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Διατάξεις  και   Πειράματα

στην αρχαία Ελλάδα 

 Από τον Εμπεδοκλή

 στον Ήρωνα τον Αλεξανδρινό

Ευτύχης Παπαδοπετράκης

Παν/μιο Πατρών

Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας: Παιδαγωγικής Ιστορίας και φιλοσοφίας των 

Μαθηματικών

Ήρων ο 

Αλεξανδρινός 

1ος αιών  
Εμπεδοκλής 

5ος αιών π.Χ.  



ἀμάρτυρον οὐδὲν ἀείδω

Από τον ποιητή Καλλίμαχο

 Δεν θα σας πώ τίποτα που δεν τεκμηριώνεται από τις 

πηγές (τα διασωθέντα αρχαία κείμενα)
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ἐκ τοῦ Καλλιμάχου:



 Πείραμα:. η πρόκληση ορισμένου φυσικού, 
συνήθως, φαινομένου σε συνθήκες τέτοιες που να 
είναι δυνατό, με τη παρατήρηση και τις μετρήσεις 
να διερευνήσουμε τη φύση, τις αιτίες και τους 
νόμους  που διέπουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. 

 Το πείραμα μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές 
θέλουμε.
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Τι είναι το πείραμα 



19/04/2022
4

Κάνανε πειράματα στην Αρχαία Ελλάδα κατά την 

κλασική αρχαιότητα, δηλαδή  από το 600 π.Χ. μέχρι 

το 300 π.Χ.;

 Και μετά; κατά την Ελληνιστική εποχή και τους 

Αλεξανδρινούς χρόνους;;

Το ερώτημα: 



 Ευκλείδης 

Θεόδωρος 
ο 

Κυρηναίος 

Εύδοξος
ο

Κνίδειος 

Λεύκιππος 
 



Κόρακας, Αμίλκας από τις Συρακούσες 
(οι πρώτοι κατά τον Αριστοτέλη)

Πρωταγόρας ο Αβδηρίτης, 485…

Γοργίας ο Λεοντίνος  480…

Αντιφών ο Αθηναίος  480…

Πρόδικος ο Κείος       470…

Ιππίας ο Ηλείος          470…
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Η παιδαγωγική επανάσταση των Σοφιστών, 
5ος αι. π.Χ.



 Γλώσσα: Ορθοέπεια, Καλλιέπεια, (Ρητορική)

 Διαλεκτική: Ως τέχνη του συζητείν

 Μαθηματικά: Γεωμετρία, Αριθμητική, Αστρονομία

 Μουσική: Αρμονική, Ρυθμική 

 Γυμναστική
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Τα μαθήματα που εισήγαγαν:



Μίλητος

Μεταπόντιον

Κρότων

Κνίδος

Κυρήνη

‘Άβδηρα

Αθήνα

Ελέα

Οι πρώτες Φιλοσοφικές σχολές, 6os αι. π.Χ. και εξής



  

Αναξαγόρας (500 με 427 π.Χ.)

           φιλόσοφος από τις Κλαζομενές·

         δάσκαλος των Περικλή, Ευριπίδη, Σωκράτη...

Διερεύνηση της έννοιας του καινού

Το ερώτημα:  Ένα δοχείο που το βλέπουμε 
κενό (άδειο) είναι πράγματι κενό;
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Ασκός (ασκί)
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Τα βαρύτερα πάνε κάτω τα ελαφρύτερα πάνω
(Ιπποκράτους, Περί φύσιος παιδίου, 17, 21-30).

Πειραματική διάταξη:
 Μια κύστης
 Ένα μικρό καλάμι
 Χώμα 
 Άμμος
 Ρινίσματα μολύβδου
 Νερό
 Αέρας

      Πείραμα  για τη διάταξη των στοιχείων    

       Ιπποκράτης ο Ιατρός (460 με 377 π.Χ.)



Καὶ γὰρ εἰ θέλοις αὐλίσκον 
προσδῆσαι πρὸς κύστιν, καὶ διὰ τοῦ 
αὐλίσκου ἐμβαλεῖν ἐς τὴν κύστιν 
γῆν τε καὶ ψάμμον καὶ μολίβδου 
κνήσματα λεπτὰ, καὶ ὕδωρ ἐπιχέας 
φυσῇν διὰ τοῦ αὐλίσκου.

Πρῶτον μὲν ἐκεῖνα ἀναμεμίξεται 
τῷ ὕδατι, ἔπειτα δὲ χρόνῳ φυσώμενα 
ἐλεύσεται ὅ τε μόλιβδος ὡς τὸν 
μόλιβδον καὶ ἡ ψάμμος ὡς τὴν 
ψάμμον καὶ ἡ γῆ ὡς τὴν γῆν· καὶ ἤν 
τις αὐτὰ αὐανθῆναι ἐάσῃ καὶ 
περιῤῥήξας τὴν κύστιν σκέψηται, 
εὑρήσει αὐτέων τὸ ὅμοιον ἐς τὸ 
ὅμοιον ἐληλυθός·

Οὕτω δὴ καὶ ἡ γονὴ καὶ ἡ σὰρξ 
διαρθροῦται, καὶ ἔρχεται ἕκαστον ἐν 
αὐτῇ τὸ ὅμοιον ὡς τὸ ὅμοιον. 

Ταῦτα δέ μοι ἐς τοῦτο εἴρηται. 
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    Το κείμενο του  Ιπποκράτη

Και αν θέλεις πέρασε ένα αυλό σε μια 
κύστη, και μέσα από τον αυλό βάλε στη 
κύστη χώμα, άμμο, ρινίσματα μολύβδου 
και ενώ θα ρίχνεις νερό να φυσάς μέσα 
από τον αυλό.
Αρχικά αυτά (τα υλικά) θα ανακατευτούν 
με το νερό. Έπειτα φυσώντας κάποιο 
χρόνο θα έλθει ο μόλυβδος στο μόλυβδο, 
η άμμος στην άμμο και το χώμα στο 
χώμα. 
Και αν αυτά κάποιος τα αφήσει  να 
ηρεμήσουν,  ανοίξει την κύστη και 
παρατηρήσει θα βρει ότι το όμοιο έχει 
έλθει κοντά στο όμοιο.
Έτσι γίνεται στη δημιουργία του εμβρύου 
και στη δόμηση της σάρκας, μέσα στη 
μήτρα, έρχεται καθένα (στοιχείο) το 
όμοιο προς το όμοιο.
Αυτά είχα να πω ως προς αυτό.
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Οι κλεψύδρες (ή υδράρπαγες)

Για μεταφορά υγρού, ή υγρών που αναμειγνύονται κατά βούληση

Το πείραμα της κλεψύδρας.
Ένα πείραμα που κράτησε 1000 χρόνια,

 από τον Εμπεδοκλή (5ος αι. π.Χ.)  
μέχρι τον Ιωάννη το Φιλόπονο (5ος αι. μ.Χ.)
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κλεψύδρα δέ ἐστιν 
ἀγγεῖον στενόστομον 
πλατυτέραν ἔχον βάσιν 
μικραῖς ὀπαῖς 
κατατετρημένον, ὃ νῦν 
ὑδράρπαγα καλοῦσι·

 (Simp., in Cael., 7, 524, 19–20).

Η κλεψύδρα είναι αγγείο 
με στενό στόμιο και 
πλατιά βάση που διαθέτει 
πολλές μικρές οπές, την 
οποία τώρα ονομάζουμε 
υδράρπαγα.

     Ο ορισμός της Κλεψύδρας από τον Συμπλίκιο 

       [Σχόλια στο περί Ουρανού του Αριστοτέλη, 7,542, στ. 19-20]



   Το ερώτημα: Τι είναι και πως λειτουργεί η αναπνοή
   Η λειτουργία της κλεψύδρα χρησιμοποιείται ως 

προσομοίωση για την ερμηνεία της αναπνοής
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Εμπεδοκλής  (490 με 430 π.Χ.)
Φυσικός φιλόσοφος από τον

 Ακράγαντα της Σικελίας 
 

  Aπόσπασμα 100, του Εμπεδολκή

Πηγή: Αριστοτέλης (348-322π.Χ.),έργο «Περί ἀναπνοής»



1. Όταν η κλεψύδρα βυθίζεται με τον αυλό κλειστό, το νερό δεν 
εισχωρεί. (τι το εμποδίζει;)

2. Όταν η κλεψύδρα βυθίζεται με τον αυλό ανοιχτό ο αέρας 
διαφεύγει μέσω αυτού και το νερό εισχωρεί από τις οπές του 
ηθμού. (μήπως ο αέρας το εμποδίζει;)

3. Όταν η κλεψύδρα είναι γεμάτη και ανασηκωμένη στον αέρα με 
τον αυλό κλειστό το νερό δεν εκρέει. (γιατί δεν ρέει;)

4. Όταν η κλεψύδρα είναι γεμάτη και ανασηκωμένη στον αέρα και 
ελευθερώνουμε την οπή του αυλού ο αέρας εισρέει ενώ το νερό 
εκρέει. (γιατί συμβαίνει αυτό;)

5. Όταν η κλεψύδρα βυθίζεται πλάγια στο νερό με την οπή του 
αυλού κλειστή το νερό εισρέει καθώς ο αέρας διαφεύγει από τις 
οπές του ηθμού που βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά. (γιατί;)

6. Εάν η κλεψύδρα είναι γεμάτη νερό και γυρισμένη ανάστροφα με 
την οπή του αυλού κλειστή, ο αυλός θα περιέχει αέρα ο οποίος 
υποβαστάζει το νερό που βρίσκεται πάνω από αυτόν.(πώς το 
υποβαστάζει;)
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Τι  συμβαίνει στις Κλεψύδρες;



Επιχειρεί να ερμηνεύσει τη λειτουργία της κλεψύδρας και 

εξάγει συμπεράσματα για τις φυσικές ιδιότητες των ρευστών.

Ο αέρας είναι υλικό σώμα!!

Ο αέρας είναι ασυμπίεστος;;

Όταν ανοίξει ο αυλός ο αέρας πιέζει το νερό και το 

αναγκάζει να ρέει;; Στο έργο του «Περί ουρανού» διορθώνει!

Τα ρευστά δεν έχουν σχήμα!!
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Αριστοτέλης 384 με 322 π.Χ.



   Πειραματική απόδειξη 

της υλικής υπόστασης 

του αέρα
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Φίλωνας (~250 π.Χ.) Πνευματικά, 
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Πυελίς ή πυουλκός του Κτησίβιου
 (Αλεξανδρινός 300 με 230 π.Χ.) 

Δημιουργία κενού σε μεγάλη κλίμακα   



Ιατρικό αυγό   
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   Η ψυχρή Συκία που 
λειτουργεί χωρίς φλόγα

Αξιοποίηση της υποπίεσης
Στα ιατρικά εργαλεία της εποχής

Θερμή Συκία
(βεντούζα)
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Κριτική του Ήρωνα στους Περιπατητικούς  

«τοῖς οὖν φαμένοις τὸ 
καθόλου μηδὲν εἶναι κενὸν 
ἐκποιεῖ πρὸς ταῦτα πολλὰ 
εὑρίσκειν ἐπιχειρήματα καὶ 
τάχα φαίνεσθαι τῷ λόγῳ 
πιθανωτέρους μηδεμιᾶς 
παρακειμένης αἰσθητικῆς 
ἀποδείξεως·» 

Ήρωνας ο Αλεξανδρ., Πνευματικά Ι,  
εισαγωγή στ., 190-193

σ’ αυτούς επομένως που 
ισχυρίζονται γενικά ότι τίποτα 
δεν είναι κενό, αρκεί να 
βρίσκουν γι’ αυτό πολλά 
επιχειρήματα που τάχα να 
φαίνονται πιο πιθανά στα 
λόγια, χωρίς να παραθέτουν 
καμιά απτή στις αισθήσεις 
απόδειξη

Τη λειτουργία της σικύας (βεντούζας) κλείνει με μια επιθετική κριτική, θα λέγαμε πολεμική :



   Η θεωρία της αναθυμίασης του 
Αριστοτέλης(~330) προσπαθούσε 
να ερμηνεύσει την επίδραση της 
φωτιάς στα σώματα.

    Φίλωνας(200,π.Χ.): Η φωτιά 
καταστρέφει τον αέρα και το 
χώρο του θα τον καλύψει το νερό. 
Οπότε το νερό θα ανέλθει.
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Μια διάταξη επίδειξης πειράματος από το Φίλωνα 
για τη θεωρία της αναθυμίασης 

τα συμπεράσματα του πειράματος αυτού αντιφάσκουν με 
αυτά του θερμοσκοπίου
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 Θερμοσκόπιο  ή    Λιβάς, διάταξη ΙΙ.8 του Ήρωνα 

     Η συμπεριφορά του αέρα στις θερμοκρασιακές   
αλλαγές. Το θερμοσκόπιο του Ήρωνα:



Απόδειξη της υλικότητας του ατμού. Ανασκευή της θεωρίας της Αναθυμίασης

Ο αρχαιότερος μηχανισμός μετατροπής της πίεσης του ατμού σε κίνηση

 Η Αιολόσφαιρα: Διάταξη   ΙΙ.11α 
από τα Πνευματικά του Ήρωνα 
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Ελαστικότητα-συμπιεστότητα  του αέρα
Το πείραμα με δοχείο πίεσης: Κτησίβιος (~300 με 230

Το περιγράφει ο Ήρωνας στην Εισαγωγή (στ. 200 με 208) του έργου 
του Πνευματικά.

Όμως ο Στράτωνας (335 με 269 π.Χ.) το αποδίδει (απόσπασμα 64), 
στον Κτησίβιο

. 
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καὶ γὰρ ἐπὶ τῆς σύριγγος τῆς 

κρουομένης ταῖς χερσίν, ἣν 

λέγομεν ὕδραυλιν, ἡ φῦσα τὸ 

πνεῦμα εἰς τὸν ἐν τῷ ὕδατι πνιγέα  

παραπέμπουσα ἦν χαλκῆ καὶ 

ὁμοίως εἰργασμένη τοῖς προειρη-

μένοις ἀγγείοις. ἐπεδείκνυτο δὲ 

ἡμῖν ὁ Κτησίβιος παραδεικνύων 

τήν τε τοῦ ἀέρος φύσιν, ὡς ἰσχυρὰν 

ἔχει καὶ ὀξεῖαν κίνησιν,

[Φίλωνος, Βελοποιητικά]

Η Υδραυλις. 
Μια κατασκευή του Κτησίβιου



Υδραυλικό ρολόι
του Κτησίβιου
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Σταθεροποιητής πίεσης 
στην ύδραυλη. Ο πνιγέας

Παροχή αέρα σταθερής πίεσης από τον Κτησίβιο
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Η ύδραυλις που έχει βρεθεί στο Δίον
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Η περιστροφική κίνηση μετατρέπεται σε παλινδρομική, η 
οποία εξασφαλίζει τη συμπίεση, του απαραίτητου για τη 

λειτουργία των αυλών, αέρα.

Η ύδραυλις του Ήρωνα  με αιολική ενέργεια
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Φίλων ο Βυζάντιος (~250 π.Χ.)

 

Καμπύλος 

σίφωνας

ευθύγραμμος 

σίφωνας Λειτουργία 

Καμπύλου 

σίφωνα

μέσος 

πνικτός 

διαβήτης 



         Ο σίφων και η ερμηνεία της αρχής των 
συγκοινωνούντων δοχείων

ἐν μιᾷ ἐπιφανείᾳ τὰ ἐν τοῑς ἀγγείοις ὑγρά
[Ήρων, Πνευματικά, 1,2,48]
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Ήρωνας, Πνευματικά Β΄, Ι,23
Τα ρευστά εναλλάσσονται στον ίδιο χώρο κατά ίσους όγκους
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Ήρωνας, Πνευματικά Β΄, Ι,23
Τα ρευστά εναλλάσσονται στον ίδιο χώρο κατά ίσους όγκους
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Το πείραμα επίδειξης του Αρχιμήδη στο λιμάνι των 
Συρακουσών



Ευχαριστώ

 για την προσοχή σας
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Η αεροτόνος βαλλίστρα του Κτησίβιου: 

Φίλον ο Βυζάντιος(250 π.Χ.):

Βελοποιικῆς ὅρος ἐστὶν τὸ μακρὰν ἀποστέλλειν 

τὸ βέλος εὔτονον τὴν πληγὴν ἔχον, 





Ο μηχανισμός
 συμπίεσης –εκτόνωσης του αέρα
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