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ΑΡΧΑΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  



ΑΡΧΑΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  

 Οι Έλληνες πολλούς αιώνες ή και χιλιετίες προ Χριστού ήξεραν να ερμηνεύουν τα 

αστρικά φαινόμενα και τον ουράνιο θόλο. Μάλιστα αναφέρονται απόπειρες 

ουρανίων χαρτογραφήσεων ήδη κατά την Β΄ χιλιετία προ Χριστού. Είναι δε 

χαρακτηριστικό ότι δειλά δειλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιοι αστρονόμοι 

παρουσίαζαν το έργο τους υπό μορφή ποιήματος. Την Αστρονομία ανέπτυξαν και 

προώθησαν σπουδαίες μορφές τού ελληνικού πνεύματος. Ως πρώτος σοφός και - 

μεταξύ άλλων ιδιοτήτων του - αστρονόμος θεωρείται κατά τούς μυθικούς χρόνους 

ο Κένταυρος Χείρων. Άλλος από τούς πρωτεργάτες της Αστρονομίας υπήρξε ο 

επίσης μυθολογικός Άτλας. Ακόμη, ο Ορφέας ως θεοποιημένη [υπαρκτή] μορφή, 

ίσως από την πόλη "Πίμπλα" τής Πιερίας. Όμοιας αίγλης έχαιραν οι ανάλογοι τού 

Ορφέα  Μουσαίος από την Ελευσίνα, Παλαμήδης, και άλλοι. Τα ίδια συμβαίνουν και 

με τον  Όμηρο, καθώς και με τον Ησίοδο από την Άσκρα της Βοιωτίας, στα 

φιλολογικά έργα των οποίων διαφαίνονται γνώσεις Αστρονομίας.  



Μυθολογία  
και  Αστρονομία 

Κένταυρος  Χείρων 
Ο κένταυρος Χείρων, γιος του Κρόνου και της νύμφης Φιλύρας είναι μια 

σημαντική μορφή της ελληνικής μυθολογίας, τόσο για τη σχέση του με τη 

θεραπεία και άλλες υπό διαμόρφωση φυσικές επιστήμες του αρχαίου κόσμου, 

όσο και για τη σχέση του με τη διδασκαλία των ηρώων. Από σκόρπιες αναφορές, 

φαίνεται ξεκάθαρο ότι η πρόσθεση της θεραπείας, της αστρονομίας, της 

μαγείας και της φιλοσοφίας στο ρεπερτόριο των δεξιοτήτων που δίδασκε ο 

Χείρων συνδέεται άμεσα με τον αυξανόμενο πλούτο της γνώσης των αρχαίων 

Ελλήνων. Παρουσιάζεται σε πολλούς μύθους, με σημαντικότερο αυτόν στον 

οποίο φέρεται να ήταν δάσκαλος του Αχιλλέα. Ο κένταυρος Χείρων συμμετείχε 

στην Αργοναυτική εκστρατεία (περί το 1225 π.Χ) |  

Χείρων και Αχιλλεύς, 
(λεπτομέρεια από 

ρωμαϊκό ψηφιδωτό) 



Ποίηση  και  Αστρονομία 
Ορφέας (περί το 1225 π.Χ) 

Σύμφωνα με τον Ελληνικό μύθο, ο Ορφέας ήταν η κύρια εκπροσώπηση της τραγουδιστικής 

τέχνης και της λύρας και είχε ιδιαίτερη σημασία στη θρησκευτική ιστορία της Ελλάδας. 

Θεογονία, κοσμογονία και ανθρωπογονία. Οι ορφικοί, οπαδοί θρησκευτικής κίνησης που 

εμφανίστηκε τον 6ο π.Χ. αι., απέδιδαν την ίδρυση της θρησκείας τους στον  Ορφέα και τον 

θεωρούσαν δημιουργό πολλών επικών ποιημάτων με τον τίτλο  Θεογονίαι. Το μεγαλύτερο 

μέρος από αυτά τα ποιήματα έχει χαθεί. 

  

 



Ορφικός ύμνος Άστρων  
(θυμίαμα άρωμα) 

  

Ἄστρων οὐρανίων ἱερὸν σέλας ἐκπροκαλοῦμαι 

εὐιέροις φωναῖσι κικλήσκων δαίμονας ἁγ[ν]ούς. 

Ἀστέρες οὐράνιοι, Νυκτὸς φίλα τέκνα μελαίνης, 

ἐγκυκλίοις δίναισι † περιθρόνια κυκλέοντες. 

ἀνταυγεῖς, πυρόεντες, ἀεὶ γενετῆρες ἁπάντων, 

μοιρίδιοι, πάσης μοίρης σημάντορες ὄντες, 

θνητῶν ἀνθρώπων θείαν διέποντες ἀταρπόν, 

ἑπταφαεῖς ζώνας ἐφορώμενοι, ἠερόπλαγκτοι, 

οὐράνιοι χθόνιοί τε, πυρίδρομοι, αἰὲν ἀτειρεῖς, 

αὐγάζοντες ἀεὶ νυκτὸς ζοφοειδέα πέπλον, 

μαρμαρυγαῖς στίλβοντες, ἐύφρονες ἐννύχιοί τε· 

ἔλθετ᾽ ἐπ᾽ εὐιέρου τελετῆς πολυΐστορας ἄθλους 

ἐσθλὸν ἐπ᾽ εὐδόξοις ἔργοις δρόμον ἐκτελέοντες. 

 

Των Αστέρων των επουρανίων το ιερόν Φως 
επικαλούμαι, καί με φωνές αγιώτατες απευθύνω 
πρόσκλησιν προς αυτούς τους αγνούς θεούς. Ό 
Άστρα επουράνια, της μαύρης Νυκτός αγαπητό 
τέκνα, σεις πού περιφέρεσθε κυκλικώς με 
κυκλοτερείς κινήσεις γύρω από τον θρόνον, 
σπινθηροβόλα, πύρινα, πού είσθε αιωνίως οι 
γεννήτορες των πάντων σεις είσθε το 
πεπρωμένον, πού επισημαίνετε κάθε μοιραίον 
(είσθε οι άγγελοι κάθε μοίρας)· σεις των θνητών 
ανθρώπων καθορίζετε την θεϊκήν πορείαν σεις 
που φαίνεσθε σε επταφωτισμένες ζώνες καί 
περιπλανάσθε εις τον αέρα· επουράνιοι καί 
επίγειοι, πού έχετε πύρινη διαδρομή, πάντοτε 
ακατάβλητοι· καί καταυγάζετε (φωτίζετε) πάντοτε 
τον σκοτεινόν πέπλον της νυκτός, καί πάντοτε 
λάμπετε με ακτινοβολίας καί είσθε γεμάτοι από 
χαράν καί ως νυκτερινοί (νυκτοδίαιτοι)· ελάτε εις 
τους πολυπάθεις άθλους (μόχθους) της ιεράς 
τελετής φέροντες εις πέρας ως αγαθοί την 
διαδρομήν προς ένδοξα έργα. 



Ποίηση  και  Αστρονομία 
ΟΜΗΡΟΥ  ΙΛΙΑΔΑ 

(περ. 750 π.Χ.;) 

• Ἐν μὲν γαῖαν ἔτευξ’, ἐν δ’ 

οὐρανόν, ἐν δὲ θάλασσαν, 

ἠέλιόν τ’ ἀκάμαντα σελήνην τε 

πλήθουσαν, ἐν δὲ τὰ τείρεα 

πάντα, τά τ’ οὐρανὸς 

ἐστεφάνωται, (485) Πληϊάδας θ’ 

Ὑάδας τε τό τε σθένος Ὠρίωνος 

Ἄρκτόν θ’, ἣν καὶ Ἄμαξαν 

ἐπίκλησιν καλέουσιν, ἥ τ’ αὐτοῦ 

στρέφεται καί τ’ Ὠρίωνα 

δοκεύει, οἴη δ’ ἄμμορός ἐστι 

λοετρῶν Ὠκεανοῖο.  

Ο Αχιλλέας στην ασπίδα του: 
Τον ουρανό, τη θάλασσα, την γη έβαλε 
πάνω, τον ήλιο τον ακούραστο, τ’ ολόγεμο 
φεγγάρι, τα άστρα που τον ουρανό 
τριγύρω στεφανώνουν, τις Πλειάδες και 
Υάδες, Ωρίωνα και Άρκτο, που και τ’ όνομα 
Άμαξα της έχει δώσει ο κόσμος και γυρνά 
τον Ωρίωνα ασάλευτα τηρώντας και λουτρό 
στον Ωκεανό αυτή μόνο δεν έχει. 

ΟΜΗΡΟΣ 



ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ  ΑΡΧΑΙΑ  ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 



γηθόσυνος δ᾿ οὔρῳ πέτασ᾿ ἱστία δῖος Ὀδυσσεύς 

αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ ἰθύνετο τεχνηέντως 

ἥμενος, οὐδέ οἱ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔπιπτεν 

Πληιάδας τ᾿ ἐσορῶντι καὶ ὀψὲ δύοντα Βοώτην 

Ἄρκτον θ᾿, ἣν καὶ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν, 

ἥ τ᾿ αὐτοῦ στρέφεται καί τ᾿ Ὠρίωνα δοκεύει, 

 

Τότε ο Οδυσσέας ο θείος, χαρούμενος από τον πρίμο αγέρα, 

σηκώνει τα πανιά, και κάθισε, με τέχνη το τιμόνι 

να κυβερνά, κι ουδέ που βάραινε τα βλέφαρα του ο ύπνος, 

την Πούλια, το Βοώτη ως κοίταζε, που αργεί να δύσει, 

και τη Μεγάλη Άρκτο, που την λένε κι Αμάξι, 

κι αυτού γυρνάει παραμονεύοντας τον  Ωρίωνα πάντα, 

Ποίηση  
και Αστρονομία 

ΟΜΗΡΟΥ 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ  

 

ΟΜΗΡΟΣ 



Αναπαράσταση του κόσμου κατά τον Όμηρο 



Ποίηση  και  Αστρονομία 
ΗΣΙΟΔΟΥ (γύρω στο 700 ή 800 π.Χ.) 

"Έργα και Ημέραι" 
 Πληιάδων Ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων  

ἄρχεσθ' ἀμήτου, ἀρότοιο δὲ δυσομενάων.  

αἳ δή τοι νύκτας τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα  

κεκρύφαται, αὖτις δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ  

φαίνονται τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου … 

Όταν ανατέλλουν οι Πλειάδες (Πούλια), 
που έχουν γονιό τους τον Άτλαντα, 
άρχισε το θερισμό και θέρισε όταν αυτές 
δύουν.  
Οι Πλειάδες δεν φαίνονται για σαράντα 
νύχτες και για πενήντα μέρες. Τότε, 
καθώς το γύρισμα του έτους φθάνει στο 
σημείο που πάλι πρωτοφαίνονται, 
ακόνισε τον σίδηρό σου... 
 

Θεογονία του Ησίοδου 

Οι Πλειάδες ή "οι επτά αδελφές"  



Άτλας (μυθολογία) 

Ο Άτλας καταδικασμένος 
να φέρει στους ώμους του 
τον ουράνιο θόλο. 

Στην ελληνική μυθολογία και κατά τον Ησίοδο, ο Άτλας ήταν γιος 
του Ιαπετού και της Ωκεανίδας Κλυμένης, και αδέλφια του ήταν 
ο Προμηθέας, ο Επιμηθέας και ο Μενοίτιος, οι γνωστοί 
«Ιαπετίδες». 
Στη Τιτανομαχία ήταν αρχηγός των Τιτανιδών (γιων των 
Τιτάνων) και μάλιστα ο δυνατότερος και ο επιδεξιότερος, που 
όμως μετά τη νίκη του ο Δίας τον τιμώρησε για πάντα 
υποχρεώνοντας τον να φέρει στους ώμους του τον Ουράνιο 
θόλο (Ουρανό, βλέπε και Ουράνια σφαίρα). 
Επειδή τη "θεία τιμωρία" αυτή την υπέμενε με θαυμαστή και 
παραδειγματική εγκαρτέρηση έλαβε το όνομα Άτλας (εκ του α 
και του τλάν = τα πάντα υπομένοντας). Για τον λόγο αυτόν 
στεκόταν ο Άτλας επί της κορυφής μεγάλου όρους της Αφρικής, 
το οποίο πήρε το όνομά του. 
Εκεί τον βρήκε και ο Ηρακλής όταν τον «διέταξε» ο Ευρυσθέας 
να φέρει τα μήλα των Εσπερίδων και που επειδή, κατά 
συμβουλή του Προμηθέα, δεν ήθελε να πάει ο ίδιος στο κήπο 
των Εσπερίδων, αντικατέστησε τον Άτλαντα στα βαριά 
καθήκοντά του για όσο χρόνο εκείνος θα έλειπε. Όταν όμως ο 
Άτλας επέστρεψε με τα πολύτιμα φρούτα δεν ήθελε να κρατήσει 
τον ουρανό. Τότε προσποιούμενος ο Ηρακλής ότι θέλει λίγο 
βοήθεια για να κρατήσει τον θόλο καλύτερα κατάφερε να αφήσει 
στον Άτλαντα όλο το βάρος και έτσι να συνεχίσει τη τιμωρία του. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Titanen_Atlas,_Nordisk_familjebok.png


Ποίηση  και  Αστρονομία 
ΑΡΑΤΟΣ (305 - 240 π.Χ.) 

                                                                                         ΑΡΑΤΟΥ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

     Τῶν ὁ μὲν ἐγγύθεν ἐστὶ κατερχομένου βορέαο.     Ἐν δέ οἱ ἀμφότεραι κεφαλαὶ Διδύμων φορέονται, 

    ἐν δέ τε γούνατα κεῖται ἀρηρότος Ἡνιόχοιο,    λαιὴ δὲ κνήμη καὶ ἀριστερὸς ὦμος ἐπ' αὐτῷ 

    Περσέος, Ἀνδρομέδης δὲ μέσην ἀγκῶνος ὕπερθεν    δεξιτερὴν ἐπέχει· τὸ μέν οἱ θέναρ ὑψόθι κεῖται         

    ἀσσότερον βορέαο, νότωι δ' ἐπικέκλιται ἀγκών.    Ὁπλαὶ δ' Ἵππειοι, καὶ ὑπαύχενον Ὀρνίθειον 

    ἄκρηι σὺν κεφαλῆι, καλοί τ' Ὀφιούχεοι ὦμοι    αὐτὸν δινεύονται ἐληλάμενοι περὶ κύκλον, 

    ἡ δ' ὀλίγον φέρεται νοτιωτέρη, οὐδ' ἐπιβάλλει, Παρθένος, ἀλλὰ Λέων καὶ Καρκίνος· οἱ μὲν ἅμ' ἄμφω 

    ἑξείης κέαται βεβλημένοι, αὐτὰρ ὁ κύκλος    τὸν μὲν ὑπὸ στῆθος καὶ γαστέρα μέχρι παρ' αἰδῶ 

    τέμνει, τὸν δὲ διηνεκέως ὑπένερθε χελείου    Καρκίνον, ἧχι μάλιστα διχαιόμενόν κε νοήσαις  

    ὀφθόν, ἵν' ὀφθαλμοὶ κύκλου ἑκάτερθεν ἴοιεν.    Τοῦ μὲν ὅσον τε μάλιστα δι' ὀκτὼ μετρηθέντος 

    πέντε μὲν ἔνδια στρέφεται καθ' ὑπέρτερα γαίης,    τὰ τρία δ' ἐν περάτηι, θέρεος δέ οἱ ἐν τροπαὶ εἰσιν. 

    Ἀλλ' ὁ μὲν ἐν βορέω περὶ Καρκίνον ἐστήρικται.         

Ο Άρατος ο Σολεύς ήταν Αλεξανδρινός ποιητής. Ο Άρατος ασχολήθηκε και με τα 
μαθηματικά και με την αστρονομία. Έγραψε τα «Φαινόμενα», αστρονομικό και 
μετεωρολογικό ποίημα που προκάλεσε το θαυμασμό των συγχρόνων του. Κάτω 
βλέπουμε μερικούς στίχους όπου αναφέρεται σε κάποιους αστερισμούς. 



ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ 



Φιλοσοφία  και  Αστρονομία 
 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

Σάμος (570 – 490 π.Χ.)  

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
(Στάγειρα 384 –  

Χαλκίδα 322 π.Χ.) 
 

Τα τέσσερα στοιχεία είναι:  
γη, ύδωρ, αήρ και πυρ 

ΠΛΑΤΩΝ 
Αθήνα (427 - 347 π.Χ.)  

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ  ΣΥΜΠΑΝ 

"Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω" 



Στον Πυθαγόρα και τους μαθητές του οφείλουμε την εξήγηση των εκλείψεων και των 

φάσεων της Σελήνης. Διατύπωσαν δε για πρώτη φορά νόμους για την κίνηση των 

πλανητών και την απόσταση τους από τον Ήλιο. Δημιούργησε ένα αστρονομικό σύστημα 

θέτοντας μια κεντρική εστία πυρός ως «εστία του παντός», γύρω από την οποία 

περιφέρονται τα ουράνια σώματα, συμπεριλαμβανομένων του Ήλιου, της Γης και της 

Αντίχθωνος, η οποία περιλάμβανε το μη ορατό μέρος της Γης. Λέγεται ότι εφηύρε την 

«αρμονία των σφαιρών» και ότι αναγνώρισε πως ο Αυγερινός και ο Αποσπερίτης είναι 

ουσιαστικά ένα και το αυτό αντικείμενο (η Αφροδίτη). 

Ο Πλάτωνας  εκτός από φιλόσοφος άσκησε μεγάλη επίδραση στην εποχή του και σαν 

αστρονόμος. Θεωρούσε την αστρονομία κλάδο των μαθηματικών ενώ στην Πολιτεία 

περιέγραψε την κίνηση των ουρανίων σωμάτων με την βοήθεια περιστρεφόμενων 

σφονδύλων. Θεωρούσε το σύμπαν σφαιρικό και τη Γη να κατέχει το κέντρο του. Στο τέλος 

της ζωής του, όμως σύμφωνα με τον Πλούταρχο, αφού διάβασε τα έργα του  Φιλόλαου 

μετάνιωσε που έβαλε τη Γη στο κέντρο του κόσμου. 

Ο Αριστοτέλης  μαζί με τον δάσκαλό του Πλάτωνα αποτελεί τη φωτεινή δυάδα της 

φιλοσοφικής σκέψης του αρχαίου κόσμου. Οι αστρονομικές αντιλήψεις του Αριστοτέλη 

ίσχυαν μέχρι την Αναγέννηση με τη μορφή του γεωκεντρικού συστήματος του Πτολεμαίου 

και αντικαταστάθηκαν από το ηλιοκεντρικό σύστημα του Κοπέρνικου. 



Η Σχολή των Αθηνών  
του Ραφαήλ Σάντσιο  
1510-1511 Βατικανό 

 

 

 



Η Σχολή των Αθηνών 
 

• 1: Ζήνων ο Κιτιεύς  2: Επίκουρος  3: (Φεδερίκος II, Δούκας της Μάντοβα;)  4: Αναξίμανδρος ή 

Εμπεδοκλής;  5: Αβερρόης  6: Πυθαγόρας  7: Αλκιβιάδης ή ο Αλέξανδρος ο Μέγας;  8: Αντισθένης ή ο 

Ξενοφών;  9: Υπατία  10: Αισχίνης ή ο Ξενοφών;  11: Παρμενίδης;  12: Σωκράτης  13: Ηράκλειτος        

14: Πλάτων  15: Αριστοτέλης  16: Διογένης της Σινώπης  17: Πλωτίνος  18: Ευκλείδης ή ο Αρχιμήδης     

19: Ζωροάστρης  20: Κλαύδιος Πτολεμαίος; R: Απελλής  21: Πρωτογένης 



ΜΕΓΑΛΟΙ  ΑΡΧΑΙΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ   ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ 

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ         ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ             ΙΠΠΑΡΧΟΣ            ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ             ΥΠΑΤΙΑ  

ΘΑΛΗΣ          ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ         ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ                   ΕΥΔΟΞΟΣ     ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ  



Χάρτης της αρχαίας Ελλάδας και των κυριοτέρων 
πόλεων και αποικιών της 

Αλεξάνδρεια 

Στάγειρα 



Ο Θαλής ο Μιλήσιος 
(περ 630/635 π.Χ. - 543 π.Χ.) 

Είναι ο αρχαιότερος προσωκρατικός φιλόσοφος, ο πρώτος των επτά σοφών της αρχαιότητας, 

μαθηματικός, φυσικός, αστρονόμος, μηχανικός, μετεωρολόγος και ιδρυτής της Μιλησιακής 

σχολής της φυσικής φιλοσοφίας. Φαίνεται πως οι Έλληνες εγνώριζαν τις αστρονομικές 

μεθόδους άλλων λαών (τών Χαλδαίων, τών Αιγυπτίων και άλλων) αλλά δεν τις προτιμούσαν  

τουλάχιστον αυτούσιες. Ο Θαλής προσπάθησε να κατανοήσει τον κόσμο μέσα από τα μάτια 

της επιστήμης και να εξηγήσει φυσικά φαινόμενα όπως  λ.χ. την Έκλειψη Ηλίου (πρόβλεψε 

την ολική έκλειψη Ηλίου του 585 π.Χ.), χωρίς να χρησιμοποιεί αναφορές στην μυθολογία, 

όπως γινόταν μέχρι την εποχή του. Ο Θαλής ο Μιλήσιος υπήρξε ο πρώτος που προσπάθησε 

να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα με βάση φυσικές διαδικασίες. Στην κοσμολογία του 

φιλόσοφου σημαντικό ρόλο παίζει το νερό (ύδωρ). Του αποδίδονται δύο κοσμολογικές 

απόψεις: 1. Η Γη έχει τη μορφή ενός κυκλικού δίσκου που στηρίζεται στο νερό. 2.Το νερό είναι 

η αρχή των πάντων. Ο Θαλής ο Μιλήσιος ανακάλυψε τις τροπές (ηλιοστάσια), το ετερόφωτο 

της Σελήνης, καθώς και τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό, από τις ελκτικές ιδιότητες του 

ορυκτού μαγνητίτη και του ήλεκτρου (κεχριμπάρι). 



Ο Αναξίμανδρος 
 (611 π.Χ. - 546 π.Χ.) 



Ο κόσμος του Αναξίμανδρου 

Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος ο πρόδρομος της θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης. 
«Ισχυρίζεται (ο Αναξίμανδρος) ότι το στοιχείο που από το «άπειρον» γεννάει το 
θερμό και το ψυχρό σύμφωνα με τη διαδικασία γένεσης αυτού του κόσμου είναι 
αποχωρισμένο και ότι από αυτό γεννιέται μια σφαίρα φωτιάς που περιβάλλει τον 
αέρα γύρω από τη γη, όπως ο φλοιός κάποιου δέντρου- όταν αυτή η σφαίρα 
έσκασε και αποτέλεσε μερικούς κύκλους, δημιουργήθηκαν ο ήλιος, η σελήνη και 
τα άστρα».  



Ο Αναξαγόρας  
( 500 π.Χ.-428π.Χ.) 

Ήταν σπουδαίος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και αστρονόμος. Για τη Γη ο Αναξαγόρας πιστεύει 

πως έχει τυμπανοειδές σχήμα, και πως συγκρατείται στον αέρα, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. 

Για τον Ήλιο, ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει πως ο Αναξαγόρας τον θεωρεί ως διάπυρο λίθο, ενώ 

το μέγεθός του είναι μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. 

Για τη Σελήνη, ο φιλόσοφος πιστεύει πως είναι ετερόφωτη, αλλά τη θεωρεί ως μια δεύτερη Γη 

που κατοικείται από ανθρώπους και άλλα όντα. (κατά τον Πλάτωνα) 

Για τα άστρα, πιστεύει ότι αυτά έχουν όμοια μορφή με αυτή του Ηλίου. 

Για τους κομήτες, θεωρεί πως είναι πλανήτες, οι οποίοι εκπέμπουν φλόγες, τους διάττοντες 

αστέρες θεωρεί ως "σπινθήρες" που εκτινάσσονται από τον αέρα, και για τους μετεωρίτες, ο 

Αναξαγόρας πιστεύει ότι είναι λίθοι που στροβιλίζονται και έλκονται από τη Γη. 



Μέτων ο Αθηναίος (5ος π.Χ. αιώνας) 

Μετωνικός κύκλος 
 Ο Μέτωνας ήταν Έλληνας μαθηματικός, αστρονόμος, γεωμέτρης και μηχανικός, ο 

οποίος έζησε στην Αθήνα τον 5ο π.Χ. αιώνα. Είναι περισσότερο γνωστός για τους 
υπολογισμούς που αφορούν τον επώνυμο Μετωνικό κύκλο, τον οποίο εισήγαγε το 432 
π.Χ. στο σεληνιακό Αττικό ημερολόγιο.Το ημερολόγιο του Μέτωνα υποθέτει ότι 19 
ηλιακά έτη είναι ίσα με 235 σεληνιακούς μήνες, που ισούνται με 6940 ημέρες. Εφόσον 
12 σεληνιακοί μήνες ισούνται με 354,367 ημέρες, περίπου 11 ημέρες λιγότερες από 
ένα ηλιακό έτος, προσέθεταν  σεληνιακούς μήνες στο τέλος του κύκλου για να 
αποφευχθεί η συσσώρευση του σφάλματος. Έτσι τα έτη 3,6,8,11,14,17 και 19 του 
κύκλου είχαν 13 αντί για 12 μήνες. 
Το σύστημα αυτό προέκυψε από υπολογισμούς που έκανε ο Μέτων με βάση δικές του 
και παλιότερες αστρονομικές παρατηρήσεις και επιβεβαίωσε ο Αρίσταρχος 152 χρόνια 
αργότερα. Ο Έλληνας αστρονόμος Κάλλιπος συνέχισε το έργο του Μέτωνα, 
προτείνοντας τον Καλλίπου κύκλο. Ο Καλλίπου κύκλος έχει διάρκεια 76 ετών - περίπου 
4 φορές μεγαλύτερη από τον Μετωνικό κύκλο, με μία λιγότερη ηλιακή ημέρα στον 
πλήρη κύκλο. Κατά ειρωνικό τρόπο, ενώ ο Μετωνικός κύκλος υπερεκτιμά τη διάρκεια 
ενός ηλιακού έτους κατά 5 λεπτά, ο κύκλος του Καλλίπου υποεκτιμά τη διάρκεια του 
ηλιακού έτους κατά 11 λεπτά, και ως εκ τούτου παράγει αποτελέσματα τα οποία είναι 
λιγότερο ακριβή από εκείνα που παράγονται με τη χρήση του Μετωνικού κύκλου. 
Ο αρχαιότερος γνωστός αστρονομικός υπολογιστής του κόσμου, ο Μηχανισμός των 
Αντικυθήρων (2ος αιώνας π.Χ.), εκτελεί υπολογισμούς με βάση τόσο τον Μετωνικό 
όσο και τον κύκλο του Καλλίπου, με ξεχωριστό πίνακα για τον κάθε ένα. 
 



Μέτων ο Αθηναίος  
Η ανακάλυψη αυτή του Μέτωνος ουσιαστικά αποκαθιστά τη σχέση μεταξύ του σεληνιακού 
και ηλιακού έτους διευκολύνοντας σημαντικά τον υπολογισμό των φάσεων της Σελήνης 
και των εξ αυτών εξαρτωμένων εκκλησιαστικών εορτών, όπως της Ανάστασης (Πάσχα) 
και των δι΄ αυτού κινητών εορτών. Αποτέλεσε τη βάση για το Ελληνικό Ημερολόγιο, μέχρι 
την υιοθέτηση του Ιουλιανού Ημερολογίου το 46 π.Χ..  
Σύμφωνα με μαρτυρίες αρχαίων ιστορικών, ο Μέτωνας εγκατέστησε στην Πνύκα το 
πρώτο ἡλιοτρόπιον ή ἡλιοσκόπιον της Αθήνας, τα θεμέλια του οποίου είναι ακόμα ορατά 
ακριβώς πίσω από το βήμα της Πνύκας, του αρχαίου βουλευτηρίου. O Μέτωνας 
προσδιόρισε τις ημερομηνίες των ισημεριών και τα ηλιοστάσια με βάση τη συγκεκριμένη 
θέση του ηλιοσκοπίου. Από τη θέση αυτή η ανατολή του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο 
φαίνεται από την κορυφή του Λυκαβηττού, ενώ έξι μήνες αργότερα, κατά το χειμερινό 
ηλιοστάσιο, ο ήλιος ανατέλλει από την κορυφή του Υμηττού. Η ετήσια φαινομενική 
μετακίνηση του ήλιου στον ορίζοντα δημιουργεί ένα τόξο 60°, η διχοτόμος του οποίου 
ευθυγραμμίζεται με το βράχο της Ακρόπολης. Ο ακριβής προσδιορισμός του θερινού 
ηλιοστασίου ήταν σημαντικός για τους αρχαίους Αθηναίους, διότι η πρώτη σελήνη μετά το 
θερινό ηλιοστάσιο όριζε την αρχή του νέου έτους και την έναρξη του Εκατομβαιώνος.  

 



Εύδοξος ο Κνίδιος 
( 409 π.Χ.-356π.Χ.) 

Ο Εύδοξος ήταν Έλληνας μαθηματικός, αστρονόμος, φιλόσοφος και γεωμέτρης. Θεωρείται 

ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς της ελληνικής αρχαιότητας, εφάμιλλος του 

Αρχιμήδη. Ο Εύδοξος ήταν διάσημος αστρονόμος. Η Σχολή που ίδρυσε στο Κύζικο άκμασε για 

πολύ καιρό και τα γραπτά του χρησίμευσαν για πρωτότυπο στη συλλογή «Μικρή 

Αστρονομία», που παρουσίαζε σε γεωμετρική μορφή το σύνολο των θεωρημάτων που 

αναφέρονται στη σφαίρα και στην ημερήσια περιστροφή. Πρώτος αυτός εφάρμοσε τη 

μέθοδο, που ακολούθησε ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, για να υπολογίσει την απόσταση της Γης 

από τη Σελήνη και τον Ήλιο. Και το κυριότερο συνέλαβε την πρώτη γεωμετρική θεωρία για 

την κίνηση των πλανητών (με ομόκεντρες σφαίρες που περιστρέφονται η μια μέσα στην 

άλλη). Όμως, σαν παρατηρητής δεν πρόφτασε μέσα στη σύντομη και τόσο γεμάτη ζωή του 

να κάνει πολλά πράγματα, αλλά ακόμα κι εκεί κατάφερε να τελειοποιήσει τους τρόπους για 

τον καθορισμό της ώρας με τη λεγόμενη «αράχνη». Στο έργο του «Φαινόμενα και Διοσημία» 

περιέγραφε τους αστερισμούς του Ισημερινού και των Τροπικών και έδωσε όνομα στους 

σχηματισμούς τους. Παράλληλα έδινε και οδηγίες προς τους γεωργούς, τους ποιμένες και 

τους ναυτιλλόμενους για την πρακτική χρησιμοποίηση των αστερισμών.  



Εύδοξος ο Κνίδιος 
 

Τα παραπάνω κείμενα είναι γραμμένα σε 
πάπυρο, που βρέθηκε στην Αίγυπτο το 
1778. Έχουν γραφεί σχεδόν δύο αιώνες 
μετά τον Εύδοξο και στηρίζονται στα έργα 
του. Αναφέρονται στις σημαντικότατες 
παρατηρήσεις του για τις «εγλείψεις» 
(=εκλείψεις) του Ήλιου και της Σελήνης. 

Οι τρεις μορφές της Ιπποπέδης του 
Εύδοξου: Η μορφή 3, το ανεστραμμένο 
οκτώ, είναι εκείνη, με την οποία 
ερμηνευόταν η φαινομένη τροχιά των 
πλανητών. 



Ήταν Έλληνας αστρονόμος και μαθηματικός, που 

γεννήθηκε στη Σάμο. Είναι ο πρώτος επιστήμονας 

ο οποίος πρότεινε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του 

Ηλιακού Συστήματος, θέτοντας τον Ήλιο και όχι τη 

Γη, στο κέντρο του γνωστού Σύμπαντος.                                                      

ΜΕΓΑΛΟΙ  ΑΡΧΑΙΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ   ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ 
Αρίσταρχος ο Σάμιος  

(310 – 230 π.Χ.) 

Η μοναδική εργασία του Αρίσταρχου η οποία 
έχει διασωθεί μέχρι σήμερα, «Περί μεγεθών και 
αποστημάτων Ηλίου και Σελήνης» (Περί των 
μεγεθών και αποστάσεων του Ήλιου και της 
Σελήνης), βασίζεται σε γεωκεντρικό μοντέλο. 
Παρόλα αυτά, γνωρίζουμε από διάφορες 
παραπομπές ότι ο Αρίσταρχος είχε γράψει ένα 
άλλο βιβλίο στο οποίο πρότεινε την εναλλακτική 
υπόθεση του ηλιοκεντρικού μοντέλου. 



Αρίσταρχος ο Σάμιος: υπολογισμός απόστασης  
Γης – Σελήνης 

Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος βασίστηκε σε μια σεληνιακή έκλειψη για να εκτιμήσει τη διάμετρο της Σελήνης. 

Αργότερα ο Ίππαρχος ήλθε να βελτιώσει την εκτίμηση αυτή. Κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης της Σελήνης, 

όταν η Σελήνη εισέρχεται στη σκιά της Γης βλέπουμε την παρακάτω εικόνα.  Αν  s=ακτίνα  του κύκλου της 

σκιάς της Γης και a=η ακτίνα της Σελήνης, το μαθηματικό πρόβλημα που τίθεται είναι να βρούμε τον λόγο 

s/a  . Αν ο Ήλιος απέχει από τη Γη απόσταση n φορές μεγαλύτερη απ’ ότι η Σελήνη, τότε μπορούμε να 

γράψουμε: SE=n•EM ή σύμφωνα με τους παραπάνω συμβολισμούς : n=SE/EM=D/d   (1) Όπως μπορούμε να 

διαπιστώσουμε από την παρατήρηση των ηλιακών εκλείψεων, ο Ήλιος και η Σελήνη έχουν την ίδια 

φαινόμενη διάμετρο, διότι φαίνονται υπό την ίδια (περίπου) γωνία στον ουρανό. 

Συνεπώς: γωνία(AES)=γωνία(ΜΕΝ) Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι τα τρίγωνα ASE και ΝΜΕ είναι όμοιαΈτσι 

από την ομοιότητα των τριγώνων και βάσει της εξίσωσης (1) έχουμε ΑΕ/ΝΕ=AS/NM=SE/ME=n  Οπότε  

n=AS/MN=R/a       (2) Τα τρίγωνα ATF και FPK είναι επίσης όμοια, οπότε παίρνουμε τις αναλογίες  

TF/PK=AT/FP ή SE/EM=AT/FP=(SA-TS)/(FE-PE) ή SE/EM=(SA-FE)/(FE-KM)      (3)  



Υπολογισμός απόστασης Γης – Σελήνης 
Aν εισάγουμε στην εξίσωση (3) τα σύμβολα που καθορίσαμε για τα χαρακτηριστικά μήκη του προβλήματος 

και λάβουμε υπόψη τις εξισώσεις (1) και (2), καταλήγουμε στη σχέση D/d=n=(R-r)/(r-s)   (4)  Mπορούμε να 

αναδιατάξουμε τους όρους της εξίσωσης (4) και να πάρουμε  a(1 + s/a) = r(1 + 1/n)  (5)                                                        

Όσον αφορά την παραπάνω εξίσωση ο λόγος  s/a υπολογίζεται με τον τρόπο που περιγράφηκε στην αρχή 

κατά την διάρκεια μιας μερικής έκλειψης της Σελήνης.                                                                                                                                 

Στον αριθμό n που εκφράζει τον λόγο της απόστασης Γης – Ήλιου προς την απόσταση Γης – Σελήνης,                            

ο Αρίσταρχος είχε δώσει την τιμή  20  και γι’ αυτό έκανε αρκετά μεγάλο σφάλμα στον υπολογισμό του.                                                                             

Η πραγματική τιμή του είναι πολύ μεγαλύτερη, οπότε ο λόγος 1/n είναι πολύ μικρός σε σχέση με την μονάδα 

και μπορεί να παραληφθεί από την εξίσωση (5). 

Η ακτίνα της Γης  r  μπορεί να υπολογιστεί με την κλασσική μέθοδο του Ερατοσθένη και τριγωνομετρικά  

καταλήγουμε στη σχέση:                                                (6)  

 

O Ίππαρχος  χρησιμοποίησε τις τιμές  s/a = 8/3 και ψ = 31´ Έτσι οδηγήθηκε στην σχέση d≈a•220  Για την 

ακτίνα r της Γης, υιοθέτησε την τιμή των 6500 km του Ερατοσθένη. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή την τιμή 

παίρνουμε από την εξίσωση (6) για την ακτίνα της Σελήνης  a≈1773 km  οπότε η απόσταση Γης-Σελήνης θα 

είναι d≈390000 km !!!  Oι παραπάνω τιμές βρίσκονται πολύ κοντά στις τιμές που είναι αποδεκτές σήμερα 

(ακτίνα Σελήνης = 1738 km και η απόσταση Γης – Σελήνης κυμαίνεται μεταξύ 356000 km έως 466700 km) 



Απολλώνιος ο Περγαίος 
( 260 π.Χ.-179π.Χ.)  

Στην Αστρονομία υπήρξε ο πρώτος θεωρητικός, 

υποστηρικτής κατά άλλους του γεωκεντρικού 

συστήματος και κατά τον Ιππόλυτο του ηλιοκεντρικού, 

καθώς επίσης και εισηγητής των «έκκεντρων κύκλων 

και επικύκλων», για την ερμηνεία των κινήσεων του 

ουρανού και των πλανητών κατά τρόπο σύμφωνο με 

τις παρατηρήσεις. Συνέταξε πίνακες για την Σελήνη και 

υπολόγισε τον λόγο του μήκους του κύκλου προς την 

διάμετρο του (τον αριθμό π) με μεγάλη προσέγγιση. 

Υπήρξε ο εφευρέτης και κατασκευαστής του πρώτου 

ηλιακού ρολογιού και υπολόγισε την απόσταση Γης - 

Σελήνης σε 50.000 στάδια (1 στάδιο = 185,15 μέτρα). 

O Απολλώνιος είναι αυτός 
που επινόησε τον επίκυκλο 
για τη τροχιά των πλανητών 



Ερατοσθένης ο Κυρηναίος 
 (Κυρήνη 276 π.Χ. – Αλεξάνδρεια 194 π.Χ.) 
ΜΕΤΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ  ΤΗΣ  ΓΗΣ 

Ο Ερατοσθένης ήταν αρχαίος Έλληνας 
μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος, 
γεωδαίτης, ιστορικός και φιλόλογος. 
Θεωρείται ο πρώτος που υπολόγισε το 
μέγεθος της Γης και κατασκεύασε ένα 
σύστημα συντεταγμένων με παράλληλους 
και μεσημβρινούς. Ακόμα κατασκεύασε 
ένα χάρτη του κόσμου όπως τον 
θεωρούσε. 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, διαδεχόμενος τον 
Ζηνόδοτο. Από το 234 π.Χ και επί 
περίπου 40 χρόνια διετέλεσε υπεύθυνος 
της περίφημης αυτής βιβλιοθήκης και 
δίδαξε στο Μουσείο της. 

Με την ανωτέρω σχέση υπολόγισε την 
περίμετρο της Γης  



Ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα που πραγματοποιήθηκε στην ιστορία της ανθρωπότητας 

ήταν η μέτρηση της περιφέρειας της Γης από τον Ερατοσθένη τον 3 π.Χ. αιώνα. Ο Ερατοσθένης 

πληροφορήθηκε ότι στη Συήνη (σημερινό Ασουάν) ο ήλιος κατά το μεσημέρι του θερινού 

ηλιοστασίου ρίχνει τις ακτίνες του κάθετα στον ορίζοντα και φωτίζει τον πυθμένα ενός 

πηγαδιού. Την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια οι ακτίνες του ηλίου σχηματίζουν μια γωνία 7ο με 

την κατακόρυφο του τόπου. Ο Ερατοσθένης γνώριζε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων 

ήταν περίπου 805 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Ερατοσθένης ανέθεσε σε κάποιον 

επαγγελματία "βηματιστή" να διατρέξει την απόσταση και να τη μετρήσει . Στη συνέχεια 

υπολόγισε, όπως φαίνεται στο  προηγούμενο σχήμα, με αξιοζήλευτη ακρίβεια την περιφέρεια 

της γης. 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. 

Ερατοσθένης ο Κυρηναίος 
ΜΕΤΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ  ΤΗΣ  ΓΗΣ 



Ο κόσμος σύμφωνα με τον 
Ερατοσθένη 220 π.Χ. 



Ο Ίππαρχος ο Ρόδιος   
ή ο Νικαεύς (190 - 120 π.Χ.) 

 
Ήταν Έλληνας αστρονόμος, γεωγράφος, χαρτογράφος 
και μαθηματικός, θεωρούμενος από αρκετούς ως ο 
«πατέρας της Αστρονομίας». Τα έξι κορυφαία πάντως 
επιτεύγματά του ήταν: 
 
1. Από τον 2ο αιώνα π.Χ. υπολόγισε πως το ηλιακό ή 
τροπικό έτος είναι 365,242 ημέρες όταν σήμερα τα 
σύγχρονα ατομικά ρολόγια τον επιβεβαιώνουν 
υπολογίζοντάς το σε 365, 242199 ημέρες!                        
2. Η ανακάλυψη της μεταπτώσεως των ισημεριών. 
3. Υπολόγισε τη διάμετρο της Σελήνης και τη 
κυμαινόμενη απόστασή της από τη Γη.  
4. Η δημιουργία του πρώτου καταλόγου αστέρων, 
τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. 
5. Η επινόηση της κλίμακας των μεγεθών των αστέρων 
από τη μέτρηση της φωτεινότητάς των, που 
χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα από όλους τους 
αστρονόμους του κόσμου. 
6. Το 134 π.Χ. ο Ίππαρχος ανακάλυψε ένα αστέρα που 
δεν υπήρχε πριν (πιθανόν κομήτη) στον αστερισμό του 
Σκορπιού, τότε διατύπωσε την αρχή της αστρονομίας 
ότι "οι αστέρες δεν είναι αιώνιοι στον ουρανό". 
O Ίππαρχος είναι ο εφευρέτης του Αστρολάβου ενώ 
τελειοποίησε τη Διόπτρα και άλλα παλαιότερα 
αστρονομικά όργανα. 
 



Ο Ίππαρχος ο Ρόδιος και η ανακάλυψη της 
μεταπτώσεως των ισημεριών. 

 Λέγεται ότι χρημάτισε διευθυντής του Μουσείου της Αλεξάνδρειας επί 20 χρόνια γεγονός που του έδωσε 

την ευκαιρία να μελετήσει με προσοχή όλες τις πληροφορίες που ήσαν συγκεντρωμένες στην Μεγάλη 

Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη από προηγούμενους ερευνητές. Παρατηρήσεις και έρευνες από τους 

Βαβυλώνιους έως τον Μέτωνα (5ος αι. π. Χ.) και από τον Αρίσταρχο (310-250 π. Χ.) έως τον Αρίστυλλο (3ος 

αι. π. Χ.) και τον Τιμόχαρη (3ος αι. π.Χ.). Συγκρίνοντας τις δικές του παρατηρήσεις με τις μετρήσεις που 

βρήκε στο αρχείο του αστεροσκοπείου ανακάλυψε ότι τα άστρα μετακινούνται από την θέση τους κατά 1/72 

της μοίρας κάθε χρόνο! Με τις συγκριτικές του δηλαδή παρατηρήσεις o Ίππαρχος είχε ανακαλύψει την 

«μετάπτωση των ισημεριών»! 

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της ανακάλυψης αυτής αρκεί να επισημάνουμε ότι το φαινόμενο αυτό 

οφείλεται σε μια απειροελάχιστη κυκλική κίνηση του άξονα της Γης (που περιστρέφεται σαν μια σβούρα η 

οποία είναι έτοιμη να πέσει) και η οποία χρειάζεται 25.800 χρόνια περίπου για να συμπληρωθεί! Ανακάλυψε 

δηλαδή ότι το εαρινό ισημερινό σημείο μετακινείται πάνω στην εκλειπτική, με φορά αντίθετη των ζωδίων, 

50 δευτερόλεπτα του ενός λεπτού της μοίρας κάθε χρόνο. Πράγμα που σημαίνει ότι με την πάροδο των 

αιώνων αλλάζει σιγά-σιγά και το άστρο που σημαδεύει τον Βόρειο Ουράνιο Πόλο. Γιατί άλλος είναι σήμερα 

ο «Πολικός Αστέρας» που βλέπουμε στον ουρανό (Κυνόσουρα ή άλφα Μικρής Άρκτου), άλλος ήταν ο 

Πολικός πριν από 5.000 χρόνια (Θουμπάν ή άλφα Δράκοντα) και άλλος θα είναι ο Πολικός σε 12.000 χρόνια 

(Βέγας ή άλφα Λύρας). 



Ίππαρχος ο Ρόδιος : υπολογισμός απόστασης Γης – Σελήνης 

με 3.476 χιλιόμετρα. Την ίδια περίοδο  όπως είδαμε (βλέπε 

Αρίσταρχο) υπολόγισε επίσης ότι η απόσταση της Σελήνης 

κυμαίνεται από 59 έως 67,3 γήινες ακτίνες, γι’ αυτό άλλωστε η 

Σελήνη στο περίγειο της φαίνεται μεγαλύτερη απ’ ότι στο απόγειό 

της. Χάρη στην υπομονή και την οξυδέρκειά του, προσδιόρισε την 

θέση του περιγείου και του απογείου του Ήλιου, υπολόγισε 

επακριβώς την διάρκεια του ηλιακού και αστρικού έτους 

(επιτρέποντας έτσι στον Σωσιγένη να δημιουργήσει 100 χρόνια 

αργότερα το Ιουλιανό ημερολόγιο), υπολόγισε επακριβώς την 

λόξωση της εκλειπτικής (κλίση του γήινου άξονα), ενώ απέδειξε 

επίσης και την ανισότητα της διάρκειας των εποχών. Για τους 

υπολογισμούς του αυτούς χρειάστηκε ένα νέο είδος 

μαθηματικών, και έτσι έγινε ο θεμελιωτής της τριγωνομετρίας.  

Ο Ίππαρχος κατόρθωσε να προσδιορίσει με μεγάλη ακρίβεια ότι το μέγεθος του ηλιακού ή τροπικού έτους είναι 
365,242 ημέρες όταν με την βοήθεια των σύγχρονων ατομικών μας ρολογιών ο σημερινός προσδιορισμός είναι 
365,242199! Το 129 π. Χ. μία ηλιακή έκλειψη τον βοήθησε να προσδιορίσει ότι η διάμετρος της Σελήνης είναι ίση με το 
1/3 της γήινης όταν οι σημερινές τιμές αναφέρουν την διάμετρο  
της Γης ίση με 12.756 χιλιόμετρα και την διάμετρο της Σελήνης ίση  



Κλαύδιος  Πτολεμαίος  ο  Αλεξανδρεύς  
(108 μ.Χ. –168 μ.Χ.) 

 
Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος ήταν βασικά ένας 
θεωρητικός ερευνητής που στήριξε τις απόψεις 
του σε μεγάλο βαθμό στις παρατηρήσεις και τα 
στοιχεία που είχε συγκεντρώσει ο Ίππαρχος 300 
χρόνια νωρίτερα. Είναι γνωστός κυρίως για το 
μεγάλο έργο του, τη «Μεγάλη Μαθηματική 
Σύνταξη», γνωστή και ως Αλμαγέστη (από την 
ονομασία που της έδωσαν οι Άραβες), η οποία 
περιείχε τις εργασίες πολλών Ελλήνων 
αστρονόμων, καθώς και τις δικές του μελέτες σε 
συνολικά 13 τόμους. Η Αλμαγέστη και το 
γεωκεντρικό του μοντέλο ήταν καθοριστικής 
σημασίας για περισσότερο από 1.400 χρόνια.  
Επίσης υπήρξε σπουδαίος γεωγράφος και 
χαρτογράφος. Στο έργο του «Γεωγραφία» 
συλλέγει το σύνολο των γεωγραφικών γνώσεων 
της εποχής του και το εμπλουτίζει με αναφορές 
ναυτικών, με αποτέλεσμα μία σχετικά ακριβή 
περιγραφή της Ευρώπης. 
 

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος υπολογίζει αστέρια  
με τετράντα και διαβήτη και ο μαθητής του  

τα σημειώνει στην ουράνια σφαίρα    



Κλαύδιος  Πτολεμαίος 
Η Μεγάλη Μαθηματική Σύνταξη ή Αλμαγέστη είναι ένα 
από τα πλέον σημαντικά επιστημονικά έργα που 
γράφτηκαν ποτέ. Πρόκειται για ένα αριστουργηματικό 
επιστημονικό σύγγραμμα, που αποτέλεσε το βασικό 
εγχειρίδιο της αστρονομίας για πάνω από 1400 χρόνια, 
και εξακολουθεί να είναι η κύρια πηγή της γνώσης μας 
για την αρχαία αστρονομία. Αποτελείται από 13 βιβλία 
που διασώθηκαν ολόκληρα. Το περιεχόμενο του έργου 
είναι η μελέτη του Ήλιου, της Σελήνης και των πλανητών, 
των αστέρων και της Μετάπτωσης των Ισημεριών και 
των εκλείψεων. 

Το Πτολεμαϊκό γεωκεντρικό 
μοντέλο είναι ένα 
κοσμολογικό μοντέλο, 
σύμφωνα με το οποίο η Γη 
βρίσκεται στο κέντρο του 
σύμπαντος και όλα τα άλλα 
ουράνια σώματα 
περιφέρονται γύρω της. 





Υπατία  
η Αλεξανδρινή 
(370-416 μ.Χ.) 

Ήταν Ελληνίδα νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός. Έζησε και 

δίδαξε στην Αλεξάνδρεια όπου και δολοφονήθηκε από όχλο που αποτελούνταν 

από φανατικούς χριστιανούς. Το λεξικό του Σούδα αποκαλύπτει ότι η Υπατία 

έγραψε ένα τόμο με τίτλο «Ο Αστρονομικός Κανών» καθώς επιδίωκε να μελετήσει 

και να εμβαθύνει περισσότερο στους τομείς των μαθηματικών του πατέρα της 

Θέωνα , απ’ ότι έκανε αυτός. Ένα από τα σημαντικά βιβλία του Πτολεμαίου είναι η  

Αλμαγέστη. Σχόλια πάνω στο Βιβλίο Τρία έχει κάνει ο Θέων, όπου λέει ότι το έργο 

είναι "…στην κριτική αναθεώρηση της φιλοσόφου Υπατίας, της κόρης μου. ". 

Υπάρχει η υπόθεση ότι η Υπατία είχε γράψει μέρη από αυτά τα Σχόλια. Επιπλέον 

σημείωμα στο λεξικό του Σούδα αναφέρει τους τίτλους των έργων της Υπατίας, 

ενώ έχουν χαθεί τμήματα αυτών όπου η Υπατία ανέλυε τους κώνους του 

Απολλώνιου και την αριθμητική του Διόφαντου.  



Υπατία  
η Αλεξανδρινή 

Η μεγάλη γνώση και η ευγένεια του χαρακτήρα της Υπατίας, που είχε 

αναλάβει τη διεύθυνση του Μουσείου (έτσι ονομαζόταν η φιλοσοφική 

Νεοπλατωνική σχολή στην Αλεξάνδρεια), προσέλκυσαν πάρα πολλούς 

μαθητές. H Υπατία έλαμψε στην πνευματική ζωή της  υστερορωμαϊκής 

Αλεξάνδρειας με την ευγλωττία, την ομορφιά, τα πνευματικά της 

χαρίσματα. Έγινε σύμβολο της θετικής γνώσης σε χρόνους όπου ο 

χριστεπώνυμος ζήλος ταύτιζε το φιλέρευνο πνεύμα με την πλάνη και τη 

μαγεία. Η Υπατία ήταν ο τελευταίος μάρτυρας της φιλοσοφίας στην 

Αλεξάνδρεια. Τα έργα της χάθηκαν και το όνομά της παραμελήθηκε για 

αιώνες. Δεν παύει όμως να ανήκει στους μάρτυρες της ελεύθερης σκέψης 

και στα θύματα της μισαλλοδοξίας και του θρησκευτικού φανατισμού. 



ΑΡΧΑΙΑ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ 

Ο Ίππαρχος ο Ρόδιος με 
διόπτρα, ουράνια σφαίρα, 
σφαιρικό αστρολάβο  και 

επίπεδο αστρολάβο 

Η Αστρονομία και ο Πτολεμαίος 
με τετράντα και ουράνια σφαίρα 

Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων 



ΑΡΧΑΙΑ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ 

Ο υπολογιστικός μηχανισμός 
των Αντικυθήρων 

Η σκάφη του 
Αρίσταρχου 

Το παραλλακτικόν   
όργανο του Πτολεμαίου 

Η πλινθίς του 
Ιππάρχου Η διόπτρα του 

Ήρωνος 

Η τετραπήχης διόπτρα 
του Αρχιμήδη 

Ο πλανητικός εξομοιωτής  
του Ευδόξου Κρίκοι 

Γνώμονας 

Επίπεδος 
Αστρολάβος 

Σφαιρικός 
Αστρολάβος του 

Ιππάρχου 
 

Η ουράνια 
σφαίρα 



O Υπoλoγιστής των Αντικυθήρων 

Τo 80 π.Χ. κατασκευάστηκε στη Ρόδo, στη Σχoλή τoυ Απoλλώνιoυ, ένα εκπληκτικό όργανo, μoναδικό από 

κάθε άπoψη στην ιστoρία της παγκόσμιας τεχνoλoγίας. Πρόκειται για τoν γνωστό «Υπoλoγιστή των 

Αντικυθήρων», μηχανισμό πoυ, μαζί με άλλα σημαντικά ευρήματα, βρέθηκε στo ναυάγιo των Αντικυθήρων. 

Aνελκύστηκε τo 1901 από σφoυγγαράδες της Σύμης. O μηχανισμός έφερε συνoλικά 30 διαφoρετικά 

γρανάζια, κατασκευασμένα στo χέρι, τα oπoία έμπαιναν σε λειτoυργία από έναν άξoνα πoυ βρισκόταν στo 

πλάι τoυ μηχανισμoύ και έδειχναν τις κινήσεις τoυ ήλιoυ και της σελήνης στo Ζωδιακό. Τo όργανo, 

εκπληκτικής oμoρφιάς και επιστημoνικής σύλληψης, απoτελεί την πεμπτoυσία της παράδoσης στoυς 

μηχανισμoύς με γρανάζια πoυ αναπτύχθηκε κατά την ελληνιστική περίoδo. Πρόγoνός τoυ θεωρείται η 

Oυράνια Σφαίρα ή Oυράνιoς Πόλoς, τoυ Αρχιμήδη. Δυστυχώς, δεν γνωρίζoυμε τoν κατασκευαστή τoυ.  
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Μινωϊκός ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής 
Το πρώτο ηλιακό ρολόι και αναλογικό υπολογιστή γεωγραφικού πλάτους και εκλείψεων, που 

προηγείται του μηχανισμού των Αντικυθήρων κατά 1.400 χρόνια (15ος αιώνας π.χ.)  και είχε 

βρεθεί το 1898 στο Παλαίκαστρο Σητείας, . Είναι διαστάσεων πυξίδας, αλλά έχει και «γιγάντιο 

αδελφό»: το πασίγνωστο Στόουνχεντζ! Πρόκειται για έναν μικρό, φορητό, αναλογικό 

υπολογιστή που προσδιορίζει όλες τις εκλείψεις και κάνει την ίδια δουλειά με τον Μηχανισμό 

των Αντικυθήρων, τον οποίο μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε τον αρχαιότερο υπολογιστή», 

δηλώνει ο ερευνητής δρ Μηνάς  Τσικριτσής. «Επιπλέον, όμως», συμπληρώνει, «ο υπολογιστής 

αυτός έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει το γεωγραφικό πλάτος. Είναι ένα όργανο που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη ναυσιπλοΐα αλλά και στην Αστρονομία».  



«Πατέρες» του ηλιακού ημερολογίου οι Μινωΐτες  
Αποτύπωση ηλιακού ημερολογίου σε μινωικό σφραγιστικό εύρημα του 2200 π.Χ. , 

που βρέθηκε πριν από 40 χρόνια στις Αρχάνες, στην ευρύτερη περιοχή της Κνωσού 

κατασκευασμένο από δόντι ιπποποτάμου. «Οι 12 κοιλότητες που φέρει το σφράγισμα 

είναι συμβολισμοί σελήνης, είναι ο χρόνος, οι 12 μήνες» Δεκαεννέα αιώνες πριν από 

τους Βαβυλώνιους είχαν ανακαλύψει το ηλιακό ημερολόγιο οι Μινωίτες, όπως λέει ο 

ερευνητής-καθηγητής Μηνάς Τσικριτζής. Οπως ο ίδιος εξηγεί, στο σφράγισμα 

καταγράφονται οι ημέρες με χαραγμένες κάθετες γραμμές, ενώ στο κέντρο υπάρχει 

μια απεικόνιση που το σχήμα της θυμίζει με μια απλή ματιά αυτό της Κρήτης. 

Το σφράγισμα αποτυπώνει το 
νησί των Μινωιτών στο κέντρο 
και το πλήθος των ημερών που 
περνά γύρω γύρω τους. 
Πιστεύουμε ότι οι αριθμητικές 
πράξεις επαληθεύουν το 
αποτέλεσμα των 365,3 ημερών 
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Οι πρώτοι υπολογιστές κύησης ... από τους 
Κυκλαδίτες! 

Ημερολόγιο και υπολογιστής κύησης 
από το μουσείο του Λούβρου 

Υπολογιστής Κύησης Σύρου 

Αναδεικνύεται μια απρόσμενη προηγμένη γνώση της Αστρονομίας που κατείχαν την 
Πρωτοκυκλαδική Ι και ΙΙ περίοδο (δηλαδή από την 4η χιλιετία π.Χ.) οι κάτοικοι του 
Αιγαίου, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ημερολόγιο με βάση τη συνοδική περίοδο του 
πλανήτη Αφροδίτη, ημερολόγιο που έχει πολλαπλές εφαρμογές στην ζωή του 
ανθρώπου όπως στη κύηση της γυναίκας και την πρόβλεψη της γέννας. 
. 

Τηγανόσχημος 
Υπολογιστής  
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Τηγανόσχημα Ημερολόγια 584 ημερών και 
υπολογιστές κύησης 

Οι αστρονομικές γνώσεις των κατοίκων του Αιγαίου απεικονίζονται στα 

τηγανόσχημα και στις διάφορες πυξίδες (αγγεία) στις οποίες σημειώνουν τις 

κινήσεις των αστεριών και πλανητών. Τα τηγανόσχημα, μάλλον, αποτελούν ένα 

είδος τέχνης, στα οποία φαίνεται ότι οι νεολιθικοί άνθρωποι τα χρησιμοποιούσαν 

για να συσχετίζουν δραστηριότητες και συμβάντα του βίου τους, της ύπαρξης τους 

και του περιβάλλον τους, με τις κινήσεις των πλανητών και ειδικά με την κίνηση 

του πλανήτη Αφροδίτη. Στα τηγανόσχημα αγγεία, δηλαδή, υπάρχει και ένα είδος 

συμβολικής, απλής, αλλά όχι απλοϊκής, γραφής που επιτρέπει στυλιζαρισμένα να 

εκφράζουν τις αστρονομικές γνώσεις, και αποτελούν ένα είδος πολύπλοκων 

ημερολογίων με πολλές εφαρμογές. Η Αφροδίτη εμφανίζεται πριν την ανατολή του 

Ήλιου για 263 ημέρες και στην συνέχεια μετά την δύση του Ηλίου για άλλες τόσες 

ημέρες. Οι 263 ημέρες αντιστοιχούν περίπου σε 9 σεληνιακούς μήνες(265 μέρες), 

που μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι αρχαίοι άνθρωποι συνδέουν με την κύηση 

και την πρόβλεψη της γέννας. 



ΑΡΧΑΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΧΡΟΝΟΥ  

Το υδραυλικό ρολόι  
του Αρχιμήδη 

Το  ηλιακό ρολόι των 
Φιλίππων 

Το υδραυλικό ρολόι 
του Κτησιβίου 

Κλεψύδρα (κλέφτης  
του ύδατος) 

Γνώμων / Eπίπεδο 
Hλιακό ρολόι 

Πέτρινο  ηλιακό 
ρολόι  



ΑΡΧΑΙΑ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ 
Αστρολάβος: Επινοήθηκε κατά την εποχή του Ιππάρχου (2ος π.Χ. αιώνας) και το 
χρησιμοποιούσαν οι αστρονόμοι για να υπολογίζουν τα ύψη των αστέρων από 
τον ορίζοντα και τις εκλειπτικές συντεταγμένες. Ο επίπεδος αστρολάβος, τον 
οποίο επινόησε ο Ίππαρχος, επέτρεπε τη στερεογραφική προβολή σφαίρας. Με 
τη βοήθεια της προβολής αυτής βρισκόταν με ακρίβεια η ώρα κατά την οποία 
γινόταν η παρατήρηση ενός αστέρα. Ο επίπεδος αστρολάβος χρησίμευε και για 
την επίλυση σφαιρικών τριγώνων. 
 Αράχνη: Κατασκευαστής του αστρονομικού οργάνου αράχνη θεωρείται ο 
Εύδοξος. Ο Πλούταρχος αντιμετωπίζει το όργανο αράχνη ως αστρονομικό 
όργανο, μάλλον ως αστρολάβο. Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς η αράχνη ήταν 
είτε ηλιακό ρολόι είτε χάρτης της ουράνιας σφαίρας. 
Γνώμονας: Ένα από τα πιο απλά και πιο πολύτιμα όργανα που χρησίμευε για τον 
καθορισμό πολλών αστρονομικών φαινομένων και γεωγραφικών στοιχείων 
(καθορισμός μεσημβρινής γραμμής, διάρκειας έτους, γεωγραφικού πλάτους, 
απόκλισης Ήλιου, κ.ά.). Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον γνώμονα ήταν ο 
Αναξίμανδρος. 
Διόπτρα: Υπήρχε η διόπτρα του Πυθέα που η ύπαρξη του βεβαιώνεται από το 
γεγονός ότι ο Πυθέας είχε εντοπίσει ότι ο βόρειος ουράνιος πόλος και ο πολικός 
αστέρας δεν συμπίπτουν. Η διόπτρα του Ιππάρχου που χρησίμευε για την 
εκτίμηση της φαινόμενης διαμέτρου του Ήλιου και της Σελήνης. Με τη διόπτρα 
ο Ίππαρχος υπολόγισε την απόσταση και το πραγματικό μέγεθος των δύο 
αυτών αστέρων. Η διόπτρα του Ήρωνος, που χρησίμευε για διάφορες 
γεωδαιτικές και αστρονομικές μετρήσεις. Η διόπτρα του Αρχιμήδη που είχε 
τοποθετηθεί στην κορυφή του φάρου της Αλεξάνδρειας και τέλος η διόπτρα του 
Δικαιάρχου. 
Ηλιακό ρολόι: Πρώτος εφευρέτης και κατασκευαστής του θεωρείται ο 
Απολλώνιος ο Περγαίος. Βελτιώσεις επέφερε αργότερα ο Αρίσταρχος ο Σάμιος. 
Κλεψύδρα: Όργανο για τη μέτρηση της ισημερινής ώρας. Η κλεψύδρα 
θεωρείται εφεύρεση του Κτησιβίου. 

 



ΑΡΧΑΙΑ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΑ  ΟΡΓΑΝΑ 
Κρίκος: Όργανο που έδινε το ύψος του Ήλιου όταν μεσουρανούσε. 
Ουράνια σφαίρα: Μια απλή περιστρεφόμενη σφαίρα με τους κύριους κύκλους 
χαραγμένους πάνω της. Πρώτος κατασκευαστής της ουράνιας σφαίρας 
θεωρείται κατά τους μυθικούς χρόνους ο Χείρων και κατά τους ιστορικούς ο 
Θαλής. Ο Εύδοξος βελτίωσε τη σφαίρα σημειώνοντας τους γνωστούς 
αστερισμούς και τους μεγάλους αστέρες. Ένα είδος σφαίρας χρησιμοποιούσαν ο 
Αναξίμανδρος και ο Ίππαρχος. Μία βελτιωμένη παραλλαγή ήταν και η 
"μεταπτωτική σφαίρα" στην οποία μπορούσε να ληφθεί υπ' όψη η μετατόπιση 
της θέσης των πόλων του Ουρανού κατά 1° ανά 73 έτη. 
Σκάφη: Την χρησιμοποίησε ο Ερατοσθένης για να επιτύχει τη μέτρηση της Γης, 
ενώ ο επινοητής της αναφέρεται πως ήταν ο Αρίσταρχος ο Σάμιος. 
Υπολογιστής των Αντικυθήρων: Ίσως το πιο διάσημο όργανο πρωτοποριακό και 
μεγάλης ακρίβειας. Πιθανολογείται ότι τον εφεύρε ο Αρχιμήδης ή κάποιος 
μαθητής του Ποσειδωνίου. Ο υπολογιστής που βρέθηκε το 1900 στο βυθό των 
Αντικυθήρων, ήταν ένας ημερολογιακός μηχανισμός που έδειχνε τις κινήσεις 
του Ήλιου, της Γης και της Σελήνης σε διάφορες φάσεις. Η κατασκευή του 
ανάγεται γύρω στα 80 π.X.  
Υπολογιστής του Παλαίκαστρου : Πρόκειται για το πρώτο ηλιακό ρολόι και 
αναλογικό υπολογιστή γεωγραφικού πλάτους και εκλείψεων, που προηγείται 
του μηχανισμού των Αντικυθήρων κατά 1.400 χρόνια . 
Ωρολόγιο του Αρχιμήδη: Πρόκειται για ένα ρολόι με μηχανισμό, όπου αντί του 
ελατηρίου χρησιμοποιούνταν ροή νερού. Ήταν ένα πολύπλοκο υδραυλικό 
ωρολόγιο με πολλά αυτόματα κινούμενα πάρεργα.  
Ωρολόγιο του Κτησιβίου: Πρόκειται για ένα θαύμα του αυτοματισμού, αφού 
το ρολόι αυτό μπορούσε να λειτουργεί αδιάκοπα, χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση, υποδεικνύοντας τα 365 διαφορετικά ωράρια του έτους.  



ΜΕΓΑΛΟΙ  ΕΛΛΗΝΕΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ  ΠΟΥ 
ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΠΟΛΥ  ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 

Ευκλείδης από την 
Αλεξάνδρεια  

(~ 325 π.Χ. - 265 π.Χ.) 

Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος 
(~ 570 π.Χ. - 490 π.Χ.) 
 Αρχιμήδης ο Συρακούσιος 

 (~ 287 π.Χ- ~ 212 π.Χ.) 
Πυθαγόρειο 
θεώρημα: 

a2 + b2 = c2 
Τα Στοιχεία του  

Ευκλείδη 



Ο Ευκλείδης διδάσκει γεωμετρία στους μαθητές του ενώ πίσω 
του είναι ο Πτολεμαίος με την ουράνια σφαίρα (λεπτομέρεια 

από το πίνακα του Ραφαήλ Σάντσιο <<η Σχολή των Αθηνών>>) 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
« Αρχαία Ελληνική Αστρονομία: Μητέρα Πολιτισμού » 

Η ανάπτυξη της αστρονομίας από έλληνες αστρονόμους καθώς και από αστρονόμους της 

ελληνιστικής περιόδου θεωρείται πολύ σημαντική για την ιστορία της αστρονομίας και τον 

Πολιτισμό του Ανθρώπου. Η ελληνική αστρονομία χαρακτηρίζεται από την απαρχή της για την 

αναζήτηση λογικής και φυσικής εξήγησης για τα ουράνια φαινόμενα. Όσο περνούσε ο χρόνος 

και μπήκαμε στους πρώτους μετά  Χριστό αιώνες, η Αστρονομία έφτασε σε ζηλευτό επίπεδο. 

Είχαν ερμηνευθεί τα περισσότερα φαινόμενα, μπορούσε να γίνει πλήρης και ακριβής πρόγνωση 

άλλων, κυκλοφορούσαν αστρονομικοί χάρτες και κατάλογοι αστέρων, ήταν ευρέως 

διαδεδομένη η κατασκευή και χρήση αστρονομικών οργάνων, κλπ. Μετά ήρθαν τα χρόνια  της 

καταστροφής, του σκοταδισμού και της απαγόρευσης κάθε προσπάθειας προόδου της 

επιστήμης.  Παρ’ όλα αυτά η Αρχαία Ελληνική Αστρονομική γνώση (όση από αυτή διασώθηκε) 

επανήλθε και εξελίχθηκε από σπουδαίους επιστήμονες όπως ο Κοπέρνικος (που γνώριζε τις 

ιδέες του Αρίσταρχου), ο Γαλιλαίος, ο Κέπλερ, ο Νεύτων και άλλοι.                                                                          

Η Αρχαία Ελληνική Αστρονομία είναι μια από τις μητέρες του πολιτισμού  και θα αποτελεί 

φωτεινό φάρο (σαν το φάρο της Αλεξάνδρειας) για το μέλλον των Ελλήνων και όλων των λαών. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. Ιστορία και φιλοσοφία της αστρονομίας και των φυσικών επιστήμων – 

Στράτος Θεοδοσίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών  Σημειώσεις ΕΚΠΑ   

2. Οι Αστρονόμοι της Αρχαίας Ελλάδας, E. Σπανδάγος,Ρ. Σπανδάγου, Δ. 

Τραυλού  Αίθρα. 

3. Αστρονομία Κρητομυκηναϊκού πολιτισμού - Μηνάς Τσικριτσής ερευνητής 

- καθηγητής πληροφορικής, Ιδιωτική Έκδοση Ηράκλειο (2011)  

4. Τα άστρα και οι μύθοι τους – Στράτος Θεοδοσίου, Μάνος Δανέζης 

Καθηγητές Πανεπιστημίου Αθηνών  Εκδόσεις δίαυλος    

5. Ελληνική και Αγγλική Βικιπαίδεια , άλλα sites  με υλικό Αρχαίας 

Ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας.  

5ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: « ΠΑΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ Τ’ ΑΣΤΕΡΙΑ ΙΙ » 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  
ΝΙΚΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ – ΦΥΣΙΚΟΣ 
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