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ΠΡΟΛΟΓΟ ΣΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖ
Σφικεζα λα πξνθαιέζσ ηε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά ελφο ζξπιηθνχ θεηκέλνπ. Ζ αιήζεηα είλαη, βέβαηα, φηη ε απφθαζε απηή δελ ήηαλ
απνθιεηζηηθά δηθή κνπ. Ζ κεηάθξαζε πξνέθπςε σο αλάγθε ζηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ επηρεηξνχζε ηε
ζεαηξηθή αλαπαξάζηαζε επηζηεκνληθψλ ηδεψλ1. Καη ηελ αλάγθε απηή κπνξεί θάπνηνο λα ηελ θαηαλνήζεη φηαλ ζπλεηδεηoπνηήζεη ηηο
ζπγθξνχζεηο πνπ γελληνχληαη κέζα ζε έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ζπλππάξρνπλ ηα παξαδνζηαθά δηδαθηηθά θείκελα θαη πιηθά ηεο
επηζηήκεο κε ηα κέζα δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο πνπ δηαζέηνπλ παξαζηαηηθέο ηέρλεο, φπσο ην ζέαηξν ή ην θνπθινζέαηξν. Πξφθεηηαη γηα
ζπγθξνχζεηο κε πξνδηαγεγξακκέλε απνγνεηεπηηθή εμέιημε: ε εκπινθή κε ηηο παξαζηαηηθέο ηέρλεο δηαιχεη θπξηνιεθηηθά θάζε ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ γηα ηα θαηά θαλφλα θαθνγξακκέλα δηδαθηηθά επηζηεκνληθά θείκελα θαη ηα ρακειήο αηζζεηηθήο δηδαθηηθά επηζηεκνληθά πιηθά
(απηά πνπ δηαηίζεληαη ζήκεξα ζηα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα). Ζ πξνζθπγή ζε έλα ινγνηερληθά άξηην επηζηεκνληθφ θείκελν επηβιήζεθε σο κηα
«εθ ησλ σλ νπθ άλεπ» επηινγή αληηζηάζκηζεο ηεο ππέξ ησλ παξαζηαηηθψλ ηερλψλ αληζφηεηαο, ε νπνία αθχξσλε ηε δηεπηζηεκνληθή ζπλχπαξμε
πνπ επηρεηξνχζε ην πξφγξακκα. Ζ επηινγή δελ κπνξνχζε παξά λα νδεγήζεη ζην Γαιηιαίν· ζην Δηάινγν γηα ηα δπν ζεκαληηθόηεξα Κνζκηθά
πζηήκαηα, ην Πηνιεκατθό θαη ην Κνπεξλίθεην. Έλα ηζηνξηθφ επηζηεκνληθφ θείκελν, έλα δηαρξνληθφ ινγνηερληθφ έξγν, έλα ζχγρξνλν θείκελν
δηδαζθαιίαο ηεο επηζηήκεο.
Γηα ην επηζηεκνληθφ θείκελν θαη ηηο ηζηνξηθέο ηνπ δηαζηάζεηο δελ ζα πσ θάηη. Σν ειιεληθφ θείκελν ην επεμεξγάζηεθε κηα καζεκαηηθφο, ψζηε λα
δηαζθαιηζηεί ε ζσζηή απφδνζε ησλ ηερληθψλ ελλνηψλ θαη φξσλ ζηε γιψζζα καο, ελψ είλαη κεηαθξαζκέλν ζην ζχλνιφ ηνπ απφ κηα έκπεηξε
κεηαθξάζηξηα πνπ δελ έρεη επηζηεκνληθή εηδίθεπζε ζρεηηθή κε ηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη έηζη δελ ζα κπνξνχζε λα παξαζπξζεί θαη λα
απνζηεψζεη ηα ινγνηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά γηα λα «δηαζψζεη» ηα δηδαθηηθά θιηζέ ησλ θεηκέλσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε σο
θείκελα επηζηήκεο. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή ζεσξψ φηη ην θείκελν ηνπ Γαιηιαίνπ αθέζεθε λα κηιήζεη απφ κφλν ηνπ. Καη αζθαιψο έρνπλ
κηιήζεη γη’ απηφ αλαξίζκεηνη κειεηεηέο –ίζσο ηφζνη φζνη δελ έρνπλ κηιήζεη γηα θαλέλα άιιν θείκελν. Μάιινλ... ζα ηα έρνπλ πεη φια.
Γηα ην δηδαθηηθφ θείκελν ζα πσ δπν πξψηεο εηζαγσγηθέο θνπβέληεο. Σα πεξηζζφηεξα φκσο ζρφιηα κνπ ζα ηα παξαζέζσ παξάιιεια κε ηα
θνκκάηηα ηνπ θεηκέλνπ ζηα νπνία αλαθέξνληαη. Καη αζθαιψο ζα ηα παξαζέζσ θαη σο απνξίεο. Πψο αιιηψο ζα κπνξνχζα λα αληηκεησπίζσ έλα
δηδαθηηθφ θείκελν πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαξδηά ηεο κάζεζεο· ηεο κάζεζεο σο ηνικεξήο θαη πξνζσπηθήο δεκηνπξγηθήο παξαγσγήο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ. Άιισζηε, φζν πξνρσξάσ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δηδαθηηθήο-καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηφζν πην πνιχ πείζνκαη φηη ε δηδαζθαιία
έρεη θαη ραξαθηεξηζηηθά ηέρλεο, ηα νπνία (σο εθ ηεο θχζεσο ηεο ηέρλεο) δελ ζα κπνξέζεη λα ηα αλαπαξαζηήζεη πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα λα ηα
πξνδηαγξάςεη θάπνηα δηδαθηηθή «πεηζαξρία». Αιιά ηελ ηέρλε ηε καζαίλεηο απφ ηνπο ηερλίηεο. Καη αλ δελ είλαη ηερλίηεο ηεο δηδαζθαιίαο ν
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Δλά πξφγξακκα ΚΑΠΟΓΖΣΡΗΑ πνπ ρξεκαηνδνηνχζε ν ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζην νπνίν ζπλεξγαδφκνπλα κε ηε ζπλάδειθν, εηδηθή ζηελ Παηδαγσγηθή
ηεο Θεαηξηθήο Έθθξαζεο, Αληηγφλε Παξνχζε.
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Γαιηιαίνο... Σα θείκελα ηνπ Κνπέξληθνπ κάιινλ δελ ηα δηάβαδε θαλείο. Σα θείκελα ηνπ Γαιηιαίνπ πνπ ππνζηήξηδαλ ηηο ζέζεηο ησλ θεηκέλσλ ηνπ
Κνπέξληθνπ νδήγεζαλ ζηελ απαγφξεπζε ησλ ηειεπηαίσλ, εθαηφ ρξφληα κεηά ηε ζπγγξαθή ηνπο! Πνηνο ήηαλ ππεχζπλνο γη’ απηφ; Ο ζπγγξαθέαο
ή ν δάζθαινο;
Απφ ηελ πιεπξά ηεο δηδαθηηθήο, λνκίδσ φηη ε δνκή ησλ δηαιφγσλ πνπ πηνζεηεί ην θείκελν ηνπ Γαιηιαίνπ αλαδεηθλχεη φιε ηε δχλακε ηεο
ππφζεζεο ηνπ Bruner2 γηα ηηο «αθεγήζεηο θαηαζθεπήο ηεο επηζηήκεο» (science making stories).
Οη δηάινγνη είλαη ζηεκέλνη ζεαηξηθά. Γελ απνθαιχπηνπλ πάληα εθ ησλ πξνηέξσλ ην ζθνπφ ησλ φζσλ πεξηιακβάλνπλ θαη αληηπαξαζέηνπλ.
Μεγάια θνκκάηηα ησλ δηαιφγσλ θαλεξψλνπλ ζην ηέινο ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν γίλνληαη. Απηφ δηεγείξεη ην αθεγεκαηηθφ ελδηαθέξνλ. Πξφθεηηαη
γηα κηα πξαθηηθή θαιήο αθήγεζεο πνπ ζπληεξεί ηελ «φξεμε γηα αθήγεζε»3. Σν ίδην γεγνλφο ζα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη είλαη δηδαθηηθά
πξνβιεκαηηθφ: ν αλαγλψζηεο-καζεηήο δελ γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθνπλ νη ζπλνκηιεηέο θαη, επεηδή είλαη πηζαλφ λα
κελ έρεη ιφγνπο λα δεζκεπηεί απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζπληεξνχλ ηελ αθήγεζε, λα βαξεζεί θαη λα εγθαηαιείςεη. Αλ θαη ηα θείκελα απηά δελ έρνπλ
δνθηκαζηεί εθηεηακέλα ζε καζεηέο ή θνηηεηέο, ε κέρξη ηψξα ρξήζε ηνπο δείρλεη φηη θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Αληίζεηα, θαίλεηαη φηη ηφζν ε
αθεγεκαηηθή δνκή φζν θαη ε ζεαηξηθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ εκπιέθεη ηνπο αλαγλψζηεο (καζεηέο ή θνηηεηέο) ζε θαηεπζχλζεηο ηαχηηζεο κε ηνπο
«ήξσεο» θαη απειεπζεξψλεη ηνλ δεκηνπξγηθφ ηνπο εαπηφ. Έλα πξσηνθαλέο, θαηά ηελ άπνςή κνπ, θαηλφκελν γηα ηε κάζεζε ζηηο θπζηθέο
επηζηήκεο: νη εθπαηδεπφκελνη ελεγνπνηνχλ ηε θαληαζία ηνπο, φρη λα λα θαηαλνήζνπλ ηα φζα γξάθνπλ νη επηζηήκνλεο, αιιά γηα λα
αληηπαξαηεζνχλ ζηα φζα ιέλε!
Ο δηάινγνο ιεηηνπξγεί επίζεο, ζε πνιιά ζεκεία ησλ ζπδεηήζεσλ, θνλζηξαθηηβηζηηθά: νη «ήξσεο» εληνπίδνπλ ηα εκπφδηα ζηε ζθέςε ησλ
ζπλνκηιεηψλ ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα ηα ακβιχλνπλ πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηηο δηαηππψζεηο ησλ δηθψλ ηνπο πξνηάζεσλ.
ηνπο δηαιφγνπο, ηεινο, γίλνληαη ξεηά θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ρξήζε ηεο θπζηθήο (έζησ θαη θηινζνθηθήο) γιψζζαο ζηηο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ. Αλαδεηθλχεηαη έηζη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο καζεκαηηθήο γιψζζαο (κηαο γιψζζαο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πεξηνξηζκέλε πνιπζεκία ησλ φξσλ ηεο) αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο ζπλχπαξμεο ησλ δχν γισζζψλ. Σαπηφρξνλα θαίλνληαη
ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θπζηθήο γιψζζαο έλαληη ηεο καζεκαηηθήο ζε πεξηπηψζεηο δηακεζνιάβεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε κε
εηδηθνχο.
Σέινο, λνκίδσ φηη ν Γαιηιαίνο ηνπ Δηαιόγνπ δελ είλαη επηζηήκνλαο, κε ηε ζεκεξηλή ζεκαζία ηνπ φξνπ. Με ηελ ίδηα ινγηθή δελ είλαη νχηε
θηιφζνθνο αιιά θαη ηα καζεκαηηθά ηνπ πάιη «ζαλ δηθά ηνπ» είλαη... Οχηε ππζαγφξεηα, νχηε αθξηβψο επθιείδεηα... Ο ίδηνο δηαθεξχζζεη ζε φινπο
ηνπο ηφλνπο φηη θάλεη θηινζνθία, ηε θπζηθή θηινζνθία ηεο επνρήο ηνπ, πνπ δελ είλαη ε θπζηθή θηινζνθία ησλ αξραίσλ ειιήλσλ ή ειιεληζηψλ
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Bruner, J. (1992). Science education and teachers: a Karplus lecture. Journal of Science Education and Technology, 1, 5-12.
Norris, S., Guilbert, S., Smith, M., Hakimelahi, L. & Phillips, L. (2005). A theoretical framework for narrative explanation in science. Science Education, 89, 535- 563.
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θηινζφθσλ... Δίλαη κάιινλ αδχλαηνλ λα πεηο ηη «είλαη» ν Γαιηιαίνο ηνπ Δηαιόγνπ· θαη απηφ γηαηί ν Γαιηιαίνο αλνίγεη κέζα απφ ηα ζπγθεθξηκέλα
θείκελα λένπο δξφκνπο: παηάεη ζηνπο παιηνχο, γηα λα ζθάβεη ηνπο θαηλνχξηνπο.
Έηζη, ζήκεξα, ηα θείκελά ηνπ δείρλνπλ ζαλ έρνπλ πνιιέο φςεηο· θαίλνληαη ζαλ παιηά, θάησ απφ ηα ζηξψκαηα ηεο αζθάιηνπ πνπ έζηξσζαλ
πάλσ ζηνπο δξφκνπο ηεο επηζηήκεο νη επίγνλνί ηνπ· μαθληάδνπλ φκσο γηαηί δείρλνπλ ηα ζεκέιηα ησλ δξφκσλ πνπ πεξπαηάκε, θαη ηα νπνία
θνληεχνπκε λα μεράζνπκε πψο είλαη... αλ θαη ζηεξίδνπλ ην θάζε καο βήκα.
Γη απηφ ηα θείκελα ηνπ Γαιηαίνπ είλαη, ζήκεξα, επί ηεο νπζίαο δηδαθηηθά (θαη βέβαηα φρη κφλν). Γελ μέξσ αλ πείζνπλ γηα κηα επηζηεκνληθά
ζπλεπή φςε ηνπ θφζκνπ. Ννκίδσ φκσο φηη δελ αθήλνπλ ζηε ζθηά θαλέλα απφ ηα βήκαηα πνπ πξέπεη ή κπνξεί θάπνηνο λα πξαγκαηνπνηήζεη αλ
ζέιεη λα δεη κηα επηζηεκνληθά ζπλεπή φςε ηνπ θφζκνπ.
Να ’καζηε, ινηπφλ, άιιε κηα θνξά πάλσ ζηα κνλνπάηηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο ησλ επηζηεκψλ.
«Να ’καζηε πάλσ ζε γιηζηεξό πάγν, όπνπ δελ ππάξρνπλ ηξηβέο θαη θαηά θάπνην ηξόπν νη ζπλζήθεο είλαη ηδαληθέο· αιιά αθξηβώο γη’ απηό δελ
κπνξνύκε λα πεξπαηήζνπκε. Θέινπκε λα πεξπαηήζνπκε: ρξεηαδόκαζηε ηξηβέο. Πίζσ, ζην αλώκαιν έδαθνο!4»
13 Ηνπλίνπ 2010
Βαζίιεο Σζειθέο

4

L. Wittgenstein, Ρhilosophical Ηnvestigations, 107
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ΑΦΗΔΡΧΖ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΑ
ΣΟ ΜΔΓΑΛΟ ΓΟΤΚΑ ΣΖ ΣΟΚΑΝΖ

Μεγάιε Γνχθα Γαιελφηαηε:

Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηα άιια δψα θαη ζηνλ άλζξσπν είλαη κεγάιε, θη φκσο πνιχ ινγηθά ζα
ππνζηεξίδακε φηη δελ είλαη κηθξφηεξε απφ ηνλ έλαλ άλζξσπν ζηνλ άιιν. Πνηα είλαη ε αλαινγία ηνπ
έλα κε ην ρίιηα; Κη φκσο έλαο άλζξσπνο αμίδεη γηα ρίιηνπο, ιέεη ε παξνηκία, εθεί πνπ ρίιηνη δελ αμίδνπλ
γηα έλαλ κφλν. Κη απηή ε δηαθνξά γελληέηαη απφ ηε δηαθνξεηηθή αμία ησλ πλεπκάησλ θαη κάιηζηα, ζα
έιεγα, απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ θηινζφθνπ θαη κφλν. Γηαηί ε θηινζνθία, σο ηξνθή φζσλ κπνξνχλ λα
ηξαθνχλ απ’ απηήλ, ηνπο δηαθξίλεη απφ ηνπο θνηλνχο αλζξψπνπο, κνηξάδνληάο ηνπο ιίγε ή
πεξηζζφηεξε αμία, αλάινγα κε ηελ φξεμε θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Δθείλνο πνπ θνηηάδεη ςειά, είλαη
εθείλνο πνπ μερσξίδεη. Τςψλεη ην βιέκκα ηνπ ζην κεγάιν βηβιίν ηεο θχζεο, πνπ είλαη ην αληηθείκελν
ηεο θηινζνθίαο. Σα φζα κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε ζ’ απηφ είλαη πάληα φκνξθα θαη κε ζσζηέο
αλαινγίεο, ζχκθσλα κε ηελ παληνδπλακία ηνπ ππέξηαηνπ Σερλίηε. Αιιά ε ηέρλε Σνπ είλαη πην
αζηξαθηεξή ζε νξηζκέλα αληηθείκελα πνπ αμίδεη πεξηζζφηεξν λα κειεηήζνπκε. Ζ ζχζηαζε ηνπ
ζχκπαληνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην πξψην απφ ηα πξάγκαηα ηεο θχζεο πνπ κπνξνχκε λα
κάζνπκε: επεηδή πεξηιακβάλεη φια ηα πξάγκαηα, ην κεγαιείν ηνπ πξέπεη επίζεο λα μεπεξλάεη ηα
πάληα. Γη’ απηφ, αλ πξέπεη θαλείο λα αλαγλσξίζεη εθείλνπο πνπ ράξε ζην πλεχκα ηνπο πςψλνληαη
πάλσ απ’ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, πξέπεη αλάκεζά ηνπο λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ Πηνιεκαίν θαη ηνλ

Με ην κηθξφ απηφ εηζαγσγηθφ θείκελν ν Γαιηιαίνο
αθηεξψλεη ην Δηάινγν γηα ηα δπν ζεκαληηθόηεξα
θνζκηθά ζπζηήκαηα ζην Γνχθα ηεο Σνζθάλεο.
Σν χθνο ηνπ θεηκέλνπ καξηπξά κηαλ άιιε επνρή·
καξηπξά δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο
επηζηήκνλεο/ θηινζφθνπο θαη ηηο θνηλσληθέο
δπλάκεηο θαη εμνπζίεο.
Δλεκεξσζείηε απφ ηηο πεγέο ζαο (βηβιία, δηαδίθηπν
θιπ.) γηα ηελ επνρή ηνπ Γαιηιαίνπ, ηε ζρέζε ηνπ κε
ηελ Δθθιεζία, ηηο Απιέο θαη ηα Παλεπηζηήκηα θαη
πξνζπαζήζηε λα θαηαζθεπάζεηε ην πξνθίι ηνπ σο
επαγγεικαηία θηινζφθνπ, καζεκαηηθνχ θαη ηειηθά
επηζηήκνλα ηεο επνρήο.

Κνπέξληθν, πνπ χςσζαλ ην βιέκκα ηνπο ηφζν ςειά, κέρξη ηε ζχζηαζε ηνπ θφζκνπ, θαη πνπ
θηινζφθεζαλ γη’ απηήλ. Οη Δηάινγνη πνπ ζαο πξνηείλσ αλαθέξνληαη θπξίσο ζην έξγν ηνπο: λνκίδσ φηη
κφλν ζηελ Τςειφηεηά ζαο ζα κπνξνχζα λα ηνπο αθηεξψζσ. Δπεηδή δηδάζθνπλ ην έξγν πνπ καο
κεηέδσζαλ απηνί νη δχν άλδξεο, ηα δχν κεγαιχηεξα πλεχκαηα θαηά ηε γλψκε κνπ, δελ ζα ήζεια λα

αλαπαξαζηάζεηο γηα ηε ζύζηαζε ηνπ θόζκνπ σο έξγν
ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ (ηνπ Πηνιεκαίνπ, ηνπ
Κνπέξληθνπ, δηθφ ηνπ, ηνπ «πξνζηάηε» ηνπ Γνχθα
ηεο Σνζθάλεο...).
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ράζνπλ ηίπνηε απφ ην κεγαιείν ηνπο· έηζη αλαδήηεζα γη’ απηνχο ηνπο Δηαιόγνπο ηελ θαιχηεξε
ππνζηήξημε, παξαθαιψληαο γηα ηελ εχλνηα εθείλνπ πνπ ζεσξψ ηνλ κεγαιχηεξν πνπ ζα κπνξνχζε λα
ηνπο εμαζθαιίζεη δφμα θαη πξνζηαζία. Οη δχν απηνί άλδξεο ηφζν πνιχ θψηηζαλ ηελ θαηαλφεζή κνπ,
ψζηε ην έξγν κνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ δηθφ ηνπο, αιιά είλαη επίζεο έξγν ηεο Τςειφηεηάο ζαο: ε
θηιειεχζεξε κεγαινζχλε ζαο φρη κφλν κνπ παξείρε ηελ άλεζε θαη ηελ εξεκία πνπ κνπ επέηξεςαλ λα
γξάςσ, αιιά επίζεο ράξε ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπλδξνκή ζαο, κε ηελ νπνία πνηέ δελ πάςαηε λα κε
ηηκάηε, απηφ ην έξγν ήξζε επηηέινπο ζην θσο.
Αο ην δερηεί, ινηπφλ, ε Τςειφηεηά ζαο κε ηε ζπλεζηζκέλε ηεο θαιή πξναίξεζε, θαη αλ απηνί πνπ
αγαπνχλ ηελ αιήζεηα βξνπλ ζ’ απηφ θάπνηνλ θαξπφ, κηα θαηλνχξγηα γλψζε, έλα επεξγέηεκα, αο ην
αλαγλσξίζεηε, Τςειφηαηε, ζαλ δηθφ ζαο, εζείο πνπ ηφζν ην ζπλεζίδεηε λα κνηξάδεηε ηα επεξγεηήκαηά
ζαο έηζη ψζηε, ζ’ απηέο ηηο επηπρηζκέλεο Δπηθξάηεηεο, θαλείο λα κελ ληψζεη ηελ παξακηθξή
αλαζηάησζε απφ ηηο δπζηπρίεο πνπ γλσξίδεη νιφθιεξνο ν θφζκνο. Δπρφκελνο επεκεξία θαη ζπλερή
αχμεζε ησλ θηιεχζπιαρλσλ θαη γελλαηφδσξσλ πξάμεψλ ζαο, ππνθιίλνκαη ηαπεηλά.
Σεο Γαιελνηάηεο Τςειφηεηάο αο
ν πην Σαπεηλφο θαη Αθνζησκέλνο Τπεξέηεο θαη Τπήθννο
GALILEO GALILEI
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Αλάινγεο αλαπαξαζηάζεηο (κεηαγελέζηεξεο ή κε)
παξνπζηάδνληαη ζήκεξα θαη σο «λφκνη ηεο θχζεο»
θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ απνθηνχλ άιιν θχξνο. Πνηα
είλαη ε δηθή ζαο άπνςε;
Δίλαη νη επηζηεκνληθέο ή νη θηινζνθηθέο
αλαπαξαζηάζεηο αλζξψπηλα δεκηνπξγήκαηα, λνκνη
ηεο θχζεο ή θαη ηα δχν;
Γηαβάδνληαο ην Δηάινγν ζθνπεχεηε λα
αληηκεησπίδεηε φζα ππνζηεξίδνληαη ζ’ απηφλ σο
θξηηηθνί αλαγλψζηεο ησλ απφςεσλ ηνπ Γαιηιαίνπ ή
σο αλαγλψζηεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα θαηαλνήζνπλ
ηηο θαλνληθφηεηεο/ λφκνπο ηεο θχζεο πνπ
αλαθάιπςε ν Γαιηιαίνο;
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ΠΡΟ ΣΟΝ ΓΗΟΡΑΣΗΚΟ ΑΝΑΓΝΧΣΖ

Μεξηθά ρξφληα πξηλ, δεκνζηεχηεθε ζηε Ρψκε έλα ζσηήξην δηάηαγκα πνπ γηα λα αληηκεησπίζεη ηα
επηθίλδπλα ζθάλδαια ηεο επνρήο καο επέβαιε ηελ θαηάιιειε ζηηγκή ηε ζησπή ζηελ ππζαγφξεηα
άπνςε φηη ε Γε θηλείηαη. Τπήξμαλ αξθεηνί πνπ δηαβεβαίσζαλ κε ζάξξνο πσο ην δηάηαγκα απηφ ήηαλ
θαξπφο φρη κηαο ιεπηνκεξνχο εμέηαζεο, αιιά εκπάζεηαο θαη θαθήο πιεξνθφξεζεο. Αθνχζηεθαλ
παξάπνλα θαη ζπδεηήζεηο φηη νη χκβνπινη ρσξίο πείξα ζηηο αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο δελ έπξεπε
κε βίαηεο απαγνξεχζεηο λα θφβνπλ ηα θηεξά ζηα εξεπλεηηθά πλεχκαηα. Μαζαίλνληαο απηά ηα ηνικεξά
παξάπνλα, δελ κπνξψ λα παξακείλσ ζησπειφο. Έηζη έθξηλα ζσζηφ λα παξνπζηαζηψ δεκφζηα ζην
Θέαηξν ηνπ Κφζκνπ σο απιφο κάξηπξαο ηεο αιήζεηαο. Βξηζθφκνπλ ηφηε ζηε Ρψκε. ρη κφλν κε
άθνπζαλ νη πην επηθαλείο Αξρηεξείο ηεο Απιήο, αιιά είρα θαη ηελ επηδνθηκαζία ηνπο θαη ην Γηάηαγκα
δελ δεκνζηεχηεθε πξηλ ην πιεξνθνξεζψ εθ ησλ πξνηέξσλ.
Ο ζηφρνο κνπ ζην έξγν απηφ είλαη ινηπφλ λα δείμσ ζηα μέλα Έζλε φηη ζηελ Ηηαιία θαη ηδηαίηεξα ζηε
Ρψκε γλσξίδνπκε ηφζα γη’ απηφ ην ζέκα φζα πνηέ δελ ζα θαληαδφηαλ ν δήινο ησλ εληεχζελ ησλ
Άιπεσλ. πγθεληξψλνληαο φιεο ηηο ζθέςεηο πνπ νδεγνχλ ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ
Κνπέξληθνπ, ζέιεζα λα θάλσ γλσζηφ φηη ε απφιπηε γλψζε ηνπο πξνυπήξρε ηεο ινγνθξηζίαο θαη φηη
ζ’ απηή ηελ αηκφζθαηξα παξάγνληαη φρη κφλν δφγκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε ζσηεξία ηεο ςπρήο, αιιά
θαη επθπείο αλαθαιχςεηο πνπ ζπληζηνχλ ηε ραξά ηνπ πλεχκαηνο.
Με απηφ ην ζθνπφ παίξλσ ζηε ζπδήηεζε ην κέξνο ηνπ Κνπέξληθνπ, πξνρσξψληαο φπσο ζε κηα
καζεκαηηθή ππφζεζε, αλαδεηψληαο ηνπο πην πνλεξνχο δξφκνπο γηα λα ηελ παξνπζηάζσ σο αλψηεξε

Σελ επνρή πνπ ε ζπγγξαθή ηνπ Δηαιόγνπ είρε
νινθιεξσζεί θαη γίλνληαλ πξνζπάζεηεο λα
δεκνζηεπηεί, ε δπηηθή εθθιεζία δηαηεξνχζε έλα
ζχζηεκα θξίζεο ησλ πάζεο θχζεσο θεηκέλσλ (θαη
ησλ θηινζνθηθψλ/ επηζηεκνληθψλ), πνπ είρε
απνθαζηζηηθφ ξφιν ζρεηηθά κε ην αλ έλα θείκελν ζα
δεκνζηεπηεί θαη ηη ζα πεξηιακβάλεη απφ φζα ζα
ήζειε ν ζπγγξαθέαο ηνπ.
πζηήκαηα θξίζεο ησλ πξνο δεκνζίεπζε θεηκέλσλ
ιεηηνπξγνχλ θαη ζήκεξα (κε δηαθνξεηηθά αζθαιψο
θξηηήξηα) ζηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο αιιά θπξίσο ζηα
επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, φπνπ δεκνζηεχνληαη ηα
επηζηεκνληθά θείκελα.
Δλεκεξσζείηε γηα ηα ζπζηήκαηα θξίζεο ησλ
ζεκεξηλψλ επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ θαη εθθξάζηε
ηελ άπνςή ζαο γηα φζα θαιά ή θαθά κπνξεί λα
ζπλεπάγεηαη ε θξίζε ελφο θεηκέλνπ, ζε ζρέζε κε ηελ
ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν.

απφ ηελ ππφζεζε ηεο αθηλεζίαο ηεο Γεο, φηαλ εθιακβάλεηαη φρη απφιπηα αιιά έηζη φπσο ηελ Θεσξείηε φηη ν Γαιηιαίνο ζπλνκηινχζε ηζφηηκα,
ππνζηεξίδνπλ κεξηθνί Πεξηπαηεηηθνί εμ επαγγέικαηνο, πνπ έρνπλ ην φλνκα αιιά φρη θαη ηε ράξε, φπσο δειψλεη ν ίδηνο, κε ηνπο θξηηέο ησλ θεηκέλσλ
αθνχ, ρσξίο πνηέ λα πξνρσξνχλ, αξθνχληαη λα ιαηξεχνπλ ηηο ζθηέο, θηινζνθψληαο ρσξίο λα έρνπλ ηηο ηνπ; Ση ζπκβαίλεη ζήκεξα;
πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη, αλαθαιψληαο κφλν ηέζζεξηο θαθνρσλεκέλεο αξρέο.
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Θα εμεηάζσ ηξία θχξηα ζέκαηα. Θα πξνζπαζήζσ αξρηθά λα δείμσ φηη φια ηα πεηξάκαηα πνπ κπνξνχκε
λα θάλνπκε ζηε Γε δελ αξθνχλ γηα λα θαηαιήμνπκε φηη θηλείηαη, αιιά κπνξνχλ εμίζνπ αδηάθνξα λα
ζπκθσλνχλ είηε κε ηελ θίλεζε είηε κε ηελ αθηλεζία ηεο. Καη ειπίδσ κ’ απηή ηελ επθαηξία λα
απνθαιχςσ πνιιέο παξαηεξήζεηο πνπ ήηαλ άγλσζηεο ζηελ αξραηφηεηα. Γεχηεξν, ζα εμεηάζσ ηα
νπξάληα θαηλφκελα, δίλνληαο ην πξνβάδηζκα ζηηο ππνζέζεηο ηνπ Κνπέξληθνπ ζαλ λα επξφθεηην λα
θαηαδεηρηνχλ απφιπηα ληθήηξηεο, θαη ζα πξνζζέζσ θαηλνχξγηεο ζθέςεηο πνπ θάλνπλ ηελ αζηξνλνκία
πην εχθνιε, ρσξίο σζηφζν λα αληαπνθξίλνληαη ζε κηα αλάγθε ηεο θχζεο. Καη ηξίην, ζα παξνπζηάζσ
κηα επηλνεηηθή θαληαζίσζε. Δίρε ηχρεη λα πσ, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, πσο ην άιπην πξφβιεκα ηεο
ζαιαζζηλήο παιίξξνηαο κπνξνχζε θάπσο λα θσηηζηεί αλ παξαδερφκαζηε ηελ θίλεζε ηεο Γεο. Απηφ
πνπ είρα πεη, πεηψληαο απφ ζηφκα ζε ζηφκα, βξήθε ζπιαρληθνχο παηέξεο πνπ ην πηνζέηεζαλ ζαλ λα
ήηαλ παηδί ηνπ δηθνχ ηνπο πλεχκαηνο. Γηα λα εκπνδίζσ, ινηπφλ, έλαλ μέλν νπιηζκέλν κε ηα δηθά κνπ
φπια λα κπνξέζεη λα κε θαηεγνξήζεη φηη δελ παξαηήξεζα έλα ηφζν ζεκαληηθφ ζπκβάλ, έθξηλα θαιφ
λα απνθαιχςσ ηηο πηζαλφηεηεο πνπ ζα ην θάλνπλ εχινγν αλ δερηνχκε φηη ε Γε θηλείηαη.
Διπίδσ πσο απηέο νη παξαηεξήζεηο ζα επηηξέςνπλ ζηνλ θφζκν λα κάζεη φηη, αλ άιια Έζλε ηαμίδεςαλ
πεξηζζφηεξν απφ καο, σζηφζν εκείο δελ ζπιινγηζηήθακε ιηγφηεξν απφ θείλα θαη αλ ζπλερίδνπκε λα
επηβεβαηψλνπκε ηελ αθηλεζία ηεο Γεο θαη αξθνχκαζηε λα βιέπνπκε ζηελ αληίζεηε άπνςε έλα
καζεκαηηθφ παξάδνμν, απηφ δελ νθείιεηαη ζηελ άγλνηά καο γηα ηε ζθέςε ησλ άιισλ, νθείιεηαη,
κεηαμχ άιισλ, ζε ιφγνπο πνπ καο επηβάιινπλ ε επιάβεηα, ε ζξεζθεία, ε αλαγλψξηζε ηεο ζείαο
παληνδπλακίαο θαη ε ζπλείδεζε ηεο αδπλακίαο ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο.
θέθηεθα επίζεο πσο ζα ήηαλ θαιφ λα παξνπζηάζσ απηέο ηηο ηδέεο κε κνξθή δηαιφγνπ· θαζψο δελ
είλαη αλαγθαζκέλνο λα παξαθνινπζεί απζηεξά ηνπο καζεκαηηθνχο λφκνπο, ν δηάινγνο αθήλεη
πεξηζψξηα γηα παξεθθιίζεηο πνπ ζπρλά δελ είλαη ιηγφηεξν ελδηαθέξνπζεο απφ ην θεληξηθφ ζέκα.
Δδψ θαη πνιιά ρξφληα, είρα πνιιέο επθαηξίεο λα ζπδεηήζσ ζηελ ππέξνρε πφιε ηεο Βελεηίαο κε ηνλ

Ο Γαιηιαίνο θαίλεηαη λα ππαηλίζζεηαη ηελ χπαξμε
ελφο αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηελ Ηηαιία θαη ηα
Έζλε ηα εληεύζελ ησλ Άιπεσλ σο πξνο ηελ πξφνδφ
ηνπο ζε επηζηεκνληθά/ θηινζνθηθά δεηήκαηα.
Δίλαη ζήκεξα ε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα
αληαγσληζηηθή ζε εζληθφ/ θξαηηθφ πιαίζην;

θχξην Σδνβάλη Φξαληζέζθν αγθξέλην, πεξίθεκεο θαηαγσγήο θαη κε πνιχ δηεηζδπηηθφ πλεχκα. Ήηαλ
αθφκα εθεί, εξρφκελνο απφ ηε Φισξεληία, ν θχξηνο Φηιίππν αιβηάηη, άλζξσπνο κε εμαηξεηηθή θήκε
πνπ ειάρηζηα κφλν νθεηιφηαλ ζηελ ιακπξή θαηαγσγή ηνπ θαη ζηα αλαξίζκεηα πινχηε ηνπ. Ήηαλ έλαο
άλζξσπνο κεγάιεο επθπΐαο πνπ ραηξφηαλ λα δηεξεπλά ηηο ελδηαθέξνπζεο θηινζνθηθέο ππνζέζεηο. Με

παιίξξνηαο σο επηλνεηηθή θαληαζίσζε) ζα κπνξνχζε
θάπνηνο εχινγα λα ππνζέζεη φηη δελ είλαη απφιπηα
πεπεηζκέλνο φηη ε Γε θηλείηαη, αιιά φηη έρεη
ζπζζσξεχζεη πιήζνο απφ ηεθκήξηα πνπ
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Ο Γαιηιαίνο δειψλεη φηη πξνηίζεηαη λα ππνζηεξίμεη
ηελ θίλεζε ηεο Γεο έλαληη ηεο αθηλεζίαο πνπ
πξνηείλνπλ νη Πεξηπαηεηηθνί θηιφζνθνη,
ππαηληζζφκελνο φηη ηνλ ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν λα
δείμεη ηελ αλεπάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ παξά λα
απαληήζεη απφιπηα ζην εξψηεκα αλ ε Γε θηλείηαη ή
φρη.
Δίλαη θάηη ηέηνην ζεκηηφ επηζηεκνληθά;
Με ηνλ ηξφπν πνπ ν Γαιηιαίνο δηαηππψλεη ην
πεξηερφκελν ησλ ζεκάησλ πνπ ζα αλαπηχμεη (ηα
πεηξάκαηα πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε ζηε Γε ...
κπνξνύλ εμίζνπ αδηάθνξα λα ζπκθσλνύλ είηε κε ηελ
θίλεζε είηε κε ηελ αθηλεζία ηεο, πξνβάδηζκα ζηηο
ππνζέζεηο ηνπ Κνπέξληθνπ ζαλ λα επξόθεηην λα
θαηαδεηρηνύλ απόιπηα ληθήηξηεο, ην δήηεκα ηεο
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ηνπο δχν απηνχο αλζξψπνπο είρα ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζσ γη’ απηά ηα δεηήκαηα, παξνπζία θαη ελφο
πεξηπαηεηηθνχ θηινζφθνπ, πνπ ην κεγαιχηεξφ ηνπ εκπφδην γηα λα θαηαιάβεη ηελ αιήζεηα ήηαλ
αθξηβψο ε θήκε πνπ είρε απνθηήζεη εξκελεχνληαο ηνλ Αξηζηνηέιε.
ήκεξα, ν άπνλνο ζάλαηνο ζηέξεζε ζηε Βελεηία θαη ηε Φισξεληία ηα δπν ιακπξά απηά αζηέξηα ηεο,
ζηελ σξαηφηεξε ειηθία ηνπο. Απνθάζηζα λα παξαηείλσ ηε δσή θαη ηε θήκε ηνπο, ζην ηαπεηλφ κέηξν
ησλ δπλάκεψλ κνπ, παξνπζηάδνληάο ηνπο ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ σο ηνπο ζπλνκηιεηέο ζηνπο
δηαιφγνπο. Γελ ζα ιείπεη απ’ απηνχο νχηε ν θαιφο πεξηπαηεηηθφο, ζηνλ νπνίν εμαηηίαο ηεο
ππεξβνιηθήο ηνπ αγάπεο γηα ηα ζρφιηα ηνπ ηκπιίθην κνπ θάλεθε ζσζηφ λα δψζσ ην φλνκα ηνπ
αγαπεκέλνπ ηνπ ζπγγξαθέα θαη λα απνζβήζσ ην δηθφ ηνπ. Δίζε νη δπν κεγάιεο απηέο ςπρέο, πνπ ε
θαξδηά κνπ αθφκα ηηο ιαηξεχεη, λα δερηνχλ απηή ηε δεκφζηα ππφκλεζε ηεο αγάπεο κνπ πνπ δεη πάληα.
Δίζε ε κλήκε ηεο επγισηηίαο ηνπο λα κε βνεζήζεη λα εθζέζσ ζηελ αησληφηεηα ηηο ζθέςεηο πνπ
ππνζρέζεθα.
Αλάκεζα ζ’ απηνχο ηνπο θπξίνπο έγηλαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξεο ζπδεηήζεηο πνπ κάιινλ εξέζηζαλ αληί
λα θαηαιαγηάζνπλ ηε δίςα ηνπο γηα κάζεζε. Πήξαλ ινηπφλ ηε ζνθή απφθαζε λα ζπλαληεζνχλ γηα
κεξηθέο εκέξεο θαη, αθήλνληαο θαηά κέξνο θάζε άιιε απαζρφιεζε, λα παξαηεξήζνπλ κεζνδηθά ηα
ζαχκαηα ηνπ Θενχ ζηνλ νπξαλφ θαη ζηε γε. Ζ ζπλάληεζε έγηλε ζην αλάθηνξν ηνπ εθιακπξφηαηνπ
αγθξέλην. ηαλ ηειείσζαλ κε ηηο απαξαίηεηεο αιιά ζχληνκεο θηινθξνλήζεηο, ν θχξηνο αιβηάηη
άξρηζε κε ηα παξαθάησ ιφγηα…

ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ ππφζεζε.
Δίλαη ζεκηηή κηα ηέηνηα επηζηεκνληθή πξαθηηθή;
ην ίδην θνκκάηη ν Γαιηιαίνο δηαηππψλεη κε
γιαθπξφ ηξφπν κηα θαηαγγειία γηα θινπή
πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (Απηό πνπ είρα πεη,
πεηώληαο από ζηόκα ζε ζηόκα, βξήθε ζπιαρληθνύο
παηέξεο πνπ ην πηνζέηεζαλ ζαλ λα ήηαλ παηδί ηνπ
δηθνύ ηνπο πλεύκαηνο), φπσο ζα ηε ιέγακε ζήκεξα.
Έρεηε ππφςε ζαο πψο πξνζηαηεχεηαη ζήκεξα ε
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα απφ ηέηνηα θαηλφκελα;
Ο Γαιηιαίνο ηζρπξίδεηαη φηη: αλ ζπλερίδνπκε λα
επηβεβαηώλνπκε ηελ αθηλεζία ηεο Γεο ... δελ
νθείιεηαη ζηελ άγλνηά καο ... νθείιεηαη, κεηαμύ
άιισλ, ζε ιόγνπο πνπ καο επηβάιινπλ ε επιάβεηα, ε
ζξεζθεία, ε αλαγλώξηζε ηεο ζείαο παληνδπλακίαο θαη
ε ζπλείδεζε ηεο αδπλακίαο ηνπ αλζξώπηλνπ
πλεύκαηνο.
Πψο ζαο θαίλεηαη ν ζπκβηβαζκφο πνπ επηρεηξεί εδψ
ν Γαιηιαίνο κε ηηο απφςεηο ηηο επίζεκεο εθθιεζίαο
ηεο επνρήο ηνπ;
Δίλαη ζεκηηή, ζήκεξα, ε παξνπζίαζε επηζηεκνληθψλ
ζέζεσλ/ απφςεσλ κέζσ δηαιφγσλ;
Αλ λαη, γηαηί δελ ζπκβαίλεη;
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Ο Γαιηιαίνο, κέζσ ησλ δηαιφγσλ, ζηξέθεη ην
θείκελφ ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο «ζεαηξηθήο
ζχκβαζεο». Σε ζχκβαζε απηή νθείινπκε λα
αθνινπζήζνπκε θη εκείο. ,ηη γξάθεηαη ζα απνηειεί
άπνςε ηνπ αγθξέλην, ηνπ αιβηάηη ή ηνπ ηκπιίθην
θαη άξα ζην δηάβαζκά καο ζα πξέπεη θάζε ζηηγκή λα
παίξλνπκε ζέζε απέλαληί ηνπο· λα ζπκθσλνχκε ή
λα δηαθσλνχκε κε φζα νη θχξηνη απηνί ηζρπξίδνληαη.
Σν δηάβαζκα απφ ’δσ θαη θάησ δελ καο ελεκεξψλεη
κφλν. Μαο ππνρξεψλεη λα πάξνπκε ζέζε!
Δίλαη ελνριεηηθφ θάηη ηέηνην;
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ΠΡΧΣΖ ΜΔΡΑ
πλνκηιεηέο
ΑΛΒΗΑΣΗ, ΑΓΚΡΔΝΣΟ θαη ΗΜΠΛΗΚΗΟ
ΑΛΒΗΑΣΗ: Υζεο, φηαλ ρσξηζηήθακε, ζπκθσλήζακε λα αθηεξψζνπκε ηε ζεκεξηλή κέξα γηα λα
ζπδεηήζνπκε κε ιεπηνκέξεηεο θαη φζν κεγαιχηεξε αθξίβεηα κπνξνχκε ην θαηά πφζνλ ηζρχνπλ –θαη
πφζν ηζρπξά είλαη– ηα θπζηθά επηρεηξήκαηα (ragioni naturali) πνπ επηθαιεζηήθακε κέρξη ηψξα ππέξ
ηεο ζέζεο ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνπ Πηνιεκαίνπ θαη ππέξ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ Κνπέξληθνπ. Αλ, κε ηνλ
Κνπέξληθν, θάλνπκε ηε Γε έλα ζψκα πνπ θηλείηαη ζηνλ νπξαλφ, ηφηε ηελ θάλνπκε κηα ζθαίξα φκνηα
κε ηνπο πιαλήηεο. Πξέπεη ινηπφλ λα εμεηάζνπκε πξψη’ απ’ φια αλ ηζρχνπλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ
Πεξηπαηεηηθψλ φηαλ ππνζηεξίδνπλ πσο κηα ηέηνηα ππφζεζε είλαη απνιχησο αδχλαηε. Γη’ απηφ είλαη
απαξαίηεην λα ζεσξήζεη θάπνηνο φηη ζηε θχζε ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθέο νπζίεο· ε νπξάληα νπζία
θαη ε ζηνηρεηώδεο [νπζία πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία: γε, λεξό, αέξαο θαη θσηηά], απ’
ηηο νπνίεο ε πξψηε είλαη ακεηάβιεηε θαη αζάλαηε, ελψ ε δεχηεξε κεηαβιεηή θαη θζαξηή. Ο
Αξηζηνηέιεο παξνπζηάδεη απηφ ην επηρείξεκα ζηα βηβιία ηνπ Πεξί Οπξαλνύ: αξρίδεη κε ζπιινγηζκνχο
πνπ βαζίδνληαη ζε θάπνηεο γεληθέο ππνζέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα επηβεβαηψλεη ην επηρείξεκά ηνπ κε
επηκέξνπο πεηξάκαηα θαη απνδείμεηο. Θα αθνινπζήζσ ηελ ίδηα ζεηξά. Έπεηηα ζα πσ κε απφιπηε
εηιηθξίλεηα ηη ζθέθηνκαη θαη ζα αθεζψ ζηελ θξίζε ζαο, ηδηαίηεξα ηνπ ηκπιίθην, εμέρνληα πξσηαζιεηή
θαη ππεξαζπηζηή ησλ αξηζηνηειηθψλ ηδεψλ.
Σν πξψην βήκα ζηα επηρεηξήκαηα ησλ Πεξηπαηεηηθψλ απνηειεί ε απφδεημε ηεο πιεξόηεηαο θαη ηεο
ηειεηόηεηαο ηνπ θφζκνπ απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, γηαηί, φπσο ιέεη, ν θφζκνο δελ είλαη κφλν κία γξακκή ή
κία γπκλή επηθάλεηα: είλαη έλα ζψκα πξνηθηζκέλν κε κήθνο, πιάηνο θαη βάζνο· θαη θαζψο ππάξρνπλ

Ξεθηλψληαο ηε ζπδήηεζε, ν αιβηάηη πξνζδηνξίδεη
ην θεληξηθφ ηεο δήηεκα: ε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ
αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ πνπ έρνπλ νηθνδνκήζεη
ν Αξηζηνηέιεο θαη ν Πηνιεκαίνο (θαη
ππεξαζπίδνληαη νη Πεξηπαηεηηθνί θηιφζνθνη) θαη
ζηε λέα αλαπαξάζηαζε πνπ πξνηείλεη ν Κνπέξληθνο.
Χο πξψην ζεκείν απηήο ηεο αληίζεζεο, ν αιβηάηη
ζέηεη ηε δηαθνξά πνπ εκθαλίδνπλ νη
αλαπαξαζηάζεηο νη ζρεηηθέο κε ην αλ ε Γε (ζηελ
νπνία δνχκε θαη ηελ μέξνπκε απφ πξψην ρέξη) θαη νη
νπξαλνί (ηα ππφινηπα ζψκαηα ηνπ ζχκπαληνο πνπ
βιέπνπκε/ ππνζέηνπκε φηη ππάξρνπλ πέξα απφ ην
θνληηλφ καο Φεγγάξη) απνηεινχληαη απφ ηελ ίδηα
νπζία ή φρη.
Δζείο ηη πηζηεχεηε; Απνηεινχληαη, γηα παξάδεηγκα, ν
Ήιηνο,ηα αζηέξηα, νη πιαλήηεο απφ ηελ ίδηα νπζία (ή
νπζίεο) πνπ απνηεινχλ θαη ηε Γε;

κφλν ηξεηο δηαζηάζεηο θη ν θφζκνο ηηο έρεη θαη ηηο ηξεηο, απηφ ζεκαίλεη φηη ηηο έρεη φιεο. Καζψο ηηο έρεη
φιεο, είλαη ηέιεηνο. Θα επρφκνπλ ν Αξηζηνηέιεο λα είρε απνδείμεη φηη κε ην κήθνο κφλν, απνθηνχκε ηε Χο πξψην βήκα ηεο ζπδήηεζεο, ν αιβηάηη θέξλεη
δηάζηαζε πνπ νλνκάδνπκε γξακκή· αλ πξνζζέζνπκε θαη ην πιάηνο, απνθηνχκε ηελ επηθάλεηα θη ην δήηεκα ηεο πιεξόηεηαο θαη ηεο ηειεηόηεηαο ηνπ
έπεηηα, πξνζζέηνληαο ην χςνο ή ην βάζνο, έρνπκε ην ζψκα. Μεηά απφ απηέο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο δελ θφζκνπ (ηνπ χκπαληνο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε
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ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πξνρσξήζνπκε άιιν –έηζη θαηαιήγνπκε ζηελ πιεξόηεηα ή δηαθνξεηηθά ζηελ εμίζνπ θαιά), φπσο ηνλ αλαπαξηζηά ν Αξηζηνηέιεο.
νιφηεηα, κε απηέο ηηο ηξεηο κφλν. Θα κπνξνχζε λα ην έρεη θάλεη κε κεγάιε ζαθήλεηα θαη πνιχ Δδψ, θαη νη ηξεηο ζπλνκηιεηέο δελ θαίλεηαη λα
γξήγνξα.
δηαθσλνχλ σο πξνο ην αλ ν θφζκνο είλαη πιήξεο θαη
ηέιεηνο· θαίλεηαη λα δηαθσλνχλ σο πξνο ηα θξηηήξηα
ε
ε
ε
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Κη φκσο ππάξρνπλ πνιχ θνκςέο απνδείμεηο ζηε 2 , ηελ 3 θαη ηελ 4 παξάγξαθν, πνπ ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο γηα λα
αθνινπζνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλερνύο. Δθεί, ζα βιέπαηε φηη πέξα απφ ηηο ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο δελ ππνζηεξίμεη (ή λα απνδείμεη) φηη ν θφζκνο είλαη
ππάξρεη άιιε, αθνχ ην Σξία είλαη ηα πάληα θαη βξίζθεηαη παληνχ. Μήπσο δελ επαιεζεχεηαη απηφ απφ πιήξεο θαη ηέιεηνο.
ηελ απζεληία ησλ Ππζαγφξεησλ; Απηνί δειψλνπλ πσο φια νξίδνληαη απφ ην Σξία –αξρή, κέζε θαη Ο ηκπιίθην ρξεζηκνπνηεί ζ’ απηή ηε ζπδήηεζε ηνπο
ηέινο– πνπ είλαη ν αξηζκφο ηνπ φινπ.
αξηζκνχο, κε έλαλ ηξφπν πνπ ηζρπξίδεηαη φηη
Καη κελ μερλάηε θαη ηνλ άιιν ιφγν πνπ παξνπζηάδεη ν Αξηζηνηέιεο: ρξεζηκνπνηνχκε απηφλ ηνλ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Ππζαγφξεηνη.
αξηζκφ, ζαλ λα ήηαλ λφκνο ηεο θχζεο, ζηηο ζπζίεο καο ζηνπο ζενχο. Έηζη, ζα έιεγα πσο θαζ’ Δληνπίζηε απηφλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ αξηζκψλ
ππαγφξεπζε ηεο θχζεο απνδίδνπκε ην φλνκα ηνπ φινπ ζηα πξάγκαηα πνπ είλαη ηξία θαη φρη ιηγφηεξα. απφ ηα ιεγφκελα ηνπ ηκπιίθην θαη ζθεθηείηε αλ
Γηαηί ηα δχν ηα ιέκε «amendue» (θαη ηα δχν) θαη φρη «tutte» (φια) φπσο ιέκε ηα ηξία.
έρεηε ππφςε ζαο θάπνηνπο πνπ, ζε νξηζκέλεο
ιε απηή ηε ζεσξία κπνξείηε λα ηε βξείηε ζηε δεχηεξε παξάγξαθν. ηελ ηξίηε παξάγξαθν, ζηε δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αξηζκνχο
ζπλέρεηα, δηαβάδνπκε ad plenorium scientam (γηα κηα πην νινθιεξσκέλε γλψζε) φηη ην «παλ», ην κε αλάινγνπο ηξφπνπο.
«φινλ» θαη ην «ηέιεηνλ» είλαη νπζηαζηηθά ην ίδην πξάγκα θαη φηη, επνκέλσο, απφ φια ηα κεγέζε Αλαηξέμηε ζηηο πεγέο ζαο (βηβιηνγξαθία, δηαδίθηπν
[ζρήκαηα] κφλν ην ζψκα είλαη ηέιεην, γηαηί κφλν απηφ νξίδεηαη απφ ην Σξία, πνπ είλαη ην Παλ, θαη θιπ.) γηα λα βξείηε θάηη ζρεηηθφ θαη λα ην
γηαηί δηαηξνχκελν κε ηξεηο ηξφπνπο δηαηξείηαη κε φινπο ηνπο ηξφπνπο. ζν γηα ηα άιια κεγέζε, ην έλα παξνπζηάζεηε.
δηαηξείηαη κε έλαλ κφλν ηξφπν, ην άιιν κε δχν, γηαηί ε δηαηξεηφηεηά ηνπο θαη ε ζπλέρεηά ηνπο
εμαξηψληαη απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο· ην έλα ινηπφλ είλαη ζπλερέο κε έλα κφλν ηξφπν, ην άιιν κε δχν θαη
κφλν ην ζηεξεφ είλαη ζπλερέο κε φινπο ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο.
Ο αιβηάηη θαίλεηαη θαηαξρήλ λα δηαθσλεί σο πξνο
ηελ ηέηαξηε παξάγξαθν, κεηά απφ δηάθνξεο άιιεο ηδέεο, απνδεηθλχεη θαη δηαθνξεηηθά απηφ ην ίδην ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηνπο αξηζκνχο
πξάγκα. Λέεη: δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηάβαζε απφ έλα ζρήκα ζ’ έλα άιιν, παξά κφλνλ αλ ν ηκπιίθην. ηε ζπλέρεηα θαίλεηαη λα ακθηζβεηεί
απφ ην πξψην θάηη ιείπεη (έηζη πεξλάκε απφ ηε γξακκή ζηελ επηθάλεηα, επεηδή ε γξακκή δελ έρεη
πιάηνο). κσο δελ κπνξνχκε λα πεξάζνπκε απφ ην ζηεξεφ ζε θάηη άιιν, γηαηί ην ζηεξεφ είλαη ηέιεην
θαη δελ ηνπ ιείπεη ηίπνηα.
ε φια απηά ηα ζεκεία, δελ έρεη θαηά ηε γλψκε ζαο απνδείμεη επαξθψο ν Αξηζηνηέιεο φηη πέξα απφ
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Αλαηξέμηε ζηηο πεγέο ζαο (βηβιηνγξαθία, δηαδίθηπν
θιπ.) φπνπ κπνξείηε λα βξείηε θάπνηα ζηνηρεία γηα
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ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, κήθνο, πιάηνο θαη βάζνο, δελ κπνξνχκε λα πεξάζνπκε πνπζελά αιινχ; Καη φηη,
επνκέλσο, ην ζηεξεφ ή ην ζψκα πνπ έρεη θαη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, είλαη ηέιεην;

ηε καζεκαηηθή παξαγσγή ησλ Ππζαγνξείσλ θαη κε
ηνλ ηξφπν απηφ λα πάξεηε ηεθκεξησκέλα ζέζε
απέλαληη ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαθσλία.

ΑΛΒΗΑΣΗ: Ζ αιήζεηα είλαη πσο κεηά απ’ φινπο απηνχο ηνπο ζπιινγηζκνχο δελ ζα θαηέιεγα παξά ζε
έλα πξάγκα: απηφ πνπ έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο κπνξεί θαη πξέπεη λα ιέγεηαη ηέιεην. Αιιά δελ βιέπσ
ην ιφγν γηαηί λα δερηψ φηη επεηδή ε αξρή, ε κέζε θαη ην ηέινο είλαη ηξία, ν αξηζκφο 3 είλαη έλαο
ηέιεηνο αξηζκφο θαη κπνξεί λα θάλεη ηέιεην φ,ηη ηνλ θαηέρεη. Γελ κπνξψ λα πηζηέςσ αιιά νχηε θαη λα
θαηαιάβσ γηαηί, γηα ηα πφδηα παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην 3 είλαη ηειεηφηεξν απφ ην 4 ή ην 2. Γελ μέξσ αλ
ν αξηζκφο 4 ζπληζηά κηα αηέιεηα γηα ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ θαη αλ απηά ζα ήηαλ ηειεηφηεξα αλ ήηαλ
ηξία. Καιχηεξα ινηπφλ λα αθήζνπκε απηά ηα επθπνινγήκαηα ζηνπο ξήηνξεο θαη λα παξνπζηάζνπκε
γλήζηεο απνδείμεηο, φπσο αξκφδεη ζηηο απνδεηθηηθέο επηζηήκεο.

Οη ζπλνκηιεηέο δείρλνπλ λα ζπκθσλνχλ φηη νη
δηαζηαζεηο ηνπ χκπαληνο είλαη ηξεηο: κήθνο,
πιάηνο θαη βάζνο. Καη απηφ αλεμάξηεηα απφ ηνλ
ηξφπν πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην γεγνλφο απηφ ζα
έπξεπε λα απνδεηθλχεηαη.
Δδψ, κπαίλνπλ δχν δεηήκαηα γηα ηα νπνία ζα πξέπεη
λα πάξεηε ζέζε.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γείρλεηο λα ζεσξείο αζηείνπο απηνχο ηνπο ιφγνπο: θη φκσο εδψ βξίζθεηαη φιε ε ζεσξία Α. Δαλ δχν άλζξσπνη ζπκθσλνχλ γηα ηελ αιήζεηα
ησλ Ππζαγφξεησλ πνπ απέδηδαλ ηφζα ζηνπο αξηζκνχο. Καη ηψξα εζχ, αιβηάηη, έλαο καζεκαηηθφο θαη κηαο πξφηαζεο αιιά ηελ απνδεηθλχνπλ κε
απ’ φζν μέξσ αξθεηά πηζηφο ζηελ ππζαγφξεηα θηινζνθία, δείρλεηο λα απνδνθηκάδεηο ηα κπζηήξηα ησλ δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, αμίδεη ηνλ θφπν λα
Ππζαγφξεησλ.
πξνζπαζνχλ λα ζπκθσλήζνπλ θαη γηα ηνπο ηξφπνπο
ηεο απφδεημεο; Να πξνζπαζνχλ δειαδή λα
ΑΛΒΗΑΣΗ: Γλσξίδσ πνιχ θαιά φηη νη Ππζαγφξεηνη είραλ ζε κεγάιε εθηίκεζε ηελ επηζηήκε ησλ ζπκθσλήζνπλ θαη γηα ην πνηνο ηξφπνο απφδεημεο
αξηζκψλ θαη φηη ν ίδηνο ν Πιάησλ ζαχκαζε ηελ αλζξψπηλε λφεζε θαη έθξηλε φηη κεηέρεη ηνπ ζείνπ είλαη ζσζηφο θαη πνηνο φρη;
κφλν θαη κφλν επεηδή θαηαιαβαίλεη ηε θχζε ησλ αξηζκψλ. Κη εγψ ν ίδηνο άιισζηε ζα έθξηλα κε ηνλ Β. Μεξηθνχο αηψλεο αξγφηεξα, ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ
ίδην ηξφπν. Αιιά δελ ην πηζηεχσ θαζφινπ φηη ηα κπζηήξηα πνπ έθαλαλ ηνλ Ππζαγφξα θαη ηε ζέθηα αηψλα, ν Ατλζηάηλ ππνζηήξημε, θαη φινη
ηνπ λα ιαηξεχνπλ ηφζν ηελ επηζηήκε ησλ αξηζκψλ είλαη νη αλνεζίεο πνπ κπνξνχκε λα δηαβάζνπκε θαη απνδέρηεθαλ, φηη νη δηαζηάζεηο ηνπ χκπαληνο είλαη
λα αθνχζνπκε γχξσ καο. Δθείλνη γηα λα απνθχγνπλ λα εθζέζνπλ ηα ζαχκαηα ζηηο πξνζβνιέο θαη ζηελ ηέζζεξηο! ήκεξα, κάιηζηα, ζπδεηνχλ γηα ηελ
απνδνθηκαζία ηνπ ιανχ, είραλ απαγνξεχζεη σο ηεξνζπιία ηελ απνθάιπςε ησλ πην κπζηηθψλ ηδηνηήησλ
ησλ αξηζκψλ θαη ησλ αλαξίζκεησλ θαη εμσινγηθψλ πνζνηήησλ πνπ κειεηνχζαλ, θαη γη’ απηφ
δηαθήξπζζαλ πσο φπνηνο ηα δεκνζηνπνηνχζε ζα ππέκελε καξηχξηα ζηνλ άιιν θφζκν. Πηζηεχσ πσο
βξέζεθε θάπνηνο πνπ κίιεζε ζην ιαφ, πξνζθέξνληαο ηνπ ζαλ ηξνθή γηα λα απνθχγεη ηηο εξσηήζεηο
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χπαξμε πνιχ πεξηζζφηεξσλ δηαζηάζεσλ.
Άζρεηα απφ ην πφζν θαιά ελεκεξσκέλνη είζηε γηα
ηα δεηήκαηα απηά, κπνξείηε λα δηαηππψζεηε κηα
άπνςε γηα ηελ αμία ηεο απφδεημεο;
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ηελ απάληεζε φηη ηα κπζηήξηά ηνπο ήηαλ απηέο νη αλνεζίεο πνπ δηαδφζεθαλ ζηε ζπλέρεηα. Τπάξρνπλ
ηέηνηνη άλζξσπνη, έμππλνη θαη δηνξαηηθνί, παλνχξγνη ζαλ εθείλν ην λεαξφ Ρσκαίν πνπ φηαλ πηέζηεθε
απφ ηε κεηέξα ηνπ ή ηε γπλαίθα ηνπ (δελ ζπκάκαη πνηα απ’ ηηο δχν) πνπ δεηνχζε επίκνλα λα κάζεη ηα
κπζηηθά ηεο Γεξνπζίαο, επηλφεζε κηα ηζηνξία πνπ ζηε ζπλέρεηα έθαλε ηελ ίδηα ηε Γεξνπζία λα
πεξηγειάζεη εθείλε ηε γπλαίθα θη άιιεο πνιιέο.

Αλαηξέμηε ζηελ εκπεηξία ζαο (πνχ έρεηε
ρξεζηκνπνηήζεη απνδείμεηο, πψο ηηο θαηαζθεπάδεηε,
πφζν πείζνπλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ή ηνπο δαζθάινπο
ζαο θιπ) θαη κε βηαζηείηε λα πάξεηε αθξαία ζέζε,
είηε ππέξ είηε θαηά ηεο ζεκαζίαο ησλ απνδείμεσλ
ζηε δηακφξθσζε/ δηαηχπσζε ησλ αλζξψπηλσλ
ζπιινγηζκψλ.

ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γελ ζέισ λα δείμσ κεγάιε πεξηέξγεηα γηα ηα ππζαγφξεηα κπζηήξηα. Αιιά, γηα λα
επαλέιζνπκε ζην ζέκα πνπ καο απαζρνιεί, φηαλ ν Αξηζηνηέιεο απνδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ ηξεηο θαη
κφλνλ δηαζηάζεηο, νη απνδείμεηο ηνπ κνχ θαίλνληαη θαηαιεθηηθέο. Αλ ππήξρε κηα πην πεηζηηθή
απφδεημε, δελ ζα ηελ είρε αθήζεη παξάκεξα.
Ο αγθξέλην βάδεη ηέινο ζηελ αληηπαξάζεζε ηνπ
αιβηάηη κε ην ηκπιίθην, ρσξίο λα θαίλεηαη φηη
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Πξφζζεζε: ηνπιάρηζηνλ αλ ηελ ήμεξε ή αλ ηε ζπκφηαλ. ζν γηα ζέλα, αιβηάηη, ζα κε θάπνηνο απφ ηνπο δχν έρεη πεηζηεί λα αιιάμεη
επραξηζηνχζεο ηδηαίηεξα αλ κνπ έιεγεο κηα πεηζηηθή επηρεηξεκαηνινγία, αλ ππάξρεη θάπνηα αξθεηά άπνςε. Ο ηξφπνο ηνπ θαίλεηαη κάιινλ ξεηνξηθφο:
ζαθήο ψζηε λα κπνξψ λα ηελ θαηαιάβσ.
απφ ηε κηα κεξηά ππνβαζκίδεη ηνλ Αξηζηνηέιε πνπ
ππνζηεξίδεη ν ηκπιίθην (αλ ήμεξε ή αλ ζπκφηαλ...
ΑΛΒΗΑΣΗ: Καη βέβαηα κπνξείο λα ηελ θαηαιάβεηο, ην ίδην θαη ν ηκπιίθην. Καη κάιηζηα, ηε πνηνο; Ο Αξηζηνηέιεο!) θαη απφ ηελ άιιε εγθαιεί ην
γλσξίδεηε ήδε, ρσξίο ίζσο λα ηεο έρεηε δψζεη ζεκαζία. Γηα λα είλαη πιήξεο ε θαηαλφεζή ζαο, αο αιβηάηη γηαηί δελ έρεη παξνπζηάζεη σο ηψξα θάπνην
πάξνπκε έλα ραξηί θαη κηα πέλλα. Έρσ εδψ, γη’ απηέο ηηο πεξηζηάζεηο. Αο θάλνπκε έλα ζρεδηάθη. Αο ζεηηθφ επηρείξεκα ππέξ ηεο δηθήο ηνπ άπνςεο.
ζεκεηψζνπκε πξψηα ηα δχν ζεκεία Α θαη Β θαη αο ηα ελψζνπκε θέξλνληαο ηηο θακπχιεο ΑΓΒ θαη αο θαίλεηαη «επηζηεκνληθφο» (ή θαη
ΑΓΒ, θαζψο θαη ηελ επζεία ΑΒ. αο ξσηάσ: θαηά ηε γλψκε ζαο, πνηα είλαη ε γξακκή πνπ νξίδεη ηελ «θηινζνθηθφο») έλαο ηέηνηνο ηξφπνο παξέκβαζεο;
απφζηαζε αλάκεζα ζηα άθξα Α θαη Β, θαη γηαηί;

Γ
Α

Ο αιβηάηη πξνηείλεη έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
κπνξνχλ λα νξηζζνχλ νη ηξεηο δηαζηάζεηο ησλ
ζσκάησλ: γηα ηελ πξψηε, πην απιή δηάζηαζε
ρξεζηκνπνηεί ηελ έλλνηα (καζεκαηηθή ηδέα) ηεο
απόζηαζεο αλάκεζα ζε δχν ζεκεία· γηα ηε κεηάβαζε

Β
Γ
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ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Θα έιεγα πσο είλαη ε επζεία θαη φρη νη θακπχιεο. Πξάγκαηη, ε επζεία γξακκή είλαη ε
ζπληνκφηεξε· θαη ππάξρεη κφλν κία επζεία, ζαθψο θαζνξηζκέλε, ελψ νη άιιεο γξακκέο –πνπ είλαη
άπεηξεο– είλαη άληζεο κεηαμχ ηνπο θαη καθξχηεξεο απφ ηελ επζεία· θαη θαηά ηε γλψκε κνπ, πξέπεη λα
βγάινπκε ηνλ νξηζκφ απ’ απηφ πνπ είλαη κνλαδηθφ θαη ζαθψο νξηζκέλν.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Ζ επζεία γξακκή καο επηηξέπεη επνκέλσο λα νξίζνπκε ην κήθνο αλάκεζα ζε δχν ζεκεία·
αο πξνζζέζνπκε κία άιιε επζεία ΓΓ, παξάιιειε κε ηελ ΑΒ· αλάκεζά ηνπο ππάξρεη κία επηθάλεηα ηεο
νπνίαο ζα ήζεια λα κνπ πείηε ην πιάηνο. Γηα λα κνπ ππνδείμεηε απηφ ην πιάηνο, πνχ θαη πψο ζα
ζπλαληήζεηε ηε γξακκή ΓΓ, μεθηλψληαο απφ ην Α; Θα ην ππνινγίζεηε ζχκθσλα κε ην κέηξν ηεο
θακπχιεο ΑΔ ή ηεο επζείαο ΑΕ ή αθφκα…

Α

Γ

Β

Ε

Δ

Γ

ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Με ηελ επζεία ΑΕ θαη φρη κε ηελ θακπχιε. Έρνπκε απνθιείζεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη
θακπχιεο γη’ απηφ…
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Δγψ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχζα νχηε ηε κία νχηε ηελ άιιε. Ζ επζεία ΑΕ είλαη πιάγηα,
φπσο βιέπεηε. Δγψ ζα ράξαδα κηα άιιε γξακκή θάζεηε ζηελ ΓΓ· απηή θαηά ηε γλψκε κνπ είλαη ε
ζπληνκφηεξε θαη είλαη κνλαδηθή αλάκεζα ζηηο άπεηξεο άιιεο γξακκέο, κεγαιχηεξεο θαη άληζεο κεηαμχ
ηνπο, πνπ κπνξνχκε λα ραξάμνπκε γηα λα ελψζνπκε ην Α κε ηα άπεηξα ζεκεία ηεο απέλαληη επζείαο

ζηελ ακέζσο πην ζχλζεηε δεχηεξε δηάζηαζε
ρξεζηκνπνηεί ηηο έλλνηεο ησλ παξάιιεισλ επζεηώλ
θαη ηεο κεηαμχ ηνπο θάζεηεο επζείαο (επζείαο πνπ
ελψλεη δχν ζεκεία ησλ παξάιιεισλ επζεηψλ)· θαη
γηα ηελ ηξίηε θαη ηειεπηαία δηάζηαζε ρξεζηκνπνηεί
επίζεο ηελ έλλνηα ηεο θάζεηεο επζείαο (θάζεηεο
απηή ηε θνξά θαη ζηηο δχν επζείεο πνπ έρνπλ
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα νξηζηεί ε δεχηεξε δηάζηαζεεπίπεδν).
Με ηελ πξφηαζε απηή ηνπ αιβηάηη θαίλεηαη λα
ζπκθσλνχλ ηειηθά θαη νη δχν άιινη ζπλνκηιεηέο.
Γηαβάδνληαο ην ζρεηηθφ θείκελν πξνζπαζήζηε λα
δηαθξίλεηε ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία νη ηξεηο
ζπλνκηιεηέο θαηαιήγνπλ λα ζπκθσλνχλ φηη ηξεηο
θάζεηεο κεηαμχ ηνπο επζείεο είλαη νη
θαηαιιειφηεξεο γηα λα νξίζνπλ θάζε κία ρσξηζηά
αιιά θαη φιεο καδί ηηο δηαζηάζεηο ελφο ζψκαηνο.
Δίλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο ηα θξηηήξηα απηά
«επηζηεκνληθά»;
Μπνξείηε λα θαληαζηείηε γηαηί ν αιβηάηη
ρξεζηκνπνηεί ηελ παξάιιειε επζεία (ΓΓ) γηα λα
νξίζεη (ηειηθά κέζσ ηεο θάζεηεο επζείαο ΑΓ) ηε
δεχηεξε δηάζηαζε;

ΓΓ.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Οη επηινγέο ζνπ θαη ε αηηηνιφγεζή ηνπο κνπ θαίλνληαη εμαηξεηηθέο. Να ινηπφλ ηη Ο αιβηάηη κέζα απ’ απηή ηε δηαδηθαζία ηζρπξίδεηαη
πεηχρακε: νξίδνπκε ηελ πξψηε δηάζηαζε κε κηα επζεία γξακκή θαη ηε δεχηεξε, ην πιάηνο, κε κηα άιιε φηη νξίδεη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα
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γξακκή πνπ φρη κφλνλ είλαη επζεία αιιά θαη ζρεκαηίδεη νξζή γσλία κε ηε γξακκή πνπ νξίδεη ην
κήθνο. Έηζη νξίζακε ηέιεηα ηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο επηθάλεηαο, κήθνο θαη πιάηνο.
Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη έρεηε λα νξίζεηε έλα χςνο, γηα παξάδεηγκα απηφ αλάκεζα ζην ηαβάλη θαη ην
πάησκα πνπ βξίζθεηαη θάησ απ’ ηα πφδηα καο. Απφ έλα ηπραίν ζεκείν ηνπ ηαβαληνχ κέρξη ηα άπεηξα
ζεκεία ηνπ παηψκαηνο, κπνξνχκε λα ηξαβήμνπκε άπεηξεο γξακκέο, θακπχιεο θαη επζείεο, κε
δηαθνξεηηθφ κήθνο ε θαζεκηά. Πνηα γξακκή ζα ρξεζηκνπνηνχζαηε;

απνδεηθλχεη φηη απηέο δελ κπνξνχλ λα είλαη
πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο επεηδή δελ κπνξείο λα
πεξάζεηο από έλα ζεκείν πεξηζζόηεξεο από ηξεηο
επζείεο πνπ ζρεκαηίδνπλ (κεηαμχ ηνπο) νξζέο γσλίεο.
Γηα φζνπο μέξνπλ ιίγν θαιχηεξα καζεκαηηθά:
Αλ νξίζνπκε (φπσο θάλεη ζην πξψην βήκα ηνπ ν
αιβηάηη) ηξεηο δηαζηάζεηο κέζσ ηξηψλ ηπραίσλ
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Δγψ, ζα θξεκνχζα ζην ηαβάλη έλα λήκα κε έλα κηθξφ βαξίδη ηελ άθξε ηνπ θαη ζα ην επζεηψλ, πνπ πεξλνχλ απφ ην ίδην ζεκείν θαη απιά
άθελα λα θξεκαζηεί ειεχζεξα κέρξη λα αγγίμεη ζρεδφλ ην πάησκα. Σν κήθνο απηνχ ηνπ λήκαηνο, πνπ δελ βξίζθνληαη θαη νη ηξεηο ζην ίδην επίπεδν, ην
είλαη ε κηθξφηεξε απφ φιεο ηηο επζείεο πνπ κπνξνχκε λα θέξνπκε απφ ην ζεκείν απηφ ηνπ ηαβαληνχ σο ζχζηεκα απηφ ζα ήηαλ πιήξεο; Μήπσο ζα
ην πάησκα, ζα έιεγα πσο είλαη ην πξαγκαηηθφ χςνο απηνχ ηνπ δσκαηίνπ.
ρξεηαδφηαλ θαη κηα ηέηαξηε ίζσο γξακκή/ δηάζηαζε
γηα λα γίλεη πιήξεο; Ή δελ πεηπραίλεη φζα
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πνιχ σξαία. Καη ηψξα, αλ απφ ην ζεκείν πνπ ην ηελησκέλν λήκα ηέκλεη ην πάησκα ηζρπξίδεηαη φ αιβηάηη γηα ην ζχζηεκα ησλ ηξηψλ
(ππνζέησ πσο ην πάησκα είλαη επίπεδν θαη φρη επηθιηλέο), θέξεηο δπν άιιεο επζείεο, κία γηα ην κήθνο νξζνγψλησλ γξακκψλ; Γελ νξίδεη π.ρ. ε επζεία ΑΒ
θαη κία γηα ην πιάηνο ηνπ δσκαηίνπ, ηη γσλίεο ζα ζρεκάηηδαλ νη επζείεο απηέο κε ην λήκα;
επαξθψο ηε γξακκή; Γελ νξίδεη ε ΑΒ ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ ΑΓ επαξθψο ην επίπεδν; Γελ νξίδνπλ ε ΑΒ
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Οξζέο γσλίεο αζθαιψο, εθφζνλ ην λήκα πέθηεη θάζεηα θαη ην πάησκα είλαη επίπεδν.
θαη ε ΑΓ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΑΓ επαξθψο ηηο
δηαζηάζεηο ησλ ζσκάησλ ζην ρψξν;

Γ

Γ

Γ
Α

Β

Γ

ΑΛΒΗΑΣΗ: Αλ ινηπφλ επηιέμεηο έλα ζεκείν σο αξρή θαη ηέινο ησλ κεηξήζεσλ θαη απφ θεη μεθηλήζεηο
Α
Β
κηα επζεία γηα λα νξίζεηο ηελ πξψηε δηάζηαζε, απηήλ ηνπ κήθνπο, ηφηε ζα πξέπεη νπσζδήπνηε ε
δηάζηαζε πνπ ζα νξίδεη ην πιάηνο λα είλαη θάζεηε κε ηελ πξψηε θαη απηή πνπ ζα νξίδεη ην χςνο, ηελ ρνιηάζηε, κε βάζε ηελ απάληεζή ζαο θαη ηηο
ηξίηε δηάζηαζε, λα ζρεκαηίδεη κε ηηο άιιεο δχν ζ’ απηφ ην ίδην ζεκείν γσλίεο φρη νμείεο ή ακβιείεο γλψζεηο ζαο, ην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ
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αιιά νξζέο: έηζη, κε ηηο ηξεηο θάζεηεο, δειαδή ηηο ηξεηο κνλαδηθέο, απφιπηα θαζνξηζκέλεο θαη
ζπληνκφηεξεο γξακκέο, ζα έρεηο νξίζεη ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, ην κήθνο ΑΒ, ην πιάηνο ΑΓ θαη ην χςνο
ΑΓ. Αιιά είλαη ζαθέο φηη ζην ίδην ζεκείν δελ κπνξεί λα πεξλάεη άιιε γξακκή πνπ λα ζρεκαηίδεη
νξζή γσλία κε ηηο άιιεο ηξεηο, είλαη επίζεο ζαθέο φηη νη δηαζηάζεηο πξέπεη λα νξίδνληαη απνθιεηζηηθά
κε επζείεο πνπ ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο νξζέο γσλίεο: δελ ππάξρνπλ, ινηπφλ, παξά ηξεηο κφλν
δηαζηάζεηο. ,ηη έρεη απηέο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, ηηο έρεη φιεο, φ,ηη ηηο έρεη φιεο δηαηξείηαη κε φινπο
ηνπο ηξφπνπο θαη θάζε ηη πνπ έρεη απηέο ηηο ηδηφηεηεο είλαη ηέιεην, θιπ.

καζεκαηηθψλ ηελ επνρή ηνπ Γαιηιαίνπ.

Μεηά απφ φιε απηή ηε καζεκαηηθή ζπδήηεζε, ν
ηκπιίθην (πνπ δελ θαίλεηαη λα είλαη θαη ηφζν
εμνηθεησκέλνο κε ηνπο καζεκαηηθνχο ρεηξηζκνχο)
ζέηεη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ ζα πξέπεη λα
πεξηκέλνπκε ηα γεγνλφηα ηεο θχζεο λα αθνινζνχλ
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Μα πνηνο κνπ ιέεη φηη δελ κπνξνχκε λα θέξνπκε θαη άιιεο γξακκέο; Γελ κπνξψ λα πάληα ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ καζεκαηηθώλ
θέξσ θάησ απφ ην ζεκείν Α κία άιιε γξακκή πνπ ζα ζρεκαηίδεη νξζή γσλία κε ηηο άιιεο;
απνδείμεσλ (θαη σο εθ ηνχηνπ λα ηελ αλαδεηνχκε).
Πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε; Ο Αξηζηνηέιεο,
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αζθαιψο δελ κπνξείο λα πεξάζεηο απφ έλα ζεκείν πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο επζείεο πνπ πάλησο, ππνζηεξίδεη φηη ζηα πξάγκαηα ηεο θύζεο,
ζρεκαηίδνπλ νξζέο γσλίεο.
δελ πξέπεη λα ςάρλνπκε πάληα ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ
καζεκαηηθώλ απνδείμεσλ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Ναη, γηαηί απηή πνπ ιέεη ν ηκπιίθην, ζα ήηαλ θαη πάιη ε ΓΑ, πνπ ζα ηελ είρακε ε πνηα ζα άμηδε ηνλ θφπν, θαηά ηε δηθή ζαο άπνςε
πξνεθηείλεη πξνο ηα θάησ. Μπνξνχκε αθφκα λα θέξνπκε δπν άιιεο, αιιά πάληα ζα ήηαλ νη ηξεηο ίδηεο. λα ηελ ςάρλνπκε; αο θαιχπηεη ε άπνςε ηνπ
Ζ κφλε δηαθνξά ζα ήηαλ πσο αληί λα ηέκλνληαη ζα δηρνηνκνχληαλ, αιιά απηφ δελ ζα δεκηνπξγνχζε αγθξέλην: δελ ςάρλνπκε, εθεί πνπ δελ κπνξνύκε λα
θαηλνχξγηεο δηαζηάζεηο.
ηε βξνύκε;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Πξέπεη λα δερηψ φηη ν ζπιινγηζκφο ζαο είλαη θαηαιεθηηθφο, αιιά ζα ζπκθσλνχζα κε
ηνλ Αξηζηνηέιε φηη, ζηα πξάγκαηα ηεο θχζεο, δελ πξέπεη λα ςάρλνπκε πάληα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ Μεηά απφ ηελ πξνηξνπή ηνπ αγθξέλην, ν αιβηάηη
καζεκαηηθψλ απνδείμεσλ.
παξνπζηάδεη ην επφκελν βήκα ζθέςεο ηνπ
Αξηζηνηέιε, ην ζρεηηθφ κε ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Ίζσο φρη, εθεί πνπ δελ κπνξνχκε λα ηε βξνχκε. Αιιά εθεί πνπ ππάξρεη, γηαηί λα κε
ζέιεη θαλείο λα πξνζηξέμεη ζ’ απηήλ; Μα αο κελ θαζπζηεξνχκε ζε ηέηνηεο ιεπηνκέξεηεο. Ννκίδσ πσο
ν αιβηάηη δέρηεθε ρσξίο άιιε απφδεημε απηφ πνπ ππνζηεξίδεηε, εζχ θαη ν Αξηζηνηέιεο, φηη ν θφζκνο
είλαη έλα ζψκα, είλαη ηέιεηνο, απνιχησο ηέιεηνο, θαζψο είλαη ην ζπνπδαηφηεξν έξγν ηνπ Θενχ.
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κπνξνχκε λα ην ζθεθηφκαζηε σο ην θνκκάηη ηνπ
θφζκνπ φπνπ βξίζθεηαη ε Γε –απφ ηε ειήλε θαη
θάησ).
Πξψηα απ’ φια ραξαθηεξίδεη ηε κέζνδν ηνπ
Αξηζηνηέιε αξρηηεθηνληθή. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ζεσξεί πσο ν Αξηζηνηέιεο πξνζπαζεί, κέζσ ησλ
ηδεψλ ηνπ, λα αλαπαξαζηήζεη ην ζρέδην κε βάζε ην
νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ν θφζκνο (φπσο ν
αξρηηέθηνλαο ζρεδηάδεη ηηο θαηαζθεπέο πξηλ απηέο
πξαγκαηνπνηεζνχλ).
Γεδνκέλνπ φηη θαη νη ηξεηο ζπλνκηιεηέο είλαη
Υξηζηηαλνί θαη πηζηεχνπλ φηη ηνλ θφζκν ηνλ
δεκηνχξγεζε ν Θεφο (δεο πην πάλσ ηελ θαηάιεμε
ηνπ αγθξέλην: ν θόζκνο είλαη απνιύησο ηέιεηνο,
θαζώο είλαη ην ζπνπδαηόηεξν έξγν ηνπ Θενύ), ε
αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε ζεκαίλεη φηη νη ηξεηο
ζπλνκηιεηέο καο πξνζπαζνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ
ην (θαηά ηνλ Αξηζηνηέιε) ζρέδην ηνπ Θενχ γηα ηε
δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ;
Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο;

ΑΛΒΗΑΣΗ: Πξάγκαηη. Αο αθήζνπκε ινηπφλ ηε γεληθή ζεψξεζε ησλ πάλησλ θαη αο πεξάζνπκε ζηε
δηεξεχλεζε ησλ επηκέξνπο. Ο Αξηζηνηέιεο, ζε κηα πξψηε δηαίξεζε, θηηάρλεη δχν κέξε ηνπ θφζκνπ,
πνπ δηαθέξνπλ πνιχ κεηαμχ ηνπο θαη είλαη νπζηαζηηθά αληίζεηα· ην κέξνο ηνπ νπξαλνχ θαη ην κέξνο
ησλ ζηνηρείσλ. Σν πξψην δελ γελληέηαη, δελ θζείξεηαη, δελ αιινηψλεηαη, δελ δηαπεξλάηαη θιπ. Σν
δεχηεξν είλαη εθηεζεηκέλν ζε ζπλερείο αιινηψζεηο, αιιαγέο θιπ. Απηή ηε δηαθνξά ηε ζπλάγεη απφ ηε
δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ θηλήζεσλ, πνπ ηίζεηαη σο πξσηαξρηθή αξρή. Έηζη μεθηλάεη ηε ζθέςε
ηνπ.
Δγθαηαιείπνληαο, νχησο εηπείλ, ηνλ θφζκν ησλ αηζζήζεσλ θαη απνζπξφκελνο ζηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ,
αξρίδεη αξρηηεθηνληθά ππνζηεξίδνληαο φηη, θαζψο ε θχζε είλαη αξρή θίλεζεο, πξέπεη ηα θπζηθά
ζψκαηα λα έρνπλ κηα ηνπηθή θίλεζε. Γειψλεη ζηε ζπλέρεηα πσο ππάξρνπλ ηξία είδε ηνπηθψλ
θηλήζεσλ: ε θπθιηθή, ε επζχγξακκε θαη ε κηθηή, πνπ ζπληίζεηαη απφ επζχγξακκε θαη θπθιηθή θίλεζε.
Σηο δχν πξψηεο ηηο νλνκάδεη απιέο, γηαηί απ’ φιεο ηηο γξακκέο πνπ ππάξρνπλ κφλν ε θπθιηθή θαη ε
επζεία είλαη απιέο. Έπεηηα, εμεηάδνληαο ζρνιαζηηθά ηα ιεγφκελά ηνπ, νξίδεη ηηο δχν απιέο θηλήζεηο,
ηε κία θπθιηθή, πνπ γίλεηαη γχξσ απφ ην θέληξν, θαη ηελ άιιε επζχγξακκε, πνπ γίλεηαη πξνο ηα πάλσ
ή πξνο ηα θάησ, πξνο ηα πάλσ φηαλ μεθηλάεη απφ ην θέληξν θαη πξνο ηα θάησ φηαλ πεγαίλεη πξνο ην
θέληξν. Καηαιήγεη φηη φιεο νη απιέο θηλήζεηο ζπλνςίδνληαη αλαγθαζηηθά ζ’ απηά ηα ηξία είδε: πξνο ην
θέληξν, απφ ην θέληξν θαη γχξσ απφ ην θέληξν· ηδνχ, ιέεη, θάηη πνπ αληαπνθξίλεηαη ζ’ απηφ πνπ είπε
πξνεγνπκέλσο γηα ην ζψκα: ην ζψκα βξίζθεη ηελ ηειεηφηεηά ηνπ ζε ηξία πξάγκαηα, ην ίδην θαη ε
θίλεζε ηνπ ζψκαηνο.
Αθνχ νξίδεη απηέο ηηο θηλήζεηο, ζπλερίδεη: αλάκεζα ζηα ζψκαηα ηεο θχζεο, άιια κελ είλαη απιά, άιια
ζχλζεηα πνπ ζπληίζεληαη απφ απηά ηα απιά ζψκαηα (απνθαιεί απιά απηά πνπ απφ ηε θχζε ηνπο
έρνπλ κηα αξρή θίλεζεο, φπσο ε θσηηά θαη ε γε)· πξέπεη ινηπφλ νη απιέο θηλήζεηο λα αλήθνπλ ζηα Ο αιβηάηη παξνπζηάδεη ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ
απιά ζψκαηα θαη νη κηθηέο θηλήζεηο ζηα ζχλζεηα ζψκαηα, ηα νπνία ζα αθνινπζνχλ ηελ θίλεζε ηνπ
κέξνπο πνπ είλαη ην επηθξαηέζηεξν ζηε ζχλζεζή ηνπο.

Αξηζηνηέιε σο εμήο: ζηνλ θφζκν πνπ έρεη ηξεηο θαη
κφλν δηαζηάζεηο ππάξρνπλ ηξεηο θαη κφλν απιέο
θηλήζεηο.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: ε παξαθαιψ, αιβηάηη, ζηακάηα κηα ζηηγκή· παξαθνινπζψληαο ζε, ληψζσ λα Καη νη ηξεηο απηέο θηλήζεηο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην
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πνιηνξθνχκαη απφ θάζε είδνπο απνξίεο. Πξέπεη λα ζνπ ηηο πσ, γηα λα κπνξψ ζηε ζπλέρεηα λα
παξαθνινπζήζσ φ,ηη έρεηο αθφκα λα πξνζζέζεηο. Γηαθνξεηηθά, αλ πξέπεη λα πξνζπαζήζσ λα ηηο
ζπκάκαη φζν κηιάο, δελ ζα κπνξψ πηα λα ζε πξνζέρσ.

ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Αξρίδνληαο, ζα πσ φηη ν Αξηζηνηέιεο θη εζχ κε ρσξίζαηε θάπσο απφ ηνλ αηζζεηφ
θφζκν γηα λα κνπ δείμεηε ηελ αξρηηεθηνληθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα ρηίζηεθε, θαη κνπ άξεζε
απηφ πνπ είπεο ζηελ αξρή, φηη ην θπζηθφ ζψκα είλαη απφ ηε θχζε ηνπ θηλεηφ, θαζψο ε θχζε αιινχ
νξίδεηαη σο αξρή θίλεζεο. Δδψ έρσ κηα δπζθνιία. Γηαηί ν Αξηζηνηέιεο δελ είπε φηη απφ ηα θπζηθά
ζψκαηα άιια είλαη θηλεηά απφ ηε θχζε ηνπο θη άιια αθίλεηα, πνπ είλαη ην ίδην κε ην λα έιεγε ζηνλ
νξηζκφ φηη ε θχζε είλαη αξρή θαη ηεο θίλεζεο θαη ηεο ζηάζεο; Αλ φια ηα θπζηθά ζψκαηα έρνπλ κηα
αξρή θίλεζεο, ηφηε είηε ε ζηάζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ νξηζκφ είηε πξέπεη λα λα εηζάγεηο
έλαλ ηέηνην νξηζκφ ηψξα.
Έπεηηα, ζε φηη αθνξά ηηο εμεγήζεηο απηψλ πνπ ελλνεί κηιψληαο γηα απιέο θηλήζεηο θαη ην πψο ηηο
πξνζδηνξίδεη κέζσ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ ρψξνπ, θαιψληαο απιέο απηέο πνπ αθνινπζνχλ απιέο γξακκέο,
επνκέλσο απνθιεηζηηθά θπθιηθέο ή επζείεο, ηηο δέρνκαη επραξίζησο. Γελ ζα αξρίζσ λα αλαδεηψ
ιεπηνκέξεηεο, ζαλ απηή ηελ έλζηαζε γηα ηελ θπιηλδξηθή έιηθα πνπ, θαζψο είλαη παληνχ φκνηα κε ηνλ
εαπηφ ηεο, ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεηαη ζηηο απιέο γξακκέο. Αιιά δπζθνιεχνκαη λα πεηζζψ φηαλ ηνλ
αθνχσ λα νλνκάδεη ηε κία θίλεζε «γχξσ απφ ην θέληξν» (ελψ δείρλεη φηη ζέιεη λα επαλαιάβεη ηνλ ίδην
νξηζκφ κε άιια ιφγηα) θαη ηελ άιιε θίλεζε sursum θαη deorsum, δειαδή «πξνο ηα πάλσ» θαη «πξνο

θέληξν ηνπ θφζκνπ πνπ είλαη θαη ην θέληξν ηεο Γεο:
α) θπθιηθή θίλεζε γύξσ απφ ην θέληξν (ηνπ
θφζκνπ/ ηεο Γεο), β) επζχγξακκε θίλεζε πξνο ην
θέληξν θαη γ) επζχγξακκε θίλεζε από ην θέληξν.
Σηο απιέο απηέο θηλήζεηο ηηο πξαγκαηνπνηνχλ
απζφξκεηα ηα απιά ζψκαηα (π.ρ. ηελ επζχγξακκε
πξνο ηα θάησ ε γε αιιά θαη ηα ζχλζεηα βαξηά
ζψκαηα πνπ πεξηέρνπλ πνιιή γε, ηελ επζχγξακκε
θίλεζε πξνο ηα πάλσ ε θσηηά αιιά θαη ηα ζχλζεηα
ειαθξηά ζψκαηα πνπ πεξηέρνπλ πνιιή θσηηά –φπσο
ν θαπλφο). Σελ θπθιηθή θίλεζε γχξσ απφ ην θέληξν
ηελ πξαγκαηνπνηνχλ φια ηα νπξάληα ζψκαηα πνπ
είλαη απιά αθνχ ζπληίζεληαη απφ κηα ηέιεηα νπζία –
κηα πέκπηε νπζία, δηαθνξεηηθή απφ ηηο ηέζζεξεο πνπ
ζπλαληάκε ζηε Γε. Απφ ’θεη θαη κεηά ππάξρνπλ θαη
κηθηέο θηλήζεηο (π.ρ. απηέο πνπ γίλνληαη πάλσ ζε
θακπχιεο γξακκέο) πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ απφ
ηε ζχλζεζε ησλ απιψλ θηλήζεσλ (θπθιηθήο θαη
επζχγξακκεο).
Ο αγθξέλην ηζρπξίδεηαη φηη ε αξρηηεθηνληθή απηή
έρεη πξνβιήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, κε βάζε απηή ηελ
αξρηηεθηνληθή ζα έπξεπε λα αληηζηνηρνχκε ζηηο
απιέο θηλήζεηο ηα απιά ζψκαηα θαη ζηηο κηθηέο ηα

ηα θάησ»· νη φξνη απηνί [γχξσ απφ ην θέληξν, πξνο ηα πάλσ, πξνο ηα θάησ] δελ έρνπλ θακηά ρξήζε
εθηφο ηνπ ππάξρνληνο θφζκνπ, θαη πξνυπνζέηνπλ φηη ν θφζκνο απηφο φρη κφλν είλαη ρηηζκέλνο, αιιά
είλαη θαη θαηνηθεκέλνο απφ καο. Αλ ε επζχγξακκε θίλεζε είλαη απιή, ιφγσ ηεο απιφηεηαο ηεο
επζείαο γξακκήο, θαη αλ ε απιή θίλεζε είλαη θπζηθή, ηφηε ζα έπξεπε, φπνηα θη αλ είλαη ε δηεχζπλζή

ζχλζεηα. κσο ππάξρνπλ ζχλζεηα ζψκαηα πνπ
εθηεινχλ απιέο θηλήζεηο (π.ρ. ηελ απιή θίλεζε πξνο
ην θέληξν –πξνο ηα θάησ– ηελ πξαγκαηνπνηνχλ φια
ηα βαξηά ζχλζεηα ζψκαηα).

ΑΛΒΗΑΣΗ: Θα ζηακαηήζσ κεηά ραξάο. Γηαηί θη εγψ θηλδπλεχσ λα ραζψ θάζε ζηηγκή, έηζη φπσο
πξέπεη λα πιέσ αλάκεζα ζηνπο πθάινπο, πάλσ ζε ηξνκεξά θχκαηα πνπ κε θάλνπλ, φπσο ιέγεηαη, λα
ράλσ ηνλ κπνχζνπια. Πεο, ινηπφλ, ηηο δπζθνιίεο ζνπ πξηλ πξνρσξήζσ θαη ηηο πνιιαπιαζηάζσ.

18

Δπηκέιεηα θαη δηδαθηηθφο ζρνιηαζκφο: Βαζίιεο Σζειθέο

Μεηάθξαζε: Θενδψξα Νηφθα θαη Μαξγαξηηα Κνπιεηηαλνχ

ηεο, πξνο ηα πάλσ, πξνο ηα θάησ, πξνο ηα πίζσ, πξνο ηα εκπξφο, πξνο ηα αξηζηεξά, πξνο ηα δεμηά ή
πξνο νπνηαδήπνηε άιιε θαηεχζπλζε κπνξείηε λα θαληαζηείηε, θαη εθφζνλ πάληα ε θίλεζε είλαη
επζχγξακκε, ζα έπξεπε, ιέσ, λα ηαηξηάδεη ζε έλα απιφ θπζηθφ ζψκα. Γηαθνξεηηθά, ε ππφζεζε ηνπ
Αξηζηνηέιε είλαη ειαηησκαηηθή.
Άιισζηε, βιέπνπκε φηη ν Αξηζηνηέιεο δειψλεη πσο δελ ππάξρεη παξά κία κφλν θπθιηθή θίλεζε ζηνλ
θφζκν, θη επνκέλσο έλα κφλν θέληξν, ζην νπνίν θαη κφλν αλάγνληαη νη επζχγξακκεο θηλήζεηο πξνο ηα
πάλσ θαη πξνο ηα θάησ. ια δείρλνπλ φηη ν Αξηζηνηέιεο ζέιεη λα αιιάμεη ην κνίξαζκα ησλ ραξηηψλ
θαη πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ηελ αξρηηεθηνληθή ζην θηίζκα αληί λα θηίζεη ην θηίζκα ζχκθσλα κε ηα
παξαγγέικαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο: αλ δερφκνπλ φηη ζην πξαγκαηηθφ ζχκπαλ κπνξνχλ λα ππάξρνπλ
ρίιηεο θπθιηθέο θηλήζεηο, επνκέλσο ρίιηα θέληξα, ζα ππήξραλ ηφηε θαη ρίιηεο θηλήζεηο πξνο ηα πάλσ
θαη πξνο ηα θάησ.
Τπνζέηεη επίζεο, φπσο είπακε, φηη ππάξρνπλ θηλήζεηο απιέο θαη κία θίλεζε ζχλζεηε. Απνθαιεί απιέο
θηλήζεηο ηελ θπθιηθή θαη ηελ επζχγξακκε θαη κηθηή ηε ζχλζεζή ηνπο· απνθαιεί απιά κεξηθά ζψκαηα
ηεο θχζεο (απηά πνπ έρνπλ κηα θπζηθή αξρή απιήο θίλεζεο), θαη ηα άιια ζχλζεηα· απνδίδεη ηηο απιέο
θηλήζεηο ζηα απιά ζψκαηα θαη ηε ζχλζεηε θίλεζε ζηα ζχλζεηα ζψκαηα· αιιά ηφηε, ιέγνληαο ζχλζεηε
θίλεζε, δελ ελλνεί πηα ηε κηθηή, πνπ απνηειείηαη απφ ηελ θπθιηθή θαη ηελ επζχγξακκε, πνπ κπνξεί λα
ππάξρεη ζηνλ θφζκν, αιιά εηζάγεη κηα κηθηή θίλεζε ηφζν απίζαλε φζν ην αλαθάηεκα αληίζεησλ
θηλήζεσλ πάλσ ζε κία επζεία γξακκή, θαη ζπλάγεη κηα θίλεζε πνπ θαηεπζχλεηαη ελ κέξεη πξνο ηα
πάλσ θαη ελ κέξεη πξνο ηα θάησ· γηα λα κεηξηάζεη απηή ηελ απηζαλφηεηα θαη απηή ηελ αζπλάθεηα
πεξηνξίδεηαη λα πεη φηη ε θίλεζε ησλ κηθηψλ ζσκάησλ είλαη ε θίλεζε ηνπ απινχ κέξνπο πνπ επηθξαηεί
ζ’ απηά· ηέινο, απηφ ηνλ εμαλαγθάδεη λα πεη φηη ε θίλεζε πάλσ ζε κία επζεία γξακκή είλαη άιινηε
απιή θαη άιινηε ζχλζεηε: επνκέλσο ε απιφηεηα ηεο θίλεζεο δελ εμαξηάηαη πηα κφλν απφ ηελ
απιφηεηα ηεο γξακκήο.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γελ απνηειεί αξθεηή δηαθνξά γηα ζέλα ην φηη κηα θίλεζε είλαη πνιχ ηαρχηεξε αλ είλαη
απιή θαη απφιπηε παξά αλ αλήθεη ζην επηθξαηέζηεξν κέξνο ελφο ζχλζεηνπ ζψκαηνο; Γελ βιέπεηο πσο
έλα θνκκάηη θαζαξή γε πάεη πνιχ πην γξήγνξα πξνο ηα θάησ απφ έλα θνκκαηάθη μχιν;
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Απηφ ην πξφβιεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο αλαγθάδεη ην
ηκπιίθην, πνπ ππεξαζπίδεηαη ηνλ Αξηζηνηέιε, λα
εηζάγεη σο θξηηήξην δηαρσξηζκνχ ησλ απιψλ
ζσκάησλ απφ ηα ζχλζεηα ηελ ηαρχηεηα ή ηε
βξαδχηεηα κε ηελ νπνία απηά πξαγκαηνπνηνχλ ηηο
απιέο θηλήζεηο.
Ζ πξνζπάζεηα ηνπ ηκπιίθην νδεγεί ην αγθξέλην
λα δηαηππψζεη ηε κεζνδνινγηθή απνζηξνθή:
πξνεγνπκέλσο ήζειεο λα βάιεηο ηελ απιή θαη ηε
ζύλζεηε θίλεζε λα κνπ ιέλε πώο ζα δηαθξίλσ έλα
απιό από έλα ζύλζεην ζώκα· ηώξα ζέιεηο ηα απιά
θαη ηα ζύλζεηα ζώκαηα λα κνπ επηηξέςνπλ λα κάζσ
πνηα θίλεζε είλαη απιή ή ζύλζεηε: έμνρνο θαλόλαο
γηα λα κελ θαηαθέξνπκε πνηέ λα κάζνπκε ηίπνηε, νύηε
γηα ηηο θηλήζεηο νύηε γηα ηα ζώκαηα!
πκθσλείηε καδί ηνπ; Γηαηί;
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ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Πνιχ θαιά, θχξηε ηκπιίθην: αλ φκσο ε απιφηεηα πξέπεη λα αιιάμεη κε απηφ ηνλ
ηξφπν, φρη κφλν ζα ππήξραλ εθαηφ ρηιηάδεο κηθηέο θηλήζεηο, αιιά δελ ζα κπνξνχζακε θαλ νξίζνπκε
πνηα είλαη ε απιή θίλεζε. Καη κάιηζηα, πξέπεη λα πάκε αθφκα πην πέξα: αλ ε δηαθνξά ηεο ηαρχηεηαο
κπνξεί λα αιινηψζεη ηελ απιφηεηα ηεο θίλεζεο, ηφηε θαλέλα απιφ ζψκα δελ ζα θηλείηαη πηα κε απιή
θίλεζε· γηαηί ζε φιεο ηηο θπζηθέο επζχγξακκεο θηλήζεηο, ε ηαρχηεηα δελ παχεη λα απμάλεηαη θη
επνκέλσο αιιάδεη ε απιφηεηα, ε νπνία σο απιφηεηα ζα έπξεπε λα παξακέλεη ακεηάβιεηε.
Αιιά, θάηη αθφκα πην ζνβαξφ· ζα ρξεψζνπκε ηνλ Αξηζηνηέιε κε κηα θαηλνχξγηα θαηεγνξία: φηη δελ
αλέθεξε ηε βξαδχηεηα νχηε ηελ ηαρχηεηα ζηνλ νξηζκφ ηεο ζχλζεηεο θίλεζεο, πξάγκα πνπ εζχ αλάγεηο
ζε απαξαίηεην θαη ζεκαληηθφ ζεκείν. Αο πξνζζέζνπκε φηη απηφο ν θαλφλαο δελ καο δίλεη θαλέλα
πιενλέθηεκα: κπνξνχκε λα βξνχκε κηθηέο, θαη κάιηζηα πνιπάξηζκεο θηλήζεηο, πνπ ζα πεγαίλνπλ πην
αξγά απφ ηελ απιή θη άιιεο πνπ ζα πεγαίλνπλ πην γξήγνξα· γηα παξάδεηγκα αο ζθεθηνχκε έλα
θνκκάηη κνιχβη θη έλα θνκκάηη μχιν ζε ζρέζε κε ην έδαθνο. Απ’ απηέο ηηο θηλήζεηο, πνηα ζα
απνθαινχζεο απιή θαη πνηα ζχλζεηε;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Θα απνθαινχζα απιή ηελ θίλεζε ηνπ απινχ ζψκαηνο θαη κηθηή ηελ θίλεζε ηνπ
ζχλζεηνπ ζψκαηνο.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Πνιχ ζσζηά. κσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηκπιίθην, πξνεγνπκέλσο ήζειεο λα βάιεηο
ηελ απιή θαη ηε ζχλζεηε θίλεζε λα κνπ ιέλε πψο ζα δηαθξίλσ έλα απιφ απφ έλα ζχλζεην ζψκα· ηψξα
ζέιεηο ηα απιά θαη ηα ζχλζεηα ζψκαηα λα κνπ επηηξέςνπλ λα κάζσ πνηα θίλεζε είλαη απιή ή ζχλζεηε:
έμνρνο θαλφλαο γηα λα κελ θαηαθέξνπκε πνηέ λα κάζνπκε ηίπνηε, νχηε γηα ηηο θηλήζεηο νχηε γηα ηα
ζψκαηα! Γειψλεηο εμάιινπ πσο ην θξηηήξην ηεο κεγαιχηεξεο ηαρχηεηαο δελ αξθεί θαη πσο εζχ
αλαδεηάο έλαλ ηξίην φξν γηα λα νξίζεηο ηελ απιή θίλεζε, ελψ ν Αξηζηνηέιεο ζα αξθνχληαλ ζε έλα
κφλν θξηηήξην: ηελ απιφηεηα ηεο κνξθήο ζην ρψξν (ηεο ηξνρηάο)· θαη ηψξα, θαηά ηε γλψκε ζνπ, απιή
θίλεζε ζα είλαη εθείλε πνπ γίλεηαη πάλσ ζε κία επζεία γξακκή, κε νξηζκέλε ηαρχηεηα, απφ έλα απιφ
θηλεηφ ζψκα. πσο ζέιεηο. Αο επαλέιζνπκε ζηνλ Αξηζηνηέιε πνπ νξίδεη ηε κηθηή θίλεζε σο ζχλζεζε
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ηεο επζχγξακκεο θαη ηεο θπθιηθήο. Δγψ, πάλησο δελ έρσ βξεη θαλέλα ζψκα πνπ απφ ηε θχζε ηνπ λα
θηλείηαη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Δπαλέξρνκαη ινηπφλ ζηνλ Αξηζηνηέιε· ε αξρή ηνπ ήηαλ απνιχησο εμαίζηα θαη κεζνδηθή.
Αιιά, ζέινληαο λα θηάζεη ζην απνηέιεζκα πνπ είρε νξίζεη εμ αξρήο, αληί λα αθνινπζήζεη ίζηα ην
δξφκν ηνπ, δηαθφπηεη ην λήκα θαη ινμνδξνκεί: δειψλεη σο γλσζηή θαη έθδειε αιήζεηα φηη νη
επζχγξακκεο θηλήζεηο πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ αλήθνπλ ζηε θσηηά θαη ζηε γε θαη φηη πξέπεη
επνκέλσο λα ππάξρεη ζηε θχζε, εθηφο απ’ απηά ηα πην θνληηλά καο ζψκαηα, έλα άιιν ζψκα ζην νπνίν
ηαηξηάδεη ε θπθιηθή θίλεζε· φηη απηφ ην ζψκα ζα είλαη αθφκα πην ηέιεην αθνχ ε θπθιηθή θίλεζε είλαη
πην ηέιεηα απφ ηελ επζχγξακκε. Ο Αξηζηνηέιεο νξίδεη απηή ηε κεγαιχηεξε ηειεηφηεηα ζπγθξίλνληαο
ηελ θπθιηθή γξακκή θαη ηελ επζεία γξακκή. Ζ πξψηε είλαη ηέιεηα ελψ ε επζεία είλαη αηειήο αθνχ
φηαλ είλαη άπεηξε δελ έρεη αξρή θαη ηέινο, ελψ φηαλ είλαη πεπεξαζκέλε ππάξρεη έμσ απ’ απηήλ θάηη
ζην νπνίν κπνξεί λα επεθηαζεί. Απηφ είλαη ην πξψην ιηζάξη, ε βάζε, ην ζεκέιην φινπ ηνπ
νηθνδνκήκαηνο ηνπ αξηζηνηειηθνχ θφζκνπ· ζ’ απηφ ζηεξίδνληαη φιεο νη άιιεο ηδηφηεηεο ηνπ νπξαλνχ:
νχηε βαξχο, νχηε ειαθξχο, αγέλλεηνο, άθζαξηνο, ρσξίο θακία αιιαγή εθηφο απ’ απηήλ ηνπ ηφπνπ. Καη
απνδίδεη φια απηά σο ηδηφηεηεο ζην απιφ ζψκα πνπ είλαη ηθαλφ λα θηλεζεί κε κηα θπθιηθή θίλεζε, ελψ
ηνπο αληίζεηνπο ραξαθηήξεο (βαξχ, ειαθξχ, θζαξηφ, θιπ.) ζηα ζψκαηα πνπ απφ ηε θχζε ηνπο έρνπλ
επζχγξακκεο θηλήζεηο.
ηαλ ππάξρεη έλα ειάηησκα ζηα ήδε ζηεκέλα ζεκέιηα, κπνξνχκε δηθαίσο λα ακθηβάιινπκε γηα φ,ηη
έρεη νηθνδνκεζεί πάλσ ηνπο. Ο Αξηζηνηέιεο άξρηζε κε κία γεληθή ζεσξία, πνπ εμαξηηφηαλ απφ
θαζνιηθέο θαη πξψηεο αξρέο. Γελ αξλνχκαη φηη ηελ ελίζρπζε ζηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαο επηκέξνπο
αηηηνινγίεο θαη πεηξάκαηα, πνπ φια αμίδεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα βαξχλνπλ σο ιεπηνκέξεηεο.
Αιιά απηφ πνπ είπακε παξνπζηάδεη ήδε πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο. Γειαδή, γηα λα

Ο αιβηάηη, ζην ζεκείν απηφ θαη πξηλ μεθηλήζεη λα
παξνπζηάδεη ηε δηθή ηνπ άπνςε, επαλέξρεηαη θαη
δηαηππψλεη ζπλνπηηθά ην ζχλνιν ησλ αξρψλ
(ππνζέζεσλ;) πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπ ζπγθξνηνχλ
ηε βάζε ηεο θνζκνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιε:
Τπάξρνπλ ηξεηο εθ θύζεσο θηλήζεηο (πξνο ην
θέληξν: επζεία πξνο ηα θάησ, απφ ην θέληξν: επζεία
πξνο ηα πάλσ θαη γχξσ απφ ην θέληξν: θπθιηθή) πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε ηξία εθ θχζεσο ηέιεηα ζηνηρεία/
ζψκαηα (ηε γε, ηε θσηηά, ηα νπξάληα ζώκαηα).
Γήηλα θαη νπξάληα θαηλφκελα εμεγνχληαη (πάληα
ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε) κε απηέο ηηο πξψηεο
παξαδνρέο.
ε κηα θαζεκεξηλή γιψζζα απηέο νη παξαδνρέο ζα
κπνξνχζαλ λα ιέλε: ηα βαξηά ζψκαηα, εδψ ζηε Γε,
θηλνχληαη πξνο ηα θάησ θαη ηα ειαθξηά (π.ρ. θσηηά,
θαπλφο, δεζηφο αέξαο θιπ.) πξνο ηα πάλσ· ηα
νπξάληα ζψκαηα (π.ρ. Ήιηνο, αζηέξηα θιπ.)
θηλνχληαη ζε θχθινπο γχξσ απφ ηε Γε. Αιιά
πξνζέμηε: φια απηά εθ θχζεσο· επεηδή έηζη είλαη

κπνξέζνπκε λα ρηίζνπκε κε αζθάιεηα, πξέπεη νη πξψηεο αξρέο θαη ζεκέιηα λα είλαη βέβαηεο, ζηέξεεο
θαη ζηαζεξέο. πλεπψο, ίζσο ζα ήηαλ θαιφ, πξηλ αξρίζνπλ λα ζπζζσξεχνληαη εξσηήκαηα, λα
εμεηάζνπκε κήπσο ζα κπνξνχζακε λα βξνχκε (φπσο ην πηζηεχσ) έλαλ άιιν ηξφπν λα πξνρσξήζνπκε,
έλα δξφκν πην επζχ θαη αζθαιή, κήπσο ππάξρνπλ πην κειεηεκέλεο αξρέο ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ ζα

θηηαγκέλνο ν θφζκνο· απηή είλαη ε αξρηηεθηνληθή
ηνπ!
Πψο ζα ζρνιηάδαηε εζείο απηή ηελ αξρηηεθηνληθή κε
βάζε ηελ πξνζσπηθή ζαο εκπεηξία θαη γλψζε;
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επέηξεπαλ λα ζηεζνχλ θαιχηεξα ηα πξψηα ζεκέιηα.
Αο αθήζνπκε ινηπφλ πξνο ζηηγκή ην δξφκν ηνπ Αξηζηνηέιε, ζα ηνλ μαλαβξνχκε ζηελ ψξα ηνπ γηα λα
ηνλ εμεηάζνπκε μερσξηζηά. ’ απηφ πνπ έρεη πεη κέρξη ηψξα, ζπκθσλψ φηη ν θφζκνο είλαη έλα ζψκα
πξνηθηζκέλν κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο θαη, επνκέλσο, ηέιεην. Χο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά
ηαθηνπνηεκέλν, δειαδή φηη ηα κέξε ηνπ πξέπεη λα είλαη δηαηεηαγκέλα κε κία εμαηξεηηθή ηάμε θαη
ηειεηφηεηα. Γελ λνκίδσ φηη κπνξεί θαλείο λα ην ακθηζβεηήζεη απηφ.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Πνηνο ζα κπνξνχζε λα ην ακθηζβεηήζεη; Πξψηα απ’ φια ην επηβεβαηψλεη ν ίδηνο ν Ο ηκπιίθην ζπληάζζεηαη κε ηελ άπνςε φηη ηα κέξε
Αξηζηνηέιεο. Έπεηηα ε ίδηα ε ιέμε πνπ ππνδειψλεη ηνλ θόζκν κνηάδεη πσο πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέιεηα ηνπ θόζκνπ πξέπεη λα είλαη δηαηεηαγκέλα κε κία
ηάμε πνπ πεξηιακβάλεη.
εμαηξεηηθή ηάμε θαη ηειεηόηεηα πξνβάιινληαο δχν
επηρεηξήκαηα: α) ην επηβεβαηψλεη ν Αξηζηνηέιεο θαη
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αθνχ ηέζεθε απηή ε αξρή, κπνξνχκε ακέζσο λα θαηαιήμνπκε φηη, αλ ηα ζψκαηα πνπ β) ην ππνδειψλεη ε ίδηα ε ιέμε θόζκνο (ζθεθηείηε
ζπλζέηνπλ ηνλ θφζκν πξέπεη λα είλαη απφ ηε θχζε ηνπο θηλεηά, ηφηε νη θηλήζεηο ηνπο πξέπεη λα είλαη ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο ή ηε ζρέζε ηεο κε ιέμεηο
θπθιηθέο θαη φρη επζχγξακκεο, γηα έλα απιφ θαη πνιχ πξνθαλή ιφγν: απηφ πνπ θηλείηαη ζε επζεία φπσο θνζκώ, θόζκεκα θιπ.).
γξακκή αιιάδεη ηφπν· ζπλερίδνληαο ηελ θίλεζή ηνπ, απνκαθξχλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ην Υξεζηκνπνηείηε ή εκπηζηεχεζηε εζείο ηέηνηνπ είδνπο
ζεκείν εθθίλεζεο θαη απ’ φινπο ηνπο ηφπνπο απφ ηνπο νπνίνπο πεξλάεη δηαδνρηθά. Αλ ε θίλεζε απηή επηρεηξήκαηα; Σν είπε θάπνηνο ζεκαληηθφο γηα ζαο
ηνπ αξκφδεη απφ ηε θχζε ηνπ, απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ αξρή δελ βξηζθφηαλ ζην θπζηθφ ηνπ ηφπν θαη άλζξσπνο (ν δάζθαιφο ζαο, έλαο επηζηήκνλαο)... ην
φηη ηα κέξε ηνπ θφζκνπ δελ ήηαλ δηαηεηαγκέλα ζε ηέιεηα ηάμε. κσο εκείο ζεσξήζακε φηη ήηαλ ζε γξάθνπλ ηα βηβιία ή νη εθεκεξίδεο... ην ιέεη ε ίδηα ε
ηέιεηα ηάμε. Δίλαη ινηπφλ αδχλαηνλ, σο ηέηνηα, λα έρνπλ αιιάμεη θπζηθά ζέζε. Καηά ζπλέπεηα, δελ ιέμε...
κπνξνχλ λα θηλνχληαη κε επζχγξακκε θίλεζε.
Απφ ηελ άιιε, θαζψο ε επζχγξακκε θίλεζε είλαη απφ ηε θχζε ηεο άπεηξε, εθφζνλ ε επζεία γξακκή
είλαη άπεηξε θαη απξνζδηφξηζηε, είλαη αδχλαηνλ έλα θηλεηφ ζψκα λα έρεη απφ ηε θχζε ηνπ κηα αξρή ηε ζπλέρεηα, ν αιβηάηη παξνπζηάδεη ηε δηθή ηνπ
επζχγξακκεο θίλεζεο, δειαδή λα θηλείηαη πξνο ηα εθεί φπνπ είλαη αδχλαηνλ λα θηάζεη αθνχ δελ πξφηαζε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θφζκνπ.
ππάξρεη νξηζκέλν ηέινο. Κη φκσο ε θχζε, φπσο θαη ν ίδηνο ν Αξηζηνηέιεο ην ιέεη πνιχ θαιά, δελ
θάλεη πξάγκαηα πνπ λα είλαη αδχλαηα, νχηε θαη θαηαπηάλεηαη λα θηλήζεη θάηη πξνο θάπνπ φπνπ είλαη
αδχλαην λα θηάζεη. Θα κπνξνχζακε λα πξνβάινπκε ηελ αληίξξεζε φηη αζθαιψο ε επζεία γξακκή θαη
ε επζχγξακκε θίλεζε κπνξνχλ λα πξνεθηαζνχλ ζην άπεηξν, επνκέλσο ρσξίο ηέινο, αιιά φηη ε θχζε,
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απζαίξεηα ζα έιεγα, ηνπο φξηζε ηέξκαηα θαη φηη έδσζε ζηα ζψκαηα πνπ ηε ζπλζέηνπλ έλα θπζηθφ
έλζηηθην γηα λα πεγαίλνπλ πξνο ηα ηέξκαηα απηά. Θα κπνξνχζακε λα θηάζνπκε, ζα απαληνχζα, κέρξη
θαη ζηελ αθήγεζε κέζσ ελφο κχζνπ φηη απηφ ζπλέβε ζην αξρέγνλν Υάνο, φπνπ νη αδηάθξηηεο χιεο
πιαληφληνπζαλ κέζα ζηε ζχγρπζε θαη ηελ αηαμία. Γηα λα βάιεη ηάμε ζ’ απηφ, ε θχζε ζα
ρξεζηκνπνηνχζε ηηο απφιπηα θαηάιιειεο επζχγξακκεο θηλήζεηο· γηαηί αλ απηέο κπνξνχλ λα εηζάγνπλ
ηελ αηαμία αλάκεζα ζε θαιά ηαθηνπνηεκέλα ζψκαηα, ζα ήηαλ εμίζνπ θαηάιιειεο γηα λα παξάγνπλ κηα
ηάμε απφ κηα θαθή δηάηαμε ησλ ζσκάησλ. Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα έθηαλαλ ζ’ απηή ηελ θαιχηεξε
θαηαλνκή θαη δηάηαμε, δελ ζα κπνξνχζε πηα λα ηνπο κέλεη ε θπζηθή ηάζε λα θηλεζνχλ μαλά κε
επζχγξακκε θίλεζε: γηαηί ην κφλν απνηέιεζκα ζα ήηαλ ηφηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζψκαηα απφ ηε
ζσζηή θαη θπζηθή ηνπο ζέζε, δειαδή κε άιια ιφγηα λα δεκηνπξγεζεί αηαμία.
Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη ε επζχγξακκε θίλεζε ρξεζηκεχεη ζηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ γηα λα
ρηηζηεί ην νηθνδφκεκα, αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα νηθνδνκεζεί είηε κέλεη αθίλεην είηε, αλ θηλείηαη,
θηλείηαη κφλν ζε θχθιν· εθηφο θη αλ ππνζηεξίμνπκε, καδί κε ηνλ Πιάησλα, φηη αθνχ θαηαζθεχαζε θαη
ζηαζεξνπνίεζε ηα ζψκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θφζκν, ν Γεκηνπξγφο ηνπο γηα έλα δηάζηεκα ηνπο
έδσζε κηα επζχγξακκε θίλεζε, αιιά φηαλ ηα ζψκαηα απηά έθηαζαλ ζε ηφπνπο θαζνξηζκέλνπο θαη
ζηαζεξνχο, ηα έθαλε λα γπξίδνπλ ην έλα κεηά απφ ην άιιν, αιιάδνληαο ηελ επζχγξακκε θίλεζή ηνπο
ζε θπθιηθή, κηα θίλεζε πνπ θξάηεζαλ απφ ηφηε θαη είλαη γηα πάληα δηθή ηνπο: λα κηα πνιχ πςειή
ζθέςε, αληάμηα ηνπ Πιάησλα. Θπκάκαη φηη άθνπζα ηνλ θνηλφ καο θίιν, ηνλ αθαδεκατθφ ηνπ Λχγθα
[πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην ην Γαιηιαίν πνπ έγηλε κέινο ηεο αθαδεκίαο ηνπ Λχγθα απφ ην 1611] λα ηελ
παξνπζηάδεη. Κη αλ είλαη ζσζηά απηά πνπ ζπκάκαη, λα πψο κίιεζε.
Κάζε ζψκα πνπ, φληαο θηλεηφ απφ ηε θχζε ηνπ, βξίζθεηαη γηα θάπνην ιφγν ζε ζηάζε, αλ αθεζεί
ειεχζεξν ζα θηλεζεί κφλν αλ ηείλεη απφ ηε θχζε ηνπ πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν. Αλ είλαη αδηάθνξν
γηα φινπο ηνπο ηφπνπο, ζα παξακείλεη ζε ζηάζε, γηαηί δελ ζα έρεη θαλέλα ιφγν λα θηλεζεί πξνο έλα

πάληα είλαη ε νκαιή θπθιηθή. Ζ νπνηαδήπνηε
επζχγξακκε νκαιή θαη αέλαε θίλεζε, αλ αλήθε εθ
θχζεσο ζε θάπνηα ζψκαηα, ζα πξνθαινχζε αηαμία
ζηνλ θφζκν: ηα ζψκαηα πνπ ζα ηελ θαηείραλ, είηε
πξνέξρνληαλ απφ ηφπνπο ηνπ θφζκνπ φπνπ
επηθξηνχζε ηάμε είηε θαηεπζχλνληαλ ζε ηφπνπο
φπνπ επηθξαηεί ηάμε, ζα πξνθαινχζαλ αηαμία, είηε
κε ηελ απνπζία ηνπο (θεχγνληαο), είηε κε ηελ
παξνπζία ηνπο (εξρφκελα).
Ζ επζχγξακκε θίλεζε κπνξεί λα ππάξρεη κφλν σο
θίλεζε πνπ θαηέρνπλ γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν φπνηα
ζψκαηα βξέζεθαλ γηα θάπνην ιφγν ζε ζέζε αηαμίαο,
νπφηε θαη θηλνχληαη γηα λα πάλε ζε έλαλ ηφπν φπνπ
ζα βξεζνχλ ζε ηάμε. Ζ θίλεζε φκσο απηή δελ είλαη
εθ θχζεσο ηέιεηα, νκαιή θαη γηα πάληα. Δίλαη ε
θίλεζε πνπ πξνθαιεί ε θχζε γηα λα απνθαηαζηήζεη
ηελ ηάμε θαη είλαη επηηαρπλφκελε (ηα ζψκαηα πνπ
ηελ θαηέρνπλ θηλνχληαη φιν θαη πην γξήγνξα θαζψο
νδεχνπλ πξνο ηνλ ηφπν ηεο ηάμεο).
Μεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ν Νεχησλαο
(ζηεξηδφκελνο ζε αξρέο δηαθνξεηηθέο απφ ηελ αξρή
ηεο θνζκηθήο ηάμεο πνπ απνδέρεηαη ν αιβηάηη)
ηζρπξίζηεθε φηη κφλν ε αέλαε, νκαιή θαη

ζεκείν αληί πξνο θάπνην άιιν. Απ’ απηή ηελ θιίζε/ ηάζε ηνπ πξνθχπηεη αλαγθαζηηθά πσο ζα
επηηαρχλεη αδηάθνπα ηελ θίλεζή ηνπ. Αξρίδνληαο κε κία πνιχ αξγή θίλεζε, δελ ζα απνθηήζεη πνηέ
θαλέλα βαζκφ ηαρχηεηαο αλ δελ πεξάζεη πξψηα απ’ φινπο ηνπο θαηψηεξνπο βαζκνχο ή, αλ ζέιεηε, απφ
φινπο ηνπο βαζκνχο πνπ είλαη αλψηεξνη ηεο ζηάζεο. Ξεθηλψληαο απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζηάζεο (πνπ

επζχγξακκε θίλεζε είλαη απηή πνπ θαηά θάπνηνλ
ηξφπν κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη θαηέρνπλ εθ θχζεσο
φια ηα ζψκαηα.
Πνηα απφ ηηο δχν απφςεηο ζαο θαίλεηαη πην θνληά
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είλαη ν ειάρηζηνο βαζκφο βξαδχηεηαο) δελ έρεη, πξάγκαηη, θαλέλα ιφγν λα θηάζεη ζε έλα νξηζκέλν
βαζκφ ηαρχηεηαο αλ δελ θηάζεη πξψηα ζε έλα θαηψηεξφ ηνπ θαη πξηλ απ’ απηφλ ζε έλαλ αθφκα
θαηψηεξν. Καη κάιηζηα κνπ θαίλεηαη πνιχ ινγηθφ λα πεξάζεη πξψηα απφ ηνπο βαζκνχο πνπ είλαη πην
θνληά ζην βαζκφ απ’ ηνλ νπνίν μεθίλεζε θαη κεηά λα θηάζεη ζηνπο πην απνκαθξπζκέλνπο. Αιιά ν
βαζκφο απφ ηνλ νπνίν μεθίλεζε είλαη απηφο ηεο κεγαιχηεξεο βξαδχηεηαο, δειαδή ε ζηάζε. Απηή ε
επηηάρπλζε ηεο θίλεζεο δελ ζα παξαρζεί παξά κφλν αλ ην θηλεηφ ηελ απνθηήζεη θηλνχκελν, θαη δελ
κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη παξά κφλν αλ πιεζηάδεη πξνο ηνλ επηζπκεηφ ηφπν, εθείλνλ πξνο ηνλ νπνίν ην
έιθεη ε θπζηθή ηνπ θιίζε. Καη ζα θηάζεη εθεί απφ ην ζπληνκφηεξν δξφκν, δειαδή απφ ηελ επζεία
γξακκή. Μπνξνχκε ινηπφλ εχινγα λα πνχκε φηη ε θχζε, γηα λα δψζεη κηα θαζνξηζκέλε ηαρχηεηα ζε
έλα θηλεηφ πνπ αξρηθά βξίζθεηαη ζε ζηάζε, ρξεζηκνπνηεί ηελ επζχγξακκε θίλεζε, γηα έλα νξηζκέλν
ρξφλν θαη κηα νξηζκέλε απφζηαζε. Με απηά ηα δεδνκέλα, αο θαληαζηνχκε φηη ν Θεφο δεκηνχξγεζε ην
ζψκα ηνπ Γία, γηα παξάδεηγκα, θαη απνθάζηζε λα ηνπ δψζεη κηα νξηζκέλε ηαρχηεηα πνπ ζα
δηαηεξνχζε ζηε ζπλέρεηα γηα πάληα ίδηα. Μπνξνχκε λα πνχκε, ζπκθσλψληαο κε ηνλ Πιάησλα, φηη
ζηελ αξρή ηνλ έθαλε λα θηλείηαη κε κηα επζχγξακκε επηηαρπλφκελε θίλεζε θαη ζηε ζπλέρεηα, φηαλ
έθηαζε ζηνλ επηζπκεηφ βαζκφ ηαρχηεηαο, κεηέηξεςε ηελ επζχγξακκε θίλεζε ζε θπθιηθή, ηεο νπνίαο ε
ηαρχηεηα, θπζηθά, ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη νκαιή.

ζηε δηθή ζαο εκπεηξία;

Ο αγθξέλην εληνπίδεη έλα πξφβιεκα ζηελ
αξρηηεθηνληθή ηνπ αιβηάηη: αλ νη επζχγξακκεο
θηλήζεηο γίλνληαη γηα λα απνθαηαζηαζεί ε ηάμε (γηα
λα νδεγεζεί π.ρ. έλα ζψκα ζηελ νκαιή θπθιηθή
θίλεζε πνπ δελ θαηείρε ήδε), γηαηί ζα έπξεπε λα
είλαη επηηαρπλφκελεο; Γηαηί ζα έπξεπε θαλ λα
ππάξρνπλ (ζα κπνξνχζε λα πξνζζέζεη θάπνηνο); Γελ
ζα κπνξνχζε ε θχζε ή ν Θεφο πνπ δεκηνχξγεζε ηνλ
θφζκν λα έρεη απνθαηαζηήζεη εμ αξρήο απηή ηελ
ηάμε;
Πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε;

Ο αιβηάηη, γηα λα αληηκεησπίζεη απηφ ην πξφβιεκα
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Απηφο ν ζπιινγηζκφο κνπ αξέζεη πνιχ. Καη ζα κνπ άξεζε αθφκα πεξηζζφηεξν αλ θαηαθεχγεη ζε έλα επηρείξεκα πνπ κπνξεί λα είλαη
ιπλφηαλ θαη κηα δπζθνιία κνπ: γηα πνην ιφγν έλα θηλεηφ, πνπ μεθηλάεη απφ ηελ αδξάλεηα θαη κπαίλεη ηζρπξφ κφλν εκπεηξηθά (εθ ησλ πξαγκάησλ, εθ ησλ
ζε κηα θίλεζε γηα ηελ νπνία έρεη κηα θπζηθή θιίζε, πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο πζηέξσλ, de facto...).
επηηάρπλζεο, άπεηξα ζε αξηζκφ, πνπ βξίζθνληαη αλάκεζα ζην κέηξν ηεο ηειηθήο ηνπ ηαρχηεηαο θαη Δλψ, δειαδή, μεθίλεζε αθνινπζψληαο έλαλ
ζηελ θαηάζηαζε ηεο ζηάζεο; Γελ ζα κπνξνχζε ε θχζε λα δψζεη ζην ζψκα ηνπ Γία, απφ ηε ζηηγκή ηεο παξαγσγηθφ ζπιινγηζκφ (απφ ηε γεληθή αξρή ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ, ηελ θπθιηθή ηνπ θίλεζε κε ηελ ηδηαίηεξε ηαρχηεηά ηεο;
ηάμεο λα ζπλάγεη ηε κεξηθή αξρή ηεο νκαιήο
θπθιηθήο θίλεζεο σο θπζηθήο) φηαλ αληηκεηψπηζε ην
ΑΛΒΗΑΣΗ: Γελ είπα θαη δελ ζα ηνικνχζα λα πσ φηη είλαη αδχλαην ζηε θχζε θαη ζην Θεφ λα δψζνπλ πξφβιεκα ζηξάθεθε ζε έλαλ επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ
ακέζσο ηελ ηαρχηεηα γηα ηελ νπνία κηιάο. Αιιά ζα έιεγα επραξίζησο φηη de facto ε θχζε δελ ην θάλεη (ζηεξίρζεθε ζε θαηλφκελα, φπσο ε ζχγθξνπζε ελφο
απηφ· αλ ην έθαλε, κηα ηέηνηα ελέξγεηα ζα μέθεπγε απφ ηελ πνξεία ηεο θχζεο, ζα ήηαλ ζαχκα. [Έζησ κεγάινπ κε έλα κηθξφ ζψκα, πνπ δείρλνπλ φηη νη
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έλα ζψκα, φζν βαξχ θη αλ είλαη, πνπ θηλείηαη κε νπνηαδήπνηε ηαρχηεηα θαη ζπλαληάεη έλα ζψκα ζε
ζηάζε, πνιχ αδχλακν πνπ δελ πξνβάιιεη παξά ειάρηζηε αληίζηαζε· φηαλ ην ζπλαληήζεη δελ ζα ηνπ
κεηαδψζεη πνηέ ακέζσο ηελ θίλεζή ηνπ: κηα πξνθαλήο έλδεημε είλαη φηη αθνχκε ην ζφξπβν ηεο
ζχγθξνπζεο: δελ ζα ηνλ αθνχγακε, ή κάιινλ δελ ζα ππήξρε, αλ ην ζψκα ζε ζηάζε απνθηνχζε ακέζσο
κφιηο εξρφηαλ ζε επαθή κε ην θηλεηφ, ηελ ίδηα ηαρχηεηα κ’ εθείλν].

αιιαγέο ηαρχηεηαο δελ είλαη αθαξηαίεο).
Δίλαη κηα ηέηνηα πξαθηηθή ζεκηηή κεζνδνινγηθά;
ψδεηαη ε αηέιεηα ελφο παξαγσγηθνχ ζπιινγηζκνχ
απφ έλαλ ηζρπξφ επαγσγηθφ ζπιινγηζκφ;

ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Πηζηεχεηο ινηπφλ πσο κία πέηξα, μεθηλψληαο απφ ηελ αδξάλεηα θαη κπαίλνληαο ζηε Απφ ην ζεκείν απηφ, φπνπ ν αγθξέλην δηεπθξηλίδεη
θπζηθή ηεο θίλεζε πξνο ην θέληξν ηεο Γεο, πεξλάεη απ’ φια ηα ζηάδηα επηηάρπλζεο πνπ είλαη ηελ άπνςε ηνπ αιβηάηη γηα ηε θπζηθή (θαηά
ρακειφηεξα απφ έλα θάπνην βαζκφ ηαρχηεηαο;
Αξηζηνηέιε) θίλεζε ησλ βαξηψλ ζσκάησλ πξνο ην
θέληξν (πξνο ηα θάησ), αξρίδεη κηα πεξηπεηεηψδεο
ΑΛΒΗΑΣΗ: Σν πηζηεχσ θαη είκαη ηφζν βέβαηνο γη’ απηφ ψζηε κπνξψ λα κνηξαζηψ καδί ζαο ηελ ζπδήηεζε, ηελ νπνία o αιβηάηη πξνζπαζεί λα
πεπνίζεζή κνπ.
νδεγήζεη, κέζα απφ δηάθνξνπο δξφκνπο, ζην
ζπκπέξαζκα: κφλν ε νκαιή θπθιηθή θίλεζε είλαη εθ
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Θα έρσ κεγάιν φθεινο απ’ φιεο ηηο ζεκεξηλέο καο ζπδεηήζεηο, αξθεί λα απνθηήζσ θχζεσο, ζχκθσλε κε ηελ ηάμε ηνπ θφζκνπ θαη
έζησ θαη κφλν απηή ηε γλψζε.
παληνηηλή.
Πάληα κε ην ζθνπφ απηφ, ν αιβηάηη ζπδεηά ηελ
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αλ θαηαιαβαίλσ θαιά ηε ζπιινγηζηηθή ζνπ, ε θπξηφηεξε δπζθνιία ζνπ έγθεηηαη ζ’ απηή πνηφηεηα (ηα ραξαθηεξηζηηθά) ηεο θίλεζεο πξνο ηα
ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ λα πεξάζεη ην θηλεηφ ζε έλα δεδνκέλν ρξφλν, έζησ θαη πνιχ ζχληνκν, απ’ φια θάησ (ηεο ειεύζεξεο πηώζεο, φπσο ηε ζπλαληάκε
ηα ζηάδηα ηαρχηεηαο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ηαρχηεηαο πνπ ζα απνθηήζεη ζην ρξφλν απηφ. Θα ζηα ζεκεξηλά επηζηεκνληθά εγρεηξίδηα),
επηρεηξήζσ ινηπφλ πξηλ πεξάζσ ζε θάηη άιιν λα απνκαθξχλσ απηή ηε δπζθνιία. Θα ήηαλ εχθνιν αλ πξνζπαζψληαο λα αλαδείμεη θαη λα δηαιχζεη ηε
ζνπ απαληνχζα φηη ην θηλεηφ πεξλάεη απ’ φια απηά ηα ζηάδηα αιιά ην πέξαζκα ζπκβαίλεη ρσξίο ην ζχγρπζε πνπ πξνθαιεί ην λα ζθεθηφκαζηε κηα
θηλεηφ λα ζηακαηήζεη ζε θαλέλα απ’ απηά. Έηζη, ην πέξαζκα δηαξθεί κηα ζηηγκή κφλν θαη ν ρξφλνο, ηέηνηα θίλεζε, πνπ είλαη επηηαρπλφκελε, κε φξνπο
φζν ζχληνκνο θη αλ είλαη, πεξηιακβάλεη άπεηξεο ζηηγκέο, νπφηε ζα είρακε αξθεηέο ψζηε λα νκαιήο θίλεζεο.
απνδψζνπκε ζηελ θάζε κία έλαλ απφ ηνπο βαζκνχο ηεο ηαρχηεηαο, πνπ είλαη επίζεο άπεηξνη, φζν
ζχληνκνο θη αλ είλαη ν ρξφλνο καο.

ε κηα θίλεζε, φπσο ε ειεχζεξε πηψζε, ην ζψκα
πνπ πέθηεη έρεη θάζε ζηηγκή θαη δηαθνξεηηθή
ηαρχηεηα. Καη αλ ζθεθηφκαζηε ηελ θίλεζε απηή κε
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Μέρξη εδψ θαηαιαβαίλσ. Κη φκσο είλαη παξάμελν κηα ζθαίξα θαλνληνχ (έηζη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη θάζε ζηηγκή, κπνξεί λα
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θαληάδνκαη ην θηλεηφ πνπ πέθηεη) πνπ ηε βιέπνπκε λα πέθηεη κε ηέηνηα ηαρχηεηα ψζηε ζε ρξφλν
ιηγφηεξν απφ δέθα ζθπγκνχο λα θαιχπηεη κηα απφζηαζε δηαθνζίσλ πήρεσλ [braccia= 0,573 m] χςνπο
θη φκσο, ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζήο ηεο λα έρεη βξεζεί ζε βαζκφ ηαρχηεηαο ηφζν κηθξφ ψζηε, αλ
ζπλέρηδε λα θηλείηαη κε ηέηνηα ηαρχηεηα θαη ρσξίο επηηάρπλζε, δελ ζα κπνξνχζε λα δηαζρίζεη απηή ηελ
απφζηαζε νχηε ζε κηα νιφθιεξε κέξα.

δηαθξίλνπκε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ φηαλ ηε
ζθεθηφκαζηε σο ζχλνιν.
Αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηε κπάια ηνπ θαλνληνχ
πνπ αλαθέξεη ν αγθξέλην: θαζψο ε κπάια πέθηεη
μεθηλψληαο απφ ηελ εξεκία, θαη γηα θάζε ζηηγκή ηεο
θίλεζήο ηεο, κπνξνχκε λα ιέκε φηη έρεη θαη κηθξέο
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πεο θαιχηεξα ζε έλα νιφθιεξν ρξφλν, ζε δέθα ρξφληα, ζε ρίιηα ρξφληα, φπσο ζα θαη κεγάιεο ηαρχηεηεο (δειαδή φηη άιινχ πάεη αξγά
πξνζπαζήζσ ηψξα λα ζνπ απνδείμσ. Θα ζνπ θάλσ κεξηθέο πνιχ απιέο εξσηήζεηο γηα ηηο νπνίεο ίζσο θη αιινχ πάεη γξήγνξα);
δελ ζα έρεηο αληηξξήζεηο. Θα δπζθνιεπφζνπλ λα παξαδερηείο φηη απηή ε ζθαίξα, φηαλ θαηεβαίλεη, Γηα ηελ ίδηα θίλεζε, φηαλ ηε βιέπνπκε ζπλνιηθά,
απνθηά φιν θαη πεξηζζφηεξε νξκή [impeto] θαη ηαρχηεηα;
κπνξνχκε λα ιέκε φηη είλαη κηα γξήγνξε ή /θαη κηα
αξγή θίλεζε;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Δίκαη απφιπηα βέβαηνο γη’ απηφ.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Κη αλ έιεγα φηη ε νξκή πνπ έρεη πάξεη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο θίλεζήο ηεο είλαη
αξθεηή γηα λα νδεγήζεη μαλά ηε ζθαίξα ζην χςνο απ’ φπνπ μεθίλεζε;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Αλακθηζβήηεηα είλαη, αξθεί ε ζθαίξα λα κε ζπλαληήζεη εκπφδην θαη λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη φιε ηεο ηελ νξκή γηα απηφ ην κνλαδηθφ ζθνπφ, λα μαλαπάεη ζην ίδην χςνο ή λα
νδεγήζεη εθεί έλα ζψκα ίζν κ’ απηήλ. Απηφ ζα ζπλέβαηλε αλ αλνηγφηαλ ζηε Γε κηα ζήξαγγα σο ην
θέληξν ηεο θη αθήλακε ηε ζθαίξα λα πέζεη απφ κηα απφζηαζε 100 ή 1000 πήρεηο απφ ην θέληξν· είκαη
βέβαηνο φηη ζα πεξλνχζε ην θέληξν θαη ζα αλέβαηλε μαλά ζε έλα χςνο ίζν κε εθείλν απ’ ην νπνίν είρε
μεθηλήζεη. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην πείξακα: αλ πάξνπκε έλα βάξνο θξεκαζκέλν ζε έλα λήκα, ην
απνκαθξχλνπκε απφ ηελ θαηαθφξπθν πνπ είλαη ε θαηάζηαζε ζηάζεο ηνπ θαη ην αθήζνπκε ειεχζεξν,
εθείλν ζα θαηέβεη πξνο ηελ θαηαθφξπθν θαη ζα ηελ μεπεξάζεη ζε κία απφζηαζε ίζε κ’ απηήλ πνπ
δηέηξεμε ή ιίγν κηθξφηεξε ζην κέηξν πνπ ζα έρεη εκπνδηζηεί απφ ηνλ αέξα, ην λήκα ή άιια εκπφδηα.
Με ηνλ ίδην ηξφπν ην λεξφ, φηαλ θαηεβαίλεη ζε έλα ζηθφλη, αλεβαίλεη πάιη ηφζν ςειά φζν είρε θαηέβεη.
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Έλα δεχηεξν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεη κηα θίλεζε
φηαλ ηε βιέπνπκε ζην ζχλνιφ ηεο, έρεη λα θάλεη κε
ηα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα ηελ
ραξαθηεξίζνπκε γξήγνξε ή αξγή. Δπεηδή ην
θξηηήξην ηεο ηαρχηεηαο πνπ ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνχκε είλαη ζχλζεην, κπνξνχκε εχθνια λα
παξαπιαλεζνχκε.
Γηα παξάδεηγκα, γηα λα ραξαθηεξίζνπκε κηα θίλεζε
πην γξήγνξε απφ κηα άιιε, αξθεί λα δηαπηζηψζνπκε
κφλν φηη ην γξήγνξν ζψκα θαιχπηεη κηα κεγάιε
απφζηαζε; Αξθεί λα δηαπηζηψζνπκε κφλν φηη
θαιχπηεη ηελ απφζηαζε ζε κηθξφ ρξφλν (ζχληνκα);
Γηα λα δηαπηζηψζνπκε φηη κηα θίλεζε είλαη εμ ίζνπ
γξήγνξε κε κηα άιιε πξέπεη νπσζδήπνηε λα
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ΑΛΒΗΑΣΗ: Ο ζπιινγηζκφο ζνπ είλαη ηέιεηνο. Θα ζπκθσλήζεηο εχθνια φηη ην θηλεηφ απνθηά ηελ
νξκή ηνπ ζην κέηξν πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ην ζεκείν εθθίλεζεο θαη πιεζηάδεη πξνο ην θέληξν πξνο
ην νπνίν ηείλεη: ζα δπζθνιεπφζνπλ λα δερηείο φηη, αλ δχν ίζα θηλεηά, ρσξίο λα ζπλαληήζνπλ εκπφδην,
θαηεβαίλνπλ θαηά κήθνο δηαθνξεηηθψλ γξακκψλ, απνθηνχλ ίζε νξκή, απφ ηε ζηηγκή πνπ πιεζηάδνπλ
εμίζνπ πξνο ην θέληξν;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Γελ θαηαιαβαίλσ θαιά ηελ εξψηεζε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Θα ζνπ ηελ εμεγήζσ θαιχηεξα κε έλα ζρήκα. Ζ ΑΒ ζα είλαη απηή ε γξακκή, παξάιιειε
κε ηνλ νξίδνληα. Πάλσ απφ ην Β θέξσ ηελ θάζεην ΒΓ θαη κεηά ελψλσ ην Γ κε ην Α κε κία θεθιηκέλε
γξακκή ΓΑ. Αο ππνζέζνπκε πσο ην ΓΑ είλαη έλα θεθιηκέλν επίπεδν, απνιχησο ιείν θαη άθακπην,
θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ θαηεβαίλεη κία απνιχησο ζηξνγγπιή κπίιηα απφ πνιχ ζθιεξφ πιηθφ θαη φηη
κία φκνηα κπίιηα θαηεβαίλεη ειεχζεξα κέζσ ηεο θαζέηνπ ΓΒ. ε ξσηάσ αλ ε νξκή ηεο κπίιηαο πνπ
θαηεβαίλεη θαηά κήθνο ηνπ επηπέδνπ ΓΑ φηαλ ζπλαληάεη ην ηέξκα Α κπνξεί λα είλαη ίζε κε ηε νξκή
ηεο άιιεο κπίιηαο πνπ έθηαζε ζην ζεκείν Β αθνχ θαηέβεθε ηελ θάζεην ΓΒ.

Γ

Α

Β

βεβαησζνχκε φηη θαη νη δχν θαιχπηνπλ ίζεο
απνζηάζεηο ζε ίζνπο ρξφλνπο;
Γηα λα ζπγθξίλνπκε δχν θηλήζεηο πνπ ηηο βιέπνπκε
ζην ζχλνιφ ηνπο, σο πξνο ην πνηα είλαη πην γξήγνξε,
αξθεί κφλν λα ζπγθξίλνπκε ηνπο ιφγνπο (ηα πειίθα,
ηηο ζρέζεηο...) ησλ απνζηάζεσλ πνπ θαιχπηνπλ ηα
θηλνχκελα ζψκαηα κε ηνπο ιφγνπο ησλ ρξφλσλ πνπ
ρξεηάδνληαη γηα λα θαιχςνπλ ηηο απνζηάζεηο απηέο;

Σνπο παξαπάλσ ρεηξηζκνχο πξαγκαηνπνηνχλ νη
ζπλνκηιεηέο καο θαζψο πξνζπαζνχλ λα ζπγθξίλνπλ
δχν πξνο ηα θάησ θηλήζεηο, πνπ έθεξε ζηε ζπδήηεζε
ν αιβηάηη: ηελ θίλεζε θαηά κήθνο ηεο
θαηαθφξπθεο γξακκήο ΓΒ θαη ηελ άιιε, θαηά κήθνο
ηεο θεθιηκέλεο ΓΑ (ζρήκα νξζνγψληνπ ηξηγψλνπ
ΑΒΓ).
Έλα πξψην ζεκείν πνπ πξέπεη λα εληνπίζνπκε ζηνλ
ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη νη ζπλνκηιεηέο καο αθνξά ην
ιφγν γηα ηνλ νπνίν πηζηεχνπλ φηη γίλνληαη θαη νη δχν
απηέο θηλήζεηο.
Πνηα θαηά ηε γλψκε ζαο είλαη γηα ηνπο ζπλνκηιεηέο
καο ε αηηία γηα ηελ νπνία θαη ηα δχν ζψκαηα ζα

θηλεζνχλ απφ ην ζεκείν Γ πξνο ηα ζεκεία Β
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Σν πηζηεχσ ρσξίο δηζηαγκφ: θαη νη δχν έρνπλ πιεζηάζεη εμίζνπ ζην θέληξν θαη, (θαηαθφξπθα) θαη Α (θεθιηκέλα) αληηζηνίρσο;
ζχκθσλα κ’ απηφ πνπ ζπλνκνιφγεζα, ε νξκή ηνπο ζα ήηαλ αξθεηή γηα λα ηηο μαλαθέξεη ζην ίδην χςνο.

27

Δπηκέιεηα θαη δηδαθηηθφο ζρνιηαζκφο: Βαζίιεο Σζειθέο

Μεηάθξαζε: Θενδψξα Νηφθα θαη Μαξγαξηηα Κνπιεηηαλνχ

ΑΛΒΗΑΣΗ: Καη ηη ζα έθαλε ε ίδηα κπίιηα αλ ήηαλ ηνπνζεηεκέλε ζην νξηδφληην επίπεδν ΑΒ;

Έλα δεχηεξν ζεκείν κε ελδηαθέξνλ ζηηο ίδηεο
πεξηγξαθέο απνηειεί θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Θα έκελε αθίλεηε, αθνχ απηφ ην επίπεδν δελ έρεη θακία θιίζε.
ζπλνκηιεηέο αληηιακβάλνληαη ηελ θίλεζε λα
ελζσκαηψλεηαη, θαηά θάπνην ηξφπν, κέζα ζηα
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αιιά ζην θεθιηκέλν επίπεδν ΓΑ ζα θαηέβαηλε αξγφηεξα απ’ φζν ζηελ θάζεην ΓΒ;
θηλνχκελα ζψκαηα.
Έλδεημε γη’ απηή ηνπο ηελ αληίιεςε απνηειεί ν
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Θα έιεγα «λαη» ρσξίο λα δηζηάζσ, γηαηί ε θίλεζε κέζσ ηεο θαζέηνπ ΓΒ κνπ θαίλεηαη ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο
νπσζδήπνηε ζπληνκφηεξε απ’ ηελ θίλεζε θαηά κήθνο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ΓΑ: ηφηε φκσο πψο ε νξκήο (impeto), ζηηο ζπδεηήζεηο ηνπο.
κπίιηα πνπ πέθηεη θαηά κήθνο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ κπνξεί, θηάλνληαο ζην ζεκείν Α λα έρεη ηφζε Δθθξάδεη ε νξκή, ζχκθσλα κε ηνπο ζπλνκηιεηέο
νξκή, δειαδή αθξηβψο ηελ ίδηα ηαρχηεηα, πνπ έρεη ε άιιε κπίιηα πέθηνληαο κέζσ ηεο θαζέηνπ ζην ηνπ δηαιφγνπ, ηελ πνζφηεηα ηεο θίλεζεο πνπ ήδε
ζεκείν Β; Οη δχν απηέο πξνηάζεηο κνπ θαίλνληαη αληηθαηηθέο.
θαηέρεη έλα ζψκα; Καη αλ λαη, ηη δηαθνξά έρεη ηφηε
απφ ηελ ηαρχηεηα;
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αλ πσ φηη νη δχν ηαρχηεηεο, κέζσ ηεο θαζέηνπ θαη κέζσ ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, είλαη Δθθξάδεη κήπσο ηελ ηθαλφηεηα γηα πεξαηηέξσ
απνιχησο ίζεο, απηφ ζα ζνπ θαλεί αθφκα πην ιάζνο. Κη φκσο, ε πξφηαζε είλαη ηειείσο αιεζηλή, αιιά θίλεζε πνπ έρεη έλα ζψκα;
είλαη επίζεο αιεζηλφ φηη ην ζψκα πνπ πέθηεη, πέθηεη πην γξήγνξα ζηελ θάζεην παξά ζην θεθιηκέλν Δθθξάδεη ίζσο πνζνηηθά ηελ ηάζε (επηζπκία ζα
επίπεδν.
κπνξνχζακε λα πνχκε) ηνπ ζψκαηνο λα θηλεζεί
πξνο ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Απηέο νη δχν πξνηάζεηο είλαη αληηθαηηθέο γηα κέλα. Ση ιεο θη εζχ, ηκπιίθην;
Γηθαηνινγήζηε ηηο απφςεηο ζαο κε βάζε ηεθκήξηα
πνπ πξνθχπηνπλ απφ φζα ιέλε νη ηξεηο ζπλνκηιεηέο.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Καη γηα κέλα ην ίδην.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Κάλεηε φηη δελ θαηαιαβαίλεηε γηα λα κε θνξντδέςεηε, ελψ θαηαιαβαίλεηε θαιχηεξα απφ Έλα ηξίην ζεκείν πνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ
κέλα. Γηα πεο κνπ, ινηπφλ, ηκπιίθην: φηαλ θαληάδεζαη φηη έλα θηλεηφ είλαη ηαρχηεξν απφ έλα άιιν, επηθνηλσλία ησλ ζπλνκηιεηψλ έρεη λα θάλεη κε ην
πνηα ηδέα ζνπ έξρεηαη ζην λνπ;

γεγνλφο φηη ε πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ε
θίλεζε κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (ε θίλεζε σο
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: θέθηνκαη φηη ην έλα δηαηξέρεη ζηνλ ίδην ρξφλν κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ην άιιν, ή ζχλνιν θαη ε ίδηα θίλεζε ζεκείν-ζεκείν)
φηη δηαηξέρεη ηελ ίδηα απφζηαζε, αιιά ζε ιηγφηεξν ρξφλν.
εκπνδίδεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ νη ζπλνκηιεηέο
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ΑΛΒΗΑΣΗ: Πνιχ σξαία. Καη γηα ηα θηλεηά κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα, πνηα ηδέα ζνπ έξρεηαη ζην λνπ;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Φαληάδνκαη φηη δηαζρίδνπλ ίζεο απνζηάζεηο ζε ίζνπο ρξφλνπο.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Γελ ζθέθηεζαη θάηη άιιν;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Ννκίδσ πσο απηφο είλαη ν ζσζηφο νξηζκφο γηα ηηο ίζεο θηλήζεηο.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Αο πξνζζέζνπκε απιά κηα αθφκα ηδέα: ιέκε επίζεο φηη νη ηαρχηεηεο είλαη ίζεο φηαλ νη
απνζηάζεηο πνπ δηαζρίζηεθαλ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ ίδηα αλαινγία φπσο νη ρξφλνη ζηνπο νπνίνπο
δηαζρίζηεθαλ. Απηφο ν νξηζκφο είλαη πην θαζνιηθφο.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Απνιχησο, γηαηί απηφο ν νξηζκφο πεξηιακβάλεη ηελ πεξίπησζε ίζσλ απνζηάζεσλ πνπ
δηαζρίδνληαη ζε ίζν ρξφλν, αιιά επίζεο θαη άληζσλ απνζηάζεσλ πνπ δηαζρίδνληαη ζε άληζνπο ρξφλνπο
αιιά αλάινγνπο κε ηηο απνζηάζεηο απηέο. Ξαλαπάξηε ηψξα ην πξνεγνχκελν ζρήκα θαη εθαξκφζηε ζ’
απηφ ηελ ηδέα πνπ έρεηε γηα ηελ ηαρχηεξε θίλεζε: πείηε κνπ γηαηί ζαο θαίλεηαη φηη ε ηαρχηεηα ηεο
πηψζεο θαηά ηε ΓΒ είλαη κεγαιχηεξε απ’ απηήλ ηεο πηψζεο επί ηνπ ΓΑ.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Καηά ηε γλψκε κνπ, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην ζψκα πνπ πέθηεη ζα δηαζρίζεη
νιφθιεξε ηε ΓΒ, ελψ ην άιιν πνπ θαηεβαίλεη ζα δηαζρίζεη έλα κφλν κέξνο ηεο ΓΑ, κηθξφηεξν απφ ηε
ΓΒ.

νξίδνπλ ηελ ηαρχηεηα: φηαλ θάπνηνο αληηιακβάλεηαη
ηελ ηαρχηεηα σο ην ιφγν/ πειίθν ηεο απφζηαζεο
πνπ δηαλχεη ην θηλνχκελν ζψκα κέζα ζε θάπνην
ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνο ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, έρεη ήδε δερηεί λα ζθέθηεηαη
ηελ θίλεζε σο ζχλνιν. Γηφηη, ηη ζα ζήκαηλε ν ίδηνο
νξηζκφο ηεο ηαρχεηαο αλ παξαθνινπζνχζακε ηελ
θίλεζε ζεκείν-ζεκείν; Ση ζα ζήκαηλε δειαδή
ηαρχηεηα ζε έλα ζεκείν ηεο θίλεζεο (ηαρχηεηα ζε
κηα ζέζε απφ ηελ νπνία πεξλάεη ην ζψκα πνπ
θηλείηαη); Πφζε απφζηαζε δηαλχεη ην ζψκα θαζψο
πεξλάεη απφ έλα ζεκείν; Αθνχ έλα ζεκείν δελ έρεη
κήθνο, κάιινλ ε απφζηαζε ζα είλαη κεδέλ. Καη
πφζε ψξα κέλεη ζ’ απηφ ην ζεκείν; Αλ έκελε θάηη
πάλσ απφ κεδέλ, ηφηε ν ιφγνο κεδέλ δηά θάηη πάλσ
απφ κεδέλ, ηζνχηαη κε κεδέλ. Γειαδή ην ζψκα δελ
ζα έπξεπε λα θηλείηαη! Αλ έκελε εμάιινπ ρξφλν
κεδέλ, ηφηε κεδέλ δηα κεδέλ θάλεη νπνηνδήπνηε
αξηζκφ. Γειαδή ν ιφγνο δηάζηεκα δηα ρξφλν δελ
κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ ηαρχηεηα!
Κάηη δελ πάεη θαιά εδψ.
Πψο αληηκεησπίδεη απηή ηελ θαηάζηαζε ν αιβηάηη;
Αλαηξέμηε ζηηο πεγέο ζαο λα βξείηε πψο

ΑΛΒΗΑΣΗ: Αθξηβψο. Δίλαη ινηπφλ αιήζεηα φηη ην θηλεηφ πεγαίλεη γξεγνξφηεξα δηα ηεο θαζέηνπ αληηκεηψπηζε ηελ ίδηα θαηάζηαζε ν Νεχησλαο.
παξά δηα ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. θεθηείηε ηψξα αλ κπνξνχζακε κε θάπνηνλ ηξφπν λα
επαιεζεχζνπκε ηελ άιιε ηδέα πάλσ ζην ίδην ζρήκα, θαη λα δηαπηζηψζνπκε φηη ηα θηλεηά θηλνχληαη
εμίζνπ γξήγνξα ζηε ΓΑ θαη ζηε ΓΒ.
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ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γελ ην βιέπσ απηφ, κνπ θαίλεηαη φηη είλαη αληηθαηηθφ κε απηά πνπ είπακε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Κη εζχ, αγθξέλην, ηη ιεο; Γελ ζα ζνπ πσ εγψ απηφ πνπ μέξεηο, αθνχ εζχ ν ίδηνο κνπ
έδσζεο ηνλ νξηζκφ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Ο νξηζκφο πνπ έδσζα ήηαλ φηη ηα θηλεηά κπνξνχκε λα πνχκε φηη έρνπλ ηελ ίδηα
ηαρχηεηα αλ νη απνζηάζεηο πνπ δηέζρηζαλ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ ίδηα ζρέζε [ηνλ ίδην ιφγν/ πειίθν]
πνπ έρνπλ θαη νη ρξφλνη πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα ηηο δηαζρίζνπλ. Γηα λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί εδψ ν
νξηζκφο, ζα έπξεπε ν ρξφλνο ηεο θαηάβαζεο θαηά κήθνο ηεο ΓΑ λα έρεη κε ην ρξφλν ηεο πηψζεο θαηά
κήθνο ηεο ΓΒ ηελ ίδηα ζρέζε πνπ έρεη ε ΓΑ κε ηε ΓΒ. Αιιά δελ κπνξψ λα θαληαζηψ πψο ζα ήηαλ
δπλαηφλ θάηη ηέηνην, αθνχ ε θίλεζε πάλσ ζηε ΓΒ είλαη ηαρχηεξε απφ ηελ θίλεζε πάλσ ζηε ΓΑ.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πξέπεη φκσο λα ην θαηαιάβεηο. Γηα πεο κνπ, απηέο νη θηλήζεηο δελ είλαη επηηαρπλφκελεο;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Ναη, αιιά ε επηηάρπλζε είλαη κεγαιχηεξε ζηελ θάζεην παξά ζηελ θεθιηκέλε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αλ φκσο ζπγθξίλνπκε ηελ επηηάρπλζε ζηελ θάζεην θαη ζηελ θεθιηκέλε, κπνξνχκε λα
πνχκε φηη παίξλνληαο δχν ίζα ηκήκαηα νπνπδήπνηε πάλσ ζ’ απηέο ηηο γξακκέο (ηελ θάζεηε θαη ηελ
θεθιηκέλε), ε θίλεζε ζην ηκήκα ηεο θάζεηεο είλαη πάληα ηαρχηεξε απφ ηελ θίλεζε ζην ηκήκα ηεο
θεθιηκέλεο;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: ρη. Καη κάιηζηα κπνξψ λα επηιέμσ πάλσ ζηελ θεθιηκέλε έλα ηκήκα φπνπ ε ηαρχηεηα
ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απ’ απηήλ ζε έλα ηκήκα πάλσ ζηελ θάζεην. Απηφ ζα ζπκβεί αλ επηιέμνπκε
έλα ηκήκα πνπ ζηελ θάζεην ζα είλαη πνιχ θνληά ζην Γ, ελψ ζηελ θεθιηκέλε ζα είλαη πνιχ καθξηά απφ
ην Γ.
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ΑΛΒΗΑΣΗ: πσο βιέπεηε, αλ πνχκε φηη «ε θίλεζε πάλσ ζηελ θάζεηε είλαη ηαρχηεξε απφ ηελ θίλεζε
πάλσ ζηελ θεθιηκέλε», ε πξφηαζε απηή δελ επαιεζεχεηαη θαζνιηθά, εθηφο απ’ φηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο
θηλήζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ αξρή, δειαδή απφ ηελ αδξάλεηα. Υσξίο απηή ηε δηεπθξίληζε, ε
πξφηαζε ζα ήηαλ ειαηησκαηηθή θαη ε αληίζεηή ηεο ζα κπνξνχζε επίζεο λα είλαη αιεζηλή, φηη ε θίλεζε
ζα είλαη ηαρχηεξε πάλσ ζηελ θεθιηκέλε απ’ φζν πάλσ ζηελ θάζεην. Μπνξνχκε, πξάγκαηη, λα
επηιέμνπκε πάλσ ζηελ θεθιηκέλε έλα δηάζηεκα πνπ ην θηλεηφ δηαλχεη ζε ιηγφηεξν ρξφλν απ’ φηη έλα
ίζν δηάζηεκα πάλσ ζηελ θάζεηε. Αιιά, αθνχ ε θίλεζε πάλσ ζηελ θεθιηκέλε είλαη ζε κεξηθνχο ηφπνπο
ηαρχηεξε απφ ηελ θίλεζε πάλσ ζηελ θάζεηε θαη ζε κεξηθνχο άιινπο ηφπνπο βξαδχηεξε, ε ζρέζε [ν
ιφγνο] αλάκεζα ζην ρξφλν ηεο θίλεζεο ηνπ θηλεηνχ ζε νξηζκέλνπο ηφπνπο ηεο θεθιηκέλεο θαη ζην
ρξφλν ηεο θίλεζεο ηνπ θηλεηνχ ζε νξηζκέλνπο ηφπνπο ηεο θάζεηεο ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ζρέζε
αλάκεζα ζην πξψην δηάζηεκα πνπ δηαλχζεθε θαη ζην δεχηεξν. ε άιια ηκήκαηα αληίζεηα, ε ζρέζε
αλάκεζα ζηνπο ρξφλνπο ζα είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα δηαζηήκαηα πνπ δηαλχζεθαλ.
Αλ, γηα παξάδεηγκα, δχν θηλεηά μεθηλνχλ απφ ηελ αθηλεζία ζην ζεκείν Γ, ην έλα πάλσ ζηελ θάζεηε
ΓΒ θαη ην άιιν πάλσ ζηελ θεθιηκέλε ΓΑ, ζηνλ ίδην ρξφλν πνπ ην πξψην θηλεηφ πάλσ ζηελ θάζεηε ζα
έρεη δηαζρίζεη ην ΓΒ, ην άιιν θηλεηφ ζα έρεη δηαζρίζεη πάλσ ζηελ πιάγηα ην δηάζηεκα ΓΣ, πνπ είλαη
κηθξφηεξν. Ζ ζρέζε αλάκεζα ζην ρξφλν ζην ΓΣ θαη ηνλ (ίζν) ρξφλν ζηε ΓΒ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ
ηε ζρέζε αλάκεζα ζην ΓΣ θαη ζηε ΓΒ, γηαηί ε ζρέζε αλάκεζα ζε έλα κέγεζνο θαη έλα κηθξφηεξν είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηε ζρέζε αλάκεζα ζ’ απηφ ην ίδην κέγεζνο θαη έλα κεγαιχηεξν. Αλ, αληίζεηα, επί ηεο
ΓΑ, πνπ ζα ηελ επηκεθχλακε φζν ρξεηάδεηαη, παίξλακε έλα ηκήκα ίζν κε ην ΓΒ, πνπ ζα είρε δηαζρίζεη
ην θηλεηφ ζε ζπληνκφηεξν ρξφλν, ε ζρέζε αλάκεζα ζην ρξφλν πάλσ ζηελ θεθιηκέλε θαη ζην ρξφλν
πάλσ ζηελ θάζεηε ζα ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα δηαζηήκαηα. Αλ ινηπφλ κπνξνχκε
λα αληηιεθζνχκε πάλσ ζηελ θεθιηκέλε θαη πάλσ ζηελ θάζεηε δηαζηήκαηα θαη ηαρχηεηεο ηέηνηεο ψζηε
νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο απνζηάζεηο πνπ δηαλχζεθαλ λα είλαη άιινηε κηθξφηεξεο θαη άιινηε

ηελ θαηάιεμε ηεο παξνπζίαζεο ησλ ζπγθξίζεσλ
πνπ πξαγκαηνπνηεί ν αιβηάηη αλάκεζα ζηελ
θαηαθφξπθε θίλεζε ΓΒ θαη ζηελ επηθιηλή ΓΑ,
δηαηππψλεη έλα ζπκπέξαζκα κάιινλ απξνζδφθεην,
αλ ην ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηε ζχγθξηζε δχν
θηλήζεσλ πνπ ηηο αληηκεησπίδνπκε ζπλνιηθά θαη φρη
ζεκείν πξνο ζεκείν: ζηηο δχν θηλήζεηο πνπ,
ζπλνιηθά, θαίλνληαη ε κηα πην γξήγνξε απφ ηελ
άιιε, κπνξνχκε λα βξνχκε ηφπνπο φπνπ άιινηε ην
έλα θηλεηφ θαη άιινηε ην άιιν θηλνχληαη πην
γξήγνξα (ή πην αξγά)· άξα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ
ηφπνη φπνπ ηα δχν θηλεηά ζα θηλνχληαη εμίζνπ
γξήγνξα (ή αξγά). Ζ θαηάιεμε απηή θαίλεηαη
ηζρπξή φηαλ βιέπνπκε ηηο κεηαβαιιφκελεο θηλήζεηο
φρη ζπλνιηθά, αιιά ζεκείν πξνο ζεκείν.
Ο αγθξέλην πείζεηαη γηα ηε δηνξαηηθφηεηα απηήο
ηεο παξαηήξεζεο· δελ πείζεηαη, φκσο, πσο γηα ηηο
δχν θηλήζεηο πνπ εμεηάδνληαη (απφ ην Γ ζην Β θαη
απφ ην Γ ζην Α) ε ζρέζε/ ιφγνο ησλ ρξφλσλ πνπ
δηαξθνχλ ζα είλαη ίζε/νο κε ηε ζρέζε/ ιφγν ησλ
απνζηάζεσλ πνπ δηαλχνληαη.
Ζ απάληεζε ηνπ αιβηάηη κνηάδεη κε ππεθθπγή·
πεξηγξάθεη ηε ζρεηηθή κε ην εξψηεκα γεσκεηξηθή

κεγαιχηεξεο απφ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ρξφλνπο, πξέπεη ινγηθά λα δερηνχκε φηη ππάξρνπλ επίζεο πξφηαζε πνπ έρεη απνδείμεη ν Αθαδεκατθφο
πάλσ ζ’ απηέο ηηο γξακκέο απνζηάζεηο πνπ δηαλχζεθαλ ζε ρξφλνπο πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ ίδηα (πξνθεηηαη πάιη γηα ην Γαιηιαίν), δελ πεξηγξάθεη ηελ
ζρέζε κ’ απηέο ηηο απνζηάζεηο.
απφδεημε θαη ππφζρεηαη φηη ε γλώζε ζα έιζεη
αξγόηεξα...
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Σ

Α

Μεηάθξαζε: Θενδψξα Νηφθα θαη Μαξγαξηηα Κνπιεηηαλνχ

Μπνξείηε απφ ηηο πεξηγξαθέο λα θαηαζθεπάζεηε ην
γεσκεηξηθφ ζρήκα πνπ ζα ρξεηαδφηαλ ζηελ απφδεημε
πνπ ππφζρεηαη ν αιβηάηη;
αο πείζεη ν αιβηάηη; Υξεζηκνπνηνχλ νη δάζθαινί
καο ηέηνηεο παξαπνκπέο ζε γλψζε πνπ ζα κάζνπκε
ζην κέιινλ;
Πείζνπλ;

Γ

Β

ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Έιπζεο ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία κνπ. Απηφ πνπ κνπ θαηλφηαλ αληηθαηηθφ είλαη φρη
κφλν δπλαηφ αιιά, ζα έιεγα, θαη αλαγθαίν. Κη φκσο, δελ βιέπσ αθφκα, αλάκεζα ζ’ απηέο ηηο δπλαηέο
ή αλαγθαίεο πεξηπηψζεηο απηήλ πνπ ρξεηαδφκαζηε ηψξα, απηήλ θαηά ηελ νπνία ν ρξφλνο ηεο θαζφδνπ
επί ηεο ΓΑ έρεη κε ην ρξφλν ηεο πηψζεο επί ηεο ΓΒ ηελ ίδηα ζρέζε πνπ έρεη ε ΓΑ κε ηε ΓΒ. Μφλν ζ’
απηή ηελ πεξίπησζε ζα κπνξνχζακε, ρσξίο ακθηβνιία, λα πνχκε φηη νη ηαρχηεηεο επί ηεο θεθιηκέλεο
ΓΑ θαη ηεο θάζεηεο ΓΒ είλαη ίζεο.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Έιπζα ηελ αβεβαηφηεηά ζνπ θαη ζα πξέπεη λα αξθεζηείο ζ’ απηφ πξνο ην παξφλ. Ζ γλψζε
ζα έξζεη αξγφηεξα, φηαλ ζα δεηο ηηο απνδείμεηο ηνπ Αθαδεκατθνχ καο γηα ηηο ηνπηθέο θηλήζεηο. Θα δεηο
εθεί, φηη ζηνλ ίδην ρξφλν πνπ ην θηλεηφ πέθηεη επί ηεο ΓΒ, ην άιιν θηλεηφ θαηεβαίλεη πάλσ ζηελ ΓΑ
κέρξη ην Σ, ζεκείν ζην νπνίν ηέκλεη ηε ΓΑ ε θάζεηε πνπ θέξλνπκε απφ ην Β θαη φηη, γηα λα βξνχκε
πνχ ζα βξηζθφηαλ ην ίδην θηλεηφ πνπ πέθηεη ζηελ θάζεηε φηαλ ην άιιν θηάλεη ζην Α, ζα θέξνπκε απφ
ην Α ηελ θάζεηε ΓΑ θαη ζα ηελ επεθηείλνπκε φπσο θαη ηε ΓΒ κέρξη ην ζεκείν ηνκήο ηνπο πνπ είλαη ην
ζεκείν πνπ ςάρλνπκε. Βιέπεηο, ινηπφλ, φηη επί ηεο ΓΒ ε θίλεζε είλαη πξαγκαηηθά ηαρχηεξε απ’ φ,ηη
επί ηεο θεθιηκέλεο ΓΑ (Γ είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο ησλ θηλήζεσλ πνπ ζπγθξίλνπκε). Πξάγκαηη, ε ΓΒ
είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ΓΣ θαη ε επζεία πνπ μεθηλάεη απφ ην Γ θαη θηάλεη κέρξηο εθεί πνπ ηέκλεη ηε
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ΓΑ είλαη καθξχηεξε απφ ηε ΓΑ. Καηά ζπλέπεηα ε θίλεζε πάλσ ζηελ επζεία απηή είλαη ηαρχηεξε απ’
φζν πάλσ ζηε ΓΑ. Αλ φκσο ζπγθξίλνπκε ην ζχλνιν ηεο θίλεζεο επί ηεο ΓΑ, φρη κε ην ζχλνιν ηεο
θίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ ίδην ρξφλν πάλσ ζηελ θάζεηε, αιιά κε ηελ θίλεζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα κέξνο ηνπ ρξφλνπ απηνχ πάλσ ζηε ΓΒ κφλν, ηίπνηε δελ καο εκπνδίδεη λα
πνχκε φηη ην θηλεηφ πνπ δηαζρίδεη ηε ΓΑ ζπλερίδνληαο λα θαηεβαίλεη πέξα απφ ην Σ κπνξεί λα θηάζεη
ζην Α ζε ηφζν ρξφλν ψζηε ε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο ρξφλνπο λα είλαη ίζε κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ΓΑ
θαη ηε ΓΒ.
Αο επαλέιζνπκε ζην ζέκα καο: ζέιακε λα δείμνπκε φηη ην βαξχ ζψκα πνπ μεθηλάεη απφ ηε ζηάζε
πεξλάεη, θαηεβαίλνληαο, απφ φινπο ηνπο βαζκνχο βξαδχηεηαο πνπ είλαη κηθξφηεξνη απφ ηελ ηειηθή ηνπ
ηαρχηεηα, φπνηα θη αλ είλαη απηή. Αο πάξνπκε ην ζρήκα καο: αο ζπκεζνχκε φηη ζπκθσλήζακε πσο ηα
ζψκαηα πνπ πέθηνπλ ζηελ θάζεηε ΓΒ θαη ζηελ θεθιηκέλε ΓΑ ζα έρνπλ απνθηήζεη ζην Β θαη ζην Α
ίζνπο βαζκνχο ηαρχηεηαο. Αο ζπλερίζνπκε: ζα παξαδερηείηε ρσξίο δπζθνιία, πηζηεχσ, φηη ζε έλα
επίπεδν ΓΑ γηα παξάδεηγκα, ιηγφηεξν αλπςσκέλν απφ ην ΑΓ, ε θίλεζε θαηάβαζεο ζα είλαη αθφκα
βξαδχηεξε απ’ φ,ηη ζην επίπεδν ΓΑ. Μπνξνχκε ινηπφλ αλακθίβνια λα δείμνπκε φηη ππάξρνπλ επίπεδα
ηφζν ιίγν ςειφηεξα απφ ηνλ νξίδνληα ΑΒ ψζηε ην θηλεηφ (ε ίδηα ζθαίξα) ζα ρξεηάδεηαη νζνδήπνηε
κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ζέινπκε γηα λα θηάζεη ζην Α. Αλ θηλεζεί πάλσ ζην επίπεδν ΒΑ ρξεηάδεηαη
άπεηξνο ρξφλνο. Καη ε θίλεζε γίλεηαη φιν βξαδχηεξε φζν πην κηθξή είλαη ε θιίζε.

Γ

Γ
Α

Β

Πξέπεη ινηπφλ λα παξαδερηνχκε φηη κπνξνχκε λα επηιέμνπκε πάλσ απφ ην Β έλα ζεκείν ηφζν θνληηλφ
ζην Β ψζηε αθφκα θαη ζ’ έλα ρξφλν ε ζθαίξα δελ ζα κπνξνχζε λα δηαηξέμεη ην επίπεδν πνπ ελψλεη ην
ζεκείν απηφ κε ην Α.
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Ο αιβηάηη πάλησο πεξλάεη ζην επφκελν βήκα ησλ
ζπιινγηζκψλ ηνπ: Ζ θαηαθφξπθε θίλεζε πξνο ηα
θάησ (πξνο ην θέληξν) έρεη ην ίδην απνηέιεζκα
(ηαρχηεηα θαη νξκή) κε ηελ θίλεζε ζην θεθιηκέλν
επίπεδν, πνπ μεθηλάεη απφ ’θεη πνπ μεθηλάεη θαη ε
πξνο ηα θάησ θίλεζε θαη θαηαιήγεη ζην ίδην
νξηδφληην επίπεδν κ’ απηή.
Ζ θίλεζε ζην θεθιηκέλν επίπεδν κπνξεί λα είλαη
φζν ζέινπκε γξήγνξε (κεγάιε θιίζε) αιιά θαη φζν
αξγή ζέινπκε (κηθξή θιίζε).
Άξα θαη ε θαηαθφξπθε θίλεζε ζαλ ζχλνιν κπνξεί
λα είλαη απφ πνιχ γξήγνξε κέρξη πνιχ αξγή
(αλάινγα κε ην αλ μεθηλάεη καθξηά ή πνιχ θνληά
ζην νξηδφληην επίπεδν φπνπ ηειηθά θαηαιήγεη) θαη
άξα, φρη ππνρξεσηηθά γξήγνξε.
Ζ θίλεζε ζην νξηδφληην επίπεδν είλαη αδηάθνξε: δελ
ππάξρεη αλ δελ ηελ πξνθαιέζεη θάπνηνο. Αιιά αλ
ηελ πξνθαιέζεη δελ ζηακαηάεη πνηέ.
Ο κάιινλ απξνζδφθεηνο ηζρπξηζκφο είλαη φηη ε
θίλεζε ζην νξηδφληην επίπεδν (πνπ αλ μεθηλήζεη δελ
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Μάζεηε ηψξα φηη ε νξκή, κε άιια ιφγηα ν βαζκφο ηαρχηεηαο πνπ έρεη απνθηήζεη ε ζθαίξα φηαλ
θηάλεη ζην Α, είλαη ηφζε ψζηε αλ δηαηεξνχζε αλαιινίσηε απηή ηελ ηαρχηεηα, δειαδή ρσξίο
επηηάρπλζε ή επηβξάδπλζε, ζα δηέζρηδε, ζε ρξφλν ίζν κ’ απηφλ πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα δηαηξέμεη ην
θεθιηκέλν επίπεδν, έλα δηάζηεκα δηπιάζην απφ ην κήθνο ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ. Αλ, γηα
παξάδεηγκα, ε ζθαίξα είρε δηαλχζεη ην επίπεδν ΓΑ ζε κία ψξα θαη αλ ζπλέρηδε λα θηλείηαη
νκνηφκνξθα κε ην βαζκφ ηαρχηεηαο πνπ ζα είρε ηε ζηηγκή πνπ ζα έθηαλε ζην Α, ζα δηέζρηδε ζε κία
ψξα δηάζηεκα δηπιάζην απφ ην κήθνο ΓΑ. Δίπακε φκσο φηη νη βαζκνί ηαρχηεηαο πνπ απνθηνχλ ζην Β
θαη ζην Α ηα θηλεηά πνπ, μεθηλψληαο απφ έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο θαζέηνπ ΓΒ, θαηεβαίλνπλ ην
έλα ζε θεθιηκέλν επίπεδν θαη ην άιιν πάλσ ζηελ θάζεην είλαη πάληα ίζνη. Καηά ζπλέπεηα, ην ζψκα
πνπ πέθηεη ζηελ θάζεηε κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ έλα ζεκείν ηφζν θνληηλφ ζην Β ψζηε ν βαζκφο
ηαρχηεηαο πνπ ζα έρεη απνθηήζεη ζην Β, αλ έκελε πάληα ν ίδηνο, δελ ζα αξθνχζε γηα λα θάλεη ην
θηλεηφ λα δηαζρίζεη έλα δηάζηεκα δχν θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην θεθιηκέλν επίπεδν ζε έλα, ζε δέθα
νχηε θαλ ζε εθαηφ ρξφληα.
Μπνξνχκε ινηπφλ λα θαηαιήμνπκε ζην εμήο ζπκπέξαζκα: αλ είλαη αιήζεηα φηη, ζχκθσλα κε ηε
ζπλεζηζκέλε πνξεία ηεο θχζεο, θαη κε φια ηα εμσηεξηθά θαη ηπραία εκπφδηα απνκαθξπζκέλα, έλα
θηλεηφ θαηεβαίλεη ζε θεθιηκέλα επίπεδα ηφζν αξγφηεξα φζν κηθξφηεξε είλαη ε θιίζε ηνπο θαη φηη ε
βξαδχηεηα γίλεηαη άπεηξε ζην νξηδφληην επίπεδν φπνπ δελ ππάξρεη πηα θιίζε· αλ είλαη αιήζεηα επίζεο
φηη είλαη ίζνη νη βαζκνί ηαρχηεηαο πνπ απνθηψληαη απφ ηε κηα ζε έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ
θεθιηκέλνπ επηπέδνπ θαη απφ ηελ άιιε ζην ζεκείν ηνκήο ηεο θάζεηεο κε ηελ παξάιιειε ζηνλ
νξίδνληα πνπ πεξλάεη απ’ απηφ ην ζεκείν ηνπ θεθιηκέλνπ επηπέδνπ, ηφηε πξέπεη αλαγθαζηηθά λα
παξαδερηνχκε φηη ην ζψκα πνπ πέθηεη μεθηλψληαο απφ ηε ζηάζε πεξλάεη απφ άπεηξνπο βαζκνχο
βξαδχηεηαο: γηα λα απνθηήζεη έλαλ νξηζκέλν βαζκφ ηαρχηεηαο έλα ζψκα πξέπεη θαηά ζπλέπεηα λα
θαηέβεη ζε θάζεηε γξακκή, ζε κηα απφζηαζε ιίγν ή πεξηζζφηεξν κεγάιε αλάινγα αλ πξέπεη λα
απνθηήζεη ιίγν ή πεξηζζφηεξν κεγάιε ηαρχηεηα θαη αλ ην επίπεδν ζην νπνίν θαηεβαίλεη είλαη ιίγν ή
πεξηζζφηεξν θεθιηκέλν. Μπνξνχκε ινηπφλ λα δψζνπκε ζε έλα επίπεδν κηα θιίζε ηφζν κηθξή ψζηε γηα
λα θηάζεη ζε έλα νξηζκέλν βαζκφ ηαρχηεηαο ην θηλεηφ λα πξέπεη λα δηαζρίζεη έλα πνιχ κεγάιν
δηάζηεκα ζε έλα πνιχ κεγάιν ρξφλν. ην νξηδφληην επίπεδν δελ ζα απνθηήζεη θπζηθά ηελ παξακηθξή
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ζηακαηάεη πνηέ) είλαη θπθιηθή!
Πψο ην αληηιακβάλεζηε απηφ; Δίλαη έλα απφ ηα
γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε Γε καο θαη πνπ απιά
δελ έηπρε λα ην ζθεθηνχκε κε ηνλ ηξφπν ηνπ
αιβηάηη;
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θίλεζε, αθνχ δελ ζα αξρίζεη πνηέ λα θηλείηαη. Αιιά ε θίλεζε ζε έλα νξηδφληην επίπεδν πνπ δελ
αλεβαίλεη νχηε θαηεβαίλεη είλαη κηα θίλεζε θπθιηθή γχξσ απφ ην θέληξν: ε θπθιηθή θίλεζε δελ κπνξεί
ινηπφλ πνηέ λα απνθηεζεί θπζηθά αλ δελ έρεη πξνεγεζεί κηα επζχγξακκε θίλεζε. Αιιά απφ ηε ζηηγκή
πνπ ζα απνθηεζεί ζα δηαησληζηεί κε ζηαζεξή ηαρχηεηα.
Θα κπνξνχζα λα θαηαθχγσ θαη ζε άιια επηρεηξήκαηα γηα λα ζαο εθζέζσ θαη λα ζαο απνδείμσ απηέο
ηηο αιήζεηεο. Αιιά δελ ζέισ λα δηαθφςσ ηνλ αξρηθφ καο ζπιινγηζκφ κε πνιχ κεγάιεο παξεθθιίζεηο.
Θα επαλέιζσ ζε φια απηά αξγφηεξα, κε κηα άιιε επθαηξία. Δμάιινπ δελ κηιήζακε γη’ απηά γηα λα
παξνπζηάζνπκε κηα απαξαίηεηε απφδεημε, αιιά γηα λα δηεπθξηλίζνπκε κηα πιαησληθή αληίιεςε.
Θα ήζεια λα πξνζζέζσ κηα άιιε επηκέξνπο παξαηήξεζε, πνιχ παξάμελε, πνπ έθαλε ν Αθαδεκατθφο
καο. Αο θαληαζηνχκε πσο ν ζείνο Αξρηηέθησλ δηέηαμε λα δεκηνπξγεζνχλ ζηνλ θφζκν ζθαίξεο ηηο
νπνίεο βιέπνπκε λα γπξίδνπλ δηαξθψο: έρνληαο νξίζεη ην θέληξν ηεο πεξηθνξάο ηνπο θαη έρνληαο
ηνπνζεηήζεη εθεί ηνλ αθίλεην Ήιην, ζα δεκηνπξγνχζε ηφηε θη απηέο ηηο ζθαίξεο ζε έλα ηφπν θαη ζα
ηνπο έδηλε θιίζεηο/ ηάζεηο γηα λα θαηέβνπλ πξνο ην θέληξν, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ε θάζε κία απ’ απηέο
ζα έθηαλε ζην βαζκφ ηαρχηεηαο πνπ ζα άξεζε ζην ζείν Πλεχκα λα ηεο δψζεη. Σφηε, ζα άξρηδαλ λα
πεξηζηξέθνληαη, ε θαζεκία ζηνλ θχθιν ηεο, δηαηεξψληαο ηελ ηαρχηεηα πνπ ζα είραλ απνθηήζεη. Αο
αλαδεηήζνπκε ην χςνο θαη ηελ απφζηαζε απφ ηνλ Ήιην ηνπ ηφπνπ φπνπ δεκηνπξγήζεθαλ αξρηθά νη
ζθαίξεο απηέο· αο αλαξσηεζνχκε επίζεο αλ είλαη δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζεθαλ φιεο ζε έλα θαη ηνλ ίδην
ηφπν. Γηα λα θάλνπκε απηή ηελ αλαδήηεζε πξέπεη λα δεηήζνπκε απφ ηνπο πην έκπεηξνπο αζηξνλφκνπο
λα καο ππνδείμνπλ ηνπο θχθινπο πνπ αθνινπζνχλ νη πιαλήηεο ζηελ πεξηθνξά ηνπο θαη ην ρξφλν
πεξηθνξάο ηνπ θαζελφο: απηά ηα δχν δεδνκέλα καο επηηξέπνπλ λα ππνινγίζνπκε ηε δηαθνξά
ηαρχηεηαο, γηα παξάδεηγκα, αλάκεζα ζηελ θίλεζε ηνπ Γία, ηαρχηεξνπ, θαη ηνπ Κξφλνπ. Αλ βξνχκε
(φπσο θαη ζπκβαίλεη) φηη ν Γίαο θηλείηαη πην γξήγνξα, πξέπεη, αλ έρνπλ μεθηλήζεη απφ ην ίδην χςνο, ν
Γίαο λα έρεη θαηέβεη ρακειφηεξα απφ ηνλ Κξφλν. Καη πξάγκαηη έηζη είλαη, ην μέξνπκε, επεηδή ε ηξνρηά

αλ επηζηέγαζκα, ν αιβηάηη παξνπζηάδεη
νπζηαζηηθά ην Θεφ σο Αξρηηέθηνλα λα
θαηαζθεπάδεη ηνλ θφζκν κε βάζε ηελ αξρηηεθηνληθή
πνπ ν ίδηνο ππνζηήξημε: ε κνλαδηθή θπζηθή,
παληνηηλή θίλεζε έηλαη ε νκαιή θπθιηθή. Απηή ηελ
απνθηνχλ ηα ζψκαηα θαζψο πέθηνπλ πξνο ην
θέληξν, ηε ζηηγκή πνπ ζα βξεζνχλ ζηνλ ηφπν φπνπ
ηα θαιεί ε θνζκηθή ηάμε.
Μπνξείηε λα θαληαζηείηε απφ ηελ πεξηγξαθή ηνπ
αιβηάηη ην Θεφ λα θαηαζθεπάδεη ηνλ θφζκν;
Αλ ηα θαηαθέξεηε, ηφηε ελδέρεηαη λα ππνςηαζζείηε
φηη κε βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ ππνζηεξίδεη φηη
κπνξεί λα θάλεη ν αιβηάηη, ζα κπνξνχζαηε λα
ππνινγίζεηε θαη ηελ απφζηαζε πνπ είρε ν Θεφο απφ
ηνλ Ήιην φηαλ θαηαζθεχαδε ην θφζκν!

ηνπ είλαη πην ρακειά απ’ απηήλ ηνπ Κξφλνπ.
Αο ζπλερίζνπκε, φκσο: γλσξίδνληαο ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηαρχηεηεο ηνπ Γία θαη ηνπ Κξφλνπ, ηελ
απφζηαζε αλάκεζα ζηηο ηξνρηέο ηνπο θαη ηε ζρέζε επηηάρπλζεο ηεο θπζηθήο θίλεζεο, κπνξνχκε λα
βξνχκε ζε πνην χςνο, ζε πνηα απφζηαζε απφ ην θέληξν ησλ πεξηθνξψλ ηνπο πξέπεη λα βξίζθεηαη ην

Αλ ε πεξηγξαθή ζάο πείζεη, θάληε κηα πξνζπάζεηα,
δάζθαινη θαη καζεηέο καδί, λα ζπιιέμεηε ηα
απαξαίηεηα δεδνκέλα (ηαρχηεηεο ησλ πιαλεηψλ ζηηο
ηξνρηέο ηνπο γχξσ απφ ηνλ Ήιην, απνζηάζεηο απφ
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ζεκείν εθθίλεζήο ηνπο. Φάρλνπκε ινηπφλ λα βξνχκε αλ ζηνλ Άξε, φηαλ θαηεβαίλεη απ’ απηφ ην ηνλ Ήιην θιπ) θαη λα ππνινγίζεηε πνχ «ζηεθφηαλ» ν
ζεκείν κέρξη εθεί πνπ είλαη ε ηξνρηά ηνπ, ην κέγεζνο ηεο ηξνρηάο θαη ε ηαρχηεηα ηεο θίλεζήο ηνπ Αξρηηέθηνλαο–Θεφο ηνπ αιβηάηη φηαλ θαηαζθεχαδε
ζπκθσλνχλ κε ην απνηέιεζκα ηνπ ππνινγηζκνχ. Κάλνπκε ην ίδην γηα ηε Γε, ηελ Αθξνδίηε θαη ηνλ ηνλ θφζκν.
Δξκή: ηα κεγέζε ησλ θχθισλ θαη νη ηαρχηεηεο ησλ θηλήζεσλ πξνζεγγίδνπλ εθπιεθηηθά ηα
απνηειέζκαηα.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Μνπ άξεζε πνιχ ε έθζεζε απηήο ηεο ηδέαο: αλ απηνί νη αθξηβείο ππνινγηζκνί, πνπ κνπ
είλαη πνιχ δχζθνιν λα ηνπο θαηαιάβσ, δελ ήηαλ φπσο ην θαληάδνκαη πνιχ κεγάινη θαη θνπξαζηηθνί,
ζα ζνπ δεηνχζα λα ηνπο έθαλεο.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Οη πξάμεηο είλαη πξαγκαηηθά πνιιέο θαη δχζθνιεο: άιισζηε δελ είκαη θαλ ζίγνπξνο φηη
κπνξψ λα ηηο θάλσ ηφζν γξήγνξα. Αο ηηο αθήζνπκε θαιχηεξα γηα κηα άιιε θνξά.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: ε παξαθαιψ, θάλε κηα ππνρψξεζε ζηε ιηγνζηή κνπ εμάζθεζε ζηα καζεκαηηθά. νπ Ζ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο θαίλεηαη λα κπέξδεςε ην
ην ιέσ πνιχ ειεχζεξα, νη ζπιινγηζκνί ζνπ, βαζηζκέλνη ζε ιίγν ή πεξηζζφηεξν κεγάιεο ζρέζεηο θαη ζε ηκπιίθην.
άιινπο φξνπο πνπ δελ θαηαιαβαίλσ φπσο ζα έπξεπε, δελ κε έθαλαλ λα πάςσ λα ακθηβάιισ ή, γηα λα πκκεξίδεζηε ηε δπζθνιία ηνπ; Γηαηί;
ην πσ θαιχηεξα, λα πηζηέςσ: ιέκε δειαδή, φηη αλ κηα βαξηά ζθαίξα απφ κνιχβη, πνπ δπγίδεη 100
ιίκπξεο, αλ ηελ αθήζνπκε λα πέζεη, ζα πεξάζεη απ’ φινπο ηνπο βαζκνχο βξαδχηεηαο, φζν κεγάινη θη
αλ είλαη; Σν βιέπνπκε πσο ηεο αξθνχλ ηέζζεξα ρηππήκαηα ηνπ ζθπγκνχ καο γηα λα δηαζρίζεη κηα
απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ εθαηφ πήρεηο. Απηφ αξθεί γηα λα κε εκπνδίζεη απφιπηα λα πηζηέςσ φηη
θάπνηα ζηηγκή ζα κπνξνχζε λα είλαη ζε ηέηνηα θαηάζηαζε βξαδχηεηαο ψζηε λα πεγαίλεη ηφζν αξγά
πνπ νχηε θαη ζε ρίιηα ρξφληα δελ ζα κπνξνχζε λα δηαζρίζεη κηα απφζηαζε κηζνχ δαρηχινπ. Αλ, φκσο,
είλαη πξάγκαηη έηζη, ζα ήζεια πνιχ λα κε πείζεηο γη’ απηφ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Ο αιβηάηη, επεηδή ν ίδηνο έρεη κηα βαζηά γλψζε ηεο επηζηήκεο, ζθέθηεηαη ζπρλά φηη νη Σε δπζθνιία ηνπ ηκπιίθην, ηε δπζθνιία λα
φξνη πνπ είλαη ζηνλ ίδην νηθείνη κπνξεί λα είλαη εμίζνπ νηθείνη θαη ζηνπο άιινπο. ηαλ καο κηιάεη, παξαθνινπζήζεη κηα κεηαβαιιφκελε/
μερλάεη κεξηθέο θνξέο φηη είλαη απαξαίηεην λα καο βνεζήζεη ζηελ αλεπάξθεηά καο θαη λα θάλεη επηηαρπλφκελε θίλεζε ζεκείν-ζεκείν θαη φρη σο
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ιηγφηεξν θξχθηνπο ζπιινγηζκνχο. Δγψ, πεηψληαο ζηα ρακειά, ζα πξνζπαζήζσ κε ηελ άδεηά ηνπ, λα ζχλνιν, αλαιακβάλεη λα δηαιχζεη ν αγθξέλην.
βάισ έλα ηέινο, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ζηε δπζπηζηία ηνπ ηκπιίθην, ρξεζηκνπνηψληαο έλα κέζνλ πνπ Οη πεξηγξαθέο ηνπ πείζνπλ ηειηθά ην ηκπιίθην.
κηιάεη ζηηο αηζζήζεηο. Γηα λα παξακείλνπκε ζηε ζθαίξα καο, ηνπ ππξνβνιηθνχ, ζα ζπκθσλήζεηο καδί Δζάο;
κνπ, ηκπιίθην, φηη γηα λα πεξάζνπκε απφ κηα θαηάζηαζε ζε κηα άιιε είλαη πην εχθνιν θαη πην άλεην
λα πεξάζνπκε ζε κηα πην θνληηλή θαηάζηαζε παξά ζε κηα πην καθξηλή;
Θα ζπκθσλνχζαηε κε ην ηκπιίθην φηη κηα εκπεηξθή
ΗΜΠΛΗΚΗΟ:Απηφ ην θαηαιαβαίλσ θαη ζπκθσλψ: δελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία, γηα παξάδεηγκα, φηη πεξηγξαθή (πεξηγξαθή κε παξαδείγκαηα) πείζεη
έλα ππξσκέλν ζίδεξν πνπ θξπψλεη πεξλάεη απφ ηνπο 10 βαζκνχο ζεξκνθξαζίαο ζηνπο 9 πξηλ πεξάζεη πεξηζζόηεξν από ηηο καζεκαηηθέο ιεπηνινγίεο;
απφ ηνπο 10 ζηνπο 6.
Ση ζα ιέγαηε ινηπφλ, λα «πεηάμνπκε» ηα καζεκαηηθά
πνπ καο βαζαλίδνπλ; Ή έρνπλ θάπνην ηζρπξφ
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Πνιχ θαιά. Πεο κνπ αθφκα: αλ εμαηηίαο ηνπ ππξνβνιηζκνχ απηή ε ζθαίξα ηνπ πιενλέθηεκα (ή πιενλεθηήκαηα) πνπ δελ έρνπλ νη
ππξνβνιηθνχ εθηνμεπηεί πξνο ηα πάλσ θάζεηα, δελ ζα επηβξαδχλεη θπζηθά ηελ θίλεζή ηεο κέρξη λα εκπεηξηθέο πεξηγξαθέο (θαη κάιινλ δελ ζα
θηάζεη ζην ςειφηεξν ζεκείν, εθεί πνπ ζα ζηακαηήζεη; ηαλ ε ηαρχηεηά ηεο κεηψλεηαη ή αλ ζέιεηο γιπηψζνπκε πνηέ απ’ απηά);
φηαλ ε βξαδχηεηά ηεο απμάλεηαη, δελ είλαη ινγηθφ λα ζθεθηεί θαλείο φηη είλαη πην εχθνιν λα πεξάζεη
απφ ηνπο 10 ζηνπο 11 βαζκνχο ηαρχηεηαο απ’ φηη ζηνπο 12; Απφ ηνπο 1000 ζηνπο 1001 παξά ζηνπο
1002; Με ιίγα ιφγηα απφ έλα νπνηνδήπνηε βαζκφ ζε έλα βαζκφ πιεζηέζηεξν παξά ζε έλα βαζκφ πην
απνκαθξπζκέλν;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Δίλαη πην ινγηθφ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Τπάξρεη φκσο βαζκφο βξαδχηεηαο πην απνκαθξπζκέλνο απφ κηα νπνηαδήπνηε θίλεζε
απφ ην βαζκφ ηεο θαηάζηαζεο ζηάζεο, κε άιια ιφγηα ηεο ειάρηζηεο βξαδχηεηαο; Πξηλ θηάζεη ζην
ζεκείν φπνπ ζα κείλεη αδξαλήο, ε ζθαίξα καο πεξλάεη ινηπφλ αλακθηζβήηεηα απφ φινπο ηνπο
βαζκνχο βξαδχηεηαο, φιν θαη κεγαιχηεξνπο, πεξλάεη επνκέλσο θη απφ ην βαζκφ κε ηνλ νπνίν δελ ζα
κπνξνχζε νχηε ζε ρίιηα ρξφληα λα δηαζρίζεη κηα απφζηαζε κήθνπο ελφο δαθηχινπ. Αλ πξάγκαηη είλαη
έηζη –θαη είλαη έηζη– δελ πξέπεη, αγαπεηέ ηκπιίθην, λα βξίζθεηο απίζαλν φηη, επηζηξέθνληαο πξνο ηα
θάησ, απηή ε ίδηα ζθαίξα πνπ μεθηλάεη απφ ηε ζηάζε πξέπεη, γηα λα μαλαβξεί ηελ ηαρχηεηά ηεο, λα
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μαλαπεξάζεη απφ φινπο ηνπο βαζκνχο βξαδχηεηαο απφ ηνπο νπνίνπο πέξαζε αλεβαίλνληαο. Γελ κπνξεί
λα παξαβιέςεη ηνπο κεγαιχηεξνπο βαζκνχο βξαδχηεηαο, ηνπο πην θνληηλνχο ζηελ θαηάζηαζε ζηάζεο,
γηα λα πεδήμεη ζε έλα πην απνκαθξπζκέλν βαζκφ βξαδχηεηαο.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Απηά ηα επηρεηξήκαηα κε πείζνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο καζεκαηηθέο ζαο ιεπηνινγίεο. Ο
αιβηάηη κπνξεί ηψξα λα ζπλερίζεη ην ζπιινγηζκφ ηνπ.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αο επαλέιζνπκε ινηπφλ ζηελ πξνεγνχκελε ζπδήηεζή καο θαη αο ηελ μαλαπηάζνπκε απ’
ην ζεκείν εθείλν φπνπ μεζηξαηίζακε ζηελ παξέθβαζε. Θέιακε, αλ ζπκάκαη θαιά, λα νξίζνπκε φηη ε
θίλεζε ζε επζεία γξακκή δελ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη ζε ηίπνηε ζηα θαιά ηαθηνπνηεκέλα κέξε ηνπ
θφζκνπ. πλερίζακε ιέγνληαο φηη δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηηο θπθιηθέο θηλήζεηο. Ζ θίλεζε πνπ θάλεη
έλα θηλεηφ γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ην θξαηάεη πάληα ζηνλ ίδην ηφπν θαη ε θίλεζε πνπ θάλεη πάλσ
ζηελ πεξηθέξεηα ελφο θχθινπ, γχξσ απφ ην ζηαζεξφ θαη νξηζκέλν θέληξν ηνπ, δελ εηζάγεη θακία
αηαμία νχηε ζ’ απηφ νχηε ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Πξψηνλ, πξάγκαηη, απηή ε θίλεζε είλαη πεπεξαζκέλε
θαη πεξηνξηζκέλε. Δπηπιένλ, δελ ππάξρεη πάλσ ζηελ πεξηθέξεηα θαλέλα ζεκείν πνπ είλαη πξψην ή
ηειεπηαίν ζεκείν ηεο πεξηθνξάο. πλερίδνληαο ην δξφκν ηεο ζηελ πεξηθέξεηα πνπ ηεο έρεη δνζεί, απηή
ε θίλεζε αθήλεη φιν ην ππφινηπν δηάζηεκα, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ απηήο ηεο
πεξηθέξεηαο, ειεχζεξν γηα άιιεο θηλήζεηο, ρσξίο λα ηνπο αληηπαξαζέηεη εκπφδηα θαη ρσξίο πνηέ λα
εηζάγεη αηαμία. Δπεηδή πξφθεηηαη γηα κία θίλεζε ζηελ νπνία ην θηλεηφ πάληα εγθαηαιείπεη ην ηέξκα
ηνπ θαη πάληα μαλαθηάλεη ζ’ απηφ, είλαη θαη’ αξρήλ ε κφλε θίλεζε πνπ κπνξεί λα είλαη νκνηφκνξθε:
πξαγκαηηθά, ε θίλεζε επηηαρχλεηαη φηαλ ην θηλεηφ πιεζηάδεη ην ηέξκα πξνο ην νπνίν θιίλεη/ ηείλεη θαη
επηβξαδχλεηαη φηαλ αληηζηέθεηαη ζην λα εγθαηαιείςεη απηφ ην ηέξκα θαη λα απνκαθξπλζεί απ’ απηφ.
ηελ θπθιηθή θίλεζε, πάιη, ην θηλεηφ εγθαηαιείπεη πάληα ην θπζηθφ ηνπ ηέξκα ελψ ηαπηφρξνλα

Ο αιβηάηη αλαθεθαιαηψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο
ζρεηηθήο κε ηηο θπζηθέο θηλήζεηο ζπδήηεζεο.
Ηζρπξίδεηαη φηη ε πεξηζηξνθηθή θίλεζε ελφο
ζψκαηνο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, ε αθηλεζία/
ζηάζε θαη ε νκαιή θπθιηθή θίλεζε είλαη θπζηθέο
θαηαζηάζεηο θίλεζεο πνπ κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κφλεο ηνπο θαη γηα πάληα
(δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο ή θάηη γηα λα ηηο ζπληεξεί).
Αληίζεηα, ηελ νκαιή επζχγξακκε θίλεζε θάπνηνο ή
θάηη ζα έπξεπε λα ηε ζπληεξεί (απφ κφλε ηεο δελ ζα
κπνξνχζε θαλ λα ππάξρεη κηαο θαη ηα ζψκαηα δελ
πάλε απφ κφλα ηνπο ζην άπεηξν, δειαδή ζε έλαλ
ηφπν πνπ δελ ππάξρεη). Οη επζχγξακκεο
επηηαρπλφκελεο θηλήζεηο ππάξρνπλ γηα λα
κεηαθέξνπλ ηα ζψκαηα ζε ηφπνπο αιιά θαη ζε
θαηαζηάζεηο θίλεζεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ ηάμε.

πεγαίλεη πάληα πξνο απηφ. Απνκάθξπλζε θαη ηάζε έρνπλ επνκέλσο πάληα ίζε δχλακε. Ζ ηαρχηεηα
πνπ πξνθχπηεη δελ είλαη νχηε επηβξαδπλφκελε νχηε επηηαρπλφκελε, κε άιια ιφγηα ε θίλεζε είλαη
νκαιή.
Αθνχ είλαη νκαιή θαη έρεη έλα ηέξκα, κπνξεί λα δηαησλίδεηαη, νη πεξηθνξέο επαλαιακβάλνληαη

ινη απηνί νη ηζρπξηζκνί ζεκειηψλνληαη πάλσ ζηελ
αξρή ηεο ηάμεο ηνπ θφζκνπ: νη θηλήζεηο πνπ
ππάξρνπλ απφ κφλεο ηνπο θαη γηα πάληα είλαη
ζχκθσλεο κε ηελ ηάμε ηνπ θφζκνπ. ζεο κπνξνχλ

38

Δπηκέιεηα θαη δηδαθηηθφο ζρνιηαζκφο: Βαζίιεο Σζειθέο

Μεηάθξαζε: Θενδψξα Νηφθα θαη Μαξγαξηηα Κνπιεηηαλνχ

ζηαζεξά, ελψ γηα κία γξακκή ρσξίο ηέξκα θαη γηα κία θίλεζε πνπ δηαξθψο επηηαρχλεηαη ή
επηβξαδχλεηαη δελ κπνξνχκε θπζηθά λα πνχκε θάηη ηέηνην. Λέσ «θπζηθά», γηαηί ε επζχγξακκε θίλεζε
πνπ επηβξαδχλεηαη είλαη βίαηε θίλεζε, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη αηψληα. ζν γηα ηελ επηηαρπλφκελε
θίλεζε, θηάλεη αλαγθαζηηθά ζην ηέξκα ηεο, αλ έρεη ηέξκα. Κη αλ δελ έρεη, δελ κπνξεί θαλ λα ππάξρεη
θίλεζε, γηαηί ε θχζε δελ θηλείηαη πξνο ηα θάπνπ φπνπ είλαη αδχλαηνλ λα θηάζεη. πκπεξαίλσ ινηπφλ
πσο κφλν ε θπθιηθή θίλεζε κπνξεί λα ηαηξηάδεη θπζηθά ζηα ζψκαηα ηεο θχζεο πνπ ζπλζέηνπλ ην
ζχκπαλ, φηαλ είλαη δηαηεηαγκέλα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν. Σν κφλν πνπ κπνξνχκε λα πνχκε γηα ηελ
επζχγξακκε θίλεζε είλαη φηη ε θχζε ηελ έδσζε ζηα ζψκαηα θαη ζηα κέξε ησλ ζσκάησλ πνπ
βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ ηνπο, ζε κία θαθή δηάηαμε, θη έρνπλ ηελ αλάγθε λα επαλέιζνπλ ζηε
θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε απφ ην ζπληνκφηεξν δξφκν. Μπνξνχκε, κνπ θαίλεηαη, πνιχ ινγηθά λα
ζπκπεξάλνπκε φηη γηα λα δηαηεξεζεί ε ηέιεηα ηάμε αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ θφζκνπ, πξέπεη λα πνχκε
φηη ηα θηλεηά κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν θπθιηθή θίλεζε: αλ ππάξρνπλ ζψκαηα πνπ δελ θηλνχληαη
θπθιηθά, αλαγθαζηηθά ζα είλαη αθίλεηα, γηαηί πέξα απφ ηελ αδξάλεηα/ αθηλεζία θαη ηελ θπθιηθή
θίλεζε, δελ ππάξρεη άιιε θίλεζε πνπ λα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ ηάμε. Καη εθπιήζζνκαη δσεξά πνπ
ν Αξηζηνηέιεο έθξηλε φηη ε γήηλε ζθαίξα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ φπνπ παξακέλεη
αθίλεηε, ρσξίο λα πξνζζέζεη φηη κεξηθά θπζηθά ζψκαηα είλαη απφ ηε θχζε ηνπο θηλεηά θαη άιια
αθίλεηα, ηδηαίηεξα κηαο θαη ν ίδηνο φξηζε ηε θχζε σο αξρή ηεο θίλεζεο θαη ηεο αθηλεζίαο.

λα ππάξρνπλ γηα πεξηνξηζκέλν δηάζηεκα
θαηαιήγνπλ λα εμππεξεηνχλ πάιη ηελ ηάμε ηνπ
θφζκνπ.
Αιιά πψο ελλνεί απηή ηελ ηάμε ν αιβηάηη;
Μήπσο κπνξείηε λα ηελ πεξηγξάςεηε κε βάζε ηα
ιεγφκελά ηνπ;

ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Ο Αξηζηνηέιεο δελ ζα επηβεβαίσλε ην ζπιινγηζκφ ηνπ πεξηζζφηεξν απ’ φζν ήηαλ
ηαηξηαζηφ, παξά ηε κεγάιε ηνπ επθπΐα. ην θηινζνθηθφ ηνπ ζηνραζκφ ππνζηήξηδε φηη νη εκπεηξίεο ησλ
αηζζήζεσλ πξέπεη λα πξνηηκψληαη απφ θάζε επηρείξεκα θαηαζθεπαζκέλν απφ ηελ αλζξψπηλε δηάλνηα.
Έιεγε φηη απηνί πνπ ηζρπξίδνληαη ηα αληίζεηα απ’ απηά πνπ ηνπο δείρλεη κία αίζζεζε, ζα έπξεπε λα
ηηκσξνχληαη ράλνληάο ηελ. Σψξα, πνηνο είλαη ηφζν ηπθιφο γηα λα κε βιέπεη φηη ηα γήηλα θαη ηα

ηνπο παξαγσγηθνχο θαηά βάζε ζπιινγηζκνχο ηνπ
αιβηάηη (φπνπ απφ ηελ αξρή ηεο ηάμεο ζπλάγνληαη
ηα επηκέξνπο ησλ θηλήζεσλ), ν ηκπιίθην
αληηπαξαηίζεηαη επαγσγηθά: απφ επηκέξνπο
παξαηεξήζεηο ζπλάγεη ηελ αξρή ησλ θηλήζεσλ.

πδάηηλα κέξε, ζαλ βαξηά πξάγκαηα, θηλνχληαη θπζηθά πξνο ηα θάησ – δειαδή πξνο ην θέληξν ηνπ
ζχκπαληνο, πνπ απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ππνδεηθλχεηαη σο ην ηέινο θαη ην ηέξκα ηεο θαηεπζείαλ θίλεζεο
deorsum (πξνο ηα θάησ); Πνηνο δελ βιέπεη πάιη φηη ε θσηηά θαη ν αέξαο θηλνχληαη θαηεπζείαλ πξνο ηα
πάλσ, πξνο ην θνίιν κέξνο ηεο ζθαίξαο ηεο ειήλεο, ζαλ απηφ λα είλαη ην θπζηθφ ηέινο ηεο θίλεζεο

ηεξίδεη κάιηζηα ηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζή ηνπ σο
αλψηεξε ηεο παξαγσγηθήο: νη εκπεηξίεο ησλ
αηζζήζεσλ πξέπεη λα πξνηηκώληαη από θάζε
επηρείξεκα θαηαζθεπαζκέλν από ηελ αλζξώπηλε
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Ο Ατλζηάηλ, αξθεηνχο αηψλεο αξγφηεξα, αλέηξεςε
ηηο αληηιήςεηο καο γηα ζεκειηψδεηο έλλνηεο (φπσο ν
ρψξνο θαη ν ρξφλνο) θαη φρη κφλν, πξνζπαζψληαο λα
ζηεξίμεη κηα θάζε άιιν παξά ζρεηηθηζηηθή αξρή: νη
λφκνη/ θαλνληθφηεηεο ηεο θχζεο πξέπεη λα ηζρχνπλ
αλαιινίσηνη γηα φινπο, παληνχ θαη γηα πάληα.
Γνθηκάζηε λα ζπγθξίλεηε, επί ηεο αξρήο, ην
εγρείξεκα ηνπ Γαιηιαίνπ κε απηφ ηνπ Ατλζηάηλ.
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sursum (πξνο ηα πάλσ); Κη αθνχ απηφ είλαη ηφζν θαλεξφ θαη είλαη βέβαην φηη eadem est ratio totius et
partium (ην ίδην πξάγκα ηζρχεη θαη γηα ην φιν θαη γηα ηα κέξε), γηαηί λα κελ παξαδερφκαζηε πσο είλαη
αιεζηλή θαη πξνθαλήο ε πξφηαζε φηη ε θπζηθή θίλεζε ηεο γεο είλαη κία επζεία θίλεζε ad medium
(πξνο ην θέληξν) θαη φηη ε θίλεζε ηεο θσηηάο είλαη ε επζεία θίλεζε a medio (απφ ην θέληξν);

δηάλνηα!
πκθσλείηε καδί ηνπ; Δίλαη ή φρη αθνπιηζηηθά γηα
ζαο ηα επηρεηξήκαηα πνπ εηζάγνληαη κε ηελ
πξφηαζε: Πνηνο δελ βιέπεη όηη...;

ΑΛΒΗΑΣΗ. Σν πεξηζζφηεξν πνπ κπνξεί λα παξαδερηεί θαλείο κε βάζε απηφ ζνπ ην επηρείξεκα είλαη
φηη φπσο αθξηβψο κέξε ηεο Γεο αλ απνζπαζηνχλ απφ ην ζχλνιν (δειαδή απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία
ζπλήζσο ζηέθνληαη) θαη, κε ιίγα ιφγηα, βξεζνχλ ζε κηα θαθή θαη άηαθηε δηεπζέηεζε, ζα επηζηξέςνπλ
ζηε ζέζε ηνπο θπζηθά θαη απζφξκεηα κε κηα επζεία θίλεζε, κε ηνλ ίδην ηξφπν πξέπεη λα
ζπκπεξάλνπκε (αλ δερηνχκε φηη eadem sit ratio totius et partium) φηη αλ ε γήηλε ζθαίξα
κεηαθηλνχληαλ δηα ηεο βίαο απφ ηε ζέζε πνπ ηεο έρεη νξίζεη ε θχζε, ζα επέζηξεθε ζ’ απηήλ κε κηα
επζεία γξακκή. Απηφ, φπσο είπα, είλαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα δερηεί θαλείο κε βάζε φζα ιεο, κε φιν
ην ζεβαζκφ γηα ηα αηζζήκαηά ζνπ. πνηνο ζέιεη λα μαλαδεί κε απζηεξφηεηα απηά ηα πξάγκαηα ζα
απνξξίςεη απαξρήο ηελ ηδέα φηη ηα κέξε ηεο Γεο, φηαλ επηζηξέθνπλ ζην ζχλνιν, θηλνχληαη ζε επζεία
γξακκή θαη φρη ζε θπθιηθή ή κηθηή γξακκή. ίγνπξα ζα δπζθνιεπηείο πνιχ λα απνδείμεηο ην αληίζεην,
φπσο ζα δεηο θαζαξά απφ ηηο απαληήζεηο πνπ αληηπαξαηίζεληαη ζηνπο ζπιινγηζκνχο θαη ηα επηκέξνπο
πεηξάκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ Πηνιεκαίν θαη ηνλ Αξηζηνηέιε.
Γεχηεξνλ, αο ππνζέζνπκε φηη ζνπ ιέλε πσο ηα κέξε ηεο Γεο θηλνχληαη φρη επεηδή ηείλνπλ πξνο ην
θέληξν ηνπ ζχκπαληνο, αιιά γηα λα ελσζνχλ κε ηελ ππφινηπε Γε, ην ζχλνιφ ηνπο, (θαη ζπλεπψο έρνπλ
κηα θπζηθή ηάζε πξνο ην θέληξν ηεο γήηλεο ζθαίξαο θαη κε ηελ ηάζε ηνπο απηή ζπκβάιινπλ ζην
ζρεκαηηζκφ θαη ηε δηαηήξεζή ηεο). Σφηε πνην άιιν «ζχλνιν» θαη πνην άιιν «θέληξν» ζα έβξηζθεο
ζην ζχκπαλ, έηζη ψζηε νιφθιεξε ε γήηλε ζθαίξα λα ηείλεη πξνο ηα θεη αλ είρε κεηαθηλεζεί απφ ηε
ζέζε ηεο, θαη ψζηε ε ινγηθή εμήγεζε γηα ην φιν λα είλαη ίδηα κε απηή γηα ηα κέξε ηνπ;

Ο αιβηάηη ζηεξίδεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ πάιη
παξαγσγηθά: ρξεζηκνπνηεί ηε γεληθή αξρή πνπ
παξαδέρηεθε ν ηκπιίθην, δειαδή πσο φ,ηη ηζρχεη
γηα ηα κέξε ηζρχεη θαη γηα ην φιν, γηα λα ππνδείμεη
πσο αλ ηα κέξε ηεο Γεο θηλνχληαη φπσο πεξηγξάθεη
ν ηκπιίθην ηφηε απιψο θαη ε Γε (ην φιν) ζα
αθνινπζνχζε ηέηνηαο κνξθήο θίλεζε αλ θάηη ηελ
έδησρλε απφ ηε θπζηθή ηεο ζέζε. Έλα γεγνλφο πνπ
κάιινλ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηνπο
ζπιινγηζκνχο ηνπ ηκπιίθην.
αο θαίλεηαη κεζνδνινγηθά ζεκηηή απηή ε κνξθή
αληηπαξάζεζεο;
Δίλαη επαξθέο ζηελ επηζηεκνληθή πξαθηηθή λα
επηρεηξεκαηνινγνχκε κφλν κε «νξζά» παξαγσγηθά
ή κφλν κε επαγσγηθά επηρεηξήκαηα; Ή πξέπεη λα
θαιχπηνπκε ηαπηφρξνλα θαη ηηο δχν απηέο κνξθέο
ηνπ ζπιινγηζκνχ;
Φάμηε ζηα ζρνιηθά (ή θαη ζηα παλεπηζηεκηαθά)

Πξέπεη λα πξνζζέζσ φηη νχηε ν Αξηζηνηέιεο νχηε εζχ κπνξέζαηε πνηέ λα απνδείμεηε φηη ε Γε είλαη
de facto (εθ ησλ πξαγκάησλ) ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο. Αλ πξέπεη λα απνδνζεί θάπνην θέληξν ζην
ζχκπαλ, ζα βιέπακε θαιχηεξα ηνλ Ήιην ζ’ απηή ηε ζέζε, φπσο ζχληνκα ζα θαηαιάβεηο.
Σψξα, αθνχ φια ηα κέξε ηεο Γεο ζπλεξγάδνληαη ακνηβαία γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην φιν ηεο, πξάγκα

εγρεηξίδηα ησλ ΦΔ λα βξείηε πψο πξνβάιινληαη νη
επηζηεκνληθνί ηζρπξηζκνί, γηα θάζε δήηεκα: κφλν
παξαγσγηθά; Μφλν επαγσγηθά; Καη ηα δχν;
πλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο ή αλεμάξηεηα;
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απφ ην νπνίν ζπλάγεηαη φηη έρνπλ ίζεο ηάζεηο λα ζπγθεληξσζνχλ γηα λα ελσζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν
δπλαηφ ηξφπν θαη λα πξνζαξκνζηνχλ παίξλνληαο ζθαηξηθφ ζρήκα, γηαηί δελ πξέπεη λα πηζηέςνπκε φηη
θαη ν Ήιηνο, ε ειήλε θαη άιια ζψκαηα ηνπ θφζκνπ είλαη επίζεο ζηξνγγπιά ζην ζρήκα απιψο θαη
κφλν απφ έλα αληίζηνηρν έλζηηθην θαη θπζηθή ηάζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο κεξψλ; Αλ νπνηαδήπνηε
ζηηγκή έλα απ’ απηά ηα κέξε απνρσξηδφηαλ κε ηε βία απφ ην ζχλνιν, δελ είλαη ινγηθφ λα πηζηέςνπκε
φηη ζα επέζηξεθε ζ’ απηφ απζφξκεηα θαη εμαηηίαο ηεο θπζηθήο ηνπ ηάζεο; Καη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν δελ
ζα έπξεπε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επζχγξακκε θίλεζε είλαη ε αξκφδνπζα γηα φια ηα
ζψκαηα ηνπ θφζκνπ;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία φηη αλ ζέιεη θαλείο λα αξλεζεί φρη κφλν ηηο αξρέο ησλ
επηζηεκψλ αιιά θαη ηελ απηή εκπεηξία θαη ηηο ίδηεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ, δελ κπνξεί πνηέ λα πεηζηεί νχηε
λα απαιιαγεί απφ ηηο πξνθαηαζθεπαζκέλεο πεπνηζήζεηο ηνπ. Δπνκέλσο ζα θξαηήζσ ηελ εξεκία κνπ
αθνχ contra negantes principia non est disputandum (δελ κπνξεί λα δηαθσλεί θαλείο κε εθείλνπο πνπ
αξλνχληαη ηηο αξρέο) θαη φρη επεηδή πείζηεθα απφ ηνπο ζπιινγηζκνχο ζνπ.
ε ζρέζε κε ηα φζα κφιηο είπεο, κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζνπ αθφκα θαη γηα ην αλ ε θίλεζε ησλ βαξηψλ
πξαγκάησλ είλαη επζεία ή φρη, πψο κπνξείο λα αξλεζείο ινγηθά φηη ηα πξάγκαηα ηεο Γεο –δειαδή, ηα
βαξηά ζψκαηα– θαηεβαίλνπλ θαηεπζείαλ πξνο ην θέληξν; Αλ αθήζεηο έλα βξάρν λα πέζεη απφ έλα
πνιχ ςειφ πχξγν πνπ νη ηνίρνη ηνπ είλαη θάζεηνη θαη ζηαζκηζκέλνη, ζα πέζεη μπζηά απφ ηνλ πχξγν
πξνο ηε Γε θαη ζα πξνζθξνχζεη ζην ίδην ζεκείν πνπ ζα έπεθηε ην βαξίδη ηνπ λήκαηνο ηεο ζηάζκεο, αλ
ην άθελεο δεκέλν ζε ζθνηλί λα πέζεη απφ ην ίδην αθξηβψο ζεκείν απ’ φπνπ έξημεο ην βξάρν. Γελ είλαη
απηφ έλα νινθάλεξν επηρείξεκα φηη κηα ηέηνηα θίλεζε είλαη επζεία θαη θαηεπζχλεηαη πξνο ην θέληξν;
Έλα δεχηεξν εξψηεκα πνπ ζέηεηο είλαη θαηά πφζνλ ηα γήηλα πξάγκαηα θηλνχληαη κε θαηεχζπλζε ην
θέληξν ηνπ ζχκπαληνο, φπσο βεβαηψλεη ν Αξηζηνηέιεο. αλ λα κελ ην είρε απνδείμεη απηφ νξηζηηθά κε

Ο ηκπιίθην, πξηλ εθθξάζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ,
δηαηππψλεη κηα κεζνδνινγηθή, ζηελ νπζία ηεο, αξρή,
πνπ ζα κπνξνχζε λα γξαθηεί θαη σο: δελ κπνξείο λα
ζπδεηάο απνηειεζκαηηθά κε θάπνηνλ κε ηνλ νπνίν
δελ ζπκθσλείο, εθ ησλ πξνηέξσλ, ζηηο ίδηεο αξρέο.
πκθσλείηε ή δηαθσλείηε;
πκθσλείηε, γηα παξάδεηγκα, φηη νχηε λα
δηαθσλήζεηε εηιηθξηλά δελ κπνξείηε κε θάπνηνλ κε
ηνλ νπνίν δελ έρεηε μεθαζαξίζεη εμ αξρήο ζε ηη
ζπκθσλείηε;
Ή ζπκθσλείηε φηη κηα ζπδήηεζε πνπ δελ έρεη
μεθαζαξίζεη απφ ηελ αξρή κηα ειάρηζηε θνηλή βάζε
ζπκθσλίαο γίλεηαη είηε γηα λα πεξλάεη ε ψξα, είηε
γηα λα παξαπιαλά;

ηε ζεσξία ησλ αληίζεησλ θηλήζεσλ, πνπ απνδεηθλχεηαη σο εμήο: Ζ θίλεζε ησλ βαξηψλ ζσκάησλ είλαη Καη αλ ε ζπδήηεζε αθνξά ηηο αξρέο (φπσο ζπρλά
αληίζεηε απ’ απηή ησλ ειαθξψλ. Αιιά ε θίλεζε ησλ ειαθξψλ ζσκάησλ, βιέπνπκε φηη είλαη ζπκβαίλεη ζην Δηάινγν), ηη θάλνπκε;
θαηεπζείαλ πξνο ηα πάλσ, δειαδή πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζχκπαληνο. Δπνκέλσο ε θίλεζε ησλ
βαξηψλ ζσκάησλ είλαη επζεία πξνο ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο θαη ζπκβαίλεη per accidens
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(ζπκπησκαηηθά) λα είλαη επζεία πξνο ην θέληξν ηεο γεο, επεηδή απηφ ζπκπίπηεη κε ην θέληξν ηνπ
ζχκπαληνο θαη είλαη ην ίδην πξάγκα.
Έπεηηα, είλαη κάηαην λα αλαξσηηέηαη θαλείο, φπσο θάλεηο εζχ, ηη ζα έθαλε έλα κέξνο ηεο ζθαίξαο ηνπ
Ήιηνπ ή ηεο ειήλεο αλ απνρσξηδφηαλ απφ ην ζχλνιφ ηνπ, επεηδή απηφ πνπ ξσηάο ζα ήηαλ ε ζπλέπεηα
ελφο πξάγκαηνο πνπ είλαη αδχλαην λα ζπκβεί. Γηαηί, φπσο απνδεηθλχεη ν Αξηζηνηέιεο, ηα νπξάληα
ζψκαηα είλαη ακεηάβιεηα, αδηαπέξαζηα θαη άζξαπζηα. Δπνκέλσο δελ κπνξεί λα ππάξμεη κηα ηέηνηα
πεξίπησζε. Καη αθφκα θη αλ κπνξνχζε, θαη ην απνρσξηζκέλν κέξνο φλησο επέζηξεθε ζην ζχλνιφ ηνπ,
δελ ζα επέζηξεθε επεηδή ζα ήηαλ βαξχ ή ειαθξχ, γηαηί ν Αξηζηνηέιεο απνδεηθλχεη επίζεο φηη ηα
νπξάληα ζψκαηα δελ είλαη νχηε βαξηά νχηε ειαθξηά.
ΑΛΒΗΑΣΗ. πσο είπα πξνεγνπκέλσο, ζα κάζεηο πφζν εχινγν είλαη γηα κέλα λα ακθηβάισ αλ ηα
βαξηά ζψκαηα θηλνχληαη ζε επζεία θαη θάζεηε γξακκή, φηαλ εμεηάζσ ην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα.
ζν γηα ην δεχηεξν ζεκείν, εθπιήζζνκαη πνπ ρξεηάδεηαη λα ζνπ απνθαιχςσ ηε ζνθηζηεία ηνπ
Αξηζηνηέιε, θη αο είλαη ηφζν θαλεξή, θαη αλαξσηηέκαη γηαηί δελ αληηιακβάλεζαη φηη ν Αξηζηνηέιεο
ζεσξεί δεδνκέλν απηφ πνπ είλαη έλα εξψηεκα. Γηαηί πξέπεη λα δεηο…

Δδψ ν αιβηάηη «ρνληξαίλεη ην παηρλίδη»· πξνζάπηεη
ζηνλ Αξηζηνηέιε ηε κνκθή ηεο ζνθηζηείαο! Καη
αζθαιψο πξνθαιεί ηελ νξγηζκέλε αληίδξαζε ηνπ
ηκπιίθην...

ΗΜΠΛΗΚΗΟ. ε παξαθαιψ, αιβηάηη, κίια κε κεγαιχηεξν ζεβαζκφ γηα ηνλ Αξηζηνηέιε. Απηφο
ππήξμε ν πξψηνο, ν κφλνο θαη ν ζαπκαζηφο εξεπλεηήο ησλ ζπιινγηζηηθψλ κνξθψλ, ησλ απνδείμεσλ,
ησλ αλαηξέζεσλ, ηνπ ηξφπνπ αλαγλψξηζεο ησλ ζνθηζηεηψλ θαη ησλ ςεπδψλ ζεσξηψλ –κε ιίγα ιφγηα
θάζε ινγηθήο– θαη πψο κπνξείο λα πείζεηο ηνλ νπνηνλδήπνηε φηη ζα κπνξνχζε απηφο ν ίδηνο λα
ανξηζηνινγεί ηφζν ζνβαξά, παίξλνληαο σο δεδνκέλν θάηη πνπ είλαη ππφ εξψηεζε; Κχξηνη, ζα ήηαλ
θαιχηεξν λα ηνλ θαηαλνήζνπκε πξψηα ηέιεηα θαη κεηά λα δνχκε αλ ζέινπκε λα ηνλ ακθηζβεηήζνπκε.
ΑΛΒΗΑΣΗ. ηκπιίθην, θάλνπκε κηα θηιηθή ζπδήηεζε αλάκεζά καο γηα λα δηεξεπλήζνπκε νξηζκέλεο
αιήζεηεο. Πνηέ δελ ζα κνπ θαθνθαλεί αλ κνπ επηζεκάλεηο ηα ιάζε κνπ. Αλ δελ παξαθνινπζψ ηε
ζθέςε ηνπ Αξηζηνηέιε, κπνξείο λα κε ςέμεηο ειεχζεξα θη εγψ ζα ην δερηψ θαινπξναίξεηα. Άθεζέ κε
φκσο λα ζνπ εθζέζσ ηηο ακθηβνιίεο κνπ θαη λα απαληήζσ θάηη ζηηο ηειεπηαίεο ζνπ παξαηεξήζεηο. Ζ
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ινγηθή, φπσο ζπλήζσο γίλεηαη αληηιεπηή, είλαη έλα φξγαλν κε ην νπνίν θηινζνθνχκε. Αιιά φπσο
είλαη πνιχ πηζαλφ ν μπινπξγφο λα θηηάρλεη εμαηξεηηθά κνπζηθά φξγαλα θη φκσο λα κελ μέξεη λα ηα
παίδεη, έηζη κπνξεί θάπνηνο λα είλαη κεγάινο δεκηνπξγφο ινγηθήο θαη φκσο λα είλαη άπεηξνο ζην
ρεηξηζκφ ηεο. Έηζη, έρνπκε πνιινχο αλζξψπνπο πνπ ζεσξεηηθά θαηαιαβαίλνπλ φιε ηελ ηέρλε ηεο
πνίεζεο θη φκσο είλαη αλίθαλνη λα ζπλζέζνπλ απιά ηεηξάζηηρα· άιινη απνιακβάλνπλ φινπο ηνπο
θαλφλεο ηερληθήο ηνπ Νηα Βίληζη θη φκσο δελ μέξνπλ νχηε πψο λα βάςνπλ έλα ζθακλί. Σν παίμηκν
ελφο νξγάλνπ δελ δηδάζθεηαη απ’ απηνχο πνπ θαηαζθεπάδνπλ φξγαλα, αιιά απ’ απηνχο πνπ μέξνπλ λα
παίδνπλ· ε πνίεζε καζαίλεηαη κε ηε ζπλερή αλάγλσζε ησλ πνηεηψλ· ε δσγξαθηθή απνθηάηαη αλ
δσγξαθίδεηο θαη ζρεδηάδεηο δηαξθψο· ε ηέρλε ηεο απφδεημεο κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ γεκάησλ
απνδείμεηο –θη απηά είλαη απνθιεηζηηθά ηα καζεκαηηθά έξγα θη φρη ηα ινγηθά.
Σψξα, επηζηξέθνληαο ζην ζέκα καο, ιέσ φηη φιν θη φιν απηφ πνπ βιέπεη ν Αξηζηνηέιεο ζηελ θίλεζε
ησλ ειαθξψλ πξαγκάησλ είλαη πσο ε θσηηά θεχγεη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο γήηλεο ζθαίξαο θαη
θαηεπζχλεηαη θαηεπζείαλ πέξα απ’ απηήλ, αλεβαίλνληαο πξνο ηα πάλσ· απηφ πξάγκαηη ζεκαίλεη φηη
θηλείηαη πξνο κία πεξηθέξεηα κεγαιχηεξε απ’ απηήλ ηεο Γεο. Ο Αξηζηνηέιεο ιέεη φηη θηλείηαη πξνο ην
δξφκν ηεο ειήλεο. Αιιά δελ κπνξεί λα επηβεβαηψζεη φηη απηή είλαη ε πεξηθέξεηα ηνπ ζχκπαληνο ή
φηη είλαη νκφθεληξε κ’ απηφ, έηζη ψζηε ε θίλεζε πξνο απηήλ λα είλαη κηα θίλεζε πξνο ηελ πεξηθέξεηα
ηνπ ζχκπαληνο. Γηα λα ην απνδείμεη, πξέπεη λα ππνζηεξίμεη φηη ην θέληξν ηεο Γεο, απφ ηελ νπνία
βιέπνπκε λα αλαρσξνχλ απηά ηα αλεξρφκελα ειαθξά ζψκαηα, είλαη ην ίδην κε ην θέληξν ηνπ
ζχκπαληνο. Απηφ φκσο είλαη ζαλ λα ιέκε φηη ε γήηλε ζθαίξα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην θέληξν ηνπ
ζχκπαληνο· αιιά απηφ αθξηβψο είλαη ην εξψηεκά καο πνπ είρε ηελ πξφζεζε λα απνδείμεη ν
Αξηζηνηέιεο. Λεο φηη απηφ δελ είλαη κηα νινθάλεξε ζνθηζηεία;

εκπεηξηθά παξαδείγκαηα γηα λα θαηαιήμεη, ζηελ
νπζία, ζε έλα δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηε θηινζνθία
θαη ηα καζεκαηηθά: ηελ ηέρλε ηεο απόδεημεο ηε
καζαίλεηο κε ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ γεκάησλ
απνδείμεηο –θη απηά είλαη απνθιεηζηηθά ηα
καζεκαηηθά έξγα θη όρη ηα ινγηθά.
πκθσλείηε κε ηνλ ηζρπξηζκφ απηφ;
Ση ζεκαίλεη ν ηζρπξηζκφο απηφο γηα ηε ζχγθξηζε ηεο
απνδεηθηηθήο ηζρχνο ησλ παξαγσγηθψλ
ζπιινγηζκψλ κε απηή ησλ εκπεηξηθψλ-επαγσγηθψλ;

ΑΓΚΡΔΝΣΟ. Απηφ ην επηρείξεκα ηνπ Αξηζηνηέιε θάλεθε θαη ζε κέλα ιεηςφ θαη κε απνδεηθηηθφ

ηε ζπλέρεηα θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αγθξέλην ν
αιβηάηη δείρλεη κάιινλ ηθαλνπνηεηηθά φηη νη
ηζρπξηζκνί ηνπ ηκπιίθην (πνπ απνδίδνληαη απφ ηνλ
ίδην θαη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ ζηνλ Αξηζηνηέιε)
ππνπίπηνπλ ζην «ακάξηεκα» ηεο απην-αλαθνξάο ή
ηεο ηαπηνινγίαο (ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ζε κηα
πην θηιηθή ζηελ θαζεκεξηλφηεηα «δηάιεθην»): ε
πξνο απφδεημε πξφηαζε ζα πξέπεη λα ηζρχεη εμ
ππνζέζεσο γηα λα ηζρχνπλ βαζηθέο πξνηάζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ απφδεημε.
Παξαθνινπζψληαο ηνπο ζρεηηθνχο ηζρπξηζκνχο ηνπ

θαη απφ κηα άιιε άπνςε, αθφκα θη αλ δερηεί θαλείο φηη ε πεξηθέξεηα πξνο ηελ νπνία θηλείηαη ε θσηηά
ζε επζείεο γξακκέο είλαη απηή πνπ πεξηβάιιεη ην ζχκπαλ. Γηαηί μεθηλψληαο φρη κφλν απφ ην θέληξν,
αιιά θαη απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ζε έλα θχθιν, θάζε ζψκα πνπ θηλείηαη ζε επζεία γξακκή πξνο
νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ζα ηείλεη αλακθίβνια πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαη, αλ ζπλερίζεη ηελ θίλεζή

αιβηάηη θαη ηνπ αγθξέλην λα θαηαζθεπάζεηε έλα
γξάθεκα (έλα «λνεηηθφ ράξηε», ίζσο) πνπ λα
απνθαιχπηεη θαηά θάπνην ηξφπν θαη «νπηηθά» ηελ
θαηεγνξία ηεο απηναλαθνξάο.
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ηνπ, ζα θηάζεη εθεί. Έηζη, κπνξνχκε λα πνχκε αιεζηλά φηη έλα ηέηνην ζψκα θηλείηαη πξνο ηελ
πεξηθέξεηα, αιιά δελ ζα είλαη πάληα αιήζεηα φηη νηηδήπνηε θηλείηαη ζηελ ίδηα γξακκή αιιά ζηελ
αληίζεηε θαηεχζπλζε ζα πάεη πξνο ην θέληξν. Απηφ ζα ηζρχεη κφλν αλ ην ζεκείν πνπ ζα πάξνπκε ζα
είλαη ην ίδην ην θέληξν, ή αλ ε θίλεζε ζα γίλεηαη θαηά κήθνο απηήο ηεο ίδηαο γξακκήο πνπ παξάγεηαη
απφ ην δεδνκέλν ζεκείν θαη πεξλάεη απφ ην θέληξν. Έηζη, αλ πνχκε: «Ζ θσηηά θηλείηαη ζε κηα επζεία
γξακκή πνπ πεγαίλεη πξνο ηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζχκπαληνο· επνκέλσο θνκκάηηα Γεο, πνπ θηλνχληαη κε
αληίζεηε θνξά πάλσ ζηηο ίδηεο επζείεο πεγαίλνπλ πξνο ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο», απηφ ηζρχεη κφλν αλ
ζεσξήζνπκε δεδνκέλν φηη νη γξακκέο ηεο θσηηάο, φηαλ παξάγνληαη, πεξλνχλ απφ ην θέληξν ηνπ
ζχκπαληνο.
Καη αλ θαη μέξνπκε κε βεβαηφηεηα φηη πεξλνχλ απφ ην θέληξν ηεο γήηλεο ζθαίξαο (αθνχ είλαη θάζεηεο
πξνο ηελ επηθάλεηά ηεο θαη φρη πιάγηεο) γηα λα θαηαιήμνπκε ζε νπνηνδήπνηε ζπκπέξαζκα πξέπεη λα
ππνζέζνπκε φηη ην θέληξν ηεο γεο είλαη ην ίδην κε ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο, ή αιιηψο, φηη ηα θνκκάηηα
ηεο θσηηάο θαη ηεο Γεο αλεβαίλνπλ ή θαηεβαίλνπλ αθνινπζψληαο κφλν κηα ζπγθεθξηκέλε γξακκή, ε
νπνία πεξλάεη απφ ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο. Σψξα, απηφ είλαη ιάζνο θαη αληίζεην κε θάζε εκπεηξία,
πνπ καο δείρλεη φηη ηα κφξηα ηεο θσηηάο αλεβαίλνπλ πάληα ζε γξακκέο θάζεηεο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο
γήηλεο ζθαίξαο θαη φρη κφλν ζε κία γξακκή αιιά ζε άπεηξα πνιιέο γξακκέο πνπ εθηείλνληαη απφ ην
θέληξν ηεο Γεο πξνο θάζε κέξνο ηνπ ζχκπαληνο.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Με πνιχ έμππλν ηξφπν νδήγεζεο ηνλ Αξηζηνηέιε ζηελ ίδηα δπζθνιία, αγθξέλην,
δείρλνληαο ην νινθάλεξν ιάζνο θαη πξνζζέηνληάο ηνπ έλα αθφκα δηθνξνχκελν. Παξαηεξνχκε φηη ε
Γε είλαη ζθαηξηθή θαη επνκέλσο είκαζηε βέβαηνη φηη έρεη έλα θέληξν, πξνο ην νπνίν βιέπνπκε λα
θηλνχληαη φια ηεο ηα κέξε. Δμαλαγθαδφκαζηε λα κηιάκε κ’ απηφ ηνλ ηξφπν, αθνχ φιεο ηνπο νη
θηλήζεηο είλαη θάζεηεο πξνο ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη θαηαιαβαίλνπκε φηη θαζψο θηλνχληαη πξνο ην

Κιείλνληαο απηφ ην κέξνο ηεο ζπδήηεζεο θαη
θαιιηεξγψληαο ην έδαθνο γηα ην επφκελν, ν
αιβηάηη δηαηππψλεη κηα κάιινλ αθξαία
ακθηζβήηεζε: δελ μέξνπκε αλ ην θέληξν ηνπ
ζύκπαληνο ππάξρεη θαλ! Αθόκα θη αλ ππάξρεη, δελ

θέληξν ηεο Γεο, θηλνχληαη πξνο ην φινλ ηνπο, πξνο ηελ νηθνπκεληθή ηνπο κεηέξα.
Σψξα, αο καο δνζεί ε ράξε λα εγθαηαιείςνπκε ην επηρείξεκα φηη ην θπζηθφ ηνπο έλζηηθην είλαη λα
πεγαίλνπλ φρη πξνο ην θέληξν ηεο Γεο, αιιά πξνο ην θέληξν ηνπ ζχκπαληνο· γηαηί δελ μέξνπκε πνχ
κπνξεί λα είλαη απηφ ην θέληξν, νχηε θαλ αλ ππάξρεη. Αθφκα θη αλ ππάξρεη, δελ είλαη παξά έλα

είλαη παξά έλα θαληαζηηθό ζεκείν· έλα ηίπνηα ρσξίο
θακία ηδηόηεηα!
Πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε ζρεηηθά κ’ απηφλ ηνλ
ηζρπξηζκφ;
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θαληαζηηθφ ζεκείν· έλα ηίπνηα ρσξίο θακία ηδηφηεηα.
Αο δνχκε θαη ηελ ηειεπηαία παξαηήξεζε ηνπ ηκπιίθην. Λέεη πσο είλαη αλφεην λα θηινληθνχκε γηα ην
θαηά πφζνλ κέξε ηνπ Ήιηνπ, ηεο ειήλεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ νπξάληνπ ζψκαηνο, αλ
απνρσξηζηνχλ απφ ην φινλ ηνπο, ζα επηζηξέςνπλ θπζηθά ζ’ απηφ. Δπεηδή (ιέεη) ε πεξίπησζε απηή
είλαη αδχλαηε, αθνχ είλαη θαλεξφ απφ ηηο απνδείμεηο ηνπ Αξηζηνηέιε φηη ηα νπξάληα ζψκαηα είλαη
ακεηάβιεηα, αδηαπέξαζηα, αδηαρψξηζηα, θιπ. Απαληψ φηη θακηά απ’ απηέο ηηο ηδηφηεηεο κε βάζε ηηο
νπνίεο ν Αξηζηνηέιεο δηαθξίλεη ηα νπξάληα ζψκαηα απφ ηα ζηνηρεηψδε δελ έρεη άιιε ππφζηαζε πέξα
απφ απηέο πνπ ν ίδηνο ζπλάγεη απφ ηε δηαθνξά ζηε θπζηθή θίλεζε αλάκεζα ζηα πξψηα θαη ζηα
δεχηεξα.
’ απηή ηελ πεξίπησζε, αλ αξλεζνχκε φηη ε θπθιηθή θίλεζε πξνζηδηάδεη ζηα νπξάληα ζψκαηα θαη
επηβεβαηψζνπκε φηη αλήθεη ζε φια ηα ζψκαηα πνπ θηλνχληαη θπζηθά, ηφηε πξέπεη λα επηιέμνπκε κηα
απφ ηηο δχν αλαγθαίεο ζπλέπεηεο. Δίηε νη ηδηφηεηεο ηνπ γελλψκελνπ-κε γελλψκελνπ, αιινηψζηκνπαλαιινίσηνπ, δηαηξεηνχ-αδηαίξεηνπ, θιπ., ηαηξηάδνπλ εμίζνπ θαη θνηλά ζε φια ηα ζψκαηα ηνπ θφζκνπ
–νπξάληα θαη ζηνηρεηψδε– είηε ν Αξηζηνηέιεο ιαλζαζκέλα θαη ζθαιεξά ζπκπέξαλε απφ ηελ θπθιηθή
θίλεζε ηηο ηδηφηεηεο πνπ απνδίδεη ζηα νπξάληα ζψκαηα.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Απηφο ν ηξφπνο λα θηινζνθείο ηείλεη λα ππνλνκεχεη θάζε θπζηθή θηινζνθία, θαη λα
δηαηαξάζζεη θαη λα βάδεη ζε ζχγρπζε ηνλ νπξαλφ θαη ηε Γε θαη φιν ην ζχκπαλ. Χζηφζν, πηζηεχσ φηη
νη ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ Πεξηπαηεηηθψλ είλαη ηέηνηεο ψζηε δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα ρηηζηνχλ λέεο
επηζηήκεο πάλσ ζηα εξείπηά ηνπο.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Μελ αλεζπρείο εζχ γηα ηνλ νπξαλφ θαη ηε Γε, κε θνβάζαη νχηε γηα ηελ αλαηξνπή ηνπο
νχηε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο θηινζνθίαο. ρεηηθά κε ηνλ νπξαλφ, είλαη κάηαην λα θνβάζαη γηα θάηη

Δδψ ν αιβηάηη αλνίγεη κηα λέα ελφηεηα ζηε
ζπδήηεζε ακθηζβεηψληαο γηα κηα αθφκε θνξά ηνπο

πνπ εζχ ν ίδηνο πηζηεχεηο φηη είλαη αλαιινίσην θαη ακεηάβιεην. ζν γηα ηε Γε, επηρεηξνχκε κάιινλ λα
ηελ εμεπγελίζνπκε θαη λα ηελ ηειεηνπνηήζνπκε φηαλ αγσληδφκαζηε λα ηελ θάλνπκε ζαλ ηα νπξάληα
ζψκαηα θαη λα ηελ μαλαπάκε ζηνλ νπξαλφ απ’ φπνπ νη θηιφζνθνί ζνπ ηελ εμφξηζαλ. Ζ ίδηα ε
θηινζνθία δελ κπνξεί παξά λα σθειεζεί απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο καο, γηαηί αλ νη αληηιήςεηο καο

ζπιινγηζκνχο ηνπ Αξηζηνηέιε: ηε δηαθνξά ησλ
γήηλσλ απφ ηα νπξάληα ζψκαηα ν Αξηζηνηέιεο ηε
ζηεξίδεη ζηηο παξαηεξήζεηο ησλ θηλήζεσλ πνπ
θαίλνληαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κφλεο ηνπο
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απνδεηρηνχλ αιεζηλέο, ζα έρνπκε λέα επηηεχγκαηα. Αλ απνδεηρηνχλ ςεπδείο, ε αλαζθεπή ηνπο ζα
επηβεβαηψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο αξρηθέο ζεσξίεο. ρη, θχιαμε ηελ αλεζπρία ζνπ γηα κεξηθνχο
θηινζφθνπο· πξφζηξεμέ ηνπο θαη ππνζηήξημέ ηνπο. ζν γηα ηελ ίδηα ηελ επηζηήκε, κφλν λα βειηησζεί
κπνξεί.
Σψξα, γηα λα επαλέιζνπκε ζηε ζπδήηεζή καο, ζε παξαθαιψ πεο κνπ ειεχζεξα πψο αθξηβψο βιέπεηο
εζχ ν ίδηνο ηελ επηβεβαίσζε απηήο ηεο ξηδηθήο δηαθνξάο ηελ νπνία θαζηεξψλεη ν Αξηζηνηέιεο
αλάκεζα ζηα νπξάληα θαη ζηα ζηνηρεηψδε ζψκαηα, θάλνληαο ηα κελ αγέλλεηα, άθζαξηα, αλαιινίσηα
θιπ. θαη ηα άιια θζαξηά, αιινηψζηκα θιπ.

(θπζηθά) ζηε Γε θαη ζηνπο νπξαλνχο (ζηε Γε επζεία
πξνο ηα θάησ ή πξνο ηα πάλσ θαη ζηνπο νπξαλνχο
θπθιηθά). Απηφ ηνλ νδεγεί λα ππνζέηεη, κάιινλ
απζαίξεηα, πσο ε νπζία ησλ γήηλσλ ζσκάησλ είλαη
δηαθνξεηηθή απφ ηελ νπζία ησλ νπξάλησλ (ε γήηλε
νπζία ζπληίζεηαη απφ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία, γε, λεξό,
αέξα θαη θσηηά θαη είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ
ηελ πέκπηε νπξάληα νπζία).
Αλ ε κφλε θπζηθή θίλεζε θαη επί Γεο είλαη ε
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γελ βιέπσ πξνο ην παξφλ λα ρξεηάδεηαη θάπνηα ζπλδξνκή ν Αξηζηνηέιεο. ηέθεηαη θπθιηθή (φπσο ηζρπξίδεηαη φηη απέδεημε ν αιβηάηη),
ζηαζεξά θαη ζηέξεα ζηα πφδηα ηνπ θαη πξνο ην παξφλ δελ ηνπ έρεηο θάλεη θακηά επίζεζε, πνιχ ηφηε δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα ππνζέηνπκε φηη ε
πεξηζζφηεξν κάιηζηα δελ έρεη εηηεζεί.
νπζία ησλ γήηλσλ ζσκάησλ είλαη δηαθνξεηηθή απ’
Καη πνηα ζα είλαη ε πνξεία ζνπ ζ’ απηή ηελ πξψηε επίζεζε; Ο Αξηζηνηέιεο γξάθεη: απηφ πνπ απηή ησλ νπξάλησλ.
γελληέηαη, γελληέηαη απφ έλα αληίζεηφ ηνπ θαη θζείξεηαη επίζεο ζε θάηη αληίζεην ηνπ αληίζεηνπ. Ζ Γε είλαη έλα αθφκε νπξάλην ζψκα!
Τπάξρεη ινηπφλ, θαη ζεκεηψζηε ην απηφ, γέλλεζε θαη θζνξά αλάκεζα ζε αληίζεηα. κσο, νη θηλήζεηο πκθσλείηε;
ησλ αληηζέησλ είλαη αληίζεηεο. Αλ ινηπφλ, δελ κπνξνχκε λα απνδψζνπκε αληίζεην ζηα νπξάληα
ζψκαηα, επεηδή δελ ππάξρεη θίλεζε αληίζεηε κε ηελ θπθιηθή θίλεζε, ε θχζε πνιχ νξζά δελ έδσζε
αληίζεηα ζ’ απηά πνπ πξέπεη λα κε γελληνχληαη θαη λα είλαη άθζαξηα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηίζεηαη απηφ Ο ηκπιίθην πάλησο δηαθσλεί θαη μαλακπαίλεη ζηε
ην πξψην αμίσκα, ε άκεζε ζπλέπεηά ηνπ είλαη φηη ην νπξάλην ζψκα δελ απμάλεηαη, δελ αιιάδεη, είλαη ζπδήηεζε κε λέα επηρεηξήκαηα.
αδηαπέξαζην, αηψλην θαη, ηέινο, αληάμηα θαηνηθία ησλ αζάλαησλ ζεψλ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε φισλ Χο πξψην βήκα θέξλεη ζηε ζπδήηεζε ηελ
ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θάπνηα ηδέα γηα ηνπο ζενχο. Οη αηζζήζεηο ην επηβεβαηψλνπλ επίζεο: πνηέ αξηζηνηειηθή ηδέα ηεο ζπλύπαξμεο ησλ αληηζέησλ σο
ζην παξειζφλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε θαη ηε κλήκε, δελ είδακε αιιαγή ζηνλ νπξαλφ νιφθιεξν ή πεγήο ησλ αιιαγψλ, ηεο γέλλεζεο θαη ηεο θζνξάο,
ζε θάπνην απφ ηα κέξε ηνπ.
ησλ γήηλσλ πξαγκάησλ.
ηε ζπλέρεηα, ην φηη δελ ππάξρεη αληίζεην ζηελ θπθιηθή θίλεζε, ν Αξηζηνηέιεο ην απνδεηθλχεη κε
πνιινχο ηξφπνπο. Γελ ζα ηνπο επαλαιάβσ φινπο, αιιά ε απφδεημή ηνπ είλαη πνιχ ζαθήο: θαζψο
ππάξρνπλ κφλν ηξεηο απιέο θηλήζεηο, πξνο ην θέληξν, απφ ην θέληξν θαη γχξσ απφ ην θέληξν θαη
θαζψο νη δχν επζχγξακκεο θηλήζεηο, sursum θαη deorsum, είλαη θαλεξά αληίζεηεο, θαη θαζψο έλα
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Υξεζηκνπνηεί απηή ηελ ηδέα γηα λα δείμεη φηη κφλν
επί Γεο, φπνπ ζπλππάξρνπλ εθ θχζεσο νη δχν
αληίζεηεο θηλήζεηο (πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ),
κπνξεί λα ππάξρεη θαη ε αιιαγή (ε γέλλεζε θαη ε
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πξάγκα έρεη κφλν έλα αληίζεην, δελ ππάξρεη επνκέλσο θακία θίλεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη
αληίζεηε ηεο θπθιηθήο. Απηφο είλαη ν ζπιινγηζκφο ηνπ Αξηζηνηέιε, πνιχ ιεπηφο θαη θαηαιεθηηθφο,
κέζσ ηνπ νπνίνπ απνδεηθλχεηαη ην άθζαξην ηνπ νπξαλνχ.
ΑΛΒΗΑΣΗ: ε φια απηά δελ αθνχσ παξά κφλν ηελ απιή ππφζεζε ηνπ Αξηζηνηέιε, φπσο ήδε ηελ
απέδσζα ζρεκαηηθά. Αλ αξλεζψ λα πσ φηη ε θίλεζε πνπ απνδίδεηο ζηα νπξάληα ζψκαηα δελ ηαηξηάδεη
θαη ζηε Γε, ην ζπκπέξαζκά ηνπ δελ έρεη θακία αμία. Σν δειψλσ, φκσο, ε θπθιηθή θίλεζε πνπ
απνδίδεηο ζηα νπξάληα ζψκαηα είλαη επίζεο θαηάιιειε γηα ηε Γε. Αλ ππνζέζνπκε φηη φιε ε ππφινηπε
επηρεηξεκαηνινγία ζνπ είλαη θαηαιεθηηθή, ζα θηάζνπκε ζε έλα απφ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα –ην
είπα πξνεγνπκέλσο θαη ην επαλαιακβάλσ: είηε ε Γε είλαη επίζεο αγέλλεηε θαη άθζαξηε φπσο ηα
νπξάληα ζψκαηα, είηε ηα νπξάληα ζψκαηα φπσο ηα ζηνηρεηψδε ζψκαηα γελληνχληαη, αιινηψλνληαη
θιπ., είηε ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο θηλήζεηο δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηε γέλλεζε θαη ηε θζνξά.
Ο ζπιινγηζκφο ηνπ Αξηζηνηέιε, ν δηθφο ζνπ, πεξηέρεη πνιιέο πξνηάζεηο πνπ δελ πξέπεη λα ηηο
πάξνπκε ειαθξηά: γηα λα ηηο εμεηάζνπκε θαιχηεξα, πξέπεη λα ηηο θάλνπκε φζν πεξηζζφηεξν κπνξνχκε
ζαθείο θαη επδηάθξηηεο. Αο κε ζπγρσξήζεη ν αγθξέλην αλ βαξεζεί ιηγάθη αθνχγνληάο κε λα
επαλαιακβάλσ πνιιέο θνξέο ηα ίδηα πξάγκαηα, αο πξνζπνηεζεί φηη αθνχεη έλα δεκφζην δηάινγν, φπνπ
ηα επηρεηξήκαηα ιέγνληαη θαη μαλαιέγνληαη. Λεο, ηκπιίθην: ε γέλλεζε θαη ε θζνξά δελ ζπκβαίλνπλ
παξά κφλν φπνπ ππάξρνπλ αληίζεηα. Γελ ππάξρνπλ αληίζεηα παξά κφλν αλάκεζα ζηα απιά θπζηθά
ζψκαηα πνπ θηλνχληαη κε θηλήζεηο αληίζεηεο. Οη αληίζεηεο θηλήζεηο είλαη κφλν απηέο πνπ γίλνληαη ζε
επζεία γξακκή αλάκεζα ζε αληίζεηα ηέξκαηα θαη δελ ππάξρνπλ παξά κφλν δχν ηέηνηεο θηλήζεηο, απφ
θαη πξνο ην θέληξν. Οη θηλήζεηο απηέο αλήθνπλ κφλν ζηε γε, ζηε θσηηά θαη ζηα δχν άιια ζηνηρεία.
Γελ ππάξρεη επνκέλσο γέλλεζε ή θζνξά παξά κφλν αλάκεζα ζηα ζηνηρεία. Ζ ηξίηε απιή θίλεζε, ε
θπθιηθή γχξσ απφ ην θέληξν, δελ έρεη αληίζεην (νη δχν άιιεο είλαη αληίζεηεο θαη έλα πξάγκα έρεη κφλν

θζνξά). ηνπο νπξαλνχο, φπνπ ππάξρεη κφλν ε
θπθιηθή θίλεζε, κηα θίλεζε ηεο νπνίαο ε αληίζεηε
είλαη αδηαλφεηε, δελ ζπλππάξρνπλ αληίζεηα θαη άξα
δελ πξνθαινχληαη αιιαγέο.
Ο αιβηάηη αληηζηέθεηαη ζηελ επηρεηξεκαηνινγία
ηνπ ηκπιίθην, δεηψληαο ηνπ, αλ κπνξεί, λα
εξκελεχζεη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αξρή ηεο
ζπλχπαξμεο ησλ αληίζεησλ, κηα ζεηξά απφ γήηλεο,
εκπεηξηθά δηαπηζησκέλεο αιιαγέο. Με ηνλ ηξφπν
απηφ «ζηξψλεη» ηε δηθή ηνπ ππφζεζε ζρεηηθά κε ην
ηη πξνθαιεί ηηο αιιαγέο.
Οη αιιαγέο (σο αιιαγέο θαη φρη σο γέλλεζε θαη
θζνξά) κπνξνχλ λα πξνθχπηνπλ κε κεηαηνπίζεηο
πνπ αθήλνπλ αλαλαιινίσηε ηελ νπζία ησλ
πξαγκάησλ: Αλ κνπ παξνπζηάζεηε έλα ζώκα κε κία
κνξθή θαη, ιίγν θαηξό αξγόηεξα, κε κηα άιιε εληειώο
δηαθνξεηηθή κνξθή, δελ ην ζεσξώ αδύλαηνλ απηό λα
γίλεηαη κε κηα απιή κεηαηόπηζε ησλ κεξώλ ηνπ, ρσξίο
θαλέλα λα έρεη θζαξεί ή γελλεζεί.
Δδψ εκθαλίδεηαη κηα ηδέα δηαηήξεζεο πίζσ από ηηο
αιιαγέο, πνπ αξγφηεξα ηε ζπλαληάκε λα δεζπφδεη
ζηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο (δηαηήξεζε κάδαο,
ελέξγεηαο, νξκήο θιπ.), πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο

έλα άιιν σο αληίζεηφ ηνπ). Σν θπζηθφ ζψκα ζην νπνίν αλήθεη απηή ε θίλεζε, επνκέλσο, δελ έρεη
αληίζεην· αλ δελ έρεη αληίζεην παξακέλεη αγέλλεην, άθζαξην, αλαιινίσην, θιπ. κσο απηή ε θίλεζε
δελ αλήθεη παξά κφλν ζηα νπξάληα ζψκαηα, επνκέλσο απηά είλαη ηα κφλα πνπ δελ γελληνχληαη, δελ
θζείξνληαη, θιπ.

αιιαγέο.
ηαζείηε θαη ζρνιηάζηε απηφ ην ηεξάζηην δήηεκα
πνπ επαλέξρεηαη κέρξη ηηο κέξεο καο απφ δηάθνξεο
κεξηέο: ηε ζπλχπαξμε ησλ αληηζέησλ σο αξρή
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Πξψηα απ’ φια, κνπ θαίλεηαη επθνιφηεξν λα πεηχρνπκε λα επαιεζεχζνπκε φηη ε Γε, ζψκα πνιχ
κεγάιν θαη επθνιφηεξν λα κειεηεζεί επεηδή είλαη θνληά καο, θηλείηαη κε θάπνηα ζεκαληηθή θίλεζε
φπσο είλαη αξρηθά ε πεξηζηξνθή ηεο γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο ζε είθνζη ηέζζεξηο ψξεο. Απηφ κνπ
θαίλεηαη πην εχθνιν λα ην θαηαιάβσ θαη λα ην επαιεζεχζσ αλ ε γέλλεζε θαη ε θζνξά γίλνληαη απφ
αληίζεηα, θη αθφκα αλ ζηε θχζε ππάξρεη γέλλεζε, θζνξά θαη αληίζεηα. Θα κπνξνχζεο, ηκπιίθην, λα
κνπ ππνδείμεηο πνην κέζν ρξεζηκνπνηεί ε θχζε γηα λα γελλήζεη κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν εθαηφ
ρηιηάδεο κπγάθηα απφ ιίγν αρλφ κνχζηνπ; Αλ κνπ εμεγνχζεο πνηα είλαη εδψ ηα αληίζεηα, πνην
θζείξεηαη θαη πψο, ζα ζε εθηηκνχζα αθφκα πεξηζζφηεξν απ’ φζν ζε εθηηκψ, γηαηί πξαγκαηηθά δελ
θαηαιαβαίλσ ηίπνηε.
Θα ήζεια επίζεο λα θαηαιάβσ πψο θαη γηαηί απηά ηα θζνξνπνηά αληίζεηα είλαη ηφζν επλντθά κε ηελ
θνπξνχλα θαη ηφζν ζθιεξά κε ην πεξηζηέξη, ηφζν αλεθηηθά κε ηα δαξθάδηα θαη ηφζν αλππφκνλα κε ηα
άινγα, δίλνληαο πεξηζζφηεξα ρξφληα δσήο, δειαδή αθζαξζίαο ζηα κελ απ’ φζεο εβδνκάδεο δίλνπλ ζηα
δε. Οη ξνδαθηληέο θαη νη ειηέο ξηδψλνπλ ζηα ίδηα εδάθε, εθηίζεληαη ζην ίδην θξχν, ζηελ ίδηα δέζηε, ζηηο
ίδηεο βξνρέο θαη αλέκνπο, ζηηο ίδηεο αληημνφηεηεο. Κη φκσο νη πξψηεο είλαη θαηαδηθαζκέλεο ζε
γξήγνξε θαηαζηξνθή, ελψ νη δεχηεξεο δνπλ πνιιέο εθαηνληάδεο ρξφληα.
Δπηπιένλ δελ θαηάθεξα πνηέ λα θαηαιάβσ απηή ηε κεηάιιαμε ηεο νπζίαο (παξακέλνληαο πάληα ζηα
φξηα ηεο θχζεο) κέζσ ηεο νπνίαο έλα πιηθφ κπνξεί λα κεηακνξθσζεί ηφζν ψζηε λα κπνξνχκε λα
πνχκε φηη θαηαζηξάθεθε εληειψο: ηίπνηε δελ παξακέλεη απφ ηελ αξρηθή ηνπ χπαξμε θαη ζηε ζέζε ηεο
παξάγεηαη έλα άιιν ζψκα, εληειψο δηαθνξεηηθφ! Αλ φκσο κνπ παξνπζηάζεηε έλα ζψκα κε κία κνξθή
θαη, ιίγν θαηξφ αξγφηεξα, κε κηα άιιε εληειψο δηαθνξεηηθή κνξθή, δελ ην ζεσξψ αδχλαηνλ απηφ λα
γίλεηαη κε κηα απιή κεηαηφπηζε ησλ κεξψλ ηνπ, ρσξίο θαλέλα λα έρεη θζαξεί ή γελλεζεί· θάζε κέξα
βιέπνπκε ηέηνηεο κεηακνξθψζεηο. Θα ζνπ ην μαλαπψ, ινηπφλ: αλ ζέιεηο λα κε πείζεηο φηη ε Γε δελ
κπνξεί λα έρεη θπθιηθή θίλεζε ρξεζηκνπνηψληαο σο επηρείξεκα ηε δπλαηφηεηα θζνξάο ή γέλλεζεο, ζα

(αθφκα θαη αηηία) ησλ αιιαγψλ ηε ζπλαληάκε λα
ιεηηνπξγεί (κε δηαθνξεηηθνχο ίζσο ηξφπνπο) ζε
δηάθνξεο επηζηήκεο, φπσο π.ρ. ζηε δηαιεθηηθήκαξμηθή πξνζέγγηζε ησλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ
θαη δνκψλ.
Σε ζπλαληάκε επίζεο λα ιεηηνπξγεί θαη σο αξρή
απνθαηάζηαζεο δνκψλ (δπλακηθήο θπξίσο)
ηζνξξνπίαο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηηο δπλάκεηο
δξάζεο θαη αληίδξαζεο, ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά
θνξηία, ζηα ζσκαηίδηα θαη αληηζσκαηίδηα ηεο χιεο
θ.ν.θ.
Με ηηο αξρέο ηεο δηαηήξεζεο, απφ ηελ άιιε κεξηά,
λα δεζπφδνπλ πίζσ απφ ηηο αιιαγέο, είκαζηε ζε
ζέζε λα πξνβιέπνπκε ηελ εμέιημή ηνπο θαη ην
γεγνλφο απηφ καο θάλεη λα ηηο εκπηζηεπφκαζηε, ηελ
ίδηα ζηηγκή πνπ δηαθξίλνπκε κέζα ηνπο θαη αξρέο
πνπ κηινχλ γηα θζνξά (φπσο ε αξρή ηεο αχμεζεο
ηεο εληξνπίαο) αιιά θαη αξρέο πνπ κηινχλ γηα
γέλλεζε (φπσο ε αξρή ηεο ηνπηθήο κείσζεο ηεο
εληξνπίαο ζε ηφπνπο φπνπ πθίζηαληαη ζηαζεξέο ξνέο
ελέξγεηαο ή χιεο).
Ναη! ηαζείηε ζην ζεκείν απηφ, αλαηξέμηε ζηηο
πεγέο ζηηο νπνίεο έρεηε πξφζβαζε θαη ζπδεηήζηε ηηο

έρεηο κεγάιε δπζθνιία γηαηί εγψ ζα ζνπ απνδεηθλχσ ην αληίζεην κε επηρεηξήκαηα πνιχ πην δχζθνια απφςεηο ζαο γηα ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ησλ
αιιά φρη ιηγφηεξν θαηαιεθηηθά.
αληίζεησλ, ησλ αιιαγψλ, ηεο γέλλεζεο θαη ηεο
θζνξάο, ηεο δηαηήξεζεο...
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: αιβηάηη, κε ζπγρσξείο πνπ ζα δηαθφςσ ην ζπιινγηζκφ ζνπ: κνπ αξέζεη πνιχ γηαηί
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βξίζθνκαη θη εγψ ζε αληίζηνηρεο δπζθνιίεο. Αιιά ακθηβάιισ φηη ζα κπνξέζνπκε λα θαηαιήμνπκε
ρσξίο λα εγθαηαιείςνπκε εληειψο ην αξρηθφ καο ζέκα. Γηα λα επηηξέςνπκε ζηελ πξψηε καο ζπδήηεζε
λα πξνρσξήζεη λνκίδσ φηη είλαη θαιχηεξν λα αλαβάιινπκε γηα κηα άιιε μερσξηζηή θαη
νινθιεξσκέλε ζπδήηεζε απηφ ην δήηεκα ηεο γέλλεζεο θαη ηεο θζνξάο. Αλ ν ηκπιίθην θη εζχ
ζπκθσλείηε, κπνξνχκε λα θάλνπκε ην ίδην θαη γηα άιια επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ ζα πξνβάιινπλ ζηε
δηάξθεηα ησλ ζπδεηήζεψλ καο. Θα ηα θξαηήζσ ζηε κλήκε κνπ γηα λα ζαο πξνηείλσ θάπνηα άιιε κέξα
ηε ιεπηνκεξή ηνπο εμέηαζε.
Πξνο ην παξφλ, ππνζηεξίδεηο φηη αλ, αληίζεηα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, ηζρπξηζηνχκε φηη ε θπθιηθή θίλεζε
αλήθεη ζηε Γε φπσο θαη ζηα άιια νπξάληα ζψκαηα, ζα πξέπεη λα θαηαιήμνπκε φηη απηφ πνπ ζπκβαίλεη
ζηε Γε (γελληέηαη, αιιάδεη, θιπ.) ζπκβαίλεη επίζεο ζηνλ νπξαλφ. Αο κε ζπδεηήζνπκε ηψξα αλ ππάξρεη
γέλλεζε ή θζνξά ζηε θχζε, αιιά αο ςάμνπκε λα βξνχκε ηη θάλεη ε γήηλε ζθαίξα.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Σα απηηά κνπ δχζθνια κπνξνχλ λα αθνχζνπλ φηη ακθηβάιιεη θαλείο γηα ηε γέλλεζε θαη
ηε θζνξά ζηε θχζε: είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη δηαξθψο κπξνζηά ζηα κάηηα καο, θάηη γηα ην νπνίν ν
Αξηζηνηέιεο έγξαςε δχν νιφθιεξα βηβιία. Αλ πξέπεη λα αξλεζνχκε ηηο αξρέο ησλ επηζηεκψλ θαη λα
ακθηζβεηήζνπκε ηα πην θαλεξά πξάγκαηα, ζα κπνξνχζακε –ν θαζέλαο ην μέξεη– λα απνδείμνπκε φ,ηη
ζέινπκε θαη λα ππνζηεξίμνπκε νπνηνδήπνηε παξάδνμν. Αλ δελ βιέπεηε φηη ηελ θάζε κέξα ρνξηάξηα,
θπηά, δψα γελληνχληαη θαη πεζαίλνπλ, ηη βιέπεηε ηφηε; Γελ βιέπεηε δηαξθψο ηα αληίζεηα λα πνιεκνχλ,
ηε γε λα αιιάδεη ζε λεξό, ην λεξό λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε αέξα, ηνλ αέξα ζε θσηηά θαη κεηά ηνλ αέξα
λα ππθλψλεη πάιη θαη λα γίλεηαη ζχλλεθα, ραιάδη θαη θαηαηγίδα;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Καη βέβαηα ηα βιέπνπκε φια απηά θαη ζέινπκε νπσζδήπνηε λα δερηνχκε ην ιφγν ηνπ
Αξηζηνηέιε φηη ε γέλλεζε θαη ε θζνξά ζπκβαίλνπλ αλάκεζα ζε αληίζεηα. Αιιά αλ εγψ ζπκπεξάλσ
φηη αθξηβψο βάζεη απηψλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ Αξηζηνηέιε, ηα νπξάληα ζψκαηα
εμίζνπ φπσο ηα ζηνηρεηψδε γελληνχληαη θαη θζείξνληαη, ηη ζα πεηο πάλσ ζ’ απηφ;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Θα πσ φηη απηφ πνπ ππνζηεξίδεηο είλαη αδχλαηνλ.
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ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Γηα πεο κνπ, ηκπιίθην: απηέο νη ηδηφηεηεο δελ είλαη αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Πνηεο ηδηφηεηεο;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Απηέο: αιινηψζηκν, αλαιινίσην· δηαπεξαηφ, αδηαπέξαζην· θζαξηφ, άθζαξην· ηθαλφ λα
γελλεζεί, αλίθαλν λα γελλεζεί.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Δίλαη απνιχησο αληίζεηεο.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Αθνχ είλαη έηζη θαη είλαη επίζεο αιήζεηα φηη ηα νπξάληα ζψκαηα δελ γελληνχληαη θαη
δελ θζείξνληαη, ζα ζνπ απνδείμσ φηη ηα νπξάληα ζψκαηα αλαγθαζηηθά γελληνχληαη θαη θζείξνληαη.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Ζ απφδεημή ζνπ δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζνθηζηεία.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Άθνπζε ην επηρείξεκά κνπ, θξίλε ην θαη ζα ην απνξξίςεηο κεηά. Αλ ηα νπξάληα
ζψκαηα δελ γελληνχληαη θαη δελ θζείξνληαη ζα έρνπλ ηα αληίζεηά ηνπο ζηε θχζε: πξφθεηηαη γηα ηα
ζψκαηα πνπ γελληνχληαη θαη θζείξνληαη: φκσο εθεί πνπ ππάξρεη αληίζεζε, ππάξρεη γέλλεζε θαη
θζνξά: άξα ηα νπξάληα ζψκαηα γελληνχληαη θαη θζείξνληαη.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γε ζνπ ην είρα πεη φηη δελ κπνξεί παξά λα είλαη ζνθηζηεία; Απηφ πνπ κνπ είπεο είλαη
κηα απ’ απηέο ηηο παξαδνμνινγίεο πνπ ιέκε ζσξείηεο, ζαλ απηή κε ηνλ θξεηηθφ: φινη νη θξεηηθνί,
έιεγε, είλαη ςεχηεο. Καζψο απηφο ήηαλ θξεηηθφο έιεγε ςέκαηα φηαλ έιεγε φηη νη θξεηηθνί είλαη ςεχηεο.
Δπνκέλσο νη θξεηηθνί ιέλε ηελ αιήζεηα. Καηά ζπλέπεηα, απηφο πνπ σο θξεηηθφο κφιηο είρε πεη κηα
αιήζεηα ιέγνληαο φηη νη θξεηηθνί είλαη ςεχηεο, αλαγθαζηηθά, επεηδή ήηαλ θη ν ίδηνο θξεηηθφο έιεγε
ςέκαηα. Με κηα ηέηνηα ζνθηζηεία, κπνξείο λα ζηξηθνγπξίδεηο δηαξθψο γχξσ-γχξσ, ρσξίο πνηέ λα
θαηαιήγεηο ζε θαλέλα ζπκπέξαζκα.
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Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ην επηρείξεκα ηνπ αγθξέλην
θαη ηελ απάληεζε ηνπ ηκπιίθην.
Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηνπο ζσξείηεο; Με πνην
ηξφπν είλαη πξνβιεκαηηθνί σο ζπιινγηζκνί;
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ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Μέρξη απηή ηε ζηηγκή ραξαθηήξηζεο ην επηρείξεκα. Μέλεη λα ην θαηαθεξκαηίζεηο, γηα
λα δείμεηο πνχ είλαη ην ζθάικα ηνπ.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γελ βιέπεηο ακέζσο ηελ πξνθαλή αληίθαζε, πξέπεη λα ην αλαιχζσ θαη λα δείμσ ην
ζθάικα ηνπ; Σα νπξάληα ζψκαηα δελ γελληνχληαη θαη δελ θζείξνληαη, επνκέλσο ηα νπξάληα ζψκαηα
γελληνχληαη θαη θζείξνληαη; Έπεηηα, ε αληηζεηηθφηεηα δελ ηίζεηαη κεηαμχ ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ,
αιιά κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ: ζ’ απηά ππάξρεη αληηζεηηθφηεηα ησλ θηλήζεσλ πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα
θάησ (sursum θαη deorsum), ηεο ειαθξφηεηαο θαη ηεο βαξχηεηαο. Σα νπξάληα, πάιη, θηλνχληαη κε κία
θπθιηθή θίλεζε θαη ε θίλεζε απηή δελ έρεη αληίζεην. Σα νπξάληα επνκέλσο δελ γλσξίδνπλ ηελ
αληηζεηηθφηεηα επνκέλσο δελ θζείξνληαη, θιπ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: ηγά, ηκπιίθην. Ζ αληηζεηηθφηεηα, πνπ ζε θάλεη λα ιεο φηη ηα απιά ζψκαηα είλαη
θζαξηά, εδξεχεη κέζα ζην ίδην ην ζψκα πνπ θζείξεηαη ή βξίζθεηαη ζε ζρέζε κε έλα άιιν ζψκα; Ζ
πγξαζία, γηα παξάδεηγκα, πνπ θζείξεη έλα κέξνο ηεο Γεο, εδξεχεη κέζα ζηελ ίδηα ηε Γε ή κέζα ζ’ έλα
άιιν ζψκα, ηνλ αέξα ή ην λεξφ, γηα παξάδεηγκα. Θα κνπ πεηο αζθαιψο φηη φπσο νη πξψηεο αληηζέζεηο
πνπ αλέθεξεο, ε θίλεζε πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ ή ε ειαθξφηεηα θαη ε βαξχηεηα, έηζη θαη ε
πγξαζία θαη ε μεξαζία, ε δέζηε θαη ην θξχν, δελ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη κέζα ζην ίδην ππνθείκελν:
πξέπεη ινηπφλ λα πεηο φηη, αλ ην ζψκα θζείξεηαη, απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο κηαο ηδηφηεηαο πνπ βξίζθεη
ζε έλα άιιν ζψκα θαη ε νπνία είλαη αληίζεηε απφ ηε δηθή ηνπ ηδηφηεηα. Γηα λα κπνξεί ινηπφλ λα
θζείξεηαη ην νπξάλην ζψκα, αξθεί λα ππάξρνπλ ζψκαηα αληίζεηα κε ην νπξάλην ζψκα. Σέηνηα ζψκαηα
είλαη ηα ζηνηρεία, αλ ηζρχεη φηη ε θζαξηφηεηα είλαη ην αληίζεην ηεο αθζαξζίαο.

Πξνζπαζψληαο λα νδεγήζεη ζε κία θαηάιεμε ηε
ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ησλ αληίζεησλ ζηηο αιιαγέο,
ν αγθξέλην θαηαζθεπάδεη κηα αιπζίδα αληηζέζεσλ,
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηθαηνινγνχλ ε κία ηελ άιιε:
ε θίλεζε πξνο ηα θάησ θαη ε θίλεζε πξνο ηα πάλσ
κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε βαξχηεηα θαη ηελ
ειαθξφηεηα· απηή κε ηε ζεηξά ηεο κε ηελ ππθλφηεηα
θαη ηελ αξαηφηεηα, πνπ είλαη ην ίδην ζαλ λα ιέκε
πνιιή ή ιίγε χιε θαη πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη
απφ ηελ αδηαθάλεηα θαη ηε δηαθάλεηα θαη λα
πξνθαιείηαη θαη απφ ην ςχρνο ή ηε δέζηε...

ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Απηφ δελ αξθεί, αγαπεηέ κνπ. Σα ζηνηρεία αιινηψλνληαη θαη θζείξνληαη επεηδή
έξρνληαη ζε επαθή θαη αλακεηγλχνληαη κεηαμχ ηνπο. Έηζη κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηελ αληηζεηηθφηεηά
ηνπο. Αιιά ηα νπξάληα ζψκαηα είλαη ρσξηζκέλα απφ ηα ζηνηρεία: δελ απνηεινχλ κέξνο ησλ ζηνηρείσλ
θαη ηα ζηνηρεία δελ ηα αγγίδνπλ –αθφκα θη αλ απηά ηα ίδηα αγγίδνπλ ηα ζηνηρεία. Αλ ζέιεηο λα

Πνηα αληίζεζε είλαη αξρηθή... Καη γηαηί ηέηνηεο
αληηζέζεηο (π.ρ. αδηαθάλεηα-δηαθάλεηα, ςχρνοδέζηε) δελ ππάξρνπλ ζηνπο νπξαλνχο...
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηα ζρεηηθά θνκκάηηα ηνπ
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απνδείμεηο φηη ππάξρεη γέλλεζε θαη θζνξά ζηα νπξάληα ζψκαηα, πξέπεη λα δείμεηο φηη νη
αληηζεηηθφηεηεο βξίζθνληαη αλάκεζα ζ’ απηά ηα ίδηα.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Μα ηε βξίζθσ αλάκεζά ηνπο. Ζ πξψηε πεγή απφ ηελ νπνία ζπλάγεηο ηελ αληίζεζε
αλάκεζα ζηα ζηνηρεία είλαη ε αληηζεηηθφηεηα ησλ θηλήζεψλ ηνπο πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ. Οη
αξρέο απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη απηέο νη θηλήζεηο, επνκέλσο, πξέπεη λα είλαη επίζεο αληίζεηεο κεηαμχ
ηνπο. Αλ ην έλα πάεη πξνο ηα πάλσ, εμαηηίαο ηεο ειαθξφηεηάο ηνπ, θαη ην άιιν πξνο ηα θάησ ιφγσ
ηεο βαξχηεηάο ηνπ, απηφ ζεκαίλεη φηη ε ειαθξφηεηα θαη ε βαξχηεηα είλαη αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο.
Πξέπεη φκσο επίζεο λα πηζηέςνπκε φηη ππάξρεη αληηζεηηθφηεηα αλάκεζα ζηηο αξρέο πνπ είλαη αηηίεο
ηεο βαξχηεηαο ησλ κελ θαη ηεο ειαθξφηεηαο ησλ δε. κσο, φπσο ιεο θαη ν ίδηνο, ε ειαθξφηεηα θαη ε
βαξχηεηα πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξαηφηεηα θαη ηελ ππθλφηεηα. Δπνκέλσο, ππθλφηεηα θαη αξαηφηεηα
είλαη αληίζεηεο. Βξίζθνπκε σζηφζν ζε αθζνλία απηέο ηηο ηδηφηεηεο ζηα νπξάληα ζψκαηα: θξίλεηο φηη ηα
αζηέξηα δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ππθλφηεξα θνκκάηηα ηνπ νπξαλνχ ηνπο. Αλ είλαη έηζη, ε ππθλφηεηα
ησλ άζηξσλ πξέπεη, νχησο εηπείλ, λα μεπεξλάεη ηελ ππθλφηεηα ηνπ ππφινηπνπ νπξαλνχ· είλαη
πξνθαλέο, αθνχ ν νπξαλφο είλαη απνιχησο δηάθαλνο ελψ ηα άζηξα απνιχησο αδηαθαλή θη επίζεο
επεηδή εθεί πάλσ δελ βξίζθνπκε άιιε ηδηφηεηα εθηφο απφ ηε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε αξαηφηεηα ή
ππθλφηεηα, αξρέο ηεο κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο δηαθάλεηαο. Αλ ινηπφλ ππάξρεη αληηζεηηθφηεηα
αλάκεζα ζηα νπξάληα ζψκαηα, απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα γελληνχληαη θαη λα θζείξνληαη, φπσο ηα
ζηνηρεηψδε ζψκαηα, αιιηψο ε αληηζεηηθφηεηα δελ είλαη αηηία ηεο θζαξηφηεηαο, θιπ.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Οχηε ην έλα νχηε ην άιιν απ’ απηά ηα ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη αλαγθαίν: πξάγκαηη, ε
ππθλφηεηα θαη ε αξαηφηεηα ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ δελ είλαη αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο, φπσο είλαη ζηα
ζηνηρεηψδε ζψκαηα· γηαηί δελ εμαξηψληαη απφ αληίζεηεο αξρηθέο ηδηφηεηεο, φπσο ην θξχν θαη ε δέζηε,
αιιά απφ ηελ πνζφηεηα ηεο χιεο πνπ είλαη αληίζηνηρα ιίγν ή πεξηζζφηεξν κεγάιε. κσο αλάκεζα ζην
ιίγν θαη ζην πεξηζζφηεξν, ε αληίζεζε είλαη ζρεηηθή, είλαη ε πην κηθξή αληίζεζε πνπ ππάξρεη, δελ έρεη
θακηά ζρέζε κε ηε γέλλεζε θαη ηε θζνξά.
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δηαιφγνπ αλάκεζα ζην αγθξέλην θαη ην ηκπιίθην
θαη εθηηκήζηε αλ ν αγθξέλην νδεγεί ηε ζπδήηεζε
ζε θαηάιεμε ή ζε απνζχλζεζε.
Πνην απ’ ηα δχν (θαηάιεμε, απνζχλζεζε) λνκίδεηε
φηη είλαη ζεκηηφ επηζηεκνληθά; Ή είλαη θαη ηα δχν;

Δπηκέιεηα θαη δηδαθηηθφο ζρνιηαζκφο: Βαζίιεο Σζειθέο

Μεηάθξαζε: Θενδψξα Νηφθα θαη Μαξγαξηηα Κνπιεηηαλνχ

ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Γηα λα ζπλνςίζσ, αλ ζέινπκε ην ππθλφ θαη ην αξαηφ ζηα ζηνηρεία λα είλαη αηηίεο ηεο
βαξχηεηαο θαη ηεο ειαθξφηεηαο θη απηέο νη ηειεπηαίεο λα είλαη αηηίεο ησλ θηλήζεσλ πξνο ηα πάλσ θαη
πξνο ηα θάησ απφ ηηο νπνίεο εμαξηψληαη κε ηε ζεηξά ηνπο νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηε γέλλεζε θαη ηε
θζνξά, δελ αξθεί έλα ππθλφ θαη έλα αξαηφ πνπ ζα πεξηέρνπλ πνιιή ή ιηγφηεξε χιε κέζα ζε έλα ίδην
κέγεζνο, ελλνψ ζε κηα ίδηα κάδα. Μαο ρξεηάδεηαη ππθλφ θαη αξαηφ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηηο αξρηθέο
ηδηφηεηεο πνπ είλαη ην δεζηφ θαη ην θξχν: ρσξίο απηά ηίπνηε δελ ζα παξαγφηαλ. Μα ηφηε, ν
Αξηζηνηέιεο καο μεγέιαζε: έπξεπε απφ ηελ αξρή λα έρεη πεη θαη γξάςεη φηη απηφ πνπ κπνξεί λα
γελλεζεί θαη λα θζαξεί είλαη ηα απιά ζψκαηα πνπ είλαη θηλεηά θαηά ηηο απιέο θηλήζεηο πξνο ηα πάλσ
θαη πξνο ηα θάησ, εμαηηίαο ηεο ειαθξφηεηαο θαη ηεο βαξχηεηαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ αξαηφηεηα
ή ηελ ππθλφηεηα νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην αλ ππάξρεη πνιιή ή ιίγε χιε ράξε ζην δεζηφ θαη ην
θξχν. Γελ έπξεπε λα κείλεη κφλν ζηελ απιή θίλεζε πξνο ηα πάλσ θαη πξνο ηα θάησ. Γηαηί ζε
βεβαηψλσ φηη γηα λα θάλνπκε ηα ζψκαηα βαξηά ή ειαθξηά –πξάγκα πνπ ηα θάλεη θηλεηά θαηά ηηο
αληίζεηεο θηλήζεηο– αξθεί νπνηαδήπνηε αξαηφηεηα ή ππθλφηεηα, είηε πξνέξρεηαη απφ ηε δέζηε θαη ην
θξχν είηε απφ νηηδήπνηε άιιν ζέιεηο, αθνχ ε δέζηε θαη ην θξχν δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κ’ απηή ηε
ιεηηνπξγία: κπνξείο λα δεηο φηη έλα ππξσκέλν ζίδεξν, γηα ην νπνίν κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα πνχκε
φηη είλαη δεζηφ, δπγίδεη ην ίδην βάξνο θαη θηλείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο έλα θξχν ζίδεξν. Μα αο ην
παξακεξίζνπκε θη απηφ. Πψο μέξεηο φηη ην ππθλφ θαη ην αξαηφ ηνπ νπξαλνχ δελ εμαξηψληαη απφ ην
θξχν θαη ηε δέζηε;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Σν μέξσ, γηαηί απηέο νη ηδηφηεηεο δελ αλήθνπλ ζηα νπξάληα ζψκαηα, ηα νπνία δελ είλαη
νχηε θξχα νχηε δεζηά.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Βιέπσ φηη βπζηδφκαζηε μαλά ζε έλα αηειείσην σθεαλφ πνπ δελ έρεη άθξε: πιένληαο Ο αιβηάηη εληνπίδεη ηηο δηαιπηηθέο ηάζεηο πνπ
ρσξίο ππμίδα, ρσξίο αζηέξηα, ρσξίο θνππηά, ρσξίο ηηκφλη, δελ κπνξνχκε παξά λα πεγαίλνπκε απφ
ζθφπειν ζε χθαιν ή λα ράζνπκε ηε ξφηα καο ή λα ηαμηδεχνπκε γηα πάληα ζηα ηπθιά. Αλ, γηα λα
αθνινπζήζσ ηηο ζπκβνπιέο ζαο, ζέινπκε λα πξννδεχζεη ε βαζηθή καο εξψηεζε, πξέπεη λα
παξακεξίζνπκε πξνο ην παξφλ ηηο γεληθνινγίεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμεο ηεο επζχγξακκεο
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θίλεζεο ζηε θχζε θαη γηα ην αλ αλήθεη ή φρη ζε δηάθνξα ζψκαηα. Αο έξζνπκε θαιχηεξα ζηηο
απνδείμεηο, ζηηο παξαηεξήζεηο θαη ζηηο εκπεηξίεο γηα ηα επηκέξνπο ζέκαηα: ζα παξνπζηάζνπκε αξρηθά
απηέο ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνπ Πηνιεκαίνπ θαη ησλ άιισλ ζρεηηθά κε ηελ αθηλεζία ηεο Γεο, ζα
επηρεηξήζνπκε ζε δεχηεξε θάζε λα απαληήζνπκε ζ’ απηέο θαη ζα θαηαιήμνπκε ζε εθείλεο πνπ
κπνξνχλ λα καο πείζνπλ φηη ε Γε, φπσο ε ειήλε ή έλαο άιινο πιαλήηεο, πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη
αλάκεζα ζηα ζψκαηα πνπ θηλνχληαη θπθιηθά.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Δπραξίζησο ζα δερφκνπλ απηφ πνπ πξνηείλεηο, πνιχ πεξηζζφηεξν κάιηζηα θαζψο ν
αξρηηεθηνληθφο ζνπ ιφγνο κε ηθαλνπνηεί πεξηζζφηεξν απ’ απηφλ ηνπ Αξηζηνηέιε: γηαηί κε ην δηθφ ζνπ
ιφγν αηζζάλνκαη ήζπρνο, δελ ζπλαληψ εκπφδηα, ελψ κε ηνλ άιινλ ζπλαληψ παγίδεο ζε θάζε βήκα.
Αλαξσηηέκαη πψο ν ηκπιίθην δελ πείζηεθε ακέζσο απφ ην επηρείξεκά ζνπ φηη δελ ζα κπνξνχζε λα
ππάξρεη επζχγξακκε θίλεζε ζηε θχζε, αλ ππνζέζνπκε φηη ηα κέξε ηνπ ζχκπαληνο είλαη δηαηεηαγκέλα
κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη ζε ηέιεηα ηάμε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: ηακάηα, ζε παξαθαιψ, αγθξέλην. Βιέπσ ηψξα πψο λα ηθαλνπνηήζσ ηνλ ηκπιίθην.
Πξέπεη φκσο λα κε ζέιεη λα είλαη δεκέλνο κε φια φζα ιέεη ν Αξηζηνηέιεο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα
ζεσξεί ηεξνζπιία ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απ’ απηφλ ζε θάπνην ζεκείν.
Υσξίο ακθηβνιία, γηα λα δηαηεξεζνχλ ηα κέξε ηνπ ζχκπαληνο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή δηάηαμε θαη
ζηελ ηέιεηα ηάμε ηνπο –κηιάσ γηα ηελ ηνπηθή ηνπο ζέζε– δελ ππάξρεη άιινο ηξφπνο απφ ηελ θπθιηθή
θίλεζε ή ηε ζηάζε. πσο είπακε, ε κφλε ρξήζε ηεο επζχγξακκεο θίλεζεο κνπ θαίλεηαη πσο είλαη λα
επαλαθέξεη ζηε θπζηθή ηνπ ζχληαμε έλα κηθξφ κέξνο ελφο απφ ηα ζψκαηα πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχκπαλ,
φηαλ ηπραία ην κέξνο απηφ έρεη απνκαθξπλζεί θη απνρσξηζηεί απφ ην φινλ ηνπ. Αο ζθεθηνχκε ηψξα ηε
γήηλε ζθαίξα νιφθιεξε θη αο δνχκε ηη κπνξεί λα ηεο ζπκβεί αλ ζέινπκε λα ηε δηαηεξήζνπκε, απηήλ
θαη ηα άιια ζψκαηα ηνπ θφζκνπ, ζηελ θαιχηεξε θπζηθή δηάηαμε. Πξέπεη λα πνχκε είηε φηη είλαη θαη

ζηα ζώκαηα πνπ θηλνύληαη θπθιηθά;
Ζ δηθή ζαο απάληεζε ζ’ απηφ ην εξψηεκα
θαληάδνκαη φηη ζα είλαη ζεηηθή. ήκεξα, φπνηνλ θαη
λα ξσηήζεη θαλείο, ζα απαληήζεη κάιινλ κε
βεβαηφηεηα φηη ε Γε θηλείηαη θπθιηθά (ή θάπσο
έηζη).
Πξηλ φκσο πξνρσξήζεηε ζηελ αλάγλσζε ηνπ
Δηάινγνπ, ζα ζαο παξαθαινχζα λα ζηακαηήζεηε
ιίγν θαη λα αλαξσηεζείηε γηαηί πηζηεχεηε φηη ε Γε
είλαη ζθαηξηθή, πεξηζηέθεηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ
ηεο, θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ Ήιην θιπ; Γηαηί
πηζηεχεηε φηη ε Γε δελ είλαη αθίλεηε θαη ε ειήλε, ν
Ήιηνο θαη ηα άιια νπξάληα ζψκαηα γπξίδνπλ γχξσ
ηεο;
Γξάςηε έλαλ θαηάινγν ησλ ιφγσλ πνπ ζηεξίδνπλ
απηή ζαο ηελ πεπνίζεζε.
Θα ζαο παξαθαινχζα ζ’ απηφλ ηνλ θαηάινγν λα
κελ πξνζζέζεηε ηελ ηεηξηκκέλε απάληεζε: ην ιέεη ε
επηζηήκε ή νη επηζηήκνλεο. ρη επεηδή νη
επηζηήκνλεο «δελ μέξνπλ ηη ιέλε», αιιά επεηδή κηα
ηέηνηα απάληεζε ζα ζαο θαζηζηνχζε ακέζσο
ζχκκαρνπο ηνπ ηκπιίθην, πνπ κε θάζε επθαηξία
ηζρπξίδεηαη φηη ην ιέεη ν Αξηζηνηέιεο, θαη έηζη δελ

παξακέλεη αησλίσο αθίλεηε ζηνλ ίδην ηφπν είηε φηη παξακέλνληαο αησλίσο ζηνλ ηφπν ηεο
πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο είηε ηέινο φηη θηλείηαη ζηελ πεξηθέξεηα ελφο θχθινπ γχξσ απφ
έλα θέληξν. Ο Αξηζηνηέιεο, ν Πηνιεκαίνο θαη φινη νη ππέξκαρνί ηνπο ιέλε πσο πάληα ππήξρε θαη ζα
ππάξρεη ε πξψηε θαηάζηαζε, δειαδή κηα αηψληα αθηλεζία ζηνλ ίδην ηφπν. Μα ηφηε γηαηί λα κελ

ζα κπνξνχζαηε λα θξαηήζεηε πηα ηε ζέζε ελφο
«νπδέηεξνπ», θξηηηθνχ αλαγλψζηε. Οξγαλψζηε,
δειαδή, ηελ άπνςή ζαο κε βάζε θπξίσο ηηο
πξνζσπηθέο ζαο εκπεηξίεο θαη πεπνηζήζεηο θαη
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πνχκε φηη ε θπζηθή ηεο ηδηφηεηα είλαη λα είλαη αθίλεηε; Γηαηί λα ηεο απνδίδνπκε σο θπζηθή ηελ ζπλερίζηε κεηά ην δηάβαζκα ηνπ θεηκέλνπ!
θίλεζε πξνο ηα θάησ, ελψ πνηέ δελ είρε απηή ηελ θίλεζε νχηε θαη ζα ηελ έρεη πνηέ;
ζν γηα ηελ επζχγξακκε θίλεζε, αο δερηνχκε φηη ε θχζε ηε ρξεζηκνπνηεί γηα λα επαλαθέξεη ζην φινλ
ηνπο ηα κηθξά κέξε ηεο γεο, ηνπ λεξνύ, ηνπ αέξα, ηεο θσηηάο θαη θάζε άιινπ ζψκαηνο πνπ ζπλζέηεη
ηνλ θφζκν, φηαλ έλα απ’ απηά, ηπραία, δηαρσξίδεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζε έλα ηφπν πνπ δελ ηαηξηάδεη κε
ηελ ηάμε. Δθηφο θη αλ, γη’ απηή ηελ επαλαθνξά, βξνχκε κηα θπθιηθή θίλεζε θαιχηεξα
πξνζαξκνζκέλε. Απηή ε ππφζεζε, αθφκα θη φηαλ αθνινπζνχκε ηνλ Αξηζηνηέιε, κνηάδεη λα ζπκθσλεί
πεξηζζφηεξν κε ηηο άιιεο ζπλέπεηεο απ’ φζν εθείλε πνπ ζεσξεί ηηο επζχγξακκεο θηλήζεηο εγγελείο θαη
θπζηθέο γηα ηα ζηνηρεία. Δίλαη θαλεξφ: αο ππνζέζνπκε πσο ξσηάσ ηνλ Πεξηπαηεηηθφ, θαηά ηνλ νπνίν
ηα νπξάληα ζψκαηα είλαη άθζαξηα θαη αηψληα, αλ, ελψ ε γήηλε ζθαίξα είλαη, αληίζεηα, θζαξηή θαη
ζλεηή, ζα έξζεη κηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ν Ήιηνο, ε ειήλε θαη ηα άιια αζηέξηα ζα ζπλερίδνπλ λα
ππάξρνπλ θαη λα ελεξγνχλ αιιά ε Γε ζα έρεη εμαθαληζηεί απφ ηνλ θφζκν, ζα έρεη θαηαζηξαθεί θαη
εθκεδεληζηεί, καδί κε ηα άιια ζηνηρεία. ίγνπξα ζα κνπ απαληήζεη πσο φρη. Δπνκέλσο ε γέλλεζε θαη
ε θζνξά είλαη γεγνλφο ησλ κεξψλ θαη φρη ηνπ φινπ. Καη κάιηζηα, κφλν ησλ κηθξψλ επηθαλεηαθψλ
κεξψλ, πνπ είλαη ζρεδφλ αδηάθξηηα ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή κάδα. Καζψο ν Αξηζηνηέιεο ζέιεη λα
εμαξηάηαη ε γέλλεζε θαη ε θζνξά απφ ηελ αληίζεζε ησλ επζχγξακκσλ θηλήζεσλ, αο θξαηήζνπκε ηηο
θηλήζεηο απηέο γηα ηα κέξε, πνπ είλαη ηα κφλα πνπ αιινηψλνληαη θαη θζείξνληαη. Αιιά ζην ζχλνιν ηεο
Γεο θαη ζηε ζθαίξα ησλ ζηνηρείσλ, αο απνδψζνπκε είηε ηελ θπθιηθή θίλεζε είηε κηα αηψληα αθηλεζία
ζηνλ ίδην ηφπν, πνπ είλαη νη κφλεο ηθαλέο λα δηαησλίζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηέιεηα ηάμε.
Απηφ πνπ ιέκε γηα ηε γε, κπνξνχκε λα ην πνχκε νκνίσο γηα ηε θσηηά θαη γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
αέξα. Οη Πεξηπαηεηηθνί θαηέιεμαλ λα απνδψζνπλ ζ’ απηά ηα ζηνηρεία σο εγγελή θαη θπζηθή κία
θίλεζε πνπ δελ είραλ θαη δελ ζα έρνπλ πνηέ, θαη λα δειψζνπλ μέλε πξνο ηε θχζε ηελ θίλεζε πνπ
έρνπλ, είραλ θαη ζα έρνπλ πάληα. Απνδίδνπλ πξάγκαηη ζηε θσηηά θαη ζηνλ αέξα ηελ θίλεζε πξνο ηα
πάλσ, ελψ θαλέλα απ’ απηά ηα ζηνηρεία δελ ηελ είρε πνηέ. Μφλν κεξηθά απφ ηα κέξε ηνπο έρνπλ απηή
ηελ θίλεζε, κφλν θαη κφλν γηα λα βξνπλ κηα ηέιεηα δηάηαμε φηαλ έρνπλ κεηαθηλεζεί απφ ην θπζηθφ
ηνπο ηφπν. Αληίζεηα, δειψλνπλ φηη είλαη πέξαλ ηνπ θπζηθνχ ε θπθιηθή θίλεζε κε ηελ νπνία απηά ηα
ζηνηρεία θηλνχληαη έηζη αδηάθνπα. Καηά κία έλλνηα, ινηπφλ, μερλνχλ απηφ πνπ ν Αξηζηνηέιεο έρεη πεη
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πνιιέο θνξέο: ηίπνηε ην βίαην δελ κπνξεί λα δηαξθέζεη γηα πνιχ.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: ε φια απηά έρνπκε πνιχ θαιέο απαληήζεηο. Αιιά πξνο ην παξφλ ζα ηηο αθήζσ ζηελ
άθξε γηα λα πεξάζνπκε ζηνπο επηκέξνπο ιφγνπο θαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ αηζζήζεσλ πνπ πξέπεη, φπσο
εμήγεζε θαιά ν Αξηζηνηέιεο, λα είλαη επηθξαηέζηεξεο απ’ φια απηά πνπ κπνξεί λα πξνβάιιεη σο
επηρεηξήκαηα ε αλζξψπηλε ζπιινγηζηηθή.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε ινηπφλ φια φζα έρνπκε πεη κέρξη ηψξα γηα λα ζθεθηνχκε πνηνο
είλαη ν πην πηζαλφο απφ ηνπο δχν γεληθνχο ζπιινγηζκνχο: είλαη απηφο ηνπ Αξηζηνηέιε ν νπνίνο
ζηεξίδεηαη ζηε δηαθνξά ησλ απιψλ θηλήζεσλ, γηα λα καο πείζεη φηη ε θχζε ησλ ζσκάησλ πνπ
βξίζθνληαη θάησ απφ ηε ειήλε είλαη λα γελληνχληαη, λα θζείξνληαη, θιπ., είλαη δειαδή πνιχ
δηαθνξεηηθή απφ ηελ νπζία ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ πνπ είλαη αδηαπέξαζηα, αγέλλεηα, άθζαξηα, θιπ.;
Ή είλαη απηφο ηνπ αιβηάηη πνπ, ππνζέηνληαο φηη ηα κέξε πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ θφζκν είλαη
δηαηεηαγκέλα κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, αξλείηαη θαηά ζπλέπεηα ζηα απιά θπζηθά ζψκαηα ηηο
επζχγξακκεο θηλήζεηο πνπ είλαη άρξεζηεο ζηε θχζε, θαη ζεσξεί ηε Γε επίζεο έλα νπξάλην ζψκα, κε
φια ηα πξνλφκηα πνπ απνδίδνληαη ζ’ απηά; Απηφο ν ζπιινγηζκφο κνπ είλαη πην θαηαλνεηφο απφ ηνλ
πξνεγνχκελν. Αο παξαθαιέζσ, ινηπφλ, ηνλ ηκπιίθην λα καο παξνπζηάζεη φινπο ηνπο επηκέξνπο
ιφγνπο, πεηξάκαηα θαη παξαηεξήζεηο, θπζηθέο θαη αζηξνλνκηθέο, γηα λα καο πείζεη φηη ε Γε, αληίζεηα
κε ηα νπξάληα ζψκαηα, είλαη αθίλεηε ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ θαη λα καο παξνπζηάζεη επίζεο, αλ
ππάξρνπλ, ηνπο ιφγνπο πνπ απαγνξεχνπλ ζηε Γε λα είλαη θηλεηή φπσο νη πιαλήηεο, ν Γίαο, ε ειήλε,
θιπ. Καη έπεηηα, ζα παξαθαιέζσ ηνλ αιβηάηη λα απαληήζεη ζ’ απηέο ηηο αηηηάζεηο κία πξνο κία.

Μεηά απφ κηα κηθξή παξάθακςε ζε δεηήκαηα
αξρψλ, ν αγθξέλην «καδεχεη» γηα κηα αθφκε θνξά
ηε ζπδήηεζε ζηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα επηζπκνχζε
θαη ν ηκπιίθην, πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεη θαηαξράο
θαη ην ιφγν: πνηα επηκέξνπο πεηξάκαηα θαη
παξαηεξήζεηο, θπζηθέο θαη αζηξνλνκηθέο, πείζνπλ φηη
ε Γε, αληίζεηα κε ηα νπξάληα ζώκαηα, είλαη αθίλεηε
ζην θέληξν ηνπ θόζκνπ;

ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Αξρηθά, ππάξρνπλ δχν ηζρπξέο απνδείμεηο φηη ε Γε δηαθέξεη πνιχ απφ ηα νπξάληα Παξαθνινπζήζηε ηνλ πξψην ζπιινγηζκφ ηνπ
ζψκαηα. Πξψηνλ, ηα ζψκαηα πνπ γελληνχληαη, θζείξνληαη, αιινηψλνληαη, θιπ. είλαη εληειψο
δηαθνξεηηθά απ’ απηά πνπ δελ γελληνχληαη, είλαη άθζαξηα, αλαιινίσηα, θιπ. Ζ Γε γελληέηαη,
θζείξεηαη, αιινηψλεηαη θιπ., ελψ ηα νπξάληα ζψκαηα δελ γελληνχληαη, δελ θζείξνληαη, δελ
αιινηψλνληαη, θιπ. Δπνκέλσο ε Γε δηαθέξεη εληειψο απφ ηα νπξάληα ζψκαηα.
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ηκπιίθην πνπ είλαη νξγαλσκέλνο κε ζαθή
θηινζνθηθή δνκή. Ζ πξνο απφδεημε πξφηαζε είλαη: ε
Γε δηαθέξεη εληειώο από ηα νπξάληα ζώκαηα.
Ζ αιήζεηα απηήο ηεο πξφηαζεο πξνθχπηεη απφ κηα

Δπηκέιεηα θαη δηδαθηηθφο ζρνιηαζκφο: Βαζίιεο Σζειθέο

Μεηάθξαζε: Θενδψξα Νηφθα θαη Μαξγαξηηα Κνπιεηηαλνχ

ΑΓΚΡΔΝΣΟ. Με ην πξψην ζνπ επηρείξεκα, καο μαλαζεξβίξεηο φ,ηη ππήξρε ζην ηξαπέδη φιε κέξα
θαη κφιηο ηψξα ην καδέςακε.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. ηγά, θχξηέ κνπ. Άθνπζε ηε ζπλέρεηα θαη ζα δεηο ηηο δηαθνξέο. Πξψηα απ’ φια ε
δεχηεξε πξφηαζε ηνπ ζπιινγηζκνχ είρε απνδεηρηεί a priori θαη ηψξα ζέισ λα ηελ απνδείμσ a
posteriori. Βιέπεηο θαη ν ίδηνο φηη δελ είλαη ην ίδην πξάγκα. Θα απνδείμσ ην έιαζζνλ (ηε δεχηεξε
πξφηαζε ηνπ ζπιινγηζκνχ) επεηδή ην κείδνλ (ε πξψηε πξφηαζε) είλαη πξνθαλέο.
Ζ εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ δείρλεη φηη ζηε Γε ππάξρνπλ δηαξθείο γελλήζεηο, θζνξέο, αιινηψζεηο, θιπ.,
πνπ φκνηέο ηνπο νχηε νη αηζζήζεηο καο νχηε νη παξαδφζεηο ή νη κλήκεο ησλ πξνγφλσλ καο αλίρλεπζαλ
πνηέ ζηνλ νπξαλφ· επνκέλσο ν νπξαλφο είλαη αλαιινίσηνο θιπ., θαη ε Γε αιινηψζηκε θιπ., θη
επνκέλσο δηαθνξεηηθή απφ ηνλ νπξαλφ.
Σν δεχηεξν επηρείξεκα ην παίξλσ απφ κηα βαζηθή θαη νπζηαζηηθή ηδηφηεηα, πνπ είλαη ε εμήο: θάζε
ζψκα πνπ είλαη απφ ηε θχζε ηνπ ζθνηεηλφ θαη ρσξίο θσο δηαθέξεη απφ ηα θσηεηλά θαη αζηξαθηεξά
ζψκαηα. Ζ Γε είλαη ζθνηεηλή θαη ρσξίο θσο θαη ηα νπξάληα ζψκαηα είλαη ιακπεξά θαη γεκάηα θσο·
επνκέλσο, θιπ. Απάληεζέ κνπ ζ’ απηά, γηα λα κε γίλεη πνιχ καθξχο ν θαηάινγνο θαη κεηά ζα
πξνζζέζσ θαη άιια.

ζεηξά απφ πξνθείκελεο πξνηάζεηο:
Α. Σα ζώκαηα πνπ γελληνύληαη, θζείξνληαη,
αιινηώλνληαη, θιπ. είλαη εληειώο δηαθνξεηηθά απ’
απηά πνπ δελ γελληνύληαη, είλαη άθζαξηα,
αλαιινίσηα, θιπ.,
Β. Η εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ δείρλεη όηη ζηε Γε
ππάξρνπλ δηαξθείο γελλήζεηο, θζνξέο, αιινηώζεηο,
θιπ., πνπ όκνηέο ηνπο νύηε νη αηζζήζεηο καο νύηε νη
παξαδόζεηο ή νη κλήκεο ησλ πξνγόλσλ καο
αλίρλεπζαλ πνηέ ζηνλ νπξαλό,
Γ. Άξα ε Γε γελληέηαη, θζείξεηαη, αιινηώλεηαη θιπ.,
ελώ ηα νπξάληα ζώκαηα δελ γελληνύληαη, δελ
θζείξνληαη, δελ αιινηώλνληαη, θιπ.
Γηα λα είλαη ιάζνο ην ζπκπέξαζκα πνπ
πξναλαθέξακε, ζα πξέπεη έζησ κία απφ ηηο
πξνηάζεηο Α, Β, Γ λα κελ είλαη ζσζηή (θαηά έλα
ηνπιάρηζηνλ κέξνο ηεο). Γηαθξίλεηε θάηη ηέηνην;

ΑΛΒΗΑΣΗ. ζν γηα ην πξψην, πνπ επαίξεζαη γηα ηελ ηζρχ ηνπ, ζα ήζεια λα κνπ πεηο πνηεο αθξηβψο
είλαη νη αιινηψζεηο πνπ βιέπεηο ζηε Γε θη φρη ζηνλ νπξαλφ θαη πνπ ζε θάλνπλ λα ιεο φηη ε Γε είλαη Γνθηκάζηε θαη ην δεχηεξν ζπιινγηζκφ ηνπ
αιινηψζηκε θαη ν νπξαλφο φρη.
ηκπιίθην:
Α. Κάζε ζώκα πνπ είλαη από ηε θύζε ηνπ ζθνηεηλό
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. ηε Γε βιέπσ δηαξθψο ρνξηάξηα, θπηά, δψα, λα γελληνχληαη θαη λα πεζαίλνπλ. θαη ρσξίο θσο δηαθέξεη από ηα θσηεηλά θαη
Αλέκνπο, βξνρέο, θαηαηγίδεο, ζχειιεο λα μεζπνχλ. Με κηα ιέμε, ε εκθάληζε ηεο Γεο πθίζηαηαη
δηαξθείο αιιαγέο. Κακηά απ’ απηέο ηηο αιιαγέο δελ δηαθξίλεηαη ζηα νπξάληα ζψκαηα, ησλ νπνίσλ νη
ζέζεηο θαη νη ζρεκαηηζκνί αληηζηνηρνχλ αθξηβψο ζ’ απηφ πνπ ζπκνχληαη απφ πάληα νη άλζξσπνη θαη
δελ γελληέηαη ηίπνηε θαηλνχξγην νχηε θζείξεηαη ηίπνηε παιηφ.
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αζηξαθηεξά ζώκαηα.
Β. Η Γε είλαη ζθνηεηλή θαη ρσξίο θσο θαη ηα νπξάληα
ζώκαηα είλαη ιακπεξά θαη γεκάηα θσο·
Δπνκέλσο:
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Η Γε δηαθέξεη εληειώο από ηα νπξάληα ζώκαηα.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Αλ φκσο πξέπεη λα αξθεζηείο ζ’ απηέο ηηο νξαηέο εκπεηξίεο, ή κάιινλ ζηηο εκπεηξίεο πνπ
έρεηο δεη, πξέπεη λα ζεσξείο φηη ε Κίλα θαη ε Ακεξηθή είλαη νπξάληα ζψκαηα, αθνχ ζίγνπξα πνηέ δελ
έρεηο δεη ζ’ απηέο ηηο αιιαγέο πνπ βιέπεηο ζηελ Ηηαιία. Δπνκέλσο, θαηά ηε ινγηθή ζνπ, πξέπεη λα είλαη Ο αιβηάηη «επηηίζεηαη» ζηηο πξνηάζεηο ησλ
αλαιινίσηεο.
ζπιινγηζκψλ ηελ αιήζεηα ησλ νπνίσλ βεβαηψλνπλ
νη αηζζήζεηο.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Αθφκα θη αλ δελ έρσ δεη ν ίδηνο ηηο αιιαγέο ζηα κέξε απηά, κε ηηο ίδηεο ηηο αηζζήζεηο Ζ «επίζεζε» θαίλεηαη λα έρεη βάζε: νη αηζζήζεηο
κνπ, έρσ βάζηκεο καξηπξίεο γη’ απηέο· επηπιένλ, cum eadem sit ratio totius et partium (αθνχ ην ίδην καο δελ κπνξνχλ λα καο πιεξνθνξήζνπλ γηα ηα
πξάγκα ηζρχεη θαη γηα ην φινλ θαη γηα ηα κέξε), επεηδή νη ρψξεο απηέο είλαη κέξνο ηεο Γεο ζαλ ηε δηθή πάληα. Γελ κπνξνχκε λα δνχκε, λα αθνπκπήζνπκε,
καο ρψξα, πξέπεη λα είλαη θη απηέο αιινηψζηκεο ζαλ ηε ρψξα καο.
λα κπξίζνπκε φζα πξάγκαηα είλαη καθξηά. Καη θαιά
γηα φζα βιέπνπκε. Γηα φζα δελ βιέπνπκε ηη
ΑΛΒΗΑΣΗ. Γηαηί φκσο δελ ηηο έρεηο παξαηεξήζεη ν ίδηνο, αληί λα ππνβηβάδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε; Οηη κνηάδνπλ κ’ απηά πνπ
ππνρξεψλνληάο ηνλ λα πηζηέςεη ηηο αθεγήζεηο άιισλ; Γηαηί λα κελ ηηο δεηο κε ηα ίδηα ζνπ ηα κάηηα;
βιέπνπκε ή φηη δηαθέξνπλ;
Καη πψο ζα απνθαζίδνπκε γηα φ,ηη δελ κπνξνχκε λα
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Γηαηί νη ρψξεο απηέο είλαη πνιχ καθξηά γηα λα κπνξψ λα ηηο δσ. Δίλαη ηφζν καθξηά ψζηε δνχκε; Ή γηα φ,ηη κπνξνχκε κφιηο λα δηαθξίλνπκε;
ε φξαζή καο δελ κπνξεί λα αληρλεχζεη ηηο αιιαγέο πάλσ ηνπο.
Ή κήπσο δελ πξέπεη λα κηιάκε θαη λα ζθεθηφκαζηε
γη’ απηά;
ΑΛΒΗΑΣΗ. Σψξα δεο θαη κφλνο ζνπ πφζν, ρσξίο λα ην ζέιεηο, απνθάιπςεο ηε ζνθηζηεία ηνπ
επηρεηξήκαηφο ζνπ. Λεο φηη ηηο αιιαγέο πνπ βιέπεηο κε ηα ίδηα ζνπ ηα κάηηα ζηε Γε δελ κπνξείο λα ηηο
δεηο ζηελ Ακεξηθή εμαηηίαο ηεο κεγάιεο απφζηαζεο. Λνηπφλ, αθφκα ιηγφηεξν ζα κπνξνχζεο λα ηηο δεηο Γχξσ απφ ην δήηεκα απηφ έρνπλ δνζεί «κάρεο».
ζηε ειήλε, πνπ είλαη πνιιέο εθαηνληάδεο θνξέο πην καθξηά. Κη αλ πηζηεχεηο φηη ππάξρνπλ αιιαγέο Σε δηθή ηνπ «κάρε» δίλεη ν ηκπιίθην,
ζην Μεμηθφ επεηδή έρεηο αθνχζεη γη’ απηέο, πεο κνπ ηη πιεξνθνξίεο έρεηο απφ ηε ειήλε, ψζηε λα αλαθεξφκελνο ζε φζα βιέπνπκε ή μέξνπκε φηη έρνπλ
είζαη πεπεηζκέλνο φηη δελ ππάξρνπλ αιιαγέο εθεί; Δπεηδή εζχ δελ βιέπεηο ηηο αιιαγέο ζηνλ νπξαλφ δεη άιινη ζηε ειήλε· ην πην θνληηλφ ζε καο
(πνπ δελ ζα κπνξνχζεο λα ηηο δεηο εμαηηίαο ηεο κεγάιεο απφζηαζεο θη επεηδή δελ ππάξρνπλ
πιεξνθνξίεο απφ θεη), δελ κπνξείο λα ζπκπεξαίλεηο φηη δελ ππάξρνπλ, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ επεηδή
βιέπεηο θαη αλαγλσξίδεηο ηηο αιιαγέο ζηε Γε κπνξείο πνιχ ζσζηά λα ζπκπεξάλεηο φηη ππάξρνπλ.
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νπξάλην ζψκα.
ηελ πνιχ ζεκαληηθή απηή ζπδήηεζε ζα πξέπεη λα
κπείηε θαη ζεηο!
Γηα ην ιφγν απηφ ζα παξνπζηάζσ, αξθεηά απιά, ηε
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ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Αλάκεζα ζηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζηε Γε κπνξψ λα βξσ κεξηθέο ηφζν κεγάιεο
πνπ αλ είραλ ζπκβεί ζηε ειήλε ζα ηηο είρακε παξαηεξήζεη πνιχ θαιά απφ δσ θάησ. Απφ ηηο
παιηφηεξεο καξηπξίεο, μέξνπκε φηη ζηα ηελά ηνπ Γηβξαιηάξ νη Ζξάθιεηεο ηήιεο ήηαλ ελσκέλεο κε
κεξηθά ρακειφηεξα βνπλά πνπ ζπγθξαηνχζαλ ηνλ σθεαλφ. Αιιά απηά ηα βνπλά ρσξίζηεθαλ γηα
θάπνηα αηηία, απφ ην άλνηγκα πέξαζε ε ζάιαζζα, θαη θχιεζε ηφζν πνιχ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ε
Μεζφγεηνο. ηαλ βιέπνπκε ηελ απεξαληνζχλε ηεο θαη μέξνπκε πφζν δηαθέξνπλ ζηελ εκθάληζε ην
λεξφ θαη ε ζηεξηά φηαλ ηα βιέπεη θαλείο απφ καθξηά, δελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία φηη κηα ηέηνηα
αιιαγή ζα ηελ έβιεπεο εχθνια ζηε ειήλε. Οη θάηνηθνη ηεο Γεο έηζη ζα είραλ δηαπηζηψζεη
νπνηαδήπνηε ηέηνηα αιινίσζε ζηε ειήλε. κσο δελ ππάξρεη θακηά αθήγεζε φηη είδε θαλείο ηέηνην
πξάγκα. Δπνκέλσο δελ ππάξρεη βάζε γηα λα πνχκε πσο νηηδήπνηε ζηα νπξάληα ζψκαηα είλαη
αιινηψζηκν, θιπ.

ζέζε ελφο άιινπ δηαλνεηή ηεο επνρήο, ηνπ
Καξηέζηνπ, ν νπνίνο επέκελε φηη ε επηζηήκε ζα
ήηαλ κηα άρξεζηε δξαζηεξηφηεηα αλ ηα πξάγκαηα
«είλαη» φπσο θαίλνληαη: νη αηζζήζεηο, έιεγε,
πξνθαινχλ «αηζζήκαηα»· θαη ηα αηζζήκαηα είλαη
γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ εζσηεξηθά, κέζα καο, ζην
κπαιφ/ πλεχκα καο· θαη δελ αληηζηνηρνχλ
ππνρξεσηηθά, έλα πξνο έλα, ζηα εμσηεξηθά
γεγνλφηα.
Λίγν πην πξνθιεηηθά, ζα έιεγα, φηη π.ρ. απηά πνπ
βιέπνπκε είλαη «είδσια» νληνηήησλ πνπ δελ είλαη
ππνρξεσηηθά νχηε εθεί πνπ ηα βιέπνπκε νχηε φπσο
ΑΛΒΗΑΣΗ. Γελ ηνικψ λα πσ φηη ηέηνηεο κεγάιεο αιιαγέο έρνπλ φλησο ζπκβεί ζηε ειήλε, αιιά ηα βιέπνπκε. Γηα παξάδεηγκα, βιέπνπκε φλεηξα,
νχηε θαη είκαη βέβαηνο φηη δελ έρνπλ ζπκβεί. Μηα ηέηνηα αιιαγή ζα εκθαληδφηαλ ζε καο κφλνλ ζαλ βιέπνπκε ην είδσιφ καο πίζσ απφ ηνλ θαζξέθηε,
θάπνηα παξαιιαγή αλάκεζα ζηα θσηεηλφηεξα θαη ζηα ζθνηεηλφηεξα ζεκεία ηεο ειήλεο, θαη βιέπνπκε ζπκπαγή ηα ζψκαηα πνπ ηελ ίδηα ζηηγκή
ακθηβάιισ αλ είρακε παξαηεξεηηθνχο ζειελνγξάθνπο ζηε Γε πνπ ζα καο έδηλαλ επί πνιιά ρξφληα πηζηεχνπκε φηη είλαη θηηαγκέλα απφ άηνκα
κηα ηέηνηα αθξηβή ζειελνγξαθία ψζηε λα είλαη εχινγν ην ζπκπέξαζκα φηη θακηά αιιαγή δελ έρεη (νπζηαζηηθά θελά ζπζηήκαηα ζηνηρεησδψλ
επέιζεη ζηελ φςε ηνπ θεγγαξηνχ. Γηα ηελ εκθάληζε ηεο ειήλεο δελ βξίζθσ πην αθξηβή πεξηγξαθή ζσκαηηδίσλ).
απ’ απηήλ πνπ ιέεη πσο κνηάδεη κε αλζξψπηλν πξφζσπν· άιινη ηελ παξνκνηάδνπλ κε ηε κνπζνχδα Πνηα είλαη ε δηθή ζαο ζέζε πάλσ ζην δήηεκα απηφ;
ελφο ιηνληαξηνχ. Άιινη πάιη ιέλε πσο είλαη ν Κάηλ κε έλα δεκάηη αγθάζηα ζηε ξάρε. Έηζη, ην λα ιεο
φηη «Ο νπξαλφο είλαη αλαιινίσηνο επεηδή δελ έρνπκε δεη νχηε ζηε ειήλε νχηε ζε άιια νπξάληα
ζψκαηα αιιαγέο ζαλ απηέο πνπ δηαπηζηψζεθαλ πάλσ ζηε γε» δελ έρεη θακηά απνδεηθηηθή ηζρχ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ. Απηφ ην πξψην επηρείξεκα ηνπ ηκπιίθην κνπ αθήλεη κηα άιιε ζνβαξή ακθηβνιία πνπ Με ηε «βνήζεηα» ηνπ αγθξέλην, ν αιβηάηη βάδεη
ζα ήζεια λα κνπ δηαιεπθάλεηε. Δπνκέλσο ηνλ ξσηψ αλ ε Γε κπνξνχζε λα γελληέηαη θαη λα θζείξεηαη ζηε ζπδήηεζε ην δήηεκα ηεο παξαηήξεζεο σο κέξνο
πξηλ ηελ πιεκκχξα ηεο Μεζνγείνπ ή αλ άξρηζε λα γελληέηαη θαη λα θζείξεηαη κεηά.
ηεο ζπλνιηθήο θηινζνθηθήο/ επηζηεκνληθήο
κεζόδνπ. Ζ θαηάιεμή ηνπ είλαη θαηά θάπνην ηξφπν
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ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Αλακθίβνια κπνξνχζε λα γελληέηαη θαη λα θζείξεηαη θαη πξηλ, επίζεο. Αιιά ε αιιαγή «αξλεηηθή»: αλ θάπνηνο (αζθαιψο θαη ν
απηή ήηαλ ηφζν κεγάιε πνπ ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηελ παξαηεξήζεη αθφκα θη απφ ην θεγγάξη.
Αξηζηνηέιεο) έρεη πεηζζεί γηα ηελ νξζφηεηα κηαο
ζεσξεηηθήο άπνςεο ζα αξθνχζε κηα παξαηήξεζε
ΑΓΚΡΔΝΣΟ. Σφηε πεο κνπ, αθνχ ε Γε κπνξνχζε λα γελληέηαη θαη λα θζείξεηαη θαη πξηλ απ’ απηή αληίζεηε πξνο ηελ άπνςε απηή γηα λα ηε δηαςεχζεη
ηελ πιεκκπξίδα, ηφηε γηαηί ε ειήλε λα κελ κπνξεί θη απηή λα είλαη έηζη, ρσξίο λα ηεο έρεη ζπκβεί ζπλνιηθά.
αθφκα κηα ηέηνηα αιιαγή; Γηαηί θάηη είλαη αλαγθαίν γηα ηε ειήλε ελψ δελ ζεκαίλεη ηίπνηα γηα ηε Γε; Δζείο ηη ιέηε;
ΑΛΒΗΑΣΗ. Πνιχ δηεηζδπηηθή παξαηήξεζε. Φνβάκαη φκσο φηη ν ηκπιίθην αιινηψλεη ιίγν ηε
ζεκαζία απηνχ ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ησλ Πεξηπαηεηηθψλ. Λέλε πσο ζεσξνχλ ηνλ νπξαλφ
αλαιινίσην επεηδή θαλείο δελ είδε πνηέ θαλέλα αζηέξη λα γελληέηαη ή λα πεζαίλεη, θη αο είλαη έλα
αζηέξη κηθξφηεξν κέξνο ηνπ ζχκπαληνο απ’ φζν είλαη κηα πφιε γηα ηε Γε· θη φκσο αλαξίζκεηεο πφιεηο
θαηαζηξάθεθαλ έηζη ψζηε λα κελ έρεη κείλεη πηα νχηε ίρλνο ηνπο.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ. Πξαγκαηηθά, είρα πηζηέςεη φηη ν ηκπιίθην δηέζηξεςε απηφ ην απφζπαζκα ηνπ
θεηκέλνπ έηζη ψζηε λα κε θνξηψζεη ην Γάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο ηνπ κε κηα έλλνηα αθφκα πην
εμσπξαγκαηηθή απφ ηελ άιιε. Ση αλνεζία είλαη λα ιεο, «Ο νπξαλφο είλαη αλαιινίσηνο επεηδή ηα
αζηέξηα δελ γελληνχληαη θαη δελ πεζαίλνπλ ζ’ απηφλ». Τπάξρεη θαλείο πνπ λα έρεη δεη ηελ θαηαζηξνθή
ηεο γήηλεο ζθαίξαο θαη ηελ αλαγέλλεζε κηαο άιιεο ζηε ζέζε ηεο; Γελ είλαη δεθηφ απφ φινπο ηνπο
θηινζφθνπο φηη πνιχ ιίγα αζηέξηα ζηνλ νπξαλφ είλαη κηθξφηεξα απφ ηε Γε, ελψ ηα πεξηζζφηεξα είλαη
πνιχ κεγαιχηεξα;
Δπνκέλσο ε θαηαζηξνθή ελφο αζηεξηνχ ζηνλ νπξαλφ ζα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ
θαηαζηξνθή νιφθιεξεο ηεο γήηλεο ζθαίξαο! Σψξα αλ, γηα λα κπνξέζνπκε λα εηζάγνπκε ηε γέλλεζε
θαη ην ζάλαην ζην ζχκπαλ κε βεβαηφηεηα, είλαη απαξαίηεην λα θαηαζηξαθεί θαη λα αλαγελλεζεί έλα
ηφζν κεγάιν ζψκα φζν έλα άζηξν, ηφηε θαιχηεξα αο παξαηηεζνχκε απ’ φιε ηελ ππφζεζε. Γηαηί ζε
δηαβεβαηψλσ φηη πνηέ δελ ζα δεηο νιφθιεξε ηε γήηλε ζθαίξα ή νπνηνδήπνηε άιιν νιφθιεξν ζψκα ζην
ζχκπαλ λα θαηαζηξαθεί ηφζν ψζηε, αθνχ πξψηα έρεη ηδσζεί γηα πνιινχο αηψλεο, κεηά λα δηαιπζεί
ρσξίο λ’ αθήζεη ίρλε πίζσ ηνπ.
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ΑΛΒΗΑΣΗ. Αιιά γηα λα δψζνπκε ζηνλ ηκπιίθην θάηη παξά πάλσ απφ ηθαλνπνίεζε θαη λα ηνλ
αλαθαιέζνπκε αλ είλαη δπλαηφλ απφ ην ιάζνο ηνπ, δειψλσ φηη έρνπκε ζηελ επνρή καο θαηλνχξγηα
γεγνλφηα θαη παξαηεξήζεηο ηέηνηεο πνπ, αλ ν Αξηζηνηέιεο ήηαλ ζήκεξα δσληαλφο, αλακθίβνια ζα
άιιαδε ηελ άπνςή ηνπ. Απηφ ζπλάγεηαη εχθνια απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηινζνθεί, γηαηί φηαλ
γξάθεη φηη παξαηεξεί ηνλ νπξαλφ αλαιινίσην θιπ, επεηδή δελ βιέπεη λα γελληέηαη ζ’ απηφλ θάηη
θαηλνχξγην ή λα δηαιχεηαη θάηη παιηφ, καο αθήλεη λα θαηαιάβνπκε φηη αλ είρε δεη έλα ηέηνην γεγνλφο
ζα είρε αλαηξέςεη ηελ άπνςή ηνπ, θαη ζα πξνηηκνχζε μεθάζαξα ηελ εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ απφ ηε
ινγηθή. Αλ δελ ήζειε λα θξαηήζεη ζε κεγάιε εθηίκεζε ηηο αηζζήζεηο, δελ ζα ππνζηήξηδε ηελ αθηλεζία
επεηδή θαη κφλν δελ είρε δεη αηζζεηέο αιιαγέο.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Ο Αξηζηνηέιεο αξρηθά ζηήξημε ηε βάζε ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ a priori, δείρλνληαο ηελ Ο ηκπιίθην αληηζηέθεηαη ζηελ «αξλεηηθή» απηή
αλαγθαηφηεηα ηνπ αλαιινίσηνπ ηνπ νπξαλνχ κέζσ θπζηθψλ, πξνθαλψλ θαη ζαθψλ αξρψλ. Έπεηηα πξνζέγγηζε ηεο κεζόδνπ πεξηγξάθνληαο ηε «ζεηηθή»
ππνζηήξημε ην ίδην a posteriori, κε ηηο αηζζήζεηο θαη κε ηηο παξαδφζεηο ησλ αξραίσλ.
εθδνρή ηεο: πξψηα ζηεξίδνπκε ηελ άπνςή καο
παξαγσγηθά (ηελ παξάγνπκε ινγηθά απφ ηηο πξψηεο
ΑΛΒΗΑΣΗ. Απηφ ζην νπνίν αλαθέξεζαη είλαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα γξάςεη ηε ζεσξία αξρέο καο) θαη ζηε ζπλέρεηα επαγσγηθά
ηνπ, αιιά δελ πηζηεχσ φηη κ’ απηήλ εξεχλεζε. Αληίζεηα, πηζηεχσ φηη είλαη βέβαην πσο πξψηα πέηπρε (ζπιιέγνληαο εκπεηξηθά ηεθκήξηα ζεηηθά πξνο ηελ
λα επηβεβαηψζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ φζν κπνξνχζε πεξηζζφηεξν ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ, κέζσ ησλ άπνςε).
αηζζήζεσλ, πεηξακάησλ θαη παξαηεξήζεσλ. Έπεηηα έςαμε ηνλ ηξφπν γηα λα ηα θάλεη απνδείμηκα. Γελ είλαη απηή, θαηά ηελ άπνςή ζαο, κηα αξθεηά
Απηφ γίλεηαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο απνδεηθηηθέο επηζηήκεο.
αζθαιήο κέζνδνο;
Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, φηαλ ην ζπκπέξαζκα είλαη αιεζηλφ, κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη
αλαιπηηθέο κεζφδνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα πξφηαζε ε νπνία ήδε έρεη απνδεηρηεί ή λα θηάζεη ζε
θάπνηα αμησκαηηθή αξρή· αλ φκσο ην ζπκπέξαζκα είλαη ιαλζαζκέλν, κπνξεί θαλείο λα ζπλερίζεη επ’ Ζ απάληεζε ηνπ αιβηάηη μαθληάδεη. Θέηεη έλα ζέκα
άπεηξνλ, ρσξίο πνηέ λα βξίζθεη θάπνηα γλσζηή αιήζεηα, εθηφο θη αλ ζπλαληήζεη θάηη αδχλαην ή
θάπνην έθδειν παξαινγηζκφ. Καη κπνξείηε λα είζηε βέβαηνη φηη ν Ππζαγφξαο, πνιχ πξηλ απνδείμεη ηελ
αιήζεηα γηα ηελ νπνία ζπζίαζε κηα εθαηφκβε, ήηαλ βέβαηνο πσο ην ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο
ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ δχν θάζεησλ πιεπξψλ.
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Ζ βεβαηφηεηα γηα έλα ζπκπέξαζκα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλαθάιπςε ηεο απφδεημήο ηνπ –ελλνψ
πάληα ζηηο απνδεηθηηθέο επηζηήκεο. Αιιά φπσο θαη λα πξνρψξεζε ν Αξηζηνηέιεο, είηε ε ινγηθή a
priori πξνεγήζεθε ηεο αηζζεηηθήο αληίιεςεο a posteriori είηε ην αληίζεην, αξθεί φηη, φπσο έρεη πεη
πνιιέο θνξέο, πξνηηκνχζε ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία απφ θάζε επηρείξεκα. Δπηπιένλ, ε ηζρχο ησλ
επηρεηξεκάησλ a priori έρεη ήδε εμεηαζηεί.
Σψξα, επηζηξέθνληαο ζην ζέκα καο, ιέσ φηη ηα πξάγκαηα πνπ αλαθαιχθζεθαλ θαη αλαθαιχπηνληαη
αθφκα ζηελ επνρή καο ζηνλ νπξαλφ είλαη ηέηνηα ψζηε λα κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ πιήξσο φινπο
ηνπο θηινζφθνπο, επεηδή αθξηβψο γεγνλφηα ζαλ απηά πνπ απνθαιέζακε γελλήζεηο θαη ζαλάηνπο έρνπλ
παξαηεξεζεί θαη παξαηεξνχληαη αθφκα ζε επηκέξνπο ζψκαηα θαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ νπξαλνχ.
Δμαίξεηνη αζηξνλφκνη έρνπλ παξαηεξήζεη πνιινχο θνκήηεο λα γελληνχληαη θαη λα εμαθαλίδνληαη ζε
ηφπνπο πάλσ απφ ηελ θξπζηάιιηλε ζθαίξα ηεο ειήλεο, γηα λα κελ κηιήζσ γηα ηα δχν άζηξα ηνπ
1572 θαη ηνπ 1604, πνπ βξίζθνληαη αλακθηζβήηεηα πέξα απ’ φινπο ηνπο πιαλήηεο. Καη ζηελ
επηθάλεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Ήιηνπ, κε ηε βνήζεηα ηνπ ηειεζθφπηνπ, είδαλ λα παξάγεηαη θαη λα δηαιχεηαη
ππθλή θαη ζθνηεηλή χιε, πνπ κνηάδεη πνιχ κε ηα ζχλλεθα πάλσ απφ ηε Γε· θαη πνιιέο απ’ απηέο ηηο
θειίδεο είλαη ηφζν κεγάιεο ψζηε λα μεπεξλνχλ ζε κέγεζνο φρη κφλν ηε Μεζφγεην Θάιαζζα, αιιά
νιφθιεξε ηελ Αθξηθή καδί κε ηελ Αζία. Σψξα, αλ ν Αξηζηνηέιεο είρε δεη απηά ηα πξάγκαηα, ηη
λνκίδεηο φηη ζα είρε πεη θαη ηη ζα είρε θάλεη, ηκπιίθην;

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ ζηα θείκελά ηνπο
ηε ζεσξία ηνπο θαη φηη απηφο ν ηξφπνο δελ είλαη
εθείλνο πνπ αθνινπζνχλ νη ίδηνη γηα λα βξνπλ ηε
ζεσξία. Με άιια ιφγηα ην πψο θάπνηνο θηιφζνθνο/
επηζηήκνλαο πείζεηαη γηα ηελ νξζφηεηα κηαο ζέζεο
(πιαίζην αλαθάιπςεο), πνπ ζηε ζπλέρεηα
ππνζηεξίδεη δεκφζηα (πιαίζην επηθύξσζεο), κάιινλ
δελ ην καζαίλνπκε πνηέ...
Ση είλαη, ηειηθά, ε κέζνδνο;
Μήπσο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα
εξεπλήζεη έλαο ηξίηνο γηα λα θηάζεη ζηα ίδηα
ζπκπεξάζκαηα κε ηνλ ζπγγξαθέα-επηζηήκνλα; Καη
αλ απηφ πνπ βξίζθνπκε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν
πνπ ςάρλνπκε...
Μήπσο είλαη κηα «γισζζηθή δνκή» πνπ πείζεη ηνπο
αλαγλψζηεο θαιχηεξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε;
Κάηη άιιν;
Ή κήπσο ν αιβηάηη δελ έρεη δίθην;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Γελ μέξσ ηη ζα είρε πεη ή θάλεη ν Αξηζηνηέιεο πνπ είλαη ν παηέξαο φισλ ησλ πδεηήζηε, κε βάζε ηηο απαληήζεηο ζαο ζηα
επηζηεκψλ, αιιά μέξσ ζε θάπνην βαζκφ ηη ιέλε θαη ηη θάλνπλ νη καζεηέο ηνπ, θαη ηη ζα έπξεπε λα παξαπάλσ εξσηήκαηα, γηα ην θαηά πφζν είλαη
θάλνπλ θαη λα πνπλ γηα λα κε κείλνπλ ρσξίο νδεγφ, εγέηε θαη επηθεθαιήο ζηε θηινζνθία.
δφθηκν λα δεηάκε απφ ηνπο καζεηέο καο λα
ζν γηα ηνπο θνκήηεο, κήπσο απηνί νη κνληέξλνη αζηξνλφκνη πνπ ήζειαλ λα ηνπο θάλνπλ επνπξάληνπο αθνινπζνχλ κηα κέζνδν γηα λα κάζνπλ/
δελ θαηαηξνπψζεθαλ απφ ην Αληη-Σύρν; Καη κάιηζηα θαηαηξνπψζεθαλ κε ηα ίδηα ηνπο ηα φπια. θαηαλνήζνπλ φζα δεηήκαηα επηζηήκεο ηίζεληαη ζην
Γειαδή, κέζσ ησλ παξαιιάμεσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ έγηλαλ θαη μαλάγηλαλ εθαηφ θνξέο, θαη ηειηθά ζρνιείν ηνπο.
θαηέιεμαλ λα ζπκθσλνχλ κε ηνλ Αξηζηνηέιε, φηη φια είλαη ζηνηρεηψδε. Αθνχ έρεη θαηαξξηθζεί θάηη Μήπσο ηε κέζνδν ζα έπξεπε λα δεηάκε λα ηε
ηφζν ζεκειηψδεο γηα ηνπο αλαλεσηέο, ηη άιιν κπνξεί λα ηνπο θξαηάεη ζηα πφδηα ηνπο;
ρξεζηκνπνηνχλ κφλν γηα λα παξνπζηάδνπλ ηα φζα
έκαζαλ/ θαηαλφεζαλ;
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ΑΛΒΗΑΣΗ. Ζξέκεζε, ηκπιίθην. Ση έιεγε ν κνληέξλνο απηφο ζπγγξαθέαο ζνπ γηα ηα θαηλνχξγηα
άζηξα ηνπ 1572 θαη ηνπ 1604 θαη γηα ηηο ειηαθέο θειίδεο; ζν γηα ηνπο θνκήηεο, εγψ απ’ ηε κεξηά
κνπ, ιίγν λνηάδνκαη αλ γελληνχληαη απφ θάησ ή απφ πάλσ απ’ ηε ειήλε, νχηε έδσζα ηφζε ζεκαζία
ζηηο θιπαξίεο ηνπ Σχρνλα. Οχηε έρσ θακηά απξνζπκία λα δερηψ φηη ε χιε ηνπο είλαη ζηνηρεηψδεο, θαη
φηη κπνξνχλ λα αλαηέιινπλ φπσο ηνπο αξέζεη ρσξίο λα ζπλαληνχλ θαλέλα εκπφδην απφ ηελ
αδηαπεξαηφηεηα ηνπ πεξηπαηεηηθνχ νπξαλνχ, ηνλ νπνίν εγψ ζεσξψ πνιχ πην ιεπηφ, δηαπεξαηφ θαη
ιεπηαίζζεην απφ ηνλ δηθφ καο αέξα. ζν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξαιιάμεσλ, θαηαξρήλ
ακθηβάιισ αλ νη θνκήηεο ππφθεηληαη ζε ηέηνηα πξάγκαηα. Δπηπιένλ, ε αζπλάθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ
πάλσ ζηηο νπνίεο θαηαγξάθεθαλ νη παξαιιάμεηο κε θάλεη εμίζνπ θαρχπνπην ηφζν γηα ηηο απφςεηο ηνπ
Σχρνλα φζν θαη γη’ απηέο ησλ αληηπάισλ ηνπ –αθφκα πεξηζζφηεξν κάιηζηα θαζψο κνπ θαίλεηαη πσο
ην Αληη-Σύρν κεξηθέο θνξέο πξνζαξκφδεη ζηα γνχζηα ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ ηηο παξαηεξήζεηο εθείλεο
πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ, αιιηψο ηηο θαηαγγέιιεη σο εζθαικέλεο.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. ζνλ αθνξά ζηα θαηλνχξγηα άζηξα, ην Αληη-Σύρν, μεκπεξδεχεη εληειψο κ’ απηά κε
ιίγεο κφλν ιέμεηο, ιέγνληαο φηη απηά ηα πξφζθαηα άζηξα δελ μέξνπκε ζεηηθά φηη είλαη νπξάληα
ζψκαηα θαη φηη αλ νη αληίπαινί ηνπ ζέινπλ λα απνδείμνπλ αιιαγέο θαη γελλήζεηο ζηνλ νπξαλφ, πξέπεη
λα καο δείμνπλ κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ ζε άζηξα ηα νπνία έρνπλ ήδε πεξηγξαθεί απφ πνιχ θαηξφ θαη
είλαη νπξάληα ζψκαηα ρσξίο θακηά ακθηβνιία. Κη απηφ δελ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη πνηέ.
ζν γη’ απηή ηελ χιε πνπ ιέλε κεξηθνί φηη δεκηνπξγείηαη θαη δηαιχεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ήιηνπ,
απηή δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζην Αληη-Σύρν, πξάγκα πνπ κε νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν
ζπγγξαθέαο κάιινλ ηε ζεσξεί κχζν ή ςεπδαίζζεζε πνπ νθείιεηαη ζην θαθφ ηνπ ηειεζθνπίνπ ή, ζηελ
θαιχηεξε πεξίπησζε, έλα θαηλφκελν πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ αέξα. Με ιίγα ιφγηα δελ ηελ ζεσξεί
δηφινπ νπξάληα χιε.

Ζ ζπλέρεηα ηεο ζπδήηεζεο απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ
δείγκα γηα ην πψο ιεηηνπξγνχλ νη παξαηεξήζεηο
ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.
Έλαο ηξφπνο θαίλεηαη ζηηο αλαθνξέο ηνπ αιβηάηη
ζηνπο θνκήηεο θαη ηα δχν θαηλνχξγηα άζηξα ηνπ
1572 θαη ηνπ 1604, φπνπ νη παξαηεξήζεηο
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαςεχζνπλ κηα ζεσξεηηθή
ζέζε: αθνχ έρνπλ παξαηεξεζεί νπξάληα ζψκαηα πνπ
εκθαλίδνληαη θαη ράλνληαη ζην ζηεξέσκα, ηφηε
κάιινλ νη νπξαλνί δελ είλαη άθζαξηνη: ζπκβαίλνπλ
θαη εθεί γελλήζεηο θαη ζάλαηνη.
Με ηνλ ίδην ηξφπν ρξεζηκνπνηεί ν αιβηάηη θαη ηηο
ειηαθέο θειίδεο: αθνχ ν Ήιηνο έρεη θειίδεο πνπ
εκθαλίδνληαη, θηλνχληαη θαη ράλνληαη, δελ κπνξεί λα
είλαη ηέιεηνο.
Σηο ίδηεο παξαηεξήζεηο ν ηκπιίθην πξνζπαζεί λα ηηο
δηαρεηξηζηεί κε ηνλ αληίζεην ηξφπν. Να ηηο
παξνπζηάζεη δειαδή σο ηεθκήξηα πνπ ζηεξίδνπλ
(ζεηηθά) ηε ζεσξία ηνπ.

Δίλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο ινγηθφ νη ίδηεο
ΑΛΒΗΑΣΗ. Δζχ φκσο, ηκπιίθην, ηη ζθέθηεθεο γηα λα απαληήζεηο ελαληίνλ απηψλ ησλ επίκνλσλ παξαηεξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κε ηνπο δχν
θειίδσλ πνπ ήξζαλ λα δηαηαξάμνπλ ηνλ νπξαλφ, θη αθφκα ρεηξφηεξα, ηελ πεξηπαηεηηθή θηινζνθία; ηξφπνπο;
Δζχ, ζαλ αηξφκεηνο ππνζηεξηθηήο ηεο, πξέπεη λα έρεηο βξεη κηα απάληεζε θαη κία ιχζε θαη δελ ζα Ση είλαη θαηά ηελ άπνςή ζαο απηφ πνπ επηηξέπεη ζε
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έπξεπε λα καο ηε ζηεξήζεηο.

δχν δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο λα βιέπνπλ ζην ίδην
θπζηθφ γεγνλφο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Άθνπζα δηάθνξεο απφςεηο γη’ απηφ ην δήηεκα. Μεξηθνί ιέλε «Δίλαη άζηξα, πνπ ζαλ ηελ ηεξηρζείηε ζηε ζπδήηεζε ησλ ζπλνκηιεηψλ γηα ηηο
Αθξνδίηε θαη ηνλ Δξκή, πεξηθέξνληαη γχξσ απφ ηνλ Ήιην ζηηο ηξνρηέο ηνπο, θαη πεξλψληαο θάησ απ’ παξαηεξνχκελεο ειηαθέο θειίδεο γηα λα
απηφλ καο θαίλνληαη ζαλ ζθνηεηλέο θειίδεο· θαη επεηδή ππάξρνπλ πνιιά ηέηνηα άζηξα ζπρλά απνθαζίζεηε αλ κηα παξαηήξεζε «κηιάεη απφ κφλε
ζπγθεληξψλνληαη φια καδί θαη κεηά ρσξίδνληαη πάιη». Άιινη πηζηεχνπλ φηη είλαη απνθπήκαηα ηνπ ηεο» ή «ρξεηάδεηαη αλάιπζε». Σεθκεξηψζηε ηελ
αέξα· άιινη πάιη φηη είλαη ςεπδαηζζήζεηο ησλ θαθψλ· άιινη άιια. Αιιά εγψ θιίλσ πεξηζζφηεξν φηη – άπνςή ζαο.
λαη, ην ζεσξψ βέβαην– φηη είλαη κηα ζπιινγή απφ δηάθνξα αδηαθαλή αληηθείκελα πνπ ζπλελψλνληαη
ζρεδφλ ηπραία· θαη επνκέλσο ζπρλά βιέπνπκε ζε κηα θειίδα λα κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ δέθα ή
πεξηζζφηεξα ηέηνηα κηθξά ζψκαηα αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο πνπ κνηάδνπλ ζαλ ληθάδεο ρηνληνχ ή ηνχθεο ηξαθείηε επίζεο ζηηο πεγέο ζαο θαη βξείηε ηη
καιιηνχ ή ζθψξνη. Αιιάδνπλ ζέζεηο κεηαμχ ηνπο, άιινηε ρσξίδνληαη θη άιινηε ζπγθεληξψλνληαη, ζεκαίλεη ε παξάιιαμε θαη πψο κέζα απφ ηε κέηξεζε
αιιά ζπλήζσο αθξηβψο θάησ απφ ηνλ Ήιην, πξνο ηνλ νπνίν θηλνχληαη αθνχ είλαη ην θέληξν ηνπο. ηεο παξάιιαμεο ελφο νπξάληνπ ζψκαηνο κπνξεί
Αιιά δελ ππάξρεη αλάγθε λα πεη θαλείο φηη γελληνχληαη ή πεζαίλνπλ. Μάιινλ, κεξηθέο θνξέο θάπνηνο λα πξνζεγγίζεη (ππνινγίζεη θαηά
θξχβνληαη πίζσ απφ ην ζψκα ηνπ Ήιηνπ. Άιιεο θνξέο, αλ θαη είλαη καθξηά απ’ ηνλ Ήιην, δελ πξνζέγγηζε) ηελ απφζηαζε ηνπ απφ ηε Γε.
κπνξνχκε λα ηα δνχκε γηαηί είλαη ηφζν θνληά ζην ακέηξεην θσο ηνπ. Γηαηί ζηελ έθθεληξε ζθαίξα ηνπ
Ήιηνπ ππάξρεη θάηη ζαλ θξεκκχδη πνπ ζπληίζεηαη απφ δηάθνξα ζηξψκαηα, ην έλα κέζα ζην άιιν, πνπ
ην θαζέλα είλαη δηάζηηθην απφ κεξηθέο κηθξέο θειίδεο θαη θηλνχκελν. Καη κνινλφηη νη θηλήζεηο απηέο
κνηάδνπλ ζηελ αξρή αζηαζείο θαη αθαλφληζηεο, παξφια απηά ιέγεηαη φηη πξφζθαηα παξαηεξήζεθε πσο
κεηά απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα νη ίδηεο θειίδεο ζίγνπξα επαλέξρνληαη. Απηφ κνπ
θαίλεηαη ην πην θαηάιιειν επηλφεκα πνπ βξέζεθε κέρξη ηψξα γηα λα εξκελεχζεη απηά ηα θαηλφκελα,
θαη ηαπηφρξνλα λα ππνζηεξίμεη φηη ν νπξαλφο νχηε γελληέηαη νχηε θζείξεηαη. Καη αλ απηφ δελ αξθεί,
ππάξρνπλ πην ιακπξά κπαιά πνπ ζα βξνπλ θαιχηεξεο απαληήζεηο.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Αλ απηφ πνπ ζπδεηνχζακε ήηαλ έλα ζεκείν θάπνηνπ λφκνπ ή αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ,
φπνπ δελ ππάξρεη νχηε αιήζεηα νχηε ςέκα, ζα κπνξνχζε θαλείο λα εκπηζηεπηεί ηε ιεπηφηεηα ηεο
ζθέςεο θαη ηελ εηνηκφηεηα ηεο γιψζζαο θαη ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία ησλ ζπγγξαθέσλ, θαη ζα
πεξίκελε απφ εθείλνλ πνπ ήηαλ ν ηθαλφηεξνο ζ’ απηά λα θάλεη πην επινγνθαλή ην ζπιινγηζκφ ηνπ θαη
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λα θξηζεί σο ν θαιχηεξνο. Αιιά ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ησλ νπνίσλ ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη αιεζηλά
θαη αλαγθαία θαη δελ έρνπλ ηίπνηε λα θάλνπλ κε ηελ αλζξψπηλε βνχιεζε, πξέπεη θαλείο λα θξνληίδεη
λα κελ ππεξακχλεηαη ηνπ ιάζνπο. Γηαηί εδψ ρίιηνη Γεκνζζέλεδεο θαη ρίιηνη Αξηζηνηέιεδεο ζα
έπεθηαλ ιεία ζηελ θάζε κεηξηφηεηα πνπ ηπραία ζα βξηζθφηαλ κπξνζηά ζηελ αιήζεηα. Δπνκέλσο,
ηκπιίθην, παξαηηήζνπ απ’ απηή ηελ ηδέα ζνπ θαη ηελ ειπίδα φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη ηφζν πνιχ
επξπκαζέζηεξνη, ζνθφηεξνη θαη θαινδηαβαζκέλνη απφ καο ηνπο ππφινηπνπο ψζηε λα είλαη ηθαλνί λα
θάλνπλ ην ςεχηηθν λα γίλεη αιεζηλφ παξαβηάδνληαο ηε θχζε.
Καη αθνχ απ’ φιεο απηέο ηηο απφςεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ηψξα γηα ηελ νπζία ησλ ειηαθψλ
θειίδσλ, απηή πνπ κφιηο εμήγεζεο ζνπ θαίλεηαη πσο είλαη ε ζσζηή, απηφ ζεκαίλεη φηη φιεο νη
ππφινηπεο είλαη ιάζνο. Σψξα, γηα λα ζε απειεπζεξψζσ θη απ’ απηήλ –πνπ είλαη κηα απνιχησο
παξαπιαλεηηθή ρίκαηξα– αγλνψληαο ηηο δηάθνξεο απηζαλφηεηεο πνπ εκπεξηέρεη ζα ζνπ δψζσ ελαληίνλ
ηεο κφλν δχν γεγνλφηα πνπ έρνπλ ήδε παξαηεξεζεί.
Σν έλα είλαη φηη πνιιέο απ’ απηέο ηηο θειίδεο έρεη παξαηεξεζεί φηη δεκηνπξγνχληαη ζην θέληξν ηνπ
ειηαθνχ δίζθνπ, ελψ πνιιέο κε ηνλ ίδην ηξφπν δηαιχνληαη θαη εμαθαλίδνληαη καθξηά απφ ηα άθξα ηνπ
δίζθνπ, έλα αλαγθαίν επηρείξεκα πνπ δείρλεη πσο νη θειίδεο πξέπεη λα γελληνχληαη θαη λα δηαιχνληαη.
Γηαηί αλ δελ γελληφληνπζαλ θαη δελ θζείξνληαλ, ζα κπνξνχζαλ λα εκθαληζηνχλ ζην θέληξν κφλν
θηλνχκελεο πξνο απηφ, ελψ ζα έπξεπε φιεο λα κπαίλνπλ θαη λα βγαίλνπλ απφ ηα άθξα ηεο πεξηθέξεηαο.
Ζ άιιε παξαηήξεζε, γηα φζνπο δελ έρνπλ ζθαλδαιψδε άγλνηα ηεο πξννπηηθήο, είλαη φηη απφ ηηο
αιιαγέο ζρήκαηνο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηηο θειίδεο θαη απφ ηηο εκθαλείο αιιαγέο ηεο ηαρχηεηάο
ηνπο, πξέπεη θαλείο λα ζπλάγεη φηη νη θειίδεο βξίζθνληαη ζε επαθή κε ην ζψκα ηνπ Ήιηνπ θαη πσο,
αγγίδνληαο ηελ επηθάλεηά ηνπ, θηλνχληαη είηε καδί ηνπ είηε επάλσ ηνπ θαη θαηά θακία έλλνηα δελ
πεξηθέξνληαη ζε θχθινπο καθξηά απ’ απηφλ.
Απηφ ην απνδεηθλχεη ε θίλεζή ηνπο, έηζη θαζψο θαίλεηαη πνιχ αξγή γχξσ ζην άθξν ηνπ ειηαθνχ
δίζθνπ, θαη αξθεηά γξήγνξε θνληά ζην θέληξν. Σα ζρήκαηα ησλ θειίδσλ απνδεηθλχνπλ ην ίδην, έηζη
φπσο θαίλνληαη πνιχ ζηελά γχξσ ζηελ άθξε ηνπ ήιηνπ ζε ζχγθξηζε κε ην πψο θαίλνληαη φηαλ είλαη
θνληά ζην θέληξν. Γηαηί γχξσ ζην θέληξν θαίλνληαη ζε φιν ηνπο ην κέγεζνο θαη φπσο πξαγκαηηθά
είλαη· αιιά θνληά ζηηο άθξεο, εμαηηίαο ηεο θακππιφηεηαο ηεο ζθαηξηθήο επηθάλεηαο, θαίλνληαη θαη νη
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πνηέ.
Πξέπεη θη εζείο λα πάξεηε ζέζε ζηηο ζπδεηήζεηο
απηέο.
Πξάγκαηη, ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, ... ηα
ζπκπεξάζκαηα είλαη αιεζηλά θαη αλαγθαία θαη δελ
έρνπλ ηίπνηε λα θάλνπλ κε ηελ αλζξώπηλε βνύιεζε;
Αλαηξέμηε ζηηο πεγέο ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα
νηθνδνκήζεηε επηρεηξήκαηα, ππέξ ή θαηά ηεο
άπνςεο ηνπ αιβηάηη.
Βάιηε ηα ζε δηάινγν.

Δδψ νη πεξηγξαθέο ηνπ αιβηάηη κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ ππνδεηγκαηηθέο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη νη επηζηεκνληθέο παξαηεξήζεηο.
Δπηζηξαηεχνληαο ηελ εκπεηξία ζαο απφ ηελ
πξννπηηθή πξνζπαζήζηε λα αλαδηαηππψζεηε ηα
επηρεηξήκαηά ηνπ κέζσ ζρεκάησλ: πψο ζα
θαίλνληαλ νη ειηαθέο θειίδεο αλ ήηαλ ζθαηξηθά
άζηξα πνπ πεξηθέξνληαη γχξσ απφ ηνλ Ήιην θαη πψο
αλ ήηαλ θάηη ζαλ (θπθιηθέο έζησ) πιάθεο
θνιιεκέλεο πάλσ ζηνλ ζθαηξηθφ Ήιην;
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ίδηεο λα ζηελεχνπλ. Απηέο νη κεηψζεηο ηφζν ηεο θίλεζεο φζν θαη ηνπ ζρήκαηνο, γηα νπνηνλδήπνηε μέξεη
λα ηηο παξαηεξεί θαη λα ηηο ππνινγίδεη κε επηκέιεηα, αληηζηνηρνχλ ζε φ,ηη αθξηβψο έπξεπε λα θαίλεηαη
αλ νη θειίδεο ήηαλ ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ Ήιην, αιιά δπζηπρψο είλαη ξηδηθά αζχκβαηεο κε κηα θίλεζή
ηνπο ζε θχθινπο, έζησ θαη ειάρηζηα απνκαθξπζκέλνπο απφ ην ειηαθφ ζψκα. Απηφ έρεη απνδεηρηεί
πνιχ θαιά απφ ηνλ θνηλφ καο θίιν ζηηο Επηζηνιέο ζηνλ Μαξθ Οπέιζεξ γηα ηηο Ηιηαθέο Κειίδεο. Απφ
ηηο ίδηεο απηέο αιιαγέο ζην ζρήκα πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη θακηά απ’ απηέο ηηο θειίδεο δελ είλαη
άζηξν ή άιιν ζθαηξηθφ ζψκα, γηαηί απ’ φια ηα ζρήκαηα κφλν ε ζθαίξα δελ δείρλεη πνηέ λα θνληαίλεη
νχηε θαη κπνξεί λα θαλεί ζαλ θάηη άιιν εθηφο απφ έλα ηέιεην ζηξνγγπιφ. Έηζη, αλ θάπνηα απφ ηηο
επηκέξνπο θειίδεο ήηαλ έλα ζηξνγγπιφ ζψκα, φπσο θξίλεηαη φηη είλαη φια ηα άζηξα, ζα παξνπζίαδε
ηελ ίδηα ζηξνγγπιφηεηα ζην κέζν ηνπ δίζθνπ ηνπ Ήιηνπ φπσο θαη ζην αθξφηαην κέξνο ηνπ, ελψ απηέο
ηφζν πνιχ θνληαίλνπλ θαη δείρλνπλ ηφζν ιεπηέο θνληά ζηα άθξα ελψ απφ ηελ άιιε είλαη ηφζν πιαηηέο
θαη καθξηέο θνληά ζην θέληξν, έηζη ψζηε λα είκαζηε βέβαηνη φηη πξφθεηηαη γηα πιάθεο κηθξνχ πάρνπο ή
βάζνπο ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηνπο θαη ην πιάηνο ηνπο.
Έπεηηα, σο πξνο ην φηη παξαηεξήζεθε φηη νη ίδηεο θειίδεο είλαη βέβαην φηη επαλέξρνληαη κεηά απφ κηα
νξηζκέλε πεξίνδν, κελ ην πηζηεχεηο απηφ, ηκπιίθην. Απηνί πνπ ην ιέλε πξνζπαζνχλ λα ζε
εμαπαηήζνπλ. Γηα λα πεηζηείο, ζθέςνπ κφλν φηη δελ ζνπ είπαλ ηίπνηε γη’ απηέο πνπ γελληνχληαη θαη
δηαιχνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ Ήιηνπ καθξηά απφ ηα άθξα ηνπ· νχηε ζνπ είπαλ ιέμε γη’ απηέο πνπ
θνληαίλνπλ. Κη φκσο, φια απηά είλαη απφδεημε ηεο ζπλάθεηάο ηνπο κε ηνλ Ήιην. Ζ αιήζεηα ζρεηηθά κε
ηελ επηζηξνθή ησλ ίδησλ θειίδσλ είλαη απιψο απηφ πνπ γξάθηεθε ζηηο Επηζηνιέο πνπ ζνπ
πξναλαθέξσ· δειαδή, φηη κεξηθέο απ’ απηέο είλαη πεξηζηαζηαθά ηφζν καθξάο δηάξθεηαο ψζηε δελ
εμαθαλίδνληαη ζε κηα απιή πεξηθνξά γχξσ απφ ηνλ Ήιην πνπ πξαγκαηψλεηαη ζε ιηγφηεξν απφ έλα
κήλα.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Γηα λα πσ ηελ αιήζεηα, δελ έθαλα ηφζν καθξφρξνλεο θαη πξνζεθηηθέο παξαηεξήζεηο
ψζηε λα κπνξψ λα ραξαθηεξηζηψ απζεληία ζε ηέηνηα δεηήκαηα. Αιιά, θπζηθά, ζέισ λα θάλσ ηέηνηεο
παξαηεξήζεηο θαη κεηά λα δσ αλ ζα κπνξέζσ λα ζπκβηβάζσ επηηπρψο γηα κηα αθφκα θνξά απηά πνπ
καο δείρλεη ε εκπεηξία κ’ απηά πνπ καο δηδάζθεη ν Αξηζηνηέιεο. Γηαηί είλαη θαλεξφ πσο δχν αιήζεηεο
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Ο ηκπιίθην «θάλεη έλα βήκα πίζσ» θάησ απφ ηελ
πίεζε ησλ πεξηγξαθψλ ηνπ αιβηάηη. Σν βήκα απηφ
θέξλεη ζην πξνζθήλην ην πφζεο θαη πφζν θαιέο
παξαηεξήζεηο ησλ νπξάλησλ γεγνλφησλ έρνπλ ζηε
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δελ κπνξνχλ λα αληηθάζθνπλ ε κία πξνο ηελ άιιε.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Οπνηεδήπνηε ζειήζεηο λα ζπκβηβάζεηο απηά πνπ ζνπ δείρλνπλ νη αηζζήζεηο ζνπ κε ηηο
εχινγεο δηδαζθαιίεο ηνπ Αξηζηνηέιε, δελ ζα έρεηο θακηά δπζθνιία. Γελ ιέεη ν Αξηζηνηέιεο φηη
εμαηηίαο ηεο κεγάιεο απφζηαζεο, ηα δεηήκαηα ηνπ νπξαλνχ δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ πνιχ
νξηζηηθά;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Σν ιέεη, ζαθέζηαηα.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Γελ δειψλεη επίζεο πσο φ,ηη δείρλεη ε εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ πξέπεη λα ην πξνηηκάκε
απ’ νπνηνδήπνηε επηρείξεκα, αθφκα θη αλ καο θαίλεηαη πνιχ θαιά ζεκειησκέλν; Καη δελ ην ιέεη απηφ
ζεηηθά θαη ρσξίο ηνλ παξακηθξφ δηζηαγκφ;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Σν ιέεη.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Σφηε απφ ηηο δχν πξνηάζεηο, πνπ είλαη θαη νη δχν ζεσξίεο ηνπ Αξηζηνηέιε, ε δεχηεξε –
πνπ ιέεη φηη είλαη απαξαίηεην λα πξνηηκάκε ηηο αηζζήζεηο απφ ηα επηρεηξήκαηα– είλαη κηα πην ζηέξεα
θαη πην μεθάζαξε ζεσξία απφ ηελ άιιε, πνπ ζεσξεί ηνλ νπξαλφ αλαιινίσην. Δπνκέλσο είλαη
θαιχηεξε αξηζηνηειηθή θηινζνθία λα ιέκε «Ο νπξαλφο αιινηψλεηαη γηαηί απηφ κνπ ιέλε νη αηζζήζεηο
κνπ», απ’ ην λα ιέκε «Ο νπξαλφο είλαη αλαιινίσηνο γηαηί ν Αξηζηνηέιεο είρε πεηζηεί γη’ απηφ κε ηνπο
ζπιινγηζκνχο ηνπ». Πξφζζεζε ζ’ απηφ φηη δηαζέηνπκε κηα θαιχηεξε βάζε ζπιινγηζκψλ γηα ηα
νπξάληα πξάγκαηα απ’ απηήλ ηνπ Αξηζηνηέιε. Δθείλνο δέρεηαη φηη απηέο νη αληηιήςεηο ηνπ ήηαλ πνιχ
δχζθνιεο εμαηηίαο ηεο απφζηαζεο απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπ, θαη παξαδέρηεθε φηη αλ θάπνηνο κπνξνχζε λα
έρεη αηζζήζεηο πνπ ζα αλαπαξηζηνχζαλ θαιχηεξα ηα πξάγκαηα ζα κπνξνχζε θαη λα θηινζνθεί γη’
απηά κε κεγαιχηεξε βεβαηφηεηα. Σψξα εκείο, ράξε ζην ηειεζθφπην, θέξακε ηνλ νπξαλφ ηξηάληα ή
ζαξάληα θνξέο πην θνληά ζε καο απ’ φζν ήηαλ ζηνλ Αξηζηνηέιε, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα
δηαθξίλνπκε ζ’ απηφλ πνιιά πξάγκαηα πνπ εθείλνο δελ κπνξνχζε λα δεη. Μεηαμχ άιισλ είλαη θη απηέο
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δηάζεζή ηνπο νη ζπλνκηιεηέο.
Ο αιβηάηη «πηάλεηαη» απφ απηή ηελ επθαηξία γηα λα
επαηλέζεη ην ηειεζθφπην, σο έλα φξγαλν/ κηα
ζπζθεπή πνπ θέξλεη ηνλ νπξαλό ηξηάληα ή ζαξάληα
θνξέο πην θνληά ζε καο απ’ όζν ήηαλ ζηνλ
Αξηζηνηέιε, έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ζ’
απηόλ πνιιά πξάγκαηα πνπ εθείλνο δελ κπνξνύζε λα
δεη.
ζν θη αλ θαίλεηαη ζήκεξα παξάμελν, ε ρξήζε ηνπ
ηειεζθνπίνπ γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ νπξάλησλ
γεγνλφησλ δέρηεθε ζθνδξή θξηηηθή ηελ επνρή πνπ
πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά.
Γηα λα θαηαιάβεηε θάπνηα ζηνηρεία απηήο ηεο
θξηηηθήο λα πξνζπαζήζεηε λα απαληήζεηε
ηεθκεξησκέλα ζην εξψηεκα:
Γηαηί απηά πνπ βιέπνπκε κέζσ ησλ θαθψλ ελφο
ηειεζθνπίνπ αληηζηνηρνχλ έλα πξνο έλα κε ηα
αληηθείκελα/ γεγνλφηα ησλ νπξαλψλ (πξνο ηνπο
νπνίνπο έρνπκε ζηξέςεη ην ηειεζθφπην) θαη δελ
δεκηνπξγνχληαη, ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, απφ ηα
εμαξηήκαηα ηνπ ηειεζθνπίνπ (θαθνχο, ζσιήλεο
θιπ.);
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νη ειηαθέο θειίδεο πνπ γηα ’θείλνλ ήηαλ εληειψο αφξαηεο. Δπνκέλσο κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηνλ
νπξαλφ θαη ηνλ Ήιην πην αμηφπηζηα απ’ φζν κπνξνχζε ν Αξηζηνηέιεο.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ. Μπνξψ λα κπσ ζηε ζέζε ηνπ ηκπιίθην θαη λα δσ φηη είλαη βαζηά αλαζηαησκέλνο απφ
ηελ ζπληξηπηηθή δχλακε απηψλ ησλ θαηαιεθηηθψλ επηρεηξεκάησλ. Αιιά βιέπνληαο απφ ηελ άιιε
κεξηά ηε κεγάιε απζεληία πνπ έρεη θεξδίζεη ν Αξηζηνηέιεο παγθφζκηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ
αξηζκφ ησλ κεγάισλ εξκελεπηψλ πνπ κφρζεζαλ γηα λα εμεγήζνπλ απηά πνπ ελλννχζε, θαη
παξαηεξψληαο φηη νη άιιεο επηζηήκεο, ηφζν ρξήζηκεο θαη αλαγθαίεο ζηελ αλζξσπφηεηα, βαζίδνπλ έλα
κεγάιν κέξνο ηεο αμίαο θαη ηεο θήκεο ηνπο ζηηο ππνζήθεο ηνπ Αξηζηνηέιε, ν ηκπιίθην βξίζθεηαη ζε
ζχγρπζε θαη είλαη πνιχ κπεξδεκέλνο, θαη είλαη ζαλ λα ηνλ αθνχσ λα ιέεη, «πνηνο ζα ππήξρε γηα λα
δηεπζεηεί ηηο αληηθάζεηο καο αλ ζα εθζξνλίδακε ηνλ Αξηζηνηέιε; Πνηνλ άιιν δεκηνπξγφ ζα καζαίλακε
ζηα ζρνιεία, ηηο αθαδεκίεο, ηα παλεπηζηήκηα; Πνηνο θηιφζνθνο έρεη γξάςεη ην ζχλνιν ηεο θπζηθήο
θηινζνθίαο, ηφζν θαιά ηαθηνπνηεκέλν, ρσξίο λα έρεη παξαιείςεη ην παξακηθξφ ζπκπέξαζκα; Πξέπεη
λα εξεκψζνπκε απηφ ην νηθνδφκεκα θάησ απ’ ηε ζηέγε ηνπ νπνίνπ θαηέθπγαλ ηφζνη ηαμηδεπηέο;
Πξέπεη λα θαηαζηξέςνπκε απηφ ην ιηκάλη, απηφ ην Πξπηαλείν φπνπ ηφζνη ιφγηνη βξήθαλ ηφζν άλεην
θαηαθχγην; Πνχ αιινχ, ρσξίο λα εθηεζνχλ ζηε δξηκχηεηα ησλ αλέκσλ, κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κηα
πιήξε γλψζε ηνπ ζχκπαληνο, θπιινγπξίδνληαο απιά κεξηθέο ζειίδεο; Πξέπεη λα ηζνπεδσζεί απηφ ην
νρπξφ φπνπ κπνξεί λα δήζεη θαλείο κε αζθάιεηα ελάληηα ζηηο ερζξηθέο επηζέζεηο;» Σνλ ιππάκαη φζν
ζα ιππφκνπλα έλαλ επγελή θχξην πνπ, αθνχ έρηηζε έλα ζαπκάζην παιάηη κε κεγάινπο θφπνπο θαη
έμνδα, ρξεζηκνπνηψληαο εθαηνληάδεο θη εθαηνληάδεο ηερλίηεο, ην βιέπεη λα απεηιείηαη κε θαηάξξεπζε
επεηδή ηα ζεκέιηα είλαη ζαζξά θαη ηφηε πξνζπαζεί, γηα λα απνθχγεη ηε ζιίςε πνπ ζα ηνπ πξνθαινχζε
ε ζέα ησλ θαηεζηξακκέλσλ ηνίρσλ, έηζη φπσο είλαη ζηνιηζκέλνη κε ηφζν φκνξθεο αςίδεο, ή ησλ
πεζκέλσλ θηφλσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο ζεζπέζηεο γαιαξίεο θαη ηα επίρξπζα δνθάξηα, ή ησλ

Ο αγθξέλην παξεκβαίλεη θαη ζέηεη, ξεηά απηή ηε
θνξά, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ε
εκπεηξία ζπγθξνχεηαη κε ηελ απζεληία. πγθξνχεηαη
δειαδή κε έλα θαιά νξγαλσκέλν ζχλνιν
αλαπαξαζηάζεσλ πνπ καο πεξηγξάθνπλ θαη καο
εμεγνχλ κε απιφ ηξφπν ηνλ θφζκν πνπ κέζα ηνπ
δνχκε.
ηε βάζε απηήο ηεο δηαηχπσζεο ν αιβηάηη
παξεκβαίλεη θαη δειψλεη, γηα πξψηε ίζσο θνξά,
ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηζηεκνληθνχ εγρεηξήκαηνο: ην
επηζηεκνληθφ εγρείξεκα δελ έξρεηαη, ζχκθσλα κε ην
αιβηάηη, γηα λα εηζάγεη κηα λέα θηινζνθία θαη λα
απνξξίςεη ηνλ έλα ή ηνλ άιιν απφ ηνπο
πξνεγνχκελνπο ζπγγξαθείο/ θηινζφθνπο. Έξρεηαη
γηα λα βξεη ηξφπνπο πνπ ζα αλαδηακνξθψζνπλ ηελ
αλζξώπηλε ζθέςε θαη ζα ηελ θάλνπλ ηθαλή λα
δηαθξίλεη ηελ αιήζεηα από ην ςέκα, πξάγκα πνπ κόλν
ν Θεόο κπνξεί λα θάλεη.
Σν εγρείξεκα απηφ γηα ην αιβηάηη δελ είλαη
καηαηφδνμν.

θαηεζηξακκέλσλ ζπξψλ ή ησλ αεησκάησλ θαη ησλ καξκάξηλσλ θνξληδψλ, πνπ έζηεζε κε ηφζα έμνδα, Γηα ζαο;
πξνζπαζεί, ιέσ, λα πξνιάβεη ηελ θαηαζηξνθή κε αιπζίδεο, ππνζηπιψκαηα, αληεξίδεο, ζηδεξέληεο
ξάβδνπο θαη αληεξείζκαηα.
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ΑΛΒΗΑΣΗ. Δζχ φκσο, ηκπιίθην, δελ ρξεηάδεηαη λα θνβάζαη κηα ηέηνηα θαηάξξεπζε. Αλαιακβάλσ
λα ζε αζθαιίζσ γηα ηέηνηεο θαηαζηξνθέο κε πνιχ κηθξφηεξν θφζηνο. Γελ θηλδπλεχεηο λα δεηο ηφζνπο
πνιινχο κεγάινπο, εθιεπηπζκέλνπο θαη ζνθνχο θηιφζνθνπο λα αθεζνχλ λα ηνπο ππεξθαιχςνπλ
θάλα-δπν πνπ θνκπάδνπλ ιηγάθη. Αληίζεηα, ρσξίο θαλ λα ζηξέςνπλ ηηο πέλεο ηνπο ελαληίνλ απηψλ ησλ
θάλα-δπν, κε κφλε ηε ζησπή ηνπο, ζα ηνπο εθζέζνπλ ζε θαζνιηθή πεξηθξφλεζε θαη ριεπαζκφ. Δίλαη
καηαηνδνμία λα θαληάδεηαη θαλείο φηη κπνξεί λα εηζάγεη κηα λέα θηινζνθία απνξξίπηνληαο απηφλ ή
ηνλ άιιν ζπγγξαθέα. Αο κάζνπκε θαιχηεξα πξψηα πψο ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ αλαδηακφξθσζε ηεο
αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη ζα ηελ θάλνπκε ηθαλή λα δηαθξίλεη ηελ αιήζεηα απφ ην ςέκα, πξάγκα πνπ
κφλν ν Θεφο κπνξεί λα θάλεη.
Αιιά πψο μεζηξαηίζακε έηζη πεγαίλνληαο απφ ην έλα επηρείξεκα ζην άιιν; Γελ ζα κπνξέζσ λα
επαλέιζσ ζην δξφκν καο αλ δελ θαζνδεγήζεηε ηε κλήκε κνπ.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Θπκάκαη πνιχ θαιά. πδεηνχζακε ηελ απάληεζε ηνπ Αληη-Σύρν ζηηο αληηξξήζεηο
ζρεηηθά κε ην αλαιινίσην ηνπ νπξαλνχ. Αλάκεζά ηνπο κίιεζεο γη’ απηφ ην δήηεκα ησλ ειηαθψλ
θειίδσλ πνπ δελ αλαθέξεηαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα, θαη πηζηεχσ φηη ήζειεο λα εμεηάζεηο ηελ απάληεζή
ηνπ γηα ην δήηεκα ησλ θαηλνχξγησλ άζηξσλ.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Σψξα ζπκάκαη ηα ππφινηπα. πλερίδνληαο απηφ ην ζέκα, κνπ θαίλεηαη φηη ζην
αληεπηρείξεκα ηνπ Αληη-Σύρν ππάξρνπλ κεξηθά πξάγκαηα πνπ ρξεηάδνληαη θξηηηθή. Πξψηα απ’ φια, αλ
ηα δχν θαηλνχξγηα άζηξα, ηα νπνία ν ζπγγξαθέαο δελ κπνξεί παξά λα ηνπνζεηήζεη ζηηο ςειφηεξεο
πεξηνρέο ηνπ νπξαλνχ, θαη ηα νπνία ππήξραλ γηα πνιχ θαηξφ θαη ηέινο εμαθαλίζηεθαλ, δελ ηνλ
ζθφηηζαλ θαη ζπλέρηζε λα επηκέλεη γηα ην αλαιινίσην ηνπ νπξαλνχ απιά θαη κφλν επεηδή ηα άζηξα
απηά δελ ήηαλ αλακθηζβήηεηα κέξε ηνπ νπξαλνχ ή κεηαβνιέο ησλ παιηψλ άζηξσλ, ηφηε γηα πνην
ζθνπφ θάλεη φιε απηή ηε θαζαξία θαη κπαίλεη ζηνλ κπειά λα βγάιεη ηνπο θνκήηεο απφ θάζε νπξάληα
πεξηνρή κε νπνηνδήπνηε θφζηνο; Γελ ζα ηνπ αξθνχζε λα πεη φηη δελ είλαη αλακθηζβήηεηα κέξε ηνπ
νπξαλνχ θαη δελ είλαη κεηαβνιέο ησλ παιηψλ άζηξσλ θαη έηζη δελ επεξεάδνπλ κε θαλέλα ηξφπν νχηε
ηνλ νπξαλφ νχηε ηηο ζεσξίεο ηνπ Αξηζηνηέιε;
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Δδψ ν αιβηάηη νινθιεξψλεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζην
Αληη-Σύρν.
Πξνζπαζήζηε, απφ φζα ιέεη, λα πεξηγξάςεηε ζε
αδξέο γξακέο φζα γξάθνληαη ζην Αληη-Σύρν, πνπ
πηζαλφηαηα δελ έρεηε δηαβάζεη.
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Γεχηεξν, δελ κε ηθαλνπνηεί ην ζθεπηηθφ ηνπ φηαλ παξαδέρεηαη φηη νπνηεζδήπνηε αιινηψζεηο ζηα
άζηξα ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθέο γηα ηα νπξάληα ραξίζκαηα ηνπ αδηάθζνξνπ θιπ., αθνχ ηα άζηξα είλαη
νπξάληα πξάγκαηα, φπσο είλαη θαλεξφ θη φπσο ν θαζέλαο παξαδέρεηαη. Σφηε, πψο δελ αλεζπρεί
θαζφινπ φηαλ νη ίδηεο αιινηψζεηο ζπκβαίλνπλ πέξα απ’ ηα άζηξα, ζηελ ππφινηπε νπξάληα έθηαζε;
Μήπσο ζεσξεί φηη ν νπξαλφο δελ είλαη νπξάλην πξάγκα; Δγψ πίζηεπα πσο ιέγακε ηα άζηξα νπξάληα
πξάγκαηα επεηδή βξίζθνληαη ζηνλ νπξαλφ θαη είλαη θηηαγκέλα απφ ηελ χιε ηνπ νπξαλνχ, ζεσξνχζα
επνκέλσο ηνλ νπξαλφ αθφκα πην νπξάλην απφ ηα άζηξα. Κη απηφ γηαηί δελ κπνξνχκε λα πνχκε θάπνην
πξάγκα πην γήηλν ή πην πχξηλν απφ ηε γε ή απφ ηε θσηηά.
Απ’ ηελ άιιε, δελ κηιάεη θαζφινπ γηα ηηο ειηαθέο θειίδεο. Κη φκσο έρεη απνδεηρηεί φηη γελληνχληαη θαη
εμαθαλίδνληαη, βξίζθνληαη θνληά ζην νπξάλην ζψκα θαη γπξίδνπλ καδί ηνπ ή γχξσ ηνπ. Απηά φια κε
θάλνπλ λα πηζηέςσ φηη ν ζπγγξαθέαο ζέιεη λα επραξηζηήζεη θάπνηνλ άιιν θαη φρη λα ηθαλνπνηεζεί κε
ηηο εμεγήζεηο ηνπ ν ίδηνο. Κη αλ ην ιέσ απηφ, είλαη γηαηί απνδεηθλχεη πσο έρεη καζεκαηηθέο γλψζεηο.
Γελ κπνξεί ινηπφλ λα κελ πείζεηαη φηαλ ηνπ απνδεηθλχεηαη φηη απηά ηα πιηθά είλαη αλαγθαζηηθά
ζπλαθή κε ην ζψκα ηνπ Ήιηνπ, θη φηη είλαη γελλήζεηο θαη θζνξέο πνιχ ζεκαληηθφηεξεο απ’ φιεο φζεο
είρακε πνηέ πάλσ ζηε Γε. Κη αλ ππάξρνπλ ηφζν κεγάιεο θαη ζπρλέο αιιαγέο ζηε ζθαίξα ηνπ Ήιηνπ,
πνπ εχινγα ζεσξνχκε φηη αλήθεη ζηα επγελέζηεξα κέξε ηνπ νπξαλνχ, πνηα ινγηθή ζα είλαη αξθεηά
ηζρπξή ψζηε λα καο εκπνδίζεη λα πηζηεχνπκε φηη ππάξρνπλ θη άιιεο αιιαγέο, ζε άιιεο ζθαίξεο;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Απηφ κνπ θαίλεηαη παξάμελν θαη ην πλεχκα κνπ ην αξλείηαη: ζηα θπζηθά ζψκαηα,
απηά πνπ ζπλζέηνπλ ην ζχκπαλ, απνδίδνπκε ην αδηαπέξαην, ηελ αθηλεζία, ην αλαιινίσην θιπ., σο
ηίηινπο επγέλεηαο θαη ηειεηφηεηαο, ελψ ζεσξνχκε κεγάιε αηέιεηα ην λα είλαη έλα ζψκα αιινηψζηκν,
λα γελληέηαη, λα κπνξεί λα αιιάδεη, θιπ.: εγψ πηζηεχσ φηη είλαη απνιχησο επγελέο θαη παξαδεθηφ λα
πξαγκαηνπνηνχληαη αδηάθνπα ζηε Γε αιιαγέο, αιινηψζεηο, γελλήζεηο, πνιιέο θαη δηάθνξεο. Αλ δελ

Ο αγθξέλην ζηξέθεη ηε ζπδήηεζε πίζσ ζηηο πξψηεο
αξρέο, βάδνληαο έλα πξνθιεηηθφ εξψηεκα:
Γηαηί ην αδηαπέξαην, ην αλαιινίσην, ην άθζαξην, ην
αζάλαην θιπ. λα απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ηνπ ηέιεηνπ;

ππέθεηην ζε θακία αιιαγή, αλ δελ ήηαλ άιιν απφ κηα απέξαληε κνλαμηά άκκνπ ή κηα κάδα απφ ίαζπε,
αλ ηελ επνρή ησλ θαηαθιπζκψλ ηα λεξά ηελ είραλ θαιχςεη θαη παγψλνληαο ηελ είραλ κεηακνξθψζεη
ζε κηα απέξαληε θξπζηάιιηλε ζθαίξα φπνπ ηίπνηε πνηέ δελ ζα γελληφηαλ, ηφηε ζα ηε ζεσξνχζα κηα
ηεξάζηηα κάδα, άρξεζηε γηα ηνλ θφζκν, αλελεξγή, πεξηηηή κε κηα ιέμε θαη ζαλ αλχπαξθηε γηα ηε

Γηαηί λα κελ ελλννχκε σο ηέιεην ην θζαξηφ, ην
αιινηψζηκν, απηφ πνπ γελληέηαη θαη πεζαίλεη;
Μήπσο επεηδή εκείο θνβφκαζηε ηελ πξνζσπηθή καο
θζνξά θαη ην δηθφ καο ζάλαην;
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θχζε. Δίλαη ε ίδηα δηαθνξά κ’ απηήλ πνπ δηαπηζηψλνπκε αλάκεζα ζε έλα δσληαλφ θαη έλα λεθξφ δψν.
Θα έιεγα ηα ίδηα θαη γηα ηε ειήλε, ην Γία θαη φιεο ηηο άιιεο ζθαίξεο ηνπ θφζκνπ.
ζν πεξηζζφηεξν ζθέθηνκαη ηε καηαηφηεηα ησλ ιατθψλ ζπιινγηζκψλ, ηφζν πεξηζζφηεξν ειαθξνχο
θαη αλφεηνπο ηνπο βξίζθσ. Γηαηί, πνηα κεγαιχηεξε αλνεζία απφ ην λα απνθαινχκε πνιχηηκα ηα
πεηξάδηα, ην αζήκη θαη ην ρξπζάθη, θαη ηαπεηλά ην ρψκα θαη ηε ιάζπε; Μπνξνχκε λα μερλάκε φηη αλ
ην ρψκα ήηαλ ηφζν ζπάλην φζν ηα θνζκήκαηα θαη ηα πην πνιχηηκα κέηαιια, έλαο πξίγθηπαο
επραξίζησο ζα έδηλε έλα ζσξφ απφ δηακάληηα θαη ξνπκπίληα θαη ηέζζεξα θνξηψκαηα ρξπζάθη ίζα-ίζα
γηα κηα ρνχθηα ρψκα φπνπ ζα κπνξνχζε λα θπηέςεη έλα γηαζεκί ζηε γιάζηξα ή ην ζπφξν κηαο κηθξήο
πνξηνθαιηάο απ’ ηελ Κίλα γηα λα κπνξεί λα ηε δεη λα γελληέηαη, λα κεγαιψλεη θαη λα παξάγεη ηφζν
φκνξθα θχιια, ηφζν κπξσδάηα ινπινχδηα, ηφζν γεπζηηθνχο θαξπνχο; Δπνκέλσο είλαη ε έιιεηςε ή ε
αθζνλία θη φρη ε ρπδαηφηεηα πνπ δίλνπλ ηελ ηηκή ηνπο ζηα πξάγκαηα ή ηα ππνηηκνχλ: έλα πνιχ
φκνξθν δηακάληη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ζαλ δηάθαλν λεξφ, αιιά ζα αξλνχκαζηε λα ην
αληαιιάμνπκε κε δέθα βαξέιηα λεξφ. Απηνί πνπ ηνπνζεηνχλ ηφζν ςειά ην άθζαξην, ην αλαιινίσην,
θιπ., ζαξξψ πσο ην θάλνπλ επεηδή εχρνληαη λα δήζνπλ πνιχ αθφκα: θνβνχληαη ην ζάλαην. Γελ
κπνξνχλ λα δηαλνεζνχλ φηη αλ νη άλζξσπνη ήηαλ αζάλαηνη, απηνί νη ίδηνη δελ ζα είραλ έξζεη ζηνλ
θφζκν. Καη ζα ηνπο άμηδε λα ζπλαληήζνπλ έλα θεθάιη ηεο Μέδνπζαο, γηα λα ηνπο κεηακνξθψζεη ζε
αγάικαηα απφ ίαζπε ή απφ δηακάληη, γηα λα γίλνπλ αθφκα ηειεηφηεξνη.

Πάξηε αηηηνινγεκέλα ζέζε ζην δήηεκα!

πκθσλείηε κε ηελ απνζηξνθή ηνπ αγθξέλην, φηη:
αλ νη άλζξσπνη ήηαλ αζάλαηνη, απηνί νη ίδηνη δελ ζα
είραλ έξζεη ζηνλ θόζκν; ηη δειαδή ε γέλλεζε δελ
κπνξεί λα ππάξρεη ρσξίο ην ζάλαην;

Πψο ζρνιηάδεηε ηελ αθξαία επίζεζε ηνπ αιβηάηη ζε
θάπνηνλ, πνπ γηα λα θεξδίζεη ηελ αζαλαζία, ζα
δερφηαλ λα ηνλ κεηαηξέςεη ε Μέδνπζα ζε
δηακαληέλην άγαικα (θάπνηνλ πνπ, ζχκθσλα κε ην
αιβηάηη, ζα θέξδηδε ηειηθά ην λα κε ζπιινγηδεηαη
θαζφινπ έλαληη ηνπ λα ζπιινγίδεηαη αλάπνδα);

ΑΛΒΗΑΣΗ: ’ απηή ηε κεηακφξθσζε ίζσο ζα έβξηζθαλ θάπνην πξνλφκην. Γηαηί, πηζηεχσ, θαιχηεξν
είλαη λα κε ζπιινγηδφκαζηε παξά λα ζπιινγηδφκαζηε αλάπνδα.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Υσξίο θακηά ακθηβνιία ε Γε είλαη πνιχ ηειεηφηεξε έηζη φπσο είλαη, αιινηψζηκε, ηθαλή Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά, ν ηκπιίθην
λα αιιάδεη θιπ., απ’ φ,ηη αλ ήηαλ κηα κάδα απφ πέηξα, έζησ θη αλ απηή ε πέηξα ήηαλ έλα ζθιεξφ θαη ππνρξεψλεηαη λα μεδηπιψζεη ηηο αλζξσπνθεληξηθέο
αδηαπέξαζην δηακάληη. Αιιά φζν απηέο ηεο νη ηδηφηεηεο επηβεβαηψλνπλ ηελ επγέλεηα ηεο Γεο, άιιν
ηφζν ζα έθαλαλ αηειή ηα νπξάληα ζψκαηα γηα ηα νπνία ζα ήζαλ εθ ηνπ πεξηζζνχ. Γηαηί ηα νπξάληα
ζψκαηα, φπσο ν Ήιηνο, ε ειήλε θαη ηα άιια αζηέξηα, πνπ έρνπλ δηαηαρζεί κε κφλε ηνπο ρξήζε ηελ
εμππεξέηεζε ηεο Γεο, έρνπλ αλάγθε κφλν απφ ηελ θίλεζε θαη ην θσο γηα λα επηηχρνπλ ζην ζθνπφ
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πεπνηζήζεηο πνπ ζηεξίδνπλ ην γεσθεληξηζκφ ηνπ.
«Αθξνγσληαίν ιίζν» ηεο ζεσξίαο ηνπ θαίλεηαη λα
απνηειεί ε παξαδνρή φηη: ε θύζε δελ θάλεη ηίπνηε
καηαίσο (natura nihil frustra facit). ,ηη ζπκβαίλεη
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ηνπο.

θαη φ,ηη ππάξρεη εμππεξεηεί θάπνην ζθνπφ!
Πηζηεχεηε εζείο, θαηαξρήλ, θάηη ηέηνην; Πηζηεχεηε,
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Ζ θχζε, ινηπφλ, ιεο φηη παξήγαγε θαη δηεπζέηεζε ηφζα ηεξάζηηα νπξάληα ζψκαηα, γηα παξάδεηγκα, φηη ηα πνπιηά έρνπλ θηεξά γηα λα
ηφζν ηέιεηα θαη επγελή, αδηαπέξαζηα, αζάλαηα, ζεία, κε κφλε ηνπο ρξήζε ηελ εμππεξέηεζε ηεο Γεο, ε κπνξνχλ λα πεηνχλ; Γειαδή, πηζηεχεηε φηη ηα θηεξά
νπνία είλαη δηαπεξαηή, εθήκεξε θαη ζλεηή; Γηα ηελ εμππεξέηεζε απηνχ πνπ νλνκάδεηο ην ηειεπηαίν ππάξρνπλ ζηα πνπιηά γηα λα εμππεξεηνχλ ηελ
ζθνππίδη ηνπ θφζκνπ, ηνλ νρεηφ θάζε αθαζαξζίαο; Με πνην ζθνπφ λα θηηάμεη απηά ηα νπξάληα ηθαλφηεηά ηνπο λα πεηνχλ θαη φρη φηη ηα πνπιηά
ζψκαηα, ηα αζάλαηα θιπ., γηα λα ηα ζέζεη ζηελ ππεξεζία ελφο πξάγκαηνο εθήκεξνπ, θιπ.; Αλ κπνξνχλ λα πεηνχλ επεηδή έηπρε λα έρνπλ θηεξά;
αξλεζνχκε φηη ν ηειηθφο ηνπο ζθνπφο είλαη ε εμππεξέηεζε ηεο Γεο, ην αλαξίζκεην θνπάδη ησλ
νπξάλησλ ζσκάησλ γίλεηαη εληειψο άρξεζην θαη εθ ηνπ πεξηζζνχ γηαηί, έηζη φπσο είλαη αλαιινίσηα,
αθίλεηα, αδηαπέξαζηα, δελ έρνπλ θαη δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θακία ακνηβαία ιεηηνπξγία κεηαμχ ηνπο. Ζ ζρεηηθή άπνςε ηνπ ηκπιίθην δηαηππψλεηαη κε
Αλ, γηα παξάδεηγκα, ε ειήλε είλαη αδηαπέξαζηε, πψο ζέιεηο ν Ήιηνο ή έλα άιιν αζηέξη λα ζαθήλεηα θαη έρεη ζην θέληξν ηεο ηνλ άλζξσπν: Γηα
επελεξγήζεη πάλσ ηεο; Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ αζθαιψο πνιχ ιηγφηεξν αλαπνηειεζκαηηθφ απφ –γηα ηελ άλεζε ησλ αλζξώπσλ γελληνύληαη ηα άινγα· γηα
παξάδεηγκα– ηελ πξνζπάζεηα θάπνηνπ λα ξεπζηνπνηήζεη κηα κεγάιε κάδα ρξπζνχ κε ην βιέκκα ή κε λα ηξέθνληαη ηα άινγα παξάγεη ε Γε ζαλό θαη ηνλ
ηε ζθέςε.
πνηίδνπλ ηα ζύλλεθα... γηα ηε δηαηξνθή ησλ
Μνπ θαίλεηαη εμάιινπ φηη, αλ ηα νπξάληα ζψκαηα παίδνπλ έλα ξφιν ζηηο γελλήζεηο θαη ζηηο αλζξώπσλ γελληνύληαη ηα ρόξηα, νη ζπόξνη, νη
αιινηψζεηο ηεο Γεο, ζα πξέπεη λα είλαη θη απηά αιινηψζηκα. Γηαθνξεηηθά, δελ θαηαιαβαίλσ πψο ε θαξπνί, ηα δώα, ηα πνπιηά, ηα ςάξηα, θιπ... ν ζθνπόο
επελέξγεηα ηεο ειήλεο ή ηνπ Ήιηνπ ζηε Γε θαηά ηελ παξαγσγή ησλ γελεψλ δελ ζα θαηέιεγε ζην λα γηα ηνλ νπνίν θηηάρηεθαλ όια απηά είλαη ε αλάγθε, ε
βάιεη δίπια ζηε ληφλπθε έλα καξκάξηλν άγαικα ειπίδνληαο πσο απφ κηα ηέηνηα έλσζε ζα γελλεζνχλ ρξεζηκόηεηα, ε άλεζε θαη ε επραξίζηεζε ησλ
απφγνλνη.
αλζξώπσλ... πνηα ρξήζε γηα ην αλζξώπηλν είδνο ζα
κπνξνύζαλ λα έρνπλ γελλήζεηο πνπ ζα γίλνληαλ ζηε
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Ζ θζαξηφηεηα, ε αιινίσζε, ε αιιαγή θιπ., δελ αλήθνπλ ζηε γήηλε ζθαίξα αλ ζεσξεζεί ειήλε ή ζε έλα άιιν πιαλήηε;
ζαλ ζχλνιν: ζην ζχλνιφ ηεο είλαη θη απηή εμίζνπ αηψληα φπσο ν Ήιηνο θαη ε ειήλε. Γελληέηαη θαη Γηαθξίλεηε ζηελ άπνςε απηή θάπνηα ζχγρξνλε
θζείξεηαη κφλν ζηα εμσηεξηθά ηεο κέξε. Απηφ πνπ ηζρχεη είλαη φηη ζ’ απηά ππάξρνπλ αησλίσο «νηθνινγηθή» δηάζηαζε; Ή ε αλζξσπνθεληξηθή
γελλήζεηο θαη θζνξέο θαη, αλ είλαη αηψληεο, απαηηνχλ αηψληεο νπξάληεο επελέξγεηεο. Πξέπεη επνκέλσο
ηα νπξάληα ζψκαηα λα είλαη αηψληα.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: ια απηά ηαηξηάδνπλ κηα ραξά. Αιιά αλ ην θζαξηφ ησλ επηθαλεηαθψλ κεξψλ δελ
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ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ απέρεη πνιχ απφ ηελ
νηθνινγηθή ζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ;
Αλαηξέμηε ζηηο πεγέο ζαο θαη πάξηε θαηά ην
δπλαηφλ, ζαθή ζέζε ζην δήηεκα.
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βιάπηεη θαζφινπ ηελ αησληφηεηα ηεο γήηλεο ζθαίξαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη αλ, αθφκα πεξηζζφηεξν, ε
ηδηφηεηά ηνπο λα γελληνχληαη, λα θζείξνληαη, λα αιινηψλνληαη θιπ., ζπκβάιιεη ζην ζηφιηζκά ηεο θαη
είλαη κέξνο ηεο ηειεηφηεηάο ηεο, γηαηί δελ ζα κπνξνχζεο θαη αθφκα πεξηζζφηεξν δελ ζα φθεηιεο λα
δερηείο επίζεο φηη γίλνληαη αιινηψζεηο, γελλήζεηο, θιπ., ζηα εμσηεξηθά κέξε ησλ νπξάλησλ ζθαηξψλ;
Να θάηη πνπ ζα πξνζέζεηε ζην ζηφιηζκά ηνπο ρσξίο λα κεηψζεη ηελ ηειεηφηεηά ηνπο, ρσξίο λα
επεξεάζεη ηε δξάζε ηνπο, θάηη πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα επελεξγνχλ φρη κφλν πάλσ ζηε Γε αιιά θαη
ακνηβαία ηα κελ ζηα δε, θαη ζα επέηξεπε θαη ζηε Γε λα επελεξγεί πάλσ ηνπο.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Απηφ είλαη αδχλαηνλ, γηαηί νη γελλήζεηο, νη αιιαγέο θιπ., πνπ ζα γίλνληαλ γηα
παξάδεηγκα ζηε ειήλε ζα ήηαλ άρξεζηεο θαη κάηαηεο θαη natura nihil frustra facit (ε θχζε δελ θάλεη
ηίπνηε καηαίσο).
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Γηαηί ζα ήηαλ άρξεζηεο θαη κάηαηεο;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Βιέπνπκε θαζαξά θαη ρεηξνπηαζηά φηη φιεο νη γελλήζεηο, αιιαγέο θιπ., πνπ γίλνληαη
πάλσ ζηε Γε είλαη φιεο, έκκεζα ή άκεζα, δηαηεηαγκέλεο γηα ηε ρξήζε, ηελ άλεζε θαη ηελ επεκεξία
ησλ αλζξψπσλ. Γηα ηελ άλεζε ησλ αλζξψπσλ γελληνχληαη ηα άινγα, γηα λα ηξέθνληαη ηα άινγα
παξάγεη ε Γε ζαλφ θαη ηνλ πνηίδνπλ ηα ζχλλεθα. Γηα ηελ άλεζε θαη ηε δηαηξνθή ησλ αλζξψπσλ
γελληνχληαη ηα ρφξηα, νη ζπφξνη, νη θαξπνί, ηα δψα, ηα πνπιηά, ηα ςάξηα, θιπ. Με ιίγα ιφγηα, αλ
εμεηάζνπκε θαη αλαιχζνπκε πξνζεθηηθά φια απηά, ζα βξνχκε φηη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν θηηάρηεθαλ
είλαη ε αλάγθε, ε ρξεζηκφηεηα, ε άλεζε θαη ε επραξίζηεζε ησλ αλζξψπσλ. Αιιά, πνηα ρξήζε γηα ην
αλζξψπηλν είδνο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ γελλήζεηο πνπ ζα γίλνληαλ ζηε ειήλε ή ζε έλα άιιν
πιαλήηε; Δθηφο θη αλ ζέιεηο λα πεηο φηη ζηε ειήλε ππάξρνπλ θη εθεί άλζξσπνη γηα λα απνιακβάλνπλ
ηνπο θαξπνχο ηεο. Απηή ε ζθέςε είλαη παξακχζη θαη αζέβεηα.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Μπνξεί, ζηε ειήλε ή ζε έλαλ άιιν πιαλήηε, λα γελληνχληαη ρφξηα, θπηά ή δψα φκνηα Ο αγθξέλην επηρεηξεί λα θάλεη ζπγθεθξηκέλν ην
κε ηα δηθά καο, κπνξεί λα ππάξρνπλ βξνρέο, άλεκνη, ζχειιεο φπσο γχξσ απφ ηε Γε; Γελ ην μέξσ θη δήηεκα πνπ θάζε ηφζν επαλέξρεηαη ζηε ζπδήηεζε:
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νχηε ην πηζηεχσ, θη αθφκα ιηγφηεξν πηζηεχσ φηη κπνξεί λα θαηνηθνχλ άλζξσπνη ζηε ειήλε. Καη
βέβαηα δελ γελληέηαη θαλέλα πξάγκα φκνην κε ηα δηθά καο, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη αλαγθαζηηθά φηη
δελ παξάγεηαη θακία αιινίσζε, φηη δελ κπνξεί λα βξεζνχλ εθεί άιια πξάγκαηα πνπ αιιάδνπλ, πνπ
γελληνχληαη θαη δηαιχνληαη, πξάγκαηα δηαθνξεηηθά απφ ηα δηθά καο θαη κάιηζηα πνιχ πην καθξηλά απ’
απηφ πνπ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε, κε ιίγα ιφγηα ηειείσο αδηαλφεηα γηα καο.
Δίκαη βέβαηνο φηη πνηέ θάπνηνο πνπ ζα είρε γελλεζεί θαη κεγαιψζεη κέζα ζ’ έλα απέξαλην δάζνο,
αλάκεζα ζηα άγξηα δψα θαη πνπιηά, αγλνψληαο εληειψο ην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ, δελ ζα κπνξνχζε πνηέ
λα θαηαθέξεη λα θαληαζηεί φηη, ζηε θχζε, ππάξρεη έλαο θφζκνο δηαθνξεηηθφο απφ ην γήηλν ζηνηρείν,
έλαο θφζκνο γεκάηνο κε δψα ηθαλά λα θηλνχληαη γξήγνξα ρσξίο πφδηα θαη ρσξίο θηεξνχγεο, θη φρη
κφλν ζηελ επηθάλεηα, φπσο ηα δψα ηεο μεξάο, αιιά ζην βπζφ, δψα ηθαλά λα θηλνχληαη ή θαη λα κέλνπλ
αθίλεηα φπνπ ηνπο αξέζεη, φπσο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα πνπιηά ζηνλ αέξα. Γελ ζα θαληαδφηαλ επίζεο
φηη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ θαηνηθνχλ ζε ηέηνηεο πεξηνρέο, ρηίδνπλ εθεί αλάθηνξα θαη πνιηηείεο θαη
κπνξνχλ εχθνια λα ηαμηδεχνπλ, πεγαίλνληαο ρσξίο θφπν ζε πνιχ καθξηλνχο ηφπνπο, κε φιε ηνπο ηελ
νηθνγέλεηα, φια ηα πξάγκαηα ηνπ ζπηηηνχ ηνπο, νιφθιεξεο πνιηηείεο. Απηφο ν άλζξσπνο αθφκα θη αλ
είρε ηελ πην δσεξή θαληαζία δελ ζα θαηάθεξλε λα θαληαζηεί πψο ζα ήηαλ ηα ςάξηα, ν σθεαλφο, ηα
θαξάβηα, νη λαπαξρίδεο, νη ζηφινη. Με ηελ ίδηα ινγηθή, ζηε ειήλε, πνπ είλαη ηφζν καθξηά απφ καο,
θαη είλαη ίζσο θηηαγκέλε απφ κία χιε εληειψο δηαθνξεηηθή απ’ απηήλ ηεο Γεο, ζα κπνξνχζαλ λα
ππάξρνπλ νπζίεο θαη λα γίλνληαη ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη δχζθνιν ή θαη αδχλαην λα ηηο θαληαζηνχκε.
Καζψο δελ κνηάδνπλ θαζφινπ ζ’ φια απηά πνπ μέξνπκε, είλαη απνιχησο αδηαλφεηεο: πξάγκαηη,
κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε κφλν θάηη πνπ έρνπκε ήδε δεη, ή κηα ζχλζεζε απφ πξάγκαηα πνπ έρνπκε
ήδε δεη, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε θίγγα, ηηο εηξήλεο, ηηο Υίκαηξεο, ηνπο Κεληαχξνπο, θιπ.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πνιιέο θνξέο έρσ πξνβιεκαηηζηεί ζρεηηθά κ’ απηά ηα πξάγκαηα θαη ηειηθά κπνξψ,
λνκίδσ, λα πσ φηη κνινλφηη μέξσ κεξηθά πξάγκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη θαη δελ κπνξνχλ λα
βξίζθνληαη ζηε ειήλε, απηά πνπ βξίζθνληαη θαη πνπ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη εθεί δελ κπνξψ λα ηα
θαληαζηψ ή κπνξψ λα ηα θαληαζηψ κφλν αφξηζηα θαη γεληθφινγα. Καη ελλνψ ηα πξάγκαηα απηά πνπ
ζηνιίδνπλ ηε ειήλε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, ηελ θίλεζε θαη ηε δσή ηνπο θαη πνπ, κε ηξφπν
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Αλ ε Γε είλαη έλα νπξάλην ζψκα ηφηε ζε ηη
ζπγθεθξηκέλα κνηάδεη θαη ζε ηη ίζσο δηαθέξεη απφ ηα
άιια νπξάληα ζψκαηα;
ε ηη κνηάδεη θαη ζε ηη δηαθέξεη ζπγθξηλφκελε, γηα
παξάδεηγκα, κε ηελ θνληηλή καο ειήλε;
Καη αλ δελ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ηη ππάξρεη
ζηε ειήλε –κηαο θαη κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε
κφλν πξάγκαηα ζαλ θη απηά πνπ μέξνπκε απφ ηε
δσή καο πάλσ ζηε Γε– κήπσο κπνξνχκε κε
αζθάιεηα λα ππνζέζνπκε ηη απ’ απηά πνπ ππάξρνπλ
ζηε Γε δελ ππάξρνπλ ζηε ειήλε;
Δδψ, ν αγθξέλην πξαγκαηνπνηεί κηα δηεηζδπηηθή
παξαηήξεζε ζρεηηθή κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ν
άλζξσπνο νηθνδνκεί ηε γλψζε ηνπ.
Σε δηαθξίλεηε;
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δηαθνξεηηθφ απ’ ην δηθφ καο ίζσο, βιέπνπλ θαη ζαπκάδνπλ ην κεγαιείν θαη ηελ νκνξθηά ηνπ θφζκνπ,
θαζψο θαη ηνπ Γεκηνπξγνχ θαη Κπβεξλήηε ηνπ, αηλνχλ δηαξθψο ηε δφμα Σνπ, πξάγκαηα πνπ (κε κηα
ιέμε), θάλνληαο απηφ πνπ ηφζν ζπρλά επηβεβαηψλνπλ νη ζπγγξαθείο ησλ αγίσλ γξαθψλ, αηλνχλ
δηαξθψο ηνλ Κχξην, καδί κε φια ηα πιάζκαηα ηνπ θφζκνπ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Απηά κπνξεί λα είλαη ηα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηε ειήλε γηα λα κηιήζνπκε κε
γεληθφ ηξφπν. Θα ήζεια, φκσο, λα κνπ πεηο αιβηάηη, πνηα πξάγκαηα θαηά ηε γλψκε ζνπ δελ
βξίζθνληαη θαη δελ ζα κπνξνχζαλ λα βξίζθνληαη εθεί. Απηά, πξέπεη λα κπνξείο λα ηα ππνδείμεηο κε
αθξίβεηα.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πξνζνρή, αγθξέλην. Δίλαη ε ηξίηε θνξά πνπ ζηγά-ζηγά θαη ρσξίο λα ην πάξνπκε είδεζε
απνκαθξπλφκαζηε απφ ην βαζηθφ καο ζέκα. Με φιεο απηέο ηηο παξαθάκςεηο ζα αξγήζνπκε πνιχ λα
θηάζνπκε ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζήο καο. Ίζσο ζα έπξεπε λα κεηαζέζνπκε απηφ ζνπ ην εξψηεκα, καδί
κε ηα άιια πνπ ζπκθσλήζακε, ζε κηα επφκελε ζπδήηεζε.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: ε παξαθαιψ, κηα θαη θηάζακε σο εδψ, αο εμαληιήζνπκε ηα δεηήκαηα ηεο ειήλεο,
γηα λα κε ρξεηάδεηαη λα επαλαιάβνπκε κηα ηφζν καθξά δηαδξνκή.
ΑΛΒΗΑΣΗ: πσο ζέιεηο. Γηα λα αξρίζσ απφ ηα πην γεληθά, πηζηεχσ πσο ε ζθαίξα ηεο ειήλεο είλαη
πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε γήηλε ζθαίξα, αλ θαη ππάξρνπλ θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο: ζα κηιήζσ
ινηπφλ γηα ηηο νκνηφηεηεο, πξηλ πεξάζσ ζηηο δηαθνξέο.
Ζ ειήλε έρεη ην ίδην ζρήκα κε ηε Γε, είλαη βέβαην πσο αλακθίβνια είλαη ζθαηξηθή. Απηφ ην
ζπκπέξαζκα επηβάιιεηαη, φηαλ βιέπνπκε ηνλ ηέιεην θχθιν ηνπ δίζθνπ ηεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν

Ο αιβηάηη απνδέρεηαη ηελ πξφθιεζε ηνπ
αγθξέλην θαη αξρίδεη λα παξνπζηάδεη έλα-έλα ηα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα κπνξνχζακε λα λα βάινπκε
θάησ απφ ηνλ ηίηιν: «νκνηφηεηεο–δηαθνξέο Γεο–
ειήλεο».
Οκνηφηεηα 1ε: Ζ ειήλε είλαη ζθαηξηθή φπσο θαη ε
Γε. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ
πεξηγξάθεη.
Πξνζπαζήζηε λα παξαζηήζεηε ηηο πεξηγξαθέο ησλ
παξαηεξήζεσλ ηνπ αιβηάηη κε ζρήκαηα.
Οκνηφηεηα 2ε: Ζ ειήλε είλαη ζθνηεηλή (δελ έρεη

δέρεηαη ην θσο ηνπ Ήιηνπ: αλ ε επηθάλεηά ηεο ήηαλ επίπεδε ζα ηελ βιέπακε ηε κηα ζηηγκή ινπζκέλε δηθφ ηεο θσο) θαη αδηαθαλήο φπσο θαη ε Γε.
νιφθιεξε απφ ην θσο θαη ηελ άιιε απφιπηα ζθνηεηλή. Γελ ζα βιέπακε, φπσο ζπκβαίλεη ηψξα, ην θσο
λα εμαθαλίδεηαη πξψηα απφ ηα κέξε πνπ θνηηάδνπλ πξνο ηνλ Ήιην θαη κεηά απφ ηα επφκελα κέξε: Οκνηφηεηα 3ε: Σν αλάγιπθν ηεο ειήλεο κνηάδεη κε
αθξηβψο ηε ζηηγκή ηεο αληίζεζεο θη φρη πην πξηλ, νιφθιεξνο ν εκθαλήο δίζθνο ζα ήηαλ θσηηζκέλνο. απηφ ηεο γήηλεο ζηεξηάο· έρεη βνπλά, ιφθνπο,
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Θα ζπλέβαηλε αθξηβψο ην αληίζεην αλ ε νξαηή ηεο επηθάλεηα ήηαλ θνίιε: ζα άξρηδε λα θσηίδεηαη απφ
ηα κέξε πνπ είλαη αληίζεηα πξνο ηνλ Ήιην.
Γεχηεξνλ, φπσο ε Γε, έηζη θαη ε ειήλε είλαη ζθνηεηλή θαη αδηαθαλήο, πξάγκα πνπ ηεο επηηξέπεη λα
δέρεηαη θαη λα αληαλαθιά ην θσο ηνπ Ήιηνπ: δελ ζα κπνξνχζε λα θάλεη αιιηψο.
Σξίηνλ, ππνζηεξίδσ πσο ε χιε ηεο είλαη πνιχ ππθλή θαη ζηεξεή, φπσο απηή ηεο Γεο. Ο ιφγνο γη’ απηφ
είλαη πνιχ ζαθήο: ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, ε επηθάλεηά ηεο είλαη άληζε θαη ράξε ζην ηειεζθφπην
κπνξνχκε λα δνχκε πνιιά αλάγιπθα θαη θνηιάδεο. Πνιιά απφ απηά ηα αλάγιπθα κνηάδνπλ πνιχ κε
ηα απφθξεκλα θαη θαηαθφξπθα βνπλά καο. Σα βιέπνπκε λα εμαπιψλνληαη ζε ρηιηάδεο κίιηα
απφζηαζε. Άιια είλαη ζπγθεληξσκέλα ζε νκάδεο. Τπάξρνπλ αθφκα πάξα πνιινί ρσξηζηνί θαη
κνλαρηθνί βξάρνη κε απφηνκεο θαη απφθξεκλεο πιαγηέο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε πεξίπησζε είλαη κεξηθά
πςψκαηα (ρξεζηκνπνηψ απηή ηε ιέμε γηαηί δελ βξίζθσ θαηαιιειφηεξε) πνιχ εκθαλή, πνπ
πεξηβάιινπλ θαη πεξηθιείνπλ πεδηάδεο δηαθφξσλ κεγεζψλ πνπ έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα, αλ θαη ηα πην
ζπλεζηζκέλα είλαη ηα θπθιηθά. Πνιιέο έρνπλ ζην θέληξν ηνπο έλα βνπλφ κε θαηαθφξπθεο πιαγηέο θαη
κεξηθέο απ’ απηέο ηηο πεδηάδεο, νη κεγαιχηεξεο, είλαη γεκάηεο κε έλα κάιινλ ζθνχξν πιηθφ, ζαλ απηφ
ησλ κεγάισλ θειίδσλ πνπ βιέπνπκε κε γπκλφ κάηη. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο κηθξέο πεδηάδεο, ζρεδφλ
θπθιηθέο.
Σέηαξηνλ, φπσο ε επηθάλεηα ηεο δηθήο καο ζθαίξαο ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάια κέξε, ην γήηλν θαη ην
πδάηηλν, έηζη θαη ζην δίζθν ηεο ειήλεο δηαθξίλνπκε θαζαξά κεγάιεο δψλεο πνπ γπαιίδνπλ πνιχ θη
άιιεο πνπ γπαιίδνπλ ιηγφηεξν. Ζ κνξθή ηνπο κε θάλεη λα πηζηεχσ πσο έηζη ζα θαηλφηαλ θαη ε Γε αλ
ηελ έβιεπε θάπνηνο απφ ηε ειήλε ή απφ αληίζηνηρε απφζηαζε, θσηηζκέλε απφ ηνλ Ήιην: ε επηθάλεηα
ηεο ζάιαζζαο ζα θαηλφηαλ πην ζθνπξφρξσκε, ηεο ζηεξηάο πην θσηεηλή.
Πέκπηνλ, αθξηβψο φπσο απφ ηε Γε βιέπνπκε ηε ειήλε άιινηε θσηηζκέλε νιφθιεξε, άιινηε κηζή,
άιινηε ιηγφηεξν (ηφηε παίξλεη ηε κνξθή ελφο θξνπαζάλ) ελψ άιιεο θνξέο είλαη εληειψο αζέαηε,

πεδηάδεο θιπ. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηηο παξαηεξήζεηο
πνπ θάλεη θαλείο κε ην ηειεζθφπην.
Βξείηε έλα ηειεζθφπην (απ’ απηά ηνπ εκπνξίνπ) θαη
νξγαλψζηε κηα βξαδηά παξαηήξεζεο θαη
θαηαγξαθήο ηεο επηθάλεηαο ηεο ειήλεο.

επεηδή ηφηε βξίζθεηαη θάησ απφ ηηο αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ θαη ηφηε ην κέξνο πνπ βιέπεη πξνο ηε Γε είλαη
βπζηζκέλν ζην ζθνηάδη· έηζη αθξηβψο, κε ηελ ίδηα αθξηβψο πεξηνδηθφηεηα θαη κε ηηο ίδηεο αιιαγέο ζην
ζρήκα ζα βιέπακε απφ ηε ειήλε ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, φηαλ ζα ήηαλ θσηηζκέλε απφ ηνλ Ήιην.
Έθηνλ, ….

ηνπ ηεηξαγσληζκνχ θαη ηεο αληίζεζεο) ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ν αιβηάηη ηηο θάζεηο ηεο
ειήλεο θαη ηεο Γεο, σο ζπλέπεηα ηνπ θσηηζκνχ
απφ ηνλ Ήιην θαη ηεο ζέζεο ηνπ παξαηεξεηή πάλσ
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Οκνηφηεηα 4ε: Ζ κνξθή ηεο Γεο, αλ ηελ έβιεπε
θαλείο απφ ηε ειήλε ζα έκνηαδε κε ηε κνξθή ηεο
ειήλεο φπσο ηε βιέπνπκε απφ ηε Γε. Με δεδνκέλν
φηη ζήκεξα κπνξείηε λα βξείηε θσηνγξαθίεο ηεο Γεο
ηξαβεγκέλεο απφ ην δηάζηεκα, ζπκθσλείηε κε ηε
δηαηχπσζε ηνπ αιβηάηη;
Οκνηφηεηα 5ε: Ζ Γε, αλ θάπνηνο ηελ έβιεπε απφ ηε
ειήλε, ζα εκθάληδε θάζεηο ίδηνπ ζρήκαηνο θαη
πεξηνδηθφηεηαο κε απηέο πνπ εκθαλίδεη ε ειήλε,
θαζψο ηελ παξαηεξνχκε απφ ηε Γε.
Με απηφ ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ αιβηάηη δελ θαίλεηαη
λα ζπκθσλεί ν αγθξέλην.
Παξαθνινπζψληαο ην δηάινγν πξνζπαζήζηε λα
δηακνξθψζεηε ηε δηθή ζαο άπνςε θαη λα ηελ
παξνπζηάζεηε κε έλα ζρήκα (πνπ ζα απεηθνλίδεη ζε
ηξεηο ηνπιάρηζηνλ δηαδνρηθέο θάζεηο, ηεο ζπλφδνπ,
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ζηε Γε.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Γηα ιίγν ζηγά, αιβηάηη. Καηαιαβαίλσ πνιχ θαιά φηη ηα δηάθνξα ζρήκαηα θσηηζκνχ
ηεο Γεο, αλ θάπνηνο ηελ έβιεπε απφ ηε ειήλε, πξέπεη λα κνηάδνπλ απφιπηα κε απηά πνπ
παξαηεξνχκε ζηε ειήλε. Γελ είκαη πεηζκέλνο, φκσο, φηη ζα δηαπηζηψλακε ηελ ίδηα πεξηνδηθφηεηα:
απηφ πνπ ν θσηηζκφο απφ ηνλ Ήιην θάλεη ζε έλα κήλα ζηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο, ζηελ επηθάλεηα
ηεο Γεο ην θάλεη ζε είθνζη ηέζζεξηο ψξεο.

Πψο ζα απαληνχζαηε ζηελ αθφινπζε απνξία (πνπ
δηαηχπσζαλ θάπνηα ζηηγκή καζεηέο πνπ
πξνζπαζνχζαλ λα θαηαιάβνπλ ην κεραληζκφ ησλ
θάζεσλ ηεο ειήλεο): ε ειήλε, αλ εμαηξέζνπκε ηηο
ιίγεο πεξηπηψζεηο ησλ εθιείςεσλ (πνπ βξίζθεηαη
ΑΛΒΗΑΣΗ: Απηφ είλαη αιήζεηα, ππάξρεη κηα δηαθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Ήιηνο θσηίδεη ηα κέζα ζηε ζθηά ηεο Γεο) θσηίδεηαη δηαξθψο απφ ηνλ
δχν απηά ζψκαηα θαη θάλεη ηελ επηθάλεηά ηνπο λα ιάκπεη: ζηε Γε ρξεηάδεηαη κηα κέξα θαη ζηε ειήλε Ήιην. Πψο γίλεηαη θαη δελ ηελ βιέπνπκε θαζφινπ
έλαο κήλαο. κσο νη αιιαγέο ησλ ζρεκάησλ πνπ ζα έπαηξλαλ ηα θσηηζκέλα κέξε ηεο Γεο αλ ηα αξθεηέο κέξεο θάζε κήλα; Αθφκε θαη αλ είρε
βιέπακε απφ ηε ειήλε δελ εμαξηψληαη κφλν απφ απηή ηε δηαθνξά, αιιά θαη απφ ηηο κεηαβαιιφκελεο ζηξακέλε πξνο ην κέξνο καο αθξηβψο ηε ζθνηεηλή
ζρέζεηο ηεο ειήλεο κε ηνλ Ήιην. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ε ειήλε αθνινπζνχζε αθξηβψο ηελ θίλεζε πιεπξά ηεο, δελ ζα βιέπακε ιίγν θσο γχξσ-γχξσ;
ηνπ Ήιηνπ θαη βξηζθφηαλ πάληνηε ζηελ ίδηα γξακκή πνπ ελψλεη ηνλ Ήιην κε ηε Γε, πάληνηε δειαδή
πάλσ ζ’ απηφ πνπ νλνκάδνπκε ζχλνδν, ηφηε ζα έβιεπε πάληα ην εκηζθαίξην ηεο Γεο πνπ θνηηάδεη πξνο
ηνλ Ήιην θαη ζα ην έβιεπε πάληα θσηηζκέλν ζην ζχλνιφ ηνπ. Αλ, αληίζεηα, έκελε πάληα ζε αληίζεζε
πξνο ηνλ Ήιην, δελ ζα έβιεπε πνηέ ηε Γε, γηαηί ζα ήηαλ πάληα ζηξακκέλε πξνο απηήλ ε ζθνηεηλή ηεο
πιεπξά, επνκέλσο ε αζέαηε. Καη φηαλ ε ειήλε βξίζθεηαη ζηνλ ηεηξαγσληζκφ ηνπ Ήιηνπ, ην κηζφ ηνπ
ελφο γήηλνπ εκηζθαηξίνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζηε ζέα ηεο ειήλεο, ην κηζφ πνπ είλαη απφ ηε κεξηά ηνπ
Ήιηνπ θσηίδεηαη θαη ην άιιν κηζφ πνπ είλαη αληίζεηα ζηνλ Ήιην είλαη ζθνηεηλφ. Σν θσηηζκέλν ινηπφλ
κέξνο ηεο Γεο ζα θαηλφηαλ απφ ηε ειήλε κε ην ζρήκα ελφο εκηθπθιίνπ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Καηαιαβαίλσ πνιχ θαιά. Αληηιακβάλνκαη επίζεο φηη ε ειήλε, απνκαθξπλφκελε απφ Πψο αληηιακβάλεζηε απηφ πνπ απνθαινχκε (είλαη
ηελ αληίζεζε ηνπ Ήιηνπ, απ’ φπνπ δελ έβιεπε ηίπνηε θσηηζκέλν ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, γηα λα θαη ηίηινο γλσζηνπ ηξαγνπδηνχ) ζθνηεηλή πιεπξά ηεο
πιεζηάδεη πξνο ηνλ Ήιην κέξα κε ηε κέξα, αλαθαιχπηεη ζηγά-ζηγά νξηζκέλα θσηηζκέλα κέξε ηεο Γεο, ειήλεο (the dark side of the moon); Πξνζπαζήζηε
πνπ βιέπεη ηφηε κε ην ζρήκα ελφο ιεπηνχ θξνπαζάλ, αθνχ ε Γε είλαη ζηξνγγπιή. Μέξα κε ηε κέξα, ε λα ην πεξηγξάςεηε κε έλα ζρήκα.
ειήλε, κε ηελ θίλεζή ηεο, πιεζηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηνλ Ήιην. Αλαθαιχπηεη έλα φιν θαη
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θσηηζκέλνπ γήηλνπ εκηζθαηξίνπ. ηνλ ηεηξαγσληζκφ, αλαθαιχπηεη αθξηβψο ην
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κηζφ (επνκέλσο θη απ’ απηήλ εκείο βιέπνπκε ην ίδην). πλερίδνληαο λα πιεζηάδεη ζηε ζχλνδν
αλαθαιχπηεη φιν θαη κεγαιχηεξα θνκκάηηα ηεο επηθαλείαο θσηηζκέλα. Σέινο, ζηε ζχλνδν, βιέπεη
θσηηζκέλν νιφθιεξν ην εκηζθαίξην. Με ιίγα ιφγηα, θαηαιαβαίλσ πνιχ θαιά φηη, γη’ απηφλ πνπ ζα
έβιεπε ηε Γε απφ ηε ειήλε, ζα ζπλέβαηλε αθξηβψο ην ίδην, αιιά κε ηελ αληίζεηε θνξά, κ’ απηφ πνπ
ζπκβαίλεη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Γεο φηαλ βιέπνπλ ηηο θάζεηο ηεο ειήλεο. ηαλ ε ειήλε είλαη γηα
καο γεκάηε, επνκέλσο ζε αληίζεζε κε ηνλ Ήιην, εθείλνο ζα έβιεπε ηε Γε ζε ζχλνδν κε ηνλ Ήιην,
επνκέλσο απνιχησο ζθνηεηλή θαη αζέαηε. Αληίζεηα, απηφ πνπ είλαη γηα καο ε ζχλνδνο ηεο ειήλεο κε
ηνλ Ήιην –δειαδή ε Νέα ειήλε, επνκέλσο αζέαηε– ζα ήηαλ γη’ απηφλ ε αληίζεζε ηεο Γεο κε ηνλ
Ήιην, δειαδή νχησο εηπείλ ε γεκάηε Γε. Σέινο, φζε θσηηζκέλε επηθάλεηα βιέπνπκε κηα δεδνκέλε
ζηηγκή απφ ηε Γε ζηε ειήλε, άιιε ηφζε ζθνηεηλή επηθάλεηα ζα έβιεπε θαλείο απφ ηε ειήλε ζηε Γε.
ζν γηα καο ππάξρεη ειήλε ρσξίο θσο, άιιν ηφζν ζα έβιεπε θαλείο απφ ηε ειήλε ηε Γε θσηηζκέλε.
Μφλν ζηνπο ηεηξαγσληζκνχο βιέπνπκε έλα εκηθχθιην ηεο ειήλεο θσηηζκέλν θαη ζα έβιεπε θαλείο
απφ ηε ειήλε έλα εκηθχθιην ηεο Γεο θσηηζκέλν. Τπάξρεη κφλν κία δηαθνξά, κνπ θαίλεηαη, αλάκεζα
ζ’ απηέο ηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγίεο. Αλ δερηνχκε ηελ απιή ππφζεζε (dato e non concesso) φηη ζα
ππήξρε θάπνηνο πνπ απφ ηε ειήλε ζα θνίηαδε ηε Γε, εμαηηίαο ηεο θίλεζεο ηεο ειήλεο γχξσ απφ ηε
Γε ζε είθνζη ηέζζεξηο ή είθνζη πέληε ψξεο, ζα έπξεπε λα βιέπεη θάζε κέξα φιε ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο.
Δκείο, φκσο, δελ βιέπνπκε πνηέ πεξηζζφηεξε απφ ηε κηζή ειήλε, επεηδή ε ειήλε δελ γπξίδεη γχξσ
απφ ηνλ εαπηφ ηεο φπσο ζα έπξεπε γηα λα καο θαλεξψλεηαη νιφθιεξε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Δθηφο θη αλ ζπκβαίλεη ην αληίζεην, ζέισ λα πσ εθηφο θη αλ εμαηηίαο ηεο πεξηζηξνθήο ηεο
γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηεο δελ βιέπνπκε πνηέ ην άιιν κηζφ. Θα έπξεπε λα είλαη έηζη αλ ε ειήλε είρε
έλαλ επίθπθιν. Αιιά γηαηί παξαιείπεηο κηα άιιε δηαθνξά, ζηνλ αληίπνδα απηήο πνπ παξαηήξεζεο;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Πνηα; Γελ κπνξψ λα ζθεθηψ θακηά άιιε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Σελ αθφινπζε: ε Γε, φπσο πνιχ ζσζηά παξαηήξεζεο, βιέπεη κφλν ηε κηζή ειήλε, ελψ
απφ ηε ειήλε βιέπεη θαλείο φιε ηε Γε. Αληίζηξνθα, φκσο, φιε ε Γε κπνξεί λα δεη ηε ειήλε, ελψ
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απφ ηε ειήλε κπνξεί θαλείο λα δεη κφλν ηε κηζή Γε· νη θάηνηθνη, ηνικψ λα πσ, ηνπ επάλσ
εκηζθαηξίνπ ηεο ειήλεο, απηνχ πνπ είλαη αζέαην γηα καο, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ πνηέ ηε ζέα ηεο Γεο,
είλαη ίζσο νη Αληίρζνλεο. Σψξα φκσο ζπκήζεθα έλα ηδηαίηεξν θαηλφκελν, πνπ πξφζθαηα παξαηήξεζε
ζηε ειήλε ν Αθαδεκατθφο καο θαη απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ αλαγθαζηηθά δχν ζπλέπεηεο: ε κία είλαη
φηη βιέπνπκε ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ειήλεο. Ζ άιιε είλαη φηη ε ειήλε γπξίδεη αθξηβψο
γχξσ απφ ην θέληξν ηεο Γεο. Αθνχζηε ινηπφλ ην θαηλφκελν θαη ηελ παξαηήξεζε.
Αλ ε ειήλε είρε κηα θπζηθή ηάζε θαη αληηζηνηρία κε ηε Γε, πξνο ηελ νπνία θνηηάδεη κε έλα
θαζνξηζκέλν κέξνο ηεο, πξέπεη ε επζεία γξακκή πνπ ελψλεη ηα θέληξα ηνπο λα πεξλάεη πάληα απφ ην
ίδην ζεκείν ηεο επηθάλεηαο ηεο ειήλεο. Απηφο πνπ ζα θνίηαδε ηε ειήλε απφ ην θέληξν ηεο Γεο ζα
έβιεπε πάληα ηνλ ίδην ζειεληαθφ δίζθν, κε αθξίβεηα πεξηβεβιεκέλν απφ κία θαη ηελ ίδηα πεξίκεηξν.
Αιιά γηα θάπνηνλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο, ε αθηίλα πνπ πεγαίλεη απφ ην κάηη ηνπ ζην
θέληξν ηεο ζθαίξαο ηεο ειήλεο δελ ζα πεξλνχζε απφ ην ίδην ζεκείν ηεο επηθάλεηάο ηεο φπσο ε
γξακκή πνπ πάεη απφ ην θέληξν ηεο Γεο ζην θέληξν ηεο ειήλεο, εθηφο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο φπνπ ζα βξηζθφηαλ ζηελ θάζεην. ηαλ φκσο ε ειήλε είλαη ζηελ αλαηνιή ή ζηε δχζε, ην
ζεκείν πξφζπησζεο ηεο νπηηθήο αθηίλαο βξίζθεηαη πάλσ απφ ην ζεκείν ηεο γξακκήο πνπ ελψλεη ηα
θέληξα. Τπάξρεη επνκέλσο έλα κέξνο ηνπ εκηζθαηξίνπ ηεο ειήλεο, ην αλψηεξν φξην ηεο πεξηθέξεηάο
ηεο, πνπ θαίλεηαη θαη έλα άιιν, ίζν κέξνο, ζην θάησ φξην ηεο πεξηθέξεηάο ηεο πνπ δελ θαίλεηαη. Λέσ
«θαίλεηαη» θαη «δε θαίλεηαη» ζε αλαθνξά κε ην εκηζθαίξην πνπ ζα βιέπακε απφ ην αθξηβέο θέληξν
ηεο Γεο. πσο ην κέξνο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ειήλεο πνπ βξίζθεηαη πάλσ θαηά ηελ αλαηνιή ηεο
βξίζθεηαη θάησ θαηά ηε δχζε ηεο, δελ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε λα παξαηεξήζνπκε ηε δηαθνξά ηεο
κνξθήο ησλ δχν απηψλ κεξψλ: ηνπ επάλσ θαη ηνπ θάησ. Άιινηε αλαθαιχπηνπκε νξηζκέλεο θειίδεο ή
άιια αμηνπξφζεθηα πξάγκαηα ζ’ απηά ηα κέξε, άιινηε νη θειίδεο θξχβνληαη. Θα έπξεπε επίζεο λα
παξαηεξήζνπκε θαη κηα παξφκνηα παξαιιαγή ζηα άθξα, ην βφξεην θαη ην λφηην, ηνπ ίδηνπ δίζθνπ,
αλάινγα κε ην αλ ε ειήλε πξνβάιιεη ζηε κηα ή ζηελ άιιε θνηιηά ηνπ δξάθνπ ηεο (ν θχθινο πνπ
δηαζρίδεη ε ειήλε γχξσ απφ ηε Γε ηέκλεη ηελ ειιεηπηηθή ζε δχν ζεκεία θαη απηφο ν θχθινο ζπληζηά
καδί κε ηελ έιιεηςε ην «δξάθν ηεο ειήλεο»: ηα δχν ζρήκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ ηα εκηθχθιηα
ηεο έιιεηπηηθήο θαη απφ ηελ ηξνρηά ηεο ειήλεο είλαη ζαλ δπν θίδηα, πιαηχηεξα ζηελ θνηιηά θαη πην
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ζηελά ζηα άθξα [Γαιηιαίνο, Εγρεηξίδην πεξί θαίξαο])· πξάγκαηη, φηαλ είλαη ζην βνξξά, κεξηθά απφ ηα
βφξεηα κέξε ηεο θξχβνληαη ελψ αλαθαιχπηνπκε κέξε ηνπ λφηνπ ηεο θαη ηαλάπαιηλ.
Σν ηειεζθφπην επίζεο καο επηηξέπεη λα επαιεζεχζνπκε κε βεβαηφηεηα απηέο ηηο ζπλέπεηεο. Πξάγκαηη,
ππάξρνπλ ζηε ειήλε δχν ηδηαίηεξεο θειίδεο: βιέπνπκε ηε κία πξνο ηα βνξεηνδπηηθά (maestro) φηαλ ε
ειήλε είλαη ζηνλ κεζεκβξηλφ. Ζ άιιε είλαη ζρεδφλ δηακεηξηθά αληίζεηε απφ ηελ πξψηε. Μπνξνχκε
λα δνχκε ηελ πξψηε, φρη φκσο θαη ηε δεχηεξε, θαη ρσξίο ηειεζθφπην. Απηή πνπ βξίζθεηαη
βνξεηναλαηνιηθά είλαη κηα κηθξή σνεηδήο θειίδα, ρσξηζκέλε απφ άιιεο, πνιχ κεγάιεο θειίδεο. Ζ
απέλαληί ηεο θειίδα είλαη πην κηθξή. Υσξηζκέλε θη απηή απφ άιιεο πην κεγάιεο θειίδεο, βξίζθεηαη
ζην κέζν κηαο πνιχ θσηεηλήο δψλεο. Καη ζηηο δχν θειίδεο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πνιχ θαζαξά
ηηο παξαιιαγέο ηνπο: βιέπνπκε ηελ θαηάζηαζή ηνπο λα αιιάδεη θαηά ηελ αληίζεηε θνξά, άιινηε
πιεζηάδνληαο άιινηε απνκαθξπλφκελεο απφ ηα άθξα ηνπ ζειεληαθνχ δίζθνπ. Σν κεζνδηάζηεκα
αλάκεζα ζηε βνξεηνδπηηθή θειίδα θαη ηελ πεξηθέξεηα ηνπ δίζθνπ κεηαβάιιεηαη κέρξη ην δηπιάζην. Γηα
ηελ άιιε θειίδα, πνπ είλαη πην θνληά ζηελ πεξηθέξεηα, ε κεηαβνιή είλαη πην ζεκαληηθή θαη θηάλεη
κέρξη ην ηξηπιάζην. Να ηη καο θαλεξψλεη φηη ε ειήλε, ζαλ λα έιθεηαη απφ θάπνηα καγλεηηθή δχλακε,
βιέπεη δηαξθψο ηε γήηλε ζθαίξα κε έλα κφλν πξφζσπν, ρσξίο λα ην ζηξέθεη πνηέ απφ ηελ άιιε.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Θα ππάξμεη πνηέ ηέινο γηα ηηο θαηλνχξγηεο παξαηεξήζεηο θαη γηα ηηο αλαθαιχςεηο πνπ
επηηξέπεη απηφ ην ζαπκάζην φξγαλν;

Δλεκεξσζείηε απφ ηηο πεγέο ζαο γηα ηα ζχγρξνλα
ηειεζθφπηα, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηηο δπλαηφηεηέο
ηνπο.

ΑΛΒΗΑΣΗ: Αλ απηέο νη πξφνδνη ζπλερίζνπλ κε ηνλ ίδην ξπζκφ φπσο θαη νη άιιεο κεγάιεο εθεπξέζεηο
κπνξνχκε λα ειπίδνπκε φηη ζα δνχκε πξάγκαηα πνπ ζήκεξα είλαη αδηαλφεηα.
Αιιά, γηα λα επαλέιζνπκε ζηνλ πξψην ζπιινγηζκφ καο, ιέσ πσο ε έθηε νκνηφηεηα αλάκεζα ζηε Γε Οκνηφηεηα 6ε: ε Γε θσηίδεη ηηο «λχρηεο» ηεο
θαη ηε ειήλε ζπλίζηαηαη ζε ηνχην: φπσο ε ειήλε αλαπιεξψλεη γηα έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ειήλεο φπσο ε ειήλε θσηίδεη ηηο λχρηεο ζηε Γε.
ηελ έιιεηςε θσηφο απφ ηνλ Ήιην θαη κε ηελ αληαλάθιαζή ηεο καο ραξίδεη πνιχ θσηεηλέο λχρηεο, κε
ηνλ ίδην ηξφπν ε Γε ηεο ην αληαπνδίδεη, φηαλ εθείλε ην έρεη πεξηζζφηεξν αλάγθε: αληαλαθιά ηηο
ειηαθέο αρηίδεο θαη ηε θσηίδεη δσεξά, πεξηζζφηεξν, θαηά ηε γλψκε κνπ, απ’ φζν καο θσηίδεη ε
ειήλε, ζην κέηξν πνπ ε επηθάλεηα ηεο Γεο είλαη κεγαιχηεξε απ’ απηήλ ηεο ειήλεο.
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Έρεηε πνηέ παξαηεξήζεη απηά πνπ ηζρπξίδεηαη ν
αγθξέλην; Οξγαλψζηε κηα ηέηνηα παξαηήξεζε
(κηαο «θεγγαξφθσηεο» –ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηαο
«γήθσηεο»– βξαδηάο ηεο ειήλεο) κε έλα
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ηειεζθφπην ηνπ εκπνξίνπ. αο πείζεη ε εηθφλα;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Φηάλεη, αιβηάηη. Γψζε κνπ ηελ ηθαλνπνίεζε λα ζνπ δείμσ φηη, ράξε ζ’ απηή ηελ
πξψηε δηαπίζησζε, κφιηο ζπλέιαβα ηελ αηηία ελφο θαηλνκέλνπ πνπ είρα ζθεθηεί ρηιηάδεο θνξέο, ρσξίο
πνηέ λα κπνξέζσ λα ην θαηαιάβσ. Απηφ πνπ ζέιεηο λα πεηο είλαη φηη ην δηάρπην θσο πνπ βιέπνπκε
ζηε ειήλε, ηδηαίηεξα φηαλ έρεη ην ζρήκα θξνπαζάλ, πξνέξρεηαη απφ ηελ αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο ηνπ
Ζιίνπ πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο θαη ηεο ζάιαζζαο: ηφζν πην θαζαξά βιέπνπκε απηφ ην θσο φζν
ιεπηφηεξν είλαη ην θξνπαζάλ, γηαηί ηφηε ην θσηηζκέλν θνκκάηη ηεο Γεο πνπ είλαη νξαηφ απφ ηε
ειήλε είλαη κεγαιχηεξν, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν καο ζπκπέξαζκα. Πξάγκαηη, ην θσηεηλφ κέξνο
πνπ δείρλεη ε Γε ζηε ειήλε είλαη πάληα εμίζνπ κεγάιν κε ην ζθνηεηλφ κέξνο ηεο ειήλεο πνπ
θνηηάδεη πξνο ηε Γε. Δπνκέλσο, φηαλ ε ειήλε έρεη ην ζρήκα ελφο ιεπηνχ θξνπαζάλ, θαη άξα ην
ζθνηεηλφ ηεο κέξνο είλαη κεγάιν, ην θσηηζκέλν κέξνο ηεο Γεο πνπ είλαη νξαηφ απφ ηε ειήλε είλαη
επίζεο κεγάιν θαη ε αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο είλαη ηζρπξφηεξε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αθξηβψο απηφ ήζεια λα πσ. Δίλαη κεγάιε επραξίζηεζε λα κηιάεη θαλείο κε αλζξψπνπο
πνπ έρνπλ θξίζε θαη είλαη ηθαλνί λα ζπιιάβνπλ πξάγκαηα, ηδηαίηεξα αλ ε ζπδήηεζε καο θάλεη λα
πεξηπιαληφκαζηε αλάκεζα ζε αιήζεηεο. Κη φκσο έρσ ζπλαληήζεη πνιιέο θνξέο ρνληξνθέθαινπο: απηφ
πνπ εζχ θαηάιαβεο κε ηελ πξψηε, έρεη ρξεηαζηεί λα ηνπο ην επαλαιάβσ ρίιηεο θνξέο ρσξίο λα ηνπο
θάλσ λα ην θαηαιάβνπλ.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Αλ ελλνείο φηη δελ θαηάθεξεο λα ηνπο πείζεηο ηφζν ψζηε λα θαηαιάβνπλ απηφ πνπ ιεο,
κνπ θαίλεηαη πνιχ παξάμελν. Γηαηί βέβαηα, αλ δελ θαηάιαβαλ ηηο εμεγήζεηο ζνπ, απηφ ζεκαίλεη φηη
δελ ζα θαηαιάβνπλ πηζαλφηαηα θαη θακία άιιε, γηαηί λνκίδσ πσο νη εμεγήζεηο ζνπ είλαη πνιχ ζαθείο.
Αιιά αλ ελλνείο φηη δελ θαηάθεξεο λα ηνπο πείζεηο ηφζν ψζηε λα πηζηέςνπλ, απηφ δελ κε παξαμελεχεη

Ο αιβηάηη επαηλεί ην αγθξέλην γηα ηελ ηθαλφηεηά
ηνπ λα θαηαλνεί γξήγνξα ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ.
Ο ηκπιίθην παξεκβαίλεη θαη δηαηππψλεη ηελ άπνςε
φηη είλαη άιιν πξάγκα λα θαηαλνείο ηη ηζρπξίδεηαη
θάπνηνο θαη άιιν λα πείζεζαη απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο
ηνπ.
Αιήζεηα, ηη ζπκβαίλεη κε ζαο; Καηαλνείηε ηνπο
ηζρπξηζκνχο ησλ ηξηψλ ζπλνκηιεηψλ; Μέρξη ηψξα,
πνηνλ απφ ηνπο ηξεηο θαηαλνείηε επθνιφηεξα; Πνηνλ
δπζθνιφηεξα; Πείζεζηε απφ ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπο;

θαζφινπ, γηαηί θη εγψ ν ίδηνο, ην παξαδέρνκαη, είκαη απφ θείλνπο πνπ θαηαιαβαίλνπλ ην ζπιινγηζκφ Πνηνο ζαο πείζεη πην ζπρλά θαη πνηνο ζπάληα;
ζνπ, αιιά δελ εθεζπράδνπλ. Καη πξάγκαηη κνπ έρνπλ απνκείλεη πνιιέο δπζθνιίεο, ηφζν σο πξνο ηελ
ηειεπηαία νκνηφηεηα φζν θαη σο πξνο έλα κέξνο ησλ έμη άιισλ: ζα ζνπ ηηο παξνπζηάζσ φηαλ
ηειεηψζεηο ηελ απαξίζκεζε ησλ νκνηνηήησλ.
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ΑΛΒΗΑΣΗ: Δπεηδή επηζπκψ λα βξσ κεξηθέο αιήζεηεο θαη γηα λα ηηο απνθηήζσ νη αληηξξήζεηο
αλζξψπσλ έμππλσλ φπσο εζχ κπνξνχλ λα κε βνεζήζνπλ πνιχ, ζα εθζέζσ κε κεγάιε ζπληνκία φζα
αθφκα ζέισ λα πσ. Να ινηπφλ θαη ε έβδνκε νκνηφηεηα: ε ειήλε θαη ε Γε αληαπνθξίλνληαη ακνηβαία
εμίζνπ θαιά ζηηο πξνζβνιέο αιιά θαη ζηηο εχλνηεο. πρλά ε ειήλε, ζην απφγεην ηνπ θσηηζκνχ ηεο,
βξίζθεηαη ρσξίο θσο θαη πθίζηαηαη έθιεηςε, επεηδή ε Γε ζηέθεηαη αλάκεζα ζ’ απηήλ θαη ζηνλ Ήιην.
Αιιά κε ηε ζεηξά ηεο, γηα λα εμηζνξξνπήζεη ηα πξάγκαηα, ζηέθεηαη θη εθείλε αλάκεζα ζηε Γε θαη
ζηνλ Ήιην θαη κε ηε ζθηά ηεο ζθνηεηληάδεη ηε Γε. Δίλαη αιήζεηα φηη ε εθδίθεζε δελ εμηζνξξνπεί ηελ
πξνζβνιή: αλ απ’ ηε κεξηά ηεο ε ειήλε πνιχ ζπρλά θαη γηα πνιιή ψξα βξίζθεηαη νινθιεξσηηθά
κέζα ζηε ζθηά ηεο Γεο, ε Γε πνηέ δε ζθηάδεηαη απφ ηε ειήλε νχηε γηα πνιιή ψξα νχηε ζην ζχλνιφ
ηεο. Χζηφζν, δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ ζψκαηνο ηεο ειήλεο ζε ζχγθξηζε κ’ απηφ ηεο Γεο,
δελ κπνξνχκε αζθαιψο λα αξλεζνχκε φηη έρεη κηα νχησο εηπείλ ηεξάζηηα ςπρηθή δχλακε.
Απηέο είλαη νη νκνηφηεηεο. Θα έπξεπε λα ζπλερίζσ κε ηηο δηαθνξέο. Αιιά ζα δεηήζσ πξψηα απφ ηνλ
ηκπιίθην λα εθθξάζεη ηηο ακθηβνιίεο ηνπ. Πξηλ πξνρσξήζνπκε παξαθάησ, θαιφ ζα ήηαλ λα ηηο
αθνχζνπκε θαη λα ηηο εμεηάζνπκε.

Οκνηφηεηα 7ε: θαη ε Γε θαη ε ειήλε κε ηε ζθηά
ηνπο πξνθαινχλ εθιείςεηο, ηεο ειήλεο θαη ηνπ
Ήιηνπ αληίζηνηρα. Με βάζε ηε γιαθπξή πεξηγξαθή
ηνπ αιβηάηη θηηάμηε δχν ζρήκαηα πνπ λα δείρλνπλ
ηηο εθιείςεηο ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο ειήλεο.

ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Ναη, κπνξνχκε λα ζθεθηνχκε άιισζηε φηη ν ηκπιίθην δελ ζα ακθηζβεηήζεη ηηο
δηαθνξέο θαη ηηο αλνκνηφηεηεο αλάκεζα ζηε Γε θαη ηε ειήλε, αθνχ πηζηεχεη φηη ε θχζε ηνπο είλαη
εληειψο δηαθνξεηηθή.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Αλάκεζα ζηηο νκνηφηεηεο πνπ απαξίζκεζεο θάλνληαο έλαλ παξαιιειηζκφ αλάκεζα ζηε Χο πξνο ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ Γεο θαη ειήλεο,
Γε θαη ζηε ειήλε, κπνξψ λα δερηψ ρσξίο αληηξξήζεηο ηελ πξψηε θαη δχν αθφκα. Παξαδέρνκαη ηελ πνπ πεξηέγξαςε ν αιβηάηη θαη απνδέρηεθε ν
πξψηε, δειαδή ην ζθαηξηθφ ζρήκα, αιιά πξέπεη λα επαλέιζνπκε ζ’ απηφ: εθηηκψ φηη ε ζθαίξα ηεο αγθξέλην, ν ηκπιίθην έρεη ζνβαξέο δηαθσλίεο.
ειήλεο είλαη ιεία θαη νκνηφκνξθε, ζαλ θαζξέθηεο, ελψ ε ζθαίξα ηεο Γεο –θη απηφ είλαη
ρεηξνπηαζηφ– είλαη πνιχ άγξηα θαη γεκάηε πξνεμνρέο. Αιιά ηα ζρεηηθά κε ηελ ηξαρχηεηα ησλ
επηθαλεηψλ πάλε κε ηηο άιιεο νκνηφηεηεο πνπ αλέθεξεο θαη επηθπιάζζνκαη λα κηιήζσ ηφηε γη’ απηά.
Λεο κεηά –είλαη ε δεχηεξε νκνηφηεηα– φηη ε ειήλε είλαη αδηαθαλήο θαη ζθνηεηλή ε ίδηα, φπσο θαη ε
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πγθεθξηκέλα ν ηκπιίθην απνδέρεηαη φηη Γε θαη
ειήλε είλαη ζθαηξηθά ζψκαηα, αδηαθαλή θαη
ζθιεξά. Γηαθσλεί φκσο ζε πνιιά ζεκεία: ζεσξεί
φηη ε ζθαίξα ηεο ειήλεο είλαη ιεία θαη νκνηφκνξθε
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Γε. Παξαδέρνκαη κφλν ην πξψην ραξαθηεξηζηηθφ, απηφ ηεο αδηαθάλεηαο, πνπ κνπ ην επηβεβαηψλνπλ νη
εθιείςεηο ηνπ Ήιηνπ: αλ ε ειήλε ήηαλ δηαθαλήο, ηε ζηηγκή κηαο νιηθήο έθιεηςεο ηνπ Ζιίνπ ν αέξαο
δελ ζα ήηαλ ηφζν ζθνηεηλφο, γηαηί ε δηαθάλεηα ηνπ ζψκαηνο ηεο ειήλεο ζα άθελε λα πεξάζεη έλα
δηαζιαζκέλν θσο, ζαλ απηφ πνπ βιέπνπκε κέζα απφ ηα πην ππθλά ζχλλεθα. Αιιά ζε φ,ηη αθνξά ηε
ζθνηεηλφηεηα, δελ πηζηεχσ φηη ε ειήλε είλαη απνιχησο ζηεξεκέλε απφ θσο φπσο ε Γε. Τπνζηεξίδσ
κάιινλ πσο, αλ ν δίζθνο ηεο ειήλεο ιάκπεη, φπσο ηνλ βιέπνπκε, εθηφο απφ κεξηθέο θνξπθέο πνπ
θσηίδεη ν Ήιηνο, ην ππφινηπν θσηίδεηαη απφ ην δηθφ ηεο θπζηθφ θσο θαη φρη απφ κηα αληαλάθιαζε
απφ ηε Γε. Γηαηί πηζηεχσ φηη ε Γε είλαη αλίθαλε λα αληαλαθιάζεη ηηο αρηίδεο ηνπ Ήιηνπ, επεηδή έρεη
ηφζεο αλσκαιίεο ζηελ επηθάλεηά ηεο θαη είλαη ζθνηεηλή.
ζν γηα ηνλ ηξίην παξαιιειηζκφ, ζπκθσλψ καδί ζνπ ελ κέξεη, αιιά φρη ζπλνιηθά. πκθσλψ φηη ην
ζψκα ηεο ειήλεο είλαη πνιχ ζηέξεν θαη ζθιεξφ φπσο ε Γε θαη κάιηζηα αθφκα πην ζθιεξφ απ’ ηε Γε
γηαηί, αλ ζπκεζνχκε φηη ν Αξηζηνηέιεο ιέεη πσο ν νπξαλφο έρεη αδηαπέξαζηε ζθιεξφηεηα θαη ηα
αζηέξηα είλαη ηα πην ππθλά κέξε ηνπ νπξαλνχ, πξέπεη αζθαιψο λα είλαη ζηέξεα θαη αδηαπέξαζηα.

ζαλ θαζξέθηεο θαη φρη ηξαρηά φπσο είλαη ηεο Γεο·
δελ πηζηεχεη φηη ε ειήλε είλαη εληειψο ζθνηεηλή
φπσο ε Γε· δελ πηζηεχεη φηη ε Γε κπνξεί λα
αλαθιάζεη ην θσο ηνπ Ήιηνπ, φπσο ε ειήλε·
ζεσξεί ηέινο φηη ην ζψκα ηεο ειήλεο ζα πξέπεη λα
είλαη πνιχ πην ζθιεξφ θαη αδηαπέξαζην απ’ απηφ
ηεο Γεο.
ρνιηάζηε κηα-κηα ηηο δηαθσλίεο ηνπ ηκπιίθην. Με
πνηεο ζπκθσλείηε, κε πνηεο φρη θαη γηαηί;

Σελ πεπνίζεζή ηνπ γηα ηε ζθιεξφηεηα ηεο ειήλεο
ν ηκπιίθην ηε ζηεξίδεη ζηελ άπνςε ηνπ Αξηζηνηέιε
γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνύ απφ ην νπνίν είλαη
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Ση ππέξνρν πιηθφ γηα λα ρηίζνπκε παιάηηα! Γελ κπνξνχκε λα βξνχκε ηέηνηα πιηθά, θηηαγκέλνη νη νπξαλνί (ζηελ αξρή ησλ νπνίσλ
ηφζν ζθιεξά θαη ηφζν δηάθαλα.
βξίζθεηαη ε ειήλε), άπνςε πνπ απαμηψλνπλ ν
αγθξέλην θαη ν αιβηάηη επηθαινχκελνη ηεθκήξηα
ΑΛΒΗΑΣΗ: Δίλαη ην ρεηξφηεξν επίζεο: ηφζν εμαηξεηηθά δηάθαλν πιηθφ, ψζηε λα είλαη απνιχησο απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία.
αφξαην. Γελ ζα κπνξνχζακε λα πεξπαηάκε ζηα δσκάηηά καο ρσξίο ηνλ θίλδπλν λα πέθηνπκε πάλσ πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε ην
ζηνπο ηνίρνπο θαη λα ζπάκε ην θεθάιη καο.
νπξάλην πιηθό πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζθιεξφ,
αδηαπέξαην αιιά ηαπηφρξνλα θαη απφιπηα δηαθαλέο
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Γελ ζα θηλδπλεχακε απφ ηίπνηε ηέηνην αλ απηφ ην πιηθφ, φπσο ιέλε νξηζκέλνη (δελ κπνξνχκε λα ην δνχκε). Οη νπξαλνί κε απηφ ηνλ
πεξηπαηεηηθνί, είλαη πξαγκαηηθά άπηαζην. Αλ δελ κπνξνχκε λα ην αγγίμνπκε, αθφκα ιηγφηεξν ζα ηξφπν κπνξνχλ λα ζηεξίδνπλ γχξσ καο η’ αζηέξηα,
κπνξνχζακε λα ρηππήζνπκε πάλσ ηνπ.

ηνλ Ήιην, ηνπο Πιαλήηεο θαη ηε ειήλε, ρσξίο,
ηαπηφρξνλα λα κπνξνχκε θαη λα ηνπο βιέπνπκε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Να θάηη πνπ δελ ξπζκίδεη ηίπνηε: ην νπξάλην πιηθφ δελ κπνξνχκε λα ην αγγίμνπκε γηαηί Έηζη αλ θάπνηα ζηηγκή βξίζθνληαλ ζην δξφκν καο ...
δελ έρεη απηά ραξαθηεξηζηηθά, απηφ φκσο κπνξεί λα αγγίδεη ηα ζηνηρεηψδε ζψκαηα. Καη σο πξνο ηνλ Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα θαη πάλησο κέρξη ηηο αξρέο
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ηνπ 20νπ αηψλα, πνιινί επηζηήκνλεο ππνζηήξηδαλ φηη
φινο ν θελφο ρψξνο ηνπ δηαζηήκαηνο ζα έπξεπε λα
θαηαιακβάλεηαη απφ έλα εμίζνπ παξάμελν πιηθό:
ηνλ αηζέξα. Ο αηζέξαο ζα έπξεπε λα είλαη έλα
εμαηξεηηθά ζθιεξφ πιηθό (πνιχ πην ζθιεξφ απφ ην
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Σν εξψηεκα πνπ ζέζαηε νη δπν ζαο ηπραία είλαη κέξνο ησλ δχζθνισλ εξσηεκάησλ ηεο πην ζθιεξφ αηζάιη πνπ κπνξεί θάπνηνο λα
θηινζνθίαο, θαη ζπκάκαη πάλσ ζ’ απηφ ην ζέκα θάηη πνιχ σξαίεο ζπδεηήζεηο ελφο κεγάινπ θαζεγεηή θαληαζηεί, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ ηα θσηεηλά
ηεο Πάδνβαο. Αιιά δελ είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα κπνχκε ζ’ απηφ ην δήηεκα.
θχκαηα λα δηαδίδνληαη κέζα ζ’ απηφ), απφιπηα
Αο επαλέιζνπκε ζηε ζπδήηεζή καο. Δγψ εθηηκψ φηη ε ειήλε είλαη πνιχ πην ζηέξεα απφ ηε Γε, αιιά δηαθαλέο αιιά ηαπηφρξνλα θαη απνιχησο
δελ θαηαιήγσ ζ’ απηφ ην ζπκπέξαζκα φπσο εζχ απφ ηηο πξνεμνρέο θαη ηηο ηξαρχηεηεο ηεο επηθάλεηάο δηαπεξαηφ!
ηεο, αιιά κάιινλ απφ ην αληίζεην, απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα εκθαλίδεη (φπσο ηα πην ζθιεξά Με βάζε ηηο πξνζσπηθέο ζαο εκπεηξίεο θαη
πεηξάδηα) κηα γπαιάδα θαη έλα ινχζηξν αλψηεξα θη απφ ησλ πην ιείσλ θαζξεθηψλ. Ζ επηθάλεηά ηεο πεπνηζήζεηο, πνην πιηθφ ζαο θαίλεηαη πεξηζζφηεξν
πξέπεη λα έρεη απηή ηε γπαιάδα γηα λα κπνξεί λα αληαλαθιά ηφζν δσεξά ηηο αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ.
παξάμελν. Σν νπξάλην πιηθφ ηνπ Αξηζηνηέιε ή ν
ζν γηα απηά πνπ καο ιεο φηη θαίλνληαη, ηα βνπλά, ηα βξάρηα, ηηο πιαγηέο, ηηο θνηιάδεο, θιπ. φια απηά αηζέξαο ηεο θιαζηθήο κεραληθήο; Γηαηί;
δελ είλαη παξά ςεπδαηζζήζεηο. ε δεκφζηεο δηαιέμεηο είρα ηελ επθαηξία λα αθνχζσ λα ππνζηεξίδεηαη Δίλαη γφληκν λα θάλνπλ νη επηζηήκνλεο ηέηνηεο
ζζελαξά θαη αληίζεηα κ’ απηνχο ηνπο λεσηεξηζκνχο φηη ηα θαηλφκελα απηά πξνέξρνληαη απιψο απφ παξάμελεο ππνζέζεηο;
ηελ άληζε αδηαθάλεηα θαη δηαθάλεηα ησλ κεξψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε ειήλε, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά.
Δίλαη απηφ πνπ βιέπνπκε ζπρλά ζην θξχζηαιιν, ζην θερξηκπάξη θαη ζε πνιιέο πέηξεο απφιπηα ιείεο:
ε ππθλφηεηα νξηζκέλσλ κεξψλ θαη ε δηαθάλεηα άιισλ θάλνπλ λα εκθαλίδνληαη βαζνπιψκαηα θαη Οη ηξεηο ζπλνκηιεηέο παξαθάκπηνπλ κε ακνηβαίεο
εμνγθψκαηα.
ππνρσξήζεηο ηε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε θχζε ηνπ
ζν γηα ηελ ηέηαξηε νκνηφηεηα, ζπκθσλψ φηη ε επηθάλεηα ηεο γήηλεο ζθαίξαο, ηδσκέλε απφ καθξηά, νπξάληνπ πιηθνχ θαη επαλέξρνληαη ζηηο δηαθσλίεο
ζα κπνξνχζε λα έρεη δχν δηαθνξεηηθέο φςεηο, ηε κία πην αλνηρηφρξσκε θαη ηελ άιιε πην ζθνχξα, αιιά ηνπ ηκπιίθην γηα ηηο νκνηφηεηεο κεηαμχ Γεο θαη
εθηηκψ φηη απηή ε δηαθνξά πξνέξρεηαη απφ ην αληίζεην απηνχ πνπ ιεο εζχ. Πηζηεχσ φηη ε επηθάλεηα ειήλεο. Σν ζχλνιν ησλ δηαθσληψλ ηνπ ηκπιίθην
ηξαπκαηηζκφ καο, αλ καο ρηππήζεη απηφ κπνξεί λα καο ηξαπκαηίζεη εμίζνπ θαη πεξηζζφηεξν απ’ φζν
αλ ρηππνχζακε εκείο πάλσ ηνπ.
Αιιά αο αθήζνπκε ηα παιάηηα ή, γηα λα ην πνχκε θαιχηεξα, απηνχο ηνπο πχξγνπο ζηνπο αηζέξεο, θαη
αο επηηξέςνπκε ζην ηκπιίθην λα ζπλερίζεη.

ηνπ λεξνχ θαίλεηαη θσηεηλή επεηδή είλαη ιεία θαη δηάθαλε, ελψ απηή ηεο ζηεξηάο θαίλεηαη ζθνηεηλή
επεηδή είλαη αδηαθαλήο θαη αδξή θαη δελ επηηξέπεη λα αληαλαθιάηαη ην θσο ηνπ Ήιηνπ.
Σελ πέκπηε ζχκπησζε ηελ θαηαιαβαίλσ απνιχησο θαη ηελ παξαδέρνκαη ζην ζχλνιφ ηεο.
Καηαιαβαίλσ θαιά φηη αλ ε Γε έιακπε ζαλ ηε ειήλε ζα θαηλφηαλ ζε θάπνηνλ πνπ ζα ηελ θνίηαδε
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(πιελ κηαο) θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε κηα ππφζεζε
πνπ αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ κηα επηθάλεηα αληαλαθιά
ην θσο ηνπ Ήιηνπ. Ο ηκπιίθην ππνζηεξίδεη
απεξίθξαζηα φηη κφλν κηα ιεία επηθάλεηα φπσο απηή
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απφ καθξηά κε ηα δηάθνξα ζρήκαηα πνπ παίξλεη γηα καο ε ειήλε. Καηαιαβαίλσ επίζεο θαιά φηη ε
πεξίνδνο πνπ ζα ήηαλ θσηεηλή θαη νη κεηαβνιέο ηνπ ζρήκαηφο ηεο ζα είραλ δηάξθεηα ελφο κήλα, αλ θαη
ν Ήιηνο γπξίδεη γχξσ ηεο ζε είθνζη ηέζζεξηο ψξεο. Σέινο, δελ έρσ θακηά δπζθνιία λα δερηψ φηη ην
κηζφ κφλν κέξνο ηεο ειήλεο βιέπεη ηε Γε θαη φηη φιε ε Γε βιέπεη ηε κηζή κφλν ειήλε.
Αο πεξάζνπκε ζην έθην ζεκείν. Θεσξψ απφιπηα ιαλζαζκέλν φηη ε ειήλε κπνξεί λα παίξλεη θσο
απφ ηε Γε: απηή, φληαο πνιχ ζθνηεηλή θαη αδηαθαλήο, είλαη εληειψο αλίθαλε λα αληαλαθιά ην θσο
ηνπ Ζιίνπ φπσο θάλεη ε ειήλε γηα καο. Γηαηί φπσο είπα, ην θσο πνπ βιέπνπκε ζην πξφζσπν ηεο
ειήλεο, εθηφο απφ ηηο θνξπθέο πνπ ιάκπνπλ γηαηί ηηο θσηίδεη ν Ήιηνο, αλήθεη σο ραξαθηεξηζηηθφ θαη
απφ ηε θχζε ηνπ ζηε ειήλε. Θα ρξεηάδνληαλ πνιιά επηρεηξήκαηα γηα λα κε θάλεηο λα αιιάμσ γλψκε.
Σν έβδνκν ζεκείν, γηα ηηο ακνηβαίεο εθιείςεηο, κπνξεί επίζεο λα γίλεη απνδεθηφ, αλ θαη κηιψληαο
ζσζηά ζπλεζίδνπκε λα ιέκε εθιείςεηο ηνπ Ζιίνπ απηέο πνπ εζχ ζέιεηο λα απνθαιείο εθιείςεηο ηεο
Γεο.
Απηά είλαη φζα κνπ έξρνληαη ζην κπαιφ ζαλ αληηξξήζεηο ζηηο εθηά ζνπ νκνηφηεηεο. Αλ ζέιεηο λα κνπ
απαληήζεηο, ζα ζε αθνχζσ κε ραξά.

ηνπ θαζξέθηε κπνξεί λα αληαλαθιά έληνλα ην θσο
ηνπ Ήιηνπ· ηέηνηα επηθάλεηα δελ έρεη ε Γε (εθηφο
ίζσο απφ ηηο πεξηνρέο ηεο πνπ είλαη ζθεπαζκέλεο
απφ ηε ζάιαζζα) ελψ ζα πξέπεη λα έρεη ε ειήλε
(πνπ θσηίδεη ηηο γήηλεο λχρηεο).
πκθσλείηε ή φρη κε ηελ ππφζεζε ηνπ ηκπιίθην;
Γηαηί;

ΑΛΒΗΑΣΗ: Αλ θαηάιαβα θαιά ηηο απαληήζεηο ζνπ, κνπ θαίλεηαη πσο ππάξρνπλ αθφκα αλάκεζά καο
κεξηθά ζεκεία ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο (condizioni) πνπ είπα φηη είλαη θνηλέο ζηε ειήλε
θαη ηε Γε. Δζχ ζεσξείο φηη ε ειήλε είλαη γπαιηζκέλε θαη ιεία ζαλ θαζξέθηεο θη επνκέλσο είλαη
ηθαλή λα αληαλαθιά πξνο ηα εκάο ην θσο ηνπ Ήιηνπ θαη φηη αληίζεηα ε Γε είλαη γεκάηε αλσκαιίεο θαη
δελ κπνξεί λα αληαλαθιά ην θσο. Γέρεζαη φηη ε ειήλε είλαη ζηέξεα θαη ζθιεξή, αιιά απηφ ην
ζπλάγεηο απφ ην φηη είλαη γπαιηζηεξή θαη ιεία θαη φρη γεκάηε βνπλά. Αλ καο κνηάδεη γεκάηε βνπλά
απηφ ζπκβαίλεη θαηά ηε γλψκε ζνπ επεηδή άιια ηεο κέξε είλαη πην ππθλά θη άιια πην δηάθαλα.
Τπνινγίδεηο ηέινο πσο απηφ ην δεπηεξεχνλ θσο αλήθεη ζηε ειήλε ζαλ ηδηφηεηά ηεο θαη δελ

Ο αιβηάηη, αλαθεθαιαηψλνληαο ηηο αληηξξήζεηο ηνπ
ηκπιίθην, θαηαιήγεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ βαζηθνχ
εξσηήκαηνο πνπ ε απάληεζή ηνπ ζα κπνξνχζε λα
ιχζεη ηηο δηαθσλίεο: Ψάρλνπκε λα βξνύκε αλ, γηα λα
εμεγήζνπκε κηα αληαλάθιαζε θσηόο ζαλ απηή πνπ
καο έξρεηαη από ηε ειήλε, ε επηθάλεηα πνπ
αληαλαθιά ην θσο πξέπεη λα είλαη γπαιηζηεξή θαη
ιεία ζαλ ηνπ θαζξέθηε ή κήπσο αλ κηα επηθάλεηα

πξνέξρεηαη απφ ηελ αληαλάθιαζε ηεο Γεο, θη φκσο δελ κνπ θάλεθε λα αξλείζαη φηη ε ζάιαζζα, ηεο
νπνίαο ε επηθάλεηα είλαη ιεία, ζα κπνξνχζε λα αληαλαθιά ην θσο.
Κάλεηο ιάζνο φηαλ ζθέθηεζαη πσο ε αληαλάθιαζε ηεο ειήλεο ζα έκνηαδε κ’ απηήλ ελφο θαζξέθηε.
Γηαπηζηψλσ πσο απηφ πνπ δηαβάζακε ζρεηηθά κε ην ζέκα ζην Saggiatore θαη ζην Istoria…. ηνπ θνηλνχ

θαζόινπ γπαιηζηεξή νύηε ιεία αιιά γεκάηε πξνεμνρέο
δελ ζα ήηαλ πεξηζζόηεξν θαηάιιειε.
Πνηα είλαη ε δηθή ζαο απάληεζε ζ’ απηφ ην
εξψηεκα; Γηαηί;
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Μηα ηειεπηαία δηαθσλία ηνπ ηκπιίθην αθνξά ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαθεξφκαζηε ζηηο εθιείςεηο
ηνπ Ήιηνπ. πκθσλείηε ή φρη φηη ζα έπξεπε λα ηηο
νλνκάδνπκε εθιείςεηο ηεο Γεο; Γηαηί;
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καο θίινπ δελ άιιαμε ζε ηίπνηε ηηο ηδέεο ζνπ, αλ ππνζέζνπκε πσο δηάβαζεο πξνζεθηηθά ηα φζα γξάθεη
γη’ απηφ ην ζέκα.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Σν μεθχιιηζα αξθεηά επηθαλεηαθά, πην ζνβαξέο κειέηεο δελ κνπ άθεζαλ ειεχζεξν
ρξφλν. Αλ φκσο πηζηεχεηο φηη ζα ιχζεηο ηηο δπζθνιίεο κνπ επαλαιακβάλνληαο κεξηθά επηρεηξήκαηα ή
παξάγνληαο θάπνηα άιια, ζα ηα αθνχζσ κε κεγάιε πξνζνρή.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Θα ζνπ πσ ηη κνπ ήξζε ηψξα ζην κπαιφ. Μπνξεί λα είλαη κηα αλάκεημε δηθψλ κνπ ηδεψλ
θαη ηδεψλ πνπ δηάβαζα ζ’ απηά ηα βηβιία. Γηαηί δηαβάδνληάο ηα νη ηδέεο ηνπο κε είραλ πείζεη απφιπηα,
θη φκσο ηα ζπκπεξάζκαηα κνπ είραλ θαλεί ζηελ αξρή πνιχ παξάδνμα.
Φάρλνπκε, αγαπεηέ αιβηάηη, λα βξνχκε αλ, γηα λα εμεγήζνπκε κηα αληαλάθιαζε θσηφο ζαλ απηή
πνπ καο έξρεηαη απφ ηε ειήλε, ε επηθάλεηα πνπ αληαλαθιά ην θσο πξέπεη λα είλαη γπαιηζηεξή θαη
ιεία ζαλ ηνπ θαζξέθηε ή κήπσο αλ κηα επηθάλεηα θαζφινπ γπαιηζηεξή νχηε ιεία αιιά γεκάηε
πξνεμνρέο δελ ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν θαηάιιειε. Γηα λα δνχκε: δπν αληαλαθιάζεηο, ε κηα πην θσηεηλή
θαη ε άιιε ιηγφηεξν, θηάλνπλ ζε καο απφ δχν επηθάλεηεο ηνπνζεηεκέλεο απέλαληί καο. Πνηα απ’ ηηο
δπν, θαηά ηε γλψκε ζνπ, ζα καο θαηλφηαλ πην αλνηρηφρξσκε θαη πνηα πην ζθνχξα;

Γηα λα πάξνπλ κηα πξψηε απάληεζε ζην εξψηεκα, ν
αιβηάηη πξνηείλεη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ έλα
πείξακα: θξεκνχλ έλαλ θαζξέθηε πάλσ ζε έλαλ
εμσηεξηθφ ηνίρν πνπ βιέπεη ν Ήιηνο. Μεηά
απνκαθξχλνληαη θαη ζηέθνληαη ζηε ζθηά. Απφ ηε
ζέζε απηή, ν αιβηάηη απεπζχλεη ζηνπο ζπλνκηιεηέο
ηνπ ην εξψηεκα: Να ινηπόλ δύν επηθάλεηεο πνπ ηηο
ρηππάεη ν Ήιηνο, ν ηνίρνο θαη ν θαζξέθηεο. Πείηε κνπ
ηώξα πνηα από ηηο δύν ζαο θαίλεηαη πην θσηεηλή, ε
επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ή ηνπ θαζξέθηε;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Πηζηεχσ ρσξίο δηζηαγκφ φηη εθείλε πνπ ζα αληαλαθινχζε δσεξφηεξα ην θσο ζα Διέγμηε αλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ πεηξάκαηνο
θαηλφηαλ πην θσηεηλή θαη ε άιιε πην ζθνηεηλή.
(θσηηζκφο απφ ηνλ Ήιην, θαζξέθηεο έλαληη ηνίρνπ
θαη ζέζε παξαηήξεζεο ζηε ζθηά) έρνπλ επηιεγεί
ΑΛΒΗΑΣΗ: Κάλε κνπ ινηπφλ ηε ράξε, λα πάξεηο απηφ ηνλ θαζξέθηε πνπ θξέκεηαη ζηνλ ηνίρν θαη λα ζσζηά· έρνπλ επηιεγεί δειαδή κε ηξφπν ψζηε ε
βγνχκε καδί ζηελ απιή. Έια θη εζχ, αγθξέλην. Κξέκαζε ηνλ θαζξέθηε ζηνλ ηνίρν πνπ βιέπεη ν απάληεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πεηξακαηηθή
Ήιηνο. Αο απνκαθξπλζνχκε θη αο ζηαζνχκε εδψ, ζηε ζθηά. Να ινηπφλ δχν επηθάλεηεο πνπ ηηο ρηππάεη εξψηεζε λα κπνξεί λα απνηειεί θαη απάληεζε ζην
ν Ήιηνο, ν ηνίρνο θαη ν θαζξέθηεο. Πείηε κνπ ηψξα πνηα απφ ηηο δχν ζαο θαίλεηαη πην θσηεηλή, ε εξψηεκα πνπ αθνξά ηε ειήλε φπσο ηε βιάπνπκε
επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ ή ηνπ θαζξέθηε;
απφ ηε Γε. Παξαηεξείηε θάπνηα «αηέιεηα» ηνπ
πεηξάκαηνο;
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Θα αθήζσ ηνλ ηκπιίθην λα απαληήζεη, γηαηί δηθή ηνπ είλαη ε δπζθνιία. ζν γηα κέλα,
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κνπ αξθεί ε αξρή απηνχ ηνπ πεηξάκαηνο γηα λα πεηζηψ φηη ε επηθάλεηα ηεο ειήλεο είλαη ειάρηζηα
ιεία.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Γηα πεο κνπ, ινηπφλ, ηκπιίθην. Αλ δσγξάθηδεο απηφλ ηνλ ηνίρν, κε ηνλ θαζξέθηε
θξεκαζκέλν πάλσ ηνπ, γηα ηνλ ηνίρν ή γηα ηνλ θαζξέθηε ζα δηάιεγεο ην πην ζθνχξν ρξψκα;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Αζθαιψο γηα λα δσγξαθίζσ ηνλ θαζξέθηε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Δπνκέλσο, αλ απφ ηελ επηθάλεηα πνπ ζνπ κνηάδεη γηα πην αλνηρηφρξσκε έξρεηαη ε
εληνλφηεξε αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο, απηφ ζεκαίλεη πσο ν ηνίρνο αληαλαθιά ηηο αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ πην
δσεξά απ’ φζν ν θαζξέθηεο.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Πνιχ θαιά, αγαπεηέ κνπ. Μήπσο έρεηο θαιχηεξα πεηξάκαηα; Μαο έρεηο ηνπνζεηήζεη ζε Ο ηκπιίθην θαίλεηαη λα εληνπίδεη κηα «αηέιεηα» ζην
έλα ζεκείν φπνπ ε αληαλάθιαζε ηνπ θαζξέθηε δελ θηάλεη σο εκάο. Διάηε φκσο ιίγν πην πέξα. Διάηε πείξακα. Ο θαζξέθηεο θαίλεηαη πην ζθνηεηλφο(!)
ινηπφλ.
απφ ηνλ ηνίρν επεηδή νη ζπλνκηιεηέο ηνλ θνηηάδνπλ
απφ κηα «αθαηάιιειε» ζέζε. Αλ ηνλ θνίηαδαλ απφ
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Θα καο παο ζην ζεκείν φπνπ θηάλεη ην είδσιν ηνπ θαζξέθηε;
κηα άιιε ζέζε (απφ ην ζεκείν όπνπ θηάλεη ην είδσιν
ηνπ θαζξέθηε) ηφηε ηα πξάγκαηα ζα ήηαλ
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Αθξηβψο.
δηαθνξεηηθά.
ινη έρνπλ ηελ εκπεηξία ηεο ιάκςεο πνπ έλαο
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Σν βιέπεηε εθεί θάησ, ζηνλ απέλαληη ηνίρν. Έρεη αθξηβψο ην ίδην κέγεζνο κε ηνλ θαζξέθηεο ξίρλεη ζηα κάηηα. Έρνπλ φκσο ηελ
θαζξέθηε θαη είλαη ιίγν ιηγφηεξν θσηεηλφ απ’ φζν ζα ήηαλ αλ ν Ήιηνο ρηππνχζε θαηεπζείαλ ηνλ εκπεηξία ηνπ ζθνηεηλνχ θαζξέθηε φηαλ ηνλ θνηηνχλ
ηνίρν.
απφ έλα ζεκείν πνπ δελ ηνπο «ηπθιψλεη»; Κάληε ην
ζρεηηθφ πείξακα γηα λα δηαπηζηψζεηε αλ φζα
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Διάηε ινηπφλ ζ’ απηφ ην ζεκείν, θνηηάμηε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαζξέθηε θαη πείηε κνπ αλ γξάθνληαη ζην Δηάινγν είλαη ηφζν πξνθαλή θαη ζηελ
είλαη πην ζθνπξφρξσκε απ’ απηήλ ηνπ ηνίρνπ.
εκπεηξία καο.
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ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Κνίηαδε εζχ αλ ζέιεηο, εγψ δελ ζέισ λα ηπθισζψ. Ξέξσ πνιχ θαιά, ρσξίο λα
ρξεηάδεηαη λα θνηηάμσ, φηη έρεη κηα δσεξάδα θαη κηα ιάκςε ίζεο ή ιίγν κηθξφηεξεο απ’ απηέο ηνπ ίδηνπ Ο αιβηάηη εθκεηαιιεχεηαη απηή ηελ παξαηήξεζε
ηνπ Ήιηνπ.
γηα λα ηζρπξηζηεί φηη: νη θαηνπξηηθέο επηθάλεηεο
αληαλαθινχλ ην θσο ηνπ Ήιηνπ έληνλα πξνο κηα
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γηαηί, ινηπφλ, ιεο φηη ε αληαλάθιαζε ελφο θαζξέθηε είλαη ιηγφηεξν ηζρπξή απ’ απηήλ κφλν θαηεχζπλζε θαη ζρεδφλ θαζφινπ πξνο
ηνπ ηνίρνπ; Δγψ βιέπσ θαζαξά φηη πάλσ ζηνλ απέλαληη ηνίρν, φπνπ θηάλνπλ θαη ε αληαλάθιαζε ηνπ νπνηαδήπνηε άιιε· αληίζεηα, νη «αλψκαιεο»
θσηηζκέλνπ ηνίρνπ θαη απηή ηνπ θαζξέθηε, ε δεχηεξε είλαη πνιχ πην θσηεηλή. Βιέπσ επίζεο φηη απφ επηθάλεηεο αληαλαθινχλ ην θσο εμίζνπ πξνο φιεο
θεη ν θαζξέθηεο θαίλεηαη πνιχ πην αλνηρηφρξσκνο απφ ηνλ ηνίρν.
ηηο θαηεπζχλζεηο, αλ θαη ιηγφηεξν έληνλα απφ φζν ν
θαζξέθηεο. Με βάζε απηφ ην γεγνλφο ν αιβηάηη
ΑΛΒΗΑΣΗ: Ζ ηθαλφηεηά ζνπ κε βνεζάεη λα πξνρσξήζσ. Υξεηαδφκνπλ απηήλ αθξηβψο ηελ ηζρπξίδεηαη (θαη ν αγθξέλην ππεξζεκαηίδεη) φηη ε
παξαηήξεζε γηα λα ζπλερίζσ. Βιέπεηο ινηπφλ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηηο δχν επηθάλεηα ηεο ειήλεο πξέπεη λα είλαη ηξαρηά/
αληαλαθιάζεηο πνπ έξρνληαη απφ ηηο δχν επηθάλεηεο, απηήλ ηνπ ηνίρνπ θη απηήλ ηνπ θαζξέθηε, ελψ αλψκαιε θαη φρη ζαλ ηνπ θαζξέθηε.
πέθηνπλ επάλσ ηνπο αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν νη αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ. Ζ αληαλάθιαζε πνπ έξρεηαη Μήπσο βξίζθεηε θάπνηα πξνβιήκαηα ζ’ απηφ ην
απφ ηνλ ηνίρν, ην βιέπεηο, δηαρέεηαη πξνο φια ηα κέξε πνπ βξίζθνληαη απέλαληί ηνπ, ελψ απηή ηνπ ζπιινγηζκφ;
θαζξέθηε πεγαίλεη πξνο έλα κφλν κέξνο, πνπ δελ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηνλ ίδην ηνλ θαζξέθηε.
Βιέπεηο επίζεο φηη απφ φπνπ θαη λα θνηηάμνπκε ε επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ θαίλεηαη πάληα εμίζνπ
αλνηρηφρξσκε θαη, ζην ζχλνιφ ηεο, πνιχ πην αλνηρηφρξσκε απ’ απηήλ ηνπ θαζξέθηε, κε κφλε
εμαίξεζε απηή ηε κηθξή επηθάλεηα φπνπ αληαλαθιάηαη ν θαζξέθηεο. Δθεί, ν θαζξέθηεο θαίλεηαη πνιχ
πην θσηεηλφο απφ ηνλ ηνίρν. Απηά είλαη πεηξάκαηα αηζζεηά θαη απηά, ράξε ζηα νπνία κπνξείο εχθνια
λα δεηο, λνκίδσ, αλ ε αληαλάθιαζε πνπ καο έξρεηαη απφ ηε ειήλε είλαη αληίζηνηρε κ’ απηήλ ηνπ
θαζξέθηε ή ηνπ ηνίρνπ, δειαδή κηαο ιείαο ή κηαο αδξήο επηθάλεηαο.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Αθφκα θη αλ ήκνπλα ζην θεγγάξη δελ λνκίδσ φηη ζα άγγηδα κε ην ρέξη κνπ ηελ
ηξαρχηεηα ηεο επηθάλεηάο ηνπ ηφζν θαζαξά φζν ηελ αληηιακβάλνκαη ηψξα παξαθνινπζψληαο ην
ζπιινγηζκφ ζνπ. πνηα θη αλ είλαη ε ζέζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ Ήιην θαη κε καο, ε επηθάλεηα πνπ
εθηίζεηαη ζηνλ Ήιην καο θαίλεηαη πάληα εμίζνπ αλνηρηφρξσκε: απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ
ηνίρν. Απ’ φπνπ θη αλ ηνλ θνηηάμνπκε, θαίλεηαη πάληα εμίζνπ θσηεηλφο, ζε αληίζεζε κε ηνλ θαζξέθηε
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πνπ θαίλεηαη αλνηρηφρξσκνο απφ έλα κφλν ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, ελψ απ’ φια ηα άιια θαίλεηαη
ζθνηεηλφο.
Απφ ηελ άιιε, ην θσο πνπ έξρεηαη απφ ηελ αληαλάθιαζε ηνπ ηνίρνπ είλαη αλεθηφ θαη αδχλακν, ζε
ζχγθξηζε κ’ απηφ πνπ έξρεηαη απφ ηνλ θαζξέθηε πνπ είλαη πνιχ δσεξφ θαη πιεγψλεη ηελ φξαζε, ιίγν
ιηγφηεξν απ’ φζν αλ θνηηάδακε θαηεπζείαλ ηνλ Ήιην. Μαο είλαη επράξηζην λα θνηηάδνπκε ηε ειήλε:
αλ έκνηαδε κε θαζξέθηε, θαζψο είλαη αξθεηά θνληά ζε καο ψζηε λα καο θαίλεηαη εμίζνπ κεγάιε κε
ηνλ Ήιην, ε ιάκςε ηεο ζα ήηαλ απνιχησο αλππφθνξε, θαη ζα ήηαλ ζαλ λα θνηηάδακε έλαλ άιιν Ήιην.
ΑΛΒΗΑΣΗ: ε παξαθαιψ, αγθξέλην, κελ απνδίδεηο ζην πείξακά κνπ πεξηζζφηεξα απ’ φζα
απνδεηθλχεη. Θα ζνπ παξνπζηάζσ κία αληίξξεζε πνπ αγλνψ αλ ιχλεηαη εχθνια. Λεο φηη ππάξρεη κηα
κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηε ειήλε θαη ζηνλ θαζξέθηε: ε ειήλε αληαλαθιά ην θσο εμίζνπ πξνο
φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ελψ ν θαζξέθηεο ην ζηέιλεη κφλν πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Απ’ απηφ
ζπκπεξαίλεηο φηη ε ειήλε κνηάδεη κε ηνλ ηνίρν θη φρη κε ηνλ θαζξέθηε. Δγψ ζνπ δειψλσ φηη αλ
απηφο ν θαζξέθηεο ζηέιλεη πίζσ ην θσο ζε έλα κφλν ζεκείν, απηφ ζεκαίλεη φηη ε επηθάλεηά ηνπ είλαη
επίπεδε: θαζψο νη αθηίλεο πνπ αληαλαθιψληαη πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη κε γσλίεο ίζεο κε ηηο γσλίεο
ησλ αθηίλσλ πνπ πξνζπίπηνπλ, απφ κία επίπεδε επηθάλεηα νη αθηίλεο απνκαθξχλνληαη νκνηφκνξθα
πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. κσο, ε επηθάλεηα ηεο ειήλεο δελ είλαη επίπεδε αιιά ζθαηξηθή. Δπεηδή νη
θιίζεηο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επηθάλεηα κηαο ζθαίξαο είλαη άπεηξεο, νη αθηίλεο πνπ πέθηνπλ πάλσ ζ’
απηή ηελ επηθάλεηα πξέπεη λα αλαθιψληαη πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο κε γσλίεο ίζεο κ’ απηέο ησλ
αθηίλσλ πνπ πξνζπίπηνπλ. Ζ αληαλάθιαζε ηεο ειήλεο, ινηπφλ πξέπεη λα γίλεηαη πξνο φιεο ηηο
θαηεπζχλζεηο θαη φρη κφλν πξνο κία, φπσο απηή ηνπ επίπεδνπ θαζξέθηε.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Απηή είλαη αθξηβψο κία απφ ηηο αληηξξήζεηο πνπ ήζεια λα θέξσ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Λεο «κία απφ ηηο αληηξξήζεηο», πξέπεη ινηπφλ λα έρεηο θη άιιεο. Να ηηο πεηο φιεο. ζν
γη’ απηήλ ηελ πξψηε, επίηξεςέ κνπ λα ζνπ πσ φηη ζα απνδεηρηεί κάιινλ ελαληίνλ ζνπ παξά ππέξ ζνπ.
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Ο αιβηάηη «θφβεη ηε θφξα» ηνπ αγθξέλην
απνθαιχπηνληαο έλα γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη έλα
πξφβιεκα ζην «ζηήζηκν» ηνπ πεηξάκαηνο θαη θαηά
ζπλέπεηα ζηηο δπλαηφηεηεο λα επεθηαζνχλ ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πείξακα
ζηελ απάληεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί ζην εξψηεκα
πνπ αθνξά ηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο. Ο θαζξέθηεο
ηνπ πεηξάκαηνο (αιιά θαη ν ηνίρνο) είλαη επίπεδνο.
Ζ επηθάλεηα ηεο ειήλεο είλαη ζθαηξηθή!
Δίραηε επηζεκάλεη εζείο απηή ηελ «αηέιεηα» ηνπ
πεηξάκαηνο; Αλ φρη γηαηί λνκίδεηε φηη ζπλέβε απηφ;
Γηαηί φηαλ βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην ζηήζηκν ελφο
πεηξάκαηνο πνπ πξνζπαζεί λα ειέγμεη κηα
παξάκεηξν ελφο πξνβιήκαηνο ππάξρεη κεγάιε
πηζαλφηεηα λα καο δηαθχγνπλ κεηαβιεηέο ηνπ
πξνβιήκαηνο πνπ ζα έπξεπε λα ιάβνπκε ππφςε ζην
πείξακα;
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ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Λεο φηη είλαη θαλεξφ πσο ε αληαλάθιαζε απηνχ ηνπ ηνίρνπ είλαη εμίζνπ ιακπεξή θαη
θσηεηλή ζαλ απηήλ ηεο ειήλεο, ελψ εγψ ζεσξψ πσο είλαη κεδακηλή ζε ζχγθξηζε κε ηεο ειήλεο.
Πξάγκαηη, «ζ’ απηφ ην δήηεκα ηεο θσηεηλφηεηαο, πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη λα ππνδείμνπκε ηε ζθαίξα
δξαζηεξηφηεηαο. Πνηνο κπνξεί φκσο λα ακθηβάιιεη φηη ηα νπξάληα ζψκαηα έρνπλ κηα ζθαίξα
δξαζηεξηφηεηαο κεγαιχηεξε απφ ηα δηθά καο ζηνηρεηψδε, εθήκεξα θαη ζλεηά ζψκαηα; Απηφο ν ηνίρνο
ηειηθά είλαη ηίπνηε άιιν απφ ιίγν ζθνηεηλφ ρψκα αλίθαλν λα θσηίζεη;»
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Γηα κηα αθφκα θνξά πηζηεχσ πσο θάλεηο κεγάιν ιάζνο. Αιιά έξρνκαη ζηελ πξψηε
έλζηαζε πνπ παξνπζίαζε ν αιβηάηη. Γηα λα καο θαίλεηαη θσηεηλφ έλα ζψκα δελ αξθεί, θαηά ηε
γλψκε κνπ, λα πέθηνπλ πάλσ ηνπ νη αθηίλεο απφ ην ζψκα πνπ ην θσηίδεη. Πξέπεη επίζεο νη αθηίλεο λα
αλαθιψληαη θαη λα θηάλνπλ ζηα κάηηα καο. Απηφ ην βιέπνπκε θαζαξά κε ηνλ θαζξέθηε καο: νη
θσηεηλέο αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ θηάλνπλ ζ’ απηφλ αλακθίβνια, αιιά εκείο δελ ηνλ βιέπνπκε
αλνηρηφρξσκν θαη θσηεηλφ παξά κφλνλ φηαλ βάινπκε ην κάηη καο ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν φπνπ
πεγαίλεη ε αληαλάθιαζε. Ση ζα ζπλέβαηλε φκσο αλ ν θαζξέθηεο είρε ζθαηξηθή επηθάλεηα; Θα βιέπακε
απινχζηαηα φηη αλ θαη ε αληαλάθιαζε γίλεηαη ζε νιφθιεξε ηε θσηηζκέλε επηθάλεηα, κφλν έλα κηθξφ
κέξνο ηεο θηάλεη ζην κάηη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξαηεξεηή. Πξάγκαηη, κφλν έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα
νιφθιεξεο ηεο ζθαηξηθήο επηθάλεηαο έρεη ηελ θιίζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κπνξεί λα ζηείιεη ηελ
αθηίλα ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν φπνπ βξίζθεηαη ην κάηη. Σν κέξνο ηεο ζθαηξηθήο επηθάλεηαο πνπ
θαίλεηαη θσηεηλφ ζην κάηη είλαη ινηπφλ πνιχ κηθξφ, φιε ε ππφινηπε επηθάλεηα παξακέλεη ζθνηεηλή.
Αλ ινηπφλ ε ειήλε ήηαλ ιεία ζαλ θαζξέθηεο, ην κάηη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξαηεξεηή δελ ζα έβιεπε
παξά κφλν έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα ηεο λα θσηίδεηαη απφ ηνλ Ήιην, έζησ θαη αλ νιφθιεξν ην έλα
εκηζθαίξηφ ηεο ζα ήηαλ εθηεζεηκέλν ζηηο αθηίλεο ηνπ. ηα κάηηα ηνπ παξαηεξεηή, φιν ην ππφινηπν ζα
παξέκελε κε θσηηζκέλν θαη επνκέλσο αζέαην θαη ηέινο ην ζχλνιν ηεο ειήλεο ζα ήηαλ αζέαην γηαηί,
δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηεο θαη ηεο κεγάιεο ηεο απφζηαζεο, ην θνκκαηάθη απ’ φπνπ ζα
εξρφηαλ ε αληαλάθιαζε ζα ραλφηαλ. Αζέαηε ζην κάηη, ε ειήλε δελ ζα θψηηδε θαζφινπ, γηαηί είλαη
αδχλαηνλ ε ιάκςε ελφο θσηεηλνχ ζψκαηνο λα κπνξεί λα δηαιχζεη ην ζθνηάδη καο, ρσξίο λα βιέπνπκε
ην ζψκα απηφ.
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Ο αγθξέλην αλαιακβάλεη λα ππνζηεξίμεη ηελ
άπνςε φηη ην γεγνλφο πσο ε ειήλε είλαη ζθαηξηθή
έρεη κηθξή ζεκαζία γηα ηελ εηθφλα πνπ βιέπνπκε
εκείο απφ ηε Γε· απνθαζηζηηθή είλαη ε ππφζεζε πνπ
αθνξά ην αλ ε επηθάλεηά ηεο είλαη ή φρη θαηνπηξηθή.
Μπνξείηε λα ζρεδηάζεηε θαη λα δηθαηνινγήζεηε
κέζσ ηνπ ζρεδίνπ γηαηί, αλ ε ειήλε ήηαλ θάηη ζαλ
ζθαηξηθφο θαζξέθηεο, ην κφλν πνπ ίζσο ζα
κπνξνχζακε λα δνχκε θνηηάδνληαο πξνο ην κέξνο
ηεο δελ ζα ήηαλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα ιάκςε;
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ΑΛΒΗΑΣΗ: ηακάηα, ζε παξαθαιψ, αγθξέλην. Βιέπσ απφ ηηο θηλήζεηο ηνπ θαη ην πξφζσπφ ηνπ φηη
ν ηκπιίθην δελ έρεη πεηζηεί νχηε ηνλ ηθαλνπνηνχλ θαζφινπ απηά πνπ ιεο, θη αο είλαη εληειψο πξνθαλή
θαη απνιχησο αιεζηλά. Αιιά ηψξα ζπκήζεθα έλα άιιν πείξακα κε ην νπνίν κπνξνχκε λα
απνκαθξχλνπκε θάζε ακθηβνιία. Δίδα ζε έλα δσκάηην ζηνλ επάλσ φξνθν έλα κεγάιν ζθαηξηθφ
θαζξέθηε: πεο λα καο ηνλ θέξνπλ εδψ. Καη φζν πεξηκέλνπκε, εζχ ηκπιίθην παξαηήξεζε πξνζεθηηθά
πφζν θσο έξρεηαη απφ ηελ αληαλάθιαζε ηνπ επίπεδνπ θαζξέθηε ζ’ απηφλ εδψ ηνλ ηνίρν, θάησ απφ ην
κπαιθφλη.

Ο αιβηάηη δνθηκάδεη έλα δεχηεξν πείξακα, απηή ηε
θνξά κε ηε ρξήζε ελφο ζθαηξηθνχ θαζξέθηε. Σν
πείξακα δείρλεη φηη ν θαζξέθηεο απηφο, θαζψο
αλαθιά ην θσο ηνπ Ήιηνπ, δελ πξνθαιεί θάπνηα
ζεκαληηθή αιιαγή ζην θσηηζκφ ηνπ απέλαληη
ηνίρνπ. Ο ηκπιίθην ππνςηάδεηαη φηη απηφ ην κε
αλακελφκελν γεγνλφο κπνξεί λα είλαη θαη
απνηέιεζκα θάπνηνπ ηερλάζκαηνο.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Βιέπσ φηη είλαη κφλν ειάρηζηα ιηγφηεξν θσηεηλφο απ’ φζν αλ ν Ήιηνο ηνλ ρηππνχζε Γνθηκάζηε θαη ζεηο ην πείξακα απηφ γηα λα δείηε κε
απεπζείαο.
ηα δηθά ζαο κάηηα αλ φζα γξάθνληαη ζην Δηάινγν
είλαη αθξηβή. Πξέπεη βέβαηα λα βξείηε έλαλ θπξηφ
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πξαγκαηηθά. Πεο κνπ, φκσο: αλ αθξηβψο ζηε ζέζε ηνπ κηθξνχ επίπεδνπ θαζξέθηε ζθαηξηθφ θαζξέθηε. Μελ αλεζπρείηε·
βάδακε απηφλ ην κεγάιν ζθαηξηθφ θαζξέθηε, ηη απνηέιεζκα ζα είρε απηφ ζηελ αληαλάθιαζε πάλσ ζ’ «θπθινθνξνχλ» αξθεηνί γχξσ ζαο. Σνπο
απηφλ ηνλ ηνίρν;
αλαγλσξίδεηε;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Ννκίδσ πσο ζα παξήγαγε έλα πνιχ κεγαιχηεξν θαη πιαηχηεξν θσο.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Κη αλ ην θσο ήηαλ αλχπαξθην ή ηφζν κηθξφ ψζηε κε δπζθνιία λα κπνξείο λα ην δεηο;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Αο δνχκε πξψηα ην απνηέιεζκα θαη ζα ζθεθηψ κεηά ηελ απάληεζε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Λνηπφλ, λα ν θαζξέθηεο. Θα ήζεια λα ηνλ ηνπνζεηήζνπκε δίπια ζηνλ άιιν. Πάκε φκσο
πξψηα εθεί, δίπια ζηελ αληαλάθιαζε ηνπ κηθξνχ επίπεδνπ θαζξέθηε θαη θνίηαμε ηε θσηεηλφηεηά ηνπ
κε πξνζνρή. Βιέπεηο ζε ηη βαζκφ είλαη θσηηζκέλν απηφ ην ζεκείν. Μπνξνχκε λα δνχκε επδηάθξηηα
φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ηνίρνπ.
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ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Δίδα θαη παξαηήξεζα πνιχ θαζαξά. Σψξα πεο λα βάινπλ ηνλ άιιν θαζξέθηε δίπια
ζηνλ πξψην.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Μα είλαη ήδε εθεί. Σνλ έβαιαλ εθεί φηαλ εζχ άξρηζεο λα θνηηάδεηο ηηο ιεπηνκέξεηεο, θαη
δελ ην ζπλεηδεηνπνίεζεο επεηδή ε αχμεζε ηνπ θσηφο ζηνλ ππφινηπν ηνίρν ήηαλ εμίζνπ κεγάιε. Αο
βγάινπκε ηψξα ηνλ επίπεδν θαζξέθηε. Ξαθληθά, δελ ππάξρεη πηα αληαλάθιαζε, θη φκσο ν κεγάινο
θπξηφο θαζξέθηεο είλαη αθφκα εθεί. Αο ηνλ βγάινπκε θη απηφλ θαη κεηά αο ηνλ μαλαβάινπκε φζεο
θνξέο ζέιεηο: δελ ζα δεηο θακηά δηαθνξά θσηφο ζε φιν ηνλ ηνίρν. Δπνκέλσο είδεο κε ηηο αηζζήζεηο ζνπ
φηη ε αληαλάθιαζε ηνπ Ήιηνπ ζε έλαλ θπξηφ ζθαηξηθφ θαζξέθηε δελ θσηίδεη αηζζεηά ηνλ
πεξηβάιινληα ρψξν. Ση έρεηο λα απαληήζεηο ζ’ απηφ;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Φνβάκαη πσο έρεηο θάλεη ζην πείξακα θάπνην ηέρλαζκα. ηαλ θνηηάδσ απηφ ηνλ
θαζξέθηε, βιέπσ φηη βγαίλεη απ’ απηφλ κηα κεγάιε ιάκςε ζρεδφλ ηθαλή λα κε ηπθιψζεη. Καη, ην
ζεκαληηθφηεξν, βιέπσ πάληα ηε ιάκςε απηή, απ’ φπνην ζεκείν θη αλ θνηηάδσ ηνλ θαζξέθηε, αιιά ηε
βιέπσ λα αιιάδεη ηφπν ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζξέθηε αλάινγα αλ ηελ θνηηάδσ απφ έλα ζεκείν ή απφ
έλα άιιν. Να ηη κε ππνρξεψλεη λα ζπκπεξάλσ φηη ην θσο αληαλαθιάηαη πνιχ δσεξά απ’ φιεο ηηο
πιεπξέο: είλαη ινηπφλ εμίζνπ ηζρπξφ ζε φιν ηνλ ηνίρν φζν θαη ζην κάηη κνπ.

Ο ηκπιίθην πξνβάιιεη έλα εχινγν επηρείξεκα: φηαλ
θνηηάδνπκε ηνλ ζθαηξηθφ θαζξέθηε πνπ αλαθιά ην
θσο ηνπ Ήιηνπ, ην θσο ηνπ ζρεδφλ καο ηπθιψλεη.
Πψο είλαη δπλαηφλ ην θσο πνπ αηζζάλνληαη ηα κάηηα
καο ηφζν έληνλα λα κελ πξνθαιεί αιιαγή ζην
θσηηζκφ ηνπ απέλαληη ηνίρνπ;
Αλ δελ ππάξρεη ηέρλαζκα, νη ινγηθνί ζπιινγηζκνί
ΑΛΒΗΑΣΗ: Βιέπεηο ινηπφλ πφζν ζπλεηφο θαη επηθπιαθηηθφο πξέπεη λα είλαη θαλείο φηαλ ζπλαηλεί ζ’ δελ κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηα θαηλφκελα. Ση ζα
απηά πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη κφλν κε ινγηθά επηρεηξήκαηα. Γελ ακθηβάιισ θαζφινπ φηη απηφ πνπ πξνζπαζνχζαηε λα «ζψζεηε» εδψ· ηε ινγηθή ή ηα
ιεο είλαη πνιχ εχινγν, αιιά φπσο βιέπεηο ε εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ δείρλεη ην αληίζεην.
θαηλφκελα;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Δπνκέλσο, πψο ζα πξνρσξήζεη θαλείο ζ’ απηή ηελ ππφζεζε;
ΑΛΒΗΑΣΗ: Θα ζνπ πσ απηφ πνπ ζθέθηνκαη, αιιά δελ μέξσ ζε πνην βαζκφ ζα ζε ηθαλνπνηήζεη. Ο αιβηάηη εδψ θαίλεηαη φηη πξνζπαζεί λα «ζψζεη»
Πξψηα απ’ φια, ε ηφζν δσεξή ιάκςε πνπ βιέπεηο πάλσ ζηνλ θαζξέθηε θαη πνπ λνκίδεηο πσο ηε ινγηθή. Ηζρπξίδεηαη φηη ε δσεξή ιάκςε πνπ
θαηαιακβάλεη πνιχ κεγάιν κέξνο, απέρεη πνιχ απφ ην λα είλαη κεγάιε, αληίζεηα είλαη πνιχ κηθξή. βιέπεηο πάλσ ζηνλ θαζξέθηε θαη πνπ λνκίδεηο πσο
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Αιιά ράξε ζηελ αληαλάθιαζε πνπ παξάγεηαη ζηελ πγξαζία πνπ βξίζθεηαη ζηηο άθξεο ησλ βιεθάξσλ
ζνπ θαη εμαπιψλεηαη ζηελ θφξε, ε δσεξφηεηα θέξλεη πεξηζηαζηαθά ζην κάηη κηα επηπξφζζεηε
αθηηλνβνιία ζαλ εθείλν ην είδνο θφκεο πνπ βιέπνπκε γχξσ απφ ηε θιφγα ελφο θεξηνχ φηαλ βξίζθεηαη
ζε θάπνηα απφζηαζε απφ καο. Μπνξείο λα ηελ παξνκνηάζεηο κε ηελ επηπξφζζεηε ιάκςε ελφο
αζηεξηνχ· αο ζπγθξίλνπκε, γηα παξάδεηγκα, απηφ πνπ βιέπνπκε ζην κηθξφ ζψκα ηνπ Κπλφο: ηελ
εκέξα, κε ην ηειεζθφπην, δελ βιέπνπκε απηή ηελ αθηηλνβνιία. Σε λχρηα, κε γπκλφ κάηη –ζα ην
θαηαιάβεηο ρσξίο ακθηβνιία– ην ζψκα αθηηλνβνιεί θαη κνηάδεη ρίιηεο θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην
πξαγκαηηθφ ζψκα· κηα φκνηα ή αθφκα κεγαιχηεξε κεγέζπλζε παξάγεη ε εηθφλα ηνπ Ήιηνπ πνπ
βιέπεηο ζ’ απηφλ ηνλ θαζξέθηε· είλαη κεγαιχηεξε γηαηί είλαη δσεξφηεξε απφ απηή ηνπ αζηεξηνχ, αθνχ
πξνθαλψο ηα κάηηα καο πνλάλε ιηγφηεξν φηαλ θνηηάδνπκε ην αζηέξη απ’ φζν φηαλ θνηηάδνπκε ηνλ
θαζξέθηε πνπ αληαλαθιά. Ζ αληαλάθιαζε πνπ εμαπιψλεηαη ζε φινλ ηνλ ηνίρν πξνέξρεηαη ινηπφλ απφ
έλα κηθξφ κέξνο ηνπ θαζξέθηε· απηή πνπ πξνεξρφηαλ απφ νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ επίπεδνπ
θαζξέθηε έθηαλε κφλν ζε έλα κηθξφ κέξνο ηνπ ηνίρνπ: Ση ην παξάμελν ινηπφλ αλ ε ιάκςε ζηελ πξψηε
πεξίπησζε ήηαλ πνιχ κεγάιε ελψ ζηελ άιιε είλαη ζρεδφλ αδηφξαηε;

θαηαιακβάλεη πνιύ κεγάιν κέξνο, απέρεη πνιύ από ην
λα είλαη κεγάιε, αληίζεηα είλαη πνιύ κηθξή.
Γηαβάζηε κε πξνζνρή ηηο εμεγήζεηο πνπ δίλεη. αο
πείζνπλ; Γηαηί;

ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Σψξα είκαη πην κπεξδεκέλνο απφ πνηέ. Καη ππάξρεη κηα αθφκα δπζθνιία: πψο είλαη
δπλαηφλ έλαο ηνίρνο, πνπ ην πιηθφ ηνπ είλαη ηφζν ζθνηεηλφ θαη ε επηθάλεηά ηνπ ηφζν ειάρηζηα ιεία λα
αληαλαθιά ην θσο πην ηζρπξά θαη πην δσεξά απφ έλα θαζξέθηε γπαιηζηεξφ θαη εληειψο ιείν;

Ο ηκπιίθην δελ δείρλεη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ηηο
εμεγήζεηο θαη επαλαδηαηππψλεη ηελ αληίξξεζή ηνπ,
αλαθεξφκελνο απηή ηε θνξά φρη ζην ηη βιέπεη
θάπνηνο κε ηα κάηηα ηνπ αιιά ζην πψο ζα έπξεπε λα
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πην δσεξά; ρη, αιιά πνιχ επξχηεξα. Βιέπεηο έλα δσεξφ θσο κε ηελ αληαλάθιαζε ηνπ ζπκπεξηθέξνληαη ζηελ αλάθιαζε κηα θαηνπηξηθή
κηθξνχ επίπεδνπ θαζξέθηε: ην ζεκείν φπνπ θηάλεη θάησ απφ ηε βεξάληα θσηίδεηαη έληνλα, ελψ ν θαη κηα αλψκαιε επηθάλεηα. Ο αιβηάηη αξπάδεη ηελ
ππφινηπνο ηνίρνο, πνπ δέρεηαη ηελ αληαλάθιαζε ηνπ ηνίρνπ φπνπ είλαη θξεκαζκέλνο ν θαζξέθηεο επθαηξία θαη πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
θσηίδεηαη πνιχ ιηγφηεξν. Να πψο πξέπεη λα θαηαιάβνπκε απηή ηελ ηζηνξία: ην γεγνλφο φηη ε ζεσξεί φηη αληαλαθιά ην θσο κηα αλψκαιε
επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ είλαη αδξή ζεκαίλεη φηη απνηειείηαη απφ αλαξίζκεηεο κηθξέο επηθάλεηεο πνπ επηθάλεηα.
θιίλνπλ κε αλαξίζκεηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Αλαγθαζηηθά, πνιιέο απ’ απηέο ηηο θιίζεηο Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηελ πεξηγξαθή ηνπ θαη
αληαλαθινχλ ηηο αθηίλεο πξνο έλα δεδνκέλν ζεκείν θαη πνιιέο άιιεο ηηο αληαλαθινχλ πξνο άιιν. Με πξνζπαζήζηε λα ηελ αλαπαξαζηήζεηε κε έλα ζρήκα.
ιίγα ιφγηα, ζε θάζε ζεκείν θηάλνπλ πνιιέο αθηίλεο πνπ αληαλαθιψληαη απφ ηηο πνιπάξηζκεο κηθξέο
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επηθάλεηεο νη νπνίεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε φιε ηε θσηηζκέλε επηθάλεηα απηνχ ηνπ αδξνχ ζψκαηνο.
Καηά ζπλέπεηα ζε θάζε ζεκείν κηαο επηθάλεηαο πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ζ’ απηήλ ε νπνία δέρεηαη
πξψηε ηηο πξνζπίπηνπζεο αθηίλεο θηάλνπλ αληαλαθιψκελεο αθηίλεο· επνκέλσο θάζε ζεκείν θσηίδεηαη.
Άιιε ζπλέπεηα: απ’ φπνπ θαη λα ην δνχκε, ην ζψκα ζην νπνίν θηάλνπλ νη αθηίλεο θαίλεηαη θσηηζκέλν
θαη ιακπεξφ ζην ζχλνιφ ηνπ· γη’ απηφ ε ειήλε κε ηελ φρη ιεία αιιά αδξή επηθάλεηά ηεο, αληαλαθιά
ην θσο ηνπ Ήιηνπ πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη θαίλεηαη εμίζνπ θσηεηλή ζε φινπο φζνη ηελ
θνηηάδνπλ. Αλ ε ζθαηξηθή ηεο επηθάλεηα ήηαλ ιεία ζαλ ηνλ θαζξέθηε, ηφηε ζα ήηαλ εληειψο αζέαηε,
γηαηί ην ειάρηζην κέξνο ηεο επηθάλεηάο ηεο απ’ φπνπ ζα κπνξνχζε λα έξζεη ε αληαλαθιψκελε εηθφλα
ηνπ Ήιηνπ ζα ήηαλ, ιφγσ ηεο απφζηαζεο, αφξαην ζην κάηη ελφο παξαηεξεηή φπσο έρσ ήδε πεη.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Ο ζπιινγηζκφο ζνπ είλαη πνιχ πεηζηηθφο. Μνπ θαίλεηαη, φκσο, πσο κπνξεί λα
απαληήζεη θαλείο ρσξίο κεγάιε δπζθνιία θαη λα ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη φηη ε ειήλε είλαη
ζηξνγγπιή θαη εληειψο ιεία θαη φηη αληαλαθιά πξνο ηα εκάο ην θσο ηνπ Ήιηνπ ζαλ θαζξέθηεο· δελ
ρξεηάδεηαη γηα θάηη ηέηνην λα βιέπνπκε ηελ εηθφλα ηνπ Ήιηνπ ζην θέληξν ηεο ειήλεο, γηαηί «δελ είλαη
ράξε ζηελ ίδηα ηε κνξθή (species) ηνπ Ήιηνπ πνπ βιέπνπκε απφ ηφζν καθξηά ηε κηθξή ηνπ θηγνχξα,
αιιά ράξε ζην θσο ηνπ Ήιηνπ ζπιιακβάλνπκε ην θσο ηνπ ζψκαηνο ηεο ειήλεο ζην ζχλνιφ ηνπ.
Μπνξνχκε λα ην δνχκε απηφ ζε κηα επίρξπζε θαινγπαιηζκέλε πιάθα: φηαλ ηε ρηππάεη έλα θσηεηλφ
ζψκα, θαίλεηαη απφ καθξηά λα ιάκπεη ζην ζχλνιφ ηεο, θαη πξέπεη λα ηελ θνηηάμνπκε απφ θνληά γηα λα
παξαηεξήζνπκε ζην θέληξν ηεο ηε κηθξή εηθφλα ηνπ θσηεηλνχ ζψκαηνο».
ΑΛΒΗΑΣΗ: Οκνινγψ κε ηαπεηλφηεηα ηελ αληθαλφηεηά κνπ λα θαηαιάβσ ην ζπιινγηζκφ ζνπ, εθηφο
απ’ φηαλ κηιάο γηα ηελ επίρξπζε πιάθα. Δπίηξεςέ κνπ λα κηιήζσ ειεχζεξα, έρσ ηελ εληχπσζε πσο
νχηε θη εζχ ηνλ θαηαιαβαίλεηο· έκαζεο απέμσ έλα θείκελν γξακκέλν κε ηελ επηζπκία θάπνηνπ λα θέξεη

Έλαληη ηεο ζεσξεηηθήο αλαπαξάζηαζεο ηνπ
αιβηάηη ν ηκπιίθην παξαζέηεη κηα εληειψο
δηαθνξεηηθή ζεσξεηηθή πεξηγξαθή. Δίλαη θαη απηή
αξηζηνηειηθή (άζρεηα πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά): ηα
αληηθείκελα ηα βιέπνπκε φπσο είλαη εμαηηίαο ησλ
ηδηνηήησλ πνπ έρνπλ (π.ρ. ην ρξψκα ηνπο, ηε
θσηεηλφηεηά ηνπο θιπ). Γελ ηα βιέπνπκε επεηδή
αλαθινχλ ην θσο Ήιηνπ. Σν θσο ηνπ Ήιηνπ δξα
πάλσ ζηνλ ελδηάκεζν ρψξν θαη ηνλ θάλεη δηαθαλή.
Οη ηδηφηεηεο ηνπ ζψκαηνο πνπ βιέπνπκε, κε ηε
ζεηξά ηνπο, δεκηνπξγνχλ ραξαθηεξηζηηθέο ηάζεηο
ζην δηαθαλέο (εμαηηίαο ηνπ Ήιηνπ) κέζν. Σηο ηάζεηο
απηέο αηζζάλεηαη ην κάηη καο θαη δεκηνπξγεί ην

αληίινγν θαη λα δεηρηεί πην έμππλνο απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπ, έλα θείκελν πνπ απεπζχλεηαη ζε
αλζξψπνπο νη νπνίνη, γηα λα θαλνχλ θαη νη ίδηνη έμππλνη ρεηξνθξνηνχλ απηφ πνπ δελ θαηαλννχλ θαη
ηφζν πεξηζζφηεξν εθηηκνχλ θάπνηνλ φζν ιηγφηεξν ηνλ θαηαιαβαίλνπλ: εθηφο θη αλ ν ίδηνο ν
ζπγγξαθέαο είλαη ζαλ ηφζνπο άιινπο πνπ γξάθνπλ ρσξίο λα θαηαιαβαίλνπλ θαη επνκέλσο ηα γξαπηά

είδσιν ηνπ ζψκαηνο πνπ βιέπεη, ηειηθά, ε ςπρή καο
(ν λνπο καο ζα ιέγακε κάιινλ ζήκεξα).
Ζ ζεσξία απηή επηηξέπεη ζην ηκπιίθην λα
ηζρπξίδεηαη φηη ράξε ζην θσο ηνπ Ήιηνπ

94

Δπηκέιεηα θαη δηδαθηηθφο ζρνιηαζκφο: Βαζίιεο Σζειθέο

Μεηάθξαζε: Θενδψξα Νηφθα θαη Μαξγαξηηα Κνπιεηηαλνχ

ηνπο δελ είλαη θαηαλνεηά.
Αιιά αο ην αθήζνπκε απηφ. Ηδνχ ε απφδεημή κνπ ζρεηηθά κε ηελ επίρξπζε πιάθα: αλ είλαη επίπεδε θαη
φρη πνιχ κεγάιε κπνξεί, αλ ηε ρηππήζεη έλα πνιχ δπλαηφ θσο λα κνηάδεη απφ καθξηά λα θσηίδεηαη ζην
ζχλνιφ ηεο, αιιά γηα λα ηε δεη έηζη ην κάηη πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε κηα θαζνξηζκέλε γξακκή, απηή
ησλ αθηίλσλ πνπ αληαλαθιψληαη. Θα ηελ βιέπνπκε σο πην εθξεθηηθή απφ κηα αξγπξή πιάθα, γηα
παξάδεηγκα, επεηδή είλαη ρξσκαηηζκέλε θαη κπνξεί λα ιεηαλζεί απφιπηα ράξε ζηελ ππθλφηεηα ηνπ
κεηάιινπ ηεο· αλ ε επηθάλεηα ήηαλ πνιχ θαιά γπαιηζκέλε αιιά φρη ηειείσο επίπεδε, παξνπζίαδε
δειαδή δηάθνξεο θιίζεηο, ε ιάκςε ηεο ζα ήηαλ νξαηή απφ πνιχ πεξηζζφηεξα ζεκεία, απφ ηφζα
ζεκεία ζε φζα ζα έθηαλαλ νη αθηίλεο πνπ ζα αληαλαθινχζε· γη’ απηφ επεμεξγάδνληαη ηα δηακάληηα
ηαγηάξνληάο ηα κε πνιιέο έδξεο, γηα λα κπνξεί θαλείο λα απνιαχζεη ηε ιάκςε ηνπο απφ παληνχ. Αλ ε
πιάθα ήηαλ κεγάιε, αιιά ηειείσο επίπεδε, απφ καθξηά δελ ζα ηε βιέπακε λα ιάκπεη ζε φιε ηεο ηελ
επηθάλεηα.
Γηα λα εμεγεζψ θαιχηεξα, αο ππνζέζνπκε φηη έρνπκε κία πιάθα πνιχ κεγάιε, επίπεδε θαη
επηρξπζσκέλε, εθηεζεηκέλε ζηνλ Ήιην. Γηα ην κάηη πνπ ζα ηελ έβιεπε απφ καθξηά, ε εηθφλα ηνπ
Ήιηνπ ζα έκνηαδε λα θαηαιακβάλεη έλα κφλν κέξνο ηεο πιάθαο, εθείλν απ’ φπνπ έξρεηαη ε
αληαλάθιαζε ησλ πξνζπηπηνπζψλ αθηίλσλ ηνπ Ήιηνπ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη εμαηηίαο ηεο δσεξφηεηαο
ηνπ θσηφο, ε εηθφλα ζα κνηάδεη ζηεθαλσκέλε απφ πνιπάξηζκεο αθηίλεο, έηζη ζα θαίλεηαη φηη
θαηαιακβάλεη πνιχ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πιάθαο απ’ φζν ζη’ αιήζεηα θαηαιακβάλεη. Γηα λα ην
εμαθξηβψζνπκε, αο παξαηεξήζνπκε απφ πνχ αθξηβψο έξρεηαη ε αληαλάθιαζε θαη αο ππνινγίζνπκε ην
θαηλνκεληθφ κέγεζνο ηεο ιακπεξήο δψλεο. Αο θαιχςνπκε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο, αθήλνληαο
αθάιππην κφλν ην θέληξν. Γηα φπνηνλ βιέπεη απφ καθξηά, ε θαηλνκεληθή ιάκςε δελ ζα κεησζεί ζε
κέγεζνο. Θα ηε δνχκε κάιηζηα λα εμαπιψλεηαη ζην χθαζκα ή ζε φπνην άιιν πιηθφ ρξεζηκνπνηήζακε
γηα λα θαιχςνπκε ηελ πιάθα. Αλ ινηπφλ, βιέπνληαο απφ καθξηά κηα κηθξή επίρξπζε πιάθα λα ιάκπεη

ζπιιακβάλνπκε ην θσο ηνπ ζώκαηνο ηεο ειήλεο
(ηδηφηεηα ηεο ειήλεο) ζην ζύλνιό ηνπ· ή ηελ εηθφλα
κηαο πιάθαο ρξπζνχ, επίζεο, ζην ζχλνιφ ηεο.
Ο αιβηάηη επηηίζεηαη κε ζθνδξφηεηα ζηε
ζεσξεηηθή απηή αλαπαξάζηαζε. Σε ραξαθηεξίδεη
αθαηαλφεηε· απαμηψλεη φζνπο ηε ρξεζηκνπνηνχλ,
ραξαθηεξίδνληάο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ιέλε
αθαηαλφεηα πξάγκαηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ
εληχπσζε πσο ιέλε «ζνθίεο»· απαμηψλεη ηνπο
ζπγγξαθείο πνπ ηελ πξνβάιινπλ, ζεσξψληαο φηη
γξάθνπλ πξάγκαηα πνπ νχηε νη ίδηνη θαηαιαβαίλνπλ.
Πάξηε ζέζε πάλσ ζ’ απηφ ην δήηεκα. Αλαηξέμηε
ζηηο πεγέο ζαο θαη βξείηε ηέηνηεο «νιηζηηθέο» πεξί
φξαζεο ζεσξίεο (έρνπλ δηαηππσζεί θη άιιεο,
ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο Έιιελεο Φηινζφθνπο: ηνπο
Ππζαγφξεηνπο, ηνλ Πιάησλα, ην Γεκφθξηην).
Αμίδνπλ ην ριεπαζκφ ηνπ αιβηάηη ή έρνπλ αθφκε
θαη ζήκεξα θάπνηα εξκελεπηηθή αμία θαη σο εθ
ηνχηνπ κπνξνχλ λα «δηαζσζνχλ»;

ζην ζχλνιφ ηεο, θαληαδφκαζηε φηη ην ίδην πξέπεη λα ζπκβαίλεη θαη κε πιάθεο κεγάιεο φπσο ε ειήλε,
θάλνπκε κεγάιν ιάζνο, είλαη ζαλ λα πηζηεχακε φηη ε ειήλε δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνλ ππζκέλα
ελφο βαξειηνχ.
Αο ππνζέζνπκε ηψξα φηη ε επηθάλεηα ηεο πιάθαο είλαη ζθαηξηθή. Ζ αληαλάθιαζε πνπ έξρεηαη απφ έλα

νπνίν ην θσο κεζνιαβεί ζηε δεκηνπξγία ησλ
εηδψισλ πνπ βιέπνπκε κε ηα κάηηα καο.
Αλαηξέμηε ζηηο πεγέο ζαο θαη ελεκεξσζείηε γηα ην
πψο άιιαμαλ νη απφςεηο γηα ην δήηεκα απηφ απφ ηελ
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κφλν κέξνο ηεο ζα ήηαλ δπλαηή, αιιά θαζψο ζα ήηαλ δσεξή ζα βιέπακε νιφγπξά ηεο έλα θξφζζη απφ
πνιιέο αθηίλεο πνπ ιακππξίδνπλ. Ζ ππφινηπε ζθαίξα, αλ δελ ήηαλ ηέιεηα γπαιηζκέλε, ζα έκνηαδε
ρξσκαηηζηή, αλ φκσο ήηαλ ηέιεηα γπαιηζκέλε ζα έκνηαδε ζθνχξα. Καζεκεξηλά έρνπκε κπξνζηά ζηα
κάηηα καο ηέηνηα παξαδείγκαηα κε ηα αζεκέληα δνρεία. Αλ ηα έρνπκε απιψο βξάζεη γηα λα ηα
ιεπθάλνπκε, γίλνληαη ζαλ ην ρηφλη θαη δελ αληαλαθινχλ θακία εηθφλα. Αλ φκσο γπαιίζνπκε κεξηθά
ζεκεία ηνπο, απηά γίλνληαη ζθνχξα θαη αληαλαθινχλ ηηο εηθφλεο ζαλ θαζξέθηεο. θνπξαίλνπλ
απινχζηαηα επεηδή ιεηαίλνπκε ηνλ πνιχ ιεπηφ θφθθν πνπ δεκηνπξγνχζε ηελ ηξαρχηεηα ηεο
επηθάλεηαο ηνπ αζεκηνχ θαη έηζη αληαλαθινχζε ην θσο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Απφ φια ηα
ζεκεία βιέπακε απηή ηελ επηθάλεηα εμίζνπ θσηηζκέλε. Γπαιίδνληάο ηελ, επηπεδνπνηνχκε φιεο ηηο
κηθξέο ηεο αληζφηεηεο· έηζη νη πξνζπίπηνπζεο αθηίλεο αληαλαθιψληαη φιεο πξνο έλα ζπγθεθξηκέλν
ζεκείν, απ’ φπνπ ην γπαιηζκέλν ζεκείν θαίλεηαη πνιχ πην θσηεηλφρξσκν θαη θσηεηλφ απφ ην
ππφινηπν πνπ είλαη απιψο ιεπθαζκέλν. Απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν, βιέπνπκε ηελ επηθάλεηα πνιχ
ζθνχξα. Ξέξνπκε φηη, φηαλ θνηηάδνπκε γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο, ε πνηθηιία ησλ πξννπηηθψλ παξάγεη
ηέηνηεο αληηζέζεηο ψζηε γηα λα κηκεζνχκε θαη λα αλαπαξάγνπκε κε ηε δσγξαθηθή κηα γπαιηζκέλε
παλνπιία, γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα ζπλδπάζνπκε θαη λα βάινπκε δίπια-δίπια καχξν θαη ιεπθφ. Κη
φκσο ην ίδην θσο ρηππάεη εμίζνπ φια ηα κέξε ηεο αξκαησζηάο.

αξραία Διιάδα κέρξη ζήκεξα. Με ζεσξήζεηε ηίπνηα
ηειεησκέλν ζην πεξίθεκν απηφ θαη πεξίπινθν
δήηεκα! Με δηζηάζεηε λα πξνβιεκαηηζηείηε αθφκε
θαη γηα ην θαηά πφζν βιέπνπκε κε ηα κάηηα καο –
δεδνκέλνπ φηη βιέπνπκε θαη φλεηξα· αλ κάιηζηα
πηζηεχεηε ζηελ επηζηεκνληθή ππφζεζε ηεο αηνκηθήο
δνκήο ηεο χιεο, κε δηζηάζεηε λα αληηκεησπίζεηε θαη
ην εξψηεκα ηνπ πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ φζσλ
βιέπνπκε κε ηελ «πξαγκαηηθφηεηα».

ΑΛΒΗΑΣΗ: Απηφ ζα αξθνχζε ελ κέξεη· κηα ηέηνηα επηθάλεηα φκσο δελ ζα αληαλαθινχζε ηφζν έληνλν

ηελ ίδηα πεξηνρή πξνβιεκαηηζκνχ αμίδεη ηνλ θφπν
λα αληηκεησπίζεηε θαη ην δήηεκα ηεο ζθηάο, φρη σο
παληεινχο απνπζίαο θσηφο (φρη δειαδή σο ζθφηνο)
αιιά σο πεξηνρήο πνπ θσηίδεηαη ιηγφηεξν απφ
θάπνηα άιιε. Γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή ζα είραηε λα
δηδαρζείηε πνιιά απφ ηελ εκπεηξία ηεο δσγξαθηθήο.
ηξαθείηε θαη πξνο ηηο πεγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε
απηή ηελ παιηά αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα· ε
δσγξαθηθή πξνεγήζεθε ηεο επηζηήκεο ζην δήηεκα
ηεο αλαπαξάζηαζεο ηνπ θφζκνπ θαη ν δηαθνξεηηθφο
ηεο δξφκνο έρεη μεζθεπάζεη πνιιά «κπζηηθά»
ζρεηηθά κε ην θσηηζκφ, ηηο ζθηέο, ηελ πξννπηηθή.

θσο ζαλ απηφ πνπ αληαλαθιά ηψξα πνπ είλαη αλψκαιε, γεκάηε κεγάια θνηιψκαηα θαη πξνεμνρέο. Οη
θηιφζνθνη δελ ζα παξαδερηνχλ πνηέ φηη είλαη ιηγφηεξν γπαιηζηεξή απφ έλαλ θαζξέθηε· ηε ζέινπλ
κάιηζηα λα είλαη αθφκα πην γπαιηζηεξή, αλ κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί θάηη ηέηνην. Δθηηκνχλ πσο ζε
ζψκαηα απνιχησο ηέιεηα αληηζηνηρνχλ ζρήκαηα απνιχησο ηέιεηα θαη φηη ε ζθαηξηθφηεηα απηψλ ησλ

«Μπζηηθά» πνπ θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ νη
ζπλνκηιεηέο ηνπ Γηαιφγνπ, θαζψο δηαρεηξίδνληαη ην
εξψηεκα: πνηεο κνξθέο ζηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο
κπνξνχλ λα πξνθαινχλ ηελ «εηθφλα» πνπ

ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Θα αξθνχζε ινηπφλ λα δερηνχλ νη θηιφζνθνη φηη νη επηθάλεηεο ηεο ειήλεο, ηεο
Αθξνδίηεο θαη ησλ άιισλ πιαλεηψλ δελ είλαη γπαιηζκέλεο θαη ιείεο ζαλ θαζξέθηεο, αιιά ιίγν
ιηγφηεξν, ζαλ κηα αζεκέληα πιάθα πνπ έρνπκε απιψο ιεπθάλεη αιιά φρη γπαιίζεη. Απηφ ζα έθαλε ηηο
επηθάλεηεο νξαηέο θαη ηθαλέο λα αληαλαθινχλ ην θσο ηνπ ήιηνπ.
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νπξάλησλ ζθαηξψλ πξέπεη λα είλαη απφιπηε. Δμάιινπ, αλ δέρνληαλ φηη ππάξρεη έζησ θαη κία κηθξή παξαηεξνχκε εκείο απφ ηε Γε;
αληζφηεηα, εγψ ρσξίο ελδνηαζκφ ζα πξφζζεηα κηα αθφκα, πνιχ κεγαιχηεξε· θαζψο ε ηειεηφηεηα είλαη
αδηαίξεηε, κηα ηξίρα κπνξεί λα ηελ βιάςεη εμίζνπ φζν έλα βνπλφ.
Σέινο αμίδεη ηνλ θφπν λα πξνζπαζήζεηε λα
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Μνπ γελληνχληαη δχν δπζθνιίεο: δπζθνιεχνκαη λα θαηαιάβσ πξψηα απ’ φια γηα πνην δηαρσξίζεηε απηφ πνπ ελλννχκε κε ην ξήκα
ιφγν κηα κεγαιχηεξε αληζφηεηα ηεο επηθάλεηαο επηηξέπεη κηα πην ηζρπξή αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο, θαη «βιέπσ» απ’ απηφ πνπ ελλννχκε κε ην ξήκα
έπεηηα γηα πνην ιφγν νη θχξηνη Πεξηπαηεηηθνί ζέινπλ έλα αθξηβέο ζρήκα.
«παξαηεξψ». Ίζσο, φηαλ παξαηεξνχκε θάηη λα
αλαιχνπκε απηφ πνπ βιέπνπκε κε ζηφρν λα
ΑΛΒΗΑΣΗ: Θα απαληήζσ ζην πξψην ζεκείν θαη ζα αθήζσ ζηνλ ηκπιίθην ηε θξνληίδα λα απαληήζεη θαληαζηνχκε απηφ πνπ δελ βιέπνπκε. πκθσλείηε;
ζην δεχηεξν. Μάζε ινηπφλ φηη ην ίδην θσο θσηίδεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ηηο ίδηεο επηθάλεηεο Γνθηκάζηε ην!
αλάινγα κε ην αλ νη αθηίλεο ηνπ πέθηνπλ ιίγν ή πεξηζζφηεξν ινμά ζ’ απηέο. ηαλ νη αθηίλεο είλαη
θάζεηεο, νη επηθάλεηεο θσηίδνληαη πεξηζζφηεξν.
Θα ην δείμσ ζηηο αηζζήζεηο ζαο απηφ. Γηπιψλσ απηφ ην θχιιν ραξηί. Έλα ηνπ κέξνο ζρεκαηίδεη γσλία
κε ην άιιν. Αλ ην εθζέζσ ζηελ αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο απφ ηνλ απέλαληη ηνίρν, βιέπεηε φηη ε πιεπξά
πνπ δέρεηαη ηηο αθηίλεο ινμά είλαη ιηγφηεξν θσηεηλή απφ εθείλε ζηελ νπνία ε αληαλάθιαζε γίλεηαη ζε
νξζή γσλία. Παξαηεξήζηε πψο ν θσηηζκφο γίλεηαη πην αδχλακνο φζν πην ινμά ζηέιλσ ζην θχιιν ηηο
αθηίλεο.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Βιέπσ ην απνηέιεζκα, αιιά δελ θαηαιαβαίλσ ηελ αηηία.
ΑΛΒΗΑΣΗ: θέςνπ κηα ζηηγκνχια θαη ζα ηε βξεηο. Αιιά γηα λα κε ράλεηο ην ρξφλν ζνπ, ζα ζνπ
δείμσ κηα ζχληνκε απφδεημε, κ’ απηφ ην ζρήκα.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Αξθεί λα δεη θαλείο ην ζρήκα, θη φια μεθαζαξίδνπλ. πλέρηζε ινηπφλ.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: ε παξαθαιψ, εμήγεζέ κνπ ιίγν πεξηζζφηεξν, δελ θαηαιαβαίλσ ηφζν γξήγνξα.
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ΑΛΒΗΑΣΗ: Φαληάζνπ πσο φιεο νη παξάιιειεο γξακκέο πνπ μεθηλνχλ απφ ηα ζεκεία ΑΒ είλαη
αθηίλεο πνπ θηάλνπλ ζε νξζέο γσλίεο ζηελ ΓΓ. Σψξα θιίλε ηε ΓΓ ψζηε λα ζπκπέζεη κε ηελ ΓΟ. Γελ
βιέπεηο φηη έλα κεγάιν κέξνο αθηίλσλ πνπ ρηππνχζαλ ηε ΓΓ ζπλερίδνπλ ηελ πνξεία ηνπο ρσξίο λα
αγγίμνπλ ηε ΓΟ; Αλ είλαη ιηγφηεξεο νη αθηίλεο πνπ θσηίδνπλ ηε ΓΟ είλαη ινγηθφ λα ζθεθηείο πσο ην
θσο πνπ δέρεηαη είλαη πην αδχλακν.

Α

Γ
Ο

Β

Γ

Αο ζηξαθνχκε ηψξα ζηε ειήλε: έρεη ζθαηξηθφ ζρήκα. Αλ ε επηθάλεηά ηεο ήηαλ ιεία ζαλ απηφ ην
ραξηί, ηα κέξε πνπ ζα βξίζθνληαλ ζηηο άθξεο ηνπ εκηζθαηξίνπ ηεο πνπ θσηίδεηαη απφ ηνλ Ήιην ζα
δέρνληαλ πνιχ ιηγφηεξν θσο απφ ηα κέξε πνπ βξίζθνληαλ ζην θέληξν, γηαηί νη αθηίλεο πνπ ρηππνχλ ηα
πξψηα είλαη πνιχ ινμέο, ελψ ζηα κέξε ηνπ θέληξνπ νη αθηίλεο πέθηνπλ ζε νξζέο γσλίεο. Δπνκέλσο,
φηαλ είλαη παλζέιελνο, φηαλ βιέπνπκε ζρεδφλ νιφθιεξν ην εκηζθαίξην θσηηζκέλν, ηα κέξε ηνπ
θέληξνπ έπξεπε λα καο θαίλνληαη πην θσηεηλά απφ ηα άθξα· φκσο δελ βιέπνπκε θάηη ηέηνην.
Φαληάζνπ ηψξα ηελ φςε ηεο ειήλεο γεκάηε κε ςειά βνπλά: φπσο βιέπεηο, νη πιαγηέο θαη νη
θνξπθνγξακκέο πνπ πςψλνληαη πάλσ ζην θπξηφ κέξνο ηεο ηέιεηαο ζθαηξηθήο επηθάλεηαο εθηίζεληαη
ζηνλ ήιην θαη κπνξνχλ λα δέρνληαη πνιχ ιηγφηεξν ινμά ηηο αθηίλεο, επνκέλσο λα κνηάδνπλ εμίζνπ
θσηεηλέο κε ην ππφινηπν ηεο ειήλεο.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Πνιχ θαιά. Αλ ππάξρνπλ βνπλά, είλαη αιήζεηα πσο ν Ήιηνο ζα ηα ρηππάεη πνιχ πην
άκεζα απ’ φζν ηελ θιίζε κηαο ιείαο επηθάλεηαο, αιιά είλαη επίζεο αιήζεηα φηη αλάκεζα ζηα βνπλά
φιεο νη θνηιάδεο ζα είλαη ζθνηεηλέο, εμαηηίαο ησλ κεγάισλ ζθηψλ πνπ ζα έξηρλαλ πάλσ ηνπο ηα βνπλά.
κσο ηα κέξε ζην θέληξν έζησ θη αλ είλαη θη απηά γεκάηα θνηιάδεο θαη βνπλά, δελ ζα έρνπλ ζθηέο
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γηαηί ν Ήιηνο ζα πέθηεη θάζεηα πάλσ ηνπο. Θα είλαη επνκέλσο πνιχ πην θσηεηλά απφ ηα κέξε ζηα
άθξα, φπνπ ζα ππάξρνπλ ηφζν ζθηέο φζν θαη θσο. κσο δελ παξαηεξνχκε θακηά ηέηνηα δηαθνξά.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Κη εγψ ζηξηθνγπξλνχζα ζην κπαιφ κνπ κηα παξφκνηα δπζθνιία.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πφζν πην γξήγνξα αληηιακβάλεηαη ν ηκπιίθην ηηο δπζθνιίεο πνπ εληζρχνπλ ηε ζέζε ηνπ
Αξηζηνηέιε θαη πφζν πην αξγά ηηο ιχζεηο! Αιιά ππνςηάδνκαη φηη κεξηθέο θνξέο ηηο απνζησπά κε ηε
ζέιεζή ηνπ. Αλ κπφξεζε λα δεη κφλνο ηνπ ηελ έλζηαζε, πνιχ επηλνεηηθή αζθαιψο, πψο δελ κπφξεζε
λα βξεη θαη ηελ απάληεζε; Θα πξνζπαζήζσ –φπσο ιέλε– λα ηνπ ηελ εθκαηεχζσ απφ ην ζηφκα. Πεο
κνπ, ινηπφλ, ηκπιίθην: πηζηεχεηο φηη κπνξεί λα ππάξρεη ζθηά εθεί πνπ ρηππάλε νη αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Πηζηεχσ πσο φρη –θαη κάιηζηα είκαη ζίγνπξνο γη’ απηφ. Ο Ήιηνο είλαη ην ηζρπξφηεξν
θσο θαη έηζη νη αθηίλεο ηνπ δηαιχνπλ ην ζθνηάδη. Δθεί πνπ πέθηεη, δελ κπνξεί λα ππάξρεη ζθνηάδη. Αο
ζθεθηνχκε εμάιινπ θαη ηνλ νξηζκφ: tenebrae sunt privatio luminis (ηα ζθφηε είλαη ε ζηέξεζε θσηφο).
ΑΛΒΗΑΣΗ: Καηά ζπλέπεηα, φηαλ ν Ήιηνο βιέπεη ηε Γε, ηε ειήλε ή νπνηνδήπνηε άιιν αδηαθαλέο
ζψκα, δελ βιέπεη εθεί πνηέ θαλέλα κέξνο ηνπο ζηε ζθηά, γηαηί δελ έρεη άιια κάηηα γηα λα δεη παξά
κφλν ηηο θσηεηλέο ηνπ αθηίλεο. Κάπνηνο πνπ ζα βξηζθφηαλ πάλσ ζηνλ Ήιην ινηπφλ, δελ ζα έβιεπε πνηέ
ηίπνηε ζθηεξφ, γηαηί νη νπηηθέο ηνπ αθηίλεο ζα ζπλφδεπαλ δηαξθψο ηηο αθηίλεο θσηφο ηνπ Ζιίνπ.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Απηφ είλαη απφιπηα αιεζηλφ, ρσξίο αληίξξεζε.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αιιά φηαλ ε ειήλε βξίζθεηαη απέλαληη ζηνλ Ήιην πνηα δηαθνξά ππάξρεη αλάκεζα ζηελ
ηξνρηά ησλ νπηηθψλ ζνπ αθηίλσλ θαη ησλ αθηίλσλ ηνπ Ζιίνπ;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Απηή ηε θνξά, θαηάιαβα. Θέιεηο λα πεηο φηη θαζψο νη νπηηθέο αθηίλεο θαη νη αθηίλεο
ηνπ Ζιίνπ αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο γξακκέο, δελ κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε θακηά απφ ηηο ζθηεξέο
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θνηιάδεο ηεο ειήλεο. ε παξαθαιψ κελ πηζηέςεηο πσο είκαη ππνθξηηήο είηε επηθξηηήο: ζην ιφγν ηεο
ηηκήο κνπ δελ είρα ζθεθηεί απηή ηελ απάληεζε θαη πηζαλφηαηα δελ ζα ηελ είρα βξεη ρσξίο ηε βνήζεηά
ζνπ ή ρσξίο λα ην ζθεθηψ γηα πνιχ θαηξφ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Κη εγψ επίζεο ραίξνκαη πνιχ γηα ηε ιχζε πνπ βξήθαηε νη δπν ζαο ζην ηειεπηαίν
πξφβιεκα. Σαπηφρξνλα φκσο, εμεηάδνληαο απηή ηελ θνηλή πνξεία ησλ νπηηθψλ αθηίλσλ θαη ησλ
αθηίλσλ ηνπ Ζιίνπ, κνπ θαλεξψζεθε κηα άιιε δπζθνιία: δελ μέξσ αλ ζα κπνξέζσ λα ηελ εθθξάζσ.
Ζ ηδέα κφιηο γελλήζεθε θαη δελ ηελ έρσ αθφκα αθνκνηψζεη φπσο ζα ήζεια. Αιιά φινη καδί κπνξεί λα
ηελ μεθαζαξίζνπκε.
Αλακθίβνια, θαζψο ηα εμσηεξηθά ηκήκαηα ελφο εληαίνπ αιιά φρη ιεηαζκέλνπ εκηζθαηξίνπ δέρνληαη
ινμά ηηο αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ, δέρνληαη πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηα θεληξηθά ηκήκαηα, ηα νπνία ηηο δέρνληαη
άκεζα. Μπνξεί έηζη, κία ισξίδα, πιάηνπο αο πνχκε είθνζη κνηξψλ, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζηα άθξα
ηνπ εκηζθαηξίνπ λα κε δέρεηαη πεξηζζφηεξεο αθηίλεο απφ κηα άιιε ισξίδα πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν
θαη δελ είλαη πιαηχηεξε απφ ηέζζεξηο κνίξεο. Ζ πξψηε ινηπφλ ζα είλαη πην ζθνηεηλή απφ ηε δεχηεξε
θαη απηφ ζα θαίλεηαη αλ ηηο θνηηάμνπκε θαη ηηο δχν θαηά πξφζσπν (en majeste). Αλ φκσο ην κάηη ηνπ
παξαηεξεηή βξηζθφηαλ ζε έλα ζεκείν απ’ φπνπ νη είθνζη κνίξεο ηεο ζθηεξήο ηαηλίαο δελ ηνπ
θαίλνληαλ θαξδχηεξεο απφ ηηο ηέζζεξηο κνίξεο ηεο θεληξηθήο ηαηλίαο, απηή ε πην ζθηεξή ηαηλία ζα
κπνξνχζε, λνκίδσ, λα θαίλεηαη εμίζνπ θσηεηλή θαη ιακπεξή φπσο θαη ε άιιε· γηαηί ην κάηη ηνπ ζα
δερφηαλ, ηειηθά, απφ δχν ίζεο γσλίεο ησλ ηεζζάξσλ κνηξψλ, ηνλ ίδην αξηζκφ αληαλαθιψκελσλ
αθηίλσλ, απφ ηηο νπνίεο νη κελ αληαλαθιψληαη ζηελ ηαηλία ησλ ηεζζάξσλ κνηξψλ ηνπ θέληξνπ θαη νη
άιιεο αληαλαθιψληαη ζηελ ηαηλία ησλ είθνζη κνηξψλ, πνπ φκσο εμαηηίαο ηεο πξννπηηθήο ην κάηη ηηο
βιέπεη ζε κία γσλία ηεζζάξσλ κνηξψλ. Απηφ ζα ζπλέβαηλε κε έλα κάηη ηνπνζεηεκέλν αλάκεζα ζην
εκηζθαίξην θαη ζην ζψκα πνπ θσηίδεη, γηαηί ηφηε ε φξαζε θαη νη αθηίλεο ζα αθνινπζνχλ ηηο ίδηεο
γξακκέο. Γελ είλαη ινηπφλ αδχλαηνλ λα έρεη ε ειήλε κηα πνιχ θαλνληθή επηθάλεηα θαη ελ ηνχηνηο
ζηελ παλζέιελν λα καο θαίλεηαη εμίζνπ θσηεηλή ζηα άθξα θαη ζην θέληξν.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Σν πξφβιεκα είλαη πνιχ έμππλν θαη αμίδεη λα ην ζθεθηνχκε. Δζχ ην ζθέθηεθεο ηπραία
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Γνθηκάζηε θαη απηή ηε ζχγθξνπζε ινγηθήο θαη
εκπεηξίαο πνπ ζέηεη ν αγθξέλην.
Καη μαλαζθεθηείηε ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ θαίλεηαη λα έρεη ε πξαθηηθή ησλ
ζπλνκηιεηψλ πνπ ηελ αληηκεησπίδνπλ: ε ινγηθή
«ζηήλεη» κηα ππφζεζε σο αλακελφκελν γεγνλφο· ε
εκπεηξία (ην πείξακα ζηελ πεξίπησζε) ην αλαηξέπεη·
θαη ε ινγηθή επαλέξρεηαη γηα λα «δηνξζψζεη» ηνλ
εαπηφ ηεο θαη λα παξάγεη μαλά ηελ ππφζεζε σο
δηαθνξεηηθφ αλακελφκελν γεγνλφο, ζχκθσλν, απηή
ηε θνξά, πξνο ηελ εκπεηξία...
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έηζη θη εγψ ζαλ απάληεζε ζα πσ φ,ηη κνπ έξρεηαη ζην λνπ. Αλ είρα πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα ην
ζθεθηψ, ζα είρα ίζσο κηα θαιχηεξε απάληεζε λα ζνπ δψζσ. Αιιά, πξηλ πξνρσξήζνπκε παξαθάησ, ζα
ήηαλ θαιχηεξν λα βεβαησζνχκε κε έλα πείξακα φηη ε παξαηήξεζή ζνπ, απνδεηθηηθή θαηά ηα
θαηλφκελα, αληαπνθξίλεηαη επίζεο ζηα γεγνλφηα.
Αο μαλαπάξνπκε ην ίδην ραξηί θαη αο θιίλνπκε έλα κηθξφ κέξνο ηνπ δηπιψλνληάο ην πάλσ ζην
ππφινηπν. Αο ην εθζέζνπκε ζην θσο έηζη ψζηε νη αθηίλεο λα πέθηνπλ θαηεπζείαλ ζην κηθξφ κέξνο θαη
ινμά ζην ππφινηπν θη αο δνχκε αλ ην θνκκάηη πνπ δέρεηαη θαηεπζείαλ ηηο αθηίλεο θαίλεηαη
θσηεηλφηεξν. Κνηηάμηε: ην πείξακα δείρλεη ζαθψο φηη απηφ ην θνκκάηη είλαη πνιχ πην θσηεηλφ. Αλ ε
παξαηήξεζή ζνπ ήηαλ θαηαιεθηηθή ζα έπξεπε φηαλ θηλνχζακε ην κάηη καο πξνο ηα θάησ έηζη ψζηε ην
κεγαιχηεξν θαη ιηγφηεξν θσηεηλφ κέξνο λα καο θαίλεηαη ιφγσ ηεο πξννπηηθήο ίζν ζε κέγεζνο κε ην
πην θσηεηλφ κέξνο, δειαδή φηαλ ηα βιέπακε θαη ηα δχν κέξε ππφ ηελ ίδηα γσλία, ζα έπξεπε λα δνχκε
λα απμάλεηαη ην θσο ηνπ κεγαιχηεξνπ έηζη ψζηε λα γίλεη εμίζνπ θσηεηλφ κε ην άιιν. κσο εγψ ην
θνηηάδσ θαη κάιηζηα ην βιέπσ αξθεηά ινμά ψζηε λα κνπ θαίλεηαη κηθξφηεξν απφ ην άιιν. Παξφια
απηά ε ζθνηεηλφηεηά ηνπ δελ κεηψλεηαη θαζφινπ γηα κέλα. Κνίηαμε θη εζχ λα δεηο αλ ζπκβαίλεη θαη γηα
ζέλα ην ίδην.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Κνίηαμα θαιά: θηλψληαο ην κάηη κνπ πξνο ηα θάησ δελ βιέπσ θαζφινπ απηή ηελ
επηθάλεηα λα θσηίδεηαη ή λα ιάκπεη πεξηζζφηεξν. Μνπ θαίλεηαη κάιηζηα πσο ζθνπξαίλεη.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αο δερηνχκε ινηπφλ γηα ηελ ψξα φηη ε έλζηαζε είλαη ρσξίο απνηέιεζκα. Αιιά πνηα είλαη
ε ιχζε; Καζψο ε επηθάλεηα απηνχ ηνπ ραξηηνχ δελ είλαη ηειείσο ιεία, ιίγεο αθηίλεο, πηζηεχσ,
αληαλαθιψληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ πξνζπηπηνπζψλ αθηίλσλ ελψ πνιχ πεξηζζφηεξεο
αληαλαθιψληαη πξνο άιιεο θαηεπζχλζεηο. Κη απ’ απηέο ηηο ιίγεο ράλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο φζν νη
νπηηθέο αθηίλεο πιεζηάδνπλ ηηο πξνζπίπηνπζεο θσηεηλέο αθηίλεο. Άξα δελ είλαη νη πξνζπίπηνπζεο
αθηίλεο αιιά νη αθηίλεο πνπ αληαλαθιψληαη πξνο ην κάηη εθείλεο πνπ θάλνπλ ην αληηθείκελν λα
κνηάδεη θσηεηλφ. Καηά ζπλέπεηα, θηλψληαο ην κάηη πξνο ηα θάησ, ράλνπκε πνιχ πεξηζζφηεξν απ’ φζν
θεξδίδνπκε, ην είπεο θη εζχ ν ίδηνο βιέπνληαο φηη ην θχιιν ζνχ θαηλφηαλ πην ζθνηεηλφ.
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ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Με ηθαλνπνηνχλ ηφζν ην πείξακα φζν θαη ν ζπιινγηζκφο. Σψξα κέλεη λα απαληήζεη ν ην ζεκείν απηφ ν αγθξέλην κεηαθέξεη ηε
ηκπιίθην ζηελ άιιε κνπ εξψηεζε, εμεγψληαο κνπ ηη είλαη εθείλν πνπ θάλεη ηνπο Πεξηπαηεηηθνχο λα ζπδήηεζε ζην πιαίζην ηεο θαζαξήο Φηινζνθίαο. Ο
απαηηνχλ κηα ηφζν αθξηβή θπθιηθφηεηα γηα ηα νπξάληα ζψκαηα.
ηκπιίθην, νη Πεξηπαηεηηθνί θηιφζνθνη αιιά θαη νη
πεξηζζφηεξνη θπζηθνί θηιφζνθνη θαη καζεκαηηθνί
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Δπεηδή ηα νπξάληα ζψκαηα δελ γελληνχληαη, δελ θζείξνληαη, δελ αιινηψλνληαη, είλαη ηεο αξραηφηεηαο ζπλέδεαλ άξξεθηα ην θπθιηθφ/
αδηαπέξαζηα, αζάλαηα θιπ., είλαη απνιχησο ηέιεηα. Δπεηδή είλαη απνιχησο ηέιεηα ζπλάγνπκε φηη ζθαηξηθφ ζρήκα κε ηελ ηειεηόηεηα. Ζ δηαηχπσζε θαη
ππάξρεη ζ’ απηά θάζε είδνπο ηειεηφηεηα, επνκέλσο ην ζρήκα ηνπο είλαη επίζεο ηέιεην, δειαδή νη εμεγήζεηο ηνπ ηκπιίθην αθήλνπλ πεξηζψξην λα
ζθαηξηθφ, απφιπηα θαη ηέιεηα ζθαηξηθφ θαη φρη ηξαρχ θαη αθαλφληζην.
αληηκεησπίζεη θάπνηνο ηελ θπθιηθφηεηα/
ζθαηξηθφηεηα σο έλα ηθαλφ θαη αλαγθαίν
ΑΛΒΗΑΣΗ: Καη απφ πνχ ζπλάγεηο απηή ηελ αθζαξζία;
ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηέιεησλ ζσκάησλ. Αθελφο
δειαδή λα πεξηκέλεη φηη αλ έρεη λα θάλεη κε έλα
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Άκεζα απφ ηελ έιιεηςε αληηζέησλ, έκκεζα απφ ηελ απιή θπθιηθή θίλεζε.
ηέιεην ζψκα ηφηε απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ζθαηξηθφ
θαη αθεηέξνπ αλ αληηθξίδεη έλα ζθαηξηθφ ζψκα λα
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αλ ζπκάκαη ην ζπιινγηζκφ ζνπ γηα ηελ νπζία ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ πνπ είλαη ην ζεσξεί απηφκαηα φηη απηφ είλαη θαη ηέιεην.
άθζαξην, ην αλαιινίσην θιπ., ε ζηξνγγπιφηεηα δελ παξεκβαίλεη σο αηηία ή αλαγθαίν Ο ζπιινγηζκφο απηφο επηηξέπεη ζην αιβηάηη λα
πξναπαηηνχκελν. Αλ ήηαλ αηηία ηνπ αλαιινίσηνπ, ζα κπνξνχζακε θαηά βνχιεζε λα θάλνπκε πξνθαιέζεη ακέζσο ινγηθά πξνβιήκαηα ζην
άθζαξηα ην μχιν, ην θεξί θαη άιια ζηνηρεηψδε πιηθά, δίλνληάο ηνπο ζθαηξηθφ ζρήκα.
ηκπιίθην.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γελ είλαη πξνθαλέο φηη κηα μχιηλε ζθαίξα ζπληεξείηαη θαιχηεξα θαη πεξηζζφηεξν απφ
κηα μχιηλε αηρκή ή απφ θάζε γσληψδεο ζρήκα θηηαγκέλν απφ ηελ ίδηα πνζφηεηα ηνπ ίδηνπ μχινπ;
ΑΛΒΗΑΣΗ: Απηφ είλαη απνιχησο αιεζηλφ. Αιιά φκσο αθνχ είλαη θζαξηή δελ γίλεηαη άθζαξηε. Θα

Πξνζέμηε φκσο πνχ νδεγεί ε παξέκβαζε ηνπ
αγθξέλην πνπ έξρεηαη λα ζηεξίμεη κε έλαλ
δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ άπνςε ηνπ αιβηάηη: αλ ην

παξακείλεη θζαξηή, έζησ θη αλ ζα δηαξθέζεη πεξηζζφηεξν. Πξέπεη ινηπφλ λα παξαηεξήζνπκε φηη θάηη
κπνξεί λα είλαη ιίγν ή πεξηζζφηεξν θζαξηφ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη «Απηφ είλαη ιηγφηεξν θζαξηφ
απφ εθείλν». Ο ίαζπεο γηα παξάδεηγκα είλαη ιηγφηεξν θζαξηφο απφ ηελ pietra serena [ακκφπεηξα, ζε
γθξη-κπιε ρξψκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κάξκαξν θαη δνπιεχεηαη εχθνια]. Αιιά ε αθζαξζία δελ

ζθαηξηθό ζρήκα κπνξνύζε λα δώζεη ηελ ηειεηφηεηα
θαη άξα θαη ηελ αθζαξζία, ηόηε όια ηα ζώκαηα ζα
ήηαλ αηώληα θαη άθζαξηα όπνην θη αλ ήηαλ ην ζρήκα
ηνπο· απηφ, γηαηί φια ηα ζψκαηα, αλεμάξηεηα απφ ην
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γλσξίδεη ιίγν ή πεξηζζφηεξν, ζαλ λα κπνξνχζακε λα πνχκε γηα δχν άθζαξηα θαη αηψληα ζψκαηα:
«Απηφ είλαη πην άθζαξην απφ εθείλν». Ζ δηαθνξά ηνπ ζρήκαηνο επνκέλσο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί
παξά κφλν ζε πιηθά πνπ κπνξεί λα δηαξθέζνπλ ιίγν ή πεξηζζφηεξν, αιιά φρη ζε αηψληα πιηθά, ηα
νπνία δελ κπνξνχλ παξά λα είλαη εμίζνπ αηψληα. Δπνκέλσο, αλ ε νπξάληα χιε είλαη άθζαξηε φρη ιφγσ
ηνπ ζρήκαηφο ηεο αιιά γηα θάπνηνλ άιιν ιφγν, αο κελ αλεζπρνχκε γηα ηελ ηέιεηα ζθαηξηθφηεηά ηεο.
πνην θη αλ είλαη ην ζρήκα ηεο, αλ ε χιε είλαη άθζαξηε ζα παξακείλεη άθζαξηε.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Θα πξνεθηείλσ απηφ ην ζπιινγηζκφ: αλ ην ζθαηξηθφ ζρήκα κπνξνχζε λα δψζεη ηελ
αθζαξζία, ηφηε φια ηα ζψκαηα ζα ήηαλ αηψληα θαη άθζαξηα φπνην θη αλ ήηαλ ην ζρήκα ηνπο.
Πξάγκαηη, αλ ην ζηξνγγπιφ ζψκα ήηαλ άθζαξην, ε θζαξηφηεηα ζα έκελε κφλν ζηα κέξε πνπ
αιινηψλνπλ ηελ ηέιεηα ζθαηξηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα δάξη, ππάξρεη εζσηεξηθά κηα ζθαίξα
απνιχησο ζηξνγγπιή πνπ, σο ηέηνηα, ζα ήηαλ άθζαξηε. Θα παξέκελαλ ινηπφλ σο θζαξηέο κφλνλ νη
γσλίεο πνπ θαιχπηνπλ θαη θξχβνπλ ηε ζθαηξηθφηεηα. Σν πεξηζζφηεξν πνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί
επνκέλσο ζα ήηαλ λα θζαξνχλ απηέο νη γσλίεο, απηέο νη απνθχζεηο νχησο εηπείλ. Αλ φκσο θνηηάμνπκε
αθφκα βαζχηεξα, κέζα ζηηο γσλίεο, ππάξρνπλ επίζεο ζθαίξεο, κηθξφηεξεο, απφ ην ίδην πιηθφ. Κη απηέο
κε ηε ζεηξά ηνπο, αθνχ είλαη ζηξνγγπιέο, είλαη θαη άθζαξηεο. Σν ίδην ζα ίζρπε θαη γηα ηα ππφινηπα
πνπ πεξηβάιινπλ απηέο ηηο νρηψ κηθξέο ζθαίξεο: κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε κέζα ζ’ απηά άιιεο
ζθαίξεο. Σέινο, αλαιχνληαο φιν ην δάξη ζε αλαξίζκεηεο κηθξέο ζθαίξεο, ζα έπξεπε λα παξαδερηνχκε
φηη είλαη αλαιινίσην. Μηα παξφκνηα αλάιπζε ζε κέξε θαη έλαο ίδηνο ζπιινγηζκφο κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ ζε φια ηα άιια ζρήκαηα.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Ζ πνξεία ηνπ ζπιινγηζκνχ ζνπ είλαη πνιχ θαιή. Αλ γηα παξάδεηγκα έλα ζθαηξηθφ
θξχζηαιιν φθεηιε ζην ζρήκα ηνπ ηελ αθζαξζία ηνπ, δειαδή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αλζίζηαηαη ζε φιεο
ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αιινηψζεηο, δελ βιέπσ γηαηί ην λα πξνζζέζνπκε ζ’ απηφ έλα άιιν
θξχζηαιιν θαη λα ην κεηαζρεκαηίζνπκε γηα παξάδεηγκα ζε θχβν ζα έπξεπε λα ην αιινηψζεη είηε
εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά. Γηαηί ζα ήηαλ ιηγφηεξν θαηάιιειν γηα λα αληηζηαζεί ζην θαηλνχξγην
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνπ ζα ήηαλ σζηφζν θηηαγκέλν απφ ην ίδην πιηθφ, απ’ φηη λα αληηζηαζεί ζε έλα
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ζρήκα ηνπο, κπνξνχκε λα ηα αλαιχζνπκε ζε
αλαξίζκεηεο κηθξέο ζθαίξεο.
Δδψ φκσο ν αγθξέλην θαη ζηε ζπλέρεηα ν αιβηάηη
πξαγκαηνπνηνχλ έλα νιίζζεκα: Ναη! Μπνξνχκε λα
αλαιχζνπκε έλα ζψκα νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο ζε
αλαξίζκεηεο κηθξέο ζθαίξεο. Απηφ φκσο δελ
ζεκαίλεη, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ ηκπιίθην, φηη
ην ζψκα ζα ήηαλ άθζαξην. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ
ηκπιίθην νδεγεί ηελ αλάιπζε ηνπ αγθξέλην ζην
ζπκπέξαζκα φηη νη αλαξίζκεηεο κηθξέο ζθαίξεο πνπ
απνηεινχλ/ ζπγθξνηνχλ ην ζψκα είλαη νη άθζαξηεο!
Γηα ζθεθηείηε απηφ ην ζπκπέξαζκα θάησ απφ ην
πξίζκα, ηφζν ηεο παιαηφηεξεο (Γεκφθξηηνο), φζν
θαη ησλ λεφηεξσλ ζεσξηψλ γηα ηελ αηνκηθή δνκή
ησλ ζσκάησλ! Δίλαη ηα άηνκα ζηηο πεξηζζφηεξεο
απφ απηέο ηηο ζεσξίεο ζθαηξηθά; Δίλαη άθζαξηα;
Έρνπκε εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ λα ζπλεγνξνχλ
ζηηο απαληήζεηο ζαο;
Καη αλ λαη, πφζν «θαιφο» ζαο θαίλεηαη απηφο ν
θηινζνθηθφο δξφκνο πνπ αλνίγνπλ (ίζσο άζειά
ηνπο;) νη ζπλνκηιεηέο καο πξνο κηα (θηινζνθηθή θαη
αξηζηνηειηθή!) ηεθκεξίσζε ηεο αηνκηθήο δνκήο ηεο
χιεο;
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άιιν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θηηαγκέλν απφ δηαθνξεηηθφ πιηθφ; Πνιχ πεξηζζφηεξν, κάιηζηα, αλ είλαη
αιήζεηα απηφ πνπ ιέεη ν Αξηζηνηέιεο φηη ε θζνξά πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ αληηζέησλ. Καη πψο ζα
κπνξνχζακε λα πεξηβάιινπκε απηή ηελ θξπζηάιιηλε ζθαίξα κε θάηη ιηγφηεξν αληίζεην απ’ φζν ην
θξχζηαιιν;
Αιιά νη ψξεο πεξλάλε ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηνχκε θαη ζα θηάζνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηά καο πνιχ
αξγά αλ ζπδεηάκε ηφζε ψξα ηελ θάζε ιεπηνκέξεηα. Δπηπιένλ, φηαλ ππάξρνπλ πάξα πνιιά ζέκαηα, ε
κλήκε ράλεηαη, θαη ζα δπζθνιεπηνχκε λα ζπκεζνχκε ηηο πξνηάζεηο πνπ παξνπζίαζε ν ηκπιίθην κε ηε
ζεηξά γηα λα ηηο εμεηάζνπκε.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Δγψ ηηο ζπκάκαη πνιχ θαιά. Γηα λα εμεγήζσ φηη ε ειήλε θαίλεηαη ζαλ λα έρεη βνπλά,
ε αηηία πνπ πξφηεηλα παξακέλεη ηζρπξή. Μπνξνχκε πνιχ θαιά λα εμεγήζνπκε απηφ ην θαηλφκελν
ιέγνληαο πσο πξφθεηηαη γηα κηα νπηηθή πιάλε πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κέξε ηεο ειήλεο
έρνπλ άληζε αδηαθάλεηα θαη δηαθάλεηα.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Δδψ θαη ιίγε ψξα, φηαλ ν ηκπιίθην αθνινπζψληαο ηελ άπνςε ελφο απφ ηνπο
Πεξηπαηεηηθνχο θίινπο ηνπ, απέδηδε ηηο θαηλνκεληθέο αληζφηεηεο ηεο ειήλεο ζην γεγνλφο φηη ηα κέξε
ηεο έρνπλ άιινηε άιιε αδηαθάλεηα θαη δηαθάλεηα, θαη δεκηνπξγνχλ νπηηθέο πιάλεο φκνηεο κ’ απηέο
πνπ βιέπνπκε ζε πνιιά θξχζηαιια θαη πεηξάδηα, ζπκήζεθα έλα πιηθφ αθφκα πην θαηάιιειν γηα λα
δείμεη απηά ηα θαηλφκελα. Καη λνκίδσ πσο απηφο ν θηιφζνθνο ζα έδηλε πνιιά γηα λα ην έρεη: πξφθεηηαη
γηα ηε καξγαξηηαξφξηδα. Σελ επεμεξγάδνληαη γηα λα ηεο δψζνπλ δηάθνξα ζρήκαηα θαη, αθφκα θη φηαλ
ηελ θάλνπλ απνιχησο ιεία, θνηηάδνληάο ηελ θαίλεηαη λα έρεη ηέηνηα πνηθηιία απφ βαζνπιψκαηα θαη
πξνεμνρέο αλάινγα κε ην θάζε κέξνο ηεο, ψζηε αθφκα θη φηαλ ηελ αγγίδνπκε δπζθνιεπφκαζηε λα
πηζηέςνπκε φηη ε επηθάλεηά ηεο είλαη εληαία.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πνιχ σξαία ηδέα. Μπνξνχκε λα αζρνιεζνχκε θάπνηα άιιε θνξά κε φζα δελ έρνπκε
αζρνιεζεί κέρξη ηψξα. Καη ζα κπνξνχζακε λα επηθαιεζηνχκε ηε καξγαξηηαξφξηδα, έρνπκε ήδε
επηθαιεζηεί άιια πεηξάδηα ή θξπζηάιινπο πνπ δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηηο νπηηθέο πιάλεο ηεο
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καξγαξηηαξφξηδαο. Αιιά δελ ζα απαληήζσ ηψξα, γηα λα κε δηαθφςσ ηε ζπδήηεζε. Θα αξθεζηψ λα
ηθαλνπνηήζσ πξνο ην παξφλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ ηκπιίθην.
Καηά ηε γλψκε κνπ, ην επηρείξεκά ζνπ είλαη πνιχ γεληθφ. Καη επεηδή δελ ην εθαξκφδεηο ζε θαζέλα
απφ ηα θαηλφκελα πνπ βιέπνπκε ζηε ειήλε θαη πνπ εμαηηίαο ηνπο εγψ θαη άιινη ηελ ζεσξνχκε
γεκάηε βνπλά, δελ πηζηεχσ πσο ζα ηθαλνπνηνχζε θαλέλαλ απηφ ην επηρείξεκα. Γελ πηζηεχσ επίζεο φηη
νχηε εζχ νχηε ν ζπγγξαθέαο κπνξείηε λα ζηεξηρηείηε ζ’ απηφ ην επηρείξεκα, φπσο δελ κπνξείηε λα
ζηεξηρηείηε ζε νπνηνδήπνηε άιιν πνπ ζα βξηζθφηαλ πνιχ καθξηά απφ ην ζέκα καο. Απφ ηελ πνιχ
κεγάιε πνηθηιία θαηλνκέλσλ πνπ καο επηηξέπεη ε πνξεία ηεο ειήλεο λα παξαηεξνχκε θάζε βξάδπ,
δελ ππάξρεη νχηε έλα πνπ ζα κπνξνχζαηε πνηέ λα κηκεζείηε αλ θαηαζθεπάδαηε φπσο εζείο ζέιεηε κηα
ζθαίξα κε ιεία επηθάλεηα θαη κέξε ιίγν ή πεξηζζφηεξν αδηαθαλή ή δηαθαλή. Αληίζεηα, ζα
κπνξνχζακε κε νπνηνδήπνηε ζηεξεφ θαη κε δηαθαλέο πιηθφ λα θαηαζθεπάζνπκε κηα ζθαίξα κε
εμνγθψκαηα θαη βαζνπιψκαηα πνπ, θάησ απφ δηάθνξνπο θσηηζκνχο, ζα παξνπζίαδε αθξηβψο ηηο
φςεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ απφ ψξα ζε ψξα παξαηεξνχκε ζηε ειήλε. ’ απηήλ ζα βιέπαηε πνιχ
θσηηζκέλε ηε ξάρε ησλ εμνγθσκάησλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλα ζην θσο ηνπ Ήιηνπ θαη ζην πίζσ κέξνο ε
πξνβνιή ηεο ζθηάο ηνπο ζα ήηαλ πνιχ ζθνηεηλή. Θα βιέπαηε απηά ηα εμνγθψκαηα κεγαιχηεξα ή
κηθξφηεξα αλάινγα κε ηελ απφζηαζή ηνπο απφ ην φξην πνπ ρσξίδεη ην θσηηζκέλν κέξνο ηεο ειήλεο
απφ ην ζθνηεηλφ κέξνο ηεο. Θα βιέπαηε φηη ην φξην απηφ δελ είλαη ζρεδηαζκέλν νκνηφκνξθα, φπσο ζα
έπξεπε λα είλαη αλ ε ζθαίξα ήηαλ ιεία, αιιά γεκάην ξσγκέο θαη δαληεισηφ. Θα βιέπαηε, πέξα απ’
απηφ ην φξην, ζην ζθνηεηλφ ηκήκα, πνιιέο θσηηζκέλεο θνξπθέο, μεθάζαξα ρσξηζκέλεο απφ ην
θσηηζκέλν κέξνο. Θα βιέπαηε ηηο ζθηέο γηα ηηο νπνίεο ζαο κίιεζα λα κεηψλνληαη θαη λα ζβήλνπλ φηαλ
απμάλεηαη ν θσηηζκφο θαη δελ ζα βιέπαηε θακηά απ’ απηέο φηαλ νιφθιεξν ην εκηζθαίξην θσηηδφηαλ.
Αληίζεηα, φηαλ ην θσο πεξλάεη πξνο ην άιιν εκηζθαίξην ηεο ειήλεο, ζα αλαγλσξίδαηε ηα ίδηα
εμνγθψκαηα φπσο πξηλ θαη ζα βιέπαηε ηηο πξνβνιέο ησλ ζθηψλ ηνπο λα ζηξέθνληαη πξνο ηελ άιιε
θαηεχζπλζε θαη λα απμάλνληαη. ε βεβαηψλσ, ηκπιίθην, δελ κπνξείο λα κνπ παξνπζηάζεηο ηίπνηε απ’
φια απηά κε ην αδηαθαλέο θαη δηαθαλέο ζψκα ζνπ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Ή κάιινλ, έλα ηέηνην ζψκα, ζα κπνξνχζε λα κηκεζεί έλα κφλν πξάγκα, ηελ
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παλζέιελν: ηφηε φια είλαη θσηηζκέλα θαη δελ παξαηεξνχκε πηα νχηε ζθηέο νχηε θακηά παξαιιαγή πνπ
νθείιεηαη ζηα εμνγθψκαηα θαη ζηα βαζνπιψκαηα. Αιιά ζε παξαθαιψ, αιβηάηη, κε ράλεηο πηα ρξφλν
γη’ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν: εθείλνο πνπ ζα είρε ηελ ππνκνλή λα παξαηεξήζεη έλαλ ή δχν
θχθινπο ηεο ειήλεο θαη δελ ζα πεηζφηαλ γηα ηελ αιήζεηα απηή πνπ είλαη ηφζν έθδειε ζηηο αηζζήζεηο,
ζα έπξεπε λα θαηεγνξεζεί γηα απφιπηε έιιεηςε θξίζεο. Γηαηί ινηπφλ ζα ράλακε ην ρξφλν καο θαη ηα
ιφγηα καο γηα έλαλ ηέηνην άλζξσπν;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Απηφ είλαη αιήζεηα, δελ έρσ θάλεη απηέο ηηο παξαηεξήζεηο γηαηί δελ είρα πνηέ ηελ
πεξηέξγεηα, θη αθφκα ιηγφηεξν ηα φξγαλα γηα λα ηηο θάλσ. Αιιά νπσζδήπνηε ζέισ λα ηηο θάλσ. Πξνο
ην παξφλ αο αθήζνπκε απηφ ην δήηεκα κεηέσξν θη αο πεξάζνπκε ζην επφκελν ζεκείν, δειαδή γηα
πνην ιφγν πηζηεχεηο φηη ε Γε κπνξεί λα αληαλαθιά ην θσο ηνπ Ήιηνπ εμίζνπ δσεξά φπσο ε ειήλε;
Δκέλα κνπ θαίλεηαη ηφζν ζθνπξφρξσκε θαη αδηαθαλήο ψζηε θάηη ηέηνην κνπ κνηάδεη εληειψο
αδχλαην.

Ο ηκπιίθην απνδέρεηαη φηη δελ κπνξεί λα
αληηπαξαηεζεί κε αμηψζεηο ζε δεηήκαηα πνπ
εκπιέθνπλ εκπεηξηθέο παξαηεξήζεηο πνπ ν ίδηνο δελ
έρεη θάλεη.
ην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ, ηνπιάρηζηνλ,
επηζηεκνληθψλ πξαθηηθψλ, είλαη απαξαίηεην έλαο
επηζηήκνλαο λα έρεη θάλεη πξνζσπηθά φιεο ηηο
ΑΛΒΗΑΣΗ: Γελ είλαη απηή ε αηηία πνπ ζε θάλεη λα ζθέθηεζαη φηη ε Γε είλαη αλίθαλε λα θσηίδεη, παξαηεξήζεηο ηηο ζρεηηθέο κε ηα δεηήκαηα ηα νπνία
ηκπιίθην. Γελ ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα κπνξψ λα δηεηζδχζσ ζηηο ζθέςεηο ζνπ θαιχηεξα απφ ζέλα ηνλ ζπδεηά; Ή αξθεί ε δηαβεβαίσζε ελφο απφ ηνπο
ίδην;
ζπλνκηιεηέο ηνπ γηα λα δερζεί σο αιεζή ηα
απνηειέζκαηα κηαο παξαηήξεζεο;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Αλ ζπιινγίδνκαη θαιά ή άζρεκα ίζσο ην μέξεηο θαιχηεξα απφ κέλα. Αιιά είηε
ζπιινγίδνκαη θαιά είηε άζρεκα, δελ ζα πίζηεπα πνηέ φηη εζχ κπνξείο λα δηεηζδχζεηο ζην ζπιινγηζκφ
κνπ θαιχηεξα απφ κέλα.
Μεηά απ’ απηφ, ν ηκπιίθην πεξλάεη ζε έλα λέν
εξψηεκα γηα ην νπνίν ε απάληεζή ηνπ είλαη
ΑΛΒΗΑΣΗ: Καη φκσο ζα ζνπ δείμσ φηη έρσ δίθην. Πεο κνπ: φηαλ ε ειήλε είλαη ζρεδφλ γεκάηε θαη δηαθνξεηηθή απ’ απηή ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ: κπνξεί
κπνξνχκε λα ηε βιέπνπκε ηφζν ηε κέξα φζν θαη ηε βαζηά λχρηα, πφηε ζνπ θαίλεηαη θσηεηλφηεξε, ηε
κέξα ή ηε λχρηα;

ε Γε λα αληαλαθιά ην θσο ηνπ Ήιηνπ εμίζνπ δσεξά
όπσο ε ειήλε; Ο αιβηάηη θαη ν αγθξέλην
απαληνχλ λαη· ν ηκπιίθην, φρη.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Σε λχρηα είλαη αζχγθξηηα πην θσηεηλή. Σφηε ε ειήλε κνπ θαίλεηαη ζαλ λα κηκείηαη ηε Πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε γηα ην δήηεκα; Γηαηί;

106

Δπηκέιεηα θαη δηδαθηηθφο ζρνιηαζκφο: Βαζίιεο Σζειθέο

Μεηάθξαζε: Θενδψξα Νηφθα θαη Μαξγαξηηα Κνπιεηηαλνχ

ζηήιε απφ λέθνο θαη θσηηά πνπ ζπλφδεπε ηνπο γηνπο ηνπ Ηζξαήι. ηαλ ππήξρε Ήιηνο έκνηαδε κε έλα
ζχλλεθν, ηε λχρηα ήηαλ ππέξιακπξε. Έηζη, έρσ παξαηεξήζεη κεξηθέο θνξέο ηε ειήλε ηε κέξα
αλάκεζα ζε κηθξά ζχλλεθα· δελ ήηαλ ιεπθφηεξε απ’ απηά. Αιιά ηελ ίδηα λχρηα έιακπε κε φιε ηεο ηελ αληηπαξάζεζε πνπ μεθηλά, ν αιβηάηη κάιινλ
ιάκςε.
αθνινπζεί κηα παιηά κέζνδν/ ζηξαηεγηθή δηαιφγνπ·
ηε καηεπηηθή, πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Πιάησλα ή θαη
ΑΛΒΗΑΣΗ: Δπνκέλσο αλ είρεο δεη ηε ειήλε κφλν ηε κέξα, δελ ζα ηελ έθξηλεο πην θσηεηλή απφ έλα ην σθξάηε. Παξαθνινπζήζηε ην δηάινγν θαη
απ’ απηά ηα κηθξά ζχλλεθα.
πξνζπαζήζηε λα ζθηαγξαθήζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο καηεπηηθήο κεζφδνπ, φπσο ηνπιάρηζηνλ ηε
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Αθξηβψο.
ρξεζηκνπνηεί ν αιβηάηη. Δληνπίζηε πξνηεξήκαηα
θαη αδπλακίεο ηεο κεζφδνπ, έρνληαο ζην κπαιφ ζαο
ΑΛΒΗΑΣΗ: Γηα πεο κνπ ηψξα: πηζηεχεηο πξαγκαηηθά φηη ε ειήλε είλαη πην θσηεηλή ηε λχρηα απ’ φζν φηη ζηφρνο απηνχ πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί δελ είλαη
ηε κέξα ή είλαη θάπνην ηπραίν γεγνλφο απηφ πνπ ηελ θάλεη λα θαίλεηαη πην θσηεηλή;
πάληα λα πείζεη ηνλ άιιν γηα ηελ νξζφηεηα ησλ
απφςεψλ ηνπ. Μπνξεί θαη ν ίδηνο λα αλαδεηά έλα
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Πηζηεχσ πσο απφ κφλε ηεο ιάκπεη εμίζνπ ηε κέξα θαη ηε λχρηα, αιιά ην θσο ηεο αμηφπηζην ζπκπέξαζκα κέζα απφ ηε ζθέςε ηνπ
θαίλεηαη πην ηζρπξφ ηε λχρηα επεηδή ην βιέπνπκε ζην ζθνηεηλφ πεδίν ηνπ νπξαλνχ. Σε κέξα, φια απηά ζπλνκηιεηή ηνπ.
πνπ ηελ πεξηβάιινπλ είλαη πνιχ θσηεηλά, ην θσο ηεο δελ είλαη δπλαηφηεξν απ’ απηά, θη έηζη καο
θαίλεηαη λα ιάκπεη ιηγφηεξν.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Γηα πεο κνπ: έρεηο δεη πνηέ εθεί ςειά, κέζα ζηε λχρηα, ηε γήηλε ζθαίξα θσηηζκέλε απφ
ηνλ Ήιην;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Μνπ θαίλεηαη πσο απηή είλαη κηα εξψηεζε πνπ δελ γίλεηαη παξά κφλν γηα αζηείν, εθηφο
θη αλ απεπζχλεζαη ζε θάπνηνλ πνπ ηνλ ζεσξείο εληειψο αλφεην.
ΑΛΒΗΑΣΗ: ρη, θαζφινπ, ζεσξψ φηη είζαη πνιχ έμππλνο θαη ζε ξσηάσ ζνβαξά. ε παξαθαιψ
απάληεζέ κνπ θαη κεηά αλ θξίλεηο φηη ζνπ ιέσ αλνεζίεο, ηφηε δέρνκαη λα είκαη εγψ ν αλφεηνο. Απηφο
πνπ θάλεη ραδέο εξσηήζεηο είλαη πνιχ πην ραδφο απφ εθείλνλ πνπ ξσηηέηαη.
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ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Χξαία ινηπφλ! Αλ δελ κε παίξλεηο γηα ειαθξφκπαιν, θάλε ζαλ λα ζνπ είρα απαληήζεη
πσο θάπνηνο πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηε Γε, φπσο εκείο, δελ κπνξεί λα βιέπεη ηε λχρηα ην κέξνο ηεο Γεο
πνπ έρεη κέξα, δειαδή ην κέξνο πνπ ρηππάεη ν Ήιηνο.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Καηά ζπλέπεηα, δελ ζνπ έρεη πνηέ ζπκβεί λα δεηο ηε Γε θσηηζκέλε παξά κφλν φηαλ θάλεη
κέξα. Αιιά ηε ειήλε ηε βιέπεηο, αθφκα θαη ηελ πην καχξε λχρηα, λα ιάκπεη ζηνλ νπξαλφ. Απηφο
είλαη, ηκπιίθην, ν ιφγνο πνπ ζε θάλεη λα πηζηεχεηο φηη ε Γε δελ ιάκπεη φπσο ε ειήλε. Αλ απφ έλα
ζθνηεηλφ ηφπν φπσο είλαη ε δηθή καο λχρηα κπνξνχζεο λα δεηο ηε Γε θσηηζκέλε, ζα ηελ έβιεπεο λα
ιάκπεη πεξηζζφηεξν απφ ηε ειήλε. Έηζη, αλ ζέιεηο λα θάλεηο κηα βάζηκε ζχγθξηζε, πξέπεη λα θάλεηο
ηνλ παξαιιειηζκφ αλάκεζα ζην θσο ηεο Γεο θαη ζην θσο ηεο ειήλεο ηε κέξα, θη φρη ηε λχρηα, γηαηί
ηε Γε ηελ έρεηο δεη θσηηζκέλε κφλν ηε κέξα. Έηζη δελ είλαη;

ηε ζπδήηεζε κπαίλνπλ δηάθνξα θξίζηκα δεηήκαηα
πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο, φπσο
ηνπιάρηζηνλ ηελ παξνπζηάδεη ν αιβηάηη: «αλ ζέιεηο
λα θάλεηο κηα βάζηκε ζύγθξηζε, πξέπεη λα θάλεηο ηνλ
παξαιιειηζκό αλάκεζα ζην θσο ηεο Γεο θαη ζην θσο
ηεο ειήλεο ηε κέξα, θη όρη ηε λύρηα, γηαηί ηε Γε ηελ
έρεηο δεη θσηηζκέλε κόλν ηε κέξα». Με άιια ιφγηα,
αλ θάπνηνο ζέιεη λα θάλεη κηα ζχγθξηζε αλάκεζα ζε
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Έηζη πξέπεη λα είλαη.
απηά πνπ βιέπεη ζε δχν δηαθνξεηηθέο παξαηεξήζεηο,
ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ψζηε ε δηθή ηνπ ζέζε, σο
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πξηλ ιίγν παξαδέρηεθεο φηη ε ειήλε, φηαλ ηε βιέπεηο ηε κέξα αλάκεζα ζε κηθξά ιεπθά παξαηεξεηή, λα είλαη θαη ηηο δχν θνξέο ε ίδηα. Ζ
λέθε, ηνπο κνηάδεη πνιχ. Παξαδέρηεθεο, ινηπφλ, φηη απηά ηα κηθξά λέθε, πνπ είλαη σζηφζν θηηαγκέλα ζέζε, δειαδή απφ ηελ νπνία παξαηεξείο θάηη κπνξεί
απφ ζηνηρεηψδε πιηθά, κπνξνχλ λα δερηνχλ ην θσο φπσο ε ειήλε θη αθφκα πεξηζζφηεξν: ζπκάζαη λα λα αιιάδεη απηφ πνπ βιέπεηο! Αλ ν αιβηάηη έρεη
έρεηο δεη πνηέ κεγάια ζχλλεθα, πνιχ ιεπθά ζαλ ην ρηφλη; Αλ έλα απ’ απηά κέζα ζηελ πην βαζηά λχρηα δίθην (ν ηκπιίθην πάλησο ζπκθσλεί), ηφηε γηα λα
κπνξνχζε λα δηαηεξήζεη ην θσο ηνπ, κελ ακθηβάιιεηο θαζφινπ φηη ζα θψηηδε γχξσ ηνπ πεξηζζφηεξν είκαζηε ζίγνπξνη γηα ην πψο είλαη θάηη ην νπνίν
απφ εθαηφ ειήλεο. Αλ ινηπφλ ήκαζηε βέβαηνη πσο ε Γε, ζαλ έλα απ’ απηά ηα ζχλλεθα, θσηίδεηαη απφ βιέπνπκε ζα πξέπεη λα θάλνπκε θαη κηα ινγηθή
ηνλ Ήιην, δελ ζα ακθηβάιιακε θαζφινπ φηη ιάκπεη φζν θαη ε ειήλε. Καη ε θάζε ακθηβνιία καο επεμεξγαζία, γηα λα απαιιάμνπκε απηφ πνπ
εμαθαλίδεηαη φηαλ ηε λχρηα, πνπ δελ ππάξρεη Ήιηνο, βιέπνπκε απηά ηα ζχλλεθα λα κέλνπλ εμίζνπ βιέπνπκε απφ αιινηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαινχλ
ζθνηεηλά φπσο ε Γε. Ο θαζέλαο καο έρεη δεη δεθάδεο θνξέο απηά ηα ρακειά θαη καθξηλά ζχλλεθα θη ηξίηνη παξάγνληεο!
έρεη αλαξσηεζεί αλ είλαη ζχλλεθα ή βνπλά: θαλεξή έλδεημε φηη ηα βνπλά είλαη θσηεηλά ζαλ απηά ηα θεθηείηε ηα παξαπάλσ θαη επηρεηξήζηε λα πάξεηε
ζχλλεθα.
ζέζε πάλσ ζην δήηεκα: Δίλαη απαιιαγκέλε ε
εκπεηξία καο απφ ηε ζεσξία καο; Βιέπνπκε φηη
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ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Μα γηαηί λα ζπδεηάκε θη άιιν; Να ε ειήλε, εθεί ςειά, γεκάηε πεξηζζφηεξν απ’ ην
κηζφ. Να θη απηφο ν ςειφο ηνίρνο πάλσ ζηνλ νπνίν πέθηεη ν Ήιηνο. Οπηζζνρσξήζηε κέρξη λα βιέπεηε
ηε ειήλε δίπια ζηνλ ηνίρν θαη θνηηάμηε: πνην απ’ ηα δχν θαίλεηαη πην θσηεηλφ; Αλ θάηη είλαη
θσηεηλφηεξν, απηφ είλαη ν ηνίρνο, έηζη δελ είλαη. Ο Ήιηνο ρηππάεη ζ’ απηή ηελ επηθάλεηα· απφ θεη
αληαλαθιάηαη ζηνπο ηνίρνπο ηεο αίζνπζαο· κεηά θηάλεη ζην δσκάηην φπνπ ζηέιλεηαη κε κηα ηξίηε
αληαλάθιαζε. Οπσζδήπνηε, θαη είκαη βέβαηνο γη’ απηφ, ππάξρεη εθεί πεξηζζφηεξν θσο απ’ φζν αλ ην
θσο ηεο ειήλεο έθηαλε απεπζείαο.

βιέπνπλ θαη νη άιινη; Γψζηε θάπνην παξάδεηγκα γηα
λα ππνζηεξίμεηε ηελ άπνςή ζαο.

ΑΛΒΗΑΣΗ: Αλ απηέο νη εμεγήζεηο ζε ηθαλνπνηνχλ, ηκπιίθην, ζα θαηαιαβαίλεηο ηψξα φηη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ην ήμεξεο ήδε πσο ε Γε ιάκπεη φζν ε ειήλε: γηα λα βεβαησζείο γη’ απηφ ρξεηάζηεθε
λα ζπκεζείο κεξηθά πξάγκαηα πνπ ήμεξεο θαη δελ ρξεηάζηεθε λα ζνπ ηα κάζσ εγψ. Γελ ζνπ έκαζα εγψ

Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ην αλ ε Γε θσηίδεη φπσο θαη
ε ειήλε εμειίζζεηαη ζηε βάζε παξαηεξήζεσλ ηεο
ειήλεο απφ ηε Γε. Γηα λα ηελ παξαθνινπζήζεηε ζα
πξέπεη λα έρεηε αξθεηέο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο απφ
αλάινγεο παξαηεξήζεηο. Αιήζεηα, έρεηε;
Έρεηε παξαηεξήζεη θάπνηεο θνξέο ηε ειήλε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο; πλήζσο πξστλά ή
απνγεχκαηα; Πνχ ηε βιέπεηε ηα πξστλά θαη πνχ ηα
απνγεχκαηα;
Έρεηε παξαηεξήζεη ην δεπηεξεχνλ θσο ηεο ειήλεο;
Απηφ πνπ θαίλεηαη λα θσηίδεη ηελ ππφινηπε
επηθάλεηά ηεο φηαλ ην πξσηεχνλ θσο (απηφ πνπ
ζηέιλεη πάλσ ηεο ν Ήιηνο) ηε δείρλεη ζαλ
κηζνθέγγαξν;
Ξέξεηε ηη νλνκάδνπλ νη ζπλνκηιεηέο θέξαο/ θέξαηα
ηεο ειήλεο; Αλαηξέμηε ζηηο πεγέο ζαο λα βξείηε ηη
ζεκαίλεη απηή ε νλνκαζία (ζηηο αγγιφθσλεο πεγέο
αλαδεηήζηε: horns of the moon), κε πνηεο
πξαγκαηηθφηεηεο, κχζνπο θαη ζχκβνια είλαη

φηη ε ειήλε θαίλεηαη θσηεηλφηεξε ηε λχρηα παξά ηε κέξα, ην ήμεξεο ήδε κφλνο ζνπ. Ήμεξεο επίζεο
φηη έλα ζπλλεθάθη θαίλεηαη εμίζνπ θσηεηλφ φπσο ε ειήλε. Κη αθφκα ήμεξεο φηη ην θσο ηεο Γεο δελ
θαίλεηαη ηε λχρηα. Με ιίγα ιφγηα, ηα ήμεξεο φια θη αο κελ ήμεξεο φηη ηα μέξεηο. Δπνκέλσο ζα δερηείο
ρσξίο δπζθνιία φηη ε αληαλάθιαζε ηεο Γεο κπνξεί λα θσηίδεη ηε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο ειήλεο, θη φηη

ζπλδεδεκέλε.
Έρεηε παξαηεξήζεη έθιεηςε ηεο ειήλεο; Δίλαη
αξθεηά ζπρλφ θαηλφκελν (ζε ζχγθξηζε,
ηνπιάρηζηνλ, κε ηηο εθιείςεηο ηνπ Ήιηνπ),

ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Α, δελ ην πηζηεχσ, γηαηί ε ειήλε, ηδηαίηεξα ε παλζέιελνο, δίλεη κηα έληνλε
θσηεηλφηεηα.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Φαίλεηαη έληνλε εμαηηίαο ηεο ζθνηεηλφηεηαο φζσλ είλαη γχξσ ηεο θαη βξίζθνληαη ζηε
ζθηά, αιιά ζε απφιπην βαζκφ δελ είλαη, ε θσηεηλφηεηά ηεο κάιηζηα είλαη ιηγφηεξε απ’ απηή ηνπ
δεηιηλνχ, κηζή ψξα κεηά ην ειηνβαζίιεκα. Απηφ θαίλεηαη επεηδή πξέπεη λα πεξηκέλνπκε εθείλε ηε
ζηηγκή γηα λα δηαθξίλνπκε ζηε Γε ηε ζθηά ησλ ζσκάησλ πνπ θσηίδνληαη απφ ηε ειήλε. Απφ ηελ
άιιε, ε ηξίηε αληαλάθιαζε, κέζα ζην δσκάηην, δελ θσηίδεη πεξηζζφηεξν απφ ηελ πξψηε ηεο ειήλεο;
Γηα λα ην δνχκε, πάκε κέζα ζην δσκάηην λα δηαβάζνπκε έλα βηβιίν θαη ζα πξνζπαζήζνπκε μαλά λα ην
θάλνπκε ην βξάδπ κε ην θσο ηεο ειήλεο. Θα δνχκε πφηε είλαη επθνιφηεξν λα δηαβάζνπκε: δελ
ακθηβάιισ θαζφινπ πσο κε ην θσο ηεο ειήλεο ζα δηαβάδνπκε ιηγφηεξν θαιά.
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ην θσο ηεο είλαη εμίζνπ ηζρπξφ ζαλ απηφ ηεο ειήλεο κέζα ζην ζθνηάδη ηεο λχρηαο. Καη κάιηζηα είλαη
δπλαηφηεξν, γηαηί ε Γε είλαη ζαξάληα θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε ειήλε.

αλαθνηλψλεηαη αθφκε θαη απφ ηα σξνζθφπηα θαη
κπνξείηε, αλ ην πιεξνθνξεζείηε εγθαίξσο (γηα
παξάδεηγκα, ζηελ Διιάδα ζηηο 15 Ηνπλίνπ ηνπ 2011
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Πίζηεπα πξαγκαηηθά φηη απηφ ην δεπηεξεχνλ θσο ηεο ειήλεο ήηαλ δηθφ ηεο.
ζα είλαη νξαηή κηα ζρεδφλ νιηθή έθιεηςε ηεο
ειήλεο) θαη λα νξγαλψζεηε ηελ παξαηήξεζή ζαο
ΑΛΒΗΑΣΗ: Κη απηφ ην μέξεηο ήδε, αιιά δελ ηνπ έρεηο δψζεη πξνζνρή. Γηα πεο κνπ: ήμεξεο απφ κφλνο (κε θπάιηα ή κε έλα ηειεζθφπην ηνπ εκπνξίνπ είλαη
ζνπ φηη ε ειήλε θαίλεηαη πνιχ πην θσηεηλή ηε λχρηα απ’ φ,ηη ηε κέξα, επεηδή είλαη ζθνηεηλφ ην πεδίν έλα πνιχ ζεακαηηθφ θαηλφκελν).
πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Ήμεξεο ινηπφλ πσο γεληθά έλα θσηεηλφ ζψκα θαίλεηαη θσηεηλφηεξν φζν πην Έρεηε παξαηεξήζεη εθιείςεηο ηνπ Ήιηνπ; Δίλαη
ζθνχξν είλαη ην πεξηβάιινλ ηνπ.
ζρεηηθά πην ζπάληα θαηλφκελα ζε έλαλ ηφπν.
Δπφκελεο εθιείςεηο ηνπ Ήιηνπ, αλ δηάβαζα ζσζηά
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Σν ήμεξα.
ηνπο ράξηεο ηεο NASA, πεξηκέλνπκε λα
παξαηεξήζνπκε ζηελ Διιάδα ζηηο 21 Απξηιίνπ ηνπ
ΑΛΒΗΑΣΗ: ηαλ ε ειήλε έρεη ζρήκα κηζνθέγγαξνπ θαη ην δεπηεξεχνλ θσο ηεο θαίλεηαη πνιχ 2088 (νιηθή) θαη ηελ 1 Ηνπλίνπ ηνπ 2030 (κεξηθή). Ζ
δσεξφ, δελ είλαη πάληα θνληά ζηνλ Ήιην θη επνκέλσο ζην θσο ηνπ δεηιηλνχ;
ηειεπηαία νιηθή έθιεηςε ηνπ Ήιηνπ πνπ
παξαηεξήζεθε ζηελ Διιάδα (Καζηειφξηδν) έγηλε
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Ναη. Καη πνιιέο θνξέο επρήζεθα λα ζθνηεηληάζεη γηα λα δσ ην θσο ηεο πην θαζαξά, ζηηο 29 Μαξηίνπ ηνπ 2006. Μήπσο ηελ
αιιά ε ειήλε έδπε πξηλ ε λχρηα γίλεη απνιχησο ζθνηεηλή.
παξαθνινπζήζαηε;
Έρεηε παξαηεξήζεη πάλσ ζηε ειήλε ηνπο ίζθηνπο
ΑΛΒΗΑΣΗ: Σν μέξεηο ινηπφλ πνιχ θαιά φηη απηφ ην θσο θαίλεηαη πεξηζζφηεξν φηαλ ε λχρηα είλαη ησλ βνπλψλ ηεο; Ή, βιέπνληαο ηε ειήλε κε θπάιηα
βαζηά.
ή ηειεζθφπην, έρεηε πξνζπαζήζεη λα θαλαζηείηε ηη
πξνθαιεί απηέο ηηο ζθηέο πνπ θαίλνληαη;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Σν μέξσ. Καη ζα θαηλφηαλ αθφκα πεξηζζφηεξν αλ κπνξνχζακε λα αθαηξέζνπκε ην
κεγάιν θσο πνπ βγαίλεη απφ θάζε θέξαο πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζηνλ Ήιην, γηαηί ε παξνπζία ηνπ
επηζθηάδεη θαηά πνιχ ην άιιν θσο πνπ είλαη πην αδχλακν.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Μα δελ έρεηο δεη πνηέ κέζα ζηελ πην ζθνηεηλή λχρηα νιφθιεξν ην δίζθν ηεο ειήλεο, θη
φκσο ν Ήιηνο λα κελ ηνλ θσηίδεη;
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εκπεηξία απφ ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο (θνηηάηε
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γελ μέξσ αλ απηφ ζπκβαίλεη πνηέ, εθηφο απφ ηηο νιηθέο εθιείςεηο ηεο ειήλεο.
δειαδή ζπρλά ζηνλ νπξαλφ –θαη ηε κέξα θαη ηε
λχρηα– θαη πξνζέρεηε ηη ππάξρεη εθεί θαη πψο
ΑΛΒΗΑΣΗ: Σφηε ην δηθφ ηεο θσο ζα έπξεπε λα θαίλεηαη πνιχ δσεξφ, αθνχ βξίζθεηαη ζε έλα πνιχ αιιάδεη), νη ζπλνκηιεηέο επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη ζε
ζθνηεηλφ πεδίν θαη δελ ζθηάδεηαη απφ ηε θσηεηλφηεηα ησλ θσηεηλψλ θεξάησλ: εζχ πψο ην είδεο ην έλα άιιν επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ν αιβηάηη
θσο ηεο;
επηηίζεηαη ζην θηιφζνθν, ηα ιεγφκελα ηνπ νπνίνπ
ρξεζηκνπνηεί ν ηκπιίθην γηα λα εξκελεχζεη ηηο
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Μεξηθέο θνξέο ήηαλ ραιθφρξσκν ή ππφιεπθν. Άιιεο θνξέο ήηαλ ηφζν ζθνηεηλή, πνπ παξαηεξήζεηο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απ’ απηφλ ηνπ
δελ ηελ έβιεπα πηα θαζφινπ.
αιβηάηη.
Ο ηειεπηαίνο ηζρπξίδεηαη φηη ζηελ επηζηήκε, φηαλ
ΑΛΒΗΑΣΗ: Πψο κπνξεί απηφ ην θσο λα αλήθεη ζηελ ίδηα ηε ειήλε, αλ ηε βιέπεηο πνιχ θσηεηλή κηιάο θαη γξάθεηο, δελ επηηξέπεηαη λα αγλνείο φζα
κέζα ζηε ιεπθφηεηα ηνπ δεηιηλνχ, παξά ηε κεγάιε ιάκςε ησλ θνληηλψλ θεξάησλ θαη κεηά, φηαλ θάζε έρνπλ ήδε πεη ή γξάςεη φζνη δηαθσλνχλ ή θαη
θσο έρεη εμαθαληζηεί, λα κελ θαίλεηαη θαζφινπ νχηε ε ειήλε κέζα ζηε ζθνηεηλή λχρηα;
ζπκθσλνχλ καδί ζνπ. Αλ ην θάλεηο, ή είζαη
αδηάβαζηνο (ηα αγλνείο εηιηθξηλά) ή είζαη ςεχηεο
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Καηαιαβαίλσ πσο έρνπκε έλα ιφγν γηα λα πηζηέςνπκε φηη ην θσο ηεο έξρεηαη κε (πξνζπνηείζαη φηη ηα αγλνείο). Σίπνηα απ’ απηά δελ
ζπκκεηνρή ησλ άιισλ αζηεξηψλ, ηδηαίηεξα ηεο γεηηνληθήο ηεο Αθξνδίηεο.
επηηξέπεηαη ζηελ επηζηήκε. Αλ θάπνηνο ην θάλεη,
ηφηε είλαη χπνπηνο, είηε γηαηί επηρεηξεί λα
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αλνχζηνο ηζρπξηζκφο επίζεο. Αθξηβψο φηαλ ππάξρεη νιηθή έθιεηςε ζα έπξεπε ην παξνπζηάζεη ζαλ δηθά ηνπ επξήκαηα ηα επξήκαηα
δεπηεξεχνλ θσο λα θαίλεηαη εληνλφηεξν. Γηαηί δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζθηά ηεο Γεο θξχβεη ηε θάπνηνπ άιινπ θαη έηζη λα θεξδίζεη δφμα πνπ δελ
ειήλε απφ ηελ Αθξνδίηε ή απφ ηα άιια αζηέξηα. Αιιά, αλ ηφηε ε ειήλε δελ έρεη θαζφινπ θσο, ηνπ αλήθεη, είηε γηαηί επηρεηξεί λα παξαπιαλήζεη
απηφ γίλεηαη γηαηί ην γήηλν εκηζθαίξην πνπ είλαη εθείλε ηε ζηηγκή ζηξακκέλν πξνο ηε ειήλε είλαη ην αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη εηδηθνί θαη λα θεξδίζεη ηελ
εκηζθαίξην πνπ έρεη λχρηα, δειαδή απφιπηε απνπζία ηνπ ειηαθνχ θσηφο. Παξαηήξεζε πξνζεθηηθά εθηίκεζή ηνπο.
θαη ζα ζνπ ην απνθαιχςνπλ απηφ νη αηζζήζεηο ζνπ: φηαλ ε ειήλε έρεη ην ζρήκα ελφο ιεπηνχ Γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν αιβηάηη είλαη
κηζνθέγγαξνπ, θσηίδεη πνιχ ιίγν ηε Γε θαη ην θσο ηεο πνπ αληαλαθιάηαη πξνο ην κέξνο καο
απμάλεηαη φζν απμάλεηαη ην κέξνο πνπ θσηίδεηαη απφ ηνλ Ήιην. Δμάιινπ, φηαλ ε ειήλε έρεη ηε
κνξθή ελφο ιεπηνχ κηζνθέγγαξνπ θαη, έηζη φπσο είλαη ηνπνζεηεκέλε αλάκεζα ζηνλ Ήιην θαη ηε Γε
βιέπεη έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ηνπ θσηηζκέλνπ γήηλνπ εκηζθαίξηνπ, ηφηε θαίλεηαη πνιχ θσηεηλή.
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Μεηά, φηαλ απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ Ήιην κέρξη ηνλ ηεηξαγσληζκφ βιέπνπκε ην θσο ηεο λα ιηγνζηεχεη.
Πέξα απφ ηνλ ηεηξαγσληζκφ, ην θσο ηεο γίλεηαη πνιχ αδχλακν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε ειήλε βιέπεη
φιν θαη ιηγφηεξν ην θσηηζκέλν κέξνο ηεο Γεο. κσο αλ ην θσο ηεο ήηαλ δηθφ ηεο ή αλ πξνεξρφηαλ
απφ ηα αζηέξηα ζα έπξεπε λα ζπκβαίλεη ην αληίζεην: ηφηε ζα κπνξνχζακε λα ηε βιέπνπκε ηε λχρηα,
φηαλ ζα ήηαλ ηξηγπξηζκέλε απφ ζθνηάδηα.

ζνπ αξθνχλ, γηα φζα ιεο ή γξάθεηο, νη γλψκεο ησλ
αξραξίσλ· ηα φζα ιεο ή γξάθεηο πξέπεη λα θξίλνληαη
απφ ηνπο εηδηθνχο!
Αο εμεηάζνπκε ινηπφλ μαλά ην δήηεκα ησλ
επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ. Γηα φζα γξάθνληαη ζ’
απηά θαη έρνπλ μαλαεηπσζεί πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: ηακάηα, ζε παξαθαιψ. Θπκάκαη πσο δηάβαζα θάηη ηέηνην πξφζθαηα ζε έλα βηβιίν κε πξψηνο ζπγγξαθέαο ηνπο. ζα θαηλνχξγηα
ζπκπεξάζκαηα, γεκάην λεσηεξηζκνχο. Απηφ ην δεπηεξεχνλ θσο δελ πξνθαιείηαη απφ ηα αζηέξηα θαη γξάθνληαη πξέπεη λα θξίλνληαη απφ ηνπο εηδηθνχο.
δελ αλήθεη ζηελ ίδηα ηε ειήλε, αιιά νχηε θαη ηεο κεηαδίδεηαη απφ ηε Γε. Πξνέξρεηαη θη απηφ απφ ηε ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν, δειαδή, δελ ιεηηνπξγεί ε
ιάκςε ηνπ Ήιηνπ: θαζψο ε νπζία ηεο ζθαίξαο ηεο ειήλεο είλαη ιίγν δηάθαλε, απηή ε ιάκςε δεκνθξαηία;
δηεηζδχεη νινθιεξσηηθά ζην ζψκα ηεο ειήλεο, αιιά θσηίδεη πεξηζζφηεξν ηελ επηθάλεηα ηνπ Γελ είλαη δήηεκα πιεηνςεθίαο ην πνηα άπνςε ζα
εκηζθαηξίνπ πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζηηο αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ. Χζηφζν νιφθιεξν ην ζψκα ηεο ειήλεο ζεσξεζεί ζσζηή;
απνξξνθά απηφ ην θσο θαη δηαπνηίδεηαη απ’ απηφ, αλ ζέιεηο, ζαλ ζχλλεθν ή θξχζηαιινο, δηαπεξλάηαη Μφλν νη εηδηθνί κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ γηα ην
απ’ απηφ, θαη ε ιάκςε ηεο ειήλεο γίλεηαη έηζη νξαηή. Σν βηβιίν ην απνδεηθλχεη απηφ, αλ ζπκάκαη ζσζηφ ή ην ιάζνο;
θαιά, βαζηδφκελν ζηελ απζεληία, ηελ εκπεηξία θαη ηε ινγηθή. Παξαπέκπεη ζηνλ Κιενκήδε, ηνλ Καη αλ νη επηζηεκνληθέο απφςεηο επηδξνχλ πάλσ
Βηηέινλα ηνλ καθξφβην θαη έλαλ αθφκα ζχγρξνλν ζπγγξαθέα. Πξνζζέηεη πσο ε εκπεηξία καο ην ζηηο δσέο θαη ησλ κε εηδηθψλ;
δείρλεη πνιχ θσηεηλφ ηηο κέξεο θνληά ζηε ζχλνδν, κε άιια ιφγηα φηαλ έρεη ζρήκα κηζνθέγγαξνπ θαη Πψο δηαρεηξηδφκαζηε ηέηνηα δεηήκαηα ζε κηα
ιάκπεη θπξίσο ζηηο άθξεο. Γξάθεη επίζεο φηη θαηά ηηο εθιείςεηο ηνπ Ζιίνπ, φηαλ ε ειήλε βξίζθεηαη δεκνθξαηηθή θνηλσλία;
κπξνζηά ζηνλ ειηαθφ δίζθν, ηε βιέπνπκε εκηδηάθαλε, ηδηαίηεξα ζηηο άθξεο ηνπ θχθινπ ηεο. Αο
πεξάζνπκε ζηηο εμεγήζεηο πνπ δίλεη γη’ απηφ: ιέεη, κνπ θαίλεηαη, πσο αλ απηφ ην θσο δελ κπνξεί λα
έξρεηαη νχηε απφ ηε Γε νχηε απφ ηα αζηέξηα νχηε απφ ηελ ίδηα ηε ειήλε, ηφηε έξρεηαη αλαγθαζηηθά
απφ ηνλ Ήιην. Δμάιινπ απηή ε ππφζεζε αηηηνινγεί κε ζσζηφ ηξφπν θάζε ιεπηνκέξεηα απηψλ πνπ
ζπκβαίλνπλ. Αλ απηφ ην δεπηεξεχνλ θσο θαίλεηαη πην δσεξφ ζηα άθξα, ε αηηία είλαη φηη νη αθηίλεο ηνπ
Ήιηνπ έρνπλ λα δηαζρίζνπλ ιηγφηεξν φγθν: απφ ηηο γξακκέο πνπ δηαζρίδνπλ έλα θχθιν, ε κεγαιχηεξε
είλαη απηή πνπ πεξλάεη απφ ην θέληξν ηνπ· φζν γηα ηηο ππφινηπεο, φζν πην καθξηά απφ ην θέληξν
πεξλάλε ηφζν κηθξφηεξεο είλαη. Δίλαη ε ίδηα αξρή, ιέεη, πνπ εμεγεί φηη ην θσο απηφ κεηψλεηαη ιίγν.
Δίλαη, ηέινο, ε αηηία γηα ηελ νπνία ζηηο ειηαθέο εθιείςεηο βιέπνπκε έλα πην θσηεηλφ θχθιν θαηά
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κήθνο ηνπ εμσηεξηθνχ άθξνπ ηεο ειήλεο, ζην κέξνο πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζηνλ ειηαθφ δίζθν θαη
φρη ζην κέξνο πνπ βξίζθεηαη εθηφο δίζθνπ. Απηφ πξνέξρεηαη απφ ην φηη νη αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ
δηαζρίδνπλ θαηεπζείαλ κε θαηεχζπλζε ην κάηη καο ηα κέξε πνπ βξίζθνληαη κπξνζηά ζηνλ Ήιην ελψ
εθείλεο πνπ δηαζρίδνπλ ηα άιια κέξε πέθηνπλ πέξα απφ ην κάηη καο.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Αλ απηφο ν θηιφζνθνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ ππνζηήξημε απηή ηε γλψκε, δελ ζα κε
παξαμέλεπε ην πφζν ηνπ αξέζεη θαη ζα θαηαιάβαηλα γηαηί ζέιεη λα ηε ζεσξεί αιεζηλή. κσο θαζψο
έξρεηαη ζ’ απηφλ απφ άιινπο ζπγγξαθείο, είλαη αζπγρψξεην φηη δελ είδε πφζν ιαλζαζκέλε είλαη, πνιχ
πεξηζζφηεξν κάιηζηα πνπ πξέπεη λα έρεη αθνχζεη λα εθηίζεηαη ε αιεζηλή αηηία απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ
θαη πξέπεη λα έρεη βεβαησζεί κε ρίιηα πεηξάκαηα θαη απνδείμεηο φηη ην θαηλφκελν νθείιεηαη ζηελ
αληαλάθιαζε ηεο Γεο θαη ζε ηίπνηε άιιν. Κη αθνχ ηα γλψξηδε φια απηά, κπνξνχκε λα ακθηβάιινπκε
γηα ηε δηαχγεηά ηνπ θαζψο θαη γηα ηε δηαχγεηα φισλ εθείλσλ πνπ, ζαλ θη απηφλ, δηαηήξεζαλ ηε
δηαθσλία ηνπο. ζν γηα ηνπο παιαηφηεξνπο ζπγγξαθείο, πνπ αθνχ δελ είραλ αθνχζεη ηίπνηε γηα φια
απηά δελ κπνξνχζαλ θαη λα ηα ζπκεζνχλ, κπνξψ λα ηνπο ζπγρσξήζσ: αλ είραλ αθνχζεη λα κηινχλ γηα
φια απηά, ζίγνπξα ζα είραλ δερηεί απηή ηελ εμήγεζε ρσξίο θακία επηθχιαμε.
Γηα λα πσ ηελ αιήζεηα, δελ πηζηεχσ φηη βαζηά κέζα ηνπ απηφο ν κνληέξλνο ζπγγξαθέαο κπνξεί λα κελ
απνδέρεηαη ηελ αιήζεηα φπσο δελ κπνξεί λα θάλεη φηη ηελ επηλφεζε. Τπνςηάδνκαη φηη επηρεηξεί λα ηελ
θξχςεη ή λα ηελ ππνβαζκίζεη κηιψληαο ζηνπο απινχο αλζξψπνπο πνπ, φπσο μέξνπκε, είλαη πάξα
πνιινί ζε αξηζκφ. Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ πξνηηκνχλ ηα ρεηξνθξνηήκαηα ηνπ πιήζνπο απφ ηε
ζπλαίλεζε ησλ ιηγνζηψλ πνπ απέρνπλ απφ ηνλ φριν.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ: ηακάηα ιίγν, αιβηάηη. Έρσ ηελ εληχπσζε πσο δελ θηάλεηο ηε ζθέςε ζνπ σο ηα
άθξα. Δθείλνη πνπ απιψλνπλ ηα δίρηπα ηνπο γηα λα ςαξέςνπλ ηνλ φριν μέξνπλ επίζεο λα εκθαλίδνληαη
σο δεκηνπξγνί ησλ επηλνήζεσλ άιισλ, αξθεί λα κελ είλαη πνιχ αξραίεο θαη γλσζηέο ζε φινπο ή λα
κελ έρνπλ δηαηππσζεί δεκφζηα ζηα παλεπηζηήκηα θαη ζηηο πιαηείεο.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Α, εγψ είκαη αθφκα πην θαθφο απφ ζέλα. Ση κνπ ιεο γηα δεκφζηεο θαη γλσζηέο επηλνήζεηο;
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Δίηε νη γλψκεο θαη νη αλαθαιχςεηο είλαη θαηλνχξγηεο γηα ηνπο αλζξψπνπο είηε νη άλζξσπνη είλαη
θαηλνχξγηνη απέλαληί ηνπο είλαη ην ίδην πξάγκα. Αλ ζνπ αξθεί ε εθηίκεζε ησλ αξράξησλ ζηηο
επηζηήκεο –θαη ππάξρνπλ ηέηνηνη ζε θάζε γεληά– κπνξείο λα θηάζεηο κέρξη θαη λα εκθαληζηείο σο ν
επηλνεηήο ηεο αιθαβήηαο θη έηζη λα ηνπο θάλεηο λα ζε ζαπκάδνπλ. Αλ ζηε ζπλέρεηα αλαθαιχςνπλ ηελ
απάηε ζνπ, δελ ζα ζε λνηάδεη θαζφινπ, ζα βξεηο πνιινχο αληηθαηαζηάηεο γηα λα δηαηεξήζεηο ηνλ
αξηζκφ ησλ ππνζηεξηθηψλ ζνπ.
Αιιά αο δείμνπκε ζηνλ ηκπιίθην ηελ αδπλακία ησλ επηρεηξεκάησλ ηνπ ζχγρξνλνπ ζπγγξαθέα ηνπ:
βξίζθνπκε ζ’ απηά ιάζε θαη επηρεηξήκαηα κε θαηαιεθηηθά θαη απαξάδεθηα. Πξψηα απ’ φια είλαη
ιάζνο φηη ην δεπηεξεχνλ θσο είλαη πην έληνλν ζηηο άθξεο απ’ φζν ζην θέληξν θαη φηη ζρεκαηίδεη θάηη
ζαλ δαθηχιην ή θχθιν πην ιακπεξφ απφ ηελ ππφινηπε επηθάλεηα. Φπζηθά, φηαλ θνηηάδνπκε ηε ειήλε
ην δεηιηλφ, δηαθξίλνπκε εθ πξψηεο φςεσο έλαλ ηέηνην θχθιν, αιιά είλαη κηα νπηηθή πιάλε πνπ
γελληέηαη απφ ηηο δηαθνξέο ηεο δηαρσξηζηηθήο γξακκήο πάλσ ζηνλ ζειεληαθφ δίζθν φηαλ ινχδεηαη απ’
απηφ ην δεπηεξεχνλ θσο. Γηαηί, απφ ηελ πιεπξά πνπ είλαη ζηξακκέλε πξνο ηνλ Ήιην, ην φξηφ ηνπ,
ππάξρνπλ ηα πνιχ ιακπεξά θέξαηα ηεο ειήλεο. Απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, πεξηνξίδεηαη απφ ην
ζθνηεηλφ θφλην ηνπ δεηιηλνχ. ε ζρέζε κ’ απηφ ην ηειεπηαίν, ε ιεπθφηεηα ηνπ ζειεληαθνχ δίζθνπ καο
θαίλεηαη θσηεηλφηεξε, ελψ απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά κνηάδεη πην ζθνχξα εμαηηίαο ηεο κεγάιεο ιάκςεο
ηνπ θέξαηνο. Αλ ν ζχγρξνλνο ζπγγξαθέαο είρε θάλεη ην πείξακα λα παξεκβάιεη αλάκεζα ζην κάηη ηνπ
θαη ηελ πξσηαξρηθή ιάκςε ηε ζηέγε ελφο ζπηηηνχ, γηα παξάδεηγκα, ή νπνηνδήπνηε άιιν εκπφδην, γηα
λα κε βιέπεη πηα ηε ειήλε παξά κφλν εθηφο ησλ θεξάησλ, ζα είρε δεη έλα θσο παληνχ ίδην.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: κσο, αλ ζπκάκαη θαιά, είπε φηη είρε ρξεζηκνπνηήζεη έλα κέζνλ απηνχ ηνπ είδνπο γηα
λα θξχςεη ην θσηεηλφ κηζνθέγγαξν.
ΑΛΒΗΑΣΗ: Απηφ πνπ πίζηεπα φηη ήηαλ ακέιεηα γίλεηαη ςέκα. Καη κάιηζηα αγγίδεη ην ζξάζνο, αθνχ ν
θαζέλαο κπνξεί φζν ζπρλά ζέιεη λα θάλεη ην πείξακα.
Έπεηηα ακθηβάιισ θαηά πφζνλ ζε κηα έθιεηςε ηνπ Ήιηνπ ν δίζθνο ηεο ειήλεο θαίλεηαη θαζφινπ:
θαίλεηαη κφλν ε ζθηά ηεο. Ακθηβάιισ ηδηαίηεξα, θπξίσο φηαλ ε έθιεηςε δελ είλαη νιηθή, θαη
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αλαγθαζηηθά ηέηνηεο εθιείςεηο έρεη παξαηεξήζεη ν ζπγγξαθέαο ζνπ. Αιιά αο ππνζέζσ πσο είδε ην
δίζθν θσηεηλφ. Αληί λα αληηκάρεηαη ηε γλψκε καο ηελ επλνεί, γηαηί ηφηε ην ζχλνιν ηνπ γήηλνπ
εκηζθαίξηνπ πνπ θσηίδεηαη απφ ηνλ Ήιην βξίζθεηαη απέλαληη ζηε ειήλε· ην κέξνο πνπ ζθηάδεη ε
ζθηά ηεο ειήλεο είλαη πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε ην κέξνο πνπ κέλεη θσηηζκέλν.
Πξνζζέηεη φηη, ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε, ην κέξνο ηνπ άθξνπ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ζηνλ Ήιην
θαίλεηαη πνιχ θσηεηλφ, αιιά φρη θη εθείλν πνπ βξίζθεηαη εθηφο: απηφ πξνέξρεηαη θαηά ηε γλψκε ηνπ
απφ ην φηη βιέπνπκε θαηεπζείαλ ηηο ειηαθέο αθηίλεο δηακέζνπ ηνπ πξψηνπ κέξνπο θαη φρη δηακέζνπ
ηνπ άιινπ. Απηή ε ηζηνξία απνδεηθλχεη ηη παξακχζηα είλαη ηθαλφο λα θαηαζθεπάζεη απηφο πνπ ηελ
δηεγήζεθε. Αλ, γηα λα είλαη νξαηφ ην δεπηεξεχνλ θσο ηνπ, ν ζειεληαθφο δίζθνο είρε αλάγθε λα
πέθηνπλ θαηεπζείαλ ζηα κάηηα καο νη αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ, δελ θαηαιαβαίλεη ν θησρφο φηη δελ ζα ην
βιέπακε πνηέ απηφ ην δεπηεξεχνλ θσο παξά κφλν φηαλ ππήξρε έθιεηςε ηνπ Ήιηνπ; Καη αλ αξθνχζε
λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ ειηαθφ δίζθν έλα κέξνο ηεο ειήλεο θαηά ιηγφηεξν απφ κηζή κνίξα γηα λα
αιιάμνπλ θαηεχζπλζε νη αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ θαη λα κελ κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζην κάηη καο, ηη ζα
γηλφηαλ φηαλ ε ειήλε απνκαθξχλεηαη θαηά είθνζη ή ηξηάληα κνίξεο, δειαδή ζηελ πξψηε ηεο
εκθάληζε; Καη πψο νη αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ πνπ πξέπεη λα δηαζρίζνπλ ην ζψκα ηεο ειήλεο ζα έβξηζθαλ
ην δξφκν ηνπο κέρξη ην κάηη καο; ηγά-ζηγά, ν άλζξσπφο καο επηλνεί πξάγκαηα αλάινγα κε ην ζθνπφ
ηνπ, αληί λα πξνζαξκφδεη ζηγά-ζηγά ην ζθνπφ ηνπ ζηα πξάγκαηα φπσο πξαγκαηηθά είλαη. Θέιεη ε
ιάκςε ηνπ Ήιηνπ λα δηαπεξλάεη ηελ χιε ηεο ειήλεο; Κάλεη ηε ειήλε ελ κέξεη δηάθαλε, ζαλ
ζχλλεθν ή θξχζηαιιν γηα παξάδεηγκα. Αιιά δελ μέξσ ηη ζα απνθάζηδε γη’ απηή ηε δηαθάλεηα αλ νη
αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ είραλ λα δηαπεξάζνπλ έλα ζχλλεθν κε πάρνο κεγαιχηεξν απφ δχν ρηιηάδεο κίιηα.
Αο δερηνχκε φηη ζα απαληνχζε αλαηδψο φηη απηφ κπνξεί πνιχ θαιά λα ζπκβεί ζηα νπξάληα ζψκαηα
πνπ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθά απφ ηα δηθά καο ζηνηρεηψδε, αθάζαξηα θαη βξψκηθα ζψκαηα θαη αο ηνλ
πείζνπκε γηα ην ιάζνο ηνπ κε κέζα πνπ απνθιείνπλ θάζε απάληεζε θαη θάζε ππεθθπγή. Αλ
ππνζηεξίδεη φηη ε νπζία ηεο ειήλεο είλαη δηαθαλήο, ηφηε πξέπεη λα πεη φηη είλαη δηαθαλήο φηαλ νη
αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ έρνπλ λα δηαπεξάζνπλ φιν ην πάρνο ηεο, δειαδή πεξηζζφηεξα απφ δχν ρηιηάδεο
κίιηα, αιιά φηαλ ε αληίζεζε δελ μεπεξλάεη ην έλα κίιη ηφηε δελ θαηαθέξλνπλ λα ηε δηαπεξάζνπλ
πεξηζζφηεξν απ’ φζν ζα δηαπεξλνχζαλ ηα δηθά καο βνπλά.
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ΑΓΚΡΔΝΣΟ: Μνπ ζχκηζεο θάπνηνλ πνπ ήζειε λα κνπ πνπιήζεη κηα κπζηηθή κέζνδν πνπ ζα
επέηξεπε λα κηιάσ, ράξε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε απφ καγλεηηθέο βειφλεο, κε θάπνηνλ πνπ ζα
απείρε δχν-ηξεηο ρηιηάδεο κίιηα. Σνπ είπα πσο ζα ηελ αγφξαδα επραξίζησο αιιά πσο ήζεια πξψηα λα
ηελ δνθηκάζσ. Μνπ αξθνχζε λα είκαη εγψ ζε έλα δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ κνπ θη εθείλνο ζε έλα άιιν:
εθείλνο κνπ απάληεζε πσο ζε ηφζν κηθξή απφζηαζε δελ κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηε ιεηηνπξγία
ηεο κεζφδνπ. Σνλ έδησμα, ιέγνληάο ηνπ πσο δελ ζθφπεπα λα πάσ ζην Κάηξν ή ζηε Μνζρνβία γηα λα
θάλσ έλα ηέηνην πείξακα, αιιά πσο αλ ήζειε λα πάεη ν ίδηνο, εγψ ήκνπλ δηαηεζεηκέλνο λα παίμσ ηνλ
άιιν ξφιν, κέλνληαο ζηε Βελεηία.
Αο αθνχζνπκε φκσο ην ζπκπέξαζκα ηνπ ζπγγξαθέα: πψο κπνξεί λα δέρεηαη φηη ζε πάρνο δχν ρηιηάδσλ
κηιίσλ ε χιε ηεο ειήλεο είλαη πνιχ δηαπεξαηή απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο, ελψ ζε πάρνο ιηγφηεξν απφ
έλα κίιη είλαη πην αδηαθαλήο απφ έλα δηθφ καο βνπλφ;

Ο αγθξέλην νδεγεί ζηα άθξα ηελ θξηηηθή ηνπ
αιβηάηη πξνο φζνπο ηζρπξίδνληαη φηη δηαηππψλνπλ
επηζηεκνληθέο απφςεηο αιιά, εζειεκέλα ή φρη,
ηειηθά εμαπαηνχλ. Φέξλεη σο παξάδεηγκα κηα απάηε:
θάπνηνο πξνζπαζνχζε λα πνπιήζεη έλα ηέρλεκα ην
νπνίν κπνξνχζε λα απνθαηαζηήζεη ηελ επηθνηλσλία
απφ καθξηά. Απφ πνιχ καθξηά φκσο... φρη απφ
δσκάηην ζε δσκάηην.
Σν παξάδεηγκα απηφ παξαπέκπεη ζε δξαζηεξηφηεηεο
πνπ ηελ ίδηα επνρή ζπκπνξεχνληαλ κε ηηο
επηζηεκνληθέο. Ζ αζηξνινγία, ε πξαθηηθή ηαηξηθή, ε
καγεία, ε αιρεκεία, ε δεκφζηα παξνπζίαζε
ΑΛΒΗΑΣΗ: Απηφ ην καξηπξνχλ ηα ίδηα ηα βνπλά ηεο ειήλεο: φηαλ ν Ήιηνο ρηππάεη κηα πιαγηά ηνπο, αλαθαιχςεσλ ζπκβάδηδαλ κε φ,ηη επηζηεκνληθφ
απηά πξνβάιινπλ απφ ηελ άιιε πιεπξά ζθηέο πνιχ ζθνχξεο, θαζαξέο θαη ζαθέζηεξα δηαγξακκέλεο γελληφηαλ. Αλαηξέμηε ζηηο πεγέο ζαο, βξείηε κεξηθά
απ’ απηέο ησλ δηθψλ καο βνπλψλ. Αλ ήηαλ δηάθαλα, δελ ζα είρακε πνηέ παξαηεξήζεη ηξαρχηεηεο ζηελ πεξηζηαηηθά/ παξαδείγκαηα θαη ζθεθηείηε αλ ε
επηθάλεηα ηεο ειήλεο, νχηε ζα είρακε δεη απηέο ηηο κνλαρηθέο θσηεηλέο θνξπθέο πέξα απφ ην φξην ζπλχπαξμε απηή βνήζεζε ή εκπφδηζε ηελ επηζηήκε
πνπ ρσξίδεη ην ζθνηεηλφ κέξνο απφ ην θσηηζκέλν. Κη απηφ ην φξην αθφκα δελ ζα ην βιέπακε ηφζν λα εμειηρζεί.
μεθάζαξα αλ ην θσο ηνπ Ήιηνπ δηείζδπε πξαγκαηηθά ζηελ χιε ηεο ειήλεο. Αλ δερφκαζηε απηά πνπ
ιέεη ν ζπγγξαθέαο καο, ζα έπξεπε κάιινλ ην πέξαζκα θαη ην φξην αλάκεζα ζηελ πιεπξά ηελ
εθηεζεηκέλε ζηνλ Ήιην θαη ζηε κε εθηεζεηκέλε πιεπξά λα καο θαίλνληαλ ζαλ έλα ζπγθερπκέλν κείγκα Καζψο ν αιβηάηη μεηπιίγεη ηα εκπεηξηθά
θσηφο θαη ζθφηνπο· κηα χιε πνπ αθήλεη ηηο ειηαθέο αθηίλεο λα πεξάζνπλ ζε έλα πάρνο δχν ρηιηάδσλ επηρεηξήκαηά ηνπ ππέξ ηεο άπνςεο φηη ε Γε
κηιίσλ πξέπεη λα είλαη ηφζν δηαθαλήο ψζηε ειάρηζηα λα ηηο εκπνδίδεη ζην έλα εθαηνζηφ απηνχ ηνπ αληαλαθιά ην θσο ηνπ Ήιηνπ θαη έηζη θσηίδεη ηε
πάρνπο ή θαη ιηγφηεξν. κσο ππάξρεη έλα μεθάζαξν φξην πνπ ρσξίδεη ηα θσηηζκέλα απφ ηα ζθηεξά
κέξε, ηφζν επδηάθξηηα φζν ην άζπξν θαη ην καχξν, θαη ηδηαίηεξα φηαλ πεξλάεη απφ ην κέξνο ηεο
ειήλεο πνπ είλαη απφ ηε θχζε ηνπ πην θσηεηλφ θαη αλψκαιν. Αληίζεηα, ζην ζεκείν φπνπ θφβεη ηηο
παιηέο θειίδεο, –κε άιια ιφγηα ηηο πεδηάδεο– πνπ έρνπλ ηελ θιίζε ηεο ζθαίξαο θαη επνκέλσο δέρνληαη
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πνιχ ινμά ηηο αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ, ην φξην δελ είλαη ηφζν έληνλα ραξαγκέλν, επεηδή ν θσηηζκφο είλαη
πην γιπθφο.
Γειψλεη επίζεο φηη ην δεπηεξεχνλ θσο δελ κεηψλεηαη νχηε εμαζζελεί κε ην γέκηζκα ηεο ειήλεο, αιιά
θξαηάεη δηαξθψο ηελ ίδηα έληαζε. Απηφ είλαη απνιχησο ςεπδέο. Σν βιέπνπκε ιίγν ζηνλ ηεηξαγσληζκφ
ηεο ειήλεο, ελψ ζα έπξεπε αληίζεηα λα ην βιέπνπκε πην δσεξά, γηαηί ηφηε βιέπνπκε ηε ειήλε
καθξηά απφ ην δεηιηλφ, κέζα ζηελ πην βαζηά λχρηα.
Απ’ φια απηά ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αληαλάθιαζε ηεο Γεο ζηε ειήλε είλαη πνιχ ηζρπξή. Δπηπιένλ,
κπνξνχκε λα ζπλάγνπκε κηα αθφκα πνιχ φκνξθε νκνηφηεηα ηεο νπνίαο ηε ζεκαζία ζα αλαγλσξίζεηε:
αλ είλαη αιήζεηα πσο νη πιαλήηεο επελεξγνχλ πάλσ ζηε Γε κε ηελ θίλεζε θαη ην θσο, ε Γε
αλακθίβνια δελ έρεη ιηγφηεξε δχλακε λα επελεξγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζηνπο πιαλήηεο κε ην θσο θαη
ίζσο θαη κε ηελ θίλεζε. Αιιά αθφκα θαη αλ δελ θηλείηαη, ζα κπνξνχζε λα δηαηεξήζεη ηελ ίδηα
επελέξγεηα: πξάγκαηη, ην είδακε, ε επελέξγεηα ηνπ θσηφο ηεο, δειαδή ηνπ θσηφο ηνπ Ήιηνπ πνπ
αληαλαθιάηαη, είλαη αθξηβψο ε ίδηα. Ζ θίλεζε παξάγεη κφλν παξαιιαγέο ζηελ φςε: ζα ήηαλ νη ίδηεο
είηε ε Γε θνπληφηαλ θαη ν Ήιηνο έκελε αθίλεηνο είηε ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε.

ηε ειήλε φπσο ε ειήλε θσηίδεη ηε Γε. Γελ κπνξεί
αλάκεζα ζηε Γε θαη ζηε ειήλε λα ππάξρεη ε
θνηλόηεηα γηα ηελ νπνία ζέιεηο λα κε πείζεηο θη όηη
πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ηε Γε ζηελ νκάδα ησλ
αζηέξσλ, όπσο ιέγεηαη...
Ο αιβηάηη αληηδξά ηζρπξηδφκελνο φηη νη βαζηά
ξηδσκέλεο απφςεηο ζε θάλνπλ λα κελ κπνξείο λα
ζθεθηείο ινγηθά. Απηέο νη απφςεηο κπνξνχλ λα
πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο αηηίεο. Γηα παξάδεηγκα,
κηα θαζεκεξηλή, βαζηά ξηδσκέλε, δηθή καο άπνςε
είλαη φηη ν Ήιηνο γπξίδεη γχξσ απφ ηε Γε. Λέκε: ν
Ήιηνο αλαηέιεη, κεζνπξαλεί, δύεη... Ζ θξάζε ν Ήιηνο
αλαηέιεη έρεη ππνθείκελν ην νπζηαζηηθφ Ήιηνο θαη ν
ξεκαηηθφο ηχπνο αλαηέιεη ππνλνεί δξάζε ηνπ
ππνθεηκέλνπ.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Καλέλαο θηιφζνθνο δελ έρεη ππνζηεξίμεη φηη ηα θαηψηεξα ζψκαηα επελεξγνχλ ζηα Αθνχ ε αλαηνιή ηνπ Ήιηνπ νθείιεηαη ζηελ
νπξάληα ζψκαηα, θαη ν Αξηζηνηέιεο ιέεη ζαθψο ην αληίζεην.
πεξηζηξνθή ηεο Γεο θαη φρη ζηελ θίλεζε ηνπ Ήιηνπ,
ζα κπνξνχζαηε λα θαηαζθεπάζεηε κηα θξάζε ζηα
ΑΛΒΗΑΣΗ: Μπνξνχκε λα ζπγρσξήζνπκε ηνλ Αξηζηνηέιε θαη φινπο εθείλνπο πνπ δελ ήμεξαλ φηη ε ειιεληθά πνπ λα απνδίδεη ην ίδην λφεκα κε ηε
Γε θαη ε ειήλε θσηίδνπλ ε κηα ηελ άιιε. Αιιά ζα έπξεπε λα ηνπο θαηαδηθάζνπκε αλ ηνπο είρακε θξάζε ν Ήιηνο αλαηέιεη θαη ηαπηφρξνλα λα απνδίδεη
κάζεη πσο ε Γε θσηίδεη ηε ειήλε: πψο κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα καο δεηνχλ λα παξαδερηνχκε θαη λα ηελ αλαηνιή ζε θίλεζε/ δξάζε ηεο Γεο θαη φρη ηνπ
πηζηέςνπκε φηη ε ειήλε επηδξά ζηε Γε κε ην θσο ηεο θαη λα κελ δερφκαζηε φηη θαη ε Γε επηδξά ζηε Ήιηνπ;
ειήλε;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ: Γηα λα ζνπ πσ ηελ αιήζεηα, αξλνχκαη έληνλα λα δερηψ πσο αλάκεζα ζηε Γε θαη ζηε Δπηρεηξψληαο νη ζπλνκηιεηέο λα θαηαιήμνπλ ζηα
ειήλε ππάξρεη ε θνηλφηεηα γηα ηελ νπνία ζέιεηο λα κε πείζεηο θη φηη πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε ηε Γε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην εξψηεκα ην ζρεηηθφ κε
ζηελ νκάδα ησλ αζηέξσλ, φπσο ιέγεηαη. Γηα λα κελ κηιήζσ γηα ηίπνηε άιιν, ε κεγάιε απφζηαζε ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο Γεο θαη ειήλεο,
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αλάκεζα ζηε Γε θαη ηα νπξάληα ζψκαηα κνπ θαίλεηαη φηη ππνδεηθλχεη αλαγθαζηηθά κηα πνιχ κεγάιε επαλέξρνληαη έκκεζα (δηαρεηξηδφκελνη ην δήηεκα
αλνκνηφηεηα.
ηεο ζηεξεφηεηαο ηεο ειήλεο) ζε φζα έρνπλ ήδε
ζπδεηήζεη, ζρεηηθά κε ην πνηεο επηθάλεηεο
ΑΛΒΗΑΣΗ: Βιέπεηο, ηκπιίθην, κέρξη πνχ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ κηα πξνζθφιιεζε θαη κηα βαζηά αληαλαθινχλ εληνλφηεξα ην ειηαθφ θσο. Δδψ, ν
ξηδσκέλε άπνςε. Δίλαη ηφζν ηζρπξέο ψζηε θαηαιήγεηο λα βξίζθεηο επλντθά γηα ηελ άπνςή ζνπ απηά αιβηάηη πξνηείλεη έλα αθφκε πείξακα.
πνπ πξνηείλεηο ζε αληίζεζε κ’ απηήλ. Αλ ε απφζηαζε κπνξεί λα ζε πείζεη φηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά Αλ δελ είραηε θαζξέθηεο θαη δελ δνθηκάζαηε ηα
σο πξνο ηε θχζε, απηφ ζεκαίλεη αληίζεηα πσο ε πξνζέγγηζε θαη ε ζπλάθεηα πξέπεη λα ζεκαίλνπλ ηελ πεηξάκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο,
νκνηφηεηα. Αιιά ζε πνηα άιιε νπξάληα ζθαίξα είλαη πην θνληά ε ειήλε απ’ φζν ζηε Γε; δνθηκάζηε απηφ. Έλα βξεγκέλν θνκκάηη ηνπ
Αλαγλψξηζε ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ζνπ παξαδνρέο (θαη παξέα κε άιινπο θηινζφθνπο) κηα δαπέδνπ δείρλεη πξάγκαηη πην ζθνηεηλφ απφ ην
πνιχ κεγάιε ζπγγέλεηα αλάκεζα ζηε Γε θαη ζηε ειήλε. Αο ζπλερίζνπκε, φκσο. Έζεζεο δπζθνιίεο ππφινηπν δάπεδν;
ελάληηα ζηελ νκνηφηεηα αλάκεζα ζ’ απηά ηα δχν ζψκαηα: ππάξρνπλ θαη εδψ εξσηήκαηα πξνο
εμέηαζε;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Παξακέλεη ην εξψηεκά κνπ ζρεηηθά κε ηε ζηεξεφηεηα ηεο ειήλεο. Δγψ ζπκπεξαίλσ
φηη είλαη ζηέξεα, επεηδή είλαη πνιχ ιακπεξή θαη ιεία, θαη εζχ επεηδή έρεη φξε. Έλα άιιν πξφβιεκα
πεγάδεη απφ ηελ πεπνίζεζή κνπ φηη ε νκαιή επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο πξέπεη λα αληαλαθιά ην θσο
εληνλφηεξα απ’ φζν ε μεξά πνπ είλαη αδξή θαη αδηαθαλήο.
ΑΛΒΗΑΣΗ. ην πξψην εξψηεκα ζνπ ιέσ φηη ζπκβαίλεη ην ίδην φπσο κε ηα κέξε ηεο Γεο, πνπ εμαηηίαο
ηνπ βάξνπο ηνπο ηείλνπλ λα πιεζηάδνπλ φζν κπνξνχλ πξνο ην θέληξν ηεο, κεξηθά φκσο παξακέλνπλ
πνιχ καθξηά απφ ηα ππφινηπα –ηα βνπλά πην καθξηά απφ ηηο πεδηάδεο, γηα παξάδεηγκα– θη απηφ επεηδή
είλαη ζπκπαγή θαη ζθιεξά, γηαηί αλ ήηαλ απφ πγξφ πιηθφ ζα επηπεδνπνηνχληαλ. Με ηνλ ίδην ηξφπν,
φηαλ βιέπεηο κέξε ηεο ειήλεο λα παξακέλνπλ ςειφηεξα απφ ηε ζθαηξηθφηεηα ησλ κεξψλ πνπ
βξίζθνληαη πην θάησ απ’ απηά, απηφ ζνπ δείρλεη φηη είλαη ζθιεξά, γηαηί είλαη εχινγν φηη ε χιε ηεο
ειήλεο δηακνξθψλεηαη ζε ζθαηξηθφ ζρήκα εμαηηίαο κηαο νκφθσλεο ζχγθιηζεο/ ζπλσκνζίαο
(concorde conspirazione) φισλ ησλ κεξψλ ηεο πξνο ην θέληξν.
ζνλ αθνξά ζην άιιν εξψηεκα, κνπ θαίλεηαη φηη έρνληαο δεη απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζε θαζξέθηεο
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κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πνιχ θαιά φηη ε αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο πνπ έξρεηαη απφ ηε ζάιαζζα ζα
είλαη κηθξφηεξε απ’ απηήλ πνπ έξρεηαη απφ ηελ μεξά. Δλλνψ εδψ, ηε γεληθή αληαλάθιαζε, γηαηί
ζρεηηθά κε ηελ επηκέξνπο αληαλάθιαζε απφ κηα γαιήληα ζάιαζζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν, δελ έρσ
ακθηβνιία φηη νπνηνζδήπνηε βξηζθφηαλ ζηνλ ηφπν απηφ ζα έβιεπε απφ ην λεξφ κηα πνιχ ηζρπξή
αληαλάθιαζε. Αιιά απφ φινπο ηνπο άιινπο ηφπνπο, ε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ ζα έκνηαδε πην
ζθνπξφρξσκε απφ φζν ε μεξά. Καη γηα λα δείμσ ην γεγνλφο απηφ ζηηο αηζζήζεηο ζνπ, πάκε ζ’ εθείλε
ηελ αίζνπζα θαη ρχζε ιίγν λεξφ ζην πάησκα. Πεο κνπ ηψξα, ην κνπζθεκέλν απηφ πιαθάθη δελ
θαίλεηαη πην ζθνχξν απφ ηα ζηεγλά; Καη βέβαηα λαη, θαίλεηαη πην ζθνχξν φηαλ ην θνηηάδεηο απ’ φια ηα
ζεκεία εθηφο απφ έλα –ζπγθεθξηκέλα απφ θεη πνπ ρηππάεη ε αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο απφ εθείλν ην
παξάζπξν. Σψξα νπηζζνρψξεζε ιίγν.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Απφ ’δσ βιέπσ ην πγξφ κέξνο θσηεηλφηεξν απφ ην ππφινηπν πάησκα, θαη
αληηιακβάλνκαη φηη απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε αληαλάθιαζε ηνπ θσηφο απφ εθείλν ην παξάζπξν έξρεηαη
θαηεπζείαλ πάλσ κνπ.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Απηφ πνπ έθαλε ην πγξφ ήηαλ λα γεκίζεη ηνπο κηθξνχο πφξνπο ζην ηνχβιν θαη λα θάλεη
ηελ επηθάλεηα έλα ηέιεην επίπεδν, απ’ φπνπ νη αθηίλεο αληαλαθιψληαη φιεο πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε.
Σν ππφινηπν πάησκα είλαη ζηεγλφ θαη θξαηάεη ηελ ηξαρχηεηά ηνπ· έρεη δειαδή αλαξίζκεηεο επηθιηλείο
επηθάλεηεο ζηα κηθξνζθνπηθά ηνπ κφξηα, απφ ηα νπνία ην θσο αληαλαθιάηαη ζε θάζε θαηεχζπλζε,
αιιά ε αληαλάθιαζε είλαη πνιχ πην αδχλακε απ’ φζν αλ ήηαλ ελσκέλεο φιεο νη αθηίλεο καδί.
Δπνκέλσο, ε εκθάληζε απηνχ ηνπ κέξνπο δηαθέξεη ειάρηζηα ή θαη θαζφινπ αλ ηελ παξαηεξείο απφ
δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο, δειαδή κνηάδεη ίδηα απφ παληνχ –θαη πνιχ ιηγφηεξν θσηεηλή απφ εθείλε κηαο
ζπγθεθξηκέλεο αληαλάθιαζεο απφ ην πγξφ κέξνο.
πκπεξαίλσ επνκέλσο φηη αθξηβψο φπσο ε επηθάλεηα ηνπ σθεαλνχ αλ ηελ θνηηάμεη θαλείο απφ ην
θεγγάξη ζα θαίλεηαη επίπεδε (εθηφο απφ ηα λεζηά θαη ηνπο βξάρνπο), έηζη ζα θαίλεηαη θαη ιηγφηεξν
θσηεηλή απ’ φζν ε επηθάλεηα ηεο μεξάο, πνπ είλαη αλψκαιε θαη νξεηλή. Καη αλ δελ ήζεια λα θαλψ
επεξκέλνο, φπσο ιέλε, ζα ζνπ έιεγα φηη έρσ παξαηεξήζεη πσο ην δεπηεξνγελέο θσο ηεο ειήλεο (ην
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νπνίν φπσο ζνπ είπα είλαη αληαλάθιαζε απφ ηε γήηλε ζθαίξα) είλαη αηζζεηά θσηεηλφηεξν δχν ή ηξεηο
κέξεο πξηλ ηε ζπδπγία παξά κεηά. Γειαδή, φηαλ βιέπνπκε ηε ειήλε πξηλ ηελ απγή ζηελ αλαηνιή
είλαη θσηεηλφηεξε απ’ φζν φηαλ ηε βιέπνπκε ην δεηιηλφ, κεηά ην ειηνβαζίιεκα, ζηε δχζε. Ο ιφγνο γη’
απηή ηε δηαθνξά είλαη φηη ην γήηλν εκηζθαίξην πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ζηε ειήλε φηαλ είλαη ζηελ
αλαηνιή έρεη ιηγφηεξεο ζάιαζζεο θαη πεξηζζφηεξε μεξά, αθνχ πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηελ Αζία.
Αιιά φηαλ ε ειήλε είλαη ζηε δχζε, βξίζθεηαη απέλαληη ζε κεγάιεο ζάιαζζεο –νιφθιεξν ηνλ
Αηιαληηθφ σο ηελ Ακεξηθή: κ’ απηφ ην επηρείξεκα, γίλεηαη εχινγν φηη ε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ δείρλεη
ιηγφηεξν ιακπεξή απφ ηελ επηθάλεηα ηεο μεξάο.
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. [Δπνκέλσο, θαηά ηε γλψκε ζνπ, ε Γε ζα έρεη κηα εκθάληζε φκνηα κ’ απηήλ πνπ
βιέπνπκε εκείο ζηε ειήλε, θαη ζα έρεη δχν κεγάια κέξε.] Αιιά πηζηεχεηο φηη απηέο νη κεγάιεο
θειίδεο πνπ βιέπνπκε ζηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο είλαη ζάιαζζεο θαη ην θσηεηλφηεξν ππφινηπν μεξά
ή θάηη ηέηνην;

Με βάζε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ αιβηάηη ν
ηκπιίθην θαηαζθεπάδεη αλαινγηθά έλα εξψηεκα:
πηζηεύεηο όηη απηέο νη κεγάιεο θειίδεο πνπ βιέπνπκε
ζηελ επηθάλεηα ηεο ειήλεο είλαη ζάιαζζεο θαη ην
θσηεηλόηεξν ππόινηπν μεξά ή θάηη ηέηνην; Σα φζα
ΑΛΒΗΑΣΗ. Απηφ πνπ κε ξσηάο ηψξα είλαη ε πξψηε απφ ηηο δηαθνξέο πνπ λνκίδσ φηη ππάξρνπλ αθνινπζνχλ ππνδεηθλχνπλ ην πφζν πξνζεθηηθά
αλάκεζα ζηε ειήλε θαη ηε Γε, ηηο νπνίεο θαιφ είλαη λα δηαηξέμνπκε γξήγνξα, γηαηί λνκίδσ φηη πξέπεη λα ρεηξίδεηαη θάπνηνο ηελ αλαινγηθή ζθέςε.
ζηαζήθακε πάξα πνιχ ζηε ειήλε. Λέσ, ινηπφλ, φηη αλ ππήξρε ζηε θχζε κφλν έλαο ηξφπνο γηα λα Ο ηκπιίθην πξαγκαηνπνηεί ηελ εμήο αλαινγηθή
θσηίδνληαη νη επηθάλεηεο απφ ηνλ Ήιην έηζη ψζηε ε κία λα θαίλεηαη πην θσηεηλή απφ ηελ άιιε, θη αλ ν ζθέςε: αλ ηζρπξίδεηαη θάπνηνο φηη νη ζάιαζζεο ηεο
ηξφπνο απηφο ήηαλ φηη ε κία ήηαλ απφ μεξά θαη ε άιιε απφ λεξφ, ηφηε ζα έπξεπε λα δερηνχκε φηη ε Γεο ζα θαίλνληαη απφ ηε ειήλε πην ζθνχξεο απφ
επηθάλεηα ηεο ειήλεο είλαη θαηά έλα κέξνο μεξά θαη θαηά άιιν πδάηηλε. Αιιά επεηδή ππάξρνπλ φζν νη ζηεξηέο, ηφηε ηα ζθνηεηλά κέξε ηεο ειήλεο
πεξηζζφηεξνη γλσζηνί ζε καο ηξφπνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξάγνπλ ην ίδην απνηέιεζκα, θαη ίζσο πνπ βιέπνπκε απφ ηε Γε είλαη ζάιαζζεο θαη ηα
θαη άιινη πνπ δελ ηνπο μέξνπκε, δελ ζα ηνικήζσ λα βεβαηψζσ φηη ηζρχεη ν έλαο θη φρη ν άιινο ζηε θσηεηλά ζηεξηέο;
ειήλε.
Ο αιβηάηη αληηιακβάλεηαη θαη αλαδεηθλχεη ην
Έρνπκε ήδε δεη φηη έλαο ιεπθαζκέλνο αζεκέληνο δίζθνο αιιάδεη απφ ιεπθφο ζε ζθνπξφρξσκνο κε ην
άγγηγκα ηνπ ζηηιβσηή· ην πδάηηλν κέξνο ηεο Γεο θαίλεηαη πην ζθνχξν απφ ην ζηεγλφ· ζηηο ξάρεο ησλ
βνπλψλ νη δαζσκέλεο πεξηνρέο θαίλνληαη πνιχ πην ζθνηεηλέο απφ ηηο γπκλέο θαη ρέξζεο πεξηνρέο
επεηδή ηα θπηά απιψλνπλ γχξσ ηνπο πνιιή ζθηά ελψ ηα μέθσηα θσηίδνληαη απφ ηνλ Ήιην. Απηή ε
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«νιηζζεξφ» έδαθνο ηέηνησλ ζπιινγηζκψλ.
Πξνρσξά πξνζεθηηθά ζηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θαη
εηζάγεη ηελ ακθηβνιία ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ
παξαηεξήζεψλ ηνπ. Μπνξεί απηφ, αιιά κπνξεί θαη
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αλάκημε ησλ ζθηψλ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή ψζηε ζην αλάγιπθν βεινχδν (κπξνθάξ) ην ρξψκα ηνπ
θνκκέλνπ κεηαμηνχ λα κνηάδεη πνιχ πην ζθνχξν απ’ ην ρξψκα ηνπ άθνπνπ, εμαηηίαο ησλ ζθηψλ πνπ
κνηξάδνληαη αλάκεζα ζην έλα λήκα θαη ην άιιν. Καη ην ιείν βεινχδν είλαη επνκέλσο πνιχ πην ζθνχξν
απφ ηνλ ηαθηά πνπ γίλεηαη απφ ην ίδην κεηάμη. Έηζη, αλ ζηε ειήλε ππάξρνπλ πξάγκαηα φκνηα κε
ππθλά δάζε, ε φςε ηνπο ζα είλαη πηζαλφηαηα παξφκνηα κε ηηο θειίδεο πνπ βιέπνπκε. Μηα ίδηα
δηαθνξά ζα δεκηνπξγνχληαλ αλ ππήξραλ ζάιαζζεο. Καη ηέινο, δελ ππάξρεη ηίπνηε πνπ λα απνθιείεη
φηη απηέο νη θειίδεο είλαη φλησο πην ζθνπξφρξσκεο απφ ηηο άιιεο, ζαλ ην ρηφλη πνπ θάλεη ηα βνπλά λα
θαίλνληαη θσηεηλφηεξα.
Απηφ πνπ θαίλεηαη θαζαξά ζηε ειήλε είλαη φηη ηα ζθνηεηλφηεξα κέξε είλαη φια πεδηάδεο, κε ιίγνπο
βξάρνπο θαη πιαγηέο ζ’ απηέο, αλ ππάξρνπλ θαζφινπ. Σν θσηεηλφηεξν ππφινηπν είλαη φιν γεκάην απφ
βξάρνπο, βνπλά, ζηξνγγπιέο ξάρεο (θνξπθνγξακκέο) θαη άιια ζρήκαηα, θαη ηδηαίηεξα ππάξρνπλ
κεγάινη ζρεκαηηζκνί βνπλψλ γχξσ απφ ηηο θειίδεο. Δίκαζηε βέβαηνη φηη νη θειίδεο είλαη επίπεδεο
επηθάλεηεο, γηαηί παξαηεξνχκε φηη ην φξην πνπ ρσξίδεη ηα θσηεηλά απφ ηα ζθνπξφρξσκα κέξε
δεκηνπξγεί κηα νκαιή ηνκή δηαζρίδνληαο ηηο θειίδεο, ελψ ζηα θσηεηλά κέξε θαίλεηαη παληνχ
ζπαζκέλν θαη δαληεισηφ. Αιιά δελ μέξσ αλ απηή ε θαλνληθφηεηα ηεο επηθάλεηαο αξθεί απφ κφλε ηεο
γηα λα πξνθαιέζεη ηε θαηλνκεληθή ζθνηεηλφηεηα θαη λνκίδσ πσο φρη.
Πέξα απ’ απηφ, ζεσξψ φηη ε ειήλε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε Γε. Αλ θαη θαληάδνκαη φηη νη
πεξηνρέο ηεο δελ είλαη αδξαλείο θαη λεθξέο, θαη πάιη δελ επηβεβαηψλσ φηη ππάξρεη εθεί δσή θαη θίλεζε,
θαη πνιχ ιηγφηεξν φηη γελληνχληαη εθεί θπηά, δψα ή άιια πξάγκαηα φκνηα κε ηα δηθά καο. Αθφκα θη αλ
γελληφληνπζαλ ζα ήηαλ πνιχ δηαθνξεηηθά, θαη πνιχ πέξα απφ θάζε θαληαζία καο. Κιίλσ λα ην
πηζηεχσ απηφ, επεηδή αξρηθά πηζηεχσ πσο ην πιηθφ ηεο ζθαίξαο ηεο ειήλεο δελ είλαη μεξά θαη λεξφ,
θη απηφ απφ κφλν ηνπ είλαη αξθεηφ γηα λα εκπνδίζεη γελλήζεηο θαη κεηαβνιέο φκνηεο κε ηηο δηθέο καο.
Αιιά αθφκα θη αλ ππνζέζνπκε φηη ππάξρεη μεξά θαη λεξφ ζηε ειήλε, θπηά θαη δψα φκνηα κε ηα δηθά

ην άιιν... Γελ επηβεβαηψλσ φηη... Κιίλσ λα ην
πηζηεχσ απηφ... αο θαίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά
ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξάζκαηα, γηα λα ζεσξνχληαη
θαη επηζηεκνληθά;

Με απηφ πάλησο ηνλ ηξφπν ν αιβηάηη «θηηάρλεη»
ζηγά-ζηγά κηα εηθφλα γηα ην πψο κπνξεί λα είλαη ηα
πξάγκαηα πάλσ ζηε ειήλε· ππάξρνπλ βνπλά,
θάκπνη θαη ζάιαζζεο; Βξέρεη, θάλεη δέζηε ή θξχν;
Τπάξρνπλ δσληαλνί νξγαληζκνί, θπηά ή δψα;
ήκεξα έρνπκε κηα πνιχ πην επεμεξγαζκέλε
«εηθφλα» γηα ηα δεηήκαηα απηά.
Αλαηξέμηε ζηηο πεγέο ζαο θαη δνθηκάζηε λα
απαληήζεηε ζην εξψηεκα: πνχ έπεθηε έμσ ν
αιβηάηη θαη πνχ επηβεβαηψζεθε;
Αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ε «εηθφλα» ηνπ αιβηάηη γηα
ηε ειήλε θφζηηζε, πέξα απ’ ηνλ θφπν ηνπ, φζν έλα
ηειεζθφπην ηεο επνρήο, άμηδαλ νη λεφηεξεο
πιεξνθνξίεο καο ηνπο θφπνπο θαη ηα έμνδα ησλ
δηαζηεκηθψλ ηαμηδηψλ πνπ ηηο ζπλέιεμαλ; Ή ηα

καο δελ ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ εθεί, γηα δχν ζεκαληηθνχο ιφγνπο.
δηαζηεκηθά ηαμίδηα έγηλαλ γηα άιινπο ιφγνπο; Ή ηα
Ο πξψηνο είλαη φηη γηα ηελ χπαξμε ησλ δηαθνξεηηθψλ καο εηδψλ είλαη αλαγθαίεο νη δηάθνξεο φςεηο ηνπ έμνδα γηα ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα
Ήιηνπ ηφζν ψζηε ρσξίο απηέο λα κελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ. Ζ ζπκπεξηθνξά, φκσο, ηνπ Ήιηνπ πξνο καο απαζρνινχλ...
ηε Γε είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή απ’ απηήλ πνπ επηδεηθλχεη ζηε ειήλε. ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Γεο,
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ν θαζεκεξηλφο θσηηζκφο παξάγεη ηε κέξα θαη ηε λχρηα θάζε εηθνζηηέζζεξηο ψξεο, αιιά ην θαηλφκελν
απηφ ζηε ειήλε δηαξθεί έλα κήλα. Ζ εηήζηα βχζηζε θαη αλάδπζε, κέζσ ηεο νπνίαο ν Ήιηνο πξνθαιεί
ηηο δηάθνξεο επνρέο θαη ηηο αληζφηεηεο κέξαο θαη λχρηαο, ζηε ειήλε ηειεηψλεη ζε έλα κήλα. Καη ελψ
γηα καο ν Ήιηνο αλπςψλεηαη θαη βνπιηάδεη ηφζν πνιχ ψζηε αλάκεζα ζην κέγηζην θαη ζην ειάρηζην
χςνο ηνπ ππάξρνπλ 47 κνίξεο δηαθνξάο (δειαδή φζε ε απφζηαζε αλάκεζα ζηνπο ηξνπηθνχο), γηα ηε
ειήλε ε δηαθνξά δελ μεπεξλάεη ηηο δέθα κνίξεο ή θαη ιίγν ιηγφηεξν, φζν δειαδή ε απφζηαζε
αλάκεζα ζηα κέγηζηα πιάηε ηεο ηξνρηάο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ εθιεηπηηθή.
θέςνπ ηψξα πνηα ζα ήηαλ ε επίδξαζε ηνπ Ήιηνπ ζηε δηαθεθαπκέλε δψλε αλ επί δεθαπέληε εκέξεο
ρσξίο παχζε ηε ρηππνχζε δηαξθψο κε ηηο αθηίλεο ηνπ. Δίλαη απηνλφεην φηη φια ηα θπηά θαη ηα
ρνξηάξηα θαη ηα δψα ζα θαηαζηξέθνληαλ. Δπνκέλσο, αλ ππήξραλ δηάθνξα είδε εθεί, ζα ήηαλ θπηά θαη
δψα πνιχ δηαθνξεηηθά απ’ απηά πνπ ππάξρνπλ ηψξα.
Γεχηεξνλ, είκαη βέβαηνο φηη δελ ππάξρνπλ βξνρέο ζηε ειήλε, επεηδή αλ ζπγθεληξψλνληαλ ζχλλεθα
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο, φπσο ζπγθεληξψλνληαη γχξσ απφ ηε Γε, ζα έθξπβαλ κεξηθά απ’ απηά πνπ
βιέπνπκε κε ην ηειεζθφπην. Με ιίγα ιφγηα, ε ζθελή ζα άιιαδε θαηά θάπνηνλ ηξφπν, θη απηφ είλαη
θάηη πνπ δελ έρσ δεη πνηέ ζηε δηάξθεηα ησλ καθξψλ θαη επίκνλσλ παξαηεξήζεψλ κνπ, ελψ έρσ πάληα
αλαθαιχςεη κηα πνιχ μεθάζαξε θαη νκνηφκνξθε λελεκία.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ. ’ απηφ πξέπεη λα απαληήζεη θαλείο φηη κπνξεί είηε λα ππάξρεη ππθλή δξνζηά είηε λα
βξέρεη ζηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο· δειαδή φηαλ δελ ηελ θσηίδεη ν Ήιηνο.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Αλ απφ άιια θαηλφκελα είρακε θάπνηα έλδεημε φηη ππάξρνπλ είδε παξφκνηα κε ηα δηθά Κιείλνληαο ηελ πεξί ειήλεο ζπδήηεζε ν αιβηάηη
καο εθεί, θαη φηη κφλν νη βξνρέο έιεηπαλ, ζα κπνξνχζακε λα ζθεθηνχκε ηη ζα ήηαλ απηφ πνπ αλνίγεη έλα επφκελν εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ εξψηεκα,
αληηθαζηζηά ηηο βξνρέο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Αίγππην κε ηηο πιεκκχξεο ηνπ Νείινπ. Αιιά επεηδή δελ ην νπνίν θαη «ζπξψρλεη» κέζα ζε έλα ζενινγηθφ
έρνπκε βξεη θαλέλα γεγνλφο πνπ λα κνηάδεη κε ηα δηθά καο, απφ ηα πνιιά πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα λα
παξάγνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα, δελ ππάξρεη ιφγνο λα ζθνηηζηνχκε γηα λα εηζάγνπκε έλα κφλν, θαη
αθφκα θη απηφ φρη ράξε ζε βέβαηεο παξαηεξήζεηο καο, αιιά εμαηηίαο κηαο απιήο πηζαλφηεηαο. Πέξα
απ’ απηφ, αλ κε ξσηνχζεο ηη κνπ είπαλ νη βαζηθέο κνπ γλψζεηο θαη ε θπζηθή ινγηθή κνπ γηα ην αλ
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πιαίζην. Μπνξεί ε επηζηήκε λα έρεη απαληήζεηο γηα
φια; αλ κε ξσηνύζεο ... γηα ην αλ παξάγνληαη εθεί
πξάγκαηα παξόκνηα ή δηαθνξεηηθά από ηα δηθά καο,
ζα απαληνύζα πάληα «Πνιύ δηαθνξεηηθά θαη πνπ δελ
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παξάγνληαη εθεί πξάγκαηα παξφκνηα ή δηαθνξεηηθά απφ ηα δηθά καο, ζα απαληνχζα πάληα «Πνιχ κπνξνύκε λα ηα θαληαζηνύκε θαζόινπ», γηαηί απηό
δηαθνξεηηθά θαη πνπ δελ κπνξνχκε λα ηα θαληαζηνχκε θαζφινπ», γηαηί απηφ κνπ θαίλεηαη πσο κνπ θαίλεηαη πσο ηαηξηάδεη κε ηνλ πινύην ηεο θύζεο
ηαηξηάδεη κε ηνλ πινχην ηεο θχζεο θαη ηελ παληνδπλακία ηνπ Γεκηνπξγνχ θαη Ρπζκηζηή.
θαη ηελ παληνδπλακία ηνπ Δεκηνπξγνύ θαη Ρπζκηζηή.
ηε λέα απηή πξφθιεζε ν αγθξέλην έρεη κηα
ΑΓΚΡΔΝΣΟ. Μνπ θαίλεηαη πάληα ηξνκεξή απεξηζθεςία απφ κεξηθνχο φηαλ ζέινπλ λα θάλνπλ ηηο θαηαξρήλ μεθάζαξε ζέζε: Απηή ε κάηαηε έπαξζε όηη
αλζξψπηλεο ηθαλφηεηεο κέηξν απηψλ πνπ κπνξεί λα θάλεη ε θχζε. Αληίζεηα, δελ ππάξρεη νχηε έλα θαηαιαβαίλεη θαλείο ηα πάληα δελ έρεη άιιε βάζε
πξάγκα ζηε θχζε, αθφκα θαη ην παξακηθξφ, πνπ λα κπνξεί λα ην θαηαλνήζεη πιήξσο αθφκα θη ν πην πέξα από ην όηη δελ θαηαιαβαίλεη ηίπνηε.
ζνθφο ζεσξεηηθφο. Απηή ε κάηαηε έπαξζε φηη θαηαιαβαίλεη θαλείο ηα πάληα δελ έρεη άιιε βάζε πέξα πκθσλείηε, δηαθσλείηε θαη θπξίσο γηαηί;
απφ ην φηη δελ θαηαιαβαίλεη ηίπνηε. Γηαηί νπνηνζδήπνηε έρεη βηψζεη έζησ θαη γηα κία θνξά ηελ ηέιεηα
θαηαλφεζε ελφο θαη κφλν πξάγκαηνο θαη έρεη ζη’ αιήζεηα δνθηκάζεη πψο πξαγκαηψλεηαη ε γλψζε, ζα
αλαγλψξηδε φηη απφ ην άπεηξν ησλ άιισλ αιεζεηψλ δελ θαηαιαβαίλεη ηίπνηε.
Ο αιβηάηη, πάλησο, ζπλκθσλεί θαη αθνινπζψληαο
ηελ πξαθηηθή ηνπ ηκπιίθην (πνπ κε θάζε επθαηξία
ΑΛΒΗΑΣΗ. Σν επηρείξεκά ζνπ είλαη απφιπηα πεηζηηθφ. Σν επηβεβαηψλνπλ ηα παξαδείγκαηα εθείλσλ επηθαιείηαη ηνλ Αξηζηνηέιε), επηρεηξεκαηνινγεί γηα
πνπ φλησο θαηαιαβαίλνπλ ή έρνπλ θαηαιάβεη θάπνην πξάγκα. ζν πεξηζζφηεξα έκαζαλ απηνί νη ηελ πεξίπησζε επηθαινχκελνο ην πεξίθεκν «ελ νίδα
άλζξσπνη, ηφζν πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδνπλ θαη ειεχζεξα νκνινγνχλ ηελ πεξηνξηζκέλε ηνπο γλψζε. όηη νπδέλ νίδα» ηνπ σθξάηε, ηνπ θαηά ηνλ ρξεζκφ
Καη ν ζνθφηεξνο απφ ηνπο Έιιελεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ρξεζκνχ, είπε αλνηρηά πσο αλαγλψξηδε φηη ζνθφηεξνπ ησλ αξραίσλ.
δελ γλψξηδε ηίπνηε.
Ο ηκπιίθην αληηιακβάλεηαη φηη ε ξήζε ηνπ
σθξάηε καδί κε ην ρξεζκφ θηηάρλνπλ κηα κνξθή
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Πξέπεη λα πνχκε ηφηε φηη είηε ν ρξεζκφο είηε ν σθξάηεο ν ίδηνο ςεχδνληαλ, ν πξψηνο ζσξείηε θαη κε βάζε απηφ πξνθαιεί ην αιβηάηη.
ραξαθηεξίδνληάο ηνλ ζνθφηεξν απ’ φινπο θαη ν δεχηεξνο δειψλνληαο πσο δελ γλσξίδεη ηίπνηα.
Παξαθνινπζήζηε πψο ιχλεη ην πξφβιεκα απηφ ν
αιβηάηη. Αθνινπζήζηε ηελ ηαθηηθή ηνπ θαη
ΑΛΒΗΑΣΗ. Κακηά απ’ ηηο ελαιιαθηηθέο ζνπ δελ είλαη ζσζηή, γηαηί θαη νη δχν δειψζεηο κπνξνχλ λα πξνζπαζήζηε λα ιχζεηε ην πξφβιεκα ηνπ ζσξείηε
είλαη αιεζηλέο. Ο ρξεζκφο θξίλεη ηνλ σθξάηε ζνθφηεξν απ’ φινπο ηνπο αλζξψπνπο ησλ νπνίσλ ε κε ηνλ θξεηηθφ, πνπ ζπλαληήζακε ζε πξνεγνχκελν
ζνθία είλαη πεξηνξηζκέλε· ν σθξάηεο αλαγλσξίδεη φηη ε δηθή ηνπ γλψζε δελ είλαη ηίπνηε ζε ζχγθξηζε θνκκάηη ηεο ζπδήηεζεο (ηνλ θξεηηθφ πνπ έιεγε φηη
κε ηελ απφιπηε ζνθία, πνπ είλαη απεξηφξηζηε. Καη αθνχ ην πνιχ είλαη επίζεο κέξνο ηνπ απείξνπ φπσο όινη νη θξεηηθνί είλαη ςεύηεο).
ην ιίγν ή φπσο ην ηίπνηα (γηαηί γηα λα θηάζνπκε ζε έλαλ άπεηξν αξηζκφ δελ έρεη θακηά ζεκαζία αλ
πξνζζέηνπκε ρηιηάδεο, δεθάδεο ή κεδεληθά), ν σθξάηεο θαιά έθαλε θη αλαγλψξηζε ηελ πεξηνξηζκέλε

123

Δπηκέιεηα θαη δηδαθηηθφο ζρνιηαζκφο: Βαζίιεο Σζειθέο

Μεηάθξαζε: Θενδψξα Νηφθα θαη Μαξγαξηηα Κνπιεηηαλνχ

ηνπ γλψζε ζαλ έλα ηίπνηα ηνπ απείξνπ πνπ δελ είρε. Αιιά αθνχ βξίζθεηαη θάπνηα γλψζε αλάκεζα
ζηνπο αλζξψπνπο, θη απηή δελ είλαη εμίζνπ θαηαλεκεκέλε ζε φινπο, ν σθξάηεο είρε έλα κεγαιχηεξν
κεξίδην απφ ηνπο άιινπο θη έηζη επαιήζεπε ηελ απάληεζε ηνπ ρξεζκνχ.
ΑΓΚΡΔΝΣΟ. Ννκίδσ φηη ην θαηαιαβαίλσ πνιχ θαιά απηφ ην ζεκείν. Οη άλζξσπνη, ηκπιίθην, έρνπλ
φινη ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνχλ, αιιά απηή ε δπλαηφηεηα δελ είλαη εμίζνπ κνηξαζκέλε ζε φινπο· θαη
δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε δχλακε ελφο απηνθξάηνξα είλαη κεγαιχηεξε απ’ απηήλ ελφο απινχ
αλζξψπνπ, αιιά θαη νη δχν είλαη κεδεληθά ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζεία παληνδπλακία. Αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο ππάξρνπλ κεξηθνί πνπ θαηαιαβαίλνπλ ηε γεσξγία θαιχηεξα απφ άιινπο. Αιιά ηη ζρέζε
έρεη ην λα μέξεηο πψο λα θπηέςεηο έλα θιήκα ζ’ έλα ακπέιη κε ην λα μέξεηο πψο ζα ην θάλεηο λα
ξηδψζεη, λα παίξλεη ηξνθή απφ ηε Γε, λα δηαιέγεη απ’ απηήλ έλα κέξνο θαηάιιειν γηα λα θηηάρλεη ηα
θχιια ηνπ, άιιν γηα λα θηηάρλεη ηηο θιεκαηζίδεο, άιιν ηα θνηζάληα, άιιν ηα ζηαθχιηα, άιιν ηηο
θινχδεο ησλ ζηαθπιηψλ, φια απηά πνπ είλαη ην έξγν ηεο πάλζνθεο Φχζεο; Απηφ είλαη έλα
κεκνλσκέλν παξάδεηγκα ησλ ακέηξεησλ έξγσλ ηεο Φχζεο θαη αξθεί γηα λα ηεο αλαγλσξίζνπκε κηα
άπεηξε ζνθία. Δπνκέλσο κπνξεί θαλείο λα ζπκπεξάλεη φηη ε ζεία ζνθία είλαη απείξσο άπεηξε.

Ζ ζπδήηεζε πεξλάεη κέζα απφ ζπγθξίζεηο γηα φζα
έρεη θαηαζθεπάζεη ε θχζε ή ν Θεφο θαη εθείλα πνπ
έρεη ή κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη ν άλζξσπνο.
Ο ηκπιίθην αξπάδεη ηελ επθαηξία γηα λα
πξνθαιέζεη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ: Αλάκεζα ζηα
κεγαιύηεξα, αλ όρη ην κεγαιύηεξν εγθώκηό ζαο γηα
ηνλ άλζξσπν, πνπ είλαη έξγν ηεο θύζεο, είλαη ν
έπαηλόο ζαο επεηδή κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη. Αλ δελ
θαηαιαβαίλεη ζρεδφλ ηίπνηα (δεο ην «ελ νίδα όηη
νπδέλ νίδα» ηνπ σθξάηε πνπ ν αιβηάηη κε ην
αγθξέλην ππνζηήξημαλ θαη ελίζρπζαλ) ηφηε πξνο ηη
ην εγθψκην;
ΑΛΒΗΑΣΗ. Καη λα έλα άιιν παξάδεηγκα. Γελ ιέκε φηη ε ηέρλε λα βιέπεη ζ’ έλα θνκκάηη κάξκαξν Πάξηε ζέζε πάλσ ζην δήηεκα, πξηλ δηαβάζεηε ηελ
έλα φκνξθν άγαικα χςσζε ην πλεχκα ηνπ Μηθειάληδειν πνιχ-πνιχ πάλσ απφ ην ζπλεζηζκέλν απάληεζε ηνπ αιβηάηη.
πλεχκα ησλ άιισλ αλζξψπσλ; Κη φκσο απηφ ην έξγν δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ αληηγξαθή κηαο
κφλν ζηάζεο θαη παξαζηήκαηνο ησλ εμσηεξηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ κειψλ ελφο αθίλεηνπ αλζξψπνπ.
Ση είλαη ηφηε ε ηέρλε απηή ζε ζχγθξηζε κε έλαλ άλζξσπν θηηαγκέλν απφ ηε θχζε, έλαλ άλζξσπν πνπ
απνηειείηαη απφ ηφζν πνιιά κέιε, εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά, ηφζν πνιινχο κχεο, ηέλνληεο, λεχξα,
θφθαια, πνπ εμππεξεηνχλ ηφζν πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο; Καη ηη λα πνχκε γηα ηηο αηζζήζεηο,
ηελ πλεπκαηηθή δχλακε θαη ηέινο γηα ηελ θαηαλφεζε; Γελ κπνξνχκε δηθαίσο λα πνχκε φηη ε
θαηαζθεπή ελφο αγάικαηνο ππνιείπεηαη απείξσο απφ ηε δεκηνπξγία ελφο δσληαλνχ αλζξψπνπ, αθφκα
θη απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ ηαπεηλφηεξνπ ζθνπιεθηνχ;
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ΑΓΚΡΔΝΣΟ. Καη πνηα δηαθνξά ζαξξείο πσο ππήξρε αλάκεζα ζην πεξηζηέξη ηνπ Αξρχηα θαη έλα
θπζηθφ πεξηζηέξη;
ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Ή κνπ ιείπεη εληειψο ε ηθαλφηεηα λα θαηαιαβαίλσ ή ππάξρεη κηα έθδειε αληίθαζε ζ’
απηφ ζαο ην επηρείξεκα. Αλάκεζα ζηα κεγαιχηεξα, αλ φρη ην κεγαιχηεξν εγθψκηφ ζαο γηα ηνλ
άλζξσπν, πνπ είλαη έξγν ηεο θχζεο, είλαη ν έπαηλφο ζαο επεηδή κπνξεί λα θαηαιαβαίλεη. Λίγν πξηλ
ζπκθσλήζαηε φηη ν σθξάηεο δελ θαηαιάβαηλε ηίπνηα. Σφηε πξέπεη λα παξαδερηείηε φηη νχηε ε ίδηα ε
θχζε δελ θαηάιαβε πψο κπνξνχζε λα θάλεη έλα πλεχκα πνπ ζα κπνξνχζε λα θαηαιαβαίλεη.
ΑΛΒΗΑΣΗ. Θέηεηο ην δήηεκα κε κεγάιε νμχηεηα θαη γηα λα απαληήζσ ζηελ έλζηαζή ζνπ πξέπεη λα
πξνζθχγσ ζε κηα θηινζνθηθή δηάθξηζε θαη λα πσ φηη ε αλζξψπηλε θαηαλφεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί κε
δχν ηξφπνπο, εληαηηθά ή εθηαηηθά. Δθηαηηθά, δειαδή ζε ζρέζε κε ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ πξαγκάησλ
πξνο θαηαλφεζε πνπ είλαη άπεηξα, ε αλζξψπηλε θαηαλφεζε είλαη ζαλ ην ηίπνηα, αθφκα θη αλ
θαηαιαβαίλεη ρίιηεο πξνηάζεηο. Γηαηί ην ρίιηα ζε ζχγθξηζε κε ην άπεηξν είλαη κεδέλ. Αιιά αλ
ζεσξήζνπκε ηελ αλζξψπηλε θαηαλφεζε εληαηηθά, ζην κέηξν πνπ ν φξνο απηφο δειψλεη ηέιεηα
θαηαλφεζε θάπνηαο πξφηαζεο, ιέσ φηη ην αλζξψπηλν πλεχκα φλησο θαηαλνεί κεξηθέο πξνηάζεηο
ηέιεηα, θη έηζη σο πξνο απηέο έρεη ηελ ίδηα απφιπηε βεβαηφηεηα φπσο ε ίδηα ε θχζε. Σέηνηνπ είδνπο
είλαη κφλν νη καζεκαηηθέο επηζηήκεο, δειαδή ε γεσκεηξία θαη ε αξηζκεηηθή, ζηηο νπνίεο ε ζεία λφεζε
φλησο θαηέρεη απείξσο πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο, αθνχ ηα γλσξίδεη φια. Αιιά ζε φ,ηη αθνξά απηέο ηηο
ιίγεο πνπ θαηαλνεί ην αλζξψπηλν πλεχκα, πηζηεχσ φηη ε γλψζε ηνπ είλαη ίζε κε ηε Θεία γλψζε ζε
αληηθεηκεληθή βεβαηφηεηα, γηαηί ζ’ απηέο θαηαθέξλεη λα θαηαλνήζεη ηελ αλαγθαηφηεηα, πέξα απφ ηελ
νπνία δελ κπνξεί λα ππάξμεη κεγαιχηεξε ζηγνπξηά.

Ο αιβηάηη, γηα λα αληηκεησπίζεη ην πξνθιεηηθφ
απηφ εξψηεκα ρξεζηκνπνηεί ηε δηάθξηζε: εληαηηθό–
εθηαηηθό. ηαλ ραξαθηεξίδνπκε σο εληαηηθφ έλα
ραξαθηεξηζηηθφ, κηα ηδηφηεηα, έλα κέγεζνο θιπ,
ελλννχκε φηη απηφ ραξαθηεξίδεη, αθνξά,
αλαθέξεηαη θιπ, ζε έλαλ «ηφπν», ζε κηα
πεξηνξηζκέλε ζέζε ηνπ θφζκνπ καο. Αληίζεηα, ηα
εθηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ζε
πνιιαπιφηεηεο ηνπ θφζκνπ. Έλα παξάδεηγκα απφ ηε
θπζηθή πνπ καζαίλνπκε ζην ζρνιείν ιέεη φηη ε
ζεξκνθξαζία (ραξαθηεξίδεη έλα ζεκείν ελφο
ζψκαηνο ηνπ θφζκνπ καο) είλαη εληαηηθφ κέγεζνο,
ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ζεξκφηεηα (κεηξά ηελ
πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθηλείηαη απφ ζψκα

ΗΜΠΛΗΚΗΟ. Απηά ηα ιφγηα κνπ θαίλνληαη πνιχ απζάδε θαη παξάηνικα.

ζε ζψκα), πνπ είλαη εθηαηηθφ.
Δίλαη εληαηηθά ή εθηαηηθά ηα κεγέζε: κάδα,
ππθλφηεηα, πίεζε;

ΑΛΒΗΑΣΗ. Δίλαη πνιχ ζπλεζηζκέλα ιφγηα θαη απέρνπλ πνιχ απφ ην ζξάζνο θαη ηελ απζάδεηα. Γελ
κεηψλνπλ νχηε θαηά ην ειάρηζην ην κεγαιείν ηεο ζείαο ζνθίαο, φπσο φηαλ ιέκε φηη ν Θεφο δελ κπνξεί
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λα με-θάλεη φ,ηη έρεη γίλεη δελ κεηψλεη θαζφινπ ηελ παληνδπλακία Σνπ. Αιιά ξσηάσ, ηκπιίθην,
κήπσο ε θαρππνςία ζνπ πξνέξρεηαη απφ ην φηη θαηάιαβεο ηα ιφγηα κνπ δηθνξνχκελα. Έηζη, γηα λα
εμεγεζψ θαιχηεξα, ιέσ φηη σο πξνο ηελ αιήζεηα ηεο γλψζεο πνπ δίλεηαη κε καζεκαηηθέο απνδείμεηο,
είλαη ε ίδηα ηελ νπνία αλαγλσξίδεη θαη ε Θεία ζνθία· αιιά πξέπεη λα ζπκθσλήζσ καδί ζνπ πξάγκαηη
φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Θεφο γλσξίδεη ηηο άπεηξεο πξνηάζεηο απφ ηηο νπνίεο εκείο μέξνπκε ιίγεο
κφλν είλαη πνιχ ηειεηφηεξνο απφ ηνλ δηθφ καο.
Ζ κέζνδφο καο πξνρσξεί κε ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο βήκα ην βήκα απφ ην έλα ζπκπέξαζκα ζην άιιν,
ελψ ε δηθή Σνπ είλαη απιή ελζπλαίζζεζε. Δκείο, γηα παξάδεηγκα, γηα λα απνθηήζνπκε κηα γλψζε
θάπνησλ ηδηνηήησλ ηνπ θχθινπ (πνπ έρεη άπεηξεο ηδηφηεηεο) αξρίδνπκε κε ηελ απινχζηεξε θαη
παίξλνληάο ηελ σο νξηζκφ ηνπ θχθινπ, πξνρσξνχκε κε ινγηθνχο ζπιινγηζκνχο ζε κηα άιιε ηδηφηεηα
θαη απ’ απηήλ ζε κηα ηξίηε, θαη κεηά ζε κηα ηέηαξηε, θνθ. Αιιά ην Θείν πλεχκα, κε κηα απιή
θαηαλφεζε ηεο νπζίαο ηνπ θχθινπ γλσξίδεη, ρσξίο ρξνλνβφξνπο ζπιινγηζκνχο, φιν ην άπεηξν ησλ
ηδηνηήησλ ηνπ. Μεηά, φιεο απηέο νη ηδηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη νπζηαζηηθά ζηνπο νξηζκνχο φισλ ησλ
πξαγκάησλ· θαη ηέινο, φληαο άπεηξεο δελ είλαη ίζσο παξά κφλν κία ζηελ νπζία θαη θαηά ηε ζθέςε ηνπ
Θενχ.
Οχηε θη φια απηά είλαη εληειψο άγλσζηα ζηνλ αλζξψπηλν λνπ, αιιά ζθεπάδνληαη κε ππθλή θαη βαζηά
νκίριε, πνπ ζε κεξηθά ηεο κέξε δηαπεξλάηαη θαη μεθαζαξίδεη φηαλ θαηαιήγνπκε ζε κεξηθά
ζπκπεξάζκαηα θαη ηα εδξαηψλνπκε ηφζν ζηαζεξά θαη ηφζν εχθνια ζηελ θαηνρή καο ψζηε λα
κπνξνχκε λα ηα δηαηξέμνπκε πνιχ γξήγνξα. Γηαηί, ηειηθά, ηη παξαπάλσ ππάξρεη ζηελ πξφηαζε φηη ην
ηεηξάγσλν ηεο ππνηείλνπζαο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ δχν θάζεησλ πιεπξψλ, απφ
ηελ ηζφηεηα δχν παξαιιεινγξάκκσλ κε ίζεο βάζεηο θαη κεηαμχ παξάιιεισλ γξακκψλ; Καη κήπσο
απηφ ηειηθά δελ είλαη ην ίδην κε ηελ ηζφηεηα δχν επηθαλεηψλ πνπ φηαλ ηνπνζεηνχληαη ε κηα πάλσ ζηελ
άιιε δελ μερεηιίδνπλ αιιά πεξηθιείνληαη απφ ηα ίδηα φξηα; Σψξα, απηέο νη πξφνδνη πνπ ην δηθφ καο

Με βάζε απηή ηε δηάθξηζε ν αιβηάηη ηζρπξίδεηαη
φηη: Εθηαηηθά, ... ε αλζξώπηλε θαηαλόεζε είλαη ζαλ
ην ηίπνηα, αθόκα θη αλ θαηαιαβαίλεη ρίιηεο
πξνηάζεηο.... Αιιά αλ ζεσξήζνπκε ηελ αλζξώπηλε
θαηαλόεζε εληαηηθά, ζην κέηξν πνπ ν όξνο απηόο
δειώλεη ηέιεηα θαηαλόεζε θάπνηαο πξόηαζεο, ην
αλζξώπηλν πλεύκα θαηαλνεί κεξηθέο πξνηάζεηο
ηέιεηα, θη έηζη σο πξνο απηέο έρεη ηελ ίδηα απόιπηε
βεβαηόηεηα όπσο ε ίδηα ε θύζε... Σέηνηνπ είδνπο
είλαη κόλν νη καζεκαηηθέο πξνηάζεηο... (θαη) σο πξνο
ηελ αιήζεηα ηεο γλώζεο πνπ δίλεηαη κε καζεκαηηθέο
απνδείμεηο, είλαη ε ίδηα ηελ νπνία αλαγλσξίδεη θαη ε
Θεία ζνθία!
Οχηε ιίγν, νχηε πνιχ, ν αιβηάηη ηζρπξίδεηαη φηη
κέζσ ησλ καζεκαηηθψλ ν άλζξσπνο κπνξεί λα
γλσξίδεη γηα θάπνηα πξάγκαηα φ,ηη αθξηβψο γλσξίδεη
θαη ν Θεφο. Καη’ επέθηαζε ζα κπνξνχζακε λα
ηζρπξηζηνχκε πσο ν αιβηάηη ηζρπξίδεηαη φηη ε
γλψζε πνπ πξνθχπηεη επηζηεκνληθά (γηα φζα
πξάγκαηα κπνξεί λα πξνθχςεη θαη κε ρξήζε ησλ
καζεκαηηθψλ) είλαη απνιχησο αιεζήο: είλαη ε
γλψζε πνπ θαηέρεη ην απφιπην Ολ–ν Θεφο.

πλεχκα θάλεη κε θφπν θαη βήκα ην βήκα, πεξλάλε απφ ην Θετθφ κπαιφ ζε κηα ζηηγκή· πξάγκα πνπ
ζεκαίλεη φηη ηα πάληα είλαη πάληα παξφληα ζ’ απηφ.
πκπεξαίλσ απ’ απηφ φηη ε θαηαλφεζή καο, ηφζν σο πξνο ηνλ ηξφπν φζν θαη σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ
πξαγκάησλ πνπ θαηαλννχκε, μεπεξληέηαη απείξσο απφ ηε Θεία θαηαλφεζε. Αιιά απφ ηελ άιιε δελ

Πάξηε ζέζε ζην δήηεκα: είλαη ε «καηηά» ηεο
επηζηήκεο ζηνλ θφζκν ζαλ ηε «καηηά» ηνπ
απφιπηνπ ληνο–Θενχ; Πξνζπαζήζηε, γηα
παξάδεηγκα, λα θαληαζηείηε πψο ζα έβιεπε ην
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ηελ ππνηηκψ ηφζν πνιχ ψζηε λα ηε ζεσξψ κεδεληθή. ρη, φηαλ ζθέθηνκαη ηη ππέξνρα πξάγκαηα θαη χκπαλ έλα νλ πνπ είλαη παληαρνχ παξφλ, φπσο
πφζα πνιιά θαηαλφεζαλ νη άλζξσπνη, αλαδήηεζαλ θαη επηλφεζαλ, αλαγλσξίδσ πνιχ μεθάζαξα φηη ν αλαγλσξίδεηαη απφ ηνπο ζπλνκηιεηέο φηη είλαη ν
αλζξψπηλνο λνπο είλαη έλα έξγν ηνπ Θενχ θαη κάιηζηα απφ ηα θαιχηεξα.
Θεφο. Έρεη θάπνηα ζρέζε απηή ε «εηθφλα» κε ηελ
«εηθφλα» πνπ έρεη παξάγεη ε επηζηήκε γηα ην
ΑΓΚΡΔΝΣΟ. Δγψ ν ίδηνο πνιιέο θνξέο ζθέθηεθα κε ην ίδην πλεχκα απηά πνπ ιεο, θαη πφζν κεγάιε χκπαλ; Έρνπλ νη δχν παξαπάλσ «εηθφλεο» ζρέζε
κπνξεί λα είλαη ε νμχηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο. Καη φηαλ ζθέθηνκαη ηηο πνιιέο θαη ζαπκάζηεο κε απηφ πνπ βιέπεη εκπεηξηθά, κε ηα κάηηα ηνπ, ν
επηλνήζεηο πνπ αλαθάιπςε ν άλζξσπνο ζηηο ηέρλεο θαη ζηα γξάκκαηα, θαη κεηά ηηο ζπγθξίλσ κε ηε θαζεκεξηλφο άλζξσπνο σο χκπαλ γχξσ ηνπ;
δηθή κνπ θαηαλφεζε, ζεσξψ ηνλ εαπηφ κνπ ιίγν θαιχηεξν απφ άζιην. Απέρσ ηφζν απφ ην λα
ππνζρεζψ ζηνλ εαπηφ κνπ φρη λα επηλνήζεη θάηη θαηλνχξγην αιιά αθφκα θαη λα κάζεη φζα έρνπλ ήδε
αλαθαιπθζεί, ψζηε λα ληψζσ αλφεηνο θαη κπεξδεκέλνο θαη λα θαηαιακβάλνκαη απφ απειπηζία. Αλ δσ ηελ αληίδξαζε ηνπ ηκπιίθην, ν αιβηάηη
θάπνην εμαίζην άγαικα, ζα πσ κέζα κνπ: «Πφηε ζα κπνξέζεηο εζχ πνηέ λα βγάιεηο ηελ νκνξθηά απφ δηεπθξηλίδεη φηη θαηά ηελ άπνςή ηνπ, θαη ζε φ,ηη
έλα θνκκάηη κάξκαξν θαη λα απνθαιχςεηο ηελ ηφζν ζαπκαζηή κνξθή πνπ θξχβεηαη εθεί κέζα; Πφηε αθνξά ηηο επηζηεκνληθέο/ καζεκαηηθέο πξνηάζεηο, ν
ζα κάζεηο πψο λα αλακεηγλχεηο δηάθνξα ρξψκαηα θαη λα ηα απιψλεηο ζ’ έλα θακβά ή ζε έλα ηνίρν θαη άλζξσπνο ηηο θαηαιαβαίλεη εμίζνπ θαιά αιιά κε
κ’ απηά λα αλαπαξηζηάο φια ηα νξαηά αληηθείκελα, φπσο έλαο Μηθειάληδειν, έλαο Ραθαήι, έλαο δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φ,ηη ν Θεφο. Γηα ηνλ
Σηζηάλν;» ηαλ αλαινγίδνκαη απηά πνπ βξήθε ν άλζξσπνο γηα ηε δηεπζέηεζε ησλ κνπζηθψλ άλζξσπν ζεσξεί φηη ε θαηαλφεζε έξρεηαη βήκαδηαζηεκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε νδεγηψλ θαη θαλφλσλ έηζη ψζηε λα ειέγρεη ηνπο ήρνπο γηα λα βήκα κε κέζνδν θαη κε θφπν. Γηα ην Θεφ ε
πξνζθέξεη ζαπκαζηή ηθαλνπνίεζε ζην απηί, πφηε ζα κπνξέζσ λα θαηαιαγηάζσ ηελ έθπιεμή κνπ; Ση θαηαλφεζε είλαη πξντφλ απιήο ελζπλαίζζεζεο·
λα πσ γηα ηα ηφζν πνιιά θαη ηφζν δηαθνξεηηθά φξγαλα; Με πφζν ζαπκαζκφ ε αλάγλσζε ησλ εμαίζησλ Απηφο θαηαλνεί ην ζεψξεκα ηνπ Ππζαγφξα ηφζν
πνηεηψλ γεκίδεη ηνλ θαζέλα πνπ κειεηάεη πξνζεθηηθά ηελ επηλφεζε θαη ηελ εξκελεία ησλ ελλνηψλ! απιά φζν εκείο θαηαλννχκε ην αλ είκαζηε κέζα ή
Καη ηη λα πσ γηα ηελ αξρηηεθηνληθή; Ση λα πσ γηα ηελ ηέρλε ηεο λαπζηπινΐαο;
έμσ απφ ην ζπίηη καο.
Αιιά εθείλν πνπ μεπεξλάεη φιεο ηηο εθπιεθηηθέο επηλνήζεηο, είλαη ν ππέξηαηνο λνπο εθείλνπ πνπ Μεηά θαη απ’ απηή ηε δηεπθξίληζε, ζπδεηήζηε γηα ην
νλεηξεχηεθε λα βξεη ηξφπνπο γηα λα κεηαδψζεη ηηο βαζχηεξεο ζθέςεηο ηνπ ζε άιινπο, αθφκα θη αλ αλ δηαθξίλνληαη επηξξνέο απφ ηηο ζενινγηθέο
βξίζθνληαλ πνιχ καθξηά ηνπ, ρξνληθά θαη ηνπηθά! Να κηιήζεη κ’ απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Ηλδία. απφςεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ πάλσ ζην γεληθφηεξν
Να κηιήζεη κ’ απηνχο πνπ δελ έρνπλ αθφκα γελλεζεί θαη δελ ζα γελλεζνχλ ηα επφκελα ρίιηα ή δέθα
ρηιηάδεο ρξφληα. Καη κε πφζε επθνιία, δηεπζεηψληαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο είθνζη ζηνηρεία πάλσ ζε
κηα ζειίδα!
Αο είλαη απηφ ε ζθξαγίδα φισλ ησλ ζαπκαζηψλ επηλνήζεσλ ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη ην θιείζηκν
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επηζηεκνληθφ εγρείξεκα, έηζη φπσο ην ππνζηεξίδεη ν
αιβηάηη.
Να δηεπξχλεηε ηε ζπδήηεζε, ζθεπηφκελνη ην
επηζηεκνληθφ εγρείξεκα θαη φπσο παξνπζηάδεηαη
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ησλ ζεκεξηλψλ καο ζπδεηήζεσλ. Σψξα πνπ πέξαζαλ νη πην δεζηέο ψξεο ηεο εκέξαο, ζθέθηνκαη φηη ν ζηηο κέξεο καο.
αιβηάηη κπνξεί λα ήζειε λα απνιαχζεη ηηο δξνζεξέο καο ψξεο ζε κηα γφλδνια. Καη αχξην ζα ζαο
πεξηκέλσ θαη ηνπο δχν γηα λα ζπλερίζνπκε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ αξρίζακε ζήκεξα.
… ΣΕΛΟ ΠΡΩΣΗ ΜΕΡΑ …
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