ΚΛΑΥΔΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ

Ὁ Πτολεμαῖοσ ἐγεννικθ ἐν Πτολεμαΐδι ( ἄνω Αἰγφπτου ) περὶ τὸ ἔτοσ 100 μ.Χ.
Πιςτεφεται ὅτι δὲν ςυγγζνευε μετὰ τῆσ βαςιλικῆσ οἰκογενείασ τῶν Λαγιδῶν ἀλλὰ
προερχόταν ἀπὸ εὐκατάςτατθν οἰκογζνειαν, ποὺ τοῦ ἔδινε τὴν δυνατότθτα νὰ
ταξειδεφῃ διὰ τὴν διεξαγωγιν τῶν ἐρευνῶν του καὶ νὰ προμθκεφεται ἀςτρονομικὰ
ὂργανα. Ὑπιρξε μζγασ μακθματικὸσ, ἀςτρονόμοσ, ἀςτρολογοσ, γεωγράφοσ καὶ
φυςικὸσ, ςυςτθματοποίθςε τὴν ἀςτρονομία καὶ ἀςτρολογία τῶν Ἑλλινων, καὶ ἀπεδείχκθ ἀντάξιοσ διάδοχοσ τοῦ ἒργου τοῦ Ἱππάρχου, ποὺ ἐκαφμαηε. Μάλιςτα ὑποςτιριξε ἐνκζρμωσ τὰσ διορκωςεισ τοῦ Ἱππάρχου εἰσ τοὺσ ἀςτρονομικοὺσ καταλόγουσ, λόγῳ τῆσ μεταπτϊςεωσ, διορκϊςεισ ποὺ ἀκόμα καὶ κατὰ τὴν ἐποχιν τοῦ
Πτολεμαίου δὲν εἶχαν γίνει ἀποδεκταὶ ἀπὸ τοὺσ περιςςότερουσ ἀςτρολόγουσ
(κυρίωσ λατίνουσ καὶ βαβυλϊνιουσ).
Ἐκείνοι ἀκόμθ ὑπολόγιηαν ὡροςκόπια νομίηοντασ ὃτι αἱ τροπαί ςυμβαἰνουν είσ τὴν
8θν μοίρα τοῦ άντιςτοίχου δωδεκατθ-μορίου καὶ κάποιοι μάλιςτα καυτθρίαηαν τὸν
Ἳππαρχον διὰ τὰσ καινοτόμουσ διδαςκαλίασ του, ποὺ... δὲν ἦςαν ςφμφωναι μετὰ
τῆσ παραδόςεωσ τῶν παλαιοτζρων ὑπολογιςμῶν τοῦ Μζτωνοσ καὶ τοῦ Εὐδόξου.
Ὁ Πτολεμαῖοσ ὑποςτιριξε ὃτι αἱ τροπαὶ ςυμβαίνουν εἰσ τὴν 1θν μοίραν τῶν ἀντιςτοίχων δωδεκατθμορίων ὃπωσ πράγματι ἦταν ἡ ἀςτρονομικὴ πραγματικὸτθσ τῆσ
ἐποχῆσ του. Ἀπὸ εἰρωνίαν τῆσ τφχθσ κὰ τὸν ἀκολουκοῦςαν πιςτᾶ ὃχι εἰσ τὴν ἐποχιν
του (ἐκτόσ ἐλαχίςτων ἐξαιρζςεων) ἀλλὰ πολὺ ἀργότερα ὃταν πλζον τὰ ἀςτρονομικὰ
δεδομζνα ἦταν ἐντελῶσ διαφορετικὰ. Ἐτςι προζκυψε τὸ ςφάλμα τῶν δυτικῶν
ἀςτρολόγων ποὺ προεκάλεςε τὴν καλοῦμενθ "τροπικὴ ἀςτρολογία" καὶ ποὺ δυςτυχῶσ ἀκόμθ ὑφίςταται τὴν ςιμερον, ἐνῶ δὲν ἒχει λείψει καὶ ἡ ἱςτορικὴ παραποίθςισ ἀπὸ μερικοὺσ ποὺ ἀνευκφνωσ διαδίδουν ὃτι ὁ Πτολεμαῖοσ ὑπιρξε τάχα
"τροπικὸσ ἀςτρολόγοσ " (βεβαίωσ τουλάχιςτον μιὰ χιλιετίαν πρὸ τῆσ ὑπάρξεωσ τῶν
ςυνκθκῶν ποὺ προεκάλεςαν τὴν "τροπικὴ ἀςτρολογία"....).

Ὁ Πτολεμαῖοσ πζκανε εἰσ Κάνωβον περὶ τὸ 168 ι170 μ.Χ. Ἀφθςε πολλὰ ςθμαντικὰ
ἒργα, ςπουδαιότερο τῶν ὁποίων εἶναι ἡ Μακθματικὴ Σφνταξισ ( γνωςτὴ καὶ ὡσ
Ἀλμαγζςτθ - Ἡ Μεγίςτθ ), ὃπου διὰ πρῶτθν φοράν παρουςιάηονται ἡ ἐπίπεδθ καὶ ἡ
ςφαιρικὴ τριγωνομετρία κακὼσ καὶ διάφορα γεωμετρικὰ προβλιματα. Ἡ ἐπινόθςισ
τοῦ ςυμβόλου τοῦ μθδενόσ ὀφείλεται εἰσ Πτολεμαῖον καὶ εἶναι τὸ ἀρχικὸ γράμμα
τῆσ λζξεωσ " οὐδζν ".
Συναντάμε ςυχνῶσ ἐκφράςεισ μὲ τὸ μθδζν εἰσ τὴν Μακθματικὴν Σφνταξιν ( π.χ. 0, μη,
θ'= 0° 47' 8'' ) καὶ κατὰ τὸν Πτολεμαίο ςθμαίνει τὴν ἒλλειψιν τῶν μονάδων
ὁποιαςδιποτε τάξεωσ. Ἢςχολικθ ἐπίςθσ μὲ τὸν ὑπολογιςμόν τοῦ π καὶ ὑπολόγιςε
(ἂγνωςτο πῶσ) ὃτι π = 3 + 17/120.
Ἂλλα ςθμαντικὰ ἒργα του εἶναι: Φάςεισ ἀπλανῶν ἀςτζρων καὶ ςυναγωγι ἐπιςθμανςιῶν, Ἀνάλθμμα, Ἂπλωςισ ἐπιφανείασ ςφαίρασ (καὶ τὰ τρία ςϊηονται μερικῶσ),
Πλανθςφαίριον (ςϊηεται λατινικὴ μετάφραςισ ἀπὸ τὰ ἀραβικὰ), Ὑποκζςεισ τῶν
πλανωμζνων βιβλία β' ( ςϊηεται τὸ α' βιβλίο ἑνῶ τὸ β' μόνον εἰσ ἀραβικὴν μετάφραςιν), Τετράβιβλοσ βιβλία δ' ( ςϊηεται ὃλο ), Περὶ τῶν ςτοιχείων (δεν ςϊηεται),
Ὁπτικὴ ( λείπει ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τζλοσ ), Ἁρμονικὰ βιβλία γ' (περί μουςικῆσ, ςϊηεται),
Γεωγραφικὴ Ὑφιγιςισ, βιβλια θ' (ςϊηεται), Μθχανικὰ βιβλία γ' ( ςϊηονται ἐλάχιςτα
ἀποςπάςματα ), Περὶ ῥοπῶν ( δὲν ςϊηεται) κ.α.
Ἡ Τετράβιβλοσ εἶναι τὸ κατεξοχὴν ἀςτρολογικὸ ςφγγραμα τοῦ Πτολεμαίου. Προςεγγίηει ἐπιςτθμονικῶσ τὴν κεωρίαν τῶν Ἀςτρικῶν Λόγων, ὑπεραςπίηεται τὴν ὠφελιμότθτα τῆσ προγνϊςεωσ, κζτει ὃρια διαχωρίηοντασ τθν κακαυτὴν ἐπιςτθμονικὴν πρακτικὴν ἀπὸ τοὺσ ἀπατεϊνασ, ἐξθγεῖ τὴν λογικὴν πολλῶν ἀςτρολογικῶν ἐννοιῶν καὶ
δίδει μεκόδουσ ἑρμθνείασ τῶν Ἀςτρικῶν Λόγων ποῦ διακρίνονται διὰ τὴν πολυπλοκότθτά των. Παρουςιάηει ἀναλυτικῶσ τὸ ςφςτθμα τῶν Κλῆρων (τὰ μετζπειτα "ἀραβικὰ ςθμεῖα") κακὼσ καὶ τὸ λίαν ςθμαντικὸ ςφςτθμα τῶν Χρονοκρατοριῶν, δίδοντασ
μάλιςτα μζκοδον κατὰ τὴν ὁποῖαν δφναται νὰ ὑπολογιςκῇ ὁ χρόνοσ ηωῆσ. Πρόκειται
διὰ ἓνα ἐκ τῶν ςθμαντικοτζρων ἑλλθνικῶν ἀςτρολογικῶν ἓργων ( τὸ ἂλλο εἶναι τὰ
Ἀποτελεςματικὰ, τοῦ Ἡφαιςτίωνοσ Θθβαίου ) καὶ ἀπαραίτθτον διὰ τὴν κατανόθςιν
τῆσ Ἑλλθνικῆσ Ἀςτρολογίασ.

