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Παλιά θέµατα µε πιθανές απαντήσεις. 
 
Αύγουστος 2001 
 
1. Τα βασικά στοιχεία της φυσικής φιλοσοφίας των Μιλησίων. 
 
[Απάντηση από Lindberg σ. 38 – 42] 
 
Βασικό ζήτηµα που απασχολούσε τους Μιλήσιους ήταν η «θεµελιώδης 
πραγµατικότητα», προσπαθούσαν δηλαδή να ανακαλύψουν ποία ήταν η βασική ουσία 
από την οποία προερχόταν ο κόσµος. Συγκεκριµένα υποστήριζαν ότι η πρώτη αρχή 
από την οποία προερχόταν ο κόσµος ήταν  υλική και µοναδική (Θαλής – νερό,  
Αναξίµανδρος – άπειρο,  Αναξιµένης – αέρας). 
Τα γενικά χαρακτηριστικά της επιστήµης των Μιλησίων που τους καθιστά 
σηµαντικούς είναι: 
1.  Έθεσαν το νέο είδος ερώτησης: «Ποία είναι η αρχή των πραγµάτων;». Η ερώτηση 
αυτή οδηγεί στην αναζήτηση της ενότητας πίσω από τα διαφορετικά φαινόµενα. 
2.  Η ερµηνείες τους δεν περιλαµβάνουν θεούς ή άλλες προσωποποιήσεις. 
3. Εκτός από την διατύπωση θεωριών προσπαθούν και να τις δικαιολογήσουν. Αυτή η 
ανάγκη απόδειξης προκύπτει από την ανάπτυξη του δηµόσιου διαλόγου στην 
περιοχή.   
 
2.  Η κρίση του 1277 στο Πανεπιστήµιο του Παρισιού. Κατά το σύγγραµµα του 
Lindberg µία κατά την γνώση σας η προϊστορία, το περιεχόµενο και οι συνέπειες 
της κρίσης για τις φυσικές επιστήµες. 
 
[Απάντηση από Lindberg σ. 329 – 337] 
 
Η δυτική επιστήµη µετά την πτώση της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίες έχασε την επαφή 
της µε την ελληνική επιστήµη. Χαρακτηριστικό είναι το µόνο έργο του Αριστοτέλη 
που ήταν γνωστό µέχρι το 1100 ήταν τα «Λογικά». Μετά όµως από το 1100 έγιναν 
κάποιες προσπάθειες µετάφρασης των έργων αυτών κυρίως από Αραβικές πηγές. Η 
µεταφραστική αυτή κίνηση δηµιούργησε ένα «ρεύµα» Αριστοτελισµού σε όλη την 
Ευρώπη.  
Από τις πρώτες δεκαετίες του 13ου αιώνα ο Αριστοτέλης είχε ενταχθεί στα 
προγράµµατα των πανεπιστηµίων. Στην αρχή όµως τα συµπεράσµατα των 
φιλοσόφων έπρεπε να έρχονται σε συµφωνία µε τον λόγο του Θεού (π.χ. Θωµάς 
Ακινάτης). Στα τέλη του αιώνα κάποιοι φιλόσοφοι άρχισαν να αγνοούν τις Γραφές και 
να προχωρούν τους συλλογισµούς τους σχετικά µε τον κόσµο µέχρι το τέλος, χωρίς να 
συγκρίνουν τα αποτελέσµατά τους µε τις θεολογικές διδασκαλίες.  
Σε απάντηση αυτού η Εκκλησία εξέδωσε 2 οδηγίες σχετικά µε την διδασκαλία των 
θέσεων του Αριστοτέλη στα Πανεπιστήµια. Η πρώτη, το 1270, απαγόρευε 13 
προτάσεις που απαγορεύονταν να διδαχθούν, ενώ η δεύτερη περιελάµβανε 219 τέτοιες 
προτάσεις. Αυτές αφορούσαν την ελευθερία του θεού να κάνει ότι επιθυµήσει, την 
αιωνιότητα του κόσµου, την αιτιοκρατία κ.α. 
Οι συνέπειες αυτών των προτάσεων ήταν δύο: 



1. Κάποιες από τις απαγορεύσεις δηµιουργούσαν την ανάγκη να αναλυθούν κάποια 
ζητήµατα. Αυτό οδήγησε σε ένα µεγάλο όγκο συζητήσεων που κατέληξε στην 
διευκρίνηση των εννοιών στον Αριστοτέλη.  
2. Η απαγόρευση των προτάσεων κατέστησε τον Αριστοτελισµό σε σύνολο ευάλωτο 
σε κριτική ενώ έδωσε στους φιλοσόφους το δικαίωµα να φαντάζονται άλλους κόσµους, 
καθ’ όλα «νόµιµους» αφού ο Θεός µπορούσε να τους φτιάξει.  
 
 
3. Οι βασικές διαφορές της φυσικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και της 
κοσµοθεώρησης της νευτώνειας επιστήµης. Σηµειώστε ακόµη πιθανές διαφορές 
ανάµεσα στην επιστηµονική πρακτική των δύο εποχών. 
 
[Προσοχή! Την απάντηση σε αυτή την ερώτηση την είχε δώσει ο Ασηµακόπουλος 
κωδικοποιηµένη στο µάθηµα. Η παρακάτω απάντηση είναι δικιάς µου έµπνευσης και 
πιθανώς λανθασµένη.] 
 
Μερικές από τις διαφορές που παρατηρούµε στο Νεύτωνα σε σχέση µε τον 
Αριστοτελισµό είναι οι παρακάτω: 

1. Οι νόµοι του κόσµου είναι ενιαίοι δηλαδή δεν χωρίζονται σε υποσελήνιους και 
υπερσελήνιους.  

2. Ο χώρος είναι ισότροπος, δηλαδή το κέντρο της γης δεν είναι φύση 
προνοµιακό.  

3. Φυσική κινητική κατάσταση των σωµάτων είναι η ευθύγραµµη οµαλή κίνηση 
(1ος Νόµος Νεύτωνα) και όχι η ελεύθερη πτώση ή η κυκλική κίνηση. 

4. Η δύναµη προκαλεί επιτάχυνση (2ος Ν.Ν) και όχι κίνηση. 
5. Η «ελαφρότητα» αποτελεί έλλειψη βάρους και όχι αντίθετη ιδιότητα από αυτή 

του βάρους. 
6. Η κίνηση δεν διαχωρίζεται σε φυσική και εξαναγκασµένη. 
7. Η κόσµος δεν απαιτεί πλέον κάποιον να τον θέτει σε κίνηση (ένα πρώτο 

κινούν) σε αντίθεση µε τον Αριστοτέλη. 
8. Τα αντικείµενα χαρακτηρίζονται από τα γεωµετρικά µεγέθη τους και όχι από 

αισθητηριακές ποιότητες. 
Οι συνέπειες στην επιστηµονική πρακτική είναι µεγάλες. Στον Αριστοτέλη, όπου 
κυρίαρχη κίνηση είναι η ανεµπόδιστη φυσική, το πείραµα δεν µπορεί να παίξει 
σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση του κόσµου σε αντίθεση φυσικά µε την 
µετανευτώνεια πρακτική. Επιπλέον ενισχύθηκε ο ρόλος της τεχνολογίας αφού οι 
άνθρωποι δεν µάχονταν πλέον τις φύσεις των πραγµάτων αλλά συµµετείχαν ως ίσοι 
στην διαµόρφωση του κόσµου τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	istoria_tvn_episthmvn-kan02.pdf

