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Περίληψη 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα περιορισμένο τμήμα από το 

μαθηματικό έργο του Ιππάρχου του Ροδίου (ή Νικαεύς), Αστρονόμου,  

Μαθηματικού και Γεωγράφου του 2ου-1ου αιώνα π.Χ., ο οποίος έζησε και 

εργάστηκε στη Ρόδο. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος από το έργο του 

Ιππάρχου έχει χαθεί, διασώζονται τμήματά του, κυρίως από αποσπάσματα 

και αναφορές άλλων μεταγενέστερων ιστορικών και ιδιαίτερα στο έργο του 

Πτολαιμαίου, Αλμαγέστη. Το Μαθηματικό έργο του Ιππάρχου είναι 

απόρροια του αστρονομικού του έργου και αφορά αστρονομικές μετρήσεις 

με μαθηματικά εργαλεία Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας.  

Αbstract 
This paper presents a limited part of the mathematical work of Ηipparchus 

of Rhodes (or Nikaeus), Astronomer, Mathematician and Geographer of the 

2nd-1st century BC, who lived and worked in Rhodes. Although the biggest 

part of Ηipparchus΄work is lost, parts of it have survived, mainly through 

extracts and references made by subsequent historians and especially in 

Ptolemaeus’ Almagest. The mathematical work of Ηipparchus results from 

his astronomical work and concerns astronomical measurements with the 

use of Geometry and Trigonometry mathematical tools. 

Λέξεις κλειδιά 

Ίππαρχος, Αστρονομία, Μαθηματικά, μετρήσεις, τριγωνομετρία, 

αστρονομικά όργανα. 
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Εισαγωγή 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τη συμβολή του 

Ιππάρχου στην ιστορική θεμελίωση και ανάπτυξη της μαθηματικής 

επιστήμης στην αρχαία Ελλάδα. Η παρούσα εργασία ανήκει στο πεδίο της 

ιστορικής  βιβλιογραφικής έρευνας,  συνοψίζοντας και ταξινομώντας υλικό 

που έχει ήδη δημοσιευθεί και είναι σχετικό με το μαθηματικό έργο του 

Ιππάρχου. 

Παρακάτω ταξινομούμε το μαθηματικό έργο του Ιππάρχου, ανά θεματική 

περιοχή, ώστε να γίνει αντιληπτή η συμβολή του στη θεμελίωση και 

ανάπτυξη της μαθηματικής γνώσης στην αρχαία Ελλάδα: 

α) Πίνακας χορδών του Ιππάρχου. Εφαρμογές στην Τριγωνομετρία και στις  

αστρονομικές μετρήσεις   

β) Υπολογισμός του γεωγραφικού πλάτους ενός συγκεκριμένου τόπου στην 

επιφάνεια της Γης 

γ) Υπολογισμός της απόστασης Γης-Ηλίου και Γης-Σελήνης μέσα από τη 

θεωρία των ομοίων τριγώνων 

δ) Στερεογραφική προβολή της σφαίρας 

ε) Μετρητικά αστρονομικά όργανα. 

Το Μαθηματικό έργο του Ιππάρχου 

Α. Γενικά 

O Ίππαρχος έγραψε ένα εκτεταμένο μαθηματικό και αστρονομικό έργο το 

οποίο αποτελείται από 14 ή 15 πραγματείες σε πλήθος βιβλίων η καθεμία. 

Από αυτά σώζεται μόνο το έργο του με τίτλο: «Τῶν Ἀράτου καὶ Εὐδόξου 

Φαινομένων ἐξηγήσεως» (Lalande, 1803). Από τα άλλα έργα του έχουν 

διασωθεί εκτενή αποσπάσματα από μεταγενέστερους ιστορικούς αλλά 

κυρίως στη «Μαθηματική σύνταξη» του Πτολεμαίου (Bekker, 2011, σελ. 

758). Το έργο του Ιππάρχου περιέχεται σε 16 κώδικες οι οποίοι βρίσκονται 

σε διάφορες βιβλιοθήκες της Ευρώπης  και κυρίως στο Βατικανό και στο 

Παρίσι (Σπανδάγος, 2002, σελ. 54). 

Β. Ταξινόμηση του μαθηματικού έργου του Ιππάρχου ανά θεματική 

περιοχή. 

Το μαθηματικό έργο του Ιππάρχου μπορεί να ταξινομηθεί στις επόμενες 

θεματικές περιοχές: 

1) Πίνακας χορδών του Ιππάρχου. Εφαρμογές στην Τριγωνομετρία και στις  

αστρονομικές μετρήσεις.   

Τον 2ο αι. π.Χ. ο Ίππαρχος συνέταξε τριγωνομετρικό πίνακα για την 

επίλυση τριγώνων. Στον πίνακα αυτόν σε κάθε γωνία αντιστοίχισε  μία τιμή 

που ήταν «το μήκος της χορδής» η οποία  αντιστοιχούσε στη γωνία όταν 



την έκανε επίκεντρη σε κύκλο με σταθερή ακτίνα r, όπως φαίνεται στην 

εικόνα 1 (Καραγιάννης & Τσομαρέλη 2011, σελ. 28-29). 

Δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η σταθερή τιμή που έδινε ο  Ίππαρχος στην 

ακτίνα, αλλά 300 χρόνια αργότερα ο Πτολεμαίος στην «Αλμαγέστη» 

χρησιμοποίησε για την ακτίνα του κύκλου την τιμή r = 60 και συνέταξε 

έναν παρόμοιο πίνακα με χορδές ώστε να αντιστοιχεί μία τιμή χορδής για 

κάθε γωνία από 01  μέχρι 1800 (Καραγιάννης & Τσομαρέλη 2018, σελ. 56). 

Στο ίδιο εγχειρίδιο παρουσίασε και το λεγόμενο θεώρημα του Μενελάου 

για την επίλυση σφαιρικών τριγώνων. Στους αιώνες που ακολούθησαν η 

τριγωνομετρία του Πτολεμαίου ήταν η πρωταρχική εισαγωγή για όποιον 

ήθελε να μυηθεί στην Αστρονομία. 

 

Εικόνα 1: Κύκλος (Κ,R) που απεικονίζει τη σχέση χορδής και ημιτόνου επίκεντρης γωνίας. 

 

Εφαρμόζοντας τον τριγωνομετρικό πίνακα των χορδών του Ιππάρχου 

μπορούμε να κατασκευάσουμε πίνακα χορδών δεδομένης ακτίνας με βήμα 

0,25 της μοίρας όπως ο Ίππαρχος (Αντωνιάδου, 1938).  Η χρήση αυτού του 

πίνακα των χορδών είναι ισοδύναμη με τον τριγωνομετρικό πίνακα των 

ημιτόνων. Επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επίλυση τριγώνων και 

στην «ανακάλυψη» ισοδύναμων με τους γνωστούς μας τριγωνομετρικούς 

τύπους όπως ο τύπος του αθροίσματος δύο γωνιών, της διπλάσιας γωνίας 

κ.α. (Toomer, 1973-1974). 

Η ενασχόληση του Ιππάρχου με την τριγωνομετρία επεκτάθηκε και στη 

σφαιρική τριγωνομετρία με εφαρμογές στον ουράνιο θόλο. Έτσι 

μελετήθηκαν τα σφαιρικά τρίγωνα και η επίλυσή τους, προκειμένου να 

προσδιοριστούν θέσεις και αποστάσεις ουρανίων σωμάτων (Σπανδάγου Ε. 

και Σπανδάγου Ρ , 2000, σελ. 48). 

2) Ο τετράντας (ή το τέταρτον) του Ιππάρχου ήταν ο πρώτος «εντοπιστής» 

γεωγραφικού πλάτους καθημερινής χρήσης (Bekker, 1854). Πρόκειται για 

ένα μετρητικό όργανο που χρησιμοποιούνταν αφενός στην Αστρονομία και 
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τη Ναυσιπλοΐα για τον υπολογισμό αστρονομικών μεγεθών  και αφετέρου 

στην Τοπογραφία και την Οικοδομική για τη μέτρηση γήινων αποστάσεων 

(Gelder  H. Van , 1991, σελ.119). 

Αποτελούνταν από ένα βαθμονομημένο σε μοίρες τεταρτοκύκλιο που στη 

μία ακμή του έφερε μια σκοπευτική διάταξη και από το κέντρο του 

αιωρούνταν ένα βαρίδιο, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.  

Το γεωγραφικό πλάτος κάθε τόπου μπορούσε να βρεθεί άμεσα με τη 

σκόπευση του πολικού αστέρα και ισοδυναμούσε με τη συμπληρωματική 

γωνία της γωνίας που σχημάτιζε η γραμμή σκόπευσης με το νήμα και 

έμμεσα από τη μέτρηση της μεσουράνησης κάποιου άλλου ουρανίου 

σώματος όπως π.χ. του Ήλιου (Παπαδομαρκάκης, Τσομαρέλη 2011, σελ. 

87-88).  

Αργότερα στην επιφάνεια του οργάνου χαράχθηκαν ευθύγραμμες κλίμακες 

για τη μετατροπή των γήινων γωνιών σε αναλογίες μηκών αλλά και μηνιαία 

τόξα με καμπύλες ωριαίες γραμμές για ένα ή περισσότερα γεωγραφικά 

πλάτη (κλίματα). Επίσης προστέθηκε ένα κινητό κουμπί που ολίσθαινε 

κατά μήκος του νήματος και ρυθμιζόταν ανάλογα με τον μήνα που 

υποδείκνυε ο ζωδιακός στην άλλη ακμή του οργάνου (Gelder, 1991, σελ. 

101). 

Το όργανο με δεδομένη οποιαδήποτε ώρα της ημέρας μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί ως εντοπιστής θέσης (ένα αναλογικό GPS), ενώ με 

δεδομένο το γεωγραφικό πλάτος του τόπου ως ηλιακό ωρολόγιο. Εξέλιξή 

του αποτελούν οι επίπεδοι αστρολάβοι που για πολλούς αιώνες 

χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της θέσης ενός τόπου η σώματος 

(Καραγιάννης & Τσομαρέλη, 2011, σελ. 112). 

 

Εικόνα 2: Ο τετράντας (το τέταρτον) του Ιππάρχου (Μουσείο Κοτσανά). 

 

3) Υπολογισμός ακτίνας Σελήνης και απόστασης Γης-Σελήνης 

Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος βασίστηκε σε μια σεληνιακή έκλειψη για να 

εκτιμήσει τη διάμετρο της Σελήνης. Αργότερα ο Ίππαρχος ήλθε να 



βελτιώσει την εκτίμηση αυτή. Την ίδια γεωμετρία χρησιμοποίησε έπειτα 

από πολλούς αιώνες και ο Κοπέρνικος στο De Revolutionibus orbium 

coelestium (Περί της περιστροφής των ουράνιων σφαιρών). Κατά τη 

διάρκεια μιας έκλειψης της Σελήνης, όταν η Σελήνη εισέρχεται στη σκιά 

της Γης βλέπουμε την παρακάτω εικόνα (εικόνα 3): 

 
Εικόνα 3:  Σχηματισμός της σκιάς της Γης. 

Αν s είναι η ακτίνα του κύκλου  της σκιάς της Γης και α η ακτίνα της 

Σελήνης, το μαθηματικό πρόβλημα που τίθεται είναι να βρούμε τον λόγο 
s

α
 

(Tannery, 1915). Αν λοιπόν διαθέτουμε μια καθαρή φωτογραφία από μια 

έκλειψη Σελήνης, τότε ονομάζουμε Α και Β τα σημεία τομής των δυο 

κύκλων όπως φαίνεται στην εικόνα 3. 

 

Εικόνα 4: Υπολογισμός του λόγου
a

s

DP

OC
   

Σύμφωνα με την εικόνα 4, Ν και Ν΄ είναι τα μέσα των χορδών ΑD και DB 

αντίστοιχα. Oι κάθετοι που άγονται από αυτά τα σημεία τέμνονται στο 

σημείο Ρ, οπότε το μήκος DP εκφράζει την ακτίνα της Σελήνης στο σχήμα. 

Με παρόμοιο τρόπο καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το τμήμα OC 



παριστάνει την ακτίνα της σκιάς της Γης σε απόσταση ίση με την ακτίνα 

της τροχιάς της Σελήνης. Τώρα θα έχουμε:
a

s

DP

OC
     (2) 

Η ακτίνα της Σελήνης  

Περιγραφή: 

Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω λόγο μπορούμε να υπολογίσουμε την 

ακτίνα της Σελήνης (και στη συνέχεια την απόσταση Γης– Σελήνης) 

θεωρώντας στο παρακάτω σχήμα:  

ΕD=D=απόσταση Ηλίου-Γης, ΕΜ=d=απόσταση Γης-Σελήνης,  

ΑS=R=ακτίνα του Ηλίου, ΕF=r=ακτίνα της Γης, MN=α=ακτίνα της 

Σελήνης, ΜΚ =s=ακτίνα της σκιάς της Γης. 

 

 

 

Εικόνα 5: Υπολογισμός  ακτίνας Σελήνης και απόστασης Γης-Σελήνης. 

 

Αν η απόσταση της Γης από τον Ήλιο είναι n φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι η 

απόσταση Γης- Σελήνης ( 0n ), τότε μπορούμε να γράψουμε EMnSE    

(3) ή σύμφωνα με τους παραπάνω συμβολισμούς 
EM

SE
n   (4). 

Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από την παρατήρηση των ηλιακών 

εκλείψεων, ο Ήλιος και η Σελήνη έχουν την ίδια φαινόμενη διάμετρο, διότι 

φαίνονται υπό την ίδια (περίπου) γωνία στον ουρανό (Heath, 1931). 

Συνεπώς NEMSEA ˆˆ   (5). 

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι τα τρίγωνα ASE και ΝΜΕ είναι όμοια (έστω 

και αν δεν φαίνονται στην εικόνα 5, η οποία δεν συνιστά ακριβή απεικόνιση 

υπό κλίμακα της γεωμετρίας της σεληνιακής έκλειψης). 

Άρα από την ομοιότητα των τριγώνων και βάσει της εξίσωσης (4) έχουμε: 



n
ME

SE

NM

AS

NE

AE


 
(6) οπότε 

a

R

MN

AS
n   (7). 

Τα τρίγωνα ATF και FPK είναι επίσης όμοια, οπότε παίρνουμε τις 

αναλογίες: 

KMFE

FESA

EM

SE

PEFE

TSSA

FP

AT

EM

SE

FT

AT

PK

TF











   
(8)

 
    

Aν εισάγουμε στην εξίσωση (8) τα σύμβολα που καθορίσαμε για τα 

χαρακτηριστικά μήκη του προβλήματος και λάβουμε υπόψη τις εξισώσεις 

(6) και (7), καταλήγουμε στη σχέση: 
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Όσον αφορά την παραπάνω εξίσωση: 

O  λόγος 
s

α
 υπολογίζεται με τον τρόπο που περιγράφηκε στην αρχή κατά 

τη διάρκεια μιας μερικής έκλειψης της Σελήνης. 

Στον αριθμό n που εκφράζει τον λόγο της απόστασης Γης – Ήλιου προς την 

απόσταση Γης – Σελήνης, ο Αρίσταρχος είχε δώσει την τιμή 20. Όμως η 

πραγματική τιμή του είναι πολύ μεγαλύτερη, οπότε ο λόγος 
1

r
 είναι πολύ 

μικρός σε σχέση με τη μονάδα και μπορεί να παραληφθεί από την εξίσωση 

(9) (Toomer, 1980). 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και την εξίσωση 
ΟC s

DP α
=  υπολογίζουμε την 

ακτίνα της Σελήνης: 

a

s

r
a





1

  (10)    

Η απόσταση Γης – Σελήνης 

Η ακτίνα της Σελήνης r μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει της απόστασης 

Γης-Σελήνης d, αρκεί να μετρήσουμε τη γωνιακή διάμετρο της Σελήνης 

(Σταμάτης, 1976). Μπορούμε να την μετρήσουμε άμεσα αν 

χρησιμοποιήσουμε τη διάταξη της επόμενης εικόνας 6. 

 



 

Εικόνα 6: Διάταξη για τον υπολογισμό της σχέσης ακτίνας της Σελήνης r και 

απόστασης Γης-Σελήνης d. 

Ο δρομέας στη διάταξη του σχήματος 6 μπορεί να κινείται ελεύθερα κατά 

μήκος του μετρητικού κανόνα. Πάνω στον δρομέα στερεώνεται ένα μικρό 

χαλύβδινο σφαιρίδιο (π.χ. μια μπίλια ρουλεμάν) διαμέτρου περίπου 6 mm. 

Στο ένα άκρο του κανόνα προσαρμόζεται ένας δίσκος με μια μικρή οπή. 

Στηρίζουμε τον κανόνα σε μια ακλόνητη βάση και παρατηρούμε τη Σελήνη 

μέσα από τη μικρή οπή του σταθερού δίσκου. Εν συνεχεία μετακινούμε τον 

δρομέα έτσι ώστε το χαλύβδινο σφαιρίδιο να καλύψει ακριβώς τον δίσκο 

της Σελήνης. Στη θέση αυτή, η γωνία υπό την οποία φαίνεται το σφαιρίδιο 

συμπίπτει με εκείνη υπό την οποία φαίνεται η Σελήνη: 
L




 
      (11) 

Συνεπώς η γωνιακή διάμετρος της Σελήνης υπολογίζεται από την εξίσωση: 

L




  
 (12) 

Επειδή εμείς ενδιαφερόμαστε για τη γωνιακή ακτίνα της Σελήνης θα 

χρησιμοποιήσουμε το μισό αυτής της γωνίας, οπότε η σχέση της ακτίνας α 

της Σελήνης με την απόσταση Γης –Σελήνης d θα είναι:
2


da 

 
 (13) 

και από την εξίσωση (12) θα έχουμε για την απόσταση Γης – Σελήνης: 

 

 

 

 

2
1














a

s

r
d

 

  (14) 

O Ίππαρχος χρησιμοποίησε τις τιμές 
3

8


a

s

 
και ΄c 31 . Έτσι οδηγήθηκε 

στην σχέση ad 220  Για την ακτίνα r της Γης, υιοθέτησε την τιμή των 

6500 km του Ερατοσθένη (Toomer, 1980, σελ. 107).  

Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή την τιμή, παίρνουμε από την εξίσωση (7) για 

την ακτίνα της Σελήνης Kma 1773 οπότε η απόσταση Γης-Σελήνης θα 



είναι Kmd 000.390 . Oι παραπάνω τιμές βρίσκονται πολύ κοντά στις τιμές 

που είναι αποδεκτές σήμερα (ακτίνα Σελήνης = 1738 km και η απόσταση 

Γης-Σελήνης κυμαίνεται μεταξύ 356000 km έως 466700 km).  

4) Η στερεογραφική προβολή της σφαίρας. Πρώτος ο Ίππαρχος ιστορικά 

χρησιμοποίησε τον επίπεδο αστρολάβο προβάλλοντας τη σφαίρα στο 

επίπεδο (Toomer, 1980, σελ. 97-99). Αυτό έγινε με την χρήση του επίπεδου 

αστρολάβου, και ήταν αποτέλεσμα της γραφικής επίλυσης σφαιρικών 

τριγώνων ώστε να  υπολόγιζει με ακρίβεια την ώρα της νύκτας κατά την 

οποία έκανε παρατηρήσεις. Δηλαδή στην πράξη ο επίπεδος αστρολάβος 

χρησίμευε για τη μετατροπή των ουρανογραφικών συντεταγμένων σε 

εκλειπτικές.  

Πιο απλά ο επίπεδος αστρολάβος χρησίμευε για την μετάβαση από την 

όρθια σφαίρα σε πλάγια χωρίς υπολογισμούς αλλά μόνο γραφικά με την 

επίλυση σφαιρικών τριγώνων.  

Ο αστρολάβος ήταν το κυριότερο όργανο των αστεροσκοπείων μέχρι την 

ανακάλυψη του τηλεσκοπίου (Toomer, 1980, σελ.109). 

5) Μετρητικά αστρονομικά όργανα. 
Ο Ίππαρχος στην προσπάθειά του να καταγράψει και να αναλύσει τα 

αστρονομικά φαινόμενα επινόησε και χρησιμοποίησε μετρητικά 

αστρονομικά όργανα μεγάλης ακρίβειας, στηριζόμενος σε μαθηματικές 

ιδιότητες. Τα κυριότερα από αυτά τα όργανα είναι: 

α) Ο τετράντας (το τέταρτον) του Ιππάρχου: Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε 

στα προηγούμενα. 

β) Διόπτρα του Ιππάρχου: Ο Ίππαρχος τελειοποίησε την ήδη υπάρχουσα 

διόπτρα με το να εισάγει την κίνηση ενός από τα πτερυγίδια το οποίο 

επέτρεπε την καταμέτρηση μικρών γωνιών όπως είναι οι φαινόμενες 

διάμετροι του Ηλίου και της Σελήνης. Ο Πτολεμαίος αναφέρει: «Την 

υποδεδειγμένην υπό του Ιππάρχου δια του τετραπήχους κανόνος διόπτραν» 

(Σπανάδος, 2012 σελ.18). 

γ) Αστρολάβος του Ιππάρχου: Το όργανο αυτό υπήρχε ως σφαιρικός 

αστρολάβος και ως επίπεδος αστρολάβος. Με τον σφαιρικό αστρολάβο ο 

Ίππαρχος υπολόγιζε με ακρίβεια τη διαφορά του μήκους των δύο άστρων 

και το πλάτος ενός από αυτά. Με τον επίπεδο αστρολάβο, που ήταν 

αποτέλεσμα της στερεογραφικής προβολής της σφαίρας έκανε γραφική 

επίλυση σφαιρικών τριγώνων και υπολόγιζε με ακρίβεια την ώρα της 

νύκτας κατά την οποία έκανε παρατηρήσεις όπως αναπτύχθηκε παραπάνω 

(Alexander J, 1991, σελ. 101). 

δ) “Πλινθίς” του Ιππάρχου: Ένα απλό αστρονομικό όργανο που 

αποτελούνταν από ένα βαθμολογημένο τεταρτοκύκλιο που ήταν χαραγμένο 



πάνω σε ένα πλινθίο προσανατολισμένο προς το Νότο. Δύο πείροι ήταν 

τοποθετημένοι στο άνω και κάτω άκρο της ακμής του τεταρτοκυκλίου που 

σηματοδοτούσαν την κατακόρυφο με τη βοήθεια ενός νήματος στάθμης. Ο 

ανώτερος πείρος χρησίμευε και ως γνώμονας. Το γεωμετρικό πλάτος ενός 

τόπου ισοδυναμούσε με την ένδειξη της σκιάς του γνώμονα κατά την 

εαρινή και φθινοπωρινή ισημερία ή το μέσο όρο των ενδείξεων της σκιάς 

του γνώμονα κατά το θερινό και το χειμερινό ηλιοστάσιο (Καραγιάννης Ι. 

και Τσομαρέλη 2018, σελ. 75). 

 

 
Εικόνα 7: «Πλινθίς» του Ιππάρχου-(Μουσείο Κοτσανά). 

Άλλες επινοήσεις μετρητικών οργάνων από τον Ίππαρχο αναφέρονται: Το 

καθέτιον, ο γνώμων, το σκίαθρον ή ηλιοτρόπιο, η κλεψύδρα, η διόπτρα, οι 

ισημερινοί κρίκοι, οι τροπικοί κρίκοι, το υδρολόγιον, το ηλιωρολόγιον, η 

υδράρπαξ, η στερεά σφαίρα του Ιππάχου (Alexander J, 1991, σελ. 125). 

Συμπεράσματα 

Από τις παραπάνω αναφορές προκύπτει ότι το μαθηματικό έργο του 

Ιππάρχου, ως απόρροια του αστρονομικού έργου του, αφενός ήταν πλούσιο 

και αφετέρου υπήρξε πρωτοποριακό για την εποχή του, θέτοντας τις βάσεις 

για την ανάπτυξη της τριγωνομετρίας και της γεωμετρίας. Με τον τρόπο 

αυτό στα χρόνια μετά την εποχή του Ιππάρχου καθιερώθηκαν μαθηματικές 

γνώσεις και αναπτύχθηκαν μαθηματικοί υπολογισμοί που υπήρξαν οι 

θεμέλιοι λίθοι της μαθηματικής επιστήμης. 

Επομένως ο Ίππαρχος συνέβαλε τα μέγιστα στη θεμελίωση και στην 

ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης στην αρχαία Ελλάδα αλλά και 

γενικότερα στην μ.Χ. εποχή έως και τους σύγχρονους αιώνες. 
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