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Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι γεννήθηκε στις 15 
Απριλίου 1452 και πέθανε στις 

2 Μαΐου 1519. Ήταν Ιταλός αρχιτέκτονας, 
ζωγράφος, γλύπτης, μουσικός, εφευρέτης, 

μηχανικός, ανατόμος, γεωμέτρης, παλαιοντολόγος 
και γιατρός, που έζησε την περίοδο της 

Αναγέννησης.



  

Φλωρεντία 1472-1482
Οι πρώτες δημιουργίες του Λεονάρντο έγιναν την περίοδο 

που ήταν μαθητευόμενος του Βερόκιο. Ακόμα και σε αυτά τα 
πρώιμα έργα του, αναδεικνύεται το ταλέντο του στο σχέδιο 
αλλά και η πειθαρχημένη προσοχή του στη λεπτομέρεια. Ο 
Λεονάρντο πραγματοποίησε μεταξύ άλλων πολλές σπουδές 

παρατηρώντας τη φύση, όπως το περίφημο Τοπίο του Άρνου. 
Οι σπουδές αυτές είχαν τελικά άμεση εφαρμογή σε 

μεταγενέστερα έργα του, καθώς σχεδόν σε κάθε πίνακα του 
διακρίνεται και ένα τοπίο στο φόντο.



  

ΓαλιλαίοςΓαλιλαίος



  

Ο Γαλιλαίος Γαλιλέι γεννήθηκε στις 15 
Φεβρουαρίου 1564 και πέθανε στις 8 Ιανουαρίου 
1642. Είναι γνωστός ως Γαλιλαίος. Ήταν Ιταλός 

φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος και 
φιλόσοφος, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

επιστημονική επανάσταση.



  

Ο Γαλιλαίος συνέβαλε σημαντικά στην επιστημονική επανάσταση 
του 17ου αιώνα. Ανάμεσα σε άλλα, βελτίωσε το τηλεσκόπιο και το 

χρησιμοποίησε πρώτος συστηματικά για αστρονομικές 
παρατηρήσεις, ανακάλυψε τους τέσσερις δορυφόρους του Δία, 

ανακάλυψε τις ηλιακές κηλίδες και κατέγραψε πρώτος τις κινήσεις 
τους, διετύπωσε τους νόμους του εκκρεμούς που 

χρησιμοποιήθηκαν στα ρολόγια, διατύπωσε το νόμο της πτώσεως 
των σωμάτων (που αποδεικνύει ότι η βαρύτητα επιδρά στην 

ταχύτητα των σωμάτων όταν υψώνονται ή πέφτουν), εφηύρε ένα 
θερμόμετρο και έναν υπολογιστικό διαβήτη, και υποστήριξε τη 

θεωρία του Κοπέρνικου για το Ηλιακό Σύστημα.



  

Αναφέρεται ως ο «πατέρας της σύγχρονης Αστρονομίας» και ο 
πρώτος φυσικός με τη σύγχρονη σημασία του όρου, καθώς ήταν 
ο πρώτος που αντικατέστησε την υποθετική-επαγωγική μέθοδο 

με την πειραματική και εισηγήθηκε τη μαθηματικοποίηση της 
φυσικής. Η σταδιοδρομία του συνέπεσε με αυτή του Γιοχάνες 

Κέπλερ. Η θεωρία του ηλιακού συστήματος υποστήριξε ότι η Γη 
και οι άλλοι πλανήτες, στρέφονται γύρω από τον Ήλιο. Η κοινή 
αντίληψη της εποχής ήταν ότι ο Ήλιος, η Σελήνη και τα άστρα 

γύριζαν γύρω από τη Γη, η οποία έμενε ακίνητη.



  

ΚοπέρνικοςΚοπέρνικος



  

Ο Nικόλαος Κοπέρνικος γεννήθηκε στις 19 
Φεβρουαρίου 1473 και πέθανε στις 21 Μαΐου 
1543. Ήταν αναγεννησιακός μαθηματικός και 

αστρονόμος, ο οποίος διατύπωσε το ηλιοκεντρικό 
μοντέλο του σύμπαντος, τοποθετώντας τον

Ήλιο και όχι τη Γη στο κέντρο του. Επίσης είχε 
σπουδάσει Ιατρική και Θεολογία.



  

Το έργο ζωής του Κοπέρνικου, «De Revolutionibus Orbium Coelestium 
Libri VI» («Έξι Βιβλία για τις Περιστροφές των Ουράνιων Σφαιρών»), 

υπήρξε το αποτέλεσμα δεκαετιών εργασίας. Ενσωματώνει περισσότερα 
από 1.000 χρόνια αστρονομικών παρατηρήσεων με διάφορους βαθμούς 
ακρίβειας. Περιέχει 100 σελίδες πινάκων με πάνω από 20.000 αριθμούς. 
Ουσιαστικά παρουσιάζει την τροποποίηση της θεωρίας του Πτολεμαίου 

για μια κινούμενη Γη. Στο μοντέλο που παρουσιάζεται, το Σύμπαν 
αποτελείται από 8 ομόκεντρες σφαίρες. Η εξώτατη, όγδοη σφαίρα, ήταν 

πάλι η σφαίρα των απλανών αστέρων, αλλά τώρα ο Ήλιος είναι ακίνητος 
στο κέντρο. Οι 6 γνωστοί την εποχή του Κοπέρνικου πλανήτες 

περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο με τη σειρά που γνωρίζουμε και 
σήμερα, ενώ η Σελήνη περιφέρεται γύρω από τη Γη. Επιπλέον, η 
φαινομενική κίνηση του Ήλιου και των απλανών γύρω από τη Γη 

εξηγείται από την ημερήσια περιστροφή της Γης γύρω από τον άξονά 
της. Ο τίτλος του έργου είχε από μόνος του ιστορική επίδραση, αφού 
έδωσε το λατινικό όνομα revolutio (περιστροφή, περιφορά) σε κάθε 

αιφνίδια και θεμελιώδη μεταβολή στη σκέψη ή και στην κοινωνία (από 
όπου και το αγγλικό και γαλλικό revolution = επανάσταση). 



  

Τα 6 «βιβλία» του έργου του ήταν τα εξής:
Γενική εποπτεία της Ηλιοκεντρικής Θεωρίας και περίληψη 

της ιδέας του για το Σύμπαν. 
Κυρίως θεωρητικό, παρουσιάζει τις αρχές της Σφαιρικής 
Αστρονομίας και ένα κατάλογο αστέρων (ως βάση για τα 
επιχειρήματα που αναπτύσσονται στα επόμενα βιβλία). 
Αναφέρεται κυρίως στις φαινομενικές κινήσεις του Ηλίου 

και σε σχετικά φαινόμενα. 
Περιγραφή της Σελήνης και των τροχιακών της κινήσεων. 

Η κυρίως έκθεση του νέου συστήματος. 
Η κυρίως έκθεση του νέου συστήματος (συνέχεια). 

https://el.wikipedia.org/wiki/De_Revolutionibus_Orbium_Coelestium
https://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%B0%C6%92%C3%93%C6%92%C2%BF%CE%AF%C6%92%C3%8F%C6%92%C2%BF


  

Αρχικά, το «De revolutionibus» δεν προκάλεσε οξείες αντιδράσεις. 
Χρειάσθηκε να περάσουν τρία χρόνια από την πρώτη έκδοση για 

την πρώτη καταγεγραμμένη αντίδραση: τότε ένας Δομινικανός 
μοναχός, ο Τζιοβάνι Μαρία Τολοζάνι, συνέγραψε μία πραγματεία 
αποκηρύσσοντας τη θεωρία και υπερασπιζόμενος την απόλυτη 
αλήθεια της Αγίας Γραφής. Μετά την πρώτη δεκαετία του 17ου 
αιώνα, αρκετοί αστρονόμοι και άλλοι μορφωμένοι άνθρωποι 

γνώριζαν πλέον για τη νέα θεωρία. Πολλοί ιστορικοί της Επιστήμης 
έχουν συζητήσει για το λόγο που πέρασαν 60 χρόνια μετά το 

θάνατο του Κοπέρνικου και την πρώτη έκδοση του έργου του μέχρι 
την πρώτη επίσημη αντίδραση. Το "De revolutionibus" εντάχθηκε 

στον «Κατάλογο Απαγορευμένων Βιβλίων»  της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Δεν απαγορεύθηκε επισήμως, αλλά 
απλώς αποσύρθηκε από την κυκλοφορία «για διορθώσεις που θα 

διευκρίνιζαν ότι η θεωρία δεν είχε καμιά σχέση με την 
πραγματικότητα», ήταν δηλαδή μία μαθηματική επινόηση. Το έργο 
παρέμεινε στον «Κατάλογο των Απαγορευμένων Βιβλίων» μέχρι το 

1835.

https://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%B1%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%94%C6%92%C3%87%CE%AC


  

Αλφόνσος ο σοφόςΑλφόνσος ο σοφός

https://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A2%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%8A%C6%92%C3%87%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%87%C6%92%C3%88%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%8D%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C5%B8%C6%92%C3%81%CE%AF%C6%92%C2%BF_%C6%92%C2%A1%C6%92%C3%8F%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%93%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%8E%C6%92%C3%87%C6%92%C3%90%C6%92%C3%91%CE%AE%C6%92%C3%8A%C6%92%C3%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A8%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%91%CE%AC%C6%92%C3%89%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%81%C6%92%C3%8D%CF%82_%C6%92%C5%B8%C6%92%C3%8E%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%81%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%8F%C6%92%C3%83%C6%92%C3%92%C6%92%C3%8A%CE%AD%C6%92%C3%8B%C6%92%C3%96%C6%92%C3%8B_%C6%92%C2%A0%C6%92%C3%87%C6%92%C3%80%C6%92%C3%89%CE%AF%C6%92%C3%96%C6%92%C3%8B
https://el.wikipedia.org/wiki/%C6%92%C2%A8%C6%92%C2%BF%C6%92%C3%86%C6%92%C3%8D%C6%92%C3%89%C6%92%C3%87%C6%92%C3%88%CE%AE_%C6%92%C2%A3%C6%92%C3%88%C6%92%C3%88%C6%92%C3%89%C6%92%C3%85%C6%92%C3%90%CE%AF%C6%92%C2%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/1835


  

Ο Αλφόνσος Ι΄ γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1221 και πέθανε 
στις  4 Απριλίου 1284. Ήταν βασιλιάς της Λεόν, της Γαλικίας 
και Καστίλης από το 1252 μέχρι τον θάνατό του. Εκλέχθηκε 

επίσης «Βασιλιάς των Ρωμαίων» το 1257. Ο Αλφόνσος 
εδραίωσε την καστιλιάνικη διάλεκτο ως τη γλώσσα των 

ανωτέρων σπουδών, διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση της σύγχρονης ισπανικής γλώσσας, και του 

δόθηκε το προσωνύμιο «ο Σοφός» 
 εξαιτίας και των δικών του πολυάριθμων συγγραμμάτων, που 

περιλαμβάνουν ακόμα και ποίηση στη γαλικιανή γλώσσα. 
Ειδικότερα η συμβολή του στην αστρονομία με τη σύνταξη 
των πινάκων που φέρουν το όνομά του, του χάρισε και το 

επίθετο el Astrólogo.



  

Ως νομοθέτης ο Αλφόνσος επέδειξε σημαντικές ικανότητες και 
θέληση να εφοδιάσει τα βασίλεια που κληρονόμησε από τον 
πατέρα του με ένα σύνολο (κώδικα) νόμων και ένα σταθερό 

δικαστικό σύστημα, το Fuero Real, αναμφίβολα δικό του έργο. 
Ξεκίνησε τον περιεκτικότερο και ευρύτερο νομικό κώδικα 
ολόκληρης της Μεσαιωνικής Ευρώπης, τον «Επταμερή 

Κώδικα», που παρότι παρεμποδίσθηκε από τους ευγενείς της 
Καστίλλης, δημοσιεύθηκε από τον δισέγγονό του. Εξαιτίας του 

«Επταμερούς», που παραμένει και μετά το τέλος της 
ισπανικής κυριαρχίας ως ο θεμελιώδης νόμος στις 

νοτιοδυτικές ΗΠΑ, ο Αλφόνσος ο Σοφός είναι ένας από τους 
23 νομοθέτες που απεικονίζονται στην αίθουσα της Βουλής 

των Αντιπροσώπων στο Καπιτώλιο της Ουάσινγκτον.



  

Ο Αλφόνσος «στράφηκε στην ομιλούμενη γλώσσα για το 
είδος εκείνο των διανοητικών επιτευγμάτων που μέχρι 
τότε ήταν αδιανόητο να γράφονταν σε άλλη γλώσσα 

εκτός από τη λατινική». Υπήρξε ο πρώτος βασιλιάς που 
τόλμησε την εκτεταμένη χρήση της καστιλιάνικης 

διαλέκτου, αν και ο πατέρας του Φερδινάνδος Γ΄ είχε 
εισαγάγει τη χρήση της σε κάποια επίσημα έγγραφα αντί 
της λατινικής, ως γλώσσα στα δικαστήρια, στους ναούς, 
και σε βιβλία. Ο Αλφόνσος είναι επίσης ο συγγραφέας 

μιας από τις πρώτες πραγματείες για το σκάκι στον 
δυτικό κόσμο.



  

Αλ-ΧουαρίζμιΑλ-Χουαρίζμι



  

Ο Αμπού Αμπντουλάχ Μοχάμεντ Ιμπν Μουσά αλ-
Χουαρίζμι  ήταν Πέρσης μαθηματικός, 

αστρονόμος και γεωγράφος, ένας λόγιος στον 
Οίκο της Σοφίας στην Βαγδάτη. Επίσης Εισήγαγε 

αραβικούς αριθμούς στη Λατινική Δύση, 
βασισμένους σε δεκαδικό σύστημα το οποίο 

αναπτύχθηκε από ινδικές πηγές. Γεννήθηκε στη 
Χίβα αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς την 

ημερομηνία γέννησης αλλά χρονολογείτε περίπου 
το 780 και πέθανε περίπου το 850.



  

Το έργο του στην ΆλγεβραΤο έργο του στην Άλγεβρα

Το βιβλίο του Συνοπτικό Βιβλίο για τον Υπολογισμό με Μεταφορά και 
Απλοποίηση είναι ένα μαθηματικό βιβλίο γραμμένο περίπου το 830 μ.Χ. 
Το βιβλίο γράφτηκε με την ενθάρρυνση του χαλίφη Αλ-Μαμούν ως ένα 

δημοφιλές έργο σχετικά με τον υπολογισμό και είναι γεμάτο με 
παραδείγματα και εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων στο 

εμπόριο, τις τοπογραφικές και τις νομικές κληρονομιές. Ο όρος άλγεβρα 
προέρχεται από τον ένα από τους βασικούς χειρισμούς με τις εξισώσεις 

που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο. Το Αλ-τζαμπρ θεωρείται το 
θεμελιώδες κείμενο της σύγχρονης άλγεβρας. Παρείχε μια έκθεση για 
την επίλυση των εξισώσεων πολυωνύμου μέχρι δευτέρου βαθμού,και 

εισήγαγε τις θεμελιώδεις μεθόδους της "μείωσης" και "εξισορρόπησης", 
αναφερόμενος στη μεταφορά των αφαιρουμένων όρων στην άλλη 
πλευρά της εξίσωσης, δηλαδή, την ακύρωση των όρων, όπως στις 

αντίθετες πλευρές της εξίσωσης. Η μέθοδος του Αλ-Χουαρίζμι για την 
επίλυση των γραμμικών και δευτεροβάθμιων εξισώσεων περιλαμβάνει 
αρχικά την μετατροπή τις εξίσωσης σε μία από τις έξι βασικές μορφές.



  

ΟΜΑΔΑ 2ΟΜΑΔΑ 2

Βρυώνη Στέλλα
Γιούργα Ιλιάνα

Κουρτέση Βάσια
Πουλημένος Στέφανος
Σκολαρίκη Μαργαρίτα

Βιβλιογραφία: Wikipedia

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%C6%92%C3%89%C6%92%C3%81%C6%92%C3%83%C6%92%C3%80%C6%92%C3%8F%C6%92%C2%BF
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