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Α.   Η ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 
Ιερά Εξέταση είναι η ελληνική απόδοση του λατινικού όρου 

Inquisitio (αγγλ. Inquisition), που αναφέρεται στην εκδίκαση 

από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία υποθέσεων που 

αφορούσαν από ανώτερους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους 

μέχρι και ομάδες ή μεμονωμένα άτομα τα οποία βαρύνονταν 

με την κατηγορία της αίρεσης. Ο όρος μπορεί να αναφέρεται σε 

Ρωμαιοκαθολικό εκκλησιαστικό δικαστήριο ή άλλο θεσμό με 

σκοπό την καταπολέμηση και καταστολή των αιρέσεων, σε 

έναν αριθμό ιστορικών κινημάτων κάθαρσης κατά των 



αιρέσεων ή στη δίκη συγκεκριμένων ατόμων με την κατηγορία 

της αίρεσης. 

 

Ο θεσμός αυτός έχει γίνει διαβόητος λόγω του τρόπου 

διενέργειας των ανακρίσεων βάσει των οποίων 

συγκεντρώνονταν στοιχεία για τις δίκες ή ομολογίες, με 

απάνθρωπα βασανιστήρια. Η σύγχρονη ιστορική έρευνα 

θεωρεί μύθο και φολκλόρ τις αφηγήσεις για βασανιστήρια, 

εκτελέσεις, κακοποίηση γυναικών κτλ. Η συστηματική έρευνα 

της Ιεράς Εξέτασης άρχισε στην δεκαετία του 1970 με το 

άνοιγμα των παλαιότερα κλειστών αρχείων, την ανάπτυξη της 

νέων ιστορικών μεθόδων και, στην Ισπανία, με το θάνατο του 

δικτάτορα Φράνκο. Νέες εργασίες άλλαξαν τις γνώσεις μας για 

την ιστορία της Ιεράς Εξέτασης. Οι συγγραφείς που σχετίζονται 

με αυτό το έργο μοιράζονται την άποψη του Edward Peters, 

διακεκριμένου ιστορικού στον τομέα, ο οποίος δηλώνει: «Η 

Ιερά Εξέταση ήταν μια εικόνα συναρμολογημένη από ένα σώμα 

θρύλων και μύθων οι οποίοι, μεταξύ του 16ου και του 20ού 

αιώνα, καθιέρωσε την αντίληψη για τον χαρακτήρα των 

δικαστηρίων της Ιεράς Εξέτασης και επηρέασε όλες τις 

επακόλουθες προσπάθειες για την ανάκτηση της ιστορικής τους 

πραγματικότητας». 
 

 



 

 

ΣΤΗΝ ΡΩΜΑ'Ι'ΚΗ 

Το 1542 ο Πάπας Παύλος Γ' ίδρυσε μια μόνιμη σύνοδο, 

στελεχωμένη με καρδιναλίους και άλλους αξιωματούχους, 

καθήκον της οποίας ήταν η διατήρηση και υποστήριξη της 

ακεραιότητας της πίστης, αλλά και η εξέταση ψευδών 

δογμάτων. Αυτό το σώμα, η Σύνοδος της Ιερής Έδρας ή Σύνοδος 

για το Δόγμα της Πίστης, μέρος της Ρωμαϊκής Κούριας, έγινε το 



επιβλέπον σώμα για τις τοπικές Εξετάσεις. Πιθανότατα οι πιο 

διάσημες υπόθεσεις που δικάστηκαν από τη Ρωμαϊκή Ιερά 

Εξέταση ήταν αυτή του Τζορντάνο Μπρούνο το 1600 και αυτή 

του Γαλιλαίου Γαλιλέι, το 1633. 

 

 

 

Β.  Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ  
Ο Γαλιλαίος Γαλιλέι (Galileo Galilei, 15 Φεβρουαρίου 1564 – 8 

Ιανουαρίου 1642), γνωστός ως Γαλιλαίος, ήταν Ιταλός φυσικός, 

μαθηματικός, αστρονόμος και φιλόσοφος, που έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην επιστημονική επανάσταση. 



 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Γεννήθηκε στην Πίζα της Ιταλίας και από νωρίς έδειξε σημεία 
μιας αξιοσημείωτης ιδιοφυΐας. Ο πατέρας του ήταν ξεπεσμένος 
απόγονος ευγενούς φλωρεντινής οικογένειας και μοχθούσε για 
να βοηθήσει το γιο του να αποκαταστήσει τη δόξα της 
οικογένειας. Επιβάλλοντας μεγάλες στερήσεις στον εαυτό του 
και τα άλλα παιδιά του, ο πατέρας του μπόρεσε να στείλει τον 
Γαλιλαίο στο σχολείο και αργότερα στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, 
όπου ο Γαλιλαίος γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή. Όταν κάποτε 
του δόθηκαν τα χρήματα άφησε το σχολείο και γύρισε στη 
Φλωρεντία, όπου εκείνη την εποχή ζούσε εκεί η οικογένειά του. 

 

Ένας πλούσιος οικογενειακός φίλος, ο μαρκήσιος 
Γκουϊνταμπάλντο, φρόντισε να βρει ο Γαλιλαίος δουλειά 
κάνοντας διαλέξεις περί φυσικής στο Πανεπιστήμιο της 



Πάντοβας και αργότερα, ως επίσημος μαθηματικός στον 
Μεγάλο Δούκα της Τοσκάνης. 

 

Ο Γαλιλαίος άρχισε να ευημερεί, αλλά δεν του έμενε καιρός να 
σπουδάζει Ιατρική. Η φήμη του Γαλιλαίου άρχισε να 
απλώνεται. Οι ευγενείς, ακόμη και βασιλείς των διαφόρων 
χωρών της Ευρώπης παρακολουθούσαν τις διαλέξεις του και 
σύντομα έφτασε να ομιλεί σε ακροατήριο που το αποτελούσαν 
πάνω από 2.000 διακεκριμένες προσωπικότητες της Ευρώπης. 

 

Ο Γαλιλαίος ήταν τώρα ελεύθερος να αξιοποιήσει τα χαρίσματά 
του. Ο κόσμος τον εκτιμούσε και τον σεβόταν, αν και υπήρχαν 
και μερικοί που τον φοβόταν και τον μισούσαν. Κανένα πεδίο 
γνώσεως δεν ήταν για τον Γαλιλαίο απρόσφορο για έρευνα, 
κανείς νόμος ή ανόητη προκατάληψη δεν είχαν τόση δύναμη 
ώστε να τον εμποδίσουν από την εργασία του. Αντιμετώπισε 
έναν κόσμο που έμενε προσηλωμένος στην άγνοια και απέδειξε 
ότι το θάρρος είναι μια αρετή χρήσιμη όχι μόνο στα πεδία των 
μαχών. 

 

Ο Γαλιλαίος συνέβαλε σημαντικά στην επιστημονική 
επανάσταση του 17ου αιώνα. Ανάμεσα σε άλλα, βελτίωσε το 
τηλεσκόπιο και το χρησιμοποίησε πρώτος συστηματικά για 
αστρονομικές παρατηρήσεις, ανακάλυψε τους τέσσερις 
δορυφόρους του Δία, ανακάλυψε τις ηλιακές κηλίδες και 
κατέγραψε πρώτος τις κινήσεις τους, διετύπωσε τους νόμους 
του εκκρεμούς που χρησιμοποιήθηκαν στα ρολόγια, διατύπωσε 
το νόμο της πτώσεως των σωμάτων (που αποδεικνύει ότι η 
βαρύτητα επιδρά στην ταχύτητα των σωμάτων όταν υψώνονται 
ή πέφτουν), εφηύρε ένα θερμόμετρο και έναν υπολογιστικό 



διαβήτη, και υποστήριξε τη θεωρία του Κοπέρνικου για το 
Ηλιακό σύστημα. 

 

Αναφέρεται ως ο «πατέρας της σύγχρονης Αστρονομίας» και ο 
πρώτος φυσικός με τη σύγχρονη σημασία του όρου, καθώς 
ήταν ο πρώτος που αντικατέστησε την υποθετική-επαγωγική 
μέθοδο με την πειραματική και εισηγήθηκε τη 
μαθηματικοποίηση της φυσικής. Η σταδιοδρομία του συνέπεσε 
με αυτή του Γιοχάνες Κέπλερ. Η θεωρία του ηλιακού 
συστήματος υποστήριξε ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες, 
στρέφονται γύρω από τον Ήλιο. Η κοινή αντίληψη της εποχής 
ήταν ότι ο Ήλιος, η Σελήνη και τα άστρα γύριζαν γύρω από τη 
Γη, η οποία έμενε ακίνητη. 

 

Επειδή ο Γαλιλαίος τόλμησε να αντιταχθεί στην παραδεδεγμένη 
διδασκαλία, δημιούργησε πολλούς εχθρούς, και τον θεώρησαν 
αιρετικό. Η σύγκρουσή του με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία 
αναφέρεται πολλές φορές ως παράδειγμα σύγκρουσης της 
εξουσίας με την ελευθερία της σκέψης και ειδικά με την 
επιστήμη στην Δυτική κοινωνία, αν και στην πραγματικότητα, 
μετά την κατασκευή του τηλεσκοπίου από τον Γαλιλαίο το 1609 
και τις παρατηρήσεις του, ο διωγμός, πρωτογενώς, εξυφάνθηκε 
στο χώρο των αριστοτελικών επιστημόνων του Πανεπιστημίου 
της Πάδοβας, που αμφέβαλαν για την εγκυρότητα των 
αστρονομικών του ανακαλύψεων και αγωνίστηκαν να 
συγκεντρώσουν υποψίες για το άτομο του στα μάτια των 
εκκλησιαστικών αρχών. Την ποινή φυλάκισης του Γαλιλαίου 
μετέτρεψε σε κατ' οίκον περιορισμό ο Πάπας Ουρβανός Η΄, ενώ 
τρεις από τους δέκα καρδινάλιους δικαστές αρνήθηκαν να 
υπογράψουν την καταδίκη του. 



 

Αν και τον ανάγκασαν να αποκηρύξει δημόσια τις πεποιθήσεις 
του, ο Γαλιλαίος μυστικά εξακολουθούσε να πιστεύει στην 
ηλιοκεντρική θεωρία του και ποτέ δεν άλλαξε γνώμη. Από την 
ιστορία του Γαλιλαίου έμεινε παροιμιώδης η φράση: «Και όμως 
κινείται». Κατά την παράδοση, ο Γαλιλαίος τελειώνοντας την 
απαγγελία της «απαρνήσεως» των πεποιθήσεών του, που 
έκανε γονατιστός μπροστά στην Ιερά Εξέταση και καθώς 
σηκωνόταν, χτύπησε το πόδι του στο έδαφος και πρόσθεσε: 
«Και όμως κινείται» (εννοώντας τη Γη). Στην πραγματικότητα, 
τη φράση αυτή ή δεν την είπε ποτέ ή κι αν την είπε δεν την 
άκουσαν οι δικαστές του. Γιατί τότε δεν θα ξέφευγε την 
καταδίκη του σε θάνατο «επί της πυράς». Πάντως η φράση 
αυτή απέμεινε σαν σύμβολο της δύναμης της επιστήμης έναντι 
σε κάθε προσπάθεια να σκεπαστεί το φως της αληθινής 
γνώσης. 

 

Ο τάφος του μεγάλου επιστήμονα βρίσκεται στον Καθεδρικό 
Ναό του Σάντα Κρότσε (του Τιμίου Σταυρού) της Φλωρεντίας. 
Ανά τους αιώνες, χιλιάδες κόσμου έχουν επισκεφτεί το μέρος 
εκείνο για να τιμήσουν τη μνήμη του μεγάλου ανδρός που είχε 
το θάρρος να κηρύξει εκείνο που πίστευε σ' έναν κόσμο που 
του ήταν εχθρικός. Τη χρονιά του θανάτου του Γαλιλαίου 
γεννήθηκε ο Ισαάκ Νεύτων, που βασιζόμενος μεταξύ άλλων στη 
δουλειά του Γαλιλαίου και του Κέπλερ ολοκλήρωσε την 
επιστημονική επανάσταση στον τομέα της φυσικής και έθεσε τα 
θεμέλια της κλασικής φυσικής. Ο Πάπας αποκατέστησε τη 
μνήμη του Γαλιλαίου στις 31 Οκτωβρίου 1992, 300 χρόνια μετά 
το διωγμό του. 

 



 

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ 

 

 
Κύρια κατηγορία για την καταδίκη του Γαλιλαίου το 1633 ήταν 

η αθέτηση του Διατάγματος του Καταλόγου Απαγορευμένων 

που δημοσιεύτηκε στις 6 Μαρτίου του 1616. Σύμφωνα με αυτό, 

δόθηκε εντολή στον Γαλιλαίο να μην υποστηρίξει, ούτε να 

υπερασπιστεί, ούτε να διδάξει με οποιονδήποτε τρόπο την 

άποψη της ακινησίας του Ήλιου και της κίνησης της Γης. 

Έχοντας τότε, χωρίς δεύτερη σκέψη, υποσχεθεί να υπακούσει, 

αφέθηκε ελεύθερος και απέφυγε τον κίνδυνο να λογοκριθεί ή 

να απαγορευτεί κάποιο από τα βιβλία του. Μέχρι τότε, είχε 



δώσει μεγάλο αγώνα (κυρίως γραφειοκρατικό), έχοντας βέβαια 

υποστηρικτές και τη στήριξη πνευματικών ανθρώπων της 

εποχής, ώστε να πείσει για την εγκυρότητα του Kοπερνίκιου 

δόγματος (του ότι ο Ήλιος στέκει ακίνητος, έχοντας την Γη να 

περιστρέφεται γύρω του εκτελώντας διπλή κίνηση). Το 

αμέλημα λοιπόν που έφερε στο προσκήνιο το Διάταγμα του  

 

1616 ήταν η δημοσίευση του Διαλόγου περί των δύο Μεγίστων 

Συστημάτων του Κόσμου το 1632, το οποίο σύμφωνα με τους 

αρμόδιους του Ιεροδικείου παραβαίνει ρητά την παραπάνω 

εντολή (Διάταγμα του 1616). Ο Γαλιλαίος κλήθηκε στο 

Ιεροδικείο στη Ρώμη το 1633, φυλακίστηκε τυπικά, και αφού 

αρνήθηκε πως μέσα από τον Διάλογο κηρύσσει το δόγμα του 

Κοπέρνικου ως αστρονομική αλήθεια, κάτι το οποίο δεν γίνεται 

δεκτό από τους δικαστές, τελικά αποκηρύσσει τις ιδέες του 

όσον αφορά την κίνηση της Γης. Αυτουργός της απόφασης των 

δικαστών φαίνεται να είναι ο τότε πάπας Ουρβανός Η΄, ο 

οποίος ενοχλήθηκε που, κατά τη γνώμη του, ο Διάλογος δεν 

αναδείκνυε τη θεία παντοδυναμία έναντι της 

επιστημονικής-φυσικής αλήθειας, όπως ο ίδιος είχε 

συμφωνήσει με τον Γαλιλαίο. 

 

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Γαλιλαίος φεύγοντας από την Ιερά 

Εξέταση επέμεινε στην άποψη του αναφωνώντας «Και όμως 

γυρίζει». 

 



Την 1η Δεκεμβρίου το Ιεροδικείο έδωσε την άδεια στον 

Γαλιλαίο να επιστρέψει στη Φλωρεντία, όπου έμενε πριν την 

κλήση του Ιεροδικείου, και να εγκατασταθεί στο Αρτσέτρι, όπου 

πέθανε τη νύχτα μεταξύ 8ης και 9ης Ιανουαρίου 1642 όσο 

διαρκούσε η σωφρονιστική ποινή του. 

 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ 

Ο Γαλιλαίος με τηλεσκόπιο δικής του κατασκευής παρατήρησε 

πρώτος τους κρατήρες, τα όρη και τις πεδιάδες στην επιφάνεια 

της Σελήνης. Ανακάλυψε ότι η Σελήνη στρέφει πάντα προς τη Γη 

το ίδιο ημισφαίριο της. Παρατήρησε τις ηλιακές κηλίδες, τον 

δακτύλιο του Κρόνου, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να εξηγήσει 

ακριβώς την παρατήρησή του αυτή, αποκάλυψε την αστρική 

φύση του Γαλαξία μας και απέδειξε την ισχύ της ηλιοκεντρικής 

θεωρίας, παρατηρώντας τις φάσεις της Αφροδίτης και 

ανακαλύπτοντας 4 από τους δορυφόρους του Δία, την Ιώ, την 

Ευρώπη, το Γανυμήδη και την Καλλιστώ τους οποίους ονόμασε 

Άστρα των Μεδίκων, προς τιμή του προστάτη του, Κόσιμο Β' 

των Μεδίκων. Οι παρατηρήσεις του αυτές αποτέλεσαν την αρχή 

του τέλους για την πεποίθηση, που υποστηριζόταν μέχρι τότε 

από το εκκλησιαστικό και επιστημονικό κατεστημένο, πως το 

Σύμπαν είναι τέλεια πλασμένο και πως η Γη είναι στο κέντρο 

του Σύμπαντος και αποτελεί μοναδικότητα: οι κρατήρες της 

Σελήνης και οι κηλίδες του Ήλιου, καθώς και το γεγονός ότι 

τέσσερα σώματα περιστρέφονταν γύρω από έναν άλλο 



πλανήτη, το Δία, αποτέλεσαν αποδείξεις για το αντίθετο. 

 

Ο Γαλιλαίος δεν τα βρήκε όλα σωστά. Πίστευε ότι οι παλίρροιες 

προκαλούνταν από τους ωκεανούς που φούσκωναν κατά την 

περιφορά της Γης γύρω από τον Ήλιο. 

 

Δεν νιώθω υποχρεωμένος να πιστέψω πως ο ίδιος Θεός που 

μας προίκισε με αισθήσεις, λογική και πνεύμα, μας προόριζε να 

απαρνηθούμε τη χρήση τους και με κάποιους άλλους τρόπους 

να μας δώσει τις γνώσεις που μπορούμε να αποκτήσουμε μέσω 

αυτών 

 

ΤΕΛΟΣ 


