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Η ελληνική αρχαιότητα υπήρξε πλούσια σε κοσµολογικές συζητήσεις. 
Από την εποχή όπου η ελληνική αστρονοµία εγκατέλειψε οριστικά τις 
εµπειρικές αντιλήψεις της επίπεδης γης, το σύστηµα κατά το οποίο µία 
σφαιρική γη βρισκόταν στο κέντρο του κόσµου υπήρξε πάντα πρώτο στις 
προτιµήσεις των αστρονόµων, µε πολλές όµως παραλλαγές. Λίγοι 
µαθηµατικοί όπως ο πρωτοπόρος Αρίσταρχος υποστήριξαν το ηλιοκεντρικό 
σύστηµα, κάποιοι άλλοι, την ίδια περίπου εποχή, ένα µικτό όπου οι 
εσωτερικοί πλανήτες, δηλαδή ο Ερµής και η Αφροδίτη κινούνται γύρω από 
τον ήλιο ο οποίος κινείται γύρω από τη γη. Είναι η εποχή όπου η 
φιλοσοφία, ακολουθώντας τις πλατωνικές και αριστοτελικές ιδέες 
παραδέχεται έναν υπερσελήνιο κόσµο αρµονικό, άφθαρτο και παντοτινά 
υπάρχων και όπου η µαθηµατική επιστήµη έχει προοδεύσει αρκετά ώστε να 
γίνουν οι πρώτες σοβαρές απόπειρες µαθηµατικής περιγραφής ενός τέτοιου 
κόσµου. Να φτιαχτεί δηλαδή ένα µαθηµατικό µοντέλο που θα περιγράφει 
µε σχήµατα και αριθµούς το µέγεθος, τις αποστάσεις και την κίνηση των 
άστρων και βάση του οποίου θα µπορούν οι µαθηµατικοί να καθορίσουν µε 
ακρίβεια την θέση τους σε οποιαδήποτε στιγµή του µέλλοντος ή του 
παρελθόντος. 

Εκτός από την πρόοδο των µαθηµατικών, κατά τον τέταρτο µε τρίτο 
αιώνα πριν την εποχή µας, οι αστρονοµικές παρατηρήσεις είχαν 
συσσωρευτεί σε ικανό βαθµό για να είναι δυνατή η µαθηµατική αναζήτηση 
ενός παρόµοιου µοντέλου. Εκτός από τις δικές τους παρατηρήσεις, οι 
αστρονόµοι είχαν πλέον στη διάθεσή τους και άλλες, προγενέστερες, ούτως 
ώστε να µπορούν να συγκρίνουν µε κάποια ασφάλεια τα µοντέλα τους µε 
την πραγµατικότητα. Παρατηρείται έτσι ένας αληθινός αναβρασµός στην 
αναζήτηση ενός µαθηµατικού µοντέλου του κόσµου, εξ ού και οι πολλές 
και διαφορετικές προτάσεις για τη λύση. 
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Παρόλη την ελευθερία στην αναζήτηση διαφόρων µοντέλων, οι 
Ελληνες αστρονόµοι, τουλάχιστον από την εποχή του Πλάτωνα και µετά, 
στήριξαν όλες τους τις αναζητήσεις σε ένα σχήµα, τον κύκλο και σε µία 
κίνηση, την οµαλή. Πράγµατι, ενώ όλα τα ενδεχόµενα ήταν ανοιχτά ως 
προς το κοσµολογικό µοντέλο και οι συζητήσεις υπήρξαν πλούσιες και 
µαχητικές, ποτέ κανένας αστρονόµος δεν πρότεινε άλλο µαθηµατικό τύπο 
κίνησης, πόσο µάλλον την έλλειψη, παρόλο που το σχήµα αυτό είχε ήδη 
επαρκώς µελετηθεί µε τις κωνικές τοµές, γνώση την οποία 
συστηµατοποίησε λίγο αργότερα, τον δεύτερο αιώνα, ο Απολλώνιος. 
Αντ’αυτής της λύσης, αναπτύχθηκαν πολύπλοκα µαθηµατικά µοντέλα 
βασισµένα σε όλους τους δυνατούς συνδυασµούς των κύκλων και των 
κινήσεών τους, µε κορυφαία επινόηση αυτή των εκκέντρων και περικύκλων 
και των µεταξύ τους αναλογιών. Μπορούµε να πούµε ότι η ελληνική 
αστρονοµία υπήρξε η αστρονοµία των εκκέντρων και επικύκλων και ότι 
αυτές οι ευφυείς λύσεις επιβλήθηκαν λόγω της µεγάλης χρηστικότητάς τους 
στους αστρονόµους της οικουµένης, ανεξαρτήτως κοσµολογικού µοντέλου, 
ως τον Κέπλερ. 

Ολες αυτές οι αναζητήσεις, µαθηµατικές και κοσµολογικές καθώς και 
οι αστρονοµικές παρατηρήσεις συνοψίζονται, συστηµατοποιούνται και 
συµπληρώνονται στα µέσα του δεύτερου µ.Χ. αιώνα από τον Πτολεµαίο, 
που θεωρήθηκε από πάρα πολλούς αστρονόµους, ακόµα και σύγχρονους, 
ως ο µεγαλύτερος αστρονόµος όλων των εποχών. Το ότι το σύστηµα του 
Πτολεµαίου - και δεν εννοούµε απλώς το γεωκεντρικό αλλά το σύνολο του 
µαθηµατικού του µοντέλου - δεν αµφισβητήθηκε σοβαρά για δεκατέσσερις 
αιώνες, αυτό δεν οφείλεται, όπως κάποια στιγµή υποστηρίχτηκε, σε 
αγκυλώσεις φιλοσοφικού ή θρησκευτικού τύπου (Θα αναπτύξουµε πιο 
κάτω τις κοσµολογικές αντιλήψεις της Βίβλου, οι οποίες έρχονται σε 
κατάφορη αντίθεση µε το πτολεµαϊκό σύστηµα). Η µοναδική, στην ιστορία 
της αστρονοµίας, µακροβιότητα του µοντέλου του µεγάλου αστρονόµου 
βασίστηκε στο ότι δεν υπήρξε µαθηµατική πρόταση τόσο πλήρης και 
αξιόπιστη ως την εποχή του Κέπλερ. Οι λύσεις του Πτολεµαίου που 
βασίζονται στους έκκεντρους, επίκυκλους καθώς και η µεγαλοφυής λύση 
του εξισωτή που στην ουσία καταργεί την οµαλή κυκλική κίνηση µε ένα 
σύνολο οµαλών κυκλικών κινήσεων και σώζει όλα τα ουράνια φαινόµενα - 
αναπαριστά δηλαδή πλήρως τις κινήσεις των πλανητών - συνιστούν ίσως τη 
λαµπρότερη σελίδα στην ιστορία της αστρονοµίας. Εκτός όµως των 
πρωτότυπων µαθηµατικών λύσεων, αυτό που η εξέλιξη της αστρονοµίας 
οφείλει στον Πτολεµαίο, είναι η µέθοδός του, την οποία συνοψίζει στην 
αρχή της Μεγίστης µαθηµατικής σύνταξης της αστρονοµίας:  
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1) Αναζήτηση πολλών και έγκυρων παρατηρήσεων 
2) Αναπαράσταση της κίνησης βάση των παρατηρήσεων αυτών 
3) Εµπειρικοί νόµοι της κίνησης 
4) Αναζήτηση µαθηµατικού µοντέλου το οποίο θα αναπαριστά την κίνηση. 

Το µοντέλο αυτό πρέπει να βασίζεται στις οµαλές κυκλικές κινήσεις. 
Από τις πιθανές λύσεις, προτιµάται η απλούστερη. 

5)  Κατασκευή αστρονοµικών εφηµερίδων και επαλήθευση του µοντέλου 
βάση των παρατηρήσεων. 
Αναφερόµενοι στο σύντοµο αυτό κείµενο περί µεθόδου, οι αστρονόµοι 

και ιστορικοί της αστρονοµίας Jacques Lévy και Suzanne Débarbat, 
υποστηρίζουν ότι παρουσιάζει την επιστηµονική µέθοδο έρευνας πολύ πιο 
συµπυκνωµένα και µε µεγαλύτερη σαφήνεια από το Περί µεθόδου του 
Καρτέσιου. Αυτό πάντως που εµείς µπορούµε να υποστηρίξουµε, είναι ότι η 
µέθοδος του Πτολεµαίου, απαλλαγµένη από την ελληνική τροχοπέδη της 
οµαλής κυκλικής κίνησης, ακολουθείται από τους αστρονόµους ως τις 
µέρες µας. 

Μπορούµε να συνοψίσουµε το κοσµολογικό µοντέλο του Πτολεµαίου 
ως εξής: 

Η γη, όπως και όλα τα ουράνια σώµατα είναι σφαιρική και βρίσκεται 
στο κέντρο του σύµπαντος για λόγους συµµετρίας καθώς και αριστοτέλειας 
φυσικής, είναι δε πολύ µικρή και µπορεί να θεωρηθεί ως σηµείο σε σχέση 
µε τη σφαίρα των απλανών. Γύρω της περιστρέφονται οι πλανήτες µε την 
εξής σειρά: σελήνη, Αφροδίτη, Ερµής, ήλιος, Αρης, ∆ίας, Κρόνος. Το 
κέντρο κάθε πλανήτη αντιστοιχεί σε ένα σηµείο το οποίο κινείται πάνω σε 
ένα κύκλο, ο οποίος κινείται πάνω σε κάποιον άλλον και ού τω καθεξής 
ώστε να αναπαραχθεί η πολύπλοκη αστρική κίνηση που παρατηρούµε από 
τη γη, µε τις στάσεις, παλινδροµήσεις και την αλλαγή των αποστάσεων. Σε 
κάθε πλανήτη αντιστοιχεί µια ουράνια σφαίρα, επτά δηλαδή το σύνολο συν 
µία όγδοη, αυτή των απλανών, η οποία περιστρέφεται γύρω από τη γη µε 
την ταχύτητα µιας περιστροφής την ηµέρα η οποία συνεπάγεται, λόγω του 
µεγάλου µεγέθους της σφαίρας των απλανών, τεράστιες ταχύτητες για τα 
άστρα, τα οποία οι αρχαίοι αποκάλεσαν «Ηράκλεις του τάχους». Ολες 
αυτές οι κινήσεις αναπαράγονται από ένα σύνολο οµαλών κυκλικών, µιας 
και η οµαλή κυκλική κίνηση είναι, σύµφωνα µε τον Πλάτωνα, η µόνη 
αναλλοίωτη και αϊδια και ταιριάζει στον αναλλοίωτο και αϊδιο υπερσελήνιο 
κόσµο, ο οποίος έρχεται σε αντιδιαστολή µε τον φθαρτό υποσελήνιο. Για το 
πώς όλα αυτά λειτουργούν µηχανικά, ο Πτολεµαίος µας το εξηγεί στο 
βιβλίο Υποθέσεις των πλανωµένων. Σύµφωνα µε τις Υποθέσεις, πάνω από 
την όγδοη σφαίρα υπάρχει η σφαίρα της κίνησης η οποία µεταφέρει την 
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ηµερήσια κίνηση στη σφαίρα των απλανών, η οποία κινείται µε αντίθετη 
φορά πολύ αργά, κάνοντας µία περιστροφή κάθε 36000 χρόνια. Η αργή 
αυτή κίνηση έχει ως αποτέλεσµα την µετάπτωση των ισηµεριών. Η σφαίρα 
κάθε πλανήτη είναι στην ουσία ένα σύνολο σφαιρικών επιφανειών που 
περικλείονται από δύο οµόκεντρες σφαίρες, οι οποίες έχουν ως κέντρο το 
κέντρο της γης. Για να αναπαραχθεί η πλανητική κίνηση χρειάζονται πέντε 
τέτοιες επιφάνειες εκτός για τον ήλίου όπου χρειάζεται τέσσερις και και για 
τον Ερµή όπου χρειάζεται έξη. Αυτές οι επιφάνειες διαιρούν τον αιθέρα 
(την ουσία που πληρεί τον χώρο ανάµεσα από τα ουράνια σώµατα) σε 
τµήµατα, τα οποία έχουν το καθένα αυτόνοµη κίνηση. Όλα αυτά, σοφά 
τοποθετηµένα παράγουν τις πλανητικές κινήσεις οι οποίες έχουν ήδη 
περιγραφεί στην Μεγάλη µαθηµατική σύνταξη της αστρονοµίας και 
παραθέτονται στους πίνακες του ίδιου βιβλίου καθώς και σε 
συστηµατικότερη µορφή, από τον ίδιο τον Πτολεµαίο στους 
µεταγενέστερους Πρόχειρους κανόνες του. 

Η αστρονοµία του Πτολεµαίου απλοποιηµένη, µε λίγα µαθηµατικά, 
διδάχτηκε σε όλον τον ρωµαϊκό κόσµο. Στο σύστηµα του quadrivium το 
οποίο φαίνεται να είναι πολύ παλιό, η αστρονοµία διδάσκεται ως τέταρτο 
µάθηµα, µετά την αριθµητική, τη γεωµετρία και τη µουσική. Καθώς τα 
αστρονοµικά κείµενα του Πτολεµαίου περιέχουν δύσκολα µαθηµατικά τα 
οποία δεν χρειάζονται σε κάποιον ο οποίος απλώς θα ήθελε να υπολογίσει 
τις θέσεις των αστέρων βασιζόµενος στους πτολεµαϊκούς πίνακες, πολλοί 
µεταγενέστεροι έγραψαν απλοποιηµένα κείµενα για τη διδασκαλία, µε 
σηµαντικότερα αυτά του Θέωνα του Αλεξανδρινού, πατέρα της φιλοσόφου 
Υπατίας, ο οποίος έγραψε τα σχόλιά του στη Μεγίστη και στους Πρόχειρους 
κανόνες τον τέταρτο αιώνα, για τους µαθητές του στο Μουσείο της 
Αλεξάνδρειας. 

Στους ίδιους αιώνες όπου καθιερώθηκε η αστρονοµία του Πτολεµαίου, 
στη ρωµαϊκή αυτοκρατορία ένα άλλο βιβλίο το οποίο µιλά για µια εντελώς 
διαφορετική κοσµολογία, γνωρίζει µια µεγάλη διάδοση. Πρόκειται για την 
Βίβλο των Εβραίων που διαδίδεται από τους χριστιανούς της 
αυτοκρατορίας. Στο βιβλίο της Γένεσης παρουσιάζεται το κοσµολογικό 
σύστηµα των Εβραίων, το οποίο έχει επηρεαστεί από τις ανατολικές 
κοσµολογίες, αυτές των Ασιατικών πολιτισµών. Η κοσµολογία αυτή είναι 
κυρίως θρησκευτική, περιγράφει το Σύµπαν έµµεσα, µέσω της δηµιουργίας 
του σε έξη ηµέρες από τον Θεό. 

Ο αναγνώστης της Γένεσης δεν θα αναγνωρίσει τίποτα από την 
πτολεµαϊκή κοσµολογία την οποία περιγράψαµε λίαν συνοπτικά. Αν το 
κείµενο διαβαστεί ως έχει, και όχι αλληγορικά, δίνει µια εικόνα του κόσµου 
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όπου η γη στηρίζεται στο νερό, ο ήλιος βρίσκεται πάνω στο στερέωµα µαζί 
µε τους άλλους αστέρες και από πάνε υπάρχει επιπλέον νερό. 

Περίπου την ίδια εποχή που ο Θέων δίδασκε στην Αλεξάνδρεια στους 
µαθητές του την πτολεµαϊκή αστρονοµία, σε µία άλλη επαρχία της 
Αυτοκρατορίας, στην Καππαδοκία, ο επίσκοπος Βασίλειος κήρυττε περί 
κοσµολογίας στους πιστούς χριστιανούς. Ο Βασίλειος, όπως και άλλοι 
λόγιοι χριστιανοί, βρισκόταν µπροστά στο εξής δίληµµα. Έχοντας 
σπουδάσει φιλοσοφία στην Αθήνα, έµαθε τις βασικές αρχές της ελληνικής 
κοσµολογίας: Ουρανός σφαιρικός, γη σφαιρική και πολύ µικρή σε σχέση µε 
τη σφαίρα των απλανών κλπ. Από την άλλη, όπως είδαµε, το βιβλίο της 
Γένεσης διδάσκει µια εντελώς διαφορετική κοσµολογία. Εκτός τούτου, η 
εσχατολογία όντας βασική αρχή της χριστιανικής θρησκείας, ο κόσµος µας 
οφείλει να έχει µια αρχή – τη δηµιουργία από τον Θεό – και ένα τέλος – τη 
δευτέρα παρουσία. Μόνο ο κόσµος του Θεού µπορεί να είναι άφθαρτος και 
αιώνιος, γιατί αν ο υπερσελήνιος κόσµος είχε αυτές τις ιδιότητες, η 
δηµιουργία θα ήταν εξίσου σηµαντική µε τον δηµιουργό. 

Στις οµιλίες του περί κοσµολογίας στην Καισαρεία, ο Βασίλειος έθεσε 
περί το 370 τις βασικές αρχές της λόγιας χριστιανικής κοσµολογίας, οι 
οποίες ακολουθήθηκαν από την ανατολική και δυτική εκκλησία µέχρι 
περίπου τον 18ο αιώνα. Από την άποψη αυτή, το κείµενό του, οι Οµιλίες 
περί της Εξαηµέρου ή απλώς η Εξαήµερος, άσκησε ανά τους αιώνες επιρροή 
εξίσου σηµαντική µε τα βιβλία του Πτολεµαίου, µε τη διαφορά ότι αυτό δεν 
έγινε τόσο άµεσα όσο µε την περίπτωση της Μεγίστης. Στην Ανατολή, η 
Εξαήµερος του Βασιλείου γνώρισε µεγάλη διάδοση αλλά επίσης ενέπνευσε 
πολλούς άλλους θεολόγους οι οποίοι έγραψαν κείµενα στα ελληνικά µε το 
ίδιο θέµα, όπως ο αδελφός του Βασιλείου, Γρηγόριος Νύσσης που έγραψε 
τον Απολογητικό περί της εξαηµέρου. Στη ∆ύση, οι ιδέες του Βασιλείου και 
του Νύσσης µεταφέρθηκαν κυρίως έµµεσα από δυτικούς θεολόγους οι 
οποίοι έγραψαν κείµενα στα λατινικά, όπως ο ιερός Αυγουστίνος ο οποίος 
φαίνεται ότι επηρεάστηκε από αυτές. 

Η Εξαήµερος του Βασιλείου θα µπορούσε να είναι ένα κείµενο της 
«Σχολής της Αλεξανδρείας»: ανήκει ιδεολογικά στη θεολογική τάση που 
αναπτύχθηκε από τον Κλήµη και τον Ωριγένη και επηρεάστηκε από τα 
γραπτά του Φίλωνος, και διαφοροποιείται σαφώς από τις Εξαηµέρους της 
«Σχολής της Αντιοχείας». Ο Φίλων Αλεξανδρείας θεωρείται ο πρώτος 
συγγραφέας της ελληνικής παράδοσης του σχολιασµού της Γενέσεως. 
Εκτός της ελληνικής γλώσσας την οποία χρησιµοποιεί, ερµηνεύει την 
ιουδαϊκή κοσµολογία βασιζόµενος στην ελληνική επιστήµη. Ο όρος 
«εξαήµερος» είναι δικός του, επαναλήφθηκε από τον χριστιανό συγγραφέα 
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Θεόφιλο Αντιοχείας († µετά το 181) και καθιερώθηκε στη χριστιανική 
γραµµατεία από τον Βασίλειο της Καισαρείας. Η βασική διαφορά µεταξύ 
των Εξαηµέρων της Σχολής της Αλεξανδρείας και αυτών της Αντιοχείας  
είναι η εξής: Οι πρώτες ερµηνεύουν τη Γένεση µε αλληγορικό τρόπο, για να 
την προσαρµόσουν στο κοσµολογικό σύστηµα του ελληνορωµαϊκού 
πολιτισµού (γεωκεντρικός σφαιρικός κόσµος, σφαιρική γη). Οι δεύτερες 
την ερµηνεύουν κατά λέξη, πράγµα που ταιριάζει µε τις ασιατικές 
κοσµολογικές αντιλήψεις (κόσµος διαφόρων σχηµάτων, επίπεδη γη). Στην 
εποχή του Βασιλείου, ο Ιωάννης Χρυσόστοµος υποστήριζε µία κοσµολογία 
η οποία εµπίπτει στη Σχολή της Αντιοχείας. 

Οι βασικές αρχές που προβάλλει ο Βασίλειος στην Εξαήµερο είναι οι 
εξής: 

Ο υπερσελήνιος κόσµος δεν είναι αιώνιος και άφθαρτος, αφού έχει 
αρχή και τέλος. Η αιωνιότητα και αφθαρσία µεταφέρεται στον κόσµο του 
Θεού. Στο σηµείο αυτό ο Βασίλειος αντιτίθεται στην αρχαία ελληνική 
φιλοσοφία και συγχρόνως σε ορισµένες χριστιανικές αιρέσεις. 

Η δηµιουργία, ο κόσµος µας δηλαδή, υπακούει σε γενικές γραµµές 
στους νόµους της αρχαίας ελληνικής αστρονοµίας. Γη σφαιρική και στο 
κέντρο, ουράνια σώµατα σε σφαιρικές τροχιές, όγδοη σφαίρα των απλανών. 
Η ελληνική παιδεία του Βασιλείου δεν του επιτρέπει να προσχωρήσει σε 
µια αστρονοµία επηρεασµένη από τις ασιατικές κοσµολογικές ιδέες και έτσι 
διαβάζει στο βιβλίο της Γένεσης µε αλληγορικό τρόπο σε ό,τι αφορά τη 
διάταξη και κίνηση του δηµιουργηµένου κόσµου. 

Οι οµιλίες του Βασιλείου περί της εξαηµέρου, όπως και πολλά άλλα 
κείµενά του, είχαν ως σκοπό να ενδυναµώσουν το χριστιανικό δόγµα, µε 
επιχειρήµατα ενάντια στους παγανιστές αλλά και στις διάφορες 
χριστιανικές αιρέσεις και συγχρόνως να ενσωµατώσουν στο δόγµα αυτό την 
παραδεδεγµένη ελληνική αστρονοµία προσαρµόζοντας τη Βίβλο σε αυτήν. 

Λόγω της σηµασίας της Εξαηµέρου του Βασιλείου και εν γένει του 
εγχειρήµατός του, θα επιχειρήσω να παρουσιάσω συνοπτικά τις 
κοσµολογικές ιδέες που απορρέουν. 

Όπως ήδη αναφέραµε, η πρώτη αντίρρηση του Βασιλείου µε την 
ελληνική αστρονοµία, έγκειται στην αιωνιότητα του κόσµου. «Εθεσαν –λέει 
– οι µαθηµατικοί στην ίδια µοίρα τον πεπερασµένο και υλικό κόσµο µε την 
απερίγραπτο και αόρατο φύση, και δεν στάθηκαν ικανοί να εννοήσουν, ότι 
όποιου τα µέρη υπόκεινται σε φθορά και αλλοίωση, αυτού κατ’ανάγκη και 
το όλον θα υποστεί κάποτε τα ίδια παθήµατα που υπέστησαν τα µέρη του». 
Ο κόσµος είναι δηµιούργηµα του Θεού, άρα Αυτός µπορεί και να τον 
καταστρέψει, υπάρχει αρχή και τέλος. 
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Σύµφωνα µε τον Βασίλειο, χώρος, χρόνος και ύλη δηµιουργήθηκαν 
ακαριαία από τον Θεό. Πρόκειται για την ερµηνεία του της φράσης «εν 
αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην», καθώς χρησιµοποιεί µιαν 
άλλη µετάφραση της φράσης αυτής, τη µετάφραση του Ακύλα, που 
αντικαθιστά το «εν αρχήν» µε το «εν κεφαλαίω» που για τον Βασίλειο 
σηµαίνει «ακαριαίως, εις ελάχιστον διάστηµα». Το τι ακολούθησε από κει 
και πέρα είναι γνωστό από το βιβλίο της Γένεσης, το πριν όµως δεν 
αναφέρεται πουθενά. Σύµφωνα µε τον Βασίλειο , δεν γνωρίζουµε τίποτε για 
το πριν, γιατί πρόκειται για γνώση ακατάλληλη προς αποκάλυψη, καθώς 
είµαστε ακόµη ως νήπια µπροστά στη συνολική γνώση. 

Σχετικά µε τη µορφή του δηµιουργηµένου σύµπαντος, ο Βασίλειος, 
όπως αναφέραµε, ακολουθεί την ελληνική αστρονοµία ερµηνεύοντας µε 
αυτή την οπτική τα κείµενα. Ετσι, ερµηνεύει µεταφορικά το εδάφιο των 
ψαλµών που αναφέρεται στη στήριξη της γης «εγώ εστερέωσα τους 
στύλους αυτής», εξηγώντας ότι οι στύλοι σηµαίνουν τη δύναµη που 
συγκρατεί τη γη στο κέντρο του κόσµου. Οσον αφορά αυτή τη δύναµη, 
ακολουθεί πιστά την ελληνική αστρονοµία αναφέροντας την άποψη του 
Εµπεδοκλή ότι µιας και η γη ισαπέχει απ’όλα τα σηµεία της ουράνιας 
σφαίρας ,δεν υπάρχει καµία προνοµιούχα κατεύθυνση προς την οποία θα 
µπορούσε να κινηθεί, καθώς και τη θέση του Αριστοτέλη ότι ο φυσικός 
τόπος των βαρέων είναι στο κέντρο. Οσο για τη φράση της Βίβλου που 
αφορά πάλι τη γη «επί των θαλασσών εθεµελίωσεν αυτήν», την ερµηνεύει 
λέγοντας ότι «γύρω από τη γη διαχέεται παντού το ύδωρ». 

Σχετικά τώρα µε την ύλη, ο Βασίλειος δεν µπορεί να ακολουθήσει την 
ελληνική αστρονοµία που θεωρεί τα ουράνια σώµατα και τον αιθέρα 
άφθαρτα. Συνάµα, έχει να αντιµετωπίσει τη διδασκαλία των γνωστικών που 
αναπτύχθηκε τον δεύτερο αιώνα και υποστήριζε την αιωνιότητα της ύλης, 
καθώς, σύµφωνα µε αυτούς, ο αγαθός Θεός επέδρασε στην προϋπάρχουσα 
ύλη η οποία εµπεριείχε το κακό και έφτιαξε τον κόσµο. Ετσι εξηγούσαν και 
την αιτία του προπατορικού αµαρτήµατος, καθώς ένας αγαθός Θεός δεν θα 
µπορούσε παρά να φτιάξει έναν αγαθό άνθρωπο. Ο Βασίλειος επιµένει στη 
δηµιουργία της ύλης εκ του µηδενός από το Θεό, καθώς ο Θεός «κατέβαλε 
τις αφορµές και τις αιτίες και τις δυνάµεις των όντων µαζί». 

Σύµφωνα µε τη Γένεση ο κόσµος δεν είχε εξ’αρχής τη µορφή που έχει 
σήµερα, καθώς «η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος». Το εδάφιο αυτό 
προσέφερε επιχειρήµατα στους γνωστικούς µιας το ερµήνευαν ως η γη να 
προϋπήρχε της δηµιουργίας µε τη µορφή ακατέργαστης ύλης. Εδώ ο 
Βασίλειος δίνει µια απλουστευτική ερµηνεία, υποστηρίζοντας ότι το 
«ακατασκεύαστος» σηµαίνει πως η γη δεν είχε ακόµη τον φυσικό της 
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πλούτο, δηλαδή τη φυτά, και το «αόρατος» πως δεν φαινόταν είτε επειδή 
σκεπαζόταν από το νερό είτε λόγω του αρχικού σκότους. Η ερµηνεία του 
Γρηγορίου Νύσσης είναι διαφορετική και επηρεασµένη από την ελληνική 
φυσική, καθώς υποστηρίζει ότι η γη ήταν αόρατη επειδή οι ποιότητες των 
στοιχείων, οι οποίες είναι αυτές που δίνουν το χρώµα και τις άλλες 
ιδιότητες που διακρίνουµε δια της οράσεως δεν είχαν ακόµα διαχωριστεί. 
Οσο για τη λέξη «ακατασκεύαστος» σηµαίνει για τον Γρηγόριο ότι η ύλη 
βρισκόταν σε πρωτογενή µορφή, δεν είχε ακόµη «πυκνωθεί µε τις 
σωµατικές ιδιότητες». Ο Γρηγόριος προτείνει µια φυσική όπου η ύλη όταν 
δηµιουργήθηκε είχε µια ενιαία µορφή και στη συνέχεια διαχωρίστηκαν τα 
στοιχεία που αποτελούν το σηµερινό φυσικό κόσµο. 

Το φως και το σκότος θα απασχολήσουν ιδιαίτερα την χριστιανική 
κοσµολογία, καθώς το πρώτο ταυτίζεται συνήθως µε τον Θεό και το 
δεύτερο συµβολίζει συνήθως το κακό. Οι Μανιχαϊστές, βασιζόµενοι στη 
φράση της Γένεσης «και είπεν ο Θεός, γεννηθήτω φως», υποστήριζαν ότι το 
σκότος, δύναµη του κακού, είναι αυθύπαρκτο, προϋπήρχε δηλαδή της 
δηµιουργίας και αντιστρατεύεται την αγαθότητα του Θεού. Ενάντια σ’αυτή 
την άποψη, ο Βασίλειος λέει ότι το σκότος δεν είναι ύπαρξη, αλλά απουσία 
φωτός, «παθητική κατάσταση της ατµόσφαιρας» και δηµιουργήθηκε όταν 
Θεός έφτιαξε τον ουρανό, ο οποίος απέκοψε τον κόσµο από το εξωτερικό, 
θείο, φως. Εξω από τον κόσµο επικρατεί λοιπόν µια κατάσταση παρόµοια 
µε αυτήν που υπήρχε πριν τη δηµιουργία όπου βασιλεύει το θείο φως, 
απρόσιτο, καθώς είναι εκτός των ορίων του κόσµου. Με το «γεννηθήτω 
φως», ο Θεός, κατά τον Βασίλειο φώτισε ακαριαία τον κόσµο µε το θείο 
φως, η ταχύτης του οποίου µοιάζει λοιπόν να είναι άπειρη. 

Η ερµηνεία του Γρηγορίου Νύσσης της φράσης «γεννηθήτω φως», 
είναι διαφορετική και σαφώς επηρεασµένοι από την ελληνική φυσική. Το 
φως, την περίοδο της δηµιουργίας που βασίλευε το σκότος υπήρχε, αλλά 
ήταν κρυµµένο στα µόρια της ύλης. Αυτό το αιχµαλωτισµένο από τα µόρια 
φως επρόβαλλε από την ύλη µε την εντολή του Θεού και έτσι φωτίστηκε ο 
κόσµος. 

Σύµφωνα µε τη Γένεση, αµέσως µετά το φωτισµό του κόσµου αλλά 
πριν τη δηµιουργία των αστέρων, «διεχώρισεν ο Θεός ανά µέσον του φωτός 
και ανά µέσον του σκότους. Και εκάλεσεν ο Θεός το φως ηµέραν και το 
σκότος εκάλεσεν νύκτα». Σε µια εποχή που ο ήλιος δεν υπήρχε ακόµη, η 
έννοια της ηµέρας και της νύχτας δεν έχει νόηµα για την ελληνική 
αστρονοµία. Η ερµηνεία που δίνει ο Βασίλειος, είναι ότι ατή η προ του 
φωτισµού του ηλίου µέρα και νύχτα δεν οφειλόταν στην περιφορά του 
ήλιου γύρω από τη γη, αλλά σε ένα είδος παλµού του φωτός, το οποίο 
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«διεχύνετο και πάλιν συνεστέλλετο», σύµφωνα µε το πρόγραµµα που όρισε 
ο Θεός. Η ερµηνεία του Γρηγορίου Νύσσης είναι πάλι διαφορετική και πάλι 
επηρεασµένη από την ελληνική φυσική. Το φως, έχει κατ’αυτόν τις 
αριστοτελικές ιδιότητες του πυρός, δηλαδή φυσική κίνηση προς τα επάνω 
και όπως όλα τα στοιχεία ροπή προς τη συγκέντρωση των οµοίων. Μόλις 
λοιπόν εκτοξεύτηκε από τα ετεροφυή στοιχεία, ταυτόχρονα ακολούθησε 
ανοδική κίνηση προς τον ουρανό και συγκεντρώθηκε. Όταν όµως έφθασε 
στα όρια της κτίσης, τα οποία είναι σφαιρικά, αναγκαστικά απέκτησε 
κυκλική τροχιά και έτσι δηµιουργήθηκε η ηµέρα και η νύχτα από την ακόµα 
ακατασκεύαστη γη, της οποία η «παχύτερη φύσης» δηµιουργούσε σκιά 
προς την αντίθετη κατεύθυνση από τις ακτίνες του περιοδεύοντος πυρός. 

Σύµφωνα µε τη Γένεση, αφού έγινε ο ουρανός και η γη και 
δηµιουργήθηκε το φως και το νυχθήµερο, έγινε το στερέωµα για να 
διαχωρίσει τα ουράνια ύδατα από τα γήινα. «Γενηθήτω στερέωµα εν µέσω 
του ύδατος, και έστω διαχωρίζων ανά µέσον ύδατος και ύδατος». Εδώ 
επεισέρχονται δύο στοιχεία εντελώς ξένα για την ελληνική αστρονοµία, τα 
ουράνια ύδατα και το στερέωµα. 

Κατ’αρχήν, όσον αφορά το στερέωµα, ο Βασίλειος το εκλαµβάνει ως 
µια στέρεη σφαίρα, κάτω από αυτήν που ορίζει τον κόσµο, η οποία 
συγκρατεί στο πάνω µέρος της τα ουράνια ύδατα, τα οποία είναι της ίδιας 
µορφής µε τα γήινα. Σε αυτή την περίπτωση, το στερέωµα ταυτίζεται µε την 
όγδοη σφαίρα της ελληνικής αστρονοµίας, και πάνω από αυτήν υπάρχει η 
ένατη, τα όρια της κτίσης. Κατ’αναλογία µε τον Πτολεµαίο, αυτή η ένατη 
σφαίρα θα µπορούσε να ταυτιστεί µε την σφαίρα της κίνησης πάνω από 
αυτή των απλανών. Οσο για τα ουράνια ύδατα, η χρησιµότητά τους 
επιδέχεται φυσική ερµηνεία. Συµφωνώντας, χωρίς βέβαια να το αναφέρει, 
µε τους Στωϊκούς, ο Βασίλειος πιστεύει ότι το πυρ καταναλώνει το ύδωρ. 
Τα ουράνια ύδατα συνιστούν λοιπόν την υδάτινη αποθήκη που έχει 
προβλέψει ο Θεός για να επαρκέσει το στοιχείο αυτό µέχρι το 
προκαθορισµένο τέλος του κόσµου. 

Εδώ επίσης η ερµηνεία του Γρηγορίου Νύσσης είναι εντελώς 
διαφορετική. Το στερέωµα ταυτίζεται µε τη σφαίρα της κτίσης και δεν είναι 
από στέρεο υλικό, αλλιώς θα ήταν βαρύ, άρα κατωφερές κατά την ελληνική 
φυσική. Ονοµάζεται έτσι για να διαχωριστεί από τα νοητά σώµατα καθώς 
καθετί ανήκει στον αισθητό κόσµο λέγεται στερεό. Οσο για τα ουράνια 
ύδατα αυτά είναι νοητά, ανήκουν στον κόσµο του Θεού και όχι της 
δηµιουργίας. 

Σύµφωνα µε τη Γένεση, οι φωστήρες δηµιουργήθηκαν στο στερέωµα 
την τέταρτη µέρα, όταν η γη είχε φανερωθεί και εµπλουτιστεί µε τα 
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γεννήµατά της. Ο Βασίλειος ερµηνεύει αυτή τη φάση, λέγοντας ότι τη 
στιγµή αυτή δηµιουργήθηκαν οι φορείς του φωτός, καθώς δεν διακρίνει 
ποτέ το θείο φως από αυτό της κτίσης. Εδώ ο Βασίλειος αποµακρύνεται από 
την ελληνική αστρονοµία, υποστηρίζοντας ότι όλα τα ουράνια σώµατα, 
ακόµα και η σελήνη, είναι αυτόφωτα, και η διαφορά λαµπρότητας έχει 
σχέση κυρίως µε το µέγεθος. Αυτή η κατάφορη απόκλιση από την ελληνική 
αστρονοµία πιθανόν να έχει ως κίνητρο την ηθεληµένη υποβάθµιση του 
ηλίου, παραδοσιακής θεότητας όλων των προηγούµενων πολιτισµών. 
Απεναντίας ο Γρηγόριος Νύσσης, ακολουθεί πιο κοντά την ελληνική 
παράδοση, καθώς παραδέχεται και τον ετεροφωτισµό και τις τεράστιες 
διαστάσεις του σύµπαντος σε σχέση µε την απόσταση ηλίου-γης, καθώς 
θεωρεί ότι ο ήλιος βρίσκεται σε κεντρικό σηµείο του κόσµου. Οσο για τη 
φύση των αστέρων θεωρεί ότι είναι φτιαγµένα από µόρια φωτός, µε τη 
διαφορά ότι καθώς τα µόρια αυτά δεν είναι όλα της ιδίας φύσης, 
συσσωµατώθηκαν κατά υποκατηγορίες, τα λαµπρότερα αποτέλεσαν τον 
ήλιο, τα λιγότερο λαµπρά τη σελήνη. Ετσι, η σελήνη, εκτός από τον 
ετεροφωτισµό της από τον ήλιο, εκπέµπει και ένα αµυδρό γηγενές φως. 
Οσο για τους απλανείς, υποστηρίζει ότι το µέγεθός τους δεν διαφέρει του 
ηλίου, απλώς βρίσκονται πάρα πολύ µακριά. 

Στην κοσµολογία του Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης τα 
ουράνια σώµατα είναι γενικώς σφαιρικά καθώς σφαιρικός είναι και ο 
ουρανός και το στερέωµα. Οσον αφορά την κίνηση των ουρανίων 
σωµάτων, αυτή είναι γενικώς κυκλική, χωρίς όµως πουθενά να γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά στην οµαλή κυκλική κίνηση που είναι βασικό στοιχείο 
της ελληνικής αστρονοµίας. Από αυτή την άποψη, η χριστιανική 
κοσµολογία τείνει να αίρει µια τροχοπέδη για την ανατροπή του 
αστρονοµικού συστήµατος, η οποία δεν είναι τόσο η διαφορά µεταξύ 
ηλιοκεντρικού η γεωκεντρικού συστήµατος, αλλά µεταξύ κύκλων και 
ελλείψεων.  

Η κοσµολογία του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου Νύσσης και 
των σχολιαστών και συνεχιστών τους, συνιστά µία µόνο πτυχή της 
χριστιανικής κοσµολογίας, που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε λογία. 
Υποστηρίζεται από ανθρώπους µε υψηλή µόρφωση, οι οποίοι 
καταλαµβάνουν υψηλά αξιώµατα στην ανατολική και στη δυτική εκκλησία. 
Αυτή η κοσµολογία επιτρέπει την απρόσκοπτη διάδοση της αστρονοµίας 
του Πτολεµαίου και των συνεχιστών του στη διάρκεια του Μεσαίωνα στη 
χριστιανική ανατολή και δύση. Επί αιώνες, κοσµολογικές συζητήσεις και 
αστρονοµία αφορούν πλέον διαφορετικούς τοµείς, οι πρώτες εµπίπτουν στη 
θεολογία και η δεύτερη στα µαθηµατικά. Στο Βυζάντιο, όπου η αστρονοµία 
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ανθεί στους κύκλους των λογίων και αξιωµατούχων, η επιστήµη αυτή 
αφορά µόνο µαθηµατικούς υπολογισµούς θέσεων σε ένα σύστηµα το οποίο 
θεωρείται δεδοµένο. Οσα αφορούν ένατους, δέκατους και άλλους 
ουρανούς, µηχανισµούς κίνησης των άστρων, ουράνια ύδατα κλπ 
κοσµολογικά, βρίσκονται πλέον µόνο σε κείµενα θεολόγων. 

Πλάι σε αυτή τη λογία χριστιανική κοσµολογία εµφανίζεται όµως και 
µία άλλη, την οποία θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε απλοϊκή, λόγω της 
διάδοσής της στα λιγότερο µορφωµένα στρώµατα των κοινωνιών της 
ύστερης αρχαιότητας και του Μεσαίωνα. Η κοσµολογία αυτή είναι 
επηρεασµένη από τις απλοϊκές ασιατικές κοσµολογίες, οι οποίες βασίζονται 
στην άµεση αντίληψή µας για τον κόσµο και συγχρόνως τον παρουσιάζουν 
µε τρόπους θρησκευτικού συµβολισµού. 

Οι απλοϊκές αυτές κοσµολογικές αντιλήψεις παρουσιάζονται 
σποραδικά στους διάφορους βίους αγίων, οι οποίοι ανέκαθεν αποτελούσαν 
λαϊκά αναγνώσµατα, αλλά και σε πιο ειδικά κείµενα, και συνιστούν τις 
κοσµολογίες της σχολής της Αντιοχείας που αναφέραµε προηγουµένως. Το 
πιο σηµαντικό και πλήρες των κειµένων αυτής της σχολής που έχουν σωθεί, 
είναι η Χριστιανική τοπογραφία που έγραψε ένας νεστοριανός τον 6ο µ.Χ. 
αιώνα, ο Κοσµάς Ινδικοπλεύστης. 

Ο Κοσµάς δεν δέχεται καµιά αντίληψη της ελληνικής αστρονοµίας. 
Γι’αυτόν η γη είναι επίπεδη, ο ουρανός σε σχήµα θόλου και ο κόσµος σε 
σχήµα ναού. Η κοσµολογία του ακολουθεί ένα θρησκευτικό συµβολισµό, 
όπου όλα τα µέρη του κόσµου έχουν κάποια αντιστοιχία µε σύµβολα της 
ιουδοχριστιανικής θρησκείας. Η νύχτα δηµιουργείται από ένα όρος το οποίο 
βρίσκεται στον βορρά της επίπεδης γης, πίσω από το οποίο κρύβεται ο 
ήλιος κατά την ηµερήσιά του κίνηση. Μάλιστα, υποστηρίζει τη θέση του 
αυτή χρησιµοποιώντας µαρτυρίες ταξιδιωτών, οι οποίοι έχοντας 
προχωρήσει αρκετά προς βορρά, είδαν το ήλιο να µη δύει τη νύχτα. Οσο για 
την κίνηση των άστρων στον ουράνιο θόλο, οφείλεται σε Αγγέλους οι 
οποίοι τα σπρώχνουν. Εκτός από την κοσµολογία, ο Ινδικοπλεύστης έχει 
συνολική άποψη για τη φυσική λειτουργία του κόσµου, την οποία 
αναπτύσσει σε δηµόσιες διαλέξεις που οργανώνει στην Αλεξάνδρεια 
ενάντια στον εκπρόσωπο της ελληνικής επιστήµης Φιλόπονο, όπου 
«αποδεικνύει» πειραµατικά ότι η κλασική γεωµετρική οπτική δεν είναι 
σωστή, µιας και η σκιά µιας µικρής σφαίρας δεν φαίνεται κωνική, παρόλο 
ότι αυτή η σφαίρα είναι πολύ µικρότερη από τον ήλιο.  

Η κοσµολογία του Κοσµά καθώς και οι άλλες κοσµολογίες που δεν 
ακολουθούν την ελληνική αστρονοµία, αν και ευρύτατα διαδεδοµένες σε 
όλη τη διάρκεια του µεσαίωνα, ποτέ δεν αποτέλεσαν αντικείµενο 



190 ∆΄ Πανελλήνιο Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή 

αστρονοµικών διαµαχών. Οι αστρονόµοι όλων των εποχών, κληρικοί ή 
λαϊκοί, ακολούθησαν πιστά τις βασικές γραµµές της ελληνικής 
αστρονοµίας, η οποία ήταν η µόνη σε θέση να προσφέρει πίνακες  θέσεων 
των ουρανίων σωµάτων και να προβλέψει τις εκλείψεις. 

Οι πίνακες αυτοί, είτε του ίδιου του Πτολεµαίου, είτε οι 
µεταγενέστεροι των αράβων, περσών και Λατίνων, πάντα βέβαια 
βασισµένοι στις ίδιες αρχές, ήταν εντελώς απαραίτητοι για τις αστρολογικές 
προβλέψεις που δίχως αυτές οι Βυζαντινοί, άραβες ή Λατίνοι ηγεµόνες 
σπάνια τολµούσαν να πάρουν κάποια απόφαση. Ενώ η εκκλησία συχνότατα 
καταδίκασε την τέχνη αυτή, πολλοί κληρικοί, και µάλιστα ανώτατοι, 
ασχολήθηκαν µε αστρολογικές προβλέψεις. Για πολλούς αιώνες, το ζωηρό 
ενδιαφέρον για τη µαθηµατική αστρονοµία οφείλεται λοιπόν σχεδόν 
αποκλειστικά στην αστρολογία. Θα χρειαστούν οι νέες αναζητήσεις της 
αναγέννησης για να υπάρξουν εκ νέου κοσµολογικές συζητήσεις, όπως τον 
καιρό του Αρίσταρχου, εκτός θεολογίας. 


