ΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙ∆Η ΤΟΥ
ΠΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟ
ΤΟΝ ΣΑΜΙΟ.
Γεώργιος.Η.Μπαραλής
Μαθηµατικός, ∆ρ. Πανεπιστηµίου Αθηνών
Περίληψη
Στην παρούσα εργασία θ’ αναφερθούµε στο φιλόσοφο και
συγγραφέα Ηρακλείδη τον Ποντικό ο οποίος υπήρξε φύση ερευνητική,
στοχαστική και θεωρείται ένας από τους πολυµαθέστερους φιλοσόφους
της αρχαιότητας.
Από τα έργα του δεν αποµένουν παρά µόνο κάποια αποσπάσµατα
από τα οποία διαφαίνεται ότι η συγγραφή τους βασίστηκε κυρίως σε
διαλόγους. Αυτά χαρακτηρίζονται από ύψιστη ποιότητα τόσο σε
περιεχόµενο όσο και σε ύφος και καλύπτουν θέµατα ηθικά, γραµµατικά,
µουσικά, λυρικά, ρητορικά, ιστορικά καθώς επίσης γεωµετρικές και
διαλεκτικές πραγµατείες, συνδυάζοντας επιστηµονικές αναζητήσεις και
αινιγµατικές καταστάσεις.
Στον Ηρακλείδη τον Ποντικό αποδίδονται, όπως θα δούµε, δύο
ενδιαφέρουσες θεωρητικές σκέψεις για τη δοµή του Σύµπαντος, που είναι
η ηµερήσια περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά της και το ότι οι
τροχιές της Αφροδίτης και του Ερµή είναι ηλιοκεντρικές και όχι
γεωκεντρικές.
Εισαγωγή
Ο Ηρακλείδης ήταν γιος του Ευθύφρονα και πήρε το όνοµά του από
τη γενέτειρά του, την Ηράκλεια του Πόντου. Εζησε γύρω στο 390-330 π.Χ.
Απόγονος πλούσιας και επιφανούς οικογένειας, θέλοντας να αποφύγει
την τυραννία του Κλεάρχου το 364 ή από υπερβολικό ζήλο για µάθηση,
εγκατέλειψε την πατρίδα του για να σπουδάσει φιλοσοφία στην Αθήνα.
Στην Αθήνα παρακολούθησε διαδοχικά µαθήµατα από τον
Σπεύσιππο, όταν αυτός ήταν διευθυντής της Ακαδηµίας το 367-364 π.Χ
(περίοδος κατά την οποία ο Πλάτων πραγµατοποιούσε το δεύτερο ταξίδι
του στη Σικελία), από τους τελευταίους Πυθαγόρειους και, αργότερα, από
τον Πλάτωνα. Το κοσµικό σύστηµα του Ηρακλείδη επηρεάστηκε κυρίως:
1) από τη διδασκαλία και τα συγγράµµατα της Πυθαγόρειας σχολής
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καθώς και από την πυθαγορική αριθµολογία και αστρονοµία, και
2) από τις απόψεις του Πλάτωνα για τα Μαθηµατικά και την
Αστρονοµία.
Ο Ηρακλείδης γρήγορα έγινε ένας από τους καλύτερους µαθητές και
στη συνέχεια µέλος της Ακαδηµίας. Το 361 του ανετέθει η διεύθυνση της
Ακαδηµίας, σε διάστηµα απουσίας του Πλάτωνα στη Σικελία, ο οποίος
συνοδευόταν από τους δύο συνεργάτες του, τον Σπεύσιππο και τον
Ξενοκράτη. Εκείνη την εποχή άλλωστε ο Ηρακλείδης κατείχε την τρίτη
θέση στην ιεραρχία της Ακαδηµίας. «?ρακλείδης, Ε?φρονος, φιλόσοφος,
?ρακλείας τ?ς Πόντου, τ? δ? γένος ?νωθεν ?π? ∆άµιδος, ?ν?ς τ?ν
?γησαµένων τ?ς ε?ς ?ράκλειαν ?κ Θηβ?ν ?ποικίας, Πλάτωνος
γνώριµος ?κδηµήσαντος δ? Πλάτωνος ε?ς Σικελίαν προεστάναι τ?ς
σχολ?ς κατελείφθη ?π’ α?το?». (Λεξικό Σουϊδα, Η 461, 1-4 [εκδ. Αdler,
Suidae lexicon, 4 vols. (Lexicographi Graeci 1.1-1.4. Leipzig: Teubner, 19281935]).
Μετά το θάνατο του Σπευσίππου το 338 π.Χ., που ήταν διάδοχος του
Πλάτωνα στην Ακαδηµία, διευθυντής εξελέγει ο Ξενοκράτης ύστερα από
ψηφοφορία συγκεντρώνοντας τους περισσότερους ψήφους έναντι του
Μενέδηµου και του Ηρακλείδη. Αφού απέτυχε ο Ηρακλείδης να εκλεγεί
διευθυντής της Ακαδηµίας επέστρεψε στην πατρίδα του και ίδρυσε δική
του σχολή όπου και δίδαξε για το υπόλοιπο της ζωής του.
Τα πολύπλευρα ενδιαφέροντά του κι οι πολλές του γνώσεις τον
ανέδειξαν σε άντρα µε ακτινοβόλο πνεύµα και πολυµαθέστατο. Ο
Πλούταρχος τον κατατάσσει σε σηµαντική θέση µεταξύ των µεγάλων
φιλοσόφων, όπως ο Αριστοτέλης, ο Σωκράτης, ο Πυθαγόρας, ο
Θεόφραστος και ο Ιππαρχος.
Θεωρήθηκε µάλιστα και παραδοξολόγος εξαιτίας των φανταστικών
στοιχείων και των περίεργων ιδεών που περιλαµβάνονται στις διηγήσεις
του. Ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος µας πληροφορεί ότι ο Τίµαιος τον κατηγορεί
για τις φανταστικές διηγήσεις του που ισχυρίστηκε ακόµη και ότι έπεσε
άνθρωπος από τη Σελήνη. «τοια?τά τινα ε?π?ν ? Τίµαιος ?πιφέρει:
«?λλά δι? παντός ?στιν ?ρακλείδης τοιούτος παροδοξολόγος, καί ?κ
τ?ς σελήνης πεπτωκέναι ?νθρωπον λέγων». (∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι
φιλοσόφων, 8, 72, 3-6)
Σύµφωνα µε τον Ευσέβιο, ο Ηρακλείδης ο Ποντικός και ο ‘Εκφαντος
ο Πυθαγόρειος θεωρούν ότι η Γη κινείται χωρίς να αλλάζει θέση και
στρέφεται γύρω από το κέντρο της, όπως ο τροχός γύρω από τον άξονά
του και από τα δυτικά προς τα ανατολικά. «?ρακλείδης ? Ποντικός κα?
?κφαντος ? Πυθαγόρειος κινο?σι µ?ν τ?ν γ?ν ο? µ?ν µεταβατικ?ς, ?λλ?
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τρεπτικ?ς, τροχο? δίκην ?ν ?ξονι στρεφοµένην, ?π? δυσµ?ν ?π’ ?νατολ?ς
περί τ? ?διον α?τ?ς κέντρον” (Ευσέβιος, Ευαγγελική πραπαρασκευή, 15,

58, 3, 1- 3).
Για το σχηµατισµό των σωµάτων ο Ηρακλείδης συµφωνεί µε τις
δοξασίες του ∆ηµόκριτου ενώ διαφοροποιείται από αυτόν για τη
δηµιουργία των κόσµων. Ετσι, ο Ηρακλείδης ονόµαζε τα άτοµα
“ανάρµους όγκους” και δέχτηκε τις απόψεις του ∆ηµόκριτου ο οποίος
πίστευε ότι τα στοιχεία είναι άπειρα κατά το πλήθος µέσα στο άπειρο
κενό και αόρατα λόγω της µικρότητας των όγκων τους. Τα στοιχεία δε
αυτά χωρισµένα το ένα από το άλλο και διαφορετικά ως προς το σχήµα
µετακινούνται συνεχώς µέσα στο κενό και όταν συντεθούν, προκαλούν τη
γένεση, όταν δε διαλυθούν, τη φθορά. (G.S.Kirk-J.E.Raven-M.Schofield
σελ. 416-418 και 423-425)
Οσον αφορά τις θέσεις του ∆ηµόκριτου ο οποίος πρέσβευε ότι η
σύνθεση και η διάλυση συντελούνται τυχαία και άτακτα δηµιουργώντας
έτσι άπειρους κόσµους, ο Ηρακλείδης απέκλεινε εξηγώντας ότι αυτό
γινόταν µε την επίδραση της θείας διάνοιας.
Ως Θεό εννοούσε πότε τον ίδιο τον κόσµο και πότε τη διάνοια. Ο
Ηρακλείδης θεωρούσε την ψυχή “αιθέριον σώµα και φωτοειδές”.
Υιοθετώντας τη θεωρία των ατόµων του ∆ηµόκριτου πίστευε ότι ο κόσµος
δηµιουργήθηκε από το Θεό, από τη σύνθεση των ατόµων και απέδιδε τη
θεότητα στους πλανήτες, θεωρώντας αυτούς ότι κινούνταν γύρω από τη
Γη, η οποία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, περιστρεφόταν γύρω από
τον άξονά της και µε κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.
Για τη θεωρία των άστρων, πλανητών και απλανών, ο Ηρακλείδης
ταυτίζεται µε τα πυθαγόρεια δόγµατα και ισχυριζόταν πως κάθε αστέρας
υφίσταται σαν ένας κόσµος που περιλαµβάνει και αέρα και αιθέρα, µέσα
στον άπειρο αιθέρα. «?ρακλείδης κα? ο? Πυθαγόρειοι ?καστον τ?ν
?στέρων κόσµον ?πάρχειν γ?ν περιέχοντα ?έρα τε [κα? α?θέρα] ?ν
τ? ?πείρ? α?θέρι. τα?τα δ? τ? δόγµατα ?ν το?ς ?ρφικο?ς φέρεται.
κοσµοποιο?σι γ?ρ ?καστον τ?ν ?στέρων». (Aetius Placita II 13, 15 p.
343 Diels)
Θεωρούσε τους κοµήτες ως σύννεφα που βρίσκονται σε πολύ µεγάλο
ύψος και φωτίζονται από το ανώτερο φως το ίδιο µε εκείνο του Ολύµπου
των Πυθαγορείων. «?ρακλείδης ? Ποντικός νέφος µετάρσιον ?π?
µεταρσίου φωτ?ς καταυγαζόµενον» (Aetius Placita III 2, 5 p. 366 Diels).
Ο Συµπλίκιος στα σχόλιά του στο βιβλίο του Αριστοτέλη “Περί
Ουρανού” αναφέρει ότι υπάρχουν µερικοί µεταξύ των οποίων ο
Ηρακλείδης ο Ποντικός και ο Αρίσταρχος ο Σάµιος, που πιστεύουν ότι
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µπορούν να σώσουν τα φαινόµενα µε το να παραδέχονται ότι ο Ουρανός
και τα άστρα µένουν ακίνητα ενώ η Γη γυρίζει γύρω από τους πόλους του
ισηµερινού µε κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά κάνοντας µια
περιστροφή περίπου την ηµέρα. «?ποθέσεως δ? ?ξίωσε κα? τ? ?µφοτέρων
(sc. το? τε ?πλανο?ς ο?ρανο? κα? τ?ν ?πλαν?ν ?στέρων) ?ρεµούντων,
καίτοι ?πεµφα?νον δοκο?ν τ? σ?ζεσθαι τ?ν φαινοµένην α?τ?ν µετάβασιν
?µφοτέρων ?ρεµούντων, δι? τ? γεγονέναι τινάς, ?ν ?ρακλείδης τε ?
Ποντικ?ς ?ν κα? ?ρίσταρχος, νοµίζοντας σώζεσθαι τ? φαινόµενα το? µ?ν
ο?ρανο? κα? τ?ν ?στρων ?ρεµούντων, τ?ς δ? γ?ς περ? το?ς το? ?σηµερινο?
πόλους ?πό δυσµ?ν κινουµένης ?κάστης ?µρέρας µίαν ?γγιστα
περιστροφήν˙ τ? δ’ ?γγιστα πρόσκειται δι? τ?ν το? ?λίου τ?ς µι?ς µοίρας
?πικίνησιν (Simplicius In Aristotelis De caelo II 7 comment. p. 444 Heiberg).

Η µαρτυρία για το έργο του Ηρακλείδη προέρχεται από τον
νοεοπλατωνικό φιλόσοφο και γραµµατικό του 3ου ή 4ου αιώνα µ.Χ, τον
Χαλκίδιο ο οποίος µετάφρασε στα Λατινικά και σχολίασε τον «Τίµαιο»
του Πλάτωνα. Η πληροφορία αυτή του Χαλκίδιου πιθανό να αντλείται
από το βιβλίο του Ηρακλείδη “Περί ουρανού” ή άλλου Έλληνα
συγγραφέα που το έργο του χάθηκε από την ιστορία της αστρονοµίας του
Εύδηµου του Ρόδιου ή του Θεόφραστου.
Ο Πρόκλος στα σχόλια του στον “Τίµαιο” του Πλάτωνα αναφέρει ότι
ο Ηρακλείδης σε αντίθεση από τον Πλάτωνα που πίστευε ότι η Γη είναι
ακίνητη, υποθέτει ότι αυτή κινείται κυκλικά και ότι ο ουρανός και οι
απλανείς αστέρες παραµένουν ακίνητοι (ενώ η Γη κάνει περιστροφή
γύρω από τον άξονά της), κάτι αντίθετο µε τα φαινόµενα και την απλή
λογική. «?ρακλείδης µ?ν ο?ν ? Ποντικός, ο? Πλάτωνος ?ν ?κουστής,
ταύτην ?χέτω τ?ν δόξαν, κιν?ν κύκλ? τ?ν γ?ν. Πλάτων δ? ?κίνητον α?τ?ν
?στησιν.» (Proclus In Platonis Timaeum comment. IV 281 e).

ÄéÝêñéíå ôçí çëéáêÞ áðü ôçí áóôñéêÞ çìÝñá êáé âñÞêå üôé ç äéáöïñÜ
ôïõò åßíáé 4 ëåðôÜ.
Ï ÓôñÜâùí áíáöÝñåé üôé ï Çñáêëåßäçò èÝëçóå íá åîçãÞóåé ôï
ðáëéññïéáêü êýìá ðïõ ðñïêëÞèçêå áðü Ýíáí éó÷õñü óåéóìü ôï 373 ð.×,
ìå åðßêåíôñï ôïí äõôéêü Êïñéíèéáêü êüëðï êáé ï ïðïßïò åß÷å
êáôáóôñïöéêÜ áðïôåëÝóìáôá ãéá ôéò ðüëåéò Åëßêç êáé Âïýñá ôçò Á÷á?áò.
Óýìöùíá ìå ôïí Çñáêëåßäç ç ðáñáëéáêÞ æþíç óôá áíáôïëéêÜ ôïõ Áéãßïõ
êáé ç ðüëç Åëßêç ðïõ áðåß÷å 12 óôÜäéá áðü ôç èÜëáóóá êáôáðïíôßóôçêáí
ôç íý÷ôá ôïõ óåéóìïý.
Ôá Ýñãá ôïõ Çñáêëåßäç
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Ï Çñáêëåßäçò Ýãñáøå ðïëëÜ Ýñãá óôá ïðïßá áó÷ïëÞèçêå ìå
äéÜöïñïõò åðéóôçìïíéêïýò êëÜäïõò. Áðü ôá Ýñãá áõôÜ óþæïíôáé
åëÜ÷éóôá áðïóðÜóìáôá áðü ôá ïðïßá ðñïêýðôåé üôé Ýãñáöå ìå ôïí
êáèéåñùìÝíï ôñüðï ôçò Áêáäçìßáò. Ôá ðåñéóóüôåñá åßíáé äéÜëïãïé ìå
ãíùóôÝò ðñïóùðéêüôçôåò êáé äéÜóçìá éóôïñéêÜ ðñüóùðá êáé óõíäõÜæïõí
óïâáñÝò åðéóôçìïíéêÝò áíáæçôÞóåéò êáé öáíôáóôéêÜ óôïé÷åßá. Ï ÄéïãÝíçò
ï ËáÝñôéïò äéÝóùóå êáôÜëïãï ðïõ áðïôåëåßôáé áðü 47 âéâëßá óôá ïðïßá ï
ßäéïò êáé Üëëïé ðñïóèÝôïõí êáé Üëëá. Ôá Ýñãá ôïõ ÷ùñßæïíôáé óå ï÷ôþ
êáôçãïñßåò: ÇèéêÜ, ÖõóéêÜ, ÃñáììáôéêÜ, ÌïõóéêÜ, ÑçôïñéêÜ, ÉóôïñéêÜ,
ÃåùìåôñéêÜ êáé ÄéáëåêôéêÜ ãéá íá áíôáðïêñßíïíôáé Ýôóé óå üëï ôï öÜóìá
ôçò ãíþóçò êáé ôçò äéäáóêáëßáò ðïõ ãéíüôáí óå êÜèå ó÷ïëÞ.
Ç êÜèå êáôçãïñßá ðåñéëáìâÜíåé:
Á. ÇèéêÜ: 1) Ðåñß äéêáéïóýíçò á’, â’ êáé ã’, 2) Ðåñß óùöñïóýíçò, 3)
Ðåñß åõóåâåßáò 4) Ðåñß áíäñåßáò, 5) Ðåñß áñåôÞò, 6) Ðåñß åõäáéìïíßáò,
7) Ðåñß åîïõóßáò, 8) Ðåñß íüìùí, 9) Ðåñß ïíïìÜôùí, 10) ÓõíèÞêáé, 11)
Ðåñß áêïõóßïõ, 12) Åñùôéêüò, 13) Êëåéíßáò, 14) Ðåñß çäïíÞò êáé 15) Ðåñß
Áñ÷Þò.
Â. ÖõóéêÜ: 1) Ðåñß íïý, 2) Ðåñß øõ÷Þò, 3) Ðåñß öýóåùò, 4) Ðåñß
åéäþëùí, 5) Áíôßêñïõóéò ôïõ Äçìïêñßôïõ, 6) Ðåñß ïõñáíßùí öáéíïìÝíùí,
7) Ðåñß ôùí ðñáãìÜôùí ôïõ êÜôù êüóìïõ, 8) Ðåñß (âßùí) äéáöüñùí
ôñüðùí æùÞò äýï âéâëßá, 9) Ðåñß ôçò Üðíïõ Þ áéôßáé ðåñß íüóùí, 10) Ðåñß
áãáèïý, 11) Áíôßêñïõóéò ôùí èåùñéþí ôïõ ÆÞíùíïò, 12) Áíôßêñïõóéò ôùí
èåùñéþí ôïõ ÌÞôñùíïò êáé 13) Ðåñß ôùí åí Áäïõ êáé ðåñß ôùí åí
Ïõñáíþí.
Ã. ÃñáììáôéêÜ: 1) Ðåñß ôçò ÏìÞñïõ êáé Çóéüäïõ çëéêßáò á’ êáé â’, 2)
Ðåñß Áñ÷éëü÷ïõ êáé ÏìÞñïõ á’ êáé â’ .
Ä. ÌïõóéêÜ (Óýììéêôá): 1) Ðåñß ôùí ðáñ’ Åõñéðßäç êáé ÓïöïêëÞ
ðáñüäùí á’, â’ êáé ã’, 2) Ðåñß ìïõóéêÞò, 3) Ðåñß ëýóåùí Ïìçñéêþí
ðñïâëçìÜôùí á’ êáé â’, 4) Ðåñß èåùñçìÜôùí, 5) Ðåñß ôùí ôñéþí ôñáãéêþí
ðïéçôþí, 6) ×áñáêôÞñåò, 7) Ðåñß ðïéçôéêÞò êáé ðïéçôþí, 8) Ðåñß
óôï÷áóìïý, 9) Åñãï ó÷åôéêü ìå ôçí ðñüâëåøç, 10) Çñáêëåßôïõ áðüøåéò á’
â’ ã’ êáé ä’. 11) Áðüøåéò ðñïò áíôßêñïõóç ôïõ Äçìïêñßôïõ, 12) Ëýóåéò
åñéóôéêþí ðñïâëçìÜôùí á’ êáé â’, 13) Áîßùìá, 14) Ðåñß åéäþí, 15)
Ëýóåéò, 16) ÕðïèÞêáé, 17) ÁðÜíôçóç óôïí Äéüíõóï, êáé 18) Ðñïïðôéêüí.
Å. ÑçôïñéêÜ: 1) Ðåñß ôïõ ñçôïñåýåéí Þ Ðñùôáãüñáò,
ÓÔ. ÉóôïñéêÜ: 1) Ðåñß ôùí Ðõèáãïñåßùí, 2) Ðåñß áíáêáëýøåùí.
Æ. ÃåùìåôñéêÜ êáé Ç. ÄéáëåêôéêÜ.
Áëëåò ðçãÝò ôïõ áðïäßäïõí êáé Üëëá Ýñãá üðùò åßíáé: 1) Ðåñß
çäïíÞò, 2) Ðåñß åîïõóßáò, 3) Ðåñß ÷ñçóôçñßùí, Ðåñß öõóéêþò
áðïñïõìÝíùí, 5) ÆùñïÜóôñçò, 6) Ï Áâáñéò á’ êáé â’. Ï Áâáñéò Þôáí
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ìÜãïò êáé éåñÝáò ôïõ Áðüëëùíá óêõèéêÞò êáôáãùãÞò. Åæçóå êáôÜ ôïí 7ï
ð.× áéþíá Þ êáôÜ ôçí åðï÷Þ ôïõ Êñïßóïõ (6ïò ð.× áéþíáò). Ìåñéêïß ôïí
èåùñïýí ðñüäñïìï ôïõ Ðõèáãüñá. , 7) Ôñáãùäßåò ôïõ ÈÝóðéäïò. Ï
Áñéóôüîåíïò ï ìïõóéêüò éó÷õñßóôçêå üôé ï Çñáêëåßäçò Ýãñáøå ôéò
ôñáãùäßåò: Öüñâáò, Éåñåßò, Çìßèåïé, êáé Ðåíèåýò. Ôéò ðáñïõóßáóå ùò
Ýñãá ôïõ áñ÷áßïõ äñáìáôïõñãïý ÈÝóðéäïò (6ïò ð.× áéþíáò) ìå ôçí
åëðßäá íá ôý÷ïõí êáëýôåñçò õðïäï÷Þò áðü ôï êïéíü.
Ï ÄéïãÝíçò ï ËáÝñôéïò ÷áñáêôçñßæåé ôá âéâëßá ôïõ Çñáêëåßäç, üóïí
áöïñÜ ôï õëéêü êáé ôç äéÜôáîç ôçò ýëçò, “êÜëëéóôá êáé Üñéóôá”. “ÖÝñåôáé
ä’ á?ôï? óõããñÜììáôá êÜëëéóôÜ ôå êáé ?ñéóôá”
Áíôëþíôáò ðëçñïöïñßåò áðü ôïõò âéïãñÜöïõò ôïõ Çñáêëåßäç, áðü
ôïí êáôÜëïãï êáé ôï ðåñéå÷üìåíï ôùí äéáóùèÝíôùí áðïóðáóìÜôùí ôùí
âéâëßùí ôïõ, áðü ôéò ìáñôõñßåò ôùí ÅëëÞíùí êáé Ñùìáßùí äïîïãñÜöùí
êáé èÝëïíôáò íá óêéáãñáöÞóåé ôçí ðñïóùðéêüôçôÜ ôïõ, ï
Ðáðáìáíþëçò.Å áíáöÝñåé: “Ôá ìïõóéêÜ ôïõ Ýñãá, ç áðáó÷üëçóÞ ôïõ óå
ôñßá âéâëßá ìå ôá Ýñãá ôïõ Åõñéðßäç êáé ôïõ ÓïöïêëÞ, ôá ïìçñéêÜ ôïõ á’,
â’, ôï ðåñß ôùí ôñéþí ôñáãùäïðïéþí êáé ôï ðåñß ðïéçôéêÞò êáé ðïéçôþí,
ôÝëïò ôá áðïóðÜóìáôá ðïõ âñÝèçêáí êáé óõíáñìïëïãÞèçêáí ìáñôõñïýí
üôé ï Çñáêëåßäçò Þôáí ðñþôá áðü üëá ðïéçôÞò, Ýíáò ðïéçôÞò åõáßóèçôïò
ìå ðíåýìá áêôéíïâüëï, ìå áôßèáóç öáíôáóßá áëëÜ êáé Üñéóôïò
óõããñáöÝáò ìå ëïãïôå÷íéêÞ éêáíüôçôá. Ç åðßäïóÞ ôïõ óôç ìïõóéêÞ
ìáñôõñåß öýóç ñïìáíôéêÞ êáé êáëëéôå÷íéêÞ.
Ôá óõããñÜììáôá ðåñß åõóåâείáò, áíäñåßáò, áñåôÞò, óùöñïóýíçò,
äéêáéïóýíçò, ðåñß óôï÷áóìïý äåß÷íïõí öýóç ãåìÜôç éäáíéêÜ êáé
óôï÷áóìïýò”. (Ðáðáìáíþëçò.Å óåë. 108)
ÓõìâïëÞ ôïõ Çñáêëåßäç óôçí Áóôñïíïìßá
Ç óôÜóç ôïõ ÐëÜôùíá ùò ðñïò ôá ÌáèçìáôéêÜ õðÞñîå ðïëý èåôéêÞ
êáé áóõíÞèéóôç ãéá ôçí åðï÷Þ ôïõ. Ç ìåãÜëç ðñüïäïò ðïõ óçìåéþèçêå
óôçí Áêáäçìßá ôïõ ãé’áõôÜ êáé ôçí Áóôñïíïìßá, éäéáßôåñá áðü ôïí
Åýäïîï ôïí Êíßäéï êáé ôïí Çñáêëåßäç ôïí Ðïíôéêü, ïöåßëåôáé êáôÜ êýñéï
ëüãï óôçí åðßäñáóç ðïõ Üóêçóå ôï Ýñãï ôïõ óôïõò ìáèçôÝò ôïõ ðïõ
åìðíåýóôçêáí áðü áõôüí.
Ïé áðüøåéò ôïõ ÐëÜôùíá ãéá ôçí Áóôñïíïìßá äéáôõðþíïíôáé óôçí
ðëçñÝóôåñç êáé ôåëéêÞ ìïñöÞ ôïõò óôïí Ôßìáéï, ðáñ’ üôé ãßíåôáé áíáöïñÜ
êáé óå Üëëïõò äéáëüãïõò, üðùò óôï Öáßäùíá, óôçí Ðïëéôåßá êáé óôïõò
Íüìïõò. (Th.Heath I óåë. 384).
Óýìöùíá ìå ôïí D.Dicks: “Ç óðïõäáéüôçôá ðïõ áðïäßäåé ï ÐëÜôùí
óôá ÌáèçìáôéêÜ ùò ðñïðáéäåõôéêÞ åðéóôÞìç ÷ñùìáôßæåé ôçí üëç
áíôßëçøÞ ôïõ ó÷åôéêÜ ìå ôç óðïõäÞ ôçò áóôñïíïìßáò. Çèåëå ïé
áóôñïíüìïé íá äßíïõí ðåñéóóüôåñç ðñïóï÷Þ óôç ìáèçìáôéêÞ ðëåõñÜ ôïõ
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èÝìáôüò ôïõò, íá ðñï÷ùñïýí ðÝñá áðü ôçí áðëÞ ðáñáôÞñçóç ôùí
ïõñáíßùí öáéíïìÝíùí êáé íá åñåõíïýí ôéò ìáèçìáôéêÝò ó÷Ýóåéò ðïõ
õößóôáíôáé ìåôáîý ôùí äéáöüñùí ôñï÷éþí ôùí ïñáôþí ïõñáíßùí
óùìÜôùí. Ðßóôåõå üôé ôï üëï óýìðáí ëåéôïõñãåß óýìöùíá ìå
ìáèçìáôéêïýò íüìïõò (ç êïóìïëïãßá ôïõ Ôßìáéïõ êáèéóôÜ ðïëý óáöÞ
áõôÞ ôçí áíôßëçøç), ïé ïðïßïé ìðïñïýí íá ãßíïõí êáôáíïçôïß ìüíï áðü
ôçí êáôÜëëçëá åêðáéäåõìÝíç äéÜíïéá, êáèþò åðßóçò üôé êáìéÜ âÝâáéç
ãíþóç äåí ìðïñåß íá ðñïêýøåé ìüíïí áðü ôá áíôéêåßìåíá ôïõ ïñáôïý
êüóìïõ ôùí áéóèÞóåùí. Þôáí, åðïìÝíùò, öõóéêü êáé ïñèü íá ôïíßóåé ôç
èåùñçôéêÞ ðëåõñÜ ôçò áóôñïíïìßáò.”(D.Dicks óåë. 141).
Åßíáé ëïéðüí öáíåñü üôé ï ÐëÜôùí êÜíåé óáöÞ äéÜêñéóç ìåôáîý ôçò
ìáèçìáôéêÞò áóôñïíïìßáò êáé áõôÞò ðïõ ðñïêýðôåé áðü ôçí ðáñáôÞñçóç.
Ðáñïôñýíåé ôïõò áóôñïíüìïõò íá áó÷ïëçèïýí ìå ôéò ìáèçìáôéêÝò
ðåñéãñáöÝò ôùí ïõñáíßùí öáéíïìÝíùí êáé íá åñìçíåýóïõí ôéò êéíÞóåéò
ôùí ðëáíçôþí ìüíï ìå ïìáëÝò êõêëéêÝò êéíÞóåéò.
Óôçí Áóôñïíïìßá ï ÐëÜôùí Ýèåóå óå üëïõò ôïõò óõíåðåßò ìáèçôÝò
ôïõ ôï ðñüâëçìá ôçò åýñåóçò ”ôùí ïìïéüìïñöùí êáé ôáîéíïìçìÝíùí
êéíÞóåùí, õðü ôçí ðñïûðüèåóç ôùí ïðïßùí ìðïñïýí íá åîçãçèïýí ïé
öáéíüìåíåò êéíÞóåéò ôùí ðëáíçôþí”. (Th.Heath óåë. 395).
Ï Óõìðëßêéïò, ó÷ïëéáóôÞò ôïõ ÁñéóôïôÝëç, ìáò ðëçñïöïñåß üôé: “Ï
ÐëÜôùí üðùò áíáöÝñåé ï ÓùóéãÝíçò, Ýèåóå ôï ðáñáðÜíù ðñüâëçìá óå
áõôïýò ðïõ åß÷áí åðéäïèåß óôç ìåëÝôç ôùí áóôñïíïìéêþí ðñïâëçìÜôùí.
“ÐëÜôùíïò ?ò öçóß ÓùóéãÝíçò, ðñüâëçìá ôï?ôï ðïéçóáìÝíïõ ôï?ò ðåñß ôá?ôá
?óðïõäáêüóé, ôßíùí ?ðïôåèåéó?í ?ìáë?í êáί ôåôáãìÝíùí êéíÞóåùí äéáóùè?ι ôά
ðåñß ô?ò êéíÞóåéò ôùí ðëáíçôþí öáéíüìåíá”.(Óõìðëßêéïò, Õðüìíçìá åéò ôï Ðåñß
Ïõñáíïý, ii. 12(292 b 10), óåë. 488. 20-34, Heiberg.)

Ìéá áðÜíôçóç óôïí ðñïâëçìáôéóìü áõôü, ðïõ áíôéðñïóùðåýåé ìéá
áðü ôéò ìåãáëýôåñåò ðñïüäïõò óôçí éóôïñßá ôçò Áóôñïíïìßáò, äüèçêå áðü
ôïí Çñáêëåßäç ôïí Ðïíôéêü, óôïí ïðïßï üðùò áíáöÝñáìå, áðïäßäïíôáé
äýï åíäéáöÝñïõóåò áóôñïíïìéêÝò óêÝøåéò ðïõ åßíáé:
á) Ç çìåñÞóéá ðåñéóôñïöÞ ôçò Ãçò ãýñù áðü ôïí ÜîïíÜ ôçò êáé
â) Ïé ôñï÷éÝò ôçò Áöñïäßôçò êáé ôïõ ÅñìÞ åßíáé çëéïêåíôñéêÝò êáé ü÷é
ãåùêåíôñéêÝò.
Ìå ôçí êßíçóç ôçò Ãçò ï Çñáêëåßäçò ðñïóðáèïýóå να åîçãÞóåé ôçí
çìåñïíýêôéá êßíçóç ôùí áðëáíþí èåùñþíôáò üôé ç ïõñÜíéá óöáßñá
ðáñáìÝíåé áêßíçôç êáé üôé ç Ãç ðåñéóôñÝöåôáé ãýñù áðü ôïí Üîïíá ôïõ
êüóìïõ µε ïìáëÞ êßíçóç áðü ôá äõôéêÜ ðñïò ôá áíáôïëéêÜ óå ìéá ìÝñá
ðåñßðïõ.
Ãéá ôçí Üðïøç áõôÞ ï Th.Heath áíáöÝñåé: “Ï Çñáêëåßäçò
õðïóôÞñéæå üôé ç öáéíüìåíç çìåñÞóéá ðåñéóôñïöÞ ôùí ïõñÜíéùí óùìÜôùí
ãýñù áðü ôç Ãç åîçãåßôáé ü÷é ìå ôçí êõêëéêÞ êßíçóç ôùí áóôÝñùí ãýñù

130

∆΄ Πανελλήνιο Συνέδριο µε ∆ιεθνή Συµµετοχή

áðü ôç Ãç áëëÜ ìå ôçí ðåñéóôñïöÞ ôçò Ãçò ãýñù áðü ôïí ÜîïíÜ
ôçò”.(Th.Heath óåë. 396)
Ôïí éó÷õñéóìü ôïõ áõôü ï Th.Heath óôçñßæåé áíáöåñüìåíïò óôï Ýñãï
ôïõ Óéìðëßêéïõ “Õðüìíçìá åéò ôï Ðåñß Ïõñáíïý” óýìöùíá ìå ôï ïðïßï ï
Çñáêëåßäçò ï Ðïíôéêüò õðÝèåôå ðùò ç Ãç âñßóêåôáé óôï êÝíôñï êáé
ðåñéóôñÝöåôáé (êõñéïëåêôéêÜ «êéíåßôáé óå êýêëï») üóï ï ïõñáíüò
ðáñáìÝíåé áêßíçôïò êáé ðßóôåõå üôé ìå ôçí õðüèåóç áõôÞ èá åîáóöÜëéæå
ôç äéÜóùóç ôùí öáéíïìÝíùí. «?ν τ? κέντρ? δ? ο?σαν τ?ν γ?ν κα?
κύκλ? κινουµένην, τ?ν δε ο?ραν?ν ?ρεµε?ν ?ρακλείδης ? Ποντικός
?ποθέµενος σώζειν ?ετο τ? φαινόµενα». (Simplicius In Aristotelis De
caelo II 13 comment. p. 519 Heiberg).
Ο Th.Heath συνεχίζοντας αναφέρει ότι και άλλοι υιοθετούσαν αυτήν
την άποψη, όπως ο Πυθαγόρειος Εκφαντος ο Συρακούσιος ο οποίος
υποστήριζε ότι: “η Γη, που βρίσκεται στο κέντρο του σύµπαντος, κινείται
γύρω από το κέντρο της µε διεύθυνση προς τα ανατολικά”.
Ο Πλούταρχος στο “Φυσικαί επιτοµαί III, 12, 13, 14” λέγει: “Ενώ όλοι
οι φιλόσοφοι πιστεύουν ότι η γη παραµένει ακίνητη στο κέντρο του
κόσµου ο Πυθαγόρειος Φιλόλαος θεωρεί τη γη να κινείται γύρω από το
αόρατο κεντρικό πυρ σε λοξό κύκλο όπως ακριβώς ο ήλιος και η σελήνη
κινούνται γύρω από τη γη σε λοξό κύκλο. «Ο? µέν ?λλοι µένειν τήν γ?ν.
Φιλόλαος δέ ? Πυθαγόρειος κύκλ? περιφέρεσθαι περί τό π?ρ κατά
κύκλον λοξόν ?µοιοτρόπως ?λί? καί σελήν?».
Ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος στο “Βίοι φιλοσόφων” (Κεφ. 8, 72)
αναφερόµενος στον Πυθαγόρειο Φιλόλαο γράφει: “Νοµίζει (ο Φιλόλαος)
ότι τα πάντα γίνονται από ανάγκη και µε αρµονία και ότι αυτός βρήκε
πρώτος ότι η Γη κινείται σε κυκλική τροχιά. Αλλοι πάλι λένε τον Ικέτα τον
Συρακούσιον” «∆οκε? δ’ α?τ? πάντα ?νάγκ? καί ?ρµονί? γίγνεσθαι
καί τήν γ?ν κινε?σθαι κατά κύκλον πρ?τον ε?ρε?ν (τόν Φιλόλαον)
ο? δ’ ?κέταν τόν Συρακουσιόν φασίν».
Αναφορά στον Συρακούσιο Ικέτα για το ίδιο θέµα κάνει και ο
Κικέρων (Κικέρων, Ακαδηµαϊκά (Acad. Pr.) ii.39, 123) την οποία όµως ο
Th.Heath χαρακτηρίζει µάλλον ως σύγχυση.
Ο Αέτιος αναφέρει ότι: “Ο Ηρακλείδης και ο Εκφαντος θεωρούν ότι
η Γη κινείται όχι υπό την έννοια της αλλαγής θέσης (στο χώρο), αλλά
περιστρεφόµενη, όπως ένας τροχός περί τον άξονά του, από τη δύση προς
την ανατολή γύρω από το ίδιο το κέντρο της.” (Αέτιος iii 13.3 Vors, I3, σελ.
341.8).
Ο Γερµανός συγραφέας Otto Voss στην εργασία του “De Heraclidis
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Pontici Vita et Scripta Rostock 1896” περιγράφει ότι ο Ικέτας και ο
Έκφαντος είναι συνοµιλητές διαλόγων του Ηρακλείδη και παραθέτοντας
διάφορα αποσπάσµατα διαπίστωσε ότι η εικασία προσέγγιζε την
πραγµατικότητα. ∆ιαπίστωσε ακόµη ότι ο Ικέτας και ο Εκφαντος
εξέφρασαν την ίδια κοσµολογική άποψη και παρουσιάζονται στον ίδιο
διάλογο.
Ο Paul Tannery σε άρθρο του που δόθηκε για δηµοσίευση στη “Revue
des Etudes Greques” το 1897 µε τίτλο “Pseudonymes”, καταλήγει στο ίδιο
συµπέρασµα χωρίς να γνωρίζει τις εργασίες του Otto Voss, ότι το
σύστηµα του Ικέτα δεν µπορεί να είναι άλλο από εκείνο του Φιλόλαου
σύµφωνα και µε τον ∆ιογένη το Λαέρτιο που ισχυρίζονται ότι στον ίδιο
διάλογο του Ηρακλείδη ο Ικέτας και ο Εκφαντος εκθέτουν διαφορετικές
απόψεις. (Ε. Παπαµανώλης, σελ. 108).
Ο Πλούταρχος καθιστά ξεκάθαρο επίσης ότι ο Αρίσταρχος
ακολούθησε τον Ηρακλείδη και απέδωσε στη Γη την ηµερήσια
περιστροφή γύρω από τον άξονά της. (Th.Heath ii óåë. 16)
Ï Lindberg.C.D στηριζόµενος óôéò êïóìïëïãéêÝò åîåëßîåéò êáé óôïí
Çñáêëåßäç ôïí Ðïíôéêü ðáñáôçñåß: “Óôç äéÜñêåéá ôçò æùÞò ôïõ
ÁñéóôïôÝëç êáé ôïõ áéþíá ðïõ áêïëïýèçóå, ðñïÝêõøáí áñêåôÝò
êïóìïëïãéêÝò åîåëßîåéò ïé ïðïßåò ðáñïõóéÜæïõí åíäéáöÝñïí êáé áðü
áóôñïíïìéêÞ Üðïøç. Ìéá áðü áõôÝò Þôáí ç ðñüôáóç ôïõ Çñáêëåßäç ôïõ
Ðïíôéêïý, ìÝëïõò ôçò ÐëáôùíéêÞò Áêáäçìßáò õðü ôïí ÐëÜôùíá êáé ôï
äéÜäï÷ü ôïõ, üôé ç Ãç ðåñéóôñÝöåôáé ãýñù áðü ôïí ÜîïíÜ ôçò, ìéá öïñÜ
êÜèå åßêïóé ôÝóóåñéò þñåò. Áõôüò ï éó÷õñéóìüò ï ïðïßïò Ýãéíå åõñÝùò
ãíùóôüò (áí êáé óðáíßùò ãéíüôáí áðïäåêôüò ùò áëçèéíüò), åîçãåß ôçí
êáèçìåñéíÞ
áíáôïëÞ
êáé
äýóç
üëùí
ôùí
ïõñáíßùí
óùìÜôùí”.(Lindberg.C.D, óåë. 136).
Ï Gottschalk.H.B áíáöÝñåé üôé óýìöùíá ìå ïñéóìÝíïõò óõããñáöåßò
(üðùò åßíáé ï Staigmuller, o Van der Werden ê.Ü.) ç êßíçóç ðïõ ï
Çñáêëåßäçò áðïäßäåé óôç Ãç ðåñéëáìâÜíåé ðåñéóôñïöÞ ôçò ãýñù áðü
êÜðïéï óçìåßï Ýîù áðü áõôÞ, ðïõ ïíïìÜæïõí “éäáíéêü êÝíôñï ôïõ
Óýìðáíôïò”, Þ áêüìç êáé ãýñù áðü ôïí Çëéï, èåùñþíôáò üôé ç
ðåñéóôñïöÞ ôçò Γçò ãýñù áðü ôïí ÜîïíÜ ôçò åíþ óþæåé ôá öáéíüìåíá ôçò
çìåñÞóéáò ðåñéóôñïöÞò ôùí áðëáíþí áóôÝñùí, äåí åîçãåß ôéò ðëáíçôéêÝò
êéíÞóåéò. ÁëëÜ êáé üôé ç Üñíçóç áõôÞ ôçò èåùñßáò ôïõ ÁÝôéïõ Ý÷åé
ðáñáìåñéóôåß ùò ëáíèáóìÝíç. (Gottschalk.H.B, óåë. 59).
Åðßóçò êáôÜ ôïí ðáñáðÜíù óõããñáöÝá (Gottschalk.H.B) üóïé
áðïäßäïõí ðåñéóóüôåñåò áðüøåéò ãéá ôï προηγούµενο èÝìá óôïí
Çñáêëåßäç åßôå äéáóôñåâëþíïõí ôçí Ýííïéá ôùí êåéìÝíùí åßôå
äçìéïõñãïýí áìöéâïëßåò ãéá ôçí áëÞèåéá ôïõò.
Óýìöùíá ìå ðïëëïýò ìåëåôçôÝò ïé ðçãÝò ðïõ áðïäßäïõí óôïí
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Çñáêëåßäç ôç äåýôåñç éäÝá äåí åßíáé ðïëý áîéüðéóôåò. Ï Lindberg.C.D
ëÝãåé üôé: “Óôïí Çñáêëåßäç áðïäüèçêå, åðßóçò, óõ÷íÜ ï éó÷õñéóìüò üôé ïé
ôñï÷éÝò ôïõ ÅñìÞ êáé ôçò Áöñïäßôçò åßíáé çëéïêåíôñéêÝò. ç óýã÷ñïíç
Ýñåõíá üìùò Ýäåéîå üôé áõôÞ ç åñìçíåßá åßíáé áâÜóéìç.” (Lindberg.C.D,
óåë. 136).
Κατά ôïí Schiaparelli ï Çñáêëåßäçò ðáñáäå÷üôáí üôé ðåñß ôïí Ήëéï
ðåñéöÝñïíôáé ü÷é ìüíï ïé åóùôåñéêïß áëëÜ êáé ïé åîùôåñéêïß ðëáíÞôåò,
äçë. ï Áñçò, ï Äßáò êáé ï Êñüíïò. Ï éó÷õñéóìüò áõôüò ãßíåôáé äåêôüò ìå
åðéöýëáîç ãéáôß äåí õðÜñ÷ïõí ìáñôõñßåò áðü áñ÷áßá êåßìåíá.
Ï Óõìðëßêéïò óôá ó÷üëéÜ ôïõ óôá ÖõóéêÜ ôïõ ÁñéóôïôÝëç
ðåñéëáìâÜíåé Ýíá áðüóðáóìá ôïõ Ãåìßíïõ (áêìÞ 70 ð.×) áðü ôï Ýñãï ôïõ
“ÅðéôïìÞ ôùí Ðïóåéäùíßïõ ìåôåùñïëïãéêþí åîçãÞóåùí”. Ôï áðüóðáóìá
áõôü ï Óõìðëßêéïò ôï ðáñáëáìâÜíåé ü÷é êáô’ åõèåßá áðü ôïí ÃÝìéíï, ãéáôß
ôï óýããñáììÜ ôïõ åß÷å ÷áèåß, áëëÜ áðü ôïí ÁëÝîáíäñï ôïí ÁöñïäéóéÝá
(áêìÞ, áñ÷Þ 3ïõ áéþíá ì.×). Ôï áðüóðáóìá áíáöÝñåôáé óôç äéÜêñéóç
ìåôáîý ÖõóéêÞò êáé Áóôñïíïìßáò êáé ðïéüò åßíáé ï ñüëïò ôïõò óôç ìåëÝôç
ôùí ïõñÜíéùí óùìÜôùí.
Ìéá áðü ôéò ðáñáãñÜöïõò ôïõ áðïóðÜóìáôïò áíáöÝñåé üôé: “Ãé’ áõôü
êé áí ðáñïõóéáæüìåíïò êÜðïéïò íá ìéëÞóåé, ï Çñáêëåßäçò ï Ðïíôéêüò,
áíáêïéíþóåé üôé, áí êáôÜ êÜðïéï ôñüðï Þ ç ãç êéíåßôáé êáé ï Þëéïò ìÝíåé
áêßíçôïò êáôÜ êÜðïéï ôñüðï, ìðïñåß íá óùèåß ç öáéíïìÝíç áíùìáëßá ôïõ
Þëéïõ”. «∆ιό καί παρελθών τις φησίν ?ρακλείδης ? Ποντικός, (?λεγε)
?τι καί κινουµένης πως τ?ς γ?ς, το? δέ ?λίου µένοντός πως δύναται ?
περί τόν ?λιον φαινοµένη ?νωµαλία σώζεσθαι».
Η λέξη έλεγε του παραπάνω κειµένου υπήρχε µόνο στην έκδοση
Aldine (Βενετία 1526) και δεν υπήρχε σε άλλους κώδικες. Ο Diels τη
διέγραψε από την έκδοση του 1882. Το ερώτηµα που προκύπτει είναι πώς
σε αυτό το κείµενο ο Ποσειδώνιος ή ο Γεµίνος ή ο Αλέξανδρος ο
Αφροδισιέας αναφερόµενοι σε ένα τόσο µεγάλο φιλόσοφο όπως ήταν ο
Ηρακλείδης ο Ποντικός τον αποκαλούν τις .
Για το απόσπασµα αυτό ο Heath αναφέρει: “Φιλολογικοί στοχασµοί,
καθώς και οι υπόλοιπες σηµειώσεις που διαθέτουµε σχετικά µε τον
Ηρακλείδη, καθιστούν σχεδόν βέβαιο ότι ο «Ηρακλείδης ο Ποντικός»
αποτελεί µία παρεµβολή και ότι ο Γέµινος αναφέρει απλώς τις, δηλαδή
«ένα άτοµο», χωρίς να δίνει κάποιο όνοµα, αν και δίχως αµφιβολία
εννοούσε τον Αρίσταρχο το Σάµιο” (Th.Heath ii σελ. 278-279)
Στο απόσπασµα αυτό βασίστηκε ο Schiaparelli και προσπάθησε να
δείξει ότι ο πρώτος που πρόβαλε την ηλιοκεντρική υπόθεση ήταν ο
Ηρακλείδης ο Ποντικός και όχι ο Αρίσταρχος ο Σάµιος. (Th.Heath ii óåë.
278)
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Áóêþíôáò êñéôéêÞ ï Th.Heath óôéò åõöõåßò êáé ðåñßôå÷íåò áéôéÜóåéò,
üðùò ôéò ÷áñáêôçñßæåé, ôïõ Schiaparelli, ãéá íá áðïäåßîåé üôé ï
Çñáêëåßäçò ï Ðïíôéêüò Þôáí åêåßíïò ðïõ ðñþôïò óõíÝëáâå ôçí
çëéïêåíôñéêÞ éäÝá ëÝãåé: “Ï Çñáêëåßäçò åßíáé (ìáæß ìå êÜðïéïí
Ðõèáãüñåéï Åêöáíôï) åêåßíïò, ï ïðïßïò ðñþôïò åéóçãÞèçêå ôç èåùñßá
üôé ç Ãç ðåñéóôñÝöåôáé ãýñù áðü ôïí ÜîïíÜ ôçò êÜèå 24 þñåò êáé
áíáêÜëõøå üôé ï ÅñìÞò êáé ç Áöñïäßôç ðåñéóôñÝöïíôáé ùò äïñõöüñïé
ãýñù áðü ôïí Çëéï. Áêüìç üìùò êáé áí áõôü áðïäåéêíýåé üôé ï
Çñáêëåßäçò ðëçóßáóå, áí äåí Ýöôáóå óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ôçí õðüèåóç
ôïõ Tycho Brahe, óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ç Ãç Þôáí óôï êÝíôñï, êáé ôï
õðüëïéðï óýóôçìá, äçëáäÞ ï Çëéïò ìå ôïõò ãýñù áðü áõôüí ðëáíÞôåò,
ðåñéóôñåöüôáí ãýñù áðü ôç Ãç, äåí õðïäçëþíåé üôé áðïìÜêñõíå ôç Ãç
áðü ôï êÝíôñï”. (Th.Heath ii óåë. 14)
Ï Th.Heath ãéá ôç äåýôåñç Üðïøç ôïõ Çñáêëåßäç ÷áñáêôçñéóôéêÜ
áíáöÝñåé: “Å÷åé áðïäåé÷èåß üôé ï Çñáêëåßäçò ï Ðïíôéêüò, ï äéÜóçìïò
ìáèçôÞò ôïõ ÐëÜôùíá, áíáêÜëõøå üôé ç Áöñïäßôç êáé ï ÅñìÞò
ðåñéöÝñïíôáé ãýñù áðü ôïí Çëéï ùò äïñõöüñïé. Ìðïñåß íá êáôÝëçîå óôï
ßäéï óõìðÝñáóìá êáé ãéá ôïõò áíþôåñïõò ðëáíÞôåò, áëëÜ áõôü äåí åßíáé
âÝâáéï·^ êáé, ïðùóäÞðïôå, ç áíáêÜëõøç ðïõ Ýêáíå áöïñïýóå, êáôÜ
ðñþôïí, ôçí Áöñïäßôç êáé ôïí ÅñìÞ. Ç áíáêÜëõøç ôïõ Çñáêëåßäç
óÞìáéíå üôé ç Áöñïäßôç êáé ï ÅñìÞò, êáèþò óõíïäåýïõí ôïí Çëéï óôçí
åôÞóéá êßíçóÞ ôïõ, äéáãñÜöïõí ôñï÷éÝò ïé ïðïßåò óôçí ðñáãìáôéêüôçôá
åßíáé åðßêõêëïé ãýñù áðü ôçí ôñï÷éÜ ôïõ Çëéïõ. Ïìùò, áíáêáëýøåéò
ôÝôïéïõ åßäïõò äåí ãßíïíôáé ÷ùñßò êÜðïéá ðñïêáôáρκτéêÞ áíáæÞôçóç, êáé
åíäÝ÷åôáé íá õðÜñ÷åé êÜðïéá áìõäñÞ éäÝá ôçò áëÞèåéáò, ç ïðïßá
ðáñáêßíçóå ôïìí ÐëÜôùíá íá êÜíåé áõôÞ ôçí ðáñáôÞñçóç, üðïéï êáé áí
Þôáí ôï áêñéâÝò íüçìá ôùí ëÝîåùí”(Th.Heath I óåë. 386).
Ï Paul Tannery óå Üñèñï óôï ðåñéïäéêü “Revue des etudes
Grecques” ôüìïò 12, 1899 óåë. 87-88 ãñÜöåé üôé ïé ëÝîåéò “Çñáêëåßäçò ï
Ðïíôéêüò” äåí õðÞñ÷áí óôï áñ÷éêü êåßìåíï ôïõ Ðïóåéäþíéïõ áëëÜ
ðñïóôÝèçêáí óôï ðåñéèþñéï ôïõ ÷åéñïãñÜöïõ áðü áíþíõìï áíôéãñáöÝá
ãéá íá ðåñÜóåé ìåôÜ áðü Üëëïí áíôéãñáöÝá óôï êåßìåíï üðïõ êáé
ðáñÝìåéíå ïñéóôéêÜ.
Óýìöùíá, ðÜíôùò, ìå ðïëëïýò åñåõíçôÝò ðáñáìÝíåé ôï åñþôçìá.
Ðïéüí åß÷å óôï ìõáëü ôïõ ï Ðïóåéäþíéïò üôáí óôï êåßìåíï Ýãñáöå ôç
ëÝîç ôéò;
Çôáí ï Çñáêëåßäçò ï Ðïíôéêüò ðïõ ôá êåßìåíá êáé ç ðáñÜäïóç ôïí
ðáñïõóéÜæïõí ðñþôï íá öáíôÜæåôáé ôçí êßíçóç ôçò ãçò ãýñù áðü ôïí
ÜîïíÜ ôçò êáé ðéèáíü íá åß÷å öáíôáóôåß êáé êÜðïéá êßíçóç ãýñù áðü ôïí
Çëéï üðùò èåùñïýóå ôçí êßíçóç ôçò Áöñïäßôçò ãýñù áðü ôïí Çëéï Þ
Þôáí ï Áñßóôáñ÷ïò ï ÓÜìéïò (310-250 ð.×) ï äéÜóçìïò áóôñïíüìïò, ðïõ
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áñãüôåñá ï ìåãÜëïò ìáèçìáôéêüò Áñ÷éìÞäçò (287-212 ð.×) óôï Ýñãï ôïõ
“Øáììßôçò” áíáöÝñåé ìå óáöÞíåéá êáé åãêõñüôçôá üôé: “Ï Áñßóôáñ÷ïò ï
ÓÜìéïò äçìïóßåõóå èåùñßåò ìå ôéò ïðïßåò óõìðåñáßíåé üôé ìå âÜóç ôá
õðÜñ÷ïíôá óôïé÷åßá ï êüóìïò åßíáé ðïëý ìåãÜëïò êáé üôé ïé ìåí áðëáíåßò
áóôÝñåò êáé ï Çëéïò ìÝíïõí áêßíçôïé ç äå Ãç ðåñéöÝñåôáé ãýñù áðü ôïí
Çëéï ìå ôñï÷éÜ êõêëéêÞ ðåñéöÝñåéá êáé êÝíôñï áõôüí êáé ôç óöáßñá ôùí
áðëáíþí Üóôñùí íá âñßóêåôáé óôï ßäéï êÝíôñï üðùò ï Þëéïò”
(ÓôáìÜôçò.Å, ôïì. Β’, σελ. 181-182) «?ρίσταρχος δ? ? Σάµιος
?ποθεσίων τιν?ν ?ξέδωκεν γραφάς, ?ν α?ς ?κ τ?ν ?ποκειµένων
συµβαίνει τ?ν κόσµον πολλαπλάσιον ε?µεν το? ν?ν ε?ρηµένου.
?ποτίθεται γ?ρ τ? µ?ν ?πλανέα τ?ν ?στρων κα? τ?ν ?λιον µένειν
?κίνητον, τ?ν δ? γ?ν περιφέρεσθαι περ? τ?ν ?λιον κατ? κύκλου
περιφέρειαν, ?ς ?στιν ?ν µέσ? τ? δρόµ? κείµενος, τ?ν δ? τ?ν
?πλανέων ?στρων σφα?ραν περ? τ? α?τ? κέντρον τ? ?λί? κειµέναν
τ? µεγέθει ταλικαύταν ε?µεν, ?στε τ?ν κύκλον, καθ’ ?ν τ?ν γ?ν
?ποτίθεται περιφέρεσθαι ….» (Αρχιµήδους Απαντα, Ψαµµίτης σελ.
180-182)
∆ιαπιστώνεται ότι και σ’ αυτό το σηµείο δεν υπάρχει συµφωνία
ανάµεσα στους σηµαντικούς ερευνητές, τον Schiaparelli που θεωρεί ότι
πρέπει να ήταν ο Ηρακλείδης ο Ποντικός και τον Paul Tannery που
δεχόταν ότι πρέπει να ήταν ο Αρίσταρχος ο Σάµιος.
Παρόλα αυτά ο ανώνυµος αντιγραφέας στο απόσπασµα του
Αλεξάνδρου από την Αφροδισιάδα έχοντας υπόψη του τις σχετικές
δοξασίες µε τον Ηρακλείδη που φανταζόταν την κίνηση της Γης, και
διαβάζοντας τις λέξεις κινουµένης πως της Γης, προσέγγιζε περισσότερο
προς τον Ηρακλείδη τον Ποντικό παρά στον Αρίσταρχο τον Σάµιο
σηµειώνοντας στο περιθώριο του χειρογράφου το όνοµα του Ηρακλείδη
χωρίς να δώσει σηµασία στη συνέχεια του κειµένου.
Ο Ηρακλείδης προσπαθώντας να ερµηνεύσει τη µεταβολή της
απόστασης των εσωτερικών πλανητών της Αφροδίτης και του Ερµή,
επρότεινε την ιδέα να θεωρήσει τους δυο αυτούς κοντινούς πλανήτες για
τους οποίους η παρατήρηση έδειχνε να µην αποµακρύνονται πολύ από τον
Ηλιο ότι στρέφονται σαν δορυφόροι γύρω από τον Ηλιο
συµπαρασύροντάς τους στη γνωστή περιφορά του πάνω στην εκλειπτική.
Ο Θέων ο Σµυρναίος δίνει τα µέγιστα τόξα που χωρίζουν τον Ερµή
και την Αφροδίτη, αντίστοιχα, από τον Ηλιο ως 20ο και 50ο , µε τους
αριθµούς αυτούς να είναι ίδιοι µε εκείνους που έδωσε ο Κλεοµήδης”.
(Th.Heath ii óåë. 292)
Συµπερασµατικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι ο Ηρακλείδης υπήρξε
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αναµφισβήτητα πολύπλευρη και έντονη προσωπικότητα χάρη στη γενική
του µόρφωση και στο λαµπρό χάρισµα της έκθεσης των ιδεών του. Ήταν
φύση ερευνητική και κυριάρχησε σε πολλούς χώρους της διανόησης. Με
τη φαντασία του και τη διατύπωση των σκέψεών του συνέβαλε
αποφασιστικά στην πρόοδο και την ανάπτυξη της Αστρονοµίας.
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Abstract
The present study deals with the philosopher author Heraclides
Pontikos, an inquisitive and reflective spirit, who has been considered one
of the most scholarly philosophers of Greek antiquity.
From the fragments of his work that have reached us it can be deduced
that his writing was mainly based on dialogues. Heraclides work is of
exceptional quality as far as both its content and its style are concerned. The
issues that he deals with have to do with ethics, grammar, music, lyricism
rhetoric and history. He combines both scientific pursuits and obscure
enigmatical situations.
As will be seen in this study, two very interesting theoretical views
about the structure of the Universe are attributed to Heraclides Pontikos,
namely the daily revolution of the earth around its axis and the
heliocentricity, rather than the egocentricity, of the orbits of the planets
Venus and Mercury.

