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Ιςαάκ Νεφτων 
Πρόλογοσ: 

σ φοιτθτισ, ο Νεφτων πζραςε ςχετικά απαρατιρθτοσ μζχρι να πάρει το πτυχίο του 

το 1665. Θεωρείται ότι μελετοφςε μόνοσ του ς’ζνα δωμάτιο με τθν προςωπικι του 

βιβλιοκικθ να ανζρχεται ςτα 1.600-1.800 βιβλία (αν και ο ίδιοσ αρεςκόταν ςτθ 

μελζτθ χειρόγραφων ςθμειϊςεων από ςυγχρόνουσ του), αναηθτϊντασ τθ γνϊςθ που κα 

προςζγγιηε περιςςότερο τουσ νόμουσ που διζπουν το ςφμπαν. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

προςπάκειασ είναι θ διατφπωςθ του νόμου τθσ βαρφτθτασ ζνα χρόνο αργότερα, το τρίτομο 

ζργο: Μακθματικζσ Αρχζσ τθσ Φυςικισ και τθσ Φιλοςοφίασ (Philosophiae naturalis principia 

mathematica ι αλλιϊσ Principia Naturalis) που δθμοςιεφτθκε το 1687 κακιςτϊντασ τον 

ευραίωσ γνωςτό, θ ανακάλυψθ του κατοπτρικοφ τθλεςκοπίου που φζρει και το όνομά του, 

θ ανάλυςθ του φωτόσ ςτα επτά χρϊματα τθσ ίριδασ κ.α. 

Αυτζσ οι ανακαλφψεισ του, όμωσ, δεν ιταν 

παρά το μιςό του ζργο κακϊσ από τα 

10.000.000 περίπου λζξεισ που αποτελοφν το 

ζργο του, μόνο οι 5.000.000 είναι προϊόν τθσ 

εναςχόλθςισ του με τισ κετικζσ επιςτιμεσ. Σο 

άλλο μιςό ιταν ςχετικά δυςκολότερο να 

αναγνωριςτεί ωσ ζρευνα, όχι μονο γιατί δε 

ςυμβάδιηε με τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ 

απόψεισ, αλλά και επειδι το κρθςκευτικό 

κατεςτθμζνο ιταν ιδιαίτερα αυςτθρό ωσ προσ 

τισ απόψεισ που ακοφγονταν. Ζτςι λοιπόν, εκτόσ 

από τα κατορκϊματά του ςτισ φυςικζσ 

επιςτιμεσ, εξαιρετικισ ςθμαςίασ είναι και τα 

κείμενά του περί κεολογίασ τα οποία 

ανζρχονται ςε περίπου 4.000.000 λζξεισ κακϊσ 

και τα χειρόγραφα περί αλχθμείασ – περίπου 1.000.000 λζξεισ. 

Σε θλικία 12 ετϊν, ο Νεφτωνασ φεφγει από τθν πόλθ του για να γραφτεί ςτο ςχολείο του 

Grantham όπου παίρνει τισ βαςικζσ γνϊςεισ, μεταξφ των οποίων και μακιματα Λατινικϊν 

και Ελλθνικϊν κακϊσ και μερικϊν μακθμάτων περί τθσ Βίβλου (ςε μια εποχι που «ζπρεπε» 

να προωκθκοφν οι προτεςταντικζσ αντιλιψεισ ςτθν Αγγλία). Ήταν θ θλικία που ο Νεφτων 

άρχιηε να δείχνει το ενδιαφζρον του για τισ καταςκευζσ και τθ μθχανικι. 

Πταν ζφταςε ςε θλικία 17 ετϊν, θ μθτζρα του τον κάλεςε πίςω ςτο ςπίτι προκειμζνου να τθ 

βοθκά ςτισ γεωργικζσ και κτθνοτροφικζσ εργαςίεσ, κάτι που φυςικά ο Νεφτων δεν είδε με 

καλό μάτι. Ραρακολουκϊντασ τθν πορεία του Νεφτωνα, ο κείοσ του και ο διευκυντισ του 

ςχολείου προςπάκθςαν να πείςουν τθ μθτζρα του να τον ξαναςτείλει πίςω ςτο ςχολείο, 

κάτι που δζχτθκε όταν ο διευκυντισ ςυμφϊνθςε να ρίξει το φψοσ των διδάκτρων. 

Ω 
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Ο Νεφτων και οι φυςικέσ επιςτήμεσ: 

Οι περιςςότεροι ζχουμε ακοφςει για το περιβόθτο «ατφχθμα» του Νεφτωνα που του ζδωςε 

τθν αφορμι να διατυπϊςει τουσ νόμουσ τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ. Ξζρουμε για το περιβόθτο 

μιλο που ζπεςε ςτο κεφάλι του μια μζρα, γεγονόσ που τον ϊκθςε ςτο να ςυμπεράνει ότι 

«Το μιλο πζφτει, γιατί το τραβάει θ γθ, το φεγγάρι δεν πζφτει, γιατί το ζλκουν άλλα 

ςϊματα ςε διάφορεσ κατευκφνςεισ. Ζτςι, μζνει μετζωρο, όπωσ και θ γθ και τα άλλα 

ουράνια ςϊματα». Αυτό, πζρα από μια ςυνταρακτικι «αποκάλυψθ» για εκείνθ τθν εποχι, 

ιταν και το ζναυςμα για τθν εκτενζςτερθ μελζτθ των πλανθτϊν θ οποία αποτελοφςε (και 

αποτελεί ακόμα) το αντικείμενο ενδιαφζροντοσ πολλϊν επιςτθμόνων αλλά και ανκρϊπων 

που αναηθτοφν ζνα μικρό κομμάτι τθσ «φφςθσ του ςφμπαντοσ» 

Ρζρα από το νόμο τθσ βαρφτθτασ πάντωσ, ο Νεφτωνασ μελζτθςε και πάνω ςτθ βάςθ τθσ 

ανάλυςθσ, ςτισ κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ δυναμικισ (που ςυνδζουν τθν κίνθςθ ενόσ ςϊματοσ 

με τισ δυνάμεισ που αςκοφνται ςε αυτό), ςτο περίφθμο μακθματικό διϊνυμο (που φζρει το 

όνομά του), ςτο διαφορικό λογιςμό (όπου φαίνεται ότι τον ανακάλυψε παράλλθλα με το 

φιλόςοφο και μακθματικό Λάιμπνιτσ – και εκεί οφείλεται και θ διαμάχθ που 

δθμιουργικθκε μεταξφ τουσ), ςτο φωσ του ιλιου (όπου ςυμπζρανε ότι είναι ζνα ςφνολο 

διαφορετικϊν μονοχρωματικϊν ακτινοβολιϊν) και ςε άλλα φαινόμενα... 

 

Οι τρεισ Νόμοι του Νεφτωνα:  

-Ο Νόμοσ τθσ Αδράνειασ: Κάκε ςϊμα αντιςτζκεται ςτθ μεταβολι τθσ κινθτικισ του 

κατάςταςθσ, εκτόσ κι αν κάποιεσ εξωτερικζσ δυνάμεισ το αναγκάςουν. Αυτόσ ο Νόμοσ 

διατυπϊνεται ςτθ ςθμερινι φυςικι ωσ εξισ: Αν θ ςυνιςταμζνθ των δυνάμεων που 

αςκοφνται ςε ζνα ςϊμα είναι μθδζν, τότε το ςϊμα ι θρεμεί ι κινείται ευκφγραμμα και 

ομαλά. 
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-Ο Θεμελιϊδθσ Νόμοσ τθσ Μθχανικισ: Η επιτάχυνςθ που αποκτά ζνα ςϊμα με τθν 

επίδραςθ μιασ ςτακερισ δφναμθσ είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ τθσ μάηασ του ςϊματοσ. (ΣF = 

m a) 

-Νόμοσ Δράςθσ – Αντίδραςθσ: Για κάκε δράςθ, υπάρχει μια ίςθ και αντίκετθ αντίδραςθ. 

Σε αυτοφσ τουσ Νόμουσ, ο Νεφτων προςζκεςε ζνα πλικοσ προςεκτικϊν παρατθριςεων και 

το ςφνολο αυτισ τθσ εργαςίασ (θ ςθμερινι Νευτϊνεια φυςικι) ιταν αυτό που κατά τον ίδιο 

αποτελοφςε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ςφμπαν. 

Ο Νεφτων και η Αλχημεία: 

Ίςωσ το πιό ςκοτεινό μυςτικό του Νεφτωνα, ςτο οποίο είχε αφιερωκεί για πάνω από 

25 χρόνια, ιταν οι αλχθμικζσ του δραςτθριότθτεσ. Στόχοσ αυτισ τθσ μυςτικισ 

πρακτικισ ιταν και είναι, όπωσ γνωρίηουμε, θ αναηιτθςθ αυτοφ που οι πρόγονοί 

του αποκαλοφςαν «φιλοςοφικι Λίκο», ζνα ςτοιχείο που μπορεί να μετατρζψει 

βαςικά μζταλλα ςε κακαρό χρυςό. Ππωσ αναφζρει και ο κακθγθτισ Bill Newman 

του Ρανεπιςτθμίου τθσ Indiana: «Σε 

μερικζσ περιπτϊςεισ ιταν πάρα 

πολφ επικερδζσ, γιατί μποροφςεσ να 

παράγεισ πολφ μεγάλεσ ποςότθτεσ 

χριματοσ, χωρίσ αμφιβολία. Αλλά αν 

ςε ζπιαναν, ιταν πολφ επικίνδυνο, 

κακϊσ ξζρουμε πωσ μια από τισ 

παραδοςιακζσ τιμωρίεσ για 

υπεξαίρεςθ χρθμάτων και γενικά για 

αλχθμιςτζσ ιταν το να κρεμοφνται 

από ψθλζσ κρεμάλεσ και ςυχνά τουσ 

υποχρζωναν να φοράνε και 

ςυνκετικά ροφχα για να γίνεται θ 

καφςθ δθμόςιο κζαμα.» 

Οι λόγοι για τουσ οποίουσ θ αλχθμεία 

ιταν μια απαγορευμζνθ πρακτικι, ιδίωσ 

τθν εποχι του Νεφτωνα, είναι λίγο-πολφ γνωςτοί. Οι κατζχοντεσ τα μεγαλφτερα αποκζματα 

χρυςοφ, δθλαδι οι μονάρχεσ, είχαν κάκε λόγο να απαγορεφουν τον πολλαπλαςιαςμό του 

ϊςτε να εξαςφαλίςουν τθν ευθμερία και τθν κυριαρχία τουσ, ενϊ οι ίδιοι είχαν ςτθν 

υπθρεςία τουσ αλχθμιςτζσ οι οποίοι φρόντιηαν για τθν αφξθςθ των ίδιων αποκεμάτων, για 

τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ιδθ υπάρχουςασ περιουςίασ τουσ. Ο Robert Boyle, ο John Locke, ο 

Leibniz και άλλοι, το γνϊριηαν καλά αυτό, μιασ και ιταν από τουσ μεγαλφτερουσ αλχθμιςτζσ 

ςτθν Ευρϊπθ εκείνθ τθν εποχι, μαηί με το Νεφτωνα. 
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Αριςτοτέλησ 
 μεγάλοσ φιλόςοφοσ είχε πατζρα τον Νικόμαχο, με απϊτερθ καταγωγι από τθ Μεςςθνία, 

γιατρό του Μακεδόνα βαςιλιά Αμφντα Β', πατζρα του Φιλίππου. Η μθτζρα του, Φαιςτίσ, 

είχε γεννθκεί ςτθ Χαλκίδα. Κφρια πθγι για τθ ηωι του Αριςτοτζλθ είναι ο Διογζνθσ 

Λαζρτιοσ, ο οποίοσ τον περιγράφει 

ωσ «τραυλό, με αδφναμα πόδια, 

μικρά μάτια ... ιδιαίτερα 

καλοντυμζνο ... ετοιμόλογο» Η 

φιλοςοφικι εργαςία αυτοφ του 

αςιμαντου ςτθν εμφάνιςθ 

ανκρϊπου επθρζαςε τθν ανάπτυξθ 

τθσ επιςτιμθσ για περίπου 2000 

χρόνια και κυριαρχεί ςε μερικοφσ 

τομείσ μζχρι ςιμερα.  

Ο Αριςτοτζλθσ γεννικθκε ςτα 

τάγειρα (αποικία τθσ 'Ανδρου και 

τθσ Χαλκίδασ) και ιρκε ςτθν Ακινα 

το 367 π.Χ., ςε θλικία 18 ετϊν, για 

ςπουδζσ ςτθν Ακαδθμία του 

Πλάτωνα. Ζμεινε ςτθν Ακινα 

περίπου 20 χρόνια, αρχικά ωσ 

μακθτισ και μετά ωσ δάςκαλοσ 

ςτθν Ακαδθμία και όταν, με το 

κάνατο του Πλάτωνα, παρζλαβε 

τθν Ακαδθμία ο ανιψιόσ τοφ 

τελευταίου, πεφςιπποσ, ο 

Αριςτοτζλθσ αποχϊρθςε λόγω διαφωνιϊν και μετζβθ αρχικά ςτον 'Αςςο (Μικρά Αςία). Εκεί 

κυβερνοφςε ζνασ παλιόσ μακθτισ του, ο Ερμείασ, ο οποίοσ τον προςκάλεςε να ιδρφςει 

ςχολι και να διδάξει. Όταν δφο χρόνια μετά ανετράπθ ο Ερμείασ, ο Αριςτοτζλθσ μετζβθ ςτθ 

Μυτιλινθ, μαηί με τθ γυναίκα του, ανιψιά του Ερμεία.   

Το 342 κλικθκε ο Αριςτοτζλθσ από τον Φίλιππο Β' ςτθ Μακεδονία ωσ δάςκαλοσ του γιου 

του Αλζξανδρου και, όταν ο Αλζξανδροσ κατζλαβε το κρόνο τθσ Μακεδονίασ, ο δάςκαλοσ 

εγκατζλειψε τθ Μακεδονία, ιρκε πάλι ςτθν Ακινα, όπου ίδρυςε το 335 μία δικι του ςχολι, 

το Λφκειο, του οποίου ερείπια ανακαλφφκθκαν πρόςφατα ςτο πάρκο ιηάρθ, ςτο κζντρο τθσ 

Ακινασ. Φαίνεται ότι θ αποχϊρθςθ από το περιβάλλον του Αλεξάνδρου ζγινε ςε κλίμα 

δυςαρζςκειασ, γιατί ο Αριςτοτζλθσ δεν ςυμφωνοφςε με τουσ πολιτικοφσ ςτόχουσ και με τισ 

ανατολίτικεσ επιλογζσ του μακθτι του. Στο Λφκειο τθσ Ακινασ δθμιοφργθςε ο μεγάλοσ 

ερευνθτισ και δάςκαλοσ μία ςθμαντικι βιβλιοκικθ, θ οποία περιείχε ςυλλογι από τα 

«ςυντάγματα» διαφόρων πολιτειϊν τθσ εποχισ - λζγεται ότι ςυνολικά διζκετε 160 από 

o 
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αυτά. Επίςθσ δθμιοφργθςε ζνα φυτϊριο και εκτροφείο με «όλα» τα  γνωςτά  εκείνθ τθν 

εποχι φυτά και ηϊα.   

ετά το κάνατο του Αλεξάνδρου το 323 π.Χ. και τθν ζναρξθ κατάρρευςθσ τθσ απζραντθσ 

αυτοκρατορίασ του, ξεςθκϊκθκαν οι Ακθναίοι κατά των Μακεδόνων. Ο Αριςτοτζλθσ 

κινδφνευε ι απλϊσ φοβικθκε ότι κα γινόταν ςτόχοσ εκδίκθςθσ από τουσ Ακθναίουσ. 

Μάλιςτα κατθγορικθκε για «αςζβεια προσ τουσ 

κεοφσ», πράγμα που, αν γινόταν αποδεκτό ςε δίκθ, 

κα οδθγοφςε ςε κανατικι καταδίκθ του, όπωσ 

ςυνζβθ με τον ωκράτθ. Ζτςι, ο μεγάλοσ φιλόςοφοσ 

κατζφυγε ςτθ Χαλκίδα, όπου υπιρχε ζνα κτιμα τθσ 

μθτζρασ του. Εκεί πζκανε μετά από μερικοφσ μινεσ 

ςε θλικία 62 ετϊν από κάποια αςκζνεια του 

ςτομάχου.  

 Αριςτοτζλθσ κεωρείται ο μεγαλφτεροσ 

ςυςτθματικόσ μελετθτισ ςτθν ιςτορία του 

παγκόςμιου πολιτιςμοφ. Σο ζργο του αποτελεί ζνα 

ολοκλθρωμζνο, κλειςτό, οικουμενικό ςφςτθμα 

ζρευνασ και διδαςκαλίασ και περιλαμβάνει μεταξφ 

άλλων γραπτά για τθ Βιολογία, τθν Ποίθςθ, τθ 

Μετεωρολογία, τθν Πρϊτθ Φιλοςοφία (που 

ονομάςτθκε από μεταγενζςτερουσ Μεταφυςικι), τθ 

Ρθτορικι και τθν Πολιτικι. υνζγραψε ζνα λεξικό 

φιλοςοφικϊν όρων και μία ςφνοψθ τθσ διδαςκαλίασ 

του Πυκαγόρα, από τθν οποία ελάχιςτα μζρθ 

διαςϊκθκαν. Αντίκετα, οι λεπτομερϊσ 

καταγεγραμμζνεσ διδαςκαλίεσ του ίδιου του 

Αριςτοτζλθ διαςϊκθκαν ςτο μεγαλφτερο μζροσ 

τουσ. Πολλοί από τουσ παπφρουσ τθσ μεγάλθσ 

βιβλιοκικθσ του Αριςτοτζλθ λεθλατικθκαν από 

τουσ Ρωμαίουσ κατακτθτζσ, άλλοι είχαν πωλθκεί 

όμωσ ςε Αλεξανδρινοφσ ερευνθτζσ από τουσ διαδόχουσ του ςτθ ςχολι κι ζτςι διαςϊκθκαν 

κατά ςθμαντικό μζροσ από μεταγενζςτερεσ λεθλαςίεσ και τισ ςυςτθματικζσ πυρπολιςεισ 

βιβλιοκθκϊν των χριςτιανϊν, από τον 4ο μ.Χ. αιϊνα και ζπειτα. Κατά τον 9ο αιϊνα μ.Χ. 

ειςιγαγαν 'Αραβεσ μελετθτζσ τισ ςκζψεισ του Αριςτοτζλθ ςτο Ιςλάμ. Κατά το 13ο αιϊνα 

ανακερμάνκθκε το ενδιαφζρον για τα ζργα του Αριςτοτζλθ και ο Αλβζρτοσ ο Μζγασ 

(Albertus Magnus) και ο μακθτισ του Θωμάσ Ακινάτθσ ανακάλυψαν ς' αυτά μία 

φιλοςοφικι βάςθ για τθ χριςτιανικι ςκζψθ. Ακόμα και ςιμερα διαμορφϊνεται ςε διάφορα 

ςθμεία τθσ θ διδαςκαλία τθσ κακολικισ εκκλθςίασ από τθ φιλοςοφία του Αριςτοτζλθ. Από 

μια ςκοπιά, το κφροσ και θ ςθμαςία του ζργου του Αριςτοτζλθ, αλλά και το γεγονόσ ότι είχε 

υιοκετθκεί θ διδαςκαλία του ςε πολλοφσ τομείσ από τθν εκκλθςία, ζβλαψαν τθν επιςτιμθ, 

γιατί αποκαρρφνκθκαν οι ερευνθτζσ του Μεςαίωνα να δραςτθριοποιθκοφν επιςτθμονικά, 

με τισ νεϊτερεσ εμπειρίεσ και γνϊςεισ τθσ εποχισ, όπωσ ζγινε αργότερα ςτθν εποχι τθσ 

Αναγζννθςθσ. 

M 

o 
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Γαλιλαίοσ Γαλιλέι 
εννικθκε ςτθν Πίηα (Pisa) και πζκανε ςτο Αρκζτρι (Arcetri), κοντά ςτθ Φλωρεντία. Ο 

Γαλιλαίοσ κεμελίωςε με τα πειράματά του για τθν ελεφκερθ πτϊςθ των ςωμάτων και 

τισ ταλαντϊςεισ του εκκρεμοφσ τθν ονομαηόμενθ ςιμερα «Κλαςικι Μθχανικι» και 

γενικότερα τθ Φυςικι. Οι παρατθριςεισ του με ζνα τθλεςκόπιο ςτον ουρανό και τουσ 

πλανιτεσ, άνοιξαν το δρόμο για τθ ςφγχρονθ Αςτρονομία. Ανακάλυψε τισ φάςεισ του 

πλανιτθ Αφροδίτθ, τουσ πρϊτουσ 4 δορυφόρουσ του πλανιτθ Δία, τισ θλιακζσ κθλίδεσ, 

κακϊσ επίςθσ τουσ δακτφλιουσ γφρω από τον πλανιτθ Κρόνο. Ο Γαλιλαίοσ διατφπωςε 

επίςθσ πρϊτοσ τθν εκτίμθςθ ότι ο γαλαξίασ 

αποτελείται από ζνα πλικοσ αςτζρων.  

Σο 1585 δθμοςίευςε ο μεγάλοσ αυτόσ 

φυςιοδίφθσ τθν πρϊτθ επιςτθμονικι του 

εργαςία με τίτλο «Θεωριματα ςχετικά με το 

κζντρο βάρουσ των ςτερεϊν ςωμάτων». Σθν 

αμζςωσ επόμενθ χρονιά δθμοςιεφει μελζτθ 

ςχετικά με τον υδροςτατικό ηυγό. Κατά τθν 

τριετία 1586-89 πραγματοποίθςε ο Γαλιλαίοσ 

μεγάλο αρικμό πειραμάτων Φυςικισ. Η μζκοδόσ 

του ιταν κακαρά επιςτθμονικι: 

πραγματοποιοφςε πειράματα και κατόπιν 

εξθγοφςε, με τθ βοικεια μακθματικϊν 

υπολογιςμϊν, τα αίτια των φαινομζνων και τα 

ςυμπεράςματα, ςτα οποία κατζλθγε.  

Η φιμθ του Γαλιλαίου ωσ φυςικοφ και 

μακθματικοφ ιταν κάποια ςτιγμι τόςο μεγάλθ 

ϊςτε το 1589 του προςφζρκθκε θ ζδρα μακθματικϊν ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Πίηασ, ςτο 

οποίο είχε φοιτιςει παλαιότερα, χωρίσ να πάρει όμωσ πτυχίο. Σελικά, ζγινε κακθγθτισ ςτθν 

Πίηα, ςτθν Πάδοβα επί 18 ζτθ και από το 1610 πάλι ςτθν Πίηα.  

Ο Γαλιλαίοσ ανακοίνωςε τισ περιςςότερεσ από τισ αςτρονομικζσ ανακαλφψεισ του κατά τθ 

δεφτερθ δεκαετία του 17ου αιϊνα, οι οποίεσ επιβεβαίωναν τισ παρατθριςεισ και τα 

ςυμπεράςματα του Κοπζρνικου. Η ενίςχυςθ αυτισ τθσ «νζασ αςτρονομίασ» εξαγρίωςε τουσ 

ςυντθρθτικοφσ κφκλουσ, κοςμικοφσ και εκκλθςιαςτικοφσ, οι οποίοι ζβλεπαν ςτθν ανατροπι 

των αριςτοτελικϊν αντιλιψεων τθν προςβολι του πολιτικοφ και εκκλθςιαςτικοφ 

ςυςτιματοσ τθσ Σοςκάνθσ, τθσ Ιταλίασ και όλθσ τθσ Ευρϊπθσ. Ζτςι ζγινε ο Γαλιλαίοσ ςτόχοσ 

επικζςεων και ςυκοφαντιϊν από πλευράσ ςθμαντικϊν ςχολαςτικϊν «φιλοςόφων» τθσ 

εποχισ του. Οι αςτρονομικζσ αντιλιψεισ του Γαλιλαίου κθρφχκθκαν πεπλανθμζνεσ, αφοφ 

ιταν αντίκετεσ με τισ πάγιεσ απόψεισ του Αριςτοτζλθ. Οι θλιακζσ κθλίδεσ που παρατιρθςε 

Γ 
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ο Γαλιλαίοσ εξθγικθκαν από τουσ εκκλθςιαςτικοφσ «ειδιμονεσ» ωσ ςφννεφα γφρω από τον 

ιλιο ι, κατ' άλλουσ, ωσ λεκζδεσ ςτο τθλεςκόπιο, οι δορυφόροι του Δία που επίςθσ 

κατζγραψε ο Γαλιλαίοσ ιταν αδφνατον να υπάρχουν, αφοφ κανζνασ αρχαίοσ Ζλλθν  

όγω του βιβλίου «Διάλογοσ» (Dialogo sapra i dui massimi sistemi del mondo) που ζγραψε ο 

Γαλιλαίοσ και ζκεςε ςε κυκλοφορία το 1632, το οποίο περιζχει ςφγκριςθ των πλανθτικϊν 

αρχϊν τοφ Ρτολεμαίου και του Κοπζρνικου, προκλικθκε τεράςτια αναςτάτωςθ, πρϊτον 

επειδι ιταν γραμμζνο ςτα ιταλικά και όχι ςτα λατινικά, άρα κα διαβαηόταν από τον απλό 

λαό και δεφτερον, επειδι ο Γαλιλαίοσ υπεραςπιηόταν ς' αυτό με ςαρκαςμό ςε βάροσ τθσ 

Εκκλθςίασ τισ απαγορευμζνεσ αςτρονομικζσ αρχζσ του Κοπζρνικου. Ζτςι, εκλικθ ο μεγάλοσ 

ερευνθτισ ςε απολογία!  

Σο 1633 εξαναγκάςτθκε ο Γαλιλαίοσ να παραδεχτεί 

δθμόςια τισ «πλάνεσ» του για το θλιοκεντρικό 

ςφςτθμα: κατά λάκοσ παρουςιαηόταν ςτο «Διάλογο» 

το θλιοκεντρικό ςφςτθμα ωσ ςωςτό και επίςθσ κατά 

λάκοσ αναφερόταν εκεί ότι θ Γθ περιςτρζφεται γφρω 

από τον εαυτό τθσ. Με αυτζσ τισ «ομολογίεσ λάκουσ» 

διζφυγε ο Γαλιλαίοσ τθ κανατικι καταδίκθ ςτθν πυρά 

από τθν «Ιερά Εξζταςθ», αλλά καταδικάςτθκε ςε κατ' 

οίκον περιοριςμό χωρίσ χρονικό όριο, λόγω 

«βαρφτατων εγκλθμάτων» και «υποψίασ αίρεςθσ». 

Επίςθσ απαγορεφτθκε θ κυκλοφορία του βιβλίου του 

που περιείχε «κατά λάκοσ» τισ αιρετικζσ αντιλιψεισ. 

Ο κρφλοσ αναφζρει ότι, εξερχόμενοσ ο Γαλιλαίοσ από 

τθν αίκουςα όπου ςυνεδρίαηε θ «Ιερά Εξζταςθ», 

αναφϊνθςε «και όμωσ γυρίηει», εννοϊντασ τθν 

περιςτροφι τθσ Γθσ και ανακάλεςε ζτςι τθν 

αναγνϊριςθ τθσ δικεν πλάνθσ του. αυτό το επειςόδιο δεν τεκμθριϊνεται όμωσ από κανζνα 

ιςτορικό ςτοιχείο και μάλλον δθμιουργικθκε τθν εποχι του Διαφωτιςμοφ με ςτόχο τθν 

θρωποίθςθ του ερευνθτι.  

Σο ζτοσ 1982, 350 χρόνια μετά τθ δίκθ του Γαλιλαίου, αποδζχκθκε θ Εκκλθςία το ςφάλμα 

τθσ για τθν καταδίκθ του Γαλιλαίου και ο πάπασ ηιτθςε δθμοςίωσ «ςυγγνϊμθ» για τθν 

αδικία που ζγινε. Ζτςι ο εκκλθςιαςτικόσ μθχανιςμόσ εξουςίασ αναγνϊριςε μόλισ το 1982 ότι 

ιςχφει το θλιοκεντρικό και όχι το γεωκεντρικό ςφςτθμα, όταν θ επιςτιμθ είχε προ πολλοφ 

ξεφφγει από αυτό το δίλθμμα και γνϊριηε ιδθ ότι το πλανθτικό μασ ςφςτθμα δεν είναι, 

παρά ζνα αμελθτζο υποςφνολο μζςα ςτο μεγάλο γαλαξία και μζςα ςτα διςεκατομμφρια 

γαλαξιϊν του ςφμπαντοσ. ιμερα προβλθματίηεται δε θ επιςτιμθ, μιπωσ λειτουργοφν 

πολλά παράλλθλα ςφμπαντα κι εμείσ βριςκόμαςτε ςε ζνα από αυτά.  

Ο Γαλιλαίοσ ζγινε ςτθν παγκόςμια ςυνείδθςθ ςφμβολο του τολμθροφ, ελεφκερα 

ςκεπτόμενου επιςτιμονα, ο οποίοσ περιγράφει τθ φφςθ ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ του 

και όχι με βάςθ ιδεολογικο- φιλοςοφικζσ αντιλιψεισ. Η προςωπικότθτα του Γαλιλαίου κζτει 

και το χρονικό όριο, μετά από το οποίο άρχιςε εκ των πραγμάτων να υποχωρεί θ αξίωςθ 

του εκκλθςιαςτικοφ μθχανιςμοφ να ελζγχει και κακοδθγεί τισ επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ, 

Λ 
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3Ο ΓΕΛ ΦΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

 

ςφμφωνα με ιδεολογικζσ ι προςωπικζσ αντιλιψεισ του πάπα ι μεμονωμζνων ιεραρχϊν. 

Αυτι θ αργι αλλά ςτακερι υποχϊρθςθ τθσ «επιςτθμονικισ κεολογίασ» τθν οδιγθςε 

ςταδιακά ςε αναδίπλωςθ και, από το 19ο αιϊνα, ςτθν παρακολοφκθςθ από κζςθσ ουραγοφ 

πλζον τθσ ζκρθξθσ των επιςτθμϊν που είχε αρχίςει με τθν Αναγζννθςθ. 
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