
•ιστοτέλη έως



·*

T P \

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΝΕΠίΙΤΗΜίον ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ

026000047404

t

/

i

a* ν

4

i

'■1

■ s







η ιστορία της
από τον Αριστοτέλη έως το Γαλιλαίο

Ηλίας Τριανταφυλλόπουλος
#

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1999
s\ ·. li 1/Λ'



ϋΚΡ ρνίρρρρίί

ν  ·

·ν-:; i. V*··:

νίν ·ν  . · , - - & γ  ";·ν

^ “Γτ
«.•iTsV :' - '-■/

^  ·> -’ ’-' ■·?;,:ν  - P C  ■ -.t:.

- - ν  - - L ;  § '■
ν ~ , * ηΐ£_>— . : ~ - ΐ Γ *  1 3^l......... ............ _ ,(ι ;;y:: . ·\

J£’ v ■ . ^ . ^ - ν · \ Γ ' ■-.·*!

3̂ ?̂\'V/'· · ·; *'αλ» j  1 * ' '.’·

-'/ ·, *£■' ·'«#>·*“  1 '•t"- 
/■>' ■

;ΐ«ϊ,
. '  Γ χ  '  i -

••'•■χ ‘ jv % r
**■ ■ t,> χ' X

?· Wv '· ;·  ·■'
·.',» v

. .  £ · · > , . .

r  v t 1 * /

ν ;ί ' ί  >:·

-
/-'Λ.''·

■ -4. ;  ,ν*·ϊ;' .  >  ν· ·

*’ Ατ.*
v; ^ w ;

Ί\·
V

CM'-
Ι ί ν
ί ϊ  ■·>■’=.' ·

«Λ"· ;·;
’■ · 4, '*, ” *$*>: ·:  ........  V/ · 1

* *. - % ->  ̂ ; » . '■ '  νΛ '■■' „ p v ' , '" n v ?“‘ .'■' ν -

,4 ( ·4 . ’ ^ '̂·*κ ’ , - Γ ' 0,τ’ “* ■ *· * '*;
··.■ ■  . >·>■ ■ ■  · . . ■ ·  * · ·4' . , - ·  · '  · · : t - y · ' · . : ♦ >  - ' · « · · ' ' . ^ .  ·4. . ' ·  -  '·■  ύ· : · > * ^ . ; ·4· * . ·.· ■  ■ '■  ■ · . , ■ ■ ■ · / χ · ■ ; ' · · .  ·..■ ■ .■ -»■:S;i' ,-ϊ· ■■ ■ ..^;^ΐφ:>ί· ■-■·.·.

. .  · . .  ■ , . ;  · ■ ’··■ '. .  ..■: ,  χ -  -.:‘ u -* ■
■ ■ ; ^ : ; ·1 ■ ' .;: ;«>: ■;;; r -■-·}>’■% /. \  ■.·.· .;



1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ♦

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να παρουσιάσει την ιστορική εξέλιξη της πρώτης 
προσπάθειας των φυσικών για την κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει, 
από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων μέχρι και το Γαλιλαίο, όλων δηλαδή 
εκείνων που μελέτησαν το φυσικό κόσμο πριν από τον μεγάλο Ισαάκ Νεύτωνα. 
Ο Νεύτωνας, με την έκδοση των Principia, σηματοδοτεί οπωσδήποτε τον πρώτο 
μεγάλο, πετυχημένο και ολοκληρωμένο σταθμό της Φυσικής, και γΓ αυτό 
θεωρήσαμε ότι θα άξιζε τον κόπο να παρουσιάσουμε το τι ακριβώς προηγήθηκε 
της επανάστασής του, αυτό δηλαδή που ονομάζουμε προνευτώνεια φυσική. ΚΓ 
αυτό γιατί συνήθως όλοι μας γνωρίζουμε τα όσα ο μεγάλος Αγγλος επιστήμονας 
είπε για τη βαρύτητα, τους νόμους της κίνησης, τη διάδοση του φωτός, κλπ, μιάς 
και αυτά γράφονται σ' όλα τα εγχειρίδια Φυσικής, ενώ για την πριν απ’ αυτόν 
περίοδο οι αναφορές είναι συνήθως αποσπασματικές (Αριστοτελική φυσική. 
Κοπερνίκειο σύστημα, νόμοι του Kepler, πειράματα πτώσης στο πεδίο 
βαρύτητας του Γαλιλαίου, κλπ), ελλείπεις, ασύνδετες, διάσπαρτες και επομένως 
σε πλήρη αδυναμία να αποδώσουν τη σωστή και πλήρη εικόνα των προσπαθειών 
των “φυσικών” της περιόδου αυτής.

Ταυτόχρονα, πέρα από την ξερή ιστορική περιγραφή αυτής της 
προσπάθειας, το βιβλίο στοχεύει στην παρουσίαση της βαθύτερης σημασίας κάθε 
ανακάλυψης, των αναπόφευκτων ανακατατάξεων που έφερνε κάθε καινούριο 
βήμα προς τα εμπρός στις ανθρώπινες κοινωνίες αλλά και στο ίδιο το 
μεμονωμένο άτομο, και τέλος της αλλαγής που συνεπάγεται, σε κάθε επίπεδο, 
το συνεχές πλησίασμα προς την υλοποίηση του στόχου της φυσικής.

Η ιστορία της φυσικής και η εξέλιξη των ιδεών της είναι, ίσιος, από τις πιο 
γοητευτικές αφηγήσεις. Είναι η ίδια η αφήγηση του διάλογου που έχει ανοίξει ο 
άνθρωπος από χρόνια τώρα με τη φύση. Τα πνευματικά κονταροχτυπήματα και 
οι επαναστατικές ανακατατάξεις που έγιναν στον κλάδο αυτόν της επιστήμης, 
άφηναν πάντοτε έκδηλα τα ίχνη τους. Αυτά τα ίχνη θα τα ακολουθήσουμε προς 
τα πίσω βήμα-βήμα.
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Σε σχέση με το καθαυτό περιεχόμενο του βιβλίου, θα πρέπει να γίνει 
κατανοητό ότι το να παρουσιάσεις ένα ιστορικό γεγονός του παρελθόντος Λεν 
είναι μια εύκολη υπόθεση. Υπάρχει κίνδυνος να κριθεί με τα μέτρα του σήμερα 
και έτσι να χαθεί η βαθύτερη ουσία και το περιεχόμενό του και να του μείνει 
μόνο η επιφάνεια. Να γίνει ένα απλό συμβάν μέσα στα τόσα άλλα, δοσμένο με 
μια ξερή περιγραφή. Για να μην γίνει αυτό, θα πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε 
στο μυαλό μας και τις συνθήκες της εποχής που αναφερόμαστε. Κοινωνικές, 
πολιτικές, οικονομικές κ.λπ. Γιατί μπορεί μεν η φυσική να είναι η επιστήμη που 
σπουδάζει έναν κόσμο, ο οποίος καρφί δεν του καίγεται για όλ' αυτά, αλλά αυτό 
γίνεται από ανθρώπους που οι συνθήκες αυτές και τους επηρεάζουν και τους 
διαμορφώνουν. Και άμεσα και έμμεσα. Γι’ αυτό και πέρα από την καθαρά 
επιστημονική πλευρά των προσπαθειών των πρώτιον φυσικών παρουσιάζονται 
και κάποια βιογραφικά τους στοιχεία. Αλλωστε η ζωή ενός επιστήμονα, όπως 
του Γαλιλαίου για παράδειγμα, είναι και αυτή μέρος της Ιστορίας της Φυσικής.

Οσες φορές γίνεται στο κείμενο αναφορά σε άλλες πηγές, κατεβλήθη όσο 
ήταν δυνατόν προσπάθεια ώστε οι πηγές αυτές να είναι προσιτές στον 
αναγνώστη είτε τα βιβλία και τα περιοδικά που διαθέτει μιά στοιχειώδης 
Πανεπιστημιακή βιβιοθήκη είτε από τα βιβλία και τα περιοδικά που 

.κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται σημαντικά 
όποιος, έχει, τη φίάθεση να κάνει ένα δεύτερο βήμα, πέρ« από όσα προσφέρονται 
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ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ

1. Η αξία mac ιστοοιχτκ αναδοοιχής

' Σήμερα, στην εποχή της ατομικής βόμβας και των διαστημικών ταξίδιών, 
δεν υπάρχει κανένας πια που ν’ αμφισβητεί ότι η φυσική είναι μια επιστήμη που 
θα παίξει έναν από τους πιο καθοριστικούς ρόλους στην μελλοντική εξέλιξη του 
ανθρώπινου πολιτισμού. Όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν τη φυσική στο 
πεδίο του άμεσου ενδιαφέροντος τους, ξέρουν ότι τα χρόνια που έρχονται θα 
φέρουν πολλές και σημαντικές ανακαλύψεις. Ό τι οι εκπλήξεις γύρω από την 
πορεία για την αποκρυπτογράφηση των μυστικών της φύσης θα διαδέχονται η 
μια την άλλη, ανοίγοντας μπρος μας καινούριους ορίζοντες μάθησης και 
κατανόησης του κόσμου, σε μια αλυσίδα που κανένας δεν ξέρει που και αν 
τελειώνει κάποτε τους κρίκους της. Οι ανακαλύψεις αυτές είναι αναπόφευκτο 
να επηρεάσουν τόσο την ίδια την ανθρώπινη ζωή (με την καινούρια τεχνολογία 
κ.λπ. που θα φέρουν) όσο και την γενικότερη φιλοσοφική αντίληψη που έχει ο 
άνθρωπος για τη φύση και τις διαδικασίες της εξέλιξής της. Με τον ίδιο 
ακριβώς τρόπο που οι ανακαλύψεις του παρελθόντος επηρέασαν όλ# αυτά, 
ακόμη και όταν η φυσική δεν είχε καθιερωθεί σαν ανεξάρτηση και αυτοδύναμη 
επιστήμη.

Περιμένοντας, όμως, με ενδιαφέρον να δούμε τΐ' νέο θα μας φέρουν τα 
καινούρια βήματα της φυσικής, τι ξέρουμε για το παρελθόν αυτής της 
επιστήμης; Για το πώς έγιναν οι παλιότερες ανακαλύψεις και πόσο επηρέασαν 
αυτές τη ροή και την κατεύθυνση της επιστημονικής σκέψης; Ακόμη και αυτοί* 
που έχουν σπουδάσει τη φυσική επαγγελματικά, θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι 
συνήθως ξέρουμε πολύ λίγα πράγματα. Στην προσπάθεια μας να καταλάβουμε 
τι γίνεται στο τώρα και να παρακολουθήσουμε την πρόσφατη εξέλιξη της 
φυσικής, από το παρελθόν κρατάμε και γνωρίζουμε μόνο τους πιο σημαντικούς 
της σταθμούς, μόνον τις κορυφές των βουνών, χωρίς να ενδιαφερόμαστε για 
την κοσμογονία και τους σεισμούς που τις γέννησαν. Έτσι γνωρίζουμε το νόμο 
F = m υ πάνω στον οποίον ο Νεύτωνας στηρίχτηκε για να ερμηνέψει τη
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δυναμική εξέλιξη των φυσικών φαινομένων, αλλά αγνοούμε τις τιτάνιες 
προσπάθειες, που έγιναν τόσο από αυτόν όσο και από τους πριν από αυτόν, 
για να μπορέσουν οι φυσικοί όχι να διατυπώσου αυτόν το νόμο, αλλά απλά να 
καταλάβουν και να κατανοήσουν την έννοια της δύναμης και της αδράνειας. 
Άλλωστε, όπως παρατηρεί και ο Τ. S. Kunt: ΜΤα βιβλία της φυσικής
γράφονται πάντα από τους νικητές μετά από μια επανάσταση.
Και οι νικητές αυτοί δεν είναι συνήθως καθόλου γενναιόδωροι
προς τους χαμένους" (Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων).

Τι ωφελείται, όμως, κάποιος αν αποφασίσει να πάει για λίγο κόντρα στα 
νερά του ποταμού, ν' αφήσει το ταξίδι για τη θάλασσα και να γυρίσει πίσω στην 
πηγή που βγάζει το νερό; Τι έχει να κερδίσει στη μελλοντική του προσπάθεια 
για τη βαθύτερη κατανόηση του φυσικού κόσμου ένας φυσικός, αν κλείσει για 
λίγο τα μάτια του και αφήσει να ξετυλιχτεί μπροστά του όλη η πορεία του 
ταξίδιού, από τον πρώτο-πρώτο σταθμό του τρένου έως τη σημερινή στάση; Αν 
στα παραπάνω ερωτήματα απαντήσει κάποιος ότι μια ιστορική διαδρομή προς 
τα πίσω έχει πάντα εκείνη την ομορφιά των αφηγήσεων για όσα συνέβησαν στο 
κύλισμα του χρόνου σαν πραγματικά γεγονότα και όχι σαν απλά σχεδιάσματα 
που γεννήθηκαν από το μυαλό κάποιου συγγραφέα, έχει καλύψει ένα πολύ 
μικρό τμήμα ολόκληρης της απάντησης. Το υπόλοιπο που δεν απαντήθηκε, 
είναι αυτό που θα βγει από τη μελέτη αυτού του βιβλίου. Και πιστεύουμε ότι 
αυτό θα έχει σχέση με την πιο βαθιά κατανόηση του πραγματικού προβλήματος 
της φυσικής και με το ουσιαστικότερο ξεκαθάρισμα των εννοιών - κλειδιά που 
πρωταγωνιστούν στην ανίχνευση των μυστικών του φυσικού κόσμου, όπως είναι 
η μάζα, η ενέργεια, ο χώρος, κ.λ.π.

Δεν θα ήταν, λοιπόν, καθόλου υπερβολικό αν λέγαμε ότι η γνώση της 
ιστορίας της φυσικής είναι ένα αναγκαίο θεμέλιο για να στεριώσει η οικοδόμηση 
της φυσικής σκέψης του επιστήμονα. Γιατί όπως πολύ εύστοχα παρατήρησε 
ένας από τους πιο διάσημους φυσικούς του αιώνα μας, ο Ε. Shrodinger: 
"Κάθε ανθρώπινη γνώση, όποια και αν είναι αυτή, χάνει τον 
επιστημονικό της χαρακτήρα όταν ξεχαστούν οι συνθήκες κάτω 
από τις οποίες αυτή δημιουργήθηκε, όταν κανένας δεν θυμάται 
τα αρχικά ερωτήματα στα οποία κλήθηκε ν ’ απαντήσει και το 
σκοπό για τον οποίο γεννήθηκε" (What is life ?) . Η ιστορία της κάθε 
επιστήμης γίνεται έτσι η ρίζα που στεριώνει το παρόν και το μέλλον της 
επιστήμης αυτής, που δείχνει τη συνέχεια και την αναγκαιότητα της ύπαρξής 
της.

Τέλος, αξίζει ν' αναφέρουμε ένα ακόμα στοιχείο, που μας δίνει ο R. Harre: 
"Ο  καλύτερος τρόπος να καταλάβουμε τη φυσική είναι να 
παρακολουθήσουμε τις έρευνες που έκανε ένας από τους 
μεγάλους εξερευνητές της φύσης. Ό τα ν αυτός ο άνθρωπος μας 
πεί τι έκανε και γιατί έκανε κάτι, όταν μας αφήσει να δούμε το 
μυαλό του σε ώρα δουλειάς, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να 
κατανοήσουμε τη φυσική πολύ καλύτερα". (The method of science".)

Σήμερα, ειδικότερα, όπου η φυσική έχει κάνει τεράστια πρόοδο και έχει 
καταφέρει να εισχωρήσει στα άδυτα τόσο των απειροστών τεμαχιδίων της ύλης 
(των ίδιων των δομικών της στοιχείων) όσο και του "άπειρου" σύμπαντος, τα 
παραπάνω στοιχεία είναι πολύ πιο έντονα παρά ποτέ. Αξίζει, λοιπόν, τον κόπο
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να γνωρίσουμε την πορεία αυτή των εκπλήξεων, της ομορφιάς και των 
συγκινήσεων, που έφερε τον άνθρωπο από την εποχή της πρώτης εμπειρικής 
παρατήρησης έως την εποχή των διαπλανητικών ταξιδιών και της ατομικής 
διάσπασης.

Όπως είναι ευνόητο και όπως, άλλωστε, συμβαίνει και σε άλλες 
επιστήμες, καθώς κάτω από το φως καινούριων πειραματικών ανακαλύψεων ή 
άλλων δεδομένων η φυσική εξελίσσεται, οι φυσικοί συνθέτουν συνεχώς νέα 
μοντέλα και νέες θεωρίες. Κάθε κανούρια φυσική θεωρία είναι ένα ακόμα βήμα 
προς την αναζήτηση της αλήθειας, ένα ακόμα πετραδάκι στο χτίσιμο του σωστού 
οικοδομήματος. Γιατί θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ευθύς εξαρχής ότι, μετά την 
καθιέρωση του πειράματος σαν αναντικατάστατης επιστημονικής επαλήθευσης 
μιας θεωρίας, συνήθως κάθε παλιά θεωρία βρίσκεται με τη νέα θεωρία σε μια 
σχέση ομαλής συνεργασίας.

Τις περισσότερες φορές καμιά φυσική θεωρία δεν έρχεται να γκρεμίσει ό,τι 
έχουν φτιάξει οι#προηγούμενες. Απλά, έρχεται να τις συμπληρώσει, να τις φέρει 
πιο κοντά στην πραγματικότητα, να δείξει ποια είναι τ' ακριβή όρια της ισχύος 
τους. Έτσι, το προχώρημα στη φυσική μοιάζει ακριβώς με το χτίσιμο ενός 
σπιτιού. Κάθε κανούριος τεχνίτης ή εργάτης που παίρνει μέρος στο χτίσιμο, δεν 
έρχεται να γκρεμίσει αυτό που φτιάξαν οι προηγούμενοι. Έρχεται να προσθέσει 
τη δική του προσπάθεια, για να γίνει το σπίτι πιο λειτουργικό και πιο 
αποτελεσματικό για όλες τις ανάγκες που πρέπει να καλύπτει. Ο Η. Poincare θα 
μας πει πιο συγκεκριμένα: "Το προχώρημα της επιστήμης δεν πρέπει 
να συγκριθεί με τις αλλαγές μιας πόλης, όπου τα παλιά 
οικοδομήματα συντρίβονται για να πάρουν την θέση τους 
καινούρια, αλλά με τις συνεχείς εξελίξεις των ζωολογικών τύπων, 
οι οποίοι αναπτύσονται χωρίς διακοπή και με διαδικασίες που δεν 
μπορεί να τις δει ένα κοινό μάτι, αλλά που ένα ειδικό μάτι 
βρίσκει πάντα ίχνη από την προηγούμενη δουλειά των αιώνων που 
πέρασαν. Δεν θα πρέπει να νομίζουμε, λοιπόν, ότι οι
παλιομοδίτικες θεωρίες είναι άγονες πια και μάταιες". (The Value 
of Science).

Ακριβώς επειδή το αντικείμενο της φυσικής είναι τόσο κοντά στον άνθρωπο 
όσο, ίσως, τίποτ* άλλο, οι νέες ανακαλύψεις έπαιζαν πάντα καθοριστικό ρόλο 
και πάνω στον ίδιο, στη ζωή του, στις κοινωνίες που σχημάτιζε, στη γενικότερη 
φιλοσοφία του. Ακόμα, παραπέρα, πολλές φορές του διαμορφώνουν μιαν 
αντίληψη για το ρόλο που παίζει και ο ίδιος στη γενικότερη εξέλιξη όπως και 
στην ίδια την οικονομία της φύσης. Μια αντίληψη, όμως, που δεν είναι 
αναγκαστικά η ίδια για όλους. ΓΓ αυτό υπάρχουν, άλλωστε, διαφορετικές 
φιλοσοφικές σχολές και διαφορετικές θεωρήσεις, και όχι μόνο μια. Καμιά τους, 
όμως, δεν μπορεί να μην λαβαίνει υπόψη της τις νεότερες φυσικές ανακαλύψεις 
και να μην προσαρμόζεται σ' αυτές. Γιατί αν δεν το κάνει, ξέρει ότι θα 
καταντήσει ανιαρή φλυαρία.

Οι Martin και Inge F. Goldstein θα παρατηρήσουν πολύ χαρακτηριστικά ότι: 
"Απόψεις όπως η θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου, ο δεύτερος 
νόμος της θερμοδυναμικής και η αρχή της αβεβαιότητας στη 
φυσική έχουν επηρεάσει την ατμόσφαιρα της εποχής μας μέσω της 
φιλοσοφίας, της φιλολογίας και της θεολογίας". Και αυτό παρά μια
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εξίσου (πικρή αυτή τη φορά) αλήθεια που δεν θα διστάσουν οι ίδιοι αυτοί να 
επισημάνουν: "Βέβαια, πολλοί επιτίθενται σήμερα στην επιστήμη, όχι 
για τις ανακαλύψεις που σπέρνουν καταστροφή, αλλά για το 
συγκεκριμένο επιστημονικό πνεύμα που απορρέει από αυτή, και το 
οποίο δίνει μια μηχανιστική και μη ανθρωπιστική εικόνα του 
κόσμου. Η εικόνα που καλλιεργεί (πολλές φορές) η επιστήμη 
είναι στενή και περιορισμένη, μιας και αγνοεί τις βαθύτερες 
ερωτήσεις γύρω από τη σημασία της ζωής και τις αξίες που 
κάνουν κάποιον ν' αποφασίζει να ζει". ("How we Know")

Ισως όμως αυτό να είναι μιά ιστορική αναγκαιότητα, από την άλλη μεριά. 
Ισως, δηλαδή, ο φυσικός, σαν το χρυσοθήρα, να είναι σ' αυτό το στάδιο τόσο 
απορροφημένος από την αναζήτηση περισσότερου χρυσού, απ' αυτόν που τον 
βλέπει να περνάει μπροστά του με το ρεύμα του ποταμού, που αφήνει όλα τα 
υπόλοιπα γι' αργότερα. Στο σημείο αυτό ταιριάζει ν’ αναφέρουμε μια αρκετά 
ενδεικτική ιστορία που λέγεται ότι συνέβηκε σ’ έναν αρχαίο Έλληνα σοφό, το 
Θαλή το Μιλήσιο.. Ο Θαλής, εκτός των άλλων, ενδιαφερόταν και για την 
αστρονομία. Μια νύχτα, λοιπόν, έκοβε βόλτες στον κήπο του στιτιού του, 
κοιτάζοντας ψηλά τ’ αστέρια και οπωσδήποτε θα ήταν αρκετά αφηρημένος. 
Έτσι όπως περπάταγε, ήταν επόμενο να μην δει μια τρύπα που είχε ανοιχτεί, 
να πέσει μέσα της και να χτυπήσει. Και ο υπηρέτης του που παρακολουθούσε τη 
σκηνή διερωτήθηκε δικαιολογημένα: Τι ζητάει αυτός ο άνθρωπος να βρει τι 
συμβαίνει στον ουρανό, τόσο μακριά απ' αυτόν, αφού δεν μπορεί να δει τι 
συμβαίνει στα πόδια του; Ισως όμως, όπως είπαμε και παραπάνω, πρώτα 
πρέπει να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει μακριά από 'μας, έστω και τόσο μακριά 
όσο είναι τ* αστέρια, γιατί έτσι το επιτάσσει η ιστορία, και μετά να 
ενδιαφερθούμε για 'μας τους ίδιους και για ό,τι συμβαίνει κάτω από τα πόδια 
μας.

Γιατί, όμως, ο φυσικός ασχολείται με τη φύση και τους νόμους της; Κάνει 
ένα επάγγελμα, όπως τόσοι και τόσοι κάνουν το δικό τους; Οι φυσικοί θέλουν 
να πιστεύουν ότι δεν είναι μόνον αυτό. Ότι υπάρχει κάτι περισσότερο. Αυτό 
που δίνει επιγραμματικά ο Η. Poincare λέγοντας: "Ο φυσικός μελετά τη 
φύση γιατί αυτό τον ευχαριστεί. Και τον ευχαριστεί γιατί
ανακαλύπτει σ' αυτήν ομορφιά και αρμονία. Γιατί αυτό
μπορεί να τον οδηγήσει στην κατανόηση του όλου από το 
μέρος. Αν η φύση δεν ήταν όμορφη δεν θα άξιζε τον κόπο να την 
γνωρίσουμε, και αν δεν άξιζε τον κόπο να την γνωρίσουμε δεν θα 
άξιζε ούτε να ζούμε. Φυσικά, δεν μιλάω εδώ για την ομορφιά 
εκείνη που χτυπάει τις αισθήσεις μας, την ομορφιά της ιδιότητας 
και της εμφάνισης. Οχι πως δεν εκτιμώ και την ομορφιά αυτ?], 
κάθε άλλο, αλλά δεν έχει να κάνει τίποτα με την επιστήμη. Εννοώ 
εκείνη τη βαθειά ομορφιά που πηγάζει από την αρμονική τάξη 
των μερών και την οποία μόνον η καθαρή διανόηση μπορεί να 
συλλάβει. Αυτή είναι που δίνει σάρκα και οστά, ή δομή θα 
μπορούσαμε να πούμε, στον ιριδισμό των φαινομένων που 
κολακεύουν τις αισθήσεις μας. Χωρίς αυτή την υποστήριξη, η 
ομορφιά των. φευγαλέων ονείρων θα ήταν ημιτελής, γιατί θα ήταν 
ασαφής και παροδική. Αντίθετα, η ομορφιά που ανακαλύπτει η
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διανόηση είναι επαρκής από μόνη της, και είναι για χάρη της, 
περισσότερο ίσως και απ' το καλό της ανθρωπότητας, που ο 
επιστήμονας αφιερώνει τον εαυτό του σε μια μεγάλη και δύσκολη 
εργασία" (The Value of Science). Η φύση, λοιπόν, είναι όμορφη και αρμονική. 
Και αυτή η ομορφιά και η αρμονία χαρίζεται απ' αυτή στον καθένα που 
φυλλομετρά το βιβλίο της, και τον τραβάει σαν μαγνήτης.

Τα ευχάριστα συναισθήματα που νοιώθει κάποιος κατά το στάδιο της 
δημιουργίας του, μπορούν να χωριστούν σε δυο κατηγορίες: Είναι τα
συναισθήματα του αρχαιολόγου που φτυαριά-φτυαριά, εκατοστόμετρο - 
εκατοστόμετρο ξεθάβει την αρχαία πόλη και μέσ* από έντονη προσπάθεια 
καταφέρνει να συμπληρώσει όλους τους κρίκους της αλυσίδας που λείπουν, όλα 
τα κενά και τα καταστραμμένα μνημεία, και να δώσει στην ερειπωμένη πια αυτή 
πόλη όλη την ομορφιά και τη ζωντάνια που είχε στην εποχή της ακμής της, να 
μας την παρουσιάσει όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί. Και είναι και τα 
συναισθήματα ίου καλλιτέχνη που δημιουργεί ελεύθερα, ζωγραφίζοντας, 
γράφοντας ή σμιλεύοντας και παράγει σύμφωνα με τις δικές του εμπνεύσεις. 
Τα συναισθήματα που νοιώθει ο φυσικός καθώς φυλλομετρά αιώνες τώρα 
ακούραστα το βιβλίο της φύσης υπάγονται στην πρώτη κατηγορία. Και είναι τα 
συναισθήματα αυτά η μόνη του πολλές φορές ανταμοιβή, που παρά τις 
αντιρρήσεις της "μάνας" του D’ Alembert είναι αρκετή για να τον τραβά να γίνει 
μελετητής των μυστικών του κόσμου που τον περιβάλλει.

Άλλωστε, η επιστημονική έρευνα είναι μια τέχνη. Και σαν όλες τις τέχνες 
ξέρει ν' ανταμοίβει πάντα αυτόν ο οποίος ασχολείται μαζί της, μ' εκείνον τον 
ξεχωριστό τρόπο που καταφέρνει να φέρνει σε μια βαθύτερη επικοινωνία το 
δημιουργό και το δημιούργημά του, μια επικοινωνία που στην ουσία σε γεμίζει 
τέτοια ευχαρίστηση που αξίζει όλες τις θυσίες. Ετσι, με ποια τετριμμένα μέτρα 
συνηθισμένης αξιολόγησης μπορεί κανένας να εκτιμήσει την "ανταμοιβή" του 
Maxwell όταν ανακάλυψε την αρμονία του φυσικού κόσμου μέσα από τις 
ομώνυμες εξισώσεις του; Αν πραγματικά υπάρχουν στον κόσμο αυτό μερικά 
πράγματα που είναι "ανεκτίμητα", αναντίρρητα η τέχνη της επιστημονικής 
αναζήτησης συγκαταλέγεται σ' αυτά.
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Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

1.1. Ot jtocfrtEc ποοσπάθειεο

Σ’ όλους τους αρχαίους λαούς βρίσκει κανένας διάσπαρτες δοξασίες που 
προσπαθούν να δώσουν μιαν εξήγηση για φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Οι 
δοξασίες αυτές μπλέκονται ανάμεσα σε θρησκευτικές προκαταλήψεις και 
μυθολογικές αφηγήσεις. Εισάγουν, έτσι, αναπόφευκτα την ύπαρξη 
μεταφυσικών ή μαγικών δυνάμεων σαν αίτια των φαινομένων αυτών, και, 
οπωσδήποτε, δυνάμεων που είναι δύσκολο να κατανοηθούν και να εξηγηθούν 
από τον άνθρωπο. Γι’ αυτό και σαν φυσική συνέπεια έρχεται η θεοποίηση 
μιας σειράς από τα φαινόμενα αυτά. Οι μόνοι οι οποίοι καταφέρνουν να 
ξεφύγουν από τον αντιεπιστημονικό αυτό κλοιό και να προσεγγίσουν το

V/
VV

V'O
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φυσικό κόσμο με την εντυπωσιακή πνευματική τους διαύγεια είναι οι αρχαίοι 
Έλληνες φιλόσοφοι.

Η  Αφροδίτη της Μήλου. Ο ι αρχαίοι Ελληνες πίστευαν στη 
συμμετρία και την ομορφιά.

Σ χ ή μ α  1. 1.
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Αν κάτι εντυπωσιάζει σήμερα τον αναγνώστη των κειμένων τους δεν 
είναι τόσο αυτές καθαυτές οι διάφορες θεωρίες που ανέπτυξαν, οι 
περισσότερες από τις οποίες δεν άντεξαν (όπως ήταν επόμενο άλλωστε) στην 
πειραματική επαλήθευση. Είναι η θαυμάσια μέθοδος με την οποία τοποθετούν 
τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίζονται οι θεωρίες αυτές, όπως και η 
δυνατότητά τους να βλέπουν, πέρα και κάτω από την επιφάνεια, την ουσία του 
αντικειμένου της αναζήτησής τους. Έτσι, ο φυσικός κόσμος γι' αυτούς είναι 
απλός και λογικός, χτισμένος με συμμετρία και ομορφιά. Η λέξη κόσμος, 
άλλωστε, είναι παράγωγο της λέξης κοσμώ. Προσπαθούν, δηλαδή, να 
καταλάβουν τη φυσική πραγματικότητα στηριγμένοι στις ίδιες ακριβώς αρχές 
πάνω στις οποίες και οι φυσικοί του 20ου αιώνα προσπαθούν να θεμελιώσουν 
τις σύγχρονες φυσικές θεωρίες.

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ήταν, αναμφισβήτητα, κοφτερά μυαλά. 
Στην προσπάθειά τους, όμως, ν’ αναλύσουν το φυσικό κόσμο τους έλειπαν 
δυο από τα πιο σημαντικά εργαλεία. Οι προχωρημένες μαθηματικές γνώσεις 
και το πείραμα. Δυο σκαλοπάτια που είναι απαραίτητα να χρησιμοποιήσει 
κάθε φυσική θεωρία για ν’ ανέβει ψηλά. Οι πρώτοι φυσικοί που θα 
συνειδητοποιούσαν την αξία των δυο αυτών, άλλωστε, θα εμφανίζονταν 2000 
χρόνια μετά. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και σήμερα βρίσκει κανένας στις 
θεωρίες τους αλήθειες που εντυπωσιάζουν.

Θα πρέπει να γίνει σαφές από τα πριν ότι την αξία των αντιλήψεων που 
είχαν για τη φύση αλλά και για τον κόσμο γενικότερα οι αρχαίοι Έλληνες, δεν 
πρέπει να την μετρήσουμε με τις απαντήσεις που δίνουν. Αυτό το είπαμε και 
παραπάνω. Γιατί τότε θα κάνουμε μεγάλο λάθος. Ίσως πολλές από τις 
θεωρίες τους μας προκαλέσουν γέλιο. Ας μην μείνουμε σ' αυτό. Θα πρέπει 
να γίνει κατανοητό ότι η συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνιον βρίσκεται στο ότι 
είναι οι πρώτοι που ρωτάνε τις σωστές ερωτήσεις. Που αποφασίζουν να 
στρέψουν το καράβι, με τα πρωτόγονα ή σπασμένα κουπιά του, προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Και αυτό είναι εκείνο που πρέπει να τους αναγνωρίσουμε. 
Και αυτό είναι κυρίως εκείνο για το οποίο τους θαυμάζουμε.

Αρχικά, στις πρώτες κοινωνίες η φυσική και ειδικότερα η μηχανική είναι η 
επιστήμη των καθημερινών αναγκών των ανθρώπων. Άλλωστε, όπως 
παρατηρεί και ο George Sarton: 'Ή  επιστήμη άρχισε οποτεδήποτε και 
οπουδήποτε οι άνθρωποι προσπάθησαν να λύσουν τ' αναρίθμητα 
προβλήματα της ζωής τους. . . Ο ι  πρώτες λύσεις ήταν
απλά οι πιό κατάλληλες και οι πιο ωφέλιμες, αλλά αυτό ήταν 
αρκετό για αρχή. . . . Ο ι  πρώτες αυτές λύσεις ήταν
άγαρμπες και μηδαμινής επιστημονικής αξίας, αλλά τι μ' αυτό; 
. . . Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν θα πρέπει να
μιλάμε καθόλου για επιστήμη εφ' όσον δεν έχει επιτευχθεί ένας 
συγκεκριμένος βαθμός αφαιρετικής θεώρησης, αλλά ποιος θα 
κοθορίσει αυτόν το βαθμό;" (A History of Science). Ετσι λοιπόν και η 
πρώτη φυσική είναι καθαρά εμπειρική και κανένας δεν πολυνοιάζεται να 
εξηγήσει γιατί συμβαίνει ό,τι συμβαίνει. Το πολύ-πολύ να το αποδώσει, όπως 
είπαμε, σε κάποιες μαγικές ή μεταφυσικές δυνάμεις. Για παράδειγμα, όλοι 
γνωρίζουν, από κάποια εποχή και πέρα, ότι η τριβή παράγει θερμότητα. Θα 
περάσουν, όμως, πολλά χρόνια έως ότου γίνει κατορθωτό να εξηγηθεί ότι αυτό
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Οφείλεται στη διατήρηση της ενέργειας. Το ίδιο, η χρησιμοποίηση του 
στρογγυλού τροχού είναι γνωστό στους πρώτους χρήστες του ότι αποτελεί τον 
ιδανικότερο τρόπο μεταφοράς. Μόνον, όμως, και πάλι αρκετά χρόνια 
αργότερα θα γίνει κατορθωτό να εξηγηθεί ότι αυτό οφείλεται στο ότι αφ' ενός 
μεν έχει την μικρότερη τριβή, αφ' ετέρου δε κρατάει το κέντρο βάρους του 
αμαξιού σ’ ένα σταθερό ύψος.

Για λόγους που ()α γίνουν κατανοητοί σ' όσα ακολουθήσουν, η ανάπτυξη 
της φυσικής αρχικά έχει άμεση εξάρτηση από την ανάπτυξη της αστρονομίας 
και τις κοσμογονικές θειορίες. Στον τομέα της αστρονομίας οι λαοί της 
Μεσοποταμίας, της Κίνας και της αρχαίας Αιγύπτου είναι αυτοί που κάνουν 
τις πιο σημαντικές παρατηρήσεις. Ο μακρινός κόσμος του ουράνιου 
στερεώματος, άλλωστε, στον ασυννέφιαστο ουρανό τους είναι πιο προσιτός σ' 
αυτούς, και η μελέτη του ίσως πιο κοντά στην "ανατολίτικη" νοοτροπία τους. 
Καταγράφουν τις κινήσεις των πλανητών και φτιάχνουν τους προπους χάρτες 
τ' ουρανού. Οι πρώτες καταγραμμένες αστρονομικές παρατηρήσεις γίνονται 
συγκεκριμένα 6000 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού από τους Χαλδαίους 
παρατηρητές των αστεριών. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι παρ' όλη τους 
την αγάπη για τ' άστρα, οι Αραβες αστρονόμοι δεν έγιναν ποτέ ούτε 
εντυπωσιακά καλοί παρατηρητές, αλλά ούτε και καλοί θεωρητικοί 
κατασκευαστές μοντέλων, όπως άλλωστε θα δούμε παρακάτω. Σαν 
παράδειγμα να αναφέρουμε το ότι δεν καταγράφουν σε κανένα τους κείμενο 
την μεγάλη έκρηξη του σουπερνόβα του 1054, σε αντίθεση με τις 
λεπτομερειακές καταγραφές για παράδειγμα των Κινέζων για το εντυπωσιακό 
αυτό αστρονομικό γεγονός.

Ο Η. Poincare μας λέει ότι η αστρονομία στάθηκε χρήσιμη στη φυσική γιατί 
σηκώνει τον άνθρωπο ψηλά, έξω από τον εαυτό του. Μας δείχνει πόσο 
μικροί είμαστε σε σχέση με την απεραντοσύνη που υπάρχει στο σύμπαν, πόσο 
θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τη μικρή μας κόγχη πάνα) στην οποία ζούμε για 
να βρούμε τους νόμους που αγκαλιάζουν ολόκληρο το σύμπαν. Ταυτόχρονα, 
αυτή η επιτυχία του επιστήμονα ν' ανακαλύπτει με το μικρό μυαλό του νόμους 
και σχέσεις που ρυθμίζουν το απέραντο και άπειρο, τον οπλίζει με θάρρος και 
αυτοπεποίθηση να συνεχίσει. Αλήθεια, φανταστείτε πόσο διαφορετικά θα ήταν 
τα πράγματα αν στο πρώτο ξεπέταγμα του ανθρώπινου μυαλού από το γήινο 
καβούκι του, γινόταν προφανές ότι η φυσική και οι νόμοι που φτιάχνει είναι 
μόνο για τη μικρή γωνιά του, και ότι εκεί πέρα μακριά στα βάθη του 
σύμπαντος υπάρχει μια φυσική με νόμους και σχέσεις απλησίαστες και 
ασύλληπτες. Η αστρονομία είναι, λοιπόν, η πρώτη που μας μαθαίνει ότι η 
φυσική που κάνουμε έχει μια παγκοσμιότητα. Ό τι δεν είμαστε 
καταδικασμένοι να στριφογυρίζουμε γύρω από τα γήινα, αλλά μπορούμε να 
συλλάβουμε τη λειτουργία και του ίδιου του σύμπαντος.

Παρά τις τεράστιες προόδους, όμως, που πραγματοποιούν στους 
διάφορους κλάδους της επιστήμης και ειδικότερα της φυσικής και της 
αστρονομίας οι λαοί της Ανατολής, στο βάθος παραμένουν μυστικιστές και 
δεμένοι· με το απόκρυφο. Ετσι, εκεί που καταγράφουν με εντυπωσιακή 
ακρίβεια ένα γεγονός, εκεί που καταφέρνουν να κάνουν επαναστατικά και 
πολύ σημαντικά για την εποχή τους βήματα, στο ίδιο εκείνο σημείο μπαίνει 
μέσα στα κείμενά τους και κάποιος δράκος ή ένα ξωτικό, που χαλάει
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ολόκληρη την επιστημονική βάση της εικόνας και την κάνει μύθο και γλαφυρή 
αφήγηση.

Οι λαοί της Ανατολής (Χαλόαίοι,  Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι,  
Αιγύπτιοι κλπ) ήταν οι πρώτοι που σπούδασαν τα μυστικά του 
έναστρου ουρανού. Στο σχήμα εικονίζεται μια Βαβυλωνιακή 
επιγραφή η οποία αναφέρει ένα παράξενο συμβάν, που 
πιστεύουμε ότι ήταν μιά ολική ηλιακή έκλειψη. Οι  τρεις 
γραμμές είναι από την επιγραφή και αναφέρουν ότι: "Η μέρα 
έγινε νύχτα”.

Σ χ ή μ α  1.2.



12

Μια πρώτη προσπάθεια για την κατανόηση του φυσικού κόσμου γίνεται 
και μέσα από την κοσμογονία που έχει στη διάθεσή της κάθε οργανωμένη 
ανθρώπινη κοινωνία. Στον τομέα αυτό, κάθε αρχαία θρησκεία έχει και την 
άποψή της. Στην αρχή, μας λένε, υπήρχε κάποιος θεός ή κάποιες δυνάμεις 
που έφτιαξαν τον κόσμο μ' αυτόν ή μ' εκείνο τον τρόπο, και έταξαν να 
εξελίσσεται όπως εξελίσσεται. Η κοσμογονία εκείνη που θα παίξει τον πιο 
καθοριστικό ρόλο στα επόμενα χρόνια για λόγους που είναι προφανείς, είναι 
αυτή της Βίβλου, όπως περιγράφεται στην Γένεση. Για αρκετά χρόνια, κάθε 
επιστημονική άποψη θα συγκρίνεται προς το αντίστοιχο χιορίο της Γένεσης για 
να τσεκάρεται η επιστημονική της αλήθεια.

Οι πρώτοι που προσπαθούν να βάλουν τη μελέτη της φύσης σε μια πιο 
επιστημονική βάση είναι, όπως είπαμε παραπάνω, οι αρχαίοι Έλληνες 
φιλόσοφοι. Έτσι, η Ελλάδα στο μέσο του δρόμου Ανατολής - Δύσης γίνεται η 
πρώτη εστία των φυσικών αναζητήσεων και προβληματισμών. Η γλαφυρή 
γλώσσα του καθηγητή X. Θεοδωρίδη μας λέει στο σημείο αυτό: "Ωφέλιμες 
γνώσεις και γενικές αντιλήψεις για  το σύμπαν δεν έλειψαν από 
κανένα λαό, πολύ λιγότερο από τους μεγάλους λαούς της
Ανατολής. Μα οι πρώτες ήταν σκόρπιες και έμειναν ως το τέλος 
κολλημένες στην τέχνη και στις ανάγκες της καθημερινής ζωής. 
Οι έμποροί τους ήξεραν να λογαριάζουν και οι χτίστες κι οι 
μαραγκοί τους να χαράζουν τετράγωνα και κύκλους. Ομως δεν 
κατάφεραν να ξεκολλήσουν τους αριθμούς και τα σχήματα από 
τα πράματα και να τα μελετήσουν χωριστά. Οσο για τη γενική 
εικόνα του κόσμου, εκεί δούλεψε περισσότερο ο πόθος και η 
φαντασία. Η κοσμοερμηνεία τους έμεινε ως το τέλος μυθική και 
θρησκευτική, δεμένη στενά με την ποίηση, με τις φανταστικές 
κοσμοερμηνείες και την υποβλητική πολλές φορές συμβολική 
τους. Π ρώτη φορά στην Ελλάδα ξαστέριασε ο νους του 
ανθρώπου. Κάπου τον 6° η τον 7° αιώνα στις δημοκρατικές 
πόλεις της Ιωνίας με την πλούσια και τολμηρή τους αστική τάξη 
ο άνθρωπος γλυτώ νει από τις μυθικές κοσμοερμηνείες και 
προσπαθεί να εξηγήσει τα φαινόμενα με το λογικό κι από 
φυσικά α ίτια . Ετσι άρχισε μιά βαθειά ζύμωση που είχε σοβαρές 
συνέπειες στη διανοητική ιστορία του ανθρώπου." (Εισαγωγή στη 
Φιλοσοφία)

Για το ίδιο θέμα ο W. C. Dampier θα γράψει; "Ολα τα ξεχωριστά 
ρεύματα της γνώσης στον αρχα ίο  κόσμο συνέκλιναν στην 
Ελλάδα, όπου φιλτραρίστηκαν, καθαρίστηκαν και στράφηκαν σε 
νέα κα ι πιό αποδοτικά κανάλια, από τη θαυμαστή ιδιοφυία 
εκείνης της ράτσας που ήταν η πρώτη στην Ευρώπη που βγήκε 
από τα σκοτάδια." (A History of Science). Τέλος, σε μιά πιό ρεαλιστική 
τοποθέτηση ο Β. Russell θα πει: "Σ' ολόκληρη της ιστορία τίποτα δεν 
είναι τόσο εκπληκτικό ή τόσο δύσκολο να γίνει κατανοητό όσο η 
ξαφνική ανάπτυξη του πολιτισμού στην Ελλάδα. Αρκετά από τα 
σ το ιχε ία  που συνθέτουν έναν πολιτισμό υπήρχαν ήδη γ ια  
χιλιάδες χρόνια στην Αίγυπτο και στην Μ εσοποταμία, και από 
εκεί είχαν διασπαρεί στις γειτονικές χώρες. Αλλά συγκεκριμένα
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και απαραίτητα στοιχεία για τη συγκρότηση ενός πολιτισμού 
έλειπαν έως ότου τα προμήθεψαν οι Ελληνες." (History of Western 
Philosophy)

Μετά τη γέννηση του Χριστού, κέντρο της κάθε επιστημονικής 
ανακάλυψης και συζήτησης γίνεται η κεντρική Ευρώπη.' Η Γηραιά Ήπειρος 
σηκώνει στους ώμους της όλο το βάρος της πνευματικής ανάπτυξης του νέου 
κόσμου, της προόδου του, του περάσματος του από το παλιό στο καινούριο. 
Το Ευρωπαϊκό πνεύμα παίρνει έτσι από τους αρχαίους Έλληνες τη σκυτάλη 
για να τη δώσει μετέπειτα σχεδόν σ’ όλο τον κόσμο. Τι βαθύτερο ρόλο παίζει 
αυτή η σκυταλοδρομία στη γενικότερη ανάπτυξη της φυσικής; Κανένας δεν 
ξέρει την απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση. Κανένας δεν ξέρει σήμερα που θα 
βρίσκονταν και τι κατεύθυνση θα είχε η φυσική αν δεν συνέβαινε αυτό, και αν 
κέντρο της όλης ανάπτυξής της ήταν μιά άλλη περιοχή της Γης με τη δική της, 
τη διαφορετική κουλτούρα, και τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στην 
ιστορία άλλωστέ δεν μπορείς να κάνεις υποθέσεις, αλλά μόνο να εκτιμάς 
σωστά τα γεγονότα και τις συνέπειες τους.

Κάθε φορά βέβαια, σε κάθε εποχή, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν 
περισσότερο ό,τι ξέρουν να χρησιμοποιούν καλύτερα. Ετσι, δεν είναι καθόλου 
παράξενο το ότι οι αρχαίοι Έλληνες αποφάσισαν ότι έπρεπε να στηριχτούν 
στις πνευματικές τους ικανότητες, και μόνο σ'αυτές, και όχι στο πείραμα. Στο 
Μεσαίωνα η τάση αυτή εξακολουθεί να υπάρχει για δυό λόγους. Ο πρώτος 
λόγος είναι, όπως θα έχουμε την ευκαιρία να αναφέρουμε πολλές φορές, ο 
θαυμασμός των Ευρωπαίων για τα πνευματικά δημιουργήματα των αρχαίων 
Ελλήνων. Κανένας, άλλωστε, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι στον τομέα της 
ανάπτυξης των πνευματικών δυνατοτήτων οι αρχαίοι Ελληνες ήταν 
ασυναγώνιστοι. Τα πνευματικά τους οικοδομήματα θα μείνουν αιώνια. Ο 
δεύτερος λόγος, όσο κΓ αν αυτό φαίνεται κατ' αρχήν λίγο παράξενο, είναι 
καθαρά θρησκευτικός.

Ή εξάπλωση της Χριστιανικής θρησκείας θέλει το Θεό να προσεγγίζεται 
μόνο μέσα από το πνεύμα και την αφηρημένη διανόηση. Το πείραμα, 
αντίθετα, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, ξέχωρα που φαντάζει σα μαγεία. 
ΓΓ αυτό και συναντάμε την εποχή αυτή σκηνές πλήρους επιστημονικής 
σύγχυσης και έλλειψης και της πιο μικρής επιστημονικής δεοντολογίας καμιά 
φορά. Αξίζει ν' αναφέρουμε μόνον ότι, όταν ο Γαλιλαίος κάλεσε σε μια 
συγκέντρωση όλους τους σοφούς της πόλης του να κοιτάξουν μέσα από το 
τηλεσκόπιο που μόλις είχε εφεύρει, οι περισσότεροι από αυτούς αρνήθηκαν να 
το κάνουν, χαρακτηρίζοντάς το σαν διαβολικό, και άρα μη επιστημονικό, 
όργανο.

Στο Κεφάλαιο αυτό δεν θ' ασχοληθούμε περισσότερο με το πρώτο 
εμπειρικό ξύπνημα του ανθρώπινου πνεύματος γύρω από θέματα που έχουν 
σχέση με τη φυσική. Αντί γι’ αυτό, θα περάσουμε αμέσως στη σκυταλοδρομία 
για την αναζήτηση της αλήθειας όπως την ξεκινάνε οι πρώτοι με επιστημονικά 
τεκμηριωμένες απόψεις φυσικοί. Οι πρώτοι δηλαδή που πετάνε μακριά το 
μυστικισμό και τη μεταφυσική, και οπλισμένοι με τη λογική και το πάθος 
τους καταφέρνουν να σηκώσουν την αυλαία και να μας αποκαλύψουν το 
έργο που παίζεται στη σκηνή.
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Η δημιουργία του ανθρώπου εμπευσμένη από την Γέννεση, όπως 
την ζωγράφισε ο Μιχαήλ Αγγελος στην Capella Sistine, το 
παρεκκλήσι που υπάρχει στο Βατικανό. Η κοσμογονία της 
Βίβλου ήταν για πολύ καιρό η επίσημη επιστημονική κοσμογονία 
που κανένας δεν τολμούσε να αμφισβητήσει φωναχτά.

Σχήμα 1.3.

Οι αναφορές στα ονόματα που θα ακολουθήσουν είναι ενδεικτικές. 
Αλλα)στε μιά πλήρης εξέταση της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας γύρω από το 
φυσικό κόσμο θα αποτελούσε από μόνη της ένα αυτοδύναμο θέμα για 
ανάπτυξη. Κυρίως θέλουμε να μεταφέρουμε το κλίμα που κυριαρχεί και την 
κατεύθυνση προς την οποίαν κινείται η σκέψη εκείνης της εποχής. Αν 
εξαιρέσουμε επίσης τους Ελληνες αστρονόμους όλοι οι άλλοι αναφέρονται 
κατά την χρονική σειρά της εμφάνισής τους. Οπως θα φανεί και από όσα θα 
ακολουθήσουν, η αρχαία Ελληνική διανόηση μπορεί χοντρικά να χωριστεί σε 
δυό ρεύματα, τα οποία (μιάς και μιλάμε για την Ελλάδα) είχαν και τις 
πολιτικές τους προεκτάσεις. Το ιδεαλιστικό, το οποίο θεμελιώνουν όσοι στο 
πολιτικό επίπεδο τάσσονται με το σύστημα της ολιγαρχίας και της 
αριστοκρατίας και οι οποίοι πιστεύουν σε μιά πρώτη ουσία πέρα από την υλική 
πραγματικότητα που καταγράφουν οι αισθήσεις μας, και το υλιστικό, που το 
θεμελιώνουν εκείνοι που πιστεύουν στη δημοκρατική διακυβέρνηση και οι 
οποίοι αποδέχονται ως πρώτη ουσία και ως αρχή των πάντων την ύλη. Η
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χρονολογική σειρά παρουσίασης των πρωταγωνιστών σημαίνει βέβαια ότι δεν 
θα ακολουθήσουμε την ξεχωριστή παρουσίαση των δυό αυτών απόψεων.

1.2 Ιωνική Σνολή

Οι τρεις πρώτοι φυσικοί του αρχαίου κόσμου ανήκουν στη σχολή της 
Ιωνικής φυσικής φιλοσοφίας. Γύρω στα 600 π.Χ. σε μιά στενή λωρίδα μήκους 
150 χιλιομέτρων στο Ανατολικό Αιγαίο οι Ιωνες, απόγονοι των Αχαιών, 
ανέπτυξαν μιά καινούρια τέχνη, τη μελέτη του φυσικού κόσμου. Η Ιωνική 
σχολή σηματοδοτεί το πρώτο ξύπνημα της Ελληνικής διανόησης. Οι 
θεμελιωτές της έχουν στραμμένη την προσοχή τους όχι στον άνθρωπο και τα 
προβλήματά του, αλλά κυρίως στον εξωτερικό κόσμο που τον περιβάλλει. 
Είναι λοιπόν οι πρώτοι γνήσιοι φιλόσοφοι της φύσης. Αφού πετάξουν τους 
μύθους και όλα τα περιττά στο καλάθι των αχρήστων αρχίζουν να αναζητούν 
τη γεννεσιουργό αρχή όπως και τη βαθύτερη ουσία του κόσμου. Αν καταφέρουν 
να κατανοήσουν τα δυό αυτά στοιχεία, τότε πιστεύουν ότι θα καταλάβουν και 
τους λόγους που προκαλούν τις ατέλειωτες αλλαγές που γίνονται γύρω τους. 
Στην αναζήτησή τους αυτή είναι οι πιο υλιστές από τους αρχαίους Ελληνες 
φιλόσοφους. Δέχονται ότι όλες οι κινήσεις, ακόμη και αυτή η ζωή, είναι 
εκδηλώσεις και ιδιότητες της υλικής πραγματικότητας. Η εξέλιξη της ύλης γι' 
αυτούς γεννάει ολόκληρο το σύμπαν, και μέσα στην ύλη εμπεριέχεται ο λόγος 
και η αιτία των πάντων.

Είναι οι πρώτοι λοιπόν που απαιτούν και πετυχαίνουν, σύμφωνα με τα 
μέτρα της εποχής τους, να μπουν στο φυσικό μηχανισμό που ελέγχει τον 
κόσμο, χρησιμοποιώντας τη λογική και τις δυνάμεις που διαθέτει ο ίδιος ο 
άνθρωπος, και όχι κάποιος Θεός ή Δαίμονας. Είναι επίσης σημαντικό ότι 
περνάνε από την πρώτη κιόλας στιγμή της γέννησής της την επιστήμη στο 
πλατύ κοινό, χωρίς να χρησιμοποιούν ούτε δυσνόητες και αφηρημένες 
έννοιες, ούτε κλειδαμπαρώνοντας τις γνώσεις τους στους τέσσερις τοίχους 
κάποιας Ακαδημίας η κάποιου ιερού τεμένους. Αλλωστε ζουν σε ένα χώρο που 
διαπνέεται από τις δημοκρατικές πεποιθήσεις.

1.2.1 Θαλής

Ιδρυτής της Ιωνικής σχολής είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος, ένας πλούσιος 
έμπορος λαδιού ο οποίος έζησε από το 640 έως το 546 π.Χ. Ο Ηρόδοτος μας 
λέει ότι ο Θαλής ήταν Φοίνικας ως προς την καταγωγή του, αλλά αυτό είναι 
μάλλον λάθος. Πρέπει να ήταν Βοιωτός.= Σύμφωνα με την παράδοση Ο 
Θαλής ήταν μαθητής ενός σοφού Βαβυλώνιου, ο οποίος ονομαζότανε
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Βερόσος. Ο τελευταίος είχε εγκατασταθεί στην Κ(ο γύρο) στα 640 π.Χ. και εκεί 
είχε ιδρύσει ολόκληρη Σχολή. Μάλιστα θεωρείται ότι είναι ο προπος ο οποίος 
συνέβαλε αποφασιστικά και συστηματικά στη μεταλαμπάδεψη το>ν γν<ύσε(ον 
των περιοχο>ν της Ανατολής στην Ελλάδα.

Ο Θαλής πιστεύει ότι ολόκληρη η φυσική πολυπλοκότητα μπορεί να 
παραχθεί από ένα και μόνο στοιχείο, το νερό. Η πίστη της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των Ελλήνων φιλοσόφων στο ότι ο φυσικός κόσμος μπορεί να 
χτιστεί από λίγα μόνο δομικά στοιχεία, είναι εντυπωσιακή και θα τη 
συναντήσουμε συχνά στα επόμενα. Το νερό κατά τον Θαλή είναι η αρχή των 
όντων, το "αεί ον ", και εκφράζει την αιωνιότητα. Δεν είναι μιά νεκρή ύλη, 
όπως φαίνεται σε μιά πρώτη ματιά, αλλά ο φορέας της παγκόσμιας 
ενέργειας. Όλα τα υλικά σώματα μπορούν τελικά να φτιαχτούν από αυτό και 
σ' αυτό διαλύονται. Η θεωρία αυτή έχει δανειστεί πολλά στοιχεία από τους 
Ορφικούς, οι οποίοι χαρακτήριζαν και αυτοί το νερό ως "αεί ον". Η ίδια η Γη 
επιπλέει πάνω στο νερό, και όταν η επίπεδη επιφάνειά του ταράζεται από 
κύματα τότε, μας λέει ο Θαλής, και η γή τρέμει και γίνονται σεισμοί. Η 
σημασία της φυσικής θεώρησης του Θαλή δεν έγγειται βέβαια στο ότι θεωρεί το 
νερό συγκεκριμένα σαν αρχή των πάντων, αλλά στο ότι αναζητά σαν αρχή των 
πάντων ένα μόνον πράγμα. Πολλά χρόνια αργότερα ο Μωάμεθ θα έγραφε 
στο κοράνι: "Ο Θεός έφτιαξε τα πάντα από το νερό.*' Να είχε ακούσει 
τίποτα για τις απόψεις του Θαλή;

Σήμερα βέβαια ο Θαλής μας είναι γνωστός γιατί είναι αυτός που 
ανακάλυψε την ηλέκτριση διαφόρων σωμάτων όταν αυτά τριφτούν. Η 
ηλέκτρισή τους αυτή εκδηλώνεται με το ότι έλκουν διάφορα άλλα μικρά 
σώματα. Και αυτό είναι το πρώτο ηλεκτρικό φαινόμενο που καταγράφεται 
ποτέ στην ιστορία, και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα στα πειράματα 
επίδειξης. Δεν προσπάθησε όμως να δώσει μιάν ολοκληρωμένη εξήγησή του. 
Από τον Αριστοτέλη επίσης μαθαίνουμε ότι ο Θαλής πίστευε ότι ο μαγνήτης 
είχε κάποιο είδος ψυχής μέσα του, γιατί μπορούσε να κινεί το σίδηρο από 
μακριά. Αρα, ήξερε και το φαινόμενο του μαγνητισμού.

Ο Θαλής έχει ταξιδέψει στην Αίγυπτο και επηρεάζεται σημαντικά από τις 
έρευνες που έχουν γίνει εκεί στην Αστρονομία. Είναι ίσως ο πρώτος που 
αντιλαμβάνεται την χρησιμότητα που έχει για τη ναυσιπλοΐα ο πολικός 
αστέρας της μικρής άρκτου. Στην Αίγυπτο καταφέρνει επίσης, 
χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες των όμοιων τριγώνων, να μετρήσει το ύψος 
των πυραμίδων. Πιστεύει στη σφαιρικότητα της Γης, όπως και των άλλων 
ουράνιων σωμάτων, και μπορεί να εξηγήσει το λόγο που γίνονται οι εκλείψεις. 
Οφείλονται στο ότι η Σελήνη μπαίνει κάτω από την τροχιά του Ηλιου. Οπως 
μας λέει ο Διογένης ο Ααέρτιος: "Θαλής πρώτος έφη εκλείπειν τον 
ήλιον, της σελήνης αυτόν υπερχομένης κατα κάθετον." Σύμφωνα 
μάλιστα με τον Ηρόδοτο καταφέρνει να προβλέψει μια έκλειψη που συμβαίνει 
το 585 π.Χ, στηριζόμενος προφανώς σε Αιγυπτιακές και Βαβυλωνιακές 
παρατηρήσεις. Σήμερα ξέρουμε ότι η πιοπάνω έκλειψη έγινε στις 28 του Μάη 
του 585 με το Ιουλιανό ημερολόγιο, και μάλιστα την ημέρα που πολεμούσαν 
μεταξύ τους οι Πέρσες και οι Λύδες. Στον πόλεμο αυτόν ο Θαλής είχε 
προσληφθεί ως τεχνικός σύμβουλος του βασιληά των Αύδων Κροίσου, οπότε 
καταλαβαίνει κανένας την τεράστια σημασία της πρόβλεψής του. Για το θέμα
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αυτό ο Ηρόδοτος μας λέει: "Την μεταβολή δε αυτήν της ημέρας σε 
νύχτα την είχε προαναγγείλει στους Ιωνες ότι θα συμβεί ο 
Θαλής ο Μιλήσιος, προσδιορίζοντας σαν όριο το έτος στο οποίο 
αυτή θα συνέβαινε, όπως και έγινε στην πραγματικότητα." Στο 
Σχολιαστή δε διαβάζουμε: "Εύρε τον ήλιον εκλείπειν εξ υποδρομής 
σελήνης."

Σύμφωνα πάλι με το Λαέρτιο είναι ο πρώτος που εκτιμάει τη χρονική 
διάρκεια του έτους. Την εποχή του Θαλή πίστευαν ότι η βάση για την 
πρόβλεψη των εκλείψεων είναι η περίοδος των 6585 ημερών (= 18 χρόνια + 11 
μέρες + 8 ώρες). Η περίοδος αυτή ονομάζεται "σάρος Ανά χρονικά 
διαστήματα 6585 ημερών πιστεύουν ότι οι εκλείψεις τόσο του Ηλιου όσο και 
της σελήνης παρατηρούνται με τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, αλλά
μετατοπισμένες κατά 120° προς τα δυτικά στον ουρανό. Οι γνώσεις αυτές 
είναι κυρίως αποτέλεσμα των παρατηρήσεων που κάνουν οι Χαλδαίοι και οι 
Αιγύπτιοι αστρονόμοι, και που ο Θαλής μετά τα ταξίδια του τις γνωρίζει από 
πρώτο χέρι.

Ο G. Sarton λέει πάντως ότι ο Θαλής δεν ήταν δυνατόν να είχε 
προβλέψει την παραπάνω έκλειψη με βάση το σάρο, κι’ αυτό γιατί σήμερα οι 
ιστορικοί δέχονται ότι οι Βαβυλώνιοι είχαν πρώτοι ανακαλύψει την ένοια του 
σάρου όχι ενωρίτερα από τον 5° π.Χ. αιώνα. Η προηγούμενη ολική ηλιακή 
έκλειψη είχε γίνει πάντως το 603 π.Χ. και ίσως την εποχή εκείνη ο Θαλής να 
ήταν στην Αίγυπτο. Πήρε λοιπόν από εκεί κάποιες πληροφορίες (άγνωστο 
ποιές) για το πότε θα γίνει η επόμενη ηλιακή έκλειψη ή συνέβαινε κάτι άλλο;

Το πιό σημαντικό από τα τεχνικά του κατορθώματα πρέπει να ήταν το 
ότι κατάφερε, στην εκστρατεία του Κροίσου κατά των Περσών, να εκτρέψει με 
μιά διώρυγα τα νερά του ποταμού Αλυος, χρησιμοποιώντας τις γεωμετρικές 
και γεωτεχνικές του γνώσεις. Λέγεται επίσης ότι ο Θαλής χρησιμοποίησε 
πολλές από τις αστρονομικές του γνώσεις για να κερδίσει χρήματα, πράγμα 
παράξενο για έναν επιστήμονα. Διηγούνται λοιπόν ότι με βάση κάποιες 
αστρονομικές παρατηρήσεις πρόβλεψε μια πολύ καρπερή χρονιά για τις ελιές. 
Νοίκιασε τότε όλα τα λιοτριβιά της περιοχής σε τιμή αρκετά χαμηλή και όταν 
οι ελιές γέμισαν καρπό και όλοι ζήταγαν λιοτριβιά γιαυτές τα επινοίκιασε σε 
μια μάλλον αλμυρή τιμή κερδίζοντας αρκετά. Εχουμε έτσι μια μοναδική 
περίπτωση που επιστήμη και κέρδος αποφασίζουν να έχουν μιαν αρμονική 
συνεργασία.

Ο Θαλής βέβαια ήταν ένας από τους εφτά σοφούς της αρχαίας 
Ελλάδας. Και ως σοφός έπρεπε να έχει απαντήσεις για όλα τα θέματα, ή 
τουλάχιστον να δίνει τέτοιες απαντήσεις που να μη δείχνουν την άγνοιά του. 
Γιαυτό και όταν κάποτε τον ρώτησαν: "Τι  προηγήθηκε η μέρα ή η 
νύχτα;" απάντησε: "Μα, η νύχτα κατά μία μέρα." Γενικά η ιστορία 
αποδίδει στο Θαλή την εισαγωγή των μαθηματικών στην αστρονομία, όπως 
και της αυστηρής γεωμετρικής απόδειξης ενός θεωρήματος.

Ο Β. Russell θα πει για το Θαλή και την Ιωνική σχολή: "Σε κάθε 
ιστορία μαθαίνουμε ότι η φιλοσοφία άρχισε με το Θαλή.
. Και η επιστήμη του και η φιλοσοφία του ήταν ακατέργαστες, 
αλλά από την άλλη μεριά ήταν τέτοιες που κατάφεραν να 
παρακινήσουν τη σκέψη και την παρατήρηση. . . Στη
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φιλοσοφία της Ιωνικής Σχολής ο κόσμος δεν ήταν αποτέλεσμα 
δημιουργίας, όπως στην Ιουδαϊκή ή τη Χριστιανική θεολογία, 
αλλά αποτέλεσμα εξέλιξης. . . . Η  Ιωνική Σχολή είναι
σημαντική όχι γιαυτό που κατάφερε αλλά γιαυτό που 
προσπάθησε.” (History of Western Philosophy)

1.2.2. Ava£iuav6ooc

Μαθητής του Θαλή είναι ο Αναξίμανδρος, ο οποίος έζησε από το 610 έτος 
το 574 π.Χ. Όπως και ο δάσκαλός του, αναζητάει και αυτός την αρχή των 
πραγμάτων σ' ένα μόνο δομικό στοιχείο, το "άπειρο Με αυτό πάντιυς δεν 
εννοούσε την αφηρημένη έννοια του μαθηματικού άπειρου, αλλά μιά άπειρη 
υλική πραγματικότητα, αθάνατη και ανώλεθρη. Το ακαθόριστο αυτό υλικό 
στοιχείο είναι λεπτό και απέραντο, τόσο σε χρονική διάρκεια όσο και σε χωρική 
έκταση, και όπως το νερό του Θαλή γεννάει τα πάντα, ενο) σ’ αυτό 
ξαναγυρίζουν τελικά όλα τα πράγματα. Είναι η αθάνατη αρχή που περιέχει 
και κυβερνά τον κόσμο. Το άπειρο κρύβει, όμως, μέσα του μια σειρά από 
αντιθέσεις. Είναι θερμό και ψυχρό, υγρό και ξηρό, βαρύ και ελαφρύ, 
ιδιότητες οι οποίες αναμιγνύονται μεταξύ τους και μας δίνουν το γνωστό 
φυσικό κόσμο που καταγράφουν οι αισθήσεις μας.

Το άπειρο, λοιπόν, του Αναξίμανδρου είναι μια απεριόριστη μάζα που 
χωρίς να έχει ευθύς εξ αρχής κάποιες καθορισμένες ιδιότητες καταφέρνει 
μέσα από τις σύμφυτες δυνάμεις του να δημιουργήσει ολόκληρο τον κόσμο. Το 
άπειρο είναι δηλαδή στο σύστημα του Αναξίμανδρου ένας παντοδύναμος 
υλικός Θεός. Καταφέρνει να δημιουργεί όσους νέους κόσμους θέλει όπως και 
να καταστρέφει όσους από τους παλιούς δεν χρειάζονται. Το σύγγραμμά του 
"Περί Φύσεως" στο οποίο εκθέτει τις απόψεις του αυτές γνώρισε την εποχή του 
τεράστια κυκλοφοριακή επιτυχία Από τα κείμενα του βιβλίου αυτού μπορούμε 
να ισχυριστούμε ότι δίκαια χαρακτηρίζεται σαν ο πρώτος αιτιοκρατικιστής.

Η κοσμογονία του Αναξίμανδρου είναι απλή. Πρώτα πρώτα γεννιέται το 
σφαιρικό περιτύλιγμα του κόσμου, και έπειτα ο αέρας, η Γη και το νερό. Από 
την πρώτη πύρινη σφαίρα δημιουργούνται στη συνέχεια τα διάφορα ουράνια 
σώματα, ο Ηλιος, η Σελήνη κ.λπ. που το καθένα τους έχει το δικό του φως. 
Οταν για κάποιο λόγο φράσσεται το στόμιο από το οποίο εκρέει το φως τους, 
τότε μας δίνουν τις εκλείψεις. Το αστρονομικό του σύστημα είναι γεωκεντρικό. 
Η Γη βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος, σε ίση απόσταση απ' όλα τα 
ουράνια σώματα, χωρισμένη σε στεριά και θάλασσα. Το σχήμα της είναι 
κυλινδρικό και παραμένει πάντα ακίνητη. Η σχέση πλάτος προς ύψος του 
κυλίνδρου είναι 3:1. Οπως ο ίδιος μας λέει: "Κύλινδρος η Γη αλλά ο 
κόσμος σφαιρικός”. Είναι μυστήριο το τι οδήγησε τον Αναξίμανδρο σε ένα 
τέτοιο σχήμα για τον πλανήτη μας. Ισως, όπως λένε μερικοί ιστορικοί, η 
αγάπη του για το ωραίο κυλινδρικό σχήμα που είχαν οι κίονες των ναών και 
που πάνω τους στηριζότανε ολόκληρη η κατασκευή του ναού. Πίστευε ότι το 
σχήμα αυτό έχει μιά έμφυτη ευστάθεια.
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Πριν από τον Αναξίμανδρο πίστευαν ότι ο Ηλιος κατά τη δύση του 
βουτάει στον ωκεανό και από εκεί ξαναπαρουσιάζεται το πρωί στην ανατολή. 
Ο Αναξίμανδρος διόρθωσε αυτή την ανακρίβεια υποστηρίζοντας ότι μετά τη 
δύση του ο Ηλιος ακολουθεί κυκλική πορεία κάτω από την κυλινδρική Γη. 
Πίστευε επίσης ότι ο Ηλιος και η Γη έχουν το ίδιο μέγεθος και ότι η διάμετρος 
της κυκλικής πορείας του Ηλιου είναι πολύ μεγαλύτερη από το μέγεθος τιον 
δυό αυτών σωμάτων. Πιο συγκεκριμένα πίστευε ότι η διάμετρος της κυκλικής 
τροχιάς της σελήνης είναι 19 φορές μεγαλύτερη από τη γήινη διάμετρο, και ότι 
η διάμετρος της κυκλικής τροχιάς του Ηλιου είναι 27 φορές μεγαλύτερη από 
την διάμετρο της σεληνιακής τροχιάς, δηλαδή 27x19 = 513 φορές μεγαλύτερη 
από τη γήινη διάμετρο. Γενικά, οι περισσότεροι αριθμοί που μπαίνουν στην 
κοσμολογία και την αστρονομία του Αναξίμανδρου είναι ακέραια 
πολλαπλάσια του 3.

Ο Αναξίμανδρος πίστευε ότι ολόκληρος ο κόσμος κινείται σαν τα 
στεφάνια ένος* τεράστιου τροχού, "τροχού δίκην περιδινείσθαι". Τα 
διάφορα δε ουράνια σώματα ωθούνται στην κίνησή τους από φυσήματα του 
αέρα. Για τις αστρονομικές του παρατηρήσεις με τις οποίες ήθελε να 
επιβεβαιώσει τις θεωρίες του αυτές λέγεται ότι ανακάλυψε το "γνώμωνα", ένα 
αστρονομικό όργανο που επικράτησε να ονομάζεται και "σκιοθήρας", επειδή 
κυνηγούσε (θήρευε) τη σκιά του Ηλιου.

Επειδή οι Σπαρτιάτες ήθελαν να ξέρουν για τις θρησκευτικές τους εορτές 
με ακρίβεια τον ερχομό των διάφορων εποχών, ο Αναξίμανδρος ταξίδεψε στη 
Σπάρτη όπου και έστησε ένα ηλιακό ρολόι, ένα όργανο που θα πρέπει να 
χρησιμοποιούσαν ήδη οι Βαβυλώνιοι. Στη Σπάρτη επίσης πρόβλεψε, όπως μας 
λέει ο Κικέρωνας, ένα σεισμό, σώζοντας έτσι πολλούς από τους κατοίκους της 
πόλης. Στις σημαντικές επίσης επιτυχίες του θα πρέπει να αναφέρουμε και το 
οτι επιχείρησε να σχεδιάσει ένα χάρτη της Γης, στηριζόμενος σε αφηγήσεις 
ναυτικών.

1.2.3. Ανα£ιμένηζ

Ο Αναξιμένης είναι μαθητής του Αναξίμανδρου και ο τελευταίος της 
σχολής. Έζησε ανάμεσα στα 585 και 528 π.Χ. Το δικό του δομικό υλικό 
στοιχείο είναι ο αέρας. Οπως μας λέει ο Αίτιος, ο Αναξιμένης πίστευε ότι: 
"Οίον η ψυχή η ημετέρα αήρ ούσα συγκρατεί ημάς, και όλον τον 
κόσμον πνεύμα και αήρ περιέχει." Ο Ολυμπιόδωρος μας λέει επίσης 
ό τ ι :  "Μίαν δε κινουμένην άπειρον αρχήν πάντων των όντων
δοξάζει Αναξιμένης τον αέρα." Ο αέρας εκτείνεται παντού, είναι 
άπειρος, αφού καταλαμβάνει τα πάντα, και επίσης είναι αιώνια κινητός. Ο 
Ηλιος και τ' αστέρια φτιάχνονται από φωτιά, που και αυτή με τη σειρά της 
φτιάχνεται από αραιωμένο αέρα. Ο αέρας μπορεί επίσης να συμπυκνωθεί, 
οπότε μας δίνει τα σύννεφα, το νερό, τη Γη κ.λπ. Ο αέρας επίσης κρατά σε 
ζωή όλα τα όντα, και αν αυτός λείψει έστω και για λίγο επέρχεται ο θάνατος, 
πράγμα που δεν συμβαίνει με το νερό. Μπορούμε ακόμη και ημέρες να 
ζήσουμε χωρίς νερό. Ο αέρας λοιπόν, του Αναξιμένη είναι ένα στοιχείο
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ενότητας του κόσμου. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Αναξιμένης ζητάει ως 
πρώτη αρχή κάτι πιο χειροπιαστό από το άπειρο του δασκάλου του.

Το αστρονομικό του σύστημα είναι γεωκεντρικό, όπως και του δασκάλου 
του. Η Γη όμως τώρα είναι ένας πλατύς δίσκος, σαν τις μυλόπετρες του 
ανεμόμυλου ("μυλοειόώς τον κόσμον κινείσθαι"). Και όπως η 
μυλόπετρες κινούνται από τη δύναμη του αέρα, έτσι κι η κίνηση της Γης 
πετυχαίνεται από την αέρια ώθηση. Ο Αναξιμένης βλέπει τη Γη σαν ένα 
τεράστιο πώμα ενός μπουκαλιού. Το πώμα αυτό ισορροπεί στο διάστημα και 
δεν πέφτει γιατί δεν το αφήνει η αντίσταση του αέρα που είναι από κάτω του. 
Κάτι παρόμοιο δηλαδή με την δυναμική άνωση που δέχεται ο αετός τιον 
παιδιών.

Δυστυχώς όμως ως προς την κίνηση του Ηλιου ξαναγυρίζει το ρολόι στην 
πριν από τον δάσκαλό του εποχή. Πιστεύει δηλαδή ότι ο Ηλιος δεν κινείται 
κυκλικά κάτω από τη Γη όταν δύει αλλά γύρω απ' αυτήν, και ότι μας τον 
κρύβουν τη νύχτα τα ψηλά βουνά. Μας λέει συγκεκριμένα: "Ου κινείσθαι 
υπό γην τα άστρα, αλλά περί γην, ωσπερεί περί την ημετέραν 
κεφαλήν πιλίον." Κάνει όμως τη σωστή πρόβλεψη ότι η Σελήνη δεν έχει 
δικό της φως, αλλά ανακλά το φως του Ηλιου.

Οπως και ο δάσκαλός του έγραψε και αυτός ένα βιβλίο, και μάλιστα σε 
γλώσσα πολύ απλή, θα λέγαμε στη δημοτική της εποχής του, ώστε να γίνει 
κατανοητό από όλον τον κόσμο. Αντίθετα το βιβλίο του Αναξίμανδρου είχε 
γραφτεί σε γλώσσα αρκετά δυσνόητη για το πλατύ κοινό. Το βιβλίο όμως αυτό 
χάθηκε.

Θα τελειώσουμε την αναφορά μας στην Ιωνική Σχολή με δυό 
σημαντικές επισημάνσεις που αναφέρονται σ' αυτήν. Ο G. Sarton θα γράψει: 
"Ενώ οι Εβραίοι θεμελίωσαν τον κόσμο πάνω στην ηθική του 
ενότητα, οι Ιωνες φυσικοί τον θεμελίωσαν πάνω στην υλική του 
ενότητα." (A History of Science). Τέλος οι W. και A. Durant θα πουν: "Στο 
έργο αυτής της Σχολής αναπνέουμε τον ήρεμο αέρα της λογικής. 
Μ ιας λογικής κάπως ασταθούς και με στοιχεία  αβεβαιότητας, 
αλλά ταυτόχρονα απαλλαγμένης από το μύθο κα ι το πάθος." 
(Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού)

1.3. ^ 0 a v 0 o a c

Στη συνέχεια, στην Ελληνική διανόηση κυριαρχεί μια μεγάλη 
φυσιογνωμία, ο νησιώτης Πυθαγόρας ο Σάμιος, τον οποίον ο Ηρόδοτος 
θεωρούσε ως τον πιό σημαντικό Ελληνα φιλόσοφο και ο Εμπεδοκλής ως 
υπεράνθρωπο. Ο Πυθαγόρας ήταν οπαδός της αριστοκρατίας και ένας από 
τους κύριους εκφραστές της ιδεαλιστικής φιλοσοφίας. Η ιδεαλιστική φιλοσοφία 
έρχεται" σαν απάντηση της αριστοκρατίας (που πιστεύει ότι οι λίγοι είναι 
ικανοί τόσο για την κατανόηση και το προχώρημα της επιστήμης όσο και για 
την διακυβέρνηση μιάς πόλης) στη ρασιοναλιστική και μηχανιστική 
κοσμοερμηνεία της δημοκρατικής Ιωνικής σχολής. Ο Πυθαγορισμός μπορούμε
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να πούμε ότι είναι η οριστική διαμόρφωση αυτής της τάσης. Οι υλιστές Ιωνες 
πίστευαν στην αυτοτελή και αυτοδύναμη ύπαρξη της ύλης. Οι ιδεαλιστές 
πίστευαν ότι η πίστη στην υλική πραγματικότητα είναι μιά αυταπάτη και ότι το 
μόνο πραγματικό είναι αυτό που μπορεί να προσεγγιστεί από την καθαρή 
πνευματική λειτουργία.

Πυθαγόρας

Ο Πυθαγόρας έζησε τα χρόνια 580 έως 500 π.Χ., η δε ζωή του είναι 
σκεπασμένη με μύθους και παραδόσεις, που αναδεικνύουν μια πολύπλοκη και 
πολύξερη προσωπικότητα. Είναι ο ιδρυτής μιας ολόκληρης σχολής, αυτής των 
Πυθαγόρειων. Τα μέλη της σχολής συνδέονται με ιερό δεσμό και έχουν 
απόλυτη υποχρέωση να υποτάσσονται στην κοινή φιλοσοφική τους πορεία. Τα 
μυστικά της φιλοσοφίας τους είναι μόνο για τους μυημένους και δεν πρέπει 
επ’ ουδενί να κοινοποιούνται προς τα έξω. Η φράση "εκάς βέβηλοι" 
(=μακριά οι αμύητοι) κοσμούσε την είσοδο της σχολής. Την Πυθαγόρεια σχολή 
πρέπει να τη δούμε περισσότερο σαν ένα αριστοκρατικό και 
θρησκευτικοπολιτικό σύλλογο, που κατάφερε κάποια εποχή να αποκτήσει 
μεγάλη δύναμη και λόγω της υποστήριξης που της έδωσαν απλόχερα τα 
ολιγαρχικά καθεστώτα, αλλά και λόγω της απήχησης που έχουν στις πλατιές 
λαϊκές μάζες οι άνθρωποι που με πολλή τέχνη διαδίδουν ότι κατέχουν όλα τα
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μυστικά του κόσμου. Και ο Πυθαγόρας ήταν ένας απ’ αυτούς που μπορούσε 
να διαφημίσει όσο κανένας άλλος τις ικανότητες του.

Τη σχολή του την ίδρυσε στον Κρότωνα με τη βοήθεια του τύραννου της 
πόλης Ιέριυνα. Στην αρχή πάντως ο κόσμος δεν έβλεπε αυτή του την 
προσπάθεια και με τόσο καλό μάτι και έτσι τον κατηγόρησαν για αθεΐα και 
διαφθορά τιον νέων και πέτυχαν να περάσει από δίκη. Για την κατηγορία αυτή 
απολογήθηκε στο ανώτατο δικαστήριο της πόλης μπροστά σε 1000 δικαστές. 
Απαλλάχτηκε όμως και συνέχισε απρόσκοπτα για αρκετό διάστημα τη 
διδασκαλία του.

Ως δάσκαλος πρέπει να ήταν επιβλητικός το δε παρουσιαστικό του ήταν και 
αυτό εντυπιυσιακό. Αυτό εξηγεί, άλλωστε, και γιατί, παρ’ όλο τον δικτατορικό 
τρόπο που διοικούσε τη σχολή, ήταν τόσο αποδεκτός από τους μαθητές του. 
Ηταν επίσης και ο πρώτος μεγάλος φιλόσοφος της αρχαιότητας που δεχότανε 
και γυναίκες ως μαθήτριες στη σχολή του. Ο Ιάμβλιχος μας λέει μάλιστα ότι 
στη σχολή του εκπαιδεύτηκαν συνολικά δεκαεφτά γυναίκες.

Ο Πυθαγόρας είναι πολυταξιδεμένος, δίνει δε μια πολύ χρήσιμη 
συμβουλή στους περιηγητές: ’Ό ταν ταξιδεύετε μακριά από την 
πατρίδα σας μην κοιτάτε ποτέ πίσω”. Γνιορίζει διάφορους 
πολιτισμούς και καταφέρνει να κρατήσει απ' αυτούς όλα εκείνα τα στοιχεία 
που θεα^ρεί χρήσιμα. Εντυπωσιάζεται από την ανάπτυξη της γεωμετρίας στην 
αρχαία Αίγυπτο και το χρονικό διάστημα που βρίσκεται εκεί διατυπώνει το 
γνωστό Πυθαγόρειο θεώρημα για τα ορθογώνια τρίγωνα. Λέγεται ότι 
κατάφερε να διασχίσει την Ασία και να φτάσει μέχρι και στις όχθες του Γάγγη 
στην Ινδία.

Η φιλοσοφία του Πυθαγόρα φέρνει μιαν επανάσταση. Απορρίπτει την 
ιδέα ότι αρχή των πάντων μπορεί να είναι κάτι το υλικό, όπως πίστευαν οι 
Ίωνες φιλόσοφοι. Η ύλη φθείρεται και καταστρέφεται μας λέει. Θα πρέπει, 
λοιπόν, να υπάρχει μια πρωταρχική, άυλη και αναλλοίωτη δύναμη που 
καταφέρνει να δώσει υπόσταση στο φυσικό κόσμο. Σαν τέτοια θεωρεί ότι 
πρέπει να είναι οι αριθμοί και οι μεταξύ τους σχέσεις. Ο αριθμός, λοιπόν, στη 
φιλοσοφία του Πυθαγόρα είναι η "Ιδέα" όλων των πραγμάτων. Θα λέγαμε, 
λοιπόν, ότι είναι ο πατέρας της φιλοσοφίας των μαθηματικών. Γίνεται έτσι 
ο πρώτος που βλέπει ότι πίσω από την καθημερινή αλλαγή \>πάρχει μια 
αυστηρή νομοτέλεια που πρέπει να βρίσκει την έκφρασή της μέσα από μια 
μαθηματική σχέση. Στον Πυθαγόρα αποδίδεται η φράση: "Τα πάντα είναι 
α ρ ι θ μ ο ί” , ή όπως μας λέει ο Αριστοτέλης: ”Οι μεν Πυθαγόρειοι 
μιμήσει τα όντα φασίν είναι των αριθμών.” Ο αριθμός λοιπόν του 
Πυθαγόρα δεν είναι ένα ξερό μαθηματικό σύμβολο αλλά μιά συμβολική λέξη 
που δηλώνει το υπερβατικό στοιχείο που υπάρχει στην ύλη.

Ετσι, ο Πυθαγόρας δεν χρησιμοποιεί τα μαθηματικά σαν μια πρακτική 
ετΐιστήμη, όπως έκαναν οι περισσότεροι την εποχή του, αλλά αντίθετα τα 
φαντάζεται να λειτουργούν σε ένα πολύ αφηρημένο και γενικό επίπεδο. Κάτι 
που κανένας πριν απ’ αυτόν δεν διανοήθηκε να προτείνει για μια επιστήμη 
που μπορούσε να κατανοηθεί μόνον στις πρακτικές της εφαρμογές.

Το σύμπαν κατά τον Πυθαγόρα γεννήθηκε από το προύπάρχον χάος δια 
του μέτρου και της αρμονίας. Αρχή όλων των πραγμάτων θεωρούσε τη 
μονάδα που μόνη αυτή μπορεί να παράγει όλους τους άλλους
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αριθμούς και να δημιουργήσει έτσι ολόκληρο τον κόσμο. Στην κοσμογονία του, 
δηλαδή, ολόκληρο το σύμπαν χτίζεται είτε από διαιρέσεις της μονάδας είτε 
από επαναλήψεις της. Πίσω, λοιπόν, απ’ οτιδήποτε υπάρχουν οι αριθμοί και 
τα μαθηματικά.

Η μονάδα είναι το πνεύμα, ο αιθέρας, η ενέργεια και η δύναμη από την 
οποία γίνεται το παν. Η δυάδα είναι η ύλη που αποτελείται από νερό και Γη. 
Η τριάδα είναι ο χρόνος σαν παρελθόν, παρόν και μέλλον. Η τετράδα είναι ο 
χώρος, η τάξη του κόσμου. Η πεντάδα συμβολίζει τα πέντε στοιχεία από τα 
οποία χτίζεται ο κόσμος, δηλαδή τη Γη, το νερό, τον αιθέρα, τον αέρα και τη 
φωτιά, όπως και τα πέντε αντίστοιχα κανονικά πολύεδρα τον κύβο, το 
εικοσάεδρο, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και το τετράεδρο. Η εξάδα 
συμβολίζει τα έξι είδη των έμψυχων όντων (θεούς, δαίμονες, ήρωες, 
ανθρώπους, ζώα, φυτά). Η επτάδα συμβολίζει τους επτά γνωστούς πλανήτες 
(Ερμής, Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Σελήνη, Ή λιος). Η οκτάδα 
συμβολίζει τις οκτώ ουράνιες σφαίρες ή τους οκτώ φθόγγους της μουσικής 
κλίμακας. Η εννιάδα τους εννιά κοσμικούς χώρους του στερεώματος και 
τέλος η δεκάδα το ίδιο το σύμπαν. Μερικούς αριθμούς, και ιδιαίτερα την 
"τετρακτύν της δεκάδας 1+2+3+4=10”, τους θεωρούσε μάλιστα σαν ιερούς.

Μπορεί, όμως, το Πυθαγόρειο θεώρημα να έκανε διάσημο τον εφευρέτη 
του, αλλά από την άλλη πλευρά του γύρισε ταυτόχρονα τα πάνω κάτω. Γιατί 
μέσω αυτού ο Πυθαγόρας ανακαλύπτει ότι, αντίθετα με την ακράδαντη πίστη
του, υπάρχουν αριθμοί (όπως οι V2, V~3 κλ.π.) που δεν μπορούν να τεθούν 
ίσοι με το λόγο δυο ρητών αριθμών. Οι δοξασίες λένε ότι παρά το ότι ο 
Πυθαγόρας ανακαλύπτει την πιο πάνω αδυναμία στη θεωρία του, εν τούτοις 
δεν την κοινοποιεί ποτέ. Ζητώντας ίσως μια λύση σ’ αυτή (που δεν τη βρήκε 
ποτέ) ή θέλοντας ν' αποφύγει να δείξει ότι η φιλοσοφία του είχε και κενά; 
Ποιος ξέρει;

Πιστεύοντας ότι ο κόσμος ολόκληρος είναι χτισμένος με συμμετρία και 
αρμονία ανακαλύπτει τη μουσική και την αρμονική σχέση των φθόγγων της. 
Πιστεύει ότι τα διάφορα αρμονικά διαστήματα έχουν άμεση σχέση με το λόγο 
δυο αριθμών. Καταφέρνει δε ν' αποδείξει ότι αυτό είναι αληθινό, 
κατασκευάζοντας ένα μουσικό όργανο με χορδές. Μεταβάλλει το μήκος κάθε 
χορδής και έτσι πετυχαίνει διαφορετικές μουσικές νότες. Θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε ότι για τον Πυθαγόρα η αρμονία που βγαίνει από ένα μουσικό 
όργανο δεν είναι ιδιότητα του οργάνου αυτού, αλλά ιδιότητα της μαθηματικής 
σχέσης που εκφράζει την αναλογία ανάμεσα σε χορδές με διαφορετικά μήκη.

Ο Πυθαγόρας ταυτίζει το χρόνο με την ουράνια σφαίρα. Η κίνηση 
δηλαδή της σφαίρας αυτής πιστεύει ότι γεννά και το χρόνο. Ο χρόνος 
επομένως θα σταματήσει όταν σταματήσει και η κίνηση του ουράνιου 
στερεώματος. Μια κίνηση που έχει αρμονία και σταθερό ρυθμό και η οποία 
γίνεται γύρω από ένα κεντρικό πυρ (εστία) που το ίδιο ακινητεί. Ακόμα και η 
ίδια η Γη κινείται γύρω από αυτό το πυρ, μας λέει ο Πυθαγόρας. Αρα δεν 
είναι γεωκεντρικός. Πολλοί μάλιστα μαθητές του, όπως ο Ηρακλείδης ο 
Ποντικός και ο Θέων ο Σμυρναίος, ήταν φανατικοί ηλιοκεντρικοί. Σε σχέση με 
την αστρονομία, πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος που καταφέρνει ν' αποδείξει ότι 
ο πλανήτης Αφροδίτη εμφανίζεται άλλοτε σαν εσπερινό αστέρι (αποσπερίτης) 
και άλλοτε σαν πρωινό αστέρι (αυγερινός). '
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Ο Πυθαγόρας και η πίστη του στην αυστηρή και συγκεκριμένη αρμονία 
που υπάρχει σε κάθε σχέση που περιγράφει την εξέλιξη κάθε φυσικού 
φαινομένου, και αυτού του ίδιου του σύμπαντος ακόμα, θα ξεχαστούν ή θ' 
αγνοηθούν σαν επίσημη φιλοσοφική θέση για 2000 χρόνια. Οι προ>τοι που θα 
ξεθάψουν τις απόψεις αυτές με σημαντική επιτυχία θα είναι οι οπαδοί της 
Ερμητικής φιλοσοφίας, την οποία θα γνωρίσουμε παρακάτω, και ανάμεσά 
τους ένας αστρονόμος, ο Kepler, γύρω στον 16ον ακυνα, ενώ ακόμα αργότερα 
οι απόψεις αυτές θα γίνουν ο οδηγός κανόνας (ο μοναδικός σε πολλές 
περιπτώσεις) για την κατανόηση και ερμηνεία της φυσικής πραγματικότητας. 
Ο W. C. Dampier θα σημειώσει σχετικά: "Μετά την Αναγέννηση, η ιδέα 
της σπουδαιότητας του αριθμού πέρασε στον Κοπέρνικο και τον 
Κέπλερ, που απόδωσαν μεγάλη σημασία στη μαθηματική 
αρμονία και την απλότητα της ηλιοκεντρικής θεωρίας, 
θεωρώντας τες σαν την καλύτερη απόδειξη της ορθότητάς της." 
(A History of Science)

Στις μέρες μας, ένας σύγχρονος επαναστάτης της τέχνης, ο συνθέτης 
Γ ιάννης Ξενάκης, θα μας υπενθυμίσει ότι: "Θα πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε δημιουργική πράξη μας είναι 
ένα παιχνίδι με τους αριθμούς. Ό λ ο ι  μας, ανεξάρτητα αν δεν 
το καταλαβαίνουμε πάντοτε, κάνουμε μαθηματικά Ενώ, ένας 
επίσης σύγχρονος μαθηματικός και φιλόσοφος, ο Ιρλανδός Β. Russell, θα πει 
για τον Πυθαγόρα: "Δεν γνωρίζω κανέναν άλλον άνθρωπο που να 
επηρέασε τόσο πολύ τη σφαίρα της ανθρώπινης σκέψης όσο 
αυτός. . . . Ο  Πυθαγόρας, από την άποψη της
επίδρασης που άσκησε, ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους 
ανθρώπους που έζησαν πάνω στη Γη, και όταν αυτά που έλεγε 
ήταν σοφά και όταν δεν ήταν. . . . Ηταν ένα μίγμα
φιλόσοφου, προφήτη, επιστήμονα και τσαρλατάνου." (History of 
Western Philosophy)". Φαίνεται, λοιπόν, ότι η σκέψη του Πυθαγόρα για πολύ 
καιρό ακόμα θα βρίσκεται κάτω από οποιαδήποτε πέτρα και αν σηκώσουμε 
στη φυσική, την τέχνη κ.λπ. Ίσως πάλι να βρίσκεται για πάντα εκεί.

Ο Πυθαγόρας και οι οπαδοί του, πάντως, δεν είχαν καλό τέλος. Ο 
κόσμος ποτέ δεν τους συμπάθησε λόγω της μεγάλης μυστικοπάθειας με την 
οποία κινούνταν, και έτσι διάλυσε την σχολή τους και πολλούς τους καταδίωξε 
και τους σκότωσε. Λέγεται ότι και ο ίδιος ο Πυθαγόρας κυνηγήθηκε και 
σκοτώθηκε από ένα πλήθος αντιπάλων του. Θα μπορούσε μάλιστα να διαφύγει 
αν δεχότανε να τρέξει μέσα από ένα χωράφι σπαρμένο με κουκιά. Τα κουκιά 
ήταν, όμως, απαγορευμένα στους Πυθαγόρειους. Ετσι, ο Πυθαγόρας 
προτίμησε να πεθάνει, παρά να κάνει κάτι που απαγορευόταν.

Να σημειώσουμε ότι εκείνη την εποχή τα κουκιά τα χρησιμοποιούσαν 
στις ψηφοφορίες για την καταμέτρηση των ψήφων. Σήμερα το "μέτρημα των 
κουκιών" υποδηλώνει άλλωστε το ίδιο πράγμα. Η αντιπάθεια επομένως των 
Πυθαγορείων προς τα κουκιά είχε τη ρίζα της στην αντιπάθειά τους προς την 
πολιτική και τα συνακόλουθά της.
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1.4. Ειιπεδοχλτκ

Ο Εμπεδοκλής έζησε από το 490 έως το 430 π.Χ. Εκτός από την 
ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία αναμίχθηκε ενεργά και στην πολιτική ζωή 
υπέρ των δημοκρατικών, πράγμα για το οποίο κυνηγήθηκε από τους 
ολιγαρχικούς. Εγραψε και ένα βιβλίο με τίτλο "Περί Φύσεως". Διαβλέπει ότι 
ολόκληρη η φυσική πολυπλοκότητα είναι δύσκολο ν' αναπαραχθεί από ένα 
μόνο δομικό στοιχείο. Γι' αυτό και εισάγει τέσσερα τέτοια στοιχεία, μια 
άποψη που θα επηρεάσει πολύ τους επόμενούς του. Τη φωτιά, τον αέρα, το 
νερό και τη Γη. Τα στοιχεία αυτά τα ονομάζει "ρίζες" ή "ριζώματα". Είναι 
επομένως οπαδός της υλιστικής Ιωνικής σχολής. Οπως λέει ο ίδιος, 
διδάσκοντας σε κάποιον μαθητή του: "Κατά πρώτο άκουσε ότι τέσσερις 
είναι οι ρίζες. Ο Ζευς (ο οποίος με τους κερουνούς του 
φεγγοβολεί), η Ηρα (ως αέρας που χαρίζει με την αναπνοή τη 
ζωή), ο Αδωνεύς (ο Αδης ως γη) και η Νύστις (το υγρό στοιχείο), 
η οποία καθώς χύνει τα δάκρυα της δημιουργεί την πηγή της 
ζωής των θνητών. Τα  στοιχεία αυτά είναι αγέννητα." Ο 
Εμπεδοκλής μάλιστα δίνει και παραδείγματα κατασκευής ενός συστήματος 
από τις τέσσερις ρίζες. Ετσι το οστούν, μας λέει, αποτελείται από 1/2 πυρ, 1/4 
νερό και 1/4 γη. Το τι σήμαινε εκείνη την εποχή η λέξη "στοιχείο" μας το λέει ο 
Α ριστοτέλης: "Στοιχείον λέγεται εξ ου σύγκειται πρώτου
ενυπάρχοντος, αδιαίρετου τω είδει εις έτερον είδος."

Πίστευε, σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια, ότι: "Η γνώσις του 
ομοίου τω ομοίω". Ετσι, καθένα από τα δομικά του στοιχεία καταλαβαίνει 
και αλληλεπιδρα μόνο με το όμοιο του και όχι με τα άλλα: "Γαίη μεν γαρ 
γαίαν οπώπαμεν, ύδατι δ1 ύδωρ, αιθέρι δ' αιθέρα δίον." ή όπως 
λέει κάπου αλλού: "Το γλυκό έρχεται σε επαφή με το γλυκό, το 
πικρό ορμά προς το πικρό, το οξύ βαδίζει να συναντήσει το οξύ, 
και το θερμό ιππεύει πάνω στο θερμό." Ασχολήθηκε και με τον 
μαγνητισμό, και ερμήνευε τη μαγνητική δύναμη σαν τάση του όμοιου προς το 
όμοιο. Την άποψη αυτή θα συναντήσουμε αργότερα και στην Ερμητική 
φιλοσοφία.

Στη συνέχεια προχωρά σε κάτι πιό εντυπωσιακό. Αντιλαμβάνεται ότι, 
από την άλλη μεριά, τα δομικά αυτά στοιχεία από μόνα τους είναι αδύνατον 
να δημιουργήσουν τον κόσμο μας, αν δεν υπάρχει ταυτόχρονα και μια 
δυναμική σχέση μεταξύ τους. Μια σχέση που θα αποτελεί και τον κυρίαρχο 
παράγοντα της ανάπτυξης του κόσμου. Για το σκοπό αυτό εισάγει στο 
μοντέλο του δυο παγκόσμιες δυνάμεις. Αυτή του έρωτα (φιλότης), που 
ενώνει, και αυτή της αντίθεσης (νείκος), που χωρίζει. Τα τέσσερα δομικά 
στοιχεία μπλέκονται μεταξύ τους με την βοήθεια των παραπάνω δυνάμεων σε 
διάφορες αναλογίες, δίνοντάς μας το γνωστό φυσικό κόσμο. Ο Εμπεδοκλής 
γίνεται, έτσι, ο πρώτος ο οποίος συλλαμβάνει την έννοια της δύναμης, που 
μαζί με τα υλικά δομικά στοιχεία είναι απαραίτητη για το χτίσιμο του κόσμου. 
Η δύναμή του, όμως, είναι βγαλμένη μέσα από τ’ ανθρώπινα συναισθήματα 
και τις σχέσεις που διέπουν τις ανθρώπινες κοινωνίες. Δεν είναι και τόσο 
"υλική", αν και ρυθμίζει τις λειτουργίες της ύλης. Αλλωστε ο ίδιος θα
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ομολογήσει ότι: "Αυτός ο ανταγωνισμός του Νείκους και της 
Φιλότητας είναι καθαρά φανερός ανάμεσα στη μάζα των θνητών 
μελών του ανθρώπινου σώματος."

Η φύση κατά τον Εμπεδοκλή μοιάζει με ζωγράφο που με την ανάμιξη των 
χρωμάτων δημιουργεί ποικίλες μορφές συστημάτων. Δεχότανε ότι το σύμπαν 
έχει σχήμα αυγού (ωοειδές). ΕΟεωρούσε ότι ο Ηλιος είναι ένας κρυστάλλινος 
φακός που συγκεντρώνει τις ακτίνες του φωτεινού ημισφαιρίου του 
σύμπαντος, ενώ η Σελήνη ένας επίσης κρυστάλλινος φακός που συγκεντρώνει 
τις ακτίνες του Ηλιου. Ερμήνευε δε την έκλειψη του ηλίου από την παρεμβολή 
της σελήνης ανάμεσα σ’ αυτόν και στη Γη.

1.5. Ζήνωνας

Ο Ζήνωνας ζει ανάμεσα στο 490 και 430 π.Χ., και γίνεται αρχηγός μιας 
ολόκληρης φιλοσοφικής Σχολής, αυτής των Στωικών. Γεννήθηκε στο Κίτιο της 
Κύπρου και, όπως ήταν επόμενο, είναι έντονα επηρεασμένος από τις 
Αιγυπτιακές και Φοινικικές δοξασίες της εποχής του. Έχει επηρεαστεί, όμως, 
ταυτόχρονα πολύ και από τις απόψεις τόσο των Πυθαγόρειων όσο και των 
ατομιστών. Αρχικά ήταν έμπορος που έφερνε πραμάτειες από την πατρίδα του 
στην Αθήνα για να τις πουλήσει. Σε ένα του ταξίδι όμως ναυάγησε στις ακτές 
της Αττικής και έχασε όλα του τα εμπορεύματα στα οποία είχε επενδύσει όλη 
του την περιουσία. Παράτησε τότε το εμπόριο και τό ρίξε στη φιλοσοφία. Και 
όπως πριν έφερνε εμπορεύματα στην Αθήνα από την πατρίδα του, έτσι και 
τώρα έφερε μαζί του στην Αθηναϊκή κουλτούρα στοιχεία από την μυθική 
κοσμοερμηνεία του τόπου του, που προσπάθησε να τα ντύσει με Ελληνικές 
φορεσιές.

Η φυσική φιλοσοφία των Στωικών στηρίζεται στην άποψη ότι τα διάφορα 
ουράνια σώματα αποτελούν στο σύνολό τους ένα πεπερασμένο σύμπαν με 
καθορισμένα όρια. Το πεπερασμένο, όμως, αυτό σύμπαν είναι ριγμένο μέσα 
σ' έναν άπειρο κενό χώρο, που το περιβάλλει από παντού. Έτσι, στην 
κοσμολογία τους ο μεν χώρος είναι άπειρος, ενώ το ίδιο το σύμπαν είναι 
πεπερασμένο. Έξω από τα όρια του σύμπαντος δεν υπάρχει ύλη, μόνο κενός 
χώρος.

Πιο συγκεκριμένα οι Στωικοί μας λέγουν παραπέρα ότι το σύμπαν ζει 
μέσα από πάρα πολλούς κύκλους διαστολής και συστολής, ανάπτυξης και 
διάλυσης. Περιοδικά φουντώνει μια μεγάλη φωτιά που το καίει. Στη συνέχεια, 
όμως, καταφέρνει να ξαναγεννηθεί και να ξανάρθει και πάλι στην αρχική του 
μορφή. Ο κόσμος μας λοιπόν διέπεται από μιαν ατέλειωτη επανάληψη. 
Πιστεύουν παραπέρα ότι όλη αυτή η διαδικασία συμβαίνει σύμφωνα με τις 
επιταγές ενός αυστηρού νόμου από τον οποίον τίποτα δεν μπορεί να ξεφύγει 
και ο οποίος διέπει τα πάντα. Αρκετούς αιώνες αργότερα οι φυσικοί θα 
προσπαθήσουν να δώσουν μιαν απάντηση στα κοσμολογικά προβλήματα μέσα 
από μια οπτική γωνία που απέχει ελάχιστα από αυτή των Στωικών (θεωρία 
του παλλόμενου σύμπαντος).
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Οι Στωικοί ήταν οπαδοί, και μάλιστα φανατικοί, του γεωκεντρικού 
μοντέλου. Ο Κλεάνθης ο Στωικός μάλιστα παρομοιάζει την πορεία του 
σύμπαντος προς μιά ιεροτελεστία και προς μιά πομπή επικεφαλής της οποίας 
βρίσκεται ο "δαδούχος ήλιος", τον οποίον εθεωρούσε και ηγεμόνα ολόκληρου 
του σύμπαντος.

Ο Ζήνωνας, κάνοντας μια παραχώρηση στις αντιλήψεις της Ιωνικής 
σχολής, θα διδάξει ότι κάθε πράγμα που επιδρά ή υφίσταται επίδραση, κάθε τι 
που συμμετέχει στο παιχνίδι της φυσικής εξέλιξης μ’ άλλα λόγια, είναι υλικό. 
Ακόμη κι η δύναμη στη φυσική του δεν είναι κάτι το άυλο και ακαθόριστο, 
αλλά είναι πολύ λεπτή ύλη. Η συνεχής και ατέλειωτη κίνηση του φυσικού 
κόσμου τέλος για το Ζήνωνα είναι αποτέλεσμα της ενέργειας που δίνει στην 
ύλη μιά παγκόσμια Θεότητα που περνάει μέσα από όλα σαν "πύρινη ανάσα". 
Ετσι κάθε μορφή ύλης είναι σύμφωνα με τη φιλοσοφία του και μιά έκφραση 
της παγκόσμιας θεϊκής δύναμης στην οποίαν αυτή ξαναγυρίξει με την αιώνια 
ανακύκλωση. Μιά άποψη που θα την συναντήσουμε παρακάτω να έχει 
περάσει στις Ερμητικές παραδόσεις του μεσαίωνα.

1.6. Δτιαόκοιτος

Ο Θρακιώτης Δημόκριτος είναι σίγουρα μια από τις μεγαλύτερες 
φυσιογνωμίες του αρχαίου κόσμου, όσον αφορά στις απόψεις του για το 
φυσικό κόσμο, και ένας από τους πιο γνήσιους συνεχιστές της Ιωνικής σχολής. 
Ο Francis Bacon τον αποκαλούσε τον μεγαλύτερο από τους αρχαίους 
φιλόσοφους. Θα μπορούσε να είναι κάλλιστα ένας φυσικός των αρχών του 
αιώνα μας. Είναι σύγχρονος του Σωκράτη, μιας και έζησε τα χρόνια 460 έως 
370 π.Χ. Αν και αρκετά πλούσιος αρχικά, ξοδεύει όλη του την περιουσία 
ταξιδεύοντας και ζητώντας να μάθει καινούρια πράγματα. Ο ίδιος έλεγε: 
"Π ροτιμώ να ανακαλύψω έστω και μια μόνον γεω μ ετρ ική  
απόδειξη παρά να κερδίσω το θρόνο της Π ερσίας.,,

Υπάρχει η πληροφορία ότι ίσως άκουσε μαθήματα από Χαλδαίους 
μάγους, που είχε μαζί του ο Ξέρξης κατά την εκστρατεία του και τους άφησε 
μετά σαν επόπτες στη Θράκη. Ανεξάρτητα πάντως από αυτό ταξίδεψε στην 
Αίγυπτο, στην Περσία, στην Ινδία, στην Αιθιοπία, στην Ερυθρά θάλασσα και 
αλλού. Κατάφερε έτσι να γνωρίσει όλη τη σοφία που είχαν αποκτήσει οι 
κάτοικοι των χωρών αυτών. Οταν όμως γύρισε τελικά πίσω στην πατρίδα του 
έπρεπε να εξηγήσει στους συμπατριώτες του τι τα έκανε τα χρήματα που 
κληρονόμησε από τον πατέρα του. Σύμφωνα με τους νόμους που 
επικρατούσαν στα Αβδηρα, την πατρίδα του, ο κληρονόμος δεν μπορούσε 
απλά να φάει τα λεφτά της κληρονομιάς. Επρεπε να δικαιολογήσει όλες του 
τις δαπάνες, και παραπέρα έπρεπε να αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές 
απέβλεπαν σε κάτι το αξιόλογο. Ευτυχώς για το Δημόκριτο οι Αβδηρίτες 
εκτίμησαν τις γνώσεις που απόχτησε από τα ταξίδια του και θαύμασαν τα όσα 
νέα τους είπε για το χτίσιμο του φυσικού κόσμου και έτσι δεν είχε κανένα 
επιπλέον πρόβλημα στο σημείο αυτό. Μάλιστα, όχι μόνο του συγχώρεσαν τη
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"σπατάλη" των 100 ταλάντων της κληρονομιάς, αλλά του έδωσαν κ α ι άλλα 
500. Οταν δε πέθανε ετάφη με δημόσια δαπάνη.

Δημόκριτος

Τόση μάλιστα ήταν η δόξα που τον περιέβαλε ώστε ο ποιητής Ερμιππος 
συνέθεσε το εξής ποίημα γιαυτόν.

Τόσο σοφός ποιος εγεννήθηκε
και ποιος τόσο μεγάλο έργο έπραξε
όπως αυτό του παντογνώστη του Δημόκριτου.
Αυτού που, και το θάνατο σαν ήλθε να τον πάρει, 
τον κράτησε ημέρες τρεις μεσ' στα δωμάτιά του 
προσφέροντάς του αναπνοές από ζεστά ψωμιά.

(Η παράδοση ήθελε το Δημόκριτο να καθυστερεί επίτηδες το θάνατό του για να 
μπορέσει η αδελφή του να πάει σε κάποια μεγάλη γιορτή. Υστερα από τη 
γιορτή και αφού είχε γυρίσει η αδελφή του επέτρεψε στο θάνατο να τον πάρει.)

Ο Δημόκριτος καταφέρνει να επεξηγήσει και να πάει παραπέρα τις 
απόψεις του δασκάλου του Λεύκιππου, και τελικά καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι ολόκληρη η φυσική πραγματικότητα χτίζεται από το κενό (χώρο δηλαδή 
χωρίς ύλη) και από άπειρο αριθμό μικρών ά-τμητων ύλικών στοιχείων, που
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τα ονομάζει άτομα: "Ετεή δε άτομα και κενόν1'. Είναι δε το άτομο: "Εξ 
ου πρώτου γίνεται τα γινόμενα και εις ο έσχατα αναλύεται."
Πίστευε δε ότι κάθε άτομο είναι αδιαίρετο και αδιαπέραστο γιατί απλούστατα 
δεν υπάρχει μέσα του κενός χώρος. Δίκαια θεωρείται, λοιπόν, ο πατέρας της 
ατομικής θεωρίας. Σύμφωνα με τη θεωρία του αυτή μόνο τα άτομα και οι 
ιδιότητές τους (μέγεθος, σκληρότητα, βάρος) έχουν αντικειμενική υπόσταση, 
ενώ όλες οι άλλες ιδιότητες που εμφανίζει η ύλη είναι υποκειμενικές. Αξίζει δε 
να σημειώσουμε ότι ο Δημόκριτος θεωρούσε ότι το βάρος των ατόμων είναι 
μιά ιδιότητα που γενιέται από την κίνησή τους.

Τα άτομα δεν έχουν καθορισμένο σχήμα, αλλά διακρίνονται από απειρία 
σχημάτων, είναι δε τόσο πολύ μικρά που δεν μπορούμε να τα δούμε. Επί 
πλέον δε δεν καταστρέφονται ποτέ. Η σύλληψή του αυτή είναι πραγματικά 
μεγαλοφυής. Εκτός από τα καθαρά υλικά άτομα, ο Δημόκριτος δέχεται και 
την ύπαρξη των ψυχικών, όπως τα ονομάζει, ατόμων, που χτίζουν τη ζωή. 
Πιστεύει στην ύπάρξη όχι ενός μόνον κόσμου, αλλά άπειρων, που υπόκεινται 
σε γέννηση και φθορά. Τέλος, διατυπώνει την, επίσης επαναστατική για την 
εποχή του, άποψη, που διατύπωσε και ο Πυθαγόρας, ότι δεν είναι καθόλου 
απαραίτητο η Γη να βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος.

Τα άτομα του Δημόκριτου είναι ευκίνητα και ταξιδεύουν παντού. Για να 
ερμηνεύσει, όμως, την ευστάθεια της ύλης είναι υποχρεωμένος να θεωρήσει ότι 
διαθέτουν αγκίστρια που πιάνονται μεταξύ τους και έτσι αλυσοδεμένα μένουν 
εκεί μέχρι κάποιος να τα χωρίσει βίαια. Τ’ αγκίστρια αυτά είναι οι δυνάμεις 
του Δημόκριτου στο χώρο των δομικών λίθων της ύλης, τον μικρόκοσμο. 
Σύμφωνα με το Δημόκριτο δεν' υπάρχει καμιά ανάγκη να εισάγουμε κάτι πέρα 
από τα άτομα σαν "αρχική αιτία" των πραγμάτων. Ολες οι κινήσεις των 
ατόμων και όλοι οι συνδυασμοί τους γίνονται γιατί έτσι πρέπει να γίνουν, 
γιατί έτσι επιβάλει η ίδια η φυσική λειτουργία του κόσμου. Οπως μας λέει ο 
ίδιος: "Σε κάποιο τόπο συγκεντρώθηκαν πολλά άτομα που ήλθαν 
από διάφορες διευθύνσεις και έτσι εσχηματίστηκε ένας 
στροβιλισμός (δίνη) ο οποίος διευρυνότανε συνεχώς και 
επροκάλεσε τη γέννηση των διαφόρων κόσμων. Κατά το 
στροβιλισμό αυτόν των ατόμων εσχηματίστηκαν μεγαλύτερα 
σύνθετα σώματα και ολόκληρος ο κόσμος."

Οσο σημαντική ήταν η εισαγωγή από το Δημόκριτο η έννοια του ατόμου, 
άλλο τόσο σημαντική, όπως θα δούμε στα επόμενα, ήταν και η εισαγωγή της 
έννοιας του κενού. Οπως θα σημειώσει ο D.H.D. Roller: "Η ατομική 
θεωρία συνεπάγεται και απαιτεί την ύπαρξη του κενού χώρου. 
Εάν δεν υπάρχει το κενό ανάμεσα στα σωμάτια, τότε δεν 
υπάρχουν σωμάτια αλλά ένα συνεχές. . . . Η  εισαγωγή του
κενού φαίνεται ότι είναι αποκλειστικό έργο του Δημόκριτου, 
κάτι που ο Λεύκιππος το απέφυγε θεωρώντας ότι μόνον τα 
άτομα υπάρχουν πραγματικά." (Greek Atomic Theory)

Η τεράστια σημασία της ατομικής θεωρίας, μιας θεωρίας τόσο παλιάς όσο 
και η επιστημονική αναζήτηση, φαίνεται ανάγλυφα από τα παρακάτω λόγια 
ενός σύγχρονου μύστη της επιστήμης, του R. Feynman: "Αν σε κάποιο 
κατακλυσμό όλη η επιστημονική γνώση χάνονταν και μόνο μια 
πρόταση έπρεπε να περάσει στις επόμενες γενιές όντων, ποια
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πρόταση θα περιείχε τις περισσότερες πληροφορίες με τις 
λιγότερες λέξεις; Πιστεύω ότι θα ήταν η ατομική υπόθεση, ότι 
δηλαδή όλα τα πράγματα είναι φτιαγμένα από άτομα, μικρά 
σωμάτια που κινούνται ολόγυρα σε μια ατέρμονη κίνηση, και 
που έλκονται όταν απέχουν λίγο, αλλά απωθούνται όταν 
συμπιέζονται το ένα κοντά στο άλλο. Στην πρόταση αυτή, όπως 
μπορείτε να δείτε, υπάρχει ένα τρομερά μεγάλο ποσό 
πληροφορίας για τον κόσμο, αν συνδυαστεί με λίγη φαντασία 
και σκέψη". (Lectures on Physics. V.l)

Όπως και οι Ίωνες φιλόσοφοι, έτσι και οι ατομικοί φιλόσοφοι της 
αρχαιότητας Λεύκιππος και Δημόκριτος ήταν υλιστές. Έβλεπαν, δηλαδή, το 
χτίσιμο ολόκληρου του κόσμου να γίνεται από την ύλη και μόνον από αυτή. 
Παραπέρα ήταν και οι πρώτοι που πίστεψαν σε μια αυστηρά αιτιοκρατική 
φύση, στην οποία άτεγκτοι νόμοι ρυθμίζουν τα πάντα, χωρίς καμιά 
παρέκκλιση να μπορεί να παρατηρηθεί από αυτούς. Απορρίπτουν έτσι την 
τύχη από το μοντέλο τους σαν ένα μύθο που χρησιμοποιείται μόνο και μόνο 
για να κρύψει την άγνοιά μας. Οι Einstein και Infeld αναφερόμενοι στις 
απόψεις αυτές των αρχαίων υλιστών θα πουν: "Χωρίς αμφιβολία οι 
Έλληνες υλιστές της αρχαιότητας είχαν σαν αίτημά τους ότι 
όλα τα φαινόμενα που σχετίζονται με την ύλη έπρεπε ν' 
αναφέρονται σε μια σαφώς καθορισμένη σειρά από νόμους για 
την κίνηση των ατόμων, που δεν είχαν καμιά σχέση με τη θέληση 
κάποιου όντος. Αυτό, όμως, παρέμεινε σαν μια κατάσταση 
τολμηρής επιθυμίας και αναζήτησης του ιδεώδους μιας Σχολής. 
Πριν από το Νεύτωνα δεν υπήρχαν αποτελέσματα, βασιζόμενα 
σε γεγονότα, που θα μπορούσαν να στηρίξουν την εμπιστοσύνη 
στην ύπαρξη μιας τέλειας αιτιοκρατίας" (The Evolution of Physics). 
Και ο Νεύτωνας θα ήταν πραγματικά αυτός που θ’ ανέβαζε, αιώνες αργότερα, 
την αιτιοκρατία στο θρόνο της φυσικής.

Σε σχέση με τους ατομικούς φιλόσοφους της αρχαιότητας ο Β. Russell 
θα σημειώσει επίσης: "Οι ατομικοί, αντίθετα από το Σωκράτη και 
τον Πλάτωνα, προσπάθησαν να εξηγήσουν τον κόσμο χωρίς την 
έννοια της εκπλήρωσης κάποιου σκοπού ή μιάς τελικής αιτίας. 
. . . Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι η μηχανιστική ερώτηση,
και όχι η τελεολογική ερώτηση που ψάχνει να βρει μιά τελική 
αιτία, οδηγεί στην επιστημονική γνώση. Η τελεολογική ερώτηση 
δεν οδηγεί σε τέτοια γνώση. Οι ατομικοί έθεσαν τη μηχανιστική 
ερώτηση και έδωσαν μιά μηχανιστική απάντηση. Οι διάδοχοί 
τους, μέχρι και την αναγέννηση, έδειξαν περισσότερο 
ενδιαφέρον για την τελεολογική ερώτηση, και έτσι οδήγησαν την 
επιστήμη σε αδιέξοδο. . . . Ο  Δημόκριτος ήταν ένας
κατασταλαγμένος υλιστής, πιστεύοντας ότι το σύμπαν δεν 
υπάρχει για να εκπληρώσει κάποιο τελικό σκοπό. Στο σύμπαν 
πίστευε ότι υπήρχαν μόνο άτομα που η δράση τους καθορίζονταν 
από αυστηρούς μηχανικούς νόμους. . . . Ο Δημόκριτος,
τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, είναι ο τελευταίος 
από τους μεγάλους Ελληνες φιλόσοφους που ήταν
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απαλλαγμένος από εκείνο το συγκεκριμένο ελάττωμα που 
διέφθειρε όλη τη μετάπειτα αρχαία και μεσαιωνική διανόηση."
(History of Western Philosophy)

Πολλά στοιχεία γύρω από την ατομική θεωρία του Δημόκριτου και του 
Λεύκιππου, αλλά και άλλων αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, βρίσκει κανένας 
στο Λατινικό ποίημα του Λουκρίτιου (γύρω στα 55 π.Χ.) "De Rerum Natura". 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ποίημα αυτό στάθηκε μια από τις 
μεγαλύτερες πηγές πληροφόρησης του επιστημονικού δυναμικού της Ευρώπης 
για την ατομική θεωρία.

1.7. Πλάτωνας

Με τον Πλάτωνα αρχικά και τον Αριστοτέλη αργότερα η Ελληνική 
εξέταση του φυσικού κόσμου παίρνει ένα δρόμο τελείως διαφορετικό από 
αυτόν που χάραξαν οι πρώτοι Ιωνες φιλόσοφοι της φύσης και οι συνεχιστές 
τους.

Ο Πλάτωνας είναι αναμφισβήτητα μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες 
του αρχαίου Ελληνικού κόσμου. Με την καθαρόαιμη φυσική, όμως, 
ασχολείται πολύ λίγο. Ήταν μαθητής του Σωκράτη και έζησε από το 428 έως 
το 347 π.Χ. Τα δομικά στοιχεία της φιλοσοφίας του (αέρας, Γη, φωτιά και 
νερό) που φαίνεται να φτιάχνουν τον κόσμο παύουν να είναι πρωταρχικές και 
βασικές ποσότητες. Αντίθετα γίνονται ατελή αντίγραφα των πραγματικών 
αρχέτυπων ιδεών, που είναι άυλες, με αυτοτελή και απόλυτη ύπαρξη, 
αμετάβλητες και αθάνατες, και οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές από τις 
αισθήσεις, αλλά μόνον από το νου. Ο Πλάτωνας πραγματοποιεί, λοιπόν, μια 
στροφή. Απορρίπτει τον υλισμό των προηγουμένων του και εισάγει έναν 
έντονο ιδεαλισμό. Εναν ιδεαλισμό που όπως είδαμε είχε αρχίσει με τον 
Πυθαγόρα

Π ιό συγκεκριμένα ο Πλάτωνας πιστεύει ότι όλα όσα αντιλαμβάνονται οι 
αισθήσεις μας, ακόμη και τα τέσσερα βασικά δομικά στοιχεία, μπορούν να 
"χτιστούν” με τη βοήθεια δυό γεωμετρικών σχημάτων, δυό ειδών ορθογωνίων 
τριγώνων στην πραγματικότητα. Το πρώτο είναι ένα ισοσκελές .ορθογώνιο
τρίγωνο με πλευρές 1,1, V2, και το δεύτερο ένα σκαληνό ορθογώνιο τρίγωνο
με πλευρές 1, V~3, 2 (κύτταξε σχήμα 1.4). Με τη βοήθεια των δυό αυτών 
τριγώνων ο Πλάτωνας κατασκευάζει στη συνέχεια τα δυό άλλα βασικά 
γεωμετρικά σχήματα που του χρειάζονται, το τετράγωνο (συνδυάζοντας 4 
ορθογώνια ισοσκελή τρίγωνα) και το ισόπλευρο τρίγωνο (συνδυάζοντας 6 
σκαληνά ορθογώνια τρίγωνα), όπως δείχνει το σχήμα 1.4. Τα δυό παραπάνω 
είδη ορθογωνίων τριγώνων ο Πλάτωνας τα θεωρούσε ως τα δομικά στοιχεία 
ολόκληρου του κόσμου

Ο Πλάτωνας όμως δεν θέλει να μείνει στα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα. 
Αντικειμενικός του σκοπός είναι να περάσει στη στερεομετρία (να δώσει όπως 
λέει χαρακτηριστικά "βάθος” στα σχήματά του) και να κατασκευάσει τα 
τέσσερα (από τα πέντε) κανονικά στερεά, το κανονικό τετράεδρο (πυραμίδα),
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το κανονικό εξάεδρο (κύβος), το κανονικό οχτάεδρο και το κανονικό 
εικοσάεδρο. Ξέροντας το είδος των πλευρικών επιφανειών των τεσσάρων 
αυτών στερεών, μπορούμε εύκολα να βρούμε τον αριθμό των δομικών 
στοιχείων (ορθογωνίων τριγώνων) που μας χρειάζονται για να τα 
κατασκευάσουμε (κύτταξε Πίνακα 1.1). Στον ίδιο πίνακα δείχνουμε επίσης την 
αντιστοιχία που υπάρχει, πάντα κατά τον Πλάτωνα, ανάμεσα στα τέσσερα 
κανονικά στερεά και τα τέσσερα υλικά δομικά στοιχεία του κόσμου.

Τα  δομικά στοιχεία του κόσμου είναι κατά τον Πλάτωνα ένα
ισοσκελές ορθογώνιο τρίγωνο με πλευρές 1 , 1 , V (α), και ένα
ορθογώνιο σκαληνό τρίγωνο με πλευρές 1, V 3, 2 (β). Ο 
συνδυασμός τεσσάρων ορθογωνίων ισοσκελών τριγώνων μας

δίνει ένα τετράγωνο με πλευρά V 2 (γ), και ο συνδυασμός έξι 
σκαληνών ορθογωνίων τριγώνων μας δίνει ένα ισόπλευρο
τρίγωνο με πλευρά 2V 3.

Σχήμα 1.4
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  1.1

Υλικό Είδος κανονικού Αριθμός και μορφή Αριθμός απαραίτη- 
στοιχείο στερεού που πλευρικών των ορθογώνιων

αντιπροσωπεύει επιφανειών δομικών τριγώνων

πυρ 4-εδρο 4 ισ. τρ. 24 σκ. τρ.
Γη 6-εδρο 6 τετράγωνα 24 ισ. τρ.
αέρας 8-εδρο 8 ισ. τρ. 48 σκ. τρ.
νερό 20-εδρο 20 ισ. τρ. 120 σκ. τρ.

ισ.τρ. = ισόπλευρο τρίγωνο, σκ.τρ. = σκαληνό τρίγωνο

Η λειτουργία της φυσικής φιλοσοφίας του Πλάτωνα είναι από τα 
παραπάνω προφανής. Οι αισθήσεις μας καταγράφουν τον υλικό κόσμο που 
φαίνεται να χτίζεται από τέσσερα δομικά στοιχεία (το πυρ, το νερό, τη Γη και 
τον αέρα). Αυτό όμως είναι μιά αυταπάτη. Στην πραγματικότητα ο κόσμος 
χτίζεται με βάση τα τέσσερα κανονικά στερεά που αντιστοιχούν στα τέσσερα 
παραπάνω υλικά στοιχεία, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους χτίζονται από 
δυό είδη ορθογωνίων τριγώνων. Δυό λοιπόν και μόνο δυό στοιχεία, τα δυό 
ειδών ορθογωνίων τριγώνων, χρειάζονται για να αναπαράγουμε ολόκληρη την 
υλική πραγματικότητα.

Ποιοι είναι οι νόμοι του υλικού κόσμου, ρωτά στη συνέχεια ο Πλάτωνας; 
Η απάντηση είναι απλή. Οι νόμοι αυτοί δεν είναι κάτι που μπορεί να βγει από 
ένα πείραμα στο εργαστήριο ή από την εμπειρία και την παρατήρηση. Ολα 
αυτά έχουν πολύ λίγα να μας προσφέρουν γι’ αυτό που ψάχνουμε να βρούμε. 
Γιατί οι νόμοι αυτοί δεν είναι τίποτα άλλο από τις αυστηρές γεωμετρικές 
σχέσεις που διέπουν τα δυό βασικά δομικά στοιχεία του κόσμου, τα δυό είδη 
των ορθογωνίων τριγώνων δηλαδή. Ετσι, για παράδειγμα, με τη βοήθεια του 
πίνακα 1.1 και χρησιμοποιώντας τη σημερινή επιστημονική ορολογία 
μπορούμε να γράψουμε για τις μετατροπές κάποιων στοιχείων:

1 μόριο νερού (= 120 τρίγωνα) —> 1 μόριο φωτιάς (=24 τρίγωνα) +
+ 2 μόρια αέρα (= 2x48 τρίγωνα)

1 μόριο αέρα (= 48 τρίγωνα) — 2 μόρια φωτιάς (= 2x24 τρίγωνα)

Βασικό στοιχείο για το κατά πόσο επιτρέπεται η μετατροπή ενός ή πολλών 
στοιχείων σε κάποια άλλα, είναι η ισότητα των τριγωνικών δομικών στοιχείων 
στο αριστερό και στο δεξιό μέλος της μετατροπής, όπως δείχνουμε άλλωστε 
και παραπάνω.

Ο σύγχρονος χημικός, αμέσως μόλις διατύπωνε κάποιες μεταβολές θα 
έτρεχε στο εργαστήριό του για να τις επαληθεύσει με ένα πείραμα. Ο 
Πλάτωνας θεωρεί κάτι τέτοιο τελείως περιττό. Και αυτό γιατί μιάς και οι 
παραπάνω μεταβολές προκύπτουν από τους αυστηρούς νόμους της
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γεωμετρίας και του ορθού λογισμού είναι σίγουρο ότι είναι σωστοί. Τι απλή 
και πειστική εξήγηση, αλήθεια, από έναν επιστήμονα που διαπνέεται από τις 
ιδέες και τις αρχές του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. Τόσο πειστική μάλιστα 
που είκοσι αιώνες αργότερα ο Ιωάννης Κέπλερ θα προσπαθήσει και αυτός 
στο πρώτο του αστρονομικό μοντέλο να κατανοήσει τις πλανητικές τροχιές με 
βάση τα πέντε κανονικά στερεά.

Είδαμε παραπάνω ότι ο Πλάτο>νας χρησιμοποιεί στο μοντέλο του τέσσερα 
από τα πέντε κανονικά στερεά, αφήνοντας έξω το κανονικό δωδεκάεδρο, του 
οποίου οι πλευρές είναι κανονικά πεντάγωνα. Τι ρόλο παίζει το κανονικό αυτό 
στερεό; Επειδή από όλα τα κανονικά στερεά το κανονικό δο^δεκάεδρο 
πλησιάζει προς την μορφή της σφαίρας, ο Πλάτωνας πιστεύει ότι: "Αυτή 
την μορφή την προόρισε ο θεός στην αρχή της δημιουργίας σαν 
αντιπροσωπευτική ολόκληρου του σύμπαντος, για να το 
διαμορφώσει κατά καλλιτεχνικό και ωραίο τρόπο.” (Τ ίμα ιος)

Βλέπουμε λοιπόν ότι, όπως και ο Δημόκριτος, έτσι και ο Πλάτωνας χτίζει 
τον κόσμο από δομικά στοιχεία που τα ίδια δεν χτίζονται από τίποτα άλλο 
και υπάρχουν αιώνια και αναλλοίωτα στην ίδια πάντα μορφή. Και η 
ομοιότητα των δυό απόψεων γίνεται πιό προφανής όταν ο Πλάτωνας μας 
διευκρινίζει στον Τίμαιο ότι: 'Όλα λοιπόν αυτά τα γεωμετρικά 
σχήματα πρέπει να τα θεωρούμε τόσο πολύ μικρά ώστε κανένα 
από αυτά δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε με τις αισθήσεις 
μας. Οταν όμως πολλά τέτοια σχήματα συγκεντρωθούν μαζί, 
τότε σχηματίζουν όγκους που γίνονται αντιληπτοί." Παραπέρα και 
ο Πλάτωνας και ο Δημόκριτος εξηγούν τις ιδιότητες των σωμάτων που 
υποπίπτουν στις αισθήσεις μας, όπως χρώμα, γεύση, θερμότητα κ.λ.π., από το 
σχήμα που έχουν τα δομικά στοιχεία που τα χτίζουν. Τέλος και οι δυό τους 
συμφωνούν ότι το βάρος των υλικών σωμάτων είναι μιά ιδιότητα που 
απορρέει από την κίνηση.

Βέβαια, ανάμεσα στις δυό θεωρίες υπάρχουν και διαφορές. Ο Δημόκριτος 
δουλεύει απευθείας με την ύλη, ενώ ο Πλάτωνας την παρακάμπτει και 
δουλεύει με νοητικές γεωμετρικές κατασκευές. Παραπέρα, ο Δημόκριτος παρά 
το ότι πίστευε ότι κάποιοι αυστηροί νόμοι καθορίζουν τους συνδυασμούς των 
ατόμων μεταξύ τους ώστε να προκύψει ο αισθητός υλικός κόσμος, ουδέποτε 
έδωσε τους νόμους αυτούς. Ετσι στο μοντέλο του υπάρχει κάποια ελευθερία 
ως προς το τι μπορούμε να συνδυάσουμε και, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο, 
όλοι οι συνδυασμοί των ατόμων επιτρέπονται, εφόσον δίνουν σταθερά υλικά 
συστήματα. Αντίθετα, στον Πλάτωνα οι αρχικοί νόμοι για τους συνδυασμούς 
των δομικών του στοιχείων, που στην ουσία είναι οι αυστηροί νόμοι της 
γεωμετρίας, δίνονται ευθύς εξ αρχής με κάθε λεπτομέρεια, και επομένως στη 
θεωρία του δεν υπάρχει κανενός είδους ελευθερία και καμιά τυχαιότητα. 
Τίποτα δηλαδή δεν κρίνεται από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά αντίθετα το 
τελικό αποτέλεσμα συνάγεται από τα αρχικά δεδομένα.

Είναι πάντως απορίας άξιον το ότι ο πολυδιαβασμένος Πλάτωνας δεν 
αναφέρει πουθενά στα συγγράμματά του τις απόψεις του Δημόκριτου, που 
οπωσδήποτε έχουν τόσα κοινά με τις δικές του ως προς την αρχική σύλληψη, 
έστω και για να τις κριτικάρει. Αυτό έδωσε λαβή στο να αναπτυχθεί ένα 
μεγάλο κουτσομπολιό γύρω από τις σχέσεις των δυό ανδρών, διανθισμένο,
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όπως συμβαίνει πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις, και με αρκετή 
παραπληροφόρηση. Ετσι υπάρχει ο (μάλλον ψεύτικος) θρύλος ότι ο 
Πλάτωνας, μη θέλοντας να πιστέψει ότι και κάποιος άλλος (και μάλιστα 
υλιστής) διετύπωσε τόσο κοντινές με τις δικές του απόψεις, έδωσε διαταγή 
στους μαθητές του να συγκεντρώσουν όλα τα βιβλία του Δημόκριτου τα οποία 
στη συνέχεια έκαψαν. Με τον τρόπο αυτό σκόπευε να εξαφανίσει την 
Δημοκρίτεια άποψη από το προσκήνιο. Ο Αριστόξενος μάλιστα μας δίνει την 
πληροφορία ότι οι Πυθαγόρειοι απέτρεψαν τελικά τον Πλάτωνα από το να 
κάνει την παραπάνω ενέργεια.

Ο ίδιος ο Δημόκριτος, από την άλλη μεριά, αναφέρει ότι κατά την κάθοδό 
του στην Αθήνα (που ήταν την εποχή εκείνη απαραίτητη και μάλλον 
υποχρεωτική γιά κάθε σοβαρό επιστήμονα) πέρασε απαρατήρητος και χωρίς 
κανένας να του δώσει σημασία. Και ενώ μερικοί λένε ότι ο Δημόκριτος, όντας 
αντίθετος με την επιδειξιομανία και την προβολή, επεδίωξε κάτι τέτοιο και το 
αναφέρει σαν καίόρθωμά του, άλλοι λέγουν ότι αυτό οφείλεται στο άνευ 
προηγουμένου σνομπάρισμα της Αθηναϊκής πνευματικής ελίτ προς τον 
Αβδηρίτη υλιστή. Σίγουρα κάποιος κρίκος της αλυσίδας λείπει στο σημείο 
αυτό.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για τον Πλάτωνα η γεωμετρία δεν είναι η 
"ευτελής" επιστήμη που μετρά τη Γη, αλλά μια μυστικιστική θεωρία των 
σχημάτων, μια άσκηση του καθαρού νού. Ο ίδιος εκφράζει την έντονη 
αγανάκτησή του για όλους τους "ψευτοεπιστήμονες" που ασχολούνται και 
πειραματίζονται με τα υλικά αντικείμενα, θεωρώντας ότι αυτό είναι μια 
πνευματική διαφθορά. Ο Πλάτωνας είναι, λοιπόν, ένας καθαρός 
μεταφυσικός.

Είναι ο πρώτος που εισάγει την έννοια της κυκλικής τροχιάς στα πλανητικά 
μονοπάτια, η οποία λόγω της συμμετρίας που τη χαρακτηρίζει (ούτε 
απομακρύνει αλλά ούτε και πλησιάζει τον πλανήτη προς τον ήλιο) είναι η πιο 
τέλεια τροχιά. Όπως θα δούμε, η αντίληψη αυτή θα επηρεάσει πάρα πολύ το 
μαθητή του Αριστοτέλη, και μέσω αυτού ολόκληρη την Ευρωπαϊκή διανόηση. 
Η λαθεμένη δε αυτή προσέγγιση θα ανθίσταται επί είκοσι αιώνες σαν άπαρτο 
κάστρο σε όλους τους μετέπειτα πολιορκητές που ζητούσαν το ξεπέρασμά της. 
Η κυκλική τροχιά ήταν το θρησκευτικό δόγμα των πρώτων Ελλήνων φυσικών.

Ο Πλάτωνας πιστεύει παραπέρα στην αιωνιότητα του σύμπαντος, όπως 
και στο ότι αυτό αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο χωρίς να έχει αποκομμένα 
μεταξύ τους τμήματα. Η γέννηση του χρόνου κατά τον Πλάτωνα συμβαδίζει 
με το φαινόμενο της κίνησης. Ετσι είναι προφανές ότι μόνο για εκείνα τα όντα 
που ευρίσκονται σε κίνηση υπάρχει χρόνος, ενώ για τα ακίνητα και αιώνια δεν 
υπάρχει χρόνος. Στον Τίμαιο ο χρόνος θεωρείται εικόνα της αιωνιότητας, 
προστίθεται δε ότι ο χρόνος προχωρεί ακολουθώντας τη διαδοχική αύξηση της 
σειράς των αριθμών. Αρα για να αντιληφθεί κάποιος την έννοια του χρόνου 
πρέπει να προχωρήσει σε αρίθμηση. Για το χώρο θεωρεί ότι είναι μιά 
τρισδιάστατη συνέχεια, η οποία περιβάλλει σαν πλέγμα εξωτερικών ορίων 
κάθε αντικείμενο που υπάρχει στη φύση. Η ουράνια σφαίρα αποτελεί ολόκληρο 
το σύμπαν. Δεν είναι επομένως δυνατόν να νοηθεί χώρος έξω από αυτήν. 
Αρα, ενώ ο χρόνος είναι επ' άπειρον μετρητός, ο χώρος είναι πεπερασμένος.
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Ο Β. Russell θα μας πει σχετικά με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και την 
επαφή της με το φυσικό κόσμο: "Η φιλοσοφία του Πλάτωνα στηρίζεται 
στη διαφορά που πιστεύει ότι υπάρχει ανάμεσα στην 
πραγματικότητα και σ' αυτά που καταγράφουν οι αισθήσεις μας, 
κάτι που για πρώτη φορά είχε εισάγει ο Παρμενίδης.
Οι  περισσότεροι σύγχρονοι θεωρούν σαν αυταπόδεικτο ότι η 
εμπειρική γνώση εξαρτιέται ή πηγάζει από τις καταγραφές των 
αισθήσεων. Υπάρχει όμως στον Πλάτωνα, όπως και σε 
φιλόσοφους άλλων συγκεκριμένων σχολών, μια πολύ 
διαφορετική αντιμετώπιση, που στηρίζεται στο ότι τίποτα από 
εκείνα που καταγράφουν οι αισθήσεις μας δεν αξίζει να 
αποκληθεί γνώση, και ότι η μόνη πραγματική γνώση είναι αυτή 
που σχετίζεται με τη διανοητική θεώρηση" (History of Western 
Philosophy)

Τέλος, όπως θα σημειώσει σε ένα πρόσφατο άρθρο του ο John Barrow σε 
σχέση με τις απόψεις του Πλάτωνα και τη σύγχρονη φυσική: "Σ τη ν  
Πλατωνική αντίληψη τα παρατηρούμενα γεγονότα είναι λιγότερο 
σημαντικά από τις αμετάβλητες φωτογραφίες που τα κυβερνάνε. 
Γ ια  τους επιστήμονες της μετανευτώνειας εποχής αυτές οι 
αμετάβλητες φωτογραφίες ήταν οι περίφημες διατηρούμενες 
ποσότητες της φυσικής (ενέργεια, γραμμική ορμή, στροφορμή, 
ηλεκτρικό φορτίο). Με αυτή την προσέγγιση η Πλατωνική άποψη 
ζητά να εξαλείψει την έννοια της αλλαγής και της χρονικότητας 
από την περιγραφή των πραγμάτων. Αυτή η Πλατωνική 
προσέγγιση έφτασε στο ζενίθ της κατά τα τελευταία χρόνια στη 
μελέτη της φυσικής των στοιχειωδών σωματίων. Γ ια τ ί  ενώ 
μπορείς να αντικαταστήσεις τους νόμους της φύσης που 
ελέγχουν την αλλαγή στο χώρο και το χρόνο από την παραδοχή 
ότι κάποιες χαρακτηριστικές ποσότητες δεν μεταβάλονται, αυτές 
οι παραδοχές μπορούν με τη σειρά τους να αντικατασταθούν 
από το ότι κάποιες ειδικές συμμετρίες διατηρούνται.
. Η αντίθετη άποψη είναι η Αριστοτελική, η οποία ρίχνει το 
βάρος της πάνω στα παρατηρούμενα γεγονότα του κόσμου μας 
παρά στην αμεταβλητότητα που κρύβεται πίσω απο αυτά. Σαν 
αποτέλεσμα αυτής της άποψης, η χρονική μεταβολή θεωρείται 
σαν η πιο σημαντική. Μια αντίληψη που ξεκινά πάντως από 
παρατηρήσεις και μελέτες πάνω σε βιολογικούς οργανισμούς. Η 
άποψη αυτή είναι λιγότερο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια από 
ότι η Πλατωνική." (Was Plato right about the Universe?)

1.8. Αριστοτέλης

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγηρα της Χαλκιδικής. Ζει τη χρονική 
περίοδο από το 384 έως το 323 π.Χ. και επηρεάζει όσο κανένας άλλος την 
επιστήμη στα μετέπειτα χρόνια. Μπορεί να υπερηφανεύεται ότι το μοντέλο
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που έχτισε για τη φυσική στάθηκε όρθιο στα ποδάρια του όσο και ο ίδιος ίσως 
δεν θα πίστευε. Κοντά 2000 χρόνια. Επί τόσα χρόνια, και μόνη η 
αμφισβήτησή του από κάποιον εθεωρείτο, από τη συντριπτική πλειοψηφία 
αυτών που ασχολούνταν με την επιστήμη, σκέτη ανοησία.

1.8.1. Η φυσική του Αριστοτέλη

:·ί

V;
ΐ;
ν ΐλ

Στο μεγάλο αυτό Σταγηρίτη φιλόσοφο της αρχαιότητας θα πρέπει λοιπόν 
να σταθούμε αρκετά. Όπως θα δούμε, είναι ο μόνος που τον απασχολεί τόσο 
πολύ η έννοια της κίνησης. Μια έννοια που παίζει τον πλέον καθοριστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη οποιουδήποτε φυσικόύ μοντέλου. Έτσι, σύμφωνα με τις 
απόψεις του, το κύριο χαρακτηριστικό της φύσης είναι η κίνηση. Αν, λοιπόν, 
κάποιος θέλει να κατανοήσει τη φύση, πρέπει πρώτα να κατανοήσει την 
κίνηση. Συχνά, όμως, στα κείμενά του δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στην 
κίνηση της ανόργανης και της οργανικής ύλης, και έτσι η έννοια της κίνησης 
στον Αριστοτέλη έχει μια πλατύτερη σημασία απ' ότι σήμερα.
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Είναι ο πρώτος που βάζει καθαρά το εροπημα: Γιατί γίνεται, όπως
γίνεται, η κίνηση ενός σώματος; Ποιοι νόμοι την διέπουν; Είναι ο προΥτος 
λοιπόν που καταφέρνει να βάλει τα σκαριά για μια, κάπως πιο 
ολοκληρωμένη, φυσική θεωρία, μπλεγμένη πάντως, αναπόφευκτα, και με τις 
φιλοσοφικές του αναλύσεις. Ως μαθητής του Πλάτωνα είναι επηρεασμένος 
από μερικές από τις απόψεις του δασκάλου του για το φυσικό κόσμο, τις 
οποίες κρατά και αυτός. Έτσι, όπως και εκείνος, δέχεται ότι ολόκληρος ο 
κόσμος φτιάχνεται από τέσσερα στοιχεία. Τη γη, τον αέρα, τη φωτιά και το 
νερό. Στη φυσική του, όμως, τώρα οι ποσότητες αυτές είναι περισσότερο 
πραγματικές, και λιγότερο αφηρημένες φιλοσοφικές και μαθηματικές έννοιες. 
Έτσι, ο Αριστοτέλης γίνεται περισσότερο "υλιστής'’ από το δάσκαλό του.

Κύρια, όμως, εκείνο που διακρίνει και χαρακτηρίζει τη φυσική του 
Αριστοτέλη είναι η πίστη του στη δύναμη της απλής, της κοινής λογικής. 
Έτσι, η φυσική από μόνη της δεν μπορεί να έχει κάποιους δικούς της νόμους, 
ξεκομμένους από τους κανόνες της λογικής, που, στην ουσία, μπαίνουν σ’ 
όλες τις επιστήμες, και από την αυστηρή κρίση των οποίων δεν μπορεί να 
ξεφύγει τίποτα. Το χτίσιμο λοιπόν ενός μοντέλου που θα καταφέρνει να 
ερμηνεύει όλα όσα συμβαίνουν μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο, τότε μόνον μπορεί 
να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όταν είναι σε πλήρη συμφωνία με τους 
νόμους αυτούς. Έτσι, όμως, η φυσική δένεται με νόμους που υπαγορεύονται 
κύρια από τη φιλοσοφία, και, το κυριότερο, ξεκόβεται από την πιο ασφαλή, 
όπως έχει αναγνωριστεί πια στις μέρες μας, πυξίδα πλεύσης, το πείραμα.

Η πρώτη παρατήρηση του Αριστοτέλη σε σχέση με την κίνηση είναι βέβαια 
(όπως θα συνέβαινε και σ' όλους τους μετέπειτας φυσικούς) αυτή που 
αναφέρεται στην πτώση των διαφόρων σωμάτων μέσα στο (άγνωστο σ' αυτόν 
φυσικά) πεδίο βαρύτητας. Όλα, όμως, τα σώματα δεν πέφτουν προς τα 
κάτω. Τ' αστέρια μένουν καρφωμένα ψηλά στον ουρανό, ο αέρας και τα 
σύννεφα φεύγουν δεξιά - αριστερά, ενώ τέλος ο καπνός πηγαίνει ακόμα και 
προς τα πάνω. Η εξήγηση σ' αυτό θα πρέπει ν' αναζητηθεί στις "φυσικές" 
ιδιότητες που έχουν τα τέσσερα βασικά στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω, 
τα οποία χτίζουν όλα τα σώματα. Με την έννοια "φυσικές" ιδιότητες ο 
Αριστοτέλης εννοεί ιδιότητες που είναι ενσωματωμένες σ' ένα στοιχείο, και 
οι οποίες ρυθμίζουν την εξέλιξή του, κάτι σαν τα ένστικτα και τις 
χαρακτηριστικές επιθυμίες των έμψυχων όντων. Μ' αυτό τον τρόπο ο 
φυσικός κόσμος συμπεριφέρεται, όπως συμπεριφέρεται, γιατί έτσι εκπληρώνει 
κάποιο βαθύτερο σκοπό. Η Αριστοτελική φυσική, δηλαδή, υποστηρίζει ότι όλες 
οι αιτιακές σχέσεις είναι τελεολογικές.

Από τα τέσσερα βασικά στοιχεία η γη χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα να 
είναι βαριά. Άρα η φυσική της κίνηση, ή ο σκοπός που πρέπει να εκπληρώσει, 
είναι να πηγαίνει προς τα κάτω. Και αυτό το κάνει σπρωγμένη από μια 
"φυσική", δηλαδή εσωτερική, παρόρμηση. Το πάνω και το κάτω, από την άλλη 
μεριά, καθορίζονται σε σχέση με το αν ένα σώμα πηγαίνει προς το κέντρο του 
σύμπαντος (όπου και αν βρίσκεται αυτό) ή απομακρύνεται από αυτό. Είναι, 
επομένως, δυο απόλυτες έννοιες. Η τάση, λοιπόν, της γης να πηγαίνει προς 
τα κάτω, δηλαδή προς το κέντρο του σύμπαντος, την έχει οδηγήσει σ' αυτό. 
Άρα το κέντρο της Γης είναι ταυτόχρονα και το κέντρο του σύμπαντος. Όσα 
δε σώματα είναι φτιαγμένα και αυτά από γη, ή έχουν το στοιχείο αυτό σε
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μεγαλύτερη αναλογία από τα υπόλοιπα, σπρωγμένα από την ίδια φυσική 
παρόρμηση προσπαθούν να φτάσουν και αυτά προς το κέντρο του σύμπαντος, 
και επομένως πέφτουν προς τα κάτω, προς τη Γη. Η βαρύτητα λοιπόν, δεν 
είναι τίποτ' άλλο παρά η πραγμάτωση της τάσης που έχουν μερικά σώματα 
να φτάσουν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.

Η φωτιά, αντίθετα, είναι το πιο ελαφρύ από τα τέσσερα στοιχεία. Γι' 
αυτό η φυσική της κίνηση είναι να πηγαίνει προς τα πάνω. Έτσι, λοιπόν, 
μπορεί να ερμηνευτεί και η κίνηση του καπνού, που περιέχει το στοιχείο της 
φωτιάς σε μεγαλύτερη αναλογία από τα υπόλοιπα τρία. Τ’ άλλα δυο 
στοιχεία, το νερό και ο αέρας, είναι ενδιάμεσά στο βαρύ και το ελαφρύ. Γι' 
αυτό και οι κινήσεις τους, όπως και οι κινήσεις τιον σωμάτων που τα 
περιέχουν σε μεγαλύτερη αναλογία, είναι ενδιάμεσες.

Για να ολοκληρώσει μάλιστα την δυναμική του μας δίνει και τις 
συνθήκες ισορροπίας ενός φυσικού συτήματος. Σύμφωνα με τα ίδια του τα 
λόγια: "Μάλλον μεν γαρ ουδέν άνω ή κάτω ή προς τα πλάγια 
φέρεσθαι προσήκει το επί του μέσου ιδρυμένου και ομοίως προς 
τα έσχατα έχον, άμα δ' αδύνατον ες ταναντίαν ποιείσθαι την 
κίνησιν." Δηλαδή, ένα σώμα που τοποθετήθηκε στο κέντρο και δεν 
παρουσιάζει καμιά διαφορά ως προς τα εξωτερικά όρια δεν έχει καμιά τάση 
για να κινηθεί. Για να γίνει δε ακόμη πιό παραστατικός συνεχίζει: "Ωσπερ 
του πεινώντος και δειψώντος σφόδρα μεν ομοίως δε και των 
εδωδίμων και ποτών ίσον απέχοντος, και γαρ τούτον ηρεμείν 
αναγκαίον." Δηλαδή, η ηρεμία της Γης, για παράδειγμα, πετυχαίνεται με 
τον ίδιο τρόπο που ηρεμεί ένας πεινασμένος και διψασμένος άνθρωπος που 
ισαπέχει από τα φαγητά και τα ποτά που τον περιβάλουν. Στέκεται και τα 
κυτάζει ακίνητος μη ξέροντας προς τα που να κινηθεί. Συμπερασματικά, 
λοιπόν, καταλήγουμε στο ότι ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι τα διάφορα φυσικά 
αντικείμενα έχουν την αρχή της κίνησης μέσα τους, θεωρώντας ότι τα τέσσερα 
βασικά δομικά στοιχεία του φυσικού κόσμου έχουν μια, λίγο πολύ, ανιμιστική 
συμπεριφορά.

Η φυσική Αριστοτελική κίνηση των διαφόρων σωμάτων που μας 
περιστοιχίζουν είναι, έτσι, μια ευθεία, η οποία περνάει από το κέντρο της Γης, 
και μπορεί να πηγαίνει σ' αυτό ή αντίθετ' από αυτό. Υπάρχει, όμως, 
περίπτωση η φυσική αυτή κίνηση να εμποδίζεται από κάτι, το οποίο ο 
Αριστοτέλης ονομάζει αντίσταση. Έτσι, ένα σώμα που είναι φτιαγμένο από 
γη μπορεί να ριχτεί προς τα πάνω, όπως και ένα σώμα από φωτιά να 
εμποδιστεί να πάει προς τα πάνω, αν η αντίσταση που δρα πάνω του είναι 
μεγαλύτερη από τη φυσική τάση που υπάρχει σ' αυτό. Ο άνθρωπος 
επομένως, ή άλλα φυσικά σώματα, μπορούν να επέμβουν στην κίνηση ενός 
σώματος, μ' έναν τρόπο, όμως, που χαλά τη φυσική τάξη των πραγμάτων και 
είναι αντίθετος με τη λογική της.

Σε σχέση με τις βίαιες και φυσικές κινήσεις να σημεκύσουμε ότι, όπως 
ο Αριστοτέλης μας λέει: "Κάθε κίνηση είναι ή βίαιη ή φυσική. Η μεν 
βίαιη είναι αντίθετη προς τη φύση και υστερώτερη σε σύγκριση 
με τη φυσική. Ωστε αν κάθε ένα από τα φυσικά σώματα δεν είχε 
μιά φυσική κίνηση δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει καμιά από 
τις άλλες κινήσεις". ΓΓ αυτό, όπως θα παρατηρήσει ο Β. Μ. Casper "Με
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Αριστοτελικούς όρους, η "φυσική" κίνηση είναι βασική. Δεν 
χρειάζεται άλλη παραπέρα εξήγηση. Κάθε άλλη κίνηση, την 
οποία ο Αριστοτέλης ονομάζει "μη φυσική" ή "βίαιη" πρέπει να 
εξηγηθεί. Για παράδειγμα η ανύψωση μιάς πέτρας είναι μιά 
βίαιη κίνηση η οποία απαιτεί την ύπαρξη ενός αιτίου που θα την 
σηκώσει. . . . Εμείς, ως οπαδοί της Νευτώνειας μηχανικής,
θεωρούμε ότι αε ένα πρόβλημα βολής η οριζόντια συνιστώσα της 
κίνησης είναι η φυσική, και εξηγούμε την κατακόρυφη με τη 
βοήθεια της βαρύτητας. Στην Αριστοτελική φυσική, αντίθετα, η 
κατακόρυφη συνιστώσα είναι η φυσική και θα πρέπει να 
εξηγηθεί η οριζόντια." (Galileo and the fall of Aristotle: A case of 
historical injustice?)

Τα τέσσερα βασικά στοιχεία που χτίζουν το γνωστό φυσικό κόσμο είναι 
φθαρτά και υπόκεινται σε μεταβολή. Έτσι, δεν είναι τέλεια. Άρα ούτε και η 
κίνησή τους πάνω σε μια ευθεία γραμμή είναι τέλεια. Εκτός, όμως, από τα 
στοιχεία αυτά ο Αριστοτέλης εισάγει και ένα πέμπτο (πεμπτουσία), αυτή τη 
φορά άφθαρτο και αμετάβλητο, και επομένως τέλειο. Το ονομάζει αιθέρα, και 
είναι αυτό από το οποίο φτιάχνονται τα διάφορα ουράνια σώματα που 
βρίσκονται πάνω στο στερέωμα. Τα σώματα αυτά, σαν τέλεια που είναι, δεν 
μπορεί παρά να συμμετέχουν και σε μια τέλεια κίνηση. Στο σημείο αυτό 
ο Αριστοτέλης συμφωνεί πλήρως με το δάσκαλό του. Η πιο τέλεια και σωστή 
κίνηση είναι η κυκλική. Όλα λοιπόν τα ουράνια σώματα διαγράφουν 
κυκλικές τροχιές, των οποίων το κέντρο δεν μπορεί παρά να είναι το κέντρο 
του σύμπαντος.

Και ενώ η κυκλική τροχιά είναι η αγαπημένη τροχιά όλων σχεδόν των 
αρχαίων Ελλήνων (και του Αριστοτέλη) η ευθύγραμμη αντιμετωπίζεται με 
κάποια επιφύλαξη. Ο Αριστοτέλης μάλιστα τολμά να πει ότι στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει τέτοια κίνηση γιατί: "Ενα σώμα που θα 
ακολουθούσε μιά ευθύγραμμη τροχιά θα έφτανε κάποτε στα όρια 
του σύμπαντος όπου και θα υποχρεωθεί σε ανάκαμψη. Η στιγμή 
της ανάκαμψης είναι στιγμή ακινησίας. Ετσι η μόνη συνεχής 
κίνηση είναι η κυκλική, η μόνη για την οποία δεν υπάρχει φόβος 
να διακοπεί."

Ο Αριστοτέλης είχε τέλος εισάγει και την έννοια της επιτάχυνσης σε μιά 
κίνηση, σημειώνοντας ότι: "Η ταχύτητα ενός σώματος που πλησιάζει
προς την ηρεμία φαίνεται ότι μεγαλώνει συνεχώς............................. Η
γη κινείται πιό γρήγορα, όσο πιό κοντά είναι στο κέντρο, και η 
φωτιά πιό γρήγορα όσο πιό κοντά είναι στα ύψη. Αλλά εάν η 
κίνηση συνεχιζόταν επ' άπειρο, τότε και η ταχύτητα θα γινόταν 
άπειρη" Γι’ αυτό και υπάρχουν σημεία που όλες οι κινήσεις, είτε γίνονται 
προς τα πάνω είτε γίνονται προς τα κάτω, σταματούν,

Η φυσική λοιπόν του Αριστοτέλη είναι απλή και προπαντός λογική. 
Καταφέρνει να δώσει μια εξήγηση στα ερωτήματα που σχετίζονται με την 
κίνηση, και να στέκεται στα πόδια της χωρίς να είναι φορτωμένη από πολλές 
και προφανείς αντιφάσεις. Γι' αυτό και καταφέρνει να κυριαρχήσει στην 
αντίληψη όχι μόνον των σύγχρονών του, αλλά να δεσμεύσει γύρω της (σε μια 
κυκλική τροχιά) επί αιώνες ολόκληρους (ακόμα και μέχρι την εποχή του
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Γαλιλαίου) τις διάφορες απόψεις που προσπαθούν να ερμηνέψουν το φυσικό 
κόσμο και τις μεταβολές του.

1.8.2. Οι νόαοι της κίνησης

Η φυσική τά ίη που ενυπάρχει σε κάθε σώμα, και η οποία ρυθμίζει την 
κίνησή του όταν δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο σ' αυτή, ονομάζεται από τον 
Αριστοτέλη "κινητήρια δύναμη". Η δύναμη αυτή υπάρχει μόνιμα σε κάθε 
σώμα όσο υπάρχει και αυτό, ανεξάρτητα από τον υπόλοιπο κόσμο, και η φύση 
της εξαρτιέται από την αναλογία των τεσσάρων βασικών στοιχείων που το 
αποτελούν. Την κινητήρια δύναμη θα την συμβολίσουμε με F. Εκτός από τη 
δύναμη αυτή, όμως, πάνω σ' ένα σώμα μπορεί να δρα και μια αντίσταση, 
που εξαρτιέται από,εξωτερικά αίτια. Η δύναμη της αντίστασης είναι πάντα 
αντίθετη προς τη φυσική κίνηση ενός σώματος. Την αντίσταση θα 
συμβολίζουμε με Α. Η ποσότητα που χαρακτηρίζει την κίνηση ενός σώματος 
είναι η ταχύτητά του, που συμβολίζουμε με υ. Σημαντικό ρόλο στην κίνηση 
ενός σώματος παίζει επίσης και η πυκνότητα ρ του μέσου μέσα στο οποίο 
κινείται το σώμα αυτό. Τελευταίος παράγοντας, τέλος, είναι το σχήμα του 
ίδιου του σώματος.

Έχοντας εισάγει τις τρεις πιο πάνω ποσότητες, που παίζουν πρωτεύοντα 
ρόλο στην κίνηση ενός σώματος, ο Αριστοτέλης διατυπώνει ως εξής τους 
νόμους της κίνησης (όπου εμείς βέβαια χρησιμοποιούμε το σύγχρονο 
μαθηματικό συμβολισμό): i)

i) Όταν ένα σώμα κινείται φυσικά, και όχι βίαια, τότε ισχύει

Sν t
F
Q

( 1.1)

όπου S το διάστημα που διανύει το σώμα σε χρόνο ί. Η ταχύτητα λοιπόν του 
σώματος είναι ανάλογη της κινητήριας δύναμης και αντίστροφα ανάλογη της 
πυκνότητας του μέσου μέσα στο οποίο κινείται.

ii) Ό ταν πάνω σ' ένα σώμα δρα και η κινητήρια δύναμη και μια 
αντίσταση, τότε για να παρατηρηθεί κίνηση ίδια με τη φυσική (όπως την 
καθορίσαμε στα προηγούμενα) θα πρέπει να ισχύει F > Α. Ό ταν A>F 
υπάρχει κίνηση, αλλά αυτή δεν είναι ίδια με τη φυσική κίνηση του σώματος.

iii) Όταν ένα σώμα εκτελεί τη φυσική του κίνηση παρ’ότι πάνω του δρα 
και μια αντίσταση, όταν δηλαδή F > Α, τότε ισχύει

ν  ~
F
Α ( 1.2)
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Να υπενθυμίσουμε ότι η σχέση αυτή ισχύει μόνον όταν F > Α. Διαφορετικά, 
όπως μας λέει ο ίδιος ο Αριστοτέλης: 'Ένας μόνο άνδρας θα αρκούσε 
για να κινήσει ένα μεγάλο πλοίο."

iv) Όταν ένα σώμα εκτελεί βίαιη κίνηση τότε, αντίθετα, έχουμε

υ -  -  (1.3)

Σύμφωνα με τα παραπάνω, καταλήγει κανένας στο πρώτο βασικό 
συμπέρασμα ότι, για να έχει ένα σώμα ταχύτητα διάφορη του μηδενός, θα 
πρέπει πάνω του να δρα μια δύναμη. Όταν δε η δύναμη αυτή είναι σταθερή, 
τότε και η ταχύτητά του είναι σταθερή. Το δεύτερο βασικό συμπέρασμα είναι 
ότι αν αφήσουμε από το ίδιο ύψος δυο όμοια σώματα, που το ένα είναι βαρύ 
και το άλλο ελαφρύ, τότε επειδή στο πρώτο η κινητήρια δύναμη είναι 
μεγαλύτερη, θ' αποκτήσει και μεγαλύτερη ταχύτητα. Άρα θα φτάσει και 
γρηγορότερα στην επιφάνεια της Γης. Πιο συγκεκριμένα, αν το ένα είναι τρεις 
φορές πιο βαρύ από το άλλο, τότε θα χρειαστεί για να φτάσει στη Γη το ένα 
τρίτο του χρόνου που θα χρειαστεί το άλλο.

Γράφει πιό συγκεκριμένα ο Αριστοτέλης στο σύγγραμά του "Περί 
Ουρανού": "Εν γαρ τω πλείονι πυρί και εν τω ελλάτονι τον αυτόν 
έξει λόγον το στερεόν προς το κενόν. Φέρεται δε γε θάττον το 
πλείον άνω πυρ του ελλάτονος, και κάτω δε πάλιν ωσαύτως ο 
πλείων χρυσός και ο μόλυβδος, ομοίως δε και των άλλων 
έκαστον των εχόντων βάρος." Δηλαδή, δυό ποσότητες φωτιάς, μιά 
μεγάλη και μιά μικρή, έχουν το στοιχείο της στερεότητας και του κενού στην 
ίδια αναλογία. Αλλά η μεγαλύτερη ποσότητα κινείται πιό γρήγορα προς τα 
πάνω απ' ότι η μικρότερη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που η κίνηση προς τα 
κάτω μιάς ποσότητας χρυσού ή μολύβδου ή οποιοσδήποτε άλλου σώματος που 
έχει βάρος είναι πιό γρήγορη σε αναλογία με το μέγεθος του.

Το πόσο κοντά στην κοινή λογική βρίσκεται ο Αριστοτέλης, όταν 
διατυπώνει τους^ παραπάνω νόμους για την κίνηση, φαίνεται και από το 
γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, όσοι δεν είναι καλοί γνώστες της Νευτώνειας 
Μηχανικής, έχουν ακριβώς την ίδια αντίληψη για την κίνηση. Μια αντίληψη 
η οποία ονομάζεται "Αριστοτελική", και κυριάρχησε, όπως είπαμε, για πολλά 
χρόνια στην επιστημονική σκέψη. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αν οι 
απόψεις αυτές του Αριστοτέλη αποδεικνυόντουσαν σωστές, τότε οι σχέσεις που 
περιγράφουν την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων θα ήταν διαφορικές 
εξισώσεις πρώτου βαθμού.

Σε πλήρη συμφωνία με τα παραπάνω, η Γη έπρεπε να είναι τελείως 
ακίνητη. Γιατί αν υποθέσουμε ότι το κέντρο της δεν ταυτίζονταν με το κέντρο 
του σύμπαντος αλλά κινιόταν προς αυτό, τότε σαν πιο βαριά απ1 όλα τ’ άλλα 
σώματα* θα ’πεφτε πολύ πιο γρήγορα απ' αυτά. Έτσι, ο αέρας, το νερό της 
θάλασσας και μια σειρά από άλλα πιο ελαφριά σώματα Θ* αποχωρίζονταν 
από τη Γη και θα μεναν πίσω. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, άρα η Γη είναι 
πραγματικά τελείως ακίνητη. Το επιχείρημα, όσο και αν σήμερα φαντάζει
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απλοϊκό, εν τούτοις ήταν τόσο πειστικό ώστε να πείσει και τον ίδιο τον 
Πτολεμαίο για να στηρίξει πάνω του το ομώνυμο αστρονομικό του σύστημα.

Η Φυσική του Αριστοτέλη είναι προφανώς αντίθετη και με την αρχή της 
σχετικότητας που θα ανακαλύψει αρκετά αργότερα ο Γαλιλαίος. Οπως ο ίδιος 
ο Αριστοτέλης μας λέει, αν από την κορυφή του καταρτιού ενός πλοίου που 
κινείται αφήσουμε να πέσει ένα σώμα, τότε αυτό θα χτυπήσει το κατάστρωμα 
πιό πέρα από την βάση του καταρτιού. Σίγουρα ο Αριστοτέλης δεν μπήκε στο 
κόπο να ασχοληθεί σοβαρά με την πειραματική επαλήθευση αυτού που 
ισχυρίζεται. Είναι όμως τόσο σίγουρος ότι έτσι έχουν τα πράγματα, ώστε μας 
το περιγράφει σαν να το έχει κάνει στην πραγματικότητα.

Μαζί με τους νόμους της κίνησης, όπως διατυπώθηκαν παραπάνω, ο 
Αριστοτέλης διατυπώνει και την άποψη ότι η κίνηση, ως ιδιότητα των 
διάφορων σωμάτων του φυσικού κόσμου, είναι συνεχής και αέναη. 
Μεταβιβάζεται από το ένα σώμα στο άλλο, και αυτό είναι κάτι που δεν 
σταματάει ποτέ. Έτσι, ένα σώμα που παραμένει ακίνητο μπορεί να τεθεί σε 
κίνηση από κάποιο άλλο που κινείται, και στη συνέχεια να θέσει το ίδιο σε 
κίνηση ένα τρίτο σώμα κ.ο.κ. (Τα παραπάνω φαντάζουν σαν ένα θεώρημα 
διατήρησης της κινητικής ενέργειας ή της ορμής). Και αυτό, παρά το ότι το 
σύμπαν ως ένα ενιαίο σύνολο είναι στατικό και άφθαρτο. Δεν εξελίσσεται, 
αλλά αποτελεί μια σταθερή ενότητα.

Οι νόμοι της κίνησης του Αριστοτέλη αποδεικνύουν, επίσης, ότι η κυκλική 
κίνηση των πλανητών είναι ισοταχής. Και αυτό γίνεται αντιληπτό από το 
εξής επιχείρημα. Όταν ένα σώμα, μια πέτρα για παράδειγμα, πλησιάζει 
προς το κέντρο της Γης, τότε η ταχύτητά της συνεχώς μεγαλώνει. Αν η ίδια 
αυτή πέτρα κάνει βίαιη κίνηση, τότε όσο απομακρύνεται από το κέντρο της Γης 
τόσο η ταχύτητά της μικραίνει. Ένας πλανήτης, όμως, ούτε απομακρύνεται 
ούτε πλησιάζει προς το κέντρο της Γης, αλλά διατηρεί σταθερή απόσταση από 
αυτό. Άρα, η ταχύτητά του θα παραμένει σταθερή.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Αριστοτέλη, δυο είδη τροχιών είναι "φυσικό" να 
διαγράψει ένά σώμα. Είτε ευθύγραμμη είτε κυκλική. Και αυτό δεν γίνεται 
τόσο από έλλειψη γεωμετρικών στοιχείων, όσο από το γεγονός ότι μια λογική 
φύση σίγουρα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από απλότητα και συμμετρία. Οι 
πιο απλές και συμμετρικές, όμως, τροχιές είναι πραγματικά οι ευθύγραμμες 
και οι κυκλικές. Άρα θα πρέπει να είναι και οι μόνες που έχουν τη φυσική 
τάση να διαγράφουν τα σώματα. Αλλωστε, ολόκληρη η φυσική του Αριστοτέλη 
στηρίζεται στη ρήση του "Η φύση δεν κάνει τίποτα μάταιο, τίποτα 
που δεν χρειάζεται πραγματικά". Και αυτό σήμερα, περισσότερο ίσως 
από κάθε άλλη εποχή, θεωρείται τόσο αληθινό, όσο αληθινή είναι και η ίδια η 
φύση. Αρκεί, όμως, αυτό να ειδωθεί στην πραγματική του διάσταση και να 
εφαρμοστεί σωστά.

Καταννοούμε την απορία, και ίσως και την απογοήτευση του Αριστοτέλη, 
αν κάποτε του δινόταν η ευκαιρία να συναντήσει τον Kepler και ν' ακούσει 
από αυτόν ότι υπάρχουν τροχιές ουράνιων σωμάτων που είναι ελλειπτικές. 
Τον φανταζόμαστε να σηκώνει του ώμους του και να διερωτάται, πώς είναι 
δυνατόν, όταν υπάρχει η κυκλική τροχιά μ’ όλη την απλότητα και τη 
συμμετρία που χαρακτηρίζουν τους νόμους της να προτιμιέται αντίθετα η 
ελλειπτική τροχιά με τις, οπωσδήποτε, πιο πολύπλοκες και λιγότερο



44

συμμετρικές σχέσεις που τη χαρακτηρίζουν. Βέβαια, σήμερα ξέρουμε τι V 
απαντήσουμε στα παραπανο). Σίγουρα, η φύση είναι πραγματικά απλή και 
συμμετρική. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, όμως, που να μπορεί να ερμηνέψει 
όλη την πολυπλοκότητα και την εξέλιξη του φυσικού κόσμου, ακόμα και του 
ίδιου του σύμπαντος. Έτσι η απλότητα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο. Η 
φύση δε δημιουργήθηκε για να είναι η πιο απλή οντότητα. Αν πραγματικά 
συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε ίσως στη Γη υπήρχε μόνο ανόργανη ύλη και τίποτα 
άλλο. Η φύση υπάρχει σε μια διαρκή εξέλιξη και περιέχει μέσα της τόσα 
πολύπλοκα και διαφορετικά φαινόμενα, που καταφέρνει όμως να τα ρυθμίζει 
και να τα ελέγχει με τις πιο απλές από όλες τις δυνατές λύσεις. Με μια 
τέτοια λογική, η έλλειψη του Kepler είναι λοιπόν τόσο απλή και συμμετρική 
όσο και ο κύκλος του Αριστοτέλη.

Εκτός από την κυκλική και ευθύγραμμη κίνηση, ένα άλλο είδος κίνησης 
που απασχολεί τον Αριστοτέλη είναι και η περιστροφική ή δίνηση όπως την 
ονομάζει, και η οποία παρατηρείται, φυσικά, στα στερεά σώματα. Σύμφωνα με 
τον Αριστοτέλη η κίνηση αυτή: "Σύγκειται από άπωση και έλξη 
ταυτόχρονα. Και αυτό γιατί  είναι ανάγκη το αίτιο το οποίο 
προκαλεί την περιστροφή αφ' ενός μεν να ασκεί έλξη, αφ* ετέρου 
δε άπωση. Γιατί το αίτιο αυτό αφ' ενός μεν φέρνει το σώμα 
μακριά από τον εαυτόν του, αφ' ετέρου όμως το φέρνει κοντά 
του." Είναι φανερό ότι ο Αριστοτέλης μιλάει γι' αυτό που σήμερα ονομάζουμε 
"ζεύγος δυνάμεων", αντιμετωπίζοντας έτσι σωστά το όλο θέμα.

Ας έρθουμε, τώρα, να πούμε μερικά πράγματα για τη μετάδοση της 
δύναμης. Ενώ η κινητήρια δύναμη είναι μια δύναμη που υπάρχει μέσα σε 
κάθε υλικό σώμα, η αντίδραση, αντίθετα, είναι μια δύναμη που ασκείται από 
κάτι που βρίσκεται έξω από το σώμα. Είναι μια δύναμη επαφής. Στη φυσική 
του Αριστοτέλη δεν υπάρχουν δυνάμεις από απόσταση. Πώς, όμως, εξηγείται, 
τότε, το γεγονός ότι όταν πετάμε μια πέτρα ή ο,τιδήποτε άλλο προς τα πάνω, 
αυτό εξακολουθεί να κάνει βίαιη κίνηση για κάμποσο χρόνο από τη στιγμή που 
η πέτρα έχει χάσει την επαφή με το χέρι μας που της μεταδίδει την κίνηση; Η 
απάντηση του Αριστοτέλη είναι η εξής. Προφανώς μετά το πέταγμα της 
πέτρας θα πρέπει να εξακολουθεί να δρά πάνω σ' αυτή ένα απομεινάρι της 
αρχικής δύναμης που ασκήσαμε, και μάλιστα με τη βοήθεια του μέσου μέσα 
στο οποίο αυτή κινείται. Ετσι, η αρχική μας προσπάθεια να πετάξουμε την 
πέτρα δραστηριοποιεί το μέσο μέσα στο οποίο αυτή κινείται, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση τον αέρα. Το μέσο λοιπόν εξακολουθεί να ασκεί την αρχική δύναμη 
που άσκησε το χέρι μας είτε με την "αντιπερίσταση", είτε γιατί αποκτά από τον 
αρχικό εκτοξευτή την ιδιότητα να είναι και αυτό πηγή δύναμης και άρα και 
κινούσα αιτία, είτε γιατί τρέχει με ορμή πίσω από την πέτρα για να προλάβει 
τη δημιουργία κενού χώρου, και έτσι της δίνει μιά ώθηση προς τα πάνω.

Ο Αριστοτέλης ορίζει την αντιπερίσταση ως εξής: "Αντιπερίστασίς 
εστιν, όταν εξωθούμενου τινός σώματος ανταλλαγή γένηται των 
τόπων, και το μεν εξωθήσαν εν τω του εξωθηθέντος στη τόπω, 
το δε ^εξωθηθέν το προσεχές εξωθή έως αν το έσχατον εν τω 
τόπω γένηται του πρώτου εξωθήσαντος." Δηλαδή, η αντιπερίσταση 
είναι η ανταλλαγή που κάνουν στους χώρους που κατέχουν δυό σώματα, από 
τα οποία το ένα εξωθεί το άλλο. Τελικά, πάντως, αυτό που εξωθήθηκε θα θα
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ξαναβρεθεί στο χώρο που κατείχε, εκδιώχνοντας απ' αυτόν αυτό που το 
εξώθησε.

Το ίδιο το μέσο δεν ακολουθεί την πέτρα στην κίνησή της, αλλά απλά 
αποκτά την ιδιότητα να την κινεί. Η ιδιότητα αυτή μεταδίδεται διαδοχικά από 
ένα στρώμα του αέρα σε ένα άλλο, όλο και πιό ασθενικά όμως, μέχρι που στο 
τέλος μηδενίζεται. Από εκείνο το σημείο και πέρα η πέτρα θα κινηθεί '’φυσικά" 
πέφτοντας προς τα κάτω. Ετσι, λοιπόν, φτάνει κανένας στο συμπέρασμα ότι 
το ίδιο το μέσο που αντιστέκεται στην κίνηση ενός σώματος μέσα σ' αυτό, 
ταυτόχρονα παρέχει και την κινητήρια δύναμη για να παρατηρηθεί μιά βίαιη 
κίνηση. Η παράδοξη αυτή εικόνα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελαττώματα 
της Αριστοτελικής φυσικής και πάρα πολλοί την θεώρησαν απαράδεκτη, όπως 
θα δούμε παρακάτω. Ηταν, όμως, απαραίτητη σε ένα μοντέλο που δεν 
υπήρχαν νόμοι διατήρησης και δύναμη-από-απόσταση.

Αντίθετα με ότι πρέσβευε η ατομική θεωρία του Δημόκριτου, στη φυσική 
του Αριστοτέλη δεν υπάρχει κενό. Η ανυπαρξία του κενού προκύπτει και από 
το εξής επειχείρημα. Επειδή η ταχύτητα ενός σώματος είναι αντίστροφα 
ανάλογη της πυκνότητας του μέσου μέσα από το οποίο περνά το σώμα (σχέση 
1.1), αν υπήρχε κενό τότε, μιας και η πυκνότητά του είναι μηδενική, το σώμα 
θα έτρεχε μια όσο μεγάλη θέλουμε απόσταση σε χρόνο μηδέν. Ετσι, όπως μας 
λέει ο ίδιος ο Αριστοτέλης: ' Ή  ταχύτητα του σώματος θα έπαιρνε 
τιμές πέρα από κάθε λόγο.*' Πραγμα, όμως, που δεν παρατηρείται. Αρα 
η ύπαρξη του κενού πρέπει ν' αποκλειστεί.

Με την ίδια λοιπόν Ελληνική λογική που ο Δημόκριτος και οι ατομικοί 
έβαλαν το κενό στη φύση, ο Αριστοτέλης το εξορίζει απ’ αυτή. Η μεγάλη 
έκπληξη, όμως, έρχεται αμέσως μετά. Εάν, συνεχίζει ο Αριστοτέλης, υπήρχε το 
κενό, τότε μέσα σ' αυτό όλα τα σώματα, ελαφριά και βαριά, έπρεπε να 
πέφτουν με την ίδια ταχύτητα, μιας και δεν υπάρχει κανένας λόγος ένα σώμα 
να κινηθεί γρηγορώτερα από ένα άλλο. Οταν δεν υπάρχει κενό και τα σώματα 
κινούνται μέσα σε ένα μέσο, τότε το πιό βαρύ και αυτό με το καλλύτερο σχήμα 
εισχωρεί πολύ πιό εύκολα μέσα σ’ αυτό, και άρα πέφτει πιό γρήγορα, όπως 
ακριβώς παρατηρούμε να γίνεται. Παραπέρα, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε το 
κενό, τότε ένα σώμα που θα ετίθετο σε κίνηση μέσα σ’ αυτό δεν θα υπήρχε 
κανένας λόγος να σταματήσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και θα συνέχιζε επ' 
άπειρο την κίνησή του. Γιατί, μιάς και το κενό έχει παντού τις ίδιες ιδιότητες, 
δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος το σώμα να σταματήσει εδώ και όχι εκεί 
η κάπου παραπέρα. Ολα τα σημεία μέσα σ' αυτό είναι τα ίδια. Ετσι, λοιπόν, 
ένα σώμα μέσα στο κενό ή θα ακινητεί ή θα κινείται με σταθερή ταχύτητα επ' 
άπειρο, εκτός κι' αν κάτι πιό δυνατό παρεμβληθεί στο δρόμο του.

Αν στα παραπάνω λόγια του Αριστοτέλη διακρίνατε την διατύπωση του 
πρώτου νόμου της αδράνειας του Νεύτωνα όπως και ψήγματα του νόμου 
διατήρησης της ορμής, και μάλιστα με την μοντέρνα διατύπωσή του λόγω της 
ομοιογένειας του χώρου, δεν κάνετε λάθος. Ετσι ακριβώς συμβαίνει. Ο 
Αριστοτέλης απορρίπτει την ύπαρξη του κενού στηριγμένος πάνω στη σωστή 
βάση της Νευτώνειας φυσικής. Αυτό και μόνο μας δείχνει ότι οι αναλύσεις του 
Αριστοτέλη έφταναν πολύ μακριά. Στη συκγεκριμένη περίπτωση έφτασε σε μιά 
κορυφή, την οποία, όμως, δεν μπόρεσε να κατακτήσει γιατί έμεινε για πάντα 
προκολημμένος στη φιλοσοφική προσέγγιση της φύσης.
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Σήμερα, φαντάζει λίγο παράξενο πώς ένα τόσο κοφτερό μυαλό, όπως ο 
Αριστοτέλης, διατύπωσε μια τόσο λαθεμένη φυσική, όπως αυτή για την πτώση 
των διαφόρων σωμάτων μέσα στο γήινο πεδίο βαρύτητας, όταν και ένα πολύ 
απλό πείραμα θ' αρκούσε για να φανεί το λάθος αυτό. Δεν πρέπει βέβαια να 
ξεχνάμε ότι για τον Αριστοτέλη κυρίαρχο εργαλείο για την κατανόηση του 
φυσικού γίγνεσθαι δεν είναι το πείραμα, αλλά η πνευματική σύλληψη, που 
χρησιμοποιεί ως οδηγό κανόνα της τη λογική. Ποιος ξέρει όμο)ς; Ίσως και 
να πειραματίστηκε κιόλας. Και αν βέβαια πειραματίστηκε μ* ένα κομμάτι 
χαρτί ή ένα φτερό και μια πέτρα, τότε (λόγω της ύπαρξης του ατμοσφαιρικού 
αέρα και της αντίστασής του) ένοιωσε σίγουρος για τις απόψεις του. Αν όμως 
πειραματίστηκε με δυο πέτρες; Ίσως να παρατήρησε την αντίφαση που 
υπήρχε σ' αυτό που έβλεπε και σ* αυτό που πίστευε. Μη διαθέτοντας, όμως, 
τον κεκλιμένο πύργο της Πίζας, για να ρίχνει τα σώματα από ψηλά, όπως ο 
Γαλιλαίος, αλλά και τα σύγχρονα ρολόγια μέτρησης του χρόνου, θα μπορούσε 
κάλλιστα να βρει ένα καλό άλλοθι και μια πειστική δικαιολογία στην έλλειψη 
σωστής τεχνικής υποδομής.

Άλλωστε, ο Αριστοτέλης έκανε ένα λάθος που επαναλήφθηκε αρκετές 
φορές μετά από αυτόν. Πίστεψε ότι η φύση δεν μπορεί παρά να διέπεται από 
νόμους που φαίνονται πολύ σωστοί και πολύ λογικοί για τ' ανθρώπινα μέτρα 
και σταθμά. Η φύση, όμως, έχει το δικό της μυαλό, που πρέπει να βάλει σε 
τάξη και σε κίνηση μια σειρά από πολύπλοκα, και τόσο διαφορετικά μεταξύ 
τους φαινόμενα. Και στην προσπάθειά της αυτή είναι και απλή και λογική. 
Ό χι, όμως, πάντοτε προς την κατεύθυνση που φαντάστηκε ο άνθρωπος. (Ο 
αναγώστης ας ρίξει, πάντως, και μιά ματιά στο εδάφιο 1.8.4. για την 
πιθανότητα ο Αριστοτέλης να μην ήταν ίσως και σε τόσο λάθος κατεύθυνση.)

Ο B.Russell θα γράψει για το μεγάλο φιλόσοφο: "Ο Αριστοτέλης 
ήρθε στο τέλος της περιόδου που σηματοδοτεί την παραγωγική 
Ελληνική σκέψη και μετά το θάνατό του έπρεπε να περάσουν 
2000 χρόνια για  να εμφανιστεί στον κόσμο κάποιος τουλάχιστον 
ισοδύναμός του. Προς το τέλος αυτής της μακράς περιόδου η 
εξουσία του στη διανόηση ήταν σχεδόν τόσο αδιαμφισβήτητη όσο 
και αυτή της εκκλησίας. Και στην επιστήμη και στη φιλοσοφία 
αυτό είχε γ ίνε ι ένα σοβαρό εμπόδιο για να υπάρξει πρόοδος. 
. . . Με την είσοδο του Αριστοτέλη εμφανίζεται
ταυτόχρονα και η πίστη στην εκπλήρωση κάποιου σκοπού ως η 
π ιο  σημαντική έννοια στην επιστημονική σκέψη. Παρά τη 
μεγαλοφυία και του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, η σκέψη τους 
ε ίχ ε  ελαττώ ματα που αποδείχτηκαν εντυπωσιακά ζημιογόνα. 
Μετά από αυτούς η ζωντάνια της σκέψης μειώνεται ενώ η λαϊκή 
δεισιδαιμονία αυξάνει σταδιακά." (History of Western Philosophy)

1.8.3. O vcoooc και o voovoc

Ας έρθουμε τώρα να σ\)ζητήσουμε το τι πιστεύει ο Αριστοτέλης για δυο από 
τις πιο σημαντικές οντότητες της φυσικής, το χώρο (ή τόπο, όπως προτιμά να
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τον λέγει) και το χρόνο. Κατ’ αρχήν ο Αριστοτέλης προσπαθεί ν’ 
απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο υπάρχει πραγματικά ο χώρος ή, αντίθετα, 
είναι ένα νοητικό μόνο κατασκεύασμα. Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα 
είναι καταφατική. Ο χώρος είναι κάτι που υπάρχει. Ακόμα και αυτοί που 
πιστεύουν, όπως ο Δημόκριτος, στην ύπαρξη του κενού, στην ουσία δέχονται 
την ύπαρξη του χώρου, μιας και ορίζουν το κενό σαν κάτι που δεν υπάρχει 
χώρος.

Ο Αριστοτέλης ταυτίζει το χώρο με την περιοχή μέσα στην οποία 
περιέχονται τα διάφορα υλικά σώματα. Μπορούμε, έτσι, να ορίσουμε το 
χώρο κάθε υλικού σώματος, όχι όμως και το χώρο του ίδιου του σύμπαντος, το 
οποίο δεν περιέχεται μέσα σε τίποτα. Επειδή κατά τον Αριστοτέλη η ύλη είναι 
συνεχής και δεν έχει την ατομική δομή του Δημόκριτου, την ίδια ακριβώς 
συνέχεια έχει και ο χώρος. Έτσι δεν υπάρχει, όπως είδαμε, κενό στη φυσική 
του. Το ίδιο ερώτημα που υπέβαλε ο Αριστοτέλης για το χώρο το υποβάλλει 
και για το χρόνο* Κατά πόσο, λοιπόν, ρωτά, υπάρχει πραγματικά ο χρόνος; 
Αρχικά παρατηρεί ότι κανένας δεν μπορεί ν’ αμφισβητήσει την ύπαρξη δυο 
πραγμάτων. Του παρελθόντος, που περιέχει όλα όσα έχουν υπάρξει, και του 
μέλλοντος, που περιέχει όλα όσα πρόκειται να υπάρξουν. Μπορούμε έτσι να 
ορίσουμε το παρόν ή το "νυν" , όπως το ονομάζει, σαν την τομή των δυο 
αυτών συνόλων. Η τομή αυτή, όμως, δεν έχει η ίδια καμιά χρονική διάρκεια. 
Είναι αδιάστατη χρονικά, όπως είναι αδιάστατο χωρικά ένα υλικό σημείο. Ο 
χρόνος τώρα μπορεί να προκύψει από τη συνεχή και ασταμάτητη ροή ενός 
"νυν". Ακριβώς όπως μια ευθεία ή οποιαδήποτε άλλη γραμμή μπορεί να 
προκύψει από τη συνεχή κίνηση ενός υλικού σημείου. Το παρόν, επομένως, 
έχει υπόσταση μόνο ως όριο.

Ο χρόνος είναι, λοιπόν, μονοδιάστατος και συνεχής. Από την άλλη 
μεριά, επειδή καθώς πηγαίνουμε από το παρελθόν προς το μέλλον τα πάντα 
αλλάζουν, είναι προφανές το δέσιμό του με την κίνηση. Ο χρόνος, όμως, δεν 
θα πρέπει να ταυτιστεί με την κίνηση. Το σωστό είναι ότι είναι μέτρο της 
κίνησης. Είναι δεμένος με την κίνηση σαν μ' ένα ερωτικό πάθος που δεν 
σβήνει ποτέ. Ο .Αριστοτέλης δέχεται ακόμα και την ύπαρξη του ψυχολογικού 
χρόνου. Αυτού που αντιλαμβανόμαστε να κυλά με το νου μας, χωρίς να τον 
δένουμε απευθείας με την κίνηση. Η αντίληψη αυτή θ' αποτελέσει συστατικό 
στοιχείο τόσο στην φιλοσοφία του Bergson, όσο και σ' αυτή των υπαρξιστών. 
Ο Αριστοτέλης ορίζει στη συνέχεια την ένοια του ταυτοχρονισμού δ^ο ή 
περισσότερων γεγονότων. Έτσι, όσα γεγονότα συμβαίνουν στο ίδιο νυν, αυτά 
είναι ταυτόχρονα, μιας και δεν μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους με 
χαρακτηρισμούς, όπως πιο πριν ή πιο μετά. Δυο γεγονότα μπορούν, 
επομένως, να είναι ταυτόχρονα ανεξάρτητα από την απόσταση που τα 
χωρίζει ή άλλες συνθήκες.

Παρά το ότι αρχικά ο Αριστοτέλης διαπιστώνει ότι το πιο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της φύσης είναι η κίνηση, εν τούτοις παρατηρεί ότι υπάρχουν 
κάποιες ιδεώδεις οντότητες, κάποια γνωρίσματα, που δεν αλλάζουν ποτέ. 
Έτσι, αυτά δεν καταλαβαίνουν τη ροή του χρόνου και δεν την υφίστανται. Ο 
λόγος της περιφέρειας ενός κύκλου, για παράδειγμα, προς τη διάμετρό του θα 
είναι ίσος με π, όποια χρονική στιγμή και αν κάνουμε τη μέτρηση και σε 
όποιον τόπο πάνω στη Γη. Οι γεωμετρικές σχέσεις γενικά δίνουν πολλά τέτοια
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συμπεράσματα που δεν επηρεάζονται ούτε από τη ροή του χρόνου ούτε από τον 
τόπο της παρατήρησης.

Είδαμε στα παραπάνο) ότι, σύμφωνα με την αντίληψη του Αριστοτέλη, ο 
χρόνος ορίζεται σαν μέτρο της κίνησης των υλικοΥν σωμάτων. Έτσι, είναι 
δεμένος τόσο με την ύλη όσο και με την κίνησή της, παύει δε να υφίσταται σαν 
φυσική έννοια όταν λείπει το ένα από τα δυο. Σ’ ένα κενό λοιπόν χώρο δεν 
μπορεί να οριστεί χρόνος. Το ίδιο, όμως, συμβαίνει και σ' ένα χώρο που είναι 
κατειλημμένος από στατική ύλη. Ακόμα, λοιπόν, και όταν στο νου ενός 
ανθρώπου υπάρχει η έννοια του χρόνου, ο πραγματικός φυσικός χρόνος 
αποκτά υπόσταση μόνο μέσω της ύλης και της κίνησής της.

Με τον ίδιο τρόπο ο χώρος σαν φυσική έννοια είναι η περιοχή που 
καταλαμβάνουν τα διάφορά υλικά σώματα. Είναι λοιπόν και αυτός δεμένος 
άρρηκτα με την ύλη, και δεν υπάρχει χωρίς αυτή, που τον κάνει 
πραγματικότητα. Το σύμπαν, όμως, του Αριστοτέλη δεν είναι άπειρο, αλλά 
έχει όρια. Το ίδιο, η ύλη που περιέχεται σ’ αυτό δεν είναι άπειρη αλλά 
πεπερασμένη. Άρα και ο ίδιος ο χώρος είναι πεπερασμένος. Η άποψη που 
διατυπώνει, λοιπόν, ο Αριστοτέλης σε σχέση με την ύλη και το χιορο είναι 
αντίθετη με αυτή που είχαν διατυπώσει πολλοί σύγχρονοι ή και προγενέστεροί 
του, όπως για παράδειγμα ο Ησίοδος στη Θεογονία του. Πιο συγκεκριμένα, 
στη Θεογονία διαβάζει κανένας ότι πριν απ’ όλα τα όντα και τα υλικά 
σώματα φτιάχτηκε το χάος. Με αυτόν τον τρόπο ο Ησίοδος διδάσκει ότι ο 
χώρος έχει μια ίδια ύπαρξη, ανεξάρτητη από την ύλη. Είναι λίγο πολύ η ίδια 
άποψη που θ' ακουστεί αρκετά χρόνια αργότερα από έναν από τους 
μεγαλύτερους φυσικούς, τον I. Νεύτωνα.

Από την άλλη μεριά ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι τόσο ο χρόνος όσο και ο 
χώρος έχουν δυναμική επίδραση πάνω στα υλικά σώματα. Πιο 
χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του κέντρου της Γης, όπου βρίσκεται και το 
κέντρο του σύμπαντος, προς το οποίο θέλουν να φτάσουν όλα τα υλικά 
σώματα. Ένα λοιπόν υλικό σώμα κινείται μέσα στο σύμπαν, όπως κινείται, 
λόγω της περιοχής του χώρου στην οποία βρίσκεται, όπως και του χρόνου πο\> 
παρατηρείται η κίνησή του αυτή. Η κίνηση, λοιπόν, και κύρια αυτή που 
οφείλεται στην κινητήρια δύναμη, δεν γεννιέται από την αλληλεπίδραση των 
διάφορων φυσικών-σωματων μεταξύ τους, αλλά από τη σχέση τους με το χώρο 
και το χρόνο, τους οποίους τα ίδια μετράνε. Έτσι ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη 
και η κίνηση, είναι δεμένοι με μια ακλόνητη σχέση αίτιου και αιτιατού.

1.8.4 Κοιτική σε ένα αοντέλο που άντε£ε 2000 νοόνια

Ο ρόλος που έπαιξαν, αλλά και εξακολουθούν να παίζουν, οι απόψεις του 
Αριστοτέλη στην ανθρώπινη διανόηση είναι γνωστός. Η μετέπειτα 
επιστημονική σκέψη, εντυπωσιασμένη από το μεγαλείο των αναλύσεων και 
των αντιλήψεών του, δέχεται τα λεγόμενά του σαν ευαγγέλιο και κανένας δεν 
σκέφτεται να τ' αμφισβητήσει σοβαρά. Η μόνη επέμβαση του Μεσαίωνα πάνω 
στην Αριστοτελική φυσική είναι να προσπαθήσει να την εκχριστιανίσει. Έτσι, 
τοποθετεί σε καθεμιά ουράνια Αριστοτελική σφαίρα πάνω στην οποία κινείται
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ένας πλανήτης, όπως θα δούμε παρακάτω, και από έναν άγγελο που είναι 
υπεύθυνος για την κίνησή της.

Μιας και δεν υπήρχε κάτι το εναλλακτικό, λοιπόν, η φυσική του 
Αριστοτέλη κυριαρχεί σχεδόν μέχρι την εμφάνιση του Γαλιλαίου. Ο ίδιος ο 
Γαλιλαίος αρέσκονταν στο να διηγείται πως τρέλανε στην κυριολεξία τους 
Αριστοτελικούς της εποχής του, εκτελώντας μπροστά τους πειράματα πτώσης 
μέσα στο πεδίο βαρύτητας. Η σύγχυση που επικράτησε σ’ αυτούς ήταν τέτοια 
ώστε (πάλι σύμφωνα με το Γαλιλαίο) κλειδαμπαρώθηκαν στα γραφεία τους 
διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας τ' Αριστοτελικά κείμενα, με την ελπίδα ότι 
τα είχαν καταλάβει λάθος και ότι ο Αριστοτέλης δεν είχε πέσει τόσο έξω. Έτσι, 
λοιπόν, για αρκετά χρόνια τα νερά της φυσικής μένουν ήρεμα. Κάποιες 
σκόρπιες σκέψεις, κάποιες μισοτελειωμένες ιδέες, κάποια ξεκομμένα σχόλια 
που ακούγονται και γράφονται κατά καιρούς, οπωσδήποτε δεν μπορούν να 
θεωρηθούν ως μια σοβαρή προσπάθεια για την κατανόηση του φυσικού 
κόσμου, και πολύ περισσότερο δεν θεωρούνται καθόλου ικανά να ταράξουν 
έστω και για λίγο την παραπάνω ηρεμία.

. Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό; Γιατί επί τόσα χρόνια κανένας δεν 
ασχολείται με τη φυσική; Ήταν τόσο δύσκολο ένας από τους τόσους που 
αποτέλεσαν το επιστημονικό δυναμικό της Ευρώπης επί 2000 χρόνια να ρίξει 
δυο σώματα με διαφορετικό βάρος από ψηλά και να παρατηρήσει πώς 
πέφτουν; Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι απλή. Έτσι, οι 
Έλληνες φιλόσοφοι, και ιδιαίτερα ο Αριστοτέλης, κατάφεραν να φτάσουν τη 
φυσική σ' επίπεδα πραγματικά θαυμαστά για την εποχή τους. Θα 
μπορούσαμε να πούμε, χωρίς υπερβολή, ότι έστησαν ένα οικοδόμημα πολύ 
πριν την ώρα του. Όταν η Ευρωπαϊκή διανόηση ανακαλύπτει το οικοδόμημα 
αυτό θαμπώνεται. Χρειάζεται αρκετό χρόνο για να το αφομοιώσει, να το 
καταλάβει, να το σπουδάσει. Έτσι περνάει ένα μεγάλο χρονικό διάστημά που 
απλά το κοιτάει και το θαυμάζει, χωρίς η ίδια να μπορεί να κουνήσει το 
δαχτυλάκι της. Αισθάνεται παντελώς αδύναμη να σταθεί στα δικά της 
ποδάρια. Είναι η εποχή που στη φιλοσοφία και τη φυσική απλώς αναμασά, 
σαν το μικρό ^παιδάκι, τις λέξεις που βρίσκει στα κείμενα των αρχαίων 
Ελλήνων. Για να περάσει από το θαυμασμό στην κριτική, από το αναμάσημα 
στο δικό της χτίσιμο, χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα που είναι ανάλογο του 
μεγαλείου που συναντάει στα πιο πάνω κείμενα, 2000 χρόνια.

Σήμερα, πολλοί κριτικάρουν την εντυπωσιακή απέχθεια των αρχαίων 
Ελλήνων σε σχέση με την εκτέλεση πειραμάτων. Αποδίδουν δε τη στάση τους 
αυτή στον εγωκεντρικό τους χαρακτήρα που δεν καταδέχεται να δεχτεί εντολές 
από τ' άψυχα όργανα ενός εργαστήριου. Δεν πρόκειται βέβαια εδώ να 
κάνουμε κριτική στην κριτική. Άλλωστε, κάθε κριτική πιάνει όντως μιά 
διάσταση του εκάστοτε προβλήματος που πραγματεύεται. Θα θέλαμε, όμως, 
να σημειώσουμε ότι η στροφή προς το πείραμα και η κατανόηση της αξίας του, 
συνεπάγεται πρώτ’ απ' όλα ριζική αναθεώρηση της γενικότερης φιλοσοφίας του 
φυσικού για το πώς μπορεί να μελετηθεί η φύση. Και αυτό είναι μια 
επανάσταση που θα γίνει στην ώρα της και δεν έχει καμιά σχέση με εγωισμούς 
και ψυχολογίες χαρακτήρων. Ο πατέρας, άλλωστε, της πειραματικής 
φυσικής, ο Γαλιλαίος, ήταν και πατέρας των εγωιστών επιστημόνων, όπως θα 
δούμε στο ειδικό εδάφιο.
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Εκείνο που σίγουρα δεν βοήθησε τους αρχαίους Έλληνες σε σχέση με τη 
μελέτη της φύσης είναι το ότι ο καθένας τους είναι υποχρεωμένος ν’ ασχοληθεί 
με τα πάντα. Με τη φιλοσοφία, με τη φυσική, με την αστρονομία κ.λπ.. Με 
κλάδους δηλαδή της επιστήμης που ο καθένας τους θέλει προσέγγιση με 
διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό και είναι καλοί φιλόσοφοι αλλά λιγότερο καλοί 
φυσικοί. Ή καλοί αστρονόμοι και γεωμέτρες, αλλά λιγότερο καλοί στοχαστές. 
Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι οι πρώτοι σημαντικοί φυσικοί (όπο>ς ο Γαλιλαίος 
και ο Νεύτωνας) ήταν καθαρόαιμοι φυσικοί, αφήνοντας τη φιλοσοφία γι' 
άλλους. Οι αρχαίοι Έλληνες προσπάθησαν να βάλουν ένα σωρό διαφορετικά 
πράγματα σ' ένα τσουβάλι που δεν τα χωρούσε.

Ο Victor F. Weiskopf θα πει χαρακτηριστικά σε σχέση με το θέμα αυτό: 
"Από την αρχή του προβληματισμού του ο άνθρωπος ήταν όλο 
περιέργεια για τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει. Οι πρώτες 
θεωρίες αναπτύχθηκαν μέσα σε καθολικά πλαίσια. Οι  
προσπάθειες αυτές αφορούσαν την ολότητα της φύσης, ήθελαν 
να ερμηνέψουν τα πάντα από την αρχή έως το τέλος. 
Πεντακόσια, όμως, χρόνια πριν, η ανθρώπινη περιέργεια 
ακολούθησε ένα διαφορετικό δρόμο. Αντί να αγωνίζεται να 
φτάσει ολόκληρη την αλήθεια, οι άνθρωποι άρχιζαν να 
εξετάζουν απομονωμένα φαινόμενα, και φαινόμενα που 
μπορούσαν εύκολα να αποτελέσουν από μόνα τους ενιαία 
σύνολα. Οι γενικές ερωτήσεις πήγαν στην πάντα, δηλαδή, για 
ν1 απαντηθούν πρώτα οι ερωτήσεις περιορισμένης εμβέλειας". 
(Is physics human?). Και σ’ αυτό ακριβώς οφείλεται η μεγάλη ανάπτυξη της 
φυσικής μετά την εμφάνιση των πρώτων καθαρόαιμων φυσικών.

Ηταν, όμως, πράγματι προσανατολισμένος σε μιά τόσο λάθος 
κατεύθυνση ο Αριστοτέλης τελικά; Πόσο σωστή είναι η όλη κριτική που του 
γίνεται; Πόσο δίκιο είχε ο Γαλιλαίος όταν κατακεραύνωνε μέσα στα βιβλία του 
τους Αριστοτελιστές; Πάνω στα ερωτήματα αυτά πολλοί σύγχρονοι 
Αριστοτελιστές καταλήγουν στην άποψη ότι δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο 
αυστηροί απέναντι στον Αριστοτέλη κατηγορώντάς τον ότι εισήγαγε ένα τόσο 
λαθεμένο μοντέλο φυσικής, ξεκομμένο από κάθε πειραματική επιβεβαίωση. 
Έτσι, μας λένε, είναι λάθος να κρίνουμε αυτά που έλεγε ο Αριστοτέλης τότε, 
συγκρίνοντάς τα με τη σημερινή, προηγμένη, γλώσσα της φυσικής και των 
μαθηματικών. Είναι πολύ πιθανόν ότι όταν ο Αριστοτέλης μιλούσε για 
ταχύτητα, ή για κινούσα δύναμη και άλλα παρόμοια, να εννοούσε τελείως 
διαφορετικά πράγματα απ’ ό,τι εννοούμε σήμερα. Θα πρέπει επομένως 
πρώτα να καταλάβουμε ακριβώς το τι εννούσε, και αφού μεταφράσουμε αυτά 
στη σύγχρονη γλώσσα της φυσικής και των μαθηματικών, τότε να δούμε που 
ακριβώς είναι η φυσική του λάθος και που όχι.

Αλλωστε ακριβώς παρόμοια προβλήματα θα δούμε ότι αντιμετώπιζε και 
ο Γαλιλαίος όταν προσπαθούσε να ορίσει την ταχύτητα στην επιταχυνόμενη 
κίνηση, θεωρώντας σε κάποια φάση των ερευνών του σαν ταχύτητα κάτι 
τελείως διαφορετικό απ' αυτό που εννοούμε σήμερα. Εννοιες λοιπόν όπως η 
ταχύτητα, η δύναμη και ακόμη και το βάρος που, ούτως ή άλλως, άργησαν 
να ξεκαθαρίσουν ακόμη και μετά το Γαλιλαίο, θα πρέπει να είμαστε πολύ 
προσεχτικοί στο πως τις χρησιμοποιούσαν και τι εννοούσαν με αυτές οι πριν
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από το Γαλιλαίο επιστήμονες. Ενα τέτοιο τρανό παράδειγμα είναι η έννοια 
της ενέργειας, όπου βλέπει κανένας διαφορετικοί επιστήμονες να την 
χρησιμοποιούν εννοώντας διαφορετικά πράγματα, και μάλιστα ακόμη και 
μέχρι το δέκατο ένατο αιώνα να την συγχέουν με την έννοια της δύναμης ή 
της ορμής. Ειδικότερα για την έννοια της δύναμης, σήμερα με πολύ ευκολία 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι εξισώσεις του Αριστοτέλη στις οποίες 
αυτή υπεισέρχεται είναι λαθεμένες. Μιά προσεχτική όμως ανάλυση των 
περιπετειών που πέρασε η δυσνόητη αυτή, ούτως ή άλλως, έννοια της φυσικής 
στο πέρασμα των χρόνων, θα μας πείσει ότι η Αριστοτελική δύναμη μάλλον 
δεν πρέπει να έχει καμιά σχέση με την Νευτώνεια δύναμη. Ακόμη και στη 
φυσική του Γαλιλαίου το μπλέξιμο με αυτήν είναι μεγάλο, όπως θα δούμε 
παρακάτω. (Το 1847 ο διάσημος Γερμανός φυσικός Η. Hertz δημοσίευσε μιά 
από τις πιό σημαντικές ανακοινώσεις του με τον τίτλο "Πάνω στη διατήρηση 
της δύναμης", εννοώντας τη διατήρηση της ενέργειας.) Το πιό πιθανόν είναι 
ότι, όπως συνέβαινε με πολλούς προνευτώνειους φυσικούς, η Αριστοτελική 
δύναμη είναι η σημερινή ορμή (οπότε οι εξισώσεις του δεν είναι και τόσο 
λαθεμένες) ή η κινητική ενέργεια. Σε μια τέτοια περίπτωση αρκετή από την 
κριτική που του γίνεται χρειάζεται αναθεώρηση.

Είναι επίσης σημαντικό το ότι ο Αριστοτέλης άφησε τις απόψεις του 
γύρω από τη φυσική σε πολλές σύντομες σημειώσεις. Κατά την διάρκεια του 
μαθήματος του ανέπτυσσε δε τις σημειώσεις του αυτές πάρα πολύ, 
επεξηγώντας τες και τελειοποιώντας τες. Δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να 
ξέρει σήμερα ποιες ήταν αυτές οι τελειοποιήσεις και επεξηγήσεις. Οπα.)ς θα 
σημειώσουν στο σημείο αυτό οι W. και A Durant: "Είναι πολύ πιθανόν 
ότι ο Αριστοτέλης να εννοούσε ότι σε περιβάλλον που προβάλει 
αντίσταση, συμπεριλαμβανομένου και του αέρα, α ντικείμ ενα  
που έχουν συγκεντρωμένη τη μάζα τους, όπως ένα νόμισμα, 
πέφτουν πιό γρήγορα από αντικείμενα μεγάλα σε όγκο αλλά με 
μικρό βάρος, όπως ένα φύλλο από χαρτί. Και αυτό φυσικά είναι 
αληθινό." (Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού) Αρα, μας λένε οι Durant, 
όπου ο Αριστοτέλης μιλάει για βάρος εμείς πρέπει να καταλαβαίνουμε 
πυκνότητα.

Ο Β. Μ. Casper στην προσπάθειά του να αναλύσει τα λεγόμενα του 
Αριστοτέλη θα μας πει στο σημείο αυτό: "Ας υποθέσουμε ότι με την 
"προς τα κάτω κίνηση" ο Αριστοτέλης δεν αναφερόταν στην 
ταχύτητα του σώματος, αλλά σε κάτι σαν τη σημερινή ορμή ή 
ακόμη την ένταση της πρόσκρουσης του σώματος με το έδαφος 
όταν έφτανε σ' αυτό. . . . Αλλωστε η λέξη που χρησιμοποιεί
για  την κίνηση προς τα κάτω είναι "ροπή" και όχι ταχύτητα, 
κάτι που μοιάζει με την ορμή ή την ένταση της πρόσκρουσης. 
Στην περίπτω ση, όμως, αυτή πράγματι κα ι οι δυό αυτές 
ποσότητες ε ίνα ι ανάλογες του βάρους του σώματος και ο 
Αριστοτέλης μας λέει σωστά πράγματα. . . . Δυστυχώς,
όμως, - ο Α ριστοτέλης χρ η σ ιμ ο π ο ιε ί στην περ ίπτω σ η  της 
ελεύθερης πτώσης και τον όρο "γρηγορώτερα" (θάττον), ο οποίος 
αναφέρεται χωρίς καμιά αμφιβολία στην ταχύτητα." (Galileo and 
the fall of Aristotle. A cause of historical injustice?) Αρα, λοιπόν, φαίνεται ότι
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δεν ευσταθεί, κατά τον Casper, η εξήγηση ο Αριστοτέλης να εννοούσε κάτι 
άλλο και όχι την ταχύτητα ενός σώματος όταν αναφερόταν σε προβλήματα 
πτώσης μέσα στο πεδίο βαρύτητας.

Στο ίδιο σημείο, δυό σύγχρονοι Αριστοτελιστές, οι L Cooper και S. 
Toulim θα αναφέρουν ότι η πραγματική ερμηνεία των όσιον λέγει ο 
Αριστοτέλης είναι ότι όλες οι κινήσεις χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη μιάς 
αντίστασης (τριβής, αντίστασης του αέρα, κλπ). Και είναι αυτή ακριβώς η 
αντίσταση που κάνει την κίνηση ενός σώματος ανάλογη του βάρονς του. Ο S. 
Toulmin συγκεκριμένα θα σημειώσει: "Ο Αριστοτέλης ποτέ δεν δεχόταν 
να συζητήσει παραδείγματα που δεν μπορούσαν να 
παρατηρηθούν ή ήταν ακραία. Ετσι λοιπόν κοιτάζοντας γύρω 
του διεπίστωσε ότι όλες οι κινήσεις περιγράφονται λίγο πολύ 
από την ισορροπία δυό ειδών δυνάμεων, αυτών που τείνουν να 
διατηρήσουν την κίνηση και αυτών που αντιστέκονται σ' αυτήν." 
(Foresight and understanding) Και συνεχίζει, σε μιά άλλη του αναφορά στο 
θέμα αυτό: "Ακόμη, μπορεί κανένας να φτάσει στο συμπέρασμα 
ότι ο Αριστοτέλης μίλησε πιό σοφά κι* από ό,τι ήξερε. Γιατί 
πολύ πρόχειρα και με ποιοτικές σχέσεις ανάμεσα σε χρόνους και 
διαστήματα μας απέδειξε αυτό που η σύγχρονη φυσική ονομάζει 
"νόμο του Stokes". . . . Η πτώση ενός σώματος μέσα σε
ένα μέσο που δημιουργεί αντίσταση μπορεί να χωριστεί σε δυό 
φάσεις, μιά επιταχυνόμενης κίνησης και μιά που γίνεται με 
σταθερή, οριακή, ταχύτητα. Η περιγραφή του Αριστοτέλη 
εφαρμόζεται απευθείας στη δεύτερη αυτή φάση." Πράγματι, αν 
εφαρμόσουμε τον νόμο του Stokes για ένα σφαιρικό σώμα ακτίνας R και 
μάζας m που πέφτει κάτω από την επίδραση του βάρους του μέσα σε ένα μέσο 
με πολύ πιό μικρή πυκνότητα και με συντελεστή ιξώδους η, τότε η οριακή 
ταχύτητα υ0ρ της δεύτερης φάσης είναι ανάλογη του λόγου (mg)/(I^). Αρα, 
λοιπόν, διάφορα σφαιρικά σώματα με διαφορετικές μάζες αλλά με τις ίδιες 
ακτίνες πέφτουν μέσα στο ίδιο μέσο με μιά οριακή ταχύτητα που είναι 
ανάλογη του βάρους τους. Η ερμηνεία αυτή φαίνεται, όμως, να είναι πολύ 
τραβηγμένη μιάς και απαιτούσε πολύ αυστηρή πειραματική επαλήθευση για να 
φτάσει σ' αυτήν ο Αριστοτέλης, και δίνεται, οπωσδήποτε, από ανθρώπους που 
δεν έχουν καμιά διάθεση να ακούσουν, ακόμη και σήμερα, τίποτα σε βάρος 
του μεγάλου φιλόσοφου.

Ενα άλλο πιθανό λάθος που κάνουμε σήμερα στην προσπάθειά μας να 
καταλάβουμε τι ακριβώς εννοούσε ο Αριστοτέλης γύρω από την πτώση των 
σωμάτων μπορεί να γίνεται στην ερμηνεία του "βάρους" ενός σώματος. Ετσι, 
μπορεί πράγματι ο Αριστοτέλης να αναφέρεται σε ταχύτητες πτώσης όταν μας 
λέει "γρηγορώτερα", αλλά ποιό είναι το "βάρος" των σωμάτων που αποκτούν 
τις ταχύτητες αυτές; Ο Β. Μ. Casper μας λέει ότι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη 
το βάρος ενός σώματος δεν πρέπει να το δούμε σαν κάτι που είναι ανάλογο 
της μάζας του, αλλά σαν κάτι που εξαρτάται από την αναλογία των τεσσάρων 
βασικών στοιχείων που το αποτελούν. Ετσι, δυό σώματα που είναι φτιαγμένα 
από το ίδιο υλικό αλλά έχουν διαφορετικές μάζες έχουν, σύμφωνα με τον 
Αριστοτέλη, το ίδιο βάρος, μιάς και περιέχουν τα τέσσερα βασικά στοιχεία 
στην ίδια αναλογία. Γιαυτό και τα διάφορα αυτά σώματα πέφτουν με την ίδια
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ταχύτητα. Αντίθετα δυό σώματα που περιέχουν τα τέσσερα βασικά στοιχεία σε 
διαφορετική αναλογία έχουν διαφορετικό βάρος, και αυτά, αν λάβει κανένας 
υπ* όψη του και την αντίσταση του αέρα, θα πρέπει να πέφτουν με 
διαφορετικές ταχύτητες. Την μεγαλύτερη ταχύτητα θα αποκτά αυτό που 
περιέχει σε μεγαλύτερη αναλογία το στοιχείο της γης. Και μιά τέτοια 
περιγραφή θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι είναι κατά προσέγγιση σωστή. Στη 
φυσική, λοιπόν, του Αριστοτέλη το "βάρος” ενός σώματος έχει τελείως 
διαφορετική σημασία από αυτή που του έδινε ο Γαλιλαίος αλλά και εμείς 
σήμερα. Ετσι, ένα σώμα έχει διπλάσιο "βάρος" από κάποιο άλλο εάν 
αφήνοντάς τα ελεύθερα να πέσουν το πρώτο πέφτει με διπλάσια ταχύτητα απ’ 
ότι το δεύτερο. Εάν πέφτουν με την ίδια ταχύτητα, τότε έχουν το ίδιο "βάρος".

Μετά από όλα τα παραπάνω δεν απομένει παρα να καταλήξουμε στα 
εξής δύο συμπεράσματα: 1. Είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να ρίξεις τον 
Αριστοτέλη από το θρόνο του. 2. Σίγουρα τον Αριστοτέλη τον είχε απασχολήσει 
η πτώση των σωμμτων και είχε δώσει μιάν απάντηση σ' αυτή. Σε ποιά 
ακριβώς, όμως, ερώτηση απαντούσε; Δυστυχώς κανένας δεν μπορεί να πει με 
σιγουριά. Οπως δε πολύ σωστά επισημαίνει ο Β. Μ. Casper:; "Δ υό  
επιλογές έχουμε να κάνουμε: ή ο Αριστοτέλης ήταν βλάκας, ή 
είχε κάτι άλλο στο μυαλό του από αυτό που εμείς θεωρούμε. 
Υπάρχει όμως αφθονία από στοιχεία που δείχνουν ότι ο 
Αριστοτέλης κάθε άλλο παρά βλάκας ήταν. Ετσι, δεν μένει παρά 
να ανακαλύψουμε τη σωστή ερμηνεία των λόγων του."

Πιστεύουμε ότι την πιό σωστή απάντηση στο γιατί η φυσική του Αριστοτέλη 
βγήκε τόσο λαθεμένη την έχει δώσει ο Γάλλος φιλόσοφος Henri Bergson. Και 
δεν είναι ίσως τυχαίο που η απάντηση αυτή δόθηκε από φιλόσοφο και όχι 
φυσικό. Στην ανάλυσή του γύρω από την επιστήμη της αρχαίας Ελλάδας και 
εκείνης που αναπτύχθηκε από το Γαλιλαίο και τους μετέπειτα φυσικούς, ο 
Bergson επισημαίνει ότι πριν προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε κριτική πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε ποιος ήταν ο σκοπός του κάθε επιστήμονα και σε τι απέβλεπε 
με τις έρευνές του. Και σ’ αυτό το σημείο οι αρχαίοι Ελληνες από τη μιά μεριά 
και ο Γαλιλαίος και οι μετά απ’ αυτόν επιστήμονες από την άλλη είχαν πάρει 
δυό εκ διαμέτρου αντίθετους δρόμους.

Ετσι, ενώ ο Γαλιλαίος, για παράδειγμα, προσπαθεί να βρει ένα 
μαθηματικό νόμο που θα του επιτρέπει να συνδυάζει μεταξύ τους κάποιες 
μεταβλητές, υπολογίζοντας τη μιά απ’ αυτές από τις υπόλοιπες, ο Αριστοτέλης 
μακριά από μαθηματικά και συσχετισμούς ενδιαφέρεται να κατανοήσει τη 
βαθύτερη ουσία του απόλυτου "επάνω" ή "κάτω", για παράδειγμα, της βίαιης 
ή της φυσικής κίνησης, κ.λ.π. Ετσι, ο μεν Γαλιλαίος ενδιαφέρεται για τη 
μέτρηση του χρόνου πτώσης ενός σώματος και για τη σχέση που έχει αυτός ο 
χρόνος με το διάστημα που διανύεται, ο δε Αριστοτέλης είναι τελείως 
ικανοποιημένος που γνωρίζει ποιό είναι το βαθύτερο αίτιο που υποχρεώνει το 
σώμα να πέφτει και τι είναι εκείνο που εκπληρώνεται με την προς τα κάτω 
κίνηση. Ο Αριστοτέλης λοιπόν φτιάχνει μιά φυσική που όχι απλά της λείπει η 
έννοια της μέτρησης και της συσχέτισης των μεγεθών, αλλά και που τα 
στοιχεία αυτά τα θεωρεί (στην καλύτερη περίπτωση) ότι δεν έχουν να του 
προσφέρουν τίποτα στην εξέταση της κίνησης, όταν ξέρει τις πρώτες αρχές που 
δημιουργούν την κίνηση αυτή. Το δεύτερο τον ικανοποιεί γιατί έτσι δούλευαν
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όλοι στην αρχαία Ελλάδα (αναζητούσαν τις πρώτες αρχές και όχι την 
ανάλυση των αποτελεσμάτο)ν), και Ηεωρεί ότι, εφ1 όσον το κατέχει, όλα τα 
άλλα, ακόμη και οι ποσοτικές σχέσεις, συνάγονται ή, με την Πλατωνική 
σημασία, οφείλουν να συμφωνούν με αυτό.

Είναι σίγουρο ότι αν ο Αριστοτέλης είχε καταφέρει πράγματι να μετρήσει, 
έστω και πρόχειρα, τους χρόνους πτώσης όυό ανισοβαρο>ν σωμάτων και τους 
έβρισκε ίσους, και επομένως έφτανε σε μιά σωστή ποσοτικά φυσική, αλλά δεν 
έδινε μιά πειστική από φιλοσοφική άποψη απάντηση στο γιατί τα βαρειά 
σώματα πάνε κάτω και όχι επάνω, καμιά σοβαρή φιλοσοφική σχολή της 
αρχαίας Ελλάδας δεν θα ασχολιόταν μαζί του, και θα μας ήταν τελείως 
άγνωστος.

Ο ίδιος ο Bergson μας λέει: "Ο Αριστοτέλης είναι αποκλειστικά 
απασχολημένος με τις έννοιες για "πάνω" και "κάτω", για 
"τόπον ίδιον" και "τόπον αλλότριον", για "φυσική ή βίαιη 
κίνηση". Ο φυσικός νόμος που αναγκάζει την πέτρα να πέφτει 
εκφράζει, σύμφωνα με αυτόν, ότι η πέτρα ξανάρχεται στο 
"φυσικό τόπο" που βρίσκονται όλες οι πέτρες, δηλαδή στη Γη. Η 
πέτρα, στα μάτια του Αριστοτέλη, δεν είναι εντελώς πέτρα, εφ' 
όσον δεν βρίσκεται στη φυσική της θέση. Ξαναπέφτοντας στη 
θέση αυτή αποβλέπει στη συμπλήρωσή της, όπως ένα ζωικό όν 
που μεγαλώνει, και στην πραγματοποίηση, έτσι, με πληρότητα 
του γένους "πέτρα". . . . Είναι γνωστό ποιά φυσική προήλθε
απ' αυτό και πως, με το να πιστέψουν οι αρχαίοι στη 
δυνατότητα κάποιας οριστικής επιστήμης που αγκαλιάζει την 
ολότητα του πραγματικού και που συμπίπτει με το απόλυτο, 
αναγκάστηκαν να σταματήσουν πραγματικά σε κάποια 
μετάφραση, λίγο πολύ χονδροειδή, του φυσικού σε ζωικό.
. Η αρχαία επιστήμη αναφερόταν σε έννοιες, ενώ η νεώτερη 
επιστήμη ζητάει νόμους και σταθερές σχέσεις ανάμεσα σε 
μεταβλητά μεγέθη. . . . Ετσι λοιπόν έχουν δίκιο όταν λένε ότι
η νεώτερη επιστήμη είναι αντίθετη στην επιστήμη των αρχαίων 
στο ότι καταπιάνεται με τα μεγέθη και σχεδιάζει κατά πρώτο 
λόγο να τα μετρά. . . . Εχουν επίσης δίκιο όταν λένε ότι η
αρχαία επιστήμη αναφερόταν σε έ ν ν ο ι ε ς , ενώ η νεώτερη 
επιστήμη ζητάει ν ό μ ο υ ς , σταθερές σχέσεις ανάμεσα σε 
μεταβλητά μεγέθη. Ο Κέπλερ δεν πίστευε ότι η έννοια της 
ελλειπτικής μορφής εξηγεί την κίνηση των πλανητών. Του 
χρειαζόταν ένας άλλος νόμος, δηλαδή μιά σταθερή σχέση 
ανάμεσα στις ποσοτικές παραλλαγές που παρουσιάζουν δυό ή 
περισσότερα στοιχεία από την πλανητική κίνηση. . . . Η
επιστήμη των αρχαίων είναι στατική. Ή  βλέπει στο σύνολό της 
τη μεταβολή που μελετάει, ή, αν τη διαιρέσει σε περιόδους, πάλι 
από κάθε μιά περίοδο δημιουργεί ένα σύνολο. Ετσι καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι αυτή δεν παίρνει υπ' όψη της το χρόνο." ( Η 
Δημιουργός εξέλιξις)

Ετσι, όπως είπαμε και παραπάνω, είναι πολύ πιθανόν ότι ο 
Αριστοτέλης δεν ασχολήθηκε με την πειραματική απόδειξη του νόμου που
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διατύπωσε για την πτώση των σωμάτων, όχι για κανέναν άλλο λόγο παρά από 
το γεγονός ότι αυτό ήταν ένα ασήμαντο στοιχείο στη φυσική που ήθελε να 
χτίσει, στην κυριολεξία μιά παρονυχίδα. Η φυσική του δεν σκόπευε σε τέτοιες 
κατευθύνσεις, σε νόμους δηλαδή και σχέσεις ανάμεσα σε μεταβλητές, αλλά σε 
κάτι πιό σημαντικό, κατά την άποψή του. Στην κατανόηση των πρώτων και 
βασικών εκείνων λειτουργιών της φύσης που, σαν τέτοιες, χαρακτηρίζονται 
από την ίδια στατικότητα που χαρακτηρίζονται και τα γεωμετρικά θεωρήματα. 
Ο καθένας λοιπόν ας κριθεί όχι μόνο από τα αποτελέσματά του, αλλά και 
από τις προθέσεις του. Αλλωστε αυτό κάνει και ένα απλό ποινικό δικαστήριο.

1.9. Επίκουρος

Ο Επίκουρος είναι η υλιστική απάντηση στην ιδεαλιστική κυριαρχία του 
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Γεννήθηκε στη Σάμο το 341 και πέθανε το 270 
π.Χ. Γίνεται αρχηγός και αυτός, όπως και ο Ζήνωνας, μιας ολόκληρης 
φιλοσοφικής σχολής, αυτής των Επικούρειων. Ο Επίκουρος πίστευε ότι η 
μελέτη του φυσικού κόσμου χρειάζεται γιατί έτσι απαλλασόμαστε από τους 
φόβους που γεννά η θεώρηση του άπειρου σύμπαντος, η αντιμετώπιση του 
θανάτου και η άγνοιά μας ως προς τα όρια που χωρίζουν τον πόνο από την 
επιθυμία.

Διδάσκει την υλικότητα του κόσμου και παραπέρα την ατομική σύσταση 
της ύλης, επηρεασμένος από το Δημόκριτο. Υπάρχουν τα άτομα, μας λέει, και 
το κενό και από τον συνδυασμό των ατόμων σχηματίζονται όσα βλέπουμε εδώ 
στη Γη και ψηλά στον ουρανό. Πιστεύει επίσης ότι το σύμπαν είναι άπειρο, 
χωρίς όρια. Μέσα σ’ αυτό το σύμπαν ενυπάρχει ένα άπειρο πλήθος κόσμων, 
μια άποψη που επηρέασε πολύ και τον ίδιο το Νεύτωνα. Καθένας από τους 
κόσμους αυτούς εξελίσσεται σύμφωνα με τη δική του νομοτέλεια και αποτελεί 
ένα αυθύπαρκτο και αυτοδύναμο φυσικό σύστημα.

Την ατομική θεωρία του Δημόκριτου, πάντως, ο Επίκουρος δεν την 
χρησιμοποιεί όπως τη βρίσκει, αλλά την επεξεργάζεται και ο ίδιος 
δουλεύοντάς την παραπέρα. Κύρια προβλήματά του είναι ο τρόπος με τον 
οποίο τα άτομα συνδυάζονται μεταξύ τους για να μας δώσουν σταθερά 
συστήματα, όπως και η διαδικασία μέσω της οποίας μπορούμε να 
κατανοήσουμε τη φυσική πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Τα άτομα, μας 
λέει ο Επίκουρος, δεν έχουν χρώμα, γεύση, οσμή κλπ. Εχουν τη δυνατότητα, 
όμως, να "ακτινοβολούν", ανάλογα δε με το είδος της ακτινοβολίας αυτής, 
την οποία συλλαμβάνουν οι αισθήσεις μας, αποδίδουμε σ’ αυτά κάποιες 
ιδιότητες: "Τα χρώματα ουκ είναι συμφυή τοις σώμασι αλλά
γεννήσθαι κατα ποιας τινάς τάξεις και θέσεις προς την όψιν."

Τα άτομα του Επίκουρου εκτός από σχήμα και μέγεθος έχουν και 
βάρος. Αόγω αυτού ακριβώς του βάρους τους κινούνται προς τα κάτω 
(σημειώστε την αντίθεση με την Δημοκρίτεια άποψη) μέσα στο κενό, όλα με την 
ίδια ταχύτητα. Επειδή όμως τα άτομα έχουν ελευθερία και αυτοδιάθεση 
ξεκλίνουν σιγά σιγά από την ευθύγραμμη κίνηση, μπερδεύονται μεταξύ τους
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και έτσι μας δίνουν έναν κόσμο ποικιλίας και αλλαγής. Οπως θα σημεκυσει 
πολύ χαρακτηριστικά ο X. Θεοδίυρίδης: ΜΟι δυό απόψεις, η
όημοκριτική δηλαδή και η επικουρική, για την ύλη μ' όλες τις 
διαφορές συμφωνούν στη βάση. Κι οι δυό παίρνουν συνειδητά 
θέση εμπρός στο αιώνιο πρόβλημα ύλη και δύναμη, χωρίζουν 
την ύλη από την δύναμη, το άτομο από την ενέργεια και 
προσπαθούν να εξηγήσουν την κίνηση και την αλλαγή στον 
κόσμο, τη δημιουργία, με μηχανικούς συνδυασμούς. Είναι 
δηλαδή και οι δύο ατομικές και μηχανιστικές. Παραδέχονται μ’ 
άλλα λόγια, πως όλα στον κόσμο βαστούν από κομμάτια στερεά 
και από μιά δύναμη που τα κινεί." (Εισαγωγή στη φιλοσοφία)

Απορρίπτοντας κάθε είδος μεταφυσικής, ακόμα και την μαθηματική και 
γεωμετρική ενόραση που χρησιμοποιεί ο Δημόκριτος στη θειυρία του, ο 
Επίκουρος διακυρήσσει επίσης ότι τα μόνα στοιχεία που μπορούμε να 
γνωρίσουμε είναι αυτά που μας δίνουν οι αισθήσεις μας: "Αι επίνοιαι 
πάσαι από των αισθήσεων γεγόνασι. . . Πας γαρ λόγος
από των αισθήσεων ήρτηται." Αυτός πίστευε ότι ήταν ο μόνος τρόπος 
για να γλυτώσει η επιστήμη από την απόλυτη σκέψη ή τη σχετικότητα. Γίνεται 
έτσι προάγγελος μιας άποψης, αυτής του θετικισμού, που θα αποκτήσει 
αρκετά χρόνια αργότερα πολλούς οπαδούς, όχι μόνον ανάμεσα στους 
φιλόσοφους αλλά και ανάμεσα στους φυσικούς.

Ο Επίκουρος πιστεύει και στην διατήρηση της ύλης. Οπως μας λέει 
χαρακτηριστικά: "Τίποτα δεν γίνεται από το μηδέν. Και αν εκείνο 
που βλέπουμε να εξαφανίζεται χανόταν πραγματικά και γινόταν 
μη όν, τότε όλα τα πράγματα θα είχαν περιέλθει στην
ανυπαρξία, εφ* όσον δεν θα υπήρχαν εκείνα στα οποία θα 
διαλυόντουσαν. Ακόμη δε και το σύμπαν ήταν ανέκαθεν έτσι
όπως το βλέπουμε σήμερα, και έτσι θα παραμείνει εις τους 
αιώνες. Γ ιατί  δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο θα μπορούσε να
μεταβληθεί. Γ ιατί  έξω από το σύμπαν δεν υπάρχει τίποτα που
θα μπορούσε να μπει μέσα σ' αυτό και να του προξενήσει
μεταβολές. . . . Ολα είναι ύλη. Την ύπαρξη δε των
υλικών σωμάτων την επιβεβαιώνουμε με τις μαρτυρίες των
αισθήσεών μας. Οι αισθήσεις μας βέβαια δεν μας παρέχουν 
άμεση εποπτεία του χώρου και του κενού. Αν όμως δεν υπήρχαν 
αυτά τα δυό που οπωσδήποτε δεν μπορούμε να τα αισθανθούμε 
με την αφή, τότε δεν θα υπήρχαν και τα διάφορα φυσικά
σώματα, ούτε θα υπήρχε το διάστημα μέσα στο οποίο αυτά
κινούνται, όπως είναι τώρα φανερό." Συμπερασματικά μπορούμε να 
πούμε ότι ο Επίκουρος είναι εκείνος ο οποίος ολοκληρώνει με τα λεγόμενά του 
τις απόψεις της Ιωνικής σχολής.

Είναι σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι στο σχετικά πρόσφατο 
παρελθόν μας η Επικούρεια φιλοσοφία έγινε η βάση του διαλεχτικού υλισμού 
και ότι και ο ίδιος ο ιδρυτής του, ο Karl Marx, πήρε το 1841 το διδακτορικό 
του από το Πανεπιστήμιο της Ιένας με τη διατριβή του "Διαφορά μεταξύ της 
φυσικής φιλοσοφίας του Δημόκριτου και του Επίκουρου".
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1.10. Ευκλείδης

Ο Ευκλείδης ζει ανάμεσα στο 330 και 275 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια και 
είναι αναμφισβήτητα μετά τον Αρχιμήδη ο πιο ονομαστός από τους αρχαίους 
Έλληνες μαθηματικούς. Ασχολείται κυρίως με τη γεωμετρία, τα βασικά του 
δε συμπεράσματα περιέχονται στα δεκατρία βιβλία των "Στοιχείων" του. Στα 
βιβλία αυτά ο Ευκλείδης μάζεψε όλη τη δουλειά των πριν απ' αυτόν πάνω 
στην γεωμετρία, όπως του Ιπποκράτη του Χίου, του Θεύδιου, του Θαλή, κ.α. 
Σίγουρα μέσα στη δουλειά αυτή πρέπει να υπάρχουν και πρωτότυπες εργασίες 
του ίδιου του Ευκλείδη, δεν ξέρουμε όμως με σιγουριά ποιές είναι αυτές.

Η ομορφιά και η απλότητα των γεωμετρικών μεθόδων που χρησιμοποιεί, 
όπως επίσης και η αρμονία των γεωμετρικών σχημάτων και κατασκευών, 
επηρεάζει τόσο πολύ τους μεταγενέστερούς του αλλά και σύγχρονούς του 
φυσικούς, ώστε πιστεύουν ότι ολόκληρος ο φυσικός κόσμος έχει χτιστεί με βάση 
τ' αξιώματα και τις κατασκευές της γεωμετρίας του. Πολλοί θεωρούν ότι τα 
"Στοιχεία" του Ευκλείδη είναι ισάξια του Παρθενώνα, σα σύμβολο του 
Ελληνικού πνεύματος, μιας και με αυτά δομείται με τρόπο μαθηματικό τώρα 
η αρχιτεκτονική της καθαρής λογικής. Ο ίδιος ο Νεύτωνας 2000 χρόνια μετά 
από αυτόν συνήθιζε να δουλεύει πάντοτε με γεωμετρικά σχήματα και να 
στηρίζεται στην εποπτεία που του παρείχαν Ετσι θα κάνει τη γεωμετρία ένα 
από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τη μελέτη του φυσικού κόσμου.
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O Hans Reichenbach θα μας πει πολύ χαρακτηριστικά: "Στη δουλειά 
του Ευκλείδη τα κατορθώματα των αρχαίων ως προς τη
γεωμετρία έφτασαν στην τελική τους μορφή. Η γεωμετρία 
θεμελιώθηκε σαν ένα κλειστό και ολοκληρωμένο σύστημα. Η 
βάση του συστήματος ήταν τα γεωμετρικά αξιώματα (στην 
πραγματικότητα ο Ευκλείδης διέκρινε ανάμεσα σε αξιώματα, 
παραδοχές και ορισμούς), από τα οποία απορρέουν όλα τα
θεωρήματα. Η μεγάλη πρακτική αξία αυτού του οικοδομήματος 
συνίστατο στο γεγονός ότι προίκισε τη γεωμετρία με μιά
σιγουριά που όμοιά της καμιά επιστήμη δεν κατάφερε πιό πριν 
να αποκτήσει. . . Η  γεωμετρία έγινε μ' αυτόν τον τρόπο
το πρότυπο της ευαπόδεικτης επιστήμης, το πρώτο παράδειγμα 
ακλόνητης επιστημονικής σκέψης, το όνειρο κάθε επιστήμης. 
Ειδικά οι φιλόσοφοι όλων των εποχών θεωρούσαν σαν τον πιό 
απώτερο σκοπό τους να αποδείξουν τα συμπεράσματά τους μ ε
τη γεωμετρική μέθοδο". (Space and Time)

Το "Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί . . ." των αρχαίων
θα γίνει λοιπόν στον μεσαίωνα ο οδηγός κανόνας όσων προσπαθούν να 
μάθουν τα μυστικά του σύμπαντος. Ν’ αναφέρουμε επίσης και τα εξής. Ο 
Huygens δεν αποκαλούσε τον Νεύτωνα μέγα φυσικό, αλλά μέγα γεωμέτρη. Ο 
ίδιος δε ο Γαλιλαίος έλεγε ότι αποφάσισε ν' ασχοληθεί με τη φυσική και τα 
μαθηματικά από τη στιγμή που διάβασε τα Στοιχεία του Ευκλείδη. Αξίζει δε 
να σημειώσουμε ότι κανένα άλλο επιστημονικό βιβλίο δεν έχει γνωρίσει τόσες 
εκδόσεις όσες το βιβλίο αυτό. Μόνον η Βίβλος κατάφερε να πραγματοποιήσει 
περισσότερες εκδόσεις.

Τέλος, μετά τη θεμελίωση της θεωρίας της σχετικότητας, ερωτήματα που 
έχουν σχέση με τη γεωμετρία που πραγματικά ισχύει στο συγκεκριμένο κόσμο 
που ζούμε, αποκτάνε τεράστια επικαιρότητα και σημασία. Στο μεταξύ θα 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας και οι λεγόμενες μη Ευκλείδειες 
γεωμετρίες. Στις μέρες μας, ο J. A. Wheeler θα πει: "Η φυσική είναι 
γ ε ω μ ε τ ρ ί α " ,  ενώ ο W. C. Dampier θα σημειώσει: "Η Ελληνική 
γεωμετρία μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί ότι μοιράζεται με τη 
μοντέρνα επιστήμη την πιο υψηλή θέση ανάμεσα στο θρίαμβο 
της ανθρώπινης διανόησης." (A History of Science)

1.11. Αονιμήδης

Από τους τελευταίους στη χρονολογική λίστα των μεγάλων Ελλήνων 
φιλοσόφων που ασχολούνται και με τη φυσική είναι ο Αρχιμήδης, ο οποίος θα 
έπρεπε να θεωρείται σαν ο πατέρας της Μηχανικής. Γεννήθηκε στις 
Συρακούσες και έζησε από το 287 έως το 212 π.Χ., ήταν δε μια πολύξερη 
προσωπικότητα. Ως προς την καταγωγή του ήταν Δωριέας. Η ζωή του 
καλύπτεται με μύθους, παραδόσεις και ιστορίες, που δείχνουν το δέος με το 
οποίο τον κυττούσαν οι σύγχρονοι του λόγω των τεράστιων ικανοτήτων το\).
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Δυστυχώς πολλές λεπτομέρειες γύρω από τα όσα έκανε δεν ξέρουμε, γιατί το 
βιβλίο του βιο.γράφου του Ηρακλείδη "Αρχιμήδους βίος" χάθηκε.

Αρχιμήδης

Πολλά από τα συμπεράσματα των ερευνών του τα δίνει μέσα από 
δυσνόητες προτάσεις και σχέσεις, που μόνον κάποιος πολύ ειδικός με το θέμα 
μπορεί να κατανοήσει. Αλλοτε πάλι δίνει αποδείξεις των συμπερασμάτων του 
που είναι ολοφάνερα λαθεμένες, με σκοπό να μπλέξει όλους εκείνους που 
έχουν την κακή συνήθεια, όπως λέει, να κλέβουν και να αντιγράφουν την 
δουλειά των άλλων. Είναι λοιπόν αρκετά έξυπνος και μάλλον πανούργος.

Καταφέρνει ν’ ανακαλύψει τη λειτουργία των μοχλών όπως και το 
νόμο της άνωσης καθώς έκανε το μπάνιο του. Η ανακάλυψη του τελευταίου 
συνοδεύτηκε από την ονομαστή πια κραυγή "Εύρηκα, εύρηκα” την οποία 
φώναζε στους δρόμους γυμνός, αφού δεν έκανε τον κόπο να περιμένει να 
τελειώσει το μπάνιο του και να ντυθεί με την ησυχία του. Οπως μας λέει ο 
Π λούταρχος: "Και λουσμένος ως φασίν εκ της υπερχύσεως
εννοήσας την του στεφάνου μέτρησιν οίον εκ τίνος κατοχής ή 
επινοίας εξήλατο βοών εύρηκα και τούτο πολλάκις φθεγγόμενος 
εβάδιζεν."
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Ανακαλύπτει επίσης και τη λειτουργία μιας σειράς πολύπλοκων και 
παντοδύναμων για την εποχή του μηχανών, που τον οδηγούν στην περίφημη 
διατύπωση ότι λίγη Γη και λίγος χρόνος σκέψης του αρκούν για να κινήσει 
ολόκληρο τον κόσμο: "Δος μοι πα στω και ταν γαν κινάσω".
Μελετώντας τη λειτουργία των μοχλών διατυπώνει έναν από τους πιο 
σημαντικούς νόμους της Μηχανικής: *' Ό,τι κερδίζουμε σε δύναμη το 
χάνουμε σε δρόμο". Ανακαλύπτει την λειτουργία του πολύσπαστου, με τη 
βοήθεια του οποίου ανυψώνει πολύ μεγάλα βάρη, ενύ) με τη βοήθεια της 
έλικας και με λίγους εργάτες καταφέρνει να καθελκύσει ολόκληρα πλοία. Μιά 
δουλειά για την οποίαν χρειάζονταν κανονικά ένας ολόκληρος στρατός 
εργατών. Δούλεψε επίσης πάνω στους νόμους διάδοσης του φαντός και 
κατάφερε με τη βοήθεια κοίλων κατόπτρων να κάψει αρκετά από τα πλοία του 
Ρωμαϊκού στόλου. Στην μελέτη του τέλος "Περί των εν ύδατι εφισταμένων" 
στην οποία θεμελιώνει την υδροστατική, θα διατυπώσει την καταπληκτική για 
την εποχή του πρόταση ότι η επιφάνεια κάθε υγρού σώματος που βρίσκεται σε 
ισορροπία και ακινησία είναι σφαιρική και ότι το κέντρο της σφαίρας που 
καθορίζεται είναι το κέντρο της Γης.

Εντύπωση προκαλούν επίσης οι εργασίες του πάνα) στη γεωμετρία, μιας 
και σ' αυτές καταφέρνει να προσεγγίσει με εντυπωσιακή ακρίβεια την τιμή του 
π (συγκεκριμένα είχε βρει ότι είναι μικρότερο από 3 10/71 και μεγαλύτερο από 
3 1/7), να φτάσει πολύ κοντά στην μέθοδο του διαφορικού λογισμού όταν 
προσπαθεί να βρει το εμβαδό μερικών σχημάτων κ.α. Επίσης, σχεδόν εισάγει 
τους λογάριθμους όταν διαπιστώνει ότι οι μεγάλοι αριθμοί μπορούν να 
παρασταθούν σαν πολλαπλάσια του 10000. Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει να 
βρει μάλιστα πόσοι κόκκοι από άμμο χρειάζονται για να γεμίσουν ολόκληρο το 
σύμπαν (!). Γράφει τέλος και ένα σύγγραμμα για την κίνηση των ουράνιων 
σωμάτων, που το επιγράφει "Περί σφαιροποιίας".

Οταν οι Ρωμαίοι θα πολιορκήσουν τις Συρακούσες ο Αρχιμήδης θα 
αναδείξει όλη την μεγαλοφυία του. Αν και εβδομήντα πέντε χρονών τότε, θα 
επιβλέπει την άμυνα σε όλα τα μέτωπα και με τις "διαβολικές" μηχανές που 
θα σχεδιάσει θα σπείρει τον πανικό στα στρατεύματα των πολιορκητών. 
Εστησε καταπέλτες που εκσφενδόνιζαν πέτρες, έφτιαξε γερανούς που έπιαναν 
με τα άγκιστρά τους τα πλοία των Ρωμαίων και τα συντρίβανε πάνω στα 
βράχια, κλπ. Τελικά, όμως, θα σκοτωθεί από ένα Ρωμαίο στρατιώτη (που 
αγνοούσε ποιος ήταν και παρά την διαταγή του στρατηγού του να μην πάθει 
τίποτα ο "πανούργος γέρος") κατά την άλωση των Συρακουσών. (Για την 
ιστορία πάντως να αναφέρουμε πως αν οι υπερασπιστές της πόλης δεν 
μεθούσαν στη γιορτή της θεάς Αρτέμιδας, αφήνοντας την έτσι στην ουσία 
ανυπεράσπιστη, με τα διαβολικά μηχανήματα του Αρχιμήδη η πόλη δεν θα 
έπεφτε ποτέ.) Τη στιγμή που ο στρατιώτης εισέβαλε στο εργαστήριο του 
Αρχιμήδη ο τελευταίος ασχολιόταν με την λύση ενός γεωμετρικού 
προβλήματος και είπε την ιστορική φράση "Μη μου τους κύκλους 
τάραττε". Αλλοι όμως λένε ότι βλέποντας το Ρωμαίο στρατιώτη να πηγαίνει 
καταπάνω του του είπε: "Παρά κεφαλάν και μη παρά γραμμάν", 
δηλαδή πάρε μου το κεφάλι και όχι τις γραμμές.

Με τα σημερινά δεδομένα ο Αρχιμήδης μπορεί να χαρακτηριστεί 
περισσότερο σαν εφευρέτης. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τις περισσότερες
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από τις σημαντικές ανακαλύψεις του τις έκανε όταν κάποιος τον προκαλούσε 
με τη λύση ενός προβλήματος. Όμως, παρ’ ότι φαίνεται ότι είχε τις 
ικανότητες, δεν πολυσκέφτηκε να ψάξει να βρει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 
της Μηχανικής, για να επεξεργαστεί περισσότερο τις διάφορες έννοιες που 
συναντούσε.

Αν ο Αρχιμήδης δεν έρχονταν στο τέλος μιας εποχής που έσβηνε, 
σίγουρα η φήμη του θα ήταν πολύ πιο μεγάλη και οι απόψεις του θα είχαν 
δημιουργήσει Σχολή ίδια ή και ανώτερη αυτών των προκατόχων του. Το πόσο 
αδικείται από την ιστορία ο Αρχιμήδης φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός 
ότι ενώ αυτός ήταν ο πρώτος που καθιέρωσε το πείραμα σαν αναντικατάστατη 
επιστημονική μέθοδο, και έγινε έτσι ο πατέρας της πειραματικής φυσικής, η 
νεώτερη επιστήμη δίνει τον τίτλο αυτό στο Γαλιλαίο, και μόνο σ’ αυτόν. Οπως 
θα σημειώσει ο A. d' Abro: "Η ανακάλυψη της πειραματικής μεθόδου 
συνήθως αποδίδεται στο Γαλιλαίο και αυτός είναι ένας λόγος, 
πέρα και από, άλλους, που αυτός θεωρείται ο πατέρας της 
μοντέρνας φυσικής επιστήμης. Στο σημείο αυτό γίνεται κάποια 
αδικία στον Αρχιμήδη, μιάς και πέρα από κάθε αμφιβολία
αυτός πρωτοχρησιμοποίησε το πείραμα στις έρευνές του στην 
υδροστατική. . . Θ α  πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η
προικισμένη ράτσα των Ελλλήνων που χάρισε στην ανθρωπότητα 
μεγαλοφυίες όπως ο Ομηρος, ο Φειδίας ο Σοφοκλής και ο 
Ευκλείδης, έβγαλε μόνο ένα διανοητή, τον Αρχημήδη, που 
αντελήφθη ότι για να ιιάθει έπρεπε να ανοίξει το κουτί και όχι 
να το κοιτά επ' άπειρο και να προσπαθεί να μαντέψει τι 
περιέχει." (The Rise of the New Physics)

Πάντως η καλύτερη περιγραφή για την προσωπικότητα του Αρχιμήδη και 
το πάθος του για την έρευνα δίνεται από τον Πλούταρχο με τον εξής 
παραστατικό τρόπο: "Ωσάν να τον εμάγευε μιά έμφυτη σειρήνα που 
κατοικούσε πάντοτε μαζί του, είχε ξεχάσει και να τρέφεται και 
να περιποιείται το σώμα του, και με τη βία πολλές φορές τον 
έσερναν για να του αλείψουν το σώμα του με λάδι. Και όταν 
τον οδηγούσαν στο λουτρό, αυτός σχεδίαζε στη στάχτη που 
υπήρχε στις σχάρες γεωμετρικά σχήματα και έσερνε με μεγάλη 
ευχαρίστηση γραμμές στην επιφάνεια ολόκληρου του σώματός 
του έτσι όπως ήταν αλειμένο με λάδι. Τις  στιγμές αυτές 
βρισκότανε σε κατάσταση κατακυρίευσης από θείες δυνάμεις και 
κυριαρχίας από τις Μούσες."

Πάνω στον τάφο του οι φίλοι του έφτιαξαν ένα σχεδίασμα που έδειχνε 
μιά σφαίρα περιγεγραμμένη σε κύλινδρο και στο οποίο δίνονταν επίσης η 
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους όγκους των δυό αυτών στερεών. Τη σχέση 
αυτή ο Αρχιμήδης τη θεωρούσε μιά από τις μεγαλύτερες μαθηματικές του 
ανακαλύψεις. Από τους μετέπειτα επιστήμονες αυτός που τον τίμησε 
περισσότερο ήταν ο Γαλιλαίος. Τον θαύμαζε και τον ανέφερε στα κείμενά του 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον.
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M2 Η αογαία Ελληνική αστοονοαία

Ο λόγος που μαζί με την εξέλιξη της φυσικής πρέπει να δώσουμε και το 
αστρονομικό μοντέλο που επικρατεί κάθε φορά, οφείλεται στο ότι το μοντέλο 
αυτό ασκεί μεγάλη επίδραση πάνω στις διάφορες φυσικές θεωρίες που 
διατυπώνονται, αλλά και αντίστροφα. Αλλωστε, το ηλιακό μας σύστημα 
ειδικότερα αλλά και το σύμπαν γενικότερα, είναι μέρος και αυτό του φυσικού 
κόσμου και αναπόφευκτα Οα μπεί στο παιχνίδι της φυσικής. Αυτό φαίνεται 
τόσο στη θεμελίωση της Νευτώνειας Μηχανικής όσο και στις προσπάθειες της 
σύγχρονης εποχής, όπου η Αστρονομία και η Φυσική είναι πιασμένες χέρι-χέρι 
στο δρόμο για την κατανόηση των μυστικών της φύσης.

Οι αρχαίοι Ελληνες αστρονόμοι είχαν προχωρημένες γνιυσεις και έκαναν 
λεπτομερείς παρατηρήσεις των ουράνιων σωμάτων. Ετσι, για παράδειγμα, 
μας προκαλεί εντύπωση σήμερα η δυνατότητά τους να κάνουν παρατηρήσεις 
με ακρίβεια που πλησιάζει πολλές φορές το ένα τρίτο της μοίρας έχοντας στην 
διάθεσή τους πρωτόγονα όργανα, τα οποία τις περισσότερες φορές τα έχουν 
εφεύρει αυτοί οι ίδιοι ή τα έχουν δανειστεί από τους Ανατολικούς λαούς. 
Τέτοια όργανα ήταν ο πόλος, ο γνώμωνας, οι τροπικοί και ισημερινοί κύκλοι 
και η κλεψύδρα για την μέτρηση του χρόνου.

Ενα από τα πιό εντυπωσιακά αστρονομικά όργανα που χρησιμοποιούσαν 
οι αρχαίοι Ελληνες και για το οποίο αξίζει έστω μια μικρή μνεία ήταν ο 
αστρολάβος. Το όργανο αυτό εφευρέθηκε από τους ίδιους, και συγκεκριμένα 
από τον Ιππαρχο, και είναι στην πραγματικότητα ένα διδιάστατο μοντέλο του 
ουρανού που βοηθάει αφάνταστα στο λύσιμο διαφόρων προβλημάτων της 
σφαιρικής τριγωνομετρίας, ένας αναλογικός υπολογιστής δηλαδή. Ενα τέτοιο 
όργανο δείχνουμε στο σχήμα 1.6..Ο αστρολάβος χρησιμοποιήθηκε και από τους 
Αραβες, μέσω των οποίων πέρασε στην Ισπανία αρχικά και στην Αγγλία 
αργότερα. Σήμερα ο μόνος αστρολάβος που υπάρχει από εκείνα τα χρόνια 
είναι αυτός που φτιάχτηκε από κάποιον Αραβα που ονομαζόταν Nastulus το 
927 - 928 μ.Χ. και βρίσκεται στο Εθνικό μουσείο του Κουβέιτ.

Οπως θα φανεί από τα επόμενα, σε κανένα αστρονομικό μοντέλο των 
αρχαίων Ελλήνων δεν γίνεται ουσιαστική αναφορά στους κομήτες, αν και θα 
πρέπει σίγουρα να είχαν τραβήξει την προσοχή τους. Αυτό οφείλεται στο ότι, 
κάτω από την επίδραση του Αριστοτέλη, τα ουράνια αυτά σώματα θεωρούνταν 
ότι ανήκαν στην εξώτατη ουράνια σφαίρα, όπου κινούνταν χωρίς να έρχονται 
σε επαφή με τις γυάλινες πλανητικές σφαίρες.

Δυστυχώς, επειδή τα περισσότερα από τα αρχαία κείμενα που αναφέρονται 
στον τομέα της αστρονομίας έχουν χαθεί, δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια ποιά 
ήταν η ακριβής συνεισφορά καθενός από όσους θα αναφέρουμε εδώ, όπως και 
η ακριβής ιστορική εξέλιξη του αντίστοιχου αστρονομικού μοντέλου. Πολλά 
συμπεράσματα προέρχονται έτσι από μιά "αστυνομική εξέταση" των στοιχείων 
που έχουν απομείνει. Οπως θα δούμε δε αργότερα, τα περισσότερα από τα 
αρχαία κείμενα τα γνώρισε η Ευρώπη από του* Αραβες κατακτητές, κύρια της 
Ισπανίας, οι οποίοι είχαν πάθος με την αστρονομία και την Ελληνική 
πολιτιστική παράδοση.
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Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, από το θαλάσσιο χώρο του 
νησιού στον οποίον ανακαλύφθηκε το 1899. Πιστεύεται ότι 
κατασκευάστηκε τον 1° π.Χ. αιώνα και ήταν ένας αναλογικός 
υπολογιστής για τις κινήσεις του Ηλιου και της σελήνης. 
Χρησίμευε στον υπολογισμό των σεληνιακών φάσεων και άλλων 
χρήσιμων ημερομηνιών.

Σχήμα L5
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1.12.1 Τα ποοβλτίαατα που Ζητούσαν λύση

Από τους πρώτους που τοποθέτησε το αστρονομικό πρόβλημα στη σωστή 
ποσοτική του βάση, το πήρε δηλαδή από το ποιοτικό επίπεδο και το έκανε 
και ποσοτικό, ήταν ο Πλάτωνας. Τον 4ο π.Χ. αιώνα ο Πλάτιυνας έθεσε το 
εξής πρόβλημα στους μαθητές του, όπως μας λέει ο Σιμπλίκιος: 'Τα  άστρα, 
θεωρούμενα σαν αυθύπαρκτα σώματα, κινούνται γύρω από την 
Γη μια φορά κάθε μέρα σ' αυτό το τέλειο μονοπάτι, τον κύκλο. 
Αλλά υπάρχουν μερικά ουράνια σώματα, τα οποία αν τα 
παρατηρήσουμε σ' όλη την διάρκεια του έτους, φαίνονται να 
περιπλανώνται στον ουρανό, ακολουθώντας μονοπάτια που δεν 
είναι κανονικά. Αυτοί είναι οι πλανήτες (μια ονομασία που 
προέρχεται όπως είναι γνωστό από το ρήμα πλανώμαι). Πως μπορεί να 
βρεθεί ένα μοντέλο που θα ερμηνεύει την κίνηση αυτών των 
πλανητών; . . . Ποιές κινήσεις ομαλές και κανονικές πρέπει
να δεχθούμε για να εξηγηθούν οι φαινομενικές κινήσεις που 
παρατηρούνται σε σχέση με τους πλανήτες; . . . Θα πρέπει
οι μαθηματικοί να βρουν ποιές είναι οι ομαλές κυκλικές και 
καθορισμένες κινήσεις με τις οποίες θα καταστεί δυνατόν να 
εξηγηθούν οι κινήσεις των πλανητών."

Οι πλανήτες που ήταν γνωστοί εκείνη την εποχή ήταν οι εξής: Ερμής, 
Αρης, Δίας, Κρόνος, Αφροδίτη. Οι κινήσεις αυτών μαζί με την (φαινομενική) 
κίνηση του Ηλιου και της σελήνης έπρεπε να ερμηνευτούν. Δυστυχώς όμως οι 
παραπάνω κινήσεις δεν παρουσίαζαν πάντοτε κάποια κανονικότητα αλλά 
είχαν και στοιχεία που εισήγαγαν σημαντικά προβλήματα. Το πρώτο 
πρόβλημα που είχε καταγραφεί ήταν μιά ανωμαλία στην κίνηση του Ηλιου, 
που σήμερα είναι γνωστή με το όνομα "ζωδιακή ανωμαλία". Ετσι, ο Ηλιος 
άλλοτε κινείται γρήγορα στον ουρανό και άλλοτε αργά, ανάλογα σε ποιόν 
αστερισμό βρίσκεται. Την εποχή μας, για παράδειγμα, τον μεν Ιούλιο η κίνηση 
του είναι πιό αργή, τον δε Ιανουάριο πιό γρήγορη. Σαν αποτέλεσμα, οι 
τέσσερις εποχές του έτους έχουν άνιση διάρκεια. Τη σημερινή εποχή σε 
ακέραιες ημέρες η άνοιξη διαρκεί 93 ημέρες, το καλοκαίρι επίσης 93 ημέρες, 
το φθινόπωρο 90 ημέρες και ο χειμώνας 89 ημέρες.

Μετά την κίνηση του Ηλιου το κυριώτερο πρόβλημα ήταν μιά ανωμαλία 
στην κίνηση των πλανητών, η λεγόμενη "οπισθοδρομική κίνηση". Συνήθως, 
ένας πλανήτης κινείται αργά στον ουρανό προς τα ανατολικά με ταχύτητα που 
δεν είναι σταθερή. Κάποια στιγμή όμως σταματά αυτή την κίνηση και φαίνεται 
σαν να ακινητεί. Το σημείο στο οποίο ο πλανήτης φαίνεται ακινητοποιημένος 
ονομάζεται "σημείο στάσης". Στη συνέχεια αρχίζει να κινείται για λίγο προς τα 
δυτικά, ακινητοποιείται και πάλι σε ένα σημείο και τέλος ξαναρχίζει την 
κανονική του κίνηση προς τα ανατολικά, όπως δείχνει το σχήμα 1.7. Η κίνηση 
προς τα ανατολικά ονομάζεται κανονική, ενώ αυτή προς τα δυτικά ονομάζεται 
οπισθοδρομική. Είναι σημαντικό ότι η οπισθοδρομική κίνηση δεν έχει κάποια 
σταθερά στοιχεία. Ούτε σε καθορισμένο σημείο της τροχιάς του πλανήτη 
παρατηρείται αλλά ούτε και το τόξο οπισθοδρόμησης είναι σταθερό.
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Οι αστρολάβοι που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Ελληνες 
ήταν δυό ειδών, οι επίπεδοι και οι σφαιρικοί. Ο επίπεδος 
βοηθούσε στο γραφικό λύσιμο των προβλημάτων των σφαιρικών 
τριγώνων και ταυτόχρονα εύρισκε την ώρα που γινόταν μιά 
παρατήρηση. Ο σφαιρικός, που ήταν και ο πιο σημαντικός, 
μετρούσε τα μήκη και τα πλάτη των αστέρων ή εύρισκε τη 
διαφορά των θέσεών τους. Ενας τυπικός σφαιρικός αστρολάβος 
αποτελείτο από μιά σειρά από μπρούτζινες πλάκες που ήταν 
στεριωμένες σε μιά άλλη πλάκα, επίσης μπρούτζινη, την οποίαν 
ονόμαζαν κοιλιά. Η ανώτατη πλάκα ονομαζόταν "αράχνη" και 
ήταν ένα ανοιχτό δίκτυο από δυό ή τρεις δωδεκάδες από δείχτες 
που στόχευαν τις θέσεις κάποιων συγκεκριμένων αστεριών. 
Κάτω από την πλάκα αυτή βρισκόντουσαν μιά ή περισσότερες 
πλάκες που πάνω τους είχε χαραχτεί ανάγλυφο ένα γήινο 
σύστημα συντεταγμένων. Περιστρέφοντας την "αράχνη" γύρω 
από μιά κεντρική περόνη που αντιπροσώπευε το βόρειο πόλο ο 
χρήστης ' του αστρολάβου μπορούσε να αναπαραστήσει την 
ημερήσια κίνηση των άστρων στη γήινη σφαίρα.

Σχήμα 1.6



α

β

Η  π ρ α γ μ α τ ικ ή  οπισθοδρομική κ ίνη σ η  ενός πλα νή τη  ανάμεσα στα 
απλανή αστέρια του ουρανού (α).  Η  κ ίνηση  αυτή όπως φαίνεται 
σε ωωτονοαιρία από πλανιιτάοιο ίβ)
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Το μήκος του τόξου οπισθοδρόμησης δεν είναι το ίδιο ούτε για όλους τους 
πλανήτες. Ετσι για τον Δία έχει μέσο μήκος 10° και μεταβάλεται κατά 1' ή 2 \ 
ενώ για τον Κρόνο έχει μέσο μήκος 7° και μεταβάλεται κατα 1/3°. Για τον 
Αρη το μεγαλύτερο μήκος του τόξου οπισθοδρόμησης είναι 20° και το 
μικρότερο είναι 10°. Η απόσταση τώρα των κέντρων των τόξων 
οπισθοδρόμησης είναι για τον ίδιο πλανήτη (τον Αρη) μιά αρκετά 
μεταβαλόμενη παράμετρος, ανάμεσα στις 75° και 34°. Η οπισθοδρομική 
κίνηση των πλανητών παρουσίαζε επίσης το ενδιαφέρον στοιχείο ότι 
εξαρτιόταν από την σχετική τους θέση ως προς τον ήλιο και όχι ως προς τη Γη. 
Οι μεν εξωτερικοί πλανήτες έχουν το μέσο των τόξων οπισθοδρόμησης όταν 
είναι σε αντίθεση με τον ήλιο, ενώ οι δυό εσωτερικοί πλανήτες όταν είναι σε 
συζυγία με τον ήλιο.

Οπως θα δούμε στα επόμενα, η παράξενη αυτή συμπεριφορά της κίνησης 
ενός πλανήτη ήταν αυτή που, ζητώντας λύση, βασάνισε περισσότερο από κάθε 
άλλο τους αστρονόμους της κάθε εποχής. Ο ίδιος ο Πτολεμαίος μας λέει ότι: 
"Τα σημεία στάσης στην τροχιά ενός πλανήτη ήταν το ένα από 
τα δυό μεγαλύτερα προβλήματα των αστρονόμων που 
εργάστηκαν πριν από εμένα." Το άλλο πρόβλημα ήταν ο καθορισμός της 
ακριβούς ώρας που ανατέλει και δύει ο Ηλιος.

Οπως ξέρουμε βέβαια ο Ηλιος δεν παρουσιάζει οπισθοδρομική κίνηση, 
άρα πρέπει να εξαιρεθεί από το πρόβλημα αυτό. Αντίθετα οι άλλοι πλανήτες, 
εκτός από την οπισθοδρομική κίνηση παρουσίαζαν και το πρόβλημα της 
ζωδιακής ανωμαλίας. Δεν είχαν δηλαδή σταθερή ταχύτητα στον ουρανό.

Σήμερα βέβαια ξέρουμε ότι η οπισθοδρομική κίνηση έχει μιάν απλή 
εξήγηση. Εξαρτιέται από τη σχετική ταχύτητα του πλανήτη και της Γης καθώς 
περιφέρονται και οι δυό γύρω από τον ήλιο. Πιο συγκεκριμένα η 
οπισθοδρομική κίνηση παρατηρείται είτε όταν η Γη προσπερνά είτε όταν την 
προσπερνά ένας άλλος πλανήτης στην διαδρομή τους γύρω από τον ήλιο. Οσο 
όμως η εξήγησή της σε ένα ηλιοκεντρικό μοντέλο είναι απλούστατη, άλλο τόσο 
έχει μιά πολύπλοκη αντιμετώπιση σε ένα γεωκεντρικό μοντέλο.

1.12.2 Η ποοπτολεααϊκή αστοονοαία

Τη συνεισφορά της προπτολεμαϊκής αστρονομίας μπορούμε να την 
χωρίσουμε σε δυό μέρη. Σε εκείνο που ασχολείται με στοιχεία άλλα εκτός από 
την κίνηση των πλανητών, και σε εκείνο που ασχολείται αποκλειστικά με την 
κίνηση των πλανητών. Ας αρχίσουμε με το πρώτο μέρος, παρουσιάζοντας τους 
στρονόμους εκείνους που συνεισέφεραν με το έργο τους στο ξεκαθάρισμα 
κάποιων εννοιών και προβλημάτων. Τα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά 
αφορούσαν κυρίως στη μέτρηση του χρόνου.

Σε σχέση με το τελευταίο αυτό πρόβλημα να πούμε τα εξής, είναι γνωστό ότι 
οι αρχαίοι Βαβυλώνιοι υπολόγιζαν τη διάρκεια του έτους ίση με (365+1/4)- 
1/144 ημέρες. Η προσπάθεια των Ελλήνων ήταν επομένως διπλή. Αφενός μεν
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να διορθώσουν την τιμή αυτή, αφετέρου να βρουν πόσους σεληνιακούς μήνες 
έπρεπε να περιέχει ένα έτος. Αρχικά οι Αθηναίοι είχαν ένα έτος με 12 μήνες, 
από τους οποίους οι 6 είχαν 30 ημέρες και οι 6 είχαν 29 ημέρες. Αυτό έδινε 
στο έτος μιά διάρκεια μόνο 354 ημερόιν. Για να διορθώσουν αυτό το λάθος 
μετά από κάθε δεύτερο έτος πρόσθετον έναν εμβόλιμο μήνα 30 ημεριόν.

Ας δούμε τώρα τους σημαντικότερους αρχαίους Ελληνες αστρονόμους που 
ασχοληθήκανε με το πρόβλημα του χρόνου. Πρώτος είναι ο Μέτωνας, ένας 
Αθηναίος γιατρός, γεωμέτρης και αστρονόμος που έζησε τον 5° π.Χ. αιώνα. 
Ο Μέτωνας κατάφερε να φτιάξει πάνω στην Πνύκα ένα ηλιακό ρολόι που είχε 
εφεύρει ο ίδιος. Εφτιαξε επίσης γνώμωνες για την παρατήρηση των 
ηλιοστασίων όπως και πρότυπα ρυθμιζόμενα ημερολόγια από μικρές πέτρες. 
Ο Μέτωνας είχε υπολογίσει ότι το ηλιακό έτος αποτελούνταν από 365 + 5/19 
μέρες. Στηριγμένος σ' αυτή του την εκτίμηση ίδρυσε τον "Μετα>νειον ενιαυτόν", 
ένα 19χρονο κύκλο που προσπαθούσε να συμβιβάσει το σεληνιακό μήνα και το 
ηλιακό έτος.

Ο Μετώνειος ενιαυτός περιελάμβανε 6940 ημέρες. Τα 12 από τα 19 έτη 
του είχαν 12 μήνες το καθένα, ενώ τα υπόλοιπα 7 είχαν 13 μήνες. Από τους 
μήνες αυτούς στη συνέχεια οι 125 ήταν "πλήρεις", περιελάμβαναν δηλαδή 30 
ημέρες, ενώ οι 110 ήταν "κοίλοι", περιελάμβαναν δηλαδή μόνο 29 ημέρες. Για 
να τηρήσουν πιστά τον Μετώνειο ενιαυτό οι Αθηναίοι, ο Μέτωνας τους 
κατασκεύασε μιά στήλη που πάνω της σημείωναν την αρχή του κάθε έτους, τα 
ηλιοστάσια, τις ισημερίες, τις ανατολές και δύσεις των απλανών, κλπ.

Δεύτερος στη συνέχεια έρχεται ο Εύδοξος, από την Κνίδο, που ζει τα 
χρόνια 408 έως 356 π.Χ. Ο Εύδοξος είναι ο πρώτος που με αυστηρά 
μαθηματικά και σωστές παρατηρήσεις καταφέρνει ν' αποδείξει τη 
σφαιρικότητα της Γης, κάτι που θ' αποτελέσει βασικό στοιχείο τόσο της 
Αριστοτελικής φυσικής όσο και της Αριστοτελικής αστρονομίας.

Μετά έχουμε τον Κάλλιπο από την Κύζικο, που ζει τον 4° π.Χ. αιώνα. 
Ηταν μαθητής του Ευδόξου, όπως και ενός άλλου αστρονόμου, του 
Πολέμαρχου. Ο Κάλλιπος καθόρισε τη διάρκεια του έτους σε 365 + 1/4 μέρες 
και τη διάρκεια του σεληνιακού μήνα σε 29 μέρες, 12 ώρες, 44' και 25". Κάτι 
που προκαλεί μεγάλη εντύπωση, μιας και είναι πολύ κοντά στην 
πραγματικότητα. Με βάση τις νέες αυτές τιμές ο Κάλλιπος κατάφερε να 
διορθώσει τον "Μετώνειο ενιαυτό" προς το καλύτερο. Συγκεκριμένα καθόρισε 
ότι έπρεπε να περιέχει 76 έτη ή 27759 ημέρες ή 940 σεληνιακούς μήνες. Τα 28 
από τα 76 έτη έπρεπε να έχουν τώρα έναν εμβόλιμο μήνα

ΙππαοΥος

Μετά έρχεται ο ονομαστότερος ίσως αστρονόμος πριν τον 
Πτολεμαίο, ο Ιππαρχος. Ο Ιππαρχος γεννήθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας και 
έζησε από το 190 έως το 120 π.Χ. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το 
πέρασε στη Ρόδο, όπου και έκανε τις αστρονομικές του παρατηρήσεις. 
Θεωρείται ότι είναι αυτός που ανακάλυψε τον αστρολάβο. Είχε κατασκευάσει 
επίσης μιά διόπτρα με την οποίαν μετρούσε τη φαινόμενη διάμετρο του Ηλιου 
και της σελήνης. Οπως μας λέει ο Πτολεμαίος: 'Την υποδεδειγμένην υπό 
του Ιππάρχου δια του τετραπήχους κανόνος διόπτραν
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και δια ταύτης ποιούμενοι τας παρατηρήσεις την μεν του ηλίου 
διάμετρον ευρίσκομεν . . . την δε της σελήνης." Ε ί χ ε
κατασκευάσει επίσης μιά στερεά σφαίρα που πάνω της είχε σημειώσει τις 
θέσεις των πιό σημαντικών αστέρων. Οπως μας λέει και πάλι ο Πτολεμαίος: 
"Ε ι τις εφαρμόζοι ταις κατά τον του Ιππάρχου της στερεάς 
σφαίρας αστερισμόν διατυπώσεσι."

Στηριγμένος σε μετρήσεις και παρατηρήσεις του Τιμόχαρη, ενός 
αστρονόμου που έζησε 154 χρόνια πριν απ’ αυτόν, κατάφερε να ανακαλύψει 
το φαινόμενο της μετάπτωσης, σύμφωνα με το οποίο τα ισημερινά σημεία 
μετατίθενται τουλάχιστον κατά 1° ανά αιώνα με διεύθυνση αντίθετη προς την 
διαδοχή των ζώδιων. Την πληροφορία αυτή μας την δίνει και πάλι ο 
Πτολεμαίος. Επίσης κατάφερε να μετρήσει το μήκος ενός μέγιστου γήινου 
κύκλου, βρίσκοντάς το ίσο με 39960 km. Επεσε έξω δηλαδή κατά 40 km μόνο. 
Θεωρείται δε και ως ο ιδρυτής της τριγωνομετρίας, ενός από τους πιό 
σημαντικούς κλάδους των μαθηματικών στην πρακτική αστρονομία. Είχε 
προσδιορίσει τη διάρκεια του χρόνου σε (365 + 1/4) - 1/3000 = 365.246667 
μέρες (παίρνοντας στοιχεία από τις παρατηρήσεις των Βαβυλωνίων), είχε 
υπολογίσει την παράλλαξη της σελήνης, είχε υπολογίσει τη διάρκεια του μέσου 
σεληνιακού μήνα με διαφορά μόλις ένα δευτερόλεπτο από τα σημερινά 
δεδομένα, είχε υπολογίσει την απόσταση της σελήνης από τη Γη με λάθος 
μόνον 5%, κ.τ.λ. Ο Ιππαρχος είχε επίσης αναπτύξει την ικανότητα να 
προλέγει, απο τις ανατολές και δύσεις των απλανών, τον καιρό.

Ο Ιππαρχος είχε υπολογίσει όπως είπαμε τη διάρκεια του έτους. Στο έργο 
του λοιπόν "Περί εμβόλιμων μηνών και ημερών" θεωρεί ότι ανά 304 χρόνια τα 
112 πρέπει να έχουν ένα εμβόλιμο μήνα. Ο Πτολεμαίος που θα έρθει αρκετά 
αργότερα απο τον Ιππαρχο θα δεχτεί ως σωστούς τους υπολογισμούς αυτούς 
και θα στηρίξει και ο ίδιος το μοντέλο του στην παραπάνω διάρκεια του έτους.

Σημαντική πηγή πληροφοριών για ότι έχει σχέση με τον Ιππαρχο είναι ο 
Πτολεμαίος ο οποίος τον αναφέρει πολύ συχνά όπως και το μοναδικό του 
βιβλίο που έχει σωθεί και έχει τον τίτλο "Των Αράτου και Ευδόξου φαινομένων 
εξηγήσεως βιβλία τρία". Στο βιβλίο αυτό κάνει μιάν αναφορά στα αστρονομικά 
του επιτεύγματα και εισάγει τα βασικά στοιχεία της σφαιρικής αστρονομίας. 
Αλλα βιβλία που έγραψε ήταν τα "Περί την Ερατοσθένους γεωγραφίαν", "Περί 
των συνανατολών πραγματείας", "Περί εκλείψεων ηλίου κατά τα επτά 
κλίματα", "Περί της πραγματείας των εν κύκλω ευθειών" κ.α. Εγραψε επίσης 
και ένα βιβλίο με καθαρά φυσικό περιεχόμενο, το "Περί των δια βαρύτητα 
κάτω φερομένων", το οποίο όμως έχει δυστυχώς χαθεί.

Από πληροφορίες τρίτων, όμως, γνωρίζουμε ότι ο Ιππαρχος αποδεχότανε 
την Αριστοτελική σχέση (1.2) για την ταχύτητα που αποκτά ένα σώμα. 
Ισχυριζόταν δε παραπέρα ότι η πτώση ενός σώματος μέσα στο πεδίο 
βαρύτητας ήταν μιά επιταχυνόμενη κίνηση. Ετσι, έλεγε ότι όταν ένα σώμα 
στέκεται ψηλά υπάρχει μιά δύναμη που αναχαιτίζει την πτώση του. Αν στη 
συνέχεια αφήσουμε το σώμα αυτό να πέσει ελεύθερα η αρχική αυτή δύναμη δεν 
εξαφανίζεται τελείως, αλλά παραμένει για κάμποσο χρόνο πάνω στο σώμα 
και σβήνει σιγά σιγά. Η διαφορά της, λοιπόν, από το βάρος του σώματος 
συνεχώς μεγαλώνει, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει και η ταχύτητα του 
σώματος. Θα πρέπει να είναι κατα πάσα πιθανότητα ο πρώτος που μιλάει



ξεκάθαρα για επιταχυνόμενη κίνηση, αν και την ερμηνεύει λάθος. Μην 
βιάζεστε, όμως, να τον κατηγορήσετε. Ακόμη και ο Γαλιλαίος που κατάφερε να 
δώσει το νόμο της δεν κατάφερε να δώσει τη σωστή δυναμική ερμηνεία της. Οι 
παραπάνω απόψεις του Ιππαρχου θα ξαναζεσταθούν και θα έρθουν στην 
επιφάνεια αρκετά χρόνια αργότερα, κατά τον μεσαίωνα, όπως θα δούμε 
παρακάτω.

Το έργο όμως που έκανε φημισμένο τον Ιππαρχο ήταν η σύνταξη ενός 
κατάλογου από 1080 αστέρια, που τα είχε κατατάξει σε αστερισμούς. Η 
τεράστια σημασία του έργου αυτού φαίνεται και από το ότι, σύμφωνα με τον 
Πλίνιο: "Ο Ιππαρχος αποφάσισε να αναλάβει ένα έργο μπροστά 
στο οποίο πίστευε ότι θα οπισθοχωρούσε ακόμη και ο ίδιος ο 
θεός." Τον κατάλογο αυτό κατάφερε να τον τελειώσει το 127 π.Χ., δηλαδή 7 
χρόνια πριν από τον θάνατό του. Από την ημέρα που ο κατάλογος αυτός 
δημοσιοποιήθηκε δεν υπήρξε αστρονόμος που δεν τον συμβουλεύτηκε. Λέγεται 
ότι ξεκίνησε τη σύνταξη του καταλόγου από την ημέρα που παρατήρησε ένα 
καινούριο αστέρι στον ουρανό, που δεν το είχε καταγράψει κανένας πριν.

Στις εργασίες του στη σφαιρική τριγωνομετρία ο Ιππαρχος χρησιμοποιούσε 
τη λεγάμενη "στερεογραφική προβολή", την οποία δείχνουμε στο σχήμα 1.8. Η 
μέθοδος αυτή είναι κυκλική και ισόγωνη, δηλαδή προβάλει τους κύκλους σε 
κύκλους ή ευθείες και διατηρεί τη γωνία τομής δυό κύκλων.

Π

εφάπτεται σε ένα επίπεδο στο σημείο Π '  αντιστοιχείται το σημείο 
Α', που είναι η τομή του επιπέδου και της ευθείας Π Α Α '

Σχήμα 1.8

Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο μέρος, στο οποίο θα γνωρίσουμε τον τρόπο 
με τον οποίον οι αρχαίοι Ελληνες αντιμετώπιζαν τα προβλήματα της κίνησης 
των πλανητών, όπως τα αναφέραμε παραπάνω. Στον τομέα αυτόν οι Ελληνες 
αστρονόμοι είναι χωρισμένοι σε δυό στρατόπεδα, στο στρατόπεδο των
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ηλιοκεντρικών και σε εκείνο των γεωκεντρικών. Το πρώτο είναι πολυάριθμο 
και μάλιστα έχει στις τάξεις του μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της 
αρχαίας Ελληνικής διανόησης. Το δεύτερο είναι ολιγομελές μεν, αλλά από την 
άλλη μεριά και το πιό εντυπωσιακό ως προς αυτά που υποστηρίζει.

α. Οι νεωκεντοικοί

Στην προπτολεμαϊκή γεωκεντρική αστρονομία δυό είναι οι σημαντικοί 
σταθμοί σε σχέση με την κίνηση των πλανητών στους οποίους και θα 
αναφερθούμε κάπως πιό λεπτομερειακά παρακάτω. Η μετατόπιση της Γης 
(από τον Ιππαρχο) από το κέντρο των πλανητικών τροχιών και η εισαγωγή 
(από τον Αριστοτέλη) των ουράνιων πλανητικών σφαιρών. Ας περάσουμε όμως 
να δούμε όλη την ιστορία από την αρχή.

Από τους πρώτςυς, αν όχι ο πρώτος, που παρατήρησαν το πρόβλημα της 
ζωδιακής ανωμαλίας ήταν ο Μέτωνας γύρω στο 430 π.Χ. Το ίδιο πρόβλημα 
είχε απασχολήσει επίσης και έναν άλλον αστρονόμο, τον Ευκτέμωνα. Το 330 
π.Χ. το πρόβλημα της ζωδιακής ανωμαλίας καταγράφεται και απασχολεί και 
τον Κάλιππο, που κάνει κάπως πιό ακριβείς μετρήσεις για να καθορίσει τη 
διάρκεια των εποχών. Εκείνος όμως που έδωσε τις οριστικές τιμές για τις 
τέσσερις εποχές εκείνα τα χρόνια ήταν ο Ιππαρχος το 130 π.Χ. Πιο 
συγκεκριμένα ο Ιππαρχος βρήκε ότι η άνοιξη διαρκούσε 94 + 1/4 ημέρες, το 
καλοκαίρι 92 + 1/2 ημέρες, το φθινόπωρο 88 + 1/8 ημέρες και ο χειμώνας 90 + 
1/8 ημέρες. Προσέξτε την διαφορά από την σημερινή εποχή, κάτι το οποίο 
δικαιολογείται απόλυτα στην αστρονομία και δεν οφείλεται σε εσφαλμένες 
μετρήσεις του Ιππαρχου.

Για να δικαιολογήσει τις παραπάνω τιμές για τη διάρκεια των διαφόρων 
εποχών ο Ιππαρχος επεξεργάστηκε ένα μοντέλο, του οποίου τα βασικά 
χαρακτηριστικά δίνουμε στο σχήμα 1.9. Οπως βλέπουμε από το σχήμα αυτό ο 
Ιππαρχος θεωρεί ότι ο Ηλιος διαγράφει γύρω από την ακίνητη Γη μιά κυκλική 
τροχιά με σταθερή ταχύτητα, αλλά η Γη δεν βρίσκεται πιά στο κέντρο αυτής 
της τροχιάς. Ετσι, η διαφορετική διάρκεια για τις τέσσερις εποχές είναι 
προφανής. Οπως βλέπουμε από το σχήμα 1.9 η απόσταση Γης Ηλιου δεν είναι 
τώρα πιά σταθερή αλλά μεταβάλεται. Το σημείο Α της ηλιακής τροχιάς στο 
οποίο η απόσταση αυτή παίρνει τη μεγαλύτερή της τιμή ονομάζεται απόγειο, το 
δε σημείο Π στο οποίο η απόσταση παίρνει τη μικρότερή της τιμή ονομάζεται 
περιήγειο.

Η έμπνευση του Ιππαρχου να μετατοπίσει τη Γη από το κέντρο των 
πλανητικών τροχιών θα πρέπει να θεωρηθεί σαν ένας από τους μεγαλύτερους 
σταθμούς στην ιστορία της αστρονομίας μιάς και άνοιξε το δρόμο για το 
πτολεμαϊκό μοντέλο και έτσι πιά γιά μιά ποιοτικά διαφορετική αντιμετώπιση 
των αστρονομικών προβλημάτων. Πολοί ιστορικοί πάντως λένε ότι αυτός που 
πρώτος σκέφτηκε να βγάλει την ακίνητη Γη από το κέντρο του σύμπαντος ήταν 
γύρω στο 225 π.Χ. ο Απολλώνιος, ένας άλλος αστρονόμος από την Πέργη. Το 
σίγουρα είναι πάντως ότι ο Απολλώνιος, ένας μεγάλος μαέστρος της 
γεωμετρίας, ασχολήθηκε επισταμένα με το πρόβλημα αυτό, σε κάποιο όμως 
ποιοτικό επίπεδο, χωρίς να κάνει συγκεκριμένους υπολογισμούς και χωρίς να 
μπει στον κόπο να δώσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο. Τα ποιοτικά αυτά



στοιχεία του Απολλώνιου είναι πιθανόν ότι τα αξιοποίησε στη συνέχεια 
ποσοτικά κατά τον καλύτερο τρόπο ο Ιππαρχος.

Για να εξηγήσει την ζωδιακή ανωμαλία ο Ιππαρχος βγάζει τη Γη 
από το κέντρο της ηλιακής τροχιάς. Ετσι αν και η γωνιακή 
ταχύτητα του Ηλιου είναι σταθερή ως προς το κέντρο της 
τροχιάς, ένας παρατηρητής από τη Γη τον βλέπει να έχει 
γωνιακή ταχύτητα που εξαρτάται από το σημείο της τροχιάς στο 
οποίο βρίσκεται. Στο σχήμα είναι σημειωμένες οι τέσσερις 
εποχές τον καιρό που ο Ιππαρχος έφτιαξε το μοντέλο του. 
Επειδή τα τόξα ΒΓ, ΓΔ, ΔΕ, και ΕΒ έχουν διαφορετικό μήκος, 
τότε και οι εποχές θα έχουν διαφορετική διάρκεια.

Σχήμα 1.9

Ο Πλάτωνας, ο οποίος όπως είδαμε έθεσε με πολύ ξεκάθαρο τρόπο το 
αστρονομικό πρόβλημα, προσπάθησε και ο ίδιος να ερμηνέψει τις κινήσεις των 
πλανητών. Στην Πολιτεία του, για να περιγράψει την κίνηση των ουρανίων 
σωμάτων χρησιμοποιεί την εικόνα ενός σφονδύλου που περιστρέφεται και είναι 
προσαρμοσμένος στο μέσο ενός ξύλινου στελέχους, κάτι δηλαδή σαν το 
αδράχτι που χρησιμοποιούσαν παλιότερα οι γυναίκες για γνέσιμο. Ο 
σφόνδυλος είναι κοίλος και μέσα σ' αυτόν είναι εναρμονισμένοι διαδοχικά 
εφτά μικρότεροι ως προς τον όγκο ομόκεντροι σφόνδυλοι, καθενός εκ των 
οποίων η κυκλική περιφέρεια έχει μικρότερη ακτίνα, καθώς προχωρούμε από 
την περιφέρεια προς το κέντρο. Ο εξωτερικός σφόνδυλος, μέσα στον οποίο 
βρίσκονται οι υπόλοιποι εφτά, παριστάνει την ουράνια σφαίρα των απλανών, 
και οι εσωτερικοί σφόνδυλοι τους εφτά πλανήτες. Στο κέντρο των σφονδύλων 
εννοείται ότι βρίσκεται η Γη. Στον Τίμαιο πάντως ο Πλάτωνας ξεφεύγει από 
την παραπάνω εικόνα και μιλά για πρώτη φορά για ουράνιες σφαίρες.
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Η οπισθοδρομική κίνηση στο μοντέλο Εύδοξου-Αριστοτέλη 
προκύπτει αν συνδυαστούν δυό κυκλικές κινήσεις που γίνονται 
με την ίδια κατ' απόλυτο τιμή αλλά αντίθετες ως προς τη φορά 
γωνιακές ταχύτητες. Οι άξονες περιστροφής σχηματίζουν μιά 
γωνία μεταξύ τους που η τιμή της εξαρτιέται από το 
συγκεκριμένο πλανήτη που εξετάζεται. Το αποτέλεσμα είναι η 
τροχιά να μοιάζει σαν 8 και ονομάζεται "ιπποειδής του 
Ευδόξου", επειδή μοιάζει με το δρόμο που ακολουθεί ένα άλογο 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του (α). Με το συνδυασμό 
τριών * κυκλικών κινήσεων προκύπτει μιά νέα μορφή 
οπισθοδρομικής κίνησης, λίγο διαφορετική από την προηγούμενη 
(β) .

Σ χ ή μ α  1 . 1 0  *
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Είναι όμως αξιοπρόσεχτο ότι στους "νόμους" του, ένα έργο της 
γεροντικής του ηλικίας, ο Πλάτωνας δίνει στοιχεία των αστρονομικών του 
απόψεων τα οποία αρχίζουν να απομακρύνονται από το γεωκεντρισμό. Ο 
Πλούταρχος μάλιστα μας λέει, μεταφέροντας μιά είδηση του θεόφραστου, ότι 
προς το τέρμα της ζωής του ο Πλάτωνας εγκατέλειψε τελεάος το γεωκεντρικό 
μοντέλο και ότι είχε πολύ μεταμεληΟεί γιατί κάποτε είχε τοποθετήσει τη Γη 
τελείως αγενέστατα στο κέντρο του σύμπαντος, μιά θέση που άξιζε για 
κάποιον άλλον (ί).

Ας δούμε τώρα πως αντιμετώπιζαν το πρόβλημα της κίνησης των 
πλανητών οι άλλοι αστρονόμοι και ας αρχίσουμε την περιγραφή μας με το 
πως βλέπει την κίνηση αυτή ο Αριστοτέλης. Όπως είδαμε στα προηγούμενα, το 
αστρονομικό σύστημα του Αριστοτέλη είναι ένα καθαρόαιμο γειυκεντρικό 
σύστημα. Οι πλανήτες διαγράφουν στο μοντέλο του κυκλικές τροχιές με 
σταθερή ταχύτητα γύρω από τη Γη, καρφωμένοι πάνω σε γυάλινες (και άρα 
διαφανείς) ομόκεντρες σφαίρες που περιστρέφονται. Το γιατί οι πλανήτες 
κινούνται με σταθερή ταχύτητα το γνωρίσαμε στα προηγούμενα.

Οι γυάλινες αυτές σφαίρες του Αριστοτέλη θα περάσουν μέσα από την 
ανατολίτικη αστρονομία στη δημώδη αντίληψη σαν οι "εφτά ουρανοί". Για να 
μπορέσει, όμως, να εξηγήσει όλο το φάσμα των πλανητικών κινήσεων ο 
Αριστοτέλης θα δεχτεί τελικά ότι η κίνηση του κάθε πλανήτη ρυθμίζεται από 
την περιστροφή όχι μόνο μιας αλλά περισσότερων γυάλινων σφαιρών. Πιο 
συγκεκριμένα, δέχεται ότι (ΐπορούν να υπάρξουν μέχρι και τέσσερις τέτοιες 
σφαίρες για κάθε πλανήτη.

Στην απλούστερη περίπτωση, καθώς κάθε Αριστοτελική σφαίρα 
περιστρέφονταν, τα άκρα του άξονα περιστροφής της ήταν στεριωμένα σε μιά 
άλλη σφαίρα που κι' αυτή περιστρέφονταν, αλλά με διαφορετική περίοδο 
περιστροφής από την πρώτη, και γύρω από έναν άξονα που είχε διαφορετικό 
προσανατολισμό από αυτόν της εξωτερικής σφαίρας. Το μοντέλο βέβαια του 
Αριστοτέλη δεν έχει προβλεφτικότητα, δεν μπορεί δηλαδή να μας προβλέψει 
κάποια πράγματα στην κίνηση των πλανητών. Αν όμως κάποιος είχε πολλή 
ώρα για χάσιμο και μεράκι μπορούσε με αρκετή ομολογουμένως προσπάθεια 
να αναπαράγει και τις πιο μικρές λεπτομέρειες των πλανητικών δρόμων 
(κύταξε σχήμα 1.10).

Ο πρώτος πάντως που μιλάει για ουράνιες σφαίρες που στηρίζουν την 
κίνηση των πλανητών είναι ο Εύδοξος, μαθητής και αυτός του Πλάτωνα. 
Μάλιστα λέγεται ότι ο Εύδοξος ήταν ο πρώτος που παρουσίασε μιά 
ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημα που είχε απευθύνει ο Πλάτωνας. Ο 
Εύδοξος είχε μάλιστα υπολογίσει ότι απαιτούνταν συνολικά 26 διαφορετικές 
κινήσεις των σφαιρών αυτών για να ερμηνευτούν οι παρατηρούμενες τροχιές 
των πλανητών. Ετσι θα ήταν πιο σωστό το παραπάνω μοντέλο των σφαιρών 
να ονομάζεται μοντέλο Αριστοτέλη * Εύδοξου. Ο Ιταλός αστρονόμος G. V. 
Sciaparelli θα γράψει το 1873: ’Τ ο  αστρονομικό σύστημα του Ευδοξου 
είναι ένα άριστο, αλλά ελάχιστα γνωστό, μνημείο της αρχαίας 
Ελληνικής γεωμετρίας.” (I Precursori del Copernico) Με το ίδιο μοντέλο 
ασχολήθηκε επίσης και ο Κάλλιπος, όταν το 334 π.Χ. ήρθε στην Αθήνα μαζί 
με τον δάσκαλό του, τον Πολέμαρχο, και συζήτησε αστρονομικά θέματα με τον
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Αριστοτέλη. Ο Κάλλιπος έχανε μάλιστα και κάποιες βελτιώσεις στο μοντέλο 
που του παρουσίασε ο Αριστοτέλης.

Η εικόνα του σύμπαντος όπως την φαντάστηκε ο Dante Alighieri 
στη Θεία Κωμωδία του.

Σχήμα 1.11



Σύμφωνα με την Αριστοτελική κοσμολογία, που είχε γίνει 
αποδεκτή από τον μεσαίωνα, ο χώρος ήταν πεπερασμένος και 
είχε ένα καθορισμένο τέλος. Εδώ, σε μιά Γερμανική ξυλογραφία 
του 16ου αιώνα, ένας άνθρωπος κοιτά με δέος αυτά που 
υπάρχουν πέρα από τα όρια του σύμπαντος στην αιθέρια 
κατοικία του θεού.

Σχήμα 1.12



7 7

Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι γυάλινες σφαίρες του Αριστοτέλη δεν 
είναι κάποια νοητικά κατασκευάσματα που μας βοηθάνε στο να σχηματίσουμε 
μιά εικόνα των πλανητικών τροχιών, αλλά αντίθετα είναι πραγματικές υλικές 
κατασκευές που πάνω τους είναι γαντζωμένοι οι πλανήτες. Ο λόγος για αυτήν 
την αντίληψη είναι προφανής. Από τη στιγμή που δεν έχει μπει ακόμη στη 
φυσική η έννοια της δύναμης που μπορεί να κρατά σε τροχιά ένα φυσικό 
σύστημα, ο μετεωρισμός του συστήματος αυτού στο διάστημα είναι όχι μόνο 
κάτι το δυσνόητο αλλά παραπέρα και κάτι το παράλογο.

Το Αριστοτελικό γεωκεντρικό σύστημα όπως το σχεδίασε ο 
αστρονόμος Petrus Apianus στην "Κοσμογραφία" του το 1551.

Σχήμα 1.13

Από-τα όσα λέει και υποστηρίζει ο Αριστοτέλης στο δικό του αστρονομικό 
μοντέλο, γίνεται σαφές ότι έχει διαβάσει και γνωρίσει καλά τις εργασίες των 
πριν από αυτόν αστρονόμων (και όχι μόνο όσων αναφέρθηκαν παραπάνω). 
Βέβαια, απ' όλες αυτές τις εργασίες κρατάει πάντα μόνο τα στοιχεία εκείνα
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(και κυρίως τα γεωκεντρικά) που ταιριάζουν στο ευρύτερο φιλοσοφικό του 
σύστημα. Ά λλωστε, πριν την καθιέρωση του πειράματος σαν 
αναντικατάστατης φυσικής μεθόδου, το να κρατάει κανένας από τις διάφορες 
παρατηρήσεις αυτές που του ταίριαζαν ήταν μια καθ' όλα θεμιτή διαδικασία.

Αξίζει, πάντως, να σημειώσουμε ότι οι γυάλινες σφαίρες του Αριστοτέλη θ' 
αποτελέσουν συστατικό και των Ισλαμικών αστρονομικοί μοντέλίυν. Στα 
μοντέλα αυτά οι παραπάνω σφαίρες θα ονομαστούν "σφαίρες επιρροής", 
θεωρώντας ότι ο κάθε πλανήτης έχει ιδιότητες που καθορίζονται αυστηρά από 
τη συγκεκριμένη σφαίρα ή σφαίρες που αυτός βρίσκεται. Η πίστη των λαιόν 
αυτών στο "κισμέτ" (πεπρωμένο), που γράφεται για κάθε άνθρωπο εκτός των 
άλλων και από τις κινήσεις των αστερκυν, θα δημιουργήσει έτσι έναν όρο 
("σφαίρα επιρροής") που θα διατηρηθεί ακόμα και σήμερα. Στοιχεία της 
Αριστοτελικής αστρονομίας υπάρχουν τέλος και στην "Θεία Κωμωδία" του 
Δάντη, όπου ο ποιητής στο ταξίδι του προς τον ουρανό περνά μέσα από τις 
πλανητικές σφαίρες που έχουν κέντρο τους τη Γη.

Ο Αριστοτέλης έρχεται λοιπόν να δώσει στέγη με το μοντέλο του σε δυό 
από τις πιό σημαντικές αρχές στις οποίες πίστευε η πλειοψηφία των Ελλήνιον 
αστρονόμων, στην αρχή του γεωκεντρισμού και σε εκείνη της ομαλής κυκλικής 
κίνησης. Οπως θα παρατηρήσει πολύ χαρακτηριστικά ο J. Evans: ΜΗ 
απόρριψη είτε της κυκλικής τροχιάς είτε της ομαλής ταχύτητας 
θα ήταν οδυνηρή στο Αριστοτελικό μοντέλο γ ια τί αφ* ενός μεν 
θα κατέστρεφε την απλότητα του μοντέλου αυτού, αφ’ ετέρου δε 
θα έκανε τους υπολογισμούς πολύ πιό πολύπλοκους." (On the 
function and the probable origin of Ptolemy's equant)

Πως αντιμετωπιζόταν όμως με το παραπάνω μοντέλο η οπισθοδρομική 
κίνηση; Δύσκολα και μόνο ποιοτικά, όπως δείχνει το σχήμα 1.10 Γιαυτό, αντί 
να εξαντληθούμε και μεις όπως και άλλοι Αριστοτελικοί στα γρανάζια των 
σφαιρών του μεγάλου φιλόσοφου, θα προχωρήσουμε σε ένα μοντέλο που 
πήγαινε τα πράγματα λίγο παραπέρα. Μπροστά μας θα εμφανιστεί και πάλι ο 
Ιππαρχος. Ο επαναστάτης αυτός αστρονόμος είχε κατανοήσει ότι το πρόβλημα 
της οπισθοδρομικής κίνησης ήταν πολύ πιό δύσκολο από αυτό της ζωδιακής 
ανωμαλίας και απαιτούσε μεγαλύτερη προσπάθεια και πιο ριζοσπαστικές 
τομές για να αντιμετωπιστεί.

Αρχισε τότε να πειραματίζεται με τις λεγάμενες επικυκλοειδείς κινήσεις. 
Αντί δηλαδή να υποθέσει ότι ένας πλανήτης διαγράφει απλά την περιφέρεια 
ενός κύκλου γύρω από την ακίνητη Γη, σκέφτηκε μήπως το πρόβλημα 
μπορούσε να λυθεί ως εξής. Ο πλανήτης διαγράφει την περιφέρεια ενός 
κύκλου, με σταθερή ταχύτητα βέβαια. Ο κύκλος αυτός ονομάζεται 
"επίκυκλος". Το κέντρο του κύκλου αυτού διαγράφει με τη σειρά του ομαλά 
την περιφέρεια ενός μεγαλύτερου κύκλου. Η δεύτερη αυτή κυκλική τροχιά 
ονομάζεται "φέρουσα" και έχει στο κέντρο της τη Γη. Η συνισταμένη τροχιά 
του πλανήτη είναι, λοιπόν, μια επικυκλοειδής, όπως δείχνουμε στο σχήμα 1.14. 
Ο Ιππαρχος παίζοντας με τις επικυκλοειδείς είδε αμέσως ότι μπορούσαν να 
του προσφέρουν πολλές λύσεις, ακόμη και στο πρόβλημα της οπισθοδρομικής 
κίνησης. Μάλιστα σκέφτηκε, όπως είχε προηγούμενα διώξει τη Γη από το 
κέντρο της ηλιακής τροχιάς, μήπως θα έπρεπε να την διώξει και από το κέντρο 
των πλανητικών τροχιών. Δεν θα πούμε όμως περισσότερα για το μοντέλο του
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εδώ, μιάς και οι επικυκλοειδείς κινήσεις θα αποτελέσουν .το κυρίαρχο 
συστατικό του πτολεμαϊκού μοντέλου, το οποίο θα γνωρίσουμε με κάθε 
λεπτομέρεια στα επόμενα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Ιππαρχος δεν 
προχώρησε το μοντέλο του για την εξαγωγή κάποιων ποσοτικών 
συμπερασμάτων, και το άφησε έτσι σε κάποιο εμπειρικό επίπεδο.

Η επικυκλοειδής καμπύλη προκύπτει από την κίνηση ενός 
σημείου Ρ στην περιφέρεια ενός κύκλου του οποίου το κέντρο 
διαγράφει την περιφέρια ενός άλλου κύκλου. Η  κίνηση του 
σημείου πάνω στον επίκυκλο όπως και του κέντρου του 
επίκυκλου πάνω στην φέρουσα είναι τέτοια ώστε ο ρυθμός 
αλλαγής των λ και μ να είναι σταθερός, δηλαδή να ισχύει 
άλ/<11=σταθερό, άμ/άί=σταθερό.

Σ χ ή μ α  1 .14
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Το σημαντικό όμως ήταν ότι ο Ιππαρχος κατανόησε ότι η εισαγωγή των 
φερουσών και των επικύκλων δεν μπορούσε από μόνη της να δώσει τις 
απαντήσεις που ζητούσαν τα αστρονομικά προβλήματα της εποχής του. Ούτε 
παραπέρα η απαγωγή της Γης από το κέντρο του σύμπαντος και η 
εγκαθίδρυσή της σε κάποιο άλλο σημείο, χωρίς ιδιαίτερη σημασία από τα πριν, 
μπορούσε να σώσει την κατάσταση, όσο και αν την καλυτέρευε. Χρειαζόταν και 
κάτι άλλο, το οποίο όμως δεν μπορούσε να βρει αυτός.

Αν ωχ είναι η γωνιακή ταχύτητα με την οποίαν το κέντρο του 
επίκυκλου περιφέρεται γύρω από την Γη  Γ  και ο>μ ο ρυθμός με 
τον οποίον αλλάζει η γωνία Π Κ Γ ,  όπου Π  είναι ο πλανήτης, ο 
Απολλώνιος απέδειξε ότι τα σημεία στάσης θα εμφανιστούν στην 
τροχιά του πλανήτη όταν θα ισχύει

Φέρουσα

Τ

( Π Ι Ρ / ί Γ Π )
2

μ λ
ωμ

Σ χ ή μ α  1.15
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Είναι γνωστό επίσης ότι η εισαγωγή των επικυκλοειδών δεν ήταν 
αποκλειστικότητα του Ιππαρχου μόνο, αλλά ότι και ο Απολλώνιος είχε 
δουλέψει σε καθαρά θεωρητικό γεωμετρικό επίπεδο με τις ιδιότητες τους. Το 
έκανε όμως αυτό γιατί είχε υπ' όψη του να εφαρμόσει αυτά που θα έβρισκε 
στην αστρονομία ή γιατί του άρεσε απλά η γεωμετρική έρευνα; Δυστυχώς σε 
τέτοια αλλά και σε πολλά άλλα ερωτήματα γύρω από την ιστορία της αρχαίας 
Ελληνικής αστρονομίας οι αληθινές απαντήσεις δεν θα έρθουν ποτέ. Μόνον 
εκτιμήσεις μπορεί να κάνει κανένας

Στην ιστορία της αστρονομίας πάντως ο Απολλώνιος έχει μείνει γνωστός 
για τις μελέτες του στον καθορισμό των σημείων στα οποία αρχίζει η 
οπισθοδρομική κίνηση ενός πλανήτη, των σημείων στάσης δηλαδή. 
Χρησιμοποιώντας το παντοδύναμο εργαλείο της γεωμετρίας, που τόσο καλά 
το ήξερε, κατάφερε πράγματι να βρει μιά μαθηματική σχέση που έβρισκε τα 
σημεία αυτά, την οποίαν δίνουμε παραστατικά στο σχήμα 1.15.

β. Οι ηλιοκεντρικοί - Αοίσταονος ο Σάααχ

Είπαμε παραπάνω ότι στην πλειοψηφία τους οι αρχαίοι Ελληνες 
αστρονόμοι ήταν γεωκεντρικοί. Από τις λίγες εξαιρέσεις που πίστευαν στο 
ηλιοκεντρικό μοντέλο να αναφέρουμε κυρίως τους Πυθαγόρειους και κάποιον 
για τον οποίον πρέπει νομίζουμε να γίνει ειδική μνεία, τον Αρίσταρχο το 
Σάμιο.

Όπως ο Δημόκριτος, έτσι και ο Αρίσταρχος ο Σάμιος θα μπορούσε να έχει 
γεννηθεί 2000 χρονιά μετά την εποχή του, να διατυπώσει τις ίδιες θεωρίες 
που διατύπωσε και τότε, και να μη χάσει τίποτα από την αίγλη του. Ζει 
ανάμεσα στα χρόνια 310 έως 230 π.Χ. και ασχολείται κυρίως με την 
Αστρονομία. Την τελική μορφή του ηλιοκεντρικού του μοντέλου την 
διαμόρφωσε στην Αλεξάνδρεια, όπου έζησε ανάμεσα στο 288 και 277 π.Χ. 
Οπως μας λέει ο Αρχιμήδης (ο οποίος είχε διαβάσει τα κείμενα του 
Αρίσταρχου) στον "Ψαμμίτη" του, ο Αρίσταρχος είναι ο πρώτος που 
διατυπώνει τη θεωρία του ηλιοκεντρικού συστήματος στη θέση του υπάρχοντος 
γεωκεντρικού, στο βιβλίο του "Μεγέθη και Αποστάσεις". Ο Αρχιμήδης γράφει 
συγκεκριμένα: "Αρίσταρχος ο Σάμιος υποτίθεται τα μεν απλανέα 
των άστρων και τον άλιον (=ήλιον) μένειν ακίνητα την δε γαν 
περιφέρεσθαι περί τον άλιον κατά κύκλου περιφέρειαν ος εστί εν 
μέσω τω δρόμω κείμενος." Ο Πλούταρχος επίσης στο έργο του "Περί των 
αρεσκόντων τοις φιλοσόφοις" μας δίνει την εξής πληροφορία: "Αρίσταρχος 
τον ήλιον ίστησι μετά των απλανών, την δε γην κινεί περί τον 
ηλιακόν κύκλον."

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη θεωρία του Αρίσταρχου, ο Ηλιος στέκεται 
ακίνητος στο διάστημά, όπως ακίνητα είναι και τα μακρινά αστέρια στο 
στερέωμα τ’ ουρανού. Η Γη κινείται σε μια κυκλική τροχιά γύρω από τον 
ήλιο, ενώ ακόμα μακρύτερα βρίσκεται η σφαίρα των ακίνητων αστεριών. Η 
κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο κρατά ένα χρόνο. Ταυτόχρονα, η Γη κάνει
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και μια πλήρη περιφορά γύρω από τον άξονά της σε διάστημά μιας ημέρας. 
Οπως μας λέει ο Πλούταρχος: ΜΑρίσταρχος ο Σάμιος . . . την γην
άμα και περί τον αυτής άξονα όινουμένην. . . " (Περί του
εμφαινομένου προσώπου το) κύκλω της Σελήνης), και αλλού: "Την γην 
ανειλουμένην . . . ω ς  ύστερον Αρίσταρχος και Σέλευκος
απεδείκνυσαν." (Πλατωνικοίς ζητήμασι). Τέλος ο Σέξτος ο Εμπειρικός 
γράφει: "Οι γε μην του κόσμου κίνησην ανελόντες την δε γην
κινείσθαι δοξάσαντες, ως οι περί τον Αρίσταρχον τον 
μαθηματικόν, ου κωλύονται νοείν χρόνον." (Προς φυσικούς)

Παρά τις αλήθειες που έχει η θεωρία του Αρίσταρχου, ο ίδιος είχε την 
ατυχία να γεννηθεί σε μια εποχή που βασίλευε η δόξα και η φήμη του 
Αριστοτέλη. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι ο πρώτος σε μια λίστα από 
παρόμοια θύματα που θα υπάρξουν στο μέλλον, θύματα της εκτίμησης με την 
οποία ο κόσμος περιέβαλε τις Αριστοτελικές απόψεις. Αξίζει δε σα 
χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του γεγονότος να αναφέρουμε ότι όταν ο 
Αρίσταρχος δημοσίεψε το ηλιοκεντρκό του σύστημα τον 3° π.Χ. αιώνα, ο 
Στωϊκός Κλεάνθης τον απείλησε ότι θα συλληφθεί και θα δικαστεί για ασέβεια 
προς την κρατούσα αντίληψη. Οπως αναφέρει ο Πλούταρχος: "Αρίσταρχον 
ώετο δειν Κλεάνθης τον Σάμιον ασεβείας προσκαλείσθαι τους 
Ελληνας ως κινούντα του κόσμου την εστίαν, ότι (τα φαινόμενα) 
σώζειν ανήρ επειράτο, μένειν δε τον ουρανόν υποτιθέμενος, 
εξελίττεσθαι δε κατά λοξού κύκλου την γην, άμα και περί τον 
αυτής άξονα δινουμένην."

Βέβαια είναι γεγονός ότι ο Αρίσταρχος δεν δίνει στο μοντέλο του κάποια 
ποσοτικά στοιχεία που θα επέτρεπαν να γίνει πιό πιστευτό. Κινείται πιό πολύ 
στο ποιοτικό επίπεδο. Ακόμα όμως κι αν έδινε κάποια τέτοια στοιχεία, επειδή 
όλο το έργο, όχι μόνο το δικό του αλλά και των υπόλοιπων ηλιοκεντρικών, 
χάθηκε, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά σήμερα. Εχει κάποιο μερίδιο 
ευθύνης σ' αυτή την εξαφάνιση η αντιπαλότητα που έδειχναν προς το 
ηλιοκεντρικό σύστημα οι ισχυροί της εποχής εκείνης ή φταίει κάτι άλλο; 
Κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά.

Από τα λίγα στοιχεία που ξέρουμε για το έργο του Αρίσταρχου είναι και 
τα εξής. Εξετάζοντας πρώτα τα φαινόμενα που εμφανίζονται σε μιά έκλειψη 
της σελήνης όπως και εκείνα όταν η Σελήνη είναι μισογεμάτη, έφτασε στο 
συμπέρασμα, με τη βοήθεια 19 γεωμετρικών θεωρημάτων, ότι ο λόγος της 
ηλιακής διαμέτρου προς την αντίστοιχη της Γης είναι μεγαλύτερος του 19/3 
και μικρότερος του 43/6, δηλαδή περίπου ίσος με 7. Είχε πέσει επομένως πολύ 
έξω. Την απόσταση Γης-Ηλίου την είχε προσδιορίσει ότι είναι 18 με 20 φορές 
μεγαλύτερη από την απόσταση Γης-Σελήνης. Ο Βιτρούβιος μας λέει επίσης ότι 
ο Αρίσταρχος είχε επινοήσει δυό ηλιακά ρολόγια, ένα ημισφαιρικό (σκαφίον) 
και ένα επίπεδο. Το τελευταίο πιθανόν να είναι το πρώτο αυτού του είδους που 
κατασκευάστηκε.

Τέλος, ο Αρίσταρχος είχε συλλάβει την έννοια της τεράστιας απόστασης 
στην οπόία βρίσκονται οι απλανείς αστέρες, σε σύγκριση με τις αποστάσεις του 
δικού μας πλανητικού συστήματος, λέγοντας: "Ταν δε των απλανών 
σφαίραν . . τω μεγέθει τηλικαύτην είναι, ώστε τον κύκλον,
καθ' όν ταν γαν υποτίθεται περιφέρεσθαι τοιαύτην έχειν
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αναλογίαν ποτί ταν των απλανών αποστασίαν, οίαν έχει το 
κέντρον της σφαίρας ποτί την επιφάνειαν." Μ' άλλα λόγια εάν οι 
απλανείς βρίσκονται στην επιφάνεια μιάς σφαίρας, τότε η γήινη τροχιά γύρω 
από τον ήλιο αντιπροσωπεύεται με ένα αδιάστατο σημείο, το κέντρο της 
σφαίρας.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Πυθαγόρας πίστευε ότι η Γη γύριζε γύρω από ένα 
κεντρικό πυρ. Στον Πυθαγόρα βέβαια το κεντρικό αυτό πυρ είχε περισσότερο 
φιλοσοφικό χαρακτήρα και λιγότερο αστρονομικό. Θεωρούσε ότι ήταν το 
στοιχείο από το οποίο εκπορευότανε η κίνηση των πλανητών, όπως θα 
πίστευαν αρκετά χρόνια αργότερα οι Ερμητιστές. Ο Κοπέρνικος μάλιστα 
αρχικά και ο Γαλιλαίος αργότερα μαζί με άλλους αποκαλούσαν το 
ηλιοκεντρικό σύστημα Πυθαγόρειο σύστημα. Γνωστοί Πυθαγόρειοι οι οποίοι 
υποστήριξαν το ηλιοκεντρικό σύστημα ήταν ο Φιλόλαος, ο Ηρακλείδης ο 
Ποντικός και ο Εκφαντος. Από τον Πλούταρχο μαθαίνουμε μάλιστα ότι ο 
Φιλόλαος αναφέφεται ότι είπε: " . . . κατά κύκλον λοξόν η
κίνησις της γης."

Ο Ηρακλείδης ήταν ένας από εκείνους που προσπάθησε να δώσει, όπως 
και ο Εύδοξος, μιά ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημα του Πλάτωνα. 
Παρουσίασε δε δυό λύσεις. Στην πρώτη τοποθετούσε τη Γη στο κέντρο του 
σύμπαντος, αλλά ταυτόχρονα της έδινε και κίνηση περί τον άξονά της. Ο 
Ηλιος εκινείτο κυκλικά γύρω από τη Γη, δυό δε από τους πλανήτες, ο Ερμής 
και η Αφροδίτη, εκινούντο γύρω από τον ήλιο σαν δορυφόροι του. Οι 
υπόλοιποι πλανήτες εκινούντο γύρω από τη Γη. Εδινε επομένως ένα 
μισοηλιοκεντρικό μοντέλο, κάτι που όπως θα δούμε αργότερα το προσπάθησε 
και ο Δανός αστρονόμος Tycho Brache. Στη δεύτερη λύση ο Ηρακλείδης 
τοποθετούσε τον ήλιο στο κέντρο του σύμπαντος και όλους τους πλανήτες σε 
κίνηση γύρω από αυτόν. Στη λύση αυτή δηλαδή γινόταν καθαρόαιμος 
ηλιοκεντρικός.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι οι Πυθαγόρειοι επρέσβευαν ότι 
απέναντι από τη Γη και συνδεδεμένος στενά με αυτή ευρίσκετο ένας άγνωστος 
μέχρι τότε πλανήτης, η Αντίχθων. Η Γη και η Αντίχθων εκινούντο γύρω από το 
κεντρικό πυρ, όπως πρώτοι εδίδαξαν οι Φιλόλαος και Ικέτας, έτσι που να 
βρίσκονται στην ίδια ευθεία με τον ήλιο ανάμεσά τους. Η Αντίχθων επομένως 
ήταν αόρατη από τη Γη. Πολλοί ισχυρίζονται ότι πρόθεση των Πυθαγόρειων 
δεν ήταν να προσθέσουν ακόμη έναν πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα, τον 
οποίον άλλωστε κανένας δεν μπορούσε να δεί, αλλά ότι η Αντίχθων 
αντιπροσώπευε το άλλο ημισφαίριο της Γης, το οποίο πράγματι δεν είναι 
ορατό. Ετσι διετύπωναν σκόπιμα σκοτεινά την κίνηση της Γης και γύρω από 
τον άξονά της και γύρω από τον ήλιο, χωρίς να κινδυνεύουν άμεσα να 
κατηγορηθούν για αθεΐα.

Αλλοι γνωστοί ηλιοκεντρικοί είναι ο Αρίστυλλος και ο Τιμόχαρης. Ο 
Τιμόχαρης ήταν Αλεξανδρινός αστρονόμος την εποχή του Φαραώ Σωτήρος του 
Α' και έκανε σημαντικές παρατηρήσεις πάνω στους πλανήτες *και τους 
απλανείς ανάμεσα στα χρόνια 293 έως 272 π.Χ. Ο Αρίστυλλος είχε γεννηθεί 
στη Σάμο και έζησε τον 3° π. X. αιώνα. Δεν έδρασε όμως στην πατρίδα του 
αλλά στην Αλεξάνδρεια, όπου έκανε σπουδαίες αστρονομικές παρατηρήσεις.
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Και οι δυό παραπάνω, όπως και ο Αρίσταρχος, είχαν επεξεργαστεί ένα 
εμπειρικό και ποιοτικό ηλιοκεντρικό σύστημα. Το σημαντικό πάντως για όλους 
αυτούς είναι το ότι πρόσφατες έρευνες μερικών ιστορικιον της φυσικής, όπως 
του Β. van der Waerden, απέδειξαν ότι: "Στην προσπάθεια τους να 
λύσουν τα προβλήματα που αναφέραμε παραπάνω δεν 
τοποθετούσαν τον ήλιο στο κέντρο του σύμπαντος, αλλά λίγο 
περαπέρα απ' αυτό. Εκαναν δηλαδή και αυτοί το ίδιο που 
αναγκάστηκε να κάνει κάτω από την πίεση των αστρονομικών 
προβλημάτων και ο Ιππαρχος." Το επόμενο βήμα βέβαια μετά απ’ αυτό 
θα ήταν η ανακάλυψη της ελλειπτικής τροχιάς. Περισσότερα όμιος για το θέμα 
αυτό θα πούμε παρακάτω. Δεν μπορεί πάντως να περάσει απαρατήρητο ότι τα 
όυό κέντρα του ηλιοκεντρισμού είναι η Σάμος και η Αλεξάνδρεια, και μάλιστα 
η τελευταία παρά την ύπαρξη εκεί ενός εκ των ηγετών του γεωκεντρισμού, του 
Πτολεμαίου.

Τέλος από τον Πλούταρχο μαθαίνουμε ότι ηλιοκεντρικός ήταν και ο 
αστρονόμος Σέλευκος ο Βαβυλώνιος, που έζησε τον 2° π. X. αιο>να. Δυστυχίας 
όμως και γιαυτόν οι πληροφορίες που έχουμε είναι πολύ λίγες.

1.12.3. Η Πτολεααϊκή αστοονοαία.

Ας έρθουμε τώρα να συζητήσουμε και για τον κατ' εξοχήν εκπρόσωπο της 
αρχαίας Ελληνικής αστρονομίας, τον Πτολεμαίο. Για να δείξουμε την 
βαρύτητα που είχε στην ανάπτυξη της αστρονομίας η πτολεμαϊκή συνεισφορά 
θα αναφέρουμε το παρακάτω σχόλιο του J. Evans: "Οι περισσότεροι, δεν 
υπάρχει αμφιβολία, ότι γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της 
αρχαίας Ελληνικής αστρονομίας σε σχέση με τις κινήσεις των 
πλανητών και τους επίκυκλους. Αυτό είναι πράγματι 
εντυπωσιακό όταν κανένας σκεφτεί ότι η αντίστοιχη θεωρία 
είναι περίπου 2000 χρόνων και έχει πέσει σε αχρηστία εδώ και 
πολλούς αιώνες. Εξακολουθεί όμως να κράτα ένα σημαντικό 
ρόλο στην πνευματική πορεία του ανθρώπου και στην ιστορία 
της επιστήμης σαν ένα πρότυπο φυσικής θεωρίας. . .
Ο τρόπος με τον οποίον ο Πτολεμαίος έγραψε την Αλμαγέστη (το  
βιβλίο στο οποίο παρουσιάζει τις απόψεις του) είναι πολύ επιστημονικός. 
Προτείνονται μαθηματικές προτάσεις και αποδεικνύονται. 
Γίνονται αστρονομικές παρατηρήσεις που χρησιμοποιούνται για 
την εξαγωγή της τιμής κάποιων χρήσιμων παραμέτρων. Οι 
τελευταίες παράμετροι χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ως 
στοιχεία που πάνω τους θα θεμελιωθούν άλλα μέρη της θεωρίας. 
Ο τρόπος αυτός είναι κομψός, απέριττος και αποδοτικός." (O n  
the function and the probable origin of Ptolemy's equant)

Η σημασία που είχε για την εποχή της η πτολεμαϊκή αστρονομία φαίνεται 
ίσως καλύτερα από κάθε άλλο και από το εξής γεγονός. Ο Πέρσης βασιληάς 
Χοσρόης, μεταξύ των όρων ειρήνης που επέβαλε στον Ηράκλειο στον μεταξύ
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τους πόλεμο κατά τους βυζαντινούς χρόνους, συμπεριέλαβε και την παράδοση 
ενός τουλάχιστον αντίγραφου της Αλμαγέστης.

Ο δτηιιουοΥόζ

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος γεννήθηκε στο Πηλούσιο της Κάτω Αίγυπτου ή 
κατ’ άλλους στην Πτολεμαΐδα της Ανω Αίγυπτου, και έζησε την εποχή που 
αυτοκράτορες της Ρώμης ήταν ο Αδριανός και ο Αντωνίνος. Ηταν σύγχρονος 
του Πλούταρχου. Δεν γνωρίζουμε με ακρίβεια πότε γεννήθηκε και πότε πέθανε, 
αλλά με κάποιο μριρό σφάλμα εκτιμιέται ότι γεννήθηκε το 108 μ.Χ. και 
πέθανε ανάμεσα στο 160 και 168 μ.Χ. Τις πιό σημαντικές παρατηρήσεις του 
πάντως ξέρουμε ότι τις έκανε ανάμεσα στα χρόνια 127 και 151 μ.Χ.

Το ομώνυμο σύστημά του θεμελιώθηκε από τον ίδιο γύρω στο 150 μ.Χ. στα 
13 βιβλία που έγραψε και τους έδωσε τον τίτλο "Μαθηματική Σύνταξη", στα 
οποία παρουσιάζει και έναν κατάλογο από περισσότερα από 1000 αστέρια. Τα 
βιβλία αυτά είναι πιό γνωστά με τον Αραβικό τίτλο "Αλμαγέστη" (Α1 magest). 
Στα Αραβικά ο τίτλος αυτός σημαίνει "Η Μεγίστη". Το σύστημα του είναι 
βαθύτατα επηρεασμένο από τις Αριστοτελικές απόψεις και ο Αριστοτέλης έχει 
δικαιολογημένα χαρακτηριστεί σαν ο πνευματικός νονός του Πτολεμαίου. 
Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι η "Μεγίστη" του Πτολεμαίου θα εκδοθεί μετά από 
την ανακάλυψη των αρχαίων Ελλήνων από τους Ευρωπαίους απ’ ευθείας στα 
Ελληνικά από τα Αραβικά το 1538. Κι’ αυτό γιατί οι μόνες εκδόσεις του 
βιβλίου που είχαν επιζήσει ήταν στα Αραβικά.

Ο Πτολεμαίος ήταν επαγγελματίας αστρολόγος στο ιερό του Σέραπη στο 
Κάνωπο, ένα προάστιο της Αλεξάνδρειας, όπου είχε στήσει και το 
αστεροσκοπείο του. Το ιερό αυτό ήταν την εποχή εκείνη το πιό φημισμένο 
κέντρο για θεραπεία ιατρικών παθήσεων. Μάλιστα, ο κόσμος μιλούσε για 
θαύματα που μπορούσαν να κάνουν οι ιερείς του ναού. Το 
θρησκευτίκοθεραπευτικό αυτό κέντρο το υποστήριζε και η επίσημη πολιτεία. Ο 
Σέραπης μπήκε στην Αιγυπτιακή θρησκεία από μιά προσπάθεια των Φαραώ να 
συνενώσουν την Ελληνική και την Αιγυπτιακή θρησκευτική και πολιτιστική 
παράδοση, κάτι πάντως που αρχικά το Αιγυπτιακό ιερατείο δεν το είδε με 
καλό μάτι. Συγκεκριμένα μπήκε στο Αιγυπτιακό πάνθεο το 280 π.Χ. από τον 
Φαραώ Πτολεμαίο τον Α'. Η θρησκεία του Σέραπη πρέσβευε, εκτός των άλλων, 
την αλήθεια του γεωκεντρικού συτήματος. Είναι λογικό λοιπόν να ρωτήσουμε, 
τι προηγήθηκε; Η είσοδος του Πτολεμαίου στο ναό και η γαλούχησή του εκεί 
στο γεωκεντρικό σύστημα ή η επιστημονική αποδοχή από μέρους του του 
γεωκεντρικού συστήματος και στη συνέχεια η εμπλοκή του στη Σεράπεια 
αστρολογία; Η απάντηση είναι δύσκολη. Το σίγουρο είναι πάντως ότι η 
συσχέτιση των δυό αυτών στοιχείων θα οδηγήσει πολλούς στο να ισχυριστούν, 
όπως θα δούμε πιό κάτω, ότι στην πραγματικότητα ο Πτολεμαίος δούλεψε με 
το γεωκεντρικό σύστημα για να μη χάσει τη δουλειά του.
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Εκτός από την Αλμαγέστη ο Πτολεμαίος έγραψε, ανάμεσα στα άλλα, και 
τα εξής βιβλία. Τη "Γεωγραφική περιήγηση" στην οποία περιγράφει την τότε 
γνωστή επιφάνεια της Γης, την "Απλωσιν Επιφάνειας" στην οποίαν δίνει 
μαθήματα χαρτογράφησης, το "Περί αναλήμματος" και τη "Σφαιρική 
τριγωνομετρία". Ασχολήθηκε επίσης και με καθαρά φυσικά προβλήματα, στο 
βιβλίο του δε "Οπτική" εξετάζει το φαινόμενο της ανάκλασης και διάθλασης 
των φωτεινών ακτινών από τη γήινη ατμόσφαιρα.

Το σύσττιαα

Το πτολεμαϊκό σύστημα παρουσιάζεται στα 13 βιβλία της Αλμαγέστης, τα 
οποία περιέχουν τα εξής. Στο βιβλίο I αναφέρονται κάποιες προκαταρκτικές 
αστρονομικές γνώσεις. Στο βιβλίο II διδάσκεται η διαίρεση της ουράνιας 
σφαίρας σε ζώνες και μελετώνται τα φαινόμενα της ανατολής και δύσης των 
αστέρων. Στο βιβλίο III ο Πτολεμαίος ασχολείται με τη διάρκεια του έτους και 
τη θεωρία του Ηλιου. Στο βιβλίο IV ασχολείται με τη διάρκεια του μήνα και τη 
θεωρία της σελήνης. Στο βιβλίο V μελετά τις συζυγίες και αντισυζυγίες του 
Ηλιου και της σελήνης και τις σχέσεις τους με τα φαινόμενα των εκλείψεων. 
Στα βιβλία VI, VII και VIII παραθέτει τη θεωρία για τους απλανείς και την 
μετάπτωση των ισημεριών. Τέλος στα βιβλία IX, X, XI, XII και XIII 
παρουσιάζει το τελικό του σύστημα για τους πλανήτες.

Διάφορες επικυκλοειδείς καμπύλες. Η  (α) είναι κύκλος, ενώ η 
(β) είναι έλλειψη. Στο επόμενο σχήμα δείχνεται μιά πιό 
πολύπλοκη επικυκλοειδής.

ία) (&)
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Μιά πιό πολύπλοκη επικυκλοειδής, με βάση την οποίαν η 
μυστήρια οπισθοδρομική κίνηση είχε μιαν απλή ποιοτική 
εξήγηση. Προέκυπτε από μιά κατάλληλη τιμή στη γωνιακή 
ταχύτητα περιστροφής του πλανήτη και του κέντρου του 
επίκυκλου.

Σχήμα 1.17

Το Πτολεμαϊκό σύστημα έχει υποστεί, όπως είπαμε, την άμεση επίδραση του 
Αριστοτελικού, είναι δηλαδή και αυτό εγκλωβισμένο στην "παγίδα του κύκλου”. 
Σε σχέση τώρα με την δουλειά του Πτολεμαίου, στην προσπάθειά του να 
κατανοήσει τους μυστικούς δρόμους των πλανητικών τροχιών, φαίνεται ότι 
άρχισε πρώτα με τους εξωτερικούς πλανήτες (Δίας. Κρόνος. Αρης) 
δοκιμάζοντας διάφορες συνταγές γι' αυτούς και μετά προχώρησε σιγά σιγά 
στους εσωτερικούς (Αφροδίτη, Ερμής). Στο σύστημα που παρουσιάζει τελικά η 
Γη είναι ακίνητη στο κέντρο του σύμπαντος και γύρω της, σε κυκλικές τροχιές, 
γυρίζουν τα διάφορα ουράνια σώματα. Επειδή, όμως, κατάλαβε, όπως και ο 
Ιππαρχος, ότι όλες οι κινήσεις δεν μπορούν να είναι καθαρά κυκλικές, εισάγει 
και αυτός στο σύστημα του τις επικυκλοειδείς τροχιές. Σε αντίθεση όμως με 
τον Ιππαρχο αυτός θα δουλέψει τώρα ποσοτικά μέ αυτές. Οι τροχιές που 
μπορούν να προκύψουν από ένα τέτοιο αστρονομικό μοντέλο είναι 
εντυπωσιακά πολλές και καλύπτουν όλα τα γούστα, όπως δείχνει το σχήμα 
1.16. Ετσι, από την άποψη αυτή το πτολεμαϊκό μοντέλο χτυπούσε διάνα.
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Μπορούσε επίσης να εξηγήσει και τη μυστήρια οπισθοδρομική κίνηση, όπως 
δείχνει το σχήμα 1.17.

Πέρα, όμως, από τους κύκλους και τους επικύκλους του ο Πτολεμαίος 
αναγκάζεται να εισάγει κι' άλλη μια καινοτομία, για να ξεπεράσει κάποια 
προβλήματα που του παρουσιάζονταν. Πιο συγκεκριμένα εισάγει την ένοια 
του "εξισωτή". Σύμφωνα με την ένοια αυτή η Γη δεν βρίσκεται στο κέντρο 
ακριβώς των φερουσών τροχιών (πράγμα που είχε υποθέσει και ο Ιππαρχος), 
αλλά λίγο παραπέρα απ' αυτό, στο σημείο Γ του σχήματος 1.18. Το σημείο Φ 
παραπέρα, που είναι το κέντρο του επίκυκλου, δεν κινείται στο μοντέλο του 
Πτολεμαίου με σταθερή ταχύτητα πάνω στην φέρουσα. Αντίθετα, είναι σταθερή 
η γωνιακή του ταχύτητα ως προς το σημείο I, που είναι πάνα) στην ευθεία ΑΑ'. 
Το τελευταίο αυτό σημείο, το I δηλαδή, είναι αυτό που ο Πτολεμαίος ονομάζει 
"εξισωτή". (Ο εξισωτής είναι αυτό που έψαχνε αλλά δεν βρήκε ο Ιππαρχος.) 
Ολες αυτές οι πολυπλοκότητες ήταν απαραίτητες στον Πτολεμαίο αν ήθελε το 
μοντέλο του να αποκτήσει κάποια σχέση με την πραγματικότητα και τις 
παρατηρήσεις που υπήρχαν.

Το πτολεμαϊκό σύστημα όχι μόνο βγάζει τη Γη από το κέντρο 
των φερουσών, αλλά εισάγει παραπέρα το εξισωτικό σημείο I ως 
προς το οποίο ο πλανήτης έχει σταθερή γωνιακή ταχύτητα.

Σ χ ή μ α  1 .18
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Ας προσπαθήσουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίον ο Πτολεμαίος φτάνει 
στην εισαγωγή του εξισωτή. Κατ’ αρχάς ο Πτολεμαίος είναι σίγουρος, από τις 
εργασίες και του Ιππαρχου αλλά και του Απολλώνιου, ότι πρέπει να 
χρησιμοποιήσει επικυκλοειδείς κινήσεις. Η χρήση όμως μόνο αυτού του 
στοιχείου του δίνει μιά πολλή συμμετρική οπισθοδρομική κίνηση για τους 
πλανήτες, όπως δείχνει το σχήμα 1.19α. Αυτό βέβαια κάθε άλλο παρά 
ικανοποιητικό είναι. Στην πραγματικότητα ούτε η θέση αλλά ούτε και το μήκος 
του τόξου οπισθοδρόμησης παρουσιάζουν κάποια κανονικότητα. Στη συνέχεια, 
από τις εργασίες του Ιππαρχου, είναι σίγουρος ότι πρέπει παραπέρα να βγάλει 
τη Γη από το κέντρο των πλανητικών τροχιών. Αυτό του επιτρέπει να έχει 
οπισθοδρομική κίνηση που δεν εμφανίζεται σε συμμετρικά σημεία, όπως 
δείχνει το σχήμα 1.19β, αλλά δεν του δίνει καλά αποτελέσματα για το μήκος 
του τόξου οπισθοδρόμησης. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας βγάλει τη Γη από το 
κέντρο των πλανητικών τροχιών, υπολογίζει το μήκος ΚΓ του σχήματος 1.18. 
που θα του δώσει τις σωστές αποστάσεις ανάμεσα στα κέντρα των τόξων 
οπισθοδρόμησης. Επίσης, χρησιμοποιώντας το θεώρημα του Απολλώνιου 
υπολογίζει την ίδια απόσταση, θεωρώντας ως γνωστά στοιχεία τα μήκη των 
τόξων οπισθοδρόμησης. Τα τελευταία αυτά τα έχει από τις παρατηρήσεις του. 
Τα δυό αποτελέσματα όμως για την απόσταση ΚΓ δεν είναι τα ίδια. 
Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι με μόνη την απομάκρυνση της Γης από το κέντρο 
των τροχιών δεν μπορεί να λύσει ταυτόχρονα και τα δυό προβλήματα, θέση 
οπισθοδρόμησης και μήκος του τόξου οπισθοδρόμησης. Του χρειάζεται και 
κάτι άλλο. Και τότε εισάγει, σαν από μηχανής Θεό, τον εξισωτή. Και με μιάς 
όλα τα προβλήματα βρίσκουν τη φυσική τους λύση.

Η χρησιμότητα του εξισωτή είναι νομίζουμε προφανής. Ενας παρατηρητής 
που τοποθετείται στο εξισωτικό σημείο θα βλέπει τους πλανήτες να κινούνται 
ομαλά, ενώ ο παρατηρητής που βρίσκεται στη Γη θα βλέπει το αντίθετο. Και 
αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που χρειαζόταν οπωσδήποτε ένα σωστό 
αστρονομικό μοντέλο. Το δεύτερο ήταν η ερμηνεία της οπισθοδρομικής 
κίνησης, που και εκεί ο εξισωτής είχε επιτυχία. Οι διάφορες παράμετροι που 
υπεισέρχονται στο πτολεμαϊκό μοντέλο είναι η ακτίνα του επίκυκλου, το μήκος 
ΚΙ και η κατεύθυνση προς την οποίαν βρίσκεται ο εξισωτής, η γωνιακή 
ταχύτητα που έχει ο πλανήτης στον επίκυκλο και κάποιες αρχικές συνθήκες.

Για να αποχτήσει το παραπάνω μοντέλο προβλεφτικότητα ο Πτολεμαίοζ 
έπρεπε στη συνέχεια να κάνει μιά σειρά από πολύπλοκους υπολογισμούς για 
να καθορίσει τις τιμές που έχουν οι νέες παράμετροι που εισάγει στο μοντέλο 
του, και κυρίως την τιμή της απόστασης ΚΙ = e. Η διαίσθησή του τον οδηγεί 
στο να μαντέψει ότι ΚΙ = ΚΓ = e. Και πράγματι όπου προσπαθεί να κάνει 
κάποιους υπολογισμούς, και κυρίως αυτό γίνεται για την τροχιά της 
Αφροδίτης, αυτό αποδεικνύεται αληθινό. Γενικά όμως στο σημείο αυτό 
οδηγείται περισσότερο από την διαίσθησή του και ίσως τους νόμους της 
αισθητικής και λιγότερο από καθαρά μαθηματικούς υπολογισμούς. Αυτό δε 
φαίνεται καλύτερα από κάθε αλλού από το ότι ακόμη και στην περίπτωση της 
Αφροδίτης ο Πτολεμαίος εκβιάζει το αποτέλεσμα, μιάς και οι αυστηροί 
υπολογισμοί δεν του δίνουν καθόλου αυτό που ισχυρίζεται ότι παίρνει τελικά. 
Εξαίρεση του παραπάνω κανόνα για την απόσταση e αποτελεί ο Ερμής, λόγω 
του ότι η τροχιά του πλανήτη αυτού παρουσιάζει μεγάλη εκκεντρότητα.
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Η οπισθοδρομική κίνηση των πλανητών με τη Γη στο κέντρο των 
φερουσών παρουσιάζει μεγάλη συμμετρία ως προς την εμφάνιση 
των τόξων οπισθοδρόμησης (α). Αντίθετα, με την απομάκρυνση 
της Γης από το κέντρο η συμμετρία αυτή καταστρέφεται (β), 
αλλά το αποτέλεσμα ταιριάζει καλύτερα στις αστρονομικές 
παρατηρήσεις. Δείχνονται οι πραγματικές θέσεις των τόξων 
οπισθοδρόμησης για τον Αρη ανάμεσα στα χρόνια 1971 - 1984. 
(Από το άρθρο του James Evans 'O n  the function and the 
probable origin of Ptolemy's equant.")

Σχήμα 1.19

Στην ουσία το πτολεμαϊκό σύστημα είναι ένα παιχνίδι με τις γωνίες και τις 
αναλογίες. Γιατί θα πρέπει από τα παραπάνω να έχει γίνει επίσης κατανοητό 
ότι το πτολεμαϊκό σύστημα αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα στον ακριβή 
υπολογισμό της απόστασης ενός πλανήτη από τη Γη, κάτι που είναι δύσκολο 
ακόμη και στο σημερινό ηλιοκεντρικό σύστημα. Το πτολεμαϊκό σύστημα 
αντίθετα εξαρτιόταν κατά πολύ από τον ακριβή καθορισμό διαφόρων 
γωνιακών αποστάσεων. Αρα η γωνία και όχι η απόσταση είναι το σημαντικό 
στοιχείο στο πτολεμαϊκό μοντέλο. Είναι επίσης σημαντικό ότι στο πτολεμαϊκό 
σύστημα οι κινήσεις των ουράνιων σωμάτων, όσο μακριά και αν βρίσκονται
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αυτά, αντιμετωπίζονται με απλές γεωμετρικές σχέσεις, που ισχύουν και εδώ 
κάτω στη Γη, κάτι, άλλωστε, που θα ισχύσει για όλα τα αστρονομικά 
συστήματα έως την αρχή του αιώνα μας. Η αντιμετώπιση αυτή δηλαδή έχει 
μιά παγκοσμιότητα.

Οπως η απαγωγή της Γης (από τον Ιππαρχο) από το κέντρο των 
πλανητικών τροχιών θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην 
ιστορία της αστρονομίας, το ίδιο σημαντικός αν όχι μεγαλύτερος σταθμός 
θεωρείται η εισαγωγή του εξισωτή από τον Πτολεμαίο. Πρόκειται πράγματι 
για μιά από τις καλύτερες στιγμές του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος. Η 
εισαγωγή σε ένα γεωκεντρικό μοντέλο του εξισωτικού σημείου I είναι προφανές 
ότι εξυπηρετεί από την πρακτική πλευρά τον ίδιο σκοπό που εξυπηρετεί σε ένα 
ηλιοκεντρικό μοντέλο η εγκατάλειψη των κυκλικών τροχιών και το πέρασμα 
στις ελλειπτικές τροχιές. Μπορούμε λοιπόν να πούμε με κάποια φαντασία ότι 
αν οι αρχαίοι Ελληνες δεν ήταν για κάποιους, γνωστούς κατά τα άλλα, 
λόγους προσκολλήμένοι στον γεωκεντρισμό, τότε η από μέρους τους 
ανακάλυψη των ελλειπτικών τροχιών θα ήταν ζήτημα χρόνου.

Η εξέταση ποιάς πλανητικής τροχιάς οδήγησε τον Πτολεμαίο στην 
ανακάλυψη του εξισωτή; Στο σημείο αυτό δυό προτάσεις έχουν διατυπωθεί. 
Μερικοί λένε, όπως ο Ο. Neugebauer για παράδειγμα, ότι: ”0  εξισωτής 
αρχίζει να απασχολεί ως έννοια τον Πτολεμαίο στην εξέταση της 
τροχιάς της Αφροδίτης" (History of Ancient Mathematical Astronomy). 
Και στηρίζουν την άποψή τους αυτή στο ότι μόνο για τον πλανήτη αυτόν ο 
Πτολεμαίος κάνει κάποιους συγκεκριμένους υπολογισμούς οι οποίοι 
φαίνεται ότι τον βοηθάνε για να εκτιμήσει την απόσταση e που είναι, όπως 
είδαμε, σημαντική για να βρεθούν κάποια ποσοτικά συμπεράσματα. Αλλοι 
όμως θα αρνηθούν κάτι τέτοιο για πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να τους 
αναφέρουμε εδώ, και θα υποστηρίξουν ότι ο πλανήτης που βασάνισε τον 
Πτολεμαίο και τον ανάγκασε να εισάγει τον εξισωτή ήταν ο ίδιος μ1 αυτόν που 
θα βασάνιζε και τον ίδιο τον Κέπλερ αργότερα. Ο J. Evans θα πει πιό 
συγκεκριμένα στο σημείο αυτό: "Είναι πολύ πιθανόν ότι ο Πτολεμαίος 
οδηγήθηκε στην ανακάλυψη του εξισωτή όταν είχε γαντζωθεί με 
το πρόβλημα του Αρη, με τον πλανήτη δηλαδή που δεκατέσσερις 
αιώνες αργότερα θα τραβούσε την προσοχή και του Κέπλερ." (O n 
the function and the probable origin of Ptolemy's equant)

Βέβαια η εισαγωγή του εξισωτή έφερνε το αστρονομικό σύστημα κάπως 
μακριά από τις Αριστοτελικές αντιλήψεις, όσο κι αν ήταν στηριγμένο σ’ αυτές. 
Γιαυτό και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που, αν και δεν έφεραν αντίρρηση για την 
αποτελεσματικότητά του, έφεραν όμως πολλές και μεγάλες αντιρρήσεις για 
την αισθητική του. Οπως θα σημειώσει πολύ χαρακτηριστικά ο Ο. Gingerich: 
"Ο εξισωτής ειδικά βρήκε αντίθετους τους φιλόσοφους που 
θεωρούσαν τις πλανητικές σφαίρες σαν πραγματικά φυσικά 
αντικείμενα, (η καθεμιά από τις οποίες γύριζε από την κίνηση 
που της έδινε αυτή που ήταν απ* έξω της και η εξώτατη γύριζε 
από την πρώτη κινούσα αιτία), και οι οποίοι ήθελαν να χτίσουν 
ένα μηχανικό μοντέλο του σύμπαντος. Για παράδειγμα, όπως 
σημείωσε ο Μαϊμονίδης, ένας Ιουδαίος επιστήμονας που 
δούλεψε στο Κάιρο και στην Ισπανία τον 12° μ.Χ. αιώνα, ο
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εξισωτής του Κρόνου έπεφτε πάνω στις σφαίρες του Ερμη. Από 
την καθαρή μηχανική άποψη αυτό ήταν αρκετά άγαρμπο. 
Παραπέρα ο εξισωτής καταστρατηγούσε τη φιλοσοφική άποψη 
ότι τα ουράνια σώματα έπρεπε να κινούνται από ένα σύστημα 
τέλειων κύκλων ομοιόμορφα γύρω από το κέντρο τους. Ακόμη 
και η τοποθέτηση της Γης πέρα από το παραπάνω κέντρο 
κρίθηκε από φιλοσοφική άποψη απαράδεκτη." (Islamic Astronomy)

Το  πτολεμαϊκό σύστημα και η διαδοχική τοποθέτηση των πέντε 
γνωστών πλανητών, του Ηλιου και της σελήνης καθώς 
απομακρυνόμαστε από τη Γη. Δείχνεται η φέρουσα κάθε πλανήτη 
όπως w n  ο επίκυκλός του.

Σ χ ή μ α  1.20
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Αξίζει επίσης να αναφέρουμε στο ίδιο ζήτημα και την εξής ενδιαφέρουσα 
άποψη του I. Β. Cohen: "Από τα βιβλία του Π τολεμαίου ε ίνα ι 
καθαρό ότι ο ίδιος δεν απάντησε ποτέ του στο ερώτημα κατά 
πόσο υπήρχαν "όντως" πραγματικοί επίκυκλοι κα ι φέρουσες 
στον ουρανό. Στην πραγματικότητα, φαίνετα ι πιο πιθανόν ότι 
και ο ίδιος πίστευε ότι το σύστημα που εισήγαγε ήταν απλά ένα 
"μοντέλο" του σύμπαντος, και όχι αναγκαστικά η "πραγματική" 
εικόνα, οτιδήποτε μπορεί να σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Δηλαδή 
έφτασε στην εκπλήρωση του Ελληνικού ιδεώδους που ήταν το να 
μπορεί ένας αστρονόμος να προβλέπει τις πλανητικές τροχιές." 
(The birth of a new physics)

Πριν τελειώσουμε την παρουσίαση του πτολεμαϊκού συστήματος θα πρέπει 
να πούμε δυό λόγια για τα μαθηματικά που χρησιμοποίησε ο Πτολεμαίος. 
Σήμερα ξέρουμε ότι τα προβλήματα της πρακτικής αστρονομίας λύνονται με 
την ευρεία χρήση των τριγωνομετρικών συναρτήσεων ημχ, συνχ, εφχ, και σφχ. 
Την εποχή όμως που εργάστηκε ο Πτολεμαίος οι συναρτήσεις αυτές δεν ήταν 
γνωστές. Ετσι ο ίδιος δουλεύει με το μήκος λ της χορδής ενός τόξου χ, όπου 
όπως ξέρουμε συνδέεται με το ημχ μέσα από τη σχέση λ=2ημ(χ/2). Ως μονάδα
μέτρησης των τόξων έπαιρνε το τόξο των 15°, που προκύπτει από την διαίρεση 
της περιφέρειας ενός κύκλου σε 24 ίσα μέρη. Το μήκος της χορδής ενός τόξου 
χρησιμοποιούσε στη σφαρική τριγωνομετρία και ο Ιππαρχος, οποίος είχε 
μάλιστα δώσει και σχετικούς πίνακες.

Οι μοντέρνες τριγωνομετρικές συναρτήσεις θα εισαχθούν τον μεσαίωνα 
στην Ευρώπη από τους Αραβες αστρονόμους, εκτός σπό την συνάρτηση ημχ 
που θα χρησιμοποιηθεί αρχικά από τους Ινδούς, από τους οποίους και την 
πήραν οι Αραβες. Είναι πάντως σημαντικό ότι, όπως έδειξε ο G. J. Toomer to 
1973, οι Ινδικοί πίνακες των ημιτόνων έχουν εξαχθεί απευθείας από τους 
αντίστοιχους πίνακες των χορδών του Ιππαρχου.

Ο Πτολεμαίος έπρεπε επίσης στους διάφορους υπολογισμούς του να 
καταφέρει να βρει μιά έκφραση και αυτού που σήμερα συμβολίζουμε με 
ημ(χ+ψ). Σ’ αυτήν του την προσπάθεια ανακάλυψε το γνωστό "θεώρημα του 
Πτολεμαίου" που μας λέει ότι: "Αν ένα τετράπλευρο ΑΒΓΔ είναι 
εγγεγραμμένο σε κύκλο, τότε το γινόμενο των διαγώνιων του (ΑΓ)χ(ΒΔ) είναι 
ίσο με το γινόμενο των δυό απέναντι πλευρών του (ΑΒ)χ(ΒΔ) ή (ΑΔ)χ(ΒΓ)." 
Γενικά ο Πτολεμαίος ήταν υποχρεωμένος να κάνει πολλούς και πολύπλοκους 
υπολογισμούς με ένα σωρό γεωμετρικά σχήματα, πράγμα που τον έκανε συχνά 
να πονοκεφαλιάζει. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι είναι ο πρώτος που 
χρησιμοποιεί το σύστημα των ορθογώνιων σφαιρικών συντεταγμένων, αυτό 
δηλαδή του γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

Μεναλοα>υία ή avrivoagreac:

Σε σχέση, πάντως, με την αστρονομία και τις αστρονομικές παρατηρήσεις 
έχει αρχίσει να επικρατεί τελευταία μια σύγχυση που έρχεται ν' ανατρέψει 
παλιές και κατασταλαγμένες απόψεις. Κάτι που θα δούμε παρακάτω ότι
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ισχύει και για την περίπτωση του Kepler. Συγκεκριμένα, πολλοί αστρονόμοι ή 
φυσικοί αρχίζουν να ξανακάνουν όλους τους υπολογισμούς που εννοείται ότι 
έκαναν οι παλιοί αστρονόμοι και γενικά να περνάν από μια λεπτή κρησάρα 
όλα τα παλιά μοντέλα, οπότε γεννιούνται μια σειρά από σημαντικά 
ερωτήματα. Στην περίπτωση του Πτολεμαίου πολλοί αστρονόμοι ισχυρίζονται 
ότι είναι μάλλον πιθανόν ότι ο Πτολεμαίος δεν έκανε καμιά προσπάθεια να 
κάνει δικές του παρατηρήσεις και ότι όλοι οι περίφημοι πίνακές του είναι 
αλλουνού. Ακόμη δε παραπέρα τον κατηγορούν ότι ούτε και ο εξισωτής ήταν 
αποκλειστικά δική του ιδέα αλλά την πήρε από τους ηλιοκεντρικούς (!).

Συγκεκριμένα, φαίνεται, μας λένε, ότι μερικές από τις παρατηρήσεις του 
τις "δανείστηκε” από έναν άλλο αρχαίο αστρονόμο, τον Ίππαρχο, χωρίς, 
όμως, να κάνει τον κόπο να το αναφέρει ρητά στα γραφτά του. Αλλες όμιος 
παρατηρήσεις του φαίνεται ότι τις "δανείστηκε", και αυτό είναι το πιό 
σημαντικό, από τους αρχαίους ηλιοκεντρικούς, από τους οποίους όπως είπαμε 
και προηγούμενα λένε οι κατήγοροί του δανείστηκε και την ιδέα του εξισωτή. 
Ετσι, αντί να κάθεται τα βράδυα στο παρατηρητήριό του και να ξενυχτά 
παρακολουθώντας την πορεία των άστρων, ο Πτολεμαίος κάθησε και 
ξενύχτησε εκτιμώντας ποιές θα έπρεπε να ήταν οι θέσεις των άστρων όπως 
αυτές έβγαιναν από τους πίνακες του Ιππαρχου και από μοντέλα που είχαν 
αφήσει οι πριν απ' αυτόν ηλιοκεντρικοί, και τις θέσεις αυτές ανέφερε σαν 
δικές του παρατηρήσεις. Ετσι για τον ήλιο, για παράδειγμα, οι "υποτιθέμενες" 
μετρήσεις του Πτολεμαίου συμφωνούν καταπληκτικά ακόμη και με κάποιες όχι 
και τόσο καλές μετρήσεις που είχε κάνει ο Ιππαρχος αρκετά χρόνια πριν απ' 
αυτόν.

Η κατηγορία της κλοπής από τον Πτολεμαίο των πινάκων του Ιππαρχου 
είναι βέβαια αρκετά παλιά. Τον κατηγόρησαν συγκεκριμένα ότι πήρε απλά τα 
αποτελέσματα του Ιππαρχου και πρόσθεσε σ’ αυτά την μετάπτωση που 
αντιστοιχούσε στα 250 χρόνια που έζησε πριν απ' αυτόν ο Ιππαρχος. Κράτησε 
έτσι αμετάβλητα τα εκλειπτικά πλάτη και πρόσθεσε 2° και 40' στα εκλειπτικά 
μήκη των αστέρων. Το 1925 όμως ο ιστορικός Η. Vogt απέδειξε σε μιά του 
μελέτη ότι οι πίνακες του Πτολεμαίου δεν μπορούν να προκύψουν από μιάν 
απλή αντιγραφή των αντίστοιχων πινάκων του Ιππαρχου και ότι σίγουρα ο 
Πτολεμαίος είχε κάνει και πολύ προσωπική δουλειά. Πρόσφατα όμως οι 
κατηγορίες ξαναφούντωσαν.

Να είναι αλήθεια μιά τόσο σοβαρή κατηγορία για έναν τόσο σπουδαίο 
εκπρόσωπο του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος; Βέβαια ο Πτολεμαίος δεν θα 
μπορέσει ποτέ του ο ίδιος να αντικρούσει τα όσα του καταμαρτυρούν. Τι όμως 
θα μπορούσε να απαντήσει κανένας απο μέρους του; Ισως, ότι στην 
παθιασμένη του προσπάθεια να αποδείξει την πληρότητα του μοντέλου του και 
την αλήθεια των όσων έλεγε "πήρε" και πράγματα που, αν και δεν ανήκαν 
απευθείας σ' αυτόν, ανήκαν όμως στην ευρύτερη Ελληνική παράδοση.

Αν πάντως είναι αλήθεια ότι πολλά από τα στοιχεία του και τις ιδέες του 
τα πήρε από τους αρχαίους ηλιοκεντρικούς, τότε φαίνεται ότι κυρίως αυτός 
και λιγότερο ο Αριστοτέλης άλλαξαν μια φυσιολογική πορεία που είχαν 
ξεκινήσει μερικοί αρχαίοι Ελληνες για την επικράτηση του ηλιοκεντρικού 
συστήματος, και μάλιστα με στοιχεία (όπως ο εξισωτής) που είχαν βρει αυτοί
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οι ίδιοι. Το σίγουρο είναι, οπωσδήποτε, ότι η ιστορία της αστρονομίας έχει να 
χάνει πολύ δουλειά στο σημείο αυτό.

Ο ίδιος βέβαια ο Πτολεμαίος κάνει πολλές αναφορές στον Ιππαρχο (αλλά 
σε κανέναν από τους ηλιοκεντρικούς) και δείχνει όχι μόνον να τον έχει 
διαβάσει καλά αλλά να τον έχει στην κυριολεξία ξεσκονίσει. Του κάνει όμως 
και κάποια κριτική, στο βιβλίο ΙΧ.2 της Αλμαγέστης, γιατί ενώ είχε 
προχωρήσει (ο Ιππαρχος) τόσο πολύ στην κατανόηση των αστρονομικών 
προβλημάτων δεν συνέχισε, όσο ο ίδιος (ο Πτολεμαίος) εκτιμούσε ότι μπορούσε 
να συνεχίσει, για να δώσει ένα ολοκληρωμένο αστρονομικό μοντέλο. Αρκετές 
αναφορές κάνει επίσης ο Πτολεμαίος και στον Απολλώνιο.

Αξίζει όμως να αναφέρουμε μερικά σχόλια από τα οποία φαίνεται γιατί 
δημιουργούνται οι υποψίες που αναφέραμε στα προηγούμενα εναντίον του 
Πτολεμαίου. Ο R. Newton στο βιβλίο του "Ancient Planetary Observations and 
the Validity of Ephimeris Time" κάνοντας εξ αρχής κάποιους υπολογισμούς 
έδειξε ότι σε σχέση με την προσπάθεια του Πτολεμαίου να καθορίσει τις 
παραμέτρους - κλειδιά της θεωρίας του από τις μετρήσεις που, όπως μας λέει, 
έχει κάνει ο ίδιος, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, που δεν μπορεί να περάσει 
απαρατήρητο. Πιο συγκεκριμένα αποδεικνύει ότι: "Η τιμή της παράμερου 
e για την τροχιά του Αρη είναι ίση με e=0.1, όχι με μιά 
χοντρική προσέγγιση αλλά με μιά ακρίβεια εντυπωσιακή, 
δηλαδή έχουμε e=0.10000. Και το ίδιο και για μια σειρά από 
άλλα στοιχεία. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι πιά 
προφανές. Δείχνει αυτό ότι τα αποτελέσματα παράγουν τη 
θεωρία ή το αντίθετο;" Μ' άλλα λόγια ο Πτολεμαίος δεν κάθησε από τις 
(λαθεμένες) παρατηρήσεις του να υπολογίσει τις τιμές των διαφόρων 
παραμέτρων, αλλά έβαλε τις τιμές αυτές ευθύς εξ αρχής.

Πιο φανατικός αντιπτολεμαϊστής ο D. Rawlins θα ισχυριστεί ότι: "Ο  
Πτολεμαίος δεν εφεύρε τον εξισωτή για πολλούς λόγους, πέρα 
από τον προφανή ότι δεν κάνει καμιά μνεία σε ολόκληρη την 
Αλμαγέστη ότι αυτό είναι δική του πρόταση. . . Ο ι
αστρονόμοι, οι φυσικοί και οι μαθηματικοί έχουν μιά πληθώρα 
δεδομένων τους τελευταίους αιώνες και κυρίως την τελευταία 
δεκαετία που δείχνουν ότι ο Πτολεμαίος στην Αλμαγέστη του 
"κατασκεύασε" στο γραφείο του τις παρατηρήσεις του και 
ιδιοποιήθηκε πνευματική ιδιοκτησία προκατόχων του.
. Ο Πτολεμαίος κατασκεύασε κατά το δοκούν όλα τα στοιχεία 
της Αρειανής τροχιάς στη Αλμαγέστη. Ολα τα στοιχεία της 
τροχιάς αυτής είναι έξοχα, ενώ οι υποτιθέμενες παρατηρήσεις 
του Πτολεμαίου που θα στήριζαν τη θεωρία του είναι 
απαράδεκτες. Οταν ένας επιστήμονας παίρνει τη σωστή 
απάντηση από λαθεμένα δεδομένα, είναι λογικό να υποπτεύεσαι 
τις αξιώσεις του. Μιάς και το γεωκεντρικό μοντέλο του 
Πτολεμαίου ήταν από τη φύση του αδύνατον να αναπαραστήσει 
τις θέσεις των πλανητών μπορούμε να στεκόμαστε με 
σκεπτικισμό μπροστά στην ερώτηση που μέχρι σήμερα δεν 
σήκωνε αμφισβήτηση και σύμφωνα με την οποίαν οι 
γεωκεντρικοί παρήγαγαν τις (ακριβείς) παραμέτρους που
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υπεισέρχονται στις τροχιές της Αλμαγέστης. Οι ηλιοκεντρικοί 
είχαν άριστες παρατηρήσεις για τον Αρη και τον ήλιο με τη 
σχεδόν σωστή θεωρία ότι και ο Αρης και η Γη είχαν εξισωτικά 
σημεία. Αργότερα ο γεωκεντρικός Πτολεμαίος οικιοποιήθηκε 
αυτό το υλικό, αλλά έπρεπε να το ξεπλύνει από τον 
ηλιοκεντρισμό μιάς και εργαζόταν για την γεωκεντρική 
θρησκεία του Σέραπη." (Ancient heliocentrists, Ptolemy and the cquant) 

Ειδικά για την Αφροδίτη, ο D. Rawlins αποδεικνύει ότι υπάρχουν 
παρατηρήσεις του Πτολεμαίου τις οποίες είναι αδύνατον να τις έκανε ο ίδιος 
την εποχή που λέει ότι τις έκανε. Αντίθετα και οι παρατηρήσεις αυτές, από τα 
δεδομένα που άφησε πιο συγκεκριμένα ο Ρωμαίος σοφός Πλίνιος ο νεώτερος 
ως προς το πτολεμαϊκό σύστημα, φαίνεται να είναι ’‘παρμένες” από την 
τροχιά που είχαν επεξεργαστεί για τον πλανήτη αυτόν οι Ελληνες 
ηλιοκεντρικοί. Στην τροχιά αυτή οι ηλιοκεντρικοί είχαν βάλει εξισωτικό σημείο 
και έτσι αυτή πλησίαζε πάρα πολύ στην τροχιά που πράγματι διέγραφε ο 
πλανήτης Φαίνεται ότι ο Πτολεμαίος πήρε τα στοιχεία της τροχιάς από τους 
ηλιοκεντρικούς και προσπάθησε να τα προσαρμόσει στο δικό του γεωκεντρικό 
σύστημα, έχοντας και ο ίδιος βέβαια εισάγει ένα εξισωτικό σημείο. Αν 
πάντως τα παραπάνω έχουν κάποια δόση αλήθειας, τότε μας δείχνουν 
περίτρανα το που οδηγείται η επιστημονική έρευνα κάτω από την πίεση ενός 
κατεστημένου, στην προκειμένη περίπτωση του Αιγυπτιακού ιερατείου. Κάτι 
ανάλογο θα συμβεί, άλλωστε, μερικούς αιώνες αργότερα και στην Ευρώπη, 
όταν η επιστήμη θα υποχρεωθεί να ασπάζεται ό,τι ένα άλλο ιερατείο, αυτό της 
Ιερής Εξέτασης τώρα, πίστευε και θεωρούσε σωστό.

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι ακόμη και εκείνοι που δεν 
αμφισβητούν την ανακάλυψη του εξισωτή από τον Πτολεμαίο παρατηρούν ότι 
πράγματι η στάση του σε σχέση με τον τρόπο που τον εισάγει προκαλεί κάποια 
ερωτηματικά. Ετσι βλέπουμε για παράδειγμα τον J. Evans να μας λέει: "Ο 
Πτολεμαίος εισάγει τον εξισωτή στο βιβλίο I X . 5 της 
Αλμαγέστης. Εκεί μας λέει ότι εκτός από τον Ερμη το κέντρο 
της φέρουσας ενός πλανήτη βρίσκεται στο μέσο της απόστασης 
της Γης και του κέντρου της ομαλής κίνησης, χωρίς πάντως να 
δικαιολογεί γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό το απότομο μπάσιμο δεν 
χαρακτηρίζει τον Πτολεμαίο, ο οποίος συνήθως δίνει μάχη για 
να εξηγήσει τους λόγους που τον οδηγούν στην επιλογή του 
μοντέλου του. . . . Ετσι ο Πτολεμαίος δεν μας λέει
πουθενά τον ακριβή τρόπο με τον οποίον έφτασε στην ιδέα του 
εξισωτή, που ήταν ίσως η πιό σημαντική προσωπική του 
συνεισφορά στην αστρονομία. . . . Κάποιοι υπολογισμοί
γίνονται μόνο στον καθορισμό του εξισωτή της Αφροδίτης." (O n 
the function and the probable origin of Ptolemy's equant).

Ως μιά απάντηση στα παραπάνω, πάντως, ο J. Hardorp θα παρατηρήσει: 
"Εάν ο Πτολεμαίος ζούσε σήμερα σίγουρα θα τον απέρριπτε η 
επιστημονική κοινωνία για το έγκλημά του. Αλλά δεν πρέπει να 
πέσουμε στην παγίδα να υποχρεώνουμε τους παλιότερους να 
σκέφτονται όπως και εμείς. . . . Συνήθως κρίνουμε τους
επιστήμονες από τις σωστές τους ενέργειες και όχι από τις



97

λαθεμένες. . . . Και υπάρχουν αρκετά σωστά και
πρωτότυπα στον Πτολεμαίο. Εβαλε όσα συγκέντρωσε σε ένα 
μοντέλο που άντεξε επί 1400 χρόνια.’1 (Ptolemy’s Originality)

Ο ίδιος ο Πτολεμαίος πάντως, διαισθανόμενος ίσως την μελλοντική 
κριτική που θα του γίνει, ζητά συγγνώμη γι' αυτό το γεγονός και, 
δικαιολογώντας αυτή του τη συμπεριφορά, μας λέει ότι: "Αν και μερικά 
πράγματα δίνονται χωρίς απόδειξη αυτό δεν σημαίνει ότι 
στερούνται από κάποια λογική βάση. Αρκεί αυτά που δίνονται μ' 
αυτόν τον τρόπο να συμβαδίζουν στο τέλος με τα φαινόμενα και 
τις παρατηρήσεις". Ετσι αναγνωρίζει ότι οδηγείται στα συμπεράσματά του 
σπρωγμένος από κάποια εσωτερική παρόρμηση ή κάποια διαίσθηση, ακόμη και 
όταν του είναι δύσκολο να τεκμηριώσει ”με το γεωμετρικό τρόπο σκέψης” την 
διαίσθησή του αυτή.

♦

1.12.4 Η πανίδα του κύκλου

Από όσα είπαμε στα προηγούμενα γίνεται σαφές ότι και στον τομέα της 
αστρονομίας οι Ελληνες προσέφεραν πολλά και σημαντικά. Αν καθήσουμε να 
τους κρίνουμε από την καθαρά επιστημονική άποψη, σίγουρα θα πρέπει να 
δώσουμε κάποιο παράσημο στους ηλιοκεντρικούς, αν και όπως είπαμε δεν 
γνωρίζουμε σήμερα ολοκληρωμένες τις απόψεις τους. Οι γεωκεντρικοί από την 
μεριά τους έχουν κάποιο ελαφρυντικό για το ότι ακινητοποιούν τη Γη, γιατί 
έτσι πιστεύουν ότι είναι συνεπείς με το μοντέλο της φυσικής που έχουν στα 
χέρια τους, αυτό του Αριστοτέλη. Αν η Γη βρίσκεται μετέωρη στο διάστημα και 
περιφέρεται γύρω από κάποιο άλλο κέντρο, τότε είναι προφανές ότι τους 
χρειάζεται η εκλεπτυσμένη και δυσνόητη ένοια της δύναμης-από-απόσταση, 
που θα αργήσει ακόμη πολύ να μπει στη φυσική.

Από την άποψη της ολοκληρωμένης επιστημονικής συγκρότησης το μεν 
μοντέλο του Πτολεμαίου είναι το πιο σωστό, το δε μοντέλο του Αριστοτέλη το 
πιο συνεπές. Γιατί μπορεί το τελευταίο να αντιμετωπίζει τρομερά και 
δυσεπίλυτα προβλήματα, αλλά είναι καθ' όλα συνεπές με το αντίστοιχο 
μοντέλο φυσικής που έχει επεξεργαστεί ο μεγάλος Σταγηρίτης. Το αστρονομικό 
μοντέλο του Πτολεμαίου από την άλλη μεριά είναι σωστό όσον αφορά στην 
δυνατότητα των προβλέψεων, αλλά δεν είναι συνεπές με το φυσικό νόμο που 
μας διδάσκει ότι οι πλανήτες πρέπει να διαγράφουν κυκλικές τροχιές μόνο 
γύρω από το κέντρο του σύμπαντος, και τον οποίον νόμο δεν αρνούνται οι 
πτολεμαϊκοί. Είναι προφανές δηλαδή ότι το πτολεμαϊκό μοντέλο ζητάει 
απεγνωσμένα μιά καινούρια φυσική που θα δικαιολογεί τις '’αφύσικες” 
επικυκλοειδείς τροχιές. Βέβαια το σύστημα αυτό με το να κρατά ακίνητη τη Γη 
καταφέρνει να έχει ακόμη κάποια επαφή με την Αριστοτελική φυσική.

Σας φαίνεται μήπως παράξενο που τόσο φωτεινά μυαλά όπως ο 
Αριστοτέλης, ο Ιππαρχος και ο Πτολεμαίος δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από 
το φαύλο κύκλο της κυκλικής τροχιάς; Και παραπέρα μήπως σηκώνεται με 
έκπληξη τα φρύδια σας όταν αναλογίζεστε ότι αυτοί οι ίδιοι επιστήμονες που 
είχαν αναγάγει τη γεωμετρία σε ένα από τα πιό επιφανή εργαλεία των
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ερευνών τους εξάντλησαν όλη τους τη μαεστρία σε ένα και μόνο ένα 
γεωμετρικό σχήμα, τον κύκλο και τα παιδιά του, τις επικυκλοειδείς; Μη 
βιαστείτε πάντως να πείτε, ναι. Αρκεί να σκεφτεί κανένας ότι, όπως θα δούμε 
πιό κάτω, όταν ο Γαλιλαίος έμαθε από τον Κέπλερ ότι οι πλανητικές τροχιές 
έπρεπε να είναι ελλειπτικές (κοντά 1400 χρόνια μετά) γέλασε ειρωνικά και τις 
απέρριψε ασυζητητί. Κι όμως άνθρωποι χωρίς καμιά επιστημονική κατάρτιση 
έβλεπαν ότι το σύστημα των κυκλικών τροχιών ήταν απαράδεκτα πολύπλοκο 
και χρειαζόταν αναθεώρηση. Ετσι, λέγεται ότι όταν ο βασιληάς της Καστίλης 
Αλφόνσος ο X στην προσπάθειά του να μάθει αστρονομία διδάχτηκε το 
πτολεμαϊκό σύστημα αναφώνησε: "Εάν ο παντοδύναμος θεός με είχε 
συμβουλευτεί πριν από την δημιουργία του κόσμου σίγουρα θα 
του είχα συστήσει κάτι πιό απλό.” Αρα δυό πράγματα έπρεπε να 
συμβαίνουν. Η ο Θεός έκανε λάθος που δεν συμβουλεύτηκε έναν τόσο σοφό 
βασιληά, ή ο κύκλος έπρεπε να φύγει.

Επιγραμματικά πάντως μπορούμε να πούμε ότι αν κανένας έμενε 
παγιδευμένος στο δόκανο της κυκλικής τροχιάς, τότε το μοντέλο του 
Πτολεμαίου ήταν το πιό απλό που θα επέτρεπαν οι πλανητικές τροχιές και η 
Ελληνική κουλτούρα. Ο εξισωτής από την άλλη μεριά ήταν ό,τι πιό 
εκλεπτυσμένο μπορούσε να προσφέρει κανένας στο γεωκεντρικό σύστημα. 
Εφτανε το σύστημα αυτό στα όριά του. Καμιά άλλη "έμπνευση” δεν μπορούσε 
να διορθώσει τα σφάλματα του γεωκεντρισμού. Αν και ο εξισωτής δεν 
ικανοποιούσε, τότε ολόκληρο το σύστημα έπρεπε να πεταχτεί.

1.13 Επίλονος

Αν η επιστήμη αρχίζει όπου τελειώνει ο μύθος, τότε αναντίρρητα οι 
αρχαίοι Ελληνες ήταν οι πρώτοι επιστήμονες. Οταν ο Αριστοτέλης καταφέρνει, 
κόντρα σε οποιαδήποτε παράδοση, να διδάξει ότι τα μετεωρολογικά φαινόμενα 
οφείλονται σε καθαρά φυσικά αίτια και μόνο σ’ αυτά, τότε δεν μπορεί παρά 
αυτό να είναι η αρχή της επιστημονικής σκέψης. Γιαυτό και τα παρακάτω 
λόγια είναι κάτι παραπάνω από αληθινά: "Αν οι Ελληνες θριάμβευσαν 
στους βαρβάρους και αν η Ευρώπη, κληρονόμος της Ελληνικής 
σκέψης, δεσπόζει στον κόσμο, είναι γιατί οι άγριοι αγάπησαν τα 
χτυπητά χρώματα και τους θορυβώδεις τόνους απ* τα τύμπανά 
τους, ενώ οι Ελληνες αγάπησαν την νοητική ομορφιά η οποία 
κρύβεται κάτω απ* την αισθησιακή ομορφιά, και το ότι αυτή η 
νοητική ομορφιά είναι που κάνει το πνεύμα σίγουρο και 
δυνατό.** (Η.Poincare, "The Value of Science”).
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Μ Έ Ρ Ο Σ  Β

Π Ε Ρ 1 Μ Ε Ν Ο Ν Τ Α Σ  Τ Η Ν  'ΝΕΑ Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Η *

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

II. 1 Η ασυντόνιστπ οοντίστοα

Καμιά επανάσταση, όπου και αν γίνεται, δεν ξεσπάει απότομα. Πριν από 
αυτή, κάποιες μικρές εστίες δεξιά και αριστερά δείχνουν, σαν προμηνύματα, 
ότι κάτι πρόκειται να γίνει. Η επανάσταση που έφερε ο Νεΰτωνας στη φυσική 
είχε τρεις τέτοιες εστίες. Τον Κοπέρνικο, τον Κέπλερ και τον Γαλιλαίο. Οι 
τρεις αυτοί επιστήμονες γίνονται έτσι οι προάγγελοι της νέας αντίληψης που 
θα επικρατήσει στη φυσική, της "Νέας Επιστήμης", όπως την ονόμασε ο 
Γαλιλαίος.

Αλλά και γύρω από τις τρεις αυτές εστίες, άλλες πιο μικρές σιγοκαίνε. 
Είναι αυτές που ανάβουν καθώς το ανθρώπινο πνεύμα, ανήσυχο και

ι
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ερευνητικό, αναζητά και δοκιμάζει κάθε πιθανή διέξοδο στα προβλήματα που 
συναντά, αποφασισμένο στην προσπάθειά του αυτή να γκρεμίσει κάθε λογής 
εμπόδιο. Ακόμα και αν το εμπόδιο αυτό είναι το φαινομενικά απόρθητο 
κάστρο της Αριστοτελικής φυσικής. Βέβαια, το παραπάνω κάστρο δεν θα πέσει 
με τις "πέτρες" που εκσφενδονίζουν εναντίον του οι μικροί αυτοί προάγγελοι 
της επανάστασης. Μέχρι να φανεί αυτός που κατέχει τον "πολιορκητικό κριό" 
και να σπάσει τις πόρτες χρειάζεται πολύ δουλειά. Κάποιος, όμως, θα πρέπει 
να προειτοιμάσει το έδαφος για όλα αυτά. Κι' αυτό είναι τοσο σημαντικό 
καμιά φορά όσο και το ίδιο το πάρσιμο του κάστρου.

Ο A. Koesler στο βιβλίο του "Οι υπνοβάτες" έχει περιγράφει με τον πιο 
παραστατικό τρόπο αυτό που συμβαίνει πριν από κάθε επανάσταση της 
φυσικής. Έτσι, μας λέει, πριν από κάθε τέτοια επανάσταση υπάρχει μια σειρά 
από μικρούς επαναστάτες, οι οποίοι ασύνδετοι τις περισσότερες φορές μεταξύ 
τους πιάνουν και επεξεργάζονται μικρά θέματα, προμηνύοντας το μεγάλο 
βήμα που θ' ακολουθήσει. Όλοι αυτοί οι μικροί προφήτες μοιάζουν με τα μέλη 
μιας ορχήστρας πριν την είσοδο του μαέστρου. Καθένας τους κουρδίζει το 
μουσικό του όργανο ή παίζει κάποιο θέμα, από το κομμάτι που είναι στο 
πρόγραμμα, για να "ζεσταθεί", χωρίς να δίνει προσοχή στο τι παίζει κάποιο 
άλλο μέλος, αφοσιωμένος μόνο στο δικό του όργανο και σε τίποτ' άλλο. Το 
μόνο που ακούγεται τότε από την ορχήστρα είναι κάτι χωρίς ρυθμό και 
αρμονία, ένας ενοχλητικός θόρυβος. Αυτά έως τη στιγμή που θα μπεί ο 
μαέστρος και θα χτυπήσει μιά δυό φορές τη μπαγκέτα του πάνω στο αναλόγιο. 
Τότε όλοι σταματούν και από κεί και πέρα αρχίζει ο συντονισμός, ο ρυθμός 
και η αρμονία. Με την καθοδήγηση του μαέστρου-φυσικού κάθε μικρός 
προφήτης παίρνει τη, θέση που του πρέπει και όλες μαζί οι προφητείες 
συνθέτουν τη νέα επαναστατική θεωρία. Ο Νεύτωνας ήταν ένας τέτοιος 
μεγάλος μαέστρος. Μέχρις ότου να έρθει όμως ο μεγάλος αυτός μαέστρος η 
φυσική γνώρισε μιά μεγάλη περίοδο αναμονής. Εδώ θα δώσουμε κάποια 
στοιχεία της αναμονής αυτής.

Ο ρόλος, όμως, του μαέστρου δεν είναι μόνο να συντονίσει τα όργανα της 
ορχήστρας μεταξύ τους αλλά και να διώξει απ' αυτήν τον κάθε παράφωνο. 
Και όσο κι' αν φαίνεται παράξενο οι παράφωνοι στην ορχήστρα της φυσικής 
ήταν την εποχή εκείνη οι φιλόσοφοι. Οι φιλόσοφοι που θεωρούσαν τη μελέτη 
της φύσης δικό τους χτήμα, και εφάρμοζαν στη μελέτη τους αυτή τη λαθεμένη 
Αριστοτελική συνταγή. Το αγκάλιασμα αυτό της φυσικής από την φιλοσοφία 
ήταν αναπόφευκτο να φέρει ασφυξία στην πρώτη. Δεν θάταν λοιπόν υπερβολή 
αν λέγαμε ότι, πέρα από την έλλειψη συντονισμού, η φιλοσοφία δρούσε πάνω 
στα μέλη της ορχήστρας των πρώτων φυσικών σαν ένας μεγάλος θόρυβος που 
εμπόδιζε το ένα μέλος να ακούσει τι παίζει το άλλο. Η αιχμαλωσία της 
Φυσικής από τη Φιλοσοφία έπρεπε να τελειώσει.

Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης του χριστιανισμού τα χρόνια που 
ακολουθούν και του καθοριστικού ρόλου που έπαιζε η καθολική εκκλησία στην 
ανάπτυξη της επιστήμης, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι οι φυσικοί των πρώτων 
χρόνων-της νέας επιστήμης (που κανένας τους δεν είναι ξεκάθαρα άθεος) 
νοιώθουν αρκετά ευχαριστημένοι αν μπορούν να γνωρίσουν καλά το πάνω- 
πάνω του φυσικού κόσμου, ν' αποκτήσουν μια καλή εικόνα της επιφάνειας των 
φαινομένων. Η βαθύτερη ουσία, οι πρώτες αρχές, και όλα τα παρόμοια.
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θεωρούνται ότι είναι χωράφια ξένα προς τη φυσική και το σκοπό της. Η 
απάντηση στα ερωτήματα που είναι σχετικά μ’ αυτά, πιστεύουν ότι έχει δοθεί 
από τη θεολογία και κανένας δεν τα θίγει άμεσα. Αρκετούς αιώνες αργότερα, 
άλλωστε, η κατάσταση έχει πολύ λίγο αλλάξει.

ΙΙ.2. Οι ποώτοι μικροί προφήτες της νέας επιστήαης - Η αεσαιωνικύ ωυσική

Στα προηγούμενα είπαμε ότι επί 2000 σχεδόν χρόνια η φυσική του 
Αριστοτέλη έμεινε ανέπαφη, εκτός από μερικές σκόρπιες φωνές που τάραξαν 
κατά καιρούς την ηρεμία της Μετά τη σταδιακή εξαφάνιση του Ελληνικού 
πολιτισμού και του διάδοχού του Ρωμαϊκού όπως και των αξιών που πάνω 
τους στηρίχτηκαν, η Ευρώπη μπαίνει σε μιά περίοδο, τον μεσαίωνα, πο\) το 
όνομά του έχει επικρατήσει να σημαίνει ό,τι πιό οπισθοδρομικό και πιό 
αντιεπιστημονικό. Οπως, όμως, συμβαίνει πάντοτε, μετά το σκοτάδι έρχεται το 
φως. Και το φως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Αναγέννηση. Μιά εποχή 
όπου φωτεινά και θαρραλέα μυαλά βάζουν τις βάσεις για το καινούριο 
ξεκίνημα.

Οπως πολύ χαρακτηριστικά θα γράψει ο X. Θεοδωρίδης: "Στα χρόνια 
που ακολούθησαν το γκρέμισμα του αρχαίου κόσμου κυριαρχούν 
οι τάσεις, που φανερώθηκαν στους τελευτα ίους α ιώ νες της 
Ρώμης. Μέσα στη φεουδαρχία, που βλάστησε από τα συντρίμμια 
του ελληνορω μαϊκού κόσμου και αφού κυρ ιά ρχησαν φυλές 
άγουρες διανοητικά, το πνεύμα έχασε το αντρίκιο του σφρίγος, 
το λογικό χαλάρω σε και βύθισε μέσα στη θολούρα του 
συναισθηματισμού και της φαντασίας. Η διάνοια ξεγυμνωμένη 
από την ελληνική πολυμορφία συμμαζεύεται γύρω στο ηθικό 
πρόβλημα, που τώρα προβάλει με ιδια ίτερη μορφή, σαν ανάγκη 
γ ια  αγνότητα και αγιοσύνη, σα φόβος από την αμ αρτία , τη 
σαρκική αμαρτία πρώτα, και τη σωτηρία του ο άνθρωπος τη 
ζητάει σ' ένα σταθερό δόγμα, στη διδασκαλία της Εκκλησίας και 
μέσα στη χριστιανική κοινότητα. . . . Στην αρχή των νέων
χρόνων (δηλαδή στην Αναγέννηση) καινούριο ξύπνημα και νέα 
λαχτάρα για  μάθηση και γνώση. Ομοιες είναι και οι αφορμές με 
εκείνες που γνωρίσαμε στην παλιά Ιωνία. Η αστική τάξη που 
δυνάμωσε με την οικονομική ανάπτυξη γυρεύει, όπως ο δήμος 
στην αρχαιότητα, διαφορετική μόρφωση. Τέχνη και λογοτεχνία  
παίρνουν κοσμικό χαρακτήρα και παράλληλα μεστώνει η φυσική 
επιστήμη, που με τις επιτυχίες της κερδίζει ολοένα κύρος και 
υπόληψη. . . . Πολλοί ζητούν να απαντήσουν στα
ερωτήματα που βάζει η εποχή αφήνοντας ελεύθερη τη φαντασία 
και στις τολμηρές τους συνθέσεις ανακατώνουν πορίσματα της 
νεογέννη τη ς επ ισ τή μ η ς με π α ρ α σ τά σ ε ις  μ εσ α ιω ν ικ ές . Η 
Αναγέννηση έχει τους φυσικούς της φιλόσοφους, τις τολμηρές 
και περ ίεργες κοσμοερμηνείες, τους φαντασιοκόπους και τους 
μυστικούς της (C am panella, C usanus, B runo, Bohm e κ.λ.π.)
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Αλλοι αντίθετα ζητούνε να σβήσουν τον πόθο αυτό στη φυσική 
επιστήμη που για πολλούς σοφούς της εποχής ήταν η μόνη 
επιστήμη (Κοπέρνικος, Γαλιλαίος, Κέπλερ)." (Εισαγωγή στη 
φιλοσοφία)

Την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η μεσσιανική φυσική απέδωσε κατά 
τον καλύτερο τρόπο ένας ιστορικός της φυσικής, ο καθηγητής Α.Ν.Whitehead, 
λέγοντας: "Το 1500 η Ευρώπη του μεσαίωνα γνώριζε πιο λίγα για 
τη φυσική ακόμη και απ’ όσα γνώριζε ο Αρχιμήδης, που πέθανε 
το 212 π.Χ.". (The Principles of Natural Knowledge).

Οι αντιρρήσεις, όμως, κατά της Αριστοτελικής φυσικής υπήρξαν, όπα)ς 
είπαμε. Για λόγους ιστορικής συνέχειας και πληρότητας θ’ αναφέρουμε τώρα 
στο σημείο αυτό τις φωνές των μικρών, έστω, αυτών οραματιστών. (Μικρών 
βέβαια όσον αφορά στη συνεισφορά τους στη φυσική.) Κι' αυτό ανεξάρτητα από 
το ότι η ασυντόνιστη ορχήστρα τους δεν μπόρεσε να δώσει μια συγκεκριμένη 
μουσική αρμονία. Τους έλειπαν τόσα πολλά για κάτι τέτοιο.

Όλοι, όσων τα ονόματα θ’ αναφερθούν στη συνέχεια, αποτελούν ένα 
σύνολο από επιστήμονες που στέκονται στη μεταβατική καμπή ανάμεσα στην 
παλιά από τη μια πλευρά και την νέα επιστήμη από την άλλη. Είναι οι ακόμα 
πιο μικροί προφήτες που προετοιμάζουν το έδαφος για τους κάπως 
μεγαλύτερους που θ' αναλάβουν να σηκώσουν το πιό πολύ βάρος. Κανένας 
από αυτούς δεν δίνει κάποιες ολοκληρωμένες απόψεις, αλλά τις περισσότερες 
φορές ο ένας συμπληρώνει τον άλλο, και αυτό πάλι γίνεται σε πολύ μικρά 
τμήματα της νέας επιστήμης. Αλλωστε, μετά το τέλος μιάς σημαντικής 
προσπάθειας και πριν την εμφάνιση της επόμενης, τα ενδιάμεσα χρόνια 
διακρίνονται από κάποιες άγαρμπες, άχαρες και άγουρες προσπάθειες για να 
προσεγγιστεί η αλήθεια των προβλημάτων που απασχολούν τον άνθρωπο.

Πριν συνεχίσουμε θα πρέπει να αναφέρουμε ότι γύρω από το ρόλο που 
έπαιξε ο μεσαίωνας στην ανάπτυξη της φυσικής υπάρχουν πολλές και 
αντίθετες μεταξύ τους απόψεις. Υπάρχουν ιστορικοί που ισχυρίζονται ότι 
ανάμεσα στον Αριστοτέλη και το Γαλιλαίο υπάρχει ένα (ανεξήγητο;) χάσμα 
2000 χρόνων, από οποιαδήποτε οπτική γωνία και αν το δει κανένας. Ετσι, 
σύμφωνα με αυτούς φαίνεται σαν η επανάσταση που έφερε τη φυσική του 
δέκατου έβδομου αιώνα να προήλθε από το τίποτα, να μην είχε γονείς που την 
ανέθρεψαν και τη μεγάλωσαν σιγά σιγά έως ότου ανδρωθεί. Υπάρχουν, όμως, 
και άλλοι που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει τίποτα στη φυσική που να μην έχει 
το παρελθόν του, και ένα τέτοιο παρελθόν, κρυμμένο στο μεσαίωνα, έχει και η 
Νευτώνεια επανάσταση. Η απάντηση στα παραπάνω δεν είναι και τόσο 
εύκολη. Βέβαια οι μεσαιωνικοί φυσικοί και οι προσπάθειές τους υπήρξαν, και 
αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Τι ήταν, όμως, αυτοί; Απόγονοι 
των Αριστοτελικών απόψεων που έσβυναν με την πάροδο του χρόνου, ή 
πρόγονοι του καινούριου που ανέτελε; Ο αναγνώστης, με σκοπό να σχηματίσει 
μιά ολοκληρωμένη εικόνα, παραπέμπεται σε μιά σειρά αξιόλογα βιβλία που 
ασχολούνται με το θέμα αυτό γραμμένα από τους Duhem, Maier, Clagett, 
Grant. *

Τέσσερα ήταν τα βασικά ερωτήματα τα οποία απασχόλησαν όλους τους 
φυσικούς μετά τον Αριστοτέλη και πριν τον Νεύτωνα.
1. Ισχύει η Αριστοτελική σχέση (1.2) για την κίνηση ή πρέπει να αντικατασταθεί;
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2. Με ποιόν τρόπο μεταβιβάζονται οι δυνάμεις σε ένα σώμα ώστε να 
προκαλέσουν την κίνησή του;
3. Υπάρχει το κενό, και εάν ναι, ποιά είναι η κίνηση ενός σώματος σ' αυτό;
4. Ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στο Θεό και στους νόμους που διέπουν το 
φυσικό κόσμο;

Οπως είναι προφανές, το πρώτο ερώτημα έχει άμεση σχέση με την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της αδράνειας, που βασάνισε αρκετά τους 
φυσικούς μέχρι τον ερχομό του Νεύτωνα. Στο σημείο αυτό, παρ’ ότι έγιναν 
κάποιες προσπάθειες να ξεπεραστεί η Αριστοτελική σχέση (1.2), εντούτοις το 
βασικό και ατράνταχτο για πολλά χρόνια δόγμα ήταν ότι: "Omne quo 
movetur ab alio movetur". Δηλαδή "ο,τιδήποτε κινείται, κινείται 
από κάτι άλλο." Στο βαθμό δε που η λαθεμένη αυτή άποψη δεν μπορούσε 
να ξεπεραστεί, ήταν επόμενο να υπάρχει ένας φαύλος κύκλος σε όλες τις 
προσπάθειες που# καταβάλλονταν. Σε σχέση με τον τρόπο που οι διάφορες 
δυνάμεις δρούσαν πάνω σε ένα σώμα τα ερωτήματα ήταν και πολλά και 
βασανιστικά. Εάν το αντικείμενο μελέτης ήταν ένα έμψυχο όν ή ένα υλικό 
σώμα που εκτελούσε μιά "φυσική" κίνηση τα πράγματα ήταν απλά. Η κίνηση 
γινόταν για τους λόγους που είχε αναλύσει ο Αριστοτέλης. Εάν, όμως, η 
κίνηση του υλικού σώματος ήταν βίαιη με ποιόν τρόπο δρούσε μιά δύναμη 
πάνω σ’ αυτό; Μεγάλος επίσης πονοκέφαλος αποδείχτηκε ότι ήταν και το 
πρόβλημα που αναφερόταν στο κατά πόσο η κίνηση στο κενό έπρεπε να είναι 
στιγμιαία ή όχι (distantia terminorum ή incompossibilitas terminorum). Οπως 
θα δούμε δε η ύπαρξη του κενού και ο νόμος της αδράνειας ήταν 
αλληλένδετοι. Τέλος, για να κατανοήσει κανένας για ποιό λόγο θα έπρεπε σε 
όλα τα παραπάνω να μπλέκεται και ο Θεός θα του υπενθυμίσουμε ότι είμαστε 
στον μεσαίωνα.

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τόσο κατά τους Αλεξανδρεινούς 
χρόνους, όσο και κατά τους Βυζαντινούς, αρκετοί αρχίζουν να κάνουν κριτική 
στο έργο και τα λεγάμενα του Αριστοτέλη, χωρίς, βέβαια, να προχωράνε σε 
βάθος την κριτική τους. Ενας απ’ αυτούς είναι γύρω στον 6° μ. X. αιώνα ο 
Ιωάννης ο Φιλόπονος ή Ιωάννης ο Γραμματικός, ένας νεοπλατωνικός λόγιος 
του Βυζαντίου. Ο Ιωάννης Φιλόπονος γεννήθηκε και έδρασε στην Αλεξάνδρεια 
την εποχή που αυτοκράτορας του Βυζάντιου ήταν ο Ιουστινιανός και 
δημοσίευσε ένα έργο με τίτλο: "Σχόλια στη Φυσική του Αριστοτέλη". Αν και 
αντιαριστοτελικός πάντως παίρνει αρκετά στοιχεία από την Αριστοτελική 
διδασκαλία, εισάγοντας δε μερικά από τα στοιχεία αυτά στον Χριστιανισμό 
υποκίνησε τη δημιουργία της λεγάμενης "τριθεϊστικής αίρεσης". Το έργο του 
Φιλόπονου κυκλοφόρησε στην Ευρώπη το 1535 στα Ελληνικά και το 1542 
μεταφρασμένο στα Αατινικά.

Ισως είναι ο πρώτος που γράφει ότι η άποψη του Αριστοτέλη για την πτώση 
των σωμάτων μέσα στο πεδίο βαρύτητας είναι λαθεμένη. Συγκεκριμένα, 
φαίνεται ότι καταφέρνει να εκτελέσει κάποια πειράματα και διαπιστώνει ότι ο 
χρόνος πτώσης δυο σωμάτων με διαφορετικό βάρος είναι σχεδόν ο ίδιος. 
Κάνοντας αυτή την παρατήρηση, όμως, (την τόσο σημαντική) σταματά χωρίς 
να προχωρήσει παρακάτω. Ο Ιωάννης ο Φιλόπονος θεωρεί επίσης ότι στη 
θέση της λαθεμένης σχέσης (1-2) που δίνει ο Αριστοτέλης θα πρέπει να ισχύει η 
σχέση
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ν * (F - A) ( H . l )

όπου υ η ταχύτητα του κινητού, F η δύναμη που το κινεί (η φυσική του τάση 
δηλαδή) και Α η αντίσταση που ασκείται πάνω του. Για τις απόψεις του 
Αριστοτέλη ο Φιλόπονος θα πει πιο συγκεκριμένα: "Αυτές είναι τελείως 
λαθεμένες, και αυτή η θέση μπορεί να επιβεβαιωθεί από την 
παρατήρηση περισσότερο από κάθε λεκτικό επιχείρημα. Ετσι, αν 
αφήσουμε όυο σώματα να πέσουν από το ίδιο ύψος, και το ένα 
σώμα είναι πιο βαρύ από το άλλο, τότε θα παρατηρήσουμε ότι ο 
λόγος των χρόνων που χρειάζονται για να φτάσουν στο έδαφος 
δεν εξαρτιέται καθόλου από τον λόγο του βάρους τους, αλλά ότι 
η διαφορά στην πτώση τους είναι πολύ μικρή", (Μ .R.Cohen and
I.E.Drabkin, A source book in Greek science).

Η καινούρια σχέση που εισάγει τώρα ο Φιλόπονος επιτρέπει την ύπαρξη 
του κενού. Πράγματι ο ίδιος μας λέει ότι ένα σώμα μπορεί να κινείται στο 
κενό και η ταχύτητα που αποκτά σ' αυτό είναι ανάλογη της δύναμης F που δρά 
πάνω του (μιάς και Α=0) και όχι άπειρη. Απλά η ύπαρξη ενός μέσου που 
πραβάλλει αντίσταση κάνει την κίνηση του σώματος πιό δύσκολη. Μάλιστα 
φτάνει σ' αυτό το συμπέρασμα με τον εξής συλλογισμό. Ας υποθέσουμε, μας 
λέει, ότι ένα σώμα πέφτει μέσα σε νερό από κάποιο ύψος και η πτώση του 
διαρκεί 1 ώρα. Είναι προφανές τώρα ότι αν αφήσουμε το σώμα να πέσει από 
το ίδιο ύψος στον αέρα ο χρόνος πτώσης θα μειωθεί σημαντικά. Αραιώνουμε 
στη συνέχεια τον αέρα και ρίχνουμε το σώμα και πάλι από το ίδιο ύψος. Θα 
πρέπει να παρατηρήσουμε τότε ότι ο χρόνος πτώσης θα μειωθεί. Συνεχίζοντας 
δε να αραιώνουμε τον αέρα θα παρατηρούμε συνεχή μείωση του χρόνου 
πτώσης, μέχρις ότου όταν δεν υπάρχει καθόλου αέρας αλλά κενός χώρος ο 
χρόνος πτώσης θα πάρει μιά συγκεκριμένη τιμή διάφορη από το μηδέν. 
Σύμφωνα με τα δικά του λόγια: "Αν θεωρήσουμε ένα σώμα που 
διανύει την απόσταση ενός σταδίου στον αέρα, και το σώμα δεν 
βρίσκεται στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής ταυτόχρονα 
την ίδια στιγμή, θα απαιτηθεί ένας συγκεκριμένος χρόνος για το 
σώμα να πάει από την αρχή στο τέλος, και αυτό ισχύει ακόμη 
και αν το σώμα κινείται στο κενό."

Μιάς, όμως, και δέχεται την ύπαρξη του κενού θα πρέπει να απαντήσει 
και στο ερώτημα: πως είναι η πτώση των σωμάτων σ’ αυτό;. Εχοντας 
περιγράψει τόσο καλά την πτώση των σωμάτων στον αέρα θα περίμενε 
κανένας ότι δεν θα αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα με το κενό. ΚΓ όμως. Η 
ταχύτητα με την οποίαν ένα σώμα πέφτει στο κενό, μας λέει, είναι ανάλογη 
του βάρους του: "Το βάρος λοιπόν είναι η πραγματική αιτία της 
προς τα κάτω κίνησης, όπως ο ίδιος ο Αριστοτέλης έχει 
αποδείξει. Αφού έτσι έχουν τα πράγματα, εάν μερικά σώματα 
πρέπει' να διανύσουν μιά απόσταση στο κενό, όπου δεν υπάρχει 
τίποτα για να εμποδίσει την κίνηση, και μιάς και η αιτία της 
κίνησης διαφέρει από σώμα σε σώμα, οι ταχύτητες που θα 
αποκτήσουν θα είναι διαφορετικές, ακόμη και μέσα στο κενό."
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Αρα στο κενό το πιό βαρύ σώμα πέφτει γρηγορότερα και η ισόχρονη πτώση των 
σωμάτων στον αέρα οφείλεται στην ύπαρξη του μέσου, δηλαδή του αέρα. Τι να 
πει κανένας; Λες και κάποια υπερφυσική δύναμη εμπόδιζε όλους αυτούς τους 
ανθρώπους αφού έκαναν το πρώτο βήμα να συνεχίσουν να κάνουν και το 
δεύτερο. Και όχι μόνον αυτό, αλλά τα σφάλματα του δευτέρου βήματος ήταν 
τόσο τραγικά όσο θετικές ήταν οι κατακτήσεις του πρώτου. Στη συνέχεια δε 
αυτό θα επιβεβαιωθεί πολλές φορές.

Ο Φιλόπονος κριτικάρει και την άποψη του Αριστοτέλη για τον τρόπο που 
μεταδίδεται η δύναμη σε ένα σώμα που βάλεται μέσα στο πεδίο βαρύτητας. 
Δεν μπορεί το μέσο, μας λέει, να είναι αυτό που μεταφέρει τη δύναμη πάνω 
στο σώμα, γιατί τότε ο αέρας θα πρέπει να κάνει τρεις διαφορετικές κινήσεις. 
Να σπρώχνει το σώμα προς τα εμπρός, να κινηθεί γρήγορα προς τα πίσω για 
να μην δημιουργηθεί κενό, και να φεύγει μπροστά από το σώμα για να περάσει 
αυτό. Σύμφωνα μ^το  Φιλόπονο η δύναμη που δόθηκε αρχικά στο σώμα 
παραμένει πάνω σ’ αυτό και εξασθενεί σιγά σιγά. Το μέσο επομένως δεν παίζει 
κανένα ρόλο και όλες οι δυνάμεις βρίσκονται πάνω στο σώμα. Η έννοια της 
"παραμένουσας δύναμης” που εξασθενεί σε ένα σώμα που έχασε την επαφή 
του με το αίτιο που αρχικά του προκάλεσε την κίνηση θα έχει, όπως θα δούμε, 
πολύ μεγάλη επίδραση σε όλους τους φυσικούς μέχρι την εποχή του Γαλιλαίου. 
Είναι δε σημαντικό ότι με την "παραμένουσα δύναμη” ρίχνονται τα πρώτα 
ψήγματα του νόμου διατήρησης της ορμής.

Στη συνέχεια, όπως θα δούμε ότι συνέβη και με την αστρονομία, η γνώση 
και η έρευνα περνά στα χέρια των Αράβων κατακτητών της Ευρώπης. Γύρω 
στο δέκατο αιώνα εμφανίζονται οι Yahya ibn Adi και Avicena, οι οποίοι είναι 
αρκετά επηρεασμένοι μπό τις εργασίες του Φιλόπονου, κυρίως στο ζήτημα της 
δύναμης που παραμένει πάνω σε ένα σώμα καθώς αυτό κινείται. Στην 
παραμένουσα αυτή δύναμη έδωσαν μάλιστα το αραβικό όνομα "mail”. Ας 
δούμε τι λέει ο ίδιος ο Avicena: "Για την περίπτωση που έχουμε βίαιη 
κίνηση και το σώμα που βάλεται έχει αποχωριστεί από αυτό που 
αρχικά το σπρώχνει, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις από 
διάφορους συγγραφείς. Υπάρχουν μερικοί που υποστηρίζουν ότι 
η δύναμη ασκείται από τον αέρα στο πίσω μέρος του σώματος. 
Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι αυτός που αρχικά σπρώχνει το 
σώμα σπρώχνει ταυτόχρονα και τον αέρα. Επειδή όμως ο αέρας 
είναι πιό αραιός σπρώχνεται με μεγαλύτερη ταχύτητα προς τα 
εμπρός και παρασέρνει στην κίνησή του αυτή και αυτό που έχει 
τοποθετηθεί σ' αυτόν. Και υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι η 
αιτία μεταβιβάστηκε από το αίτιο που αρχικά προκάλεσε την 
κίνηση στο κινητό, και περαμένει για κάμποσο χρόνο σ’ αυτό 
μέχρις ότου εξαφανιστεί από την αντίθετη δύναμη που 
παρεμβάλει το μέσο. Και καθώς η δύναμη εξασθενεί στο κινητό 
έτσι η φυσική του τάση και η δύναμη της τριβής παίρνουν το 
πάνω χέρι κάι το κινητό περνάει στη φυσική του κίνηση." Ε ίν α ι 
εντυπωσιακό, όμως, ότι, όπως και ο Αριστοτέλης, ο Avicena απορρίπτει την 
ύπαρξη του κενού, γιατί εκεί η κίνηση ενός σώματος δεν θα είχε καμιά 
αντίσταση και εφ' όσον άρχιζε θα διετηρείτο επ' άπειρον. Μας λέει 
συγκεκριμένα: "Εάν η βίαιη κίνηση της πέτρας που την πετάξαμε
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με μιά δύναμη γίνει στο κενό, τότε αυτή θα συνεχιστεί χωρίς 
διακοπή και χωρίς ελάττωση." Ακριβώς, λοιπόν, όπο)ς και ο 
Αριστοτέλης, απορρίπτει την ύπαρξη του κενού με τα (σωστά) επιχειρήματα της 
Νευτώνειας φυσικής.

Εναν αιώνα αργότερα εμφανίζεται επίσης ένας άλλος Αραβας, ο Abu’ I- 
Barakat, ο οποίος, όμως, στην ουσία ξαναδιατυπ(όνει τις απόψεις του 
Φιλόπονου. Εδωσε πάντως μιά παραπέρα, κάπως πιό ποσοτική, εξήγηση της 
επιταχυνόμενης κίνησης στην ελεύθερη πτώση, λέγοντας ότι καθιυς η "ορμή” 
που έδωσε αρχικά στο σώμα αυτός που το πέταξε εξεσθανεί, ενο> η "φυσική 
ορμή" παραμένει σταθερή, η μεταξύ τους διαφορά αυξάνει και οδηγούμαστε σε 
μιά επιταχυνόμενη κίνηση. Με το έργο του Φιλόπονου ασχολείται και ο 
Ισπανό- Αραβας Avempace (1106-1138). Οπως και ο Φιλόπονος, έτσι κι' αυτός 
δέχεται τη σχέση (ΙΙ.2) για την κίνηση ενός σώματος, όπως και την ύπαρξη του 
κενού. Μάλιστα λέει ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα κίνησης στο κενό είναι οι 
τροχιές των πλανητών, των οποίων η ταχύτητα δεν είναι άπειρη.

Μεγάλη επίδραση την ίδια εποχή ασκεί επίσης στην ίδια περιοχή 
(Ισπανία) και ο περίφημος ιατροφιλόσοφος και ερμηνευτής των έργων του 
Αριστοτέλη Ibn Rushd, ή, γνωστός με το εκλατινισμένο του όνομα, Αβερόης. 
Στα σχόλιά του για το έργο του Αριστοτέλη υπεραμύνεται των απόψεων του 
μεγάλου φιλόσοφου και αντιδρά σε όσες προσπάθειες γίνονται για να 
διορθωθεί το έργο του. Μας λέει συγκεκριμένα ότι η "φύση" των σωμάτων που 
έχουν βάρος δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την ύλη των σωμάτων αυτών, και 
έτσι είναι λάθος να ισχυριζόμαστε ότι υπάρχει αφ' ενός μεν κάτι που κινεί ένα 
σώμα και αφ' ετέρου η ύλη του σώματος που κινείται. Αρα η τάση για κίνηση 
ενυπάρχει ταυτόχρονα με την ύλη του σώματος και το σώμα διαγράφει τις 
"φυσικές" τροχιές της Αριστοτελικής φυσικής. Ο Αβερόης δέχεται ότι η μόνη 
σχέση που περιγράφει σωστά την κίνηση είναι η (1.2) και καμιά άλλη. 
Απορρίπτει επίσης την ύπαρξη του κενού με το επιχείρημα ότι είναι 
απαράδεκτο να μιλάμε για κάτι που δεν μπορεί να παρατηρηθεί. Ετσι, μας 
λέει: ’Μιά πέτρα είναι γνωστό ότι πέφτει πιό γρήγορα στον αέρα
απ' ότι στο νερό. Και αυτό συμβαίνει γιατί η αντίσταση του 
νερού είναι μεγαλύτερη από την αντίσταση του αέρα. Είναι 
λογικό, επομένως, να συμπεράνει κανένας ότι στο κενό που δεν 
υπάρχει καθόλου αντίσταση η πέτρα θα πέσει στιγμιαία.
. Η κίνηση υπάρχει μόνον εφ? όσον υπάρχει το μέσο που 
αντιστέκεται σ' αυτή. . . . Εάν δεν υπάρχει αντίσταση, πώς
μπορεί να υπάρξει κίνηση εκτός από τη στιγμιαία;" Σημειώστε ότι ο 
Φιλόπονος με ένα σχεδόν όμοιο νοητό πείραμα είχε καταλήξει στην ύπαρξη του 
κενού και στην μη στιγμιαία κίνηση σ' αυτό. Οποιος, λοιπόν, δεν εκτελούσε 
πειράματα αλλά απλά τα φανταζότανε κατέληγε όπου ήθελε.

Ερευνες πάνω στον τρόπο με τον οποίον παραμένει ή όχι μιά δύναμη 
πάνω σε ένα σώμα που βάλεται στο πεδίο βαρύτητας έκαναν στη συνέχεια ο 
Roger Bacon και ο άγιος Θωμάς ο Ακινάτης. Ο άγιος Θωμάς ο Ακινάτης 
(1225-1274) απορρίπτει την ύπαρξη του κενού με τα ίδια επιχειρήματα που 
χρησιμοποίησε και ο Αριστοτέλης. Μας λέει, όμως, ότι αν υπήρχε το κενό τότε 
η κίνηση σ’ αυτό δεν θα ήταν στιγμιαία αλλά θα απαιτούσε χρόνο. Σύμφωνα με 
τα ίδια του τα λόγια: "Πράγματι κάθε κίνηση έχει μιά συγκεκριμένη
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ταχύτητα ακόμη κ' αν δεν υπάρχει αντίσταση. Αυτό δε είναι 
προφανές και με ένα παράδειγμα αλλά και με τους κανόνες της 
λογικής. Το παράδειγμα είναι ότι τα ουράνια σώματα, των 
οποίων την κίνηση δεν την τροδοδοτεί κανένας, έχουν μιά 
καθορισμένη ταχύτητα σε ένα καθορισμένο χρόνο. Με τη λογική 
δε όπως υπάρχει πριν και μετά σε κάθε ποσότητα της κίνησης, 
έτσι θα πρέπει να υπάρχει πριν και μετά και στην ίδια την 
κίνηση.1' Ο άγιος θωμάς ο Ακινάτης έκανε επίσης την εξής σημαντική 
παρατήρηση: "Ακόμη και στο κενό υπάρχει "αντίσταση" στην κίνηση 
ενός σώματος, την οποία μάλιστα παρέχει αυτό το ίδιο το σώμα 
με το μέγεθος του (corpus quantum)" Π ροσπαθεί, λο ιπόν, να 
διατυπώσει μιά όψη του νόμου της αδράνειας (;).

Τό αλάθητο ή όχι των νόμων του Αριστοτέλη ξαφνικά, γύρω στα μέσα του 
δέκατου τρίτου αιώνα, απέκτησε και τη θεολογική του διάσταση. Μερικοί από 
τους οπαδούς του Αριστοτέλη ισχυριζόντουσαν, φτάνοντας μέχρι τα άκρα, ότι 
ακόμη και ο ίδιος ο Θεός δεν είχε παρά μόνο μιά επιλογή στο κτίσιμο του 
φυσικού κόσμου. Να τον φτιάξει έτσι ώστε να συμφωνεί με τους νόμους του 
μεγάλου φιλόσοφου. Οι νόμοι δηλαδή του Αριστοτέλη ετοποθετούντο πάνω και 
από τη δύναμη του Θεού. Και παραπέρα υπήρχε έντονος προβληματισμός στο 
κατά πόσο μετά τη δημιουργία του κόσμου ο Θεός ήταν σε θέση να παραβεί 
τους νόμους της Αριστοτελικής φυσικής, να δημιουργήσει κενό, για 
παράδειγμα, ή να μην είναι στιγμιαία η κίνηση σ’ αυτό. Αυτό δεν μπορούσε να 
περάσει απαρατήρητο και το 1277 η εκκλησία αναγκάστηκε να αφορίσει όλους 
εκείνους που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο περιόριζαν με τις έρευνές τους στη 
φυσική ή στις άλλες επιστήμες τις δυνατότητες του Θεού. Θα πρέπει δε να 
σημειωθεί ότι από την πλευρά της εκκλησίας αυτό έγινε με βαριά καρδιά και 
μόνο όταν ο κίνδυνος άρχισε να γίνεται μεγάλος, μιάς και οι απόψεις του 
Αριστοτέλη αυτές καθεαυτές ήταν πλήρως αποδεκτές απ’ αυτήν. Ολοι, όμως, 
εκείνοι που ήθελαν να αμφισβητήσουν τον Αριστοτέλη μπορούσαν να το κάνουν 
τώρα με την άδεια και της επίσημης εκκλησίας πιά, και αυτό έδωσε νέα πνοή 
στις έρευνες. Ο επίσκοπος μάλιστα του Παρισιού Etinne Tempier, 
κατακεραύνωσε όλους εκείνους που ισχυριζόντουσαν ότι ο Θεός δεν μπορούσε 
να κινήσει ένα σώμα με τέτοιον τρόπο ώστε να δημιουργηθεί κενός χώρος πίσω 
του, λέγοντας ότι είναι καιρός πιά τα θεολογικά προβλήματα να αφεθούν 
στους θεολόγους και τα επιστημονικά στους επιστήμονες. Το τελικό 
συμπέρασμα, πάντως, από όλη αυτή την αναταραχή ήταν ότι ο Αριστοτέλης 
δεν ήταν αλάθητος και κάθε νέο στοιχείο ήταν καλοδεχούμενο.

Καθόλου παράξενο, λοιπόν, που λίγο αργότερα ο Duns Scotus (1266- 
1308) διδάσκει ότι υπάρχει το κενό και ότι η κίνηση σ’ αυτό δεν είναι στιγμιαία. 
Οπως μάλιστα λέει πολύ χαρακτηριστικά: "Ακόμη και ένας άγγελος δεν 
μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε δυό μέρη και χρειάζεται χρόνο 
για να πάει από το ένα μέρος στο άλλο." Ο Scotus επαναφέρει επίσης 
την άποψη του Φιλόπονου για τη "δύναμη που περαμένει" σε ένα σώμα που 
βάλεται μέσα στο πεδίο βαρύτητας, απορρίπτοντας την έννοια της 
προωθητικής δύναμης του μέσου. Τις ίδιες απόψεις για τη δύναμη 
διατυπώνουν επίσης και ο Fransiscus de Marhia (γύρω στα 1320) όπως και ο 
Nicholas Bonetus (ο οποίος πέθανε το 1343). Ο de Marchia ονομάζει τη δύναμη
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που παραμένει στο σώμα virtus dcrelicta. Ας δούμε τι μας λέει ο ίδιος: 
"Γνωρίζουμε ότι η δύναμη που κινεί κάποιο βαρύ σοιμα προς τα 
πάνω έχει δυό όψεις. Η μιά είναι αυτή που δίνει το χέρι μας και 
αρχίζει την κίνηση. Η άλλη όψη εμφανίζεται αφού έχει αρχίσει η 
κίνηση και είναι ό,τι παραμένει από την πρώτη δύναμη, η οποία 
και συνεχίζει την κίνηση. . . . Είναι προτιμότερο να
ερμηνέψουμε την κίνηση από μιά τέτοια δύναμη που παραμένει 
στο σώμα από το να υποθέσουμε ότι τη δύναμη την παράγει το 
μέσο ανεξάρτητα από το τι έχουν πει πάνω σ’ αυτό το σημείο και 
ο Αριστοτέλης και ο Αβερόης."

Το δέκατο τέταρτο aicova ο William of Ockham (ραίνεται ότι είναι ο 
πρώτος που κατανοεί ότι σε ένα πρόβλημα κίνησης υπάρχει αφ' ενός μεν το 
καθαρά κινηματικό μέρος και αφ' ετέρου το καθαρά δυναμικό μέρος. 
Προσπαθεί επομένους να βρει τις εξισώσεις κίνησης ανεξάρτητα από τις 
δυνάμεις που δρουν πάνω σε ένα σιόμα. Ο ίδιος διδάσκει επίσης ότι οι 
"πραγματικές αλήθειες" θα πρέπει να αναζητηθούν στη θεολογία και να 
αορήσουμε τη φυσική, τα μαθηματικά και την αστρονομία να ασχοληθούν με 
άλλα πιό τετριμμένα πράγματα. Ομως παίρνει διάφορα στοιχεία σχεδόν από 
όλους τους πριν α π ' αυτόν και έτσι στο μοντέλο του εμφανίζεται ένα μεγάλο 
μπλέξιμο. Είναι πάντως σημαντικό ότι αμφισβητεί για πρώτη φορά το δόγμα 
"ο,τιδήποτε κινείται, κινείται από κάτι άλλο", και γράφει ότι η κίνηση δεν 
χρειάζεται πάντα μιά αιτία για να παρατηρηθεί. Οπως δεν υπάρχει καμιά 
αιτία κίνησης σε ένα σώμα που ηρεμεί (res absolutae), το ίδιο δεν υπάρχει 
καμιά αιτία κίνησης σε ένα σώμα που κινείται επ’ άπειρον (res permanentes). 
Ενα σώμα, λοιπόν, που τέθηκε αρχικά σε κίνηση μπορεί να παραμείνει επ’ 
άπειρο σ' αυτή, χωρίς να υπάρχει αιτία κίνησης. Ετσι, απορρίπτει την ιδέα της 
παραμένουσας δύναμης θεωρώντας ότι είναι περιττή. Από την άποψη της 
δυναμικής το βήμα αυτό ήταν σημαντικό, μιάς και απάλλασε τη φυσική από 
μιά μεγάλη πλάνη. Εμεινε, όμως, μισό και λίγοι τον ακολούθησαν σ' αυτήν του 
την προσέγγιση.

Το δέκατο τέταρτο αιώνα ένας άλλος λόγιος, ο John of Holland 
ασχολείται και αυτός με τους νόμους της κίνησης και καταφέρνει να δώσει τον 
ορισμό της ομαλής ελεύθερης κίνησης: "Σ ’ αυτή το σώμα διανύει ίσα 
διαστήματα σε ίσους χρόνους". Τον ίδιο αιώνα επίσης σημειώνεται μιά 
σχετική πρόοδος στη μελέτη της επιταχυνόμενης κίνησης από τους καθηγητές 
William Heytesbury και Richard Swineshead, που δίδασκαν στο Merton 
College του Πανεπιστήμιου της Οξφόρδης, και τον καθηγητή Nicole Oresme 
που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Οι τρεις αυτοί ήταν οι πρώτοι 
που κατάφεραν να φτάσουν τόσο κοντά στη λύση του προβλήματος. Οι ρίζες 
πάντως των αναζητήσεων τους βρισκόντουσαν σε ένα θεολογικό πρόβλημα, στη 
μελέτη της αύξησης της φιλανθρωπίας και της καλοσύνης στον άνθρωπο, 
όπως και σε άλλες παρόμοιες πτυχές του θέματος αυτού. Μέσα από τη μελέτη 
δε αυτή κατάφεραν να προσεγγίσουν το γενικότερο πρόβλημα του ρυθμού μιάς 
αλλαγής. Κατ’ αρχάς ο Swineshead επαναδιατύπωσε τον ορισμό της ομαλής 
κίνησης, όπως ακριβώς τον έδωσε παραπάνω ο John of Holland. Στη συνέχεια 
ο Heytesbury έδωσε και τον ορισμό της ομαλής επιταχυνόμενης κίνησης: 
"Κάθε κίνηση είναι ομαλή επιταχυνόμενη εάν, σε οποιαδήποτε
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ίσα χρονικά διαστήματα, το σώμα αποκτά ίσες αυξήσεις της 
ταχύτητάς του."

Η γεωμετρική απόδειξη του νόμου του Merton. Τα  δυό εμβαδά
Α Β Γ  και Γ Δ Ε  είναι ίσα. Σύμφωνα με τη σχολή του Merton 
Colege: "Ενα σώμα που κινείται και αυξάνει ή μειώνει ομαλά
την ταχύτητά του κατά το ίδιο ποσό, θα διανύσει σε κάποιο
δεδομένο χρόνο μιά απόσταση ακριβώς ίση με αυτή που θα 
διένυε εάν εκινείτο συνεχώς τον ίδιο χρόνο με τη μέση 
ταχύτητα". Να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια του δέκατου 
τρίτου αιώνα γίνεται για πρώτη φορά στα μαθηματικά και τη
φυσική η χρήση γραφικών παραστάσεων για συναρτήσεις που 
μεταβάλονται.

Από τον προβληματισμό που είχαν αναπτύξει οι Αγγλοι επιστήμονες που 
αναφέραμε παραπάνω γύρω από το ρυθμό μιας αλλαγής προήλθε ο λεγόμενος 
νόμος του Merton, από το όνομα του κολεγίου στο οποίο δίδασκαν, ή 
"θεώρημα της μέσης ταχύτητας". Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν όριζαν τη μέση 
ταχύτητα <υ> σε μια ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση ως εξής. Εάν ένα σώμα 
ξεκινά με μια ταχύτητα υ  ̂ τη χρονική στιγμή tj και επιταχύνεται ομαλά έως

Τ  Χ ο ό ν ο ς

Σχήμα II. 1



110

ότου αποκτήσει ταχύτητα v j  τη χρονική στιγμή ΐ2 · διανύει απόσταση S, η οποία 
δίνεται από τη σχέση S = <υ>(ί2 - tj), όπου <υ> = (υ| 4- τ>2)/2· Τον νόμο 
αυτόν μάλιστα ο Oresme τον απέδειξε γεωμετρικά, όπως δείχνει το σχήμα 
II. 1, και μάλιστα τόσο στην περίπτωση που το σώμα ξεκινά από την ηρεμία 
όσο και στην περίπτωση που έχει μιά αρχική ταχύτητα. Θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι ο νόμος αυτός βοήθησε πάρα πολύ το Γαλιλαίο στις έρευνές 
του για τον νόμο της ελεύθερης πτώσης, όπως άλλωστε φαίνεται και από τις 
αναφορές τις οποίες κάνει σ’ αυτόν στα βιβλία του.

Από τον νόμο του Merton μέχρι τον νόμο της ελεύθερης πτοόσης απέμενε 
να γίνει ένα και μόνο ένα βήμα. Είναι εντυπωσιακό, όμως, ότι τελικά το βήμα 
αυτό δεν το έκανε κανένας πριν από το Γαλιλαίο. Οπως θα γράψει ο ιστορικός 
Edward Grant: "Οι Μερτονιανοί έφτασαν σε έναν πολύ σαφή και 
ακριβή ορισμό της ομαλής επιταχυνόμενης κίνησης και την 
όριζαν σα μιά κίνηση που έχουμε ίση αύξηση της ταχύτητας σε 
ίσα χρονικά διαστήματα, μικρά ή μεγάλα. Πέρα απ' αυτό όμως 
τίποτα άλλο. . . Η  γεωμετρική πάντως απόδειξη του
Oresme, όπως και πολλές άλλες αριθμητικές αποδείξεις του 
νόμου του Merton, ήταν ευρύτατα διαδεδομένες στην Ευρώπη 
κατά το δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο αιώνα και ήταν 
ιδιαίτερα αγαπητές και προσφιλείς στην Ιταλία." (The Physical 
Science in the Middle Ages). Και βέβαια μας ενδιαφέρει η Ιταλία γιατί εκεί θα 
δράσει ο Γαλιλαίος.

Για το ίδιο θέμα ο I. Β. Cohen θα σημειώσει: "Οι επιστήμονες 
υπέβαλαν την Αριστοτελική άποψη για την κίνηση σε μερικές 
διορθώσεις, από τις οποίες οι πιό σημαντικές ήταν οι εξής: 1. 
Αναγκάστηκαν να γίνουν πιό προσεκτικοί στην παρατήρηση των 
διαδοχικών καταστάσεων μέσω των οποίων αλλάζει η κίνηση, 
δηλαδή να προσεγγίσουν την ιδέα της επιτάχυνσης. 2. 
Αναγνώρισαν ότι περιγράφοντας τη μεταβαλόμενη κίνηση έχει 
έννοια να μιλάμε για την ταχύτητα κάποιας δεδομένης χρονικής 
στιγμής. 3. Εφτασαν σε ένα πιό προσεκτικό ορισμό της ομαλής 
κίνησης. . . . Τ α  αποτελέσματα που πέτυχαν ήταν
εντυπωσιακά και φαίνεται παράξενο που οι άνθρωποι αυτοί δεν 
σκέφτηκαν να τα εφαρμόσουν στο πρόβλημα της αλλαγής της 
ταχύτητας στην ελεύθερη πτώση. . . . Η  μόνη μεγάλη
διαφορά πάνω στο θέμα αυτό ανάμεσα στο Γαλιλαίο και τον 
Oresme είναι ότι ο τελευταίος ασχολήθηκε με τη μεταβολή ενός 
οποιουσδήποτε ποιοτικού χαρακτηριστικού που μπορεί να 
ποσοτικοποιηθεί. Τέτοια ήταν η ταχύτητα, η θερμοκρασία, το 
βάρος, κ.α., που μπορούσαν να απασχολούν τη φυσική, αλλά και 
άλλα που δεν είχαν καμιά σχέση μ' αυτήν, όπως η αγάπη, η 
φιλανθρωπία, η καλοσύνη, κ.α. Σε καμιά όμως περίπτωση οι 
άνθρωποι του δέκατου τέταρτου αιώνα δεν σκέφτηκαν να 
ελέγξουν τα αποτελέσματά τους, όπως θα έκανε αργότερα ο 
Γαλιλαίος, για να δουν αν έχουν κάποιαν εφαρμογή στον 
πραγματικό κόσμο της εμπειρίας μας. Για τους ανθρώπους 
αυτούς η άσκηση του μυαλού τους μέσω της οποίας έκαναν μιά
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λογική απόδειξη του νόμου του Merton, ήταν αφ' εαυτής μιά 
ικανοποιητική εμπειρία. . . . Μέχρι το δέκατο έκτο αιώνα
η άποψη ότι η ταχύτητα των σωμάτων που πέφτουν αυξάνει 
συνεχώς με το χρόνο γράφτηκε ξανά και ξανά στο βιβλίο του 
Ισπανού Domenico de Soto που είχε μιά πάρα πολύ μεγάλη 
κυκλοφορία, και στο οποίο ο Νόμος του Merton ήταν σε ευρεία 
χρήση." (The Birth of the New Physics)

Οπως θα δούμε ότι συέβαινε και σε άλλες περιπτώσεις, και κύρια στην 
περίπτωση της κίνησης της Γης, οι Μερτονιανοί είχαν κάνει σημαντικές 
προόδους. Ολα, όμως, όσα είχαν ανακαλύψει δεν θεωρούσαν ότι έπρεπε κατ' 
ανάγκη να εφαρμόζονται στο δικό τους, τον πραγματικό κόσμο μέσα στον 
οποίο ζούσαν, αλλά σε έναν άλλο κόσμο στην περίπτωση που ο Θεός 
αποφάσιζε να τον δημιουργήσει. Η στάση δε αυτή παρατηρείται και σε άλλους 
μεσαιωνικούς ερευνητές, και όχι μόο σ' αυτούς. Κάνουν κατά κάποιον τρόπο 
"μαθηματικές ασκήσεις", και ξεχνάνε ότι η φυσική είναι πάνω απ’ όλα 
ακριβώς το αντίθετο. Το Γαλιλαίο δεν τον ενδιέφερε, για παράδειγμα, να βρεί 
έναν οποιονδήποτε νομο πτώσης, αλλά τον νόιιο που ισχύει για τα σώματα 
που πέφτουν στον πλανήτη Γη. Αυτή η αλλαγή στάσης απέναντι στα 
προβλήματα είναι, ίσως, η μεγαλύτερη συννεισφορά της επιστημοικής 
επανάστασης του δέκατου έβδομου αιώνα. Ισως, λοιπόν, δεν θα πρέπει να 
αναζητάμε στους προγόνος μιάς επανάστασης σπέρματα μόνο φυσικών νόμων 
και σχέσεων, αλλά και στάσης απέναντι στα προβλήματα που υπήρχαν. Οπως 
πολύ σωστά, άλλωστε, έχει επισημάνει ο Ε. Grant: "Αυτό είναι το 
πραγματικό νόημα της ερπανάστασης του δέκατου έβδομου 
αιώνα. Η αλλαγή .στάσης απέναντι στην εξέταση του φυσικού 
κόσμου." (Physical Science in the Middle Ages)

Tov Oresme απασχόλησε επίσης και η ύπαρξη του κενού. Συμπεραίνει δε 
ότι το κενό υπάρχει, και μάλιστα πέρα και έξω από το στερέωμα. Είναι μιά 
περιοχή του χώρου στην οποίαν ο Θεός μπορεί να τοποθετήσει ένα σώμα που 
μόλις δημιούργησε. Ο ίδιος, όπως και όλη η σχολή του Merton Colege, 
απέρριψε, όμως, την έννοια της παραμένουσας δύναμης του Φιλόπονου, και 
θεώρησε ότι το μέσον είναι εκείνο που πρέπει να παρέχει τη δύναμη σε ένα 
πρόβλημα βολής, όπως έλεγε ο Αριστοτέλης. Το τελευταίο αυτό επηρέασε μιά 
σειρά από επιστήμονες εκείνης της εποχής (Aegidius of Rome,.Richard of 
Middleton, John of Jandm κλπ), και έτσι στην περίπτωση της δύναμης το ρολόι 
ξαναγύρισε πίσω, στην τόσο παράδοξη εικόνα του μέσου που προωθεί και 
ταυτόχρονα δημιουργεί αντίσταση. Η σχολή, λοιπόν, που κατάφερε να δώσει 
μιά σημαντική ώθηση στο κινηματικό μέρος πισωγύρισε στο δυναμικό μέρος.

Μετά το 1400, μια στροφή κατά του Αριστοτελισμού στη φυσική θα 
παρατηρηθεί στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, ενός ιδρύματος με μεγάλο κύρος 
σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Εκεί ο καθηγητής Jean Buridan (1300-1358) διδάσκει 
κατά των νόμων της κίνησης που δίνει ο Αριστοτέλης, σε μαθητές που 
έρχονται από όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, και οι οποίοι με τη σειρά 
τους διασπείρουν τις διδαχές αυτές στους δικούς τους μαθητές. Ο Buridan 
μάλιστα έλεγε ότι: "Αεν υπάρχει καμιά κίνηση στη φύση που να 
περιγράφεται σωστά από τον Αριστοτέλη." Ο Buridan απέρριψε 
επίσης την Αριστοτελική άποψη ότι το μέσον είναι η κινούσα αιτία στο
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πρόβλημα της βολής. Λέει συγκεκριμένα: ’Έτσ ι  μπορούμε και έχουμε 
υποχρέωση να πούμε ότι σε μιά πέτρα ή σε ο,τιδήποτε άλλο 
βάλεται εισχωρεί και παραμένει κάτι που είναι η κινούσα 
δύναμη (virtus motiva) του σώματος. Και αυτό είναι προφανώς 
καλύτερο από το να δεχτούμε ότι ο αέρας παρέχει αυτή την 
αιτία. Ο αέρας εμφανίζεται μάλλον να ανθίσταται στην κίνηση.
Ετσι μου φαίνεται ότι πρέπει να λέμε ότι η αιτία που κινεί ένα 
σώμα το τροφοδοτεί με μιά ορμή (impetus) ή με μιά κινούσα
δύναμη (vis motiva). . . Η  κινούσα αιτία η οποία κινεί ένα
σώμα το τροφοδοτεί με ένα συγκεκριμένο ποσό impetus, η οποία 
δρα κατά τη διεύθυνση που η αιτία κίνησε το σώμα, είτε προς τα 
πάνω, είτε προς τα κάτω, είτε σε μιά γραμμή, είτε κυκλικά.

. Κατά το ποσό που η κινούσα αιτία κινεί το σώμα πιό 
γρήγορα, κατά το ίδιο ποσό το τροφοδοτεί με μεγαλύτερη
impetus. Κατά το ποσό που υπάρχει πιό πολύ ύλη στο σώμα που 
κινείται, κατά το ίδιο ποσό το σώμα θα πάρει πιό πολύ
impetus." Στο παραπάνω κείμενο είναι προφανές το μπλέξιμο ανάμεσα στη 
δύναμη και την ορμή, κάτι που δεν γίνεται ούτε για πρώτη αλλά ούτε και για 
τελευταία φορά. Από τις τελευταίες προτάσεις, πάντως, του κειμένου φαίνεται 
ότι ο Buridan θεωρεί ότι η impetus είναι το γινόμενο rrm της μάζας του 
σώματος επί τη ταχύτητά του, όπως δηλαδή ορίζουμε σήμερα την ορμή.

Στη συνέχεια ο Buridan θεωρεί ότι η impetus που έχει ένα σώμα είναι κάτι 
που διατηρείται (res nature permanentis), διατυπώνοντας έτσι μιά αρχή που 
πλησιάζει στο νόμο της αδράνειας ή στο νόμο διατήρησης της ορμής: "Η  
impetus είναι κάτι που διατηρείται. Η κινούσα αιτία τροφοδοτεί 
με αυτήν το κινούμενο σώμα και θα π8τέμενε επ’ άπειρο σ’ αυτό 
εάν δεν την κατέστρεφε η αντίσταση ή μιά τάση του σώματος 
προς μιά αντίθετη κίνηση." Η ορμή (impetus) όμως του Buridan δεν 
πρέπει να ταυτιστεί με την ορμή της σύγχρονης φυσικής. Οπως πολύ 
χαρακτηριστικά μας λέει ο A. Franklin: "Δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο 
ο Buridan θεωρεί την impetus ως αποτέλεσμα της κίνησης, οπότε 
πλησιάζει προς την ορμή, ή ως αιτία της κίνησης, οπότε 
πλησιάζει προς τη δύναμη. . . . Η  impetus του Buridan
φαίνεται να μοιάζει με την impeto του Γαλιλαίου και την 
quantite de mouvement του Descartes . . . διαφέρει όμως
από την ορμή του Νεύτωνα." (Principle of inertia in the Middle Ages). 
Αλλες φορές μάλιστα η impetus του Buridan φαίνεται να πλησιάζει προς τη 
σημερινή στροφορμή, σε ένα του μάλιστα παράδειγμα για να δείξει τη 
διατήρησή της χρησιμοποιεί τη μυλόπετρα που γυρίζει και αλέθει.

Σύμφωνα με το Buridan η impetus εξηγεί επίσης και την επιτάχυνση στην 
πτώση ενός σώματος. Ετσι μας λέει ότι ένα σώμα που πέφτει μόνο κάτω από 
την επίδραση του βάρους του θα πρέπει, σύμφωνα με τη φυσική του 
Αριστοτέλη, να αποκτά σταθερή ταχύτητα. Αλλά μαζί με αυτή την ταχύτητα το 
σώμα αποκτά και impetus η οποία το κινεί επίσης και το οδηγεί σε 
επιταχυνόμενη κίνηση Και όπως αυξάνει η impetus του σώματος έτσι αυξάνει 
και η ταχύτητά του. Είναι προφανές ότι στο σημείο αυτό ο Buridan κάνει
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"λήψη του ζητουμένου", ερμηνεύοντας την επιτάχυνση από την ίδια την 
επιτάχυνση.

Μιά παρόμοια έννοια με την impetus είχε εισάγει και ο Oresme, τον 
οποίον γνωρίσαμε παραπάνω, λέγοντας: "Αυτή την ποσότητα μπορούμε 
να την ονομάσουμε "impetuosity”. Εάν μιλήσουμε σωστά αυτή 
δεν είναι το βάρος του σώματος που κινείται, γ ια τ ί  εάν 
ανοίξουμε μιά τρύπα από εδώ έως το κέντρο της Γης και ακόμη
παραπέρα και κάτι βαρύ αφεθεί να πέσει μέσα σ' αυτή την
τρύπα, όταν θα φτάσει στο κέντρο της Γης δεν θα σταματήσει
αλλά θα το προσπεράσει επειδή έχει αυτή την ποσότητα, και
πάλι θα ξανακατέβει κάνοντας αυτή τη διαδρομή πολλές φορές" 
Βλέπουμε δηλαδή ότι η έννοια της ορμής είχε αρχίσει να απασχολεί σοβαρά 
όλους όσους ασχολούνταν με την κίνηση ενός σώματος, διαβλέποντας, χωρίς 
όμως να μπορούν και να το αποδείξουν, την τεράστια σημασία που έπαιζε στη 
φυσική.

Στην ουσία η impetus είναι η mail των Αραβοευρωπαίων, όπως τη 
γνωρίσαμε στα προηγούμενα. Μέχρι, όμως, και την εμφάνιση του Νεύτωνα δεν 
ήταν ξεκάθαρο κατά πόσο οι ποσότητες αυτές αναφερόντουσαν στη ορμή (τηυ) 
ή την κιητική ενέργεια ( 1/2ιυυ2) του σώματος. Να αναφέρουμε, για 
παράδειγμα, ότι ο Descartes θεωρούσε ότι η ορμή είναι η βασική ποσότητα της 
κίνησης και ότι είναι μιά ποσότητα που διατηρείται, ενώ ο Leibnitz θεωρούσε 
ότι τις ιδιότητες αυτές τις έχει η κινητική εέργεια.

Το δέκατο τέταρτο αιώνα εμφανίζεται μιά άλλη δυναμική σχέση στη θέση 
των (1.2) και (11.1), την οποίαν διετύπωσε ο Bradwardine. Αυτός δίδασκε ότι η 
ταχύτητα υ ενός σώματος θα πρέπει υπολογίζεται από τη σχέση υ -  log(F/R). 
Ετσι, όταν F = R έχουμε υ = 0 και δεν παρατηρείται κίνηση. Προς στιγμή ο 
νόμος αυτός φάνηκε να έχει κάποια επίδραση πάνω στους επιστήμονες εκείνης 
της εποχής, αλλά αυτό δεν συνεχίστηκε. Αυτή ήταν η τρίτη προσπάθεια να 
βρεθεί ο δυναμικός νόμος της κίνησης, αποτυχημένη και αυτή, όπως και οι 
προηγούμενες. Η τέταρτη θα ήταν του Νεύτωνα.

Ενας άλλος μεσαιωνικός ερευνητής στον οποίο θα πρέπει να σταθούμε 
είναι και ο Blasius of Parma (πέθανε το 1416). Οπως ο William of Ockham, 
έτσι και αυτρς δείχνει απρόθυμος να δεχτεί την εξήγηση της "παραμένουσας 
δύναμης" και προσανατολίζεται σε μιά ερμηνεία της κίνησης που στηρίζεται σε 
κάποιο νόμο διατήρησης. Προσπαθεί δε να το αποδείξει αυτό λέγοντας: "Το 
ότι κάτι διατηρείται στην κίνηση είναι προφανές, γιατί όταν ένα 
βαρύ σώμα που κινείται συναντήσει ένα αδιαπέραστο σώμα 
ανακλάται στην αντίθετη κατεύθυνση που εκινείτο, μιάς και η 
ποσότητα της κίνησης δεν μπορεί να καταστραφεί στιγμιαία. 
Μερικοί λένε ότι το σώμα ανακλάται λόγω της impetus που 
απέκτησε κατά την κίνηση, αλλά αυτό δεν μου φαίνεται ότι 
βοηθά στη συγκεκριμένη περίπτωση."

Πειράματα πτώσης μέσα στο γήινο πεδίο βαρύτητας κάνει το 17° αιώνα και 
ο Φλαμάνδός μηχανικός, φυσικός και μαθηματικός S. Stevinus, ο οποίος έζησε 
από το 1548 έως το 1620. Όπως και ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, έτσι και αυτός 
διαπιστώνει πολύ γρήγορα ότι η Αριστοτελική άποψη για την πτώση των 
σωμάτων στο πεδίο βαρύτητας είναι λαθεμένη. Ο χρόνος πτώσης διαφόρων



ανισοβαρών σωμάτων είναι σχεδόν ο ίδιος, "πέφτουν μ* ένα κρότο", όπως 
χαρακτηριστικά λέει στα κείμενά του. Και η θέση αυτή, όμως, θεωρήθηκε από 
τους σοφούς της εποχής σαν μια τεχνοκρατική αντίληψη, η οποία βλέπει την 
επιφάνεια της κίνησης και όχι την ουσία. Για τους περισσότερους η ουσία 
βρισκόταν μέσα στα Αριστοτελικά κείμενα. Ο Stevinus και όλοι οι άλλοι 
περιέγραφαν με ποιόν τρόπο συμβαίνει κάτι, χωρίς όμως να εξηγούν γιατί 
συμβαίνει έτσι. Ο Αριστοτέλης ήταν ο μόνος που απαντούσε και στο εροπημα 
αυτό. Πως ήταν επομένιυς δυνατόν να κάνει λάθος; Να σημειώσουμε ότι ο 
Stevinus έγινε διάσημος την εποχή του λύνοντας το πρόβλημα της ισορροπίας 
ενός σώματος πάνω σ' ένα κεκλιμένο επίπεδο, όπως λύνοντας και εκείνο της 
ισορροπίας τριών δυνάμεων. Ερμήνεψε επίσης και το λεγόμενο "υδροστατικό 
παράδοξο".

Επίσης, δυο Ιταλοί φυσικοί, ο Nicolaus Tartaglia και ο Jovani Benedetti, 
κάνουν πειράματα και προβληματίζονται με τη συμπεριφορά ενός βλήματος 
που φεύγει από ένα όπλο. Χωρίς να φτάσουν σε μια πλήρη κατανόηση του 
προβλήματος, εντούτοις, καταφέρνουν να προσεγγίσουν την τροχιά του 
βλήματος μέσα από μια μικτή κυκλική κίνηση. To Tartaglia (= ο τραυλός) είναι 
ψευδώνυμο του διάσημου γεωμέτρη Nicolaus Fontana που έζησε τον 16° μ.Χ 
αιώνα και απέκτησε την φήμη μεγάλου μαθηματικού όταν κατάφερε να λύσει 
αναλυτικά την τριτοβάθμια εξίσωση. Ασχολήθηκε, όμως, κυρίως με την 
εφαρμογή των μαθηματικών στο πυροβολικό και γενικά στη στρατιωτική τέχνη.

Ενας επιστήμονας αλλά και μεγάλος καλλιτέχνης στον οποίο θα πρέπει 
να σταθούμε λίγο είναι ο Ιταλός Leonardo Da Vinci. Γεννήθηκε στο Vinci, μιά 
περιοχή ανάμεσα στη Φλωρεντία και την Πίζα το 1452 και πέθανε στη Γαλλία 
το 1519. Ηταν μιά πολύπλευρη προσωπικότητα, και συγκεκριμένα ήταν 
ζωγράφος, γλύπτης μηχανικός, αρχιτέκτονας, φυσικός, βιολόγος και 
φιλόσοφος. Δυστυχώς, όσον αφορά στο επιστημονικό του έργο άφησε μόνο 
σημειώσεις πίσω του και κανένα δημοσιευμένο βιβλίο. Τα χειρόγραφά του τα 
κληροδότησε στον μαθητή του Melci ο οποίος τα φύλαξε και τα διατήρησε με 
ευλάβεια. Οι κληρονόμοι του τελευταίου όμως τα σκόρπισαν δεξιά και 
αριστερά μη εκτιμώντας την αξία τους. Γιαυτό άλλιοστε και ξεχάστηκε σαν 
επιστήμονας και ερευνητής και έμεινε γνωστός μόνο σαν ένας μεγάλος 
καλλιτέχνης. Να σημειώσουμε επίσης ότι έγραφε από τα δεξιά προς τα 
αριστερά, για λόγους που μας είναι άγνωστοι.

Δούλεψε πάρα πολύ με συστήματα που χρησιμοποιούσαν μοχλούς, με 
προβλήματα της υδροστατικής, αλλά και της αστρονομίας, ενώ άφησε μελέτες 
για πτήση αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Συνήθιζε μάλιστα να αποκαλεί τη Γη 
σαν: "Ενα αστέρι όπως όλα τα άλλα αστέρια του ουρανού”. Στη 
μηχανική είχε προβλέψει τον νόμο της αδράνειας όταν έγραφε ότι: "Τίποτα 
απ’ αυτά που γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις μας δεν 
είναι σε θέση να κινηθεί από μόνο του και το καθετί έχει ένα 
"βάρος” στην κατεύθυνση της κίνησής του." Ηξερε επίσης ότι η 
ταχύτητα ενός σώματος που πέφτει ελεύθερα αυξάνει με το χρόνο, αλλά δε 
βρήκε το ρυθμό αυτής της αύξησης. Ηταν τέλος ένας απ' αυτούς που 
διέγνωσαν αμέσως την τεράστια σημασία της πειραματικής απόδειξης. Ο W. 
C. Dampier θα μας πει σχετικά: "Γιαυτόν η παρατήρηση της φύσης και 
το πείραμα ήταν οι μόνες αληθινές μέθοδες της επιστήμης.



115

NOVA JCIENTIA INVENTA DA NICOLO TARTALEA.B.

To εξώφυλλο του βιβλίου του Ν. Tartaglia "La Nuova Scientia" 
(Η  Νέα Επιστήμη) που εκδόθηκε στη Βενετία το 1537. Είναι 
αξιοσημείωτο το κανόνι με την μπάλα που εκσφενδονίζει, 
δείχνοντας ότι το πρόβλημα της βολής απασχολεί πολύ τον 
συγγραφέα, όπως και ο χαρακτηρισμός "Νέα" για την επιστήμη 
που περιγράφει. Ολοι τους περίμεναν αυτό το "Νέο". Στην 
είσοδο της αυλής ο φοιτητής συναντά τον Ευκλείδη. Στο 
εσωτερικό βρίσκεται ο ίδιος ο Tartaglia περιστοιχισμένος από 
την Αριθμητική, τη Μουσική, τη Γεωμετρία, την Αστρονομία, την 
Αστρολογία, κ.α. Στην πίσω πόρτα στέκονται ο Αριστοτέλης και 
ο Πλάτωνας που καλοσωρίζουν το φοιτητή υπό το βλέμα της 
φιλοσοφίας. Ο Πλάτωνας κρατά μιάν επιγραφή που γράφει: 
"Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω."

Σχήμα II. 2
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. Ισχυριζόταν ότι η αληθινή επιστήμη αρχίζει από την 
παρατήρηση. . . . Πίστευε ότι όλες οι επιστήμες είναι
μάταιες και γεμάτες από λάθη όταν δεν στηρίζονται στο 
πείραμα, τη μητέρα της σιγουριάς, και δεν τελειώνουν και πάλι 
με ένα ξεκάθαρο πείραμα (che non tcrminano in nota 
experimcntia)" (History of Science) Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι για τις 
μελέτες του στην ανατομία συνήθιζε να τεμαχίζει πτώματα και να τα εξετάζει, 
πράγμα που έκανε συχνά την κοινιυνία να ξεσηκώνεται εναντίον του.

Το 17ο αιώνα ζει επίσης και ένας από τους διασημότερους ελευΟερόφρονες 
εκείνης της εποχής, ο Pierre Gassendi. Εγινε ξακουστός για τις επιθέσεις του 
εναντίον της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και τον θαυμασμό του για την 
φιλοσοφία του Επίκουρου. Ο Gassendi ήταν ένας ιερωμένος Γάλλος 
μαθηματικός, φυσικός και φιλόσοφος, και έζησε ανάμεσα στα χρόνια 1592 έως 
1655. Ασχολήθηκε με πολλά θέματα γύρω από τη φυσική, και όχι μόνο με τη 
μηχανική. Ηταν από τους λίγους επίσης που έκανε και πειράματα για να 
επιβεβαιώσει αυτά που πίστευε. Οπως θα σημειώσει ο L. U. Pancheri: "Ο 
Gassendi ήταν σε θέση να δώσει στην ανατέλουσα επιστήμη της 
φυσικής τη φιλοσοφική βάση που χρειαζόταν." (Pierre Gassendi, a 
forgotten but important man in the history of physics) Οι διάφορες απόψεις του 
είναι καταγραμμένες στο κυριώτερο βιβλίο του, το "Φιλοσοφικό Σύνταγμα".

Σε αντίθεση με πολλούς που είχαν ξεχάσει τελείως την ατομική θεωρία 
(μιάς και ο υλιστικός της χαρακτήρας την έκανε επικίνδυνη στον Μεσαίωνα) 
ξαναγυρίζει το ρολόι πίσω, στις απόψεις των ατομικιόν φιλόσοφων της 
αρχαιότητας Λεύκιππου και Δημόκριτου. Οπως έλεγε χαρακτηριστικά: 
"Ακριβώς η ίδια η ύπαρξη της κίνησης σημαίνει πως υπάρχει 
κενός χώρος. Εάν η ύλη δεν είχε ατομική σύσταση αλλά ήταν 
συνεχής, τότε η κίνηση θα ήταν αδύνατη." Τα άτομα από τα οποία ο 
Gassendi πιστεύει ότι φτιάχνεται η ύλη είναι συμπαγή και αδρανή σωμάτια που 
κινούνται στο κενό. Η πρώτη κίνηση στα άτομα δόθηκε στην αρχή του χρόνου 
από το Θεό.

Ο Gassendi πίστευε επίσης ότι ο χρόνος και ο χώρος ήταν ανεξάρτητες 
πραγματικότητες, που δημιουργήθηκαν πριν από την ύλη. ΓΓ αυτό, άλλωστε, 
έχει έννοια να μιλάμε για κενό χώρο. Αξίζει δε να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα 
με τον ιστορικό A. Koyre, επάνω ακριβώς σ' αυτές τις απόψεις τσυ Gassendi 
στηρίχτηκε ο Pascal για να αποδείξει την ύπαρξη του κενού και να προχωρήσει 
στα πειράματά του με τα βαρόμετρα. Πειράματα με βαρόμετρα δε έκανε και ο 
ίδιος ο Gassendi. Ακόμη παραπέρα και ο ίδιος ο Νεύτωνας χρησιμοποίησε 
πολλά επιχειρήματα, ίδια με αυτά του Gassendi, στην υποστήριξη του 
απόλυτου χρόνου και χώρου. Για παράδειγμα, ένα κοινό επιχείρημα και των 
δύο είναι ότι ο Θεός μπορεί να καταστρέψει ένα υλικό σώμα, και το ίδιο το 
στερέωμα του ουρανού, αφήνοντας έναν κενό χώρο, που είναι, όμως, 
πραγματικός. Το ίδιο μπορεί να δημιουργήσει νέα ύλη σε χώρο που υπάρχει 
και είναι κενός. Δεν εξαρτάται δε η δημιουργία της ύλης αυτής από την 
ταυτόχρονη δημιουργία και χώρου το οποίον αυτή θα καταλάβει. Το ίδιο για το 
χρόνο, μας λέει ο Gassendi, θα ήταν λάθος να πούμε ότι δημιουργείται από 
την κίνηση. Αντίθετα, υπάρχει πριν από την κίνηση και είναι αυτό που μας 
επιτρέπει να μετρήσουμε την κίνηση. Αλλωστε, εάν δεν είχαμε γνώση του



117

"πριν", του "μετά", του "γρήγορα", του "αργά", κλπ, ανεξάρτητα από την 
κίνηση, θα ήταν αδύνατον να περιγράφουμε κάποια κίνηση.

Σημαντική είναι επίσης και η συνεισφορά του στην κατανόηση του νόμου 
της αδράνειας. Μάλιστα αυτό έγινε διαβάζοντας το έργο του Γαλιλαίου, και 
βλέποντας μέσα σ’ αυτό αλήθειες που, όπως θα δούμε παρακάτω, ούτε ο ίδιος 
ο Γαλιλαίος δεν κατάφερε να δει. Οπως μας λέει ο ίδιος: "Ας φανταστούμε 
ένα σώμα το οποίο έχει τοποθετηθεί σε ένα άπειρο κενό χώρο, 
και στο οποίο δίνουμε μιά ώθηση. Τότε η κίνηση που θα κάνει θα 
συνεχιστεί για πάντα, μιάς και δεν θα υπάρχει καμιά αντίσταση, 
και θα είναι ομαλή. Μιά κίνηση που αποκτήθηκε δεν χάνεται." 
Καταφέρνει δε παραπέρα να συλλάβει την ουσία της ομαλής επιταχυνομένης 
κίνησης, λέγοντας ότι σ’ αυτήν δίνονται στο σώμα ίσες ωθήσεις ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Και είναι αξιοπρόσεκτο ότι θεωρεί ότι ακριβώς τέτοια 
είναι η κίνηση κατά την ελεύθερη πτώση.

Θα κλείσουμ&τη μικρή αυτή αναφορά στο Gassendi λέγοντας ότι όταν ο 
Γαλιλαίος δημοσίευσε το μεγάλο έργο του "Διάλογος για τα δυό μεγάλα 
συστήματα του κόσμου", έστειλε ένα αντίτυπο με αφιέρωση στο Gassendi. Και 
μιάς και ο Γαλιλαίος είχε χωρίσει τον κόσμο (δικαιολογημένα) σε "σχετικούς" 
και "άσχετους", αυτό δείχνει ότι θαύμαζε το Gassendi. Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο 
τελευταίος δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους Ιησουίτες, οι οποίοι με τον 
τρόπο αυτό ήθελαν να χτυπήσουν τους νεωτερισμούς του Γαλιλαίου και το 
Κοπερνίκειο σύστημα. Ο Gassendi ασχολήθηκε επίσης με αστρονομικά θέματα 
και λέγεται ότι ήταν ο πρώτος που παρατήρησε την μετάπτωση του περιήλιου 
του Ερμή.

Αξίζει τώρα να σταθούμε για λίγο και σ' ένα μη φυσικό, τον Francis Bacon 
(1561-1626). Ο Bacon ήταν ένας Άγγλος στοχαστής που έζησε στην αυλή των 
βασιλέων Ιάκωβου και Ελισάβετ. Δεν προσπάθησε να φτιάξει κάποιο 
συγκεκριμένο σύστημα, αλλά μάλλον να δώσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
να δουλέψει κάποιος για να βρει ένα τέτοιο σύστημα. Είναι από τους πρώτους 
που κατανόησε τη σημασία της συλλογής πειραματικών πληροφοριών για την 
εξαγωγή επαγωγικά κάποιων βασικών συμπερασμάτων. Πίστευε 
συγκεκριμένα ότι μπορούμε να κατακτήσουμε την γνώση με την εμπειρία και 
την εποπτεία και γιαυτό ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να υποτάξει τη 
φύση. Αν και πιστεύει, όμως, και κατανοεί την αξία του πειράματος, δεν είναι 
πειραματικός, τουλάχιστον όπως εννοούμε τον πειραματικό σήμερα. Ο ίδιος, 
πολύ επιγραμματικά μας λέει ότι: "απλά, ανέλαβα να χτυπήσω την 
καμπάνα " για το κάλεσμα στην καινούρια επιστήμη. Ο F. Bacon κυκλοφορεί 
μάλιστα και ένα βιβλίο (το "Novum Organum") στο οποίο προτείνει μια 
συστηματική διαδικασία για τη μελέτη του φυσικού κόσμου.

ΙΙ.3 Η Ισλαιπκή αστοονοαία

Οπως είπαμε στα προηγούμενα, ο ρόλος της Αστρονομίας στην ανάπτυξη 
της φυσικής ήταν πολύ καθοριστικός. Ο τελευταίος μεγάλος Ελληνας 
αστρονόμος είδαμε ότι, παρότι έζησε μέσα στα πλαίσια της Εληνικής
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κουλτούρας, εν τούτοις έδρασε σε μιά χώρα που γεωγραφικά γειτόνευε 
περισσότερο με τον Αραβικό κόσμο και λιγότερο με την κυρία)? Ελλάδα. 
Είδαμε επίσης στην αρχή ότι ο κόσμος της Ανατολής αγαπούσε τη μελέτη των 
ουράνιων μυστικών και δέθηκε μαζί τους. Ετσι δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι 
θα έρθει μιά εποχή κατά την οποίαν οι αστρονόμοι του Ισλάμ θα παίξουν τον 
δικό τους σημαντικό ρόλο. Και όποιος αμφιβάλει για αυτό δεν έχουμε παρά να 
του υπενθυμίσουμε ότι ονόματα και έννοιες όπως ζενίθ, αζιμούθιο, άλγεβρα, 
Βέγας, Αλταΐρ κ.λ.π. είναι καθαρά Αραβικές.

Μετά την παρακμή λοιπόν του Ελληνικού πολιτισμού οι Αραβες παίρνουν 
όσα στοιχεία τους ταίριαζαν απ' αυτόν, και κυρίως στοιχεία που έχουν σχέση 
με την αστρονομία, τα μελετούν, τα επεξεργάζονται παραπέρα, εκφράζουν τη 
συμφωνία η τη διαφωνία τους μ' αυτά, και στη συνέχεια τα διαδίδουν στον 
Ευρωπαϊκό χώρο. Σ' αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ το ότι στο μεταξύ έχουν 
εξαπλωθεί με τους διάφορους πολέμους που κάνουν μέχρι την Ισπανία. 
Καταφέρνουν έτσι να γίνουν οι μεσάζοντες των Ελλήνων προς τους 
Ευρωπαίους σε θέματα αστρονομίας.

Σχετικά με την Ισλαμική αστρονομία ο Ο. Gingerich θα γράψει: "Για την 
αστρονομία, η περίοδος από τον 8° έως τον 14° αιώνα 
ονομάζεται Ισλαμική περίοδος. Τα χρόνια αυτά η μεγαλύτερη 
αστρονομική δραστηριότητα παρατηρείται στη Μέση Ανατολή, τη 
Βόρεια Αφρική και τη Μαυριτανική Ισπανία. Ενώ λοιπόν η 
Ευρώπη μαραίνονταν στους σκοτεινούς αιώνες του μεσαίωνα, η 
δάδα της αρχαίας κουλτούρας είχε περάσει στα χέρια των 
μουσουλμάνων. Αυό πράγματα βοήθησαν στην ανάπτυξη της 
αστρονομίας στις Ισλαμικές χώρες. Το ένα ήταν η γειτνίασή 
τους με τις επιστημονικά προηγμένες χώρες του αρχαίου κόσμου 
μαζί με την ανοχή που έδειχναν σε επιστήμονες άλλων 
δογμάτων. . . . Τ ο  δεύτερο οφείλονταν στα θρησκευτικά τους
έθιμα (καθορισμός γιορτών, εύρεση της σωστής ώρας για προσευχή και 
ακριβής προσανατολισμός προς την ιερή πόλη της Μέκκας), που 
δημιουργούσαν μιά σειρά από προβλήματα στη μαθηματική 
αστρονομία. Για να λύσουν τα προβλήματα αυτά οι αστρονόμοι 
του Ισλάμ πήγαν πιό πέρα από τα Ελληνικά μοντέλα. Στην 
προσπάθειά τους αυτή έδωσαν καινούρια ανάπτυξη σε κλάδους 
όπως η τριγωνομετρία, και έδωσαν τα απαραίτητα εργαλεία για 
την ανάπτυξη της Δυτικής Αναγεννησιακής αστρονομίας” (Islamic 
Astronomy).

Η ανάπτυξη της Ισλαμικής αστρονομίας αρχίζει κυρίως μετά το 750 μ. X. 
με τη δυναστεία των Abbacid, που προστάτεψαν και διέδωσαν τα γράμματα 
και τις τέχνες όσο κανένας άλλος. Τότε χτίζεται η Βαγδάτη και ανακυρήσσεται 
πρωτεύουσα του κράτους τους. Το 762 αρχίζει με χαλιφική προτροπή και η 
μετάφραση στα Αραβικά των αρχαίων Ελληνικών κειμένων του Αριστοτέλη, 
του Ευκλείδη, του Αρχιμήδη, του Πτολεμαίου, κ.α. Αυτός που κύρια νοιάστηκε 
για τις'μεταφράσεις των έργων αυτών ήταν ο χαλίφης al-Ma’ mun, που 
ανέβηκε στην εξουσία το 813 μ. X. Το μεγαλύτερο πολιτιστικό έργο του χαλίφη 
αυτού ήταν το χτίσιμο του "Οίκου της Σοφίας" στη Βαγδάτη, στον οποίον η 
καλλιέργεια των γραμμάτων έφτασε σε υψηλό επίπεδο.. Από τον "Οίκο της
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Σοφίας" ξεπήδησε όχι μόνο μιά εντυπωσιακή σειρά μεταφράσεων Ελληνικών 
επιστημονικών κειμένων, αλλά επίσης και πολλά πρωτότυπα έργα. Τόσα ώστε 
γύρω στα 900 μ. X. το παραπάνω Ιδρυμα είχε καταξιωθεί σαν ένα από τα 
σημαντικότερα και πιό δραστήρια ολόκληρου του τότε γνωστού κόσμου. 
Επικεφαλής του πολιτιστικού αυτού ιδρύματος τοποθετήθηκε ο Hunayn ibn 
Ishaq al-Ibaqi, ένας Νεστοριανός χριστιανός που ήξερε πολύ καλά τα 
Ελληνικά. Τα αστρονομικά κείμενα τα μετέφρασε κυρίως ο Thabit ibn Qurra, 
που ήταν αυτός που επιφορτίστηκε με το μεγαλεπίβολο έργο της μετάφρασης 
της Αλμαγέστης του Πτολεμαίου.

Την ίδια εποχή που η Ισλαμική αστρονομία ανθεί αναπτύσσονται και τα 
μαθηματικά της εργαλεία. Ετσι, ο μαθηματικός al Khwarizmi γράφει την 
περίφημη "Αλγεβρά" του, που θα μεταφράσει το 1100 στα Λατινικά ο Εγγλέζος 
Robert of Chester. Ο τελευταίος την προμηθεύτηκε στο πρωτότυπο όσο καιρό 
ήταν στην Ισπανία ατςό τους εκεί Αραβες. Τον 9° αιώνα οι Αραβες αστρονόμοι 
εισάγουν επίσης στην τριγωνομετρία τις λεγόμενες τριγωνομετρικές 
συναρτήσεις. Αν εξαιρέσει κανένας τη συνάρτηση ημχ που μάλλον είναι 
παρμένη από την Ινδία, όλες οι άλλες είναι δημιουργήματα του Ισλαμικού 
πολιτισμού.

Το πιό σημαντικό αστρονομικό βιβλίο που πρωτοπαρουσιάζεται είναι την 
εποχή εκείνη το "Jawami" (Στοιχεία Αστρονομίας) του Ahmad al-Farghani. Στο 
βιβλίο αυτό ο συγγραφέας του ασχολείται με το πτολεμαϊκό σύστημα, 
μεταφράστηκε δε στα Λατινικά από τον John of Sevill στις αρχές του 12ου 
αιώνα. Το βιβλίο αυτό κρίνεται πολύ σημαντικό γιατί χρησίμεψε σα βάση ενός 
άλλου βιβλίου, του "Sphere of Sacrobosco", το οποίο γράφτηκε τον 13° αιώνα 
από τον Johannes da Sacrobosco ή John Holywood και ασχολιόταν με τη 
σφαιρική αστρονομία. Η σημασία του βιβλίου αυτού φαίνεται και από το 
γεγονός ότι έκανε περισσότερες από 200 εκδόσεις μέχρι τον 17ο αιώνα, κάτι 
λιγότερες δηλαδή από τα "Στοιχεία" του Ευκλείδη, και ήταν ένα από τα πιό 
αγαπημένα Πανεπιστημιακά αναγνώσματα.

Τον 10° αιώνα εμφανίζεται και ο Πέρσης αστρονόμος Abn al-Rahman al- 
Sufi, ο οποίος διόρθωσε τον κατάλογο των αστέρων που δίνει ο Πτολεμαίος 
στην Αλμαγέστη. Ο ίδιος γράφει επίσης και το βιβλίο "Kitab suwar al- 
Kawakib" (Βιβλίο των αστερισμών των απλανών αστέρων). Μέσα στο 
πτολεμαϊκό σύστημα κινείται και ο Muhammad al-Battani, ο οποίος ήταν 
σύγχρονος του Thabit ibn Quarra και έγραψε το "Zij" (Αστρονομικοί Πίνακες). 
Το βιβλίο αυτό ίσως είναι το καλύτερο που κυκλοφόρησε μετά τον Πτολεμαίο 
και πριν τον Κοπέρνικο. Ο al-Batttani με παρατηρήσεις που έκανε ο ίδιος 
κατόρθωσε να καθορίσει την ηλιακή τροχιά καλύτερα και από αυτόν ακόμη τον 
Πτολεμαίο. To "Zij" μεταφράστηκε από τους Αραβες της Ισπανίας στα 
Λατινικά στις αρχές του 12ου αιώνα. Αλλος μεγάλος αστρονόμος εκείνης της 
εποχής ήταν ο Ali ibn Abd al-Rahman ibn Yunus (950-1008), ο οποίος 
εργάστηκε στο Κάιρο και έγραψε το βιβλίο "Hakimi Zij" (Χακιμιτικοί πίνακες) 
στο οποίο παραθέτει 100 προσωπικές του παρατηρήσεις πάνω σε εκλείψεις και 
συνόδους πλανητών. Στο Κάιρο παρατήρησε και δυο εκλείψεις του Ηλωυ (977- 
978), οι οποίες είναι οι πρώτες που σημειώνονται στην ιστορία της 
αστρονομίας με τόση ακρίβεια.
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To μοντέλο των διπλών επικύκλων που προτάθηκε τ0ν 14° αιώνα 
από τον Ibn al Shatir κατάφερνε να απαλλαγεί από το εξισωτικό 
σημείο του Πτολεμαίου και τοποθετούσε τον Ηλιο τη Σελήνη και 
τους πλανήτες σε ομοκυκλες τροχιές γύρω από την Γη ' '
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Ομως μερικοί Αραβες αστρονόμοι δεν μένουν μόνο σ’ αυτά που βρίσκουν 
από τους Ελληνες, σε σχέση με την αστρονομία, αλλά παράγουν και τα δικά 
τους, φτάνοντας μέχρι το σημείο να εκφράσουν καμιά φορά και την τέλεια 
αντίθεση τους προς το πτολεμαϊκό σύστημα. Ετσι, ο Ibn al-Haytham έγραψε 
τον 11° αιώνα στο Κάιρο το βιβλίο του "Αμφιβολίες για το πτολεμαϊκό 
σύστημα", στο οποίο  διαβάζουμε: "Ο εξισωτής απέτυχε να
ικανοποιήσει την απαίτηση να έχουμε ομαλή κυκλική κίνηση και 
το σύστημα που παρουσιάζεται στην Αλμαγέστη είναι λαθεμένο.” 
Στη συνέχεια έγραψε και ένα δεύτερο βιβλίο με τίτλο "Η διαμόρφωση του 
Κόσμου" το οποίο μεταφράστηκε τον 14° αιώνα αρχικά στα Ισπανικά και μετά 
στα Λατινικά. Κατάφερε δε να παρουσιάσει τελικά ένα αρκετά έξυπνο και 
εφευρετικό αστρονομικό μοντέλο που αντικαθιστούσε και τον εξισωτή και τους 
επίκυκλους.

Ενας άλλος αστρονόμος που άσκησε κριτική στον Πτολεμαίο ήταν και ο 
Αβερόης, που έδρασε τον 12° αιώνα στην Ισλαμική περιοχή της Ανδαλουσίας, 
και τον συναντήσαμε παραπάνω. Ο Αβερόης θα γράψει συγκεκριμένα: "Η 
εισαγω γή μη έκκεντρων σφαιρών και επικύκλων έρχετα ι σε 
αντίθεση με τη φύση. Η αστρονομία της εποχής μας δεν λέει την 
αλήθεια . Συμφω νεί μεν με τους υπολογισμούς, αλλά δεν 
συμφωνεί με αυτό που υπάρχει πραγματικά.” Σύγχρονός του ήταν 
και ο Ανδαλουσιανός Αραβας Abu Ishaq al-Bitruji, που προσπάθησε να βρει 
ένα καθαρά γεωκεντρικό μοντέλο του πλανητικού μας συστήματος. Το έργο του 
μεταφράστηκε στις αρχές του 13ου αιώνα στα Λατινικά. Στο άλλο άκρο του 
Ισλάμ την ίδια εποχή ο Nasir al-Din al-Tusi (1201-1274) που είχε 
παρατηρητήριο στην Malagha της Περσίας θα γράψει ένα βιβλίο, το 
"Tadhkira", στο οποίο αντί του εξισωτή θα προσθέσει δυό επιπλέον μικρούς 
επίκυκλους στην τροχιά του κάθε πλανήτη. Ετσι είχε τελικά μόνο κυκλικές 
τροχιές και ομαλή κίνηση, αλλά τη Γη την κράτησε και αυτός μακριά από το 
κέντρο των φερουσών. Ο Narir-al-Din έφτιαξε και αυτός πίνακες αστέρων και 
προσδιόρισε τη σταθερά της μετάπτωσης σε 51".

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι Αραβες, που για 
λόγους θρησκευτικούς κυρίως χρειάζονται την αστρονομία, γίνονται κάποια 
περίοδο οι μεσάζοντες της Ελληνικής παράδοσης προς τα Ευρωπαϊκά κέντρα. 
Θαυμάζουν τα έργα του Πτολεμαίου αλλά και των άλλων Ελλήνων 
αστρονόμων και, αν εξαιρέσει κανένας μιά κάποια αντιπάθεια που 
εκδηλώνουν προς την έννοια του εξισωτή, τα αποδέχονται όπως έχουν και 
πολύ λίγο επεμβαίνουν σ' αυτά.

ΙΙ.4 Ερμητισιτόζ - Η Φυσική βρίσκει στήρινιια στη ιιανεία

Σήμερα βέβαια ξέρουμε ότι η φυσική και η μαγεία είναι δυό τελείως 
αντίθετα πράγματα. Υπήρξε όμως κάποια εποχή όπου τα δυό αυτά 
συνυπήρξαν. Ας δούμε πως και γιατί.
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Οταν η κεντρική Ευροϊπη ανακάλυψε κάποια εποχή τους αρχαίους Ελληνες 
σοφούς και θαμπώθηκε από το μεγαλείο τους, ασυναίσθητα μιά ερώτηση 
άρχισε να υποβόσκει. "Οι άνθρωποι αυτοί που έζηοαν τόσα χρόνια 
πριν ήξεραν τόσες σημαντικές και σωστές αλήθειες. Μήπως 
λοιπόν οι σοφοί που υπήρξαν πριν και από αυτούς ήξεραν πολύ 
περισσότερα;" Μ' άλλα λόγια, αφού το παλιό ήταν τόσο καλό, μήπισς το 
παλιότερο ήταν ακόμη καλύτερο; Αρχισαν τότε πολλοί που έδιναν καταφατική 
απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα να θεωρούν ότι ο ανθρώπινος πολιτισμός είχε 
υποστεί μιά παρακμή από το αρχικό του μεγαλείο και ότι αν ήθελε να 
ξανααποχτήσει το μεγαλείο αυτό και την χαμένη του αίγλη έπρεπε να 
ανακαλύψει το παλιό και να ξαναβαφτιστεί σ' αυτό. Αν δε κανείς νομίζει ότι 
στο δόκανο αυτό είχαν πιαστεί επιστήμονες μικρής εμβέλειας που η προσωπική 
τους αδυναμία να αντιμετωπίσουν τα διάφορα προβλήματα τους έσπρωχνε 
προς τα εκεί, να αναφέρουμε ότι ο ηγέτης της νέας φυσικής, ο Ισαάκ 
Νεύτωνας, έφαγε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τις αλήθειες 
που πίστευε ότι είχαν κρύψει κωδικοποιημένες οι αρχαίοι λαοί στα κείμενά 
τους, και ότι οι μελέτες που δημοσίεψε πάνω σ’ αυτό το θέμα ήταν 
περισσότερες από άποψη όγκου από τις καθαρά φυσικές εργασίες του. Ακόμη 
δε ένας άλλος μεγάλος εκείνης της εποχής, ο Κέπλερ, είχε γοητευτεί και αυτός 
από την "κοσμοθεωρία1' της μαγείας, όπως θα δούμε παρακάτω.

Το πιο γνωστό βιβλίο από το οποίο πήγαζε παλιά γνώση ήταν η Βίβλος 
και, μιάς και ο Χριστιανισμός ήταν η επίσημη θρησκεία, το βιβλίο αυτό 
πίστευαν ότι περιείχε αναντίρρητα σημαντικές αλήθειες. Ανάμεσα όμως στη 
Βίβλο και τα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων υπήρχε ένα χάσμα. Που ήταν τα 
ενδιάμεσα κείμενα λαφν με αξιόλογη πολιτιστική ανάπτυξη και ποιές ήταν οι 
απόψεις τους; Μέσα στο κλίμα αυτό καταλαβαίνει κανένας εύκολα την 
αντίδραση της Ευρωπαϊκής κουλτούρα όταν: "Στα 1460 έφτασε στη 
Φλωρεντία από την Μακεδονία ένας μοναχός, που έφερε μαζί 
του μιά συλλογή από πολύ παλιά κείμενα, γραμμένα από ένα 
μυστήριο αλλά και υπέροχο πρόσωπο που ονομάζονταν Ερμής ο 
Τρισμέγιστος. Αμέσως ο Cosimo De' Medici διέταξε να 
σταματήσει η μεταφραστική δουλειά πάνω στον Πλάτωνα και να 
αρχίσει αντί γι '  αυτή μιά μεταφραστική δουλειά πάνω στα 
Ερμητικά βιβλία. Για να καταλάβει κανένας τον ενθουσιασμό 
από την ανακάλυψη των Ερμητικών βιβλίων θα πρέπει να 
αντιληφθούμε ποιος πίστευαν οι άνθρωποι του 15ου αιώνα ότι 
ήταν ο συγγραφέας τους. Πίστευαν, λοιπόν, ότι ο Ερμής ήταν 
ένας παλιός Αιγύπτιος ιερέας, που έζησε πολλά χρόνια πριν από 
τον Πλάτωνα και πολύ πιο πριν από τον Χριστό. Ηταν κάτοχος 
τριών ειδικοτήτων: της θρησκείας, της πολιτικής και της
μαγείας. Γιαυτό και του αποδόθηκε ο τίτλος Τρισμέγιστος. Ηταν 
ο πρώτος και καλύτερος θεολόγος, νομοθέτης και μάγος. Την 
εποχή εκείνη οι άνθρωποι πίστευαν ότι το πνεύμα είχε χάσει την 
αρχική του λαμπρότητα που είχε τις παλιές μέρες, και ότι τα πιό 
παλιά βιβλία περιείχαν την μεγαλύτερη γνώση και σοφία. Και 
ήταν ακριβώς το γεγονός ότι πίστευαν ότι ο Ερμής έζησε ΐόσο 
παλιά που τα βιβλία του απόχτησαν τόση μεγάλη φήμη. Ηταν
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επίσης και το γεγονός ότι φαινότανε από τα κείμενά του ότι 
προφήτευε την έλευση του Χριστού, και τις θεωρίες του 
Πλάτωνα. Ενας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορούσε λοιπόν να έχει 
σχέση με το κακό. Ετσι το ότι ήταν μάγος δεν σήμαινε τίποτ* 
άλλο από το ότι η μαγεία του ήταν καλή. Η ανακάλυψη των 
Ερμητικών βιβλίων επιβεβαίωνε κατά τον καλύτερο τρόπο το 
Χριστιανισμό, την Πλατωνική φιλοσοφία και τη φυσική μαγεία 
με μιάς. Μπορούμε επομένως να καταλάβουμε γιατί  ο Cosimo 
αποφάσισε να αφήσει στην πάντα τον Πλάτωνα για κάτι που 
θεωρούσε πιό παλιό και επομένως και πιό ωραίο." (R. Harre, The 
Method of Science)

Ποιος ήταν όμως στην πραγματικότητα ο Ερμής ο Τρισμέγιστος; Το όνομα 
αυτό το είχαν δώσει οι νεοπλατωνικοί στον σεληνιακό θεό Θωθ των Αιγυπτίων 
που είχε ταυτιστεί με τον Ερμή των αρχαίων Ελλήνων. Θεωρούσαν ότι ήταν 
σύγχρονος του Μοίυσή και ότι ήταν αυτός που ανακάλυψε (κρατείστε την 
ανάσα σας) τη γλώσσα, το αλφάβητο, τη γεωμετρία, την αριθμητική, την 
αστρονομία, την ιατρική, τη γυμναστική, το χορό, τη μουσική, την 
αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, τη ζωγραφική, και γενικά όλες τις τέχνες και τις 
επιστήμες. Επί των Φαραώ Πτολεμαίων μεταφράστηκαν διάφορα έργα του 
από τα Αιγυπτιακά στα Ελληνικά, όπως τα: "Λόγος τέλειος" που εκδόθηκε στα 
Λατινικά με τους τίτλους "Ασκληπιός" και "Ερμού Τρισμέγιστου Ασκληπιός 
ήτοι περί φύσεως Θεών διάλογος", "Ερμού Τρισμέγιστου Ποιμάνδρης", 
"Κυρανίδες", "Οροι Ασκληπιού προς Αμμωνα βασιλέα", "Προς τον εαυτού 
υιόν Τατ λόγοι" κ.α. Συνολικά είχαν σωθεί 18 συγγράματά του στα Ελληνικά 
τα οποία στη συνέχεια μεταφράστηκαν από τον Μ. Ficino στα Λατινικά με το 
γενικό τίτλο "Mercurii Trismegisti Liber de Potestate et Sapientia Dei".

Ομως υπήρχαν πράγματι κάποιες σημαντικές αλήθειες στα κείμενα του 
Ερμή που δικαιολογούσαν την αρχική ευφορία; Οι αλήθειες που μας 
ενδιαφέρουν εδώ έχουν να κάνουν βέβαια με τα προβλήματα της Φυσικής. Σε 
σχέση λοιπόν με τα τελευταία αυτά ο Ερμής δίδασκε δυό σημαντικά πράγματα.
1. Ολόκληρο το σύμπαν είναι ένα ενιαίο σύνολο, κάθε δε πράγμα που κινείται 
μέσα σ' αυτό μπορεί και το κάνει επειδή είναι διαποτισμένο από ένα 
"παγκόσμιο πνεύμα", μιά παγκόσμια δηλαδή κινούσα αιτία. Το πνεύμα αυτό 
είναι πέρα από οπουδήποτε αλλού παρόν στην κίνηση των ουράνιων σωμάτων.
2. Εκτός από την άσχημη, τη μαύρη όπως έχει επικρατήσει να τη λέμε, μαγεία, 
υπάρχει και η καλή, η οποία μάλιστα μπορεί στα χέρια ειδικευμένων μάγων να 
τιθασεύσει την κίνηση των φυσικών συστημάτων προς όφελος των ανθρώπων.

Τα δυό αυτά στοιχεία ήταν πολύ ελκυστικά για να προκαλέσουν την 
προσοχή αρκετών επιστημόνων της εποχής εκείνης, και ας δούμε γιατί. Η 
μαγεία πιστεύουμε ότι γεννήθηκε στην Περσία σαν μιά απόκρυφη επιστήμη 
μερικών μυημένων στα μυστικά της ιερέων του Ζωροάστρη, οι οποίοι 
σπούδαζαν την αστρονομία, την αστρολογία, κ.α. Οι ιερείς αυτοί κατόρθωσαν 
σιγά σιγά να αποκτήσουν τη φήμη υπερφυσικών ανθρώπων. Αν ανοίξουμε ένα 
τυχαίο σημερινό λεξικό θα διαβάσουμε ότι: "Η μαγεία είναι μιά 
προσπάθεια των ανθρώπων να προκαλέσουν αποτελέσματα 
αντίθετα με τους φυσικούς νόμους και την κοινή λογική.” Εκείνον 
όμως τον καιρό φυσικοί νόμοι δεν υπήρχαν, και επομένως η μαγεία
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περιοριζότανε μόνο στην αντίθεσή της με την κοινή λογική. Μήπιυς όμως δεν 
ήταν αυτή η στείρα και αποστειυμένη αρχή της κοινής λογικής που είχε 
βασανίσει τους επιστήμονες και εναντίον της οποίας έστρεφαν από καιρό σε 
καιρό τα βέλη τους;

Αν λοιπόν η μαγεία είχε σα στόχο της να αντιταχθεί στην κοινή λογική τότε 
τον ίδιο ακριβώς στόχο είχε και το συνεχές ψάξιμο όλων των ερευνητών της 
εποχής εκείνης. Η Ερμητική λοιπόν φιλολογία έδινε μιά διέξοδο στην αντίθεση 
που υπήρχε την εποχή εκείνη ανάμεσα στα ανήσυχα πνεύματα και την επίσημη 
μουχλιασμένη κουλτούρα της "κοινής λογικής". Παραπέρα, μιάς και πρόλεγε 
την έλευση του Χριστού ήταν με τη μεριά της εκκλησίας, και έτσι έδωσε τη 
δυνατότητα σε μιά σειρά από μεγάλους αλλά και μικρούς επιστήμονες να 
προσεγγίσουν πολλά απαγορευμένα αλλά ταυτόχρονα και ελκυστικά θέματα 
της εποχής τους με την μαγεία. Ο Battista della Porta μάλιστα θα πει 
απερίφραστα ότι: "Η μαγεία είναι to  πρακτικό μέρος της φυσικής 
φ ιλοσοφίας.” Το 1776 ιδρύθηκε δε στην Avinion από Γάλλους και 
Γερμανούς το τεκτονικό σύστημα "Ο Ερμητικός τεκτονισμός" από αλχημιστές, 
ελεύθερους τέκτονες, κ.α.

Οσοι ασχολιόντουσαν μάλιστα με την μελέτη της φύσης έβρισκαν μιά 
παραπέρα διέξοδο μέσα από τα Ερμητικά κείμενα. ΚΓ αυτό γιατί όλοι αυτοί 
οι επιστήμονες δεν έκαναν τίποτα άλλο από του να προσπαθούν να "δαμάσουν 
την ύλη" και να κατανοήσουν τη συμπεριφορά της. Ακριβώς όπως πίστευε το 
πλατύ κοινό ότι έκαναν και οι μάγοι. Αν λοιπόν ο Ερμητισμός δίδασκε ότι 
αυτό κάθε άλλο παρά κακό ήταν, τότε το κατεστημένο της διανόησης ίσως 
άφηνε ελεύθερους τους φυσικούς στα πειράματα τους και στην ησυχία τους. 
Παραπέρα, από την ,αρχαία ακόμη εποχή από όλα τα γνωστά κείμενα 
ξεπηδάει σα μόνιμο πρόβλημα η αδυναμία όσων ασχολιόντουσαν με τα 
προβλήματα του φυσικού κόσμου να κατανοήσουν τη δυσνόητη και αφηρημένη 
έννοια της δύναμης-από-απόσταση και του πεδίου. Αυτό το είδαμε στη μελέτη 
της Αριστοτελικής φυσικής και θα το συναντήσουμε συχνά και στα επόμενα. 
Δεν μπορούσαν δηλαδή να καταλάβουν πως δυό σώματα που δεν έχουν καμιά 
επαφή, όπως ο Ηλιος και η Γη για παράδειγμα, μπορούν να 
αλληλοεπηρεάζονται στην κίνησή τους. Το παγκόσμιο όμως πνεύμα της 
Ερμητικής φιλολογίας που ήταν η κινούσα αρχή των πάντων έφτανε ξαφνικά 
σαν από μηχανής Θεός. Αλλωστε ήταν γνωστή η ικανότητα του μάγου να 
επηρεάζει από - μακριά τη συμπεριφορά κάποιων συστημάτων, η παραπέρα να 
κατευθύνει τις καλές ή κακές δυνάμεις του φυσικού κόσμου, και κύρια των 
άστρων, πάνω στους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν που ο φυσικός προσπαθούσε με 
τόσο πάθος να κατανοήσει, τη δύναμη, παρουσιαζόταν να είναι ένα παιχνιδάκι 
στα χέρια του μάγου.

Το τελευταίο αυτό, η δύναμη, ήταν κάτι πολύ σημαντικό που η κατανόησή 
της θα βοηθούσε τα μέγιστα στο διάβασμα του βιβλίου της φύσης. Γιαυτό και 
όποια άποψη κατάφερνε να προσεγκίσει το θέμα αυτό με κάποια αληθοφάνεια 
ήταν ευπρόσδεκτη. Η δράση από απόσταση είχε πράγματι στην Ερμητική 
φιλοσοφία μιά απλή και συνάμα λογική εξήγηση. Οφειλότανε στην αμοιβαία 
αλληλεπίδραση ("αρχή της ομοιότητας") που ασκούσαν μεταξύ τους συστήματα 
"ίδιας μορφής". Τέτοια συστήματα αποκαθιστούσαν μεταξύ τους μιά επαφή 
από το "ρεύμα του πνεύματος" που εκπόρευε το ένα προς το άλλο, όπως για
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παράδειγμα ο ένας πόλος ενός μαγνήτη προς κάποιον άλλο πόλο. Ο μαγνήτης 
μάλιστα χρησιμοποιόταν συχνά σαν ένα παράδειγμα ενός συστήματος από το 
οποίο πήγαζε μιά υλική δύναμη παρόμοια με τις δυνάμεις που διαχέονταν 
ανάμεσα στα αστρικά συστήματα. Βέβαια η περιγραφή είναι ποιοτική και όχι 
ποσοτική και ούτε καν μέσα στα πλαίσια μιάς επιστημονικής ανάλυσης. Δεν 
παύει όμως από του να είναι μιά περιγραφή, εκεί όπου δεν υπήρχε τίποτα 
άλλο. Παραπέρα όταν ο μάγος επικαλείται την βοήθεια των άστρων δεν κάνει 
τίποτ’ άλλο από του να προσπαθεί να επηρεάσει το ρεύμα του πνεύματος που 
ξεκινά από αυτά και να το κατευθύνει όπου αυτός θέλει. Διαβάζοντας δε 
κανένας τα όσα έγραψε ο W. Gilbert (ο οποίος ασχολήθηκε κυρίως με την 
εξήγηση των μαγνητικών φαινομένων) για την αλληλεπίδραση των μαγνητικών 
πόλων, βλέπει αμέσως σ’ αυτά την τεράστια επίδραση των Ερμητικών 
αντιλήψεων για την δράση από απόσταση. Αυτή μάλιστα η αντίληψη για 
δυνάμεις που πηγάζουν από το σύμπαν και μπορούν παραπέρα, αν έχουν 
κατευθυνόμενη εμπομπή, να επηρεάζουν συστήματα ίδιας μορφής, ήταν τόσο 
πολύ βαθειά ριζωμένη στην Ευρωπαϊκή διανόηση, ώστε δεν θα ήταν καθόλου 
υπερβολή αν λέγαμε ότι αποτέλεσε την γεννεσιουργό αιτία της παγκόσμιας 
βαρύτητας του Κέπλερ και του Νεύτωνα. Ούτε θα πρέπει να παραγνωρίσουμε 
το ότι τέτοιες αντιλήψεις οδήγησαν στην εισαγωγή και στην καθιέρωση για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα του αιθέρα της οπτικής και του ηλεκτρομαγνητισμού.

Οπως θα σημειώσει πολύ χαρακτηριστικά και πάλι ο R. Harre: "Ηδη από 
τα μέσα του δέκατου έκτου αιώνα διάφορες συνταγές και οδηγίες 
για ζητήματα πρακτικής τεχνολογίας είχαν αποτελέσει ένα 
ξεχωριστό κομμάτι σε κείμενα με τον γενικό τίτλο "Φυσική
Μαγεία". Τέτοια ήταν, ανάμεσα σε άλλα πράγματα, ζητήματα 
που είχαν να κάνουν με τους μαγνήτες, οδηγίες για το φωτισμό 
θεατρικών σκηνών, ιατρικές συνταγές και άλλα τέτοια. Στα 
βιβλία που περιείχαν τα κείμενα αυτά της φυσικής μαγείας 
εμφανίστηκαν και Α ρ ισ το τε λ ικ έ ς  εξηγήσεις διαφόρων 
φαινομένων, που αργότερα έδωσαν το έναυσμα στις εργασίες του 
Gilbert στον μαγνητισμό. Αυτή η κατεύθυνση πρακτικής γνώσης 
ζυμώθηκε στην ουσία μαζί με τις αρχές της μοντέρνας
επιστήμης. . . Η Ερμητική μαγεία είχε αναπτύξει έναν
πολύ ισχυρό λόγο ως προς το πως λειτουργούσε το σύμπαν, και
παραπέρα για το πως η ίδια η ανθρώπινη ύπαρξη ταίριαζε μέσα 
στον κόσμο. Πίστευαν ότι στην πραγματικότητα όλα τα 
πράγματα ήταν ζωντανά, με την έννοια ότι ο,τιδήποτε συνέβαινε 
οφειλόταν στη δράση ενός πνεύματος." (The Method of Science)

Δεν είναι λοιπόν καθόλον τυχαίο το ότι από την εμφάνιση των Ερμητικών 
κειμένων και μετά, όλοι οι φυσικοί είναι λίγο πολύ Ερμητιστές. Πολύ δε 
περισσότερο στην κατηγορία αυτή ανήκουν αυτοί που ταλανίστηκαν με την 
κατανόηση της δράσης - από - απόσταση, ο Gilbert στον μαγνητισμό, ο 
Κέπλερ, ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας στην ουράνια βαρύτητα. Η επίδραση 
μάλιστα των Ερμητικών κειμένων στον μαγνητισμό θεωρείται ότι ήταν κάτι 
παραπάνω από σημαντική. Το ίδιο δε σημαντική ήταν και σε εκείνους που, 
όπως ο Κέπλερ αρχικά και ο Νεύτωνας αργότερα, πίστεψαν στην έννοια της 
παγκόσμιας βαρύτητας. Δεν μπορεί δε να περάσει απαρατήρητο το ότι μερικοί
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ιστορικοί της φυσικής ισχυρίζονται ότι ακόμη και αυτή η δίκη και η καταδίκη 
του Γαλιλαίου οφειλόταν, όπως θα δούμε παρακάτο), στην ταύτισή του με την 
Ερμητική φιλοσοφία. Σιγά σιγά λοιπόν η Ερμητική φιλολογία θεωρήθηκε σαν 
ένα φιλοσοφικό σύστημα που προσφερόταν για την άμεση μελέτη της φύσης με 
βάση τα όσα έλεγε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος στα βιβλία του.

Αν πάντως τα παραπάνω φαίνονται κάπως παράξενα, πο>ς δηλαδή τόσο 
μεγάλα μυαλά της επιστήμης μπλέχτηκαν με θέματα που έβαζαν μέσα τους 
και το στοιχείο της μαγείας, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξαναγυρίσουμε 
νοητά για λίγο στην εποχή εκείνη του μεσαίωνα. Τότε, από την κρυφή γοητεία 
της μαγείας, μαύρης ή λευκής, πολλοί λίγοι κατάφερναν να ξεφύγουν. Ούτε κι' 
αυτός ο πάπας Ουρβανός ο VIII, ο ίδιος που υπέγραψε την καταδίκη του 
Γαλιλαίου, απέφυγε την παγίδα της. Ο πάπας αυτός πίστευε πάρα πολύ σ' 
αυτά που πρόλεγαν οι αστρολόγοι κυτάζοντας τα άστρα. Οταν λοιπόν οι 
τελευταίοι πρόβλεψαν το θάνατό του με την ηλιακή έκλειψη αρχικά του 
Ιουνίου του 1628 και αργότερα του Δεκεμβρίου του 1630, ο πάπας προσέλαβε 
έναν "μάγο" οπαδό της Ερμητικής φιλοσοφίας (τον Ν. Campanella που θα τον 
συναντήσουμε στα επόμενα) ο οποίος επιφορτίστηκε με το να κάνει 
αντιεκλειπτικά μάγια. Η έκλειψη βέβαια έγινε αλλά ο πάπας δεν πέθανε, και 
έτσι τα μάγια θεωρήθηκαν πετυχημένα.

Είναι επίσης αξιοπρόσεχτο το ότι πολλοί από τους οπαδούς της 
Ερμητικής φιλοσοφίας, και πρώτος και καλύτερος ο Γαλιλαίος, ονομάζουν το 
Κοπερνίκειο σύστημα της ηλιοκεντρικής θεωρίας Πυθαγόρειο σύστημα, επειδή 
πιστεύουν ότι και το σύστημα αυτό εμπεριέχεται στις διδαχές της Ερμητικής 
φιλοσοφίας. Αρα δεν το θεωρούν σαν κάτι το τελείως καινούριο που το 
πρωτόφερε ο Κοπέρνικος, αλλά σαν κάτι που απορρέει απο την εξέταση του 
παλιού.

Εκτός από τους μεγάλους φυσικούς της περιόδου αυτής που αγάπησαν ο 
καθένας με τον τρόπο του τον Ερμητισμό, ένας από τους μεγάλους 
φιλόσοφους της ίδιας περιόδου που πίστεψε, διαμόρφωσε και παραπέρα 
διέδωσε την ερμητική φιλολογία ήταν και ο J. Bruno. Ο Bruno πίστευε ότι η 
Ερμητική φιλοσοφία είχε κληρονομηθεί στους αιώνες μέσα από τους Ορφικούς, 
το Ζωροάστρη, τους Πυθαγόρειους, τον Πλάτωνα και τους τελευταίους 
μεγάλους Ελληνες φιλοσόφους από την μιά μεριά, και την 
Ιουδαϊκοχριστιανική παράδοση από την άλλη. Με τα χρόνια η "αρχαία και 
αληθινή φιλοσοφία", όπως την αποκαλούσε, ξεύτισε και αλλοιώθηκε φέρνοντας 
έτσι τον κόσμο σε μιά αξιοθρήνητη κατάσταση. Αν λοιπόν ο άνθρωπος 
μπορούσε να ανακαλύψει την παλιά αυτή φιλοσοφία και να ξαναβαφτιστεί στα 
διδάγματά της, τότε μιά σειρά από τραυματικές για την ανθρωπότητα 
καταστάσεις θα εξαφανιζόντουσαν. Κατάφερε μάλιστα να δώσει, και στο 
σημείο αυτό τον βοήθησε και ο Τ. Campanella, και μιά πολιτικοθρησκευτική 
χροιά στα λεγόμενά του, που δημιούργησαν αρκετό προβληματισμό. Παραπέρα 
σε σχέση με τις καθαρά φυσικές λειτουργίες του κόσμου ο Bruno θεωρούσε ότι 
η κίνηση απορρέει πράγματι από την δράση ενός "παγκόσμιου πνεύματος" και 
ότι, για παράδειγμα, τα άστρα και οι πλανήτες ήταν κάτι το "ζωντανό", και ότι 
κάποιος μπορούσε να θεωρήσει ότι είχαν ακόμη και ψυχές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

NICOLAUS COPERNIKUS (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ) 

Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΦΟΡΑΕΙ ΡΑΣΑ
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I III.l. To πέοασιχα από το νεωκεντοικό στο ηλιοκεντρικό σύστηαα

[ Ένα στοιχείο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της νέας
επιστημονικής σκέψης ήταν και αυτό που σχετιζόταν με την κίνηση ή την 

ί ακινησία της Γης, όπως και με τη θέση που κατείχε αυτή στο σόμπαν. Στο
| σημείο αυτό, δυστυχώς, δεν επικράτησαν καθαρά επιστημονικές απόψεις, αλλά
[ΐ θρησκευτικά πάθη και αντιθέσεις, που κανονικά θα 'πρεπε να μένουν έξω από

την πόρτα της επιστήμης. Οι καιροί, όμως, δεν ευνοούσαν κάτι τέτοιο. Η 
καθαρά επιστημονική μέθοδος δεν είχε ακόμα ξεκαθαρίσει τι σόι πράμα είναι, 
και έτσι ακόμα και όταν κάποιος έβρισκε την αλήθεια έπρεπε να ξέρει πως να



128

την πεί, πιυς να την πλασσάρει δηλαδή στους επιστημονικούς κύκλους. Ίσως, 
αυτό να ήταν μια ιστορική αναγκαιότητα από την οποία έπρεπε να περάσει και 
η ανάπτυξη της φυσικής. Οπο>ς είπαμε, πάντως, αρκετά χρόνια πριν την 
εμφάνιση του Κοπέρνικου είχαν εκφραστεί απόψεις κατά του γεωκεντρικού 
συστήματος. Οι απόψεις, όμως, αυτές έμοιαζαν σαν τα φρούτα που 
ωριμάζουν πολύ πριν την εποχή τους και κανένας δεν έχει φτιάξει την όρεξή 
του γι' αυτά για να τα φάει.

Το ξεπέρασμα του γεωκεντρικού συστήματος δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. 
Το κύριο πρόβλημα σ’ αυτό ήταν ο εγωκεντρικός άνθρωπος που ένοιωθε 
περήφανος και ικανοποιημένος όταν πίστευε ότι βρισκόταν στο μοναδικό κέντρο 
του σύμπαντος και ότι η Γη που πατούσε δεν ήταν σαν τ' άλλα, τα τυχαία, 
αστέρια τ' ουρανού, που πλανιούνται από δώ κΓ από κεί. Μια Γη, αντίθετα, 
που δεν είναι μοναδική, που είναι ίδια με χιλιάδες ή εκατομμύρια άλλα 
αστέρια, αίρει ταυτόχρονα και μια σειρά από άλλες μοναδικότητες και βάζει 
τον άνθρωπο αντιμέτωπο με το άπειρο του σύμπαντος, όχι πλέον από κάποια 
περίοπτη θέση. Όταν είσαι στο κέντρο του σύμπαντος, σ' ένα σημείο που όλοι 
θέλουν να φτάσουν, η ανωτερότητά σου δεν μπαίνει ποτέ σε αμφισβήτηση. Τι 
συναίσθημα, όμως, νοιώθει κανείς όντας καρφωμένος σ’ αυτή την κουκκίδα και 
ταξιδεύοντας στο αχανές διάστημα; Οπωσδήποτε φόβο για το τι θα 
συναντήσει, αβεβαιότητα και δέος. Πράγματι, όταν διαπιστώνεις ότι κατέχεις 
ένα τυχαίο σημείο του σύμπαντος, τότε η ανωτερότητα δίνει τη θέση της σε 
βασανιστικά ερωτήματα γύρω από την ύπαρξή σου που, εκτός και αν είσαι 
στερεά δεμένος με κάτι το μεταφυσικό, σε οδηγούν σε μονοπάτια που το βήμα 
δεν είναι σίγουρο, γιατί τα πόδια γλιστρούν. Ηταν λοιπόν καλύτερα η κουκκίδα 
της Γης να σταματήσει κάπου, να μην κινείται και να παραμένει στατική. Μόνο 
ένας ανόητος θα μπορούσε κάτω από αυτές τις συνθήκες να αμφισβητήσει 
παραδόσεις αιώνων που πάνω τους είχαν χτιστεί τόσες και τόσες θέσεις και να 
ακολουθήσει κάτι που έμοιαζε φτερό στον άνεμο.

Το γεωκεντρικό σύστημα, λοιπόν, ήταν ένας θρόνος που ο άνθρωπος δεν 
ήθελε να χάσει. ΚΓ αυτό γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα αισθανόταν σαν να 
ήταν ριγμένος πάνω σ' ένα μικρό πλανήτη του οποίου η ιστορία περιοριζότανε 
σαν σε μια απλή τοπική είδηση στην εφημερίδα του σύμπαντος. Για να 
μπορέσει, όμως, η φυσική να δεί την αληθινή πραγματικότητα, να εξηγήσει τον 
κόσμο όπως είναι φτιαγμένος και όχι όπως ήθελε ο άνθρωπος να είναι, έπρεπε 
να προηγηθεί το πέρασμα από το γεωκεντρικό σύστημα στο ηλιοκεντρικό. Γιατί, 
όπως θα παρατηρήσει πολύ καυστικά ο Ν. Campanella: "Αν και άλλοι
πλανήτες εκτός από την Γη είναι κατοικίσιμοι, τότε είναι λογικό 
να θεωρούν και οι κάτοικοι των πλανητών αυτών ότι οι δικοί 
τους πλανήτες είναι το κέντρο του σύμπαντος, με αποτέλεσμα να 
οδηγούμαστε σε αδιέξοδο".

Αρχικά, όπως είδαμε, την ακίνητη Γη δεν μπορούν να τη φανταστούν 
μετέωρη στο διάστημα και τη θέλουν να επιπλέει σαν ένας κυκλικός δίσκος 
πάνω σ’ένα ’’ουράνιο νερό". Καθώς, όμως, τα χρόνια περνάνε, συμβιβάζονται 
με την έννοια της Γης-μετέωρης και δέχονται ότι είναι μια σφαίρα ακίνητη στο 
κέντρο του σύμπαντος. Ο Αριστοτέλης, μάλιστα, εξηγεί πολύ πειστικά γιατί 
συμβαίνει αυτό. Μετά την επικράτηση του Χριστιανισμού, η κοσμολογία της 
Βίβλου γίνεται και κοσμολογία της επιστημονικής Ευρώπης. Τότε είναι που το
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γεωκεντρικό σύστημα αποκτά το πιο σοβαρό από τα ερείσματα του. Το 
αντίστοιχο εδάφιο της Βίβλου αποτελεί ένα στήριγμα των γεωκεντρικών που 
όποιος το αμφισβητεί, αμφισβητεί τον ίδιο το Θεό και τη σοφία του.

"Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την Γη" . Άρα η 
Γη ξεχωρίζεται από τον ουρανό και δεν είναι το ίδιο με τα σώματα εκείνα που 
βρίσκονται στον ουρανό. Και συνεχίζει η κοσμολογία της Βίβλου: "Και είπεν 
ο Θεός Γεννηθήτω στερέωμα εν μέσω του ύδατος . . . και 
εγένετο ούτως και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα . . . και 
εκάλεσεν ο Θεός το στερέωμα ουρανόν. . . και είπεν ο Θεός 
Συναχθήτω το ύδωρ το υποκάτω τ' ουρανού εις συναγωγήν μίαν 
και οφθήτω η ξηρά . . . και εκάλεσεν ο Θεός την ξηράν Γην". Ά ρα 
ο ουρανός είναι επάνω από τη Γη, εκεί ψηλά. Το επάνω, λοιπόν, είναι όταν 
αναφερόμαστε στον ουρανό απόλυτο. Παρακάτω έρχεται η πιο σημαντική 
ρήση: "Και εποίησεν ο Θεός τους δύο φωστήρες του μεγάλους (στον  
ουρα νό) τον φωστήρα τον μέγαν (τον ήλιο) εις αρχάς της ημέρας 
και τον φωστήρα* τον ελάσσω (τη σελήνη) εις αρχάς της νυκτός 
και τους αστέρας και έθετο αυτούς ο Θεός εν τω στερεώματι του 
ουρανού.” Ο Ηλιος και η Σελήνη, επομένως, τοποθετούνται στον ουρανό, 
όπου, αντίθετα, δεν ανήκει η Γη. Ο ουρανός, όμως, κινείται, και επομένως 
κινούνται και τα δυο τελευταία αυτά ουράνια σώματα, ο Ηλιος και η Σελήνη. 
Η ακινησία της Γης, αν και δεν ορίζεται σαφέστατα από τα παραπάνω εδάφια 
της Γένεσης, εν τούτοις συνάγεται άμεσα από το διαχωρισμό που γίνεται 
ανάμεσα σ' αυτή και στον κινούμενο ουρανό. Υπάρχουν όμως και άλλα 
εδάφια, που θα τα γνωρίσουμε παρακάτω, που ορίζουν την ακινησία αυτή πιό 
καθαρά.

Η αμφισβήτηση λοιπόν του γεωκεντρικού συστήματος είναι ταυτόσημη με 
την άρνηση της ύπαρξης του Θεού, κάτι που θα στοιχίσει πολύ ακριβά στο 
προχώρημα της επιστήμης. Την επίσημη επιστημονική έκφραση του 
γεωκεντρισμού, η Καθολική Εκκλησία τη βλέπει στην Αριστοτελική φυσική, που, 
όπως πιστεύει, εξηγεί με σαφήνεια, λογική και πειστικότητα γιατί η Γη είναι 
πραγματικά το κέντρο του κόσμου. Πέρα, όμως, απ’ αυτό, η Καθολική 
Εκκλησία αγκαλιάζει αμέσως την Αριστοτελική φυσική και γι’ άλλους λόγους. 
Εκτός του ότι είναι η φυσική που δέχεται, πριν την εμφάνιση του Κοπέρνικου, η 
συντριπτική πλειοψηφία των πνευματικών ανθρώπων, αρκετές από τις απόψεις 
της ταιριάζουν θαυμάσια και με τη δική της διδασκαλία. Ειδικότερα η άποψη 
του Αριστοτέλη ότι η φθορά και η αλλαγή είναι γνωρίσματα μόνο της Γης, ενώ 
εκεί ψηλά στον ουρανό επικρατεί τελειότητα, είναι ταυτόσημη με την άποψη της 
εφήμερης και διεφθαρμένης γήινης ζωής από τη μια μεριά, και τ’ ουρανού - 
θρόνου παντοτινού του Θεού, που παρατηρεί όλα όσα συμβαίνουν κάτω στη Γη 
από την άλλη.

Παρ’ όλα αυτά οι απόψεις κατά του γεωκεντρισμού δεν έλειψαν ποτέ. 
Αλλοτε σε ήπιους τόνους, άλλοτε σαν απλές υποθέσεις που δεν ισχύουν στην 
πραγματικότητα, άλλοτε σαν έκφραση προβληματισμού υπήρχαν πάντοτε στον 
περίγυρο της εκάστοτε επιστημονικής κοινότητας. Είναι χαρακτηριστικό το 
παρακάτω κείμενο ενός μεσαιωνικού συγγραφέα, του J. Buridan: "Εάν 
κανένας κινείται με ένα πλοίο και φανταστεί ότι είναι σε 
ακινησία, τότε, εάν υποθέσουμε ότι βλέπει ένα άλλο πλοίο το
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οποίο είναι πράγματι σε ακινησία, νομίζει ότι το άλλο πλοίο 
κινείται. . . . Ετσι θα μπορούσα να πω ότι η σφαίρα του
Ηλιου είναι σε ακινησία και ότι η Γη που μας κουβαλά 
περιστρέφεται. Επειδή, όμως, εμείς θεωρούμε ότι είμαστε 
ακίνητοι, ακριβώς όπως ο άνθρωπος επάνω στο πλοίο που 
κινείται γρήγορα δεν καταλαβαίνει ούτε τη δική του κίνηση ούτε 
την κίνηση του πλοίου, τότε είναι σίγουρο ότι θα βλέπαμε τον 
Ηλιο να ανατέλει και να δύει, ακριβώς όπως γίνεται όταν 
κινείται και εμείς είμαστε ακίνητοι.” Το κείμενο, όμως, αυτό του 
Buridan δεν γράφτηκε για να αποδείξει την κίνηση της Γης, αλλά απλά για να 
εξετάσει τι θα συνέβαινε αν ο Ηλιος ήταν ακίνητος.

Ενας άλλος μεσαιωνικός συγγραφέας, ο Ν. Oresme, θα γράφει επίσης: 
"Εάν ένας άνθρωπος βρίσκεται πάνω σε ένα πλοίο το οποίο 
κινείται πολύ γρήγορα προς τα ανατολικά, χωρίς όμως ο ίδιος 
να καταλαβαίνει την κίνηση αυτή, και κατεβάσει απλωμένο το 
χέρι του από πάνω προς τα κάτω διαγράφοντας μιά ευθεία 
γραμμή σε σχέση με το κατάρτι του πλοίου, θα του φαίνεται σαν 
το χέρι του να κάνει μόνο μιά ευθύγραμμη κίνηση. . . . Εάν
ένας άλλος άνθρωπος στο ίδιο πλοίο βάδιζε επάνω στο 
κατάστρωμα προς τα δυτικά με μικρότερη ταχύτητα απ' αυτή με 
την οποία το πλοίο πηγαίνει προς τα ανατολικά, θα του 
φαινόταν ότι προσεγγίζει την ανατολή, ενώ στην πραγματικότητα 
θα εκινείτο προς τη δύση. . . . Συμπεραίνω, λοιπόν, ότι δεν
υπάρχει κανένα πείραμα το οποίο να αποδεικνύει ότι αυτός που 
κινείται είναι ο Ηλιος και όχι η Γη.” Το ερώτημα, όμως, εξακολουθεί 
να υπάρχει. Τι κινείται στην πραγματικότητα, ο Ηλιος ή η Γη; Αυτό ας μη σας 
ανησυχεί, μας απαντά ο Oresme. Ολα τα παραπάνω είναι απλές υποθέσεις 
εργασίας. Στην πραγματικότητα αυτό που κινείται είναι η Γη.

Ο Γερμανός καρδινάλιος και οπαδός του ηλιοκεντρισμού Nicolaus of Cusa 
(1401-1464), από την άλλη μεριά θα σπείρει νέα ζιζάνια προβληματισμού όταν 
θα γράψει: ”Το σύμπαν δεν είναι πεπερασμένο, αλλά, αντίθετα με 
όσα διδάσκει ο Αριστοτέλης, εκτείνεται στο άπειρο και δεν έχει 
κέντρο.” Αφηνε έτσι ξεκρέμαστους τους γεωκεντρικούς που πίστευαν ότι όχι 
μόνο η Γη είναι ακίνητη αλλά ταυτόχρονα είναι και το κέντρο του σύμπαντος. 
Να σημειώσουμε εδώ ότι τα κείμενα του Cusa τα γνώρισε ο Κοπέρνικος κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του στο Πανεπιστήμιο. Ξεκάθαρες,, λοιπόν, ή 
καλυμμένες φωνές κατά του γεωκεντρισμού υπήρχαν. Ελειπε μόνον ο 
σκηνοθέτης για να τους δώσει το ρόλο που τους έπρεπε και να αρχίσει το έργο.

ΙΙΙ.2. 'Evac ήπιο<: aucoiafimiac

Ο Πολωνός ιερέας Νικόλαος Κοπέρνικος δεν ασχολήθηκε απευθείας με τη 
φυσική, αλλά με την Αστρονομία. Τα όσα, όμως, είπε επηρέασαν σημαντικά 
και τη φυσική, και έτσι κέρδισε εκτός από μια θέση στην Ιστορία της
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Αστρονομίας και μια θέση στην Ιστορία της Φυσικής. Σαν άνθρωπος, ήταν 
περισσότερο συντηρητικός και λιγότερο επαναστάτης. Έτσι, όσο επαναστατικό 
και αν φαίνεται σήμερα το ότι διατύπωσε, σε αντίθεση με τις επικρατούσες 
μέχρι τότε απόψεις, ένα σύστημα στο οποίο ο Ηλιος ήταν πια το ακίνητο 
κέντρο και η Γη ένας πλανήτης σαν όλους τους άλλους, δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι αυτό το κάνει μ' έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην θίγεται καμιά από τις 
υπόλοιπες βασικές Αριστοτελικές αντιλήψεις. Οι τροχιές των πλανητών είναι 
και πάλι οι τέλειες τροχιές, δηλαδή κυκλικές, γύρω όμως από έν’ άλλο κέντρο, 
τον Ηλιο.

Αλλωστε 2000 χρόνια μετά τον Αριστοτέλη ένας ήπιος αμφισβητίας που 
δεν είχε (κι' αυτό περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο έπαιζε τον μεγαλύτερο ρόλο) 
καμιά διάθεση να αμφισβητήσει ταυτόχρονα και το κατεστημένο της εποχής του 
(την Καθολική εκκλησία) μπορούσε να επιβιώσει κάπως. Η Καθολική Εκκλησία 
ήταν αναντίρρητα την εποχή εκείνη ένα από τα πιο ισχυρά κατεστημένα. 
Όποιος λοιπόν δεν την έθιγε, αλλά αντίθετα την αναγνώριζε και της πρόσθετε 
δύναμη, δεν είχε να φοβηθεί σε τίποτα.

Αέμε τον Κοπέρνικο ήπιο αμφισβητία και αυτό ίσως ξενίζει. Πως θα 
μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε, όμως, διαβάζοντας τη ζωή του και την 
όλη του συμπεριφορά και συγκρίνοντάς τον με τον Γαλιλαίο; Γιαυτό και ο I. Β. 
Cohen θα γράψει: "Στο κάτω κάτω της γραφής θα πρέπει να 
ξεκαθαρίσουμε ότι ο Κοπέρνικος ήταν περισσότερο ένας 
συντηρητικός παρά ένας επαναστάτης. Πολλές από τις ιδέες που 
εισήγαγε υπήρχαν ήδη στη φιλολογία, και το γεγονός ότι δεν 
κατάφερε να κάνει ούτε ένα βήμα παραπέρα από την 
Αριστοτελική φυσική τον συνέθλιψε επανειλημμένα. Οταν σήμερα 
μιλάμε για το Κοπερνίκειο σύστημα, συνήθως μιλάμε για ένα 
σύστημα τελείως διαφορετικό από αυτό που ο Κοπέρνικος 
περιέγραψε στα βιβλία του." (The Birth of a New Physics)

Αλλωστε ο Κοπέρνικος ήταν πολύ προσεκτικός ώστε να μη χαρακτηρίζει 
μέχρι τέλους τα όσα έλεγε παρά μιά υπόθεση και όχι ένα κατασταλαγμένο 
μοντέλο. Οπως δε θα σημειώσει ο Β. Russell: "Τον άνθρωπο της 
επιστήμης δεν τον ξεχωρίζει αυτό που πιστεύει, αλλά πως και 
γ ι α τ ί  το πιστεύει. Τα πιστεύω του δεν είναι δογματικά, αλλά 
είναι σε μιά διαρκή δοκιμασία. Στηρίζονται σε δεδομένα και όχι 
στην αυθεντία και στη διαίσθηση. Από αυτή την άποψη, ο 
Κοπέρνικος έπραξε σωστά ονομάζοντας τη θεωρία του μιά 
υπόθεση, ενώ οι αντίπαλοί του έπραξαν άσχημα νομίζοντας ότι 
οι καινούριες υποθέσεις ήταν ανεπιθύμητες." (History of Western 
Philosophy)

Βέβαια και ο ίδιος ο Κοπέρνικος είχε μερικά μικροπροβλήματα. Ακόμα 
και πριν από την έκδοση του βιβλίου του, ο ιδρυτής της εκκλησίας των 
διαμαρτυρομένων Martin Luther έχοντας κάποιες πρόχειρες πληροφορίες για 
το τι πρόκειται να γράψει, τον προειδοποίησε ότι ένα ηλιοκεντρικό σύστημα, 
που θέλει τη Γη να κινείται, είναι σε πλήρη αντίθεση με τις απόψεις της Βίβλου, 
έτσι όπως διατυπώνονται στη Γένεση. Πιο συγκεκριμένα, ο Λούθηρος θα πει 
από τον άμβωνα μιάς εκκλησίας το 1530: "Ο λαός ακούει κάποιο 
νεοφανή αστρολόγο ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει ότι η Γη
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περιστρέφεται και όχι ο ουρανός ή το διάστημα, ο Ηλιος ή η 
Σελήνη. . . Ο  ανόητος αυτός θέλει να ανατρέψει ολόκληρο το
σχέδιο της αστρονομίας. Αλλά η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο 
Ιησούς του Ναυή διέταξε τον Ηλιο να σταθεί και όχι τη Γή Μ.

Στον κύκλο πυν επικριτιον θα μπει σε λίγο και ο Καλβίνος, ο οποίος θα 
απαντήσει στον Κοπέρνικο με έναν στίχο του 9201’ ψαλμού: ΜΚαι γαρ 
εστερέωσε την οικουμένην ήτις ου σαλευθήσεται". Για να συνεχίσει: 
"Ποιος θα διακινδυνέψει να τοποθετήσει το κύρος του 
Κοπέρνικου πάνω από το κύρος του Αγίου Πνεύματος;” Ε ν α ς  
άλλος ονομαστός θεολόγος του μεσαίωνα, ο Melanchton, θα γράψει στις 16 του 
Οκτώβρη του 1541 σ' έναν φίλο του: "Μερικοί θεωρούν σαν εξαιρετικό 
κατόρθωμα να συντάξουν ένα τέτοιο τρελό πράγμα, όπως αυτός 
ο Πρώσσος αστρονόμος, ο οποίος κινεί τη Γη και σταματά τον 
Ηλιο. Αλήθεια, οι συνετοί κυβερνήτες θα έπρεπε να δαμάζουν τα 
ασυγκράτητα πνεύματα μερικών ανθρώπων."

I I I . 3. Η ζωή του

Ο Νικόλαος Κοπέρνικος (Nikolaj Kopernik στα Πολωνικά, Niklas 
Koppernigk στα Γερμανικά) γεννήθηκε στο Thorn της Πολωνίας (σημερινό 
Torun) στις 12 του Φλεβάρη του 1473. Καταγότανε από Γερμανική οικογένεια. 
Ο πατέρας του ήταν φούρναρης και ταυτόχρονα δημοτικός σύμβουλος, ενώ η 
μάννα του ήταν απόγονος μιάς αρκετά εύπορης οικογένειας. Το 1483 ο 
πατέρας του πέθανε, και ο μικρός τέθηκε κάτω από την φροντίδα του αδελφού 
της μάννας του L. Waczenrode, που ήταν πρίγκηπας Επίσκοπος του Ermlad. 
Ο επίσκοπος έστειλε το παιδί στο σχολείο και στη συνέχεια, το 1491, όταν ήταν 
18 χρονών, στο Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας για να προετοιμαστεί καλύτερα 
για τον ιερατικό κλάδο. Εκεί ο Κοπέρνικος μαθαίνει πολύ καλά τ’ αρχαία 
Ελληνικά και έτσι έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τις απόψεις των αρχαίων 
Ελλήνων φιλοσόφων από πρώτο χέρι. Το πόσο καλά τα ήξερε ο Κοπέρνικος τα 
Ελληνικά φαίνεται από το ότι το 1509 μετά από προτροπή του θείου του 
δημοσίεψε μιά μετάφραση του ποιητικού έργου του Βυζαντινού ποιητή του 7ου 
αιώνα Θεοφύλακτου από τα Ελληνικά στα Λατινικά. Στο Πανεπιστήμιο 
διδάχτηκε αστρονομία από τον A. Brudzewski. Το 1493 ο Κοπέρνικος 
αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο με πτυχίο της ιατρικής και, αφού έμεινε 
συνολικά πέντε χρόνια στην Κρακοβία, ξαναγύρισε στο Thorn.

Ούτε όμως οι πανεπιστημιακές του σπουδές αλλά ούτε και το καινούριο του 
περιβάλλον τον ενθουσίαζαν τόσο ώστε να μείνει πολύ σ’ αυτό. Ετσι, έπεισε τον 
θείο του, που πρέπει να του είχε μεγάλη αδυναμία, να του επιτρέψει να πάει 
στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στην Padova, όπου τα πράγματα ήταν σαφώς 
καλύτερα. Για να παίρνει κάποια χρήματα στο μεταξύ ο θείος του τον είχε 
διορίσει από την ηλικία των 24 ετών ’’κανονικό” στην μητρόπολη του 
Frauenburg. (Ο κανονικός δεν ήτανε ιερέας αλλά ανήκε στο προσωπικό της 
μητρόπολης και είχε ένα μικρό βαθμό ιερωσύνης). Τρία χρόνια λοιπόν μετά την



133

αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο ο Κοπέρνικος βρίσκεται υπό την 
επίδραση του Ιταλικού πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Στην Ιταλία ο Κοπέρνικος σπουδάζει Ιατρική και Μαθηματικά στο 
Πανεπιστήμιο της Padova. Συχνά πυκνά όμως πετιέται και στην Bolognia για 
να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα και εκεί. Μετά το τέλος και αυτών των 
μαθημάτων ο Κοπέρνικος γίνεται το 1499 καθηγητής των Μαθηματικών στο 
Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Ενας από τους καθηγητές του Κοπέρνικου στο 
Πανεπιστήμιο της Bolognia ήταν και ο Domenico de Novara, ο οποίος 
κατάκρινε το πτολεμαϊκό σύστημα σαν παράλογο και πολύπλοκο, και 
προτιμούσε να διδάσκει αστρονομία από τους αρχαίους Ελληνες 
ηλιοκεντρικούς. Στη Bolognia ο Κοπέρνικος έκανε και την πρώτη του 
αστρονομική έρευνα όταν ανακάλυψε μια επιπρόσθεση (επικάλυψη) του αστέρα 
του Αλδεβαράν από τη Σελήνη στις 9 του Μάρτη του 1497.

Το 1501 ο Κοπέρνικος εγκαταλείπει με θλίψη την Ιταλία και ξαναγυρίζει 
στην πόλη που γεννήθηκε όπου χειροτονείται παπάς, αν και πολλοί ιστορικοί 
θεωρούν ότι παρέμεινε σε όλη του τη ζωή λαϊκός. Ξαναταξιόεύει, όμως, συχνά 
στην Ιταλία όποτε του δίνεται η ευκαιρία, για ν' ανανεώσει τις γνώσεις του. Το 
1503 για παράδειγμα θα του απονεμηθεί από το Πανεπιστήμιο της Ferrara ο 
τίτλος του διδάκτορα του κανονικού δικαίου. Στην πατρίδα του εκτός από τα
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ιερατικά του καθήκοντα ασκεί και το επάγγελμα της ιατρικής» και μάλιστα με 
μιά τόσο μεγάλη φιλανθρωπική δράση που τον κάνει ονομαστό. Από το 1506 ο 
θείος του, που είχε γίνει στο μεταξύ επίσκοπος της Varmia, τον πήρε κοντά του 
για έξι χρόνια σαν γραμματέα και γιατρό. Τη θέση αυτή την κράτησε μέχρι το 
θάνατο του θείου του το 1512. Την εποχή αυτή ο Κοπέρνικος επεξεργάστηκε και 
τα βασικά μαθηματικά της θεωρίας του, την οποία και κατέγραψε πρόχειρα σε 
χειρόγραφα. Φαίνεται ότι μετά την επιστροφή του στο Frauenburg τα 
γεωκεντρικά μαθηματικά ετάραζαν τις προσευχές του. Το 1537, όταν ο θείος 
του έχει πεθάνει, του προτάθηκε να γίνει επίσκοπος, χωρίς, όμως, και να τα 
καταφέρει τελικά.

Σαν αστρονόμος-παρατηρητής ο Κοπέρνικος είναι πάρα πολύ κακός. 
Διαθέτει τα πιο φτηνά όργανα που μπορεί να βρει κανένας για αστρονομικές 
παρατηρήσεις στην αγορά (τεταρτοκύκλιο, παραλλακτικό κανόνα και τρίγιυνο), 
κάνει δε μέσα σε 32 ολόκληρα χρόνια μόνο 27 προσωπικές παρατηρήσεις. 
Μερικές μάλιστα από τις παρατηρήσεις του αυτές βρισκόντουσαν σκόρπιες σε 
διάφορα βιβλία της βιβλιοθήκης του και ανακαλύπτονται πολύ αργότερα από 
τους βιογράφους του. Για να φτάσει στα τελικά του συμπεράσματα στηρίζεται 
σημαντικά σε ξένες παρατηρήσεις, κυρίως σ' αυτές των αρχαίων Ελλήνων. 
Υπήρξε δηλαδή ένας θεωρητικός αστρονόμος και ποτέ του ένας παρατηρητής. 
Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι από τις παρατηρήσεις του έβγαλε το 
συμπέρασμα ότι η μετάπτωση της Γης είχε περίοδο ίση με 1717 χρόνια, αντί του 
αληθινού που είναι 25000 χρόνια. Κάνει δηλαδή ένα εντυπωσιακό σφάλμα. Οι 
προσωπικές σημειώσεις που κρατά δείχνουν έναν άνθρωπο μυστικοπαθή, 
δυσνόητο και με μεγάλη έλλειψη στον τομέα της επιστημονικής συγκρότησης. 
Ανάμεσα σε μια αστρονομική παρατήρηση και μια μαθηματική σχέση υπάρχει 
και μια συνταγή για φαγητό ή κάποιο βότανο. Θα νόμιζε κανένας ότι ο 
Κοπέρνικος είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την αστρονομία απλά και 
μόνον επειδή δεν έχει τίποτ' άλλο να κάνει, για να περάσει την ώρα του 
δηλαδή.

Το αστρονομικό του παρατηρητήριο, βέβαια, δεν ήταν το πιο ιδανικό που 
θα μπορούσε να βρει. Λόγω της συνεχούς ομίχλης και συννεφιάς που υπήρχε σ’ 
αυτό έλεγε συχνά: "Ζηλεύω τον Κλαύδιο Πτολεμαίο για τον οποίο οι 
ουρανοί ήταν πιο φιλικοί, εκεί όπου ο Νείλος δεν βγάζει ομίχλη, 
όπως εδώ ο Βιστούλας. Η φύση εδώ μας αρνήθηκε. αυτή την 
άνεση, αυτό τον ήρεμο αέρα." Ομως τον Πτολεμαίο δεν τον θαύμαζε 
μόνο για το παρατηρητήριό του. Τον θαύμαζε πρώτα και πάνω απ’ όλα σαν 
αστρονόμο. Γιαυτό και στον τρόπο παρουσίασης του βιβλίου του, στην κατάταξη 
των διαφόρων κεφαλαίων και στη δομή τους ακολούθησε πιστά όσα ο 
Πτολεμαίος είχε κάνει στην Αλμαγέστη.

Στο μεταξύ, λόγω των νομικών σπουδών που είχε κάνει στην Ιταλία ο 
Βασιλιάς της Πολωνίας Σιγισμούνδος ο Α' του ανάθεσε να συντάξει ένα σχέδιο 
αναμόρφωσης του Πρωσικού νομίσματος. Στην προσπάθειά του αυτή που 
κράτησε ενιά χρόνια, από το 1519 έως το 1528, ο Κοπέρνικος δείχνει να 
γνωρίζέι αρκετά καλά τα βασικά στοιχεία της προσφοράς και της ζήτησης σε 
μια ελεύθερη αγορά, και καταφέρνει πράγματι να παρουσιάσει μια 
ολοκληρωμένη οικονομική μελέτη, πρωτοποριακή για τα χρόνια εκείνα. Για
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λόγους πάντως που δεν έγιναν γνωστοί η μελέτη αυτή του Κοπέρνικου θα δει το 
φως της δημισιότητας πολύ αργότερα, το 1816 στη Βαρσοβία.

Το 1500, σε ηλικία 27 χρόνων και ενώ ήταν ακόμη στην Ιταλία, πηγαίνει 
στην Ρώμη όπου δίνει κάποιες διαλέξεις παρουσιάζοντας για πρώτη φορά 
στοιχεία του ηλιοκεντρικού του συστήματος. Τα στοιχεία αυτά περιέχονται σ’ 
ένα δοκίμιο που έχει τον τίτλο "Nicolai Copernici de hypothesibus motuum 
coelestium a se constitutis commentariolus" (Μικρή διατριβή για τις 
διατυπωμένες υποθέσεις με βάση τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων). Το 
δοκίμιο αυτό δεν το τύπωσε ποτέ σαν κανονικό βιβλίο, αλλά έστειλε μόνον 
μερικά αντίτυπα εδώ και κει για να δει τις αντιδράσεις του κόσμου. Οι 
περισσότεροι αστρονόμοι που διάβασαν το δοκίμιο δεν έδειξαν αρχικά κανένα 
ενδιαφέρον, ο δε Πάπας Κλήμης ο Ζ' και μερικοί καρδινάλιοι φάνηκαν να 
αποδέχονται τα όσα λέει και τον κάλεσαν να αποδείξει αν μπορεί με 
περισσότερες λεπτομέρειες την αλήθεια της θεωρίας του. Ο Κοπέρνικος, όμως, 
καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα όσο φαίνονται και 
ότι, στο παρασκήνιο, το κλίμα είναι βαρύ για την ηλιοκεντρική θεωρία του. 
Γιαυτό και προτιμά να σωπασει. Βέβαια ο ίδιος συνεχίζει να δουλεύει πάνω στο 
μοντέλο του και το 1530 καταφέρνει να τελειώσει τα βασικά σημεία ολόκληρου 
του έργου του.

Ενδεικτικό του φόβου που διακατέχει τον Κοπέρνικο μήπως έρθει σε 
σύγκρουση με το εκκλησιαστικό κατεστημένο είναι και το εξής γεγονός. Το 1514 
προσκλήθηκε στη Ρώμη για να πει τη γνώμη του σχετικά με μιά ημερολογιακή 
μεταρρύθμιση που επρόκειτο να γίνει. Παρ' όλο όμως που πήγε εκεί αρνήθηκε 
να διατυπώσει μιά τελική πρόταση προς την επιτροπή, με τη (σωστή) 
δικαιολογία ότι οι θέσεις του Ηλιου και της Σελήνης δεν ήταν ακόμη γνωστές 
με την ακρίβεια που απαιτούσε η μεταρύθμιση που συζητιόταν. Στην 
πραγματικότητα όμως ο Κοπέρνικος ήξερε πως να καθορίσει τις παραπάνω 
θέσεις των δυό ουράνιων σωμάτων στο ηλιοκεντρικό του σύστημα, αλλά δεν 
τολμούσε να χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό.

Παρ’ όλο το φόβο του, πάντως, ο Κοπέρνικος κάνει μια προκαταρκτική 
και πολύ μικρή έκδοση του συστήματος που προτείνει χωρίς λεπτομέρειες το 
1530, την οποία αφιερώνει στον Πάπα Κλήμη τον Ζ'. Στην αρχή, δεν φαίνεται 
να έχει προβλήματα. Ένας καρδινάλιος της καθολικής εκκλησίας τον 
προτρέπει τότε να κάνει μια πιο ολοκληρωμένη έκδοση των απόψεών του. Ο 
Κοπέρνικος φοβάται, αν και στους φίλους του λέει ότι ως λάτρης του 
Πυθαγόρα επιθυμούσε να αποκρύψει, όπως και εκείνος, την επιστήμη από τους 
πολλούς. Εχει εκφραστεί, επίσης, και η άποψη ότι με όσα έλεγε ο Κοπέρνικος 
υπήρχε φόβος να κατηγορηθεί ως οπαδός του Ερμητισμού, κάτι που, όπως θα 
δούμε όταν θα μιλήσουμε για το Γαλιλαίο, ήθελε να το αποφύγει με κάθε θυσία. 
Πάντως ο Ε. Rosen θα σημειώσει ότι: "Ο Ερμητισμός δεν κυριάρχησε 
ποτέ στη σκέψη του." (Historical and Philosophical Perspectives of Science)

O A. Koesler στο βιβλίο του "Οι Υπνοβάτες" υποστηρίζει ότι η ατολμία του 
Κοπέρνικου δεν είχε τη βάση της πάνω σε θεολογικά ζητήματα αλλά σε καθαρά 
επιστημονικά. Ο Κοπέρνικος, δηλαδή, ήξερε ότι δεν διάθετε όλα εκείνα τα 
στοιχεία που θα αποδείκνυαν ότι η Γη πράγματι κινείται, και άρα 
δικαιολογημένα καθυστερούσε την όποια κοινοποίηση των απόψεών του. Με τον 
τρόπο αυτό βέβαια όλο το βάρος ρίχνεται στον επιστήμονα και η Καθολική
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εκκλησία απαλλάσεται από τις αμαρτίες της. Σαν απάντηση στην άποψη αυτή 
θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την μεταχείρηση που επεφύλαξε η καθολική 
εκκλησία στο Γαλιλαίο, ο οποίος είχε ατράνταχτα επιχειρήματα, για να μην 
αναφέρουμε το J. Bruno, τον Campanella, κ.α. Γιατί σίγουρα τα ατράνταχτα 
επιχειρήματα έλειπαν από τον Κοπέρνικο. Μήπως, όμιος, δεν έλειπαν και από 
τους ηλιοκεντρικούς;

Παρά την έντονη αντίρρηση του Κοπέρνικου να προχιορήσει σε γρήγορη και 
ολοκληρωμένη έκδοση των απόψεών του ο κόσμος μαθαίνει γρήγορα για το 
σύστημά του από προφορικές αφηγήσεις, γιατί ο ίδιος αρνείται επίμονα να 
δημοσιεύσει ή να γράψει ο,τιδήποτε ολοκληριομένο πάνο) σ' αυτό το θέμα. Και 
είναι πραγματικά εντυπιυσιακό το γεγονός ότι το όνομα και η θεωρία του 
Κοπέρνικου συζητιούνται σ' όλους σχεδόν τους επιστημονικούς κύκλους της 
Ευρώπης, χωρίς να υπάρχει η τελική άπο\|τη του ίδιου πάνο) στο σύστημά του.

Το 1539 έφτασε στο Frauenburg ένας νεαρός αστρονόμος, ο Ραίτικος. 
Georg Joachim Rheticus ήταν το ψευδώνυμο του von Lauchen, ο οποίος είχε 
γεννηθεί στη Rhetia και από εκεί κέρδισε το ψευδώνυμο αυτό. Σε ηλικία είκοσι 
δύο ετών του προτάθηκε να αναλάβει την έδρα της αστρονομίας στο 
Πανεπιστήμιο της Wittenberg. Πριν δώσει, όμως, μιά οριστική απάντηση στην 
πρόταση αυτή αποφάσισε να επισκεφθεί (και να συμβουλευτεί;) τον Κοπέρνικο. 
Στο γράμμα που έστειλε στον τελευταίο του έλεγε ότι θα καθήσει κοντά του 
περίπου δυό εβδομάδες. Τελικά έμεινε με τον Κοπέρνικο δυό ολόκληρα χρόνια. 
Ο A. Koesler θα γράψει: "Η συνάντηση του Κοπέρνικου με το Ραίτικο 
αποδείχτηκε ότι είχε την ίδια σημασία που είχε η συνάντηση του 
Αριστοτέλη με τον Μέγα Αλέξανδρο, του Cortez με τον 
Montezuma, του Kepler με τον Tycho, του Marx με τον Engels." 
(Οι υπνοβάτες). Ο Ραίτικος άρχισε αμέσως να διαβάζει με πολύ ενθουσιασμό 
το έργο του Κοπέρνικου το οποίο και τον καταγοήτευσε. Αποφάσισε δε στη 
συνέχεια να μείνει κοντά του ώστε να βοηθήσει στη διάδοση του έργου αυτού.

Το 1540 ο Κοπέρνικος κυκλοφορεί, κάτω από την ισχυρή πίεση του 
Ραίτικου, το δεύτερο περιληπτικό έργο του, με τον τίτλο "Narratio Prima" 
(Πρώτη Αφήγηση). Το έργο αυτό το έγραψε μάλλον ο ίδιος ο Ραίτικος, κάτω 
από την αυστηρή καθοδήγηση του δασκάλου του. Μετά από αυτό η ιστορία 
επεφύλαξε στο Ραίτικο τον τίτλο της "μαμής του Κοπέρνικου". Αν αυτό δεν είχε 
γίνει, τότε ίσως ο κόσμος να μην μάθαινε ποτέ για το Κοπερνίκειο σύστημα 
στην τελική του μορφή. Από τότε ο Ραίτικος επέβλεπε και διόρθωνε όλα τα έργα 
του Κοπέρνικου και μέχρις ενός σημείου και το τελικό του αριστούργημα, "De 
Revolutionibus". Δεν πρόφτασε πάντως να αποτελειώσει την επίβλεψη του 
έργου αυτού γιατί στο μεταξύ κατηγορήθηκε για ομοφυλιφιλία και 
απομακρύνθηκε από το Πανεπιστήμιο.

Τελικά, και κάτω από την ισχυρή πίεση και πάλι του Ραίτικου, ο 
Κοπέρνικος θα προχωρήσει στην έκδοση του ολοκληρωμένου έργου του με τίτλο 
"De Revolutionibus orbium coelestium", το οποίο και πάλι θ’ αφιερώσει σ' έναν 
Πάπα, τον Παύλο τον Γ\ που ήταν τότε επικεφαλής της καθολικής εκκλησίας. 
Αρκετοί επιστήμονες, που έβλεπαν ότι το τέλος του γειυκεντρισμού ήταν κοντά, 
θα εκφραστούν με πολύ κολακευτικά λόγια για το περιεχόμενό του. Στην αρχή 
οι απόψεις του, και λόγω του ότι ήταν παπάς και λόγω του τρόπου που τις 
παρουσίαζε, ο οποίος δεν έθιγε απ’ ευθείας τη Βίβλο, δεν φαίνεται να ενοχλούν.
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Αυτό οδήγησε τούς υπεύθυνους λογοκριτές στο να επιτρέψουν την ελεύθερη 
κυκλοφορία του βιβλίου και να αποφύγουν την κόντρα με το συγγραφέα. 
Εδβομήντα χρόνια αργότερα, όμως, το 1616, ένας άλλος Πάπας, ο Παύλος ο 
Ε\ θα χαρακτηρίσει το βιβλίο αιρετικό και θα το αποσύρει, βάζοντάς το στον 
Index Librorum Prohibitorum. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι το βιβλίο 
θα απαγορέψουν να διαβάζεται ακόμα και οι ραβίνοι στις Εβραϊκές 
κοινότητες. Τελικά και μετά από κάποιες ασήμαντες από φυσική άποψη 
διορθώσεις, το 1620 το βιβλίο θα ξανακυκλοφορήσει με την άδεια της 
Καθολικής εκκλησίας. Να σημειώσουμε ότι το 1758 το βιβλίο δεν υπάρχει στον 
κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων, αλλά ρητή άρση της απαγόρευσης 
έχουμε μόνον το 1828.

Λέγεται ότι ο ίδιος ο Κοπέρνικος είχε γράψει μια μικρή μελέτη στην οποία 
αποδείκνυε ότι το ηλιοκεντρικό του σύστημα δεν έρχεται καθόλου σε αντίθεση με 
τα λεγάμενα της Αγίας Γραφής και ότι αντίθετα συμφωνεί με αυτά. Το 
κείμενο, όμως, της μελέτης αυτής χάθηκε δυστυχώς και κανένας δεν ξέρει τι 
ακριβώς έγραφε. Οπωσδήποτε θα είχε πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς ένας 
νεωτεριστής ερμηνεύει το νεωτερισμό του, με κριτήρια παρμένα αυστηρά από 
αυτά που περιείχε το καλάθι του κατεστημένου. Θα πρέπει να σημειώσουμε, 
πάντως, ότι το βιβλίο του Κοπέρνικου ήταν τόσο κακογραμμένο και 
δυσανάγνωστο, που δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι κανείς σχεδό δεν το 
διαβάσε και σημείωσε παταγώδη κυκλοφοριακή αποτυχία. Σύμφωνα με τον Α. 
Koesler: "Είναι η χαρακτηριστική περίπτωση βιβλίου που δεν το 
διάβασε κανένας". (Οι υπνοβάτες)

Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μιά παρένθεση και να πούμε τα εξής. Είδαμε 
στα προηγούμενα ότι ο Πάπας Κλήμης ο Ζ' και κάποιοι καρδινάλιοι 
ενθάρρυναν τον Κοπέρνικο στη δημοσιοποίηση των απόψεων του. Την καθολική 
εκκλησία λοιπόν δεν πρέπει να τη βλέπουμε στο σύνολό της αντιδραστική και 
σκοταδιστική. Υπήρχαν και φωτεινά μυαλά που ήταν υπέρ της προόδου, και 
έτσι και υπέρ του ηλιοκεντρισμού. Δυστυχώς όμως το πάνω χέρι δεν το είχαν 
ούτε μερικοί συγκεκριμένοι καρδινάλιοι ούτε καν αυτός ο ίδιος ο πάπας, αλλά 
ένα πολύπλοκο πολιτικοθρησκευτικό πλέγμα συμφερόντων που κατάφερνε να 
εξουσιάζει συνήθως από τα παρασκήνια.

Αν και ο Κοπέρνικος γλύτωσε τις διώξεις, αυτό δεν έγινε και με τους 
οπαδούς του. Ένας από αυτούς που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση 
της θεωρίας του Κοπέρνικου ήταν ο Giordano Bruno, ένας περιπλανώμενος 
επιστήμονας χωρίς συγκεκριμένο τομέα ενασχόλησης. Έζησε από το 1548 έως 
το 1600 και ήταν σφοδρός πολέμιος του καθολικισμού. ΚΓ αυτό παρά το ότι 
στην αρχή της ζωής του ήταν κλεισμένος σε μοναστήρι και τελικά χειροτονήθηκε 
και παπάς. Αποσχηματίστηκε, όμως, κάπως γρήγορα και λόγω των 
ανεπίτρεπτων για την καθολική εκκλησία φιλοσοφικών του απόψεων αλλά και 
λόγω της έντονης σεξουαλικής του δραστηριότητας. Έμαθε τους ανθρώπους 
της Ευρώπης να έχουν κριτική στάση απέναντι στην οποιαδήποτε θεωρία και να 
ξεφεύγουν χωρίς φόβο από όσα λαθεμένα τους δίδασκαν οι καθολικοί. Το 
τέλος του ήταν βέβαια το αναμενόμενο. Κάηκε στη φωτιά μετά από απόφαση 
της Ιερής Εξέτασης το 1600. Το έγκλημά του ήταν ότι προσπάθησε να 
αναθεωρήσει τις απόψεις των ανθρώπων για το Θεό κάτα) από τα νέα δεδομένα 
της αστρονομίας του Κοπέρνικου. *
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Ένας άλλος οπαδός του Κοπέρνικου ήταν και ο Tomasso Campanclla. 
Και αυτός ήταν βγαλμένος από τα σπάργανα της εκκλησίας, αλλά σε αντίθεση 
με τον Bruno διατήρησε το ιερατικό του σχήμα μέχρι το τέλος της ζο)ής του. 
Και του Campanella, όμως, η τύχη δεν ήταν καλύτερη. Έμεινε χρόνια 
ολόκληρα στη φυλακή. Οι δυο αυτές περιπτύξεις μαζί με αυτή του Κοπέρνικου 
(που ήταν κι' αυτός παπάς) έρχονται να επαληθέψουν το ότι: 'Τα σφυριά 
που χτυπάνε το ναό φτιάχτονται μέσα στο ναό". (W. and A. Durant, 
Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού)

Στις αρχές του 1543 ο Κοπέρνικος προσβλήθηκε από ημιπληγία που τον 
έριξε κατάκοιτο. Λίγο μετά την προσβολή αυτή, και συγκεκριμένα στις 24 του 
Μάη του 1543 πέθανε. Από τα παραπάνω θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ζ(οή 
του Κοπέρνικου κύλησε μάλλον ήρεμα και χωρίς πολλά ταρακουνήματα. 
Μόνον όταν ήταν ήδη εξήντα χρονών τον κατηγόρησαν ότι αν και ιερωμένος 
είχε ερωμένη. Το θέμα αυτό πάντως δεν φαίνεται να είχε καμιά παραπέρα 
συνέπεια στη ζωή του. Γενικά ήταν πολύ αγαπητός στους συμπολίτες του οι 
οποίοι του εκτιμούσαν το ότι είχε πάρει ακόμη και ενεργό πολιτικό μέρος στον 
αγώνα για την ανεξερτησία της πατρίδας τους.

Το 1581 ο επίσκοπος Cromer έφτιαξε ένα μνημείο για τον Κοπέρνικο στο 
εσωτερικό τοίχο της μητρόπολης του Frauenburg. Το 1746 το μνημείο 
αφαιρέθηκε για να παραχωρήσει την θέση του στον αδριάντα κάποιου 
επισκόπου Szembek. Ετσι, ένας ιστορικά άσημος θα πάρει την θέση ενός 
ιστορικά σημαντικού, σε μια συνεχή προσπάθεια το>ν ανθρώπων της κάθε 
εποχής να μην μπορούν να καταλάβουν ότι η ιστορία δεν βιάζεται. Και η 
αστρονομία πως τον τίμησε; Απλά, έδωσε το όνομά του σε έναν από τους 
μεγαλύτερους σεληνιακούς κρατήρες στη θάλασσα των τρικυμιών. Για τα 
ονόματα των πλανητών ας είναι καλά η Ελληνική Μυθολογία.

ΠΙ.4. Το Κοπεονίκειο Σύστηιια

Οι απόψεις του Κοπέρνικου γύρω από την Αστρονομία διατυπώνονται, 
όπως είπαμε, το 1543 στο βιβλίο του "Περιστροφές των Ουράνιων Σφαιρών" 
(De revolutionibus orbium coelestium). Ο αρχικός τίτλος του βιβλίου ήταν 
"Nicolai Copernici revolutionum liber primum" (πρώτο βιβλίο των 
περίστροφων). Το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου βγήκε στις 24 του Μάη του 1543. 
Όταν το βιβλίο τελείωσε, ο Κοπέρνικος ήταν ήδη με το ένα πόδι στον τάφο, 
ετοιμοθάνατος στο κρεβάτι του, και έτσι του ήταν αδύνατο να επέμβει και να 
κάνει κάποια διόρθωση. Η παράδοση λέει ότι όταν ο Κοπέρνικος πήρε στα 
χέρια του το πρώτο αντίτυπο του βιβλίου του χαμογέλασε και αμέσως πέθανε.

Στον πρώτο τόμο του βιβλίου του ο Κοπέρνικος δίνει τους βασικούς 
κανόνες της αστρονομίας που έρχονται σε αντίθεση με τις παλιές αντιλήψεις 
για την σταθερότητα της Γης. Δίνει επίσης και τη σωστή σειρά των πλανητών 
από τον Ηλιο (Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Σελήνη, Αρης Δίας, Κρόνος). Στο 
δεύτερο τόμο εφαρμόζει κάποιους μαθηματικούς κανόνες που έχει δώσει στον 
πρώτο τόμο για να περιγράψει τις φαινόμενες κινήσεις των πλανητών και των
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αστέρων. Στον τρίτο τόμο κάνει μιά μαθηματική περιγραφή των κινήσεων της 
Γης, περιλαμβανομένης και της μετάπτωσης των ισημεριών. Τέλος στους τρεις 
τελευταίους τόμους ασχολείται με τις κινήσεις της Σελήνης και των άλλων 
πέντε πλανητών. Ως ξεχωριστό βιβλίο κυκλοφόρησαν επίσης με την ευθύνη του 
Ραίτικου τα κεφάλαια της εργασίας του Κοπέρνικου που αφορούσαν στην 
επίπεδη και σφαιρική τριγωνομετρία.

Ως θαυμαστήςς του Πτολεμαίου πόντιος ο Κοπέρνικος δεν πιστεύει ότι το 
σύστημά του, που περιγράφεται στο παραπάνω βιβλίο, έρχεται σε απ’ ευθείας 
αντίθεση με το Πτολεμαϊκό σύστημα, αλλά ότι απλά το διορθώνει και το 
καλυτερεύει. Οπως θα πει ο ίδιος : "Οι πλανητικές θεωρίες του 
Πτολεμαίου και των περισσότερων άλλων αστρονόμων, αν και 
σ υνεπείς  με τα α ρ ιθμ η τικ ά  δεδομένα ε ισ ά γο υ ν  μ εγά λες 
δυσκολίες. . . . Ενα σύστημα που χρησιμοποιεί όλες αυτές
τις πολυπλοκόττιτες μου φαίνεται ότι δεν είναι απόλυτα σωστό 
αλλά ούτε και ευχάριστο στο μυαλό. . . . Από την στιγμή που
απευθύνθηκα σ'αυτό το δύσκολο και σχεδόν άλυτο πρόβλημα, 
είχα έναν έντονο σκεπτικισμό κατά πόσο αυτό μπορούσε να λυθεί 
με λιγότερες και πιό απλές κατασκευές από αυτές που είχαν 
χρησιμοποιηθεί προηγούμενα, αν ξεκινούσα από κάποια  νέα 
υπόθεση, και συγκεκριμένα από αυτή που θέλει τους πλανήτες να 
είναι σε κίνηση γύρω από τον Ηλιο. Οσο κι* αν αυτή φαίνετα ι 
μια παράλογη υπόθεση, εντούτοις, το γεγονός ότι άλλοι πριν από 
μένα είχαν το θάρρος να κάνουν κάτι τέτοιο, θεώρησα ότι ίσως 
επέτρεπε και σε μένα να πλησιάσω σε μια πιο σωστή περιγραφή 
της κίνησης των ουράνιων σωμάτων υποθέτοντας κάποια κίνηση 
της Γης. Τελικά βρήκα μετά από πολύχρονες παρατηρήσεις ότι 
αν οι κινήσεις των άλλων πλανητών προστίθενταν στις κινήσεις 
της Γης (καθημερινή περιστροφή και ετήσια περιφορά γύρω από 
τον ήλιο), όχι μόνο μπορούν να ερμηνευτούν οι κινήσεις των 
άλλων πλανητών αλλά το σύστημα συνδέει με τέτοιο τρόπο τα 
μήκη και τα μεγέθη των πλανητών και των τροχιών τους, όπως 
και ολόκληρου του ουρανού, που κανένα γνώρισμά του δεν θα 
μπορούσε να αλλάξει, και το πιο μικρό, χωρίς να επέλθει αλλαγή 
στη συμπεριφορά των διαφόρων μερών αλλά και ολόκληρου του 
σύμπαντος. Γ ιαυτό το λόγο αποφάσισα να ακολουθήσω το 
σύστημα αυτό. Ξέρω ότι οι ιδέες που παρουσιάζονται εδώ είνα ι 
πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να γίνουν αποδεκτές, μιας κ ι' 
είναι τελείως αντίθετες με την κοινή αντίληψη. Με την βοήθεια 
του Θεού, όμως, όλα θα ξεκαθαρίσουν σε ό,τι ακολουθεί, όπως το 
φως της ημέρας, τουλάχιστον γ ι' αυτούς που δεν είναι άσχετοι με 
τα μαθηματικά."

Τα βασικά στοιχεία του Κοπερνίκειου συστήματος, έτσι όπως δίνονται από 
τον ίδιο, είναι τα εξής: "1. Το σύμπαν είναι σφαιρικό. 2. Η Γη η ίδια 
είναι επίσης σφαιρική. ΚΓ αυτό γιατί η ύλη όταν αφεθεί ελεύθερη 
έχει την τάση να κινηθεί προς ένα κέντρο και να πα ίρνει το 
σφαιρικό σχήμα. 3. Οι κινήσεις όλων των ουράνιων σωμάτων 
είνα ι ομοιόμορφες κυκλικές κινήσεις η συνδυασμός τέτο ιω ν
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κινήσεων, γιατί ο κύκλος είναι το τελειότερο σχήμα και το μυαλό 
μας απομακρύνεται με φρίκη από την υπόθεση ότι οι ουράνιες 
κινήσεις δεν είναι ομοιόμορφες.11 Και συνεχίζει, περνώντας σε 
περισσότερες λεπτομέρειες αυτού που προτείνει: "ί. Δεν υπάρχει μόνο
ένα κέντρο όλων των γήινων κύκλων και σφαιρών. 2. Το κέντρο 
της Γης δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, αλλά μόνο το κέντρο 
της βαρύτητας και της σφαίρας της Σελήνης. 3. Ολες οι σφαίρες 
(πλανήτες) περιστρέφονται γύρω από τον Ηλιο ως κεντρικό τους 
σημείο, και έτσι ο Ηλιος είναι το κέντρο του σύμπαντος. 4. Ο 
λόγος της απόστασης της Γης από τον Ηλιο προς το ύψος του 
στερεώματος είναι τόσο πολύ πιό μικρός από το λόγο της 
ακτίνας της Γης προς την απόστασή της από τον Ηλιο, που η 
απόσταση της Γης από τον Ηλιο είναι ανεπαίσθητη μπροστά στο 
ύψος του στερεώματος. 5. Οποιαδήποτε κίνηση φαίνεται να κάνει 
το στερέωμα δεν οφείλεται σε μιά δική του κίνηση, αλλά στην 
κίνηση της Γης. 6. Αυτό που μας εμφανίζεται ως κίνηση του 
Ηλιου δεν οφείλεται στην κίνησή του αλλά στην κίνηση της Γης 
και της σφαίρας της, με την οποίαν περιφερόμαστε γύρω από τον 
Ηλιο  όπως όλοι οι άλλοι πλανήτες. 7. Η φαινομενική 
οπισθοδρομική κίνηση των πλανητών όπως και η κανονική τους 
κίνηση δεν οφείλεται στη δική τους κίνηση αλλά στην κίνηση της 
Γης. Από μόνη την κίνηση της Γης, λοιπόν, μπορούμε να 
ερμηνέψουμε μιά σειρά από ανωμαλίες που παρατηρούμε στον 
ουρανό. . . . Πρώτα και πάνω απ1 όλα υπάρχει η σφαίρα των
σταθερών αστέρων που κρατά τον εαυτό της ακίνητο. Από τα 
κινητά σώματα (πλανήτες) πρώτος έρχεται ο Κρόνος, ο οποίος 
συμπληρώνει την περιφορά του σε τριάντα χρόνια. Μετά έρχεται 
ο Δίας που έχει μια περιφορά δώδεκα χρόνων. Κατόπιν ο Αρης 
με περιφορά δύο χρόνων. Τέταρτος στην σειρά έρχεται ένας 
ετήσιος κύκλος περιφοράς στον οποίο βρίσκονται η Γη και η 
Σελήνη. Στη πέμπτη θέση η Αφροδίτη περιφέρεται σε εννιά μήνες. 
Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Ερμής που περιφέρεται σε ογδόντα 
μέρες. Στην μέση όλων αυτών βρίσκεται ο Ηλιος.
Ποιος σε αυτόν τον όμορφο ναό θα έβαζε τον πυρσό σε κάποιο 
άλλο καλύτερο μέρος εκτός από το κέντρο, από εκείνο δηλαδή το 
μέρος που θα μπορούσε να φωτίζει το όλο την ίδια στιγμή;
. . Οχι άτοπα μερικοί ονομάζουν τον Ηλιο λυχνάρι του
σύμπαντος, άλλοι διάνοια και άλλοι κυβερνήτη του σύμπαντος. 
Κι* αυτό είναι σωστό γιατί ο Ηλιος κάθεται πάνω σ* ένα θρόνο 
και από κει κυβερνά όλη την οικογένεια των πλανητών. 
Βρίσκουμε, λοιπόν, στην εύρυθμη αυτή τακτοποίηση μια 
θαυμαστή συμμετρία και μια καθορισμένη σχέση αρμονίας στην 
κίνηση και το μέγεθος των τροχιών, κάτι που δεν μπορούμε να το 
πετύχουμε με κανέναν άλλο τρόπο11.

Όταν οι τροχιές είναι ακριβώς κυκλικές με τον Ηλιο στο κέντρο, όμως, ο 
Κοπέρνικος διαπιστώνει ότι δεν είναι δυνατόν να εξηγηθούν όλα τα 
αστρονομικά δεδομένα της εποχής του. Γι' αυτό και, διατηρώντας τις κυκλικές
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τροχιές, τοποθετεί τελικά τον Ηλιο λίγο μακρύτερα από το κέντρο τους. Έτσι, 
λοιπόν, το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και του σύμπαντος, 
βρίσκεται κάπου κοντά στον Ηλιο, αλλά όχι ακριβώς σ’ αυτόν. Στη συνέχεια, 
με την ίδια πολυπλοκότητα που έχει και το Πτολεμαϊκό σύστημα, μπλέκοντας 
μεταξύ τους τις κυκλικές τροχιές και εισάγοντας κυκλικές κινήσεις γύρω από 
άλλες κυκλικές κινήσεις (επικυκλοειδείς), ο Κοπέρνικος καταφέρνει να δώσει 
ένα αστρονομικό σύστημα που στέκεται αρκετά καλά στα πόδια του, και το 
οποίο, οπωσδήποτε, απαντά σε πιο πολλά ερωτήματα απ’ ότι το Πτολεμαϊκό. 
Ποτέ του όμως δεν σκέφτηκε να εισάγει στο σύστημά του κάτι ανάλογο με τον 
εξισωτή. Την έννοια αυτή την αντιπαθούσε. Είναι σημαντικό να τονίσουμε 
παραπέρα ότι το επίπεδο του επίκυκλου για έναν πλανήτη στο Κοπερνίκειο 
σύστημα δεν παρέμενε σταθερό αλλά ταλαντώνονταν γύρω από μιά θέση 
ισορροπίας. Η πολυπλοκότητα αυτή ήταν απαραίτητη για να εξηγηθεί όλο το 
φάσμα των προβλημάτων του πλανητικού μας συστήματος.

Το Κοπερνίκειο σύστημα, πάντως, αν και πιο αληθινό δεν ήταν και τόσο 
εύκολο από άποψη υπολογισμών. Οι ίδιοι δύσκολοι, πολύπλοκοι και ατέλειωτοι 
υπολογισμοί που έπρεπε να κάνουν οι αστρονόμοι στο πτολεμαϊκό σύστημα 
συναντιόντουσαν και εδώ. Το πόσο δύσκολο ήταν το Κοπερνίκειο σύστημα 
από την άποψη του υπολογισμού των πλανητικών τροχιών, φαίνεται και από 
την εξής χαρακτηριστική ιστορία, που διηγούνταν στις μέρες του Κοπέρνικου 
και σκόρπαγε πολύ γέλιο. Μια μέρα, μας λένε, ο μαθητής του Κοπέρνικου, ο 
Ραίτικος, προσπαθούσε να κάνει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς κύκλων 
και επικύκλων για να υπολογίσει με βάση το Κοπερνίκειο σύστημα την τροχιά 
του Άρη. Είχε μπαφιάσει σκιτσάροντας ένα σωρό από γεωμετρικά σχήματα 
και συνδυάζοντάς τα μεταξύ τους, χωρίς, όμως, να καταφέρνει να φτάσει σε 
κάποια άκρη. Έτσι όπως ήταν ζαλισμένος φώναξε λοιπόν: " Θεέ μου,
βοήθησε με να βρω ποια είναι επιτέλους η τροχιά του Ά ρ η  
Δεν είχε προφτάσει να τελειώσει τη φράση του και εμφανίζεται μπροστά του ο 
φύλακας άγγελός του σταλμένος από τον ίδιο το Θεό που εισάκουσε τις 
προσευχές του, ο οποίος τον αρπάζει από τα μαλλιά και αρχίζει να του χτυπά 
το κεφάλι μια στον έναν τοίχο, μια στον άλλο, μια στο ταβάνι, μια στο 
πάτωμα, συνεχώς. Ταυτόχρονα δε του έλεγε: "Να ποια είναι η τροχιά 
του Άρη, η τροχιά που διαγράφει το κεφάλι σου ’. Η ιστορία είναι 
ενδεικτική του ότι όποιος προσπαθούσε να κάνει έναν υπολογισμό πλανητικής 
τροχιάς στο Κοπερνίκειο σύστημα, αισθανόταν τόση ζαλάδα και σκοτούρα στο 
τέλος, όπως το κεφάλι του φουκαρά του Ραίτικου καθώς χτυπούσε πέρα δώθε. 
Το πρόβλημα του υπολογισμού της τροχιάς του Άρη βασάνισε λοιπόν όλες τις 
γενιές των αστρονόμων μέχρι που ο Κέπλερ να δώσει την τελική λύση.

Οπως θα πει πολύ χαρακτηριστικά το ζεύγος Durant: "Δεν θα πρέπει 
να γελάμε σε βάρος όλων εκείνων οι οποίοι άργησαν πολύ να 
δεχτούν το σύστημα που πρότεινε ο Κοπέρνικος. Χρειάστηκε όχι 
μόνο να κινήσουν τη Γη, και μάλιστα με μια καταπληκτική 
ταχύτητα, αντίθετα προς τη φαινομενική μαρτυρία των 
αισθήσεων, αλλά και να δεχτούν ένα μαθηματικό όγκο 
υπολογισμών που ήταν κατά τι πιο μικρός από αυτόν του 
Πτολεμαίου. Μεχρις ότου ο Κεπλερ, ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας 
επεξεργαστούν τον μηχανισμό της νέας θεωρίας με μεγαλύτερη



142

απλότητα χαι ακρίβεια, το Κοπερνίκειο σύστημα δεν φαινότανε 
να έχει μια σαφή υπεροχή απέναντι στο παλιό. ("Παγκόσμια Ιστορία 
του Πολιτισμού"). Γιαυτό και το Κοπερνίκειο σύστημα, όσο κρατούσε τις 
κυκλικές τροχιές, δεν προσέφερε πρακτικά καμιά σημαντική βοήθεια. Οι 
γνωστοί επιστήμονες που το αποδέχτηκαν αμέσως και χωρίς καμιά επιφύλαξη 
μετρώνται στα δάχτυλα: John Fiekd, John Dee, Robert Recorde, Gemma Frisius, 
Thomas Diggers (που το διαφοροποίησε και λίγο).

Το Κοπερνίκειο σύστημα τοποθετεί τον Ηλιο στο κέντρο και τους 
πλανήτες σε κυκλικές τροχιές γύρω απ1 αυτόν. Η απλή αυτή 
μορφή σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Κοπέρνικο το 1543 στο 
βιβλίο του "De Revolutionibus" αποφεύγοντας να δείξει όλο το 
δίκτυο των επικύκλων που χρησιμοποιούσε το σύστημα.

Σχήμα III. 1
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Ας έρθουμε τώρα να δούμε πως αντιμετώπιζε το νέο σύστημα τα παλιά 
προβλήματα της αστρονομίας. Κατ' αρχάς η παράξενη και τόσο βασανιστική 
οπισθοδρομική κίνηση έβρισκε τώρα μιά εύκολη και απλή εξήγηση. Οπως 
δείχνει το σχήμα ΙΙΙ.2, γεννιόταν από τη σχετική κίνηση των πλανητών γύρω 
από τον Ηλιο. Ετσι κάθε φορά που ένας πλανήτης προσπερνούσε τη Γη ή η Γη 
τον προσπερνούσε εμφανιζόταν στον ουρανό σαν ο πλανήτης να πισωγυρίζει.

Η οπισθοδρομική κίνηση των πλανητών στο Κοπερνίκειο σύστημα 
ήταν αποτέλεσμα της σχετικής κίνησης της Γης και ενός 
πλανήτη.

Σχήμα ΙΙΙ.2

Το νέο σύστημα μπορούσε επίσης να υπολογίσει πολύ πιό εύκολα τις 
αποστάσεις ανάμεσα στους πλανήτες και τον Ηλιο. Στο σχήμα III.3 για 
παράδειγμα δείχνουμε τον υπολογισμό της απόστασης ανάμεσα στον Ηλιο και 
την Αφροδίτη. Για σύγκριση, στον πίνακα III. 1 δείχνουμε τις αποστάσεις των 
πλανητών από τον Ηλιο όπως τις υπολόγιζε αφενός μεν το κοπερνίκειο 
σύστημα αφετέρου δε όπως τις υπολογίζει.η σημερινή μοντέρνα αστρονομία.
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Πάντο>ς θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όσο και αν κάποιοι υπολογισμοί 
απλοποιόντουσαν κατά κάποιον τρόπο στο νέο σύστημα, όμως οι 
πολυπλοκότητες παρέμεναν, όπως είδαμε και παραπάνω, μιάς και η "παγίδα 
του κύκλου" το κατάτρεχε και αυτό.

Γήινη τροχιά
\

• ν .

Ο υπολογισμός της απόστασης ανάμεσα στην Αφροδίτη και τον 
Ηλιο. Οταν η γωνία φ ανάμεσα στον Ηλιο τη Γη και την 
Αφροδίτη πάρει τη μεγίστη δυνατή τιμή, η ευθεία Γ Α  εφάπτεται 
στην τροχιά της Αφροδίτης και επομένως είναι κάθετη στην 
ακτίνα Η Α .  Ο υπολογισμός της απόστασης Η Α  είναι ένα πολύ 
εύκολο τριγωνομετρικό πρόβλημα στη συνέχεια

Σχήμα ΙΙΙ.3



145

ΠΙΝΑΚΑΣ 111,1

Οι αποστάσεις των πλανητών (σε αστρονομικές μονάδες) από τον 
Ηλιο αφ' ενός μεν στο Κοπερνίκειο σύστημα αφ' ετέρου δε όπως 
υπολογίζονται σήμερα.

Πλανήτης Κοπερνίκειο σύστημα Μοντέρνα αστρονομία

Ερμης 0.36 0.391
Αφροδίτη 0.72 0.721
Γη 1.0 1.000
Αρης 1.5 1.52
Δίας ♦ 5 5.2
Κρόνος 9 9.5

Ποια είναι η μορφή ολόκληρου του σύμπαντος στην Κοπερνίκεια 
αστρονομία; Ο Κοπέρνικος πίστευε ότι το σύμπαν δεν είναι άπειρο αλλά 
πεπερασμένο με όρια τη σφαίρα των σταθερών απλανών αστέρων. Πίστευε 
όμως ότι τα όρια αυτά ήταν πολύ μακριά, στην ουσία απλησίαστα. Τη θέση του 
αυτή ο Κοπέρνικος την διατυπώνει ξεκάθαρα όταν τον κριτικάρουν λέγοντάς 
του ότι αν η Γη κινείται τότε θα πρέπει να παρατηρούνται μεταβολές στους 
απλανείς αστέρες. Ο Κοπέρνικος απαντά ότι οι απλανείς αστέρες βρίσκονται 
στα όρια του σύμπαντος, που χάνονται στα βάθη του ουρανού, και επομένως 
καμιά αλλαγή δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή λόγω της κίνησης της Γης.

ΙΙΙ.5 Ποιοι λόνοι οδήγησαν τον Κοπέονικο στον πλιοκεντοισιιό;

Κάτω από ποιές επιδράσεις ο Κοπέρνικος οδηγήθηκε στο τελικό 
ηλιοκεντρικό του σύστημα; Πως αυτός, ένας άνθρωπος βγαλμένος μέσα από τα 
σπλάχνα της καθολικής εκκλησίας, υποστηρίζει πράγματα που ξέρει ότι, έστω 
και με τη μορφή που τα υποστηρίζει, στρέφονται εναντίον της; Ας δώσουμε στην 
αρχή το λόγο στον ίδιο: "Ανέτρεξα σε όσα συγγράμματα φιλοσόφων 
κατόρθωσα να βρω για να δω μήπως είχε δώσει κανένας στα 
ουράνια σώματα κινήσεις  εκτός από εκείνες που
παραδεχόντουσαν μέχρι τώρα οι αστρονόμοι. Στον Κικέρωνα 
ανακάλυψα ότι ο Ικήτας πίστευε στην κίνηση της Γης, ενώ ο 
Πλούταρχος γράφει σε κάποιο χωρίο του ότι πολλοί Ελληνες 
πίστευαν και αυτοί στην κίνηση της Γης, όπως ο μαθητής του 
Πυθαγόρα Φιλόλαος, ο Ηρακλείδης και ο Εκφαντος." Και ο 
Αρίσταρχος ο Σάμιος που βρίσκεται; Τον αγνοεί παντελώς ο Κοπέρνικος ως 
αστρονόμο; Δεν έχει διαβάσει ότι υπήρξε και αυτός ένας ένθερμος 
ηλιοκεντρικός;
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Οπιος είδαμε στα προηγούμενα δεν σώθηκε κανένα κείμενο του Αρίσταρχου 
και μόνο μέσα από κείμενα άλλων Ελλήνων έγιναν γνωστά τα όσα εκείνος 
πρέσβευε. Ενα τέτοιο κείμενο ήταν και ο "Ψαμμίτης" του Αρχιμήδη. Το βιβλίο 
αυτό εκδόϋηκε στα Λατινικά το 1544, ένα χρόνο δηλαδή μετά το θάνατο του 
Κοπέρνικου, και έτσι σίγουρα δεν το είχε διαβάσει σε αυτή του την έκδοση. 
Ομως, όπως είδαμε γνιυριζε πολύ καλά τα Ελληνικά και έτσι τίποτα δεν τον 
εμπόδιζε να το έχει διαβάσει στο πρωτότυπο. Το είχε όμως διαβάσει; Ο 
Ελληνας καθηγητής του Πανεπιστημίου του Παρισιού Ευγένιος Αντωνιάδης θα 
πει σχετικά μ' αυτό το ζήτημα: Μ0 Κοπέρνικος είχε διαβάσει σίγουρα 
όλα τα αρχαία Ελληνικά κείμενα τα σχετικά με την αστρονομία 
στο πρωτότυπο. . . . Σ ε  μιά επιστολή του στην Πάπα Παύλο
τον Γ ’ αναφέρει χωρία από τον Πλούταρχο στα οποία ο 
τελευταίος μιλάει για το έργο του Αρίσταρχου.”

Η συμπεριφορά αυτή του Κοπέρνικου απέναντι στον Αρίσταρχο ξενίζει 
και προβληματίζει. Και ο προβληματισμός γίνεται ακόμη μεγαλύτερος μετά την 
ανακάλυψη ότι ενώ στο χειρόγραφο που στέλνει στο τυπογραφείο πριν την 
έκδοση του βιβλίου του αναφέρει σαν παραπομπή το όνομα του Αρίσταρχου, 
στην τελική έκδοση του βιβλίου το σβύνει. Πολλοί λένε ότι αυτό οφείλεται σε 
καθαρή παραδρομή. Είναι λίγο ύποπτο πάντως το ότι ξεχνά το όνομα ακριβώς 
του Αρίσταρχου. Γι' αυτό και μερικοί τον έχουν χαρακτηρίσει ο>ς έναν από τους 
μεγαλύτερους συλλητές των αρχαίων Ελλήνων. Κατορθώνουν ακόμα ν' 
αποδείξουν ότι ολόκληρο το έργο του μπορεί να προκύψει από μια συρραφή 
από ακριβείς μεταφράσεις αρχαίων κειμένων. Βέβαια, ακόμα και στην 
περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, η αξία του ολοκληρωμένου έργου του 
Κοπέρνικου παραμένει. Γιατί μια τέτοια συρραφή δεν είναι μικρή δουλειά. 
Στον Κοπέρνικο χρειάστηκαν 35 ολόκληρα χρόνια για να την ολοκληρώσει. 
Είναι δυστύχημα, όμως, ότι χρησιμοποιεί σε κάποια γραφτά του μερικές 
ατυχέστατες φράσεις για τα κείμενα μερικών αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων 
(που οπωσδήποτε θα πρέπει να τον βοήθησαν) χαρακτηρίζοντάς τα σ' ένα 
σημείο ακόμη και σαν "ελεεινό πτώμα" (!!!).

Λόγω της στάσης αυτής του Κοπέρνικου συχνά του γίνεται αυστηρή κριτική 
από μιά σειρά από αστρονόμους που κρατάνε αντικοπερνικική και 
φιλοαρισταρχική στάση στα μετέπειτα χρόνια. Να αναφέρουμε τον A. Humboldt 
στο σύγγραμμά του "Cosmos", τον Τ. Heath στο βιβλίο του "Aristarchus of 
Samos" και τον Μ. Dutens στο βιβλίο του "Recherches sur I’orogine 
desdecouvertes attributes aux modernes". Η μόνη σοβαροφανής δικαιολογία, 
πάντως, που μπορεί να ερμηνέψει τη στάση του Κοπέρνικου απέναντι στον 
Αρίσταρχο είναι ο φόβος του να μην υπενθυμίσει σε μερικούς την μεταχείρηση 
που είχε ο τελευταίος από το τότε κατεστημένο και τις απειλές που δέχτηκε 
ακόμη και για τη ζωή του διατυπώνοντας τόσο ασεβείς προτάσεις. Ισως 
θεώρησε ότι η υπενθύμηση αυτή έριχνε λάδι σε μιά ήδη αναμμένη φωτιά.

Ο Αρίσταρχος, όμως, δεν ήταν ο μόνος που είχε την παραπάνω 
μεταχείρηση. Φαίνεται ότι ο Κοπέρνικος το είχε στο αίμα του να αγνοεί όλους 
εκείνους που τον είχαν ευεργετήσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Οπως θα 
σημειώσει πολύ χαρακτηριστικά ο V. V. Raman: ’Εκτός από τον 
Αρίσταρχο ο Κοπέρνικος δεν αναφέρει στο έργο του ούτε τον De 
Cusa, του οποίου το έργο σίγουρα το ήξερε. . . . Εκεί (εννοεί
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στον πρόλογο του βιβλίου του) αναφέρει τον Καρδινάλιο της Capua, 
τον επίσκοπο της Kulm, και άλλους διακεκριμένους και 
μορφωμένους άνδρες, αλλά δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο 
Ραίτικο. Η πικρή απογοήτευση του τελευταίου γι' αυτή την αγενή 
παράλειψη αντηχεί από τότε στις καρδιές πολλών που ρίχτηκαν 
με ενθουσιασμό στην επιστήμη." (Copernicus and the Prescient 
Revolution) Μετά απ' αυτό ο Ραίτικος σταμάτησε να γράφει τη βιογραφία του 
Κοπέρνικου την οποία σκόπευε να εκδόσει. Ετσι, η πρώτη σημαντική βιογραφία 
του τελευταίου δεν γράφτηκε από κάποιον που τον είχε ζήσει από κοντά, αλλά 
από τον Ρ. Gassendi to 1658.

Θα πρέπει τέλος ν' αναφερθεί και αυτό. Είπαμε ότι ο Κοπέρνικος ήταν 
θαυμαστής του Πτολεμαίου και ίσως στο βάθος της ψυχής του δεν ήθελε να 
αποδείξει ότι το σύστημα του τελευταίου ήταν λαθεμένο. Ίσως πάλι δεν 
πίστευε καθόλου ότι αυτά που παρουσιάζει είναι σωστά. Η καθυστέρηση της 
έκδοσης του βιβλίου του, όπως και όσα θ ‘αναφέρουμε στη συνέχεια, τον 
δείχνουν να ταλαντεύεται ανάμεσα στο σύστημα του Πτολεμαίου και το δικό 
του. Έτσι, αποφασίζει να δημοσιεύσει το δικό του, χωρίς να ξεχάσει, όμως, ότι 
πρέπει να κρατάει και μια πισινή, μια στάση που είναι λίγο πολύ ερμαφρόδυτη 
και ξένη προς την σωστή επιστημονική αντιμετώπιση. Ετσι τον βλέπουμε αντί 
να υπερασπίζεται με πάθος το σύστημά του να μας λέει μισόλογα:”Το 
σύστημα που παρουσιάζεται εδώ στο βιβλίο μου δεν μπαίνει στη 
διαδικασία του ν' αποδειχθεί η ορθότητά του ή όχι. Απλά είναι 
μια άλλη εναλλακτική λύση στο αστρονομικό πρόβλημα, ένας 
άλλος υπολογιστικός τρόπος ". Τα λόγια αυτά βρίσκονται σ’ ένα 
πρόλογο μιάς έκδοσης του βιβλίου του Κοπέρνικου. Δεν είναι υπογραμμένα 
από τον ίδιο, αλλά ο εκδότης ισχυρίστηκε ότι του τα έδωσε ο ίδιος.

Στην καλύτερη περίπτωση τα παραπάνω τα λέει ο Κοπέρνικος γιατί 
καταλαβαίνει ότι, μέσα στο βαρύ για το ηλιοκεντρικό σύστημα κλίμα της 
εποχής του, το αντίθετο θα ήταν σαν να ρίχνει λάδι στην φωτιά. Πάντως, στον 
ίδιο πρόλογο αναφέρονται και άλλα τερατώδη πράγματα. Πιο συγκεκριμένα 
διαβάζει σ' αυτόν κανένας ότι: ” Ο αναγνώστης του βιβλίου θα 
διαπιστώσει ότι μερικά από αυτά που γράφονται είναι πολύ 
εξωφρενικά και ότι είναι επιπλέον και σε πλήρη αντίθεση με την 
πραγματικότητα". Κανένας δεν ξέρει πραγματικά τι να υποθέσει με τα 
λεγάμενα αυτά του Κοπέρνικου, που οδήγησαν τους ιστορικούς να τα 
ονομάσουν " το σκάνδαλο του προλόγου ".

Το πιο σημαντικό κομμάτι του πρόλογου μας λέει τα εξής: "Προς τον 
αναγνώστη σχετικά με τις υποθέσεις του έργου αυτού. Πολλοί 
επιστήμονες, μπροστά στην φήμη που έχει ήδη διαδοθεί για τις 
νέες υποθέσεις αναμφίβολα θα σκανδαλιστούν πολύ από τις 
θεωρίες του βιβλίου αυτού. Εντούτοις, οι υποθέσεις που κάνει ο 
δάσκαλος δεν είναι αναγκαστικά αληθινές. Ακόμη, δεν 
χρειάζεται να είναι ούτε πιθανές. Είναι αρκετό να δεχθούμε ότι 
απλά συμφωνούν με τις αστρονομικές παρατηρήσεις. Επειδή 
κατανοούνται πιο εύκολα ο αστρονόμος ίσως τις ακολουθήσει. Ο 
φιλόσοφος ίσως ζητήσει κάτι που έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να 
είναι αληθινό, αλλά κανένας από 4 τους δύο δεν θα βρει την
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βεβαιότητα, εκτός κΓ αν αυτή του φανερωθεί με θεία αποκάλυψη. 
Γιαυτό ας δεχτούμε ότι οι παρακάτω υποθέσεις παίρνουν την 
θέση τους δίπλα στις παλιές, οι οποίες κΓ αυτές δεν είναι πιο 
πιθανές. Οι νέες είναι άξιοθαύμαστες, ευκολοκατανόητες και 
συνοδεύονται από ένα μεγάλο θησαυρό από τις πιο σοφές 
παρατηρήσεις. Κατά τα άλλα ας μην περιμένει κανένας 
βεβαιότητα από την αστρονομία σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις. 
Εκείνος ο οποίος θα πάρει σαν αληθινό κάθε τι το οποίο έχει 
επεξεργαστεί για άλλους σκοπούς, θα αφήσει ίσως την επιστήμη 
αυτή πιο αμαθής απ' ότι όταν πρωτομπήκε σ' αυτή."

Σχετικά πάντως με τα σκανδαλώδη πραγματικά πράγματα που 
γράφονται στον πρόλογο της Εισαγωγής, μερικοί βιογράφοι του Κοπέρνικου 
πιστεύουν σήμερα ότι γράφτηκαν από ένα μαθητή και φίλο του Κοπέρνικου, 
παπά και αυτόν, τον Λουθηριανό ιερωμένο Andreas Osiander. Ακόμα, όμως, 
και αν αυτό είναι αλήθεια, ο φίλος του αυτός δεν κάνει τίποτ’ άλλο από του να 
γράφει ακριβώς αυτά που πίστευε και ο ίδιος ο Κοπέρνικος. Πραγματικά, σ’ 
ένα γράμμα του Κοπέρνικου προς τον Osiander ο Κοπέρνικος γράφει σ' αυτόν 
ακριβώς ό,τι έγραψε και ο πρώτος στον πρόλογο του βιβλίου του, αν 
πραγματικά ο Osiander είναι ο συντάκτης του προλόγου.

Επιδράσεις πρέπει να δέχτηκε ο Κοπέρνικος και από τους αστρονόμους του 
Ισλάμ, όσων τα έργα μπόρεσε να τα διαβάσει σε μεταφράσεις. Ετσι σημαντική 
είναι η επίδραση από τον al Battani, που τον γνωρίσαμε στα προηγούμενα, του 
οποίου τους αστρονομικούς πίνακες αναφέρει στα κείμενά του 23 φορές. 
Σημαντικό είναι επίσης το ότι ο Κοπέρνικος κάνει αναφορά και στο έργο του 
Abu Ishaq al-Bitruji, ο οποίος, όπως αναφέραμε στα προηγούμενα, ήταν 
αντίθετος με το πτολεμαϊκό σύστημα και την ιδέα του εξισωτή. Τέλος είναι 
αξιοπρόσεχτο και το εξής. Το αντιπτολεμαϊκό μοντέλο που παρουσίασε το 1350 
ο Αραβας αστρονόμος Ibn al-Shatir αν και γεωκεντρικό έχει εντυπωσιακές 
ομοιότητες, ως προς τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί, με το Κοπερνίκειο 
μοντέλο για το πλανητικό μας σύστημα. Η κριτική που κάνει επίσης ο 
παραπάνω αστρονόμος στο εξισωτικό σημείο είναι παρόμοια με αυτή που κάνει 
και ο ίδιος ο Κοπέρνικος για το σημείο αυτό. Τα βιβλία του al Shatir δεν 
υπήρχαν πάντως μεταφρασμένα στα Λατινικά, υπήρχαν όμως στις Ιταλικές 
βιβλιοθήκες στα Αραβικά. Ηξερε ο Κοπέρνικος το περιεχόμενό τους;

Είναι πάντως αναμφίβολο ότι, όπως είδαμε στα προηγούμενα, το Ισλάμ 
πολέμησε περισσότερο από κάθε άλλον την ιδέα του εξισωτή, και ίσως ο 
Κοπέρνικος να είχε επηρεαστεί από αυτή την κριτική. Σχετικά με το θέμα αυτό 
ο Ο. Gingerich θα γράψει: "Πάνω στο πρόβλημα κατά πόσο ο 
Κοπέρνικος πήρε τη μέθοδο της αντικατάστασης του εξισωτή από 
κάποια άγνωστη επίδραση ή από τους αστρονόμους του Ισλάμ, οι 
μελετητές του χωρίζονται σε δυό στρατόπεδα. . . . Πάντως,
η όλη ιδέα της κριτικής στον Πτολεμαίο και της εγκατάλειψης 
του εξισωτή ήταν μέρος του κλίματος που το Ισλάμ κληροδότησε 
στη δύση. Ο ι  Ισλαμιστές αστρονόμοι πολύ πιθανόν να 
εξεπλάγησαν και ίσως και να τρομοκρατήθηκαν από την 
επανάσταση που άρχισε ο Κοπέρνικος. Παρ' όλ* αυτά οι 
προθέσεις του έμοιαζαν τελικά με τις δικές τους. Ο Κοπέρνικος
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προσπαθούσε εν μέρει να φτιάξει ένα μηχανικά λειτουργικό 
σύστημα, ένα σύστημα που θα προσέφερε όχι μόνο μιά 
μαθηματική αναπαράσταση αυτού που υπήρχε στην
πραγματικότητα, αλλά που θα έδινε ταυτόχρονα και μιά φυσική 
εξήγηση των πλανητικών τροχιών. Κατά μιά άποψη,
επεξεργάστηκε απλά τις λεπτομέρειες μιάς αστρονομίας που 
ιδρύθηκε από τον Πτολεμαίο και μετασχηματίστηκε από τους 
αστρονόμους του Ισλάμ." (Is la m ic  A s t r o n o m y )
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To  εξώφυλλο του βιβλίου του Jordano Bruno "La Cena de le 
Cener!" που κυκλοφόρησε το 1584 και στο οποίο ο συγγραφέας 
υποστηρίζει το Κοπερνίκειο σύστημα.

Σχήμα II 1.4*



ΙΙΙ.6 Η ωυσική του Κοπέονικου

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κανένας ότι το μόνο σημείο στο 
οποίο ο Κοπέρνικος διαφοροποιείται από την Αριστοτελική φυσική είναι στο ότι 
τελικά και η Γη είναι ένας πλανήτης, ίδιος με τους υπόλοιπους ως προς την 
κίνηση, και μάλλον και ως προς τη σύσταση. Το 5° λοιπόν Αριστοτελικό 
στοιχείο, ο αιθέρας, δεν είναι απαραίτητο. Κατά τ' άλλα, η Αριστοτελική 
φυσική ισχύει. Γιατί, όμως, παρ' όλα αυτά, θεωρούμε τον Κοπέρνικο σαν μια 
μικρή εστία της μεγάλης επανάστασης που έφερε τη νέα φυσική; Γιατί με λίγη 
προσοχή, ο καθένας μας εύκολα διαπιστώνει ότι, σε μια κινούμενη Γη, η 
Αριστοτελική φυσική δεν αντέχει σε πολύ κριτική ανεξάρτητα αν και ο ίδιος ο 
Κοπέρνικος δεν μπόρεσε να το δεί αυτό. Για να εξηγήσει κάποιος πώς μια Γη 
που κινείται, αποτελεί ένα σταθερό σύστημα χωρίς να διαλύεται στα συστατικά 
της (αέρα, νερό κ.λπ.), όπως ήθελε ο Αριστοτέλης, πώς, παραπέρα, παρά το ότι 
ο Ηλιος είναι το κέντρο του σύμπαντος τα διάφορα σώματα εξακολουθούν να 
θέλουν να φτάσουν στο κέντρο της Γης πέφτοντας πάνω σ' αυτή, χρειάζεται 
μια νέα φυσική.

Ο Κοπέρνικος προσπαθεί είν' αλήθεια να δώσει αυτή την καινούρια φυσική, 
αλλά προς εντελώς λάθος κατεύθυνση. Έτσι, στην προσπάθειά του να 
δικαιολογήσει την ευστάθεια του ηλιοκεντρικού του συστήματος, ο Κοπέρνικος 
στρέφεται και στηρίζεται και πάλι στις Αριστοτελικές απόψεις. " Τα μέρη 
ενός συνόλου”, μας λέει, " μένουν ενωμένα από την επιθυμία τους 
να φτιάξουν ένα τέλειο σχήμα. Έ τ σ ι ,  η σταθερότητα του
ηλιακού μας συστήματος δεν οφείλεται σε τίποτ' άλλο παρά στη 
νοσταλγία των μελών του για το σφαιρικό σχήμα.”

Πάνω στο ίδιο ακριβώς μοτίβο κινείται ο Κοπέρνικος για ν’ απαντήσει και σ’ 
άλλα ερωτήματα που δημιουργεί μια κινούμενη Γη. Τα επιχειρήματα είναι 
πάντα Αριστοτελικά. Έτσι, για παράδειγμα, στο ερώτημα: ' Τ ια τ ι  αν 
κινείται η Γη δεν αφήνει πίσω της τον αέρα που την περιβάλλει 
όπως και άλλα υλικά που βρίσκονται πάνω της;” απαντά : " Γ ι α τ ί  
όπως η Γη  ολόκληρη, έτσι και ο αέρας και τ1 άλλα σώματα που 
βρίσκονται πάνω της επιζητούν την κυκλική τροχιά, και
διαγράφουν μια τέτοια τροχιά ακριβώς όπως κάνει και η Γη, 
ακολουθώντας την βήμα - βήμα".

Έτσι, ο Κοπέρνικος εισάγει ένα σύστημα που το πολέμησε πολύ η 
Αριστοτελική φυσική, πιστεύοντας ότι μπορεί να το στηρίξει με επιχειρήματα 
της ίδιας αυτής φυσικής. Μια αντίφαση που ο ίδιος δεν μπορούσε να δεί και 
να γιατρέψει. Οπως θα πει πολύ χαρακτηριστικά ο Η. Butterfield: "Στην 
Αριστοτελική φυσική απαιτούνταν πολύ πιο μεγάλες δυνάμεις 
ώστε να κινηθεί η παμμέγιστη Γη σε σχέση με το ”αιθέριο” 
ουράνιο στερέωμα. . . . Γιαυτό και ο Κοπέρνικος έδωσε μια
πιο κομψή γεωμετρία για το ουράνιο στερέωμα, η οποία, όμως, 
ήτανε και πολύ πιο παράλογη σε σχέση με τους λόγους που 
είχανε προηγούμενα εξηγήσει την κίνηση του ουρανού”. (The origins 
of modem science)
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Η λατρεία του Κοπέρνικου για την κυκλική κίνηση και τον κύκλο όπως και 
για τη φυσική που πηγάζει απ’ αυτήν την κίνηση φαίνεται ανάγλυφα από τα 
παρακάτω λόγια του: "Η περιστροφή είναι κάτι το φυσικό σε μιά 
σφαίρα εκτός των άλλων και από το ίδιο της το σχήμα. Γιατί στη 
περίπτωση αυτή πραγματευόμαστε με το πιο απλό από όλα τα 
σώματα, που δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και ούτε κάποιος 
μπορεί να καταλάβει αν έχει παραμείνει στο ίδιο μέρος ή έχει 
περιστραφεί. Πρέπει να συμπεράνουμε (παρά τις οποιεσδήποτε 
παρατηρούμενες δυσαρμονίες, όπως η οπισθοδρομική κίνηση των 
πλανητών) ότι οι κινήσεις των ουρανίων σωμάτων είναι είτε 
κυλικές είτε συνδιασμοί κύκλων. Γιατί ακόμη και οι δυσαρμονίες 
υπόκεινται σε κάποιο συγκεκριμένο νόμο και επαναλαμβάνονται 
σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, πράγμα που δεν θα ίσχυε 
αν οι τροχιές δεν ήταν κυκλικές, μιάς και μόνον ένας κύκλος 
μπορεί να αποκαταστήσει τη θέση ενός σώματος όπως ήταν 
αρχικά. Ετσι συμβαίνει και με τον Ηλιο που, από ένα συνδυασμό 
κυκλικών κινήσεων, μας φέρνει την αλληλουχία της μέρας και 
της νύχτας όπως και τις τέσσερις εποχές.”

Είδαμε στα προηγούμενα ότι όλοι οι φυσικοί βασανιζόντουσαν γύρω από 
την έννοια της δύναμης που μπορεί και κρατά τη Γη μετέωρη στο διάστημα ή 
την αναγκάζει σε περιφορά γύρω από τον Ηλιο. Το στοιχείο αυτό προβλημάτισε 
έντονα, όπως ήταν επόμενο, και τον ίδιο τον Κοπέρνικο αλλά και τον Κέπλερ 
αργότερα. Για το θέμα αυτό ο I. Β. Cohen: θα μας πει: "Ο Κοπέρνικος είχε 
τη πεποίθηση ότι ο Ηλιος εξέπεμπε κάποιες ακτίνες δύναμης που 
υποχρέωναν τη Γη και τους άλλους πλανήτες σε κίνηση, αλλά 
ποτέ του δεν μπόρεσε την πεποίθησή του αυτή να την εντάξει σε 
ένα συνεπές πλαίσιο φυσικής. Πάντως αυτοί που διαβάζουν τα 
γραφτά του Κ ο π έρ νικο υ  χωρίς κ α μ ιά  α μ φ ιβ ο λ ία
προβληματίζονται από την πρότασή του ότι η Γη πρέπει να έχει 
μιά περιστροφή γύρω από τον άξονά της και ταυτόχρονα να
διαγράφει ένα μεγάλο κύκλο γύρω από τον Ηλιο λόγω του 
σφαιρικού της σχήματος. Πως, τότε, συμπεραίνει ότι ο Ηλιος, 
που έχει επίσης σφαιρικό σχήμα, παραμένει ακίνητος χωρίς ούτε 
να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του ούτε να διαγράφει 
έναν μεγάλο κύκλο; . . . Ετσι λοιπόν το κοπερνίκειο
σύστημα, σε οποιαδήποτε από τις μορφές του, ήταν προφανές ότι 
δεν μπορούσε να σταθεί έτσι όπως είχε προταθεί. Επέβαλε μιάν 
αναθεώρηση των απόψεων που επικρατούσαν για την ύλη, τη
φύση των πλανητών και του Ηλιου, και τα αποτελέσματα από τη 
δράση μιας δύναμης που προκαλεί κίνηση. Ετσι πολύ ορθά
λέγεται ότι το μεγαλείο του Κοπέρνικου δεν έγκειται και τόσο 
πολύ στο σύστημα που τελικά πρότεινε, αλλά στο γεγονός ότι το 
σύστημα αυτό έδωσε το έναυσμα για τη μεγάλη επανάσταση της 
φυσικής, της επανάστασης που σχετίζεται με τα ονόματα του
Κέπλερ, του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα." (The Birth of a New 
Physics)
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Στην προσπάθειά του να στερκυσει την νέα του θεωρία, η οποία 
αντιμετώπιζε μιά ποικιλία πλανητικών κινήσεων, ο Κοπέρνικος ήταν 
αναπόφευκτο να συλλάβει και την σχετικότητα που υπάρχει στην κίνηση, και 
την οποία θα αναγάγει σε σημαντική αρχή της φυσικής μερικά χρόνια αργότερα 
ο Γαλιλαίος. Ετσι τον βλέπουμε να γράφει: "Κάθε αλλαγή θέσης που 
παρατηρούμε οφείλεται στην κίνηση είτε του παρατηρητή είτε του 
αντικείμενου που παρατηρείται είτε σε αλλαγές της θέσης και 
των δύο, αρκεί οι αλλαγές αυτές να είναι διαφορετικές. Γιατί 
όταν δυο αντικείμενα κινούνται σχετικά όμοια σε σχέση με τα 
ίδια αυτά αντικείμενα, τότε καμιά κίνηση δεν μπορεί να 
διακριθεί ανάμεσα στον παρατηρητή και στο παρατηρούμενο 
αντικείμενο."

Θα τελειώσουμε αναφέροντας τις παρακάτο; σημαντικές παρατηρήσεις του 
W. C. Dampier: "Ο Κοπέρνικος αντιλαμβανόταν ότι το μοντέλο που 
εισήγαγε μετατόπιζε το σύστημα αναφοράς των πλανητικών 
κινήσεων από τη Γη στα σταθερά αστέρια. Αυτό περιέχει τόσο μιά 
φυσική όσο και μιά αστρονομική επανάσταση, και ήταν 
καταστροφικό για την Αριστοτελική φυσική και αστρονομία. Στο 
επιχείρημα του Πτολεμαίου ότι μιά Γη που κινείται θα 
διαμελιζότανε εις τα εξ ων συνετέθη απαντούσε ότι πολύ 
περισσότερο θα πάθαινε κάτι τέτοιο ένας κινούμενος ουρανός, 
μιας και η απόστασή του από τη Γη είναι τεράστια και επομένως, 
αν κινείται, θα κινείται πολύ πιό γρήγορα. Αυτό είναι βέβαια 
ένα φυσικό επιχείρημα. Ο Κοπέρνικος όμως δεν έμεινε και τόσο 
σε τέτοιου είδους επιχειρήματα, αλλά επέμεινε περισσότερο στην 
μαθηματική αρμονία του μοντέλου του και ζήτησε από τους 
μαθηματικούς να αποδεχτούν τις απόψεις του στη βάση του ότι 
οδηγούν σε ένα πιό απλό σχήμα από τους κύκλους και τους 
επικύκλους του Πτολεμαίου. . . . Η  αλλαγή που έφερε το
Κοπερνίκειο μοντέλο με το να κινήσει τη Γη δεν σήμαινε 
υποχρεωτικά και την εκθρόνιση του ανθρώπου από την 
υπερήφανη θέση στην κορυφή της δημιουργίας, αλλά σίγουρα 
άφηνε κάποιες αμφιβολίες σε σχέση με αυτό. Ετσι, πέρα από την 
καταστροφή της Πτολεμαϊκής αστρονομίας, η Κοπερνίκεια 
αστρονομία επηρέασε το ανθρώπινο μυαλό και τις ανθρώπινες 
πεποιθήσεις κατά ένα πιό σημαντικό τρόπο." (A History of Science)

III. 7 Επίλογος

Ποιά είναι η μεγάλη σημασία της συνεισφοράς του Κοπέρνικου στην ιστορία 
της φυσικής; Αν δώσουμε το λόγο στο F. Engels, που είναι ένας από τους 
ιδρυτές της φιλοσοφίας του διαλεχτικού υλισμού, θα διαβάσουμε στο βιβλίο του 
"Dialectica Prirody" σχετικά με το έργο του Κοπέρνικου: "Η εμφάνιση του 
έργου αυτού σημειώνει την αρχή της απελευθέρωσης των φυσικών 
επιστημών από την καθολική θεολογία." Και σίγουρα, αν η
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αστρονομία δεν απελευθερωνότανε την εποχή εκείνη από την ασφυκτική πίεση 
του εκκλησιαστικού κατεστημένου της παπικής εκκλησίας, η φυσική θα αργούσε 
να μπει στην κανονική της πορεία.

Ισως, για να πετύχει περισσότερο το σκοπό του, ο Κοπέρνικος χρειαζότανε 
το σαρκασμό και την ειρωνεία του Γαλιλαίου, ο οποίος στην επίθεση που 
εξαπέλυσε εναντίον ενός αντικοπερνικιστή μερικά χρόνια αργότερα έγραψε: 
"Εάν μου πει ο κύριος αυτός με ποιόν τρόπο κινούνται κυκλικά 
κάποια ουράνια σώματα, τότε θα του πω και εγώ πως κινείται η 
Γη. Νομίζω ότι αυτό που κάνει τη Γη να κινείται είναι παρόμοιο 
με αυτό που κάνει τον Αρη ή το Δία να κινούνται, ή και 
ολόκληρη την αστρική σφαίρα. Εάν κάποιος μου πει κάτι για την 
δύναμη που κινεί αυτά τα σώματα, τότε του υπόσχομαι να του 
πω και εγώ τι είναι εκείνο που κάνει τη Γη να κινείται γύρω από 
τον Ηλιο. Παραπέρα, θα κάνω το ίδιο αν μου μάθει τι είναι 
εκείνο που κάνει όλα τα σώματα να πέφτουν προς τη γη." 
("Διάλογος για τα δυό μεγάλα συστήματα του κόσμου, το Πτολεμαϊκό και το 
Κοπερνίκειο")

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο Κοπέρνικος ήταν την εποχή 
που έκανε την επανάστασή του ένας γερασμένος ανθρωπάκος που κατάφερε με 
τη σπίθα που άναψε να επιταχύνει το γκρέμισμα μιας εξίσου γερασμένης 
νοοτροπίας, που ήταν αναπόφευκτο κάποτε να σβύσει για πάντα. Ήταν αυτός 
που έδωσε το τελικό χτύπημα στην ανθρωποκεντρική αστρονομία και υποβίβασε 
τη Γη σε μια απλή μικρή κουκίδα μέσα στο αχανές σύμπαν. Ετσι, βέβαια, 
χάθηκε ο θρόνος, αλλά ανδρώθηκε η επιστήμη.

Είναι, πάντως, σημαντικό να σημειώσουμε, τελειώνοντας, τα εξής. 
Ανεξάρτητα απ’ το ότι ο Κοπέρνικος δεν σκόπευε να ανατρέψει τα κατεστημένα 
της εποχής του, οι ιδέες του Κοπερνικισμού συνδυάστηκαν και δέθηκαν την 
εποχή του αλλά και αργότερα με την ριζοσπαστική πολιτική αντίληψη, αλλά και 
την επαναστατική θεολογική σκέψη. Ετσι, βλέπουμε τον Jordano Bruno, για 
παράδειγμα (έναν οπαδό του Κοπερνίκειου συστήματος, όπως είπαμε), να 
διαδίδει τον Κοπερνικισμό, αν και ο ίδιος ξέρει πολύ λίγη αστρονομία για να 
ξεχωρίσει το σωστό ανάμεσα στο Κοπερνίκειο και το Πτολεμαϊκό σύστημα, 
μόνο και μόνο για να πλασάρει μέσω αυτού τις πολιτικές και θεολογικές του 
απόψεις. Τον ήπιο, λοιπόν, αμφισβητία και το σύστημά του πολλοί τον είδαν 
σαν την άμαξα που πάνω της μπορούσαν να φορτώσουν την κάθε λογής 
αμφισβήτηση και κριτική κατά του κατεστημένου της εποχής τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

JOHANNES KEPLER (ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΠΛΕΡ)

Ο Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ  ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥ Σ Υ Σ ΤΗΜΑΤΟΣ

IV. 1. Η απλή κίνηση

Μετά την εκθρόνιση της Γης από το κέντρο του πλανητικού μας συστήματος 
ήταν πιά σαφές ότι είχε φτάσει και η ώρά των κυκλικών τροχιών. Το μοντέλο' 
του Κοπέρνικου, όσο κι αν φαινόταν να είναι πιό αληθινό από εκείνο του 
Πτολεμαίου, εν τούτοις ήταν τόσο πολύπλοκο, με όλες αυτές τις κυκλικές και 
επικυκλοειδείς τροχιές που μπλεκόντουσαν μεταξύ τους, που εξακολουθούσε 
να είναι σκέτη σπαζοκεφαλιά. Πάντα όμως στή φυσική η ιστορία διδάσκει ότι 
κάθε φορά που τα πράγματα γίνονται πολύπλοκα, η λύση δεν βρίσκεται πίσω 
από μία το ίδιο πολύπλοκη υπόθεση. Το αντίθετο. Χρειάζεται μια απλή 
κίνηση, μια απλή υπόθεση, που αφού ξεπεράσει όλα τα παλιά βάζει τις νέες 
βάσεις για το κανούριο.
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Έτσι και τώρα. Ο Ιωάννης Κέπλερ, μη όντας ό ίδιος ούτε φοβερά καλός 
μαθηματικός ούτε πολύ καλός αστρονόμος σαν παρατηρητής, αλλά απλά ένας 
έξυπνος και εντυπωσιακά επίμονος αναζητητής της αλήθειας, καταφέρνει μ* 
ένα καλό συνδυασμό των αστρονομικών παρατηρήσεων που υπήρχαν να κάνει 
την απλή κίνηση που χρειάζονταν. Τα πάντα μπορούσαν να εξηγηθούν 
με μεγάλη ακρίβεια, αν στη θέση των κυκλικών τροχιών που διαγράφουν οι 
πλανήτες γύρω από τον Ηλιο βάλουμε ελλειπτικές τροχιές, με τον Ηλιο στη μια 
εστία της έλλειψης. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην ουσία η επανάσταση 
του Κέπλερ και όχι αυτή του Κοπέρνικου ήταν η αποφασιστική τομή που 
επέτρεψε στους επιστήμονες να περάσουν από την παλιά στην νέα αστρονομία 
και την μοντέρνα φυσική. Είναι δε αξιοπρόσεχτο ότι ο άνθρωπος που έμελλε 
να βάλει τα γυαλιά σε όλους τους σύγχρονους αλλά και προγενέστερους 
λάτρεις του κύκλου και της κυκλικής κίνησης, δεν έβλεπε ο ίδιος καλά. Είχε 
διπλωπία. Αυτό, όμως, δεν τον εμπόδισε να δει αυτό που επί χρόνια φώναζε 
από μόνο του και δεν μπορούσε να το αντιληφθεί κανένας άλλος.

IV.2. Η ζωή του

Ο Κέπλερ γεννήθηκε στις 27 Δεκέμβρη του 1571 στο Weyl της Γερμανίας, και 
έζησε μιά πολύ ταλαιπωρημένη ζωή. Μικρός πέρασε ακόμη και ευλογιά, η 
οποία του είχε στρεβλώσει τα χέρια του. Η οικογένειά του ήταν πολύ φτωχή, ο 
δε πατέρας του ήταν επαγγελματίας στρατιώτης και έλειπε μόνιμα από το 
σπίτι. Οταν επιτέλους γύρισε και αποφάσισε να εγκατασταθεί για πάντα κοντά 
στην οικογένειά του, άνοιξε μια ταβέρνα στην οποίαν ο μικρός Κέπλερ δούλευε 
σα σερβιτόρος. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η οικογένεια του Κέπλερ 
ακολουθούσε το δόγμα των Διαμαρτυρομένων, και επομένως υφίστατο όλες 
εκείνες τις διώξεις των Καθολικών εναντίον τους.

Στο μεταξύ στο σχολείο πήγε μόνο δυό χρόνια από το 1578 έως το 1580, 
οπότε και σταμάτησε για να βοηθάει τον πατέρα του. Ο Δούκας της 
Βιττενμβέργης, όμως, όταν κάποτε γνώρισε το μικρό εντυπωσιάστηκε από την 
φιλομάθειά του και αποφάσισε να τον στείλει να σπουδάσει στο 
Ιεροδιδασκαλείο με δικά του έξοδα, το 1589. Εκεί πήγαιναν να σπουδάσουν 
όσοι προοριζόντουσαν να χτυπήσουν τον καθολικισμό. Στο ιεροδιδασκαλείο ο 
μικρός Κέπλερ δεν είχε πολλές παρέες και ζούσε μάλλον απομονωμένος. Την 
ίδια αυτή χρονιά όμως, όταν είναι πιά 18 χρονών, διώχνεται κλωτσηδόν από 
εκεί, κατηγορούμενος για ασέβεια. Ο ίδιος, πάντως, κάθε άλλο παρά ασεβής 
ήταν, μιας και έλεγε: "Η μεγάλη μου επιθυμία είναι να μπορέσω να 
διακρίνω το Θεό, τον οποίο βρίσκω παντού στον εξωτερικό 
κόσμο1 με τον ίδιο τρόπο που τον βρίσκω και μέσα στον εαυτό 
μου". Το σίγουρο βέβαια ήταν ότι ήταν αντιδογματικός. Το 1584 πάντως 
επανέρχεται στο ιεροδιδασκαλείο απ' όπου πήρε το 1588 το απολυτήριο του 
γυμνασίου.
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Johannes Kepler

Στη συνέχεια, σπουδάζει Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Tupingen όπου
1 και ακούει για πρώτη φορά για το Κοπερνίκειο σύστημα από κάποιο καθηγητή

του, τον Michael Mastlin, ο οποίος, όμως, τον μύησε στις κατ’ ιδίαν ιδιωτικές 
τους συζητήσεις σ' αυτό, μιας και δεν τολμούσε να το διδάξει επίσημα μέσα 
στην τάξη. Το 1593 πήρε από το πιοπάνω Πανεπιστήμιο κάτι σαν το σημερινό 
τίτλο του Master και άρχισε να σκέφτεται στα σοβαρά να ακολουθήσει το 
θεολογικό κλάδο του Λουθηριανού δόγματος. Για καλή του τύχη όμως 
αποκλείστηκε απ’ αυτόν με την κατηγορία ότι παραήταν ελευθερόφρονας για να 
γίνει θεολόγος. Τελικά το 1594 γίνεται καθηγητής των μαθηματικών και της 
αστρονομίας σε ένα γυμνάσιο του Gratz. Στο Gratz για πρώτη φορά ασχολείται 
με την αστρονομία (με την αστρολογία θα λέγαμε για την ακρίβεια), 
εκδίδοντας το "Μηνολόγιο” του, κάτι σαν το σημερινό Καζαμία. Τον πουλάει 
στους ευγενείς και κερδίζει κάμποσα χρήματα. Στο μέλλον θα κάνει το ίδιο

ζ

1r?
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αρκετές φορές, διαπιστοχνοντας ότι αυτό του επιφέρει περισσότερα χρήματα 
από ότι η σοβαρή ενασχόληση με την επιστήμη. Συνήθιζε να λέγει ότι: ”Οι 
αστρονόμοι τρέφονται από τη μάνα της επιστήμης τους, που 
είναι η αστρολογία”. Το ότι ο Κέπλερ έγραφε καζαμίες για να κερδίζει 
χρήματα και μόνο γιαυτό φαίνεται και από το ότι επίσημα απέρριπτε την 
μοιρολατρική άποψη ότι η ζωή των ανθρώπων καθορίζεται από τα άστρα.

Ο αστρολόγος Κέπλερ μερικές φορές εντυπιοσιάζει με όσα λέγει, και 
δύσκολα μπορεί να πιστέψει κανένας ότι είναι ο ίδιος με τον αστρονόμο 
Κέπλερ. Έτσι, για τη γέννησή του, χρησιμοποκόντας αστρολογικές 
παρατηρήσεις μας λέγει: "Με συνέλαβε η μάνα μου στις 16 του Μάη
του 1571 στις 4.37 π.μ. και με γέννησε στις 27 Δεκέμβρη στις 
2.30 μ.μ., μετά από μια κύηση που κράτησε 224 μέρες 9 ώρες και 
53 λεπτά Θα πίστευε κανένας ότι το έμβρυο Κέπλερ, από μονοκύτταρος 
έως πολυκύτταρος οργανισμός, ήταν εφοδιασμένο μ' ένα σύγχρονο ηλεκτρονικό 
ρολόι και χρονομετρούσε ακόμα και τις πιο ιδιωτικές στιγμές των γονιών του.

Στις αστρολογικές του προβλέψεις ο Κέπλερ έχει αρκετές επιτυχίες και αυτό 
τον γεμίζει με δόξα και φήμη. Πρόβλεψε καταιγίδες και θεομηνίες, πρόβλεψε 
την εισβολή των Τούρκων στην Αυστρία κ.λπ. Μερικοί ισχυρίζονται ότι 
πρόβλεψε ακόμα και το θάνατό του. Το πιο σίγουρο είναι ότι μάλλον τον 
διαισθάνθηκε, μ' εκείνη τη διαίσθηση που έχουν γι' αυτόν πολλές φορές όσοι 
φτάνουν στο τέρμα του γήινου ταξιδιού τους.

Το 1597 παντρεύτηκε μιά πλούσια αλλά επιληπτική και νευρασθενικιά χήρα 
από την οποίαν απέκτησε πέντε παιδιά. Από αυτά πέθαναν από διάφορες 
αρρώστιες τα τρία. Γενικά η οικογενειακή του ζωή δεν μπορεί να πει κανένας 
ότι ήταν η καλύτερη δυνατή, όπως θα δούμε παρακάτω.

Η εποχή που ο Κέπλερ αποφάσισε να ασχοληθεί κάπως πιό σοβαρά με τα 
αστρονομικά θέματα συμπίπτει με την εποχή που ο Δούκας του Gratz ξεκίνησε 
έναν μεγάλο διωγμό εναντίον των αιρετικών Διαμαρτυρομένων. Ετσι ο Κέπλερ 
ήταν υποχρεωμένος να ξεσπιτωθεί και να ψάξει να βρει αλλού δουλειά. Εκείνα 
τα χρόνια, στη Δανία υπήρχε μιά γραφική φιγούρα της ιστορίας της 
Αστρονομίας, ο Tycho Brache. Ο Brache ήταν υπέρμαχος του γεωκεντρικού 
συστήματος, και είχε εγκαταστήσει ένα ολόκληρο εργαστήριο στην πόλη 
Augsborg (Ουρανόπολη). Είχε ένα πολύ πλούσιο υλικό από τις παρατηρήσεις 
που έκανε και προσπαθώντας να βρεί συνεργάτη ήρθε σε επαφή με τον Κέπλερ. 
Η συνάντησή τους θα γίνει στην Πράγα, αφού στο μεταξύ ο Brache έχει φύγει 
από την Δανία για οικονομικούς λόγους. Οταν ο Κέπλερ συνάντησε τον Tycho 
θα πρέπει να ήταν ένας κατασταλαγμένος ηλιοκεντρικός, αλλά δεν το 
αποκαλύπτει στον εργοδότη του για ευνόητους λόγους. Το σίγουρο βέβαια ήταν 
ότι τα γούστα των δυό τους δεν ταίριαζαν και πολύ, γιατί αμέσως μετά την 
πρώτη τους συνάντηση αρχίζουν τις φιλονοικίες. Ο φανερός λόγος της 
καθημερινής τους φιλονοικίας ήταν το ότι ο Tycho δεν πλήρωνε στον Κέπλερ 
τον μισθό που του είχε υποσχεθεί, παρά το ότι ο Κέπλερ είχε ξοδέψει όλη την 
προίκα της πλούσιας γυναίκας του για να ξεσπιτωθεί και να πάει να δουλέψει 
μαζί του. Φαίνεται όμως ότι δεν τους ήταν γραφτό να συνεργαστούν για πολύ. 
Ο Brache πεθαίνει σύντομα, αφήνοντας, όμως, στον Κέπλερ όλο το πλούσιο 
υλικό των παρατηρήσεών του, και ειδικά αυτών για τον πλανήτη Άρη. Θα 
πρέπει να πούμε ότι λίγο πριν πεθάνει ο Tycho, ορκίζει τον Κεπλερ ότι θα
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αξιοποιήσει τις παρατηρήσεις του, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι θ’ αποδείξει 
μ' αυτές ότι το σύστημα στο οποίο αυτός, ο Brache, πιστεύει είναι σωστό.

Μετά το θάνατο του Tycho ο Κέπλερ εγκαταλείπει την Πράγα και πηγαίνει 
στην Δανία, όπου όμως αντιμετωπίζει γρήγορα σημαντικά οικονομικά 
προβλήματα, παρά τις υποσχέσεις του αυτοκράτορα Ροδόλφου του Β’ ότι θα 
τον βοηθήσει. Ο τελευταίος είχε αναγορεύσει τον Κέπλερ αυτοκρατορικό 
αστρονόμο στη θέση του Tycho. Ποτέ του όμως δεν τον πλήρωσε τα λεφτά που 
του ώφειλε. Η κατάσταση στην οικογένειά του δεν είναι επίσης καλύτερη. Τα 
τρία από τα παιδιά του πεθαίνουν, όπως είπαμε πιό πάνω, ενώ η γυναίκα του 
είναι σχεδόν τρελλη. Για να κερδίσει λεφτά συνεχίζει να κοροϊδεύει τον εαυτό 
του και τους ευγενείς της εποχής του γράφοντας γι’ αυτούς Καζαμίες. 
Ταυτόχρονα εκμεταλεύεται το υλικό του Brache και καταφέρνει στο διάστημα 
από το 1609 έως το 1618 να δημοσιεύσει τους τρεις νόμους του.

Το 1611 πεθαίνει η γυναίκα του και το 1613 ξαναπαντρεύεται. Ο δεύτερος 
γάμος του αποφέρεί εφτά παιδιά από τα οποία κατάφερε να κρατήσει στη ζωή 
τα τρία. Το 1612 ο αυτοκράτορας Ματθίας της Γερμανίας τον προσέλαβε σαν 
αστρονόμο. Εγκαθίσταται τότε στην Ανω Αυστρία, όπου και εργάζεται για 
κάμποσο διάστημα. Εκεί όμως έρχεται γρήγορα σε έντονη διαμάχη με τους 
Ιησουίτες οι οποίοι και τον κυνήγησαν με κάθε τρόπο. Αιτία της διαμάχης οι 
αστρονομικές απόψεις του, αλλά και οι γενικότερες απόψεις του υπέρ της 
Ερμητικής φιλοσοφίας και της μαγείας. Το 1619 διορίστηκε αυτοκρατορικός 
αστρονόμος του αυτοκράτορα Φερδινάνδου του Β' της Γερμανίας. Την εποχή 
εκείνη το εκκλησιαστικό κατεστημένο συνέλαβε την μάνα του και την 
κατηγόρησε ότι ήταν μάγισσα. Πολλοί μάρτυρες κατάθεσαν ότι τόσο οι ίδιοι όσο 
και τα ζώα τους αρώστησαν επειδή τους άγγιξε η κυρία Κέπλερ, ενώ μια 
γυναίκα ορκίστηκε ότι το οχτάχρονο κορίτσι της αρώστησε βαριά μετά από 
μάγια που του έκανε. Η ίδια είχε απειλήσει ή να κάνει με μάγια και πάλι καλά 
το κορίτσι ή θα σκότωνε την μάγισσα. Η άτυχη γυναίκα καταδικάζεται να 
πεθάνει στη φωτιά, και μόνο μετά από έντονες παρεμβάσεις του γιού της και 
των φίλων του στον δούκα της Βαυαρίας η ποινή μετατράπηκε σε ισόβια. 
Τελικά έζησε στη φυλακή επί έξι ολόκληρα χρόνια. Κατηγορία ότι ήταν μάγισσα 
είχε αντιμετωπίσει και η γιαγιά του Κεπλερ. Αυτή, όμως, δεν γλύτωσε τη 
φωτιά και τελικά κάηκε ζωντανή. Θα πρέπει πάντως να παραδεχτούμε ότι 
επηρεασμένος από τις Ερμητικές διδασκαλίες ο Κέπλερ πίστευε και ο ίδιος, 
#όπως είπαμε και πιό πάνω, στην μαγεία.

Οταν πέθανε ο αυτοκράτορας Ροδόλφος ο Β’ που προστάτευε τόσο τον 
Tycho όσο και τον Κέπλερ, ο Κέπλερ πήγε στο Litz και ζούσε διδάσκοντας σε 
σχολείο. Ομως λόγω της πολεμικής ατμόσφαιρας που επικρατούσε στην 
περιοχή (ήταν η περίοδος του τριακονταετούς πολέμου, ο οποίος άρχισε οχτώ 
ακριβώς ημέρες μετά την ανακάλυψη από τον Κέπλερ του τρίτου του νόμου) η 
ζωή εκεί ήταν αρκετά δύσκολη. Ετσι, έφυγε το 1626 και από εκεί και πήγε και 
εγκαταστάθηκε στην Ulm. Ο μισθός που του είχε υποσχεθεί ο νέος 
αυτοκράτορας στο μεταξύ καθυστερούσε. Απογοητευμένος ο Κέπλερ πήγε τότε 
και πήφε μια θέση κοντά στον στρατηγό A. Waldenstein σαν αστρολόγος. Από 
το 1628 έως και το 1630 έζησε στην Πολωνική πόλη του Zaagan. Ούτε και κει τα 
πράγματα ήταν καλύτερα πάντως. Ο στρατηγός δεν τον πλήρωνε, αν και του 
είχε υποσχεθεί ότι θα του έδινε 12000 φλωρίνια για την αστρολογική βοήθεια
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που του προσέφερε, και για να τον ξεπληρώσει του δίνει τελικά μιά θέση 
μαθηματικού σε ένα σχολείο. Ετσι, γερασμένος και ταλαιπιυρημένος ο Κέπλερ 
αποφάσισε το 1630 να πάει στην Δίαιτα (το Κοινοβούλιο) στο Regensburg για 
να ζητήσει τους καθυστερημένους μισθούς του. Τα λεφτά, όμίος, αυτά δεν του 
ήταν γραφτό να τα πάρει ποτέ. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού θα τον πιάσει 
υψηλός πυρετός και θα πεθάνει από την ταλαιπωρία, πάμφτωχος και 
εξαντλημένος από τις διάφορες κακουχίες σε ηλικία 60 χρόνων, στις 15 
Νοέμβρη του 1630.

Τάφηκε στο Regensburg, αλλά με τα χρόνια ο τάφος του χάθηκε. Δύο αιώνες 
μετά, το 1808, του έστησαν ένα μνημείο στο βοτανικό κήπο της πόλης ενώ το 
1870 οι κάτοικοι του Weyl του έστησαν ένα άγαλμα. Η αστρονομία από την 
άλλη μεριά τον τίμησε ακριβώς όπως και τον Κοπέρνικο. Εδωσε το όνομά του 
σε ένα σεληνιακό κρατήρα στη μέση της θάλασσας των τρικυμιών.

Ως συγγραφέας ο Κέπλερ ήταν πολυγραφότατος. Το 1596 τύπίυσε το έργο 
του "Preodromus Dissertationum Mysterium Cosmographicum" (Εισαγωγική 
πραγματεία πάνω στα μυστικά του σύμπαντος). Το έργο αυτό το έστειλε σε 
πολλούς διάσημους αστρονόμους της εποχής του και στον ίδιο τον Tycho. Ο 
τελευταίος εντυπωσιάστηκε πράγματι από τις αστρονομικές γνώσεις του νεαρού 
τότε Κέπλερ και αποφάσισε αμέσως να τον προσλάβει για βοηθό του. Το 1601 
και ενόσω ήταν στην Πράγα έγραψε το έργο του "De Fundamentis Astrologiae 
Certioribus" (Οι πιο αξιόπιστες βάσεις της αστρονομίας). Τον Οκτώβριο του 
1604 και ενώ παρατηρούσε μιά σύνοδο του Δία, του Αρη και του Κρόνου ο 
βοηθός του Brunowski αρχικά και ο ίδιος αργότερα αντιλήφθηκαν την έκρηξη 
ενός super nova (υπερκαινοφανούς) ο οποίος έμεινε ορατός στον ουρανό επί 17 
ολόκληρους μήνες. Αυτό είχε σα συνέπεια να αναθεωρήσει τις υπάρχουσες 
μέχρι τότε απόψεις για το ότι οι απλανείς παρέμεναν σταθεροί και δεν 
υφίσταντο καμιά μεταβολή, απόψεις που τις κατέγραψε στο βιβλίο του "De 
Stella Nova in Pede Serpentarii" (To νέο αστέρι στο πόδι του αστερισμού του 
οφιούχου), που το έβγαλε το 1606. Το 1610 κυκλοφόρησε το βιβλίο του 
"Dissertatio cum Nuncio Sidere Nuper ad Mortales Misso a Galilaeo Galilaeo", 
στο οποίο εκθειάζει την ανακάλυψη του τηλεσκόπιου από το Γαλιλαίο. Το 1619 
εξέδωσε μιά πραγματεία του για τους κομήτες. Από το 1618 έως το 1621 γράφει 
το βιβλίο "Epitome Astronomiae Copernicarae", στο οποίο δίνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία της Κοπερνίκειας αστρονομίας. Το 1627 εγραψε το πολύ 
σημαντικό έργο του "Tabulae Rodolphiae" (Ροδόλφιοι Πίνακες) στο οποίο κάνει , 
μιά εκτεταμένη επεξεργασία των παρατηρήσεων του Tycho και δίνει στοιχεία 
για 1005 αστέρες. Με βάση τα στοιχεία αυτά προέβλεψε ο ίδιος το 1631 τη 
διέλευση της Αφροδίτης από τον ηλιακό δίσκο. Τέλος το 1629 έγραψε το βιβλίο 
του "Admonitio ad Astronomis" στο οποίο αναφέρθηκε στις επερχόμενες 
διαβάσεις διαφόρων ουρανίων σωμάτων.

Εγραψε επίσης και δυό καθαρά μαθηματικά συγγράμματα. Το πρώτο το 
1615 με τον παράξενο τίτλο "Νέα Στερεομετρία των Βερελιών Κρασιού", στο 
οποίο προσπάθησε να υπολογίσει τον ακριβή όγκο των βαρελιών αυτών. Εκείνο 
που τον παρακίνησε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό ήταν το ότι παρατήρησε ότι 
οι έμποροι του κρασιού χρησιμοποιούσαν έναν πολύ χοντροκομμένο τρόπο για 
να υπολογίσουν το κρασί που πουλούσαν στους πελάτες τους και το οποίο 
βρισκόταν μέσα σε ένα βαρέλι, και στην ουσία τους έκλεβαν. Ο Κέπλερ
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αγάπαγε το κρασί, αλλά από την άλλη μεριά δεν είχε ποτέ αρκετά χρήματα για 
να αγοράσει όσο ήθελε. Ετσι αποφάσισε να κάνει κάτι ώστε να παίρνει με τα 
χρήματα που είχε περισσότερο από τους εμπόρους. Το έργο αυτό του Κέπλερ 
είναι από τα πιό σημαντικά στην ιστορία των μαθηματικών, γιατί σ' αυτό 
εισάγει στην ουσία πολλά στοιχεία απειροστικού λογισμού. Επηρεασμένος από 
τις εργασίες του Αρχιμήδη, τις οποίες έχει διαβάσει, στο παραπάνω βιβλίο του 
ο Κέπλερ προσπαθεί να υπολογίσει με έναν γενικό τρόπο τον όγκο όλων των εκ 
περιστροφής σωμάτων. Το δεύτερο μαθηματικό του βιβλίο βγήκε το 1624 και σ' 
αυτό έδινε χρήσιμους για την ναυσιπλοΐα και την αστρονομία πίνακες 
λογαρίθμων.

Εγραφε επίσης και βιβλία που αναφερόντουσαν στη φυσική, αλλά αυτά θα 
τα γνωρίσουμε παρακάτω. Η τελευταία χρονολογικά εργασία του Κέπλερ είναι 
ένα φανταστικό διήγημα που έφερε τον τίτλο "Το όνειρο” και εκδόθηκε το 1634, 
μετά το θάνατό του δηλαδή. Στο βιβλίο αυτό ο Κέπλερ περιγράφει ένα ταξίδι 
στη Σελήνη, όπου ό ταξιδιώτης βλέπει πεδιάδες και βουνά παρόμοια με τα 
γήινα και έρχεται σε επαφή με διαστημανθρώπους. Οι περισσότερες από τις 
πρωτότυπες εργασίες του βρίσκονται σήμερα και φυλάσσονται στο μουσείο του 
Λένινγκραντ, τη σημερινή Αγία Πετρούπολη.

IV.3 Tvcho Brache: Ο πρωτοπόρος ττκ Αστοονοαίας

Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε δυο λόγια και 
για την ζωή του Tycho. Ο Tycho έζησε τα χρόνια 1546 έως 1601. Γεννήθηκε στην 
τότε Δανική επαρχία της Σκανίας, η οποία σήμερα είναι το νότιο άκρο της 
Σουηδίας. Κατάγονταν από οικογένεια Δανών ευγενών, σνομπάρισε, όμως, 
έντονα τον κύκλο του και την τάξη του όταν παντρεύτηκε μια απλή 
χωριατοπούλα. Ο πατέρας του ήταν μέλος του Δανικού συμβουλίου του 
Κράτους ενώ η μάνα του ήταν υπεύθυνη για την τουαλέτα της βασίλισσας. Ο 
Tycho είχε έναν πολύ πλούσιο θείο, ο οποίος δεν είχε παιδιά. Αποφάσισε, έτσι, 
να τον απαγάγει στην κυριολεξία και να τον κρατήσει ως δικό του παιδί. 
Τελικά, κατάφερε μετά από πολλά παρακάλια να πείσει τους γονείς του Tycho 
να συγκατατεθούν στην υιοθεσία του μικρού, και έτσι ο Tycho μεγάλωσε με όλες 
τις ανέσεις και όλες τις δυνατότητες για μια πλήρη μόρφωση.

Σε ηλικία 13 χρονών μπήκε στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, στράφηκε δε 
στην αστρονομία εντυπωσιασμένος από μια έκλειψη ηλίου, την οποίαν οι 
επιστήμονες της εποχής του είχαν προβλεψει. Με μεγάλο τότε θαυμασμό προς 
την επιστήμη της Αστρονομίας αγόρασε ένα αντίτυπο της "Αλμαγέστης" του 
Πτολεμαίου και βυθίστηκε στην κυριολεξία στο διάβασμά της, χωρίς να δείχνει 
κανένα ενδιαφέρον για κανένα άλλο μάθημα. Σε ηλικία δεκαέξι χρονών πήρε 
μετεγγραφή για το Πανεπιστήμιο της Λειψίας. Εκεί την ημέρα παρακολουθούσε 
τα διάφορα μαθήματα και διάβαζε, ενώ τη νύχτα παρατηρούσε τα άστρα. Και



ιυχο m u m  τις συμμυυ/α;ς του θειου του α/.κα και των γιατικην του ότι η ζωΤ| 
χυτή Οσ. τον οόηγτί<7α πολύ γρήγορα or φυσική και νευρική κατάπτωση.

ο εργαστήριο του Tycho Brache, όπως βρίσκεται σχεδιασμένο  
το βιβλίο του "Astronomia instauratae mechanika", που εκδόθηκε 
ο 1598.

Σχήμα IV. 1
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Στην αρχή ασχολήθηκε και με την αστρολογία, την οποίαν, όμως, 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει αρκετά γρήγορα μετά από μια χοντρή γκάφα 
του. Συγκεκριμένα, μετά από μια μελέτη των αστεριών ανακοίνωσε ότι 
ο Τούρκος σουλτάνος Σουλεϊμαν ο Μεγαλοπρεπής θα πέθαινε σε πολύ λίγο 
χρονικό διάστημα, για να ανακαλύψει, όμως, προς μεγάλη του απογοήτευση 
ότι ο Σουλτάνος είχε ήδη πεθάνει εδώ και κάμποσο καιρό.

Πλανήτης

Το σύστημα του Tycho θέλει τους πλανήτες να περιφέρονται γύρω 
από τον Ηλιο σε Πτολεμαϊκούς επίκυκλους και όλο αυτό το 
σύνολο σε κυκλική τροχιά γύρω από τη Γη,

. Σχήμα IV.2

Μετά από διάφορες περιπλανήσεις έγινε διευθυντής του εργαστηρίου 
αστρονομικών παρατηρήσεων που έστησε στην Augsborg, όπου και παρέμεινε 
επί 20 χρόνια. Οι παρατηρήσεις του ήταν εκπληκτικά ακριβείς, αν λάβει 
κανένας υπ’ όψη του ότι δούλευε με υποτυπώδη όργανα, και κυρίως χωρίς 
τηλεσκόπιο. Για πρώτη φορά θα γίνει γνωστός στην επιστημονική Ευρώπη όταν 
θα ανακαλύψει στον αστερισμό της Κασσιόπης ένα νέο αστέρι, την δε 
ανακάλυψή του αυτή θα περιγράψει στην ανακοίνωσή του "De Nova Stella”. 
Ηταν από τους πρώτους που είχε συνειδητοποιήσει το ρόλο του σφάλματος σε
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μια αστρονομική παρατήρηση, και γιαυτό την επαναλάμβανε πολλές φορές. Το 
1577, μετά από μια πολύ λεπτομερή παρατήρηση ενός κομήτη κατάφερε να 
ξακαθαρίσει μια και καλή ότι τα ουράνια αυτά σώματα δεν δημιουργούνται 
μέσα στη γήινη ατμόσφαιρα αλλά ότι βρίσκονται έξα) απ' αυτή και ότι κινούνται 
σε καθορισμένες τροχιές. Οι γυάλινες σφαίρες επομένιυς της Αριστοτελικής 
αστρονομίας δεν υπήρχαν μιάς και οι κομήτες είχαν πλήρη ελευθερία κινήσεων 
στον ουρανό ανάμεσα στους πλανήτες. Το τελικό, πάντως, και πιο εντυπωσιακό 
έργο του ήταν η σύνταξη ενός κατάλογου από 777 αστέρια, τα οποία σημείωσε 
με πολύ μεγάλη προσοχή πάνω στον θόλο της βιβλιοθήκης του. Ηθελε πάντοτε 
να έχει τον ουρανό τόσο κοντά του.

Το σύστημα του Tycho είναι μεν, όπως είπαμε γεωκεντρικό, αλλά όχι το 
Πτολεμαϊκό. Ο ίδιος έχει επεξεργαστεί ένα ιδιάζον και πολύπλοκο 
γεωκεντρικό σύστημα, που δείχνεται στο σχήμα IV.2. Το σύστημα του Tycho 
έχει καταργήσει το εξισωτικό σημείο του Πτολεμαίου και θέλει τους πλανήτες 
να περιστρέφονται γύρω από τον Ηλιο, και τον Ηλιο με τη σειρά του γύρω από 
τη Γη, Η Γη, όμως, είναι τελείως ακίνητη και φυσικά, όπως σε όλα τα μέχρι 
τότε μοντέλα, δεν βρισκόταν στο κέντρο του ηλιακού κύκλου. Κύκλο γύρω από 
τη Γη διέγραφε επίσης και η Σελήνη. Το σύστημά του επομένως είναι μισο- 
Πτολεμαϊκό μισο-Κοπερνικικό. Οπως είπαμε είχε ορκίσει τον Κέπλερ όταν του 
άφησε τις παρατηρήσεις του να επαληθεύσει το σύστημα αυτό. Τελικά, βέβαια, ο 
Κέπλερ κάνει, κάτω από την πίεση της επιστημονικής αλήθειας, το αντίθετο. 
Θα εγκαταλείψει το σύστημα του Tycho και θα εισάγει ένα καινούριο.

Ο Tycho είχε έντονη αντίθεση με το ηλιοκεντρικό σύστημα για καθαρά 
θεολογικούς λόγους. Οπως ο ίδιος έλεγε, το Κοπερνίκειο σύστημα έρχεται σε 
αντίθεση όχι μόνο με τις αρχές της φυσικής, αλλά και με τη Θεία Πρόνοια η 
οποία τόσες φορές έχει επιβεβαιώσει την ακινησία της Γης.

Το 1588 πέθανε ο Φρειδερίκος Β’ της Δανίας που προστάτευε τον Tycho. Ο 
νέος βασιλιάς ήταν μόνο 11 χρόνων και κυβερνούσε με την βοήθεια 
αντιβασιλέων. Οι τελευταίοι αυτοί κόβουν αμέσως τις παροχές και έτσι το 1597 
ο Tycho φεύγει από την Δανία και εγκαθίσταται στον πύργο Benatek κοντά 
στην Πράγα σα φιλοξενούμενος του αυτοκράτορα Ροδόλφου Β’, που περίμενε 
αστρολογικές παρατηρήσεις απ' αυτόν. Εκεί ο Tycho θα δημοσιέψει μιαν 
αγγελία ότι ζητά ένα βοηθό. Ο βοηθός που παρουσιάστηκε ήταν ο Κέπλερ.

Η εμφάνισή του ήταν κάπως αστεία, μιας και είχε χάσει την μύτη του σε μια 
μονομαχία, και από τότε κυκλοφορούσε με μια χρυσοασημένια μύτη στην θέση 
της πραγματικής. Τελικά πέθανε από σπάσιμο της ουροδόχου κύστης του μέσα 
σε φριχτούς πόνους, μετά από μια γερή οινοποσία, επειδή για λόγους ευγένειας 
δεν σηκώθηκε από το τραπέζι στο οποίο βρισκόντουσαν διάφορα υψηλά 
ιστάμενα πρόσωπα για να πάει στην τουαλέτα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο 
Tycho περιστοιχιζότανε πάντοτε από μιά μεγάλη αυλή, και τα γλέντια του ήταν 
ονομαστά. Αυτό δε ήταν κάτι που ενοχλούσε πάρα πολύ τον Κέπλερ που ήταν 
απλός και φτωχός. Την τελευταία νύχτα, και λίγο πριν κλείσει για πάντα τα 
μάτια του είπε: "Ελπίζω να μην έζησα μάταια." Πάνω στον τάφο του οι 
φίλοι του έγραψαν τα εξής λόγια: "Ηταν ένας άνθρωπος που το μόνο 
που πεθύμησε ήταν νάχει περισσότερο χρόνο στη ζωή του για να 
κάνει παρατηρήσεις."
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IV.4. Πυθανόοεκκ και Εοιχητιστής

Όπως είπαμε και παραπάνω, ο Κέπλερ δεν ήταν ούτε πολύ καλός φυσικός 
ούτε πολύ καλός μαθηματικός. Συνήθιζε μάλιστα να κάνει αρκετά και 
σημαντικά λάθη στα κείμενά του. Γι' αυτό και τα κείμενά του αυτά (αλλά και 
λόγω του μυστικοπαθούς χαρακτήρα τους) γνωρίζουν πολύ μικρή κυκλοφορία. 
Είχε, όμως, ένα πάθος και μια αγάπη για τη δουλειά του που εντυπωσιάζει. 
Τέλος, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, πιστεύει ότι ο τρόπος με τον οποίο 
δουλεύει είναι ο πιο σωστός, αυτός που θα τον οδηγήσει στην ανακάλυψη της 
αλήθειας.

Ο C. Wilson θα πει για τον τρόπο εργασίας του Κέπλερ: "Αυτό που ήταν 
σημαντικό μέσα από όλες τις συμπτώσεις και την τύχη ήταν η 
πίστη του Κέπλερ ότι στο τέλος θα καταλάβαινε την αλήθεια, η 
αφοσίωσή του στο# σκοπό του, που τον οδήγησε στη νίκη μετά από 
τέσσερα χρόνια σκέψης και υπολογισμών, και τέλος η ορθότητα 
της αρχικής του διαίσθησης και η δυνατότητά του να ξεμπερδεύει 
μ'αυτήν την περίπλοκη κατάσταση που αντιμετώπιζε.
. Ο Κέπλερ προχώρησε με μιά Σερλοκχολμική λογική, που 
στηριζόταν στην απάλειψη του αδύνατου και του λιγότερου 
ευλογοφανούς για να φτάσει στο αληθινό." (How Did Kepler Discover 
His First Two Laws?)
Ίσως στο γεγονός ότι ο Κέπλερ δεν ήταν καλός φυσικός να οφείλεται και το 

ότι κατάφερε να κάνει το επαναστατικό βήμα από τις κυκλικές τροχιές στις 
ελλειπτικές. Γιατί, αν και δεν λέγεται καθαρά από τους οπαδούς των κυκλικών 
τροχιών, εντούτοις φαίνεται ότι ο καβγάς είναι για το πάπλωμα. Ενδόμυχα 
πιστεύουν ότι σ' ένα σώμα που διαγράφει μια κυκλική τροχιά δεν χρειάζεται ν' 
ασκείται πάνω του καμιά δύναμη. Κινείται ελεύθερα πάνω σ' αυτή. (Ο 
Γαλιλαίος, όπως θα δούμε, είναι ο μόνος που ομολογεί κάτι τέτοιο χωρίς 
περιστροφές.) Άρα δεν είναι ότι τους αρέσουν τόσο πολύ οι κυκλικές τροχιές, 
όσο ότι αυτές τους απαλλάσσουν από αυτό το μυστήριο πράγμα, τη δύναμη, και 
μάλιστα τη δύναμη από απόσταση. Ο Κέπλερ, όμως, εισάγει χωρίς χρονοτριβή 
αυτό που εμφανίζεται μπροστά του ως σωστό, δηλαδή την ελλειπτική τροχιά, 
και για την ύπαρξη μιας δύναμης που δρα από απόσταση έχει σαν οδηγό 
κανόνα, όπως και οι περισσότεροι επιστήμονες άλλωστε της εποχής του, τις 
απόψεις των Ερμητικών κειμένων που τα έχει διαβάσει και τα αποδέχεται.

Πάντως πριν φτάσει στην έλλειψη θα πιαστεί και αυτός από το Πυθαγόρειο 
δόκανο. Γιαυτό, στην αρχή της επιστημονικής του καριέρας, ο Κέπλερ πιστεύει 
στις ουράνιες σφαίρες των προκατόχων του. Δεν αγωνίζεται επομένως ν' 
ανακαλύψει κάτι το επαναστατικό, αλλά μόνο να βρεί την αρμονία και την 
ομορφιά που υπάρχει στην ουράνια κίνηση. Έτσι, στο πρώτο βιβλίο που 
δημοσιεύει όταν είναι 25 χρονών, τα "Μυστήρια του Σύμπαντος" (Mysterium 
Cosmographicum), προσπαθεί ν' αποδείξει ότι το ηλιακό μας σύστημα είναι 
χτισμένο με βάση τη συμμετρία των γεωμετρικών σχημάτων. Η πίστη του ότι οι 
κινήσεις των πλανητών γύρω από τον Ηλιο μας δίνουν αρμονικά γεωμετρικά 
σχήματα δεν θα τον εγκαταλείψει μέχρι τέλους της ζωής του, και όταν ακόμα 
έχει βρει τους τρεις νόμους του. Στον πρόλογο του παραπάνω βιβλίου ο 
Κεπλερ θα γράψει: "Υπάρχουν τρία ειδικά πράγματα, ο αριθμός, η
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απόσταση και η κίνηση των ουράνιων σωμάτων, που έψαξα με 
πάρα πολύ ζήλο να εξηγήσω γιατί είναι έτσι όπως είναι και όχι 
διαφορετικά. . . . Εδειξα ότι οι διαφορές στις τροχιές των 
πλανητιόν αντιστοιχούν στα πέντε κανονικά Πυθαγόρεια 
σχήματα”. Το 1630, όταν θα κυκλοφορήσει το τελευταίο του βιβλίο οι απόψεις 
αυτές ()α τον κυνηγούν ακόμη.

Οι αρχαίοι Ελληνες γεωμέτρες είχαν ανακαλύψει ότι υπήρχαν πέντε 
κανονικά στερεά σιόματα (πολύεδρα), το τετράεδρο, ο κύβος, το οχτάεδρο, το 
δεκάεδρο και το εικοσάεδρο. Οι πλευρές του τετράεδρου είναι τέσσερα 
ισόπλευρα τρίγωνα, οι πλευρές του κύβου είναι έξι τετράγο)να, οι πλευρές του 
οχτάεδρου είναι οχτο> ισόπλευρα τρίγωνα, οι πλευρές του δωδεκάεδρου είναι 
δώδεκα ισόπλευρα πεντάγωνα και τέλος οι πλευρές του εικοσάεδρου είναι 
είκοσι ισόπλευρα τρίγωνα. Στο Κοπερνίκειο σύστημα από την άλλη μεριά 
υπήρχαν έξι πλανήτες που περιφερόντουσαν γύρο) από τον Ηλιο. Στον Κέπλερ 
φάνηκε λογικό τότε να δει μήπως μπορούσε να συνδυάσει τα κανονικά αυτά 
στερεά με τις τροχιές το)ν πλανητών. Αν κατάφερνε κάτι τέτοιο σίγουρα θα είχε 
κάνει ένα μεγάλο βήμα στην κατανόηση των μυστικών της φύσης, με βάση τις 
απόψεις των Πυθαγόρειων και της Ερμητικής φιλοσοφίας. Παρατήρησε τότε ότι 
αν τοποθετήσει τα πέντε κανονικά πολύεδρα το ένα μέσα στο άλλο με τη σειρά 
(από μέσα προς τα έξω) οχτάεδρο, εικοσάεδρο, διυδεκάεδρο, τετράεδρο, κύβος 
και ανάμεσα σε δυό διαδοχικά πολύεδρα υπάρχει μιά σφαίρα, στην οποία το 
εξωτερικό πολύεδρο είναι περιγγεγραμμένο και το εσωτερικό είναι 
εγγεγραμμένο, οι ακτίνες των έξι διαδοχικών σφαιριόν που σχηματίζονται μ1 
αυτό τον τρόπο έχουν λόγους που πλησιάζουν στους λόγους των αποστάσεων 
των πλανητών από τον Ηλιο.
Τελικά λοιπόν κατέφερε πράγματι να παρουσιάσει ένα μοντέλο στο οποίο τα 

πέντε κανονικά στερεά τοποθετούνται ανάμεσα στις τροχιές των έξι πλανητών 
ως εξής: Σφαίρα του Κρόνου - κύβος, σφαίρα του Δία - τετράεδρο, σφαίρα του 
Αρη - δωδεκάεδρο, σφαίρα της Γης - εικοσάεδρο, σφαίρα της Αφροδίτης - 
οχτάεδρο, σφαίρα του Ερμή - Ηλιος. Μοναδική παραφωνία στο παραπάνω 
μοντέλο αποτελούσε μόνο ο Δίας, του οποίου η θεωρητική απόσταση δεν 
ταίριαζε και τόσο στην πραγματική. Αυτό όμως δεν επηρεάζει καθόλου τον 
Κέπλερ και το εξηγεί με το ότι ο πλανήτης αυτός είναι πολύ μακριά από τον 
Ηλιο. Του επιτρέπεται έτσι μιά παρέκκληση.

Με το μοντέλο αυτό, που να το ξαναεπαναλάβουμε το αγαπούσε μέχρι 
τέλος της ζωής του, ο Κέπλερ αισθάνεται ότι έχει πιάσει το νόημα όχι μόνο της 
λειτουργίας του πλανητικού μας συστήματος, αλλά ότι μπορεί παραπέρα να 
απαντήσει σε ερωτήματα της μορφής: Γιατί οι πλανήτες είναι μόνο έξι και όχι 
περισσότεροι ή λιγότεροι; Η απάντηση είναι προφανής: Γιατί υπάρχουν μόνο 
πέντε κανονικά πολύεδρα που χωράνε ανάμεσα στις πλανητικές ουράνιες 
σφαίρες. Σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια του Κέπλερ το παραπάνω μοντέλο είναι 
σωστό γιατί: ”0  Θεός, όταν δημιούργησε τον κόσμο και έβαλε σε 
κάποια τάξη τα πράγματα, είχε υπ' όψη του τα πέντε κανονικά 
στερεά της γεωμετρίας που έχουν εισαχθεί από τον καιρό του 
Πυθαγόρα και του Πλάτωνα, και έφτιαξε όλα, και τις 
αποστάσεις και τις κινήσεις των πλανητών, ώστε να ταιριάζουν 
με τη γεωμετρία που απορρέει από τα σώματα αυτά.” Και σαν να
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μην έφταναν όλα αυτά ο Κέπλερ προχωράει ακόμη παραπέρα και ξεπερνώντας 
και τον ίδιο τον Πυθαγόρα θεωρεί ότι η πλανητική αρμονία εκφράζεται και με 
την πλανητική μουσική που παίζουν εκεί ψηλά τα έξι αυτά ουράνια σώματα, 
και την οποία μόνο τα αυτιά αυτών που πιστεύουν στις διδασκαλίες του 
μεγάλου δασκάλου μπορούν να πιάσουν και να θαυμάσουν.

Το Πυθαγόρειο μοντέλο του Κέπλερ που παρουσιάστηκε στα 
πρώτα του βήματα για την κατανόηση των νόμων του πλανητικού 
μας συστήματος στηριζότανε στην ύπαρξη πέντε κανονικών 
πολύεδρων που μπορούσαν να συνδυαστούν με τις έξι πλανητικές 
σφαίρες του Αριστοτέλη. Να σημειώσουμε ότι κάθε πολύεδρο 
είναι εγγεγραμμένο στη σφαίρα του πλανήτη που βρίσκεται έξω 
από αυτό και περιγεγραμμένο στη σφαίρα του πλανήτη που 
βρίσκεται μέσα σ' αυτό. (Από σχεδίασμα του Christophorus 
Leibfried το 1597.)

Σχήμα IV.3
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Ακόμα και οι δορυφόροι των πλανητιυν έχουν ένα ρόλο σ' αυτή την 
αρμονία. "Παρατηρείστε, μας λέει ο Κεπλερ, πιίις κατανέμονται: Γη
(1), Άρης (2), Δίας (4), Κρόνος (5). Δεν είναι και αυτό μια 
ένδειξη της ουράνιας μουσικής, που, σίγουρα, δεν την ακούμε, 
αλλά μας την αποκαλύπτουν οι αριθμοί και οι σχέσεις τους; " 
Ο Πυθαγόρας, λοιπόν, μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Οι απόψεις του ζουν 
και βασιλεύουν ακόμα και 2000 χρόνια μετά, τη στιγμή που και η ίδια η 
Αριστοτελική Φυσική αρχίζει να καταρρέει. Ύστερα απ’ όλα αυτά, ίσως όχι 
τόσο αδικαιολόγητα, ο Γαλιλαίος κατηγορεί τον Κεπλερ ότι, τελικά, δεν κάνει 
επιστήμη αλλά αριθμολογία. Μια αριθμολογία όμως που αποτέλεσε τις βάσεις 
για την Νευτώνεια επανάσταση.

IV. 5 Οι νόμοι της κίνησης των πλανητών

Σ' όλα τα στάδια της επιστημονικής του καριέρας ο Κεπλερ είναι έντονα 
διαποτισμένος, όπως είπαμε, από τις απόψεις των Πυθαγόρειων για την 
ύπαρξη στο φυσικό κόσμο μιας αρμονίας, η οποία είναι ίδια με την αρμονία 
των αριθμών και των μαθηματικών τους σχέσεων. Οι τρεις νόμοι λοιπόν που 
διατυπώνονται απ’ αυτόν για τις πλανητικές τροχιές, πιστεύει ότι εκφράζουν 
ακριβώς αυτή την αρμονία, την ουράνια μουσική, όπως λέει χαρακτηριστικά. 
Οι δυο πρώτοι νόμοι περιέχονται και συζητιούνται αναλυτικά στο βιβλίο του 
"Νέα Αστρονομία" (Nova Astronomia) του οποίου ο υπότιτλος είναι "Σπουδή 
στον Άρη", που εκδόθηκε το 1609 .

Ο πρώτος νόμος του Κεπλερ έτσι όπως μας είναι γνωστός σήμερα μας λέει 
ότι: ΜΗ τροχιά κάθε πλανήτη είναι ελλειπτική με τον Ηλιο στη
μια εστία της έλλειψης", όπως δείχνει το σχήμα IV.4. Το σχήμα της 
έλλειψης ήταν γνωστό από πολύ παλιά και οι ιδιότητές της είχαν μελετηθεί από 
τον 3° π.Χ. αιώνα, ο δε γεωμετρικός όρος "εστία της έλλειψης" μπήκε στην 
μαθηματική ορολογία της Ευρώπης από τον ίδιο τον Κέπλερ στο βιβλίο του 
"Astronomiae Pars Optica" το 1604. Προκαλεί εντύπωση όμως ότι ο όρος αυτός 
δεν εμφανίζεται στην "Astronomia Nova" που εκδίδεται αρκετά αργότερα. Ετσι 
ο Κέπλερ φαίνεται ότι τελικά δεν είχε αντιληφθεί όταν διατύπωνε τον πρώτο 
του νόμο ότι ο Ηλιος βρισκόταν στην μιά εστία της ελλειπτικής τροχιάς ενός 
πλανήτη, και ο νόμος που ο ίδιος δημοσίεψε καθόριζε μόνο το είδος της 
τροχιάς.

Ο δεύτερος νόμος αναφέρεται στην ταχύτητα που έχει ο κάθε πλανήτης 
διαγράφοντας την τροχιά του: " Σε ίσα χρονικά διαστήματα μια 
γραμμή που ενώνει τον πλανήτη και τον Ηλιο σαρώνει ίσα 
εμβαδά", όπως δείχνει το σχήμα IV.5. Ο νόμος αυτός ήταν καθοριστικός για 
τις εργασίες του Κέπλερ που τον οδήγησαν στην ανακάλυψη της ελλειπτικής 
τροχιάς, και έτσι χρονικά, όσο και αν φαίνεται παράξενο, προηγήθηκε από την 
ανακάλυψη του πρώτου νόμου. Περισσότερα όμως πάνω σ' αυτό το σημείο θα 
πούμε παρακάτω.
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Ο 1°ζ νόμος του Κεπλερ θέλει τους πλανήτες να διαγράφουν 
ελλειπτικές τροχιές γύρω από τον Ηλιο, με τον Ηλιο στην μια 
εστία των ελλείψεων αυτών. Ο Κέπλερ όμως δεν ξεκαθάριζε στο 
βιβλίο του ότι ο Ηλιος βρισκόταν πράγματι στην μιά εστία της 
έλλειψης. Φαίνεται ότι το τελευταίο του είχε διαφύγει.

Σχήμα IV.4

Ο τρίτος νόμος, τέλος, μας δίνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην 
περίοδο ενός πλανήτη και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της τροχιάς του: "Τα 
τετράγωνα των περιόδων δυο πλανητών γύρω από τον Ηλιο 
είναι ανάλογα των κύβων των μέσων αποστάσεών τους από τον 
ήλιο". (Σήμερα λέμε ότι είναι ανάλογα των κύβων των μεγάλων ημιαξόνων 
των ελλειπτικών τους τροχιών.) Τον τρίτο αυτό νόμο ο Κεπλερ τον ονομάζει 
αρμονικό, γιατί αυτός περισσότερο από κάθε άλλον δείχνει το δέσιμο του 
φυσικού κόσμου με την αρμονία των αριθμών και των σχέσεών τους. Γι' αυτό 
εξάλλου και ο νόμος αυτός δημοσιεύεται στο βιβλίο του που επιγράφεται ’Ή  
αρμονία του κόσμου". (L‘ Harmonice Mundi) που δημοσιεύεται το 1618. Στην 
ανακάλυψη του τρίτου του νόμου ο Κέπλερ οδηγήθηκε από δυό στοιχεία. Το 
πρώτο ήταν η πίστη του στην ύπαρξη μιάς αρμονικής σχέσης ανάμεσα στις 
αποστάσεις και στις περιόδους των πλανητών, σύμφωνα με τις Πυθαγόρειες 
αντιλήψεις. Το δεύτερο και πιό σημαντικό ήταν το ότι παρά το ότι είχε 
ανακαλύψει τις ελλειπτικές τροχιές, εν τούτοις αντιμετώπιζε φοβερά 
προβλήματα, όπως θα δούμε παρακάτω, στον υπολογισμό των πλανητικών 
αποστάσεων. Ετσι άρχισε να δοκιμάζει όλες τις δυνατές σχέσεις που 
μπορούσαν να υπάρχουν ανάμεσα στα δυό αυτά μεγέθη, περίοδο και απόσταση.
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Πίστευε δε ότι έπρεπε να υπάρχει μιά τέτοια απλή και αρμονική σχέση, ώστε, 
εκτός των άλλων, να διευκολύνονται οι υπολογισμοί. Και έτσι, με μόνο οδηγό 
αυτά τα δυό στοιχεία, κατάφερε τελικά να ανακαλύψει τη σωστή σχέση που του 
έλειπε.

Ο  δεύτερος νόμος προβλέπει ότι η ακτίνα που ενώνει τον 
πλανήτη με τον Ηλιο διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσα εμβαδά.

Σχήμα IV.5

Για την ανακάλυψη του τρίτου του νόμου ο Κέπλερ θα. γράψει στο 
παραπάνω βιβλίο: '"Μετά από ένα τρομερό μόχθο επί πολύ χρόνο, 
χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις του Brache ανακάλυψα τις 
πραγματικές αποστάσεις των τροχιών. Ανακάλυψα τελικά, 
τελικά, την πραγματική σχέση. . . .  Η τελική ανακάλυψη ήρθε 
σαν καταιγίδα και σάρωσε τις σκιές του μυαλού μου, με τέτοια 
ολοκληρωμένη συμφωνία ανάμεσα στην δουλειά των 17 χρόνων, 
στις παρατηρήσεις του Brache και την τωρινή δουλειά μου, που 
αρχικά νόμιζα ότι ονειρευόμουνα".

Ο Κεπλερ πίστευε τόσο πολύ στην τεράστια σημασία των τριών νόμων του, 
ώστε αμέσως μετά την ανακάλυψή τους έγραψε: "Ο κύβος για την 
ανακάλυψη των μυστικών της φύσης ερίφθη". Μετά την ανακάλυψη 
των τριών νόμων του ο Κέπλερ αναψωνεί περήφανος πια για το Κοπερνίκειο 
σύστημα στην ’Επιτομή της Κοπερνίκειας Αστρονομίας" του το 1621: "Το
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επιβεβαίωσα ότι είναι αληθινό από τα βάθη της ψυχής μου, και 
αποθαυμάζω το κάλος του με άφατη και συναρπαστική 
απόλαυση". Αμέσως, όπως ήταν επόμενο, το βιβλίο αυτό τέθηκε στον 
κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων. Αμεση, όμως, δίωξη του Κέπλερ από 
την Ιερή Εξέταση δεν έγινε.

Επιπλέον αυτών των τριών σωστών νόμων, ο Κεπλερ διατυπώνει και έναν 
άλλο νόμο, ο οποίος δεν αναφέρεται πια στα σημερινά εγχειρίδια, μιας και 
είναι λαθεμένος. Ο νόμος αυτός λέει ότι: "Μια γραμμή από ένα 
καθορισμένο σημείο που βρίσκεται στο εσωτερικό της ελλειπτικής 
τροχιάς έως τον πλανήτη περιστρέφεται ομοιόμορφα, ή μ' άλλα 
λόγια μια τέτοια γραμμή σε ίσα χρονικά διαστήματα θα 
περιστρέφεται κατά την ίδια γωνία" όπως δείχνει το σχήμα IV.6. 
Βλέπουμε, δηλαδή, ότι στο σημείο αυτό ο Κέπλερ μας ξαναγυρίζει στο 
εξισωτικό σημείο του Πτολεμαίου. Το εξισωτικό σημείο του Κέπλερ, αν και πάλι 
ο ίδιος δεν το λέει αυτό, ξέρουμε ότι εννοεί ότι είναι η άδεια εστία της έλλειψης. 
Αυτό θα φανεί άλλωστε από τα παρακάτω. . ,

Ο λαθεμένος νόμος του Κέπλερ προβλέπει ότι η γραμμή που 
ενώνει την άδεια εστία της έλλειψης με τον πλανήτη 
περιστρέφεται ομοιόμορφα. Οπως όμως και στον πρώτο νόμο έτσι 
και εδώ ο Κέπλερ δεν μας λέει ότι πρόκειται πράγματι για την 
άδεια εστία της έλλειψης. 1 * ,ii

Σχήμα IV.6

Αν πάντως διαβάσει κανένας μόνο τα γραφτά του Κέπλερ και δεν κάνει 
καμιά άλλη υπόθεση για την πορεία της σκέψης του, τότε το πώς φτάνει στην
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τελική διατύπωση των τριών νόμων του είναι πραγματικό θαύμα. Συχνά κάνει 
δυο και τρία υπολογιστικά ή και λογικά λάθη, όπου, όμως, το ένα 
εξουδετερώνει το άλλο, ώσπου να φτάσει στο σιοστό συμπέρασμα. Πρόκειται, 
δηλαδή, για μια περίπτωση όπου έχει όλη την τύχη με το μέρος του. Στον 
τέταρτο, το λαθεμένο νόμο του, όμως, η καλή του τύχη σταμάτησε να δουλεύει. 
Ευτυχώς όμως που η εισαγωγή, έστω και χωρίς να λέγεται, του εξισαπικού 
σημείου στην άδεια εστία της έλλειψης, δεν του δημιούργησε κανένα σοβαρό 
υπολογιστικό ή και λογικό λάθος. Ο A. Koeslcr ονομάζει όλους το\>ς φυσικούς 
πριν απ’ τον Νεύτωνα υπνοβάτες. Με τον τίτλο αυτό, άλλ(οστε, επιγράφει το 
εξαίρετο λογοτεχνικό βιβλίο του, στο οποίο παρουσιάζει τη ζωή τους και την 
πορεία των ερευνών τους. Το επίθετο αυτό πιστεύουμε ότι πέρα από 
οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρίζει πολύ σωστά τον Κέπλερ.

Ολοι οι νόμοι που ανακάλυψε ξεκινάνε από την προσπάθειά του να 
καταλάβει την τροχιά του πλανήτη που βασάνισε και όλους τους πριν από 
αυτόν αστρονόμους, του πλανήτη Αρη δηλαδή. Ο ίδιος ο Κέπλερ έλεγε ότι είχε 
κυρήξει πόλεμο με τον πλανήτη αυτόν. Αφού βεβαιώθηκε πάντως ότι οι νόμοι 
του είναι σωστοί για τον Αρη υπέθεσε ότι θα πρέπει να είναι σωστοί και για 
τους άλλους πλανήτες. Είχε αντιληφθεί επομένως ότι οι νόμοι του για να είναι 
σωστοί θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από μιά γενικότητα και να μην είναι 
ειδικοί και μερικές μόνο περιπτώσεις.

Μετά την ανακάλυψη των τριών νόμων του ο Κεπλερ αισθάνεται 
πανευτυχής. Μιάς και το υλικό του κέρδος από όλη την κοπιαστική δουλειά του 
ήταν από ελάχιστο έως μηδέν, δεν του έμενε τίποτ’ άλλο από του να αφήσει τον 
εαυτό του να θαυμάσει το τελικό του επίτευγμα και να πιστέψει ότι αυτή και 
μόνο αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη ανταμοιβή για έναν ερευνητή. Οση 
ομορφιά και αρμονία υπήρχε στο σύμπαν την ανακάλυψε. Όπως μας λέει, 
συμπλέοντας με τις Καντιανές απόψεις, η αρμονία και η ομορφιά αυτή 
βρίσκεται πάντα μέσα μας, την κουβαλάμε μαζί μας. Ετσι φτάνει στο ανώτατο 
σημείο πνευματικής ανύψωσης μιάς και αισθάνεται την ταύτιση της ομορφιάς 
του σύμπαντος με αυτή του εσωτερικού του κόσμου και αυτό του δίνει την 
μεγαλύτερη ευχαρίστηση και τον εντυπωσιάζει περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο. 
Μας λέει συγκεκριμένα: "Τώρα μπορεί κάποιος να ρωτήσει πώς η 
δύναμη της ψυχής, που δεν συμμετέχει στη σύλληψη μιας Ιδέας 
και δεν μπορεί επομένως να έχει προηγούμενη γνώση των 
αρμονικών σχέσεων, μπορεί ν' αναγνωρίζει αυτό που συμβαίνει 
στον εξωτερικό κόσμο . . Σ' αυτό απαντώ ότι όλες οι
καθαρές Ιδέες, ή τα αρχέτυπα της αρμονίας, όπως αυτά για τα 
οποία μιλάμε τώρα, είναι από τη φύση τους παρόντα σ' αυτούς 
που έχουν τη δυνατότητα να τα καταλαβαίνουν. Δεν 
δημιουργούνται από τη διαλογική σκέψη, αλλά είναι μάλλον 
προϊόντα μιας ενστικτώδους διαίσθησης των πιο πάνω ατόμων".

Τελειώνοντας με τους τρεις νόμους του Κεπλερ αξίζει, πάντως, ν' 
αναφέρουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη που διατύπωσε πρόσφατα ο 
ιστορικός της φυσικής Curtis Wilson. Μας λέει, λοιπόν, ο Wilson τα εξής: 
"Κάποιος ίσως νομίσει ότι η καθιέρωση της ελλειπτικής τροχιάς 
των πλανητών ήταν μιά εύκολη και μονόδρομη γεωμετρική 
διαδικασία. Από παρατηρήσεις των θέσεων των πλανητών στον
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ουρανό ίσως θεωρηθεί ότι ήταν δυνατόν να υπολογιστούν οι 
αποστάσεις ανάμεσα στον Ηλιο και σε έναν πλανήτη με τη 
βοήθεια τριγωνομετρικών μεθόδων (όπως αυτές που 
χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό χαρτών) και στη συνέχεια να 
βγει αβίαστα το συμπέρασμα ότι τα δεδομένα ταιριάζουν σε μιά 
ελλειπτική τροχιά με τον Ηλιο στη μιά εστία της τροχιάς. Και με 
δεδομένη την τροχιά αυτή κάποιος μπορούσε στη συνέχεια να 
αποδείξει εύκολα τον νόμο των ίσων εμβαδών. Οσα λάθη και 
μπερδέματα και αν έγιναν αυτά περιμένουμε ότι θα ήταν τα 
βασικά βήματα της προσπάθειας του Κέπλερ για την ανακάλυψη 
των δυό πρώτων νόμων. Και κάτι τέτοιο πράγματι προκύπτει από 
πολλά σημεία της δουλειάς του.

Με το πλεονέκτημα της εκ των υστέρων κριτικής βλέπουμε ότι 
όλοι οι πλανήτες που γνώριζε ο Κέπλερ είχαν τροχιές που ήταν 
σχεδόν κυκλικές. Ή  πιό ελλειπτική τροχιά από όλες ήταν αυτή
του £ρμή, αλλά μιάς και ο Ερμής είναι πολύ κοντά στον Ηλιο
ήταν δύσκολο να υπήρχαν ακριβείς παρατηρήσεις της τροχιάς 
του. Η επόμενη πιό ελλειπτική τροχιά ήταν αυτή του Αρη, την
οποία και μελέτησε επισταμένα ο Κέπλερ. Ο μικρός ημιάξονας 
της τροχιάς του Αρη ξέρουμε σήμερα ότι είναι περίπου 0.5% 
μικρότερος από τον μεγάλο ημιάξονα. Ετσι λοιπόν είναι πολύ
δύσκολο απλά κυτάζρντας σε ένα σχεδίασμα της τροχιάς αυτής 
υπό κλίμακα να ανακαλυφθεί η απόκλισή της από τον κύκλο. 
Μιά μελέτη των εργασιών του Κεπλερ στην ”Astronomia Nova” 
του 1609, με ιδιαίτερη προσοχή στο πρόβλημα του λάθους που 
υπεισέρχεται σε μια αστρονομική παρατήρηση, μ' έχει πείσει ότι η 
συνηθισμένη παραδοχή ότι ο Κεπλερ βρήκε τους νόμους του μετά 
από πολύ προσεχτική μελέτη των δεδομένων είναι λαθεμένη.

Τριγωνομετρικοί καθορισμοί της απόστασης ενός πλανήτη (η 
μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον Κεπλερ) δεν οδηγούν από 
μόνοι τους στο συμπέρασμα ότι η τροχιά είναι μια έλλειψη. 
Είναι πολύ χοντροκομμένοι για να δώσουν τις διαστάσεις της 
έλλειψης και δεν παρέχουν αυτό που ο Κεπλερ θεωρούσε επαρκή 
απόδειξη της ελλειπτικής τροχιάς. Αυτό που προκύπτει από τους 
υπολογισμούς του Κεπλερ είναι ότι κάνει το ταξείδι του 
φορτωμένος με μια θεωρία, και ότι καταφέρνει να δώσει τους 
δυο πρώτους νόμους του μόνον επειδή προσέγγισε το πρόβλημα 
με μια προκατάληψη. Είναι μια αρχική προαίσθηση, μια φυσική 
υπόθεση, που τον καθοδηγεί . . . Έ τ σ ι ,  ενώ είναι γενικά
αποδεκτό ότι ανακάλυψε τους δυο πρώτους νόμους του 
υπολογίζοντας τις αποστάσεις ανάμεσα σ' έναν πλανήτη και τον 
Ηλιο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αποστάσεις αυτές 
ταίριαζαν σε μια έλλειψη, είναι πιο πιθανόν ότι η έλλειψη ήρθε 
πρώτη. . . . Ο  Νεύτωνας κάποτε έγραψε ότι ο Κέπλερ ήξερε
ότι η τροχιά δεν ήταν κυλική και μάντεψε ότι ήταν ελλειπτική. 
Αυτό είναι σωστό, αλλά το μάντεμά του δεν ήρθε σταδιακά και
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αργά. Ηρθε σαν αποτέλεσμα μιας προαίσθησης που τον 
καταδίωκε." (How did Kepler discover his first two laws?)

Η παραπάνω άποψη είναι πραγματικά εντυπωσιακή και ο Wilson είναι ο 
πρώτος που την υποστηρίζει με επιχειρήματα που, οπωσδήποτε, δεν μπορούν να 
περάσουν απαρατήρητα. Αν κανένας πιστέψει στην ορθότητά της αποδεικνύεται 
για μιά ακόμη φορά ότι η διαίσθηση και η πίστη σε μια ιδέα παίζουν ίσιος πιό 
καθοριστικό ρόλο στην ανακάλυψη και στο στέριωμα μιας Οειυρίας, απ’ ότι η 
υπομονετική και συστηματική συλλογή κάποιων δεδομένων. Ο Κέπλερ λοιπόν 
ίσιος δεν ανακάλυψε την έλλειψη επειδή αυτό του έδειχναν τα όποια άτοιχεία 
είχε συγκεντρώσει, και τα οποία ήταν αδύναμα από μόνα τους για να του 
δείξουν κάτι τέτοιο, αλλά επειδή αυτό του έλεγε και του υπαγόρευε η διαίσθησή 
του. Ξεκίνησε λοιπόν ευθύς εξ αρχής, ή τουλάχιστον από κάποιο σημείο και 
πέρα, έχοντας στο μυαλό του την έλλειψη και στη συνέχεια προσπάθησε να 
ταιριάξει τα στοιχεία που είχε πάνω στην έλλειψη αυτή, και όχι το αντίθετο. 
Ισως πάλι, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, η αλήθεια να 
βρίσκεται κάπου ενδιάμεσα. Ακόμη όμως και τότε, η νέα αυτή άποψη φέρνει 
μιά πραγματική επανάσταση σε σχέση με τους πραγματικούς λόγους που 
οδήγησαν στην ανακάλυψη των ελλειπτικών τροχιών.

Για να αποχτήσει πάντως ο αναγνώστης μιά πλήρη άποψη για το θέμα 
αυτό, είναι απαραίτητο να γνωρίσει την "υπνοβατική” πορεία του Κέπλερ στην 
προσπάθειά του να ανακαλύψει τις πραγματικές πλανητικές τροχιές, έτσι όπως 
παρουσιάζεται στα κείμενά του, και την οποία θα δώσουμε στο επόμενο εδάφιο. 
Από την πορεία αυτή βέβαια θα παρουσιάσουμε τους πιό σημαντικούς 
σταθμούς και θα παρακάμψουμε όλους εκείνους τους ατέρμονες υπολογισμούς 
που ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν οι ερευνητές εκείνης της εποχής και οι 
οποίοι, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, ήταν ένας πραγματικός εφιάλτης, ακόμη 
και για την επαλήθευση της καλύτερης έμπνευσης. Ειδικά όσοι, όπως ο Κέπλερ, 
ήταν μπλεγμένοι σε αστρονομικούς υπολογισμούς αισθανόντουσαν κάτι 
παρόμοιο με αυτό που αισθάνθηκε το κεφάλι του ταλαίπωρου του Ραίτικου μετά 
τη "βοήθεια" που του πρόσφερε ο φύλακας άγγελός του. Σήμερα, το δύσκολο και 
επίπονο αυτό έργο το αναλαμβάνει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος το 
φέρνει σε πέρας σε πολύ λίγο χρόνο και, αυτό είναι το πιό σημαντικό, με 
μεγάλη ασφάλεια. Τότε όμως υπήρχε μόνο η πένα που έγραφε ώρες ατέλειωτες 
στο αχνό φως ενός κεριού, μέχρι να κουραστεί το χέρι και το μυαλό του 
ερευνητή. Και, βέβαια, κάτω από τέτοιες συνθήκες ο παράγοντας τύχη ήταν, 
μερικές φορές, κάτι παραπάνω από απαραίτητος για έναν επιστήμονα. 
Ευτυχώς, όπως είπαμε παραπάνω αλλά και όπως θα δούμε στα επόμενα, ο 
παράγοντας αυτός βοήθησε με το παραπάνω τον Κέπλερ.
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V.6  Από τον κύκλο στην έλλει\ΐτη

Όλη η προσπάθεια του Κεπλερ για να ανακαλύψει τις πραγματικές τροχιές 
των πλανητών στηρίζεται σε δυο βάσεις, την ορθότητα των οποίων δεν την 
αμφισβητεί ούτε στιγμή. Στο ηλιοκεντρικό σύστημα του Κοπέρνικου και στις 
παρατηρήσεις του Tycho. Στις παρατηρήσεις του Tycho μάλιστα πιστεύει τόσο 
πολύ, ώστε προσπαθεί 70 φορές επί 4 χρόνια, στηριγμένος σ'αυτές, ν' 
αναπαράγει το μοντέλο με τις κυκλικές τροχιές που του είχε αφήσει αυτός 
κληρονομιά, χωρίς να του δημιουργηθεί η παραμικρή αμφιβολία ότι η διαφορά 
των 8 * περίπου που του παρουσιάζονταν συνεχώς στον υπολογισμό της 
τροχιάς του Άρη στο μοντέλο αυτό, ίσως οφείλονταν σε λαθεμένες καταγραφές 
του Tycho. Ο Κέπλερ τον είχε γνωρίσει ένα μόλις χρόνο πριν πεθάνει. Αυτό, 
όμως, ήταν αρκετό για να τον πείσει ότι η μεθοδικότητα και το πάθος με το 
οποίο εργάζονταν ο Tycho ήταν αδύνατον να τον οδηγήσει σε λάθος. Ελεγε δε 
ότι οι παρατηρήσεις του Tycho ήταν γι’ αυτόν ένα Θείο δώρο. Το μοντέλο του 
Tycho, όμως, είναι αδύνατον να το επαληθεύσει. Αξίζει δε να σημειώσουμε ότι 
η γωνία των 8 * είναι μόλις διπλάσια από την γωνία που ένα γυμνό μάτι 
μπορεί να ξεχωρίσει δυό αστέρια στον ουρανό. Θα μπορούσε επομένως 
κάλλιστα ο Κέπλερ να αποδώσει την διαφορά σε εσφαλμένες μετρήσεις του 
Tycho και να προσπαθήσει να ερμηνέψει τις πλανητικές κινήσεις με βάση το 
μοντέλο του τελευταίου. Ομως κάτι τέτοιο ούτε που διανοήθηκε να το κάνει, 
και έτσι ανακάλυψε τις ελλειπτικές τροχιές. Σύμφωνα με τα ίδια του τα λόγια: 
"Εάν είχα υποθέσει ότι η διαφορά των 8 ' μπορούσε να 
παραβλεφθεί, τότε θα είχα κατά πολύ απλοποιήσει και τους 
υπολογισμούς μου και το τελικό μου μοντέλο. . Ομως
αυτά τα 8 * δεν μπορούσαν να παραβλεφθούν και ήταν αυτά που 
από μόνα τους με οδήγησαν σε μιά ολόκληρη αναθεώρηση της 
αστρονομίας." Ετσι λοιπόν 8 ' έφεραν τα πάνω κάτω στην αστρονομία.

Ας δούμε τώρα κάπως πιό λεπτομερειακά πως τελικά ο Κέπλερ 
εγκατέλειψε τις κυκλικές τροχιές και έφτασε στις ελλειπτικές. Στην προσπαθειά 
του αυτή ο Κέπλερ διαγράφει ο ίδιος μιά τροχιά που τα βασικά της στοιχεία 
είναι τα εξής:
1. Ο Ηλιος όχι μόνο είναι ακίνητος στον ουρανό, αλλά είναι και αυτός ο 
οποίος στην ουσία ρυθμίζει και διευθύνει σα μαέστρος τις κινήσεις των 
πλανητών. Είναι επομένως αυτός που με τη δράση του πάνω στους πλανήτες 
(όποια κι’ αν είναι αυτή) καθορίζει το είδος της τροχιάς τους. Ο Κοπέρνικος 
αντίθετα, παρόλη την ηλιοκεντρικότητα του μοντέλου του, έβλεπε τον Ηλιο σαν 
ένα απλό σημείο αναφοράς και σαν μιά φωτεινή λάμπα. Ο Κέπλερ όμως 
είναι ο πρώτος που κατανοεί ότι ο Ηλιος πέρα από όλα αυτά είναι ταυτόχρονα 
η κύρια αιτία των συγκεκριμένων κινήσεων του πλανητικού μας συστήματος. 
Αυτό του επέβαλαν οι Ερμητικές του προκαταλήψεις.
2. Παρ' όλο που το μοντέλο του Κοπέρνικου ακινητοποιεί τον Ηλιο, όμως δεν 
μπορεί να είναι τελείως σωστό, γιατί είτε εισάγει πολλές πολυπλοκότητες είτε 
δεν συμφωνεί πάντα με τις παρατηρήσεις. Ούτε όμως και το μοντέλο του 
Tycho είναι σωστό, γιατί ακινητοποιεί τη Γη. Παρ' όλ’ αυτά και τα δυό μοντέλα 
μπορούν να δώσουν κάποια στοιχεία από τα οποία μπορεί κανένας να
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ξεκινήσει την έρευνά του. Ακόμα δε και το Πτολεμαϊκό μοντέλο μπορεί να 
δώσει τέτοια στοιχεία. Χρειάζεται όμως πολύ προσοχή για την ανακάλυψή 
τους, κάτι που ο Κέπλερ το κατάφερε παραπάνω και από ότι ο ίδιος ίσως 
περίμενε. Ηξερε επομένως τι έπρεπε να πάρει από το κάΗε μοντέλο και τι 
έπρεπε να πετάξει. Κυρίως έπρεπε να κρατήσει τις παρατηρήσεις του Tycho.

ι

Γραμμή των κόμβων

Ο υπολογισμός του επιπέδου της τροχιάς του Αρη

Σ χ ή μ α  I V .  7
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Η πρώτη προσπάθεια του Κέπλερ αποσκοπούσε στο να καθορίσει το επίπεδο 
της τροχιάς του Αρη σε σχέση με αυτό της υποτιθέμενης (σύμφωνα με το 
μοντέλο του Tycho) κυκλικής τροχιάς του Ηλιου. Στο σχήμα IV. 7α η Γη 
βρίσκεται στο κέντρο μιάς σφαίρας στην επιφάνεια της οποίας έχουν 
προβληθεί ο ισημερινός της Γης η τροχιά του Ηλιου ή διαφορετικά η 
εκλειπτική και η τροχιά του Αρη . Για το επίπεδο της εκλειπτικής ήταν γνωστό 
ότι είχε μιά κλίση 23.5° ως προς το επίπεδο του γήινου ισημερινού. 
Δουλεύοντας με κάποιες προνομιούχες παρατηρήσεις ο Κέπλερ βρήκε τότε ότι 
το επίπεδο της τροχιάς του Αρη έπρεπε να έχει μιά κλίση 1° και 50' ως προς 
εκείνο της εκλειπτικής. Πρώτα όμως μετέτρεψε το μοντέλο του Tycho σε 
ηλιοκεντρικό, μιάς και αυτό τον διευκόλυνε, όπως έλεγε, πάρα πολύ, όπως 
δείχνουμε στο σχήμα ΐν.7β.

Σε μιά από τις παρατηρήσεις αυτές η Γη βρισκόταν στη γραμμή των 
κόμβων, που είναι η τομή των επιπέδιον της εκλειπτικής και της τροχιάς του 
Αρη. Την ίδια στιγμή ο Κέπλερ διάλεξε ώστε ο Αρης να είναι στη θέση 1, έτσι 
ώστε η ευθεία που τον ενώνει με τη Γη να είναι κάθετη στη γραμμή των 
κόμβων. Τότε η γωνία ΑΓΒ = φ θα ταυτίζεται με τη γωνία χ των επιπέδων της 
εκλειπτικής και της τροχιάς του Αρη. Συνολικά μπορούν να γίνουν τέσσερις 
τέτοιες παρατηρήσεις, όταν δηλαδή ο Αρης είναι στις θέσεις 1,2, 3, και 4. Από 
τις παρατηρήσεις αυτές ο Κέπλερ επιβεβαίωσε ότι πράγματι η γωνία φ ήταν 
ίση με 1° και 50’. Να σημειώσουμε ότι στο δικό του σύστημα ο Κοπέρνικος 
θεωρούσε ότι η γωνία αυτή δεν περέμενε σταθερή αλλά μεταβαλότανε.

Για να βρεθούν τα στοιχεία της τροχιάς ενός πλανήτη, του Αρη στην 
προκειμένη περίπτωση, ο Κέπλερ ήξερε ότι το σταθερό σημείο αναφοράς αυτής 
της τροχιάς είναι ο Ηλιος, αλλά ήξερε ταυτόχρονα ότι το σταθερό σημείο των 
αστρονομικών παρατηρήσεων που αφορούσαν την τροχιά αυτή ήταν η Γη. 
Επρεπε επομένως να επιλυθεί το τρίγωνο που σχηματίζουν τα τρία αυτά 
ουράνια σώματα Γη, Ηλιος, Αρης, όπως δείχνουμε στο σχήμα IV.8 . Τι γνώριζε 
για το τρίγωνο αυτό; Το μόνο που γνώριζε με αρκετή ακρίβεια ήταν η 
διεύθυνση της ευθείας ΓΑ, μιάς και είχε από τις παρατηρήσεις του Tycho τη 
θέση του Αρη σε σχέση με τα (υποτιθέμενα) ακίνητα αστέρια του ουρανού, και 
τίποτα άλλο. Επρεπε λοιπόν να ανακαλύψει άλλα δυό στοιχεία του τριγώνου 
αυτού. Ο Κέπλερ θεώρησε ότι τα στοιχεία αυτά ήταν η θέση της Γης στην 
τροχιά της γύρω από τον Ηλιο, και επομένιυς η απόσταση ΗΓ ανάμεσα στη Γη 
και τον Ηλιο, και η διεύθυνση της ευθείας ΗΑ.

Για το πρώτο στοιχείο, τη θέση της Γης γύρω από τον Ηλιο δηλαδή, 
θεώρησε ότι μπορούσε να στηριχτεί στο μοντέλο του Tycho, το οποίο αν και 
λαθεμένο υπολόγιζε με σημαντική ακρίβεια τόσο τη θέση της Γης γύρω από τον 
Ηλιο όσο και την (καθοριστική για το μοντέλο αυτό) απόσταση ΗΓ. Ο 
υπολογισμός γινόταν βέβαια με κάποια ση^άλματα, τα οποία όμως δεν 
φαινόντουσαν να είναι και τόσο καθοριστικά για την παραπέρα δουλειά του. 
Για να ελέγξει μάλιστα ο Κέπλερ την ακρίβεια της απόστασης ΓΗ έκανε 
διάφορες μετρήσεις της φαινομένης ηλιακής διάμετρου σε όλη τη διάρκεια του 
χρόνου. Από τη μεταβολή της διαμέτρου αυτής έβγαλε το συμπέρασμα ότι η 
τροχιά της Γης γύρω από τον Ηλιο είναι σχεδόν κυκλική, και όχι σημαντικά 
διαφορετική από ότι τφ·' είχε υπολογίσει ο Tycho.



Γ

Το τρίγωνο που έπρεπε να επιλυθεί από τον Κέπλερ για να 
καθοριστεί η τροχιά του Αρη.

Σχήμα IV. 8

Και είναι σημαντικό το ότι όσες φορές ο Κέπλερ χρειάστηκε να πάρει κάτι 
από το μοντέλο του Tycho, όπως στην προκειμένη περίπτωση, δεν δούλεψε απ' 
ευθείας με το μοντέλο αυτό, αλλά με ένα ισοδύναμό του στο οποίο 
ακινητοποιούσε τον Ηλιο και κινούσε τη Γη. Τουλάχιστον όσον αφορούσε στην 
κίνηση της Γης γύρω από τον Ηλιο αυτό ήταν μιά εύκολη υπόθεση. Και 
μάλιστα στην αρχή της δουλειάς του ο Κέπλερ σημειώνει ότι: "Ακόμα και 
αν ο Ηλιος κινείται, η ακινητοποίησή του μου απλοποιεί 
σημαντικά τους υπολογισμούς μου." Αρα λοιπόν και το ίδιο το μοντέλο 
του Tycho το αντιμετώπιζε σαν Κοπερνικικός.

Για το δεύτερο στοιχείο, τη διεύθυνση ΗΑ δηλαδή, ο Κέπλερ αναγκάστηκε 
να φτιάξει ο ίδιος ένα μοντέλο που το ονόμασε "βοηθητικό" ή 
"αντιπροσωπευτικό". Στην ουσία το μοντέλο αυτό ήταν, όπως θα δούμε 
παρακάτω, ένα Πτολεμαϊκό μοντέλο. Είναι σημαντικό το ότι ο Κέπλερ 
γνώριζε πολύ καλά ότι το αντιπροσωπευτικό του μοντέλο ήταν καλό μόνο για 
τον υπολογισμό της διεύθυνσης ΗΑ και για τίποτα άλλο. Και αυτό μπορούσε 
να το κάνει γιατί όπως είδαμε στο εδάφιο 1.12.3 η Πτολεμαϊκή αστρονομία 
στηριζόταν εξ ολοκλήρου στις γωνιακές αποστάσεις των πλανητών, τις οποίες 
υπολόγιζε κατά άριστο ομολογουμένως τρόπο, και όχι στις μεταξύ τους 
αποστάσεις τις οποίες υπολόγιζε με πολύ χοντροκομμένο τρόπο.
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Σχήμα IV.9

Σύμφωνα με το αντιπροσωπευτικό μοντέλο ο Αρης ακολουθούσε μια 
κυκλική τροχιά, όπως δείχνει το σχήμα IV.9, της οποίας το κέντρο ήταν το Κ. 
Ο Ηλιος δεν βρισκόταν στο κέντρο της τροχιάς αυτής, αλλά στο σημείο Η, η δε 
κίνηση του Αρη ήταν ομαλή ως προς το σημείο I, που είναι στην ουσία ο 
εξισωτής του Πτολεμαίου. Κατά την κίνησή του αυτήν ο Αρης βρίσκεται σε ένα 
σημείο Π j (απήλιο) που απέχει τη μεγαλύτερη απόσταση από τον Ηλιο και σε 
ένα σημείο Π2  (περιήλιο) που απέχει τη μικρότερη απόσταση από αυτόν. Η 
γραμμή Π j Π2  ονομάζεται γραμμή των αψίδων. Για να στήσει το μοντέλο αυτό 
ο Κέπλερ χρησιμοποίησε κάποιες επιλεγμένες παρατηρήσεις, ακριβώς όπως 
έκανε και στον υπολογισμό της κλίσης της Αρειανής τροχιάς. Οι παρατηρήσεις 
αυτές στηριζόντουσαν στο γεγονός ότι κάθε 780 μέρες τα σημεία Α, Η, και Γ 
σχηματίζουν μιάν ευθεία (ο Αρης είναι σε αντίθεση με τη Γη). Τότε ο Αρης 
βρίσκεται στον ουρανό την 24ύ ώρα πάνω από τα κεφάλια μας στο 
μεσημβρινό, μεσουρανεί δηλαδή. Αρα ο Αρης είναι τότε στην ίδια διεύθυνση 
και ως προς το σημείο Γ και ως προς το σημείο Η. Ο Κέπλερ είχε δώδεκα 
τέτοιες παρατηρήσεις που είχαν γίνει από τον Tycho ανάμεσα στα 1580 και 
1604.

Σημαντικά στοιχεία που έπρεπε να καθοριστούν στο βοηθητικό μοντέλο του 
Κέπλερ ήταν οι θέσεις των σημείων Η και I ως προς το Κ. Να υπενθυμίσουμε 
ότι ο Πτολεμαίος είχε υποθέσει στο δικό του μοντέλο ότι ισχύει ΗΚ = ΚΙ. Ο
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Κέπλερ δεν ξεκίνησε με μιά τέτοια υπόθεση. Χρησιμοποίησε τέσσερις από τις 
δώδεκα παραπάνω παρατηρήσεις που τα τρία σημεία Γ, Η, και Α είναι σε 
ευθεία και μετά από 70 προσπάθειες βρήκε ότι έπρεπε να ισχύει ΗΚ/ΚΙ = 0.61. 
Στη συνέχεια βρήκε ότι αυτό ταίριαζε και με τις υπόλοιπες οχτώ παρατηρήσεις 
που δεν είχε χρησιμοποιήσει. Αν βέβαια το μοντέλο αυτό ήταν τελείους σωστό, 
τότε η δουλειά του Κέπλερ θα είχε σταματήσει εδώ. Ομως ο Κέπλερ ήξερε ότι 
το βοηθητικό του μοντέλο ήταν καλό μόνο για τον υπολογισμό της διεύθυνσης 
ΑΗ και για τίποτα άλλο.

Και όντως δεν άργησε να ανακαλύψει ότι το μοντέλο αυτό δεν μπορούσε να 
είναι τελείως σωστό γιατί δεν υπολόγιζε σωστά τις αποστάσεις ΑΗ και 
επομένως δεν μπορούσε να βασίζεται εξ ολοκλήρου σ' αυτό. Πράγματι, για να 
ελέγξει τη σχέση ανάμεσα στις αποστάσεις ΚΙ και ΚΗ που του έδινε το 
βοηθητικό μοντέλο ο Κέπλερ χρησιμοποίησε τις παρατηρήσεις που είχε κάνει ο 
Tycho κοντά στο περιήλιο Π j και το απήλιο Π2 · Υπολόγισε τότε την απόσταση 
του Αρη από τον Ηλιο σ' αυτές τις θέσεις και βρήκε ότι με βάση τις 
παρατηρήσεις αυτές η απόσταση ΗΚ ήταν ίση με την απόσταση ΚΙ, δηλαδή ΚΙ 
= ΚΗ. Αρα το βοηθητικό μοντέλο δεν υπολόγιζε σωστά τις αποστάσεις και 
στην ουσία δεν είχε κανένα μοντέλο για τον ακριβή καθορισμό των 
αποστάσεων αυτών. Χρησιμοποιώντας όμως μιά σειρά από παρατηρήσεις του 
Tycho ο Κέπλερ κατάφερε να δεί ότι το βοηθητικό μοντέλο είχε μιάν 
εντυπωσιακή επιτυχία στο να πετυχαίνει τη διεύθυνση της ευθείας ΗΑ. Αρα 
όσο άσχημο και να ήταν στον υπολογισμό της απόστασης ΑΗ, τόσο πολύτιμο 
ήταν στον υπολογισμό της διεύθυνσης του Αρη ως προς τον Ηλιο.

Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το προσωρινό μοντέλο 
έδινε στον Κέπλερ τη θέση του σημείου Α όπως φαίνεται από το σημείο Η, 
αλλά όχι και την απόσταση ΑΗ. Πως μπορούσε τώρα να βρει την απόσταση 
αυτή; Μα φυσικά επιλύοντας το τρίγωνο ΑΗΓ του οποίου ήξερε τώρα μιά 
πλευρά, την ΗΓ, και τις διευθύνσεις δυό πλευρών του, των ΓΑ και ΗΑ. Αρα 
μπορούσε να βρει την απόσταση ΗΑ, που προφανώς δεν συμφωνούσε με αυτή 
που του έδινε το αντιπροσωπευτικό του μοντέλο. Ομως έχοντας την απόσταση 
αυτή από την επίλυση του τριγώνου ΑΗΓ ο Κέπλερ γρήγορα διαπίστωσε ότι 
δεν του έδινε σχεδόν τίποτα. Τα σφάλματα υπολογισμού της ήταν τόσα και 
τέτοια που του ήταν αδύνατον να καθορίσει με ακρίβεια την τροχιά που 
έψαχνε να βρει.

Βέβαια η γνώση της απόστασης ΑΗ έστω και με μεγάλα σφάλματα ήταν 
κάτι. Ομως πέρα απ' αυτό ο Κέπλερ ήξερε πιά ότι του χρειαζότανε και κάτι 
άλλο. Του χρειαζότανε κάτι που δεν είχε κανένας χρησιμοποιήσει μέχρι τότε, 
και γιαυτό κανένας δεν είχε βρει την πραγματική Αρειανή τροχιά. Αποφάσισε 
λοιπόν ότι έπρεπε να εισάγει και μιά νέα υπόθεση στο μοντέλο του. Στην ουσία 
η υπόθεση αυτή είναι ο δεύτερος νόμος του, ο οποίος έτσι έρχεται πριν από την 
ανακάλυψη της έλλειψης, του πρώτου νόμου του δηλαδή. Ας δούμε πως 
οδηγήθηκε στον νόμο αυτό.

Αν πράγματι για τις αποστάσεις ΚΙ και ΚΗ ίσχυε η υπόθεση του 
Πτολεμαίου, δηλαδή ΚΙ = ΚΗ, όπως είχε και ο ίδιος ανακαλύψει 
χρησιμοποιώντας τις παρατηρήσεις του Tycho, τότε όταν ο Αρης βρισκόταν
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Σχεδιάζοντας το παραπάνω σχήμα ο Κέπλερ διαπίστωσε ότι θα 
έπρεπε να ισχύει ν  ~ r*l

Σχήμα IV. 10

κατά την κίνησή του γύρω από τον Ηλιο κοντά στην ευθεία Π j Π 2 του 
σχήματος IV. 10 ίσχυαν τα εξής. Εστω ότι τα δυό τόξα ΔΖ και ΘΑ 
διανυόντουσαν σε ίσους χρόνους At. Τότε οι δυό γωνίες ΔΙΖ και ΘΙΛ θα ήταν 
ίσες. Αυτός άλλωστε ήταν και ο ρόλος του εξισωτικού σημείου. Θα ίσχυε τότε

Δ V 1 ,  (As ι ) / ( Π  ι ΐ )
Δη>2 = (Δ*2)/ (Π2Ι)

(IV.1)

όπου AS{ και Δ$2 τα μήκη των τόξων ΔΖ και ΘΑ αντίστοιχα. Εστω υ ι και υ2  
οι ταχύτητες με τις οποίες ο πλανήτης διανύει τα τόξα. Τότε



όπου έγινε χρήση του ότι ΚΙ = ΚΗ. Η σχέση αυτή μας δείχνει ότι εάν ο 
πλανήτης κινείται κοντά στη γραμμή ΓΙ | Π 2 (γραμμή το>ν αψίδ(ον) τότε η 
ταχύτητά του υ είναι αντίστροφα ανάλογη της απόστασης r από τον Ηλιο, 
δηλαδή υ ~ 1/r.

Η ανακάλυψη της σχέσης αυτής όχι απλά ευχαριστεί τον Κέπλερ, αλλά 
παραπέρα τον κάνει να πετάξει από την χαρά του. Και αυτό γιατί οι 
Ερμητιανές του προκαταλήψεις του είχαν δημιουργήσει την ακλόνητη 
πεποίθηση, όπως είδαμε, ότι κινούσα δύναμη του πλανητικού μας συστήματος 
πρέπει να είναι ο Ηλιος. Από τον Ηλιο πίστευε ότι πηγάζει αυτό που 
υποχρεώνει τους πλανήτες στο ατέρμονο ταξίδι τους στον ουρανό, και αυτό 
ήταν που τον καθοδηγούσε υποσυνείδητα σε όλους του τους υπολογισμούς. 
Ετσι λοιπόν τώρα η παραπάνω σχέση του έδειχνε ότι η πίστη του αυτή ήταν 
σωστή μιας και ήταν η απόσταση από τον Ηλιο που καθόριζε την ταχύτητα του 
κάθε πλανήτη και τίποτα άλλο. Πως όμως μπορούσε να αποδείξει την 
καθολικότητα της σχέσης αυτής μιάς και δεν ήξερε την πραγματική τροχιά και 
η μέχρι τότε απόδειξή της είχε γίνει για την κίνηση του Αρη μόνο κοντά στη 
γραμμή των αψίδων; Ο Κέπλερ σκέφτηκε πολύ πάνω σ’ αυτό το σημείο και 
τελικά κατέληξε στο εξής. Η απόδειξη της σχέσης υ -  Ι/r στηριζόταν στο ότι οι 
αποστάσεις ΗΚ και ΚΙ ήταν ίσες μεταξύ τους. Εστω λοιπόν και αν δεν ήξερε 
τις πραγματικές τροχιές, αν κατάφερνε να αποδείξει ότι για όλους τους 
πλανήτες το κέντρο της (οποιοσδήποτε) τροχιάς τους ήταν στη μέση της 
ευθείας που ενώνει το εξισωτικό σημείο με τον Ηλιο, τότε είχε εξασφαλίσει την 
ισχύ της σχέσης υ -  Ι/ r .

Επρεπε λοιπόν να αποδείξει ότι πράγματι ίσχυε για όλους τους πλανήτες 
ΚΗ = ΚΙ. Στο Πτολεμαϊκό μοντέλο βέβαια αυτό ήταν κάτι που το είχε 
αποδεχτεί και ο Πτολεμαίος σαν αληθινό για όλες τις πλανητικές τροχιές 
εκτός από εκείνη του Ηλιου γύρω από τη Γη. Ο Ηλιος δηλαδή δεν είχε 
εξισωτικό σημείο. Και στο μοντέλο του Tycho επίσης που ο Κέπλερ το είχε 
μετατρέψει σε ηλιοκεντρικό όπως και στο απευθείας ηλιοκεντρικό μοντέλο του 
Κοπέρνικου η Γη διέγραφε μιά κυκλική τροχιά με κέντρο τον Ηλιο. Τα δυό 
τελευταία αυτά μοντέλα δεν είχαν βέβαια καθόλου εξισωτικά σημεία για όλους 
τους πλανήτες. Αν λοιπόν ο Κέπλερ κατέφερνε να αποδείξει ότι και η Γη είχε 
εξισωτικό σημείο και παραπέρα ότι ο Ηλιος δεν βρισκόταν στο κέντρο Κ της 
γήινης τροχιάς αλλά σε μιά απόσταση απ' αυτό ίση με την απόσταση του 
εξισωτικού σημείου από το Κ τότε θα είχε αποδείξει και την καθολική αλήθεια 
της σχέσης υ -  Ι/r. Βαλθηκε λοιπόν να εξετάσει τι συνέβαινε για την 
περίπτωση της γήινης τροχιάς. Πριν προχωρήσουμε να δούμε τα 
συμπεράσματα του Κέπλερ πάνω σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι 
παρ' όλη την χαρά του η περίφημη σχέση υ -  Ι/r που πάνω της στήριξε τόσα 
και τόσα είναι στην πραγματικότητα σωστή μόνο στις αψίδες και λαθεμένη 
αλλού. Στο πραγματικό ηλιοκεντρικό μοντέλο με ελλλειπτικές πλανητικές 
τροχιές δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά είναι από αυτή τη λαθεμένη σχέση που
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ξεκινά ο Κέπλερ και φτάνει στο δεύτερο νόμο του και στη συνέχεια στις 
ελλειπτικές τροχιές. Ακριβώς η διαδρομή ενός υπνοβάτη δηλαδή.

Για να αποδείξει την ισότητα ΚΗ = ΚΙ στην περίπτωση της γήινης τροχιάς 
ο Κέπλερ δούλεψε ως εξής. Πήρε τρεις παρατηρήσεις του Tycho που απείχαν 
μεταξύ τους κατά 687 ημέρες, όση είναι δηλαδή η περίοδος του Αρη κατά την 
κίνησή του γύρω από τον Ηλιο. Αρα και οι τρεις αυτές παρατηρήσεις του 
έδιναν τον Αρη στο ίδιο σημείο Α του σχήματος IV.11. Η Γη στις τρεις αυτές 
παρατηρήσεις βρισκόταν στα σημεία Γ | , Γ 2 , κ α ι Γ 3 αντίστοιχα. Να 
υπενθυμίσουμε ότι η περίοδος της Γης είναι περίπου 365 ημέρες, και ότι ο 
λόγος 687/365 δεν είναι ακέραιος. Στα τρία τρίγωνα ΗΑΓj , ΗΑΓ2 , και 
ΗΑΓ3 ο Κέπλερ ήξερε και τις τρεις γωνίες τους (το συζητήσαμε παραπάνω 
γιατί) και επομένως μπορούσε να υπολογίσει τις αποστάσεις ΗΓι, ΗΓ2 , και 
ΗΓ3 συναρτήσει της κοινής πλευράς ΗΑ.

Ο Κέπλερ απέδειξε ότι η ισότητα Κ Ι  = Κ Η  ισχύει και στην 
περίπτωση της γήινης τροχιάς.

Σ χ ή μ α  I V .  U
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Αρα μπορούσε παραπέρα να υπολογίσει το λόγο των τριών παραπάνω 
αποστάσεων μεταξύ τους, ή μ' άλλα λόγια να καθορίσει τη θέση των τριιόν 
σημείων Γ j , Γ2, και Γ3 στο χώρο. Χάραξε τότε τον κύκλο που ορίζουν τα τρία
αυτά σημεία, την κυκλική γήινη τροχιά γύρω από τον Ηλιο δηλαδή, και 
μέτρησε την ακτίνα της. Προς μεγάλη του χαρά ανακάλυψε τότε ότι πράγματι 
ο Ηλιος δεν συνέπιπτε με το κέντρο του κύκλου αυτού. Δεύτερο, με βάση το 
βοηθητικό μοντέλο του το οποίο εφάρμοσε και για τη Γη όπιυς και για τον Αρη 
(βάζοντας δηλαδή και για τη γήινη τροχιά ένα εξισωτικό σημείο I) και παρ’ 
όλα τα αναπόφευκτα σφάλματα που είχε το μοντέλο αυτό, το εξισωτικό σημείο 
της γήινης τροχιάς απείχε από το κέντρο της Κ απόσταση ίση με την απόσταση 
του Ηλιου από το ίδιο κέντρο. Αρα όλα πήγαιναν κατ' ευχήν. Η σχέση υ ~ 1/r 
ήταν ισχυρή και ίσχυε για όλους τους πλανήτες.

Παρ' όλη όμως τη χαρά που δοκίμασε αρχικά ο Κέπλερ δεν άργησε να 
ανακαλύψει ότι ο θησαυρός του αν έμενε έτσι δεν θα ήταν τίποτα άλλο από 
άνθρακες. Εάν σήμερα ζητήσουμε από κάποιον να χρησιμοποιήσει 
υπολογιστικά τη σχέση υ ~ 1/r πάνω σε μιά τροχιά για την εξαγωγή κάποιων 
ποσοτικών συμπερασμάτων θα αναγκαστεί να ζητήσει την βοήθεια του 
απειροστικού λογισμού. Την εποχή όμως του Κέπλερ τέτοιος λογισμός δεν 
υπήρχε και επομένως η υπολογιστική χρησιμοποίηση της παραπάνω σχέσης 
ήταν όχι απλώς δύσκολη αλλά κάτι παραπέρα από αδύνατη. Τώρα όμως που 
ο Κέπλερ είχε πάρει φόρα τίποτα δεν τον σταματούσε. Αν πράγματι η σχέση υ 
~ 1/r δεν μπορούσε να του χρησιμέψει σαν τέτοια σε τίποτα, έπρεπε με κάθε 
θυσία να βρει μιάν άλλη ισοδύναμή της με την οποίαν μπορούσε να 
προχωρήσει σε συγκεκριμένους υπολογισμούς. Η νέα αυτή σχέση που 
ανακάλυψε είναι ο δεύτερος νόμος του.

Για την ανακάλυψη του νόμου αυτού προχώρησε ως εξής. Χώρισε την
Αρειανή τροχιά σε 360 ίσα τόξα που το καθένα του ήταν ίσο με 1°. Ενωσε στη 
συνέχεια τα άκρα των τόξων αυτών με τον Ηλιο, όπως δείχνει το σχήμα IV. 12 
Σχημάτισε έτσι 360 τρίγωνα με βάσεις που κατά προσέγκιση μπορούσαν να 
θεωρηθούν ευθύγραμμες. Ας θεωρήσουμε δυό τέτοια τρίγα)να, τα HAjA2 , και 
ΗΑ2 Α3 . Ο λόγος των εμβαδών Ej και Ε2  των δυό αυτών τριγώνων θα είναι 
ίσος με

όπου υι και υ2  οι ταχύτητες με τις οποίες ο πλανήτης διανύει τα αντίστοιχα 
τόξα σε χρόνους Δί j και Δί2 · Θα ισχύει όμως

E j_  ( Α 1 Α 2 Η Η Α ! )  _ ( υ1Α ί 1) ( Η Α 1) 
Ε 2 = ( Α 2Α 3) ( Η Α 2) "  (υ2Δ ί 2) ( Η Α 2)

(IV.3)

1 1
(Η Α ! ) ~ ( Η Α 2)ν1 ν2 (IV.4)



και επομένως

e_ L
E j

A t !
Ϊ Ϊ 2

(IV.S)

Αυτός λοιπόν είναι ο περίφημος δεύτερος νόμος του Κέπλερ που μας λέει ότι 
όταν At j = At2  τότε και Ej = Ε2 , δηλαδή σε ίσους χρόνους η ακτίνα Η A 
σαρώνει ίσα εμβαδά.

Η ανακάλυψη τον νόμου των εμβαδών.

Σχήμα IV. 12

Στην αρχή πάντως ο Κέπλερ πίστευε ότι η σχέση υ ~ 1/r είναι πιό'ισχυρή 
από τον νόμο των εμβαδών. Ομως αυτό δεν το είχε και πολύ ξεκαθαρίσει μέσα 
του, γιαυτό και στη συνέχεια τον βλέπουμε να χρησιμοποιεί και τις δυό
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σχέσεις, πότε τη μιά και πότε την άλλη, ανάλογα με το ποιά τον βόλευε. 
Σημασία έχει πάντως ότι τελικά αισθάνεται να είναι πιά οπλισμένος με κάτι 
που μπορεί να τον οδηγήσει στη λύση του προβλήματός του. Ετσι λοιπόν 
προχώρησε ως εξής.

Στην αρχή θεώρησε ότι ο Αρης διέγραφε την απλούστερη δυνατή τροχιά, μιά 
κυκλική τροχιά δηλαδή. Ακόμη παραπέρα θεώρησε ότι η τροχιά αυτή 
προέκυπτε από το Πτολεμαϊκό μοντέλο, ο Αρης δηλαδή εκινείτο πάνω σε έναν 
επίκυκλο, το κέντρο του οποίου διέγραφε την περιφέρεια της φέρουσας, όπως 
δείχνει το σχήμα IV. 13. Στο μοντέλο αυτό θεώρησε ότι η γωνιακή ταχύτητα με 
την οποίαν ο Αρης εκινείτο στον επίκυκλο ήταν σταθερή, η ίδια με την γωνιακή 
ταχύτητα που το κέντρο του επίκυκλου εκινείτο πάνω στην φέρουσα, οι γωνίες 
δηλαδή χ ι και %2 1ίταν πάντα ίσες. Αυτό του εξασφάλιζε ότι η τελική τροχιά 
ήταν κυκλική.

μεταβατικό στάδιο για την ανακάλυψη της τροχιάς του Αρη.

Σ χ ή μ α  I V .  13
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Εχοντας στη συνέχεια στη διάθεσή του το βοηθητικό του μοντέλο που του 
έδειχνε σε ποιά θέση θα έπρεπε να είναι ο Αρης κάθε στιγμή, προσπάθησε να 
δει αν το μοντέλο της παραπάνω κυκλικής τροχιάς του έδινε τα αποτελέσματα 
που περίμενε από το νόμο των εμβαδών. Οχι, τα δυό τους δεν συνέπιπταν. Αν 
ήθελε να τα κάνει να συμπέσουν έπρεπε να κινήσει τον Αρη πάνω στον 
επίκυκλο με μιά μεταβαλόμενη γωνιακή ταχύτητα, και όχι με μιά σταθερή 
όπως είχε υποθέσει αρχικά. Αυτό όμως δεν του άρεσε καθόλου. Τι ήταν εκείνο 
που υποχρέωνε τον Αρη να μεταβάλει την ταχύτητά του; Πως η κινούσα 
δύναμη του Ηλιου ή μιά αυτόνομη κινούσα δύναμη που βρισκόταν πάνω στον 
ίδιο τον Αρη ήξερε πότε έπρεπε να δώσει σ' αυτόν μεγαλύτερη ταχύτητα και 
πότε μικρότερη; Ολα αυτά ηχούσαν παράξενα στα αυτιά του και πάντως ήξερε 
πως κάποιος τρίτος δύσκολα θα τα αποδεχότανε.

Γιαυτό και προσπάθησε να δει πως μπορούσε να διορθωθεί όχι η ταχύτητα 
του Αρη πάνω στη φέρουσα αλλά η ίδια η Αρειανή τροχιά. Συνέχισε λοιπόν την 
προσπαθειά του ως εξής. Σχεδίασε την κυκλική τροχιά που του έδινε το 
Πτολεμαϊκό του μοντέλο και προσπάθησε να δει που έπρεπε να είναι ο Αρης 
σύμφωνα με τον νόμο των εμβαδών. Συνέκρινε τότε αυτές τις θέσεις με τις 
θέσεις που του έδινε το βοηθητικό του μοντέλο, το οποίο σ’ αυτό το σημείο 
ήταν, όπως έχουμε δει, αλάνθαστο. Είδε τότε ότι τα δυό αυτά συμφωνούσαν 
όταν ο Αρης ήταν κοντά στα σημεία Π j , Π2 , Qj ,  και ζ>2 και διαφωνούσαν 
κατά 8 ' όταν ο Αρης βρισκόταν γύρω από τα σημεία 0 |, Ο2 , Ο3 , και Ο4  του 
σχήματος IV. 14. Από το αλγεβρικό, μάλιστα, σημείο της συμφωνίας αυτής

Εάν ο νόμος των εμβαδών ήταν σωστός, τότε η κυκλική τροχιά 
του Πτολεμαϊκού μοντέλου του Αρη ήταν εσφαλμένη. Η 
διαφωνία παρετηρείτο στα σημεία O j ,  Ο 2 , Ο 35 και Ο 4 και ήταν 
ίση με το νούμερο που υπάρχει δίπλα από κάθε σημείο.

Σ χ ή μ α  I V .  14
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κατάφερε να δεί ότι το μοντέλο της κυκλικής τροχιάς υποχρέιονε (εσφαλμένα) 
τον Αρη να κινείται πιό γρήγορα από ότι έπρεπε κοντά στα σημεία Π | και ΓΙ2 , 
και πιό αργά στα σημεία Qj και ζ>2 · Στο σημείο λοιπόν αυτό κατέληξε για 
πρώτη φορά στο βασικό συμπέρασμα ότι η κυκλική τροχιά δεν ήταν σωστή και 
έπρεπε να εγκαταλειφθεί.

Προσπαθώντας να βρεί μιά διόρθωση της αρχικής του κυκλικής τροχιάς 
πέρασε τότε σε μιά ωοειδή (οβάλ) τροχιά. Η νέα αυτή τροχιά είναι αυτή που 
δείχνουμε στο σχήμα IV. 15. Μπορούσαν αυτές οι ωοειδείς τροχιές να 
προκόψουν από συνδυασμούς επικυκλοειδών κινήσεων; Στο σημείο αυτό ο 
Κέπλερ έχει πάρει τις αποφάσεις του. Αν είναι να μπλέξει και πάλι στο φαύλο 
κύκλο των κύκλων και των επικύκλων καλύτερα να μην ξεκινούσε καθόλου. 
Οχι, αυτές οι παράξενες ωοειδείς τροχιές είναι ό,τι είναι από μόνες τους και 
δεν μπορούν να προκόψουν από κανέναν άλλο συνδυασμό.

κυκλική τροχιά Πτολεμαϊκού μοντέλου

Η  ενδιάμεση ωοειδής τροχιά του Αρη διόρθωνε κάπως τα 
προβλήματα της Πτολεμαϊκής κυκλικής τροχιάς, αλλά δεν 
έφερνε τα αποτελέσματα που ήθελε ο Κέπλερ. Γιαυτό και τελικά 
δεν έμενε τίποτα άλλο από το να είναι η τροχιά ελλειπτική.

Σχήμα IV. 15

Αρχισε τότε μιά νέα επίπονη από πλευράς υπολογισμών προσπάθεια για να 
δει που η νέα αυτή ωοειδής τροχιά μαζί με τον νόμο των εμβαδών συμφωνούσε 
με το βοηθητικό του μοντέλο και που όχι. Το εντυπωσιακό στην περίπτωση
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αυτή είναι ότι επειδή του ήταν δύσκολο να δουλέψει απ' ευθείας με την ωοειδή 
τροχιά την προσέγγισε με μιά ελλειπτική τροχιά, που δεν ήταν όμως η τελική 
έλλειψη στην οποία θα έφτανε. Και πάλι όμως τα αποτελέσματα δεν ήταν 
αυτά που περίμενε. Υπήρχε συμφωνία στα σημεία Π |, Π2 , Q j, και Q2  και 
ασυμφωνία στα σημεία Oj, C>2 , Ο3 , και Ο4 . Η ασυμφωνία όμως τώρα αν και 
ήταν ποσοτικά ίση περίπου με εκείνη της αρχικής κυκλικής τροχιάς, είχε 
αντίθετο αλγεβρικό πρόσημο από αυτή. Η ωοειδής τροχιά υποχρέωνε δηλαδή 
τον Αρη να πάει πιό αργά από ότι έπρεπε στα σημεία Π j και Π2  και πιό 
γρήγορα στα σημεία Qj και Q2 - Η τροχιά που έψαχνε να βρει έπρεπε δηλαδή 
να είναι κάτι το ενδιάμεσο ανάμεσα στην αρχική κυκλική τροχιά και στην 
ωοειδή. Προσπαθώντας να σχεδιάσει την νέα αυτή τροχιά πλησίαζε όλο και 
περισσότερο σε μιά έλλειψη. Μήπως λοιπόν η τροχιά ήταν τελικά ελλειπτική; 
Πράγματι, σχεδιάζοντας τελικά μιά ελλειπτική τροχιά διαπίστωσε ότι αυτή του 
έδινε μιά τέτοια,συμφωνία με τον νόμο των εμβαδών που δεν του έμενε καμιά 
αμφιβολία. Η τροχιά ήταν ελλειπτική. Ο πόλεμος με τον Αρη είχε φτάσει στο 
τέλος του.

Αφού, λοιπόν, μετά από τόσες προσπάθειες είχε γνωρίσει την αποτυχία, 
έρχεται η απλή κίνηση και η επιτυχία. Οι τροχιές έπρεπε να είναι ελλειπτικές. 
Το 1609 δημοσιεύει τους δυο πρώτους νόμους του, ενώ το 1618 (δέκα χρόνια 
μετά) τον τρίτο νόμο. Για σύγκριση δε να πούμε ότι το 1609 είναι η χρονιά που 
ο Γαλιλαίος θα στρέψει για πρώτη φορά το τηλεσκόπιό του στον ουρανό.

Μετά την ανακάλυψη των ελλειπτικών τροχιών ο Κέπλερ δεν συγκρατεί 
τη μεγάλη του χαρά και την ευτυχία του. Σα μικρό παιδάκι αναφωνεί: 
"Πέρασαν δεκαοχτώ μήνες από τότε που είδα τη χαραυγή να 
χαράζει. Εδώ και τρεις μήνες βλέπω την αυγή και εδώ και 
μερικές μέρες τον Ηλιο που λάμπει, που ανατέλει για χάρη μου. 
Τίποτα δεν με συγκρατεί πλέον. Αφήνω τον εαυτό μου να 
φωνάξει: θα θριαμβεύσω για την ανθρωπότητα. Εάν με
συγχαρούν θα χαρώ, εάν οργιστούν σε βάρος μου θα υπομείνω 
την οργή. Ο κύβος ερίφθη, το βιβλίο γράφτηκε. Μου είναι 
αδιάφορο εάν θα αναγνωστεί τώρα ή από τους μεταγενέστερους. 
Θα περιμένει τους αναγνώστες στους αιώνες, όπως ο Θεός 
περίμενε 6000 χρόνια τον ερμηνευτή των έργων του (εννοεί τον 
εαυτό του). Και τα πιοπάνω δεν είναι εκδήλωση εγωισμού, είναι 
το ξεχείλισμα της ψυχής η οποία πόνεσε και υπέφερε, ενός 
μεγαλοφυούς επιστήμονα που είχε πλήρη επίγνωση του τεράστιου 
έργου και της ορθότητας των υπολογισμών του."

Εμενε όμως ακόμη ένα τελικό πρόβλημα που έπρεπε να επιλυθεί. Με ποιόν 
τρόπο θα υπολόγιζε την απόσταση του πλανήτη από τον Ηλιο πάνω στην 
ελλειπτική του τροχιά; Αν είχε βέβαια στη διάθεσή του τα στοιχεία του 
απειροστικού λογισμού του Νεύτωνα και της αναλυτικής γεωμετρίας του Des 
Cartes το πρόβλημα αυτό θα ήταν απλούστατο. Ομως του έλειπαν και τα δυό. 
Αρχισε λοιπόν ένας καινούριος πονοκέφαλος για τον Κέπλερ, που όμως όπως 
και ο πρώτος είχε τελικά μιάν ευτυχή κατάληξη. Αν σχεδίαζε την αρχική 
κυκλική τροχιά της πρώτης του προσπάθειας και την ελλειπτική τροχιά στην 
οποίαν τελικά κατέληξε, όπως δείχνουμε στο σχήμα IV. 16, η απόσταση που
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έψαχνε να βρει είναι η ΗΑ. Παρατήρησε τότε ότι αν η ακτίνα της κυκλικής 
τροχιάς ήταν ίση με 100000 μονάδες, η απόσταση QA ήταν ίση με 429 
μονάδες. Στους διάφορους υπολογισμούς τώρα που έκανε κατά καιρούς ο 
Κέπλερ, υπήρχε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το KHQ, το οποίο το χρησιμοποιούσε 
πολύ συχνά. Από την επίλυση αυτού του τριγώνου είχε βρεί ότι η γωνία KQH 
ήταν ίση με 5° 18'. Υπολογίζοντας στη συνέχεια τη συνεφαπτομένη της γωνίας 
αυτής βρήκε ότι ήταν ίση με 100429/100000. Αρα λοιπόν το τμήμα QH ήταν 
μεγαλύτερο από το τμήμα QK ακριβώς όσο ήταν μεγαλύτερη η ακτίνα της 
αρχικής κυκλικής τροχιάς από την απόσταση ΚΔ στην τελική ελλειπτική 
τροχιά.

κυκλική τροχιά

Ο υπολογισμός της πραγματικής απόστασης του Αρη από τον 
Η λ ι ο .

Σχήμα IV. 16
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Για δεύτερη φορά ο Κέπλερ αισθάνεται τότε σαν κάτι να του δείχνει το 
δρόμο για το σωστό υπολογισμό των αποστάσεων. Ως γνήσιος υπνοβάτης 
λοιπόν θεωρεί ότι αν ο πλανήτης βρίσκεται στο σημείο Α, για παράδειγμα, η 
απόσταση ΗΑ που ψάχνει να βρεί είναι ίση με Α’Ζ, ίση δηλαδή με την προβολή 
της ΗΑ’ πάνω στην ακτίνα ΚΑ' του κύκλου. Α' είναι το σημείο στο οποίο η ΚΑ 
τέμνει την αρχική κυκλική τροχιά. Την απόσταση ΖΑ’ ο Κέπλερ την ονόμασε 
"διαμετρική απόσταση" και ήταν πολύ εί>κολο να την υπολογίσει. Πράγματι θα 
έχουμε

ΖΑ' = Α 'Κ  + Κ Ζ  = KHcosx + R

όπου η γωνία χ ήταν εύκολο να υπολογιστεί. Τότε, αν το Α' ταυτίζεται με το Q 
έχουμε ΗΔ = KQ, όπως μπορεί πολύ εύκολα να αποδείξει κανένας από τις 
ιδιότητες της έλλειψης. Στην πραγματικότητα ο Κέπλερ με βάση τα νούμερα 
που χρησιμοποίησε παραπάνω εύρισκε ΗΔ = 100002, ενώ όπως είπαμε ίσχυε 
KQ = 100000.

IV.7. Η φυσική του Κεπλεο

Είναι βέβαια προφανές ότι, όπως και στον Κοπέρνικο έτσι και στον 
Κέπλερ, η φυσική ήταν κάτι που δεν τον απασχόλησε παρά όπου του 
χρειαζότανε για το αστρονομικό του μοντέλο. Ετσι, ο μόνος κλάδος της 
καθαρής φυσικής με τον οποίον ασχολήθηκε ο Κέπλερ ήταν η Οπτική. Το 1604 
δημοσίεψε το βιβλίο του "Ad Vitellionem Paralipomena Quibus Astronomiae 
Pars Optica Traditur" (Συμπλήρωμα στον Vitellio, Ανάπτυξη του οπτικού 
μέρους της αστρονομίας). Ο Vitellio ήταν ένας Ιταλός επιστήμονας του 
μεσαίωνα ο οποίος έγραψε μιά σημαντική πραγματεία για την Οπτική. Στο 
βιβλίο αυτό ο Κέπλερ συμπληρώνει τα όσα λέει ο Vitellio και εξηγεί τη 
λειτουργία της όρασης, μελετά την κατασκευή του ανθρώπινου ματιού, εξηγεί 
τι παθαίνει το φως μετά την είσοδό του σε ένα τηλεσκόπιο, εξετάζει την 
αστρονομική διάθλαση, το φαινόμενο της άλως γύρο) από τον Ηλιο, του 
ηλιακού στέμματος και τέλος δίνει τον ακριβή τρόπο λειτουργίας των γυαλιών. 
Είναι σημαντικό ότι παρά το ότι τα πολύ χρήσιμα αυτά όργανα είχαν 
εφευρεθεί τρεις αιώνες νωρίτερα, όμως η χρήση τους ήταν εμπειρική και 
κανένας μέχρι τότε δεν είχε κάνει μιάν αυστηρή περιγραφή του τρόπου 
λειτουργίας τους. Στο ίδιο βιβλίο ο Κέπλερ μιλάει για την εξασθένηση του 
φωτός από την πηγή που το εξέπεμψε, και ισχυρίζεται ότι η εξασθένηση αυτή 
είναι ανάλογη του Γ2, όπου r η απόσταση από την πηγή. Η σχέση αυτή θα του 
δείξει το δρόμο (και θα την χρησιμοποιήσει αργότερα για το σκοπό αυτό) για το 
πως εξασθενεί η ένταση της δύναμης που εκπορεύεται από τον Ηλιο σα 
συνάρτηση της απόστασης από αυτόν. Το 1611 δημοσίευσε το δεύτερο βιβλίο 
του πάνω στην Οπτική με τίτλο "Dioptics". Στο βιβλίο αυτό ασχολήθηκε ακόμη 
περισσότερο με το φαινόμενο της διάθλασης του φωτός και περιέγραψε ένα νέο 
τύπο τηλεσκοπίου που σήμερα είναι γνωστός με το όνομα "Οπτικός σωλήνας
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του Κέπλερ". Το όργανο αυτό ήταν ο πρόδρομος το)ν σημερινών διαθλαστικοί 
τηλεσκοπίαν.

Σε σχέση με τα μεγάλα προβλήματα της οπτικής οι απόψεις τιυ Κέπλερ 
ήταν οι εξής. Κατ’ αρχάς έκλινε περισσότερο προς την ιδέα ότι η ταχύτητα του 
φωτός είναι άπειρη. Και αυτό γιατί πίστευε ότι το φως διαδίδεται μέσα σε ένα 
μέσο που δεν του προκαλεί καμιά αντίσταση. Εδινε με ακρίβεια τους νόμους 
της ανάκλασης, που ούτως ή άλλως ήταν βέβαια γνωστοί από την εποχή του 
Ηρωνα του Αλεξανδρινού, αλλά όχι και τους νόμους της διάθλασης. Απλά 
έλεγε ότι όταν το φως περνά από ένα αραιότερο μέσο σε ένα πυκνότερο η 
γωνία διάθλασης είναι μεγαλύτερη από τη γωνία πρόσπτωσης. Στην Οπτική 
του κατάφερνε επίσης να λύνει αρκετά πρακτικά προβλήματα σε σχέση με τα 
είδωλα που σχηματίζουν επίπεδοι ή κυκλικοί καθρέφτες, αλλά πάντα χωρίς να 
δίνει συγκεκριμένους νόμους παρά μόνον πρακτικές εμπειρικές συνταγές.

Αξίζει επίσης στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι όταν ο Κέπλερ έμαθε 
για την ανακάλυψη του τηλεσκοπίου από το Γαλιλαίο ισχυρίστηκε ότι το 
όργανο αυτό ήταν μέσα και στις δικές του προθέσεις να κατασκευαστεί. Και 
για την αλήθεια των ισχυρισμών του παρέπεμπε σε ένα σχήμα της Οπτικής του 
στο οποίο εικονίζονταν δυό φακοί ο ένας πλάι στον άλλον. Ο προσεκτικός 
αναγνώστης όμως θα ανακάλυπτε ότι η τοποθέτηση αυτή των φακών ήταν καθ’ 
όλα τυχαία και δεν είχε καμιά σχέση με το όργανο που κατασκέυασε ο μεγάλος 
Ιταλός ερευνητής. Αλίμονο, η δόξα ποτέ δεν θα μείνει χωρίς λάτρεις.

Σε σχέση με προβλήματα που αναφέρονται στη φύση του φωτός και των 
χρωμάτων ο Κέπλερ είναι αόριστος, συγκεχυμένος και ακαταλαβίστικος. Ετσι 
τον βλέπουμε να ορίζει το χρώμα σαν μιά ανάμιξη φωτός (!) και σκοταδιού, 
του οποίου οι ιδιότητες καθορίζονται από τη φύση του σώματος μέσα από το 
οποίο περνά: ' Τ ο  χρώμα είναι κανονικό φως που έχει εισχωρήσει 
σε ειδική ύλη. Οι ιδιότητες της ύλης αυτής, αραιότητα, 
πυκνότητα, διαφάνεια κ.α., δημιουργούν την ποικιλία των 
χρωμάτων. Γ ιατί  μιάς και τα χρώματα στο ουράνιο τόξο είναι 
της ίδιας φύσης με τα χρώματα των σωμάτων και τα δύο πρέπει 
να οφείλουν την ύπαρξή τους στην ίδια αιτία. Και πράγματι όλα 
παρατηρούνται στο όριο του φωτός και του σκότους, μιάς και 
είναι βέβαιο ότι οφείλουν την ύπαρξή τους στην εξασθένιση του 
φωτός καθώς εισχωρεί στα υλικά σώματα. Υπάρχει μόνο μιά 
διαφορά. Ενώ στο ουράνιο τόξο ο σχηματισμός των χρωμάτων 
είναι τυχαίος, τα σώματα κουβαλάνε μαζί τους το χρώμα τους. 
Το σκοτάδι είναι το όριο όλων των χρωμάτων και σχετίζεται με 
το χρώμα όπως ένα σημείο με μιά γραμμή. Δηλαδή σχετίζεται με 
μιά ποσότητα αν και το ίδιο δεν είναι ποσότητα." Το κείμενο όχι 
μόνον είναι δυσνόητο αλλά περιέχει και αρκετούς παραλογισμούς. Θα πρέπει 
πάντως να αναφέρουμε ότι η Οπτική του Κέπλερ ήταν για αρκετά χρόνια, 
μέχρι και την εμφάνιση του Νεύτωνα, το επίσημο Πανεπιστημιακό εγχειρίδιο 
πολλών μεγάλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Ο ίδιος ο Νεύτωνας 
διδάχτηκε Οπτική από τα βιβλία του Κέπλερ.

Εκτός βέβαια από αυτές τις όχι και τόσο σημαντικές εργασίες του στην 
Οπτική, στην ιστορία της φυσικής ο Κεπλερ είναι ο πρώτος που δείχνει με τη 
δουλειά του ότι ο έλεγχος του αστρονομικού μας συστήματος γίνεται από τον
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Ηλιο και όχι από τη Γη. Αν προσπαθούσε ν' ασχοληθεί και με την καθαρά 
φυσική πλευρά του θέματος, ίσως μας έδινε πολύ πιο θετικά αποτελέσματα, 
πέρα από τους τρεις νόμους του. Τον Κεπλερ, όμως, δεν τον ενδιαφέρει κάτι 
τέτοιο. Διαποτισμένος μέχρι το μεδούλι με τις απόψεις των Πυθαγόρειων και 
την Ερμητική διδασκαλία, είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Οι πλανήτες του 
υπακούουν σε τρεις αρμονικούς νόμους και παίζουν, εκεί ψηλά, την ουράνια 
μουσική τους. Σαν σε μια χορωδία, ο καθένας τραγουδά στο δικό του τόνο 
(soprano, contralto, tenor, bass).

Οπως θα σημειώσει πολύ χαρακτηριστικά ο W. C. Dampier σε σχέση με 
τις απόψεις του Κέπλερ γύρω από αρμονίες, συμμετρίες και κανονικότητες 
στις ουράνιες κινήσεις: "Για τον Κέπλερ οι ανακαλύψεις του και οι 
σχέσεις τους με τα κανονικά στερεά ήταν μιά νέα αρμονία στη 
μουσική των σφαιρών, η αληθινή αιτία των πλανητικών 
αποστάσεων να είναι αυτές που είναι. Γ Γ  αυτόν, όπως και για
τον Πλάτωνα, ίσχυε το "Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί . . ."
Και είναι πράγματι μιά από τις ειρωνείες της ιστορίας ότι η 
επιστροφή στον μεταφυσικό κόσμο των αριθμών οδήγησε τον 
Κοπέρνικο και τον Κέπλερ στη θεμελίωση ενός συστήματος το
οποίο μέσω του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα μας έφερε στη 
μηχανιστική φιλοσοφία των Γάλλων εγκυκλοπαιδιστών του 
δέκατου όγδοου αιώνα και στη Γερμανική υλιστική σχολή του
δέκατου έννατου αιώνα." (A History of Science)

Πως όμως έβλεπε τη δράση της ηλιακής δύναμης ο Κέπλερ; Στην 
προσπάθειά του να καταλάβει τα ακριβή χαρακτηριστικά της δύναμης αυτής 
δείχνει πόσο κακός φυσικός είναι και αντίθετα πόσο καλά κατέχει την 
Ερμητική φιλοσοφία. Μπλέκει μέσα ανιμιστικά στοιχεία και οτιδήποτε άλλο 
του παρουσιάζεται μπροστά του, δίνοντας μιαν εικόνα που κάθε άλλο παρά 
πείθει. Αυτό, όμως, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει, γιατί όπως πολύ σωστά 
θα επισημάνουν οι Will και Ariel Durant: "Ο Κεπλερ αναμίγνυε με την 
επιστήμη του και αρκετό μυστικισμό, αποδεικνύοντας και πάλι 
το γενναίο ρητό του Γκαίτε ότι τα ελαττώματα ενός ανθρώπου 
είναι τα σφάλματα της εποχής του, ενώ οι αρετές του είναι 
ολοδικές του. . . . Ο ι  θρησκείες γενιούνται και είναι
δυνατόν να πεθάνουν, αλλά η δεισιδαιμονία και η μεταφυσική 
είναι αθάνατες. Μόνο οι τυχεροί μπορούν να δεχτούν τη ζωή 
χωρίς τη βοήθεια της μυθολογίας. Το καλύτερο φάρμακο κατά 
των πόνων της ψυχής είναι μιά δόση του υπερφυσικού. Ακόμη 
και ο Νεύτωνας και ο Κέπλερ αναμίγνυαν την επιστήμη τους με 
τη μυθολογία. Ο Κέπλερ πίστευε στη μαγεία ενώ ο Νεύτωνας 
έγραψε λιγότερα για την καθαρή επιστήμη και περισσότερα για 
την Αποκάλυψη". (Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού). Αλλωστε, όπως 
πολύ χαρακτηρηστικά θα σημειώσουν και πάλι οι ίδιοι ας μην ζητάμε 
περισσότερα όταν: "Οι περιγραφές μας για το σύμπαν μοιάζουν με 
τις απατηλές εικόνες που φτιάχνουμε για την θάλασσα 
εξετάζοντας τις σταγόνες της σε κάποιο γιαλό".
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Ο Κέπλερ ήθελε τους πλανήτες να παίζουν μιαν ουράνια 
μουσική. Στο βιβλίο του "Η Αρμονία του Κόσμου” δίνει κιόλας 
με νότες τη μουσική αυτή

Σχήμα IV. 17

Μιας και η κίνηση ενός πλανήτη σε ελλειπτική τροχιά συνεπάγεται ότι το 
μέτρο της ταχύτητας του πλανήτη δεν είναι σταθερό, ο Κέπλερ καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι κάθε πλανήτης δεν μπορεί να έχει τη δική του "κινούσα αιτία" 
(ή "ψυχή" όπως λέει). Και αυτό γιατί τότε θα έπρεπε η ψυχή αυτή άλλοτε να 
γίνεται πιο δραστήρια, δίνοντας στον πλανήτη μεγάλη ταχύτητα, και άλλοτε 
λιγότερο δραστήρια, δίνοντάς του μικρότερη ταχύτητα. Οπως λέει πολύ 
χαρακτηριστικά ο ίδιος στην αρχή του 45ου κεφαλαίου της Astronomia Nova: 
”Η πλανητική κινητήρια δύναμη για τον Αρη έχει μιά πολύ 
δύσκολη δουλειά να κάνει. Οχι μόνο της λείπουν τα πόδια και 
τα φτερά, αλλά πρέπει να κινεί τον Αρη στον επίκυκλό του με 
μιά μεταβαλόμενη ταχύτητα. Η δουλειά της θα ήταν πολύ πιό 
εύκολη αν έπρεπε να κινεί τον πλανήτη με μιά σταθερή 
ταχύτητα.” Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μόνο μια κινούσα ψυχή που την
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τοποθετεί στον Ηλιο. Την κινούσα αυτή δύναμη τη φαντάζεται, όμως, κάτι 
σαν τον αμαξά που προσπαθεί να κινήσει την άμαξα στην οποία έχει ζέψει τα 
τεμπέλικα άλογά του. Όσες φορές ο αμαξάς - Ηλιος φοβερίζει έναν πλανήτη 
- άλογο με το μαστίγιο, ο πλανήτης τρέχει γρήγορα, ενώ άλλες φορές η 
τεμπελιά του πλανήτη τον κάνει να κινείται πολύ αργά.

Ο  ?  9  ®  )  c P

Ηλιος Ερμής Αφροδίτη Γη Σελήνη Αρης

Δίας Κρόνος Ουρανός Ποσειδώνας Πλουτωνας

Τ α  σύμβολα των ουράνιων σωμάτων του πλανητικού μας 
συστήματος, παρμένα από την Ελληνική και την Λατιν ική  
μυθολογία, ή από τα αρχικά των ονομάτων αυτών που τα 
ανακάλυψαν.

Ο Ηλιος λοιπόν στην αστρονομία του Κεπλερ είναι στο κέντρο ολόκληρου 
του σύμπαντος, σύμβολο του Πατέρα Θεού που κινεί, ζεσταίνει και γεμίζει με 
ενέργεια όλο το σύμπαν. Οι δε ουράνιες δυνάμεις που πηγάζουν απ’ αυτόν 
και στηρίζουν τον κόσμο δεν είναι τίποτ' άλλο παρά σύμβολα της παρουσίας 
του Άγιου Πνεύματος. Η κινούσα δύναμη του Πατέρα - Ηλιου και η 
τεμπελιά του κάθε πλανήτη θεωρούνται από τον Κέπλερ σαν δυο 
αντιμαχόμενες δυνάμεις, στις οποίες τελικά οφείλεται η σταθερότητα του 
ηλιακού μας συστήματος.

Σχήμα IV. 18
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Επειδή αυτό που εκπέμπει άφθονο χωρίς καμιά τσιγκουνιά ο Ηλιος είναι το 
φως, ο Κέπλερ νομίζει στην αρχή ότι το φως είναι η κινούσα δύναμη που 
ψάχνει να βρει. Το απορρίπτει, όμως, στη συνέχεια γιατί όπως λέει, ενο) η 
κινούσα δύναμη πρέπει να εισχωρεί παντού, το φο>ς δεν έχει αυτή την 
καθοριστική ιδιότητα. Οι απόψεις αυτές θα πάρουν μια πιο φυσική χροιά 
αργότερα. Επηρεασμένες από την Ερμητική φιλοσοφία θα γίνουν κάποιες 
μυστηριακές δυνάμεις που εκπέμπει ο Ηλιος ή ακόμα και κάποια δύναμη 
μαγνητικής μορφής. Ποτέ, όμως, δεν θα ντυθούν με μια ξεκάθαρα φυσική 
φορεσιά, ώστε να πείσουν τους επιστήμονες να τις αποδεχθούν

Είπαμε παραπάνω ότι ο Κέπλερ δεν πολυνοιαζόταν αν οι ελλειπτικές 
τροχιές του απαιτούσαν την εισαγωγή της έννοιας της δύναμης, τη βαθύτερη 
σημασία της οποίας αγνοούσε. Στην πραγματικότητα, καταβάλει μια αρκετά 
φιλότιμη αλλά πρόχειρη προσπάθεια, για να καταλάβει τι γίνεται με τη 
δύναμη που πρέπει να υπάρχει στο μοντέλο του. Είναι σημαντικό ότι, 
προχωρώντας ακόμα παραπέρα, πιστεύει ότι η δύναμη αυτή θα πρέπει να 
εξασθενεί καθώς απομακρυνόμαστε από τον Ηλιο, ακριβώς όπως εξασθενεί 
η ένταση μιας φωτεινής πηγής καθώς απομακρυνόμαστε απ’ αυτή. Δηλαδή 
σαν Γ 2 , όπου r η απόσταση από τον Ηλιο. Ανάλογη δύναμη, μας λέει ο 
Κέπλερ, πρέπει να εκπορεύεται και από το φεγγάρι. Και κάνοντας μιαν 
ακόμα σημαντική πρόβλεψη, τονίζει ότι στην τελευταία αυτή δύναμη πρέπει να 
οφείλονται οι παλίρροιες, ένα φαινόμενο που τόσο βασάνιζε τους σύγχρονούς 
του, αλλά και τους πριν απ' αυτόν. Είναι η μοναδική σωστή λύση μη οπτικού 
φυσικού προβλήματος με το οποίο ασχολήθηκε ο Κέπλερ. Οπως θα δούμε 
παρακάτω, ακόμη και ο ίδιος ο Γαλιλαίος έκανε λάθος στο σημείο αυτό. 
Σίγουρα ο Κέπλερ βρίσκεται κοντά στην αλήθεια και εισάγει δειλά-δειλά 
κάποιες απόψεις για δυνάμεις και πεδίο δυνάμεων. Όσο κοντά, όμως, και 
αν είναι στην αλήθεια αυτή, το τελικό πέρασμα στη σωστή άποψη χρειάζεται 
τεράστια πνευματική προσπάθεια που ο ίδιος δεν μπορούσε να κάνει. Το ρόλο 
που έπρεπε να παίξει τον έπαιξε καλά και προετοίμασε το έδαφος. Από κεί 
και πέρα το τελικό ξεκαθάρισμα ήταν δουλειά άλλου.

Τελικά έρχεται μια στιγμή που ο Κέπλερ στρέφεται και στις μαγνητικές 
δυνάμεις. Τις μαγνητικές δυνάμεις τις εισάγει στο μοντέλο του σε κάποια 
φάση (όταν ξεπερνά το μοντέλο του ήλιου-αμαξά). Εντυπωσιάζεται από την 
ανακάλυψή τους που έχει γίνει στο μεταξύ από τον W. Gilbert, όπως και από 
το γεγονός ότι η Γη ολόκληρη είναι ένας τεράστιος μαγνήτης. Έτσι φτάνει στο 
σημείο να πιστεύει ότι η δύναμη που κρατά τους πλανήτες σε τροχιές πρέπει 
να είναι μαγνητικής φύσης. Ο ίδιος θα πεί: "Μιάς και η Γη, όπως 
έδειξε ο W. Gilbert της Αγγλίας, είναι ένας μεγάλος μαγνήτης 
και περιστρέφεται σε μιά μέρα γύρω από τον άξονά της, έτσι 
πιστεύω ότι περιστρέφεται και ο Ηλιος. Και γιαυτόν το λόγο 
έχει μαγνητικές γραμμές που είναι κάθετες στην κίνησή του, 
όπως και η Γη έχει μαγνητικές γραμμές που ξεκινάνε από τους 
πόλους της: Ετσι έχω δίκηο να υποστηρίζω ότι η Σελήνη
στροβιλίζεται γύρω από τη Γη λόγω της περιστροφής της 
τελευταίας, λόγω δηλαδή της μαγνητικής επίδρασης της Γης 
πάνω της. . . . Μιάς λοιπόν και η Γη θέτει σε κίνηση τη
Σελήνη εκπέμποντας ένα μαγνητικό ρευστό, έτσι και ο Ηλιος
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μπορεί να θέτει σε κίνηση τους πλανήτες εκπέμποντας ένα 
παρόμοιο ρευστό."

Πιο συγκεκριμένα, ο Κεπλερ πιστεύει ότι ο Ηλιος έχει την ιδιότητα να 
οδηγεί τους πλανήτες σε κυκλικές τροχιές γύρω απ' αυτόν. Οι τροχιές αυτές 
είναι κυκλικές σύμφωνα με την εικόνα που χρησιμοποιεί και ο Αριστοτέλης. Η 
μαγνητική δύναμη, όμως, είναι στη συνέχεια αυτή που εκτρέπει τους πλανήτες 
από τις πιο πάνω κυκλικές τροχιές και τους οδηγεί στις ελλειπτικές. Έτσι, η 
μαγνητική δύναμη καταστρέφει την αρχική ωραία και συμμετρική εικόνα, 
δίνοντάς μας τροχιές που δεν έχουν μεν τη συμμετρία που ήθελε ο 
Αριστοτέλης, αλλά που η κίνηση των πλανητών σ’ αυτές αποκαλύπτει όλη την 
αρμονία της ουράνιας μουσικής. Οπως θα γράψει ο ίδιος σ’ ένα του γράμμα 
στον φίλο του Herwart το 1605: "Διακατέχομαι πάρα πολύ από τον 
πόθο της ανακάλυψης των πρώτων φυσικών αιτίων. Σκοπός μου 
είναι να δείξω ότι όλη η ουράνια μηχανή ταιριάζει καλύτερα να 
είναι κουρδιστή παρά να είναι ένας θείος οργανισμός. Νομίζω 
έτσι ότι όλες οι κινήσεις οφείλονται σε μια μοναδική και πολύ 
απλή μαγνητική δύναμη, όπως όλες οι κινήσεις ενός εκκρεμούς 
που κουρδίζεται οφείλονται σ* ένα μόνο βάρος. Παραπέρα, 
μπορώ να δείξω πως αυτή η εικόνα μπορεί να αποδειχθεί μέσα 
από υπολογισμούς και γεωμετρία".

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι στο μοντέλο του Κέπλερ η δύναμη που κρατά τους 
πλανήτες στις τροχιές τους είναι διαφορετική από τη δύναμη που τραβά τα 
διάφορα υλικά σώματα προς τη Γη, μιας και τα τελευταία αυτά στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν μαγνητικές ιδιότητες. Παραπέρα, ο 
Κέπλερ μας λέει ότι η μαγνητική δύναμη του Ηλιου σκορπίζεται απ' αυτόν όχι 
ομοιόμορφα στο γύρω χώρο, αλλά εκλεκτικά πάνω σ' ένα συγκεκριμένο 
επίπεδο, το επίπεδο της εκλειπτικής, στο οποίο κατά προσέγγιση είναι 
συγκεντρωμένοι όλοι οι πλανήτες. Η υπόθεση αυτή δείχνει το πόσο 
επιφανειακά αντιμετωπίζει το όλο θέμα ο Κέπλερ, όταν είναι γνωστό ότι, 
τουλάχιστον οι μαγνητικές δυνάμεις, δεν έχουν τέτοια ιδιότητα.

Στο σύγχρονό του και φίλο του Γαλιλαίο, πάντως, όλα τα παραπάνω 
ηχούν λίγο παράξενα και μάλλον απίστευτα. ΓΓ αυτό και αυτός αγνοεί τις 
απόψεις του Κέπλερ, επιδεικτικά θα έλεγε κανείς. Αντίθετα ο Κέπλερ 
εκφράζεται με πολύ κολακευτικά λόγια για το Γαλιλαίο και τις ανακαλύψεις 
του. Θεωρεί το τηλεσκόπιό του σαν θεόσταλτο δώρο, που επιτρέπει στον 
άνθρωπο να διαβάσει τα μυστικά τ' ουρανού. Και όχι βέβαια μόνον ο 
Γαλιλαίος, αλλά όλοι οι οπαδοί του μοντέλου του Κοπέρνικου και των 
κυκλικών τροχιών κάνουν το ίδιο. Τελικά, ο Κεπλερ θα είναι εκείνος, όμως, 
που θα θριαμβεύσει. Όταν κοινοποιεί τις απόψεις του αυτές μέσα από τα 
βιβλία του που αναφέραμε παραπάνω, βρισκόμαστε γύρω στο 1620 και σε 2 0  
χρόνια θα γεννηθεί μια από τις μεγαλύτερες διάνοιες της φυσικής όλων των 
εποχών. Ο Ισαάκ Νεύτων. Αυτός που με τη βοήθεια των ελλειπτικών τροχιών 
του Κέπλερ θα μαντέψει ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά της φύσης. Ο ίδιος 
πάντως ο Κεπλερ φαίνεται, ή τουλάχιστον δείχνει, να μην πολυνοιάζεται για 
την πολεμική που γίνεται εναντίον του, όπως είδαμε παραπάνω.

Σε σχέση με την μη αναγνώριση του επιστημονικού έργου του Κέπλερ και 
την πολεμική ατμόσφαιρα που επικρατούσε σε βάρος του, ο ιστορικός I. Β.
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Cohen βα γράψει: "Γιατί τα όμορφα συμπεράσματα των τριών 
νόμων του Κέπλερ δεν ενθουσίασαν τους οπαδούς του 
Κοπερνικισμού; Ανάμεσα στο χρόνο που δημοσιεύτηκαν (1609 οι 
δυό πρώτοι, 1619 ο τρίτος) και τη δημοσίευση των Principia του 
Νεύτωνα το 1687 υπάρχουν ελάχιστες μόνο αναφορές στους 
νόμους του Κέπλερ. Ο Γαλιλαίος που είχε πάρει αντίγραφα των 
βιβλίων του Κέπλερ και ο οποίος ήταν σίγουρα ενήμερος της 
πρότασής του για τις ελλειπτικές τροχιές δεν αναφέρθηκε ποτέ 
του σε κανένα απο τα επιστημονικά γραφτά του στους νόμους 
του Κέπλερ, είτε για να τους θαυμάσει είτε για να τους 
απορρίψει. Η αντίδραση του Γαλιλαίου ήταν μιά τυπική 
αντίδραση ενός κοπερνικιστή που ήταν προσηλωμένος στην 
κυκλικότητα των τροχιών. . . . Ο  Κέπλερ λοιπόν δρούσε
σαν αντικοπερνικιστής υποθέτοντας ότι οι τροχιές δεν είναι ούτε 
κύκλοι ούτε συνδυασμοί κύκλων, και επιπλέον είχε φτάσει στα 
συμπεράσματά του εισάγοντας ένα από τα σημεία της 
πτολεμαϊκής αστρονομίας στο οποίο ο Κοπέρνικος είχε 
αντιταχθεί κατά τον πιο σφοδρό τρόπο, τον εξισωτή.
Από κάθε άποψη οι ελλειπτικές τροχιές ήταν απαράδεκτες. Τ ι  
είδους δύναμη μπορούσε να καθοδηγήσει έναν πλανήτη σε ένα 
ελλειπτικό μονοπάτι και μάλιστα με μιά μεταβλητή ταχύτητα 
όπως την απαιτούσε ο νόμος των εμβαδών; . . . Ιδιαίτερα ο
Γαλιλαίος δεν ήταν καθόλου διατεθειμένος να αποδεχθεί την 
ιδέα κάποιων μυστηριωδών ηλιακών δυνάμεων που δρούσαν απο 
απόσταση και μπορούσαν να επηρεάσουν τη Γη ή οποιονδήποτε 
άλλο πλανήτη. Οχι μόνον απέρριψε την ιδέα του Κέπλερ ότι ο 
Ηλιος πρέπει να είναι η πηγή μιάς ελκτικής δύναμης που 
κινούσε τη Γη και τους άλλους πλανήτες (που πάνω σ' αυτή 
στηριζόντουσαν οι δυό πρώτοι νόμοι), αλλά απέρριψε επίσης και 
την ιδέα του Κέπλερ ότι μιά παρόμοια δύναμη από τη Σελήνη 
αυτή τη φορά μπορούσε να ερμηνέψει τις γήινες παλίρροιες. 
Ετσι τον βλέπουμε να γράφει: "Αλλά ανάμεσα σ* όλους τους 
μεγάλους άνδρες που έχουν προβληματιστεί γιαυτό το 
αξιοπρόσεχτο φαινόμενο, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον 
με εκπλήσει ο Κέπλερ. Παρά το ότι διαθέτει ένα ανοιχτό και 
κοφτερό μυαλό, και παρά το ότι έχει μπροστά στα μάτια του τις 
κινήσεις που αποδίδονται στη Γη, έχει παρ' όλα αυτά στρέψει 
την προσοχή του στην επίδραση της Σελήνης πάνω στα νερά, και 
σε άλλες τέτοιες παραξενιές."

Χρειάζεται τόση δουλειά για να ξεχωρίσει κανένας τους τρεις 
νόμους του Κέπλερ από τα υπόλοιπα γραφτά του, που στην 
ουσία είναι προτιμότερο να ξανακάνει τις ανακαλύψεις του. 
Αξίζει βέβαια έπαινος στον Κέπλερ για το ότι ήταν ο πρώτος 
επιστήμονας που διείδε ότι η Κοπερνίκεια αντίληψη ότι η Γη 
ήταν ένας πλανήτης και οι ανακαλύψεις του Γαλιλαίου 
απαιτούσαν την ύπαρξη μιάς και μόνο μιάς φυσικής που θα 
εφαρμοζότανε το ίδιο καλά στα ουράνια σώματα όπως και σ'
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αυτά που ήταν στην επιφάνεια της Γης. Αλλά όμως κατά τα 
άλλα ο Κέπλερ έμεινε τόσο πολύ προσχολλημένος στην 
Αριστοτελική φυσική που όταν προσπάθησε να προβάλει μιά 
γήινη φυσική και στους ουρανούς, η βάση πάνω στην οποίαν 
στηρίχτηκε παρέμεινε Αριστοτελική. Ετσι ο μεγάλος και ο 
τελικός σκοπός της φυσικής του Κέπλερ δεν επιτεύχθηκε ποτέ.'* 
(The Birth of a New Physics)

IV. 8 Επίλογος

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο Κέπλερ είναι ίσως η πιο 
συμπαθητική φυσιογνωμία της φυσικής πριν το Νεύτωνα. Πέρασε φοβερές 
κακουχίες και στενοχώριες, δεν πέτυχε να έχει ποτέ του την αναγνώριση που 
του άξιζε, ήταν πάντοτε απένταρος, και πέθανε καθώς πήγαινε να πάρει 
κάποια χρήματα που του όφειλαν τ’ αφεντικά του. Δούλεψε πάρα πολύ για τη 
φυσική, και πήρε τόσα λίγα απ’ αυτήν. Ο μόνος που πίστεψε στην αξία των 
συμπερασμάτων του την εποχή του, ήταν αυτός και μόνον αυτός.

Ενδεικτικό της οικονομικής ανέχειας μέσα στην οποίαν εργάζονταν είναι 
και το παρακάτω απόσπασμα ενός γράμματος που έστειλε προς τον εργοδότη 
του αυτοκράτορα μετά την ανακάλυψη της ελλειπτικής τροχιάς του Αρη, και 
στο οποίο τον εκλιπαρεί να του στείλει τα λεφτά που είχαν συμφωνήσει για να 
μπορέσει να συνεχίσει τη δουλειά του. Το ύφος του γράμματος πέρα από 
ποιητικό είναι και αποκαλυπτικό. Γράφει λοιπόν ανάμεσα σ’ άλλα: "Επί 
τέλους ο εχθρός υποχωρεί και υπογράφει συνθήκη ειρήνης. Με 
τη μεσολάβηση της μητέρας του της Φύσης μου στέλνει την 
ομολογία της ήττας του, γίνεται αιχμάλωτός μου και μου δίνει 
το λόγο της τιμής του ότι υποτάσσεται. Η Αριθμητική και η 
Γεωμετρία τον συνοδεύουν μέχρι το στρατόπεδό μου. Ο Αρης 
έδειξε από τότε ότι μπορούμε να βασιζόμαστε στο λόγο του, 
αλλά Ετιτά τσ γάοη από την ιιεναλειότητά oac να ιιου δώσετε την 
οικονοιιικιί δυνατότυτα να μεταφέρω, νικημένους κοντά στο 
στρατόπεδο που είναι αυτός αιχμάλωτος, και το Αία και τον 
Κρόνο και τον Ερμή και την Αφροδίτη και όλους τους 
υπόλοιπους συγγενείς." (Η υπογράμμιση είναι δική μας) Ζητά δηλαδή 
λίγα χρήματα για να συνεχίσει τις έρευνές του και για τους άλλους πλανήτες, 
το Δία, τον Ερμη, τον Κρόνο και την Αφροδίτη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

GALILEO GALILEI (ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ) 

Ο ΚΑΥΓΑΤΖΗΣ V.

V. 1 Η δοκιαασία

Ο Ιταλός φυσικός Γαλιλαίος (γνωστός, παράξενο γιατί, με το μικρό του 
όνομα) είναι ο πρώτος που βάζει μια γερή βόμβα στην Αριστοτελική φυσική και 
δημιουργεί αξεπέραστα πια προβλήματα στους Αριστοτελιστές. Οι τελευταίοι 
είχαν καταφέρει να κοιμούνται ήσυχα κοντά 2000 χρόνια, ένα πρωτοφανές 
διάστημα ησυχίας για τη φυσική. Είναι ο θεμελιωτής της πειραματικής 
φυσικής, η οποία από τότε γίνεται η μοναδική κρησάρα της θεωρητικής σκέψης 
και ο πιο σωστός μπούσουλας για τις θεωρίες που θέλουν να περιγράφουν τον 
πραγματικό φυσικό κόσμο. Στη φυσική συναντά κανείς πληθώρα από θεωρίες 
που άμφισβητήθηκαν και αποδείχτηκαν λαθεμένες. Και αυτό γιατί όσο 
όμορφες και ελκυστικές και αν ήταν, δεν τα κατάφεραν ν’ αντέξουν τη 
διαδικασία της πειραματικής επαλήθευσης. Και αυτή τη διαδικασία, ο 
Γαλιλαίος μπορεί να υπερηφανεύεται ότι είναι ο πρώτος που την εισήγαγε τόσο
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αυστηρά. Ο Ιδιος άλλωστε ονόμαζε το πείραμα πολύ πετυχημένα Cimento, 
δηλαδή δοκιμασία.

Ο Γαλιλαίος βρίσκει τη φυσική λίγο πολύ εκεί που την είχε αφήσει ο 
Αριστοτέλης. Από τους αρχαίους Ελληνες φυσικούς και μαθηματικούς εκείνος 
που τραβά την προσοχή του περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον είναι ο 
Αρχιμήδης, για τον οποίον έλεγε: "Τον έχω διαβάσει με άπειρο 
θαυμασμό και εκτίμηση." Αλλωστε τον αναφέρει πολύ συχνά στα κείμενά 
του. Θαυμασμό όμως εκφράζει και για τον μεγάλο του (επιστημονικά) 
αντίπαλο, τον Αριστοτέλη, λέγοντας: "Θαυμάζω πολύ τον Αριστοτέλη 
γ ια τ ί δεν δίστασε να συζητήσει κάθετι που κατά κάποιον τρόπο
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νόμιζε ότι άξιζε να εξεταστεί." Την εποχή που ζει ο Γαλιλαίος η 
Αναγέννηση, έχοντας ανακαλύψει το μεγαλείο και τη μαγεία των Αρχαίων 
Ελλήνων φιλοσόφων, διαποτίζει τους μαθητές της με το πνεύμα και τα 
διδάγματά τους. Η Καθολική Εκκλησία, από την άλλη μεριά, παρακολουθεί 
όσα συμβαίνουν με άγρυπνο μάτι τόσο μέσα όσο και έξω απ' αυτή, μιας και οι 
αιρέσεις του Καλβίνου και του Λούθηρου της δημιουργούν τεράστια 
προβλήματα. Έχοντας καταλάβει ότι ένας σημαντικός κίνδυνος στην εξουσία 
της προέρχεται την εποχή εκείνη από τις καινούριες επιστημονικές 
ανακαλύψεις και τις μοντέρνες ιδέες, ιδρύει την Ιερή Εξέταση, σαν πιστό 
αντίγραφο στη Γη της Κόλασης του Δάντη. Αυτό ήταν το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο ο Γαλιλαίος έπρεπε να δουλέψει και να πολεμήσει για να περάσει τις 
απόψεις του.

Για να κατανοήσει κανένας την τεράστια συνεισφορά του Γαλιλαίου στην 
ανάπτυξη της νέας επιστημονικής αντίληψης που σηματοδότησε τη γέννηση της 
Νέας Επιστήμης της Φυσικής, θα πρέπει να έχει υπ' όψη του τα παρακάτω 
λόγια δυό μεγάλων ιστορικών της φυσικής, του A. Koyre: και του I. Β. Cohen. 
Ο πρώτος θα πει "Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι θεμελιωτές της 
σύγχρονης επιστήμης, ανάμεσά τους και ο Γαλιλαίος, δεν ήταν 
μια κριτική μόνο κάποιων λαθεμένων θεωριών, ένα διόρθωμα ή 
μια αντικατάστασή τους. Επρεπε να καταστρέψουν ένα κόσμο και 
να τον αντικαταστήσουν μ' έναν άλλον. Επρεπε να ξαναφτιάξουν 
το πλαίσιο της διανόησης, να ξαναχτίσουν και να
ξαναφορμουλάρουν τις απόψεις της, να προσφέρουν μια νέα 
προσέγγιση για την ύπαρξη, μια νέα αντίληψη της γνώσης, μια 
νέα άποψη της επιστήμης, και να αντικαταστήσουν μια όμορφη 
και "φυσική" προσέγγιση, αυτή της κοινής λογικής, με μια άλλη 
που δεν είχε κανένα τέτοιο γνώρισμα". ( Journal of Historical Ideas).

Τέλος ο δεύτερος θα γράψει: "Για να εκτιμήσουμε πλήρως την 
έκταση αυτών που έφερε στη φυσική ο Γαλιλαίος θα πρέπει να 
κατανοήσουμε τη σημασία της αφαιρετικής σκέψης και της 
χρήσης της από το Γαλιλαίο ως ένα όργανο που στην τελική του 
λαμπρότητα ήταν πολύ πιό επαναστατικό και από το ίδιο το 
τηλεσκόπιο. Ο Γαλιλαίος έδειξε πως η αφαιρετική πορεία μπορεί 
να σχετιστεί με τον κόσμο της εμπειρίας, πως δηλαδή όταν 
κάποιος διανοείται για τη φύση των πραγμάτων μπορεί να 
αποκτήσει νόμους που σχετίζονται  με την απευθείας 
παρατήρηση." (The Birth of a New Physics)

V. 2. Η ζωή του

Ο Γαλιλαίος γεννήθηκε στις 15 του Φλεβάρη του 1564 στην Πίζα της 
Τοσκάνης (την ημέρα ακριβώς που πέθανε ο Μιχαήλ Άγγελος) και πέθανε σε 
βαθιά γεράματα το 1642 σ' ένα χωριό κοντά στη Φλωρεντία (τη χρονιά ακριβώς 
που γεννήθηκε ο Νεύτωνας). Οπως θα δούμε πιοκάτω την ημερομηνία της 
γέννησής του τη θεώρησε σημαδιακή. Το ζεύγος Durant θα γράψει στην
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"Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού": "Η προσωπογραφία του τον 
παρουσιάζει σαν την ενσάρκωση της μεγαλοφυίας. Πελώριο 
μέτωπο, χείλια εριστικού ανθρώπου, μύτη ανήσυχου ερευνητή, 
διαπεραστικά μάτια. Είναι μιά από τις ευγενέστερες
φυσιογνωμίες της ιστορίας. . . . Ο  Grotius τον αποκάλεσε "ο
μέγιστος νους όλων των αιώνων." Ηταν βέβαια κάπως λιγότερο 
τέλειος στο πνεύμα και το χαρακτήρα. Τα  ελαττώματά του, 
υπεροψία, οξυθυμία, ματαιοδοξία, ήταν για την ακρίβεια 
ακρότητες των αρετών του. Της επιμονής, του θάρρους, της 
πρωτοτυπίας του."

Κατάγονταν από αριστοκρατική οικογένεια που όμιυς είχε φτωχέψει 
αρκετά, όχι πάντως τόσο όσο να στερήσει από το μικρό Γαλιλαίο την 
δυνατότητα να σπουδάσει κάπως καλά. Ο πατέρας του Vincenzio Galilei ήταν 
γνωστός επαγγελματίας μουσικός, όπως και ο αδελφός του, και μύησε αρκετά 
νωρίς και το γιό του στα μυστικά της τέχνης του. Οπως θα δούμε παρακάτω, 
ίσως η μουσική έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο και στην ίδια την ερευνητική 
δραστηριότητα του Γαλιλαίου. Εως τα έντεκα χρόνια του έζησε στην Πίζα, όπου 
και έμαθε τα πρώτα του γράμματα. Μετά πήγε με την οικογένειά του στη 
Φλωρεντία, όπου και συνέχισε τις σπουδές του στο μοναστήρι του Ballobronzo. 
Εκεί είχε γίνει δεκτός ως δόκιμος για την απόχτηση της ιδιότητας του μοναχού. 
Είναι η εποχή κατά την οποίαν έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τα έργα 
των μεγάλων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, που κοσμούσαν σαν 
ανεκτίμητα έργα τέχνης τις βιβλιοθήκες των περοσοτέρων μοναστηριών της 
εποχής εκείνης.

Ομως ο μικρός.Γαλιλαίος ασφυκτιά στο κλειστό και αυστηρό περιβάλλον 
του μοναστηριού, και έτσι με το πρόσχημα ότι ο γιός του έπασχε από μιά βαριά 
αρώστια στα μάτια, ο πατέρας του τον πήρε από εκεί και τον έγραψε στο 
Πανεπιστήμιο της Πίζας, για να σπουδάσει Ιατρική. Ηταν τότε δεκαεφτά 
χρονών. Οπως συμβαίνει παντού και πάντοτε, το επάγγελμα του γιατρού ήταν 
από αυτά που αμοιβόντουσαν καλύτερα από πολλά άλλα επαγγέλματα, και ο 
πατέρας περίμενε κάποια οικονομική βοήθεια από το γιό του μετά το τέλος των 
σπουδών του. Στο Πανεπιστήμιο της Πίζας ο Γαλιλαίος έρχεται για πρώτη 
φορά σε τόσο κοντινή επαφή με τη φυσική του Αριστοτέλη και τα μαθηματικά. 
Γοητευμένος από τους δυό αυτούς κλάδους, και ιδιαίτερα από την αυστηρότητα 
και την ομορφιά της γεωμετρικής απόδειξης, εγκαταλείπει τελικά την ιατρική το 
1585 χωρίς ποτέ να πάρει το πτυχίο του γιατρού και πηγαίνει στη Φλωρεντία. 
Εκεί έμεινε τέσσερα χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων διδάσκεται σε 
ιδιωτικά μαθήματα από τον Ostilio Ricci (καθηγητή στην αυλή της Τοσκάνης) 
μαθηματικά και μηχανική, από την οποία και θέλγεται στην κυριολεξία.

Το μεγάλο του ταλέντο τόσο ως θεωρητικός όσο και ως πειραματικός 
άρχισε να το εκδηλώνει αρκετά νωρίς, στη διάρκεια της παραπάνω περιόδου 
της ζωής του. Ετσι, σε ηλικία δεκαεννιά χρονών και ενώ παρακολουθούσε τις 
ταλαντώσεις ενός πολυέλαιου σε μιά εκκλησία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
περίοδος της ταλάντωσης είναι ανεξάρτητη από το πλάτος. Το χρόνο 
ταλάντωσης τον μετρούσε με τους σφυγμούς του. Το 1586 ανακάλυψε μιά 
υδροστατική ζυγαριά, που τον βοηθούσε στη μέτρηση του σχετικού βάρους των 
μετάλλων σε ένα κράμα. Την ανακάλυψή του αυτή την ανακοίνωσε με ένα
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μικρό σε όγκο επιστημονικό έργο που εφερε τον τίτλο "Μικρός Ζυγός". Την ίδια 
εποχή, και συγκεκριμένα το 1587, ανακοίνωσε με ένα δεύτερο έργο του μιά 
εργασία του για τον υπολογισμό του κέντρου βάρους των παραβολοειδών 
στερεών. Το έργο αυτό του απέφερε έναν έπαινο από τον Ιησουίτη Clavius, 
γνωστή επιστημονική φυσιογνωμία της εποχής εκείνης. Η ίδια εργασία τον 
έφερε επίσης σε επαφή με την παραβολική καμπύλη και τις ιδιότητές της, που 
τόσο τις χρειάστηκε αργότερα στη μελέτη του προβλήματος της βολής.

Το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε 0 Γαλιλαίος στην Πίζα τη 
Τοσκάνης

ΣΧήμα V.1
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Στο μεταξύ, επειδή οι οικονομικοί πόροι του πατέρα του άρχισαν να 
εξαντλούνται, αναζητά μια θέση πανεπιστημιακού δάσκαλου στην Πίζα, τη 
Φλωρεντία και τέλος στην Πάδουα, χωρίς όμως να έχει καμιά τύχη. Τον 
θεωρούν ότι είναι πολύ νέος για να αναλάβει μια τόσο υπεύθυνη θέση. Τελικά 
το 1589, και ενώ είναι έτοιμος μαζί με έναν φίλο του να μεταναστέψει στην 
Κωνσταντινούπολη για να βρει την τύχη του, άκουσε ότι χήρεψε η έδρα των 
Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πίζας. Υπέβαλε τότε υποψηφιότητα, 
χωρίς να τρέφει μεγάλες ελπίδες, όπως έλεγε ο ίδιος αργότερα. Παρά τις 
ανησυχίες του, όμως, προσλαμβάνεται δοκιμαστικά για μια τριετία, με έναν 
πενιχρώτατο μισθό που μόλις του επέτρεπε να μην πεθάνει από την πείνα.

Στα χρόνια που ακολουθούν, και όσο είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
της Πίζας, γίνεται πολύ γνωστός για τη διδασκαλία του και τα πειράματά του. 
Ιδρύει μια ολόκληρη Σχολή και περιβάλλεται συνεχώς από μια τάξη πιστών 
μαθητών του. Οι μαθητές του αυτοί σιγά σιγά θα καταλάβουν όλες τις 
επίσημες θέσεις. Ο μαθηματικός του Πάπα, όπως και ο αρχιλογοκριτής του 
Τύπου, για παράδειγμα, ήταν μαθητές του. Οι πιο ονομαστοί απ' όλους, 
όμως, θα είναι ο Evagelista Torricelli, ο οποίος θ’ ασχοληθεί αργότερα και 
αυτός με πειράματα φυσικής, και ο Βενεδικτίνος μοναχός Benedetto Castelli. 
Αποκτά αρκετούς θαυμαστές, αλλά και αρκετούς εχθρούς. Οι τελευταίοι τον 
θεωρούν ότι ασεβεί προς τον Αριστοτέλη, τον σφυρίζουν και τον γιουχάρουν 
καθώς παραδίδει και διατυπώνει τις απόψεις του. Λέγεται ότι συνάδελφοί του 
πανεπιστημιακοί για να τον εξοντώσουν επιστημονικά ζήτησαν επίσημα και 
πέτυχαν τη συνεργασία πολλών Δομινικανών ιεροκυρήκων, ώστε οι πρώτοι να 
τον χτυπήσουν από την πλευρά της επιστήμης και οι δεύτεροι από αυτήν της 
θεολογίας. Θα πρέπει δε να αναφέρουμε ότι, παρά το ότι την εποχή εκείνη 
υπήρχε μιά έντονη διαμάχη ανάμεσα στα μοναχικά τάγματα τω Δομινικανών 
και των Ιησουιτών για το ποιό από τα δύό τους θα πάρει το Τίάνω χέρι, και 
συνήθως όταν κάποιος χτυπιόταν από το ένα στρατόπεδο είχε ασυλία από το 
άλλο, στην περίπτωση του Γαλιλαίου ενώθηκαν όλοι εναντίον του.

Ο πρώτος γνωστός επιστήμονας που του επιτέθηκε ήταν ο Prof. Boscaglia, 
καθηγητής της φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Pisa, ο οποίος τον χαρακτήρισε 
επιστημονικά άσχετο και αντίχριστο. Στις πρώτες αυτές επιθέσεις, όμως, ο 
Γαλιλαίος, αν και οξύθυμος, δεν απαντά αμέσως. Κρίνει, και πολύ σωστά, ότι 
πρέπει πρώτα να εδραιώσει τη φήμη του. Ο βιογράφος του Γαλιλαίου Vinzenzio 
Viviani θα γράψει γιαυτόν: "Εκράτησε την α ξ ιοπρέπ εια  της
καθηγητικής του έδρας με τόση μεγάλη φήμη ώστε πολλοί δήθεν 
φιλόσοφοι, αντίζηλοί του, με κίνητρο την ζηλοτυπία εστράφηκαν 
εναντίον του." Η συνέχεια θα είναι χειρότερη, όμως, γΓ αυτόν. Καθώς η 
πολεμική εναντίον του θα αυξάνει συνεχώς, θα ξεσπαθώσει και αυτός. 
Προκαλώντας τους πάντες και τα πάντα, ακόμα και την ίδια την Ιερή Εξέταση 
και τους Ιησουίτες μοναχούς, θα οδηγηθεί το 1633 σε δίκη, οπότε και θα 
καταδικαστεί. Αλλωστε φαίνεται ότι ο χαρακτήρας του ήταν τέτοιος που δεν 
συγχωρούσε κανέναν και για τίποτα. Λέγεται ότι σαν φοιτητής στο 
Πανεπιστήμιο ο Γαλιλαίος είχε το παρατσούκλι "ο καυγατζής".

Το μόνο του όπλο σ' όλη αυτή την πολεμική ατμόσφαιρα δεν θα είναι πια 
η λογική, αλλά το πείραμα. Ένα καινούριο όπλο που κανένας άλλος δεν το 
είχε χρησιμοποιήσει πριν από αυτόν με τόση επιδεξιότητα. Άλλωστε, η εποχή



207

που έζησε χαθε άλλο παρά ήταν κατάλληλη για ήρεμη και πολιτισμένη 
επιστημονική συζήτηση και γιαυτό το καινούριο αυτό όπλο ήταν πέρα από 
απαραίτητο. Σίγουρα ο Γαλιλαίος ήταν ο πρώτος που είχε συνειδητοποιήσει τη 
δύναμη του πειραματικού αποτελέσματος και το ποσο αυτό μπορεί ν ’ 
αποστομώσει και τον πιο φανατικό αντίπαλό του.

Το καλοκαίρι του 1592 ο Γαλιλαίος εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο της 
Πίζας επειδή τα λεφτά που του έδιναν ήταν πολύ λίγα και κατέλαβε την έδρα 
των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάδουας. Κατά τη διάρκεια που 
παρέμεινε εκεί δίδαξε γεωμετρία, μηχανική και αστρονομία, ενώ ταυτόχρονα 
είχε μετατρέψει το σπίτι στο οποίο έμενε σε εργαστήριο, στο οποίο προσκαλούσε 
φίλους του αλλά και μαθητές του για να τους κάνει πειράματα επίδειξης. Την 
εποχή αυτή δημοσίεψε και μιά μελέτη του για τον αναλογικό διαβήτη, που 
επέτρεπε να γίνονται πιό γρήγορα διάφοροι υπολογισμοί και σχέδια. Το 1607 
κατασκεύασε επίσης μια υποτυπώδη μορφή θερμομέτρου που λειτουργούσε με τη 
διαστολή του θερμαινόμενου αέρα. Παρά το ότι όμως* έχει αρχίσει από καιρό να 
αντιλαμβάνεται τα λαθεμένα συμπεράσματα της Αριστοτελικής φυσικής και του 
Πτολεμαϊκού αστρονομικού συστήματος, δεν προχωρά σε καμιά επίσημη 
κοινοποίηση των απόψεών του αυτών προς τα έξω. Δεν θέλει να προκαλέσει 
ακόμα το κατεστημένο.

Αν και η γερουσία της Βενετίας (η Πάδουα ανήκε στη δημοκρατία της 
Βενετίας) τον είχε τοποθετήσει ισόβιο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της πόλης, 
εντούτοις το 1610, μετά από πρόσκληση του δούκα Cosimo Β’ των Μεδίκων, 
έφυγε από εκεί και πήγε στη Φλωρεντία. Εκεί ονομάστηκε "αυλικός φιλόσοφος 
και πρώτος μαθηματικός” του Πανεπιστήμιου, και μάλιστα με τον πολύ 
δελεαστικό όρο ότι $εν ήταν υποχρεωμένος να διδάσκει, εκτός και εάν ο ίδιος 
το ήθελε. Το ετήσιο εισόδημά του καθορίστηκε σε 100 σκούδα, και επιπλέον του 
χορηγήθηκε και ένα μέγαρο για να μένει. Το 1612 θα δημοσιέψει από την 
καινούρια του θέση το έργο του "Discorso intorno alle cose che stannoinsu Γ 
aqua" (Σκέψεις για τα σώματα που βρίσκονται στο νερό και γΓ αυτά που 
κινούνται σ' αυτό).

Στο μεταξύ είχε γίνει μέλος της Academia Lyncei (Ακαδημία των 
Οξυδερκών), την οποίαν είχε ιδρύσει ο πρίγκηπας Chesi και η οποία ήταν μιά 
από τις πρώτες επιστημονικές κοινωνίες της Ευρώπης μετά από ανάλογες 
ακαδημίες που λειτούργησαν στην αρχαία Ελλάδα και εν μέρει και στη Μέση 
Ανατολή. Το ίδρυμα όμως αυτό ο Γαλιλαίος πολύ λίγο το χρησιμοποίησε για 
την προπαγάνδιση των επιστημονικών του ανακαλύψεων. Αλλωστε τα μέλη του 
ήταν αρκετά οπισθοδρομικά.

Το 1613 θα δημοσιέψει το έργο του "Istoria e dimostrazioni intorno alle 
machie solari e loro accidenti", που πραγματεύεται το φαινόμενο των ηλιακών 
κηλίδων. Μετά τη δημοσίεψη του έργου αυτού, και για λόγους που θα 
αναλύσουμε αργότερα, ξεκινά η επίσημη διαμάχη του με την Ιερή Εξέταση, που 
όπως είπαμε παραπάνω θα τελειώσει το 1633 με την περίφημη πιά δίκη του που 
οδήγησε στην καταδίκη του. Ο επίσημος λόγος της παραπομπής του σε δίκη θα 
είναι η από μέρους του απόρριψη του Πτολεμαϊκού μοντέλου και η αποδοχή 
του Κοπερνίκειου, στο έργο του "Διάλογοι για τα δύο μεγάλα συστήματα του 
κόσμου", που κυκλοφόρησε το 1632.



208

Τα επόμενα εφτά χρόνια μετά την καταδίκη του ο Γαλιλαίος τα έζησε σε 
κατ’ οίκον περιορισμό, αποτραβηγμένος στο σπίτι του στο Bclloguardo, ένα 
προάστιο της Φλωρεντίας. Την εποχή αυτή που ζει εξόριστος και 
καταδικασμένος θα δημοσιέψει το μνημειώδες έργο του "Διάλογος για δυο νέες 
επιστήμες", με το οποίο θεμελιώνει στην ουσία την νέα επιστήμη της Φυσικής. 
Το 1637 έχασε την όρασή του και από τότε υπαγόρευε στους μαθητές του αυτά 
που ήθελε να δημοσιέψει.

Πέθανε στις 8 του Γενάρη του 1642 σε ηλικία 78 ετό>ν. Το 1737 
εκπληρώθηκε η τελευταία του επιθυμία, την οποίαν είχε διατυπιόσει λίγο πριν 
πεθάνει, και τα οστά του μεταφέρθηκαν στην εκκλησία της Santa Croce, όπου 
και ξανατάφηκαν δίπλα στον τάφο του Μιχαήλ Αγγέλου.

Η ιδιωτική του ζωή ήταν μάλλον ήρεμη. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, είχε όμιος 
μιά μόνιμη φιλενάδα από την οποίαν απόχτησε τρία παιδιά. Μάλιστα η μιά του 
κόρη έγινε καλόγρια, για να συνεχίσει, παράξενο γιατί, μιά σταδιοδρομία που ο 
πατέρας της την είχε εγκαταλείψει στα πρώτα του κιόλας βήματα. Επειδή 
καταγόταν από οικογένεια μουσικών, πέρα από καλός φυσικός και 
μαθηματικός, ήταν και μια καλλιτεχνική φύση. Του άρεσε να σχεδιάζει και να 
ζωγραφίζει, έπαιζε δε πολύ καλά όργανο και λαγούτο. Ειδικά τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του, οπότε είχε τυφλωθεί, η μουσική ήταν η μόνη απόλαυση 
του. Μαζί με το φίλο του A. Salvandori είχε γράψει μιά καντσονέτα "Για τα 
άστρα των Μεδίκων", δηλαδή για τους δορυφόρους του Δία που ο.ίδιος είχε 
ανακαλύψει με το τηλεσκόπιο. Είχε κάνει επίσης διάφορες λογοτεχνικές μελέτες 
πάνω στους Ιταλούς συγγραφείς Ariosto και Tasso, και είχε δώσει μιά διάλεξη 
στην Ακαδημία της Φλωρεντίας για το έργο και την προσωπικότητα του Δάντη. 
Τέλος είχε γράψει και ένα κωμικό ποίημα με τίτλο "Σάτυρα γιαυτούς που 
φορούν τήβεννο". Εγραφε πάντοτε στα "βάρβαρα" Ιταλικά και όχι στα 
επιστημονικά Λατινικά, αν και τα τελευταία τα ήξερε πολύ καλά. Βλέπουμε 
λοιπόν ότι ήταν μιά ολοκληρωμένη προσιοπικότητα και όχι ένας στεγνός 
τεχνοκράτης.

Πολλές φορές έλεγε ότι μετανοούσε που δεν είχε γίνει καλιτέχνης και αντί 
γιαυτό είχε ακολουθήσει ένα δρόμο που ήταν γεμάτος από έριδες και 
φιλονικίες. Αλλες όμως φορές έλεγε: ,!Πιστέψτε με, αν θα άρχιζα και 
πάλι από την αρχή τις σπουδές μου θα ακολουθούσα τη συμβουλή 
του Πλάτωνα και θα άρχιζα από τα μαθηματικά, μιά επιστήμη 
που προχωρά με πολύ προσοχή και δέχεται ότι τίποτα δεν ισχύει 
πριν αποδειχτεί με βεβαιότητα.”

V. 3 Αποτααιευτής σηιιειώσεων

Τα βιβλία που γράφει ο Γαλιλαίος είναι υπό μορφή διαλόγου. Δυό 
πρόσωπα μιλάνε μεταξύ τους (ένας από του οποίους είναι πάντα Αριστοτελικός 
(ο Simplicio), με την παλιά άποψη δηλαδή, ενώ ένας άλλος μιλάει στο όνομα 
της νέας άποψης (ο Salviati), εκπροσωπώντας τον Γαλιλαίο), ανταλλάσσοντας 
ιδέες για το τι είναι το πιο σωστό. Υπάρχει επίσης ένα τρίτο πρόσωπο (ο 
Sagredo) που είναι αυτός που θέλει να μάθει, και συμμετέχει στην όλη συζήτηση



209

χωρίς προκαταλήψεις. Έτσι, ο αναγνώστης έχει μπροστά του ένα στυλ 
θεατρικών διαλόγων φυσικής, κάτι που δεν θα επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον, 
σε κανένα βιβλίο φυσικής. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το όνομα του οπαδού της 
Αριστοτελικής άποψης, του Simplicio, φαίνεται να προέρχεται από τη Λατινική 
λέξη Simpleton που σημαίνει απλοϊκός. Αυτό θα αποτελέσει μιά πρόκληση προς 
τους Αριστοτελιστές που δεν θα του τη συγχωρήσουν ποτέ. Αξίζει επίσης να 
αναφέρουμε ότι ο πατέρας του είχε γράψει και αυτός υπό μορφή διαλόγων το 
μοναδικό έργο που εξέδωσε "Διάλογοι πάνω στην αρχαία και μοντέρνα 
μουσική". Στο σημείο λοιπόν αυτό φαίνεται να συνέχισε μιά οικογενειακή 
παράδοση.

Εκτός όμως από τα βιβλία που επίσημα δημοσίεψε, ο Γαλιλαίος άφησε και 
ένα πλήθος από πρόχειρες σημειώσεις, σχεδιαγράμματα και υπολογισμούς. Ο 
κατ’ εξοχήν σύγχρονος μελετητής του έργου του Stillman Drake τον έχει 
χαρακτηρίσει σαν "αποταμιευτή σημειώσεων", μέσα από τις οποίες κανένας 
ανακαλύπτει ιστορικά σημαντικές και ανεκτίμητες πληροφορίες. Υπάρχουν 
συγκεκριμένα σημειώσεις σε μελέτες του μέχρι και σαράντα χρόνια πριν από 
τον θάνατό του. Ο παραπάνω ιστορικός μάλιστα μέχρι και πρόσφατα 
ανακοίνωνε νέα στοιχεία γύρω από τις έρευνες και τον τρόπο σκέψης του 
Γαλιλαίου, όπως διαγράφεται μέσα από τις σημειώσεις αυτές, που δείχνουν ότι 
εκεί πολύ πιθανόν να βρίσκεται περισσότερο ζουμί απ’ ότι στα επίσημα 
δημοσιευμένα κείμενά του. Ο λόγος γιαυτό είναι απλός. Σε μιά εποχή όπου το 
πείραμα έκανε τα πρώτα του βήματα στον τομέα της επιστημονικής καταξίωσης 
και είχε μεγάλη πέραση η "φιλοσοφική" προσέγγιση των πραγμάτων, ο 
Γαλιλαίος ήταν υποχρεωμένος να εμφανίζει στα κείμενά του υπερβολικά πολλή 
συζήτηση και ρητορικά επιχειρήματα, και όσο το δυνατό λιγότερες περιγραφές 
των πειραματικών του συσκευών, των υπολογισμών του και των μεταβατικών 
σταδίων μέχρι τον τελικό σκοπό. Τα τελευταία αυτά, η σημασία των οποίων 
είναι πέρα από προφανής, περιέχονται λοιπόν στις πρόχειρες προσωπικές του 
σημειώσεις. Οι σημειώσεις αυτές σήμερα φυλάσσονται στην Εθνική Κεντρική 
Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας.

Μάλιστα, αν δεν υπήρχε και ένας ανιψιός του φανατικός Καθολικός, 
ονόματι Κοσμάς, ίσως ο όγκος των σημειώσεων που έχουμε σήμερα να ήταν 
μεγαλύτερος. Ο κύριος αυτός, μετά το θάνατο του θείου του, λεηλάτησε τα 
χειρόγραφα που είχε αφήσει, λέγεται δε ότι ένα σημαντικό μέρος τους το 
πούλησε σε διάφορους έμπορους ως χαρτί περιτυλίγματος (!). Αλίμονο, ποιος 
θα ήξερε σήμερα ότι υπήρξε και ένα τόσο σημαντικό μέλος της οικογένειας του 
Γαλιλαίου;

V. 4 Το πείοααα στα γέοια του Γαλιλαίου

Είναι σημαντικό πάντως ότι μέσα από τις προσωπικές σημειώσεις του 
Γαλιλαίου πολλοί ερευνητές αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν μιάν αρχική 
αντίληψη που υπήρχε σε σχέση με τον τρόπο που δούλευε, και η οποία είχε 
δημιουργήσει αρκετές συζητήσεις ανάμεσα στους ιστορικούς. Η ερώτηση που 
απασχολούσε από παλιά τους μελετητές του ήταν: "Με ποιόν τρόπο ο
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Γαλιλαίος χρησιμοποίησε το πείραμα στην προσπάθειά του να ανακαλύψει το 
σωστό φυσικό νόμο που έψαχνε να βρει;1' Αρχιζε με την εκτέλεση κάποιων 
πειραμάτων, τα αποτελέσματα των οποίων του έδειχναν ποιά είναι η μορφή του 
νόμου που έψαχνε να βρει, ή με βάση τη διαίσθησή του και κάποιες πολύ 
γενικές αρχές έφτανε στην ορθή διατύπωση του νόμου και καλούσε απλά το 
πείραμα για να επιβεβαιώσει αυτό στο οποίο είχε καταλήξει; Ο ίδιος ο 
Γαλιλαίος δηλώνει στα επίσημα κείμενά του ότι ακολούθησε το δεύτερο δρόμο. 
Πρώτα έφτανε με βάση τους νόμους της λογικής, της συμμετρίας και της 
αισθητικής στη διατύπωση ενός νόμου, και μετά καλούσε το πείραμα ως τελικό 
επισφράγισμα της ορθότητας του νόμου αυτού.

Πόσο όμως μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι πράγματι έτσι έχουν τα 
πράγματα και ότι αυτό δεν είναι ένα κατά συνθήκη ψέμα του Γαλιλαίου, σε μιά 
εποχή όπου ήταν αδύνατον να γίνει αποδεκτό ότι η άψυχη ύλη στα χέρια ενός 
πειραματικού μπορούσε να υπαγορέψει στο πνεύμα το είδος του νόμου που 
έπρεπε να ισχύει; Και η υποψία αυτή μεγαλώνει όταν κανένας διαβάσει τα 
εξής ενδιαφέροντα για τον πατέρα του Γαλιλαίου, όπως μας τα δίνει S. Drake: 
"Ολοι μας πιστεύαμε ότι ακόμη και πολύ αργότερα από την 
εποχή του Γαλιλαίου τα πειράματα χρησιμοποιόντουσαν για να 
επαληθεύσουν κάποιον νόμο που είχε βρεθεί από τα πριν, και όχι 
να βρεθεί κάποιος νόμος από τα πειραματικά όεδομενα. Η μόνη 
εξαίρεση που ξέρω είναι μιά σειρά από πειράματα που έκανε ο 
πατέρας του Γαλιλα ίου,  V in cen zio  G alile i. Συγκεκριμένα 
ανακάλυψε από μετρήσεις ότι τα διαφορετικά βάρη που έχουν 
όμοιες χορδές ίσου μήκους και που ηχούν ένα συγκεκριμένο τόνο 
πάνε σαν τα αντίστροφα τετράγωνα των μηκών των χορδών με 
ίσα βάρη, οι οποίες ηχούν τον ίδιο τόνο.'* (The role of music in 
Galileo's measurements) Εάν λοιπόν ο πατέρας είχε ακολουθήσει αυτόν το 
δρόμο γιατί όχι και ο γιός;

Σήμερα οι ερευνητές των έργων του, και κυρίως των αδημοσίευτων 
προσωπικών σημειώσεών του, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αλήθεια είναι 
κάπου ενδιάμεσα. Ετσι κάποια πρωταρχικά πειράματα που κάνει του δίνουν 
μια πρώτη ιδέα για το ποιά είναι η σωστή μορφή του νόμου που ψάχνει να βρει, 
ή τουλάχιστον ποιές μορφές πρέπει να αποκλειστούν. Στη συνέχεια στρώνεται 
και προσπαθεί να βρει την ακριβή έκφραση του νόμου αυτού με βάση την 
Πυθαγόρεια αντίληψη περί συμμετρίας και ομορφιάς. Και τέλος νέα, πολύ 
προσεχτικά πειράματα, του επιβεβαιώνουν σαν τελικός κριτής ότι πράγματι ο 
νόμος που βρήκε είναι αυτός που ακολουθεί η φύση. Είναι δε σημαντικό να 
σημειώσουμε ότι ο Γαλιλαίος δεν έδωσε ποτέ κανέναν νόμο με τη γνωστή 
μαθηματική μορφή που τους ξέρουμε σήμερα. Τους νόμους που έβρισκε τους 
διατύπωνε με λόγια. Ο πατέρας της μαθηματικής φυσικής θα εμφανιζόταν 
αργότερα.

Ενα παρεμφερές με το παραπάνω ερώτημα είναι και αυτό που σχετίζεται 
με τον αριθμό των πειραμάτων που ο ίδιος εκτέλεσε. Είναι αλήθεια ότι στα 
δημοσιευμένα κείμενά του περιγράφει πολύ λίγα πειράματα, σε σχέση με αυτά 
που πράγματι πρέπει να είχε κάνει. Αυτό μάλιστα έδωσε λαβή σε πολλούς να 
ισχυριστούν ότι στην πραγματικότητα ο Γαλιλαίος δεν έκανε και πάρα πολλά 
πειράματα ή παραπέρα ότι ακόμη και όταν ισχυρίζεται ότι έκανε κάποιο



2 1 1

πείραμα που του έδειχνε την ορθότητα των συλλογισμών του, δεν λέει την 
αλήθεια, και κανένα τέτοιο πείραμα δεν έκανε. Απλά το ισχυρίζεται για να 
μειώσει τις διαφωνίες των αντιπάλων του, οι οποίοι αισθανόντουσαν τελείως 
αφοπλισμένοι μπροστά στο επιχείρημα: "Είναι έτσι γιατί αυτό μου έδειξε το 
πείραμα". Και πράγματι υπάρχουν, όχι στα επίσημα δημοσιευμένα κείμενά του 
αλλά σε κάποιες επιστολές του, ισχυρισμοί του για κάποια πειραματικά 
αποτελέσματα που όντως πρέπει να μην είχε εκτελέσει ποτέ του. Σε μιά 
επιστολή του μάλιστα προς κάποιο φίλο του (τον ιερωμένο Μ. Mersenne) ο 
Γαλιλαίος περιγράφει ένα πείραμα ελεύθερης πτώσης, δίνοντας τα 
πειραματικά αποτελέσματα που παίρνει. Οταν δε μετά λίγο καιρό ο Μερσεννε 
προσπαθεί να επαναλάβει το ίδιο πείραμα βρίσκεται κυριολεκτικά μπερδεμένος. 
Είναι εντελώς αδύνατο ν' αναπαράγει τ' αποτελέσματα που δίνει ο Γαλιλαίος. 
(Σήμερα ξέρουμε ότι τ' αποτελέσματα αυτά είναι σίγουρα λαθεμένα και ότι ο 
Γαλιλαίος είχε πέσει πάρα πολύ έξω)

Σε ένα του κείμενο μάλιστα ομολογεί χωρίς περιστροφές ό τ ι : "Η γνώση 
ενός στοιχείου που συλλαμβάνεται μέσα από την αιτία που το 
δημιουργεί ανοίγει το μυαλό ώστε να καταλάβουμε και άλλα 
πράγματα, όπως συμβαίνει και σ' αυτήν την περίπτωση όπου 
εγώ, χωρίς να κάνω κανένα πείραμα, ξέρω ότι το αποτέλεσμα 
πρέπει να είναι όπως το λέω, γιατί αυτό είναι αναγκαίο.”

Φαίνεται ότι ο Γαλιλαίος μάλλον δεν εκτέλεσε ποτέ πειράματα ελεύθερης 
πτώσης από μεγάλα ύψη, και κυρίως από τον κεκλιμένο πύργο της Πίζας. Στην 
πραγματικότητα πάντως ο Γαλιλαίος δεν αναφέρει με σαφήνεια πουθενά ότι 
έκανε προσεχτικά πειράματα πτώσης σωμάτων από ψηλούς πύργους. Αυτό 
μας το παρουσιάζει ως γεγονός ένας βιογράφος του, ο V. Viviani το 1654, όταν 
ο Γαλιλαίος έχει πια πεθάνει, και είναι αργά για να το επιβεβαιώσει ή όχι. 
Αντίθετα εκτέλεσε προσεκτικά και σωστά πειράματα στο κεκλιμένο επίπεδο και 
είναι από τα τελευταία αυτά που κατέληξε στον νόμο της ελέύθερης πτώσης. Με 
λίγη βιασύνη δε προέκτεινε τα αποτελέσματα του κεκλιμένου επιπέδου, όπου η 
επιτάχυνση είναι μικρή και η αντίσταση του αέρα επίσης μικρή, σε 
αποτελέσματα ελεύθερης πτώσης από μεγάλα ύψη, κάνοτας, έτσι, κάποια λάθη.

Π ιό συγκεκριμένα, σε ένα του πείραμα που (υποτίθεται ότι) εκτέλεσε από 
τον πύργο της Πίζας ο Γαλιλαίος μας λέει: "Ρίχνοντας μιά σφαίρα από 
μόλυβδο από έναν πύργο ύψους 20 0  braccia, βρήκα ότι πέφτει 
κατά 4 ίντσες πριν από μιά σφαίρα από εβονίτη" Τα 200 braccia τα 
οποία αναφέρει ο Γαλιλαίος είναι μιά σχετικά μεγάλη απόσταση, γύρω στα 100 
μέτρα. Θεωρητικοί υπολογισμοί αλλά και πειράματα τα οποία έγιναν δείχνουν 
αμέσως ότι ο ισχυρισμός του Γαλιλαίου για διαφορά 4 ιντσών είναι πέρα για 
πέρα λαθεμένος. Συγκεκριμένα αποδεικνύεται ότι μιά σφαίρα από μόλυβδο και 
μιά από εβονίτη με ίσες ακτίνες 10 εκατοστών όταν αφεθούν να πέσουν από 
ύψος 100 μέτρων έχουν, λόγω της αντίστασης του αέρα, μιά διαφορά 5 μέτρων. 
(Κύταξε, για παράδειγμα, τα πειράματα του G. Feinberg , "The Fall of Bodies 
Near the Earth). Σε ένα άλλο σημείο ο Γαλιλαίος αναφέρει ότι: "Εάν μιά 
σιδερένια σφαίρα η οποία ζυγίζει 10 0  λίμπρες και μιά άλλη 
επίσης σιδερένια η οποία ζυγίζει 1  λίμπρα αφεθούν να πέσουν 
από ύψος 10 0  braccia, όταν η πιό μεγάλη χτυπά το έδαφος η 
άλλη είναι 2 ίντσες πίσω." Και σ' αυτή την περίπτωση οι θεωρητικοί
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υπολογισμοί και το πείραμα δείχνουν ότι η διαφορά είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερη, και συγκεκριμένα 1.3 μέτρα.

Το 1960 , πάντως, ο ιστορικός Thomas Β. Settle επανέλαβε όλα τα 
πειράματα που περιγράφει ο Γαλιλαίος στα βιβλία του (και όχι στις επιστολές ή 
στους ισχυρισμούς του) και τα βρήκε ότι είναι πέρα για πέρα σωστά. Ο S. 
Drake θα μας πει σχετικά: Είναι δύσκολο να πει κάποιος από τη
δημοσιευμένη δουλειά του Γαλιλαίου πόση χρήση έκανε 
προσεκτικών πειραμάτων. Αυτά που περιγράφει τουλάχιστον στα 
κείμενά του έχουν επαληθευτεί σήμερα. Ο Γαλιλαίος πάντως δεν 
περιγράφει με λεπτομέρειες πολλά τέτοια πειράματα και δεν 
δίνει τα αποτελέσματά του με τον τρόπο που γίνεται σήμερα. 
Μόνο σε πρόχειρες προσωπικές σημειώσεις του επιζούν 
αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων. . . Γ ι α  τον νόμο
της επιταχυνόμενης κίνησης, για παράδειγμα, εκτός από μιά 
περιγραφή της συσκευής και τη διαδικασία που ακολούθησε, 
τίποτα δεν λέγεται από τον ίδιο στα δημοσιευμένα βιβλία του για 
προσεχτικές μετρήσεις. Γιαυτό και κατά τη διάρκεια του αιώνα 
μας έγινε μόδα να αρνούμαστε ότι είχε κάνει τέτοιες μετρήσεις. 
Ο ισχυρισμός του ότι ούτε μιά παρέκκλιση από το γνωστό νόμο 
της ελεύθερης πτώσης δεν ξεπέρασε το 1 / 1 0  του σφυγμού του, 
δηλώθηκε ως πλαστός και αδύνατον να επιτευχθεί από έναν από 
τους μεγαλύτερους ιστορικούς της φυσικής, τον A. Koyre. Ομως 
από το 1973 τα πράγματα άλλαξαν και παρουσιάστηκαν στοιχεία 
που δείχνουν ότι είχε κάνει πολύ προσεκτικές μετρήσεις, όπως 
για παράδειγμα , για να βγάλει την παραβολική τροχιά στο 
πρόβλημα της βολής." (Galileo’s discovery of the law of free fall) 
Περισσότερα όμως για τα πειράματα του Γαλιλαίου θα πούμε παρακάτω.

V. 5 Πειοαιιατικά όργανα και ιιονάδες ιιέτοπσης

Ενα σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να γνωρίσουμε πριν προχωρήσουμε 
στα καθαυτά αποτελέσματα των ερευνών του Γαλιλαίου είναι και αυτό που 
σχετίζεται με τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούσε. Και στο σημείο αυτό 
όπως και προηγούμενα για να καταλήξει κανένας σε κάποιο συγκεκριμένο 
συμπέρασμα θα πρέπει να ανατρέξει όχι στα δημοσιευμένα κείμενά του αλλά 
στις ιδιόχειρες αδημοσίευτες σημειώσεις του. Και από αυτές όμως τα 
περισσότερα συμπεράσματα συνάγονται έμμεσα και όχι άμεσα. Τα πειραματικά 
εργαλεία που χρειαζόντουσαν στο Γαλιλαίο για τα συγκεκριμένα πειράματα 
που εκτέλεσε ήταν ένα μέτρο να μετράει αποστάσεις, μιά ζυγαριά να μετράει το 
βάρος ενός σώματος, και ένα όργανο να μετράει το χρόνο. Τα δυό πρώτα ήταν 
εύκολο να τα αποκτήσει. Για τη μέτρηση του χρόνου όμως τα πράγματα ήταν 
πιό δύσκολα.

Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μιά παρένθεση και να πούμε ότι το πρώτο 
καταγραμμένο σύστημα μονάδων είναι αυτό που ανακαλύφθηκε σε κείμενα των 
Βαβυλωνίων περίπου 2500 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Στις
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καταγραφές αυτές υπάρχει αυτοκρατορική διαταγή με την οποία θεσπίζεται σα 
μονάδα μέτρησης του μήκους το ’’δάχτυλο”, περίπου 1.65 cm. Πολλαπλάσια 
της μονάδας αυτής ήταν ο "πήχυς", που είχε 30 δάχτυλα, το "κοντάρι” που είχε 
12 πήχεις, το "σχοινί του γεωμέτρη" που είχε 120 πήχεις, και η "λεύγα" που είχε 
180 σχοινιά. Σαν μονάδα μέτρησης του βάρους είχαν καθιερωθεί ο "σπόρος ή 
κόκκος", που ζύγιζε περίπου 0.046gr, το "σέκελ" που αντιστοιχούσε σε 183 
περίπου σπόρους και το συναντάμε αργότερα και στην Εβραϊκή νομοθεσία της 
αγοράς, και το "τάλαντο" που αντιστοιχούσε σε 36245 περίπου σέκελ.

Είναι, βέβαια, προφανές ότι την εποχή που εργάζεται ο Γαλιλαίος δεν 
υπήρχε ένα καθιερωμένο σύστημα μονάδων, γιατί δυστυχώς ο πολιτισμός των 
Βαβυλωνίων είχε εκλείψει. Ετσι, μέχρι πρόσφατα αγνοούσαμε τις μονάδες 
μέτρησης που χρησιμοποιούσε αυτός. Μετά το 1973, όμως, οι ιστορικοί της 
φυσικής κατάφεραν να βρουν ότι η μονάδα μέτρησης του μήκους του Γαλιλαίου 
ήταν τα 29/30mm = 0.94mm (=1 punto), ενώ η μονάδα μέτρησης του χρόνου το 
1/90 sec. Οι τιμές αυτές είναι φανταστικά μικρές για την ακρίβεια των 
οργάνων που χρησιμοποιούσε ο Γαλιλαίος, εκτιμιέται δε ότι τις διάλεξε σαν την 
πιο μικρή απόσταση που μπορεί να διακρίνει με ευκρίνεια το γυμνό μάτι 
(περίπου 1mm) και σαν την πιο μικρή χρονική διάρκεια που μπορεί να 
αντιληφθεί το ανθρώπινο μυαλό αντίστοιχα. Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι 
ο Γαλιλαίος δεν χρησιμοποιούσε ποτέ δεκαδικά ψηφία, αλλά ότι όλα τα 
αποτελέσματα των υπολογισμών του τα έδινε πάντα υπό μορφή λόγων ρητών 
αριθμών (όπως απαιτούσε ο Πυθαγόρας, άλλωστε).

Στα κείμενά του πάντως δεν αναφέρει πουθενά αυτές τις μονάδες αλλά 
άλλες καθιερωμένες σε καθημερινή χρήση την εποχή του, όπως το "μίλι", το 
cubit (περίπου 50cm), τον "βραχίωνα" ( braccio, περίπου 0.596m) και τον πήχυ 
(περίπου 50cm). Αυτό γιατί έπρεπε να τον καταλαβαίνει ο κόσμος διαβάζοντας 
τα κείμενά του. Ομως είναι σίγουρο ότι δεν είναι αυτές οι μονάδες με τις 
οποίες κάνει τις μετρήσεις του και με τις οποίες εξάγει τα συμπεράσματά του. 
Αξίζει επίσης να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι τα 29/30 mm τυχαίνει να 
είναι η απόσταση δυό διαδοχικών υποδιαιρέσεων στην περιφέρεια της 
προσωπικής του πυξίδας, που κι' αυτή, όπως και οι προσωπικές του 
σημειώσεις, υπάρχει στο Μουσείο της Ιστορίας της Επιστήμης της Φλωρεντίας.

Σε σχέση με το πρόβλημα των μονάδων μέτρησης ο S. Drake θα μας πεί: 
"Κάθε μονάδα μέτρησης είναι αυθαίρετη όπως ξέροΐ'με 
θεωρητικά και όπως ο Γαλιλαίος ήξερε πραχτικά, ζώντας σε μιά 
εποχή στην οποία δεν υπήρχαν αποδεκτές πρότυπες μονάδες για 
τις μετρήσεις στη φυσική. Το αστρονομικό δευτερόλεπτο για το
χρόνο ήταν διεθνώς καθορισμένο, αλλά δεν ήταν πάντοτε μιά 
πραχτική μονάδα για γήινα γεγονότα. Ο κόκκος του αποθηκάριου 
για το βάρος ήταν σχεδόν μιά πρότυπη μονάδα στην Ευρώπη, 
αλλά ήταν επίσης πολύ μκρή για συνηθισμένες μετρήσεις 
(~0.0625gr). Συνηθισμένα βάρη όπως το pound διατηρούσαν το ίδι^ 
όνομα αλλά εννοούσαν διαφορετικές ποσότητες σε διάφορε ιν 
χώρες. Μονάδες μήκους όπως το "πόδι" μεταβάλονταν α 4 $
πιο πολύ. Στην Ιταλία ο "βραχίωνας" αντιστοιχούσε σε 
διαφορετικά μήκη από πόλη σε πόλη και απο έναν αιώνα σε έναν 
άλλον στην ίδια πόλη." (Galileo's Physical Measurements)
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Ετσι λοιπόν ο Γαλιλαίος ήταν υποχρεωμένος να εισάγει για τις δικές του 
ανάγκες ένα νέο σύστημα μονάδων, κυρίως για το μήκος και το χρόνο. Και 
για μεν το μήκος τα πράγματα ήταν σχετικά εύκολα. Πήρε έναν χάρακα τον 
οποίον χώρισε σε 60 υποδιαστήματα και έτσι απόχτησε ένα πρότυπο μέτρο. 
Κάθε υποδιαίρεση ήταν ίση με 1 punto. Για το χρόνο όμισς, όπο)ς είπαμε και 
παραπάνω, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Για να είναι σε θέση να καταλήξει 
σε σωστά συμπεράσματα στο νόμο της ελεύθερης πτώσης επρεπε να είναι σε 
θέση να μετρά πολύ μικρές χρονικές διάρκειες, της τάξης υποπολλαπλάσιων 
του δευτερολέπτου. (Ενα πείραμα στο κεκλιμένο επίπεδο που χρησιμοποιούσε ο 
Γαλιλαίος δεν κρατούσε πάνο> από 4 sec.) Πιο όργανο θα του έδινε αυτή την 
ακρίβεια; Για πολύ καιρό οι μελετητές του έργου του ήξεραν ότι στην 
πραγματικότητα ο Γαλιλαίος δεν μετρούσε ποτέ το χρόνο απευθείας με ένα 
χρονόμετρο, αν και διέθετε ένα τέτοιο, το εκκρεμές. Το όργανο όμως αυτό ήταν 
τελείως ακατάλληλο για να μετρήσει τις χρονικές διάρκειες που ήθελε. Ετσι είχε 
εφεύρει την εξής διαδικασία.

Επαιρνε ένα μεγάλο βαρέλι με νερό και από μιά μικρή τρύπα κοντά στη 
βάση του μπορούσε να έχει μια ελεγχόμενη ομαλή ροή νερού. Οση ώρα 
εκτελούσε ένα πείραμα άφηνε το νερό να τρέχει από την τρύπα και το συνέλεγε 
σε ένα δεύτερο πιο μικρό δοχείο. Επειδή δε η ποσότητα του νερού που μάζευε 
κάθε φορά ήταν ανάλογη του χρόνου που διαρκούσε το πείραμα, ζυγίζοντας το 
νερό που μάζευε είχε ταυτόχρονα και μια μέτρηση του χρόνου που διάρκεσε το 
πείραμά του. Πιο συγκεκριμένα σήμερα πιστεύουμε ότι ο Γαλιλαίος ζύγιζε το 
νερό που μάζευε στο δεύτερο δοχείο και έπαιρνε το βάρος του σε κόκκους. Αυτό 
που έβρισκε το διαιρούσε στη συνέχεια με το 16 και το νούμερο που έπαιρνε 
ήταν ο χρόνος που διαρκούσε το πείραμά του στην πρότυπη μονάδα του χρόνου 
που χρησιμοποιούσε, δηλαδή το 1/90 του sec. Είναι σημαντικό ότι το δεύτερο 
δοχείο το ζύγιζε και στεγνό, για να έχει μιά εκτίμηση ποσο νερό έμενε μέσα 
μετά το άδειασμά του. Δεδομένου τώρα ότι 1 κόκκος αντιστοιχεί σε 0.0625 gr, 
ροή I gr νερού αντιπροσώπευε 0.011 sec ή περίπου το 1/10 της διάρκειας του 
ανθρώπινου σφιγμού. Θυμηθείτε ότι αυτή είναι η ακρίβεια που ισχυρίζεται ότι 
πέτυχε ο Γαλιλαίος στην εκτέλεση των πειραμάτων του. Αξίζει δε να σημειωθεί 
ότι όταν ο Τ. Settle ξανάκανε το 1961 όλα τα πειράματα του Γαλιλαίου και 
μέτρησε το χρόνο με τον παραπάνω τρόπο, βρήκε ότι διαφορές ± lgr στο 
ζύγισμα του νερού δεν επηρέαζαν καθόλου την τελική διατύπωση του νόμου της 
ελεύθερης πτώσης.

Σε μιά πρόσφατη εμπεριστατωμένη μελέτη του πάντως ο Stillman Drake, 
χωρίς να αρνείται ότι πράγματι ο Γαλιλαίος χρησιμοποιούσε τον παραπάνω 
τρόπο για την μέτρηση του χρόνου, ισχυρίζεται ότι, στην περίπτωση των 
πειραμάτων για τον νόμο της ελεύθερης πτώσης ειδικά, είχε εφεύρει έναν πολύ 
πιο πρωτότυπο και επαναστατικό τρόπο μέτρησης του χρόνου, μέσω της 
μουσικής που τόσο καλά εγνώριζε. Πιο συγκεκριμένα ο Drake μας λέει ότι στην 
ειδική περίπτωση των παραπάνω πειραμάτων αυτό που χρειαζόταν ο Γαλιλαίος 
δεν ήταν ένα ακριβές όργανο μέτρησης του χρόνου, αλλά μιά διαδικασία μέσω 
της οποίας θα μπορούσε να βρει το λόγο δυό χρονικών διαστημάτων. Και 
οπωσδήποτε αυτό μπορούσε να το πετύχει με το ζύγισμα του νερού που χυνόταν 
από ένα μεγάλο βαρέλι, αλλά υπάρχουν στις προσωπικές του αδημοσίευτες 
σημειώσεις καταγραφές λόγων χρόνων tj/t2 που διαρκούν δυό πειράματα
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πτώσης, που ο Drake μας λέει ότι είναι αδύνατον να έχουν προκόψει από μιά 
τέτοια διαδικασία. Ο Γαλιλαίος στη συγκεκριμένη περίπτιοση θα πρέπει να είχε 
βρει έναν άλλο τρόπο. Ποιόν όμως;

Στο σημείο αυτό ο Drake μας λέει: "Η φράση "μέτρηση του χρόνου" 
μας κάνει να σκεφτόμαστε αμέσως κάποια  πρότυπη μονάδα 
χρόνου, όπως το αστρονομικό δευτερόλεπτο. Ο Γαλιλαίος δεν 
μπορούσε να μετρήσει το χρόνο με τέτοιο τρόπο. Η μαθηματική 
του φυσική στηρίχτηκε εξ ολοκλήρου σε λόγους φυσικών μεγεθών 
και όχι σε πρότυπες μονάδες μέτρησης των μεγεθών αυτών. Για 
να μπορέσουμε να συγκρίνουμε λόγους χρόνων δεν ε ίν α ι 
απαραίτητο να έχουμε ένα ακριβές όργανο μέτρησης, αλλά μόνο 
να μπορούμε να χωρίσουμε με κάποιον τρόπο μιά χρονική  
διάρκεια σε ίσα μέρη. . . . Και πράγματι υπάρχουν
άνθρωποι που παρ' όλο που δεν μπορούν να σου πουν πόσο
χρόνο σε δευτερόλεπτα ή κάποια άλλη μονάδα διάρκεσε ένα
συμβάν, εντούτοις μπορούν να σου εκτιμήσουν με εντυπωσιακή 
ακρίβεια το λόγο διάρκειας δυό συμβάντων. Αυτό συμβαίνει 
γ ια τ ί οι άνθρωποι αυτοί έχουν αναπτύξει μιάν επαγγελματική
σχέση με τη σωστή εκτίμηση του παραπάνω λόγου, έχουν δηλαδή 
όλοι τους μιάν επαγγελματική σχέση με το ρυθμό και τη ροή του 
χρόνου. Κάτι τέτοιο μπορεί επομένως να το καταφ έρει ένας
μαέστρος, ένας κυμβαλίστας, ένας χορευτής, ένας τραγουδιστής 
κ.α.

Από τη στιγμή που κάποιος συμφωνήσει ότι δεν χρειάζονταν 
ακριβή όργανα, είναι προφανές ότι ο Γαλιλαίος είχε αρκετούς 
τρόπους για  να διαιρέσει μια χρονική διάρκεια σε ίσα μέρη.
Ηξερε για τον ισοχρονισμό του εκκρεμούς από το 1602 και έτσι
θα μπορούσε να τον χρησ ιμοποιήσει. Ή θα μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει τον ήχο από τις σταγόνες νερού που πέφτουν σε 
μιά αντιηχητική λεκάνη από μιά μικρή τρύπα ενός μεγάλου 
δοχείου. Στην πράξη όμως είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσεις τη 
συμφωνία της θέσης ενός κινητού με τη θέση ενός κινούμενου
εκκρεμούς ή ακόμη και τη συμφωνία ενός εξωτερικού ήχου με μιά 
θέση, απ' ότι να αποφασίσεις αν ένα σύνολο από εξωτερικούς
ήχους συμφωνεί με έναν ισχυρό εσωτερικό ρυθμό. Αυτοί που 
έχουν σπουδάσει μουσική σε επαγγελματική βάση ξέρουν πόσο 
εντυπωσιακά αναπτύσεται η ικανότητα αυτή. Αυτό είναι που με 
οδηγεί στο να πιστέψω  ότι η εντυπω σιακή ακρ ίβεια  των 
πειραμάτω ν του Γαλιλαίου επιτεύχθηκε με τη βοήθεια ενός 
τραγουδιού που ο ίδιος τραγουδούσε ή ενός λαγούτου που ο ίδιος 
έπαιζε καθώς εκτελούσε ένα πείραμα.

Ισως σκεφτούμε ότι ένα λαγούτο δεν είναι κατάλληλο για  
επιστημονικά πειράματα, αλλά αυτό ισχύει γ ια τί σήμερα δεν το 
χρειαζόμαστε πιά αφού διαθέτουμε τόσο σύγρονα ρολόγια. Γ ιατί 
όμως ο Γαλιλαίος δεν αναφέρει πουθενά τον παραπάνω τρόπο 
μέτρησης του χρόνου; Απλά γ ια τ ί σίγουρα δεν ήταν ούτε την 
εποχή του ο πιό κατάλληλος τρόπος ο οποίος μπορούσε να μπει
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στη δημοσίευση ενός πειραματικού αποτελέσματος που είχε σκοπό 
να πείσει τους αναγνώστες του για την ορθότητα του. Ακόμη και 
στις μέρες του θα εθεωρείτο ανοησία να γραφεί "έλεγξα αυτόν 
τον νόμο τραγουδώντας ένα τραγούδι και ενο> η μπάλα κυλούσε 
σε ένα επίπεδο και τον βρήκα σωστό." Ετσι λοιπόν περιέγραψε 
στα πειράματα του την μέτρηση του χρόνου διαφορετικά απ' ότι 
έγινε στην πραγματικότητα." (The role of music in Galileo's experiments) 
Μιά εντυπωσιακή πράγματι άποψη.

Ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι οι μόνες ποσότητες όμως που χρειάζονται 
μέτρηση στη μηχανική. Η ταχύτητα, η ορμή, η δύναμη θα πρέπει και αυτές να 
μετρηθούν. Σήμερα βέβαια ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται για κάθε μιά από τις 
ποσότητες αυτές και ένα σωρό άλλες να ορίσουμε μιά πρότυπη μονάδα 
μέτρησης. Αρκεί να το κάνουμε για το χώρο, το χρόνο και την μάζα. Ο 
Γαλιλαίος όμως το αγνοούσε αυτό, γιατί στην ουσία δεν ανακάλυψε κανέναν 
νόμο της Δυναμικής που θα του έδειχνε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στις 
διάφορεςς ποσότητες, και έτσι ήταν υποχρεωμένος να εισάγει για κάθε μιά απ’ 
αυτές μιά πρότυπη μονάδα μέτρησης. Στο βιβλίο του " Διάλογος για δυό νέες 
επιστήμες " μας λέει μέσω του Salviati: "Οσον αφορά στις κινήσεις και 
τις ταχύτητές τους ή τις ορμές τους (movimenti e lor velocita ο 
impeti) είτε ομαλές είτε επιταχυνόμενες, κάποιος δεν μπορεί να 
μιλήσει τελεσίδικα πριν έχει ένα μέτρο για τις ταχύτητες αυτές 
και το χρόνο. Ως προς το χρόνο έχουμε αυτά που χρησιμοποιούν 
πολλοί,  όπως ώρα, πρώτα λεπτά, δευτερόλεπτα. Γ ια  τις 
ταχύτητες, όπως και για το χρόνο, υπάρχει ανάγκη για μιά κοινή 
πρότυπη μονάδα που θα κατανοείται από τον καθένα και θα 
γίνεται από όλους αποδεκτή και θα είναι η ίδια για όλους. Οπως 
έχω πει ο συγγραφέας μας (εννοεί τον ίδιο το Γαλιλαίο με αυτόν τον 
τ ίτλ ο )  θεωρεί ως τέτοια την ταχύτητα ενός σώματος που πέφτει 
ελεύθερα, μιάς και αυτή η ταχύτητα αυξάνει σύμφωνα με τον 
ίδιον νόμο σε όλα τα μέρη του κόσμου. Ετσι για παράδειγμα η 
ταχύτητα που αποχτιέται από μιά μολυβένια μπάλα βάρους ενός 
pound που αρχίζει από την ηρεμία και πέφτει κατακόρυφα από 
ύψος ας πούμε ίσο με το μήκος ενός σπαθιού είναι η ίδια σε όλα 
τα μέρη." Αρα ορίζει σαν μονάδα μέτρησης της ταχύτητας την τελική 
ταχύτητα μιάς μπάλας που πέφτει από γνωστό ύψος.

Και συνεχίζει ο Salviati: "Απομένει να ανακαλύψουμε μιά μέθοδο 
για τη μέτρηση της ορμής (impeti) στην περίπτωση της ομαλής 
κίνησης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε όλοι όσοι ασχολούνται με το 
θέμα αυτό να σχηματίσουν την ίδια εντύπωση για το μέγεθος της 
και την ταχύτητά της (grandezza e velocita). Αυτό θα 
προστατέψει κάποιον να την φαντάζεται μεγαλύτερη και κάποιον 
άλλον μικρότερη απ’ ό,τι πράγματι είναι, έτσι ώστε στη σύνθεση 
μιας δοσμένης ομαλής κίνησης και μιάς επιταχυνόμενης (όπως 
γίνεται στο πρόβλημα της βολής) διάφοροι άνθρωποι δεν θα 
παίρνουν διαφορετικά αποτελέσματα. Για να ορίσουμε και να 
αναπαραστήσουμε μιά τέτοια ορμή και ειδική ταχύτητα (impeto e 
velocita particolare) ο συγγραφέας μας δεν έχει βρει καλύτερη
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μέθοδο από το να χρησιμοποιήσει την ορμή που αποκτά ένα σώμα 
στη φυσική επιταχυνόμενη κίνηση. Η ταχύτητα ενός σώματος που 
έχει κατ' αυτόν τον τρόπο αποκτήσει κάποια ορμή, οποιαδήποτε, 
όταν θα μετατραπεί σε ομαλή θα διατηρήσει ακριβώς τέτοια 
ταχύτητα ώστε, σε διάστημα ίσο προς αυτό της πτώσης, θα φέρει 
το σώμα σε μιά απόσταση ίση με τη διπλάσια της πτώσης." Κ α ι 
εδώ λοιπόν ο Γαλιλαίος θεωρεί ότι η τελική ορμή που αποκτά ένα σώμα που 
πέφτει από γνωστό ύψος είναι η καλύτερη μονάδα μέτρησης της ορμής ενός 
σώματος.

Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι ο όρος "ορμή” (impetus) δεν σημαίνει 
στα γραφτά του Γαλιλαίου, όπως και των άλλων εκείνης της εποχής, ό,τι και 
σήμερα., δηλαδή το γινόμενο της ταχύτητας επί τη μάζα. Ο όρος αυτός, όπως 
και οι όροι δύναμη (forza) και ενέργεια (energia), δεν είχαν μιά ξεκάθαρη 
σημασία έως και την εποχή του Νεύτωνα. Μόνον ο Νέυτωνας και οι μετά απ' 
αυτόν κατάφεραν να δώσουν τους σωστούς ορισμούς που χρησιμοποιούμε 
ακόμη και σήμερα. Ετσι, διαβάζοντας κανένας τα βιβλία του Γαλιλαίου θα 
πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στο πως χρησιμοποιούνται κάθε φορά οι 
παραπάνω όροι, που έχουν τις περισσότερες φορές καθαρά υποκειμενικά 
χαρακτηριστικά και καθόλου αντικειμενικά. Τις περισσότερες φορές πάντως 
αυτό που ο Γαλιλαίος ονομάζει ορμή σήμερα το λέμε κινητική ενέργεια.

V. 6 Κιντιιιατική

V. 6 . 1 Η Φυσική είναι η επιστήιχη me κίνησης

Σ' όλη τη διάρκεια της επιστημονικής του ζωής, ο Γαλιλαίος προσπαθεί να 
συλλάβει τους νόμους της κίνησης και ειδικότερα τους νόμους της πτώσης των 
σωμάτων μέσα στο γήινο πεδίο βαρύτητας. Όλα όσα έχουν σχέση με την 
κίνηση των σωμάτων περιέχονται στα δυο μεγάλα βιβλία του "Διάλογοι για τις 
δυο νέες επιστήμες" και "Διάλογος σχετικά με τα δυο κύρια συστήματα του 
κόσμου". Τα συστήματα αυτά είναι το Πτολεμαϊκό και το Κοπερνίκειο.

Έχει συνειδητοποιήσει πια ότι αν θέλει να μάθει τα μυστικά της φύσης, 
πρέπει να μάθει πρώτα τους νόμους της κίνησής της. Ρίχνει διάφορα σώματα 
από ψηλούς πύργους (ίσως από τον κεκλιμένο πύργο της Πίζας), χρησιμοποιεί 
το κεκλιμένο επίπεδο, είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται σωστά την έννοια 
της επιτάχυνσης, εισάγει την έννοια της αδράνειας, κ.λπ. Ο Γαλιλαίος στην 
προσπάθεια που κάνει δεν είναι πάντα σωστός. Στα κείμενά του συναντά 
κανένας αρκετά λάθη. Μερικά από αυτά τα διορθώνει στη συνέχεια, μερικά 
όμως όχι. Τελικά, παρ' ότι καταφέρνει να βαδίσει το σωστό δρόμο και να 
εισάγει τις νέες έννοιες και τις νέες ποσότητες που του χρειάζονται, εντούτοις 
δεν καταφέρνει να δώσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο. Ίσως ζητάμε πολλά, 
πάντως, από έναν άνθρωπο που προσπαθεί να βρει την επιστημονική αλήθεια 
με τους Αριστοτελικούς από τη μια μεριά να τον γιουχάρουν, και την Ιερή 
Εξέταση, από την άλλη, να καραδοκεί.
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Στα κείμενά του ξεκαθαρίζει ευθύς εξαρχής το σκοπό της έρευνάς του. 
"Στη φύση δεν υπάρχει τίποτα πιο παλιό από την κίνηση. Γι '  
αυτήν έχουν γραφεί τόσα και τόσα βιβλία από τους φιλόσοφους. 
Έ χ ω  και εγώ ανακαλύψει, όμως, μερικές ιδιότητες της κίνησης, 
που αξίζει να τις αναφέρω, μιας και δεν τις έχει αναφέρει 
κανένας άλλος μέχρι σήμερα Μ. Στη φυσική του ο Γαλιλαίος αναγνωρίζει 
ότι οι μόνες ιδιότητες της ύλης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια 
ανάλυση της κίνησης είναι η έκταση, η θέση και η πυκνότητά. Όλες οι άλλες 
ιδιότητες, όπως χρώμα, γεύση κ.λπ. είναι λίγο πολύ απλά ονόματα, χωρίς 
καμιά βαθύτερη σημασία και χωρίς καμιά αξία.

Η πιο απλή κίνηση, βέβαια, είναι η ομαλή ευθύγραμμη κίνηση. Ο 
Γαλιλαίος τη λέει "φυσική κίνηση" (naturalem motum). Στη συνέχεια, με 
κριτήριο και πάλι την απλότητα, έρχεται η ομαλή επιταχυνόμενη, και τέλος 
αυτή που δεν υπάγεται ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη περίπτωση. Η πρώτη 
κίνηση απαντιέται όταν ένα σώμα κινείται πάνω σ' ένα οριζόντιο επίπεδο που 
εκτείνεται στο άπειρο, χωρίς κανένας να επιδρά πάνω σ’ αυτό. Η δεύτερη 
παρατηρείται όταν ένα σώμα αφεθεί να πέσει από κάποιο ύψος πάνω στην 
επιφάνεια της Γης. Η τρίτη, σ' άλλες περιπτώσεις. Επηρεασμένος από τον 
Αριστοτέλη, ή μη μπορώντας με τις γνώσεις που είχε να δεί την αλήθεια, ο 
Γαλιλαίος θεωρεί σαν ομαλή, δηλαδή μη επιταχυνόμενη, και την κυκλική 
κίνηση που κάνει ένα υλικό σώμα. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά λάθη 
του.

Οπως θα δούμε παρακάτω, αμέσως μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του 
γύρω από τα δυό μεγάλα αστρονομικά συστήματα, το Πτολεμαϊκό και το 
Κοπερνίκειο, το βιβλίο πέρασε στον κατάλογο των απαγορευμένων βιβλίων 
(Index) της Ιερής Εξέτασης, ενώ και ο ίδιος ο Γαλιλαίος καταδικάστηκε. Ετσι 
το δεύτερο βιβλίο του, που έχει και τα πιο σημαντικά συμπεράσματά του γύρω 
από την κίνηση, "Οι διάλογοι για τις δυό νέες επιστήμες", κινδύνεψε να μη δει 
ποτέ το φως της δημοσιότητας. Θα πρέπει να καταλάβουμε πολύ καλά ότι την 
εποχή εκείνη δεν ήταν καθόλου εύκολο, για να μην πούμε αδύνατον, να 
τυπωθεί η δουλειά ενός ανθρώπου που μόλις πρόσφατα είχε καταδικαστεί από 
την Ιερή Εξέταση. Ετσι ο Γαλιλαίος, ξέροντας ότι δεν μπορούσε να πετύχει ο 
ίδιος απευθείας έκδοση του βιβλίου του στη Φλωρεντία ή τη Ρώμη, όπως το 
επιθυμούσε, στράφηκε προς έναν πιστό φίλο του, τον Micanzio, ζητώντας του 
να διερευνήσει αν ήταν δυνατή η εκτύπωση στη Δημοκρατία της Βενετίας, όπου 
του είχαν γίνει κάποιες προτάσεις για έκδοση του προηγούμενου βιβλίου του.

Στην αρχή τα πράγματα πήγαν πολύ καλά και ο Micanzio έγραψε στο 
Γαλιλαίο ότι πράγματι μπορούσε να το εκδώσει στη Δημοκρατία της Βενετίας. 
Ομως η Ιερή Εξέταση μόλις το έμαθε έστειλε μιά εσπευσμένη διαταγή στο 
παραπάνω κράτος απαγορεύοντας την έκδοση ή επανέκδοση οποιουδήποτε 
βιβλίου του Γαλιλαίου είτε στη Βενετία είτε αλλού. Τότε ο Γαλιλαίος άρχισε να 
εξετάζει κάποιες προσφορές που του είχαν γίνει από τη Γερμανία, όπου ζούσε ο 
φίλος του και μαθητής του μηχανικός Giovanni Battista Pieroni. Εδωσε λοιπόν 
αντίτυπα του βιβλίου του στον πρίγκηπα Mattia de* Medici που αναχωρούσε για 
τη Γερμανία. Ο Pieroni πέτυχε πράγματι άδεια έκδοσης σε δυό πόλεις, στη 
Βιέννη και στο Olmiitz. Πάντως ο Γαλιλαίος δεν συμπαθούσε και τα δυό αυτά 
μέρη γιατί ήταν μέσα στις περιοχές όπου μπορούσε να φτάσει το μακρύ χέρι της
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Ιερής Εξέτασης. Ετσι όταν τον επισκέφτηκε ο Ολλανδός εκδότης Luis Elzevir, 
αποφάσισε τελικά να το εκδώσει στη Διαμαρτυρόμενη Ολλανδία. Ο ίδιος ο 
Elzevir μάλιστα πήρε μαζί του φεύγοντας και τα χειρόγραφα από το Γαλιλαίο. 
Η συμφωνία ήταν να μην πει ποτέ ο Elzevir ότι τα χειρόγραφα του τα έδωσε ο 
ίδιος ο Γαλιλαίος, αλλά ότι με κάποιον τρόπο και χωρίς την άδεια του 
Γαλιλαίου έπεσαν στα χέρια του. Ετσι λοιπόν, όταν ο Elzevir ζήτησε από τον 
άρρωστο και ταλαιπωρημένο Γαλιλαίο να προλογήσει το βιβλίο του, ο 
τελευταίος, φοβούμενος καινούριες διώξεις, γράφει: "Εκπλήσσομαι που τα 
κείμενα αυτά έπεσαν στα χέρια του κυρίου E lzev ir και που 
παραπέρα προχώρησε σε δημοσίευσή τους. Ορκίζομαι ότι δεν 
πρόκειται στο μέλλον να δημοσιεύσω τίποτα πιά, απλά θα 
μοιράζομαι με μερικούς φίλους μου τα συμπεράσματά μου." Ο 
ίδιος ο Elzevir τώρα στον πρόλογο του βιβλίου θα σημειώσει ότι: "Ο κύριος 
Γαλιλαίος θεμελιώνει στο βιβλίο αυτό τις νέες επιστήμες πολύ 
αυστηρά, δηλάδή γεωμετρικά."

Το βιβλίο τυπώθηκε τελικά το 1638 στο Leyden. Τα περιεχόμενά του είναι 
τα εξής:
1. Πρώτη νέα επιστήμη η οποία πραγματεύεται την αντίσταση των στερεών 
σωμάτων στη θραύση και την παραμόρφωση. Πρώτη ημέρα.
2. Η αιτία της συνοχής των υλικών σωμάτων. Δεύτερη ημέρα.
3. Δεύτερη νέα επιστήμη, η οποία πραγματεύεται την κίνηση (movimenti locali). 
Τρίτη ημέρα.
4. Βίαιες κινήσεις - Βολή. Τέταρτη ημέρα.

Ο φίλος του Γαλιλαίου Fra Paolo Sarpi θα γράψει μετά την ανάγνωση του 
βιβλίου αυτού: "Για να μας δώσουν την επιστήμη της κίνησης, ο 
Θεός και η φύση ένωσαν τα χέρια τους και μας έδωσαν τη 
διάνοια του Γαλιλαίου." Ο ίδιος ο Γαλιλαίος αποκαλεί το βιβλίο αυτό, 
γράφοντας προς το φίλο του Elia Diodati: "Ανώτερο από κάθε άλλο που 
έχω δημοσιέψει . . . Περιέχει αποτελέσματα που τα
θεωρώ πιό σημαντικά από όλες τις μέχρι τώρα μελέτες μου." Και 
ανοίγοντας το παράθυρο για να μπει επιτέλους φρέσκος αέρας στην επιστήμη 
σημειώνει: "Ας ευχαριστηθούμε από το πλεονέκτημα που μας
δίνουν συζητήσεις μεταξύ φίλων για θέματα που δεν 
επιβάλονται, αλλά που τα διαλέγουμε ελεύθερα, κάτι που είναι 
πολύ διαφορετικό από την ασχολία με νοσηρά βιβλία που σου 
δημιουργούν πολλές αμφιβολίες και δεν απαντούν σε καμιά 
ερώτηση."

Πάντως η προσπάθειά του δεν ήταν καθόλου εύκολη και τα βάσανά του 
αρκετά. Ετσι, στον αγώνα που καταβάλει για να κατανοήσει τους νόμους της 
φύσης ομολογεί, μέσα από τα όσα λέει ο Salviati: "Σε τι άγνωστη θάλασσα 
πλέουμε. Με κενά και άπειρα, με συνεχείς και ακαριαίες 
κινήσεις, θα μπορέσουμε ποτέ, έστω και μέσα από χίλιες 
συζητήσεις να φτάσουμε σε στέρεη γη;" Και όταν πάλι φτάνει στη λύση 
ενός σημαντικού προβλήματος αναφωνεί με το στόμα του Sagredo: ’Τ ο  
μυαλό μου αρχίζει να δουλεύει. Σα σύννεφο που φωτίστηκε 
ξαφνικά από μιά αστραπή, πλημμύρισε από ένα παράξενο φως,
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που τώρα μον γνέφει και nov ξαφνικά αναμιγνύει και 
κλωθογυρίζει παράξενες ακατέργαστες ιδέες."

D  I S C  Ο  R S I

DIMOSTRAZIONI
M A T E M A T I C H E ,

in  to r no a due nuoue fcienzje.

Attcncnii alia
M e c a n i c a  S i  i  M o v i m e k t i  L o c a l t ,

itlS igntr

G A L I L E O  G A L I L E I  L I N C E O ,  
Filofofo c Maccmauco prinuno del ScreniiGmo 

Grand Duca di Tofcana.
C$u WM Apfcndiccitlcentrt d igrieiu  fslcmni Siiidi.

I N  L E I D A ,
Apprcflo i'll Elicvirii. m . d .  c .  x x x v i u .

To  εξώφυλλο του βιβλίου του Γαλιλαίου "Διάλογος για δυό νέες 
επιστήμες" που τυπώθηκε στο Leyden της Ολλανδίας το 1638.

Σχήμα V.2
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Αυτά λοιπόν είπε ο ίδιος ο Γαλιλαίος και οι θαυμαστές του. Τι γνώμη 
όμως είχαν οι, όχι και λίγοι, εχθροί του; Η γνώμη ενός ανώνυμου κριτή εκείνης 
της εποχής είναι πολύ χαρακτηριστική: ' Ή  δουλειά του είναι τόσο μιερή, 
όσο θα περίμενε κανένας από κάποιον που καταδικάστηκε από 
την Ιερή Εξέταση. Τα  διδάγματα του Θείου Αριστοτέλη 
τοποθετούνται για μιάν ακόμη φορά στο στόμα ενός 
χοντροκέφαλου ατόμου, του Simplicio,  αν και κανένας 
καταλαβαίνει ότι ακόμη και ένας αχυράνθρωπος θα μπορούσε 
εύκολα να τον αντιμετωπίσει. Οσο για τα επιχειρήματα του ίδιου 
του κυρίου Γαλιλαίου είναι ένα συνονθύλευμα από εκκρεμή που 
τα νήματά τους κρέμονται από καρφιά και παιδικά παιχνίδια με 
μπάλες που κυλάνε πάνω σε ξύλινα επίπεδα, που νομίζω πολλοί 
λίγοι θα τα πάρουν στα σοβαρά." (Great experiments in Physics) Η 
αιώνια αντιμετώπιση δηλαδή του προοδευτικού από το σκοταδιστή.

V. 6.2 Ευθύνοααιχη οααλή κίνηση

Στο τελευταίο βιβλίο που γράφει ο Γαλιλαίος το 1638, μετά τη δίκη του 
("Δυο καινούριες επιστήμες"), δίνεται ο σωστός ορισμός της ευθύγραμμης 
ομαλής κίνησης. "Είναι η κίνηση που γίνεται κατά τη διεύθυνση 
μιας ευθείας γραμμής και κατά την οποίαν, οποιαδήποτε ίσα 
χρονικά διαστήματα και αν πάρουμε, οι αποστάσεις που διανύει 
το κινητό σ’ αυτά είναι πάντα ίσες μεταξύ τους" .

Υπάρχει όμως πραγματικά στη φύση τέτοια κίνηση; Η απάντηση στο 
ερώτημα είναι καταφατική, αν υποθέσουμε ότι μπορούμε να βρούμε ένα 
οριζόντιο επίπεδο που εκτείνεται στο άπειρο και πάνω στο οποίο ένα σώμα 
κινείται χωρίς τριβή. Ο Γαλιλαίος, όμως, γρήγορα διαπιστώνει ότι αν 
πραγματικά υπάρχει ένα τέτοιο επίπεδο, τότε τελικά η κίνηση πάνω σ' αυτό δεν 
μπορεί να είναι ομαλή, μιας και, επειδή η Γη είναι στρογγυλή, ύστερα από 
κάμποσο χρόνο το σώμα θ’ αρχίσει ν’ απομακρύνεται συνεχώς από το κέντρο 
της Γης. Αυτό θα ισοδυναμεί με το να σηκώνουμε το σώμα ψηλά, και άρα να 
καταστρέφουμε την ομαλή του κίνηση. Αξίζει επομένως να μιλάμε για τέτοιου 
είδους κίνηση; Ο Γαλιλαίος απαντά, ναι, γιατί στην πραγματικότητα η Γη 
είναι τόσο μεγάλη, που μπορούμε να φανταστούμε ένα οριζόντιο επίπεδο πάνω 
στο οποίο κινείται ένα σώμα, χωρίς ν' απομακρύνεται συνεπώς αισθητά, για 
την περιοχή που εκτελούμε το πείραμα, από το κέντρο της Γης.

Ποιος είναι ο νόμος που διέπει την ομαλή ευθύγραμμη κίνηση; Η 
απάντηση δίνεται εύκολα. Μιας και η ταχύτητα υ είναι σταθερή, τότε το 
διάστημα s που διανύει το κινητό θα είναι ανάλογο του χρόνου t, δηλαδή θα 
έχουμε

s ^  t (V.1)
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Η σχέση αυτή βέβαια δεν είναι καινούρια. Ηταν γνωστή και στον 
Αριστοτέλη. Ο Αρχιμήδης μάλιστα είχε ορίσει μέσω αυτής την ταχύτητα σε μιά 
ομαλή κίνηση, ως το λόγο του διαστήματος που διανύεται προς το χρόνο που 
κρατά η κίνηση. Μόνο που ο Γαλιλαίος τώρα ξέρει ότι για να κινείται ένα 
σώμα ομαλά δεν χρειάζεται να δρά πάνω του μιά δύναμη. Ετσι όταν 
διατυπώνει την παραπάνω σχέση γνωρίζει και τον νόμο της γραμμικής 
αδράνειας. Περισσότερα όμως γιαυτό το πρόβλημα θα πούμε αργότερα.

V. 6.3 Οααλή επιταγυνόαενη κίνηση

Ας έρθουμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση, 
έτσι όπως παρατηρείται για παράδειγμα σε σώματα που πέφτουν από κάποιο 
ύψος πάνω στην επιφάνεια της Γης. Η ελεύθερη πτώση ενός σώματος είναι 
βέβαια η πιο σημαντική από τις ομαλά επιταχυνόμενες κινήσεις. Ποιος νόμος 
διέπει αυτή την κίνηση; Ο ίδιος ο Γαλιλαίος θα πει: "Δεν υποθέτω τίποτα 
πέρα από τον ορισμό εκείνης της κίνησης της οποίας επιθυμώ τη 
μελέτη και τις ιδιότητες της οποίας αποδεικνύω.
Δηλώνω ότι επιθυμώ να εξετάσω τα χαρακτηριστικά της κίνησης 
ενός σώματος που ξεκινά από την ακινησία και συνεχίζει με 
ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα, ομαλά με την πάροδο του χρόνου."

Ο ακριβής ορισμός της κίνησης αυτής, όπως τον δίνει και πάλι ο ίδιος ο 
Γαλιλαίος, είναι ο εξής: "Είναι εκείνη η κίνηση στην οποία κατά τη 
διάρκεια οποιωνδήποτε ίσων χρονικών διατημάτων δίνονται ίσες 
αυξήσεις στην ταχύτητα του σώματος." Το σημαντικό πάντως είναι ότι 
ο Γαλιλαίος αναγνωρίζει ότι η ελεύθερη πτώση ενός σώματος είναι μιά ομαλή 
επιταχυνόμενη κίνηση, λέγοντας μέσω του Salviati: "Ενα βαρύ σώμα έχει 
από μόνο του την τάση να κινηθεί με μιά σταθερή και 
ομοιόμορφη επιταχυνόμενη κίνηση προς το κέντρο της βαρύτητας, 
δηλαδή προς το κέντρο της Γης, έτσι που σε ίσα χρονικά 
διαστήματα δέχεται ίσες αυξήσεις της ορμής του και της 
ταχύτητάς του." Θα πρέπει βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι μελέτες για την 
ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση είχαν γίνει και από τον Oresme, αλλά ούτε αυτός 
ούτε κανένας άλλος δεν θεώρησαν την ελεύθερη πτώση σαν μιά ομαλή 
επιταχυνόμενη κίνηση, όπως είπαμε και προηγούμενα.

Οσο και αν φαίνεται πάντως παράξενο είναι αξιοπρόσεχτο ότι, όπως θα 
δούμε πιοκάτω, στην αρχική του προσέγγιση στο πρόβλημα της ελεύθερης 
πτώσης ο Γαλιλαίος είχε ξεκινήσει τελείως λαθεμένα. Οπως θα παρατηρήσει 
χαρακτηριστικά ο S. Drake: "Ο νόμος της ελεύθερης πτώσης ήταν στην 
προσπάθεια του Γα λιλα ίου ένας συνδυασμός λαθών, τύχης, 
επιμονής και μαθηματικής ιδιοφυίας." (Galileo's discovery of the law 
of free fall)

Είναι επίσης σημαντικό να σημειώσουμε ότι από ιστορική άποψη ο νόμος 
της ελεύθερης πτώσης δεν μπορεί να χωριστεί από τον νόμο του εκκρεμούς. Ο 
Γαλιλαίος ανακάλυψε και τους δυό νόμους δουλεύοντας παράλληλα, κυρίως 
γιατί αυτό τον εξυπηρετούσε πραχτικά. Στην προσπάθειά του δε να κατανοήσει
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την κίνηση του εκκρεμούς ο Γαλιλαίος πολλές φορές δούλευε και πειραματικά 
και θεωρητικά με την ισοδύναμη κίνηση μιάς μικρής σφαίρας στην περιφέρεια 
ενός κατακόρυφου κύκλου και στις χορδές του κύκλου αυτού που το ένα τους 
άκρο είναι το κατώτατο σημείο του κύκλου, όπως δείχνει το σχήμα V.3. Από τη 
μελέτη δε της κίνησης αυτής πέρασε στη συνέχεια στην πειραματική δουλειά με 
το κεκλιμένο επίπεδο.

Στην προσπάθεια του να κατανοήσει τους νόμους του εκκρεμούς 
ο Γαλιλαίος άρχισε να μελετά την ισοδύναμη κίνηση μιάς μικρής 
μπάλας στην περιφέρεια ενός κατακόρυφου κύκλου, όπως και 
στις χορδές του κύκλου αυτού των οποίων το ένα άκρο ήταν το 
κατώτατο σημείο του κύκλου.

Σχήμα V.3

Σήμερα ξέρουμε ότι στους δυό παραπάνω νόμους υπεισέρχονται δυό 
σταθερές, το g και το π, όπως και ένας αριθμός, η V2. Στην πράξη ο Γαλιλαίος
δεν υπολόγισε ποτέ του το g και ουδέποτε συνειδητοποίησε ότι το π και η V2 
έμπαιναν στο νόμο του εκκρεμούς. Αυτό οφειλότανε στους εξής λόγους. Στην 
προσπάθειά του να φτάσει στο νόμο της ελεύθερης πτώσης συνέκρινε πάντα 
λόγους αποστάσεων (= t j2/t22) και έδιωχνε έτσι στην ουσία το g, ή λόγους 
χρόνων Tj/T2 στην ταλάντωση του εκκρεμούς, οπότε έδιωχνε και το g και το π. 
Από τα δεδομένα πάντως που παραθέτει σε γράμματα προς φίλους του για 
πειράματα ελεύθερης πτώσης προκύπτει για το g η τιμή g=720cm/sec^. Η τιμή 
αυτή είναι λαθεμένη κατά 22% περίπου, και το λάθος θα πρέπει να οφείλεται 
και στην τριβή και στην αντίσταση του αέρα.
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Ομως επειδή πολλές φορές, όπιος είπαμε, δούλευε παράλληλα και στους 
δυό νόμους, χρειάστηκε να απαντήσει σε ερωτήματα του τύπου: Πόσο πρέπει να 
είναι το μήκος L ενός εκκρεμούς ώστε ο χρόνος 11 που χρειάζεται η σφαίρα για 
να πάει από το σημείο πλήρους εκτροπής στο κατώτατο σημείο (το τέταρτο της 
περιόδου δηλαδή) να είναι ίσος με το χρόνο πτώσης t2 ενός σώματος από 
γνωστό ύφος h; Σήμερα ξέρουμε ότι

' ΐ  = 2 V F  ·  ·2 -  V  ?  <ν·2“ ’

Ετσι όταν t j = t2 λύνοντας ως προς Η παίρνουμε

π 2  L  2 h
Τ ϊ  = 7  * (V.2p)

To g δηλαδή απλοποιόταν και πάλι και έφευγε. Ο σταθερός λόγος λ = π2/8 που 
εμφανίζεται στην παραπάνω σχέση είχε υπολογιστεί από το Γαλιλαίο με πολύ 
μικρό σφάλμα, δεν μπορούσε όμως να ανιχνεύσει την είσοδο του π σ' αυτόν. 
Πιο συγκεκριμένα ο Γαλιλαίος είχε υπολογίσει ότι λ = 1.2306, αντί της 
πραγματικής τιμής λ = 1.2337.

Α. Το ποώτο στάδιο των εοευνών του Γαλιλαίου

Οι πρώτες σκέψεις του Γαλιλαίου γύρω από τα φαινόμενα της ελεύθερης 
πτώσης καταγράφονται στο βιβλίο του "De Motu" (Για την κίνηση) το οποίο 
γράφτηκε ανάμεσα στα χρόνια 1589-1592. Είναι η εποχή κατά την οποίαν ο 
Γαλιλαίος υποτίθεται ότι εκτέλεσε τα πειράματά του από τον πύργο της Πίζας. 
Το παραπάνω βιβλίο, όμως, εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στο πλατύ κοινό 200 
χρόνια μετά από το γράψιμό του, σε μιά εποχή, δηλαδή, που ο Γαλιλαίος είχε 
ανασκευάσει τις πρώτες του απόψεις, και έτσι είχε πιά καθαρά ιστορική αξία.

Την εποχή αυτή (δηλαδή ανάμεσα στα χρόνια 1589-1592) το σύνολο σχεδόν 
των απόψεων του Γαλιλαίου γύρω από την κίνηση ήταν λαθεμένο και, 
παραπέρα, πολύ κοντά στην Αριστοτελική φυσική. Π ιό συγκεκριμένα ο 
Γαλιλαίος πίστευε τότε ότι αν δυό σώματα που έχουν το ίδιο μέγεθος αλλά 
διαφορετικές μάζες, ή ισοδύναμα διαφορετικές πυκνότητες, αφεθούν να πέσουν 
από το ίδιο ύψος h, τότε αποκτούν ταχύτητες oj και υ2 των οποίων ο λόγος 
δίνεται από τη σχέση
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” 1 βΐ "
υ2 "  ^2 ^ μ

όπου Qi και ς>2 είναι οι πυκνότητες των δυό σωμάτων αντίστοιχα και ρμ η
πυκνότητα του μέσου μέσα στο οποίο πέφτουν, δηλαδή του αέρα. Η σχέση αυτή 
διαφέρει από την Αριστοτελική μόνο κατά το ότι ο Γαλιλαίος αφαιρούσε από 
την πυκνότητα του κάθε σώματος την πυκνότητα του αέρα. Ετσι, μας λέει ο 
Γαλιλαίος: "Μόνο στο κενό, όπου η πυκνότητα του μέσου είναι ίση 
με μηδέν ο λόγος των ταχυτήτων είναι ίσος με το λόγο των 
βαρών." Μάλιστα, για να επιβεβαιώσει τις απόψεις του αυτές περιγράφει στο 
"De MotiT πειράματα ελεύθερης πτώσης με δυό σφαίρες της ίδιας ακτίνας 
αλλά διαφορετικού υλικού, η μιά από μόλυβδο και η άλλη από ξύλο, στα οποία 
παρατηρεί διαφορετικούς χρόνους πτώσης. Δεν αποδίδει δε τη διαφορά που 
βλέπει στην αντίσταση του αέρα, αλλά στις διαφορετικές πυκνότητες που έχουν 
οι δυό σφαίρες.

Μας περιγράφει δε τις απόψεις του αυτές με τα εξής λόγια: "Εάν, για 
παράδειγμα, ένα κομμάτι ξύλο έχει βάρος ίσο με 4 και κινείται 
προς τα πάνω στο νερό, και το βάρος του νερού που έχει όγκο 
ίσο με αυτό του ξύλου είναι 6, το ξύλο θα κινηθεί με μιά 
ταχύτητα που μπορούμε να την παραστήσουμε με το 2. Αλλά εάν, 
τώρα, το ίδιο κομμάτι ξύλου το τοποθετήσουμε σε ένα μέσο που 
είναι βαρύτερο από το νερό, ένα μέσο που ένας όγκος ίσος με 
αυτόν του ξύλου ζυγίζει 10, το ξύλο θα κινηθεί σ' αυτό το μέσο
με μιά ταχύτητα που μπορούμε να την παραστήσουμε με το 6. Ο ι 
δυό ταχύτητες επομένως θα έχουν λόγο 6 προς 2, και όχι όπως
μας λέει ο Αριστοτέλης 10 προς 6." Τις απόψεις, βέβαια, αυτές 
αργότερα ο Γαλιλαίος τις εγκατέλειψε μιάς και διεπίστωσε το λάθος τους.

Ετσι λοιπόν καταλήγει κανένας στο (από ιστορική άποψη σημαντικό) 
συμπέρασμα ότι, εάν τα πειράματα από τον πύργο της Πίζας έγιναν πράγματι, 
τότε ίσως δεν έγιναν για να αποδειχθεί η ισόχρονη πτώση των σωμάτων στην 
ελεύθερη πτώση, αλλά η εξάρτηση του χρόνου πτώσης από την πυκνότητά τους. 
Οπως δε επισημαίνουν οι C. G. Adler και Β. L. Coulter: "Μιά ανάγνωση 
του βιβλίου του Γαλιλαίου "Για  την κίνηση" αποδεικνύει ότι
πολλά σύγχρονα βιβλία έχουν κατανοήσει λάθος αυτό που ο 
Γαλιλαίος προσπαθούσε να αποδείξει στα πειράματα από τον
πύργο της Πίζας." (Galileo and the Tower of Pisa experiment)

Ας αφήσουμε, όμως, τώρα τις λαθεμένες πρώτες απόψεις του Γαλιλαίου 
και ας περάσουμε στα επόμενα βήματά του. Από το 1590 που αρχίζει τις 
σημαντικές επιστημονικές του έρευνες στην κινηματική, η κίνηση τους 
εκκρεμούς είναι από τα πρώτα που τραβούν την προσοχή του. Προσπαθώντας 
να κατανοήσει τους νόμους που διέπουν την κίνησή του, (η τροχιά του 
εκκρεμούς όπως ξέρουμε είναι τόξο κύκλου) έρχεται σε επαφή με θεωρητικά 
ερωτήματα της εξής μορφής: Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα σώμα για να φτάσει 
από το σημείο Α ενός κατακόρυφου κύκλου στο κατώτατο σημείο Β του κύκλου 
αυτού, ακολουθώντας την περιφέρεια; Πόσο χρόνο χρειάζεται το ίδιο σώμα για 
να κατέβει τη χορδή ΑΒ; Εχουν οι δυό αυτοί χρόνοι καμιά σχέση μεταξύ τους;
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Είναι προφανές ότι τα ερωτήματα αυτά σχετίζονται με τον νόμο της ελεύθερης 
πτώσης και επομένως για να τα προσεγγίσει ο Γαλιλαίος έπρεπε να έχει 
κάποια άποψη για τον νόμο αυτό.

Από το 1590 έως και το 1602, και παρά το ότι ήξερε το νόμο του Merton, ο 
Γαλιλαίος πίστευε ότι σε ένα σώμα που πέφτει κάτο) από την επίδραση του 
βάρους του η κίνηση χωρίζεται σε δυό μέρη. Στην επιταχυνόμενη, η οποία 
διαρκεί πολύ λίγο και φέρνει το σώμα από την αρχική του μηδενική ταχύτητα 
στην τελική του ταχύτητα υ0 , και την ομαλή που γίνεται με την παραπάνω 
σταθερή ταχύτητα υ0, έως ότου το σώμα χτυπήσει το έδαφος. Ετσι, τελείως 
εσφαλμένα, ο Γαλιλαίος πίστευε ότι σε μιά ελεύθερη παύση η επιτάχυνση ενός 
σώματος είναι ένα πολύ σύντομο φυσικό συμβάν στην αρχή της κίνησής του. Η 
ταχύτητα υ0 της ομαλής κίνησης στην οποίαν όταν έφτανε το σώμα σταματούσε 
την επιτάχυνσή του, θεωρούσε ότι είναι συνάρτηση της πυκνότητας του αέρα και 
του βάρους του σώματος. Οταν η πτώση γινόταν πάνα) σε ένα κεκλιμένο 
επίπεδο ή για την ακρίβεια κατά μήκος της χορδής ΑΒ του κύκλου του 
σχήματος V.3, ο Γαλιλαίος πίστευε ότι η ταχύτητα υ0 εξαρτιόταν από τη γωνία 
φ του επιπέδου, και συγκεκριμένα θεωρούσε ότι

υ0 -  sin(cp) = ^

Ετσι, όταν h = 0 έπαιρνε το λογικό αποτέλεσμα υ0 = 0.
Επειδή μάλιστα, όπως είπαμε, ο Γαλιλαίος δούλευε παράλληλα στους 

νόμους της ελεύθερης πτώσης και του εκκρεμούς, το 1590 θα δημοσιεύσει την 
πρόταση ότι: "Η τάση ενός σώματος να κατέβει ή να κυλήσει κατά 
μήκος της χορδής ΑΒ ενός κατακόρυφου κύκλου (ή ισοδύναμα 
ενός κεκλιμένου επιπέδου) είναι ίση με την τάση του ίδιου 
σώματος να κατέβει από το σημείο Α την περιφέρεια του κύκλου 
στον οποίον ανήκει η χορδή.” Σε τι τον βοηθούσε αυτό; Στην πράξη σε 
τίποτα, αφού περιέπλεκε την ήδη λαθεμένη αντίληψή του για την επιταχυνόμενη 
κίνηση. Ομως ήταν μιά αρχή που έδενε κάπως την ελεύθερη πτώση με την 
κίνηση του εκκρεμούς, τα οποία ο Γαλιλαίος πίστευε ότι σχετιζόντουσαν.

Εχοντας υποθέσει ότι υ0 ~ h/(AB), ο Γαλιλαίος βλέπει ότι όταν το h τείνει 
προς το μηδέν τότε και η ταχύτητα υ0 γίνεται μηδενική. Αρα συμπεραίνει ότι: 
"Υπάρχουν κλίσεις κατά μήκος των οποίων η ταχύτητα είναι τόσο 
μικρή, που ένα σώμα που τις κατεβαίνει κάνει τόσο χρόνο όσο 
και όταν πέφτει από πολύ ψηλά.” Αυτά αναφέρονται σε ένα του 
γράμμα προς το φίλο του Guidobaldo del Monte το 1602. Αυτό, όπως συνεχίζει 
ο ίδιος, αποδεικνύεται με τη χρήση εκκρεμών μήκους 4 ή 6 ποδιών. Και 
πράγματι καταφέρνει να αποδείξει, δουλεύοντας γεωμετρικά, την αλήθεια των 
παραπάνω, παρόλη τη λαθεμένη βάση από την οποία ξεκινά, διατυπώνοντας το 
(σωστό) συμπέρασμα: "Αν έχουμε έναν κατακόρυφο κύκλο και δυό 
χορδές του ΑΒ και ΓΒ , όπου το Β είναι το κατώτατο σημείο του 
κύκλου, τότε ο χρόνος καθόδου ενός σώματος είναι ο ίδιος 
ανεξάρτητα από το μήκος και την κλίση των χορδών.”
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Με τη σημερινή κινηματική το παραπάνω συμπέρασμα αποδεικνΰεται 
εύκολα, και μάλιστα αποδεικνΰεται ότι ο χρόνος καθόδου t είναι ίσος με

t (V.3)

Με την κινηματική που χρησιμοποιούσε την εποχή εκείνη ο Γαλιλαίος έπαιρνε 
για την τελική ταχύτητα υ0 του σώματος (κύταξε σχήμα V.3)

*
h A  Β

Α Β  = Sin<i) = 2R
(Υ.4α)

Αρα ο χρόνος καθόδου t ήταν

t -  2R (V.4P)

Ετσι λοιπόν και ο Γαλιλαίος έπαιρνε ότι ο χρόνος καθόδου ήταν ανεξάρτητος 
από το μήκος και την κλίση της χορδής, παρότι στηριζότανε σε λαθεμένες 
αρχές.

Την ίδια εποχή επίσης γράφει: "Πιστεύω, αν και δεν το έχω 
αποδείξει, ότι και η κάθοδος κατά μήκος των δύο τόξων του 
κατακόρυφου κύκλου διαρκεί τον ίδιο χρόνο." Ενα συμπέρασμα 
βέβαια που είναι λαθεμένο για μεγάλα τόξα. Είναι σημαντικό πάντως ότι την 
άποψη αυτή την κράτησε μέχρι τέλος, και μάλιστα την ισότητα των δυό χρόνων 
καθόδου των τόξων την συνεδύαζε με την ισότητα των χρόνων καθόδου των 
χορδών. Ετσι στο τελευταίο του βιβλίο μας λέει μέσω του Salviati: "Ως προς 
την ερώτηση κατά πόσο ένα και το ίδιο εκκρεμές κάνει τις 
ταλαντώσεις του, μεγάλες ή μικρές, όλες στον ίδιο ακριβώς 
χρόνο, θα σας πω αυτό που μου είπε ο ίδιος ο Ακαδημαϊκός μας. 
Εχει ξεκάθαρα δείξει ότι ο χρόνος καθόδου όλων των χορδών 
είναι ο ίδιος, ανεξάρτητα από το αν τα τόξα είναι 180° (δηλαδή 
ολόκληρη η διάμετρος), ή 100°, ή 60°, ή 10°, ή 2°, ή 0.5°, ή 4\ 
Εξυπακούεται φυσικά ότι όλα τα τόξα τελειώνουν στο κατώτατο 
σημείο του κύκλου." Να σημειώσουμε ότι με το όνομα "Ακαδημαϊκός” ο 
Salviati εννοεί τον ίδιο το Γαλιλαίο.

Ακόμη δε πιο σημαντικό είναι ότι στην προσπάθειά του να αποδείξει την 
αλήθεια των παραπάνω, κατάφερε τελικά να φτάσει στη σωστή διατύπωση του 
νόμου της ελεύθερης πτώσης. Πιο συγκεκριμένα καθώς ο Γαλιλαίος μελετά 
τους νόμους της κίνησης ενός σώματος στην περιφέρεια ή στις χορδές ενός
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κατακόρυφου κύκλου, κάνει την εξής παρατήρηση. Επειδή η πτ<υση κατά μήκος 
της χορδής ΓΒ διαρκεί όσο και η πτιυση κατά μήκος της χορδής ΑΒ, εάν η 
χορδή αυτή είναι πολύ μικρή, έστω η ΓΖΒ, θα έχουμε ΓΖΒ = ΓΘΒ (κύταξε 
σχήμα V.3) Ετσι, ΐ γ ζ Β  = ιΓΘΒ · Εφτασε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η πτιυση 
κατά μιά διάμετρο διαρκεί όσο και η πτιυση όταν το σιόμα ακολουθεί το τόξο 
της διαμέτρου αυτής. Βάλθηκε τότε να επαληθεύσει τη σχέση αυτή, ρίχνοντας 
κυρίως ένα σώμα από το σημείο Δ, δηλαδή το ανώτατο σημείο του κύκλου, και 
μετρώντας το χρόνο που κάνει το ίδιο σιυμα όταν κατέβει κατά μήκος της 
ημιπεριφέρειας ΔΓΒ. Η επαλήθευση στάθηκε βέβαια αδύνατη, μιάς και το 
συμπέρασμα είναι λαθεμένο. Προσπαθο)ντας στη συνέχεια να καταλάβει γιατί 
συμβαίνει αυτό και που οφείλεται η ασυμφωνία έφτασε τελικά στη σωστή 
διατύπωση του νόμου της ελεύθερης πτώσης.

Β. Το δεύτεοο στάδιο των εοευνών του Γαλιλαίου

Από το τέλος του 1603 και τις αρχές του 1604 ο Γαλιλαίος αντιλαμβάνεται 
το λάθος των πρώτων του απόψεων σχετικά με την ελεύθερη πτώση και 
αποφασίζει να βρει τη σωστή πιά διατύπωση του νόμου αυτού. Την εποχή αυτή 
αρχίζει να πειραματίζεται με μεγάλα εκκρεμή, μήκους περίπου 6 ποδιών, και 
να συγκρίνει χρόνους ελεύθερης πτώσης από ύψη h και 2h, όπως και τη σχέση 
ανάμεσα στους χρόνους αυτούς και τις περιόδους εκκρεμών με μήκη h και 2h. 
Είναι η εποχή που καταφέρνει να υπολογίσει τη σταθερά π^/8 που αναφέραμε 
παραπάνω. Τα στοιχεία αυτά, μαζί με το θεώρημα ότι η ταχύτητα σε κάθε 
σημείο ενός κεκλιμένου επιπέδου είναι η ίδια με την ταχύτητα του εφαπτόμενου 
κύκλου που αναφέραμε παραπάνω, του δείχνουν ξεκάθαρα ότι η αρχική 
αντιμετώπιση της ομαλής επιταχυνόμενης κίνησης της ελεύθερης πτώσης ήταν 
λαθεμένη και έπρεπε να βρεθεί μιά νέα. Ετσι λοιπόν περνά στο δεύτερο και 
τελικό στάδιο των ερευνών του.

Κύριο πειραματικό όργανο του σταδίου αυτού αποδεικνύεται το κεκλιμένο 
επίπεδο, το οποίο, όπως είπαμε και παραπάνω, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα 
περαπέρα βήμα στην εξέταση του τι συμβαίνει σε ένα σώμα που κινείται σε μιά 
χορδή ΑΒ ενός κατακόρυφου κύκλου. Το κεκλιμένο επίπεδο που χρησιμοποίησε, 
από εξονυχιστικές έρευνες των σημειώσεών του μιάς και στα βιβλία του δεν 
αναφέρει τίποτα γιαυτό, είχε μήκος 2000 punti και ύψος 60 punti, δηλαδή ένα 
πρότυπο μέτρο στις μονάδες του Γαλιλαίου, όπως δείχνουμε στο σχήμα V.4. 
Ετσι η κλίση του ήταν ίση με φ = 1.72°, και επομένως η επιτάχυνση που 
πετύχαινε σ' αυτό ήταν ίση με γ = 29.4cm/sec^, δηλαδή αρκετά μικρή. (Να 
σημειώσουμε ότι στην περιοχή της Πάδοβας όπου εκτέλεσε τα πειράματα του 
είναι g = 980.7 cm/sec^) Αυτό του επέτρεπε να έχει καλύτερες μετρήσεις για 
τους χρόνους που ένα κινητό κάλυπτε τα διαστήματα που τον ενδιέφεραν. Το 
επίπεδο, σύμφωνα με την περιγραφή του Γαλιλαίου, είχε ένα μικρό αυλάκι 
πάνω στο οποίο άφηνε να κυλήσει μιά μικρή μεταλλική μπάλα. Κατά μήκος 
του αυλακιού είχε σημεκοσει κάποια συγκεκριμένα σημεία που τον ενδιέφεραν. 
Για να ξέρει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια πότε η μπάλα ήταν σε καθένα
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από τα παραπάνω σημεία, είχε τοποθετήσει στα σημεία αυτά με μεγάλη 
μαεστρία ένα μηχανισμό, κάτι σαν τεντωμένες χορδές, ο οποίος αν και δεν 
ανέκοπτε καθόλου την πορεία της μπάλας όταν αυτή τον προσπερνούσε, έκανε 
έναν μικρό θόρυβο. Ετσι ταύτιζε τη στιγμή της διόδου της μπάλας από το 
σημείο που τον ενδιέφερε με τη στιγμή που άκουγε το θόρυβο.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεκλιμένου επιπέδου με το οποίο 
δούλεψε ο Γαλιλαίος

Σχήμα V.4

Και στο σημείο αυτό ερχόμαστε και πάλι αντιμέτωποι με ένα πρόβλημα που 
συναντήσαμε και προηγούμενα. Ηξερε κάτι ο Γαλιλαίος για τη σχέση s ~ t2 
πριν αρχίσει τα πειράματα του ή όχι; Ο ίδιος, χωρίς να απαντά άμεσα στο 
ερώτημα αυτό μας λέει ότι: "Η ίδια η φύση με οδήγησε στο νόμο της 
ελεύθερης πτώσης." Ο S. Drake, βουτώντας με επιμέλεια στις σημειώσεις 
του Γαλιλαίου που αφορούν στις καταγραφές πειραματικοί μετρήσεων έχει 
διατυπώσει την άποψη ότι: "Οι συγκεκριμένοι υπολογισμοί που κάνει 
δείχνουν ότι ο Γαλιλαίος δεν ήξερε τη σωστή διατύπωση του 
νόμου όταν άρχισε τις πειραματικές του μετρήσεις." (The Role of 
Music in Galileo’s Experiments) Κάτι που είναι αντίθετο με την άποψη όλων 
σχεδόν των πριν απ’ αυτόν ιστορικών, ότι δηλαδή ο Γαλιλαίος βρήκε αρχικά τον 
νόμο χρησιμοποιώντας γεωμετρία και μαθηματικά, και μετά πήγε για την 
πειραματική του επαλήθευση.
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Ο I. Β. Cohen, για παράδειγμα, θα γράψει υποστηρίζοντας την άποψη 
αυτή: "Κάνοντας μιάν ανασκόπηση της πορείας που ακολούθησε, 
είναι προφανές ότι ο Γαλιλαίος χρησιμοποίησε το πείραμα του 
κεκλιμένου επιπέδου μόνο σαν ένα είδος χοντρικού ελέγχου για 
να δει κατά πόσο οι αρχές στις οποίες είχε καταλήξει με τη 
μέθοδο της αφαίρεσης και των μαθηματικών ίσχυαν πράγματι 
στο φυσικό κόσμο. Οσο τον αφορούσε, η αλήθεια του νόμου για 
την ελεύθερη πτώση εξασφαλιζότανε από συγκεκριμένα 
παραδείγματα, από την επίκληση της απλότητας της φύσης και 
τις μαθηματικές σχέσεις των ακεραίων, και όχι απλά από μιά 
σειρά πειραμάτων και παρατηρήσεων." (The Birth of a New Physics) 
Πάντως για να αποκτήσει ο αναγνώστης μιά πλήρη εικόνα, θα δείξο\)με και 
τους δυό δρόμους που είναι πιθανόν να ακολούθησε ο Γαλιλαίος, αρχίζοντας 
από εκείνον που ξεκινά με τη θεωρητική δουλειά και στη συνέχεια πηγαίνει στο 
πείραμα, και μετά πηγαίνοντας σε εκείνον που αρχίζει με το πείραμα.

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε για την ανάλυση που θα ακολουθήσει είναι 
τα εξής. Κείμενα από τα δημοσιευμένα βιβλία του Γαλιλαίου, επιστολές προς 
διάφορους φίλους του, και ένα αδημοσίευτο χειρόγραφό του που πρόσφατα 
ανακάλυψε και ανάλυσε ο S. Drake. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ανάμεσα 
στις τρεις αυτές πηγές δεν υπάρχει πάντοτε συμφωνία και έτσι το όλο θέμα 
παραμένει ακόμη ανοιχτό.

Παίζοντας αε τις συιχυ,ετοίες και τη νεωιιετοία.

Στην προσπάθειά του ν' ανακαλύψει τη σωστή απάντηση, ο Γαλιλαίος 
στηρίζεται πάρα πολύ στη φιλοσοφική άποψη που έχει ήδη διατυπώσει ο 
Αριστοτέλης. Η φύση είναι απλή και συμμετρική. Άρα, το ίδιο πρέπει να 
ισχύει, τονίζει, και για τους νόμους της. Σε γράμματα που στέλνει σε διάφορους 
φίλους του από τις αρχές του 1604 ισχυρίζεται ότι ξέρει τη σωστή διατύπωση 
του νόμου (s ~ t2) . Πως μπορεί όμως να τους πείσει με Πυθαγόρεια και λογικά 
επιχειρήματα ότι αυτός είναι πράγματι ο νόμος; Στην προσπάθειά του αυτή ο 
Γαλιλαίος γρήγορα διαπιστώνει ότι έχει να διαλέξει ανάμεσα σε δυο 
δυνατότητες. Ή θα ισχύει υ -  s (η ταχύτητα, δηλαδή, θα είναι ανάλογη του 
διαστήματος που έχει διανυθεί) ή θα ισχύει υ -  t (η ταχύτητα, δηλαδή, θα είναι 
ανάλογη του χρόνου πτώσης). Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις υ ~ s2, υ ~ t2 
κ.λπ. αποκλείονται γιατί δεν είναι απλές. Μπορεί το επιχείρημα της 
συμμετρίας να ξεδιαλέξει τη σωστή σχέση; Δυστυχώς όχι. Γιατί και οι δυο 
περιπτώσεις κρύβουν μέσα τους μια συμμετρία.

Ο ίδιος μας λέει. Στην πρώτη περίπτωση, όταν υ -  s, βλέπουμε ότι αν όλο 
το διάστημα της πτώσης το χωρίσουμε σε η ίσα μεταξύ τους διαστήματα s0 , 
δηλαδή s = ns0, τότε αν το σώμα ξεκινήσει από την ηρεμία, στην αρχή (ή στο 
τέλος) καθενός από τα παραπάνω διαστήματα s0 η ταχύτητά του αυξάνει κατά 
τον ίδιο πάντα προσθετέο υ0 . Και αυτό δείχνει τη συμμετρία της σχέσης. Στη 
δεύτερη περίπτωση, το ίδιο πετυχαίνεται αν χωρίσουμε το χρόνο πτώσης σε η
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ίσα μεταξύ τους χρονικά διαστήματα t0, δηλαδή t = n t0. Τώρα, στην αρχή (ή 
στο τέλος) κάθε τέτοιου διαστήματος, η ταχύτητα αυξάνει και πάλι πάντα κατά 
τον ίδιο σταθερό προσθετέο υ0. Το επιχείρημα λοιπόν της συμμετρίας δεν είναι
αρκετό από μόνο του για να ξεχωρίσει τη σωστή σχέση.

Εδώ ο Γαλιλαίος βρίσκεται μπροστά σ' ένα δίλημμα. Ποια από τις δυο 
σχέσεις να διαλέξει; Στην αρχή κάνει λάθος και θεωρεί ότι θα πρέπει να ισχύει 
υ ~ s. Ισχυρίζεται, μάλιστα, ότι αυτό τον οδηγεί στο σωστό νόμο s ~ t^. Πιο 
συγκεκριμένα το 1604 έγραψε προς το φίλο του Paolo Sarpi: "Το νόμο της 
ελεύθερης πτώσης τον πήρα από την υπόθεση ότι οι ταχύτητες 
στην πτώση είναι ανάλογες της απόστασης που διανύει το σώμα 
από την ηρεμία", πράγμα βέβαια που είναι λάθος. Την άποψη αυτή 
φαίνεται δε ότι την πίστευε ο Γαλιλαίος τουλάχιστον τα επόμενα τέσσερα 
χρόνια, ενώ τα πειραματικά δεδομένα που του έδειχναν ποιά ήταν η σωστή 
σχέση είναι σίγουρο ότι τα είχε πριν γράψει το παραπάνω γράμμα. Τι 
συμβαίνει με αυτή την αντίφαση;

Στο σημείο αυτό φαίνεται ότι ο Γαλιλαίος ήρθε αντιμέτωπος με ένα 
πρόβλημα που ίσως βασάνισε και τον Αριστοτέλη (κύταξε το σχόλιο στο εδάφιο
1.8.4), Δηλαδή ονόμαζε ως "ταχύτητα" κάτι που δεν ήταν ταχύτητα, 
τουλάχιστον με την έννοια που δίνουμε σήμερα στον όρο αυτό. Ο S. Drake θα 
μας πει σχετικά με το θέμα αυτό: "Ενα θέμα που οι ιστορικοί της 
επιστήμης δεν έχουν προσέξει είναι ότι την εποχή που ο 
Γαλιλαίος άρχισε τις έρευνές του στην Κινηματική δεν υπήρχε 
ορισμός της ταχύτητας στην επιταχυνόμενη κίνηση σε σχέση με 
λόγους αποστάσεων ή χρόνων. Ο Αρχιμήδης είχε βέβαια ορίσει 
την ταχύτητα αλλά μόνο για την περίπτωση της ομαλής κίνησης. 
Ο Γαλιλαίος χρησιμοποίησε τον ορισμό αυτόν στην προσπάθειά 
του να βρει έναν ορισμό της ταχύτητας για την επιταχυνόμενη 
κίνηση, η οποία αλλάζει συνεχώς, ο οποίος θα χρησιμοποιούσε 
λόγους διαστημάτων και χρόνων Ο νόμος του M erton που 
αντικαθιστούσε συνολικές ταχύτητες με μέσες ταχύτητες δεν 
έριχνε φως στο πρόβλημα αυτών των λόγων, αλλά με πολύ 
πονηριά κατάφερνε να ξεφύγει. Οταν λοιπόν ο Γα λιλα ίος 
επιτέθηκε στο πρόβλημα της επιταχυνόμενης κίνησης δεν υπήρχε 
διαδικασία φυσικής μέτρησης της οποιασδήποτε ταχύτητας την 
οποιανδήποτε χρονική στιγμή στην κίνηση αυτή." (Galileo's discovery 
of the law of free fall)

Μ' άλλα λόγια όλοι την εποχή εκείνη συμφωνούσαν στο τι είναι 
απόσταση ή χρόνος αλλά κανένας δεν είχε δώσει τον αυστηρό ορισμό της 
ταχύτητας που θα ίσχυε σε οποιαδήποτε κίνηση, την παράγωγο του διαστήματος 
ως προς το χρόνο, δηλαδή. Ο Γαλιλαίος έπρεπε λοιπόν να το κάνει και αυτό. 
Και τότε του φάνηκε πολύ λογικό να ορίσει ως "ταχύτητα" στην ελεύθερη πτώση 
το τετράγωνο αυτού που αποκαλούμε σήμερα ταχύτητα, δηλαδή το υ^, γιατί έτσι 
νόμιζε ότι οι σχέσεις στις οποίες είχε καταλήξει γινόντουσαν πιο συμμετρικές. 
Ας δώσουμε και πάλι το λόγο στον S. Drake: "Εχει εσφαλμένα θεωρηθεί 
ότι ο Γαλιλαίος υπέθεσε λαθεμένα στην αρχή των ερευνών του ότι 
οι ταχύτητες ενός σώματος που πέφτει είναι ανάλογες της 
απόστασης. Νέα στοιχεία όμως από τις αδημοσίευτες σημειώσεις
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του δείχνουν ότι ο Γαλιλαίος ήξερε ότι αυτό που αποχαλούμε 
σήμερα ταχύτητα είναι ανάλογο του χρόνου και όχι της
απόστασης. . . . Π ι ο  συγκεκριμένα την εποχή που
γράφει το γράμμα προς το φίλο του Ρ. Sarpi ο Γαλιλαίος ήξερε 
ότι οι λόγοι των αποστάσεων που διανύει ένα σώμα από την
ηρεμία είναι ανάλογοι των τετραγώνων των ταχυτήτων, δηλαδή
sj /s 2  = Δεν ήταν όμως αρκετά σίγουρος ότι η σχέση
αυτή ήταν σωστή. Κ ι' αυτό γιατί δεν υπήρχε ακόμη τρόπος να 
μετρηθεί απευθείας η ταχύτητα σε ένα πείραμα και παραπέρα
ήταν δύσκολο να κατανοηθεί από φυσική άποψη τι εσήμαινε το 
τετράγωνό της. Ακόμη και αν η σχέση αυτή γραφόταν με τη

μορφή υ^/υ2  = V  sl/ s2 &εν φαινόταν πιθανόν να είναι σωστή. 
Πως η ταχύτητα θα προσάρμοζε την τιμή της σε μιά ποσότητα 
που αντιπροσώπευε την απόσταση που είχε ήδη διανυθεί, ώστε να 
ισχύει η σχέση αυτή; Η άλλη σχέση που είχε ο Γαλιλαίος ήταν η
sl /s2 = l l 2/t22 · Και η σχέση αυτή όμως ήταν αινιγματική, με τη 
διαφορά ότι αυτή μπορούσε να επαληθευτεί πειραματικά."
(Galileo's discovery of the law of free fall)

Γιαυτό και ο Γαλιλαίος θεώρησε σαν τη σωστή έκφραση του νόμου της 
ελεύθερης πτώσης τη σχέση Sj/S2 = V1/V2 , όπου V = υ2. Ετσι λοιπόν όταν ο 
Γαλιλαίος έγραφε προς το Sarpi οτι οι ταχύτητες είναι ανάλογες των 
αποστάσεων αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε τη σωστή σχέση για την 
επιταχυνόμενη κίνηση, αλλά ότι δεν χρησιμοποιούσε τον όρο ταχύτητα με την 
έννοια που τον χρησιμοποιούμε εμείς σήμερα. Οταν γράφει προς το Sarpi, ο 
Γαλιλαίος χρησιμοποιεί τον όρο "velocita", ο οποίος δεν θα πρέπει να έχει την 
ίδια σημασία με τον όρο "gradus velocitatis" που χρησιμοποιεί αλλού. Και αυτό 
γίνεται πιο κατανοητό όταν στο παραπάνω γράμμα σημειώνει, για να 
αποδείξει την αλήθεια των όσων λέει, ότι: "Οι εντάσεις με τις οποίες 
δυό σώματα χτυπάνε το έδαφος όταν ρίχνονται από ύψη h και 2h 
αντίστοιχα έχουν λόγο λ = 1:2"

Τώρα τι ακριβώς εννοεί ο Γαλιλαίος με τον όρο "ένταση χτυπήματος" μας 
είναι προφανώς άγνωστο. Ξέρουμε όμως από άλλα κείμενά του ότι εννοεί ή 
την ορμή ή την κινητική ενέργεια που έχει το σώμα κατά τη στιγμή της 
πρόσκρουσης. Εάν μεν εννοεί την ορμή τότε ο λόγος λ των εντάσεων δεν είναι
ίσος με 1:2 αλλά ίσος με 1:V2 , ενώ εάν εννοεί την κινητική ενέργεια ο λόγος 
λ είναι πράγματι ίσος με 1:2. Εαν είναι όμως αλήθεια το τελευταίο αυτό, τότε ο 
Γαλιλαίος με τον όρο "velocita" εννοούσε πράγματι το τετράγωνο της 
ταχύτητας υ2. Δεν θα πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι, ακριβώς επειδή στην 
έκφραση της κινητικής ενέργειας ενός σώματος υπεισέρχεται το τετράγωνο της 
ταχύτητας του, μέχρι να ξεκαθαρίσουν κάπως τα πράγματα στη μηχανική 
υπήρξαν πολλές και μακρές συζητήσεις ανάμεσα στους φυσικούς για το αν θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται η ταχύτητα ή το τετράγωνό της. Ο Leibnitz, για 
παράδειγμα, ευνοούσε η χρήση του τετράγωνου της ταχύτητας.
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Η σχέση της ομαλής επιταχυνόμενης κίνησης με την ακολουθία 
των περιττών αριθμών.

Σχήμα V.5

Είδαμε παραπάνω ότι ο Γαλιλαίος προσπάθησε με συμμετρίες και σχέσεις 
που ικανοποιούσαν την Πυθαγόρεια έννοια της αρμονίας να βρει την έκφραση 
του νόμου της ελεύθερης πτώσης. Μιά άλλη του προσπάθεια, η οποία είχε 
παρόμοια χαρακτηριστικά, ήταν αυτή που είχε σχέση με μιά ακολουθία 
αριθμών που φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στον παραπάνω νόμο. Είναι η 
ακολουθία των περιττών αριθμών 1,3,5,7.... Ο λόγος είναι ο εξής. Ας 
θεωρήσουμε ένα κινητό το οποίο κινείται επί χρόνο Τ με σταθερή επιτάχυνση γ, 
ξεκινώντας από την ηρεμία. Εστω s το διάστημα που διανύει. Ας χωρίσουμε το 
χρόνο κίνησης σε η ίσα μέρη, δηλαδή Τ = nt. Εστω sj το διάστημα που διανύει 
το κινητό το χρόνο από 0 έως t, έστω s2 το διάστημα που διανύει το χρόνο από
t έως 2t, κ.ο.κ. Χρησιμοποιώντας το ότι στην ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση σε 
ίσους χρόνους η ταχύτητα δέχεται την ίδια αύξηση, έστω υ0, όπως και τον νόμο 
του Merton, εύκολα καταλήγουμε στο ότι

# 1 ,
S1 = <ν1 >ι = ’

1 3s2 = <υ2>ί = ~ (υ0 + 2υ0)ί = ^ u G t, (ν ·5)

s3 = <υ3> 1 = 2<2νο + 3υοΗ = |  νο ι> · · ·

Οι σχέσεις αυτές ήταν γνωστές την εποχή του Γαλιλαίου, και μάλιστα τις είχε 
εισάγει ο Oresme, που τον συναντήσαμε στο Κεφάλαιο II.
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Ο Γαλιλαίος μάλιστα ήξερε παραπέρα ότι, στην ομαλή επιταχυνόμενη 
κίνηση στην οποίαν το κινητό ξεκινά από την ηρεμία, σε κάθε χρονική διάρκεια 
ίση με t έχουμε όχι μόνον ίσες αυξήσεις στην ταχύτητα, ίσες με υ0 , αλλά ίσες 
αυξήσεις και στα διαστήματα, έστω ίσες με s0. Δηλαδή αν sj = s0, τότε S2 = 
S1 + so, = 2s0> S3 = S2 + s0 = 3s0 κ.ο.κ. (κύτταξε σχήμα V.5) Τότε 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι

£2 _  3 S_ L  _ 5
s i  = 1 ’ s2 = 3 ’ * ' · *

Δηλαδή οι διαδοχικοί λόγοι των διαστημάτων sj, S2 . S3 , . . . είναι ίσοι με 
τους διαδοχικούς λόγους της σειράς των περιττών αριθμών. Παραπέρα, ισχύει

ί ΐ  _ S1 + s2 _ S1 + s2 + s3 
s2 "  s3 + s4 “  s4 + s 5 + s6

-  . ( V . 6 )
3

Την ίδια ακριβώς ιδιότητα έχει η σειρά των περιττών αριθμών 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13, 15. . . .  Για παράδειγμα

1_ 1 + 3 1 + 3 + 5
3 = 5 + 7 = 7 + 9 + 11

Δηλαδή, ο λόγος των δυό πρώτων αριθμών της σειράς είναι ίσος με το λόγο του 
αθροίσματος των δυό πρώτων προς το άθροισμα των δυό επομένων, και γενικά 
ίσος με το λόγο του αθροίσματος των η πρώτων όρων της σειράς προς το 
άθροισμα των η επομένων όρων. Επιπλέον η σειρά των περιττών αριθμών 
είναι η μόνη που ικανοποιεί την ιδιότητα αυτή, όπως ο ίδιος ο Γαλιλαίος 
επεσήμανε το 1615. "Από όσο ξέρω κανένας δεν έχει αποδείξει μέχρι 
σήμερα ότι οι αποστάσεις που διανύονται σε ίσα χρονικά 
διαστήματα από ένα σώμα που ξεκινά από την ηρεμία και πέφτει 
ελεύθερο έχουν η μιά προς την άλλη τον ίδιο λόγο που έχουν και 
οι περιττοί αριθμοί, ξεκινώντας από τη μονάδα." Στο σημείο αυτό ο 
Γαλιλαίος αισθάνεται πολύ ικανοποιημένος, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά·. Το Πυθαγόρειο σύνδρομο ξυπνά μέσα του. Βλέπει ότι ο νόμος που 
ανακάλυψε δεν είναι τυχαίος. Πίσω του κρύβεται μια συμμετρία, ένα παίξιμο 
με τους αριθμούς, ακριβώς όπως θα το ήθελε ο Πυθαγόρας, και όπως, 
άλλωστε, πίστευαν οι περισσότεροι ότι θα πρέπει να ισχύει.
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θ α  πρέπει να σημειώσουμε ότι η παραπάνω ιδιότητα από μόνη της ήταν 
ικανή να οδηγήσει το Γαλιλαίο στην ανακάλυψη του νόμου της ελεύθερης 
πτώσης, όπως έκανε αρκετά χρόνια αργότερα ο Ολλανδός φυσικός Christiaan 
Huygens. Ο Huygens διαπίστωσε ότι τα διαστήματα του σχήματος V.5 
συνδέονται με τη σχέση (σημειώστε ότι τα διαστήματα S1.S2 .S 3 , · · · 
διανύονται σε ίσους χρόνους t)

! l  _ L . si + s2 (2n2
s 2 3 S1 "  4  ”  t 2

£2 _ 3_ :  S1 + S2 -t- s 3 _ ( 3 t ) 2

” 5 n S1 + s 2 “  (2 t ) 2

Εβγαλε λοιπόν αμέσως το συμπέρασμα ότι το διάστημα που διανύει ένα κινητό 
σε μιά ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση είναι ανάλογο του τετραγώνου του χρόνου. 
Πάντως δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε η ανακάλυψη της σχέσης που έχει η ομαλή 
επιταχυνομένη κίνηση με τους περιττούς αριθμούς από άλλες προσπάθειες και 
από ποιές. Ισως όλες οι προσπάθειες και ανακαλύψεις του Γαλιλαίου να 
μπλέχτηκαν μεταξύ τους στην πορεία του προς τον τελικό στόχο.

Σε μιά κάπως πρόσφατη πάντως δημοσίευσή του, ο S. Drake αναφέρεται 
σε ένα χειρόγραφο του Γαλιλαίου που ανακάλυψε τελείως τυχαία στη θάλασσα 
των σημειώσεων του και το οποίο (ραίνεται ότι είναι το πρώτο που καταγράφει 
τη μη πειραματική προσπάθεια του Γαλιλαίου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
της ομαλής επιταχυνόμενης κίνησης. Το χειρόγραφο αυτό, μεταφρασμένο στα 
Ελληνικά, δείχνεται στο σχήμα V.6 . Πάντως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι, με 
την επιφύλαξη που μπορεί να έχει κάποιος για έναν "αποταμιευτή σημειώσεων" 
σε σχέση με το κατά πόσο μερικές από τις σημειώσεις του αυτές δεν είναι παρά 
"υπολογιστικά παιχνίδια" που δεν παίζουν κανένα σημαντικό ρόλο στην 
ανακάλυψη κάποιου νόμου, το παραπάνω χειρόγραφο (μαζί με την εξήγηση 
που δίνει ο Drake ) μάλλον περιπλέκει παρά ξεδιαλύνει την κατάσταση.

Πριν δούμε κάποιες λεπτομέρειες από το χειρόγραφο του σχήματος V.6 
να πούμε τα εξής. Το τι σήμαινε ταχύτητα στην επιταχυνόμενη κίνηση, όπως 
είπαμε και παραπάνω, δεν ήταν τελείως ξεκαθαρισμένο. (Υπενθυμίζουμε ότι ο 
νόμος υ = γί που ορίζει σήμερα τη στιγμιαία ταχύτητα του κινητού κάθε χρονική 
στιγμή ήταν το ζητούμενο). Ετσι με τον όρο ταχύτητα άλλοι εννοούσαν τη μέση 
ταχύτητα <υ> του κινητού, άλλοι την τελική του ταχύτητα υτ , και άλλοι 
τις"μονάδες της ταχύτητας” υ ^  j  που είχε συνολικά κερδίσει το κινητό κατά τη 
διάρκεια της κίνησής του. Στο παραπάνω, χειρόγραφο μάλιστα ο Γαλιλαίος
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χρησιμοποιεί τον τελευταίον αυτόν ορισμό. Το τι σήμαινε αυτό θα μας το 
εξηγήσει ο S. Drake: "Από την εποχή του μεσαίωνα έως και την 
εποχή του Γαλιλαίου ο συνηθισμένος τρόπος αντιμετώπισης της 
επιτάχυνσης στην ελεύθερη πτώση ήταν να την θεωρούν ότι 
οφειλότανε σε μιά σειρά από μικρές και απότομες ωθήσεις που 
αύξαιναν κατά το ίδιο ποσοστό την ταχύτητα, κάτι σαν τα 
σημερινά κβαντικά πηδήματα δηλαδή. Ο λόγος γιαυτή την 
παράδοση οφειλότανε στο ότι οι πρώτοι φυσικοί 
ενδιαφερόντουσαν κατά κύριο λόγο για αιτιακές εξηγήσεις. 
Αυξήσεις της ταχύτητας από προστιθέμενες ωθήσεις έδιναν μιά 
ικανοποιητική αιτία για τη συνεχή επιτάχυνση, αλλά κάθε 
αληθινά συνεχής αλλαγή της ταχύτητας έμοιαζε να μην έχει μιά 
και μοναδική αιτία, αντίθετα με τις αρχές που είχε θέσει ο 
Αριστοτέλης. (Ηταν λογικό για τους πρώτους φυσικούς να 
μελετούν την αλλαγή, αλλά όχι την αλλαγή της αλλαγής.) Οταν ο 
Γαλιλαίος άρχισε την ερευνά του για τα μαθηματικά της 
επιταχυνόμενης κίνησης, υπέθεσε πανομοιότυπες διαδοχικές 
αυξήσεις της ταχύτητας και έφτιαχνε την "ταχύτητα" ενός 
κ ινητού που ξεκίνα από την ακινησία προσθέτοντας 
διαφορετικούς "βαθμούς ταχύτητας". (Galileo's discovery of the law of 
free fall)

To μεγάλο πρόβλημα βέβαια για όλους ήταν πότε το κινητό έπαιρνε τις 
παραπάνω ωθήσεις στην ταχύτητά του. Κάθε ίσο χρόνο t0 ή κάθε ίσο διάστημα 
s0; Στα προηγούμενα είπαμε ότι ο Γαλιλαίος στην αρχή προβληματίστηκε κατά 
πόσο η ταχύτητα ενός κινητού αύξαινε κατά το ίδιο ποσό κάθε φορά που 
περνούσε ο ίδιος χρόνος t0  ή κάθε φορά που το κινητό διάνυε το ίδιο διάστημα 
s0 . Στο χειρόγραφο του σχήματος V.6 φαίνεται να επιλέγει τη δεύτερη εκδοχή, 
που βέβαια είναι λαθεμένη, αν και από τις συντομογραμμένες σημειώσεις ενός 
επιστήμονα δεν μπορείς να βγάζεις πάντοτε σίγουρα συμπεράσματα για τις 
ενδόμυχες σκέψεις του. Ετσι λοιπόν ένα κινητό που διανύει μιάν απόσταση 4 
μιλίων κερδίζει μιά "μονάδα ταχύτητας" σε κάθε μίλι. Δηλαδή έχει μιά μονάδα 
ταχύτητας στο πρώτο μίλι, δυό μονάδες στο δεύτερο μίλι, τρεις στο τρίτο μίλι 
και τέσσερις στο τέταρτο. Συνολικά λοιπόν όλες οι μονάδες ταχύτητας που 
κέρδισε το κινητό είναι 1 + 2 + 3 + 4 = 10. Τον αριθμόν αυτόν ο Γαλιλαίος δεν 
τον θεωρούσε ότι ήταν η ταχύτητα υ του κινητού όπως την ορίζουμε σήμερα, 
αλλά κάτι που αντιπροσώπευε την ποσότητα αυτή. Βέβαια ο παραπάνω 
αριθμός είναι διαφορετικός και από την μέση ταχύτητα <υ> του κινητού και 
από την τελική του ταχύτητα υτ που έχει στο τέλος της διαδρομής του. 
Θεωρούσε πάντως ότι η τελική ταχύτητα υτ του κινητού ήταν ανάλογη των 
μονάδων ταχύτητας υ ^ τ  που κέρδισε το κινητό στην κίνησή του, δηλαδή υτ ~
υΜΤ·
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To χειρόγραφο του Γαλιλαίου που αναφέρεται στην προσπάθεια 
του να βρει ένα νόμο για την ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση, 
μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Πρέπει να γράφτηκε πριν από το 
1604.  *

Σχήμα V.6
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Ας έρθουμε τώρα και στα όσα υπάρχουν στο χειρόγραφο του σχήματος V.6 
Το πρόβλημα που διατυποονει εκεί ο Γαλιλαίος είναι το εξής. Ας υποθέσουμε 
ότι έχουμε ένα κινητό που διανύει μιάν απόσταση ΑΒ ίση με 4 μίλια σε χρονικό 
διάστημα 4 ωρών. (Τα νούμερα δεν ξέρουμε αν είναι τυχαία) Η ταχύτητα του 
κινητού αυτού θα είναι ίση με 10 μονάδες, όπως είδαμε παραπάνω, χωρίζοντας 
την απόσταση ΑΒ σε τέσσερα ίσα μέρη. Υποθέτει δε ότι στο τμήμα ΑΣ| το 
κινητό (που ξεκίνησε από την ηρεμία) κερδίζει 1 μονάδα ταχύτητας, στο τμήμα 
Σ]Σ2 κερδίζει 1 επιπλέον μονάδα ταχύτητας κ.ο.κ. Ετσι τελικά αποκτά 1 + 2 + 
3 + 4 = 10 μονάδες ταχύτητας. Μετά από αυτά ο Γαλιλαίος διερωτάται: Το 
ίδιο κινητό μιάν απόσταση AC ίση με 9 μίλια και αποκτιόντας 15 μονάδες 
ταχύτητας (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15) σε πόση ώρα θα την διανύσει; Μήπως σε 5 
(;) ώρες; (Το ερωτηματικό δίπλα στο 5 είναι του ίδιου του Γαλιλαίου)

Στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε τα εξής:
1. Από τα παραπάνω νούμερα φαίνεται ότι την εποχή που γράφονται ο 

Γαλιλαίος δεν έχει έναν ξεκάθαρο ορισμό της ταχύτητας ενός κινητού, αλλά 
αγνοεί επίσης και τη σωστή σχέση στην ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση.

2. Ακόμη όμως και χωρίς τα δυό αυτά στοιχεία έχει έναν νόμο να βρίσκει τις 
ταχύτητες των κινητών (ή τουλάχιστον αυτό που ονόμαζε ταχύτητες) . Είναι 
εντυπωσιακό όμως ότι στο παραπάνω χειρόγραφο ούτε τον νόμο αυτόν τον 
χρησιμοποιεί σωστά. Και αυτό γιατί στις δυό παραπάνω διατυπώσεις υπάρχει 
μιά αντίφαση. Το σωστό θα ήταν, εφόσον η ταχύτητα στο σημείο C είναι ίση με 
15 μονάδες, η απόσταση AC να είναι ίση με 5 μίλια και όχι με 9 μίλια που 
παίρνει ο Γαλιλαίος. Πως κάνει ένα τόσο σημαντικό λάθος;

3. Σημειώστε ότι τόσο η απόσταση ΑΒ όσο και η απόσταση AC είναι 
τετράγωνα κάποιων'αριθμών, και μάλιστα δυό διαδοχικών αριθμών, του 2 και 
του 3. Πόσο τυχαίο όμως είναι αυτό; Μήπως ο Γαλιλαίος ξέροντας τη σημασία 
της ακολουθίας των περιττών αριθμών 1,3,5... από τα γραφτά του Oresme 
έφτασε, όπως και ο Huygens αργότερα, σε μιά σχέση της μορφής (s |/S2 > =
(2/3)2 για δυό διαστήματα που διανύονται σε χρόνους 2 και 3 ωρών και ταύτισε 
(εσφαλμένα) το S] με το 4 και το S2 με το 9 μη γνωρίζοντας ότι τα νούμερα 2 
και 3 αναφέρονται σε χρόνους;

Αντίθετα όμως με τα παραπάνω ο S. Drake ισχυρίζεται ότι: "Τελείως 
συμπτωματικά οι δυό αποστάσεις στην αρχική αντιμετώπιση του 
Γα λιλα ίο υ  ήταν τα τετράγωνα κάποιων αριθμών. Εάν ο 
Γαλιλαίος είχε κάποια ιδέα για ένα νόμο που περιείχε τετράγωνα 
και τετραγωνικές ρίζες θα έβαζε απευθείας τους αριθμούς 2 και 
3 είτε για τις ταχύτητες είτε για τους χρόνους.
Πιστεύω ότι ανακάλυψε την τετραγωνική σχέση από την μελέτη 
του για συμμετρικούς λόγους στο παραπάνω χειρόγραφο και την 
επιβεβαίωσε αργότερα με το πείραμα." (Galileo's discovery of the law 
of free fall)

4. Πολύ πιθανόν ο Γαλιλαίος ξέροντας ότι για να βρει την ταχύτητα στο 
σημείο C πρέπει να προσθέσει 5 μονάδες ταχύτητας στην ταχύτητα που είχε το 
κινητό στο σημείο Β να έκανε λάθος και να πρόσθεσε και 5 μίλια στα 4 που είχε 
διανύσει το κινητό. Μπορεί όμως ένας άνθρωπος της δικής του στάθμης να 
έκανε ένα τόσο σημαντικό λάθος και ακόμη και αν το έκανε στην αρχή να μην
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το ανακαλύψει στη συνέχεια; Ο S. Drake θα πει και για το θέμα αυτό: "Εάν 
το λάθος αυτό το είχε ανακαλύψει και το διόρθωνε θα έφτανε 
στην άχρηστη σχέση "4 μίλια σε 4 ώρες με 10 μονάδες ταχύτητας 
και 5 μίλια σε 5 ώρες με 15 μονάδες ταχύτητας". Μιά τέτοια 
σχέση θα είχε εξισώσει τους λόγους των αποστάσεων και των 
χρόνων χωρίς να του ανακαλύπτει τη βασική ιδέα της 
επιταχυνόμενης κίνησης και δεν θα του έλεγε τίποτα για λόγους 
ταχυτήτων. . . Τ ο  ολίσθημά του ήταν από απροσεξία αλλά
δεν ήταν ζωτικής σημασίας. Οπως παρατήρησε και ο James 
Joyce, ένας μεγαλοφυής επιστήμονας δεν κάνει ποτέ του λάθη. 
Οι απροσεξίες του ανοίγουν τις πύλες νέων ανακαλύψεων.”

Για να δει στη συνέχεια ο Γαλιλαίος κατά πόσο ο χρόνος των πέντε ωρών 
ισχύει για την απόσταση των 9 μιλίων εργάζεται ως εξής. Θεωρεί το κινητό να 
διανύει την απόσταση των αρχικών 4 μιλίων όχι σε 4 αλλά σε 6 ώρες, 
αποκτώντας και πάλι ταχύτητα 10 μονάδων. Εάν το ίδιο κινητό έπρεπε να 
διανύσει την ίδια απόσταση σε 4 ώρες, τότε προφανούς θα είχε μεγαλύτερη 
επιτάχυνση και επομένως θα αποκτούσε και μεγαλύτερη ταχύτητα. Πόση θα 
ήταν η νέα του ταχύτητα; Με την υπόθεση ότι η τελική ταχύτητα υτ του κινητού
είναι ανάλογη της "ταχύτητας" υ ^  j  (= W) όπως την όριζε ο Γαλιλαίος, έστω 
υτ = kW, ο νόμος του Merton δίνει

4 6λ0 + 1 0 k
4λ0 + x k  

2 (V.7)

όπου λ μιά σταθερά για να ισχύει ο νόμος του Merton στις μονάδες του χρόνου 
και της απόστασης που χρησιμοποιούσε ο Γαλιλαίος. Από τη σχέση αυτή 
παίρνουμε x =15.

Αρα, συμπεραίνει ο Γαλιλαίος, το τελευταίο αυτό κινητό θα διανύσει τα 8 
μίλια, αποκτώντας ταχύτητα 15 μονάδων, σε 8 ώρες. Ετσι η υπόθεση των 5 
ωρών για ένα κινητό που αποκτά ταχύτητα 15 μονάδων και είναι υποχρεωμένο 
να καλύψει μιάν απόσταση 9 μιλίων είναι λαθεμένη. Πως μπορεί όμως να βρει 
τον πραγματικό αριθμό των ωρών που χρειάζεται το τελευταίο αυτό κινητό; Σαν 
πιστός οπαδός του Πυθαγόρα δεν έχει παρά να αναζητήσει τη λύση στις 
συμμετρικές σχέσεις των λόγων των αριθμών και τη γεωμετρία.

Τραβά τότε μιά κάθετη γραμμή που πάνω της τοποθετεί τα γράμματα a, b, 
c έτσι που το διάστημα ab να αντιστοιχεί στην απόσταση των 4 μιλίων (την έχει 
μάλιστα χωρίσει σε 4 ίσα μέρη) και το διάστημα ac στην απόσταση των 9 
μιλίων. Στη συνέχεια τοποθετεί πάνω στην ίδια ευθεία ένα τέταρτο γράμμα, το 
d, ανάμεσα στα b και c, έτσι που ο λόγος ab/ad να είναι ίσος με 4/6. Γιατί 
διαλέγει σε τόση απόσταση το σημείο d; Ψάχνοντας να βρει συμμετρικούς 
"λόγους με τα διάφορα νούμερα που υπάρχουν στο πρόβλημά του και τα οποία 
κάθε άλλο παρά του εξασφαλίζουν κάτι τέτοιο μέχρι εκείνη τη στιγμή, το σημείο 
d έρχεται να δράσει καταλυτικά σ’ αυτή του την προσπάθεια, μιάς και είναι ο 
γεωμετρικός μέσος των αποστάσεων ab και ac. (Υπενθυμίζουμε ότι ο 
γεωμετρικός μέσος c δυό αριθμών cj και C2 ορίζεται από τη σχέση = C] C2 .)
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Εχοντας διαλέξει ο Γαλιλαίος (κατά τύχη;) τις αποστάσεις ab και ac Ισες 
αντίστοιχα με 4 και 9 μίλια, δηλαδή ίσες με τα τετράγωνα κάποιων αριθμών, ο 
γεωμετρικός μέσος τους είναι η απόσταση ad, ίση με ad = (4 x 9)1/2 = 6. Ετσι 
λοιπόν η εισαγωγή του σημείου d του δίνει κάποια συμμετρία στους λόγους των 
αποστάσεων ab και ac και συγκεκριμένα ισχύει

( a b )  ( a d )  , 4 6_ 2
(ad) = (ac) η ρ = 6 = 9 = 3 (V.8)

Iίι

Μήπως η παραπάνω αναλογία του λύνει και το πρόβλημα του χρόνου; 
Ψάχνοντας ο Γαλιλαίος να βρει μιά σχέση που θα συνέδεε λόγους αποστάσεων 
και χρόνους παρατήρησε ότι ο λόγος των ταχυτήτων που είχε το κινητό 
διανύοντας τις αποστάσεις ab και ac ήταν και αυτός ίσος με ρ = 10/15 = 2/3. 
Αρα λοιπόν οι αναλογίες με την εισαγωγή του σημείου d γραφόντουσαν ως εξής

( a b )  _  (a d )  w  1 . ( a d ) 2
(ad) “  (ac) "  W 2 η (ac)2

W  x2

w 22

Αρα

(a d )2
W  | 2

W 2 2
(ac)2 (ac) (ab)

ή

( a b )  W t 2 
(ac) "  w 22

(V.9)

Σημειώστε ότι με τη σημερινή φυσική για ένα σώμα που πέφτει ελεύθερα και 
διανύει δυο αποστάσεις sj και s2 τέτοιες που s j/s2 = 4/9, οι τελικές του 
ταχύτητες έχουν λόγο :

)) Ί

Μ
« 2

2 W j_
3 = W 2 (V.10)

Αρα η αναλογία ισχύει και με τη σημερινή φυσική. Εάν όλα ήταν τυχαία, 
τότε αν ο Γαλιλαίος είχε αρχίσει με δυό άλλες αποστάσεις (ακόμη και

ι
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τετράγωνα δυό αριθμών) έστω τις ab = 9 και ac = 16 , ο γεωμετρικός μέσος 
τους είναι ίσος με ad = 12 και ο λόγος των "ταχυτήτων " τους είναι ίσος με 
15/21, διαφορετικός δηλαδή από το λόγο ρ = 9/12 = 12/16. Αρα ή ήταν πολύ 
τυχερός ή συνέβαινε κάτι άλλο.

Εχοντας αποκτήσει τη σχέση (V. 10) ο Γαλιλαίος φέρνει τότε μιά κάθετο στην 
ac στο σημείο b και το μήκος της be το θέτει ίσο με το διπλάσιο της ταχύτητας 
του κινητού όταν διανύει την απόσταση ab, δηλαδή be = 20. (Υπενθυμίζουμε 
ότι ο Γαλιλαίος θεωρούσε ότι υτ -  XV.) Ταυτόχρονα φέρνει και τη γραμμή ae. 
Αν φέρει τώρα μιά κάθετο στην ac στο c και το μήκος της cf αντιπροσωπεύει την 
ταχύτητα του κινητού όταν διανύει την απόσταση ac (στην πραγματικότητα cf = 
30) που θα βρίσκεται το σημείο f; Πάνω στην ευθεία ae ; Οχι, η σχέση (V.10) 
του δείχνει ότι τα σημεία a, e, και f βρίσκονται πάνω σε μιά παραβολή, πράγμα 
που το σημειώνει κιόλας. Του έδειχνε η σχέση (V.10) κάτι και για τους λόγους 
των χρόνων t]/t2 που χρειαζόταν το κινητό για να διανύσει τις αποστάσεις ab 
και ac; Χωρίς vcf δώσει μιάν ακριβή έννοια στην "ταχύτητα" του κινητού, 
προφανώς όχι. Ομως στο χειρόγραφο του ο Γαλιλαίος (από έμπνευση;) θεωρεί 
ότι αν ο χρόνος tj είναι 4 ώρες (και επομένως μπορεί και αυτός να 
αντιπροσωπευτεί από την απόσταση ab) τότε ο χρόνος t2 αντιπροσωπεύεται από 
την απόσταση ad, δηλαδή θα είναι ίσος με 6 ώρες. Γιατί κάνει αυτή την ταύτιση 
πάντως δεν είναι άμεσα προφανές. Κάτι τέτοιο όμως του εξασφαλίζει ότι

( a b )  _
(ac) t22

(V .ll)

δηλαδή το σωστό νόμο της ελεύθερης πτώσης.
Ο S. Drake υπερασπιζόμενος την εξήγηση που δίνει ο ίδιος και την οποίαν 

παρουσιάσαμε πιοπάνω θα πεί: "Μην ψάχνετε να βρείτε λογική στην 
προηγούμενη ανάλυση. Σ ’ αυτήν υπάρχει μόνο η λογική της 
ανακάλυψης. Ο Γ α λ ιλ α ίο ς  αντιλήφθηκε ότι αυτός ο 
διακανονισμός των αριθμών του έδινε κάποιους συμμετρικούς 
λόγους και αυτό ήταν η απαραίτητη πρώτη κίνηση. Κατά πόσο ο 
νόμος που ανακάλυψε ήταν σωστός και συμφωνούσε με την 
παρατήρηση το άφησε για αργότερα. Και,  όπως ο ίδιος 
παρατήρησε, στάθηκε τυχερός. . . . Τόσες πολλές τυχερές
συμπτώσεις ίσως να σας κάνουν να αμφιβάλετε. Το μόνο που 
μπορώ να πω είναι ότι παρά το ότι προσπάθησα δεν μπόρεσα να 
βρώ άλλη καλύτερη εξήγηση (ούτε καν άλλη εξήγηση) για όσα ο 
Γαλιλαίος γράφει στο παραπάνω χειρόγραφο."

Ισως το πιο σωστό θα ήταν να υποθέσουμε ότι το παραπάνω χειρόγραφο 
δεν λέει όλη την αλήθεια για το πως ο Γαλιλαίος άρχισε τη δουλειά του πάνω 
στην ελεύθερη πτώση. Ποιος ξέρει; Μπορεί κάποιο άλλο χειρόγραφο 
(σημαντικός κρίκος για την ανακάλυψη της πραγματικής αλήθειας) να 
κατέληξε μετά την επέμβαση του ανιψιού του Κοσμά ή κάποιου άλλου σε ένα
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μπακάλικο. Και κάποιος ανύποπτος πελάτης εκείνης της εποχής να τύλιξε τα 
ψώνια του σε έναν ανεκτίμητο θησαυρό, που άξιζε περισσότερο και από τα 
ψώνια όλης του της ζωής.

Τελικά, λοιπόν, όπως είπαμε και προηγούμενα, από όλα τα παραπάνω 
είναι αρκετά δύσκολο να καταλήξει κανένας σε μιά καθαρή εικόνα τόσο για την 
αρχή της πορείας του Γαλιλαίου, όσο και για τα ενδιάμεσα βήματά του. Πολύ 
πιθανόν οι αφετηρίες να ήταν πολλές και όχι μόνο μία. Οπως είναι εξίσου 
πολύ πιθανόν να είχε την επαλήθευση του νόμου από πολλές και πάλι πηγές 
και όχι μόνο από μία.

Η πειοαιιατική επαλήθευση του νόαου

Οπως είπαμε και προηγούμενα, όμως, ενδέχεται ο Γαλιλαίος να ξεκίνησε 
κάνοντας πρώτα πειράματα στο κεκλιμένο επίπεδο και μετά να είδε ποιος είναι 
πραγματικά ο νόμος που έψαχνε να βρει. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε τι 
υπάρχει γύρω από τις πειραματικές του προσπάθειες. Το πρώτο πείραμα, τα 
αποτελέσματα του οποίου είναι καταγραμμένα από τον ίδιο το Γαλιλαίο, έγινε 
μάλλον το 1604. Τα αποτελέσματα αυτά, αντιγραμμένα από τις σημειώσεις του 
ίδιου του Γαλιλαίου, δείχνονται στο σχήμα V.7.

Οι αριθμοί που υπάρχουν στην τρίτη στήλη πάνω αριστερά 
αντιπροσωπεύουν ικανοποιητικά τις αποστάσεις από το σημείο εκκίνησης που 
διανύει ένα κινητό που κυλά σε ένα κεκλιμένο επίπεδο στο τέλος οκτώ ίσων 
χρόνων. Η πρώτη στήλη γράφτηκε μάλλον αρκετά αργότερα από τον ίδιο το 
Γαλιλαίο με διαφορετική πένα και μελάνι. Οι υπολογισμοί στο κέντρο του 
χειρόγραφου δείχνουν με ποιόν τρόπο ο Γαλιλαίος μέτρησε τις αποστάσεις. 
Επειδή το μέτρο που είχε ήταν διαιρεμένο σε 60 υποδιαιρέσεις (punti) για 
να βρει την απόσταση σε punti πολλαπλασιάζει το 60 επί έναν αριθμόν (πόσες 
φορές χωράει δηλαδή το μέτρο του στην απόσταση που ψάχνει να βρει) και 
στη συνέχεια προσθέτει στο αποτέλεσμα έναν αριθμό μικρότερο του 60, που 
είναι το υπόλοιπο που μένει σε punti. Επάνω δεξιά υπάρχει ένα γεωμετρικό 
σχήμα και κάτω απ' αυτό η ακολουθία των 8 πρώτων περιττών αριθμών από το 
1 έως το 15. Υπάρχει επίσης και η ακολουθία των εναλλάξ 6 πρώτων περιττών 
αριθμών 1, 5, 9, 13, 17, 21 που όμως ο Γαλιλαίος την έσβησε. Ισως 
αντιπροσώπευε κάποια έμπνευση που δεν του βγήκε σωστή. Ισως, για 
παράδειγμα, πίστευε ότι οι ίσων χρόνων αποστάσεις sj, S2 , S3 , . . .  σε ένα 
πείραμα ελεύθερης πτώσης συνδέονται με τη σχέση S2 = 5xsj, S 3  = 9xsj, κ.ο.κ. 
Προσέξτε ότι αυτή η σχέση ενώ για τα πρώτα διαστήματα είναι κάπως καλή, 
μετά χαλάει.
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To  χειρόγραφο του Γαλιλαίου oto οποίο καταγράφονται τα 
αποτελέσματα των πειραματικών του μετρήσεων.

Σχήμα V.7
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2000 punti

T o  κεκλιμένο επίπεδο στο οποίο ο Γαλιλαίος απόκτησε τα 
πειραματικά δεδομένα για τον νόμο της ελεύθερης πτώσης.

Σχήμα V.8

Οι καταγραφές του πειράματος αυτού δείχνουν ότι ο Γαλιλαίος μπορεί να 
δούλεψε με τους εξής δυό πιθανούς τρόπους. Σύμφωνα με τον πρώτο διάλεξε 
(τυχαία;) μιά απόσταση ΑΒ ίση με 33 punti, όπως δείχνει το σχήμα V.8 , και 
μέτρησε το χρόνο t j που έκανε η μπάλα να την διανύσει στο κεκλιμένο επίπεδο. 
Το χρόνο αυτό τον θεώρησε σαν την μονάδα μέτρησης του χρόνου. Στη συνέχεια 
ρίχνοντας τη μπάλα από διάφορα σημεία πάνω από το Β, βρήκε ένα σημείο Γ 
για το οποίο ο χρόνος καθόδου της μπάλας ήταν διπλάσιος του tj, δηλαδή ήταν 
2 μονάδες χρόνου. Μέτρησε την απόσταση ΓΑ και την βρήκε ίση με 130 punti. 
Στη συνέχεια βρήκε ένα άλλο σημείο Δ, τέτοιο ώστε η απόσταση ΔΑ να 
διανύεται από την μπάλα σε 3 μονάδες χρόνου. Την απόσταση ΔΑ την βρήκε 
ίση με 298 punti κ,ο.κ.

Θα μπορούσε όμως να διαλέξει και ένα δεύτερο τρόπο δουλειάς, τον εξής. 
Αρχισε ρίχνοντας την μπάλα από το ανώτερο σημείο του κεκλιμένου επιπέδου 
που τον αφορούσε και χώριζε το χρόνο καθόδου σε οχτώ ίσα μέρη. Μετά 
σημείωνε την απόσταση που βρισκόταν η μπάλα σε κάθε ένα μέρος του χρόνου. 
Η διαδικασία αυτή, αν ο Γαλιλαίος είχε ένα μηχανισμό που όπως είπαμε του 
έδειχνε ακουστικά που βρισκόταν η μπάλα πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο, ήταν 
σχετικά εύκολη. Σημειώστε ότι στο χειρόγραφό του οι αποστάσεις είναι 
πραγματικές, δηλαδή αντιπροσωπεύουν αποστάσεις που πράγματι μετρήθηκαν
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από τον ίδιο το Γαλιλαίο και όχι θεωρητικά νούμερα, γιατί ενώ στη δεύτερη 
περίπτωση θα έπρεπε να είναι όλες τους της μορφής 33x2^, 33x3^, 33x4^, 
κ.ο.κ, οι αποστάσεις που καταγράφει ο Γαλιλαίος διαφέρουν από τις 
παραπάνω.

Η  συνάρτηση s = s(t) για το διάστημα που διανύει ένα σώμα με 
την πάροδο του χρόνου, καθώς κατεβαίνει ένα κεκλιμένο 
επίπεδο, σύμφωνα με τα πειραματικά αποτελέσματα του 
Γα λιλα ίο υ.

Σχήμα V.9

Είναι λογικό λοιπόν να υποθέσει κανένας ότι όταν ο Γαλιλαίος κάνει το 
συγκεκριμένο πείραμα δεν ξέρει τον νόμο της ελεύθερης πτώσης, διαφορετικά η 
πορεία του θα ήταν αντίστροφη. Θα έριχνε την μπάλα από γνωστές 
αποστάσεις και θα μετρούσε το χρόνο καθόδου. Προσέξτε επίσης ότι πλάι από 
τέσσερις αποστάσεις υπάρχουν τα σημεία + ή - (δυό φορές το καθένα). Πολύ 
πιθανόν ο Γαλιλαίος θέλοντας να είναι όσο το δυνατόν πιό συνεπής με τις 
μετρήσεις του να έκανε ένα τελικό τεστ και να διαπίστωσε ότι τελικά ο χρόνος 
που διανύεται η απόσταση των 130 punti, για παράδειγμα, δεν ήταν ακριβώς 
διπλάσιος του χρόνου που διανυόταν η απόσταση των 33 punti. Ετσι έβαλε το 
σημείο - πλάι στην απόσταση αυτή, δείχνοντας ότι ο χρόνος ήταν μικρότερος, 
κλπ.
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A a

Σχεδίασμα του ίδιου του Γαλιλαίου για την διατύπωση του 
νόμου της ελεύθερης πτώσης. Σύμφωνα με όσα μας λέει: "Εστω 
ότι ο χρόνος αρχίζει κάποια στιγμή Α  και παριστάνεται από την 
ευθεία ΑΒ, στην οποίαν παίρνουμε δυό τυχαία διαστήματα A D  
και Α Ε .  Εστω ότι η ευθεία HI  παριστά την απόσταση που διανύει 
ένα σώμα που ξεκινά από την ηρεμία από το Η και πέφτει με 
ομαλή επιτάχυνση. Εάν το H L  αντιπροσωπεύει το διάστημα που 
διανύεται στο χρόνο A D  και Η Μ  το διάστημα που διανύεται στο 
χρόνο ΑΕ,  τότε ο λόγος των διαστημάτων Μ Η  και L H  είναι 
ίσος με το λόγο των τετραγώνων των Α Ε  και AD, ή μπορούμε να 
πούμε πιό απλά ότι οι αποστάσεις Η Μ  και H L  πάνε όπως τα 
τετράγωνα των Α Ε  και AD."

Σχήμα V. 10

Το πρώτο σχεδιάγραμμα στο χειρόγραφο του Γαλιλαίου μάλλον δείχνει 
πως αυξάνει η ταχύτητα του κινητού, προσθέτοντας σ' αυτή σε ίσους χρόνους το 
ίδιο πόσο, δηλαδή 1 μονάδα ταχύτητας. Στο σχήμα V.9 δείχνουμε το 
αποτέλεσμα του πειράματος, έχοντας παραστήσει γραφικά τη συνάρτηση s = 
s(t). Οπως βλέπουμε η προσπάθεια του Γαλιλαίου στέφθηκε από επιτυχία. Η 
καμπύλη s = s(t) είναι μιά παραβολή, όπως πρέπει να είναι.

Τελικά πάντως ο Γαλιλαίος, είτε άρχισε με πειράματα είτε άρχισε με καθαρά 
θεωρητικές προσπάθειες, φτάνει στο σωστό νόμο της ομαλής επιταχυνόμενης 
κίνησης. Τα ολοκληρωμένα του συμπεράσματα περιέχονται, όπως έχουμε πει
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και αλλού, στο βιβλίο του "Διάλογος για δυό νέες επιστήμες" (κύτταξε σχήμα 
V.10), και όσο και αν σήμερα έχουμε κάποια αβεβαιότητα για τα ενδιάμεσα 
βήματά του και τα μεταβατικά στάδια της σκέψης του, ας αρκεστούμε στο ότι 
τελικά τα κατάφερε.

Γ. Η Αοιστοτελική Φυσική καταρρέει

Ετσι λοιπόν όλα φτάνουν σε ένα καλό τέλος. Τα πειράματα στο κεκλιμένο 
επίπεδο δείχνουν ότι στο νόμο της ομαλής επιταχυνόμενης κίνησης το διάστημα 
s που διανύει ένα κινητό σε χρόνο t είναι ανάλογο του 1̂ . Ακόμη όμως και 
στην περίπτωση που η κίνηση στο κεκλιμένο επίπεδο είναι ομαλή 
επιταχυνόμενη, μέν$ι ένα τελευταίο ερώτημα να απαντηθεί, όσο κι' αν αυτό 
σήμερα μας φαίνεται παράξενο. Είναι η ελεύθερη πτώση μιά ομαλή 
επιταχυνόμενη κίνηση; Ποιος το εγγυάται αυτό; Από τη στιγμή λοιπόν που ο 
Γαλιλαίος δεν μπορεί, λόγω τεχνικών δυσκολιών, να εκτελέσει απευθείας 
πειστικά πειράματα ελεύθερης πτώσης, ο Αριστοτελικός Simplicio του υποβάλει 
το ερώτημα: "Εντάξει, για την επιταχυνόμενη κίνηση όπως 
παρατηρείται στο κεκλιμένο επίπεδο όλα αυτά που μας είπες 
είναι σωστά, αλλά είναι η ελεύθερη πτώση μιά ομαλή 
επιταχυνόμενη κίνηση; Πως μπορείς να το αποδείξεις;"

Η απάντηση του Γαλιλαίου μέσω του Salviati είναι η εξής: " Τ α  
πειράματα στο κεκλιμένο επίπεδο συνδέονται με την ελεύθερη 
πτώση, γ ιατί  μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στην οριακή 
περίπτωση στην οποίαν το επίπεδο γίνεται τελείως κατακόρυφο, 
είναι λογικό να περιμένουμε ο νόμος να ισχύει ακόμη." Και μετά 
την απάντηση αυτή όμως ο Simplicio δεν φαίνεται να πείθεται. Δεν μπορεί να 
δεχτεί ότι η ύλη θα υπαγορέψει στο "πνεύμα" το τι είναι σωστό και τι όχι. 
Επανέρχεται λοιπόν με μιά καινούρια διαπίστωση: "Τα επιχειρήματα και 
οι αποδείξεις σου είναι μαθηματικές και αφηρημένες και 
απέχουν πολύ από τη χειροπιαστή υλική πραγματικότητα. 
Πιστεύω ότι όταν θα εφαρμοστούν στον πραγματικό φυσικό κόσμο 
αυτοί οι νόμοι δεν θα ισχύουν." Κάτι πάντως που λέγεται μάλλον για 
την τιμή των όπλων, μιάς και δεν ανησυχεί καθόλου το Salviati.

Είναι σημαντικό πάντως ότι ανάμεσα στα πειράματα στο κεκλιμένο 
επίπεδο και σε εκείνα που το σώμα πέφτει κατακόρυφα υπάρχει μιά διαφορά. 
Στο κεκλιμένο επίπεδο η μπάλα περιστρέφεται καθώς πέφτει, και έτσι έχει και 
ενέργεια περιστροφής. Αντίθετα όταν πέφτει ελεύθερα κατά την κατακόρυφο δεν 
υπάρχει περιστροφή. Ετσι η επιτάχυνση στο κεκλιμένο επίπεδο δεν δίνεται από 
τη σχέση γ = gsincp όπου g η επιτάχυνση του πεδίου βαρύτητας και φ η κλίση του 
επιπέδου, αλλά από τη σχέση γ = 3/5gsin<p. Ο Γαλιλαίος όμως δεν μπορούσε να 
το ξέρει αυτό, και έτσι ήταν αναπόφευκτο όταν θα περνούσε σε πειράματα 
βολής ή όταν θα έκανε πειράματα ελεύθερης πτώσης να του 
παρουσιαζόντουσαν κάποια λάθη.

Ο Γαλιλαίος, βέβαια, έχοντας πετύχει μιαν ολοκληρωτική νίκη και 
φέρνοντας στο μυαλό του τα όσα τράβηξε μέχρι να φτάσει σ' αυτή, βρίσκει
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επιτέλους ευκαιρία να πάρει το αίμα του πίσω από τους Αριστοτελικούς. Στη 
συνέχεια θα γίνει πιό σκληρός προς αυτούς και η κριτική του θα είναι καυστική. 
Ας παρακολουθήσουμε όμως ολόκληρο το διάλογο ανάμεσα στο Salviati και το 
Simplicio που αναφέρεται στην κριτική προς τον Αριστοτέλη.

Salviati: "Αμφιβάλω πολύ αν ο Αριστοτέλης έλεγξε ποτέ του με 
κάποιο πείραμα κατά πόσο είναι αλήθεια ότι μια πέτρα, που 
είναι 10 φορές πιό βαριά από μια άλλη, αν αφεθεί να πέσει από 
το ίδιο ύψος που πέφτει και η δεύτερη την ίδια χρονική στιγμή θα 
πέσει ενωρίτερα."

Simplicio: "Η γλώσσα που χρησιμοποιεί δείχνει ότι έκανε ένα 
τέτοιο πείραμα, μιάς και λέει " Βλέπουιιε  ότι η πιό βαριά

Η λέξη ακριβώς βλέπουμε αποδεικνύει ότι έκανε το πείραμα. 
. . . Ο Αριστοτέλης μπορεί να έκανε το πείραμα ρίχνοντας τις
δυό πέτρες από ένα πάρα πολύ μεγάλο ύφος και όχι από ένα 
μικρό, όπως εσύ."

Salviati: "Τότε είναι που δεν έκανε κανένα πείραμα, γιατί δεν θα 
μπορούσε εδώ στη Γη να ανέβει σε ένα τόσο μεγάλο ύφος.
. Η μεταβολή της ταχύτητας στον αέρα σε σώματα από χρυσό, 
μολύβι, χαλκό και άλλα βαριά μέταλλα είναι τόσο μικρή, που σε 
πέσιμο από ύφος 100 cubits (περίπου 1800 δάχτυλα) μιά μπάλα 
χρυσού σίγουρα δεν θα περάσει μιά μπάλα από χαλκό 
περισσότερο από τέσσερα δάχτυλα (περίπου 0.22%). Εχοντας 
παρατηρήσει αυτό έφτασα στο συμπέρασμα ότι σε ένα μέσον που 
δεν προβάλλει καμιά αντίσταση όλα τα σώματα πέφτουν με την 
ίδια ταχύτητα. . . .  . Επιπλέον δεν υπάρχουν "φυσικές"
κινήσεις προς τα πάνω. Γιατί  ακόμη και στην περίπτωση του 
αέρα έχω κάνει ένα πείραμα που μου δείχνει ότι έχει θετική 
βαρύτητα και όχι ελαφρότητα, όπως πιστεύουν μερικοί, μια 
ιδιότητα που πιστεύω ότι δεν την έχει κανένα υλικό σώμα." 
Sagredo: Εγώ που έχω ελέγξει αυτό το αποτέλεσμα μπορώ να σε 
βεβαιώσω ότι μιά μπάλα κανονιού η οποία ζυγίζει διακόσια 
pounds, ή ακόμη και περισσότερο, θα φτάσει στο έδαφος λίγο 
πριν από ένα βλήμα όπλου το οποίο ζυγίζει μόλις μισό pound." 
Simplicio: "Η συζήτηση είναι πράγματι εντυπωσιακή, αλλά μου 
είναι δύσκολο να πιστέψω ότι ένα σκάγι φτάνει το ίδιο γρήγορα 
στο έδαφος όσο και μιά μπάλα κανονιού."
Salviati  "Γ ιατί  δε λες ότι ένας κόκκος άμμου και ένα αμόνι 
φτάνουν το ίδιο γρήγορα; Αλλά, Simplicio, δεν νομίζω να είσαι 
σαν μερικούς άλλους που αλλάζουν τη συζήτηση από τον κύριο 
σκοπό της και πιάνονται από κάποια λεγόμενό μου που το 
σφάλμα τους είναι όσο μιά τρίχα στο κεφάλι μας, και κάτω από 
αυτή την τρίχα κρύβουν τα λάθη άλλων, τα οποία είναι μεγάλα 
όσο ένα καραβόσχοινο. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι μιά σιδερένια 
σφαίρα που ζυγίζει εκατό pounds και πέφτει από ύφος εκατό 
cubits χτυπά το έδαφος πριν μιά άλλη σφαίρα που ζυγίζει ένα 
poud έχει διανύσει ένα και μόνο ένα cubit. Εγώ λέω ότι φτάνουν 
την ίδια στιγμή. Εάν βέβαια κάνεις το πείραμα θα βρεις ότι η
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πιό μεγάλη αφήνει την πιό μικρή πίσω μόνο κατά δυό το πολύ 
δάχτυλα. Δεν πιστεύω τώρα ότι θα προσπαθήσεις να κρύψεις 
πίσω από αυτά τα δυό δάχτυλα τα ενενήντα εννιά cubits του 
Αριστοτέλη, ούτε ότι θα πιαστείς από το μικρό μου λάθος και θα 
αφήσεις ασχολίαστο το μεγαλύτερο."

Και για να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο αδιέξοδο τους Αριστοτελικούς 
ο Salviati θα παρατηρήσει: "Ας πάρουμε ένα σώμα που η φυσική του 
ταχύτητα, όπως την ορίζει ο Αριστοτέλης, είναι ίση με 8 και ένα 
άλλο που η φυσική του ταχύτητα είναι ίση με 4. Τότε τι θα συμβεί 
αν τα ενώσουμε, ώστε να αποτελέσουν ένα ενιαίο σώμα; Θα 
πρέπει φυσικά να πέσουν με μιά ταχύτητα που είναι μικρότερη 
του 8, πράγμα όμως που έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει ο 
Αριστοτέλης, ότι δηλαδή η ταχύτητα της πτώσης είναι ανάλογη 
του βάρους του σώματος." (Να υπενθυμίσουμε, βέβαια, την πιθανότητα οι 
απόψεις του Αριστοτέλη να είχαν μεταφραστεί λαθεμένα, όπως έχουμε 
περιγράφει στο σχετικό εδάφιο.)

Ετσι, λοιπόν, μετά από 2000 χρόνια το διεισδυτικό μυαλό ενός καυγατζή 
έρχεται να ταράξει τον ήρεμο και μακάριο ύπνο της Αριστοτελικής φυσικής (ή 
των οπαδών της που την είχαν παρανοήσει;) και να αποδείξει ότι είναι πέρα 
για πέρα λαθεμένη. Αυτό πάντως φαίνεται να ήταν μιά ιστορική αναγκαιότητα, 
γιατί αν πιστέψει κανένας το R. Feynman: "Στη Φυσική πρώτα 
ανακαλύπτουμε τις λαθεμένες θεωρίες και μετά τις σωστές." 
(Lectures on Physics V.l)

Εχοντας πάντως υπ' όψη μας την κριτική που κάναμε στην Αριστοτελική 
φυσική αξίζει να αναφέρουμε εδώ τα παρακάτω λόγια του W, C. Dampier: "Ο 
Γαλιλαίος δεν ήθελε να ανακαλύψει γ ια τ ί  τα σώματα πέφτουν, 
αλλά πως πέφτουν. . . . Ο  Ευκλείδης και οι πριν απ’ αυτόν
είχαν οδηγήσει τη γεωμετρία σε μαθηματική τάξη. Ο Ιππαρχος, ο 
Κοπέρνικος και ο Κέπλερ είχαν αποδείξει ότι η αστρονομία 
μπορούσε να αναχθεί σε γεωμετρική έρευνα. Ο Γαλιλαίος έδειξε 
ότι το ίδιο ισχύει και για τη γήινη δυναμική. Ετσι μπορούσε να 
τα αναγάγει όλα, και αστρονομία και δυναμική, σε ένα κλάδο 
των μαθηματικών." (A History of Science)

Δ. Ο vouoc του εκκοεαούς.

Στα προηγούμενα είδαμε ότι ο Γαλιλαίος ξεκίνησε τη μελέτη του νόμου της 
ελεύθερης πτώσης από την προσπάθειά του να κατανοήσει τον νόμο του 
εκκρεμούς. Η τελική διατύπωση του τελευταίου αυτού νόμου θα γίνει στο βιβλίο 
του "Δυό Νέες Επιστήμες" όπου ο Sagredo θα πει τα εξής "Χιλιάδες φορές 
έχω παρατηρήσει ταλαντώσεις, ειδικά σε εκκλησίες όπου 
πολυέλαιοι κρεμασμένοι από μακριά σχοινιά έχουν τεθεί από 
απροσεξία σε κίνηση. . . . Αλλά ποτέ δεν θα μπορούσα να
φανταστώ ότι ένα σώμα που κρέμεται από ένα σχοινί μήκους 100 
cubits και εκτρέπεται από τη θέση του κατά 90° ή 1° ή 0.5° θ α
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χρειαστεί τον ίδιο χρόνο για να διανύσει το μεγαλύτερο και το 
μικρότερο από τα τόξα αυτά.” Το συμπέρασμα βέβαια αυτό είναι 
λαθεμένο, πράγμα που ο Γαλιλαίος δεν το κατάλαβε ποτέ μέχρι το τέλος της 
ζωής του, γιατί οι ταλαντώσεις είναι ισόχρονες μόνο για μικρές "αποκλίσεις και 
όχι για μεγάλες.

Στο ίδιο βιβλίο ο Salviati θα περιγράφει ένα συγκεκριμένο πείραμα του 
Γαλιλαίου: "Πήρα δυό μπάλες η μιά από φελλό και η άλλη από
μολύβι (η δεύτερη είναι 100 φορές πιο βαριά από την πρώτη) και 
τις κρέμασα από δυό ίσα νήματα. Σπρώχνοντάς τες από την 
κατακόρυφο τις άφησα την ίδια στιγμή. . . Αυτή η ελεύθερη
ταλάντωση (per lor medesime lc andate e le tornate) 
επαναλήφθηκε εκατό φορές δείχνοντάς μου ότι οι περίοδοι των 
δυό εκκρεμών ήταν ίσες. . . . Μπορούμε επίσης να δούμε
και το αποτέλεσμα του μέσου στο οποίο ταλαντώνεται το 
εκκρεμές, και το οποίο μειώνει γρήγορα τις ταλαντώσεις του 
φελλού και αργότερα του μολυβιού, αλλά χωρίς να αλλάζει τη 
συχνότητα ταλάντωσης, ακόμη και όταν το τόξο του φελλού δεν 
ήταν μεγαλύτερο από 5* ή 6* ενώ του μολυβιού ήταν 50° ή 60°.
. . Ως προς τις ταλαντώσεις ενός σώματος που κρέμεται από 
νήματα διαφορετικού μήκους, αυτές είναι ανάλογες της 
τετραγωνικής ρίζας του μήκους του νήματος. Ετσι αν κάποιος 
θέλει να διπλασιάσει την περίοδο ενός εκκρεμούς πρέπει να 
τετραπλασιάσει το μήκος του."

Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Γαλιλαίος πίστευε ότι ο χρόνος που 
χρειάζεται ένα εκκρεμές για να διαγράφει ένα τόξο ΑΒ του κύκλου του, είμαι ο 
μικρότερος που φέρνει ένα σώμα καθώς πέφτει από το σημείο Α στο Β, από το 
χρόνο που δαπανά ακολουθώντας οποιαδήποτε άλλη τροχιά. Και αυτό το 
συμπέρασμα όμως είναι λαθεμένο, μιάς και, όπως απέδειξε ο J. Bernoulli, 
όταν το σώμα πέφτει ακολουθώντας μιά κυκλοειδή καμπύλη που περνά από τα 
Α και Β χρειάζεται λιγότερο χρόνο απ' ότι ακολουθώντας οποιαδήποτε άλλη 
τροχιά.

V. 7 Το ποόβληιια ττκ: βολής

Μιά από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Γαλιλαίου είναι το ότι καταφέρνει 
να μελετήσει επίσης και το πρόβλημα της βολής ενός σώματος μέσα στο πεδίο 
βαρύτητας. Ο όρος βολή (projectio) χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από το 
Γαλιλαίο. Η τροχιά του, μας λέει, είναι παραβολική. Η επιτυχία αυτή του 
Γαλιλαίου οφείλεται στο ότι καταφέρνει ν’ αναλύσει την κίνηση ενός σώματος 
που βάλεται μέσα στο πιο πάνω πεδίο σε δυο κινήσεις. Μια κατακόρυφη, που 
είναι ομαλή επιταχυνόμενη, και μια οριζόντια, που είναι ομαλή κίνηση. 
Ακριβώς, δηλαδή, όπως λύνουμε το πρόβλημα αυτό και σήμερα.

Η σωστή αντιμετώπιση είχε γίνει αρκετά νωρίς από το Γαλιλαίο, και 
συγκεκριμένα από το 1608, ενώ το 1609 μπορούσε να δώσει μιαν αυστηρή 
μαθηματική απόδειξη της παραβολικής τροχιάς που διαγράφει το βλήμα. Ας μη
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ξεχνάμε ότι ο νόμος της επιταχυνόμενης κίνησης ήταν γνωστός σ' αυτόν από το 
1604. Στην πραγματικότητα ο Γαλιλαίος δεν είχε πρόθεση αρχικά να μελετήσει 
αυτό καθαυτό το πρόβλημα της βολής, αλλά να κατανοήσει τα θέματα που 
σχετίζονταν με την αδράνεια. Να κατανοήσει δηλαδή την κίνηση που κάνει ένα 
υλικό σώμα σε ένα οριζόντιο επίπεδο όταν πάνω του δεν δρα καμιά δύναμη. 
Καθ' οδόν προς τη λύση αυτού του προβλήματος προέκυψε τότε το ερώτημα: 
Εάν το σώμα φτάσει στα άκρα του επιπέδου, οπότε θα πέσει προς τα κάτω, 
ποιά είναι η τροχιά που θα διαγράψει;

Ετσι, λοιπόν, ενώ το κύριο πρόβλημα ήταν η κατανόηση του νόμου της 
αδράνειας, το πρόβλημα της βολής μπήκε από το παράθυρο. Πάντως είναι 
σαφές ότι ο Γαλιλαίος θα πρέπει να είχε λύσει το πρόβλημα της αδράνειας 
όταν καταπιάστηκε με αυτό της βολής, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα ήταν 
αδύνατον να λύσει το τελευταίο. Ενώ όμως είχε ασχοληθεί τόσο νωρίς με τη 
βολή, η επίσημη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του γίνεται σχεδόν τριάντα 
χρόνια αργότερα, Οτο βιβλίο του "Δυό Νέες Επιστήμες", όπου και συζητιέται στο 
τέλος της τέταρτης και τελευταίας ημέρας.

Σχεδίασμα του ίδιου του Γαλιλαίου από το βιβλίο του "Δυό Νέες 
Επιστήμες", στο οποίο η σύνθεση της ομαλής οριζόντιας κίνησης 
και της ομαλής επιταχυνόμενης κατακόρυφης κίνησης δίνει μιά 
παραβολή.

Σχήμα V. 11

Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση της έκδοσης των επίσημων αποτελεσμάτων 
από το Γαλιλαίο είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μιά έντονη παρεξήγηση 
ανάμεσα σ' αυτόν και τον Bonaventura Cavalieri, έναν εξέχοντα μαθηματικό 
της εποχής, ο οποίος προχώρησε πρώτος στην ανακοίνωση της παραβολικής 
τροχιάς, το 1632. Ο Bonaventura σπούδασε μαθηματικά κάτω από την
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καθοδήγηση του Benedetto Castclli, ο οποίος ότκος ξέρουμε ήταν μαθητής του 
Γαλιλαίου και στον οποίον ο Γαλιλαίος είχε διδάξει την παραβολική τροχιά. 
Ετσι όταν ο Γαλιλαίος έμαθε για την ανακοίνωση του Bonaventura αγανάκτησε 
πάρα πολύ και έγραψε στον Castelli ότι: ’Όλοι γνωρίζουν ότι 'δουλεύω 
σαράντα ολόκληρα χρόνια πάνω σ’ αυτό το θέμα, και έτσι όλοι 
θα έπρεπε να περιμένουν η πρώτη δημοσίευση να γίνει από μένα 
που ξέρω όλα τα μυστικά του προβλήματος." Αμέσιος τότε ο 
Bonaventura απάντησε στο Γαλιλαίο ζητοτντας του συγγνιόμη και λέγοντας ότι 
όλοι πράγματι ήξεραν ότι η απόδειξη της παραβολικής τροχιάς είναι δική του, 
αλλά πίστευε ότι την απόδειξη αυτή την είχε ανακοινώσει ο Γαλιλαίος και 
γιαυτό προχώρησε και ο ίδιος στη δική του ανακοίνωση.

Οπως και με τα άλλα προβλήματα με τα οποία ασχολήθηκε ο Γαλιλαίος, 
έτσι και εδώ προκύπτει το ερώτημα. Πόσο έκανε προσεκτικά πειράματα για τη 
λύση του; Δούλεψε και πειραματικά ή μόνο θεωρητικά, δηλαδή μόνο με τον 
νόμο της ελεύθερης πτώσης και της γραμμικής αδράνειας, χωρίς να "λερώσει” 
τα χέρια του; Ο ίδιος ο Γαλιλαίος έγραψε στο βιβλίο του που δημοσιεύει τη 
λύση του προβλήματος: "Συνέλαβα με το νού μου ένα κινητό που 
κινείται σε ένα οριζόντιο επίπεδο, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί 
όλα τα εμπόδια. . . . Η  ομαλή κίνηση σ’ αυτό το επίπεδο
θα ήταν διαρκής εάν το επίπεδο εκτεινόταν στο άπειρο. Αλλά εάν 
υποθέσουμε ότι το επίπεδο τέλειωνε κάπου και ότι είχε 
τοποθετηθεί ψηλά, όταν το κινητό φτάνει στο τέλος προστίθεται 
στην προηγούμενη ομαλή κίνηση εκείνη την τάση προς τα κάτω 
που έχει από το βάρος του. Ετσι προκύπτει μιά ειδική κίνηση που 
συντίθεται από την ομαλή οριζόντια και τη φυσική επιταχυνόμενη 
προς τα κάτω."

Ο S. Drake θα πει σχετικά με τα όσα λέει παραπάνω ο Γαλιλαίος: 
"Είμαι σίγουρος ότι αυτό που ο Γαλιλαίος λέει με το "συνέλαβα 
με το νου μου" περιέγραφε κάτι που είχε δει με τα ίδια του τα 
μάτια τριαντα χρόνια νωρίτερα. Είχε εκτελέσει δηλαδή 
πειράματα. Οι πρώτοι ιστορικοί της επιστήμης είχαν υποθέσει ότι 
πράγματι κάτι τέτοιο είχε συμβεί. Οι μοντέρνοι ιστορικοί, πιο 
κριτικοί, είχαν αντίθετα συμπεράνει ότι ο Γαλιλαίος εργάστηκε 
μόνο με μαθηματικές σχέσεις χωρίς να έχει εμπειρικά δεδομένα. 
Η πίστη σε πλατωνικά ιδεώδη, έλεγαν, και όχι η προσοχή στη 
φυσική λεπτομέρεια άνοιξε το δρόμο για τη μοντέρνα επιστήμη. 
Οσον αφορά στο Γαλιλαίο οι πρώτοι ιστορικοί είχαν δίκηο." ( 
Galileo’s discovery of the law of free fall) /

Και πράγματι, νεώτερες έρευνες στις αδημοσίευτες σημειώσεις του 
Γαλιλαίου στις οποίες πρωτοστάτησε ο S. Drake και για τις οποίες έχουμε τόσο 
πολύ μιλήσει στα προηγούμενα, ανέσυραν έναν πολύτιμο θησαυρό 
πειραματικών αποτελεσμάτων, από προσεκτικά πειράματα που φαίνεται ότι 
εκτέλεσε το 1608, και τα οποία δείχνουν ότι η θεωρητική μελέτη συνδυάστηκε με 
τη σωστή πειραματική επαλήθευση για να δει το φως η παραβολική τροχιά. Και 
μάλιστα σήμερα είμαστε σε θέση να κάνουμε μιά πλήρη αναπαράσταση των 
πειραμάτων αυτών.
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Στα παραπάνω πειράματα του λοιπόν ο Γαλιλαίος χρησιμοποιούσε μιά 
μικρή ορειχάλκινη μπάλα και ένα κεκλιμένο επίπεδο τοποθετημένο σε κάποιο 
ύψος, όπως δείχνει το σχήμα V.12. Το κεκλιμένο επίπεδο είχε ένα αυλάκι μέσα 
στο οποίο κυλούσε τη μπάλα. Οταν αυτή έφτανε στο τέλος του επιπέδου 
υποχρεωνότανε για λίγο να ακολουθήσει μιά μικρή οριζόντια πορεία και στη 
συνέχεια έπεφτε μέχρις ότου χτυπούσε το πάτωμα. Οι διάφορες τεχνικές 
λεπτομέρειες του πειράματος δίνονται στο παραπάνω σχήμα. Η μπάλα ήταν 
βουτηγμένη σε μελάνι, και έτσι η επαφή της με το πάτωμα άφηνε ένα ξεκάθαρο 
χνάρι. Την απόσταση L] ο Γαλιλαίος την μετρούσε με ακρίβεια 1 punti, δηλαδή 
1 mm. Ο Γαλιλαίος υπολόγιζε θεωρητικά πόσο πρέπει να είναι η απόσταση L| 
και στη συνέχεια την συνέκρινε με τα πειραματικά του αποτελέσματα. Από τις 
σημειώσεις του φαίνεται ότι εκτέλεσε τουλάχιστον πέντε διαφορετικές ρίψεις της 
μπάλας, αφήνοντάς την πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο από σημεία που απείχαν 
από το τραπέζι ύψτ] d = 300, 600, 800, 828, και 1000 punti. Στον πίνακα V. 1 
δείχνουμε τα πειραματικά αποτελέσματα του Γαλιλαίου όπως και τα θεωρητικά 
αποτελέσματα που προκύπτουν από τους νόμους της κινηματικής. Τέλος στο 
σχήμα V.13 δείχνουμε το χειρόγραφο του Γαλιλαίου στο οποίο αυτός 
καταγράφει τα πειραματικά του αποτελέσματα.

Στο παραπάνω πείραμα ο Γαλιλαίος αντιμετώπιζε τη μικρή σφαιρική 
μπάλα σαν ένα υλικό σημείο, χωρίς να λαβαίνει υπ’ όψη του την περιστροφική 
της κίνηση πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο. Σήμερα βέβαια ξέρουμε ότι αυτό είναι 
λάθος και ότι αν μιά σφαιρική μπάλα αφεθεί να κυλήσει πάνω σε ένα επίπεδο 
χωρίς τριβή από ύψος d, έχοντας αρχική ενέργεια Ε = mgd, τότε κατα τη 
διάρκεια της κίνησής της τα 2/7 της ενέργειας αυτής έχουν δοθεί στην 
περιστροφική κίνηση και τα υπόλοιπα 5/7 στη μεταφορική. Ο Γαλιλαίος όμως 
το αγνοούσε αυτό, και έτσι ήταν αναπόφευκτο να μπει σε μπελάδες.

ΠΙΝΑΚΑΣ V.1

d Ll L2 L3 l4

300 800 805 842.44 996.8
600 1172 1139 1191.4 1409.7
800 1828 1315 1375.7 1627.76
828 1340 1338 1399.6 1656
1000 1500 1470 1538.1 1819.9

(Η απόσταση L\ είναι αυτή που μέτρησε πειραματικά ο Γαλιλαίος, η απόσταση 
L2 είναι αυτή που προκύπτει από τη θεωρία για σφαίρα που βάλεται μέσα στο 
πεδίο βαρύτητας και επομένως υφίσταται την αντίσταση του αέρα, η απόσταση 
L3 είναι αυτή που προκύπτει από τη θεωρία για σφαίρα που βάλεται στο κενό (η 
L2 είναι περίπου 4.45% μικρότερη από την L3), και η L4 είναι αυτή που 
προκύπτει για βολή υλικού σημείου. Ολες οι αποστάσεις είναι σε punti.)
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Χρησιμοποιώντας το σχήμα V.12 εύκολα μπορεί κανένας να δείξει ότι αν 
αφήσει μιά σφαιρική μπάλα ακτίνας R να κυλήσει από το σημείο Σ αυτή θα 
εγκαταλείψει το τραπέζι στο σημείο Τ 2 με ταχύτητα υ0 ίση με

υ,
2mgd

m +
R2

όπου

(V .12a)

Το κεκλιμένο επίπεδο με το οποίο δούλεψε ο Γαλιλαίος για να 
πάρει τα πειραματικά αποτελέσματα που αφορούν στη βολή ενός 
σώματος μέσα στο πεδίο βαρύτητας.

Σχήμα V.12

και θα χτυπήσει το πάτωμα στο σημείο Π, όπου η απόσταση Lj ικανοποιεί τη 
σχέση

L  !  2 4mh 2 0 h
d Im + —z  

R2
7 (V .i3a)
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To  χειρόγραφο στο οποίο ο Γα λιλα ίος καταγράφει τα 
πειραματικά του αποτελέσματα στο πρόβλημα της βολής

Σχήμα V.13
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Αντίθετα, αν η μπάλα Οεοιρηθεί σαν ένα υλικό σημείο οι σχέσεις (V. 12α) και 
(V. 13α) γίνονται αντίστοιχα

υο = V 2gd (ν.12β)

L j 2 = 4hd (V.13p)

Από τις σχέσεις (V.13a) και (V. 13β) βλέπουμε ότι και στις δυό περιπτιυσεις ο 
λόγος λ=ί^/(1 είναι σταθερός. Ο Γαλιλαίος λοιπόν δούλεψε ως εξής. Εριξε τη 
μπάλα από ύψος d = 300 punti και πήρε L p  800 punti. Αρα υπολόγισε το 
σταθερό λόγο λ ίσο με λ = 2133.33. Στην πραγματικότητα ο Γαλιλαίος είχε 
υπολογίσει το λόγο της σχέσης (V.13a), αλλά νόμιζε λαθεμένα ότι είχε 
υπολογίσει το λόγο της σχέσης (V. 13β). Ετσι, λοιπόν, γνωρίζοντας το λόγο αυτό 
μπορούσε να υπολογίσει κάθε άλλο ζευγάρι L] και d. Ομως Ο Γαλιλαίος σαν 
επιστήμονας που δεν αφήνει τίποτα να ρυθμίζεται από την τύχη επιθυμεί να δει 
την πλήρη επαλήθευση των απόψεων του. Παρατηρεί λοιπόν ότι αν στη σχέση 
(V. 13β) βάλει d = h παίρνει Lj = 2d. Ετσι λοιπόν αποφασίζει να κάνει και μιά 
μέτρηση για ύψος d = 828 punti. Προσέξτε ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο λόγος, η 
τιμή των 828 punti για το ύψος d φαντάζει σαν τη μύγα μέσ' στο γάλα, σε 
σχέση με τις ολοστρόγγυλες τιμές που έχουν τα άλλα ύψη. Αποτυχία όμως. Ο 
Γαλιλαίος δεν μπορεί να επαληθεύσει τη σχέση (V. 13β). Οχι βέβαια γιατί φταίει 
κάτι στην πειραματική του διάταξη, αλλά απλούστατα γιατί η σχέση αυτή δεν 
ισχύει. Κάτι όμως που ο ίδιος αγνοεί. Ετσι λοιπόν παρά το ότι τα πειράματα 
που κάνει του δείχνουν ότι ο λόγος λ είναι πράγματι σταθερός, 
επιβεβαιώνοντας τις θεωρητικές του μελέτες, το κρίσιμο τεστ για d = 828 punti 
τον γεμίζει με αμφιβολίες.

Παρατηρεί τότε, μετά από συνεχείς προσπάθειες, ότι μόλις η μπάλα φτάσει 
στο σημείο Τ j , όπου θα υποχρεωθεί για λίγο να αποκτήσει μιά οριζόντια 
κίνηση, κάνει μιά μικρή αναπήδηση. Πράγμα βέβαια καθ’ όλα κατανοητό. 
Μήπως λοιπόν η αναπήδηση αυτή είναι η πηγή της ανωμαλίας; Κάθεται τότε 
και σχεδιάζει μιά καινούρια πειραματική διάταξη, την οποία δείχνουμε στο 
σχήμα V.14. Στη διάταξη αυτή το τμήμα Τ ^  λείπει τελείως και έτσι πιστεύει 
ότι θα διορθώσει τα πράγματα. Η νέα πειραματική διάταξη διαφέρει από την 
προηγούμενη και κατά το ότι το ύψος h του τραπεζιού είναι τώρα 500 punti ενώ 
το παλιό ήταν 828 punti. Αυτό σημαίνει, από τη σχέση (V. 13β), ότι έχει μείωση 
της διαδρομής της μπάλας στον αέρα και επομένως και της δράσης της 
αντίστασης του αέρα, που τη θεωρεί ως μιά δεύτερη πηγή ανωμαλίας στη μη 
επαλήθευση της σχέσης (V. 13β). Αρχίζει τότε μιά δεύτερη σειρά πειραμάτων, 
αλλά και πάλι, ενώ επαληθεύει με μεγάλη ευκολία τη σταθερότητα του λόγου λ, 
η σχέση (V. 13β) στέκεται αδύνατον να επαληθευτεί. Να είναι άραγε αυτός ο 
κύριος λόγος που ο Γαλιλαίος, έχοντας κάποιες αμφιβολίες για την ορθότητα



257

των υπολογισμών του, καθυστερεί επί τριάντα χρόνια την επίσημη κοινοποίηση 
των ερευνών του; Είναι πολύ πιθανόν.

Ο Γαλιλαίος θεωρούσε πάντως ότι η παραβολική τροχιά που διαγράφει 
ένα σώμα έχει ένα βαθύτερο δέσιμο με το πεδίο βαρύτητας και δεν είναι κάτι 
που απλά προκύπτει από τους μαθηματικούς υπολογισμούς του προβλήματος 
της βολής. Γιαυτό και ισχυρίζεται ότι αν κανένας κρεμάσει μιά αλυσίδα από τα 
δυό της άκρα Α και Β, όπου τα Α και Β βρίσκονται στο ίδιο ύψος, το σχήμα 
που παίρνει είναι παραβολικό. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι αυτό το έχει 
επαληθεύσει τοποθετώντας σε επαφή με την αλυσίδα ένα χαρτί που πάνω του 
έχει ζωγραφίσει την κατάλληλη παραβολή. Σαρανταεννιά χρόνια μετά το 
θάνατο του Γαλιλαίου, ένας από τη διάσημη οικογένεια των Bernoulli, ο James, 
θα αποδείκνυε ότι ο ισχυρισμός αυτός του Γαλιλαίου ήταν λαθεμένος και ότι το 
σχήμα της αλυσίδας δίνεται από τη λεγάμενη "αλυσοειδή" καμπύλη, που 
πάντως δεν είναι παραβολή.

Στην περίπιωση της βολής ενός σώματος μέσα στο πεδίο βαρύτητας ο 
Γαλιλαίος φτάνει μέχρι το σημείο να δίνει πίνακες για το διάστημα που θα 
διανύσει ένα σώμα, το ύψος στο οποίο θα φτάσει κ.λπ. ως συνάρτηση της 
αρχικής του ταχύτητας και της γωνίας βολής. Οι πίνακες αυτοί δίνουν κ ι’ ένα 
σωρό άλλες χρήσιμες πληροφορίες (για μέγιστη εμβέλεια, μέγιστο ύψος, 
κ.λπ..), έτσι που κατάληξαν να είναι ένα αναντικατάστατο εργαλείο σε ότι είχε 
σχέση με θέματα βολής την εποχή εκείνη.

Η νέα διάταξη με την οποίαν ο Γαλιλαίος εκτέλεσε τα πειράματα 
της βολής.

Σχήμα V.14
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V. 8 Η Αυναιιιχή του Γαλιλαίου

Α. Το ποόβλπαα της αόοάνεκκ

Ενώ στην Κινηματική οι έννοιες που κύρια έπρεπε να εισαχθούν και να 
αναλυθούν για να προχωρήσει η μελέτη της ελεύθερης πτιοσης ενός σώματος 
ήταν αυτές της ταχύτητας και της επιτάχυνσης, σε ένα μοντέλο της Δυναμικής 
οι προπες έννοιες που έπρεπε να ξεκαθαριστούν ήταν αυτές της δύναμης και 
της αδράνειας. Η πρώτη έννοια θα αργούσε να προσδιοριστεί με ακρίβεια, 
ακόμη και μετά την εμφάνιση του Νεύτωνα, και ο Γαλιλαίος καταπιάνεται μαζί 
της μόνο στην προσπάθειά του να ανακαλύψει την πρώτη κινούσα αιτία των 
πάντων. Η δεύτερη έννοια όμως προσεγγίζεται σε πάρα πολλά σημεία αρκετά 
καλά απ’ αυτόν. Ας τα δούμε όμως όλα με τη σειρά.

Καθώς ο Γαλιλαίος μελετά την κίνηση και προσπαθεί να βρει τους νόμους 
της, ταυτόχρονα βασανίζεται και από το ερώτημα: "Τι βρίσκεται πίσω
από τη διαρκή κίνηση, τι είναι εκείνο που δίνει την ενέργεια και 
την αρχική ώθηση για να υπάρχει η κίνηση;" Αν και δεν καταφέρνει 
να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, εντούτοις 
πιστεύει ότι μέσα στη φύση θα πρέπει να υπάρχει μια ουσία εξαιρετικά 
πνευματική, δυσδιάκριτη και γρήγορη, η οποία διεισδύει παντού και, καθώς 
διαχέεται σ' ολόκληρο το σύμπαν χωρίς κανένα εμπόδιο, κυκλοφορεί και 
ζωογονεί όλα τα μέλη του, όπως ακριβώς το αίμα δίνει ζωή και θερμότητα σ' 
όλα τα μέλη του ανθρώπινου σώματος. Είναι δηλαδή στο σημείο αυτό άμεσα 
επηρεασμένος από τις Ερμητικές απόψεις.

Η ουσία αυτή είναι κάτι σαν το φως, αλλά είναι οπωσδήποτε παραπάνω απ' 
αυτό, μιάς και το φως μπορεί να εμποδιστεί στην κίνησή του, ενώ αυτή δεν 
εμποδίζεται από τίποτα: "Είναι κάτι σαν το πνεύμα του φωτός, είναι 
η ζωογόνος και πνευματική δύναμη του "φωτός" της πρώτης 
μέρας της δημιουργίας του κόσμου ("είπεν ο θεός και εγένετο 
φως"). Δεν είναι το φως από μόνο του, μιάς και ο Ηλιος που 
στέλνει το φως αυτό πλάστηκε την τέταρτη μέρα, ενώ το 
πνευματικό και ζωογόνο "φως" πλάστηκε την πρώτη." Ετσι, η 
άποψη του Γαλιλαίου για κίνηση που υπάρχει παντού όπου και αν κοιτάξουμε, 
είναι διανθισμένη με βιβλικέςαναφορές και με μεταφυσικές θεωρήσεις από 
αυτές που την εποχή εκείνη κυκλοφορούσαν κατά χιλιάδες. Στο σημείο αυτό, 
λοιπόν, δεν ήταν ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος από άλλους της εποχής του. 
Ηταν απλά ένας γνήσιος εκφραστής των καιρών του.

Ας δούμε τώρα ό,τι έχει σχέση με την αδράνεια. Το πρόβλημα που σχετίζεται 
με την κατανόηση του νόμου της αδράνειας ήταν πάντοτε από τα πιο δύσκολα 
στην ανάπτυξη της μηχανικής. Στο θέμα αυτό ο Γαλιλαίος κάνει πολλά θετικά 
βήματα, ταυτόχρονα, όμως, κάνει και ένα μεγάλο σφάλμα. Είναι πραγματικά 
εντυπωσιακό. Εκεί που νομίζεις ότι έχει βρει την άκρη που τον βγάζει από το 
λαβύρινθο στον οποίον είχε ρίξει τη φυσική η Αριστοτελική θεώρηση, 
ξαναμπλέκεται και ο ίδιος σε παλιές λαθεμένες απόψεις και επαναλαμβάνει 
(αν και θα καταλάβουμε στα επόμενα γιατί) τα ίδια Αριστοτελικά λάθη.
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Πολύ κοντά στη σωστή αντιμετώπιση της αδράνειας είχαν φτάσει δυό 
μεσαιωνικοί ερευνητές, οι Cardano και Benedetti, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την 
κίνηση μιάς σφαίρας πάνω σε ένα οριζόντιο επίπεδο. Το συμπέρασμά τους ήταν 
ότι αρκεί μιά πολύ μικρή δύναμη για να θέσει τη σφαίρα σε κίνηση, μιάς και το 
κέντρο της δεν απομακρύνεται από το κέντρο της Γης.

Τα πρώτα ερωτήματα γύρω από την αδράνεια αρχίζουν να βασανίζουν το 
Γαλιλαίο από το 1590. Συγκεκριμένα τη χρονιά αυτή τον βλέπουμε να γράφει 
ότι απέδειξε ότι μιά σφαίρα που ηρεμεί σε ένα οριζόντιο επίπεδο θα τεθεί σε 
κίνηση από μιά δύναμη, όσο μικρή και αν είναι η δύναμη αυτή, όπως είχαν 
δείξει προηγούμενα οι Cardano και Benedetti. Αργότερα μαθαίνουμε δε ότι 
ξέρει αν αντιμετωπίζει σωστά το πρόβλημα της γραμμικής αδράνειας. 
Συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 1607 σε ένα γράμμα που του έστειλε ο μαθητής 
του Β. Castelli, διαβάζουμε: "Από την εξοχότητά σας έχω διδαχτεί ότι 
ενώ για να αρχίσει μιά κίνηση είναι απαραίτητο να υπάρχει μιά 
κινούσα αιτία, εάν μιά κίνηση έχει αρχίσει δεν χρειάζεται καμιά 
δύναμη για να συνεχιστεί." Αρα έχει ξεφύγει από την Αριστοτελική 
Δυναμική. Στην ουσία, όταν το 1608 βγάζει τον νόμο για την παραβολική 
τροχιά σε μιά βολή, έχει κάνει σωστή αντιμετώπιση του προβλήματος της 
αδράνειας για την οριζόντια κίνηση.

Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μιά παρένθεση και να σημειώσουμε ότι 
πολλοί μελετητές του έργου του ισχυρίζονται ότι στην ουσία ο Γαλιλαίος δεν 
αντιμετώπισε ποτέ σωστά το πρόβλημα της γραμμικής αδράνειας. ΚΓ αυτό 
γιατί όπου μιλάει για οριζόντιο επίπεδο αναφέρεται σε ένα τμήμα της 
επιφάνειας μιάς σφαίρας, ομόκεντρης με τη γήινη. Η οριζόντια κίνηση, δηλαδή, 
για το Γαλιλαίο δεν είναι μιά ευθεία γραμμή, αλλά τόξο ενός κύκλου, του 
οποίου το κέντρο είναι το κέντρο της Γης. Αν και όπως θα δούμε στα επόμενα η 
άποψη αυτή φαίνεται σε μερικά σημεία να είναι σωστή, εν τούτοις δεν είναι 
ξεκάθαρο ότι πράγματι αυτή είναι τελικά η οριζόντια κίνηση του Γαλιλαίου.

Για παράγειγμα, στη μικρή μελέτη που δημοσίευσε το 1613 στη Ρώμη με 
τίτλο ’Ιστορία και αποδείξεις γύρω από τις ηλιακές κηλίδες και τα φαινόμενά 
τους" γράφει, αναμιγνύοντας στοιχεία Αριστοτελικής αλλά και δικής του 
λογικής: "Φαίνεται ότι τα υλικά σώματα έχουν μιά φυσική τάση 
προς κάποια κίνηση (όπως τα βαριά σώματα προς τα κάτω), η 
οποία εκδηλώνεται από μιά εσωτερική τους ιδιότητα χωρίς την
ανάγκη ύπαρξης μιάς εξωτερικής κινούσας αιτίας, οποτεδήποτε 
δεν εμποδίζονται να κάνουν κάτι τέτοιο. Και προς κάποια άλλη 
κίνηση έχουν απέχθεια (όπως τα ίδια βαριά σώματα προς τα
πάνω) και επομένως ποτέ δεν κινούνται με τέτοιο τρόπο, εκτός 
και αν τα εξαναγκάσει μιά εξωτερική αιτία. Τέλος προς κάποιες 
άλλες κινήσεις δείχνουν αδιάφορα, όπως τα ίδια βαριά σώματα 
προς την οριζόντια κίνηση, προς την οποίαν ούτε έχουν τάση 
(μιάς και δεν γίνεται προς το κέντρο της γης) ούτε απέχθεια 
(μιάς και δεν τα απομακρύνει από το κέντρο της γης). Ετσι, αν 
απομακρυνθούν όλα τα εξωτερικά εμπόδια, ένα βαρύ σώμα σε
μιά σφαιρική επιφάνεια ομόκεντρη με τη Γη θα είναι αδιάφορο
και σε ακινησία και σε κίνηση προς οποιοδήποτε σημείο του 
ορίζοντα. Και θα διατηρηθεί σ' αυτή την αρχική του κατάσταση,
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δηλαδή αν αφεθεί να ακινητεί θα μείνει εκεί, και αν τεθεί σε 
κίνηση προς τα δυτικά, για παράδειγμα, θα διατηρήσει αυτή την 
κίνηση." Στο κείμενο αυτό ο Γαλιλαίος σαφώς μπλέκει την οριζόντια κίνηση 
με την κυκλική.

Η τελική αντιμετώπιση του προβλήματος της αδράνειας γίνεται στα δυό 
τελευταία βιβλία του "Διάλογος για τα δυό μεγάλα συστήματα του κόσμου" και 
"Διάλογος για τις Δυό Νέες Επιστήμες", όπου και πάλι η αναφορά στην 
οριζόντια κίνηση δεν είναι ξεκάθαρο αν ταυτίζεται με την ευθύγραμμη ή την 
κυκλική κίνηση. Στο πρώτο βιβλίο τον βλέπουμε να γράφει: "Τι συμβαίνει 
στο χρόνο πτώσης ενός σώματος που αφήνεται να πέσει από την 
ηρεμία από την κορυφή ενός κεκλιμένου επιπέδου, όταν
μειώνουμε την κλίση του επιπέδου αυτού;" Η απάντηση είναι ότι ο 
χρόνος πτώσης, όπως και η τελική ταχύτητα που αποκτά το σιόμα, μεΐ(ί)νονται. 
Τότε, συνεχίζει το ερώτημα: "Τι θα συμβεί αν η κλίση του κεκλιμένου 
επιπέδου μηδενιστεί, δηλαδή, αν αυτό γίνει οριζόντιο; Μ α , 
προφανώς, απαντά ο Γαλιλαίος, το σώμα θα παραμείνει στην 
ηρεμία, ακριβώς στο σημείο που το ακουμπάμε πάνω στο 
επίπεδο." Και αν του δώσουμε μιάν αρχική ταχύτητα πάνω σ’ αυτό το, 
ορ ιζόντιο  πια , επίπεδο; "Και πάλι είναι προφανές, συνεχίζει ο 
Γαλιλαίος, ότι το σώμα θα εξακολουθεί να κινείται με τη σταθερή 
αυτή ταχύτητα, έως ότου κάτι του διαταράξει αυτή την 
κ α τ ά σ τ α σ η .  . . . Κάθε σώμα που βρίσκεται σε μιά
κατάσταση ηρεμίας, αλλά που μπορεί να αποκτήσει μιά φυσική 
κίνηση, θα κινηθεί όταν αφεθεί ελεύθερο μόνον όταν έχει μιά 
τάση προς κάποιο ειδικό μέρος." Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έχει ξεφύγει 
τελείως από την Αριστοτελική τελεολογική αντίληψη, αν και έχει κατανοήσει το 
νόμο της γραμμικής αδράνειας.

Αν η ανάλυση του Γαλιλαίου σταματούσε σ' αυτό το σημείο, τότε θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι κατέχει πλήρως το ζήτημα της αδράνειας και ότι δεν 
έχει να ζηλέψει τίποτα από τις μετέπειτα προσεγγίσεις που γίνονται σ' αυτό, με 
την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η οριζόντια κίνησή του είναι πράγματι γραμμική. 
Δυστυχώς, όμως, συνεχίζει, και η συνέχεια είναι οδυνηρή. Ξαφνικά εισάγει 
την κυκλική αδράνεια. "Το ίδιο, λέει, αν δώσουμε μιάν αρχική
ταχύτητα σ* ένα σώμα που διαγράφει κυκλική τροχιά, αυτό θα 
εξακολουθήσει να διαγράφει την τροχιά αυτή με την πιο πάνω 
ταχύτητα. Έ τ σ ι ,  για παράδειγμα, αν μπορούσαμε να 
μηδενίσουμε την αντίσταση του νερού, αν δώσουμε μιάν αρχική 
ταχύτητα σ' ένα πλοίο στη θάλασσα, τότε αυτό θα κινηθεί με την 
ταχύτητα αυτή, διαγράφοντας έναν κύκλο πάνω στην επιφάνεια 
της Γης. Το ίδιο, ένας πλανήτης κινείται σε μιά κυκλική τροχιά 
με σταθερή ταχύτητα, λόγω της κυκλικής αδράνειας.

Με τα λόγια του Sagredo μάλιστα εξηγεί τον τρόπο με τον οποίον οι 
πλανήτες κατέληξαν στις κυκλικές τους τροχιές, οι οποίες διαγράφονται με 
σταθερή ταχύτητα: "Ο Πλάτωνας πίστευε ότι ο Θεός μετά τη
δημιουργία των ουράνιων σωμάτων τους έδωσε την κατάλληλη 
σταθερή ταχύτητα με την οποία θα περιφερόντουσαν για πάντα. 
Τα υποχρέωσε να αρχίσουν την κίνησή τους από την ακινησία και
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να διανύσουν μιά καθορισμένη απόσταση με μιά "φυσική" 
ομοιόμορφη επιτάχυνση. Οταν απόχτησαν την κατάλληλη 
ταχύτητα, η γραμμική τους κίνηση έγινε κυκλική, η μόνη κίνηση 
που διατηρεί την ομαλότητά της για πάντα, χωρίς ούτε να 
πλησιάζει ούτε να απομακρύνεται από το σκοπό της."

Γιατί συμβαίνει, όμως, αυτό το τεράστιο μπλέξιμο; Μήπως είναι μια 
παραχώρηση προς τους Αριστοτελιστές, ή μήπως στο σημείο αυτό η διαίσθηση 
που τόσο τον βοήθησε τον εγκαταλείπει; Το πιο πιθανό είναι, μάλλον, αυτό 
που επισημάναμε και αλλού. Ο Γαλιλαίος ξέρει ότι αν δεν εισάγει την κυκλική 
αδράνεια, τότε θα πρέπει πάνω σ' έναν πλανήτη που διαγράψει κυκλική τροχιά 
ν' ασκείται μια δύναμη. Τι είδους δύναμη, όμως, μπορεί να είναι αυτή; Αλλά 
ακόμα και αν υπάρχει μια κάποια δύναμη, μπορεί αυτή να διαδίδεται από 
απόσταση; Μήπως το ζωογόνο φως που έχει εισάγει μπορεί να βοηθήσει; 
Μάλλον όχι, μιάς και αυτό φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει άλλο σκοπό. Ό λ’ 
αυτά στο Γαλιλαίο ηχούν παράδοξα και τελείως απίστευτα. Και σίγουρα πολύ 
πιο απίστευτα από την κυκλική αδράνεια. Άρα η τελευταία προτιμιέται. Και 
αυτό γίνεται όταν είναι σίγουρο ότι ο Γαλιλαίος έχει καταλάβει το ρόλο που 
παίζει η δύναμη στη Μηχανική.

Υπάρχει, όμως, και ένας άλλος λόγος που εισάγεται η κυκλική αδράνεια, 
τον οποίον μας δίνει ο I. Β. Cohen: "Η επιμονή του Γαλιλαίου στην 
κυκλική αδράνεια αποδόθηκε στην επιθυμία του να αποφύγει τις 
συνέπειες ενός άπειρου σύμπαντος όπως επίσης και στην ανάγκη 
να εξηγήσει γιατί ένα σώμα πέφτει κάθετα σε μιά περιστρεφόμενη 
Γη. Αλλά το πρόβλημα ήταν πιό πολύπλοκο, λόγω του ότι χωρίς 
αμφιβολία ο Γαλιλαίος δρούσε σύμφωνα με το πνεύμα της 
εποχής του, στην οποίαν η κυκλική κίνηση είχε μιάν ιδιαίτερη 
θέση. Αυτό ήταν σωστό όχι μόνο στην Αριστοτελική φυσική αλλά 
και στην Κοπερνίκεια άποψη για το σύμπαν. Ο Κοπέρνικος, 
ηχώντας μια νοεπλατωνική ιδέα, είχε πει ότι το σύμπαν είναι 
σφαιρικό είτε ". γιατί αυτό το σχήμα είναι το πιο τέλειο,
είτε γιατί είναι το πιό ευρύχωρο, δηλαδή από όλα τα στερεά η 
σφαίρα έχει τον μεγαλύτερο όγκο για δοσμένη επιφάνεια και 
επομένως είναι η πιό κατάλληλη για να περικλείει όλα τα 
πράγματα. Ή  πάλι επειδή όλα τα τέλεια μέρη του, δηλαδή ο 
Ηλιος, η Σελήνη και τα αστέρια έτσι φτιάχτηκαν, ή επειδή όλα τα 
πράγματα τείνουν να πάρουν αυτό το σχήμα, όπως συμβαίνει με 
τις σταγόνες του νερού και τα ρευστά σώματα που αφήνονται να 
σχηματιστούν ελεύθερα." Μιάς και η Γη είναι σφαιρική ο 
Κοπέρνικος ρωτά: "Γιατί διστάζουμε να δώσουμε στη Γη εκείνη 
τη δύναμη της κίνησης που είναι φυσική για το (σφαιρικό) σχήμα 
της, από το να υποθέσουμε ότι γλυστρά προς κάθε μεριά του 
σύμπαντος, του οποίου τα όρια είναι άγνωστα και αδύνατον να 
κατανοηθούν;" Ο Γαλιλαίος μάλιστα δεχόταν τέτοιες απόψεις 
για τις κυκλικές κινήσεις στη συνηγορία του υπέρ του 
Κοπερνίκειου συστήματος. Εάν ο Γαλιλαίος ειδωθεί σαν ένας 
άνθρωπος της εποχής του, πιασμένος ακόμη στο δόκανο της 
κυκλικής αδράνειας, μπορούμε να αντιληφθούμε σε ποιά έκταση
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η γενική αντίληψη μιας εποχής περιορίζει ακόμη και
μεγαλοφυείς άνδρες. . . Η  προσκόλλησή του στις κυκλικές
τροχιές τον εμπόδισε να δεχτεί την αντίληψη των ελλειπτικών 
πλανητικών τροχιών, τη σημαντική αυτή ανακάλυψη του 
σύγχρονου του Κέπλερ, . . όπως και να θεμελιώσει μια
πραγματικά σωστή μηχανική.” (The Birth of a New Physics)

Πιστεύουμε ότι η αδυναμία του Γαλιλαίου να φτάσει στην ακριβή 
διατύπωση του νόμου της αδράνειας οφείλεται, εκτός κον άλλων, και στην 
αδυναμία του να αντιμετωπίσει με επιτυχία το δυναμικό μέρος της κίνησης. 
Ετσι, πολύ σωστά ο L. U. Pancheri θα παρατηρήσει: ”0  νόμος της 
αδράνειας συνεπάγεται τη διατήρηση της κίνησης ή της 
ακινησίας σε ένα πεδίο μηδενικής δύναμης. Για να ήταν σε θέση 
ο Γαλιλαίος να το αντιληφθεί αυτό θα έπρεπε πρώτα να δεί ότι η 
κίνηση στην ελεύθερη πτώση (η ”προς τα κάτω” κίνηση) είναι μιά 
βίαιη κίνηση, και όχι μιά "φυσική" για όλα τα σώματα. Αλλά για 
να γίνει αυτό ο Γαλιλαίος έπρεπε να εγκαταλείψει την ιδέα ότι η 
"βαρύτητα” είναι μιά ιδιότητα σύμφυτη με τα σώματα.
Και ήταν πρώτος ο Gassendi ο οποίος είδε ότι, ανάμεσα στα
άλλα που έβγαιναν από τις εργασίες του Γαλιλαίου, η ανάλυση 
της βολής σε έναν οριζόντιο και έναν κατακόρυφο άξονα έδειχνε
ξεκάθαρα ότι ανάμεσα στις δυό κινήσεις αν μιά τους ήταν η
"φυσική" αυτή ήταν η οριζόντια και όχι η κατακόρυφη, όπως
εσφαλμένα υπέθετε ο Γαλιλαίος." (Pierre Gassendi, a forgotten but 
important man in the history of physics). Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Γαλιλαίος 
πλησιάζει αλλά δεν λύνει το πρόβλημα της αδράνειας.

Μιά άλλη, σωστή, αντιμετώπιση του δυναμικού μέρους της κίνησης 
έχουμε όταν ο Γαλιλαίος κάνει πειράματα ρίχνοντας σώματα με πολύ 
διαφορετικό βάρος από την κορυφή ψηλών πύργων (τη μπάλα ενός κανονιού, 
για παράδειγμα, και μια μικρή σφαίρα ενός πιστολιού) και βλέπει ότι φτάνουν 
στην επιφάνεια της Γης με πολύ μικρή διαφορά χρόνου. Εδώ έχει τη 
δυνατότητα να δώσει την ακριβή αιτία της διαφοράς που παρατηρεί. Οφείλεται 
στην αντίσταση του αέρα. Και μάλιστα συνεχίζει την ανάλυσή του 
παρατηρώντας ότι στην ελεύθερη πτώση καθώς η ταχύτητα της πτώσης αυξάνει, 
τόσο αυξάνει και η αντίσταση του αέρα. Τι συμβαίνει, λοιπόν* στη συνέχεια, 
καθώς η αντίσταση αυξάνει συνεχώς; Στο σημείο αυτό ο Γαλιλαίος 
εντυπωσιάζει. Η διαίσθησή του έχει φτάσει σε μιά από τις καλύτερες στιγμές 
της. "Όταν, μας λέει, η αντίσταση αυξηθεί τόσο πολύ ώστε να γίνει 
ίση με το βάρος του σώματος, τότε το σώμα θα συνεχίσει να 
πέφτει με σταθερή ταχύτητα." Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Από το 
σημείο αυτό μέχρι το σημείο να διατυπώσει τις αρχές της Μηχανικής όπως θα 
κάνει μερικά χρόνια αργότερα ο Νεύτωνας, ο Γαλιλαίος απέχει ένα μόνο 
βήμα. Ένα βήμα, όμως, που τελικά δεν το κάνει.

Ας δούμε όμως πως ο ίδιος ο Γαλιλαίος μας εξηγεί μέσω του Salviati το 
ρόλο 'της αντίστασης του αέρα: "Οπως είπα, ένα σώμα που πέφτει 
επιταχύνεται ομαλά και έτσι συναντά όλο και μεγαλύτερη 
αντίσταση από το μέσο μέσα στο οποίο κινείται και μιά ελάττωση 
του ρυθμού αύξησης της ταχύτητάς του. Μέχρι που τελικά η
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ταχύτητά τον φτάνει σε μιά τιμή που η αντίσταση του μέσου 
γίνεται τόσο μεγάλη που η μιά εξισορροπεί την άλλη. Ετσι 
αποκλείεται παραπέρα επιτάχυνση και η κίνηση του σώματος 
γίνεται ομαλά με ταχύτητά που έχει μιά σταθερή τιμή."

Β. Η Δυναμικό ττκ κίνησης

Οπως θα περίμενε κανένας, στην προσπάθεια του να κατανοήσει τους 
νόμους της επιταχυνόμενης κίνησης ο Γαλιλαίος θα ερχότανε σε επαφή και με 
τη δυναμική της κίνησης ενός σώματος. Σήμερα βέβαια ξέρουμε ότι αυτή 
περιγράφεται από το δεύτερο νόμο της Νευτώνειας μηχανικής. Στον νόμο αυτόν 
ο Γαλιλαίος πλησιάζει αρκετά (και όχι μόνον όταν εξετάζει την επιταχυνόμενη 
κίνηση), αλλά δεν φτάνει.

Αρχικά, μέσω του Salviati, θέλει να πείσει τον Simplicio και τον Sagredo ότι 
στην επιταχυνόμενη κίνηση που το κινητό ξεκινά από την ηρεμία η ταχύτητα 
παίρνει όλες τις τιμές από το μηδέν έως μιά μέγιστη τιμή, και ότι δεν υπάρχιυν 
ασυνέχειες στην τιμή της. Βλέπουμε λοιπόν τον Salviati να λέει: "Νομίζω ότι 
δύσκολα θα αρνηθεί κάποιος ότι η αύξηση της ταχύτητας μιάς 
πέτρας που πέφτει από την ηρεμία ακολουθεί την ίδια 
αλληλουχία όπως η μείωση της ταχύτητας της ίδιας πέτρας που, 
από κάποια δύναμη, ρίχνεται προς τα πάνω για να φτάσει εκεί 
που βρισκόταν προηγουμένως. . . . Δεν νομίζω ότι μπορείτε
να αρνηθείτε ότι η πέτρα που κινείται προς τα πάνω πρέπει, πριν 
φτάσει σε ηρεμία, να περάσει από όλες τις τιμές της βραδύτητας 
μέχρι την ηρεμία."

Ο Simplicio τότε ερωτά: "Εάν όμως όλες οι δυνατές τιμές της 
βραδύτητας μέχρι την ηρεμία είναι άπειρες, ποτέ δεν θα 
μπορέσει να περάσει από όλες τους η πέτρα, και έτσι δεν θα
φτάσει ποτέ στην ηρεμία, αλλά θα συνεχίσει να πλησιάζει επ'
άπειρον προς την ηρεμία μειώνοντας όλο και πιό πολύ το ρυθμό 
της, πράγμα όμως που δεν το παρατηρούμε."

Μ’ αυτόν τον τρόπο ο Simplicio θέλει να δημιουργήσει την. εντύπωση ότι 
ίσως οι τιμές που παίρνει η ταχύτητα είναι μη συνεχείς, και επομένως ο νόμος 
που έχει ο Γαλιλαίος για την πτώση είναι λαθεμένος. Ο Salviati όμως δεν 
φαίνεται να ανησυχεί: "Αυτό θα συνέβαινε πράγματι Simplicio εάν 
ένα σώμα που κινείται διατηρούσε κάθε τιμή της ταχύτητάς του, 
από τις τιμές που παίρνει αυτή, για κάποιο πεπερασμένο χρονικό 
διάστημα. Αλλά παίρνει κάθε τιμή μόνο για μιά στιγμή, και
επειδή μιά χρονική διάρκεια, όσο μικρή και αν είναι, μπορεί να 
διαιρεθεί σε άπειρες χρονικές στιγμές έχουμε μιάν αντιστοιχία
ανάμεσα στις άπειρες αυτές στιγμές και στις άπειρες τιμές της 
ταχύτητας, που μας λύνει το πρόβλημα." Στο σημείο αυτό ο Γαλιλαός 
επιχειρεί μιά πραγματικά ιδιοφυή προσέγγιση στο πρόβλημα της κίνησης. Του 
λείπει βέβαια η διαφορική εξίσωση του δεύτερου νόμου του Νεύτωνα για να την 
ολοκληρώσει, αλλά ας αρκεστούμε σ’ αυτά που μπορεί να δώσει.
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Η συνέχεια πάντως επιφυλάσσει αρκετές εκπλήξεις. Ας παρακολουθήσουμε 
λοιπόν ολόκληρο το διάλογο ανάμεσα στα πρόσωπα του έργου του.

Sagredo: "Από τις παραπάνω θεωρήσεις μου φαίνετα ι ότι 
μπορούμε να έχουμε μιά σωστή λύση στο πρόβλημα που 
συζητήθηκε από πολλούς φιλόσοφους, δηλαδή να βρούμε ποια 
είνα ι η α ιτ ία  της επιτάχυνσης στη φυσική κίνηση το>ν βαριών 
σωμάτων. Μ ιάς και, όπως μου φαίνεται, η δύναμη (virtu) που 
μ ετα δ ίδετα ι στο σώμα από εκείνο που το εκτινάσσει ψηλά 
μειώνεται συνεχώς, η δύναμη αυτή, όσο είναι μεγαλύτερη από 
την αντίθετή της δύναμη της βαρύτητας ωθεί το σώμα προς τα 
πάνω. Οταν οι δυό δυνάμεις είναι σε ισορροπία το σώμα παύει 
να ανέρχεται και περνά στην κατάσταση της ακινησίας στην 
οποίαν η ορμή (im peto) που του είχε μεταδοθεί δεν έχει 
καταστραφεί, αλλά απλά η υπεροχή της έναντι του βάρους του 
σώματος καταναλώθηκε (η υπεροχή στην οποίαν οφειλότανε η 
προς τα πάνω κίνηση του σώματος). Ετσι, καθώς η μείωση της 
εξωτερικής ορμής (im peto) συνεχίζεται, η βαρύτητα παίρνει το 
πάνω χέρι και η πτώση του σώματος αρχίζει, αργά στην αρχή 
λόγω της ενυπάρχουσας αντίθετης ορμής (virtu  im pressa), ένα 
μεγάλο μέρος της οποίας εξακολουθεί να διατηρείται στο σώμα. 
Καθώς όμως εξακολουθεί να μειώνεται, και η διαφορά με την 
β α ρύ τη τα  όλο κα ι μ εγα λώ νε ι, π α ίρ νο υμ ε μ ιά  συνεχώ ς
επιταχυνόμενη κίνηση."

Προσέξτε το μπλέξιμο ανάμεσα στις έννοιες της δύναμης και της ορμής 
και παραπέρα πόσο η παραπάνω περιγραφή πλησιάζει σε εκείνη του Φιλόπονου 
καθώς εξηγεί την προς τα πάνω "βίαιη κίνηση” ενός σώματος. Στη συνέχεια 
πάντως ο Γαλιλαίος ξαναγυρίζει στη σωστή του βάση, και σημειώνει μέσω του 
Sagredo: "Μ ιά εξωτερική δύναμη (v irtu  im pressa) μπορεί να 
υπερνικήσει τη δύναμη της βαρύτητας τόσο λίγο που να σηκώσει 
ένα σώμα ελάχιστα πρρς τα πάνω, ενώ μπορεί να είναι ίση με τη 
δύναμη της βαρύτητάς, οπότε το σώμα ούτε σηκώνεται ούτε 
πέφτει. Οταν κάπαισζ 'κρατά μιά πέτρα με το χέρι του μήπως δεν 
κάνει αυτό ακριβώς; Της δίνει μιά δύναμη προς τα πάνω (virtu 
im pellente) ίση με την ένταση (facolta) της βαρύτητας που την 
τραβά προς τα κάτω."

Salviati: "Κάθε σώμα που πέφτει αποκτά μιάν ορισμένη 
ταχύτητα που καθορίζεται από τη φύση, μιά ταχύτητα που δεν 
μπορεί ούτε να αυξηθεί ούτε να μειωθεί παρά μόνο με τη δράση 
κάποιας δύναμης (violenza). . . . Μπορούμε τώρα να
πούμε ότι άνοιξε η πόρτα, για  πρώτη φορά, σε μιά καινούρια 
μέθοδο φορτωμένη με πολλά και ωραία αποτελέσματα, τα οποία 
στα μελλοντικά χρόνια  θα τραβήξουν την προσοχή άλλων 
μ υ α λ ώ ν ."

Είδαμε στα προηγούμενα ότι ο Γαλιλαίος διατυπώνει στην περίπτωση της 
βίαιης κίνησης ενός σώματος την ίδια θέση που διετύπωσε για την 
"παραμένουσα δύναμη” και ο Φιλόπονος. Τις απόψεις του τελευταίου αυτού ο 
Γαλιλαίος τις είχε ακούσει στην Pisa από τον καθηγητή του Fransisco Bonamico.
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Μόνο που η "παραμένουσα δύναμη” του Φιλόπονου είναι τώρα στη διδασκαλία 
του Γαλιλαίου πολύ πιό κοντά στην Νευτώνεια ορμή. Αυτό δε φαίνεται 
καλύτερα στο παρακάτω κείμενο, παρμένο από ΜΤα δυό μεγάλα συστήματα του 
κόσμου": "Εάν πάρουμε ένα νήμα της στάθμης, το κρεμάσουμε από 
ψηλά και το εκτρέψουμε από την κατακόρυφο (την κατάσταση 
ισορροπίας του) και στη συνέχεια το αφήσουμε ελεύθερο, 
βλέπουμε ότι πέφτει προς την κατακόρυφο και πάει την ίδια 
απόσταση πέρα απ' αυτήν, ή χάνοντας λίγο, όσο η αντίσταση του 
αέρα ή κάτι άλλο το εμποδίζει. . . . Εχω κάνει εγώ ο ίδιος
ένα τέτοιο πείραμα με ένα εκκρεμές, και αυτό με έχει οδηγήσει 
στο συμπέρασμα ότι η ορμή (impetus) που αποκτά το σώμα κατά 
την κάθοδό του, όταν η κίνησή του είναι φυσική, έχει από μόνη 
της την ικανότητα να το οδηγήσει προς τα πάνω κατά τη βίαιη 
κίνηση διανύοντα$ την ίδια απόσταση."

Σε άλλο σημείο ο Γαλιλαίος μας λέει για την "παραμένουσα δύναμη": "Η 
κινούσα δύναμη παραμένει πάνω σε μιά πέτρα που την 
πετάξαμε, ακόμη και εάν δεν είναι αυτή σε επαφή με το χέρι 
μας, με τον ίδιο τρόπο που ένα σίδερο που το ζεστάναμε κοντά 
στη φωτιά διατηρεί τη ζεστασιά του. Σιγά σιγά, εφ* όσον η πέτρα 
δεν ακουμπά στο χέρι μας, η δύναμη αυτή εξασθενεί, ακριβώς 
όπως όταν απομακρύνουμε το σίδερο από τη φωτιά χάνει με το 
χρόνο τη ζεστασιά του."

Η επίδραση του Φιλόπονου πάνω στο Γαλιλαίο φαίνεται επίσης και από το 
ότι στην αρχή των ερευνών του πίστευε ότι η δυναμική σχέση που διέπει την 
κίνηση ενός σώματος είναι η σχέση (II. 1), δηλαδή ότι υ ~ (F-A). Αυτό υπάρχει 
ξεκάθαρα γραμμένο στο αρχικό του έργο "De Motu", που πραγματεύεται τους 
νόμους της κίνησης. Στη συνέχεια, βέβαια, φαίνεται να προβληματίζεται εάν 
πράγματι η σχέση αυτή είναι σωστή, δεν μας λέει, όμως, ποτέ ποιά μπορεί να 
είναι η νέα σωστή σχέση. Προφανώς δεν την ανακάλυψε ποτέ. Είναι επίσης 
βέβαιο ότι ο Γαλιλαίος απέρριπτε την άποψη του Αριστοτέλη για την 
προωθητική δύναμη που ασκεί το μέσο στη βίαιη κίνηση. Πράγμα φυσικό 
άλλωστε αφού είχε ασπαστεί την ’’παραμένουσα δύναμη” του Φιλόπονου. Εκτός 
από τις απόψεις του Φιλόπονου ο Γαλιλαίος άκουσε από τον Bonamico και τις 
απόψεις πολλών μεσαιωνικών ερευνητών, όπως του Buridan, του De Marchia, 
του Oresme κ.α., και η δυναμική του έχει δανειστεί πολλά στοιχεία και από 
αυτούς.

Σ’ ένα άλλο σημείο, και μάλιστα προς το τέλος του βιβλίου του ”Δυό Νέες 
Επιστήμες", ο Γαλιλαίος εξετάζει ένα άλλο πρόβλημα δυναμικής. Ετσι, καθώς 
συζητά το πρόβλημα της βολής, έρχεται αντιμέτωπος με το εξής ερώτημα: ”Αν 
ένα βλήμα βρει ένα εμπόδιο στο δρόμο του, πότε η παραμόρφωση του εμπόδιου 
αυτού θα είναι μεγαλύτερη;" Σήμερα ξέρουμε ότι για ακίνητο στόχο η δύναμη 
που αναπτύσεται κατά την παραπάνω πρόσκρουση είναι ανάλογη του λόγου 
(Δυ)/(Δί), όπου Δυ η μεταβολή της ταχύτητας του βλήματος λόγω της 
πρόσκρουσής του στο στόχο στο χρόνο At. Αρα, για ένα συγκεκριμένο στόχο, 
όσο μεγαλύτερος ο παραπάνω λόγος τόσο μεγαλύτερη η παραμόρφωσή του. 
Για κινούμενο στόχο το Δυ μετρά την αλλαγή της σχετικής ταχύτητας βλήματος
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-  σ τό χ ο υ . Ο  Γ α λ ιλ α ίο ς  κα τα φ έρνει να  το  δει α υτό  κ α ι μας δ ίν ε ι τ ο ν  π α ρ α κ ά τω  
δ ιά λο γ ο .

Σχεδίασμα του ίδιου του Γαλιλαίου στο οποίο εξετάζει την 
ισορροπία τριών σωμάτων c, d και h. Τα c και d είναι 
κρεμασμένα από τα άκρα ενός αβαρούς νήματος, ενώ το h είναι 
κρεμασμένο από το κέντρο του νήματος. Αντικειμενικός σκοπός 
του Γαλιλαίου είναι να δείξει ότι ενώ αρχικά, όταν δεν υπάρχει 
το σώμα h, το νήμα έχει τη θέση aeb, είναι δηλαδή οριζόντιο, 
όταν κρεμάσουμε το σώμα h παίρνει τη θέση afb, όσο μικρό και 
αν είναι το βάρος του h και όσο μεγάλα και αν είναι τα βάρη 
των c και d. Ετσι καταλήγει στο (σωστό) συμπέρασμα ότι ένα 
νήμα που έχει βάρος δεν μπορεί ποτέ να γίνει τελείως οριζόντιο.

Σχήμα V.15

Salviati: "Σε ό,τι έχουμε πει σε σχέση με την ορμή, το χτύπημα ή 
το τράνταγμα των βλημάτων, θα πρέπει να προσθέσουμε και μιά 
άλλη παράμετρο. Για να καθορίσουμε τη δύναμη και την ενέργεια 
του χτυπήματος (forza ed energia della percossa) δεν είναι 
αρκετό να γνωρίζουμε μόνο την ταχύτητα των βλημάτων αλλά 
μας χρειάζεται και η φύση και η κατάσταση του στόχου, η οποία 
σε μεγάλο ποσοστό καθορίζει την αποτελεσματικότητα του 
χτυπήματος. Πρώτα απ' όλα είναι γνωστό ότι ο στόχος υφίσταται



267

βιαιότητα από την ταχύτητα (velocita) του βλήματος, ανάλογα 
με το κατά πόσο σταματά εν μέρει ή ολοκληρωτικά την κίνηση. 
Γιατί αν το βλήμα πέσει επάνω σε ένα στόχο που υποχωρεί στην 
ώθηση (velocita del percuziente) χωρίς αντίσταση, το χτύπημα θα 
είναι χωρίς αποτέλεσμα. Οπως όταν κάποιος επιτίθεται στον 
εχθρό του με ένα σπαθί και τον φτάνει όταν αυτός τρέχει με την 
ίδια ταχύτητα τότε δεν θα υπάρξει χτύπημα αλλά ένα απλό 
άγγιγμα. . . . Ετσι για παράδειγμα, αν το βλήμα φτάσει το
στόχο με μιά ταχύτητα 1θ μονάδων ενώ ο στόχος υποχωρεί με 
μιά ταχύτητα 4 μονάδων, τότε η ορμή και το χτύπημα (impeto e 
percossa) θα αντιπροσωπευτούν με το 6. Τέλος το χτύπημα θα 
είναι το μέγιστο δυνατό όταν ο στόχος δεν υποχωρήσει καθόλου 
και σταματήσει τελείως την κίνηση του βλήματος. Ακόμη όμως 
μεγαλύτερο θα είναι το χτύπημα όταν ο στόχος πλησιάζει προς το 
βλήμα."

Sagredo: "Εχοντας αναφέρει όλα τα προηγούμενα για χτυπήματα 
και τραντάγματα έρχεται στο μυαλό μου ένα πρόβλημα, ή μάλλον 
μιά ερώτηση, στην οποία κανένας συγγραφέας δεν έχει δώσει 
απάντηση ή κάτι που να μειώνει την άγνοιά μου ή να απαλύνει 
την προσπάθεια του μυαλού μου. Η δυσκολία μου έγκειται στο 
ότι δεν μπορώ να δω μέσα από ποιά αρχή παίρνουμε το μέγεθος 
της ενέργειας και της παμμεγέθους δύναμης (energia e forza 
immensa) που εμφανίζεται σε ένα χτύπημα. Για παράδειγμα, 
παρακολουθούμε το απλό χτύπημα ενός σφυριού που ζυγίζει όχι 
περοσότερο από 8 ή 10 λίβρες να υπερνικά αντιστάσεις που, 
χωρίς ένα χτύπημα, δεν θα υποχωρούσαν στο βάρος ενός 
σώματος που θα παρήγαγε ώθηση (impeto) μόνο από την πίεσή
του, ακόμη και αν το σώμα αυτό ζύγιζε πάρα πολύ. Θα ήθελα να 
ανακαλύψω μιά μέθοδο για να μετρήσω τη δύναμη (forza) μιας 
τέτοιας σύγκρουσης. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα είναι
άπειρη, αλλά περισσότερο τείνω προς μιά άποψη ότι έχει όριο
και μπορεί να εξισορροπηθεί και να μετρηθεί με άλλες δυνάμεις, 
όπως βάρη ή μοχλούς ή βίδες ή άλλα μηχανικά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για να πολλαπλασιάζουν τις δυνάμεις κατά 
έναν τρόπο που καταλαβαίνω ικανοποιητικά."

Salviati: "Δεν είσαι μόνος σου στην απορία σου και στην μη 
κατανόηση αυτού του σημαντικού προβλήματος. Μελέτησα αυτό 
το πρόβλημα μόνος μου για λίγο, αλλά μάταια. Αλλά η σύγχυσή 
μου μεγάλωσε έως ότου συνάντησα τελικά τον Ακαδημαϊκό μας 
και πήρα απ' αυτόν μιά βαθιά βοήθεια. Κατ' αρχάς μου είπε ότι 
ήταν και αυτός για πολύ καιρό στο σκοτάδι. Αλλά μετά, αφού 
ξόδεψε μερικές χιλιάδες ώρες πάνω σ' αυτό, κατέληξε σε κάποιες 
σκέψεις οι οποίες απέχουν πολύ από τις αρχικές μας ιδέες και οι 
οποίες είναι αξιοπρόσεχτες για τον νεωτερισμό τους. Και μιάς
και ξέρω ότι με χαρά θα περίμενες να ακούσεις ποιές είναι οι 
ιδέες αυτές δεν θα αναμένω να μου το ζητήσεις, αλλά θα σου 
υποσχεθώ ότι, μόλις τελειώσει η συζήτησή μας για βλήματα και
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βολές, 0α σου εξηγήσω όλες αυτές τις φαντασίες ή αν επιθυμείς 
φαντασιοπληξίες, όταν Οα μπορέσω να σου μεταφέρω τις λέξεις 
του Ακαδημαϊκού μας."

Αυτά γράφονται λίγες μόνο σελίδες πριν από το τέλος του βιβλίου. Στην 
ουσία δε, αυτό που επιθυμούν όλοι για να τους φύγει ο μεγάλος πονοκέφαλος 
που έχουν είναι η διατύπωση του δεύτερου νόμου της Νευτώνειας μηχανικής. Ο 
Simplicio δεν ξεχνά την υπόσχεση που έδιοσε παραπάνω ο Salviati και έτσι 
επανέρχεται σε λίγο στο τέλος πιά του βιβλίου και λέει: "Ας μας 
παρουσιαστούν οι απόψεις του Ακαδημαϊκού μας στο ζήτημα των 
δυνάμεων που προκύπτουν από την ώθηση (forza  della 
percossa)." Ο Salviati απαντά τότε: "Ας αρκεστούμε στη σημερινή 
συζήτηση, η ώρα είναι περασμένη και ο χρόνος που μας απομένει 
δεν είναι αρκετός. Ας αναβάλουμε λοιπόν τη συζήτηση για μιά 
άλλη πιό κατάλληλη στιγμή." Και ο Sagredo, συμφωνώντας με την 
άποψη αυτή Οα ομολογήσει απερίφραστα γιατί πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο: 
"Συμφωνώ γιατί μετά από πολλές συζητήσεις με φίλους του 
Ακαδημαϊκού μας έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι αυτό το θέμα 
είναι πολύ δυσνόητο και νομίζω ότι μέχρι τώρα κανένας απ' 
αυτούς που ασχολήθηκαν μαζί του δεν κατάφερε να διώξει τα 
σκοτάδια από τις γωνιές του που φτάνουν πέρα από τα όρια της 
ανθρώπινης φαντασίας. Μιά από τις πολλές απόψεις που έχουν 
εκφραστεί συμφωνεί με μιά πράγματι παράξενη αντίληψη, ότι οι 
δυνάμεις ώθησης είναι απροσδιόριστες αν όχι άπειρες."

Είναι λοιπόν προφανές ότι ο Γαλιλαίος αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα 
αυτό τον έχει οδηγήσει στα όρια των δυνατοτήτων του και ότι το λύσιμό του δεν 
είναι κατορθωτό με τα όσα ο ίδιος ξέρει. Ετσι το αφήνει για τους μελλοντικούς 
εκείνους ερευνητές που, γνωρίζοντας ίσως περισσότερα απ' αυτόν, θα δώσουν 
τη σωστή λύση. Οπως πολύ σωστά έχει επισημανθεί άλλωστε: "Ο Γαλιλαίος 
όχι μόνο περιορίζει το σκοπό της αναζήτησής του σε μιά απλή 
αλλά αναμφίβολα σπουδαία περίπτωση (ελεύθερη πτώση), αλλά 
εσκεμμένα στενεύει το οπτικό του πεδίο παραλείποντας τη 
διερεύνηση των αιτίων της. Σε αντίθεση με τους αρχαίους 
Ελληνες μεταβαίνει από απλούστερες σε σύνθετες καταστάσεις 
και θέτει μόνο τα ερωτήματα εκείνα που μπορούν να απαντηθούν 
στη συγκεκριμένη φάση της αναζήτησης. Αποφεύγει τον πειρασμό 
να θέσει ερωτήματα, που σίγουρα θα ήθελε κανένας να 
απαντήσει, πλην όμως στο συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας 
προκαλούν σύγχυση αντί να διαφωτίζουν. . . . Σκόπιμα,
αλλά αποτελεσματικά, παραμέλησε αρχικά το πρόβλημα μεταξύ 
αιτίου και αιτιατού στη μελέτη της κίνησης. Στο πρόβλημα αυτό 
επανήλθε βέβαια αργότερα, χωρίς όμως να μπορέσει να δώσει 
πλήρη απάντηση. Το άφησε αναπάντητο, πλήν όμως έθεσε τις 
βάσεις για να απαντηθεί από μιά άλλη μεγαλοφυία της 
σύγχιρονης φυσικής, τον Isaac Newton." (Ι.Δ .Β έργαδος και 
Ι.Χαχζηκωνσταντίνου, Βασική φυσική)

Αξίζει δε να αναφέρουμε όχι, όχαν μερικά χρόνιά αργόχερα ο Νεύχωνας 
θα έβαζε μέσα από χους χρεις ομώνυμους νόμους χου χα θεμέλια χης
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Μηχανικής, θα αναγνώριζε ότι στην διατύπωση των δυό πρώτων νόμων τον 
βοήθησαν πάρα πολύ οι έρευνες του Γαλιλαίου. Ή, όπως ο ίδιος ο Νεύτωνας 
είπε: "Για να μπορέσω να δω μακριά στάθηκα στους ώμους 
μερικών γιγάντων που δούλεψαν πριν από μένα." Ανάμεσα τους και 
ο Γαλιλαίος.

V. 9 Η ωυσική uuxc κινούαεντκ Γικ - Η αογή της σνετικότητας του 
Γαλιλαίου

Στην προσπάθειά του να διαπιστώσει ο Γαλιλαίος το τι φυσική θα ισχύει 
σε μιά κινούμενη Γη και τι σε μιά ακίνητη, έρχεται για πρώτη φορά 
αντιμέτωπος με την έννοια του συστήματος αναφοράς, ως προς το οποίο 
εκτελείται ένα πείραμα ή διατυπώνεται ένας νόμος. Βέβαια, είναι αδύνατον 
να πιάσει όλες τις πτυχές του θέματος, που κρύβει, άλλωστε, πολύ ζουμί για τη 
φυσική. Συνειδητοποιώντας, όμως, τη σημασία του συστήματος αναφοράς, 
θέτει το ερώτημα: "Πως φαίνεται η ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση 
που κάνει ένα σώμα όταν πέφτει από κάποιο ύψος σ' έναν 
παρατηρητή που βρίσκεται ακίνητος πάνω στην επιφάνεια της 
Γης, και πώς σ' έναν άλλο παρατηρητή που ταξιδεύει μ* ένα 
πλοίο, όταν η ταχύτητα του πλοίου είναι σταθερή;" Έ χοντας εισάγει 
την αρχή της γραμμικής αδράνειας, δεν αργεί να συμπεράνει ότι η κίνηση 
φαίνεται να έχει και για τους δυο τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά.

Τα παραπάνω εκφράζονται σήμερα με την εξής αρχή: " Δ υ ο  
παρατηρητές και Π 2  που χρησιμοποιούν για την περιγραφή 
των διάφορων νόμων της φύσης δυο συστήματα αναφοράς που 
έχουν σταθερή μεταξύ τους ταχύτητα, δυό αδρανειακά συστήματα 
δηλαδή, διαπιστώνουν ότι οι νόμοι αυτοί έχουν την ίδια ακριβώς 
μορφή και στα δυο συστήματα αναφοράς." Τα αδρανειακά συστήματα 
αναφοράς παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εδραίωση της Νευτώνειας 
Μηχανικής.

Το συμπέρασμα αυτό σήμερα είναι γνωστό σαν αρχή της σχετικότητας 
του Γαλιλαίου ή αρχή της σχετικότητας της Κλασικής Μηχανικής. Σίγουρα, ο 
Γαλιλαίος πολύ ελάχιστα είχε καταλάβει τη σημασία του για τη θεμελίωση μιάς 
Μηχανικής του φυσικού κόσμου. Ήταν, όμως, ένα συμπέρασμα αναγκαίο στον 
πόλεμο που είχε ανοίξει με το Πτολεμαϊκό σύστημα. Έτσι, αφού κανένας από 
δυο παρατηρητές που έχουν σταθερή μεταξύ τους ταχύτητα δεν μπορεί να κάνει 
ένα πείραμα, που ν' αποδεικνύει ότι αυτός είναι ακίνητος ενώ ο άλλος κινείται, 
είναι προφανές ότι κανένα γήϊνο πείραμα δεν μπορεί ν' αποδείξει την κίνηση ή 
την ακινησία της Γης. Άρα το κλειδί για το ποιό αστρονομικό σύστημα είναι 
σωστό δεν βρίσκεται κάτω στη Γη, αλλά ψηλά στον ουρανό. Τον ουρανό, όμως, 
ο Γαλιλαίος ήξερε να τον διαβάζει με το τηλεσκόπιό του και τα σημάδια ήταν 
φανερά. Η Γη κινείται.
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"Retombera - t - il ?" Θα πέσει πάλι κάτω στο ίδιο σημείο; 
Μ ιά  από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις στη φυσική της 
κινούμενης Γης, σε ξυλογραφία του 16ου αιώνα.

Σχήμα V.16

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι την εποχή του Γαλιλαίου, αλλά και 
αργότερα, αρκετοί επιστήμονες προσπαθούν να βρουν αν η κίνηση ή η 
ακινησία της Γης έχει κάποια επίδραση στους νόμους της πτώσης των σωμάτων 
και της κίνησης γενικότερα. Το πιο συνηθισμένο πείραμα που κάνουν είναι το 
εξής. Μπαίνουν μέσα σε μιά άμαξα που κινείται ή σ’ ένα πλοίο και ρίχνουν 
από ψηλά ένα σώμα. Αν η άμαξα ή το πλοίο είναι ακίνητα ξέρουν ότι το 
σώμα θα χτυπήσει το πάτωμα στο σημείο που βρίσκεται κατά την κατακόρυφο 
ακριβώς κάτω από το σημείο από το οποίο αρχίζει η πτώση. Αν, όμως, 
υπάρχει κίνηση, τότε πού θα χτυπήσει το σώμα το πάτωμα; Η κοινή λογική 
τους υπαγορεύει να πιστεύουν ότι θα το χτυπήσει πιο πίσω από το σημείο που 
το χτυπά όταν δεν υπάρχει κίνηση. Συμβαίνει, όμως, το αντίθετο. Αυτό 
ακριβώς το αντίθετο και "παράλογο" έρχεται να εξηγήσει ο Γαλιλαίος με την 
αρχή του.

' Να σημειώσουμε ότι ο φίλος του Γαλιλαίου Μ. Mersene προτείνει, μιάς 
και το ύψος από το οποίο ρίχνονταν τα διάφορά σώματα σ' ένα κινούμενο 
σύστημα αναφοράς ήταν μικρό, να γίνει το εξής πείραμα. Ένα κανόνι 
μεγάλης εκτοξευτικής ισχύος να σκοπεύσει κατευθείαν προς τα πάνω. Στη
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συνέχεια, και αφού πυροδοτήσουμε το κανόνι αυτό, θα παρατηρήσουμε 
κατά πόσο η μπάλλα που θα εκτοξεύσει όταν γυρίσει πάλι κάτω στη Γη θα 
πέσει στο σημείο από το οποίο έφυγε (δηλαδή πάνω στο κανόνι) ή λίγο 
παραπέρα (σχήμα V.16). Για λόγους που μας είναι άγνωστοι, πάντως, το 
πείραμα αυτό δεν έγινε ποτέ. Δημιούργησε, όμως, το προτεινόμενο πείραμα 
του Mersene ένα αμείλικτο ερώτημα, και όλοι οι επιστήμονες της εποχής του 
διερωτώντουσαν: "Θα πέσει η μπάλλα στο ίδιο σημείο;”

Ενα άλλο σημαντικό ερώτημα που δημιουργούσε μιά κινούμενη Γη ήταν 
και το εξής. Πως μιά περιστροφόμενη γύρω από τον εαυτό της Γη δεν εκτοξεύει 
λόγω της φυγόκεντρης δύναμης τα σώματα που βρίσκονται στην επιφάνειά της 
στο διάστημα; Το ερώτημα αυτό το έθεταν με μεγάλη επιμονή οι γεωκεντρικοί 
στους ηλιοκεντρικούς, και επομένως ο Γαλιλαίος έπρεπε να βρει μιά πειστική 
απάντηση σ’ αυτό. Πράγματι, στο βιβλίο του "Διάλογος για τα δυό μεγάλα 
συστήματα του κόσμου" δίνεται όλη η φυσική που κρύβεται πίσω από το 
ερώτημα αυτό, αν και, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, όχι με ατράνταχτη 
επιχειρηματολογία. Να σημειώσουμε ότι η ταχύτητα που αποκτά ένα σώμα στην 
επιφάνεια της Γης λόγω της περιστροφής της γύρω από τον εαυτό της δίνεται 
από τη σχέση

ν = toR = 1685 km/hour

όπου R η ακτίνα της Γης και ω η γωνιακή της ταχύτητα.
Οπως είπαμε, αυτό που θέλει να αποδείξει ο Γαλιλαίος είναι ότι κανένα 

βαρύ σώμα που βρίσκεται πάνω στην επιφάνεια της Γης δεν θα πεταχτεί στο 
διάστημα και θα χάσει επαφή με την επιφάνεια αυτή, ανεξάρτητα από το βάρος 
του και από τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής. Με τη βοήθεια του σχήματος 
V.17, που σχεδιάζει ο ίδιος, ο Γαλιλαίος παρατηρεί τα εξής. Εστω ΑΡ η 
κυκλική επιφάνεια της Γης και έστω ένα βαρύ σώμα που βρίσκεται στο σημείο 
Α. Εάν το σώμα αυτό εκτοξευθεί στο διάστημα λόγω της περιστροφής της Γης, 
τότε θα ακολουθήσει την τροχιά ΑΒ, κατά την εφαπτομένη. Βέβαια, επειδή 
υπάρχει και η δύναμη της βαρύτητας, δεν θα κινηθεί ευθύγραμμα, αλλά θα 
αρχίσει να κινείται και προς τα κάτω. Στην ουσία ο Γαλιλαίος έχει να κάνει 
εδώ με ένα πρόβλημα βολής, το οποίο είχε καταφέρει να το αντιμετωπίσει 
σωστά. Ετσι, η κίνηση του σώματος θα είναι η σύνθεση μιάς ομαλής 
εθυύγραμμης κατά την ΑΒ με ταχύτητα υ, και μιάς ομαλής επιταχυνομένης 
κατά την κατακόρυφο με επιτάχυνση γ.

Σε ίσους χρόνους t0 το σώμα θα διανύσει κατά την ΑΒ ίσα διαστήματα,
έστω τα AF, FH, και ΗΚ. Οταν βρίσκεται στο σημείο F η ταχύτητά του κατά την 
κατακόρυφο θα είναι ίση με υρ = γί0, ενώ στα σημεία Η και Κ η ταχύτητά του 
θα είναι αντίστοιχα ίση με 2γί0 και 3γί0 (Προφανώς γ = g) Τις παραπάνω 
τρεις ταχύτητες ο Γαλιλαίος τις παριστάνει με τα ευθύγραμμα τμήματα FG, HI 
και KL. Στη συνέχεια ο Γαλιλαίος σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Ευκλείδια 
γεωμετρία, η γωνία ΒΑΡ που σχηματίζει η εφαπτομένη ΑΒ με την επιφάνεια 
της Γης, είναι πάντα μικρότερη από κάθε άλλη γωνία που μπορεί να 
σχηματιστεί με πλευρά την ΑΒ. Ετσι, ακόμη και εάν το σώμα έχανε την επαφή 
του με την επιφάνεια της Γης, η κατακόρυφη κίνησή του, λόγω της έλξης της
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βαρύτητας, θα ήταν πέρα από αρκετή για να το φέρει και πάλι κάτω. Στην 
ουσία λοιπόν το σο'ψα δεν προφταίνει να αφήσει την επιφάνεια της Γης και 
παραμένει σταθερό στο σημείο Α.

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε ότι ο Γαλιλαίος επισημαίνει ότι αυτό ισχύει 
ακόμη και αν τα συμπεράσματα του για την επιταχυνόμενη κίνηση είναι 
λαθεμένα (που ξέρει ότι δεν είναι) και ισχύει η Αριστοτελική φυσική, που 
διδάσκει ότι η ταχύτητα πτώσης ενός σώματος είναι ανάλογη του βάρους του. 
Για χάρη των Αριστοτελιστών ο Γαλιλαίος σχεδιάζει λοιπόν τη γραμμή AD, που 
προκύπτει εάν ισχύει η Αριστοτελική φυσική, και σημειώνει ότι ακόμη και στη 
φυσική αυτή το σώμα δεν μπορεί να αφήσει την επιφάνεια της Γης.
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Δεν μπορεί βέβαια να περάσει απαρατήρητο το ότι στην παραπάνω 
ανάλυσή του ο Γαλιλαίος εφαρμόζει με τεράστια επιτυχία όλους τους νόμους 
της Νευτώνειας μηχανικής για την κίνηση ενός σώματος, αν και ο ίδιος δεν 
τους διατύπωσε τους νόμους αυτούς ποτέ με τη σαφήνεια που έκανε μερικά 
χρόνια αργότερα ο Νεύτωνας.

V. 10. Ανιννεύοντας το ουράνιο στεοέωαα

Ο Γαλιλαίος ουδέποτε υπήρξε αστρονόμος με τη στενή σημασία της λέξης. 
Ετσι ποτέ δεν ασχολήθηκε με τις λεπτομέρειες του Πτολεμαϊκού ή του 
Κοπερνίκειου συστήματος ή με τις διορθώσεις που έπρεπε να γίνουν στο 
δεύτερο για να γίνει πιο αποτελεσματικό. Ακόμη παραπέρα, και αυτό είναι το 
πιο σημαντικό, δεν^κατάφερε να δεί ότι οι ελλειπτικές τροχιές που πρότεινε ο 
Κέπλερ έδιναν την ώθηση εκείνη που χρειαζόταν το Κοπερνίκειο μοντέλο για να 
κεθιερωθεί πιά σαν το αστρονοαικό μοντέλο του πλανητικού μας συστήματος. 
Οπως είδαμε μάλιστα ειρωνευότανε τον Κέπλερ γιατί πίστευε σε μη κυκλικές 
τροχιές. Την αστρονομία λοιπόν ο Γαλιλαίος την είδε σαν ένα βοηθητικό 
μπαστούνι που θα επέτρεπε στο νεογέννητο μοντέλο της φυσικής του να κάνει 
με μεγαλύτερη ασφάλεια τα πρώτα του βήματα Αλλωστε οι κινήσεις των 
άστρων, οι σχηματισμοί τους και η εξέλιξή τους είναι ένα διαρκές πείραμα που 
γίνεται καθημερινά στη φύση (ανεξάρτητα από τη θέληση του ανθρώπου) με 
αποτελέσματα που, όποιος κατάφερε να τα διαβάσει σωστά, αποκόμισε 
τεράστια κέρδη και απόκτησε πιο στέρεες βάσεις για τις απόψεις του.

Την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η αστρονομία όταν ο Γαλιλαίος κάνει 
τα πρώτα του επιστημονικά βήματα μας τη δίνει με τον πιο ανάγλυφο και 
γλαφυρό τρόπο ο Ο. Gingerich γράφοντας: "Εάν το 1592 γινόταν ένα 
συνέδριο της Διεθνούς Αστρονομικής Ενωσης (50 χρόνια δηλαδή 
μετά την έκδοση "Των Περιστροφών"), πρόεδρος του θα ήταν ο 
Δανός Tycho Brache, ο οποίος και θα εξηγούσε στους συνέδρους 
το σύστημά του. Τα αισθήματα των  συνέδρων θα ήταν ανάμικτα. 
Μισοί περίπου θα αποδεχόντουσαν το σύστημα του Tycho, ενώ οι 
υπόλοιποι θα είχαν την άποψη ότι η εκλογή κάποιου 
συγκεκριμένου συστήματος δεν είναι και τόσο σημαντική, μιάς 
και όλα αυτά τα γεωμετρικά σχήματα είναι καθαρά υποθετικά. 
Κάτι λιγότερο από δέκα στους εκατό συμφωνούν με το Σικελό 
αστρονόμο Franciscus ότι του Κοπέρνικου του άξιζε ένα γερό 
μαστίγωμα. Η συντριπτική πλειοψηφία πάντως βρίσκει τους 
Κοπερνίκειους πίνακες προτιμότερους για τον υπολογισμό των 
πλανητικών θέσεων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει και 
ταυτόχρονη αποδοχή του ηλιοκεντρικού συστήματος. Ανάμεσα 
στους συνέδρους υπάρχει επίσης μιά ένταση λόγω του 
ημερολόγιου. Ο Michael Maestlin του Πανεπιστημίου του 
Tubingen κάνει ανοιχτή κριτική στο ημερολόγιο που παρουσίασε 
ο Ιησουίτης αστρονόμος Cristoph Clavius από τη Ρώμη. Ο 
Maestlin έχει επίσης ερεθιστεί από το γεγονός ότι ο σπουδαστής
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του Johannes Kepler, που ήρθε με μιά υποτροφία για να 
παρακολουθήσει το συνέδριο, δεν θεωρεί ότι το Γρηγοριανό 
ημερολόγιο  είναι έργο του διαβόλου. Οσο για τον
εικοσιεφτάχρονο Galileo Galilei, καθηγητή των μαθηματικών στο 
Πανεπιστήμιο της Πίζας, είναι τελείως άγνωστος στους
συνέδρους. Σχεδόν τέσσερις αιώνες μετά, εκατομμύρια άνθρωποι 
δεν θα γνωρίζουν τον Tycho, τον Clavius, τον Maestlin ή ακόμη 
τον Kepler, αλλά όλοι θα ξέρουν το Γαλιλαίο." ( The Galileo Affair) 

Μιά από τις πρώτες σημαντικές ανακαλύψεις του Γαλιλαίου που τον 
προσανατολίζουν υπέρ του Κοπερνίκειου μοντέλου έγινε το 1604. Τότε 
ανακάλυψε ένα καινοφανή αστέρα (nova), στον αστερισμό του Οφιούχου, και 
έδειξε ότι επρόκειτο για ένα πραγματικό αστέρι που βρισκόταν έξω από τις 
Αριστοτελικές σφαίρες και όχι κάτω από τη σφαίρα της Σελήνης. Και αυτό 
γιατί το αστέρι αυτό δεν έδειχνε ανιχνεύσιμη παράλλαξη. Αυτό το αναφέρουμε 
γιατί δεν Οα πρέπει να μας διαφεύγει ότι όταν το 1543 ο Κοπέρνικος δημοσίεψε 
το έργο του, αλλά και αρκετά αργότερα, δεν υπήρχε καμιά αστρονομική 
παρατήρηση που να έκλινε την πλάστιγκα νωρίς καιιιά αικριβολία υπέρ του 
ηλιοκεντρικού μοντέλου. Μόνο η διαίσθηση μπορούσε να καθοδηγήσει τους 
οπαδούς του μοντέλου αυτου. Ετσι, λοιπόν, οποιοδήποτε στοιχείο, ακόμη και 
όχι τόσο σημαντικό από πρώτη άποψη, έδινε το βάρος του υπέρ του ενός ή του 
άλλου μοντέλου είχε μιάν ιδιαίτερη χρησιμότητα.

Βέβαια οι σημαντικές και πρωτοποριακές ανακαλύψεις του Γαλιλαίου 
σχετίζονται με τον έναν ή άλλον τρόπο με την ανακάλυψη από τον ίδιον του 
τηλεσκόπιου. Ενός οργάνου που περνάει πιά την αστρονομία από την παιδική 
στην εφηβική ηλικία. Ας πούμε λοιπόν λίγα λόγια για το όργανο αυτό. Το 1610 
ο Γαλιλαίος καταφέρνει να κατασκευάσει ένα τηλεσκόπιο, ή διόπτρα του 
Γαλιλαίου όπως λέγεται. Στον τομέα αυτό δρα με καταπληκτική ταχύτητα. Η 
ανακάλυψή του δεν γίνεται, οπωσδήποτε, ξαφνικά. Γνωρίζοντας τη 
μεγεθυντική ικανότητα των φακών και ακούγοντας, ίσως, κάποιες φήμες για 
παροιες προσπάθειες που επιχειρούν κάποιοι άλλοι (γιατί πραγματικά έχουν 
γίνει πριν απ’ αυτόν προσπάθειες και επιτυχημένες και αποτυχημένες), 
δουλεύει γρήγορα και σε λίγο έχει μπροστά του το μαγικό όργανο.

Γύρω από το τηλεσκόπιο υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι για πρώτη φορά 
εμφανίστηκε σαν όργανο όταν to 1590 σ’ ένα κατάστημα στο Midleburg της 
Ολλανδίας το παιδί του Ολλανδού κατασκευαστή γυαλιών Zacharia Jansen 
κύτταξε έξω από το παράθυρο με ένα φακό. Έτυχε, όμως, στο παράθυρο να 
υπάρχει και ένας άλλος φακός και τότε παρατήρησε ότι ο συνδυασμός δυο 
φακών κάνει τα πράγματα να φαίνονται μεγαλύτερα. (Να σημειώσουμε ότι το 
Jansen είναι το εξευρωπαϊσμένο όνομα του Ελληνα μετανάστη Ζαχαρία 
Ιωαννίδη) Αν τα παραπάνω δεν είναι αλήθεια και αποτελούν πραγματικά 
μύθο, τότε η ουσία του μύθου είναι ότι, από τη στιγμή που υπήρχαν οι φακοί, το 
τηλεσκόπιο δεν ήταν καμιά πολύ μεγαλοφυής ανακάλυψη, αλλά μιά απλή 
σύλληψη που θα μπορούσε να την κάνει και ένα παιδί συνδυάζοντας δυο 
φακούς. Τα μέσα για την κατασκευή του τηλεσκόπιου υπήρχαν από 300 χρόνια 
πριν, αλλά κανένας δεν σκέφτηκε να τα χρησιμοποιήσει σωστά. Τέλος πάντων, 
μετά από την παρατήρηση του παιδιού του, ο πατέρας Jansen συνδύασε ένα



275

διπλό αμφίκυρτο και ένα διπλό αμφίκοιλο φακό για να κατασκευάσει το 
αρχαιότερο γνωστό σύνθετο μικροσκόπιο.

Ας δούμε, όμως, τι υπήρχε γύρω από το τηλεσκόπιο πριν από τον 
Γαλιλαίο. Το 1589 ο Giabatista Della Porta θα γράψει στο βιβλίο του Magia 
Naturalis: "Με ένα αμφίκοιλο φακό τα αντικείμενα  φ α ίνοντα ι
μικρότερα αλλά πιο ευκρινή. Με ένα αμφίκυρτο φακό τα 
βλέπουμε μεγαλύτερα αλλά όχι τόσο σαφή. Εάν, όμως, γνω ρίζετε 
πως να συνδυάσετε τα δυο παραπάνω είδη φακών, τότε θα δείτε 
τα διάφορα αντικείμενα, και τα μακρινά και τα κοντινά, κα ι 
μεγάλα και ευκρινή". Στις 2 του Οκτώβρη του 1608 ένας κατασκευαστής 
γυαλιών, ο Hans Lipersey, παρουσίασε στην γενική συνέλευση των Ενωμένων 
Επαρχιών (Κάτω Χώρες) ένα όργανο που επέτρεπε στο χρήστη του να βλέπουν 
τα αντικείμενα μεγάλα. Επειδή τότε οι Ενωμένες Επαρχίες βρισκόντουσαν σε 
πόλεμο με την Ισπανία, οι στρατιωτικοί είδαν αμέσως την τεράστια αξία της 
νέας εφεύρεσης καΐ'βράβευσαν τον Lipersey με εννιακόσια φλωρίνια. Στις 17 
του Οκτώβρη του 1608 ένας άλλος Ολλανδός, ο J. Metius, δήλωσε ότι είχε 
κατασκευάσει και αυτός, ανεξάρτητα από τον Lipersey, ένα παρόμοιο όργανο.

Στην προσπάθειά του να κατασκευάσει το τηλεσκόπιο, όπως ομολογεί ο 
ίδιος ο Γαλιλαίος, κεντρίζεται από έναν πρώην μαθητή του, ο οποίος έχει δει 
να γίνονται παρόμοιες προσπάθειες από άλλους ερευνητές. Ο μαθητής του 
αυτός, πιστεύοντας στις τεράστιες ικανότητες του Γαλιλαίου, αλλά και 
διαβλέποντας το τι σημαίνει ένα τέτοιο όργανο για την επιστήμη, προτρέπει το 
Γαλιλαίο να εργαστεί πάνω σ' αυτό. Στην πρώτη του προσπάθεια ο Γαλιλαίος 
καταφέρνει να μεγεθύνει τ' αντικείμενα περίπου εννιά φορές, όπως λέει, 
συνδυάζοντας δυο φακούς που τους βάζει σε κάποια απόσταση μεταξύ τους 
μέσα σ' ένα μολυβένιο σωλήνα. Εντυπωσιάζεται. Στη συνέχεια, χωρίς να 
υπολογίζει ούτε δουλειά ούτε έξοδα, όπως μας λέει και πάλι χαρακτηριστικά, 
καταφέρνει να βελτιώσει το κατασκεύασμά του και να μεγεθύνει τα διάφορα 
αντικείμενα εξήντα φορές. Συνεχίζοντας τις προσπάθειές του έρχεται η τελική 
επιτυχία. Το τηλεσκόπιο που φτιάχνει μεγεθύνει τ’ αντικείμενα κατά 1000 
φορές και τα φέρνει τριάντα φορές πιο κοντά. (Όλοι αυτοί οι αριθμοί θα 
πρέπει βέβαια να τονιστεί ότι είναι υποκειμενικές εκτιμήσεις του Γαλιλαίου).

Δεν ξέρουμε πόσο εκδηλωτικός ήταν ο Γαλιλαίος σαν άνθρωπος και αν 
άρχισε να τρέχει πάνω κάτω φωνάζοντας σαν τον Αρχιμήδη "εύρηκα-εύρηκα”, 
όταν για πρώτη φορά κοιτάζει μέσα από το τηλεσκόπιό του το ουράνιο 
στερέωμα. Όσο ψυχρός, όμως, και να ήταν, δεν μπορεί παρά να νοιώθει μιά 
πρωτόγνωρη συγκίνηση από το γιγαντιαίο άλμα που γίνεται εκείνη τη στιγμή. 
Ολόκληρος ο μυστηριώδης και μαγευτικός κόσμος τ' ουρανού πλησιάζει πιο 
κοντά στ’ ανθρώπινα μάτια.

Το πρώτο του τηλεσκόπιο ο Γαλιλαίος το έστησε πάνω στη στέγη του Άγιου 
Μάρκου, στη Βενετία, στις 21 Αυγούστου του 1609. Από εκεί καλεί όλους τους 
εκλεκτούς της πόλης να δούν τη θάλασσα και τα πλοία. Όσοι κοιτάζουν 
εντυπωσιάζονται. Πολλοί, όμως, και κυρίως οι φανατισμένοι Αριστοτελιστές 
και οι καθολικοί αρνούνται να κοιτάξουν. (Όλους αυτους ο Γαλιλαίος τους 
παρομοιάζει σαν: "Φίδια που έχουν φάει τη λεία τους και κάθονται 
αποχαυνωμένοι, μέσα στο μακάριο ύπνο της άγνοιάς τους"). Οταν 
πάντως η μάχη καταλάγιασε κάπως και το τηλεσκόπιο καθιερώθηκε πιά σαν
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ένα αναντικατάστατο όργανο, μερικοί από εκείνους που το είχαν κατηγορήσει 
τόλμησαν να πουν με περισσό θράσος ότι: "Η ανακάλυψή του ήταν 
κρυμμένη κάπου μέσα στα γραφτά των αρχαίων. Δεν είχαμε 
όμως καταφέρει να διαβάσουμε καλά τους χρησμούς." Σε τι να 
έφταιγαν άραγε οι ταλαίπίοροι οι αρχαίοι για όλα αυτά;

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Γαλιλαίος έφτιαξε με τα Ιδια του τα χέρια 
πάνω από εκατό τηλεσκόπια. Επίσης ότι ο τύπος το\? τηλεσκόπιου που αυτός 
πρότεινε βασίλεψε επί δίόδεκα χρόνια. Μόνο το 1630 ο Ιησουίτης μοναχός 
Scheiner, που θα τον συναντήσουμε παρακάτο) στη δίκη του Γαλιλαίου, 
κατάφερε να φτιάξει ένα καλύτερο τηλεσκόπιο. Θα πρέπει δε να αναφέρουμε ότι 
ακόμη και τότε, όταν ο Sheiner ανέφερε στους ανωτέρους του ότι με το 
τηλεσκόπιό του παρατήρησε τις ηλιακές κηλίδες, αυτοί του απάντησαν: 
"Ηρέμησε αδελφέ. Εχουμε διαβάσει τον Αριστοτέλη αρκετές φορές 
και δεν αναφέρει πουθενά για την ύπαρξη ενός τέτοιου 
φαινομένου. Αλλαξε τους φακούς σου, εκεί πρέπει να βρίσκεται 
το λάθος."

Χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιό του ο Γαλιλαίος γρήγορα αντιλαμβάνεται 
ότι κρατάει ένα μεγάλο όπλο, που θα τον βοηθήσει να λύσει μιά σειρά από 
αστρονομικά προβλήματα. Γι' αυτό και εργάζεται εντατικά και μεθοδικά. Η 
συγκίνηση, άλλωστε, που νοιώθει ψαχουλεύοντας κάθε νύχτα όλες τις άκρες 
και τις γωνιές του ουράνιου στερεώματος δεν του επιτρέπει να κάνει και 
αλλιώς. ΓΓ αυτό, όπως παρατηρεί ένας Βρεττανός ιστορικός της 
αστρονομιάς, ο Arthur Berry: "Ακόμα και στην περίπτωση που άλλοι 
πριν το Γαλιλαίο είχαν καταφέρει να κατασκευάσουν ένα 
τηλεσκόπιο, ο Γαλιλαίος είναι ο πρώτος που αντιλαμβάνεται την 
αξία του για την αστρονομία. Και είναι ο πρώτος που ερευνά μ* 
αυτό με τόση ακρίβεια και μεθοδικότητα τ' άδυτα τ ’ ουρανού." 
Για την ιστορία ν' αναφέρουμε ότι κάποιες πολύ πρόχειρες αστρονομικές 
παρατηρήσεις με τηλεσκόπιο φαίνεται ότι είχαν κάνει ο Άγγλος Thomas 
Harriot και ο Γερμανός Simon Marius. Είναι επίσης πιθανόν ότι ο Αγγλος 
ερευνητής Roger Bacon είχε κάνει χρήση το δωδέκατο αιώνα και του 
τηλεσκόπιου και του μικροσκοπίου. Ολα όμως όσα είχε ανακαλύψει γύρω από 
τα δυό αυτά όργανα χάθηκαν μετά το θάνατό του.

Ο Γαλιλαίος αρχίζει γρήγορα να μελετά με ακρίβεια τα στοιχεία που 
παίρνει με το τηλεσκόπιό του. Βλέπει τη γεμάτη ανωμαλίες επιφάνεια της 
Σελήνης με τα βουνά και τους κρατήρες της. Ανακαλύπτει τέσσερις 
δορυφόρους του Δία. Διαπιστώνει, όμως, ότι δεν μπορεί να κάνει το ίδιο για 
τα υπόλοιπα σταθερά αστέρια, να βρει δορυφόρους τους δηλαδή. Άρα βγάζει 
το συμπέρασμα ότι τα τελευταία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε πολύ πιο 
μεγάλες αποστάσεις από τους πλανήτες. Οπως θα γράψει: "Οι πλανήτες 
δείχνουν το σχήμα τους τελείως κυκλικό και αυστηρά 
καθορισμένο, μοιάζοντας με μικρά φεγγάρια, στρογγυλοί και 
πλημμυρισμένοι από παντού με φως, ενώ αντίθετα οι απλανείς 
ποτέ δεν φαίνονται να περιορίζονται από μιά κυκλική 
περιφέρεια, αλλά έχουν μάλλον τη μορφή μιάς φλόγας, που οι 
ακτίνες της ταλαντώνονται και σπινθηροβολούν."
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Σχήμα V.18

Ανακαλύπτει νέα, άγνωστα μέχρι τότε, αστέρια, περισσότερα από 
πεντακόσια, μας λέει ο ίδιος. Αντιλαμβάνεται ότι τελικά το ’’γάλα τ’ ουρανού” 
(ο γαλαξίας μας) δεν είναι τίποτ1 άλλο από ένα σύνολο από πάρα πολλά
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αστέρια, που βρίσκονται όλα μαζί στο ίδιο σχεδόν επίπεδο. Διαπιστώνει ότι και 
η Αφροδίτη έχει φάσεις, ενώ ότι ο Κρόνος έχει κάτι παράξενα "αυτιά”, χωρίς 
να έχει τη δυνατότητα να δει ότι πρόκειται για δακτυλίους. Βλέπει ότι ο 
αστερισμός των Πλειάδων (Πούλια) δεν έχει μόνον εφτά αστέρια αλλά 
τριανταέξι, και ότι ο Ωρίωνας περιλαμβάνει ογδόντα και όχι τριάντα άστρα. 
Τέλος, καταγράφει για πρώτη φορά την ύπαρξη των ηλιακών κηλίδων.

Μέσα σ' ένα μήνα από την κατασκευή του τηλεσκόπιού του ο Γαλιλαίος 
έχει συγκεντρώσει αρκετό υλικό. Εντονα εντυπωσιασμένος απ’ αυτό, νοιώθει 
σαν να πέρασε σε μιά καινούρια φάση της ζωής του, και τις καινούριες αυτές 
συγκινήσεις που νοιώθει θέλει να τις κοινοποιήσει σ’ όλους. Δημοσιεύει λοιπόν 
ένα σύντομο και απλό άρθρο που του δίνει το χαρακτηριστικό τίτλο "Sidereus 
Nuncius” (ο αγγελιοφόρος από τ' άστρα) που δημοσιεύεται το 1610 στη 
Βενετία. Το άρθρο του αυτό διαβάστηκε πολύ και προκάλεσε πολύ μεγάλη 
εντύπωση. Ο ίδιος ο Γαλιλαίος περιγράφοντας στο άρθρο αυτό τη συγκίνησή 
του για όσα έχει δει γράφει: "Αυτό το σύμπαν που το έχω όιατρέξει
τόσες φορές έχει περιοριστεί τώρα στον ελάχιστο χώρο του
σώματός μου. Έ τ σ ι  το θέλησε ο Θεός, και γ ι ’ αυτό πρέπει να το 
αποδεχτώ κ ι ’ εγώ. Κανένας άλλος άνθρωπος μετά τον Αδάμ
δεν είδε τόσα πολλά πράγματα όσα εγώ ".

Πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος τις ανακαλύψεις αυτές του Γαλιλαίου; Οι 
περισσότεροι εντυπωσιάζονται. Οι φανατισμένοι αντίπαλοί του, όμως, τον 
περιγελούν. Ενδεικτικό αυτου είναι και το ότι όταν ο Γαλιλαίος ανακάλυψε με 
το τηλεσκόπιο του τους τέσσερις δορυφόρους του .Δία, ο Φλωρεντινός 
αστρονόμος Franceso Sizi του απάντησε, θεωρώντας ότι οι δορυφόροι δεν 
υπάρχουν και ότι ο Γαλιλαίος δεν ανακαλύπτει τίποτα: "Υπάρχουν εφτά 
παράθυρα στο κεφάλι, δυο ρουθούνια, δυο αυτιά, δυο μάτια και
μιά μύτη. Έ τ σ ι  στον ουρανό υπάρχουν εφτά πλανήτες, δυο 
αγαπητοί, δυο όχι ευμενείς, δυο φωτοφόροι και ο Ερμής, 
μοναχικός, αναποφάσιστος και αδιάφορος. Από αυτά και άλλα 
παρόμοια φαινόμενα της φύσης, όπως τα εφτά μέταλλα κ.λπ., 
που είναι κουραστικό να τ ’ αναφέρω, συνάγεται ότι ο αριθμός 
των πλανητών είναι αναγκαστικά εφτά. Πέρα από αυτό, οι 
Εβραίοι και άλλοι αρχαίοι λαοί, όπως και οι μοντέρνοι 
Ευρωπαίοι, έχουν αποδεχτεί το χωρισμό της εβδομάδας σε εφτά 
μέρες, ένας χωρισμός που έχει σχέση με τους εφτά πλανήτες. 
Έ τ σ ι ,  λοιπόν, τώρα αν αυξήσουμε τον αριθμό των πλανητών,
ολόκληρο το παραπάνω σύστημα σωριάζεται στο χώμα. 
Επιπλέον, οι δορυφόροι είναι αόρατοι στο γυμνό μάτι, και
επομένως δεν μπορούν να έχουν καμιά επίδραση πάνω στη Γη, 
άρα είναι άχρηστοι, δηλαδή δεν υπάρχουν". Μιά απάντηση ενδεικτική 
του κλίματος μέσα στο οποίο ήταν αναγκασμένος να δουλεύει ο Γαλιλαίος και 
του τι εννοούσαν μερικοί ότι ήταν η επιστήμη.

Ο Γαλιλαίος, όμως, συνεχίζει. Μοναδικός του συμπαραστάτης ο Κέπλερ, 
προςπον οποίον ο Γαλιλαίος θα γράψει ένα χρόνο μετά τις τηλεσκοπικές του 
ανακαλύψεις: ’Ε ίσ α ι  ο πρώτος και σχεδόν ο μόνος, μετά από μιά
βιαστική έρευνα που έκανα, που δίνει κάποια πίστη στις 
ανακαλύψεις μου. . . . Τ ι  να πει κανένας για τους εδώ
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επικεφαλής της φιλοσοφίας που τους έχω προσφέρει χιλιάδες 
φορές τη δυνατότητα να δουν τις μελέτες μου, και οι οποίοι, σαν 
ερπετά που κάθονται ακίνητα για να χωνέψουν την τροφή τους, 
δεν έχουν αποφασίσει ποτέ να κυτάξουν τη Σελήνη ή τους άλλους 
πλανήτες/'

Είπαμε παραπάνω για την ανακάλυψη από το Γαλιλαίο των δορυφόρων 
του Δία. Στην ανακάλυψη αυτή θα πρέπει να σταθούμε λίγο. Ο ίδιος θα μας 
πει γιαυτήν: "Υπάρχει μιά ανακάλυψη που κατά την άποψή μου θα 
πρέπει να θεωρηθεί η πιο σημαντική από όλες. Ε ίναι η 
ανακάλυψη τεσσάρων πλανητών που κανένας δεν τους έχει δει 
πριν από μένα από τη δημιουργία του κόσμου. . . . Στην
περίπτωση αυτή δεν έχουμε μόνον έναν πλανήτη να περιφέρεται 
γύρω από έναν άλλον καθώς και οι δυό τους τρέχουν σε μιά 
μεγάλη τροχιά γύρω από τον Ηλιο. Τα μάτια μας βλέπουν 
τέσσερα αστέρια #που περιστρέφονται γύρω από το Δία, όπως το 
φεγγάρι γύρω από τη Γη, καθώς όλα μαζί κάνουν μιά μεγάλη 
περιστροφή γύρω από τον Ηλιο σε δώδεκα χρόνια."

Η επιφάνεια της Σελήνης, όπως σχεδιάστηκε από τον ίδιο το 
Γαλιλαίο στο "Sidereus Nuncius".

Σχήμα V.19

Οι τέσσερις δορυφόροι του Δία ονομάστηκαν από το Γαλιλαίο "Αστρα των 
Μεδίκων" (Sidera Medicea), αλλά σήμερα είναι γνωστοί με τα ονόματα Ιώ, 
Ευρώπη, Γανυμήδης και Καλιστώ. Ο Γαλιλαίος μάλιστα εισηγήθηκε οι συχνές
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εκλείψεις των δορυφόρων αυτών να χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση 
μεγάλων αποστάσεων σε ξηρά και σε θάλασσα, αν είναι γνιυστή η ταχύτητα 
του κινητού που διανύει την απόσταση αυτή. Η ανακάλυψη του τηλεσκόπιου και 
των τεσσάρων δορυφόρων του Δία θεωρήθηκε τόσο σημαντική, ώστε ο Sir Henry 
Wotton, ο Βρεττανός πρεσβευτής στη Δημοκρατία της Βενετίας, να ενημερώσει 
με επείγον γράμμα του την κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλειότητας στις 13 του 
Μάρτη του 1610 για το γεγονός αυτό.

Η ανακάλυψη των τεσσάρων δορυφόρων του Δία δημιουργεί ένα μεγάλο 
πρόβλημα. Είτε το σύστημα είναι γειυκεντρικό, όπως ήθελε ο Αριστοτέλης, είτε 
είναι ηλιοκεντρικό, όπως ήθελε ο Κοπέρνικος, ο Δίας κινείται. Σύμφωνα 
λοιπόν με την Αριστοτελική φυσική θα ’πρεπε να χάσει τους δορυφόρους του, 
όπως και η Γη θα έχανε τη Σελήνη αν κινιόταν. Και αυτό γιατί μιά κινούμενη 
Γη θα έπεφτε γρηγορότερα στο κέντρο του σύμπαντος από τη Σελήνη, που θα 
’μενε πίσω. Να, όμως, που αυτό δεν συμβαίνει. Τότε η Αριστοτελική άποψη 
δεν μένει παρά να είναι λαθεμένη. Στην περίπτωση, όμως, αυτή μπορεί και η 
ίδια η Γη να κινείται χωρίς να χάνει το δορυφόρο της.

Η Σελήνη, σαν το πιο κοντινό προς τη Γη ουράνιο σώμα, τράβηξε επίσης 
την προσοχή του Γαλιλαίου. Τον εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η επιφάνειά της, 
με τα βουνά και τις πεδιάδες της, μοιάζει τόσο πολύ με την επιφάνεια της Γης. 
Στην αρχή πιστεύει ότι, όπως και η Γη, διαθέτει θάλασσες με νερό. Αργότερα, 
όμως, διαπιστώνει το λάθος του και το διορθώνει. Θα πρέπει δε να 
σημειώσουμε ότι στην αρχή ο Γαλιλαίος πίστευε ότι τα πιο σκοτεινά μέρη της 
Σελήνης αντιστοιχούσαν σε νερό που υπήρχε εκεί, και τα πιο λαμπερά σε 
στεριά. Και μάλιστα λέει ότι: 'Ε ίμαι βέβαιος ότι αν κάποιος δει και 
τη Γη μας από μακριά τότε οι θάλασσες θα φαίνονται σκοτεινές 
και οι στεριές φωτεινές." Βέβαια αυτό το λάθος του το αναθεώρησε 
αρκετά γρήγορα, όπως είπαμε.

Είναι σημαντικό ότι καταφέρνει να ερμηνέψει το φαινόμενο της παρασκιάς 
της Σελήνης. Έτσι, μας λέει ότι: "Ενώ το έντονα ορατό μέρος της 
φωτίζεται από το φως που ρίχνει πάνω της ο Ηλιος, ο αχνός 
φωτισμός του σκοτεινού της μέρους προέρχεται από το φως που 
ρίχνει πάνω της, από ανάκλαση, η γη." Το πιο εντυπωσιακό είναι, 
πάντως, ότι ο Γαλιλαίος καταφέρνει να μετρήσει το ύψος που έχουν τα 
σεληνιακά βουνά, χωρίς να κάνει μεγάλο σφάλμα. Ας δούμε το συλλογισμό 
του, με τη βοήθεια και του σχήματος V.20.

Ας θεωρήσουμε ότι η διάμετρος ΑΒ βρίσκεται πάνω στο επίπεδο που 
χωρίζει τη Σελήνη στις δυο περιοχές της, τη φωτεινή και τη σκοτεινή. Οι 
ακτίνες του Ηλιου πέφτουν δηλαδή πάνω στην περιοχή ΑΓΒ, αλλά όχι 
πάνω στην περιοχή ΑΔΒ. Ο Γαλιλαίος παρατηρεί στη συνέχεια με το 
τηλεσκόπιό του ότι μπορεί να δει πέρα από το σημείο Α μιά φωτεινή κηλίδα Ε. 
Αμέσως ταυτίζει την κηλίδα αυτή με την κορυφή ενός βουνού, του οποίου η 
βάση βρίσκεται στη σκοτεινή περιοχή της Σελήνης. Αν x είναι το ύψος του 
βουνού αυτου, R η ακτίνα της Σελήνης και α η απόσταση ΑΕ, τότε θα έχουμε

ή

(R + x)2 = R^ + α^

x2 + 2 R x - a 2  = 0
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Η εξίσωση αυτή μπορεί να προσδιορίσει αμέσως το ύψος χ του βουνού αν είναι 
γνωστή η απόσταση α (η ακτίνα R ήταν γνωστή και ίση με 1733km). Ο 
Γαλιλαίος έκανε μιά εκτίμηση της απόστασης αυτής χρησιμοποιώντας 
αναλογικά στοιχεία και την υποκειμενική του διαίσθηση.

«-------—>Ε

Η μέθοδος που χρησιμοποίησε ο Γαλιλαίος για να μετρήσει το 
ύψος που έχουν τα βουνά της Σελήνης.

Σχήμα V.20

Συγκεκριμένα, τα βουνά που βρισκόντουσαν στην περιφέρεια του σεληνιακού 
δίσκου έδιναν σ' αυτόν ένα οδοντωτό σχήμα, που μπορούσε εύκολα να διακριθεί 
με το τηλεσκόπιο. Μετρώντας τον αριθμό των "δοντιών” αυτών ο Γαλιλαίος 
εκτίμησε για τη γωνία φ ότι έπρεπε να έχει τιμή φ = 6.5°· Αυτό του έδινε για 
την απόσταση α την τιμή α = 200km. Ετσι, το τελικό αποτέλεσμα ήταν x * 
6500m.

Είναι σημαντικό ότι από πρώτη άποψη η τιμή αυτή φαίνεται παράλογη, αν 
λάβει κανένας υπ' όψη του ότι, στην πολύ μεγαλύτερη Γη, το Εβερεστ είναι 
μόλις 8800m. Αρα, αναλογικά τα βουνά της Σελήνης θα έπρεπε να είναι πολύ 
πιό χίχμηλά.ΚΓ όμως, ο Γαλιλαίος έχοντας εμπιστοσύνη στους υπολογισμούς 
του την αποδέχεται, και η συνέχεια τον δικαιώνει. Πράγματι, σήμερα ξέρουμε 
ότι στη Σελήνη τα Απέννινα όρη, για παράδειγμα, έχουν ύψος 6400m, το όρος 
Leibnitz έχει ύψος 8200m (μόλις 600 μέτρα χαμηλότερο από το Εβερεστ), κ.λ,π.
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Το σχετικά μεγάλο ύψος των σεληνιακών βουνών οφείλεται στο ότι η έλλειψη 
βροχοπτώσεων δεν τα έχει διαβρώσει, όπως συνέβη στη Γη, ιόστε να τους 
μειώσει το ύψος.

Οπως θα παρατηρήσει στο σημείο αυτό ο 1. Β. Cohen; " Ε ί ν α ι  
χαρακτηριστικό του Γαλιλαίου ως επιστήμονα της μοντέρνας 
σχολής ότι αμέσως μόλις ανακάλυπτε κάτι ήθελε να το μετρήσει. 
Ε ίναι οπωσδήποτε αξιέπαινο να λέγεται ότι το τηλεσκόπιο 
ανακάλυψε ότι υπάρχουν βουνά στη Σελήνη, όπως ακριβώς 
υπάρχουν βουνά και στη Γη. Αλλά πόσο πιο εντυπωσιακό και πιο 
πειστικό είναι να λεχθεί ότι υπάρχουν βουνά στη Σελήνη που το 
ύψος τους είναι ακριβώς τέσσερα μίλια." (The Birth of a New Physics) 

Σπουδάζοντας την αλλαγή στη λαμπρότητα και τις φάσεις του Ερμή, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο πλανήτης αυτός δεν έχει μιά σταθερή 
απόσταση από τη Γη, όπως θέλουν οι οπαδοί του γεωκεντρικού συστήματος, 
αλλά η απόστασή του αυτή μεταβάλλεται. Αντιλαμβάνεται εξάλλου ότι ο 
Ερμής, όπως και όλοι οι άλλοι πλανήτες, δεν έχουν δικό τους φως, αλλά 
ανακλούν το φως του Ηλιου. Πείθεται, λοιπόν, για άλλη μιά φορά ότι ο Ηλιος 
είναι το κεντρικό σημείο του αστρονομικού μας συστήματος και όχι η Γη.

Μετά την ανακάλυψη των δορυφόρων του Δία πάντιος, η δεύτερη 
σημαντική ανακάλυψη που δείχνει χωρίς κανέναν ενδοιασμό την ορθότητα του 
ηλιοκεντρικού συστήματος είναι αυτή που σχετίζεται με τις φάσεις της 
Αφροδίτης. Αυτός που υπέδειξε στο Γαλιλαίο ότι η Αφροδίτη πρέπει να έχει όλο 
το φάσμα των φάσεων στο Κοπερνίκειο σύστημα (από σκοτεινό δίσκο σε 
ημισέληνο και σε πλήρως φωτισμένο δίσκο) είναι ο μαθητής του Benedetto 
Castelli. Στο Πτολεμαϊκό σύστημα η Αφροδίτη έπρεπε να είχε μόνο 
ημισεληνοειδείς φάσεις. Και αυτό γιατί ο επίκυκλός της ήταν ανάμεσα στη Γη 
και στον Ηλιο και έτσι ποτέ δεν βρισκόταν πίσω από τον Ηλιο για να έχει 
πλήρη φωτεινό δίσκο.

Η μελέτη του φαινομένου αυτου από το Γαλιλαίο άρχισε το καλοκαίρι του 
1609 και τελείωσε στις αρχές του 1610. Τον Οκτώβριο που ο Γαλιλαίος 
αποφάσισε να κυτάξει πιο προσεκτικά την Αφροδίτη, ήταν μεταξύ ημισέληνου 
και πανσέληνου. Στις αρχές του Δεκέμβρη ο πλανήτης είχε μικρύνει σε μιά 
μινιατούρα ημισέληνου. Την ανακάλυψή του αυτήν την ανακοίνωσε στους 
μαθητές του με ένα ανάγραμμα: "Haec im m atura a me iam fru s tra  
leg u n tu r o.y.", που εσήμαινε: "Αυτά είναι προς το παρόν πολύ νέα 
για να διαβαστούν από μένα". Τα γράμματα o.y. δεν ξέρουμε τι 
σημαίνουν. Διαπιστώνει λοιπόν ότι χρειάζεται χρόνο για να καταλάβει καλά 
αυτά που βλέπει. Την 1η του Γενάρη, μόλις η Αφροδίτη άρχισε να δείχνει τις 
ημισεληνοειδείς φάσεις της, ανασκεύασε το παραπάνω ανάγραμμά του και 
έστειλε στον Κέπλερ το εξής μήνυμα: "Cynthiae figuras aemulatur m ater 
am orum ", δηλαδή "Η μητέρα της αγάπης αντιγράφει τα σχήματα 
της Κύνθιας", ή μ' άλλα λόγια "η Αφροδίτη έχει τις ίδιες ακριβώς 
φάσεις με τη σελήνη." Από το σημείο αυτό μπορούμε να πούμε ότι ο 
Γαλιλαίος γίνεται πιά ένας φανατικός Κοπερνικιστής με αδιάσειστα στοιχεία. 
Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι και το μοντέλο του Tycho προέβλεπε τις 
παραπάνω φάσεις για την Αφροδίτη. Ο Γαλιλαίος όμως δεν έδινε καμιά 
προσοχή στο μοντέλο αυτό.
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Ο Γαλιλαίος, όπως είπαμε, ασχολήθηκε και με τις ηλιακές κηλίδες. Η 
παρατήρηση του φαινομένου αυτού τον οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Ηλιος 
περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Τελείως λαθεμένα, όμως, νομίζει ότι 
αυτή η περιστροφή του (ακίνητου κατά τ' άλλα) Ηλιου, συνεπάγεται και την 
περιστροφή της Γης γύρω από αυτόν. Νομίζει, δηλαδή, ότι η κυκλική 
περιστροφή του Ηλιου γύρω από τον εαυτό του είναι αυτό που παρασέρνει (σαν 
μιά τεράστια σκούπα) όλους τους πλανήτες στην κυκλική τους κίνηση γύρω απ' 
αυτόν. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς επίδραση άσκησε πάνω του η παρατήρηση των 
ηλιακών κηλίδων. Δεν θα πρέπει, όμως, να είναι τυχαίο ότι ταυτόχρονα με την 
παρατήρηση του φαινόμενου αυτου διατυπώνει και την αρχή της κυκλικής 
αδράνειας.

Στο σημείο αυτό ν' ανοίξουμε μιά παρένθεση και να πούμε ότι τις ηλιακές 
κηλίδες είχαν παρατηρήσει και άλλοι πριν από το Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος, 
όμως, ούτε που θέλει ν' ακούσει κάτι τέτοιο. Πιστεύει ότι είναι ο πρώτος που 
τις παρατήρησε και βρίζει όλους όσους τολμάνε να αμφισβητήσουν την πρωτιά 
του αυτή. Ίσως πίστευε ότι ο έναστρος ουρανός είναι ένα αποκλειστικό κτήμα 
του, που κανένας άλλος δεν μπορεί να το πατά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η 
μεγάλη διαμάχη του Γαλιλαίου με το τάγμα των Ιησουιτών αρχίζει από το 
σημείο αυτό και μετά, μιάς και ένας από αυτους που είχε παρατηρήσει τις 
ηλιακές κηλίδες ήταν Ιησουίτης, ο Christoph Scheiner. Ο Scheiner πίστευε 
μάλιστα ότι οι κηλίδες ήταν σύννεφα που παρενέβαιναν ανάμεσα στη Γη και 
στον Ηλιο. Η αντίθεση ανάμεσα στο Γαλιλαίο και στο Scheiner ήταν έντονη και 
αντάλλαξαν μεταξύ τους αρκετές και βαριές κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι 
όταν ο Γαλιλαίος δικάστηκε ο Scheiner ήταν στη Ρώμη, αλλά δεν φαίνεται, 
τουλάχιστον φανερά, να παίζει κάποιον ενεργό ρόλο στη δίκη.

Από τη στιγμή που ο Γαλιλαίος στρέφει το τηλεσκόπιό του στον ουρανό και 
κάνει τις πρώτες του παρατηρήσεις είναι πια πεισμένος ότι το Πτολεμαϊκό 
σύστημα είναι λαθεμένο. Οι πλανήτες μοιάζουν καταπληκτικά με τη Γη, και 
δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα στοιχείο που να πείθει για την ιδιαιτερότητα 
της Γης στο σύμπαν. Το αντίθετο, αν ο Ηλιος είναι το ακίνητο σώμα, τότε όλες 
οι παρατηρήσεις του ταιριάζουν. Ανάμεσα λοιπόν στην αστρονομία της 
θεολογίας του Πάπα και στην αστρονομία της αλήθειας, διαλέγει τη δεύτερη. 
Η Γη πρέπει να κινείται. Οπως θα γράψει στο βιβλίο του "Διάλογοι για τα δυο 
συστήματα του κόσμου": "Αν θεωρήσουμε μόνον τις τεράστιες 
αποστάσεις του αστρικού στερεώματος και τις συγκρίνουμε με το 
απειροστό της γήινης επιφάνειας, και αντιληφτουμε τις 
ταχύτητες των κινήσεων που θα έπρεπε να έχουν τα διάφορα 
αστέρια ώστε να πραγματοποιούν τις καθημερινές τους
περιστροφές γύρω από τη Γη, τότε δεν μπορώ να φανταστώ 
κανέναν λογικό άνθρωπο που να επιμένει στο ότι η Γη είναι 
ακίνητη και ότι το ουράνιο στερέωμα κινείται"

Ένα στοιχείο που ο Γαλιλαίος θεωρεί ότι είναι θερμός συνήγορος του 
Κοπερνίκειου συστήματος και κατά της Αριστοτελικής φυσικής είναι και η 
εμφάνιση στον ουρανό διάφορων κομητών (το 1618 εμφανίζονται τρεις κομήτες 
στον ουρανό) όπως και καινοφανών (super nova) αστεριών. Όλα αυτά τα 
φαινόμενα δείχνουν ότι η ίδια κατάσταση αλλαγής και φθοράς που επικρατεί 
κάτω στη Γη επικρατεί και ψηλά, πάνω εκεί στον ουρανό. Όσο και αν μερικοί
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Ιησουίτες μοναχοί προσπαθούν να πείσουν ότι πρόκειται για φαινόμενα της 
υποσεληνιακής ζώνης, δηλαδή της ζιόνης της φθοράς και της αλλαγής που 
βρίσκεται μεταξύ Γης και Σελήνης, ο Γαλιλαίος ξέρει με βεβαιότητα πόσο 
λαθεμένη είναι αυτή η άποψη. Και είναι και αυτό ένα σημείο στο οποίο 
κοντράρεται γερά με την επίσημη άποψη της καθολικής εκκλησίας.

Ο ι φάσεις της Αφροδίτης, της Σελήνης και του Ερμή, όπως 
σχεδιάστηκαν το 1643 από τον Ελβετό μαθηματικό Mathias 
H irz g a rt e r .

Σ χ ή μ α  V .2 1
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Ο Αριστοτέλης, ο Πτολεμαίος και ο Κοπέρνικος, κραταη 
καθένας ένα χαρακτηριστικό έμβλημα του αστρονομικοί 
μοντέλου.

Σχήμα V.22
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Προσπαθεί επίσης ν' αποδώσει την εμφάνιση των παλιρροιο'ίν στην κίνηση 
της Γης και παρουσιάζει μιά ολόκληρη θεωρία για το θέμα αυτό το 1630, στο 
βιβλίο του ‘’Διάλογος γύρω από τις Παλίρροιες και τις Αμπώτιόες”, το οποίο, 
όμως, βγαίνει τελικά με τον τίτλο “Διάλογος περί τιυν δυο μεγάλων 
συστημάτων του σύμπαντος”. Όλο του, όμως, το σκεπτικό πάνω σ’ αυτό το 
θέμα είναι δυστυχούς γι' αυτόν λαθεμένο. Αν ακολουθούσε το δρόμο του 
Κεπλερ που, όπως είπαμε, απέδιδε το φαινόμενο στην επίδραση της Σελήνης 
και του Ηλιου, ίσως να έβλεπε πιο σωστά τα πράγματα. Ο Γαλιλαίος απέδιδε 
τις παλίρροιες στην κίνηση της Γης και μόνο σ’ αυτή.

Ολα του τα συμπεράσματα σε σχέση με την αστρονομία και την κίνηση της 
Γης περιέχονται στο βιβλίο του “Διάλογος για τα δυό μεγάλα συστήματα του 
κόσμου”, που εκδόθηκε το 1632 στη Φλωρεντία. Στο βιβλίο αυτό ο Γαλιλαίος 
γράφει ευθύς εξ αρχής ότι: "Θα αποδείξουμε ότι η Γη είναι ένα σώμα 
που περιφέρεται, υπερτερώντας της Σελήνης σε μεγαλοπρέπεια 
και λαμπρότητα και ότι δεν είναι βυθισμένη σε μιά αιώνια 
νάρκη. Αυτό θα το αποδείξουμε με αναρίθμητα επιχειρήματα, 
που όλα μας τα έδωσε η φύση." Σε μιά φωτογραφία του βιβλίου 
εικονίζονται τρεις άνδρες, ο Αριστοτέλης αριστερά, ο Πτολεμαίος στο κέντρο, 
και ο Κοπέρνικος δεξιά, όπως δείχνει το σχήμα V.22. Ο Πτολεμαίος κρατά ένα 
μοντέλο με γεωκεντρικές σφαίρες, ενώ ο Κοπέρνικος κρατά ένα έμβλημα του 
δικού του ηλιοκεντρικού συστήματος. Το βιβλίο αφιεριυθηκε στον προστάτη του 
Γαλιλαίου Ferdinand II De' Medici, Μεγάλο Δούκα της Τοσκάνης. Η επιγραφή 
“Linceo” δείχνει ότι ο Γαλιλαίος ήταν μέλος της αντίστοιχης Ακαδημίας.

Πριν τελειώσουμε την αναφορά μας στις αστρονομικές παρατηρήσεις του 
Γαλιλαίου θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε μιά σχετικά πρόσφατη μελέτη τους 
οι S. Drake και C. Τ. Kowal ισχυρίζονται ότι ο Γαλιλαίος είχε παρατηρήσει με 
το τηλεσκόπιό του ακόμη και τον Ποσειδώνα, 234 χρόνια πριν ανακαλυφθεί ότι 
το πλανητικό μας σύστημα έχει περισσότερα μέλη απ' όσα αρχικά πίστευαν. Το 
κύριο επιχείρημα των δυό παραπάνω ιστορικών είναι το εξής. Σύμφωνα με μιά 
μελέτη του Steven C. Albers που δημοσιεύτηκε το 1979 και καλύπτει 700 χρόνια 
αστρονομικών προβλέψεων (1557 - 2230) τον Ιανουάριο του 1613 έγινε 
επικάλυψη του Ποσειδώνα από το Δία. Οι δυό αυτοί πλανήτες ήταν επομένως 
πάρα πολύ κοντά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ότι αυτή είναι η εποχή που ο 
Γαλιλαίος μελετά με το τηλεσκόπιιό του τους δορυφόρους του .Δία. Τι το πιό 
απλό λοιπόν από το να είχε παρατηρήσει μαζί με το δορυφορικό σύστημα του 
Δία και τον Ποσειδώνα;

Πράγματι, από τις σημειώσεις που έχει αφήσει ο Γαλιλαίος για τις 
αστρονομικές του παρατηρήσεις εκείνης της εποχής, οι Drake και Kowal 
βρήκαν ότι κάνει αναφορά για έναν απλανή αστέρα κοντά στο Δία, τον οποίον 
ταυτίζουν με τον Ποσειδώνα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εκτός από την 
μεγάλη περίοδο περιφοράς (165 χρόνια) ο Ποσειδώνας ήταν εκείνη την εποχή σε 
οπισθοδρομική κίνηση, και επομένως φαινόταν σα να μην κινείται. Ετσι, ήταν 
λογικό ο Γαλιλαίος να μην συνειδητοποιήσει ότι αυτό που έβλεπε ήταν ένας 
παραπάνω πλανήτης. Εχασε λοιπόν την ευκαιρία να προσθέσει άλλη μιά πολύ 
σημαντική επιτυχία στο ενεργητικό του.

Εκείνο πάντως που προκαλεί ανδιαφέρον στο παραπάνω άρθρο δεν είναι 
τόσο το ενδεχόμενο ο Γαλιλαίος να ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε τον
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Ποσειδώνα, όσο το ότι, όπως σημειώνουν οι δυό ιστορικοί: "Οι καταγραφές 
του για τον Ποσειδώνα δημιουργούν κάποιες αμφιβολίες για την 
ορθότητα των σύγχρονων αστρονομικών υπολογισμών για τον 
πλανήτη αυτό." Πράγματι, από άλλες παρατηρήσεις του Γαλιλαίου, και 
κύρια αυτές που αναφέρονται στο Δία και στους δορυφόρους του, είμαστε 
πεισμένοι ότι ο Γαλιλαίος έκανε πολύ προσεχτική δουλειά και με εντυπωσιακή 
ακρίβεια. Αν λοιπόν οι καταγραφές του για κάποιο σταθερό αστέρι που τότε 
βρισκόταν κοντά στο Δία αφορούν στον Ποσειδώνα, τότε οι καταγραφές αυτές 
δεν συμφωνούν με την τροχιά που θα πρέπει να έχει ο πλανήτης αυτός 
σύμφωνα με τους μοντέρνους υπολογισμούς, στους οποίους κανένας λαβαίνει 
υπ' όψη του και τις διαταραχές που υφίσταται η τροχιά αυτή από τους άλλους 
γνωστούς πλανήτες και κυρίως από τον Ουρανό. Τι όμως μπορεί να συμβαίνει 
σε μιά τέτοια περίπτωση, και σε τι μπορεί να οφείλεται αυτή η ασυμφωνία; Για 
όλη την ενδιαφέρουσα και εκτετεμένη επιχειματολογία των δυο παραπάνω 
ιστορικών όπως κομ για τα συμπεράσματά τους που οδηγούν στην πιθανότητα 
ύπαρξης και ενός ακόμη μέλους του πλανητικού μας συστήματος που προκαλεί 
τις πρόσθετες διαταραχές στην τροχιά του Ποσειδώνα, ο αναγνώστης θα 
πρέπει να ανατρέξει στα ίδια τα άρθρα των δυο επιστημόνων.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι ο Γαλιλαίος ανακαλύπτει με το 
τηλεσκόπιό του μοναδικές αλήθειες, σ’ έναν κόσμο ομορφιάς και αρμονίας. 
Όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος: " Το βιβλίο του σύμπαντος έχει 
γραφεί σύμφωνα με τη μαθηματική γλώσσα, μ' ένα γεωμετρικό 
αλφαβητάρι που αποτελείται από κύκλους, τρίγωνα, πολύγωνα, 
και άλλα γεωμετρικά σχήματα".

V. 11 Η συνονή της ύλης - Μέτρηση της ταννττπαα του ωωτός

Εκτός από τα προβλήματα της Κινηματικής και της Δυναμικής, ο 
Γαλιλαίος καταπιάστηκε και με πολλά άλλα θέματα της Φυσικής, 
επιχειρώντας, κατά το πρότυπο πολλών σύγχρονων αλλά κυρίως 
προγενέστεροί του, να κάνει μιά βουτιά σε όλα όσα θα μπορούσαν να κινήσουν 
το ενδιαφέρον ενός επιστήμονα. Βέβαια, ήταν αρκετά προσεκτικός ώστε η 
βουτιά του να μην γίνει σε αβαθή και επικίνδυνα νερά, γεμάτα παγίδες. Το 
είπαμε, άλλωστε, και στην αρχή. Ο πειραματικός ψάχνει όπου υπάρχει "φως" 
που του επιτρέπει, εκτός από το μυαλό του, να δουλεύουν και οι αισθήσεις του. 
Αν θα πρέπει να σταχυολογήσουμε τα πιό σημαντικά από τα διάφορα θέματα 
με τα οποία ασχολήθηκε, τότε κρίνουμε ότι θα πρέπει να παρουσιάσουμε εδώ 
τις απόψεις του για τη συνοχή της ύλης και την προσπάθειά του να μετρήσει 
την ταχύτητα του φωτός.
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Πριν απ' όλα θα πρέπει να σημειιυσουμε ότι ο Γαλιλαίος ήταν ένας 
κατασταλλαγμένος οπαδός της ατομικής Οειορίας. Πίστευε δηλαδή ότι η ύλη 
χτίζεται από στοιχειώδεις δομικούς λίθους, ακριβώς όπως δίδαξε ο 
Δημόκριτος. Ετσι τον βλέπουμε να μας λέει μέσα) του Sal vial i: "Τα φυσικά 
σώματα (materie fisiche) συντίθενται από άπειρα αδιαίρετα 
σωμάτια." Οπως θα σημειώσει ο W. C. Dampier: "Η ατομική θεωρία 
δεν ήταν αναγκαία για τη φυσική του Γαλιλαίου. Απλά ταίριαζε 
πολύ καλά με τη γενική επιστημονική άποψη που πήγαζε από το 
σύνολο της δουλειάς του." (A History of Science) Οι απόψεις του για τη 
δομή της ύλης παρουσιάζονται στο βιβλίο του "Δυό Νέες Επιστήμες" στα 
πλαίσια μιας γενικότερης προσπάθειας που καταβάλει για να εξηγήσει κάποια 
προβλήματα γύρω από την αντοχή των στερεών σωμάτων.

Οντας οπαδός της ατομικής θεωρίας ο Γαλιλαίος και έχοντας απορρίψει 
τη συνέχεια της ύλης, έρχεται αναπόφευκτα αντιμέτωπος με το πρόβλημα του 
κενού χώρου που υπάρχει ανάμεσα στα δομικά στοιχεία του φυσικού κόσμου. 
Εισάγει τότε μιά νέα, αλλά συνάμα και λαθεμένη έννοια, αυτή της "δύναμης (ή 
φόβου) του κενού" (forza del vacuo). Ας τον παρακολουθήσουμε πως γίνεται 
αυτό μέσω και πάλι του Salviati: "Θα σας μιλήσω για το κενό, 
δείχνοντας με ένα καθοριστικό πείραμα την ποιότητα και την 
ποσότητα της δύναμής του. Εάν πάρετε δυό γυαλισμένες και 
ομαλές πλάκες από μάρμαρο, μέταλλο ή γυαλί και τις
τοποθετήσετε πρόσωπο με πρόσωπο, η μιά μπορεί να κυλά πάνω 
στην άλλη με πολύ μεγάλη ευκολία, δείχνοντας τελεσίδικα ότι 
δεν υπάρχει καμιά αντίσταση τριβής ανάμεσα τους. Αλλά όταν 
δοκιμάσετε να τις χωρίσετε και να τις διατηρήσετε σε μιά 
σταθερή απόσταση χωριστά, θα ανακαλύψετε ότι οι πλάκες 
αντιστέκονται τόσο πολύ σε έναν τέτοιο χωρισμό, ώστε αυτή που 
είναι πάνω κουβαλά μαζί της και σηκώνει αυτήν που είναι από 
κάτω, ακόμη και αν η τελευταία είναι μεγάλη και βαριά. Αυτό το 
πείραμα δείχνει την απέχθεια της φύσης για τον κενό χώρο, 
ακόμη και για λίγο, όσο χρειάζεται ο εξωτερικός αέρας να τρέξει 
και να γεμίσει την περιοχή ανάμεσα στις δυό πλάκες. Αν δε οι 
δυό πλάκες έχουν ανωμαλίες, ώστε ο αέρας να έχει εισχωρήσει 
από τα πριν ανάμεσά τους, όταν προσπαθήσουμε να τις 
χωρίσουμε αργά χωρίζουν εύκολα, και η μόνη αντίσταση 
προέρχεται από το βάρος.

Οταν όμως το τράβηγμα είναι απότομο, τότε η κατώτερη 
πλάκα ανασηκώνεται αλλά πέφτει και πάλι γρήγορα κάτω, 
έχοντας ακολουθήσει την ανώτερη μόνο για εκείνο το πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτόνωση της πολύ 
μικρής ποσότητας του αέρα που έμεινε ανάμεσα στις δυό πλάκες, 
λόγω του ότι δεν ταίριαζαν καλά, και για την είσοδο του γύρω 
αέρα. Αυτή η αντίσταση που παρατηρείται ανάμεσα στις δυό 
πλάκες είναι χωρίς αμφιβολία παρούσα και μεταξύ των μερών
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ενός στερεού και υπεισέρχεται, τουλάχιστον εν μέρει, σαν μιά 
αιτία για την συνοχή του.

*

c D

Ο τρόπος με τον οποίον ο Γαλιλαίος μέτρησε τη δύναμη του 
κενού. Ο κούφιος κύλινδρος C ABD , από μέταλλο ή γυαλί, έχει 
στο εσωτερικό του έναν άλλο ξύλινο κύλινδρο G E F H  που 
ταιριάζει καλά στον πρώτο και μπορεί να κινείται πάνω κάτω. 
Από το μέσο του δεύτερου κυλίνδρου περνά το σύρμα ΙΚ ,  το 
οποίο στο ένα του άκρο έχει ένα άγκιστρο και στο άλλο μιά 
κωνική κεφαλή. Η βάση EF  του ξύλινου κυλίνδρου έχει ένα 
κωνικό βαθούλωμα, στο οποίο ταιριάζει πλήρως η κεφαλή I του 
σύρματος όταν κατεβαίνει προς τα κάτω. Οταν η κεφαλή του 
σύρματος δεν είναι μέσα στο βαθούλωμα το εσωτερικό A B F E  δεν 
είναι αεροστεγές, ενώ στην αντίθετη περίπτωση είναι. Γυρίζουμε 
τον κύλινδρο CABD έτσι ώστε η βάση του ΑΒ να είναι προς τα 
κάτω και τον γεμίζουμε με δυό ή τρία δάχτυλα νερό. Στη  
συνέχεια αφήνουμε τον κύλινδρο G E F H  να κυλήσει έως ότου η 
βάση του EF έλθει σε επαφή με το νερό, ενώ ο αέρας από το 
εσωτερικό EABF φεύγει από το διάκενο μέσα από το οποίο περνά 
το σύρμα ΙΚ. Οταν γίνει αυτό εφαρμόζουμε την κεφαλή I στο 
βαθούλωμα και γυρίζουμε το όλο σύστημα ανάποδα, όπως δείχνει 
το σχήμα, ενώ από το άγκιστρο Κ κρεμάμε ένα σάκκο που έχει 
μέσα του άμμο ή κάποιο άλλο βαρύ υλικό. Οταν το σύστημα θα 
ισορροπήσει το βάρος του κυλίνδρου E F G H ,  του σύρματος ΙΚ  και 
του σάκκου με το περιεχόμενό του μας δίνει τη δύναμη του 
κενού.

Σχήμα V.23
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Μήπως όμως η ύπαρξη του κενού μας δημιουργεί προβλήματα 
γιατί έτσι εισάγει την στιγμιαία κίνηση; Οχι, γιατί αισθάνομαι 
σίγουρος ότι, σε αντίθεση με τη γνώμη πολλοί ν φιλοσόφων, 
συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Αριστοτέλη, η κίνηση 
στο κενό δεν είναι στιγμιαία.

Και ποιος ξέρει, ίσως υπάρχουν άλλα παρα πολύ μικρά κενά 
που επηρεάζουν τα μικρότατα σιομάτια της ύλης, έτσι που εκείνο 
που τελικά τα δένει μεταξύ τους να έχει κοπεί στο ίδιο 
νομισματοκοπείο με εκείνο που κρατά τις δυό πλάκες ενωμένες. 
Θα σου πω κάτι που μόλις τώρα μου ήρθε στο μυαλό και το οποίο 
δεν στο λέω σαν κάτι το απόλυτο, αλλά μάλλον σαν μιά 
περαστική σκέψη, ακόμη ανώριμη, που επιζητά περισσότερη 
μελέτη. Μπορείς να πάρεις απ' αυτό ότι σου αρέσει. Μερικές 
φορές, όταν παρατηρώ πως η φωτιά εισχωρεί ανάμεσα στα 
μικρότατα σωμάτια αυτου ή εκείνου του μετάλλου, ακόμη και αν 
αυτά είναι πολύ στερεά δεμένα μεταξύ τους, τα διαχωρίζει και 
τα απομακρύνει. Και παρατηρώ ότι όταν απομακρύνουμε τη 
φωτιά, αυτά τα σωμάτια ξαναενώνονται με την ίδια στερεότητα 
όπως και αρχικά, χωρίς να χάσουν τίποτα σε σχέση με την 
προηγούμενη κατάστασή τους στην περίπτωση του χρυσού, και 
χάνοντας πολύ λίγο στην περίπτωση άλλων μετάλλων, ακόμη και 
αν αυτά τα μέρη έμειναν χωρισμένα για κάμποσο χρόνο. Εχω
σκεφτεί μήπως η εξήγηση βρίσκεται στο ότι τα πάρα πολύ μικρά 
σωμάτια της φωτιάς, εισχωρώντας σε όλους τους πόρους του 
μετάλλου, οι οποίοι είναι μικροί και δεν αφήνουν να 
εισχωρήσουν ο αέρας ή άλλα υγρά σε αυτους, καλύπτουν τα 
μικρά κενά ανάμεσα στα σωμάτια και τα αφήνουν να κινηθούν 
ελεύθερα από την έλξη που τους προκαλούν τα μικρά αυτά κενά 
και δεν τα αφήνουν να αποχωριστούν. Ετσι τα σωμάτια 
κινούνται ελεύθερα και το μέταλο γίνεται υγρό και διατηρείται
έτσι όσο τα σωμάτια της φωτιάς παραμένουν μέσα του. Αλλά
μόλις φύγουν και αφήσουν εκεί τα προηγούμενα κενά, η αρχική
έλξη ξαναγυρίζει και τα μέρη ξαναενώνονται πάλι.
Και αν ακόμη το κάθε κενό είναι πάρα πολύ μικρό και επομένως 
είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, από την άλλη μεριά ο αριθμός 
τους είναι τόσο εντυπωσιακά μεγάλος που η συνδυασμένη τους 
αντίσταση είναι, ας πούμε, πολλαπλασιασμένη χωρίς όριο."

Ο Γαλιλαίος σιη συνέχεια παρατηρεί ότι οι συνηθισμένες αντλίες νερού 
δεν μπορούν να ανεβάσουν το νερό πάνω από ένα καθορισμένο ύψος. Γιατί 
συμβαίνει αυτό, διερωτάται. Μα η απάντηση είναι απλή, αν είναι σωστή η 
άποψη για το φόβο του κενού. Ετσι η δύναμη που προκύπτει από το φόβο του 
κενού έχει τέτοια τιμή που μπορεί να ισορροπήσει μόνο ένα συγκεκριμένο ύψος 
νερού. Αν το νερό υψωνόταν παραπάνω, τότε από κάτω του θα εδημιουργείτο 
κενό, για το οποίο όμως αντιδρά η φύση. (Μερικά χρόνια αργότερα ένας από 
τους πολλούς μαθητές του Γαλιλαίου, ο Ε. Toricceli, θα έδινε τη σωστή λύση 
στο πρόβλημα αυτό, βάζοντας μέσα στους υπολογισμούς του την ατμοσφαιρική 
πίεση.) Ετσι λοιπόν βλέπουμε το Salviati να μας λέει: "Μπορούμε να πούμε
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ότι ζυγίζοντας το νερό που περιέχει ένας σωλήνας 18 cubits 
μακρύς, ανεξάρτητα από το πόση είναι η διάμετρός του, θα 
πάρουμε την τιμή της δύναμης του κενού."

Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι ο”φόβος του κενού” είναι 
συνέπεια της άποψης που είχαν πολλοί ερευνητές εκείνης της εποχής ότι είναι 
αδύνατον να υπάρξει στη φύση κενός χώρος. Ανάμεσα σ' αυτούς που 
υποστήριζαν αυτήν την άποψη ήταν, όπως είδαμε, και ο Αριστοτέλης, στη 
φυσική του οποίου ο κενός χώρος ήταν απαράδεκτος. Είναι σημαντικό δε ότι ο 
Γαλιλαίος, αν και οπαδός της ατομικής θεωρίας, έχει παρόμοιες απόψεις. Να 
θυμήσουμε ότι ο ιδρυτής της ατομικής θεωρίας Δημόκριτος, θεωρούσε ότι το 
κενό μπορούσε κάλλιστα να υφίσταται παρέα με τα άτομά του.

Η αέτοησπ της τανύτπταο του Φωτός 
*

Είναι προφανές ότι ένα τόσο ανήσυχο μυαλό, όπως ο Γαλιλαίος, δεν θα 
έμενε αδρανές απέναντι στο μεγάλο πρόβλημα που είχε πολλές φορές 
απασχολήσει τους επιστήμονες και αναφερότανε στην ταχύτητα του φωτός. Το 
πρόβλημα αυτό τον απασχολούσε ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που 
υποψιαζότανε ότι κάτι σαν το φώς είναι εκείνο που μεταφέρει σε ολόκληρο το 
σύμπαν μιά ζωογόνο δύναμη, όπως είδαμε στα προηγούμενα. Προειδοποιούμε 
τον αναγνώστη πάντως ότι, και σ' αυτή την περίπτωση, ο Γαλιλαίος κάνει 
σημαντικές λαθεμένες πειραματικές εκτιμήσεις.

Το πρόβλημα αναφύεται όταν ο Sagredo ρωτά: "Ποιάς μορφής και 
πόσο μεγάλη είναι η ταχύτητα του φωτός; Είναι στιγμιαία η 
διάδοσή του ή όπως και οι άλλες κινήσεις απαιτεί χρόνο; Δεν 
μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό κάνοντας ένα πείραμα;" 
Ακολουθεί τότε ο εξής διάλογος.

Simplicio: "Η καθημερινή εμπειρία μας δείχνει ότι η διάδοση του 
φωτός είναι στιγμιαία. Ετσι, όταν ένα κανόνι που βρίσκεται 
μακριά πυροδοτείται, η λάμψη φτάνει στα μάτια μας χωρίς 
χάσιμο χρόνου, ενώ ο ήχος φτάνει στα αυτιά μας μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα που μπορεί να μετρηθεί.”

Sagredo: "Μα Simplicio, το μόνο πράγμα για το οποίο είμαι 
σίγουρος από αυτό το γνωστό πείραμα είναι ότι ο ήχος 
φτάνοντας στο αυτί μου έχει ταξιδέψει αργότερα από το φως. 
Αυτό δεν μου λέει ότι η διάδοση του φωτός είναι στιγμιαία ή ότι 
απαιτεί κάποιο χρόνο. Μιά παρατήρηση αυτου του είδους δεν μου 
λέει τίποτα παραπέρα από μιά ίδια που λέει ότι από τη στιγμή 
που ο Ηλιος σηκωθεί από τον ορίζοντα το φως του φτάνει 
στιγμιαία στα μάτια μας. Αλλά ποιος θα με βεβαιώσει ότι οι 
ακτίνες του Ηλιου δεν χρειάστηκαν κάποιο χρόνο για να φτάσουν 
μέχρις εμένα; "

Ο Γαλιλαίος προτείνει τότε, μέσω του Salviati φυσικά, το εξής πείραμα για 
την μέτρηση της ταχύτητας του φωτός. Δυό άνθρωποι θα σταθούν μιά νύχτα
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πάνω σε δυό κορυφογραμμές οι οποίες απέχουν μεταξύ τους μιά γνωστή 
απόσταση, ας πούμε 3 μιλιά. Και οι δυό Οα κρατουν από ένα φανάρι που 
μπορεί να αναβοσβήνει. Κάποια στιγμή ο ένας ανάβει το φανάρι του. Οταν ο 
δεύτερος δει τη λάμψη ανάβει και το δικό του. Ο προΥτος μετρά τότε πόσος 
χρόνος πέρασε από τη στιγμή που άναψε το φανάρι του μέχρι τη στιγμή που 
είδε τη λάμψη από το φανάρι του δεύτερου. Αν διαιρέσει την απόσταση το)ν 6 
μιλίων με τον παραπάνω χρόνο θα πάρει επομένιος την ταχύτητα του φωτός. Ο 
Γαλιλαίος επιχείρησε πράγματι το πείραμα που περιγράψαμε, 
χρησιμοποιώντας ως βοηθό του έναν μαθητή του, χωρίς φυσικά να καταλήξει 
πουθενά. Προκαλεί όμως κατάπληξη το γεγονός ότι, ενώ ήξερε ότι η ταχύτητα 
του φωτός πρέπει να είναι πολύ μεγάλη, σχεδίασε ένα τόσο χοντροκομμένο 
πείραμα, υποχρεώνοντας το φως να διανύσει μόνο 6 μίλια, και ακόμη 
παραπέρα το ότι δεν χρησιμοποίησε στη θέση του βοηθού του έναν καθρέφτη, 
όπως θα ήταν πιό λογικό για έναν επιστήμονα της δικής του εμβέλειας.

Ο Salviati θα πει για το συγκεκριμένο πείραμα: "θα πρέπει να 
ομολογήσω ότι έχω κάνει το πείραμα αυτό για μιά μικρή
απόσταση, πιό μικρή από ένα μίλι,  αλλά θα πρέπει να
ομολογήσω ότι δεν κατάφερα να εξακριβώσω με βεβαιότητα κατά 
πόσο η εμφάνιση του φωτός από την αντίθετη κατεύθυνση ήταν 
ταυτόχρονη ή όχι Αλλά ακόμη και αν δεν ήταν ταυτόχρονη ήταν 
εκπληκτικά πολύ γρήγορη, θα έλεγα στιγμιαία. Και προς το
παρόν θα την συνέκρινα με την κίνηση της αστραπής που 
βλέπουμε στα σύννεφα τα οποία βρίσκονται μακριά από μας 
περίπου οκτώ με δέκα μίλια. Βλέπουμε την αρχή του φωτός, θα 
έλεγα το κεφάλι και την πηγή της αστραπής, που εδράζεται σε 
μιά συγκεκριμένη περιοχή ανάμεσα στα σύννεφα. Αλλά αμέσως 
διαδίδεται σε όλον το γύρω χώρο, πράγμα που κλείνει υπέρ της 
άποψης ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να διαδοθεί. 
Ετσι, αν η διάδοση ήταν στιγμιαία και όχι σταδιακή, δεν θα 
μπορούσαμε να διακρίνουμε την αρχή της αστραπής, το κέντρο
της κατά κάποιο τρόπο. . . . Πάντως για μεγαλύτερες
αποστάσεις, 8 ή 10 μιλίων, με την βοήθεια τηλεσκοπίων θα είναι 
εύκολη η παρατήρηση μιάς καθυστέρησης του φωτός από την 
στιγμή που ο πρώτος παρατηρητής άναψε το φανάρι, του έως τη 
στιγμή που πήρε το σήμα από το δεύτερο." Σημασία έχει πάντως ότι 
απ' ότι φαίνεται ο Γαλιλαίος δεν προχώρησε παραπέρα, στη χρήση δηλαδή 
τηλεσκοπίων, και έτσι δεν κατέληξε σε κανένα συμπέρασμα σε ότι έχει σχέση με 
την ταχύτητα του φωτός. Ούτε παραπέρα προχώρησε στην παρουσίαση κάποιου 
σοβαρού μοντέλου γιά άλλα θέματα της οπτικής, όπως, για παράδειγμα, για τη 
φύση των χρωμάτων, ένα θέμα που βασάνισε αρκετά τους σύγχρονούς του 
επιστήμονες.

Γενικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι παρά το ότι η Οπτική ήταν ένας 
τομέας της Φυσικής στον οποίον είχαν δουλέψει πολλοί και, κατά τα άλλα, 
καλοί ερευνητές, η πρόοδος που είχε σημειωθεί σ’ αυτόν ήταν πολύ μικρή. 
Είδαμε εξ άλλου και τις (λαθεμένες) απόψεις του Κέπλερ τόσο για τη φύση των 
χρωμάτων, όσο και για την ταχύτητα του φωτός. Με προβλήματα Οπτικής είχε 
ασχοληθεί και ο R. Des Cartes (Καρτέσιος), στηρίζοντας όμως και αυτός το
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μοντέλο του σε κάπως παράλογες βάσεις. Σημαντικά πειράματα πάνω στο 
φαινόμενο της περίθλασης του φωτός, χρησιμοποιώντας λεπτές τρίχες, είχε 
κάνει και ο Γάλλος Ρ. Gassendi.

Οι πρώτοι οι οποίοι θα βάλουν τα πράγματα σε κάποιο πιό σωστές βάσεις 
θα είναι ο Ολλανδός C. Huygens και ο Αγγλος R. Hooke από τη μιά μεριά 
(θεμελιώνοντας την κυματική θεωρία του φωτός), και ο 1. Νεύτωνας από την 
άλλη (θεμελιώνοντας τη σωματιακή φύση του φωτός). Μάλιστα η αντιπαλότητα 
των δυό στρατοπέδων σε σχέση με το ποιά θεωρία περιέγραφε καλύτερα τα 
πειραματικά δεδομένα ήταν τέτοια που είχε ξεσηκώσει θύελλα συζητήσεων την 
εποχή των τριών παραπάνω ερευνητών. Την ακριβή δε ταχύτητα διάδοσης του 
φωτός θα μετρούσε τελικά με ένα εντυπωσιακό σε σύλληψη και απλότητα 
πείραμα ο Δανός αστρονόμος Ο. Roemer το 1675.

V.12 Η δίκη του

Ο Γαλιλαίος, κατέχοντας τον τρόπο με τον οποίο κανένας πρέπει να 
εργάζεται για ν’ ανακαλύψει την επιστημονική αλήθεια, δεν μπορεί ν’ ανεχθεί 
τους αγράμματους σοβαροφανείς. "Δυστυχώς, μας λέει, ο αριθμός των 
ηλίθιων είναι πάρα πολύ μεγάλος στον κόσμο, και αυτό ε ίνα ι 
ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για  τους σοβαρούς επ ισ τή μ ο νες" . 
(Μερικά χρόνια αργότερα ο Γερμανός φυσικός Η. Mach θα έλεγε ότι: 
"Επιστήμονας είναι εκείνος ο άνθρωπος που σκέφτεται γ ια  να 
μην σκέφτονται οι άλλοι"). Δεν κρατάει, επίσης, το στόμα του ποτέ 
κλειστό, όποιος και αν είναι ο αντίπαλός του, στολίζοντάς τον με οτιδήποτε του 
έρχεται στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Θαυμάστε κοσμητικά που εκτοξεύει 
εναντίον ενός Ιησουίτη που δεν αποδέχεται τις θεωρίες του: "Ελέφαντα, 
ανόητε, χοντροκέφαλε, ευνούχε, δουλόφρονο πνεύμα, διδάκτορα 
της αποστήθισης κ.λπ.". Με όλα αυτά βέβαια σκάβει ο ίδιος τον λάκκο 
του.

Πόσο, όμως, θα μπορούσε ν' αντέξει, από την άλλη μεριά, σ' αυτό τον 
κόσμο της παντελούς έλλειψης επιστημονικής συνείδησης; Γιατί πραγματικά, 
ακούγοντας κανένας τα επιχειρήματα των οπαδών του Πτολεμαϊκού 
συστήματος τα οποία αποδεχόντουσαν ακόμη και την εποχή του Γαλιλαίου δεν 
μπορεί παρά να νοιώσει παράξενα. Έτσι, αν η Γη κινιόταν, μας λένε, τότε θα 
έπρεπε ν’ ακούμε ένα σφύριγμα, παρόμοιο μ’ αυτό που κάνει μια σφαίρα ενός 
πυροβόλου όπλου όταν τρέχει στον αέρα. Το ίδιο, συνεχίζουν, μια κουκουβάγια 
που βρίσκεται ψηλά σ' ένα δέντρο δεν θα μπορούσε ποτέ να πιάσει ένα θήραμά 
της κάτω στη βάση του δέντρου. Και αυτό γιατί, όσο χρόνο βρίσκεται στον αέρα 
κάνοντας βουτιά, η Γη θα είχε μετακινηθεί και μαζί της θα είχε μετακινηθεί και 
το θήραμα της κουκουβάγιας.

Ένα άλλο επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι φανατισμένοι καθολικοί σε 
σχέση με την κίνηση ή ακινησία της Γης είναι και το εξής. Αν η Γη, έλεγαν, δεν 
ήταν το κέντρο του σύμπαντος, τότε οι άνθρωποι θα ριοτούσαν με απορία: 
"Πώς ο Θεός έστειλε το Χριστό σε τούτη τη μικρή γωνιά του σύμπαντος που
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δεν έχει καμιά ιδιαίτερη θέση;" Και τι θα τους απαντούσαμε σ' αυτό; (Και 
όμοος, ήταν οι ίδιοι αυτοί που δίδασκαν ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε στη Ρυδμη 
ή σε κάποιο παλάτι, αλλά σ' ένα φτωχικό σπήλαιο στη Βηθλεέμ). Οι Will και 
Ariel Durant θα γράψουν χαρακτηριστικά: ’’Πολλοί αστρονόμοι και 
θεολόγοι αισθανόντουσαν ότι η αστρονομία του Κοπέρνικου ήταν 
τόσο αντίθετη με τη διδασκαλία της Βίβλου που πίστευαν ότι αν 
επικρατούσε τότε η Βίβλος θα έχανε το κύρος της και ο 
Χριστιανισμός θα πάθαινε μεγάλη ζημιά" (Παγκόσμια Ιστορία του 
Πολιτισμού).

Η σύγκρουση, λοιπόν, του Γαλιλαίου με την καθολική εκκλησία ήταν 
αναπόφευκτη. Το πιο πιθανόν είναι ότι και ο ίδιος ο Γαλιλαίος έβλεπε την 
κρίση που θα ξεσπούσε, και γιαυτό προσπάθησε με διάφορους τρόπους να την 
κάνει όσο απαλότερη γίνεται. Στην προσπάθεια του αυτή γράφει διάφορα 
γράμματα δεξιά και αριστερά τα οποία έχουν περισσότερο θεολογικό 
περιεχόμενο και λιγότερο επιστημονικό. Πιο συγκεκριμένα την άποψη της 
καθολικής εκκλησίας σε σχέση με την κίνηση της Γης ο Γαλιλαίος την 
αμφισβητεί για πρώτη φορά σε μια επιστολή του με ημερομηνία 21/12/1613 
προς τον ιερωμένο μαθητή του Β. Castelli γράφοντας σ' αυτόν: "Μιας και η 
Αγια Γραφή απαιτεί μια ερμηνεία που απέχει από την άμεση 
σημασία των λέξεων (όπως όταν μιλάει για την οργή του θεού, 
για το μίσος του και τις τύψεις του, για τα χέρια του και τα 
πόδια του) νομίζω ότι για συζητήσεις που αναφέρονται σε 
μαθηματικά ζητήματα το κύρος της πρέπει να είναι πολύ 
περιορισμένο. Πιστεύω οτι οι διαδικασίες της φύσης, τις οποίες 
αντιλαμβανόμαστε μετά από προσεχτική παρατήρηση είτε τις 
συνάγουμε μετά από μια πειστική απόδειξη, δεν είναι δυνατόν 
να αμφισβητηθούν από χωρία της Βίβλου. . . Η φύση είναι
ανεξιχνίαστη και αμετάβλητη. Ποτέ δεν παραβαίνει τους 
νόμους που της έχουν επιβληθεί και δεν ενδιαφέρεται καθόλου αν 
η δυσνόητη λογική της και οι μέθοδές της είναι καταληπτές από 
τους ανθρώπους ή όχι. Γι '  αυτό το λόγο μου φαίνεται ότι για 
τίποτα το φυσικό, το οποίο η πείρα της λογικής βάζει μπροστά 
στα μάτια μας ή το οποίο μας επαληθεύουν οι αποδείξεις που 
απαιτούμε, δεν πρέπει ν' αμφιβάλλουμε (και πολύ . περισσότερο 
να το καταδικάζουμε) από μαρτυρίες που μας δίνουν χωρία 
της Βίβλου, τα οποία με τη σειρά τους είναι δυνατόν να 
περικλείουν και να κρύβουν άλλη διαφορετική από τις λέξεις
τους σημασία." Το γράμμα αυτό είδε το φως της δημοσιότητας το 1613 και 
αποτέλεσε ένα από τα ενοχοποιητικά στοιχεία που παρουσίασαν οι κατήγοροί 
του στη δίκη του.

Επίσης τον βλέπουμε το 1615 σε ένα του γράμμα προς τη μεγάλη 
Δούκισα Χριστίνα των Μεδίκων να γράφει: "Οι συγγραφείς της Βίβλου 
έχουν προσαρμόσει το γράψιμό τους στη γλώσσα και τη 
δυνατότητα των απλών ανθρώπων ώστε να τους καταλαβαίνουν 
όλοι. Δεν ήταν στις προθέσεις τους λοιπόν να διδάξουν 
αστρονομία, και για τέτοια θέματα οι θεολόγοι θα ήταν
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προτιμότερο να απευθύνονται στους επαγγελματίες επιστήμονες." 
Το γράμμα αυτό είδε το φως της δημοσιότητας το 1636.

Γιατί όμως ο Γαλιλαίος παρά το ότι βλέπει αυτό που πρόκειται να 
ακολουθήσει δεν σταματά; Δεν σταματά όχι μόνο γιατί είναι ένας πεισματάρης 
και αμετακίνητος ερευνητής, αλλά και γιατί, όπως πολύ εύστοχα θα επισημάνει 
ο I. Β. Cohen: "Εχοντας γίνει ένα όργανο μέσω του οποίου 
αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά στους θνητούς όλη η δόξα της 
δημιουργίας των ουρανών με τη βοήθεια του Κοπερνίκειου 
συστήματος, ο Γαλιλαίος πρέπει να είχε μιάν αίσθηση 
επείγουσας αποκάλυψης της αλήθειας στους συνανθρώπους του. 
Η αντιπαλότητα με τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία ξεκίνησε από το 
ότι βαθιά μέσα στην καρδιά του ο Γαλιλαίος ήταν ένας αληθινά 
πιστός. Δεν υπήρχαν σ' αυτόν περιθώρια συμβιβασμού, δεν 
μπορούσε να είχε άλλη κοσμική και άλλη θεολογική κοσμολογία. 
Εάν το Κοπερνίκειο σύστημα ήταν σωστό, όπως πίστευε, τότε τι 
άλλο έπρεπε να κάνει από το να πολεμήσει με κάθε διαθέσιμο 
όπλο από το οπλοστάσιο της λογικής, της ρητορικής, της 
επιστημονικής παρατήρησης, της μαθηματικής θεωρίας, και της 
πανούργας οξυδέρκειας για να κάνει την εκκλησία να αποδεχτεί 
αυτό το καινούριο σύστημα για το σύμπαν;" (The Birth of a New 
Physics)

Ο χλεφτοπόλειιοζ

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη σειρά. Οπωσδήποτε, οι 
επιστημονικές έρευνες του Γαλιλαίου του φέρνουν αρκετή δόξα, κυρίως από τη 
Δημοκρατία της Βενετίας και το Δούκα της Τοσκάνης. Η εκκλησία, όμως, 
όπως είπαμε, παρακολουθεί τα πάντα με άγρυπνο μάτι. Διαβλέποντας τον 
κίνδυνο, στην αρχή τον κατηγορεί μέσω κάποιων ιεροκύρηκων για κοινό 
απατεώνα και φρενοβλαβή. Και ο Γαλιλαίος, όμως, είναι προσεχτικός. Παρά 
το ότι με το τηλεσκόπιό του θα πρέπει να ξέρει ότι το Πτολεμαϊκό σύστημα είναι 
λαθεμένο, εντούτοις το διδάσκει στις παραδόσεις του. Το πόσο προσεχτικός 
είναι ο Γαλιλαίος την εποχή αυτή φαίνεται και από ένα γράμμα που στέλνει 
στον φίλο του Κέπλερ και στο οποίο του γράφει: "Θεωρώ τον εαυτό μου 
ευτυχισμένο γ ια τί  έχω έναν τόσο μεγάλο σύμμαχο στην 
αναζήτηση της αλήθειας. Θα διαβάσω το έργο σου με μεγάλη 
προθυμία, πολύ περισσότερο που ήμουνα επί πολλά χρόνια 
οπαδός του Κοπερνίκειου συστήματος, μιας και μέσω αυτού 
μπορούμε να καταλάβουμε τις αιτίες πολλών φυσικών
φαινομένων, τα οποία είναι τελείως ακατανόητα με τις 
υπάρχουσες και γενικά αποδεκτές υποθέσεις. Για να αντικρούσω 
τις υποθέσεις αυτές έχω συγκεντρώσει πολλές αποδείξεις, τις 
οποίες, όμως, δεν τις δημοσιεύω όταν σκέφτομαι την τύχη του 
μεγάλου δάσκαλού μας, του Κοπέρνικου. Θ τελευταίος αυτός, 
παρά το ότι είχε αποχτήσει μιαν αθάνατη φήμη σε μερικούς
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Μετά την απόφαση για λογοκρισία του βιβλίου του Κοπέρνικου, 
και ο ίδιος ο Γαλιλαίος διόρθωσε το αντίγραφο "των 
Περιστροφών*' που είχε, όπως δείχνει το σχήμα. Με τα ίδια του 
τα χέρια ο Γαλιλαίος έσβησε την τελευταία φράση του 10° ν 
κεφαλαίου, γράφοντας αντί γιαυτήν: "Τόσο μεγαλειώδες
αναντίρρητα είναι το Θείο έργο της έξοχης Παντοδυναμίας". 
Αλλαξε επίσης τον τίτλο του επόμενου κεφαλαίου, ο οποίος ήταν 
"Η Εξήγηση της Τριπλής Κίνησης της Γης", σε "Η Υπόθεση για 
την Τριπλή Κίνηση της Γης και η Εξήγησή της".

Σχήμα V.24
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άξιους και καλούς, που ήταν λίγοι,  είχε καταδικαστεί και 
γελοιοποιηθεί από αναρίθμητους άλλους. Θα τολμούσα να 
όημοσιέψω τους υπολογισμούς μου μόνον αν υπήρχαν 
περισσότεροι επιστήμονες όπως εσύ."

Από το 1613, όμως, και μετά τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ του 
ηλιοκεντρικού συστήματος. Είναι η εποχή που έχει κάνει τις παρατηρήσεις του 
πάνω στις ηλιακές κηλίδες και έχει πειστεί για το λάθος των Αριστοτελικών 
θεωριών. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει και η ταλαιπωρία του με την Ιερή 
Εξέταση. Η τελευταία επιστράτεψε εναντίον του όλα της τα μέσα, άμεσα και 
έμμεσα. Ετσι, μιας και η μια του κόρη είχε γίνει μοναχή την έπεισαν να του 
γράψει ένα γράμμα στο οποίο τον εκλιπαρούσε: "Να επιστρέφει και πάλι 
στην αγκαλιά της μητέρας εκκλησίας και να αφήσει τα αιρετικά 
του κυρήγματα". Ο Γαλιλαίος προσπαθεί ν’ αποσείσει τις κατηγορίες αυτές 
από πάνω του, χωρίς όμως και να τα καταφέρνει. Στις 21 του Δεκέβρη του 
1614 ο Δομινικανός ιεροκύρηκας Tomazo Castini θα αρχίσει την επίσημη 
επίθεση της Καθολικής εκκλησίας εναντίον του με ένα λογίδριο που έμεινε 
ονομαστό στην ιστορία: "Uiri Galilei, quid statis aspicientes in 
coelum?" (Ω άνδρες Γαλιλαίοι γιατί στέκεστε και κοιτάτε προς τον ουρανό;)

Το καθαρά θεολογικό πάντως ζήτημα σε σχέση με το Κοπερνίκειο σύστημα 
ήταν αρκετά πιο σοβαρό απ' ό,τι φαίνεται. Για να είναι σίγουροι οι ηγέτες της 
Καθολικής εκκλησίας ότι δεν θα προκληθούν παρανοήσεις στο πλατύ κοινό σε 
ζητήματα ερμηνείας (και δεν θα πρέπει κανένας να ξεχνάει ότι η μάχη 
ανάμεσα σε Καθολικούς και Διαμαρτυρόμενους είχε τη βάση της ακριβώς σε 
τέτοια ζητήματα ερμηνείας) αποφάσισαν ότι έπρεπε να καταδικάσουν το 
Κοπερνίκειο σύστημα. Με έναν τρόπο, όμως, που τελικά έφτασαν στο σημείο να 
έχουν δυό θεολογικές απαντήσεις πάνω στα δυό κεντρικά ζητήματα, την 
ακινησία του Ηλιου και την κίνηση της Γης. Οι απαντήσεις στα δυό αυτά 
ζητήματα ήταν μιά εσωτερική υπόθεση της εκκλησίας που δεν βγήκε ποτέ 
ολοκληρωμένη προς τα έξω αλλά μόνο αποσπασματική, και κατέληγε στα εξής: 
"Η ακινησία του Ηλιου είναι μιά ανόητη και αιρετική άποψη 
γιατί είναι σε αντίθεση με τις γραφές, ενώ η κίνηση της Γης 
είναι απλά λαθεμένη."

Τι έπρεπε να γίνει μετά την παραπάνω κατάληξη των θεολόγων; Ή να 
τραβήξουν τα λουριά στο Γαλιλαίο, ή να απαγορέψουν την κυκλοφορία του 
βιβλίου του Κοπέρνικου, ή και τα δύο μαζί, ή να πάρουν άλλα πιο δραστικά 
μέτρα, όπως να καταδικάσουν αυστηρά το Γαλιλαίο. Η τέλεια απαγόρεψη του 
βιβλίου του Κοπέρνικου πάντως δεν θεωρήθηκε και τόσο φρόνιμη πράξη. Ο 
Κοπέρνικος είχε φέρει μιάν επανάσταση που πολλοί την είχαν ασπαστεί και 
ακόμη και η ημερομηνία του Πάσχα στηριζόταν στους δικούς του 
αστρονομικούς πίνακες. Αρα αντί για την απαγόρεψη αποφάσισαν τη 
λογοκρισία. Ετσι, στις 5 του Μάρτη του 1616 το αρχικό βιβλίο του Κοπέρνικου 
μπήκε στον Index και για να επιτραπεί η κυκλοφορία του έπρεπε να γίνουν 
κάποιες αλλαγές σ’ αυτό (κύτταξε σχήμα V.24).

Ο τότε Πάπας Παύλος ο V μάλιστα ήταν υπέρ πολύ πιό δραστικών μέτρων 
κατά των ηλιοκεντρικών, και συγκεκριμένα επέμενε πολύ να αποφασιστεί ότι το
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Μιά πιθανή κατανομή των λογοκριμένων βιβλίων του Κοπέρνικου 
το 1620 υποδηλώνει ότι η απόφαση του 1616 για λογοκρισία ήταν 
αποτελεσματική κυρίως στην Ιταλία και μόνο σ' αυτή. Ακόμη και 
στην Ισπανία, που ήταν αυστηρά καθολική χώρα, η παραπάνω 
απόφαση είχε σχεδόν μηδαμινά αποτελέσματα.
Ο αριθμός μέσα στον κύκλο δηλώνει τα μη λογοκριμένα αντίτυπα 
(στους μικρούς κύκλους που δεν έχουν αριθμό εννοείται ότι 
υπήρχε ένα αντίτυπο), ενώ οι αριθμοί χωρίς κύκλο δηλώνουν τα 
λογοκριμένα αντίτυπα. (Από το άρθρο του Ο. Gingerich "The 
Galileo Affair")

Σχήμα V.25
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Κοπερνίκειο σύστημα ήταν τελείως αντίθετο με τη Χριστιανική πίστη και 
αιρετικό. Αλλά οι δυό κορυφαίοι θεολόγοι του Βατικανού ο Maffeo Barberini (ο 
οποίος αργότερα έγινε Πάπας) και ο Bonifacio Caetani αντέδρασαν σθεναρά σε 
μιά τέτοια απόφαση και συμβούλεψαν το Πάπα να αλλάξει γνώμη και απλά να 
λογοκρίνει το βιβλίο. Ο ίδιος ο Caetani έγραψε την τελική απόφαση που έλεγε 
ότι: "Εάν κάποιες απόψεις του Κοπέρνικου σχετικά με την κίνηση 
της Γης παρουσιάζονται ως σίγουρες τότε αυτές να γίνουν 
υποθετικές. Εάν αυτό γίνει τότε οι προτάσεις αυτές δεν θα είναι 
σε αντίθεση ούτε με την αλήθεια ούτε με την Αγία Γραφή. 
Αντίθετα, κατά μία άποψη θα είναι σύμφωνες και με τα δύο 
αυτά, επειδή είναι παλιά συνήθεια της αστρονομίας να 
στηρίζεται σε λαθεμένες υποθέσεις."

Μετά απ' αυτό αποφασίστηκε ότι ένας καρδινάλιος θα πήγαινε να 
επισκεφτεί το Γαλιλαίο για να τον συμβουλέψει να μην επιμένει σ' όσα δίδασκε. 
Ο καρδινάλιος που τον επισκέφτηκε ήταν ο Bellarmine που θα τον 
συναντήσουμε πολλές φορές παρακάτω. (Ανοίγοντας μιά παρένθεση στο σημείο 
αυτό να πούμε ότι ο Bellarmine είχε παίξει σπουδαίο ρόλο στο παρελθόν στο 
κάψιμο του Jordano Bruno το 1600.) Το 1616 επισκέφθηκε λοιπόν το Γαλιλαίο 
στο σπίτι του και τον συμβούλεψε να μην υπερασπίζεται το Κοπερνίκειο 
σύστημα γιατί η εκκλησία είχε αγριέψει. Ομως δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο ο 
Bellarmine είπε στο Γαλιλαίο να μην ασχολείται με το παραπάνο) σύστημα ούτε 
σαν μιά επιστημονική υπόθεση. Δυστυχώς ο Bellarmine πέθανε πριν από τη 
δίκη του Γαλιλαίου και έτσι δεν ξέρει κανένας την επίσημη άποψη που 
εξέφρασε στην παραπάνω συνάντηση.

Η γνώμη του Bellarmine πάντως μας είναι έμμεσα γνωστή από ένα 
γράμμα του προς τον ιερωμένο Antonio Foscarini, ο οποίος του είχε ζητήσει τη 
γνώμη του για το συγκεκριμένο θέμα που εξετάζουμε. Γράφει λοιπόν προς 
αυτόν ο Bellarmine: "Ο κύριος Γαλιλαίος κάνει πολύ φρόνιμα που 
μιλά για υποθέσεις και όχι για τελικά συμπεράσματα, όπως 
άλλωστε έκανε και ο ίδιος ο Κοπέρνικος. Γιατί το να λέμε ότι: 
Υποθέτοντας ότι η Γη κινείται και ο Ηλιος ακινητεί είναι μιά 
θέση που ερμηνεύει τα πράγματα καλύτερα από τους επίκυκλους, 
είναι μιά φρόνιμη τοποθέτηση. Δεν περικλείει κινδύνους και 
ικανοποιεί τους μαθηματικούς. Αλλά το να θέλει κανένας να 
αποδείξει ξεκάθαρα ότι ο Ηλιος είναι πράγματι ακίνητος στο 
κέντρο του ουρανού και η Γη είναι στην τρίτη σφαίρα και 
περιστρέφεται γύρω από τον Ηλιο είναι επικίνδυνο όχι μόνο 
γιατί ερεθίζει όλους τους θεολόγους και τους φιλόσοφους, αλλά' 
γιατί τραυματίζει την πίστη μας στην Αγία Γραφή.
Παραπέρα νομίζω ότι αν κάποιος κατόρθωνε να αποδείξει ότι ο 
Ηλιος είναι στο κέντρο του σύμπαντος και δεν γυρίζει γύρω από 
τη Γη αλλά η Γη γυρίζει γύρω από τον Ηλιο, τότε θα πρέπει να 
είμαστε πολύ προσεκτικοί στην προσπάθειά μας να ερμηνέψουμε 
τις Γραφές που φαίνεται να λένε το αντίθετο. Στην περίπτωση 
αυτή είναι προτιμότερο να παραδεχτούμε ότι δεν τις
καταλαβαίνουμε παρά να πούμε ότι λένε κάτι λάθος. Αλλά 
τέτοια τρανή απόδειξη δεν υπάρχει, μιάς και κανένας δεν μου
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την έχει αναφέρει. Αλλο πράγμα να λες ότι αν ο Ηλιος είναι 
ακίνητος εξηγώ καλύτερα τα δεδομένα, και άλλο να λες ότι ο 
Ηλιος είναι πράγματι ακίνητος. Πιστεύω ότι το πρώτο μπορεί να 
υφίσταται αλλά έχω γερές αμφιβολίες για το δεύτερο."

Ο Bellarmine πάντως δεν πήγε μόνος του στο σπίτι του Γαλιλαίου αλλά 
πήρε μαζί του και δυό Δομινικανούς μοναχούς, ώστε όλοι να είναι 
κατοχυρωμένοι μπροστά σε μάρτυρες. Επί επτά χρόνια μετά από αυτή τη 
συνάντηση ο Γαλιλαίος θα μείνει σιωπηλός στη Φλο>ρεντία ακολουθιυντας τη 
συμβουλή του Bellarmine. Από τα ίδια τα αρχεία άλλωστε της Ιερής Εξέτασης 
προκύπτει ότι ο Γαλιλαίος απάντησε ότι θα συμμορφωθεί. Η συνάντηση αυτή 
θα δώσει λαβή στους πολλούς εχθρούς του Γαλιλαίου να υποστηρίξουν αμέσως 
ότι η εκκλησία τον αποδοκίμασε και ότι όλα όσα διδάσκει, ακόμη και για την 
Κινηματική, είναι λαθεμένα. Οι φήμες αυτές θα ενοχλήσουν πολύ και τον ίδιο 
το Γαλιλαίο αλλά και τους φίλους του μέσα στην εκκλησία, και έτσι ο 
Bellarmine θα υποχρεωθεί να δώσει στη δημοσιότητα μιάν ανακοίνωση, η 
οποία ξεκαθάριζε την ακριβή φύση της παραπάνω συνάντησης.

Στην ανακοίνωση αυτή ο Bellarmine έλεγε: "Ημείς, ο R oberto  
C a rd in a l B e lla rm in e , έχοντας ακούσει τα όσα συκοφαντικά 
λέγονται σε βάρος του κυρίου Galileo Galilei, ότι δηλαδή έχει 
τιμωρηθεί από την εκκλησία και μάλιστα με τη σωτήρια ποινή της 
εκκλησιαστικής μετάνοιας και ότι του έχει ζητηθεί να λέει την 
αλήθεια όπως πράγματι είναι, δηλώνουμε ότι ο εν λόγω κύριος 
Galilei δεν έχει απαρνηθεί σε μας ή σε άλλο πρόσωπο εδώ στη 
Ρώμη ή κάπου αλλού από όσο ξέρουμε κάθε άποψη ή δόγμα του. 
Ούτε του έχει επιβληθεί η σωτήρια ποινή της μετάνοιας. Του έχει 
μόνο υπομνησθεί η δήλωση του Α γιου  Πατέρα που 
δημοσιοποιήθηκε από την επιτροπή λογοκρισίας της Ιερής 
Εξέτασης, που λέει ότι τα όσα δηλώνει ο Κοπέρνικος, ότι η Γη 
κινείται γύρω από τον Ηλιο και ότι ο Ηλιος είναι ακίνητος στο 
μέσον του κόσμου χωρίς να κινείται από την ανατολή προς τη 
δύση, είναι αντίθετα με τις Αγιες Γραφές και δεν μπορεί 
κανένας να τα υπερασπιστεί ή να τα ασπαστεί. Ως μαρτυρία 
όλων αυτών έχουμε γράψει με τα ίδια μας τα χέρια το γράμμα
αυτό την 2 61! ημέρα του Μάη του 1616." Το γράμμα αυτό 
παρουσιάστηκε από τον ίδιο το Γαλιλαίο το 1633 στη δίκη του σαν 
υπερασπιστικό της θέσης του.

. Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε μιά παρένθεση και να ξαναγυρίσουμε για 
λίγο στο ζήτημα της λογοκρισίας του βιβλίου "Των Περιστροφών" του 
Κοπέρνικου. Είδαμε ότι πολλοί ήθελαν το βιβλίο αυτό όχι απλά να λογοκριθεί 
αλλά να αποσυρθεί τελείως. Τελικά όμως επικράτησε η άποψη της λογοκρισίας. 
ΚΓ αυτό γιατί, όπως πολύ ορθά θα επισημάνει ο Ο. Gingerich: "Οσον αφορά 
στους θεολόγους της καθολικής εκκλησίας το πραγματικό 
πρόβλημα δεν ήταν το Κοπερνίκειο σύστημα. Το πεδίο της μάχης 
ήταν η μέθοδος προσέγγισης της αλήθειας, η πορεία που έπρεπε 
να ακολουθηθεί για ασφαλή γνώση του κόσμου, η ερώτηση κατά 
πόσο το βιβλίο της φύσης μπορούσε κατά οποιονδήποτε τρόπο να 
αντιπαλαίψει το Αγιο Βιβλίο των Γραφών στο δρόμο για την
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αλήθεια. . . . 0  Γαλιλαίος παραβίαζε, είναι
αλήθεια, τους υπάρχοντες παραδεκτούς επιστημονικούς κανόνες, 
αλλά έτσι δημιούργησε νέους, που από τότε έχουν γ ίνε ι  
αποδεκτοί από όλη την επιστήμη. . . . Αυτό που εκαλείτο
την εποχή εκείνη να λύσει η επιστήμη ήταν ένα διπλό πρόβλημα: 
Ποιά είναι η αλήθεια για τη φύση αφενός και ποιά είναι η φύση 
της αλήθειας αφετέρου" (The Galileo Affair)
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Σχήμα V.26
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Στο μεσοδιάστημα όλων των παραπάνω, και πριν βγει η απόφαση για 
λογοκρισία, ο Γαλιλαίος αποφασίζει να πάει με δική του πρωτοβουλία στη 
Ρώμη για να δει τι μπορεί να κερδίσει από πρώτο χέρι. Ετσι λοιπόν στις 3 του 
Λεκέβρη του 1615 βρίσκεται στη Ρώμη. Εκεί αρχίζει να συζητά για το 
Κοπερνίκειο σύστημα και να προσηλυτίζει μάλιστα και αξιοηιατούχους της 
εκκλησίας στο σύστημα αυτό. Σε λίγο, δεν θάτανε υπερβολή αν λέγαμε ότι μετά 
την επίσκεψη του Γαλιλαίου όλοι στη Ρώμη συζητούσαν για τα αστέρια. Στη 
συνέχεια ο Γαλιλαίος γυρίζει πίσω και περιμένει. Αντί όμως για κάτι το θετικό 
έρχεται η λογοκρισία. Τότε ο Γαλιλαίος αποφασίζει πιά να σκοπήσει. Στο 
μεταξύ έχει γίνει και η επίσκεψη του Bellarmine. Η σιωπή του, όμως, δεν 
κρατά πολύ. Βέβαια είναι αρκετά φοβισμένος ακόμη για να βγεί ο ίδιος προς 
τα έξω, έχει όμως μαζί του μιά ολόκληρη Σχολή. Ετσι μετά από τέσσερα χρόνια 
σκέφτεται να εκφράσει την αντίθεσή του μέσα από δημοσιεύματα μαθητοδν του.

Το 1619 ο μαθητής του Mario Guiducci θα δημοσιέψει ένα δοκίμιο στο 
οποίο θα περιλάβει και την ηλιοκεντρική θεωρία του Γαλιλαίου που είχε πια 
απορριφθεί από την εκκλησία. Θα επικρίνει δε με πολύ δριμύτητα τις αντίθετες 
απόψεις του Ιησουίτη Oratio Grassi. Ο τελευταίος θα επιτεθεί τότε με 
ψευδώνυμο κατά των θεωριών του Γαλιλαίου και των οπαδών του. Ο 
Γαλιλαίος δεν αντέχει με την τόση βλακεία που βλέπει ότι κουβαλάνε μερικοί. 
Ετσι, το 1622 θα απαντήσει στις παραπάνω κατηγορίες ο ίδιος, και όχι μέσω 
κάποιου μαθητή του από τη Φλωρεντία όπου βρίσκεται, με ένα νέο βιβλίο του, 
τον "II Saggiatore". Αρχικά ο Γαλιλαίος ήθελε η απάντησή του να είναι σκληρή 
και να τα λέει έξω από τα δόντια, αλλά πείστηκε ότι με τον τρόπο αυτό δεν είχε 
να κερδίσει τίποτα. Τελικά, λοιπόν, και αφού η απάντηση αυτή θα γίνει με την 
παρέμβαση των φίλων του πιο ήπια, ο νέος Πάπας Ουρβανός ο VIII που είχε 
στο μεταξύ εκλεγεί θα επιτρέψει και θα ευλογήσει την έκδοσή του έργου αυτού 
του Γαλιλαίου τον Οκτώβριο του 1623. Ακολουθώντας το παράδειγμα του 
Κοπέρνικου, αφιερώνει και αυτός το βιβλίο στον Πάπα. Αρχικά το βιβλίο δεν 
προκαλεί άλλες αντιδράσεις, πέρα από κάποιες αναμενόμενες. Στο βιβλίο 
αυτό ο Γαλιλαίος ασχολείται με τρεις κομήτες που είχαν εμφανιστεί το 1618 και 
αν και δεν λέει ξεκάθαρα κάτι υπέρ του Κοπερνίκειου συστήματος, εντούτοις 
καταβάλει μιά πολύ προσεκτική προσπάθεια για να βάλει το όλο πρόβλημα στις 
σωστές του επιστημονικές βάσεις. Λέει συγκεκριμένα: "Η φιλοσοφία έχει 
γραφεί σ' αυτό το τεράστιο βιβλίο, το σύμπαν, που στέκεται 
μόνιμα ανοικτό στην ενατένισή μας. Αλλά το βιβλίο δεν μπορεί 
να γ ίν ε ι  κατανοητό, εκτός κι* αν κάποιος μπορεί να 
καταλαβαίνει τη γλώσσα και να διαβάζει τα γράμματα από τα 
οποία αυτή φτιάχνεται. Είναι γραμμένο στη γλώσσα των 
μαθηματικών και τα στοιχεία του είναι τρίγωνα, κύκλοι και άλλα 
γεωμετρικά σχήματα. % Χωρίς αυτά θα περιπλανιόμαστε
σε ένα σκοτεινό λαβύρινθο."

Το 1923 το κονγκλάβιο των καρδιναλίων εκλέγει νέο Πάπα τον Maffeo 
Cardinal Barberini, ένα κουλτουριάρη και εραστή της επιστήμης και της τέχνης, 
σαν-Ουρβανό τον VIII. Ο Barberini ήταν μάλιστα και μέλος της Academia 
Lyncei και παραπέρα φίλος του Γαλιλαίου. Ως προς τις απόψεις του για την 
αστρονομία υπάρχει μιά εικονογραφία στο Βατικανό που δείχνει τον Barberini 
να υπερασπίζεται μια αστρονομική μελέτη που στηρίζεται στο Πτολεμαϊκό
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μοντέλο, αλλά παρ όλα αυτά παρακολουθούσε τις έρευνες του Γαλιλαίου πάνω 
στο Κοπερνίκειο μοντέλο με πολύ ενδιαφέρον. Το Μάη μάλιστα του 1624 οι δυό 
άνδρες είχαν αρκετές και μακριές συζητήσεις πάνω στο ποιο αστρονομικό 
μοντέλο ήταν πιο σωστό και γιατί. Εννιά χρόνια αργότερα η φιλία τους αυτή θα 
μετατρεπότανε σε μεγάλη έχθρα. Τόσο μεγάλη που ο Barberini θα οδηγούσε το 
Γαλιλαίο στην περίφημη δίκη του. Αξίζει πάντως να σημειώσουμε ότι όταν 
ακόμη ο Barberini ήταν καρδινάλιος είχε δημοσιέψει ένα ποίημα στο οποίο 
εξεθείαζε τις ανακαλύψεις του Γαλιλαίου.

D I A L O G O
D  I

GALILEO GALILEI LINCEO
SiATEMATICO SOPR AORDINARIO

D ELLO STVDIO DI PISA.

E  Filofefi, t  Mattmt/ico primsrio Jtl 
SEREHISSIMO

GR.DVCA DI TOSCANA.
Douc ne i congreiTi dt quattro gioraate fi dilcarre 

fopra i due
MASSIMI SISTEMI D E L  M O N D O

TOLEMA1CO, ECOPERNICAKOj
TnponaUs hUtttrmimtUmtnu It rsgitm Fikft/kbt, t NstnrsU 

Untifcr t  vns, ptr Fsitr» ftrtc *

CON UCBNZA DJT SYPBJiJORl.

To εξώφυλλο του βιβλίου του Γαλιλαίου "Διάλογος για τα Δυό 
Μεγάλα Συστήματα του Κόσμου".

Σχήμα V.27

Το 1626 ο γνωστός μαθητής του Γαλιλαίου Benedeto Castelli έγινε 
μαθηματικός του πάπα. Ο Γαλιλαίος τότε πήρε θάρρος και το 1630 αποφασίζει
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και ξαναπηγαίνει στη Ρώμη έχοντας έτοιμο το χειρόγραφο του βιβλίου του 
"Διάλογος πάνω στα δυό μεγάλα συστήματα." (Dialogo sopra i dui massimi 
systemi del mondo, Tolemaico e Copernicano). Στο έργο αυτό, όπο>ς λέει ο ίδιος 
ο Γαλιλαίος: "Σε συναντήσεις που διαρκούν τέσσερις μέρες
συζητούνται τα δυο κύρια συστήματα του κόσμου, το Πτολεμαϊκό 
και το Κοπερνίκειο, για τα οποία προβάλλονται αόριστα 
επιχειρήματα τόσο από τη φιλοσοφική πλευρά όσο και από την 
πλευρά της φυσικής επιστήμης". Πίστευε ότι τα επιχειρήματα που 
αναφέρονται στο παραπάνω βιβλίο ήταν τέτοια ώστε θα καταφέρει στο μέλλον 
να προσηλυτίσει υπέρ των απόψεών του και τον ίδιο τον Πάπα. Οι Ιησουίτες 
στο μεταξύ έβραζαν από το κακό τους. Ο Ουρβανός τον δέχτηκε με 
εγκαρδιότητα και τον άκουσε πολλές φορές, αλλά δεν φάνηκε να μετανοεί για 
την απόφαση που είχε πάρει στις 5 του Μάρτη του 1616 η Ιερή εξέταση για το 
Κοπερνίκειο σύστημα, όπως του ζήτησε επανειλημμένα ο Γαλιλαίος. Τον Μάη 
του ίδιου έτους ο Γαλιλαίος έφερε στη Ρώμη ολόκληρο το έργο του στην τελική 
του μορφή, το οποίο και παρουσίασε στον Πάπα. Πήρε τότε την πολυπόθητη 
έγκριση για το "τυπωθείτω". Ο ίδιος μάλιστα ο Πάπας υπαγόρεψε στο 
Γαλιλαίο ποιό θα έπρεπε να ήταν το συμπέρασμα του βιβλίου: "6  άνθρωπος 
δεν μπορεί να αντιληφθεί στην πραγματικότητα πως είναι 
φτιαγμένος ο κόσμος, γιατί  ο Θεός μπορεί να ενεργήσει με 
τρόπους που αυτός (ο άνθρωπος) δεν μπορεί να διανοηθεί, ούτε 
έχει τη δυνατότητα να περιορίσει την παντοδυναμία του Θεού."

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Γαλιλαίος μετά την έγκριση 
που πήρε από τον Πάπα έκανε μιά πονηρή κίνηση που νόμιζε ότι θα του έλυνε 
τα προβλήματα που αντιμετώπιζε. Το αρχικό έργο όπως το πήγε για έγκριση 
δεν ήταν γραμμένο έτσι όπως ακριβώς το ήθελε ο ίδιος και παρουσίαζε την 
ορθότητα του Κοπερνίκειου συστήματος με πολύ μεσοβέζικο τρόπο. Γιαυτό 
όταν επέστρεψε στη Φλωρεντία το αναθεώρησε και το έκδοσε το Φεβρουάριο του 
1632 παρουσιασμένο σε όλη του την μεγαλοπρέπεια σαν υποστηρικτικό του 
Κοπερνίκειου συστήματος. Πίστευε ότι με τον τρόπο αυτό θα ξεγελούσε τους 
εχθρούς του. Η μπαμπεσιά όμως αυτή όπως ήταν επόμενο δεν μπορούσε να 
περάσει απαρατήρητη από τους ιεροεξεταστές που τον είχαν βάλει στο 
σκόπευτρό τους και τον παρακολουθούσαν συνεχώς, και, έτσι, μαύρο φίδι που 
τον έφαγε. Οι Ιησουίτες ξεσπαθώνουν. Η λογοκρισία ωρύεται, Ο Γαλιλαίος, 
αφού κατάλαβε ότι δεν κατάφερε τελικά τίποτα, ετοιμάζει και αυτός την 
υπεράσπισή του

Στο σημείο αυτό σταματά πιά ο κλεφτοπόλεμος ανάμεσα στο Γαλιλαίο και 
την Καθολική εκκλησία και τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται αρκετά σοβαρά.

Η καταδίκη

'Στις απαντήσεις του απέναντι στην πολεμική που ξεκινά από το σημείο 
αυτό και πέρα ο Γαλιλαίος προσπαθεί να χρησιμοποιήσει θεολογικά 
επιχειρήματα, όπως, άλλωστε κάνουν και οι αντίπαλοί του. Προς αυτή την 
κατεύθυνση χρησιμοποιεί την περίφημη ρήση του Ιησού του Ναυή που είπε όταν
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πολεμούσε τους εχθρούς του. "Στήτω ο Ήλιος κατά Γαβαών και η 
Σελήνη κατά φάραγγα Αιλών " (Αν και έχει επικρατήσει να δεχόμαστε 
ότι ο Ιησούς του Ναυή ζήτησε με τα λόγια του αυτά να σταματήσει η κίνηση του 
ηλιακού μας συστήματος, δηλαδή, να σταματήσει το κύλισμα του χρόνου μιας 
και είχέ ανάγκη από χρόνο, μερικοί ιστορικοί δέχονται ότι ίσως οι ονομασίες 
Ήλιος και Σελήνη αναφέρονται σε δυο εβραϊκά πολεμικά τάγματα.) Τα λόγια 
αυτά ο Γαλιλαίος τα ερμηνεύει ως μιά διαταγή του εκλεκτού αυτού του Θεού 
προς τον Ηλιο, ώστε να σταματήσει την περιστροφή του γύρω από τον εαυτό του 
και έτσι να σταματήσει και η περιφορά των πλανητών γύρω από αυτόν. Έτσι, 
τελικά θα σταματούσε και η ροή του χρόνου. (Ο Γαλιλαίος, όπως είδαμε, 
ερμήνευε την περιφορά των πλανητών γύρω από τον Ηλιο σαν αποτέλεσμα της 
περιστροφής του Ηλιου γύρω από τον εαυτό του). Οι αντίπαλοί του του 
απαντούν με το χωρίο από τον Ψαλμό 18: "Ο Ηλιος αγαλιάσσεται ως 
γίγας δραμείν οδόν αυτού ", και πάει λέγοντας, σε μια αντιπαράθεση που 
μ' αυτούς τους όρθυς δεν βγάζει πουθενά.

Η αναφορά, βέβαια, του Γαλιλαίου στο παραπάνω χωρίο της Βίβλου 
είναι δύσκολο να καταλάβει κανένας σε τι μπορεί να τον βοηθήσει, με τον 
τρόπο μάλιστα που την χρησιμοποιεί αυτός. Οι συλλογισμοί του παραείναι 
πολύπλοκοι για να πείσει μια φανατισμένη ομήγυρη εισαγγελέων. Η πιο 
πιθανή εξήγηση είναι ότι το κάνει γιατί απλά θέλει να δείξει ότι διαβάζει και ο 
ίδιος τη Βίβλο, ότι πιστεύει σ' αυτή και ότι σ’ αυτή αναζητά και αυτός τις 
αποδείξεις της θεωρίας του και όχι έξω από αυτή.

Δεικτικός, όμως, όπως είναι πάντα θα συμπληρώσει παραπέρα τις 
απαντήσεις του και με λίγη ειρωνεία, λέγοντας ότι: "Στο κάτω-κάτω της 
γραφής ο ρόλος του Άγιου Πνεύματος είναι να μας διδάξει ποιό 
μονοπάτι πρέπει να πάρουμε για να πάμε στον παράδεισο και 
όχι ποιό μονοπάτι έχει πάρει ο παράδεισος". (Υπάρχει μιά εκδοχή ότι 
τη φράση αυτή δεν την είπε πρώτος ο Γαλιλαίος αλλά ο αποθηκάριος του 
Βατικανού Caesar Cardinal Baronius και ότι ο Γαλιλαίος απλά την 
χρησιμοποίησε ως στοιχείο στην απολογία του, ότι τα λεγόμενά του δεν ήταν σε 
αντίθεση με την επίσημη άποψη της εκκλησίας).

Οι πολέμιοί του τον κατηγορούν, όπως είπαμε, ότι ενώ αρχικά τους 
ξεγέλασε και πήρε το "τυπωθείτω" για το βιβλίο του μη υπερασπιζόμενος το 
Κοπερνίκειο σύστημα, στη συνέχεια τ' άλλαξε και στράφηκε καθαρά υπέρ του 
συστήματος αυτού. Τον καλούν να γράψει μέσα στο βιβλίο του ότι: "Η 
κίνηση της Γης είναι καθαρά μια υπόθεση που δεν έχει 
επαληθευτεί και όχι μια αποδειγμένη αλήθεια". Ο Γαλιλαίος, όμως, 
αρνείται να το κάνει γιατί, όπως λέει: "Ετσι  μειώνω τον Κοπέρνικο." 
Εκείνο κυρίως που κάνει τους Ιησουίτες να τρέμουν από εχθρότητα εναντίον 
του Γαλιλαίου είναι ο γεμάτος ειρωνεία και φαρμάκι πρόλογος του βιβλίου του. 
Γράφει σ' αυτόν ο Γαλιλαίος: "Πριν από μερικά χρόνια δημοσιεύτηκε 
στη Ρώμη ένα σωτήριο διάταγμα, το οποίο, με σκοπό ν' 
αποτρέψει τις επικίνδυνες τάσεις της εποχής μας, επέβαλε 
δικατολογημένη σιγή στην Πυθαγόρεια άποψη ότι η Γη κινείται. 
Υπήρξαν μερικοί που αναιδέστατα ισχυρίστηκαν ότι το διαταγμα 
αυτό δεν συντάχτηκε μετά από σοβαρή και αντικειμενική έρευνα, 
αλλά υπαγορεύτηκε από το πάθος ανθρώπων που δεν ήταν καλά
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πληροφορημένοι. Ακούστηκαν επίσης διαμαρτυρίες σύμφωνα με 
τις οποίες σύμβουλοι τελείως αδαείς γύρω από τις αστρονομικές 
παρατηρήσεις δεν θα έπρεπε να κ ό β ο υ ν  με σκαιές 
απαγορεύσεις τα φτερά των ερευνητών που σκέπτονται". (Τα
καρφιά που αφήνει ο Γαλιλαίος είναι προφανές που απευθύνονται.)

Το 1633 μετά από σχετική απαίτηση της Ιερής Εξέτασης, ο Γαλιλαίος Οα 
πάει στη Ρώμη για να απολογηθεί επίσημα για όσα τον κατηγορούν, δηλαδή για 
"ισχυρή υποψία για αίρεση". Από τις 12 του Απρίλη έως τις 21 του Ιούνη του 
1633 του έγιναν τρεις ή τέσσερις επίσημες ανακρίσεις. Μετά από αυτές τον 
οδηγούν σε δίκη μπροστά σε ένα δικαστήριο από δέκα καρδινάλιους με την 
κατηγορία ότι είναι νεωτεριστής, ότι ασεβεί προς τις Γραφές, και ότι ξεγέλασε 
τον Πάπα στην περίπτωση του "τυπωθείτω. Για το τελευταίο αυτό βέβαια δεν 
είχαν και άδικο. Η κύρια δίκη του κράτησε τέσσερις μέρες. Δεν του έγιναν 
βασανιστήρια, αλλά είναι σίγουρο ότι του έδειξαν τους θάλαμους των 
βασανιστήριων όπως και τα όργανα βασανισμού, όπως συνηθιζότανε πριν από 
κάθε δίκη της Ιερής Εξέτασης. Στη δίκη ο Γαλιλαίος αρχικά προσπαθεί να 
κάνει τον κουτό. Τονίζει ότι πρόθεσή του δεν ήταν να υποστηρίξει το 
ηλιοκεντρικό σύστημα, αλλά να προστατέψει το Πτολεμαϊκό σύστημα από τις 
πλάνες του Κοπέρνικου. Το λάθος βρίσκεται στη λογοκρισία και στους 
Ιησουίτες που δεν το κατάλαβαν.

Αξίζει πάντως να επισημάνουμε για μιά ακόμη φορά αυτό που είπαμε και 
προηγούμενα, ότι δηλαδή δεν θα πρέπει την καθολική εκκλησία να την 
ταυτίσουμε με ένα τελείως μονοκόμματο μηχανισμό, αλλά αντίθετα θα πρέπει 
να την δούμε ως ένα πολύπλοκο σύστημα αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων, 
μηχανορραφιών και παρασκηνίων. Και το υπενθυμίζουμε αυτό για να 
κατανοήσουμε αυτό που θα πούμε τώρα, και το οποίο κάτω από διαφορετικές 
συνθήκες θα φαινότανε απίστευτο. Ετσι, ο Γαλιλαίος είχε και ο ίδιος κάποιους 
φίλους μέσα στην εκκλησία ή τέλος πάντων κάποιους που δεν επιθυμούσαν την 
καταδίκη του και έβλεπαν ότι οι ενέργειες του Πάπα ή αυτών που τον 
επηρέαζαν κάθε άλλο παρά άρμοζαν σε Χριστιανούς. Ενας από αυτούς που 
είχαν αυτές τις απόψεις ήταν και ο ίδιος ο Γενικός Επίτροπος της Ιερής 
Εξέτασης στη δίκη, δηλαδή ο εισαγγελέας του δικαστηρίου. Η πρότασή του 
μάλιστα προς το δικαστήριο ήταν απλά να απαλλάξουν το Γαλιλαίο και να του 
απευθύνουν κάποια επίπληξη. Οι υπόλοιποι δικαστές όμως δεν αστειεύονταν Η 
απόφασή τους είναι καταδίκη σε ισόβια. Η καταδικαστική απόφαση του 
Γαλιλαίου υπογράφτηκε από όλους τους δικαστές καρδινάλιους αλλά δεν 
επικυρώθηκε και ούτε υπογράφτηκε από τον ίδιο τον Πάπα όπως επέβαλε το 
τυπικό, όπως φαίνεται από τα αρχεία της Ιερής Εξέτασης. Μια κίνηση 
αναμονής από μέρους του ή οι τύψεις της συνείδησής του; Δυστυχώς αυτό είναι 
κάτι που δεν θα το μάθουμε ποτέ.

Μετά την καταδικαστική απόφαση, που βγήκε στις 22 του Ιούνη του 1633, 
ο γέροντας Γαλιλαίος, είναι ήδη 58 χρόνων, σέρνεται στην πιο κοντινή 
εκκλησία, αυτή της Maria Sopra Minerva. Τον βάζουν να γονατίσει και με το 
χέρι στο Ευαγγέλιο να πει τα εξής: "Το ότι ο Ηλιος είναι ακίνητος είναι 
ένα τεράστιο σφάλμα, αντίθετο με τις Γραφές. Το ίδιο 
πλανημένο και αντίθετο προς τη χριστιανική πίστη είναι και το 
ότι η Γη κινείται." Το ίδιο κείμενο θα διαβαστεί και από τους άμβωνες
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όλων των εκκλησιών, ώστε να μην τολμήσει κανείς να διαννοηθεί ότι μπορεί να 
υπερασπιστεί τον Γαλιλαίο. Και πράγματι, κάνεις από τους πολυάριθμους 
φίλους του δεν θα τον υπερασπιστεί δημόσια. Η παράδοση θέλει το Γαλιλαίο 
να σηκώνεται και να χτυπά το πόδι του στο πάτωμα λέγοντας: " Eppur si 
muove " (και όμως κινείται). Αυτό, όμως, δυστυχώς, δεν μπορεί να είναι 
καθόλου αληθινό. (Κάτι τέτοιο περιγράφεται ότι έγινε σε ένα χρονικό του 1761.) 
Αν λάβει κανένας υπόψη του την τρομοκρατία που επικρατούσε, τα κοράκια 
που παραμόνευαν θα τον είχαν φάει. Το πολύ-πολύ να είχε κερδίσει μιας ώρας 
ζωή, που θα τέλειωνε μ' έναν μαρτυρικό θάνατο. (Η φράση "eppur si muove" 
είναι γραμμένη πάνω στον τάφο του Γαλιλαίου).

Αντίθετα, ο Γαλιλαίος μ' ένα ψυχολογικό κόσμο που κανένας καταλαβαίνει 
ποιος θα ήταν, θα πρέπει να κατέβασε το κεφάλι και να σιώπησε. Στην αρχή 
τον κλείσαν σ’ ένα αρχιεπισκοπικό μέγαρο και μετά τέθηκε υπό επιτήρηση στο 
κτήμα του στη Φλωρεντία. Μια από τις ποινές που του είχε επιβάλει η Ιερή 
Εξέταση ήταν να διαβάζει και να απαγγέλει καθημερινά κάποιους ψαλμούς 
μετάνοιας. Ο Γαλιλαίος απηυδησμένος και κουρασμένος ανάθεσε το καθήκον 
αυτό στην μοναχή κόρη του, η οποία είχε στο μεταξύ εγκατασταθεί μαζί του, 
μιάς και άρχιζε σιγά σιγά να χάνει τελείως την όρασή του. Οντας τυφλός το 
1638 (σε ηλικία 74 χρόνων), αφού είναι τελείως ακίνδυνος, παίρνει χάρη. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι η καθολική Εκκλησία αναγνώρισε το λάθος της. Τα 
βιβλία του Γαλιλαίου θ' απαλειφθούν από τον Index Expurgatorius (πίνακα 
απαγορευμένων βιβλίων) το 1835 (διακόσια χρόνια μετά), ενώ μόνο στον 20° 
αιώνα η Καθολική εκκλησία θα άρει τον αφορισμό του Γαλιλαίου. Το αλάθητο 
του Πάπα δεν επέτρεπε ίσως αυτό να γίνει ενωρίτερα, ακόμα όταν και οι 
πέτρες γνώριζαν, σε πολύ λίγο χρόνο μετά την καταδίκη, ποιος είχε δίκιο.

Το αποτέλεσμα της δίκης του Γαλιλαίου δημιούργησε πάντως άσχημες 
εντυπώσεις και δεν το δέχτηκαν καθόλου καλά όλοι οι μορφωμένοι επιστήμονες 
της Ευρώπης. Έτσι η νίκη της καθολικής εκκλησίας ήταν πύρεια και πολύ 
εφήμερη. Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. Ακόμα και στις καθολικές χώρες 
κανένας σοβαρός επιστήμονας δεν χάρηκε. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός 
ότι ενώ μετά την καταδίκη του το πιο σημαντικό από τα βιβλία του ("Δυό Νέες 
Επιστήμες") δεν μπορεί να το τυπώσει στην Ιταλία, στο εξωτερικό τυπώνεται 
αμέσως. Το πιο σημαντικό, πάντως, είναι το ότι μετά την θανάτωση του 
Jordano Bruno, την καταδίκη του Γαλιλαίου και τον εκφοβισμό του Descartes 
(Καρτέσιου) ότι θα έχει την τύχη του Γαλιλαίου, οι καθολικές χώρες παύουν για 
ένα σημαντικό χρονικό διάστημα να βγάζουν σοβαρούς επιστήμονες και η 
Ευρωπαϊκή φιλοσοφία έγινε μονοπώλιο των Διαμαρτυρομένων. Ετσι, όπως θα 
γράψουν οι Will και Ariel Durant: "Ο ηττημένος και ταπεινωμένος 
αυτός άνθρωπος θριάμβευσε τελικά πάνω στον πιο ισχυρό 
οργανισμό της ιστορίας". (Παγκόσμια Ιστορία του Πολιτισμού)

Το πνεύμα που επικράτησε μετά την καταδίκη του Γαλιλαίου το δίνει 
κατά τον πιο ανάγλυφο τρόπο ο Rene Descartes σε ένα γράμμα του προς τον 
Marin Mercene: "Αυτό με επηρέασε τόσο πολύ ώστε αποφάσισα να 
κάψω όλα μου τα χειρόγραφα ή τουλάχιστον να μην τα δείξω σε 
κανέναν. . . . Αν η κίνηση της Γης είναι λαθεμένη τότε και
οι αρχές της φιλοσοφίας μου για έναν παγκόσμιο μηχανισμό 
είναι λαθεμένες αφού στηρίζονται πάνω στην κίνηση αυτή.
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Η απόφαση για την παραπομπή σε δίκη του Γαλιλαίου, όπως 
υπάρχει στα αρχεία της Ιερής Εξέτασης.
"16 Ιουνίου 1633.
Ο Gali leo Gali lei  για τους παραπάνω λόγους, όπως
αποφασίστηκε από την Αγιότητά του, θα ανακριθεί σε σχέση με 
την κατηγορία, θα απειληθεί παραπέρα ακόμη και με 
βασανιστήρια, και εάν επιμείνει θα παρουσιαστεί ενώπιον της 
ολομέλειας της Ιερής Εξέτασης και θα διαταχθεί να μην 
ξαναασχοληθεί, είτε με λόγια είτε με γραφτά, είτε για την κίνηση 
της Γης είτε για την ακινησία του Ηλιου. Διαφορετικά θα υποστεί 
την ποινή που προβλέπεται για υπότροπους. Παραπέρα, για να 
γίνουν γνωστά όλα τα παραπάνω, αποσπάσματα της καταδίκης 
να αποσταλούν σε όλους τους Αποστολικούς Απεσταλμένους, σε 
όλους τους Ιεροεξεταστές που είναι διαπιστευμένοι με την 
καταπολέμηση των αιρέσεων, και ειδικά στον Ιεροεξεταστή της 
Φλωρεντίας, οι οποίοι θα διαβάσουν δημόσια την καταδίκη στο 
εκκλησίασμά τους και ακόμη μπροστά σε όσο το δυνατόν 
περισσότερους μπορούν να συγκεντρώσουν από αυτούς που 
διδάσκουν μαθηματικά."

Σχήμα V.28
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. Αλλά για κανένα λόγο δεν θα δώσω στην δημοσιότητα κάτι το 
οποίο δεν θα αρέσει στην εκκλησία".

Αν ο Descartes όμως δεν ήθελε να στενοχωρήσει την εκκλησία αυτό δεν 
σημαίνει ότι το παράδειγμά του το ακολούθησαν πολλοί. Ετσι μετά τη δίκη του 
Γαλιλαίου για πρώτη φορά θα παρατηρηθεί τόσο έντονη αμφισβήτηση της 
καθολικής εκκλησίας από πολλούς και σημαίνοντες επιστήμονες. Το 
παράδειγμα μόνο του Νεύτωνα, ο οποίος κατά τα άλλα ήταν αρκετά 
θεοσεβούμενος, που θεωρούσε τον Πάπα σαν τον αναμενόμενο αντίχριστο ίσως 
είναι αρκετό. Η στροφή αυτή που ακολούθησε μετά τη μάχη κατά του τυφλού 
δογματισμού, έφερε και πάλι στο προσκήνιο το θαυμάσιο τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούσε η επιστημονική αναζήτηση στην αρχαία Ελλάδα. Σήμερα, ο 
Ελληνιστής Jean Piere Vernane θα πει: "Ομολογώ ότι δεν μπορώ να 
αποφύγω τη νοσταλγία (και μη γελάτε) για τη θρησκεία των 
αρχαίων Ελλήνων, μιά θρησκεία χωρίς δόγματα και δοξασίες, 
χωρίς εκκλησίες. Επομένως και χωρίς αιρετικούς και 
"αλάνθαστες" ερμηνείες. . . . Η  μεγάλη επινόηση των
Ελλήνων είναι η εξουσία που δεν ανήκει σε κανέναν. Ηξεραν ότι 
η εξουσία υποδουλώνει όποιον την υφίσταται. Και ήθελαν η 
κοινωνία τους να είναι κοινωνία ελεύθερων ανθρώπων." (Από μιά 
συνέντευξη στην εφημερίδα Rebublica)

Πολλοί υποστηρίζουν ότι εκείνο τελικά που οδήγησε το Γαλιλαίο στην 
περίφημη δίκη του δεν ήταν οι συγκεκριμένες επιστημονικές του απόψεις, αλλά 
ο χαρακτήρας του. Έβριζε και υποτιμούσε την νοημοσύνη των αντιπάλων του, 
τους θεωρούσε άξεστα και αμόρφωτα όντα κ.λπ.. Σίγουρα κάτι τέτοιο 
συνέβαινε. Δεν ξέρει, όμως, κανένας ποια θα ήταν η πιο σωστή συμπεριφορά 
απέναντι στους στενοκέφαλους πάπες και καθολικούς ιεροεξεταστές. Η 
ευγένεια και το γλύψιμο, ή η στάση του Γαλιλαίου;

Πάντως αν μας στενοχωρούν τα όσα τράβηξε ο Γαλιλαίος για την 
αλήθεια της επιστήμης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε καθόλου σε ποιά εποχή 
δούλεψε και τι χειρότερο θα μπορούσε να είχε πάθει. Γιαυτό και ο A. Ν. 
Whitehead θα πει: "Σε μιά εποχή που είδε τον Τριακονταετή πόλεμο 
και θυμόταν τον Alva στις Κάτω Χώρες, το χειρότερο που συνέβη 
στους ανθρώπους που ασχολιόντουσαν με την επιστήμη ήταν ότι 
ο Γαλιλαίος είχε έναν έντιμο κατ' οίκον περιορισμό και μιάς 
μέτριας μορφής επίπληξη, πριν πεθάνει ειρηνικά στο κρεβάτι 
του." (Science and the Modern World) Να σημειώσουμε ότι ο Alva στον οποίον 
αναφέρεται ο Whitehead είναι ο Ισπανός στρατηγός Fernando Alvarez de 
Toledo, ο οποίος έγινε δούκας της Alva και σαν κυβερνήτης των Κάτω Χωρών 
έμεινε ονομαστός για την άγρια τρομοκρατία στην οποία στηρίχτηκε, τη σκληρή 
φορολογία και τους αμέτρητους αποκεφαλισμούς των αντιπάλων του.

Θα τελειώσουμε αναφέροντας ότι ένας μεγάλος φυσικός του αιώνα μας, ο 
Werner Heisenberg, θα πει για τη δίκη του Γαλιλαίου: Η περίφημη δίκη
του Γαλιλαίου σχετικά με το Κοπερνίκειο σύστημα σημείωσε την 
αρχή μιας πάλης που συνεχίστηκε για περισσότερο από έναν 
αιώνα. Σ '  αυτή τη διαμάχη οι αντιπρόσωποι της φυσικής
επιστήμης υποστηρίζουν πως η εμπειρία προσφέρει μιαν 
αναμφισβήτητη αλήθεια, πως δεν μπορεί καμιά ανθρώπινη
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αυθεντία ν' αποφασίσει για το τι συμβαίνει πραγματικά στη 
φύση, και πώς αυτή την απόφαση την παίρνει μόνον η ίδια η 
φύση, ή, κατ' αυτή την έννοια, ο Θεός. Οι αντιπρόσωποι της 
παραδοσιακής θρησκείας, εξάλλου, υποστήριζαν πως δίνοντας 
πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στον υλικό κόσμο, σ' αυτό που 
αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας, χάνουμε την επαφή με 
τις ουσιαστικές αξίες της ανθρώπινης ζωής, μ' εκείνο ακριβούς το 
μέρος της πραγματικότητας που βρίσκεται πέρα από τον υλικό 
κόσμο. Τα δυο αυτά επιχειρήματα δεν συναντώνται πουθενά και 
επομένως το πρόβλημα δεν μπορούσε να διευθετηθεί με 
οποιοδήποτε είδος συμφωνίας ή απόφασης". (Φυσική και Φιλοσοφία)

Μιά άλλη εκδογή

Σε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο τους (Galileo and the specter of Bruno) oi 
Lawrence S. Lerner και Edward A. Gosselin έδωσαν πάντως μιά νέα ιστορική 
διάσταση στα όσα οδήγησαν το Γαλιλαίο σε δίκη. Την άποψη αυτή θα 
αναφέρουμε εδώ, όχι τόσο γιατί είναι πολύ πειστική, όσο γιατί απεικονίζει με 
πολύ ανάγλυφο τρόπο τα γενικά χαρακτηριστικά της εποχής που μας 
ενδιαφέρει. Κεντρικό συμπέρασμα των δυό παραπάνω ιστορικών είναι ότι τα 
βάσανα του Γαλιλαίου άρχισαν όταν οι διαθέσεις του και οι σκοποί του 
ταυτίστηκαν (εσφαλμένα) με εκείνους του Ερμητιστή και πολιτικού Jordano 
Bruno. Ακριβώς δε η ταύτιση αυτή ήταν που ωφελούσε τη συγκεκριμένη στιγμή 
την παραπομπή του Γαλιλαίου σε δίκη από τον Πάπα, ο οποίος και την 
αποφάσισε.

Ο Jordano Bruno είχε ταυτιστεί από τους περισσότερους (και σωστά) με 
τον Ερμητισμό, και τα λεγόμενό του είχαν αποτελέσει στο παρελθόν αφορμή 
για πολιτικές αλλά και θρησκευτικές αντιθέσεις. Ο διανοούμενος αυτός 
θεωρούσε, όπως έχουμε πει και αλλού, σωστό το Κοπερνίκειο μοντέλο για το 
σύμπαν όχι για τις αστρονομικές του επιτυχίες, αλλά σαν ένα προφητικό και 
συμβολικό μήνυμα για την επαναφορά της αληθινής αρχαίας φιλοσοφίας του 
Ερμητισμού και την απαλλαγή από τα δεσμό της καθολικής εκκλησίας. Ο 
Bruno θεωρούσε ότι η Ερμητική φιλοσοφία μπορούσε να ξαναδώσει ένα θείο 
ρόλο σε όλους τους ανθρώπους, να θεραπεύσει όλα τα πολιτικά και 
θρησκευτικά τραύματα και να γίνει η απαρχή ενός νέου χρυσού αιώνα. Πίστευε 
παραπέρα ότι για να γίνουν όλα αυτά χρειαζόταν να πάρει την εξουσία ένας 
Ερμητιστής μονάρχης, και μάλιστα κατά καιρούς ονόμαζε και κάποιους 
κατάλληλους για το σκοπό αυτό. Εριχνε επομένως πολιτικές ιδέες σε μιά 
Ευρώπη που ήταν ήδη χωρισμένη σε πολλά στρατόπεδα και ο ένας μονάρχης 
πάλευε εναντίον του άλλου.

Με τη στάση του αυτή ο Bruno, επειδή τελικά ήταν κυρίως πολιτικός και 
θεολόγος, έκανε κακό στην επιστήμη, γιατί ο κόσμος πίστεψε ότι και το 
Κοπερνίκειο μοντέλο ήταν και αυτό καθαρά πολιτικό και θρησκευτικό 
πρόβλημα, όπως και τόσα άλλα άλλωστε, και όχι ένα θέμα καθαρά 
επιστημονικό. Ετσι λοιπόν ο Γαλιλαίος ήταν επόμενο να αντιμετωπίσει μεγάλα 
προβλήματα ως υπερασπιστής του μοντέλου αυτού πριν ακόμη καλά καλά
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ξεκινήσει και εξηγήσει τι σκόπευε να κάνει. Καταλήγει λοιπόν κανένας στο 
συμπέρασμα ότι την εποχή του Γαλιλαίου δεν ήταν καθόλου δύσκολο να 
ταυτιστεί ο Κοπερνικισμός με την επαναστατική πολιτική και θρησκευτική 
σκέψη. Σε μιά ταραγμένη πολιτικά αλλά και θρησκευτικά εποχή, όπως 
αναφέρουν οι δυό παραπάνω ιστορικοί: 'Ήταν πολύ εύκολο να 
παρερμηνευτούν οι σκοποί του Γαλιλαίου και να ταυτιστούν με 
εκείνους του Bruno. Ετσι λοιπόν στη συνείδηση του απλού 
ανθρώπου του 1633, ο Γαλιλαίος έγινε μιά μετενσάρκωση, αν και 
χωρίς τη θέλησή του, της πολιτικής και φιλοσοφικής 
αναστάτωσης που είχε φέρει ο Bruno τρεις δεκαετίες ενωρίτερα. 
. . . Το πλατύ κοινό ήταν αδύνατον να καταλάβει όχι μόνο
τις μεθόδους και τα συμπεράσματα του Γαλιλαίου, αλλά και 
αυτούς τους ίδιους τους σκοπούς του και τις προθέσεις του."

Ομως γιατί να παρερμηνευτεί ο Γαλιλαίος όταν τα κείμενά του μιλούσαν 
για τελείως ξεκάθαρα θέματα και δεν έβαζε μέσα τους ίχνος πολιτικής ή 
θρησκευτικής φιλοσοφίας; Και στο ερώτημα αυτό υπάρχει μιά εύκολη 
απάντηση μας λένε: "Ο αναγνώστης του τέλους της Αναγέννησης
ήταν προδιατεθιμένος να δεχτεί χωρίς δ ιαμαρτυρίες  
συσκοτισμένα γραφτά και μηνύματα. Αυτή η έλλειψη 
καθαρότητας ήταν κοινή σε πολλούς συγγραφείς ακόμη και 
όταν δεν υπήρχε καμιά ειδική ανάγκη για κάτι τέτοιο. Τ η
συσκότιση την αγαπούσαν γιατί στόλιζε τα κείμενά τους και τους 
έδινε ωραίες εκφράσεις. Υπήρχε ένα ισχυρό συναίσθημα ότι η 
γνώση ήταν για τους μύστες και ότι η κατανόηση μπορούσε να 
προκύψει μόνο μέσα από "ωδύνες τοκετού". . . . Τα
γραφτά την εποχή του Γαλιλαίου ήταν γεμάτα από πολλαπλές 
σημασίες, επιτρέποντας αλλά και προκαλώντας τη φαντασία του 
αναγνώστη να πηδά από τη μιά σημασία στην άλλη. Αυτό 
πίστευαν άλλωστε ότι αντανακλούσε και την πραγματική
λειτουργία του φυσικού κόσμου, για τον οποίον θεωρούσαν ότι
έκρυβε με πολύ επιμέλεια τα μυστικά του και τα παρουσίαζε μόνο 
στους προικισμένους." Ετσι λοιπόν ακόμη και ένας που δεν είχε καμιά 
διάθεση να ακολουθήσει την τεθλασμένη, όπως ο Γαλιλαίος, ήταν πολύ δύσκολο 
να πείσει ότι δεν έκανε κάτι τέτοιο.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην ταύτιση του Γαλιλαίου με τον Bruno και την 
Ερμητική φιλοσοφία είναι πολλοί, και οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι οι 
εξής. Ο Γαλιλαίος αποκαλούσε πάντοτε το Κοπερνίκειο σύστημα ’’Πυθαγόρειο 
σύστημα", ακριβώς δηλαδή όπως το ονόμαζαν και οι Ερμητιστές. Ο Bruno, 
όπως και ο Γαλιλαίος, έγραφε τα φιλοσοφικά του κείμενα υπό μορφή διαλόγων 
στους οποίους οι φανατικοί Αριστοτελιστές ισοπεδωνόντουσαν στην κυριολεξία 
από τους αντιπάλους τους. Τέλος ο Γαλιλαίος, όπως και ο Bruno, έγραφε στα 
"βάρβαρα Ιταλικά" και όχι στα εκλεπτυσμένα Λατινικά. Δεν θα πρέπει επίσης 
να περάσει απαρατήρητο ότι ο Ερμητιστής Tommaso Ν. Campanella 
υπεραπίστηκε με πολύ πάθος από τη φυλακή όπου βρισκότανε το Γαλιλαίο, 
στέλνοντας και στον ίδιο πολλά γράμματα αλλά γράφοντας και προς τον 
Πάπα την "Apologia pro Galileo". Στο κείμενο αυτό ο Campanella εξηγούσε ότι
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από καθαρά θεολογική άποψη οι προτάσεις του Γαλιλαίου ήταν πιό σωστές από 
εκείνες του Πτολεμαίου.

Ο Campanella μάλιστα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για να δει 
κανένας την πολιτική διάσταση της Ερμητικής φιλοσοφίας την εποχή εκείνη. Το 
1599 λοιπόν ο ιερωμένος αυτός έκανε επανάσταση στην Καλαμάρια εναντίον 
των Αψβούργων, με σκοπό να επανιδρύσει εκεί την περίφημη αρχαία 
Πυθαγόρεια πόλη του Κρότωνα. Η επανάστασή του όμως απέτυχε και ο ίδιος 
όπως και πολλοί οπαδοί του κατέληξαν στη φυλακή, όπου έμεινε 26 ολόκληρα 
χρόνια. Στη φυλακή έγραψε πολλά κείμενα, ανάμεσά τους και την "Πόλη του 
Ηλιου", ένα κατ' εξοχήν Ερμητικό κείμενο με πολιτικές διαστάσεις. Πολλοί τον 
θεωρούσαν μάγο ή κάτι σαν "γόη" και, όπως μάλιστα είδαμε, επάνω του είχε 
στηριχτεί και ο ίδιος ο Πάπας Ουρβανός ο VIII όταν τελικά αποφυλακίστηκε 
για να κάνει αντιεκλειπτικά μάγια. Μετά την αποφυλάκισή του δε έγινε 
πολιτικός σύμβουλος του Ουρβανού, σε μιά περίοδο όπου και ο Πάπας πίστευε 
κάπως στην ερμητική φιλοσοφία, για να απολυθεί όταν η διάθεση του Πάπα 
άλλαξε. Σημασία έχει πάντως ότι το πλατύ κοινό θεωρούσε τον Campanella 
περισσότερο ως πολιτικό μεταρρυθμιστή και λιγότερο ο,τιδήποτε άλλο.

Μιας λοιπόν και ο Campanella υπερασπιζότανε το Γαλιλαίο ήταν πολύ 
απλό να θεωρηθεί ότι και ο Γαλιλαίος ήταν μπλεγμένος στις ίδιες ίντριγκες 
που ήταν μπλεγμένος και ο Campanella και γενικά οι φανατικοί Ερμητιστές. 
Ετσι μέσα σε ένα κλίμα φόβου, καχυποψίας, παρασκηνίων και μηχανορραφιών 
ο Γαλιλαίος ταυτίστηκε με μιά πολιτική ομάδα με την οποίαν το συνέδεαν σε 
τελευταία ανάλυση πολύ λίγα, ή οπωσδήποτε πολύ λιγότερα απ' όσο ήθελαν να 
πιστέψουν μερικοί. Το κλίμα μάλιστα αυτό της καχυποψίας ήρθε να τονίσει και 
το εξής περιστατικό. Στο εξώφυλλο του βιβλίου του που πραγματευότανε τα δυό 
μεγάλα συστήματα του κόσμου και το οποίο επιμελήθηκε ο ζωγράφος Giovanni 
Batista Landini, προστέθηκε ένα έμβλημα που παρίστανε τρία δελφίνια που 
κολυμπούσαν σε κύκλο, το ένα πίσω από το άλλο, όπως δείχνει το σχήμα V.27. 
Ο σύμβουλος του Πάπα F. Niccolo αμέσως μόλις το είδε θύμωσε πολύ. Οπως 
μάλιστα λέει ο μαθητής του Γαλιλαίου Filippo Magalotti, ο παραπάνω 
ιερωμένος πήγε και τον βρήκε και του είπε ότι το έμβλημα αυτό είχε ξεσηκώσει 
θύελλα στο Βατικανό, γιατί πίστευαν ότι ήταν ένα πολιτικοθρησκευτικό μήνυμα 
και όχι ένα απλό έμβλημα. Μάλιστα του είπε ότι και ο ίδιος ο Riccardi, που 
ήταν φίλος του Γαλιλαίου, είχε αναστατωθεί με αυτό . Ο Magalotti απάντησε 
ότι ήξερε πολύ καλά το δάσκαλό του και δεν ήταν το είδος του ανθρώπου που 
θα μεταχειριζότανε τέτοια παιδαριώδη πράγματα για να μεταδώσει αυτό που 
ήθελε να πει. Ο Niccolo όμως δεν ήθελε εκείνη τη στιγμή να ακούσει τίποτα.

Το δελφίνι εθεωρείτο γενικά ως σύμβολο των ιδεών και των απόψεων του 
Bruno και των Ερμητιστών. Στη διάρκεια του τριακονταετούς πολέμου ήταν το 
φιλοσοφικό και θρησκευτικό σύμβολο πον Γάλλων. Στο έμβλημα υπήρχε και η 
επιγραφή "Grandior ut plolcs", (μεγαλύτερος από το γόνο). Αυτό εθεωρήθη ότι 
εσήμαινε ότι ο Γαλιλαίος επεξέτεινε τη δουλειά του Bruno πηγαίνοντάς την 
πίσω στις ιδέες ενός πολύ μεγάλου προγόνου, ίσως του Απόλλωνα, του 
Πυθαγόρα, ή και του ίδιου του Ερμή. Οι Lerner και Gosselin μας λένε στο 
σημείο αυτό: "Το δελφίνι ήταν ένα μάλλον κοινό έμβλημα την εποχή 
της Αναγέννησης, αλλά το έμβλημα στο βιβλίο του Γαλιλαίου δεν 
ήταν ένα συνηθισμένο κλισέ. . . . Ο ι  καθολικές αρχές
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υποψιαζόντουσαν ότι ο Γαλιλαίος και ο Landini είχαν από 
κοινού μηχανευτεί το έμβλημα για να κρύψουν ένα μήνυμα, ή 
ίσως σαν κλειδί ή συμπέρασμα της δουλειάς που παρουσιαζόταν 
στο βιβλίο. Ενας καχύποπτος θα μπορούσε να βγάλει πολύ 
άσχημα συμπεράσματα σχετικά με το δελφίνι και το Γαλιλαίο. 
Πρώτα απ' όλα το δελφίνι σχετιζότανε με το ιερό του θεού 
Απόλλωνα στους Δελφούς. Στην  Ελληνική μυθολογία ο 
Απόλλωνας ήταν πατέρας του Ασκληπιού, που ήταν μιά από τις
σημαντικότερες προσωπικότητες της Ερμητικής φιλοσοφίας. 
Παραπέρα, στην Ομηρική Ιλιάδα ο Απόλλωνας ήταν ο κατ' 
εξοχήν θεϊκός υποστηρικτής των Τρώων και ένας από τους Τρώες 
που επέζησαν ήταν σύμφωνα με την παράδοση ο ιδρυτής της 
Γαλλικής βασιλικής δυναστείας. Για να μεγαλώσει τις υποψίες,
η λέξη "δελφίνι” επιστημολογικά σχετίζεται με τη λέξη 
"δελφίνος", τίτλος που αποδιδόταν στον πρωτότοκο γιό του 
βασιληά της Γαλλίας. Την εποχή του τριακονταετούς πολέμου 
μιά συσχέτιση των Τρώων και των Γάλλων θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε πολλές και επικίνδυνες παρερμηνείες, και μάλιστα
σαν ένα πέρασμα του μανδύα του Απόλλωνα (ή με τη 
Χριστιανική έννοια του Αγίου Πνεύματος που έδινε την εξουσία 
στον Πάπα) από τη Ρώμη στην ανατέλλουσα παράλληλη γενιά 
των Τρώων της Γαλλίας. Ολες όμως αυτές οι υποψίες γρήγορα
κατέρρευσαν όταν, μετά από μιά αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο 
Magalotti κατάφερε τελικά να παρουσιάσει ένα άλλο βιβλίο που 
το είχε και αυτό φιλοτεχνήσει ο Landini πριν από πολύ καιρό, 
και το οποίο είχε το ίδιο έμβλημα." Ετσι λοιπόν τελείωσε και αυτή η 
ιστορία, η οποία όσο και αν φαίνεται αστεία, δείχνει όμως το πως σκέφτονταν 
και δρούσαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο μεγάλος πόλεμος που 
έχει περάσει στην ιστορία σαν τριακονταετής πόλεμος ξέσπασε το 1618 ανάμεσα 
στους Διαμαρτυρόμενους Γερμανούς ηγεμόνες από τη μιά μεριά και το 
Γερμανό αυτοκράτορα και άλλους καθολικούς ηγεμόνες από την άλλη. 
Διάρκεσε, όπως λέει και το όνομά του, τριάντα ολόκληρα χρόνια, και τελείωσε 
με τις συνθήκες της Βετσφαλίας, με νίκη των Διαμαρτυρομένων χάρη στην 
επέμβαση της Γαλλίας. Η τελευταία, αν και καθολική, απέβλεπε στην 
ταπείνωση του Γερμανού αυτοκτάτορα. Ηταν επομένως ένας πολύπλοκος 
πολιτικοθρησκευτικός πόλεμος.

Για λόγους που οι λεπτοιιέρειές τοτς δεν μας αφορούν εδώ, ο Πάπας την 
εποχή εκείνη βρισκόταν ανάμεσα σε δυό μεγάλες καθολικές δυνάμεις που η 
καθεμιά τους ήθελε να καταστρέψει την άλλη, τη Γαλλία και την Ισπανία. Στην 
προσπάθειά τους αυτή η βοήθεια του Πάπα ήταν κάτι παραπάνω από 
απαραίτητη. Η θέση του Πάπα έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν το Μάρτη του 
1632 ο Καρδινάλιος Gaspare Borgia, που ήταν Ισπανός πρεσβευτής στο 
Βατικανό, κατηγόρησε επίσημα τον Πάπα ότι δεν βοηθούσε όσο έπρεπε τους 
Ισπανούς χτυπώντας τους Γάλλους. Ο Πάπας βέβαια δεν μπορούσε να κάνει 
κάτι τέτοιο γιατί έτσι θα-ερχόταν σε απευθείας αντίθεση με την εκκλησία της 
Γαλλίας. Ετσι, σύμφωνα με τους Lerner και Gosselin, σκέφτηκε να κάνει μιά
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συμβολική χειρονομία καλής θέλησης προς τους Ισπανούς. Να θυσιάσει ένα 
πρόσωπο που σχετιζόταν με φιλογαλλικές αντιλήψεις λόγω τοτν Ερμητικο>ν του 
προκαταλήψεα)ν. Ο Campanella ήταν ένας προφανής υποψήφιος. Ηταν όχι 
μόνον ένας γνωστός γαλλόφιλος, αλλά και οπαδός μιάς φιλοσοφίας που 
βόλευε τους Γάλλους. Ομιυς ο Campanella ήξερε πολλά. Εάν ο Πάπας 
παρέδιδε αυτόν στην Ιερή Εξέταση τότε ίσιος η ιστορία με τα Ερμητικά 
αντιεκλειπτικά μάγια έβγαινε στη φόρα.

Η επόμενη καλή εκλογή ήταν ο Γαλιλαίος. Ο Ουρβανός σίγουρα δεν θα 
πρέπει να ήταν ευχαριστημένος με μια τέτοια εκλογή, μιας και ήταν παλιότερα 
πολύ φίλος με το Γαλιλαίο και τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση, αλλά έβλεπε ότι 
δεν γινόταν αλλιώτικα. Ετσι λοιπόν τελικά ο Πάπας δεν δίστασε να 
προχωρήσει στη θυσία του Γαλιλαίου. Τρεις λόγοι λοιπόν φαίνεται να 
συγκλίνουν στο ότι ο Γαλιλαίος έπρεπε να δοθεί στην πυρά.

1°: Η πολιτική κατάσταση απαιτούσε μιά θυσία.
2°: Τα γραφτά του Γαλιλαίου, έτσι όπως παρουσιαζόντουσαν στους αδαείς, 

τον έκαναν ένα υποψήφιο θύμα. Η υποτιθέμενη μάλιστα προσπάθειά του να 
περιπαίξει τον Πάπα εξουδετέρωσε τις οποιεσδήποτε αντιρρήσεις θα μπορούσε 
να έχει ο τελευταίος αυτός.

3°: Η λαθεμένη ταύτιση των κειμένων του Γαλιλαίου με τον Ερμητισμό, αν 
και ο ίδιος πίστευε πάντως σε πολλές από τις Ερμητικές δοξασίες.

Φαίνεται λοιπόν, όπως μας λένε οι δυό συγγραφείς του άρθρου, ότι: "Η 
καταδίκη του Γαλιλαίου δεν έγινε μόνο λόγω των προσωπικών 
συναισθημάτων του Πάπα εναντίον του Γαλιλαίου και από το 
θυμό του που τον περιγέλασε. Αν ήταν μόνο στο χέρι του 
Ουρβανού, τότε η τεράστια μηχανή της Ιερής Εξέτασης δεν θα 
είχε μπει ποτέ σε λειτουργία σε βάρος του Γαλιλαίου. Αυτό 
άλλωστε φαίνεται και από τη στάση του Ουρβανού μετά τη δίκη. 
Ο Γαλιλαίος ήταν γέρος και σε άσχημη κατάσταση λόγω της 
υγείας του όταν κλήθηκε στη Ρώμη, αλλά ακόμη και όταν 
τυφλώθηκε ο Ουρβανός αρνήθηκε πεισματικά να μετριάσει τις 
συνθήκες της κατ' οίκον κράτησής του. Από την άλλη μεριά 
όμως, ο Πάπας ποτέ δεν επενέβη στις συνεχιζόμενες αποδόσεις 
τιμής και εκτίμησης προς το πρόσωπο του Γαλιλαίου από 
σπουδαία πρόσωπα της εποχής εκείνης, ακόμη και πρόσωπα της 
εκκλησίας. Ούτε έκανε καμιά σοβαρή προσπάθεια για να 
εμποδίσει την έκδοση του τελευταίου βιβλίου του Γαλιλαίου στην 
Ολλανδία. Κάτι  που σίγουρα θα γινόταν αν ο Γαλιλαίος 
εθεωρείτο εχθρός της πίστης και του Πάπα.”
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V.12. Επίλογος

Αναμφισβήτητα, αν λάβει κανένας υπόψη του την εποχή μέσα στην οποία 
έζησε, όπως και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλεψε, ο Γαλιλαίος είναι 
μια εντυπωσιακή μορφή της επιστήμης. Είναι ο μόνος, πριν από το Νεύτωνα, 
που φτάνει τόσο κοντά στην αλήθεια, και ο πρώτος στην ιστορία της φυσικής 
που σχηματίζει σαφή ιδέα για το ρόλο που παίζει η δύναμη ως μηχανικός 
παράγοντας, χωρίς, όμως, να καταφέρει να πει ξεκάθαρα τις σκέψεις του 
αυτές. Παρά το ότι αναγνωρίζει, επίσης, την ύπαρξη κάποιων βασικών νόμων 
της φύσης, εντούτοις, πέρα από τις σχέσεις που ανακαλύπτει για την κίνηση, 
δεν καταφέρνει να τους δώσει. 0  ίδιος, όμως, παραφράζοντας το γνωστό 
χωρίο της Βίβλου έλεγε ότι: "Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του
νόμου.” Το μεγάλο του πάθος είναι ν' αποδείξει ότι η Γη κινείται. Και γιατί 
αυτό επιβάλει η επιστημονική αλήθεια, αλλά και για ν' αποστομώσει τους 
δικαστές του. Έτσι, οτιδήποτε έχει σχέση μ’ αυτή την απόδειξη το δουλεύει 
σκληρά. Διαφορετικά, φαίνεται να το παραμερίζει.

Αν ειρωνευόταν λιγότερο τις απόψεις του Κεπλερ για τις ελλειπτικές 
πλανητικές τροχιές και για τις παλίροιες, ίσως οι ανακαλύψεις του στη φυσική 
να ήταν πολύ πιο σημαντικές και χωρίς τα μεγάλα λάθη που περιέχουν. 
Βέβαια, επειδή δεν ήταν πολύ καλός μαθηματικός, όπως ο Νεύτωνας, δεν θα 
μπορούσε ποτέ να δώσει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο της Μηχανικής. Σίγουρα, 
όμως, θα κατόρθωνε πολύ περισσότερα, και οπωσδήποτε θα κατάφερνε να 
ξεφύγει από το φαύλο κύκλο της κυκλικής αδράνειας.

Αναντίρρητα, ο Γαλιλαίος είναι ο πατέρας της πειραματικής φυσικής. 
Κόβει έτσι για πάντα τον ομφάλιο λώρο που συνέδεε τη φιλοσοφία με τη φυσική 
και οδηγεί την τελευταία έξω από την μήτρα της μητέρας της, της φιλοσοφίας, 
μέσα στην οποία μεγάλωσε. Κατανοεί αμέσως τις δυνατότητες και την αξία του 
πειράματος που το θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της δουλειάς ενός φυσικού. 
Κύριος στόχος του είναι να δείξει ότι ό,τι λέει και ό,τι πιστεύει έχουν άμεση 
σχέση με το φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει και ότι συναντώνται πραγματικά 
σ’ αυτόν. Και αυτό τον ενδιαφέρει μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Η εισαγωγή του πειράματος ως καθοριστικού οργάνου ανίχνευσης του 
ψεύδους και της αλήθειας στη νέα επιστήμη της φυσικής είναι και ένας από 
τους πιο σημαντικούς λόγους που οι Αριστοτελιστές αντιδρούν τόσο πολύ σ’ 
αυτή. Γιατί πέρα από το ότι αυτή διδάσκει πράγματα που έρχονται σε αντίθεση 
μ' αυτά που πίστευε ο μεγάλος φιλόσοφός τους, η διαφορά τους είναι πιο 
βαθιά. Η νέα επιστήμη αρνείται όχι μόνον τα συμπεράσματα του Αριστοτέλη, 
αλλά ολόκληρη τη μεθοδολογία του. Η απλή και κοινή λογική παύει πλέον να 
είναι το ένα και μοναδικό όργανο για την ανάλυση της φυσικής 
πραγματικότητας και την ανακάλυψη της αλήθειας. Ο νέος επιστήμονας 
πρέπει να γίνει και χειρώνακτας. Ν' ανασκουμπώσει τα μανίκια του και να 
λερώσει τα χέρια του βάζοντάς τα μέσα στις ίδιες τις φυσικές διεργασίες και όχι 
να κοιτάει από μακριά. Και μετά, αφού γίνει αυτό, ν’ αφήσει το μυαλό του να 
συγκρίνει αλλά συνάμα και να καθοδηγηθεί από τ’ αποτελέσματα που θα 
προκύψουν. Και αυτό είναι κυρίως το νέο, το επαναστατικό στοιχείο που δεν 
μπορούν να χωνέψουν οι παλιοί επιστήμονες. Ο Γαλιλαίος και ο Νεύτωνας,
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όσο και αν λένε τελικά κάποιες αλήθειες, μιας και δεν δουλεύουν με μόνη τη 
δύναμη του πνεύματός τους δεν μπορούν επ’ ουδενί να θεωρηθούν ότι είναι 
φιλόσοφοι. Άρα, είναι επόμενο για τους Αριστοτελιστές αυτοί οι πειραματικοί 
ψευτοφιλόσοφοι να μην μπορούν ν’ ανακαλύψουν ολόκληρη την πραγματική 
αλήθεια, αλλά κάποιο μικρό τμήμα της. Αυτή είναι η άποψη των 
Αριστοτελιστών και απ' αυτή τη διαφορά ξεκινάει η μεγάλη αντιπαράθεση. Το 
παιχνίδι, όμως, γι' αυτούς ήταν χαμένο.

Όπως πολύ χαρακτηριστικά παρατηρεί ο Α. (Γ Abro: 'Το  πέρασμα από 
τη μια μεθοδολογία στην άλλη, απαιτεί και διαμόρφωση νέας 
ψυχολογίας. Το  πείραμα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του 
ανθρώπινου εγωισμού, και ειδικότερα του πνευματικού 
εγωισμού που πιστεύει ότι με μια απλή ή πολύπλοκη σκέψη είναι 
ικανό να βρει την αλήθεια. Γιατί τις περισσότερες φορές το 
πείραμα καταφέρνει ν' ανακαλύψει όχι μόνον ένα λάθος σε 
κάποιο σημείο της πνευματικής αλυσίδας, αλλά ν' αποδείξει ότι 
το λάθος αυτό είναι τόσο χοντρό που ολόκληρη η αλυσίδα σπάει. 
. . . Πίστη στο πείραμα συνεπάγεται πρώτ’ απ' όλα αποδοχή
από τον επιστήμονα της αδυναμίας του να συλλάβει μόνος του 
την πραγματικότητα και παραπέρα ειλικρινή παραδοχή στο τέλος 
των λαθών του, αν τα τελικά αποτελέσματα δεν συμβαδίζουν με 
τις αρχικές του προβλέψεις". (The Rise of the New Physics) To πείραμα 
λοιπόν αρχικά με το Γαλιλαίο, και οι μαθηματικές σχέσεις αργότερα με το 
Νεύτωνα, γίνονται για τους φυσικούς η γλώσσα της αλήθειας, που αποκομμένη 
από τα μειονεκτήματα της υποκειμενικής προσέγγισης των γεγονότων μπορεί ν' 
αποτελέσει τον οδηγό κανόνα για την κατανόηση των γεγονότων αυτών. Και 
αυτό είναι το μεγάλο νέο, η σημαντική ανακάλυψη της νέας επιστήμης που 
γεννιέται.

Οπως θα σημειώσει πολύ χαρακτηριστικά oW. C. Dampier: "Κατά 
κάποιον τρόπο ο Γαλιλαίος είναι ο πρώτος από τους μοντέρνους 
ερευνητές της φυσικής. Καθώς διαβάζουμε τα γραφτά του 
αισθανόμαστε σα στο σπίτι μας. Αναγνωρίζουμε σ' αυτά την 
μέθοδο της φυσικής που χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα." ( A 
History of Science) Οσο για το τι σημαίνει να είσαι πρώτος στην ανακάλυψη 
κάποιου πράγματος, ας αφήσουμε τον ίδιο το Γαλιλαίο να μας το πεί: 
"Θαυμάζω πολύ περισσότερο αυτόν που ανακάλυψε την άρπα, 
από εκατό καλλιτέχνες που στο πέρασμα των αιώνων 
τελειοποίησαν το όργανο αυτό στον υψηλότερο βαθμό απόδοσης.
. . . Για να πρωτοανακαλυφθεί κάτι, έστω και αν αυτό ξεκινά
από απλά και τετριμμένα ή και παιδικά πράγματα, χρειάζεται 
ένα μυαλό πέρα από το κανονικό. Η ανακάλυψη είναι κάτι που 
χαρακτηρίζει τα υπεράνθρωπα μυαλά."

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Γαλιλαίος υπήρξε ένας 
πεισματάρης ερευνητής της αλήθειας με καλή και σωστή κατάρτιση, που είχε 
όμως*την ατυχία να τα βάλει με το μεγαλύτερο και καλύτερα οργανωμένο 
κατεστημένο της εποχής του, και ίσως όλων των εποχών, την καθολική 
εκκλησία.
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