Γιάννης Κάρας
Διευθυντής Ερευνών, ΚΝΕ/ΕΙΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

οργάνωση του Διεθνούς αυτού Συμποσίου φέτος, όταν συμπλη
ρώνονται 350 χρόνια από τή γέννηση του Νεύτωνα (και 360 άπό
την καταδίκη του Γαλιλαίου), ήταν ένα πρόσχημα, μια σύμπτωση.
Μια σύμπτωση συνειδητή. Μια σύμπτωση πού εντάσσεται στή γενι
κότερη προσπάθεια μας, στην επιδίωξη μας νάρθούμε, εμείς τα μέλη
τοΰ ερευνητικού προγράμματος του Κέντρου Νεοελληνικών Ε ρ ε υ 
νών, τού προγράμματος πού τιτλοφορείται « Ε π ι δ ρ ά σ ε ι ς της ευρω
παϊκής επιστημονικής σκέψης στον ευρύτερο ελληνικό, βαλκανικό
χώρο, 18ος-19ος αιώνας», νάρθούμε εμείς οι ιστορικοί της επιστή
μης, σε στενότερη επαφή γνωριμίας και συγκεκριμένης συνεργα
σίας με τό χώρο τών ανθρώπων τών Θετικών Ε π ι σ τ η μ ώ ν οχι μόνον
τοΰ ελληνικού αλλά τοΰ ευρύτερου βαλκανικού χώρου.
Τήν ίδια επιδίωξη είχαν και οι άλλες προηγούμενες εκδηλώσεις
μας, μεταξύ τών οποίων περιορίζομαι ν' αναφέρω τήν κοινή εκδή
λωση με τήν Ε λ λ η ν ι κ ή Μαθηματική Ε τ α ι ρ ε ί α , άλλα και τήν προ
σεχή μέ τήν "Ενωση Ε λ λ ή ν ω ν Χημικών, μέ κοινό συνοργανωτή τό
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών.
Ή ανταπόκριση πού βρήκε σε σας όλους αυτή μας ή εκδήλωση θέ
λω να πιστεύω ότι προοιωνίζει μια θετική μελλοντική συνεργασία.
Μελετούμε τό θέμα μας σέ συνεργασία μέ Βουλγάρους και Ρουμά
νους συναδέλφους κι ελπίζουμε ν ' αποκατασταθεί σύντομα ή ειρή
νη στην πρώην Γιουγκοσλαβία ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνε
χίσουμε τις επαφές μας και μέ Σέρβους συναδέλφους, επεκτείνοντας
τήν ερευνά μας σ' ολόκληρο τό βαλκανικό χώρο.
Τό πρόγραμμα μας αναφέρεται στην περίοδο τή γνωστή ώς περίο
δο τοΰ Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ή για τό σωστότερο της Νεοελ
ληνικής 'Αναγέννησης. Τήν περίοδο κατά τήν όποια τό νέο πνεύμα,
τό θεμελιωμένο πάνω στα νεώτερα έπιστη μονικά δεδομένα, έρχεται,
δειλά μέν άλλα σταθερά και πάντως όχι μέ τήν ϊδια σ' όλες τις πε-
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ριοχές ένταση, να αναπληρώσει, μέ την οποία μεταφορά του στον
βαλκανικό χώρο, τα κενά, ή μάλλον τις επιβραδύνσεις τοΰ ρυθμού
τών προηγούμενων αιώνων, τις αδράνειες πού χ α ρ α κ τ ή ρ ι ζ α ν τη
σκέψη τουλάχιστον μέχρι τα μέσα τού 18ου αιώνα.
' Α π ό τους πνευματικούς ανθρώπους οι όποιοι έμμεσα είτε άμεσα
ήρθαν την περίοδο αύτη σ? επαφή μέ την ευρωπαϊκή επιστημονική
σκέψη, γίνεται μια προσπάθεια να μελετηθεί ό φυσικός κόσμος έτσι
όπως αυτός είναι, χωρίς υπερβατικές παρεμβάσεις, άλλα μέ τους δι
κούς τους καθολικούς νόμους και μέ γνωστικά εργαλεία το λογικό
και το πείραμα, σέ συνάρτηση της μαθηματικής ακρίβειας μέ τα μέ
σα τού πειραματισμού, μέ τα στοιχεία πού προσφέρουν οι επιστήμες
τής φύσης. Ό αινιγματικός κόσμος της εσωτερικότητας δίνει τώρα
τή θέση του στή διερεύνηση τοΰ φυσικού περιβάλλοντος χώρου και
οι μεταφυσικές ενοράσεις στις επιστήμες τής φύσης.
Κατακτά νέο συνεχώς έδαφος ή ευρωπαϊκής προέλευσης αντίλη
ψη ότι στή φύση υπάρχουν κανονικότητες και πώς ο.τι δέ στηρίζε
ται και δέν ερμηνεύεται μέ τα δεδομένα τή ς έπιστή μη ς, σαν ένας κρί
κος τής ατέρμονης αλυσίδας τού αιτιατού νόμου, αποτελεί στοιχείο
ενός άλλου ερμηνευτικού συστήματος. Ή οντολογία αυξάνει το κύ
ρος της σέ βάρος τής μεταφυσικής, τής τόσο φορτισμένης μέ δεισι
δαιμονίες και προκαταλήψεις.
«Πέραν φύσεως βαδίζειν ήμϊν αδύνατον», σημειώνει ό άγνωστος
ακόμη σέ μας συγγραφέας ενός κειμένου πού διασώζεται άπό τήν πε
ρίοδο εκείνη στή Βιβλιοθήκη τών Μηλεών, επεξηγώντας, ό ίδιος πά
ντα, ότι «πέραν τής φύσεως, ή οποία ουδέποτε σφάλλει, και άνευ ταύ
της, ουδέ ζωή, ουδέν, χάος· αύτη εστί αιτία παντός», ενώ σ' ένα κείμε
νο Φυσικής πού διασώζεται σ? ένα άλλο εκπαιδευτικό κέντρο τοΰ τό
τε ελληνικού πνευματικού χώρου, στο Βουκουρέστι, διαβάζουμε ότι ή
Φυσική «δηλοϊ όλον εκείνο οπού γίνεται εις τήν φύσιν». ΓΥ αυτό και
«πρωτεύουσα σπουδή» πρέπει νά είναι ή μελέτη τής φύσεως.
Ή γνώση τής φύσης, αποτελεί βασικό στόχο τής επιστημονικής
σκέψης. Ή επιστήμη στρέφεται προς τή διερεύνηση τής φύσης και ή
μελέτη τής φύσης είναι αυτή πού τροφοδοτεί, μέ το πείραμα και τήν
αναλυτική έρευνα, τους διάφορους τομείς τής γνώσης. Ό άνθρωπος
τής περιόδου αυτής, βοηθούμενος από τον μεγάλο Νεύτωνα, αλλά
και άπό τόν Bacon, τόν Descartes, τον Leibniz, τον Galileo Galilei
και τόν Toricelli, αντιλαμβάνεται ότι «δια ν' ανίχνευση τήν φύσιν,
ανάγκη ήτο νά περιπατήση τήν πειραματικήν όδόν», όπως θα υπο
γραμμίσει στον πρόλογο τή ς Χημείας τού 'Αδήτου πού μετέφρασε
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το 1808 ό Κωνσταντίνος Μ. Κούμας, δάσκαλος των επιστημών, έκ
δοτης έργων Μαθηματικών άλλα και Φυσικής. Και αύτη ή ϊδια ή
φιλοσοφία αποκτά τώρα μια νέα διάσταση: Γίνεται επιστήμη της
φύσης, ή γ ι α το ακριβέστερο, φιλοσοφία τής φύσης, αλλά και τού
άνθρωπου ώς μέρος αναπόσπαστο τής φύσης, τού φυσικού κόσμου.
Μια νέα σχέση μεταξύ «μικρόκοσμου» (=τοΰ άνθρωπου) και «μα
κρόκοσμου» (= τής φύσης, τού σύμπαντος) οικοδομείται τώρα.
«Κανένα άλλο δέν πρέπει να μας έγγίζη τόσον, όσον το να ίξεύρωμεν πώς είναι κατασκευασμένος ό κόσμος αυτός οπού κατοικοΰμεν», διαβάζουμε στο προοίμιο τών 'Ομιλιών περί πληθνος
κόσμων
τού Φοντενέλ, πού μετέφρασε και εξέδωσε το 1794 ό Π α ν α γ ι ώ τ η ς
Κοδρικάς.
Ό άνθρωπος αποκτά τώρα μια νέα διάσταση μέσα στο φυσικό
κόσμο - δέν αποτελεί πλέον υποκείμενο, άλλα αντικείμενο έρευνας
και γνώσης, όχι παθητικό, άλλα ενεργητικό παράγοντα στη μελέτη
τών μυστικών τής φύσης, με βάση πάντα τα στοιχεία πού οι Φυσικές-Θετικές Ε π ι σ τ ή μ ε ς καί ή Φιλοσοφία τού προσφέρουν. Παύει
να είναι ένας απλός π α ρ α τ η ρ η τ ή ς καί αρχίζει να γίνεται ενεργός
ερμηνευτής τής φύσης· ν ' α ν α ζ η τ ά «την γνώσιν τών όντων εις τήν
φύσιν... νά σκέπτεται, να φιλοσοφή, επάνω εις τήν φύσιν... να σπουδάζη τήν φύσιν... νά άνησυχή εις τήν θεωρίαν τών όντων» θεωρώ
ντας πώς μόνο «δια τής φιλοσοφίας» μπορούμε νά έχουμε «τήν
ορθή ν καί αληθινή ν έξήγησιν τών όντων» καί ταυτοχρόνως νά με
λετά τό ανθρώπινο Είναι μέσα από τήν εμπειρία καί τό λόγο, σέ μια
σχέση άμεσης αλληλεξάρτησης τής ανθρώπινης ύπαρξης ά π ό τον
αισθητό-ύλικό κόσμο. Ό φυσικός κόσμος δέν υπάρχει τώρα πλέον
γ ι α νά έκφοβίζει, νά επωάζει δαίμονες, ν ' αντιστρατεύεται στο
πνεύμα, νά α'ισθητοποιεϊ τις συνέπειες τού προπατορικού αμαρτή
ματος, νά συμβολίζει τή μηδαμηνότητα τού άνθρωπου ή νά ενσαρ
κώνει τή διαβολική διάσταση τής Δημιουργίας, αλλά αντίθετα απο
τελεί τό χώρο καταξίωσης, επαλήθευσης τού ανθρώπινου λογικού,
τού ενσαρκωμένου στην πράξη Λ ό γ ο υ , ό οποίος, γ ι ά νά επαναλά
βουμε έναν άπό τους γνωστούς δασκάλους τής εποχής, τον Νεόφυτο
Βάμβα, μαζί μέ τήν παρατήρηση καί τό πείραμα «πρέπει νά συντρέ
χει εις τήν έξήγησιν παντός σχεδόν φυσικού φαινομένου».
'Αποτελεί, ό φυσικός κόσμος, τό πεδίο άντλησης, άλλα καί επαλή
θευσης, επιβεβαίωσης όλων τών θεωριών, όπως θα μας πει καί ό
άγνωστος σ υ γ γ ρ α φ έ α ς τού κειμένου τών Μηλεών στο όποιο ανα
φερθήκαμε ή δ η , καί ό οποίος, γι' αυτόν ακριβώς τό λόγο θα καταδι-
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κάσει τόσο τον Πλάτωνα και τον 'Αριστοτέλη οσο και τον Descartes
και τον Leibniz επειδή δεν ακολούθησαν αυτήν ακριβώς τήν οδό
της γνώσης, πού στηρίζεται στή μελέτη της φύσης και στο πείραμα.
Μια ακόμη μαρτυρία, πού επιβεβαιώνει τήν άποψη οτι το βαθύτε
ρο χαρακτηριστικό γνώρισμα τοΰ ορθολογισμού των χρόνων εκεί
νων εντοπίζεται στην οντολογική του διάσταση. Ή κυριαρχία της
λογικής δεν έγκειται στην παραγωγή αρμονικών και συνεκτικών
κατασκευών, αλλά στην ικανότητα της νά μας παρουσιάζει τήν αλη
θινή, τήν αυθεντική εικόνα της φύσης, τοΰ κόσμου γενικότερα.
Ή «νεωτερική», ή «πειραματική φιλοσοφία», τήν οποία ό δάσκα
λος τών επιστημών στην Ηγεμονική 'Ακαδημίατοΰ Βουκουρεστίου
Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος, συγγραφέας, μεταξύ άλλων κι ενός
έργου Φυσικής, τήν προσδιορίζει ώς ένα διαρκώς εξελισσόμενο σύ
στημα προσαρμοζόμενο στις νέες θεωρίες και ανακαλύψεις, είναι,
τήν περίοδο αυτή, συνώνυμος της επιστήμης και ιδιαίτερα τών φυ
σικών επιστημών. Ή φιλοσοφία ταυτίζεται μέτή σπουδή της φύσης,
μέ τή Φυσική, μέ τήν έρευνα «του καθόλου φυσικού όντος» και ό φι
λόσοφος είναι συνώνυμος μέ τον ερευνητή τών φαινομένων της φύ
σης. «Φυσικό φιλόσοφο», αποκαλεί τον «νουνεχή ερευνητή τών φυ
σικών φαινομένων» ό Στέφανος Δούγκας, δάσκαλος κι αυτός τών
επιστημών στην Κωνσταντινούπολη και στις Παρίστριες Ηγεμο
νίες, συγγραφέας κι αυτός έργων Μαθηματικών και Φυσικής Φιλο
σοφίας. «Ή Φυσική είναι μία γνώσις μαθηματική, και φιλοσοφική
τών φυσικών πραγμάτων φιλοσοφική μέν ωσάν οπού αποδίδει τα
αίτια τών εν τή φύσει φαινομένων μαθηματική δέ, καθό προσδιο
ρίζει τάς δυνάμεις τών αιτιών, και τα μεγέθη τών αποτελεσμάτων»,
διαβάζουμε, τέλος, σ' ένα γιαννιώτικο κείμενο Φυσικής.
Μπορούμε νά πούμε, μετά τα λίγα αυτά παραδείγματα πού πολύ
επιλεκτικά συγκεντρώσαμε μέσα από πολλά παρόμοια, άλλα και μετά
μια σύντομη ματιά στην πληθώρα τών βιβλίων Φυσικής, χειρόγραφων
είτε έντυπων, πού κυκλοφορούν τις τελευταίες δεκαετίες τοΰ 18ου αιώ
να και ιδίως κατά τις πρώτες δεκαετίες τοΰ 19ου, οτι ή Φυσική αποτε
λεί τον τομέα εκείνο τή ς γνώσης στον όποιο εντοπίζουμε, σέ αυτόν κυ
ρίως, τήν αλλαγή πού συντελείται τώρα στην παιδεία, στή σκέψη γενι
κότερα, χάρη στην επαφή μέ τήν Ευρώπη και το πνεύμα τοΰ εύρωπαϊκοΰ Διαφωτισμοΰ· μια επαφή πού μπόρεσε νά δώσει καρπούς γιατί
βρήκε πρόσφορο έδαφος, στηρίχθηκε σέ προηγούμενα συσσωρευτικά
στοιχεία, σ' έναν προϋπάρχοντα προβληματισμό.
Συμβατικά μπορούμε νά ποΰμε οτι το 1800 αποτελεί το έτος μηδέν
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της διείσδυσης, από περισσότερες συνεχώς κατευθύνσεις, των νέων
επιστημονικών γνώσεων στον ευρύτερο ελληνικό βαλκανικό χώρο,
την αφετηρία μιας νέας περιόδου επιστημονικού προβληματισμού.
Ό άνθρωπος της νέας αυτής περιόδου, στρέφει τα βλέμματα του
προς τον ουρανό, προς τα γ ύ ρ ω του άστρα και αστερισμούς, μέσα
στή γενικότερη προσπάθεια του ν ' αναζητήσει τις φυσικές αιτίες
πού θεμελιώνουν τήν ενοποίηση τού σύμπαντος, μικρόκοσμου και
μακρόκοσμου, και, ένα αιώνα πριν α π ό τον Einstein, ό Στέφανος
Δούγκας διατυπώνει στό περίφημο έργο του Έξέτασις της Φύσεως,
όχι βέβαια μέ εξισώσεις και γεωμετρικούς τύπους, άλλα διαισθη
τ ι κ ά - γ ε γ ο ν ό ς όχι λιγότερης, για τήν εποχή εκείνη, σ η μ α σ ί α ς - τ ή ν
αρχή της ενότητας ύλης, χώρου, χρόνου και κίνησης, θεωρώντας
-στηριζόμενος στους νεώτερους φυσικούς και κυρίως στον Νεύτω
ν α - τον τόπο και το χρόνο, άλλα καί τήν κίνηση, βασικές, άλληλοπροσδιοριζόμενες καί αλληλένδετες κατηγορίες της ύλης, προσθέ
τοντας πώς ό,τι δέν είναι ενταγμένο στό χώρο καί στό χρόνο καί δε
βρίσκεται σέ κίνηση, παραμένει απροσπέλαστο στή νόηση μας. Καί
δέν είναι ό μόνος. "Ας συγκρατήσουμε εδώ τα ονόματα τού Κωνστα
ντίνου Μ. Κούμα, ό όποιος συνδέει τις έννοιες τού τόπου καί τού
χρόνου μέ τήν εξέλιξη τόσο στή φύση όσο καί στην κοινωνία, όπου
«ουκ έστι διακοπή», άλλα καί τού Φίλιππου 'Ιωάννου για τον όποιο
τόσον ή έννοια του τόπου όσον καί εκείνη του χρόνου, προσδιορί
ζουν τήν έννοια της ύπαρξης, μια έννοια τήν όποια κι αυτός προσ
διορίζει ώς ευρισκόμενη σέ συνεχή εξέλιξη, σέ συνεχή κίνηση.
Ή νευτώνεια Φυσική, ή «πολυθρύλητος νευτωνική» θεωρία, για
να χρησιμοποιήσουμε μια διατύπωση τού χειρογράφου τών Μηλεών, σύμφωνα μέ τήν οποία οί φυσικοί νόμοι πού ισχύουν στην επι
φάνεια της γ η ς είναι οί ίδιοι πού ισχύουν σέ ολόκληρο το σύμπαν,
παρουσιάζοντας μας τήν εικόνα ενός ομογενούς καί ίσότροπου σύ
μπαντος, πού λειτουργεί σαν μια μεγάλη μηχανή, μέ τους δικούς του
αναλλοίωτους νόμους, σηματοδοτεί τήν αλλαγή, άπό τήν αριστοτε
λική στή νεώτερη φυσική σκέψη, μια αλλαγή πού συντελείται στό
όνομα... τού 'Αριστοτέλη!
«"Οστις άναπτύσσειν βούλεται τα εν τή φύσει φαινόμενα», πρέπει
να σέβεται τους κανόνες «τού σοφωτάτου Νεύτωνος», ό όποιος βρί
σκεται «έγγύτερον τή άληθεία», διαβάζουμε στον πρόλογο τής πα
ράφρασης άπό τον Θεόφιλο Κορυδαλεα τής Φυσικής
'Ακροάσεως
του 'Αριστοτέλη, στον ίδιο αυτόν πρόλογο όπου, στή συνέχεια, πα
ρουσιάζονται οί κανόνες τού Νεύτωνα.
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Tò τονίσαμε και μέ άλλη ευκαιρία. Το επαναλαμβάνουμε κι εδώ
σήμερα. Ή παράφραση τής αριστοτελικής Φυσικής άπο τον Θεόφι
λο Κορυδαλέα, ενίσχυσε μεν τον άριστοτελισμό ώς τρόπο αναζήτη
σης τής ορθολογικής αλήθειας, όμως ταυτόχρονα προετοίμασε, κυ
ρίως μέσω τής έντυπης έκδοσης τοϋ έργου αύτοϋ το 1779, τήν αναί
ρεση τής αριστοτελικής Φυσικής, μέ βάση τά νεώτερα δεδομένα τής
φυσικής σκέψης.
Σ' ένα σχήμα, πού εκ πρώτης όψεως μπορεί να θεωρηθεί οξύμωρο,
μπορούμε να πούμε ότι ή έκδοση τής αριστοτελικής Φυσικής τού
Θεόφιλου Κορυδαλέα, το 1779, (έχει προηγηθεί ή διάδοση, σέ χει
ρόγραφη μορφή τοϋ έργου αύτοϋ σ' ολόκληρο τον ελληνικό πνευμα
τικό χώρο), αποτέλεσε τήν αρχή τοϋ τέλους τής παντοδυναμίας τής
αριστοτελικής Φυσικής· σημαντικό σταθμό στή διάδοση, στον ευ
ρύτερο βαλκανικό χώρο, τής νεώτερης Φυσικής, πού τώρα ταυτίζε
ται μέ τον Νεύτωνα.
Είπαμε σημαντικό σταθμό. Μέ αυτό δέν παραγνωρίζουμε και
ούτε θέλουμε νά υποτιμήσουμε τά άλλα, προηγούμενα εϊτε επόμενα
δείγματα επαφής και γνωριμίας τής ελληνικής και γενικότερα βαλ
κανικής σκέψης μέ τή νεώτερη, τή νευτώνεια Φυσική.
Μια πρώτη, δειλή αντιπαράθεση αρχαίων και «νεωτέρων» θα συ
ναντήσουμε στον Βικέντιο Δαμοδό, προς τά τέλη τής τέταρτης δεκα
ετίας τοϋ 18ου αιώνα, ένώ λίγο αργότερα ό Νικόλαος Ζερζούλης,
δάσκαλος στην Ά θ ω ν ι ά δ α και κατόπιν στο Ίάσι, όπου δίδαξε φιλο
σοφία σύμφωνα μέ τον Wolff και τον Baumeister, μας έδωσε τήν
πρώτη μετάφραση τής Πειραματικής Φυσική ςτον Ό λ λ α ν δ ο ϋ φυσι
κού P. van Musschenbroek, ό οποίος, γ ι α νά παραμείνουμε στον
Δαμοδό, «νέον ουκ έφερε σύστημα αλλά τοϋ Νεύτωνος σαφώς έρμηνεύσατο», και ό Νικηφόρος Θεοτόκης, τό 1766-67, παρουσιάζει εκ
τενώς στή δίτομη Φυσική του τους πρώτους τρεις κανόνες τοϋ Νεύ
τωνα ακολουθώντας προφανώς κι αυτός τον Μουσεμβροέκιο, όπως
εξ άλλου και ό Βούλγαρις και ό Μοισιόδαξ, άλλα και αργότερα ό
Ά θ . Ψαλίδας, στή Μεταφυσική του όπου ό Νεύτωνας χαρακτηρίζε
ται ώς «ό τών φυσικών όξυνούστατος».
Θεωρείται, όχι αβάσιμα, ότι ή μεταφορά μόνον τών τριών πρώτων
κανόνων τοϋ Νεύτωνα ά π ό ορισμένους, κυρίως τής πρώτης περιό
δου, "Ελληνες λογίους, οφείλεται στην κοινή π η γ ή έμπνευσης πού
δέν ήταν άλλη ά π ό τό έργο τού Musschenbroek. Δέ νομίζω ότι
υπάρχει σοβαρή αντίρρηση σέ αυτήν τήν επιχειρηματολογία. Τό γε
γονός όμως ότι τον τέταρτο κανόνα, πού διατυπώνεται στην τρίτη
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έκδοση των Principia, το 1726, δέν τον αναφέρουν οΰτε και οι νεωτε
ρίζοντες εκείνοι λόγιοι, με έντονες ευρωπαϊκές επιδράσεις, όπως ό
Βενιαμίν Λεσβίος, ό K.M. Κούμας, ή ό Στέφανος Δ ο ύ γ κ α ς , γ ι α να
περιοριστούμε μόνον σέ αυτούς, αν και τον γνωρίζουν και τον χρη
σιμοποιούν, θέτει ένα ερώτημα, μια ακόμη υπόθεση εργασίας. Μή
πως, διερωτάμαι, ό τέταρτος αυτός κανόνας, ό όποιος θα μπορούσα
με να πούμε οτι θεμελιώνει, ή μάλλον ότι θεμελιώνει εκ νέου, τήν
επαγωγική μέθοδο, θεωρώντας οτι ολα επαληθεύονται ή διαψεύδο
νται από τήν πείρα, πού αποδέχεται ώς αληθείς μόνον τις προτάσεις
εκείνες οι όποιες στηρίζονται στα δεδομένα της εμπειρίας και είναι
απόρροια της ε π α γ ω γ ι κ ή ς μεθόδου, πού δέ δέχεται τίποτα ά π ' όσα
βρίσκονται εξω από τήν πειραματική Φυσική, από τήν πειραματική
Φιλοσοφία κατά τον Νεύτωνα, πού σπάει κάθε δεσμό με τα νοησιαρχικά εκείνα, καρτεσιανά είτε θεολογικά σχήματα τα όποια δεν
επαληθεύονται στην πράξη 1 , μήπως λοιπόν θεωρείται οτι ή διατύ
πωση του θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις έκ μέρους της
'Εκκλησίας, ή μήπως θεωρείται, στις αρχές τοΰ 19ου αιώνα, ώς ξεπε
ρασμένος σ' έναν χώρο στον όποιο προ πολλού ή ε π α γ ω γ ι κ ή μέθο
δος εργασίας αποτελούσε, στο χώρο της επιστήμης, τό βασικό εργα
λείο γ ι α τήν ανεύρεση της αλήθειας; Ε π ι τ ρ έ ψ τ ε μου να θέσω εδώ
απλώς τό πρόβλημα. Και προχωρώ σέ μια παρατήρηση.
Σταθμίσαμε τήν πρώτη γνωριμία της νευτώνειας Φυσικής ά π ό
τήν ελληνική λογιοσυνη στα τέλη της τετάρτης δεκαετίας τοΰ 18ου
αιώνα.
Μπορεί σέ άλλους τομείς της πνευματικής ζωής νά παρατηρείται,
1. Γράφει ό Einstein για τον Νεύτωνα: «Πρέπει να αναπολήσουμε τη μνήμη
αυτού τοΰ φωτεινού πνεύματος: όπως οέν έκανε ποτέ κανένας πριν ή ύστερα άπ'
αυτόν, έδειξε τό δρόμο της σκέψης, της μελέτης και της πρακτικής διαμόρφω
σης της Δύσης. Δέν υπήρξε μόνο ό μεγαλοφυής δημιουργός των ιδιαίτερων κα
τευθυντήριων μεθόδων, άλλα κατέκτησε με μοναδικό τρόπο τά γνωστά στην
εποχή του εμπειρικά στοιχεία και τό πνεύμα αποδείχτηκε καταπληκτικά μεγα
λοφυές στή λεπτομέρεια κα'ι στον τομέα τή ς μάθη ματική ς και φυσική ς έπιχειρη ματολογίας. Γιά όλους αυτούς τους λόγους είναι άξιος τής πιο μεγάλης μας λα
τρείας. Άλλα ή ευγενής αυτή μορφή είναι ακόμα σημαντικώτερη από τό γε
γονός πώς ή μοίρα τήν έθεσε σέ μιά καμπή τής ανάπτυξης τοΰ ανθρώπινου
πνεύματος. Γιά νά τό αντιληφθούμε καλά αυτό, πρέπει νά αναλογιστούμε πώς
δέν υπήρχε, πριν άπό τον Νεύτωνα κανένα καθορισμένο σύστημα φυσικής
αιτιότητας πού νά μπορούσε νά αναπαραστήσει τά βαθύτερα χαρακτηριστικά
τοΰ κόσμου τής εμπειρίας», άπό τον τόμο: Albert Einstein, Πώς βλέπω τον κό
σμο, μτφρ. Μίνας Ζωγράφου-Μεραναίος, εκδ. Μαρή, σσ. 137-138.
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και πράγματι παρατηρείται μια καθυστέρηση έναντι της Ευρώπης,
όμως εδώ ή ελληνική σκέψη συμπορεύεται μέ τήν ευρωπαϊκή. Και
το λέμε αυτό γιατί και σε αυτήν τήν Ευρώπη, στις πρώτες δεκαετίες
του 18ου αιώνα, οι ιδέες του Νεύτωνα επικρατούσαν μόνον στην
'Αγγλία, ένώ στην ηπειρωτική Ευρώπη συναντούν ακόμη τήν αντί
δραση τών καρτεσιανών. Στή Γαλλία ιδιαίτερα - π ο ύ το 18ο αιώνα
αποτελούσε τό βασικό κέντρο άντλησης καί μεταφοράς τών νέων
ιδεών στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο-, τό έργο τοΰ Νεύτωνα άρχισε
να γίνεται γνωστό μετά τό 1727 ά π ό τον Βολταΐρο, θαυμαστή τού
Νεύτωνα, καί ή νευτωνική μηχανική θα επικρατήσει εκεί μετά μια
δεκαετία, δηλαδή τήν ίδια περίπου περίοδο κατά τήν οποία καί ό
"Ελληνας, ό βαλκάνιος λόγιος άρχισε να γνωρίζει τή νέα Φ υ σ ι κ ή ,
τον Νεύτωνα, γ ι α τον οποίο ό Ί ώ σ η π ο ς Μοισιόδαξ, αντίπαλος αυ
τός τοΰ στείρου άριστοτελισμοΰ άλλα όχι καί τού 'Αριστοτέλη, θα
σημειώσει στην 'Απολογία του, τό 1780, ότι τό όνομα τοΰ μεγάλου
Νεύτωνα άμαυροί τήν δόξαν παντός φιλοσόφου άλλου ακόμη κι
αυτού τού 'Αριστοτέλη, ένώ ό Νικόλαος Μαυροκορδάτος αντιγρά
φοντας, στα Φιλόθεου Πάρεργα, τον Γαλιλαίο θα πει ότι άν ξανα
γεννιόταν ό 'Αριστοτέλης δε θά δίσταζε να γίνει μαθητής τών νεω
τέρων. Καί, όπως τονίσαμε ήδη, στην αντίληψη τού λογίου τού 1800,
όταν τυπώθηκε δηλαδή τό έργο αυτό τοΰ Μαυροκορδάτου, νεώτε
ροι είναι οι οπαδοί τοΰ Νεύτωνα.
Μια νέα συνάντη ση μέ τό 1800.
Για λόγους «έξωπνευματικούς», στους οποίους ό χρόνος δέ μας
επιτρέπει ν' αναφερθούμε έδώ, ό πνευματικός άνθροοπος αρχίζει να
έρχεται τώρα σέ στενότερη επαφή μέ τήν Ευρώπη, μέ τό πνεύμα τοΰ
ευρωπαϊκού -όχι μόνον τοΰ γαλλικού άλλα καί τού γ ε ρ μ α ν ι κ ο ΰ Διαφωτισμοΰ, τό όποιο, στον ελληνικό πνευματικό, και γενικότερα
βαλκανικό, χώρο θά εκφραστεί κ υ ρ ί ω ς μέσα άπό τό βιβλίο τή ς
Φυσικής.
Περιοριζόμενοι στο έντυπο βιβλίο Φυσικής σημειώνουμε ότι μό
νον κατά τις πρώτες δύο δεκαετίες τού 19ου αιώνα εκδίδονται περί
τα 35 βιβλία τών φυσικών έπιστη μών, μέσα σ' ένα κλίμα, πού θά μπο
ρούσαμε να τό χαρακτηρίσουμε, αποθέωση της Φυσικής. Μόνο μέ
σα σ' ένα χρόνο, τό 1812, κυκλοφορούν τρία έργα Φυσικής, οι Φυσι
κές τοΰ Δημητρίου Ν. Δ ά ρ β α ρ η , τοΰ Κωνσταντίνου Βαρδαλάχου
καί τοΰ Κωνσταντίνου Μ. Κούμα. Τρία έργα στηριζόμενα στην πα
ρατήρηση καί στο πείραμα, στή νευτώνεια θεωρία, ή όποια, γ ι α να
θυμηθούμε καί πάλι τον Παναγιώτη Κοδρικά, «ώς γλυκύτατον φώς
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διέρρηξε το σκοτεινόν της άγνοιας παραπέτασμα, ευχαριστεί τον
νουν, πείθει το πνεύμα, ευφραίνει την ψυχήν, και οίκοθεν ώς απλού
στατη απλώς τοις πάσι γίνεται παραδεκτή- καί οΰτω μέ άκραν εύκολίαν και απλότητα εξηγείται το διατί, και πώς κυκλοφορεί ή Γη καί
οι λοιποί δορυφόροι περί τους πλανήτας των, καί συν αύτοΐς περι
στρέφονται κι εκείνοι περί τον "Ηλιον ώς προς γενικόν κέντρον του
καθ' ή μας πλανητικού συστήματος».
Ή κίνηση της γης καί τών πλανητών, ή αποδοχή ή μή του ήλιοκεντρικού συστή ματος, είναι από τα θέματα γύρω από τα οποία διεξήχθηκαν έντονες συζητήσεις, χωρίς όμως να προκαλέσουν, στον
ελληνικό πνευματικό χώρο, τόσο έντονες διαμάχες όπως στην Ευ
ρώπη. Οι οπαδοί της νέας, της ήλιοκεντρικής θεωρίας είναι τώρα,
στις αρχές του 19ου αιώνα, όχι μόνον κατά πολύ περισσότεροι τών
αντιπάλων τους - στον χώρο τών λογίων πάντα - άλλα κάνουν επι
θετικά τήν παρουσία τους στο χώρο της κοσμολογίας, αντλώντας τά
επιχειρήματα τους άπό τά «νεώτερα» ευρωπαϊκά αστρονομικά εγ
χειρίδια. Προσπαθούν να διεισδύσουν στα μυστικά τού ύπεργήϊνου
κόσμου, να γνωρίσουν τά μυστικά του σύμπαντος καί να τά ερμη
νεύσουν μέ βάση τά νέα στοιχεία της σύγχρονης ευρωπαϊκής επι
στήμης, αποκρούοντας τις υπερβατικές ερμηνείες. 'Επιχειρούν να
παρουσιάσουν τό Σύμπαν ώς ένα ομογενές καί εξελισσόμενο σύστη
μα βρισκόμενο σέ αυτοδύναμη καί αυτόνομη εξέλιξη.
Είπαμε, αν καί μονολεκτικά προηγουμένως, τό τονίσαμε καί μέ
προηγούμενη ευκαιρία, ότι τώρα, στις αρχές τού 19ου αιώνα ό αρ
χικός προσανατολισμός της ελληνικής παιδείας κυρίως προς τή
Γαλλία καί τό γαλλικό Διαφωτισμό, αρχίζει να διασπάται, να εμ
πλουτίζεται μέ στοιχεία τής γερμανικής παιδείας καί σκέψης, τά
όποια, μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου κάνουν εντονότερα τήν παρουσία
τους. Στα έργα τών K.M. Κούμα, Ά θ . Ψαλίδα, Στ. Δούγκα, Δανιήλ
Φιλιππίδη, στο ανώνυμο κείμενο φυσικής φιλοσοφίας τών Μηλεών,
άλλα καί στα έργα κι αυτού τού 'Αδαμάντιου Κοραή, θα συναντή
σουμε συχνές αναφορές στή γερμανική επιστήμη καί φιλοσοφία,
ειδικότερα στον Κάντ. Τό έργο τού τελευταίου, Γενική 'Ιστορία τής
Φύσεως καί θεωρία τοϋ Ονρανοϋ, πού έγραψε τό 1755, «σύμφωνα
μέ τις νευτώνειες βασικές αρχές», όπως ό ίδιος ό Κάντ τονίζει στον
τίτλο τού έργου του αυτού, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο στή δια
μόρφωση τών κοσμογονικών αντιλήψεων τών Ελλήνων τών προε
παναστατικών χρόνων. Ώ ς γνωστόν, τό έργο αυτό, στό όποιο ή φύ
ση μελετάται σέ συνεχή ανάπτυξη κι εξέλιξη, δίνοντας ισχυρό πλή-
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γ μα στη μεταφυσική, συνέθεσε, μαζί μέ τή δίτομη "Εκθεση τοϋ Συ
στήματος τοϋ Κόσμου, πού ό Laplace εξέδωσε μετά 41 χρόνια, το
1796, τήν κλασική κοσμογονική υπόθεση, γνωστή μέ το όνομα των
δύο δημιουργών της και σύμφωνα μέ τήν οποία ολόκληρο τό ηλιακό
σύστημα, άλλα και ή σημερινή γεωλογική, γεωγραφική, κλιματολο
γική κατάσταση της γης, ή χλωρίδα και ή πανίδα της, είναι αποτέ
λεσμα μιας εξελικτικής πορείας μέσα στο χώρο και στο χρόνο.
'Ανακεφαλαιώνοντας τις ως τώρα σύντομες αυτές παρατηρήσεις,
μπορούμε να πούμε ότι ή γνωριμία, μέ τον έναν ή τον άλλο τρόπο,
της νευτώνειας φυσικής σκέψης, ή όποια προσέφερε και στην ελλη
νική, και κατ' επέκταση στή βαλκανική λογιοσύνη, ένα νέο κοσμο
γονικό σύστημα, αποδεικνύοντας ότι οι φυσικοί νόμοι πού ισχύουν
στην επιφάνεια τής γής ισχύουν και σέ ολόκληρο τό σύμπαν διευρύ
νοντας συνεπώς τήν τάξη πού παρατηρείται στή Γή σ' ολόκληρο τό
σύμπαν, είχε και ισχυρές φιλοσοφικές προεκτάσεις: ενίσχυσε τις
αντιλήψεις για τήν αισθητή διάσταση τοϋ άνθρωπου, επιβεβαίωσε
τή στενή συνάφεια και αλληλεξάρτηση τής ανθρώπινης ύ π α ρ ξ η ς
από τον αίσθητό-ύλικό κόσμο, τήν ενότητα τοϋ ανθρώπου μέ τό φυ
σικό του περιβάλλον απορρίπτοντας κάθε μορφή δεισιδαιμονίας.
Νέα προβλήματα τίθενται τώρα, δειλά μέν άλλα μέ σαφήνεια, πού
μαρτυρούν ένα νέο «φιλοσοφικό» τρόπο σκέψης. Τα ερωτήματα: Ti
είναι γνώση και ποια τα όρια της, ποια τα όρια τών επιστημών τοϋ
άνθρωπου, ποια ή θέση τοϋ άνθρωπου μέσα στή φύση, άλλα και
στην κοινωνία, ερωτήματα καθαρά επιστημολογικά τα όποια τίθε
νται τώρα, ασχέτως αν δέ μπόρεσαν να βρουν ολοκληρωμένη απά
ντηση. 'Αλλάζει τώρα και αυτή ή σχέση τοϋ υποκειμένου μέ τό αντι
κείμενο, άλλα και τοϋ αντικειμένου απέναντι στο υποκείμενο, σχέση
πού, άπό τήν ά π ο ψ η τής φιλοσοφικής θεώρησης, δίνεται μέ τό
σχήμα «γνώση-αυτογνωσία». Και ή στροφή αυτή τοϋ υποκειμένου
στο αντικείμενο τοποθέτησε πάνω σέ νέα θεμέλια τό όλο οικοδόμη
μα τής γνώσης.
Στην κατηγορηματική διατύπωση τού Κ.Μ.Κούμα, τό 1808, ότι ό
άνθρωπος πρέπει να χρησιμοποιεί «τήν κρίσιν τοϋ ίδιου του λογικοΰ» και πώς στον τομέα τής επιστήμης πρέπει να στοιχειωθετει τις
απόψεις του μόνον πάνω στα δεδομένα τής επιστήμης, «νά συλλογί
ζεται και νά κρίνη, και ν ' άντιλέγη [ακόμη] και εις τον Νεύτωνα»,
«τού πατέρα τής νέας φιλοσοφίας» κατά τόν Βενιαμίν Λέσβιο, ή τού
«δαιμόνιου εκείνου άνδρα» κατά τόν Παναγιώτη Γοβδελά, δέ μπο
ρούμε νά μή διαπιστώσουμε ά φ ' ενός τήν εμπιστοσύνη τού άνθρώ-
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που τής εποχής αυτής στις ϊδιες του τις δυνάμεις, στη δύναμη τοΰ
ανθρώπινου λογικοί] και αφ' έτερου το κύρος, το μεγάλο κύρος πού
έχαιρε το όνομα τού Νεύτωνα στην ελληνική λογιοσυνη, οπού, γιά
να επαναλάβουμε τον Μοισιοδακα, επισκίαζε τή δόξα παντός
άλλου φιλοσόφου, ακόμη κι αυτού τοΰ 'Αριστοτέλη.
Στηριζόμενοι στα βιώσιμα εκείνα στοιχεία, πού ή δυναμική τής
εξέλιξης κατά τήν προεπαναστατική περίοδο μας προσέφερε, ση
μειώνουμε καταλήγοντας, οτι ή περίοδος αυτή, ιδωμένη όχι σαν μια
στιγμή αυτή καθεαυτή, αλλά σαν μια φάση τής εξέλιξης τής νεοελ
ληνικής σκέψης, είναι ή περίοδος τοΰ ορθολογισμού, των αναζητή
σεων, τής βεβαιότητας οτι αυτό πού είναι δέν είναι μόνιμο, βρίσκε
ται σε συνεχή εξέλιξη. 'Αποτελεί, ή περίοδος αυτή, τήν κριτική συ
νείδηση ολόκληρης τής περιόδου τοΰ οθωμανικού ζυγού. Και στην
πραγμάτωση αυτής τής αλλαγής, ό ρόλος τής νευτώνειας φυσικής
σκέψης ήταν ασφαλώς ιδιαίτερα σημαντικός.

