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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ 

 

Ο Νικόλαος Κοπέρνικος ήταν από την Πολωνία γεννήθηκε το 1473 και πέθανε το 1543 . 
Ασχολήθηκε με τα μαθηματικά και την αστρονομία. Όταν πήρε το διδακτορικό του στο 
Κανονικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Φερράρα μελέτησε πρώτη φορά τις θεωρίες 
των αρχαίων σχετικά με την κίνηση της Γης και άρχισε να αμφιβάλει για τον αν η Γη 
ήταν ακίνητη στο κέντρο του Σύμπαντος. Έτσι αρχίζει να παρατηρεί και να 
συγκεντρώνει ιδέες σχετικά με αυτές τις αμφιβολίες του. Ο Κοπέρνικος μελέτησε 
προσεκτικά τα έργα του Πτολεμαίου, που ήταν ο πρώτος που πίστευε πως υπάρχει 
κίνηση πλανητών. Οι αρχαίοι πίστευαν πως οι πλανήτες μένουν ακίνητοι, εκτός αν 
κινηθούν από τους θεούς. Ύστερα από προσεκτικές μελέτες ο Κοπέρνικος διαφώνησε 
με τη θεωρία του Πτολεμαίου πως η Γη είναι ακίνητη και πως ο Ήλιος, η Σελήνη και τα 
άστρα κινούνται γύρω της. ‘Έτσι συμπέρανε ότι η Γη κινείται περιστροφικά και συνέχισε 
να μελετά τους πλανήτες. Ύστερα από πολλή σκέψη είπε τη δική του θεωρία η οποία 
αργότερα ονομάστηκε κοπερνίκειος θεωρία. Σύμφωνα με αυτήν ο ήλιος ήταν το κέντρο 
του ηλιακού συστήματος και η Γη όπως και οι άλλοι πλανήτες, περιστρέφονταν γύρω 
από τον εαυτό τους και κινούνταν γύρω από τον ήλιο. 

 

 

Ηλιακό σύστημα. 

 

Χρήστος Σωτηρίου. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82


 

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΦΛΕΜΙΝΓΚ(1881-1955) 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

     Ο Σερ Αλεξάντερ Φλέμινγκ (Alexander Fleming) ήταν Σκωτσέζος βιολόγος  και 

φαρμακολόγος,που ασχολήθηκε ερευνητικά με την βακτηριολογία, την ανοσολογία και την 

χημειοθεραπεία. 

Είναι πολύ γνωστός για την ανακάλυψη του πρώτου αντιβιοτικού, της πενικιλίνης, το 

1928,για την οποία πήρε το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής το 1945,μαζί με 

τον 

Αυστραλό Dr.Xάουαρντ  Φλόρεü  και τον Σερ 'Ερνεστ Τσέιν  . 

Μια άλλη σημαντική ανακάλυψη του είναι αυτή του ενζύμου  λυσοζύμης, το 1922. 

Η ανακάλυψη του πρώτου αντιβιοτικού(της πενικιλίνης) θεωρήθηκε ως η σημαντικότερη 

ανακάλυψη της χιλιετίας το 2000 από  τρία μεγάλα σουηδικά περιοδικά, όπως το Nyteknik. 

Υπολόγισαν κατά προσέγγιση ότι έχουν σωθεί από αυτή την ανακάλυψη τουλάχιστον 200 

εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. 

Το 1953 παντρεύτηκε την Ελληνίδα γιατρό Αμαλία Κούτσουρη (Φλέμινγκ) 

ενώ το 1944 τιμήθηκε με τον τίτλο του ιππότη(Σερ).Απεβίωσε το 1955 από καρδιακή 

προσβολή. 

Για να τον τιμήσουν, έδωσαν το όνομά του, στον αστεροειδή 91006(FLEMING) και στο 

Ερευνητικό Κέντρο Βιοïατρικών  Επιστημών στη Βάρη. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Εβελίνα Ν 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Άλμπερτ Αϊνστάιν  
 
 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είναι ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες όλων των 

εποχών. 

Γεννήθηκε στο Ουλμ της Γερμανίας στις 14 Μαρτίου 1879 και πέθανε στις Η.Π.Α. 

στις 18 Απριλίου 1955. 

Είναι ο θεμελιωτής της Θεωρίας της Σχετικότητας και από πολλούς θεωρείται ο 

σημαντικότερος επιστήμονας του 20ού αιώνα και ένας απ'τους μεγαλύτερους όλων 

των εποχών. 

Βραβεύτηκε με το Νόμπελ Φυσικής το 1921 για τη συμβολή του στην θεωρητική 

φυσική και για την εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. 

Εξέδωσε πάνω από 300 επιστημονικές δημοσιεύσεις καθώς και 151 συγγράματα 

για το ευρύ κοινό και διατύπωσε την πιο διάσημη εξίσωση στην φυσική, το Ε=mc2. 

 
 
 
 

                                                                                        Γεώργιος A 
 
 
 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82


Αρχιμήδης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αρχιμήδης γεννήθηκε περίπου το 287 π.Χ στις Συρακούσες και πέθανε 

το 212 π.Χ στις Συρακούσες. Ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός, 

μηχανικός, φυσικός, εφευρέτης και αστρονόμος. Θεωρείται μία από τις 

μεγαλύτερες μαθηματικές ιδιοφυίες όλων των εποχών και ένας από τους 

λαμπρότερους επιστήμονες της κλασικής αρχαιότητας. 

Είναι γνωστός για την  αρχή του Αρχιμήδη, σύμφωνα με την οποία όταν ένα 

σώμα βυθίζεται σε ένα ρευστό δέχεται μια δύναμη άνωσης ίση με το βάρος 

του υγρού που εκτοπίζεται. 

Εκτός από τα μαθηματικά είχε κλίση στη μηχανική και κατασκεύασε τον 

ατέρμονα κοχλία, αντλία με κοχλία (βίδα), μία εξαιρετική μηχανή με την 

οποία οι γεωργοί της Αιγύπτου μπορούσαν να αντλούν νερό από τον μύλο 

και να ποτίζουν με ευκολία τα χωράφια τους. Η έλικα του Αρχιμήδη 

χρησιμοποιήθηκε για αιώνες σε όλες τις μεσογειακές χώρες. Επίσης έχει 

αφήσει πολλά γραπτά έργα πέρα από τα 40 βιβλία τα οποία σώθηκαν ολικά 

η αποσπασματικά. Άλλες μηχανές που κατασκεύασε ήταν το υδραυλικό 

ρολόι, το ατμοτηλεβόλο, ποδόμετρο ,το πλανητάριο και τα καυστικά 

κάτοπτρα. 

 

                                                                      Εβελίνα Π 

 

 

 



Δαρβίνος 

 

 

 

 

 

 

 

    Ο  Κάρολος  Ροβέρτος  Δαρβίνος  ήταν   Άγγλος  βιολόγος,ο  οποίος  γεννήθηκε  

στις  12  Φεβρουαρίου  1809  στην  Αγγλία  και  πέθανε  στις  19  Απριλίου   1882. 

 Έμεινε  στην   ιστορία   ως    ο   θεμελιωτής  της  θεωρίας  της  εξέλιξης  δηλαδή   

την  αλλαγή  στις  ιδιότητες  ενός  οργανισμού  στο   πέρασμα  του  χρόνου και η 

οποία υπήρξε  η πιο σημαντική ανακάλυψη στον τομέα της βιολογίας. 

ο Δαρβίνος είχε αφιερώσει περισσότερα από 20 χρόνια μελετώντας τα ζώα, τα 

φυτά και τη φύση και  αυτό τον οδήγησε επίσης  στην μελέτη των θαλάσσιων 

ασπόνδυλων. 

Μερικές  από   τις  βραβεύσεις  του  είναι  το  Βασιλικό  Μετάλιο,Μετάλιο  

Κόπλυ,Μετάλιο Γουόλαστου και άλλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Έλενα Σ  



Έντουαρτ Ντρίνκερ Κόουπ 
 
Ο  Έντουαρτ Ντρίνκερ Κόουπ ήταν  

Αμερικανός. Γεννήθηκε το 1840 στη Φιλαδέλφεια 

της Πενσυλβάνια και πέθανε το 1897. 

Ήταν παλαιοντολόγος, συγκριτικός ανατόμος,  

ερπετολόγος και ιχθυολόγος. Ασχολήθηκε με τα 

απολιθωμένα ζώα της Βόρειας Αμερικής. 1.400 

άρθρα του δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά 

περιοδικά.  

Βρήκε πάνω από 1.000 είδη εξαφανισμένων ζώων. Έγραψε για 

εκατοντάδες είδη αρχαίων ψαριών. Βρήκε εκατοντάδες δεινοσαύρους. 

Έγραψε για την εξέλιξη των δοντιών των γομφίων των θηλαστικών και 

δημιούργησε δύο τεράστια έργα για τα αμφίβια και τα ερπετά της Βόρειας 

Αμερικής. Έδειξε ότι τα άλογα εξελίχθηκαν ώστε να γίνουν μεγαλύτερα 

καθώς μετακινήθηκαν από τα δάση στα λιβάδια. 

Το γεγονός ότι τα απολιθώματα δείχνουν τα θηλαστικά να γίνονται 

μεγαλύτερα με την πάροδο του χρόνου ονομάζεται κανόνας του Cope.         

 

Πηγή: https://el.alegsaonline.com/art/30264    

                                                                          

                                                                         Κωστής Κ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://el.alegsaonline.com/o/600
https://el.alegsaonline.com/o/90
https://el.alegsaonline.com/o/9829
https://el.alegsaonline.com/o/9175
https://el.alegsaonline.com/o/28031
https://el.alegsaonline.com/o/6879
https://el.alegsaonline.com/o/838
https://el.alegsaonline.com/o/11521
https://el.alegsaonline.com/o/51
https://el.alegsaonline.com/o/1726
https://el.alegsaonline.com/o/2
https://el.alegsaonline.com/o/1727
https://el.alegsaonline.com/o/5156
https://el.alegsaonline.com/o/4461
https://el.alegsaonline.com/o/2


 
    

Νανόπουλος Δημήτριος. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ο κύριος Νανόπουλος Δημήτριος είναι Έλληνας επιστήμονας που 

ασχολείται με την φυσική. Γεννήθηκε   στην Αθήνα το 1948. 

Όταν μεγάλωσε, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών φυσική. 

Έπειτα πήγε στο εξωτερικό όπου διάβασε και  ασχολήθηκε με έρευνες σε 

χώρες όπως  Αγγλία, Ελβετία, Γαλλία και Αμερική. 

Το κύριο ερευνητικό του έργο ανήκει στο πεδίο της σωματιδιακής 

φυσικής (ή φυσική υψηλών ενεργειών) και της κοσμολογίας, ενώ στα 

ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν και η δημιουργία μιας ενοποιημένης 

θεωρίας όλων των δυνάμεων της φύσης, η θεωρία του Παντός κά 

 Κατά την διάρκεια της καριέρας του, έγραψε και δημοσίευσε πολλές μελέτες 

και βιβλία πάνω στο θέμα της φυσικής. Επίσης, έχει κερδίσει και 

επιστημονικά βραβεία για το έργο που έχει κάνει στον   χώρο των φυσικών 

επιστημών. 

 
 
 

                                                  ΑΝΤΡΕΑΣ Μ 

 

 
 

 



 

 

Λουί Παστέρ (1822-1895) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ο Λουί Παστέρ ήταν Γάλλος χημικός. Γεννήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου του 

1822 στην Γαλλία και απεβίωσε στις 28 Σεπτεμβρίου το 1895 σε ηλικία 73 

ετών. 

 

Δημιούργησε το πρώτο εμβόλιο για τη λύσσα. Είναι γνωστός από τον τρόπο 

που ανακάλυψε ώστε να αποτρέπεται το ξίνισμα του κρασιού και του 

γάλακτος. Αυτή η διαδικασία πήρε το όνομα του, που ονομάζεται παστερίωση. 

 

Πολλές είναι οι ανακαλύψεις του στον πεδίο της Χημείας, η σημαντικότερη 

του ανακάλυψη ήταν η ασυμμετρία των Κρυστάλλων. 

Ο Λουί Παστέρ τιμήθηκε με το <Μετάλλιο Leeuwenhoek>,τη μέγιστη τιμή της 

Μικροβιολογίας και με τον Μεγαλόσταυρο της Λεγεώνας της Τιμής. 

 

 

 

 

Μαρίλια Δ 



 

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΕΣΛΑ (1856-1943) 

 

 

 

O Νίκολας Τέσλα ήταν εφευρέτης, μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος μηχανικός από 

την Σερβία και γεννήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1856 στο Σμίλιαν και πέθανε 

στις 7 Ιανουαρίου του 1943 σε ηλικία 87 ετών. 

Ανακάλυψε το εναλλασσόμενο ρεύμα, το φως, ακτίνες Χ, το ραδιόφωνο, τα 

τηλεχειριστήρια, τον ηλεκτρικό κινητήρα, την ρομποτική, το λέιζερ, την 

ασύρματη επικοινωνία και την ανεξάντλητη δωρεάν ενέργεια. 

Το 1943 το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών τον αναγνώρισε ως 

τον εφευρέτη της ασύρματης επικοινωνίας.  

Σύγχρονοι μελετητές του έργου του τον έχουν αποκαλέσει «τον άνθρωπο που 

εφηύρε τον Εικοστό Αιώνα» και «προστάτη άγιο του σύγχρονου ηλεκτρισμού». 

Δήμητρα Β 

 



 

 

Γεώργιος Παπανικολάου 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

   Ο Γεώργιος Παπανικολάου  γεννήθηκε  στην Κύμη Ευβοίας στις   

13   Μαΐου  1883 και  πέθανε στο  Μαϊάμι, Η.Π.Α., 19 Φεβρουαρίου 1962 

Ήταν διάσημος Έλληνας ιατρός, βιολόγος και ερευνητής. Ήταν πρωτοπόρος στην 

κυτταροπαθολογία, και για τον πρώιμο εντοπισμό του καρκίνου του τραχήλου της 

μήτρας. Είναι περισσότερο γνωστός ως ο άνθρωπος που ανακάλυψε την 

πρωτοποριακή κυτταροδιαγνωστική μέθοδο, γνωστή ως Τεστ Παπ που χάρισε 

ζωή στις γυναίκες όλου του κόσμου, όπως αναφέρει αναμνηστική πλάκα στο 

Ερευνητικό Καρκινολογικό Ινστιτούτο «Γ. Παπανικολάου». 

 

 

                                                                   Δημήτρης Τ 

 

 

 



 

         Γιόχαν Καρλ Φρίντριχ Γκάους   

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      Ο Γιόχαν Καρλ Φρίντριχ Γκάους (Johann Carl Friedrich 

Gauß), γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1777 – και πέθανε στις 23 

Φεβρουαρίου 1855. 

   Ήταν Γερμανός μαθηματικός που συνεισέφερε σε πολλά 

ερευνητικά πεδία της επιστήμης του, όπως η θεωρία αριθμών, 

η στατιστική, η μαθηματική ανάλυση, η διαφορική γεωμετρία, αλλά 

και σχετικών επιστημών, όπως η γεωδαισία, η αστρονομία και 

η φυσική. 

    Ο Γκάους ήταν «παιδί-θαύμα». Από νηπιακή ηλικία ο τρόπος 

που χειριζόταν τα νούμερα ήταν εντυπωσιακός και το πρώτο 

δείγμα της τεράστιας μαθηματικής του ευστροφίας φανερώθηκε 

ενώ ήταν ακόμα στο δημοτικό. 

 Αποκαλείται «ο πρίγκηπας των μαθηματικών»  και θεωρείται από 

πολλούς ο μεγαλύτερος μαθηματικός μετά τον Αρχιμήδη και τον 

Ευκλείδη.  

 

 

                                                                                      Άννα Θ 

 



 

ΜΑΙΚΛ ΦΑΡΑΝΤΕΪ 
 

 

Είναι Άγγλος επιστήμονας με 

σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της 

ηλεκτροχημείας και του 

ηλεκτρομαγνητισμού. 

Ανακάλυψε την ηλεκτρομαγνητική 

επαγωγή και την  ηλεκτρογεννήτρια. 

 

 

Γεννήθηκε 22 Σεπτεμβρίου 1791   

Απεβίωσε 25 Αυγούστου 1867. 

 

Τα βραβεία του είναι: το βασιλικό μετάλλιο, το 

μετάλλιο Κοπλεϊ, το μετάλλιο Ραμφορντ κ.α 

 

ΙΩΑΝΝΑ Μ Δ2 

 



 

Μάργκαρετ Χάμιλτον 

 
Η Μάργκαρετ Ελαΐν Χάμιλτον (το γένος Χάιφιλντ) γεννήθηκε στις 17 

Αυγούστου 1936, στο Πάολι της Ιντιάνα (Η.Π.Α). Είναι επιστήμονας 

υπολογιστών, μηχανικός συστημάτων και λογισμικού και επιχειρηματίας. 

Είναι η γυναίκα χάρης στην οποία το Απόλλων 11 κατάφερε να 

πραγματοποιήσει το ταξίδι του στην Σελήνη.  

Εργάστηκε στο τμήμα μετεωρολογίας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 

Μασαχουσέτης , ανέπτυξε λογισμικό για την πρόβλεψη του καιρού. Επίσης 

ήταν μια από τους προγραμματιστές που έγραψαν λογισμικό για έναν 

υπολογιστή που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ για 

την αναζήτηση πιθανών εχθρικών αεροσκαφών. 

Βραβεύσεις:  

• Το 2003, απονεμήθηκε το NASA Exceptional Space Act Award για 
επιστημονικές και τεχνολογικές συνεισφορές. 

• Το 2016, έλαβε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας. από 
τον Μπαράκ Ομπάμα, την μεγαλύτερη τιμή του πολίτη στις Η.Π.Α. 

• Το 2017, ένα "Η γυναίκα της NASA" LEGO σετ βγήκε στην αγορά 
περιλαμβάνοντας μίνι φιγούρα της Χάμιλτον. 

• Το 2019, βραβεύθηκε με το Intrepid Lifetime Achievement Award , 
βραβείο για την μακροζωία. 

                                                                                                               

                                                                                      Κέλλυ Κ 

 

https://www.wikidata.org/wiki/Q17144?uselang=el
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82


 

 

Χόκινγκ 

 

 

     Ο Στίβεν Γουίλιαμ Χόκινγκ (8 Ιανουαρίου 

1942 – 14 Μαρτίου 2018) ήταν Βρετανός 

θεωρητικός φυσικός, κοσμολόγος, 

συγγραφέας και Διευθυντής Ερευνών στο 

Κέντρο Θεωρητικής Κοσμολογίας στο 

Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. 

Μεταξύ των σημαντικών επιστημονικών 

εργασιών του ήταν μια συνεργασία με 

τον Ρότζερ Πένροουζ επάνω σε θεωρήματα 

βαρυτικής μοναδικότητας στα πλαίσια 

της γενικής σχετικότητας και η θεωρητική πρόβλεψη ότι οι μαύρες 

τρύπες εκπέμπουν ακτινοβολία, που συχνά καλείται ακτινοβολία 

Χόκινγκ. 

 

Βραβεύσεις: 

• Μετάλλιο Άλμπερτ Αϊνστάιν (1979)  

• Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας (2009)  
 

 

 

                                                     Κωνσταντίνα Π 

 

 

 

 

 



 

Μπαντούρα 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Δέσποινα Κ 



Ευκλείδης 
 

 

 

 

 

 

 

      

 

    Ο Ευκλείδης  από την Αλεξάνδρεια  (περ. 325 π.Χ. - 270 π.Χ.) 

ήταν Έλληνας μαθηματικός, που δίδαξε στην  Αλεξάνδρεια της  

Αιγύπτου, περίπου κατά την διάρκεια της περιόδου βασιλείας 

του Πτολεμαίου Α΄. Σήμερα, είναι γνωστός ως ο «πατέρας» 

της Γεωμετρίας. 

   Το έργο του Ευκλείδη ήταν τόσο σημαντικό ώστε η γεωμετρία που 

περιέγραψε στο βιβλίο του «Στοιχεία»  ονομάστηκε Ευκλείδεια, ενώ 

τα Στοιχεία σήμερα θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα μαθηματικά έργα 

όλων των εποχών. 

Το έργο του Ευκλείδη είναι ορόσημο καθώς μετά τον Ευκλείδη τα 

Μαθηματικά είναι πλέον ΕΠΙΣΤΗΜΗ!!! 

 

 

 

                                                                  Θανάσης Δ 
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