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Εηζαγσγή 
Η ηζηνξία ηεο επηζηήκεο είλαη ε ηζηνξία ησλ αλζξψπσλ πνπ πξνζπαζνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε 

(έκβηα θαη κε), θαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή δηαηππψλνπλ λέεο έλλνηεο θαη λένπο ζπιινγηζκνχο, 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα θαηάιιεια εξγαιεία ηεο ινγηθήο θαη ησλ καζεκαηηθψλ, αλαπηχζζνπλ ηερληθέο 

κέηξεζεο θαη παξαηήξεζεο, δηακνξθψλνπλ λέεο ζεσξίεο, επηλννχλ λέεο ππνινγηζηηθέο κεζφδνπο 

θαη πξνηείλνπλ λέα πεηξάκαηα. Πξσηαγσληζηέο, σζηφζν, ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο, δελ είλαη 

κφλν νη ηδέεο αιιά θπξίσο νη άλζξσπνη κε ηηο αδπλακίεο θαη ηηο αληηθάζεηο ηνπο, κε ην πείζκα θαη 

ηελ απφιπηε αθνζίσζή ηνπο ζε απηφ πνπ θάλνπλ, κε ηε κηθξνςπρία αιιά θαη κε ηε κεγαινςπρία 

ηνπο, κε ηνλ εγσηζκφ ηνπο αιιά θαη κε ηελ αληδηνηέιεηά ηνπο απηνί πνπ κε ηηο κεγαιεηψδεηο 

ζπιιήςεηο ηνπο καο βνήζεζαλ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην θπζηθφ θφζκν κέζα ζηνλ νπνίν 

δνχκε, ην ζψκα καο αιιά θαη ηα άιια έκβηα φληα. Οη Φπζηθέο Δπηζηήκεο κε ηε βνήζεηα ησλ 

Μαζεκαηηθψλ ζπλέβαιαλ θαη ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηηο ζεσξήζεηο πνπ έρεη ν άλζξσπνο γηα 

ηε Φχζε θαη ην ζχκπαλ, ζηελ Σερλνινγία θαη δηακνξθψλνπλ δηαρξνληθά ηηο αμίεο θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ.   

Ιζηνξηθή Αλαζθόπεζε 
Γχν πεξίνδνη απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο έρνπλ πξνζειθχζεη ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ησλ 

εηδηθψλ, νη νπνίνη έγξαςαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο κειέηεο γη' απηέο: ε ειιεληθή αξραηφηεηα θαη ε 

πεξίνδνο πνπ είλαη γλσζηή σο Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε (16νο θαη 17νο αηψλαο). ηε δηάξθεηα 

ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπαλάζηαζεο δηακνξθψζεθαλ νη ζεσξίεο θαη νη θαλφλεο ηεο ζχγρξνλεο 

επηζηήκεο απφ αλζξψπνπο, φπσο ν Κνπέξληθνο, ν Γαιηιαίνο, ν Καξηέζηνο, ν Κέπιεξ, ν Νεχησλ 

θ.ά., θαη ε επηζηήκε άξρηζε βαζκηαία λα απηνλνκείηαη απφ ηε θηινζνθία. Σα έξγα, φκσο, απηψλ 

ησλ κεγάισλ επηζηεκφλσλ δε δεκηνπξγήζεθαλ εθ ηνπ κεδελφο. Βαζίζηεθαλ ζηελ θιεξνλνκηά ηνπ 

παξειζφληνο, ζηα έξγα ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ ζηνραζηψλ, ηνπ Πιάησλα, ηνλ Αξηζηνηέιε, ηνλ 

Πηνιεκαίνπ θ.ά., θαη ηαπηφρξνλα έθεξαλ ηε ξήμε κε ηελ θιεξνλνκηά απηή. Γη' απηφ ην ιφγν δίλεηαη 

εηδηθφ βάξνο ζηε κειέηε απηψλ ησλ δχν πεξηφδσλ. Η παξνχζα κειέηε εζηηάδεη ζηελ επηζηεκνληθή 

επαλάζηαζε ησλ 16
νπ

 θαη 17
νπ

 αηψλα. Οη ηζηνξηθέο πεγέο, ηα ηεθκήξηα πνπ έρνπλ αθήζεη νη 

επηζηήκνλεο ζηα δεκνζηεπκέλα έξγα, νη ζεκεηψζεηο, ηα ρεηξφγξαθα, νη καξηπξίεο ζπλεξγαηψλ,  ε 

αιιεινγξαθία, ε ηέρλε απνηεινχλ αληηθείκελα ηεο κειέηεο θαη ηεο θιεξνλνκηάο.  

Οη επηζηήκεο ζηελ αξραία επνρή αλαπηχρζεθαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κεζνπνηακίαο θαη ηεο 

κεζνγείνπ. Κχξηνη πξσηαγσληζηέο ησλ εμειίμεσλ απηψλ ήηαλ  

 νη ζεκίηεο νπκέξηνη, πνπ εθεχξαλ ηνλ ηξνρφ, θαηαζθεχαδαλ κεγάια θηίξηα θαη κλεκεία, 

επηλφεζαλ ζθελνεηδή γξαθή, ρξεζηκνπνηνχζαλ ζχζηεκα αξίζκεζεο. 

 νη Βαβπιψληνη, πνπ ηνπο δηαδέρζεθαλ, αλέπηπμαλ ηα Μαζεκαηηθά, ηελ Αζηξνλνκία, 

ζεζηαθφ εμαθνληαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο. 

 νη Αηγχπηηνη πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ δεθαδηθφ ζχζηεκα αξίζκεζεο θαη αλέπηπμαλ 

εκεξνιφγην. 

 νη αξραίνη Έιιελεο κε ηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο θαη ηνπο θπζηθνχο θηιφζνθνπο, ηελ Ισλία, 

ηελ Αζήλα, ηελ Αιεμάλδξεηα θαη ηε ηθειία 

ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν νη πλεπκαηηθνί θαη πνιηηηζηηθνί δεζκνί κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θαη ησλ 

ιαψλ πνπ θαηνηθνχλ ζηηο θαηαθηεκέλεο πεξηνρέο αλαπηχζζνληαη, ε θαιιηέξγεηα ησλ γξακκάησλ 

θαη ησλ επηζηεκψλ γίλεηαη αληηθείκελν θξαηηθήο κέξηκλαο, ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα 

δηεπξχλεηαη Θεκαηηθά θαη εμεηδηθεχεηαη, ελψ ην θαιιηεξγεκέλν θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλεηαη είλαη 

πιένλ πην πεξηνξηζκέλν θαη εληνπίδεηαη, θπξίσο, ζηνπο εηδηθνχο ησλ βαζηιηθψλ θαη πξηγθηπηθψλ 

απιψλ ηεο Αιεμάλδξεηαο, ησλ πξαθνπζψλ, ηεο ειεχθεηαο θαη ησλ άιισλ κεγάισλ πφιεσλ ηεο 

αραλνχο πξψελ εληαίαο απηνθξαηνξίαο. Ιδηαίηεξα ν 3νο π.Υ. αη. κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ν 

«ρξπζφο αηψλαο» ησλ ειιεληθψλ καζεκαηηθψλ, θαζψο ιακπξχλεηαη κε ηελ παξνπζία ηξηψλ απφ 

ηνπο πην κεγαινθπείο καζεκαηηθνχο φισλ ησλ επνρψλ, ηνπ Δπθιείδε, ηνπ Αξρηκήδε θαη ηνπ 

Απνιιψληνπ. Αληηπξνζσπεπηηθά ηεο λέαο απηήο πλεπκαηηθήο αηκφζθαηξαο είλαη δχν θεκηζκέλα 

ηδξχκαηα, πνπ ζεκειηψζεθαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα απφ ηνπο δχν πξψηνπο Πηνιεκαίνπο, ην Μνπζείν 

θαη ε Βηβιηνζήθε. Σν Μνπζείν (δειαδή: Ναφο ησλ Μνπζψλ), πνπ ηδξχζεθε πεξί ην 280 π.Υ. απφ 

ηνλ Πηνιεκαίν ηνλ Β', ζην πλεχκα ηνπ Λπθείνπ ηνπ Αξηζηνηέιε, θαη ζχληνκα ζπγθέληξσζε ζηηο 
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ηάμεηο ηνπ ηνπο θνξπθαίνπο γξακκαηηθνχο, ηζηνξηθνχο, πνηεηέο, κεραληθνχο, αξρηηέθηνλεο, 

γεσγξάθνπο, αζηξνλφκνπο, καζεκαηηθνχο, αλαηφκνπο θαη θπζηνιφγνπο απ' φιν ηνλ θφζκν, έρνληαο 

εμαζθαιίζεη γελλαηφδσξε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνπο βαζηιηθνχο ζεζαπξνχο. Απνηειεί ην πξψην 

παξάδεηγκα ζηελ ηζηνξία αλψηαηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ηδξχκαηνο, πνπ ιεηηνχξγεζε κε 

δεκφζηα ή βαζηιηθή δαπάλε, εμαθνινχζεζε δε λα ιεηηνπξγεί σο ηνλ 5ν κ.Υ. αηψλα. Η Βηβιηνζήθε, 

εμάιινπ, ε νπνία είρε ηδξπζεί λσξίηεξα απφ ηνλ Πηνιεκαίν ηνλ Α', αλαπηχρζεθε ηαρχηαηα θαη έγηλε 

ε κεγαιχηεξε βηβιηνζήθε ηεο αξραηφηεηαο, πεξηιακβάλνληαο ζην απφγεην ηεο πεξηζζφηεξνπο απφ 

400.000 θπιίλδξνπο παπχξνπ. Μφλν ν θαηάινγνο ηεο Βηβιηνζήθεο θαηαιάκβαλε ην 250 π.Υ. 120 

θπιίλδξνπο. Η Βηβιηνζήθε γλψξηζε πνιιέο θαηαζηξνθέο θαηά ηε δηάξθεηα δηαθφξσλ πνιέκσλ, 

κεξηθά ηκήκαηά ηεο, σζηφζν, παξέκεηλαλ αλέπαθα σο ηνλ 4ν κ.Υ. αηψλα.  

Η ηζηνξία ηεο Διιεληθήο επηζηήκεο κεηά 

ηνλ 3ν κ.Υ. αη. ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα 

δηαξθψο θζίλνπζα παξαγσγή λέσλ ηδεψλ θαη 

κηα παξάιιειε δηνρέηεπζε ηεο 

επηζηεκνληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε 

ζπγγξαθή εμεγήζεσλ ζηα κεγάια έξγα ηνπ 

παξειζφληνο θαη ζηε ζχληαμε 

εθιατθεπηηθψλ ζρνιίσλ. Η απάληεζε ζην 

εξψηεκα γηα ηνπο ιφγνπο καξαζκνχ ηεο 

αξραίαο επηζηήκεο κάιινλ πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί αθ' ελφο ζηε δηαθνπή ηεο 

πξνθνξηθήο παξάδνζεο ηεο αξραίαο 

επηζηήκεο θαη αθ' εηέξνπ ζην ηδενινγηθφ 

ππφβαζξν ησλ θηινζνθηθψλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ θηλεκάησλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ηελ πεξίνδν απηή. 

ηε ρηιηεηία πνπ αθνινχζεζε (κεζαίσλαο), ν 

ηζιακηθφο πνιηηηζκφο, νη άξαβεο, ην 

Βπδάληην θαη ν ιαηηληθφο επξσπατθφο 

θφζκνο (ηδηαίηεξα απφ ην 13ν αη. θαη κεηά) 

παξέρνπλ αμηφινγα δείγκαηα επηζηεκνληθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία δελ πεξηνξίδεηαη 

ζηε δηαηήξεζε, ζηε κειέηε θαη ζηε 

κεηάδνζε ησλ γλψζεσλ πνπ θιεξνδφηεζε ε 

αξραηφηεηα (ζεκαληηθφ ξφιν εδψ 

δηαδξακάηηζαλ νη Βπδαληηλνί κνλαρνί), αιιά ζπλνδεχεηαη ζπρλά κε πξσηφηππεο ζπλεηζθνξέο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηφζν ηνπ εκπινπηηζκνχ φζν θαη ηεο γφληκεο θξηηηθήο θαη ππέξβαζεο κεξηθψλ πιεπξψλ 

ηεο αξραίαο θιεξνλνκηάο. 

Η Επηζηεκνληθή Επαλάζηαζε (16
νο

 θαη 17
νο

 αηώλαο) 

Σα ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ εθηπιίρζεθαλ ζηελ Δπξψπε απφ ηα κέζα ηνπ 16νπ έσο ην ηέινο ηνπ 

17νπ αη. θαη νδήγεζαλ ζηελ πην βαζηά θαη επαλαζηαηηθή αιιαγή σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο 

πνπ γλψξηζε ε αλζξσπφηεηα απφ ηελ επνρή ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ. πλέπεηα απηήο ηεο 

κεηαιιαγήο ήηαλ λα αιιάμεη ξηδηθά ε επηζηεκνληθή θαη θηινζνθηθή ζθέςε πνπ επηθξαηνχζε σο 

ηφηε ζηελ Δπξψπε θαη λα αξρίζεη βαζκηαία λα επεξεάδεηαη ε επηζηεκνληθή ζθέςε ζε άιιεο 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Απηή ε αιιαγή, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο αληίιεςεο 

ηνπ πιηθνχ ζχκπαληνο, ζήκαλε ην νξηζηηθφ ηέινο ηνπ Μεζαίσλα θαη ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. Η παιηά 

εηθφλα ηνπ θφζκνπ άξρηζε λα θαηαζηξέθεηαη, ν ρψξνο άξρηζε λα γεσκεηξηθνπνηείηαη θαη ε πνηνηηθή 

κειέηε ηεο θχζεο ζηαδηαθά κεηαηξάπεθε ζε πνζνηηθή. Σαπηφρξνλα ε θηινζνθία άξρηζε λα απνθηά 

λέα ζεκέιηα, επεξεαδφκελε απφ ηα λέα επηηεχγκαηα ησλ Μαζεκαηηθψλ θαη ηεο Φπζηθήο πνπ 

ζεκειηψλεηαη σο Δπηζηήκε. Οη λένη θπζηθνί θηιφζνθνη εζηηάδνπλ φρη ηφζν ζηηο πξψηεο αηηίεο ησλ 
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θαηλνκέλσλ, φπσο γηλφηαλ ζηελ αξραηφηεηα θαη ζην Μεζαίσλα, αιιά θπξίσο ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

λφκσλ ζηνπο νπνίνπο ππαθνχνπλ ηα θαηλφκελα. Γελ ππάξρνπλ πηα ηέιεηεο θαη αηειείο πεξηνρέο, νη 

νπξάληεο ζθαίξεο έρνπλ δηαιπζεί, ην ζχλνξν ησλ δχν πεξηνρψλ έρεη θαηαξξεχζεη, ν πιηθφο θφζκνο 

είλαη έλαο θαη εληαίνο. ην λέν απηφ εληαίν ζχκπαλ ε επίγεηα θπζηθή γίλεηαη πηα, γηα πξψηε θνξά 

ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο θαη νπξάληα, γηαηί νη θπζηθνί λφκνη πνπ αλαθαιχπηνληαη ζηε γε 

ηζρχνπλ γηα φιν ην ζχκπαλ. Η γιψζζα πεξηγξαθήο, κειέηεο θαη εξκελείαο απνθηά θαηλνχξγηεο 

έλλνηεο θαη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ απνηειεί πηα ε επηζηεκνληθή 

κεζνδνινγία. Η αλαθνξά ζηα γεγνλφηα θαη ζηα πξφζσπα πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

λένπ ηξφπνπ ζθέςεο, κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο θαηαλνεί θαη κειεηά ην πιηθφ ζχκπαλ πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη θαη ηνπ νπνίνπ θνκκάηη είλαη ν ίδηνο, απνηειεί έλα απφ ηα πην ζχλζεηα αιιά θαη πην 

γνεηεπηηθά θεθάιαηα ηεο ηζηνξίαο ηεο αλζξσπφηεηαο. Η ζεκαζία ηνπ φκσο γίλεηαη αθφκα 

κεγαιχηεξε αλ αλαινγηζηνχκε φηη απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο ζήκεξα έρεη επηθξαηήζεη παγθνζκίσο 

θαη απνηειεί έλα απφ ηα ελνπνηεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ. 

Η Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε δελ νθείιεηαη κφλν ζην έξγν κεξηθψλ επηθαλψλ ζηνραζηψλ, αιιά 

φπσο ζπκβαίλεη ζε θάζε κεγάιεο θιίκαθαο θαηλφκελν ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο, ππήξμαλ 

αδηακθηζβήηεηνη πξσηαγσληζηέο, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κε ην έξγν ηνπο κεγάιεο ζπλζέζεηο ή 

δεκηνχξγεζαλ κεγάιεο ηνκέο, φπσο είλαη νη Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, Johannes 

Kepler, René Descartes, Gottfried Wilhelm (von) Leibniz, Isaac Newton. Οη ζηνραζηέο απηνί φκσο 

θαηάθεξαλ φηη θαηάθεξαλ αθ' ελφο επεηδή, φπσο είπε ν Newton, «ζηάζεθαλ ζηνπο ψκνπο άιισλ 

γηγάλησλ», θαη αθ' εηέξνπ επεηδή εμέθξαζαλ κε ην έξγν ηνπο ηελ αλάγθε πνπ γελλήζεθε ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο επξσπατθέο θνηλσλίεο γηα κηα λέα ζέαζε θαη θαηαλφεζε ηνπ πιηθνχ ζχκπαληνο.                                                    

Αο ζεσξήζνπκε ην 1543, ρξνληά 

έθδνζεο ηνπ De Revolutionibus 

Orbium Coelestium (Πεξί ησλ 

Πεξηζηξνθψλ ησλ Οπξαλίσλ 

θαηξψλ), πνπ είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν βηβιίν ηνπ 

Nicholas Copernicus θαη 

ηππψζεθε ην 1543 ζηελ 

Νπξεκβέξγε, σο ρξνλνινγία 

έλαξμεο ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο λέαο θπζηθήο θαη 

ην 1687 σο ρξνλνινγία 

νινθιήξσζήο ηνπο, ηφηε πνπ ν 

Newton δεκνζίεπζε ηε 

κεγαιεηψδε ζχλζεζε κε ηνλ ηίηιν Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Μαζεκαηηθέο 

αξρέο ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο). Σν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη κηθξφ, αλ ζθεθζνχκε ην κέγεζνο ηνπ 

απνηειέζκαηνο. 

Σα επηηεχγκαηα ηεο επηζηεκνληθήο επαλάζηαζεο ζηεξίρζεθαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη  

ζηηο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο, φπσο ε θαηαζθεπή κεραλψλ (Leonardo da Vinci, 1452 – 1519), ε 

δεκηνπξγία αθξηβέζηεξσλ κεραληζκψλ γηα ηε κέηξεζε ηνπ ρξφλνπ, ε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ 

θαηαζθεπήο ραξηψλ, νη εμειίμεηο ζηηο κεζφδνπο ηεο ηππνγξαθίαο, πνπ ζπληειέζηεθαλ θπξίσο ζηνπο 

πξνεγνχκελνπο ηξεηο αηψλεο (13
νο

, 14
νο

, 15
νο

 αηψλαο). Καηά ηνλ 17
ν
 αηψλα επηλνήζεθαλ ηα πξψηα 

βαξφκεηξα (Evangelista Torricelli θαη Blaise Pascal), αλαπηχρζεθαλ θαη ηειεηνπνηήζεθαλ νη 

αληιίεο θελνχ (Otto von Guericke, Robert William Boyle, Robert Hooke). Απηφ είρε σο ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηε δπλαηφηεηα άληιεζεο λεξνχ απφ βάζνο κεγαιχηεξν ησλ 12 κέηξσλ θαη ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζηα νξπρεία. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηεο επηζηεκνληθήο επαλάζηαζεο 

θαη ζηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο, ηεξψληαο ρξνλνινγηθή ζεηξά. 
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Η γε αξρίδεη λα θηλείηαη. 

ην βηβιίν De Revolutionibus 

Orbium Celestium [Πεξί ηεο 

πεξηζηξνθήο ησλ Οπξάλησλ 

θαηξψλ] ηνπ Nicholas 

Copernicus, πνπ ζήκεξα 

ζεσξείηαη φηη απνηέιεζε ηελ 

ηειεπηαία έθθξαζε ηεο 

πηνιεκατθήο αζηξνλνκίαο θαη, 

ηαπηφρξνλα, ηνλ πξνάγγειν 

ηεο Δπηζηεκνληθήο 

Δπαλάζηαζεο, παξνπζηάζηεθε 

γηα πξψηε θνξά ζηε λεφηεξε 

επνρή ε νινθιεξσκέλε 

πξνζπάζεηα καζεκαηηθήο 

ζεκειίσζεο κηαο ζεσξίαο πνπ 

έκειιε λα αιιάμεη ξηδηθά ηελ 

εηθφλα καο γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζχκπαληνο θαη ηε ζέζε ηεο 

γεο θαη ηνπ αλζξψπνπ ζ' απηφ. 

ην βηβιίν ν Copernicus 

αλέηξεπε εθ βάζξσλ ηελ 

θαζηεξσκέλε θαη γεληθά 

απνδεθηή ηφηε εηθφλα ηνπ 

ζχκπαληνο. χκθσλα κε ηε 

ζεσξία ηνπ, ε γε δελ ήηαλ ην 

αθίλεην θέληξν ηνπ θφζκνπ 

αιιά έλαο πιαλήηεο ζαλ φινπο ηνπο άιινπο. Δπνκέλσο, δε βξηζθφηαλ αθίλεηε ζην θέληξν ηνπ 

ζχκπαληνο, αιιά πεξηζηξεθφηαλ θαζεκεξηλά γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηεο θαη ηαπηφρξνλα πεξηθεξφηαλ 

γχξσ απφ ηνλ ήιην, 

εθηειψληαο κηα πιήξε 

πεξηθνξά ζε έλα έηνο. 

Αληίζεηα, αθίλεηνο θνληά 

ζην θέληξν ηνπ ειηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζην θέληξν 

ζρεδφλ ησλ θπθιηθψλ 

ηξνρηψλ ησλ 

πεξηθεξφκελσλ πιαλεηψλ, 

βξηζθφηαλ ν ήιηνο, πνπ 

κέρξη ηφηε ζεσξνχληαλ φηη 

πεξηζηξέθεηαη ζε κία απφ 

ηηο νπξάληεο ζθαίξεο. Ο 

Copernicus θαηάθεξε - 

έζησ αηειψο - λα 

πεξηγξάςεη ηηο θηλήζεηο ησλ 

πιαλεηψλ κε έλα 

«γλεζηφηεξν» ζχζηεκα 

νκαιήο θπθιηθήο θίλεζεο, 

ρσξίο ηε ρξήζε δηαθφξσλ ηερλαζκάησλ, πνπ είραλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ πηνιεκατθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

       To ηλιακό σύστημα κατά τον Κοπέρνικο 
 

To Uraniborg, ην θεληξηθό θηίξην από ην αζηεξνζθνπείν ηνπ Tycho Brahe. 
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ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αη. ε ζεσξία ηνπ Copernicus είρε ήδε ζπκπιεξψζεη 50 ρξφληα δσήο ρσξίο λα 

έρεη αθφκε δηαθαλεί αλ ζα θαηαθέξεη λα επηβιεζεί. Σηο ηξεηο πξψηεο δεθαεηίεο απηνχ ηνπ αηψλα 

δχν άλζξσπνη, ν Galileo Galilei (Γαιηιαίνο, 1564-1642) θαη ν Johannes Kepler (Κέπιεξ, 1571-

1630), ζα θαηαθέξνπλ κε ηηο ζπκβνιέο ηνπο λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδε ε 

θνπεξλίθεηα ζεσξία θαη ζα γίλνπλ, κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ν θαζέλαο, νη πξσηεξγάηεο ζηελ 

θαζηέξσζε ηεο, κε κεγάιεο φκσο ηξνπνπνηήζεηο ζην αξρηθφ κνληέιν ηνπ Copernicus. Απφ ηα ηέιε 

ηνπ 16νπ αη. ππήξραλ ηφζν ζηνλ ηνκέα ηεο αζηξνλνκίαο φζν θαη ζε απηφλ ηεο κεραληθήο θάπνηεο 

λέεο επηζηεκνληθέο πξαθηηθέο, πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζην ζψκα ησλ επηζηεκνληθψλ κεζνδνινγηψλ 

θαη έπαημαλ νπζηαζηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Η ζπνπδαηφηεξε απφ απηέο ήηαλ ε πξαθηηθή ηεο 

ζπζηεκαηηθήο κέηξεζεο θαη παξαηήξεζεο ησλ θηλήζεσλ ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ. Πξσηνπφξνο 

ζηελ θαηεχζπλζε απηή ππήξμε ν κεγάινο Γαλφο αζηξνλφκνο Tycho Brahe (1546-1601). Ο Brahe 

ήηαλ ν πξψηνο ζηε δπηηθή επηζηεκνληθή παξάδνζε πνπ θαηαλφεζε φηη ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα 

πξνζεγγίζεη ηε ιχζε ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ θφζκνπ ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή θαζεκεξηλή παξαηήξεζε. 

Παξαηεξνχζε θαζεκεξηλά θαη γηα αξθεηά ρξφληα ηνλ ήιην θαη ηνπο πιαλήηεο, θαη κεηά απφ 

δεθαεηίεο ζπζηεκαηηθήο εξγαζίαο δηέζεηε δεθάδεο ρηιηάδεο παξαηεξήζεσλ πνπ απνηεινχζαλ έλα 

ζπλερέο ζην ρξφλν αξρείν ησλ ζέζεσλ θαη ησλ θηλήζεσλ ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ. Δπηπιένλ, νη 

παξαηεξήζεηο απηέο είραλ γίλεη κε ηειεηνπνηεκέλα γηα ηελ επνρή ηνπο φξγαλα θαη ήηαλ 

αθξηβέζηεξεο απφ φιεο ηηο πξνεγνχκελεο, παξά ην γεγνλφο φηη θαη απηέο είραλ γίλεη κε γπκλφ κάηη, 

αθνχ ην ηειεζθφπην δε ρξεζηκνπνηήζεθε πξηλ απφ ην 1609- 1610. Ο Galileo Galilei θαη ν Johannes 

Kepler, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ν θαζέλαο, κπφξεζαλ λα βξνπλ δηεμφδνπο ζηα αδηέμνδα ηεο 

αξηζηνηειηθήο θπζηθήο, γηαηί αλέδεημαλ ζε πξσηαξρηθφ θαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο κεζνδνινγίαο ηνπο 

ηελ αλάιπζε ζπζηεκαηηθψλ κεηξήζεσλ θαη πνζνηηθψλ παξαηεξήζεσλ ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ, 

είηε επξφθεηην γηα ηελ ειεχζεξε πηψζε ησλ ζσκάησλ είηε γηα ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηψλ. Η 

δηαθνξά κεηαμχ ηνπο είλαη φηη ν Γαιηιαίνο ππήξμε ν ίδηνο κεγάινο ζρεδηαζηήο επθπψλ πεηξακάησλ, 

ελψ ν Κέπιεξ βαζίζηεθε, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπ Tycho Brahe. 

Η γέλλεζε ηεο ζύγρξνλεο Φπζηθήο 
ηνλ Γαιηιαίν απνδίδεηαη ε θαζηέξσζε ηνπ λένπ ηξφπνπ κειέηεο ηεο θχζεο, ην ζπλδπαζκφ, 

δειαδή, ηεο καζεκαηηθήο δηαηχπσζεο θαη ηνπ πεηξακαηηθνχ ειέγρνπ. Με ην έξγν ηνπ 

ζεζκνζεηνχληαη νη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ θαη λα 

θαηαλνεζνχλ ηα θπζηθά θαηλφκελα. Οη θαλφλεο απηνί ππαγνξεχνπλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο θχζεο απφ απηήλ πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Αξραηφηεηα θαη ζην Μεζαίσλα. πλνπηηθά είλαη νη 

εμήο:  

1. Η ιεηηνπξγία ηεο θχζεο δηέπεηαη απφ θπζηθνχο λφκνπο. 

2. Οη λφκνη ηζρχνπλ κε αθξίβεηα φρη ζηε θχζε, φπσο ηελ αληηιακβαλφκαζηε θαζεκεξηλά, αιιά ζε 

κηα ηδεαηή «θχζε» (ρσξίο ηξηβέο θηι.). 

3. Η δηαηχπσζε ησλ λφκσλ θαη ε θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο είλαη δπλαηέο κφλν κε ηε ρξήζε 

ησλ καζεκαηηθψλ.  

4. Δίλαη δπλαηφλ λα αλαπαξαρζεί κηα ιεηηνπξγία ηεο θχζεο ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ (πείξακα), 

ψζηε κειεηεζνχλ νη επηπηψζεηο ησλ λφκσλ πνπ ηε δηέπνπλ. Ο Γαιηιαίνο γελλήζεθε ζηελ Πίδα ην 

1564. Σα πξψηα ηνπ γξάκκαηα ηα έκαζε ζ' έλα κνλαζηήξη θνληά ζηε Φισξεληία. Σν 1581 άξρηζε 

λα ζπνπδάδεη ηαηξηθή ζην Παλεπηζηήκην ηεο Πίδαο ρσξίο πνηέ 

λα νινθιεξψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη ην 1585 έθπγε απφ ην 

παλεπηζηήκην ιφγσ νηθνλνκηθνί δπζθνιηψλ ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ. Γνεηεπκέλνο απφ ηε κειέηε ηνπ Δπθιείδε θαη ηνπ 

Αξρηκήδε, αξρίδεη λα εξγάδεηαη εληαηηθά ζηα καζεκαηηθά. 

Παξέδηδε καζήκαηα ζηελ Αθαδεκία ηεο Φισξεληίαο θαη ε 

κειέηε ηνπ ζρεηηθά κε ηα θέληξα βάξνπο ησλ ζηεξεψλ, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ην 1586, έγηλε αθνξκή λα δηνξηζηεί ηελ επφκελε 

ρξνληά σο ιέθηνξαο ησλ καζεκαηηθψλ ζην παλεπηζηήκην ηεο 

Πίδαο. Σν εηζφδεκά ηνπ απφ ηε ζέζε ηνπ ζηελ Πίδα ήηαλ 

πεληρξφ θαη ην 1592 ππνβάιεη αίηεζε θαη εθιέγεηαη ζηελ έδξα 

ησλ Μαζεκαηηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πάδνπαο, ελφο απφ 
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ηα παιαηφηεξα θαη πην θεκηζκέλα παλεπηζηήκηα ηεο Δπξψπεο. ηε δηάξθεηα ησλ 18 ρξφλσλ πνπ 

κέλεη ζηελ Πάδνπα κειεηά ζπζηεκαηηθά φια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε θαη 

νπζηαζηηθά ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αξηζηνηειηθήο αληίιεςεο γηα ηελ θίλεζε. 

Σν κεγάιν έξγν ηνπ ζπλνπηηθά είλαη: 

1. Ο λόκνο ηεο ειεύζεξεο πηώζεο, πξνβιήκαηα θίλεζεο θαη ε έλλνηα ηεο αδξάλεηαο, 

έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε δηδαζθαιία ηεο Φπζηθήο ζηηο εκέξεο καο, αιιά απνηειεί 

θαη έλλνηα ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, αιιά ίδηα νπζία, απφ 

απηφ ηεο Φπζηθήο. Σν θξίζηκν ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή δηεμαγσγή απηψλ ησλ πεηξακάησλ 

ηεο ειεχζεξεο πηψζεο, κε ηα θεκηζκέλα θεθιηκέλα επίπεδα, ήηαλ ε αθξηβήο κέηξεζε ηνπ 

ρξόλνπ. Ο ίδηνο πεξηέγξαςε ηελ αθξηβή ζχγθξηζε ρξνληθψλ δηαξθεηψλ σο εμήο: «Γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ ρξόλνπ ρξεζηκνπνηήζακε έλα κεγάιν δνρείν κε λεξό, ην νπνίν ηνπνζεηήζακε ζε 

θάπνην ύςνο. Σηνλ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ πξνζαξκόζηεθε έλαο ζσιήλαο κηθξήο δηακέηξνπ από 

ηνλ νπνίν έβγαηλε έλαο ιεπηόο πίδαθαο λεξνύ. Σπιιέγακε ην λεξό πνπ αληηζηνηρνύζε ζε θάζε 

θάζνδν ζε έλα κηθξό θύπειιν ... θαη δπγίδακε ην λεξό ζε κηα δπγαξηά αθξηβείαο. Οη ιόγνη ησλ 

βαξώλ αληηζηνηρνύζαλ ζηνπο ιόγνπο ησλ ρξόλσλ. Καη απηό ήηαλ ηόζν αθξηβέο πνπ παξά ην 

γεγνλόο όηη επαλαιάβακε ην πείξακα πνιιέο θνξέο δελ ππήξμε θακηά αμηνζεκείσηε απόθιηζε 

ζηηο ηηκέο.»  Υξεζηκνπνηψληαο γεσκεηξηθέο κεζφδνπο, θαηέιεμε πσο ζηελ ειεχζεξε πηψζε 

ε απφζηαζε πνπ δηαλχεη έλα ζψκα είλαη αλάινγε πξνο ην ηεηξάγσλν ηνπ ρξφλνπ. Η 

αξηζηνηειηθή άπνςε ε νπνία ίζρπε έσο ηφηε, ήηαλ πσο ε απφζηαζε ζηελ ειεχζεξε πηψζε 

ήηαλ αλάινγε κε ην ρξφλν. Η ηζηνξηθή έξεπλα θαηαιήγεη ζηελ άπνςε φηη θαηάθεξε λα 

απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηεο αδξάλεηαο θαη λα «πιεζηάζεη» ζηε δηαηχπσζε ηεο αξρήο ηεο 

αδξάλεηαο, πνπ έγηλε απφ ην Νεχησλα. 

2. Τν ηειεζθόπην θαη νη λέεο αλαθαιύςεηο. Η λεφηεξε ηζηνξηθή έξεπλα απνδίδεη ζην 

Γαιηιαίν φρη ηελ αλαθάιπςε ηνπ ηειεζθνπίνπ (πνπ έγηλε απφ ηξεηο Οιιαλδνχο ην 1608), 

αιιά ην φηη ήηαλ ν πξψηνο ν νπνίνο ην έζηξεςε ζηνλ νπξαλφ κε ζθνπφ λα θάλεη 

παξαηεξήζεηο, πνπ ζα νδεγνχζαλ ηειηθά ζηελ πιήξε αλαηξνπή ηεο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ 

πνπ θπξηαξρνχζε γηα πνιινχο αηψλεο. Σν Ννέκβξην ηνπ 1609 ν Γαιηιαίνο είρε 

θαηαζθεπάζεη έλα ηειεζθφπην κε 

κεγέζπλζε 20. Αλάκεζα ζηηο 30 

Ννεκβξίνπ θαη ηηο 18 Γεθεκβξίνπ 1609 

παξαηήξεζε κε ην ηειεζθφπην απηφ ηε 

ζειήλε ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο Απφ 

ηηο παξαηεξήζεηο θαηλφηαλ φηη ε 

επηθάλεηα ηεο ζειήλεο δελ ήηαλ ιεία 

θαη ηέιεηα, φπσο πξέζβεπε ε 

αξηζηνηειηθή παξάδνζε, αιιά ππήξραλ 

βνπλά θαη πεδηάδεο. Δμάιινπ, κε ην 

ίδην ηζρπξφ ηειεζθφπην ν Γαιηιαίνο 

παξαηήξεζε πνιιά λέα άζηξα, πνπ 

ήηαλ αδχλαην λα παξαηεξεζνχλ κε 

γπκλφ κάηη. Μάιηζηα, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε ηδηφκνξθε θσηεηλή 

ισξίδα πνπ θαίλεηαη ηα βξάδηα θαη 

νλνκάδεηαη «γαιαμίαο» δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν απφ πνιιά άζηξα, ηα 

νπνία δελ κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε 

κε γπκλφ κάηη. Η επφκελε αλαθάιπςε 

ηνπ απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ ε χπαξμε 

δνξπθφξσλ ηνπ Γία. Οη αλαθαιχςεηο 

απηέο ζπλέβαιαλ ζηε δηαδηθαζία 

απνδνρήο ηνπ θνπεξλίθεηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο απνδείθλπαλ ηελ 
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χπαξμε δνξπθφξσλ θαη ζε άιιν πιαλήηε εθηφο απφ ηε γε. Σελ 1ε Μαξηίνπ 1610 έιαβε ηελ 

άδεηα απφ ηηο αξρέο λα εθδψζεη ην βηβιίν πνπ είρε ζπγγξάςεη. Σν βηβιίν ηνπ «ν 

Αγγειηνθφξνο ησλ άζηξσλ» θπθινθφξεζε ζηηο 19 Μαξηίνπ 1610 ζε 550 αληίηππα, ηα νπνία 

εμαληιήζεθαλ ζρεδφλ ακέζσο. Μεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ, ν Γαιηιαίνο παξαηήξεζε 

ηηο θάζεηο ηεο Αθξνδίηεο (πνπ ζχκθσλα κε ην γεσθεληξηθφ ζχζηεκα δελ έπξεπε λα 

εκθαλίδνληαη). Λίγν αξγφηεξα, παξαηεξψληαο ηνλ Κξφλν (θαη ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε κε ην 

ηειεζθφπην πνπ είρε λα παξαηεξήζεη ηνπο δαθηπιίνπο), δηαηχπσζε ηελ άπνςε πσο ν 

πιαλήηεο απηφο είλαη ηξία άζηξα ζρεδφλ θνιιεκέλα καδί. Παξαηήξεζε, ηέινο, ηηο ειηαθέο 

θειίδεο ζηνλ ήιην θαη απέδσζε ηελ θίλεζή ηνπο ζηελ πεξηζηξνθή ηνπ ήιηνπ γχξσ απφ ηνλ 

άμνλά ηνπ. 

Tν 1611 νη αλαθαιχςεηο ηνπ Γαιηιαίνπ είραλ ηελ ελζνπζηψδε απνδνρή ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ 

αζηξνλφκσλ ηνπ Collegio Romano, ηνπ επίζεκνπ Κνιεγίνπ ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, Δίρε φκσο 

θαη επηθξηηέο, ηφζν κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ, φζν (θπξίσο) ζηνπο θχθινπο ηνπ ηεξαηείνπ θαη ησλ 

θιεξηθψλ. Σελ ίδηα ρξνληά ν Γαιηιαίνο παξαηηήζεθε απφ θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Πάδνπαο θαη δηνξίζηεθε θηιφζνθνο θαη καζεκαηηθφο ζηελ απιή ησλ Μεδίθσλ. ηηο ζπδεηήζεηο θαη 

ζπζθέςεηο πνπ αθνινχζεζαλ κεηαμχ ησλ αξρφλησλ, ηνπ ηεξαηείνπ θαη θηινζφθσλ γηα ηελ 

νξζφηεηα ησλ απφςεσλ ηνπ Γαιηιαίνπ, επηθξάηεζε ε άπνςε φηη νη απφςεηο ηνπ αληηβαίλνπλ ηα 

ζενινγηθά θείκελα θαη ν ίδηνο θαηεγνξήζεθε σο αηξεηηθφο. Τπνζηήξημε ηηο απφςεηο ηνπ, ρσξίο 

ηδηαίηεξν απνηέιεζκα θαη ελψπηνλ ηεο ηεξάο εμέηαζεο, αλαγθάζηεθε ζηελ αξρή λα απνθεξχμεη ην 

ειηνθεληξηθφ ζχζηεκα, αιιά ζπλέρηζε ην έξγν ηνπ κε ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «Δηάινγνη ζρεηηθά κε 

ηα δύν θύξηα ζπζηήκαηα ηνπ θόζκνπ, ην πηνιεκατθό θαη ην θνπεξλίθεην» ην 1632. Απηφ πξνθάιεζε 

λέν θχθιν θαηεγνξηψλ θαη, κεηά απφ θχθινπο θαηαζέζεσλ, ηειηθά δηθάζηεθε απφ ηελ Ιεξά 

Δμέηαζε θαη θαηαδηθάζηεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1633 ζε θπιάθηζε, αιιά ν Πάπαο κεηέηξεςε ηελ 

πνηλή ζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκφ. Σα νθηψ ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ έκελε ζ' έλα κηθξφ θηήκα 

πνπ είρε ζην Arcetri, θνληά ζηε Φισξεληία. Δθεί νινθιήξσζε ην βηβιίν ηνπ «δχν λέεο επηζηήκεο», 

ην νπνίν εθδφζεθε ζηελ Οιιαλδία, αθνχ δελ κπνξνχζε πηα λα δεκνζηεχεη έξγα ηνπ ζηελ Ιηαιία. Σν 

1637 ήηαλ ζρεδφλ ηπθιφο, αιιά ζπλέρηζε κε πάζνο ηελ αιιεινγξαθία ηνπ θαη ππαγφξεπε ζηνπο 

καζεηέο ηνπ V. Viviani θαη Δ. Torricelli ηηο ηειεπηαίεο ζεσξίεο ηνπ γηα ηε κεραληθή. Πέζαλε ζην 

Arcetri ην 1642. ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζήο ηνπ δελ ηνπ επηηξάπεθε πνηέ λα πάεη ζηελ 

εθθιεζία, παξά ηηο επίκνλεο πξνζπάζεηέο ηνπ. 

 

Η αλαθάιπςε ησλ λόκσλ ηεο θίλεζεο ησλ πιαλεηώλ. 
Ο Kepler ήηαλ καζεηήο θαη βνεζφο ηνπ Tycho Brahe, ηνπ εμαηξεηηθνχ απηνχ αζηξνλφκνπ θαη 

παξαηεξεηή, πνπ θαηέγξαθε επί ρξφληα ηηο θηλήζεηο ησλ πιαλεηψλ. Σν 1596 δεκνζηεχηεθε ην 

βηβιίν ηνπ γλσζηφ κε ηνλ ηίηιν Mysterium Cosmographicum 

[Κνζκνγξαθηθφ Μπζηήξην]. Γηα ην ζεκεξηλφ αλαγλψζηε, 

απηφ ην βηβιίν - φπσο θαη φια ηα ππφινηπα βηβιία ηνπ - είλαη 

δχζθνιν θαη εξκεηηθφ, αιιά ε κειέηε ηνπ κπνξεί λα καο 

απνθαιχςεη ηηο λεαληθέο ηδέεο ηνπ ζπγγξαθέα. Απφ ηα 

πξψηα θηφιαο έξγα ηνπ ν Κέπιεξ εμέθξαζε ηελ πίζηε ηνπ 

ζην ειηνθεληξηθφ ζχζηεκα. ' απηφ ην έξγν πξνζπαζεί κέζα 

απφ ηε κειέηε ηεο δνκήο ηνπ ειηνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ηνπ νπνίνπ ηελ νξζφηεηα απνδέρζεθε απφ ηελ αξρή, λα 

αλαθαιχςεη ην κπζηηθφ ηεο «θξπκκέλεο αξκνλίαο», πνπ 

ηειηθά ζα καο απνθαιχςεη θαη ηε ζετθή ζθέςε πνπ ην 

θαηαζθεχαζε. Η θξπκκέλε αξκνλία ησλ θπθιηθψλ ηξνρηψλ 

ησλ πιαλεηψλ δελ επηβεβαηψζεθε φκσο γηα ηηο ηξνρηέο ηνπ 

Δξκή θαη ηνπ Άξε. Έηζη κε ην ζάλαηφ ηνπ Brahe, ην 1601, o 

νπνίνο δελ άθεζε θιεξνλφκνπο, ν Kepler έγηλε θάηνρνο 

φισλ ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ Brahe θαη απνθάζηζε λα ηηο 

αμηνπνηήζεη.  
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To 1609, χζηεξα απφ νθηψ ρξφληα ζπζηεκαηηθήο κειέηεο θαη αλάιπζεο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ 

Brahe, ν Κέπιεξ δεκνζίεπζε ην δεχηεξν βηβιίν ηνπ, πνπ είλαη γλσζηφ σο Astronomia Nova [Νέα 

Αζηξνλνκία], ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη δχν πξψηνη απφ ηνπο ηξεηο λφκνπο ηνπ γηα ηελ θίλεζε 

ησλ πιαλεηψλ. χκθσλα κε ηνλ πξψην λφκν «νη πιαλήηεο θηλνύληαη γύξσ από ηνλ ήιην 

δηαγξάθνληαο ειιεηπηηθέο ηξνρηέο ζηε κία εζηία 

ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ν ήιηνο», ελψ ν δεχηεξνο 

λφκνο αλαθέξεη φηη «ε επζεία γξακκή πνπ ζπλδέεη 

ηνλ πιαλήηε κε ηνλ ήιην (επηβαηηθή αθηίλα) 

δηαγξάθεη ίζα εκβαδά ζε ίζα δηαζηήκαηα 

ρξόλνπ". Η ρξήζε ηνπ ηειεζθνπίνπ γχξσ ζηα 1610 

θαη νη κειέηεο ηνπ Γαιηιαίνπ γηα ηνπο δνξπθφξνπο 

ηνπ Γία έδσζε λέα ψζεζε ζηηο κειέηεο ηνπ. 

Δγθαηέιεηςε ηελ Πξάγα, γηαηί κεηά ηελ εθζξφληζε 

ηνπ απηνθξάηνξα δελ πιεξσλφηαλ θαη 

εγθαηαζηάζεθε ζην Linz ηεο Απζηξίαο. Δθεί άξρηζε 

ηε ζπγγξαθή ηνπ ηειεπηαίνπ κεγάινπ βηβιίνπζ ηνπ 

De Harmonice Mundi [Πεξί ηεο Αξκνλίαο ηνπ 

Κφζκνπ]. Μειεηψληαο ηηο ηαρχηεηεο ησλ πιαλεηψλ 

ζε ζρέζε κε ηηο απνζηάζεηο ηνπ απφ ηνλ ήιην 

θαηέιεμε ζηε δηαηχπσζε ηνπ ηξίηνπ λφκνπ: «ηα 

ηεηξάγσλα ησλ πεξηόδσλ ησλ πιαλεηώλ ήηαλ 

αλάινγα πξνο ηνπο θύβνπο ησλ κέζσλ 

απνζηάζεσλ». Γηα ηηο αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηηο 

θηλήζεηο ησλ πιαλεηψλ γχξσ απφ ηνλ ήιην ζεψξεζε 

ππεχζπλε ηελ  «effluvium magneticum» (καγλεηηθή 

απνξξνή), πνπ μερπλφηαλ αθηηληθά απφ ηνλ ήιην θαη 

πεξηζηξεθφηαλ καδί κε εθείλνλ επελεξγψληαο 

εθαπηνκεληθά ζηνπο πιαλήηεο. Η ειιεηπηηθή ηξνρηά ησλ πιαλεηψλ νθεηιφηαλ ζηηο καγλεηηθέο 

ηδηφηεηεο ηνπ ήιηνπ θαη ησλ πιαλεηψλ, πνπ είραλ σο απνηέιεζκα ζε άιιεο ζέζεηο ν ήιηνο λα ηνπο 

έιθεη θαη ζε άιιεο ηνπο απσζεί. O Newton κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα ζεκειίσζε ηε λέα Οπξάληα 

Μεραληθή, δηνξζψλνληαο απηέο ηηο απφςεηο ηνπ Kepler γηα ηηο αηηίεο θίλεζεο ησλ πιαλεηψλ. 

H πίζηε ηνπ Kepler ζηελ θξπκκέλε αξκνλία ηεο Φχζεο, πνπ εθπνξεπφηαλ απφ ηηο επηθξαηνχζεο 

ζενινγηθέο αληηιήςεηο θαη ε ζθιεξή επηζηεκνληθή ηνπ εξγαζία νδήγεζαλ ζε λέεο ηεθκεξησκέλεο 

απφςεηο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ πιαλεηψλ θαη ζπγθιφληζαλ ηα ζεκέιηα ηεο παιαηάο θηινζνθίαο, 

ζέηνληαο ηα ζεκέιηα ηεο επηζηήκεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ.  

 

H Νεπηώλεηα ζύλζεζε: Η νινθιήξσζε ηεο εηθόλαο ελόο λένπ ζύκπαληνο. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 17

νπ
 αηψλα εκθαλίζηεθε κηα λέα αληίιεςε γηα ηελ εηθφλα 

ηνπ θφζκνπ γλσζηή σο «κεραλνθξαηία». χκθσλα κ’ απηή «πξέπεη λα 

ππάξρεη κεραληθή εμήγεζε γηα θάζε θπζηθφ θαηλφκελν». Κχξηνο 

εθθξαζηήο ν Rene Descartes (1596-1650), Γάιινο καζεκαηηθφο θαη 

θηιφζνθνο, ν νπνίνο θαη δηαηχπσζε ηηο βαζηθέο ζέζεηο ηεο κε 

θηινζνθηθή απζηεξφηεηα. Ο Descartes παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο κεραλνθξαηηθήο άπνςεο ηνπ ζηηο πξαγκαηείεο ηνπ 

Γηνπηξηθή (1637), Μεηεσξνινγία (1637) θαη ζηηο Αξρέο ηεο 

Φηινζνθίαο (1644). Πξνζπάζεζε λα αλνηθνδνκήζεη ην ζχκπαλ κέζα 

απφ κηα ζπλνιηθή ζεσξία γηα ηνλ θφζκν κε κφλα πιηθά ηελ χιε θαη ηελ 

θίλεζε. Σν έξγν θαη ε επίδξαζε ηνπ Descartes είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα 

ζηε κειέηε ηεο εμέιημεο ησλ επηζηεκνληθψλ ηδεψλ. Μέζα απφ ην έξγν 

ηνπ πξνβιήζεθε ε αλάγθε κηαο πξνζέγγηζεο ηεο θχζεο, πνπ ζα έπξεπε 

λα βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε κεραληθέο δπλάκεηο θαη ζε κηα 
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κεζνδνινγία πνπ ζα απέθιεηε ηελ πξνζθπγή ζε «ππεξθπζηθέο» δπλάκεηο ή ππεξθπζηθά αίηηα. Ο 

Descartes, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο πξνεγνχκελνπο θπζηθνχο θηινζφθνπο, ηδηαίηεξα κε ηνλ 

Κέπιεξ, ζεσξνχζε φηη ν Θεφο δε ζπκβνιίδεηαη απφ ηα πξάγκαηα πνπ δεκηνχξγεζε. Γελ ππάξρεη 

αλαινγία αλάκεζα ζηνλ Θεφ θαη ηνλ θφζκν, δελ ππάξρνπλ εηθφλεο θαη ίρλε ηνπ Θενχ ζηνλ θφζκν, 

κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ ςπρή καο. Ο Descartes δεκηνχξγεζε ηνλ πξψην απζηεξά νκνηφκνξθν 

καζεκαηηθφ-γεσκεηξηθφ θφζκν ηεο λεφηεξεο επηζηήκεο. Έλαλ θφζκν πνπ πεξηείρε κφλν χιε θαη 

θίλεζε, ή, αθνχ ζε ηειεπηαία αλάιπζε ε χιε ήηαλ ηαπηφζεκε κε ηελ έθηαζε, πεξηείρε κφλν έθηαζε 

θαη θίλεζε. Μεηαμχ άιισλ δηεηχπσζε θαη ηελ αξρή ηεο αδξάλεηαο, ζηε ζχγρξνλε ζρεδφλ κνξθή 

ηνπ. 

 

Η εηθφλα γηα ην θεληξηθφ πξφβιεκα ηεο αηηίαο γηα ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηψλ ζε ειιεηπηηθέο ηξνρηέο 

γχξσ απφ ηνλ ήιην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 17νπ αηψλα ήηαλ ζπγθερπκέλε. Ο 

Κνπέξληθνο ζην «De Revolutionibus» είρε αλαγγείιεη θάπνηεο γεληθέο κεηαθπζηθέο-αμησκαηηθέο 

αξρέο. Ο Γαιηιαίνο δελ είρε αζρνιεζεί κε ηηο αηηίεο κεηαβνιήο ηεο ηαρχηεηαο ησλ ζσκάησλ, 

κεηαβνιέο πνπ ν Kepler ρξεζηκνπνίεζε γηα ηε δηαηχπσζε ηνπ ηξίηνπ λφκνπ θίλεζεο ησλ 

πιαλεηψλ. Οη  Huygens, ν Descartes θαη Gassendi είραλ ήδε νπζηαζηηθέο ζπλεηζθνξέο επί 

πξνβιεκάησλ θίλεζεο, θαλείο φκσο δελ είρε θαηαθέξεη λα ζπλδέζεη θηλήζεηο θαη δπλάκεηο ζε κηα 

εληαία θαη ζπλεθηηθή ζεσξία, ηθαλή λα εξκελεχζεη ηηο ηξνρηαθέο θηλήζεηο. Ο Άγγινο θπζηθφο 

Robert Hooke θαίλεηαη φηη ήηαλ ν πξψηνο πνπ κε βεβαηφηεηα εμέθξαζε ηελ αληίιεςε φηη ε 

ηξνρηαθή θίλεζε δεκηνπξγείηαη απφ κηα θεληξηθή δχλακε. Μάιηζηα ην 1679 ππέδεημε έλα λφκν 

αληίζηξνθσλ ηεηξαγψλσλ ρσξίο φκσο πνηέ λα κπνξέζεη λα ηνλ απνδείμεη πξαγκαηηθά. Καη ν 

Edmund Halley (Έληκνπλη Υάιευ. 1656-1742) θαηέιεμε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1684 ζην ίδην 

ζπκπέξαζκα, φηη δειαδή πξέπεη λα ππάξρεη κηα δχλακε πνπ δξα ζηνπο πιαλήηεο αληηζηξφθσο 

αλάινγα πξνο ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο, αιιά δελ θαηάθεξε λα ζπλαγάγεη απφ ηελ ππφζεζε 

απηή ηελ παξαηεξνχκελε ηξνρηά ησλ πιαλεηψλ. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1684 ν Halley επηζθέθζεθε ην 

Νεχησλα ζην Cambridge. Η επίζθεςε ηνπ Halley ζηάζεθε ε αθνξκή γηα λα μαλαξρίζεη ν Νεχησλ 

ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ. Σξία ρξφληα αξγφηεξα, ην 1687, ζα έβιεπε ην 

θσο ην κλεκεηψδεο έξγν ηνπ Philosophiae naturalis principia mathematica [Οη καζεκαηηθέο αξρέο 

ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο], κε ην νπνίν νινθιεξψζεθε ε έληαμε ησλ γήηλσλ θαη νπξάλησλ θηλήζεσλ 

θαη δπλάκεσλ ζε κηα εληαία θαη ζπλεπή γεληθή ζεσξία. Σν έξγν απηφ απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπαλάζηαζεο ηνπ 17νπ αηψλα. 

 

Ο Sir Isaac Newton (Νεχησλ, 1643-1729) ππήξμε ε 

θνξπθαία επηζηεκνληθή θπζηνγλσκία ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπαλάζηαζεο. Οη θπξηφηεξεο 

ζεσξεηηθέο ζπλεηζθνξέο ηνπ αθνξνχλ ηα 

καζεκαηηθά, ηελ νπηηθή θαη ηε δπλακηθή. Όκσο 

ππήξμε θαη κεγάινο πεηξακαηηθφο θαη θαηαζθεπαζηήο 

εμαηξεηηθά επθπψλ ζπζθεπψλ, νξγάλσλ θαη 

ζεκαληηθψλ πεηξακαηηθψλ δηαηάμεσλ. 

 ηα καζεκαηηθά ε θχξηα ζπλεηζθνξά ηνπ 

ήηαλ ε δηαηχπσζε - παξάιιεια κε ηνλ 

Gottfried Wilhelm Leibniz (Λάηκπληηο, 1646 – 

1716) ηνπ απεηξνζηηθνχ ινγηζκνχ.  

 ηελ νπηηθή νη εξγαζίεο ηνπ Νεχησλα 

ππήξμαλ ζεκαληηθέο θαη νπζηαζηηθέο. Βαζηδφκελνο 

θαη ζε κηα ζεηξά πεηξακάησλ, αλέπηπμε ηελ 

επαλαζηαηηθή γηα ηελ επνρή αληίιεςε φηη ην ιεπθφ θσο δελ είλαη κηα απιή νκνγελήο νληφηεηα, 

φπσο πίζηεπαλ νη θπζηθνί θηιφζνθνη απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Αξηζηνηέιε αιιά ζχλζεζε πνιιψλ 

ρξσκάησλ. πλάληεζε ζθνδξέο αληηδξάζεηο γηα ηηο αληηιήςεηο απηέο, θπξίσο απφ ηνλ νκνεζλή ηνπ 

Robert Hooke θαη ζηελ αξρή απνγνεηεχηεθε. Σειηθά δεκνζίεπζε ην έξγν ηνπ γηα ην θσο ην 1704, 

κεηά ην ζάλαην ηνπ Hooke. 
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To θπξηόηεξν έξγν ηνπ Νεύησλα: Οη καζεκαηηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο. 

 

Οη καζεκαηηθέο αξρέο ηεο θπζηθήο θηινζνθίαο, φπσο είλαη γλσζηφ ην έξγν απηφ, εμαζθάιηζε ζην 

Νεχησλα κηα απφ ηηο θνξπθαίεο ζέζεηο ζηελ ηζηνξία ηεο επηζηήκεο. Πεξηιακβάλεη κηα εηζαγσγή 

θαη ηξία κεγάια βηβιία ή 

κέξε. Γίλεη έκθαζε ζηνλ 

πνζνηηθφ γεσκεηξηθφ 

ραξαθηήξα θαη ηελ 

απζηεξά ινγηθή ζπλέπεηα 

ηνπ θεηκέλνπ, φπσο ν 

Δπθιείδεο ζηα 

«ηνηρεία». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ηελ εηζαγσγή δίλνληαη νη νξηζκνί ησλ ελλνηψλ θαη ηα αμηψκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, 

θαη ζπλερίδεη κε πξνηάζεηο, ζεσξήκαηα, πξνβιήκαηα, ιήκκαηα, πνξίζκαηα θαη ζρφιηα. Οη 

έλλνηεο ηεο κάδαο, ηεο νξκήο, ηεο αδξάλεηαο θαη ηεο δχλακεο, πνπ νξίδνληαη ζηελ αξρή, δελ 

ήηαλ άγλσζηεο ζηνπο θπζηθνχο ηνπ 17νπ αηψλα, αιιά δίλνληαη κε καζεκαηηθφ ηξφπν απφ ην 

Νεχησλα, ψζηε λα κπνξεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη πνζνηηθά ζε φζα ζα πξαγκαηεπζεί. ηε 

ζπλέρεηα δίλνληαο ηνπο νξηζκνχο ηνπ απφιπηνπ θαη ηνπ ζρεηηθνχ ρξφλνπ θαη ηνπ απφιπηνπ 

θαη ζρεηηθνχ ρψξνπ θαη αθνινπζεί κηα αλάιπζε ηεο θχζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. 

Ακέζσο κεηά παξνπζηάδεη ηξία «αμηψκαηα ή λφκνπο ηεο θίλεζεο». Ο πξψηνο λφκνο, «θάζε 

ζώκα δηαηεξεί ηελ θαηάζηαζε ηεο αθηλεζίαο ή ηεο νκαιήο επζύγξακκεο θίλεζεο 

κέρξηο όηνπ ππνρξεσζεί λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε απηή από δπλάκεηο πνπ 

εθαξκόδνληαη επάλσ ηνπ», δηαηππψλεη ηελ αξρή ηεο αδξάλεηαο κε ηε κνξθή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα, («θάζε ζψκα» ζεκαίλεη ζ' απηή ηελ πεξίπησζε νπνηνδήπνηε 

ζψκα ζηε γε ή ζηνλ νπξαλφ). Ο δεχηεξνο λφκνο, «ε κεηαβνιή ηεο θίλεζεο είλαη αλάινγε 

πξνο ηελ θηλεηήξηα δύλακε πνπ εθαξκόδεηαη, θαη γίλεηαη θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο 

επζείαο θαηά ηελ νπνία εθαξκόδεηαη ε δύλακε», κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαηππψζεθε ζηα 

Principia απνηειεί ηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ Νεχησλα ζην ρψξν ηεο θπζηθήο, αθνχ εηζάγεη 

δχν λέα θαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία: ηελ έλλνηα-νξηζκφ ηεο δχλακεο, σο κέηξνπ κεηαβνιήο ηεο 

θίλεζεο, θαη ηνλ νξηζκφ ηεο κάδαο, σο θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ην βάξνο. Ο ηξίηνο λφκνο, «ζε 

θάζε δξάζε ππάξρεη κηα ίζε θαη αληίζεηε αληίδξαζε», γλσζηφο θαη σο αξρή ηεο δξάζεο 

θαη ηεο αληίδξαζεο, είλαη επίζεο ηδέα ηνπ Νεχησλα, αιιά κπνξεί λα ζεσξεζεί σο επέθηαζε 

ζηνλ θιάδν ηεο κεραληθήο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Christiaan Huygens (1629-1695) γηα ηηο 

κεηαβνιέο ηεο θίλεζεο θαηά ηελ θξνχζε. Η εηζαγσγή νινθιεξψλεηαη κε ηε ζπζηεκαηηθή 

παξνπζίαζε δηάθνξσλ γεληθψλ πξνβιεκάησλ ηεο θίλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

λφκνπ ηεο δηαηήξεζεο ηεο νξκήο. 

 Σν πξψην βηβιίν είλαη κηα πξαγκαηεία γηα ηε κεραληθή, θαη αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηξηψλ λφκσλ-αμησκάησλ ηεο θίλεζεο ζε ζεκεηαθέο κάδεο θαη ηδηαίηεξα ζε 

ζεκεηαθέο κάδεο πνπ θηλνχληαη ζε ηξνρηά γχξσ απφ θέληξα έιμεο. ηελ νπζία, ζην πξψην 
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βηβιίν ν Νεχησλ πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο, γηα λα πεξηιεθζεί ε ηξνρηαθή θίλεζε ζε έλα 

εληαίν ζχζηεκα κεραληθήο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηφζν ηα γήηλα, φζν θαη ηα νπξάληα 

θαηλφκελα. Γηα ην ζθνπφ απηφ εηζάγεη ηνλ φξν «θεληξνκφινο δχλακε», γηα λα ηνλίζεη ηελ 

αληίζεζε πξνο ηε «θπγφθεληξε δχλακε» ηνπ Huygens. ηε ζπλέρεηα απνδεηθλχεη κε ηε 

κνξθή ζεσξεκάησλ φηη νη ηξεηο λφκνη ηνπ Κέπιεξ γηα ηελ θίλεζε ησλ πιαλεηψλ κπνξνχλ 

λα εμαρζνχλ απφ ηε Γπλακηθή κε ηε ρξήζε ησλ ηξηψλ αμησκάησλ ηεο θίλεζεο. Παξάιιεια 

εξκελεχεη ηηο ηξνρηέο θίλεζεο ησλ θνκεηψλ. Δίρε παξάιιεια απνδείμεη φηη κηα ειθηηθή 

δχλακε πνπ κεηαβάιιεηαη αληίζηξνθα πξνο ην ηεηξάγσλν ηεο απφζηαζεο δεκηνπξγεί κηα 

θίλεζε, φπσο είλαη ε θίλεζε ησλ πιαλεηψλ θαη, αληηζηξφθσο, φηη κηα θίλεζε φπσο ε θίλεζε 

ησλ πιαλεηψλ πξνυπνζέηεη απαξαηηήησο ηελ χπαξμε κηαο ηέηνηαο δχλακεο.  

 Σν δεχηεξν βηβιίν ησλ Principia αζρνιείηαη ζπζηεκαηηθά κε θηλήζεηο ξεπζηψλ θαη κε 

ζψκαηα πνπ θηλνχληαη κε ηελ παξνπζία αληίζηαζεο κέζα ζε απηά ηα ξεπζηά. θνπφο ηνπ 

είλαη φρη κφλν λα απνδείμεη φηη ε πιαλεηηθή θίλεζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηνπο ηξεηο 

λφκνπο ηεο θίλεζεο, αιιά λα απνδείμεη κε καζεκαηηθφ ηξφπν φηη ε θαξηεζηαλή εξκελεία 

ησλ ζηξνβίισλ αδπλαηεί λα θάλεη ην ίδην. Έηζη, ελψ ζην πξψην βηβιίν βαζίδεηαη ελ πνιινίο 

ζε πξνεγνχκελα επηηεχγκαηα ηνπ Γαιηιαίνπ, ηνπ Descartes θαη ηνπ Huygens, ζην δεχηεξν 

βηβιίν επηρεηξεί λα αλαπηχμεη κηα καζεκαηηθή ζεσξία γηα ηε δπλακηθή ησλ ξεπζηψλ. Σέινο, 

βξίζθεη ηελ επθαηξία λα δηαπηζηψζεη φηη ε επζηάζεηα ηεο ηξνρηάο ησλ πιαλεηψλ πείζεη φηη 

απηνί θηλνχληαη ζην θελφ. 

 ην ηξίην βηβιίν, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Σν ζχζηεκα ηνπ Κφζκνπ», ν Νεχησλ θηάλεη ζηνλ 

ηειηθφ ζθνπφ ηνπ, πνπ ήηαλ ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο δπλακηθήο ηνπ ζην πιαλεηηθφ 

ζχζηεκα. θνπφο ηνπ ήηαλ λα απνδείμεη φηη νη δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ 

πιαλεηψλ είλαη ηεο ίδηαο θχζεο κε ηε γήηλε βαξχηεηα θαη φηη νη δπλάκεηο απηέο δξνπλ ζε 

νιφθιεξν ην ζχκπαλ (απηφ γίλεηαη ελ κέξεη θαη ζην πξψην βηβιίν). Ξεπεξλά ην εκπφδην ηεο 

κηθξήο απφζηαζεο γεο – κήινπ θαη ηεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ – απνζηάζεσλ γεο – ζειήλεο 

κε ηελ εηζαγσγή ζην πξψην βηβιίν ηεο έλλνηαο ζεκεηαθή κάδα θαη ηειηθά δηαηππψλεη ην 

λόκν παγθόζκηαο έιμεο: «ππάξρεη κηα δύλακε βαξύηεηαο, ηελ νπνία δηαζέηνπλ όια ηα 

ζώκαηα, αλάινγε πξνο ηηο δηάθνξεο πνζόηεηεο ύιεο πνπ πεξηέρνπλ». Γεληθεχνληαο 

ηζρπξίδεηαη φηη: «Η νηθνλνκία ηεο θύζεο απαηηεί από εκάο λα απνδώζνπκε ζηε 

βαξύηεηα ηε δύλακε πνπ δξα ζηνπο πιαλήηεο» θαη  «ε βαξύηεηα δξα ζε όια ηα 

ζώκαηα ηνπ ζύκπαληνο». 

Σα Principia έγηλαλ δεθηά κε κεγάιεο αληηδξάζεηο, κε θχξηνπο εθθξαζηέο ηνπο Huygens θαη 

Leibniz, πνπ πνιέκεζαλ ζθιεξά ην έξγν, θπξίσο γηα ηε βαξχηεηα θαη ηελ χπαξμε ηνπ θελνχ. ηε 

δεχηεξε έθδνζε ησλ Principia (1713) ν Νεχησλ πξφζζεζε έλα «Γεληθφ ρφιην», πνπ αλαθέξεηαη ζε 

κεζνδνινγηθά δεηήκαηα. ηελ πξνηειεπηαία παξάγξαθν αλαθέξεη: «Αιιά σο ηψξα δελ θαηφξζσζα 

λα αλαθαιχςσ απφ ηα θαηλφκελα ηελ αηηία απηψλ ησλ ηδηνηήησλ ηεο βαξχηεηαο θαη δελ επηλνψ 

ππνζέζεηο (hypotheses non fingo). Γηαηί νηηδήπνηε δε ζπλάγεηαη απφ θαηλφκελα πξέπεη λα 

νλνκάδεηαη ππφζεζε θαη νη ππνζέζεηο είηε κεηαθπζηθέο είηε θπζηθέο είηε αλαθέξνληαη ζε 

απνθξπθηζηηθέο ηδηφηεηεο είηε ζε κεραληθέο, δελ έρνπλ ζέζε ζηελ πεηξακαηηθή θηινζνθία». 

Άιινη ζεκαληηθνί θπζηθνί θηιόζνθνη – επηζηήκνλεο ησλ 16
νπ

 – 17
νπ

 αηώλα. 

William Gilbert, (1544 – 1603), επίζεο γλσζηφο σο Gilberd. Ήηαλ Άγγινο θπζηθφο θηιφζνθνο θαη 

θπζηθφο. Απέξξηςε ηελ επηθξαηνχζα κέρξη ηφηε Αξηζηνηειηθή ζεσξία γηα ηε θχζε. Δίλαη θπξίσο 

γλσζηφο γηα ην βηβιίν ηνπ «De Magnete» (1600) θαη ζεσξείηαη σο ν παηέξαο ηνπ ειεθηξηζκνχ, ηνπ 

καγλεηηζκνχ θαη  ηεο ειεθηξνινγηθήο κεραληθήο. Δθεχξε ην ειεθηξνζθφπην θαη απνθάιεζε ηηο 

δπλάκεηο κεηαμχ θνξηηζκέλσλ ζσκάησλ «ειεθηξηθέο», ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα αξραία Διιεληθά 

θείκελα. 

Willebrord Snellius
 
(1580 – 1626). Ήηαλ Οιιαλδφο Αζηξνλφκνο θαη Μαζεκαηηθφο, πνπ έδεζε 

ζηελ πφιε  Leyden θαη έκεηλε γλσζηφο σο Snell. Γηεηχπσζε καζεκαηηθά ην λφκν ηεο δηάζιαζεο 
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ηνπ θσηφο ην 1621 (αλ θαη κε ηε κνξθή πηλάθσλ θαη φρη ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο ήηαλ γλσζηφο 

απφ ηνπο Πηνιεκαίνπο), σο ζηαζεξφ ιφγν ησλ εκηηφλσλ ησλ γσληψλ πξφζπησζεο θαη δηάζιαζεο, 

ιφγνο πνπ αξγφηεξα νλνκάζηεθε δείθηεο δηάζιαζεο ηνπ νπηηθνχ κέζνπ ζην νπνίν δηαδίδεηαη ην 

θσο.  

Otto von Guericke (1602-1686). Γεξκαλφο θπζηθφο γλσζηφο γηα ηελ εθεχξεζε ηνπ ηεο αληιίαο 

θελνχ, δηεξεχλεζε επίζεο ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αέξα θαη ηεο αηκφζθαηξαο. Θεσξείηαη επίζεο ν πξψηνο 

πνπ θαηαζθεχαζε ειεθηξνζηαηηθή κεραλή, πνπ κε ηξηβή εκθάληδε αληίζεηα ειεθηξηθά θνξηία ζηηο 

απνιήμεηο ηνπ. Άζθεζε επίζεο πνιηηηθή, σο εθιεγκέλνο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ 

Μαγδεκβνχξγνπ. 

 

Evangelista Torricelli, (1608 - 1647). Ιηαιφο θπζηθφο θαη καζεκαηηθφο, πνπ έγηλε πεξηζζφηεξνο 

γλσζηφο γηα ηελ εθεχξεζε ηνπ πδξαξγπξηθνχ βαξφκεηξνπ θαη ηελ πξψηε κέηξεζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο πίεζεο. Η κνλάδα Tor νθείιεη ηελ νλνκαζία ηεο, «ηηκήο έλεθελ», ζ΄ απηφλ. 

 

Blaise Pascal, (1623 - 1662). Γάιινο καζεκαηηθφο, θπζηθφο, ζπγγξαθέαο θαη θηιφζνθνο. 

Δξγάζηεθε γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο αξηζκνκεραλήο πνπ κπνξνχζε λα θάλεη πξφζζεζε θαη 

αθαίξεζε πνπ νλνκάζηεθε «Παζθαιίλα». Παξφιε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ, δελ πέηπρε σο 

επηρεηξεκαηίαο αξηζκνκεραλψλ: ε κεραλή ηνπ δελ έθαλε κεγάιεο πσιήζεηο θαη, ηειηθά, ζηακάηεζε 

λα παξάγεηαη. Σν 1647 αλαθάιπςε ηελ Αξρή ηνπ Παζθάι θαη ηε ρξήζε ηνχ βαξνκέηξνπ γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ πςνκέηξνπ. Με ηελ εξγαζία ηνπ «Traité du triangle arithmétique», πνπ δεκνζηεχηεθε 

ην 1654, έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε πλδπαζηηθή θαη ην Λνγηζκφ ησλ Πηζαλνηήησλ. Δπίζεο κηα απφ 

ηηο πην γλσζηέο καζεκαηηθέο κειέηεο ηνπ είλαη απηφ πνπ νλνκάδνπκε "ηξίγσλν ηνπ Παζθάι"  

ή απινχζηεξα "αξηζκεηηθφ ηξίγσλν". 

 

Robert William Boyle (1627 – 1691). Ήηαλ Ιξιαλδφο θπζηθφο θηιφζνθνο, ρεκηθφο, θπζηθφο θαη 

εθεπξέηεο. Θεσξείηαη σο ν πξψηνο ζχγρξνλνο Υεκηθφο θαη ηδξπηήο ηεο ζχγρξνλεο Υεκείαο, 

πξσηνπφξνο ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. Δίλαη θπξίσο γλσζηφο γηα ηνλ νκψλπκν λφκν, πνπ 

πεξηγξάθεη ηελ αληηζηξφθσο αλάινγε ζρέζε κεηαμχ ηεο πίεζεο θαη ηνπ φγθνπ ζπγθεθξηκέλεο 

πνζφηεηαο αεξίνπ ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία. Σν πην ζεκαληηθφ βηβιίν ηνπ έρεη ηίηιν «The skeptical 

Chymist», ζην νπνίν δηαηππψλεηαη θαη ε έλλνηα «ρεκηθφ ζηνηρείν», ζηα νπνία δηαζπψληαη νη 

ρεκηθέο ελψζεηο. 

 

Robert Hooke, (1635 - 1703). ήηαλ Άγγινο θπζηθφο θαη αξρηηέθηνλαο, ν νπνίνο δηαδξακάηηζε πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηζηεκνληθή επαλάζηαζε ηφζν κε ην πεηξακαηηθφ φζν θαη κε ην ζεσξεηηθφ 

έξγν ηνπ.Έγηλε θπξίσο γλσζηφο γηα ηνλ λφκν ηεο ειαζηηθφηεηαο πνπ θέξεη ην φλνκά ηνπ (λφκνο ηνπ 

Υνπθ) θαη γηα ην βηβιίν ηνπ «Μηθξνγξαθία» πνπ εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν θχηηαξν. Σελ 

πεξίνδν πνπ ζπνχδαδε ζηελ Ομθφξδε εξγάζηεθε σο βνεζφο ηνπ 

Ρφκπεξη Μπφηι γηα ηνλ νπνίν κάιηζηα θαηαζθεχαζε θαη κία 

αληιία θελνχ ηελ νπνία ρξεζηκνπνίεζε ν Μπφηι γηα ηα πεηξάκαηά 

ηνπ πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηελ δηαηχπσζε ηνπ πξψηνπ λφκνπ ησλ 

αεξίσλ. Παξαηεξψληαο ηα απνιηζψκαηα έγηλε απφ ηνπο πξψηνπο 

πνπ ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα ηεο εμέιημεο. Ο Υνπθ κειέηεζε επίζεο ην 

θαηλφκελν ηεο δηάζιαζεο, απφ ην νπνίν ζπκπέξαλε πσο ην θσο 

έρεη θπκαηηθή θχζε. Δπίζεο ν Υνπθ θαηέιεμε ζηνλ λφκν ηεο 

παγθφζκηαο έιμεο ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηνλ Νεχησλα, δείρλνληαο 

πσο απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Κέπιεξ πξνθχπηεη απηφο ν λφκνο. Ο 

Νεχησλ φκσο απέδεημε πσο νη λφκνη ηνπ Κέπιεξ πξνθχπηνπλ απφ 

ηνλ γεληθφηεξν λφκν ηεο παγθφζκηαο έιμεο. Ήηαλ επίζεο 

ζεκαληηθφο αξρηηέθηνλαο θαη εξγάζηεθε ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ 

Λνλδίλνπ κεηά ηελ κεγάιε ππξθαγηά ηνπ 1666. Δπίζεο ππήξμε πξσηνπφξνο ζηελ έξεπλα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ραξηψλ εμειίζζνληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 
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Christiaan Huygens, (1629 –1695), Οιιαλδφο καζεκαηηθφο θαη αζηξνλφκνο. πλέβαιε ζεκαληηθά 

ζηελ επηζηεκνληθή επαλάζηαζε ηνπ 17νπ αηψλα. πνχδαζε Ννκηθή θαη Μαζεκαηηθά ζην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Λέηληελ θαη ην Κνιιέγην ηεο Οξάγγεο. Αζρνιήζεθε κε ηηο θσληθέο ηνκέο, 

γξήγνξα φκσο ζηξάθεθε ζηελ Αζηξνλνκία. Με ηειεζθφπηα δηθήο ηνπ θαηαζθεπήο αλαθάιπςε ηνλ 

κεγαιχηεξν δνξπθφξν ηνπ Κξφλνπ, ηνλ Σηηάλα ην 1655. Σελ επφκελε ρξνληά ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

πξφηεηλε φηη νη δαθηχιηνη ηνπ Κξφλνπ δελ ήηαλ ζπκπαγείο αιιά 

απνηεινχληαλ απφ πνιιά ζσκαηίδηα, φπσο θαη ν πξψηνο πνπ 

εμήγεζε ην γεγνλφο φηη νη δαθηχιηνη έκνηαδαλ λα 

«εμαθαλίδνληαη» θαηά πεξηφδνπο. Δπίζεο, αλαθάιπςε κεξηθά 

δηπιά άζηξα θαη αλέιπζε ην Νεθέισκα ηνπ Ωξίσλα ζε 

μερσξηζηά άζηξα. Παξάιιεια άξρηζε λα δνπιεχεη πάλσ ζηελ 

θαηαζθεπή ξνινγηψλ αθξηβείαο, θαηαξρήλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

αζηξνλνκίαο θαη αξγφηεξα ηεο λαπζηπινΐαο. Δθεχξε θαη 

παηεληάξηζε ην ξνιφη κε εθθξεκέο ην 1656. Η θαηαζθεπή 

ξνινγηψλ ηνλ απαζρφιεζε σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ· δηθή ηνπ 

εθεχξεζε είλαη θαη ην ξνιφη ηζέπεο. Έγηλε κέινο ηεο Βξεηαληθήο 

Βαζηιηθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο ην 1663 (κηα απ' ηηο 

κεγαιχηεξεο δηαθξίζεηο γηα ηνπο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο) θαη ην 

1666 κεηαθφκηζε ζην Παξίζη σο κέινο ηεο Γαιιηθήο Βαζηιηθήο 

Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ. Δθεί ζπλέρηζε ηηο αζηξνλνκηθέο 

παξαηεξήζεηο, ελψ αζρνιήζεθε κε ηε θπγφθεληξν δχλακε θαη κε 

πξνβιήκαηα θξνχζεσλ. Η εξγαζία ηνπ πάλσ ζην λφκν ηεο 

θπγφθεληξεο δχλακεο άλνημε ην δξφκν γηα ηε δηαηχπσζε ηνπ 

λφκνπ ηνπ αληίζηξνθνπ ηεηξαγψλνπ γηα ηε βαξχηεηα. Αζρνιήζεθε επίζεο κε ηελ Αθνπζηηθή θαη 

ηε θχζε ηνπ θελνχ, ηελ θπκαηηθή θχζε ηνπ θσηφο. Θεσξήζεθε σο αηξεηηθφο γηα ηηο απφςεηο ηνπ, 

ηεο χπαξμεο δσήο παληνχ ζην ζχκπαλ, παξφκνηαο κε απηή ζηε γε. 

Daniel Gabriel Fahrenheit (1686 –1736). Γεξκαλφο θπζηθφο, κεραληθφο θαη θαηαζθεπαζηήο 

θπζεηνχ γπαιηνχ, είλαη θαιχηεξα γλσζηφο ηελ νκψλπκε θιίκαθα κέηξεζεο ζεξκνθξαζηψλ.  

 

Επίινγνο 
Η επηζηεκνληθή επαλάζηαζε επαλαζεκειίσζε ηελ εηθφλα ηνπ θφζκνπ κε ηελ εηζαγσγή ησλ 

καζεκαηηθψλ ζηηο κειέηεο, ηηο παξαηεξήζεηο, ηηο έλλνηεο, ηνπο λφκνπο. Σαπηφρξνλα, φπσο είπε  ν 

Νεχησλαο «Η θχζε ήηαλ θάηη δεδνκέλν θαη σο ηέηνην ζα έπξεπε λα ηε κειεηάκε», εληζρχνληαο κ’ 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηα ζεκέιηα ζεο ζχγρξνλεο θηινζνθίαο. Σα ζπγθινληζηηθά γεγνλφηα ζην ρψξν ησλ 

επηζηεκψλ ησλ 14
νπ

 – 17
νπ

 αηψλα δελ απνηεινχληαλ κφλν απφ «ιακπξέο θαη ληθεθφξεο ζηηγκέο», 

φπσο, ι.ρ., εληππσζηαθέο αλαθαιχςεηο, λέεο επαλαζηαηηθέο ζεσξίεο θαη πεηξακαηηθέο επηηπρίεο, 

αιιά πεξηιακβάλεη θαη «ζθνηεηλέο ζειίδεο», φπσο θαηαδίθεο ζηνραζηψλ, ζθιεξέο αληηπαξαζέζεηο, 

επηζηεκνληθά ιάζε θαη αλππνρψξεηα αλζξψπηλα πάζε. Οη ηξφπνη πνπ ν άλζξσπνο κειεηά θαη 

θαηαλνεί ην πιηθφ ζχκπαλ δε κεηαβιήζεθαλ ξηδηθά απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε, νχηε απφ ηνλ έλα 

ζηνραζηή ζηνλ άιιν, ζαλ λα ηνπο άγγημε έλα καγηθφ ξαβδί. Οη κεγάιεο θαηαθηήζεηο ηνπ 

αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο ζηελ πεξίνδν απηή πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα απφ πεξίπινθεο, πνιιέο 

θνξέο δηαηζζεηηθέο, άιιεο θνξέο αλνξζνινγηθέο, δηαλνεηηθέο δηεξγαζίεο. Δίλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν 

ζην έξγν ηνπ ίδηνπ ζηνραζηή λα ελαιιάζζεηαη ε καγηθή θαη αιρεκηθή παξάδνζε κε ηε 

ζπζηεκαηηθή νξζνινγηθή αλαδήηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θχζεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Νεχησλα, ή ν αληκηζηηθφο κε ην κεραληζηηθφ ηξφπν ζθέςεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Κέπιεξ. Μεξηθέο θνξέο, θπζηθνί λφκνη πνπ εθ ησλ πζηέξσλ απνδείρηεθαλ νξζνί πξνέθπςαλ 

απφ εζθαικέλνπο ζπιινγηζκνχο, ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο δελ ππήξραλ θαλ απνδείμεηο παξά κφλν 

δηαθεξχμεηο κεηαθπζηθνί αξρψλ θαη έκκνλε ζηελ αλαθάιπςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο 

«θξπκκέλεο» αξκνλίαο ηεο θχζεο.  
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ήκεξα ε ηιηγγηψδεο αλάπηπμε ηεο Σερλνινγίαο θαη ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, πνπ γηα ιφγνπο 

νξγάλσζεο ηεο έξεπλαο δηαρσξίζηεθαλ ζε πνιινχο θιάδνπο κε κεηέξα ηε Φπζηθή, νθείινπκε λα 

αλαγλσξίζνπκε ηε ζπκβνιή ηεο επηζηεκνληθήο επαλάζηαζεο ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκφ. Άιισζηε ε 

δηδαζθαιία ηεο Μεραληθήο ζηα ρνιεία πεξηιακβάλεη, θπξίσο, ηα επηηεχγκαηα ηεο επηζηεκνληθήο 

επαλάζηαζεο. Η θιαζζηθή κεραληθή δνπιεχεη πνιχ θαιά ζην ζχγρξνλν ςεθηαθφ θφζκν, επίγεην 

θαη δηαζηεκηθφ.  

 

Πηγές 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C114/425/2853,10861/ 

https://el.wikipedia.org/ 

https://en.wikipedia.org/  

www.google.gr 

http://users.sch.gr/kassetas/zzzzzzzPHYSICIENS2.htm 

http://www.mhs.ox.ac.uk/ 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C114/425/2853,10861/
https://el.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
http://www.google.gr/
http://users.sch.gr/kassetas/zzzzzzzPHYSICIENS2.htm
http://www.mhs.ox.ac.uk/

