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Νικόλαος Κοπέρνικος: ένας γίγαντας στους ώμους του

οποίου πάτησε ο Νεύτωνας

Γεννηµένος στο Τορούν της Πολωνίας, στις 19 Φεβρουαρίου 1473,
ακριβώς λίγο µετά την εφεύρεση της τυπογραφίας και λίγο πριν την

«ανακάλυψη» της Αµερικής, ο Νικόλαος Κοπέρνικος µεγαλώνει σε έναν
κόσµο που αλλάζει ταχύτατα. Όπως γράφει ο Κέσλερ, πρόκειται ίσως
για τη «µορφή την πιο άχρωµη µεταξύ όλων εκείνων που, χάρη στην
αξία τους ή λόγω των συνθηκών, διαµόρφωσαν το πεπρωµένο της

ανθρωπότητας».

Έχοντας δε γνωρίσει τον πόνο και το φόβο, είναι επίσης, αναµφίβολα,
ένας από τους πιο αξιαγάπητους. Όταν στρέφει το ενδιαφέρον του

στην κίνηση των άστρων, υπηρετεί στον καθεδρικό ναό του
Φράουενµπουργκ, στην Πολωνία, και µοιράζει τη ζωή του ανάµεσα στη
δωρεάν άσκηση της ιατρικής και στην αστρονοµία. Μια άκρα επιφυλακτικότητα και ίσως µια
µεγάλη ντροπαλότητα, τον έχουν κάνει άνθρωπο µοναχικό. Ζει σχεδόν χωρίς συναναστροφές σε

έναν διώροφο πύργο, στα τείχη της πόλης. Εκεί θα πεθάνει, 40 χρόνια αργότερα, σχεδόν χωρίς να
έχει βγει ποτέ.

Μελετώντας το σύστηµα του Πτολεµαίου, που είχε ήδη αµφισβητηθεί από άλλους αστρονόµους, ο
Κοπέρνικος πείθεται πολύ γρήγορα ότι ένα τέτοιο µοντέλο δεν µπορεί να ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα. Ερµηνεύει τις συχνές παρατηρήσεις ανωµαλιών στην κίνηση των άστρων, και την

ανάγκη προσφυγής σε πολυάριθµους επίκυκλους για την περιγραφή τους, ως αναµφισβήτητη
ένδειξη της ανεπάρκειας του.

Εξάλλου, τα συστήµατα αυτά των πολύπλοκων επικύκλων του φαίνονται τόσο άσχετα µε το αρχικό
ιδεώδες της αστρονοµίας, που θα επιδοκίµαζε ευχαρίστως την αυθάδεια του Αλφόνσου Γ της
Καστίλης ο οποίος δήλωνε τον 13ο µ.Χ αιώνα: «Αν, την εποχή της δηµιουργίας του κόσµου, µετείχα
στο Συµβούλιο του υπέρτατου Θεού, πολλά πράγµατα θα είχαν γίνει καλύτερα και µε περισσότερη
τάξη».

Μετά από µακροχρόνιες σκέψεις, εµπνευσµένες, µεταξύ άλλων, από την ανάγνωση των αρχαίων

κειµένων, εκτιµά ότι η κίνηση των πλανητών θα ήταν πιο απλή και η περιγραφή της σίγουρα πιο
εύκολη θέτοντας τον Ήλιο στο κέντρο του κόσµου. Μια τέτοια υπόθεση αντιτίθεται στην
παραδοσιακή διδασκαλία και φαίνεται να αντιτίθεται στην απλή λογική, αλλά, αν το καλοσκεφτεί
κανείς, υπάρχει καλύτερη θέση για τον Ήλιο, του οποίου ο ρόλος είναι, ακριβώς, να φωτίζει τον
κόσµο;
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Ο Ήλιος  στο κέντρο του Κόσµου

Παραχωρώντας στον Ήλιο κεντρική θέση, και θέτοντας τη Γη σε ετήσια περιστροφή γύρω του, ο
Κοπέρνικος διαπιστώνει ότι πρέπει, επίσης, να δεχτεί την εικοσιτετράωρη περιστροφή της τελευταίας

περί τον άξονα της. Χωρίς αυτή την επιπλέον κίνηση, η διάρκεια της ηµέρας ή της νύχτας θα ήταν
εξάµηνη, σε όλα τα σηµεία του πλανήτη. Δεν αγνοεί τα επιχειρήµατα του Πτολεµαίου εναντίον µιας
τέτοιας περιστροφής: αν η Γη περιστρεφόταν περί τον άξονα της, «τα σηµεία της επιφάνειας της θα
κινούνταν µε ταχύτητα ιλιγγιώδη και από την περιστροφή της θα παραγόταν µια φυγόκεντρη
δύναµη ικανή να ξεθεµελιώσει τα κτίρια τα πιο στέρεα, εκσφενδονίζοντας τα συντρίµµια τους στους
αιθέρες». Και δεν φαντάζεται ίσως την καίρια απάντηση που θα δώσει ο Κέπλερ έναν αιώνα
αργότερα (µια τέτοια έκρηξη θα ήταν πολύ πιο πιθανή, αν περιστρέφονταν τα αστέρια γύρω από τη

Γη, αφού η ταχύτητα τους θα ήταν αναγκαστικά πολύ µεγαλύτερη από εκείνην της επιφάνειας του
πλανήτη µας· αυτό το επιχείρηµα του Πτολεµαίου, ωστόσο, δεν τον αναχαιτίζει: η Γη κινείται,
πρόκειται για µια κίνηση φυσική για αυτήν και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουµε ότι µια
φυσική κίνηση είναι τόσο βίαιη όσο µια κίνηση καταναγκαστική.

Όλες αυτές οι ιδέες είναι αυτονόητες για τον Κοπέρνικο: θέτοντας τον Ήλιο στο κέντρο του
σύµπαντος, οι τροχιές των πλανητών θα µπορούν, επιτέλους, να αναπαρίστανται µε κύκλους και οι
περιοδικές τους παλινδροµήσεις θα φανούν ως συνέπεια της κίνησης της Γης.

H ιδέα φαίνεται απλή. Δεν φαντάζεται ακόµη τις δυσκολίες που θα συναντήσει για να σχεδιάσει
πλανητικούς πίνακες θεµελιωµένους σε αυτή την αρχή, καθότι, ακόµη και θέτοντας τον Ήλιο στο
κέντρο του κόσµου, οι ουράνιες τροχιές δεν θα αφεθούν να περιγραφούν µε κύκλους και κινήσεις
οµοιόµορφες. Θα αναγκαστεί, έτσι, να επανεισαγάγει µέχρι 48 επικύκλους για να περιγράψει τις

παρατηρήσεις! Προς το παρόν, αρκείται ευτυχώς σε ποιοτικές εκτιµήσεις και το σύστηµα του του
φαίνεται να βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε την απαίτηση τελειότητας του Ουρανού. Έπειτα από
χρόνια στοχασµού, θεωρεί ότι είναι σε θέση να αποδείξει ότι το σύστηµα του µπορεί να εξηγήσει το
σύνολο ίων παρατηρούµενων φαινοµένων και επιτρέπει µια περιγραφή ταυτόχρονα αρµονική,
λογική και, προπαντός, πιο απλή των ουράνιων κινήσεων. «Ύστερα από µακρόχρονες έρευνες»,
γράφει, «έχω επιτέλους πειστεί ότι ο Ήλιος είναι ένα άστρο απλανές περιβαλλόµενο από πλανήτες
οι οποίοι περιστρέφονται γύρω του και των οποίων είναι το κέντρο και ο φωστήρ».

O Κοπέρνικος, όπως ξέρουµε, δεν ήταν ο πρώτος που συνέλαβε ένα σύστηµα ηλιοκεντρικό. Δύο
χιλιάδες χρόνια νωρίτερα, το είχε κάνει ο Αρίσταρχος ο Σάµιος. H ανθρωπότητα το είχε, εντούτοις,
λησµονήσει. O Κοπέρνικος το επανανακαλύπτει και η ιδέα του του φαίνεται απλούστατη, τόσο
απλή, που είναι, αληθώς ειπείν, επαναστατική, και τόσο επαναστατική, που εντέλει απορεί που τη
σκέφτηκε, αυτός, ο τόσο φρόνιµος, που δεν ονειρεύεται τίποτε άλλο από του να ζει και να εργάζεται
ήσυχος.

H ιδέα να δηµοσιεύσει την ανακάλυψη του του φαίνεται ανυπόφορη. Θα τρέξουν να του θέσουν

ερωτήσεις, να τον ενοχλήσουν, κι έπειτα, ποιος είναι αυτός, ώστε να τολµήσει να πραγµατευτεί
τέτοια θέµατα; Ναι, βέβαια, έχει σπουδάσει ιατρική στην Πολωνία, ύστερα στην Ιταλία, όπου
απέσπασε επάξια ποικίλα διπλώµατα. Ενδιαφέρεται για τα πάντα, και εργάζεται σε τοµείς τόσο
ποικίλους όπως η οικονοµία (πληθωρισµός, νοµισµατική µεταρρύθµιση, νοµισµατικός έλεγχος…) ή η
θεολογία, αλλά δεν είναι ούτε «φιλόσοφος» ούτε «µαθηµατικός», και ούτε θεωρεί τον εαυτό του
«αστρονόµο». Τι θα συµβεί αν µιλήσει για το ηλιακό του σύστηµα;

Βλέποντας τον να αρνείται το ολοφάνερο της κίνησης του Ήλιου, οι δικοί του θα τον πάρουν για

τρελό! Όσο για τους ειδικούς, θα τον επικρίνουν χρησιµοποιώντας εναντίον του κάθε είδους
επιχειρήµατα τα οποία δεν θα είναι σε θέση να αντικρούσει. Αν και δεν καταλαβαίνει πώς θα ήταν
δυνατόν η αλήθεια να θέσει σε κίνδυνο την πίστη, ξέρει, επίσης, ότι το σύστηµα του αντιβαίνει στη
Βίβλο: δεν είναι µήπως αλήθεια ότι ο Ιησούς του Ναυή πρόσταξε τον Ήλιο, και όχι τη Γη, να



διακόψει την πορεία του; Όχι, δεν έχει όντως τίποτε να κερδίσει κοινοποιώντας το νέο σύστηµα του
κόσµου που ανακάλυψε. 
Μπορούµε να σκεφτούµε ότι ο Κοπέρνικος κράτησε χαραγµένη µέσα του την ανάµνηση της
δυστυχισµένης παιδικής του ηλικίας, λόγω ορφάνιας από µητέρα και πατέρα.

Φοβάται τα προβλήµατα που δεν θα αργήσουν να εµφανιστούν, αν αµφισβητήσει την ισχύουσα,
επίσηµη, και, επιπροσθέτως, προφανή αναπαράσταση του ουρανού. Φτάνει στο σηµείο να µετανιώσει
τόσο πολύ που έκανε αυτή την ανακάλυψη, που καταλήγει να αµφιβάλλει και να θεωρήσει ότι ένα
µεγάλο µέρος της εργασίας του δεν στέκει.

Άλλωστε, µιλά σχετικά σε κάποιους σπάνιους φίλους, λέει ότι δεν πιστεύει παρά εν µέρει στο
σύστηµα του. Το ιδεώδες για αυτόν, θα ήταν να ξεχάσει, να τα ξεχάσει όλα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι

εκεί, και επιβάλλεται.

Καταφεύγει τότε σε αυτή την πυθαγόρεια ιδέα που του πέφτει κουτί: δεν είναι ούτε καλό ούτε
ωφέλιµο να αποκαλύπτεις τα µυστικά του κόσµου. Για το καλό όλων, το µυστήριο των επιστηµών
πρέπει να µείνει αποκλειστικότητα ενός µικρού αριθµού µυηµένων. Αυτή η ιδέα τον καθησυχάζει.

Ev είδει δοκιµής, συντάσσει το 1514 ένα «µικρό σχόλιο» όπου συνοψίζει το σύστηµα του. Πάντα
προσεκτικός, δεν υπογράφει το κείµενο του και φροντίζει να το δώσει µόνο σε καλά επιλεγµένα
πρόσωπα. Από στόµα σε στόµα, το µυστικό του καταλήγει να διαδοθεί και ο Κοπέρνικος θα
αποκτήσει «µια κάποια φήµη επί τριάντα χρόνια, χωρίς να έχει δηµοσιεύσει τίποτα, χωρίς να
διδάσκει ούτε να στρατολογεί οπαδούς». Μια τέτοια περίπτωση, είναι µοναδική στην Ιστορία των
επιστηµών. H φήµη φτάνει έτσι ως τον πάπα. Ενθουσιασµένος µε αυτήν τη νέα ιδέα, ο πάπας
Κλήµης ο Γ! επιθυµεί να της δώσει τη δηµοσιότητα που της αξίζει και αναθέτει στον ιδιαίτερο
γραµµατέα του να εκθέσει τους βασικούς άξονες της στη Ρώµη, το 1533.

Παρά τις πολυάριθµες παροτρύνσεις, ο Κοπέρνικος εξακολουθεί να διστάζει. To χειρόγραφο του,

αναµφίβολα τελειωµένο από το 1530, µένει πάντοτε κλειδωµένο στο συρτάρι και κανείς δεν γνωρίζει
το ακριβές περιεχόµενο του.

Προς το τέλος της ζωής του, ωστόσο, στα εξήντα του χρόνια, ο Koπέρνικος πολιορκείται από έναν

µαθητή του είκοσι πέντε χρόνων, νεαρό καθηγητή µαθηµατικών και αστρονοµίας στο πανεπιστήµιο
της Bιτεµβέργης, τον Γκέοργκ-Ιωακείµ Ρέτικους. Δύσπιστος στην αρχή, καταλήγει να ανεχθεί αυτόν

τον «τρελό νεαρό» που εγκαθίσταται επί δύο χρόνια στο σπίτι του. Αφήνεται σιγά σιγά να πειστεί
και δέχεται εντέλει να δηµοσιεύσει τις εργασίες του. Παρά τις ενθαρρύνσεις του µαθητή του, ωστόσο,

δεν καταφέρνει να απαλλαγεί από το φόβο: αρνείται να υπογράψει την εργασία του η οποία θα
δηµοσιευτεί µε πλάγιο τρόπο, υπό τη µορφή µιας απλής επιστολής όπου ο Ρέτικους θα εκθέσει το νέο

σύστηµα του κόσµου σε έναν φίλο. Σε αυτό το κείµενο, άλλωστε, δεν θα παραθέσει τον Κοπέρνικο

παρά διακριτικά, αναφέροντας απλώς τον «σοφό δόκτορα Νικόλα από το Τόρουν».

Μόνο λίγο πριν από το θάνατο του, το 1543, ο Κοπέρνικος θα συναινέσει, επιτέλους, στην πλήρη

δηµοσίευση του έργου του. Καλού κακού, ένας προτεστάντης φίλος του µαθητή του Ρέτικους, ο
Αντρέα Οσιάντερ, τον συµβουλεύει τότε να παρουσιάσει την εργασία του ως µια απλή µαθηµατική

υπόθεση. Αυτός ο τρόπος διάκρισης ανάµεσα σε µαθηµατική περιγραφή και πραγµατικότητα είναι
αρκετά συνηθισµένος εκείνη την εποχή, προπαντός για θέµατα που αφορούν στον ουρανό.

O Οσιάντερ παρότρυνε, λοιπόν, τον Κοπέρνικο να διευκρινίσει ότι τοποθετεί τον Ήλιο στο κέντρο

του κόσµου για λόγους απλοποίησης, γνωρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν είναι αλήθεια. Ανένδοτος,
πράγµα πρωτοφανές για αυτόν, ο Κοπέρνικος αρνείται έναν τέτοιο συµβιβασµό και συντάσσει ο ίδιος

µια µακροσκελή αφιέρωση της εργασίας του στον νέο πάπα Παύλο Γ’.



Υπογραµµίζει στην επιστολή του ότι από σύνεση, κράτησε το χειρόγραφο του µυστικό «όχι εννέα,
αλλά τέσσερις φορές εννέα χρόνια» και δικαιολογεί την τόλµη του αναφέροντας εκείνη των

προκατόχων του, όπως ο Φιλόλαος ή ο Ηρακλείδης ο Ποντικός, χωρίς να µνηµονεύει, ωστόσο, τον
Αρίσταρχο του οποίου δεν γνωρίζει, φαίνεται, τις εργασίες.

«Αυτά τα χωρία», γράφει, «µε ώθησαν να σκεφτώ κι εγώ αν η Γη κινείται και µολονότι µια τέτοια
σκέψη µού φάνηκε παράλογη, πίστεψα ότι, αφού άλλοι πριν από εµένα είχαν το ελεύθερο να

φανταστούν τόσους κύκλους όσοι ήταν απαραίτητοι για να εξηγήσουν τα ουράνια φαινόµενα, θα

µου επιτρεπόταν, επίσης, να δοκιµάσω να βρω, υποθέτοντας ότι η Γη κινείται, εξηγήσεις πιο σωστές
από τις δικές τους για την κίνηση των ουρανίων σωµάτων».

Το µοντέλο του Κοπέρνικου

O Κοπέρνικος το αποφάσισε, επιτέλους: τολµάει να δηµοσιεύσει την εργασία του και να εκθέσει µε
σαφήνεια τις πεποιθήσεις του:    

•  Όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο ο οποίος είναι, συνεπώς, το κέντρο του
σύµπαντος. 

• Το κέντρο της Γης δεν είναι το κέντρο του σύµπαντος, αλλά µόνον το κέντρο της γήινης βαρύτητας

και της τροχιάς της Σελήνης.

•  H κίνηση του Ήλιου δεν είναι παρά φαινοµενική, οφειλόµενη στην κίνηση της Γης η οποία
περιστρέφεται γύρω από αυτόν όπως οι άλλοι πλανήτες.

•  Οι παλινδροµικές κινήσεις των πλανητών είναι συνέπεια της κίνησης της Γης που αρκεί για να
εξηγήσει όλες τις ανωµαλίες των ουράνιων κινήσεων.

• Οι κινήσεις του στερεώµατος δεν έρχονται από το ίδιο το στερέωµα, αλλά από την κίνηση της Γης η

οποία κάθε µέρα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της.

•  H απόσταση της Γης από τα απλανή αστέρια είναι τόσο µεγάλη που, σε σύγκριση µε εκείνην της

Γης από τον Ήλιο, είναι αµελητέα.



H διάµετρος του σύµπαντος του Κοπέρνικου είναι τουλάχιστον
2.000 φορές πιο µεγάλη από εκείνην του σύµπαντος του Μεσαίωνα, του οποίου η ακτίνα ήταν 20.000

ακτίνες της Γης, ήτοι 130 εκατοµµύρια χιλιόµετρα περίπου.

Στις 24 Μαΐου 1543, ο Κοπέρνικος πέθανε µέσα σε µεγάλη µοναξιά, µετά από µια εγκεφαλική
αιµορραγία που τον είχε αφήσει ηµιπαράλυτο. Ήταν 70 χρόνων. Μερικές ώρες πριν το θάνατο του,

έλαβε από τον εκδότη του το πρώτο αντίτυπο του µοναδικού του έργου: Περί των περιστροφών των
ουρανίων σφαιρών.

Περιέργως, το βιβλίο αυτό αρχίζει µε έναν µακροσκελή πρόλογο που καλεί τον αναγνώστη να µην

πάρει κατά γράµµα αυτά που θα διαβάσει και να θεωρήσει την άποψη περί κεντρικής θέσης του
Ήλιου απλώς ως µια βολική µεν αλλά αβέβαιη υπόθεση: «Η καινοτοµία της υπόθεσης επάνω στην

οποία βασίζεται το βιβλίο θα ενοχλήσει σοβαρά τους ειδήµονες [...], αλλά, αν το καλοεξετάσουν, θα
αναγνωρίσουν ότι ο συγγραφέας δεν έχει κάνει τίποτε το επιλήψιµο. O σκοπός της αστρονοµίας

είναι η παρατήρηση των ουράνιων σωµάτων και η ανακάλυψη του νόµου που διέπει τις κινήσεις
τους, των οποίων είναι αδύνατον να ορίσουµε τις πραγµατικές αιτίες· επιτρέπεται, συνεπώς, να τις

επινοήσουµε αυθαίρετα, υπό τον µόνον όρο ότι είναι ικανές να αναπαραστήσουν γεωµετρικά την
κατάσταση του ουρανού, και ουδόλως είναι απαραίτητο να είναι αυτές οι υποθέσεις αληθινές, ή

ακόµη και αληθοφανείς. Αρκεί να οδηγούν σε προβλέψεις που επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις. Αν η

αστρονοµία παραδέχεται αρχές, δεν το κάνει για να επιβεβαιώσει την αλήθεια τους, αλλά για να τις
χρησιµοποιήσει ως βάση των υπολογισµών της».

Ποιος πρόσθεσε αυτόν τον πρόλογο; Μήπως ο ίδιος ο Κοπέρνικος, υπό την επήρεια µιας τελευταίας
κρίσης άγχους; Αυτό πιστευόταν για πολύ καιρό, αλλά φαίνεται τώρα αποδεδειγµένο ότι πρόκειται

για τον Αντρέα Οσιάντερ, ο οποίος είχε αναλάβει την επίβλεψη της έκδοσης του χειρογράφου. To
ύστατο αυτό µέτρο προφύλαξης εξηγείται µάλλον από το γεγονός ότι ήταν προτεστάντης, και η

προτεσταντική Εκκλησία είχε αντιδράσει µε δριµύτητα στις κοπερνίκειες ιδέες: ενώ η καθολική

Εκκλησία τις είχε υποδεχτεί ευµενώς, αφού ο ίδιος ο πάπας είχε επιµείνει να δηµοσιευτούν, ο
Λούθηρος, αντίθετα, είχε κηρύξει πόλεµο εναντίον του Κοπερνίκου. Από τη δηµοσίευση ήδη του

Μικρού σχολίου του 1514, είχε εξεγερθεί εναντίον «αυτού του τρελού που φιλοδοξεί να ανακατώσει
την αστρονοµία», αυτού του «ηλιθίου που στρέφεται εναντίον της Αγίας Γραφής»’ εναντίον αυτού



του «νέου αστρολόγου που θα ήθελε να αποδείξει ότι η Γη κινείται και περιστρέφεται, αντί του

ουρανού και του στερεώµατος, του Ηλίου και της Σελήνης».

Η σφοδρή αντίθεση της Εκκλησίας

Μπορεί η Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία να βλέπει στην αρχή µε καλό µάτι το ηλιοκεντρικό σύστηµα,

αλλά η κρίση της θα αλλάξει σε βαθµό που να αντιστραφεί σε διάστηµα µικρότερο από έναν αιώνα: 

• Το 1600, πενήντα επτά χρόνια µετά το θάνατο του Κοπέρνικου, ο Τζορντάνο Μπρούνο, Ιταλός

µοναχός του Τάγµατος του Αγίου Δοµήνικου ο οποίος υπερασπίστηκε, µεταξύ άλλων, αυτή την

αναπαράσταση του κόσµου αναπτύσσοντας τις φιλοσοφικές και θεολογικές της συνέπειες,
αφορίζεται και καίγεται ζωντανός στη Ρώµη, µετά από επτά χρόνια φυλάκισης. Πεπεισµένος οπαδός

του Κοπέρνικου, προσθέτει στην ηλιοκεντρική αναπαράσταση του κόσµου την κριθείσα ως

«αιρετική» αντίληψη περί ενός σύµπαντος απείρου, κατοικούµενου µε άστρα σαν τη Γη: «Τα αστέρια

είναι ήλιοι σαν τον δικό µας και υπάρχουν πλήθος ήλιοι ελεύθεροι σε ένα διάστηµα δίχως όρια,
περιστοιχισµένοι από πλανήτες σαν τη Γη µας, που κατοικούνται από ζωντανά όντα. O Ήλιος είναι

απλώς ένα αστέρι µεταξύ άλλων, η µόνη ιδιαιτερότητα του είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά σ’ εµάς.

O Ήλιος δεν έχει κεντρική θέση στο δίχως όρια άπειρο». Στο La Cena de le Ceneri (1584) δηλώνει ότι

«ο κόσµος είναι άπειρος και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει σε αυτόν σώµα προορισµένο να είναι στο
κέντρο ή στην περιφέρεια ή µεταξύ των δυο άκρων»

• To 1616, το Δικαστήριο της Ιερής Εξέτασης καταδικάζει το ηλιοκεντρικό σύστηµα. 

• To 1633, δέκα επτά χρόνια αργότερα, και εποµένως έναν αιώνα, σχεδόν, έπειτα από το θάνατο του
Κοπέρνικου (1543), ο Γαλιλαίος εξαναγκάζεται να αναιρέσει µπροστά στην Ιερή Εξέταση «τη θεωρία

συµφωνά µε την οποία η Γη κινείται γύρω από τον Ήλιο ο οποίος είναι ακίνητος στο κέντρο του

κόσµου». Μετά από αυτή την καταδίκη, απαγορεύεται ρητά να γίνεται λόγος περί κινήσεως της Γης,

«ακόµη και ως υπόθεσης». Στο Παρίσι, ο Καρτέσιος που µόλις έχει τελειώσει τη σύνταξη της
Πραγµατείας περί του κόσµου ή περί του φωτός, φοβάται και δεν τη δηµοσιεύει.

Γιατί µια ανακάλυψη που έτυχε ευµενούς υποδοχής στην αρχή ανάβει σιγά σιγά τόσο φοβερά πάθη;

Ποιους φόβους η τόσο απλή ιδέα ενός «ηλιακού» συστήµατος µπορεί να προκαλέσει, ώστε να
καταστεί απαραίτητο να καταπολεµηθεί µε τόση βία;  (Μόνο το 1822 η Εκκλησία θα θεωρήσει

νόµιµη την εκτύπωση έργων που διδάσκουν ότι η Γη κινείται.)

Η κοπερνίκεια επανάσταση του ηλιοκεντρικού συστήµατος

Στις συνθήκες εκείνης της εποχής τα επιχειρήµατα του Κοπέρνικου ουδόλως αναφέρονται πλέον στη

θεολογία και στη µεταφυσική, στηριζόµενα αποκλειστικά σε µια λογική µαθηµατική. Όπως άλλοτε
µε τον Θαλή, η ανθρώπινη νόηση διεκδικεί την αυτονοµία της, την ανεξαρτησία της και το δικαίωµα

να θέτει όλα τα ερωτήµατα και να απαντάει σε αυτά δίχως a priori.

H επιστήµη αρχίζει να περπατάει µε τα δικά της πόδια και αρνείται να τη µεταχειρίζονται ως παιδί
και αφήνει το χέρι της µεγάλη της αδελφής, της θρησκείας. Μαζί της, οι άνδρες και οι γυναίκες

υποτάσσονταν ως τώρα στην «αρχή της αυθεντίας», θα µάθουν να γεύονται τα «ευεργετικά

µαθήµατα της αµφιβολίας».

O ηλιοκεντρισµός αποκρυσταλλώνει έτσι µια εντελώς νέα στάση και καθίσταται το σύµβολο µιας

σκέψης αυτόνοµης. Σε µια εποχή που η Εκκλησία της Ρώµης µόλις βγαίνει από την κρίση,

καταλαβαίνουµε ότι αυτή η νέα σηµαντικότητα που αποκτά ο ορθός λόγος µπορεί να θεωρηθεί

προοδευτικά σοβαρός κίνδυνος.

Οι παρατηρήσεις αυτές σκιαγραφούν το θρησκευτικό πλαίσιο αυτού του µακρού αιώνα κατά τον

οποίο κουφοκαίει η φωτιά της κοπερνίκειας επανάστασης. Μας βοηθούν να φανταστούµε τον



αναβρασµό που αυτή προκαλεί, αλλά δεν αρκούν για να εξηγήσουν την πρωτοφανή έκταση της

πολιτισµικής ανατροπής που επιφέρει.

Γιατί, άραγε, πολλοί έφτασαν να πουν ότι επρόκειτο ίσως για τη µεγαλύτερη επανάσταση που

επιτέλεσε ποτέ το ανθρώπινο πνεύµα από εκείνη την εκτός των συνηθισµένων αυγή του 6ου π.Χ.

αιώνα και εντεύθεν; Τι το αληθώς επαναστατικό υπάρχει, άλλωστε, σε αυτή την απλή ιδέα της
αντικατάστασης της Γης από τον Ήλιο στο κέντρο του κόσµου; Δεν εξακολουθούµε µήπως να λέµε,

πάνω από 400 χρόνια αργότερα, ότι ο Ήλιος «ανατέλλει», «βασιλεύει» και, εποµένως, ότι

«µετατοπίζεται» χωρίς να έχουµε ποτέ θεωρήσει απαραίτητο να εφεύρουµε λέξεις για να

εκφράσουµε το γεγονός ότι, στην πραγµατικότητα, είναι η Γη που στρέφεται προς αυτόν; Για να

συντοµεύουµε, µήπως δεν πρόκειται παρά για ένα ζήτηµα που απασχολεί τους µαθηµατικούς χωρίς
να µας αφορά καν, και το οποίο, ούτως ή άλλως, δεν αναστατώνει κατά κανέναν τρόπο τη ζωή µας;

Πολύ πέραν της έµµεσης αµφισβήτησης µιας φράσης της Βίβλου, πολύ πέραν, επίσης, της άθελης
αµφισβήτησης, από τον Κοπέρνικο, της εξουσίας της Ρώµης, η ανακάλυψη του ηλιοκεντρισµού

αποσταθεροποιεί όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής και επιφέρει διά αυτού µια πολύ µεγάλη

πολιτισµική επανάσταση. Όπως το είπαµε όλη η οργάνωση της ζωής είναι θεµελιωµένη πάνω σε

αυτήν τη γεωκεντρική αναπαράσταση του σύµπαντος, που διαχωρίζει τον ουράνιο κόσµο από τον

επίγειο, οργανώνει ένα πέρασµα ανάµεσα στους δύο και καθορίζει, στην κάθετο Γη-Ουρανός, όλες
τις κλίµακες αξιών. H καθηµερινή ζωή, όπως και η οργάνωση του άστεως, εξαρτώνται από αυτή την

αναπαράσταση η οποία αποκαλύπτει το λόγο ύπαρξης τους και το νόηµα τους.

Υπό αυτές τις συνθήκες, µαντεύουµε ότι δεν είναι δυνατόν να αλλάξουµε την οργάνωση του

ουρανού δίχως να ανατρέψουµε πάραυτα την οργάνωση της ίδιας της ζωής. Τι θα γίνει η συνοχή

ολόκληρης της µεσαιωνικής συµβολικής, αν η Γη µετατραπεί σε έναν πλανήτη σαν τους άλλους, και

καταργηθεί έτσι όποια διαφορά ανάµεσα σε Γη και Ουρανό; Με τον Κοπέρνικο, αυτή η συνοχή έχει

καταργηθεί και, σε λίγο, δεν θα είναι ποτέ πλέον δυνατόν να σκέφτονται, ή και απλώς να ζουν, οι
άνθρωποι όπως «πριν».

Για παράδειγµα η Ιερή Εξέταση της Εκκλησίας καταδικάζει στη θανάτωση διά της πυράς µε βάση το
γεωκεντρικό σύστηµα. Τη στιγµή που αποσπάται από το σώµα, η ψυχή του κατάδικου κινδυνεύει να

είναι πολύ βαριά, ώστε να υψωθεί στον ουρανό. H πυρά, που είναι το µόνο από τα τέσσερα στοιχεία

που ανεβαίνει φυσικά προς τον ουρανό, θα µπορέσει να τη βοηθήσει να µην πέσει στην Αιώνια

Κόλαση. Καίγοντας το σώµα, η Ιερή Εξέταση διακηρύσσει έτσι ότι σώζει τις ψυχές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το βλέπουµε, δεν είναι µόνον ένα πλανητικό σύστηµα που αµφισβητείται

από τον ηλιοκεντρισµό. Αν η Γη δεν είναι πλέον το κέντρο του κόσµου, αν δεν είναι πλέον

διαφορετική από τους άλλους πλανήτες, τότε δεν υπάρχει πλέον ούτε απόλυτο «άνω» ούτε απόλυτο
«κάτω», και όλες οι κλίµακες αξιών, όλες οι κλασικές αναφορές, κινδυνεύουν να απωλέσουν το

νόηµα τους. Πρέπει να το καταλάβουµε καλά: αλλάζοντας τον κόσµο, αλλάζοντας την οργάνωση

του Ουρανού και της Γης, αλλάζουµε, επίσης, τη ζωή. Από αυτή την άποψη, ο κόσµος του

Koπέρνικου φαίνεται στην κυριολεξία ένας «κόσµος αναποδογυρισµένος».

Εκδιώκοντας τη Γη από το κέντρο του κόσµου, η κοπερνίκεια επανάσταση πετάει την ανθρωπότητα

σε µια χαµένη άκρη ενός άγνωστου και ενδεχόµενα εχθρικού σύµπαντος, και της δηµιουργεί σωρεία

ασυνήθιστων ερωτηµάτων. Αν η Γη δεν είναι παρά ένας πλανήτης µεταξύ τόσων άλλων, που
περιστρέφεται γύρω από ένα οποιοδήποτε αστέρι, σε ένα σύµπαν ενδεχοµένως άπειρο, αν η

ανθρωπότητα δεν καταλαµβάνει µια θέση κεντρική, µοναδική, προνοµιακή, οι πιο στέρεες

βεβαιότητες καταρρέουν και όλα γίνονται σχετικά: το «άλλου» µπορεί να κατοικείται, το «εδώ»

µπορεί να εξαφανιστεί!

Χωρίς να εµβαθύνουµε και πολύ, ας σηµειώσουµε ότι οι ανακαλύψεις που µας συνεγείρουν



περισσότερο και προκαλούν τις πλέον έντονες διαµάχες δεν είναι αναγκαστικά οι πιο επαναστατικές

εννοιακές ανακαλύψεις (όπως η ανατροπή των αναπαραστάσεων µας του Διαστήµατος και του

χρόνου που ξεκίνησε µε τον Αϊνστάιν), αλλά εκείνες που σχετίζονται περισσότερο µε αυτή την
κεντρική, καθησυχαστική θέση την οποία νοσταλγούµε: έχοντας µάθει από τον Κοπέρνικο ότι δεν

ήταν στο κέντρο του κόσµου, η ανθρωπότητα θα µάθει από τον Δαρβίνο, δύο αιώνες αργότερα, ότι

δεν είναι ούτε στο κέντρο της δηµιουργίας, και η θεωρία της εξέλιξης των εµβίων όντων θα

πυροδοτήσει διαµάχες που µοιάζουν παράξενα µε εκείνες που προκάλεσε ο ηλιοκεντρισµός.
Εγκαταλειµµένοι από τον Κοπέρνικο µέσα στο άπειρο Διάστηµα, θα εγκαταλειφθούµε έτσι από τον

Δαρβίνο µέσα στο άπειρο του χρόνου. Αργότερα πάλι, ο Φρόυντ θα θέσει ζητήµατα του ίδιου τύπου

ανακαλύπτοντας ότι ο άνθρωπος δεν µπορεί καν να ισχυριστεί ότι είναι το κέντρο του εαυτού του.

Ένα σύστηµα του κόσµου καταρρέει, παρασέρνοντας µαζί του τα υπερχιλιετή a priori σχετικά µε την

ανθρώπινη ζωή, η κεντρική θέση του ανθρώπου αµφισβητείται, ξαφνικά. Δεν συνιστά αυτό λόγο

για να φοβόµαστε; Έτσι, το απλό αυτό γεγονός της τοποθέτησης του Ήλιου στη θέση της Γης,

σηµαίνει την έναρξη µιας «πολιτισµικής και πνευµατικής επανάστασης χωρίς προηγούµενο, που
αλλάζει τη δοµή την ίδια της σκέψης και της οποίας η νεωτερική επιστήµη είναι ταυτοχρόνως η ρίζα

και ο καρπός». 

Στη διάρκεια των αιώνων, η επιστήµη επέβαλλε στον απλοϊκό εγωισµό της ανθρωπότητας σοβαρές

διαψεύσεις.

H πρώτη φορά ήταν όταν έδειξε ότι η Γη όχι µόνο δεν ήταν το κέντρο του σύµπαντος, αλλά ήταν ένα

ασήµαντο κοµµατάκι του κοσµικού συστήµατος του οποίου µόλις που µπορούµε να φανταστούµε το

µέγεθος.

H δεύτερη διάψευση επιβλήθηκε από τη βιολογική έρευνα, όταν εκµηδένισε τη διεκδίκηση από τον

άνθρωπο µιας προνοµιακής θέσης στους κόλπους της δηµιουργίας, αποδεικνύοντας την καταγωγή

του από το ζωικό βασίλειο, καθώς και το αναλλοίωτο της ζωικής του φύσης.

Μια τρίτη διάψευση θα επιβληθεί στην ανθρώπινη µεγαλοµανία από την ψυχολογική έρευνα των

ηµερών µας, που είναι σε θέση να αποδείξει στο Εγώ ότι δεν είναι καν νοικοκύρης στο ίδιο του το

σπίτι, ότι κατάντησε να αρκείται σε σπάνιες και αποσπασµατικές πληροφορίες σχετικά µε ό,τι
συµβαίνει έξω από τη συνείδηση του, στην ψυχική του ζωή.

* Σαν µια µικρή συνεισφορά στους µικρούς µας φίλους της Α! Λυκείου, που ασχολούνται
στα project τους µε τους γίγαντες της σκέψης. Θα χαρώ να δηµοσιεύσω κάθε σχετική τους

εργασία.
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