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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 
Από αρχισ κόςμου οι άνκρωποι παρατθροφςαν τθν φφςθ γφρω τουσ (με τα ςυχνά βίαια 
ξεςπάςματά τθσ) με κάποιο καυμαςμό και φόβο. Πςα απ’ αυτά τα φαινόμενα δεν 
μποροφςαν να τα εξθγιςουν τα απζδωςαν ςε κεοφσ και μικρότερεσ κεότθτεσ (Η Ινδικι 
παράδοςθ για παράδειγμα αρικμεί περί τουσ 330 εκατομμφρια κεοφσ ςφμφωνα με μια 
επίςθμθ καταγραφι). Αυτό το ςφςτθμα ςυνεχίςτθκε για πολλοφσ αιϊνεσ και μάλιςτα 
ανεξαρτιτου κρθςκείασ. Μζχρι και ςτον χριςτιανικό Μεςαίωνα πολλά φαινόμενα 
αποδίδονταν ςε Θεία παρζμβαςθ. Στθν πραγματικότθτα, ο άνκρωποσ ζχει ανάγκθ μια 
τζτοιου είδουσ προςζγγιςθ, (μιασ ανϊτερθσ δφναμθσ που παρεμβάλει ςτθν φυςικι ροι 
των πραγμάτων) απόδειξθ του οποίου είναι ότι μζχρι ςιμερα δεν ζχουν εκλείψει θ 
δειςιδαιμονία και θ μοιρολατρία όπωσ επίςθσ θ μεταφυςικι και θ αςτρολογία. Η 
αςτρολογία ςυγκεκριμζνα, θ οποία μπορεί να κεωρθκεί ζνα πρϊιμο ςτάδιο τθσ 
αςτρονομίασ ωσ επιςτιμθ, ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν αρχαία ουμζρια ςτισ αρχζσ τθσ τρίτθσ 
χιλιετθρίδασ προ Χριςτοφ. Ραρόλθ τθ, μυςτικιςτικι κα λζγαμε, χροιά τθσ θ αςτρολογία 
ςυντζλεςε ζςτω και εςφαλμζνα ωσ προσ τισ προκζςεισ τθσ, ςε μια πρϊτθ προςπάκεια 
κατάταξθσ κάποιων αςτεριϊν τθσ ουράνιασ ςφαίρασ (των πρϊτων γνωςτϊν 
αςτεριςμϊν) και μάλιςτα ιταν θ αφετθρία μιασ πρϊτθσ παρατιρθςθσ τθσ κίνθςθσ 
αυτϊν. Η παρατιρθςθ των ουρανίων ςωμάτων οδιγθςε ςτθν δθμιουργία θμερολογίου 
αλλά χρθςιμοποιικθκε επίςθσ και για προςανατολιςμό τθν νφχτα.  
Ρζρα από τισ ευχάριςτεσ εντυπϊςεισ που προκαλεί ο ουρανόσ τθν νφχτα, υπάρχουν και 
περιπτϊςεισ που προκαλεί φόβο και δζοσ. Ραραδείγματα είναι θ ζκλειψθ θλίου ι θ 
εμφάνιςθ ενόσ κομιτθ, φαινόμενα τα οποία μζχρι και τον μεςαίωνα κεωροφνταν 
δυςοίωνα. Συνικωσ αυτά τα φαινόμενα προμινυαν μια επικείμενθ καταςτροφι και 
ςυνδζονταν μάλιςτα με άλλεσ γιινεσ καταςτροφζσ. Για παράδειγμα ςτα τζλθ του 15ου 
αιϊνα ςτθν Κεντρικι Αμερικι παρατθρικθκαν ςυχνοί ςειςμοί, κάποια ανενεργά 
θφαίςτεια άρχιςαν πάλι τισ εκριξεισ και ςυνζβθ μια ολικι ζκλειψθ θλίου. Λίγο 
αργότερα, εμφανίςτθκαν οι Ιςπανοί κατακτθτζσ (Κονκίςταδορ) οι οποίοι όπωσ 
γνωρίςουμε υπιρξαν θ καταςτροφι όλων των λαϊν τθσ Κεντρικισ (και αργότερα και 
τθσ Νότιασ) Αμερικισ. Κάτι τζτοιεσ ςυμπτϊςεισ φαίνεται να προάγουν και να 
επιβεβαιϊνουν μάλιςτα τθν πίςτθ ςε τζτοιου είδοσ ερμθνείεσ των φαινομζνων και 
όντωσ αυτό ςυνζβαινε μζχρι και τον 17ο αιϊνα τουλάχιςτον.  
Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα τθσ κεοκρατικισ αντίλθψθσ των αςτρονομικϊν 
φαινομζνων αλλά και τθσ αντιμετϊπιςθσ τουσ, ζνα από τα οποία είναι το επιβλθτικό 
Στόουνχεντσ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ. Χτιςμζνο γφρω ςτα 3000 - 2500 π.Χ. κεωρείται 
τόποσ τελετουργιϊν που είχαν να κάνουν μεταξφ άλλων και με τθν παρατιρθςθ των 
αςτεριϊν και εκλείψεων τθσ ςελινθσ και του ιλιου. Η διάταξθ του κεωρείται από 
πολλοφσ ςκόπιμθ για προβλζψεισ εκλείψεων Ηλίου και Σελινθσ. Οι λαοί τθσ Κεντρικισ 
Αμερικισ είναι ζνα άλλο καλό παράδειγμα και ειδικότερα οι πολιτιςμοί των Μάγια και 
των Αητζκων που είχαν χτίςει μεγαλοπρεπείσ πόλεισ με τισ γνωςτζσ πυραμίδεσ όμοιεσ 
με αυτζσ των Αιγυπτίων. Οι λαοί τθσ Κεντρικι Αμερικισ είχαν δθμιουργιςει ζνα 
θμερολόγιο που όριηε ωσ χρόνο τισ 260 μζρεσ (ςυγκεκριμζνα ςε 13x20 όπου 13 τα 
ηϊδια).  
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Ενδιαφζρον προκαλεί επίςθσ θ τοποκζτθςθ του «Κάτω Κόςμου», (ι αλλιϊσ Σιμπάλμπα 
ςτθν γλϊςςα των Μάγια), ςτον ουρανό και ςυγκεκριμζνα ςτο μεγάλο ςχίςμα κοντά 
ςτον αςτεριςμό του Κφκνου (The Great Rift) όπου υπάρχουν ςκοτεινά νεφελϊματα και 
ετοιμοκάνατοι αςτζρεσ που κα δϊςουν κάποτε ηωι ςε χιλιάδεσ καινοφργιουσ.  
Οι Αιγφπτιοι είναι άλλο ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθσ κεοκρατικισ αντίλθψθσ 
των αςτρικϊν φαινομζνων μιασ και είχαν ςυςχετίςει τισ πλθμμφρεσ του Νείλου με τθν 
κίνθςθ τθσ ςελινθσ αλλά και ευκυγράμμιηαν τισ πυραμίδεσ ζτςι ϊςτε να δείχνουν τον 
πολικό αςτζρα (που εκείνθ τθν εποχι ιταν ςτθν «ουρά» του αςτεριςμοφ του Δράκου).  
Μεγάλθσ ςθμαςίασ βζβαια υπιρξαν τα δφο λαμπρότερα ουράνια ςϊματα του 
ουράνιου κόλου: Ο Ήλιοσ και θ Σελινθ. Είναι γνωςτό ότι κάκε πολιτιςμόσ είχε τον κεό 
Ήλιο και τθν κεά Σελινθ εμπλουτίηοντασ τουσ με τουσ ανάλογουσ μφκουσ. Μποροφμε 
να αναφερκοφμε ςτθν ελλθνικι μυκολογία όπου ο κεόσ Ήλιοσ (Απόλλωνασ) είναι 
αδερφόσ τθσ κεάσ Σελινθσ (Άρτεμισ). Στισ περιςςότερεσ μυκολογίεσ ο κεόσ ιλιοσ και θ 
κεά του φεγγαριοφ είναι ηευγάρι (όπου, αρκετά ποιθτικά, ο μφκοσ τουσ βάηει να είναι 
καταδικαςμζνοι να μθν ςυναντοφνται ποτζ). Στισ τροπικζσ περιοχζσ (όπωσ ςτθν Αίγυπτο 
και τθν Κεντρικι Αμερικι) οι λαοί λάτρευαν κυρίωσ το κεό Ήλιο παρά τθ κεά Σελινθ. 
Στθν Αίγυπτο, ο κεόσ Ήλιοσ ιταν ο Φαραϊ, τίτλοσ που του ζδινε απόλυτθ κρατικι και 
κρθςκευτικι εξουςία. Στθν Κεντρικι Αμερικι ο Ήλιοσ λατρεφονταν εκτόσ των άλλων και 
με ανκρωποκυςίεσ. Υπάρχει μάλιςτα θ δοξαςία ότι ςε δφςκολουσ καιροφσ κυςιάηονταν 
ςε κακθμερινι βάςθ άνκρωποι (ςυνικωσ αιχμάλωτοι πολζμου) για να εξευμενίςουν 
τον κεό του Ήλιου Huitzilopochtli.  
Αντίκετα, ςτον αρχαιοελλθνικό χϊρο (αλλά και ςτθν αρχαία Κίνα) υπιρξαν αρκετά 
φωτεινά παραδείγματα τθσ αιτιοκρατικισ αντιμετϊπιςθσ των αςτρονομικϊν 
φαινομζνων. Μποροφμε να αναφερκοφμε ςτον Αρίςταρχο το Σάμιο (ιςτορικά ο πρϊτοσ 
άνκρωποσ ο οποίοσ πρότεινε ζνα θλιοκεντρικό μοντζλο), ι και ςτον Ρτολεμαίο ο οποίοσ 
ςτθν Μεγίςτθ κα καταγράψει τισ παρατθριςεισ διάφορων προγενζςτερων αςτρονόμων 
και ιδίωσ του Ιππάρχου. Τα ζργα τουσ όμωσ κα ξεχαςτοφν κατά τον Μεςαίωνα, ςτον 
οποίο ατονοφν αιςκθτά οι τζχνεσ και οι επιςτιμεσ. Για πολλοφσ αιϊνεσ, θ Αςτρονομία 
ωσ επιςτιμθ κα μείνει ςτάςιμθ. 
Τθν αλλαγι κα τθν φζρουν οι προπάτορεσ τθσ φγχρονθσ Αςτρονομίασ (Κοπζρνικοσ, 
Κζπλερ και Γαλιλαίοσ) οι οποίοι κατζρριψαν πολλοφσ μφκουσ για τθν κοςμολογικι 
αντίλθψθ τθσ εποχισ τουσ, μελετϊντασ τα διάφορα φαινόμενα από μια πιο 
ορκολογιςτικι ςκοπιά. Σε παγκόςμιο επίπεδο βζβαια οι απόψεισ τουσ ζγιναν γνωςτζσ 
και τελικά αποδεκτζσ πολφ αργότερα. Η μεγάλθ πρόοδοσ των επιςτθμϊν αλλά και θ 
αφφπνιςθ του κόςμου κα αρχίςει μόλισ τον 19ο αιϊνα. Οι πιο ςθμαντικοί παράγοντεσ 
κα είναι το κίνθμα του Φιλελευκεριςμοφ και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων που 
προζκυψαν από τθν Γαλλικι Επανάςταςθ αλλά και θ εκβιομθχάνιςθ τθσ Ευρϊπθσ που 
κα δϊςει τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ. Οι άνκρωποι αποκτοφν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ 
για μόρφωςθ και άρα είναι πικανότερο να αποκτιςουν ορκι κρίςθ και αντίλθψθ των 
πραγμάτων.  
 
Τα κείμενα που κα μελετιςουμε αναφζρονται ςε περιςτατικά που ζλαβαν χϊρα κυρίωσ 
ςτθ Βυηαντινι εποχι αλλά και τθν μετά-Βυηαντινι περίοδο. Ρρόκειται για μαρτυρίεσ 
διαφόρων φαινομζνων τθσ αςτρονομίασ τα οποία ςιμερα είμαςτε ςε κζςθ να 
αναγνωρίςουμε. Ρζρα από τθν απλι αναγνϊριςθ των φαινομζνων κεωρικθκε ςκόπιμο 
να αναφερκοφμε και ςτθν εντφπωςθ, ερμθνείεσ και αντιδράςεισ  που προκάλεςαν τθν 
εποχι εκείνθ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο 

: Ζ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑ ΣΟΤ 

ΑΗΧΝΔ 
 

 

1.1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Η παρατθρθςιακι αςτρονομία είναι ίςωσ ζνασ από τουσ αρχαιότερουσ επιςτθμονικοφσ 
κλάδουσ με τουσ οποίουσ αςχολικθκε ο άνκρωποσ. Ο ουράνιοσ κόλοσ προκαλοφςε και 
προκαλεί ακόμα και ςιμερα το δζοσ ςτον άνκρωπο και άρα θ εναςχόλθςθ του με αυτόν 
είναι κακόλα λογικι. Ξεκινϊντασ από τουσ Σουμζριουσ, όλοι οι αρχαίοι λαοί είχαν 
αςχολθκεί με τθν αςτρονομία (ζςτω μζςω τθσ αςτρολογίασ) και αυτό ςίγουρα 
οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ «δια γυμνοφ οφθαλμοφ» παρατιρθςθ των αςτζρων ζχει 
ελάχιςτεσ απαιτιςεισ, είναι μάλιςτα και μια ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα εναςχόλθςθ.  Η 
παρατιρθςθ και ταξινόμθςθ των αςτεριϊν ςτθν αρχαιότθτα ζγινε ςίγουρα από όλουσ 
τουσ λαοφσ. Οι αςτεριςμοί είναι ςτθν ουςία τυχαίεσ ομάδεσ αςτζρων, ενϊνουν δθλαδι 
αςτζρια που μερικζσ φορζσ διαφζρουν ςθμαντικά ωσ προσ το μζγεκοσ, τθ λαμπρότθτα 
κτλ. Οι περιςςότεροι αςτεριςμοί μάλιςτα είναι κοινοί για όλουσ τουσ λαοφσ λόγω τθσ 
εξζχουςασ λαμπρότθτασ τουσ και τθσ κζςθσ τουσ ςτον ουρανό. Η Μεγάλθ Άρκτοσ επί 
παραδείγματι είναι από τουσ πιο λαμπροφσ αςτεριςμοφσ και κάπωσ απομονωμζνθ ςτον 
ουράνιο κόλο οπότε και ιταν γνωςτι ςε πολλοφσ αρχαίουσ λαοφσ. Η Ελλθνικι 
Μυκολογία αναγνωρίηει ςτον αςτεριςμό αυτόν τθν ωραία Καλλιςτϊ, που κίνθςε τθ 
ηιλια τθσ Ήρασ με ςυνζπεια να τθν μεταμορφϊςει ςε αρκοφδα. Ζτςι άρχιςε να 
περιπλανιζται ςτα δάςθ μζχρι που ςυνάντθςε το γιο τθσ τον Αρκάδα. Θζλθςε να τον 
αγκαλιάςει, αλλά αυτόσ δεν αναγνϊριςε τθ μθτζρα του, φοβικθκε το κθρίο και ςικωςε 
το όπλο του για να τθν ςκοτϊςει. Ο Δίασ, όμωσ τουσ λυπικθκε και για να εμποδίςει το 
ζγκλθμα, τουσ ανφψωςε ςτον ουρανό, όπου ζγιναν θ Καλλιςτϊ, θ Μεγάλθ Άρκτοσ και ο 
Αρκάδασ, θ Μικρι Άρκτοσ. Αυτι θ τιμι που τουσ ζγινε εξαγρίωςε περιςςότερο τθν Ήρα, 
θ οποία παρότρυνε τον Ωκεανό και τθ Θζτιδα να απαγορζψουν ςτουσ δφο αυτοφσ 
αςτεριςμοφσ να πλθςιάηουν τα υγρά βαςίλειά τουσ. Εξαιτίασ τθσ απαγόρευςθσ αυτισ οι 
Άρκτοι περιςτρζφονται ςυνεχϊσ γφρω από τον ουράνιο πόλο χωρίσ ποτζ να δφουν κάτω 
από τον ορίηοντα. Επειδι τα άςτρα τθσ Άρκτου είναι ορατά όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου 
για τουσ βόρειουσ λαοφσ, ιταν φυςικό να χρθςιμεφςουν ωσ ρολόγια, τα οποία δείχνουν 
τθν πρόοδο τθσ νφχτασ με τθν αργι περιςτροφικι τουσ κίνθςθ. Το αςτζρι που βρίςκεται 
ςτο μζςο τθσ ουράσ τθσ είναι το γνωςτό διπλό άςτρο Μιηάρ με τον πολφ μικρότερο 
Αλκόρ. Στθν αρχαιότθτα το διπλό αυτό ςφςτθμα χρθςιμοποιείτο για να ελζγχουν οι 
αξιωματικοί αν οι ςτρατιϊτεσ τουσ ζβλεπαν καλά. Ονομάηεται και Αλ-Σαϊδάκ, ι Δοκιμι 
και όποιοσ το διακρίνει καλά ζχει ςίγουρα καλι όραςθ. Κάποιεσ παραδόςεισ ςυνδζουν 
τα δφο αυτά άςτρα με το άλογο και τον καβαλάρθ, ενϊ ςτθ Γερμανία θ παράδοςθ λζει 
ότι ο Αλκόρ παριςτάνει ζναν καροτςζρθ ο οποίοσ κζρδιςε τθν βαςιλεία των ουρανϊν 
επειδι βοικθςε τον κατάκοπο Σωτιρα. Αυτόσ όμωσ δεν κεϊρθςε τον εαυτό του άξιο 
τζτοιασ τιμισ, και αντί για αυτό ηιτθςε να οδθγεί τα ουράνια άλογα του Κυρίου. Αλλά 
και ςτθν Ιταλία ο Αλκόρ ιταν γνωςτόσ ωσ ο "Μικρόσ Αςτρικόσ Ιππζασ". 
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 Κάκε λαόσ βζβαια εμπλοφτιςε τον ουρανό με τουσ δικοφσ του μφκουσ και δοξαςίεσ. 
Ρολλοί αςτεριςμοί διατθροφν ακόμα και ςιμερα τα ονόματα που τουσ δόκθκαν από 
τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ οι οποίοι είναι οι πρϊτοι γνωςτοί Δυτικοί φιλόςοφοι που 
ταξινόμθςαν τα αςτζρια ςε αςτεριςμοφσ. Άξιοι αναφοράσ είναι ο Άρατοσ ο Μακεδόνασ 
(3οσ αιϊνασ π.Χ.) και ο Ρτολεμαίοσ από τθν Αλεξάνδρεια (2οσ αιϊνασ π.Χ.) ο 
ςπουδαιότεροσ ίςωσ αςτρονόμοσ τθσ αρχαιότθτασ.  
 
Στθν «Μεγίςτθ» του Ρτολεμαίου περιλαμβάνονται 48 αςτεριςμοί μερικοί από τουσ 
οποίουσ χρονολογοφνται γφρω ςτο 1500 π.Χ. Εδϊ κα πρζπει να παρατθριςουμε ότι οι 
αςτεριςμοί του Βορείου Ημιςφαιρίου τθσ Γισ είναι διαφορετικοί από αυτοφσ του 
Νοτίου Ημιςφαιρίου. Αυτό είναι λογικό γιατί αλλάηει θ οπτικι γωνία και άρα ο 
ουράνιοσ κόλοσ που γίνεται αντιλθπτόσ από το μάτι του εκάςτοτε παρατθρθτι είναι 
διαφορετικόσ (ανάλογα με τθν κζςθ του). Οι αςτεριςμοί του Νοτίου Ημιςφαιρίου 
πρωτανακαλφφκθκαν (αναφερόμαςτε μόνο ςτουσ Ευρωπαίουσ μελετθτζσ φυςικά) τον 
15ο αιϊνα όπου άρχιςε θ εποχι των Μεγάλων Ανακαλφψεων των Ρορτογάλων και 
Ιςπανϊν κατακτθτϊν.  
Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που οι περιςςότεροι από αυτοφσ φζρουν ονόματα εργαλείων 
απαραίτθτων για τθν ναυςιπλοΐα (όπωσ Ρυξίδα, Εξάντασ, Τθλεςκόπιο και άλλα) αλλά 
και ψαριϊν και ηϊων τθσ Νότιασ Αμερικισ (Τουκάνα, Ξιφίασ, Χαμαιλζων κτλ). Σθμαντικι 
είναι θ ανακάλυψθ του αςτεριςμοφ «ταυρόσ του Νότου» από τον γνωςτό εξερευνθτι 
Αμζρικο Βεςποφτςι, αςτεριςμόσ που δείχνει πάντα τον Νότο (όμοια με τον πολικό 
αςτζρα ςτο Βορρά).      

 

 

 

Πάλσ: Ληζνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη ηνλ Ακέξηθν Βεζπνύηζη λα θαηαγξάθεη ηνλ ηαπξό ηνπ 

Νόηνπ ην 1589.  

 

Ο ουράνιοσ κόλοσ όμωσ δεν αποτελείται 
μόνο από τουσ αςτεριςμοφσ και τουσ 
πλανιτεσ οι οποίοι φαίνονται να είναι 
«άκακοι» ωσ προσ τον άνκρωπο. 
Υπάρχουν και κάποια βίαια ξεςπάςματα 
όπωσ θ εμφάνιςθ ενόσ κομιτθ, θ ζκρθξθ 
ενόσ υπερκαινοφανοφσ, θ εμφάνιςθ 
μετεωριτϊν και άλλα. Τα εν λόγω 
φαινόμενα προκαλοφςαν φόβο ςτουσ 
ανκρϊπουσ μζχρι και τισ μζρεσ μασ 
ςχεδόν. Τζτοιων φαινομζνων  τισ 
μαρτυρίεσ κα μελετιςουμε ςτα 
επόμενα κεφάλαια. Ρριν ςυμβεί αυτό 
κα πρζπει να γίνει μια ειςαγωγι ςτθ 
πορεία των αςτρονομικϊν αντιλιψεων 
τθσ ανκρωπότθτασ ανά τουσ αιϊνεσ, 
ζτςι ϊςτε να γίνει περιςςότερο 
κατανοθτι θ ερμθνεία των φαινομζνων 
που κα δοφμε, κατά τθν εποχι ςτθν 
οποία ζγιναν.  
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1.2: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ 
 
Κάνοντασ μια χρονικι αναδρομι κα δοφμε τθν πορεία τθσ αςτρονομίασ ωσ επιςτιμθσ 
ανά τουσ αιϊνεσ αλλά και ανά τουσ λαοφσ.       
Ο Κινζηικοσ πολιτιςμόσ επί παραδείγματι ιταν ο πρϊτοσ χρονολογικά που 
δθμιοφργθςε ζνα ςφςτθμα ταξινόμθςθσ των αςτζρων. Αναφζρονται ςτθν πρϊτθ 
Κινζηικθ δυναςτεία των Σιάνγκ (Συγκεκριμζνα γφρω ςτο 1380 π.Χ.). Ο χωριςμόσ του 
ουράνιου κόλου ςε αςτεριςμοφσ ζγινε πιο διεξοδικά κατά τον 4ο π.Χ. αιϊνα και θ 
αςτρονομία γενικότερα άνκθςε κατά τθν δυναςτεία των Χαν (2οσ αιϊνασ π.Χ.). Στθν 
περίοδο αυτι ο εφευρζτθσ Ηιάνγκ Χενγκ, γνωςτότεροσ για το πρϊτο ςειςμόμετρο τθσ 
ιςτορίασ, είχε φτιάξει ζνα υδραυλικό ςφςτθμα προςομοίωςθσ τθσ γθσ και των κινιςεων 
των ουράνιων ςωμάτων (το πρϊτο παγκοςμίωσ είχε εφευρεκεί ζναν αιϊνα πιο πριν 
από τον Ερατοςκζνθ). Οι Κινζηοι φιλόςοφοι είχαν χωρίςει αρχικά τον ουρανό ςε 28 
αςτεριςμοφσ (κάποιεσ αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ χρονολογοφν κάποια ονόματα 
αςτεριςμϊν μζχρι και 8000 χρόνια πριν) και ζτςι παρζμειναν, λόγω τθσ ςφνδεςθσ τουσ 
με τθν Κινζηικθ παράδοςθ και μυκολογία, μζχρι και τα μζςα του 16ου αιϊνα μ.Χ. όπου 
προςτζκθκαν άλλοι 23. Αν παρατθριςουμε τθν παρακάτω εικόνα κα ξεχωρίςουμε 
εφκολα γνωςτοφσ αςτεριςμοφσ όπωσ αυτοφσ τθσ Καςςιόπθσ, τθσ Άρκτου και του 
Σκορπιοφ.   

 

 
   Η Κίνα, αποκομμζνθ από φυςικά εμπόδια (όπωσ τα Ιμαλάια ςτον Νότο και τον 
Ειρθνικό Ωκεανό ςτθν Ανατολι) είχε μικρζσ αλλά και ςπάνιεσ επιρροζσ από άλλουσ 
πολιτιςμοφσ. Σθμαντικζσ ιταν αυτζσ των Ινδϊν και των Αράβων. Οι Άραβεσ 
ςυγκεκριμζνα, που αποτζλεςαν το μοναδικό φωσ πολιτιςμοφ και επιςτθμϊν κατά τον 
Μεςαίωνα, είχαν χτίςει αξιοςθμείωτα παρατθρθτιρια ςτισ πόλεισ τουσ και είχαν κλθκεί 
να χτίςουν και ςτθν Κίνα το 1267, ειςάγοντασ επίςθσ και τα δυτικά αςτρονομικά 
όργανα. Τελειϊνοντασ τθν αναδρομι τθσ ιςτορίασ τθσ αςτρονομίασ ςτθν Κίνα 
αναφζρουμε ότι θ κλειςτι κοινωνία, που αποτελοφςε τθν εξωτερικι πολιτικι του 
Κινζηικου πολιτιςμοφ μζχρι και τισ μζρεσ μασ ςχεδόν, υπιρξε καταςταλτικόσ 
παράγοντασ για τθν πρόοδο των επιςτθμϊν  τθσ χϊρασ γενικότερα. 

 

Αξηζηεξά: 

Υάξηεο ηεο Γπλαζηείαο ησλ Σάλγθ,  

705 – 710 κ.Υ 

 

Πεγή:  

(Brian J. Ford ). Images of Science: A 

History of Scientific Illustration, 

Oxford University Press) 
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Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ είναι οι πρϊτοι γνωςτοί δυτικοί φιλόςοφοι που ταξινόμθςαν τα 
αςτζρια ςε αςτεριςμοφσ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που πολλοί αςτεριςμοί διατθροφν τα 
ονόματα που τουσ ζχουν δοκεί, εμπνευςμζνα από τθν Ελλθνικι μυκολογία, μζχρι και 
ςιμερα παρόλο που δεν ζχουν μια κάποια «ςυγγζνεια» μεταξφ τουσ, δθλαδι τθν ίδια 
απόςταςθ από τθν Γι, λαμπρότθτα κτλ. Οι προπάτορεσ του ςυςτιματοσ των 
αςτεριςμϊν είναι ο Άρατοσ ο Μακεδόνασ (3οσ αιϊνασ π.Χ.) και ο Πτολεμαίοσ από τθν 
Αλεξάνδρεια (2οσ αιϊνασ π.Χ.) ο όποιοσ μάλιςτα είναι ο ςπουδαιότεροσ αςτρονόμοσ τθσ 
αρχαιότθτασ δεδομζνου ότι μποροφςε να προβλζψει τισ κινιςεισ των ουράνιων 
ςωμάτων αλλά και κατζγραψε όλουσ τουσ τότε γνωςτοφσ αςτεριςμοφσ ςτο ζργο του «Η 
Μζγιςτθ». Η πραγματεία του αυτι ιταν αξιόπιςτο κείμενο κατά τον μεςαίωνα και 
μάλιςτα εμπεριείχε πρωταρχικζσ ιδζεσ των δφο πρϊτων νόμων του Κζπλερ, τισ οποίεσ 
μάλιςτα αναφζρει και ο ίδιοσ ότι είναι εμπνευςμζνεσ από τον Ρτολεμαίο.  
Σαφϊσ ςθμαντικι ιταν και θ επιρροι του Αριςτοτζλθ ςτθν φιλοςοφία και επιςτιμθ τθσ 
εποχισ του αλλά και του Μεςαίωνα. Η αυκεντία του Αριςτοτζλθ όμωσ τισ περιςςότερεσ 
φορζσ είχε αρνθτικά αποτελζςματα και ςυνικωσ κακυςτεροφςε τθν επιςτθμονικι 
πρόοδο, παρά τθν προιγαγε.  
Τζλοσ οι πλανιτεσ και δορυφόροι είναι αρχαιοελλθνικζσ ζννοιεσ απόδειξθ ότι είχαν 
παρατθρθκεί οι διαφορζσ αυτϊν των ουράνιων ςωμάτων από τα υπόλοιπα αςτζρια. Οι 
πλανιτεσ που φαίνονται με γυμνό μάτι διατθροφν μζχρι και ςιμερα το ελλθνικό όνομα 
τουσ (Ερμισ, Αφροδίτθ, Άρθσ, Δίασ και Κρόνοσ).     
 
 
Κατά τον Μεςαίωνα (5οσ – 15οσ αιϊνασ μ.Χ.) οι επιςτιμεσ είχαν ατονιςει αιςκθτά ςε 
ςχζςθ με τθν αρχαιότθτα. Οι δφο ςθμαντικότεροι παράγοντεσ είναι θ αποξζνωςθ του 
φεουδαρχικοφ ςυςτιματοσ αλλά και θ εξουςία τθσ εκκλθςίασ που βαςιηόταν ςτθν 
αγραμματοςφνθ του λαοφ και προζτρεπε μόνο τθν ανάγνωςθ τθσ Αγίασ Γραφισ ωσ 
πνευματικι αναηιτθςθ. Υπιρξαν βζβαια και κάποιεσ λαμπρζσ εξαιρζςεισ όπωσ αυτι 
του Ρογιρου Βάκων ςτθν οπτικι και του Φιμπονάτςι ςτα μακθματικά. Ωσ προσ τθν 
αςτρονομία οι αναηθτιςεισ ςτραφικαν κυρίωσ ςτθν κοςμολογία. Υπιρξαν δθλαδι 
κάποιεσ ςυηθτιςεισ και πραγματείεσ για τθν φπαρξθ του κενοφ ζναντι του αικζρα που 
είχε προτείνει ο Αριςτοτζλθσ ωσ το ςτοιχείο του ουράνιου κόλου. Αυτζσ οι ςυηθτιςεισ 
ςυνεχίςτθκαν μζχρι και τον 20ο αιϊνα όπου θ φπαρξθ του αικζρα διαψεφςτθκε 
πειραματικά. Η Δυτικι ςκζψθ τον μεςαίωνα είχε ωσ απαρχι τισ Σταυροφορίεσ, όπου οι 
Δυτικοί ςυνάντθςαν ζναν πολφ πιο προθγμζνο πολιτιςμό: Τουσ Άραβεσ. Οι Άραβεσ 
μετζφραςαν τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ φιλόςοφουσ ςτα Αραβικά απ’ όπου και 
μεταφράςτθκαν ςτα λατινικά. Ζτςι μπικε ο κεμζλιοσ λίκοσ τθσ Αναγζννθςθσ θ οποία κα 
δϊςει μια νζα πνοι ςτισ επιςτιμεσ, τθν τζχνθ και τθν φιλοςοφία. 
Κατά τον 7ο αιϊνα οι Άραβεσ κατζκτθςαν, μεταξφ άλλων λαϊν και τθν αρχαία Ρερςία. 
Οι Άραβεσ, μεταφράηοντασ τισ Ρερςικζσ βιβλιοκικεσ, βρζκθκαν μπροςτά ςε ζνα μεγάλο 
απόκεμα γνϊςεων από πολλοφσ αρχαίουσ λαοφσ. Η κρθςκεία τουσ, ενκάρρυνε τθν 
μάκθςθ και ζτςι ζχτιςαν περιςςότερεσ βιβλιοκικεσ ςε πολλζσ πόλεισ τθσ 
αυτοκρατορίασ τουσ (ακόμα και «κινθτζσ» βιβλιοκικεσ πάνω ςε κάρα για τισ 
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ). Τθν αςτρονομία ωσ επιςτιμθ τθν είχαν ειδικότερα 
προςφιλι λόγω των πολλϊν χριςεων τθσ όπωσ τθν δθμιουργία ενόσ ςελθνιακοφ 
θμερολογίου το οποίο διατθροφν μζχρι και ςιμερα για κρθςκευτικοφσ λόγουσ.  
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Ζνασ μεγάλοσ Άραβασ αςτρονόμοσ ιταν ο Αλ Κβαρίηιμι (γνωςτότεροσ ίςωσ για τθν 
ανακάλυψθ τθσ άλγεβρασ και του αλγορίκμου) ο οποίοσ μελετοφςε τθν κίνθςθ των 
ορατϊν πλανθτϊν του ουράνιου κόλου και ενζπνευςε τθν αρχι τθσ περαιτζρω 
ζρευνασ. Η χριςθ του αςτρολάβου που ξεκίνθςε λίγο αργότερα επζτρεψε ςε ζναν άλλο 
αςτρονόμο, ονόματι  Αηόφι (10οσ αιϊνασ) να καταγράψει 10000 κζςεισ του θλίου αλλά 
και να κατατάξει τα αςτζρια ωσ προσ τθν κζςθ τουσ και τθν λαμπρότθτα. Το ζργο ηωισ 
του τελευταίου υπιρξε ςθμαντικό βοικθμα για τουσ επόμενουσ αιϊνεσ. 
Ζνα άλλο λαμπρό παράδειγμα είναι ο αςτρονόμοσ Αλμπουμάςαρ ο οποίοσ είχε 
προτείνει ζνα θλιοκεντρικό ςφςτθμα πολφ πριν τον Γαλιλαίο και ςυγκεκριμζνα τον 9ο 
αιϊνα (Σθμειϊνουμε ότι ο Ινδόσ μακθματικόσ και αςτρονόμοσ Βραχμαποφτρα είχε 
προτείνει τθν ίδια κεωρία τον 7ο αιϊνα μ.Χ, αλλά και ο Αρίςταρχοσ ο Σάμιοσ τον 3ο 
αιϊνα π.Χ.) αλλά δυςτυχϊσ το ζργο του ζμεινε ςτθν αφάνεια.  
Τελειϊνοντασ, αναφζρουμε ότι οι Άραβεσ αςχολικθκαν επίςθσ και με τθν κοςμολογία  
και ιδιαίτερα με τθν ζννοια του άπειρου χρόνου και χϊρου. Ρίςτευαν ότι ο χρόνοσ και ο 
χϊροσ είναι περατωμζνοσ, ζχει δθλαδι αρχι και τζλοσ, κζμα το οποίο βζβαια είναι 
περιςςότερο φιλοςοφικό και δεν ζχει ξεκακαριςτεί μζχρι τισ μζρεσ μασ. 
 
Το ςκοτάδι του μεςαίωνα διαδζχτθκε μια λαμπρι Αναγζννθςθ του πνεφματοσ 
(χρονολογικά τοποκετείται το 1453 με τθν πτϊςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ) θ οποία 
επικεντρϊκθκε ςτισ τζχνεσ και τισ επιςτιμεσ αλλά και ςτον ίδιο τον άνκρωπο και τθν 
θκικι του (Ουμανιςμόσ). Τα πρϊτα βιματα που οδιγθςαν ςτθν κεμελίωςθ τθσ 
ςφγχρονθσ επιςτιμθσ ζγιναν αυτιν τθν εποχι. Ρολλοί κεωροφν ωσ πατζρα τθσ 
ςφγχρονθσ αςτρονομίασ τον Γαλιλαίο άλλα θ αλικεια είναι ότι τον δρόμο άνοιξαν ο 
Κοπζρνικοσ και ο Κζπλερ. Οι παρατθριςεισ τουσ αποτζλεςαν τθν αρχι του τζλουσ για 
τθν πεποίκθςθ, που υποςτθριηόταν μζχρι τότε από το εκκλθςιαςτικό και επιςτθμονικό 
κατεςτθμζνο, πωσ το Σφμπαν είναι τζλεια πλαςμζνο και πωσ θ Γθ είναι ςτο κζντρο του 
Σφμπαντοσ και αποτελεί μοναδικότθτα: οι κρατιρεσ τθσ Σελινθσ και οι κθλίδεσ του 
Ήλιου, κακϊσ και το γεγονόσ ότι τζςςερα ςϊματα περιςτρζφονταν γφρω από ζναν άλλο 
πλανιτθ, το Δία, αποτζλεςαν αποδείξεισ για το αντίκετο. 
 

 

Γεμηά: ειίδα από ηε 

Μεγίζηε ηνπ 

Πηνιεκαίνπ από κηα 

κεηάθξαζε ζηα 

Αξαβηθά. 
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1.3: ΠΔΡΗ ΥΡΟΝΟΛΟΓΖΖ 

 
Ρολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν παρατιρθςθ των αςτρονομικϊν φαινομζνων (του ςιμερα 
αλλά και του παρελκόντοσ) παίηει ο χρόνοσ. Με τθν λζξθ «χρόνοσ» εννοοφμε και τθν 
χρονικι διάρκεια ενόσ γεγονότοσ αλλά και τθν ακριβι θμερομθνία κατά τθν οποία 
εξελίςςεται. Γενικότερα, ο χρόνοσ κα απαςχολιςει τον άνκρωπο από τθν αρχαιότθτα. 
Ζτςι, όλοι οι αρχαίοι πολιτιςμοί κα ςυνδζςουν τον χρόνο με κάποια αςτρονομικά 
φαινόμενα, πρακτικι που χρθςιμοποιείται μζχρι και ςιμερα. Ζτςι ορίςτθκε θ μζρα ωσ 
το χρονικό διάςτθμα που χρειάηεται για μια πλιρθ περιςτροφι τθσ Γθσ γφρω από τον 
εαυτό τθσ ενϊ το θλιακό ζτοσ, ωσ το χρονικό διάςτθμα μιασ πλιρουσ περιςτροφισ τθσ 
Γθσ γφρω από τον Ήλιο. Αυτοί οι δυο οριςμοί είναι καταλυτικισ ςθμαςίασ για τθν  
δθμιουργία ενόσ θμερολογίου.  
Ζνα από τα βαςικότερα κζματα που προκφπτουν ωσ προσ τθν δθμιουργία ενόσ 
θμερολογίου είναι θ ανάδειξθ ενόσ ςθμείου «αρχισ του χρόνου», δθλαδι ζνα ςθμείο 
ςτον χρόνο (ςυνικωσ ιςτορικισ ςθμαςίασ) ζναρξθσ τθσ μζτρθςθσ των θλιακϊν ετϊν. Οι 
διάφοροι λαοί, είχαν τισ δικζσ τουσ μεκόδουσ δθμιουργίασ θμερολογίου αλλά και τα 
δικά τουσ ςθμεία που είχαν είτε ιςτορικι είτε κρθςκευτικι ςθμαςία. 
Το πιο ςυνθκιςμζνο ιςτορικό ςθμείο ζναρξθσ ενόσ θμερολογίου (και το πιο 
διαδεδομζνο) είναι το ζτοσ γεννιςεωσ του Χριςτοφ. Το θμερολογιακό ςφςτθμα βάςει 
τθσ γεννιςεωσ του Ιθςοφ Χριςτοφ επινοικθκε από τον μοναχό Διονφςιο τον Μικρό το 
ζτοσ 525 κατόπιν εντολισ του Πάπα Λωάννθ Α’ χρθςιμοποιϊντασ τθ λατινικι 
ςυντομογραφία A.D. (ςτθ λατινικι, anno Domini, που ςθμαίνει ςτο ζτοσ του Κυρίου 
*μασ+, το οποίο ςτθν ελλθνικι γραμματεία αντιςτοιχικθκε με το "μ.Χ.", μετά Χριςτόν) 
για τον προςδιοριςμό των ετϊν. Τα ςτοιχεία δείχνουν ότι αυτοί οι όροι δεν 
χρθςιμοποιικθκαν ευρζωσ για αιϊνεσ και μόνο γφρω ςτον όγδοο αιϊνα άρχιςε θ 
ευρφτερθ χριςθ τουσ. Ο πρϊτοσ χρονικογράφοσ που χρθςιμοποίθςε τον όρο "A.D." 
("μ.Χ.") ιταν ζνασ αφρικανόσ ιςτορικόσ του ζβδομου αιϊνα. Λίγο αργότερα, ο 
αγγλοςάξων ιςτορικόσ και κεολόγοσ Βζδασ ζκανε χριςθ του λατινικοφ όρου "ante 
incarnationis dominicae" (που ςθμαίνει "πριν τθν ενςάρκωςθ του Κυρίου") θ οποία 
αποτελεί αντίςτοιχο του όρου B.C. (π.Χ.) για να προςδιορίςει τα ζτθ που προθγοφνται 
του πρϊτου ζτουσ αυτισ τθσ περιόδου, ςτο ζργο του Εκκλθςιαςτικι Ιςτορία του 
Αγγλικοφ Λαοφ.  
 Ζνα άλλο παράδειγμα  είναι οι αρχαίοι ωμαίοι οι οποίοι χρθςιμοποιοφςαν ωσ αρχι 
του χρόνου το Ab urbe condita (επίςθσ conditae urbis Anno: AUC ι a.u.c.) που ςθμαίνει 
επί λζξει «από τθν ίδρυςθ τθσ πόλθσ», και αναφζρεται ςτθν ίδρυςθ τθσ ϊμθσ που 
τοποκετείται κατά παράδοςθ ςτο ζτοσ 753 π.Χ..  
Η φράςθ ζχει χρθςιμοποιθκεί από οριςμζνουσ ωμαίουσ ιςτορικοφσ ωσ αφετθρία του 
θμερολογίου τουσ, αν και το ςυνθκζςτερο ςφςτθμα χρονολόγθςθσ των ωμαϊκϊν ετϊν 
ιταν θ αναφορά των ονομάτων των δφο υπάτων κάκε ζτουσ. Το όνομα του εκάςτοτε 
αυτοκράτορα χρθςιμοποιικθκε επίςθσ για να προςδιορίςει τα ζτθ ςτθν βυηαντινι 
αυτοκρατορία και ιδιαίτερα μετά από το 537, κατά απαίτθςθ του Λουςτινιανοφ.  
 
Για το Λςλάμ, ο χρόνοσ άρχιςε να μετράει όταν ο Μωάμεκ εξορίςτθκε από τθν Μζκκα 
και κατζφυγε ςτθν Μεδίνα όπου απζκτθςε ζναν πυρινα πιςτϊν (ιςοδυναμεί με το 622 
του χριςτιανικοφ θμερολόγιου). 
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Ππωσ αναφζρκθκε, υπάρχουν πολλά είδθ θμερολογίων (ανάλογα του πολιτιςμοφ που 
τα όριςε). Μποροφμε να παρακζςουμε ωσ παράδειγμα  το Λουλιανό Θμερολόγιο. Το 
Ιουλιανό Ημερολόγιο που αποδίδεται ςτον Ιοφλιο Καίςαρα (αλλά είναι ζργο του Ζλλθνα 
αςτρονόμου Σωςιγζνθ), προςδιορίηει τθ διάρκεια του θλιακοφ ζτουσ ςε 365,25 θμζρεσ. 
Για να μθν υπάρχουν ελλιπείσ θμζρεσ (0,25) κεωρείται ότι κάκε ζτοσ διαρκεί 365 μζρεσ 
εκτόσ από τα δίςεκτα ζτθ, τα οποία διαρκοφν 366, κακϊσ προςτίκεται ςτο Φεβρουάριο 
μια επιπλζον θμζρα, ο οποίοσ πλζον ζχει 29 θμζρεσ αντί για 28. Δίςεκτο κεωρείται κατά 
το Ιουλιανό Ημερολόγιο κάκε τζταρτο ζτοσ (365 θμζρεσ * 3 ζτθ + 366 μζρεσ = 1461 
θμζρεσ. 1461 θμζρεσ / 4 ζτθ = 365,25 ανά ζτοσ). Ωσ πρακτικόσ κανόνασ κακιερϊκθκε να 
κεωροφνται δίςεκτα τα ζτθ, ο αρικμόσ των οποίων διαιρείται ακριβϊσ διά του 4 (2004, 
2008, 2012 κλπ.). Το πρόβλθμα του Ιουλιανοφ Ημερολογίου είναι ωςτόςο ότι θ 
πραγματικι διάρκεια του θλιακοφ ζτουσ είναι κάτι λιγότερο από 365,25 θμζρεσ. Η 
μικρι αυτι διαφορά δεν γίνεται φυςικά αιςκθτι μζςα ςε λίγα χρόνια, με τον καιρό 
όμωσ οδιγθςε ςε προβάδιςμα του θμερολογίου από τον πραγματικό χρόνο (τροπικό 
θμερολόγιο): Το 16ο αιϊνα θ εαρινι ιςθμερία απείχε 10 θμζρεσ από τθν προβλεπόμενθ 
θμερομθνία ςτο Ιουλιανό Ημερολόγιο. Η λφςθ ςτο πρόβλθμα δόκθκε το 1582 μ.Χ. από 
το λεγόμενο Γρθγοριανό Θμερολόγιο, το οποίο πιρε το όνομά του από τον πάπα 
Γρθγόριο VIII που το ζφερε ςε ιςχφ. Το Γρθγοριανό θμερολόγιο παραλλάςςει το 
Ιουλιανό κατά το ότι ςε διάςτθμα 400 χρόνων αφαιρεί 3 θμζρεσ του Ιουλιανοφ 
Ημερολογίου. Ρρακτικά το επιτυγχάνει με το να κεωρεί ωσ δίςεκτα μόνο εκείνα τα ζτθ 
αιϊνων, που διαιροφνται ακριβϊσ δια του 400.  

Πταν το νζο θμερολόγιο εφαρμόςκθκε, για να διορκωκεί το ςφάλμα που είχε ιδθ 
ενςωματωκεί ςτθν μζτρθςθ του χρόνου κατά τθ διάρκεια των δεκατριϊν αιϊνων από 
τθν Ρρϊτθ Οικουμενικι Σφνοδο τθσ Νίκαιασ (που κακιζρωςε το Ιουλιανό θμερολόγιο), 
κρίκθκε ςκόπιμο να παραλειφκοφν δζκα θμζρεσ από το θλιακό θμερολόγιο. Η 
τελευταία θμζρα του Ιουλιανοφ θμερολογίου ιταν θ 4θ Οκτωβρίου 1582 και θ αμζςωσ 
επόμενθ και πρϊτθ του Γρθγοριανοφ, ιταν θ 15θ Οκτωβρίου 1582. Ωςτόςο, οι 
θμερομθνίεσ από 5 ζωσ και 14 Οκτωβρίου 1582 υφίςταντο ακόμα ςε ςχεδόν όλεσ τισ 
χϊρεσ, κακϊσ ακόμα και οι περιςςότερεσ Κακολικζσ χϊρεσ δεν υιοκζτθςαν το νζο 
θμερολόγιο τθν ακριβι θμζρα που κακορίςτθκε από τθ Βοφλα, αλλά μινεσ ι και χρόνια 
μετά (θ τελευταία χϊρα το 1587). Η πρϊτθ θμζρα του νζου ζτουσ είχε ιδθ κακοριςτεί 
ςε όλεσ τισ Δυτικζσ χϊρεσ τθν 1θ Ιανουαρίου κατά τον δζκατο πζμπτο και δζκατο ζκτο 
αιϊνα, ςυμπεριλαμβανομζνων των χωρϊν που ζγιναν προτεςταντικζσ τθν περίοδο 
εκείνθ, όπωσ θ Γερμανία, θ Σουθδία και θ Αγγλία. Ωςτόςο, παρ' ότι ςτθν Αγγλία θ 1θ 
Ιανουαρίου ονομαηόταν "πρϊτθ θμζρα του ζτουσ", το ζτοσ άλλαηε τθν 25θ Μαρτίου, 
θμζρα του Ευαγγελιςμοφ (αγγλικά: Lady Day) μζχρι και το 1752 (θ Σκωτία υιοκζτθςε 
τθν 1θ Ιανουαρίου ωσ θμζρα αλλαγισ του ζτουσ τθν 1θ Ιανουαρίου του 1600, 
χρθςιμοποιϊντασ ακόμα το Ιουλιανό θμερολόγιο). Κατά ςυνζπεια, ςυχνά ςυναντάμε 
διπλζσ χρονολογίεσ λόγω τθσ ςφγχυςθσ των θμερολογίων και τθσ αλλαγισ τθσ πρϊτθσ 
θμζρασ του ζτουσ. Αυτι θ ςφγχυςθ ιταν προγενζςτερθ του Γρθγοριανοφ θμερολογίου, 
αφοφ κράτοσ και εκκλθςία χρθςιμοποιοφςαν διαφορετικά ςυςτιματα χρονολόγθςθσ.  
Ο κφκλοσ των 19 ετϊν που χρθςιμοποιοφταν ςτο Σελθνιακό θμερολόγιο διορκϊκθκε 
επίςθσ, κατά μία θμζρα κάκε 300 ι 400 χρόνια, (8 φορζσ ςτα 2500 χρόνια), μαηί με τισ 
διορκϊςεισ για τα χρόνια που δεν είναι δίςεκτα (επειδι διαιροφνται με το εκατό και όχι 
με το τετρακόςια). Κακιερϊκθκε μάλιςτα και ζνασ νζοσ τρόποσ υπολογιςμοφ του 
Ράςχα. 
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Ζτςι, ενϊ κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο τα ζτθ 1700, 1800, 1900, 2000 είναι όλα 
δίςεκτα, κατά το γρθγοριανό θμερολόγιο είναι μόνο το ζτοσ 2000 δίςεκτο (366 θμζρεσ) 
διότι μόνο αυτό διαιρείται ακριβϊσ δια του 400. Με τον τρόπο αυτό θ μζςθ διάρκεια 
του ζτουσ, όπωσ προκφπτει από το Γρθγοριανό Ημερολόγιο, προςεγγίηει ακριβζςτερα 
το τροπικό ζτοσ.   

Το τροπικό ζτοσ είναι ο χρόνοσ που απαιτείται ϊςτε θ Γθ να κάνει μια πλιρθ περιφορά 
ςε ζνα ςφςτθμα αναφοράσ που ορίηεται από τθν τομι τθσ εκλειπτικισ με το ιςθμερινό 
επίπεδο. Το ςθμείο τομισ του ουράνιου ιςθμερινοφ με τθν εκλειπτικι, το Εαρινό 
Σθμείο γ κινείται αργά προσ τα δυτικά, λόγω τθσ μεταπτωτικισ κίνθςθσ του άξονα τθσ 
Γθσ. Κατά ςυνζπεια το ζτοσ, μπορεί να οριςτεί και ωσ το χρονικό διάςτθμα μεταξφ δφο 
διαδοχικϊν εαρινϊν ιςθμεριϊν. Το μζςο τροπικό ζτοσ διαρκεί:  
 
365 θμζρεσ 5 ϊρεσ 48 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.  

Το ςφγχρονο θμερολόγιο βαςίηεται ςτο γρθγοριανό τρόπο υπολογιςμοφ. Λαμβάνει 
ωςτόςο υπόψθ για τον ακριβι κακοριςμό των δίςεκτων ετϊν το γεγονόσ ότι και το 
γρθγοριανό θμερολόγιο οδθγεί ςε μζςθ διάρκεια ζτουσ αποκλίνουςα κατά τι από το 
τροπικό ζτοσ - θ απόκλιςθ αυτι οδθγεί ςε διαφορά μιασ μζρασ κάκε 3333 χρόνια. Λόγω 
κρθςκευτικϊν διαφορϊν δεν κακιερϊκθκε το γρθγοριανό θμερολόγιο ταυτόχρονα ςε 
όλεσ τισ χϊρεσ. Οι κακολικζσ χϊρεσ Γαλλία, Ιταλία, Ιςπανία κακϊσ και το κακολικό 
τμιμα τθσ Γερμανίασ το υιοκζτθςαν ιδθ από το 1582, ενϊ άλλεσ χϊρεσ ακολοφκθςαν 
ςταδιακά. Στθν Ελλάδα το γρθγοριανό θμερολόγιο ειςιχκθ το 1923.  

Άλλα διαδεδομζνα θμερολόγια είναι τo Περςικό ι Λρανικό θμερολόγιο αλλά και το 
ελθνιακό το οποίο είναι αρκετά διαδεδομζνο ςτο Ιςλάμ.   

Το περςικό ι ιρανικό θμερολόγιο είναι ζνα αςτρονομικό θλιακό θμερολόγιο κι ζνα από 
τα παλαιότερα ςυςτιματα χρονολόγθςθσ. Στο Ιράν και ςτο Αφγανιςτάν επί του 
παρόντοσ ζχει υιοκετθκεί ωσ το επίςθμο κρατικό θμερολόγιο. Το ζτοσ ξεκινάει τθν 
Εαρινι Ιςθμερία και το θμερολόγιο κακορίηεται από το αςτρονομικό παρατθρθτιριο 
ςτθν Τεχεράνθ.  

Το ςελθνιακό θμερολόγιο είναι είδοσ θμερολογίου που βαςίηεται ςτουσ κφκλουσ των 
φάςεων τθσ ςελινθσ. Το πιο διαδεδομζνο θμερολόγιο αυτοφ του τφπου είναι το 
Ιςλαμικό, όπου το ζτοσ του αποτελείται πάντα από 12 ςελθνιακοφσ μινεσ. Το κφριο 
χαρακτθριςτικό ςε ζνα αμιγϊσ ςελθνιακό ζτοσ, είναι ότι το θμερολόγιο δεν ςυνδζεται 
με τισ εποχζσ αλλά μετακινείται κάκε ζτοσ 11 με 12 θμζρεσ, για να επανζρκει ςτθν κζςθ 
που είχε ςε ςχζςθ με το θλιακό ζτοσ κάκε 33 ι 34 Ιςλαμικά ζτθ. Η χριςθ του 
περιορίηεται ςε κυρίωσ κρθςκευτικοφσ ςκοποφσ, ενϊ ςτθν Σαουδικι Αραβία ζχει και 
εμπορικι χριςθ. Αν και το Ηλιακό ζτοσ είναι ακριβζςτερο και περιςςότερο 
διαδεδομζνο, θ χριςθ του Σελθνιακοφ θμερολογίου ςυνεχίηεται μζχρι και ςιμερα, για 
περιςςότερο κρθςκευτικοφσ – πολιτικοφσ λόγουσ (παρά πρακτικοφσ ι ςυνικειασ).  
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1.4: ΣΟ ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΣΟΤ ΒΤΕΑΝΣΗΟΤ 

 

Επειδι τα κείμενα που κα μελετιςουμε ανικουν ςτθν Βυηαντινι κυρίωσ περίοδο τθσ 
Ελλθνικισ ιςτορίασ, κεωρείται ςκόπιμο να αναφερκεί ο τρόποσ υπολογιςμοφ του 
χρόνου που χρθςιμοποιοφνταν. Για τουσ Βυηαντινοφσ, ο χρόνοσ είναι ζνα μζτρο τθσ 
φκοράσ. Χαρακτθρίηει τθ μεταβολι και άρα είναι ςυνδεμζνοσ με το φκαρτό και το 
μεταβλθτό κόςμο, ενϊ αρχίηει τθ ροι του με τθ Δθμιουργία, θ οποία είναι άλλωςτε και 
θ αφετθρία μζτρθςθσ τθσ βυηαντινισ χρονολογίασ. Ο όροσ «Δθμιουργία» αναφζρεται 
ςτθν δθμιουργία του Κόςμου κατά τθν Ορκόδοξθ Χριςτιανικι παράδοςθ (Ππωσ 
αναφζρεται ςτο βιβλίο «Γζνεςισ» τθσ Βίβλου). Τθν ίδια αρχι χρθςιμοποιοφςαν και οι 
Δυτικοί πολιτιςμοί του Μεςαίωνα αλλά βαςιηόμενοι ςτθν Κακολικι παράδοςθ. 
Συγκεκριμζνα, οι Δυτικοί πίςτευαν ότι θ Δθμιουργία «τελείωςε» το 4004 π.Χ. και άρα 
τότε άρχιςε να μετρά ο χρόνοσ για τον άνκρωπο. Αυτι τθ χρονολογία τθν υπολόγιηαν οι 
μοναχοί, ςυμβουλευόμενοι τισ διδαχζσ τθσ Βίβλου. Ο τρόποσ υπολογιςμοφ μάλιςτα 
ιταν θ άκροιςθ των θλικιϊν των ςθμαντικότερων προςϊπων τθσ Βίβλου (για 
παράδειγμα «υποτίκεται» ότι ο Αδάμ μετά τθν εξορία του από τον Ραράδειςο, ζηθςε 
άλλα 930 (!) χρόνια, ενϊ ο Αβραάμ ζηθςε 175 χρόνια κτλ). Ο τρόποσ υπολογιςμοφ 
μπορεί να φαίνεται τουλάχιςτον γελοίοσ ςτισ μζρεσ μασ αλλά θ αλικεια είναι ότι αυτι 
θ πίςτθ κράτθςε μζχρι και τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα.  
 
Η αλλαγι κα ζρκει από τον γεωλόγο Σςάρλσ Λφελ αλλά και από τον φυςιοδίφθ Κάρολο 
Δαρβίνο οι οποίοι πρότειναν ότι τόςο θ Γι όςο και οι οργανιςμοί που κατοικοφν ςε 
αυτιν, πζραςαν από μια ςειρά αργϊν αλλαγϊν (εξζλιξθ) που διιρκεςαν εκατομμφρια 
χρόνια. Η Εκκλθςία αντιτζκθκε ςκεναρά ςτα επιχειριματα αυτϊν των δφο ανδρϊν 
(ειδικά τθν κεωρία τθσ Εξζλιξθσ των Ειδϊν του Δαρβίνου). Μζχρι και ςιμερα υπάρχουν 
άνκρωποι που πιςτεφουν ότι ο Κόςμοσ μασ είναι 6000 χρονϊν και ότι ο άνκρωποσ 
προζρχεται από τον Αδάμ και τθν Εφα (Creationists), ειδικά ςτθν Αμερικι, όπου ςε 
κάποιεσ Ρολιτείεσ το βιβλίο τθσ Γζνεςθσ διδάςκεται ςτα ςχολεία ωσ επιςτιμθ (!). Ππωσ 
αναφζρκθκε ο άνκρωποσ κα ζχει πάντα τθν ανάγκθ του μυςτικιςμοφ (τθν παριγορθ 
αίςκθςθ ότι αποτελεί μζροσ ενόσ ανϊτερου ςχεδίου) και αυτι θ πίςτθ μερικζσ φορζσ 
δεν μπορεί να κλονιςτεί οφτε από τισ πιο ακράδαντεσ αποδείξεισ και επιχειριματα. Για 
παράδειγμα, το ότι ο χρόνοσ δεν άρχιςε να μετρά το 4004 π.X αποδεικνφεται εφκολα 
από τα τόςα ευριματα τθσ  Νεολικικισ εποχισ (8.000 π.Χ. - 3.300 π.Χ.), όπωσ ο οικιςμόσ 
του Τςατάλ Χουγιοφκ ςτθν Τουρκία, αγαλματίδια κτλ. (άλλωςτε ζρευνεσ ςτο DNA του 
ανκρϊπου υποςτθρίηουν πωσ οι ςφγχρονοι άνκρωποι μετανάςτευςαν από τθν Αφρικι 
200.000 χρόνια πριν).  
 
Ππωσ και οι Δυτικοί ζτςι και οι Βυηαντινοί είχαν υπολογίςει τθν αρχι του Κόςμου από 
τθν Βίβλο και μάλιςτα τθν τοποκετοφςαν 5508 χρόνια πριν από τθν γζννθςθ του 
Χριςτοφ. Το θμερολόγιο που χρθςιμοποιοφςαν ιταν το Λουλιανό θμερολόγιο, μια 
επιλογι που οφείλεται ςτο ότι θ Βυηαντινι Αυτοκρατορία ιταν ο ςυνεχιςτισ τθσ 
αρχαίασ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ (από τον εκχριςτιανιςμό τθσ επί Μεγάλου 
Κωνςταντίνου και ζπειτα). Ζτςι, οι Βυηαντινοί κράτθςαν αλλά και μερικζσ φορζσ 
προςάρμοςαν τουσ ωμαϊκοφσ νόμουσ, τα ικθ και ζκιμα, τισ τζχνεσ και επιςτιμεσ ςτα 
δικά τουσ μζτρα.      
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Για τουσ Βυηαντινοφσ (και γενικότερα άλλωςτε) μζτρθςθ του χρόνου ςθμαίνει τρία 
πράγματα: 1) τθ χρονολογία (ςε ποιο ζτοσ βριςκόμαςτε), 2) το θμερολόγιο (μζτρθςθ και 
καταμεριςμόσ του ζτουσ) και 3) μζτρθςθ τθσ θμζρασ (κατάτμθςθ τθσ μζρασ). Σθμαντικό 
μζροσ τθσ χρονολόγθςθσ των Βυηαντινϊν κατείχε ο υπολογιςμόσ του Πάςχα 
(λεπτομζρειεσ επ’αυτοφ παρακάτω). Τα όργανα μζτρθςθσ που χρθςιμοποιοφςαν  ιταν 
οι αςτρολάβοι, τα θλιακά ρολόγια, οι κλεψφδρεσ κλπ. Τα περιςςότερα θλιακά ρολόγια 
βρίςκονται ςε βυηαντινοφσ ναοφσ, αλλά ο αρικμόσ τουσ, ςε ςφγκριςθ με τον ςυνολικό 
αρικμό των ςωηόμενων βυηαντινϊν ναϊν, είναι ελάχιςτοσ. Ο μικρόσ αρικμόσ τουσ ίςωσ  
υποδθλϊνει ότι τα θλιακά ρολόγια δεν ιταν ςυνθκιςμζνο μζροσ του αρχιτεκτονικοφ 
λεξιλογίου των ναϊν, πράγμα που ςαφζςτατα ςυνζβαινε ςτθ Μεςαιωνικι Δφςθ.  
 
Κάποιεσ ςθμαντικζσ ζννοιεσ ςτθν μζτρθςθ του χρόνου για τουσ Βυηαντινοφσ (που κα τισ 
παρατθριςουμε και ςτα κείμενα που κα μελετιςουμε) είναι θ «ἰνδικτιῶν», όπωσ και οι 
κφκλοι Θλίου και ελινθσ. Η χριςθ τθσ ινδικτίωνοσ για χρονολόγθςθ ανζρχεται ςτα 
χρόνια του Διοκλθτιανοφ και άρχιςε ςτθν Αίγυπτο το 297-298 μ.Χ. Η λζξθ ἰνδικτιϊν ι 
ἴνδικτοσ είναι μεταγλϊττιςθ τθσ λατινικισ index, ποφ ςθμαίνει πίνακασ, χρονολογικό 
ςφςτθμα. ‘Ήταν μια δεκαπενταετισ χρονικι περίοδοσ που χρθςιμοποιοφςε θ ωμαϊκι 
Αυτοκρατορία για φορολογικοφσ ςκοποφσ. Τθ διατιρθςε ςε χριςθ το Οικουμενικό 
Ρατριαρχείο, χωρίσ να ζχει καμία απολφτωσ κρθςκευτικι ςθμαςία. Ο ινδικτίων που 
αναγράφεται ςτο Παςχάλιο (υπολογιςμόσ του Ράςχα) του ζτουσ Χ είναι το υπόλοιπο 
τθσ διαίρεςθσ του Χ+5508 διά 15. Το 2010 μ.Χ. είναι λοιπόν το 3ο ζτοσ τθσ ινδικτιϊνοσ 
που διανφουμε (που είναι θ 501ι από κτίςεωσ κόςμου, αφοφ 500*15+3 μασ κάνει 
7518). Μποροφμε να παρατθριςουμε εδϊ ότι, αφοφ θ Εκκλθςία, όπωσ άλλωςτε και 
όλθ θ Ευρϊπθ, δεν γνϊριηε το μθδζν (μια Ινδικι ζννοια που μεταφζρκθκε ςτθν Ευρϊπθ 
μζςω των Αραβικϊν αρικμϊν) όταν διαμορφϊκθκαν όλα αυτά, όταν το υπόλοιπο 
βγαίνει 0, το Ραςχάλιο γράφει 15.  Επί Μ. Κωνςταντίνου, τθν 1θ Σεπτεμβρίου του 312 
μ.Χ., άρχιςε να χρθςιμοποιείται ςτο Βυηάντιο ἡ 15ετισ ινδικτιϊν. Αργότερα, το 537 μ.Χ. 
επί  Ιουςτινιανοφ κακιερϊνεται ωσ επίςθμθ χρονολόγθςθ ςτα κρατικά ζγγραφα και 
είναι ςε χριςθ ςε όλθ τθν βυηαντινι περίοδο. Η πρϊτθ Σεπτεμβρίου για τουσ 
Βυηαντινοφσ ιταν θ αρχι του ζτουσ, αλλά και θ αρχι τθσ φορολογικισ περιόδου. 
 
Θλίου κφκλοι είναι κάτι ανάλογο: είναι το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ του Χ+5508 διά 28. 
Το νόθμα αυτοφ του αρικμοφ είναι ότι, επειδι 28 χρόνια (ςτα οποία βεβαίωσ 
περιλαμβάνονται και 7 δίςεκτα) αποτελοφνται από (28*365+7)/7 = 1461 εβδομάδεσ και 
άρα οι θμερομθνίεσ πζφτουν ςτισ ίδιεσ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ ζπειτα από τόςο καιρό. 
Αυτό ςθμαίνει ότι αν κάποια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία ιταν Κυριακι για παράδειγμα, 
ςε 28 χρόνια, τθν ίδια θμερομθνία κα είναι πάλι Κυριακι. Ζτςι, αν ξζρουμε ποια ςειρά 
κατζχει ςτον 28ετι κφκλο ζνα δεδομζνο ζτοσ, μποροφμε να ξζρουμε τί μζρα πζφτει 
κάκε θμερομθνία του. Το 2010 λοιπόν είναι το 2ο ζτοσ του 198ου 28ετοφσ κφκλου από 
κτίςεωσ κόςμου, αφοφ 7518=197*28+2. Ο υπολογιςμόσ τθσ θμερομθνίασ του Ράςχα 
βαςίηεται ςτισ φάςεισ τθσ Σελινθσ - το Ράςχα υποτίκεται ότι εορτάηεται τθν Κυριακι 
που ακολουκεί τθν πρϊτθ πανςζλθνο τθσ άνοιξθσ. Για να μθν εξαρτάται όμωσ ο 
εορταςμόσ από αςτρονομικζσ παρατθριςεισ, που κα μποροφςαν και να ποικίλλουν από 
τόπο ςε τόπο, θ Εκκλθςία χρθςιμοποιεί μια "μζςθ" Σελινθ, που ακολουκεί τον κανόνα 
του Μζτωνα, ότι δθλαδι οι φάςεισ τθσ επαναλαμβάνονται ςτισ ίδιεσ θμερομθνίεσ κάκε 
19 χρόνια.  
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ελινθσ κφκλοι είναι θ ςειρά του εκάςτοτε ζτουσ ς' αυτό το 19ετι κφκλο. Ρ.χ. το 2010 
μ.Χ. ι 7518 α.κ.κ. είναι το 13ο του 396ου μετϊνειου κφκλου, αφοφ 7518=19*395+13. 
Ρρζπει να παρατθριςουμε όμωσ ότι 19 χρόνια του Ιουλιανοφ θμερολογίου περιζχουν 
19*365,25=6939,75 θμζρεσ (φυςικά, ςτθν πράξθ αυτό δεν ιςχφει και πιο πικανό είναι 
να περιζχουν είτε 6939, είτε ςυχνότερα 6940 θμζρεσ, ανάλογα αν περιλαμβάνουν 4 ι 5 
δίςεκτα), ενϊ 235 μζςοι ςελθνιακοί μινεσ (το διάςτθμα από νζα ςελινθ ςε νζα ςελινθ) 
διαρκοφν 6939,69 θμζρεσ. Οι φάςεισ λοιπόν τθσ ςελινθσ πράγματι επαναλαμβάνονται 
μετά από 19 χρόνια με μζςθ διαφορά 0,06 θμερϊν, δθλαδι οφτε καν μιάμιςθσ ϊρασ. 
Αφετζρου, το θμερολογιακό ζτοσ ζχει 365 ι 366 θμζρεσ, ενϊ 12 ςελθνιακοί μινεσ 
διαρκοφν 354,367 θμζρεσ, δθλαδι χοντρικά 11 μζρεσ λιγότερο. Αν λοιπόν το 326 μ.Χ., 
πρϊτο ζτοσ εφαρμογισ των αποφάςεων τθσ Αϋ Οικουμενικισ υνόδου για τθν 
θμερομθνία του Ράςχα και κατά ςφμπτωςθ πρϊτο ζτοσ μετϊνειου κφκλου, θ εαρινι 
πανςζλθνοσ ζπεφτε ςτισ 2 Απριλίου, το επόμενο ζτοσ κα ζπεφτε 22 Μαρτίου, το 
μεκεπόμενο (όχι 11 Μαρτίου, διότι δεν κα ιταν εαρινι, παρά ζνα μινα αργότερα, 
δθλαδι) ςτισ 10 Απριλίου και οφτω κακ'εξισ - κάκε χρόνο 11 μζρεσ νωρίτερα, ι, αν 
αυτό κα τθν ζριχνε πριν από τθν 21θ Μαρτίου, υποτικζμενθ θμζρα τθσ εαρινισ 
ιςθμερίασ, 30-11=19 μζρεσ αργότερα. 
Το "ςελινθσ κεμζλιον" είναι το υπόλοιπο τθσ διαίρεςθσ του 11κ+3 διά 30, όπου κ οι 
"ςελινθσ κφκλοι" του ζτουσ, προςαυξθμζνο κατά 1 εάν κ = 17, 18 ι 19. Υποτίκεται ότι 
αντιςτοιχεί ςτθν θλικία τθσ Σελινθσ (πόςων θμερϊν είναι το φεγγάρι) ςτισ 2 Απριλίου 
του ζτουσ (με το Λουλιανό θμερολόγιο). Αφοφ, αν ςτισ 2 Απριλίου είχαμε νζα ςελινθ 
(είχε πρωτοεμφανιςτεί το βράδυ ο μθνίςκοσ), κα είχαμε πανςζλθνο ςτισ 16 του μθνόσ, 
ςυνάγεται ότι αν αφαιρζςουμε το ςελινθσ κεμζλιον από τισ 16 Απριλίου, κα ζχουμε 
τθν θμερομθνία τθσ πρϊτθσ εαρινισ πανςελινου. Με μια λεπτομζρεια: αν το ςελινθσ 
κεμζλιον είναι 28 ι 29, θ αφαίρεςθ δίνει 19 ι 18 Μαρτίου, που πζφτουν πριν από τθν 
εαρινι ιςθμερία, οπότε δεν πιάνονται και θ πρϊτθ εαρινι πανςζλθνοσ κα πζςει 30 
θμζρεσ αργότερα, ςτισ 18 ι ςτισ 17 Απριλίου αντιςτοίχωσ (όλα αυτά με το Ιουλιανό 
θμερολόγιο).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξηζηεξά: Βπδαληηλόο αζηξνιάβνο,  

11
νο

 αηώλαο.  

Φηηαγκέλνο από ραιθό, βξίζθεηαη ζήκεξα 

ζηελ 

Μπξέζηα, ην Civic Musei d’ Arte e di Storia. 

(Πεγή: Πεξηνδηθό Αξραηνινγία θαη Σέρλεο  

ππ’ αξηζκόλ 75)  
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1.5: ΟΗ ΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΑΣΡΟΝΟΜΟΗ 

Η Βυηαντινι αυτοκρατορία όπωσ αναφζρκθκε είναι θ ςυνζχεια τθσ αρχαίασ ωμαϊκισ 
αυτοκρατορίασ και ζτςι κράτθςε πολλοφσ από τουσ κεςμοφσ τθσ. Κατά τον Μεςαίωνα, 
ςτον Δυτικό πολιτιςμό είχε επζλκει ζνα «πνευματικό ςκότοσ», μια ατονία των τεχνϊν 
και των επιςτθμϊν. Η μόνθ εξαίρεςθ ιταν το Βυηάντιο, όπου οι τζχνεσ δεν ατόνθςαν 
(αν και ςτράφθκαν κυρίωσ ςε χριςτιανικά μοτίβα και χριςεισ) και θ επιςτιμθ είχε 
κάποια λαμπρά παραδείγματα (με τθν διάςωςθ τθσ αρχαίασ γνϊςθσ). Η αρχαία γνϊςθ 
των κυριότερων επιςτθμϊν τθσ αρχαιότθτασ, τα Μακθματικά και τθ Αςτρονομία, 
διαςϊκθκε από τουσ Βυηαντινοφσ (και από τουσ Άραβεσ όπωσ αναφζρκθκε ςτα 
προθγοφμενα) και ζπειτα μεταβιβάςτθκε ςτισ υπόλοιπεσ Δυτικζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Οι 
πλθροφορίεσ για τθν Αςτρονομία και τα Μακθματικά ςτο Βυηάντιο, προζρχονται από 
παλαιά χειρόγραφα. Σε μια πρόςφατθ ζκκεςθ χειρογράφων ςτισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ ο 
κακθγθτισ Νoel Swerdlow ο οποίοσ ζγραψε τθν ειςαγωγι για τισ κετικζσ επιςτιμεσ, 
διλωςε ότι: « Η επιςτθμονικι Αναγζννθςθ ςτθ Δφςθ άρχιςε με τθν μελζτθ μερικϊν 
αρχαίων Ελλθνικϊν και πολφ δφςκολων χειρογράφων τθσ Αςτρονομίασ και των 
Μακθματικϊν.” Οι εργαςίεσ διαςϊηονται ςε βυηαντινά χειρόγραφα που γράφτθκαν τον 
8ο αιϊνα μ.Χ. και μετζπειτα. Τα  χειρόγραφα αυτά είτε γράφτθκαν είτε αντιγράφτθκαν 
από διανοοφμενουσ, μοναχοφσ και μακθτζσ. Τα αρχικά κείμενα χάκθκαν αλλά ζχουν 
διαςωκεί αντίγραφα τα οποία αποδίδουν τα ςυγγράμματα είτε ακριβϊσ όπωσ τα 
ζγραψαν οι αρχικοί επιςτιμονεσ, είτε ωσ αναλφςεισ των κειμζνων με ςχόλια του 
βυηαντινοφ ςυγγραφζα. Στθν πρϊιμθ βυηαντινι περίοδο θ Ελλθνιςτικι επιρροι είναι 
φανερι, διότι είναι ςυχνζσ οι αναφορζσ ςε εργαςίεσ του Αριςτοτζλθ  (ςτο ζργο του 
«Ρερί Ουρανοφ»), του Ρλάτωνα («Τίμαιοσ») και τθσ Μεγίςτθσ Σφνταξθσ (Almagest) του 
Ρτολεμαίου. Ο Αριςτοτζλθσ διαιρεί τον Κόςμο ςε δφο  περιοχζσ: α) ςτθν υποςελινια, 
όπου ιςχφουν οι νόμοι τθσ Γθσ και β) ςτθν υπερςελινια, θ οποία είναι αικζρια όπου οι 
κινιςεισ των πλανθτϊν είναι ςυνεχείσ και αμετάβλθτεσ.  

Οι αςτρονόμοι τθσ εποχισ κα επικεντρωκοφν ςτθν ανακάλυψθ των γεωμετρικϊν 
κανόνων που περιγράφουν τισ κινιςεισ τθσ Σελινθσ, του Ηλίου και των πζντε  
πλανθτϊν. Συνικωσ χρθςιμοποιείται  θ ζκφραςθ “Σϊηειν τα Φαινόμενα” για τθν 
περιγραφι τζτοιου είδουσ αναηθτιςεισ. Σφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ οι βαςικζσ 
κινιςεισ είναι δφο: θ ευκφγραμμθ και θ κυκλικι. Η αλλαγι του τρόπου ςκζψεωσ, που 
διορκϊνει τθν κινθτικι κεωρία του Αριςτοτζλθ και επεκτείνει τουσ φυςικοφσ νόμουσ  
ϊςτε να ιςχφουν ςε όλο τον κόςμο, αρχίηει τθν πρϊιμθ Βυηαντινι περίοδο ( κατά τον 5ο 
- 6ο αιϊνα  μ.Χ.). Ζπειτα, θ ςχολι τθσ Αλεξάνδρειασ, με κφριο εκπρόςωπο τθσ τον 
Λωάννθ τον Φιλόπονο (490 - 570 μ.Χ.), παρουςιάηει πρωτότυπεσ ιδζεσ. Ο Ιωάννθσ ο 
Φιλόπονοσ καταγόταν από τθν Καιςαρεία και ζγραψε κριτικι για τον Αριςτοτζλθ και 
τον νεοπλατωνικό φιλόςοφο Πρόκλο. Ο  Φιλόπονοσ μελζτθςε πειραματικά τθν πτϊςθ 
των ςωμάτων και υπολόγιςε ότι ο χρόνοσ που χρειάηονται δφο ςϊματα να πζςουν από 
ίδιο φψοσ  είναι ανεξάρτθτοσ από το βάροσ τουσ. Ρρότεινε επίςθσ ότι τα κινοφμενα 
ςϊματα ζχουν μία «ωκθτικι δφναμθ» (impetus, ορμι). Επίςθσ ειςιγαγε τον νόμο τθσ 
«αδράνειασ» των ςωμάτων και ιςχυρίςτθκε ότι ο αικζρασ είναι κερμότθτα που επιδρά 
ςτθν «υποςελινια» περιοχι του Αριςτοτζλθ. Κατά πολλοφσ ο Φιλόπονοσ κεωρείται ο 
εμπνευςτισ τθσ δουλειάσ του Γαλιλαίου (μιασ και πολλζσ κεωρίεσ που πρότεινε 
μοιάηουν με τισ κζςεισ του Γαλιλαίου).  
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Τθν ίδια περίπου εποχι,  ο Ρρόκλοσ, αποδεικνφει ότι θ ευκφγραμμθ κίνθςθ μπορεί να 
παραχκεί με τον ςυνδυαςμό δφο κυκλικϊν κινιςεων. Αυτό ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν 
ταξινόμθςθ του Αριςτοτζλθ ςε «ευκφγραμμθ» και «κυκλικι», αφοφ οι δφο κινιςεισ 
ςχετίηονται μεταξφ τουσ. Κατά τθν Υςτεροβυηαντινι περίοδο, ζχουμε κάποια άλλα 
λαμπρά παραδείγματα ωσ προσ τθν Αςτρονομία. Μποροφμε να αναφερκοφμε ςε 
μερικοφσ όπωσ τον Γεϊργιο Παχυμζρθ (1242 - 1310 μ.Χ.) ο οποίοσ ζγραψε το 
«Σφνταγμα των τεςςάρων Μακθμάτων», διαιρϊντασ τισ βαςικζσ επιςτιμεσ ςε τζςςερα  
κφρια μακιματα και ςυγκεκριμζνα: Αρικμθτικι, Μουςικι, Γεωμετρία και Αςτρονομία. 
Ο Γρθγόριοσ Χιονιάδθσ (1240 - 1320 μ.Χ.) ζγραψε μεταξφ άλλων, ζνα ςφντομο 
εγχειρίδιο Αςτρονομίασ, όπου ειςάγει καινοφργιεσ ιδζεσ από τον Αραβικό – Ρερςικό 
κόςμο. Ο Κεόδωροσ Μετοχίτθσ (1270 - 1332 μ.Χ. ) ζγραψε ζνα μεγάλο ζργο,  παρόμοιο 
με τθν «Μεγίςτθ» του Ρτολεμαίου, με πολλοφσ διαφορετικοφσ πίνακεσ, ελπίηοντασ να 
ανυψϊςει το επίπεδο διδαςκαλίασ τθσ Αςτρονομίασ. Και οι τρεισ εργαςίεσ των 
παραπάνω είναι γεωκεντρικζσ, δθλαδι θ Γθ είναι ςτο κζντρο του  θλιακοφ ςυςτιματοσ 
(Σφμπαν του Ρτολεμαίου). Με  αυτό το ςφςτθμα κα αςχολθκοφν ο Κοπζρνικοσ και ο 
Κζπλερ αργότερα και κα αποδείξουν ότι δεν ιςχφει και ότι το ςφςτθμα που επικρατεί 
είναι το Θλιοκεντρικό φςτθμα. Γενικότερα θ ςυνειςφορά των Βυηαντινϊν Αςτρονόμων 
είναι αρκετά ςπουδαία για τθν περαιτζρω πορεία τθσ επιςτιμθσ μιασ και διαφφλαξαν 
τα αρχαία κείμενα τα οποία προωκικθκαν ςτον Δυτικό πολιτιςμό (κυρίωσ με τθν 
μετάφραςθ τουσ ςτα λατινικά και τθν μεταφορά τουσ ςτθν Ιταλία). Μεγάλθ είναι και θ 
ςυνειςφορά του Ιωάννθ του Φιλόπονου με τθν ειςαγωγι βαςικϊν εννοιϊν τθσ Φυςικισ 
όπωσ τθν ωκθτικι δφναμθ, τον νόμο τθσ αδράνειασ αλλά και το νόμο τθσ πτϊςθσ των 
ςωμάτων. Επίςθσ θ κίνθςθ τθσ Γθσ αναφζρεται ςε κείμενα των Γεϊργιο Ραχυμζρθ, 
Ιωάννθ Δαμαςκθνό και Μιχαιλ Ιταλικό ενϊ ταυτόχρονα ο Νικθφόροσ Γρθγοράσ 
πρότεινε τθ διόρκωςθ του θμερολογίου λόγω μετάπτωςθσ των ιςθμεριϊν. 

 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

Σκήκα εηθνλνγξάθεζεο ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ ειιεληθνύ ρεηξνγξάθνπ ηεο Γεσγξαθίαο ηνπ 

Πηνιεκαίνπ Parisinus graecus 1401, 15
νο 

αηώλαο. Παξηζηάλεη ηνλ Πηνιεκαίν ν νπνίνο ππνινγίδεη κε 

εμάληα θαη δηαβήηε ηε ζέζε ησλ άζηξσλ, ελώ ν καζεηήο ηνπο κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ζηελ πδξόγεην.  

(Πεγή: Germaine Aujac, Claude Ptolemee editions du CTHs, Παξίζη 1993)  

 



 
17 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο 

: ΔΚΛΔΗΦΔΗ ΖΛΗΟΤ ΚΑΗ 

ΔΛΖΝΖ 

 
2.1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
4,5 διςεκατομμφρια χρόνια πριν, ζνα τεράςτιο νζφοσ από αζρια και ςκόνθ, με κφρια 
ςυςτατικά το υδρογόνο (H) και το ιλιο (He), άρχιςε να ςυμπυκνϊνεται και να παίρνει 
μορφι. Το κεντρικό του τμιμα κατζλθξε να είναι ο Ιλιοσ μασ και τα υπόλοιπα μζρθ οι 
πλανιτεσ, οι δορυφόροι τουσ και τα υπόλοιπα ςϊματα του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ. 
Το ίδιο φαινόμενο κα παρατθρθκεί και ςε πολλά άλλα μζρθ του ςφμπαντοσ και 
μάλιςτα ςε πολφ μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ. Στθν περίπτωςθ του Ηλιακοφ μασ 
ςυςτιματοσ κα δθμιουργθκοφν 9 πλανιτεσ (μζχρι πρόςφατα όπου και αποφαςίςτθκε 
ότι ο Πλοφτων δεν είναι πλανιτθσ) και ο τρίτοσ ςε ςειρά από τον Ήλιο είναι θ Γι.  
Η Γι ζχει ζνα μόνο δορυφόρο (ςε αντίκεςθ με τουσ μεγαλφτερουσ πλανιτεσ που ζχουν 
παραπάνω) τθ Σελινθ. Ο τρόποσ δθμιουργίασ τθσ Σελινθσ δεν ζχει ακόμα ξεκακαριςτεί. 
Μια κεωρία είναι ότι ιταν κομμάτι τθσ Γισ το οποίο αποςχίςτθκε λόγω φυγόκεντρων 
δυνάμεων και παρζμεινε ςε τροχιά λόγω των ελκτικϊν δυνάμεων που παίηουν τον ρόλο 
τθσ κεντρομόλου επιτάχυνςθσ. Η πιο πικανι κεωρία όμωσ είναι θ ςφγκρουςθ τθσ Γισ με 
κάποιο ςϊμα μάηασ παρόμοια με αυτισ του πλανιτθ Άρθ. Τμιμα τθσ Γθσ που 
αποςπάςτθκε και του ςϊματοσ αυτοφ δθμιοφργθςε τελικά τθν Σελινθ. Ζνδειξθ αυτισ 
τθσ κεωρίασ είναι θ φπαρξθ χθμικϊν ενϊςεων ςτθν Σελινθ που είναι υποχρεωτικά 
γιινθσ προζλευςθσ. Η Σελινθ περιφζρεται γφρω από τθ Γι με μια εκλειπτικι τροχιά 
(ςχεδόν κυκλικι) θ οποία ζγκειται ςτουσ νόμουσ του Κζπλερ. Η τροχιά τθσ όμωσ 
παρεκκλίνει από τθν τζλεια εκλειπτικι λόγω ελκτικϊν δυνάμεων (παρζλξεισ) από τρίτα 
ςϊματα. Οι φάςεισ τθσ Σελινθσ οφείλονται ςτθ ςυνεχι μεταβολι τθσ γωνίασ που 
ςχθματίηεται από τον κφκλο φωτιςμοφ και τον κφκλο ορατότθτασ τθσ.  
Η ςτακερι κίνθςθ τθσ Σελινθσ δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ καταςκευισ θμερολογίου 
(χρειάηεται ακριβϊσ 27,32 μζρεσ για να επανζλκει ςτο ίδιο ςθμείο τθσ ουράνιασ 
ςφαίρασ), το οποίο χρθςιμοποιείται από κάποιουσ λαοφσ μζχρι και ςιμερα. Η Γι, θ 
Σελινθ και ο Ήλιοσ δεν βρίςκονται ςτο ίδιο επίπεδο. Το επίπεδο τθσ Γισ διαγράφει 
γωνία 23μοιρϊν και 28’ με αυτό τθσ Ηλιακισ τροχιάσ και τθσ Σελινθσ  περίπου 5 μοίρεσ 
και 8’ από αυτό τθσ Γισ. Το φαινόμενο των εκλείψεων τθσ Σελινθσ και του Ήλιου 
οφείλεται ςτθν ευκυγράμμιςθ των τριϊν ςωμάτων (ζκλειψθ Σελινθσ ζχουμε όταν θ Γι 
βρεκεί μεταξφ αυτισ και του Ηλίου ενϊ ζκλειψθ Ηλίου κα ζχουμε όταν θ Σελινθ βρεκεί 
ανάμεςα ςτθ Γι και τον Ήλιο).  
Από τθν πείρα μασ γνωρίηουμε ότι αυτό δεν ςυμβαίνει ςυχνά και ο λόγοσ είναι θ 
διαφορά γωνίασ των επιπζδων αυτϊν των τριϊν ςωμάτων. Αν το ςφςτθμα των τριϊν 
αυτϊν ςωμάτων (Γι, Σελινθ και Ήλιοσ) βριςκόταν ςτο ίδιο επίπεδο κα είχαμε εκλείψεισ 
κάκε μινα. Ο μόνοσ τρόποσ όμωσ για τθν δθμιουργία εκλείψεωσ είναι να περάςει θ 
Σελινθ από ζναν από τουσ δεςμοφσ τθσ, δθλαδι τα δφο ςθμεία τομισ του επιπζδου τθσ 
με αυτό τθσ εκλειπτικισ. Αβίαςτα βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι ςτθν μία περίπτωςθ κα 
ζχουμε ζκλειψθ Ηλίου και ςτθν άλλθ Σελινθσ. Ράντωσ υπάρχουν και άλλεσ 
προχποκζςεισ για να ζχουμε ολικζσ εκλείψεισ, για αυτό και δεν παρατθροφνται κάκε 
χρόνο.  
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Συγκεκριμζνα τον ςπουδαιότερο ρόλο κατά τθν ζκλειψθ παίηει θ διάταξθ των τριϊν 
αυτϊν ςωμάτων. Και αυτό γιατί κακϊσ θ Σελινθ παρεμβάλει μεταξφ του Ηλίου και τθσ 
Γισ (ι αντίςτροφα) κα δθμιουργθκεί θ ςκιά τθσ πάνω ςτθν Γι θ οποία και είναι ο 
υπαίτιοσ του φαινομζνου. Η ςκιά ζχει τθν μορφι κϊνου (αφοφ προζρχεται από 
ςφαιρικό αντικείμενο). Αυτό ςθμαίνει ότι αν ο κϊνοσ είναι μικρόσ δεν κα επιςκιάςει τθν 
Γι και άρα το φαινόμενο κα ςυμβεί μεν αλλά δεν κα παρατθρθκεί. Αυτό είναι και ο 
λόγοσ που θ ζκλειψθ παρατθρείται μόνο ςε κάποια ςθμεία τθσ Γισ, όπου επειδι ο 
κϊνοσ είναι πολφ μικρόσ επιςκιάηει μόνο ζνα μζροσ τθσ Γισ και άρα θ Ζκλειψθ 
διαγράφει μια ςυγκεκριμζνθ «πορεία» ςτθν επιφάνεια τθσ Γισ. Στθν ζκλειψθ Σελινθσ, 
επειδι θ Γι είναι πολφ μεγαλφτερθ το φαινόμενο γίνεται αντιλθπτό πάντα αφοφ θ ςκιά 
τθσ Γισ καλφπτει πάντα τθν επιφάνεια τθσ Σελινθσ. Για αυτό και οι εκλείψεισ Σελινθσ 
φαινομενικά είναι πιο ςυχνζσ. 

 
 

Πάλσ: ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο έθιεηςεο ηεο ειήλεο. Παξαηεξνύκε όηη ε ζθηά ηεο Γήο, σο 

κεγαιύηεξν ζώκα, θαιύπηεη όιε ηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο. ηελ έθιεηςε Ζιίνπ, επεηδή ε 

ειήλε είλαη κηθξόηεξε, ε ζθηά ηεο κεξηθέο θνξέο δελ θαιύπηεη πιήξσο ηελ Γή θαη άξα ην 

θαηλόκελν αλ θαη ζπκβαίλεη, δελ γίλεηαη αληηιεπηό. 

 

 

Γεμηά: Φσηνγξαθία 

ηνπ ζηέκκαηνο ηνπ 

Ζιίνπ κε ηελ ρξήζε  

στεμματογράυοσ 

πνπ είλαη έλα 

όξγαλν πνπ 

πξνθαιεί ηερλεηέο 

εθιείςεηο Ζιίνπ.  
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2.2: ΟΗ ΔΚΛΔΗΦΔΗ ΑΝΑ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΚΑΗ ΣΗ 

ΔΠΟΥΔ 

 
 Ππωσ αναφζρκθκε οι Σουμζριοι και αργότερα οι Βαβυλϊνιοι ιταν οι πρϊτοι 
αςτρονόμοι τθσ ιςτορίασ και μζχρι τα 1800 π.Χ. υπιρξε μια ςθμαντικι πρόοδοσ ςτον 
τομζα, αν και τα πρϊτα βιματα τθσ αςτρονομίασ μποροφν να οριςτοφν ωσ αςτρολογία. 
Γφρω ςτα 1800 π.Χ. ζχουμε τθν μεγάλθ πρόοδο και ςε ζναν άλλο ςθμαντικό κλάδο των 
κετικϊν επιςτθμϊν, αλλά και αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ αςτρονομίασ, τα μακθματικά. 
Οι Βαβυλϊνιοι είχαν ορίςει ζνα αρικμθτικό ςφςτθμα με βάςθ το 60, ςφςτθμα που 
ακολουκείται μζχρι και ςιμερα (60 λεπτά τθσ ϊρασ, 60 δευτερόλεπτα το λεπτό, 360 
μοίρεσ ο κφκλοσ). Μια άλλθ μεγάλθ ανακάλυψθ είναι και αυτι των πζντε πλανθτϊν που 
είναι ορατοί με το γυμνό μάτι (θ ανακάλυψθ τουσ ςτθν Ευρϊπθ κα γίνει πολφ αργότερα 
από τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ απ’ όπου και κα πάρουν τα ονόματα που ζχουν μζχρι και 
ςιμερα). Από τουσ πζντε πλανιτεσ και από τθν Σελινθ και το Ήλιο ζχουμε τισ 7 μζρεσ 
τθσ εβδομάδασ, ςτθν οποία κάκε μζρα «κυβερνά» ο κάκε πλανιτθσ-κεόσ.  
 
Οι εκλείψεισ Ηλίου και Σελινθσ είναι πολφ εντυπωςιακά φαινόμενα αλλά και πολφ 
τρομακτικά για τον αρχαίο άνκρωπο. Η λζξθ ζκλειψθ προζρχεται από το ελλθνικό ριμα 
εκλείπω που ςθμαίνει «χάνομαι». Ράντωσ με τθν μελζτθ των κινιςεων αυτϊν των δφο 
ουράνιων ςωμάτων άρχιςε να γίνεται εφικτι θ πρόβλεψθ του φαινομζνου και άρα θ 
ςταδιακι απομυκοποίθςθ του. Βζβαια, ακριβϊσ επειδι είναι ζνα αρκετά ςπάνιο 
φαινόμενο (ιδιαίτερα θ ζκλειψθ του Ήλιου που παρατθρείται λίγεσ φορζσ ςτθ ηωι ενόσ 
ανκρϊπου) αλλά και λόγω τθσ αμάκειασ που επικρατοφςε μζχρι και το μεςαίωνα, 
κεωροφνταν πάντα δυςοίωνο γεγονόσ από όλουσ τουσ λαοφσ τθσ Γισ.  
 
Ζνα λαμπρό παράδειγμα για τθν ορκολογιςτικι αντίλθψθ του φαινομζνου υπιρξε ο 
Κωνασ φιλόςοφοσ, Καλισ ο Μιλιςιοσ (624 – 546 π.Χ.). Η Λωνία (θ δυτικι ακτι τθσ 
Μικράσ Αςίασ) είχε προνομιακι κζςθ ανάμεςα ςε Ανατολι και Δφςθ και με τθν 
ανάπτυξθ του εμπορίου είχε μεγάλεσ ειςροζσ και επιρροζσ από ιδζεσ και εφευρζςεισ 
από άλλουσ ανεπτυγμζνουσ λαοφσ όπωσ ιταν οι Αιγφπτιοι, οι Φοίνικεσ και οι 
Βαβυλϊνιοι (μεταξφ των παραδειγμάτων είναι το Φοινικικό αλφάβθτο, το Ηλιακό ρολόι 
από τουσ Βαβυλϊνιουσ και άλλα). Ο Θαλισ ιταν από τουσ πρϊτουσ Κωνεσ φιλόςοφουσ 
αλλά και από τουσ ςθμαντικότερουσ. Η μεγαλφτερθ ίςωσ επιςτθμονικι ανακάλυψθ του 
Θαλι είναι θ επιτυχισ πρόβλεψθ τθσ ζκλειψθσ του Ηλίου που ζγινε ςτισ 28 Μαΐου 585 
π.Χ. Η πρόβλεψθ αυτι, εκτόσ από τθν προφανισ αφξθςθ του κφρουσ του Θαλι, κα 
ςυντελζςει και ςτθν προαγωγι του ςε φυςικό φαινόμενο και όχι ςε ζνα κεόςταλτο 
μινυμα. Μποροφμε να βροφμε και άλλεσ αναφορζσ προερχόμενεσ από τον 
αρχαιοελλθνικό χϊρο, όπωσ:  

 Το 1178 π.Χ. και ςυγκεκριμζνα θ 16θ Απριλίου αναφζρεται ςτθν Οδφςςεια του 
Ομιρου: «...και ο ήλιοσ χάθηκε μέςα ςτον ουρανό και μία ανίερη ομίχλη κάλυψε τα 
πάντα». 

 Αναφορά του Αρχίλοχου για τθν ολικι ζκλειψθ θλίου τθσ 6θσ Απριλίου 648 π.Χ.: «Ο 
Δίασ, ο πατέρασ των Ολφμπιων Θεϊν, μετέτρεψε τη μέρα ςε νφκτα κρφβοντασ το 
φωσ του απαςτράπτοντοσ ηλίου, και βαθφσ φόβοσ κυρίευςε τουσ ανθρϊπουσ» 
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Ωσ προσ τουσ άλλουσ πολιτιςμοφσ, μποροφμε να αναφζρουμε ότι πολλοί κεωροφν ότι 
οι λαοί τθσ Μεςοποταμίασ και τθσ Αιγφπτου είναι οι πρϊτοι που κατζγραψαν το 
φαινόμενο (μερικζσ μαρτυρίεσ χρονολογοφνται μζχρι και 4.000 χρόνια πριν). Αν και 
κατά άλλουσ θ πρϊτθ επίςθμθ καταγραφι ζρχεται από τθν Κίνα το 2136 ι 2159 π.Χ.  
Οι υπθρζτεσ Χο και Χι κανατϊκθκαν από τον αυτοκράτορα γιατί δεν κατάφεραν να 
προβλζψουν τθν ζκλειψθ. Στθν αρχαία Κίνα οι εκλείψεισ είχαν ςυνδεκεί ρθτά με τθν 
ηωι του εκάςτοτε αυτοκράτορα και θ πρόβλεψθ τουσ ζπαιηε ςθμαντικό ρόλο ςτθν ηωι 
τουσ (αυτόσ είναι και ο λόγοσ που οι αςτρολόγοι που δεν κατάφερναν να τθν 
προβλζψουν  καταδικάηονταν ςε κάνατο). Στθν Κινζηικθ γλϊςςα ζκλειψθ ςθμαίνει 
επίςθσ και το ριμα «τρϊω» διότι πίςτευαν ότι τον Ήλιο τον ζτρωγε ζνασ τεράςτιοσ 
δράκοσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που κεωροφςαν ςθμαντικό να γνωρίηουν το πότε κα 
γίνει θ ζκλειψθ, διότι οργάνωναν μια τελετι όπου χρθςιμοποιοφςαν κρουςτά για να 
«τρομάξουν» τον δράκο και να επανζλκει ο Ήλιοσ. Αυτι θ παράδοςθ κρατικθκε ςχεδόν 
μζχρι και τισ μζρεσ μασ.   
 
Στθν Αρχαία Αίγυπτο υπιρχε θ δοξαςία ότι ο α, ο κεόσ του Ήλιου, τιμωροφςε τουσ 
υπθκόουσ του κρφβοντασ τον Ήλιο. Οι αρχαίοι Αιγφπτιοι πίςτευαν ότι ο μόνοσ τρόποσ 
να εξευμενίςουν τον κεό ιταν διπλαςιάηοντασ τθν δουλειά που ζκαναν κακθμερινά για 
μερικζσ εβδομάδεσ. Δεν είναι τυχαίο που ο Φαραϊ κεωροφνταν θ μετενςάρκωςθ του 
κεοφ α ςτθν Γι και το πόςο ωφελοφςε αυτόν και τουσ ιερείσ ζνα τζτοιο κακεςτϊσ. 
 
Στθν Κεντρικι Αμερικι ο Ήλιοσ ωσ κεόσ ζπαιξε τον ςθμαντικότερο ίςωσ  από τουσ 
ρόλουσ που ζπαιξε ςε όλουσ τουσ άλλουσ λαοφσ. Ππωσ αναφζρκθκε, τόςο ο κεόσ Ήλιοσ 
όςο και οι υπόλοιποι κεοί λατρευόταν με ανκρωποκυςίεσ. Λζγεται ότι ο αρικμόσ αυτϊν 
των ανκρωποκυςιϊν από τον κυρίαρχο λαό, τουσ Αητζκουσ, ανερχόταν ςτουσ 20.000 
ανκρϊπουσ ετθςίωσ (μόνο για να ανατείλει ο Ήλιοσ ςθμειωτζον) αρικμόσ που 
προςτίκεται ςτισ ανκρωποκυςίεσ που γίνονταν για άλλουσ λόγουσ και από άλλουσ 
λαοφσ. Αυτόσ ο αρικμόσ πάντωσ κεωρείται από πολλοφσ ιςτορικοφσ υπερβολικόσ, είτε 
ωσ μζςο εκφοβιςμοφ των εχκρϊν των Αητζκων είτε από ψευδείσ αναφορζσ των 
Ιςπανϊν Κονκίςταδορ.  
Ραρενκετικά ωσ προσ αυτό το κζμα πρζπει να αναφερκεί ότι επρόκειτο περιςςότερο 
για πολιτιςτικό φαινόμενο και ανάγκθ παρά βαρβαρότθτα. Οι λαοί τθσ Κεντρικισ 
Αμερικισ όταν πολεμοφςαν μεταξφ τουσ δεν ςκότωναν τουσ αντιπάλουσ τουσ ςτο πεδίο 
τθσ μάχθσ αλλά τουσ ζπιαναν αιχμάλωτουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι ανκρωποκυςίεσ κα 
μποροφςαν να αναχκοφν ςε απϊλειεσ πολζμου (μποροφμε να αναφερκοφμε άλλωςτε 
ςε πολλοφσ πολζμουσ του Δυτικοφ πολιτιςμοφ όπου οι απϊλειεσ ανζρχονταν ςε 
εκατομμφρια). Οι ανκρωποκυςίεσ μποροφν να κεωρθκοφν μια βάναυςθ και 
αποτρόπαια καταπάτθςθ του δικαιϊματοσ του ανκρϊπου ςτθ ηωι, το ίδιο όμωσ 
κεωρείται και ο πόλεμοσ.    
Κατά τον μεςαίωνα οι εκλείψεισ είχαν διαφορετικζσ αντιμετωπίςεισ από τουσ 
διάφορουσ παρατθρθτζσ όπωσ φαίνεται από τισ διάφορεσ μαρτυρίεσ (όπωσ κα δοφμε 
και ςτισ Βυηαντινζσ μαρτυρίεσ που κα μελετιςουμε παρακάτω). Ρολλζσ από τισ 
εκλείψεισ που καταγράφθκαν είναι απλά αναφορζσ του φαινομζνου ενϊ μερικζσ άλλεσ 
διατθροφν ζνα προλθπτικό χαρακτιρα. Αυτό ςυμβαίνει διότι κατά τον μεςαίωνα θ 
μόρφωςθ ιταν δικαίωμα των λίγων (κλθρικϊν και θγεμόνων) οπότε ο περιςςότεροσ 
κόςμοσ ςυνζχιςε να φοβάται τα διάφορα αςτρονομικά φαινόμενα (φόβοσ που δεν ζχει 
εκλείψει πλιρωσ μζχρι και τισ μζρεσ μασ).  
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Ραρόλα αυτά με τθν ειςαγωγι μερικϊν αςτρονομικϊν εργαλείων άρχιςε και θ πιο 
ορκολογιςτικι αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου.  
Τον 14ο αιϊνα κυκλοφόρθςε ςτθν Ευρϊπθ ζνα αςτρονομικό θμερολόγιο (almanac) που 
προζβλεπε τισ επερχόμενεσ εκλείψεισ. Επ’ αυτοφ  μάλιςτα μποροφμε να αναφζρουμε 
και ζνα «ανζκδοτο» ωσ προσ τθ χριςθ του θμερολόγιου αυτοφ από τον Χριςτόφορο 
Κολόμβο κατά τθν κατάκτθςθ τθσ Τηαμάικασ. Επειδι ωσ γνωςτόν οι ικαγενείσ, 
δικαιολογθμζνα βζβαια, ιταν εχκρικοί απζναντι ςτουσ Ιςπανοφσ κατακτθτζσ, ο 
Κολόμβοσ τουσ απείλθςε ότι αν δεν υποταχτοφν ςτθν κζλθςθ του κα κρφψει τον Ήλιο.  
Ρράγματι, ςτισ 29 Φεβρουαρίου το 1504 ζγινε θ προβλεπόμενθ ζκλειψθ και οι 
ικαγενείσ τον λάτρεψαν αμζςωσ ςαν κεό. Η πρόβλεψθ των εκλείψεων ζγκειται ςτον 
γνωςτό «Κφκλο του άροσ» ζνα κφκλο 19 χρόνων ςχεδόν (για τθν ακρίβεια πρόκειται 
για ζνα κφκλο 18 χρόνων, 11 μθνϊν και 1/3 τθσ μζρασ). Η ανακάλυψθ του κεωρείται ότι 
ζγινε από τουσ Χαλδαίουσ ςτθν αρχαία Βαβυλωνία, αλλά υπάρχουν αναφορζσ και ςτον 
Ρτολεμαίο και τον Ρλίνιο. Το όνομα του δόκθκε από τον Αςτρονόμο Edmond Halley το 
1691, όταν τον ανακάλυψε ςτθν οφδα, μια Βυηαντινι εγκυκλοπαίδεια του 11ου αιϊνα. 
Με τον κφκλο αυτό υπολογίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ για να ζρκουν τα τρία ςϊματα 
(Γι, Ήλιοσ, Σελινθ) ςτισ ίδιεσ περίπου κζςεισ και άρα να ζχουμε μια πανομοιότυπθ 
ζκλειψθ.  
Σιμερα θ ζκλειψθ του Ηλίου και τθσ Σελινθσ αντιμετωπίηεται ωσ ζνα ωραίο και 
ενδιαφζρον γεγονόσ ςε αντίκεςθ με παλαιότερα. Μεγάλο ρόλο ζπαιξε βζβαια και θ 
απομυκοποίθςθ τουσ και θ ζνταξθ τουσ ςτα υπόλοιπα φυςικά αςτρονομικά φαινόμενα 
που προκαλοφν το δζοσ και όχι τθν ανθςυχία. Με τα μζςα που υπάρχουν ςιμερα οι 
εκλείψεισ μποροφν πλζον να προβλεφτοφν με απόλυτθ ακρίβεια αλλά και να 
παρατθρθκοφν από όλο τον κόςμο εφκολα και ακίνδυνα (με ειδικά γυαλιά κτλ).    
  

 

Αξηζηεξά: ειίδα από ην 

Calaulariurn Romanum Magnum, 

(εθδ. 1518). Πξνβιέπεη ηξείο 

εθιείςεηο Ζιίνπ (ζπγθεθξηκέλα ην 

1530, 1532 θαη 1534) θαη ηξείο 

εθιείςεηο ειήλεο. Σν ζπγθεθξηκέλν  

αληίηππν άλεθε ζηνλ Νηθόιαν 

Κνπέξληθν ( νη ρεηξόγξαθεο 

ζεκεηώζεηο είλαη δηθέο ηνπ).  

 

ήκεξα βξίζθεηαη ζηελ βηβιηνζήθε 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Οπςάια.  
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2.3: ΜΑΡΣΤΡΗΔ ΔΚΛΔΗΦΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 14ο ΚΑΗ 

15ο ΑΗΧΝΑ 

 

 

1330/6838    1 Ηοσλίοσ  
«ἰνπιίῳ α΄, ηλδηθηηῶλνο ηγ’, ήκέξᾳ Κπξηαθῆ, ὥξα ή ηῆο 

λπθηόο, ἐγέλεην ἔθιεηςηο ηῆο ζειήλεο.» 

 

 

1330/6838    16 Ηοσλίοσ  

«θαί ηῆ ηο’ ηνῦ αὐηνῦ, ὥξα ηά ηῆο ήκέξαο, ἐγέλεην ηνῦ 

ειίνπ ἔθιεηςηο.» 

 

 

1333/6841    14  Μαΐοσ  
«ἔηνπο ,οσκα’, καΐῳ ηδ’, γέγνλελ ή ἔθιεηςηο ηνῦ ειίνπ.» 

 

 

1386/6894    1 Ηανοσαρίοσ  
«ὅηαλ ἔγηλελ ζθόηνο έθ΄ὅιελ ηήλ νἱθνπκέλελ ἔηνπο ,οσδδ΄, 

έλ κελί ηαλνπαξίῳ ά.» 

 

 
 «ὅηαλ ἔγηλελ ή ἔθιεηςεο ηνῦ ήιίνπ ,οσδδ΄.» 

 

 «ἔηεη ,οσξδ΄, ηλδηθηηῶλνο ζ΄, ἡκέξα β΄, ώξα έ, ηαλνπαξίῳ ά, 

ηνῦ ΄Αγίνπ Βαζηιείνπ, ἐγέλεην κεγάιε ἔθιεηςηο ηνῦ ήιίνπ 

ὁινδόθσηνο.» 

 

 

1433/6941    17 Ηοσνίοσ  
«ὅηαλ ἔγηλελ ή ἔθιεηςηο ηνῦ ήιίνπ ἔηνπο ,οικα΄.» 
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Τα παραπάνω κείμενα προζρχονται από το CRONICA BYZANTINA BREVIORA, μια 
Γερμανικι ςυλλογι από Βυηαντινά αλλά και μετά-Βυηαντινά χειρόγραφα. Γενικά τα 
περιςςότερα αποςπάςματα που κα μελετιςουμε ςτθν εργαςία αυτι προζρχονται από 
τθν μελζτθ αυτισ τθσ τρίτομθσ ζκδοςθσ. Ανάμεςα ςτα κείμενα υπιρχαν και χρονικά 
Βυηαντινϊν αυτοκρατόρων, κάποιεσ μαρτυρίεσ πολζμων, ςειςμϊν και άλλων 
καταςτροφϊν και ενοίωτε κάποιεσ προςωπικζσ ςκζψεισ και απόψεισ των ανκρϊπων 
που τα ζγραψαν. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ο χρονικογράφοσ ιταν μοναχόσ (μιασ 
και τα περιςςότερα κείμενα είναι από τα αρχεία διαφόρων μονϊν τθσ Ελλάδασ). 
Υπιρξαν όμωσ και κάποιεσ μαρτυρίεσ που προζρχονταν προφανϊσ από αυλικοφσ (μιασ 
και πολλά κείμενα αναφζρονταν ςτουσ αυτοκράτορεσ αλλά και ςτα ςυμβάντα τθσ ηωισ 
αυτϊν). Διαβάηοντασ τισ μαρτυρίεσ μποροφμε να διακρίνουμε τισ διαφορζσ ςτο φφοσ 
ποφ ζχουν ςτθν περιγραφι του ιδίου γεγονότοσ. Για παράδειγμα: Υπάρχουν τρείσ 
ξεχωριςτζσ μαρτυρίεσ για τθν ζκλειψθ του 1386. Στθν πρϊτθ μποροφμε να 
παρατθριςουμε τθν ζκδθλθ αγωνία ι αλλιϊσ ποιθτικότθτα με τθν οποία αντιμετϊπιςε  
το γεγονόσ ο χρονικογράφοσ: «…‘όταν έγινεν ςκότοσ εφϋόλην την οικουμένην…». Εν 
αντικζςει ςτθ δεφτερθ ζχουμε μια απλι αναφορά του φαινομζνου ενϊ ςτθν τρίτθ 
ζχουμε και ςυμπλθρωματικζσ – επιςτθμονικζσ πλθροφορίεσ. Μποροφμε να ςτακοφμε 
λίγο ςε αυτι τθ μαρτυρία και να επιςθμάνουμε τα εξισ ςτοιχεία: Για παράδειγμα 
αναφζρεται ότι ζγινε τθν 9θ περίοδο ινδικτιϊνοσ (…ινδικτιϊνοσ κϋ…) θ οποία όπωσ 
είπαμε ιταν μια άλλθ μορφι μζτρθςθσ χρόνου (εννζα δεκαπενταετίεσ δθλαδι) και ο 
υπολογιςμόσ του περιγράφτθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο. Μποροφμε επίςθσ να 
παρατθριςουμε ότι εκτόσ από τθν μ.Χ. θμερομθνία αναγράφεται και θ «από αρχισ 
κόςμου» θμερομθνία που χρθςιμοποιοφςαν οι Βυηαντινοί, δθλαδι το 5508 π.Χ. Ζτςι το 
1386 μ.Χ. είναι αλλιϊσ το 6894 από αρχισ κόςμου κατά τουσ Βυηαντινοφσ.  
 
Κατά πόςο οι μαρτυρίεσ που αναφζρονται παραπάνω είναι ακριβείσ μπορεί εφκολα να 
διαπιςτωκεί ςτισ μζρεσ μασ, αφοφ όπωσ είπαμε το φαινόμενο των εκλείψεων είναι 
περιοδικό και άρα είμαςτε ςε κζςθ να υπολογίςουμε τθν ακριβι μζρα και ϊρα που 
ςυνζβθ οποιαδιποτε ζκλειψθ τθσ ιςτορίασ. Η NASA μάλιςτα κρατά αρχείο όλων των 
εκλείψεων τθσ ιςτορίασ αλλά και των πλθροφοριϊν που υπάρχουν για αυτζσ (για τισ 
εκλείψεισ που αναφζρονται ςτισ μαρτυρίεσ ζχουν ςυγκεντρωκεί ςτο Παράρτθμα Λ). 
Αναφζρκθκε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο ότι ςτθ Βυηαντινι Αυτοκρατορία 
χρθςιμοποιείτο το Ιουλιανό Ημερολόγιο το οποίο είναι ςχετικά ανακριβζσ ςε ςχζςθ με 
το Γρθγοριανό που υιοκετικθκε αργότερα. Οι αναγραφόμενεσ θμερομθνίεσ όμωσ είναι 
ςωςτζσ και αυτό γιατί οι δζκα μζρεσ που λείπουν κατά το Ιουλιανό Ημερολόγιο 
διορκϊκθκαν κατά τθν ςτιγμι τθσ μεταςτροφισ ςτο Γρθγοριανό. Για παράδειγμα, ςτθν 
Αγγλία το Γρθγοριανό Ημερολόγιο υιοκετικθκε ςτισ 4 Οκτωβρίου το 1582 , όπου και 
προςτζκθκαν 10 θμζρεσ, δθλαδι θ επόμενθ μζρα ιταν θ 14θ του Οκτϊβρθ 1582. Αυτό 
ςυνζβθ ζτςι ϊςτε να μθν χρειαςτεί να αλλάξουν όλεσ οι προθγοφμενεσ θμερομθνίεσ. Το 
ίδιο ζγινε και ςτθν Ελλάδα αλλά πολφ αργότερα. Συγκεκριμζνα, θ Ελλθνικι Ρολιτεία 
εφάρμοςε το Γρθγοριανό θμερολόγιο το 1923, ονομάηοντασ τθν 16θ Φεβρουαρίου, 1θ 
Μαρτίου. Ζτςι, θ 1θ Ιουλίου του 1330 του Ιουλιανοφ θμερολογίου ςυμπίπτει με αυτι 
του Γρθγοριανοφ (και άρα δεν χρειάηεται κανζνασ διορκωτικόσ υπολογιςμόσ). Οι 
αναγραφόμενεσ θμερομθνίεσ είναι άρα οι ςωςτζσ και θ αναφορά ςτα φαινόμενα είναι 
ακριβισ (το ίδιο κα ιςχφςει και ςε όλα τα επόμενα φαινόμενα που κα μελετιςουμε 
μζχρι το πζρασ αυτισ τθσ πτυχιακισ εργαςίασ).  
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Τον 14ο αιϊνα θ κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ αλλά και ςτθν Αςία και Αφρικι μπορεί να 
περιγραφκεί με δφο λζξεισ: Μαφροσ Κάνατοσ. Οι απαρχζσ αυτισ τθσ πανδθμίασ 
βουβωνικισ πανϊλθσ βρίςκονται γφρω ςτο 1330 όπου το κλίμα του πλανιτθ άρχιςε 
ξαφνικά να ψφχεται (αυτι θ περίοδοσ ονομάηεται από τουσ ιςτορικοφσ «Μικρι 
Παγετϊδθσ Εποχι»). Ξεκινϊντασ από τθν Ινδία, θ πανοφκλα εξαπλϊκθκε γριγορα ςτθν 
Κίνα ςκοτϊνοντασ εκατομμφρια. Μζςω τθσ «Χρυςισ Ορδισ» , τον ςτρατό των 
Μογγόλων δθλαδι που κυριαρχοφςε ςε όλθ ςχεδόν τθν Αςία εκείνθ τθν εποχι, 
μεταφζρκθκε το 1346 ςε ζνα λιμάνι τθσ Γζνοβασ, ςτα παράλια τθσ Κριμαίασ, τθ 
Φεοντοςίγια. Από εκεί εξαπλϊκθκε ςε Ευρϊπθ (μζςω Κωνςταντινοφπολθσ) και Αφρικι. 
Σε περίοδο ενόσ αιϊνα περίπου, ο Μαφροσ Θάνατοσ λζγεται ότι αποδεκάτιςε το 1/3 του 
Ευρωπαϊκοφ πλθκυςμοφ. Εν μζςω μιασ τζτοιασ καταςτροφισ είναι ευνόθτο να 
υπάρξουν κάποιεσ ακραίεσ αντιδράςεισ. Η κοινωνικι τάξθ κατζρρευςε προσ ςτιγμιν, 
άρχιςαν λεθλαςίεσ και εξεγζρςεισ. Σε όλθ τθν Ευρϊπθ άρχιςαν να εμφανίηονται 
αιρζςεισ, κάποιοι άρχιςαν να αυτομαςτιγϊνονται ι να χορεφουν ζξαλλα ςτουσ 
δρόμουσ. Από τθν άλλθ θ Εκκλθςία κιρυττε ότι το φταίξιμο ζγκειται ςτουσ αιρετικοφσ 
και τουσ Εβραίουσ, αφινοντασ ζτςι τθν Ιερά Εξζταςθ να δρα ανεξζλεγκτα ςτζλνοντασ 
ςτθν πυρά χιλιάδεσ ακϊουσ. Εφκολα βγαίνει το ςυμπζραςμα ότι εν μζςω αυτϊν των 
ςυνκθκϊν θ οποιαδιποτε πρόοδοσ ςτθν τζχνθ και τισ επιςτιμεσ ιταν αδφνατθ. Η 
Ευρϊπθ είχε ιδθ κάνει τα πρϊτα βιματα (όπωσ θ ίδρυςθ Ρανεπιςτθμίων, διάφορα 
τεχνολογικά επιτεφγματα, ειςαγωγι καινοτομιϊν από τθν Ανατολι κ.α.) και ιταν ιδθ 
ζτοιμθ για τθν μετάβαςθ από το ςκοτάδι του Μεςαίωνα ςτο φωσ τθσ Αναγζννθςθσ, 
αλλά αυτι θ μετάβαςθ κα αργοφςε να ζρκει λόγω του μεγζκουσ τθσ καταςτροφισ.  
 

 

Ο Θξίακβνο ηνπ Θαλάηνπ: Πίλαθαο ηνπ Φιακαλδνύ δσγξάθνπ Pieter Brughel. Δθηίζεηαη ζην 

Museo del Prado ηεο Ηζπαλίαο.  Απεηθνλίδεη κε γιαθπξό ηξόπν ηελ θαηάζηαζε ηεο Δπξώπεο 

εθείλεο ηεο πεξηόδνπ. 
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Τθν ίδια εποχι θ Βυηαντινι Αυτοκρατορία βριςκόταν ςε παρακμι. Μετά τθν άλωςθ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ από τουσ Σταυροφόρουσ το 1204, οι Βυηαντινοί αυτοκράτορεσ δεν 
ιταν ςε κζςθ να επαναφζρουν τθν αυτοκρατορία ςτθν παλιά τθσ αίγλθ. Τον 14ο αιϊνα 
θ αυτοκρατορία μειϊκθκε ςε μια μικρι περιοχι γφρω από τθν Κωνςταντινοφπολθ. 
Πταν το 1347 θ πανοφκλα χτφπθςε τθν Κωνςταντινοφπολθ, οι Οκωμανοί Τοφρκοι 
ειςζβαλαν ςτον Ελλαδικό και Βαλκανικό χϊρο. Η Ευρϊπθ, ταλαιπωρθμζνθ από τθν 
πανοφκλα δεν προζβαλλε ςχεδόν καμία αντίςταςθ (προσ το παρόν τουλάχιςτον) και 
ζτςι ο Μαφροσ Θάνατοσ κα ςθμάνει τθν απαρχι τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ.  
Μόνο θ Κωνςταντινοφπολθ αντιςτεκόταν ακόμα (λόγω των διπλϊν τειχϊν τθσ πόλεωσ) 
και ζτςι παρζμεινε ελεφκερθ μζχρι το 1456 όπου και ιρκε θ τελικι τθσ πτϊςθ.  Ραρά 
τθν δυςμενι κατάςταςθ ςτθν οποία βριςκόταν εκείνθ τθν περίοδο το Βυηάντιο, θ 
Κωνςταντινοφπολθ κρατοφςε τθν διακεκριμζνθ τθσ κζςθ ωσ κζντρο πολιτιςμοφ τθσ 
Δφςθσ. Αναφερκικαμε ιδθ ςτθν μεγάλθ πρόοδο των επιςτθμϊν (και ιδίωσ τθσ 
Αςτρονομίασ) που χαρακτθρίηει τθν Βυηαντινι αυτοκρατορία τον 14ο αιϊνα. Οι ιδζεσ 
των Βυηαντινϊν αςτρονόμων όπωσ ο Γεϊργιοσ Ραχυμζρθσ, ο Γρθγόριοσ Χιονιάδθσ 
(ειςιγαγε καινοτόμεσ ιδζεσ από τα Ανατολικά ςφνορα τθσ Αυτοκρατορίασ) και ο 
Θεόδωροσ Μετοχίτθσ  (διδάςκων τθσ Αςτρονομίασ) είναι παραδείγματα επ’ αυτοφ. Δεν 
είναι τυχαίο ότι οι αςτρονομικζσ παρατθριςεισ που είδαμε (αλλά και οι περιςςότερεσ 
από αυτζσ που κα ακολουκιςουν) αναφζρονται ςε αυτι τθ περίοδο. Η αλικεια είναι 
πάντωσ πωσ τόςο ςτο Βυηάντιο αλλά και ςε όλθ τθν Ευρϊπθ του Μεςαίωνα, θ 
μόρφωςθ ιταν ζνα προνόμιο αποκλειςτικά των ευγενϊν και των κλθρικϊν. Αυτόσ είναι 
και ο λόγοσ που οι περιςςότερεσ μαρτυρίεσ βρζκθκαν ςε διάφορεσ μονζσ ανά τθν 
Ελλάδα αλλά και τθν Ανατολία (ςθμερινι Τουρκία). Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που τισ 
περιςςότερεσ φορζσ θ επιςτιμθ διανκίηονταν με τα μυςτικιςτικά χαρακτθριςτικά του 
Χριςτιανιςμοφ. Ραρ’ όλα αυτά, είναι εμφανισ θ άνκθςθ των επιςτθμϊν, που κα βγάλει 
τθν Ευρϊπθ από το επιςτθμονικό τζλμα του Μεςαίωνα. Ρολλζσ ιταν οι φορζσ άλλωςτε 
όπου λόγω κζςεωσ το Βυηάντιο λειτουργοφςε ωσ μεςάηοντασ των ιδεϊν του Αραβικοφ 
κόςμου και του Δυτικοφ Ρολιτιςμοφ.     

Κατά τθν περίοδο 1400 - 1301 π.Χ. υπιρξαν ςυνολικά (και ανά τον κόςμο) 234 θλιακζσ 
εκλείψεισ εκ των οποίων 76 ιταν μερικζσ, 84 ιταν δακτυλιοειδισ, 68 ιταν ολικζσ, και 6 
υβριδικζσ. Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ των εκλείψεων ςε ζνα χρόνο ιταν τζςςερισ και 
εμφανίηεται ςε 6 διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ: 1372 π.Χ., 1354 π.Χ., 1336 π.Χ., 
1332 π.Χ., 1318 π.Χ. και 1307 π.Χ. Από αυτζσ τισ εκλείψεισ ζνα πολφ μικρό ποςοςτό 
είναι καταγεγραμμζνο. Αυτό ςυμβαίνει είτε επειδι θ πορεία τθσ ζκλειψθσ δεν 
περνοφςε από πυκνοκατοικθμζνεσ-πολιτιςμζνεσ περιοχζσ, είτε επειδι θ αρχαιολογικι 
ςκαπάνθ δεν ζχει αποκαλφψει ακόμα κάποια αναφορά ςε κάποιεσ από αυτζσ τισ 
εκλείψεισ. Γενικότερα για τα αςτρονομικά φαινόμενα του παρελκόντοσ, υπάρχουν 
αναφορζσ μόνο ςε περιοχζσ όπου θ Αςτρονομία ζπαιηε ςθμαντικό ρόλο (Βαβυλωνία, 
Κεντρικι Αμερικι, Ευρϊπθ και Κίνα).  
 
Για τισ εκλείψεισ που μελετιςαμε παραπάνω υπάρχουν λεπτομερείσ περιγραφζσ 
(πορεία, διάρκεια, χρόνοσ ζναρξθσ και λιξθσ κτλ) ςτο Παράρτθμα Λ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο 

: ΒΡΟΥΖ ΜΔΣΔΧΡΗΣΧΝ 

(ΓΗΑΣΣΟΝΣΔ ΑΣΔΡΔ) 

 
3.1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζνα από τα ομορφότερα ίςωσ φαινόμενα που μπορεί κάποιοσ να καυμάςει ςτον 
νυκτερινό ουρανό είναι βροχι μετεωριτϊν (ι αλλιϊσ Πεφταςτζρια). Συνικωσ διαρκεί 
λίγα δευτερόλεπτα αλλά παραμζνει παρόλα αυτά ζνα από τα εντυπωςιακά φαινόμενα 
τθσ Αςτρονομίασ. Είναι ίςωσ το μοναδικό αςτρονομικό φαινόμενο το οποίο οι 
άνκρωποι από ανζκακεν κεωροφςαν περιςςότερο ευοίωνο παρά δυςοίωνο (θ ςυνικθσ 
αντιμετϊπιςθ τουσ). Στισ περιςςότερεσ κουλτοφρεσ του κόςμου μάλιςτα, θ παρατιρθςθ 
του ςυνοδεφεται από μια ευχι. Σε πολλζσ μάλιςτα ςυνοδευόταν με κάποιουσ μφκουσ, 
με χαρακτθριςτικότερο παράδειγμα τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ οι οποίοι ςυνζδεςαν 
ολόκλθρο τον ουρανό και τα φαινόμενα του με τθν μυκολογία του. Μποροφμε να 
αναφζρουμε τισ Περςείδεσ, μια βροχι μετεωριτϊν που παρατθρείται από τθν 
αρχαιότθτα και το Ακτινοβόλο θμείο τθσ βροχισ, δθλαδι θ περιοχι του ουρανοφ από 
τθν οποία φαίνεται να ξεκινοφν οι διάττοντεσ, είναι ο αςτεριςμόσ του Ρερςζα, όπωσ 
υποδθλϊνεται και από το όνομα τθσ (όλα τα πρόςωπα του μφκου του Ρερςζα ζχουν 
δϊςει τα ονόματα τουσ ςε αςτεριςμοφσ, τόςο ςτθν αρχαιότθτα όςο και ςιμερα). Η 
εμφάνιςθ των Ρερςειδϊν οφείλεται ςτον κομιτθ Swift-Tuttle, ο οποίοσ περνάει κοντά 
ςτον Ήλιο περίπου κάκε 130 χρόνια και παρατθρικθκε για πρϊτθ φορά το 36 μ.X., 
οπότε και καταγράφθκε ςτα αρχεία τθσ Δυναςτείασ των Xαν, ςτθν Κίνα.  

Ραρατθρθςιακά, ζνασ διάττοντασ αςτζρασ είναι ζνα φωτεινό ςθμείο ςαν αςτζρασ που 
εμφανίηεται ξαφνικά ςτο νυχτερινό ουρανό, κινείται με ταχφτθτα ανιχνεφςιμθ με γυμνό 
μάτι επί λίγα (ςυνικωσ 1 ι 2) δευτερόλεπτα και μετά εξαφανίηεται. Η αλικεια είναι ότι 
ςτθν πραγματικότθτα οι διάττοντεσ αςτζρεσ δεν ζχουν καμιά ςυγγζνεια με τουσ 
«μόνιμουσ» αςτζρεσ του νυχτερινοφ ουρανοφ (μια ςυχνι παρερμθνεία). Ενϊ οι 
δεφτεροι είναι ςυνικωσ πολφ μεγαλφτεροι από ολόκλθρθ τθ Γθ, οι διάττοντεσ είναι 
μικροί μετεωροειδείσ, μικροί ι μεγαλφτεροι κόκκοι διαςτθμικισ ςκόνθσ, που 
προζρχονται ςυνικωσ από κομιτεσ και δεν ξεπερνοφν ςε διαςτάςεισ ζνα ςπυρί ρυηιοφ. 
Το φαινόμενο του διάττοντα αςτζρα παρουςιάηεται όταν οι κόκκοι αυτοί ειςζρχονται 
ςτθν ατμόςφαιρα τθσ Γθσ με τυπικζσ διαπλανθτικζσ ταχφτθτεσ αρκετϊν χιλιομζτρων το 
δευτερόλεπτο. Οι ταχφτθτεσ αυτζσ είναι τζτοιεσ ϊςτε θ τριβι τουσ με τον ατμοςφαιρικό 
αζρα τα κερμαίνει τόςο ϊςτε:                                         

1) Ακτινοβολοφν από μόνα τουσ φωσ ωσ πυρακτωμζνα ςϊματα.                                                         

2) Ιονίηουν τα μόρια και τα άτομα του αζρα ςε ζνα αυλό διαμζτρου μερικϊν δεκάδων 
εκατοςτϊν κατά μικοσ τθσ τροχιάσ τουσ και τα θλεκτρόνια επαναςυνδεόμενα ςτθ 
ςυνζχεια με τα άτομά τουσ εκπζμπουν φωσ. Αυτόσ είναι και ο κφριοσ λόγοσ που γίνεται 
αντιλθπτό το φαινόμενο ενϊ τα ςϊματα είναι τόςο μικρά και κατά κανόνα εξατμίηονται 
από τθ κερμοκραςία και παφουν να υπάρχουν ςε φψοσ ςυνικωσ μεγαλφτερο των 50 
χιλιομζτρων από τθν επιφάνεια τθσ Γθσ. 
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 Επειδι ο ιονιςμόσ και θ επαναςφνδεςθ περιλαμβάνουν επιταχυνόμενα θλεκτρικά 
φορτία, οι διάττοντεσ αςτζρεσ παράγουν ραδιοκφματα που μποροφν να γίνουν 
αντιλθπτά από ραδιοτθλεςκόπια ι ωσ ραδιοπαράςιτα από ραδιοφωνικοφσ δζκτεσ. Το 
ιονιςμζνο ίχνοσ ενόσ διάττοντα ςτθν ατμόςφαιρα μπορεί να διαρκζςει επί αρκετά 
λεπτά.  

Ιδίωσ κατά τισ βροχζσ διαττόντων, δθμιουργείται ζτςι μια λίγο-πολφ ςυνεχισ ιονιςμζνθ 
ηϊνθ κάτω από τθν ιονόςφαιρα ι ςτθν κατϊτερθ ιονόςφαιρα. Η ανάκλαςθ των 
βραχζων ραδιοφωνικϊν κυμάτων από αυτι τθ ηϊνθ ονομάηεται επικοινωνία 
ςκεδάςεωσ μετεϊρων και εξαιτίασ τθσ μπορεί να επιτευχκεί λιψθ μακρινϊν 
ραδιοςτακμϊν. Οι διάττοντεσ αςτζρεσ αποτελοφν το ζνα από τα δφο είδθ μετεϊρων. Το 
άλλο είδοσ είναι οι βολίδεσ, που δθμιουργοφνται από μεγαλφτερουσ μετεωροειδείσ 
(από μερικά τετραγωνικά εκατοςτά ζωσ και τετραγωνικά μζτρα) κι ζτςι μποροφν να 
εκραγοφν από ανομοιογενι κζρμανςθ (και άρα ζντονα διαφορικι διαςτολι) και να 
παραγάγουν ιχο ικανό να ακουςτεί μζχρι το ζδαφοσ, ενϊ μπορεί τμιματά τουσ να 
φκάςουν μζχρι το ζδαφοσ (όπωσ οι μετεωρίτεσ). Αντίκετα, οι απλοί διάττοντεσ είναι 
ακόρυβοι και ποτζ δεν φκάνουν μζχρι τθν επιφάνεια του πλανιτθ μασ. Γενικά οι 
διάττοντεσ αςτζρεσ με φαινόμενο μζγεκοσ φωτεινότερο του -4 ταξινομοφνται ςυνικωσ 
ωσ βολίδεσ.  

Μεγάλθσ ςθμαςίασ είναι θ προζλευςθ τθσ φλθσ των διαττόντων αςτζρων. Πταν ζνασ 
κομιτθσ περάςει κοντά από τθ Γι χάνει ζνα μεγάλο μζροσ τθσ μάηασ του. Λόγω τθσ 
μεγάλθσ αποςτάςεωσ που τθ χωρίηει με τα διάφορα ςϊματα του Ηλιακοφ Συςτιματοσ, 
θ ςκόνθ αυτι μζνει (πρακτικά) ακίνθτθ. Οι βροχζσ διαττόντων παρατθροφνται ακριβϊσ 
όταν οι Γι περάςει από μια περιοχι όπου ζχει αφιςει κατάλοιπα (κατά το δικό του 
πζραςμα) ζνασ κομιτθσ. Αν θ Γι περάςει αρκετά κοντά ςτθν ςκόνθ αυτι, λόγω τθσ 
ελκτικισ δφναμθσ τθσ βαρφτθτασ, τα ςϊματα αυτά ειςζρχονται ςτθν γιινθ ατμόςφαιρα 
και ςυντελοφνται τα φαινόμενα που παρουςιάςαμε προθγουμζνωσ. Ζτςι, οι βροχζσ 
διαττόντων ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνο κομιτθ θ κακεμιά και με ςυγκεκριμζνεσ 
θμερομθνίεσ του ζτουσ κατά τισ οποίεσ θ Γθ διζρχεται από τθν τροχιά του κομιτθ 
(πρόκειται δθλαδι για ζνα περιοδικό φαινόμενο). Είναι οφκαλμοφανζσ ότι θ περίοδοσ 
εμφάνιςθσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ βροχισ διαττόντων (που οφείλεται ςε ζναν 
ςυγκεκριμζνο κομιτθ δθλαδι) είναι ζνασ χρόνοσ. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε χρόνο, 
υπάρχουν εποχζσ όπου παρατθρείται το φαινόμενο, μιασ και ανά τουσ αιϊνεσ ζχουν 
εμφανιςτεί αρκετοί κομιτεσ. Ππωσ και με το φαινόμενο των εκλείψεων, μποροφμε να 
υπολογίςουμε τον τόπο και τον χρόνο των βροχϊν μετεωριτϊν του παρελκόντοσ. Ζτςι, 
είμαςτε ςε κζςθ να αναγνωρίςουμε τισ βροχζσ διαττόντων που αναφζρονται ςε αρχαία 
κείμενα (και άρα ςτα Βυηαντινά κείμενα που κα μελετιςουμε παρακάτω). Αυτό κα γίνει 
ςυγκρίνοντασ τθν θμερομθνία κατά τθν οποία γράφτθκε το κείμενο και τισ θμερομθνίεσ 
κατά τισ οποίεσ παρατθρείται ζντονθ δραςτθριότθτα βροχισ μετεωριτϊν.  

Στο Παράρτθμα ΛΛ, υπάρχει μια ςυγκεντρωτικι λίςτα όλων των βροχϊν μετεωριτϊν που 
παρατθροφνται κάκε χρόνο. 
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3.3: ΜΑΡΣΤΡΗΔ ΒΡΟΥΖ ΜΔΣΔΧΡΗΣΧΝ  

 

750/6258    25 Ηανοσαρίοσ  
«ὅηη ἐπί ηῆο γελέζεσο Λένληνο, ηνῦ πἰνπ Κσλζηαληίλνπ ηνῦ 

Κνπξσλύκνπ, ηνῦ νὐξάληνπ ρώξνπ ἐδόθνπλ νη ἀζηέξεο 

πάληεο κεηαθηλεῖζζαη θαί θαηαθέξεζζαη δη’ ὅιεο ηῆο 

λπθηόο. Οἰ δέ πεξίγεηνη γηλόκελνη  ἀζξόνλ δηειύνλην. Φαζί 

δέ πνιινί, ὅηη δηά πάζεο ηῆο νἰθνπκέλεο ηό ηνηνῦηνλ  

ἐμαίζηνλ δηεδείθλπην ζέακα.» 

 

764/6279    2 Οκτωβρίοσ  
«θαί ηῆ έμῆο β’ γέγνλελ ηῶλ ἄζηξσλ ἡ θαηέλεμηο.» 

 

4  Ασγούστοσ 1594   

«θαἰ εἰο ηάο δ’ ηνῦ αὐγνύζηνπ κελόο ἐθάλε ιάκςηο κεγάιε 

εἰο ηνλ νὐξαλόλ, δύν ὥξεο λα μεκεξώζε. Καη εἰο ηάο ηβ΄ 

ηνῦ αὐγνύζηνπ, δύν ὥξεο λα μεκεξώζε, ἐγέλεην κεγάιε 

θαί ζθνδξά βξνρή κέ βξνληέο θαί κέ ἀζηξαπέο θνβεξέο, 

θαί ἔβξερελ ὅιελ ηήλ ἡκέξαλ ἐθείλελ, ὥζηε δηεθζάξεζαλ 

θαί πνιιά ἀκπέιηα, ἄπεξ ῆζαλ ἔηνηκα ηνῦ ηξύγνπο. Σά δέ 

ινηπά Κύξηνο νἴδελ.»  
 

 

 

 

 

 

 

Αξηζηεξά: Γθξαβνύξα ηνπ 19
νπ

 αηώλα 

πνπ απεηθνλίδεη ηηο Οξησλίδεο, κηα από 

ηηο ζθνδξόηεξεο (όπσο είλαη εκθαλέο 

άιισζηε θαη από ηελ εηθνλνγξάθεζε) 

βξνρέο κεηεσξηηώλ. 
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Τα παραπάνω κείμενα προζρχονται επίςθσ από τθν τρίτομθ γερμανικι ζκδοςθ  
CRONICA BYZANTINA BREVIORA. Ρροζρχονται από διάφορεσ μονζσ τθσ Ελλάδασ από 
διαφορετικζσ ςτιγμζσ τθσ Βυηαντινισ ιςτορίασ. Ρρόκειται για μαρτυρίεσ βροχισ 
μετεωριτϊν, όπωσ φαίνεται και από εκφράςεισ όπωσ «μετακινεῖςκαι καί 
καταφζρεςκαι». Είναι εμφανισ θ εντφπωςθ που προκάλεςε θ ςφοδρότθτα των 
φαινομζνων από φράςεισ όπωσ «Φαςί δζ πολλοί, ὅτι διά πάςθσ τῆσ οἰκουμζνθσ τό 
τοιοῦτον  ἐξαίςιον διεδείκνυτο κζαμα». Στθν τελευταία μαρτυρία μποροφμε να 
παρατθριςουμε και τθν ςφνδεςθ μεταξφ του φαινομζνου και των καταςτροφϊν που 
ακολοφκθςαν. Ππωσ είδαμε και ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, μια τζτοια ςφνδεςθ ιταν 
ζνα ςφνθκεσ φαινόμενο μζχρι και τον 19ο αιϊνα. Στθν ουςία μεγάλο ρόλο παίηει και θ 
παιδεία του εκάςτοτε χρονικογράφου, μιασ και οι παλαιότερεσ μαρτυρίεσ του 8ου αιϊνα 
(750 και 764) ζχουν μια πιο απλι και ορκολογιςτικι αντιμετϊπιςθ (ωσ ζνα απλό αλλά 
και εντυπωςιακό φαινόμενο) ενϊ τθ μαρτυρία του 1594 διακατζχει μια πιο προλθπτικι 
ςκοπιά.  
 
Ππωσ αναφζρκθκε οι βροχζσ διαττόντων είναι ζνα περιοδικό φαινόμενο και άρα 
μπορεί να προβλεφκεί ι και αντίκετα, να αναγνωριςτεί μια παλαιότερθ που ανικει ςτο 
παρελκόν. Χρθςιμοποιϊντασ τον πίνακα του Παραρτιματοσ ΛΛ μποροφμε να προβοφμε 
ςτθν αναγνϊριςθ του κομιτθ ςτον οποίο οφείλεται το κάκε φαινόμενο από τα 
παραπάνω ξεχωριςτά, ανάλογα με τθν εποχι που παρατθρικθκαν.  
 
Για παράδειγμα το πρϊτο κείμενο αναφζρεται ςτισ Βιργινίδεσ (VIR) που αρχίηουν ςτισ 
25 Ιανουαρίου (τθν θμζρα που παρατθρικθκε το φαινόμενο).  Οι Βιργινίδεσ  είναι μια 
ςειρά από βροχζσ διαττόντων που ξεκινάνε τον Ιανουάριο και τελειϊνουν γφρω ςτα 
μζςα Απριλίου (το φαινόμενο κορυφϊνεται γφρω ςτο Μάρτιο). Χωρίηονται ςε 
υποκατθγορίεσ ανάλογα με το πότε εμφανίηονται. Ζτςι υπάρχουν οι Άλφα, οι Γάμμα, οι 
Ήτα, οι Θιτα, οι Ιϊτα, οι Λάμδα, οι Μι, οι Ρι, οι Ψι Βιργινίδεσ αλλά και οι Βιργινίδεσ του 
Μαρτίου, που προζρχονται κυρίωσ από τον αςτεριςμό τθσ Ραρκζνου και εμφανίηονται 
μεταξφ Φεβρουαρίου και Μαΐου. Η ςυχνότθτα εμφανίςεωσ ενόσ διάττοντα αςτζρα 
είναι ςυνικωσ γφρω ςτουσ δφο μετεωρίτεσ ανά ϊρα. Το Ακτινοβόλο θμείο βρίςκεται 
νοτιοανατολικά από το κζντρο του Λζοντα ςτα τζλθ του Ιανουαρίου και καταλιγει ςτον 
αςτεριςμό τθσ Ραρκζνου ςτα μζςα Μαΐου.   
 
Το δεφτερο κείμενο (2 Οκτωβρίου) αναφζρεται ςτισ Οριωνίδεσ (ORI) που ξεκινάνε 
εκείνθ τθν εποχι. Οι Οριωνίδεσ είναι από τισ γνωςτότερεσ βροχζσ μετεωριτϊν μιασ και 
οφείλονται ςτον κομιτθ του Halley. Ριραν το όνομα τουσ από το ακτινοβόλο ςθμείο 
τουσ που είναι ο αςτεριςμόσ του Ορίωνα. Η κορφφωςθ του φαινομζνου είναι γφρω ςτισ 
21 Οκτωβρίου και θ ςυχνότθτα εμφανίςεωσ του φαινομζνου είναι ςυνικωσ 20 - 25 
μετεωρίτεσ ανά ϊρα ςτο Βόρειο Ημιςφαίριο και  40 – 50 ςτο Νότιο Ημιςφαίριο. Η 
ςυχνότθτα αυτι δεν είναι ςτακερι και μερικζσ φορζσ φτάνει και τουσ 60 ι και 70 
μετεωρίτεσ ανά ϊρα, προάγοντασ το ςε ζνα κακόλα εντυπωςιακό φαινόμενο.   
Ρρόκειται για μια από τισ ςφοδρότερεσ βροχζσ διαττόντων, γεγονόσ που οφείλεται ςτθν 
περιοδικι εμφάνιςθ του κομιτθ του Halley (και άρα με τθν περιοδικι απόκεςθ νζου 
υλικοφ ςτθν περιοχι). Το φαινόμενο τον Οριωνίδων παρατθρείται από τθν αρχαιότθτα 
μιασ και θ πρϊτθ (εγγεγραμμζνθ) εμφάνιςθ του κομιτθ του Halley βρίςκεται ςτισ 25 
Μαΐου 240 π.Χ. Για πρϊτθ φορά ςυνδζκθκε με τον κομιτθ το 1839 από τον 
Αςτροφυςικό E.C. Herrick. 
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Κατά τον 8ο αιϊνα το Βυηάντιο βρίςκεται εν μζςω μιασ κρθςκευτικισ και πολιτικισ 
διαμάχθσ με κζμα τθ λατρεία των εικόνων που ζμεινε ςτθν ιςτορία ωσ Εικονομαχία.     
Η ταχζα άνοδοσ των Αράβων (μιασ νζασ κρθςκείασ που επιςκίαηε τον Χριςτιανιςμό) τθν 
εποχι εκείνθ ζκανε μεγάλθ εντφπωςθ ςτον Δυτικό Κόςμο. Η Εκκλθςία ςτράφθκε κατά 
των ιδίων τθσ των πιςτϊν, κεωρϊντασ τθν άνοδο των Αράβων ωσ τιμωρία από τον Θεό. 
Ρολλοί άρχιςαν να πιςτεφουν ότι φταίει το γεγονόσ ότι οι Χριςτιανοί προςκυνοφςαν ςε 
εικόνεσ των Αγίων και άρα ο Θεόσ τουσ τιμωροφςε ωσ κοινοφσ ειδωλολάτρεσ. Τθσ ιδίασ 
άποψθσ ιταν και ο Λζων ο Γ’, ο πρϊτοσ εικονομάχοσ αυτοκράτορασ του Βυηαντίου.            
Ο Λζων ο Γ’ διζταξε να καταςτραφοφν όλεσ οι εικόνεσ τθσ αυτοκρατορίασ και να 
αντικαταςτακοφν με απλοφσ ςταυροφσ. Οι αντιδράςεισ ιταν κάτι παραπάνω από 
ζντονεσ και θ αυτοκρατορία χωρίςτθκε κυριολεκτικά ςτα δφο. Για παράδειγμα όταν 
ζνασ αξιωματικόσ διατάχκθκε να απομακρφνει τθν εικόνα του Χριςτοφ, που ιταν 
αναρτθμζνθ ςτθ Χαλκι πφλθ των ανακτόρων, προκλικθκε τζτοια ζκρθξθ τθσ λαϊκισ 
οργισ που το εξαγριωμζνο πλικοσ ςκότωςε τον αυτοκρατορικό απεςταλμζνο επί 
τόπου.  Η πολιτικι του Λζοντα του Γ’ ςυνεχίςτθκε μζχρι τν κάνατο του το 780 όπου και 
τον διαδζχτθκε ο γιόσ του Κωνςταντίνοσ ο Σ’,  ο οποίοσ όμωσ ιταν παιδί ακόμα. Τθν 
αυτοκρατορία ανζλαβε θ μθτζρα του Ειρινθ, μια εικονολάτρθσ. Το 786 ςυγκάλεςε μια 
Οικουμενικι Σφνοδο όπου και ψθφίςτθκε και θ αποκατάςταςθ των εικόνων. Ήταν 
μάλιςτα τόςο φανατιςμζνθ εικονολάτρθσ ϊςτε δεν δίςταςε να διατάξει τθν τφφλωςθ 
του ίδιου τθσ του γιοφ (κακιςτϊντασ τον ακατάλλθλο να κυβερνιςει) όταν αυτόσ 
μεγάλωςε και εντάχκθκε με τουσ εικονομάχουσ.   
 

         
 
Αξηζηεξά: Δηθνλνκάρνη θαιύπηνπλ ηελ εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ κε αζβέζηε. Φαιηήξη Υινπληόθ 

(πεξί ην 830). Μόζρα, Ηζηνξηθό Μνπζείν.  

Γεμηά: Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα εηθνλνθιαζηηθήο δηαθόζκεζεο ζην λαό ηεο Αγίαο Δηξήλεο 

ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε: Έλαο απιόο ζηαπξόο επηθάιπςε ηελ εηθόλα ηνπ Υξηζηνύ πνπ ππήξρε 

ζηνλ ζόιν. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Clasm_Chludov.jpg
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Στο τρίτο κείμενο (4 Αυγοφςτου) ζχουμε μια αναφορά ςτθν βροχι διαττόντων ονόματι  
South Aquarids (SIA) ζνα φαινόμενο πλοφςιο ςε ελαφροφσ μετεωρίτεσ, που ςυνικωσ 
είναι καταλλθλότερο για παρατιρθςθ με τθλεςκόπια, αν και μερικζσ φορζσ υπάρχουν 
αρκετά φωτεινά μζλθ για να κάνουν τθν οπτικι και φωτογραφικι παρατιρθςθ δυνατι. 
Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που αναφζρεται ςτισ 4 Αυγοφςτου που ζχουμε και τθν 
κορφφωςθ του φαινομζνου και άρα κα είναι πιο αιςκθτό με το γυμνό μάτι. Άλλωςτε, 
αν και τα τθλεςκόπια ιταν ιδθ γνωςτά εκείνθ τθν εποχι, θ πρϊτθ Αςτρονομικι χριςθ 
τουσ κα ζρκει αργότερα από τον Γαλιλαίο τον 17ο αιϊνα. Το ακτινοβόλο ςθμείο των 
διαττόντων βρίςκεται ςτον αςτεριςμό του Υδροχόου (Aquarius), και κεωρείται ότι 
προιλκαν από τθν διάλυςθ ενόσ κομιτθ που επζφερε δφο νζουσ κομιτεσ, τον Marsden 
και τον Kracht Sungrazing. Ραρατθριςεισ τθσ βροχισ μετεωριτϊν είχαν καταγραφεί 
από τον GL Tupman το 1870, ο οποίοσ ςθμείωςε 65 μετεωρίτεσ μεταξφ 27 Ιουλίου και 6 
Αυγοφςτου. Αργότερα, ο Ronald A. McIntosh κατζγραψε εκ νζου τθν πορεία του 
φαινομζνου, βαςιηόμενοσ ςε ζνα μεγαλφτερο αρικμό παρατθριςεων, μεταξφ των ετϊν 
1926 - 1933. Από τότε υπιρξαν διάφοροι αςτρονόμοι που αςχολικθκαν με το 
φαινόμενο, μζχρι το 1952 όπου θ αςτρονόμοσ Mary Almond προςδιόριςε τόςο τθν 
ακριβι ταχφτθτα όςο και τθν τροχιά των Aquarids. Θεϊρθςε ότι αποτελείται από ζνα 
(κατά τα λεγόμενα τθσ) «ευρφ ςφςτθμα τροχιϊν που πικανότατα ςυνδζεται και 
παράγεται από ζνα εκτεταμζνο ρεφμα.». Αυτι θ κζςθ επιβεβαιϊκθκε το 1954 από το 
Harvard Meteor Project, που μζςω τθσ φωτογραφικισ παρατιρθςθσ των τροχιϊν, 
απζδειξε ότι θ εξζλιξθ τθσ ροισ αυτισ ιταν επθρεαςμζνθ από τον Δία.  
 
Το 1594, θ Ελλάδα βριςκόταν υπό Κατοχι. Η Οκωμανικι Αυτοκρατορία βριςκόταν ςτο 
ηενίκ τθσ, πιζηοντασ ςτον Βορρά τθν Αυςτρία για επζκταςθ των ςυνόρων τθσ (είχε ιδθ 
καταλάβει τθν Ουγγαρία), ενϊ ςτα Ανατολικά επεκτείνονταν ςτισ ορεινζσ εκτάςεισ τθσ 
Καυκάςου και ςτισ περιοχζσ γφρω από τθν Καςπία Θάλαςςα. Αυτό βζβαια, για τθν 
Ελλάδα (αλλά και για τισ άλλεσ υπόδουλεσ περιοχζσ) κα ςιμαινε καταπίεςθ και 
φτϊχεια. Αυτό είναι λογικό επακόλουκο οποιαςδιποτε αυτοκρατορίασ ςτθν ιςτορία 
μια και ςυνικωσ βαςίηοντασ ςε βάρβαρα μζςα για τθν διατιρθςθ τθσ αλλά και τθν 
αμορφωςιά των υποτελϊν τθσ. Μποροφμε να αναφζρουμε επϋ αυτοφ τον κεςμό των 
Γενίτςαρων, ζνα ςϊμα του Οκωμανικοφ ςτρατοφ που βαςιηόταν ςε επιςτράτευςθ των 
παιδιϊν τω Χριςτιανϊν υπθκόων τθσ αυτοκρατορίασ.  
 
Τθν ίδια εποχι ςτθν Ευρϊπθ θ εποχι των Μεγάλων Ανακαλφψεων ςυνεχιηόταν, με τθν 
κατάκτθςθ τθσ Νοτίου Αμερικισ από τθν Ιςπανία και τθσ ςταδιακισ επζκταςθσ ςτθ 
Βόρεια Αμερικι από τουσ Άγγλουσ και Γάλλουσ. Η περίοδοσ μεταξφ τθσ πτϊςθσ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ το 1453 και τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ το 1789 είναι το μεταβατικό 
ςτάδιο μεταξφ του Μεςαίωνα και του «Μοντζρνου Κόςμου». Οι αποικίεσ τθσ Αμερικισ, 
θ αναηωπφρωςθ του καλλιτεχνικοφ πνεφματοσ μζςω ςυγγραφζων όπωσ ο Shakespeare, 
ο Θερβάντεσ και ο Μίλτον αλλά και θ ανάδειξθ μιασ παγκόςμιασ οικονομίασ (Adam 
Smith) κα οδθγιςουν ςτα ςυμβάντα τθσ Γαλλικισ Επανάςταςθσ και κα επιφζρουν μια 
νζα τάξθ πραγμάτων. Η Γαλλικι Επανάςταςθ κα κζςει τισ βάςεισ για τον Διαφωτιςμό 
αλλά και τθν κατάργθςθ τθσ δουλείασ τον 19ο αιϊνα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο 

: ΔΜΦΑΝΗΔΗ ΚΟΜΖΣΧΝ 

 
4.1: ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Στθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα κομιτθσ ςιμαινε εκείνοσ που άφθνε μακριά μαλλιά, ι 
αλλιϊσ ο «καρθκομόων». Από αυτό ονομάςκθκαν και τα ουράνια αυτά ςϊματα που 
παρουςιάηουν φωτεινι ουρά και εμφανίηονται κατά μεγάλα χρονικά διαςτιματα ςτον 
ουράνιο κόλο. Ζτςι ςτθν αρχαιότθτα οι «κομιτεσ» ι οι «αςτέρεσ κομόεντεσ», όπωσ 
λζγονταν από τουσ Ζλλθνεσ, λάμβαναν, πρόςκετα, διάφορα ονόματα - επίκετα ανάλογα 
τθσ όψθσ τουσ όπωσ: ξιφίαι, ακοντίοι, κερατίοι, πωγωνίοι, πυκίοι, διςκοειδείσ, ίππειοι, 
κυπάριςςοι, λαμπαδίαι κ.λπ. Οι αρχαιότερεσ αναφορζσ εμφανίςεωσ ενόσ κομιτθ 
βρίςκονται ςε πιλινεσ πλάκεσ τθσ αρχαίασ Βαβυλωνίασ αλλά και ςτθν αρχαία Κίνα. 
Ππωσ ζχουμε αναφζρει, ςε καιροφσ που επικρατοφςε θ αςτρολογία τα ουράνια 
φαινόμενα κεωροφνταν ότι ιταν οι προάγγελοι όςων ζμελλε να ςυμβοφν. Ζτςι και θ 
εμφάνιςθ ενόσ κομιτθ, ζνα φαινόμενο κακόλα εντυπωςιακό, ιταν ζνα ςθμάδι 
επερχόμενθσ καταςτροφισ. Ρολλζσ φορζσ (και όπωσ κα δοφμε και ςτισ μαρτυρίεσ που 
παρατίκενται παρακάτω) οι άνκρωποι ςυνζδεαν τθν εμφάνιςθ του κομιτθ με άλλεσ 
φυςικζσ καταςτροφζσ όπωσ μια καταιγίδα, μια πυρκαγιά, ζνα ςειςμό ι και τθν ζκρθξθ 
ενόσ θφαιςτείου. Γι’ αυτό και θ περιςταςιακι τουσ εμφάνιςθ προκαλοφςε τον τρόμο 
ςτουσ ανκρϊπουσ, μζχρι και τα τζλθ του 16ου και 17ου αιϊνα (Κζπλερ). Από εκείνθ τθν 
εποχι και μετά, όλα τα αςτρονομικά φαινόμενα απζκτθςαν μια επιςτθμονικότερθ 
προςζγγιςθ. Ραρόλα αυτά οι κομιτεσ ςυνζχιςαν να τρομοκρατοφν τον κόςμο κατά τθν 
εμφάνιςθ τουσ μζχρι και τισ μζρεσ μασ. Ενδεικτικά μποροφμε να αναφζρουμε μια 
ςχετικά πρόςφατθ περίπτωςθ εμφάνιςθσ ενόσ κομιτθ και ςυγκεκριμζνα του κομιτθ 
του Halley το 1910. Πλθ θ ανκρωπότθτα είχε πειςτεί ότι κα πζςει ςτθν Γι. Ρολλοί 
ςυνζδεςαν τθν εμφάνιςθ του κομιτθ με τα εδάφια τθσ Θείασ Αποκάλυψθσ του Ιωάννθ 
(αλλά και άλλων προφθτειϊν) και ζτςι «ορίςτθκε» ότι ςτισ 19 Μαΐου του 1910 και 
μάλιςτα τα ξθμερϊματα κα επζρχονταν ο Αρμαγεδδϊν και κα ακολουκοφςε θ Δευτζρα 
Ραρουςία, όταν τότε ακριβϊσ θ Γθ κα πζρναγε μζςα από τθ πφρινθ ουρά του κομιτθ. 
Μάλιςτα, μπροςτά ςτο επικείμενο τζλοσ, πολλοί ιταν αυτοί που παράτθςαν τισ 
δουλειζσ τουσ και επιδόκθκαν ςε γλζντια ατελείωτα που ζμειναν ςτθν ιςτορία. Ο μόνοσ 
που ζμεινε (τουλάχιςτον φαινομενικά) ατάραχοσ ςτο γενικό πανικό ιταν ο Άλμπερτ 
Αϊνςτάιν ο οποίοσ διλωςε: «Με βεβαιότθτα ςασ λζω πωσ ο κομιτθσ δεν κα 
ςυγκρουςτεί με τθ Γθ». Και χαριτολογϊντασ προςζκετε : «Αν ο κομιτθσ δεν πζςει, κα 
ζχω δίκιο. Αν πάλι πζςει, κανείσ δεν κα ηει για να πει ότι ζκανα λάκοσ».  

Στθν ουςία ο φόβοσ πρόςκρουςθσ ενόσ κομιτθ με τθν Γι δεν είναι τόςο αβάςιμοσ μιασ 
και δεν μπορεί να αποκλειςτεί ποτζ ωσ πικανότθτα. Οι επιπτϊςεισ μιασ πρόςκρουςθσ 
για τθν ανκρωπότθτα κα ιταν καταςτροφικζσ, με μεγαλφτερο παράδειγμα επ’ αυτοφ 
τθν πρόςκρουςθ ενόσ κομιτθ (ι πικανϊσ αςτεροειδι) 65 εκατομμφρια χρόνια πριν, θ 
οποία πρόςκρουςθ κεωρείται ο λόγοσ τθσ εξαφάνιςθσ των Δεινοςαφρων. Επ’ αυτοφ, 
πολλοί ζχουν τθν λανκαςμζνθ εντφπωςθ ότι θ πρόςκρουςθ αυτι κα ιταν αρκετι για να 
εξαφανίςει μεμιάσ όλα τα είδθ ηωισ του πλανιτθ και άρα και τουσ Δεινόςαυροφσ.  
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Στθν πραγματικότθτα, οι άμεςεσ απϊλειεσ μιασ τζτοιασ ςφγκρουςθσ κα πρζπει να ιταν 
μικρζσ. Η οικολογικι καταςτροφι που ακολοφκθςε, επιλκε λόγω του κφματοσ ςκόνθσ 
που κάλυψε τθ Γι για παραπάνω από δφο χρόνια, αλλάηοντασ ριηικά τισ κλιματολογικζσ 
ςυνκικεσ. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που οι μικρότεροι ηωντανοί οργανιςμοί επιβίωςαν 
(ενϊ οι μεγαλφτεροι εκ των πραγμάτων όχι) και άρα θ ηωι ςυνεχίςτθκε. Γενικότερα, 
όπωσ αναφζρκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, θ πρόςκρουςθ ςωμάτων με τθν Γι 
είναι πρακτικά κακθμερινό φαινόμενο. Στθν περίπτωςθ των διαττόντων αςτζρων όμωσ, 
ζχουμε να κάνουμε με ςϊματα μικρισ εμβζλειασ και άρα θ πρόςκρουςθ δεν μπορεί ςε 
καμία περίπτωςθ να ζχει καταςτροφικά αποτελζςματα. Τισ περιςςότερεσ φορζσ 
μάλιςτα τα ςϊματα είναι τόςο μικρά ϊςτε διαλφονται – καίγονται από τθν τριβι τθσ 
ατμόςφαιρασ και άρα δεν φτάνουν καν μζχρι τθν επιφάνεια τθσ Γισ (αν και αυτό δεν 
ςυμβαίνει πάντα). Στθν περίπτωςθ των κομθτϊν όμωσ ζχουμε ςϊματα μεγαλφτερα 
κατά πολλζσ τάξεισ μεγζκουσ και άρα, αν θ τροχιά τθσ Γισ τζμνεται με αυτι του κομιτθ 
και γίνει θ πρόςκρουςθ, το αποτζλεςμα κα είναι καταςτροφικό. Στθν αρχι τθσ ιςτορίασ 
τθσ Γισ θ ςφγκρουςθ τθσ με άλλα ςϊματα ιταν ςυχνό φαινόμενο, μιασ και ακόμα το 
Ηλιακό μασ Σφςτθμα δεν είχε ακόμα πάρει τθν τελικι μορφι του. Υπάρχουν κρατιρεσ 
με διάμετρο χιλιομζτρων ςε πολλά ςθμεία τθσ Γισ που προζρχονται από πρόςκρουςθ 
αςτεροειδοφσ ι κομιτθ. Ο μεγαλφτεροσ κρατιρασ βρίςκεται ςτο Vredefort τθσ Νοτίου 
Αφρικισ, ο οποίοσ ζχει διάμετρο 300 χιλιόμετρα και κεωρείται ότι δθμιουργικθκε 
πάνω από 2000 εκατομμφρια χρόνια πριν. Συγκριτικά μποροφμε να αναφζρουμε τον 
κρατιρα του Chicxulub ςτο Μεξικό ο οποίοσ ζχει ςχεδόν τθν μιςι διάμετρο (φτάνει τα 
180 χιλιόμετρα διάμετρο ςυγκεκριμζνα) και το ςϊμα που τον προκάλεςε κεωρείται 
υπαίτιο τθσ εξαφάνιςθσ των Δεινοςαφρων.  

 

Ο θξαηήξαο ηνπ Barringer ζηελ Αξηδόλα. Έρεη 1186 κέηξα δηάκεηξν θαη ζεσξείηαη όηη 

δεκηνπξγήζεθε 49000 ρξόληα πξηλ. Τπάξρνπλ αξθεηνί θξαηήξεο αλά ηνλ Κόζκν ζαλ θαη απηόλ 

θαη γηα πνιινύο από απηνύο δελ έρνπλ εμηρληαζηεί αθόκα πιήξσο νη ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ηνπο.  

(Πηγή:  D. Roddy και LPI) 
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Η εμφάνιςθ ενόσ κομιτθ είναι ζνα αρκετά ςπάνιο φαινόμενο και μάλιςτα οι κομιτεσ 
δεν είναι ορατοί ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ τροχιάσ τουσ. Οι κομιτεσ είναι λαμπροί 
μόνο όταν περνοφν από το κοντινότερο προσ τον Ήλιο ςθμείο τθσ τροχιάσ τουσ, το 
περιιλιο, ενϊ παφουν να είναι το ίδιο ευδιάκριτοι ςτο μακρινότερο από τον Ήλιο 
ςθμείο των ζκκεντρων τροχιϊν τουσ, δθλαδι ςτο αφιλιο. Η προζλευςθ των κομθτϊν 
ζγκειται ςε ζνα νζφοσ μικρϊν ςωμάτων με το οποίο το πλανθτικό μασ ςφςτθμα 
περιβάλλεται (γνωςτό ωσ νζφοσ του Oort). Η εμφάνιςθ ενόσ κομιτθ οφείλεται ςτισ 
βαρυτικζσ παρζλξεισ από άλλα ςϊματα του νζφουσ του Oort ι από γειτονικοφσ 
αςτζρεσ. Λόγω τθσ δράςθσ αυτϊν των δυνάμεων υπάρχει θ πικανότθτα ζνα ςϊμα να 
αλλάξει τροχιά και να αποκτιςει μια άλλθ που περνάει κοντά από τον Ήλιο.  Υπό 
κανονικζσ ςυνκικεσ κα ακολουκιςει μια εμφάνιςθ ςτθν εςωτερικι περιοχι του 
θλιακοφ ςυςτιματοσ, και ακολοφκωσ κα  επανζλκει και πάλι ςτο νζφοσ του Oort.                             
Οι κομιτεσ αποτελοφνται από φλθ που πικανότατα ανικει ςτο αρχικό θλιακό 
νεφζλωμα, θ πρωταρχικι ςφνκεςθ τθσ οποίασ ιταν παγωμζνα αζρια και ςκόνθ 
(μοντζλο τθσ "βρϊμικθσ χιονόμπαλασ" ). Κατά κανόνα είναι ςϊματα πορϊδθ, ςτο 
εςωτερικό των οποίων υπάρχουν ουςίεσ ςε ςτερεά κατάςταςθ (ενϊ υπό κανονικζσ 
ςυνκικεσ κα ιταν αζρια) λόγω τθσ μεγάλθσ πίεςθσ και τθσ μικρισ κερμοκραςίασ.               
Κατά τθν κίνθςθ ενόσ κομιτθ προσ τον Ήλιο, θ αφξθςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ που 
προςπίπτει ςτθν επιφάνεια του επιφζρει και μια αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ των 
επιφανειακϊν ςτιβάδων του κομιτθ, με αποτζλεςμα να αρχίςουν να εξαερϊνονται τα 
ςτερεοποιθμζνα αζρια που βρίςκονται μζςα ςτισ κυψελίδεσ του. Κατά τθν εκτόνωςθ 
των αερίων αυτϊν κρυμματίηονται τα ςτερεά τοιχϊματα των κυψελίδων και 
απελευκερϊνεται ςκόνθ. Από αυτι τθ διαδικαςία προζρχονται και τα διαφορετικά 
μζρθ που απαρτίηουν τον κομιτθ, τα οποία είναι: 

 

Οι δε ουρζσ των κομθτϊν διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ:  

α) ςτισ ουρζσ του τφπου Ι (ουρζσ πλάςματοσ ι ιόντων – ion tails), που ζχουν ςχιμα 
ευκφγραμμο και διευκφνονται κατά τθν προζκταςθ τθσ επιβατικισ ακτίνασ που ςυνδζει 
τον Ήλιο με τον κομιτθ και  

β) ςτισ ουρζσ του τφπου ΙΙ (ουρζσ ςκόνθσ – dust tails), που ζχουν ςχιμα καμπφλο.  

->Το περίβλθμα ι αλλιϊσ κόμθ (coma) 
του κομιτθ, που είναι το νζφοσ που 
ςχθματίηεται και περιτριγυρίηει τον   

 ->πυρινα (nucleus) του κομιτθ, που 
είναι το αρχικό ςϊμα. Ο πυρινασ και θ 
κόμθ αποτελοφν τθν 

->κεφαλι (head) του κομιτθ,  

->ενϊ θ ουρά του κομιτθ (tail) είναι θ 
επιμικυνςθ τθσ κόμθσ όταν αυτόσ 
φκάςει ςε απόςταςθ μικρότερθ από 5 
AU από τον Ήλιο. 

Οι δε ουρζσ των κομθτϊν διακρίνονται 
ςε δφο κατθγορίεσ:  

α) ςτισ ουρζσ του τφπου Ι (ουρζσ 
πλάςματοσ ι ιόντων – ion tails), που 
ζχουν ςχιμα ευκφγραμμο και 
διευκφνονται κατά τθν προζκταςθ τθσ 
επιβατικισ ακτίνασ που ςυνδζει τον 
Ήλιο με τον κομιτθ και  

β) ςτισ ουρζσ του τφπου ΙΙ (ουρζσ 
ςκόνθσ – dust tails), που ζχουν ςχιμα 
καμπφλο.  
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Συχνά ςυναντάται το φαινόμενο κατά το οποίο ο ίδιοσ κομιτθσ αναπτφςςει ταυτόχρονα 
δφο ουρζσ, μία του τφπου Ι και μία του τφπου ΙΙ (κάποιεσ φορζσ και περιςςότερεσ όπωσ 
κα δοφμε και ςε μία από τισ αναφορζσ παρακάτω). Σιμερα γνωρίηουμε ότι θ ανάπτυξθ 
τθσ ουράσ των κομθτϊν οφείλεται ςτθν πίεςθ που εξαςκεί ο θλιακόσ άνεμοσ πάνω ςτο 
υλικό που εξαερϊκθκε από τον κομιτθ, ενϊ θ καμπφλθ ουρά (ουρά ςκόνθσ) οφείλεται 
ςε ςωματίδια ςκόνθσ και πάγου, τα οποία, λόγω τθσ μικρισ ςχετικισ ταχφτθτασ τουσ ωσ 
προσ τθν κεφαλι του κομιτθ, παραμζνουν πλθςίον τθσ περιοχισ που παριχκθςαν και 
επομζνωσ διαγράφουν τθν καμπφλθ τροχιά του κομιτθ γφρω από τον Ήλιο. Το μικοσ 
τθσ ουράσ ςκόνθσ μπορεί να φτάςει μερικζσ δεκάδεσ εκατομμυρίων χιλιόμετρα. Η 
ευκφγραμμθ ουρά (ουρά πλάςματοσ) οφείλεται ςτθν παγίδευςθ μοριακϊν ιόντων τθσ 
κόμθσ (κυρίωσ μονοξειδίου του άνκρακα) από το μαγνθτικό πεδίο του θλιακοφ ανζμου. 
Το μικοσ τθσ ουράσ πλάςματοσ είναι δυνατόν να φτάςει τισ μερικζσ εκατοντάδεσ 
εκατομμυρίων χιλιόμετρα. Γενικά θ διάμετροσ του πυρινα των κομθτϊν κυμαίνεται 
μεταξφ 1-100 km αλλά ςυνικωσ ζχει τιμζσ γφρω ςτα 10 km. Η μάηα τουσ κυμαίνεται 
μεταξφ των τάξεων μεγζκουσ 1014 με 1020 gr, δθλαδι είναι τθσ τάξθσ των τζρρα-τόνων. 
Η διάμετροσ τθσ κόμθσ ενόσ κομιτθ μεταβάλλεται με τθν απόςταςθ του κομιτθ από 
τον Ήλιο. Το ίδιο ςυμβαίνει και με το μικοσ τθσ ουράσ ενόσ κομιτθ. Για παράδειγμα θ 
μζςθ τιμι του μικουσ τθσ ουράσ ενόσ κομιτθ που είναι ορατι με γυμνό μάτι είναι τθσ 
τάξθσ των 105-106 km, ςε οριςμζνεσ όμωσ περιπτϊςεισ το μικοσ τθσ ουράσ πλάςματοσ 
μπορεί να υπερβεί τα 150×106 km. 

Επειδι οι τροχιζσ των κομθτϊν είναι παραβολικζσ (μιασ και θ τροχιά τουσ ςχθματίηεται 
από τισ βαρυτικζσ ζλξεισ των διαφόρων ςωμάτων του Ηλιακοφ Συςτιματοσ) κα 
περάςουν κάποτε από το περιιλιο τθσ τροχιάσ τουσ και ζπειτα κα αρχίηουν να 
απομακρφνονται. Σε αυτι τθ φάςθ τθσ κίνθςθσ τουσ ζχουμε τα ίδια φαινόμενα αλλά 
επαναλαμβάνονται κατά τθν αντίςτροφθ φορά. Ενϊ δθλαδι, αρχικά, ο κομιτθσ χάνει 
τθν ουρά του, ςτθ ςυνζχεια διαχζεται θ φλθ τθσ κόμθσ ι ςυμπυκνϊνεται και πάλι ςτθν 
επιφάνεια του πυρινα και ζτςι απομζνει και πάλι μόνον ο πυρινασ του. Αυτό δεν 
ςθμαίνει όμωσ ότι απζκτθςε και τθν αρχικι του μάηα, διότι το τμιμα το οποίο 
τροφοδότθςε τθ δθμιουργία τθσ κόμθσ και τθσ ουράσ του κομιτθ ζχει χακεί. Ππωσ 
περιγράφκθκε ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, όταν θ τροχιά του κομιτθ τζμνει τθν τροχιά 
τθσ Γθσ, τότε κάκε φορά που θ Γθ διζρχεται από το ςθμείο τομισ (μόλισ περάςει ζνασ 
χρόνοσ δθλαδι) εμφανίηεται το φαινόμενο των διαττόντων αςτζρων, που είναι το 
υλικό από τθν κόμθ του κομιτθ που ειςζρχεται ςτθν ατμόςφαιρα τθσ Γθσ, κερμαίνεται 
από τθν τριβι, πυρακτϊνεται και αφινει πίςω του ζνα φωτεινό ίχνοσ.  

Κάποιεσ φορζσ, ο κομιτθσ διζρχεται από τθν εςωτερικι περιοχι του θλιακοφ 
ςυςτιματοσ και πλθςιάηει αρκετά κάποιο πλανιτθ, με αποτζλεςμα θ βαρυτικι ζλξθ του 
πλανιτθ να μεταβάλει τθν τροχιά του κομιτθ από παραβολικι ςε ελλειπτικι (δθλαδι 
ςε μια κλειςτι τροχιά). Στθν περίπτωςθ αυτι, ςυνεπϊσ, ο κομιτθσ πλζον ακολουκεί 
ελλειπτικι τροχιά γφρω από τον Ήλιο και γίνεται πλζον ζνασ περιοδικόσ κομιτθσ. 
Υπάρχουν αρκετοί περιοδικοί κομιτεσ όπωσ του Encke, του Biela αλλά και ο κομιτθσ 
του Halley (ο γνωςτότεροσ ίςωσ περιοδικόσ κομιτθσ, τθν εμφάνιςθ του οποίου κα 
μελετιςουμε ςε μία από τισ μαρτυρίεσ που ακολουκοφν). Κατά τθν προςζγγιςθ ενόσ 
κομιτθ προσ ζναν πλανιτθ ι και τον Ήλιο, υπάρχει θ δυνατότθτα να αναπτυχκοφν τόςο 
ζντονεσ παλιρροιογόνεσ δυνάμεισ, ϊςτε να προκλθκεί διάλυςθ του πυρινα του κομιτθ, 
γεγονόσ που μεταβάλλει τον κομιτθ ςε ζνα ςμήνοσ μετεωροειδϊν.  
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Οι περιοδικοί κομιτεσ διακρίνονται, ςυνικωσ, ςε δφο ομάδεσ, δθλαδι ςτουσ 
περιοδικοφσ κομιτεσ βραχείασ περιόδου (με περίοδο μικρότερθ από 150 ζτθ), και τουσ 
περιοδικοφσ κομιτεσ μακράσ περιόδου (με περίοδο μεγαλφτερθ των 150 ετϊν). Σιμερα 
υπάρχουν πάνω από 250 καταγεγραμμζνοι περιοδικοί κομιτεσ και μάλιςτα θ 
περιοδικότθτα μερικϊν από αυτοφσ δεν είναι ςτακερι. Γενικότερα, τα ςτοιχεία τθσ 
τροχιάσ ενόσ κομιτθ δεν παραμζνουν ςτακερά, αλλά μεταβάλλονται εν γζνει με το 
χρόνο. Μποροφμε να αναφζρουμε ωσ παράδειγμα τθν περίοδο του κομιτθ του Encke, 
ο οποίοσ είναι περιοδικόσ κομιτθσ βραχείασ περιόδου. Ζχει μάλιςτα τθν μικρότερθ 
περίοδο από όλουσ τουσ γνωςτοφσ περιοδικοφσ κομιτεσ, αφοφ εμφανίηεται μόλισ κάκε 
3,3 χρόνια και θ περίοδοσ του ελαττϊνεται διαρκϊσ με ζναν ρυκμό τθσ τάξεωσ των 2.5 
θμερϊν ανά αιϊνα. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται, ςυνικωσ, ςτισ παρζλξεισ που 
δθμιουργοφνται κατά τθν κίνθςθ του κομιτθ δια μζςου τθσ ηϊνθσ των αςτεροειδϊν. 
Κατά πολφ δραςτικότερεσ όμωσ είναι οι μεταβολζσ που υφίςτανται τα ςτοιχεία τθσ 
τροχιάσ ενόσ κομιτθ, όταν ςυμβεί να διζλκει κοντά από τουσ μεγάλουσ πλανιτεσ. 
Υπάρχουν όμωσ και περιπτϊςεισ όπου θ περίοδοσ ενόσ κομιτθ αλλάηει δραςτικά όπωσ 
ο κομιτθσ του Brooks, του οποίου θ περίοδοσ μειϊκθκε από 29 ςε 7 ζτθ, λόγω τθσ 
διζλευςισ του ςε μικρι απόςταςθ από τον Δία κατά το ζτοσ 1886, ι ο κομιτθσ Hale-
Bopp ο οποίοσ μεταβλικθκε από 4200 ςε 2380 χρόνια κατά τθν πρόςφατθ διζλευςι 
του από το περιιλιο τθσ τροχιάσ του, το 1997.  

Στα παρακάτω τρία (και τελευταία) κεφάλαια αυτισ τθσ εργαςίασ, κα μελετιςουμε 
μαρτυρίεσ εμφανίςεων τριϊν διαφορετικϊν κομθτϊν, όπου και κα επιμείνουμε  
ιδιαίτερα ςτθν μεγάλθ εντφπωςθ που προκάλεςαν, αλλά και τθν ιςτορικι ςθμαςία τθσ 
εμφανίςεωσ τουσ.  

                
Σάπεηαο ηνίρνπ ηνπ Bayeux. Απεηθνλίδεη ηελ ζηέςε ηνπ Harold II θαη ηελ εκθάληζε ηνπ 

θνκήηε ηνπ Halley ην 1066. Ζ εκθάληζε ηνπ θνκήηε ζεσξήζεθε δπζνίσλν ζεκάδη γηα 

ηνλ βαζηιηά θαη όλησο, ιίγν αξγόηεξα εθζξνλίζηεθε από ην Γνπιηέικν ην Καηαθηεηή.   
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4.2: Ο ΚΟΜΖΣΖ ΣΟΤ HALLEY TO 1456 

 

 
 

Μεζαησληθόο πίλαθαο πνπ απεηθνλίδεη δύν(!) θνκήηεο θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ηνπο ζπλέπεηεο, 

δειαδή ηε βξνρή αίκαηνο, κεηαιιάμεηο (δηθέθαιν κνζράξη) θαη αξξώζηηεο. Υξνλνινγείηαη ην 

1456 θαη είλαη από κηα πεξηνρή όπνπ εκθαλίζηεθε ν θνκήηεο ηνπ Halley. 

 

«Έηνπο ἀπό θηήζεσο θόζκνπ οιμδ κελί Μαΐῳ ηξίηῳ ἔηεη 

ηῆο ὐπό ηῶλ Σνύξθσλ ἀιώζεσο ηῆο κεγάιεο πόιεσο ηνῦ 

Κσλζηαληίλνπ, ἐθάλεη ἀζηήξ ἐπί ηάο ἀλαηνιάο θαπλίδσλ 

ἡκέξαο θαη λπθηόο ἐθ’ ὅιαο ἡκέξαο ι’. ‘Δλ δέ ηό ἐπηόλ ἔηνο 

ἐγέλνλ ζαλαηηθά κεγάια θαί ινηκνί, θαί θαηαπνληηζκνί 

θαηά ηόπνλ, θαί ιεειαζίαη θαί επηδξνκαί ἀζεβώλ Σνύξθσλ 

ἐπη ηάο λήζνπο, ὥζηε θαί ἐξξεκσζῆλαη ηέιενλ πνιιάο ἐμ 

απηώλ, θαί θαηαπνληηζζῆλαη θαί ηξία ὁλνκαζηί θάζηξα 

ζύκςπρα εἰο ηνλ βπζόλ, εἰο ηό ξεγάηνλ ηῆο πεξί ηελ δύζηλ 

Νεαπόιεσο. ‘Δλ δε ηῇ Ρόδῳ θαη Κξήηε ηνζνῦηνλ 

ἀπεθξάηεζελ ὁ ζάλαηνο.» 
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Το παραπάνω απόςπαςμα είναι μζροσ μιασ ςειράσ χειρόγραφων που βρζκθκαν ςε 
διάφορα μοναςτιρια τθσ Ράτρασ εν μζςω των παλαιογραφικϊν ερευνϊν που ζγιναν τα 
ζτθ 1968 - 1972 και 1976 - 1978. Συνολικά βρζκθκαν 68 χειρόγραφα των οποίων οι 
χρονολογίεσ εκτείνονται από τον 13ο ζωσ και τον 20ο αιϊνα. Τα κζματα που 
πραγματεφονται είναι κυρίωσ κεολογικά αλλά υπάρχουν και κάποια ιςτορικά (όπωσ το 
παραπάνω) αλλά και μουςικά.  
 
Χρονολογείται γφρω ςτθν εποχι τθσ αλϊςεωσ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ και γενικά 
αναφζρεται ςτισ διάφορεσ καταςτροφζσ που ζγιναν είτε από Τοφρκικεσ λεθλαςίεσ είτε 
από φυςικά φαινόμενα. Από τθν περιγραφι του αςτρονομικοφ φαινομζνου που 
αναφζρεται ςτο κείμενο, μποροφμε να βγάλουμε το ςυμπζραςμα ότι πρόκειται για 
κομιτθ (ςυγκεκριμζνα θ λζξθ καπνίηων και το ότι το φαινόμενο είχε περατωμζνθ 
διάρκεια). Μποροφμε να παρατθριςουμε και εδϊ ότι ςτο κείμενο αναφζρονται 
ςυνδυαςτικά τρόπον τινά οι καταςτροφζσ και τα φονικά με τθν εμφάνιςθ του κομιτθ. 
 
Επειδι θ εμφάνιςθ του κομιτθ το 1456 ςυνζπεςε ςχεδόν με τθν άλωςθ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ (1453) είναι λογικό να αντιμετωπίςτθκε με μια κάποια 
δειςιδαιμονία από τον Χριςτιανικό κόςμο ο οποίοσ ςυνζδεε ςυχνά τα αςτρονομικά 
φαινόμενα με επικείμενεσ καταςτροφζσ. Αίτιο αυτισ τθσ πρόλθψθσ εκτόσ από τθν 
γενικότερθ άγνοια του μεςαίωνα είναι και θ κοςμολογία που προιγαγε θ Εκκλθςία. 
Ριςτι ςτον Αριςτοτζλθ και τον Ρτολεμαίο θ Εκκλθςία προϊκθςε τθν ιδζα ότι θ Γι είναι 
ςτο κζντρο του ςφμπαντοσ και ότι ο ουράνιοσ κόλοσ είναι το ανϊτατο όριο τθσ. Ράνω 
από αυτόν είναι οι άγγελοι που κινοφν τα ουράνια ςϊματα και φυςικά ο Ραράδειςοσ 
και ο ίδιοσ ο Θεόσ. Στθν Κεία Κωμωδία του Δάντθ, θ οποία ςκιαγραφεί τα χριςτιανικά 
πιςτεφω τθσ εποχισ του, αναφζρονται οι τότε γνωςτοί πλανιτεσ (που είναι ορατοί με 
γυμνό μάτι) ωσ τμιμα του Ραράδειςου. Είναι εφκολο να ςυμπεράνουμε ότι κάκε 
αλλαγι ςτθν ουράνια ςφαίρα αποτελοφςε απευκείασ μινυμα από τον ουρανό (και 
μάλιςτα δυςοίωνο) για τουσ ανκρϊπουσ του Μεςαίωνα.  
Ο κομιτθσ του 1456 ιταν ιδιαίτερα λαμπρόσ. Η λαμπρότθτα του προκάλεςε τόςθ 
εντφπωςθ, ϊςτε ο Ράπασ Κάλλιςτοσ ο 3οσ τον αφόριςε και μάλιςτα το γεγονόσ ζμεινε 
ςτθν ιςτορία ωσ:  
«Ο Διάβολοσ, ο Σοφρκοσ και ο κομιτθσ».  
Στθν ουςία ο αφοριςμόσ κεωρείται από πολλοφσ ιςτορικοφσ ωσ μφκοσ γιατί δεν 
φαίνεται πουκενά ςτα αρχεία του Βατικανοφ αλλά παρόλα αυτά αναφζρεται ςτθν 
βιογραφία του Καλλίςτου.   
Ο Κάλλιςτοσ κεϊρθςε τον κομιτθ ωσ οιωνό τθσ πτϊςθσ τθσ Χριςτιανοςφνθσ αφοφ τθν 
εποχι εκείνθ οι Τοφρκοι πολιορκοφςαν το Βελιγράδι το οποίο ιταν το τελευταίο οχυρό 
που κρατοφςε τα ανατολικά ςφνορα τθσ Ευρϊπθσ. Με τθ πτϊςθ τθσ Βυηαντινισ 
αυτοκρατορίασ δεν φαινόταν να υπάρχει καμία δφναμθ να ςταματιςει μια περαιτζρω 
προζλαςθ των Τοφρκων ςτθν Ευρωπαϊκι ενδοχϊρα.   
Η ςφνδεςθ τθσ πτϊςθσ του Βελιγραδίου με τον κομιτθ και τθν πτϊςθ τθσ 
Χριςτιανοςφνθσ είναι κακόλα λογικι αν αναλογιςτοφμε το γεγονόσ ότι θ Δφςθ 
βαςιηόταν πάντα ςτο Βυηάντιο ςτο να κρατά τουσ Μουςουλμάνουσ ςτα ςφνορα τθσ 
Ευρϊπθσ. Για παράδειγμα αναφορικά με τθν μεγάλθ ιττα και τθν πανωλεκρία του 
Βυηαντινοφ ςτρατοφ ςτθν μάχθ του Ματηικζρτ το 1071, θ Δφςθ απάντθςε με τθν 
οργάνωςθ τθσ πρϊτθσ Σταυροφορίασ, αλλά και αυτϊν που κα ακολουκιςουν.  
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Ράντωσ θ ερμθνεία του φαινομζνου από τον Ράπα Κάλλιςτο αποδείχκθκε εςφαλμζνθ 
αφοφ εντζλει θ πολιορκία λφκθκε από Σταυροφόρουσ που θγικθκε ο πάτερ Σηιοβάνι 
ντα Καπιςτράνο (ο οποίοσ ζπειτα ανακθρφχτθκε άγιοσ και τιμάται τθν μζρα τθσ 
απελευκζρωςθσ του Βελιγραδίου με καμπανοκρουςίεσ μζχρι και ςιμερα ςε εκείνεσ τισ 
περιοχζσ). 
Τελικά οι Τοφρκοι αποκροφςτθκαν και απωκικθκαν από τον κόμθ Βλαντ Τζππεσ τθσ 
Βλαχίασ (γνωςτότεροσ ίςωσ από το ζργο του Μπραμ Στόκερ ωσ Κόμθσ Δράκουλασ) και θ 
προζλαςθ τουσ ςε Ευρωπαϊκό ζδαφοσ ζλθξε εκεί και τότε. Αν και αυτό ςιμαινε μια 
ςθμαντικι ιττα για τον Μουςουλμανικό κόςμο, θ Βυηαντινι Αυτοκρατορία είχε 
καταρρεφςει και δεν επρόκειτο να αναβιϊςει ξανά. Για τθν Ελλάδα ειδικότερα κα 
αρχίςει θ εποχι τθσ Τουρκοκρατίασ που κα κρατιςει 400 χρόνια μζχρι τθν Ελλθνικι 
Επανάςταςθ του 1821. Το ίδιο κα ςυμβεί και για άλλεσ περιοχζσ των Βαλκανίων. 
Τθν ίδια εποχι άρχιςε θ Αναγζννθςθ ςτθν Ευρϊπθ, ζνα κίνθμα που κα διαλφςει το 
ςκοτάδι του Μεςαίωνα και κα δϊςει μια νζα πνοι ςτισ τζχνεσ αλλά και ςτισ επιςτιμεσ. 
Η δειςιδαιμονία του Μεςαίωνα κα δϊςει ςιγά - ςιγά τθν κζςθ τθσ ςτο πείραμα και τθν 
ζρευνα. Μποροφμε επ’ αυτοφ να αναφζρουμε τθν μεκεπόμενθ εμφάνιςθ του κομιτθ 
που ζγινε το 1607 όπου και παρατθρικθκε από τον Κζπλερ ζναν από τουσ κεμελιωτζσ 
τθσ ςφγχρονθσ αςτρονομίασ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αξηζηεξά: Ζ πνιηνξθία ηνπ Βειηγξαδίνπ. Σκήκα Οπγγξηθνύ πίλαθα ηνπ 19

νπ
 αηώλα. ηελ κέζε 

ηνπ πίλαθα εκθαλίδεηαη ν πάηεξ Σδηνβάλη ληα Καπηζηξάλν, ν νπνίνο νδήγεζε ηελ ηαπξνθνξία 

γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ πνιηνξθεκέλσλ.   

 

Γεμηά: Ο θόκεο Βιάλη Σέππεο ηεο Βιαρίαο. Γλσζηόο γηα ηελ αηκνδηςή θύζε ηνπ είρε ην 

παξσλύκην «Βιάλη ν Παινπθσηήο». ήκεξα ζεσξείηαη εζληθόο ήξσαο ηεο Ρνπκαλίαο ιόγσ ηνπ 

απνηειεζκαηηθνύ αγώλα ηνπ (αιιά θαη ησλ απνγόλσλ ηνπ) θαηά ησλ εηζβνιέσλ.   
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Ξζρουμε ςιμερα ότι ο κομιτθσ του 1456 δεν είναι άλλοσ από τον κομιτθ του Halley 
(βλζπε Παράρτθμα ΛΛI). Ο κομιτθσ του Halley είναι ο μόνοσ περιοδικόσ κομιτθσ που 
γίνεται αντιλθπτόσ με γυμνό μάτι. Η περιοδικότθτα εμφάνιςθσ είναι τα 79,66 χρόνια και 
ςε κάκε εμφάνιςθ του χάνει περίπου 300 εκατομμφρια τόνουσ από τθν μάηα του. 
Θεωρείται ότι πρωτοεμφανίςτθκε το 722 π.Χ. και ότι  είχε καταγραφεί το 467 π.Χ.  για 
πρϊτθ φορά. Από το 240 μζχρι και το 12 π.Χ. παρατθρικθκε αρκετά διεξοδικά από τουσ 
Κινζηουσ αςτρολόγουσ τθσ δυναςτείασ των Han-shu. Από τότε και ζπειτα είχε 
καταγραφεί θ εμφάνιςθ του από πολλοφσ λαοφσ. Η εμφάνιςθ του το 607 μ.Χ. 
παρατθρικθκε από Βυηαντινοφσ αςτρολόγουσ οι οποίοι τον ονόμαςαν Λαμπαδία λόγω 
τθσ ομοιότθτασ του με φλεγόμενθ δάδα. Η εμφάνιςθ του μπορεί να ςυνδεκεί με αρκετά 
κοςμοϊςτορικά γεγονότα όπωσ θ εμφάνιςθ του το 1066 τθν ςτιγμι που ο Γουλιζλμοσ ο 
κατακτθτισ ζκανε τθν ιςτορικι απόβαςθ ςτθ Μεγάλθ Βρετανία και  ακολοφκθςε  θ 
ςθμαντικι μάχθ του Χάςτινγκσ. Ραρά το γεγονόσ ότι είχε αρκετζσ καταγραφζσ ανά τουσ 
αιϊνεσ, θ περιοδικότθτα τθσ εμφάνιςθσ του κομιτθ ανακαλφφκθκε μόλισ το 1682 από 
τον Άγγλο αςτρονόμο του Greenwich, Edmond Halley, εξ’ ου και θ ονομαςία του. Ο 
Edmond Halley παρατιρθςε τθν ομοιότθτα τθσ κινιςεωσ του κομιτθ του 1682 με 
αυτϊν που καταγράφθκαν παλαιότερα και μπόρεςε να προβλζψει τθν επόμενθ 
εμφάνιςθ του το 1758 όπου θ λαμπρότθτα του κομιτθ ιταν πολφ αμυδρι αλλά παρόλα 
αυτά αρκετι ϊςτε να αποδειχτεί θ κεωρία του. Η λαμπρότθτα του δεν είναι πάντα θ 
ίδια λόγω τθσ αλλαγισ τθσ πορείασ του από τθν Γι. Οι πιο λαμπρζσ του εμφανίςεισ 
ζγιναν το 837 (θ κοντινότερθ απόςταςθ ιταν ίςθ με 10 φορζσ τθν απόςταςθ Γισ-
Σελινθσ) αλλά και αυτζσ των 989, 1301 και 1456. Η τελευταία του εμφάνιςθ ζγινε το 
1986 και κεωρείται πολφ πικανό να μθν επανεμφανιςτεί λόγω μιασ ςφγκρουςθσ του με 
ζνα άλλο ςϊμα. Δεν είναι γνωςτό αν καταςτράφθκε ολοςχερϊσ ι χωρίςτθκε ςε δφο 
κομιτεσ ςτθν οποία περίπτωςθ αναμζνεται να εμφανιςτεί ξανά ςτα μζςα του 2061. 
 

 
 

 

Αξηζηεξά: Βαβπισληαθή πιάθα ηνπ 164 π.Υ. αηώλα πνπ αλαθέξεη ηελ εκθάληζε ηνπ θνκήηε. 

Δθηίζεηαη ζην Βξεηαληθό Μνπζείν. 

 
Γεμηά: Φσηνγξαθία ηνπ θνκήηε από ην πέξαζκα ηνπ ην 1986 

Πεγή: NSSDC's Photo Gallery (NASA) Φσηνγξαθήζεθε ζηηο 

8 Μαξηίνπ ην 1986 από ηνλ W. Liller, Easter Island ελ κέζσ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο: International Halley Watch (IHW) Large 

Scale Phenomena Network 
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4.3: Ο ΜΔΓΑ ΚΟΜΖΣΖ ΣΟΤ 1577 

 

 
 

Ο Μέγαο θνκήηεο ηνπ 1577: Σν θαηλόκελν πξνθάιεζε κεγάιε εληύπσζε εθείλε ηελ 

επνρή ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ αιιά θαη ηεο ιακπξόηεηαο ηνπ. Ζ εκθάληζε ηνπ ζα 

ζεκαηνδνηήζεη θαη ηελ αξρή ηεο Αζηξνλνκίαο σο ζύγρξνλή επηζηήκε. 

 

Νοέμβριος 1577 

 
«αθνδ’ ηόλ κῆλα ηόλ Ννέκβξηνλ, ἐθάλε εἰο ηόλ νὐξαλόλ 

ἄζηξνλ κέ  νὐξάλ κεγάιελ.» 

 

15 Μαρτίοσ 1578 

 

«αθνή, ηόλ κῆλα ηόλ κάξηηνλ εἰο ηάο ηέ, ἐγίλεθε ρηώλ 

ρνληξόλ (!) ὥο θαξύδη θαί ἐθξάηεη κηαλ ὥξαλ…. θαί εἰο ηάο 

ηζ΄ ηνῦ ἀπξηιίνπ κελόο ἐγελέην βξνρή ζθόδξα θαί πνιιή, 

θαί ἐράιαζαλ πνιιά ζπίηηα….. ἐθνβήζεζαλ δε πάληεο 

ιέγνληεο: ἄξα ηη κέγα θαθόλ ἔρνκελ ἰδεῖλ. Γηά ηνῦην ἐθάλε 

πξόηεξνλ ηό ἄζηξνλ…» 
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Τα παραπάνω αποςπάςματα προζρχονται από το βιβλίο CRONICA BYZANTINA 
BREVIORA, μια γερμανικι ζκδοςθ (και ςυνάμα μια ςυλλογι) από Βυηαντινά αλλά και 
μετά-Βυηαντινά χειρόγραφα, προερχόμενα είτε από διάφορεσ μονζσ ςτθν Ελλάδα και 
Μικρά Αςία, είτε από χρονικά των Βυηαντινϊν αυτοκρατόρων. Τα ςυγκεκριμζνα 
αποςπάςματα προζρχονται από τα χρονικά τθσ εποχισ τθσ Τουρκοκρατίασ.  
 
Το 1577 το πολιτικό παραςκινιο τθσ Ευρϊπθσ είχε ειςζλκει ςε μια δαιδαλϊδθ και 
πολφπλοκθ κατάςταςθ που είχε τισ ρίηεσ του το 1517. Τθν χρονιά εκείνθ ο Μάρτιν 
Λοφκερ κάρφωςε ςτθν πόρτα τθσ εκκλθςίασ τισ πομπϊδεισ κζςεισ του κατά τθσ 
καταπίεςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ. Με παραςκινιο τισ 
επεκτατικζσ βλζψεισ μιασ παντοδφναμθσ Ιςπανίασ που μόλισ είχε κατακτιςει το 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ Νότιασ Αμερικισ και απειλοφςε τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ, άρχιςε 
ςτθν Ευρϊπθ ζνασ κρθςκευτικό-πολιτικόσ πόλεμοσ που κράτθςε πάνω από 100 χρόνια. 
Εμφφλιοι ξεςποφςαν παντοφ μεταξφ των Κακολικϊν και των Λουκθριανϊν πράγμα που 
οδιγθςε φυςικά ςε διωγμοφσ και μαηικζσ εκτελζςεισ. Σε μια τζτοια εποχι, οι 
οποιεςδιποτε πεποικιςεισ ενόσ ανκρϊπου κα μποροφςαν να αποβοφν πραγματικά 
μοιραίεσ για τθν ηωι του. Πταν ο Κοπζρνικοσ πρότεινε ζνα Θλιοκεντρικό φςτθμα (μια 
υπόκεςθ που ερχόταν ςε αντιπαράκεςθ με τθν αυκεντία του Αριςτοτζλθ και του 
Ρτολεμαίου) φοβοφμενοσ τθν αντίδραςθ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ, ζκρινε ςκόπιμο να 
μθν δθμοςιεφςει τθν κεωρία του πριν από τον κάνατο του το 1543.  

Εκείνθ τθ χρονιά ο προτεςτάντθσ Γιόχαν Κζπλερ ιταν μόλισ 6 χρονϊν όταν θ μθτζρα 
του τον ανζβαςε ςε ζναν λόφο για να δει τον Μζγα Κομιτθ. Ραρά τθν επικυμία του να 
γίνει εφθμζριοσ, κατά το τζλοσ των ςπουδϊν του ο Κζπλερ προτάκθκε για μία κζςθ 
δαςκάλου ςτο Ρροτεςταντικό ςχολείο του Γκρατσ τθσ Αυςτρίασ. Εκεί, ο Κζπλερ άρχιςε 
να αναπτφςςει μία νζα κοςμολογικι κεωρία βαςιςμζνθ πάνω ςτο θλιοκεντρικό 
ςφςτθμα του Κοπζρνικου και με τθ μεγάλθ ςυλλογι των υψθλισ ακρίβειασ 
παρατθρθςιακϊν δεδομζνων του Σφχωνα Μπράχε ςτα χζρια, ο Κζπλερ ιταν ο πρϊτοσ 
που δθμοςίευςε φανερά τισ κζςεισ του, όχι ωσ απλά μια κεωρία αλλά ωσ μια 
επιςτθμονικι πραγματικότθτα. Η Κακολικι Εκκλθςία αντιτζκθκε ςκεναρά, 
καταδικάηοντασ τουσ νόμουσ του Κζπλερ. Ζφταςε μάλιςτα ςτο ςθμείο να καταδικάςει 
ςε κάνατο τθν μθτζρα του κατθγορϊντασ τθν ωσ μάγιςςα. Ο Κζπλερ εργάςτθκε επί 
μινεσ για τθν υπεράςπιςθ τθσ αλλά τελικά χρειάςτθκε να ςχεδιάςει μια απόδραςθ για 
να ςϊςει τθν ηωι τθσ. Μετά από αυτό ο δικόσ του κάνατοσ δεν άργθςε να ζρκει (το 
1963), ο δε τάφοσ του βεβθλϊκθκε δφο χρόνια αργότερα από ςτρατιϊτεσ. 

Οι επιβολζσ τθσ Κακολικισ Εκκλθςίασ (θ εξουςία τθσ οποίασ φαινόταν να απειλείται 
από τισ «αιρζςεισ» που εμφανιηόταν τότε ςτθν Ευρϊπθ) ςτθν επιςτθμονικι ςκζψθ ιταν 
ςφνθκεσ φαινόμενο. Η δομι τθσ Εκκλθςίασ ζχει ωσ βάςθ τθ ςταςιμότθτα, μιασ και οι 
δογματικζσ αντιλιψεισ τθσ δεν ζχουν χϊρο για αντιπαράκεςθ. Αυτό πολφ απλά 
ςθμαίνει  ότι μια καινοφργια κεωρία κα κακιςτοφςε  τθ παλιά ωσ λάκοσ και άρα, 
ςυμπεραςματικά, ότι και θ Εκκλθςία είχε λάκοσ κζςεισ επί του κζματοσ. Αυτό κα είχε 
ωσ αποτζλεςμα ότι θ Εκκλθςία κα ζχανε τθν αξιοπιςτία τθσ και άρα τθν εξουςία τθσ. 
Ππωσ και όλεσ οι  εξουςιαςτικζσ αρχζσ, ζτςι και θ Εκκλθςία, ςε όλθ τθσ τθν ιςτορία, δεν 
δίςταηε να χρθςιμοποιιςει όλα τα δυνατά μζςα για τθν διατιρθςθ τθσ εν λόγω 
εξουςίασ. 



 
43 

Μποροφμε επ’ αυτοφ  να αναφζρουμε και το παράδειγμα του Γαλιλαίου, ο οποίοσ 
ζπειτα από μακρόχρονεσ δίκεσ, υποχρεϊκθκε να ανακαλζςει τισ επιςτθμονικζσ του 
ανακαλφψεισ και να ηιςει το υπόλοιπο τθσ ηωισ του ωσ φυλακιςμζνοσ ςτο ίδιο του το 
ςπίτι.  
Τθν ίδια εποχι ςτθν Ελλάδα, είχαν περάςει ιδθ πάνω από εκατό χρόνια 
Τουρκοκρατίασ. Η Οκωμανικι Αυτοκρατορία εκείνθ τθν εποχι ιλεγχε όλθ τθ Ανατολικι 
Μεςόγειο και ιταν ςτο απόγειο τθσ. Υπιρξαν βζβαια και αρκετζσ ςοβαρζσ ιττεσ. Ππωσ 
αναφζρκθκε, θ επζκταςθ τθσ Αυτοκρατορίασ προσ τον Βορρά ςταματοφςε ςτθν περιοχι 
των Βαλκανίων. Ρολλζσ προςπάκειεσ των Τοφρκων να διειςδφςουν περιςςότερο 
απζτυχαν, κυρίωσ λόγω τθσ αντίςταςθσ που προζβαλε θ Αυςτρία. Το 1571 ο Τουρκικόσ 
ςτόλοσ υπζςτθ πανωλεκρία ςτθν Ναφπακτο (οι Δυτικι τθσ ζδωςαν τθν ονομαςία  
Lepanto) πολεμϊντασ τουσ Ιςπανοφσ. Ταυτόχρονα, ςτθν Ανατολι οι ςυνεχείσ αψιμαχίεσ 
με τθν Ρερςία αλλά και με τθν ανερχόμενθ δφναμθ τθσ ωςίασ, δυςκόλευαν τθν 
ςυνοριακι επζκταςθ. Αυτό για τουσ υπόδουλουσ λαοφσ ςιμαινε περαιτζρω πίεςθ είτε 
οικονομικά είτε ςε μορφι επιςτρατεφςεων.  
Μποροφμε να παρατθριςουμε ςτο δεφτερο κείμενο τθν δειςιδαιμονία και το χαμθλό 
μορφωτικό επίπεδο που επικρατοφςε ςτον μεςαίωνα. Επειδι θ εμφάνιςθ του κομιτθ 
κράτθςε αρκετζσ θμζρεσ προκάλεςε μεγάλθ αίςκθςθ ςτον ελλαδικό χϊρο αλλά και 
ςτθν Ευρϊπθ γενικότερα. Ραρατθροφμε ότι οι ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν 

(με μεγάλθ διάρκεια και ςφοδρότθτα) κεωρικθκαν αποτζλεςμα τθσ εμφάνιςθσ του κομιτθ.           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αξηζηεξά: Σν ύκπαλ ηνπ Πηνιεκαίνπ: Ζ Γή ζην θέληξν ηελ νπνία πεξηβάιεη αέξηνο θαη πύξηλνο 

δίζθνο θαη έπεηηα νη ηόηε γλσζηνί πιαλήηεο θαη αζηεξηζκνί. 

 

Γεμηά:  Πνξηξαίην ηνπ Γηόραλ Κέπιεξ από άγλσζην θαιιηηέρλε. Ζ λέα ηνπ ζεσξία 

νινθιεξώζεθε ην 1606 θαη δεκνζηεύζεθε ην 1609 κε ηνλ ηίηιν Astronomia Nova, πνπ ζεκαίλεη 

«Ζ Νέα Αζηξνλνκία» 
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Ο κομιτθσ του 1577 (τωρινό κωδικό όνομα C/1577 V1) ακολοφκθςε πορεία πολφ 
κοντινι με αυτιν τθσ Γθσ. Ρζρα από τθν μεγάλθ λαμπρότθτα και το μζγεκοσ του θ 
μεγάλθ του ςθμαςία ςτθν Αςτρονομία είναι ότι είναι το πρϊτο αςτρονομικό φαινόμενο 
που παρατθρικθκε με κάποιο επιςτθμονικό ενδιαφζρον. Η εμφάνιςθ του προκάλεςε 
μεγάλθ εντφπωςθ και είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ςυγγραφι πολλϊν βιβλίων για το 
φαινόμενο (Η τυπογραφία ιταν ςχετικά καινοφργια πρακτικι για τθν ζκδοςθ βιβλίων 
αλλά παρόλα αυτά θ μαηικι παραγωγι είχε ιδθ αρχίςει).  
Μαρτυρίεσ τθσ εμφάνιςθσ του βρζκθκαν ςχεδόν ςε όλθ τθν Ευρϊπθ αλλά ςθμειϊκθκαν 
και ςτθν Κίνα και Ιαπωνία επίςθσ. Η πορεία του καταγράφθκε και μελετικθκε 
διεξοδικότατα από τον Δανό αςτρονόμο Τφχωνα Μπράχε. Οι παρατθριςεισ του τον 
οδιγθςαν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι κομιτεσ και κατ’ επζκταςθ όλα τα ουράνια ςϊματα 
κινοφνται πάνω από τθν ατμόςφαιρα τθσ Γισ. Χρθςιμοποιϊντασ ζνα γεωκεντρικό 
ςφςτθμα κατζγραψε τθν κζςθ του κομιτθ ςτον ουράνιο κόλο κακ’ όλθ τθν διάρκεια 
του φαινομζνου (74 μζρεσ ςυγκεκριμζνα). Ζπειτα παρζδωςε κάποιεσ παρατθριςεισ του 
ςτον μακθτι του Γιόχαν Κζπλερ παροτρφνοντασ τον να υπολογίςει τθ τροχιά του 
πλανιτθ Άρθ. Αυτζσ οι παρατθριςεισ ζδωςαν το ζναυςμα ςτον Κζπλερ να διατυπϊςει 
του γνωςτοφσ τρείσ νόμουσ ποφ κα παίξουν τον ςθμαντικότερο ίςωσ ρόλο ςτθν 
ανάπτυξθ τθσ Αςτρονομίασ. Ζνα άλλο αποτζλεςμα τθσ εμφανίςεωσ του κομιτθ είναι θ 
εγκατάλειψθ τθσ ιδζασ του Αριςτοτζλθ ότι τα ουράνια ςϊματα είναι τζλεια πλαςμζνα 
και ότι οι κινιςεισ τουσ είναι απόλυτα κακοριςμζνεσ. Η απόδειξθ επ’ αυτοφ κα ζρκει 
από τισ παρατθριςεισ του Γαλιλαίου με το τθλεςκόπιο όπου οι κρατιρεσ τθσ Σελινθσ 
και οι κθλίδεσ του Ήλιου πρότειναν το ακριβϊσ αντίκετο. Η εμφάνιςθ του κομιτθ του 
1577 ςθματοδοτεί μια νζα εποχι όπου πολλζσ από τισ παλιζσ δοξαςίεσ καταρρίπτονται 
μπροςτά ςτα νζα επιςτθμονικά (και ςτθριγμζνα από ακράδαντα επιχειριματα) 
δεδομζνα. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Αξηζηεξά: Ζ λαπκαρία ηεο Ναππάθηνπ: Μηα λαπκαρία ηζηνξηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνξεία ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Δίλαη επίζεο ε ηειεπηαία λαπκαρία ζηελ ηζηνξία όπνπ ζηα πινία 

ρξεζηκνπνηνύζαλ θνππηά. Γεμηά:  Έλα ζθίηζν ηνπ Σύρσλα Μπξάρε ζηηο ζεκεηώζεηο πνπ θξάηεζε 

θαηά ηελ παξαηήξεζε ηεο πνξείαο ηνπ Μέγα Κνκήηε ηνπ 1577. 
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4.4: Ο ΜΔΓΑ ΚΟΜΖΣΖ C/1743 X1 

 

 

 
 
Ο Μέγαο θνκήηεο ηνπ 1744: Φαίλνληαη νη έμη νπξέο ηνπ ζηνλ νξίδνληα. Πίλαθαο από ην 

βηβιίν ηνπ Amedee Guillemin «Ο θόζκνο ησλ θνκεηώλ» (1877) 

 

 

«1743 Φεβξνπαξίνπ δέθα ὥξα δεθάηε ηῆο ἡκέξαο 

ἔγηλελ ζεηζκόο κέγαο ὁπνῦ δέλ ην ἐζπκήζε ἄλζξσπνο 

ἀπό ηνύο παιαηνύο θαί ἐράιαζαλ κνλαζηήξηα, 

ἐθθιεζίεο, ηδακηά ηῶλ Σνύξθσλ θαί ηα πεξηζζόηεξα 

ζπίηηα ζηα ρσξία. 1744 ἐθάληε ἔλα ἄζηξνλ ηόλ 

Γελάξε θαί ἐθξάηεζελ πνιύλ θαηξόλ θαί ἐθαίλεηνλ 

ὥζάλ ζρῆκα θππαξηζίνπ πάξα πνιύ κεγάιν» 
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Το παραπάνω κείμενο είναι επίςθσ απόςπαςμα από τθν ςειρά χειρογράφων που 
βρζκθκαν ςτθν Ράτρα. Τθσ ίδιασ εποχισ ιταν και άλλεσ ιςτορικζσ αναφορζσ που 
ςφμφωνα με το περιεχόμενο τουσ και το φφοσ τθσ γραφισ τουσ είναι και από άλλα μζρθ 
όπωσ τθ Θεςςαλονίκθ, το Άγιο Προσ, τθν Κωνςταντινοφπολθ και τθ Βλαχία. Τα 
υπόλοιπα αποςπάςματα περιγράφουν και άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ τθσ ίδιασ 
περιόδου όπωσ θ εμφάνιςθ δυνατϊν ςειςμϊν.  
 
Το αςτρονομικό φαινόμενο που περιγράφεται είναι, όπωσ και ςτο χειρόγραφο του 
1456, κομιτθσ (το «ςχιμα κυπαριςίου» είναι ςαφισ αναφορά ςτθν ουρά ενόσ κομιτθ). 
Μποροφμε να παρατθριςουμε τθν ςφηευξθ των φυςικϊν καταςτροφϊν με τθν 
εμφάνιςθ του κομιτθ. Τθν εποχι εκείνθ θ Ελλάδα τελοφςε, όπωσ γνωρίηουμε, ακόμα 
υπό κατοχι. Αν και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ οι επιςτιμεσ άρχιςαν ςταδιακά να ανκοφν, 
λόγω τθσ μεγάλθσ ςυνειςφοράσ του Γαλιλαίου και του Νεφτωνα, ςτθν Οκωμανικι 
αυτοκρατορία (και άρα και ςτθν Ελλάδα) υπιρχε μια κάποια ςταςιμότθτα και 
αδράνεια. Βαςιηόμενθ ςτθν ςτρατιωτικι υπεροχι, θ Οκωμανικι αυτοκρατορία ζδινε 
λίγθ ζωσ κακόλου ςθμαςία ςτθν πνευματικι καλλιζργεια του υπόδουλου λαοφ τθσ, 
μζτρο το οποίο και ιταν απαραίτθτο (δυςτυχϊσ βζβαια) για τθν ςυντιρθςθ τθσ 
δφναμθσ τθσ.  
 
Είναι λογικό λοιπόν θ εμφάνιςθ αυτοφ του μεγάλου κομιτθ να κάνει μια πιο ζντονθ 
εντφπωςθ ςτον Ελλθνικό πλθκυςμό του τότε. Είναι γεγονόσ ότι από το δεφτερο μιςό 
του 18ου αιϊνα, οι Σουλτάνοι τθσ Οκωμανικισ αυτοκρατορίασ προςπάκθςαν να 
αλλάξουν τθν κοινι γνϊμθ τθσ Ευρϊπθσ και να τθν κάνουν πιο ευνοϊκι. Είναι γνωςτό 
ότι οι Ευρωπαϊκζσ δυνάμεισ κεωροφςαν τουσ Τοφρκουσ βάρβαρουσ αλλά λόγω τθσ 
ςτρατθγικισ και δυνατισ κζςθσ τθσ αυτοκρατορίασ ςτθν ανατολικι Μεςόγειο είχαν 
υποχρεωτικά κάποιεσ διπλωματικζσ ςχζςεισ μαηί τουσ. Ραρόλα αυτά  πολλζσ 
επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ τθσ Δφςθσ δεν αποκαλφφκθκαν ςτθν αυτοκρατορία και 
αυτι θ εχκρικι τάςθ κα οδθγιςει ςτθν υποςτιριξθ τουσ ςτθν επικείμενθ επανάςταςθ 
των Ελλινων με κυριότερουσ υποςτθρικτζσ τουσ ϊςουσ που βριςκόταν ςε ςυνεχι 
πόλεμο με τουσ Τοφρκουσ. 
 
Σουλτάνοσ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ εκείνθ τθν εποχι ιταν ο Μαχμοφντ ο 1οσ ο 
επονομαηόμενοσ καμποφρθσ. Η κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα ιταν ςχετικά ιρεμθ και κα 
ςυνεχίςει να είναι για αρκετά χρόνια ακόμα λόγω των ςυνεχϊν πολζμων τθσ Τουρκίασ 
με τθν Ρερςία και τθν ωςία αλλά και τθσ ιπιασ διακυβζρνθςθσ των Σουλτάνων του 
τότε. Στθν ουςία οι αναταραχζσ που κα οδθγοφςαν ςτθν επανάςταςθ του 1821 κα 
αργοφςαν να ζρκουν.     
Ο κομιτθσ που παρατθρικθκε λοιπόν δεν κα μποροφςε να ςυνδυαςτεί και με κάποια 
ςοβαρι καταςτροφι (τουλάχιςτον όςον αφορά τον Ελλαδικό χϊρο). Τθν Μεγαλφτερθ 
εντφπωςθ ςίγουρα κα προκάλεςε το μζγεκοσ του. Αποκαλείται και «Μζγασ κομιτθσ 
του 1744», ονομαςία κακόλα λογικι αν αναλογιςτοφμε ότι διιρκθςε μερικοφσ μινεσ 
(άρχιςε τα τζλθ του 1743) και είναι ο ζκτοσ πιο λαμπρόσ κομιτθσ τθσ ιςτορίασ  (ιταν 
ορατόσ και κατά τθ διάρκεια τθσ μζρασ). Η λαμπρότθτα του ςταδιακά αφξανε μζχρι που  
ζφταςε αυτι τθσ Αφροδίτθσ. Το πιο εντυπωςιακό όμωσ και ςίγουρα πιο παράδοξο είναι 
οι ζξι ουρζσ που απζκτθςε μετά το περιιλιο, φαινόμενο μοναδικό ςτθν ιςτορία. Το 
φαινόμενο αυτό δεν μποροφςε να ερμθνευτεί από τουσ αςτρονόμουσ τθσ εποχισ αν και 
είχαν ιδθ παρατθρθκεί κομιτεσ με περιςςότερεσ από μια ουρζσ.  
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Ακόμα και ςιμερα δεν ζχει εξιχνιαςτεί ο λόγοσ τθσ εμφάνιςθσ των ζξι ουρϊν. Κάποιοι 
εικάηουν ότι πρόκειται απλά για αςτρικι ςκόνθ παρόμοια με αυτιν των κομθτϊν West 
και McNaught ενϊ άλλοι ότι είναι αποτζλεςμα τριϊν πθγϊν του πυρινα του κομιτθ 
λόγω τθσ περιςτροφικισ του κίνθςθσ. 
 
Ανακαλφφκθκε από τον αςτρονόμο Jan de Munck τον Νοζμβριο του 1743 ςτο 
Middelburg τθσ Ολλανδίασ. Είναι πιο γνωςτόσ όμωσ με τθν ονομαςία  Klinkenberg-
Chéseaux από τουσ δφο γνωςτότερουσ αςτροφυςικοφσ τθσ εποχισ οι οποίοι τον 
ανακάλυψαν δουλεφοντασ ανεξάρτθτα. Ο  Chéseaux μάλιςτα είναι ο τελευταίοσ 
γνωςτόσ παρατθρθτισ του Βορείου Ημιςφαιρίου (το φαινόμενο ζλθξε ςτισ 9 Μαρτίου 
του 1744). Στο Νότιο Ημιςφαίριο φαίνεται ότι ιταν ορατόσ μζχρι τισ 24 Απριλίου. Το 
ςθμερινό κωδικό του όνομα είναι C/1743 X1. 
 

 
 

 

 

 

Αξηζηεξά: Πνξηξαίην ηνπ Μαρκνύλη ηνπ Κακπνύξε 

(Πεγή: A Series of Portraits of the Emperors of 

Turkey ηνπ John Young).  
 

 

 

 

 

 

 

 

Κάησ: «THE GENTLEMAN'S MAGAZINE» 

Λνλδίλν, Μάξηηνο ηνπ 1744. 

ην πξσηνζέιηδν αλαγξάθεη «On comets, with a 

great illustration» αλαθεξόκελν ζηνλ κεγάιν θνκήηε 

ηνπ 1744. Δκπεξηέρεη ηηο ηόηε εξκελείεο γηα ηνλ 

θνκήηε. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ: 
 
Το άγνωςτο πάντα προκαλοφςε μια αίςκθςθ φόβου αλλά και πάκουσ ςτον άνκρωπο. 
Υπιρξαν φαινόμενα, ςαν αυτά που μελετιςαμε παραπάνω, που τον εξζπλθτταν και του 
δθμιουργοφςαν τθν ανάγκθ να τα καταλάβει και να τα ερμθνεφςει. Είδαμε ότι 
παλαιότερα θ προςζγγιςθ τουσ ιταν κακαρά κεολογικι και ςπάνια επιςτθμονικι. 
Ρολλζσ φορζσ μάλιςτα θ Εκκλθςία ιταν τροχοπζδθ για τθν επιςτθμονικι ανάπτυξθ και 
μάλιςτα πολζμια μερικϊν από τισ ανακαλφψεισ διάφορων επιςτθμόνων. Υπάρχουν 
όμωσ πολλά φωτεινά παραδείγματα, όχι μόνο ςτισ επιςτιμεσ αλλά και ςτθν λογοτεχνία 
και τισ τζχνεσ, που προςπάκθςαν (και κάποιεσ φορζσ τα κατάφεραν) να βγάλουν τον 
κόςμο από το ςκοτάδι. Ζτςι, βιμα προσ βιμα, οι άνκρωποι  προόδευςαν ςε όλουσ τουσ 
τομείσ (εκτόσ ίςωσ από τισ προκζςεισ τουσ).  
Τον 15ο αιϊνα αρχίηει θ εποχι των Μεγάλων Ανακαλφψεων και θ εξερεφνθςθ των νζων 
εδαφϊν. Στα τζλθ του 19ου αιϊνα, όλθ θ Γι είχε ςχεδόν χαρτογραφθκεί και εξερευνθκεί 
(αν και κάποια κομμάτια τθσ ζμειναν απάτθτα μζχρι και τισ μζρεσ μασ ςχεδόν). 
Ζτςι θ προςεδάφιςθ ςτθν Σελινθ το 1969, ιταν ζνα από τα μεγαλφτερα επιτεφγματα 
τθσ ανκρωπότθτασ: Ξαφνικά, θ Γι δεν είναι πλζον το ςφνορο, θ εξερεφνθςθ μπορεί να 
διευρυνκεί περεταίρω. Αυτι είναι άλλωςτε και θ μεγαλφτερθ αιτία για τθν πρόοδο του 
ανκρϊπου, θ ακόρεςτθ δίψα του για γνϊςεισ και εξερεφνθςθ του αγνϊςτου, απόδειξθ 
ότι μζχρι και ςιμερα, με τθν τεράςτια πρόοδο των επιςτθμϊν, ο άνκρωποσ ςυνεχίηει να 
κζτει ερωτιματα και να ψάχνει απελπιςμζνα τισ απαντιςεισ τουσ. Ρολλά ερωτιματα 
βζβαια (κατά ειρωνικό τρόπο είναι και τα πιο ςθμαντικά) δεν χρίηουν απαντιςεωσ και θ 
προςζγγιςθ τουσ παραμζνει κακαρά φιλοςοφικι και μόνο. Κςωσ αυτι να είναι και θ 
μοίρα του ανκρϊπου: Να τον ταλανίηουν αμζτρθτεσ ερωτιςεισ και οι απειροελάχιςτεσ 
απαντιςεισ που ζχει ςτθν διάκεςθ του, το μόνο που καταφζρνουν είναι να τον ωκοφν 
ςε μια ατζρμονθ αναηιτθςθ για περιςςότερεσ. 

 
ηηο 20 Ηνπιίνπ ηνπ 1969, κε ην πξόγξακκα Apollo 11 ηεο NASA πξνζεδαθίζηεθε ε πξώηε 

επαλδξσκέλε απνζηνιή ζηελ ειήλε. Ο Νει Άξκζηξνλγθ ζα είλαη ν πξώηνο άλζξσπνο πνπ ζα 

παηήζεη ην πόδη ηνπ ζηελ ειήλε. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

ΔΚΛΔΗΦΔΗ 

 

Ραρακάτω παρατίκεται μια λίςτα με τισ πλθροφορίεσ που ζχουμε για τισ εκλείψεισ των 
Βυηαντινϊν κειμζνων. Η ζκλειψθ τθσ Σελινθσ του 1330 ιταν μερικι. Οι εκλείψεισ Ηλίου 
ςτισ οποίεσ αναφζρονται τα κείμενα ιταν ολικζσ (και μια δακτυλιοειδισ).  Τα ςτατιςτικά 
αναφζρονται αποκλειςτικά για τθν περιοχι τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Ππωσ κα δοφμε 
παρακάτω, κάποιεσ εκλείψεισ δεν είναι ολικζσ για τθν Κωνςταντινοφπολθ, αλλά για 
γειτονικζσ περιοχζσ μόνο (αυτό φαίνεται και από τθν πορεία τθσ εκλείψεωσ).  Οι 
πλθροφορίεσ ςυλλζχτθκαν από το επίςθμο site τθσ NASA για τισ εκλείψεισ ενϊ θ πορεία 
ςχεδιάςτθκε πάνω ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ Google Earth.   

 

Ζκλειψθ ελινθσ του 1330: χεδιάγραμμα 
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Ζκλειψθ Θλίου του 1330 

Μήθνο.: 41.0344° N 

Πιάηνο.: 28.9861° E 

Μεξηθή έθιεηςε 

Μέγεζνο: 0.997 

 

Γεγνλόο Ζκεξνκελία Ώξα (UT) ύςνο Αδηκνύζην 

Αξρή κεξηθήο 

εθιείςεσο (C1) : 
1330/07/16 15:34:07.1 019.4° 280° 

Μέγηζηε έθιεηςε : 1330/07/16 16:32:41.4 008.7° 289° 

Σέινο κεξηθήο 

εθιείςεσο (C4) : 
1330/07/16 17:26:52.8* -000.7° 297.6° 
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Ζκλειψθ Θλίου του 1333 

Μήθνο.: 40.0723° N 

Πιάηνο.: 22.066° E 

Γαθηπιηνεηδήο έθιεηςε 

Γηάξθεηα: 0m55.8s 

Μέγεζνο: 0.993 

 

Γεγνλόο  Ζκεξνκελία Ώξα (UT) ύςνο Αδηκνύζην 

Αξρή κεξηθήο 

εθιείςεσο (C1) : 
1333/05/14 14:09:48.6 039° 264.6° 

Αξρή δαθη. 

εθιείςεσο (C2) : 
1333/05/14 15:24:27.4 024.7° 276.6° 

Μέγηζηε έθιεηςε : 1333/05/14 15:24:55.2 024.7° 276.7° 

Σέινο δαθη. 

εθιείςεσο (C3) : 
1333/05/14 15:25:23.2 024.6° 276.8° 

Σέινο κεξηθήο 

εθιείςεσο (C4) : 
1333/05/14 16:31:42.2 012.2° 286.6° 

 

 

 



 
52 

Ζκλειψθ Θλίου του 1386 

Μήθνο.: 41.0183° N 

Πιάηνο.: 28.927° E 

Οιηθή έθιεηςε 

Γηάξθεηα: 2m22.2s 

Μέγεζνο: 1.007 

Γεγνλόο  Ζκεξνκελία Ώξα (UT) ύςνο Αδηκνύζην 

Αξρή κεξηθήο 

εθιείςεσο (C1) : 
1386/01/01 09:15:22.2 025.5° 165.2° 

Αξρή νιηθήο 

εθιείςεσο (C2) : 
1386/01/01 10:37:36.9 026.6° 186.4° 

Μέγηζηε έθιεηςε : 1386/01/01 10:38:48.0 026.6° 186.7° 

Σέινο νιηθήο 

εθιείςεσο (C3) : 
1386/01/01 10:39:59.1 026.6° 187° 

Σέινο κεξηθήο 

εθιείςεσο (C4) : 
1386/01/01 12:00:08.7 022.2° 206.8° 
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Ζκλειψθ Θλίου του 1433 

 

Μήθνο: 41.0183° N 

Πιάηνο: 28.949° E 

Μεξηθή έθιεηςε 

Μέγεζνο: 0.991 

Γεγνλόο Ζκεξνκελία Ώξα (UT) ύςνο Αδηκνύζην 

Αξρή κεξηθήο 

εθιείςεσο (C1) : 
1433/06/17 14:56:52.2 027.8° 277.9° 

Μέγηζηε έθιεηςε : 1433/06/17 15:53:14.5 017.4° 286.3° 

Σέινο κεξηθήο 

εθιείςεσο (C4) : 
1433/06/17 16:45:34.5 008.1° 294.1° 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗI 

 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΔ ΔΜΦΑΝΗΔΗ ΓΗΑΣΣΟΝΣΧΝ 

 
Οι μετεωρίτεσ είναι τα μικρότερα ςϊματα ςτο θλιακό ςφςτθμα που μπορεί να 
παρατθρθκοφν με γυμνό μάτι. Ρεριπλανϊμενοι μζςα ςτο χϊρο, μερικζσ φορζσ 
προζρχονται  από τα ςυντρίμμια που άφθςαν πίςω τουσ κομιτεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ 
εμφάνιςθ των διαττόντων αςτζρων είναι κατά βάςθ ζνα περιοδικό φαινόμενο (και 
μάλιςτα θ περίοδοσ εμφάνιςθσ τουσ είναι ζνα ζτοσ, ο χρόνοσ δθλαδι που χρειάηεται θ 
Γι για να επανζλκει ςτο ίδιο ςθμείο) . Ραρακάτω δίνεται μια λίςτα των μετεωριτϊν 
αυτϊν.  
 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΘ ΚΟΡΤΦΩΘ ΣΕΛΟ RA DEC 

Quadrantids 
(QUA) 

1 Ιανουαρίου 3 Ιανουαρίου 5 Ιανουαρίου 
230 
deg 

49 
deg 

Cancrids (DCA) 1 Ιανουαρίου 17 Ιανουαρίου 24 Ιανουαρίου 
130 
deg 

20 
deg 

Centaurids 
(ACE) 

28 Ιανουαρίου 7 Φεβρουαρίου 
21 

Φεβρουαρίου 
210 
deg 

-59 
deg 

Leonids (DLE) 
15 

Φεβρουαρίου 
24 

Φεβρουαρίου 
10 Μαρτίου 

168 
deg 

16 
deg 

Normids (GNO) 
25 

Φεβρουαρίου 
13 Μαρτίου 22 Μαρτίου 

249 
deg 

-51 
deg 

Virginids (VIR) 25 Ιανουαρίου 24 Μαρτίου 15 Μαΐου 
195 
deg 

-4 
deg 

Lyrids (LYR) 16 Απριλίου 22 Απριλίου 25 Απριλίου 
271 
deg 

34 
deg 

Puppids (PPU) 15 Απριλίου 24 Απριλίου 28 Απριλίου 
110 
deg 

-45 
deg 

Aquarids (ETA) 19 Απριλίου 5 Μαΐου 28 Μαΐου 
338 
deg 

-1 
deg 

Sagittarids 
(SAG) 

15 Απριλίου 19 Μαΐου 15 Ιουνίου 
247 
deg 

-22 
deg 

June Bootids 
(JBO) 

26 Ιουνίου 27 Ιουνίου 2 Ιουλίου 
224 
deg 

48 
deg 
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ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΘ ΚΟΡΤΦΩΘ ΣΕΛΟ RA DEC 

Pegasids (JPE) 7 Ιουλίου 9 Ιουλίου 13 Ιουλίου 
340 
deg 

15 
deg 

July Phoenicids 
(PHE) 

10 Ιουλίου 13 Ιουλίου 16 Ιουλίου 
32 

deg 
-48 
deg 

Piscis Austrinids 
(PAU) 

15 Ιουλίου 28 Ιουλίου 10 Αυγοφςτου 
341 
deg 

-16 
deg 

South. Aquarids 
(SDA) 

12 Ιουλίου 28 Ιουλίου 19 Αυγοφςτου 
339 
deg 

-30 
deg 

Capricornids 
(CAP) 

3 Ιουλίου 30 Ιουλίου 15 Αυγοφςτου 
307 
deg 

-10 
deg 

South. Aquarids 
(SIA) 

25 Ιουλίου 4 Αυγοφςτου 15 Αυγοφςτου 
334 
deg 

-15 
deg 

North. Aquarids 
(NDA) 

15 Ιουλίου 8 Αυγοφςτου 25 Αυγοφςτου 
335 
deg 

-5 
deg 

Perseids (PER) 17 Ιουλίου 12 Αυγοφςτου 24 Αυγοφςτου 
46 

deg 
58 

deg 

Cygnids (KCG) 3 Αυγοφςτου 17 Αυγοφςτου 25 Αυγοφςτου 
286 
deg 

59 
deg 

North. Aquarids 
(NIA) 

11 Αυγοφςτου 19 Αυγοφςτου 31 Αυγοφςτου 
327 
deg 

-6 
deg 

Aurigids (AUR) 25 Αυγοφςτου 1 Σεπτεμβρίου 8 Σεπτεμβρίου 
84 

deg 
42 

deg 

Aurigids (DAU) 5 Σεπτεμβρίου 9 Σεπτεμβρίου 10 Οκτωβρίου 
60 

deg 
47 

deg 

Piscids (SPI) 1 Σεπτεμβρίου 19 Σεπτεμβρίου 30 Σεπτεμβρίου 5 deg 
-1 

deg 

Draconids (GIA) 6 Οκτωβρίου 8 Οκτωβρίου 10 Οκτωβρίου 
262 
deg 

54 
deg 

Geminids (EGE) 14 Οκτωβρίου 18 Οκτωβρίου 27 Οκτωβρίου 
102 
deg 

27 
deg 

Orionids (ORI) 2 Οκτωβρίου 21 Οκτωβρίου 7 Νοεμβρίου 
95 

deg 
16 

deg 
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ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΘ ΚΟΡΤΦΩΘ ΣΕΛΟ RA DEC 

Southern 
Taurids (STA) 

1 Οκτωβρίου 5 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου 
52 

deg 
13 

deg 

Northern 
Taurids (NTA) 

1 Οκτωβρίου 12 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου 
58 

deg 
22 

deg 

Leonids (LEO) 14 Νοεμβρίου 17 Νοεμβρίου 21 Νοεμβρίου 
153 
deg 

22 
deg 

Monocerotids 
(AMO) 

15  Νοεμβρίου 21 Νοεμβρίου 25 Νοεμβρίου 
117 
deg 

1 deg 

Orionids (XOR) 26 Νοεμβρίου 2 Δεκεμβρίου 15 Δεκεμβρίου 
82 

deg 
23 

deg 

Dec Phoenicids 
(PHO) 

28 Νοεμβρίου 6 Δεκεμβρίου 9 Δεκεμβρίου 
18 

deg 
-53 
deg 

Puppid/Velids 
(PUP) 

1 Δεκεμβρίου 7 Δεκεμβρίου 15 Δεκεμβρίου 
123 
deg 

-45 
deg 

Monocerotids 
(MON) 

27 Νοεμβρίου 9 Δεκεμβρίου 17 Δεκεμβρίου 
100 
deg 

8 deg 

Hydrids (HYD) 3 Δεκεμβρίου 12 Δεκεμβρίου 15 Δεκεμβρίου 
127 
deg 

2 deg 

Geminids (GEM) 7 Δεκεμβρίου 14 Δεκεμβρίου 17 Δεκεμβρίου 
112 
deg 

33 
deg 

Coma 
Berenicids 

(COM) 
12 Δεκεμβρίου 19 Δεκεμβρίου 23 Ιανουαρίου 

175 
deg 

25 
deg 

Ursids (URS) 17 Δεκεμβρίου 22 Δεκεμβρίου 26 Δεκεμβρίου 
217 
deg 

76 
deg 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI 
 

Ο ΚΟΜΖΣΖ ΣΟΤ HALLEY: 

 

Οι γνωστές εμυανίσεις τοσ: 
 

 1P/−239 K1, −239 (25 Μαΐνπ 240 π.Υ.) 

 1P/−163 U1, −163, −162a (12 Ννεκβξίνπ 164 π.Υ.) 

 1P/−86 Q1, −86 (6 Απγνύζηνπ 87 π.Υ.) 

 1P/−11 Q1, −11 (10 Οθησβξίνπ 12 π.Υ.) 

 1P/66 B1, 66 (25 Ηαλνπαξίνπ 66 π.Υ.) 

 1P/141 F1, 141 (22 Μαξηίνπ 141) 

 1P/218 H1, 218 (17 Μαΐνπ 218) 

 1P/295 J1, 295 (20 Απξηιίνπ 295) 

 1P/374 E1, 374 (16 Φεβξνπαξίνπ 374) 

 1P/451 L1, 451 (28 Ηνπλίνπ 451) 

 1P/530 Q1, 530 (27 επηεκβξίνπ 530) 

 1P/607 H1, 607 (15 Μαξηίνπ 607) 

 1P/684 R1, 684 (2 Οθησβξίνπ 684) 

 1P/760 K1, 760 (20 Μαΐνπ 760) 

 1P/837 F1, 837 (28 Φεβξνπαξίνπ 837) 

 1P/912 J1, 912 (18 Ηνπιίνπ 912) 

 1P/989 N1, 989 (5 επηεκβξίνπ 989) 

 1P/1066 G1, 1066 (20 Μαξηίνπ 1066) 

 1P/1145 G1, 1145 (18 Απξηιίνπ 1145) 

 1P/1222 R1, 1222 (28 επηεκβξίνπ 1222) 

 1P/1301 R1, 1301 (25 Οθησβξίνπ 1301) 

 1P/1378 S1, 1378 (10 Ννεκβξίνπ 1378) 

 1P/1456 K1, 1456 (9 Ηνπλίνπ 1456) 

 1P/1531 P1, 1531 (26 Απγνύζηνπ 1531) 

 1P/1607 S1, 1607 (27 Οθησβξίνπ 1607) 

 1P/1682 Q1, 1682 (15 επηεκβξίνπ 1682) 

 1P/1758 Y1, 1759 I, 1758 (13 Μαξηίνπ 1759) 

 1P/1835 P1, 1835 III, 1835c (16 Ννεκβξίνπ 1835) 

 1P/1909 R1, 1910 II, 1909c (20 Απξηιίνπ 1910) 

 1P/1982 U1, 1986 III, 1982i (9 Φεβξνπαξίνπ 1986) 

 Δπόκελε πξνβιεπόκελε εκθάληζε ζηηο 28 Ηνπιίνπ 2061 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ - ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΣΡΟΝΟΜΗΑ  ηνπ θαζεγεηνύ  Δκκαλνπήι Α. Πάζρνπ      

University  of Dortmund Faculty of  Physics 44221 Dortmund, Germany 

Πεξηνδηθό Αξραηνινγία θαη Σέρλεο ππ’ αξηζκόλ 75 

Σν Υξνληθό ηνπ Κόζκνπ – Isaac Asimνv                                                

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο 

Σν Υξνληθό ησλ Δπηζηεκνληθώλ Αλαθαιύςεσλ – Isaac Asimνv                                                

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδόζεηο Κξήηεο 

The Cartoon History of the Universe – Larry Gonnick                                                                   

Δθδόζεηο Doubleday 

The Cartoon History of the Modern World – Larry Gonick                                                   

Δθδόζεηο Collins 

Δηζαγσγή ζηελ ύγρξνλε Αζηξνλνκία – Υαξαιάκπνπ Βάξβνγιε θαη Γηάλλε 

εηξαδάθε – Δθδόζεηο γαξηαγάλεο 

Παξαηεξεζηαθή Αζηξνλνκία – ηαύξνπ Απγνινύπε θαη Γηάλλε εηξαδάθε                                                            

Δθδόζεηο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινληθήο 

Σν δηαδίθηπν γεληθόηεξα, αιιά θαη εηδηθόηεξα νη παξαθάησ ζειίδεο: 

 http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

 http://www.google.gr/   (γηα αλαδεηήζεηο εηθόλσλ θαη ρξήζε ηνπ Google Earth) 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΣΟΤ: 

Αγακέκλσλ Σζέιηθα: (Μνξθσηηθό Ίδξπκα ΔΣΔ)  

νθία Κνηδάκπαζε: Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο θηινινγίαο  

     

 


