Ιστορικό Υπόβαθρο – Αναδροµή: Όττο φον Γκέρικε
Γύρω στο 350 π.Χ. αντικρούοντας τη θεωρία του Δηµόκριτου, ο Αριστοτέλης υποστήριξε ότι κανένα
κενό δεν θα µπορούσε να υπάρξει στη φύση. Ο Αριστοτέλης παρέθεσε πολλά επιχειρήµατα για να
τεκµηριώσει τη θέση αυτή· ανάµεσα σε άλλα και αυτό που υποστηρίζει ότι η φύση απεχθάνεται το κενό.
Ο διάλογος για το ζήτηµα ξεκίνησε ξανά κατά τον 17ο αιώνα. Στη σκιά του έργου του Γαλιλαίου, του
Τοριτσέλλι (Torricelli) και του Πασκάλ (Pascal), ο δήµαρχος του Μαγδεµβούργου, µια πόλης της
κεντρικής Γερµανίας, διεξήγαγε πειράµατα σχετικά µε την ύπαρξη ή µη του κενού. Ο άνδρας αυτός, ο
Όττο φον Γκέρικε (Otto von Guericke) (1602-1686), ήταν πεπεισµένος ότι εάν κάποιος αφαιρούσε τον
αέρα ή το νερό από ένα χώρο (π.χ. από ένα δωµάτιο) θα προέκυπτε κενό. Αρχικά αποπειράθηκε να
αντλήσει το νερό απέ ένα ξύλινο βαρέλι, αλλά απέτυχε. Το βαρέλι έσπασε κάτω από τη δύναµη της
ατµοσφαιρικής πίεσης.
Ωστόσο το µεγαλύτερο επίτευγµα του Γκέρικε
ήταν η κατασκευή της ατµοσφαιρικής αντλίας. Με
τη βοήθειά της άντλησε τον αέρα από ένα
µεταλλικό σκεύος και δηµιούργησε κενό µέσα σ'
αυτό. Τελικά κατόρθωσε να κατασκευάσει κάποια
εξαιρετικά ανθεκτικά σκεύη και να διεξαγάγει
κάποια πραγµατικά αξιοθαύµαστα πειράµατα µε
αυτά. Επέδειξε το διάσηµο πείραµά του µε τα δύο
µεταλλικά ηµισφαίρια – τα ηµισφαίρια του

Μαγδεµβούργου – ενώπιον του Γερµανού
αυτοκράτορα και του κοινοβουλίου του στο
Ρέγκενσµπουργκ (Regensburg) το 1661. Η
επίδειξη αυτή του εξασφάλισε την επίσηµη
αυτοκρατορική υποστήριξη για τις θέσεις του
σχετικά µε την ύπαρξη του κενού. Στη γκραβούρα
του Ιησουίτη Κάσπαρ Σοτ (Caspar Schott) ο
οποίος εξέδωσε το βιβλίο του Γκέρικε Τα νέα
πειράµατα του Όττο Γκέρικε εξιστορηµένα από τον
ίδιο (πλήρης τίτλος: Ottonis de Guericke Experimenta Nova (ut vocantur) Magdeburgica de Vacuo Spatio) το 1672 µπορεί κανείς να διακρίνει
οκτώ άλογα σε κάθε πλευρά των ηµισφαιρίων
(Εικ. 3). Κάτω από τα βλέµµατα αρκετών θεατών
τα άλογα προσπάθησαν να διαχωρίσουν τα
ηµισφαίρια, αλλά απέτυχαν. Η δύναµη της
εξωτερικής
ατµοσφαιρικής
πίεσης
ήταν
µεγαλύτερη από τη δύναµη 16 αλόγων. Παρότι η
διάµετρος των ηµισφαιρίων δεν ήταν µεγαλύτερη
από 43 εκατοστά (πολύ µικρότερη απ’ ότι αφήνει
να εννοηθεί η γκραβούρα), αυτό το αριστοτεχνικά
εκτελεσµένο πείραµα απαντούσε σε µια
σηµαντική ερώτηση σχετικά µε τον κόσµο: Το
κενό υπάρχει και µπορεί να παραχθεί και ν’
αναλυθεί µε τα κατάλληλα όργανα.
Ο Γκέρικε άλλαξε την πειραµατική του διάταξη
και τροποποίησε και τις αρχές του πειράµατος
αρκετές φορές. Αντί για τα 16 άλογα
χρησιµοποίησε επίσης ανθρώπους αλλά και βάρη
για να τραβούν τα ηµισφαίρια, αλλά και άλλα
παρόµοια κυλινδρικά σκεύη (Εικ. 4 & 5) µε
σκοπό να προσδιορίσει µε διαφορετικούς τρόπους
τη δύναµη ή για την ακρίβεια την εξωτερική
ατµοσφαιρική πίεση, η οποία κρατούσε ενωµένα
τα ηµισφαίρια.

Εικ.1 Πειράµατα µε το ξύλινο βαρέλι και τα µεταλλικά
ηµισφαίρια (Guericke 1672, 74).
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Εικόνα 4. Πείραµα στο οποίο επιδεικνύεται η δύναµη
του κενού, (Guericke 1672, 109).

συνδυασµένη δύναµη των δέκα ανδρών στη δεξιά
πλευρά της εικόνας.

Εικόνα 2. Η σελίδα του τίτλου του βιβλίου του Γκέρικε.
Μεταξύ άλλων µπορεί κανείς να διακρίνει αριστερά και την
ατµοσφαιρική αντλία (Γκέρικε 1672).

Στην Εικόνα 4, µπορεί κανείς να παρατηρήσει
πώς αναπαρίσταται η λογική του πειράµατος: Με
τη βοήθεια του κυλινδρικού σκεύους και της
αντλίας ένας και µόνο άντρας µπορεί να
επιτελέσει έργο για το οποίο δεν αρκεί η

Εικόνα 3. Γκραβούρα του Κάσπαρ Σοτ, 1658.
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magdeburg.jpg,
19.2.2013)

2

Ωστόσο αυτό που δε φαίνεται στην εικόνα
είναι η προεργασία που απαιτείται για να
διεξαχθεί το πείραµα. Ο Σοτ στο βιβλίο του
Τεχνικά παράξενα (technica curiosa) έχει
συµπεριλάβει µια γκραβούρα στην οποία δείχνει
τη διάταξη του πειράµατος µε την ατµοσφαιρική
αντλία. Στην εικόνα φαίνεται καθαρά ότι η αντλία
βρίσκεται σε διαφορετικό δωµάτιο από το
δωµάτιο στο οποίο επιδεικνύεται το πείραµα (Εικ.
6).
Η αντλία, όπως και οι άνδρες οι οποίοι τη

Εικόνα 5. Πείραµα µε σκοπό τον προσδιορισµό της δύναµης
του κενού. (Guericke 1672, 111).
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Γκέρικε συνέδεσε την έρευνά του και σε αυτή την
αντιπαράθεση. Γύρω στο 1663, κατασκεύαζε µια
σφαίρα από θειάφι η οποία µπορούσα να
περιστραφεί και να τριφτεί από το ανθρώπινο
χέρι. Λόγω της τριβής η σφαίρα αποκτούσε
ηλεκτρικό φορτίο και µπορούσε να έλκει ελαφρά
αντικείµενα όπως φτερά πουλιών.
Επιπλέον τα φτερά των πουλιών έµεναν
κολληµένα πάνω στη σφαίρα. Σύµφωνα µε τον
Γκέρικε αυτό εξηγούσε γιατί η ατµόσφαιρα της
γης δεν αποκολλούνταν και γιατί όλα τα
αντικείµενα στην επιφάνειά της περιστρέφονταν
µαζί µε αυτή. Η απόπειρά του να εξηγήσει είτε
την κίνηση της γήινης ατµόσφαιρας είτε την
κίνηση των αστεριών στηριζόταν σε αναλογίες
και εκκινούσε από µια ανιµιστική αφετηρία. Η
σφαίρα από θείο αναπαριστούσε τη γη. Κατά την
άποψη του Γκέρικε η σφαίρα είχε την τάση να
έλκει όλα τα υλικά πάνω της.

Εικόνα 6. Η ατµοσφαιρική αντλία του Γκέρικε. (Schott 1664,
Pars secunda - Experimenta Magdeburgica nova, Caput XXV,
Iconismus VII)

χειρίζονταν δεν ήταν ορατοί από το κοινό, το
οποίο καθόταν σε πάγκους στο πάνω δωµάτιο.
Ενώ ένας και µόνος πειραµατιστής επιδεικνύει το
φαινόµενο χωρίς να κοπιάζει, η σκληρή δουλειά
των ανδρών στο κάτω πάτωµα παραµένει αφανής.
(για περισσότερες λεπτοµέρειες, δες Hentschel
2008).
Ωστόσο για το Γκέρικε το φαινόµενο του
κενού δεν περιοριζόταν µόνο στη γη. Αντιθέτως
θεωρούσε ότι το κενό που υπήρχε µέσα στα
ηµισφαίρια ήταν παρόµοιο µε ό,τι γεµίζει τον
κενό χώρο του διαστήµατος. Παρόλο που οι
θεωρίες του Κοπέρνικου (Nikolaus Kopernikus)
(1473-1543) και του Κέπλερ (Johannes Kepler)
(1571-1630) αµφισβητούσαν µε παρόµοιο τρόπο
το αριστοτέλειο δόγµα περί των ουρανίων
σωµάτων,
πολλά
ερωτήµατα
παρέµεναν
αναπάντητα. Η εξήγηση σχετικά µε την κίνηση
των πλανητών χωρίς τις αριστοτέλειες σφαίρες,
αλλά και τα συµπεράσµατα στα οποία κατέληγε
το έργο του Κοπέρνικου γεννούσαν νέα
ερωτήµατα: Εάν τα σταθερά άστρα βρίσκονται
τόσο µακριά από τη γη όσο υποστήριζε ο
Κοπέρνικος τότε ποιά ουσία καταλαµβάνει το
χώρο µεταξύ τους; Οι αρχικές εξηγήσεις, όπως
αυτή του Κέπλερ ο οποίος εξηγούσε την κίνηση
των πλανητών στη βάση της ύπαρξης µιας
δύναµης, η οποία ήταν παρόµοια µε τη µαγνητική
δύναµη, δεν άντεχαν σε περαιτέρω εξέταση. Ο

Εικόνα 7. Η σφαίρα από θείο. (Guericke 1672, 129)

Ο Κάσπαρ Σοτ ήταν ο πρώτος ο οποίος
δηµοσίευσε ως επίµετρο στο έργο του Μηχανική
των Υγρών και των Αερίων (Mechanica
hydraulico-pneumatica) του 1658 τα πειράµατα
του Γκέρικε. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το έργο
του του Γκέρικε να γίνει ευρέως γνωστό τόσο
µεταξύ των Ιησουιτών όσο και µεταξύ των
λαϊκών πειραµατιστών και τεχνιτών. Και ενώ ο
Σοτ ήταν ένθερµος υποστηρικτής του Γκέρικε και
συχνά αλληλογραφούσε µαζί του ανταλλάσοντας
απόψεις και ιδέες για νέα ζητήµατα και νέες
έρευνες που θα µπορούσαν να προκύψουν, ο
µέντοράς του Ο Ατανάζιους Κίρχερ (Athanasius
Kircher) ήταν πολέµιος του. Ο Κίρχερ, επιφανής
Ιησουίτης λόγιος, πίστευε ότι ο Θεός γεµίζει τα
πάντα και ότι συνεπώς η ύπαρξη του κενού ήταν
αδύνατη τόσο µεταξύ της γης και των σταθερών
αστέρων, όσο και µέσα σ’ ένα µεταλλικό σκεύος.
Με άλλα λόγια, η ύπαρξη ‘κενού’ στη θεϊκή
δηµιουργία ήταν αδιανόητη.
Πρέπει να σηµειωθεί εδώ, ο Γκέρικε
ακολούθησε
µια
µεθοδολογία
εντελώς
διαφορετική απ΄ αυτή των φυσικών φιλοσόφων
και των επιστηµόνων της εποχής του. Αντί να
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ακολουθήσει την κλασική επιχειρηµατολογία,
στηριζόµενος στην αυθεντία διάσηµων λογίων
όπως συνηθιζόταν τότε, ο Γκέρικε στηρίχθηκε
στον πειραµατισµό. Ο σύγχρονός του Μπλαιζ
Πασκάλ (Blaise Pascal) (1623 -1662) ο οποίος
ήταν της ίδιας άποψης µε τον Γκέρικε, έγραψε
σχετικά: “Τα πειράµατα είναι η αποκλειστική
αρχή της φυσικής, οι πραγµατικές αυθεντίες, τις
οποίες πρέπει κανείς ν’ ακολουθεί στη φυσική”
(Attali 2007, 167). Υπό την έννοια αυτή το
ερώτηµα για την ανάπτυξη της επιστήµης, αλλά
και της γνώσης γενικότερα, απέκτησε µια νέα
προοπτική.
Ο Γκέρικε προσπάθησε να αποµονώσει το
φαινόµενο του κενού. Με τη βοήθεια διάφορων
οργάνων ήταν σε θέση να το αναπαράγει
ελεγχόµενα και φαινοµενικά µε ευκολία. Πέρα
από την πειραµατική του ικανότητα στην επιτυχία
του έργου του συνέβαλαν η προσεκτική και
µελετηµένη διεξαγωγή των πειραµάτων του, η
δηµοσίευσή τους, αλλά και η εκτίµηση που έχαιρε
µεταξύ των σύγχρονων του ερευνητών.
Τα ηµισφαίρια του Μαγδεµβούργου και οι
ατµοσφαιρικές αντλίες του Γκέρικε αποτελούν
σηµεία αναφοράς µιας σηµαντικής αλλαγής στην
ιστορία της επιστήµης.
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