
 

Αρχιµήδους Ψαµµίτης - 
Ερµηνεία του αρχαίου 
κειµένου. 

  

Ε. Σταµάτης από το 

ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟ "ΗΛΙΟΥ" 

  
Είναι το έργον όπερ αποτελεί αθάνατον µνηµείον της αριθµητικής 

µεγαλοφυΐας του Συρακοσίου σοφού. Αφιερώνεται εις τον τύραννον 
Γέλωνα όστις ήρχε µετά του πατρός του των Συρακουσών. Πρέπει 
λοιπόν να είχε γραφή προ του έτους 216 πΧ., οπότε απέθανεν ο 
Γέλων. 

 Την πρόθεσιν της συγγραφής του έργου τούτου εκθέτει ο ίδιος ο 
Αρχιµήδης εις το προοίµιον, γράφων τα ακόλουθα:  

«Ο�ονταί τινες, βασιλε�ς Γέλων, το� ψάµµου τ�ν �ριθν�ν 
�πειρον ε�µεν τ� πλήθει λέγω δ� ού µόνον το� περ� Συρακούσας 
τε  κα� τ�ν �λλαν Σικελίαν �πάρχοντος, �λλ� κα� το� κατ� 
π�σαν χώραν τάν τε ο�κηµέναν κα� τ�ν �οίκητον. �ντί τινες δέ, ο� 
α�τ�ν �πειρον µ�ν ε�µεν ο�χ �πολανβάνοντι, µηδένα µέντοι 
ταλικο�τον κατωνοµασµένον �πάρχειν αριθµόν, �στις �περβ�λλει 
τ� πλ�θος α�το�.» 

(Φρονούν, ω βασιλεύ Γέλων,   µερικοί  ότι  ο αριθµός (των κόκκων) 
της άµµου είναι κατά το πλήθος άπειρος. Εννοώ δε όχι µόνον τον 
αριθµόν της άµµου, ήτις υπάρχει εις τας Συρακούσας και την λοιπήν 
Σικελίαν άλλα και εκείνης ήτις υπάρχει εις όλην την έκτασιν της γης 
την κατοικηµένη και την ακατοίκητον. Υπάρχουν δε µερικοί, οίτινες 
δεν νοµίζουν ότι αυτός είναι άπειρος, αλλά φρονούν ότι δεν υπάρχει 
ουδείς τόσον µεγάλος αριθµός, δηλούµενος δι' ονόµατος, όστις 
υπερβάλλει τον αριθµόν της). 

 Γράφων ταύτα ο Συρακόσιος µαθηµατικός, είχεν υπ' όψιν του το 
κοινώς λεγόµενον ότι η άµµος είναι αδύνατον να αριθµηθή,  
αναφέρεται δε και εις τον 98 στίχον του «ΙΙ �λυµπιακο�» του 
Πινδάρου, εν ω αναγράφεται:  «�πεί   ψάµµος �ριθµόν 
περιπέφευγεν» (Ο άµµος έχει διαφύγει την αρίθµησιν). Αντικρούων 
την γνώµην αυτήν ο Αρχιµήδης λέγει:  

«�γώ δ� πειρασο�µα� τοι δεικνύειν δι' �ποδείξιων γεωµετρικ�ν, 
α�ς παρακολουθήσεις,  �τι τ�ν �φ' �µ�ν κατωνοµασµένων 
�ριθµ�ν κα� �κδεδοµένων �ν το�ς ποτ� Ζεύξιππον  γεγραµµένοις 
�περβάλλοντί τινες ο� µ�νον τ�ν �ριθµ�ν το� ψάµµου το� 



µέγεθος �χοντος �σον τ� γ� πεπληρωµέν�, καθάπερ ε�παµες, 
�λλα κα� τ�ν το� µέγεθος �σον �χοντος τ� κόσµ�.» 

  (Εγώ δε θα προσπαθήσω να σου αποδείξω δια γεωµετρικών 
αποδείξεων, τας οποίας συ θα δυνηθής να παρακολούθησης, ότι 
τινές εκ των αριθµών εις τους οποίους ηµείς έχοµεν δώσει όνοµα και 
έχοµεν δηµοσιεύσει εις το σύχγραµµά µας το αφιερωµένον εις τον 
Ζεύξιππον, υπερέχουν και από τον αριθµόν της άµµου της 
καταλαµβανούσης µέγεθος ίσον µε το µέγεθος της γης γεµισµένης 
κατά τον τρόπον κατά τον οποίον είποµεν ανωτέρω αλλά και από τον 
αριθµόν της άµµου, ήτις κατέχει µέγεθος ίσον µε το µέγεθος του 
κόσµου). Το αριθµητικόν  σύστηµα των αρχαίων  ήτο περιωρισµένον 
και είχεν ως όριον την µυριάδα των µυριάδων, δηλαδή 10000 εις την 
δευτέραν, ήτοι εκατόν εκατοµµύρια. Ο Αρχιµήδης εισάγει σύστηµα 
αριθµών πολύ ευρύτερον, δυνάµενον να έκφραση αριθµόν απείρως 
µεγαλύτερον.  
Εκκινεί από την αντίληψιν των αρχαίων καθ' ην η περίµετρος της 

γης ήτο µήκους 300.000 σταδίων. Δέχεται δε ότι µέγεθος άµµου ουχί 
µεγαλύτερον του σπέρµατος µήκωνος (παπαρούνας) περιλαµβάνει 
ουχί περισσότερον των 10.000 κόκκων και ότι η διάµετρος του 
σπέρµατος της µήκωνος είναι ουχί ολιγώτερον του 1 /40 του 
δακτύλου. Αν τώρα γεµίσωµεν  όλην την σφαίραν της γης µε άµµον 
διατείνεται ο Αρχιµήδης ότι δύναται να εύρη αριθµόν µεγαλύτερον του 
αριθµού των κόκκων άµµου, οίτινες θα περιέχονται εις την γηίνην 
σφαίραν. Και όχι µόνον τούτο, αλλά και  εάν πολλαπλασιάσω µεν τον 
αριθµόν όστις εκφράζει πόσα στάδια είναι η περίµετρος της γης επί 
10 και θεωρήσωµεν την σχηµατιζοµένην σφαίραν πεπληρωµένην 
κόκκων άµµου, και εις την περίπτωσιν αυτήν είναι δυνατόν να ευρέθη 
µεγαλύτερος αριθµός. Αλλά µεγαλύτερος αριθµός δύναται να ευρέθη 
και εν συγκρίσει προς τον αριθµόν των κόκκων άµµου δι' ης είναι 
πεπληρωµένη η µεγίστη δυνατή σφαίρα, δηλαδή η σφαίρα των 
απλανών, ήτις δύναται να υπολογισθη ως έχουσα διάµετρον 
µεγαλύτερον τον µυριαπλασίου της διαµέτρου της γης και ουχί 
µικρότερον των 10.000.000.000 σταδίων. Ζητείται λοιπόν ποίον είναι 
το αριθµητικόν σύστηµα όπερ θα µηδύνατο να µας δώση τόσον 
µεγάλους αριθµούς. 
Ο Αρχιµήδης εκκινεί από τους υπάρχοντας αριθµούς: 
«Συµβαίνει δ� τ� �νόµατα τ�ν �ριθµ�ν �ς τ� µ�ν τ�ν µυρίων 

�πάρχειν �µ�ν παραδεδοµένα, κα� �π�ρ τ� τ�ν µυρίων [µ�ν] 
�ποχρόντως γιγνώσκοµες µυριάδων �ριθµ�ν λέγοντες �στε ποτ� 
τ�ς µυρίας µυριάδας» 

(Συµβαίνει, ως γνωστόν, να υπάρχουν παραδεδοµένα εις ηµάς τα 
ονόµατα των αριθµών µέχρι του αριθµού 10.000, και πέραν των 
10.000 αρκετά κατανοούµεν τα ονόµατα των οµιλούντες περί 



αριθµού µυριάδων µέχρι των µυρίων µυριάδων, δηλαδή 
100.000.000). 

 Ολοι ούτοι οι αριθµοί καλούνται αριθµοί πρώτοι η αριθµοί της 
πρώτης τάξεως. Μετά τούτο λαµβάνει τον τελευταίον αριθµόν της 
πρώτης τάξεως, δηλαδή την µυριάδα εις το τετράγωνον ως µονάδα 
των αριθµών της δευτέρας τάξεως. Οι αριθµοί οι σχηµατιζόµενοι υπό 
ταύτης αρχίζουν από 10.000 εις την δευτέραν δύναµιν και φθάνουν 
µέχρις 100.000. 000 εις την δευτέραν, ήτοι µέχρι της τετάρτης 
δυνάµεως της µυριάδος. Δια να σχηµατίση τους αριθµούς της τρίτης 
τάξεως λαµβάνει ως µονάδα τον τελευταίον αριθµόν της 
προηγουµένης τάξεως, ήτοι την τετάρτην δύναµιν της µυριάδος. Και 
ούτω συνεχίζει και σχηµατίζει αριθµούς της η+1 τάξεως, λαµβάνων 
ως µονάδα την 2 η δύναµιν της µυριάδος. Ούτω προχωρεί µέχρι 
«µυριάκις µυριοστών αριθµών µυρίας µυριάδας», ήτοι φθάνει εις 10 
εις την ογδόην δύναµιν τάξιν, ήτοι µέχρι του αριθµού του 
«συµβολιζοµένου εν τω νεώτερο συστήµατι δια 10 εις την ογδόην 
υψωµένον εις την 10ην εις την 8ην». 
Ολοι οι αριθµοί των τάξεων τούτων λογίζονται ως υπαγόµενοι εις 

την πρώτην περίοδον. Λαµβάνει κατόπιν τον τελευταίον αριθµόν της 
πρώτης περιόδου ως µονάδα δια να σχηµατίση τάξεις αριθµών της 
δευτέρας περιόδου. Αν καλέσωµεν τον τελευταίον αριθµόν της 
πρώτης περιόδου µε Π, ή πρώτη σειρά θα περιλαµβάνη τους 
αριθµούς ΠΧ1 έως ΠΧ10 εις την ογδόην. Ούτω προχωρούµεν µέχρι 
10 εις την 8ην περιόδου ης ο τελευταίος αριθµός θα είναι Π εις την 
10ην εις την 8ην. Οι αριθµοί ούτοι είναι τεράστιοι. Δια να γραφή ο 
τελευταίος  αριθµός της πρώτης περιόδου χρειάζεται η µονάς 
ακολουθουµένη από 800. 000.000 ψηφία, δια να γραφή δε ο αριθµός 
της τελευταίας περιόδου χρειάζονται ογδοήκοντα χιλιάδες 
εκατοµµύρια εκατοµµυρίων ψηφία. Κατά την κατάταξιν των αριθµών 
σχηµατίζονται οκτάδες. Εις την πρώτην οκτάδα ανήκουν οι αριθµοί 1 
, 10 εις την πρώτην, 10 εις την δευτέραν...., 10 εις την εβδόµην. Εις 
την δευτέραν οι 10 εις την ογδόην, 10 εις την ενάτην...., 10 εις την 
15ην και ούτω καθ' έξης. 
Αφού ανέπτυξε το αριθµητικόν σύστηµα ο Αρχιµήδης, προβαίνει 

εις εφαρµογήν σχετικήν µε το τεθέν πρόβληµα, ήτοι µε την αρίθµησιν 
των κόκκων άµµου. Υπολογίζει ότι σφαίρα διαµέτρου ενός ποδός θα 
περιλαµβάνη 64000 σπέρµατα µήκωνος (παπαρούνας). Σφαίρα δε 
διαµέτρου ενός σταδίου θα περιέχη αριθµόν σπερµάτων µικρότερον 
των 100 χιλιάδων µονάδων της τρίτης τάξεως, δηλαδή 10 εις την 
πέµπτην. Επί τη βάσει δε του υπολογισµού τούτου υπολογίζει τον 
αριθµόν τον εκφράζοντα το πλήθος της άµµου ην φανταζόµεθα 
πληρούσαν την σφαίραν των απλανών της οποίας την διάµετρον 
λαµβάνοµεν έχουσαν µήκος εκατοντάκις µυριάκις µυριάδας σταδίων. 



Ο Αρχιµήδης ευρίσκει ότι οι αριθµοί της ογδόης τάξεως της πρώτης 
περιόδου αρκούν δια να δηλώσουν τον αριθµόν τούτον:  

«�τι µ�ν ο�ν τ� το� ψάµµου πλ�θος το� µέγεθος �χοντος 
�σον τ� �π� τ�ν πλε�στων �στρολόγων καλουµέν� κόσµ� 
�λασσόν �στιν � α µονάδες τ�ν �βδόµων �ριθµ�ν δέδικται.»  
Έχει αποδειχθή ότι το πλήθος της άµµου, ήτις έχει µέγεθος ίσον µε 

το µέγεθος του υπό των περισσοτέρων αστρονόµων καλουµένου 
κόσµου, είναι µικρότερον από χιλίας µονάδας της εβδόµης τάξεως 
των αριθµών, δηλαδή του αριθµού 10 εις την πεντηκοστήν πρώτην. 
Αν ληφθή υπ' όψιν η τιµή ην δίδει εις την διάµετρον του σύµπαντος ο 
αστρονόµος Αρίσταρχος, ο υποστηρικτής του ηλιοκεντρικού  
συστήµατος,  αποδεικνύει ο Αρχιµήδης ότι ο αριθµός θα ανέλθη   εις   
10.000.000 µονάδας της ογδόης τάξεως, ήτοι 10  εις την εξηκοστήν 
τρίτην δύναµιν. 
Το όλον σύγγραµµα κλειεί µε την ακόλουθον αποστροφήν προς 

τον Γέλωνα:  
«Τα�τα δέ, βασιλε� Γέλων, το�ς µ�ν πολλο�ς κα� µ� 

κεκοινωνηκότεσσι τ�ν µαθηµάτων ούκ ε�πιστα φανήσειν 
�πολαµβάνω, το�ς δ� µεταλελαβηκότεσσιν κα� περ� τ�ν 
�ποστηµάτων να� τ�ν µεγεθέων τ�ς τε γ�ς κα� το� �λιου κα� 
τ�ς σελήνας κα� το� �λου κόσµου πεφροντικότεσσιν πιστ� δι� 
τ�ν �πόδειξιν �σσε�σθαι διόπερ �ήθην κα� τ�ν ο�κ �νάρµοστον 
ε�µεν [�τι] �πιθεωρ�σαι τα�τα».  

 (Ταύτα δε, βασιλεύ Γέλων νοµίζω ότι εις   µεν τους πολλούς και µη 
έχοντας γνώσιν των µαθηµατικών δεν θα φανούν πιστευτά. Εις 
εκείνους όµως οίτινες έχουν γνώσιν και περί των αποστάσεων και  
των µεγεθών και  της γης και  του ήλιου και   της σελήνης και έχουν 
ενδιαφερθή δι' ολόκληρον τον κόσµον θα γίνουν πιστευτά ένεκα των 
(παρεχοµένων) αποδείξεων). Δια  τούτο εσκέφθην ότι δεν είναι 
ανάρµοστον και εις σε να ασχοληθής µε την σκέψιν σου περί αυτών). 
Ως προς τας αστρονοµικάς αντιλήψεις ο Αρχιµήδης δεν ηδυνήθη 

να απαλλαγή από τας δοξασίας της εποχής του. Η διάµετρος του 
κόσµου είναι, κατά τους υπολογισµούς του: «�λάττων � σταδίων 
µυριάκις µυριάδες» (ήτοι µικρότερα η µυριάκις µυριάδες εκατόν, 
δηλαδή 100 φοράς επί εκατόν εκατοµµύρια στάδια), ουχί 
περισσότερον του διαστήµατος ο διατρέχει το φως εις εν έτος. Αλλά 
και αν δεχθώµεν χιλιάδας ετών φωτός ως µήκος της διαµέτρου του 
σύµπαντος, υπάρχει, όπως αποφαίνονται οι νεώτεροι µαθηµατικοί, 
δια την αρίθµησιν χώρος εις την πρώτην περίοδον των αριθµών του 
Αρχιµήδους. Ο αριθµός κόκκων άµµου σφαίρας εχούσης διάµετρον 
µήκους 7700 ετών φωτός, κατά τους νεωτέρους µαθηµατικούς, 
δύναται να συµβολισθή δι' αριθµού όστις θα έπιπτε µεταξύ του 10 εις 
την 73ην δύναµιν και του 10 εις την 74ην ήτοι εις την δευτέραν θέσιν 
της δεκάτης οχτάδος των αριθµών της πρώτης περιόδου. 



Ο «Ψαµµίτης» είναι ενδιαφέρον και από αστρονοµικής απόψεως 
σύγγραµµα. Αποτελεί την κυριωτέραν πηγήν την πληρορουούσαν 
ηµάς περί του αστρονοµικού συστήµατος τού Σαµίου αστρονόµου 
Αριστάρχου.  
Κατά τον Αρχιµήδη ο Αρίσταρχος, εφρόνει ότι το µέγεθος του 

κόσµου ήτο µεγαλύτερον του µεγέθους όπερ εδέχοντο οι αστρονόµοι. 
Προσθέτει δε:  

«�ποτίθεται γ�ρ τ� µ�ν �πλανέα τ�ν �στρων κα� τ�ν �λιον 
µένειν �κίνητον, τ�ν δ� γ�ν περιφέρεσθαι περ� τ�ν �λιον  κατ�  
κύκλου περιφέρειαν �ς �στί �ν µέσ� τ� δρόµ� κείµενος τ�ν δ� 
τ�ν �πλανέων �στρων  σφα�ραν περ� τ�  α�τό κέντρον τ� �λί� 
κειµέναν τ� µεγέθει  τηλικαύταν  ε�µεν,  �στε τ�ν κύκλον, καθ'  �ν 
τ�ν  γ�ν �ποτίθεται περιφέρεσθαι, τοιαύταν  �χειν �ναλογίαν ποτί  
τάν τ�ν �πλανέων �ποστασίαν, ο�αν �χει τ� κέντρον τ�ς σφαίρας 
ποτ� τ�ν �πιφάνειαν»  

(δέχεται δηλαδή ο Αρίσταρχος ότι τα απλανή άστρα  και ο ήλιος 
µένουν ακίνητοι η δε γη περιφέρεται περί τον ήλιον διαγράφουσα 
περιφέρειαν κύκλου, διερχοµένου δια µέσου του ζωδιακού κύκλου 
(ούτω ορθώς εξηγεί ο Κ.Χασάπης κατ' άλλους ενώ ο ήλιος κείται εις 
το µέσον, της  περιφερειακής τροχιάς της διαγραφόµενης υπό της 
γης). Η δε σφαίρα των απλανών τοποθετηµένη γύρω από το αυτό 
κέντρον µε τον ήλιον είναι τοσαύτη κατά µέγεθος, ώστε ο κύκλος όν  
διαγράφει κατά την περιφερικήν της κίνησιν η γη να έχη τοιαύτην 
αναλογίαν προς την απόστασιν των απλανών. Οποίαν (αναλογίαν) 
έχει το κέντρον της σφαίρας προς την επιφάνειαν της). 
Ερµηνεύων την αναλογικήν ταύτην σχέσιν ο Αρχιµήδης λέγει ότι 

του Αριστάρχου η γνώµη ήτο η ακόλουθος:  
Η απόστασις των απλανών είναι τοιαύτη ώστε παραβαλλόµενος 

πρός αυτήν ο κύκλος ον διαγράφει κατά την κίνησίν της η γη να 
φαίνεται ότι είναι απλούν σηµείον. Προχωρών εις τούς   
αστρονοµικούς του υπολογισµούς ο Αρχιµήδης δέχεται ότι η 
περίµετρος της γης είναι 300000 στάδια. Η διάµετρος της γης είναι 
µεγαλυτέρα της διαµέτρου της σελήνης και η διάµετρος του ήλιου 
είναι µεγαλυτέρα της διαµέτρου της γης. Η διάµετρος του ηλίου είναι 
τριάκοντα φοράς µεγαλυτέρα της διαµέτρου της σελήνης. Επί τη 
ευκαιρία δε ταύτη κάµνει µνείαν και του πατρός και γράφων:  

«Καίπερ τ�ν προτέρων �στρολόγων Ε�δόξου µ�ν �ς, 
�ννεαπλασίονα �ποφαινοµένου, Φειδία δ� το� �µο� πατρ�ς �ς 
δ� δωδεκαπλασίαν»  

(Αν και εκ των προηγουµένων αστρονόµων ο µεν Εύδοξος είχεν 
αποφανθή ότι η διάµετρος του ήλιου είναι εννεαπλασία της διαµέτρου 
της σελήνης, ο δε πατήρ µου Φειδίας δωδεκαπλασία).  



Είναι δε η διάµετρος του ήλιου µεγαλυτέρα της πλευράς 
χιλιαγώνου εγγεγραµµένου εις τον µέγιστον κύκλον της παγκοσµίου 
σφαίρας:  

«Τ�ν διάµετρον το� �λίου µείζονα ε�µεν τ�ς το� χιλιαγώνου 
πλευρ�ς το� ε�ς τ�ν µέγιστον κύκλον �γγεγραµµένου τ�ν �ν τ� 
κ�σµ�».  
Μνηµονεύει και την ανακάλυψιν του Αριστάρχου ευρόντος ότι η 

διάµετρος του ηλίου είναι το 1:720 µέρος του ζωδιακού κύκλου  
«�ριστάρχου µ�ν ε�ρηκότος το� κύκλου τ�ν ζωδίων τον �λιον 
φαινόµενον �ς τ� ε�κοστόν κα� �πτακοσιοστόν». 
Είναι πολλής προσοχής άξια όσα αναφέρει ο Συρακόσιος σοφός 

σχετικώς µε τας προσπάθειας ας κατέβαλε δια την λύσιν του 
προβλήµατος τούτου και τας δυσκολίας ας αντεµετώπισε:  

«Τόνδε τ�ν τρόπον �πειράθην �ργανικ�ς λαβε�ν τ�ν γωνίαν, 
ε�ς �ν � �λιος �ναρµόζει τ�ν κορυφ�ν �χουσαν ποτ� τ� �ψει. 
Τ� µ�ν ο�ν �κριβές λαβε�ν ούκ ε�χερές �στί δι� τ� µήτε τ�ν 
�ψιν, µήτε τ�ς χε�ρας µήτε τ� �ργανα, δι' �ν δε� λαβε�ν, 
�ξιόπιστα ε�µεν τ� �κριβές �ποφαίνεσθαι»  

(κατά τον ακόλουθον τρόπον πρσεπάθησα να ευρώ δια της 
χρήσεως οργάνων την γωνίαν εις την οποίαν ο ήλιος εναρµόζεται και 
η οποία έχει την κορυφήν της εις τον οφθαλµόν (του παρατηρητού). 
Να επιτύχωµεν ακριβολογίαν δεν είναι εύκολον, επειδή ούτε η όρασις 
ούτε τα όργανα δια των οποίων πρέπει να γίνη η εύρεσις δύνανται µε 
αξιοπιστίαν να φθάσουν ειςακριβή  διαπίστωσιν).  
Το όργανον δι' ού ηθέλησε να εύρη την εν λόγω γωνίαν ο 

Αρχιµήδης µας το περιγράφει ως συνιστάµενον εκ µικρού κυλίνδρου 
όστις στηρίζεται επί κανόνος ούτως ώστε να βλέπη προς τον ήλιον. 
Τοποθετείται δε ο κύλινδρος εις απόστασιν από του οφθαλµού ώστε 
να συσκοτίζη ολόκληρον τον φαινοµενικόν δίσκον του ηλίου. Όταν 
αχθούν ευθείαι από το άκρον του κανόνος, εφαπτόµεναι του 
κυλίνδρου προς το µέρος όπου ήτο ο οφθαλµός, τότε η υπ' αυτών 
σχηµατιζοµένη γωνία είναι ουχί µικροτέρα της ζητούµενης. Πάντως 
όµως η σχηµατιζόµενη γωνία δεν δύναται να αποδίδη ακριβώς την 
γωνίαν την περιέχουσαν τον φαινοµενικόν δίσκον του ηλίου: 

«�πε� α� �ψεις ο�κ �φ' �νός σηµείου βλέποντι �λλ� άπό τινός 
µεγεθέος » 

(διότι οι οφθαλµοί δεν βλέπουν αφορµώµενοι από εν σηµείον αλλ' 
από έκτασιν έχουσαν µέγεθος).   
Το αποτέλεσµα των µετρήσεων του ήτο ότι η ζητούµενη γωνία 

ευρέθη µικρότερα 1:164 και µεγαλύτερα του 1:200 της ορθής γωνίας. 
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