
Η ζωή και το έργο του Αρχιμήδη 
Ο Αρχιμήδης θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς – επιστήμονες που 

έζησαν ποτέ. Έφτασε τα Μαθηματικά σε τέτοιο επίπεδο που χρειάστηκε πάνω από μιάμιση χιλιετία 

για να ξεπεραστούν.  

Γεννήθηκε περίπου το 287 π.Χ. και πέθανε το 212 π.Χ. στις Συρακούσες της Σικελίας. 

Έζησε για κάποιο διάστημα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που ήταν το πνευματικό κέντρο του 

κόσμου. Το 212 π.Χ. οι Συρακούσες καταλήφθηκαν από τους Ρωμαίους. Εκείνη τη στιγμή ο 

Αρχιμήδης εργαζόταν πάνω σε ένα πρόβλημα. Τον πλησίασε ένας Ρωμαίος στρατιώτης και ο 

Αρχιμήδης του είπε «Μη μου τους κύκλους τάραττε» (Μη χαλάσεις το σχήμα!). Ο στρατιώτης 

όμως, τον σκότωσε.  

Έφτασε σε υψηλό επίπεδο τη «μέθοδο της εξάντλησης» που είχε ανακαλύψει ο Εύδοξος, 

λύνοντας δύσκολα προβλήματα . Στην ίδια ουσιαστικά ιδέα θεμελιώνεται η σύγχρονη Ανάλυση. 

 Ανακάλυψε τον νόμο των μοχλών: «Δυο μεγέθη που κρέμονται σε ζυγό βρίσκονται σε 

ισορροπία αν οι αποστάσεις τους από το υπομόχλιο είναι αντιστρόφως ανάλογες των βαρών». 

Βασιζόμενος σε αυτό είπε: «Βρες μου κάπου να σταθώ και θα κινήσω τη Γη». Τον νόμο αυτό τον 

χρησιμοποίησε για να βρίσκει αποτελέσματα και στα μαθηματικά, όπως μας έγινε γνωστό από το 

ένα παλίμψηστο που ανακαλύφθηκε τον 20ό αιώνα. 

 Βρήκε ότι ο όγκος μιας σφαίρας είναι ίσος με τα 2/3 το όγκου του 

περιγεγραμμένου κυλίνδρου, χρησιμοποιώντας το νόμο των μοχλών  (αποτέλεσμα 

που μετά απέδειξε με αυστηρότητα). Το αποτέλεσμα αυτό του άρεσε τόσο πολύ που 

ζήτησε το σχήμα να χαραχθεί στον τάφο του. Αυτό το σχήμα αναγνώρισε ο Κικέρωνας, ενάμιση 

αιώνα μετά το θάνατο του Αρχιμήδη, βρίσκονατς έτσι τον τάφο που στο μεταξύ είχε ξεχαστεί. 

 Απέδειξε για πρώτη φορά στην ιστορία μια προσέγγιση του αριθμού π (ο λόγος της 

περιφέρειας ενός κύκλου δια της διαμέτρου του), συγκεκριμένα ότι 3+10/71<π<3+1/7.  Η μέθοδος 

του μάλιστα επαναλαμβανόμενη μπορεί να δώσει όποια προσέγγιση θέλουμε. 

 Όρισε και μελέτησε την έλικα (που ονομάζεται «έλικα του Αρχιμήδη») και τη χρησιμοποίησε 

για να απαντήσει σε δυο δημοφιλή προβλήματα της αρχαιότητας. Βρήκε τα 13 ημικανονικά στερεά 

που ονομάζονται πια Αρχιμήδεια. Ασχολήθηκε με προβλήματα που απαιτούν τεράστιους αριθμούς 

παρόλο που το σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιούνταν δεν το επέτρεπε. 

 Ανακάλυψε την «Αρχή της άνωσης»: «Ένα σώμα μέσα σε υγρό δέχεται άνωση όσο το 

βάρος του υγρού που εκτοπίζει». Αναφέρεται ότι την ανακάλυψε ενώ έκανε μπάνιο και βγήκε 

στους δρόμους φωνάζοντας: «Εύρηκα!». Ανακάλυψε τον κοχλία, έναν μηχανισμό άντλησης νερού 

που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Ονομάζεται «κοχλίας του Αρχιμήδη». 

 Από κάποιες πηγές αναφέρεται ότι χρησιμοποίησε κάτοπτρα για να κάψει πλοία των 

Ρωμαίων, όπως και ότι χρησιμοποίησε μοχλούς για να καθελκύσει μόνος του ένα τεράστιο πλοίο. 

 Προς τιμήν του το μετάλλιο Fields, που θεωρείται το αντίστοιχο των βραβείων Νόμπελ για 

μαθηματικούς, είναι αφιερωμένο σε αυτόν.  
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