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Ο Αρχιµήδης έκανε πολλές θαυµαστές ανακαλύψεις σε διάφορους [τοµείς]: από όλες θα 

αναφέρω αυτήν που φανερώνει τις απεριόριστες ικανότητες του. 

Ο Ιερών ο Νεώτερος απέκτησε τη βασιλική εξουσία στις Συρακούσες. Μετά τη νίκη του 

αποφάσισε να προσφέρει ως ανάθηµα στους αθάνατους θεούς ένα χρυσό στέµµα σε κάποιο 

ιερό. Κατέβαλε µια αµοιβή για την κατασκευή του και ζύγισε µε το ζύγι τον χρυσό σε αυτόν 

που ανέλαβε το έργο· εκείνος, όταν ήρθε η ώρα, παρέδωσε στο βασιλιά για να το εγκρίνει, το 

δουλεµένο µε λεπτή τέχνη στέµµα, που φαινόταν µε το ζύγι να έχει το βάρος [του χρυσού που 

είχε παραλάβει]. 

Όµως στον Ιέρωνα καταγγέλθηκε ότι κατά την κατασκευή του , στέµµατος είχε αφαιρεθεί 

χρυσός και αντ' αυτού είχε προστεθεί ίδια ποσότητα αργύρου. Ο Ιερών, προσβεβληµένος από 

την απάτη εις βάρος του, Ζήτησε από τον Αρχιµήδη να αναλάβει να σκεφθεί πώς θα µπορούσε 

να την αποδείξει, αφού ο ίδιος δε εύρισκε τρόπο. 

Ο Αρχιµήδης έτυχε να πάει στο λουτρό, έχοντας στο µυαλό του το πρόβληµα αυτό· κατά 

τη στιγµή που έµπαινε στον λουτήρα, παρατήρησε ότι όσο από το σώµα του βυθιζόταν σε 

αυτόν, τόσο υγρό χυνόταν έξω. Το γεγονός αυτό του υπέδειξε τον τρόπο λύσης του 

προβλήµατος. Χωρίς να καθυστερήσει, βγήκε από το λουτήρα σκιρτώντας από χαρά και 

κατευθύνθηκε γυµνός προς την οικία του, φωνάζοντας σε όλο τον κόσµο ότι βρήκε αυτό που 

Ζητούσε. Τρέχοντας λοιπόν επαναλάµβανε κραυγάζοντας στα ελληνικά: «Εύρηκα, εύρηκα». 

Επί τη βάσει της ανακάλυψης αυτής, λέγεται ότι έπλασε δυο βώλους βάρους ίσου µε αυτό 

του στέµµατος, έναν από χρυσό και έναν από ασήµι. Μετά, γέµισε µε νερό µέχρι τα χείλη ένα 

µεγάλο δοχείο, στο οποίο βύθισε τον βώλο από ασήµι: όσο µεγάλο ήταν αυτό που βυθίστηκε, 

τόσο ήταν το νερό που χύθηκε έξω. Αφού ανέσυρε τον βώλο αναπλήρωσε, µετρώντας το µε 

τον εκτέα, το νερό που είχε χυθεί, έτσι ώστε να φθάσει όπως πριν, στα χείλη του δοχείου. 

Με τον τρόπο αυτό ανακάλυψε πόσο βάρος αργύρου αντιστοιχεί σε ορισµένη ποσότητα 

νερού. Αφού το διαπίστωσε αυτό, βύθισε στο γεµάτο δοχείο τον βώλο του χρυσού και στη 

συνέχεια τον ανέσυρε· µετρώντας µε τον ίδιο τρόπο προσέθεσε νερό. Έτσι, από τον µικρότερο 

αριθµό εκτέων, βρήκε πόσο µικρότερο σώµα είχε ο βώλος του χρυσού από τον βώλο του 

αργύρου µε το ίδιο βάρος. Κατόπιν, αφού γέµισε πάλι το δοχείο µε νερό, βύθισε το ίδιο το 

στέµµα και διαπίστωσε ότι χύθηκε έξω περισσότερο νερό από όσο όταν βύθισε τον βώλο του 

χρυσού µε το ίδιο βάρος. Από το γεγονός ότι χύθηκε περισσότερο νερό µε το στέµµα από όσο 

µε τον βώλο, κατέληξε λογικό στο συµπέρασµα ότι είχε αναµιχθεί άργυρος µε τον χρυσό· έτσι 

απέδειξε την απάτη αυτού που είχε αναλάβει την κατασκευή του στέµµατος. 


