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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή διερευνάται ο τρόπος µε τον οποίο παρουσιάζεται ο 
Αρίσταρχος και οι ιδέες του στο ∆ιαδίκτυο. Μετά από συλλογή, καταγραφή 
και χαρτογράφηση των ευρηµάτων των ιστοσελίδων διαπιστώθηκε ότι ο 
Αρίσταρχος σε µεγάλο βαθµό αναγνωρίζεται διεθνώς ως ο πρώτος που έκα-
νε αναφορά στο ηλιοκεντρικό σύστηµα καθώς ανιχνεύθηκε πλήθος ιστοσε-
λίδων οι οποίες σχολιάζουν το γεγονός ότι ο Κοπέρνικος υπήρξε γνώστης 
των σχετικών ιδεών του Αρίσταρχου. Σε µικρότερο βαθµό εντοπίστηκαν 
αρκετές αναφορές στη διασωθείσα πραγµατεία του µε τίτλο Περί µεγεθών 
και αποστάσεων Ηλίου και Σελήνης, σαφώς λιγότερες ωστόσο από ό,τι οι 
αναφορές στις ιδέες του περί ηλιοκεντρικού συστήµατος. Επίσης, µελετή-
θηκαν µερικές περιπτώσεις αξιοποίησης των ιδεών του Αρίσταρχου στην 
εκπαίδευση —όπως αυτές παρουσιάζονται από τους εκπαιδευτικούς που τις 
υλοποίησαν και τις δηµοσίευσαν στο διαδίκτυο— από όπου διαπιστώθηκε 
ότι η σκέψη του Αρίσταρχου θεωρείται και σήµερα ως ένα ανεκτίµητο ερ-
γαλείο για την άσκηση των µαθητών στη µεθοδολογία σκέψης των επιστη-
µόνων.  

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο Αρίσταρχος υπήρξε ένας από τους πιο σηµαντικούς αστρονόµους της 
ανθρωπότητας ο οποίος διατύπωσε ριζοσπαστικές για την εποχή του από-
ψεις για τη δοµή του Κόσµου, αφήνοντας ίχνη στην πορεία της επιστηµονι-
κής σκέψης από τότε έως σήµερα.  

Το διαδίκτυο απεικονίζει τις αντιλήψεις που επικρατούν στην ανθρωπό-
τητα για ένα ευρύ φάσµα θεµάτων σήµερα, καθώς αποτελεί µια εύκολα 
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προσβάσιµη «ακτινογραφία» των γνώσεών µας για αυτά τα θέµατα. ∆ιαφο-
ρετικές οµάδες ανθρώπων έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν αλλά και 
να πληροφορήσουν τους άλλους σχετικά µε ποικίλα γνωστικά αντικείµενα 
από όλο το φάσµα των επιστηµών. Στο Internet απεικονίζονται πληροφορίες 
για το ίδιο θέµα από πηγές πολύ διαφορετικές ως προς τη γεωγραφική κα-
τανοµή, το πολιτιστικό επίπεδο, τις θρησκευτικές και τις πολιτικές απόψεις. 
Ως εκ τούτου, το Internet µπορεί να θεωρηθεί ιδανική πηγή για να διαπι-
στωθεί η «εικόνα» που έχει διαµορφωθεί για τον Αρίσταρχο σε διεθνές επί-
πεδο.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη διερεύνηση των δικτυακών τό-
πων που αναφέρονται στον Αρίσταρχο. Ειδικότερα, διερευνά και αναλύει 
τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται ο Αρίσταρχος και οι ιδέες του σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, ανιχνεύει πώς αξιοποιούνται αυτές οι ιδέες στην εκπαί-
δευση και µελετά το βαθµό διεθνούς αναγνώρισης του Αρίσταρχου ως του 
πρώτου αστρονόµου που πρότεινε το ηλιοκεντρικό σύστηµα ως σύστηµα 
περιγραφής και λειτουργίας του Κόσµου µας.  

 
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ 

Ο Αρίσταρχος ήταν ένας µεγάλος µαθηµατικός της αρχαιότητας που 
καταγόταν από το νησί της Σάµου. Γεννήθηκε γύρω στο 310 π.Χ. και πέθα-
νε γύρω στο 230 π.Χ. Θεωρείται ότι ήταν ο πρώτος που έκανε λόγο για το 
ηλιοκεντρικό σύστηµα, χωρίς ωστόσο να σώζεται κάποιο έργο του στο ο-
ποίο να ασχολείται µε τις λεπτοµέρειες ενός τέτοιου συστήµατος. Το µόνο 
έργο του που σώζεται είναι το Περί των µεγεθών και των αποστηµάτων Ηλί-
ου και Σελήνης, το οποίο όµως στηρίζεται στο γεωκεντρικό σύστηµα.  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετές αναφορές σε έργα του Αρχιµήδη, του 
Πλούταρχου και του Κλαύδιου Πτολεµαίου για τη θεωρία του Αρίσταρχου, 
ο οποίος φαίνεται να τοποθετεί τον Ήλιο στο κέντρο του ηλιακού συστήµα-
τος. Συγκεκριµένα, στο έργο του Αρχιµήδη, Ψαµµίτης αναφέρεται: “Αρί-
σταρχος ο Σάµιος…. υποτίθεται γαρ, τα µεν απλανέα των άστρων και τον 
Άλιον µένειν ακίνητον, ταν δε Γαν περιφέρεσθαι περί τον Άλιον, κατά κύ-
κλου περιφέρειαν, ός εστιν εν µέσω τω δρόµω κείµενος”. Στο έργο του 
Πλούταρχου Περί αρεσκόντων τοις φιλοσόφοις αναφέρεται: “Αρίσταρχος 
τον Ήλιον ίστησι µετά των απλανών, την δε Γην κινεί περί τον ηλιακόν κύ-
κλον, εξελίττεσθαι δε κατά λοξού κύκλου την Γην, άµα δε και περί τον αυ-
τής άξονα δινουµένην και κατά τας ταύτης εγκλίσεις σκιάζεσθαι τον δί-
σκον”. Επίσης, στο έργο του Κλαύδιου Πτολεµαίου Μεγάλη Μαθηµατική 
Σύναξη αναφέρεται ότι ο Αρίσταρχος πίστευε στο ηλιοκεντρικό σύστηµα το 
οποίο διακήρυξαν οι πυθαγόρειοι Ικέτας και Έκφαντος και όχι στο γεωκε-
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ντρικό. Για τις ιδέες του περί ηλιοκεντρικού σύµπαντος ο Αρίσταρχος ήρθε 
σε αντίθεση µε το κατεστηµένο της εποχής του —για παράδειγµα, κατηγο-
ρήθηκε από τον στωικό φιλόσοφο Κλεάνθη ο οποίος και ζήτησε την κατα-
δίκη του.  

Επίσης, ο Αρίσταρχος στο διασωθέν έργο του Περί των µεγεθών και 
των αποστηµάτων Ηλίου και Σελήνης, καταδεικνύει µε πρωτότυπους για την 
εποχή του υπολογισµούς ότι η απόσταση Γης – Ήλιου είναι µεγαλύτερη 
από την απόσταση Γης – Σελήνης. Το αποτέλεσµα στο οποίο κατέληξε 
µπορεί µεν να ήταν 20 φορές µικρότερο από το ακριβές, ωστόσο, η µέθοδος 
υπολογισµού του αποδεικνύει ότι ο Αρίσταρχος είχε την ικανότητα γεωµε-
τρικής θεώρησης των ουράνιων φαινοµένων. Πολλοί µελετητές, άλλωστε, 
επισηµαίνουν το γεγονός ότι τα σχετικά λάθη στους εν λόγω υπολογισµούς 
ήταν αποτέλεσµα της έλλειψης ακρίβειας του µετρητικού εξοπλισµού εκεί-
νης της εποχής και όχι της γεωµετρικής µεθόδου του Αρίσταρχου. 

 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Το διαδίκτυο εκτός από φορέας επικοινωνίας και εκπαιδευτικών δρά-

σεων αποτελεί µια εκτεταµένη πηγή πληροφοριών από ποικίλους φορείς, 
εκπαιδευτικά και µη ιδρύµατα, οργανώσεις, Πανεπιστήµια. Την τελευταία 
δεκαετία έχει πρωταγωνιστήσει ως κοµβικό σηµείο προβληµατισµού σχετι-
κά µε τον τρόπο εισαγωγής και αξιοποίησής του στην εκπαίδευση (Χαλκιά 
και Τσαγκογέωργα, 2002, Halkia, 2003).  

Αναζητήθηκαν ιστοσελίδες στο διαδίκτυο στις οποίες να γίνεται ανα-
φορά στον Αρίσταρχο και η αναζήτηση αυτή οδήγησε σε 10.000 περίπου 
αποτελέσµατα τα οποία και µπορούν να ταξινοµηθούν στις εξής κατηγορί-
ες: 

 
• 
• 
• 
• 

Ιστοσελίδες από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα (2800) 
Ιστοσελίδες ιδιωτών (2300) 
Ιστοσελίδες οργανισµών (1400) 
∆ιάφορες ιστοσελίδες.  
Ανάµεσα σε αυτές οι ελληνικές ιστοσελίδες µε αναφορά στον Αρίσταρ-

χο το Σάµιο είναι περίπου 100. 
Στη συνέχεια, µελετήθηκαν περίπου 300 από το σύνολο των στοσελί-

δων στις οποίες κατέληξε η σχετική αναζήτηση. Οι συγκεκριµένες 300 σε-
λίδες επιλέχθηκαν αφενός µε βάση τη θέση τους στην κατάταξη των αποτε-
λεσµάτων (οι πρώτες στη σειρά µε την οποία εµφανίζονταν τα αποτελέσµα-
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τα) και αφετέρου µε βάση την εκ νέου συνδυασµένη αναζήτηση ιστοσελί-
δων µε αναφορές τόσο στον Αρίσταρχο όσο και σε άλλες παραµέτρους που 
υποδείκνυε µια πρωταρχική ανάλυση των ευρηµάτων. Η επιλογή αυτή δι-
καιολογείται από το γεγονός ότι η µηχανή αναζήτησης που χρησιµοποιήθη-
κε στην παρούσα εργασία (Google), η οποία αξιοποιεί τη τεχνολογία Pag-
eRank, είναι η µοναδική που παρουσιάζει τα αποτελέσµατα µιας οποιασδή-
ποτε αναζήτησης τοποθετώντας τις πιο έγκυρες και ενηµερωµένες ιστοσε-
λίδες στην κορυφή των αποτελεσµάτων. Η διαδικασία αυτή γίνεται γιατί η 
συγκεκριµένη µηχανή, εκµεταλλευόµενη ουσιαστικά την ευφυΐα των χρη-
στών του ∆ιαδικτύου, βαθµολογεί µια ιστοσελίδα ανάλογα µε το πόσες άλ-
λες ιστοσελίδες κάνουν αναφορά σε αυτή, αλλά και µε το βαθµό επισκεψι-
µότητάς της. 

 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Η µελέτη των παραπάνω ιστοσελίδων οδήγησε σε µία ταξινόµηση των 
διαφόρων τάσεων που παγκοσµίως αναδεικνύονται σχετικά µε το έργο του 
Αρίσταρχου. Η χαρτογράφηση αυτή επισηµαίνει αφενός τη σηµασία του 
έργου του Αρίσταρχου στη σύγχρονη σκέψη και αφετέρου τους εναλλακτι-
κούς τρόπους µε τους οποίους το έργο αυτό χρησιµοποιείται σήµερα. Στην 
ταξινόµηση αυτή κρίθηκε σκόπιµο να παρατίθενται αποσπάσµατα από τις 
πλέον χαρακτηριστικές ιστοσελίδες, ώστε να µπορεί ο αναγνώστης να πι-
στοποιήσει τον πυρήνα προβληµατισµού της παγκόσµιας επιστηµονικής 
κοινότητας σχετικά µε το έργου του Αρίσταρχου. Ανάµεσα σε αυτές τις κα-
τηγορίες θεωρήθηκε σηµαντικό να αναλυθεί σε έκταση (Κατηγορία Ζ) η α-
ξιοποίηση των ιδεών του Αρίσταρχου στην εκπαίδευση (δευτεροβάθµια), 
όπως ανιχνεύθηκε στον Παγκόσµιο Ιστό. Έτσι, η µελέτη ενός µεγάλου α-
ριθµού ιστοσελίδων οδήγησε στην παρακάτω ταξινόµηση: 

 
Α. Αξιοποίηση των ιδεών του Αρίσταρχου σε επιστηµολογικά επιχει-

ρήµατα 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το 
http://www.eeng.dcu.ie/~tkpw/intro_popper/intro_popper.html όπου γί-

νεται αναφορά στις απόψεις του Popper: «Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Popper 
ούτε ο Αρίσταρχος ούτε ο Κοπέρνικος έδρασαν απολύτως επιστηµονικά κα-
θώς κανείς από τους δύο δεν πρότεινε νέα παρατηρήσιµα φαινόµενα µέσω 
των οποίων οι θεωρίες τους θα εκτίθονταν σε νέους εµπειρικούς ελέγχους. 
Και οι δύο εξήγησαν τα γνωστά φαινόµενα, αλλά δεν πρότειναν την ύπαρξη 
µη γνωστών φαινοµένων βάσει των οποίων θα µπορούσε κανείς να αποφασί-
σει µεταξύ ηλιοκεντρικού και γεωκεντρικού συστήµατος. Αν είχαν διατυπώσει 

http://www.eeng.dcu.ie/~tkpw/intro_popper/intro_popper.html
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τέτοιες προβλέψεις, θα υπήρχε µεγαλύτερη πιθανότητα οι θεωρίες τους να 
αποδειχθούν εσφαλµένες, θα είχαν ωστόσο συµβάλλει στην επέκταση των 
γνώσεών µας.» 

 
Β. Αξιοποίηση των ιδεών του Αρίσταρχου στον Αρχιµήδη, ο οποίος και 

διέσωσε την αναφορά στο ηλιοκεντρικό σύστηµα. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγµα το 
http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/Things/copernican_system.html 

όπου αναφέρονται τα εξής: «Στο έργο του Ψαµµίτης ο Αρχιµήδης µιλά 
σε κάποιο σηµείο για το πώς µπορεί κανείς να εκφράσει τους µεγάλους αριθ-
µούς. Ως παράδειγµα, λοιπόν, επιλέγει να ρωτήσει πόσοι κόκκοι άµµου υπάρ-
χουν στο Σύµπαν. Και προκειµένου να δυσκολέψει ακόµη περισσότερο το 
πρόβληµα, δεν επιλέγει το γεωκεντρικό σύστηµα του Κόσµου που ήταν γενι-
κώς αποδεκτό εκείνη την εποχή, αλλά το ηλιοκεντρικό σύστηµα που προτάθη-
κε από τον Αρίσταρχο το Σάµιο, σύστηµα που καθιστούσε τον Κόσµο ακόµη 
µεγαλύτερο. Γνωρίζουµε, εποµένως, ότι ήδη από τους ελληνιστικούς χρόνους, 
οι στοχαστές «φλέρταραν» τουλάχιστον µε αυτή την ιδέα, και ακριβώς χάρη 
στην αναφορά της στο βιβλίο του Αρχιµήδη, η υπόθεση του Αρίσταρχου ήταν 
ήδη γνωστή στην Ευρώπη στις αρχές του 16ου αιώνα, αλλά δεν είχε καλλιερ-
γηθεί πριν τον Κοπέρνικο.»  

 
Γ. Παράθεση αιτίων για τη µη αποδοχή του συστήµατος του Αρίσταρ-

χου.  
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, στο 

http://www.pantaneto.co.uk/issue7/goodhussey.htm αναφέρονται τα εξής: 
«Επιλέγοντας από το έργο και τις σκέψεις του Αρχιµήδη ως ένας από τους ε-
ξέχοντες έλληνες στοχαστές που έζησαν πριν δύο χιλιετίες, οι σπουδαστές 
βοηθούνται στο να αντιληφθούν τη δύναµη της µεθόδου στις φυσικές επιστή-
µες και τα µαθηµατικά. Επίσης, µαθαίνουν ότι, παρά το γεγονός ότι ο Αρί-
σταρχος ήταν εκείνος που πρότεινε —δύο χιλιάδες περίπου χρόνια πριν από 
τον Κοπέρνικο— ότι η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, τα εύσηµα για την 
εκτόπιση της Γης από το κέντρο του κόσµου αποδίδονται στον Κοπέρνικο και 
όχι στον Αρίσταρχο. Ο Cooper εξηγεί ότι για να αποδεχθεί κανείς εκείνη την 
εποχή την πρόταση του Αρίσταρχου θα έπρεπε να υποθέσει ότι ο κόσµος ήταν 
πολύ µεγαλύτερος σε µέγεθος από ότι υποστήριζε ο Αριστοτέλης, γι’ αυτό και 
η συγκεκριµένη ιδέα δεν έγινε αποδεκτή.» 

 
∆. Παροχή αναφορών και αποδείξεων α) για την πατρότητα του ηλιοκε-

ντρικού συστήµατος από τον Αρίσταρχο και β) για το γεγονός ότι ο Κοπέρ-

http://es.rice.edu/ES/humsoc/Galileo/Things/copernican_system.html
http://www.pantaneto.co.uk/issue7/goodhussey.htm
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νικος υπήρξε γνώστης του συγκεκριµένου έργου του Αρίσταρχου.  
1. Εντοπίστηκε πλήθος ιστοσελίδων οι οποίες αναφέρουν ότι ο Κοπέρ-

νικος υπήρξε γνώστης των ιδεών του Αρίσταρχου για το ηλιοκεντρικό σύ-
στηµα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν οι εξής ιστοσελίδες: 

«Ο έλληνας αστρονόµος Αρίσταρχος υποστήριξε γύρω στο 260 π.Χ. ότι η 
κινήσεις των πλανητών, του Ήλιου, της Γης και των αστέρων µπορούσαν να 
εξηγηθούν αν θεωρούσαµε ότι όλοι οι πλανήτες —συµπεριλαµβανοµένης της 
Γης— περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο. Παρότι τα αρχικά γραπτά του έχουν 
χαθεί, η ουσία των ιδεών του µνηµονεύεται και σχολιάζεται από τον σπου-
δαίο έλληνα µαθηµατικό Αρχιµήδη και τον ιστορικό Πλούταρχο. Είναι γνω-
στό ότι ο Κοπέρνικος γνώριζε την ηλιοκεντρική θεωρία του Αρίσταρχου, κα-
θώς κάνει αναφορά σε αυτήν στο περιθώριο ενός αρχικού χειρόγραφου του 
κλασικού έργου του " De Revolutionibus orbium coelestium". 

http://www.windows.ucar.edu/people/ancient_epoch/aristarchus.html 
 
«Ο Κοπέρνικος είχε µελετήσει τις ιδέες του έλληνα φιλόσοφου Αρίσταρ-

χου από τη Σάµο (3ος αιώνας π.Χ.), ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες περιφέρο-
νται γύρω από τον Ήλιο. Τον Μάιο του 1514 µοίρασε σε φίλους του ένα χει-
ρόγραφο το Commentariolus, το οποίο περιελάµβανε τις ιδέες του επί του ζη-
τήµατος. Απέκρυψε εσκεµµένα το όνοµά του καθώς δεν επιθυµούσε να προ-
καλέσει την εχθρότητα των Χριστιανών. Αφιέρωσε πολλά χρόνια στην έρευνα 
και καταγραφή παρατηρήσεων που χρειάστηκαν για το έργο του De Revolu-
tionibus orbium coelestium στο οποίο περιέγραφε τη θεωρία του και τα στοι-
χεία πάνω στα οποία βασίστηκε αυτή η θεωρία.» 

http://jwilson.coe.uga.edu/EMT668/EMAT6680.Folders/Green/essay1/c
opern.html 

 
2. Παράθεση αποδείξεων ότι ο Κοπέρνικος γνώριζε τον Αρίσταρχο. 

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι παρατίθεται σε διάφορα sites φωτογραφία 
του πρώτου χειρόγραφου του Κοπέρνικου για το?? Revolutionibus, όπου 
φαίνεται ότι ο Κοπέρνικος σαφώς γνώριζε το σχετικό έργο του Αρίσταρχου. 
Την αναφορά αυτή αργότερα ο Κοπέρνικος αποσιώπησε από την τελική έκ-
δοση του έργου του. Οι συγκεκριµένες φωτογραφίες πιθανόν να αποδεικνύ-
ουν ότι οι συγγραφείς των sites θέλουν να αποδώσουν δικαιοσύνη και εύ-
σηµα στον Αρίσταρχο. 

 
Το χειρόγραφο του Κοπέρνικου µε την αναφορά στον Αρίσταρχο  

http://www.windows.ucar.edu/people/ancient_epoch/aristarchus.html
http://jwilson.coe.uga.edu/EMT668/EMAT6680.Folders/Green/essay1/copern.html
http://jwilson.coe.uga.edu/EMT668/EMAT6680.Folders/Green/essay1/copern.html


 «Αρίσταρχος ο Σάµιος» 229 

 
 
http://publicrelations.unibe.ch/unipress/heft104/beitrag9.html 
Άλλες φωτογραφίες του χειρόγραφου στο: 
http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/qprev_e.html 
 
Ε. Ηλεκτρονική «βιβλιοθήκη» αναφορών στα έργα του Αρίσταρχου (α-

ντίγραφα, µετάφραση πρωτότυπων έργων). Οι διευθύνσεις αυτές έχουν υλι-
κό Ενδεικτικά, παρατίθενται οι παρακάτω διευθύνσεις: 

http://www.russellcottrell.com/greek/onthesizes.htm 
(Αρίσταρχος, Περί µεγεθών και αποστάσεων Ηλίου και Σελήνης) 
http://www.russellcottrell.com/greek/sandreckoner.htm 
(Αρχιµήδης, Ψαµµίτης) 
http://www.drury.edu/ess/philsci/PineCh4.html 
http://www.people.fas.harvard.edu/~beecroft/athetesis.html 
 
ΣΤ. Αναφορές στους «επίγονους» του Αρίσταρχου (Σέλευκος, Πτολε-

µαίος, Κουζάνους, Κοπέρνικος) 
Εντοπίστηκαν αρκετές ιστοσελίδες οι οποίες κάνουν αναφορές σε αν-

θρώπους που αξιοποίησαν τις ιδέες του Αρίσταρχου και υιοθέτησαν το η-
λιοκεντρικό σύστηµά του. Έτσι, κάποιος µπορεί να παρακολουθήσει όλη 
την πορεία του ηλιοκεντρικού συστήµατος από τον Αρίσταρχο µέχρι τον 
Κοπέρνικο και να συνειδητοποιήσει ότι και άλλοι, σχεδόν άγνωστοι σήµε-
ρα, µπόρεσαν να εκτιµήσουν τη σηµασία του συστήµατος του κόσµου που 
προτάθηκε από τον Αρίσταρχο. Ενδεικτικά, παρατίθενται οι παρακάτω δι-
ευθύνσεις: 

http://zebu.uoregon.edu/h102.html  
http://collaboratory.nunet.net/cybrary/get_links.cfm?CatID=2954 
http://enloehs.wcpss.net/socialstudies/rmsmith/dunn/cop.html 
http://scienceworld.wolfram.com/biography/Copernicus.html  

http://publicrelations.unibe.ch/unipress/heft104/beitrag9.html
http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/qprev_e.html
http://www.russellcottrell.com/greek/onthesizes.htm
http://www.russellcottrell.com/greek/sandreckoner.htm
http://www.drury.edu/ess/philsci/PineCh4.html
http://www.people.fas.harvard.edu/~beecroft/athetesis.html
http://zebu.uoregon.edu/h102.html
http://collaboratory.nunet.net/cybrary/get_links.cfm?CatID=2954
http://enloehs.wcpss.net/socialstudies/rmsmith/dunn/cop.html
http://scienceworld.wolfram.com/biography/Copernicus.html
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Ζ. Αξιοποίηση των ιδεών του Αρίσταρχου στην εκπαίδευση  
Αρκετές ιστοσελίδες απευθύνονται σε µαθητές και φοιτητές µε αφορµή 

τον Αρίσταρχο και τις ιδέες του. Κάποιες από αυτές προτείνουν σχέδια µα-
θήµατος (lesson plans) αξιοποιώντας τις ιδέες του Αρίσταρχου ή κάνοντας 
αναφορά σε αυτές. Ενδεικτικά παρουσιάζουµε τρεις χαρακτηριστικές περι-
πτώσεις: 

 
Σχέδιο µαθήµατος 1 – Αναφέρεται σε µαθητές Λυκείου 
Ένας καθηγητής από το Πανεπιστήµιο του Maryland έχει σχεδιάσει, 

εφαρµόζει και δηµοσιεύει στο διαδίκτυο ένα µάθηµα αστρονοµίας για µα-
θητές Λυκείου µε βασικό σκοπό να γνωρίσουν πώς χρησιµοποίησε ο Αρί-
σταρχος τη θέση της Σελήνης, όταν φαίνεται οι µισός της δίσκος από τη Γη, 
µε στόχο να υπολογίσει την απόσταση Γης – Ήλιου. Η συγκεκριµένη ιστο-
σελίδα περιλαµβάνεται στον εκπαιδευτικό δικτυακό τόπο της NASA µε τίτ-
λο «Από τον Ήλιο στη Γη». 

http://pwg.gsfc.nasa.gov/stargaze/Sarist.htm 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 
Σε αυτό το σχέδιο µαθήµατος γίνεται αρχικά σύντοµη µνεία στο έργο 

του Αρίσταρχου. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι ο Αρίσταρχος: α) ήταν ο 
πρώτος που υποστήριξε ότι η Γη περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο, β) έδωσε 
µια πρώτη εκτίµηση για την απόσταση Γης – Σελήνης και γ) προετοίµασε 
το έδαφος για τον Ίππαρχο, ο οποίος 169 χρόνια αργότερα, βασιζόµενος 
στις προσεκτικές παρατηρήσεις του Αρίσταρχου σχετικά µε µια σεληνιακή 
έκλειψη, µπόρεσε να συµπεράνει τη µετάπτωση των ισηµεριών.  

Ο κατασκευαστής της ιστοσελίδας επισηµαίνει ότι κανένα έργο του Α-
ρίσταρχου δεν έχει διασωθεί —πέρα από εκείνο στο οποίο φαίνεται ο υπο-
λογισµός της απόστασης και του µεγέθους του Ήλιου. Ωστόσο, προτείνει 
στους µαθητές του να ακολουθήσουν την υποτιθέµενη συλλογιστική του 
Αρίσταρχου και να υποθέσουν το λόγο για τον οποίο ο ίδιος θεωρούσε ότι ο 
Ήλιος ήταν το σώµα που βρισκόταν στο κέντρο, γύρω από το οποίο περιφε-
ρόταν η Γη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι υπολογισµοί του Αρίσταρ-
χου έδειξαν ότι ο Ήλιος ήταν σαφώς µεγαλύτερος από ό,τι η Γη —όσο ένα 
καρπούζι είναι µεγαλύτερο από ένα ροδάκινο— και, ως εκ τούτου, του φαινό-
ταν απίθανο το µεγαλύτερο σώµα να περιφέρεται γύρω από ένα τόσο µικρό-
τερο» . 

Στη συνέχεια, µε τα λόγια του ίδιου του υπεύθυνου της ιστοσελίδας α-
ναπτύσσεται «µια συλλογιστική παρόµοια µε του Αρίσταρχου (για τους ακρι-

http://pwg.gsfc.nasa.gov/stargaze/Sarist.htm
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βείς υπολογισµούς του Αρίσταρχου βλ. αναφορά στο τέλος)». Εκεί οι µαθητές 
καθοδηγούνται να εκτελέσουν ορισµένους γεωµετρικούς υπολογισµούς και 
µε τη βοήθεια σχηµάτων (για τις θέσεις Γης – Ήλιου – Σελήνης) τα οποία 
παρατίθενται, καταλήγουν να εκτιµήσουν την απόσταση Γης – Ήλιου βασι-
ζόµενοι στην εσφαλµένη εκτίµηση του Αρίσταρχου —την οποία ο συγγρα-
φέας δικαιολογεί ως αποτέλεσµα της έλλειψης ακρίβειας του µετρητικού 
εξοπλισµού του Σάµιου αστρονόµου και όχι της γεωµετρικής µεθόδου του 
(επισήµανση που τη συναντούµε και σε άλλες ιστοσελίδες). Έτσι, οι µαθη-
τές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η απόσταση Γης – Ήλιου είναι 19 φο-
ρές µεγαλύτερη από την απόσταση Γης – Σελήνης (το σωστό είναι 390 φο-
ρές) και ότι ο λόγος της διαµέτρου του Ήλιου προς τη διάµετρο της Γης εί-
ναι µεταξύ 19/3 και 43/6 (αντί του σωστού 109). 

Η διαφορά αυτή στο αποτέλεσµα «δεν έχει καµία σηµασία» επισηµαίνε-
ται στο τέλος του σχεδίου µαθήµατος. Το συµπέρασµα είναι εκείνο που µε-
τράει και «το συµπέρασµα ότι ο Ήλιος είναι πολύ µεγαλύτερος από τη Γη ε-
ξακολουθεί να ισχύει». Η παρουσίαση ολοκληρώνεται µε την επισήµανση 
ότι το συµπέρασµα του Αρίσταρχου ήταν εξαίρετης λογικής, αλλά πολύ λί-
γοι το αποδέχθηκαν, «ούτε ακόµη ο Ίππαρχος ή ο Πτολεµαίος. Χρειάστηκε 
να περάσουν 18 αιώνες περίπου προτού οι ιδέες του Αρίσταρχου έρθουν πάλι 
στην επιφάνεια από τον Κοπέρνικο».  

 
Σχέδιο µαθήµατος 2 – Αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς 
Σε µια άλλη σειρά σχεδίων µαθήµατος τα οποία στόχο έχουν να βοηθή-

σουν τους µαθητές να αντιληφθούν τους τρόπους µέτρησης των µεγεθών 
και των αποστάσεων στο ηλιακό σύστηµα, γίνεται µια σύντοµη αναφορά 
και χρήση των ιδεών του Αρίσταρχου για τις εν λόγω αποστάσεις. Η ιστο-
σελίδα προέρχεται από το Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου του 
Wisconsin και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, προκειµένου να χρησιµο-
ποιήσουν το συγκεκριµένο σχέδιο µαθήµατος στη δευτεροβάθµια εκπαί-
δευση, σε συµφωνία µε το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα των ΗΠΑ (Na-
tional Standards). 

http://www.math.wisc.edu/~rushton/scopes_kti/northstar/main.html 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 
Μετά από µια σύντοµη εισαγωγή προτείνεται οι µαθητές να χωριστούν 

σε οµάδες προκειµένου να υπολογίσουν την απόσταση Γης – Σελήνης. Στη 
συνέχεια οι µαθητές καλούνται να σχολιάσουν τα αποτελέσµατα στα οποία 
οδηγήθηκαν και συνεχίζουν στην επόµενη δραστηριότητα που είναι ο υπο-
λογισµός της απόστασης Γης – Ήλιου. Σχολιάζοντας τις δυσκολίες του εν 

http://www.math.wisc.edu/~rushton/scopes_kti/northstar/main.html
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λόγω υπολογισµού, οι µαθητές µαθαίνουν για τους σχετικούς υπολογισµούς 
του Αρίσταρχου ως του πρώτου αστρονόµου που, 2000 και πλέον χρόνια 
πριν, χρησιµοποίησε µια ανάλογη γεωµετρική µέθοδο µε τρίγωνα για να 
υπολογίσει την ίδια απόσταση. Όπως και στο προηγούµενο σχέδιο µαθήµα-
τος έτσι και στο συγκεκριµένο, ο συγγραφέας του επισηµαίνει το γεγονός 
ότι ο εσφαλµένος υπολογισµός του Αρίσταρχου οφείλεται σε πρακτικά 
προβλήµατα και όχι σε πρόβληµα µεθόδου, προσθέτοντας ότι «µε τα σηµε-
ρινά επιστηµονικά όργανα, δεν θα υπήρχε παρόµοιο πρόβληµα, εφόσον µε 
ένα απλό τηλεσκόπιο θα µπορούσαµε να υπολογίσουµε τα χαρακτηριστικά µε-
γέθη µε τη βοήθεια της σεληνιακής σκιάς».  

 
Σχέδιο µαθήµατος 3 
Για προπτυχιακούς φοιτητές αστρονοµίας. Το σχέδιο µαθήµατος ανα-

φέρεται στη διαµάχη µεταξύ των Shapley και Curtis για την κλίµακα και τη 
δοµή του σύµπαντος. Εδώ αξιοποιούνται οι ιδέες του Αρίσταρχου στο 
πλαίσιο της συζήτησης διαφόρων θεωριών για τον Κόσµο µας. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι στη διαµάχη αυτή, περίπου 3 αιώνες µετά, διαφαίνεται και 
πάλι η βαθύτερη ανάγκη της ανθρωπότητας να θέλει να τοποθετεί το ηλιακό 
µας —ηλιοκεντρικό τώρα πια— σύστηµα, στο κέντρο του ευρύτερου συ-
στήµατος του Κόσµου, του Γαλαξία µας. Στη δεκαετία του 1920, ο Harlow 
Shapley, χαρτογραφώντας το Γαλαξία, ανέτρεψε την µέχρι τότε γνωστή α-
ντίληψη ότι το ηλιακό µας σύστηµα βρίσκεται στο κέντρο του, διαπιστώνο-
ντας ότι η πραγµατική θέση µας δεν είναι στο κέντρο του δίσκου αλλά πιο 
κοντά στο άκρο του, ενώ ο Heber Curtis υποστήριζε ότι ο Ήλιος βρίσκεται 
κοντά στο κέντρο του Γαλαξία. Στη συγκεκριµένη διαµάχη, γνωστή και ως 
«Η Μεγάλη ∆ιαµάχη» (“Great Debate”), η οποία έγινε στο πλαίσιο µιας 
σειράς διαλέξεων που οργάνωσε η Εθνική Ακαδηµία Επιστηµών των ΗΠΑ 
τον Απρίλιο του 1920, ο Αρίσταρχος και οι ιδέες του φαίνεται να έπαιξαν 
καθοριστικό ρόλο στη διατύπωση επιχειρηµάτων. 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/debate/ 
http://www.earthsky.com/2000/esmi000426.html 
 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η µελέτη της παραπάνω χαρτογράφησης δείχνει ότι οι αναφορές που 

σχετίζονται µε το ηλιοκεντρικό µοντέλο του Αρίσταρχου —έργο το οποίο 
δεν έχει διασωθεί— είναι σαφώς περισσότερες απ’ ό,τι οι αναφορές στη 
διασωθείσα πραγµατεία του Αρίσταρχου µε τίτλο Περί µεγεθών και απο-
στάσεων Ηλίου και Σελήνης. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός η πρό-

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/debate.html
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ταση του Αρίσταρχου για το ηλιοκεντρικό σύστηµα ήταν σαφώς πιο ριζο-
σπαστική, συγκριτικά µε την άλλη πραγµατεία, διότι σηµάδεψε καθοριστι-
κά τη σκέψη της ανθρωπότητας για την αντίληψη του κόσµου γύρω µας..  

Επίσης, η διεθνής κοινότητα αποδέχεται τη µαθηµατική σπουδαιότητα 
του έργου του Αρίσταρχου όπως αυτό τονίζεται στην πραγµατεία του Περί 
µεγεθών και αποστάσεων Ηλίου και Σελήνης. Έτσι, σηµαντικοί ερευνητές 
αποδέχονται τη σπουδαιότητα της γεωµετρικής µελέτης του για τον εντοπι-
σµό των αποστάσεων Γης – Ήλιου, την οποία θεωρούν πρωτοποριακή για 
την εποχή της.  

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι διεθνώς φαίνεται να είναι γενικά 
αποδεκτό ότι ο Αρίσταρχος ήταν ο πρώτος που διατύπωσε το ηλιοκεντρικό 
σύστηµα ενώ ο Κοπέρνικος φαίνεται να επηρεάστηκε από αυτό και τελικά 
να το επαναδιατύπωσε. (Στη µεγάλη πλειοψηφία των ιστοσελίδων που κά-
νουν λόγο για το έργο του Αρίσταρχου γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι ο 
Κοπέρνικος γνώριζε το ηλιοκεντρικό µοντέλο του Αρίσταρχου). 

Από τη µελέτη των σχετικών ιστοσελίδων διαπιστώνεται ότι ο τρόπος 
σκέψης του Αρίσταρχου καθώς απεικονίζεται στα έργα του και στις αναφο-
ρές άλλων πάνω στα έργα του, θεωρείται και σήµερα πρωτοποριακός και 
καθοριστικός προκειµένου να ασκήσει τους µαθητές στη µεθοδολογία σκέ-
ψης των επιστηµόνων. Γι’ αυτό το λόγο, έχουν διαµορφωθεί σχέδια µαθή-
µατος —τουλάχιστον αυτά που εµφανίζονται στο διαδίκτυο— τα οποία α-
ξιοποιούν τις ιδέες του Αρίσταρχου και απευθύνονται τόσο σε µαθητές της 
δευτεροβάθµιας όσο και σε φοιτητές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η διερεύνηση που πραγµατοποιήθηκε στον παγκόσµιο ιστό, έδειξε ότι 
οι ιδέες του Αρίσταρχου αποτελούν µέρος της πολιτισµικής γνώσης της ε-
ποχής µας και εµφανίζονται σε πληθώρα δικτυακών τόπων. Στους δικτυα-
κούς αυτούς τόπους, φαίνεται ότι οι προτάσεις του για το ηλιοκεντρικό σύ-
στηµα του Κόσµου αποτελούν σηµείο αναφοράς στην επιστηµολογική δια-
πραγµάτευση των επιστηµονικών ιδεών. Αναγνωρίζονται ως πρωταρχική 
και κορυφαία στιγµή στην πορεία της επιστηµονικής σκέψης, αποδίδοντάς 
του έτσι —έστω και εκ των υστέρων— τη φήµη που δεν κατέκτησε στην 
εποχή του.  

 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
http://pwg.gsfc.nasa.gov/stargaze/Sarist.htm 
http://www.math.wisc.edu/~rushton/scopes_kti/northstar/main.html 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/debate/1920/cs_lplan.html 

http://pwg.gsfc.nasa.gov/stargaze/Sarist.htm
http://www.math.wisc.edu/~rushton/scopes_kti/northstar/main.html
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/debate.html
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http://www.windows.ucar.edu/people/ancient_epoch/aristarchus.html 
http://www.jb.man.ac.uk/distance/strobel/history/historyb.htm 
http://www.sfws.auburn.edu/elder/sm101/ch2/sm101ch2.html 
http://larae.net/astronomy/talks/elderhostel.html 
http://spacediscovery.8m.com/history/ 
http://home.att.net/~numericana/answer/record.htm 
http://www.russellcottrell.com/greek/aristarchus.htm  
http://zebu.uoregon.edu/h102.html 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 
http://www.physics4u.gr/articles/2002/astro1.html 
http://www.astro.noa.gr/journal/aristarxos.htm 
http://www.alpha.edu.gr/general/100109635098923.shtml 
http://sfr.ee.teiath.gr/historia/historia/Kef201.htm 
http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks/space/astronomy/spac_ama2.html 
 
Χαλκιά, Κρ., Τσαγκογέωργα, Α., Το διαδίκτυο ως πεδίο διερεύνησης 

των ορίων και των δυνατοτήτων της εικόνας στις φυσικές επιστήµες, Πρακτι-
κά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ε∆ΙΦΕ (Ένωση για τη ∆ιδακτική των 
Φυσικών Επιστηµών) µε θέµα η ∆ιδασκαλία των Φ.Ε. στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας, σελ. 390-396, 2002. 

Tsagogeorga A. Halkia K., Images of the electromagnetic spectrum on 
the Internet, Proceedings of the 6th International Conference on Computer 
Based Learning in Science, p. ??, 2003. 

 
 

ABSTRACT 
In this paper Aristarchus’ ideas and they way they are presented on the 

Internet are examined. After collecting and analyzing the findings of the 
internet sites’ search it became evident that Aristarchus is to a great extend 
recognized as the first astronomer in history who proposed the idea of a he-
liocentric system, since a large number of web pages mention the fact that 
Copernicus was aware of Aristarchus’ ideas. Few pages, much less in num-
ber though, were mentioning his only surviving text, his Treatise on the 
Sizes and Distances of the Sun and Moon. Also, some cases of utilizing 
Aristarchus’ ideas in education were studied —as they were presented and 
published by their authors—, from where it is concluded that Aristarchus’ 
thought is still considered as an indispensable element in educating students 
on the scientific way of thinking.  
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