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ΓΡΑΞΖΟΠΖΓΟ 

Ε πανμφζα ενγαζία δεκ ζα μπμνμφζε κα πναγμαημπμηεζεί πςνίξ ηεκ 

αμένηζηε ζομπανάζηαζε ηυζμ ηεξ δηεοζφκηνηαξ ημο ζπμιείμο θ. Αθηφπε 

Νακαγηχηαξ υζμ θαη ημο ζοιιυγμο ηςκ δηδαζθυκηςκ . Ωξ οπεφζοκμξ ημο 

project « Ε δςή ημο Γαιηιαίμο – μ Δηάιμγμξ μεηαλφ  Ανηζημηέιε θαη 

Γαιηιαίμο » ημοξ εοπανηζηχ. Γοπανηζηχ επίζεξ γηα ηεκ άρμγε ζοκενγαζία 

θαη ηηξ εφζημπεξ παναηενήζεηξ ηεξ ηε ζοκημκίζηνηα ηςκ ενεοκεηηθχκ 

ενγαζηχκ θ. Ιοιςκά Δημκοζία.  

Ηονίςξ υμςξ εοπανηζηχ ημοξ μαζεηέξ θαη ηηξ μαζήηνηεξ ηεξ Α ιοθείμο πμο 

ζομμεηείπακ ζημ πνυγναμμα με δήιμ θαη ζοκενγαηηθυ πκεφμα χζηε κα γίκμοκ 

μη ίδημη θαη μη ίδηεξ  ζοιιμγηθυ οπμθείμεκμ  παναγςγήξ  γκχζεξ . 

 

νήζημξ  Κ. Γμφζηαξ  
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Οημ Δηάιμγμ μ Οαγθνέκημ απακηά ζηεκ θμηκή πνόιερε πμο απμδίδεη ζηα 

«θοζηθά ζώμαηα μεγάιε ηημή θαη ηειεηόηεηα όηακ είκαη αηάναπα, 

απανάιιαθηα ,ακαιιμίςηα , θηι εκώ , ακηίζεηα βιέπς κα ζεςνμύκηαη 

αηειή όηακ είκαη μεηαβιεηά , δεμημονγήζημα ,ηνμπμπμηήζημα θηι»: 

 

«Όζμ πημ πμιφ ακαιμγίδμμαη ηε μαηαηυηεηα ηςκ ιασθχκ δμλαζηχκ , ηυζμ πημ 

άδεηεξ θαη απιμσθέξ ηηξ βνίζθς. Ιπμνεί θακείξ κα θακηαζηεί μεγαιφηενε 

ακμεζία απυ ημ κα ιέγμκηαη ηα δηαμάκηηα, ημ αζήμη θαη ημ πνοζάθη εογεκή , 

εκχ ημ πχμα θαη ε ιάζπε ποδαία; Δεκ ζοιιμγίδμκηαη αοημί μη άκζνςπμη υηη, 

ακ ημ πχμα ήηακ ηυζμ ζπάκημ υζμ ηα πμιφηημα πεηνάδηα θαη μέηαιια, δεκ ζα 

οπήνπε βαζηιηάξ πμο δεκ ζα έδηκε μεηά πανάξ έκα ζςνυ δηαμάκηηα θαη 

νμομπίκηα θαη πμιιέξ πιάθεξ πνοζάθη γηα κα απμθηήζεη ηυζμ μυκμ πχμα υζμ 

θηάκεη γηα κα θοηέρεη έκα γηαζεμί ζε μηα γιαζηνμφια ή γηα κα νηδμβμιήζεη 

μέζα ημο μηα μακηανηκηά , γηα κα ηε δεη κα βιαζηαίκεη, κα μεγαιχκεη , κα 

πεηάεη υμμνθα θφιια ,μονςδάηα άκζε θαη ζεζπέζημοξ θανπμφξ ; Ε 

ζπακηυηεηα θαη ε αθζμκία είκαη αοηέξ πμο θάκμοκ ημοξ αμυνθςημοξ κα 

εθηημμφκ θαη κα πενηθνμκμφκ ηα πνάγμαηα , κα ιέκε υηη αοηυ ημ δηαμάκηη 

είκαη ςναηυηαημ , γηαηί μμηάδεη με γάνγανμ κενυ , θαη αξ μεκ ημ 

απμπςνίδμκηαη μφηε γηα δέθα ηυκμοξ κενυ. Μη άκζνςπμη αοημί πμο 

εθζεηάδμοκ ηυζμ ηεκ αθζανζία , ηεκ αμεηαβιεηυηεηα θηι, μηιμφκ έηζη , 

κμμίδς, ελαηηίαξ ηεξ μεγάιεξ επηζομίαξ ημοξ κα δήζμοκ πμιφ θαη ημο θυβμο 

ημοξ γηα ημ ζάκαημ , πςνίξ κα ζοιιμγίδμκηαη υηη, ακ μη άκζνςπμη ήηακ 

αζάκαημη , δεκ ζα ήηακ ακάγθε κα ένζμοκ ζημκ θυζμμ. Αοημί μη άκζνςπμη 

αλίδεη κα ακηηθνίζμοκ ημ θεθάιη μηαξ μέδμοζαξ , πμο ζα ημοξ μεηαμυνθςκε 

ζε αγάιμαηα απυ δηαμάκηη θαη κεθνίηε , γηα κα γίκμοκ έηζη ηειεηυηενμη απ’ υηη 

είκαη». 
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ΝΞΜΘΜΓΜΟ 

Οε ακηίζεζε με ηεκ πνμζέγγηζε ηεξ εθπαηδεοηηθήξ δηαδηθαζίαξ ςξ 

δηαπείνηζεξ ηεξ πιενμθμνίαξ  θαηά ηεκ μπμία απυ ηα παναθηενηζηηθά ημο 

ακζνχπηκμο γκςζηηθμφ ζοζηήμαημξ πνμθνίκμκηαη ςξ απμθαζηζηηθά εθείκα 

πμο ημο επηηνέπμοκ κα ιεηημονγεί θαη ςξ οπμιμγηζηηθή μεπακή επηιέγμομε 

γηα ηεκ πανμφζα ενεοκεηηθή ενγαζία ηεκ πνμζέγγηζε ημο πμιηηηζμμφ (ζηεκ 

θμηκςκηθή ή θαη ηεκ ακζνςπμιμγηθή ηεξ εθδμπή): εδχ ε βαζηθή οπυζεζε ιέεη 

υηη ημ γκςζηηθυ/ γκςζηαθυ ζφζηεμα είκαη ηζπονά ζοκδεδεμέκμ με μηα μμνθή 

δςήξ, έκακ «πμιηηηζμυ», πμο αθεκυξ δηαζέηεη θχδηθεξ ακαπανάζηαζεξ ηεξ 

πναγμαηηθυηεηάξ ημο θαη αθεηένμο ακαπανάγεηαη θαη ελειίζζεηαη πηεδυμεκμξ 

απυ ηε δηαιεθηηθή έκηαζε.  

Θεςνχκηαξ ηε κυεζε ςξ ηεκ ηθακυηεηα μνζμιμγηθμφ ζημπαζμμφ ζπεηηθά με 

ηε θφζε ηςκ ακαγθαίςκ αιεζεηχκ ηαζζυμαζηε οπέν ημο ζςθναηηθμφ δηαιυγμο 

θαηά ημκ μπμίμ απυ ηε μηα ε ζθέρε μμηάδεη με μηα ζοδήηεζε εζςηενηθή θαη 

απυ ηεκ άιιε  δεκ έπεη θαη ηυζμ μεγάιε αλία ακ δεκ ζθεπηυμαζηε 

μεγαιυθςκα θαηά ηε δηάνθεηά ηεξ.  

Ό,ηη ζηηξ μένεξ μαξ  απμθαιείηαη «δηαιμγηθή θακηαζία».  

Απυ ηεκ επμπή πμο μ Οςθνάηεξ ζημκ Ιέκςκα  πανμοζίαζε ηεκ πνχηε 

εθδμπή ηεξ ηδέαξ αοηήξ πενηγνάθμκηαξ πχξ μ κεανυξ ζθιάβμξ μπμνμφζε 
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λεθηκχκηαξ απυ ηεκ άγκμηα  κα ακηηιεθζεί ηηξ βαζηθέξ έκκμηεξ ηεξ 

επηπεδμμεηνίαξ  μέπνη θαη ζήμενα θαίκεηαη υηη μ πημ θοζηθυξ θαη μ πημ 

πνχημμξ ηνυπμξ με ημκ μπμίμ μνγακχκμομε ηεκ εμπεηνία θαη ηηξ γκχζεηξ μαξ 

είκαη ε μμνθή ηεξ αθήγεζεξ. 

Μ Gerald Holton  ζπμιηάδμκηαξ ηεκ επηζηεμμκηθή δηαδηθαζία επηζεμαίκεη 

πςξ μη επηζηήμμκεξ απυ πμιφ παιηά βαζίζηεθακ ζηε βμήζεηα ηςκ αθεγήζεςκ  

πνεζημμπμηχκηαξ μεηαθμνέξ , μφζμοξ θαη παναμφζηα με θίδηα πμο 

θαηαπίκμοκ ηηξ μονέξ ημοξ , με ίπκε πμο αθήκμκηαη έηζη χζηε ε επηζηνμθή κα 

γίκεηαη απυ ημ ίδημ μμκμπάηη θαηά  ηεκ  ακηηζηνεπηή δηαδηθαζία ηεξ 

ζενμμδοκαμηθήξ θιπ.  

Άνα με ηεκ αθήγεζε ημ εκδηαθένμκ μεηαημπίδεηαη απυ ηε «θφζε –πμο-είκαη-

εθεί-ελς» ζημ πχξ θαηαζθεοάδμομε ημ μμκηέιμ πμο έπμομε γηα ηε θφζε , 

μεηαβάιιμκηαξ ηε ζοδήηεζε απυ κεθνή επηζηήμε ζε δεμημονγία δςκηακήξ 

επηζηήμεξ . 

 

ΙΓΘΜΔΜΘΜΓΖΑ 

 

Ιεζμδμιμγηθά, ζηεκ  ενγαζία , αθμιμοζήζαμε  ηεκ πνυηαζε ημο J. Bruner: 

1) μειέηε πενηπηχζεςκ ακάπηολεξ δηδαθηηθχκ ζεηνχκ βαζηζμέκςκ ζημκ 

αοζεκηηθυ «μαηεοηηθυ δηάιμγμ» ή/θαη 2) άιιεξ μμνθέξ «αθήγεζεξ», με 

αθμνμή ηζημνηθέξ ακαπαναζηάζεηξ επηζηεμμκηθχκ παναγςγχκ. Οογθεθνημέκα  
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ε μμνθή δηαιυγμο πμο επηιέπζεθε ήηακ ε ακάγκςζε θάπμηςκ  απμζπαζμάηςκ  

απυ ηεκ πνχηε μένα ημο «Δηαιόγμο γηα ηα δομ ζεμακηηθόηενα θμζμηθά 

ζοζηήμαηα» ημο Γαιηιαίμο εκχ με ζοκμπηηθέξ μμνθέξ αθήγεζεξ  

πνμζπαζήζαμε  κα ακαπαναζηήζμομε  επηζηεμμκηθά επηηεφγμαηα ακηιχκηαξ 

οιηθυ απυ ημ πνμκηθυ ηεξ δςήξ ημο Γαιηιαίμο. 

 

Μ επηβιέπςκ θαζεγεηήξ  

νήζημξ Κ. Γμφζηαξ  

 

 

ΓΞΓΑΟΖΓΟ ΙΑΘΕΠΩΚ-ΙΑΘΕΠΞΖΩΚ  

 

ΙΑΘΕΠΓΟ /ΠΞΖΓΟΝΜΡ ΟΡΙΙΓΠΓΜΡΚ ΟΠΕΚ ΜΙΑΔΑ:  

«ΠΑ ΝΑΖΔΖΑ ΠΜΡ ΓΑΘΖΘΑΖΜΡ» 

 

ΑΘΖΚΑ ΙΝΜΠΟΖΚΑ 

ΖΘΖΑ ΙΑΞΖΚΜΡ 

ΑΚΔΞΓΑΟ ΝΡΘΑΞΖΚΜΟ 

ΔΕΙΕΠΞΕΟ ΝΡΘΑΞΖΚΜΟ 

ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΝΡΘΑΞΖΚΜΡ 

ΑΚΘΜΡΘΑ-ΟΠΓΘΘΑ ΕΘΖΑΔΕ 

 

 

 

ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΑ: 
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ΟΓΘΖΔΑ 1:Θέμα. 

ΟΓΘΖΔΑ 2:Νενηεπυμεκα. 

ΟΓΘΖΔΑ 3:Γηζαγςγή. 

ΟΓΘΖΔΑ 4:Ε Θεςνία ηεξ θίκεζεξ ημο Ανηζημηέιε.-Ανπέξ θίκεζεξ. 

ΟΓΘΖΔΑ 5:Ανπέξ θίκεζεξ.-Ε Φοζηθή θίκεζε. 

ΟΓΘΖΔΑ 6: Μη Ηακυκεξ ηεξ ζομπενηθμνάξ εκυξ ζχμαημξ.- Ε 

Γλακαγθαζμέκε ή ε βίαηε θίκεζε. 

ΟΓΘΖΔΑ 7:Ε Γλακαγθαζμέκε ή ε βίαηε θίκεζε. 

ΟΓΘΖΔΑ 8: Μη θηκήζεηξ ηςκ ειεφζενςκ ζςμάηςκ.  
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Μ ΑΞΖΟΠΜΠΓΘΕΟ ΗΑΖ ΜΖ ΘΓΩΞΖΓΟ ΠΜΡ. 

ΠΑ ΝΖΟΠΓΡΩ ΠΜΡ ΗΑΖ ΜΖ ΙΓΘΘΜΚΠΖΗΓΟ ΟΡΓΗΞΜΡΟΓΖΟ  ΠΩΚ 

ΑΞΖΟΠΜΠΓΘΖΗΩΚ  ΙΓ ΠΜΚ ΓΑΘΖΘΑΖΜ. 

 

.

 

Ε Θεςνία ηεξ θίκεζεξ ημο Ανηζημηέιε 

Γηα ημκ Ανηζημηέιε μ θυζμμξ πςνίδεηαη ζε δφμ εκηειχξ δηαθμνεηηθέξ 

πενημπέξ, ημκ πχνμ οπυ ηε Οειήκε θαη ημκ πχνμ πένα απυ ηε Οειήκε. Μ 

θυζμμξ, θαηά ημκ Ανηζημηέιε, είκαη εκηαίμξ θαη αηχκημξ, εκχ ε μηθμομέκε 

έπεη ζπήμα ζθαίναξ με θέκηνμ ηε Γε. Γπίζεξ θαηά ημκ Ανηζημηέιε ε Γε είκαη 

αθίκεηε θαη ηα ηέζζενα «πνςηανπηθά» ζημηπεία είκαη ε γε ,ημ Ύδςν ,μ Αήν 

,ημ Νον. Πμ οιηθυ υιςκ ηςκ γήηκςκ ζςμάηςκ πνμενπυηακ απυ ηεκ ακάμεηλε 

ηςκ ηεζζάνςκ «πνςηανπηθχκ ζημηπείςκ». Έκα ζογθεθνημέκμ ζχμα μπμνεί 

κα πενηέπεη θαη ηα ηέζζενα ζημηπεία αιιά θάπμημ απυ αοηά κα οπενηενεί, 
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υπςξ γηα πανάδεηγμα ζημ θμηκυ κενυ επηθναηεί ημ πνςηανπηθυ ζημηπείμ 

«Κενυ».  

Ηαζέκα απυ ηα ηέζζενα ζημηπεία είπε ηε «θοζηθή ημο ζέζε» ζηεκ 

οπμζειήκηα  πενημπή .Οηε βάζε ηεξ ποναμίδαξ ηςκ θοζηθχκ ζημηπείςκ 

βνίζθεηαη  ε «Γε»,  πάκς απυ αοηήκ έπμομε ημ «Κενυ» , ρειυηενα έπμομε 

ημκ «Αένα»  θαη ζηε θμνοθή ηεξ ποναμίδαξ ζοκακηάμε  ημ «Νον». 

 

Ανπέξ θίκεζεξ: 

Γεκηθά ζηεκ ανηζημηειηθή ζεςνία ηεξ θίκεζεξ ζηεκ οπμζειήκηα πενημπή 

βαζίδεηαη ζε δφμ ζεμακηηθέξ θαηά ημκ Ανηζημηέιε ανπέξ. 

Ε 1ε Ανπή ιέεη υηη μηα θίκεζε δεκ είκαη πμηέ αοζυνμεηε .Γπίζεξ μηα αθυμε 

ζεμακηηθή ζεςνία ημο Ανηζημηέιε είκαη υηη θάζε θίκεζε απαηηεί αίηημ                

( θηκμφκ ).Ε θίκεζε δεκ είκαη πμηέ αοζυνμεηε θαη ημ ιεγυμεκμ θηκμφκ 

βνίζθεηαη ζε ζοκεπή επαθή με ημ θηκμφμεκμ ζχμα. Γηα ηεκ ανπή ημο αοηή μ 

Ανηζημηέιεξ είπε κα ακηημεηςπίζεη έκα πνυβιεμα. Όθεηιε κα ελεγήζεη γηαηί 

θάπμηεξ θμνέξ ηα ζχμαηα ζοκεπίδμοκ κα θηκμφκηαη εκχ έπμοκ πάζεη ηεκ 

επαθή ημοξ με ημ θηκμφκ. Ε ελήγεζε ημο γη αοηυ ήηακ υηη ημ μέζμκ εκηυξ ημο 

μπμίμο γίκεηαη ε εκένγεηα ακαιαμβάκεη ημ νυιμ ημο θηκμφκημξ. Έκα θιαζζηθυ  

πανάδεηγμα είκαη υηακ εθημλεφμομε έκα βέιμξ .Πυηε , ζφμθςκα με ημκ 

Ανηζημηέιε δηεγείνμομε ηαοηυπνμκα ημ πενηβάιιμκ μεηαδίδμκηαξ ημο ηε 

δφκαμε κα ζοκεπίζεη ηεκ θίκεζε ημο βέιμοξ. Οε αοηή ηε πενίπηςζε ημκίδεη 

υηη υζμ πενηζζυηενμ απμμαθνφκεηαη ε δφκαμε απυ ηεκ ανπηθή πεγή, ηυζμ 

πενηζζυηενμ ελακηιείηαη. 

Ε 2ε Ανπή  μαξ ελεγεί υηη ζημ πιαίζημ ηεξ Ανηζημηειηθήξ Φοζηθήξ γίκεηαη 

δηάθνηζε ηςκ θηκήζεςκ ζε «θοζηθέξ» θαη ζε «βίαηεξ». Ε θοζηθή θίκεζε είκαη 

ε ειεφζενε θίκεζε ηςκ ζςμάηςκ πνμξ ημοξ θοζηθμφξ ημοξ ηυπμοξ θαη είκαη 

εοζφγναμμε με θαηαθυνοθε δηεφζοκζε. Ακηίζεηα ε βίαηε θίκεζε είκαη ε 

θίκεζε πμο γίκεηαη οπυ ηεκ επίδναζε μηαξ ελςηενηθήξ δφκαμεξ θαη 
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οπμπνεχκεη ημ ζχμα κα πανεθθιίκεη απυ ηε θοζηθή ημο θίκεζε ,ε μπμία 

μπμνεί κα είκαη θαη αοηή εοζφγναμμε ,ε δηεφζοκζε ηεξ υμςξ δεκ είκαη πάκηα 

απαναίηεηε. Έηζη ,θάζε θίκεζε ζημ θυζμμ είκαη ή βίαηε ή θοζηθή θαη ε βίαηε 

έπεηαη ηεξ θοζηθήξ. 

 

Ε ΦΡΟΖΗΕ ΗΖΚΕΟΕ. 

 

Οηε θοζηθή θίκεζε  ημ θηκμφκ είκαη ε θφζε ημο ζχμαημξ. Ηαηά ημκ 

Ανηζημηέιε θάζε ζχμα έπεη ηεκ ηάζε κα θηκείηαη πνμξ ημ θοζηθυ ηυπμ ημο 

,υηακ θηάζεη ζε αοηυκ ημ ζχμα ενεμεί γηα πάκηα  . Όζμ γηα ηε θοζηθή θίκεζε 

ή θοζηθυ ηυπμ ηςκ ζςμάηςκ μ Ανηζημηέιεξ είπε ηηξ ελήξ ζεςνίεξ: 

Όιε ε οπμζειήκηα πενημπή ήηακ θαιομμέκε με ηα ηέζζενα πνςηανπηθά 

ζημηπεία πμο είκαη ημ κενυ, ε γε, μ αέναξ θαη ε θςηηά . Λεπχνηδε ηε θςηηά 

θαη ημκ αένα ςξ ειαθνά ζχμαηα, ηα μπμία είπακ ςξ θοζηθυ ηυπμ ηεκ 

πενηθένεηα ηεξ γήηκεξ πενημπήξ ημο θυζμμο ,δειαδή ημ θέιοθμξ ηεξ ζθαίναξ 

ζηεκ μπμία βνίζθεηαη ε ζειήκε. Ακηίζεηα ηα βανηά ζχμαηα πμο ήηακ ημ κενυ 

θαη ε γε είπακ ςξ θοζηθυ ηυπμ ημ θέκηνμ ημο θυζμμο. Ε θοζηθή θίκεζε 

μπμνεί κα είκαη εοζφγναμμε πνμξ ηα πάκς ή πνμξ ηα θάης, υπςξ ζομβαίκεη 

με υια ηα πνάγμαηα ζηε γε ή μπμνεί κα είκαη θοθιηθή υπςξ ζομβαίκεη με υια 

ηα πνάγμαηα ζηε γε ή μπμνεί κα είκαη θοθιηθή υπςξ ζηεκ πενίπηςζε ηςκ 

μονάκηςκ ζςμάηςκ. Ε θοθιηθή θίκεζε εζεςνείημ μηα θίκεζε  πςνίξ ανπή θαη 

ηέιμξ ,δειαδή  μηα αοηυ-επακαιαμβακυμεκε δηαδηθαζία πςνίξ απυθιηζε. 

Νάκς ζ’ αοηυ ημ ζεμείμ ζοκίζηαηαη ε δηαθμνά ηεξ απυ ηεκ εοζφγναμμε 

θοζηθή θίκεζε. Ακ οπμζέζμομε υηη ζημ γήηκμ θυζμμ οπήνπακ μυκμ ηα 

ηέζζενα βαζηθά ζημηπεία, ηυηε ζα δεμημονγμφκηακ ηέζζενεηξ ζθαίνεξ ζηεκ 

γήηκε πενημπή. Αοηέξ είκαη, θαηά ζεηνά απυ μέζα πνμξ ηα έλς, ε ζθαίνα ηεξ 

γεξ , ε ζθαίνα ημο κενμφ , ε ζθαίνα ημο αένα θαη ηέιμξ ε ζθαίνα ηεξ θςηηάξ. 
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ΜΖ ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΕΟ ΟΡΙΝΓΞΖΦΜΞΑΟ ΓΚΜΟ ΟΩΙΑΠΜΟ ΟΠΕΚ 

ΝΓΞΖΝΠΩΟΕ ΦΡΟΖΗΕΟ ΗΖΚΕΟΕΟ  

 

Δφμ ήηακ γηα ημκ Ανηζημηέιε μη θακυκεξ πμο νοζμίδμοκ ηε ζομπενηθμνά 

εκυξ ζχμαημξ ζηεκ πενίπηςζε ηεξ θοζηθήξ θίκεζεξ: 

1.Όηακ αθήκμομε δφμ ζχμαηα με δηαθμνεηηθά βάνε κα πέζμοκ 

ειεφζενα, μ πνυκμξ πμο απαηηείηαη γηα κα θηάζμοκ ζε έκα ζεμείμ είκαη 

ακηηζηνυθςξ ακάιμγμξ με ηα βάνε ημοξ. Δειαδή ηα βανφηενα ζχμαηα 

θηάκμοκ ζημ ζεμείμ ζε ιηγυηενμ πνυκμ . 

2.Όηακ έπμομε δφμ ζχμαηα ίδημο βάνμοξ θηκμφμεκα θοζηθά αιιά με 

μέζα δηαθμνεηηθήξ ποθκυηεηαξ ,μ πνυκμξ πμο πνεηάδεηαη γηα κα θηάζμοκ ζε 

έκα ζογθεθνημέκμ ζεμείμ είκαη ακάιμγμξ με ηε ποθκυηεηα. Δειαδή υζμ 

μεγαιφηενε είκαη ε ποθκυηεηα ηυζμ πημ ανγά πεγαίκεη ημ ζχμα. 

 

Ε Γλακαγθαζμέκε ή ε βίαηε θίκεζε 

Ηάζε ΗΖΚΕΟΕ πμο παναβηάδεη ηεκ ηάζε ηςκ ζςμάηςκ κα θηκμφκηαη πνμξ ηε 

θοζηθή ημοξ ζέζε ζεςνείηαη ΒΖΑΖΕ θαη γηα κα ιάβεη πχνα απαηηείηαη έκα 

«θηκμφκ».  Οφμθςκα με ημκ Ανηζημηέιε ε ελακαγθαζμέκε θίκεζε έπεη ςξ 

θηκμφκ μηα ελςηενηθή δφκαμε, ε μπμία υηακ ζηαμαηά ,ζηαμαηά αοηυμαηα θαη 

ημ ζχμα πμο θηκείηαη. Έηζη, οπμπνεχκεη ημ ζχμα κα θηκεζεί πανά θφζηκ θαη 

ημ απμμαθνφκεη απυ ημ θοζηθυ ημο ηυπμ. Πμ ανπηθυ θηκμφκ δεκ έζεηε μυκμ 

ημ ζχμα ζε θίκεζε, αιιά μεηέδηδε ηεκ ηδηυηεηα πνυθιεζεξ θίκεζεξ θαη ζημκ 

αένα πμο πενηέβαιε ημ ζχμα. Ιε αοηυ ημκ ηνυπμ ελεγμφζε θαηκυμεκα υπςξ 

π.π. ηεκ πμνεία μηαξ πέηναξ υηακ ηεκ πεημφζε θάπμημξ άκζνςπμξ .Ηάπμηα 

παναδείγμαηα ελακαγθαζμέκεξ θίκεζεξ είκαη αοηά : 

1)ακ θάπμημξ ζπνχπκμκηαξ έκα θανυηζη ή ακορχκμκηαξ έκα μεγάιμ 

βάνμξ επέβαιε ηεκ θίκεζε, έθακε μηα βίαηε θίκεζε. Γπίζεξ βίαηε θίκεζε 

έθακε θαη αοηυξ πμο εθζθεκδυκηδε μηα πέηνα ή κηθμφζε ζηε δηειθοζηίκδα,2) 
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μ άκεμμξ επέβαιε ηεκ θίκεζε ζηα πιμία, 3)ηα ηνεπμφμεκα κενά επέβαιακ 

θίκεζε ζηα βυηζαια, 4)ημ κενυ ηεξ ζάιαζζαξ ςζεί ηα θμπφιηα πνμξ ηεκ 

αθηή, 5) μ άκεμμξ θμοκάεη ηα θιαδηά ηςκ δέκηνςκ. Άνα, ημ βαζηθυ γκχνηζμα 

ηεξ βίαηεξ θίκεζεξ ήηακ υηη πνμθαιμφκηακ απυ θάηη ελςηενηθυ θαη 

επηβαιιυηακ ζηα ακηηθείμεκα ηα μπμία δεκ θηκμφκηακ απυ μυκα ημοξ ιυγς 

ηεξ θφζεξ ημοξ υπςξ ηζπονηδυηακ, αιιά ςζμφκηακ ή έιθμκηακ. 

Πέιμξ , μ Ανηζημηέιεξ είπε ζέζεη θάπμημοξ θακυκεξ υζμκ αθμνά ηε 

ζομπενηθμνά εκυξ ζχμαημξ ημ μπμίμ εθηειεί ελακαγθαζμέκε θίκεζε θαη 

αοημί είκαη μη ελήξ: 

1.Έπμομε μηα ελςηενηθή δφκαμε F πμο επηδνά πάκς ζημ ζχμα με 

βάνμξ Β θαη ημ μεηαθηκεί γηα απυζηαζε Γ θαη ημ πνμκηθυ δηάζηεμα θίκεζεξ 

είκαη Δ. 

Πυηε έπμομε: 

Α. Ε ίδηα δφκαμε f ζα μπμνεί κα μεηαθηκήζεη έκα ζχμα βάνμοξ Β/2 ζε 

απυζηαζε 2Γ. 

Β.Ε μηζή δφκαμε f /2 ζα μεηαθηκήζεη έκα ζχμα βάνμοξ Β ζημ πνυκμ Δ 

θαη απυζηαζε Γ/2. 

Γ.Ε μηζή δφκαμε F/2 ζα μεηαθηκήζεη ημ ζχμα βάνμοξ Β/2 ζε πνυκμ Δ 

θαη απυζηαζε Γ. 

Γεκηθά μ Ανηζημηέιεξ πνμτπυζεηε υηη θάζε θίκεζε πνέπεη κα 

πναγμαημπμηείηαη εκηυξ εκυξ μέζμο. Ιε βάζε αοηυ θαη  πηζηεφμκηαξ υηη ε 

ηαπφηεηα είκαη ακηηζηνυθςξ ακάιμγε  ηεξ ποθκυηεηαξ  ημο μέζμο , 

μδεγήζεθε ζηεκ απυννηρε ηεξ  δοκαηυηεηαξ ζημ θεκυ, δηυηη ε ποθκυηεηα ημο 

θεκμφ είκαη μεδέκ, μπυηε ε ηαπφηεηα ζα γηκυηακ απείνςξ μεγάιε. 

Μ Ανηζημηέιεξ μεηά απυ ημοξ παναπάκς θακυκεξ  δηαπίζηςζε θαη ζοκέδεζε 

υηη ε ηαπφηεηα είκαη ακάιμγε ημο βάνμοξ. 

Αοηέξ μη ηδέεξ θαη μη θακυκεξ θονηάνπεζακ γηα πμιιά πνμκηά μέπνη ηα ηέιε 

ημο 6μο αηχκα υπμο μ ΖΩΑΚΚΕΟ ΦΖΘΜΝΜΚΜΟ  ζα πανμοζηάζεη μηα ζεηνά 
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απυ εμπεηνηθά επηπεηνήμαηα θαη ζα πνμζπαζήζεη κα απμννίρεη υηη ε 

ηαπφηεηα εκυξ ζχμαημξ ζε ειεφζενε πηχζε είκαη εοζέςξ ακάιμγε ημο 

βάνμοξ. 

 

 

ΜΖ ΗΖΚΕΟΓΖΟ ΠΩΚ ΓΘΓΡΘΓΞΩΚ ΟΩΙΑΠΩΚ. 

 

Όπςξ είπαμε μ Ανηζημηέιεξ πίζηεοε ζηα 4 ζημηπεία ηεξ οπμζειήκηαξ 

πενημπήξ. Ακηίζεηα υμςξ γηα ηα μονάκηα ζχμαηα οπμζηήνηδε υηη πενηέπμοκ 

θαη έκα πέμπημ ζημηπείμ, ημκ αηζένα. Αοηή ε ζεςνία ημο πνμθάιεζε πμιιμφξ 

πιεοαζμμφξ θαη ακανςηηυκημοζακ  γηαηί επέβαιακ ζημκ Ανηζημηέιε κα ηε 

πνμηείκεη.  Πμ πνυβιεμα γηα εθείκμκ ήηακ κα ενμεκεοζμφκ μη ηδηαίηενμο 

είδμοξ θοζηθέξ θηκήζεηξ ηςκ μονάκηςκ ζςμάηςκ υπμο έθακακ μμαιέξ 

θοθιηθέξ θηκήζεηξ .Πμ θφνημ ζεςνεηηθυ επηπείνεμα ημο Ανηζημηέιε ήηακ υηη 

έκα ζχμα ημο μπμίμο ε θοζηθή θίκεζε είκαη ε θοθιηθή θίκεζε δε μπμνεί κα 

ηαοηίδεηαη με θακέκα απυ ηα ηέζζενα γήηκα ζημηπεία αιιά μφηε μπμνεί κα 

είκαη θαη θάπμημξ ζοκδοαζμυξ ,γηαηί μη θοζηθέξ θηκήζεηξ αοηχκ ηςκ 

ζημηπείςκ είκαη κα πεγαίκμοκ πνμξ ηα πάκς ή πνμξ ηα θάης . Γάκ ηα ζχμαηα 

θάκμοκ θοθιηθή θίκεζε, ηυηε αοηή ε θίκεζε είκαη βίαηε . 

Μ Ανηζημηέιεξ ζογθνηηηθά ήηακ έκαξ ζπμοδαίμξ θοζηθυξ, ακ θαη μενηθά απυ 

ηα ζεςνήμαηά ημο ήηακ ιακζαζμέκα, βμήζεζε ζημοξ επυμεκμοξ αηχκεξ 

άιιμοξ θοζηθμφξ κα ακαθαιφρμοκ θαη κα θηηάλμοκ θαηκμφνημοξ θακυκεξ. 

 

 

 

 



 

14 
 

2 . ΓΑΘΖΘΑΖΜΟ 

 Μμάδα :  « ΓΝΖΟΠΕΙΜΚΓΟ»  

Ιαζεηέξ/ηνηεξ  πμο ζομμεηέπμοκ ζηεκ μμάδα  

Ναφιμξ Οηχδμξ  

Οημφθα Οηαμαηία  

Οηδενυπμοιμξ Γηχνγμξ  

Θεμδχζεξ Ζςάκκεξ  

Ομφιεξ Δεμήηνεξ  

Αζακαζμφιηαξ Οςηήνεξ  

Δηθυπμοιμξ Βαγγέιεξ  

 

 

 

ΘΓΙΑ:ΜΖ ΘΓΩΞΖΓΟ ΠΜΡ ΓΑΘΖΘΑΖΜΡ ΓΑΘΖΘΓΪ ΙΓΟΑ 

ΑΝΜ ΠΜ ΓΞΓΜ ΠΜΡ  

«Δηάιμγμξ πενί ηςκ δφμ θφνηςκ θμζμηθχκ ζοζηεμάηςκ» 
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Ε ΔΩΕ ΠΜΡ(παναζέζαμε θάπμηα ηζημνηθά ζημηπεία ζεςνώκηαξ 

ηα απαναίηεηα γηα ηεκ θαηακόεζε ηεξ ζεςνίαξ ημο). 

 

Γεκκήζεθε ζηεκ Νίδα ηεξ Ζηαιίαξ θαη απυ κςνίξ έδεηλε ζεμεία μηαξ 

αλημζεμείςηεξ ηδημθοίαξ. Μ παηέναξ ημο ήηακ λεπεζμέκμξ απυγμκμξ 

εογεκμφξ Φιςνεκηηκήξ μηθμγέκεηαξ θαη μμπζμφζε γηα κα βμεζήζεη ημ γημ ημο 

κα απμθαηαζηήζεη ηε δυλα ηεξ μηθμγέκεηαξ. Γπηβάιιμκηαξ μεγάιεξ ζηενήζεηξ 

ζημκ εαοηυ ημο θαη ηα άιια παηδηά ημο, μ παηέναξ ημο μπυνεζε κα ζηείιεη ημκ 

Γαιηιαίμ ζημ ζπμιείμ θαη ανγυηενα ζημ Νακεπηζηήμημ ηεξ Νίδαξ, υπμο μ 

Γαιηιαίμξ γνάθηεθε ζηεκ Ζαηνηθή Οπμιή. Όηακ θάπμηε ημο ζχζεθακ ηα 

πνήμαηα άθεζε ημ ζπμιείμ θαη γφνηζε ζηε Φιςνεκηία, υπμο εθείκε ηεκ επμπή 

δμφζε εθεί ε μηθμγέκεηά ημο. Έκαξ πιμφζημξ μηθμγεκεηαθυξ θίιμξ, μ 

μανθήζημξ Γθμοσκηαμπάικημ, θνυκηηζε κα βνεη μ Γαιηιαίμξ δμοιεηά θάκμκηαξ 

δηαιέλεηξ πενί Φοζηθήξ ζημ Νακεπηζηήμημ ηεξ Νάδμβα θαη ανγυηενα, ςξ 

επίζεμμξ μαζεμαηηθυξ ζημκ Ιεγάιμ Δμφθα ηεξ Πμζθάκεξ. 

Μ Γαιηιαίμξ άνπηζε κα εοεμενεί, αιιά δεκ ημο έμεκε θαηνυξ κα ζπμοδάδεη 

Ζαηνηθή. Ε θήμε ημο Γαιηιαίμο άνπηζε κα απιχκεηαη. Μη εογεκείξ, αθυμε θαη 

βαζηιείξ ηςκ δηαθυνςκ πςνχκ ηεξ Γονχπεξ παναθμιμοζμφζακ ηηξ δηαιέλεηξ 

ημο θαη ζφκημμα έθηαζε κα μμηιεί ζε αθνμαηήνημ πμο ημ απμηειμφζακ πάκς 

απυ 2.000 δηαθεθνημέκεξ πνμζςπηθυηεηεξ ηεξ Γονχπεξ. 

Μ Γαιηιαίμξ ζοκέβαιιε ζεμακηηθά ζηεκ επηζηεμμκηθή επακάζηαζε ημο 17μο 

αηχκα. Ακάμεζα ζε άιια, βειηίςζε ημ ηειεζθυπημ θαη ημ πνεζημμπμίεζε 

πνχημξ ζοζηεμαηηθά γηα αζηνμκμμηθέξ παναηενήζεηξ, ακαθάιορε ημοξ 
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ηέζζενηξ δμνοθυνμοξ ημο Δία, ακαθάιορε ηηξ ειηαθέξ θειίδεξ θαη θαηέγναρε 

πνχημξ ηηξ θηκήζεηξ ημοξ, εθεφνε ημοξ κυμμοξ ημο εθθνεμμφξ πμο 

πνεζημμπμηήζεθακ ζηα νμιυγηα, δηαηφπςζε ημ κυμμ ηεξ πηχζεςξ ηςκ 

ζςμάηςκ (πμο απμδεηθκφεη υηη ε βανφηεηα επηδνά ζηεκ ηαπφηεηα ηςκ 

ζςμάηςκ υηακ ορχκμκηαη ή πέθημοκ), εθεφνε ημ ζενμυμεηνμ θαη ημκ 

ακαιμγηθυ δηαβήηε (πμο αθυμε πνεζημμπμηείηαη ζηα γεςμεηνηθά ζπέδηα), θαη 

οπμζηήνηλε ηηξ ζεςνίεξ ημο Ημπένκηθμο γηα ημ Ειηαθυ ζφζηεμα. 

Ακαθένεηαη ςξ μ «παηέναξ ηεξ ζφγπνμκεξ Αζηνμκμμίαξ» θαη μ πνχημξ 

θοζηθυξ με ηε ζφγπνμκε ζεμαζία ημο υνμο, θαζχξ ήηακ μ πνχημξ πμο 

ακηηθαηέζηεζε ηεκ οπμζεηηθή-επαγςγηθή μέζμδμ με ηεκ πεηναμαηηθή θαη 

εηζεγήζεθε ηε μαζεμαηηθμπμίεζε ηεξ θοζηθήξ. Ε ζηαδημδνμμία ημο ζοκέπεζε 

με αοηή ημο Γημπάκεξ Ηέπιεν. Ε ζεςνία ημο ειηαθμφ ζοζηήμαημξ οπμζηήνηλε 

υηη ε Γε θαη μη άιιμη πιακήηεξ, ζηνέθμκηαη γφνς απυ ημκ Ήιημ. Ε θμηκή 

ακηίιερε ηεξ επμπήξ ήηακ υηη μ Ήιημξ, ε Οειήκε θαη ηα άζηνα γφνηδακ γφνς 

απυ ηε Γε, ε μπμία έμεκε αθίκεηε. Γπεηδή μ Γαιηιαίμξ ηυιμεζε κα ακηηηαπζεί 

ζηεκ παναδεδεγμέκε δηδαζθαιία, δεμημφνγεζε πμιιμφξ επζνμφξ, θαη ημκ 

ζεχνεζακ αηνεηηθυ. Ε ζφγθνμοζή ημο με ηε Ξςμαημθαζμιηθή Γθθιεζία 

ακαθένεηαη πμιιέξ θμνέξ ςξ πανάδεηγμα ζφγθνμοζεξ ηεξ ελμοζίαξ με ηεκ 

ειεοζενία ηεξ ζθέρεξ θαη εηδηθά με ηεκ επηζηήμε ζηεκ Δοηηθή θμηκςκία, ακ 

θαη ζηεκ πναγμαηηθυηεηα, μεηά ηεκ θαηαζθεοή ημο ηειεζθμπίμο απυ ημκ 

Γαιηιαίμ ημ 1609 θαη ηηξ παναηενήζεηξ ημο,] μ δηςγμυξ, πνςημγεκχξ, 

ελοθάκζεθε ζημ πχνμ ηςκ ανηζημηειηθχκ επηζηεμυκςκ ημο Νακεπηζηεμίμο 

ηεξ Νάδμβαξ,  πμο αμθέβαιακ γηα ηεκ εγθονυηεηα ηςκ αζηνμκμμηθχκ ημο 

ακαθαιφρεςκ θαη αγςκίζηεθακ κα ζογθεκηνχζμοκ οπμρίεξ γηα ημ άημμμ ημο 

ζηα μάηηα ηςκ εθθιεζηαζηηθχκ ανπχκ.Πεκ πμηκή θοιάθηζεξ ημο Γαιηιαίμο 

μεηέηνερε ζε θαη' μίθμκ πενημνηζμυ μ Νάπαξ Μονβακυξ Ε΄, εκχ ηνεηξ απυ 

ημοξ δέθα θανδηκαιίμοξ δηθαζηέξ ανκήζεθακ κα οπμγνάρμοκ ηεκ θαηαδίθε 

ημο. Ακ θαη ημκ ακάγθαζακ κα απμθενφλεη δεμυζηα ηηξ πεπμηζήζεηξ ημο, μ 
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Γαιηιαίμξ μοζηηθά ελαθμιμοζμφζε κα πηζηεφεη ζηεκ ειημθεκηνηθή ζεςνία ημο 

θαη πμηέ δεκ άιιαλε γκχμε. Απυ ηεκ ηζημνία ημο Γαιηιαίμο έμεηκε 

πανμημηχδεξ ε θνάζε: "Ηαη υμςξ θηκείηαη". Ηαηά ηεκ πανάδμζε, μ Γαιηιαίμξ 

ηειεηχκμκηαξ ηεκ απαγγειία ηεξ "απανκήζεςξ" ηςκ πεπμηζήζεχκ ημο, πμο 

έθακε γμκαηηζηυξ μπνμζηά ζηεκ Ζενά Γλέηαζε θαη θαζχξ ζεθςκυηακ, 

πηφπεζε ημ πυδη ημο ζημ έδαθμξ θαη πνυζζεζε: "Ηαη υμςξ θηκείηαη" 

(εκκμχκηαξ ηε Γε). Οηεκ πναγμαηηθυηεηα, ηε θνάζε αοηή ή δεκ ηεκ είπε 

πμηέ ή θη ακ ηεκ είπε δεκ ηεκ άθμοζακ μη δηθαζηέξ ημο. Γηαηί ηυηε δεκ ζα 

λέθεογε ηεκ θαηαδίθε ημο ζε ζάκαημ "επί ηεξ πονάξ". Νάκηςξ ε θνάζε αοηή 

απέμεηκε ζακ ζφμβμιμ ηεξ δφκαμεξ ηεξ επηζηήμεξ έκακηη ζε θάζε 

πνμζπάζεηα κα ζθεπαζηεί ημ θςξ ηεξ αιεζηκήξ γκχζεξ. 

Μ ηάθμξ ημο μεγάιμο επηζηήμμκα βνίζθεηαη ζημκ Ηαζεδνηθυ Καυ ημο Οάκηα 

Ηνυηζε (ημο Πημίμο Οηαονμφ) ηεξ Φιςνεκηίαξ. Ακά ημοξ αηχκεξ, πηιηάδεξ 

θυζμμο έπμοκ επηζθεθηεί ημ μένμξ εθείκμ γηα κα ηημήζμοκ ηε μκήμε ημο 

μεγάιμο ακδνυξ πμο είπε ημ ζάννμξ κα θενφλεη εθείκμ πμο πίζηεοε ζ' έκακ 

θυζμμ πμο ημο ήηακ επζνηθυξ. Πε πνμκηά ημο ζακάημο ημο Γαιηιαίμο 

γεκκήζεθε μ Ζζαάθ Κεφηςκ, πμο βαζηδυμεκμξ μεηαλφ άιιςκ ζηε δμοιεηά ημο 

Γαιηιαίμο θαη ημο Ηέπιεν μιμθιήνςζε ηεκ επηζηεμμκηθή επακάζηαζε ζημκ 

ημμέα ηεξ θοζηθήξ θαη έζεζε ηα ζεμέιηα ηεξ θιαζηθήξ θοζηθήξ. Μ Νάπαξ 

απμθαηέζηεζε ηε μκήμε ημο Γαιηιαίμο ζηηξ 31 Μθηςβνίμο 1992, 300 πνυκηα 

μεηά ημ δηςγμυ ημο. 

 

ΓΖΟΑΓΩΓΕ ΟΠΜ «ΔΖΑΘΜΓΜ» 

Μη ζεςνίεξ  ημο Γαιηιαίμο πανμοζηάδεηαη με μμνθή δηαιυγμο 

 

Πμ 1632 δεμμζηεφεηαη μ «Δηάιμγμξ πενί ηςκ δφμ θφνηςκ θμζμηθχκ 

ζοζηεμάηςκ», μ υπμημξ έμειιε κα ζεμαημδμηήζεη νηδηθέξ ακαζεςνήζεηξ 

ηδεχκ ζηα πιαίζηα ηςκ θοζηθχκ επηζηεμχκ. Ιάιηζηα, ζθεπηυμεκμη ηεκ 
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πενίμδμ ηεξ γναθήξ ημο, απμηειεί έκα θμμμάηη ηεξ ανπήξ ημο θηκήμαημξ ημο 

« δηαθςηηζμμφ». Πμ βηβιίμ αοηυ δεμημφνγεζε ακαζηάηςζε , πνχημκ επεηδή 

ήηακ γναμμέκμ ζηα ηηαιηθά, άνα ζα δηαβαδυηακ απυ ημκ απιυ ιαυ θαη 

δεφηενμκ θαηέθνηκε με ζανθαζμυ ηεκ Νημιεμασθή ακηίιερε θαη 

οπεναζπηδυηακ ανπέξ ημο Ημπένκηθμο) θαη ιαμβάκμοκ μένμξ ηνία πνυζςπα, 

μ Οαιβηάηη, μ Οημπιίθημ θαη μ Οαγθνέκημ. Μ Οαιβηάηη ακηηπνμζςπεφεη ημκ 

Γαιηιάημ, μ Οημπιίθημ ημκ Ανηζημηειηθυ πενηπαηηηηθυ θηιυζμθμ θαη μ 

Οαγθνέκημ ημκ απιυ αμενυιεπημ παναηενεηή. 

 

ΜΖ ΘΓΩΞΖΓΟ ΠΜΡ ΓΑΘΖΘΑΖΜΡ 

 

Φοζηθή θαηάζηαζε ηςκ όκηςκ θαη θηκήζεηξ 

Ανπηθά υζμκ αθμνά ηηξ θηκήζεηξ μ Γαιηιαίμξ πίζηεοε υηη ε θοζηθή θίκεζε 

υιςκ ηςκ ζςμάηςκ είκαη ε μμαιή θοθιηθή θίκεζε δειαδή ε θοθιηθή θίκεζε με 

ζηαζενή ηαπφηεηα. Μ Γαιηιαίμξ έμεηκε πνμζθμιιεμέκμξ ζηεκ θοθιηθή θίκεζε 

είηε γηαηί θμβυηακ ηεκ εθθιεζία (πμο δίδαζθε υηη θαη μ Ανηζημηέιεξ δειαδή 

υηη ε θοζηθή θίκεζε ηςκ ζςμάηςκ είκαη ε θοθιηθή) θαη δεκ ήζειε κα ένζεη ζε 

νήλε με αοηή  είηε γηαηί πίζηεοε υηη επεηδή ε επηθάκεηα ηεξ γεξ είκαη θοθιηθή 

ηα ζχμαηα πμο θηκμφκηαη ζε αοηή ζα θηκμφκηακ θοθιηθά. 

Οε αοηυ ημ ζεμείμ αλίδεη κα ακαθενζεί πςξ μπμηαδήπμηε άιιε θίκεζε ζα 

μπμνμφζε κα είκαη ε θοζηθή θαηάζηαζε ηςκ ζςμάηςκ. Όμςξ, μπμηαδήπμηε 

άιιε πιεκ ηεξ θοθιηθήξ θίκεζεξ ζα έθενκε ζε νήλε ημκ Γαιηιαίμ με ηεκ 

Γθθιεζία. Ακ ε ηειεία θίκεζε ήηακ ε εοζφγναμμε ηυηε ηα ζχμαηα ζα 

λεπενκμφζακ ημκ πεπεναζμέκμ θυζμμ γηα ημκ υπμημ είπε θάκεη ακαθμνά μ 

Γαιηιαίμξ. Δεκ μπμνμφζε κα μηιήζεη γηα έκακ άπεηνμ θυζμμ θαζχξ οπήνπε μ 

θίκδοκμξ ηεξ ηενάξ ελέηαζεξ. Ιάιηζηα, μ Γαιηιαίμξ έπμκηαξ δεη ημ 

πανάδεηγμα ημο Πδμνκηάκμ Ιπνμφκμ (1600), μ υπμημξ πίζηεοε θαη 
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ακαθενυηακ ζηεκ φπανλε εκυξ άπεηνμο θυζμμο θαη εθηειέζηεθε με απυθαζε 

ηεξ ηενάξ ελέηαζεξ, δηαηενμφζε μηα επηθοιαθηηθή ζηάζε θαη γηα αοηυ 

ζεχνεζε ςξ ηέιεηα θίκεζε θαη θοζηθή θαηάζηαζε ηςκ υκηςκ ηεκ μμαιή 

θοθιηθή θίκεζε. 

Γπηπιέμκ πίζηεοε υηη υιεξ μη θηκήζεηξ είκαη θοζηθέξ θαη υηη δεκ οπάνπμοκ 

βίαηεξ θαζχξ επίζεξ θαη υηη ακ δεκ οπάνπεη θηκμφκ δειαδή αηηία γηα κα 

θηκήζεη έκα ζχμα υπςξ ε δφκαμε δεκ ζεμαίκεη υηη ημ ζχμα δεκ ζα θηκείηαη 

άιια υηη ζα ηζμννμπεί δειαδή υηη ζα έπεη ζηαζενή ηαπφηεηα. Γθηυξ απυ αοηά 

πίζηεοε υηη έκα ζχμα γηα κα θηκείηαη με μηα μνηζμέκε ηαπφηεηα πνέπεη κα 

θηκεζεί πνχηα με υιεξ ηηξ πνμεγμφμεκεξ ηημέξ θαη φζηενα ζα θηκεζεί με ηεκ 

επηζομεηή ηαπφηεηα. 

 

Μη απόρεηξ γηα ημκ θόζμμ 

Νανάιιεια με ηηξ απυρεηξ ημο γηα ηηξ θηκήζεηξ μ Γαιηιαίμξ είπε ακαπηφλεη 

θαη ακηηιήρεηξ ζπεηηθέξ με ημκ θυζμμ. Ιηα απυ αοηέξ ήηακ υηη δεκ πςνίδεηαη 

ζε επημένμοξ πενημπέξ υπςξ πίζηεοακ μη Ανηζημηειηθμί πμο έιεγακ υηη μ 

θυζμμξ δηπμημμείηαη ζε οπμζειήκηα θαη οπενζειήκηα πενημπή αιιά ήηακ έκαξ 

ζημκ μπμίμ επηθναηεί θζμνά θαη αηαλία. Γηα αοηυ ζομβαίκμοκ ζοκεπχξ 

θηκήζεηξ χζηε κα επέιζεη ε ηάλε θαη ε ζοκμπή. Ιάιηζηα, ημ πανάδεηγμα πμο 

πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ επηβεβαίςζε ηεξ ζεςνίαξ είκαη μη δμνοθυνμη ημο Δηα 

θαη μη θάζεηξ ηεξ Οειήκεξ πμο παναηήνεζε μ Γαιηιαίμξ, ζοκάγμκηαξ ημ 

ζομπέναζμα πςξ δεκ οπάνπμοκ μονακμί εκχ οπάνπεη θζμνά θαη αηαλία 

μπμία μέζς ηςκ θηκήζεςκ πνμζπαζεί κα ακηημεηςπηζηεί. 

 

Γηζαγςγή ζηε ζεςνία ηεξ ζπεηηθόηεηαξ 

 

Οοκεπίδμκηαξ, ίζςξ ε πημ νηδηθή ακαζεχνεζε πμο οπμζηήνηλε μ Γαιηιαίμξ 

 Ιζοδσναμία 

κίνηζης και 

ηρεμίας  
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ήηακ μη ζπέζεηξ ηςκ θηκήζεςκ. Ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ εηζάγεη ηεκ ζεςνίαξ ηεξ 

ζπεηηθυηεηαξ ε μπμία ζα δηαηοπςζεί απυ ημκ Αιμπενη Ασκζηάηκ μεηά απυ 

θάπμηα πνυκηα. Μ Οαιβηάηη δειχκεη πςξ ε θίκεζε είκαη ζπέζε θαη δεκ 

απμηειεί αιιαγή θαηάζηαζεξ ηςκ ζςμάηςκ. Γηζάγεηαη ημ ζφζηεμα ακαθμνάξ 

,ημ μπμίμ είκαη ημ ζεμείμ ςξ πνμξ ημ μπμίμ ζα μειεηεζεί ε θίκεζε εκυξ 

ζχμαημξ. Έκα απιυ πανάδεηγμα, ημ μπμίμ πνεζημμπμηεί μ Οαιβηάηη,  είκαη ημ 

ηαλίδη εκυξ πιμίμο απυ ηεκ Βεκεηία. Πα εμπμνεφμαηα ημο πιμίμο ςξ πνμξ 

αοηυ παναμέκμοκ αθίκεηα, υπςξ θαη ημ ακηίζεημ. Ακηίζεηα, αοηά ηα δομ 

θηκμφκηαη ζε ζπέζε με ηεκ Βεκεηία, ε μπμία παναμέκεη αθίκεηε. Έπμομε, 

ιμηπυκ θίκεζε ζςμάηςκ ςξ πνμξ ζχμαηα πμο ζηενμφκηαη αοηήξ, υμςξ δεκ 

οπάνπεη θίκεζε υηακ αοηή γίκεηαη απυ θμηκμφ γηα ηα ζχμαηα. Βιέπμομε, έηζη, 

ηε ζεμαζία ημο ζοζηήμαημξ ακαθμνάξ ζηε θίκεζε θαη ηεκ έκκμηα ηεξ ζπεηηθήξ 

θίκεζεξ. Ηίκεζε οπάνπεη μμκυ απυ ηεκ μπηηθή γςκία αοημφ πμο ηεκ ζηενείηαη. 

 

Ζζμδοκαμία ηεξ θίκεζεξ θαη ηεξ ενεμίαξ 

 

Αθυμε, παναηενείηαη πςξ ε θίκεζε θαη ε αθηκεζία ηαοηίδμκηαη. Γηζάγεηαη μηα 

ηζμδοκαμία ακάμεζα ζε θίκεζε θαη ενεμία. Ηαη αοηυ δηυηη μφηε ε θίκεζε μφηε ε 

ενεμία είκαη αιιαγή θαηάζηαζεξ. Ε μεγάιε δηαθμνά ηεξ γαιιηιαηηθήξ ζεςνίαξ 

είκαη πςξ μνίδεη ηεκ ενεμία ζακ μηα μεδεκηθή θίκεζε θαη υπη ζακ ημκ ζθμπυ 

ηεξ θίκεζεξ. Νανμοζηάδεηαη ςξ ε θίκεζε πςνίξ απμηέιεζμα θαη δεκ 

λεπςνίδεη απυ ηεκ θίκεζε αιιά ηίζεκηαη «επί ίζημξ υνμηξ».Όια αοηά 

ζομβαίκμοκ γηαηί ηα πνάγμαηα έπμοκ ελςηενηθή ζπέζε ςξ πνμξ ηεκ θίκεζε 

ημοξ. Οοκάγεηαη, ιμηπυκ ημ ζομπέναζμα πςξ θίκεζε θαη ενεμία είκαη έκκμηεξ 

αιιειμζομπιενςμέκεξ θαη ηζμδφκαμεξ. Αοηή ε ηζμδοκαμία ζα απμηειέζεη 

ανγυηενα ημ ζεμέιημ ηςκ κμμχκ ημο Κεφηςκα. 
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Ειημθεκηνηθό ζύζηεμα 

Πέιμξ , μ Οαιβηάηη πανμοζηάδεη μηα αθυμε ακαηνεπηηθή ακηίιερε πμο αθυνα 

ημ θέκηνμ ημο θυζμμο. Γκζηενκίδεηαη ηηξ ακηηιήρεηξ ηςκ ποζαγμνείςκ θαη 

πανμοζηάδεη ςξ επηθναηέζηενμ ζφζηεμα ημ Ημπενκίθεημ-Ειημθεκηνηθυ. 

Θεςνεί πςξ μ ήιημξ είκαη ημ θέκηνμ υιςκ ηςκ ζςμάηςκ. Όια θηκμφκηαη ζε 

ηειείμοξ θφθιμοξ γφνς απυ αοηυκ. Γδχ, θοζηθά πνέπεη κα ακαθενζεί πςξ μ 

Γαιηιαίμξ ηεκ πενίμδμ ηεξ γναθήξ ημο «Δηαιυγμο» δεκ είπε ιάβεη εηπμφκ ημο 

ηηξ ακηηιήρεηξ ημο αζηνμκυμμο Ηέπιεν, μη μπμίεξ ακαθένμκηακ ζε 

ειιεηπηηθέξ ηνμπηέξ. Βέβαηα, οπάνπεη θαη ε εμμμκή ηδέα ηςκ ηέιεηςκ 

θφθιςκ, θαζχξ δεκ μπμνμφζε κα απειεοζενςζεί απυ ηα δεζμά ηεξ ηενάξ 

ελέηαζεξ. Όια αοηά μ Γαιηιαίμξ ηα ζηήνηδε ζηηξ παναηενήζεηξ πμο είπε 

θάκεη με ημ ηειεζθυπημ ημο θαηά θαηνμφξ. 

 

 

 

 

 

 

3 .ΔΖΑΘΜΓΜΟ Ανηζημηέιε –Γαιηιαίμο 

Μμάδα : 

 

                                   ΘΑΓΞΠΕΟ  ΦΞΡΔΑΗΕΟ 

                         ΑΚΠΩΚΕΟ ΒΜΡΞΠΟΕΟ 

                         ΚΖΗΜΟ ΑΚΠΩΚΜΝΜΡΘΜΟ 
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                         ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΘΓΜΔΩΞΖΠΟΕ 

                         ΚΖΗΜΟ ΘΜΛΑΟ 

                         ΓΖΩΞΓΜΟ ΒΑΞΒΑΞΖΓΜΟ 

                         ΓΖΑΚΚΕΟ ΑΚΔΞΖΠΟΜΟ 

 

 

 

 

             

 

Γηζαγςγή 

Μ Πδημβάκη Φνακηζέζθμ Οαγθνέκημ ήηακ πναγμαηηθυ πνυζςπμ θαη πμιφ  

θαιυξ θίιμξ ημο Γαιηιαίμο, μ μπμίμξ ημκ παναθηενίδεη ςξ έκακ άκζνςπμ 
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πενίθεμεξ θαηαγςγήξ θαη με δηεηζδοηηθυ πκεφμα. Ακηηπνμζςπεφεη ημκ θμηκυ 

κμο θαη δεκ έπεη δηθή ημο ζεςνία γηα ημκ θυζμμ αιιά ράπκεη ηεκ αιήζεηα με 

ηε ζοκεπή αμθηβμιία. νεζημμπμηείηαη υμςξ απυ ημκ Γαιηιαίμ ζημ βηβιίμ ημο 

«Δηάιμγμξ» υπμο μ ηειεοηαίμξ πανμοζηάδεη ηηξ ηδέεξ ηςκ Ανηζημηειηθχκ 

αιιά θαη πνμςζεί ηηξ δηθέξ ημο. Μ Οαγθνέκημ ιμηπυκ δεκ βνίζθεηαη εθεί γηα 

κα δηαηοπχζεη θάπμηα δηθή ημο ηδέα αιιά γηα κα ζπμιηάζεη , κα ζομθςκήζεη ή 

κα δηαθςκήζεη με ηηξ εθάζημηε ακηηιήρεηξ, πανίδμκηαξ ζημ δηάιμγμ ηεκ 

ακηηθεημεκηθή ημο θνίζε, ε μπμία ζε έκα θηιμζμθηθυ θείμεκμ παναθηενίδεηαη 

εθ ηςκ ςκ μοθ άκεο. Ε ακαθμνά ημο Γαιηιαίμο,ζημκ πνυιμγμ, ζημκ ηυπμ ημο 

δηαιυγμο, δειαδή ηεκ μηθία ημο Οαγθνέκημ, απμηειεί πνμάγγειμ ημο 

"δηαηηεηηθμφ" νυιμο πμο ζα παίλεη.Οε μηα πημ θηιμζμθηθή βάζε,ζα 

μπμνμφζαμε κα οπμζηενίλμομε μηη μ Οαγθνέκημ ακηηπνμζςπεφεη ζημ δηάιμγμ 

ηεκ ζφγθνηζε ηςκ δφμ ζεςνηχκ με ακηηθεημεκηθά θνηηήνηα θαη εθθνάδεη ηεκ 

γυκημε ακηηπανάζεζε μεηαλφ ημοξ. Οοκεπχξ, ε μειέηε ημο νυιμο ημο 

Οαγθνέκημ πνμτπμζέηεη ηεκ εθηέκε μειέηε ηςκ δφμ ζεςνηχκ. Θα 

εμβαζφκμομε ιμηπυκ ζηηξ ζέζεηξ πμο δηαηοπχκμοκ μ ανηζημηειηθυξ 

Οημπιίθημξ θαη μ γαιηιαηηθυξ Οαιβηάηη. 

Δφμ άκζνςπμη- δφμ δηαθμνεηηθέξ θμζμμζεςνίεξ : Πυζμ ε ανηζημηειηθή 

θοζηθή υζμ θαη ε μαζεμαηηθή θοζηθή ημο ηφπμο ημο Γαιηιαίμο απμηειμφκ 

ζηαζμμφξ ζηεκ επηζηεμμκηθή ζθέρε ημο Ιεζαίςκα θαη ηεξ Ακαγέκκεζεξ. Μ 

Ανηζημηέιεξ πίζηεοε ζ έκακ θυζμμ πεπεναζμέκμ, ηενανπηθά δμμεμέκμ θαη 
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μκημιμγηθά δηαθμνμπμηεμέκμ ζε μονακυ θαη Γε , με ηε Γε ζημ θέκηνμ ημο 

θυζμμο, εκχ μ Γαιηιαίμξ ζογθαηαιεγυηακ ζημοξ μπαδμφξ ημο ειημθεκηνηθμφ 

ζοζηήμαημξ. Ννηκ πνμβμφμε ζε ακηηπανάζεζε ηςκ θονηυηενςκ απυρεςκ ηςκ 

δφμ αοηχκ ζπμοδαίςκ ακδνχκ, ζα ήηακ απαναίηεημ κα ημκίζμομε ημ ελήξ 

γεγμκυξ: ημ υηη ε ακηίιερε ημο θαζεκυξ ήηακ ζοκάνηεζε ηςκ θμηκςκηχκ ζηηξ 

μπμίεξ δμφζε ηεκ ακηίζημηπε επμπή: 

Όζμκ αθμνά ζημκ Ανηζημηέιε, έπμομε μία δηανζνςμέκε θμηκςκία, ζηεκ μπμία 

δεκ οπήνπε εθθιεζία θαη μ θαζέκαξ είπε ηε θοζηθή ημο ζέζε.  

Οεμακηηθυ νυιμ έπαηδε θαη ημ θφιμ -μ νυιμξ ηεξ γοκαίθαξ θαίκεηαη 

οπμβαζμηζμέκμξ: ήηακ θιεηζμέκε ζημ ζπίηη, δεκ είπε δηθαίςμα κα 

ζομμεηάζπεη ζηα θμηκά θηι. Ακηίζεηα, μ άκδναξ απμιάμβακε πιήνε ειεοζενία 

θηκήζεςκ θαη πνμπακηυξ έθθναζεξ ηςκ ζθέρεχκ ημο. Ηαζέκαξ ιμηπυκ είπε 

ηε ζέζε ημο. Αοηυ βιέπμομε υηη επενέαζε ημ ένγμ ημο Ανηζημηέιε, ημ μπμίμ 

πναγμαηεφεηαη «θοζηθμφξ ηυπμοξ» ζςμάηςκ, μία ζέζε δειαδή γηα ημ θάζε 
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ζχμα, υπμο υηακ θζάζεη ζ’ αοηήκ μέκεη αθίκεημ. 

 

Πμ γεςθεκηνηθό ζύζηεμα.     

 

Απυ ηεκ άιιε πιεονά, ζηεκ θμηκςκία ημο Γαιηιαίμο βνίζμοκ θαηκυμεκα 

θμηκςκηθήξ θηκεηηθυηεηαξ, ακμδηθήξ θονίςξ υζμκ αθμνά εθείκμοξ μη μπμίμη 

αζπμιμφκηακ  με ηεκ επηζηήμε ή ηεκ ζεμιμγία. Ε ανηζημηειηθή γεςθεκηνηθή 

ζεςνία είκαη αοηή πμο οπενηζπφεη, με άγνοπκμ θφιαθα ηεκ Ζενά Γλέηαζε ηεξ 

οπάνπμοζαξ εθθιεζίαξ, ε μπμία ηημςνμφζε θαίγμκηαξ ζηεκ πονά 

μπμημκδήπμηε οπενέβαηκε ηεκ παναδεδεγμέκε δηδαζθαιία ηςκ Γναθχκ. Ο’ 

αοηή ηεκ θμηκςκία υμςξ ε ανηζημηειηθή ζεχνεζε παναθμάδεη, ζα ιέγαμε υηη 

ζπάδεη ημ θαηεζηεμέκμ θαη μη άκζνςπμη ανπίδμοκ κα αμθηζβεημφκ ηηξ 
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οπάνπμοζεξ ακηηιήρεηξ θαζχξ ε επηζηήμε ζεμεηχκεη θαιπάδμοζα ακάπηολε. 

Ο αοηυ ημ πενηβάιιμκ λεπνμβάιιεη μ Γαιηιαίμξ….. 

Δύμ δηαθμνεηηθέξ θμζμμζεςνίεξ 

Μ Ανηζημηέιεξ πίζηεοε ζημ γεςθεκηνηθυ ζφζηεμα. Νίζηεοε δειαδή υηη ήηακ 

πημ ιμγηθυ κα είκαη ε Γε ζημ θέκηνμ ημο θυζμμο, γηαηί αοηυ μαξ επηβεβαίςκε 

ε θαζεμενηκή μαξ εμπεηνία, με ημοξ οπυιμηπμοξ πιακήηεξ κα θηκμφκηαη 

θοθιηθά γφνς απυ αοηήκ, θαζχξ θαη μ ήιημξ, ημ θεγγάνη θαη ηα άζηνα πμο 

βιέπμομε ζημ κοπηενηκυ μονακυ. Θεςνμφζε υηη ηα μονάκηα ζχμαηα 

βνίζθμκηαη πνμζθμιιεμέκα ζε ηενάζηηεξ μονάκηεξ θνοζηαιιηθέξ ζθαίνεξ πμο 

θηκμφκηαη γφνς απυ ηε Γε .Φοζηθά, δηάιελε ηε ζθαίνα επεηδή μ θφθιμξ γη’ 

αοηυκ, υπςξ θαη γηα άιιμοξ θηιμζυθμοξ, απμηειμφζε ημ ηέιεημ γεςμεηνηθυ 

ζπήμα: είκαη έκα ζπήμα πμο δεκ έπεη ανπή μφηε ηέιμξ, είκαη υμμημ ζε θάζε 

ζεμείμ ημο θαη απμηειεί έθθναζε ηεξ ζεσθήξ ηειεηυηεηαξ. Ιε αοηυκ ημκ 

ηνυπμ ελεγμφζε μ Ανηζημηέιεξ ηεκ θαζεμενηκή θίκεζε ηςκ μονακίςκ 

ζςμάηςκ, έηζη υπςξ αοηά θαίκμκηαη απυ ηε Γε. 

Γπηπνυζζεηα, μ Ανηζημηέιεξ ζθεθηυηακ υηη μ θυζμμξ δηπμημμμφκηακ ζημκ 

θυζμμ ηςκ ζεχκ (οπενζειήκηα πενημπή) θαη ζημκ θυζμμ ηςκ γήηκςκ 

(οπμζειήκηα πενημπή). Μ πνχημξ παναθηενίδεηαη απυ αθζανζία, ηειεηυηεηα, 

δεκ είκαη βανφξ μφηε ειαθνφξ, απμηειείηαη απυ μονάκηα μοζία (πεμπημοζία). 

θαη είκαη μ θυζμμξ ζημκ μπμίμ βνίζθμκηαη ηα μονάκηα ζχμαηα. Ακηίζεηα, ε 

οπμζειήκηα πενημπή είκαη έκαξ θυζμμξ  θζανηυξ, αηειήξ, πενηιαμβάκεη βανηά 
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θαη ειαθνά ζχμαηα….  Νημ ζογθεθνημέκα ε Ανηζημηειηθή θοζηθή δηαθνίκεη  

ηέζζενα ζοζηαηηθά ζημηπεία ηεξ φιεξ: ηε θςηηά, ημκ αένα, ημ κενυ θαη ημ 

έδαθμξ. Πμ θαζέκα έπεη ηε δηθή ημο ζέζε ζηε Γε (δηανζνςμέκμ ζφζηεμα). 

Όζμκ αθμνά ζημκ Γαιηιαίμ, εηάζζεημ οπέν ημο Ημπενκίθεημο ζοζηήμαημξ πμο 

ήζειε ημ αηχκημ θςξ ζημ θέκηνμ ημο θυζμμο, δειαδή ημκ Ήιημ. Θα 

απμηειμφζε υμςξ πανάιεηρε ακ δεκ ακαθέναμε υηη μ Γαιηιαίμξ ήηακ ανπηθά 

Ανηζημηειηθυξ. Γηα ηεκ ειημθεκηνηθή αζηνμκμμία δεκ δείπκεη εκδηαθένμκ πανά 

ημ 1595, υηακ δηαπηζηχκεη υηη μη θηκήζεηξ ηεξ Γεξ πμο πνμβιέπεη ημ 

Ημπενκίθεημ ζφζηεμα, μπμνμφκ κα ημκ βμεζήζμοκ κα ενμεκεφζεη ημ 

θαηκυμεκμ ηςκ παιηννμηχκ-δειαδή γηα θαζανά οπμιμγηζηηθμφξ ιυγμοξ. Γίκαη 

αιήζεηα  υηη ημ ζφζηεμα ημο Ημπένκηθμο μπμνμφζε κα ημ πνεζημμπμηήζεη 

θάπμημξ πημ εφθμια απυ ημ γεςθεκηνηθυ ζε δηάθμνμοξ μαζεμαηηθμφξ 

οπμιμγηζμμφξ.  Ρπέζηε ιμηπυκ μία μεηαβμιή πμο επενεάζηεθε απυ ημ ηυηε 

δηακμεηηθυ πενηβάιιμκ μέζα ζημ μπμίμ ακέπηολε ηε δνάζε ημο. Ωξ 

οπμζηενηθηήξ ιμηπυκ πιέμκ ηεξ Ημπενκίθεηαξ άπμρεξ υηη ε Γε θηκείηαη, δεκ 

παναδεπυηακ ηε δηπμημμία ημο θυζμμο, υπςξ έθακε μ Ανηζημηέιεξ. 

Οημ ενχηεμα πμηα ζεςνία ήηακ ζςζηή ήνζε κα απακηήζεη ε  πανα- ηήνεζε 

εκυξ θαηκμφνγημο αζηενημφ. εκυξ  supernova. Μ Γαιηιαίμξ  ημ πα- ναηήνεζε 

δηα γομκμφ μθζαιμμφ θαζχξ δεκ είπακ ακαθαιοθζεί αθυμα  ηα ηειεζθυπηα 

θαη οπμιυγεζε υηη ε έθνελε έγηκε ζηεκ οπενζειήκηα πενημπή. Αοηυ ζήμαηκε 

υηη δεκ ήηακ αμεηάβιεηε, υπςξ έιεγε μ Ανηζημηέιεξ, θάκμκηαξ ημ 
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γεςθεκηνηθυ ζφζηεμα αβάζημμ. Ο αοηυ ήνζακ κα πνμζηεζμφκ ανγυηενα θαη ε 

ακαθάιορε ηςκ δμνοθυνςκ ημο Δία θαη μη θάζεηξ ηεξ Οειήκεξ, ηα μπμία 

επηβεβαίςκακ υηη μ θυζμμξ πνάγμαηη αιιάδεη. 

 Πμ ειημθεκηνηθό ζύζηεμα. 

 

 

Νενί θηκήζεςξ 

Ε θίκεζε γηα ημκ Ανηζημηέιε είκαη μηα δηαδηθαζία: Ε ανηζημηειηθή θοζηθή 

εηζάγεη μηα έμθοηε δηαθμνά ακάμεζα ζε ενεμία θαη θίκεζε. 

Αοηή ε δηαθμνά ζοκδέεηαη με ηεκ φπανλε μηαξ θμζμηθήξ ηάλεξ ηέημηαξ χζηε 

ζε θάζε ζχμα κα ακήθεη μέζα ζημ ζφμπακ μία ζέζε. Ε ζεςνεηηθή απαίηεζε 

ηεξ θοζηθήξ ημο Ανηζημηέιε είκαη ε έκκμηα ημο «θοζηθμφ ηυπμο» εκυξ 
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ζχμαημξ, πμο είκαη δηθυξ ημο θαη πνμξ ημκ μπμίμ ηείκεη κα επακέιζεη ακ έπεη 

απμμαθνοκζεί θαη υπμο παναμέκεη αθίκεημ ακ ηίπμηε δεκ ένζεη κα ημ 

μεηαθηκήζεη. Ε ηάζε γηα ενεμία είκαη θαηά θάπμημκ ηνυπμ ζοζηαηηθή ηδηυηεηα 

ηεξ φιεξ. Ηαηά ζοκέπεηα ε θίκεζε δεκ μπμνεί πανά κα είκαη έκα είδμξ 

θμζμηθήξ αηαλίαξ ςξ ημ απμηέιεζμα βίαξ ή ημ απμηέιεζμα πνμζπάζεηαξ ημο 

Όκημξ γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ηεξ δηαηαναπζείζεξ ηζμννμπίαξ γηα ηεκ 

επάκμδμ ηςκ πναγμάηςκ ζημοξ θοζηθμφξ ημοξ ηυπμοξ. Όηακ υμςξ θζάζμοκ, 

παναμέκμοκ ζε ενεμία. Ιε άιια ιυγηα, ε θοζηθή θαηάζηαζε ηςκ υκηςκ είκαη ε                    

αθηκεζία. Πμ παναπάκς ζομβαίκεη επεηδή οπάνπεη άμεζε ζπέζε ηεξ θίκεζεξ 

εκυξ ζχμαημξ θαη ηεξ εζςηενηθήξ ημο ζφζηαζεξ: ε θίκεζε δειαδή είκαη μηα 

αιιαγή θαηάζηαζεξ, μηα μεηαβμιή θαηά ηεκ μπμία ηνμπμπμηείηαη ε εζςηενηθή 

δμμή ημο ζχμαημξ. Όπη μυκμ μεηαθένεη ηα ζχμαηα απυ ημκ έκα ηυπμ ζημκ 

άιιμ, αιιά θαη ηα μεηαηνέπεη, μέπνη κα βνμοκ ημ θοζηθυ ημοξ ηυπμ, υπμο 

επηηέιμοξ ζα βνμοκ θαη ηεκ πναγμαηηθή ημοξ οπυζηαζε. Αοηυ ζοκεπάγεηαη 

υηη μ ηυπμξ θίκεζεξ γηα ηεκ μπμία είκαη ηθακυ έκα ζχμα ελανηάηαη απυ ηε 

θοζηθή ημο ζφκζεζε. Έηζη ε Γε, εθυζμκ απμηειείηαη απυ ημ ζημηπείμ 

έδαθμξ/γε, πμο ε θφζε ημο είκαη κα έιθεηαη απυ ημ θέκηνμ ημο ζφμπακημξ, 

βνίζθεηαη ζογθεκηνςμέκε φιε εθεί .Βιέπμομε ιμηπυκ υηη ε ενεμία 

ακηημεηςπίδεηαη υπη ςξ μηα μεδεκηθή θίκεζε, αιιά ε απυιελε θαη ημ 

ηέιμξ/ζθμπυξ ηεξ θίκεζεξ θαη υηη εκχ ζηεκ θίκεζε αιιάδεη ε εζςηενηθή 

δμμή ημο ζχμαημξ  ζηεκ αθηκεζία δεκ έπμομε θαμηά μεηαβμιή. Ενεμία θαη 
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θίκεζε ακηημεηςπίδμκηαη, ιμηπυκ, ςξ έκκμηεξ ακηίζεηεξ θαη αιιειμ-

απμθιεηυμεκεξ: έκα ζχμα βνίζθεηαη είηε ζε ενεμία είηε ζε θίκεζε. 

Ακηηζέηςξ, μ Γαιηιαίμξ ιέγεη ζημ πενίθεμμ βηβιίμ ημο «Δηάιμγμξ»: «Ε 

θίκεζε είκαη θίκεζε θαη ζομπενηθένεηαη ςξ θίκεζε ζημ μέηνμ πμο ζπεηίδεηαη 

με πνάγμαηα πμο ζηενμφκηαη θίκεζεξ». Ε ζεςνία ημο είκαη πςξ ε θίκεζε 

είκαη μηα ζπέζε θαη ζοκάμα μηα θαηάζηαζε. Πα ζεμέιηα γηα ηεκ ανγυηενα 

ζέζπηζε θαη ακάπηολε ημο ζεμείμο θαη ημο ζοζηήμαημξ ακαθμνάξ είπακ 

ηεζεί. Ε θίκεζε δειαδή, ακαθένεηαη πάκηα ζε δφμ ή πενηζζυηενα ζχμαηα θαη 

πμηέ ζε έκα μεμμκςμέκμ. Όηακ θηκμφμαζηε, δεκ θηκμφμαζηε ςξ πνμξ ημκ 

εαοηυκ μαξ αιιά ςξ πνμξ ημοξ άιιμοξ .Ε θίκεζε θαη ε ενεμία δεκ είκαη 

πιέμκ έκκμηεξ ακηίζεηεξ αιιά αιιειμελανηχμεκεξ θαη αιιειμ-μνηδυμεκεξ : ε 

ενεμία, ζφμθςκα με ημ Γαιηιαίμ, είκαη μία θίκεζε απυ θμηκμφ, θαζχξ θαη ηα 

δφμ ζχμαηα ζομμεηέπμοκ θαη ηίπμηα δεκ αιιάδεη μεηαλφ ημοξ. Ηαη 

ακηίζηνμθα, ε θίκεζε εκυξ ζχμαημξ δεκ οθίζηαηαη πανά μυκμ υηακ ιείπεη 

απυ ημ άιιμ, δειαδή υηακ δεκ είκαη απυ θμηκμφ. Γδχ είκαη απαναίηεηε μηα 

δηεοθνίκηζε: Ε θίκεζε θαη ε ενεμία αθήκμοκ εκηειχξ αδηάθμνα ηα ίδηα ηα 

ζχμαηα. Πμ γεγμκυξ υηη θηκμφκηαη ή υπη δεκ επενεάδεη ζε ηίπμηα ηεκ 

οπυζηαζή ημοξ. Όζμ δεκ είκαη αιιαγή θαηάζηαζεξ ε ενεμία, άιιμ ηυζμ δεκ 

είκαη θαη ε θίκεζε. Έπμομε ιμηπυκ ηζμδοκαμία ακάμεζα ζε ενεμία θαη θίκεζε. 

Ι' άιια ιυγηα: ε θίκεζε εκυξ ζχμαημξ δεκ απμηειεί έκδεηλε μηαξ ηδηαίηενεξ 

εζςηενηθήξ δμμήξ. .Όπςξ θαη ε αθηκεζία , πμο είκαη ημ ακηίζεηυ ηεξ , ελ 
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άιιμο. Ηαη μη δφμ είκαη δηανθείξ θαηαζηάζεηξ. Μ κυμμξ ηεξ αδνάκεηαξ μαξ 

δηδάζθεη ηεκ ηζμδοκαμία ηεξ αθηκεζίαξ με ηεκ θίκεζε, ακαγθαία, υηακ ημ ζχμα 

είκαη ειεφζενμ. Ε αηςκηυηεηα πμο παναθηενίδεη ηεκ αθηκεζία ημο ειεφζενμο 

απυ επηδνάζεηξ ζχμαημξ, παναθηενίδεη θαη ηεκ εοζφγναμμε μμαιή ημο 

θίκεζε. Γίκαη μία ακηίιερε νηδηθά ακηίζεηε απυ εθείκε ημο Ανηζημηέιε. 

     Οομπεναζμαηηθά θαη μυκμ ε ηδέα ηεξ απυ θμηκμφ θίκεζεξ δφμ 

ζςμάηςκ είκαη αδηακυεηε ζημ πιαίζημ ηεξ Ανηζημηειηθήξ θοζηθήξ, εθυζμκ ε 

θίκεζε είκαη θάηη πμο ημοξ ακήθεη απμθιεηζηηθά. Μ Γαιηιαησθυξ  μνηζμυξ 

ακάγεη ηεκ ενεμία ζε θαηεγμνία ηζμδφκαμε ηεξ θίκεζεξ, θαηεγμνχκηαξ έηζη 

ηεκ μκημιμγηθή δηάθνηζε πμο απμηειεί ηε βάζε ηεξ ανηζημηειηθήξ ζεςνίαξ. 

Ε ενεμία δεκ είκαη πιέμκ ημ ακηίζεημ ηεξ θίκεζεξ. Γίκαη μία θίκεζε πμο έπεη 

μεδεκηζηεί αθνηβχξ επεηδή γίκεηαη απυ θμηκμφ. 

 

Δηάθνηζε ακάμεζα ζε θοζηθέξ θαη βίαηεξ θηκήζεηξ-impetus 

 

Οηεκ  ανηζημηειηθή θοζηθή έθδειε είκαη ε δηάθνηζε ακάμεζα ζε θοζηθέξ θαη 

βίαηεξ θηκήζεηξ: Γηα ηηξ πνχηεξ ε αηηία θίκεζεξ, ημ ιεγυμεκμ θηκμφκ, είκαη ε 

ίδηα ε «θφζε» ημο ζχμαημξ, εκχ γηα ηηξ βίαηεξ θηκήζεηξ απαηηείηαη ε δνάζε 

εκυξ ελςηενηθμφ πανάγμκηα, μ μπμίμξ ένπεηαη  ζε επαθή με ημ ακηηθείμεκμ 

θαη ημ ςζεί ή ημ έιθεη. Αοηά θοζηθά γηα ημ οπμζειήκημ ημήμα ημο θυζμμο, 



 

32 
 

θαζχξ γκςνίδμομε υηη ζημ οπενζειήκημ έπμομε μυκμ ηηξ ηενέξ θοθιηθέξ 

θηκήζεηξ. 

 Ε μυκε δοζθμιία πμο πανμοζηάδεη ε ζεςνία είκαη ηα γεγμκυηα ζηεκ 

πενίπηςζε ηεξ βμιήξ: Οε ηη μθείιεηαη ε θίκεζε ηςκ βιεμάηςκ; Ε απάκηεζε 

ημο μεγάιμο ζεςνεηηθμφ ζοκίζηαηαη ζηεκ ελήγεζε ηεξ θίκεζεξ απμοζία 

θηκμφκημξ με ηεκ ακηίδναζε ημο πενηβάιιμκημξ μέζς ημο αένα ή ημο φδαημξ: 

επεηδή δειαδή ημ βιήμα ζπίδεη ημκ αένα θαη ε θφζε απεπζάκεηαη ημ θεκυ , μ 

αέναξ θεφγεη απυ ημ εμπνυξ θαη πεγαίκεη ζημ πίζς μένμξ ζπνχπκμκηαξ ημ 

βιήμα. Αοηή ε ελήγεζε βέβαηα ένπεηαη ζε δηάζηαζε με ημκ θμηκυ κμο. 

Πα επηπεηνήμαηα θαηά ηεξ ζεςνίαξ αοηήξ θαηαηάζζμκηαη ζε δφμ μμάδεξ :  ζε 

αοηά πμο οπμζηενίδμοκ ημ πυζμ απίζακμ είκαη έκα μγθχδεξ θαη βανφ ζχμα 

κα θηκείηαη με ηεκ επίδναζε ημο αένα θαη ζε εθείκα πμο επηζεμαίκμοκ ηεκ 

ακηηθαηηθυηεηα ημο κα απμδίδμομε ζημκ αένα ημ δηπιυ νυιμ ηεξ ακηηζηάζεςξ, 

θαηά ηε θοζηθή θίκεζε, θαη ημο θηκμφκημξ, θαηά ηε βίαηε θίκεζε ηεξ βμιήξ. 

Μδεγμφμαζηε ιμηπυκ ζημ υηη ημ θηκμφκ εκηοπχκεη ζημ θηκμφμεκμ ζχμα θάηη 

πμο ημ θάκεη ηθακυ κα θηκεζεί, θάηη πμο ζα μπμνμφζε κα μκμμαζηεί impetus, 

έκα είδμξ δφκαμεξ πμο πενκά απυ ημ θηκμφκ ζημ θηκμφμεκμ θαη έηζη ε θίκεζή 

ημο ζοκεπίδεηαη, εκχ ζογπνυκςξ οπενκηθά ηεκ ακηίζηαζε πμο πνμβάιιεη ημ 

μέζμκ ζηεκ θίκεζε. Ε ζεςνία ζπεηηθά με ημ impetus είκαη επίζεξ έκαξ 

ζηαζμυξ ζηε ζθέρε ημο Ιεζαίςκα θαη ηεξ Ακαγέκκεζεξ. Έπεη υμςξ ηεκ ελήξ 

αδοκαμία : ζηεκ πενίπηςζε ηεξ θοθιηθήξ θίκεζεξ ηςκ μονακίςκ ζθαηνχκ, ημ 
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impetus ζα έπνεπε κα παναμείκεη αζάκαημ, υπςξ θαη ζηεκ πενίπηςζε ηεξ 

θφιηζεξ μηαξ ζθαίναξ ζημ μνηδυκηημ επίπεδμ πςνίξ ακηηζηάζεηξ. 

 Μ ίδημξ μ Γαιηιαίμξ υμςξ ανκείηαη ζημ de Motu ηεκ μνζυηεηα μηαξ ηέημηαξ 

οπυζεζεξ βεβαηχκμκηαξ ηεκ θζανηυηεηα ημο impetus : ακ αοηυ είκαη ε 

εμμεκήξ αηηία πμο πανάγεη ηεκ θίκεζε , είκαη ιμγηθυ κα δεπημφμε υηη ε αηηία 

πμο πανάγεη ηεκ θίκεζε πνέπεη ακαγθαία κα ακαιςζεί θαηά ηεκ παναγςγή 

ηεξ θίκεζεξ. Ε δε δοκαμηθή ημο impetus είκαη θαηά ημ Γαιηιαίμ αζφμβαηε με 

ηε μαζεμαηηθή μέζμδμ. 

 

Μ θόζμμξ είκαη πεπεναζμέκμξ ή άπεηνμξ ; 

 

 Οφμθςκα με ημκ Ανηζημηέιε, μ θυζμμξ απμηειείηαη απυ ηεκ οπενζειήκηα 

πενημπή, ζηεκ μπμία γονίδμοκ μη πιακήηεξ θοθιηθά γφνς απυ ηε Γε, ημ 

θέκηνμ ημο θυζμμο, θαζχξ θαη ηεκ οπμζειήκηα πενημπή ηςκ γήηκςκ υκηςκ, 

υπμο ηα ζχμαηα έπμοκ ημ θοζηθυ ημοξ ηυπμ θαη υηακ θζάζμοκ ζε αοηυκ, 

εθηειχκηαξ εοζφγναμμε μμαιή θίκεζε, παναμέκμοκ αθίκεηα. Γπμμέκςξ μ 

θυζμμξ είκαη πεπεναζμέκμξ. 

Μ Γαιηιαίμξ απυ ηεκ άιιε δμφζε ζε μηα Ανηζημηειηθή θμηκςκία θαη πίζηεοε 

ζημ ειημθεκηνηθυ ζφζηεμα. Οε ακηίζεζε μα ημκ Ανηζημηέιε, πμο κυμηδε υηη ε 

θοζηθή θαηάζηαζε ηςκ υκηςκ είκαη ε αθηκεζία, είπε ηε γκχμε υηη οπάνπεη έκα 

ακμηπηυ ζφμπακ, πςνίξ θαζμνηζμέκα υνηα, άπεηνμ, πμο ημ δηέπμοκ θαη ημ 
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θαζηζημφκ εκηαίμ μη παγθυζμημη κυμμη. Όμςξ ζηεκ επμπή ημο δεκ οπήνπε 

ειεοζενία ζθέρεξ θη’ έθθναζεξ. Ε Ζενά ελέηαζε, υνγακμ ηεξ εθθιεζίαξ, 

έθαηγε ζηεκ πονά μπμημκδήπμηε αηνεηηθυ, αθυμα θαη επηζηήμμκεξ, ηςκ 

μπμίςκ ηα ιεγυμεκα ενπυκημοζακ ζε ακηίζεζε μα ηεκ παναδεδεγμέκε 

δηδαζθαιία ηςκ Γναθχκ. Πμ 1600, υηακ μ Γαιηιαίμξ ήηακ 36 πνυκςκ, μ 

Giordano Bruno πμο πίζηεοε υηη ημ ζφμπακ είκαη απενηυνηζημ, θάεθε 

δςκηακυξ ζηε πονά. Γη’αοηυ ημ ιυγμ, μ Γαιηιαίμξ ζομθχκεζε, θμβμφμεκμξ 

ηεκ Ζενά Γλέηαζε, υηη μ θυζμμξ ήηακ πεπεναζμέκμξ θαη ζεχνεζε ςξ θοζηθή 

θαηάζηαζε ηςκ υκηςκ ηεκ μμαιή θοθιηθή θίκεζε. Ηαη αοηυ ιυγς ημο υηη ε 

εοζεία δεκ έπεη ανπή θαη ηέιμξ θαη επμμέκςξ, ακ ε θοζηθή θαηάζηαζε ήηακ ε 

εοζφγναμμε μμαιή θίκεζε, ζα θαηέννηπηε ημ υηη μ θυζμμξ ήηακ 

μνημζεηεμέκμξ θαη ζα ενπυηακ ζε ζφγθνμοζε με ηεκ εθθιεζία, θάηη πμο δεκ 

επηζομμφζε ζε θαμία πενίπηςζε. 

 

 

 

Γπίιμγμξ 

 

     Οομπεναζμαηηθά, ε θμζμμζεςνία ημο Ανηζημηέιε δηαθένεη ςξ 

πνμξ αοηή ημο Γαιηιαίμο ζηα ελήξ ζεμεία : 
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     Μ Ανηζημηέιεξ πίζηεοε ζημ Γεςθεκηνηθυ ζφζηεμα πμο ήζειε ηε 

Γε ζημ θέκηνμ ημο θυζμμο, θαζχξ θαη ζηε δηπμηυμηζε ημο θυζμμο ζε 

οπενζειήκηα θαη οπμζειήκηα πενημπή : Οηεκ οπενζειήκηα πενημπή θηκμφκηαη 

ηα μονάκηα ζχμαηα γφνς απυ ηε Γε θαη απμηειείηαη απυ πεμπημοζία, εκχ ε 

οπμζειήκηα απμηειείηαη απυ ηέζζενα ζημηπεία : αένα, κενυ, γε θαη θςηηά. Ε 

μεκ πνχηε πενημπή είκαη μ ηέιεημξ θαη άθζανημξ θυζμμξ ηςκ ζεχκ εκχ ε 

δεφηενε μ θζανηυξ θαη αηειήξ θυζμμξ ηςκ γήηκςκ. Μ Γαιηιαίμξ απυ ηεκ 

άιιε ήηακ μπαδυξ ημο ειημθεκηνηθμφ ζοζηήμαημξ ημο Ημπένκηθμο. Δεκ 

δεπυηακ μπμηαδήπμηε δηάθνηζε ημο θυζμμο θαζχξ είπε παναηενήζεη μονάκηα 

θαηκυμεκα υπςξ έκα supernova, ηηξ θάζεηξ ηεξ Αθνμδίηεξ θαη ημοξ 

δμνοθυνμοξ ημο Δία πμο επηβεβαίςκακ υηη μ θαη μ οπενζειήκημξ θυζμμξ 

αιιάδεη.  

     Όζμκ αθμνά ζηεκ θίκεζε, μ Ανηζημηέιεξ παναδεπυηακ ηεκ 

εοζφγναμμε μμαιή ζηεκ οπμζειήκηα πενημπή γηα κα θηάζμοκ ηα ζχμαηα 

ζημοξ θοζηθμφξ ημοξ ηυπμοξ, μπυηε θαη έμεκακ αθίκεηα. Νίζηεοε υηη θαηά ηε 

δηάνθεηα αοηήξ, ηα ζχμαηα οθίζηακηαη αιιμίςζε ηεξ εζςηενηθήξ ημοξ δμμήξ. 

Ακηηζέηςξ, μ Γαιηιαίμξ έιεγε υηη ε θίκεζε είκαη έκκμηα ζπεηηθή, μνίδεηαη 

πάκηα ζε πενηζζυηενα απυ έκα ζχμαηα θαη οθίζηαηαη εθυζμκ ημ έκα απυ ηα 

δφμ ζχμαηα ζηενείηαη αοηήξ, δηαθμνεηηθά έπμομε ενεμία-θίκεζε απυ θμηκμφ. 

Γπμμέκςξ ε θίκεζε δεκ επενεάδεη ηε ζφζηαζε ηςκ ζςμάηςκ. 
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     Γπηπνυζζεηα, ε ανηζημηειηθή θοζηθή πςνίδεη ηηξ θηκήζεηξ ζε 

θοζηθέξ θαη βίαηεξ : θοζηθέξ αοηέξ πμο ημ θηκμφκ είκαη ε θφζε ημο ζχμαημξ 

εκχ βίαηεξ αοηέξ πμο απαηημφκ ηε δνάζε ελ επαθήξ εκυξ ελςηενηθμφ 

πανάγμκηα. Αοηή ηε ζεςνία ηεκ θαηαννίπηεη μ Γαιηιαίμξ : Οηεκ πενίπηςζε 

ηεξ βμιήξ ημ επηπείνεμα υηη μ αέναξ απμηειεί θαη ημ μέζμ- ακηίζηαζε 

(θοζηθή θίκεζε) θαη ημ θηκμφκ (βίαηε θίκεζε) μδεγεί ζηεκ φπανλε εκυξ είδμοξ 

δφκαμεξ πμο πενκά απυ ημ θηκμφκ ζημ θηκμφμεκμ. Αοηή υμςξ, οπμζηενίδεη, 

ζα έπνεπε κα είπε ακαιςζεί θαηά ηεκ παναγςγή ηεξ θίκεζεξ, επμμέκςξ δε 

μπμνεί κα είκαη αζάκαηε. Άνα ε ζεςνία δεκ οθίζηαηαη. 

     Πέιμξ, μ Γαιηιαίμξ ακαγθάζηεθε κα ζομθςκήζεη με ημκ Ανηζημηέιε 

γηα ημ υηη μ θυζμμξ είκαη πεπεναζμέκμξ ιυγς ηεξ Ζενάξ Γλέηαζεξ-δηυηη 

πνέπεη κα πμφμε υηη μ Giordano Bruno δεκ ήηακ μ μυκμξ πμο θάεθε ζηεκ 

πονά γηα ηηξ απυρεηξ ημο αιιά θαη υιμη υζμη δηαθχκεζακ με ηεκ 

παναδεδεγμέκε δηδαζθαιία ηςκ Γναθχκ. 

     Έπμκηαξ θαηά κμο ηηξ παναπάκς δηαθμνέξ, πνέπεη κα 

παναηενήζμομε υηη μη  ζεςνίεξ ημο Γαιηιαίμο ζεμαημδυηεζακ ηε μεηάβαζε 

απυ ημ ανηζημηειηθυ θμζμηθυ μμκηέιμ πμο επηθναημφζε εθείκε ηεκ επμπή ζημ 

ζφγπνμκμ πμο πηζηεφμομε ζήμενα. Πμ μεκ ζφζηεμα ημο Ανηζημηέιε ήηακ πημ 

θμκηά ζηεκ θαζεμενηκή εμπεηνία ηςκ ακζνχπςκ, εκχ μη απυρεηξ ημο 

Γαιηιαίμο είκαη πημ θμκηά ζε υ,ηη πηζηεφμομε ζήμενα. Νανυηη δεκ ήηακ υιεξ 

ζςζηέξ, υπςξ γηα πανάδεηγμα ε ζεςνία ημο γηα ηεκ αηηία ηςκ παιηννμηχκ, 
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εκημφημηξ οπήνλακ απυ ηηξ πνχηεξ αμθηζβεηήζεηξ ημο επηζηεμμκηθμφ 

θαηεζηεμέκμο θαη απμννίρεηξ ηεξ αοζεκηίαξ ημο Ανηζημηέιε, πνάγμα ημ 

μπμίμ ζεμαημδυηεζε μηα κέα επμπή ζημ πχνμ ηςκ επηζηεμχκ.   

 

 

 

 

 

 

                  

 

Ναναηίζεκηαη επίζεξ μη παναθάης ενγαζίεξ : 

1. Γαιηιαίμξ 

Γνγαζία ηςκ μαζεηχκ: 

· Οςηήνε Αζακαζμφιηα 

· Βαγγέιε Δηθυπμοιμο 

Ε δςή ημο(παναζέζαμε θάπμηα ηζημνηθά ζημηπεία ζεςνχκηαξ ηα απαναίηεηα 

γηα ηεκ θαηακυεζε ηεξ ζεςνίαξ ημο) 

Γεκκήζεθε ζηεκ Νίδα ηεξ Ζηαιίαξ θαη απυ κςνίξ έδεηλε ζεμεία μηαξ 

αλημζεμείςηεξ ηδημθοίαξ. Μ παηέναξ ημο ήηακ λεπεζμέκμξ απυγμκμξ 

εογεκμφξ Φιςνεκηηκήξ μηθμγέκεηαξ θαη μμπζμφζε γηα κα βμεζήζεη ημ γημ ημο 
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κα απμθαηαζηήζεη ηε δυλα ηεξ μηθμγέκεηαξ. Γπηβάιιμκηαξ μεγάιεξ ζηενήζεηξ 

ζημκ εαοηυ ημο θαη ηα άιια παηδηά ημο, μ παηέναξ ημο μπυνεζε κα ζηείιεη ημκ 

Γαιηιαίμ ζημ ζπμιείμ θαη ανγυηενα ζημ Νακεπηζηήμημ ηεξ Νίδαξ, υπμο μ 

Γαιηιαίμξ γνάθηεθε ζηεκ Ζαηνηθή Οπμιή. Όηακ θάπμηε ημο ζχζεθακ ηα 

πνήμαηα άθεζε ημ ζπμιείμ θαη γφνηζε ζηε Φιςνεκηία, υπμο εθείκε ηεκ επμπή 

δμφζε εθεί ε μηθμγέκεηά ημο. 

Έκαξ πιμφζημξ μηθμγεκεηαθυξ θίιμξ, μ μανθήζημξ Γθμοσκηαμπάικημ, θνυκηηζε 

κα βνεη μ Γαιηιαίμξ δμοιεηά θάκμκηαξ δηαιέλεηξ πενί Φοζηθήξ ζημ 

Νακεπηζηήμημ ηεξ Νάδμβα θαη ανγυηενα, ςξ επίζεμμξ μαζεμαηηθυξ ζημκ 

Ιεγάιμ Δμφθα ηεξ Πμζθάκεξ. 

Μ Γαιηιαίμξ άνπηζε κα εοεμενεί, αιιά δεκ ημο έμεκε θαηνυξ κα ζπμοδάδεη 

Ζαηνηθή. Ε θήμε ημο Γαιηιαίμο άνπηζε κα απιχκεηαη. Μη εογεκείξ, αθυμε θαη 

βαζηιείξ ηςκ δηαθυνςκ πςνχκ ηεξ Γονχπεξ παναθμιμοζμφζακ ηηξ δηαιέλεηξ 

ημο θαη ζφκημμα έθηαζε κα μμηιεί ζε αθνμαηήνημ πμο ημ απμηειμφζακ πάκς 

απυ 2.000 δηαθεθνημέκεξ πνμζςπηθυηεηεξ ηεξ Γονχπεξ. 

Μ Γαιηιαίμξ ήηακ ηχνα ειεφζενμξ κα αλημπμηήζεη ηα πανίζμαηά ημο. Μ 

θυζμμξ ημκ εθηημμφζε θαη ημκ ζεβυηακ, ακ θαη οπήνπακ θαη μενηθμί πμο ημκ 

θμβυηακ θαη ημκ μηζμφζακ. Ηακέκα πεδίμ γκχζεςξ δεκ ήηακ γηα ημκ Γαιηιαίμ 

απνυζθμνμ γηα ένεοκα, θακείξ κυμμξ ή ακυεηε πνμθαηάιερε δεκ είπακ ηυζε 

δφκαμε χζηε κα ημκ εμπμδίζμοκ απυ ηεκ ενγαζία ημο. Ακηημεηχπηζε έκακ  
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θυζμμ πμο έμεκε πνμζειςμέκμξ ζηεκ άγκμηα θαη απέδεηλε υηη ημ ζάννμξ είκαη 

μηα ανεηή πνήζημε υπη μυκμ ζηα πεδία ηςκ μαπχκ. 

Μ Γαιηιαίμξ ζοκέβαιιε ζεμακηηθά ζηεκ επηζηεμμκηθή επακάζηαζε ημο 17μο 

αηχκα. Ακάμεζα ζε άιια, βειηίςζε ημ ηειεζθυπημ θαη ημ πνεζημμπμίεζε 

πνχημξ ζοζηεμαηηθά γηα αζηνμκμμηθέξ παναηενήζεηξ, ακαθάιορε ημοξ 

ηέζζενηξ δμνοθυνμοξ ημο Δία, ακαθάιορε ηηξ ειηαθέξ θειίδεξ θαη θαηέγναρε 

πνχημξ ηηξ θηκήζεηξ ημοξ, εθεφνε ημοξ κυμμοξ ημο εθθνεμμφξ πμο 

πνεζημμπμηήζεθακ ζηα νμιυγηα, δηαηφπςζε ημ κυμμ ηεξ πηχζεςξ ηςκ 

ζςμάηςκ (πμο απμδεηθκφεη υηη ε βανφηεηα επηδνά ζηεκ ηαπφηεηα ηςκ 

ζςμάηςκ υηακ ορχκμκηαη ή πέθημοκ), εθεφνε ημ ζενμυμεηνμ θαη ημκ 

ακαιμγηθυ δηαβήηε (πμο αθυμε πνεζημμπμηείηαη ζηα γεςμεηνηθά ζπέδηα), θαη 

οπμζηήνηλε ηηξ ζεςνίεξ ημο Ημπένκηθμο γηα ημ Ειηαθυ ζφζηεμα. 

Ακαθένεηαη ςξ μ «παηέναξ ηεξ ζφγπνμκεξ Αζηνμκμμίαξ» θαη μ πνχημξ 

θοζηθυξ με ηε ζφγπνμκε ζεμαζία ημο υνμο, θαζχξ ήηακ μ πνχημξ πμο 

ακηηθαηέζηεζε ηεκ οπμζεηηθή-επαγςγηθή μέζμδμ με ηεκ πεηναμαηηθή θαη 

εηζεγήζεθε ηε μαζεμαηηθμπμίεζε ηεξ θοζηθήξ. Ε ζηαδημδνμμία ημο ζοκέπεζε 

με αοηή ημο Γημπάκεξ Ηέπιεν. Ε ζεςνία ημο ειηαθμφ ζοζηήμαημξ οπμζηήνηλε 

υηη ε Γε θαη μη άιιμη πιακήηεξ, ζηνέθμκηαη γφνς απυ ημκ Ήιημ. Ε θμηκή 

ακηίιερε ηεξ επμπήξ ήηακ υηη μ Ήιημξ, ε Οειήκε θαη ηα άζηνα γφνηδακ γφνς 

απυ ηε Γε, ε μπμία έμεκε αθίκεηε. 
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Γπεηδή μ Γαιηιαίμξ ηυιμεζε κα ακηηηαπζεί ζηεκ παναδεδεγμέκε δηδαζθαιία, 

δεμημφνγεζε πμιιμφξ επζνμφξ, θαη ημκ ζεχνεζακ αηνεηηθυ. Ε ζφγθνμοζή ημο 

με ηε Ξςμαημθαζμιηθή Γθθιεζία ακαθένεηαη πμιιέξ θμνέξ ςξ πανάδεηγμα 

ζφγθνμοζεξ ηεξ ελμοζίαξ με ηεκ ειεοζενία ηεξ ζθέρεξ θαη εηδηθά με ηεκ 

επηζηήμε ζηεκ Δοηηθή θμηκςκία, ακ θαη ζηεκ πναγμαηηθυηεηα, μεηά ηεκ 

θαηαζθεοή ημο ηειεζθμπίμο απυ ημκ Γαιηιαίμ ημ 1609 θαη ηηξ παναηενήζεηξ 

ημο,[1] μ δηςγμυξ, πνςημγεκχξ, ελοθάκζεθε ζημ πχνμ ηςκ ανηζημηειηθχκ 

επηζηεμυκςκ ημο Νακεπηζηεμίμο ηεξ Νάδμβαξ,[2] πμο αμθέβαιακ γηα ηεκ 

εγθονυηεηα ηςκ αζηνμκμμηθχκ ημο ακαθαιφρεςκ[3] θαη αγςκίζηεθακ κα 

ζογθεκηνχζμοκ οπμρίεξ γηα ημ άημμμ ημο ζηα μάηηα ηςκ εθθιεζηαζηηθχκ 

ανπχκ.[4] Πεκ πμηκή θοιάθηζεξ ημο Γαιηιαίμο μεηέηνερε ζε θαη' μίθμκ 

πενημνηζμυ μ Νάπαξ Μονβακυξ Ε΄, εκχ ηνεηξ απυ ημοξ δέθα θανδηκαιίμοξ 

δηθαζηέξ ανκήζεθακ κα οπμγνάρμοκ ηεκ θαηαδίθε ημο.[5] 

Ακ θαη ημκ ακάγθαζακ κα απμθενφλεη δεμυζηα ηηξ πεπμηζήζεηξ ημο, μ 

Γαιηιαίμξ μοζηηθά ελαθμιμοζμφζε κα πηζηεφεη ζηεκ ειημθεκηνηθή ζεςνία ημο 

θαη πμηέ δεκ άιιαλε γκχμε. Απυ ηεκ ηζημνία ημο Γαιηιαίμο έμεηκε 

πανμημηχδεξ ε θνάζε: "Ηαη υμςξ θηκείηαη". Ηαηά ηεκ πανάδμζε, μ Γαιηιαίμξ 

ηειεηχκμκηαξ ηεκ απαγγειία ηεξ "απανκήζεςξ" ηςκ πεπμηζήζεχκ ημο, πμο 

έθακε γμκαηηζηυξ μπνμζηά ζηεκ Ζενά Γλέηαζε θαη θαζχξ ζεθςκυηακ, 

πηφπεζε ημ πυδη ημο ζημ έδαθμξ θαη πνυζζεζε: "Ηαη υμςξ θηκείηαη" 
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(εκκμχκηαξ ηε Γε). Οηεκ πναγμαηηθυηεηα, ηε θνάζε αοηή ή δεκ ηεκ είπε πμηέ 

ή θη ακ ηεκ είπε δεκ ηεκ άθμοζακ μη δηθαζηέξ ημο. Γηαηί ηυηε δεκ ζα λέθεογε 

ηεκ θαηαδίθε ημο ζε ζάκαημ "επί ηεξ πονάξ". Νάκηςξ ε θνάζε αοηή απέμεηκε 

ζακ ζφμβμιμ ηεξ δφκαμεξ ηεξ επηζηήμεξ έκακηη ζε θάζε πνμζπάζεηα κα 

ζθεπαζηεί ημ θςξ ηεξ αιεζηκήξ γκχζεξ. 

Μ ηάθμξ ημο μεγάιμο επηζηήμμκα βνίζθεηαη ζημκ Ηαζεδνηθυ Καυ ημο Οάκηα 

Ηνυηζε (ημο Πημίμο Οηαονμφ) ηεξ Φιςνεκηίαξ. Ακά ημοξ αηχκεξ, πηιηάδεξ 

θυζμμο έπμοκ επηζθεθηεί ημ μένμξ εθείκμ γηα κα ηημήζμοκ ηε μκήμε ημο 

μεγάιμο ακδνυξ πμο είπε ημ ζάννμξ κα θενφλεη εθείκμ πμο πίζηεοε ζ' έκακ 

θυζμμ πμο ημο ήηακ επζνηθυξ. Πε πνμκηά ημο ζακάημο ημο Γαιηιαίμο 

γεκκήζεθε μ Ζζαάθ Κεφηςκ, πμο βαζηδυμεκμξ μεηαλφ άιιςκ ζηε δμοιεηά ημο 

Γαιηιαίμο θαη ημο Ηέπιεν μιμθιήνςζε ηεκ επηζηεμμκηθή επακάζηαζε ζημκ 

ημμέα ηεξ θοζηθήξ θαη έζεζε ηα ζεμέιηα ηεξ θιαζηθήξ θοζηθήξ. Μ Νάπαξ 

απμθαηέζηεζε ηε μκήμε ημο Γαιηιαίμο ζηηξ 31 Μθηςβνίμο 1992, 300 πνυκηα 

μεηά ημ δηςγμυ ημο. 

Θεςνία Γαιηιαίμο 

Ε ζεςνία ημο Γαιηιαίμο πανμοζηάδεηαη με μμνθή δηαιυγμο(Πμ έημξ 1632 

δεμμζηεφεη ημ βηβιίμ με ηίηιμ «δηάιμγμξ πενί ηςκ δφμ θφνηςκ 

θμζμηθχκζοζηεμάηςκ» ζtμ μπμίμ ζοκμμηιμφκ έκαξ οπμζηενηπηήξ ημο 

Νημιεμασθμφ , έκαξ ημο Ημπενκίθεημο ζοζηήμαημξ θαη έκαξ πμο εκδηαθενυηακ 
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κα πιενμθμνεζεί γηα ηεκ πναγμαηηθυηεηα. Πμ βηβιίμ αοηυ δεμημφνγεζε 

ακαζηάηςζε , πνχημκ επεηδή ήηακ γναμμέκμ ζηα ηηαιηθά, άνα ζα δηαβαδυηακ 

απυ ημκ απιυ ιαυ θαη δεφηενμκ θαηέθνηκε μεξ ανθαζμυ ηεκ Νημιεμασθή 

ακηίιερε θαη οπεναζπηδυηακ ανπέξ ημο Ημπένκηθμο) θαη ιαμβάκμοκ μένμξ 

ηνία πνυζςπα, μ Οαιβηάηη, μ Οημπιίθημ θαη μ Οαγθνέκημ. Μ Οαιβηάηη 

ακηηπνμζςπεφεη ημκ Γαιηιάημ, μ Οημπιίθημ ημκ Ανηζημηειηθυ πενηπαηεηηθυ 

θηιυζμθμ θαη μ Οαγθνέκημ ημκ απιυ αμενυιεπημ παναηενεηή. Μ δηάιμγμξ 

δηαηνείηαη ζε ηέζζενεηξ μένεξ, ε πνχηε εηκαη αθηενμμέκε ζηεκ ακηίθνμοζε ηεξ 

Ανηζημηειηθήξ θμζμμζεςνίαξ. Βιέπμομε πκεομαημδέζηαηα δεμμζημγναθηθά 

θείμεκα κα εκαιιάζζμκηαη με άιια πμο ακεβαίκμοκ λαθκηθά πνμξ εκα μαθνηκυ 

θαη μεγαιμπνεπέξ υναμα θαη ε γιςζζα ημοξ πάηνκε μηα ζογθιμκηζηηθιε 

μμμνθηά.Πεκ δεφηενε μένα μ Οαιβηάηη μεηά ηεκ ακηίθνμοζε πμο είπε με ημκ 

Οημπιίθημ πιεζηάδεη πάνα πμιφ θμκηα ζηεκ ζεςνία ηεξ επηηάποκζεξ θαη ζημκ 

1μ κυμμ ημο Κεφηςκα. Αοηυ επηηογπάκεηαη με ημ παναθάης πανάδεηγμα: 

Ζζπονίδεηαη πςξ μηα πέηνα πμο πέθηεη απυ ηεκ θμνοθή ημο θαηανηημφ εκυξ 

θηκμφμεκμο πιμίμο δεκ μέκεη πίζς δηυηη ε πέηνα μμηνάδεηαη ηεκ επηηάποκζε 

ημο πιμίμο. Έηζη, μ Οαιβηάηη απμθαζειχκεη ηεκ ζεςνία ημο ανηζημηέιε 

ζεμειηχκμκηαξ ηεκ ανπή ηεξ αδνάκεηαξ. Μ ιυγμξ πμφ δεκ έθηαζε ζηεκ 

οπένηαηε ζεςνία ημο Κεφηςκα ήηακ υηη δεκ μπμνμφζε κα ειεοζενςζεί 

απυιοηα απυ ημ Ανηζημηειηθυ δυγμα ηεξ θοθιηθήξ θίκεζεξ θαζχξ πίζηεοε υηη 

ακ έκα ζχμα αθεκυηακ ειεφζενμ αθμφ ζα εφνηζθε ηεκ θοζηθή ημο ζέζε ζα 
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ζοκέπηδε κα θηκείηε ζε μηα θοθιηθή ηνμπηά απενηυνηζηα. Ηαηά ηεκ ηνίηε μένα μ 

δηάιμγμξ πενηζηνέθεηαη γφνς απυ ημ πημιαημαηθυ θαη θμπενκίθημ ζοζηεμα. Μ 

Οαιβηάηη-Γαηιηιαίμξ πνμζπαζεί κα δείλεη ηεκ οπενμπή ημο θμπενκίθεημο 

ζοζηήμαημξ ζε ζπέζε με ημ πημιαημαηθυ πνεζεμμπμηχκηαξ ηα γκςζηά 

επηπεηνήμαηα ηςκ δμνοθυνςκ ημο Δία θαη ηςκ θάζεςκ ηεξ Αθνμδίηεξ. Οημ 

ηέιμξ ηεξ μέναξ αοηήξ μ Οαιβηάηη πανέζεζε έκα κέμ επηπείνεμα πμο 

αθμνμφζε ηηξ ειηαθέξ θειίδεξ. Ρπμζηήνηδε υηη μ ήιημξ θαη μαδί με αοηυκ μη 

θειίδεξ ημο πενηζηνέθμκηαη γφνς απυ έκακ άλμκα θεθιημέκμ πνμξ ημ επίπεδμ 

ηεξ εθιεηπηηθήξ, επμμέκςξ μη θειίδεξ ηαλίδεοακ θαη αοηέξ γφνς απυ ημκ ήιημ 

ζε θεθιημέκμοξ θφθιμοξ. Οηεκ ηέηανηε θαη ηειεοηαία μένα ημο δηαιυγμο μ 

Οαιβηάηη ακαθένεηαη θαη ακαπηφζζεη εμπενηζηαημμέκα ηεκ ζεςνία ηςκ 

παιηννμηχκ ιέγμκηαξ υηη μθείιμκηαη ζηεκ θιίζε ημο άλςκα ηεξ Γήξ 

απμννίπημκηαξ ηεκ ζεςνία ημο Ηέπιεν πμο οπμζηήνηδε υηη μθεηιυηακ ζηεκ 

Οειήκε(ε μπμία ζεςνεία ήηακ θαη ζςζηή θαζχξ ζημ μέιιμκ απεδείπζεη θαη ε 

μνζυηεηά ηεξ). 

Ηαπμηα ζημηπεηα γηα ημκ Γαιηιαίμ θαη ηεκ θηιμζμθηα ημο 

Οφμθςκα με ημκ Γαιηιαίμ ε γκχζε επηηογπάκεηαη με βάζε ημ αηζζεηυ πείναμα 

ζε ζοκδοαζμυ με ηε μαζεμαηηθή ηεθμενίςζε ηεξ ανπήξ πμο δηέπεη έκα θοζηθυ 

θαηκυμεκμ. Γηζάγεη ηεκ έκκμηα ημο πεηνάμαημξ ημ μπμίμ αθμνά ηεκ μέηνεζε 

ηςκ μεγεζχκ ημο ελεηαδυμεκμο θαηκμμέκμο. Γπίζεξ με ηεκ εηζαγςγή 
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μαζεμαηηθχκ ζπέζεςκ ,πμζμηηθμπμηχκηαξ ηα θοζηθά μεγέζε γίκεηαη δοκαηή ε 

πνυβιερε ηςκ απμηειεζμάηςκ μπμηαζδήπμηε επυμεκεξ μέηνεζεξ πμο αθμνά 

ημ ελεηαδυμεκμ θαηκυμεκμ. Ακ ε πνυβιερε δεκ επηβεβαηςζεί απυ ηα 

πεηναμαηηθά απμηειέζμαηα ηυηε μ ενεοκεηήξ πνέπεη κα ηνμπμπμηήζεη ή κα 

ακηηθαηαζηήζεη ηεκ ανπηθή οπυζεζε θαη κα δηαηοπχζεη έκα κέμ κυμμ πμο ζα 

πενηγνάθεη έκα ζογθεθνημέκμ θαηκυμεκμ θαη ζα ζομθςκεί με ηα απμηειέζμαηα 

ηςκ μεηνήζεςκ. Ε ηθακυηεηα ημο επηζηήμμκα ζημκ έιεγπμ θαη ηεκ εθανμμγή 

μηαξ ζεςνίαξ έγθεηηαη ζηεκ επηκυεζε θαηάιιειςκ πεηναμαηηθχκ δηαδηθαζηχκ 

θαη δηαηάλεςκ χζηε κα επηβεβαηςζεί ή κα δηαρεοζηεί μηα επηζηεμμκηθή 

οπυζεζε.Δεκ γκςνίδς ιεπημμενχξ ηηξ ζεμενηκέξ ζεςνίεξ γηα αοηήκ ηεκ 

ακηίιερε ημο Γαιηιαίμο θαηά πυζμ είκαη μνζή ή ιακζαζμέκε αιιά είκαη 

αλημζεμείςημ κα ζεμεηχζμομε υηη ημ ζεμακηηθυ ένγμ εδχ ημο Γαιηιαίμο είκαη 

ε πνμζπάζεηα ημο κα δηαπςνίζεη ηεκ επηζηεμμκηθή αιήζεηα απυ δηάθμνεξ 

θηιμζμθηθέξ εηθαζίεξ ή θαη απυ μεηαθοζηθέξ οπμζέζεηξ. Ιε βάζε αοηά ηα 

ζεμέιηα ζοκεπίδεη ηεκ ακαδήηεζε ηεξ επηζηεμμκηθήξ αιήζεηαξ,αζπμιείηαη με 

ηεκ θηκεμαηηθή θαη ζημ βηβιίμ De motu πανμοζηάδεη επηπεηνήμαηα υπμο 

δηαθςκεί με ημκ ηζπονηζμυ ημο Ανηζημηέιε υηη ηα ζχμαηα με δηαθμνεηηθά 

βάνε έπμοκ δηαθμνεηηθέξ ηαπφηεηεξ πηχζεξ. Μ Γαιηιαίμξ ακαθένεη με βάζε 

πεηνάμαηα θαη μαζεμαηηθέξ ζπέζεηξ υηη ζχμαηα απυ ημ ίδημ οιηθυ ακελάνηεηα 

απυ ημ βάνμξ έπμοκ ίδημπνυκμ πηχζεξ ζημ ίδημ δηάμεζμ (μέζμ πμο θηκμφκηαη 

ηα ζηενεά ζχμαηα) . Μ Γαιηιαίμξ ένηπκε ηα ζχμαηα απυ ημκ πενίθεμμ πφνγμ 
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ηεξ Νίδαξ. Οφμθςκα με ημοξ ηζημνηθμφξ ε επίδεηλε πναγμαημπμηήζεθε με 

πανμοζία ηςκ μαζεηχκ θαη μενηθχκ θαζεγεηχκ ημο. Γίκαη πηζακυ μη μαζεηέξ 

ημο πμο είπακ δηδαπζεί απυ ημοξ θαζεγεηέξ θηιμζμθίαξ ημοξ θακυκεξ ημο 

Ανηζημηέιε , κα δηαηείκμκηακ ζε ακηίζεζε με αοηυκ, πςξ ημ βάνμξ έπνεπε κα 

επενεάδεη ηεκ ηαπφηεηα πηχζεξ. Οε αοηή ηεκ πενίπηςζε , ε επίδεηλε ημο 

Γαιηιαίμο ζα πνεζίμεοε γηα κα δείλεη ζημοξ μαζεηέξ ημο θαη κα πείζεη μημοξ 

θαζεγεηέξ ημο υηη ε θοζηθή ημο Ανηζημηέιε έπνεπε κα ακαζεςνεζεί. 

Βαζηθέξ δηαθμνέξ Γαιηιαίμο-Ανηζημηέιε 

Ανηζημηέιεξ: 

1. Φοζηθή θαηάζηαζε υκηςκ: Αθηκεζία 

2. Δηπμημμία ημο θυζμμο ζε θυζμμ ηςκ ζεχκ-αθζανζίαξ θαη ζε θυζμμ ηςκ 

ζκεηχκ-θζμνάξ 

3. Ε θίκεζε είκαη δηαδηθαζία >>> δειαδή αιιαγή θαηάζηαζεξ (λεπςνίδεη 

απυιοηα απυ ηεκ ενεμία) 

4. Γεςθεκηνηθυ ζφζηεμα 

5. Νεπεναζμέκμξ θυζμμξ 

Ακηίζεηα απυ ημκ Ανηζημηέιε μ Γαιηιαίμξ ημκ μπμίμ θαη μειεηήζαμε, 

οπμζηενίδεη ηα ελήξ 
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Γαιηιαίμξ: 

1. Φοζηθή θαηάζηαζε ηςκ υκηςκ >>> μμαιή θίκεζε(δεκ δηαθμνμπμηεί ηεκ 

αθηκεζία απυ ηεκ μμαιή θίκεζε) 

2. Δεκ δηπμημμεί ημκ θυζμμ 

3. Ειημθεκηνηθυ ζφζηεμα 

4. Ε θίκεζε είκαη ζπεηηθή 

Γπίιμγμξ 

Ιε ημκ δηάιμγμ αοηυ ζομπεναίκμομε υηη μ Γαιηιαίμξ ήηακ έκαξ απυ ημοξ 

ζεμακηηθυηενμοξ θοζηθμφξ-θηιυζμθμοξ ζηεκ ακζνχπηκε ηζημνία. Οπμοδαίμη 

μεηαγεκέζηενμη θοζηθμί υπςξ ι.π. μ Κεφηςκαξ θαη μ Ασκζηάηκ βαζίζηεθακ 

ζηηξ ζεςνίεξ ημο Γαιηιαίμο, ηειεημπμηχκηαξ ηηξ θαη δηαηοπχκμκηαξ 

ζπμοδαίεξ ανπέξ πμο απμηειμφκ ηεκ βάζε ηεξ ζφγπνμκεξ Φοζηθήξ. 

 

2. Γνγαζία ηεξ μμάδαξ «Γπηζηήμμκεξ» 

Απυ ημκ μαζεηή Γηάκκε Θεμδχζε 

Μ Γαιηιαίμξ ζημ ένγμ ημο  
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«Δηάιμγμξ γηα ηα δφμ μεγαιφηενα θμζμηθά ζοζηήμαηα ημ Νημιεμασθυ θαη ημ 

Ημπενκίθημ» εθθνάδεη μέζα απυ ημ πνυζςπμ ημο Οαιβηάηη θάπμηεξ απυρεηξ 

ημο ζπεηηθά με ηηξ θηκήζεηξ θαζχξ επίζεξ θαη θάπμηεξ ακηηιήρεηξ ημο πμο 

αθμνμφκ ημκ θυζμμ. Πυζμ μη απυρεηξ ημο γηα ηηξ θηκήζεηξ (ηηξ μπμίεξ μάιηζηα 

μπμνμφζε κα ηηξ απμδείλεη μέζς ηςκ μαζεμαηηθχκ ή μέζς ηεξ θοζηθήξ) υζμ 

θαη μη ακηηιήρεηξ ημο ζπεηηθά με ημκ θυζμμ (ηηξ μπμίεξ μπμνμφζε κα ηηξ 

απμδείλεη με ζεςνεηηθμφξ ηνυπμοξ θαη παναδείγμαηα πμο ζηενίδμκηακ ζηεκ 

θμηκή ιμγηθή) ένπμκηαη ακηημέηςπεξ με αοηέξ ημο Ανηζημηέιε θαη ηςκ 

μπαδχκ ημο πμο ζομβμιίδμκηαη ζημ πνυζςπμ ημο Οημπιίθημ.  Ανπηθά υζμκ 

αθμνά ηηξ θηκήζεηξ μ Γαιηιαίμξ πίζηεοε υηη ε θοζηθή θίκεζε υιςκ ηςκ 

ζςμάηςκ είκαη ε μμαιή θοθιηθή θίκεζε δειαδή ε θοθιηθή θίκεζε με ζηαζενή 

ηαπφηεηα. Μ Γαιηιαίμξ έμεηκε πνμζθμιιεμέκμξ ζηεκ θοθιηθή θίκεζε είηε γηαηί 

θμβυηακ ηεκ εθθιεζία (πμο δίδαζθε υηη θαη μ Ανηζημηέιεξ δειαδή υηη ε 

θοζηθή θίκεζε ηςκ ζςμάηςκ είκαη ε θοθιηθή) θαη δεκ ήζειε κα ένζεη ζε νήλε 

με αοηή  είηε γηαηί πίζηεοε υηη επεηδή ε επηθάκεηα ηεξ γεξ είκαη θοθιηθή ηα 

ζχμαηα πμο θηκμφκηαη ζε αοηή ζα θηκμφκηακ θοθιηθά. Αθυμα πίζηεοε υηη ε 

θίκεζε θαη ε ενεμία δεκ είκαη έκκμηεξ δηαθμνεηηθέξ αιιά υηη ζηεκ μοζία ε 

ενεμία είκαη θίκεζε με μεδεκηθή ηαπφηεηα. Γπίζεξ ζεςνμφζε υηη ε θίκεζε 

είκαη έκκμηα ζπεηηθή θαη υπη απυιοηε θαη ελανηάηαη απυ ημ ζεμείμ ακαθμνάξ 

θαη ημκ παναηενεηή αθμφ υηακ ήηακ πάκς ζε έκα ζχμα πμο θηκμφκηακ υπςξ 

γηα πανάδεηγμα ζε έκα θανάβη θαη έβιεπε έκα άιιμ αθίκεημ ζχμα πάκς ζημ  
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θανάβη έιεγε υηη αοηυ ημ ζχμα είκαη αθίκεημ ςξ πνμξ αοηυκ αιιά ζομμεηέπεη 

ζηεκ θίκεζε ημο θαναβημφ. 

Γπηπιέμκ πίζηεοε υηη υιεξ μη θηκήζεηξ είκαη θοζηθέξ θαη υηη δεκ οπάνπμοκ 

βίαηεξ θαζχξ επίζεξ θαη υηη ακ δεκ οπάνπεη θηκμφκ δειαδή αηηία γηα κα 

θηκήζεη έκα ζχμα υπςξ ε δφκαμε δεκ ζεμαίκεη υηη ημ ζχμα δεκ ζα θηκείηαη 

άιια υηη ζα ηζμννμπεί δειαδή υηη ζα έπεη ζηαζενή ηαπφηεηα. Γθηυξ απυ αοηά 

πίζηεοε υηη έκα ζχμα γηα κα θηκείηαη με μηα μνηζμέκε ηαπφηεηα πνέπεη κα 

θηκεζεί πνχηα με υιεξ ηηξ πνμεγμφμεκεξ ηημέξ θαη φζηενα ζα θηκεζεί με ηεκ 

επηζομεηή ηαπφηεηα. 

Νανάιιεια με ηηξ απυρεηξ ημο γηα ηηξ θηκήζεηξ μ Γαιηιαίμξ είπε ακαπηφλεη θαη 

ακηηιήρεηξ ζπεηηθέξ με ημκ θυζμμ. Ιηα απυ αοηέξ ήηακ υηη μ θυζμμξ δεκ ήηακ 

πεπεναζμέκμξ δειαδή δεκ είπε υνηα θαζχξ επίζεξ θαη υηη δεκ πςνίδεηαη ζε 

επημένμοξ πενημπέξ υπςξ πίζηεοακ μη Ανηζημηειηθμί πμο έιεγακ υηη μ θυζμμξ 

δηπμημμείηαη ζε οπμζειήκηα θαη οπενζειήκηα πενημπή αιιά ήηακ έκαξ. Πέιμξ μ 

Γαιηιαίμξ ήηακ οπέν ημο ειημθεκηνηθμφ ζοζηήμαημξ δειαδή πίζηεοε υηη μ 

ήιημξ είκαη αθίκεημξ θαη υηη υιμη μη πιακήηεξ θαη ηα αζηένηα θηκμφκηαη γφνς 

απυ αοηυκ. 

Γλαηηίαξ ηςκ απυρεχκ ημο μ Γαιηιαίμξ ήνζε πμιιέξ θμνέξ ακηημέηςπμξ με 

ηεκ θαζμιηθή εθθιεζία θαη μάιηζηα μηα θμνά απεηιήζεθε με ζάκαημ αιιά 

επεηδή ζοκέβαηκε αοηυ υηη δειαδή ε θαζμιηθή εθθιεζία εθηειμφζε ακζνχπμοξ 
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ακ δίδαζθακ θάηη δηαθμνεηηθυ απυ υηη ήζειε αοηή μ Γαιηιαίμξ δεκ οπμζηήνηδε 

με πάζμξ ηηξ απυρεηξ ημο θαη μάιηζηα πμιιέξ θμνέξ ακαθαιμφζε θάπμηεξ απυ 

αοηέξ θαη ζοπκά απαγμνεφηεθε θαη ε θοθιμθμνία θάπμηςκ ένγςκ ημο.  

ΘΓΙΑΠΑ ΝΞΜΟ ΟΡΔΕΠΕΟΕ  

1. Ε ζοκεηζθμνά ημο Γαιηιαίμο ζηεκ επηζηεμμκηθή ζθέρε 

2. Νχξ επενέαζε ε ζεςνία ηεξ ζπεηηθυηεηαξ ημο Γαιηιαίμο ηε 

ζφγπνμκε ζεςνία ηεξ ζπεηηθυηεηαξ ημο Ασκζηάηκ; 

3. Ακ πίζηεοε μ Γαιηιαίμξ υηη ε θοθιηθή θίκεζε είκαη ηέιεηα ,υπςξ μ 

Ανηζημηέιεξ ή ημ έιεγε μυκμ γηα κα απμθφγεη ηεκ πονά; 
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