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Περίληψη : Η αρχαία ελληνική Αστρονομία εισήγαγε μια σειρά θεωρητικών κατασκευών και παρήγαγε ένα 
εξαιρετικό έργο για τη περιγραφή και ερμηνεία των φαινομένων του ουράνιου χώρου, όπως τον είχε ορίσει ο 
Αριστοτέλης, ακολουθώντας τις φιλοσοφικές επιταγές για τη κυριαρχία των κυκλικών κινήσεων  στη 
περιγραφή των ουρανίων κινήσεων: Η ουράνια περιοχή του Κόσμου ήταν ο χώρος της αφθαρσίας και της 
τελειότητας και συνακόλουθα και ο χώρος  της απόλυτης κυριαρχίας του κύκλου ως μαθηματικής καμπύλης 
για τη περιγραφή όλων των κινήσεων των αιθέριων ουράνιων σωμάτων στα γραπτά τους, δηλαδή το «σώζειν 
τα φαινόμενα» .  

Η μέθοδος προσέγγισης  των ουρανίων κινήσεων και φαινομένων ακολουθούσε τους κανόνες της μεθόδου 
του φυσικού φιλοσόφου αλλά και του μαθηματικού: Υπήρχαν προβλήματα τα οποία ανήκαν στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία του φυσικού – όπως η σφαιρικότητα των ουρανίων σωμάτων, η ύπαρξη της 
ομαλής κυκλικής κίνησης στον ουρανό, η ακινησία της  Γης στο κέντρο του Κόσμου – άλλα που ανήκαν στη 
δικαιοδοσία του μαθηματικού  - όπως η μέτρηση των αποστάσεων της Σελήνης και του Ηλίου από τη Γη, η 
μέτρηση της κλίσης της εκλειπτικής,  η μέτρηση της ακτίνας της Γης – και άλλα στα οποία μπορούσαν να 
ασχοληθούν τόσο οι μαθηματικοί όσο και οι φυσικοί αλλά η τελική κρίση για την ορθότητα των μαθηματικών 
πορισμάτων  παρέμενε στη αποκλειστική δικαιοδοσία των φυσικών φιλοσόφων. Κορυφαίο παράδειγμα 
αυτής της τελευταίας περίπτωσης αποτελούσε η περιγραφή των ιδιόμορφων πλανητικών κινήσεων.  

 Οι έλληνες αστρονόμοι της αρχαιότητας ήταν όλοι τους εξαιρετικοί μαθηματικοί, ας μην ξεχνάμε ότι η 
Αστρονομία αποτελούσε τμήμα των Μαθηματικών και όχι τμήμα της Φυσικής, η οποία αποτελούσε μέρος της 
Φιλοσοφίας. Η εργασία τους -  διαχρονικά – από τον Εύδοξο από τη Κνίδο (τέλος 5ου αιώνα  – μέσα 4ου 
αιώνα π.Χ.) έως και τον Κλαύδιο Πτολεμαίο (2ος αιώνας μ.Χ.) μορφοποίησε τις αρχές της γεωκεντρικής 
Αστρονομίας και κορυφώθηκε με τη συγγραφή της «Μεγίστης Σύνταξης» από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο, του 
κορυφαίου αστρονομικού έργου της ελληνικής αρχαιότητας που συνόδευσε την Αστρονομία μέχρι τη 
διατύπωση της κοπερνίκειας υπόθεσης τον 16ο αιώνα. 

 Επιπροσθέτως,  η εργασία του Αρίσταρχου από τη Σάμο (3ος αιώνας π.Χ.) σχετικά με την ηλιοκεντρική 
θεώρηση του Κόσμου παρήγαγε γόνιμα ιστορικά ερωτήματα που επηρέασαν τον Κοπέρνικο στη διατύπωση 
της θεώρησης του.   

         


