
Οι αρχαίοι Έλληνες ενδιαφέρθηκαν πολύ νωρίς για την ερμηνεία 
και την κατανόηση του Σύμπαντος και την θέση τους μέσα σε 
αυτό. Ο Όμηρος καταγράφει τους αστερισμούς των Πλειάδων, την 
Μεγάλη Άρκτο και τον Ωρίωνα. Ο Ησίοδος στο έργο του Έργα και 
Ημέρες αναφέρει τους Αστερισμούς, τις Ανατολές και τις Δύσεις του 
Ηλίου, τις φάσεις της Σελήνης, προκειμένου να δημιουργήσει ένα 
ημερολόγιο για τις εποχές του χρόνου και τα καιρικά φαινόμενα, 
ώστε να διευκολύνει τους ανθρώπους στον προγραμματισμό των 
καθημερινών εργασιών. 
Σπουδαίες μορφές του ελληνικού πνεύματος ανέπτυξαν την 
Αστρονομία, μελέτησαν τα φυσικά φαινόμενα και επινόησαν 
σημαντικά όργανα μέτρησης. Ο Θαλής ο Μιλήσιος προέβλεψε 
την έκλειψη του Ήλιου το 564 π.Χ., ο μαθητής του Αναξίμανδρος 
υπολόγισε τα ηλιοστάσια και τις ισημερίες, ο Ερατοσθένης μέτρησε 
για πρώτη φορά την περίμετρο της Γης, ενώ ο Αριστοτέλης υπήρξε 
ο μεγαλύτερος και συστηματικότερος μελετητής των φυσικών 
φαινομένων. 
Εκείνος όμως που προώθησε την Αστρονομία και έθεσε τις βάσεις για 
το Ελληνικό Ημερολόγιο ήταν ο Μέτων ο Αθηναίος. Έζησε τον 5ο 
αι. π.Χ. στην Αθήνα. Υπήρξε φημισμένος μαθηματικός, αστρονόμος, 
γεωμέτρης και μηχανικός. Δάσκαλός του ήταν ο μέτοικος Φαείνος, 
που είχε το αστρονομείο του στον Λυκαβηττό (Θεόφραστος). 
Ο Μέτων εισήγαγε τον Μετωνικό Κύκλο, σύμφωνα με τον οποίο 
19 ηλιακά έτη ισοδυναμούν με 235 σεληνιακούς μήνες και 6.940 
ημέρες. Ο Μετωνικός Κύκλος προβλέπει ότι μετά από 19 έτη, οι 
ημερομηνίες των πανσελήνων επαναλαμβάνονται με μικρή απόκλιση.

Τo ηλιοτρόπιο του Μέτωνος στην Πνύκα. 
Το πρώτο Aστεροσκοπείο της ιστορίας



Ήταν από τα διασημότερα πρόσωπα της εποχής του. Διακωμωδείται 
στο έργο του Αριστοφάνη Όρνιθες (414π.Χ) και στο έργο του 
Φρυνίχου Μενότροπος όπου αναφέρεται ως «γεωμέτρης» και ως 
«υδραυλικός». Είχε μαθητή και βοηθό του τον Ευκτήμονα, μαζί με τον 
οποίο εγκατέστησαν το 432 π.Χ. στο Λόφο της Πνύκας, στον τόπο όπου 
πραγματοποιούνταν οι συγκεντρώσεις της Εκκλησίας του Δήμου των 
Αθηναίων, το πρώτο Αστεροσκοπείο της Ελληνικής και παγκόσμιας 
ιστορίας, το Ηλιοτρόπιον, ένα είδος ηλιακού ωρολογίου. Είναι ένα από 
τα πρώτα αστρονομικά όργανα που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την 
μέτρηση του χρόνου, με βάση τη θέση της σκιάς που ρίχνει ο ήλιος πάνω 
σε ένα αντικείμενο. 



Στην Πνύκα, πίσω από το Βήμα του Ρήτορος, υπάρχουν τα ίχνη ενός ορθογωνίου 
λαξεύματος (5,80μ. Χ 5,15μ.) που θεωρείται από τους μελετητές ως η βάση του 
Ηλιοτροπίου του Μέτωνος. Δεν έχουν διασωθεί στοιχεία για την μορφή που 
είχε το ηλιοτρόπιο, ωστόσο θα ήταν μεγάλων διαστάσεων, όπως μαρτυρούν τα 
ίχνη της βάσης του και οπωσδήποτε είχε δημόσιο χαρακτήρα. 

Τοποθετήθηκε σε περίοπτο, κεντρικό και πολυσύχναστο σημείο της πόλης, την 
Πνύκα, ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων για τον προγραμματισμό 
των καθημερινών τους ασχολιών και δραστηριοτήτων. Ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο 
για τους καλλιεργητές οι οποίοι έπρεπε να προγραμματίσουν τις γεωργικές 
τους εργασίες (σπορά, συγκομιδή), τους αλιείς και τους ναυτικούς για τον 
προγραμματισμό των ταξιδιών τους.



Η τοποθέτηση του Ηλιοτροπίου στην Πνύκα θεωρείται προνομιακή, καθώς 
από τη θέση αυτή η ανατολή του ήλιου κατά το θερινό ηλιοστάσιο φαίνεται 
από την κορυφή του Λυκαβηττού, ενώ κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, ο ήλιος 
ανατέλλει από τον Υμηττό, σχηματίζοντας ένα τόξο 60°, η διχοτόμος του οποίου 
ευθυγραμμίζεται με το βράχο της Ακρόπολης. Ο ακριβής προσδιορισμός του 
θερινού ηλιοστασίου ήταν σημαντικός για τους αρχαίους Αθηναίους, διότι η 
πρώτη σελήνη μετά το θερινό ηλιοστάσιο όριζε την αρχή του νέου έτους.
Το Ηλιοτρόπιο του Μέτωνος αποτέλεσε στην εποχή του ένα σύγχρονο, 
πρωτοποριακό, επιστημονικό όργανο μέτρησης, αλλά και ένα τεχνολογικό 
επίτευγμα που η δημοκρατική Αθήνα του 5ου αι. διέθεσε στους κατοίκους της, 
ώστε να μπορούν να έχουν όλοι πρόσβαση σε έργα που προάγουν την γνώση 
και την επιστήμη.
Οι υπολογισμοί και οι αστρονομικές παρατηρήσεις του Μέτωνος αποτέλεσαν 
τη βάση για το Ελληνικό Ημερολόγιο που εισήχθη στην Αθήνα το 432 π.Χ. 
και χρησιμοποιήθηκε μέχρι την εισαγωγή του Ιουλιανού Ημερολογίου το 46 
π.Χ. Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, ο αρχαιότερος γνωστός αστρονομικός 
υπολογιστής του κόσμου, εκτελεί υπολογισμούς με βάση τον Μετωνικό Κύκλο. 
Οι μετρήσεις του Μέτωνος χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα από την 
Ορθόδοξη.Εκκλησία για τον υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα.

Στην αρχαιότητα υπήρχαν αρκετά είδη ηλιακών ωρολογίων. Τα 
συνηθέστερα ήταν τα οριζόντια ωρολόγια ή τα κατακόρυφα, τα λεγόμενα 

παραπήγματα, τα οποία μετρούσαν το χρόνο κατά τη διάρκεια των 
ηλιόλουστων ημερών με τη βοήθεια μιας κατακόρυφης ράβδου, που 

ονομαζόταν γνώμων και αποτελούσε τον δείκτη του ηλιακού ωρολογίου. Η 
κίνηση της σκιάς του γνώμονα έδινε πληροφορίες για τη χρονική διάρκεια 
της μέρας, για τον υπολογισμό των ωρών, πληροφορίες για αστρονομικά 

αλλά και μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως την πρόβλεψη του καιρού.



Στον γειτονικό λόφο των Νυμφών ιδρύθηκε μεταξύ των ετών 1842-1846 το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, έργο του αρχιτέκτονα Θεόφιλου 
Χάνσεν, το οποίο κυριαρχεί μέχρι σήμερα στην κορυφή του λόφου. 
Το 1902, στο λόφο της Πνύκας, κοντά στη θέση όπου στην αρχαιότητα υπήρχε το Ηλιοτρόπιο του Μέτωνος, εγκαταστάθηκε από τον γαλλικό 
οίκο Gautier το μεγάλο ισημερινό τηλεσκόπιο (Τηλεσκόπιο Δωρίδη) που φέρει το όνομα του δωρητή του, συνεχίζοντας κατά μια έννοια την 
παράδοση της επιστήμης της αστρονομίας στην Αθήνα από την εποχή του Μέτωνος έως τις μέρες μας.



 This document has been produced using funds of a Joint Project between the European Union and 
the Council of Europe. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official 

opinion of the European Union or the Council of Europe.

Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Αφηγήτρια:

Μαρία Ντούρου, Αρχαιολόγος

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Daryn Rosario Lenoux 2000: Parapegmata, or Astrology, Weather, and Calendars in the Ancient World (PhD), 

University of Toronto 2000.
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: 170 χρόνια προσφοράς στην έρευνα και την κοινωνία, (επιμ.) Κανάρης Τσίγανος, Μωυσής 

Κουρουζίδης, Ελένη Χριστιά, Αθήνα 2016.
Michael Wright, 2010: Case Study 9.1. “The Pnyx, Athens, Greece” in ICOMOS-IAU, Portal to the Heritage Astronomy, 

Heritage Sites of Astronomy and Archaeoastronomy in the Context of the World Heritage Convention.


