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Σν ζέκα: Ζ ηζηνξία ηεο Γεσκεηξίαο θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο. 

Μεηά απφ ζπδήηεζε ζηελ νκάδα φισλ ησλ καζεηψλ ην 

αλαιχζακε ζηα παξαθάησ ππνζέκαηα . 

 

 

 

 ΔΗΑΓΧΓΖ  

 Ζ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΣΧΝ :  

 Βαβπισλίσλ  

 Ηλδψλ  

 Κηλέδσλ 

  

 Ζ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 ΘΔΜΔΛΗΧΣΔ ΣΖ  ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ  

 ΣΑ ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΑΡΥΑΗΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ  

 ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ 

 ΓΔΧΜΔΣΡΗΚΑ ΣΔΡΔΑ  

 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ  

 

Γηδαθηηθή επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν πάξηεο, ζηελ 

Αξραία πάξηε θαη πεξηήγεζε ζηελ πφιε ηεο πάξηεο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
Ζ ηζηνξία ηεο Γεσκεηξίαο 

 
Οη ξίδεο ηεο Γεσκεηξίαο εληνπίδνληαη  ζε θάπνηεο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο ηεο Αλαζηνιήο 

απφ ηελ 5
ε
 σο ηε 2

ε
 ρηιηεηία π.ρ.Οη αξραίνη βαβπιψληνη ,Αηγχπηηνη,Ηλδνί θαη θηλέδνη είλαη απφ 

ηνπο πξψηνπο πνπ αλάπηπμαλ ηε Γεσκεηξία, Γελ είλαη ηπραίν φηη νη ιανί απηνί δνχζαλ θνληά 

ζε κεγάια πνηάκηα.Ο Σίγξεο θαη ν Δπθξάηεο,ν Νείινο,ν Ηλδφο θαη ν Γάγθεο κε ηηο ζπρλέο 

ηνπο πιεκκχξεο κεηέβαιιαλ ην γχξν ρψξν ζ’έλα απέξαλην ιαζπφηνπν. 

Οη θάηνηθνη  αληηκεηψπηδαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα κεηξνχλ ηε γε, λα επαλαθαζν-ξίδνπλ ηα 

‘νξηα ησλ αγξψλ θαη  λα επηλννχλ ηξφπνπο θαηαζθεπήο αδξεπηηθψλ εξγσλ, ψζηε λα 

ειέγρνληαη νη πιεκκχξεο θαη έηζη αληί γηα ιαζπφηνπνπο λα έρνπλ πινχζηνπο ζηηνβνιψλεο θαη 

νξπδψλεο.Απνηέιεζκα ησλ αδηάθνπσλ απησλ πξνζπαζείσλ εηαλ ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε 

ηεο Γεσκεηξίαο . 

Γηα ηνπο αλαηνιηθνχο ινηπφλ ιανχο ε  γεσκεηξία εηαλ αλάγθε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε θαη ηελ κεραληθή ηεο θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο (γέθπξεο,δξφκνπο ,θ.α) ε 

νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο. 

Γηα ηνπο αξραίνπο έιιελεο φκσο ε γεσκεηξία απνθηά ηελ ζεσξεηηθή ηεο δηάζηαζε κε θχξηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνλ ζάιε ηνλ Μηιήζην, κε ηελ αλάδεημε θαη αλάπηπμε ηεο απνδεηθηηθήο 

κεζφδνπ, θαη ηνλ Δπθιείδε πνπ κέζα απφ ηνπο 13 ηφκνπο ηνπ έξγνπ ηνπ<<ηνηρεία.>> ήηαλ 

ν πξψηνο πνπ ηνπνζέηεζε ηε γεσκεηξία ζε αμησκαηηθή βάζε, δηθαηνινγεκέλνπο ινίπνλ θαη ν 

φξνο <<Δπθιείδηα γεσκεηξία>>.Αλάκεζα ηνπο βέβαηα δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε φηη 

ππήξμαλ νη Ππζαγφξεηνη πνπ ηειεηνπνίνηζαλ ηελ απνδεηθηηθή κέζνδν. 

Απν ηελ αξραηφηεηα εψο θαη ζήκεξα φκσο ε Γεσκεηξία έρεη αιιάμεη πξνζαλαηνιηζκφ 

πεξλψληαο απφ ην πξαθηηθφ κέξνο ζε ζεσξεηηθή βάζε θαη πξνζαξκνγή ζηηο λέεο αλάγθεο 

φπσο  ε ζεσξεηηθή Γεσκεηξία ε ηελ Γεσκεηξία ησλ ηειεζηψλ ρσξηο βέβαηα λα μερλάκε ηελ 

πξαθηηθή ηεο εθαξκνγή γηα θάζε είδνπο θαηαζθεπή απφ έλα κηθξφ δσκάηην εψο ηεξάζηηεο 

θαηαζθεπέο φπσο ε γέθπξα Ρην-Αληηξξίν. 

Γηα θαληαζηείηε ινηπφλ λα κελ μέξακε ηελ Γεσκεηξία ε λα κελ είρε θηάζεη ζην ζεκείν 

αλάπηπμεο πνπ είλαη ζήκεξα. 
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Η ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΣΩΝ :  

  

 Βαβπισλίσλ 

 
Ζ Γεσκεηξία ησλ Βαβπισλίσλ είρε θαζαξά πξαθηηθφ ραξαθηήξα . 

 

Οη ιανί απηνί δελ  είραλ αλαπηχμεη θακηά γεσκεηξηθή ζεσξία , νχηε είραλ δηαηππψζεη θάπνηα 

γεληθή πξφηαζε ή ζεψξεκα. ηα γεσκεηξηθά ηνπο πξνβιήκαηα δελ ππάξρνπλ νχηε θαλ φξνη 

γηα αξθεηέο γεσκεηξηθέο έλλνηεο . Π.ρ. δελ ππάξρεη ν φξνο «γσλία»  , «αθηίλα θχθινπ» , 

«θέληξν θχθινπ» θ.α. 

 

Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη νη Βαβπιψληνη : 

 Τπνιφγηδαλ ζσζηά ηελ επηθάλεηα ηξηγψλνπ , ηεηξαγψλνπ , νξζνγσλίνπ θαη ηξαπεδίνπ. 

 Γλψξηδαλ λα ππνινγίδνπλ ηελ επηθάλεηα θαη ηνλ φγθν νξζνγσλίνπ παξαιιειεπηπέδνπ 

θαη ηνλ φγθν νξζνχ πξίζκαηνο φηαλ νη βάζεηο ηνπ ήηαλ εηδηθά πνιχγσλα , θπξίσο 

ηεηξάγσλα. 

 Σν κήθνο C ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ θχθινπ ην ζεσξνχζαλ ίζν κε ην ηξηπιάζην ηεο 

δηακέηξνπ. Με ζεκεξηλφ ζπκβνιηζκφ ζα είρακε ηε ζρέζε   C=3*d ,φπνπ d ε δηάκεηξνο 

ηνπ θχθινπ . πσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε απηή , ζεσξνχζαλ φηη π=3 

 Σν εκβαδφλ ηνπ θχθινπ ην ππνιφγηδαλ φπσο  θαη ην εκβαδφλ ελφο ηξηγψλνπ πνπ έρεη 

βάζε ηελ εκηπεξηθέξεηα θαη χςνο ηε δηάκεηξν d ηνπ θχθινπ. Γειαδή  

 

                                           Δ= ½* 3d/2 * d = 3/4* d^2 

Tεηξαγσληθή ξίδα αξηζκώλ 
Οη Βαβπιψληνη φηαλ ήζειαλ λα ππνινγίζνπλ ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα θάπνηνπ αξηζκνχ , 

έζησ α , εχξηζθαλ έλαλ αξηζκφ ρ , ηνπ νπνίνπ ην ηεηξάγσλν ήηαλ ίζν κε α .Απηφ 

γηλφηαλ κε ηε βνήζεηα αληίζηνηρσλ πηλάθσλ ηεηξαγψλσλ . Σέηνηνη πίλαθεο ησλ 

ηεηξάγσλσλ αξηζκψλ ππήξραλ γηα φινπο ηνπο αξηζκνχο λ κε σ=1 ,2, 3,…. ,30 . 

Απηή ήηαλ ε κφλε κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο αξηζκψλ πνπ ππάξρεη 

ζηα βαβπισληαθά καζεκαηηθά θείκελα κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία βαβπισληαθή επνρή . 

Χζηφζν θάπνηνη ζπγγξαθείο έρνπλ γξάςεη θαηά θαηξνχο φηη  πηζαλφλ νη Βαβπιψληνη 

γλψξηδαλ λα βξίζθνπλ θαηά πξνζέγγηζε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα αξηζκψλ . Μεξηθνί 

κάιηζηα ππαηλίζζνληαη θαη κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία ελδερνκέλσο αθνινπζνχζαλ νη 

Βαβπιψληνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηεηξαγσληθήο ξίδαο αξηζκψλ . 

Μνλαδηθφ ζηνηρείν , πάλσ ζην νπνίν  ζηεξίδνπλ φιεο απηέο ηηο ππνζέζεηο , είλαη έλα 

ζρήκα θαη ηξεηο αξηζκνί πνπ είλαη ραξαγκέλνη πάλσ ζε κηα πήιηλε πιάθα .Ζ πιάθα 

απηή είλαη ηεο αξραίαο βαβπισληαθήο πεξηφδνπ (επνρή Υακκνπξακπί) θαη βξίζθεηαη 

ζήκεξα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Yale ησλ Ζ.Π.Α.  
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Ζ πιάθα Y.B.C.7289 

 

Αξθεηνί ζπγγξαθείο βγάδνπλ δχν ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα: 

 Οη Βαβπιψληνη γλψξηδαλ ην ππζαγφξεην ζεψξεκα 

 Οη Βαβπιψληνη είραλ ππνινγίζεη θαηά πξνζέγγηζε ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 2 θαη 

είραλ βξεη φηη: √2=1;24,51,10 πνπ ζην δεθαδηθφ ζχζηεκα αληηζηνηρεί ζηελ ηηκή 
√2=1,4142212… ε νπνία δηαθέξεη ειάρηζηα απφ εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα. 

Αζηξνλνκηθή γεσκεηξία είραλ αλαπηύμεη νη Βαβπιώληνη! 

Δίραλ αλαθαιχςεη ηελ αθξηβή ζέζε θαη ηξνρηά ηνπ Γία 1.500 ρξφληα λσξίηεξα απφ φηαλ 
πηζηεχακε φηη ζπλέβε 

 

Ζ επηγξαθή ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο είλαη θαηαγεγξακκέλε ε ζέζε θαη ε 

ηξνρηά ηνπ Γία κέζα απφ πεξίπινθεο γεσκεηξηθέο απεηθνλίζεηο. 
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Ζηαλ γλσζηφ φηη νη Βαβπιψληνη ήηαλ εμαηξεηηθνί καζεκαηηθνί θαη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα 

καζεκαηηθά θαη ζηηο αζηξνλνκηθέο ηνπο παξαηεξήζεηο. Δίραλ θάλεη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο 

αζηξνλνκηθέο αλαθαιχςεηο. Οπσο θαίλεηαη νη Βαβπιψληνη είραλ πνιχ κεγαιχηεξεο γλψζεηο 

θαη ηθαλφηεηεο ζηα καζεκαηηθά θαη εηδηθφηεξα ζηελ γεσκεηξία απφ φζν πηζηεχακε. Νέα 

κειέηε αλαθέξεη φηη νη Βαβπιψληνη είραλ αλαπηχμεη έλα είδνο «αζηξνλνκηθήο γεσκεηξίαο» κε 

ηελ νπνία θαηάθεξλαλ λα παξαηεξνχλ ηελ θίλεζε ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ.   

Η επηγξαθή  

Οκάδα εξεπλεηψλ κε επηθεθαιήο εηδηθνχο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Humboldt ζην Βεξνιίλν 

κειέηεζε έλα ζξαχζκα κίαο πήιηλεο επηγξαθήο πνπ ρξνλνινγείηαη αλάκεζα ζην 350 π.Υ. θαη 

ζην 50 π.Υ. Ζ επηγξαθή απηή είρε δηαπηζησζεί φηη πεξηείρε αζηξνλνκηθά δεδνκέλα θαη νη 

εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ζε απηή ππάξρεη… πξνεγκέλε γεσκεηξία κε ηελ νπνία νη 

δεκηνπξγνί ηεο επηγξαθήο θαηέγξαςαλ ηελ ζέζε αιιά θαη ηελ ηξνρηά ηνπ Γία. χκθσλα κε 

εηδηθνχο ε γεσκεηξία ησλ Βαβπιψλησλ ήηαλ πην πξνρσξεκέλε απφ απηή πνπ αλέπηπμαλ θαη 

ρξεζηκνπνίεζαλ αξγφηεξα νη Διιελεο. Οκσο γηα θάπνην ιφγν ε βαβπιψληα γεσκεηξία 

παξέκεηλε γηα αηψλεο θξπκκέλε κέζα ζηηο επηγξαθέο.  

χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ εξεπλεηψλ ζηελ επηζεψξεζε «Science» ζην ζξαχζκα απηφ 

ππάξρνπλ θαηαγεγξακκέλα δχν ρξνληθά δηαζηήκαηα εκθάληζεο ηνπ Γία, ηελ πξψηε θνξά πνπ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ νξίδνληα, θαη ππνινγίδεη ηελ ζέζε ηνπ πιαλήηε ζε δηάζηεκα 60 θαη 120 

εκεξψλ.  Οη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ επίζεο φηη ζηελ επηγξαθή απηή έρνπλ θαηαγξαθεί θαη άιια 

δεδνκέλα γηα ηνλ Γία φπσο ν ρξφλνο πνπ ν Γίαο θαιχπηεη ην κηζφ ηεο απφζηαζεο ησλ 60 
εκεξψλ, ρξεζηκνπνηψληαο θαη πάιη ηελ γεσκεηξία  

 

Οη Βαβπιώληνη ρξεζηκνπνίεζαλ πξώηνη εμειηγκέλε γεσκεηξία 

 

http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/field/image/babylonian-geometry-1.jpg
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Ζ εμειηγκέλε γεσκεηξία, δειαδή απηή ε νπνία ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηηο ρσξηθέο ζρέζεηο θαη 

ηε κειέηε ησλ ζρεκάησλ, αιιά κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηε θπζηθή θαη ηελ αζηξνλνκία κέζσ 

καζεκαηηθψλ θαη αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ, ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο 
αξραίνπο Βαβπιψληνπο, δειαδή 1.400 ρξφληα λσξίηεξα απφ φ,ηη πηζηεχακε κέρξη ζήκεξα.  

Έσο ηψξα γλσξίδακε φηη απηή ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ 
αζηξνλφκνπο ηνλ 14ν αηψλα. 

Ο πνιηηηζκφο ησλ αξραίσλ Βαβπισλίσλ, πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή πνπ εκείο ζήκεξα 
νξίδνπκε σο Ηξάθ θαη πξία, εκθαλίζηεθε πεξίπνπ ην 1800 π.Υ.  

ε πήιηλνπο πίλαθεο πνπ έρνπλ ραξαρηεί κε ζθελνεηδή γξαθή ππάξρνπλ ζηνηρεία ηα ανπνία 

απνδεηθλχνπλ πφζν εμειηγκέλεο γλψζεηο αζηξνλνκίαο είραλ νη Βαβπιψληνη, ελψ ππάξρεη θαη 

έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν κε κηα ινμή θνξπθή, ην νπνίν δείρλεη πψο αιιάδεη ε 
ηαρχηεηα ηνπ πιαλήηε Γία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 
 

Σν ηξαπεδνεηδέο ζρήκα βάζεη ηνπ νπνίνπ ππνιφγηδαλ νη αξραίνη Βαβπιψληνη ηελ 

πνξεία θαη ηελ ηαρχηεηα ηνπ πιαλήηε Γία. 

«Έγξαθαλ πιήξεηο αλαθνξέο φισλ φζα έβιεπαλ ζηνλ νπξαλφ θαη κάιηζηα γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνιιψλ αηψλσλ», αλέθεξε ν θαζεγεηήο Μαηηέ ζεληξίηδβεξ. 

Ζ αλαθάιπςε απηή απνδεηθλχεη επίζεο φηη είραλ εμειηγκέλεο γλψζεηο θαη ζηα καζεκαηηθά, 

θαζψο ρξεζηκνπνηνχζαλ θακπχιεο γηα λα βξνπλ ηε ζέζε θαη λα κεηξήζνπλ ηελ ηαρχηεηα 
θηλνχκελσλ αληηθεηκέλσλ. 

Απηφ πνπ νη αζηξνλφκνη ηεο Ομθφξδεο θαη ηνπ Παξηζηνχ έθαλαλ ην Μεζαίσλα, νη 
Βαβπιψληνη ην είραλ πεηχρεη πνιχ λσξίηεξα, γχξσ ζην 350 π.Υ. 

http://www.efsyn.gr/sites/efsyn.gr/files/wysiwyg/babylonian-geometry-2.jpg
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Οη αξραίνη Έιιελεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ κηα πεξηζζφηεξν μεθάζαξε θαη απιή κνξθή 

γεσκεηξίαο, ε νπνία κειεηνχζε ηηο δηαλπζκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Γεο θαη ησλ πιαλεηψλ, 
παξά ηε ζρέζε ρξφλνπ θαη ηαρχηεηαο. 

Χζηφζν, αθφκε νη επηζηήκνλεο δελ κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ πφζν δηαδεδνκέλε ήηαλ απηή ε 
κέζνδνο ησλ Βαβπισλίσλ. 

Χζηφζν δελ απνθιείεη ε κέζνδνο λα ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο. 

 

 

 

 

 

 

 Ιλδώλ 

 

 

Σν γεγνλφο φηη νη Ηλδνί έπξεπε λα ρηίδνπλ βσκνχο κε ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο 

γξήγνξα ηνπο έθαλε λα έιζνπλ αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα, πνπ ε ιχζε ηνπο 

απαηηνχζε καζεκαηηθέο γλψζεηο. 

 Έλα βαζηθφ ζεψξεκα, ην Ππζαγφξεην, ήηαλ απαξαίηεην εξγαιείν. Γηα απηφ 

άιισζηε ην Ππζαγφξεην ζεψξεκα, παίδεη ξφιν πξσηαγσληζηηθφ ζηα 

νπιβαζνχηξαο. ην αξραηφηεξν θαη ζεκαληηθφηεξν νπιβαζνχηξαο ηνπ 

Baudhayana, βξίζθνπκε ηελ δηαηχπσζε ηνπ Ππζαγνξείνπ ζεσξήκαηνο σο εμήο: 

Ζ δηαγψληνο νξζνγσλίνπ παξάγεη απφ κφλε ηεο ην εκβαδφλ, πνπ παξάγνπλ νη δχν 

πιεπξέο ηνπ νξζνγσλίνπ ρσξηζηά. (δει. ην ηεηξάγσλν ηεο δηαγψληνπ ελφο 

νξζνγσλίνπ είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ δχν πιεπξψλ). 
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Σν Ππζαγφξεην ζεψξεκα εκθαλίδεηαη αθφκε, κέζα απφ δηάθνξνπο 

 

θαλφλεο θαηαζθεπψλ, φπσο ηεηξαγψλσλ θαη νξζνγσλίσλ θαζψο θαη ζρέζεσλ 

δηαγψλησλ θαη πιεπξψλ. Καηαζθεπέο πνπ πεξηέρνληαη ζηε έθδνζε Baudhayana 

είλαη νη εμήο:             

 

      1) Καηαζθεπή ηεηξαγψλνπ ηζνδχλακνπ κε άζξνηζκα δνζέλησλ ηεηξαγψλσλ. 

    2) Καηαζθεπή ηεηξαγψλνπ ηζνδχλακνπ κε δηαθνξά δνζέλησλ ηεηξαγψλσλ. 

   3) Καηαζθεπή νξζνγσλίνπ ηζνδχλακνπ κε δνζέλ ηεηξάγσλν. 

      4) Καηαζθεπή ηεηξαγψλνπ ηζνδχλακνπ κε δνζέλ νξζνγψλην. 

 

Δπίζεο, νη Ηλδνί κπνξνχζαλ λα ππνινγίζνπλ ην εκβαδφ ηξαπεδίνπ θαη λα 

θαηαζθεπάδνπλ ηεηξάγσλν ίζν κε δνζέλ νξζνγψλην θαη ηνλ δηπιαζηαζκφ 

ηεηξαγψλνπ 

 

Πξνζπάζεζαλ επίζεο λα πξνζεγγίζνπλ ηελ ηηκή ηνπ ξίδα 2. 

 

Ζ πξνζέγγηζε απηή πνπ αλαθέξεηαη κφλν απφ ηνπο Apastamba θαη Katayana 

δηαηππψλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

 

«Πξφζζεζε ζηε κνλάδα ην ηξίην ηεο θαη θαηφπηλ (πξφζζεζε) ην ηέηαξην ηνπ ηξίηνπ 

απηνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ειάηησζε θαηά ην ηξηαθνζηφ ηέηαξην απηνχ ηνπ ηεηάξηνπ». 

      δει. ξίδα 2=1,414215686. 

 

Ο Αξηακπάηα αξρίδεη ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ ηνπ, πνπ θέξεη ην φλνκα Ganita 

δίλνληαο ηνπο θαλφλεο εχξεζεο εκβαδνχ θαη φγθνπ δηαθφξσλ ζρεκάησλ. Απφ 

απηνχο θάπνηνη ηχπνη είλαη ζσζηνί θαη θάπνηνη ιαλζαζκέλνη. 

 

ην ίδην έξγν ν Αξηακπάηα καο δίλεη θαη ηξφπνπο κέηξεζεο ηνπ εκηηφλνπ. Σν 

εκίηνλν ησλ Ηλδψλ δελ ήηαλ  βέβαηα θαζαξφο αξηζκφο, φπσο είλαη ζήκεξα, αιιά 

ην κήθνο ηεο θάζεηεο πιεπξάο ελφο νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ κε ζηαζεξή 

ππνηείλνπζα. 

 

Καη δελ είραλ απνδερζεί κία νξηζκέλε ηηκή γηα ην κήθνο ηεο ππνηείλνπζαο.  

 



ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ <<Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ>> 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΟΡΕΙΟΤ Β΄ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ   Φ.ΕΣΟ      2015-2016 Page 10 
 

Οη Ηλδνί πξνζπάζεζαλ λα ηεηξαγσλίζνπλ θαη ηνλ θχθιν θάηη πνπ ηνπο ήηαλ 

απαξαίηεην γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ βσκψλ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κηλέδσλ 

                                  ΣΡΙΓΩΝΑ 

 
 

 

 

Ξέξνπκε πσο νη Κηλέδνη γλψξηδαλ ην ππζαγφξεην ζεψξεκα. Δίραλ βξεηκηα 

ζρέζε αλάκεζα ζην εκβαδφλ Α ελφο θχθινπ θαη ζην κήθνο C ηεο 

πεξηθέξεηαο.  

                                         A = Cd/4   φπνπ d ε δηάκεηξνο 

 

Πηζηεχεηαη φηη ην είραλ βξεη δηαηξψληαο ηνλ θχθιν ζε ίζνπο θπθιηθνχο ηνκείο 

θαη αλαδηαηάζζνληαο ηνπο ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θαηά πξνζέγγηζε 

νξζνγψλην. Οη θφξκνπιεο γηα ηε Γεσκεηξία ησλ ηξηζδηάζηαησλ ζσκάησλ 
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ήηαλ επίζεο γλσζηέο. Οη φγθνη ησλ θχβσλ  θαη ησλ θπιίλδξσλ κπνξνχζαλ 

λα ππνινγηζηνχλ. 

 

Δπίζεο ην καζεκαηηθφ έξγν, πξαγκαηεία  ηνπ γλψκνλα, πνπ αλαθέξεηαη ζηε 

δηαίξεζε κηάο γξακκήο ησλ ηξηψλ κνλάδσλ, θάηη πνπ αθνξά πηζαλφηαηα ην 

νξζνγψλην ηξηγσλν κε κήθε πιεπξψλ 3,4 θαη 5. 

 

Απηφ καο βνεζάεη λα θαηαιαβνχκε φηη γλψξηδαλ ην ππζαγφξεην ζεψξεκα. 

 

Δπίζεο, ζηηο ≪Γέθα θιαζζηθέο καζεκαηηθέο πξαγκαηείεο≫ ή 

≪Γεθάβηβιν≫,  πνπ ζεσξείηαη φηη ζπλέγξαςε ή ζπλέηαμε ν Εελ Λνπάλ (6νο 

αη. κ.Υ.) εκθαλίδεηαη ν εηδηθφο φξνο ≪θαλνληθνί ζπληειεζηέο≫  πνπ 

ππνδειψλεη ηε ζηνηρεηψδε ηξηάδα Ππζαγφξεησλ αξηζκψλ 3:4:5. 

 

ην δεχηεξν δηάινγν ηεο πξαγκαηείαο γηα ην γλψκνλα ην ζεψξεκα 

δηαηππψλεηαη ζηε γεληθή ηνπ κνξθή θάλνληαο ρξήζε γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. 

ε ζρφιην ζεκεηψλεηαη φηη ε απφδεημε απηή βαζίδεηαη ζην ζρήκα, απφ ην 

νπνίν πξνθχπηεη φηη ην ηεηξάγσλν πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε πιεπξά ηελ 

ππνηείλνπζα c νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ κπνξεί λα παξαζηαζεί σο άζξνηζκα 

ηνπ ηεηξαγψλνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη κε πιεπξά ηε δηαθνξά b ησλ θαζέησλ 

θαη ηεζζάξσλ νξζνγσλίσλ ηξηγψλσλ κε πιεπξέο a θαη b, δει. 

Απφ απηά πξνθχπηεη φηη: 

 
ΚΤΚΛΟ 

 
Οη Κηλέδνη έβξηζθαλ ην εκβαδφ ηνπ θχθινπ ππνινγίδνληαο ηα ηξία ηέηαξηα 

ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο δηακέηξνπ ή ην έλα δσδέθαην ηνπ ηεηξαγψλνπ ηεο 

πεξηθέξεηαο : 

 

d ε δηάκεηξνο θαη C ε πεξηθέξεηα θχθινπ  

 

Δπίζεο, νη Κηλέδνη δίλνπλ ηνλ ζσζηφ ηππν γηα ην εκβαδφ ηνπ θπθιηθφ 

δαρηχιην αιιά φρη γηα ην εκβαδφ ελφο θπθιηθφπ ηνκέα ε ελφο θπθιηθνχ 
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ηκήκαηνο. 

Σν Mo-Jing είλαη ην πξψην ζαθέο θηλεδηθφ βηβιίν γεσκεηξίαο πνπ γξάθηεθε 

απφ ηνλ θηιφζνθν Mozi αιιά δπζηπρψο δελ δηαζσζεθε νιφθιεξν. Σν Mo 

Jing παξνπζηάδεη γεσκεηξηθέο έλλνηεο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ είλαη ίζσο 

πνιχ πξνρσξεκέλεο γηα ηελ επνρή εθείλε. 
 

 

 

Η ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

Ζ ηέρλε απηή αλαπηχρζεθε ακέζσο κεηά απφ ηε κπθελατθή ηέρλε πνπ 

θαηαζηξάθεθε κε ηε κεηαλάζηεπζε ησλ Γσξηέσλ. Πήξε ην φλνκά ηεο απφ ηα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα, κε ηα νπνία νη θαιιηηέρλεο δηαθνζκνχζαλ ηα αγγεία. Ζ 

γεσκεηξηθή ηέρλε άθκαδε θαηά ηελ πεξίνδν 1.100 - 800 π.Υ., πνπ νλνκάζηεθε 

γεσκεηξηθή επνρή. Δπεηδή γεληθεχηεθε ε ρξήζε ηνπ ζηδήξνπ γηα ηελ θαηαζθεπή 

φπισλ θαη εξγαιείσλ, ε επνρή απηή ιέγεηαη θαη επνρή ηνπ ζηδήξνπ. 

Βέβαηα ε γεσκεηξηθή δηαθφζκεζε ρξεζηκνπνηήζεθε θαη πνιχ παιηφηεξα, π.ρ. 

θαηά ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο, αιιά αλαπηχρζεθε θπξίσο ζ' απηήλ ηελ 

πεξίνδν. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο γεσκεηξηθήο ηέρλεο καο δίλνπλ ηα πήιηλα αγγεία πνπ 

βξέζεθαλ θνληφ ζην Γίππιν, ζην επίζεκν λεθξνηαθείν ησλ Αζελαίσλ 

(Κεξακεηθφο). ήκεξα εθζέηνληαη άιια ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

Αζελψλ θαη άιια ζην Μνπζείν ηνπ Κεξακεηθνχ. 

 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
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Οη πξψηεο γεσκεηξηθέο  παξαζηάζεηο 1100-900 π.Υ εκθαλίδνληαη ζηα ρξεζηηθά 

ζθεχε ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπειαίσλ φπνπ θαηνηθνχζαλ άλζξσπνη. Γεσκεηξηθά 

κνηίβα ζψδνπλ ζε αληηθείκελα ηεο πεξηφδνπ 1100 έσο 900 π.Υ θαη είλαη 

νθηνεηδείο γξακκέο, ηξίγσλα θαη νκφθεληξνη θχθινη.     

 

Πξψηκε γεσκεηξηθή,900-850 π.X. ηε θάζε απηή εγθαηαιείπνληαη ηα ζρέδηα κε 

δηαβήηε θαη πξνηηκψληαη ζπλζέζεηο κε δηγθ-δαγθ, θακπχιεο γξακκέο θαη 

καηάλδξνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα κνηίβα παξνπζηάδνληαη κέζα ζε 

πιαίζην. Μεηαμχ ησλ πην δηαδεδνκέλσλ ζρεκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη νη θξαηήξεο, 

νη άπνδνη ζθχθνη θαη νη νμππχζκελεο ππμίδεο, νη νπνίεο πξννξίδνληαλ λα 

θξεκηνχληαη. 

 

Mέζε γεσκεηξηθή, 850-760 π.X.. H επηθάλεηα ησλ αγγείσλ θαηά ηε θάζε απηή 

δηαηξείηαη ζε πεξηζζφηεξεο δψλεο θαη δηαθνζκείηαη κε δέζκεο παξάιιεισλ 

γξακκψλ. Χο κνηίβν δηαθφζκεζεο ν καίαλδξνο εμαθνινπζεί λα είλαη ζε ρξήζε, 

ελψ εκθαλίδνληαη ηα άγθηζηξα θαη ν ζπλδπαζκφο ηξηγψλσλ θαη ξφκβσλ. Αλάκεζα 

ζηνπο λένπο ηχπνπο αγγείσλ μερσξίδνπλ ν θξαηήξαο κε ην πξφζζεην ζηέιερνο 

ζηήξημεο κεηαμχ ηεο ιαβήο θαη ηνπ ρείινπο, ε θαλάηα κε ην θαξδχ ιαηκφ θαη ε 

επίπεδε ππμίδα κε ηελ ηνξλεπηή ιαβή ζην πψκα. Mεξηθέο θνξέο ζηε ζέζε απηήο 

ηεο ιαβήο ζπλαληάκε απφ έλα σο ηέζζεξα ηππάξηα. Οη κνξθέο αλζξψπσλ θαη 

δψσλ είλαη αθφκε αξθεηά ζπάληεο (ηππάξηα, ειάθηα, ρνίξνη, ζθελή κάρεο θαη κία 

ζξελσδφο). 

 

΄Yζηεξε γεσκεηξηθή, 760-700 π.X. Ζ θεξακηθή απηήο ηεο θάζεο επεξεάδεηαη απφ 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα δεκνγξαθηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Aηηηθήο. Tα 

πεξηζζφηεξα αγγεία πξνέξρνληαη θαη πάιη απφ λεθξνηαθεία φπσο ηνπ 

Kεξακεηθνχ, ηνπ Θνξηθνχ, ηεο Διεπζίλαο θαη ηνπ Mπξξηλνχληα. Πνιιά απφ απηά 

είλαη ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο επηηχκβηα κλεκεία. Oη 

ακθνξείο κε ιαηκφ θαη νη θξαηήξεο ζπλεζίδνληαη ζηνπο αλδξηθνχο ηάθνπο, ελψ νη 

ακθνξείο κε ιαβέο ζηελ θνηιηά ζηνπο γπλαηθείνπο. Οη εηθνληζηηθέο παξαζηάζεηο 

εθηείλνληαη ζε φιν θαη κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο επηθάλεηαο ηνπ αγγείνπ, 

εθηνπίδνληαο ζηαδηαθά ηα παξαπιεξσκαηηθά θνζκήκαηα. Γηα πξψηε θνξά 

είκαζηε ζε ζέζε λα μερσξίζνπκεηελ ηερλνηξνπία ζπγθεθξηκέλσλ αγγεηνγξάθσλ, 

φπσο ν "δσγξάθνο ηνπ Γηπχινπ" θαη ν "δσγξάθνο ηνπ Hirschfeld". Γηαθξίλνληαη 

θπξίσο απφ ηε δηαθφζκεζε κεγάισλ επηηχκβησλ αγγείσλ, ηα νπνία ζπλήζσο 
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θέξνπλ ζθελέο πξόζεζεο θαη εθθνξάο. 'Aιια ζπλήζε ζέκαηα ηεο 

πζηεξνγεσκεηξηθήο αηηηθήο θεξακηθήο είλαη νη πνιεκηζηέο, νη ζθελέο κάρεο, ηα 

άινγα θαη ζπαληφηεξα άιια δψα. ηα ζρήκαηα πξνζηέζεθαλ ηα αλνηρηά θσληθά 

θχπειια, ηα πηάηα, νη θνηχιεο θαη νη θξαηήξεο κε πςειή δηάηξεηε βάζε. Oη 

δσγξάθνη πνπ αλαθέξακε νδήγεζαλ ηε γεσκεηξηθή αγγεηνγξαθία ζην 

απνθνξχθσκά ηεο, θαηαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηε 

ζπκβαηηθφηεηά ηεο. Ζ εθηφλσζε ηεο γεσκεηξηθήο απζηεξφηεηαο ήιζε κε ηε ξήμε 

πνπ αληηπξνζσπεχεη -ηφζν ζεκαηνινγηθά φζν θαη ηερλνηξνπηθά- ε πξσηναηηηθή 

θεξακηθή. 

 

 

 

ΜΔΗ ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΗ ΠΔΙΟΓΟ 

 

Ζ πξσηκφηεξε πινχζηα ηαθή είλαη 

κηα γπλαηθεία θαχζε ζηε βφξεηα 

θιηηχ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ 

ρξνλνινγείηαη ιίγν πξηλ απφ ην ηέινο 

ηεο ΠΓ ΗΗ. Χο ηεθξνδφρνο 

ρξεζηκνπνηήζεθε έλαο ζαπκάζηνο 

ακθνξέαο κε νξηδφληηεο ιαβέο ζε 

ζρήκα δηπινχ ηφμνπ ζηελ θνηιηά. 

Καηά ηελ Πξσηνγεσκεηξηθή επνρή 

ακθνξείο απηνχ ηνπ ηχπνπ είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζπρλά σο ηεθξνδφρνη ζε γπλαηθείεο θαχζεηο. 

Καηά ηε Γεσκεηξηθή πεξίνδν θαίλεηαη πσο πξννξηδφηαλ γηα θπξίεο ηεο αλψηεξεο 

ηεο, φπσο δειψλνπλ ηα πινχζηα θηεξίζκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ηεθξνδφρα απηά 

αγγεία. Έλα πξαγκαηηθά εμαίξεην αγγείν απφ ηνλ ηάθν ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

ππνδειψλεη κε κεγαιχηεξε ίζσο ζαθήλεηα ηελ ηαμηθή πξνέιεπζε ηεο λεθξήο. Σν 

αγγείν έρεη ηε κνξθή επηκήθνπο ζηελήο ιάξλαθαο κε πψκα, πνπ επηζηέθεηαη απφ 

πέληε κηθξνγξαθίεο ζηηαπνζεθψλ ζηε ζεηξά, θαη ιεηηνπξγία κάιινλ ζπκβνιηθή 

παξά πξαθηηθή. Ήδε ζηελ πξσηνγεσκεηξηθή Αζήλα ζπλαληνχκε κηθξφηεξεο 

ιάξλαθεο κε απιφ ρείινο, νη νπνίεο είραλ πξνθαλψο γίλεη ζχκβνια πιηθήο 

επεκεξίαο. Μία κάιηζηα απφ απηέο (εηζεγκέλε απφ ηελ Αηηηθή) βξέζεθε ζαλ 

http://www.ime.gr/chronos/03/gr/culture/arts/431attica.html
http://www.ime.gr/chronos/03/gr/culture/arts/431attica.html
http://www.ime.gr/chronos/04/gr/culture/333arts_cer_protoattic.html
http://www.ime.gr/chronos/04/gr/culture/333arts_cer_protoattic.html
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θηέξηζκα ζε έλαλ ηδηαίηεξα πινχζην ηάθν ζην Λεπθαληί, ιίγν πξηλ απφ ην 900 π.Υ. 

ε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο, νη ιάξλαθα απηή ηεο θπξίαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

είλαη ηδηαίηεξα εμεδεηεκέλε. Σα νκνηψκαηα ησλ ζηηαπνζεθψλ θαζψο θαη ν 

αξηζκφο ηνπο είλαη πηζαλψο έλα έκβιεκα ησλ πεληαθνζηνκέδηκλσλ, ηεο αλψηεξεο 

δειαδή θνηλσληθήο ηάμεο ζηελ πξψηκε Αζήλα, ε νπνία πεξηιάκβαλε φζνπο 

κπνξνχζαλ λα παξάγνπλ 500 κεδίκλνπο ζηηάξη θάζε ρξφλν απφ ηα θηήκαηά ηνπο. 

  

Σα θηεξίζκαηα ηεο λεθξήο ηνπ Αξείνπ 

Πάγνπ είραλ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα 

αλάινγεο κε ηελ ηάμε ηεο. Σελ ζπλφδεπαλ 

34 αγγεία, ηα νπνία - εθηφο απφ 9 - 

βξέζεθαλ ζπαζκέλα κέζα ζηελ ππξά ηεο 

θαη ζην ζχλνιφ ηνπο αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

πην πεξίηερλα θαη πξσηνπνξηαθά έξγα ηεο 

επνρήο ηνπο. Απφ ηελ ππξά επίζεο 

πξνέξρνληαη φζηξαθα απφ 21 ρεηξνπνίεηα 

εγράξαθηα αγγεία θαη 9 άιια αληηθείκελα 

ηεο ίδηαο ηερληθήο: ςήθνη, ζθαίξεο θαη 

ζθνληχιηα. ια ζρεδφλ ηα πνιχηηκα 

αληηθείκελα ήηαλ κέζα ζηελ ηεθξνδφρν. 

Απφ ραιθφ ήηαλ ηξεηο πεξφλεο (ε κία 

ζηδεξέληα, κε ράιθηλν έμαξκα), δχν πφξπεο 

θαη έλα δαρηπιίδη. Απφ ρξπζφ ήηαλ έμη 

δαρηπιίδηα, ηα ηξία θαηαζθεπαζκέλα απφ ιεπηά επαίζζεηα ειάζκαηα, ελψ ηα άιια 

ηξία ήηαλ πην θαξδηά, δηαθνζκεκέλα κε εγράξαθηνπο ξφκβνπο θαη ηεζιαζκέλεο, 

πνπ πεξηθιείνληαη απφ έθθξνπζηεο ζηηγκέο. Σν εληππσζηαθφ φκσο θηέξηζκα ήηαλ 

έλα δεπγάξη ελσηίσλ, πνπ δηαθνζκνχληαη κε πεξίηερλα κνηίβα ζε θνθθηδσηή θαη 

ζπξκαηεξή ηερληθή. Σίπνηε ζην ζηπι ηνπ δελ είλαη ηππηθά αλαηνιηθφ, εθηφο απφ 

ηνπο θξεκαζηνχο ζπζάλνπο κε κνξθή ξνδηψλ κε θνθθηδσηά θχιια ζηνλ θάιπθά 

ηνπο. Σα θεληξηθά πιαθίδηα κε νξζνγψληα δηαθνζκεκέλα πιαίζηα αλήθνπλ ζηε 

γεσκεηξηθή παξάδνζε θαη ηα νξηδφληηα ζηγκνεηδή (S) ζπλαληψληαη ζε ζχγρξνλεο 

πφξπεο θαη πεξφλεο. Φαίλεηαη φηη ηα εμαηξεηηθά απηά θνζκήκαηα 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ Αζήλα.  
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Αθφκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο επαθέο κε ηελ Αλαηνιή παξέρνπλ ηα 

κε κεηαιιηθά επξήκαηα. Σν πεξηδέξαην έρεη 

πεξηζζφηεξεο απφ ρίιηεο δηαζθνεηδείο ςήθνπο 

απφ θαγεληηαλή, πνπ δηαθφπηνληαη θαηά 

δηαζηήκαηα απφ δεθαεπηά γπάιηλεο ςήθνπο 

θαη κία απφ νξεία θξχζηαιιν. Ζ κεγαιχηεξε 

ςήθνο απφ πνηθηιφρξσκν γπαιί κνηάδεη πνιχ 

κε κηα αλάινγε απφ ηε ηδψλα, θαη είλαη πνιχ 

πηζαλφλ φηη φιν ην πεξηδέξαην εηζήρζε απφ 

ηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην. Σέινο ηξία 

ειεθαληνζηέηλα αληηθείκελα, δχν ζθξαγίδεο 

θαη έλα απνζπαζκαηηθφ θπιαρηφ. Μία απφ ηηο 

ζθξαγίδεο έρεη ππξακηδσηφ ζρήκα, πνπ ζπκίδεη 

ηελ εηζεγκέλε ζθξαγίδα απφ θαγεληηαλή ηεο 

Ηαιπζνχ, φκσο ε δηαθφζκεζε θαη ησλ δχν 

αθνινπζεί ηελ ηνπηθή γεσκεηξηθή παξάδνζε. Σν θπιαρηφ έρεη ίρλε απφ έλα 

αδξνζρεκαηηζκέλν αλζξψπηλν πξφζσπν κε έλα κεγάιν απνηξνπατθφ κάηη. 
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ΘΔΜΔΛΙΩΣΔ ΣΗ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ 

Ο ΘΑΛΗ Ο ΜΙΛΗΙΟ 
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ΑΝΑΞΙΜΑΝΓΡΟ  
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Γέλλεζε 610 π.Υ. 

Σόπνο γέλλεζεο Μίιεηνο 

Θάλαηνο 545 π.Υ. 

Δπάγγεικα/ 

ηδηόηεηεο 

θηιφζνθνο θαη 

αζηξνλφκνο 

Φνηηεηέο ηνπ 
Ππζαγφξαο θαη 

Αλαμηκέλεο 

 

Ο Αλαμίκαλδξνο, ( αξρ. Αλαμίκαλδξνο 610 π.Υ. - 547 π.Υ.), ήηαλ ν δεχηεξνο απφ 

ηνπο θπζηθνχο θηιφζνθνπο ή θπζηνιφγνπο ηεο Ησλίαο, πνιίηεο ηεο Μηιήηνπ, φπσο 

ν Θαιήο, ηνπ νπνίνπ άιισζηε ππήξμε καζεηήο, ζχληξνθνο θαη δηάδνρνο ηνπ ζηε 

ρνιή ηεο Ησλίαο. Λίγα είλαη γλσζηά γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ. Ο Αηιηαλφο ηνλ 

αλαθέξεη σο αξρεγφ ηεο απνηθίαο ηεο Μηιήηνπ ζηελ Ακθίπνιε. Οη ππνινγηζκνί 

ηνπ Απνιιφδσξνπ ππνδεηθλχνπλ σο εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ ην 610 π.Υ. θαη ην 

ζάλαηφ ηνπ ιίγν κεηά ην 547 π.Υ. 

Οη πεγέο ηνλ αλαθέξνπλ ελίνηε σο επηηπρεκέλν ζπνπδαζηή ηεο Αζηξνλνκίαο θαη 

ηεο Γεσγξαθίαο θαη πξψηκν ππέξκαρν ηεο αθξηβνχο επηζηήκεο. Λέγεηαη, επίζεο, 

φηη εηζήγαγε ηε ρξήζε ηνπ γλψκνλα ζηελ αξραία Διιάδα θαη φηη θαηαζθεχαζε 

ράξηε ηνπ γλσζηνχ ηφηε θφζκνπ. 

Κνζκνγνλία - Κνζκνινγία - Αζηξνλνκία 

Ο Αλαμίκαλδξνο, ζχκθσλα κε ηνλ Φεπδν-Πινχηαξρν (ηξσκαηείο 2), εμήγεζε 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ εθθηλψληαο απφ ην άπεηξν. Απφ ην άπεηξν μερψξηζε 

κηα θιφγα θαη ν λεθειψδεο αέξαο. ηνλ ππξήλα ηνπ λεθειψκαηνο ζπκππθλψζεθε 

ε Γε, ελψ θιφγα έδσλε ηνλ αέξα. Καηφπηλ ε πχξηλε ζθαίξα εμεξξάγε θαη 

δηαιχζεθε ζε θχθινπο ηπιηγκέλνπο απφ λεθειψδε αέξα. Οη θχθινη απιψζεθαλ θαη 

ζρεκάηηζαλ ηα νπξάληα ζψκαηα. χκθσλα κε ηνλ Αέηην, ν Αλαμίκαλδξνο ζεσξεί 

πσο ηα άζηξα είλαη ζπκππθλψζεηο αεξίσλ θαη ππξφο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ 

πεξηδηλήζεηο. Ο Αλαμίκαλδξνο ν Μηιήζηνο, φξηζε ην άπεηξν σο νπζία ρσξίο 

φξηα,κνξθή ή ηδηφηεηεο 
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ηελ Αζηξνλνκία, φπσο αλαθέξεη ν Γηνγέλεο ν Λαέξηηνο, ν Αλαμίκαλδξνο 

θαηαζθεχαζε ειηαθά ξνιφγηα, θαη φπσο αλαθέξεη ν Πιίληνο, ππνιφγηζε ηε 

ιφμσζε ηεο εθιεηπηηθήο. 

Ο Αλαμίκαλδξνο απνδίδεη κηα εηθφλα ηεο Γεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γε είλαη 

θπιηλδξηθή κε πιάηνο ηξηπιάζην απφ ην κήθνο θαη νη άλζξσπνη θαηνηθνχλ ζηελ 

επάλσ επηθάλεηά ηεο. Γε ζηεξίδεηαη πνπζελά θαη βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ 

ζχκπαληνο, απέρνληαο ίζα απφ φια ηα ζεκεία ηνπ, (Φεπδν-Πινχηαξρνο, 

ηξσκαηείο 2). 

Σειεπηαίν ζηάδην ηεο θνζκνγνλίαο ηνπ θηιφζνθνπ, φπσο παξαδίδεηαη απφ ηνλ 

Αξηζηνηέιε είλαη ε απνμήξαλζε ηκεκάησλ ηεο Γεο ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ Ήιηνπ. 

,ηη απέκεηλε απφ απηή ηελ αξρηθή απνμήξαλζε δηακφξθσζε ηε ζάιαζζα. Σνχηε 

ε βαζκηαία απνμήξαλζε είλαη ηκήκα κηαο θπθιηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δελ νδεγεί, 

φκσο, ζηελ επαλαπνξξφθεζε ηεο γεο απφ ην άπεηξν. 

Ο Αλαμίκαλδξνο δηαηχπσζε επίζεο θαη κηα πξψηκε εμειηθηηθή ζεσξία, βάζεη ηεο 

νπνίαο ε δσή εκθαλίζηεθε -κέζσ πξνθαλψο ηεο απηφκαηεο γέλεζεο εμαηηίαο ηεο 

ειηαθήο ζεξκφηεηαο- ζηνλ πειφ ή ηε ιάζπε. Σα πξψηα πιάζκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ήηαλ ηρζπφκνξθα θαη ηα πεξηέθιεηαλ θειχθε. Απνβάιινληαο ηα 

θειχθε ηα πιάζκαηα απηά πξνζαξκφζηεθαλ βαζκηαία ζην αέξην πεξηβάιινλ. Ο 

άλζξσπνο εκθαλίδεηαη ζην ηέινο απηήο ηεο εμειηθηηθήο βαζκίδαο, γεγνλφο πνπ 

καο νδεγεί ζηε ζθέςε φηη ν θηιφζνθνο είδε ηελ γέλεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηεο δσήο 

σο κηα εληαία εμειηθηηθή δηαδηθαζία, πνπ δελ απέρεη πνιχ απφ ηε ζχγρξνλε 

εμειηθηηθή ζεσξία. 

Ο Αλαμίκαλδξνο αθφκε, πίζηεπε φηη θαλέλα απφ ηα ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία δελ 

ππεξηεξεί ζηνλ Κφζκν ζε ζρέζε κε ηα άιια, θαη πσο ππάξρεη κηα "θνζκηθή 

δηθαηνζχλε" ε νπνία εμαζθαιίδεη ηελ ηζνξξνπία απηή. 

Μεηεσξνινγία 

πσο αλαθέξεη ν Ηππφιπηνο, ν Αλαμίκαλδξνο πίζηεπε πσο ν άλεκνο είλαη αέξαο 

ζε θίλεζε, πσο νη βξνρέο πξνέξρνληαλ απφ ηνπο αηκνχο ηεο Γεο, νη νπνίνη 

δεκηνπξγνχληαλ απφ ηελ εμάηκηζε ησλ πδάησλ ιφγσ ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ Ήιηνπ. 

Έιεγε πσο φηαλ ν αέξαο θπιαθίδεηαη κέζα ζε ππθλά ζχλλεθα, "ζθίδεη" ηα 

ζχλλεθα γηα λα δηαθχγεη, πξνθαιψληαο έληνλν ζφξπβν, ηε βξνληή, ελψ, φηαλ ν 

αέξαο ζπγθξνχεηαη κε ηα ζχλλεθα, δεκηνπξγνχληαη νη αζηξαπέο. 
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Άπεηξνλ 

Δπίθεληξν ηεο θηινζνθίαο ηνπ Αλαμίκαλδξνπ είλαη ην άπεηξνλ, έλα άπεηξν φκσο 

πνπ πηζαλψο πξνζιακβάλεη δχν εξκελείεο: 

 άπεηξνλ α + πέξαο = ρσξίο ηέινο 

 άπεηξνλ α + πεξάσ =αδηαπέξαζην 

ε θάζε πεξίπησζε θαίλεηαη πσο ελλννχζε κηα πξσηαξρηθή αηηία δίρσο φξηα ζηνλ 

ρψξν. Σν άπεηξνλ είλαη απεξηφξηζην ζηνλ ρψξν θαη πνηνηηθά αθαζφξηζην, θαζψο 

δελ πξνζδηνξίδεηαη κνξθηθά σο έλα απφ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία. ην άπεηξν ν 

Αλαμίκαλδξνο δελ είδε κφλνλ ηελ πξσηαξρηθή χιε θαη ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ 

θφζκνπ αιιά θαη ηελ αηηία ηεο θνζκηθήο ηάμεο. ε απηή ηελ πξσηαξρηθή νπζία 

απέδσζε ζετθέο ηδηφηεηεο, ραξαθηεξίδνληαο ην άπεηξν σο αζάλαηνλ, αλψιεζξνλ 

θαη ζείνλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηκπιίθην (Δηο ηα Φπζηθά 24,13). Ζ αδπλακία ηεο 

αλζξψπηλεο δηάλνηαο λα θαζνξίζεη ην άπεηξν πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ην θαζηζηά 

απεξηφξηζηε πεγή θαη θαηεπζπληήξηα δχλακε ηνπ θφζκνπ. 
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  ΠΤΘΑΓΟΡΑ Ο ΑΜΙΟ 

 

 
 

Ο Ππζαγόξαο ν άκηνο (580 π.Υ. - 496 π.Υ.) ήηαλ ζεκαληηθφο Έιιελαο 

θηιφζνθνο, καζεκαηηθφο, γεσκέηξεο θαη ζεσξεηηθφο ηεο κνπζηθήο. Δίλαη ν 

θαηεμνρήλ ζεκειησηήο ησλ ειιεληθψλ καζεκαηηθψλ , δεκηνχξγεζε έλα άξηην 

ζχζηεκα γηα ηελ επηζηήκε ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ πνπ θαηνρχξσζε κε φιεο ηηο 

ζρεηηθέο αξηζκεηηθέο θαη γεσκεηξηθέο απνδείμεηο θαη ήηαλ ηδξπηήο ελφο κπεηηθνχ 

θηινζνθηθνχ θηλήκαηνο πνπ ιέγεηαη Ππζαγνξηζκφο (Pythagorism ή 

Pythagoreanism). Δπεηδή νη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γξάθηεθαλ πνιινχο 

αηψλεο κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, πνιχ ιίγεο αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο είλαη γλσζηέο 

γη΄απηφλ. Δπίζεο,επεξέαζε ζεκαληηθά ηε θηινζνθία θαη ηε ζξεζθεπηηθή 

δηδαζθαιία ζηα ηέιε ηνπ 6ν αηψλα π.Υ., ζπρλά αλαθέξεηαη σο ζπνπδαίνο 

καζεκαηηθφο θαη επηζηήκνλαο θαη είλαη γλσζηφο γηα ην Ππζαγφξεην Θεψξεκα πνπ 

έρεη ην φλνκά ηνπ. Γελλήζεθε πεξίπνπ ην 580 π.Υ. θαη σο επηθξαηέζηεξνο ηφπνο 

γελλήζεσο παξαδίδεηαη ε λήζνο άκνο. Αθφκε είλαη πηζαλφ λα ηαμίδεςε αξθεηά 

φηαλ ήηαλ λένο. Γχξσ ζην 530 π.Υ. κεηαθφκηζε ζε κία ειιεληθή απνηθία ζηε λφηηα 

Ηηαιία. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ Ππζαγφξα αθνινχζεζαλ ηηο πξαθηηθέο πνπ αλέπηπμε 

θαη κειέηεζαλ ηηο θηινζνθηθέο ηνπ ζεσξίεο. Σα κέξε ζπλάληεζεο ησλ 

Ππζαγφξεησλ θάεθαλ θαη ν Ππζαγφξαο αλαγθάζηεθε λα θχγεη απφ ηελ πφιε. 

Πέζαλε ζην Μεηαπφληηνλ ηεο Ηηαιηθήο Λεπθαλίαο ζε ειηθία 84 εηψλ ην 496 π.Υ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/580_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/496_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
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Σν αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπ Ππζαγφξα ήηαλ ε θαζνδήγεζε κηαο «εηαηξείαο». 

Απηή ε εηαηξεία ήηαλ κία κπζηηθή, ζξεζθεπηηθή θίλεζε, πνπ είρε αλαπηχμεη θαη 

έληνλε πνιηηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οη Ππζαγφξεηνη ηνπ 5
νπ

 αηψλα π.Υ 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο πην ζεκαληηθνχο επηζηήκνλεο ηνπ θαηξνχ ηνπο θαη ν 

Ππζαγφξαο θαίλεηαη λα ελδηαθεξφηαλ ηδηαίηεξα γηα ηελ επηζηήκε. ην 

Ππζαγφξεην ζχζηεκα νη ζξεζθεπηηθνί θαη θηινζνθηθνί ζηφρνη είλαη αιιειέλδεηνη. 

ηαλ ν Ππζαγφξαο επέζηξεςε ζηε άκν, θαηαζθεχαζε δηδαζθαιείν εκηθπθιηθφ 

πνπ γηα αηψλεο αξγφηεξα δηαηεξήζεθε κε ηελ νλνκαζία «εκηθχθιην ηνπ 

Ππζαγφξα», ζην νπνίν νη άκηνη ζπζθέπηνληαλ γηα ηα θνηλά Σν ιίγν δηάζηεκα 

πνπ έκεηλε ζηελ παηξίδα ηνπ, αζρνιήζεθε κε ηε δηδαζθαιία θάπνησλ λέσλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν Δπξπκέλεο ν άκηνο, αζιεηήο πνπ λίθεζε πνιινχο θαη 

κεγάινπο αζιεηέο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΟ ΘΔΩΡΗΜΑ  
 

Απφ ηνλ 4ν αηψλα π.Υ., ν Ππζαγφξαο έδηλε ζηνηρεία γηα ηελ αλαθάιπςε ηνπ 

Ππζαγνξείνπ Θεσξήκαηνο, έλα ζεψξεκα γεσκεηξίαο ζχκθσλα κε ην νπνίν ζε 

θάζε νξζνγψλην ηξίγσλν ην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο (ε πιεπξά απέλαληη απφ 

ηελ νξζή γσλία) είλαη ίζε κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ δχν θάζεησλ 

πιεπξψλ, . 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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ΠΤΘΑΓΟΡΔΙΑ ΣΡΙΑΓΑ  

 

 

Μηα ππζαγόξεηα ηξηάδα απνηειείηαη απφ ηξεηο ζεηηθνχο αθέξαηνπο αξηζκνχο α, β, 

θαη γ, ηέηνηνη ψζηε λα ηζρχεη ε ζρέζε α
2
 + β

2
 = γ

2
, επξέσο γλσζηή σο ππζαγφξεην 

ζεψξεκα. Μηα ηέηνηα ηξηάδα ζπλήζσο γξάθεηαη (α, β, γ), θαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηεινχλ νη αξηζκνί (3, 4, 5) εθφζνλ ηζρχεη . Δάλ (α, β, 

γ) είλαη ππζαγφξεηα ηξηάδα, ηφηε νκνίσο ζα είλαη θαη ε (θα, θβ, θγ) γηα 

νπνηνδήπνηε ζεηηθφ αθέξαην θ. 

Μηα πξσηνγελήο ππζαγφξεηα ηξηάδα είλαη απηή γηα ηελ νπνία νη α,β,γ είλαη 

πξψηνη κεηαμχ ηνπο (δειαδή ν κέγηζηνο θνηλφο δηαηξέηεο ησλ α,β,γ είλαη 1). 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
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Σύπνο γηα εύξεζε ππζαγόξεησλ ηξηάδσλ: 

Οη ππζαγφξεηεο ηξηάδεο είλαη άπεηξεο θαη δίλνληαη απφ ηνλ ηχπν: 

Αλ είλαη ηπραίνη αθέξαηνη ηφηε ηζρχεη: 

 

Άξα: 

 

ψζηε 

 
 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ <<Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ>> 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΟΡΕΙΟΤ Β΄ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ   Φ.ΕΣΟ      2015-2016 Page 26 
 

ΜΔΝΑΙΥΜΟ Ο  ΠΡΟΚΟΝΝΗΙΟ 

 

 
 

 Μέλαηρκνο αξραίνο έιιελαο γεσκέηξεο πνπ γελλή-ζεθε ην 375 π. Υ. Ήηαλ 

αδειθφο ηνπ γλσζηνχ γεσκέηξε Γεηλφζηξαηνπ θαη ερξεκάηηζε καδί κε ηνλ αδειθφ 

ηνπ καζεηήο ηνπ Δχδνμνπ θαη ηνπ Πιάησ  λα. Γηέθξηλε ηηο 3 ηνκέο ηνπ θψλνπ 

δειαδή ηελ έιιεηςε ηελ ππεξβνιή θαη ηελ παξαβνιή θαη ρξεζηκνπνίεζε ηηο 

ηδηφηεηέο ηνπο γηα ηελ ιχζε ηνπ πξν-βιήκαηνο ηνπ δηπιαζηαζκνχ ηνπ θχθινπ. 

Πξνζπάζεζε δε λα ηειεηνπνηήζεη ην ζχζηεκα ησλ νκνθέληξσλ ζθαηξψλ ηνπ 

Δπδφμνπ. Ο Μέλαηρκνο ζεσξεί δηαθνξεηηθά ηε δεκηνπξγία ησλ θσληθψλ ηνκψλ 

απφ ηε ζπλήζε, φπνπ κηα θσληθή ήηαλ ε ηνκή ελφο νξζνχ θπθιηθνχ θψλνπ κε 

επίπεδν φπσο ηελ είραλ πεξηγξάςεη αξθεηνί καζεκαηηθνί πξηλ ηνλ Απνιιψλην 

(π.ρ. Γεκφθξηηνο, Δπθιείδεο).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Μέλαηρκνο ζεσξεί φηη νη θσληθέο ηνκέο δεκηνπξ-γνχληαη 

απφ ηνκή ελφο νξζνχ θπθιηθνχ θψλνπ κε επίπεδν θάζεην ζε κηα γε-λέηεηξα ηνπ 

θψλνπ. Ο T.L. Heath ζηελ Ηζηνξία ησλ Διιεληθψλ Μαζεκαηη-θψλ γξάθεη: «Σν 

εξψηεκα είλαη πσο ν Μέλαηρκνο ζπλέιαβε ηελ ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο θακππιψλ 

απφ ηνκέο ελφο θψλνπ: ρεηηθά κ’ απηφ δελ έρνπκε θακία πιεξνθνξία». Ζ 

αζπλήζεο απηή ζεψξεζε δίλεη αθνξκή ζε πνιινχο ηζηνξηθνχο ηεο αζηξνλνκίαο 

ησλ αξραίσλ ειιήλσλ λα ζπκπεξάλνπλ φηη ην γεγνλφο απηφ έρεη αζηξνλνκηθή 

αθεηεξία.  

Τπάξρεη ε άπνςε δειαδή φηη ν ηξφπνο ζεψξεζεο ησλ θσληθψλ ηνκψλ θαηά ηνλ 

Μέλαηρκν έρεη λα θάλεη εθηφο απφ ηηο ηξνρηέο ησλ πιαλεηψλ θαη κε ην ειηαθφ 

ξνιφη. 
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ΔΤΚΛΔΙΓΗ 

 

Ο Δπθιείδεο απφ ηελ Αιεμάλδξεηα (~ 350 π.Υ. - 270 π.Υ.), ήηαλ Έιιελαο 

καζεκαηηθφο, πνπ δίδαμε θαη πέζαλε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ, πεξίπνπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Πηνιεκαίνπ Α΄ (323 π.Υ. - 283 π.Υ.). ηηο 

κέξεο καο είλαη γλσζηφο σο ν «παηέξαο» ηεο Γεσκεηξίαο. Ο Δπθιείδεο θαηέρεη 

κηα θξίζηκε ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο Λνγηθήο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ, θαζψο είλαη ν 

πξψηνο πνπ παξάγεη έλα απζηεξά δνκεκέλν θαη ζπλεθηηθφ ζχζηεκα πξνηάζεσλ 

(ζεσξεκάησλ θαη πνξηζκάησλ) κε βάζε έλα ζχλνιν νξηζκψλ θαη 5 κφλν αξρηθέο 

αλαπφδεηθηεο πξνηάζεηο (αηηήκαηα). Καη' απηφ ην ηξφπν πεξηέιαβε ζην ζχζηεκα 

απηφ θαη πξνηάζεηο ήδε δηαηππσκέλεο παιαηφηεξσλ ζεκαληηθψλ καζεκαηηθψλ, 

φπσο ν Θαιήο, ν Ππζαγφξαο, ν Θεαίηεηνο, ν Λεσδάκαληαο θαη ν Δχδνμνο. 

ρεηηθά κε ηε δσή ηνπ 

ρεδφλ ηίπνηα δελ είλαη γλσζηφ ζρεηηθά κε ηελ δσή ηνπ Δπθιείδε εθηφο απφ απηά 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα βηβιία ηνπ θαη ειάρηζηεο βηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ αλαθνξέο ηξίησλ. Ήηαλ ελεξγφ κέινο ηεο βηβιηνζήθεο ηεο 

Αιεμάλδξεηαο θαη πηζαλφλ λα είρε ζπνπδάζεη ζηελ Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα ζηελ 

Αζήλα. Έγηλε γλσζηφο ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο γηα ηηο καζεκαηηθέο ηνπ εξγαζίεο 

θαη γη' απηφ πξνζθιήζεθε απφ ηνλ Πηνιεκαίν Α΄ ζηελ Αιεμάλδξεηα. Ζ δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπ, φπσο θαη ν ηφπνο γέλλεζήο ηνπ καο παξακέλνπλ άγλσζηα. Καηά 

https://el.wikipedia.org/wiki/350_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/270_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/323_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/283_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%82_%28%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CE%B4%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%BF_%CE%98%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81
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ηνλ Μεζαίσλα, πνιινί δπηηθνί ζπγγξάθεηο ηνλ ηαχηηζαλ ιαλζαζκέλα κε έλαλ θαηά 

έλα αηψλα πξνγελέζηεξν σθξαηηθφ θηιφζνθν, απνθαιψληαο ηνλ Δπθιείδε απφ 

ηα Μέγαξα. 

 

Σα ηνηρεία ηνπ Δπθιείδε 

Σν πην γλσζηφ έξγν ηνπ είλαη ηα ηνηρεία, πνπ απνηειείηαη απφ 13 βηβιία. Δθεί, νη 

ηδηφηεηεο ησλ γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ αθεξαίσλ αξηζκψλ πξνθχπηνπλ 

απφ έλα ζχλνιν αμησκάησλ, εκπλένληαο ηελ αμησκαηηθή κέζνδν ησλ κνληέξλσλ 

καζεκαηηθψλ. Παξ' φηη πνιιά απφ ηα ζεσξήκαηα πνπ πεξηέρνληαλ ζηα ηνηρεία 

ήηαλ ήδε γλσζηά, έλα απφ ηα επηηεχγκαηα ηνπ Δπθιείδε ήηαλ φηη ηα παξνπζίαζε 

ζε έλα εληαίν, ινγηθά ζπκπαγέο πιαίζην. Σν έξγν ηνπ Δπθιείδε ήηαλ ηφζν 

ζεκαληηθφ ψζηε ε γεσκεηξία πνπ πεξηέγξαςε ζηα ηνηρεία ηνπ (ε βάζε ηεο 

νπνίαο είλαη: έζησ κία επζεία ε θαη έλα ζεκείν Α φρη πάλσ ζε απηήλ ηελ επζεία, 

ηφηε ππάξρεη κφλν κία επζεία, παξάιιειε ηεο ε, πνπ δηέξρεηαη απφ ην Α) 

νλνκάζηεθε Δπθιείδεηα, ελψ ηα ηνηρεία ζήκεξα ζεσξνχληαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα καζεκαηηθά έξγα φισλ ησλ επνρψλ. ηαλ ν Πηνιεκαίνο Α΄ ηνπ 

δήηεζε έλαλ πην εχθνιν ηξφπν απφ ηα ηνηρεία ηνπ γηα λα κάζεη Γεσκεηξία ε 

απάληεζε ηνπ κεγάινπ καζεκαηηθνχ ήηαλ: «Γελ ππάξρεη βαζηιηθή νδφο γηα ηε 

Γεσκεηξία». Αλαθνξά, επίζεο, ζηνλ Δπθιείδε γίλεηαη θαη ζην Αλζνιφγην ηνπ 

ηνβαίνπ φπνπ γξάθνληαη ηα αθφινπζα: "Παξ' Δὐθιείδε ηηο ἀξμάκελνο 

γεσκεηξεῖλ, ὡο ηὸ πξῶηνλ ζεψξεκα ἔκαζελ, ἤξεην ηὸλ Δὐθιείδε: "Σί δέ κνη πιένλ 

ἔζηαη ηαῦηα καζφληη;" θαὶ ὁ Δὐθιείδεο ηὸλ παῖδα θαιέζαο "Γφο", ἔθε, "αὐηῷ 

ηξηψβνινλ, ἐπεηδὴ δεῖ αὐηῷ ἐμ ὧλ καλζάλεη θεξδαίλεηλ". ε ειεχζεξε απφδνζε: 

«Κάπνηνο πνπ είρε αξρίζεη λα δηδάζθεηαη γεσκεηξία δίπια ζηνλ Δπθιείδε, κφιηο 

έκαζε ην πξψην ζεψξεκα ηνλ ξψηεζε: "Σί πεξηζζφηεξν ζα θεξδίζσ αλ ηα κάζσ 

φια απηά;" Σφηε ν Δπθιείδεο θψλαμε ην δνχιν ηνπ θαη ηνπ είπε: "Γψζε ζε απηφλ 

ηξεηο νβνινχο, δηφηη έρεη αλάγθε λα θεξδίδεη θάηη απφ φ,ηη καζαίλεη». 

'Eγξαςε ην θνξπθαίν έξγν "ηνηρεία" κε ηηο θπξηφηεξεο γεσκεηξηθέο γλψζεηο 

ησλ Διιήλσλ. Σν έξγν απηφ, ζε 13 βηβιία, πεξηέρεη κέζα ηνπ 372 ζεσξήκαηα θαη 

93 πξνβιήκαηα, ρσξίο δπζηπρψο ηζηνξηθή εηζαγσγή. Ζ αξηηφηεηα ηνπ έξγνπ έγηλε 

αηηία λα εγθαηαιεηθζνχλ φια ηα πξνγελέζηεξα αληίζηνηρα έξγα. Απφ ηα 13 βηβιία 

ηα 1, 2, 4 απνδίδνληαη εμ νινθιήξνπ ζηνπο Ππζαγφξεηνπο, ην 5 θαη κέξνο ηνπ 6 

ζηνλ Δχδνμν, ελψ ηα 10, 13 ζηνπο Ππζαγφξεηνπο, ηνλ Θεαίηεην θαη ηνλ Δχδνμν. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%8D%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
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  Κνξπθαίνο γεσκέηξεο, ζπγγξαθέαο ησλ γεσκεηξηθψλ "ηνηρείσλ" 

(Βάζεσλ), ζπγθέληξσζε, ηαμηλφκεζε θαη θαηέγξαςε ηηο κέρξη ηφηε 

γεσκεηξηθέο γλψζεηο καδί κε ηηο δηθέο ηνπ, θαηά ηξφπν δηδαθηηθά άςνγν.  

σκεηξίαο "Γεδνκέλα" (94 ζεσξήκαηα). 

ην έξγν απηφ πεξηέρνληαη πξνηάζεηο ζε ζρήκαηα ζηα νπνία δίλνληαη 

νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπο θαηά ζρήκα, ζέζε ή κέγεζνο.  

 'Eγξαςε ην έξγν "Πεξί Γηαηξέζεσλ" (36 πξνηάζεηο) κε πεξηερφκελα ηνπ ηε 

δηαίξεζε ζρεκάησλ ζε κέξε κε δνζκέλε ζρέζε.  

 'Eγξαςε ην έξγν "Πνξίζκαηα" ζε 3 βηβιία (πνπ ράζεθαλ). Σν έξγν 

ζρνιίαζε ν Πάππνο ιεπηνκεξψο, θαη ην 1860 έγηλε απφπεηξα αλαζχλζεζήο 

ηνπ.  

 'Eγξαςε ηα έξγα "Κσληθαί ηνκαί", "Σόπνη πξνο Δπηθαλεία", 

"Μεραληθά".  

 ηηο καζεκαηηθέο ηέρλεο Μνπζηθή, Οπηηθή θαη Αζηξνλνκία έγξαςε ηα έξγα: 

"Καηαηνκή Καλόλνο", "Οπηηθά", "Καηνπηξηθά" θαη "Φαηλόκελα".  

23 αηψλεο, κε ηνλ ηηκεηηθφ ηίηιν ηεο "Δπθιείδεηαο Γεσκεηξίαο". ηε ζχγρξνλε 

φκσο ζρνιηθή γεσκεηξία πεξηιακβάλνληαη θαη ππνινγηζκνί θαη κεηξήζεηο, νη 

νπνίεο απφ ην έξγν ηνπ Δπθιείδε απνπζηάδνπλ εληειψο.  

Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ Δπθιείδε ζηα Μαζεκαηηθά θαη ηηο εθαξκνζκέλεο 

ηέρλεο ηνπο ππήξμε ζεκαληηθφηαηε θαη ηαπηφρξνλα βάζε, απφ ηελ νπνία 

εμφξκεζαλ νη κεηαγελέζηεξνη καζεκαηηθνί, γεσγξάθνη θαη αζηξνλφκνη, γηα λα 

νδεγεζνχλ ζην ηειηθφ καζεκαηηθφ ζαχκα ηεο Διιεληθήο Αξραηφηεηαο. 
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ΑΡΥΙΜΗΓΗ ν ΤΡΑΚΟΤΙΟ 

 

Ο Αξρηκήδεο γελλήζεθε πεξίπνπ ην 287 π.Υ. ζην ιηκάλη ησλ πξαθνπζψλ, ζηε 

ηθειία. Ζ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ πξνέξρεηαη απφ κηα πιεξνθνξία ηνπ 

βπδαληηλνχ ηζηνξηθνχ Ησάλλε Σδέηδε, πνπ αλαθέξεη φηη ν Αξρηκήδεο έδεζε γηα 75 

ρξφληα. ηνλ Φακκίηε, ν Αξρηκήδεο αλαθέξεη πσο ν παηέξαο ηνπ νλνκαδφηαλ 

Φεηδίαο, ν νπνίνο ήηαλ έλαο αζηξνλφκνο γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη ηίπνηα 

γλσζηφ. Ο Πινχηαξρνο έγξαςε ζην έξγν ηνπ Βίνη Παξάιιεινη φηη ν Αξρηκήδεο 

ήηαλ ζπγγελήο θαη θίινο κε ηνλ βαζηιηά Ηέξσλα ηνλ Β΄, ηνλ θπβεξλήηε ησλ 

πξαθνπζψλ.Μηα βηνγξαθία ηνπ Αξρηκήδε είρε γξαθηεί απφ ηνλ θίιν ηνπ 

Ζξαθιείδε, αιιά ε εξγαζία ηνπ απηή έρεη ραζεί, αθήλνληαο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο 

δσήο ηνπ ζην ζθνηάδη.Δίλαη άγλσζην, γηα παξάδεηγκα, αλ είρε πνηέ παληξεπηεί ή 

είρε παηδηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λεφηεηαο ηνπ, ν Αξρηκήδεο κπνξεί λα είρε 

ζπνπδάζεη ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ, φπνπ ν Κφλσλαο ν άκηνο θαη ν 

Δξαηνζζέλεο ν Κπξελαίνο ήηαλ ζχγρξνλνί ηνπ. Αλαθέξεη ηνλ Κφλσλα ηνλ άκην 

σο θίιν ηνπ, θαη δχν απφ ηα ηζηνξηθά έξγα ηνπ (Ζ κέζνδνο Μεραλνινγηθψλ 

Θεσξεκάησλ) θαη ην Πξφβιεκα ησλ Βννεηδψλ έρνπλ εηζαγσγέο πνπ 

απεπζχλνληαη ζηνλ Δξαηνζζέλε.
[a]

 

Ο Αξρηκήδεο πέζαλε πεξίπνπ ην 212 π.Υ. θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ 

Καξρεδνληαθνχ Πνιέκνπ, φηαλ νη ξσκατθέο δπλάκεηο ππφ ηνλ ζηξαηεγφ Μάξθν 

Κιαχδην Μάξθειιν θπξίεπζαλ ηελ πφιε ησλ πξαθνπζψλ κεηά απφ πνιηνξθία 

δχν ρξφλσλ. χκθσλα κε ηνλ Πινχηαξρν, ν Αξρηκήδεο είρε θαηά λνπ έλα 

καζεκαηηθφ δηάγξακκα φηαλ ε πφιε είρε θαηαιεθζεί θαη δελ είρε αληηιεθζεί ηελ 

άισζή ηεο. Έλαο Ρσκαίνο ζηξαηηψηεο ηνλ δηέηαμε λα πάεη θαη λα ζπλαληήζεη ηνλ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CF%84%CE%B6%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82_%28%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BF%CE%B9_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CE%B9
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%84_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%BF_%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%BF%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82#endnote_Anone
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%BA%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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ζηξαηεγφ Μάξθν Κιαχδην Μάξθειιν αιιά απηφο αξλήζεθε ιέγνληαο φηη έπξεπε 

λα ηειεηψζεη κε ην πξφβιεκα ηνπ. Ο ζηξαηηψηεο εμνξγίζηεθε θαη ζθφησζε ηνλ 

Αξρηκήδε κε ην ζπαζί ηνπ. Άιιε εθδνρή πνπ δίλεη ν Πινχηαξρνο είλαη φηη θαζψο 

ν Ρσκαίνο ζηξαηηψηεο νξκνχζε θαηά πάλσ ηνπ κε γπκλφ ην μίθνο, ν Αξρηκήδεο 

ηνλ παξαθάιεζε, κάηαηα φκσο, λα πεξηκέλεη ιίγν ψζηε λα κή κείλεη άιπην ην 

πξφβιεκα πνπ ηνλ απαζρνινχζε. Σξίηε ηέινο εθδνρή ηνπ Πινπηάξρνπ είλαη φηη ν 

Αξρηκήδεο κεηαβαίλνληαο πξνο ηνλ Μάξθειιν είρε καδί ηνπ καζεκαηηθά φξγαλά, 

θαη ηνλ ζθφησζαλ ζηξαηηψηεο επεηδή λφκηδαλ φηη ήηαλ πνιχηηκα αληηθείκελα. Ο 

Μάξθειινο φηαλ πιεξνθνξήζεθε ηνλ ζάλαην ηνπ Αξρηκήδε ιππήζεθε πνιχ θαζψο 

ηνλ ζεσξνχζε σο έλα πνιχηηκν θεθάιαην γηα ηελ επηζηήκε θαη είρε δηαηάμεη λα 

κελ πεηξαρηεί, εμνξγίζηεθε κε ηνλ ζηξαηηψηε θαη επεξγέηεζε ηνπο νηθείνπο ηνπ 

Αξρηκήδε. 

 

Ζ επηθάλεηα θη ν φγθνο κηαο ζθαίξαο είλαη ηα 2/3 ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ θιεηζηνχ 

θπιίλδξνπ πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Μηα ζθαίξα θαη έλαο θχιηλδξνο είραλ ηνπνζεηεζεί 

ζηνλ ηάθν ηνπ Αξρηκήδε, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ηνπ. 

Οη ηειεπηαίεο ιέμεηο πνπ ηνπ απνδίδνληαη είλαη «κελ ελνριείηε ηνπο θχθινπο κνπ» 

(αξραία: «κή κνπ ηνὺο θχθινπο ηάξαηηε»), αλαθεξφκελνο ζηνπο θχθινπο ζην 

καζεκαηηθφ ηνπ ζρέδην ην νπνίν ππνηίζεηαη φηη κειεηνχζε φηαλ ηνλ δηέθνςε ν 

Ρσκαίνο ζηξαηηψηεο. πρλά απηφ ηηκεηηθά απνδίδεηαη ζηα ιαηηληθά σο «Noli 

turbare circulos meos», αιιά δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηα ζηνηρεία φηη ν Αξρηκήδεο 

πξφθεξε απηέο ηηο ιέμεηο θαη δελ εκθαλίδνληαη ζηα γξαπηά πνπ καο έρνπλ 

δηαζσζεί απφ ηνλ Πινχηαξρν. 

Ο ηάθνο ηνπ Αξρηκήδε είρε έλα γιππηφ πνπ απεηθφληδε ηελ αγαπεκέλε καζεκαηηθή 

απφδεημε ηνπ, απνηεινχκελε απφ κία ζθαίξα θαη έλα θχιηλδξν κε ην ίδην χςνο θαη 

δηάκεηξν. Ο Αξρηκήδεο είρε απνδείμεη φηη ε επηθάλεηα θη ν φγθνο κηαο ζθαίξαο 

είλαη ηα 2/3 ησλ αληίζηνηρσλ ηνπ θιεηζηνχ θπιίλδξνπ πνπ ηελ πεξηγξάθεη. Σν 75 

π.Υ., 137 ρξφληα κεηά ην ζάλαηφ ηνπ, ν Ρσκαίνο ξήηνξαο Κηθέξσλ ππεξεηνχζε 

σο θπαίζηνξαο ζηε ηθειία. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82%28%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Noli_turbare_circulos_meos&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Noli_turbare_circulos_meos&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%B1%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%89%CF%81&action=edit&redlink=1
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Δμέρνπζα καζεκαηηθή θπζηνγλσκία κε ηεξάζηην φγθν έξγσλ, 

πξσηνπφξσλ θαη πνηνηηθά θνξπθαίσλ. Δμαηξεηηθφ πξφηππν γεσκέηξε 

εξεπλεηή, απνηειεί καδί κε ηνλ Ηππνθξάηε θαη ηνλ Δχδνμν, ηελ ηξηάδα 

ησλ πξσηεξγαηψλ ηνπ απεηξνζηηθνχ ινγηζκνχ.  

Ο Αξρηκήδεο αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ κειέηε φισλ ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

Μαζεκαηηθψλ θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ ηερλψλ, πνπ εθθξεκνχζαλ απφ παιαηφηεξεο 

κειέηεο θαη αλαθάιπςε πιήζνο κεζφδσλ θαη λέσλ πξνηάζεσλ. 
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Δλδεηθηηθφο είλαη ν ηεξάζηηνο θαηάινγνο ησλ γλσζηψλ έξγσλ ηνπ: 

ώζεθαλ  Υάζεθαλ  

Πεξί ζθαίξαο θαη θπιίλδξνπ Πεξί ηξηγψλσλ 

Κχθινπ κέηξεζηο Πεξί ηεηξαπιεχξσλ 

Πεξί θσλνεηδέσλ θαη 

ζθαηξνεηδέσλ 

Πεξί 13 εκηθαλνληθψλ 

πνιπέδξσλ 

Πεξί ειίθσλ Αξηζκεηηθά 

Δπηπέδσλ ηζνξξνπηψλ Πεξί δπγψλ 

Φακκίηεο Κεληξνβαξηθά 

Σεηξαγσληζκφο παξαβνιήο Πιηλζίδεο θαη θχιηλδξνη 

Ορνπκέλσλ Καηνπηξηθά 

ηνκάρηνλ Ηζνπεξηκεηξηθά 

Πεξί ησλ κεραληθψλ 

ζεσξεκάησλ πξνο 

Δξαηνζζέλελ έθνδνο 

ηνηρεία κεραληθψλ 

Ηζνξξνπίαη 

Λήκκαηα θαηξνπνηΐα 

Πξφβιεκα Βνεηθφλ ηνηρεία επί ησλ ζηεξίμεσλ 

Πεξί ηνπ επηαγψλνπ Πεξί παξαιιήισλ γξακκψλ 

Πεξί ησλ επηςαπφλησλ 

θχθισλ 

Πεξί βαξχηεηνο θαη 

ειαθξφηεηνο 

Αξραί ηεο γεσκεηξίαο Πεξί θνίισλ παξαβνιηθψλ 

θαπζηηθψλ θαηφπηξσλ 

 

 

Πξννπηηθή 

Δπηζίδηα βηβιία 

Βαξπνπιθφο, Τδξνζθνπίαη, 

Πλεπκαηηθή 

Καχζηο δηα ησλ θαηφπηξσλ 

Πεξί Αξρηηεθηνληθήο 
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 Πεξί δξνκνκέηξσλ 

ηνηρεία ησλ καζεκαηηθψλ 

Πεξί ηεο δηακέηξνπ 

πγγξάκκαηα ελ επηηνκή 

Πεξί ηεηξαγσληζκνχ ηνπ 

θχθινπ 

Γεδνκέλα 

Δμαηξεηηθέο ηνπ κειέηεο, θαη γηα ηε κέζνδν θαη γηα ην απνηέιεζκα, είλαη 

εθείλεο πνπ έδσζαλ ηα εκβαδά Κύθινπ, 'Eιιεηςεο, Παξαβνιήο θαη 

'Eιηθαο θαζψο θαη ηα εκβαδά θαη ηνπο φγθνπο ησλ Κπιίλδξσλ, ησλ 

Κώλσλ θαη θπξίσο ησλ θαηξώλ.  

εκαληηθφηαηε ζεσξείηαη θαη ε αλαθάιπςε, απφ ηνλ ίδην, ηχπνπ πνπ 

δίλεη ην εκβαδφλ ηξηγψλνπ απφ ηηο πιεπξέο ηνπ, θαη αθφκα ε επέθηαζή 

ηνπ ζηα εγγεγξακκέλα ηεηξάπιεπξα. 

εκαληηθφηαηεο γηα ηελ επνρή ηνπ είλαη νη κειέηεο νη ζρεηηθέο κε ηελ 

Μεραληθή ησλ ζηεξεψλ θαη ησλ πγξψλ (Κέληξα βάξνπο, Δπηπέδσλ 

ηζνξξνπηψλ, ηεξίμεσλ, Αλπςσηηθψλ κεραλεκάησλ, Τδξνζηαηηθή θ.ά.), 

θαη νη ζεκειηψδεηο πξνηάζεηο ησλ ηζνξξνπηώλ θαη ηεο 'Aλσζεο (Αξρή 

ηνπ Αξρηκήδε).Μία άιιε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηνπ ζνθνχ καο είλαη ε 

έθθξαζε ησλ εκβαδώλ φισλ ησλ γλσζηψλ θαλνληθψλ πνιπγψλσλ 

ζπλαξηήζεη ηεο πιεπξάο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ καο επηηξέπεη λα 

ππνζέζνπκε φηη είρε εθθξάζεη φια ηα αληίζηνηρα απνζηήκαηα εθ ησλ 

πιεπξψλ, ζηεξηγκέλνο ζηηο θεληξηθέο γσλίεο ησλ πνιπγψλσλ. Δίλαη 

ινηπφλ πνιχ πηζαλφ λα δηέζεηε (ή λα είρε ζπγθξνηήζεη) πίλαθα ησλ 

ιφγσλ (απφζηεκα):(εκη-πιεπξά), δειαδή 

πίλαθα εθαπηνκέλσλ. 

Ο Αξρηκήδεο επίζεο γλψξηδε λα θαηαζθεπάδεη ηε 

ιχζε εηδηθψλ ηξηηνβάζκησλ πξνβιεκάησλ, θαη 

κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ Γειίνπ Πξνβιήκαηνο. Σηο 

ιχζεηο απηέο ηηο έδηλε κε ηελ ηνκή δχν θσληθψλ 

(Δπηφθηνο). 
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Μνλαδηθή είλαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηελ αλψηεξε κεηξηθή Γεσκεηξία. 

πγθεθξηκέλα έθθξαζε ηνπο φγθνπο ζηεξεψλ εθ πεξηζηξνθήο θσληθψλ 

εθαξκφδνληαο "απεηξνζηηθέο" κεζφδνπο αλάιπζεο ησλ ζηεξεψλ απηψλ.  

ηε ζχγρξνλε θιαζηθή γεσκεηξία φιν ζρεδφλ ην κεηξηθφ ηεο κέξνο νθείιεηαη 

ζηνλ Αξρηκήδε, κε απνηέιεζκα απηή νπζηαζηηθά λα είλαη ηζνξξνπεκέλε κείμε 

ηεο Δπθιείδεηαο θαη ηεο Αξρηκήδεηαο αξραίαο γεσκεηξίαο. 

Έηζη ν ζνθφο καο απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ παηέξα ηεο αλψηεξεο κεηξηθήο 

γεσκεηξίαο ηεο αξραηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ πεγή έκπλεπζεο ησλ 

λεψηεξσλ κειεηψλ ηνπ δηαθνξηθνχ θαη απεηξνζηηθνχ ινγηζκνχ.Ζ πξσηνηππία 

θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κειεηψλ ηνπ έγηλαλ αηηία λα ραξαθηεξηζηεί απφ 

ηνπο ηζηνξηθνχο ησλ καζεκαηηθψλ, σο ν κεγαιχηεξνο καζεκαηηθφο φισλ ησλ 

επνρψλ θαη φισλ ησλ εζλψλ. 
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Nεηιφκεηξν 
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Θαιαζζην δξνκνκεηξν 

 

 

 

Μεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ 

Ο κεραληζκόο ησλ Αληηθπζήξσλ (θαη ρξνλνιόγην ησλ Αληηθπζήξσλ, 

ππνινγηζηήο ησλ Αληηθπζήξσλ ή αζηξνιάβνο ησλ Αληηθπζήξσλ) είλαη έλα 

αξραίν ηέρλεκα πνπ πηζηεχεηαη φηη ήηαλ έλαο αξραίνο αλαινγηθφο 
[2]

, κεραληθφο 

ππνινγηζηήο θαη φξγαλν αζηξνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ, πνπ παξνπζηάδεη 

νκνηφηεηεο κε πνιχπινθν σξνινγηαθφ κεραληζκφ. 

Η αλαθάιπςε 

Απηφο, είλαη ν αξραηφηεξνο γλσζηφο πνιχπινθνο κεραληζκφο. Ολνκάδεηαη θαη 

πξψηνο γλσζηφο αλαινγηθφο ππνινγηζηήο. Ζ πνηφηεηα θαηαζθεπήο ηνπ 

ππνδειψλεη φηη είρε αλαθαιπθζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Διιεληζηηθήο Πεξηφδνπ. 

Αλαθαιχθζεθε ζε λαπάγην αλνηθηά ηνπ Διιεληθνχ λεζηνχ Αληηθχζεξα
[4]

 κεηαμχ 

ησλ Κπζήξσλ θαη ηεο Κξήηεο. Με βάζε ηε κνξθή ησλ ειιεληθψλ επηγξαθψλ πνπ 

θέξεη ρξνλνινγείηαη κεηαμχ ηνπ 150 π.Υ. θαη ηνπ 100 π.Υ., αξθεηά πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ λαπαγίνπ, ην νπνίν ελδέρεηαη λα ζπλέβε αλάκεζα ζην 87 π.Υ. θαη 

63 π.Υ.. Θα κπνξνχζε λα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν κέρξη κηζφλ αηψλα πξηλ ην 

λαπάγην. Σν λαπάγην αλαθαιχθζεθε ην 1900 ζε βάζνο πεξίπνπ 40 κε 64 κέηξσλ 

θαη πνιινί ζεζαπξνί, αγάικαηα θαη άιια αληηθείκελα, αλαζχξζεθαλ απφ 

πκηαθνχο ζθνπγγαξάδεο θαη βξίζθνληαη ζήκεξα ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Μνπζείν ζηελ Αζήλα. 

ηηο 17 Μαΐνπ 1902 ν καζεκαηηθφο θαη η. Τπνπξγφο Παηδείαο ππξίδσλ ηάεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF_%28%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD#cite_note-2
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/87_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/63_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/1900
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1902
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B7%CF%82
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πξφζεμε φηη έλα απφ ηα επξήκαηα είρε έλαλ νδνλησηφ ηξνρφ ελζσκαησκέλν θαη 

εκθαλείο επηγξαθέο κε αζηξνλνκηθνχο φξνπο. 

Ο κεραληζκφο είλαη ην αξραηφηεξν ζσδφκελν κεράλεκα κε γξαλάδηα, θαη κάιηζηα 

πνιχ πνιχπινθν. Δίλαη θηηαγκέλνο απφ κπξνχληδν θαη είρε μχιηλν πιαίζην. Έρεη 

πξνβιεκαηίζεη θαη ζπλαξπάζεη πνιινχο ηζηνξηθνχο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο αθφηνπ αλαθαιχθζεθε. Ζ πην απνδεθηή ζεσξία ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ππνζηεξίδεη φηη ήηαλ έλαο αλαινγηθφο ππνινγηζηήο, φζν θαη 

ςεθηαθφο ππνινγηζηήο ζρεδηαζκέλνο γηα λα ππνινγίδεη θαη απεηθνλίδεη ηηο 

θηλήζεηο ησλ νπξαλίσλ ζσκάησλ, ηηο εθιείςεηο ειίνπ θαη ζειήλεο, ηηο θάζεηο ηεο 

ζειήλεο. Πξφζθαηεο ιεηηνπξγηθέο αλαθαηαζθεπέο ηεο ζπζθεπήο ππνζηεξίδνπλ 

απηήλ ηελ αλάιπζε. Απφ ηηο πξφζθαηεο έξεπλεο θαηαξξίθζεθε ε ζεσξία φηη 

εκπεξηέρεη έλα δηαθνξηθφ γξαλάδη, φκσο ν αλαθαιπθζείο κεραληζκφο ηεο θίλεζεο 

ηεο ειήλεο είλαη αθφκα πην εληππσζηαθφο, θαζφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

κεηαβιεηήο γσληαθήο ηαρχηεηαο ζηνλ άμνλα πνπ θηλεί ηε ειήλε (δεχηεξνο Νφκνο 

Κέπιεξ). 

Ο θαζεγεηήο Νηέξεθ ληε φια Πξάηο (Derek De Solla Price), θπζηθφο θαη 

ηζηνξηθφο ηεο επηζηήκεο πνπ εξγαδφηαλ ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Γέει, δεκνζίεπζε 

έλα άξζξν γηα ηνλ κεραληζκφ απηφ ζην πεξηνδηθφ Scientific American ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 1959, φηαλ αθφκα ν κεραληζκφο δελ είρε κειεηεζεί πιήξσο. Σν 1973 ή ην 

1974 δεκνζίεπζε ηε κνλνγξαθία ηνπ κε ηίηιν «Γξαλάδηα απφ ηνπο Έιιελεο», 

βαζηζκέλε ζε ζάξσζε ηνπ κεραληζκνχ κε αθηίλεο γ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν 

αθηηλνθπζηθφο ηνπ Δ.ΚΔ.Φ.Δ. «Γεκφθξηηνο» Υαξάιακπνο Καξάθαινο. Ο Πξάηο 

ππνζηήξημε φηη ε ζπζθεπή απηή ζα κπνξνχζε λα είρε θαηαζθεπαζηεί απφ ηε ρνιή 

ηνπ Απνιισλίνπ ζηε Ρφδν. Σα ζπκπεξάζκαηά ηνπ δελ έγηλαλ απνδεθηά απφ ηνπο 

εηδηθνχο ηεο επνρήο, νη νπνίνη πίζηεπαλ φηη νη Αξραίνη Έιιελεο είραλ ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν αιιά φρη θαη ηελ απαηηνχκελε πξαθηηθή ηερλνινγία γηα κηα 

ηέηνηα θαηαζθεπή. 

Ζ κειέηε ηνπ ζπλερίδεηαη απφ Άγγινπο θαη Έιιελεο εηδηθνχο ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

ηνπ Κάξληηθ, ησλ Αζελψλ, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ 

Μνπζείνπ θαη ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο Δζληθήο Σξαπέδεο, ζε κηα 

δηαπαλεπηζηεκηαθή νκάδα. Ζ ζχγρξνλε έξεπλα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ ηειεπηαία 

ηερλνινγία κε ηε βνήζεηα κεγάισλ εηαηξεηψλ, κε πξσηνπνξηαθά πξνγξάκκαηα 

ςεθηαθήο απεηθφληζεο θαη έλαλ εηδηθφ ηνκνγξάθν, ν νπνίνο θαηαζθεπάζηεθε 

εηδηθά γηα ηελ έξεπλα ηνπ κεραληζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ. Σα απνηειέζκαηα ηελ 

έξεπλαο επηβεβαίσζαλ φηη ν κεραληζκφο θέξεη 30 νδνλησηνχο ηξνρνχο νη νπνίνη 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%BA_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A3%CF%8C%CE%BB%CE%B1_%CE%A0%CF%81%CE%AC%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%93%CE%AD%CE%B7%CE%BB&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Scientific_American&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%B3
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ 10 άμνλεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ θαηέιεγε ζε 

ηνπιάρηζηνλ 5 θαληξάλ, κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δείθηεο γηα ην θαζέλα. Με ηε 

βνήζεηα ηνπ ηνκνγξάθνπ έρνπλ δηαβαζηεί αξθεηέο απφ ηηο επηγξαθέο πνπ ππήξραλ 

ζηηο πιάθεο θαη ζηνπο πεξηζηξεθφκελνπο δίζθνπο, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ 

αζηξνλνκηθνχο θαη κεραληθνχο φξνπο, θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηνπο εηδηθνχο 

σο έλα είδνο "εγρεηξηδίνπ ρξήζεο" ηνπ νξγάλνπ. 

Ο κεραληζκφο απηφο έδηλε, θαηά ηελ επηθξαηέζηεξε ζχγρξνλε άπνςε, ηε ζέζε ηνπ 

ήιηνπ θαη ηεο ζειήλεο θαζψο θαη ηηο θάζεηο ηεο ζειήλεο. Μπνξνχζε λα εκθαλίζεη 

ηηο εθιείςεηο ειίνπ θαη ζειήλεο βαζηδφκελνο ζηνλ βαβπισληαθφ θχθιν ηνπ 

άξνπ. Σα θαληξάλ ηνπ απεηθφληδαλ επίζεο ηνπιάρηζηνλ δχν εκεξνιφγηα, έλα 

ειιεληθφ βαζηζκέλν ζηνλ Μεησληθφ θχθιν θαη έλα αηγππηηαθφ, πνπ ήηαλ θαη ην 

θνηλφ "επηζηεκνληθφ" εκεξνιφγην ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο. 

 Οη παιαηφηεξεο απφςεηο πνπ έρνπλ παξνπζηαζζεί (θπξίσο πξηλ απφ ηνλ Β' 

Παγθφζκην Πφιεκν) γηα πηζαλέο ρξήζεηο κε ην φξγαλν απηφ είλαη: 

αζηξνιάβνο, ή δξνκφκεηξν, ή αλαθνξηθφ ξνιφη, ή πιαλεηάξην, ή 

αζηξνλνκηθφ λαπηηθφ ξνιφη ή πιννγλψκνλαο ηεο αξραηφηεηαο. ιεο απηέο 

νη ρξήζεηο δελ είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο. 

Πξνζπάζεηεο αλαθαηαζθεπήο 

 
Αλαθαηαζθεπή ηνπ κεραληζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ. Δζληθφ Μνπζείν ησλ Αζελψλ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%84_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%BF%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAMA_Machine_d'Anticyth%C3%A8re_6.jpg


ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ <<Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΓΕΩΜΕΣΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΕΥΑΡΜΟΓΕ>> 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΚΑΣΟΡΕΙΟΤ Β΄ ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ   Φ.ΕΣΟ      2015-2016 Page 41 
 

Μηα κεξηθή αλαθαηαζθεπή ηνπ κεραληζκνχ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Απζηξαιφ 

επηζηήκνλα ησλ ππνινγηζηψλ Άιαλ Σδσξηδ Μπξφκιευ (Allan George Bromley, 

1947-2002), ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ ίδλευ θαη ηνλ σξνινγνπνηφ ηνπ ίδλευ 

Φξαλθ Πέξζηβαι (Frank Percival). Ζ έξεπλα απηή ψζεζε ηνλ Μπξφκιευ λα 

επαλεμεηάζεη ηελ αλάιπζε αθηίλσλ Υ ηνπ Πξάηο. Ο Μπξφκιευ, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Βξεηαλνχ Μάηθι Ράηη, παξήγαγε επίζεο λέεο θαη αθξηβέζηεξεο αθηηλνζθνπήζεηο 

(απεηθνλίζεηο κε αθηίλεο Υ) ηνπ κεραληζκνχ νη νπνίεο κειεηήζεθαλ απφ έλαλ 

καζεηή ηνπ, ηνλ Μπέξλαξλη Γθάξληλεξ (Bernard Gardner), ην 1993. 

Αξγφηεξα, έλαο Βξεηαλφο θαηαζθεπαζηήο κεραληθψλ πιαλεηαξίσλ
1
 νλφκαηη Σδσλ 

Γθιεβ (John Gleave) θαηαζθεχαζε έλα ιεηηνπξγηθφ αληίγξαθν ηνπ κεραληζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ, ε αλάγλσζε ηνπ εκπξφζζηνπ ηξνρνχ 

ππνδεηθλχεη ηελ εηήζηα πνξεία ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ειήλεο δηακέζνπ ηνπ 

Εσδηαθνχ Κχθινπ θαηά ην Αηγππηηαθφ εκεξνιφγην. Ζ αλάγλσζε ηνπ επάλσ 

νπίζζηνπ ηξνρνχ παξηζηάλεη κηα πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ θαη ζπζρεηίδεηαη κε 

άιιεο ελδείμεηο πνπ παξηζηάλνπλ ηνλ Μεησληθφ θχθιν ησλ 235 ζπλνδηθψλ 

κελψλ, ν νπνίνο ηζνχηαη κε 19 ειηαθά έηε. πλνδηθφο κήλαο νλνκάδεηαη ε 

πεξίνδνο πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζε δχν λέεο ζειήλεο. Ζ αλάγλσζε ηνπ θάησ 

νπίζζηνπ ηξνρνχ ζθηαγξαθεί ηνλ θχθιν ελφο θαη κφλνπ ζπλνδηθνχ κήλα, ελψ έλαο 

δεπηεξεχσλ ηξνρφο θαηαγξάθεη ην ζειεληαθφ έηνο ησλ 12 ζπλνδηθψλ κελψλ. 

Μηα αθφκε αλαθαηαζθεπή έγηλε ην 2002 απφ ηνλ Μάηθι Ράηη (Michael Wright), 

ηφηε έθνξν κεραλνινγίαο κεραληθήο ηνπ Μνπζείνπ ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Λνλδίλνπ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μπέξλαξλη Γθάξληλεξ απφ ην ίδλευ. 

Δπίζεο Ο καζεκαηηθφο Γηνλχζηνο Κξηάξεο [1] έθαλε ην 1999 κηα πξψηε 

αλαθαηαζθεπή, βαζηζκέλε ζην κνληέιν ηνπ Πξάηο. Αθνινχζεζε κηα αθφκα ην 

2007 κε αθφκε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα, θαζφηη βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

λέσλ εξεπλψλ απφ ην Πξφγξακκα Έξεπλαο γηα ηνλ Μεραληζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ. 

Σν 2014 ν Έιιελαο θπζηθφο Μάξθνο θνπιάηνο
[5]

 νινθιήξσζε έπεηηα απφ δηεηή 

έξεπλα ην δηθφ ηνπ αθξηβέο ιεηηνπξγηθφ κνληέιν. Σν αληίγξαθν απηφ ηνπ 

Μεραληζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ ζέβεηαη πιήξσο ηηο δηαζηάζεηο θαη γλσζηέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αξρηθνχ. Δλζσκαηψλεη φιεο ηηο ηειεπηαίεο έξεπλεο φπσο ην 

κεραληζκφ πχξνπ-ζρηζκήο γηα ηε ζειήλε, ηελ έλδεημε ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ 

θαη ηηο αθξηβείο αλαγλψζεηο ησλ αξραίσλ επηγξαθψλ
[6]

. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%BD%CE%B5%CF%8B&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%BD%CE%B5%CF%8B
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://www.archimedesclock.gr/gr/kataskeves/index.html
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD#cite_note-5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD#cite_note-6
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Σα ζξαχζκαηα ηνπ πξσηνηχπνπ θπιάζζνληαη ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

ηεο Αζήλαο. ηε ζπιινγή ραιθψλ βξίζθνληαη ζε πξνζήθε ηα ηξία κεγαιχηεξα 

ζξαχζκαηα. 

Ιζηνξηθή θαηαγσγή θαη εμέιημε ηνπ κεραληζκνύ 

Γηα ηελ ηθαλφηεηα θαηαζθεπήο πνιχπινθσλ κεραληζκψλ απφ γξαλάδηα, έρνπκε 

πνιχ ιίγεο πιεξνθνξίεο, γηαηί νπζηαζηηθά ζαθή αλαθνξά ζηνπο νδνλησηνχο 

ηξνρνχο έρνπκε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ αιεμαλδξηλφ κεραληθφ Ήξσλα. κσο 

ππάξρνπλ ελδείμεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηνλ Αξρηκήδε ή θαη ηνλ Κηεζίβην σο 

πηζαλνχο εθεπξέηεο ηνπ νδνλησηνχ ηξνρνχ. 

Ο Αξρηκήδεο είλαη γλσζηφο γηα ηηο πνιχπινθεο θαηαζθεπέο ηνπ πνπ 

αλαπαξηζηνχζαλ ηηο θηλήζεηο ησλ άζηξσλ θαη ησλ πιαλεηψλ ζην ζηεξέσκα, 

έρνπκε φκσο πιεξνθνξίεο κφλν γηα ην ηη ιεηηνπξγίεο εθηεινχζαλ θαη φρη γηα ην 

πσο ηηο εθηεινχζαλ. Πηζαλφηαηα φκσο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο λα ήηαλ 

παξφκνηνο κε ηνπ κεραληζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ. Σε ζθαίξα ηνπ Αξρηκήδε έρνπλ 

αλαθέξεη νη Πάππνο, Πξφθινο, έμηνο Δκπείξηθνο, Φηξκίθηνο, Μαξηηαλφο 

Καπέιια, Οβίδηνο θαη Σεξηπιιηαλφο, φκσο ηελ ζεκαληηθφηεξε καξηπξία δίλεη ν 

Κηθέξσλ. 

ηα πξψηκα ζηάδηα ηεο εμέιημεο παξφκνησλ κεραληζκψλ βξίζθνπκε ηα ειηαθά 

ξνιφγηα, αξρηθά ζηαηηθά θαη αξγφηεξα κεηαθεξφκελα. Σα κεηαθεξφκελα ειηαθά 

ξνιφγηα είλαη θνληηλνί πξφγνλνη ηνπ κεραληζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ. 

Με ηα λεφηεξα επξήκαηα γίλεηαη θαλεξφ φηη ε ηερλνινγία ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ 

δηαηεξήζεθε ελ κέξεη θαη ζην Βπδάληην, δεδνκέλνπ φηη έρεη βξεζεί έλαο 

απινχζηεξνο κεραληζκφο θαηαζθεπαζκέλνο ηνλ 5ν-6ν αηψλα. Μάιηζηα 

αληίζηνηρνο κεραληζκφο πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ κεηαγελέζηεξν Άξαβα Αι 

Μπηξνπλί. Έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ ηερλνινγηθψλ θαηαθηήζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ 

αθνκνηψζεθε απφ ηνπο Άξαβεο. πσο είλαη επίζεο γλσζηφ, πιήζνο αξραίσλ 

ειιεληθψλ πξαγκαηεηψλ έρνπλ δηαζσζεί κφλν ζε αξαβηθέο κεηαθξάζεηο. Οη 

Άξαβεο πεηξακαηίζηεθαλ κε δηάθνξα ζρέδηα θαη θαηαζθεπέο γηα λα απνδείμνπλ 

ηελ νξζφηεηα ησλ ειιεληθψλ θεηκέλσλ. 

Ζ ηερλνινγία ησλ νδνλησηψλ ηξνρψλ εμειίρζεθε κεηαμχ άιισλ ζηελ 

σξνινγνπνηία πνπ εκθαλίζηεθε θαη άλζεζε ηνλ 13ν θαη 14ν αηψλα. 

Πξόζθαηεο έξεπλεο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AD%CE%BE%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B9%CF%81%CE%BC%CE%AF%CE%BA%CE%B9%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%81%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD
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Σν πξφγξακκα έξεπλαο ηνπ κεραληζκνχ ησλ Αληηθπζήξσλ (Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ, Ξελνθψλ Μνπζάο, Γηάλλεο Μπηηζάθεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

Γηάλλεο εηξαδάθεο, Παλεπηζηήκην Κάξληηθ, Mike Edmunds, Tony Freeth) 

δηεμήγε κειέηεο θαη δηεζλέο ζπλέδξην ζηελ Αζήλα, ζηηο 30 Ννεκβξίνπ 2006 θαη 

ηελ 1 Γεθεκβξίνπ, ζην νπνίν αλαθνηλψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξφζθαησλ 

πιεξέζηεξσλ εξεπλψλ. πκκεηείραλ εηδηθνί ηεο ηζηνξίαο ησλ κεραληζκψλ θαη ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο αζηξνλνκίαο θαη ηερλνινγίαο [X-tek, HP]. Σαπηφρξνλα, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο θάζεο ηεο έξεπλαο δεκνζηεχηεθαλ ζην έγθξηην 

πεξηνδηθφ Nature. ηηο 7 Απξηιίνπ ηνπ 2008, ζε εθδήισζε πνπ νξγαλψζεθε ζηελ 

Αζήλα απφ ηελ Δηαηξεία Μειέηεο Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο [3], νη εηδηθνί 

ηεο ειιελνβξεηαληθήο εξεπλεηηθήο νκάδαο αλαθνίλσζαλ ηα ζεκεία ζηα νπνία 

επηθεληξψλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο κε ηε ζπλεξγαζία εηδηθψλ απφ ηνλ ρψξν 

ηεο Ηζηνξίαο ηεο Δπηζηήκεο. 

Επιςτροφή ςτα Αντικύθηρα 

 

Παξάιιεια, ν Μαηθι Ράηη, πνπ είλαη ν κνλαδηθφο εξεπλεηήο πνπ έρεη επεθηείλεη 

ην πιηθφ ηνπ κνληέιν έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηηο θηλήζεηο ησλ 5 πιαλεηψλ πνπ 

ήηαλ γλσζηνί ζηελ αξραηφηεηα (Δξκή, Αθξνδίηε, Άξε, Γία θαη Κξφλν), 

αλαζεψξεζε ην κεραληθφ ηνπ κνληέιν κε βάζε ηα ηειεπηαία απνηειέζκαηα ησλ 

εξεπλψλ. Γηα ηηο θηλήζεηο ησλ πιαλεηψλ δελ ππάξρνπλ άκεζεο κεραληθέο 

http://www.antikythera-mechanism.gr/el
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://www.antikythera-mechanism.gr/project/events/athens-conference-program.html
https://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%9D%CE%BF%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2006
https://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7119/abs/nature05357.html
http://www.antikythera-mechanism.gr/component/option,com_events/task,view_detail/agid,76/year,2008/month,04/day,07/Itemid,34/
http://www3.imperial.ac.uk/historyofscience/aboutthecentre/staff/mr%20michael%20wright
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82_%28%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82%29
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ελδείμεηο απφ ηα ζξαχζκαηα ηνπ κεραληζκνχ, παξά κνλάρα ηα νλφκαηα δχν 

πιαλεηψλ (ηεο Αθξνδίηεο θαη πηζαλψο ηνπ Δξκή) ζηηο πξφζθαηα αλαγλσζζείζεο 

επηγξαθέο. Παξνπζίαζε ην αλαζεσξεκέλν κνληέιν ηνπ ζε εθδήισζε ηνπ Δζληθνχ 

Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ, ζηελ Αζήλα ζηηο 6 Μαξηίνπ 2007, ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: "Δπηζηήκεο θνηλσλία". Ζ πξψηε εκπεξηζηαησκέλε κειέηε 

παξνπζηαζηεκε απφ ηνλ Ξελνθψληα Μνπζά ην 2006[ 

Μεηά απφ 38 ρξφληα απφ ηελ ηειεπηαία έξεπλα ηνπ δηάζεκνπ Γάιινπ εμεξεπλεηή 

Εαθ Τβ Κνπζηψ, μεθίλεζαλ λέεο έξεπλεο (ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2014) κε νλνκαζία 

"Δπηζηξνθή ζηα Αληηθχζεξα"γηα ην λαπάγην, ηνλ κεραληζκφ θαη άιια πνιχηηκα 

αληηθείκελα απφ ην λαπάγην . Οη νκάδα ησλ επηζηεκψλ είλαη εμνπιηζκέλε κε ηελ 

ηειεπηαία ιέμε ηεο ηερλνινγίαο. Γχηεο κε κπνπθάιεο φπνπ "αλαθπθιψλνπλ" ηνλ 

αέξα έηζη δελ ράλεηε, κε απνηέιεζκα λα κέλνπλ ζηνλ βπζφ γηα πεξίπνπ 1 ψξα, 

απηφλνκν ππνβξχρην φρεκα πνπ θάλεη ραξηνγξάθεζε ηνπ βπζνχ, ζηνιή-

ππνβξχρην (exosuit απφ ηελ εηαηξία Hublot) φπνπ : 

1. Δπηηξέπεη ζηνπο δχηεο λα παξακείλνπλ αξθεηή ψξα ζε κεγάιν βάζνο, ην 

νπνίν θηάλεη αθφκα θαη ηα 300 κέηξα. 

2. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επηζηξνθήο ζηελ επηθάλεηα ρσξίο ηελ 

ππνρξέσζε ζηάζεσλ, θαζψο δελ ρξεηάδεηαη απνζπκπίεζε. 

3. Πξνζθέξεη εμαηξεηηθή επηδεμηφηεηα θαη επειημία γηα ηελ εθηέιεζε ιεπηήο 

εξγαζίαο. 

Ζ ζηνιή κνηάδεη κε εθείλεο ησλ αζηξνλαπηψλ θαη θαζειθχεηαη/αλειθχεηαη κνλάρα 

κε γεξαλφ. Έρεη πξνσζεηήξεο πνπ βνεζνχλ ηελ πινήγεζή ηεο απφ ηνλ ρεηξηζηή, 

εηδηθά πεηάιηα ζηα πφδηα ηνπ δχηε, κε ηα νπνία εθείλνο ξπζκίδεη ηελ θαηεχζπλζε, 

ξνκπνηηθά ρέξηα κε ηζηκπίδα, εηδηθά θψηα, θάκεξα θαη ελδνεπηθνηλσλία. 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα εληφπηζε θαη αλέιθπζε: 

 Έλα ράιθηλν ζπκπαγέο δφξπ κε ζαπξσηήξα, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ 

ράιθηλν ή θαη καξκάξηλν άγαικα. 

Έλα ράιθηλν δαθηχιην, πξνζαξκνζκέλν ζε ράιθηλν θαξθί, ν νπνίνο ζψδεη ζην 

ζηέιερφο ηνπ ζπζζσκάησκα, ην νπνίν ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη μχιν ηνπ ίδηνπ, 

ηνπ πινίνπ φπνπ ήηαλ 

κηθξφ ηκήκα θχιινπ κνιχβδνπ, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηε κνιχβδηλε επέλδπζε 

ησλ πθάισλ ηνπ αξραίνπ ζθάθνπο.  

https://el.wikipedia.org/wiki/6_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2007
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B1%CE%BA-%CE%A5%CE%B2_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CF%8E
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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εληνπηζηεί ην 2013 θαη άιια επηθαλεηαθά επξήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

έλαο δαθηχιηνο θαη κία ράιθηλε απφιεμε ζηεξίγκαηνο θιίλεο, θαζψο θαη κία 

ζρεδφλ αθέξαηε ιάγπλνο. 

Αθξίβεηα 

Ζ έξεπλα έγηλε απφ ηνλ Σφλε Φξεζ θαη ηνλ Αιεμάληεξ Σδφνπλο θαη απνθαιχπηνπλ 

φηη ν πξνζνκνηαζκέλνο κεραληζκφο ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα αθξηβήο, δειαδή φηη 

ν δείθηεο ηνπ Άξε είλαη κέρξη -38 ° βαζκνχο θαηά θαηξνχο. Απηφ δελ νθείιεηαη ζε 

έηνηκεο αλαθξηβείο αλαινγίεο ή φπσο ην κεραληζκφ, αιιά κάιινλ ζηελ ειιεληθή 

αλεπάξθεηεο ζεσξία εθείλε ηε ζηηγκή. Απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα είρε βειηησζεί αλ 

ν Πηνιεκαίνο δελ είρε εηζήγαγε ην equant πεξίπνπ ην 150 κ.Υ., θαη ζηε ζπλέρεηα, 

φηαλ Γηνράλεο Κέπιεξ έζπαζε απφ ηελ έλλνηα ηεο νκνηφκνξθεο θίλεζεο ησλ 

θπθιηθψλ ηξνρψλ, αιιάδνληάο ηεο ζε ειιείςεηο ην 1609 κ.Υ.. 

Με ιίγα ιφγηα, ν κεραληζκφο ησλ Αληηθπζήξσλ ήηαλ έλα κεράλεκα ζρεδηαζκέλν 

λα πξνβιέςεη νπξάληα θαηλφκελα, ζχκθσλα κε ηηο εμειηγκέλεο αζηξνλνκηθέο 

ζεσξίεο ηεο επνρήο ηνπ, ν κνλαδηθφο κάξηπξαο ζηελ ρακέλε ηζηνξία ηεο ιακπξήο 

κεραληθήο, κηα αληίιεςε ηεο θαζαξήο ηδηνθπΐαο, έλα απφ ηα κεγάια ζαχκαηα ηνπ 

αξραίνπ θφζκν-αιιά απηφ δελ δνχιεςε πνιχ θαιά! 

Δθηφο απφ ηελ ζεσξεηηθή αθξίβεηα, ππάξρεη θαη ην ζέκα ηεο κεραληθήο 

αθξίβεηαο. Ο Φξεζ θαη ν Σδφνπλο ζεκεηψλνπλ φηη ε αλαπφθεπθηε «ραιαξφηεηα» 

ζην κεραληζκφ ιφγσ φηη ήηαλ θηηαγκέλνο απφ ρέξη, κε εξγαιεία απφ ηξηγσληθά 

δφληηα (ιίκεο), θαη νη ηξηβέο κεηαμχ ησλ γξαλαδηψλ ζηελ επηθάλεηα ζα πξέπεη 

πηζαλψο λα θαηαθιπζηεί έλα πεξίγξακκα ειηαθήο θαη ζειεληαθήο δηφξζσζεο 

φπνπ ν κεραληζκφο δεκηνπξγήζεθε γηα απηφ. 

Αλ θαη ε ηερλνινγία ήηαλ αμηνζεκείσηε γηα ηελ επνρή ηνπ, πξφζθαηε έξεπλα 

δείρλεη φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ππεξέβε ηελ κεραληθή αθξίβεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

απφ έλα επξχ πεξηζψξην, κε ζεκαληηθή ζσξεπηηθή αλαθξίβεηα ζηα γξαλάδηα, ζηα 

νπνία έρνπλ αθπξσζεί πνιιέο απφ ηηο ιεπηέο δηνξζψζεηο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 

Τπνινγηζηήο ησλ Αληηθπζήξσλ:  

Ίζσο ην πην δηάζεκν φξγαλν πξσηνπνξηαθφ θαη κεγάιεο αθξίβεηαο. 

Πηζαλνινγείηαη φηη ηνλ εθεχξε ν Αξρηκήδεο ή θάπνηνο καζεηήο ηνπ Πνζεηδσλίνπ. 

Ο ππνινγηζηήο πνπ βξέζεθε ην 1900 ζην βπζφ ησλ Αληηθπζήξσλ, ήηαλ έλαο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%9A%CE%AD%CF%80%CE%BB%CE%B5%CF%81
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εκεξνινγηαθφο κεραληζκφο πνπ έδεηρλε ηηο θηλήζεηο ηνπ Ήιηνπ, ηεο Γεο θαη ηεο 

ειήλεο ζε δηάθνξεο θάζεηο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ αλάγεηαη ζηνλ 1o π.X. αηψλα. 

θάθε 
Σελ ρξεζηκνπνίεζε ν Δξαηνζζέλεο γηα λα επηηχρεη ηε κέηξεζε ηεο Γεο, ελψ ν 

επηλνεηήο ηεο αλαθέξεηαη πσο ήηαλ ν Αξίζηαξρνο ν άκηνο.  

 

Ωξνιόγην ηνπ Αξρηκήδε 
Πξφθεηηαη γηα έλα ξνιφη κε κεραληζκφ, φπνπ αληί ηνπ ειαηεξίνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ ξνή λεξνχ. 

 

Οδόκεηξν ηνπ Ήξσλα 

 

 

 

Σo νδόκεηξν ζεσξείηαη ν πξφδξνκνο ηνπ ζεκεξηλνχ θνληέξ, ηνπ νξγάλνπ πνπ κεηξά ηε 

ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε. Απηφ πνπ νλνκάδνπκε νδφκεηξν ή δξνκφκεηξν ηνπ Ήξσλα είλαη 

πηζαλφηαηα εθεχξεζε ηνπ Αξρηκήδε. Ο πξψηνο πνπ θάλεη αλαθνξά ζ’ απηφ είλαη o Μάξθνο 

Βηηξνχβηνο Πνιιίσλαο, Ρσκαίνο ζπγγξαθέαο, αξρηηέθηνλαο θαη κεραληθφο, ζηελ πξακάηεηα 
ηνπ κε ηίηιν « Γέθα Βηβιία Αξρηηεθηνληθήο».  
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Σν φξγαλν πεξηγξάθεηαη πιήξσο απφ ηνλ Ήξσλα θαη ππάξρεη ζην έξγν ηνπ Γηφπηξα ή πεξί 

Γηφπηξαο. Σν νδφκεηξν ή δξνκφκεηξν ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηε κέηξεζε ησλ νδηθψλ 

απνζηάζεσλ, ελψ αξγφηεξα, κηα παξαιιαγή ηνπ, γλσζηή σο λαπηηθφ δξνκφκεηξν, 
ρξεζηκoπoηφηαλ γηα ηε κέηξεζε ζαιάζζησλ απνζηάζεσλ.  

  

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ ζηεξίδεηαη ζ’ έλα ζχζηεκα νδνλησηψλ ηξνρψλ (γξαλαδηψλ), νη 

νπνίνη, εκπιεθφκελαη κε αηέξκνλεο θνριίεο, κεηαθέξνπλ ηελ θίλεζε ησλ ηξνρψλ ζε ηξεηο 

θπθιηθνχο δίζθνπο ζην πάλσ κέξνο ηνπ νξγάλνπ, φπνπ θαη θαηαγξάθεηαη ε απφζηαζε πνπ 

έρεη δηαλπζεί, ελψ  ην λαπηηθφ δξνκφκεηξν πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Ήξσλα ζην έξγν ηνπ 

κεηξεηηθά, ηνπνζεηνχηαλ κε θαηάιιειν ηξφπν ζηελ θνππαζηή ηνπ πινίνπ θαη κε έλαλ 
ζπλδπαζκφ γξαλαδηψλ θαηέγξαθε ηελ απφζηαζε πνπ έρεη δηαλχζεη ην πινίν.  

  

 

Ζ αξρή ησλ ζχγρξνλσλ γξαλαδσηψλ ηαμίκεηξσλ αθνχ κεηξά ηελ απφζηαζε πνπ δηαλχεηαη. Ζ 

θαηαζθεπή απνηειείηαη απφ έλα ζχκπιεγκα νδνλησηψλ ηξνρψλ νη νπνίνη, εκπιεθφκελνη κε 

αηέξκνλεο θνριίεο, κεηαθέξνπλ ηελ θίλεζε ηνπ ηξνρνχ ελφο άξκαηνο θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε 

κνλάδεο κέηξεζεο ηνπ κήθνπο.  

Οη ηξεηο δίζθνη ζην πάλσ κέξνο ηνπ νδφκεηξνπ θαηαγξάθνπλ ζε κνλάδεο κήθνπο ηελ 

δηαλπζείζα απφζηαζε. Σν νκνίσκα ηνπ άξκαηνο είλαη κηθξφηεξν ηνπ θπζηθνχ κεγέζνπο, ελψ ν 

κεραληζκφο ηνπ νδφκεηξνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ζε θπζηθφ κέγεζνο, αθνχ είλαη 
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δπλαηφλ λα πξνζαξκνζηεί θαη ζε κεγαιχηεξν άξκα.  

Ζ θαηαζθεπή βαζίζηεθε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ Ήξσλνο ε νπνία ζεσξήζεθε σο ε πηζαλφηεξε, 
θαζψο είλαη απηφλνκε θαη πξνζαξκφζηκε ζε νπνηνδήπνηε ηξνρνθφξν. 

ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ 

Γσληά είλαη ην άλνηγκα κεηαμχ δπν πιεπξψλ πνπ ελψλνληαη ζε κηα 

θνξπθή θαη, κεηξηέηαη ζε κνίξεο. 

Τν παξάμελν αληηθείκελν ηεο εηθόλαο αλαθαιύθζεθε ζε ηύκβν ελόο 

αξραίνπ Αηγύπηηνπ αξρηηέθηνλα. Γηα πάλω από 100 ρξόληα παξέκελε ζηηο 

πξνζήθεο κνπζείνπ κε ηνπο αξραηνιόγνπο λα πξνζπαζνύλ λα 

απνζαθελίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

Τώξα όκωο έλαο θπζηθόο ππνζηεξίδεη όηη πξόθεηηαη γηα ηνλ πξώην 

παγθνζκίωο γλωζηό κνηξνγλωκόλην. Απηή ε ζπλαξπαζηηθή εξκελεία, 

πνπ αληηκεηωπίδεηαη κε ζθεπηηθηζκό από ηνπο αξραηνιόγνπο, βαζίδεηαη 

ζηνπο θωδηθνπνηεκέλνπο εγράξαθηνπο αξηζκνύο ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ.  
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ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΑ  ΥΗΜΑΣΑ 
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EIKONE   ΜΔ  ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΑ ΥΗΜΑΣΑ 
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Γεσκεηξία είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθψλ πνπ αζρνιείηαη κε ρσξηθέο ζρέζεηο, δειαδή κε 

ηε ζχλζεζε ηνπ ρψξνπ πνπ δνχκε. Δκπεηξηθά, αιιά θαη δηαηζζεηηθά, νη άλζξσπνη 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ρψξν κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκειησδψλ ηδηνηήησλ, πνπ νλνκάδνληαη 

αμηψκαηα. Σα αμηψκαηα δε κπνξνχλ λα απνδεηρηνχλ, αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε καζεκαηηθνχο νξηζκνχο γηα ηα ζεκεία, ηηο επζείεο, ηηο θακπχιεο, ηηο επηθάλεηεο 
θαη ηα ζηεξεά γηα ηελ εμαγσγή ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Ιζηνξηα 

Λφγσ ησλ άκεζσλ πξαθηηθψλ ηεο εθαξκνγψλ, ε γεσκεηξία ήηαλ αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο 

ηζηνξηθά θιάδνπο ησλ καζεκαηηθψλ. Σε γεσκεηξία αλέπηπμαλ εκπεηξηθά νη Βαβπιψληνη θαη 

νη Αηγχπηηνη. Μεηά ηηο πιεκκχξεο ηνπ Νείινπ, νη Αηγχπηηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ εκπεηξηθή 

γεσκεηξία, γηα λα ππνινγίζνπλ ηα φξηα ησλ ρσξαθηψλ ηνπο. Οη Βαβπιψληνη αλέπηπμαλ ηηο 

αξρέο ηεο ηξηγσλνκεηξίαο δηαηξψληαο ηνλ θχθιν θαη ηηο γσλίεο ζε 360 κνίξεο θαη 

ππνινγίδνληαο ηνλ αξηζκφ π, δειαδή ην πειίθν ηνπ κήθνπο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ θχθινπ δηα ην 
κήθνο ηεο δηακέηξνπ ηνπ, πεξίπνπ ίζν κε 3+1/8. 

 
ρήκα Δπθιείδεηαο γεσκεηξίαο 

Με ηε γεσκεηξία ήξζαλ ζε επαθή θαη νη Έιιελεο θπξίσο κε ην Θαιή ην Μηιήζην, ν νπνίνο 

είλαη θαη ν πξψηνο πνπ εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο "απφδεημεο" σο κέζνλ επαιήζεπζεο κηαο 

γεσκεηξηθήο πξφηαζεο. Ο Ππζαγφξαο έζεζε ηελ γεσκεηξία ζε πιήξσο ζεσξεηηθφ θαη 

θηινζνθηθφ επίπεδν, αιιά νινθιήξσζε θαη ηελ έλλνηα θαη ηελ πξαθηηθή ηεο απνδεηθηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ολφκαδε δε ηελ γεσκεηξία ν Ππζαγφξαο ηζηνξία («θαιεῖην δέ ἡ γεσκεηξία πξφο 

Ππζαγφξνπ ἱζηνξία.»). Ζ ιέμε ηζηνξία απφ ηελ εηπκνινγία ηεο ζεκαίλεη γλψζε κέζα απφ 

έξεπλα, αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Σελ βαζχηεξε ζεκαζία θαη εξκελεία ηεο ρξήζεο απηήο 

ηεο ιέμεο, δελ παξνπζηάδεη θαλέλαο θηιφζνθνο θαη ν Ηάκβιηρνο αξθείηαη ζηελ πιεξνθνξηαθή 

κφλν θαηαγξαθή. Μελ μερλάκε φηη ε απνθάιπςε ησλ βαζχηεξσλ κπζηηθψλ δηλφηαλ ζε 

καζεηέο, κεηά απφ εμαληιεηηθφ έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο αμίαο ηνπο. Θεψξεζε επίζεο ηελ 

γεσκεηξία σο κία εθ ησλ ηεζζάξσλ επηζηεκψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ κέξνο ηεο θηινζνθίαο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%28%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B2%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Symetriques_orthocentre_bis.gif
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θαη ζενινγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ. Οη άιιεο ηξεηο επηζηήκεο είλαη ε αξηζκεηηθή, ε κνπζηθή 

θαη ε αζηξνλνκία θαη φιεο ζρεηίδνληαη ελλνηνινγηθά κεηαμχ ηνπο έρνληαο εληαία ζεσξεηηθή 

βάζε. Έηζη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν Θαιήο είλαη ν ηδξπηήο ηεο ζεσξεηηθήο γεσκεηξίαο, 
ελψ ν Ππζαγφξαο είλαη ν ζεκειησηήο ηεο. 

ηνπο Έιιελεο ινηπφλ ε Γεσκεηξία παίξλεη πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο θαζαξήο γλψζεο θαη 

επηζηήκεο. Γεληθά απηφ ζεσξείηαη φηη νινθιεξψζεθε κε ηνλ Δπθιείδε αιιά ήδε ν Πιάησλαο 

δείρλεη φηη απηή ε ζέζε είρε θαζηεξσζεί απφ πνιχ παιαηφηεξα ζηνπο Έιιελεο. Δθθξάδεη ν 

ηειεπηαίνο κάιηζηα ηελ άπνςε ζηα έξγα ηνπ «Πνιηηεία» θαη «Δπηλνκίο» φηη ε "γεσκεηξία" 

ζαλ ιέμε είλαη γεινία (γεινῖνλ ὄλνκα γεσκεηξίαλ), αλαθεξφκελνο ζην φηη εηπκνινγηθά 

ζεκαίλεη «κεηξάσ ηελ γε», αθνινπζψληαο έηζη ηελ άπνςε ηεο ρξήζεο ηεο γεσκεηξίαο γηα ηελ 

κέηξεζε ησλ πξαγκάησλ ηνπ πιηθνχ θφζκνπ θαη φρη γηα ηελ άζθεζε ηεο ςπρήο ζηελ ζέαζε 
ησλ αηψλησλ αιεζεηψλ. 

Ο Πιάησλαο παξνπζίαζε ηηο αξηζκεηηθέο θαη ηηο γεσκεηξηθέο έλλνηεο σο ηνλ ηδαληθφ θφζκν, 

ή θφζκν ησλ ηδεψλ. Τπνζηήξημε  κάιηζηα πσο ν θφζκνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πέληε 

ζηεξεά πνπ ζήκεξα νλνκάδνληαη Πιαησληθά ζηεξεά θαη είλαη ηα πέληε θπξηά θαλνληθά 

πνιχεδξα: ην ηεηξάεδξν(ή ηξηγσληθή ππξακίδα), ην εμάεδξν (ή θχβνο), ην νθηάεδξν, ην 

δσδεθάεδξν θαη ην εηθνζάεδξν. Σελ άπνςε απηή γηα ηνλ θφζκν δερφηαλ θαη ν Αξηζηνηέιεο, 
αιιά θαη πνιχ κεηά απφ απηφλ νη Αιρεκηζηέο θαη πνιινί άιινη κέρξη θαη ζήκεξα. 

Οη Έιιελεο γεσκέηξεο πξνζέγγηδαλ ηελ γεσκεηξία ζαλ επηζηήκε θαζαξήο γλψζεο θαη έπξεπε 

λα βξίζθνπλ απνδείμεηο εθαξκνδφκελεο κε ηνλ θαλφλα θαη ηνλ δηαβήηε, ζχκθσλα κε ηηο 

επηηαγέο πνπ θαζνξίζηεθαλ νξηζηηθά απφ ηνλ Δπθιείδε πεξίπνπ ην 300 π.Υ. κε ην βηβιίν ηνπ 

"ηνηρεία" πνπ απνηειείηαη απφ 13 ηφκνπο. Γεκηνχξγεζαλ έηζη ηελ απνδεηθηηθή ζεσξεηηθή 

γεσκεηξία , ζε αληίζεζε κε ηελ εκπεηξηθή γεσκεηξία πνπ επηθξαηνχζε, εμέιημε ε νπνία 

θνξπθψλεηαη ζηελ Αιεμαλδξηλή επνρή. Ζ γεσκεηξία είλαη ν πξψηνο θιάδνο ησλ 

καζεκαηηθψλ πνπ ηνπνζεηήζεθε ζε αμησκαηηθή βάζε απφ ηνλ Δπθιείδε ζηα "ηνηρεία" ηνπ, 

θαη δηθαηνινγεκέλα νλνκάδεηαη "Δπθιείδεηα γεσκεηξία". Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα 

ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο είλαη ην πέκπην αίηεκα ηνπ Δπθιείδε, δειαδή φηη ζα πξέπεη λα 

δερζνχκε αμησκαηηθά φηη απφ ζεκείν εθηφο επζείαο δηέξρεηαη κφλν κία παξάιιεινο, γηαηί δε 
κπνξνχκε λα ην απνδείμνπκε. 

Ζ γεσκεηξία έπαηδε ζεκαληηθφ ξφιν ζην θηινζνθηθφ ζχζηεκα ηνπ Καλη, ν νπνίνο κηινχζε γηα 

θαζαξή επνπηεία, ε νπνία νπζηαζηηθά ήηαλ γεσκεηξηθά ζρήκαηα. Δηξσληθά, κέζσ ηεο 

γεσκεηξίαο δείρζεθαλ επνπηηθά ηα ζθάικαηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έηζη, πξνέθπςαλ νη κε 

επθιείδεηεο γεσκεηξίεο, φπσο ε ππεξβνιηθή γεσκεηξία ηνπ Λνκπαηδέθζθη θαη ε ζθαηξηθή 

γεσκεηξία ηνπ Ρήκαλ. ηηο κε επθιείδεηεο γεσκεηξίεο απφ ζεκείν εθηφο επζείαο δηέξρνληαη 
πεξηζζφηεξεο ή θακηά παξάιιειε αληίζηνηρα. 

ύγρξνλεο αληηιήςεηο ηεο γεσκεηξίαο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/300_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CF%84
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
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Πξνβνιή επηπέδνπ ππεξβνιηθήο γεσκεηξίαο ζηνλ ηξηζδηάζηαην επθιείδην ρψξν. 

Ζ ζεκεξηλή επηζηήκε απνδέρεηαη ηελ επθιείδεηα γεσκεηξία ζεσξψληαο ηελ σο ηε πην βαζηθή 

θαη εθαξκφζηκε κνξθή ηεο. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη δχν πξναλαθεξζείζεο κε επθιείδεηεο 

γεσκεηξίεο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη θαη απφιπηεο γεσκεηξείεο θαη κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ 

ζηελ επθιείδεηα, αιιά έρνπλ αλαπηπρζεί θαη άιιεο. Παξάδεηγκα κηαο άιιεο γεσκεηξίαο είλαη 

ν ηεηξαδηάζηαηνο θαηά ηα άιια επθιείδεηνο ρψξνο. 

Ζ κειέηε ηεο γεσκεηξίαο γίλεηαη πιένλ κε ζπζηήκαηα αλαθνξάο θαη κε βάζε ηελ έλλνηα ηνπ 

δηαλχζκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πνιιέο γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κπνξνχλ λα αιγεβξνπνηεζνχλ, 

δειαδή λα γίλνπλ αξηζκεηηθέο ζρέζεηο θαη λα κειεηεζνχλ αιγεβξηθά. Απηή ε κειέηε ηεο 
γεσκεηξίαο είλαη μερσξηζηφο θιάδνο ησλ καζεκαηηθψλ θαη νλνκάδεηαη αλαιπηηθή γεσκεηξία. 

Ζ γεσκεηξία είλαη ρξήζηκε ζε άιινπο θιάδνπο ησλ καζεκαηηθψλ θαη επηζηεκψλ, φπσο είλαη 
νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ ζπλαξηήζεσλ, ε Άιγεβξα θαη ε Φπζηθή. 

Γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο 

Οη αξραίνη γεσκέηξεο αζρνινχληαλ πάληα κε ηελ θαηαζθεπή αιιά θαη ηελ εθεχξεζε 

γεσκεηξηθψλ αληηθεηκέλσλ. Οη θαηαζθεπέο είρε θαζηεξσζεί λα νθείινπλ λα γίλνληαη κε ηελ 

ρξήζε κφλν δχν νξγάλσλ. Σνπ θαλφλα(ράξαθα) θαη ηνπ δηαβήηε. Τπάξρνπλ δε πάξα πνιιέο 

ηζηνξίεο γηα πξνβιήκαηα, πξνζπάζεηεο, επηηπρίεο θαη απνηπρίεο ηνπο ζε απηά ηα έξγα. Γλσζηά 

είλαη ηα ηξία άιπηα γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα ηεο ηξηρνηφκεζεο ηεο γσλίαο, ηνπ ηεηξαγσληζκνχ 

ηνπ θχθινπ θαη ηνπ δηπιαζηαζκνχ ηνπ φγθνπ θχβνπ δνζκέλεο ηεο πιεπξάο ηνπ ή Γήιην 

πξφβιεκα. Σν φηη νη αξραίνη γλψξηδαλ φηη ππάξρνπλ κφλν πέληε θπξηά θαλνληθά πνιχεδξα 

δείρλεη ην πφζν αζρνινχληαλ κε ηηο γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο. Δπίζεο είλαη γλσζηά ηα 13 
ζηεξεά ηνπ Αξρηκήδε πνπ νλνκάζηεθαλ έηζη γηαηί εθείλνο ηα αλαθάιπςε. 

 

Μνληέξλα γεσκεηξία 

Μνληέξλα γεσκεηξία είλαη ν ηίηινο ηνπ γλσζηνχ βηβιίνπ απφ ηνλ Dubrovin, ηνλ Novikov θαη 

ηνλ Fomenko (πξψηε έθδνζε ην 1979, Ρσζία). ε πεξίπνπ 1000 ζειίδεο, ην βηβιίν έρεη έλαλ 

ζηφρν: γεσκεηξηθέο θαηαζθεπέο πνηθίισλ εηδψλ. ην δεχηεξν κηζφ ηνπ αηψλα κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ γηα δηαθνξεηηθή γεσκεηξία, αιγεβξηθή γεσκεηξία θαη ζπκπιεθηηθή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%82
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γεσκεηξία, παξνπζηάδεηαη θπξίσο ε κνληέξλα γεσκεηξία, κε πνιιέο δηαζπλδέζεηο κε άιια 

κέξε ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηεο θπζηθήο. 

 

 

 

Πιαησληθό ζηεξεό 

Πιαησληθό ζηεξεό ιέγεηαη έλα θπξηφ θαλνληθφ πνιχεδξν, ηνπ νπνίνπ φιεο νη έδξεο είλαη ίζα 

θαλνληθά πνιχγσλα θαη φιεο νη πνιπεδξηθέο γσλίεο ηνπ είλαη ίζεο. Δπνκέλσο, φιεο νη αθκέο 

ηνπ είλαη ίζα επζχγξακκα ηκήκαηα, θαζψο επίζεο θαη φιεο νη επίπεδεο γσλίεο ησλ εδξψλ ηνπ 
είλαη ίζεο. 

Τπάξρνπλ κφλν πέληε ηέηνηα πνιχεδξα: 
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Σεηξάεδξν 

Κχβνο 

(ή θαλνληθφ 

εμάεδξν) 

Οθηάεδξν Γσδεθάεδξν Δηθνζάεδξν 

 

(θηλνχκελν 

κνληέιν) 

 

(θηλνχκελν 

κνληέιν) 

 

(θηλνχκελν 

κνληέιν) 

 

(θηλνχκελν 

κνληέιν) 
 

Σα Πιαησληθά ζηεξεά νλνκάζηεθαλ έηζη, επεηδή κειεηήζεθαλ ζηελ Αθαδεκία ηνπ Πιάησλα. 

ηε θηινζνθία ηνπ Πιάησλα, ηα ζηεξεά απηά ζπκβφιηδαλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ζχκπαληνο: 

ην ηεηξάεδξν ηε θσηηά, ν θχβνο ηε γε, ην εηθνζάεδξν ην λεξφ, ην νθηάεδξν ηνλ αέξα θαη ην 

δσδεθάεδξν ηνλ αηζέξα. Ο Δπθιείδεο αζρνιείηαη κε απηά ζην 13ν βηβιίν ησλ ηνηρείσλ ηνπ, 

φπνπ απνδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ αθξηβψο πέληε θπξηά θαλνληθά πνιχεδξα θαη εθθξάδεηαη ε 
αθκή ηνπο σο ζπλάξηεζε ηεο πεξηγεγξακκέλεο ζθαίξαο. 

Πνιύεδξν 
Κνξπθέο 

K 

Αθκέο 

A 

Έδξεο 

E 

ύκβνιν Schläfli 

{λ, κ} 

Γηακόξθσζε 

θνξπθήο 

Αλάπηπγκα 

Σεηξάεδξν 

 

4 6 4 {3, 3} 3.3.3 
 

Κχβνο 

 

8 12 6 {4, 3} 4.4.4 
 

Οθηάεδξν  

 

6 12 8 {3, 4} 3.3.3.3 
 

Γσδεθάεδξν 

 

20 30 12 {5, 3} 5.5.5 
 

Δηθνζάεδξν 

 

12 30 20 {3, 5} 3.3.3.3.3 
 

Μεγέζε 

ε θάζε Πιαησληθφ ζηεξεφ φιεο νη θνξπθέο ηνπ ηζαπέρνπλ απφ ην θέληξν ηνπ πνιπέδξνπ, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζθαίξα κε θέληξν ην θέληξν ηνπ πνιπέδξνπ θαη ε νπνία 

πεξλάεη απφ φιεο ηηο θνξπθέο ηνπ πνιπέδξνπ (πεξηγεγξακκέλε ζθαίξα). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηηο έδξεο, δειαδή ηζαπέρνπλ απφ ην θέληξν ηνπ πνιπέδξνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

ζθαίξα κε θέληξν ην θέληξν ηνπ πνιπέδξνπ θαη ε νπνία εθάπηεηαη φισλ ησλ εδξψλ, ζηα 
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θέληξα ηνπο (εγγεγξακκέλε ζθαίξα). Δπίζεο φιεο νη αθκέο ηζαπέρνπλ απφ ην θέληξν ηνπ 

πνιπέδξνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζθαίξα κε θέληξν ην θέληξν ηνπ πνιπέδξνπ θαη 
ε νπνία εθάπηεηαη φισλ ησλ αθκψλ, ζηα κέζα ηνπο. 

 

ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΔΠΗΚΔΦΖ 

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ Αξραία πάξηε ζην ζέαηξν θαη ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

ζπλαληάκε γεσκεηξηθά ζρήκαηα φπσο 

θχθινο,ηεηξάγσλν,νξζνγψλην,ηξαπέδην,ηξίγσλν,ξφκβνο,παξαιιειφ-

γξακκν,ηεηξάπιεπξν,εμάγσλν,νθηάγσλν θ.η.ι. 

Δπίζεο ζηελ πεξηήγεζε ζηελ πφιε δξφκνη παξάιιεινη θαη θάζεηνη   θαζψο θαη 

ππνρξεσηηθέο θπθιηθέο πνξείεο δειαδή γεσκεηξία! 

 

 

 
 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
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