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Περίληψη 

Η κύρια προϋπόθεση των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών και αστρονόμων για την περιγραφή των 

κινήσεων των ουρανίων σωμάτων ήταν οι κυκλικές κινήσεις, απλές ή συνδυασμένες. Η πιο αποδεκτή 

θεώρηση ήταν αυτή, που περιγράφεται στον Τίμαιο του Πλάτωνα με τους κύκλους του Ταυτού και του 

Θατέρου. Ο Εύδοξος (407-335 π.Χ.) προσπαθώντας να εξηγήσει τις ανώμαλες κινήσεις των πλανητών  

έφτιαξε ένα μαθηματικό σύστημα φερουσών σφαιρών για κάθε πλανήτη. Οι σφαίρες αυτές ήταν 

ομόκεντρες και είχαν διαφορετικά μεγέθη, βρίσκονταν δηλαδή η μία μέσα στην άλλη και ήταν 

συνολικά 26. Ο Κάλλιππος (370-300 π.Χ.) προσέθεσε 7 επιπλέον σφαίρες και έτσι οι φέρουσες 

σφαίρες των επτά πλανητών έγιναν συνολικά 33. Ο Αριστοτέλης μετέτρεψε το μαθηματικό σύστημα 

των δύο προηγούμενων αστρονόμων σε ένα μηχανικό σύστημα σφαιρών, δηλαδή σε σφαιρικά κελύφη, 

που βρίσκονταν σε επαφή μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό, προσέθεσε και νέες σφαίρες, που να 

αντισταθμίζουν τις κινήσεις ορισμένων ήδη υπαρχουσών. Οι σφαίρες, που προστέθηκαν από τον 

Αριστοτέλη, ονομάζονται ανελίττουσες (αντισταθμιστικές). Έτσι ο συνολικός αριθμός των σφαιρών 

(φερουσών και ανελιττουσών) στο αστρονομικό σύστημα του Αριστοτέλη είναι 55. 

 

Λέξεις κλειδιά: αστρονομικό σύστημα, φέρουσες σφαίρες, ανελίττουσες σφαίρες, Αριστοτέλης, 

Εύδοξος, Κάλλιππος 
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Abstract 

The The main condition of the ancient Greek mathematicians and astronomers for describing the 

motions of the celestial bodies was the circular motions, simple or combined. The most accepted view 

was that which is described in Plato’s Timaeus with the cycle of the Same and the cycle of the Diverse. 

Eudoxus (407-335 B.C.) trying to explain the irregular motions of the planets, made a mathematical 

system of bearing spheres for each planet. These spheres were concentric and had different sizes, i.e. 

they were inside each other and were 26 in total. Callippus (370-300 B.C.) added 7 extra spheres and 

thus the bearing spheres of the seven planets added up to a total of 33. Αristotle transformed the 

mathematical system of the two previous astronomers into a mechanical system of spheres, that is, 

spherical shells, which were in contact with each other. For this reason, he added new spheres, which 

counteract the movements of some already existing ones. The spheres, added by Aristotle, are called 

counteracting. Thus the total number of spheres (bearing and counteracting) in Aristotle's astronomical 

system is 55. 
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Εισαγωγή 

Για να αντιληφθούμε την συνεισφορά του Αριστοτέλη στην διαμόρφωση ενός 

αστρονομικού συστήματος, είναι αναγκαίο να δούμε τις προηγούμενες απόπειρες 

ερμηνείας των κινήσεων των ουρανίων σωμάτων. Ο πρώτος, που υπέθεσε ότι τα 

ουράνια σώματα, δεν βρίσκονται στην ίδια απόσταση από την γη, ήταν ο 

Αναξίμανδρος με την θεωρία των τροχών. Και ακολούθησαν: ο Πλάτων με την 

θεωρία των κύκλων του Ταυτού και του Θατέρου· ο Εύδοξος με τις 26 φέρουσες 

σφαίρες των πλανητών· και ο Κάλλιππος με τις 33 φέρουσες σφαίρες. Την εξέλιξη 

ολοκλήρωσε ο Αριστοτέλης με την εισαγωγή των 22 ἀνελιττουσῶν σφαιρῶν στις ήδη 

υπάρχουσες 33 φέρουσες σφαίρες. Κατ' αυτόν τον τρόπο, τα μαθηματικά 

αστρονομικά συστήματα των προηγουμένων έδωσαν την θέση τους σε ένα μηχανικό 

αστρονομικό σύστημα, που συνέδεε τις κινήσεις όλων των πλανητών μεταξύ τους. 

 

1. Οι γιγάντιοι τροχοί των ουρανίων σωμάτων κατά τον Αναξίμανδρο 

Κατά τον Αναξίμανδρο, τα ουράνια σώματα δεν είναι σφαίρες, αλλά τροχοί. 

Συγκεκριμένα, είναι "πιλήματα ἀέρος  τροχοειδῆ, πυρὸς ἔμπλεα, κατά τι μέρος ἀπὸ 

στομίων ἐκπνέοντα φλόγας"1 [συμπυκνώματα αέρα σε σχήμα τροχού, πλήρη πυρός, 

που σε κάποιο μέρος τους έχουν στόμια, από τα οποία βγαίνουν φλόγες]. Η στεφάνη 

του κάθε τροχού είναι κοίλη και πλήρης πυρός. Ο κάθε τροχός έχει προς το μέρος της 

γης ένα στόμιο, από το οποίο φαίνεται το πυρ, που βρίσκεται μέσα σε όλη την κοίλη 

στεφάνη του τροχού. Από το στόμιο, που υπάρχει στον τροχό του ηλίου, βγαίνει το 

φως, που εμείς αποκαλούμε ήλιο· από το στόμιο του τροχού της σελήνης βγαίνει το 

φως, που αποκαλούμε σελήνη· από τα στόμια του τροχού των άστρων, βγαίνουν τα 

φώτα, που εμείς αποκαλούμε άστρα. Πλησιέστερος στην γη τροχός είναι ο τροχός 

των άστρων, ενδιάμεσος της σελήνης και απώτατος του ηλίου2. 

 

2. Η θεωρία του Πλάτωνα για τους κύκλους του "Ταυτού" και του "Θατέρου"  

Ο Πλάτων τροποποιώντας το αστρονομικό σύστημα του Αναξιμάνδρου θεώρησε ότι 

τα άστρα είναι προσαρμοσμένα σε λωρίδες και συγκεκριμένα ότι οι απλανείς αστέρες 

κινούνται εξ ανατολών προς δυσμάς στην εξώτατη λωρίδα, την επονομαζόμενη 

"Κύκλο του Ταυτού", ενώ οι πλανήτες εκ δυσμών προς ανατολάς στις επτά λωρίδες, 

που συναποτελούν τον λεγόμενο "Κύκλο του Θατέρου". Θα παραθέσουμε το σχετικό 

απόσπασμα από τον διάλογο "Τίμαιος": 

    "τὴν μὲν οὖν ἔξω φορὰν ἐπεφήμισεν εἶναι τῆς ταὐτοῦ φύσεως, τὴν δ' ἐντὸς τῆς 

θατέρου. τὴν μὲν δὴ ταὐτοῦ κατὰ πλευρὰν ἐπὶ δεξιὰ περιήγαγεν, τὴν δὲ θατέρου κατὰ 

διάμετρον ἐπ' ἀριστερά, κράτος δ' ἔδωκεν τῇ ταὐτοῦ καὶ ὁμοίου περιφορᾷ· μίαν γὰρ 

αὐτὴν ἄσχιστον εἴασεν, τὴν δ' ἐντὸς σχίσας ἑξαχῇ ἑπτὰ κύκλους ἀνίσους κατὰ τὴν 

τοῦ διπλασίου καὶ τριπλασίου διάστασιν ἑκάστην, οὐσῶν ἑκατέρων τριῶν, κατὰ 

τἀναντία μὲν ἀλλήλοις προσέταξεν ἰέναι τοὺς κύκλους, τάχει δὲ τρεῖς μὲν ὁμοίως, 

 
1 ΑΕΤΙΟΣ, Συναγωγή περί τῶν ἀρεσκόντων, 342, 3 - 5. 
2 ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ, Π. και  ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, Δ. (2016). Προσεγγίσεις στους Προσωκρατικούς, 

τ. Α΄,  εκδ. Αιγηίς, Πειραιάς: σσ. 535-542. 
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τοὺς δὲ τέτταρας ἀλλήλοις καὶ τοῖς τρισὶν ἀνομοίως, ἐν λόγῳ δὲ φερομένους"3.                                                                                                                     

[Την εξωτερική περιφορά λοιπόν θεώρησε (ο δημιουργός) ότι αρμόζει στη φύση του 

ταυτού, ενώ την εσωτερική στην φύση του θατέρου. Και την περιφορά του ταυτού την 

έκανε να στρέφεται προς τα δεξιά κατά μήκος της πλευράς, ενώ την τροχιά του 

θατέρου προς τα αριστερά κατά μήκος της διαγωνίου. Την κυριαρχία την έδωσε στην 

περιφορά του ταυτού και ομοίου. Διότι μόνον αυτήν άφησε άσχιστη. Αντίθετα, αφού 

έκανε έξι σχισίματα στην εσωτερική περιφορά, δημιούργησε επτά άνισους κύκλους, 

τον καθένα σύμφωνα με τα διπλάσια και τριπλάσια διαστήματα, που ήταν τρία από 

κάθε είδος. Ύστερα όρισε ότι αυτοί οι δύο κύκλοι θα κινούνται μεταξύ τους προς 

αντίθετη κατεύθυνση. Από τους επτά εσωτερικούς κύκλους κανόνισε, ώστε οι τρεις 

να περιστρέφονται με όμοια  ταχύτητα, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις με ταχύτητες 

διαφορετικές τόσο μεταξύ τους όσο και σχετικά με τους πρώτους τρεις, όμως με 

σταθερό λόγο η μία προς την άλλη]. 

    Στον "Τίμαιο"4 οι μόνοι εκ των επτά πλανητών, που έχουν συγκεκριμένα ονόματα   

είναι οι εξής τέσσερις: ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Εωσφόρος (Αφροδίτη) και ο «ιερός του 

Ερμού»5. Οι υπόλοιποι τρεις παραμένουν ανώνυμοι.  

  

3. Οι 26 "φέρουσες σφαίρες" των πλανητών κατά τον Εύδοξο 

Ο Εύδοξος ο Κνίδιος (408–355 π.Χ.) είναι ένας από τους μεγαλύτερους 

μαθηματικούς της αρχαιότητας. Υπήρξε μαθητής του Αρχύτα και του Πλάτωνα.  

Έψαχνε έναν τρόπο, για να εξηγήσει τις ανώμαλες κινήσεις των πλανητών, οπότε 

έπρεπε να διορθώσει ή και να αλλάξει τελείως το σύστημα των λωρίδων του 

Πλάτωνα.  

    Θεώρησε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύστημα σφαιρών για κάθε πλανήτη. Οι σφαίρες 

αυτές ήταν ομόκεντρες και είχαν διαφορετικά μεγέθη. Η κάθε σφαίρα περιστρεφόταν 

ομαλά γύρω από την διάμετρο, που συνέδεε τους πόλους της. Ο κάθε πλανήτης ήταν 

προσαρμοσμένος σε ένα σημείο του ισημερινού της εσώτατης σφαίρας, η οποία τον 

μετέφερε, δηλαδή περιφερόταν ομαλά σε μέγιστο κύκλο, του οποίου το επίπεδο ήταν 

κάθετο στον άξονα περιστροφής της σφαίρας. Για να προσομοιώσει τις ανώμαλες 

κινήσεις κάθε πλανήτη ο Εύδοξος υπέθεσε, ότι η φαινόμενη από τη γη κίνησή του 

είναι αποτέλεσμα της συνδυασμένης κίνησης όλων των σφαιρών του. Όλες οι 

σφαίρες έχουν κοινό κέντρο τη γη και οι ταχύτητες περιστροφής τους καθορίζονται 

από τις παρατηρούμενες περιόδους και τις κατά πλάτος αποκλίσεις του πλανήτη, 

στον οποίο ανήκουν.  

    Ο Εύδοξος υπέθεσε τέσσερις φέρουσες σφαίρες (εικόνα 1) για κάθε έναν από τους 

πέντε πλανήτες (Ερμή, Αφροδίτη, Άρη, Δία, Κρόνο) και από τρεις για τον Ήλιο και 

την Σελήνη, ενώ υπέθεσε και μία σφαίρα, την εξώτερη από όλες, η οποία 

περιέστρεφε όλο τον ουράνιο θόλο μια φορά κάθε εικοσιτέσσερις ώρες. Έτσι το 

σύνολο των φερουσών σφαιρών των πλανητών ήταν 26. Εκτός αυτών βεβαίως υπήρχε 

 
3 ΠΛΑΤΩΝ, Τίμαιος, 36 c 4 - d 7. 
4 ΠΛΑΤΩΝ, Τίμαιος, 38 d 1 - d 6. 
5 Βλ. ΚΑΛΦΑΣ, Β. (1995). Πλάτων Τίμαιος, Αθήνα, σσ. 153-154. 
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και η εξώτατη φέρουσα σφαίρα των απλανών, που περιείχε όλες τις προηγούμενες 

φέρουσες σφαίρες των πλανητών.  

 
Εικόνα 1: οι φέρουσες σφαίρες ενός πλανήτη κατά τον Εύδοξο                                            

Πηγή: http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast161/Unit3/Images/eudoxus.gif 

 

Τις πληροφορίες για την θεωρία του Ευδόξου τις αντλούμε από τα "Μετά τα Φυσικά" 

του Αριστοτέλη:  

    "Εὔδοξος μὲν οὖν ἡλίου καὶ σελήνης ἑκατέρου τὴν φορὰν ἐν τρισὶν ἐτίθετ' εἶναι 

σφαίραις, ὧν τὴν μὲν πρώτην τὴν τῶν ἀπλανῶν ἄστρων εἶναι, τὴν δὲ δευτέραν κατὰ τὸν 

διὰ μέσων τῶν ζῳδίων, τὴν δὲ τρίτην κατὰ τὸν λελοξωμένον ἐν τῷ πλάτει τῶν ζῳδίων 

(ἐν μείζονι δὲ πλάτει λελοξῶσθαι καθ' ὃν ἡ σελήνη φέρεται ἢ καθ' ὃν ὁ ἥλιος), τῶν δὲ 

πλανωμένων ἄστρων ἐν τέτταρσιν ἑκάστου σφαίραις, καὶ τούτων δὲ τὴν μὲν πρώτην καὶ 

δευτέραν τὴν αὐτὴν εἶναι ἐκείναις (τήν τε γὰρ τῶν ἀπλανῶν τὴν ἁπάσας φέρουσαν 

εἶναι, καὶ τὴν ὑπὸ ταύτῃ τεταγμένην καὶ κατὰ τὸν διὰ μέσων τῶν ζῳδίων τὴν φορὰν 

ἔχουσαν κοινὴν ἁπασῶν εἶναι), τῆς δὲ τρίτης ἁπάντων τοὺς πόλους ἐν τῷ διὰ μέσων 

τῶν ζῳδίων εἶναι, τῆς δὲ τετάρτης τὴν φορὰν κατὰ τὸν λελοξωμένον πρὸς τὸν μέσον 

ταύτης· εἶναι δὲ τῆς τρίτης σφαίρας τοὺς πόλους τῶν μὲν ἄλλων ἰδίους, τοὺς δὲ τῆς 

᾿Αφροδίτης καὶ τοῦ ῾Ερμοῦ τοὺς αὐτούς"6.                                                                                                                       

    [Ο Εύδοξος λοιπόν υπέθετε ότι στην κυκλική κίνηση του ήλιου και της σελήνης 

εμπλέκονται τρεις σφαίρες, από τις οποίες η πρώτη θεωρούσε ότι είναι αυτή, της 

οποίας η κίνηση είναι ισόχρονη με την κίνηση της σφαίρας των απλανών αστέρων, η 

δεύτερη ότι σχηματίζεται από τον κύκλο, που διχοτομεί τον ζωδιακό κύκλο και η 

τρίτη ότι σχηματίζεται από τον κύκλο, που τέμνει λοξά τον ζωδιακό κύκλο κατά 

πλάτος (το επίπεδο όμως, που σχηματίζεται με την κυκλική κίνηση της σελήνης, είναι 

περισσότερο κεκλιμένο από αυτό του ήλιου). Για την κίνηση των πλανητών θεώρησε 

ότι για τον καθένα υπάρχουν τέσσερις σφαίρες. Από αυτές, τώρα, η πρώτη και η 

δεύτερη θεώρησε ότι ταυτίζονται με τις προηγούμενες (διότι και η απλανής σφαίρα 

(που είναι ισόχρονη με την σφαίρα των απλανών αστέρων) είναι αυτή, που κινεί όλες 

τις άλλες, αλλά και εκείνη που είναι τοποθετημένη κάτω από αυτήν και κινείται στον 

κύκλο, που διχοτομεί τον ζωδιακό, είναι κοινή για όλες, ενώ οι πόλοι της τρίτης 

σφαίρας κάθε πλανήτη βρίσκονται στον κύκλο, που διχοτομεί τον ζωδιακό, και η 

κίνηση της τέταρτης σφαίρας πραγματοποιείται στον κύκλο που σχηματίζει λοξή 

 
6 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετά τα Φυσικά, 1073 b 17 - b 32. 
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γωνία με τον ισημερινό της τρίτης σφαίρας. Οι πόλοι της τρίτης σφαίρας είναι για 

όλους τους άλλους πλανήτες διαφορετικοί, του Ερμή όμως και της Αφροδίτης είναι οι 

ίδιοι]. 

 

4. Ο Κάλλιππος αυξάνει τις "φέρουσες σφαίρες" των πλανητών σε 33 

Ο Κάλλιππος (370-300 π.Χ.) καταγόταν από την Κύζικο. Σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη, ο Κάλλιππος προσέθεσε από δύο επιπλέον σφαίρες στον Ήλιο και την 

Σελήνη, από μίαν επιπλέον στον Ερμή, την Αφροδίτη και τον Άρη, ενώ δεν 

προσέθεσε καμμία επιπλέον σφαίρα στον Δία και τον Κρόνο, αφού γι’ αυτές 

συμφωνούσε με τον Εύδοξο. Επομένως το σύνολο των φερουσών σφαιρών των 

πλανητών, κατά τον Κάλλιππο, είναι 33, στις οποίες πρέπει να προστεθεί και μία 

ακόμη, η σφαίρα των απλανών. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τι ακριβώς γράφει ο 

Αριστοτέλης για την αστρονομική θεωρία του Καλλίππου:  

    "Κάλλιππος δὲ τὴν μὲν θέσιν τῶν σφαιρῶν τὴν αὐτὴν ἐτίθετο Εὐδόξῳ [τοῦτ' ἔστι τῶν 

ἀποστημάτων τὴν τάξιν], τὸ δὲ πλῆθος τῷ μὲν τοῦ Διὸς καὶ τῷ τοῦ Κρόνου τὸ αὐτὸ 

ἐκείνῳ ἀπεδίδου, τῷ δ' ἡλίῳ καὶ τῇ σελήνῃ δύο ᾤετο ἔτι προσθετέας εἶναι σφαίρας, τὰ 

φαινόμενα εἰ μέλλει τις ἀποδώσειν, τοῖς δὲ λοιποῖς τῶν πλανήτων ἑκάστῳ μίαν"7.                                                                                                                            

    [Ο Κάλλιππος υπέθετε ότι η θέση των σφαιρών είναι η ίδια με αυτήν, που υπέθετε 

ο Εύδοξος (δηλαδή όσον αφορά την διάταξη των αποστάσεών τους), όμως ενώ στον 

Δία και στον Κρόνο απέδιδε πλήθος σφαιρών το ίδιο με εκείνο, που απέδιδε ο 

Εύδοξος, στον ήλιο και στην σελήνη νόμιζε  ότι πρέπει να προστεθούν δύο ακόμη 

σφαίρες στο καθένα, εάν πρόκειται κάποιος να εξηγήσει τα ουράνια φαινόμενα, και 

ότι στους λοιπούς πλανήτες πρέπει να προστεθεί μία επιπλέον σφαίρα στον καθένα]. 

Ο Εύδημος8 αναφέρει, ότι οι επιπλέον σφαίρες του ήλιου προστέθηκαν προκειμένου 

να εξηγήσουν την ανισότητα των εποχών, που είχαν ανακαλύψει ο αστρονόμος 

Μέτων και ο μαθητής του Ευκτήμων, τον 5ο αιώνα π.Χ.  

 

5. Αριστοτέλης προσθέτει τις "ανελίττουσες σφαίρες"    

Ο Αριστοτέλης αφού παρέθεσε εν συντομία τις αστρονομικές θεωρίες του Ευδόξου 

και του Καλλίππου, προχωρεί στην διατύπωση της δικής του θεωρίας:  

    "ἀναγκαῖον δέ, εἰ μέλλουσι συντεθεῖσαι πᾶσαι τὰ φαινόμενα ἀποδώσειν, καθ' 

ἕκαστον τῶν πλανωμένων ἑτέρας σφαίρας μιᾷ ἐλάττονας εἶναι τὰς ἀνελιττούσας καὶ εἰς 

τὸ αὐτὸ ἀποκαθιστάσας τῇ θέσει τὴν πρώτην σφαῖραν ἀεὶ τοῦ ὑποκάτω τεταγμένου 

ἄστρου· οὕτω γὰρ μόνως ἐνδέχεται τὴν τῶν πλανήτων φορὰν ἅπαντα ποιεῖσθαι. ἐπεὶ 

οὖν ἐν αἷς μὲν αὐτὰ φέρεται σφαίραις αἱ μὲν ὀκτὼ9 αἱ δὲ πέντε καὶ εἴκοσίν10 εἰσιν, 

 
7 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετά τα Φυσικά, 1073 b 32-38. 
8 ΣΙΜΠΛΙΚΙΟΣ, Ὑπόμνημα εἰς Ἀριστοτέλους Περί οὐρανοῦ, 497, 17 – 24. 
9 Κατά τον Κάλλιππο, οι πλανήτες Ζευς και Κρόνος είχαν από 4 σφαίρες ο καθένας. 

Επομένως το άθροισμα των σφαιρών και των δύο αυτών πλανητών είναι 8. Αυτές είναι οι 

μνημονευόμενες από τον Αριστοτέλη 8 σφαίρες. 
10 Κατά τον Κάλλιππο, οι υπόλοιποι πλανήτες (Σελήνη, Ήλιος, Ερμής, Αφροδίτη, Άρης) 

έχουν από 5 σφαίρες ο καθένας. Επομένως το άθροισμα των σφαιρών και των πέντε αυτών 

πλανητών είναι 25. Αυτές είναι οι μνημονευόμενες από τον Αριστοτέλη 25 σφαίρες. 
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τούτων δὲ μόνας οὐ δεῖ ἀνελιχθῆναι ἐν αἷς τὸ κατωτάτω τεταγμένον φέρεται11, αἱ μὲν 

τὰς τῶν πρώτων12 δύο ἀνελίττουσαι ἓξ ἔσονται, αἱ δὲ τὰς τῶν ὕστερον τεττάρων 

ἑκκαίδεκα· ὁ δὴ ἁπασῶν ἀριθμὸς τῶν τε φερουσῶν καὶ τῶν ἀνελιττουσῶν ταύτας 

πεντήκοντά τε  καὶ πέντε. εἰ δὲ τῇ σελήνῃ τε καὶ τῷ ἡλίῳ μὴ προστιθείη τις ἃς εἴπομεν 

κινήσεις, αἱ πᾶσαι σφαῖραι ἔσονται ἑπτά τε καὶ τεσσαράκοντα. τὸ μὲν οὖν πλῆθος τῶν 

σφαιρῶν ἔστω τοσοῦτον, ὥστε καὶ τὰς οὐσίας καὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἀκινήτους [καὶ τὰς 

αἰσθητὰς] τοσαύτας εὔλογον ὑπολαβεῖν (τὸ γὰρ ἀναγκαῖον ἀφείσθω τοῖς ἰσχυροτέροις 

λέγειν)"13.  

   [Είναι όμως αναγκαίο, εάν πρόκειται όλες (αυτές οι σφαίρες) συνδυαζόμενες να 

εξηγήσουν τα φαινόμενα, σε κάθε έναν από τους πλανήτες να υπάρχουν και άλλες 

σφαίρες κατά μία λιγότερες (από τις ανωτέρω), οι οποίες να στρέφουν κατά την 

αντίθετη φορά (δηλ. να είναι αντισταθμιστικές) και να αποκαθιστούν πάντοτε στην 

ίδια θέση την πρώτη σφαίρα του (επόμενου) άστρου, που είναι τοποθετημένο από 

κάτω. Διότι μόνον έτσι ενδέχεται όλες (αυτές οι συνδυασμένες) σφαίρες να 

εξηγήσουν την κυκλική κίνηση των πλανητών. Επειδή λοιπόν οι σφαίρες, μέσα στις 

οποίες κινούνται οι πλανήτες, μερικές είναι οκτώ και μερικές είναι είκοσι πέντε και 

από αυτές οι μόνες, που δεν χρειάζεται  να περιστρέφονται προς την αντίθετη φορά, 

είναι αυτές μέσα στις οποίες κινείται το άστρο, που είναι τοποθετημένο στο κατώτατο 

σημείο (εννοείται η Σελήνη), οι αντιστρέφουσες τα δύο πρώτα άστρα (δηλ. τον 

Κρόνο και τον Δία) θα είναι έξι, οι αντιστρέφουσες τα υπόλοιπα τέσσερα άστρα (δηλ. 

τον Ερμή, την Αφροδίτη, τον Ήλιο και τον Άρη) θα είναι δεκαέξι. Ο συνολικός, 

λοιπόν, αριθμός των σφαιρών, δηλ. των φερουσών σφαιρών και των αντισταθμιστικών 

σφαιρών, είναι πενήντα πέντε. Εάν όμως δεν προσέθετε κάποιος στον ήλιο και στην 

σελήνη τις κινήσεις, που είπαμε, οι συνολικές σφαίρες θα ήταν σαράντα επτά. Έστω, 

λοιπόν, ότι τόσο είναι το πλήθος των σφαιρών. Επομένως είναι εύλογο  να 

υποθέσουμε ότι τόσες επίσης είναι και οι (άυλες) ουσίες και οι αρχές οι ακίνητες (και 

οι αισθητές αρχές, δηλ. τα ουράνια σώματα14), διότι το (εάν είναι ταυτοχρόνως και) 

αναγκαίο ας αφεθεί στους επιστημονικά ισχυρότερους να το πουν].  

    Ο Αριστοτέλης παρατήρησε ότι οι σφαίρες του κάθε πλανήτη δεν συνδέονται 

καθόλου με τις σφαίρες των άλλων πλανητών. Γι' αυτό, μετέτρεψε τα μαθηματικά 

συστήματα του Ευδόξου και του Καλλίππου σε ένα μηχανικό σύστημα αλληλένδετων 

σφαιρών. Θεώρησε, λοιπόν, αναγκαίο να προσθέσει στις ήδη υπάρχουσες 33 και  

κάποιες νέες σφαίρες, που να αντισταθμίζουν τις κινήσεις των προηγουμένων. Τις 

σφαίρες αυτές ο Αριστοτέλης τις ονόμασε "ἀνελίττουσες". Για να ενοποιηθούν τα 

συστήματα σφαιρών όλων των πλανητών, χρειάστηκε οι κινήσεις των σφαιρών του 

κάθε πλανήτη να αντισταθμιστούν. Γι' αυτό ο Αριστοτέλης εισήγαγε μεταξύ της 

 
11 Το κατώτατο άστρο είναι η Σελήνη, δεδομένου ότι η κατάταξη των πλανητών με κέντρο 

την γη είναι: Σελήνη, Ερμής, Αφροδίτη, Ήλιος, Άρης, Ζευς και Κρόνος. 
12 Πρώτα άστρα είναι ο Κρόνος και ο Ζευς. Η μέτρηση αρχίζει από το πιο απομακρυσμένο 

άστρο. 
13 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μετά τα Φυσικά, 1073 b 38 - 1074 a 17. 
14 ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ, (1961). Commentary on Aristotle's Metaphysics, Chicago, σχόλιο  

2586: “et etiam tot esse principia sensibilia, idest corpora caelestia”.  
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εσώτατης σφαίρας κάθε πλανήτη και της εξώτατης του αμέσως εσωτερικού του, έναν 

αριθμό "ανελιττουσών σφαιρών". Θα δώσουμε ένα απλό παράδειγμα (εικόνα 2).  

Έστω ότι οι φέρουσες σφαίρες του πλανήτη Κρόνου είναι οι Α, Β, Γ, Δ  (με Α την 

εξώτατη, η οποία έχει την ίδια πολικότητα και κινείται με την ίδια ταχύτητα με την 

πραγματική σφαίρα των απλανών και για τον λόγο αυτόν αποκαλείται καταχρηστικά 

"σφαίρα των απλανών"), και Δ την εσώτατη σφαίρα, στης οποίας τον ισημερινό είναι 

προσκολλημένος ο πλανήτης). Εάν τοποθετήσουμε εσωτερικά της Δ μία σφαίρα Δ΄, η 

οποία θα στρέφεται γύρω από τους ίδιους πόλους με τη Δ με ίδια ταχύτητα, αλλά με 

αντίθετη φορά, τότε οι κινήσεις των Δ, Δ΄ θα αλληλοεξουδετερώνονταν και κάθε 

σημείο της Δ΄ θα κινούνταν, σαν να ήταν προσκολλημένο στη σφαίρα Γ. Με τον ίδιο 

τρόπο μπορούμε να αντισταθμίσουμε την περιστροφή της σφαίρας Γ, εάν 

τοποθετήσουμε στο εσωτερικό της Δ΄ μία σφαίρα Γ΄, που να περιστρέφεται με την 

ίδια ταχύτητα και αντίθετη φορά από την Γ και με την ίδια πολικότητα με αυτήν. 

Τότε τα σημεία της Γ΄ θα κινούνταν, σαν να ήταν προσκολλημένα στη σφαίρα Β. 

Τέλος, εάν τοποθετήσουμε μία ακόμα σφαίρα Β΄ εσωτερικά της Γ΄, τότε η Β΄ θα 

περιστρέφεται κατά τον ίδια φορά με την Α. Όμως, εφόσον η Α είναι η λεγόμενη 

"σφαίρα των απλανών", που έχει την ίδια πολικότητα με την πραγματική σφαίρα των 

απλανών αστέρων, τότε η Β΄ παίζει το ρόλο της "σφαίρας των απλανών" αστέρων του 

αμέσως εσωτερικού πλανήτη, δηλαδή του Δία, του οποίου οι σφαίρες μπορούν να 

κινούνται μέσα στην σφαίρα  Β΄ του Κρόνου. Επομένως, για κάθε σύστημα n 

σφαιρών, χρειάζονται επιπλέον n-1 ανελίττουσες  σφαίρες15. Ο μόνος πλανήτης που 

δεν χρειάζεται ανελίττουσες σφαίρες είναι η Σελήνη.  

 
Εικόνα 2: με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ είναι οι φέρουσες σφαίρες του πλανήτη Κρόνου.                       

Με τα γράμματα Β', Γ', Δ' είναι οι ανελίττουσες σφαίρες του ίδιου πλανήτη. 

 

Επίλογος 

Ο Εύδοξος τροποποιώντας το αστρονομικό σύστημα των λωρίδων του "Ταυτού" και 

του "Θατέρου" του Πλάτωνα, ο οποίος με την σειρά του είχε τροποποιήσει το 

σύστημα του Αναξιμάνδρου με τους γιγάντιους τροχούς των ουρανίων σωμάτων, 

θεώρησε ότι υπάρχει ένα σύστημα ομόκεντρων σφαιρών διαφορετικών μεγεθών για 

κάθε πλανήτη. Ο κάθε πλανήτης ήταν προσαρμοσμένος σε κάποιο σημείο του 

ισημερινού της εσώτατης σφαίρας, η οποία τον μετέφερε. Οι φέρουσες σφαίρες του 

Ευδόξου ήταν εν συνόλω 26 (από 3 για τον Ήλιο και την Σελήνη και από 4 για 

 
15 ΓΟΥΛΕΡΜΑΣ, Α. (χ.χ.ε.). Η αστρονομία του Ευδόξου του Κνιδίου, διπλωματική  εργασία, 

επιβλέπων  Καθηγητής: Βασίλης Καρασμάνης, Ε.Μ.Π., Αθήνα, σσ. 48 - 53. 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
(ISSN: 2945-0136), ΤΕΥΧΟΣ 6, 2021  

8 
 

 

καθέναν από τους υπόλοιπους πέντε πλανήτες: Ερμή, Αφροδίτη, Άρη, Δία και 

Κρόνο).  

Σύμφωνα με τις προσθήκες του Κάλλιππου στις φέρουσες σφαίρες του Ευδόξου, 

έχουμε από 4 σφαίρες για τον Δία και τον Κρόνο και από 5 για τους υπόλοιπους 

πέντε πλανήτες, γεγονός που μας δίνει ένα σύνολο 33 "φερουσών σφαιρών".  

Τέλος, ο Αριστοτέλης εισήγαγε στις σφαίρες του Καλλίππου επιπλέον 3 ανελίττουσες 

σφαίρες για τον Δία και 3 ανελίττουσες για τον Κρόνο, καμμία για την Σελήνη και 

από 4 ανελίττουσες για τους υπόλοιπους τέσσερις πλανήτες (Ερμή, Ήλιο, Αφροδίτη 

και Άρη), γεγονός που δίνει ένα σύνολο 22 "ανελιττουσών σφαιρών". Εν κατακλείδι, 

στο σύστημα του Αριστοτέλη υπάρχουν εν συνόλω 55 σφαίρες, εκ των οποίων 33 

είναι οι φέρουσες και 22 οι ανελίττουσες. Κατ' αυτόν τον τρόπο και οι 55 σφαίρες των 

πλανητών αλληλοσυνδέονται, δημιουργώντας ένα πλήρες μηχανικό αστρονομικό 

σύστημα. 
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