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“ Η φιλοσοφία της φύσης είναι γραµµένη σε εκείνο το µεγάλο βιβλίο 
που βρίσκεται συνεχώς µπροστά στα µάτια µας, εννοώ το Σύµπαν. 
Δ∆εν µπορούµε όµως να τα κατανοήσουµε χωρίς να µάθουµε πρώτα 
τη γλώσσα του και να αντιληφθούµε το νόηµα των συµβόλων της. 

Το βιβλίο είναι γραµµένο στη γλώσσα των Μαθηµατικών.”1 
Galileo Galilei 

1564,	  18	  Φεβρουαρίου,	  Πίζα:  Γεννήθηκε  ο  Galileo  Galilei  
Ο  πατέρας  του,  Vicenzo  Galilei,  µμουσικολόγος  και  µμαθηµματικός,  του  έδω-‐
σε  τις  πρώτες  γνώσεις  και  σύντοµμα  εκδηλώθηκαν  οι  ικανότητές  του  στη  
µμουσική,   στο   σχέδιο   και   στην   κατασκευή   µμηχανισµμών.   Σε   ηλικία   δέκα  
χρόνων  εγκαθίσταται  µμε  τους  γονείς  του  στον  τόπο  καταγωγής  τους,  τη  
Φλωρεντία,   όπου  παρακολουθεί  µμαθήµματα  στο  µμοναστήρι   Santa  Maria.  
Η  κλίση  του  στα  µμαθηµματικά  ήταν  εµμφανής,  όµμως  ο  πατέρας  του  επέµμενε  
στην  επιλογή  χρησιµμότερης  κατεύθυνσης,  της  ιατρικής  και  φιλοσοφίας.  

                                                
1  Galileo Galilei : Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 1632. 

   Galileo Galilei, Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuove scienze, 1638. 
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1581,	  	  Πανεπιστήμιο	  Πίζας:  Φοιτητής  ιατρικής  και  φιλοσοφίας  
Η  ανατρεπτική  του  φύση  εκδηλώνεται  και,  αδιαφορώντας  για  τη  φλύαρη  
διδασκαλία  της   ιατρικής,  µμελετά  µμε  πάθος  µμαθηµματικά,  ενώ  παράλληλα  
µμυείται  στον  Πλάτωνα  και  τον  Αριστοτέλη.  Στον  καθεδρικό  ναό  της  Πίζας,  
παρατηρώντας   τις   αιωρήσεις   µμιας   κρεµμαστής   λάµμπας,   αντιλαµμβάνεται  
αυτό  που  σήµμερα  αποκαλούµμε  ισοχρονισµμό  του  εκκρεµμούς,  δηλαδή  ότι  η  
περίοδος  ταλάντωσης  είναι  ανεξάρτητη  του  πλάτους  της.  Τέσσερα  χρόνια  
αργότερα,  ο  πατέρας  του  πείθεται  και  του  επιτρέπει  να  εγκαταλείψει  το  
πανεπιστήµμιο  και  να  επιστρέψει  στην  πόλη  τους  χωρίς  δίπλωµμα.  

1585,	  	  Φλωρεντία:  Μελετά  και  διδάσκει  Μαθηµματικά  
Εµμπνεόµμενος  από  τη  µμαθηµματική  και  κατασκευαστική  ευφυΐα  του  Αρχι-‐
µμήδη,  επανεξετάζει  το  έργο  του  σχετικά  µμε  τον  υπολογισµμό  εµμβαδών  και  
όγκων  και  κατασκευάζει  έναν  υδροστατικό  µμηχανισµμό  για  τον  υπολογι-‐
σµμό  της  πυκνότητας  των  σωµμάτων.  Εκδηλώνει  για  πρώτη  φορά  την  αµμ-‐
φισβήτησή  του  στην  αριστοτελική  κοσµμολογική  αντίληψη.  

1589,	  	  Πανεπιστήμιο	  Πίζας:  Καθηγητής  στην  Έδρα  Μαθηµματικών.  
Ενώ  είναι  επιβεβληµμένο  να  διδάσκει  την  πτολεµμαϊκή  αστρονοµμία,  δηλαδή  
τη  θεωρία  που  δηλώνει  ότι  ο  Ήλιος  και  οι  πλανήτες  περιφέρονται  γύρω  
από  τη  Γη,   εκφράζει   την  αντίθεσή  του.  Επίσης,  αντικρούοντας  την  αρι-‐
στοτέλεια  άποψη  και  ακολουθώντας  την  αρχιµμήδεια  αντίληψη,  διδάσκει  
ότι  η  ταχύτητα  της  πτώσης  των  σωµμάτων  δεν  είναι  ανάλογη  του  βάρους  
τους  αλλά  της  πυκνότητάς  τους  και  πραγµματοποιεί  την  πειραµματική  επα-‐
λήθευση  ρίχνοντας  αντικείµμενα  διαφορετικού  βάρους  από  τον  κεκλιµμένο  
πύργο.   Στο   βιβλίο  De  motu   (Περί   κινήσεως)   εκθέτει   τις   επιστηµμονικές  
του  απόψεις  προκαλώντας  σφοδρές  αντιδράσεις   των  συναδέλφων   του  
και  εξαναγκάζεται  να  εγκαταλείψει  το  Πανεπιστήµμιο  της  Πίζας.  

1592,	  	  Πανεπιστήμιο	  Πάδουας:  Καθηγητής	  στην	  Έδρα	  Μαθηματικών  
Η  Γερουσία  της  Ενετικής  Δηµμοκρατίας  του  προσφέρει  την  Έδρα  Μαθη-‐
µματικών  στο  Πανεπιστήµμιο  της  Πάδουας  όπου  παραµμένει  δεκαοχτώ  χρό-‐
νια  διδάσκοντας  Γεωµμετρία  και  Αστρονοµμία.  Συνεχίζει  τις  ερευνητικές  και  
κατασκευαστικές  δραστηριότητες  του  επινοώντας  µμια  αντλία  ανύψωσης  
νερού  και  µμια  υπολογιστική  πυξίδα.  Το  1856,  ο  25χρονος  Johannes  Kepler  
δηµμοσιεύει   τη  µμελέτη   του  Mysterium  Cosmographicum   (Κοσµμογραφικό  
Μυστήριο)  που  αναφέρεται  στην  ηλιοκεντρική  κοπερνίκεια  αντίληψη  και  
ξεκινά  ανάµμεσά  τους  µμια  µμακρά  αλληλογραφία.  Λίγο  αργότερα,  γνωρίζει  
τη  νεαρή  Marina  Gamba,  από  τη  Βενετία,  µμε  την  οποία  θα  αποκτήσει  δυο  
κόρες  και  ένα  γιο.  
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1604,	  	  Πάδουα:  Λάµμψη  στο  νυχτερινό  ουρανό  
Μια  δυνατή  λάµμψη  φωτίζει  το  νυχτερινό  ουρανό  της  Πάδουας,  ένα  σου-‐
περνόβα  όπως  θα  λέγαµμε  σήµμερα,  και  δίνει  αφορµμή  νέας  αµμφισβήτησης  
της  αριστοτέλειας  αντίληψης  του  αµμετάβλητου  έναστρου  θόλου.  Εκείνος,  
πρωτοστατώντας  στην  αµμφισβήτηση,  δίνει  µμια  σειρά  προκλητικών  δια-‐
λέξεων,  όµμως  διστάζει  να  δηµμοσιεύσει  τις  θεωρίες  του.  Τέσσερα  χρόνια  
αργότερα,  πληροφορείται  ότι  ένας  Ολλανδός  κατασκεύασε  έναν  οπτικό  
µμηχανισµμό  που  κάνει  τα  µμακρινά  αντικείµμενα  να  φαίνονται  πλησιέστερα.  
Χωρίς   άλλη   πληροφορία,   προσαρτά   δυο   φακούς,   ένα   συγκλίνοντα   και  
έναν  αποκλίνοντα,  και  επιτυγχάνοντας  την  κατασκευή  του  τηλεσκοπίου  
ανυποµμονεί  να  εξερευνήσει  τον  ουράνιο  θόλο.  Εκείνη  την  εποχή  ο  Kepler  
ανακοινώνει  τους  δυο  πρώτους  νόµμους  της  κίνησης  των  πλανητών.  

1610,	  	  Sidereus	  Nuncius:  Ουράνιο  Μήνυµμα  
Στρέφοντας  το  τελειοποιηµμένο  πια  τηλεσκόπιό  του  στον  έναστρο  ουρανό  
της  Πάδουας,  αντικρίζει  για  πρώτη  φορά  τα  όρη  και  τους  κρατήρες  της  
Σελήνης  και  τέσσερα  φεγγάρια  του  Δία  να  περιφέρονται  γύρω  του  ακο-‐
λουθώντας  τον  στην  πορεία  του  γύρω  από  τον  Ήλιο.  Παρατηρεί  τη  σκιά  
της   Γης   επάνω  στη  Σελήνη  και  συµμπεραίνει   ότι  πράγµματι   η   Γη  κινείται  
και  το  φεγγάρι  της,  περιφερόµμενο  γύρω  της,  την  ακολουθεί  στην  πορεία  
της  γύρω  από  τον  Ήλιο.  Το  Sidereus  Nuncius  (Ουράνιο  Μήνυµμα)  είναι  ο  
τίτλος  του  βιβλίου  του,  όπου  σε  εκατό  σελίδες  καταγράφει  και  δηµμοσιο-‐
ποιεί   αµμέσως   τις   πρώτες   αστρονοµμικές   παρατηρήσεις   του.   Δεν   µμπορεί  
πια  να  διδάσκει  την  αριστοτέλεια  κοσµμολογική  άποψη  και  παρά  τις  πιέ-‐
σεις  των  βενετσιάνων  φίλων  του,  νοσταλγώντας  τον  τόπο  του,  επιστρέ-‐
φει  στην  Τοσκάνη  όπου  αφοσιώνεται  στις  αστρονοµμικές  παρατηρήσεις.  
Στο  τηλεσκόπιό  του  αποκαλύπτονται  οι  φάσεις  της  Αφροδίτης  που  επι-‐
βεβαιώνουν  τη  θεωρία  του  Κοπέρνικου  και  παρατηρώντας  το  επίµμηκες  
σχήµμα  του  Κρόνου  εικάζει  ότι  οφείλεται  στα  πολυάριθµμα  φεγγάρια  που  
περιφέρονται  γύρω  του.  Διακρίνει  σκοτεινές  περιοχές  στον  Ήλιο  και  δη-‐
µμοσιεύει   τις   Επιστολές   για   τις   ηλιακές   κηλίδες,   όπου   για   πρώτη   φορά  
δηλώνει  σε  έντυπο  κείµμενο  την  υποστήριξή  του  στην  κοπερνίκεια  ηλιο-‐
κεντρική  αντίληψη,  προκαλώντας  την  έντονη  αντίδραση  του  κατεστηµμέ-‐
νου.  Λίγο  αργότερα,  δηµμοσιεύει  τη  µμελέτη  του  για  το  παλιρροϊκό  φαινό-‐
µμενο,   δηλώνοντας   ότι   αυτό  αποτελεί   απόδειξη   της   κίνησης   της   Γης   και  
τότε  εγκαλείται  να  λογοδοτήσει  στο  Θεολογικό  Συµμβούλιο  της  Ρώµμης.  

1616,	  	  Ρώμη:  Το  πρώτο  απαγορευτικό  διάταγµμα  
Το  Θεολογικό  Συµμβούλιο  εκδίδει  διάταγµμα  µμε  το  οποίο  χαρακτηρίζονται  
εσφαλµμένες  οι  επιστηµμονικές  αντιλήψεις  της  ηλιοκεντρικής  θεωρίας  και  
τον  προειδοποιεί  ότι  η  διδασκαλία  του  αντιβαίνει  την  Αγία  Γραφή  και  οι  
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κοπερνίκειες   θεωρίες   µμπορούν   να   παρουσιάζονται   µμόνο   ως   υποθέσεις  
και  όχι  ως  πραγµματικότητα.  Αργότερα,  πληροφορείται  ότι  µμε  παρέµμβαση  
ενός  καρδινάλιου,  παλιού  του  φίλου,  είχε  προστεθεί  στο  διάταγµμα  αυτή  
η  τελευταία  φράση  και  είχε  παραληφθεί  η  λέξη  αίρεση.  Λίγα  χρόνια  αργό-‐
τερα,  ο  καρδινάλιος  αυτός  εξελέγη  Πάπας  µμε  το  όνοµμα  Ουρβανός  Η’.  

1618,	  	  Τοσκάνη:  Τρεις  κοµμήτες  διασχίζουν  τον  ουρανό  
Τη  χρονιά  αυτή  εµμφανίζονται  τρεις  κοµμήτες  στον  ουρανό  της  Τοσκάνης,  
προκαλώντας   το   ξέσπασµμα   αντιπαραθέσεων   µμεταξύ   των   αστρονόµμων  
και  φυσικά  ο  λόγος  του  ήχησε  πάλι  προκαλώντας  τον  κατεστηµμένο  ακα-‐
δηµμαϊκό  χώρο.  Τώρα  όµμως,  έχει  την  κάλυψη  του  Πάπα  Ουρβανού  Η’.  Δη-‐
µμοσιεύοντας  ένα  εξαιρετικό  σύγγραµμµμα,  µμε  ανώδυνο  τίτλο:  Il  Saggiatore  
(Ο  δοκιµμαστής),  προσκαλεί  τον  αναγνώστη  να  δοκιµμάσει  να  ερµμηνεύσει  
τα   φυσικά   φαινόµμενα   µμε   επιστηµμονική   συλλογιστική.   Εκεί   έγραψε   την  
προφητική  φράση:  Το  βιβλίο  του  Σύµμπαντος  είναι  γραµμµμένο  στη  γλώσσα  
των  Μαθηµματικών.  Αφιερώνει  το  βιβλίο  του  στον  Πάπα  Ουρβανό  και  τον  
επισκέπτεται  ζητώντας  τη  συγκατάθεσή  του  ώστε  να  συγγράψει  και  να  
δηµμοσιεύσει   ένα   βιβλίο   όπου,   µμέσα   από   έναν   αντιπαραθετικό   διάλογο,  
θα   παρουσίαζε   αφενός   την   πτολεµμαϊκή   και   αφετέρου   την   κοπερνίκεια  
κοσµμοθεωρία.  Η  πρότασή  του  έγινε  δεκτή  µμε  την  υπόδειξη  τήρησης  αµμε-‐
ροληψίας  απέναντι  στις  δυο  αντιλήψεις.  Αφιερώνεται  στη  συγγραφή  του  
βιβλίου,  αλλά  και  σε  ατέρµμονες  διαπραγµματεύσεις  µμε  τους  εκκλησιαστι-‐
κούς  παράγοντες  που  ανέλαβαν  τη  διαφύλαξη  της  αντικειµμενικότητας.    

1632,	  Dialogo	  sopra	  i	  due	  massimi	  sistemi	  del	  mondo	  
“Διάλογος  µμεταξύ  των  δυο  µμεγάλων  συστηµμάτων  του  κόσµμου  ”  
Ένας   σπουδαίος   φιλοσοφικός   και   επιστηµμονικός   διάλογος   ξετυλίγεται  
στις  σελίδες  του  σπουδαίου  αυτού  βιβλίου  που  έµμελλε  να  οδηγήσει  στην  
ανατροπή  της  επικρατούσας  κοσµμοαντίληψης.  Ο  διάλογος  εκτυλίσσεται    
ανάµμεσα  σε  τρία  πρόσωπα,  τον  Salviati,  εκφραστή  της  κοπερνίκειας  αντί-‐
ληψης,   τον  Simplicio,   εκφραστή   της  αριστοτελικής  παράδοσης,   και   τον  
Sagredo,  ο  οποίος,   εκπροσωπώντας  ένα  µμη  προκατειληµμµμένο  συζητητή,  
απευθύνει  εύλογες  απορίες  στους  δυο  προηγούµμενους.  Ο  ίδιος  αποφεύγει  
να  συνταχθεί  µμε  τη  µμια  ή  την  άλλη  πλευρά,  ωστόσο  δεν  ήταν  δύσκολο  να  
φανεί   η   προσπάθεια   αποκαθήλωσης   της   επικρατούσας   αριστοτελικής  
κοσµμοαντίληψης.  Το  βιβλίο,  γραµμµμένο  σε  δηµμώδη  ιταλική  γλώσσα  και  όχι  
στα  λατινικά,  ήταν  προσιτό  στο  ευρύ  κοινό  και  βρήκε  µμεγάλη  απήχηση  
προκαλώντας  την  οργή  των  αντιπάλων  του.  Ο  Πάπας  Ουρβανός,  νιώθον-‐
τας  παραπλανηµμένος,  διέταξε  την  αναστολή  της  έκδοσης  του  βιβλίου  και  
ο  συγγραφέας  κλήθηκε  να  απολογηθεί  στη  Ρώµμη.  
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1633,	  	  Η	  καταδίκη	  και	  η	  αποκήρυξη.	  Eppur	  si	  muove:  Και  όµμως  κινείται  
H  Ιερά  Εξέταση  της  Εκκλησίας  της  Ρώµμης,  ένα  χρόνο  αργότερα,  τον  δικά-‐
ζει  και  επιβάλλει  την  αποκήρυξη  της  αιρετικής  του  αντίληψης,  ειδάλλως  
η  καταδίκη  του  ήταν  η  πυρρά.  Ιδού  το  κείµμενο  της  αποκήρυξης:  

« Εγώ, ο Γαλιλαίος Γαλιλέι, γιος του Βιτσέντσο Γαλιλέι, από τη Φλωρεντία, που παρουσιά-
στηκα ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου και δικάστηκα από αυτό, γονυκλινής εµπρός σε 
Σας, τους Εξοχοτάτους και Αιδεσιµοτάτους Καρδιναλίους, Γενικούς Ιεροεξεταστές κατά της 
αιρετικής ακολασίας σε όλη τη Χριστιανική Πολιτεία, και έχοντας προ των οφθαλµών µου τα 
Ιερότατα Ευαγγέλια και θέτοντας επάνω σε αυτά τα χέρια µου, ορκίζοµαι ότι πάντοτε πί-
στευα, ότι τώρα πιστεύω και ότι µε τη βοήθεια του Θεού θα πιστεύω και στο µέλλον όλα όσα 
πρεσβεύει, κηρύσσει και διδάσκει η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.  
Επειδή όµως, µολονότι προειδοποιήθηκα από την παρούσα Ιερά Εξέταση να εγκαταλείψω 
εντελώς την εσφαλµένη πεποίθηση ότι ο Ήλιος είναι το κέντρο του Σύµπαντος και ότι δεν 
είναι το κέντρο του η Γη, και ότι αυτή κινείται, και να πάψω να πιστεύω, να υποστηρίζω και να 
διδάσκω µε οποιονδήποτε τρόπο, γραπτά ή προφορικά, αυτή την ψευδή διδασκαλία, και µολο-
νότι έλαβα προειδοποίηση ότι η διδασκαλία αυτή είναι αντίθετη προς την Αγία Γραφή, εγώ πα-
ρά ταύτα έγραψα και τύπωσα ένα βιβλίο στο οποίο εκθέτω την προαναφερθείσα ήδη καταδι-
κασµένη διδασκαλία και παραθέτω επιχειρήµατα υπέρ της, χωρίς να καταλήγω σε κάποια λύση, 
κρίθηκα σφόδρα ύποπτος για αίρεση, δηλαδή ότι υποστήριξα και πίστεψα πως ο Ήλιος είναι 
ακίνητος και κέντρο του κόσµου, και πως κέντρο του δεν είναι η Γη και πως αυτή κινείται.  
Επιθυµώντας να αποσείσω από τις διάνοιες των Εξοχοτήτων Σας και όλων των πιστών Χρι-
στιανών αυτή τη σφοδρή υποψία που εύλογα δηµιουργήθηκε εναντίον µου, αποκηρύσσω µε ειλι-
κρινή καρδιά και ανυπόκριτη πίστη, καταριέµαι και αποστρέφοµαι τις ως άνω πλάνες και αιρέ-
σεις και γενικώς όλες τις πλάνες και τις αιρέσεις που είναι αντίθετες στην Αγία Καθολική 
Εκκλησία. Και ορκίζοµαι ότι στο µέλλον δεν θα διατυπώσω ούτε θα υποστηρίξω γραπτά ή προ-
φορικά τέτοιου είδους πράγµατα που θα µπορούσαν να κινήσουν παρόµοιες υποψίες εναντίον 
µου και αν γνωρίσω κάποιον αιρετικό ή ύποπτο για αίρεση θα τον καταγγείλω στην Ιερά Εξέ-
ταση ή στον Ιεροεξεταστή και τον εκκλησιαστικό αρµόδιο του τόπου όπου θα βρίσκοµαι.  
Ορκίζοµαι και υπόσχοµαι να υιοθετήσω και να τηρώ απαρεγκλίτως όλα τα επιτίµια που µου 
επέβαλε ή θα µου επιβάλει στο µέλλον η Ιερά Εξέταση. Και αν, Θεός φυλάξοι, παραβώ οποια-
δήποτε από τις προαναφερθείσες υποσχέσεις, διακηρύξεις ή τους προαναφερθέντες όρκους, 
θα υποστώ όλες τις ποινές και τιµωρίες που ορίζουν και επιβάλλουν οι Ιεροί Κανόνες και άλλα 
Δ∆ιατάγµατα, γενικά και ειδικά, εναντίον των παραβατών αυτού του είδους. Ας είναι βοηθός ο 
Θεός και τα Ιερά Ευαγγέλια που ακουµπώ µε τα χέρια µου. 
Ο υποφαινόµενος Γαλιλαίος Γαλιλέι, αποκήρυξα, ορκίστηκα, υποσχέθηκα και δεσµεύτηκα 
κατά τα ανωτέρω και, ως τεκµήριο ειλικρίνειας, υπέγραψα ιδιοχείρως το παρόν υπόµνηµα της 
αποκήρυξής µου και το απήγγηλα αυτολεξεί. 

Ρώµη, Μονή της Μινέρβα, σήµερα, 22 Ιουνίου 1633.»  
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Λίγες  στιγµμές  µμετά  την  υπογραφή  της  αποκήρυξης,  ψιθυρίζει  τη  φράση  
που   µμέχρι   σήµμερα   αποτελεί   έκφραση   αντίστασης   στο   σκοταδισµμό   και  
αποδοχή  της  αλήθειας  στις  πιο  αντίξοες  συνθήκες:  «Και  όµμως  κινείται».  
Αργότερα,  η  ποινή  του  µμετατράπηκε  σε  κατ’  οίκον  περιορισµμό  στη  Σιένα  
και   η   επιτήρησή   του   ανατέθηκε   στον   επίσκοπο   της   περιοχής,   ο   οποίος  
παλαιότερα  ήταν  µμαθητής  του  και  που  όχι  µμόνο  του  επέτρεψε  αλλά  τον  
ενθάρρυνε  να  συντάξει  την  επισκόπηση  των  επιστηµμονικών  του  συµμπε-‐
ρασµμάτων.  Η  πληροφορία  της  ευνοϊκής  µμεταχείρισης  έφτασε  στην  Αγία  
Έδρα   και   διατάχτηκε   η   µμεταφορά   του   στους   λόφους   της   Φλωρεντίας.  
Εκεί,  συνταράσσεται  από  το  θάνατο  της  33χρονης  κόρης  του  Βιργινίας,  η  
οποία  ζούσε  σε  µμοναστήρι,   έχοντας  επιλέξει  ως  έκφραση  τιµμής  προς  το  
έργο  του  πατέρα  της  το  όνοµμα  Maria  Celeste  (Ουράνια  Μαρία).  

1638,	  	  Discorsi	  e	  Dimostrazioni	  Matematica,	  intorno	  a	  due	  nuove	  scienze	  
“Διάλογοι  και  µμαθηµματικές  αποδείξεις  που  αφορούν  δυο  νέες  επιστήµμες  ”  
Η  Καθολική  Εκκλησία  απαγορεύει  την  έκδοση  αυτού  του  βιβλίου  και  τα  
χειρόγραφα  φεύγουν  µμυστικά  και  τυπώνονται  έξω  από  την  Ιταλία.  Εδώ  
βρίσκεται   η   πηγή   της   ανατροπής   και   αναθεώρησης   των   λανθασµμένων  
αντιλήψεων  ως  προς  τις  αρχές  που  διέπουν  τη  φυσική  πραγµματικότητα.  
Αναδεικνύεται   η   έννοια   της   επιτάχυνσης,   διορθώνοντας   την   αριστοτέ-‐
λεια  αντίληψη,  και  η  αρχή  της  ανεξαρτησίας  των  κινήσεων  που  αποσα-‐
φηνίζει  ότι  η  τροχιά  ενός  βλήµματος  ορίζεται  από  µμια  κατακόρυφη  κίνηση  
οφειλόµμενη  στη  βαρύτητα  και  µμια  οριζόντια  κίνηση  η  οποία  διέπεται  από  
την  αρχή   της  αδράνειας.   Εκείνος   δεν   είδε  ποτέ   τυπωµμένο   το   τελευταίο  
του  βιβλίο,  γιατί  στο  µμεταξύ  είχε  χάσει  εντελώς  το  φως  του.  

1642,	  	  8	  Ιανουαρίου,	  Αρτσέτρι:  Πέθανε  ο  Galileo  Galilei. 1  
  

         
Η υπογραφή του Γαλιλαίου στο κείµενο της αποκήρυξης. 

___________________ 

                                                
Το  1979,  ο  Πάπας  Ιωάννης  Παύλος  Β’  συγκρότησε  επιτροπή  επανεξέτασης  της  καταδίκης  που  απεφάνθη,  
τέσσερα  χρόνια  αργότερα,  ότι  κακώς  έγινε  ό,τι  έγινε  και  το  αθωωτικό  πόρισµμά  της  επικυρώθηκε  το  1992. 
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Η	  ΓΑΛΙΛΑΪΚΗ	  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ	  
ΤΩΝ	  ΝΟΜΩΝ	  ΤΗΣ	  ΚΙΝΗΣΗΣ	  

 

 

“ Στη φύση δεν υπάρχει ίσως τίποτε παλαιότερο από την κίνηση.  
Τα βιβλία που έχουν γραφτεί από τους φιλόσοφους για αυτήν δεν είναι 

 ούτε λίγα ούτε µικρά. Όµως, κάνοντας πειράµατα, ανακάλυψα ιδιότητες που 
έως τώρα δεν είχαν παρατηρηθεί, ούτε αποδειχτεί και αξίζει να κοινοποιηθούν.”  

Galileo Galilei 
	  

Οι  “Διάλογοι”  του  Γαλιλαίου  είναι  από  τα  σπουδαιότερα  κείµμενα  της   Ιστορίας  
των  Επιστηµμών.  Ο  “Διάλογος  των  δυο  µμεγάλων  Συστηµμάτων  του  Κόσµμου”1  και  
ο  “Διάλογος  και  Μαθηµματικές  Αποδείξεις  περί  δυο  νέων  Επιστηµμών”2  σηµματο-‐
δότησαν  την  πρωτογενή  πηγή  της  σύγχρονης  επιστηµμονικής  σκέψης  και  αντί-‐
ληψης,  καθώς  και  της  πειραµματικής  και  συλλογιστικής  αναζήτησης  της  επιστη-‐
µμονικής  αλήθειας  για  την  κατανόηση  και  ερµμηνεία  των  φυσικών  φαινοµμένων.  

Ο  Γαλιλαίος,  από  τις  διαπιστώσεις  και  τα  αποτελέσµματα  των  πειραµμάτων  του,  
κατέληξε   στην   αµμφισβήτηση   της   έως   τότε   επικρατούσας   αντίληψης  ως  προς  
τις  φυσικές  αρχές  που  διέπουν  τις  κινήσεις  των  σωµμάτων.  Στα  κείµμενά  του  ξε-‐
τυλίγεται  ένα  σπουδαίος  φιλοσοφικός  και  επιστηµμονικός  διάλογος  µμεταξύ  τρι-‐
ών  προσώπων,  του  Simplicio  που  υποστηρίζει  την  αριστοτελική  παράδοση,  του  
Salviati  που  εκφράζει  τις  γαλιλαϊκές  απόψεις,  και  του  Sagredo,  ο  οποίος  θέτον-‐
τας  χωρίς  προκατάληψη  τις  απορίες  του,  επηρεάζει  ουσιαστικά  την  πορεία  της  
συζήτησης  προς  την  κατεύθυνση  των  νέων  αντιλήψεων.    

                                                
1                         Galileo Galilei : Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo,  1632. 
2                Galileo Galilei : Discorsi e Dimostrazioni Matematiche intorno a due nuove scienze, 1638. 
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Ο  Γαλιλαίος,  στην  προσπάθειά  του  να  αντικρούσει  τις  εσφαλµμένες  φιλοσοφικές  
αντιλήψεις  ως  προς  τους  νόµμους  που   ισχύουν  στη  φύση,  συνάντησε  σφοδρές  
αντιδράσεις  από  το  ακαδηµμαϊκό  και  ιερατικό  κατεστηµμένο  της  εποχής  του.  Στα  
κείµμενά  του  αναφέρεται  σε  αυτό  το  ζήτηµμα  διαµμέσου  του  Salviati  :  

Sagredo: Παρουσιάζεις τα περίπλοκα αυτά ζητήµατα µε µεγάλη άνεση και τεκµηρίωση και αυτή 
η εξαιρετική ευχέρεια συντελεί ώστε να εκτιµώνται λιγότερο απ’όσο αν τα παρουσίαζες µε δυσ-
νόητο τρόπο. Γιατί, τη γνώση που αποκοµίζουν οι άνθρωποι µε λίγο µόχθο δεν την εκτιµούν τόσο 
όσο εκείνη που αποκτούν µέσα από  δυσνόητες και ατέρµονες συζητήσεις. 
Salviati: Εάν όσοι αποδεικνύουν µε σαφήνεια και µεστότητα την πλάνη των λαϊκών αντιλήψεων 
αντιµετωπίζονταν µε περιφρόνηση αντί ευγνωµοσύνης τότε η βλάβη θα ήταν ανεκτή. Αλλά είναι 
πολύ ενοχλητικό και δυσάρεστο όταν βλέπεις ανθρώπους, που ισχυρίζονται ότι είναι ειδήµονες, 
να θεωρούν ως δεδοµένα κάποια συµπεράσµατα που εύκολα και γρήγορα αποδεικνύονται ψευδή. 
Το αίσθηµα αυτό δεν θα το περιέγραφα ως φθόνο, που συνήθως εκφυλίζεται σε µίσος και οργή 
εναντίον όσων αποκαλύπτουν τα ψεύδη. Θα το χαρακτήριζα µάλλον ως ισχυρή επιθυµία να δια-
τηρηθούν οι παλαιές πλάνες προκειµένου να µη γίνουν αποδεκτές οι νέες αλήθειες. Η επιθυµία 
αυτή τους ωθεί ενίοτε να συνασπίζονται ενάντια στις αλήθειες, µόνο και µόνο για να µειώσουν 
την εκτίµηση που κάποιοι άλλοι απολαµβάνουν από το µη σκεπτόµενο πλήθος. 

v Η	  ανακάλυψη	  της	  αρχής	  της	  αδράνειας	  

Ο  Αριστοτέλης  είχε  ήδη  εισάγει  την  έννοια  της  δύναµμης  ως  “κινούν  αίτιον”  και  
από  τότε  επικρατούσε  η  αντίληψη  ότι  ένα  σώµμα  διατηρεί  την  κίνησή  του  µμόνο  
όταν  ασκείται  διαρκώς  σε  αυτό  κάποια  δύναµμη.1  Ο  Γαλιλαίος  δήλωσε  ότι  καµμία  
εξωτερική  δύναµμη  δεν  απαιτείται  για  τη  διατήρηση  της  ταχύτητας  ενός  σώµμα-‐
τος,  αλλά  µμόνο  για  τη  µμεταβολή  της.  Στο  συµμπέρασµμά  του  οδηγήθηκε  µμετά  από  
µμια  σειρά  ενδελεχών  πειραµμάτων  σε  διατάξεις  όπως  αυτές  στο  σχήµμα.  

  
Πειραµματική  διάταξη  για  την  αποκάλυψη  της  αδρανειακής  κίνησης.  

                                                
1  Ο  Αριστοτέλης,  στα  κείµμενά  του,  είχε  γράψει:  “Αν  δεν  υπάρχει  κίνηση  εκ  φύσεως  ή  από  επίδραση  
δύναµμης,  τίποτε  δεν  είναι  δυνατό  να  κινηθεί.”  (Αριστοτέλους,  Περί  Ουρανού)  και  “Κανείς  δεν  µμπο-‐
ρεί  να  πει  γιατί  ένα  κινούµμενο  σώµμα  θα  σταµματήσει  κάπου,  γιατί  εδώ  και  όχι  εκεί;  Συνεπώς,  το  κι-‐
νούµμενο  σώµμα  ή  κατ’ανάγκη  θα  ηρεµμήσει  ή    θα  κινείται  επ’άπειρο,  εκτός  αν  εµμποδιστεί  από  κάποια  
δύναµμη  ισχυρότερη  από  αυτή  που  το  κινεί.”  (Αριστοτέλους,  Περί  φυσικής  ακροάσεως).  
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Επαναλαµμβάνοντας  το  πείραµμά  του,  διαπίστωσε  ότι  όταν  ένα  σφαιρίδιο  ξεκινά  
χωρίς  αρχική  ταχύτητα  από  κάποια  θέση  της  τοξοειδούς  διαδροµμής  της  πειρα-‐
µματικής  του  διάταξης,  διανύει  αυτή  τη  διαδροµμή  και  φτάνοντας  λίγο  χαµμηλότε-‐
ρα  από  την  απέναντι  ισοϋψή  θέση  επανακάµμπτει  επαναλαµμβάνοντας  παλινδρο-‐
µμικά  την  ίδια  κίνηση.  Βελτιώνοντας  τη  λειότητα  της  επιφάνειας  κύλισης  και  του  
σφαιριδίου,  υποστήριξε  µμε  σιγουριά  ότι,  αν  δεν  υπήρχαν  τριβές,  το  σφαιρίδιο  
θα   ανέκαµμπτε   ακριβώς   στην   ισοϋψή   θέση   απέναντι   από   τη   θέση   εκκίνησης.  
Αποκαµμπυλώνοντας  σταδιακά   τη   µμια  πλευρά   της   διαδροµμής  οδηγήθηκε  στην  
ίδια  διαπίστωση.  Έτσι,  κατέληξε  στην  εικασία  ότι  αν  η  διαδροµμή  ευθειοποιηθεί  
εντελώς,  µμε  την  προϋπόθεση  ανυπαρξίας  τριβών,  το  σφαιρίδιο  θα  κινηθεί  ευθύ-‐
γραµμµμα  οµμαλά  στο  διηνεκές,  χωρίς  να  απαιτηθεί  κάποια  ώθηση  που  θα  συντη-‐
ρούσε  την  κίνηση.  Η  λανθασµμένη  αντίληψη  καταρρίπτεται  και  αποκαλύπτεται  
η  αρχή  της  αδράνειας.1,  

v Η	  αναζήτηση	  του	  νόμου	  της	  ελεύθερης	  πτώσης	  

Ο  Γαλιλαίος  όταν,  όπως  λέγεται,  ανέβηκε  στον  πύργο  της  Πίζας  και  άφησε  δυο  
σφαίρες  να  πέσουν  από  το  ίδιο  ύψος,  σίγουρα  ήξερε  αν  κάποια  θα  έφτανε  ή  όχι  
πρώτη  στο  έδαφος.  Είχε  ήδη  πραγµματοποιήσει  µμια  σειρά  πειραµμάτων  σε  κεκλι-‐
µμένες  διαδροµμές,  όπως  αυτή  που  εικονίζεται  στο  επόµμενο  σχήµμα.  Επιλέγοντας  
ως  µμονάδα  µμήκους  την  απόσταση  που  διανύει  το  σφαιρίδιο  την  πρώτη  χρονική  
µμονάδα,  µμέτρησε  στις  επόµμενες  χρονικές  µμονάδες  τη  διανυόµμενη  απόσταση:  

1η  χρονική  µμονάδα      ▷          1  µμονάδα  µμήκους  
2η  χρονική  µμονάδα      ▷          3  µμονάδες  µμήκους        ▷          συνολική  διαδροµμή:      4  µμονάδες  µμήκους  
3η  χρονική  µμονάδα      ▷          5  µμονάδες  µμήκους        ▷          συνολική  διαδροµμή:      9  µμονάδες  µμήκους    
4η  χρονική  µμονάδα      ▷          7  µμονάδες  µμήκους        ▷          συνολική  διαδροµμή:  16  µμονάδες  µμήκους            
5η  χρονική  µμονάδα      ▷          9  µμονάδες  µμήκους        ▷          συνολική  διαδροµμή:  25  µμονάδες  µμήκους,  

  κ.ο.κ.  2  

  
Πειραµματική  διάταξη  για  την  αποκάλυψη  της  σταθερότητας  της  επιτάχυνσης  της  βαρύτητας.  

                                                
1  Λίγα  χρόνια  αργότερα,  ο  Νεύτωνας,  στα  δικά  του  κείµμενα,  διατύπωσε  αξιωµματικά  την  αρχή  της  
αδράνειας  ως   τον  πρώτο  από   τους   τρεις   νόµμους,   οι   οποίοι   συγκροτούν   ένα  αυτοσυνεπές   λογικό  
σύστηµμα  αξιωµμάτων  στο  οποίο  θεµμελιώθηκε  ορθολογικά  η  Κλασική  Μηχανική.    
2   Τότε   δεν   υπήρχαν   όργανα  σαφούς   µμέτρησης   του  παρερχόµμενου   χρόνου   και   ο   Γαλιλαίος,   όπως  
σηµμειώνει,  χρησιµμοποιούσε  ως  µμονάδα  χρόνου  το  ενδιάµμεσο  των  χτύπων  της  καρδιάς  του.  
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Αντιλαµμβάνεται  αυτό  που  αποκάλεσε  νόµμο  των  περιττών  αριθµμών  και  επανα-‐
λαµμβάνοντας  την  πειραµματική  διαδικασία  µμε  σφαιρίδια  διαφορετικού  βάρους,  
διαπιστώνει  ότι  προκύπτει  το  ίδιο  αριθµμητικό  αποτέλεσµμα.  Δηλώνει  λοιπόν  ότι  
το  διάστηµμα  που  διανύει  οποιοδήποτε  σφαιρίδιο  στην  κεκλιµμένη  διαδροµμή  υπό  
την  επίδραση  του  βάρους  του  έχει  τετραγωνική  αναλογική  σχέση  µμε  το  χρόνο:  

  s(t) = k t2 .  

Άρα,  κάθε  σφαιρίδιο,  κατά  την  καθοδική  του  πορεία  στην  κεκλιµμένη  διαδροµμή  
έχει  ίδια  σταθερή  επιτάχυνση,  όποια  κι  αν  είναι  η  µμάζα  του.  Σήµμερα  θα  λέγαµμε:  

  s(t) = k t2   ⇒      s(t) = 2 k t     ⇒        s(t) = 2 k .  

Κατόπιν,  αυξάνοντας  σταδιακά  την  κλίση  της  διαδροµμής,  διαπιστώνει  ότι  η  τι-‐
µμή  της  σταθεράς  k  αυξάνει  και  συνακόλουθα  η  τιµμή  του  σταθερού  µμέτρου  της  
επιτάχυνσης  των  σφαιριδίων  αυξάνει  έως  µμια  µμέγιστη  τιµμή  η  οποία  λαµμβάνεται  
στην  κατακόρυφη  κλίση,  δηλαδή  στην  ελεύθερη  πτώση,  οπότε  δηλώνει:1  

“ Κάθε σώµα που αφήνεται να πέσει υπό την επίδραση του βάρους του αποκτά ίδια σταθερή 
επιτάχυνση, ανεξάρτητα της µάζας του, και, κάθε στιγµή, η διανυθείσα απόσταση είναι ανάλογη 
του τετραγώνου του παρελθόντος χρόνου.”  2 

	   	  
Ο	  πύργος	  της	  Πίζας	  και	  η	  ελεύθερη	  πτώση	  των	  σωμάτων.    

                                                
1  Ο  Γαλιλαίος,  στα  κείµμενά  του,  γράφει  ότι  το  συµμπέρασµμά  του  θα  ίσχυε  µμε  απόλυτη  ακρίβεια  αν  
µμεταξύ  του  αρχικού  και  τελικού  σηµμείου  της  πτώσης  υπήρχε  κενό.  
2  Ο  Νεύτωνας,  λίγα  χρόνια  αργότερα,  βασισµμένος  στους  νόµμους  του  για  την  κίνηση  των  σωµμάτων  
και  τη  γνώση  του  για  την  επιτάχυνση  της  βαρύτητας,  κατέληγε  στο  ίδιο  συµμπέρασµμα  για  την  ελεύ-‐
θερη  πτώση  στο  κενό,  που  σήµμερα  µμε  έναν  απλό  υπολογισµμό  διατυπώνεται  ως  εξής:    

   m
s(t) =


B ⇒ ms(t) =− mg ⇒ s(t) =− g ⇒ s(t) =− g t + vo ⇒   

  
⇒ s(t) = − 1

2
g t2 + vot + xo ⇒ s(0) − s(t) = 1

2
g t2 .  
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Salviati: Είναι γνωστό ότι η κίνηση ενός σώµατος σε πτώση επιταχύνεται διαρκώς, αλλά δεν 
έχει γίνει γνωστή η έκταση αυτής της επιτάχυνσης. Κανείς δεν έχει ακόµη επισηµάνει, απ’ότι 
γνωρίζω, ότι οι αποστάσεις τις οποίες διανύει σε ίσα χρονικά διαστήµατα ένα σώµα, που πέφτει 
από κατάσταση ακινησίας, έχουν µεταξύ τους λόγο όπως οι περιττοί αριθµοί αρχίζοντας µε τη 
µονάδα. Και αυτό ισχύει για κάθε σώµα, οποιοδήποτε και αν είναι το βάρος του... 
Ο Αριστοτέλης λέει ότι ένα σώµα δέκα φορές βαρύτερο από κάποιο άλλο πέφτει µε δεκαπλά-
σια ταχύτητα, δηλαδή µια σιδερένια σφαίρα βάρους εκατό λιβρών που πέφτει από ύψος εκατό 
πήχεων φτάνει στο έδαφος προτού µια σφαίρα βάρους µιας λίβρας καλύψει απόσταση µιας 
πήχεως. Εγώ υποστηρίζω ότι οι δυο σφαίρες φτάνουν ταυτόχρονα. Αν κάνεις το πείραµα θα 
διαπιστώσεις ότι η µεγάλη σφαίρα προηγείται της µικρής κατά δυο δάχτυλα, δηλαδή τη στιγµή 
που η µεγάλη φτάνει στο έδαφος, η µικρότερη θα απέχει από αυτό δυο δάχτυλα. Αλλά µην κρύ-
ψεις πίσω από αυτά τα δυο δάχτυλα τους ενενήντα εννέα πήχεις του Αριστοτέλη, ούτε να επι-
σηµάνεις το δικό µου σφάλµα αποσιωπώντας το πολύ σοβαρότερο δικό του. 

v Η	  αναζήτηση	  του	  νόμου	  της	  βαλλιστικής	  κίνησης	  

Ο  Αριστοτέλης  υποστήριζε  ότι  την  αρχική  στιγµμή  της  βολής  ενός  αντικειµμένου  
προσδίδεται  σε  αυτό  µμια  ώθηση  που  σταδιακά  εξαντλείται  και  µμόλις  εξαντληθεί  
τότε  το  αντικείµμενο  πέφτει  κατακόρυφα  στο  έδαφος.  Αφού  πέρασαν  αρκετοί  
αιώνες  µμε  επικρατούσα  αυτή  την  άποψη,  ο  Nicolo  Tartaglia  (1499-‐1557)  υπο-‐
στήριξε  ότι  η  κατακόρυφη  πτώση  αρχίζει  λίγο  µμετά  την  εξάντληση  της  ώθησης.  

Ο  Γαλιλαίος  αρνήθηκε  τη  λανθασµμένη  αυτή  αντίληψη  και  δήλωσε:  
“Έχει παρατηρηθεί ότι τα βλήµατα διαγράφουν µια καµπύλη τροχιά, ωστόσο κανείς δεν επεσή-
µανε ότι η τροχιά αυτή είναι µια παραβολή. Κατόρθωσα να το αποδείξω, µαζί µε άλλα γεγονότα 
που ούτε ολιγάριθµα είναι ούτε λιγότερο άξια να καταστούν γνωστά. ” 

  
Η  εξέλιξη  της  αντίληψης  της  βαλλιστικής  κίνησης  από  τον  Αριστοτέλη  έως  τον  Γαλιλαίο.  

Προεκτείνοντας  την  κεκλιµμένη  διαδροµμή  της  πειραµματικής  του  διάταξης,  ώστε  
από  κάποιο  σηµμείο  και  πέρα  να  οριζοντιώνεται,  άφησε  µμια  χάλκινη  σφαίρα  να  
κυλήσει,  αφού  προηγουµμένως  την  είχε  επικαλύψει  µμε  µμελάνι.  Μόλις  η  σφαίρα  
έφτανε  στο  άκρο  της  οριζόντιας  διαδροµμής,  µμε  την  ταχύτητα  που  αποκτούσε,  
διαγράφοντας  µμια  καµμπυλόγραµμµμη  τροχιά  άφηνε  στο  δάπεδο  το  στίγµμα  της.  Οι  
µμετρήσεις  έδειξαν  ότι,  αφήνοντας  τη  σφαίρα  από  διάφορα  ύψη  της  κεκλιµμένης  
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διαδροµμής,  οι  διαδοχικές  αποστάσεις  των  στιγµμάτων  της  στο  έδαφος  αυξάνον-‐
ταν  ευθέως  ανάλογα  προς  το  τετράγωνο  του  χρόνου  που  µμεσολαβούσε  από  τη  
στιγµμή  της  εκβολής  έως  την  πτώση  της.  Άρα,  η  τροχιά  της  σφαίρας,  από  το  ση-‐
µμείο  εκβολής  έως  το  σηµμείο  πτώσης,  δεν  µμπορεί  παρά  να  είναι  παραβολική.  

  
Πειραµματική  διάταξη  για  την  ανακάλυψη  του  νόµμου  της  βαλλιστικής  κίνησης.  

v Η	  ανακάλυψη	  της	  αρχής	  της	  ανεξαρτησίας	  των	  κινήσεων	  

Ο  Γαλιλαίος,  µμε  τις  πειραµματικές  αναζητήσεις  του,  θέλησε  να  αντιληφθεί  αν  ο  
νόµμος  που  διέπει  τη  βαλλιστική  κίνηση  προκύπτει  από  τη  σύνθεση  των  απλών  
ανεξάρτητων  νόµμων,  οι  οποίοι  διέπουν  αφενός  την  οριζόντια  κίνηση  που  οφεί-‐
λεται  στην  αρχική  ταχύτητα  και  αφετέρου  στην  κατακόρυφη  κίνηση  που  οφεί-‐
λεται  στη  βαρύτητα.  Ήξερε  ότι  ένα  τέτοιο  συµμπέρασµμα,  αν  αληθεύει,  θα  προσέ-‐
κρουε  στον  αριστοτελικό  ισχυρισµμό  περί  των  απλών  φυσικών  κινήσεων.    

Τα  πειράµματά  του  αποκάλυψαν  ότι  κάθε  σώµμα,  είτε  εκτοξευτεί  οριζόντια  από  
κάποια  θέση  µμε  οποιαδήποτε  ταχύτητα,  είτε  αφεθεί  να  πέσει  ελεύθερα  από  την  
ίδια   θέση,   χρειάζεται   ίδιο   χρόνο   έως   ότου   φτάσει   στο   έδαφος   και   οι   όποιες  
διαφορές  οφείλονται  στην  αντίσταση  του  αέρα.  Αυτό  σηµμαίνει  ότι  οι  νόµμοι  που  
διέπουν   την   οριζόντια   και   την   κατακόρυφη   κίνηση   λειτουργούν   ανεξάρτητα  
και  από  τη  σύνθεσή  τους  απορρέει  ο  νόµμος  της  βαλλιστικής  κίνησης.  Έτσι,  κα-‐
ταρρίπτεται  η  επικρατούσα  αριστοτελική  αντίληψη  και  αποκαλύπτεται  η  αρχή  
της  ανεξαρτησίας  των  κινήσεων.    

  
Ελεύθερη  πτώση  και  βαλλιστική  κίνηση.    
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v Η	  ανακάλυψη	  του	  ισοχρονισμού	  του	  εκκρεμούς	  

Ο  Γαλιλαίος,  όταν  πήγε  να  σπουδάσει  στην  Πίζα,  παρατηρώντας  στον  καθεδρικό  
ναό  τις  αιωρήσεις  µμιας  κρεµμαστής  λάµμπας,  διαισθάνθηκε  ότι  το  εύρος  της  αιώ-‐
ρησης  δεν  επηρεάζει  την  περίοδό  της.  Αντιλήφθηκε  δηλαδή  αυτό  που  σήµμερα  
καλούµμε  ισοχρονισµμό  του  εκκρεµμούς.  Η  διαίσθησή  του  επιβεβαιώθηκε  από  τις  
πειραµματικές  του  µμετρήσεις  και  στα  κείµμενά  του  δίνει  σπουδαίες  παρατηρήσεις:    

Salviati: Ας εξετάσουµε αν το εκκρεµές µπορεί να δώσει ικανοποιητική λύση σε αυτές τις δυ-
σκολίες. Εκείνος απέδειξε ότι, κατά µήκος των χορδών οι οποίες καταλήγουν στη χαµηλότερη 
θέση του κύκλου που διαγράφει το εκκρεµές, ο χρόνος καθόδου είναι ίδιος. Το πείραµα δείχνει 
ότι ο χρόνος καθόδου στα αντίστοιχα τόξα είναι επίσης ίδιος, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τις 
ενενήντα µοίρες. Εντούτοις, όσο παράδοξο κι αν φαίνεται, ο χρόνος καθόδου στα κυκλικά τόξα 
που διαγράφει το εκκρεµές είναι βραχύτερος από το χρόνο καθόδου στις χορδές. Πράγµατι, αφού 
τα άκρα των δυο κινήσεων είναι ίδια και ο βραχύτερος σε απόσταση δρόµος που τα συνδέει είναι 
ο ευθύγραµµος, θα φαινόταν λογικό αυτός να είναι ο βραχύτερος και σε χρόνο. Αυτό όµως δεν 
ισχύει και η κίνηση είναι ταχύτερη στα τόξα και όχι στις χορδές. Το πείραµα δείχνει επίσης ότι οι 
χρόνοι ταλάντωσης των εκκρεµών είναι ανάλογοι προς τις τετραγωνικές ρίζες των µηκών τους 
ή µπορούµε να πούµε ότι τα µήκη είναι ανάλογα προς τα τετράγωνα των χρόνων. Ένα εκκρεµές 
για να έχει χρόνο ταλάντωσης διπλάσιο κάποιου άλλου εκκρεµούς, πρέπει να έχει τετραπλάσιο 
νήµα ανάρτησης από το νήµα του άλλου. Αν το ένα εκκρεµές έχει νήµα ανάρτησης εννεαπλάσιο 
από το άλλο, το δεύτερο εκτελεί τρεις ταλαντώσεις στο χρόνο που το πρώτο εκτελεί µια. Έτσι 
προκύπτει ότι τα µήκη των νηµάτων ανάρτησης των εκκρεµών είναι αντιστρόφως ανάλογα προς 
τα τετράγωνα του πλήθους των εκτελούµενων ταλαντώσεων στο ίδιο χρονικό διάστηµα. 
Sagredo: Αν κατάλαβα καλά, µπορώ να µάθω το µήκος του νήµατος ενός εκκρεµούς, που το 
άνω άκρο του έχει προσδεθεί σε οποιοδήποτε ύψος, ακόµη κι αν είναι αόρατο, βλέποντας µόνο 
το κάτω άκρο. Αρκεί ένας φίλος µου να µετρά τις ταλαντώσεις του µεγάλου εκκρεµούς και εγώ, 
το ίδιο χρονικό διάστηµα, να µετρώ τις ταλαντώσεις ενός εκκρεµούς που έχει µήκος ακριβώς 
έναν πήχη. Για παράδειγµα, αν ο φίλος µου µετρήσει 20 ταλαντώσεις του µεγάλου εκκρεµούς 
και το ίδιο χρονικό διάστηµα εγώ µετρήσω 240 ταλαντώσεις του µικρού εκκρεµούς, υπολογί-
ζοντας τα τετράγωνα των δυο αριθµών, που είναι αντίστοιχα 400 και 57600, θα συµπεράνω 
από το πηλίκο τους ότι το µεγάλο εκκρεµές έχει µήκος 144 πήχεις. 
Salviati: Πράγµατι, δεν θα αστοχήσεις περισσότερο από το πλάτος µιας παλάµης, ιδίως αν τα 
αφήσεις να κάνουν µεγάλο αριθµό ταλαντώσεων. 
Sagredo: Ποτέ δεν περίµενα να µάθω ότι ένα αιωρούµενο σώµα αναρτηµένο µε σχοινί 100 πή-
χεων, διαγράφοντας τόξο ενενήντα µοιρών ή µιας µοίρας ή µισής µοίρας, χρειάζεται ίδιο χρόνο 
για να κάνει µια πλήρη ταλάντωση. Αυτό εξακολουθεί να µε εκπλήσσει. Περιµένω να ακούσω 
τώρα πώς τα φαινόµενα αυτά µπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήµατα για τους ήχους που 
παράγονται από τις ταλαντώσεις µιας χορδής µουσικού οργάνου.    
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v Η	  ανακάλυψη	  της	  αρχής	  της	  σχετικότητας	  

Ο  Γαλιλαίος  ήταν  ο  πρώτος  που  υπέδειξε  την  ανυπαρξία  κριτηρίου  το  οποίο  θα  
επέτρεπε  να  αποφανθούµμε  για  το  αν  ένα  σώµμα  βρίσκεται  σε  κατάσταση  ηρεµμίας,  
διευκρινίζοντας  ότι  µμπορούµμε  να  αποφανθούµμε  απλά  και  µμόνο  αν  βρίσκεται  σε  
κατάσταση  ηρεµμίας  ως  προς  κάποιο  άλλο  σώµμα.  Με  µμια  απλοϊκή  και  γλαφυρή  
περιγραφή,  υποδεικνύει  ότι  κανένα  πείραµμα  δεν  θα  αφήσει   να  αντιληφθούµμε  
αν  ένα  πλοίο  πλέει  ευθύγραµμµμα  οµμαλά  σε  ήρεµμη  θάλασσα  ή  είναι  ακίνητο  και  
ότι,  στις  δυο  περιπτώσεις,  θα  προκύψουν  τα  ίδια  πειραµματικά  συµμπεράσµματα:    

“ Μαζί µε φίλους σας µπείτε στο αµπάρι ενός πλοίου όπου δεν έχετε δυνατότητα αντίληψης 
του εξωτερικού χώρου και αφήστε να πετούν ολόγυρά σας πεταλούδες και άλλα πετούµενα, 
βάλτε µικρά ψάρια σε ένα ενυδρείο και στην οροφή ένα δοχείο από όπου να πέφτουν στάλες 
νερού σε ένα µπουκάλι τοποθετηµένο στο δάπεδο. Όταν το πλοίο είναι ακίνητο παρατηρείστε 
προσεκτικά πώς κινούνται τα µικρά ζώα εξίσου άνετα προς κάθε κατεύθυνση και τα ψάρια 
κινούνται εξίσου άνετα προς κάθε πλευρά του ενυδρείου και όλες οι στάλες πέφτουν µέσα στο 
µπουκάλι. Και εσείς δεν θα χρειαστεί να καταβάλετε µεγαλύτερη ή µικρότερη προσπάθεια για να 
ρίξετε ένα αντικείµενο στον ένα ή στον άλλο φίλο σας που απέχουν εξίσου από εσάς. Όταν το 
πλοίο αρχίσει να κινείται, όσο γρήγορα θελήσετε, αρκεί η κίνηση να είναι οµαλή, δεν θα διακρί-
νετε την παραµικρή αλλαγή στις παρατηρήσεις σας ώστε να µπορέσετε να συµπεράνετε ότι το 
πλοίο πράγµατι κινείται. Ο λόγος βρίσκεται στο ότι η κίνηση είναι κοινή για το πλοίο και ό,τι άλλο 
βρίσκεται µέσα σε αυτό συµπεριλαµβανόµενου του αέρα.”    

v Η	  άρρηκτη	  σχέση	  της	  κίνησης	  με	  το	  χρόνο	  

Ο  Γαλιλαίος  ήξερε  ότι  η  έννοια  της  κίνησης  είναι  άρρηκτα  συνδεδεµμένη  µμε  την  
έννοια  του  χρόνου.  Γνώριζε  επίσης  ότι  για  να  δώσει  τον  ορισµμό  της  ταχύτητας  
και  της  επιτάχυνσης  ενός  σώµματος,  σε  κάθε  στιγµμή  του  χρόνου,  χρειαζόταν  να  
αναπτύξει  µμια  συλλογιστική  απεριόριστων  διαµμερίσεων  της  χρονικής  µμονάδας.  
Τα  µμαθηµματικά  που  είχε  στη  διάθεσή  του,  πέρα  από  επικρατούσες  λανθασµμέ-‐
νες  αντιλήψεις   για   τους   νόµμους   της   κίνησης,   προέρχονταν  από   τη   Γεωµμετρία  
του  Ευκλείδη  και  το  υπολογιστικό  σκεπτικό  του  Αρχιµμήδη.    

Οι  πρώτοι  σαφείς  προβληµματισµμοί  για  τον  ορισµμό  της  κίνησης  αναπτύχθηκαν  
στο  Merton  College  της  Οξφόρδης  τον  14ο  αιώνα.  Τα  ιστορικά  στοιχεία  λένε  ότι  
ο  Thomas  Bradwardine  (1290-‐1349)  είχε  ορίσει  την  ταχύτητα  ως  λόγο  των  δια-‐
νυόµμενων  χωρικών  διαστηµμάτων  προς  τα  αντίστοιχα  χρονικά  διαστήµματα  και  
κατόπιν  ορίστηκε  η  επιτάχυνση,  ως  ταχύτητα  της  ταχύτητας,  από  τον  William  
Heytesbury  (1313-‐1372).  Λίγο  αργότερα,  ο  Nicolas  Oresme  (1320-‐1382)  έκανε  
την  ενδιαφέρουσα  αναγωγή  κάθε  οµμαλά  επιταχυνόµμενης  ευθύγραµμµμης  κίνησης  
σε   οµμαλή   ευθύγραµμµμη  κίνηση,   µμέσα  από  µμια   θεωρητική   διαδικασία  που   είναι  
γνωστή  ως  κανόνας  του  Merton  και  απαντά  στο  εξής  πρόβληµμα:  
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Πρόβληµα του Merton: Ένα σώµα ξεκινά από ένα σηµείο Α προκειµένου να διανύσει µε σταθερή 
επιτάχυνση µια ευθύγραµµη διαδροµή έως ένα σηµείο Β. Αν διένυε την ίδια διαδροµή στο ίδιο 
χρονικό διάστηµα µε σταθερή ταχύτητα, ποια θα έπρεπε να είναι αυτή η ταχύτητα; 
Με  ένα  απλό  γεωµμετρικό  σκεπτικό  είχε  από  τότε  δοθεί  η  απάντηση:  
Κανόνας του Merton: Αν ένα σώµα, ξεκινώντας από µηδενική ταχύτητα, κινηθεί ευθύγραµµα µε 
σταθερή επιτάχυνση και σε ένα χρονικό διάστηµα το µέτρο της ταχύτητάς του γίνει υ, η διανυ-
θείσα έως τότε απόσταση είναι ίδια µε εκείνη που θα διένυε στο ίδιο χρονικό διάστηµα µε σταθε-
ρή ταχύτητα µέτρου υ/2. 
Ο  Γαλιλαίος  ίσως  γνώριζε  τον  κανόνα  του  Merton  και  ότι  για  να  πλησιάσει  στο  
νόηµμα  της  στιγµμιαίας  ταχύτητας  και  της  στιγµμιαίας  επιτάχυνσης  χρειαζόταν  να  
αναπτύξει  µμια  συλλογιστική  απεριόριστων  διαδοχικών  διαµμερίσεων  της  χρονι-‐
κής  µμονάδας,   ίσως  εµμπνεόµμενος  από  το  έργο  του  Αρχιµμήδη.  Το  εγχείρηµμά  του  
ήταν  δύσκολο,  αφού  η  έννοια  του  απειροστού  είναι  από  τις  βαθύτερες  µμαθηµμα-‐
τικές  έννοιες.  Από  τους  αρχαίους  χρόνους  ο  Αναξαγόρας  είχε  πει:  
Κατά τη θεώρηση του µικρού δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχει το µικρότατο, αλλά 
πάντοτε µικρότερο, αφού αυτό που υπάρχει δεν µπορεί να πάψει να υπάρχει οσοδήποτε µικρό 
και αν θεωρηθεί. 

             
Η  γεωµμετρική  συλλογιστική  του  κανόνα  του  Merton  

και  η  γαλιλαϊκή  αντίληψη  των  απεριόριστων  διαµμερίσεων  της  χρονικής  µμονάδας.  

Στα  κείµμενά  του  Γαλιλαίου  αποκαλύπτονται  σκέψεις  και  συλλογιστικές  που  ξε-‐
κάθαρα  οδηγούν  στην  ανάγκη  ορισµμού  της  έννοιας  του  απειροστού:  

Salviati: Στη διερεύνηση της φυσικά επιταχυνόµενης κίνησης είχαµε πάντα ως οδηγό τη συµπε-
ριφορά της ίδιας της φύσης στις ποικίλες εκφάνσεις της, έτσι ώστε να χρησιµοποιούµε εκείνα 
µόνο τα µέσα που είναι τα πιο κοινά, απλά και εύκολα. Παρατηρώντας µια πέτρα να πέφτει από 
µια υψωµένη θέση και να αποκτά συνεχώς αυξανόµενη ταχύτητα, γιατί να µην πιστέψω ότι οι 
επαυξήσεις της ταχύτητας συµβαίνουν κατά τον πιο απλό και φανερό τρόπο; Εξετάζοντας το 
θέµα προσεκτικά, δεν θα διαπιστώσουµε καµία προσθήκη ή επαύξηση πιο απλή από αυτή που 
επαναλαµβάνεται πάντοτε µε τον ίδιο τρόπο. Το καταλαβαίνουµε αναλογιζόµενοι την άρρηκτη 
σχέση της κίνησης µε το χρόνο. Όπως ακριβώς η οµαλότητα της κίνησης ορίζεται και νοείται 
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µέσω ίσων χρόνων και ίσων αποστάσεων, µπορούµε να πούµε ότι η κίνηση είναι οµαλά και συνε-
χώς επιταχυνόµενη όταν, στη διάρκεια οιωνδήποτε ίσων χρονικών διαστηµάτων, προσδίδονται 
ίσες επαυξήσεις στην ταχύτητα. Φαίνεται ότι δεν απέχουµε πολύ από την αλήθεια εάν την 
επαύξηση της ταχύτητας την θεωρήσουµε ως ευθέως ανάλογη προς την επαύξηση του χρόνου 
και ο υπό εξέταση ορισµός µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Μια κίνηση είναι οµαλά επιταχυνόµε-
νη όταν, εκκινώντας από θέση ηρεµίας, αποκτά εντός ίσων χρονικών διαστηµάτων ίσες επαυξή-
σεις ταχύτητας. 
Sagredo: Δ∆εν µπορώ να διατυπώσω κάποια λογική ένσταση για το συγκεκριµένο ορισµό και γενι-
κά για οιονδήποτε ορισµό, αφού όλοι είναι αυθαίρετοι. Αλλά, ας µου επιτραπεί να εκφράσω τις 
αµφιβολίες µου για το κατά πόσο ένας ορισµός όπως αυτός, που έχει διατυπωθεί µε αφηρηµένο 
τρόπο, αντιστοιχεί και περιγράφει το είδος της επιταχυνόµενης κίνησης που συναντάµε στη 
φύση κατά την ελεύθερη πτώση των σωµάτων. Σκέπτοµαι ένα σώµα να ξεκινά από την κατά-
σταση της ηρεµίας και πέφτοντας να κερδίζει ταχύτητα ανάλογα µε το χρόνο που διέρρευσε 
από την έναρξη της κίνησης. Για παράδειγµα, µια κίνηση που σε οκτώ παλµούς του σφυγµού θα 
αποκτούσε οκτώ µονάδες ταχύτητας, στο τέλος του τέταρτου παλµού θα αποκτούσε τέσσερις 
µονάδες, του δεύτερου δυο και του πρώτου µια. Εφόσον ο χρόνος είναι απείρως διαιρετός, έπε-
ται από τους συλλογισµούς ότι, εάν η προηγούµενη ταχύτητα ενός σώµατος είναι µικρότερη από 
την παρούσα ταχύτητά του κατά σταθερό λόγο, δεν υπάρχει κανένας βαθµός ταχύτητας, οσο-
δήποτε µικρός, - ή, θα µπορούσαµε να πούµε, κανένας βαθµός βραδύτητας, οσοδήποτε µεγάλος, 
- µε τον οποίο να µην οδεύει το σώµα κατά την πτώση του έχοντας ξεκινήσει από την άπειρη 
βραδύτητα, δηλαδή την ακινησία. Έτσι, καθώς πλησιάζουµε αντίστροφα όλο και περισσότερο 
στη στιγµή της εκκίνησης, το σώµα κινείται τόσο αργά ώστε, αν συνέχιζε να κινείται µε αυτή 
την ταχύτητα, θα χρειαζόταν ατέλειωτο χρόνο για να διανύσει µια µονάδα µήκους. Ο νους δεν 
χωρά αυτό το φαινόµενο και οι αισθήσεις δείχνουν ότι ένα βαρύ σώµα σε πτώση αποκτά έξαφνα 
µεγάλη ταχύτητα. 

Salviati: Αυτή είναι µια από τις δυσκολίες που και εγώ αντιµετώπισα, αλλά την ξεπέρασα και η 
υπέρβαση έγινε µε το πείραµα. Λες ότι το πείραµα φαίνεται να υποδεικνύει ότι µόλις ένα βαρύ 
σώµα αφεθεί σε ελεύθερη πτώση αµέσως αποκτά πολύ σηµαντική ταχύτητα και εγώ υποστηρί-
ζω ότι, όσο βαρύ κι αν είναι, οι αρχικές κινήσεις του είναι ήπιες και πολύ αργές. Το ίδιο πείραµα 
που εκ πρώτης όψεως φαίνεται να αποδεικνύει ένα πράγµα, όταν το εξετάσουµε πιο προσεκτι-
κά, µας διαβεβαιώνει για το αντίθετο. Αλλά και χωρίς το πείραµα, που αναµφισβήτητα είναι πολύ 
διαφωτιστικό, έχω την αίσθηση ότι δεν είναι δύσκολο το γεγονός αυτό να αποδειχθεί µόνο µε το 
συλλογισµό. Φανταστείτε µια βαριά πέτρα να αφήνεται ελεύθερα από ένα ύψος, οπότε, επειδή 
είναι βαρύτερη από τον αέρα αρχίζει να πέφτει, όχι µε οµαλή κίνηση, αλλά αργά στην αρχή και 
µετά µε όλο µεγαλύτερη ταχύτητα. Εφόσον η ταχύτητα µπορεί να µεταβάλλεται απεριόριστα, τι 
λόγος υπάρχει να πιστέψουµε ότι ένα τέτοιο κινούµενο σώµα που ξεκινά µε άπειρη βραδύτητα, 
δηλαδή από κατάσταση ηρεµίας, αποκτά αµέσως ταχύτητα δέκα βαθµών και όχι τεσσάρων ή 
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δυο ή ενός ή µισού ή ενός εκατοστού ή οποιουδήποτε άλλου από τους άπειρους αριθµούς των 
µικρών τιµών; Ας φανταστούµε ότι κάποια ωστική δύναµη επαναφέρει αντίστροφα την πέτρα 
στην αρχική υπερυψωµένη θέση της έτσι ώστε η µείωση και απώλεια ταχύτητας να ακολουθεί 
τον ίδιο ρυθµό όπως η αύξησή της κατά την ελεύθερη πτώση από την κατάσταση ηρεµίας. Δ∆εν 
βλέπω πώς µπορείτε να αµφισβητήσετε το ότι η ανερχόµενη πέτρα, καθώς η ταχύτητά της µει-
ώνεται, θα πρέπει να περάσει από όλους τους βαθµούς βραδύτητας πριν φτάσει στην ακινησία. 

Simplicio: Εάν όµως ο αριθµός των βαθµών της ολοένα µεγαλύτερης βραδύτητας είναι απεριόρι-
στος, οι βαθµοί αυτοί δεν θα εξαντληθούν ποτέ και εποµένως, ένα ανερχόµενο σώµα θα κινείται 
ολοένα µε βραδύτερο ρυθµό χωρίς ποτέ να φτάσει στην κατάσταση ηρεµίας. Αυτό όµως δεν 
συµφωνεί µε τα παρατηρούµενα γεγονότα. 
Salviati: Αυτό θα συνέβαινε εάν το σώµα διατηρούσε την ταχύτητά του για κάποιο χρονικό διά-
στηµα σε κάθε βαθµό ταχύτητας. Στην πραγµατικότητα, απλώς διέρχεται από κάθε σηµείο χωρίς 
να καθυστερεί περισσότερο από µια στιγµή. Και εφόσον κάθε χρονικό διάστηµα, οσοδήποτε µικρό, 
διαιρείται σε άπειρες στιγµές, το πλήθος τους θα είναι πάντα επαρκές ώστε οι στιγµές αυτές 
να αντιστοιχιστούν στους άπειρους βαθµούς της µειούµενης ταχύτητας. Το ότι ένα τέτοιο βαρύ 
ανερχόµενο σώµα δεν παραµένει για κάποιο χρονικό διάστηµα σε οποιοδήποτε δεδοµένο βαθµό 
ταχύτητας είναι εµφανές από το εξής: εάν υπήρχε ένα τέτοιο χρονικό διάστηµα, το σώµα θα 
είχε την ίδια ταχύτητα από την πρώτη έως την τελευταία στιγµή αυτού του διαστήµατος και θα 
µπορούσε µε όµοιο τρόπο να ανέλθει από τον δεύτερο βαθµό ανύψωσης καλύπτοντας ίσο ύψος, 
όπως ακριβώς µεταφέρθηκε από την πρώτη ανύψωση στη δεύτερη, και µε την ίδια συλλογιστική 
θα περνούσε από την δεύτερη ανύψωση στην τρίτη και τελικά θα συνέχιζε να κινείται εσαεί µε 
οµαλή κίνηση. 
Sagredo: Από τις σκέψεις αυτές καταλήγω στο συµπέρασµα ότι µπορούµε να βρούµε µια απο-
δεκτή λύση στο πρόβληµα που απασχολεί τους φιλόσοφους: Τι είναι αυτό που προκαλεί την 
επιτάχυνση στη φυσική κίνηση των σωµάτων;  1  
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