
  

Κορυφαίοι επιστήμονες που 
άλλαξαν τον κόσμο. 

20ος – 21ος Αιώνας



  

Τιμ Μπέρνερς Λι 
( Timothy John Berners-Lee)

● Γέννηση: 8 Ιουνίου 1955.

● Τόπος: Λονδίνο.

● Υπηκοότητα: Ηνωμένο 
Βασίλειο.

● Ιδιότητα: Επιστήμονας 
υπολογιστών, φυσικός, 
προγραμματιστής, 
καθηγητής πανεπιστημίου 
και web developer.



  

Ο Σερ Τίμοθι Τζον Μπέρνερς Λι (8 Ιουνίου 1955),  είναι ο 
εφευρέτης του Παγκόσμιου ιστού, διευθυντής της κοινοπραξίας 
World Wide Web η οποία επιτηρεί τη συνεχή ανάπτυξή του και 
ερευνητής και κάτοχος της έδρας 3Com στο Εργαστήριο 
Πληροφορικής και Τεχνητής Νοημοσύνης (CSAIL) του MIT. 
Είναι ο διευθυντής του Κονσόρτσιουμ του Παγκόσμιου Ιστού 
στo Διαδίκτυο και Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρονικών και 
Επιστήμης Υπολογιστών του Southampton.



  

Άλαν Τιούρινγκ

● Γέννηση:  23 Ιουνίου 1912

● Τόπος: Ουόρινγκτον Λοτζ

● Υπηκοότητα:  Ηνωμένο 
Βασίλειο

● Ιδιότητα: επιστήμονας 
υπολογιστών, μαθηματικός, 
καθηγητής πανεπιστημίου, 
κρυπτογράφος, λογικολόγος 
και φιλόσοφος



  

Ο Άλαν Μάθισον Τιούρινγκ (Alan Matheson Turing, 23 Ιουνίου 1912 
- 7 Ιουνίου 1954) ήταν Άγγλος μαθηματικός , καθηγητής της 
λογικής , κρυπτογράφος και θεωρητικός βιολόγος. Θεωρείται 
«πατέρας της επιστήμης υπολογιστών», χάρη στην πολύ μεγάλη 
συνεισφορά του στο γνωστικό πεδίο της θεωρίας υπολογισμού κατά 
τη δεκαετία του 1930, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης, χάρη στη 
λεγόμενη δοκιμή Τιούρινγκ  την οποία πρότεινε το 1950: έναν τρόπο 
να διαπιστωθεί πειραματικά αν μία μηχανή έχει αυθεντικές 
γνωστικές ικανότητες και μπορεί να σκεφτεί.



  

Οι επιστημονικές συνεισφορές του Τιούρινγκ κατά τη διάρκεια του  
Β' Παγκοσμίου Πολέμου δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ δημόσια κατά τη 
διάρκεια της ζωής του επειδή η εργασία του ήταν απόρρητη. Στο 
Μπλέτσλεϊ Παρκ (Bletchley Park), κέντρο της Βρετανικής 
Υπηρεσίας Αντικατασκοπείας, ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην 
αποκρυπτογράφηση των γερμανικών στρατιωτικών κωδικών, όντας 
ο προϊστάμενος της Ομάδας 8. Η ομάδα αυτή ήταν που 
επιφορτίστηκε με την αποκωδικοποίηση της γερμανικής 
κρυπτογραφικής συσκευής  Enigma.



  

Τόμας Έντισον

● Γέννηση: 11 Φεβρουαρίου 
1847

● Θάνατος:18 Οκτωβρίου 1931 
(84 ετών)

● Υπηκοότητα:Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής

● Εκπαίδευση:Αυτοδίδακτος

● Σχολές φοίτησης:Cooper 
Union (1875 – 1879)

● Ιδιότητα:Εφευρέτης, 
επιχειρηματίας



  

● Ο Τόμας Έντισον (Thomas Alva Edison, 11 Φεβρουαρίου 
1847 – 18 Οκτωβρίου 1931) ήταν Αμερικανός εφευρέτης 
και επιχειρηματίας. Ήταν ο περισσότερο παραγωγικός 
εφευρέτης της σύγχρονης εποχής. Αν και αυτοδίδακτος 
δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς της τεχνικής. Από 
τις γνωστότερες εφευρέσεις του είναι το μικρόφωνο, ο 
φωνόγραφος και ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Πολλές από τις 
κατασκευές τού Έντισον ήταν, βέβαια, είτε βελτιώσεις 
άλλων υπαρχουσών με κακή απόδοση είτε πρότυπα, τα 
οποία τελειοποιήθηκαν στη συνέχεια από άλλους 
τεχνικούς.



  

Γεννήθηκε στο Μέιλαν της πολιτείας Οχάιο από πατέρα που εμπορευόταν 
δημητριακά. Ήδη στα 12 χρόνια του έπρεπε να εργαστεί για να στηρίξει 
οικονομικά την οικογένειά του. Στα 15 του προσπάθησε να εκδώσει μια 

εφημερίδα και στη συνέχεια άρχισε να εργάζεται ως τηλεγραφητής στα τραίνα. 
Από αυτή τη θέση απολύθηκε, γιατί συνελήφθη να στέλνει το αναμενόμενο 

σήμα ελέγχου στον επόμενο σταθμό, αντί χειροκίνητα και με οπτική επαφή με 
το διερχόμενο τραίνο, αυτόματα με μια συσκευή δικής του επινοήσεως. Το 
1868 υπέβαλε αίτηση για την πρώτη ευρεσιτεχνία του με ένα τηλέγραφο 

χαρακτήρων. Ακολούθησε μεγάλος αριθμός άλλων ευρεσιτεχνιών.

Δημιούργησε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
τροφοδότησε με ηλεκτρισμό τη Νέα Υόρκη και εξελίχθηκε στη γνωστή 
γιγαντιαία εταιρία General Electric. Η ανακάλυψή του για την εκπομπή 

ηλεκτρονίων από πυρακτωμένα μέταλλα, «φαινόμενο Edison», απετέλεσε 
προϋπόθεση για την κατασκευή της ηλεκτρονικής λυχνίας και την απαρχή της 

ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Όταν πέθανε ο Έντισον σε ηλικία 84 ετών, είχε 
αποκτήσει περισσότερα από 1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ανάμεσά τους για 
μία μέθοδο διαχωρισμού μεταλλευμάτων, ένα για την επεξεργασία και χύτευση 

του μπετόν, το οποίο απετέλεσε τη βάση για την κατασκευή 
προκατασκευασμένων οικιών.



  

Νίκολα Τέσλα

● Γέννηση :10 Ιουλίου 1856

● Θάνατος:7 Ιανουαρίου 1943

● Αιτία θανάτου: δολοφονία

● Υπηκοότητα:  Αυστριακή 
Αυτοκρατορία

● Σχολές φοίτησης: Γυμνάσιο του 
Κάρλοβατς (1870 – 1873)

● Ιδιότητα: εφευρέτης, 
ηλεκτρολόγος μηχανικός και 
μηχανολόγος μηχανικός



  

● Το διάστημα 1890-1891 ο Τέσλα έδωσε δεκάδες διαλέξεις για το 
εναλλασσόμενο ρεύμα και τη χρήση του. Το 1891 ο Τέσλα εφηύρε το πηνίο 
που φέρει το όνομά του. Το 1892 ο Τέσλα έλαβε μήνυμα ότι η μητέρα του 
πεθαίνει οπότε βρήκε ευκαιρία να δώσει σειρά διαλέξεων στο Λονδίνο και 
να γνωριστεί με τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας και ύστερα 
στο Παρίσι. Στη συνέχεια πήγε να επισκεφθεί την ετοιμοθάνατη μητέρα του 
και μετά πήγε στο Βελιγράδι όπου τον βράβευσε ο βασιλιάς και η Σερβική 
Βασιλική Ακαδημία. Το 1892 έως το 1903 ο Τέσλα αγωνιζόταν να αποδείξει 
ότι η εκπομπή και λήψη ραδιοκυμάτων ήταν δική του εφεύρεση καθώς 
στηριζόταν σε 13 δικές του πατέντες και όχι του Ιταλού Μαρκόνι. Τελικά ο 
Τέσλα δικαιώθηκε το 1943, ενώ αναγνωρίστηκε ως ο εφευρέτης του 
ραδιοφώνου το 1955.



  

Το τέλος του Τέσλα

Από το 1936 έως το θάνατο του το FBI παρακολουθούσε τις συνομιλίες και τις 
κινήσεις του Τέσλα φοβούμενοι ότι είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με την 
σταλινική Σοβιετική Ένωση.

Το 1937 ένα αμάξι χτύπησε τον Τέσλα σπάζοντάς του αρκετά πλευρά και 
κλονίζοντας σοβαρά την υγεία του. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Νίκολα 
Τέσλα είχε να αρρωστήσει από τα 30 του χρόνια, όπως δήλωνε ο ίδιος, ο οποίος 
πίστευε ότι για αυτό “φταίνε” τα πειράματα του. Το κράτος της Γιουγκοσλαβίας, 
μετά το ατύχημα του, του έβγαλε ισόβια σύνταξη.

Το 1941, με την επέκταση του ναζισμού στην Ευρώπη και τον αναβρασμό του 
παγκοσμίου πολέμου, ο Τέσλα ήθελε να κατασκευάσει ένα «νέο» υπερόπλο για 
να σώσει την πατρίδα του.

Τελικά πέθανε το 1943 στις 7 του Γενάρη αλλά τον βρήκαν νεκρό δυο μέρες μετά 
γιατί είχε κρεμάσει, όπως έκανε πάντα, στην πόρτα του δωματίου του την 
επιγραφή «ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ».



  

Άλμπερτ Αϊνστάιν

● Γέννηση: 14 Μαρτίου 
1879

● Τόπος γέννησης: Ουλμ

● Εθνικότητα: 
Γερμανοεβραίος

● Θάνατος:  18 Απριλίου 
1955



  

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν (Ουλμ 14 Μαρτίου 1879- 18 Απριλίου 1955) 
ήταν φυσικός γερμανοεβραϊκής καταγωγής, ο οποίος έχει 
βραβευθεί με το Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τις υπηρεσίες του 
στην θεωρητική φυσική. Είναι ο θεμελιωτής της Θεωρίας της 
Σχετικότητας και από πολλούς θεωρείται ο σημαντικότερος 
επιστήμονας του 20ού αιώνα και όλων των εποχών. Εξέδωσε 
πάνω από 300 επιστημονικές δημοσιεύσεις, καθώς και 150 
συγγράμματα για το ευρύ κοινό.



  

Η επίδραση των ανακαλύψεων του Αϊνστάιν σχετικά με την 
φύση του χώρου και του χρόνου, εξακολουθεί να αποτελεί 
κεντρικό αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας σε 
φυσική,κοσμολογία, και μαθηματικά, ενώ το επώνυμο του 
χρησιμοποιείται συχνά ως χαρακτηρισμός για να δηλώσει πως 
κάποιος έχει υψηλή ευφυΐα.



  

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή

● Γέννηση: 13 Σεπτεμβρίου 
1873 Βερολίνο

● Θάνατος:  2 Φεβρουαρίου 
1950 Μόναχο

● Ιδιότητα: Μαθηματικός και 
καθηγητής πανεπιστημίου

● Σπουδές: Πανεπιστήμιο 
του Γκέτινγκεν και Τεχνικό 
Πανεπιστήμιο του 
Βερολίνου (1900)



  

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή  ήταν μαθηματικός ελληνικής καταγωγής, 
υπήκοος Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που διακρίθηκε σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Ο Καραθεοδωρή ήταν γνωστός εκτός Ελλάδας ως Konstantin 
Carathéodory και συχνά αναφέρεται (λανθασμένα) ως Καραθεοδωρής. Το 
επιστημονικό έργο του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή επεκτείνεται σε 
πολλούς τομείς των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Αρχαιολογίας. Είχε 
σημαντικότατη συνεισφορά ιδιαίτερα στους τομείς της πραγματικής 
ανάλυσης, συναρτησιακής ανάλυσης και θεωρίας μέτρου και 
ολοκλήρωσης. Τα περισσότερα έργα του τα έγραψε στα γερμανικά.



  

Οι μαθηματικές του αποδείξεις χαρακτηρίζονται από «κομψότητα και 
απλότητα», αλλά και αυστηρότητα που δίνει απόλυτη ασφάλεια στα 
συμπεράσματα που προκύπτουν. Με την συμβολή του στον Λογισμό των 
Μεταβολών βοήθησε στην ανάπτυξη της Γενικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας προκαλώντας τον θαυμασμό του ίδιου του Αϊνστάιν :

«Αν θέλετε να μπείτε στον κόπο να μου εξηγήσετε ακόμα και τους 
κανονικούς μετασχηματισμούς θα βρείτε έναν ευγνώμονα και ευσυνείδητο 
ακροατή. Αν όμως λύσετε και το πρόβλημα των κλειστών γραμμών του 
χρόνου, θα σταθώ μπροστά σας με σταυρωμένα χέρια. Πίσω από αυτό 
υπάρχει κρυμμένο κάτι που είναι αντάξιο του ιδρώτα των καλυτέρων.» — 
Επιστολή του Αϊνστάιν προς τον Καραθεοδωρή, 1916



  

Εκτός της εργασίας αφήσαμε:

Τον Αμερικανό 
αστρονόμο και 
αστροφυσικό  Καρλ 
Έντουαρντ 
Σέιγκαν(Σαγκάν).



  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 

WIKIPEDIA



  

Την εργασία επιμελήθηκαν οι 
μαθητές:

● Κολυτάς Σπύρος (C)
● Τερικάνίδης Μητς 
● Σκούρτης Αλέκος
● Πακς Θεόδωρος 
● Κριθαράκης 

Θεόδωρος  
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