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Αριστοτέλης
Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το έτος 384 π.Χ. στα Αρχαία 
Στάγειρα της Χαλκιδικής, 55 χιλιόμετρα, ανατολικά, από τη 
σημερινή Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν 
γιατρός του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Γ΄, τον οποίο είχε 
πατέρα ο Φίλιππος. Ο Νικόμαχος, που κατά το Σουίδα είχε 
γράψει έξι βιβλία ιατρικής και ένα φυσικής, θεωρούσε 
πρόγονό του τον ομηρικό ήρωα και γιατρό Μαχάονα, το γιο 
του Ασκληπιού.Η μητέρα του Φαιστιάδα καταγόταν από από 
τη Χαλκίδα και ανήκε κι αυτή, όπως και ο πατέρας του, στο 
γένος των Ασκληπιαδών. Το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη, εν 
μέρει, για τη βιολογία, το απέκτησε από τον πατέρα του, 
καθώς οι Ασκληπιάδες, συνήθιζαν, να διδάσκουν στα παιδιά 
τους, από νεαρή ηλικία, ανατομία, λέγεται, επίσης, ότι ο 
Αριστοτέλης ενίοτε βοηθούσε και τον πατέρα του, όταν ήταν 
μικρός.



  

Ο Αριστοτέλης πρόωρα ορφάνεψε από πατέρα 
και μητέρα και την κηδεμονία του ανέλαβε ο 
φίλος του πατέρα του Πρόξενος, που ήταν 

εγκαταστημένος στον Αταρνέα της μικρασιατικής 
Αιολίδας, απέναντι από τη Λέσβο. Ο Πρόξενος, 

που φρόντισε τον Αριστοτέλη σαν δικό του παιδί, 
τον έστειλε στην Αθήνα σε ηλικία 17 ετών (367 

π.Χ.), για να γίνει μαθητής του Πλάτωνα. 
Πράγματι, ο Αριστοτέλης σπούδασε στην 

Ακαδημία του Πλάτωνα επί 20 χρόνια (367 - 
347), μέχρι τη χρονιά δηλ. που πέθανε ο 

δάσκαλός του. Στο περιβάλλον της Ακαδημίας 
άφηνε κατάπληκτους όλους και τον ίδιο το 

δάσκαλό του, με την ευφυΐα και τη φιλοπονία του. 
Ο Πλάτωνας τον ονόμαζε "νουν της διατριβής" 

και το σπίτι του "οίκον αναγνώστου".



  

Ο γραπτός λόγος του Αριστοτέλη

Ο Αριστοτέλης δεν έδειξε ενδιαφέρον στη 
δημοσίευση των έργων του με αποτέλεσμα να μην 

υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα πολλά από αυτά. 
Ποτέ δε δημοσίευσε τα βιβλία του, εκτός από τους 

διαλόγους του. Η ιστορία των πρωτότυπων 
συγγραμμάτων του περιγράφεται από τον 

Στράβωνα στην "Γεωγραφία" του και από τον 
Πλούταρχο στο βιβλίο Βίοι Παράλληλοι, Σύλλας.



  

Εργογραφία
Οι Αλεξανδρινοί υπολόγιζαν ότι ο Αριστοτέλης έγραψε 400 
περίπου συνολικά βιβλία. Ο Διογένης ο Λαέρτιος 
υπολόγισε το έργο του σε στίχους και βρήκε ότι έφταναν τις 
44 μυριάδες, δηλ. 440.000. Μεγάλο μέρος από το έργο του 
αυτό χάθηκε. Ανήκε στην κατηγορία των δημόσιων ή 
"εξωτερικών" μαθημάτων και ήταν γραμμένα σε μορφή 
διαλογική. Από αυτά σώθηκε μόνο η "Αθηναίων Πολιτεία", 
σ` έναν πάπυρο που βρέθηκε στην Αίγυπτο. Τα σωζόμενα 
σήμερα έργα του αντιστοιχούν στη διδασκαλία που ο 
Αριστοτέλης έκανε στους προχωρημένους μαθητές του και 
που λέγονται "ακροαματικές ή εσωτερικές". Γι` αυτό και 
είναι γραμμένα σε συνεχή λόγο και όχι σε διάλογο.



  

● Από τα συγγράμματά του κανένα δε δημοσίευσε ο 
Αριστοτέλης. Τα χειρόγραφα των παραδόσεων έμειναν στα 
χέρια του Θεόφραστου και από τότε μέχρι την εποχή του 
Σύλλα περνούσαν από χέρι σε χέρι. Ο Σύλλας μετά την 
κατάληψη των Αθηνών (86 π.Χ.) τα μετέφερε στη Ρώμη. 

Εκεί πρωτοδημοσιεύτηκαν (60 π.Χ.) από τον περιπατητικό 
φιλόσοφο Ανδρόνικο το Ρόδιο και τον Ίωνα φιλόλογο 

Τυραννίωνα. Από τότε μέχρι σήμερα αρκετά από τα βιβλία 
του έχουν υποστεί επεμβάσεις και επεξεργασίες και γενικά η 

κατάστασή τους δεν είναι καλή. Από το τεράστιο έργο του 
τελικά σώθηκαν 47 βιβλία και μερικά αποσπάσματα από τα 

άλλα. Δε θεωρούνται όμως όλα γνήσια. 



  

Ιπποκράτης

● Ο Ιπποκράτης (Κως 460 π.Χ. - Λάρισα 377 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας 
ιατρός και θεωρείται μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στην ιστορία 
της ιατρικής. Αναφέρεται ως ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής σε 
αναγνώριση της συνεισφοράς του στο πεδίο της ιατρικής επιστήμης ως ο 
ιδρυτής της Ιπποκρατικής Ιατρικής Σχολής. Ο Ιπποκράτης είναι ο θεμελιωτής 
της ορθολογικής ιατρικής που κατόρθωσε να την απαλλάξει από τα 
μεταφυσικά στοιχεία, τις προλήψεις, τις προκαταλήψεις, τις δαιμονολογίες και 
τις δεισιδαιμονίες της εποχής. Πέτυχε το αρμονικό συνταίριασμα της 
ανθρωποκεντρικής επιστήμης με την ιατρική τέχνη και τον φιλοσοφικό 
στοχασμό, ταυτίζοντας την επαγγελματική της άσκηση με τις 
ηθικοδεοντολογικές αρχές και τις ουμανιστικές αξίες. Το πρωτοποριακό και 
σε σημαντικό βαθμό προβλεπτικό του έργο επηρέασε τις περισσότερες 
σύγχρονες ιατροβιολογικές ειδικότητες του δυτικού κόσμου που επάξια τον 
ονόμασε θεμελιωτή και στυλοβάτη της Ιατρικής Επιστήμης. Ειδικότερα, 
πιστώνεται με την προώθηση σε μεγάλο βαθμό της συστηματικής μελέτης 
και της κλινικής ιατρικής, συνοψίζοντας την ιατρική γνώση και 
συνταγογραφώντας πρακτικές συμβουλές για ιατρούς μέσω της 
Ιπποκρατικής Συλλογής (Corpus Hippocraticum) και άλλων έργων.



  

Εργογραφία
● Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, ο Ιπποκράτης θεράπευε και δίδασκε, έγραφε τις παρατηρήσεις του, τις 

θεωρίες του, τις ανακαλύψεις και τα ιδανικά του. Μετά το θάνατό του, το έργο του συγκεντρώθηκε και 
αποτέλεσε αυτό που είναι γνωστό ως «Ιπποκρατική Συλλογή».

● Τα έργα που αποτελούν την Ιπποκρατική Συλλογή είναι 59 στον αριθμό και γράφτηκαν στην ιωνική διάλεκτο. 
Η Ιπποκρατική Συλλογή περιέχει εγχειρίδια, διαλέξεις, έρευνες, σημειώσεις και φιλοσοφικά δοκίμια για 
διάφορα θέματα στον τομέα της ιατρικής, χωρίς συγκεκριμένη σειρά[14]. Τα έργα αυτά γράφτηκαν για 
διαφορετικά ακροατήρια, για ειδικούς και μη ειδικούς, και μερικές φορές παρουσιάζονται σημαντικές 
αντιφάσεις μεταξύ των έργων[15]. Μερικά δε από τα άρθρα έχουν γραφτεί από άλλους γιατρούς που 
γνώριζαν πως καθετί που είχε την υπογραφή του Ιπποκράτη θα τύχαινε ευρείας αποδοχής.

● Γενικής φύσης είναι:

●     ο Όρκος

●     ο Νόμος

●     Περί Αρχαίας Ιατρικής

●     Περί Ιατρού, Περί Τέχνης

●     Περί Ευσχημοσύνης

●     Παραγγελίαι και Αφορισμοί



  

Χειρουργική

● Η Ιπποκρατική χειρουργική δεν υστέρησε απέναντι στην κλινική νοσολογία, παρά τις 
περιορισμένες ανατομικές γνώσεις. Η φράση «οκόσα φάρμακα ουκ ιήται σίδηρος ιήται» είναι 
προφητική, ακόμη και για τη σημερινή εποχή. Από τις χειρουργικές ειδικότητες πιο ανεπτυγμένη 
ήταν η ορθοπεδική. Οι ιπποκρατικοί χειρουργοί μπορούσαν να ανατάξουν εξαρθρήματα και 
κατάγματα και να παροχετεύουν αποστήματα. Επίσης διενεργούσαν ανατρήσεις του κρανίου, 
παρακεντήσεις του θώρακος και της κοιλιάς, νεφροτομές σε νεφρολιθιάσεις και εκτελούσαν 
ακρωτηριασμούς σε περιπτώσεις γάγγραινας των άκρων. Η αφαίρεση λίθων της ουροδόχου 
κύστης απαγορευόταν στους χειρουργούς, που στη διάρκεια των εγχειρήσεων 
χρησιμοποιούσαν διάφορα αντισηπτικά και αιμοστατικά μέσα.

● Οι διδασκαλίες του Ιπποκράτη παραμένουν αντικείμενο των σημερινών μελετών στην 
πνευμονική ιατρική και χειρουργική.

● Η Ιπποκρατική ιατρική ξεχώριζε για τον αυστηρό επαγγελματισμό της, την πειθαρχία, και την 
αυστηρή πρακτική. Στο έργο του με τίτλο Περί των εν τη Κεφαλή Τραυμάτων, ο Ιπποκράτης 
περιγράφει μία εγχείρηση στην οποία αφαιρείται ένα μέρος από το κόκαλο του κρανίου. Ένα 
άλλο έργο του, το Κατ' Ιατρείον, μπορεί να θεωρηθεί περιγραφή ενός σύγχρονου ολόφωτου 
χειρουργείου. Ο Ιπποκράτης περιγράφει πώς πρέπει να χρησιμοποιείται το φυσικό και τεχνητό 
φως, πώς πρέπει να ετοιμάζεται ο άρρωστος, να αποστειρώνονται τα εργαλεία και τα άλλα 
αντικείμενα που έχουν σχέση με την εγχείρηση. Κατά συνέπεια, ο ιπποκρατικός γιατρός έδινε 
ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις πτυχές της δουλειάς του: ακολουθούσε λεπτομερείς 
προδιαγραφές για το φωτισμό, το προσωπικό, τα όργανα, τη στάση του ασθενούς και τις 
τεχνικές που πρέπει ν' ακολουθούνται σ' ένα χειρουργείο. Διατηρούσε ακόμη και τα νύχια του σε 
συγκεκριμένο μήκος.



  

Ιπποκράτειος όρκος

● Ο όρκος του Ιπποκράτη είναι ο όρκος που δίνεται από ιατρούς και 
αναφέρεται στην ηθική εξάσκηση της ιατρικής. Πιστεύεται πως ο όρκος 
γράφτηκε από τον Ιπποκράτη τον 4ο αιώνα π.Χ. ή από έναν από τους 
μαθητές του και έτσι περιλαμβάνεται στην Ιπποκρατική συλλογή. Παρ' όλο 
που είναι περισσότερο ιστορικής και ηθικής αξίας, ο όρκος θεωρείται ως 
"τελετή περάσματος" για αυτούς που εκπαιδεύτηκαν να ασκούν την ιατρική, 
ωστόσο δεν είναι πλέον υποχρεωτικός και δε δίδεται απ’ όλους τους ιατρούς.

● Ο ιπποκρατικός όρκος –ανεξάρτητα από τις φιλολογικές συζητήσεις γύρω 
από τη γνησιότητά του- αποτελεί ένα αθάνατο κλασικό κείμενο. Αποτελείται 
από μία μόνο σελίδα και είναι ο καταστατικός χάρτης της ιατρικής ηθικής και 
της επαγγελματικής δεοντολογίας, στον οποίο στηρίχθηκαν σχεδόν όλες οι 
σχετικές παγκόσμιες διακηρύξεις, όπως η Παγκόσμια Διακήρυξη για τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου (Γενεύη 1948) και η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα 
των Αρρώστων (Λισσαβόνα 1981).



  

Αρχιμήδης

Ο Αρχιμήδης γεννήθηκε περίπου το 287 π.Χ. στο λιμάνι των Συρακουσών, στη 
Σικελία. Η ημερομηνία γέννησής του προέρχεται από μια πληροφορία του βυζαντινού 
ιστορικού Ιωάννη Τζέτζη, που αναφέρει ότι ο Αρχιμήδης έζησε για 75 χρόνια. Στον 
Ψαμμίτη, ο Αρχιμήδης αναφέρει πως ο πατέρας του ονομαζόταν Φειδίας, ο οποίος 
ήταν ένας αστρονόμος για τον οποίο δεν υπάρχει τίποτα γνωστό. Ο Πλούταρχος 
έγραψε στο έργο του Βίοι Παράλληλοι ότι ο Αρχιμήδης ήταν συγγενής και φίλος με 
τον βασιλιά Ιέρωνα τον Β΄, τον κυβερνήτη των Συρακουσών. Μια βιογραφία του 
Αρχιμήδη είχε γραφτεί από τον φίλο του Ηρακλείδη, αλλά η εργασία του αυτή έχει 
χαθεί, αφήνοντας τις λεπτομέρειες της ζωής του στο σκοτάδι. Είναι άγνωστο, για 
παράδειγμα, αν είχε ποτέ παντρευτεί ή είχε παιδιά. Κατά τη διάρκεια της νεότητας 
του, ο Αρχιμήδης μπορεί να είχε σπουδάσει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου ο 
Κόνωνας ο Σάμιος και ο Ερατοσθένης ο Κυρηναίος ήταν σύγχρονοί του. Αναφέρει τον 
Κόνωνα τον Σάμιο ως φίλο του, και δύο από τα ιστορικά έργα του (Η μέθοδος 
Μηχανολογικών Θεωρημάτων) και το Πρόβλημα των Βοοειδών έχουν εισαγωγές που 
απευθύνονται στον Ερατοσθένη.



  

Ο Αρχιμήδης πέθανε περίπου το 212 π.Χ. κατά τη διάρκεια του 
Δευτέρου Καρχηδονιακού Πολέμου, όταν οι ρωμαϊκές δυνάμεις 

υπό τον στρατηγό Μάρκο Κλαύδιο Μάρκελλο κυρίευσαν την πόλη 
των Συρακουσών μετά από πολιορκία δύο χρόνων. Σύμφωνα με 

τον Πλούταρχο, ο Αρχιμήδης είχε κατά νου ένα μαθηματικό 
διάγραμμα όταν η πόλη είχε καταληφθεί και δεν είχε αντιληφθεί την 
άλωσή της. Ένας Ρωμαίος στρατιώτης τον διέταξε να πάει και να 
συναντήσει τον στρατηγό Μάρκο Κλαύδιο Μάρκελλο αλλά αυτός 

αρνήθηκε λέγοντας ότι έπρεπε να τελειώσει με το πρόβλημα 
του.Ένας Ρωμαίος στρατιώτης τον διέταξε να πάει και να 

συναντήσει τον στρατηγό Μάρκο Κλαύδιο Μάρκελλο αλλά αυτός 
αρνήθηκε λέγοντας ότι έπρεπε να τελειώσει με το πρόβλημα του. Ο 
στρατιώτης εξοργίστηκε και σκότωσε τον Αρχιμήδη με το σπαθί του 



  

Ανακαλύψεις και εφευρέσεις
Η πιο γνωστή ιστορία για τον Αρχιμήδη αφορά την μέθοδο που εφηύρε για τον 
προσδιορισμό του όγκου ενός αντικειμένου με ακανόνιστο σχήμα. Σύμφωνα με 

τον Βιτρούβιο, ο βασιλιάς Ιέρωνας Β είχε παραγγείλει να του φτιάξουν ένα 
αναθηματικό στέμμα από ατόφιο χρυσάφι. Επειδή δεν είχε εμπιστοσύνη στον 
χρυσοχόο, ζήτησε από τον Αρχιμήδη να εξετάσει αν ο χρυσός είχε νοθευτεί με 

ασήμι. Επειδή ο Αρχιμήδης έπρεπε να λύσει το πρόβλημα χωρίς να καταστρέψει 
το στέμμα, δεν μπορούσε να το λιώσει προκειμένου να υπολογίσει την 

πυκνότητα του και την προέλευση του. Καθώς έκανε μπάνιο, παρατήρησε ότι η 
στάθμη του νερού στην μπανιέρα ανέβηκε όταν μπήκε ο ίδιος μέσα, και 

συνειδητοποίησε ότι αυτή η επίδραση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον 
προσδιορισμό του όγκου του στέμματος. Με την παραδοχή ότι το νερό πρακτικά 

είναι ασυμπίεστο, το αποτέλεσμα της βύθισης θα ήταν το στέμμα να εκτοπίσει 
μια ποσότητα νερού ίση με τον δικό του όγκο. Διαιρώντας την μάζα του 

στέμματος με τον όγκο του νερού που εκτοπίζεται, προκύπτει η πυκνότητα του 
στέμματος. Αυτή η πυκνότητα θα είναι μικρότερη από εκείνη του χρυσού, εάν 
κάποια φθηνότερα και λιγότερο πυκνά μέταλλα είχαν προστεθεί. Ο Αρχιμήδης 
ενθουσιάστηκε τόσο από την ανακάλυψή του ώστε βγήκε στο δρόμο γυμνός 
φωνάζοντας "Εύρηκα! Εύρηκα!". Η εξέταση του στέμματος απέξειδε ότι είχε 

νοθευτεί με σίδερο.



  

Ένα μεγάλο μέρος του έργου του Αρχιμήδη στη μηχανική προέκυψε από την 
ικανοποίηση των αναγκών της γενέτειρας πόλης του, των Συρακουσών. Ο 
Αθήναιος αναφέρει πώς ο βασιλιάς Ιέρων Β΄ ανέθεσε στον Αρχιμήδη να 
σχεδιάσει ένα τεράστιο πλοίο, τη Συρακουσία, το οποίο θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί για ταξίδια αναψυχής, για μεταφορά προμηθειών και ως 

πολεμικό πλοίο. Σύμφωνα με τον Αθήναιο, ήταν ικανό να μεταφέρει 600 άτομα 
και περιλάμβανε διακοσμητικούς κήπους, ένα γυμναστήριο και ένα ναό 

αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη. Δεδομένου ότι σε ένα πλοίο αυτού του μεγέθους 
θα διέρρεε σημαντική ποσότητα νερού διαμέσου του κύτους, ο κοχλίας του 

Αρχιμήδη εικάζεται ότι αναπτύχθηκε με σκοπό την απομάκρυνση του νερού. Ο 
μηχανισμός συνίστατο σε ένα περιστρεφόμενο κοχλία σε σχήμα λεπίδας μέσα 

σε έναν κύλινδρο. Γυρνούσε χειροκίνητα και μπορούσε επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά νερού από ένα χαμηλού επίπεδου σώμα του 
νερού σε κανάλια άρδευσης. Ο κοχλίας του Αρχιμήδη είναι ακόμα σε χρήση 

σήμερα για την άντληση υγρών και στερεών σε κόκκους, όπως ο άνθρακας και 
το σιτάρι. Ο κοχλίας του Αρχιμήδη όπως περιγράφονταν στα ρωμαϊκά χρόνια 

από τον Βιτρούβιο μπορεί να ήταν μια βελτίωση σε σχέση με μία αντλία-κοχλία 
που είχε χρησιμοποιηθεί για την άρδευση των Κρεμαστών Κήπων της 

Βαβυλώνας. Το πρώτο στον κόσμο ατμόπλοιο με βιδωτή έλικα ήταν το SS 
Archimedes, το οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 1839 και ονομάστηκε έτσι προς 

τιμήν του Αρχιμήδη και του έργου του πάνω στον κοχλία



  

Η αρπαγη του Αρχιμηδη

● Η αρπάγη του Αρχιμήδη είναι ένα όπλο 
που λέγεται ότι είχε σχεδιαστεί για την 
άμυνα των Συρακουσών. Επίσης 
γνωστή ως "αναδευτής πλοίων", η 
αρπάγη αποτελούνταν από ένα 
βραχίονα-γερανό, από τον οποίο 
αναπτύσσονταν ένας μεγάλος 
μεταλλικός γάντζος. Όταν η αρπάγη θα 
έπεφτε πάνω στο επιτιθέμενο πλοίο ο 
βραχίονας θα ταλαντευόταν προς τα 
πάνω, τραβώντας το πλοίο έξω από το 
νερό και προκαλώντας τη βύθισή του. 
Υπήρξαν σύγχρονα πειράματα για να 
ελεγχθεί η σκοπιμότητα της Αρπάγης 
και το 2005 ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ 
με τίτλο Υπερόπλα του Αρχαίου 
Κόσμου, κατασκεύασε μια έκδοση της 
Αρπάγης και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι ήταν μια λειτουργική 
συσκευή



  

Ακτίνα φωτός

Το 2ο αιώνα μ.Χ. ο συγγραφέας 
Λουκιανός έγραψε ότι κατά τη 
διάρκεια της Πολιορκίας των 
Συρακουσών (214-212 π.Χ.), ο 
Αρχιμήδης κατέστρεψε εχθρικά 
πλοία με τη χρήση της φωτιάς. 
Αιώνες αργότερα, ο Ανθέμιος ο 
Τραλλιανός αναφέρει το φλεγόμενο 
γυαλί ως το όπλο του Αρχιμήδη. Η 
συσκευή, γνωστή και ως "Ακτίνα 
φωτός του Αρχιμήδη", 
χρησιμοποιούνταν για να 
συγκεντρώνει το ηλιακό φως στα 
επερχόμενα πλοία, με αποτέλεσμα 
αυτά να παίρνουν φωτιά.



  

Αυτό το υποτιθέμενο όπλο υπήρξε θέμα συνεχόμενης διαμάχης από την 
Αναγέννηση. Ο Ρενέ Ντεκάρτ το απέρριψε ως λανθασμένο, ενώ νέες έρευνες 

έχουν αποπειραθεί να αναπαραστήσουν το αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας μόνο 
τα μέσα που ήταν διαθέσιμα στον Αρχιμήδη. Έχει προταθεί ότι μια μεγάλη 

παράταξη από αρκετά γυαλισμένες μπρούτζινες ή χάλκινες ασπίδες οι οποίες 
λειτουργούσαν σαν καθρέπτες θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για να 
συγκεντρώσουν το ηλιακό φως στο πλοίο. Αυτό θα βασιζόταν στην αρχή του 
παραβολικού κατόπτρου με παρόμοιο τρόπο όπως σε έναν ηλιακό φούρνο.

Μια δοκιμή της ακτίνας φωτός του Αρχιμήδη έγινε το 1973 από τον Έλληνα 
επιστήμονα Ιωάννη Σάκκα. Το πείραμα έλαβε χώρα στη ναυτική βάση του 

Σκαραμαγκά έξω από την Αθήνα. Για αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν 70 
καθρέπτες, ο καθένας με χάλκινη επίστρωση και μέγεθος περίπου στα 1,5 επί 

1m. Οι καθρέπτες στράφηκαν σε ένα ομοίωμα από κόντρα πλακέ ενός 
Ρωμαϊκού πολεμικού πλοίου το οποίο βρισκόταν σε απόσταση κοντά στα 50m. 

Όταν οι καθρέπτες σημάδεψαν με ακρίβεια το πλοίο, αυτό έπιασε φωτιά μέσα σε 
λίγα δευτερόλεπτα. Το πλοίο από κόντρα πλακέ ήταν επιστρωμένο με βαφή 
πίσσας, η οποία μπορεί να βοήθησε στην ανάφλεξη.Η επίστρωση με βαφή 

πίσσας ήταν κοινότοπη στα πλοία την κλασσική εποχή



  



  

Μαθηματικά

Ενώ συχνά θεωρείται ως σχεδιαστής μηχανικών συσκευών, ο Αρχιμήδης έκανε επίσης συνεισφορές στον 
τομέα των Μαθηματικών. Ο Πλούταρχος έγραψε: "Αφιέρωσε όλη του τη στοργή και τη φιλοδοξία του σε αυτές 

τις καθαρότερες εικασίες όπου δεν μπορεί να γίνει αναφορά στις χυδαίες ανάγκες της ζωής."
Ο Αρχιμήδης χρησιμοποίησε το Πυθαγόρειο θεώρημα για να υπολογίσει την πλευρά του 12-γωνου από αυτή 

του εξαγώνου και για κάθε επακόλουθο διπλασιασμό των πλευρών του κανονικού πολυγώνου.

Ο Αρχιμήδης μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα απειροελάχιστα με τρόπο παρόμοιο με τον Ολοκληρωτικό 
Λογισμό. Μέσω της Εις άτοπον απαγωγή απόδειξη μπορούσε να δώσει απαντήσεις σε προβλήματα έως ένα 

αυθαίρετο βαθμό ακρίβειας, προσδιορίζοντας τα όρια μέσα στα οποία ίσχυε η απάντηση. Αυτή η μέθοδος είναι 
γνωστή ως η Μέθοδος της εξάντλησης και την εφάρμοσε για να προσεγγίσει την τιμή του αριθμού π. Στο 

Κύκλου Μέτρησις το έκανε αυτό ζωγραφίζοντας ένα μεγαλύτερο κανονικό εξάγωνο έξω από τον κύκλο και ένα 
μικρότερο κανονικό εξάγωνο μέσα στο κύκλο και προοδευτικά διπλασιάζοντας τον αριθμό των πλευρών και στα 

δύο κανονικά πολύγωνα, υπολογίζοντας το μήκος της πλευράς κάθε πολυγώνου σε κάθε βήμα. Καθώς ο 
αριθμός των πλευρών αυξάνεται, γίνεται μια πιο ακριβής προσέγγιση του κύκλου. Μετά από 4 τέτοια βήματα, 
όταν τα πολύγωνα είχαν από 96 πλευρές το καθένα, ήταν σε θέση να προσδιορίσει ότι η τιμή του π βρισκόταν 
ανάμεσα στο 31⁄7(περίπου 3.1429) και 310⁄71(περίπου 3.1408) εντός των ορίων αφού η τιμή προσεγγιστικά 

είναι 3.1416. Επίσης απέδειξε ότι το Εμβαδόν ενός κύκλου ισούται με το π πολλαπλασιασμένο με το τετράγωνο 
της ακτίνας του κύκλου (πr2). Στο Περί σφαίρας και κυλίνδρου δηλώνει ότι ένα μέγεθος όταν προστεθεί αρκετές 

φορές στον εαυτό του θα ξεπεράσει οποιοδήποτε άλλο μέγεθος. Αυτή είναι η Αρχιμήδεια ιδιότητα των 
πραγματικών αριθμών.



  

Στο Κύκλου Μέτρησις ο Αρχιμήδης 
υποστηρίζει ότι η τετραγωνική ρίζα του 3 
βρίσκεται ανάμεσα στο 265⁄153 (περίπου 
1.7320261) και στο 1351⁄780 (περίπου 
1.7320512). Η πραγματική τιμή είναι 

περίπου 1.7320508, γεγονός που κάνει 
αυτό τον υπολογισμό πολύ ακριβή. 

Παρουσίασε αυτό το αποτέλεσμα χωρίς να 
προσφέρει καμία εξήγηση για το πως 

έφτασε σε αυτό. Αυτή η όψη του έργου του 
Αρχιμήδη ανάγκασε τον John Wallis να 

δηλώσει: "πιθανόν να κάλυψε τα ίχνη της 
ερευνάς του σκόπιμα επειδή θα ένιωθε ότι 

δίνει στους μεταγενέστερους το μυστικό της 
συλλογής πληροφοριών του, ενώ 

ταυτόχρονα ήθελε να αποσπάσει από 
αυτούς απαντήσεις για τα δικά του 

ευρήματα". Είναι πιθανό να χρησιμοποιούσε 
επαναληπτικές διαδικασίες για να 

υπολογίσει αυτές τις τιμές.



  

Στο Τετραγωνισμός της παραβολής ο Αρχιμήδης 
απέδειξε ότι το εμβαδόν που περικλείεται από μία 
παραβολή και μια ευθεία γραμμή είναι 4⁄3 φορές 

το εμβαδόν του αντίστοιχου εγγεγραμμένου 
τριγώνου όπως φαίνεται στην εικόνα δεξιά. 

Εξέφρασε τη λύση στο πρόβλημα ως μία άπειρη 
Γεωμετρική σειρά με λόγο 1⁄4.



  

Ευκλείδης



  

● Ο Ευκλείδης από την Αλεξάνδρεια (~ 350 π.Χ. - 270 π.Χ.), 
ήταν Έλληνας μαθηματικός, που δίδαξε και πέθανε στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, περίπου κατά την διάρκεια της 
βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄ (323 π.Χ. - 283 π.Χ.). Στις 
μέρες μας είναι γνωστός ως ο «πατέρας» της Γεωμετρίας. 
Ο Ευκλείδης κατέχει μια κρίσιμη θέση στην ιστορία της 
Λογικής και των Μαθηματικών, καθώς είναι ο πρώτος που 
παράγει ένα αυστηρά δομημένο και συνεκτικό σύστημα 
προτάσεων (θεωρημάτων και πορισμάτων) με βάση ένα 
σύνολο ορισμών και 5 μόνο αρχικές αναπόδεικτες 
προτάσεις (αιτήματα). Κατ' αυτό το τρόπο περιέλαβε στο 
σύστημα αυτό και προτάσεις ήδη διατυπωμένες 
παλαιότερων σημαντικών μαθηματικών, όπως ο Θαλής, ο 
Πυθαγόρας, ο Θεαίτητος, ο Λεωδάμαντας και ο Εύδοξος



  

Τα Στοιχεία του Ευκλείδη

● Το πιο γνωστό έργο του είναι τα Στοιχεία, που αποτελείται από 
13 βιβλία. Εκεί, οι ιδιότητες των γεωμετρικών αντικειμένων και 
των ακεραίων αριθμών προκύπτουν από ένα σύνολο 
αξιωμάτων, εμπνέοντας την αξιωματική μέθοδο των μοντέρνων 
μαθηματικών. Παρ' ότι πολλά από τα θεωρήματα που 
περιέχονταν στα Στοιχεία ήταν ήδη γνωστά, ένα από τα 
επιτεύγματα του Ευκλείδη ήταν ότι τα παρουσίασε σε ένα ενιαίο, 
λογικά συμπαγές πλαίσιο. Το έργο του Ευκλείδη ήταν τόσο 
σημαντικό ώστε η γεωμετρία που περιέγραψε στα Στοιχεία του 
(η βάση της οποίας είναι: έστω μία ευθεία ε και ένα σημείο Α όχι 
πάνω σε αυτήν την ευθεία, τότε υπάρχει μόνο μία ευθεία, 
παράλληλη της ε, που διέρχεται από το Α) ονομάστηκε 
Ευκλείδεια, ενώ τα Στοιχεία σήμερα θεωρούνται ένα από τα 
σημαντικότερα μαθηματικά έργα όλων των εποχών..



  

●  Όταν ο Πτολεμαίος Α΄ του ζήτησε έναν πιο εύκολο τρόπο από 
τα Στοιχεία του για να μάθει Γεωμετρία η απάντηση του μεγάλου 
μαθηματικού ήταν: «Δεν υπάρχει βασιλική οδός για τη 
Γεωμετρία». Αναφορά, επίσης, στον Ευκλείδη γίνεται και στο 
Ανθολόγιο του Στοβαίου όπου γράφονται τα ακόλουθα: "Παρ' 
Ε κλείδη τις ρξάμενος γεωμετρε ν, ς τ  πρ τον θεώρημα ὐ ἀ ῖ ὡ ὸ ῶ
μαθεν, ρετο τ ν Ε κλείδη: "Τί δέ μοι πλέον σται τα τα ἔ ἤ ὸ ὐ ἔ ῦ

μαθόντι;" κα   Ε κλείδης τ ν πα δα καλέσας "Δός", φη, "α τ  ὶ ὁ ὐ ὸ ῖ ἔ ὐ ῷ
τριώβολον, πειδ  δε  α τ  ξ ν μανθάνει κερδαίνειν". Σε ἐ ὴ ῖ ὐ ῷ ἐ ὧ
ελεύθερη απόδοση: «Κάποιος που είχε αρχίσει να διδάσκεται 
γεωμετρία δίπλα στον Ευκλείδη, μόλις έμαθε το πρώτο 
θεώρημα τον ρώτησε: "Τί περισσότερο θα κερδίσω αν τα μάθω 
όλα αυτά;" Τότε ο Ευκλείδης φώναξε το δούλο του και του είπε: 
"Δώσε σε αυτόν τρεις οβολούς, διότι έχει ανάγκη να κερδίζει 
κάτι από ό,τι μαθαίνει»



  

Σχετικά με τη ζωή του

● Σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό σχετικά με την ζωή του 
Ευκλείδη εκτός από αυτά που αναφέρονται στα βιβλία του και 
ελάχιστες βιογραφικές πληροφορίες που προέρχονται από 
αναφορές τρίτων. Ήταν ενεργό μέλος της βιβλιοθήκης της 
Αλεξάνδρειας και πιθανόν να είχε σπουδάσει στην Ακαδημία του 
Πλάτωνα στην Αθήνα. Έγινε γνωστός στην πόλη της Αθήνας για 
τις μαθηματικές του εργασίες και γι' αυτό προσκλήθηκε από τον 
Πτολεμαίο Α΄ στην Αλεξάνδρεια. Η διάρκεια της ζωής του, όπως 
και ο τόπος γέννησής του μας παραμένουν άγνωστα. Κατά τον 
Μεσαίωνα, πολλοί δυτικοί συγγράφεις τον ταύτισαν λανθασμένα 
με έναν κατά ένα αιώνα προγενέστερο Σωκρατικό φιλόσοφο, 
αποκαλώντας τον Ευκλείδη από τα Μέγαρα.



  

Ευκλείδεια γεωμετρία

● Για περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια το επίθετο 
"Ευκλείδεια" γεωμετρία δεν ήταν απαραίτητο γιατί κανένα 
άλλο είδος γεωμετρίας δεν είχε δημιουργηθεί. Τα αξιώματα 
του Ευκλείδη διαισθητικά φαίνονταν τόσο προφανή (με 
πιθανή εξαίρεση το αξίωμα παραλληλίας) που κάθε 
θεώρημα που αποδεικνυόταν με αυτά κρινόταν σωστό με 
απόλυτη βεβαιότητα. Σήμερα παρ' όλα αυτά υπάρχουν 
πολλές ακόμα γεωμετρίες μη Ευκλείδειες που 
ανακαλύφθηκαν κατά τις αρχές του 19ου αιώνα. Ο μεγάλος 
φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν μάλιστα είπε με την ανακάλυψη 
της θεωρίας της σχετικότητας ότι ο πραγματικός χώρος δεν 
είναι Ευκλείδειος, αλλά ο Ευκλείδειος χώρος είναι μια καλή 
προσέγγιση για περιοχές που το βαρυτικό πεδίο είναι 
αδύναμο.



  

Η μέθοδος του Ευκλείδη βασίζεται στην υπόθεση ενός μικρού 
συνόλου αξιωμάτων και στην εξαγωγή πολλών 

προτάσεων(θεωρημάτων) από αυτά. Αν και πολλά από τα 
αποτελέσματα της δουλείας του Ευκλείδη έχουν αναφερθεί 

νωρίτερα από άλλους μαθηματικούς, ο Ευκλείδης ήταν ο πρώτος 
που έδειξε πως αυτές οι προτάσεις μπορούν να εισαχθούν σε ένα 
περιεκτικό επαγωγικό και λογικό σύστημα. Τα Στοιχεία αρχίζουν με 

επιπεδομετρία που διδάσκεται στο σχολείο ως το πρώτο 
αξιωματικό σύστημα αλλά και τα πρώτα παραδείγματα επίσημης 
απόδειξης και στη συνέχεια ασχολούνται με στερεομετρία τριών 

διαστάσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των Στοιχείων αποτελούν 
κομμάτια της σημερινής άλγεβρας και θεωρίας αριθμών, γραμμένα 

σε γλώσσα γεωμετρίας.



  

Πυθαγόρας
Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος (580 π.Χ. - 496 π.Χ.) ήταν σημαντικός Έλληνας 

φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της μουσικής. Είναι ο 
κατεξοχήν θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών, δημιούργησε ένα άρτιο 

σύστημα για την επιστήμη των ουρανίων σωμάτων που κατοχύρωσε με όλες τις 
σχετικές αριθμητικές και γεωμετρικές αποδείξεις και ήταν ιδρυτής ενός μυητικού 

φιλοσοφικού κινήματος που λέγεται Πυθαγορισμός (Pythagorism ή 
Pythagoreanism).Επειδή οι περισσότερες πληροφορίες γράφτηκαν πολλούς 

αιώνες μετά τον θάνατό του, πολύ λίγες αξιόπιστες πληροφορίες είναι γνωστές 
γι' αυτόν. Επίσης, επηρέασε σημαντικά τη φιλοσοφία και τη θρησκευτική 
διδασκαλία στα τέλη του 6ο αιώνα π.Χ., συχνά αναφέρεται ως σπουδαίος 

μαθηματικός και επιστήμονας και είναι γνωστός για το Πυθαγόρειο Θεώρημα 
που έχει το όνομά του. Γεννήθηκε περίπου το 580 π.Χ. και ως επικρατέστερος 
τόπος γεννήσεως παραδίδεται η νήσος Σάμος. Ακόμη είναι πιθανό να ταξίδεψε 
αρκετά όταν ήταν νέος. Γύρω στο 530 π.Χ. μετακόμισε σε μία ελληνική αποικία 
στη νότια Ιταλία. Οι υποστηρικτές του Πυθαγόρα ακολούθησαν τις πρακτικές 

που ανέπτυξε και μελέτησαν τις φιλοσοφικές του θεωρίες. Τα μέρη συνάντησης 
των Πυθαγόρειων κάηκαν και ο Πυθαγόρας αναγκάστηκε να φύγει από την 

πόλη. Πέθανε στο Μεταπόντιον της Ιταλικής Λευκανίας σε ηλικία 84 ετών το 496 
π.Χ.



  

Πυθαγόριο θεώρημα

● Υπάρχουν τεκμήρια του 4ου αιώνα π.Χ., που ενισχύουν 
την εκδοχή να είχε ανακαλύψει ο ίδιος ο Πυθαγόρας το 
ομώνυμο γεωμετρικό Θεώρημα, σύμφωνα με το οποίο σε 
κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο της υποτείνουσας 
(η πλευρά απέναντι από την ορθή γωνία) είναι ίση με το 
άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών, {, 
a^{2}+b^{2}=c^{2}} a^{2}+b^{2}=c^{2}.

● Σε αντιδιαστολή με τους Βαβυλώνιους και τους Ινδούς που 
επέλυαν σχετικά προβλήματα με τελείως πρακτικό τρόπο, 
ο ίδιος ή οι μαθητές του φέρονται να είχαν εκπονήσει την 
πρώτη θεωρητική του απόδειξη. Ωστόσο, έχει προταθεί 
πως ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν οι Βαβυλώνιοι 
τους Πυθαγόρειους αριθμούς φανερώνει ότι ήξεραν έναν 
τρόπο απόδειξης ο οποίος δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη.



  

Ακούσματα
● Κατά την όψιμη αρχαιότητα, διάφοροι συγγραφείς 

παρέθεταν συλλογές αφορισμών που τις ονόμαζαν 
«ακούσματα» ή «σύμβολα», και τις παρουσίαζαν  ως 
προερχόμενες από τη διδασκαλία των Πυθαγορείων. 
Μέρος αυτού του υλικού είναι πολύ παλιό, αλλά δεν 
προσφέρεται για ακριβή χρονολόγηση. Ήδη από τον 
4ο αιώνα, τα «ακούσματα» αποτελούσαν αντικείμενο 
μελέτης από διάφορους λογίους, όπως π.χ. από τον 
Αναξίμανδρο τον Νεότερο.Ο εν λόγω συγγραφέας 
έγραψε την Εξήγηση των Πυθαγορείων συμβόλων, 
γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω 
παράδοση προηγούνταν του Πλάτωνα. Ο κόσμος του 
Πυθαγόρα, όπως ανασυντίθεται από τα παλαιότερα 
ακούσματα, ήταν διαποτισμένος με την ίδια ηθική 
διάσταση που διέκρινε τις πεποιθήσεις του ως προς τη 
μοίρα της ψυχής και τη μετεμψύχωση. Έτσι, η 
απάντηση στο ερώτημα «Τι είναι οι νήσοι των 
ευλογημένων;» (δηλαδή ποιος θα ήταν ο μεταθανάτιος 
προορισμός μας εάν είχαμε ζήσει μια καλή ζωή;) είναι: 
«Ο ήλιος και η σελήνη». Εξάλλου, από το απόφθεγμα 
«Οι πλανήτες είναι τα σκυλιά της Περσεφόνης» 
προκύπτει ότι οι πλανήτες αποτελούν όργανα 
εκδίκησης για τις αδικίες που διέπραξε η ψυχή. Οι 
παραπάνω ρήσεις, παράλληλα με τη φράση «οι ψυχές 
δεν μπορούν να ανέλθουν χωρίς μουσική», 
αναδεικνύουν μια σημαντική πτυχή της πυθαγόρειας 
εσχατολογίας: η ψυχή όσων τήρησαν τις ηθικές 
επιταγές της αδελφότητας ανεβαίνει πάνω από τον 
ουρανό και εγκαθίσταται στον ήλιο και τη σελήνη.



  

Από τα υπόλοιπα ακούσματα,  συχνά 
αναφέρονται  τα εξής: η βροντή είναι απειλή που 

απευθύνεται σε εκείνους που βρίσκονται στα 
τάρταρα και αποσκοπεί στον εκφοβισμό τους· οι 

σεισμοί οφείλονται  στις συναντήσεις  των νεκρών· 
οι Πλειάδες είναι η λύρα των Μουσών· η θάλασσα 
είναι τα δάκρυα του Κρόνου· η Μεγάλη Άρκτος και 

η Μικρή Άρκτος είναι τα χέρια της Ρέας.
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