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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι η ανίχνευση ιστορικών διαδροµών 

και των διαστάσεων της αστρονοµίας και της αστρολογίας στους Μέσους 
Χρόνους. Σήµερα είναι µάλλον αποδεκτό ότι στην υπό µελέτη περίοδο η 
αστρονοµία προάγεται εν γένει, ενώ η αστρολογία εξαιτίας του 
αποκρυφιστικού της χαρακτήρα και του θρησκευτικού προσανατολισµού 
αντιµετωπίζεται µε µια κυµαινόµενη διάθεση. Είναι, πάντως,  
χαρακτηριστικό ότι το γνωστικό αντικείµενο της αστρονοµίας διδάχθηκε σε 
Πανεπιστήµια της Ανατολικής και ∆υτικής Ευρώπης. Το ενδιαφέρον για την 
αστρονοµία ενισχύεται σηµαντικά κατά την "Καρολίγγεια" και την 
"Παλαιολόγεια Αναγέννηση". Ειδικότερα, διαπιστώνεται ιδιαίτερη ακµή της 
αστρονοµίας στην Τραπεζούντα. Στα τέλη του 15ου αι. η επιστηµονική 
κοινότητα και η κοινή γνώµη προετοιµάζονται πλέον για την αποδοχή, µέσω 
του Κοπέρνικου, της θεωρίας του ηλιοκεντρικού συστήµατος του 
Αρίσταρχου του Σαµίου. 

 
 
Με την ανακοίνωση αυτή επιχειρείται ανίχνευση ιστορικών διαδροµών 

της αστρονοµίας και της αστρολογίας κατά το Μεσαίωνα, στο πλαίσιο του 
Συνεδρίου για τον καινοτόµο Αρίσταρχο το Σάµιο � τον εισηγητή της 
θεωρίας του ηλιοκεντρικού συστήµατος1, στο 2268ο έτος από τη διατύπωσή 
                                                 
1 Βλ. ενδεικτικά: Αρχιµήδους Ψαµµίτης, § 4-5. Πλουτάρχου: Περί των αρεσκόντων τοις 
φιλοσόφοις, Β� � κδ�· �Περί του εµφαινοµένου προσώπου τω κύκλω της Σελήνης, § 6· �Περί 
των εκλειπόντων χρηστηρίων�, 14.6, 922 F-923A. Σέξτου Εµπειρικού, «Προς Φυσικούς» 
Β� 174-176. Αέτιος, ii, 24.8. 
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της, στο 4600 από τη δηµοσίευση του συγγράµµατος �De revolutionibus 
orbium coelestium� του Κοπέρνικου � ο οποίος επανέφερε στην επιφάνεια τη 
θεωρία του Αρίσταρχου και στο 370ο έτος από της επιβολής, εκ µέρους της 
Ιεράς Εξέτασης, της ποινής ισόβιας κάθειρξης στο Γαλιλαίο που συνέβαλε 
αποφασιστικά µε την υποστήριξη της ορθότητας του ηλιοκεντρισµού στις 
εξελίξεις κατά τη Νεότερη περίοδο της Αστρονοµίας. 

Η αστρονοµία, ως κατ� εξοχήν επιστήµη «της ακριβείας», αναδυόµενη 
από την παρατήρηση των ουράνιων σωµάτων, εδραζόµενη στην πείρα της 
µελέτης του στερεώµατος, αξιοποιώντας την αποθεµατοποίηση των γνώσεων 
και ενισχυόµενη από την πρόοδο των φυσικοµαθηµατικών επιστηµών 
µελέτησε και µελετά ως ενότητα το σύµπαν, µε στόχο την «των άστρων 
διανοµήν» (Σουΐδας). Κατά την αρχαιότητα, η αστρολογία εναρµονίζεται µε 
την κοσµολογία, συνυφαίνεται και συνωνυµεί µε την αστρονοµία. Η διακριτή 
ιστοριογραφία τους υποστηρίζεται βάσιµα ότι είναι µόρφωµα των νεότερων 
ιστορικών της επιστήµης2. Σηµειώνεται, µάλιστα, ότι ο Αριστοτέλης µόνον 
αυτή τη λέξη («αστρολογία») χρησιµοποιούσε. 

Πρόκειται ακριβώς για την αστρονοµία στην αυθεντική της 
επιστηµονική  µορφή και όχι στην «µαντική» (την κυρίως γενεθλιαλογική3) 
της εκδοχή που ιδιοτελώς ισχυρίζεται ότι αποκρυφιστικά το «άδηλον» 
µέλλον ανιχνεύει, κάτι το οποίο ως διαδικασία κοινωνική στο 
Μεσοποταµακό πεδίο χρονολογείται τουλάχιστον από την 1η π.Χ. χιλιετία4. 
Ωστόσο, η επιστηµονική βάση, της αστρολογίας ωφελήθηκε από τις 
µαθηµατικές εξελίξεις της ελληνικής αστρονοµίας5. Οι Ίωνες φιλόσοφοι, ο 
Πυθαγόρας ο Σάµιος και οι Πυθαγόρειοι, ο Ιπποκράτης κ.ά.  δοµούν τη 
Μεσογειακή αστρολογία. Είναι, πάντως, γεγονός ότι η ενασχόληση µε τη 
µελέτη του έναστρου ουρανού περιεβλήθη µε ιερότητα. 

Τα αστρονοµικά δεδοµένα συνδυάστηκαν στους Ανατολικούς 
πολιτισµούς (ασσυριακό, αιγυπτιακό, κ.ά.) µε αστρολογικές εκφάνσεις. Εκεί 
συντάσσεται στα 652 π.Χ., το πρώτο αστρονοµικό Ηµερολόγιο µε 

                                                 
2 Barton T., H aστρολογία κατά την αρχαιότητα, εκδ. «Καρδαµίτσα», Αθήνα 2003, σ. 34. 
3  Πβ. Μ. Βασίλειος, P.G., 29. 128. Kώδιξ Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος υπ� αριθµ. 1275. 
4 P.G., 38.619: «αφ� ων Χαλδαίων έµαθον Έλληνες την αστρολογίαν, και τους γεννωµένους 
ήρξαντο υπό των άστρων κίνησιν αναφέρειν». Βλ. και Βασιλικά 60, 39, 26· Φωτίου 
Νοµοκάνων, τίτλ. 9, κεφ. 25. Πβ. Dampier W., A History of Science, Cambridge 31946, σ.4. 
Bottére J., �Symptômes, signes, écritures�, Divination et rationalité, Paris 1974, σ. 193. 
5  Singer Ch., λ. «Αστρολογία», Λεξικό Κοινωνικών Επιστηµών, εκδ. «Θ. Παπαϊωάννου» τ. 
Β� (Αθήνα 1958), στ. 1092. 
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ωροσκοπικές σηµειώσεις6. Από την άλλη πλευρά, στους Έλληνες7 ανήκει 
κατά µείζονα λόγο η ερµηνευτική προσέγγιση, η εµβάθυνση σε νόµους που 
διέπουν το στερέωµα καθώς και η γενική (λογική, θετική, φιλοσοφική και 
διαισθητική) θεώρηση των ουρανίων φαινοµένων. Πυθαγόρειοι και 
Πλατωνικοί υπογράµµιζαν την αστρική ρίζα της ανθρώπινης ψυχής. 
Ειδικότερα, οι πρώτοι πρότειναν µαθηµατικές τιµές για τη διακρίβωση των 
σχέσεων που αφορούν τα ουράνια σώµατα8. Η πρόταση αυτή αξιοποιήθηκε 
στην προβολή της αρµονίας των σφαιρών9. 

Από τις κοσµογονικές και κοσµολογικές θέσεις των αρχαίων Ελλήνων10 
επισηµαίνουµε τη σηµασιολογική συνάρθρωση αστρονοµίας-φιλοσοφίας, την 
αριθµολογία και την εξέλιξη της µαθηµατικής αστρονοµίας, την αντίληψη 
της σφαιρικότητας του σύµπαντος και της περιοδικότητας των αστρικών 
κινήσεων καθώς και απόπειρες ερµηνευτικής τους ανάλυσης, τη λειτουργία 
των πρώτων � αν όχι του πρώτου (όπως λέγεται) αστεροσκοπείου, την 
ανακάλυψη της «µετάπτωσης», την επινόηση αστρονοµικών εργαλείων και 
µηχανισµών υψηλής τεχνολογικής στάθµης, τη διατύπωση από τον 
Αρίσταρχο του ηλιοκεντρισµού αλλά και της γεωκεντρικής κοσµολογίας 
στην ολότητά της από τον Κλαύδιο Πτολεµαίο (100-178 µ.Χ.). Η για 
πολλούς αιώνες αποδεκτή θεωρία του Πτολεµαίου εναρµονιζόταν µε τις 
βασικές κοσµολογικές αντιλήψεις των αστρολόγων. 

Η δηµοτικότητα της αστρολογίας κατά τους Ρωµαϊκούς χρόνους, �
υποστηρίζει η Τamsyn Barton� εµφαίνεται από τη σατιρική συχνά 
αντιµετώπισή της, ενώ από την αξιολόγηση των ιστορικών πηγών δεν 
επιβεβαιώνεται η άποψη που θέλει την αστρολογία να κάµπτεται καίρια από 
την εµφάνιση του σκεπτικισµού11. Μπορεί η αστρολογία να ήλθε στη Ρώµη 
κατ� αρχάς µε την υποστήριξη της ελληνικής αστρονοµίας, φιλοσοφίας και 

                                                 
6 Για τις εννοιολογικές αποχρώσεις της λ. "σηµείωση", όπως χρησιµοποιείται στην 
συγκεκριµένη περίπτωση, βλ.: Ευστάθιος, Εκκλησιαστική Ιστορία 5.19, 6.16. 
7 Cumont F. et alii, Catalogus codicum astrologorum Craecorum, I-VII, X-XI. Bruxelles, 
1989-1940. Vol. 5:4, pp.241-249, Vol. 8:1, pp.280-281, 281-286. Vol. 8:2, pp.191-192. 
Vol. 8:3, pp.215-219, Vol. 8:4, pp.275-277, 277-280, Vol. 10, pp.262-286, Vol. 11:2, 
pp.205-213. (Indices selectivos). Riess E., Nechepsonis et Petosiridis fragmenta magica, 
Leipzig 1891-93, Cen Philologus, suppl. 6, pp. 325-394). 
8 Barton T., H αστρολογία�,ο.π., σ.3 
9 Πβ. Αριστοτέλους Περί Ουρανού, 985b. 
10 Bλ. Ενδεικτικά τα "Ιστορικά" � εφηµ. Ελευθεροτυπία (2 Ιανουαρίου 2003), όπου 
δηµοσιεύονται ενδιαφέροντα άρθρα των Φ. Μαλιγκούδη, Ν. Βαρδιάµπαση, Μ. 
Παπαθανασίου, Κ. Μαυροµµάτη, Ευ. Σπανδάγου, Μ. ∆ανέζη � Στρ. Θεοδοσίου, Ξεν. 
Μουσά καθώς και γενική βιβλιογραφία. 
11 Barton T., H αστρολογία� ό.π., σ. 88-97. 
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γραµµατολογίας12, όµως δέχθηκε εµφανή επίδραση και από τους 
κατακτηµένους Ανατολικούς λαούς �τους ήδη υπηκόους του Ρωµαϊκού 
Imperium. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι πολιτικές και διοικητικές µεταρρυθµίσεις 
του ∆ιοκλητιανού έθεσαν την κρατική οργάνωση σε νέες βάσεις, και είχαν 
ριζική επίδραση στη µορφή του Μεταγενέστερου Ρωµαϊκού Κράτους. 
Ωστόσο, η µετατόπιση του κέντρου βάρους ανατολικά και η µετάθεση της 
πρωτεύουσας από τη Ρώµη στην Κωνσταντινούπολη συνιστά το καίριο, στη 
διάρκειά του, γεγονός. Το εκχριστιανισµένο Ανατολικό, κατά την πρώτη του 
περίοδο, ρωµαϊκό κράτος, η εξελληνισµένη αυτοκρατορία της χριστιανικής 
Ανατολής στους αιώνες της ακµής καθώς και η ορθόδοξη Ελληνική Πολιτεία 
στα επόµενα χρόνια για τους υπηκόους της ήταν η συνέχεια του Ρωµαϊκού 
Imperium13. 

Σήµερα, είναι πλέον αποδεκτό από το µεγαλύτερο µέρος της 
επιστηµονικής κοινότητας ότι κατά τη διάρκεια της µακράς ζωής του 
Βυζαντινού Κράτους η αστρονοµία γενικά προάγεται, έστω κι αν 
παρουσιάζεται κι ένα µεσοδιάστηµα (β� µισό του 9ου αι. � 12ου αι.) µε 
προσφορά µικρότερης σηµασίας αλλ� όχι ασφαλώς µηδενική14. Άλλωστε, οι 
εγγράµµατοι εκείνην την εποχή διέσωσαν κατ' αρχάς ό,τι αστρονοµικό 
(στοιχεία και ερµηνείες) τους κληροδοτήθηκε, το διερεύνησαν και το 
αξιολόγησαν. Ένα, µόλις έτος µετά την κτίση της Κωνσταντινουπόλεως, στη 
Σύνοδο της Νικαίας (325 µ.Χ.), όπου µέσα στο κλίµα του υπερκόσµιου 
µοντέλου της αυτοκρατορικής θεολογίας επιχειρήθηκε να εξοβελιστεί η 
εκκλησιαστική διχογνωµία, το ζήτηµα της λειτουργικής συµπεριφοράς που 
σχετιζόταν µε τον καθορισµό των ηµερών του Πάσχα επιλύθηκε µε τη 
συµβολή Ελλήνων αστρονόµων της Αλεξάνδρειας15. Προς την επιστήµη 
αυτή, προσέβλεπε και ο Πλατωνιστής � Μιθραϊστής αυτοκράτορας Ιουλιανός 
(361-363), ο οποίος είχε πραγµατοποιήσει όχι µόνον αστρονοµικές αλλά και 
αστρολογικές µελέτες16.  

                                                 
12 Ό.π., σ. 100. 
13 Ζακυθηνός ∆ιον., Βυζαντινή Ιστορία, Αθήναι 1977, σ. 21, 36. Ahrweller-Γλύκατζη Ελ., 
"Ελληνισµός και Βυζάντιο", ΙΕΕ, εκδ. "Εκδοτική Αθηνών" τ. Ζ' (1978), σ. 6. Iω. 
Kαραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Αθήνα 1983, σ. 18. 
14 Πβ. Κωτσάκης ∆., "Η αστρονοµία και η αστρολογία κατά τους Βυζαντινούς χρόνους", 
ΕΕΒΣ 24 (1954), σ. 208-209. 
15 Αθανασιάδη � Fonden Πολ., "Η µονοκρατορία του Κωνσταντίνου", ΙΕΕ, ό.π., σ. 37. 
Κωτσάκης ∆., "Η αστρονοµία�", ό.π., σ. 207. 
16 Αµµιανός Μαρκελλίνος 29.15-2.13. 
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Από τη στιγµή που οι Χριστιανοί λόγιοι αναζητούσαν από το στερέωµα 
όχι νέα επιστηµονικά δεδοµένα αλλά κυρίως θεολογικές αποτυπώσεις και 
ηθικούς συµβολισµούς (π.χ. Σελήνη=η Εκκλησία), δεν ήταν δυνατόν να 
διευρυνθεί ανάλογα �και σε σύγκριση µε το παρελθόν� το συγκεκριµένο 
επιστηµονικό επιστητό, ούτε η γνώση του φυσικού κόσµου να θεωρείται 
άµεση προτεραιότητα17. Είναι κατά τη γνώµη µου χαρακτηριστικό ότι ενώ 
στην αρχαιότητα χρησιµοποιείται η λέξη «αστήρ» που παράγεται από το 
προθεµατικό α και την ρίζα ster (=διασκορπισµένος), σε µεταγενέστερη 
περίοδο επιλέγεται και η λέξη «φωστήρ»18 που παραπέµπει κατά µείζονα 
λόγο στο νέο θρησκευτικό προσανατολισµό. 

Η αστρολογία, µε τη σειρά της, αντιµετωπίζεται µε µια κυµαινόµενη 
διάθεση. Όσο χρόνο ο χριστιανισµός διατελούσε σε πολιτικοθρησκευτική 
παρανοµία, ελάχιστα τον είχε απασχολήσει. Το αφήγηµα των Μάγων της 
Βηθλεέµ υιοθετήθηκε απ� αυτόν19 και ενσωµατώθηκε στα κείµενά του. 
Αργότερα η αστρολογία καταδιώκεται, όταν όµως, επανεισάγεται στην 
Ευρώπη από τον αραβικό κόσµο20, αναπτύσσεται και φθάνει στο απόγειό της 
τον 16ο αι.21, µε τη θετική, ενίοτε, στάση της επίσηµης Εκκλησίας22. 
∆ιαφορετική, ασφαλώς, ήταν η κατάσταση δώδεκα και δεκατρείς αιώνες 
πριν. Η υπόσχεση της αστρολογίας για πρόβλεψη των όσων θα συµβούν και 
η διαβεβαίωσή της για τις «προφητικές» της δυνατότητες θεωρήθηκε ότι 
αντιστρατεύεται τη χριστιανική αλήθεια. 

Τα όρια αστρονοµίας-αστρολογίας γίνονται δυσδιάκριτα µε τον 
συµφυρµό του προσωπικού, µε το επιστηµονικό, το κοινωνικοπολιτικό και το 
ιδεολογικό. Όταν ο Μ. Βασίλειος γράφει ότι οι αστρικές «σηµειώσεις» είναι 
χρήσιµες «εάν γαρ µη τις πέρα του µέτρου τα απ� αυτών περιεργάζηται»23, 
είναι αντιληπτό ότι η αίσθηση αυτού του µέτρου καθίσταται, υπό 
προϋποθέσεις, υποκειµενική, ελαστική και βέβαια συγκυριακή. Η οικείωση 
των µαθηµατικών εννοιών και η χρήση των αριθµών από τους αστρολόγους 
οδήγησε στο να αποκαλούνται αυτοί «µαθηµατικοί». Το σκεπτικό της χρήσης 
                                                 
17 Crombie Α.. Από τον Αυγουστίνο στο Γαλιλαίο, τ.Α', Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα 1997, σ. 36-39. 
18 Βλ. λεξιλογικά σε: α) Ανθολογία Παλατίνη, 11.359, 15-17. Θεµίστιος 201C. Κοµνήνη 
Άννα Αλεξίας, Ι. 381 (→"το φως της οικουµένης"). 
19 Ματθαίος 24-29, 27-45. Μάρκος 13-24. Λουκάς 21-25, 23-44. Ιω. Χρυσόστοµος P.G., 
57.61. Καλοκύρης Κ. Το άστρον της Βηθλεέµ εις την βυζαντινήν τέχνην, Θεσσαλονίκη 
1969.. 
20 Π.β. Tester S., Α Ηistory of Western Astrology, Woodbridge 1987, σ. 85. 
21 ∆εληγιάννης Α., λ. "Αστρολογία", ΜΕΕ, τ.Ε' (1928), σ. 929-930. 
22 Ό.π. Η στάση αυτή καταγράφεται κυρίως σε ενέργειες και κείµενα των Παπών Λέοντος 
Ι' (1513), Κλήµεντος Ζ' (1523) και Παύλου του Γ' (1534). 
23 P.G., 29.425. 
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τους στηρίζει την οπτική της προόρασης και στηρίζεται στην πεποίθηση ότι 
τα ουράνια σώµατα «έχειν την του παντός κυριότητα»24. 

Η ιδεολογική αντιπαλότητα στην αστρολογία (ή την αστρονοµο-
αστρολογία)25 εκδηλώθηκε µε την στηλίτευσή της εκ µέρους των 
απολογητών και µε την εν γένει Πατερική πολεµική. Στο ίδιο ή περίπου στο 
ίδιο µήκος κύµατος ευρίσκεται η θέση του Ευσεβίου Καισαρείας (265-340) 
ότι η τύχη των ανθρωπίνων δεν είναι δυνατόν ν� αφεθεί «τη των άστρων 
φορά»26 µε εκείνη του Γρηγορίου του Ναζιανζηνού (389-384/390) 
«φαντασίαν προγνώσεως τερατεύεται»27 ή του Γρηγορίου Νύσσης (335-394), 
ο οποίος υποβάλλει το ρητορικό ερώτηµα όσον αφορά στα φυσικά και 
κλιµατολογικά απροσδόκητα «πού αι των άστρων διαπλοκαί;»28 ή του 
Ιωάννου Χρυσοστόµου (344/347-407), ο οποίος αντιδρά στον εναρµονισµό 
της επίγειας ζωής µε τις αστρικές κινήσεις29 καθώς και του αντιπάλου του 
Σεβηριανού πως «οι φωστήρες δηµιουργήθηκαν ανεξάρτητα από τον 
ουρανό»30. Ο ιερός Αυγουστίνος (354-430) υποστήριζε ότι «αν και έχω 
συλλάβει µε τις αισθήσεις µου τους αριθµούς� αγνοώ, πώς θα διατηρηθεί ό,τι 
αντιλαµβάνοµαι µε αυτές όπως ο ουρανός και η γη»31. 

Μια δεύτερη γενεά αντιρρητικών εµφανίζεται στην ανατολική 
χριστιανική Ευρώπη µε τις επώνυµες καταγραφές της Άννας Κοµνηνής32, του 
Ιωάννη Ζωναρά33, του Μιχαήλ Γλυκά34 κ.ά. Στον αντίποδα τους κινήθηκαν 
άλλοι [και είναι λιγότεροι], όπως ο χαλκέντερος Ωριγένης που διείδε το 
συµβατό της φιλοσοφίας και της φυσικής επιστήµης µε τη χριστιανική ζωή35, 
ο συναινετικός Ισίδωρος της Σεβίλλης (570-636) και ο Ιωάννης ο 
∆αµασκηνός (8ος αι.), ο οποίος διατείνεται ότι µε την έρευνα των άστρων 

                                                 
24 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγµα, 3.205. 
25 Βλ. και Κουκουλές Φ., Βυζαντινών βίος και πολιτισµός, Αθήναι 1948, σ.138, 144-148. 
Κωτσάκης ∆., "Η αστρονοµία�", ό.π., σ. 207, 216-219. 
26 P.G, 21.2408 
27 P.G, 36. 557· π.β. 35, 761 και 36.340 
28 P.G, 45.165 
29 P.G, 47.363 
30 Mango C., Βυζάντιο· η αυτοκρατορία της Νέας Ρώµης, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1958, σ. 205. 
31 De Libero arbittrio 2, 8, 21. 
32 Αλεξιάς, 1.288.                                                                                                      
33 Ράλλη � Ποτλή, Σύνταγµα, 3.205. 
34 Γλυκά Μιχ., Βίβλος Χρονική, 355.14. 
35 Grombie Α., Από τον Αυγουστίνο� o.π., τ.Β', σ. 36. Barton T., H αστρολογία� .ο.π., σ. 
114-115. Σύµφωνα  µε τους ίδιους τους λόγους του: "τα από γεωµετρίας και από 
αστρονοµίας χρήσιµα εσόµενα" [P.G, 11.88]. Πβ. και Λόγος, 7.4; 7,331.  
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«την του ∆ηµιουργού δύναµιν διαβλέποµεν»36. Τρεις, τουλάχιστον, είναι οι 
εκκλησιαστικές Σύνοδοι [η της Αγκύρας (314-315)37 η της Λαοδικείας (4ος 
αι.)38 και η Πενθέκτη (692)39] που επιβάλλουν επιτίµια. Γενικότερα 
επισηµαίνεται ότι στις πηγές της Μεσαιωνικής ιστορίας εµπεριέχονται 
αστρονοµικά-αστρολογικά βιβλία που έχουν, επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για τη γνώση του ιδιωτικού βίου των ανθρώπων40. 

 
Είναι σαφές ότι ο βυζαντινός αυτοκράτορας � προσωρινός εκπρόσωπος 

του Θεού επί της γης �η προσωποποιηµένη διάσταση της έννοµης εξουσίας 
[Επαναγωγή, τιτλ. Ε΄] προστατεύθηκε ηθικά και νοµικά από τις αστρικές 
ρήσεις:  «ο αυτοκράτορας», γράφει ο Φιρµίκος Ματέρνος (4ος αι.), «είναι ο 
µόνος που δεν διέπεται, από την πορεία των άστρων»41. Αυτό δεν εµπόδισε 
ορισµένους αυτοκράτορες, όπως ο Ζήνων και ο Μανουήλ Α� Κοµνηνός να 
καταφεύγουν στα ζώδια. Παράλληλα, στα όρια της Βυζαντινής επικράτειας 
ποινικοποιήθηκε η διδασκαλία των µαθηµατικών και ιδιαίτερα της 
αριθµητικής µε θεσπίσµατα που εµπεριέχονται στον Θεοδοσιανό42 αλλά και 
στον Ιουστινιάνειο Κώδικα43. Οι µελετητές των άστρων θεωρήθηκαν 
αιρετικοί και αντιµετωπίζονταν ως παραβατικά άτοµα. Μετά το 500 στη 
∆υτική Ευρώπη οι µελετητές αυτοί θα εκλείψουν προσωρινά (µόνιµα από το 
τέλος του 17ου αι.), ενώ σχετικά ευάριθµοι θα εµφανίζονται στην Ανατολική. 

Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο υφίσταται αξιοσηµείωτες µεταβολές σε 
σχέση µε την Ελληνιστική περίοδο. Πάντως, η µεταπρωτοβάθµια εκπαίδευση 
εντάσσει στα µαθήµατά της το διαβαθµισµένο quadrivium. Είναι η 
µαθηµατική τετρακτύς της αριθµητικής, γεωµετρίας, αστρονοµίας και 
µουσικής που συναντάται και στους Πανεπιστηµιακούς χώρους από το 
Πανδιδακτήριο της Κωνσταντινουπόλεως έως και τη Μαγναύρα44, σε όλες 

                                                 
36 P.G, 94. 896, Tatakis B., La philosophie Byzantine, Paris 1949, σ. 109. Κωτσάκης ∆., "Η 
αστρονοµία�", ό.π. σ. 221. 
37 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγµα, 3.67. 
38 Ό.π., 3.203. 
39 Ό.π., 2.442 
40 Beck Η., Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, München 1971, σ.203-205. 
Χριστοφιλοπούλου Αικ., Βυζαντινή Ιστορία, τ.Α', εκδ. "Βάνιας", Θεσσαλονίκη 1996, σ. 86.. 
Καραγιαννόπουλος Ιω,  Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, εκδ. "Βάνιας" Θεσσαλονίκη 
1988, σ. 69. 
41 Mathesis 2.30, στο: Barton T.,  H αστρολογία� ό.π., σ. 105, 279. 
42 Κώδιξ Θεοδοσιανός, ΙΧ, 16, 8 στο: Σταµάτης Ευαγ., Ιστορία των Ελληνικών 
Μαθηµατικών, Αθήναι 21980, σ. 164-165. 
43 Κώδιξ Ιουστινιάνειος ΙΧ, 18, 2. 
44 Lemerle P., Ο πρώτος βυζαντινός ουµανισµός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985, σ. 20, 95, 239. 
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τις φάσεις της λειτουργίας της. Ανάλογο ήταν και το πρόγραµµα σπουδών 
στα Πανεπιστήµια της Εσπερίας, ιδιαίτερα στην Bologna και στην Padova. 
Στη ∆ύση, το ενδιαφέρον για την αστρονοµία αναζωπυρώθηκε µε το ζήτηµα 
του «ηµερολογίου» (5ος/6ος αι.) για να παραµείνει έκτοτε σχεδόν αδιάπτωτο. 

Συναφής κατεύθυνση στη συγγραφική αστρονοµικού περιεχοµένου 
συµβολή διαπιστώνεται και στην Ανατολή όπου, µεταξύ άλλων, διακρίνονται 
στους ύστερους Μέσους χρόνους ο Γεώργιος Παχυµέρης, ο Γεώργιος 
Ακροπολίτης, ο Νικηφόρος Γρηγοράς και στους πρώτους ο Κυρήνης 
Συνέσιος και ο Ιωάννης Φιλόπονος. Οι τρεις τελευταίοι συνέγραψαν 
πονήµατα για τον αστρολάβο, ο οποίος µετέπειτα θα καταστεί το 
δραστικότερο αστρονοµικό όργανο Αράβων και Λατίνων45. Γύρω στα 800 µε 
τη συγκρότηση µιας νέας ∆υτικής αυτοκρατορίας και την «Καρολίγγεια 
Αναγέννηση», � ύστερα από την αστάθεια που προκάλεσε η δράση του 
Οδόακρου και η «µεγάλη µετανάστευση των λαών» � εξαιτίας και της 
εγγύτητας (µέσω Ιβηρικής) µε τους Άραβες, τα ζητήµατα θα επανατεθούν. 
Για παράδειγµα, ο πολύχρηστος δυτικός αστρολάβος, οι Τολέδειοι (1080) 
αλλά και οι Αλφόνσειοι πίνακες (1252) που αναπροσαρµόζονται από τον 
Wallingford και αναθεωρούνται  από τον Peurbach46. H προηγµένη Αραβική 
αστρονοµία οριοθετείται από τη µετάφραση της Almageste του Πτολεµαίου, 
ενισχύεται από το ενδιαφέρον του Al Mamûn, την ίδρυση του 
Αστεροσκοπείου της Βαγδάτης, τη δηµιουργία κύκλου µαθηµατικών και 
αστρονόµων στην πρωτεύουσα του χαλιφάτου των Αββασιδών, την 
κατασκευή µεταλλικών ουρανίων σφαιρών. 

Κατά τον 13ο αι. εµφανής είναι στη ∆ύση η κυριαρχία της Αριστοτελικής 
αστρονοµίας στην οποία υπερέχει η µεθοδολογία των φυσικών θεωριών 
έναντι της Πτολεµαϊκής κοσµολογίας που χαρακτηρίζεται από την έµφασή 
της στις µαθηµατικές επιστήµες47. ∆ίπλα στα παλαιά επιστηµονικά κέντρα 
σταδιακά αναδεικνύονται το Σαλέρνο, το Μοµπελιέ, η Κρακοβία µε την 
πανεπιστηµιακή έδρα αστρολογίας, η Νυρεµβέργη µε το αστεροσκοπείο της, 
το Παρίσι µε τη σχολή της Αστρονοµίας. 

Στην άλλη πλευρά της Ευρώπης, στην Ανατολική, διαπιστώνεται κατά 
τον 12ο αι. στασιµότητα στην εξέλιξη της µαθηµατικής επιστήµης και της 
αστρονοµίας, οι οποίες µετά την ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως από τον 
Μιχαήλ Παλαιολόγο και κατά τη διάρκεια της «Παλαιολόγειας 
Αναγέννησης» επανακάµπτουν. Το νέο, όµως, ενδιαφέρον δεν 

                                                 
45 Crombie Α., Aπό τον Αυγουστίνο� ό.π., σ.104. 
46 Ό.π., σ. 107-110 τ.Β', σ. 107. 
47 Ό.π., τ. Α', σ. 90, 93, 96. 
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επικεντρώνεται  στο παραδοσιακό κέντρο της Κωνσταντινούπολης ή την 
εκτός της επικρατείας Αλεξάνδρεια αλλά κυρίως στον Πόντο, στην 
Τραπεζούντα, µε την αξιόλογη αστρονοµική της Σχολή, τους εγκρατείς 
αστρονόµους και µε το αστεροσκοπείο της Ακαδηµίας της48. Εδώ 
πρωταγωνιστούν ο βαθύς γνώστης της περσικής αστρονοµίας Γρηγόριος 
Χιονιάδης, ο Γεώργιος Χρυσοκόκκης, ο Ανδρέας Λιβαδηνός, ο Γεώργιος 
Αµοιρούτζης και ο Βησσαρίων.  

Ο αριστοτελικός Βησσαρίων � αρχιεπίσκοπος αρχικά Νικαίας και 
αργότερα καρδινάλιος � ήταν από τους σηµαντικότερους λόγιους που 
κατέφυγαν στη ∆ύση. Στη Βενετία δώρισε την πλουσιότατη σε βιβλία και 
χειρόγραφα του ανατολικού κόσµου βιβλιοθήκη του, η οποία κατέστη ο 
πυρήνας της Μαρκιανής � εστία εντρύφησης στη γραµµατολογία, φιλοσοφία, 
τις µαθηµατικές επιστήµες, στην αστρονοµία. Η δωρεά έγινε το 1468, στο 
ενδιάµεσο της άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως και της ανακάλυψης της 
Αµερικής από τον Κολόµβο που χρονικά προσδιορίζουν το τέλος του 
Μεσαιωνικού  Κόσµου. Με την ανακάλυψη της νέας ηπείρου, επιστηµονική 
κοινότητα και κοινή γνώµη προετοιµάζονται για την επανάκριση και πάγια 
πλέον αποδοχή του Αριστάρχειου ηλιοκεντρισµού. Ο ευρωπαϊκός κόσµος 
βαίνει προς την ανανέωση. 
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Resumé 
 

Par cet article on essaie d� approfondir l� histoire et l� evolution de l� 
Astronomie et de l� Astrologie pendant le Moyen Age. 

A nos jours, il est évident que les études de l� Astronomie au Moyen 
Age out fait des progrés trandis que celles de l� Astologie, estimées comme 
�art de devin� ne convenaient pas à la réligion chrétienne c�est pourquoi 
elles out été affroutées négativement par les gens. En tout cas, les hommes 
qui avaient un intérêt pour l� Astronomie pouvaient faire des études aux 
Univesités de l� Europe. 

L� intérêt pour l� Astronomie devient plus actif pendant la 
�remaissence� de Charlemagne à l� Ouest et la �rénaissance� de Paleologos 
à l� Est, spécialement à Trapezounta, où l� Astronomie a fait vraiment des 
progrés. Vers ua fin du 15ème siècle, la communnauté scientifique et 
presque le monde entier étaient en train d� acceépter-grâce à Copernicos � la 
théorie astronomique d� Aristarchos Samios. 
 


