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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟ 

Για 2000 περίπου χρόνια το βασικό βοήθημα για την 
πρόγνωση του καιρού ήταν το βιβλίο του Θεόφραστου 
( 372 - 287 π.Χ.), μαθητή και φίλου του Αριστοτέλη, πού 
είχε τίτλο «Περί σημείων υδάτων και πνευμάτων και 
χειμώνων και ευδιών».  Σε αυτό περιγράφονται πάνω 
από 200 οιωνοί βροχής, ανέμου και καλοκαιρίας, πού 
προκύπτουν από παρατηρήσεις αστρονομικές και 
ατμοσφαιρικές, αλλά και από παρατηρήσεις 

συμπεριφοράς ζωντανών οργανισμών όπως το τσίμπημα των μυγών, 
την συμπεριφορά των προβάτων, από τον τρόπο πού πετούν οι 
γερανοί, από το πλήθος των καρπών των πουρναριών ή από τον 
τρόπο πού έρπουν οι σαρανταποδαρούσες σ’ ένα τοίχο.  

Πολλές από τις παρατηρήσεις του Θεόφραστου έχουν 
επαληθευθεί, όπως ότι η κόκκινη ανατολή του ηλίου και 
η άλως γύρω από αυτόν ή την σελήνη είναι προάγγελοι 
βροχής, ενώ κόκκινο ηλιοβασίλεμα είναι προάγγελος 
καλοκαιρίας. Η σύγχρονη μετεωρολογική έρευνα 
επαληθεύει τις παρατηρήσεις αυτές σε ποσοστό 70%. 

Πρώτος περιέγραψε το πυροηλεκτρικό φαινόμενο όταν παρατήρησε ότι 
ο ημιπολύτιμος λίθος τουρμαλίνης παρήγαγε στατικό ηλεκτρισμό και 
ασκούσε έλξη σε κομματάκια άχυρου όταν θερμαινόταν. Σήμερα 
κατασκευάζονται ηλεκτρικοί συσσωρευτές βασισμένοι στο φαινόμενο 
αυτό. 

 Η πρόγνωση  καιρού για ένα έτος που βασίζεται  
στα γνωστά μερομήνια (δώδεκα (12) πρώτες 
ημέρες του κύκλου της όγδοης Νέας Σελήνης του 
έτους) έχει την πηγή της στην αστρονομικής 
προέλευσης  μέθοδο της διχοτόμησης, που 
εισηγείται ο Θεόφραστος. Σύμφωνα με αυτή οι 

διάφορες περίοδοι διαιρούνται όλες στα δύο, έτσι ώστε βάσει αυτών  
να μελετώνται το έτος, ο μήνας ή η ημέρα. Αποτέλεσμα της μεθόδου 
είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά την πρώτη ημέρα της 
8ης  Νέας Σελήνης του έτους να προαναγγέλουν τον καιρό του μήνα 
που ανήκει η ημέρα (πρώτος μήνας), η δεύτερη ημέρα τον καιρό του 
δεύτερου μήνα κ.ο.κ .  Η προηγούμενη μέθοδος δεν έχει διερευνηθεί 
και εξεταστεί από την σύγχρονη μετεωρολογία , παρά τις επιτυχείς 
μεσοπρόθεσμες προβλέψεις  τοπικών καιρικών φαινομένων.  Μια 
ακόμη παρακαταθήκη του σημαντικού και συστηματικού έργου του 
Θεόφραστου περιμένει την αξιοποίησή της. 


