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O	  Όττο και το Κενό	  

	  
 
Καθώς περιπλανιόταν στην πόλη του Μαγδεµβούργου, ο Όττο αναλογιζόταν κάτι που άκουσε:  
Αφορούσε τις τελευταίες εξελίξεις στο διάλογο γύρω από την αστρονοµία, εξελίξεις τις οποίες ο 
επιστηµονικός (και µη) κόσµος συζητούσε. H γη γυρίζει σε τροχιά γύρω από τον ήλιο; είναι ο 
ήλιος το κέντρο του κόσµου και όχι η γη; Αρχικά αυτή η σκέψη είχε θεωρηθεί παράλογη, όχι 
µόνο επειδή ήταν αντίθετη µε τις απόψεις του Αριστοτέλη, αλλά και επειδή η καθολική 
εκκλησία θεωρούσε τη γη ως το κέντρο του σύµπαντος. Ωστόσο τα πράγµατα είχαν αλλάξει 
µετά τη Μεταρρύθµιση. Η καθολική εκκλησία δεν διέθετε πλέον την αυθεντία που είχε εκατό 
χρόνια πριν, όταν ο Νικόλαος Κοπέρνικος είχε θεµελιώσει τη δική του εικόνα για τον κόσµο ή 
όταν πιο πρόσφατα ο Γαλιλαίος είχε παράσχει εµπειρικά δεδοµένα τα οποία υποστήριζαν την 
εγκυρότητα του ηλιοκεντρικού µοντέλου. Από τότε συνεχιζόταν η αντιπαράθεση σχετικά µε το 
θέµα. Ο Γκέρικε ήταν πλέον πεπεισµένος ότι το ηλιοκεντρικό µοντέλο περιέγραφε τον κόσµο µε 
πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ότι το αντίστοιχο αριστοτελιανό, παρά το γεγονός ότι η κίνηση 
της γης δεν γινόταν αντιληπτή, ούτε µπορούσε να εξηγηθεί πώς η κινούµενη γη ήταν σε θέση να 
έλκει τη σελήνη. 
 
 
 
Μία άλλη εναποµείνασα αντίρρηση ήταν η 
επιβράδυνση της γης καθώς περιπλανούταν, 
µαζί µε τους άλλους πλανήτες, γύρω από τον 
ήλιο. Η επιχειρηµατολογία αυτής της άποψης 
στηριζόταν στο ότι η κίνηση της γης θα 
επιβραδυνόταν εξαιτίας της ύλης που θα 
έπρεπε να υπάρχει µεταξύ των ηλιακών 
σωµάτων. Ο Αριστοτέλης απέκλειε κάθε 
ενδεχόµενο µη ύπαρξης ύλης στο διάστηµα. 
Ωστόσο οι υποστηρικτές του κοπερνίκειου 
προτύπου επιχειρηµατολογούσαν ότι οι 
παρατηρήσεις τους ήταν ταίριαζαν πολύ 
καλύτερα µε τους όλο και απλούστερους 
αστρονοµικούς υπολογισµούς από ότι αυτές 
του γαιοκεντρικού συστήµατος. Αλλά πώς θα 
αποδεικνυόταν η απουσία ύλης, δηλαδή η 
ύπαρξη του κενού; 
   Ο Γκέρικε συνέχισε το δρόµο του, όταν 
παρατήρησε κάποια φασαρία στο δρόµο 
µπροστά του. Καθώς πλησίασε, είδε ότι ένα 
από τα σπίτια του δρόµου είχε πιάσει 
πυρκαγιά. Οι πυροσβέστες είχαν ήδη φθάσει 
και προσπαθούσαν να την αντιµετωπίσουν µε 
δύο µάνικες. Ξαφνικά  ο τριγύρω κόσµος 
ταράχτηκε, ενώ οι πυροσβέστες άρχισαν να  
κραυγάζουν. Ο Γκέρικε πλησίασε και ρώτησε 
έναν από τους πυροσβέστες προς τι αυτή η 
ταραχή. « Η δεξαµενή του νερού είναι άδεια. 
Δεν µπορούµε να ρίξουµε άλλο νερό» του 
απάντησε αυτός. Τότε συνειδητοποίησε ότι το 
σπίτι θα κατέρρεε. Όµως τότε κατέφθασε ένα 

άλλο πυροσβεστικό όχηµα µε µία γεµάτη 
δεξαµενή. Ο Γκέρικε χαµογέλασε, επειδή 
κατάλαβε ότι ο κίνδυνος είχε αποτραπεί.  
Ξαφνικά όµως η έκφραση του προσώπου του 
άλλαξε: Ήταν τελικά τόσο απλό; Αν η αντλία 
αντλούσε νερό από τη δεξαµενή, τότε τη θέση 
του τελευταίου έπρεπε να την καταλάβει 
αέρας. Αυτό γιατί ό Αριστοτέλης διατύπωσε 
τον ισχυρισµό ότι το νερό θα µπορούσε να 
εξαχθεί από την αντλία µόνο εάν εισέρρεε ίση 
ποσότητα αέρα. Συνεπώς αν η δεξαµενή 
σφραγιζόταν αεροστεγώς και το νερό έβγαινε 
από τη δεξαµενή, η εισροή αέρα θα 
εµποδιζόταν και τότε δε θα υπήρχε ΤΙΠΟΤΑ 
µέσα της!  Μα ήταν δυνατόν να είναι τόσο 
εύκολο;  
   Ο Όττο περπάτησε (θα έτρεχε εάν αυτό δεν 
ήταν ανάρµοστο για κάποιον µε τη δική του 
κοινωνική θέση) προς το σπίτι του. Σκεπτόταν 
ότι ένα βαρέλι θα µπορούσε να σφραγιστεί µε 
πίσσα. Επίσης µε λίγες µετατροπές η αντλία 
των πυροσβεστών θα µπορούσε να αδειάσει 
εντελώς από τον νερό ένα τέτοιο βαρέλι. Ο 
Όττο έµεινε κεραυνοβοληµένος. Πώς ήταν 
δυνατόν κανείς να µην το έχει σκεφτεί αυτό 
νωρίτερα; Κάλεσε αµέσως έναν από τους 
υπηρέτες του και τον διέταξε να παραγγείλει 
ένα βαρέλι και να βρει έναν τεχνίτη ώστε να 
το σφραγίσει µε πίσσα. Στην αρχή ο υπηρέτης 
δίστασε να εκτελέσει µια τόσο παράλογη 
εντολή αλλά, µετά από τις φωνές του 
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εργοδότη του, έσπευσε να εκτελέσει την 
εντολή. 
   Το επόµενο πρωί ο Όττο βρήκε  ένα βαρέλι 
κι έναν απορηµένο τεχνίτη στην αυλή του. 
Ζήτησε από τον τεχνίτη να σφραγίσει το 
βαρέλι µε πίσσα. Ο τεχνίτης αναρωτιόταν τί 
ήταν δυνατόν να θέλει ο Όττο να 
αποθηκεύσει στο βαρέλι, αφού ούτε τα 
βαρέλια στα οποία αποθηκεύονταν 
δηµητριακά, ούτε τα βαρέλια στα οποία 
αποθηκευόταν µπύρα σφραγίζονταν µε πίσσα. 
Στις επίµονες ερωτήσεις του τεχνίτη για το τι 
θα βάλει µέσα στο βαρέλι ο Όττο απάντησε 
αρκετά εκνευρισµένος τελικά ότι θα έβαζε 
“τίποτα”. Αµέσως µετάνιωσε για την 
απάντησή του, αφού ο τεχνίτης επέµενε 
ακόµα πιο φορτικά ότι αφού δεν θα έβαζε 
τίποτα δεν υπήρχε κανένας λόγος να 
σφραγίσει το βαρέλι. Ο Όττο άρχισε να χάνει 
την υποµονή του: “Εάν τίποτα δεν είναι µέσα 
στο βαρέλι  τότε θα πρέπει να το 
σφραγίσουµε για να µην µπει κάτι µέσα”.  
“Ναι αλλά…”, άρχισε να λέει ο τεχνίτης, 
αλλά ο Όττο τον διέκοψε: “Δεν υπάρχει αλλά. 
Σφράγισε το βαρέλι, τώρα! Και σφράγισέ το 
εντελώς!”. Ο τεχνίτης µουρµούρισε κάτι, 
αλλά στρώθηκε στη δουλειά και δεν 
σταµάτησε ούτε καν όταν ήρθαν οι 
πυροσβέστες µε τις αντλίες, τους σωλήνες και 
τα στόµιά τους. Τελικά το βαρέλι αλείφθηκε 
µε πίσσα, γέµισε µε νερό, έκλεισε 
αεροστεγώς, η αντλία προσαρµόστηκε και ο 
Όττο έδωσε το σύνθηµα.  
   Οι πυροσβέστες άρχισαν την άντληση. 
Σχετικά γρήγορα άρχισαν να βαρυγκωµούν, 
καθώς ο χειρισµός της αντλίας γινόταν όλο 
και πιο δύσκολος. Κάποια στιγµή άρχισε να 
βγαίνει από το βαρέλι ένας διαπεραστικός 
ήχος που δε σταµατούσε. Ο Όττο άρχισε ν’ 
αναρωτιέται τί θα µπορούσε να είναι αυτό, 
όταν  πρόσεξε ότι οι εργάτες µπορούσαν και 
πάλι να αντλούν µε σχετική ευκολία. Το 
βαρέλι δεν είχε σφραγισθεί σωστά κι ο αέρας 
έµπαινε µέσα!    
   Ο Όττο απογοητευµένος στράφηκε προς τον 
τεχνίτη: “Σου είπα να σφραγίσεις εντελώς το 
βαρέλι. Τώρα κοίτα τί έγινε!” Ο τεχνίτης του 
απάντησε κοιτάζοντας αµήχανα το έδαφος: 
“Πού να ξέρω τί σχεδίαζες! Αυτό που θες δεν 
είναι και τόσο απλό!” Ωστόσο υποσχέθηκε 
ότι θα ξανασφράγιζε το βαρέλι την επόµενη 

µέρα, αυτή τη φορά µ’ ένα πιο παχύ στρώµα 
πίσσας.  
  Πολύ νωρίς το επόµενο πρωί ο τεχνίτης 
έπιασε δουλειά, αλείφοντας το βαρέλι µ’ ένα 
παχύ στρώµα πίσσας. Το απόγευµα όλα ήταν 
έτοιµα για µια καινούργια δοκιµή. 
  Η άντληση άρχισε ξανά. Αυτή τη φορά τα 
πράγµατα ήταν ακόµη πιο δύσκολα, αλλά το 
σφύριγµα δεν ακουγόταν. ΄Οµως κάποια 
στιγµή το βαρέλι άρχισε να τρίζει  ώσπου 
τελικά έσπασε µ’ ένα δυνατό κρότο. Ο Όττο 
ήταν απογοητευµένος. Διέταξε τους 
πυροσβέστες ν’ αποµακρύνουν τα συντρίµµια 
και µπήκε στο σπίτι του. Πριν δυο µέρες είχε 
γυρίσει στο σπίτι του γεµάτος ενέργεια κι 
ενθουσιασµό και τώρα ένιωθε απλά 
κουρασµένος... Το ίδιο βράδυ συλλογιζόταν τί 
µπορεί να είχε πάει στραβά. Αρχικά οι 
πυροσβέστες αντλούσαν το νερό µε ευκολία, 
αλλά στη συνέχεια η προσπάθεια γινόταν όλο 
και δυσκολότερη. Καθώς το νερό λιγόστευε 
γινόταν όλο και πιο δύσκολο να αντληθεί. Και 
στη συνέχεια -ναι αυτό ήταν- το βαρέλι ήταν 
πολύ αδύναµο! Η βασική ιδέα ήταν όντως 
σωστή! 
 Ο Όττο σκεφτόταν µε ποιόν τρόπο το βαρέλι 
θα γινόταν πιο ανθεκτικό χωρίς να µπορεί να 
βρει λύση. Ξαφνικά του ήρθε η ιδέα! Σίδερο! 
Ένα βαρέλι φτιαγµένο από σίδερο! Την 
επόµενη µέρα ο Όττο πήγε στο σιδερά και 
παρήγγειλε ένα σιδερένιο βαρέλι. Δυο 
βδοµάδες µετά το βαρέλι του παραδόθηκε. 
Αφού το γέµισαν µε νερό, οι πυροσβέστες 
άρχισαν και πάλι την άντληση. Κατέβαλαν 
όλο και µεγαλύτερη προσπάθεια καθώς 
άδειαζε το βαρέλι, ώσπου ακούστηκε ένας 
δυνατός κρότος. Όλοι όσοι παρευρίσκονταν 
τρόµαξαν και σάστισαν. Όταν συνήλθαν και 
κοίταξαν το βαρέλι είδαν ότι είχε γίνει 
επίπεδο σαν τηγανίτα. Ο Όττο ήταν ακόµη πιο 
απογοητευµένος από ότι την προηγούµενη 
φορά...    
   Το βράδυ αποφάσισε ότι αυτό δεν 
µπορούσε να συνεχιστεί. Αυτή η ιδέα είχε 
αποδειχθεί αδιέξοδη. Ίσως τελικά ο 
Αριστοτέλης να είχε δίκιο και να έπρεπε να 
εγκαταλείψει την ιδέα ότι υπήρχε το κενό ή 
ότι η γη κινούνταν γύρω από τον ήλιο... Τότε 
όµως θυµήθηκε ότι και τις δύο φορές οι 
πυροσβέστες είχαν αντλήσει πολύ νερό και 
ότι θα µπορούσαν ν’ αντλήσουν ακόµα λίγο 
όταν τα βαρέλια έσπασαν. Αλλά στ’ αλήθεια 
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γιατί έσπασαν; Τις επόµενες µέρες ο Όττο 
ήταν τόσο αφηρηµένος που η οικογένεια και 
οι φίλοι του άρχισαν ν’ ανησυχούν. Το βαρέλι 
του είχε γίνει έµµονη ιδέα. Τί ήταν αυτό που 
έσπασε το βαρέλι! Σύµφωνα µε τον 
Αριστοτέλη ο αέρας είχε την τάση να εισρέει 
εκεί απ’ όπου κάποιο υλικό σώµα είχε 
αποµακρυνθεί. Κι αν ο αέρας ήταν σε θέση ν’ 
ασκήσει µια δύναµη τόσο ισχυρή που να 
σπάσει τόσο το ξύλινο όσο και το µεταλλικό 
βαρέλι; Καµία ανθρώπινη δύναµη δεν θα 
µπορούσε να το κάνει αυτό αλλά... 
   Ο Όττο συνέχισε το συλλογισµό του. Αν 
ήταν πράγµατι ο αέρας η αιτία που έσπασαν 
τα βαρέλια, τότε η ιδέα του ήταν προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Θα έπρεπε συνεπώς να 
βρει κάτι πιο ανθεκτικό από ένα σιδερένιο 
βαρέλι. Τότε θυµήθηκε µια από τις ιδέες του 
Αριστοτέλη: To τέλειο σώµα είναι η σφαίρα! 
Τί θα συνέβαινε εάν είχε δίκιο; Έπρεπε να το 
δοκιµάσει. Κάποιος θα µπορούσε να του 
κατασκευάσει µια µεταλλική σφαίρα... 
Ένιωσε ότι πλησίαζε τη λύση. Παρήγγειλε 
στο σιδερά να του κατασκευάσει µια µεγάλη 
µεταλλική σφαίρα.  
  Η σφαίρα έφτασε, το ίδιο και οι 
πυροσβέστες µε την αντλία τους και – 
τουλάχιστον έτσι φάνηκε στον Όττο – µ’ ένα 
χαµόγελο οίκτου. Συνέδεσαν την αντλία στη 
σφαίρα κι άρχισαν την άντληση. Λίγη ώρα 
αργότερα άρχισαν να δυσκολεύονται, ακόµα 
λίγο αργότερα άρχισαν να δυσκολεύονται 
ακόµη περισσότερο, να ιδρώνουν και µετά 
δεν ήταν σε θέση να κινήσουν το µοχλό. 
Κάποιος από τους πυροσβέστες είπε κάτι που 
ακούστηκε σα µουσική στ’ αυτιά του Όττο: 
“Δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτ’ άλλο. Η 
σφαίρα είναι άδεια!” . “H σφαίρα είναι άδεια” 
ψιθύρισε ο Όττο.  Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ στη 
σφαίρα!’’ 
  O Όττο Γκέρικε ήταν αυτός που εφηύρε την 
ατµοσφαιρική αντλία και ο άνθρωπος που 
απέδειξε την ύπαρξη του κενού. 
Επεξεργάστηκε τα πειράµατά του, τα εξέλιξε 
και τα παρουσίασε επανειληµµένα.  Ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή ήταν η παρουσίαση που έκανε 
µπροστά στον αυτοκράτορα, κατά τη διάρκεια 
της συνόδου του αυτοκρατορικού 
κοινοβουλίου στο Ρέγκενσµπουργκ (Regens-
burg). Αλλά αυτό είναι µια άλλη ιστορία... 
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Η ιστορία: Ο Όττο και το κενό γράφηκε από τον Peter 
Heering µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(έργο: 518094-LLP-1-2011-1-GR-COMENIUS-CMP) και 
του Πανεπιστηµίου του Φλένσµπουργκ. Η δηµοσίευση αυτή 
αντανακλά τις απόψεις του συγγραφέα και µόνον και η 
Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που αυτή περιέχει.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


