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 Δείτε πώς μέτρησε ο Θαλής το ύψος των πυραμίδων 
 

Η πυραμίδα του Χέoπα (2ου Φαραώ της 4ης δυναστείας), ένα από τα 7 θαύματα της 

αρχαιότητας, άρχιζε να κτίζεται γύρω στο 2.600 π.Χ. και η κατασκευή της κράτησε όπως 

αναφέρει ο Ηρόδοτος 30 ολόκληρα χρόνια συνεχούς εργασίας. Θεωρείται ως η τελειότερη 

κατασκευή του Αιγυπτιακού πολιτισμού από άποψη γεωμετρικών ιδιοτήτων. 

Κάπου μακριά στη Μίλητο, πολλούς αιώνες αργότερα από την κατασκευή της πυραμίδας, ο 

Θαλής, Έλληνας φιλόσοφος-μαθηματικός που έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. (640 π.Χ. – 546 π.Χ.) 

ξεκινούσε ένα ταξίδι για την Αίγυπτο. 

Ο Θαλής εντυπωσιάστηκε από το μέγεθος των Πυραμίδων. Λέγεται πως όταν ρώτησε τον λόγο 

κατασκευής τους πήρε την απάντηση πως κτίστηκαν από τον Χέοπα ώστε να πεισθούν οι 

υπήκοοί του για τη μικρότητά τους, μιας και όπως έλεγε δεν υπήρχε μέτρο σύγκρισης ανάμεσα 

στον άνθρωπο και την πυραμίδα. 

Πράγματι, από τότε και για 2000 χρόνια κανείς δεν είχε καταφέρει να μετρήσει το ύψος τους 

κάτι που κέντρισε το ενδιαφέρον του Θαλή. 

http://newsone.gr/ellada/1739815-dite-pos-metrise-o-thalis-to-ipsos-ton-piramidon
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Για τη μέτρηση του ύψους των πυραμίδων ο Θαλής χρησιμοποίησε ένα ραβδί, το 

οποίο στήριξε κάθετα στο έδαφος δίπλα από τις πυραμίδες. Στη συνέχεια περίμενε 

μέχρι το μήκος της σκιάς του ραβδιού να γίνει ίσο με το ύψος του. 

Όταν συνέβη αυτό μέτρησε το μήκος της σκιάς της πυραμίδας. Προφανώς, τη χρονική στιγμή 

όπου το μήκος της σκιάς του ξύλινου ραβδιού γινόταν ίσο με το ύψος του, τότε όλα τα 

αντικείμενα (που ήταν κάθετα τοποθετημένα στο έδαφος) σχημάτιζαν μια σκιά, με μήκος 

ίσο με το ύψος τους. Οι πυραμίδες δεν αποτελούσαν εξαίρεση και έτσι το ύψος μπορούσε 

να μετρηθεί από το μήκος της σκιάς τους. 

Ο Θαλής έκανε τη μέτρηση χρησιμοποιώντας τις μονάδες της εποχής και βρήκε 276,75 πήχεις, 

δηλαδή 145,3 μέτρα, κι έτσι  απέσπασε τον θαυμασμό του βασιλιά της Αιγύπτου Άμασι. 

 

 

Δείτε στην επόμενη σελίδα και μια άλλη διατύπωση της μετρήσεως που έκανε 

ο Θαλής για να υπολογίσει το ύψος της Πυραμίδας του Χέοπα.  

Δείτε επίσης και το σχετικό γεωμετρικό σχήμα: 
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Ο Θαλής ο Μιλήσιος με τις αστρονομικές του γνώσεις ήξερε ότι στη περιοχή της 

Γκίζας μια συγκεκριμένη μεσημβρία ο ήλιος σχημάτιζε γωνία 45° με το επίπεδο 

του εδάφους (και διερχόταν από τον άξονα της μεγάλης πυραμίδας). Στάθηκε 

μπροστά στη πυραμίδα, χάραξε με το ραβδί του ένα τόξο με ακτίνα το ύψος του και 

περίμενε τη στιγμή που η σκιά του άγγιξε το τόξο. Τότε όπως το μήκος της σκιάς 

του ήταν ίσο με το ύψος του, έτσι και το ύψος της πυραμίδας (ΑΔ) ήταν ίσο με το 

μήκος της σκιάς της (ΔΓ+ΓΕ). Δηλαδή το ύψος της (ΑΔ) ήταν ίσο με το άθροισμα 

του μισού της πλευράς της βάσης της και του μήκους της προεξέχουσας σκιάς της, 

ήτοι ΑΔ=ΔΓ+ΓΕ=(ΒΓ/2)+ΓΕ.  

Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με την εφαρμογή αναλογιών με τη 

δημιουργία ομοίων τριγώνων. Τότε όσες φορές είναι μεγαλύτερη η σκιά ενός 

αντικειμένου από τη σκιά ενός ραβδιού τόσες φορές είναι ψηλότερο το αντικείμενο 

από το ραβδί μας.  

ΠΗΓΕΣ: «Πρόκλος Διάδοχος, Σχόλια εις το Α' βιβλίο των Στοιχείων του 

Ευκλείδη» 


