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Ιστορική Αναδρομή και Εξέλιξη 
                                                      

 Από το Θαλή στον Ερατοσθένη 

Θαλής ο Μιλήσιος (640-548 π.Χ.) 

“...στους επτά σοφούς ο Θαλής των άστρων γνώσατης ήταν…"  Ο Καλλίμαχος στην 

ελεγεία του “Η Κόμη της Βερενίκης” γράφει: “ ο Θαλής έλεγαν ότι πρώτος ασχολήθηκε με 

την αστρονομία και προέβλεψε εκλείψεις 

Ηλίου, γι’ αυτό και τον θαύμαζαν ο 

Ξενοφάνης και ο Ηρόδοτος, όπως αναφέρει 

ο Ηράκλειτος και ο Δημόκριτος”. 

Μέτρησε τις γωνιώδεις αποστάσεις 

ανάμεσα στα άστρα της Μικρής 

Άρκτου, που καθοδηγούσαν τα πλοία 

των Φοινίκων.  

Έγραψε δύο έργα, το “Περί 

Τροπής” και το “Περί Ισημερίας”. 

Είναι ο πρώτος που με τη βοήθεια της σκιάς του γνώμονα υπολόγισε τη διάρκεια του 

έτους σε 365 ημέρες. 

Προέβλεψε μία έκλειψη Ηλίου που έγινε στις 28 Μαϊου του 585 π.Χ. κατά τη 

διάρκεια της πεντηκοστής Ολυμπιάδας. 

Πρώτος υποστήριξε ότι η Σελήνη ειναι χωμάτινη και ανακλά το φως του Ήλιου, 

ενώ τα άστρα είναι από χώμα αλλά πυρακτωμένα, επομένως έχουν δικό τους φως. 

Υπολόγισε ότι η φαινόμενη διάμετρος του Ήλιου χωράει στην ουράνια ετήσια τροχιά 

του 720 φορές, δηλαδή είνα μισή μοίρα και ότι το ίδιο συμβαίνει και με τη διάμετρο της 

Σελήνης ως προς τη μηνιαία τροχιά της γύρω από τη Γη και γι΄ αυτό μπορεί και κρύβει 

ακριβώς τον Ήλιο κατά την έκλειψη.   
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Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος (611-546 π.Χ.) 

Ο Αναξίμανδρος πίστευε ότι αρχή και στοιχείο όλων των πραγμάτων είναι το “άπειρον”. 

Όλα προέρχονται και καταλήγουν σε αυτό. Με το “άπειρον” εννοεί την πρωταρχική κοσμική   

ύλη που είναι ανεξάντλητη και απαλλαγμένη από κάθε ιδιότητα. 

Πίστευε ότι η Γη είναι σφαιρική και βρίσκεται στο κέντρο του Σύμπαντος.   

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο Αναξίμανδρος θεωρούσε ότι η Γη είναι ακίνητη 

διότι δεν μπορεί να κινηθεί προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση αφού βρίσκεται στο 

κέντρο του Σύμπαντος και άρα σε ίση απόσταση από τα άκρα του. Συνεπώς έλκεται με 

την ίδια ένταση προς όλα τα σημεία του ουρανού.  Εδώ εμπεριέχεται η έννοια της 

βαρυτικής έλξης, η οποία πολύ αργότερα διατυπώθηκε από το Νεύτωνα. 

Επινόησε το γνώμονα και τον τοποθέτησε δίπλα στα “σκιάθηρα” για να μπορούν 

να υπολογίζουν από τη σκιά του τις ημςερομηνίες των ισημεριών και των ηλιοστασίων. 

“Σκιάθηρα” λέγονταν τα ηλιακά ρολόγια που χρησιμοποιούσαν τη σκιά μιας ράβδου, που 

είχε τη διεύθυνση του άξονα περιστροφής της Γη, για τον υπολογισμό της ώρας και όχι τη 

σκιά μιας κατακόρυφης ράβδου, όπως ο γνώμονας.  Η λέξη είναι σύνθετη από το 

ουσιαστικό “σκιά” και το ρήμα “θηρώ” που σημαίνει κυνηγώ (θήραμα, θηρευτής). 

Επίσης ο Αναξίμανδρος θεωρείται ως ο πρώτος που κατανόησε τη λόξωση της εκλεπτικής, 

ως αιτία της εναλλαγής των εποχών και την υπολόγισε στις 24 μοίρες. Στην 

πραγματικότητα, όπως θα δούμε παρακάτω, η γωνία αυτή είναι 23 μοίρες και 30’.    

Αναξιμένης ο Μιλήσιος (585-528 π.Χ.) 

Μαθητής του Αναξίμανδρου. Σύμφωνα με τον Αναξιμένη η Γη γεννήθηκε με συμπύκνωση 

του αέρα.  Ο Ήλιος, η Σελήνη και τα υπόλοιπα ουράνια σώματα, των άστρων 

συμπεριλαμβανομένων, προέρχονται από τη Γη. Ο Ήλιος έχει μεγάλη θερμότητα που 

οφείλεται στην τριβή λόγω της γρήγορης κίνησής του, εννοώντας προφανώς την περιστροφή 

γύρω από τον εαυτό του. Η θερμότητα των άστρων δεν φτάνει ως εμάς λόγω της μεγάλης 

τους απόστασης. 

Αυτή η συμπύκνωση στην οποία ο Αναξιμένης αποδίδει τη δημιουργία των ουρανίων 

σωμάτων μπορεί να παραλληλιστεί με τον τρόπο δημιουργίας των άστρων μέσα στα 

νεφελώματα, η οποία σήμερα ονομάζεται βαρυτική κατάρρευση.      
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Πυθαγόρας ο Σάμιος (568-528 π.Χ.) 

Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, το βασικό συστατικό του Σύμπαντος είναι οι αριθμοί. Η 

μονάδα, το “εν” δηλαδή το “ένα” αντιστοιχεί στο σημείο από το οποίο διέρχονται οι 

γραμμές. Οι γραμμές στη συνέχεια δημιουργούν τις επιφάνειες και οι επιφάνειες με τη σειρά 

τους τα σώματα, τα οποία δίνουν υπόσταση στο χώρο των τριών γνωστών διαστάσεων. Ο 

κύβος, το παραλληλεπίπεδο, η σφαίρα, η πυραμίδα, είναι κάποια από αυτά τα σώματα που 

καθώς τα αντικρύζουμε συνειδητοποιούμε την υπόσταση και οριοθέτηση του χώρου.  

Υποστήριξε ότι η Γη και όλα τα ουράνια σώματα έχουν σχήμα σφαιρικό. Γνώριζε ότι η 

Σελήνη δεν εκπέμπει δικό της φως αλλά ανακλά το φως του Ήλιου και ότι ο πλανήτης 

Αφροδίτη εμφανίζεται άλλοτε ως Αυγερινός, το πρωί 

πριν την ανατολή τυ Ήλιου, και άλλοτε ως 

Αποσπερίτης, το βράδυ μετά τη δύση του.  

Γύρω από τον Πυθαγόρα και μετά από αυτόν 

δημιουργήθηκε μια ολόκληρη σχολή σκέψης, οι  

εκπρόσωποι τςη οποίας ονομάστηκαν Πυθαγόρειοι. 

Μερικοί εξ αυτών εισήγαγαν έναν από τους 

σπουδαιότερους νεωτερισμούς στο χώρο της 

αστρονομίας, εκτοπίζοντας τη Γη από το κέντρο του 

Κόσμου. Ισχυρίστηκαν λοιπόν ότι στο κέντρο του 

σύμπαντος βρίσκεται το Κεντρικόν Πυρ, το οποίο 

ονομάστηκε και Εστία. Γύρω από την Εστία 

περιφέρεται πρώτη η Αντίχθων, μετά η Γη, στη 

συνέχεια η Σελήνη, μετά ο Ήλιος και κατόπιν οι 

πέντε γνωστοί πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας και Κρόνος). Πέρα από τις τροχιές 

αυτών των πλανητών, οι οποίες πιστεύονταν ότι βρίσκονταν η καθεμία μέσα σε μία σφαίρα, 

βρίσκεται η σφαίρα των απλανών αστέρων. Ένα σημαντικό στοιχείο της θεωρίας αυτής είναι η 

ιδέα ότι η τροχιά της Γης γύρω από την Εστία είναι κεκλιμένη κι έτσι εξηγείται η εναλλαγή 

των εποχών  κατά τη διάρκεια τους έτους. 

Αργότερα μία άλλη ομάδα των Πυθαγορείων αναθεώρησε τη θεωρία αυτή 

εγκαταλείποντας την ιδέα τςη Αντίχθωνος και επαναφέροντας τη Γη στο κέντρο του 

Κόσμου.  
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Από τα παραπάνω βλέπουμε ότι οι Πυθαγόρειοι έκαναν ένα πρώτο βήμα προς το 

ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος πριν από τον Αρίσταρχο το Σάμιο, ο οποίος ήταν οι κύριος 

εκφραστής του την εποχή της αρχαιότητας.  

Ηράκλειτος ο Εφέσιος (544-484 π.Χ.) 

Ο πατέρας ενός από τα πιο γνωστά γνωμικά “τα πάντα ρει”. Τα πάντα βρίσκονται σε  

μια αέναη κίνηση και μεταβολή, η οποία στην πραγματικότητα χαρακτηρίζει το Σύμπαν, από 

το μικρόκοσμο, έως το μακρόκοσμο, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου. 

Σύμφωνα  με τον Ηράκλειτο η κοσμική τάξη ταυτίζεται με το “αείζωον πυρ”, δηλαδή 

την αιώνια φωτιά, το οποίο μετασχηματίζεται στο κοσμικό “γίγνεσθαι”, το οποίο εμπεριέχει 

τη γένεση, την εξέλιξη και τη φθορά. Μέσα σε αυτό το “γίγνεσθαι” υπάρχει η κοσμική 

αρμονία, που οφείλεται στην ισορροπία των αντιθέσεων. 

Το αρχέγονο και αείζωον πυρ λοιπόν γέννησε τη θάλασσα και κατόπιν την ξηρά. 

Μολονότι τα άστρα υπάρχουν πάντα στον ουρανό, αν δεν υπήρχε ο Ήλιος, στη Γη θα είχαμε 

πάντα νύχτα, διότι τα άστρα είναι πολύ μακρινά και για το λόγο αυτό το φως τους είναι 

αδύναμο. 

Παρμενίδης ο Ελεάτης (515-450 π.Χ.)  

Ο Παρμενίδης διατυπώνει  την έννοια της σφαιρικότητας του Σύμπαντος ως ένα 

“όλον”. Όπως και ο Αναξίμανδρος, θεωρεί τη Γη στο κέντρο αυτής της σφαίρας που 

αντιπροσωπεύει το Σύμπαν. Πιστεύει κι αυτός στη σφαιρικότητα της Γης και ότι ο 

Αποσπερίτης κι ο Αυγερινός είναι το ίδιο ουράνιο σώμα δηλαδή η Αφροδίτη. Ακόμη πιστεύει 

ότι η Σελήνη δεν έχει δικό της φως αλλά ανακλά το φως του Ήλιου. 

Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος (500-428 π.Χ.)  

 Ο Αναξαγόρας ασχολήθηκε κυρίως με τη σύσταση του μικρόκοσμου. Οι θεωρίες του 

προαναγγέλουν την ατομική θεωρία του Δημόκριτου ενώ η συμβολή του στην αστρονομία ήταν 

μέσω της πεποίθησής του ότι ενώ αρχικά θεωρούσε ότι η εκλειπτική συμπίπτει με τον ουράνιο 

ισημερινό και ότι αργότερα πήρε τη γνωστή κλίση των 23,5 μοιρών , η οποία είναι γνωστή και 

ως λόξωση της εκλειπτικής και στην οποία οφείλεται η εναλλαγή των εποχών του έτους.    
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Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (460- 370 π.Χ.) 

Ως πατερας της ατομικής θεωρίας θεωρεί το άτομο ότι είναι το ελάχιστο της υλικής 

μάζας που μπορεί να απομονωθεί με φυσικό τρόπο. 

Γοητευόταν από την ομορφιά του έναστρου ουρανού και αφού παρακολούθησε την 

τροχιά του πλανήτη Άρη, τη σχεδίασε και διαπίστωσε ότι αυτή φτάνει μέχρι τους δύο 

τροπικούς (του Καρκίνου, βόρεια του Ισημερινού και του Αιγόκερω, νότια του Ισημερινού) και ότι το εύρος 

τους, δηλαδή η μεταξύ τους απόσταση ταυτίζεται με την εκλειπτική. 

Μέτων ο Αθηναίος (Γεννήθηκε μεταξύ του 482 και του 472 π.Χ. και πέθανε 

μετά το 414π.Χ.) 

Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μέτρηση της διάρκειας του έτους και τα ημερολόγια. 

Κατασκεύασε μια πιο τελειοποιημένη μορφή του γνώμονα, το “ηλιοτρόπιον” και με τη 

βοήθειά του ανακάλυψε ότι οι δύο ισημερίες και οι δύο τροπές ή ηλιοστάσια διαιρούν το έτος 

σε τέσσερις εποχές που δεν είναι όμως ίσες σε διάρκεια. 

Πράγματι σήμερα γνωρίζουμε ότι η διάρκεια κάθε εποχής είναι : 

        Άνοιξη        :  92 ημέρες και 20,2 ώρες. 

        Καλοκαίρι   : 93 ημέρες και 14,4 ώρες. 

        Φθινόπωρο : 89 ημέρες και 18,7 ώρες. 

        Χειμώνας    : 89 ημέρες και 0,5 ώρες. 

Η διάρκεια της άνοιξης θα ήταν ίση με τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου   

ίση με του χειμώνα μόνο αν ο άξονας της ετήσιας ελλειπτικής τροχιάς της Γης γύρω από τον 

Ήλιο (γραμμή των αψίδων) συνέπιπτε με την ευθεία που συνδέει τα δύο ηλιοστάσια (γραμμή 

των τροπών). 

Ο Μέτων έμεινε γνωστός στο χώρο της αστρονομίας από τον ομώνυμο κύκλο που 

επινόησε, δηλαδή τον Κύκλο του Μέτωνος ή “εννέακαιδεκαετηρίδα”. Εάν έχουμε σήμερα 

Πανσέληνο μετά από ένα κύκλο του Μέτωνος, δηλαδή 19 έτη, θα έχουμε πάλι Πανσέληνο. Ο 

Κύκλος του Μέτωνος ανακάλυφθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή του Μηχανισμού 

των Αντικυθήρων. 

Εύδοξος ο Κνίδιος (408-355 π.Χ.) 

Χρησιμοποίησε, κατά το πρότυπο των Πυθαγορείων, την εφαρμογή των μαθηματικών 

μεθόδων και κυρίως της σφαιρικής γεωμετρίας για τη λύση αστρονομικών προβλημάτων. Για το 

λόγο αυτό θεωρείται ο πατέρας της ουράνιας μηχανικής. 
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Ο Εύδοξος συνέγραψε δύο πολύ σημαντικά έργα. Τα “Φαινόμενα” και το “Ένοπτρον”.  

Αποδόθηκαν σε ποιητική μορφή από τον Άρατο. Το έργο αυτό το σχολίασε ο πατέρας της 

αστρονομίας Ίππαρχος με το έργο του “Σχόλια εις Άρατον”. Πρόκειται ουσιαστικά για μια 

καλοπροαίρετη προσπάθεια του Ίππαρχου να επισημάνει και να διορθώσει τα λάθη που 

υπήρχαν, προς όφελος των μελλοντικών μελετητών. 

Ο Άρατος είναι πολύ γνωστός ποιητής της αστρονομίας από το πολύ σημαντικό έργο 

του “Φαινόμενα και Διοσημεία”. Πρόκειται για ένα ποίημα αποτελούμενο από 1155 στίχους 

και στην πραγματικότητα είναι το πρώτο επιστημονικό ποίημα. 

Επιστρέφοντας στον Εύδοξο και στο έργο του πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι σε αυτό 

αναφέρονται με τρόπο εκλαϊκευτικό τα βασικότερα χαρακτηριστικά της ουράνιας σφαίρας και 

περιγράφονται οι σπουδαιότεροι αστερισμοί.    

Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης (384-322 π.Χ.) 

Ο Αριστοτέλης δεν ήταν αστρονόμος ή μαθηματικός αλλά φιλόσοφος. Ωστόσο 

ασχολήθηκε με τα φαινόμενα του ουρανού στο έργο του “Περί Ουρανού”. 

Κατέγραψε παρατηρήσεις και έβγαλε συμπεράσματα μέσα από τα οποία αποδείχθηκε 

ότι το σχήμα της Γης είναι σφαιρικό κι όχι επίπεδο, όπως πιστευόταν από πολλούς και που 

δυστυχώς ακόμη και σήμερα πιστεύεται από κάποιους.  

Παρατήρησε, πολύ σωστά, ότι τα βαριά σώματα που πέφτουν δεν διαγράφουν 

παράλληλες τροχιές αλλά τροχιές που σχηματίζουν γωνία μεταξύ τους, επειδή όλες 

κατευθύνονται προς το ίδιο σημείο, το κέντρο της Γης. Αυτή και μόνο η παρατήρηση μας 

δίνει μια πρώτη εικόνα της σφαιρικότητας της Γης. 

Επιπλέον ο Αριστοτέλης παρατήρησε ότι κατά την εναλλαγή των φάσεων της Σελήνης, η 

διαχωρίζουσα δηλαδή η γραμμή που χωρίζει το φωτεινό από το σκοτεινό μέρος της 

επιφάνειας της Σελήνης, γίνεται κυρτή, στη συνέχεια ευθεία και κατόπιν κοίλη. Κατά τη 

διάρκεια όμως των εκλείψεων της Σελήνης η γραμμή αυτή είναι πάντα κυρτή, γεγονός που 

οφείλεται στην παρεμβολή της Γης μεταξύ του Ήλιου και της Σελήνης. Με λίγη λογική 

σκέψη εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Γη είναι σφαιρική αφού η σκιά της που πέφτει στην 

επιφάνεια της Σελήνης, κατά τη διάρκεια της έκλειψης, έχει σχήμα κυκλικό.     

Μια ακόμη πολύ σημαντική παρατήρηση του Αριστοτέλη αποτελεί άλλη μια απόδειξη 

της σφαιρικότητας της Γης. Παρατήρησε λοιπόν ότι κάποια άστρα που φαίνονται από την 

Αίγυπτο φαίνονται και από την Κύπρο, αλλά δεν φαίνονται από τόπους που βρίσκονται 

βορειότερα. Τα άστρα δε που φαίνονται γύρω από το βόρειο πόλο του ουρανού δεν φαίνονται  
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από τις νότιες αυτές περιοχές. Το γεγονός αυτό αποτελεί πραγματικά μία σημαντική 

απόδειξη της σφαιρικότητας της Γης, αλλά χρησιμοποιείται και για τον υπολογισμό της 

ακτίνας της Γης. Αυτό επιτυγχάνεται με το συσχετισμό της διαφοράς στο ύψος ενός άστρου την 

ίδια χρονική στιγμή σε δύο τόπους που βρίσκονται πάνω στον ίδιο μεσημβρινό, με γνωστή τη 

μεταξύ τους χιλιομετρική απόσταση. Πάνω στην ιδέα αυτή βασίστηκε και η μέθοδος 

μέτρησης της ακτίνας της Γης από τον Ερατοσθένη, την οποία θα εξετάσουμε παρακάτω. 

Τέλος, στα τέσσερα βιβλία που απαρτίζουν το πολύ σημαντικό έργο του για τη 

μετεωρολογία πραγματεύεται τη φύση του γαλαξία, των κομητών και των διαττόντων αστέρων. 

Αρίσταρχος ο Σάμιος (310-230 π.Χ.) 

Από τον Αριστοτέλη έως τον Αρίσταρχο, ο οποίος γεννήθηκε 12 χρόνια μετά το θάνατο 

του πρώτου είχε διαμορφωθεί η αντίληψη ότι οι γνωστοί εσωτερικοί πλανήτες (Ερμής, 

Αφροδίτη) περιφέρονται γύρω από τον 

Ήλιο, γεγονός ορθό και όλο το σύστημα 

μαζί περιφέρεται γύρω από τη Γη, 

γεγονός λανθασμένο. 

Ο Αρίσταρχος ήρθε και με τη 

θεώρησή του διατύπωσε την πρώτη 

τεκμηρ ιωμένη θεωρ ία περ ί του 

ηλιοκεντρικού συστήματος. Υποστήριξε 

λοιπόν την άποψη ότι ο Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος, ακίνητος και γύρω του 

περιφέρονται όλοι οι γνωστοί πλανήτες, της Γης συμπεριλαμβανομένης. Οι άνθρωποι της 

εποχής του δεν ήταν όμως έτοιμοι να δεχθούν την άποψη αυτή καθώς όλοι οι προηγούμενοι 

φιλόσοφοι και διανοητές πίστευαν ακράδαντα στο γεωκεντρικό μοντέλο. Εκτός αυτού όμως 

το ηλιοκεντρικό μοντέλο ερχόταν να διαψεύσει ουσιαστικά την εντύπωση που δημιουργούσαν 

στους ανθρώπους οι αισθήσεις τους. Έβλεπαν δηλαδή κάθε πρωί τον Ήλιο να ανατέλει, στη 

συνέχεια να μεσουρανεί και το βράδυ να δύει κινούμενος στον ουράνιο θόλο απέναντι από μια 

Γη ακίνητη. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ότι αυτή ήταν μια φαινόμενη κίνηση και ότι 

στην πραγματικότητα συνέβαινε το αντίθετο.  

Η άποψη αυτή διατηρήθηκε μέχρι τον 16ο αιώνα, οπότε ο Πολωνός αστρονόμος 

Νικόλαος Κοπέρνικος απέδειξε την ορθότητα της θεωρίας του Αρίσταρχου. Πριν συμβεί 

όμως αυτό έμελλε ένα άλλο φωτεινό μυαλό της αρχαιότητας να διατηρήσει, με το έργο του 
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το λανθασμένο γεωκεντρικό μοντέλο στο προσκήνιο. Αυτός ήταν ένας Έλληνας της 

Αιγύπτου, ο Κλαύδιος Πτολεμαίος.   

Πριν όμως μιλήσουμε για τον Πτολεμαίο και περάσουμε έτσι στη νέα περίοδο 

παρουσίασης της εξέλιξης των αστρονομικών ιδεών, που θα μας οδηγήσει στους μεγάλους 

επιστήμονες της Ευρώπης του 16ου, του 17ου και του 18ου αιώνα, θα μιλήσουμε για τον 

τελευταίο μεγάλο της αρχαίας επόχης τον Ερατοσθένη τον Κυρηναίο.   

Ερατοσθένης ο Κυρηναίος (276-194 π.Χ.) 

       Αν και ο Ερατοσθένης γεννήθηκε στην Κυρήνη (στη σημερινή Λιβύη), έζησε, εργάστηκε 

και πέθανε στην Αλεξάνδρεια, πρωτεύουσα της πτολεμαϊκής Αιγύπτου. 

Σπούδασε στην Αλεξάνδρεια και ισχυριζόταν ότι επίσης σπούδασε για κάποια χρόνια στην 

Αθήνα. Το 236 π.Χ. ορίστηκε από τον Πτολεμαίο τον Γ΄ τον Ευεργέτη βιβλιοθηκάριος της 

Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Από το 234 π.Χ και επί περίπου 40 χρόνια διετέλεσε 

υπεύθυνος της περίφημης αυτής βιβλιοθήκης και δίδαξε στο Μουσείο της. 

Έκανε αρκετές σημαντικές συνεισφορές στα μαθηματικά και ήταν φίλος του σπουδαίου 

μαθηματικού Αρχιμήδη. Γύρω στο 225 π.Χ. εφηύρε τον σφαιρικό αστρολάβο, που τον 

χρησιμοποιούσαν ευρέως μέχρι τον 18ο αιώνα. 

	 Αναφέρεται από τον Κλεομήδη στο “Περί της κυκλικής κινήσεως των ουρανίων 

σωμάτων” ότι γύρω στο 240 π.Χ. υπολόγισε την περιφέρεια της Γης χρησιμοποιώντας το 

ύψος του Ηλίου κατά το θερινό ηλιοστάσιο σε δύο διαφορετικά γεωγραφικά σημεία, που όμως 

βρίσκονταν στον ίδιο (περίπου) μεσημβρινό: το ένα κοντά στην Αλεξάνδρεια και στη νήσο 

Ελεφαντίνη -όπου ο Ήλιος ήταν στο ζενίθ του ουρανού- και το δεύτερο κοντά στη Συήνη 

(σημερινό Ασουάν). 

	 Ο Ερατοσθένης υπολόγισε την περιφέρεια της Γης σε 252.000 στάδια. Δεν ξέρουμε 

όμως την ακρίβεια της μέτρησης, καθώς δεν ξέρουμε 

ποιο είδος σταδίου χρησιμοποίησε. Αν χρησιμοποίησε 

το αττικό στάδιο (184,98 μέτρα), τότε υπολόγισε την 

περιφέρεια σε 46.615 χιλιόμετρα. Αν χρησιμοποίησε 

το οδοιπορικό στάδιο (157,50 μέτρα), τότε την 

υπολόγισε σε 39.690 χιλιόμετρα, που είναι αρκετά 

καλός υπολογισμός, με δεδομένο ότι σήμερα 

υπολογίζεται σε 40.007,86 χιλιόμετρα. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CF%8D%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/236_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%84_%CE%95%CF%85%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/225_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/18%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/240_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8E%CF%88%CE%BF%CF%82_(%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%B8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%AE%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AE%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF


	 Ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η Γη είναι μια σφαίρα που βρίσκεται στο κέντρο 

του Σύμπαντος, το οποίο περιστρέφεται με συχνότητα εικοσιτεσσάρων ωρών. Επινόησε 

επίσης το σύστημα των γεωγραφικών παραλλήλων. Διατύπωσε την υπόθεση ότι είναι 

δυνατό να ταξιδέψουμε κατά μήκος μιας γεωγραφικής παράλληλου ξεκινώντας από την 

Ιβηρία και να φτάσουμε έως την Ινδία, διαπλέοντας τον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο Στράβων, που 

διέσωσε και μας μετέφερε την θεωρία αυτή, προσθεσε μάλιστα, ότι στο ταξίδι αυτό ίσως να 

συναντούσαμε νέα άγνωστα μέρη ξηράς. Ο όρος Γεωγραφία αποδίδεται στον Ερατοσθένη. 

	 Ίππαρχος ο Ρόδιος (190 - 120 π.Χ.) 

	 Διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας για πάνω από 20 χρόνια, θεωρείται ο 

πατέρας της αστρονομίας λόγω των πολλών και σημαντικών ανακαλύψεών του. Υπολόγισε 

με μεγάλη ακρίβεια την απόσταση Γης  - 

Σελήνης, καθώς και τη διάμετρό της. 

Ανακάλυψε την μετάπτωση των ισημεριών και τη 

μετατώπιση των ισημερινών σημείων κατά μήκος 

της εκλειπτικής, ως αποτέλεσμα της μετάπτωσης και συνέταξε τον πρώτο κατάλογο αστέρων 

στον οποίο συμπεριέλαβε 1022 αστέρες με τις θέσεις τους στον ουρανό και τους ταξινόμησε 

με βάση το φαινόμενο μέγεθος τους.  Επίσης επινόησε την κλίμακα μέτρησης του φαινόμενου 

μεγέθους των αστέρων, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα. 
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Από τον Πτολεμαίο στο Νεύτωνα 

	 Κλαύδιος Πτολεμαίος (87-150 μ.Χ.) 
  Ο  Πτολεμαίος κατασκεύασε ένα μοντέλο για το Σύμπαν, το οποίο προέβλεπε με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων.  Όπως και ο Αριστοτέλης, αλλά 

και τόσοι άλλοι της αρχαίας εποχής, πίστευε ότι η Γη είναι ακίνητη. Σύμφωνα με τη θεωρία 

του, τα αντικείμενα πέφτουν προς το κέντρο της Γης επειδή 

αυτή είναι στερεωμένη στο κέντρο του σύμπαντος. Τελικά 

ο Πτολεμαίος επινόησε ένα σύστημα όπου τα ουράνια 

σώματα κινούνταν γύρω από την περιφέρεια των επικύκλων 

τους. Για να το κατορθώσει αυτό τοποθέτησε τη Γη 

ελαφρώς εκτός του κέντρου του σύμπαντος και αποκάλεσε 

το νέο αυτό κέντρο “εξισωτικό σημείο” - ένα φανταστικό 

σημείο που τον βοήθησε να εξηγήσει τις παρατηρούμενες πλανητικές κινήσεις. Με το 

μοντέλο αυτό κατόρθωσε να εξηγήσει σε μεγάλο βαθμό τις κινήσεις των πλανητών και να 

προβλέψει με σχετική ακρίβεια τις μελοντικές τους θέσεις. 

Το σπουδαιότερο έργο του, η Μεγίστη ή Μαθηματική Σύνταξις, σώθηκε στα αραβικά ως 

Αλμαγέστη και στηρίζεται στις παρατηρήσεις διάφορων προγενέστερων αστρονόμων και 

ιδίως του Ίππαρχου. Αποτέλεσε ένα από τα κείμενα που έδωσαν ώθηση στην αστρονομία 

των Αράβων. 

	 Νικόλαος Κοπέρνικος (1473-1543 μ.Χ.) 

	 Όλο το έργο του Κοπέρνικου συμπεριλήφθηκε σε ένα 

από τα διασημότερα και σημαντικότερα έργα στην ιστορία της 

επιστήμης, το «De Revolutionibus Orbium Coelestium Libri VI» («Έξι 

Βιβλία για τις Περιφορές των Ουράνιων Σφαιρών»). 

	 Στο έργο αυτό ο μεγάλος Πολωνός αστρονόμος, μετά 

από 1400 χρόνια, ανατρέπει το γεωκεντρικό μοντέλο του 

Πτολεμαίου και δικαιώνει ουσιαστικά τον Αρίσταρχο. 	

	 Σύμφωνα με τον Κοπέρνικο, στο κέντρο του σύμπαντος 

βρίσκεται ο Ήλιος και γύρω του περιφέρονται οι έξι πλανήτες, μεταξύ αυτών και η Γη, γύρω 

από την οποία περιφέρεται η Σελήνη. Διατηρεί τις κυκλικές τροχιές των πλανητών, παρά το 
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γεγονός ότι στην πραγματικότητα αυτές είναι ελλειπτικές, καθώς και τους επίκυκλους του 

Πτολεμαίου. 

	 Παρά το γεγονός αυτό, η μεταπήδηση από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό 

σύστημα ήταν από μόνη της πολύ σημαντική, καθώς δημιουργούσε σοβαρό ζήτημα σχετικώς 

με την αξιοπιστία του Αριστοτέλη, τον οποίο η δυτική Εκκλησία είχε αναγάγει σε αλάθητο. 

Επιπλέον ο Κοπέρνικος έφτιαξε έναν πίνακα για το πόσο χρονικό διάστημα απαιτούνταν για 

κάθε πλανήτη, να κάνει έναν τέλειο κύκλο γύρω από τον ήλιο. Υπολόγισε ότι ο Ερμής 

χρειάζεται 87 ημέρες, η Αφροδίτη 224, η Γη 365, ο Άρης 1 έτος και 321 ημέρες, ο Δίας 11 

έτη και ο Κρόνος 29 έτη. Αυτοί οι αριθμοί υπολογίστηκαν από τον Κοπέρνικο με τελείως 

πρωτόγονα όργανα, περίπου 100 χρόνια πριν από την ανακάλυψη του τηλεσκόπιου. 

	 Γαλιλαίος (1564 - 1642 μ.Χ.) 

	 Γνωστός για τη φράση που φέρεται να είπε φεύγοντας από την αίθουσα όπου η Ιερά 

Εξέταση τον δίκασε καιο καταδίκασε για τις επιστημονικές του ιδέες 

“και όμως κινείται” είναι ο πρώτος επιστήμονας που με τις 

παρατηρήσεις επιβεβαίωσε το γεωκεντρικό μοντέλο του 

Κοπέρνικου. 

	 Χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά το τηλεσκόπιο, το 1610,  

παρατήρησε τον Ήλιο και τη Σελήνη, παρέχοντας στην επιστήμη 

την πρώτη απεικόνηση του φυσικού μας δορυφόρου.  Επιπλέον 

παρατήρησε τον πλανήτη Δία διαπιστώνοντας την ύπαρξη 

τεσσάρων δορυφόρων, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από τον γίγαντα 

πλανήτη. Αυτή η ανακάλυψη  οδήγησε στο συμπέρασμα ότι συνήθως τα μικρότερα σώματα 

περιφέρονται γύρω απο τα μεγαλύτερα και όχι το αντίστροφο. Δεδομένης της γνώσης, την 

εποχή εκείνη, των μεγεθών του Ήλιου και των γνωστών πλανητών, η ανακάλυψη των 

τεσσάρων δορυφόρων και της περιφοράς τους γύρω από το Δία αποτέλεσε μία ισχυρή 

ένδειξη ότι και η Γη , όπως και οι υπόλοιποι πλανήτες, κινείται περιφερόμενη γύρω από τον 

Ήλιο. 

	 Ο ίδιος ονόμασε τους δορυφόρους αυτούς του Δία Άστρα των Μεδίκων, προς τιμή 

του προστάτη του Κόσιμο Β’ των Μεδίκων. Σήμερα τα σώματα αυτά φέρουν τα ονόματα 

προσώπων της ελληνικής μυθολογίας (Ιώ, Ευρώπη, Καλλιστώ, Γανυμήδης) αλλά είναι και 

γνωστοί ως δορυφόροι του Γαλιλαίου. Μόλις το 1992 η Καθολική Εκκλησία ανακάλεσε την 
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καταδικαστική απόφαση σε βάρος τπυ Γαλιλαίου, ζητώντας συγνώμη από την επιστημονική 

κοινότητα. 

	 Γιαχάνες Κέπλερ (1571 - 1630 μ.Χ.) 

	 Ό,τι γνωρίζουμε σήμερα για την κίνηση των πλανητών γύρω από τον Ήλιο, το 

γνωρίζουμε χάρη στο έργο του Κέπλερ. Περιέγραψε με τρόπο πληρέστατο τις τροχιές τους 

καθώς και τους χρόνους περιφοράς τους με τους τρεις νόμους που διατύπωσε. Το σχήμα τους 

είναι ελλειπτικό και όχι κυκλικό, ενώ η ταχύτητα περιφοράς των πλανητών είναι μεγαλύτερη 

στο περιήλιο. Επίσης ο χρόνος που χρειάζεται για να 

συμπληρωθεί μία ολόκληρη περιφορά ενός πλανητη 

γύρω από τον Ήλιο είναι ανάλογη του μήκους του 

μεγάλου ημιάξονα της ελλειπτικής τροχιάς.  Χάρη στους 

τρεις νόμους του, έμεινε νωστός ως ο Νομοθέτης του 

Ουρανού. Προς τιμήν του δόθηκε το όνομα του σε ένα 

διαστημικό τηλεσκόπιο το οποίο  εκτοξεύτηκε το 2009 

και χρησιμοποιείται στην έρευνα παρόμοιων με τη Γη 

εξωπλανητών.    

	 Ισαάκ Νεύτων (1643 - 1727 μ.Χ.) 

	 Πολυτάλαντος επιστήμονας με πολυσχιδή προσωπικότητα, ασχολήθηκε με τα 

μαθηματικά, τη φυσική, την αστρονομία, τη θεολογία, η φιλοσοφία και την αλχημεία. Το πιο 

γνωστό του συγγραφικό έργο είναι το Principia Mathematica. 

	 Η συνεισφορά του στην οπτική και στην αστρονομία 

ήταν πολύ σημαντική καθώς ανακάλυψε την πολυχρωματική 

σύσταση του φωτός , 

παρατηρώντας μία ηλιακή 

ακτ ίνα διαμέσω ενός 

πρίσματος. Η ανακάλυψη αυτή οδήγησε στο σημερινό 

κλάδο της φυσικής τη φασματοσκοπία , η οποία 

χρησιμοποιείται σε ευρύτατη κλίμακα στον τομέα της 

αστροφυσικής. 

	 Επίσης σχεδίασε και κατασκεύασε το πρώτο κατοπτρικό τηλεσκόπιο, το οποίο σήμερα 

είναι γνωστό και ως νευτώνειο.  
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	 Τέλος διατύπωσε το Νόμο της Παγκόσμιας Έλξης, μέσω της οποίας εισήγαγε στη 

φυσική επιστήμη της έννοια της βαρύτητας. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, δυο σώματα 

αλληλεπιδρούν ασκώντας δύναμη ανάλογη του γινομένου των μαζών τους και αντιστρόφως 

ανάλογη της μεταξύ τους απόστασης. 

	  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Stephen Hawking   “Στους Ώμους Γιγάντων” 

Στ. Αυγολούπη “Ιστορία, Τεχνολογία και Επιστήμη της Αστρονομίας” 

Wikipedia
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