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Mε αφορμή το 2021, έτος επετειακό, 

καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από το 1821, 

στόχος της εργασίας μας 

είναι μέσα από την  βιβλιογραφική έρευνα, 

να απαντήσουμε στο ερώτημα 

αν διδάσκονταν οι Φυσικές Επιστήμες κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας 

και αν ναι ποιο ήταν το περιεχόμενο αυτής της διδασκαλίας. 



Mέχρι το 1790, οπότε εκδίδεται
Το “Φυσικής Απάνθισμα” του Ρήγα Βελεστινλή,
βιβλία με σχετικό περιεχόμενο της Φυσικής ήταν: 

του Μεθοδίου Ανθρακίτη, “Οδός Μαθηματικής” (1749) 
και 
του Νικηφόρου Θεοτόκη, “Στοιχεία Φυσικής” (1766-1767), 
πού εισήγαγε και υποστήριξε συνολικά τη Νευτωνική
Φυσική στον ελλαδικό χώρο. 

Κατά τον 18ο αιώνα υπήρχαν παράλληλα και χειρόγραφα 
Φυσικής, όπως  του Νικολάου Ζερζούλη (1760)  και του 
Ευγενίου  Βουλγάρεως, “Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις”
(1805). 



Στην εργασία μας γίνεται αναφορά στα σημαντικότερα
συγγράμματα της περιόδου
των προεπαναστατικών χρόνων
και συγκεκριμένα στα έργα των:

• Νικηφόρου Θεοτόκη “Στοιχεία Φυσικής” (1766-1767),
• Ευγενίου Βουλγάρεως “Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις” (1805)
• Ρήγα Βελεστινλή “Φυσικής Απάνθισμα” (1790)

Έργα τα οποία χαρακτηρίστηκαν πρωτοποριακά για την εποχή τους
και ως προς το περιεχόμενό τους, πολύ κοντά στις αντιλήψεις και
στις θεωρίες που ισχύουν σήμερα, παρόλο που γράφτηκαν σχεδόν
δύο αιώνες πριν.



Νικηφόρος Θεοτόκης 

Υπήρξε ο εισηγητής των νεότερων, για την εποχή εκείνη, 
φυσικών και μαθηματικών θεωριών στον ελλαδικό χώρο, 
έχοντας μεγάλη επιρροή στους μεταγενέστερους λόγιους.

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 15 Φεβρουαρίου 1731.

Παρακολούθησε μαθήματα Φιλοσοφίας, Φυσικής και 
Μαθηματικών στα πανεπιστήμια της Bologna και της 
Padova.

Μετά από τα 3 χρόνια γόνιμων σπουδών επέστρεψε στην 
Κέρκυρα, όπου αφιλοκερδώς ίδρυσε εκπαιδευτήριο, στο 
οποίο δίδασκε ο ίδιος Φιλοσοφία Μαθηματικά και Φυσική.



Τα "Στοιχεία Φυσικής",  ένα δίτομο έργο του Νικηφόρου Θεοτόκη, 
τυπώθηκε το 1766-7. 
Όπως αποδεικνύεται, αυτό το βιβλίο είναι το πρώτο έντυπο 
κείμενο, που εισήγαγε και υποστήριξε συνολικά τη Νευτωνική
φυσική στον ελλαδικό χώρο.

Ο Θεοτόκης είναι οπαδός του πειράματος. 
Υποστηρίζει, ότι δεν πρέπει κανείς να αρκείται μόνο σε μερικές 
παρατηρήσεις, αλλά η εξαγωγή συμπερασμάτων να γίνεται μόνο 
μετά από προσεκτική μελέτη.

Στηρίζεται πολύ στους τρεις νόμους του Νεύτωνα ενώ και η 
Οπτική αποτελεί ένα από τα κύρια αντικείμενα μελέτης του.

Νικηφόρος Θεοτόκης 



Νικηφόρος Θεοτόκης 

Ως προς τη φύση του φωτός υποστηρίζει την άποψη 
πως είναι ένα λεπτό υλικό σώμα αποτελούμενο από φώσφορο που 
εισερχόμενο στα μάτια έρχεται σε άμεση επαφή με το αισθητήριο 
όργανο της όρασης και μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε τα 
αντικείμενα. 
Μια άποψη που θυμίζει την σωματιδιακή θεωρία για το φως.

Το φως έχει και κάποιες ιδιότητες με πιο βασικές, ότι  κινείται με 
πολύ μεγάλη ταχύτητα, 
οι ακτίνες του φωτός είναι λεπτές και δεν τέμνονται. 



Νικηφόρος Θεοτόκης 

Στην 3η ενότητα του έργου του, αναλύει τον κλάδο της 
Μηχανικής, παρουσιάζοντας μια ανάλυση η οποία δεν διαφέρει 
δραστικά από την σημερινή μας αντίληψη της Μηχανικής.
Στην ενότητα αυτή:
• προσπαθεί να προσεγγίσει το φαινόμενο της τριβής, συνάπτοντας τις 

τελευταίες μέχρι τότε πληροφορίες. 
• παρουσιάζεται η καμπυλόμορφη και συγκεκριμένα παραβολικής μορφής 

της τροχιάς  κίνηση των σωμάτων, η οποία τεκμηριώνεται αλγεβρικά 
και τριγωνομετρικά.

• η υποενότητα που αφορά στις συγκρούσεις σωμάτων περιέχει τόσο 
λεπτομερείς προσεγγίσεις από τον συγγραφέα, που μπορούμε να την 
χαρακτηρίσουμε ως από τις πιο πλήρεις εκείνης της εποχής. 

• τέλος, στην τελευταία υποενότητα εξηγεί τις κεντρικές δυνάμεις, 
συνδυάζοντας την εφαρμογή της θεωρίας με την καθημερινή εμπειρία.

Στην 4η ενότητα του έργου του , αναφέρεται στα ρευστά και στις 
ιδιότητες τους. 



Ευγένιος Βούλγαρης

Ο Ευγένιος Βούλγαρης (1715-1806), διακρίθηκε για το έργο του ως 
κληρικός και για τα συγγράμματά του με επιστημονικό, θεολογικό 
και φιλοσοφικό περιεχόμενο, δίδαξε Φυσική και Μαθηματικά του 
Νιούτον, τον εμπειρισμό του Λοκ στην Μαρουτσαία Σχολή και στην 
Αθωνιάδα Σχολή φυσική, φιλοσοφία, αριθμητική κ.α.. 

Στο σύγγραμμά του, “Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις”, μελέτησε την 
κίνηση και την ηρεμία των φυσικών σωμάτων και έδωσε τους ορισμούς 
της αδράνειας. 
Συγκεκριμένα ερεύνησε και εξήγησε τα τρία είδη της κίνησης: 
α) Απόλυτος, β) Σχετική κοινή και γ) Σχετική ιδία. 
Ενώ, αναφέρει και τα τρία είδη της αδράνειας: 
α) Αδράνεια, β) Παθητική Δύναμη ή Αδιαφορία και γ) Αντενέργησις.



Ευγένιος Βούλγαρης

Στα 14 πρώτα κεφάλαια (περί συστήματος του παντός) ο Βούλγαρης 
αναλύει ζητήματα που αφορούν στους Αστέρες, στους Πλανήτες, στη 
Σελήνη, στον ‘Ηλιο, στο Φως, στους Κομήτες. 
Παρότι περιορίζει τις φιλοσοφικές του αναζητήσεις, σε ό,τι αφορά 
στο ηλιοκεντρικό σύστημα και στην κίνηση της γης, δεν παύει να 
επικαλείται και να συνοψίζει τις θεωρίες παλιότερων και νεότερων 
επιστημόνων, όπως του Πτολεμαίου, του Κοπέρνικου και του Τύχωνα
Brahe.

“Τα αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις” μαζί με τα "Στοιχεία Φυσικής"
αποτελούν τα πρώτα συστηματικά έργα "φυσικής  φιλοσοφίας" στον 
ελληνόφωνο χώρο του 18ου αιώνα.



Ευγένιος Βούλγαρης

Ο Ευγένιος Βούλγαρης ασχολείται με την  φύση των σωμάτων της ύλης , 
την αδράνεια των σωμάτων, την έννοια του χρόνου, του χώρου και του 
κενού, τη μάζα και  την βαρύτητα, την  κίνηση της μάζας επί κεκλιμένου 
πεδίου, την κίνηση του εκκρεμούς, κεντρόφυγες και κεντρομόλες
δυνάμεις, την αντανάκλαση του φωτός, κ.α..

Στο κεφάλαιο για τις δυνάμεις και την κίνηση έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 
στον Αριστοτέλη, τον οποίο ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους φιλοσόφους 
της αρχαιότητας. 
Στις δύο πρώτες σελίδες παραθέτει την αριστοτελική θεωρία της 
κίνησης, χωρίς όμως να την κρίνει. 
Η ενότητα όμως κλείνει με ένα σχόλιο του για την ορθότητα αλλά και 
την ανεπάρκεια του έργου του Αριστοτέλη να εξηγήσει το φαινόμενο 
της κίνησης.



Ευγένιος Βούλγαρης

Σε επόμενα κεφάλαια διαχώρισε τα τρία είδη της κίνησης: 
η “απόλυτος”, “η σχετική κοινή” και η “σχετική ιδία”.

Η πρώτη έχει να κάνει με τον προσδιορισμό των διαδοχικών θέσεων 
ενός κινητού και είναι η μόνη “αληθής” κίνηση.

Η “σχετική κοινή” είναι η κίνηση που εκτελεί ένα σώμα όταν 
μεταφέρεται από κάποιο άλλο. Τέτοια κίνηση εκτελούμε όλοι μας, αν 
λάβουμε υπόψη την συνεχή περιστροφή της Γης.

Η “σχετική ιδία” είναι η μετατόπιση του σώματος ως προς τα σώματα με 
τα οποία έρχεται σε άμεση επαφή (εφάπτεται). 

Με τα “Αρέσκοντα τοις φιλοσόφοις” έργο που παρουσιάζει εξαιρετικό
ενδιαφέρον για τις λεπτομέρειες των Φυσικών Επιστημών, που
περιέχει, ο Ευγένιος Βούλγαρης κατάφερε να προσφέρει μια
συστηματική ερμηνεία διαφόρων ορισμών της φύσης και αντικειμένων
της φυσικής επιστήμης.



Ρήγας Βελεστινλής

Ο εθνομάρτυρας Ρήγας Βελεστινλής, περισσότερο γνωστός με το 
όνομα Ρήγας Φεραίος, υπήρξε μία εξέχουσα, αγωνιστική 
προσωπικότητα, που επιθυμούσε και επεδίωκε συνεχώς να βοηθά 
και να στηρίζει, με όποιον τρόπο μπορούσε το «Γένος» του, όπως 
χαρακτηριστικά τόνιζε και ο ίδιος.

Μέσα από το έργο του “Φυσικής Απάνθισμα” ο Ρήγας κατάφερε να 
μιλήσει στις ψυχές ολόκληρου του σκλαβωμένου ελληνικού έθνους. 

Με αυτό του το έργο αποτέλεσε και ο ίδιος ένα είδος προτύπου για 
άλλους συγγραφείς, οι οποίοι εξέδωσαν με την σειρά τους βιβλία 
αναφερόμενα στις επιστήμες, προσιτά και κατανοητά στον απλό 
λαό. 



Ρήγας Βελεστινλής

• Κύριο έναυσμα για την συγγραφή του βιβλίου ήταν η επιθυμία 
του Ρήγα να καταπολεμήσει την αμάθεια που τότε επικρατούσε, 
ενώ ταυτόχρονα επεδίωκε να διευρύνει τους πνευματικούς 
ορίζοντες των λιγότερο έως και καθόλου σπουδαγμένων 
ανθρώπων. 

• Απέβλεπε επίσης και στην ερμηνεία καθημερινών φαινομένων 
εξαλείφοντας τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις, οι οποίες 
κυριαρχούσαν στο λαό και ήταν αποτέλεσμα της άγνοιας και 
αμάθειας των φυσικών αιτίων των διαφόρων φαινομένων. 

• Διαβάζοντας το “Φυσικής Απάνθισμα” μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει πως ο Ρήγας εφαρμόζει μια πολύ έξυπνη 
παιδαγωγική, αλλά και ταυτοχρόνως επικοινωνιακή τακτική. 
Προκειμένου να πετύχει τη μετάδοση των γνώσεων που διαθέτει, 
ο Ρήγας θέτει ερωτήματα και παραθέτει στη συνέχεια τις 
απαντήσεις σε αυτά.



Ρήγας Βελεστινλής

Επί παραδείγματι, για την περιγραφή της υδρογείου σφαίρας την 
παρομοιάζει με ένα καρπούζι και τον άξονά της με μια σούβλα 
περασμένη από το κέντρο του καρπουζιού.

Ακόμη, κατά την αναφορά του βιβλίου στο ουράνιο τόξο, το οποίο 
δημιουργείται από το γεγονός ότι οι ακτίνες του ηλίου προσπίπτουν 
υπό γωνία πενήντα μοιρών, σε μία υποσημείωσή του, ο Ρήγας 
επεξηγεί τον όρο «μοίρα» του κύκλου για να το καταλάβει ο 
αναγνώστης. Τέτοιου είδους υποσημειώσεις εντοπίζει κανείς σε όλη 
την έκταση του βιβλίου. 



Ρήγας Βελεστινλής

Όπως είναι ήδη γνωστό σε όλους μας, η περιστροφή της Γής γύρω από την ήλιο και 
ταυτόχρονα από τον εαυτό της ήταν ένα μεγάλο θέμα για πολλά χρόνια.

Αρχικά, ο συγγραφέας αποκλείει την ιδέα ότι η Γη είναι το κέντρο του ηλιακού μας 
συστήματος και αναφέρει ότι όλα περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο. 

Στην συνέχεια, επισημαίνει πως λόγω του σχήματος της Γης (καθώς μοιάζει με 
σφαίρα) το φως του ήλιου κινείται από τον ένα πόλο με την ανατολή προς τον 
απέναντι πόλο με την δύση. 
Η γραμμή που διέρχεται ο ήλιος, και τέμνει τη Γη σε δύο ίσα μέρη, ονομάζεται 
ισημερινός. 

Η περιστροφή της Γης γίνεται εξαιτίας της βαρυτικής δύναμης ως κεντρομόλου.

Χωρίς να δίνει κάποια συγκεκριμένη απάντηση-ερμηνεία του φαινομένου, αναφέρει 
ότι πάλι ευθύνεται η βαρύτητα για την περιστροφή και την παραμονή της 
απόστασης μεταξύ των δύο σφαιρών. 



Συνοψίζοντας, μπορούμε να διαπιστώσουμε, 
ότι και οι τρεις σπουδαίοι συγγραφείς, σημαντικοί εκπρόσωποι του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 
τα έργα των οποίων, που αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες, 
παρουσιάσαμε πολύ συνοπτικά στην παρούσα εργασία,                      
με το συγγραφικό και το διδακτικό έργο τους                                  
συνέβαλλαν σε μεγάλο βαθμό όχι μόνο στην διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών,                                                                           
σε καιρούς χαλεπούς για το Γένος των Ελλήνων,                            
αλλά και γενικότερα στην Παιδεία των υποδούλων Ελλήνων.



ΟΜΙΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας…


