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         Το όργανο αυτό ήταν ένα είδος αγγείου, πήλινου η µεταλλικού, 
µε κυλινδρικό η ωοειδές σχήµα. Στον πυθµένα του έφερε οπές η µια 
µικρή αύλακα µε οπή, όπως και στο επάνω µέρος. Το αγγείο το 
γέµιζαν µε νερό η άµµο, που άδειαζε σιγά σιγά από το διάτρητο 
πυθµένα µέσα σε τακτό χρονικό διάστηµα και µε αυτό τον τρόπο 
µετρούσαν το χρόνο. Το όνοµα κλεψύδρα προήλθε από το 
µηχανισµό οργάνου  αυτού, το «κλέπτει ύδωρ» σύµφωνα µε την 
αρχαία ελληνική έκφραση.  

         Ένα άλλο είδος κλεψύδρα ήταν ένα αγγείο πήλινο, µε ωοειδές 
σχήµα, χωρίς οπή στο επάνω µέρος του, µε έναν ηµικύκλιο σωλήνα, 
ένα είδος λαβής, που το στεφάνωνε από την επάνω πλευρά. Η λαβή 
αυτή επικοινωνούσε µε το εσωτερικό του αγγείου από τα δυο πλάγια 
του σώµατος του, µε το οποίο ήταν συνδεµένη, και στη µέση της 
έφερε µια µικρή οπή, το λεγόµενο «στόµα». Τις κλεψύδρες τις 
γέµιζαν µε νερό βυθίζοντας τις κατακόρυφα µέσα στο υγρό, µε τον 
πυθµένα προς τα κάτω. Έτσι, το νερό εκτόπιζε τον αέρα και γέµιζε 
από τις οπές του πυθµένα την κλεψύδρα Μετά ανασήκωναν το 
σκεύος και, για να µην αδειάσει το νερό, έκλειναν το «στόµα»η το 
επάνω µέρος του αγγείου µε το δάκτυλο η µε το καπάκι. 

         Πρώτη περιγραφή της κ. έχει κάνει ο 
Εµπεδοκλής, συγκρίνοντας τη λειτουργία της 
µε το µηχανισµό της αναπνοής. Τον τρόπο 
λειτουργίας της κλεψύδρας είχαν περιγράψει, 
επίσης, ο Αναξαγόρας και ο Αριστοτέλης .  

         Δεν είναι ακόµη γνωστό πως και που 
πρώτο εφευρέθηκε η κλεψύδρα Εικάζεται ότι 
προήλθε από τους Αιγυπτίους, που 
χρησιµοποιούσαν ένα είδος σκεύους, 
παροµοίου µε σιφόνι , για τη συλλογή υγρών, 
κυρίως λαδιού ή κεσίου, ή από τους 
Ασσυριους που χρησιµοποιούσαν ένα 
µεταλλικό σκεύος για τη µέτρηση των 
υποδιαιρέσεων της ηµέρας και της νύχτας.  

          Στην Ελλάδα βρέθηκαν τέσσερα σκευή που η  αρχικά 
χρησίµευαν    για τη συλλογή υγρών. Η ιδέα της κλεψύδρας σαν 
όργανο για τη χρονοµέτρηση φαίνεται να προήλθε από την 
παρατήρηση ότι η εκροή του υγρού γινόταν σε σταθερό πάντοτε 



χρόνο. Έτσι από τον 5ο αι. π.Χ. και Μετά η χρήση της κλεψύδρας ως 
χρονοµετρητη διαχωρίστηκε από τη χρήση των σκευών συλλογής 
υγρών, που τον 4ο αι. π.Χ. και Μετά έπαψαν να τα ονοµάζουν 
κλεψύδρες. Κατά τον 5ο αι. π.Χ. διαδόθηκε ευρύτατα η χρήση της 
κλεψύδρας ως ειδικού δικαστικού ρολογιού, ως µέσου 
χρονοµέτρησης των οµιλιών των δικαστών στα δικαστήρια της 
Ηλιαίας. Εφευρέτης της κλεψύδρας θεωρούταν ο Ερµής. Η κλεψύδρα 
είχε και άλλες χρήσεις, όπως στο στρατό για τη χρονοµέτρηση της 
βάρδιας των φυλάκων. κλεψύδρα χρησιµοποιούσαν και για τον 
έλεγχο της εργασίας των δούλων. Ο Ηρώδης ο Αττικός είχε 
χρονοµέτρηση το χρόνο που έκανε για να   απαγγείλει 100 στίχους 
του. Μια ειδική κατασκευή κλεψύδρας χρησιµοποιούσαν και οι 
αστρονόµοι για τις παρατηρήσεις τους πάνω στον αστρικό χρόνο ή 
για τη µέτρηση της Ισηµερινής ηµέρας που διέφερε από την πολική 
ηµέρα. Ο Ήρωνας ή ο Κτησίβιος είχε τελειοποιήσει τη κλεψύδρα έτσι 
ώστε να ρέει το νερό πάντοτε ισόχρονα. Το σύστηµα που 
χρησιµοποιούσε αποτελούταν από ένα βαθύ δοχείο γεµάτο µέχρι τη 
µέση µε νερό, µέσα στο οποίο επέπλεε µια µικρή ηµισφαιρική 
κλεψύδρα που στη µέση του επάνω µέρους της συνδεόταν µε έναν 
µακρύ σωλήνα που έβγαινε έξω από το δοχείο. Τέλος η κλεψύδρα 
ήταν ένα από τα σύµβολα του Κρόνου και συµβόλιζε το αιώνιο 
κύλισµα του χρόνου.         

   

 


