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Ιστορικό πλαίσιο
Η περίοδος από το 1300 ως το 1500 είναι γνωστή ως Ύστερος
Μεσαίωνας. Περίπου το 1300, αιώνες ευημερίας και ανάπτυξης
στην Ευρώπη έφτασαν σταδιακά στο τέλος τους. Μια σειρά
επιδημιών πανώλης και λοιμών, όπως ο Μεγάλος Λοιμός του 1315–
1317 και ο Μαύρος Θάνατος, ελάττωσαν τον πληθυσμό στο μισό
αυτού που προηγήθηκε των συμφορών. Μαζί με την πληθυσμιακή
συρρίκνωση επήλθε κοινωνική αναταραχή και ενδημικός πόλεμος. Η
Γαλλία και η Αγγλία βίωσαν σοβαρές εξεγέρσεις χωρικών καθώς
και μια υπερ-αιωνόβια διακοπτόμενη σύγκρουση κατά
τον Εκατονταετή Πόλεμο. Επιπροσθέτως με αυτά τα προβλήματα, η
ενότητα της Καθολικής Εκκλησίας συνετρίβει από το Δυτικό
Σχίσμα. Συλλογικά αυτά τα γεγονότα αναφέρονται ενίοτε ως Κρίση
του Ύστερου Μεσαίωνα. Παρά τις κρίσεις όμως, ο 14ος και ο 15ος
αιώνας ήταν επίσης εποχή προόδου στις τέχνες και τις επιστήμες.
Μετά από ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τα αρχαιοελληνικά
και ρωμαϊκά κείμενα που άρχισε στον Μέσο Μεσαίωνα, άρχισε η
Ιταλική Αναγέννηση. Η απορρόφηση λατινικών κειμένων είχε
αρχίσει πριν το 12Ο αιώνα μέσω επαφών με τους Άραβες κατά τις
Σταυροφορίες, αλλά η διαθεσιμότητα σημαντικών Ελληνικών
κειμένων επιταχύνθηκε με την άλωση της Κωνσταντινούπολης από
τους Οθωμανούς Τούρκους, όταν πολλοί Βυζαντινοί λόγιοι
αναγκάστηκαν να αναζητήσουν άσυλο στη Δύση, και ειδικά στην
Ιταλία. Σε συνδυασμό με αυτήν την εισροή κλασσικών ιδεών ήρθε η
εφεύρεση της τυπογραφίας που διευκόλυνε την διάδοση
τυπωμένου λόγου και συνέβαλε στον εκδημοκρατισμό της μάθησης.
Αυτά τα δύο γεγονότα θα οδηγούσαν αργότερα στην
Προτεσταντική Μεταρρύθμιση. Προς το τέλος αυτής της περιόδου
ξεκίνησε η Εποχή των Ανακαλύψεων. Η ανάπτυξη της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, που κορυφώθηκε με την πτώση της
Κωνσταντινούπολης, διέβρωσε τα τελευταία υπολείμματα της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και απέκοψε τη δυνατότητα εμπορίου με
την Ανατολή. Οι Ευρωπαίοι αναγκάστηκαν να ανακαλύψουν νέους
εμπορικούς διαύλους, όπως συνέβη με το ταξίδι του Χριστόφορου
Κολόμβου στην Αμερική το 1492, και τον περίπλου της Ινδίας και
της Αφρικής το 1498. Οι ανακαλύψεις τους ενίσχυσαν την οικονομία
και την επιρροή των Ευρωπαϊκών εθνών.
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Oι μεταβολές που συνέβησαν λόγω αυτών των εξελίξεων έχουν
οδηγήσει πολλούς ερευνητές να θεωρούν ότι οδήγησαν στο τέλος
του Μεσαίωνα και την έναρξη της σύγχρονης ιστορίας και της
Πρώιμης σύγχρονης Ευρώπης. Όμως η διαίρεση πάντα θεωρείται
κάπως τεχνητή για τους μελετητές, καθώς η αρχαία γνώση
ουδέποτε ήταν εντελώς απούσα από την Ευρωπαϊκή κοινωνία.
Μερικοί ιστορικοί, ειδικά στην Ιταλία, προτιμούν να μην
αναφέρονται καθόλου σε ύστερο Μεσαίωνα, αλλά θεωρούν ότι η
μέση περίοδος του Μεσαίωνα ήταν μεταβατική για την Αναγέννηση
και τη σύγχρονη εποχή.
Η εκπαίδευση στον Ύστερο Μεσαίωνα
Το 14ο και 15ο αιώνα η εκπαίδευση εξακολουθούσε να
επικεντρώνεται γύρω από τη διαμόρφωση των μελλοντικών μελών του
κλήρου. Η βασική εκπαίδευση στη γραφή, στην ανάγνωση και στην
αριθμητική λάμβανε χώρα στο οικογενειακό περιβάλλον ή υπό την
εποπτεία του τοπικού ιερέα. Ωστόσο η μελέτη των πιο εκλεπτυσμένων
αντικειμένων του trivium (γραμματική, ρητορική και διαλεκτική)
πραγματοποιούνταν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των καθεδρικών ναών
ή στα πανεπιστήμια των αστικών κέντρων τα οποία πλήθυναν. Επίσης
αυξήθηκαν σε αριθμό οι εμπορικές σχολές και κάποιες ιταλικές πόλεις
διέθεταν περισσότερες από μία. Μια νέα τάση ήταν η αυξανόμενη
χρήση της καθομιλουμένης γλώσσας στη γραμματεία, με χαρακτηριστικά
παραδείγματα συγγραφείς όπως ο Δάντης (πεθ.1321), ο Πετράρχης
(πεθ.1374) και ο Βοκάκιος (πεθ. 1375) στην Ιταλία, ο Τζέφρι Τσώσερ
(πεθ. 1400) και ο Ουίλιαμ Λάνγκλαντ (πεθ. περ. 1386) στην Αγγλία και
οι Φρανσουά Βιγιόν (πεθ. 1464) και Κριστίν ντε Πιζάν (πεθ. περ. 1430)
στη Γαλλία. Τα συγγράμματα θρησκευτικού περιεχομένου αποτελούσαν
και την πλειοψηφία των εκδοθέντων έργων ωστόσο, παρόλο που μεγάλο
μέρος τους γραφόταν στη λατινική γλώσσα, αυξήθηκε η ζήτηση βίων
αγίων και λατρευτικών κειμένων από τους λαϊκούς στην καθημερινή και
ευρέως κατανοητή γλώσσα. Την περίοδο αυτή παρουσίασε άνθηση και
το θέατρο με ποικιλία θεμάτων, αν και η πλειοψηφία ήταν θρησκευτικού
υπόβαθρου. Παρουσιάζονταν λαϊκά έργα με κωμικό θέμα αλλά κυρίως
τα λειτουργικά δράματα που αργότερα εξελίχθηκαν στα "μυστήρια" ή
"θαύματα" και στις "ηθικές αλληγορίες".
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Τα Πανεπιστήμια
Το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ευρώπη ιδρύθηκε το
1088 στην Μπολώνια της Ιταλίας. Διέθετε τμήματα
νομικής και ιατρικής .
Ακολούθησαν τα πανεπιστήμια στο Παρίσι και
στην Οξφόρδη. Έγιναν διάσημα κέντρα φιλοσοφίας
και επιστήμης. Το 1500 στην Ευρώπη είχαν
δημιουργηθεί περίπου 40 πανεπιστήμια και μέσα
σε αυτά περίπου 70 κολλέγια. Το Μεσαιωνικό
Πανεπιστήμιο ξεκίνησε ως ιδιωτική σχολή, μια ένωση (συντεχνία)
καθηγητών και λογίων.
Είχε υποδιαίρεση σε τμήματα
(συνήθως Θεολογία, δίκαιο,
Ιατρική και τέχνες). Είχε τυπικό
και υποχρεωτικό πρόγραμμα
μαθημάτων για την απόκτηση
πτυχίου.
Από το 13ο αιώνα διαμορφώθηκε ένα πρόγραμμα μαθημάτων με έμφαση στη λογική
και στη φυσική που οδηγούσαν
στον τίτλο master of arts,
απαραίτητο για να προχωρήσει
κανείς στις ανώτερες σπουδές
(νομική, ιατρική, θεολογία). Από το 1210 περίπου έγιναν διαθέσιμα στα
λατινικά τα βιβλία του Αριστοτέλη. Στα Πανεπιστήμια των Παρισίων και
της Οξφόρδης ανθούσαν οι φιλοσοφικές σπουδές ενώ στο πανεπιστήμιο
της Μπολώνιας ανθούσαν οι σπουδές στα νομικά και στην ιατρική. Ο
πυρήνας της εκπαίδευσης ήταν τα λογικά, επιστημονικά και φιλοσοφικά
έργα του Αριστοτέλη.
Φιλοσοφία- Θεολογία
Από τις αρχές του 13ου αιώνα άρχισαν να διαφαίνονται με σαφήνεια
εκείνα τα στοιχεία της Αριστοτελικής φιλοσοφίας που ήταν αντίθετα
προς τη θεολογία της Δυτικής Εκκλησίας προκαλώντας την ανησυχία
μεταξύ των θεολόγων για την αυξανόμενη επιρροή και τις
φιλοσοφικές θέσεις που απέρρεαν από τα έργα του Αριστοτέλη.
Είχαν συμπεράνει ότι η φιλοσοφία δεν μπορούσε πλέον να είναι
ωφέλιμη και θεραπαινίδα της θεολογίας. Προς αντιμετώπισή τους
τέθηκαν απαγορεύσεις στην διδασκαλία τους, που όμως δεν
εφαρμόστηκαν με επιμονή και σταδιακά ατόνησαν ώστε στο δεύτερο
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μισό του αιώνα η διδασκαλία του Αριστοτέλη ήταν ξανά μέρος του
προγράμματος σπουδών των πανεπιστημίων.
Το 1270 ο επίσκοπος
του Παρισιού Etienne
Tempier απαγόρευσε
την διδασκαλία 13
προτάσεων
που
προέρχονταν από την
διδασκαλία του Σίζερ,
πιθανώς
με
την
συμφωνία
Ακινάτη
και Μποναβεντούρα.
Αυτή η καταδίκη δεν
ανέκοψε το ρεύμα
του κοσμικού Αριστοτελισμού
στην
διδασκαλία, οπότε το
1277 ακολουθήθηκε
από την καταδίκη,
υπό την απειλή αφορισμού, 219 προτάσεων σε μεγαλύτερο εύρος
που περιλάμβαναν εκτός από καθαρά Αριστοτελικές θέσεις και θέσεις
του Ακινάτη.
Παρότι η καταδίκη των 219 προτάσεων είχε τοπικό χαρακτήρα και
αναιρέθηκε το 1325, ουσιαστικά επηρέασε την φιλοσοφική σκέψη
ωθώντας του λογίους να εξετάσουν νέες θέσεις και πιθανότητες πέρα
από τις Αριστοτελικές αρχές έχοντας όμως περιορισμένο πεδίο
έρευνας σε σημεία όπου δεν θα συγκρούονταν με την θεολογία. Ένα
αποτέλεσμα από την αλλαγή της φιλοσοφικής σκέψης ήταν ότι
υπήρξε μεγαλύτερη
ενασχόληση με το
ζήτημα της παντοδυναμίας του Θεού.
Εφόσον
ο
Θεός
μπορούσε να δημιουργήσει και να επέμβει
στον
κόσμο
με
οποιονδήποτε τρόπο,
τότε
οι
λόγιοι
όφειλαν να εξετάσουν
κάθε πιθανότητα.
Η σύγκρουση του Αριστοτελισμού με την Χριστιανική θεολογία
ήταν ένα κομβικό σημείο στην ιστορία των φυσικών επιστημών.
Μόνο μετά το 1277 τέθηκαν με ουσιαστικό τρόπο ζητήματα όπως η
ύπαρξη άλλων κόσμων. Οι καταδίκες κατέστησαν την φιλοσοφία
υποτελή στην θεολογία. Ωστόσο η καταδίκη συγκεκριμένων θέσεων
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έθεσε νέα ερωτήματα στα οποία χρειάστηκε να απαντήσουν οι λόγιοι.
Εφόσον προτάσεις όπως η αδυναμία ύπαρξης του κενού και η
αδυναμία ευθύγραμμης κίνησης της ουράνιας σφαίρας ήταν μεταξύ
των προτάσεων που είχαν καταδικαστεί, δόθηκε δυνατότητα για
πολλούς συγγραφείς να υποστηρίξουν ότι θα μπορούσαν να
υπάρχουν και άλλοι κόσμοι αν δεν υπήρχαν ήδη. Περαιτέρω, η φύση
και οι ιδιότητες των ουράνιων σφαιρών που αποτελούν τον κόσμο
τέθηκε υπό διαπραγμάτευση, φτάνοντας στο σημείο να εκφραστεί η
δυνατότητα ότι η Γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά.
Θεολόγοι Λόγιοι- Φιλόσοφοι του Μεσαίωνα
 Ντουνς Σκότους (1265-1308)
 Έδωσε το περίγραμμα της επαγωγικής μεθόδου της
συμφωνίας
 Υποστήριξε ότι η μέθοδος μπορεί να δώσει μόνο
«ενδεικνυόμενες γνώσεις»
 Υπέσκαψε τη φιλοσοφία του εξαιτίας των
θεολογικών του πεποιθήσεων
 Γουίλιαμ Όκαμ (1280-1349)
 Έδωσε το περίγραμμα της επαγωγικής μεθόδου της
διαφοράς
 Το «ξυράφι του Όκαμ» είναι η αρχή της Οικονομίας
στην φιλοσοφία και στη θεολογία
 Οι βασικές προτάσεις της επιστήμης παράγονται από
την εμπειρία
H φιλοσοφία του Άγγλου Γουλιέλμου του Όκαμ (William of
Occam), φιλόσοφου λογικής και φραγκισκανό μοναχό, αποτελεί
παράδειγμα αυτής της νέας έμφασης και των προσπαθειών που
γίνονταν στα τέλη του Μεσαίωνα να βρεθεί λύση.
H σκέψη του στηριζόταν βασικά σε δύο αρχές: στην αρχή της
παντοδυναμίας και στην αρχή της οικονομίας. Σύμφωνα με την
πρώτη, ο Θεός δημιούργησε τα πράγματα με τη δική του ελεύθερη
βούληση, θα μπορούσε, δηλαδή, να τα έχει δημιουργήσει
διαφορετικά. Συνεπώς, ο κόσμος δεν πρέπει πια να θεωρείται ένας
αναγκαίος κόσμος, αλλά απλώς ένας από τους πολλούς δυνατούς
κόσμους. Με εξαίρεση τον Θεό (που μόνο σε αυτόν μπορεί να
αποδοθεί αναγκαία ύπαρξη), τα πάντα είναι μάλλον ενδεχομενικά
(δηλαδή υπάρχουν τυχαία) παρά αναγκαία. H λογική, λοιπόν, μπορεί
να κατανοήσει τον κόσμο ως ορθολογικό, αλλά όχι ως αναγκαίο, και
επομένως δεν μπορεί να αποκτήσει την όποια πλήρη ενόραση στην
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ουσία και στη δημιουργική ελευθερία του Θεού. Ενώ ο Ιερός
Αυγουστίνος ισχυριζόταν ότι η πρόσβαση στις ιδέες του Θεού ήταν
δυνατή μέσω έλλαμψης [illuminatio] της ανθρώπινης διάνοιας, ο
Γουλιέλμος του Όκαμ θεωρεί την ανθρώπινη ικανότητα για γνώση
πεπερασμένη. H διάσταση μεταξύ φιλοσοφίας και θεολογίας άρχισε
πλέον να γίνεται όλο και σαφέστερη.
H αρχή της οικονομίας εμπεριέχεται στο αξίωμα που είναι γνωστό ως
«Ξυράφι του Όκαμ», το οποίο υποστηρίζει ότι «οι οντότητες δεν
πρέπει να πολλαπλασιάζονται χωρίς αναγκαιότητα». Με άλλα
λόγια «Κανείς δεν θα πρέπει να προβαίνει σε περισσότερες
εικασίες από όσες είναι απαραίτητες». Στα λατινικά διατυπώνεται
ως: Pluralitas non est ponenda sine necessitate.
Η φράση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί πολύ ελεύθερα ως εξής:
Όταν δύο θεωρίες παρέχουν εξίσου ακριβείς προβλέψεις, πάντα
επιλέγουμε την απλούστερη.
H σημασία αυτής της θέσης έγκειται στην αποφυγή της απόλυτης
αντιστοιχίας όρων και αντικειμένων, καθώς οι όροι είναι
παραπλανητικοί, και δεν αντιστοιχεί κάθε περιγραφή σε κάποιο
αντικείμενο με πραγματική ύπαρξη. Υπάρχουν, για παράδειγμα,
πράγματα στα οποία αποδίδονται πολλοί διαφορετικοί όροι.
Αυτό που προσπαθούσε να πει ο Γουλιέλμος του Όκαμ με το
«ξυράφι» του είναι ότι οι περιττές εξηγήσεις ή οι περιττοί όροι
οδηγούν κατά πάσα πιθανότητα σε ψευδείς παραδοχές (για την
πραγματική ύπαρξη του περιγραφόμενου αντικειμένου). Έτσι, ο
Άγγλος φιλόσοφος κατάφερε να διατυπώσει ένα είδος επιστημονικού
αξιώματος.
Σύμφωνα με τη θεωρία του Γουλιέλμου του Όκαμ, μόνο τα πράγματα
ως άτομα έχουν ύπαρξη, για αυτό και η γνώση πρέπει να
κατευθύνεται προς αυτά.
O Γουλιέλμος του Όκαμ διακρίνει την ενορατική γνώση από την
αφηρημένη. H πρώτη σχετίζεται με άμεσα παρόντα και αντιληπτά
αντικείμενα και γεγονότα και με την εσωτερική αυτοεμπειρία, ενώ η
δεύτερη οδηγεί σε δηλώσεις με βάση τις έννοιες χωρίς την άμεση
παρουσία του αντικειμένου. Στην πρώτη περίπτωση, επομένως,
στρεφόμαστε άμεσα στις πραγματικότητες, ενώ στη δεύτερη τα
αποτελέσματα είναι δευτερογενή. H ενορατική γνώση για τον
Γουλιέλμο του Όκαμ αποτελεί προϋπόθεση για την αφηρημένη
γνώση.
H γνώση των πραγμάτων ως άτομα και η εμπειρία γίνονται συνεπώς η
αρχή της επιστήμης.
Γι’ αυτό, είναι αδύνατον να αποδειχτεί η ύπαρξη του Θεού, αφού ο
όρος «Θεός» είναι δευτερογενής και δεν βασίζεται στην
εμπειρία. Επομένως, σύμφωνα με τον Άγγλο φιλόσοφο, μπορεί να
υπάρχει μόνο πίστη στον Θεό, αλλά είναι αδύνατον να υπάρχει
γνώση του Θεού. Σημαντικό χαρακτηριστικό της εξήγησης του είναι
2ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Σελίδα 7

το ότι η διαφορά της ενορατικής από την αφηρημένη γνώση δεν
βασίζεται στα διαφορετικά αντικείμενα με τα οποία σχετίζεται η κάθε
μία, αλλά στο είδος της ίδιας της γνώσης· δηλαδή, το βασικό είναι
μάλλον η διαδικασία της γνώσης παρά το αντικείμενο της.
O ύστερος νομιναλισμός του Γουλιέλμου του Όκαμ άνοιξε το δρόμο
για τη σκεπτικιστική και κριτική προσέγγιση, που χαρακτηρίζουν τη
σύγχρονη εποχή της φιλοσοφίας. O Γουλιέλμος του Όκαμ και κάποιοι
σύγχρονοι του θεωρούνται εκπρόσωποι της «νέας οδού» {via
moderns), η οποία σταδιακά αντικατέστησε την «παλαιά οδό» (via
antiqua) σχολών όπως εκείνης του Θωμά του Ακινάτη και του
Αλβέρτου του Μέγα. Αυτές οι δύο σχολές σκέψης θα συνέχιζαν να
διαφωνούν και να αντιπαρατίθενται μεταξύ τους για μεγάλο χρονικό
διάστημα, παρότι στα πανεπιστήμια το ρυθμό τον έδινε πλέον όλο και
περισσότερο η via moderna.
 Νικόλαος Οτρεκούρ (1299-1369)

Ο σκεπτικιστής του μεσαίωνα

Η αιτία δεν μπορεί να συναχθεί
λογικά από το αποτέλεσμα

Μόνο πιθανή γνώση είναι δυνατή

Επανέφερε στο προσκήνιο την
ατομική θεωρία
 Μπραντγουαρντάιν
(12901349)

Διαχωρισμός της κινηματικής από
τη δυναμική

Μελέτη
της
επιταχυνόμενης
κίνησης

Εισαγωγή της ιδέας της στιγμιαίας
ταχύτητας

 Ζαν Μπουριντάν (1292 - 1363)
 Ο Αριστοτέλης υποθέτει σταθερές
δυνάμεις
 Οι κανόνες του Αριστοτέλη είναι μόνο
υπό συνθήκες αληθείς
 Η διατήρηση της κίνησης είναι εγγενής
ιδιότητα ενός σώματος
 Εισήγαγε την έννοια της ενώθησης
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Ο Ζαν Μπουριντάν (Jean Buridan,) ήταν ένας Γάλλος ιερέας που
έσπειρε τους σπόρους της Κοπερνίκειας επανάστασης στην Ευρώπη.
Ανέπτυξε την έννοια του impetus (ώθηση), το πρώτο βήμα προς την
σύγχρονη έννοια της αδράνειας, και μια σημαντική εξέλιξη στην
ιστορία της μεσαιωνικής επιστήμης. Γεννημένος, πιθανότατα, στη
Μπετύν της Γαλλίας, ο Μπουριντάν σπούδασε και αργότερα δίδαξε
στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Παραδόξως, πέρασε την ακαδημαϊκή
ζωή του στη Σχολή των Τεχνών, αντί της απόκτησης του
διδακτορικού διπλώματος στην Θεολογία, που προετοίμαζε συνήθως
το δρόμο για μια καριέρα στην Φιλοσοφία. Υποστήριξε περαιτέρω
την πνευματική ανεξαρτησία του, παραμένοντας ένας κοσμικός
κληρικός, αντί να ενταχθεί σε ένα θρησκευτικό τάγμα. Από το 1340, η
αυτοπεποίθησή του είχε μεγαλώσει αρκετά για να ξεκινήσει μια
επίθεση στον προκάτοχό του, Ουίλλιαμ του Όκαμ. Ο Μπουριντάν
επίσης έγραψε λύσεις για παράδοξα, όπως το παράδοξο του ψεύτη.
Ένα διάταγμα του Λουδοβίκου ΙΑ΄, το 1473, που στρεφόταν κατά των
νομιναλιστών, απαγόρευσε την ανάγνωση των έργων του.
Ο επίσκοπος Άλμπερτ της Σαξονίας, ο ίδιος γνωστός ως δάσκαλος της
λογικής, ήταν από τους πιο αξιοσημείωτους μαθητές του.
Θεωρία του impetus
Η έννοια της αδράνειας ήταν ξένη προς την φυσική του Αριστοτέλη. Ο
Αριστοτέλης, και οι περιπατητικοί οπαδοί του, έκριναν ότι ένα σώμα
διατηρούνταν σε κίνηση μόνο με τη δράση μιας συνεχούς εξωτερικής
δύναμης. Έτσι, κατά την αριστοτελική άποψη, ένα βλήμα που κινείται
μέσω του αέρα θα οφείλει την συνεχή κίνησή του χάρη σε δίνες ή
δονήσεις στο περιβάλλον μέσο, ένα φαινόμενο γνωστό ως
αντιπερίσταση. Σε περίπτωση απουσίας μιας εγγύς δύναμης, το σώμα
θα έμενε ακίνητο σχεδόν αμέσως.
Ο Ζαν Μπουριντάν, ακολουθώντας τα χνάρια του Ιωάννη του
Φιλόπονου και του Αβικέννα, πρότεινε ότι η κίνηση αυτή διατηρείται
με κάποια ιδιότητα του σώματος, η οποία του προσδόθηκε όταν
τέθηκε σε κίνηση. Ο Μπουριντάν ονόμασε την ιδιότητα διατήρησης
της κίνησης, impetus (ώθηση). Επιπλέον, απέρριψε την άποψη ότι το
impetus διαλύεται αυθόρμητα (αυτή είναι η μεγάλη διαφορά
ανάμεσα στη θεωρία ώθησης του Μπουριντάν και των προκατόχων
του), υποστηρίζοντας ότι ένα σώμα θα συλληφθεί από τις δυνάμεις
αντίστασης του αέρα και της βαρύτητας που μπορεί να αντιτίθενται
στην ώθησή του. Ο Μπουριντάν περαιτέρω έκρινε ότι το impetus ενός
σώματος αυξάνεται με την ταχύτητα με την οποία τέθηκε σε κίνηση,
και με την ποσότητα της ύλης του. Σαφώς, το impetus του
Μπουτιντάν είναι στενά συνδεδεμένο με τη σύγχρονη έννοια της
ορμής. Ο Μπουριντάν είδε το impetus ως αυτό που προκαλεί την
κίνηση του αντικειμένου. Ο Μπουριντάν ανέμενε τον Ισαάκ Νεύτωνα,
όταν έγραφε: ...μετά την αποχώρηση από το χέρι του ρίπτη , το βλήμα
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μετακινείται από μια ώθηση (impetus) που του δόθηκε από τον ρίπτη
και θα συνεχίσει να κινείται για όσο διάστημα η ώθηση παραμένει
ισχυρότερη από την αντίσταση, και είναι αόριστης διάρκειας όσο
αυτή δεν έχει μειωθεί και καταστραφεί από μια αντίθετη δύναμη που
αντιστέκεται σε αυτή ή από κάτι που το αποκλίνει σε μια αντίθετη
κίνηση. Ο Μπουριντάν χρησιμοποίησε την θεωρία του impetus για να
δώσει μια ακριβή ποιοτική περιγραφή της κίνησης των βλημάτων
αλλά είδε τελικά τη θεωρία του ως διόρθωση στον Αριστοτέλη,
διατηρώντας κύριες περιπατητικές πεποιθήσεις που περιλάμβαναν
μια βασική ποιοτική διαφορά ανάμεσα στην κίνηση και την ακινησία.
 Αλβέρτος Σάξων(1320-1390)
 Μαθητής του Μπουριντάν
 Έγραψε το βασικό εγχειρίδιο λογικής της
εποχής του
 Εισήγαγε την έννοια της εσωτερικής
αντίστασης










Μαρσίλους Ίνγκεν (1330-1396)
Συμμαθητής του Αλβέρτου
Δεχόταν με έμφαση τον Εμπειρισμό
Ως κοσμήτορας αναθεώρησε τα προγράμματα σπουδών και οι
διδακτικές τους ιδέες επηρέασαν όλα τα πανεπιστήμια.
Νικόλ Ορέσμ (1323-1382)
Έδωσε τη γεωμετρική ερμηνεία για το
θεώρημα μέσης ταχύτητας
Πρότεινε μεθοδολογία για τις πράξεις με
άρρητους αριθμούς
Πρωτοχρησιμοποίησε την έννοια της
πιθανότητας
Ανακάλυψε την ατμοσφαιρική διάθλαση.

 Λεονάρντο Ντα Βίντσι(1452-1519)
 Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι (Leonardo da Vinci, ήταν Ιταλός
αρχιτέκτονας, ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης,
μηχανικός, ανατόμος, γεωμέτρης, παλαιοντολόγος και γιατρός,
που έζησε την περίοδο της Αναγέννησης.
 Θεωρείται αρχετυπική μορφή του αναγεννησιακού ουμανιστή
και επιστήμονα, του αναγεννησιακού καλλιτέχνη, Homo
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Universalis και μια ιδιοφυής προσωπικότητα. Μεταξύ των πιο
διάσημων έργων του συγκαταλέγονται η Μόνα Λίζα και ο
Μυστικός Δείπνος. Εκτός από τα παραπάνω, ο ντα Βίντσι
ενδιαφερόταν για την αστρονομία, τη βοτανική, τη συγγραφή,
την ιστορία και τη χαρτογραφία.
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1480, ο Ντα Βίντσι καταπιανόταν με
όλα σχεδόν τα επιστημονικά πεδία. Σώζονται ως σήμερα σπουδές του
και σχέδια, όχι μόνο για στρατιωτικό εξοπλισμό αλλά και για
ευφάνταστες ιπτάμενες μηχανές, μελετώντας σχολαστικά την
αεροδυναμική και παρατηρώντας το πέταγμα των πουλιών. Τα
σχέδια του και οι εφευρέσεις του ξεπερνούσαν συχνά κατά πολύ τις
τεχνικές δυνατότητες της εποχής.
Τον Απρίλιο του 1489 ξεκίνησε τη συγγραφή
ενός βιβλίου υπό τον τίτλο Περί της
ανθρώπινης μορφής, το οποίο όμως δεν
ολοκλήρωσε ποτέ. Παράλληλα έκανε διάφορες
μελέτες πάνω στην ανθρώπινη ανατομία,
συγκρίνοντας τις «θεωρίες» του με τη
μοναδική σωζόμενη σχετική θεωρία που
υπήρχε την εποχή εκείνη, τον Άνθρωπο του
Βιτρούβιου. Ο Βιτρούβιος είχε καταλήξει στο
συμπέρασμα πως το ανθρώπινο σώμα, με τα
χέρια σε έκταση, μπορούσε να χωρέσει στα
δύο τέλεια γεωμετρικά σχήματα, τον κύκλο και το τετράγωνο και πως
το κέντρο του σώματος ήταν ο αφαλός. Ο Λεονάρντο, με τις δικές του
μελέτες, διόρθωσε κάποιες ανακολουθίες του Βιτρούβιου.
Αν και η γνώση των ανθρώπινων διαστάσεων και αναλογιών ήταν
δεδομένη για πολλούς από τους καλλιτέχνες του 15ου αιώνα, ο
Λεονάρντο ήταν ο μοναδικός που επιχείρησε τόσο λεπτομερείς
μελέτες. Είναι ακόμα γνωστό από αρκετά σχέδια του, πως μελετούσε
τις διαστάσεις του ανθρώπινου κρανίου και τις «κοιλότητες» του
εγκεφάλου. Επίσης είχε κάνει αρκετές μελέτες πάνω στην
εγκυμοσύνη και την ανατομία της γυναίκας κατά τη διάρκεια αυτής.
Σε ένα από τα σχέδια του, αποτυπώνει την αντίληψη που
κυριαρχούσε κατά τον Μεσαίωνα σύμφωνα με την οποία ο
εγκέφαλος αποτελείται από τρία τμήματα, το ένα πίσω από το άλλο,
με το πρώτο να προσλαμβάνει τα ερεθίσματα, το δεύτερο να τα
επεξεργάζεται και το τρίτο να τα αποθηκεύει.
Ο Λεονάρντο διατύπωσε διάφορες απόψεις σχετικά με την επίδραση
και τη λειτουργία ουσιών που συνδέονται με διαφορετικά μέρη του
σώματος. Πίστευε χαρακτηριστικά πως τα δάκρυα προέρχονταν από
την καρδιά, το κέντρο όλων των συναισθημάτων. Η σημασία αυτών
των θέσεων—έστω και λανθασμένων—έγκειται στο γεγονός πως οι
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ερμηνείες για τα ανθρώπινα συναισθήματα
συγκεκριμένα όργανα του σώματος.

συνδέονταν

με

 Πουρβάχιος(1423-1461)
 Αστρονόμος
 Παρουσίασε το μοντέλο των
κρυστάλλινων σφαιρών
 Συμβίβασε το μοντέλο του Εύδοξου
με αυτό του Πτολεμαίου
 Χρησιμοποίησε την τριγωνομετρία
στην Αστρονομία

Ρετζιομοντάνους (1436-1476)
Αστρονόμος
Κατασκευαστής αστρονομικών οργάνων
Πολυγραφότατος,
διάσημος
εκδότης
αστρονομικών
εφημερίδων για αστρολογική χρήση
 Μαθητής του Πουρβάχιου ,δίδαξε τον Νοβάρα που δίδαξε τον
Κοπέρνικο .





Οι Θετικοί Επιστήμονες στο Βυζάντιο
 Γεώργιος Παχυμέρης (1242 – 1310),
Λόγιος καταγόμενος από τη Νίκαια της Βιθυνίας, έλαβε την
τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη κοντά στους: Γεώργιο Ακροπολίτη και
Νικηφόρο Βλεμμύδη.
Το έργο του ‘’Σύνταγμα των τεσσάρων
μαθημάτων’’ αποτελείται από 454 σελίδες και
συγκεντρώνει όλη την αρχαία φυσικομαθηματική επιστήμη. Στην ‘’Τετράβιβλο’’
αριθμητική επισημαίνει τις κυρίαρχες έννοιες
της θεωρίας των αριθμών με παραπομπές σε
παλιότερους μαθηματικούς. Στη γεωμετρία
σχηματοποιεί τις αποδείξεις και παρουσιάζει τα προαπαιτούμενα
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μαθηματικά για την κατανόηση των αστρονομικών θεμάτων (δύο
από αυτά είναι οι ορισμοί της ηλιακής και της σεληνιακής έκλειψης).
Επιπρόσθετα ο Παχυμέρης είχε καταλήξει στην άποψη ότι όλα τα
υλικά όντα διακατέχονται από αναλλοίωτες μαθηματικές ιδιότητες.
Το ίδιο ακριβώς πράγμα διατύπωσε και ο Καρτέσιος (1596 – 1650)
τρεις αιώνες αργότερα. Στα ‘’Είκοσι κεφάλαια αριθμητικής’’ επιλύει
δευτεροβάθμιες εξισώσεις, μια ειδική τριτοβάθμια (x3 – 4x2 + x -4=0)
καθώς επίσης και γραμμικά συστήματα
 Ιωάννης Πεδιάσιμος ή Γαληνός (1250 – 1341)
Ποιητής και διάκονος σχολίασε αναλυτικότατα: τον Κλαύδιο
Πτολεμαίο, τον Κλεομήδη και τον Αριστοτέλη. Πιο συγκεκριμένα, στα
αριστοτελικά έργα: ‘’Αναλυτικά Πρότερα’’ και ‘’Ύστερα’’, εξέφρασε
λεπτομερώς τις απόψεις του, στηριζόμενος κυρίως στον Ιωάννη τον
Φιλόπονο. Συμπληρωματικά μελέτησε το διπλασιασμό του κύβου ενώ
με τη ‘’Σύνοψις περί μετρήσεως και μερισμού γης’’ συγκέντρωσε όλες
τις γεωμετρικές γνώσεις από την αρχαιότητα έως την εποχή του.
 Νικηφόρος Χούμνος (1250/61 – 1327)
Αριστοτελιστής
φιλόσοφος
και
βυζαντινός
ασχολήθηκε κυρίως με τη μετεωρολογία.

αξιωματούχος

Εργάστηκε με πολύ κέφι σε θεμελιώδη ζητήματα φυσικής
φιλοσοφίας. Τέτοια είναι: η προέλευση της ύλης και του ιδεατού
κόσμου, τα οποία ερευνούνται μέχρι και σήμερα από τις φυσικές
επιστήμες. Κριτίκαρε καυστικώς την πλατωνική και την αριστοτέλεια
φιλοσοφία καθώς πίστευε ότι η ύλη και το είδος φτιάχτηκαν εκ του
μηδενός από το Θεό. Μερικές επιστημονικές πραγματείες του είναι οι
‘’Περί της ύλης και των ιδεών, ότι μήτε η ύλη προ των σωμάτων μήτε
τα είδη χωρίς, αλλ’ ομού ταύτα’’,
‘’Περί αέρος και Περί της θρεπτικής και αισθητικής ψυχής’’.
Επιπλέον με το λόγο: ‘’Προς τους δυσχεραίνοντας επί τοις ελέγχοις
των ασαφώς και κακοτέχνως ρητορευόντων και ταναντία Πλάτωνι
και τους αυτώ δοκούσιν αστρονομούντας’’ προτείνει στον κόσμο να
ξεχωρίζει σε αρνητικά και θετικά τα στοιχεία της διδασκαλίας των
αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Η τυφλή υπακοή ή η απόρριψη
κάποιων εξ αυτών οδηγεί τους αναγνώστες σε λανθασμένα
συμπεράσματα. Επιπρόσθετα έγραψε τέσσερα κοσμολογικά βιβλία:
1 ‘’Περί κόσμου και της κατ’ αυτόν φύσεως’’,
2 ‘’Περί των πρώτων και απλών σωμάτων’’,
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3 ‘’Ότι της γης εν μέσω του παντός εστώσης, ταύτης κατώτερον
ουδέν’’,
4 ‘’Περί του ότι μηδέν αδύνατον ούτ’ άπορον… ύδωρ επάνω του
στερεώματος κατά την του κόσμου γένεσιν αποτετάχθαι’’.
Το 19ο αιώνα ολόκληρο το έργο του ερμήνευσαν και δημοσίευσαν
δυτικοί διανοούμενοι όπως: o J. –P. Migne με την ‘’Patrologia Greca’’
(1844 – 1855), ο Friedrich Creuzer με το ‘’Plotini Opera Omnia’’
(1835), ο Fr.Boissonade με τα ‘’Anecdota Graeca’’ (1831) και τα
‘’Anecdota nova’’ (1844).

Μάξιμος Πλανούδης (1260 – 1310) Στα αριθμητικά του
συγγράμματα η αφαίρεση λέγεται ‘’εκβολή’’, η διαίρεση μερισμός και
η τετραγωνική ρίζα ‘’τετραγωνική πλευρά’’. Για την απαλοιφή της
τελευταίας επινόησε μια δικιά του μέθοδο η οποία έδινε ακριβέστερα
αποτελέσματα. Πολλοί ερευνητές του 20ου αιώνα, όπως οι: M.Cantor
και Paul Tannery, θεωρούν ότι η πρώτη εισαγωγή των αραβικών

ψηφίων στο Βυζάντιο ανήκει στον Πλανούδη. Η συμβολή του στη
γεωγραφία ήταν εξίσου πολύτιμη εφόσον χαρτογράφησε την
Ευρώπη. Το εικονογραφημένο ελληνικό αντίγραφο χειρόγραφο
βρίσκεται στο Βατικανό από το 1657.
 Μανουήλ Μοσχόπουλος (1265 – 1315)
Ασχολήθηκε κυρίως με τα μαθηματικά. Ξεχώρισε με το έργο
‘’Παράδοσις εις την εύρεσιν των τετραγώνων αριθμών’’. Το
αντικείμενό του είναι τα επονομαζόμενα ‘’μαγικά τετράγωνα’’, τα
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οποία χωρίζονται οριζοντίως και καθέτως σε
πολλά τετραγωνίδια. Ο αριθμός τους μπορεί να
είναι: τέσσερα (2x2 μαγικό τετράγωνο), εννιά
(3x3), δεκάξι (4x4), εικοσιπέντε (5x5), τριάντα έξι
(6x6) ή εξήντα τέσσερα (8x8). Στο εσωτερικό
τους τοποθετούνται νούμερα έτσι ώστε το
οριζόντιο, το κάθετο και το διαγώνιο άθροισμά
τους να είναι το ίδιο.
 Νικόλαος Αρτάβασδος Ραβδάς (13ος – 14ος αιώνας).
Το πρώτο βιβλίο του υποδεικνύει πως εκτελούνται οι τέσσερις
αριθμητικές πράξεις και τη σχέση μεταξύ κλασμάτων και δεκαδικών
αριθμών. Ακόμη δίνει στοιχεία για την πραγματοποίηση δαχτυλικών
λογαριασμών από το 1 έως το 9999.
Ο δεύτερος τόμος, με τίτλο: ‘’Πολιτικών λογαριασμών μέθοδος’’,
μας πληροφορεί για διάφορες αριθμητικές μεθόδους. Δύο εξ αυτών
είναι: η εύρεση τετραγωνικής ρίζας μη ρητών αριθμών και οι
ασκήσεις που επιλύονται με την απλή μέθοδο των τριών. Πέρα από τα
παραπάνω διέκρινε την αριθμητική σε θεωρητική (μαθηματικός
λογαριασμός) και πρακτική (πολιτικός λογαριασμός). Η δεύτερη
ουσιαστικά συνίσταται από διασκεδαστικά προβλήματα κι
εξελίχθηκε ραγδαία κατά τη διάρκεια της υστεροβυζαντινής περιόδου
 Ιωάννης Ζαχαρίου ή Ιωάννης ο Ακτουάριος (14ος αιώνας)
Γιατρός – φαρμακολόγος προσέφερε τις υπηρεσίες του στους
αυτοκράτορες Ανδρόνικο Β’ και Ανδρόνικο Γ’ Παλαιολόγο. Εισήγαγε
πολλά νέα φάρμακα. Παράλληλα μελέτησε διεξοδικότερα την
ανατομία των ασθενών. Ακόμη στο ‘’Περί ούρων’’ περιγράφει τη
σχέση πολλών ουροσκοπικών φαινομένων με την παθολογία.
Εξέδωσε στο Παρίσι εργασία με τίτλο: ‘’Περί ενεργειών και παθών
του ψυχικού πνεύματος και της κατ’ αυτό διαίτης’’ μαζί με τη
συλλογή ‘’Artis Medicae principes’’ το 1556. Παρήγαγε φάρμακα από
βότανα και ορυκτές ύλες. Χρησιμοποιούσε δικιάς του κατασκευής
αλοιφές για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων.
 Θεόδωρος Μετοχίτης (1260/61 – 1331)
Αφιερώθηκε πνευματικά στην Αστρονομία και στα Μαθηματικά.
Αυτό άλλωστε δείχνουν και οι επιτυχείς προβλέψεις του για ηλιακές
και σεληνιακές εκλείψεις
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Ο Μετοχίτης μελέτησε το Σύμπαν μέσω της μουσικής και των
αστρικών, αρμονικών κινήσεων. Είναι λοιπόν φυσικό ότι ήταν
επηρεασμένος από τις πυθαγόρειες αντιλήψεις για την παραγωγή
μουσικής από τους κινούμενους πλανήτες και γαλαξίες. Η πλήρης
επιβεβαίωσή τους ήρθε τον 20ο αιώνα
Προσπαθώντας να εκλαϊκεύσει τη ‘’Μεγάλη Μαθηματική Σύνταξη’’
του Πτολεμαίου, δημιούργησε τη ‘’Στοιχείωσις επί τη αστρονομική
επιστήμη’’ (1317), η οποία περιλαμβάνει 91 βιβλία. Στο πρώτο οι
θέσεις και οι κινήσεις των διαφόρων ουρανίων σωμάτων
κατατάσσονται σε κανόνες και πίνακες. Δίνοντας έμφαση και στη
μηχανική ανέδειξε την αστρονομία σε πραγματική επιστήμη
καταργώντας κάθε ταύτισή της με την αστρολογία. Τέλος εξέτασε με
αμεροληψία καίρια φιλοσοφικά προβλήματα (π.χ. έννοια των
αριθμών, εσωτερική δομή του κόσμου), τα οποία προβλημάτισαν
έντονα τους μεγάλους αστρονόμους του 17ου αιώνα
 Δημήτριος Τρικλίνιος (1280 – 1340)
Φιλόλογος – αστρονόμος . Αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση
εργαστηρίου αντιγραφής χειρογράφων, εξέδωσε μαζί με σχόλια
πολλά κλασικά λογοτεχνικά έργα (Πίνδαρος, Αισχύλος, Σοφοκλής,
Ευριπίδης, Αριστοφάνης κ.α.). Συνδύασε την εκτέλεση πειραμάτων με
σεληνιακές και αστρικές παρατηρήσεις. Ερεύνησε τις φάσεις της
Σελήνης και την πορεία της στο ζωδιακό κύκλο. Για την επίτευξη
όλων των παραπάνω χειρίστηκε τον τετράντα και ένα μοντέλο
ουράνιας σφαίρας.
 Βαρλαάμ Καλαβρός (1290 – 1350)
Ο έλληνας μοναχός Βαρλαάμ
Καλαβρός (1290 – 1350)
καταγόταν από τη Σεμινάρα της
Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία.
Σπούδασε φυσικές επιστήμες,
φιλοσοφία και θεολογία στη
Ρώμη.
Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο
στη βυζαντινή αναγέννηση, η
οποία είχε ξεκινήσει με αρχηγό
τον
Ιωάννη
Κατακουζηνό.
Ειδικότερα άρχισε να διδάσκει αστρονομία και μαθηματικά στο
πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης με τεράστια επιτυχία.
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Η αλαζονική του όμως συμπεριφορά τον οδήγησε σε σκληρές
διαμάχες με τους: Γρηγόριο Ακίνδυνο (1300 – 1348) και Νικηφόρο
Γρηγορά. Ηττημένος και πληγωμένος μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη
όπου ίδρυσε φιλοσοφική σχολή. Στα μαθηματικά έγραψε πολύτιμα
σχόλια στο β’ βιβλίο των ‘’Στοιχείων’’ του Ευκλείδη και τους έδωσε
τον τίτλο: ‘’Βαρλαάμ μοναχού Αριθμητική απόδειξις των γραμμικώς
εν τω δευτέρω των βιβλίων αποδειχθέντων’’.
Στην εξάτομη αριθμητική του: ‘’Βαρλαάμ μοναχού Λογιστική 6
βιβλίων’’ κατανοούνται οι αριθμητικές των ακεραίων και των
συνηθισμένων ή εξηκονταδικών κλασμάτων. Πίστευε ότι οι
διαδοχικές προσεγγίσεις τετραγωνικών ριζών του Ήρωνος συνέχιζαν
επ’ άπειρον. Το τρίτο δε από τα έξι βιβλία υπάρχει μέχρι σήμερα
ατόφιο στα ελληνικά και αναφέρεται μόνο σε αστρονομικά θέματα.
Διακρίθηκε με το έργο: ‘’Περί ορθογωνίων τριγώνων’’. Ο Βαρλαάμ
ήταν φανατικός εχθρός του ησυχαστικού κινήματος Συγκεκριμένα
κατηγόρησε τους μοναχούς ότι ψεύδονταν όταν ισχυριζόντουσαν
πως έβλεπαν το Θεό – Δημιουργό με γυμνό μάτι. Γνωστά είναι μόνο
αυτά, τα οποία ερεθίζουν τις αισθήσεις μας. Ο Θεός κατοικεί πέρα από
τα όρια του «επιστητού» και κατά συνέπεια είναι ακατανόητος από
τους κοινούς θνητούς.
Η αναπόφευκτη έριδα, που ακολούθησε, δίχασε την Ορθοδοξία
προκαλώντας βίαιες ταραχές στη Θεσσαλονίκη. Τελικά επικράτησε ο
Ησυχασμός στη Σύνοδο του 1351 και τα κείμενα του Βαρλαάμ
κάηκαν. Ο ίδιος χρίστηκε καθολικός ιερέας στη Δύση ενώ έμεινε στην
ιστορία ως πρόδρομος της Αναγέννησης.
 Νικηφόρος Γρηγοράς (1295 – 1360).
Μαθητής του Θεόδωρου Μετοχίτη. Χαρακτηρίζεται ως ο μοναδικός
κορυφαίος αστρονόμος μετά τον Πτολεμαίο. Πήρε γνώσεις
φιλοσοφίας, αστρονομίας και μαθηματικών και ασχολήθηκε με τις
σπουδές και την έρευνα. Επίσης η παθιασμένη υποστήριξη της
πλατωνικής φιλοσοφίας οδήγησε στη σφοδρή σύγκρουσή του με τον
αριστοτελιστή
Έλληνα μοναχό Βαρλαάμ. Οι τίτλοι μερικών
σπουδαίων πραγματειών είναι:
1. ‘’Περί υβριζόντων την Αστρονομίαν’’,
2. ‘’Παρακλητική περί Αστρονομίας’’ και
3. ‘’Πως δει κατασκευάζειν αστρολάβον’’ (δηλαδή πως πρέπει να
κατασκευάζουμε τον αστρολάβο).Ο ίδιος μάλιστα τον χρησιμοποίησε
κατά κόρον για να προσδιορίσει τα αστρικά ύψη πάνω από τον
ορίζοντα.
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Πέρα από την ενασχόληση με τον αστρολάβο, τροποποίησε τον
επιπεδόσφαιρο του Ίππαρχου. Έτσι μπορούσε εύκολα -για δεδομένο
γεωγραφικό πλάτος φ- να βρει παράλληλους, κατακόρυφους και
άλλους κύκλους. Ακόμη το συγκεκριμένο όργανο προσέφερε την
απεικόνιση πολλών λαμπρών αστέρων καθώς και του ζωδιακού
κύκλου με μέγιστη ακρίβεια. Με σωστό συνδυασμό παρατηρησιακών
δεδομένων κατάφερε να επιλύσει πολλά αστρονομικά προβλήματα.
Ένα από αυτά ήταν ο αληθής καθορισμός των εκλείψεων του
επόμενου έτους, το 1329. Ο Γρηγοράς διαπίστωσε το λανθασμένο
χρονικό προσδιορισμό της εαρινής ισημερίας καθώς το τροπικό έτος
διαρκούσε λιγότερο από 365,25 μέρες και συγκεκριμένα
365,24219878 μερόνυχτα. Με την εργασία του ‘’Το διορθωθέν
Πασχάλιον’’ κατέγραψε επισταμένως το σφάλμα και πρότεινε σχέδιο
μεταρρύθμισης του μέχρι τότε ισχύοντος Ιουλιανού ημερολογίου
Δυστυχώς δεν ευτύχησε να δει το διορθωμένο εορτασμό, ο οποίος
υλοποιήθηκε το 1582 με μεταρρύθμιση του Πάπα Γρηγορίου ΙΓ’.
Πίστευε στην άμεση αλληλεπίδραση γήινου μικρόκοσμου με
διαστημικό μακρόκοσμο. Για αυτό το λόγο έκανε νύξη στο Σύμπαν με
τον όρο ‘’Κόσμος’’. Αποδέχεται εμμέσως τη σφαιρικότητα της Γης ενώ
ταυτόχρονα περιγράφει τη διαίρεσή της σε παράλληλους κύκλους
(γεωγραφικοί παράλληλοι) και ηπείρους. Διατύπωσε ευθέως τη
γνώμη πως η τριλογία ‘’πείραμα – παρατήρησις – μαθηματικός
λογισμός’’ ήταν μονόδρομος για την επιστημονική κατανόηση του
φυσικού κόσμου.
Χάρη στην εμπέδωση του σταθερού νόμου γενέσεως – φθοράς
και της κυκλικής πορείας των γεγονότων, συνήγαγε συμπεράσματα
για το μέλλον με οδηγό το παρελθόν.
 Θεόδωρος Μελιτηνιώτης (1310 – 1389)
Συνέθεσε αστρονομικά, μουσικά και ποιητικά έργα ενώ
υπομνημάτισε τα τέσσερα Ευαγγέλια. Ξεχώρισε με την υπέρλαμπρη
‘’Τρίβιβλο Αστρονομική’’. Η πρώτη θεματική ενότητα της εκθέτει την
αριθμητική και τα περί αστρολάβου. Η δεύτερη περιλαμβάνει την
πτολεμαϊκή αστρονομία ενώ η τρίτη την περσική με τίτλο:
‘’Παράδοσις εις τους περσικούς κανόνας της αστρονομίας’’. Με την
εισαγωγή της Τριβίβλου κατακρίνει την αστρολογία λέγοντας ότι
είναι όπλο των πολέμιων του Θεού και οδηγεί στην απώλεια της
πραγματικής γνώσης
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 Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων
Μεγάλος πνευματικός άνθρωπος στο δεσποτάτο του Μυστρά πριν
την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους
ήταν ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων.
Μετά τη βασική εκπαίδευση, την οποία πήρε στη Βασιλεύουσα,
εγκαταστάθηκε στην Πελοπόννησο, έξι χιλιόμετρα βορειοδυτικά της
Σπάρτης (Μυστράς). Φανατικός υπέρμαχος των πλατωνικών αρχών
και του Νεοπλατωνισμού κήρυττε ότι η βυζαντινή παρακμή
οφειλόταν στην κακή εκκλησιαστική διοίκηση. Η μόνη λύση, κατά τον
Πλήθωνα, ήταν η επιστροφή στις αρχαίες ελληνικές εθνικές ιδέες.
Οραματίστηκε τον ερχομό μιας νέας, ενιαίας θρησκείας με
νεοπλατωνικά θεμέλια. Στη Σύνοδο της Φεράρας (1438) και της
Φλωρεντίας (1439) για την ένωση των Εκκλησιών χρημάτισε μέλος
της βυζαντινής αντιπροσωπείας. Εκφωνώντας, μπροστά στον
φλωρεντιανό λαό, λόγο με τίτλο ‘’Περί ων Αριστοτέλης προς Πλάτωνα
διαφέρεται’’, εισήγαγε τον πλατωνισμό στην Ιταλία. Έτσι
κορυφώθηκαν οξείες αντιπαραθέσεις με τους αριστοτελικούς
οπαδούς, οι οποίοι είχαν για επικεφαλή το Γεώργιο Σχολάριο. Ωστόσο
με τη μεσολάβηση του Πλήθωνα ιδρύθηκε η Πλατωνική Ακαδημία της
Φλωρεντίας το 1459.
 Βησσαρίων(Ιωάννης) (1403 – 1472),
Μετέβη στην Κωνσταντινούπολη του κοντά στους ευρυμαθείς
Γεώργιο Χρυσοκόκκη και Ιωάννη Χρυσολωρά. Μελέτησε τους
αρχαίους Έλληνες ποιητές, ρήτορες και φιλοσόφους. Το 1431, ως
ιερομόναχος, πήγε στο Μυστρά για βαθύτερη φιλοσοφική μόρφωση
υπό το βλέμμα του Γεώργιου Γεμιστού – Πλήθωνα. Το 1436 στέφθηκε
στην Πόλη αρχιεπίσκοπος Νίκαιας και συνόδευσε τον Ιωάννη Η’
Παλαιολόγο στη Σύνοδο Φεράρας – Φλωρεντίας. Εκεί υποστήριξε με
πάθος την ένωση των δύο Εκκλησιών.
Για αυτή την ενέργειά του ο λαός της Κωνσταντινούπολης στράφηκε
εναντίον του, αναγκάζοντας τον να εγκατασταθεί μόνιμα στη Ρώμη
και να ταχθεί υπέρ του Καθολικισμού. Ο πάπας Ευγένιος Δ’ του
προσέδωσε το αξίωμα του καρδιναλίου (1439) ενώ το 1447 ο πάπας
Νικόλαος Ε’ τον ονόμασε διαδοχικά: αρχιεπίσκοπο πάσης Σαβίνης και
επίσκοπο Τούσκλων. Επιπρόσθετα ο τίτλος του καθολικού πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως ήρθε για το Βησσαρίωνα το 1463, από τον
πάπα Πίο Β’.
Ωστόσο προσέφερε θέσεις εργασίας: μεταφραστών και
αντιγραφέων στους Έλληνες λογίους, οι οποίοι μετανάστευαν στην
Ιταλία εξαιτίας της συρρίκνωσης του Βυζαντίου. Επιπλέον
χρηματοδοτούσε τις σπουδές των νεότερων στα ιταλικά
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πανεπιστήμια. Από τα πολυάριθμα χειρόγραφα μαθηματικού
περιεχομένου που είχε στα χέρια του άντλησε απίστευτη γνώση και
εμπειρία. Με προσωπικές διορθώσεις, παρατηρήσεις και γεωμετρικά
σχέδια ανακάλυψε το λανθασμένο υπολογισμό του χρόνου στο
Ιουλιανό ημερολόγιο.
Εφεύρεση της τυπογραφίας
Η τυπογραφία εμφανίστηκε στην Ευρώπη
τον 15ο αιώνα. Η εφεύρεσή της έγινε στη
Μαγεντία (σημερινό Μάιντς
της
Γερμανίας) από τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο,
ο οποίος κατασκεύασε τα πρώτα κινητά
τυπογραφικά στοιχεία από κράμα
μολύβδου–κασσίτερου–αντιμονίου.
Το
πρώτο
βιβλίο
που
τύπωσε
ο
Γουτεμβέργιος ήταν η Βίβλος στην
λατινική της μετάφραση (Βουλγάτα), σε
σελίδες των 42 αράδων (1455). Τύπωσε
επίσης διάφορα θρησκευτικά φυλλάδια,
πιθανώς μία λατινική γραμματική γύρω
στο 1455, και μία άλλη λατινική Βίβλο σε
σελίδες των 36 αράδων μεταξύ του 1458
και του 1460.
Η ευκολία με την οποία μπορούσαν να παραχθούν βιβλία επέτρεψε
να τυπωθούν συγγράμματα αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων
συγγραφέων, που έως τότε αναπαράγονταν μόνο από αντιγραφείς σε
μοναστήρια, και υπήρξε έτσι μια στροφή στην κλασική αρχαιότητα.
Το επόμενο μισό του 15ου αι. τυπώθηκαν περισσότερα από 6.000
έργα σε 10 εκατομμύρια αντίτυπα (τα λεγόμενα αρχέτυπα), καθώς ο
αριθμός των τυπογράφων σε όλη την Ευρώπη αυξανόταν συνεχώς. Η
τυπογραφία επίσης επέτρεψε τη γοργή μετάδοση και ανταλλαγή
απόψεων, ιδεών και πληροφοριών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη
ραγδαία μετάδοση της γνώσης και τη διεύρυνση τις πνευματικής
καλλιέργειας, που ως τότε ήταν προνόμιο μόνο του κλήρου και των
αριστοκρατών, οδηγώντας στην περίοδο της Αναγέννησης. Το
ποσοστό των εγγράμματων αυξήθηκε σε σχέση με το παρελθόν αν
και με τα σύγχρονα δεδομένα παρέμενε πολύ χαμηλό: μόλις ένας
στους δέκα άνδρες και μία στις εκατό γυναίκες υπολογίζεται πως
γνώριζε ανάγνωση το 1500.

2ο ΓΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Σελίδα 20

Επίλογος
Σχολιασμοί πάνω στη μεσαιωνική επιστήμη
Τα μαθηματικά χρησιμοποιούνται στο σύνολο της φυσικής
επιστήμης. Οι μεσαιωνικοί στέφονται από την αναζήτηση του αιτίου
σε ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με μαθηματικές
περιγραφές και επαληθεύονται πειραματικά.
Νέα ζητήματα σχετικά με την κίνηση. Εισαγωγή περιγραφικών
μαθηματικών για την μεταβολή και την κίνηση. Θεωρία impetus.
Aξιόλογες συμβολές στον τεχνικό τομέα (αστρονομικά όργανα,
μεγεθυντικοί φακοί, νερόμυλοι κ.α.)
Ανάπτυξη «βιολογίας»: Έργα ιατρικής και χειρουργικής, περιγραφές
χλωρίδας και πανίδας, γεωλογικές παρατηρήσεις κ.α
Από το 13ο αιώνα διατυπώνεται για πρώτη φορά ο σκοπός της
επιστήμης να δαμάσει τη φύση.
Οι επιστημονικές θεωρίες είναι σχετικές και μπορούν να
αντικατασταθούν από άλλες καθώς οι ενέργειες του Θεού δεν
μπορούν να περιοριστούν σε ένα επιμέρους σύστημα επιστημονικής
και φιλοσοφικής σκέψης.
Ο Duhem θεωρεί τη γέννηση της επιστήμης ως αποτέλεσμα της
εξέλιξης της μεσαιωνικής επιστήμης. Θεωρεί ότι τα έργα
μαθηματικών και φυσικών φιλοσόφων του Μεσαίωνα έθεσαν τα
θεμέλια μίας νεώτερης επιστήμης, προλαβαίνοντας μερικά από τα πιο
θεμελιώδη επιτεύγματα του Γαλιλαίου και συγχρόνων του. Πιστεύει
ότι η καταδίκη του 1277 μπόρεσε να γεννήσει μια ριζική αντίδραση
προς την αριστοτελική επιστήμη.
Ο Crombie υποστηρίζει ότι η βελτίωση των πειραματικών και
μαθηματικών μεθόδων του 13ου και του 14ου αιώνα προκάλεσε την
κίνηση η οποία έγινε τόσο έντονη μέχρι το 17ο αιώνα ώστε να
ονομαστεί Επιστημονική Επανάσταση.
Στον αντίποδα αυτών των απόψεων βρίσκεται ο Alexandre Koyre, ο
οποίος θεωρεί την καταδίκη ως μία αιτία πρόκλησης μικρών
ουσιαστικών αλλαγών στο οικοδόμημα της αριστοτελικής επιστήμης.
Αμφισβητεί τη σημασία της αφηρημένης μεθοδολογίας και
επισημαίνει ότι «η πολλή μεθοδολογία είναι επικίνδυνη» ιδιαίτερα
στα πρώτα στάδια μιας επιστημονικής παράδοσης.
Ο Grant συμμερίζεται περισσότερο (αλλά όχι εξ ολοκλήρου) την τρίτη
άποψη αντικρούοντας τον Duhem με το εξής ερώτημα: «αν η
καταδίκη μπόρεσε να γεννήσει μια ριζική αντίδραση προς την
αριστοτελική επιστήμη, γιατί δεν άλλαξε πιο δραστικά η μεσαιωνική
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αριστοτελική επιστήμη, ή μάλλον γιατί δεν εκθρονίστηκε τελείως το
14ο και 15ο αιώνα;».
Προβάλλει ως ένα πολύ σημαντικό επιχείρημα τη στάση των
μεσαιωνικών φιλοσόφων απέναντι στην τακτική του «σώζειν τα
φαινόμενα» και στους ισχυρισμούς τους για τη φυσική
πραγματικότητα. Τώρα πια τα φαινόμενα εξηγούνταν με βάση την
καλύτερη εναλλακτική λύση ενώ δεν ήταν πια αποδεκτή η
βεβαιότητα σχετικά με τις αιτίες και τους νόμους της φύσης
(εκλεπτυσμένη θετικιστική στάση και υποθετικές συζητήσεις).
Επισημαίνει ότι παρόλες τις ενέργειες δεν κατάφεραν να γεννηθούν
αυθεντικές προσπάθειες αναδόμησης και αντικατάστασης του
αριστοτελικού κοσμοειδώλου. Όλες οι αλλαγές και οι προσθήκες
συνδυάζονταν συχνά με τις αριστοτελικές θεωρήσεις.
Έτσι, θεωρεί ότι ενώ υπήρχαν πολύ καλές απαντήσεις σε υποθετικά
ερωτήματα, δεν προωθήθηκε ευεργετικά η επιστήμη. Ωστόσο
σημειώνει ότι ορισμένα από αυτά τα θέματα που συζητιούνταν σε
αυτά τα πλαίσια, καθώς και τα συμπεράσματα και οι προτεινόμενες
λύσεις που αναδύονταν, έπαιξαν ζωτικό ρόλο το 16ο αιώνα και στην
επιστημονική επανάσταση του 17ου αιώνα.
Στην ίδια σφαίρα λογικής κινείται και ο Lindberg, ο οποίος πιστεύει
ότι σίγουρα οφείλουμε κάτι στους φυσικούς φιλόσοφους του
μεσαίωνα, αλλά όχι στο βαθμό που υπερασπίζονται ο Duhem και ο
Crombie.
Θεωρεί ως σημαντικές μεσαιωνικές συμβολές το γεγονός ότι οι λόγιοι
του ύστερου μεσαίωνα 1) δημιούργησαν μία ευρεία πνευματική
παράδοση χωρίς την οποία η μεταγενέστερη πρόοδος της φυσικής
φιλοσοφίας ήταν αδιανόητη,2) άσκησαν κριτική στη «νέα» γνώση
των αρχαίων Ελλήνων και του Ισλάμ, 3) θεσπίστηκαν τα
πανεπιστήμια και οι σχολές του μεσαίωνα  θεμέλια πάνω στα οποία
οικοδόμησε η δυτική επιστημονική παράδοση, 4) υπέβαλλαν την
αριστοτελική φιλοσοφία σε λεπτομερή έλεγχο και προχώρησαν στην
οξυδερκή αποτίμησή της, 5) έκαναν μικρές αλλά αξιοσημείωτες
αλλαγές σε ορισμένους κλάδους  γνωστική εννοιολογική και
θεωρητική συνέχεια μεταξύ του Μεσαίωνα και των αρχών της
νεότερης περιόδου (π.χ. παρόμοια ερωτήματα, χρήση κοινού
λεξιλογίου, εννοιών, εξέλιξη θεωριών).
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«Για να απαιτήσουμε το σεβασμό των μεσαιωνικών επιστημονικών
επιτευγμάτων, δε χρειάζεται να υποτιμήσουμε ή να μειώσουμε τα
επιτεύγματα του 16ου ή του 17ου αιώνα. Αρκεί πρώτα να κατανοήσουμε
ότι τα πρώτα διαμόρφωσαν τα δεύτερα και άρα αποτελούν μέρος της
καταγωγής της νεότερης επιστήμης. Αν ελπίζουμε να κατανοήσουμε τι
σημαίνει να κατοικούμε στον κόσμο της νεότερης επιστήμης, δε
μπορούμε να αγνοούμε τη διαδρομή που μας έφερε ως εδώ»
David C. Lindberg
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