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Η Αστρονοµία είναι µια από τις αρχαιότερες επιστήµες του κόσµου. Σε 

όλους τους λαούς που έφτασαν σε αξιόλογο βαθµό πολιτισµού και σε όλες 
τις εποχές, από τους αρχαίους χρόνους µέχρι σήµερα, η µελέτη των φυσι-
κών φαινοµένων ήταν ένας ισχυρότατος µοχλός για την καθαρή επιστηµο-
νική έρευνα. Ο άνθρωπος προσπαθεί  να ανακαλύψει λογικές εξηγήσεις στα 
ουράνια φαινόµενα. Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν µε την αναζήτηση αυ-
τή, ήταν οι κάτοικοι της Σουµερίας και της Ακκαδίας κατά την 2η χιλιετη-
ρίδα π.Χ. 

Στον αρχαιότερο και—από πολλές απόψεις—υψηλότερο Αιγυπτιακό πο-
λιτισµό, που άνθισε στις όχθες του Νείλου πολλούς αιώνες πριν από την ε-
γκατάσταση των Βαβυλωνίων κατά µήκος του Τίγρη και του Ευφράτη , άδι-
κα  θα ψάξουµε στα κείµενα της Αστρονοµίας. Το ίδιο ισχύει και για άλλους 
πολιτισµούς, που άνθισαν την ίδια εποχή. 

Η Αστρονοµία στη Βαβυλωνία, την εποχή του Χαµµουραµπί και των 
διαδόχων του, δεν έχει βέβαια άµεση σχέση µε τη µεγάλη άνθηση που γνώ-
ρισε µια χιλιετηρίδα αργότερα στο Νεοβαβυλωνιακό κράτος,  όπου οι 
αστρονοµικές παρατηρήσεις θεωρούνται από τα µεγαλύτερα επιστηµονικά 
κατορθώµατα του αρχαίου κόσµου. Η περίοδος αυτή αντιστοιχεί στον 5ο 
π.Χ. αιώνα για την Ελλάδα, δηλαδή στην περίοδο της ακµής της. Οι γνώ-
σεις των εκπροσώπων του Νεοβαβυλωνιακού πολιτισµού βασίζονταν σε πο-
λύ παλιότερα δεδοµένα. Αυτές διείσδυσαν στην ελληνική σκέψη του 6ου και 
5ου π. Χ. αιώνα κυρίως µέσω των φυσικών φιλοσόφων της Ιωνικής Σχολής, 
του Θαλή και του Αναξίµανδρου, αλλά και των Πυθαγορείων µε κύριο εκ-
πρόσωπό τους το Φιλόλαο, και –ως ένα βαθµό- συνέτειναν στην εξέλιξη τό-
σο της φιλοσοφίας όσο και της επιστήµης στον ελλαδικό χώρο. 

Βέβαια, όλοι τούτοι θεωρούσαν πως η Γη είναι το κέντρο του Σύµπαντος, 
της έδιναν σχήµα κυλινδρικό (Αναξίµανδρος) ή σφαιρικό (Θαλής) και προ-
σπαθούσαν να δώσουν αναλογίες ανάµεσα στην περίµετρό της και αυτήν της 
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Σελήνης ή του Ήλιου. Ωστόσο, η κυρίαρχη ανατροπή σ’ αυτές τις αντιλήψεις 
έγινε µε τη σκέψη του Αρίσταρχου: για πρώτη φορά ακούγεται επίµονα πως το 
κέντρο του Σύµπαντος είναι ο Ήλιος και πως η Γη περιφέρεται γύρω από αυ-
τόν. Η αλήθεια είναι πως έχουν περάσει πια τρεις αιώνες από τότε που ο Ανα-
ξίµανδρος και ο Θαλής έκαναν τις πρώτες αυτές υποθέσεις, αυτό όµως δε 
µειώνει καθόλου την πρωτοπορία της διάνοιας του Αρίσταρχου. 

 
∆εν είναι υπερβολή να πούµε πως ο Αρίσταρχος υπήρξε ένας από τους 

σπουδαιότερους φυσικούς φιλοσόφους της αρχαιότητας, ακόµα και αν αυ-
τός ο θαυµασµός µας µπορεί να ελεγχθεί από το γεγονός ότι είναι ελάχιστες 
οι γνώσεις µας για την επίδραση που άσκησαν πάνω του άλλοι φιλόσοφοι - 
και ιδιαίτερα ο δάσκαλός του ο Στράτωνας ο Λαµψακινός - οι οποίοι θεω-
ρητικά µπορεί να τον ενέπνευσαν στη θεωρία του αυτή. Άλλωστε νύξεις για 
το ηλιοκεντρικό  σύστηµα του πλανητικού µας κόσµου υπάρχουν ακόµα και 
στον Πλάτωνα, αλλά ο κύριος εισηγητής του στην αρχαιότητα υπήρξε ο Αρί-
σταρχος. Μέχρι τον Κοπέρνικο δεν «ξανακούγεται» η θέση αυτή για τους 
γνωστούς λόγους της απαγορευτικής εκκλησιαστικής πολιτικής του χρι-
στιανισµού. Μάλιστα ο σοβαρός Έλληνας αστρονόµος Αντωνιάδης ισχυ-
ρίζεται πως σε ένα βαθµό ο Κοπέρνικος «έκλεψε» τον Αρίσταρχο και πως 
εµφάνισε ως δική του την καινοτοµία αυτή. 

Για να εντάξουµε όµως σοβαρά αυτήν την καινοτοµία στο ιστορικό της 
πλαίσιο, οφείλουµε να επανέλθουµε στο τοπίο των προκατόχων του που πι-
θανότατα επέδρασαν πάνω του, να δούµε δηλαδή το γνωστικό υπόβαθρο 
που τροφοδότησε τον Αρίσταρχο και τον οδήγησε σε εισπράξεις ή υπερβά-
σεις των αστρονοµικών υποθέσεων της εποχής του. 

Η θεωρία ότι η Γη είναι σφαιρική ανάγεται πιθανότατα στο «Θία-
σο» του Πυθαγόρα, που ήκµασε στη Νότια Ιταλία τον 6ο και 5ο π. Χ. 
αιώνα. Κατά την παράδοση, η ανακάλυψη αυτή ανήκει στον ίδιο τον 
Πυθαγόρα ή στον Παρµενίδη, στην έµµετρη κατάθεσή του στο «Πε-
ρί φύσεως». Βέβαια και ο Πλάτωνας στο «Φαίδωνα» το αναφέρει µε το 
στόµα του Σωκράτη.  

Αλλά υπάρχουν ενδείξεις πως και ο Αναξίµανδρος υποστήριζε τη 
σφαιρικότητα της Γης. Κάποιοι αποδίδουν σ’ αυτόν τις διαπιστώσεις για 
τις ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις-αν και την πρώτη έκλειψη Ηλίου 
την έχουµε από το Θαλή το Μιλήσιο το 585 π.Χ. Άλλοι θεωρούν τον 
Εύδοξο ως πατέρα της υπόθεσης για τη σφαιρικότητα της Γης. Ο πρώτος 
όµως που θα το αποδείξει βασισµένος  σε επιστηµονικά επιχειρήµατα εί-
ναι ο Αριστοτέλης. Υπήρχαν βέβαια ενδείξεις ότι ο Ήλιος και η Σελήνη 
εµφανίζονται στον ουρανό σαν σφαιρικοί δίσκοι και ότι η σκιά, που 
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σχηµατίζεται από την προβολή της Γης πάνω στη Σελήνη κατά τις ε-
κλείψεις εµφανίζεται πάντα ως τµήµα κύκλου. Αυτό οδήγησε τον Αρι-
στοτέλη να προβάλλει ως αδιάσειστη την τοποθέτησή του ότι η Γη 
είναι σφαιρική, θεωρία που εξακολουθεί να ισχύει µέχρι σήµερα. 

 
Το επόµενο πρόβληµα βέβαια µετά τον προσδιορισµό του σχήµατος 

της Γης, ήταν φυσικά η αναζήτηση των  διαστάσεών της που λογικά στην 
αρχή λειτουργούν προσεγγιστικά και όχι µε συγκεκριµένους ποσοτικούς 
προσδιορισµούς. Έτσι, το «Φαίδωνα» πάλι ακούµε το Σωκράτη  να ισχυ-
ρίζεται πως η γήινη σφαίρα είναι τόσο µεγάλη, ώστε η Μεσόγειος είναι 
µόνον ένα µικρό τµήµα της.  

Σαφέστερος , αν και υπερβολικός, γίνεται ο Αριστοτέλης στον προσ-
διορισµό των διαστάσεων της Γης. Ο Ερατοσθένης αργότερα, µε τη µέτρη-
ση του µήκους του µεσηµβρινού τόξου ανάµεσα στην Αλεξάνδρεια και το 
Ασουάν, κατάφερε να προσεγγίσει µε σχετική ακρίβεια της διαστάσεις της 
Γης. Οι µετρήσεις του µας έδωσαν 252.000 στάδια για το µήκος του ισηµε-
ρινού της Γης, που πλησιάζει τη σηµερινή αποδεκτή τιµή των 40.120 χιλιο-
µέτρων, αφού 9,45 στάδια ισοδυναµούσαν µε 1 ρωµαϊκό µίλι. 

Βέβαια πολλοί σύγχρονοί του διαφώνησαν µαζί του. Έτσι, ο Πο-
σειδώνιος ο Απαµείας (1ος π.Χ.αιώνας) µετρώντας το τµήµα του µε-
σηµβρινού µεταξύ Αλεξάνδρειας και Ρόδου µείωσε την τιµή  σε 
180.000 στάδια, τιµή µε την οποία συµφώνησε και ο Πτολεµαίος (2ος 
π.Χ. αιώνας) και τη διέδωσε τόσο, ώστε ο Χριστόφορος Κολόµβος, 
µε βάση την τιµή αυτή, το 1492, ξεκίνησε την περιπέτεια της περιή-
γησής του πέρα από τον Ατλαντικό. 

 Ο προσδιορισµός των διαστάσεων της Γης έδωσε στους Έλληνες 
επιστήµονες το έναυσµα για την εξερεύνηση του διαστήµατος µε 
πρώτο τον Αλεξανδρινό αστρονόµο Αρίσταρχο το Σάµιο, µαθητή του 
Στράτωνα από τη Λάµψακο, που ήταν αρχηγός της Περιπατητικής 
Σχολής στην Αθήνα µεταξύ του 286 και του 268 π.Χ. 

 Ελάχιστα είναι τα βιογραφικά στοιχεία που έχουµε για τον Αρί-
σταρχο. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Ίππαρχου, ως µόνη θετική ηµε-
ροµηνία που γνωρίζουµε για τη ζωή του, είναι το έτος 281 π.Χ. που 
έκανε παρατηρήσεις σχετικά µε το χρόνο του θερινού ηλιοστασίου. 
Αργότερα, όπως µαθαίνοµε από τον Πλούταρχο ο Αρίσταρχος   κατη-
γορήθηκε από τον Κλεάνθη που ήταν επικεφαλής της Σχολής των 
Στωικών - µεταξύ του 264 και του 232 π. Χ.- για ασέβεια, και του 
υποβλήθηκε µήνυση «επί αθεΐα» , επειδή «µετακίνησε την εστία του 
κόσµου, διατεινόµενος ότι οι απλανείς αστέρες και ο Ήλιος δεν περι-
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στρέφονται , αλλά η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο σε κυκλική περι-
φέρεια, ενώ συγχρόνως περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και ο 
Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο της τροχιάς».Η τύχη του δεν είναι γνω-
στή εξαιτίας αυτής της επαναστατικής του θεωρίας για το Σύµπαν. 
Επίσης, η ίδια «κατηγορία» του αποδίδεται και από τον Αρχιµήδη στο 
σύγγραµµά του Ψαµµίτης, που είναι αφιερωµένο στο βασιλιά των Συ-
ρακουσών Γέλωνα τον Β΄. 

Αν ο Αρίσταρχος ήταν περίπου 20 χρονών, όταν παρατήρησε το 
θερινό ηλιοστάσιο το 281 π. Χ. θα πρέπει να είχε γεννηθεί περί το 
510-300 π. Χ., και πέθανε - σύµφωνα µε την έµµεση µαρτυρία του 
Αρχιµήδη - πριν από το 216 π. Χ. Εποµένως, πρέπει ο Αρίσταρχος να 
έζησε τον 3ο π. Χ. αιώνα. 

Από τα αυθεντικά συγγράµµατα του Αρίσταρχου µόνο ένα δια-
σώθηκε ολόκληρο, µια µικρή πραγµατεία µε τίτλο: «Περί µεγεθών 
και αποστάσεων Ηλίου και Σελήνης», που όµως στηρίζεται στο γε-
ωκεντρικό σύστηµα. Αυτό και µόνο το έργο θα ήταν αρκετό για να 
του χαρίσει την αθανασία. Ειδικό σύγγραµµα για το ηλιοκεντρικό 
σύστηµα δεν διασώθηκε, αλλά πληροφορίες για τη θεωρία του έχουµε 
από πέντε συγγραφείς: Από τον σύγχρονό του Αρχιµήδη, από το Στο-
βαίο, από τον ανώνυµο σχολιαστή του Αριστοτέλη, από τον Σέξτο τον 
Εµπειρικό και από τον Πλούταρχο. Ξεκινώντας από 6 «υποθέσεις», 
που πάνω τους στηρίζεται ολόκληρη η επιχειρηµατολογία του συγ-
γραφέα, η πραγµατεία δίνει µια σειρά 18 γεωµετρικών «θεω-
ρηµάτων», που συνδυάζουν έξυπνη Γεωµετρία µε ευχέρεια στους αριθµη-
τικούς υπολογισµούς. Οι 6 αυτές «υποθέσεις» είναι: 

 
     Α. Η Σελήνη παίρνει το φως της από τον Ήλιο. 

Β. Η Γη είναι, κατά σηµείο και κατά κέντρο, σφαίρα όπου κινείται 
η Σελήνη. 

Γ. Όταν έχουµε ηµισέληνο(δηλαδή το πρώτο και το τελευταίο τέ-
ταρτο), τότε ο µεγάλος κύκλος που χωρίζει το φωτεινό και το σκοτεινό 
της τµήµα βρίσκεται στο επίπεδο του µατιού µας. ∆ηλαδή, τα κέντρα 
του Ήλιου, της Σελήνης και της Γης δηµιουργούν ορθογώνιο τρίγωνο 
µε την ορθή γωνία να βρίσκεται στο κέντρο της Σελήνης. 

∆. Όταν έχουµε ηµισέληνο, η (γωνιακή) απόσταση της Σελήνης από 
τον Ήλιο είναι µικρότερη από το τεταρτοκύκλιο κατά το 1/30 του (είναι 
δηλαδή 87°). 

Ε. Το πλάτος της γήινης σκιάς (στην απόσταση που η Σελήνη περνά 
από τη σκιά της Γης κατά τις εκλείψεις) είναι διπλάσιο της διαµέτρου 
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της Σελήνης. 
ΣΤ. Η φαινόµενη διάµετρος της Σελήνης περιέχεται στον ουρανό 

µιας γωνίας ίσης προς το ένα δέκατο πέµπτο ενός ζωδιακού αστερι-
σµού. 

 
Οι υποθέσεις 1 και 3, αποδίδονται στον Αναξαγόρα ή το Θαλή. Η ου-

σιαστική συµβολή του Αρίσταρχου βασίζεται στην 4η και στην 5η υπόθεσή 
του, αν και ο υπολογισµός της (γωνιακής) απόστασης της Σελήνης από τον 
Ήλιο είναι περίπου 89°.Στην 6η υπόθεσή του, επειδή υπάρχουν 12 ζωδιακοί 
αστερισµοί στο ζωδιακό κύκλο (που  ο καθένας καταλαµβάνει το ένα δωδέ-
κατο του κύκλου), κάθε αστερισµός θα πρέπει να καταλαµβάνει 30°, ώστε 
το ένα δέκατο πέµπτο του να µας δίνει την τιµή των 2° για τη φαινόµενη 
διάµετρο της Σελήνης. Σαφώς η τιµή αυτή βρίσκεται µακριά από την πραγ-
µατική τιµή της 1/2°. Βέβαια, αν είναι ακριβής η πληροφορία του Αρχιµή-
δη, ο Αρίσταρχος γνώριζε ότι οι φαινόµενες διάµετροι του Ήλιου και της 
Σελήνης αντιστοιχούσαν στο 1/720 του κύκλου, δηλαδή σε 1/2°.  Με την 
προϋπόθεση ότι οι αντιγραφείς του κειµένου του Αρχιµήδη µας µεταφέρουν 
ασφαλώς την πληροφορία αυτή, φαίνεται πως ο Αρίσταρχος επανεκτίµησε 
το αρχικό µέγεθος των 2° αργότερα, πράγµα που δείχνει πως το έργο του 
«Περί µεγεθών και αποστάσεων Ηλίου και Σελήνης» γράφτηκε σε νεαρή 
ηλικία. 

Από τις υποθέσεις του αυτές, ο Αρίσταρχος διατυπώνει τις 18 «θεωρή-
µατα», από τα οποία τα σηµαντικότερα είναι:  

1) Εφ’ όσον ο Ήλιος, η Σελήνη και ο παρατηρητής σχηµατίζουν ένα 
ορθογώνιο τρίγωνο, όταν η Σελήνη βρίσκεται στο πρώτο (ή στο τελευταίο) 
τέταρτο, (η τοποκεντρική)   σχέση της   απόστασης της  Σελήνης ∆σ προς 
την απόσταση του Ηλίου ∆η, πρέπει να εκφράζεται µε την εξίσωση: 

η

σ

∆
∆

εφ87° = 19 

Η σχέση των ακτίνων Rγ και Rη προς τη Γη και τον Ήλιο, δίνουν την εξί-
σωση:  
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Εποµένως θα πρέπει ο Ήλιος να είναι 6 και 2/3 φορές µεγαλύτερος από 
τη Γη και η Σελήνη να είναι ίση µε: 
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δηλαδή, να είναι 0,35 φορές όσο η Γη (0,2728 είναι η τιµή  σήµερα). 
Ανεξάρτητα όµως µε τους αριθµούς, οι δυνατότητες που ανοίγονται µε 

τη θεωρία που αναπτύσσει ο Αρίσταρχος είναι πολύ µεγάλες και πραγµατι-
κά το έργο του αποτελεί την πρώτη προσπάθεια των ανθρώπων να πλησιά-
σουν τον Ήλιο και τη Σελήνη. 

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάµε πως την εποχή του Αρίσταρχου δεν υ-
πήρχε η τριγωνοµετρική προσέγγιση που ακολουθήσαµε εµείς στις εξισώ-
σεις, αν και στους Έλληνες δεν ήταν άγνωστοι οι «ασύµµετροι αριθµοί», 
που όµως ουδέποτε χρησιµοποιήθηκαν από αυτούς στους αστρονοµικούς 
τους υπολογισµούς.  Η σκέψη του Αρίσταρχου βασίζεται σε ρητά κλάσµα-
τα, και όλα τα συµπεράσµατά του εκφράζονται µε κλάσµατα. Π. χ. η τιµή 
της σχέσης Κη/Κγ, η οποία περιέχει τη βασική τιµή ∆η/∆σ = εφ 87° = 
19,081, εκφράστηκε ότι βρίσκεται µεταξύ της τιµής των κλασµάτων 19/3 
και 43/6.  

Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η µέθοδος αυτή εκφράζει ακριβώς το 
ελληνικό πνεύµα, που διακρινόταν περισσότερο για τις µαθηµατικές ακρο-
βασίες, παρά για εµπειρικές αστρονοµικές παρατηρήσεις και δεν έχει κανέ-
να νόηµα βέβαια, πως η σύγχρονη επιστήµη έδωσε άλλες τιµές από αυτές 
του Αρίσταρχου. 

Συγκεκριµένα, σήµερα δεχόµαστε πως η απόσταση του Ήλιου από τη 
Γη είναι 400 φορές µεγαλύτερη από την απόσταση της Σελήνης από τη Γη 
και όχι 19 φορές, και πως η ακτίνα του ηλιακού δίσκου είναι 109,2 φορές 
µεγαλύτερη από την ακτίνα της Γης και όχι 6 2/3 όπως ισχυρίστηκε ο Αρί-
σταρχος. Το σηµαντικό όµως είναι ότι ο Αρίσταρχος ισχυρίστηκε αδιάσει-
στα πως ο Ήλιος είναι κατά πολύ µεγαλύτερος από τη Γη και τη Σελήνη. Η 
κατανόηση αυτή αποτελεί ένα µεγάλο βήµα προς τα εµπρός στα 150 χρόνια 
από την εποχή που (κατά το τέλος της ζωής του Περικλή) ο Αναξαγόρας, 
εξορίστηκε από την Αθήνα µε την κατηγορία της βλασφηµίας, γιατί δίδασκε 
ότι ο Ήλιος είναι ένα πύρινο σώµα (βράχος) µεγαλύτερο σε έκταση από την 
Πελοπόννησο. 

Σήµερα χρωστάµε ευγνωµοσύνη στον Πάπο, που τον 3 ο π.Χ. αιώνα 
συµπεριέλαβε και διέσωσε στη «Μικρή Αστρονοµία» του – διάκριση απα-
ραίτητη από την άλλη, τη «Μεγάλη Αστρονοµία» του Πτολεµαίου -  αυτό 
το σύγγραµµα του Αρίσταρχου, µαζί µε εκείνα του Απολλώνιου, του Αρχι-
µήδη και του Ευκλείδη, αφού, φυσικά, το πρωτότυπο έχει χαθεί. Το παλαιό-
τερο χειρόγραφο αυτής της Αστρονοµίας είναι γραµµένο τον 10 µ.Χ. αιώνα 
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βρίσκεται σήµερα στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Εύλογο είναι πως µπο-
ρούµε να έχουµε κάποιες αµφιβολίες σχετικά µε πιθανές αλλοιώσεις στο 
αυθεντικό κείµενο του Αρίσταρχου τους 13 αιώνες. Βέβαια, οι επιφυλάξεις 
µας αίρονται, αν τοποθετήσουµε στο ιστορικό πλαίσιο τη διαδικασία αντι-
γραφής του, λαµβάνοντας υπόψη τις συγκεκριµένες συνθήκες της φοβερής 
εκείνης «σκοταδιστικής  περιόδου» του Μεσαίωνα. Ίσως, το µοναδικό κέρ-
δος που µας κληροδότησε ο συντηρητισµός και η εκκλησιαστική ιδεοληψία 
της εποχής εκείνης είναι τούτο: τουλάχιστον διασφάλιζαν µε σχολαστική 
πιστότητα το περιεχόµενο των χειρογράφων  οι αντιγραφείς τους, γιατί το  
ενδιαφέρον τους δεν εστιαζόταν – ευτυχώς – τόσο στο περιεχόµενο του κει-
µένου, όσο στην ανάγκη για διατήρηση της µορφής του. Έτσι, µπορούµε να 
εµπιστευθούµε τα περισσότερα – έστω – κείµενα που διέσωσαν για την α-
κρίβεια των λόγων τους. 

Βέβαια, ακόµη µεγαλύτερη ευγνωµοσύνη οφείλουµε στον Αρχιµήδη, 
σύγχρονου περίπου του Αρίσταρχου, που στην πραγµατεία του «Ψαµµίτης» 
παραθέτει την ακόλουθη µαρτυρία: 

«Συ (ο βασιλιάς Γέλων ο Β΄ τύραννος των Συρακουσών) γνωρίζεις ότι 
ο κόσµος είναι το όνοµα που δίνουν οι περισσότεροι αστρονόµοι σε µία 
σφαίρα, που στο κέντρο της βρίσκεται η Γη και ότι η ακτίνα της σφαίρας 
αυτής είναι ίση προς την απόσταση µεταξύ του Ήλιου και της Γης. Αυτή εί-
ναι η εξήγηση την οποία δίνουν οι αστρονόµοι. Αλλ’ ο Αρίσταρχος ο Σά-
µιος έγραψε ένα βιβλίο, που περιέχει ορισµένες προτάσεις, από τις οποίες 
συµπεραίνεται ότι ο πραγµατικός κόσµος είναι πολύ µεγαλύτερος. Πιστεύε-
ται ότι οι απλανείς αστέρες και ο Ήλιος είναι ακίνητοι, ότι η Γη κινείται γύ-
ρω από τον Ήλιο σε κυκλική τροχιά, που στο κέντρο της βρίσκεται ο Ήλιος. 
Ακόµη ότι η σφαίρα των απλανών αστέρων, που βρίσκεται στο ίδιο µε τον 
Ήλιο κέντρο, είναι τόσο µεγάλη, ώστε ο κύκλος γύρω από τον οποίο περι-
στρέφεται η Γη απέχει από τους απλανείς αστέρες, όσο απέχει το κέντρο 
µιας σφαίρας από την επιφάνεια της... Ο Αρίσταρχος δηλαδή εννοεί το ε-
ξής: αφού πιστεύουµε ότι η Γη είναι, ας πούµε, το κέντρο του κόσµου, η 
σχέση της Γης προς εκείνο που ονοµάζουµε «κόσµο» είναι ίση προς τη 
σχέση της σφαίρας, που περιέχει τον κύκλο πάνω στον οποίο διατείνεται ότι 
περιστρέφεται η Γη, προς τη σφαίρα των απλανών αστέρων». 

Σύµφωνα µε αυτή την µαρτυρία, ο Αρίσταρχος πρότεινε ένα ηλιοκε-
ντρικό σύστηµα στο οποίο ο Ήλιος παραµένει ακίνητος στο κέντρο του κό-
σµου, ενώ η Γη – που σύµφωνα µε µια επιπρόσθετη πληροφορία του Πλού-
ταρχου περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της  - εκτελεί κυκλική περιφορά 
γύρω από αυτόν. Στο απόσπασµα δεν γίνεται λόγος για ηλιοκεντρικές τρο-
χιές και των υπόλοιπων πλανητών, εκτός της Σελήνης, που περιφέρεται γύ-
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ρω από τη Γη, όπως αποδεικνύουν οι µηνιαίες φάσεις της. Οι αστέρες είναι 
ακίνητοι,   η κίνησή τους είναι µόνο φαινοµενική . 

Για τη Γη, ειδικότερα, διατυπώνει την υπόθεση για την ηµερήσια περι-
στροφή της γύρω από τον άξονά της και την ετήσια περιφορά της γύρω από 
τον Ήλιο. Υποθέτει, επίσης, πως η σχέση της Γης προς εκείνο που ονοµά-
ζουµε  «κόσµο» είναι ίση προς τη σχέση σφαίρας, που περιέχει τον κύκλο 
πάνω στον οποίο διατείνεται ότι περιστρέφεται η Γη , προς τη σφαίρα των 
απλανών αστέρων. Ο Αρίσταρχος δηλαδή, αφού µε την απλή αλλά ευφυέ-
στατη γεωµετρική του µέθοδο συνήγαγε πως ο Ήλιος είναι πολλές φορές 
µεγαλύτερος της Γης, σκέφθηκε µετά πως θα ήταν παράλογο να θέσει τον 
τόσο µακρινό και µεγαλύτερο της Γης Ήλιο να στρέφεται γύρω από τη µι-
κρότερή του Γη και δέχθηκε ακριβώς το αντίθετο. Και αν οι αστέρες δεν 
φαίνονται να κινούνται, ως όφειλαν, δηλαδή δεν παρουσιάζουν παράλλαξη, 
τούτο συµβαίνει γιατί η τροχιά της Γης σε σύγκριση προς τη σφαίρα τω α-
στέρων είναι όπως το κέντρο σφαίρας προς την επιφάνειά της, δηλαδή ένα 
απλό σηµείο. 

Από τα παραπάνω φαίνεται επίσης ότι ο Αρίσταρχος πρότεινε  το ηλιο-
κεντρικό σύστηµα ως µαθηµατική υπόθεση. Αυτό προκύπτει από την επα-
νειληµµένη χρήση του ρήµατος «υποθέτει» στο συγκεκριµένο απόσπασµα 
του Αρχιµήδη , όσο και από την αναφορά του Πλούταρχου – τρεις αιώνες 
αργότερα – σύµφωνα µε την οποία η ιδέα «της περιστροφής και της περι-
φοράς» της Γης υποστηρίχθηκε από τον Αρίσταρχο και το Σέλευκο από τη 
Σελεύκεια (µέσα 2ου π.Χ. αιώνα). Ο πρώτος – ισχυρίζεται ο Πλούταρχος – 
την παρουσίασε ως υπόθεση, ενώ ο δεύτερος ως βεβαιότητα. 

Βέβαια, και κάτω από αυτήν την οπτική ακόµα, δεν µειώνεται καθόλου 
ο θαυµασµός µας για την πρωτοτυπία και την αυθεντικότητα της σκέψης 
του Αρίσταρχου, αν και πρέπει να επισηµανθεί πως δεν ήταν αυτός που 
πρώτος έθεσε το ζήτηµα της περιστροφής της Γης. Η ίδια υπόθεση έγινε 
προηγουµένως από τον Ηρακλείδη τον Πόντιο, περίπου δύο γενεές προγε-
νέστερο του  Αρίσταρχου.  Αυτός ισχυρίστηκε πως η Γη περιστρέφεται µό-
νο γύρω από τον άξονά της, ενώ οι εσωτερικοί πλανήτες  - ο Ερµής και η 
Αφροδίτη -  περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο. Επίσης, ο Αυτόλυκος ο 
Πιτανεύς -  σύγχρονος του Ευκλείδη -  παρατήρησε πως µε το πέρασµα του 
χρόνου µεταβαλλόταν  το φαινοµενικό µέγεθος της Σελήνης στον ουρανό, 
όπως και η φαινοµενική λαµπρότητα των πλανητών. Ιδιαίτερα το τελευταίο 
είναι για µας δείκτης της µεταβλητότητας των αποστάσεων της Γης από 
τους πλανήτες, άρα καθοριστικός παράγοντας για την πραγµατική εικόνα 
της σηµερινής  δοµής του Σύµπαντος. Ο  Αυτόλυκος, βέβαια, µόνο κατέθε-
σε αυτές τις παρατηρήσεις. Για τον Αρίσταρχο οι αντίστροφες κινήσεις κά-
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ποιων  εξωτερικών  πλανητών -  του Άρη, του ∆ία και του Κρόνου -  ήταν 
αποτέλεσµα της µετακίνησης του σταθµού παρατήρησής µας στο διάστηµα 
που, αντίστοιχα, έδινε ως  αποτέλεσµα τη µεταβλητότητα της απόστασης 
µεταξύ αυτού του σταθµού και των πλανητών. Βέβαια, χωρίς να µπορούµε 
να το αποκλείσουµε, δεν έχουµε και καµιά σοβαρή ένδειξη πως ο ίδιος είχε 
συσχετίσει το φαινόµενο αυτό µε τη διαφορετική λαµπρότητα των πλανη-
τών στον ουρανό.  

Το πιο εντυπωσιακό ίσως µήνυµα, όµως, σε σχέση µε την προγενέστε-
ρη Γνώση - αλλά και την πιθανή επίδραση αυτής της Γνώσης πάνω στον 
Αρίσταρχο - µας το δίνει η θόλος της Επιδαύρου -κυκλοτερές οίκηµα από 
λευκό µάρµαρο, σύµφωνα µε τον Παυσανία -όπου πρωταγωνιστούσε στο 
δάπεδο, στην τοιχογραφία και στην οροφή της ο Ήλιος µε διαφορετικές εκ-
φράσεις της πολυσχιδούς του δράσης. Το πρώτο πράγµα που θα αντίκριζε ο 
επισκέπτης, αν του επετρέπετο η είσοδος στο εσωτερικό του Μνηµείου, ή-
ταν αναµφίβολα η θαυµάσια τοιχογραφία του Παυσίου. Η λύρα µαζί µε το 
τόξο του βέλους - τα τρία κυριότερα σύµβολα του Ήλιου - Απόλλωνα - 
συµβολοποιούν αλληγορικά τη σύνδεση του φυσικού σώµατος του Ήλιου 
µε την οντότητα του Απόλλωνα. Όµως, στα χέρια του Έρωτα και όχι του 
Απόλλωνα, η επτάχορδη λύρα εναρµόνιζε µε «έρωτα» τις 7 τροχιές των 
πλανητών, που περιγράφονται στο δάπεδο του εσωτερικού της θόλου. Τα 
βέλη µε το τόξο της τοιχογραφίας είναι η εκ-τόξευση (τόξο) των ακτινών 
(βέλη) του Ήλιου κατά την ηµερήσια πορεία του, δηλαδή το καθηµερινό η-
λιακό τόξο στον ουράνιο θόλο. ∆υστυχώς, η τοιχογραφία αυτή, όπως και η 
οροφή, δεν σώθηκαν. Τουλάχιστον, όµως, διεσώθη το δάπεδο και η εικόνα 
του βρίσκεται αναρτηµένη σήµερα στο Μουσείο της Επιδαύρου. Το διακο-
σµητικό αυτό σχέδιο δεν είναι µια καλλιτεχνική φαντασίωση, όπως πίστευ-
αν µέχρι σήµερα. Είναι η ακριβής αναπαράσταση του Ηλιοκεντρικού Συ-
στήµατος. Σαράντα χρόνια πριν τη γέννηση του Αρίσταρχου, η θόλος είχε 
ήδη αποτυπώσει την πλήρη και λεπτοµερή αναπαράσταση του Ηλιοκεντρι-
κού συστήµατος. 

Όλη η Γνώση για την πορεία των ουρανίων σωµάτων σκιαγραφήθηκε 
στο δάπεδο της θόλου. Η καταχώρηση των ονοµάτων πάνω στο σχέδιο της 
θόλου έγινε µε βάση τους Ορφικούς ύµνους, όπου αναφέρεται η θέση της 
Σελήνης, της Γης και του Άρη. Η µελέτη του αστρονόµου Κωνσταντίνου 
Χασάπη σχετικά µε το πλανητικό σύστηµα και τους Ορφικούς Ύµνους δι-
ευρύνει τους γνωστικούς µας ορίζοντες και συγχρόνως µας καταπλήσσει για 
την παλαιότητα των Ορφικών Γνώσεων. 

Ωστόσο, είµαστε σίγουροι πως η µεθοδική και επίµονη ιδέα της περι-
φοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο ανήκει στον Αρίσταρχο και µόνο. Όπως, 
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επίσης, η συνεισφορά του συνίσταται στο ότι τοποθέτησε τον Ήλιο στο κέ-
ντρο όλου του συστήµατος και προσπάθησε να την αποδείξει. Ο Πυθαγό-
ρειος Φιλόλαος - στα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα -αποµάκρυνε τη Γη από το 
κέντρο του κόσµου και στη θέση της έβαλε την Εστία. Ο Αρίσταρχος είδε 
απόλυτα σωστά και ξεκάθαρα πως δεν είναι απλά η Γη «δευτεραγωνιστής» 
αλλά και πως ο «πρωταγωνιστής» είναι ο Ήλιος. Με την ουσιαστική ανα-
θεώρηση της ερµηνείας του που αφορούσε στην κίνηση των πλανητών και 
των αστέρων, αλλά και την έµφαση που δίνει «στην αρχική κίνηση» κατά-
φερε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της γης προς το Σύµπαν. Έτσι, σύµ-
φωνα µε τη µαρτυρία του Αρχιµήδη, η σφαίρα των απλανών αστέρων είναι 
τόσο απέραντη, ώστε η απόσταση µεταξύ Γης και Ήλιου γίνεται µηδαµινή 
σε σχέση µε την απεραντοσύνη αυτή. Τούτο εξηγεί ακριβώς και το ασήµα-
ντο της ετήσιας παράλλαξης των αστέρων. 

Αυτή η µεγαλοφυής θέση του Αρίσταρχου δεν βρήκε υποστηρικτές 
στην αρχαιότητα. Οι δυο µεγαλύτεροι αστρονόµοι του 3ου και 2ου π.Χ. αι-
ώνα, ο Απολλώνιος και ο Ίππαρχος, την απέρριψαν, διατηρώντας το γεωκε-
ντρικό δόγµα. Ο Αρχιµήδης δεν ανέλαβε καµιά επιδοκιµαστική δέσµευση 
για τη µαρτυρία που µας διέσωσε και περιορίζεται απλά στην καταγραφή 
της. Τέλος ο σπουδαίος Στωικός Κλεάνθης κατηγόρησε τον Αρίσταρχο για 
ασέβεια , αυτό , όµως, έχει να κάνει µε τη διαφορά τους στο φιλοσοφικό και 
ηθικό στοχασµό και όχι µε την επιστηµονική εγκυρότητα της τοποθέτησης 
του Αρίσταρχου. 

Από τους µεταγενέστερους µόνο ο Σέλευκος - όπως µαρτυρεί ο Πλού-
ταρχος - υιοθέτησε την ηλιοκεντρική θεωρία, έναν αιώνα αργότερα. Βέβαια 
η άρνηση αυτή των συγχρόνων του µπορεί να εξηγηθεί από το ίδιο το ιστο-
ρικοπολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής. Η «Αριστοτελική αυθεντί-
α» δέσποζε στη Φυσική και δέσµευε απόλυτα την επιστηµονική εξέλιξη µε 
τη διδασκαλία της για τις φυσικές κινήσεις και τους φυσικούς τόπους. Άλ-
λωστε, ο Αρίσταρχος «πατούσε» πάνω στα διδάγµατα των Πυθαγορείων 
που δέχονταν - κυρίως για λόγους αρµονίας και τελικά «αισθητικής» - πως 
οι κινήσεις όλων των ουρανίων σωµάτων στον ουρανό είναι οµοιόµορφες 
και κυκλικές. Σήµερα, πιστεύουµε πως εξ αιτίας αυτών των εσφαλµένων 
εκτιµήσεων των Πυθαγορείων δεν έγινε εφικτό να αναπαρασταθούν µε α-
κρίβεια -έστω σχετική - οι κινήσεις των πλανητών στον ουρανό. Με βάση 
αυτό το σκεπτικό, ακόµα και αν ο Αρίσταρχος - ή κάποιος άλλος αστρονό-
µος του καιρού του - είχε µετατρέψει τις ιδέες του για τον ηλιοκεντρισµό σε 
µια πλανητική θεωρία, θα κατέληγε πάλι σε αδιέξοδο. Ακόµα δηλαδή και 
αν αναγνώριζαν την γεωµετρικά απλούστερη δοµή του ηλιοκεντρικού συ-
στήµατος, δεν θα µπορούσαν να εξηγήσουν καλύτερα µε αυτό τις κινήσεις 
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των πλανητών απ' ότι µε το γεωκεντρικό σύστηµα µε τους υποθετικούς κύ-
κλους και επικύκλους του. Άλλωστε, όλες αυτές οι παρατηρήσεις γίνονταν 
µε «γυµνό οφθαλµό» και, βέβαια, δεν µπορούσαν να εξηγήσουν τα φαινό-
µενα, αφού τα βάσιζαν σε εσφαλµένα δεδοµένα. 

Ένας άλλος λόγος που συντέλεσε στην άρνηση της θεωρίας του Αρί-
σταρχου από τους σύγχρονους του ήταν πως δεν κατάφερνε να αντιµετωπί-
σει τα αντεπιχειρήµατα που στηρίζονταν στις απλές καθηµερινές παρατη-
ρήσεις και γι' αυτό φαίνονταν ακλόνητα. Για παράδειγµα, η ταχεία περι-
στροφή της Γης γύρω από τον άξονα της συνδυαζόµενη µε την κίνηση της 
γύρω από τον Ήλιο θα είχε εµφανή αποτελέσµατα στην κίνηση των σωµά-
των στον αέρα: ένα βέλος π.χ. θα διέγραφε µεγαλύτερη απόσταση, όταν ε-
κτοξευόταν προς την ανατολή παρά προς τη δύση. 

Τέλος, για τους περισσότερους Έλληνες η ιδέα ότι η Γη ήταν ακίνητη 
στο κέντρο του κόσµου δεν ήταν απλώς µια κοινή παραδοχή, αλλά και θρη-
σκευτική πεποίθηση που αντανακλούσε την πίστη στον ιερό χαρακτήρα της 
Γης. Βέβαια, επειδή η αρχαία θρησκευτική αντίληψη δεν ήταν οργανωµένη 
σε αυστηρό ιερατείο που εξουσίαζε ιδεολογικά τους πολίτες, ο λόγος αυτός 
δεν θεωρείται πρωταρχικός. Ωστόσο, η µέση συνείδηση δεν το θεωρούσε 
και ευχάριστο να µετακινηθεί από τις αρχικές και γερά ριζωµένες παραδο-
χές της, αφού την «ξεβόλευαν» µεταφυσικά. 

Για όλους αυτούς τους λόγους η θεωρία του Αρίσταρχου δεν άσκησε 
ουσιαστικά καµιά επίδραση στην αρχαιότητα. 

Μέχρι την εφεύρεση του τηλεσκοπίου, στα τέλη του 17ου αιώνα, ο τό-
τε γνωστός κόσµος δεχόταν τις ίδιες αντιλήψεις που υπήρχαν στην εποχή 
του Αρίσταρχου για τις διαστάσεις της σφαίρας των απλανών αστέρων και 
του Σύµπαντος. 

Τότε µόνο για πρώτη φορά καθορίστηκαν σε ορθολογιστική βάση οι 
πραγµατικές διαστάσεις της Γης. Ως τότε, όµως, ότι φωτεινό γέννησε η αρ-
χαία σοφία όχι µόνον δεν αξιοποιήθηκε, αλλά και βυθίστηκε στο σκοτάδι 
του θλιβερού Μεσαίωνα, µετά την πτώση του ελληνορωµαϊκού πολιτισµού. 
Βέβαια, στην περίοδο αυτή του Ευρωπαϊκού λήθαργου -ανάµεσα στον 8° 
και 12° µ.Χ. αιώνα - την «πολιτιστική δάδα» κρατά το Ισλάµ, που διέδωσε 
το δικό του πολιτισµό από τους Στύλους του Ηρακλέους µέχρι τον κόλπο 
της Βεγγάλης. Αυτό το Ισλαµικό στοιχείο ανέδειξε αληθινά σπουδαίους α-
στρονόµους. Όµως, κανένας τους δεν ασχολήθηκε µε θέµατα κοσµολογίας, 
δηλαδή ούτε µε το ηλιακό σύστηµα, ούτε, γενικότερα, µε το Σύµπαν, γιατί, 
οι Άραβες κυρίως, ακολούθησαν την αστρονοµική παράδοση των ανατολι-
κών λαών (Βαβυλωνίων και Χαλδαίων) και όχι των Ελλήνων. 

Βέβαια, το έργο του Αρίσταρχου δεν έπεσε ολότελα στη λήθη κατά τον 
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Μεσαίωνα. Ήδη αναφέρθηκε η αντιγραφή του πρωτοτύπου του χειρογρά-
φου του. Η πρώτη λατινική έκδοση του έργου του (του Georg Valla) κυ-
κλοφόρησε το 1448, ενώ η πρώτη έκδοση του ελληνικού πρωτοτύπου το 
1688. 

Όταν κατά το πρώτο µισό του 16ου αιώνα, ο Κοπέρνικος επανέφερε τη 
θεωρία του ηλιοκεντρισµού, γνώριζε τις απαρχές αυτής της θεωρίας από τον 
Αρίσταρχο, όπως µας πληροφορεί µία περικοπή από το σύγγραµµα του «De 
Revolutionibus Orbium Celestium» (περί των περιφορών ουρανίων σφαι-
ρών). Αυτή η περικοπή - σκόπιµα; - δεν συµπεριλαµβάνεται στην πρώτη 
έκδοση του έργου του (Νυρεµβέργη 1543), υπάρχει όµως στο πρωτότυπο 
χειρόγραφο του, που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της 
Βαρσοβίας. 

∆εν θα µειώσουµε εδώ τη συµβολή του Κοπέρνικου στην Αστρονοµική 
Γνώση. Του αναγνωρίζουµε πως εφάρµοσε τους γεωµετρικούς υπολογι-
σµούς του γεωκεντρικού συστήµατος του Πτολεµαίου στο ηλιοκεντρικό 
σύστηµα του Αρίσταρχου. Αλλά η όλη του προσπάθεια ακολούθησε λαν-
θασµένη κατεύθυνση, γιατί η πραγµατική δυσκολία ήταν αλλού. Ο Κοπέρ-
νικος ακολούθησε την εσφαλµένη Πυθαγόρεια εκδοχή πως οι πλανήτες έ-
πρεπε να κινούνται σε οµοιόµορφους κύκλους, χρησιµοποίησε 48 επικύ-
κλους για να αναπαραστήσει τις πλανητικές θέσεις. 

Η τελική αναίρεση της Πυθαγόρειας αντίληψης δόθηκε από τον Κέ-
πλερ, την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα, και έτσι το αστρονοµικό µοντέ-
λο του ηλιακού συστήµατος επαναπροσδιορίστηκε σε βάση ορθή, αυτή που 
ξέρουµε σήµερα. 

Όλη αυτή η πορεία, όµως, ώσπου να φτάσουµε εδώ, πήρε γύρω στα 
δύο χιλιάδες χρόνια. Και είναι ασέβεια και επιστηµονική αχαριστία να µην 
τιµάµε τους προδρόµους της. Στην περίπτωση του Αρίσταρχου, ως Έλλη-
νες, αλλά και ως παγκόσµιοι επιστήµονες, θεωρούµε πως διαπράχθηκε µια 
ακόµα ιστορική αδικία: αγνοείται ο θεµελιωτής και τιµάται ο «κλέπτης». 
Άλλωστε, η αντίληψη αυτή έχει ήδη περάσει -ευτυχώς - και σε κάποιους ξέ-
νους σοβαρούς επιστήµονες που αναγνωρίζουν το άδικο της «πνευµατικής 
ιδιοκτησίας» του Κοπέρνικου. Ο Ντουτένς, όχι µόνον συµφωνεί µε τον δικό 
µας Αντωνιάδη, αλλά επιδοτεί µε εµφανή αγανάκτηση: 

 
«Μπορεί κανείς να εκπλήσσεται, γιατί το σύστηµα τούτο, τόσο σαφώς 

διατυπωθέν από τον Αρίσταρχο, έλαβε την ονοµασία ενός νεότερου φιλο-
σόφου» 

 
Τα λόγια αυτά - εκπροσωπώντας µια σύγχρονη ευρεία επιστηµονική 
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αντίληψη - είναι ένας ελάχιστος φόρος τιµής - έστω και ετεροχρονισµένος 
— για τον αδικαίωτο πατέρα του ηλιοκεντρισµού, τον δικό µας Αρίσταρχο 
τον Σάµιο. 
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