
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιμέλεια: Δημήτρης Καραγιάννης 
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  Πριν από 4,6 δισ. χρόνια δημιουργήθηκε μέσα στην απεραντοσύνη του σύμπαντος 
ένας πλανήτης. Αυτός ο πλανήτης έμελλε να φιλοξενήσει ζωή.  
  Από όλα τα είδη που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν πάνω σ’ αυτόν ξεχώρισε ένα 
είδος. Ο Homo sapiens ή πιο απλά ο άνθρωπος.  
  Λέω ξεχώρισε γιατί κατάφερε να ξεπεράσει το ένστικτο της επιβίωσης όπως το 

έχουν όλοι οι άλλοι οργανισμοί και να δημιουργήσει κατασκευές που θα  

βελτιώνουν (;) το επίπεδο της ζωής του.  

  Ήταν και κάποιοι άνθρωποι που είδαν «κάτι». Κι αυτό το «κάτι» προσπάθησαν να 

το εξηγήσουν. Έκαναν λοιπόν υποθέσεις, πειραματίστηκαν, διαψεύστηκαν.   

Δεν το έβαλαν όμως κάτω. Έκαναν καινούργιες υποθέσεις και πειραματίστηκαν ξανά.  

Και ήρθε η επαλήθευση. Κι έγινε νόμος.    

   Κάποιους απ’ αυτούς τους θεώρησαν αιρετικούς, τους περιγέλασαν και στη 

χειρότερη περίπτωση τους σκότωσαν. Αυτοί όμως μπορεί να έσκυβαν το «ξερό» 

τους κεφάλι, αλλά σιγοψιθύριζαν ¨κι όμως γυρίζει¨.    

   Από την ανακάλυψη της φωτιάς και του τροχού μέχρι τα ταξίδια έξω από τη 

γειτονιά μας, στο μακρινό διάστημα, ο άνθρωπος έγραψε και συνεχίζει να γράφει 

την ιστορία του.  

   Σ’ αυτή την ιστορία θα κάνουμε μερικές στάσεις σε σημαντικά γεγονότα που άλλαξαν 

την πορεία του ανθρώπου και όχι μόνο.  

   Κι επειδή ¨η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση¨, όπως έλεγε ο Αϊνστάιν, 

αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη...  

   

...και το ταξίδι αρχίζει...  
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5500 π.Χ. Ανακαλύπτεται ο τροχός.  

 

Ο πρώτος τροχός (και μάλιστα πέτρινος) που 
ανακαλύφθηκε σε αρχαιολογικές ανασκαφές είναι 
στην Μεσοποταμία και πιστεύεται ότι είναι πάνω από 
7500 χρόνων. Ασφαλώς και ο τροχός δεν 
ανακαλύφθηκε από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά 
πέρασε στάδια εξέλιξης πολλών αιώνων μέχρι να λέμε 
ότι είναι τροχός με λειτουργικότητα.  
Όσο απλό κι αν μας φαίνεται σήμερα.  

Στην αρχή οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι τα 

βαριά αντικείμενα μπορούσαν να μεταφερθούν πολύ 

πιο εύκολα όταν τα τοποθετούσαν πάνω σε κάτι 

στρογγυλό όπως ένας πεσμένος κορμός δέντρου και μάλλον όλα έτσι ξεκίνησαν.  

Αυτό μάλλον θα έγινε κατά τύχη ή ανάγκη, χιλιάδες χρόνια πριν.  

Άρχισαν λοιπόν να τοποθετούν κάτω από τα αντικείμενα δέντρα και να τα κυλούν επάνω 

τους για να τα μεταφέρουν.  

Με την πάροδο των χρόνων οι 

άνθρωποι επίσης 

συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να 

μετακινούν πολύ βαριά 

αντικείμενα με μία εφεύρεση που 

ονομάστηκε έλκηθρο.  

Το επόμενο στάδιο ήταν να 

χρησιμοποιηθούν πιο 

εκλεπτυσμένοι κορμοί ή ξύλινοι 

ράβδοι κάτω από τα αντικείμενα 

για να τα μετακινήσουν σε 

συνδυασμό με το έλκηθρο.  

Οι ράβδοι ή οι κορμοί 

εναλλάσσονταν καθώς το έλκηθρο μετακινούνταν με τα βαριά αντικείμενα επάνω 

τους.  

Με την πάροδο των χρόνων οι άνθρωποι παρατήρησαν ότι τα αυλάκια στα έλκηθρα 

λειτουργούσαν καλύτερα και με την απλή αυτή φυσική, τα αντικείμενα 

μετακινιόντουσαν ακόμα πιο εύκολα και γρήγορα από τα έλκηθρα.  

Οι ράβδοι (κορμοί) στα αυλάκια των ελκήθρων άρχισαν να λειτουργούν σαν τροχοί, 

αργότερα το ξύλο που ένωνε τις δύο εγκοπές στο έλκηθρο αφαιρέθηκε και 

δημιουργήθηκαν οι πρώτοι τροχοί.  

Άρχισαν να χρησιμοποιούνται ξύλινες σφήνες για να στερεώνονται οι τροχοί στο 

έλκηθρο ώστε να μην φεύγουν από την θέση τους αλλά επέτρεπαν ταυτόχρονα στον 

τροχό να περιστρέφεται κατά την κίνηση του ελκήθρου.  

Έτσι δημιουργήθηκαν και τα πρώτα καροτσάκια.  
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Με την πάροδο του 

χρόνου επήλθαν 

βελτιώσεις στα 

καροτσάκια αυτά και τα 

πασαλάκια 

αντικαταστάθηκαν από 

τρύπες σκαλισμένες 

μέσα στο σκελετό του 

οχήματος, ενώ ο τροχός 

τοποθετήθηκε μέσα στις 

τρύπες. Έτσι οι ρόδες 

έγιναν πιο μεγάλες και 

λεπτότερες κι ενώνονταν 

με τους άξονες των 

τροχών. Το επόμενο 

στάδιο ήταν οι τροχοί με άξονα συνδεμένοι με την καρότσα του οχήματος που δεν 

έστριβαν με την στροφή αλλά μόνο οι ρόδες έκαναν αυτήν την περιστροφική κίνηση. 

Οι σταθεροί άξονες δημιούργησαν και πιο σταθερά καρότσια-οχήματα που έπαιρναν 

τις στροφές πιο σταθερά και με ασφάλεια. Τότε μπορούμε να πούμε ότι ο τροχός είχε 

ολοκληρωθεί σαν εφεύρεση και τα υπόλοιπα ήταν πλέον ιστορία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα ταξίδι χιλίων χιλιομέτρων αρχίζει με ένα βήμα. 
ΛΑΟ ΤΣΕ 
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580 π.Χ. Ανακαλύπτονται ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός από το Θαλή το Μιλήσιο.   

 

 Στις 28 Μαίου 585 π.Χ. έγινε στην Ιωνία, έκλειψη 

Ηλίου. Την έκλειψη αυτή, είχε προβλέψει αρκετό 

καιρό πριν ο Θαλής, γεγονός που δείχνει το επίπεδο 

των αστρονομικών του γνώσεων.  

Η ανήσυχη επιστημονική σκέψη του Θαλή και η 

κριτική παρατήρηση των φυσικών φαινομένων, τον 

οδήγησαν στην ανακάλυψη του Μαγνητισμού και του 

Ηλεκτρισμού. 

Είναι ο πρώτος που παρατήρησε ότι ο μαγνήτης 

ασκεί ελκτικές δυνάμεις σε σιδερένια αντικείμενα, 

με την παρατήρηση ότι το ήλεκτρο (κεχριμπάρι) όταν 

τρίβεται πάνω σε μάλλινο ρούχο, αποκτά την ιδιότητα να έλκει τρίχες,  

μικρά φτερά κ.λ.π.  

Ο Θαλής έθεσε τα θεμέλια του ηλεκτρισμού.  

Αρκετούς αιώνες μετά, η παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση της τριβής 

πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των ηλεκτροστατικών μηχανών. 

  

  

440 π.Χ. Διατυπώνεται η έννοια του ατόμου από το Δημόκριτο από τα Άβδηρα της 

Θράκης.   

 

Ο Δημόκριτος πίστευε ότι η 

ύλη αποτελείτο από 

αδιάσπαστα, αόρατα 

στοιχεία, τα άτομα.  

Ήταν ο πρώτος που 

αντιλήφθηκε ότι ο Γαλαξίας 

είναι το φως από μακρινά 

αστέρια. Ήταν ανάμεσα 

στους πρώτους που 

ανέφεραν ότι το σύμπαν έχει 

κι άλλους "κόσμους" και 

μάλιστα ορισμένους κατοικημένους. 

 

 

Κάθε αλήθεια περνάει από τρία στάδια. Πρώτα γελοιοποιείται. 
Μετά βρίσκει σφοδρή αντίδραση. Και στο τέλος θεωρείται αυτονόητη. 

ΑΡΘΟΥΡ ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ 
  

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82
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350 π.Χ. Ο Αριστοτέλης από τα Στάγειρα της Χαλκιδικής καταγράφει μία επιτομή των 

απόψεων της εποχής του αλλά και δικές του πρωτότυπες απόψεις σχετικά με τη Φύση.   
 

Ο κόσμος, κατά τον Αριστοτέλη, είναι ενιαίος και 
αιώνιος, ενώ η οικουμένη έχει σχήμα σφαίρας με 
κέντρο τη Γη. Με το να δέχεται την καταγωγή των 
γνώσεων από τις αισθήσεις, πλησιάζει πολύ τον 
υλισμό.  
Ο Αριστοτέλης ήταν ο φιλόσοφος που διατύπωσε τη 
θεωρία της ύπαρξης του πέμπτου στοιχείου της φύσης.  
Συγκεκριμένα οι Έλληνες φιλόσοφοι από την Ιωνία 
θεωρούσαν ότι στη φύση υπάρχουν τέσσερα στοιχεία  
ή ουσίες. Γή, ύδωρ, πυρ και αήρ.  

Ο Αριστοτέλης πρόσθεσε στην τετράδα τον 
αιθέρα ο οποίος θα αποτελέσει την πέμπτη 
ουσία την ¨πεμπτουσία¨. Το στοιχείο αυτό 
παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες, είναι 
αγέννητο, αγήραντο, άφθαρτο και αναλλοίωτο. 

Ο Πλάτωνας (αριστερά) και ο Αριστοτέλης 
(δεξιά). Η χειρονομία του Αριστοτέλη προς τη Γη 
αντιπροσωπεύει την αντίληψη του σχετικά με 
την απόκτηση της γνώσης μέσω της εμπειρικής 
παρατήρησης και των αισθήσεων.  
Στον αντίποδα ο Πλάτωνας δείχνει προς τον 
ουρανό, στον οποίο εδράζονται σύμφωνα με τον 
ίδιο οι Ιδέες.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ένα γνωρίζω, ότι δεν γνωρίζω τίποτα. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A6%CF%8D%CF%83%CE%B7
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320 π.Χ. Γράφεται το πρώτο συστηματικό σύγγραμμα βοτανικής από το Θεόφραστο 

από την Ερεσό της Λέσβου.  

 

Ο Θεόφραστος όχι μόνο ανέλαβε μετά την αναχώρηση του 

δασκάλου του Αριστοτέλη από την Αθήνα τη διεύθυνση 

του Περίπατου, αλλά συνέχισε το έργο του δασκάλου του 

σε όλους τους τομείς. Διεύρυνε μάλιστα -ακολουθώντας 

και την τάση της εποχής για αυτονόμηση των επιστημών- 

το ενδιαφέρον του σε νέους επιστημονικούς τομείς  

(βοτανική, ορυκτολογία κ.ά.).  

Δυστυχώς από το σύνολο του επιστημονικού του έργου 

έχουν σωθεί ακέραια μόνο δύο έργα βοτανικής, από τα 

οποία το πρώτο (χρονολογικά) φέρει τον τίτλο  

¨Περί φυτικών ιστοριών¨.  

Η δομή του έργου είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, κατ' 

αρχήν σε δύο κύρια μέρη:  

Το πρώτο ασχολείται με βασικές έννοιες και γενικά ζητήματα, ενώ το δεύτερο, που 

περιλαμβάνει το υπόλοιπο έργο, ασχολείται με τα επιμέρους φυτά.  

Στο δεύτερο αυτό μέρος τα φυτά εξετάζονται κατά κατηγορία: τα ήμερα δένδρα,  

τα άγρια δένδρα, τα ξύλα και η επεξεργασία τους, οι θάμνοι, τα ποώδη και τα όσπρια,  

τα δημητριακά, οι ρίζες και οι φαρμακευτικές τους χρήσεις.  

Από τα 550 είδη φυτών που αναφέρει ο Θεόφραστος τα περισσότερα βέβαια δεν τα 

γνώριζε από αυτοψία, αλλά από άλλες πηγές. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν έχεις ικανότητες δεν έχεις ανάγκη από προγόνους. 
ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ 
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260 π.Χ. Ο Αρχιμήδης από τις Συρακούσες διατυπώνει το νόμο της άνωσης και το 

θεώρημα των μοχλών της Στατικής.  

 

Ενα αναθηματικό στέμμα για ένα ναό είχε φτιαχτεί 

για λογαριασμό του βασιλιά Ιέρωνα Β', για το 

οποίο ο ίδιος είχε προμηθεύσει τον καθαρό χρυσό 

με τον οποίο θα το έφτιαχναν, και ο Αρχιμήδης 

κλήθηκε να καθορίσει αν είχε αντικατασταθεί από 

λίγο ασήμι από τον ανέντιμο χρυσοχόο.  

Ο Αρχιμήδης έπρεπε να λύσει το πρόβλημα χωρίς 

να καταστρέψει το στέμμα, έτσι δεν μπορούσε να 

λιώσει το στέμμα μέσα σε μια κανονικού σχήματος 

φόρμα προκειμένου να υπολογίσει την πυκνότητα 

του και την προέλευση του. Καθώς έκανε μπάνιο, 

παρατήρησε ότι η στάθμη του νερού στην 

μπανιέρα ανέβηκε όταν μπήκε ο ίδιος μέσα, και 

συνειδητοποίησε ότι αυτή η επίδραση θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό του όγκου του στέμματος.  

Για πρακτικούς σκοπούς, το νερό είναι 

ασυμπίεστο, με αποτέλεσμα το βυθισμένο στέμμα 

να εκτοπίσει μια ποσότητα νερού ίση με το δικό 

του όγκο. Διαιρώντας τη μάζα του στέμματος με 

τον όγκο του νερού που εκτοπίζεται, προκύπτει η 

πυκνότητα του στέμματος. Αυτή η πυκνότητα θα 

είναι μικρότερη από εκείνη του χρυσού, εάν 

κάποια φθηνότερα και λιγότερο πυκνά μέταλλα 

είχαν προστεθεί. Ο Αρχιμήδης στη συνέχεια βγήκε 

στους δρόμους γυμνός, τόσο ενθουσιασμένος από 

την ανακάλυψη του που ξέχασε να ντυθεί, 

φωνάζοντας "Εύρηκα! Εύρηκα!". Το πείραμα του 

διεξήχθη με επιτυχία αποδεικνύοντας ότι το 

στέμμα είχε νοθευτεί με σίδερο.  

Ο Αρχιμήδης λέγεται πως διατύπωσε την εξής 

πρόταση σχετικά με το μοχλό: "Δώστε μου ένα 

μέρος για να σταθώ και θα μετακινήσω ακόμα κι 

ολόκληρη τη Γη". 

Ο οδομετρητής περιγράφεται ως ένα κάρο με μηχανισμό γραναζιού που έριχνε μια 

μπάλα σε ένα κιβώτιο κάθε φορά που συμπλήρωνε ένα μίλι.  

Επίσης κατασκεύασε ένα υδραυλικό ρολόι το οποίο υπολόγιζε με μεγάλη ακρίβεια τις 

ώρες και ειδοποιούσε για την αλλαγή της ώρας.     

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%86%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%86%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%87%CE%BB%CE%BF%CF%8D&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CF%87%CE%BB%CE%BF%CF%8D&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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260 π.Χ. Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος στηριζόμενος στις απόψεις του Φιλολάου προτείνει 

το ηλιοκεντρικό σύστημα.  

 

Ήταν ο πρώτος που τόλμησε να υποστηρίξει οτι η Γη 

δεν βρίσκεται στο κέντρο του (σφαιρικού) Κόσμου, 

όπου και τοποθετούσε, το "Κεντρικό Πυρ". Γύρω από 

αυτό περιφέρονταν κατά σειρά η Αντίχθων, η Γη,  

η Σελήνη, ο Ήλιος, ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Άρης,  

ο Δίας, ο Κρόνος και η σφαίρα των απλανών 

αστέρων ή, κατά το Φιλόλαο, ο Όλυμπος. Ο Όλυμπος 

συνόρευε με το "εξωτερικό" ή "υπέρτατο πυρ", που 

έφτανε μέχρι τα όρια του Σύμπαντος. Οι απόψεις 

του Φιλολάου αμφισβητήθηκαν από τους 

αντιπάλους του λόγω της αδυναμίας να 

παρατηρήσει κανείς το κεντρικό πυρ.  

Οι περισσότεροι αρχαίοι φιλόσοφοι της 

εποχής του πίστευαν ότι η Γη είναι στο 

κέντρο του σύμπαντος, αλλά ο Φιλόλαος 

που είναι γνωστός ως Πυθαγόρειος 

πρέσβευε το αντίθετο.  

 Στο κέντρο, έλεγε, υπάρχει φωτιά, και η Γη 

είναι ένα από τα άστρα, που με την κυκλική 

κίνηση της γύρω από το κέντρο προκαλεί τη 

μέρα και τη νύχτα.  

Ο Φιλόλαος έθεσε τις βάσεις για τη θεωρία 

του ηλιοκεντρικού συστήματος. 

Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος είναι ο πρώτος επιστήμων 

(μετά τους Πυθαγορείους) ο οποίος πρότεινε το 

ηλιοκεντρικό μοντέλο του Ηλιακού Συστήματος, 

θέτοντας τον Ήλιο κι όχι τη Γη, στο κέντρο του 

γνωστού Σύμπαντος. Οι ιδέες του περί Αστρονομίας 

φαίνεται να μην είχαν γίνει αρχικά αποδεκτές και 

θεωρήθηκαν κατώτερες από εκείνες του 

Αριστοτέλη και του Πτολεμαίου, αλλά όμως τα 

διαθέσιμα στοιχεία είναι ελλιπή.  

2000 χρόνια μετά, ο Κοπέρνικος στηριζόμενος στις 

θεωρίες του Αριστάρχου και των Πυθαγορείων, 

όπως ο ίδιος επισημαίνει στην εισαγωγή του έργου 

του, ανέλυσε περαιτέρω το ηλιοκεντρικό σύστημα, 

όπως το γνωρίζουμε σήμερα. 
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140 μ.Χ. Περιγράφεται το γεωκεντρικό σύστημα από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο από 
την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.   
 

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος έθεσε σε ισχύ για τα 

επόμενα περίπου 1.500 χρόνια το γεωκεντρικό 

σύστημα. Επίσης στον Πτολεμαίο οφείλεται η 

τυποποίηση να ονομάζεται το πάνω μέρος του 

χάρτη βορράς κ.ο.κ. Αν και το γεωκεντρικό 

σύστημα δημιουργούσε σημαντικές αποκλίσεις 

στις μακροχρόνιες προβλέψεις για τη θέση των 

πλανητών και αντικαταστάθηκε από το 

ηλιοκεντρικό σύστημα του Κοπέρνικου, με 

αυτούς όμως τους χάρτες διέσχισαν τους 

ωκεανούς και ανακάλυψαν τις νέες ηπείρους όλοι 

οι θαλασσοπόροι του 15ου και 16ου αιώνα.  

Ο Πτολεμαίος παρουσίασε επίσης ένα 

βιβλίο την «Οπτική», στο οποίο 

περιγράφεται η διάθλαση του φωτός 

και υπολογίζονται για πρώτη φορά οι 

γωνίες πρόσπτωσης και διάθλασης.  

Στη «Μεγίστη Σύναξιν» ο Πτολεμαίος 

καταγράφει μεν το γεωκεντρικό 

σύστημα του Ίππαρχου, αλλά το 

συστηματοποιεί και το συνδυάζει με 

δικές του παρατηρήσεις, με 

αποτέλεσμα μία πλήρη αστρονομική 

σύνθεση που περιελάμβανε κατάλογο 

αστέρων και αστερισμών, ένα 

προβλεπτικό μοντέλο για τις 

μελλοντικές θέσεις των ουράνιων 

σωμάτων και τις μελλοντικές εκλείψεις 

Ηλίου και Σελήνης, καθώς και μία προτεινόμενη αντίληψη τον Σύμπαντος ως ένα 

σύνολο ομόκεντρων σφαιρών, όπου οι πλανήτες, ο ‘Ηλιος και η Σελήνη κινούνται ο 

καθένας στην επιφάνεια της δικής του κοσμικής σφαίρας ενώ οι απλανείς αστέρες 

τοποθετούνται συλλήβδην στην εξώτερη σφαίρα. 

 

Όλες οι αλήθειες είναι εύκολα κατανοητές από τη στιγμή που θα ανακαλυφθούν. 
Το θέμα είναι να ανακαλυφθούν. 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ  
 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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1025 Τίθενται οι πρώτες αρχές της Οπτικής από τον Άραβα Αλχάζεν.  
 

Ο Αλχάζεν υιοθετεί την ιδέα ότι οι ακτίνες φωτός δεν 

διαδίδονται με άπειρη ταχύτητα αλλά με ταχύτητα 

που θα μπορούσε ίσως κάποτε να μετρηθεί. Η ιδέα 

του αποκτά ιδιαίτερη αξία αν αναλογιστούμε ότι ο 

Αριστοτέλης, ο Κέπλερ αλλά και ο Καρτέσιος 

πιστεύουν ότι η ταχύτητα του φωτός είναι άπειρη.  

Διαφώνησε με την Πτολεμαϊκή άποψη ότι το μάτι 

εκπέμπει ακτίνες φωτός και ισχυρίστηκε αντίθετα, ότι 

οι ακτίνες φωτός εκπέμπονται σφαιρικά και προς όλες 

τις κατευθύνσεις από τα αντικείμενα. 

Τον 10 αιώνα μ.Χ. ο Άραβας μελετητής και 

επιστήμονας θα ανακαλύψει το κείμενο του 

Αριστοτέλη για το φαινόμενο του σκοτεινού 

δωματίου και θα το μεταφράσει στα Αραβικά. 

Ο Alhazen έδωσε μια πλήρη περιγραφή της αρχής 

συμπεριλαμβανομένων των πειραμάτων με πέντε 

κεριά έξω από ένα δωμάτιο με μια μικρή τρύπα.  

Στο δοκίμιο του "στη μορφή της έκλειψης" έγραψε: 

"Η εικόνα του Ήλιου κατά τη διάρκεια της 

έκλειψης, μέσω μιας στενής, στρογγυλής τρύπας 

δημιουργεί απέναντι από την τρύπα τη μορφή ενός 

φεγγαριού-δρεπανιού. Η εικόνα του Ήλιου 

παρουσιάζει αυτήν την ιδιαιτερότητα 

μόνο όταν η τρύπα είναι πολύ μικρή. 

Όταν η τρύπα διευρύνεται, η εικόνα 

αλλάζει... . " 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα πράγματα που πρέπει να κάνεις, τα μαθαίνεις κάνοντας τα. 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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1454 Ανακάλυψη της Τυπογραφίας από το Γερμανό Johannes Gutenberg  
(Ιωάννη Γουτεμβέργιο). Ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς στην καταγραφή και 
κυρίως στη διάδοση των ιδεών.  
  

Ο Γουτεμβέργιος θεωρείται ο «πατέρας» της 

μηχανικής εκτύπωσης μολονότι είχαν ήδη 

κατασκευαστεί κινητά τυπογραφικά στοιχεία από 

τον Ολλανδό Λαυρέντιο Κοστέρ στο Χάρλεμ, γιατί 

εκείνος συνέλαβε πρώτος την ιδέα της 

τυπογραφικής μεθόδου στο σύνολο της.  

Ο εκπαιδευμένος χρυσοχόος, πειραματίζεται από το 

1434 με κινητούς ξύλινους χαρακτήρες.  

Τα πρώτα αποτελέσματα διαφαίνονται το 1436 

οπότε εκτυπώνει λαϊκά, θρησκευτικά βιβλία.  

Μετά από διάφορες προσπάθειες πετυχαίνει,  

το 1441, με τη βοήθεια ενός βελτιωμένου 

μελανιού, να αξιοποιήσει εκτυπωτικά και τις δύο 

όψεις μιας σελίδας χαρτιού.  

Η τελική επιτυχία για την αξιοποίηση της 

εφεύρεσης του ήρθε με την εκτύπωση, το 1455, της Βίβλου των 42 γραμμών στα 

Λατινικά, σε 180 αντίτυπα, τα περισσότερα σε κοινό χαρτί και μερικά σε χαρτί 

εξαιρετικής ποιότητας, μία αισθητικά άριστη τυπογραφική εργασία, αν και αποτελεί 

μόλις το πρώτο τυπογραφικό προϊόν του. Είναι ευρέως γνωστή ως η Βίβλος του 

Γουτεμβέργιου.  

Αποτελεί το πρώτο βιβλίο μαζικής παραγωγής, που για πολλούς είναι το καλύτερο και 

αρτιότερο τεχνικά βιβλίο που τυπώθηκε ποτέ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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1543 O Πολωνός Νικόλαος Κοπέρνικος (Nicolaus Copernicus) εισηγείται την 
ηλιοκεντρική θεωρία.   
Αφετηρία της επιστημονικής επανάστασης στην Αστρονομία.  
  

Κατά τον Κοπέρνικο, ο Ήλιος αποτελούσε το 

κέντρο του σύμπαντος.  

Βρισκόταν ακίνητος και γύρω του 

περιστρέφονταν σε κυκλικές τροχιές οι πλανήτες, 

δηλαδή ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης,  

ο Δίας και ο Κρόνος.  

Η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη και η Γη 

γύρω από τον εαυτό της.  

Τα άστρα μένουν ακίνητα σε μια εξωτερική 

σφαίρα του σύμπαντος.  

Οι τροχιές όλων των ουράνιων σωμάτων 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 

 

 

  

  

 

  

 

 

Η ανακάλυψη συνίσταται στο να βλέπεις αυτό που βλέπει ο καθένας και να 
σκέφτεσαι αυτό που δεν σκέφτεται κανένας. 

ALBERT VON SZENT-GYORGI 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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1550 Ο Ολλανδός Gerardo Mercator χαρτογραφεί τη Γη.  

 

Είναι η εποχή των μεγάλων ανακαλύψεων. Ταξιδευτές 

ανακαλύπτουν νέες ηπείρους, ο Κοπέρνικος 

διαπιστώνει πως οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον 

Ήλιο. Ο νεαρός Γεράρδος Μερκάτορ δεν έχει ιδέα 

ακόμη ότι θα γίνει ο μεγαλύτερος χαρτογράφος του 

κόσμου και ότι 500 χρόνια μετά ο κόσμος θα μιλάει 

ακόμα για το έργο του. Στην πόλη Λέβεν, όπου 

σπουδάζει, έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με 

μαθηματικούς και χαρτογράφους. Αποκτά στέρεες 

επιστημονικές γνώσεις και φτιάχνει τη δική του 

επιχείρηση στην Αμβέρσα. Σχεδιάζει χάρτες, 

κατασκευάζει υδρογείους, συλλέγει πληροφορίες για 

την περιγραφή θαλάσσιων οδών. Η επιχείρηση ανθεί, 

όμως κάποια στιγμή η κατάσταση ανατρέπεται.  

Η κριτική στάση 

του απέναντι 

στη Βίβλο και 

στην πεποίθηση 

πως ο Θεός 

δημιούργησε 

τον κόσμο από 

το τίποτα, τον 

φέρνουν σε 

σύγκρουση με 

το κατεστημένο 

της εποχής.  

 

Κανείς προφήτης στον τόπο του, κι έτσι όπως πολλοί άλλοι διανοούμενοι, θα 

εγκαταλείψει την Ολλανδία και θα μετοικήσει στη Γερμανία. 

Στο Ντούισμπουργκ θα ιδρυόταν κάποιο πανεπιστήμιο και θα του προσφερόταν μια 

έδρα. Τα σχέδια όμως ναυαγούν και εργάζεται τελικά ως καθηγητής σε γυμνάσιο.  

Κύριο επάγγελμα του πάντως παραμένει η χαρτογραφία.  

Πάνω από 40 χρόνια σχεδιάζει χάρτες σύμφωνα με τις νεότερες επιστημονικές 

ανακαλύψεις. Η δουλειά του γίνεται περιζήτητη σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος του 

όμως παραμένει η δημιουργία ενός «Άτλαντα» όπως αυτός πρώτος τον ονόμασε.  

Ένα πολύτομο έργο με χάρτες που θα εξηγούσε τον κόσμο με θεολογικά κείμενα αλλά 

και ιστορικά και θα αναφερόταν ξεχωριστά σε κάθε χώρα. Ο Γεράρδος Μερκάτορ δεν 

μας κληροδότησε μόνο την έννοια του Άτλαντα αλλά και μια εικόνα για τον κόσμο που 

ασκεί επιρροή μέχρι σήμερα.  
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 1572 Ο Δανός αστρονόμος Tycho Brahe παρατηρεί έναν καινοφανή αστέρα (nova).  

 

Παρακολουθώντας νομικές σπουδές στη 

Λειψία επιδόθηκε με πάθος στις 

αστρονομικές μελέτες και στη συνέχεια 

μετά από επισκέψεις που 

πραγματοποίησε σε πολλά ξένα 

αστεροσκοπεία επέστρεψε στην πατρίδα 

του.  

Τον επόμενο χρόνο αναγνώρισε και 

μελέτησε τον περίφημο καινοφανή 

αστέρα (nονα) που περιέγραψε στο έργο 

του "Ο νέος αστέρας του 1572".  

Πολύ γρήγορα περιστοιχίστηκε με πλήθος 

μαθητών, σοφών αλλά και ευγενών.  

Η ανεξαρτησία του όμως στις 

θρησκευτικές πεποιθήσεις απλά και η 

περιφρόνηση του προς τους άρχοντες της 

εποχής του τον κατέστησαν στόχο κάθε 

φύσεως συκοφαντιών.  

Για αρκετούς αιώνες, ο θάνατος του 

μεγάλου αστρονόμου αποδίδονταν σε 

λοίμωξη της ουροδόχου κύστης.  

Μια πρώτη εξέταση δείγματος των 

λειψάνων του, το 1996, κατέδειξε υψηλή 

συγκέντρωση υδραργύρου.   

Στον ακριβολόγο αυτόν  

επιστήμονα - παρατηρητή οφείλονται 

πολλές αξιόλογες βελτιώσεις στις θεωρίες 

περί Σελήνης.  

Ήταν ο πρώτος που μελέτησε τη 

διάθλαση και που συνέταξε κατάλογο 

από 777 αστέρες.  

Βάσει δε των χειρογράφων σημειώσεων 

που άφησε ο Τύχο, ο μαθητής του και αργότερα μεγάλος αστρονόμος Κέπλερ 

κατάφερε να διατυπώσει τους περίφημους εκείνους νόμους περί της κινήσεως των 

πλανητών.  

 

 
Η ζωή μας μια αστραπή, μα προλαβαίνουμε. 

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ 
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1583 Τίθενται τα θεμέλια της υδροστατικής από τον Ολλανδό Simon Stevin. 

 

O Simon Stevin παρουσίασε την ιδέα ότι η πίεση ενός 

υγρού σε ισορροπία εξαρτάται μόνο από το βάθος, 

απέδειξε ότι σε μία τουλάχιστον ειδική περίπτωση 

είναι αδύνατον να συμβαίνει «αεικίνητο», έδειξε ότι 

«δύο σώματα διαφορετικού βάρους συνδεδεμένα 

μεταξύ τους πέφτουν ταυτόχρονα»,  

διατύπωσε - πριν από οποιονδήποτε – την ιδέα για τον 

κανόνα του παραλληλογράμμου.  

Επινόησε την περίφημη διάταξη με το κεκλιμένο 

επίπεδο και την αλυσίδα για να περιγράψει την 

ισορροπία σε κεκλιμένο επίπεδο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. 
Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια. 

ALEXIS CARREL 
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1589 Ο Ιταλός Γαλιλαίος (Galileo Galilei) μελετά την ελεύθερη πτώση και 
διατυπώνει τους αντίστοιχους νόμους. Είναι ο πρώτος που ακολούθησε τη 
διαδικασία του πειράματος και της γενίκευσης των πειραματικών δεδομένων για τη 
διατύπωση θεωρίας ορίζοντας έτσι τις παραμέτρους της πειραματικής επιστήμης.   
Γι' αυτό θεωρείται ο ιδρυτής της σύγχρονης Φυσικής.   

 

Σε μία από τις επισκέψεις του στον 

καθεδρικό ναό της Πίζας συνέβη το εξής 

περιστατικό:  

Παρακολουθώντας την εκκλησιαστική 

λειτουργία, το βλέμμα του πέφτει τυχαία 

στον πολυέλαιο, που εκείνη τη στιγμή 

ταλαντωνόταν.  

Αυθόρμητα, πιάνει το χέρι του και κάνει 

σύγκριση του ρυθμού της κίνησης του 

πολυελαίου με το σφυγμό του, τον μόνο 

τρόπο που διέθετε για να μετρήσει το 

χρόνο, καθώς δεν διέθετε άλλο «ρολόι».  

Διαπιστώνει ότι οι ταλαντώσεις του 

πολυελαίου είναι ισόχρονες (ο χρόνος της 

κάθε μιας αιώρησης ήταν ο ίδιος) ακόμα κι 

όταν αλλάζει η γωνία ταλάντωσης. 

Επιβεβαίωσε τις παρατηρήσεις του με 

πειράματα και, κάνοντας ακριβείς 

μετρήσεις, οδηγήθηκε στη διατύπωση της 

μαθηματικής αρχής που διέπει την κίνηση 

του εκκρεμούς. Ήταν τότε μόλις 18 ετών.  

Η αρχή του εκκρεμούς φάνηκε χρησιμότατη 

στους γιατρούς για τη σφυγμομέτρηαη των 

ασθενών.  

Αργότερα, ο Γαλιλαίος υποστήριξε ότι η 

αρχή του εκκρεμούς θα μπορούσε να 

αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία των 

ρολογιών. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82&action=edit
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Σύμφωνα με το νόμο της ελεύθερης πτώσης, ένα 

σώμα το οποίο αφήνεται να πέσει από ένα σημείο, 

κινείται με σταθερή επιτάχυνση και η απόσταση που 

διανύει είναι ανάλογη προς το τετράγωνο του 

χρόνου πτώσης. Είναι γνωστός ο μύθος, σύμφωνα με 

τον οποίο,  

ο Γαλιλαίος έριξε αντικείμενα διαφορετικού βάρους 

από τον πύργο της Πίζας, για να δείξει ότι για όλα τα 

σώματα η επιτάχυνση κατά την πτώση είναι ίδια και 

σταθερή και η διαφορά στο χρόνο πτώσης οφείλεται 

μόνο στην αντίσταση του αέρα.  

Σήμερα, οι ιστορικοί έχουν αρκετά στοιχεία για να 

θεωρούν ότι ένα τέτοιο πείραμα δεν έγινε ποτέ, 

παρά μόνο νοητικά.  

Αυτό που έκανε στην πράξη ήταν να αφήσει μια 

σφαίρα να κυλήσει σε ένα κεκλιμένο επίπεδο, το 

οποίο είχε λειάνει πολύ καλά, από τη θέση της 

ηρεμίας προς τα κάτω.  

Κάθε φορά που το πραγματοποιούσε, σημείωνε τις 

θέσεις της σφαίρας μετά από σειρά ίσων χρόνων, 

χρησιμοποιώντας για τη μέτρηση του χρόνου 

μουσικούς ρυθμούς διάρκειας περίπου μισού 

δευτερολέπτου. Άλλωστε, ως γιος μουσικού και εξαιρετικός γνώστης της μουσικής και ο 

ίδιος, το μόνο που χρειαζόταν να κάνει ήταν να κρατάει έναν σταθερό ρυθμό 

τραγουδώντας έναν απλό σκοπό. 

 

Στις 22 Απριλίου του 1604, η Ιερά 

Εξέταση διατύπωσε την κατηγορία 

ενάντια στον Γαλιλαίο, με την 

οποία κατηγορήθηκε ότι είχε 

ισχυριστεί πως τα αστέρια, οι 

πλανήτες και οι ουράνιες επιρροές 

ήταν σε θέση να καθορίσουν την 

πορεία των γεγονότων.  

Τον κατηγόρησε, επίσης, για 

διαβίωση ως αιρετικό.  

Αυτές ήταν κατηγορίες 

ύψιστης βαρύτητας.  

Αν και ο Γαλιλαίος 

ανακρίθηκε ως αιρετικός, η καταγγελία δεν έγινε δεκτή και δεν έφτασε ποτέ στο 

Ιερό Γραφείο στη Ρώμη.  

Λέγεται ότι ο τίτλος του καθηγητή των Μαθηματικών στην Πάδοβα, αλλά και οι 

πολιτικά ισχυροί υποστηρικτές του, τον προστάτεψαν αυτή τη φορά. 
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Ο Γαλιλαίος παρατηρεί τη Σελήνη 

και τα τοπία της. Καταφέρνει να 

μετρήσει τις σκιές που έριχναν τα 

σεληνιακά βουνά και να υπολογίσει 

το ύψος τους. Αυτό σημαίνει ότι η 

Σελήνη δεν διαφέρει ως προς τη 

μορφολογία του εδάφους της από 

τη Γη και δεν είναι άφθαρτη ή 

κρυστάλλινη.  

Καταγράφει, επίσης, άστρα σε 

διάφορους αστερισμούς, που έως τότε 

δεν ήταν ορατά, και διαπιστώνει ότι ο 

Γαλαξίας μας αποτελείται από μυριάδες 

άστρα. Παρατηρεί, επίσης, τις φάσεις της 

Αφροδίτης.  

Κάθε φορά, δηλαδή, που πέφτει η σκιά 

του Ήλιου στην Αφροδίτη καλύπτει 

διαφορετική περιοχή.  

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Αφροδίτη 

κινείται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο και 

όχι γύρω από τη Γη, όπως πίστευαν μέχρι 

τότε. Επίσης, παρατηρεί και τις κηλίδες 

του Ήλιου, οι οποίες περιστρέφονται, 

κάτι που αποδεικνύει με τη σειρά του ότι 

ο Ήλιος δεν είναι ακίνητος πάνω σε 

κάποια κρυστάλλινη σφαίρα, όπως έλεγε 

ο Αριστοτέλης, και πως τα ουράνια 

σώματα υφίστανται μεταβολές.  

 

Σημαντική είναι και η παρατήρηση 

για τους δακτυλίους του Κρόνου, οι 

οποίοι υποδεικνύουν κάτι ανάλογο. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η 

ανακάλυψη των δορυφόρων του 

Δία. Οι 4 δορυφόροι, τους οποίους 

παρουσιάζει ως πλανήτες, 

περιστρέφονται γύρω από τον 

πλανήτη Δία σαν μία μικρογραφία 

του ηλιακού συστήματος.  



 

 
22 

 

Η παρατήρηση αυτή είναι 

καθοριστικής σημασίας, καθώς 

δείχνει ότι υπάρχουν κάποια 

ουράνια σώματα που δεν 

περιστρέφονται γύρω από τη 

Γη, αλλά γύρω από έναν άλλο 

πλανήτη.  

Οι παρατηρήσεις αυτές 

πρακτικά υπονομεύουν τον 

γεωκεντρισμό και ενισχύουν το 

ηλιοκεντρικό σύστημα του 

Κοπέρνικου.  

Οι ουρανοί, πλέον, έχουν 

αλλάξει δραματικά. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Η επιστήμη φίλε μου συνίσταται από λάθη, αλλά είναι λάθη χρήσιμα γιατί λίγο-λίγο 
οδηγούν στην αλήθεια. 

ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΕΡΝ 
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1590 Εφευρίσκεται το μικροσκόπιο από τον Ολλανδό Zacharias Janssen.   

 

 

 

 

1592 Κατασκευάζεται το πρώτο θερμόμετρο από το Γαλιλαίο. Ακριβή θερμόμετρα θα 
κατασκευαστούν 120 περίπου χρόνια αργότερα.   
 

  
 

 

 

 

 

 

Η επιστήμη είναι δεδομένα. Ακριβώς όπως τα σπίτια χτίζονται με τούβλα, έτσι και η 
επιστήμη χτίζεται με δεδομένα. Αλλά όπως ένας σωρός τούβλα δεν κάνει ένα σπίτι,  

έτσι και μια συλλογή δεδομένων δεν είναι απαραίτητα επιστήμη. 
ΑΝΡΙ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
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1600 Ο Άγγλος William Gilbert επεκτείνει τις απόψεις του Θαλή για το μαγνητισμό. 

 

Οι Ίωνες πρέπει να ήταν οι πρώτοι που 

διαπίστωσαν την παράξενη ιδιότητα που 

αποκτά το ήλεκτρο, ύστερα από την τριβή του 

με ένα κομμάτι ύφασμα, να έλκει μικρά ελαφρά 

αντικείμενα.  

Οι Έλληνες φαίνεται πως αδιαφόρησαν για 

την ιδιότητα αυτή.  

Αλλά και ολόκληρη η ανθρωπότητα κατά τις 

δύο χιλιετίες που ακολούθησαν δεν έδειξε 

να συγκινείται από αυτήν. Το επόμενο 

ορόσημο των ιδεών για τον ηλεκτρισμό 

εμφανίστηκε μόλις το 1600 μ.Χ.  

Ήταν το περίφημο 

σύγγραμμα  

«De Magnete» του 

Willίam Gilbert.  

Ο συγγραφέας 

ισχυρίζεται ότι η 

παράξενη ιδιότητα του 

ήλεκτρου εκδηλώνεται 

και σε άλλα σώματα 

όπως το θειάφι, το γυαλί, 

το ρετσίνι, το βουλοκέρι, 

το διαμάντι και  ο αμέθυστος.  

Βέβαια στο βιβλίο του ο Gilbert εστιάζει περισσότερο το ενδιαφέρον του στη 

συμπεριφορά των μαγνητών.  

Με αυτό δηλαδή αρχίζει η μελέτη του Μαγνητισμού στη σύγχρονη εποχή.  

Θεωρείται ένα κλασικό βιβλίο της επιστημονικής βιβλιογραφίας δεδομένου ότι 

παρουσιάζει μία απόλυτα πετυχημένη προσπάθεια για επαληθεύσεις ορισμένων 

γεγονότων μέσα από ιδιαίτερα πειράματα.  

Το πρώτο πράγμα που προτείνει ο Gilbert είναι «να ξαναδούμε με κριτικό μάτι 

οτιδήποτε έχει γραφτεί μέχρι τώρα για το Μαγνητισμό».  

Το πιο σημαντικό ίσως σημείο του βιβλίου είναι η άποψη που εκφράζει σχετικά με την 

αιτία του προσανατολισμού της μαγνητικής βελόνας.  

Γι αυτόν η αιτία δεν βρίσκεται στους ουρανούς - όπως είχαν ισχυριστεί οι παλαιότεροι - 

αλλά είναι η ίδια η Γη, ολόκληρη η Γη, αποκλειστικά και μόνο η Γη η οποία 

συμπεριφέρεται σαν ένας τεράστιος μαγνήτης.  
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Ο ίδιος πραγματοποίησε ένα σχεδόν μεγαλοφυές πείραμα νια να 

αποδείξει ότι ο ισχυρισμός ήταν τουλάχιστον ευλογοφανής.  

Χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο σφαιρικό μαγνήτη τον οποίο 

κατασκεύασε έδειξε ότι κάθε μαγνητική βελόνα που θα βρεθεί 

κοντά του προσανατολίζεται με τον τρόπο που προσανατολίζεται 

η βελόνα κάθε πυξίδας γύρω από τη Γη. 

 

 

 

 

 

 

 

1608 Εφευρίσκεται τυχαία το τηλεσκόπιο από τον Ολλανδό Hans Lippershey.   
Ένα χρόνο αργότερα κατασκεύασε τηλεσκόπιο και ο Γαλιλαίος. 
   

Του χρεώνεται η δημιουργία και η διάδοση των 

πρώτων τηλεσκοπίων. Χονδροειδή τηλεσκόπια και 

μονοκιάλια είχαν κατασκευαστεί και πολύ παλιότερα, 

αλλά ο Λιπερσέι πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος που 

υπέβαλε αίτηση ευρεσιτεχνίας για τον σχεδιασμό του 

(προλαβαίνοντας τον Γιάκομπ Μέτιους για λίγες 

εβδομάδες), και τον διέθεσε για γενική χρήση το 1608. 

Δεν κατάφερε να κατοχυρώσει την ευρεσιτεχνία, αλλά 

αμείφθηκε γενναιόδωρα από την Ολλανδική κυβέρνηση 

για τα σχέδια του. Το «Ολλανδικό προοπτικό γυαλί», 

όπως ονόμασε ο Λιπερσέι το τηλεσκόπιο που σχεδίασε, 

μπορούσε να μεγεθύνει μόνο επί τρία. 

Μία ιστορία σχετικά με την δημιουργία του 

τηλεσκοπίου αναφέρει ότι δύο παιδιά έπαιζαν 

με φακούς στο κατάστημα του.  

Τα παιδιά ανακάλυψαν ότι οι εικόνες ήταν καθαρότερες 

όταν έβλεπαν διαμέσω δύο φακών.  

Ο Λιπερσέι εμπνεύστηκε από αυτό και κατασκεύασε μια 

συσκευή πολύ παρόμοια με τα σημερινά τηλεσκόπια. 

 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CF%80_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B9%CE%BF
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1608  Διατυπώνονται από το Γερμανό Johannes Keppler οι τρεις ομώνυμοι 
νόμοι, που περιγράφουν τις πλανητικές τροχιές. 
  

Στην Ιστορία της Επιστήμης κατεγράφη ως ένας από τους 

στοχαστές που συνέβαλαν στο να ξεσπάσει η 

Επιστημονική Επανάσταση του 17ου αιώνα και να 

«γεννηθεί» η Φυσική.  

Κάνει την εμφάνιση του σε μια εποχή που δεν είναι 

σαφής η διάκριση ανάμεσα σε Αστρονομία και 

Αστρολογία, υφίσταται όμως σοβαρή διάκριση ανάμεσα 

σε Αστρονομία και Φυσική με την πρώτη να θεωρείται 

κλάδος των Μαθηματικών, ενώ η Φυσική δεν ήταν παρά 

ένας κλάδος της Φιλοσοφίας.  

Ο ίδιος δραστηριοποιήθηκε στην Αστρονομία, στην 

Αστρολογία, στα Μαθηματικά, στη 

Θεολογία και στις έρευνες για το φως, μέσα 

από τις οποίες μελέτησε το φαινόμενο 

διάθλαση, ενώ επινόησε και κατασκεύασε 

και μία παραλλαγή του κατοπτρικού 

τηλεσκοπίου.  

Εκείνο όμως που τον διατηρεί και θα τον 

διατηρεί στη μνήμη της Ιστορίας της 

Επιστήμης ήταν οι τρεις Νόμοι του για την 

κίνηση των πλανητών.  

Ήταν ο πρώτος που υποστήριξε γραπτά το 

Κοπερνίκειο σύστημα με τον Ήλιο στο 

κέντρο και τους πλανήτες να περιφέρονται 

γύρω του.  

Στα πλαίσια της «Ηλιοκεντρικής» θεωρίας 

των τέλειων κυκλικών τροχιών εργάστηκε 

σκληρά στην Πράγα πάνω στο συγκεντρωμένο υλικό των αστρονομικών παρατηρήσεων 

του Τyhο Brahe.  

Ύστερα από έξι χρόνια επεξεργασίας αυτού του υλικού ο Kepler κατάλαβε ότι σοβαρά 

ερωτήματα θα έμεναν αναπάντητα εφόσον δεχόταν να παραμένει εγκλωβισμένος μέσα 

στο δόγμα της τέλειας κυκλικής κίνησης των ουράνιων σωμάτων.  

Ήταν ο πρώτος ερευνητής που υποστήριξε ότι η «ιερή κυκλική κίνηση δεν είναι κυκλική» 

και εισηγήθηκε ότι είναι κίνηση σε τροχιά με σχήμα έλλειψης.  

   

 

Τα επιχειρήματα είναι πιο ισχυρά από τη δύναμη των χεριών. 
ΑΓΑΘΩΝ 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Kepler&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Kepler&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Kepler&action=edit
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1643 Ανακάλυψη του βαρομέτρου από τον Ιταλό Εvangelista Torricelli.   
Μελέτη της ατμοσφαιρικής πίεσης.   
 

Το πείραμα με τον υδράργυρο έγινε την άνοιξη του 

1644 και έκανε τον Τοριτσέλι διάσημο στην Ιταλία 

αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η αξία του 

πειράματος βρισκόταν, πάνω από όλα, στο γεγονός 

ότι αποδεχόταν μία αιτία για την αντίσταση της 

φύσης στο να δημιουργηθεί κενό. Και η αιτία αυτή 

ήταν πιθανότατα το ότι «ο αέρας είχε βάρος».  

Τη θεώρηση μάλιστα αυτή ο δάσκαλος Γαλιλαίος δεν 

την είχε αποδεχθεί.  

Το πείραμα είχε ως βασικό κίνητρο την παρόρμηση 

του Τοριτσέλι να προσδιορίσει τη σχέση ανάμεσα 

στο βάρος του αέρα και στην αντίσταση που έδειχνε 

η φύση να αποδεχθεί τη δημιουργία κενού.  

Ένα παρόμοιο πείραμα είχε γίνει στη Ρώμη από τον 

Gasparo Berti το 1640, όταν ο Γαλιλαίος ήταν ακόμα 

στη ζωή αλλά τα αποτελέσματα δεν είχαν 

γνωστοποιηθεί παρά το 1647.  

Ο Berti χρησιμοποίησε νερό γι αυτό και ο σωλήνας 

είχε ύψος γύρω στα δέκα μέτρα και ήταν από 

μόλυβδο έχοντας μόνο στην κορυφή γυάλινο τμήμα.  

Η καινοτομία ως τεχνολογική συμβολή του Τοριτσέλι 

στο πείραμα ήταν το ότι σκέφτηκε να 

χρησιμοποιήσει, αντί για νερό υδράργυρο, γεγονός 

που θα είχε σαν συνέπεια να πραγματοποιηθεί το 

πείραμα με σωλήνα 13 φορές μικρότερο από εκείνον 

του πειράματος του Berti. Πριν πραγματοποιήσει το πείραμα, ο Τοριτσέλι αναρωτήθηκε 

«εάν ο υδράργυρος θα κατέβαινε για να αφήσει κενό αέρα ανάμεσα στην κορυφή της 

στήλης και στο τοίχωμα του σωλήνα». Το πείραμα τελικά το πραγματοποίησε με 

σωλήνα ενός περίπου μέτρου ο οποίος ήταν ολόκληρος από γυαλί.  

Το πείραμα προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στη Γαλλία και στην Πολωνία κυρίως, αλλά 

η συζήτηση η οποία άνοιξε δεν εστίαζε στις τεχνολογικές αδυναμίες του εγχειρήματος 

και στα επιστημονικά συμπεράσματα στα οποία οδηγούσε το «νεογέννητο» εμπειρικό 

δεδομένο. Αυτό που κυρίως συνέβη ήταν ότι αναθέρμανε τη σύγκρουση ανάμεσα στους 

«παλιούς» και στους «μοντέρνους». Το ότι ο υδράργυρος, μέσα στο γυάλινο σωλήνα, 

κατέβηκε ήταν ένα γεγονός και η πιο εύλογη απάντηση ήταν ότι, μέσα στο γυάλινο 

σωλήνα, στο χώρο πάνω από την υδραργυρική στήλη, είχε δημιουργηθεί κενό αέρος.  

Η θεώρηση όμως αυτή υπονόμευε μια βασική αρχή της Αριστοτελικής φυσικής 

σύμφωνα με την οποία «η φύση απεχθάνεται το κενό». Οι Ιησουίτες αρνήθηκαν με 

πείσμα τη συγκεκριμένη «ανάγνωση» υποστηρίζοντας το «αδύνατον να υπάρξει κενό». 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%92%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Trricelli&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Trricelli&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Trricelli&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Trricelli&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Trricelli&action=edit
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1650 Ο Γερμανός Otto von Guericke κατασκευάζει την πρώτη αντλία κενού.  

 

Ο Otto νοn Guericke είναι ο ερευνητής που 

δίδαξε στους ανθρώπους ότι είναι δυνατόν 

να δημιουργήσουν κενό. Το 1650, δήμαρχος 

τότε της πόλης, κατασκεύασε την πρώτη 

αντλία κενού με την οποία αργότερα έκανε 

και την περίφημη παράσταση , με τα 

ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου. 

Παρήγγειλε δύο χάλκινα κοίλα ημισφαίρια 

διαμέτρου 50 περίπου εκατοστών σε ένα 

τεχνίτη της πόλης και μια μέρα παρουσία 

θεατών που είχαν ειδικά προσκληθεί 

προσάρμοσε τα δύο ημισφαίρια ώστε να 

δημιουργηθεί μια κοίλη σφαίρα, αφαίρεσε 

με την αντλία τον αέρα από τα ημισφαίρια 

και τα ημισφαίρια ήταν αδύνατον να 

αποσπαστούν το ένα από το άλλο.  

Οι σχετικές γκραβούρες της εποχής δείχνουν ότι τα δύο ημισφαίρια δεν ήταν δυνατόν 

να αποσπαστούν το ένα από το άλλο ούτε και στην περίπτωση που τα τράβαγαν προς 

αντίθετες κατευθύνσεις οκτώ άλογα από κάθε πλευρά.  

Ο αέρας φαινόταν να ασκεί από την έξω πλευρά μια τρομακτική δύναμη σε καθένα 

από αυτά και εφόσον από τη μέσα πλευρά δεν υπήρχε αέρας για να την 

εξουδετερώσει τα ημισφαίρια ήταν σχεδόν αδύνατον να διαχωριστούν. Είχε ακούσει 

και για το πείραμα που είχε κάνει ο Ιταλός Evangelista Torricelli και εκτίμησε ότι η αιτία 

για τη συμπεριφορά των ημισφαιρίων ήταν παρόμοια με εκείνη που διατηρούσε όρθια 

τη στήλη του υδραργύρου. Εκτός από τη συγκεκριμένη κατασκευή που τον έκανε 

διάσημο, είχε ερευνήσει και το φαινόμενο ηλέκτριση με τριβή και με την ικανότητα του 

όχι μόνο να επινοεί αλλά και να κατασκευάζει, έφτιαξε την πρώτη ηλεκτροστατική 

μηχανή, η οποία μπορούσε να προσφέρει στους ερευνητές ηλεκτρικό φορτίο σε 

μεγάλες ποσότητες.  
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1660 O Άγγλος Robert Hooke διατυπώνει το νόμο για την ελαστικότητα. 

  

 Ο Robert Hooke έγινε κυρίως 

γνωστός για το νόμο της 

ελαστικότητας που φέρει το 

όνομα του (νόμος του Χουκ) και 

για το βιβλίο του «Μικρογραφία» 

που εισάγει για πρώτη φορά τον 

όρο κύτταρο.  

Την περίοδο που σπούδαζε στην 

Οξφόρδη εργάστηκε ως βοηθός 

του Ρόμπερτ Μπόιλ για τον οποίο 

μάλιστα κατασκεύασε και μία 

αντλία κενού την οποία 

χρησιμοποίησε ο Μπόιλ για τα 

πειράματα του που τον οδήγησαν 

στην διατύπωση του πρώτου νόμου των αερίων.  

Παρατηρώντας τα απολιθώματα έγινε από τους πρώτους που συνέλαβαν την ιδέα της 

εξέλιξης.  

Ο Χουκ μελέτησε επίσης το φαινόμενο της διάθλασης, από το οποίο συμπέρανε πως το 

φως έχει κυματική φύση.  

Επίσης ο Χουκ κατέληξε στο νόμο της παγκόσμιας έλξης την ίδια περίοδο με τον 

Νεύτωνα, δείχνοντας πως από τους νόμους του Κέπλερ προκύπτει αυτός ο νόμος.  

Ο Νεύτων όμως απέδειξε πως οι νόμοι τον Κέπλερ προκύπτουν από τον γενικότερο 

νόμο της παγκόσμιας έλξης. 
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1662 O Άγγλος Robert Boyle διατυπώνει τον 1ο νόμο των αερίων. 

  

 Το 1662, διαπιστώνει ερευνητικά ότι κατά την εκτόνωση 

του αέρα, καθώς αυξάνεται ο όγκος του, η πίεση του 

ελαττώνεται - όχι με τυχαίο τρόπο - αλλά έτσι ώστε η τιμή 

του να είναι αντιστρόφως ανάλογη του όγκου.  

Το ίδιο διαπιστώνει και κατά τη συμπίεση του αέρα και 

οδηγείται έτσι στον πρώτο πειραματικό νόμο γι αυτά τα 

φαινόμενα.  

Στην εργασία του χρησιμοποιεί δύο όμοια δοχεία και μία 

βαλβίδα.  

Αρχικά ο αέρας βρίσκεται μόνο στο ένα δοχείο και η 

πίεση του μετριέται με ύψος στήλης υδραργύρου.  

Στη συνέχεια ανοίγει τη βαλβίδα, ο αέρας καταλαμβάνει 

διπλάσιο όγκο και με το νέο ύψος της υδραργυρικής στήλης 

διαπιστώνεται ότι η πίεση είναι μισή από την προηγούμενη.  

 

 

 

 

 

 

1666 Πειράματα του Άγγλου Isaac Newton (Νεύτωνας) σχετικά με το φώς 
αποδείχνουν ότι το λευκό φως είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης των χρωμάτων της 
ίριδας.   

  

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Newton&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Newton&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Newton&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8E%CF%82&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%A6%CF%8E%CF%82&action=edit
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1668  Διατυπώνεται ο νόμος διατήρησης της ορμής από τον Άγγλο μαθηματικό   
John Wallis.   
 

Οι πειραματικές μελέτες των ερευνητών του 17ου αιώνα 

έδειχναν ότι η κίνηση των σωμάτων διέπεται από 

συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι έπρεπε να 

καταγραφούν.  

Καταρχάς ήταν αδύνατη η δημιουργία κίνησης χωρίς 

κάποιο αίτιο!  

Ένα ακίνητο σώμα αποκτούσε όμως κίνηση όταν 

κτυπούσε πάνω του ένα άλλο κινούμενο, άρα η κίνηση 

μεταφέρεται. Σημαντική ήταν επίσης η παρατήρηση ότι 

ένα σώμα με μεγάλη «ποσότητα κίνησης» (σήμερα λέμε: 

μεγάλη ταχύτητα) προσδίδει μικρή «ποσότητα κίνησης» 

σε ένα άλλο σώμα, όταν το δεύτερο είναι βαρύτερο από 

το πρώτο.  

Δεν έπαιζε λοιπόν ρόλο μόνο η ταχύτητα (ποσότητα κίνησης) αλλά και το βάρος (η μάζα, 

όπως λέμε σήμερα) του σώματος.  

Δεν ήταν λοιπόν μακριά η σκέψη να μελετηθεί το γινόμενο ταχύτητα επί μάζα του 

σώματος, το οποίο σήμερα ονομάζουμε ορμή και αυτό ακριβώς έκανε το έτος 1668 ο 

μαθηματικός John Wallis.  

Το συμπέρασμα ήταν ότι η συνολική ορμή ενός κλειστού συστήματος παραμένει 

σταθερή! Αργότερα, όταν έγινε αντιληπτή η ανάγκη διατύπωσης αρχών διατήρησης, 

αυτός ο νόμος αποτέλεσε την «αρχή διατηρήσεως της ορμής», μία από τις τέσσερις που 

ισχύουν σήμερα στην κλασική Φυσική. 

 

1669 Ο Isaac Newton και ο Gottfried Leibnitz ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, 
ιδρύουν τον «απειροστικό λογισμό», μαθηματική τεχνική με πολύ μεγάλη σημασία 
για τη μετέπειτα εξέλιξη της Φυσικής.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CE%AE
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CE%AE
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Leibnitz&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Leibnitz&action=edit
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1675 Η πρώτη μέτρηση της ταχύτητας του φωτός από το Δανό αστρονόμο  
Οle Roemer.   
 

Ο Ρέμερ μέτρησε το χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα 

σε δύο διαδοχικές εκλείψεις του πρώτου δορυφόρου 

του Δία, και βρήκε ότι είναι μεγαλύτερος όταν η Γη 

απομακρύνεται από το Δία παρά όταν τον πλησιάζει.  

Ο χρόνος αυτός είναι 996 δευτερόλεπτα.  

Με βάση την απόσταση Γης-Δία και με γνωστή τη 

διάμετρο της γήινης τροχιάς ο Ρέμερ υπολόγισε την 

ταχύτητα του φωτός ίση με 3·108 m/sec.  

Η μέτρηση αυτή του Ρέμερ ήταν αρκετά ακριβής 

γιατί πλησίασε πολύ την τιμή που προκύπτει από τις 

σύγχρονες αστρονομικές μετρήσεις. 

 

 

 

 

 

1686 Δημοσιεύεται η πρώτη σύγχρονη ταξινόμηση των φυτών από τον Άγγλο John Ray.   
 

 Σε ηλικία 23 ετών είχε αποφοιτήσει από 

το πανεπιστήμιο ως καθηγητής των 

Ελληνικών. Παράλληλα τον απασχολούσε 

η βοτανική και η ζωολογία και, 

ειδικότερα, η ορνιθολογία και η 

ιχθυολογία.  

Ταξίδεψε στην Ευρώπη για επιστημονικές 

έρευνες και συγκέντρωσε υλικό για το 

μεγάλο του έργο  

¨Methodus Plantarum nονa¨ (1682), το 

οποίο αναφέρεται διεξοδικά στη διαίρεση 

των φυτών σε μονοκοτυλήδονα και 

δικοτυλήδονα.  

Ο John Ray θεωρείται ένας από τους 

πρώτους που ασχολήθηκαν με την 

ταξινόμηση ζώων και φυτών.  

Τα πορίσματα του δημοσίευσε σε μια 

σειρά αξιόλογων συγγραμμάτων 

γραμμένων στα Λατινικά. 

   

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Roemer&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Roemer&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Roemer&action=edit
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1687 . Σταθμός στην ιστορία της Φυσικής! Ο Isaac Newton διατυπώνει τους τρεις 
νόμους της κίνησης (νόμος της αδράνειας, νόμος δύναμης - επιτάχυνσης και αξίωμα  
δράσης - αντίδρασης) και το νόμο της παγκόσμιας έλξης. Η εργασία του δημοσιεύεται 
στο βιβλίο του "Principia" ("Αρχές"), που θεωρείται το σημαντικότερο βιβλίο Φυσικής, 
που γράφτηκε ποτέ 
 

                                ΝΟΜΟΣ I  

Κάθε σώμα διατηρείται στην κατάσταση της 

ακινησίας ή της ευθύγραμμης ομοιόμορφης 

κίνησης του, εκτός εάν εξαναγκαστεί σε μεταβολή 

αυτής της κατάστασης από δυνάμεις ασκούμενες 

σε αυτό.  

                               ΝΟΜΟΣ ΙΙ  

Η μεταβολή στην κίνηση είναι ανάλογη προς την 

ασκούμενη κινητήρια δύναμη, και συντελείται 

στην κατεύθυνση της ευθείας γραμμής στην 

οποία ασκείται η δύναμη.  

                                ΝΟΜΟΣ ΙΙΙ  

Σε κάθε δράση αντιστοιχεί πάντοτε μία 

αντιτιθέμενη ίση αντίδραση ή οι αμοιβαίες 

δράσεις δύο σωμάτων ανάμεσα στο ένα και το 

άλλο είναι πάντοτε ίσες και κατευθύνονται  

                                                                      αντίθετα. 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΛΞΗΣ  

Σε όλα τα σώματα επιδρά 

βαρύτητα προς την 

κατεύθυνση του κάθε 

πλανήτη. Στον ίδιο πλανήτη το 

βάρος των σωμάτων,  που 

βρίσκονται σε ίσες αποστάσεις 

από το κέντρο του πλανήτη, 

είναι ανάλογο προς την 

ποσότητα ύλης που περιέχει  

                                                                                                         το σώμα. 

   

 

1691 Δημοσιεύεται η πρώτη σύγχρονη ταξινόμηση των ζώων από τον Άγγλο John Ray.  
Η ταξινόμηση αυτή βασιζόταν στις οπλές, στα δόντια και στα δάχτυλα των ζώων.  
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1706 Κατασκευάζεται η πρώτη μηχανή παραγωγής ηλεκτρικών φορτίων, από τον  

Άγγλο φυσικό Francis Hauksbee. Αρχίζουν τα πειράματα του στατικού ηλεκτρισμού.  

 

Το 1660 ο Otto νοn Guericke κατασκεύασε την 

πρώτη συσκευή  παραγωγής στατικού 

ηλεκτρισμού.  

Ο μηχανισμός απαρτιζόταν από μία σφαίρα από 

θείο, την οποία ο Guericke περιέστρεφε με μία 

χειρολαβή γύρω από έναν άξονα.  

Όταν, κατά τη διάρκεια της περιστροφής της 

σφαίρας, επιχειρούσε να την ακουμπήσει, 

παραγόταν στατικός ηλεκτρισμός εξαιτίας της 

τριβής που προκαλούσε το χέρι του  

(ο ηλεκτρισμός των ηλεκτρικών υλικών δεν 

μεταβάλλεται χωρίς τριβή).  

Ανάλογα με την ταχύτητα που γύριζε η σφαίρα, 

μπορούσαν να δημιουργηθούν σπινθήρες,  

οι οποίοι θεωρήθηκαν ως η πρώτη απόπειρα 

παραγωγής φωτός από τον ηλεκτρισμό.  

Η περιστρεφόμενη σφαίρα του νοn Guericke 

βελτιώθηκε από άλλους εφευρέτες τον 18ο 

αιώνα.  

Ο Francis Hauksbee κατασκεύασε μία γυάλινη 

σφαίρα που περιστρεφόταν με τον ίδιο τρόπο.  

Η σφαίρα του Hauksbee παρήγαγε μεγαλύτερη 

ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου από εκείνη του  

νοn Guericke και χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα 

σε πειράματα για τη μελέτη του ηλεκτρισμού. 

Ωστόσο, καμία από τις δύο δεν είχε τη 

δυνατότητα να αποθηκεύει τον ηλεκτρισμό που  

                                                                      παραγόταν. 

  

  

  

 

 

 

Οι άνθρωποι που πάνε μπροστά σ’ αυτόν τον κόσμο, είναι αυτοί που σηκώνονται, 
αναζητούν τις συνθήκες που θέλουν, κι αν δεν τις βρουν, τις διαμορφώνουν μόνοι 

τους. 
ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΣΩ 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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1714  Ο Γερμανός Gabriel Fahrenheit κατασκευάζει το υδραργυρικό θερμόμετρο.  

 

Ο Φαρενάιτ επιδόθηκε περισσότερο στην 

κατασκευή μετεωρολογικών οργάνων και 

ειδικότερα σε βαρόμετρα και θερμόμετρα. 

Βελτίωσε τα θερμόμετρα αντικαθιστώντας το 

οινόπνευμα με υδράργυρο. 

Στην κλίμακα Fahrenheit η θερμοκρασία πήξης 

και βρασμού του νερού είναι αντίστοιχα 32 και 

212 βαθμοί.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σκάλα της επιτυχίας πρέπει να στηριχτεί πρώτα σε κάτι  σταθερό  προτού μπορέσεις 
να την ανέβεις.  

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ 

http://www.livepedia.gr/index.php/Fahrenheit
http://www.livepedia.gr/index.php/Fahrenheit
http://www.livepedia.gr/index.php/Fahrenheit
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1738 Διατύπωση της κινητικής θεωρίας των αερίων από τον Ολλανδό μαθηματικό  
Daniel Bernoulli.   
  

Το 1738 σε μια εποχή δηλαδή που η ιδέα για έναν 

μικρόκοσμο με αόρατα κινούμενα σωματίδια είναι 

μια ιδέα περιθωριακή, ο DanieΙ Bernoulli θα 

υποστηρίξει ότι κάθε αέριο συγκροτείται από 

αόρατα και κινούμενα αδιάκοπα σωματίδια.  

Με αυτή την ιδέα ο Bernoulli, εκτός του ότι άνοιξε 

τον δρόμο για τη γεφύρωση των γεγονότων του 

μακρόκοσμου με εκείνα ενός «μαγικού» 

μικρόκοσμου, έθεσε και τα θεμέλια για την  

κινητική θεωρία των αερίων.  

Εκείνος έδωσε μια ερμηνεία στο εμπειρικό γεγονός 

ότι ένα αέριο, σε οσονδήποτε μεγάλο ή μικρό όγκο, 

έχει πάντα πίεση.  

Ο Bernoulli έμεινε στην ιστορία και για το νόμο που 

διατύπωσε για τη στρωτή ροή των ρευστών, σύμφωνα με τον οποίο για οριζόντια 

ρευματική γραμμή σε περιοχές μεγάλης ταχύτητας - του υγρού ή του αέρα - επικρατεί 

μικρή πίεση. 

 

 

  

  

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Bernoulli&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Bernoulli&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Bernoulli&action=edit
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1742 Ο Σουηδός Anders Celsius πρότεινε την εκατονταβάθμια κλίμακα στην οποία οι 
αντίστοιχες θερμοκρασίες είναι 0 και 100 0C.   
 

Παρά την ιδιαίτερα σημαντική 

δραστηριοποίηση του στην Αστρονομία ο 

Άντερς Κέλσιους έμεινε στη ιστορία των 

κοινωνιών περισσότερο για την πρόταση του 

για μια εκατονταβάθμια θερμοκρασιακή 

κλίμακα.  

Στα 1741 - σε μια εποχή που έχει ήδη διαδοθεί 

ατην Ευρώπη η θερμοκρασιακή κλίμακα 

Fahrenheίt- ο Κέλσιους είχε την ιδέα να 

υποδιαιρέσει το θερμοκρασιακό διάστημα 

ανάμεσα στο «σημείο» τήξης του πάγου και 

στο σημείο βρασμού του νερού σε 100 ίσα 

διαστήματα σημειώνοντας στην τήξη του 

πάγου τον αριθμό 100 και στο βρασμό του 

νερού τον αριθμό 0.  

Μερικά χρόνια αργότερα η πρόταση θα αναστραφεί για να εδραιωθεί από τότε η λογική  

«ζεστό - μεγάλοι αριθμοί» και «κρύο-μικροί αριθμοί».  

Σε όλο σχεδόν τον κόσμο - με εξαίρεση τη Βόρεια Αμερική και την Τζαμάικα - στα 

νοσοκομεία, στα μετεωρολογικά δελτία, στην καθημερινή ζωή οι βαθμοί Κελσίου 

δίνουν την απάντηση στο ερώτημα για το κρύο, για τη ζέστη και για τη θερμοκρασία 

του ανθρώπινου σώματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται τα πράγματα όπως είναι και ρωτάνε «γιατί». 
Εγώ τα ονειρεύομαι όπως θα ήθελα να είναι και σκέφτομαι «γιατί όχι». 

ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΣΩ 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Celsius&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Celsius&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Celsius&action=edit
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1746   O Ολλανδός Pieter Van Musschenbroek τελειοποιεί τη φιάλη του Λέυντεν, 
πρόγονο των σημερινών πυκνωτών.  
 

Η κατασκευή  των ηλεκτροστατικών μηχανών- όπως 

αυτή του Otto von Guericke - και η παραπέρα 

βελτίωση τους κατά τις αρχές του 18ου αιώνα 

πρόσφερε δυνατότητες για την παραγωγή ηλεκτρικού 

φορτίου και προώθησε τις πρώτες ερευνητικές 

προσπάθειες πάνω στα ηλεκτρικά φαινόμενα.  

Το φορτίο όμως που πρόσφεραν οι ακροδέκτες της 

μηχανής, ύστερα από λίγο «χανόταν» και δεν είχε 

επινοηθεί ένας τρόπος ώστε να αποθηκεύεται.  

Έλειπε η κατασκευή εκείνη που θα αποταμίευε 

ηλεκτρικό φορτίο, οπότε θα μπορούσαν και οι 

πειραματιστές να το προμηθεύονται σε μεγάλες 

ποσότητες.  

Το έτος 1746 εμφανίστηκε στο Λέυντεν της Ολλανδίας 

η συσκευή εκείνη η οποία θα αποτελούσε μία 

δεξαμενή για το ηλεκτρικό φορτίο.  

Ήταν η φιάλη του Λέυντεν, ο πρόγονος των 

σημερινών πυκνωτών.  

Στην τελειοποιημένη εκδοχή  της, κατασκευαστής ήταν 

ο Pieter νon Musschenbroek (Πιέτερ φαν 

Μισενμπρόεκ), ένας χαρισματικός καθηγητής στο 

Πανεπιστήμιο του Λέυντεν, το όνομα του οποίου 

συνδέθηκε με τη μεγάλη για την εποχή εκείνη 

ανακάλυψη.  

Μια απλή γυάλινη πωματισμένη φιάλη, 

της οποίας η εξωτερική πλευρά 

(αργότερα και η εσωτερική) είχαν 

επικαλυφθεί με κασσίτερο.  

Ένα μεταλλικό στέλεχος συνδεόταν 

αγώγιμα με την εσωτερική μεταλλική 

επικάλυψη, πέρναγε μέσα από πώμα 

και έβγαινε έξω από τη φιάλη 

καταλήγοντας σε μία σφαίρα από 

ορείχαλκο.  

Η φιάλη φορτιζόταν με την αγώγιμη 

σύνδεση της ορειχάλκινης σφαίρας με 

ακροδέκτη ηλεκτροστατικής μηχανής 

ενώ το εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα ήταν γειωμένο.  

Όποιος τολμούσε να αγγίξει την ορειχάλκινη σφαίρα με το χέρι πάθαινε σοκ. 
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 1750  O Σκοτσέζος Joseph Black εισάγει τη διαφορά των εννοιών θερμότητα και 
θερμοκρασία.  
 

Στα μέσα  του 18ου αιώνα η έννοια θερμότητα 

δεν έχει ακόμα γίνει αποδεκτή ως μορφή 

ενέργειας αλλά και η διάκριση ανάμεσα στις 

έννοιες θερμότητα και «ένταση θερμότητας» - 

που θα ονομαστεί τελικά θερμοκρασία - δεν 

είναι προς το παρόν σαφής.  

Στα 1750, λίγα χρόνια μετά την πρόταση του 

Celsius για εκατονταβάθμια κλίμακα, στις 

σχετικές αναζητήσεις έχουν αρχίσει να 

χρησιμοποιούνται και ποσοτικά στοιχεία 

δεδομένου ότι έχει γίνει αποδεκτή από τους 

περισσότερους ερευνητές μια κοινή 

θερμομετρική κλίμακα.  

Στην εξέλιξη των γεγονότων η πιο σημαντική ίσως συνεισφορά είναι εκείνη του χημικού 

Joseph Black.  

Παρατήρησε ότι το χιόνι και ο πάγος αργούν να λιώσουν χωρίς κατά τη διάρκεια της 

τήξης να γίνονται πιο ζεστά παρόλο που συνεχίζουμε να τα θερμαίνουμε. Υποστήριξε ότι 

η «θερμότητα» πρέπει να βρίσκεται κρυμμένη - λανθάνουσα - μέσα στον τηκόμενο 

πάγο.  

Με συστηματική πειραματική έρευνα έδειξε ότι η υπόθεση του ήταν βάσιμη και 

κατάφερε να μετρήσει τόσο τη «λανθάνουσα θερμότητα τήξης» του πάγου όσο και τη 

«λανθάνουσα θερμότητα εξαέρωσης» του νερού.  

Στο μεταξύ είχε εντοπίσει την εννοιακή διαφορά ανάμεσα σε θερμότητα και  

«ένταση θερμότητας» - θερμοκρασία.  

Λίγα χρόνια μετά αντιμαχόμενος την παλιά άποψη ότι «η θερμότητα που απαιτείται για 

να αυξήσουμε κατά ένα βαθμό τη θερμοκρασία διάφορων σωμάτων είναι ανάλογη μόνο 

προς τη μάζα τους» αντιπαρέθεσε την άποψη ότι «η θερμότητα εξαρτάται και από το 

είδος του υλικού που την απορροφά».  

Με αυτό τον τρόπο έκανε την εμφάνιση της στη Φυσική και η έννοια ειδική θερμότητα 

και άνοιξε ο δρόμος για τη μέτρηση των ποσών θερμότητας και τη  

θεμελιώδη εξίσωση της θερμιδομετρίας Q = m·c·ΔΤ.  

Εξυπακούεται ότι ο Black αναφερόμενος σε θερμότητα διατηρείται στα πλαίσια της 

θεωρίας του θερμικού ρευστού και όχι στην έννοια  

« Θερμότητα = μεταβιβαζόμενη ενέργεια» η οποία θα εμφανιστεί στη Φυσική πολλές 

δεκαετίες αργότερα, στα μέσα δηλαδή σχεδόν του επόμενου αιώνα. 

 

 
Μια επίμονη σταγόνα νερού ανοίγει τρύπα στην πέτρα. 

ΧΟΡΙΛΟΣ  
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 1752  Ο Αμερικανός Benjamin Franklin πειραματίζεται με το στατικό ηλεκτρισμό και 
ανακαλύπτει το αλεξικέραυνο.  
 

Ο Benjamin Franklin ασχολήθηκε με την έρευνα στη 

σκοτεινή περιοχή των ηλεκτρικών φαινομένων. Υπήρξε 

ο πρώτος άνθρωπος που υποστήριξε ότι ο κεραυνός 
δεν είναι η κατάρα των θεών αλλά ένα φυσικό 

φαινόμενο (μεταφορά ηλεκτρικού φορτίου).  

Ανακάλυψε το αλεξικέραυvο προσφέροντας μία λύση 

στην ανθρώπινη αδυναμία, συνέβαλε στη διατύπωση 

της πρώτης αξιόλογης θεωρίας για τα ηλεκτρικά 

φαινόμενα, υπήρξε ο πρωτοπόρος στην οικοδόμηση 

της ηλεκτροστατικής.  

Η σκέψη του Franklin για θετικό και αρνητικό φορτίo 

καθοδηγήθηκε από το φαινόμενο «Ηλέκτριση με 

τριβή».  

Τα υλικά που χρειάστηκε για 

να ορίσει το θετικό και το 

αρνητικό φορτίο ήταν μόνο το 

γυαλί και το μετάξι.  

Εστίασε σε «κάτι» που 

συμβαίνει κατά το τρίψιμο. 

Πρότεινε μια θεωρία 

σύμφωνα με την οποία στη 

φύση υπάρχει ένα «αόρατο 

αβαρές ηλεκτρικό ρευστό» το 

οποίο βρίσκεται παντού, 

προϋπάρχει μέσα και στα δύο 

αντικείμενα.  

Στο μοντέλο του η εκδήλωση ηλεκτρικού 

φορτίου με τρίψιμο ανάμεσα σε γυάλινο 

ραβδί και μεταξωτό ύφαμα σήμαινε τη 

μεταφορά ηλεκτρικού ρευστού σε 

συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

Μας πρότεινε να αποδεχθούμε ότι, κατά 

το τρίψιμο, ορισμένη ποσότητα του 

ρευστού μεταβιβάζεται από το γυαλί 

προς το μετάξι. Η συνέπεια είναι το γυάλιvο ραβδί να έχει «περίσσεια» ηλεκτρικού 

ρευστού και το μεταξωτό ύφασμα «έλλειψη». Η περίσσεια στο γυάλινο ραβδί σήμαινε 

ένα είδος ηλεκτρικού φορτίου το οποίο ονόμασε θετικό και η έλλειψη στο μεταξωτό 

ύφασμα σήμαινε ένα άλλο είδος ηλεκτρικού φορτίου το οποίο ονόμασε αρνητικό. 



 

 
41 

 

1768  Ο Σκοτσέζος James Hutton ασχολείται ενεργά με τους νόμους που διέπουν τη 
σύνθεση του εδάφους. Θεωρείται ο «πατέρας» της γεωλογίας.  
 

Σκοτσέζος γεωλόγος.  Σπούδασε νομικά στο 

πανεπιστήμιο της γενέτειρας του και για ένα 

διάστημα εργάστηκε ως δικηγόρος.  

Σύντομα όμως, λόγω της μεγάλης του αγάπης για 

τη χημεία, στράφηκε στην ιατρική και 

πραγματοποίησε σχετικές σπουδές στο 

πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου αλλά και στο 

Παρίσι.  

Μετά από λίγα χρόνια, άλλαξε και πάλι 

επαγγελματικό προσανατολισμό και αποφάσισε να 

ασχοληθεί με την καλλιέργεια ενός αγροκτήματος 

στο Berwickshire της Αγγλίας. 

Τελικά το 1768 εγκατέλειψε κι αυτή τη 

δραστηριότητα κι αφιερώθηκε στη γεωλογία, 

ασχολούμενος ιδιαίτερα με την προέλευση των πετρωμάτων. 

Συγγραφέας πολυάριθμων έργων της ειδικότητας του, διακρίθηκε κυρίως για τις μελέτες 

του που δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά της βασιλικής ένωσης του Λονδίνου με τον τίτλο  

«Θεωρία της προέλευσης της Γης ή έρευνα για τους νόμους που διέπουν τη σύνθεση και 

την αποσύνθεση του εδάφους της υδρογείου» (1785).  

Ο Χάτον αποκαλείται από πολλούς «πατέρας» της γεωλογίας.  

 Ο φυσιοδίφης διανοητής που 

αφουγκραζόταν τα γεωλογικά φαινόμενα με 

την ιατρική του παιδεία, στα 1787 στάθηκε 

σε μια γεωλογική εμφάνιση στο Siccar Ροint 

της επαρχίας Berwickshire, στα σύνορα της 

πατρίδας του Σκοτίας με την Αγγλία, όπου 

προβληματίστηκε ιδιαίτερα. Τη γεωλογική 

αυτή εμφάνιση στη χαράδρα του Siccar 

Ροint, χωρίς κανένα οικονομικό ενδιαφέρον, 

πολλοί την είδαν πριν από τον Hutton και μετά από αυτόν περισσότεροι.  

Ο Hutton παρατήρησε δύο σειρές στρωμάτων, μια κατώτερη της οποίας τα στρώματα 

ήταν σχεδόν κατακόρυφα, σαν βιβλία σε ράφια βιβλιοθήκης. Η ανώτερη είχε στρώματα 

σχεδόν οριζόντια. Μεταξύ τους οι δύο σειρές διαχωρίζονταν από μια ανώμαλη 

επιφάνεια με μικρές και μεγάλες κροκάλες και χαλίκια.  

Η πρώτη σκέψη του παρατηρητικού γιατρού ήταν ότι για να δημιουργηθούν αυτά τα 

στρώματα έπρεπε να έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος.  
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Αναλογίστηκε το χρόνο που χρειαζόταν για να διαβρωθεί η βάση του βουνού, με 

ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς, να αποτεθούν τα χαλαρά ιζήματα, να πετρώσουν και να 

διαβρωθούν πάλι από το νερό και τον αέρα και να παρουσιάζονται έτσι μπροστά μας 

σήμερα.  

Δεν σταμάτησε όμως στην παραπάνω παρατήρηση, καθώς επεξέτεινε τη σκέψη του και 

στο ρυθμό διάβρωσης.  

Μετακινήθηκε λίγο παραπέρα στο Αδριάνειο τείχος των Ρωμαίων, που χτίστηκε το  

2ο μ.Χ. αιώνα για να εμποδίζει τους Κέλτες ώστε να επιτίθενται στην τότε ρωμαϊκή 

επαρχία της Αγγλίας.  

Εκτός από τα γκρεμισμένα τμήματα του και τις μετακινημένες πέτρες από ανθρώπινο 

χέρι, προσπάθησε να εκτιμήσει το βαθμό διάβρωσης των δομικών υλικών του τείχους, 

που ήταν ίδια με τα πετρώματα της τομής του, στα 1500 χρόνια που πέρασαν από την 

κατασκευή του.  

Η εκτίμηση του ήταν ότι η διάβρωση τους ήταν μηδαμινή. 

Συνεπώς η αποικοδόμηση τεραστίων όγκων βουνού με τη διαδικασία της διάβρωσης,  

η μεταφορά τους με το νερό και η απόθεση τους για να ξανασχηματίσουν στρώματα 

πετρωμάτων χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Δεν γνώριζε πόσο, αλλά έγραφε για την «άβυσσο του χρόνου» στο σημειωματάριο του.  

Από την εμβάθυνση της σκέψης του, με απλές παρατηρήσεις, πάνω σε μια πολύ 

συνηθισμένη εμφάνιση πετρωμάτων σε μια φυσική τομή του εδάφους, προέκυψαν 

πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα από ένα προικισμένο, παρατηρητικό και 

ανήσυχο πνεύμα: όπως το μεγάλο χρονικό βάθος των γεωλογικών διεργασιών, ο αργός 

ρυθμός διάβρωσης, ο διαφορετικός τρόπος σχηματισμού των στρωμάτων της 

κατώτερης σειράς.  

Επίσης η σκέψη του διείσδυσε ακόμη περισσότερο, στις δυνάμεις της Γης που 

«άρπαξαν» τα στρώματα από την οριζόντια θέση τους και τα τοποθέτησαν κατακόρυφα, 

όπως με τα χέρια μας ανασηκώνουμε πολλές φορές τα πεσμένα βιβλία στο ράφι της 

βιβλιοθήκης μας. 

Τέλος εκτιμήθηκε ο «νεκρός» χρόνος που μεσολάβησε από την ανύψωση της κάτω 

σειράς μέχρι τη δημιουργία της ανώτερης.  

Σήμερα ονομάζεται κενό ιζηματογένεσης. 

  

  

  

  

  
  

 

Δεν μπορείς να μπεις δυο φορές στο ίδιο ποτάμι. 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 



 

 
43 

 

1771  Περιγράφεται η διαδικασία της φωτοσύνθεσης από τον Άγγλο χημικό  
Joseph Priestley.  
 

Πρώτος ο Αριστοτέλης, το 300 π.Χ. περίπου, διατύπωσε 

μια θεωρία για τον τρόπο θρέψης των φυτών.  

Σύμφωνα με αυτή, πηγή των θρεπτικών στοιχείων των 

φυτών είναι το έδαφος.  

Ωστόσο το πείραμα του Jean Van Helmont το  

17ο αιώνα, έθεσε σε αμφισβήτηση τις απόψεις του 

Αριστοτέλη.  

Ο Helmont, αφού πρώτα ζύγισε προσεκτικά το κλαδί 

μιας ιτιάς και ένα δοχείο γεμάτο με στεγνό χώμα, 

φύτεψε το κλαδί στο χώμα και παρακολούθησε την 

ανάπτυξη του για πέντε χρόνια.  

Στο διάστημα αυτό η μόνη ουσία που πρόσθετε στο 

φυτό ήταν το νερό. Στο τέλος αυτής της περιόδου αφαίρεσε το φυτό από το χώμα και το 

ζύγισε ξανά.  

Παράλληλα ζύγισε ξανά το χώμα, αφού πρώτα το είχε αφυδατώσει.  

Διαπίστωσε ότι η ποσότητα του χώματος που είχε καταναλωθεί ήταν πολύ μικρή σε 

σχέση με την αύξηση του βάρους του φυτού στη διάρκεια των πέντε χρόνων.  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις τον οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η πρόσληψη νερού από 

τα φυτά και όχι στοιχείων του εδάφους είναι αυτό που οδηγεί στην αύξηση του βάρους 

τους.  

Προφανώς ο Helmont δε διέθετε τα μέσα για να υπολογίσει την ποσότητα του αέρα που 

είχε χρησιμοποιηθεί από το φυτό στη διάρκεια της ανάπτυξής του γι' αυτό και δεν 

μπορούσε να αντιληφθεί τη συμμετοχή του διοξειδίου του άνθρακα στην ανάπτυξη του. 

Στη διάρκεια του ίδιου αιώνα ο Marcello ΜαΙρighi 

χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο εμπλούτισε τα 

παραπάνω δεδομένα αποδεικνύοντας ότι τα 

πράσινα φύλλα είναι οι φυτικές δομές που 

σχετίζονται με τη δημιουργία της τροφής των 

φυτών.  

Ο Stephen Hales, το 18ο αιώνα, απέδειξε ότι τα 

φυτά χρησιμοποιούσαν κατά τη συνθετική τους 

δραστηριότητα και συστατικά της ατμόσφαιρας.  

Λίγο αργότερα το 1771, ο Άγγλος χημικός Joseph 

Priestley ανακάλυψε, μέσα από μια σειρά 

πειραμάτων, ότι τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του 

άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο και ότι ένα 

φυτό και ένα ζώο μπορούν να επιβιώσουν αν 

τοποθετηθούν σε ένα κλειστό γυάλινο δοχείο. 
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 1774 Ο Γάλλος Antoine Lavoisier ερμηνεύει το φαινόμενο της καύσης των 
σωμάτων και εισηγείται ότι ο ατμοσφαιρικός αέρας αποτελείται κατά 20% από 
οξυγόνο και κατά 80% από άζωτο.   
 

Για να αποδείξει πέρα από κάθε 
αμφιβολία αυτό το συμπέρασμα, ο 
Λαβουαζιέ εκτέλεσε ένα πολύπλοκο 
πείραμα.  
Τοποθέτησε σε μια συσκευή μια ποσότητα 
υδραργύρου και τη θέρμανε. Διαπίστωσε 
ότι ο αέρας στο δοχείο μειώθηκε ενώ στην 
επιφάνεια του υδραργύρου εμφανίστηκε 
μια κόκκινη ουσία, η οποία σήμερα 
γνωρίζουμε ότι είναι οξείδιο του 
υδραργύρου, (Ηg0). Παράλληλα 
διαπίστωσε ότι ο αέρας που είχε 

απομείνει στη 
συσκευή δεν 
ευνοούσε την καύση 
αλλά δεν ήταν και 
διοξείδιο του 
άνθρακα.  
Σήμερα γνωρίζουμε 
ότι ήταν άζωτο, το 
οποίο απομένει από 
τον ατμοσφαιρικό 
αέρα αν 
αφαιρέσουμε το 
οξυγόνο.  

Στη συνέχεια πήρε την κόκκινη ουσία, τη ζύγισε 
μαζί με τον υδράργυρο που είχε απομείνει, την 
τοποθέτησε σε μια άλλη συσκευή αυτής της 
μορφής και τη θέρμανε.  
Το αποτέλεσμα ήταν ότι παρήχθη τόσος 
υδράργυρος όσος είχε χαθεί στο πρώτο σκέλος 
του πειράματος, καθώς και ένα αέριο σε τόση 
ακριβώς ποσότητα όση είχε χαθεί στην ίδια 
διαδικασία. Το αέριο αυτό διαπίστωσε ότι 
ευνοούσε την καύση, ήταν δηλαδή οξυγόνο.  
 
 
 

 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Lavoisier&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Lavoisier&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Lavoisier&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7
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Το περιστατικό αυτό αξίζει να αναφερθεί με κάποια λεπτομέρεια.  
Πριν από τη Γαλλική Επανάσταση ο Μαρά, ένας γάλλος δημοσιογράφος και επίδοξος 
χημικός, είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο σχετικό με τον «ζωικό μαγνητισμό». Με βάση αυτή 
τη δημοσίευση είχε υποβάλει υποψηφιότητα για τη Γαλλική Ακαδημία Επιστημών. 
Εισηγητής για την εκλογή αυτή είχε ορισθεί ο Λαβουαζιέ, ο οποίος έκανε σκληρή κριτική 
στις ιδέες του νεαρού Μαρά, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η υποψηφιότητα του 
τελευταίου. Ο Μαρά δεν ξέχασε αυτό το επεισόδιο και άρχισε να πολεμάει τον 
Λαβουαζιέ από τις στήλες της εφημερίδας που είχε αρχίσει να εκδίδει μετά την επιτυχία 
της Γαλλικής Επανάστασης. Τον κατηγορούσε ότι «εμπόδιζε την ανανέωση του αέρα στο 
Παρίσι» και ότι «νόθευε τον καπνό που αγόραζαν οι Γάλλοι πολίτες».  
Οι κατηγορίες ήταν προφανώς γελοίες, αυτό όμως δεν εμπόδισε το επαναστατικό 
δικαστήριο να καταδικάσει τον Λαβουαζιέ, έπειτα από σύντομη διαδικασία,  
σε αποκεφαλισμό.  
Ένας μάλιστα από τους δικαστές είπε ότι «η Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από 
επιστήμονες». Ύστερα από ενάμιση χρόνο, η Γαλλική κυβέρνηση αποκατέστησε τη 
μνήμη του μεγάλου επιστήμονα, ανακαλώντας όλες τις κατηγορίες.  
Όπως όμως είχε πει ο μεγάλος Γαλλοιταλός μαθηματικός Λαγκράνζ «χρειάστηκε μόλις 
μια στιγμή για να του κόψουν το κεφάλι, αλλά η Γαλλία δεν θα μπορέσει να βρει ένα 
άλλο της ίδιας αξίας σε έναν αιώνα». 
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1780  Ο Ιταλός Luigi Galvani παρατηρεί φαινόμενα ηλεκτρισμού χωρίς τριβή και θέτει 
τις βάσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα.  
 

Τα πειράματα του Luigi Galvani ήταν 

καθοριστικά για την επινόηση της πρώτης 

ηλεκτρικής στήλης. Ο Ιταλός ανατόμος γνώριζε 

ήδη τα πειράματα του Φραγκλίνου με τις 

αστραπές και ότι ο ηλεκτρισμός προκαλεί 

συσπάσεις σε ζωντανούς μυς.  

Άρχισε να ασχολείται με πειράματα 

ηλεκτροφυσιολογίας πριν το 1780, όταν 

παρατήρησε τη σύσπαση που δημιουργήθηκε 

τυχαία καθώς ένας βοηθός του ακούμπησε το 

μηριαίο νεύρο ενός διαμελισμένου βατράχου 

δίπλα σε μια μηχανή στατικού ηλεκτρισμού.  

Το πείραμα που μας ενδιαφέρει είναι ότι και πάλι τυχαία προκάλεσε συσπάσεις χωρίς 

τη βοήθεια ηλεκτροστατικής μηχανής ή ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού, όταν πέρασε ένα 

χάλκινο άγκιστρο στους μυς βατράχου που είχε κρεμάσει από μια σιδερένια ράβδο.  

Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι η σύσπαση οφειλόταν σε ηλεκτρικά φαινόμενα, αλλά ήταν 

άγνωστη η πηγή του ηλεκτρισμού. Αρχικά υπέθεσε ότι το φαινόμενο οφειλόταν στον 

ατμοσφαιρικό ηλεκτρισμό, καθώς παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνταν κατά τη 

διάρκεια καταιγίδων. Αργότερα συνειδητοποίησε ότι το φαινόμενο συνδεόταν 

απαραίτητα με τη μεταλλική επαφή. Αν και είχε προσέξει ότι το αποτέλεσμα 

επηρεαζόταν πολύ από το είδος του μετάλλου, κατέληξε στο εσφαλμένο συμπέρασμα 

ότι το μέταλλο μετέφερε κάποιο ρευστό από τον εγκέφαλο προς τους μυς μέσω των 

νεύρων.  

Αυτό το ρευστό το ονόμασε «ζωικό ηλεκτρισμό».  

Ο Γαλβάνι καθυστέρησε την ανακοίνωση των ευρημάτων του μέχρι το 1791, όταν 

δημοσίευσε τη διατριβή ¨Σχολιασμός της επίδρασης του ηλεκτρισμού επί της μυϊκής 

κίνησης¨.  

Θεωρούσε το «ζωικό ηλεκτρισμό» μια τρίτη μορφή ηλεκτρισμού δίπλα στη "φυσική" 

μορφή που παράγεται από τις αστραπές, και την "τεχνητή" που παράγεται από τριβή 

(στατικός ηλεκτρισμός). Τα ατυχή συμπεράσματα του Γαλβάνι επηρεάστηκαν από τις 

κυρίαρχες μεταφυσικές αντιλήψεις της εποχής. Ωστόσο, έστω και εν αγνοία του, τα 

πειράματα και οι παρατηρήσεις του έβγαλαν την επιστήμη από το αδιέξοδο του 

στατικού ηλεκτρισμού και άνοιξαν το δρόμο στο ηλεκτρικό ρεύμα και τις αμέτρητες 

εφαρμογές που επρόκειτο να σημαδέψουν τον επόμενο αιώνα.  

Άλλωστε επανεξετάζοντας τις ιδέες του, μπορούμε σήμερα να πούμε ότι δικαιώνονται 

ως προς τη συσχέτιση νευρικών ερεθισμάτων - ηλεκτρισμού.  

Επίσης πλήθος λειτουργιών στους ζωντανούς οργανισμούς συσχετίζονται με δημιουργία 

στοιχειωδών γαλβανικών στοιχείων στο εσωτερικό τους, έχουμε δηλαδή παραγωγή 

"ζωικού ηλεκτρισμού" αν και όχι με τον τρόπο του Γαλβάνι. 
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1781  Ανακάλυψη της ατμομηχανής από τον Σκώτο James Watt.   
Αρχίζει η Bιομηχανική Eπανάσταση.   
 

Στα μέσα του 18ου αιώνα εκατό περίπου μηχανές 

λειτουργούσαν στην Αγγλία αλλά όλες παρουσίαζαν 

το σοβαρό μειονέκτημα στο ζήτημα της απόδοσης.  

Ο εφοδιασμός τους απαιτούσε βουνά ολόκληρα από 

κάρβουνα.  

Το 1764 ο Watt ήταν 28 ετών, βρισκόταν στη 

Γλασκόβη και επισκεύαζε ένα μοντέλο της μηχανής 

Newcomen από αυτά που χρησιμοποιούσαν στο 

πανεπιστήμιο της Γλασκόβης για τα μαθήματα, όταν 

παρατήρησε «κάτι». «Είδε» ότι το κύριο μειονέκτημα 

της μηχανής οφειλόταν στην εισαγωγή και 

συμπύκνωση του υδρατμού μέσα στον ίδιο κύλινδρο.  

Κατά τη λειτουργία της, καθώς το πιστόνι ανέβαινε 

προς τα πάνω έπρεπε ο ατμός να 

«παραμένει ατμός» χρειαζόταν 

συνεπώς να διατηρείται ζεστός ο 

κύλινδρος. Από την άλλη, κατά την 

επιστροφή του εμβόλου προς το 

κατώτερο σημείο του, για να 

διατηρείται το σχετικό κενό έπρεπε 

ο κύλινδρος να διατηρείται κρύος.  

Με λέξεις σημερινές ένα μέρος της 

ενέργειας ξοδευόταν επειδή σε κάθε 

επιστροφή του εμβόλου έπρεπε τα 

κρύα τοιχώματα του κυλίνδρου να 

ξαναζεσταίνονται. Ολα αυτά 

σήμαιναν απώλεια ενέργειας 

τρομακτική. Ο 28χρονος Watt άρχισε 

να αναρωτιέται αν θα μπορούσε να 

ξεπεράσει αυτό το σοβαρό 

μειονέκτημα. Και το κατάφερε.  

Η λύση που έδωσε ήταν η χρησιμοποίηση ενός ξεχωριστού θαλάμου για τη 

συμπύκνωση του ενός συμπυκνωτή δηλαδή που θα μπορούσε να, διατηρείται συνεχώς 

κρύος, ενώ ο κύλινδρος θα έμενε πάντα ζεστός.  

Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Η απόδοση της μηχανής αυξήθηκε.  

Με την εντυπωσιακή βελτίωση που πέτυχε αργότερα έμεινε στην ιστορία σαν ένας από 

τους μεγαλύτερους εφευρέτες όλων των εποχών. Γιατί και οι συνέπειες φάνηκαν 

γρήγορα. Οι μηχανές του είχαν ανάγκη από 5.400 τόνους κάρβουνο το χρόνο αντί για 

17.000 τόνους που κατανάλωναν οι παλιότερες. 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Watt&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Watt&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Watt&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=B%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_E%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=B%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_E%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit
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1783  Ανακαλύπτεται το αερόστατο από τους Γάλλους αδελφούς Μονγκολφιέ. 

   

   

 

1785 Ο Γάλλος Charles Coulomb διατυπώνει τον ομώνυμο νόμο που αναφέρεται στα 
ηλεκτρικά φορτία.  
 

Ο Charles Coulomb «πίστεψε» ότι οι 

δυνάμεις μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων 

θα έπρεπε να υπακούουν σε νόμο 

αντιστρόφου τετραγώνου, παρόμοιο 

με το νόμο της παγκόσμιας 

βαρύτητας, επινόησε έναν ευφυή 

τρόπο για τη μέτρηση του ηλεκτρικού 

φορτίου, κατασκεύασε έναν 

εξαιρετικό «ζυγό στρέψης» για τη 

μέτρηση της δύναμης και μετά από 

πολλές προσπάθειες, το έτος 1785, 

οδηγήθηκε στον πρώτο πειραματικό 

νόμο του ηλεκτρισμού, ο οποίος έχει 

επικρατήσει να λέγεται  

«νόμος του Coulomb». 

 

  

  

  

 

Όποιος κοιτάζει προς τα έξω ονειρεύεται. Όποιος κοιτάζει μέσα του ξυπνάει. 
ΚΑΡΛ ΓΙΟΥΝΓΚ 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF
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1787  Ο Γάλλος Cesar Charles διατυπώνει τον 2ο και τον 3ο νόμο των αερίων.  

 

Τη  δεκαετία του 1780, οι Γάλλοι ερευνητές 

διαθέτουν θερμόμετρο και μανόμετρο και η άποψη 

των χημικών ότι «εκτός από τον αέρα υπάρχουν 

πολλών μορφών αέρια διαφορετικά» έχει πλέον 

εδραιωθεί. Χρησιμοποιώντας θερμόμετρο, 

μανόμετρο και ογκομετρικές διατάξεις ο  

Cesar Charles - γύρω στο 1787 - ερευνούσε τη 

συμπεριφορά του αέρα κατά τη θέρμανση του και 

συγκεκριμένα τη διαστολή του αέρα υπό σταθερή 

πίεση. Οι μετρήσεις είχαν οδηγήσει σε 

συμπεράσματα για μια αναλογία ανάμεσα στην 

αύξηση της θερμοκρασίας και στην αντίστοιχη 

αύξηση του όγκου.  

Επανέλαβε τις πειραματικές μετρήσεις και με άλλα 

αέρια που δεν ήταν αέρας για να διαπιστώσει ότι η 

αύξηση του όγκου του αέρα φαινόταν να ισχύει για 

οποιοδήποτε αέριο.  

Την ίδια εποχή ερευνώντας και τις συνέπειες της 

θέρμανσης του αέρα σε «κλειστό δοχείο» 

διαπίστωσε ότι και η αύξηση της πίεσης είναι 

ανάλογη προς την αύξηση της θερμοκρασίας.  

Και μία λεπτομέρεια η οποία για τους αιώνες που 

ακολούθησαν ήταν η αιτία μιας σύγχυσης στο 

ζήτημα της «πατρότητας» των σχετικών νόμων.  

Ο Cesar Charles ποτέ δεν δημοσίευσε τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων του.  

Δώδεκα χρόνια αργότερα, ένας νεαρός Γάλλος 

χημικός κάνει παρόμοιες μετρήσεις με μεγαλύτερη 

ακρίβεια και σε περισσότερα αέρια.  

Είναι ο Joseph Gay-Lussac.  

Λίγο αργότερα θα δημοσιεύσει την εργασία του αλλά και θα ομολογήσει γραπτώς ότι 

πριν δεκαπέντε χρόνια, παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης ο Cesar Charles είχε 

οδηγηθεί στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα αλλά δεν τα δημοσίευσε ποτέ. 

  

  

  

Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή. 
ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ 
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1789  Διατύπωση της αρχής διατήρησης της μάζας κατά τα χημικά φαινόμενα, από 
τον Αntoine. L. Lavoisier. 
   

  

  

 

 

 

 

 

 

1798 Υπολογισμός της μάζας της Γης από το Βρετανό χημικό Henry Cavendish.  

 

Το σημαντικότερο πείραμα του Cavendish ήταν αυτό που 

οδήγησε την ανθρώπινη σκέψη στο να «ζυγίσει τον πλανήτη 

Γη». Ήταν η πρώτη πειραματική απόδειξη του νόμου του 

Νεύτωνα για την Παγκόσμια Έλξη. Ο Νεύτων στα Principia 

παρουσιάζει τον νόμο για την Παγκόσμια Βαρύτητα χωρίς 

όμως να τον αποδείξει πειραματικά και χωρίς φυσικά να 

μετρήσει την τιμή της σταθερός G της παγκόσμιας έλξης.  

Βασιζόμενος στην επινοητικότητα του αλλά και σε μια 

υψηλού επιπέδου δεξιότητα σε πειραματικές διαδικασίες,  

ο Cαvendish προσάρμοσε μια μεταλλική σφαίρα στο ένα 

άκρο μιας οριζόντιας ομογενούς ράβδου και μια άλλη 

σφαίρα στο άλλο άκρο. Κρέμασε την οριζόντια ράβδο με 

ένα λεπτό σύρμα οτερεωμένο στο μέσον της έτσι ώστε να 

μπορεί να στρέφεται ελεύθερα. Κατάφερε έτσι να μελετήσει 

το πώς επηρεάζονται οι δύο σφαίρες από τη βαρυτική έλξη 

δύο άλλων μεγαλύτερων ακίνητων σφαιρών από μόλυβδο.  

Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που διέκρινε πειραματικά την 

ελάχιστη βαρυτική ελκτική δύναμη μεταξύ γήινων 

αντικειμένων. Γνωρίζοντας τη μάζα των σφαιρών μπόρεσε 

να μετρήσει την τιμή της σταθερός G για την παγκόσμια 

έλξη. Το αποτέλεσμα ήταν να οδηγούνται οι άνθρωποι, 

μέσα από έναν απλό υπολογισμό, στην απάντηση στο «απίστευτο» ερώτημα «πόση 

είναι η μάζα της Γης;».  

Η τιμή για τη μάζα του πλανήτη μας στην οποία κατέληξε ο Cavendish - σε σημερινές 

μονάδες 6·1024 kg - δεν βελτιώθηκε παρά μόνο με μετρήσεις του 20ου αιώνα.  

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Cavendish&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Cavendish&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Cavendish&action=edit
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1800  Εφεύρεση της ηλεκτρικής στήλης από τον Ιταλό Alessandro Volta.   
Ηλεκτρόλυση από τους W. Nicholson και J. W. Ritter.   
 

Ο Ιταλός Alessandro Volta ήταν καθηγητής της 

Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Ρανία.  

Η θεωρία ήταν δική του και σύμφωνα με αυτήν 

η συνύπαρξη υγρασίας με δύο διαφορετικά 

μέταλλα δημιουργούσε διαφορά δυναμικού, 

που θα μπορούσε να αποτελεί «πηγή» ικανή να 

προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα.  

Σύντομα η θεωρία τον οδήγησε στο να φτιάξει 

την πρώτη πηγή ηλεκτρεγερτικής δύναμης η 

οποία λόγω του σχήματος της ονομάστηκε 

στήλη.  

Το καινούριο που έφερνε η στήλη του Vοlta 

ήταν η δυνατότητα της να προσφέρει ηλεκτρικό 

ρεύμα, κάθε φορά που ενώνονταν με σύρμα τα 

δύο άκρα της. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Η μεγαλύτερη ευτυχία στη ζωή είναι η διαπίστωση ότι μας αγαπούν γι' αυτό που  
 είμαστε, ή, μάλλον, παρά το γεγονός ότι είμαστε αυτό που είμαστε. 

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Volta&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Volta&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Volta&action=edit
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1800  Ανακάλυψη της υπέρυθρης ακτινοβολίας από το Βρετανό καθηγητή μουσικής 
William Hershel. 
 

 Το  1774 ο William Hershel κατασκεύασε ένα 

κατοπτρικό τηλεσκόπιο και το 1781 ανακάλυψε 

τον πλανήτη Ουρανό, ανακάλυψη χάρη στην 

οποία έγινε διάσημος.  

Το 1789 κατασκεύασε, υπό την αιγίδα του 

βασιλιά, ένα ισχυρότερο τηλεσκόπιο, με το οποίο 

ανακάλυψε δύο δορυφόρους του Κρόνου, το 

Μίμα και τον Εγκέλαδο.  

Ανακάλυψε επίσης την υπέρυθρη ακτινοβολία 

το 1800, χρησιμοποιώντας θερμόμετρο και 

πρίσμα.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποτέ μην παρακαλάς για κάτι που έχεις τη δύναμη να το κερδίσεις. 
ΜΙΓΚΕΛ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ 

 



 

 
53 

 

1801 Ανακάλυψη της υπεριώδους ακτινοβολίας από το Γερμανό χημικό Johann Ritter.   
Ο Άγγλος φυσικός Thomas Young απέδειξε την κυματική φύση του φωτός. 
 

Το 1801, μετά από ακρόαση για την ανακάλυψη 

των "ακτίνων θερμότητας " ( υπέρυθρης 

ακτινοβολίας ) από τον William Herschel, ο Ritter 

αναζητούσε μια αντίθετη (ψύξη) ακτινοβολία στο 

άλλο άκρο του ορατού φάσματος. Δεν βρήκε 

ακριβώς ότι περίμενε να βρει, αλλά μετά από μια 

σειρά προσπαθειών διαπίστωσε ότι ο 

χλωριούχος άργυρος μεταμορφώθηκε ταχύτερα 

από λευκό σε μαύρο όταν τοποθετήθηκε στη 

σκοτεινή περιοχή του φάσματος του Ήλιου, 

κοντά στο ιώδες. Οι "χημικές ακτίνες" που 

βρέθηκαν από αυτόν ονομάστηκαν  

αργότερα υπεριώδης ακτινοβολία.   

 

Ο Young χρησιμοποιώντας μία μονοχρωματική 

φωτεινή πηγή, ένα διάφραγμα με δύο πολύ μικρές 

σχισμές και μια οθόνη τοποθετημένη παράλληλα 

προς το διάφραγμα σε σχετικά μικρή απόσταση, 

κατάφερε φωτίζοντας το διάφραγμα να δει να 

σχηματίζονται στην οθόνη φωτεινές και σκοτεινές 

περιοχές που η μία διαδεχόταν την άλλη.  

Παράλληλα, οι μετρήσεις που πήρε του επέτρεψαν 

για πρώτη φορά να υπολογίσει το μήκος κύματος των 

διαφόρων ακτινοβολιών.  

Ένας άνθρωπος που δεν είχε σπουδάσει Φυσική είχε 

πραγματοποιήσει ένα από τα σημαντικότερα 

πειράματα στην ιστορία της Φυσικής. 

   

  

  

 

 

 

 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/Young
http://www.livepedia.gr/index.php/Young
http://www.livepedia.gr/index.php/Young
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_radiation&usg=ALkJrhhAf2uPEp9_FvZfAuzRvFReljIMRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_radiation&usg=ALkJrhhAf2uPEp9_FvZfAuzRvFReljIMRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_radiation&usg=ALkJrhhAf2uPEp9_FvZfAuzRvFReljIMRQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/William_Herschel&usg=ALkJrhiqG3NYPGqogtuSpbNuSrowtRjnCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Silver_chloride&usg=ALkJrhgbdjbrfo_GUmcJfvGg3jzFLpF3Cg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet&usg=ALkJrhibJsO3Afqc1jkFhcYHu8pJMsf1nA
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1803  Διατυπώνεται ξανά (μετά το Δημόκριτο) η ατομική θεωρία από τον Άγγλο χημικό 
John Dalton.   
 

Στην  αυγή του 19ου αιώνα η παλιά και - 

επί αιώνες - περιθωριακή ιδέα ότι η ύλη 

αποτελείται από αδιάκοπα κινούμενα 

σωματίδια αναζωπυρώθηκε.  

Στην περιοχή της Χημείας η ιδέα έδωσε μια 

θεωρία, την Ατομική Θεωρία, η οποία 

μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ερμηνεία 

και την πρόβλεψη των χημικών 

αντιδράσεων.  

Στην περιοχή της Φυσικής η ίδια ιδέα 

οδήγησε στη λεγόμενη κινητική θεωρία των 

αερίων η οποία, στα μέσα του αιώνα 

συνέβαλε στη θεμελίωση της 

θερμοδυναμικής.  

Ο βασικός πάντως πρωταγωνιστής της 

αναζωπύρωσης ήταν ο Τζον Ντάλτον ο οποίος το 1808 έκανε την πρόταση για την 

Ατομική Θεωρία ως χημικός.  

Προσπαθώντας να κατανοήσει τις ιδιότητες των αερίων υπέθεσε ότι κάθε αέριο - και 

αργότερα κάθε σώμα - συγκροτείται από άτομα για τα οποία πίστευε ότι κινούνται 

συνεχώς και είναι τα μικρότερα σωματίδια ύλης.  

Αρχικά είχε υποθέσει ότι όλα τα άτομα έχουν το ίδιο μέγεθος για όλες τις διαφορετικές 

ουσίες. Γρήγορα ωστόσο κατάλαβε ότι ήταν αδύνατον να συμβιβάσει τη συμπεριφορά 

των αερίων με αυτή την υπόθεση και κατέληξε στην ιδέα ότι το μέγεθος των ατόμων 

ποικίλλει. Τα θεώρησε μικρές συμπαγείς σφαίρες και προσπάθησε να προσδιορίσει τις 

τιμές του βάρους - της μάζας - των διαφόρων ατόμων. 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Dalton&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Dalton&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Dalton&action=edit
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1811  Διατυπώνεται από τον Ιταλό φυσικό Amendeo Avogadro η ομώνυμη υπόθεση.  

 

Ο κόμης Αμεντέο Αβογκάντρο, το 1811, σε 

ηλικία 35 ετών, έκανε την περίφημη 

υπόθεση «ίσοι όγκοι οποιωνδήποτε αερίων- 

με την ίδια θερμοκρασία και πίεση - 

περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων».  

Η υπόθεση ίσχυε μόνο για τα αέρια και 

συσχέτιζε την μετρήσιμη τιμή του όγκου 

οποιουδήποτε αερίου με τον αριθμό των 

αόρατων κινουμένων σωματιδίων, η 

ύπαρξη των οποίων ήταν ακόμα στην 

περιοχή της φαντασίας των χημικών και των 

φυσικών.  

Η υπόθεση Avogadro έγινε θεμέλιο της 

έρευνας για τον μικρόκοσμο των κινουμένων 

σωματιδίων. Αξιοποιήθηκε τόσο στην 

Ατομική θεωρία που θεμελίωσε τη Χημεία 

όσο και στην Κινητική Θεωρία η οποία 

θεμελίωσε τη Θερμοδυναμική.   

 

 

1820 Ο Δανός φυσικός Hans Oersted εκτελεί το πρώτο πείραμα ηλεκτρομαγνητισμού.  

 

Ενώ ετοιμαζόταν για μια βραδινή διάλεξη στις 

21 Απριλίου 1820, ο Oersted ετοίμαζε ένα 

πείραμα, όταν κάτι τον εξέπληξε:  

Πρόσεξε ότι η βελόνα μιας πυξίδας απέκλινε 

από τον μαγνητικό βορρά όταν το ηλεκτρικό 

ρεύμα από τη μπαταρία που χρησιμοποιούσε 

έρρεε ή σταματούσε.  

Αυτή η στροφή της βελόνας τον έπεισε ότι σε 

όλες τις πλευρές ενός σύρματος που μεταφέρει 

ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργούνται μαγνητικά 

πεδία.  

Αυτό το πείραμα, που έμεινε στην Ιστορία της 

Επιστήμης ως «Πείραμα του Oersted», 

επιβεβαίωσε την άμεση σχέση του ηλεκτρισμού 

με τον μαγνητισμό. 

  

 

  

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Avogadro&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Avogadro&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Avogadro&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Oersted&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Oersted&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Oersted&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Oersted&action=edit
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1820  Ο Γάλλος φυσικός Andre Ampere αποδείχνει ότι ένας σπειροειδής αγωγός 
συμπεριφέρεται σαν ραβδόμορφος μαγνήτης, όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. 
 

 Ο Ampere  είναι θεμελιωτής της άποψης ότι οι 

μαγνητικές δυνάμεις προκαλούνται από το 

κινούμενο και όχι από το ακίνητο ηλεκτρικό 

φορτίο.  

Εξήγησε το μαγνητισμό των υλικών.  

Προς τιμήν του πήρε το όνομα η μονάδα 

μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος.  

  

  

 

  

1827 Ο Γερμανός Georg Ohm διατυπώνει τον ομώνυμο νόμο.   

 

Το  ερώτημα ήταν «από τι εξαρτάται η τιμή 

του ρεύματος σε έναν αγωγό»; και όταν ο 

Georg Ohm αναζητεί την απάντηση είναι το 

έτος 1826.  

Είναι ήδη 37 ετών, καθηγητής Μαθηματικών 

και Φυσικής στο Λύκειο Ιησουιτών της 

Κολωνίας, ένα σχολείο με εξαιρετικό 

εργαστήριο το οποίο εκείνος αξιοποιεί, 

αναζητώντας πειραματικά την απάντηση στο 

ερώτημα για την τιμή του ηλεκτρικού 

ρεύματος.  

Ο Ohm πίστεψε στην ύπαρξη μιας αναλογίας 

ανάμεσα στα φαινόμενα ¨ροή θερμότητας¨ 

και ¨ροή ηλεκτρικού φορτίου¨ και 

εστιάζοντας σε ρευματοφόρα σύρματα με 

διαφορετικά μήκη και εμβαδά αλλά και από διάφορα υλικά αναζήτησε πειραματικά τη 

σχέση ανάμεσα στο «ανά μονάδα χρόνου διακινούμενο ηλεκτρικό ρευστό» και:  

α. στη διαφορά δυναμικού στα άκρα του αγωγού,  

β. στο πάχος του αγωγού, 

γ. στο μήκος του αγωγού,  

δ. στο υλικό του αγωγού. 
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1827  Κίνηση Brown. Η τελική απόδειξη της ύπαρξης των ατόμων. Διαπιστώθηκε από 
το Βρετανό βοτανολόγο Robert Brown.   
 

Τόσο  στη Φυσική όσο και περισσότερο στη Χημεία, κίνηση 

Μπράουν καλείται η τυχαία κίνηση στερεών σωματιδίων 

μέσα σε ένα υγρό ή αέριο.  

Με τη βοήθεια του μικροσκοπίου διαπιστώνεται ότι τα 

μικροσκοπικά στερεά σωματίδια (π.χ. γύρης ή καπνού) που 

περιέχονται σε ένα υγρό ή αέριο εκτελούν τυχαίες κινήσεις.  

Οι απότομες αλλαγές διεύθυνσης τους οφείλονται στις 

συγκρούσεις τους με τα μόρια του υγρού ή αερίου.  

Η τυχαία αυτή κίνηση είναι ευδιάκριτη όχι όμως και τα μόρια 

που την προκαλούν.  

Αυτό το φαινόμενο το αντιλήφθηκε πρώτος ο Βρετανός 

βοτανολόγος Robert Brown το 1827, του οποίου και έλαβε το 

όνομα, όταν μελετούσε κόκκους γύρης στο νερό. 

Αυτή η κίνηση των μορίων ερμηνεύτηκε 80 σχεδόν χρόνια αργότερα από τον  

Albert Einstein.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Είμαστε νάνοι στους ώμους γιγάντων και γι αυτό μπορούμε να βλέπουμε πιο μακρυά 
απ’ αυτούς. 

ΙΣΑΑΚ ΝΕΥΤΩΝΑΣ 
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1831  Ο Άγγλος φυσικός Michael Faraday ανακαλύπτει το φαινόμενο της 
ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.  
 

Η ημερομηνία της 29ης Αυγούστου του 1831 

είναι η πιο σημαδιακή για τις προσπάθειες του 

Άγγλου πειραματιστή, όταν αυτός στο μεταξύ 

εργαζόταν ως διευθυντής του εργαστηρίου του 

Βασιλικού Ιδρύματος.  

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποίησε ήταν 

απλή: είχε τυλίξει δύο σπείρες σύρματος 

αντιδιαμετρικά, σε έναν δακτύλιο από μαλακό 

σίδηρο. Διοχετεύοντας ηλεκτρικό ρεύμα στο ένα 

από τα δύο σύρματα, διαπίστωσε ότι στο άλλο 

σύρμα εμφανίζεται πράγματι ηλεκτρικό ρεύμα, 

αλλά μόνο όταν το ρεύμα στο πρώτο σύρμα 

ξεκινά ή διακόπτεται. Θεωρώντας ότι το 

ηλεκτρικό ρεύμα ¨επάγεται¨ στο δεύτερο 

σύρμα, η ονομασία που αποδόθηκε στο 

φαινόμενο ήταν «επαγωγή».  

Πολύ σύντομα, συνεχίζοντας τα πειράματα ο 

Faraday κατέληξε  σε δύο σημαντικά 

συμπεράσματα.  

Πρώτον, η ύπαρξη του σιδερένιου δακτυλίου 

δεν είναι απαραίτητη για να παρατηρηθεί το 

φαινόμενο.  

Δεύτερον, το ρόλο του πρώτου σύρματος 

μπορούσε να παίξει και ένας ισχυρός μαγνήτης. 

Αυτό το συμπέρασμα ήταν ιδιαίτερα 

αξιοσημείωτο, αφού σηματοδοτούσε τη 

δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος από μαγνήτη, 

με άλλα λόγια τη μετάβαση από το μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό.       

  

  

  

  

  

 

 

 

  

Ο καθένας πιστεύει εύκολα ότι φοβάται και ότι επιθυμεί.  
 ΛΑ ΦΟΝΤΑΙΝ   
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1831  Επινόηση της ηλεκτρογεννήτριας από το Michael Faraday.   

            Επινόηση του ηλεκτροκινητήρα από τον Αμερικανό φυσικό Joseph Henry.   
 

Το  φαινόμενο ανακαλύφθηκε το 1831. Πρόκειται για 

ένα «γίγνεσθαι» με αιτία και αποτέλεσμα το οποίο 

παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στο εργαστήριο, αφού 

προηγουμένως και επί αρκετά χρόνια κυοφορήθηκε ως 

έμμονη ιδέα στη σκέψη δύο ανθρώπων που δεν είχαν 

ποτέ συναντηθεί.  

Και η έμμονη ιδέα ήταν ότι «θα μπορούσαμε να 

δημιουργήσουμε ηλεκτρικό ρεύμα είτε με ένα άλλο 

ηλεκτρικό ρεύμα είτε με μαγνητισμό».  

Η πορεία προς τη μεγάλη ανακάλυψη, ήταν 

μακρόχρονη και βασανιστική. Το τέλος της, έτος 1831, 

σήμαινε ότι οι άνθρωποι βρήκαν επιτέλους τον τρόπο 

να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα άφθονο, αλλά και να 

μεταφέρουν το αγαθό με καλώδια από τον τόπο της 

παραγωγής στην περιοχή της κατανάλωσης.  

Ήταν η μεγαλύτερη ίσως ανακάλυψη του 19ου αιώνα, ένα γεγονός που έβαλε τον 

θεμέλιο λίθο της ηλεκτρικής βιομηχανίας του μέλλοντος και πέτυχε να αλλάξει τη ζωή 

των ανθρώπων και να επηρεάσει ακόμα και τη νοοτροπία τους.  

Εμείς οι Ευρωπαίοι συνήθως αποδίδουμε την πατρότητα της ανακάλυψης στον Άγγλο 

Michael Faraday, ο οποίος έφθασε στο «τέλος» ύστερα από μια τεράστια μακροχρόνια 

προσπάθεια.  

Στα ημερολόγια του - που κυκλοφόρησαν στην Αγγλία πριν από μερικά χρόνια- 

διαβάζουμε για τις επινοήσεις του, για τις περιγραφές των δικών του νέων κατασκευών 

και για τις επαναλήψεις των πειραμάτων του και μας εντυπωσιάζει η υπομονή του και η 

πίστη που τον διακρίνει μολονότι κάθε φορά καταλήγει στο μονότονο «πάλι δεν έγινε 

τίποτα». Τελικά τα κατάφερε, ύστερα από δέκα χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών.  

Για το ζήτημα της πατρότητας της ανακάλυψης οι 

Αμερικάνοι διαμαρτύρονται και έχουν δίκιο διότι την 

ίδια ακριβώς εποχή με τον Faraday, ο Joseph Ηenry,  

ο πρώτος μεγάλος φυσικός του νεαρού τότε 

αμερικανικού έθνους, είχε οδηγηθεί στην ίδια ακριβώς 

ανακάλυψη και λίγο αργότερα στην κατασκευή του 

πρώτου μετασχηματιστή. 

 

 

 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/Henry
http://www.livepedia.gr/index.php/Henry
http://www.livepedia.gr/index.php/Henry
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1838  Διατυπώνεται η κυτταρική θεωρία από τους Γερμανούς ανατόμους  
Matthias Schleiden και Theodor Schwann.  
 

Η λεγόμενη Κυτταρική θεωρία 

διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 

1838-1839 από τους Γερμανούς 

ανατόμους μελετητές Μ. Schleiden  

(Μ. Σλάιντεν) και Τh. Schwann 

(Θεόδωρο Σβαν), μετά από σειρά 

μελετών τους σε φυτικούς και 

ζωικούς οργανισμούς αντίστοιχα.  

Οι επιστήμονες αυτοί υποστήριξαν 

ότι: «Θεμελιώδης μονάδα δομική 

και λειτουργική όλων 

των έμβιων 

οργανισμών είναι το 

κύτταρο». Μερικά 

χρόνια αργότερα, 

ένας άλλος 

επιστήμονας, επίσης 

Γερμανός, ο R. 

Virshow (Ρ. Φίρσοβ) 

συμπλήρωσε την 

κυτταρική θεωρία με 

το αξίωμα: «κάθε 

κύτταρο προέρχεται 

από κύτταρο».  

 

 

Η κυτταρική θεωρία στη σύγχρονη εκδοχή της υποστηρίζει τις ακόλουθες τέσσερις 

αρχές:  

1) Κάθε κύτταρο προέρχεται από διαίρεση προϋπάρχοντος κυττάρου.  

2) Όλα τα κύτταρα δομούνται από τις ίδιες χημικές ενώσεις και εκδηλώνουν παρόμοιες 

μεταβολικές διεργασίες.  

3) Όλοι οι οργανισμοί, με εξαίρεση τους ιούς, αποτελούνται από κύτταρα και κυτταρικά 

παράγωγα.  

4) Η λειτουργία των οργανισμών είναι συνέπεια της συλλογικής δράσης και 

αλληλεπίδρασης των κυττάρων τους. 

  

 

Ότι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. 
ΝΙΤΣΕ 
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1839  Διατυπώνεται η αρχή του ομοιομορφισμού από τον Άγγλο γεωλόγο  Charles Lyell.  

 

Τα  γεωλογικά ενδιαφέροντα του Λάιελ 

εκτείνονταν από τα ηφαίστεια και τη γεωλογική 

δυναμική, ως τη στρωματογραφία, την 

παλαιοντολογία, τη μελέτη των παγετώνων και 

θέματα που τώρα θα κατηγοριοποιούνταν ως 

προϊστορική αρχαιολογία και 

παλαιοανθρωπολογία. Ωστόσο είναι περισσότερο 

γνωστός για τη συμβολή του στην εκλαΐκευση του 

δόγματος του ομοιομορφισμού.  

Υπήρξε, μαζί με τον προγενέστερο του  

Τζον Πλέυφαιρ, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της 

τότε αμφιλεγόμενης ιδέας του ομοιομορφισμού, 

της αντίληψης δηλαδή ότι η Γη σχηματίστηκε από 

δυνάμεις που επέδρασαν με βραδύ ρυθμό σε μια μακρά χρονική περίοδο.  

Η άποψη του ήταν αντίθετη προς εκείνη του καταστροφισμού, μία γεωλογική ιδέα που 

συμβάδιζε με τις απόψεις τις βιβλικής χρονολόγησης σχετικά με την ηλικία της Γης.  

Η σημαντικότερη επιστημονική προσφορά του Λάιελ ήταν στο πεδίο της 

στρωματογραφίας.  

Το 1828, ταξίδεψε στα νότια της Γαλλίας και στην Ιταλία, όπου συνειδητοποίησε ότι τα 

πρόσφατα γεωλογικά στρώματα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τον 

αριθμό και την αναλογία των οστράκων που βρίσκονταν μέσα σε κάθε στρώμα. 

Βασιζόμενος σε αυτό, πρότεινε να διαιρεθεί η Τριτογενής περίοδος (σημερινή Νεογενής) 

σε τρία μέρη, τα οποία ονόμασε Πλειόκαινο, Μειόκαινο και Ηώκαινο.  

Ο Κάρολος Δαρβίνος ήταν στενός προσωπικός του φίλος, και ο Λάιελ ήταν από τους 

πρώτους επιφανείς επιστήμονες που υποστήριξαν την 

καταγωγή των ειδών, αν και ποτέ δεν αποδέχτηκε πλήρως τη 

φυσική επιλογή ως κινητήρια δύναμη πίσω από την εξέλιξη.  

Το πρώτο βιβλίο του Λάιελ, «Αρχές της γεωλογίας», ήταν και 

το πιο γνωστό, το πιο σημαντικό και με τη μεγαλύτερη 

επιρροή. Εκδόθηκε για πρώτη φορά σε τρεις τόμους κατά το 

1830-33, και καθιέρωσε τον Λάιελ ως έναν σημαντικό 

θεωρητικό της γεωλογίας.  

Το βιβλίο αυτό αποτέλεσε μεγάλη πηγή έμπνευσης για τον 

Κάρολο Δαρβίνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του με το 

Beagle, οπότε και μπόρεσε να δει πολλά από αυτά που 

πρότεινε ο Λάιελ. 
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1842 Ο Αυστριακός Christian Doppler παρατηρεί ότι ένας ακροατής ακούει διαφορετική 
συχνότητα ήχου από αυτήν της ηχητικής πηγής, αν υπάρχει σχετική κίνηση μεταξύ πηγής 
και ακροατή.  
 

Το 1842 ο  Christian Doppler παρατήρησε ότι εφόσον 

ένας ακροατής κινείται σε σχέση με μία ηχητική πηγή 

ο ήχος τον οποίο αντιλαμβάνεται έχει διαφορετικό 

ύψος από εκείνον που θα αντιλαμβανόταν από την 

ίδια πηγή χωρίς να υπάρχει σχετική κίνηση.  

Από τη σκοπιά της ακουστικής εμπειρίας αυτό που 

μπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο αφτί είναι το 

ύψος (η οξύτητα) του ήχου και ο ακροατής να 

αποφανθεί ότι ένας ήχος είναι υψηλότερος ή 

χαμηλότερος - πιο μπάσος - από έναν άλλο.  

Υπό αυτή την έννοια είναι ένα υποκειμενικό 

χαρακτηριστικό.  

Την εποχή του Doppler ήταν γνωστό ότι η έννοια η 

οποία θα μπορούσε να ποσοτικοποιήσει 

αντικειμενικά την υποκειμενική μας αντίληψη για το ύψος είναι η συχνότητα.  

Υψηλότερος κατά την αντίληψη μας ήχος, σημαίνει ήχος μεγαλύτερης συχνότητας.  

Υπό την έννοια αυτή μπορούμε να πούμε ότι η συχνότητα είναι ένα αντικειμενικό 

χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με τον Doppler η συχνότητα που αντιλαμβάνεται ο ακροατής 

είναι μεγαλύτερη εφόσον πλησιάζει την πηγή και μικρότερη εφόσον απομακρύνεται 

από αυτή.  

Δυο χρόνια μετά τη δημοσίευση του Doppler το φαινόμενο ελέγχθηκε από έναν 

Ολλανδό ερευνητή ο οποίος προσπάθησε να αποδείξει εμπειρικά ότι «κάτι τέτοιο» ήταν 

αδύνατον να συμβαίνει. Για το σκοπό αυτό οργάνωσε στην Ολλανδία ένα από τα πιο 

«θεατρικά» πειράματα στην ιστορία της έρευνας.  

Σαλπιγκτές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και τους ζητήθηκε να παίζουν τη νότα Μι-ύφεση.  

Η μία ομάδα έπαιζε μέσα σε ανοικτό βαγόνι που το έσερνε αμαξοστοιχία σε μια 

πρόσφατα ανοιγμένη γραμμή στην περιοχή της Ουτρέχτης, ενώ η άλλη ομάδα έπαιζε 

στην αποβάθρα. Μια τρίτη ομάδα στην αποβάθρα ήταν μουσικοί με γυμνασμένο αφτί, 

οι οποίοι ήταν οι ακροατές. Όταν και οι δύο ομάδες ήταν ακίνητες οι εξασκημένοι 

ακροατές αναγνώριζαν στους δύο ήχους το ίδιο ύψος, ενώ όταν το βαγόνι πλησίαζε, οι 

ασκημένοι διαπίστωναν ότι ο Doppler είχε δίκιο. Η νότα ακουγόταν υψηλότερη και 

γινόταν όλο και πιο ψηλή καθώς η ταχύτητα του βαγονιού μεγάλωνε.  

Όταν δε το βαγόνι απομακρυνόταν η νότα γινόταν πιο χαμηλή. 

Στην ίδια αρχική δημοσίευση του 1842, αποδεχόμενος την κυρίαρχη άποψη της εποχής 

ότι και το φως διαδίδεται με κύματα, ο Doppler αναφέρθηκε και στην αλλοίωση του 

χρώματος ενός φωτεινού σώματος εφόσον υφίσταται σχετική κίνηση φωτεινού  

αντικειμένου και παρατηρητή. Και αντικειμενικό χαρακτηριστικό για το χρώμα είναι η 

συχνότητα του φωτεινού κύματος.  
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Όπως και για τον ήχο, στην περίπτωση 

του φωτός, η θεωρία του έβλεπε ότι 

εφόσον η φωτεινή πηγή 

απομακρύνεται από τον παρατηρητή η 

συχνότητα που γίνεται αντιληπτή είναι 

μικρότερη από εκείνη που θα 

διαπίστωνε ένας ακίνητος. Και 

μικρότερη συχνότητα είναι μία 

«μετατόπιση προς το ερυθρό» επειδή 

το ερυθρό έχει τη μικρότερη συχνότητα 

από όλες τις ορατές ακτινοβολίες. 

Ωστόσο ο Doppler πρόβλεψε ότι η 

οπτική αυτή μετατόπιση θα μπορούσε 

να επιβεβαιωθεί εμπειρικά μόνο 

εφόσον η φωτεινή πηγή είχε ταχύτητα συγκρίσιμη με εκείνη των «φωτεινών κυμάτων».  

Σε αντίθεση με τα ηχητικά κύματα η επαλήθευση για τα φωτεινά κύματα καθυστέρησε  

25 περίπου χρόνια, όταν ο Doppler είχε φύγει από τη ζωή και ο αρκετά νεώτερος του 

Άγγλος αστρονόμος William Huggins κατάφερε να ανιχνεύσει τη λεγόμενη «μετατόπιση 

Doppler προς το ερυθρό» στο φάσμα του φωτός του άστρου Σείριος.  

Αυτό ήταν μια σοβαρή ένδειξη ότι ο Σείριος απομακρύνεται από τη Γη.  

Τη δεκαετία του 1920 ο Αμερικανός αστρονόμος Vesto Slipher, βασιζόμενος στη θεωρία 

Doppler, κατάφερε να μετρήσει τις ταχύτητες ενός πλήθους γαλαξιών οι περισσότεροι 

από τους οποίους έδειχναν «μετατόπιση στο ερυθρό» και άρχισε να εδραιώνεται η 

πεποίθηση ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται.  

Το φαινόμενο Doppler εκδηλώνεται και σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως είναι λόγου 

χάρη τα ραδιοκύματα. Η σχέση που το περιγράφει είναι ίδια με εκείνη για το φως.  

Ένα ραντάρ ακίνητο ως προς το έδαφος εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικό κύμα το οποίο 

ανακλάται σε κινούμενο αυτοκίνητο και επιστρέφει στο ραντάρ με ελαφρώς 

διαφορετική συχνότητα. Με βάση τη μικρή αυτή διαφορά της συχνότητας η διάταξη 

μπορεί να υπολογίσει την ταχύτητα του αυτοκινήτου.  

Οι υπέρηχοι είναι κύματα με συχνότητες μεγαλύτερες από 20.000 Ηz και δεν γίνονται 

αντιληπτοί από το ανθρώπινο αυτί. Παράγονται τόσο στα «εργαστήρια» της φύσης όσο 

και στα εργαστήρια που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι κυρίως με τεχνολογία του 

20ου αιώνα. Τα 2 ΜΗz - 2.000.000 Ηz είναι συνήθης τιμή συχνότητας υπερήχων, ενώ 

είναι δυνατόν σήμερα να παράγονται υπέρηχοι και πάνω από 200 MHz.  

Οι υπέρηχοι εκδηλώνουν όλα τα κυματικού χαρακτήρα φαινόμενα.  

Ανακλώνται, διαθλώνται, περιθλώνται, συμβάλλουν, εκδηλώνουν και φαινόμενο 

Doppler για το οποίο ισχύουν οι ίδιες εξισώσεις που ισχύουν και για τους ήχους.  

Με βάση το φαινόμενο Doppler μπορούμε να μετρήσουμε την ταχύτητα των 

ανθρώπινων ερυθρών αιμοσφαιρίων άρα και την ταχύτητα ροής του αίματος στα 

αιμοφόρα αγγεία. 
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1843 Η θερμότητα αναγνωρίζεται ως μορφή ενέργειας. Υπολογίζεται από τον 
Βρετανό φυσικό James Joule το μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας.   
 

Τον 19ο αιώνα η έννοια ενέργεια αρχικά ως κινητική 

ενέργεια - που περιγράφει την κίνηση - και δυναμική 

ενέργεια -που περιγράφει την αλληλεπίδραση -κατάφερε 

να ενοποιήσει κάτω από το σκήπτρο της, εκδηλώσεις της 

ύλης όπως ο ηλεκτρισμός, το φως, ο ήχος, η «δύναμη» 

που κρύβεται σε ένα ζεστό σώμα, η «δύναμη» που 

κρύβεται μέσα στις τροφές και στα καύσιμα και - κατά τον 

20ο αιώνα - η «δύναμη» που απελευθερώνεται στις 

πυρηνικές αντιδράσεις, με συνέπεια να οικοδομηθούν και 

οι αντίστοιχες έννοιες. Η ενοποίηση εκφράστηκε με τον 

Νόμο διατήρηση της ενέργειας.  

Ο James Prescott Joule γιος πλούσιου βιομήχανου μπύρας 

αλλά και χαρισματικός ερευνητής προσέγγισε το ζήτημα με ένα τρόπο καθαρά 

πειραματικό. Αφέθηκε στις συσκευές και στις μετρήσεις να τον οδηγήσουν στο 

ζητούμενο. Ήταν κι αυτός πεπεισμένος ότι η ενέργεια εμφανίζεται με διάφορα πρόσωπα 

χωρίς να μπορεί να καταστραφεί και αγνοώντας τη φιλοσοφική προσέγγιση 

αφοσιώθηκε στο να «ανακρίνει» τη φύση στην οικεία σε αυτό γλώσσα των μετρήσεων 

και των αριθμών. Σκέφτηκε ότι αυτό που θα μπορούσε να μετρήσει ήταν ποσότητες 

μεταβιβαζόμενης ενέργειας και πίστεψε στην ιδέα ότι μια ποσότητα ενέργειας 

μεταβιβαζόμενης με μηχανισμό έργου θα μπορούσε να είναι ισοδύναμη με ποσότητα 

θερμότητας.  

Από το 1842 έως το 1847 επινόησε και πραγματοποίησε 

πειραματικές διεργασίες με διαφορετικές κάθε φορά 

συσκευές και διαφορετικά φαινόμενα.  

Με το κρίσιμο πείραμα του 1845 κατάφερε να δείξει 

πειστικά ότι κάθε φορά που «πεθαίνει» μια μονάδα 

μεταβιβαζόμενης ενέργειας - έργου «γεννιέται» η ίδια 

πάντα ποσότητα θερμότητας. Το κρίσιμο αυτό πείραμα 

έγινε με την περίφημη συσκευή στην οποία δύο 

βαρίδια πέφτοντας έθεταν σε στροφική κίνηση πτερύγια βυθισμένα σε νερό και το 

στρεφόμενο στέλεχος προκαλούσε αύξηση της θερμοκρασίας του νερού. Η ενέργεια 

που μεταβιβαζόταν με μηχανισμό έργου από το βαρίδι στα πτερύγια μπορούσε να 

μετρηθεί ως ελάττωση της δυναμικής ενέργειας του συστήματος. Η ποσότητα της 

θερμότητας που μεταβιβαζόταν στο νερό και στο δοχείο μπορούσε να μετρηθεί από την 

αύξηση της θερμοκρασίας του συστήματος και από τη θερμοχωρητικότητα του.  

Οι μετροταινίες, τα θερμόμετρα και οι ζυγαριές έδειχναν ότι, με οποιονδήποτε τρόπο 

και να γινόταν το πείραμα, για να κάνει την εμφάνιση της μια μονάδα θερμότητας 

χρειαζόταν η ίδια πάντα ποσότητα έργου.  

Το έργο φαινόταν να είναι ποσοτικά ισοδύναμο με τη θερμότητα. 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/Joule
http://www.livepedia.gr/index.php/Joule
http://www.livepedia.gr/index.php/Joule
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1844 Κατασκευάζεται ο τηλέγραφος από τον Αμερικανό ζωγράφο Samuel Morse.   
Για πρώτη φορά η αποστολή και η λήψη ενός μηνύματος γίνονται σχεδόν ταυτόχρονα.  
 

 Η πρώτη τηλεγραφική μηχανή εφευρέθηκε 

από τον Σάμιουελ Μορς το 1838.  

Ο Μορς σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να 

διαβιβάσει με δύο σύρματα ηλεκτρικό 

ρεύμα με διακοπές. Οι διακοπές θα 

αντιπροσώπευαν τα γράμματα του 

αλφαβήτου.  

Έτσι επινόησε ένα αλφάβητο, που 

αποτελείται από ρεύμα μικρής και μεγάλης 

διάρκειας (τελείες και γραμμές ή παύλες).  

Ο συνδυασμός στιγμών και γραμμών δίνει 

όλο το αλφάβητο και τους αριθμούς 0 ως 9.  

Το σύστημα Μορς τέθηκε σε εφαρμογή.  

Η πρώτη σπουδαία τηλεγραφική 

επικοινωνία έγινε μεταξύ Ουάσιγκτον και 

Βαλτιμόρης στις Η.Π.Α.  

Αργότερα η ενσύρματη τηλεπικοινωνία 

τελειοποιήθηκε.  

Στην αρχή τα σήματα Μορς τα κατέγραφε η συσκευή λήψης πάνω σε ταινία.  

Κατόπιν χρησιμοποιήθηκαν ηχεία και η λήψη γινόταν κύρια με το αφτί.  

Σήμερα σχεδόν παντού χρησιμοποιούνται συσκευές που μετατρέπουν αυτόματα τα 

σήματα Μορς σε αλφάβητο. Με την εφεύρεση του ασύρματου, το αλφάβητο Μορς 

χρησιμοποιήθηκε και στην ασύρματη τηλεπικοινωνία.  

Έτσι, όλα τα πλοία και όλα τα απομονωμένα από τον κόσμο εργοστάσια ή ακόμη και 

αεροπλάνα ή αυτοκίνητα μπορούν να επικοινωνούν και να συνεννοούνται με όλο τον 

κόσμο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Όποιος ξεκινάει με αμφιβολίες καταλήγει σε βεβαιότητες. 

FRANCIS BACON 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Morse&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Morse&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Morse&action=edit
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1847 Διατύπωση της αρχής διατήρησης της ενέργειας από το Γερμανό φυσικό   
Herman Helmholtz. Η αρχή αυτή θα είναι από τότε και στο εξής η βάση πάνω στην 
οποία θα στηριχτεί η ανάπτυξη της Φυσικής.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι αυτό που κάνουμε, αλλά και γι αυτό που δεν 
κάνουμε. 

ΜΟΛΙΕΡΟΣ 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Helmholtz&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Helmholtz&action=edit
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1849  Μέτρηση της ταχύτητας του φωτός, με πείραμα, που οργανώθηκε και 
εκτελέστηκε από το Γάλλο φυσικό Hippolyte Fizeau εξ ολοκλήρου στην επιφάνεια της 
Γης.   
Τον επόμενο χρόνο ο Leon Foucault, βελτιώνοντας τη μέθοδο, υπολόγισε την 
ταχύτητα του φωτός σε άλλα διαφανή μέσα.   
 

Ο Hippolyte  Fizeau το 1849 ήταν 30 ετών όταν 

επινόησε μία από τις καλύτερες μεθόδους 

μέτρησης της ταχύτητας του φωτός, την 

περίφημη μέθοδο με τον οδοντωτό τροχό.  

Η ταχύτητα του φωτός στο κενό είναι περίπου 

300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.  

Η ταχύτητα με την οποία το φως ταξιδεύει στο 

κενό είναι η μεγαλύτερη ταχύτητα που 

εμφανίζεται στο Σύμπαν.  

Σήμερα οι φυσικοί πιστεύουν ότι καμία φυσική 

οντότητα δεν μπορεί να ταξιδέψει πιο γρήγορα 

από το φως.  

Σε ένα οποιοδήποτε διαφανές μέσο η ταχύτητα 

του φωτός είναι μικρότερη. Στο γυαλί το φως 

ταξιδεύει με 210.000 km/s περίπου, στο νερό με 

225.000 km/s ενώ η ταχύτητα του στον αέρα είναι ελάχιστα πιο μικρή από την 

ταχύτητα στο κενό. 

 

 

 

 

 

 



 

 
68 

 

Ο Leon Foucault ενεργοποιήθηκε στην οπτική 

και το 1850 κατάφερε να μετρήσει 

πειραματικά - σε συνεργασία με τον Fizeau - 

την ταχύτητα του φωτός στον αέρα για να 

φθάσει σε ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα της τιμής της.  

Μέτρησε επίσης την ταχύτητα του φωτός στο 

νερό για να διαπιστωθεί ότι η τιμή της είναι 

μικρότερη από την αντίστοιχη στον αέρα.  

Η δραστηριότητα όμως που τον έκανε διάσημο σε 

όλη την Ευρώπη ήταν το εκκρεμές που 

εγκατέστησε ο ίδιος στο Πάνθεον, στο Παρίσι, με 

το οποίο η ανθρώπινη επινοητικότητα σε συνεργασία με τις θεωρίες της Φυσικής έδωσε 

για πρώτη φορά μια πειστική απάντηση στο  πανάρχαιο ερώτημα « η Γη είναι ακίνητη 

όπως υποστήριζε η Καθολική εκκλησία ή κινείται, όπως ισχυριζόταν ο Γαλιλαίος»; 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα όσα μας ενοχλούν στους άλλους μπορούν να μας οδηγήσουν στην κατανόηση του 
εαυτού μας. 

ΚΑΡΛ ΓΙΟΥΝΓΚ   
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1859  Ο Γερμανός φυσικός Gustav Kirchhoff ανακοινώνει ότι το γραμμικό φάσμα 
ενός στοιχείου είναι η ταυτότητα του. Το δεδομένο αυτό συνέβαλλε στην 
ανακάλυψη νέων στοιχείων αλλά και στη μελέτη σωμάτων, στα οποία είναι 
αδύνατη η προσπέλαση, όπως τα μακρινά άστρα.   
 

Τι θα κάνουμε  προκειμένου ένα αόρατο αέριο να 

γίνει αυτόφωτο;  

Πώς Θα «πείσουμε» ένα αέριο - όπως το 

υδρογόνο, το οξυγόνο ή το άζωτο - να «βγάλει» το 

δικό του φως; Το ερώτημα ήταν ένα από τα 

κυρίαρχα ερωτήματα των Ευρωπαίων φυσικών του 

19ου αιώνα μέχρι που - αρχικά οι Γερμανοί και 

αργότερα οι Άγγλοι- κατά τη δεκαετία του 1850,  

τα «κατάφεραν».  

Ένας γυάλινος σωλήνας με το αέριο, αραίωση του 

αερίου ώστε να προκύψει χαμηλή πίεση και, στα 

άκρα του σωλήνα, υψηλή τάση. Τα αόρατα αέρια 

άρχισαν, το ένα μετά το άλλο, να «πείθονται» και, 

διεγειρόμενα, να εκπέμπουν το δικό τους φως.  
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Δεκαετία του 1850 και οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν όλοι Γερμανοί.  

Ανάμεσα τους και ο άνθρωπος  που έδωσε στο φασματοσκόπιο την σημερινή περίπου 

μορφή, αυτός που πρώτος υλοποίησε την ιδέα να αξιοποιηθούν τα φάσματα,  

ο «πατέρας» της φασματοσκοπίας, Gustav Kirchhoff.  

 

Και ήταν αυτός που διέκρινε ότι, μέσα από τα φάσματα των αερίων, το φως των 

διαφόρων ουσιών άφηνε τα «δακτυλικά αποτυπώματα» των χημικών στοιχείων που το 

εξέπεμπαν. Τα φάσματα των αερίων, ήταν γραμμικά, δεν ήταν δηλαδή μια συνεχής 

έγχρωμη ταινία, αλλά γραμμές διάφορων χρωμάτων καθεμιά σε ορισμένη θέση έτσι 

ώστε κοιτάζοντας το μπορούσε κανείς να αναγνωρίζει το στοιχείο το οποίο είχε 

εκπέμψει το φως.  

Το φάσμα κάθε αερίου ήταν χαρακτηριστικό του αερίου, δηλαδή κανένα άλλο αέριο δεν 

μπορούσε να δώσει φάσμα ίδιο, λόγου χάρη, με εκείνο του υδρογόνου.  

Κι όχι μόνο αυτό. Νέα άγνωστα χημικά στοιχεία άρχισαν να στέλνουν το μήνυμα ότι 

«πάντοτε υπήρχαν».  

Το 1860, αυτό που ο «πατέρας» Gustαv θα το βάφτιζε καίσιο ήρθε στο φως του 

ανθρώπινου «γνωρίζω» ως ένα άγνωστο μέχρι τότε μέλος της γνωστής οικογένειας των 

αλκαλίων για να ακολουθήσει ένα ακόμα, το ρουβίδιο.  

Εξυπακούεται ότι οι χημικοί όλου του κόσμου ήταν ξετρελαμένοι με την ανακάλυψη.  

Αλλά και οι αστρονόμοι είχαν ενθουσιαστεί.  

Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ηλιακό φως για να πάρουν απάντηση στο 

θρασύτατο ερώτημα «από τι είναι φτιαγμένος ο Ήλιος»;  

Αλλά και μια ακόμα πιο φιλόδοξη επιχείρηση με σχέδιο την «ανάκριση» του φωτός των 

άστρων. Η βασική ιδέα ήταν ότι το φως που ερχόταν από τα άστρα θα μπορούσε να 

«ομολογήσει» και να μας αποκαλύψει «από τι είναι φτιαγμένος ο ουρανός». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ευφυείς άνθρωποι λύνουν τα προβλήματα. Οι μεγαλοφυείς τα προβλέπουν. 
ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΙΝ 
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1860  Ο  Άγγλος Charles Darwin (Κάρολος Δαρβίνος) διατυπώνει τη θεωρία της 
εξέλιξης των ειδών.  
 

Σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, το 

«είδος» δεν είναι σταθερό κι 

αναλλοίωτο. Όλα τα είδη των φυτών και 

των ζώων, που έζησαν πάνω στη Γη ή που 

εξακολουθούν να ζουν, είναι το 

αποτέλεσμα της ασταμάτητης 

μεταβολής, της εξέλιξης από μία ή 

ελάχιστες υποτυπώδεις αρχικές μορφές.  

Αιτία της εξέλιξης είναι η φυσική 

επιλογή, που οφείλεται στον αγώνα για 

τη «διαιώνιση του είδους».  

Είναι ένας αγώνας, που τον διεξάγουν 

όλα τα ζωντανά πλάσματα της φύσης και 

κατά είδη και κατά άτομα του ίδιου 

είδους.  

Έτσι, κάθε άτομο και κάθε είδος 

αναπτύσσει εκείνες τις ιδιότητες που το 

βοηθούν να επιβιώσει ή δημιουργεί νέες, ανάλογα με το τι απαιτεί η προσαρμογή του 

στο περιβάλλον, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια, η «διαιώνιση».  

Με την κληρονομικότητα, οι αναπτυγμένες ή νέες ιδιότητες μεταβιβάζονται στους 

απογόνους, ενώ οι άχρηστες ατροφούν και, συχνά, χάνονται.  

Μια τέτοια φυσική επιλογή επικράτησε 600.000.000 χρόνια πριν, όταν η ζωή βγήκε στη 

στεριά. 
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1865  Ο Σκοτσέζος James Maxwell διατυπώνει τις τέσσερις εξισώσεις, που φέρουν 
το όνομα του, με τις οποίες κατόρθωσε να εκφράσει όλα τα φαινόμενα του 
ηλεκτρισμού και του μαγνητισμού.  
 

Οι εξισώσεις του Maxwell αποτελούν για τον 

Ηλεκτρομαγνητισμό ότι οι νόμοι του Νεύτωνα για 

τη Δυναμική. Και το σοβαρότερο ήταν οι 

συνέπειες.  

Αν ο Michael Faraday πρέπει να θεωρείται ο 

ιδρυτής της ηλεκτρικής βιομηχανίας, ο Maxwell 

είναι ο άνθρωπος που θεμελίωσε τη σύγχρονη 

επιστήμη των τηλεπικοινωνιών. 

Η θεωρία του ονομάστηκε «ηλεκτρομαγνητική 

θεωρία» και σύμφωνα μ’ αυτήν ο ηλεκτρισμός 

και ο μαγνητισμός αποτελούν μία και μόνο 

φυσική οντότητα.   

 

 

 

 

 

 

 

Όλοι είμαστε στο έργο της ζωής. Αν μείνουμε θεατές θα πληρώσουμε.  
Αν πάρουμε μέρος στο θίασο θα πληρωθούμε. 

ΑΙΣΧΥΛΟΣ  

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Maxwell&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Maxwell&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Maxwell&action=edit


 

 
73 

 

1865  Ο Αυστριακός μοναχός Gregor Mendel ανακοινώνει τα αποτελέσματα των 
ερευνών του για την κληρονομικότητα.  
 

Ο  Μέντελ  συχνά αναρωτιόταν για τον τρόπο που τα 

φυτά αποκτούσαν μη τυπικά χαρακτηριστικά. Κατά τη 

διάρκεια μιας βόλτας του στον κήπο του μοναστηριού, 

εντόπισε μια μη τυπική ποικιλία του μοσχομπίζελου.  

Το μεταφύτευσε δίπλα σε μια τυπική ποικιλία του 

φυτού και επιδίωξε να παρατηρήσει αν στην επόμενη 

γενιά θα υπήρχε κάποια αλλαγή των χαρακτηριστικών 

της.  

Διαπίστωσε ότι τα φυτά-απόγονοι διατηρούσαν τα 

βασικά χαρακτηριστικά των προγόνων τους, με άλλα 

λόγια δεν επηρεάζονταν από το περιβάλλον.  

Αυτό το απλό πείραμα αποτέλεσε γενεσιουργό αιτία για 

την ιδέα της κληρονομικότητας.  

Το 1865 ο Μέντελ έστειλε τα 

αποτελέσματα του στον Ελβετό  

Καρλ Βίλχελμ φον Νέγκελι, σημαντικό 

βοτανολόγο της εποχής, ο οποίος όμως 

δεν τα θεώρησε σημαντικά.  

Το 1869 ακολούθησε δεύτερη 

δημοσίευση των αποτελεσμάτων του, 

όμως παρά τις προσπάθειες του, η 

σημασία της έρευνας του Μέντελ 

αγνοήθηκε (προσωρινά) από την 

επιστημονική κοινότητα.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε το επιστημονικό του έργο και θεωρήθηκε ο 

«πατέρας» της γενετικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε κάθε επιθυμία, πρέπει να τίθεται το ερώτημα: τι θα μου συμβεί   
  αν πραγματοποιηθεί αυτό που θέλω και τι αν δεν πραγματοποιηθεί;    

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
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1869  Δημοσιοποίηση του περιοδικού πίνακα των στοιχείων από το Ρώσο χημικό   
Dmitri Mendeleev. Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη ταξινόμηση των στοιχείων,   
η οποία στην ολοκληρωμένη της μορφή χρησιμοποιείται και σήμερα.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχω παρατηρήσει ότι, ακόμα και οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι τα πάντα 
είναι προκαθορισμένα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να τα αλλάξουμε,  

κοιτάζουν αριστερά-δεξιά πριν περάσουν τον δρόμο. 
STEVEN HAWKING 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Mendeleyev&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Mendeleyev&action=edit
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1876 Κατασκευή του τετράχρονου κινητήρα από το Γερμανό μηχανικό Nicolaus Otto. 

 

Ξεκινώντας από τους νόμους των αερίων ο Γερμανός 

μηχανικός Nicolaus Otto κατασκεύασε τον τετράχρονο 

κινητήρα εσωτερικής καύσης.  

Αρχή της εποχής του αυτοκινήτου.  

(Το πρώτο αυτοκίνητο κατασκευάστηκε από το 

Γερμανό μηχανικό C. F. Benz στα 1885).  

Τα αυτοκίνητα μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν τον 

κινητήρα αυτό, ο οποίος βέβαια έχει υποστεί 

σημαντικές δευτερεύουσες τροποποιήσεις, ώστε να 

βελτιωθεί η απόδοση του και να γίνει φιλικότερος 

προς το περιβάλλον.   

Ο Νικολάους Όττο ήταν Γερμανός εφευρέτης της 

μηχανής εσωτερικής καύσης, της πρώτης μηχανής στην 

οποία η καύση των καυσίμων γινόταν στο θάλαμο των 

εμβόλων.  

Μέχρι την εφεύρεση αυτή, όλες οι μηχανές ήταν 

μηχανές εξωτερικής καύσης, δηλαδή η καύση γινόταν 

σε ξεχωριστό θάλαμο.  

Θεωρείται ο εφευρέτης τον σημερινού 

τετρακύλινδρου βενζινοκινητήρα. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Κανείς δεν μπορεί να είναι ελεύθερος αν δεν είναι κύριος του εαυτού του. 
ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Otto&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Otto&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Otto&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Otto&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Otto&action=edit
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1879  Ανακαλύπτεται από τον Αμερικανό Thomas Edison ο ηλεκτρικός λαμπτήρας 
πυρακτώσεως, που στηρίζεται στη θερμότητα που αναπτύσσεται σε έναν αγωγό 
όταν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. 
 

Ο Τόμας Έντισον  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 του 

Έντισον ήταν, βέβαια, είτε βελτιώσεις άλλων υπαρχουσών με κακή απόδοση είτε 

πρότυπα, τα οποία τελειοποιήθηκαν στη συνέχεια από άλλους τεχνικούς.  

  

1880  Ο Άγγλος William Crookes εξήγησε ότι οι καθοδικές ακτίνες που είχαν παραχθεί 
μέσα σε σωλήνες κενού τέσσερα χρόνια νωρίτερα από τον E. Goldstein, είναι δέσμη 
σωματιδίων. Αρκετά χρόνια αργότερα θα ανακαλυφθεί η τηλεόραση, βάση λειτουργίας 
της οποίας θα αποτελέσουν οι ακτίνες αυτές.  
 

Το 1880,  ο Λονδρέζος φυσικός William Crookes, ένας από 

τους διασημότερους της γενιάς του, στα πλαίσια της 

παράδοσης που έχουν δημιουργήσει οι Άγγλοι της 

εποχής στην έρευνα της αγωγιμότητας των αερίων, 

μελετά την ηλεκτρική αγωγιμότητα μέσα σε κλειστό 

σωλήνα με αραιωμένο αέρα σε πολύ χαμηλή πίεση, στα 

όρια δηλαδή του κενού.  

Κατά την εξέλιξη του πειράματος ένα παράξενο φθορίζον 

φως στο απέναντι από την κάθοδο τοίχωμα πρόδιδε την 

παρουσία, μέσα στον σωλήνα, μιας αόρατης δέσμης.  

Η δέσμη έδειχνε να κατευθύνεται από το αρνητικό 

ηλεκτρόδιο - κάθοδος προς το απέναντι τοίχωμα και 

φαινόταν να διαδίδεται ευθύγραμμα όπως το φως, σε 

σημείο που με την παρεμβολή αδιαφανούς γι αυτήν 

αντικειμένου να δημιουργείται στο απέναντι τοίχωμα 

σκιά. Το όνομα που δόθηκε στη δέσμη ήταν καθοδικές 

ακτίνες και η φύση της παρέμενε ένα αίνιγμα. Οι έρευνες που ακολούθησαν οδήγησαν 

σε μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις σωματιδίου στην ιστορία της επιστήμης, 

οδήγησαν δηλαδή τους φυσικούς στην ανακάλυψη του ηλεκτρονίου.  

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Edison&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Edison&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Edison&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
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1882 Ο Γερμανός Robert Koch ανακαλύπτει το βάκιλο της φυματίωσης.  

 

Ήταν  ο άνθρωπος που ανακάλυψε το 1882 το 

βάκιλο της φυματίωσης του ανθρώπου, τον 

γνωστό από τότε «Βάκιλο του Κοχ», καθώς 

επίσης και το μικρόβιο της χολέρας.  

Ασχολήθηκε ακόμα συστηματικά με τις 

λοιμώδεις ασθένειες και συστηματοποίησε την 

έρευνα μέσω του μικροσκοπίου.  

Ολες οι μελέτες του άνοιξαν το δρόμο για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιδημιών. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όποιος δεν έκανε ποτέ λάθος, δεν έχει δοκιμάσει κάτι καινούργιο. 
ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΙΝ  
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1883  Κατασκευάζεται ηλεκτροκινητήρας εναλλασσόμενου ρεύματος από τον Κροάτη  
ηλεκτρολόγο Nikola Tesla. Έναρξη της κυριαρχίας του εναλλασσόμενου ρεύματος.   
Το εναλλασσόμενο ρεύμα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι του συνεχούς, στον 
τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Χάρη στο εναλλασσόμενο ρεύμα 
εξηλεκτρίστηκε το μεγαλύτερο κατοικημένο μέρος της Γης.   
 

Ο νεαρός  Τέσλα είναι κιόλας 27 ετών και τα όνειρα 

είναι για κείνον δύο. Το ένα το βλέπει άμεσα 

πραγματοποιήσιμο και το λέει εναλλασσόμενο 

ρεύμα. Με αυτό, η νέα τεχνολογία που θα 

αξιοποιήσει τη μεγάλη ανακάλυψη του Michael 

Faraday, την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος που θα 

μοιράζεται στους ανθρώπους, πενήντα χρόνια μετά 

την ανακάλυψη κανείς δεν έχει καταφέρει να την 

πιστέψει και να την εκμεταλλευτεί. Κι εκείνος είναι 

σίγουρος ότι το εναλλασσόμενο ρεύμα και όχι το 

συνεχές θα δώσει τη λύση κι ας επιμένει ο Έντισον 

για το αντίθετο.  

Μόνο με το εναλλασσόμενο θα μπορέσουν οι 

άνθρωποι να μεταφέρουν με καλώδια σε μεγάλες 

αποστάσεις το «αγαθό».  

Το δεύτερο όνειρο είναι ακόμα πιο τολμηρό για τα χρόνια που έρχονται και το λέει 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα.  

Οι άνθρωποι θα μπορούν να επικοινωνούν χωρίς καλώδια από τη μια άκρη του πλανήτη 

στην άλλη. 

Το 1891 ο Τέσλα εφηύρε το πηνίο 

που φέρει το όνομα του.  

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 

1940, ενώ αναγνωρίστηκε ως ο 

εφευρέτης του ραδιοφώνου το 

1955.  

Παράλληλα τη νύχτα της 1ης Μαίου του έτους 1893 στη διεθνή έκθεση του Σικάγο, ο 

Γκρόβερ Κλήβελαντ, ο 24ος πρόεδρος των Η.Π.Α., φωταγώγησε την πόλη του Σικάγου με 

λάμπες που λειτουργούσαν με εναλλασσόμενο ρεύμα.  

Στο περίπτερο του Τέσλα και του Γουέστινχαουζ στην έκθεση επικρατούσε πανηγυρικό 

κλίμα.  



 

 
79 

 

Το 1895 ο Ρέντγκεν με τη βοήθεια του Τέσλα μπορούσε να παινευτεί ότι εφεύρε τις 

ακτίνες Χ κι έτσι η φήμη του Τέσλα εκτοξεύτηκε. Κατόπιν δήλωσε ότι είχε καταγωγή από 

εξωγήινους πολιτισμούς, πράγμα που συνάδει με τη σημερινή θεωρία της πανσπερμίας 

του σύμπαντος.  

Το 1898 ισχυρίστηκε, δημιουργώντας και χρησιμοποιώντας μια συσκευή 

τηλεγεωδυναμικής, ότι ήταν υπεύθυνος για μικρό σεισμό που συνέβη στη Νέα Υόρκη.  

Σήμερα γνωρίζουμε πως η πρόκληση σεισμών με ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς είναι 

όντως εφικτή. Εκείνη την περίοδο, η φήμη του Τέσλα στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 

μεγαλύτερη από κάθε άλλου εφευρέτη ή επιστήμονα στη λαϊκή συνείδηση, αλλά λόγω 

της εκκεντρικότητας του και των περίεργων και θεωρούμενων ως εξωφρενικών 

ισχυρισμών του για τις δυνατότητες της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης να 

βοηθήσουν την εκτόξευση του ανθρώπινου πολιτισμού σε άλλη κλίμακα, τελικά 

εξοστρακίστηκε σαν τρελός επιστήμονας.  

Από το 1898 έως το 1903 ο Τέσλα άλλαξε αρκετούς χρηματοδότες ενώ είχε 

αποτραβηχτεί σε πειράματα για τη λεγόμενη «ελεύθερη ενέργεια» στο Κολοράντο 

Σπρίνγκς και στο Λονγκ Άιλαντ, για τα οποία δεν γνωρίζουμε πολλά και τα οποία 

διακόπηκαν εντελώς ξαφνικά λόγω παύσης χρηματοδότησης όταν αποκάλυψε στο 

χρηματοδότη του J. Ρ. Morgan ότι η ελεύθερη ενέργεια θα μοιραζόταν δωρεάν.  

Έως το 1910 ο Τέσλα είχε ξεχαστεί ή παραγκωνιστεί λόγω των νέων εφευρέσεων και 

θεωριών των αδερφών Ράιτ, των Μαρί και Πιέρ Κιουρί και του Αϊνστάιν και της εμμονής 

του Νικολά να θεωρεί τον εαυτό του και τις εφευρέσεις του υπαίτιους για την έκρηξη 

στην Τουγκούσκα.  

Από το 1915 έως το 1917 κέρδισε πολλές 

διακρίσεις από διάφορες ακαδημίες αλλά 

έχασε την ευκαιρία να προταθεί για Νόμπελ 

φυσικής από τον Έντισον.  

Το 1916 νέα κόντρα ξεκίνησε στους κόλπους 

των φυσικών από τους οπαδούς της θεωρίας 

του Τέσλα - «κυματική θεωρία» - εναντίον 

των οπαδών της θεωρίας του Αϊνστάιν - 

«ατομική θεωρία».  

Από το 1918 έως το 1922 κατοχύρωσε 

διάφορες πατέντες κι ευρεσιτεχνίες για τη 

μηχανική των υγρών οι οποίες αγοράστηκαν 

από διάφορες εταιρίες για να τις 

εμπορευματοποιήσουν.  

Το 1924 ο Τέσλα ισχυρίστηκε ότι είχε εφεύρει την περιβόητη «ακτίνα θανάτου», ένα 

υπερόπλο ικανό να καταστρέψει μεγάλες εκτάσεις δηλαδή έως και 10.000 αεροπλάνα 

σε απόσταση 200 μιλίων, ενώ επίσης ισχυρίστηκε ότι αυτό ήταν υπεύθυνο για την 

έκρηξη στην Τουγκούσκα.  
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Φυσικά οι δημοσιογράφοι και ο 

επιστημονικός κόσμος τον 

περιγέλασαν ενώ μέχρι σήμερα οι 

μελετητές εντάσσουν αυτή την 

εφεύρεση στον τομέα των 

ανεξήγητων φαινομένων και 

γεγονότων. 

Ο Τέσλα είναι κυρίως γνωστός για τις 

επαναστατικές του συνεισφορές 

στους κλάδους του ηλεκτρισμού και 

του μαγνητισμού στα τέλη του 19ου 

και τις αρχές τον 20ου αιώνα.  

Οι ανακαλύψεις και η θεωρητική 

εργασία του αποτέλεσαν τη βάση για την εφαρμογή του σημερινού συστήματος 

εναλλασσόμενου ρεύματος.  

Εφευρέσεις όπως τα 

πολυφασικά συστήματα 

διανομής ισχύος και ο κινητήρας 

εναλλασσόμενου ρεύματος 

συντέλεσαν στην εκδήλωση της 

δεύτερης βιομηχανικής 

επανάστασης.  

Η μονάδα της έντασης του 

μαγνητικού πεδίου στο S.Ι.- το 

Τέσλα- ονομάστηκε προς τιμήν 

του στο γενικό συνέδριο μέτρων 

και σταθμών του Παρισιού το 

1960.  

Εκτός από τη δουλειά του στον 

ηλεκτρομαγνητισμό και τα 

συστήματα ισχύος, ο Τέσλα 

λέγεται ότι έχει συνεισφορές και 

στη θεμελίωση της ρομποτικής, 

του τηλεχειρισμού, στην ανάπτυξη του ραντάρ και της επιστήμης υπολογιστών, όπως 

και στην επέκταση της βαλλιστικής, της πυρηνικής και θεωρητικής φυσικής.  

Το 1943 το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών τον αναγνώρισε σαν τον 

εφευρέτη της ασύρματης επικοινωνίας.  

Ο Τέσλα ισχυριζόταν, μέσα σε όλες τις άλλες θεωρίες του, ότι το 2035 η μόλυνση του 

νερού θα είναι πολύ χαμηλή, τα ποσοστά παραγωγής δημητριακών πολύ υψηλά, 

αναδάσωση όλων των καμένων και άνυδρων περιοχών και εκμετάλλευση των πηγών 

ενέργειας με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον.  

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

τον 20ο αιώνα» και «προστάτη άγιο του σύγχρονου ηλεκτρισμού». 
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1885 Ο Γάλλος Louis Pasteur κάνει το πρώτο εμβόλιο σε άνθρωπο.  

 

Ο Lουis  Jean Pasteur (Λουί Ζαν Παστέρ), 

ήταν Γάλλος χημικός που έγινε διάσημος για 

τις ανακαλύψεις του στη μικροβιολογία, 

τόσο ώστε να αποκληθεί «πατέρας» της 

μικροβιολογίας και της ανοσολογίας.  

Τα πειράματα του επιβεβαίωσαν τη θεωρία 

ότι πολλές ασθένειες προκαλούνται από 

μικρόβια, ενώ ο ίδιος δημιούργησε το πρώτο 

εμβόλιο για τη λύσσα (αντιλυσσικός ορός).  

Είναι επίσης γνωστός από τον τρόπο που 

εφεύρε για να αποτρέπεται το ξίνισμα του 

γάλακτος και του κρασιού, καθώς αυτή η 

διαδικασία πήρε το όνομα του και 

ονομάζεται παστερίωση.  

Ο Παστέρ δημιούργησε το πρώτο εμβόλιο 

για τη λύσσα μολύνοντας με τον ιό της 

κουνέλια.  

Αρχικά είχε δημιουργηθεί από τον Εμίλ Ρου, Γάλλο γιατρό και συνεργάτη του Παστέρ, 

που εργαζόταν με νεκρούς ιούς από τις σπονδυλικές στήλες προσβεβλημένων 

κουνελιών.  

Το εμβόλιο είχε δοκιμασθεί μόνο σε 11 σκύλους πριν την πρώτη δοκιμή του σε 

άνθρωπο. Αυτή η δοκιμή έγινε πρόωρα από τον Παστέρ για να σώσει τη ζωή ενός 

εννιάχρονου αγοριού που είχε δαγκωθεί από λυσσασμένο σκύλο, του Joseph Meister, 

στις 6 Ιουλίου 1885.  

Αυτό έγινε με κάποια διακινδύνευση από μέρους του Παστέρ, καθώς δεν ήταν ο ίδιος 

γιατρός με άδεια ασκήσεως της Ιατρικής και θα μπορούσε κάποιος να τον μηνύσει γι' 

αυτό. Ωστόσο, το παιδί θα πέθαινε σχεδόν σίγουρα από λύσσα αν δεν γινόταν κάτι.  

Αφού συμβουλεύθηκε συνεργάτες του, ο Παστέρ αποφάσισε να προχωρήσει.  

Ο εμβολιασμός είχε θεαματική επιτυχία, αφού το παιδί απέφυγε εντελώς την ασθένεια. 

Μετά από αυτό, ο Παστέρ απέκτησε παγκόσμια δόξα και φήμη, και υμνήθηκε σαν 

ήρωας. Η επιτυχία αυτή έθεσε τα θεμέλια για την παρασκευή και πολλών άλλων 

εμβολίων. 

 

  

  

    

Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται πως να σκέφτονται, όχι τι να σκέφτονται. 
 MARGARET  MEAD 
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1887 Το πείραμα των Αμερικανών Αlbert Michelson – Εdward Morley ήταν η πιο 
δημιουργική αποτυχία (!) στην ιστορία της Φυσικής.  
 

Το  πείραμα Μ-Μ  απέτυχε να 

δείξει την ύπαρξη του αιθέρα, 

που ήταν ισχυρή υπόθεση εκείνα 

τα χρόνια.  

Βαθύτερη κατανόηση της 

Ηλεκτρομαγνητικής (ΗΜ) 

θεωρίας έδειξε ότι το ΗΜ κύμα 

είναι μία αυτοϋποστηριζόμενη 

διαδικασία κι έτσι η υπόθεση του 

αιθέρα (η οποία προϋπήρχε της 

ΗΜ θεωρίας) δεν χρειάζεται.  

Η ανάλυση της αποτυχίας του 

πειράματος Μ-Μ οδήγησε στην υπόθεση της σταθερής ταχύτητας του φωτός 

ανεξάρτητα από την ταχύτητα του παρατηρητή, που αναδείχτηκε στο ένα από τα 

αξιώματα της ειδικής σχετικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Αν κάναμε όλα όσα είμαστε ικανοί να κάνουμε, θα εκπλήσσαμε τον εαυτό μας. 
THOMAS EDISON  
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1887  Παραγωγή ραδιοκυμάτων από το Γερμανό φυσικό Heinrich Hertz.   
Οι ασύρματες τηλεπικοινωνίες επί θύραις!   
 

Ο Χερτζ συνέβαλε στην εμπέδωση του φωτοηλεκτρικού 

φαινομένου (το οποίο εξηγήθηκε από άλλους αργότερα) 

όταν πρόσεξε ότι ένα φορτισμένο αντικείμενο χάνει το 

φορτίο του πιο εύκολα όταν φωτίζεται με υπεριώδες 

φως. Το 1887, έκανε παρατηρήσεις πάνω στο 

φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και στην εκπομπή και λήψη 

ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ο Χερτζ συγκέντρωσε τα 

συμπεράσματα των ερευνών του και τα δημοσίευσε.  

Δεν συνέχισε τη διερεύνηση του φαινομένου, ούτε 

έκανε κάποια απόπειρα να ερμηνεύσει τα 

αποτελέσματα των παρατηρήσεων του.  

Νωρίτερα, το 1886, ο Χερτζ είχε κατασκευάσει 

μια διπολική κεραία, η οποία εξέπεμπε και 

λάμβανε ραδιοσυχνότητες.  

Το 1887, ο Χερτζ πειραματίστηκε με τα 

ραδιοκύματα στο εργαστήριο του.  

Μέσω πειραμάτων, απέδειξε ότι εγκάρσια 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα ταξιδεύουν στο 

χώρο για κάποια απόσταση.  

Αυτό είχε προβλεφθεί από τον Τζέιμς 

Μάξγουελ και τον Μάικλ Φαραντέι.  

Με τη διαμόρφωση της συσκευής του, τα 

ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία μπορούσαν 

να εκπέμψουν ακτίνες χωρίς καλώδια, σαν 

εγκάρσια κύματα.  

Ο Χερτζ μέτρησε τα κύματα του Μάξγουελ και 

κατέδειξε ότι η ταχύτητα των ραδιοκυμάτων 

ήταν ίση με την ταχύτητα του φωτός.  

Ο Χερτζ βρήκε ακόμη ότι τα ραδιοκύματα μπορούσαν να μεταδοθούν από διαφορετικά 

είδη υλικών, ενώ ανακλώνταν από άλλα. Αυτή υπήρξε η κεντρική ιδέα που οδήγησε στη 

δημιουργία του ραντάρ αργότερα.  

Ο Χερτζ δεν κατανόησε ποτέ τη σημασία των ανακαλύψεων του σε πρακτικές 

εφαρμογές. Έλεγε ότι «έτσι κι αλλιώς, δεν έχει καμία χρηστικότητα, είναι μόνο ένα 

πείραμα που αποδεικνύει ότι ο καθηγητής Μάξγουελ είχε δίκιο. Απλά έχουμε αυτά τα 

μυστηριώδη ηλεκτρομαγνητικά κύματα που δεν μπορούμε να δούμε με γυμνό μάτι. 

Αλλά είναι εκεί».  

Ερωτώμενος για τις επιπτώσεις των ανακαλύψεων του, ο Χερτζ απάντησε:  

«Καμία, υποθέτω». 
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1895  Ο Γερμανός φυσικός Whilhelm Roentgen ανακαλύπτει τις ακτίνες Χ.   
Η Ιατρική αποκόμισε μέγιστα οφέλη από την ανακάλυψη αυτή.  
 

Μία μέρα έχει θέσει σε λειτουργία τον 

σχεδόν αερόκενο σωλήνα των καθοδικών 

ακτίνων, εφαρμόζοντας υψηλή τάση, αφού 

προηγουμένως τον έχει σκεπάσει με μαύρο 

χαρτόνι έτσι ώστε να βεβαιωθεί ότι ο 

φθορισμός της ουσίας που είχε βάλει στην 

άνοδο δεν οφείλεται στο διάχυτο μέσα 

στην αίθουσα φως αλλά στη δέσμη των 

καθοδικών ακτίνων.  

Ήταν σχεδόν βέβαιος για την ορθότητα της 

υπόθεσης του αλλά η έκπληξη ήρθε από 

αλλού.  

Ένα πέτασμα που βρισκόταν σε κάποια 

απόσταση από τον σωλήνα φθόριζε χωρίς να υπάρχει λόγος. Τι μπορεί να συνέβαινε;  

Το πέτασμα ήταν ένα φύλλο χαρτί καλυμμένο με κυανιούχα άλατα βαρίου και 

λευκοχρύσου τα οποία σκόπευε να χρησιμοποιήσει κατά την έρευνα.  

Θέτει τον καθοδικό σωλήνα εκτός λειτουργίας και διαπιστώνει ότι το πέτασμα δεν 

φθορίζει πια, μόλις όμως τον ξαναβάζει να λειτουργεί, ακόμα και σε σκοτάδι, το 

πέτασμα με τα άλατα φθορίζει, εκπέμπει δηλαδή φως.  

Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι επιμένει να φθορίζει ακόμα κι αν ανάμεσα σ’ 

αυτό και στον σωλήνα παρεμβάλλει αδιαφανή αντικείμενα, ακόμα κι όταν παρεμβάλλει 

το χέρι του. Εφόσον το πέτασμα φθόριζε έπρεπε κάτι να πέφτει επάνω του.  

Κι αυτό το κάτι δεν ήταν το διάχυτο φως.  

Φαινόταν να δημιουργείται κατά τη λειτουργία του σωλήνα διότι όταν τον έθετε εκτός 

λειτουργίας το πέτασμα έπαυε να φθορίζει μολονότι υπήρχε το διάχυτο φως. Το κάτι 

δεν μπορούσε επίσης να είναι η δέσμη των καθοδικών ακτίνων διότι ο σωλήνας ήταν 

σκεπασμένος με μαύρο χαρτόνι, υλικό αδιαφανές για τις καθοδικές ακτίνες. Αυτό το 

κάτι έπρεπε να είναι κάποιες ακτίνες άγνωστες, ικανές να διαπερνούν αδιαφανή 

αντικείμενα όπως το μαύρο χαρτόνι και οι ιστοί του ανθρώπινου σώματος.  

Έκπληκτος ο Roentgen  μπροστά στο απροσδόκητο αυτό φαινόμενο, αποφάσισε να το 

διερευνήσει κι αυτό έκανε εργαζόμενος ολομόναχος στο πανεπιστημιακό εργαστήριο 

κατά τις επτά εβδομάδες που ακολούθησαν μέχρι που πίστεψε ότι ανακάλυψε κάποιες 

ακτίνες, άγνωστες στους ανθρώπους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τις ονόμασε ακτίνες Χ. 

 

 

 

 

                 Δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ αυτού που χάσαμε επειδή δεν πετύχαμε  και 
αυτού που χάσαμε επειδή δεν προσπαθήσαμε. 

FRANCIS BACON
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 1895 Οι αδελφοί Lumiere κάνουν την πρώτη κινηματογραφική προβολή.  

 

Στη Γαλλία, οι  αδελφοί Ογκύστ 

και Λουί Λυμιέρ, βασιζόμενοι 

στο κινητοσκόπιο των Ντίκσον 

και Έντισον, εφηύραν τον 

κινηματογράφο που 

αποτελούσε μία φορητή 

κινηματογραφική μηχανή 

λήψεως, εκτύπωσης και 

προβολής του φιλμ.  

Στις 28 Δεκεμβρίου του 1895, 

έκαναν και την πρώτη δημόσια 

προβολή, στο Παρίσι.  

Η ημερομηνία αυτή αναφέρεται 

από πολλούς ως η επίσημη 

ημέρα που ο κινηματογράφος με την σημερινή του γνωστή μορφή έκανε την εμφάνιση 

του. Εκείνη τη δημόσια προβολή παρακολούθησαν συνολικά 35 άτομα επί πληρωμή και 

προβλήθηκαν δέκα ταινίες συνολικής διάρκειας περίπου δεκαπέντε λεπτών.  

Οι πρώτες κινηματογραφικές ταινίες ήταν μικρής διάρκειας, παρουσιάζοντας συνήθως 

στατικά, μία σκηνή της καθημερινότητας. 

  

  

  

  

  

Είναι ωραίο να έχεις ικανότητες, αλλά το κλειδί είναι να έχεις την ικανότητα να 
ανακαλύπτεις τις ικανότητες των άλλων. 

ELBERT HUBBARD 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=66
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1895 Ο Γάλλος φυσικός Henri Becquerel μελετώντας χημικές ενώσεις του ουρανίου  
ανακάλυψε τη ραδιενέργεια. Ένα χρόνο αργότερα η Marie Curie, γαλλίδα πολωνικής 
καταγωγής απέδειξε ότι η ραδιενέργεια εκπέμπεται από το ουράνιο.   
 

Ακολουθώντας τα  ίχνη του Roentgen ο γεννημένος 

στο Παρίσι φυσικός Ηenri Becquerel οδηγήθηκε σε 

μια ανακάλυψη εξίσου εντυπωσιακή.  

Ανακάλυψε ότι οι κρύσταλλοι ορισμένου άλατος 

του ουρανίου εκπέμπουν αυθόρμητα μια αόρατη 

ακτινοβολία η οποία προσβάλλει τη φωτογραφική 

πλάκα. Το εντυπωσιακό όμως σε αυτή την 

περίπτωση ήταν ότι η εκπομπή της ακτινοβολίας 

έδειχνε να είναι αδιάκοπη και να συντελείται 

ανεξάρτητα από το εάν η ουσία φωτιζόταν ή δεν 

φωτιζόταν.  

Απέδειξε ακόμα ότι η «μυστηριώδης» αυτή ακτινοβολία 

μπορούσε να ιονίσει τον αέρα και με τη βοήθεια ενός 

ηλεκτροσκοπίου μπορούσε να ανιχνεύει την ύπαρξη της.  

Ο ιονισμένος αέρας γινόταν αγώγιμος και το 

ηλεκτροσκόπιο εκφορτιζόταν. Η πειραματική αυτή εμπειρία 

εντόπιζε στην ακτινοβολία την παρουσία ηλεκτρικού 

φορτίου.  

Τα πρώτα χρόνια μετά την ανακάλυψη της η «αινιγματική» 

ακτινοβολία ονομάστηκε «ακτινοβολία Becquerel».  

Τους μήνες που ακολούθησαν ο Pierre Curie και η Marie 

Curie, ερευνητές στην ίδια πόλη, το Παρίσι, ανέλαβαν να 

ερευνήσουν βαθύτερα το μυστήριο της αυθόρμητης 

εκπομπής, θέτοντας νέα ερωτήματα. Το πρώτο από αυτά 

ήταν εάν η ακτινοβολία ήταν ιδιότητα που παρουσίαζε 

μόνο το ουράνιο.  

Αυτή η ακτινοβολία είναι η ραδιενέργεια. 

 

 

 

 

 

 

Οι προθέσεις, καλές ή κακές δεν είναι αρκετές. 
ΤΖΩΝ ΣΤΑΪΝΜΠΕΚ  
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1895 Επιδρώντας στις καθοδικές ακτίνες με ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο ο Άγγλος  
Joseph Thomson απέδειξε ότι αποτελούνται από φορτισμένα σωματίδια, των οποίων 
υπολόγισε το ειδικό φορτίο και τα οποία ονόμασε «ηλεκτρόνια».   
 

Ο Thomson απέδειξε εργαστηριακά ότι σε πολύ 

υψηλό κενό οι καθοδικές ακτίνες παρουσία 

ηλεκτρικού πεδίου εκτρέπονται από την 

ευθύγραμμη διάδοση και προς ορισμένη πάντα 

κατεύθυνση.  

Αυτό σήμαινε και ένα είδος βεβαιότητας για την 

άποψη ότι οι καθοδικές ακτίνες ήταν κινούμενα 

σωματίδια με αρνητικό φορτίο.  

Τα αόρατα σωματίδια της δέσμης έδειχναν να είναι 

τρομακτικά μικρά, πράγμα που σήμαινε ότι ο 

Τhomson είχε ανοίξει την αυλαία για μια φυσική 

των υποατομικών σωματιδίων. Για καθένα από 

αυτά τα σωματίδια πρότεινε το όνομα ηλεκτρόνιο.  

Από πού όμως «πήγαζαν» τα ηλεκτρόνια;  

Ο ίδιος, τολμώντας μία παραπέρα γενίκευση, 

ισχυρίστηκε ότι το ηλεκτρόνιο είναι ο μοναδικός 

φορέας αρνητικού φορτίου αλλά και συστατικό 

όλων των ατόμων της ύλης.  

Η γενίκευση σήμαινε ότι τα ηλεκτρόνια όλων των 

ατόμων του Σύμπαντος είναι ίδια, υπό την έννοια 

ότι έχουν ίσα φορτία και ίσες μάζες.  

Τα ηλεκτρόνια του πληκτρολογίου με το οποίο 

γράφονται όλα αυτά, είναι απολύτως όμοια με τα 

ηλεκτρόνια της καρέκλας  που καθόμαστε, αλλά και 

με εκείνα που βρίσκονται στην αμυγδαλιά έξω από το  παράθυρο, στο μπουζί της 

μοτοσικλέτας και στον Ήλιο. Η ανακάλυψη του ηλεκτρονίου αποδίδεται στον  

J.J.Thomson για τρεις λόγους.  

Πρώτον διότι υποστήριξε ότι τα ηλεκτρόνια είναι στοιχειώδη σωματίδια, μονάδες της 

ύλης, στο εσωτερικό των ατόμων.  

Δεύτερον διότι τεκμηρίωσε επαρκώς την άποψη του πειραματικά.  

Τρίτον διότι τόσο οι σύγχρονοι όσο και οι μεταγενέστεροι δέχτηκαν αλλά και εδραίωσαν 

την άποψη.  

Το επόμενο βήμα ήταν να προτείνει ένα μοντέλο για τη δομή του ατόμου. Η βασική ιδέα 

ήταν ότι το άτομο περιέχει αρνητικό φορτίο-υλικός φορέας του οποίου είναι τα 

ηλεκτρόνια- και ίση ποσότητα θετικού, ο υλικός φορέας του οποίου ήταν άγνωστος.  

Στο μοντέλο του πρότεινε ότι τα θετικά φορτία κατανέμονται σε μία διάχυτη μάζα, ενός 

είδος ζελέ, που καταλαμβάνει όλο τον χώρο του ατόμου και πάνω στο ζελέ είναι 

προσκολλημένα τα ηλεκτρόνια. Κάτι σαν σταφίδες σε σταφιδόψωμο, έτσι ώστε το ολικό 

ηλεκτρικό φορτίο να είναι μηδέν.  
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1900 Ο Γερμανός φυσικός Max Planck ιδρύει την «κβαντική θεωρία» εισηγούμενος ότι 
η ενέργεια του φωτός εκπέμπεται, διαδίδεται και απορροφάται κατά στοιχειώδεις 
ποσότητες τις οποίες ονόμασε «κβάντα».   
 

 Στην προσπάθεια  του να συμφιλιώσει τη 

θεωρία με το πείραμα, ο Μax Planck, το έτος 

1900, θα παρουσιάσει τη δική του υπόθεση για 

κβάντα φωτός.  

Σύμφωνα με αυτή από τη σκοπιά της ενέργειας,  

το φως εκπέμπεται και απορροφάται έτσι ώστε 

η ενέργεια - της εκπομπής ή της απορρόφησης - 

να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο μιας ποσότητας 

hf (quantum) Ε = h·f. 

Πέντε χρόνια αργότερα, μέσα από 

υπολογισμούς βασισμένους στον νόμο της 

ακτινοβολίας του Planck ο Αϊνστάιν έφθασε στο 

εκπληκτικό γενικό συμπέρασμα ότι το φως 

μπορεί να είναι και σωματίδιο αλλά και κύμα 

ταυτόχρονα.  

Η αντίληψη ότι το φως είναι κυματική οντότητα είχε εδραιωθεί στη συνείδηση της 

επιστημονικής κοινότητας όπως και η αντίληψη ότι μία οντότητα είναι είτε κυματικού 

είτε σωματιδιακού χαρακτήρα. Δεν μπορεί να είναι συγχρόνως και τα δύο. 

  

 

1900  Οι Becquerel, Rutherford και Villard, μελετούν τη φύση των ακτίνων, που 
εκπέμπονται από τα ραδιενεργά υλικά.  
  

Υπάρχουν τρία είδη ακτίνων: Οι ακτίνες α,  

οι ακτίνες β, που αποτελούνται από 

ηλεκτρόνια και οι ακτίνες γ, που είναι μία 

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία.   

Λίγο αργότερα θα διαπιστωθεί ότι οι 

ακτίνες α αποτελούνται από πυρήνες 

ηλίου (He).   

  

  

 

 

 

Η Φύση δεν δαμάζεται παρά μόνο αν υποταχτείς σ’ αυτήν.  
FRANCIS BACON 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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1901 Επινόηση της ραδιοεπικοινωνίας από τον Ιταλό Guglielmo Markoni. Ραδιοκύματα 
που εκπέμφθηκαν από τη νοτιοδυτική Αγγλία ελήφθησαν στη Νέα Γη, ανατολικό άκρο 
της Β. Αμερικής.   
 

Μία δημοσίευση του  Hertz σε ένα 

περιοδικό για τον ηλεκτρισμό αλλά και μία 

πολύ πιο αναλυτική δημοσίευση του Νicola 

Tesla «βρέθηκαν» στα χέρια ενός 

εικοσάχρονου Ιταλού ο οποίος σκέφθηκε 

αυτό που δεν είχε περάσει από το μυαλό 

του Hertz. Να φτιάξει μια διάταξη και να 

στέλνει σήματα χωρίς να χρησιμοποιεί 

σύρματα. Και δεν έμεινε στα σχέδια.  

Ήταν ο άνθρωπος που ανακάλυψε τον 

ασύρματο. Μερικά χρόνια αργότερα, το 

έτος δηλαδή 1901, ένα ηλεκτρομαγνητικό 

κύμα, δημιουργημένο από τον Ιταλό, δεν 

μεταδόθηκε απλά σε λίγα μέτρα απόσταση αλλά διέσχιζε τον Ατλαντικό ωκεανό, 

ταξιδεύοντας από την Αγγλία στην Αμερική και άνοιγε την αυλαία της τηλε-εποχής στην 

οποία μεγαλώσαμε. Ο ασύρματος, το ραντάρ, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση άρχισαν 

το ένα μετά το άλλο να διαμορφώνουν όχι μόνο τη ζωή μας αλλά και τη νοοτροπία μας. 

Ο νεαρός Ιταλός που αξιοποίησε τη μεγάλη εργαστηριακή ανακάλυψη ήταν ο  

Guglielmo Marconi. 

 

 

1903 Επινόηση του Αεροπλάνου από τους Αμερικανούς αδελφούς Wright. 

Κατά τις τελευταίες ημέρες 
του 1903 ένα 
δημοσιογραφικό 
τηλεγράφημα ρουτίνας, από 
τις ΗΠΑ, πληροφορούσε το 
ευρωπαϊκό κοινό ότι:  
«Στις 17 Δεκεμβρίου, οι 
αδελφοί Ράϊτ πέτυχαν πτήση 
280 μέτρων μήκους και 
διάρκειας 59 
δευτερολέπτων.  
Ο άνεμος, στην περιοχή Κίτι 
Χοκ της Βόρειας Καρολίνας, 

ήταν 32 χιλιόμετρα την ώρα και το αεροπλάνο ωθούνταν από έλικες που τις κινούσε 
βενζινοκινητήρας». 
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1903  Θεωρητική επεξεργασία του τρόπου προώθησης, με τη χρήση πυραύλων από το 
Ρώσο φυσικό Κonstantin Tsiolkovsky.  
 

Εμπνευσμένος από τα μυθιστορήματα του Ιουλίου 

Βερν, ο Τσιολκόφσκι σχημάτισε θεωρίες για πολλές 

πτυχές των διαστημικών ταξιδιών και την προωστική 

πυραύλων.  

Θεωρείται ο «πατέρας» των διαστημικών πτήσεων και 

είναι ο πρώτος άνθρωπος που φαντάστηκε την ιδέα 

του διαστημικού ανελκυστήρα, εμπνευσμένος το 1895 

από το νεόδμητο Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. 

Οι φυσικοί αρχίζουν να σκέφτονται διαστημόπλοια, 

διαστημικούς σταθμούς, ταξίδια στο διάστημα.   

55 χρόνια αργότερα θα αρχίσει η υλοποίηση των 

σκέψεων αυτών.   

 

  

 

 

1904 Ο J. J. Thomson προτείνει την ιδέα ότι το άτομο είναι μία σφαίρα με ομοιόμορφα 
κατανεμημένο θετικό φορτίο, στην οποία είναι εμφυτευμένα ηλεκτρόνια.   

 

1904 Κατασκευάζεται η δίοδος λυχνία, η πρώτη από μια σειρά λυχνιών κενού, που 
έκαναν δυνατή τη λειτουργία ηλεκτρονικών συσκευών.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. 
ΚΑΡΤΕΣΙΟΣ  
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1905  Διατύπωση της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας από το Γερμανό φυσικό   
Αlbert Einstein. Στα πλαίσια της θεωρίας αυτής ενοποιούνται ο χώρος με το χρόνο 
και η μάζα με την ενέργεια.  
 

Στα πρώτα 15 χρόνια του 20ού 

αιώνα, ο Άλμπερτ Αϊνστάιν 

ανέπτυξε μια σειρά από θεωρίες 

που διακήρυξαν, για πρώτη φορά, 

την ισοδυναμία της μάζας προς την 

ενέργεια ενώ ταυτόχρονα έδωσαν 

εντελώς νέο περιεχόμενο στις 

έννοιες του χώρου, του χρόνου και 

της βαρύτητας.  

Οι θεωρίες αυτές ήταν κατ’ ουσία 

μια βαθιά αναθεώρηση της 

παλαιάς Νευτώνειας Φυσικής και 

αποτέλεσαν επανάσταση για την επιστημονική αλλά και φιλοσοφική έρευνα. Το 1905 

δημοσίευσε τέσσερα άρθρα στο γερμανικό επιστημονικό περιοδικό ¨Χρονικά της 

Φυσικής¨ (Anmalen der Physik) (τόμος 17) καθώς και τη διατριβή με την οποία απέκτησε 

το διδακτορικό του δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης.  

Στο πρώτο από τα τέσσερα άρθρα έδωσε την εξήγηση του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, 

για την οποία του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ το 1921. Στηρίχθηκε στην υπόθεση 

της κβάντωσης η οποία είχε εισαχθεί μερικά χρόνια νωρίτερα από τον Planck για την 

ερμηνεία της ακτινοβολίας του μέλανος σώματος. Οι δύο αυτές εργασίες των Πλανκ και 

Αϊνστάιν αποτέλεσαν την αρχή της κβαντικής μηχανικής.  

Αργότερα ο Αϊνστάιν εναντιώθηκε στη θεωρία των κβάντα, γιατί δεν μπορούσε να 

πιστέψει ότι οι νόμοι της φυσικής μπορούν να εμπεριέχουν τυχαιότητα.  

Με τα δικά του λόγια: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Θεός παίζει ζάρια με τον κόσμο».  

Στο δεύτερο άρθρο του ασχολήθηκε με την κίνηση Μπράουν. Η κίνηση Μπράουν είναι η 

τυχαία κίνηση μικροσκοπικών κόκκων στερεού σε ένα σώμα υγρού (π.χ. γύρη σε νερό).  

Ο Αϊνστάιν υποστήριξε ερμηνεύοντας από στατιστικής πλευράς τα πειραματικά 

δεδομένα ότι αυτή η κίνηση οφείλεται σε συγκρούσεις των κόκκων με τα μόρια του 

υγρού.  

Στο τρίτο από τα άρθρα που δημοσίευσε το 1905 διατύπωσε τη θεωρία του για την 

κίνηση του φωτός. Υποστήριξε ότι η ταχύτητα της κίνησης είναι ανεξάρτητη από την 

κίνηση του πομπού και του δέκτη και σταθερή για δεδομένο μέσο διάδοσης (π.χ. κενό, 

νερό, γυαλί).  

Στο τέταρτο έδειξε ότι από αυτό συνάγεται η ισοδυναμία μάζας και ενέργειας, 

δίνοντας τον διάσημο τύπο E = m·c2.  

Τα τέσσερα αυτά άρθρα αποτελούν τον πυρήνα της ειδικής θεωρίας της 

σχετικότητας.  

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Einstein&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Einstein&action=edit
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Από πλευράς φυσικών φαινομένων, η ισοδυναμία μάζας και ενέργειας δηλώνει ότι 

η μάζα είναι δυνατόν να μετατραπεί σε ενέργεια και το αντίστροφο.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση της πυρηνικής ενέργειας όπου έχουμε μείωση 

ή αύξηση μάζας στους πυρήνες των ατόμων και ανάλογη έκλυση ή απορρόφηση 

ενέργειας από αυτούς μέσω των φαινομένων της πυρηνικής διάσπασης και της 

πυρηνικής σύντηξης.  

 

                               ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

҉ Μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα: το σύμπαν και η 

ανθρώπινη βλακεία, και ως προς το σύμπαν διατηρώ 

κάποιες αμφιβολίες.  

 

҉ Όταν κάθεσαι με ένα ωραίο κορίτσι για δύο ώρες, σου 

φαίνεται σαν δύο λεπτά. Αν καθίσεις σε μια αναμμένη 

σόμπα για δύο λεπτά, σου φαίνεται σαν δύο ώρες.  

Αυτό είναι η σχετικότητα.  

 

҉ Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση.  

 

҉ Η ηθική ενός ανθρώπου πρέπει να βασίζεται στη 

συμπάθεια, στην παιδεία, στις κοινωνικές σχέσεις. 

Καμιά θρησκευτική θεμελίωση δεν χρειάζεται.  

Είναι πολύ μικροπρεπές να πρέπει να παρακινείται 

ο άνθρωπος από το φόβο της τιμωρίας του ή από 

την ελπίδα για ανταμοιβή μετά θάνατον.  

 

҉ Ο χρόνος δεν υπάρχει, είναι ανθρώπινη 

ανακάλυψη κι εξυπηρετεί ανθρώπινες ανάγκες. 

  

҉ Να μην προσπαθείς να γίνεις άνθρωπος 

επιτυχίας, αλλά άνθρωπος αξίας.  

 

҉ Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό, αλλά 

εξαιτίας αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.  

 

҉ Δεν ξέρω με τι όπλα θα γίνει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά ο 4ος θα γίνει με 

πέτρες και ρόπαλα. 

  

҉ Τρέλα είναι να κάνεις το ίδιο πείραμα πολλές φορές και να περιμένεις 

διαφορετικά αποτελέσματα. 

 

҉ Η λογική θα σε πάει από το Α στο Β. Η φαντασία θα σε πάει παντού. 
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1910  Διατυπώνεται η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών από το Γερμανό 
μετεωρολόγο Alfred Wegener.  
 

Η θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών 

διατυπώθηκε από το Γερμανό Α. Wegener.  

Οι πλάκες πιθανότατα κινούνται λόγω θερμικών 

ρευμάτων που δημιουργούνται στο μανδύα.  

Το μάγμα που βρίσκεται πιο κοντά στο κέντρο 

της Γης ζεσταίνεται περισσότερο κι έτσι αρχίζει 

να ανεβαίνει, ενώ το ψυχρό που βρίσκεται πιο 

κοντά στη λιθόσφαιρα κάνει καθοδική κίνηση.  

Έτσι δημιουργούνται κυκλικά ρεύματα που 

παρασύρουν τις πλάκες που βρίσκονται από 

πάνω τους.  

Όταν δύο πλάκες συγκλίνουν (πλησιάζουν), η 

μία βυθίζεται κάτω από την άλλη και όταν 

φτάνει σε μεγάλο βάθος λιώνει και γίνεται 

μάγμα.  

Έτσι χάνονται τμήματα του φλοιού.  

Το διάπυρο μάγμα ανεβαίνει μέσα από τα 

ρήγματα ως λάβα και δημιουργούνται τα 

ηφαίστεια.  

Όταν αποκλίνουν (απομακρύνονται) το μάγμα 

αναβλύζει στο χάσμα που δημιουργείται 

ανάμεσα τους και πήζει δημιουργώντας νέα 

τμήματα φλοιού στο βυθό των ωκεανών.  

Μερικές φορές οι πλάκες κινούνται πλευρικά 

χωρίς να επηρεάζεται ο φλοιός.  

Τελικά όσος φλοιός χάνεται τόσος και 

δημιουργείται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα τα πράγματα είναι δύσκολα προτού γίνουν εύκολα. 
THOMAS  FULLER  
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1911  Ο Νεοζηλανδός φυσικός Εrnest Rutherford προτείνει για το άτομο το πλανητικό 
μοντέλο.  
 

 

Για την εσωτερική  δομή του ατόμου, ο Rutherford, το 1911, προτείνει ένα μοντέλο το 

οποίο θα χαρακτηριστεί πλανητικό, δεδομένου ότι θυμίζει μικρογραφία του ηλιακού 

συστήματος. Σύμφωνα με την πρόταση, το άτομο συγκροτείται από έναν πυρήνα με 

θετικό φορτίο, γύρω από τον οποίο περιφέρονται ηλεκτρόνια καθένα τους με αρνητικό 

φορτίο και με μάζα ελάχιστη συγκριτικά με εκείνη του πυρήνα.  

Η πρόταση προέκυψε από έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό εμπειρίας και θεωρητικής 

σκέψης. 

 

  

1911  Ο Αμερικανός φυσικός Robert Millikan υπολογίζει το στοιχειώδες ηλεκτρικό 
φορτίο, φορέας του οποίου είναι το ηλεκτρόνιο.   
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1913 Ο Δανός φυσικός Niels Bohr εφαρμόζει την κβαντική θεωρία στο πλανητικό 
μοντέλο του ατόμου και προτείνει ένα βελτιωμένο μοντέλο για το άτομο.   
 

Το 1911 ο Νiels Bohr δούλεψε με τον Εrnest 

Rutherford και το 1913 σκέφθηκε να συνδυάσει το 

μοντέλο του τελευταίου για τη δομή του ατόμου 

(όπου τα αρνητικά φορτισμένα και ελαφρά 

ηλεκτρόνια περιφέρονται γύρω από τον θετικά 

φορτισμένο και βαρύ πυρήνα) με την κβαντική 

θεωρία του Μαξ Πλανκ.  

Ο Μπορ υπέθεσε στη θεωρία του ότι:  

α) το ηλεκτρόνιο μπορεί να ακολουθεί μόνον 

ορισμένες τροχιές, και όχι οποιεσδήποτε, και  

β) το ηλεκτρόνιο ακτινοβολεί όχι συνεχώς, όπως ήταν 

η ως τότε κρατούσα άποψη, αλλά μόνο όταν αλλάζει 

τροχιά. 

 

 

 

  

1916 Διατυπώνεται η «γενική θεωρία της σχετικότητας» από τον Albert Einstein.  

Πρόκειται για τη  γενικευμένη θεωρία της βαρύτητας, 

η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και στα ισχυρά 

βαρυτικά πεδία (π.χ. στο βαρυτικό πεδίο μιας μαύρης 

τρύπας) όπου η θεωρία της βαρύτητας του Newton 

αποτυγχάνει.  

Σήμερα η θεωρία αυτή χρησιμοποιείται σαν βασικό 

εργαλείο της κοσμολογίας.  

 

 

 

 

 

 

 

  

1919  Η πρώτη τεχνητή πυρηνική αντίδραση από τον Rutherford.   

Βομβάρδισε τον πυρήνα αζώτου μετατρέποντας το σε οξυγόνο, για να γίνει ο πρώτος 

άνθρωπος που μετέτρεψε ένα χημικό στοιχείο σε ένα άλλο στοιχείο, υλοποιώντας σε 

μια σύγχρονη έκδοση το όνειρο των αλχημιστών.  
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1920  Λειτουργεί ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός.  

 

Σταθμός στην ιστορία του  ραδιοφώνου αποτελεί η 

έμπνευση ενός Αμερικανού, του Frank Conrad, ο 

οποίος εργαζόταν ως μηχανικός και ερασιτεχνικά 

ασχολείτο με το ραδιόφωνο και τον αθλητισμό.  

Ο Κόνραντ τυχαία "βγήκε στον αέρα" με το 

ραδιόφωνο για να μεταδώσει τα αποτελέσματα 

των αγώνων. Απέκτησε φανατικό κοινό. Ήταν τότε 

που μεταδόθηκε και η πρώτη ραδιοφωνική 

διαφήμιση ενός καταστήματος στη γειτονιά του 

Κόνραντ.  

Την εκπομπή του Κόνραντ, που ουσιαστικά 

θεωρείται ο «πατέρας» του ραδιοφώνου, πήρε η 

εταιρεία Westinghouse, την υποστήριξε τεχνικά και 

την επαύξησε. Στις 20 Νοεμβρίου 1920 

λειτούργησε ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός, ο 

Κ.D.Κ.Α., που λειτουργεί ακόμη και σήμερα.  

Το 1926 εμφανίζεται στην αγορά ραδιοφωνικός δέκτης αρκετά εύχρηστος, ποιοτικός 

και φθηνός. Από τότε το ραδιόφωνο κατακτά πολύ ευρύ κοινό. 

 

  

1922  O Ρώσος μαθηματικός Α. Α. Φρήντμαν λύνει τις εξισώσεις της γενικής θεωρίας 
της σχετικότητας και διατυπώνει την άποψη ότι το Σύμπαν διαστέλλεται. Αρκετά χρόνια 
αργότερα αστρονομικές παρατηρήσεις θα δικαιώσουν την άποψη αυτή.   
 

 

1923  Ο Αμερικανός φυσικός Arthur Compton αποδεικνύει ότι τα κύματα έχουν και 
σωματιδιακή υπόσταση.   
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1923  Ο Γάλλος φυσικός De Broglie διατυπώνει τη θεωρητική άποψη ότι τα σωματίδια 
έχουν και κυματική υπόσταση.   
Λίγα χρόνια αργότερα αποδείχτηκε η ύπαρξη των «υλικών κυμάτων».   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1925 Διατυπώνεται ο ορισμός της ενέργειας σύνδεσης:  

 

Ο πυρήνας του ατόμου  έχει μικρότερη μάζα από το 

άθροισμα των μαζών των συστατικών του, όταν αυτά 

βρίσκονται σε ελεύθερη κατάσταση.  

Αρχίζει η αποκάλυψη της πυρηνικής ενέργειας. 

Τα σχετικά πειράματα έγιναν από τον Άγγλο Francis Aston 

στο φασματογράφο μάζας.   

 

 

 

 

 

1925 Διαπιστώνεται πειραματικά η βαρυτική μετατόπιση των φωτεινών ακτίνων προς 
το ερυθρό. Το γεγονός αυτό όπως και η καμπύλωση του φωτός από ισχυρά βαρυτικά 
πεδία, που είχε διαπιστωθεί λίγα χρόνια πριν, αποτελούν τεκμήρια ορθότητας της 
θεωρίας της γενικής σχετικότητας.   
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1925  Ο Σκοτσέζος John Baird κάνει την πρώτη τηλεοπτική εκπομπή.  

 

Το Νοέμβριο του 1919 ο Μπερντ 
εγκαταστάθηκε στο Πορτ οβ Σπέιν του 

Τρίνινταντ και ασχολήθηκε με την 

παρασκευή μαρμελάδας και ζελέ από 

γκουάβα. Οι ντόπιοι είχαν παραξενευτεί 

ιδιαίτερα καθώς από την καλύβα του κάθε 

βράδυ έβγαιναν λάμψεις και περίεργοι 

θόρυβοι.  

Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι κατ' αυτή 

την περίοδο έκανε τις σημαντικότερες 

προόδους σχετικά με την εφεύρεση της 

τηλεόρασης που επρόκειτο να ακολουθήσει. 

Η διαμονή του στο Τρίνινταντ δεν διήρκεσε 

πολύ. Επέστρεψε στη Βρετανία και 

εγκαταστάθηκε στο Χέιστινγκς της νότιας 

Αγγλίας όπου ασχολήθηκε με την υλοποίηση 

της ιδέας που είχε από μικρός.  

Τη μετάδοση εικόνων από απόσταση. 

Εκμεταλλεύθηκε την εφεύρεση του Άρθουρ 

Κορν, ο οποίος στο διάστημα 1903 - 1907 

είχε  αναπτύξει ένα κύκλωμα χρονισμού 

τηλεμετάδοσης εικόνων, το οποίο 

παρέκαμπτε το μειονέκτημα της 

καθυστέρησης που προκαλούσαν τα στοιχεία 

σεληνίου και επέτρεπε έτσι την τηλεμετάδοση σταθερής εικόνας.  

Οι πρώτες συσκευές που κατασκεύασε ήταν φτιαγμένες από παλαιά εξαρτήματα και 

είχαν μικρή επιτυχία.  

Το 1924, όμως, κατάφερε να μεταδόσει τρεμοπαίζουσα κινούμενη εικόνα σε μικρή 

απόσταση.  

Το 1925 είχε βελτιώσει σημαντικά τη συσκευή του και στις 26 Ιανουαρίου 1926 

πραγματοποίησε δημόσια επίδειξη της. Επέλεξε το κατάστημα "Selfridges" στην 

'Οξφορντ Στριτ του Λονδίνου και οι έκπληκτοι πελάτες (μαζί τους και 50 επιστήμονες 

που είχαν κληθεί ειδικά για την επίδειξη) είδαν να αναμεταδίδονται λίγο θαμπές εικόνες 

γραμμάτων.  

Το 1927 η αναμετάδοση εικόνων έγινε μέσω τηλεφωνικής γραμμής σε απόσταση 438 

μιλίων, μεταξύ Γλασκώβης και Λονδίνου.  

Το 1928 πέτυχε την πρώτη υπερατλαντική τηλεοπτική μετάδοση μεταξύ Λονδίνου και 

Νέας Υόρκης και την πρώτη μετάδοση στο πλοίο S.S. Berengαriα στη μέση του Ωκεανού.  

Ο Μπερντ έκανε επίσης επίδειξη έγχρωμης και στερεοσκοπικής τηλεόρασης. 
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1927  Διατυπώνεται από το Γερμανό Werner Heisenberg η αρχή της απροσδιοριστίας. 

 

 

Σύμφωνα με αυτήν την αρχή, δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστούν ταυτόχρονα η θέση και η ορμή 

ενός υποατομικού σωματιδίου.  

Η αρχή αυτή, πλήρως αποδεκτή σήμερα, 

δημιούργησε σοβαρά ερωτήματα φυσικής αλλά και 

φιλοσοφικής υπόστασης.   

  

 

 

 

  

 

1927  Ο Βέλγος αστροφυσικός Georges Lemaitre εισάγει την έννοια του «Big Bang». 

 

 

 

 

Οδηγεί τη θεωρία του διαστελλόμενου Σύμπαντος στο 

λογικό της όριο: Αρχικά η ύλη του Σύμπαντος ήταν 

συμπυκνωμένη σε ένα υπέρπυκνο σώμα μικρών 

διαστάσεων το «κοσμικό αβγό», το οποίο εξερράγη.   

Έτσι άρχισε η ύπαρξη του σημερινού Σύμπαντος.   

Η έκρηξη αυτή ονομάστηκε «Μεγάλη Έκρηξη»  

(Big Bang).   

  

  

  

 

 

 
Ένα πράγμα που έχεις αποκτήσει, σπάνια διατηρεί τη γοητεία που είχε όταν το 

επεδίωκες. 
ΠΛΙΝΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/Big_Bang
http://www.livepedia.gr/index.php/Big_Bang
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1928  Ανακαλύπτεται η πενικιλίνη από το Σκοτσέζο Alexander Fleming.  
Αρχίζει η εποχή των αντιβιοτικών.  

 

Κατά το Μεσοπόλεμο, ο Φλέμινγκ 

ερεύνησε για αντιβακτηριακούς 

παράγοντες, έχοντας ζήσει πολλούς 

θανάτους στρατιωτών λόγω σηψαιμίας 

από πληγές που μολύνθηκαν.  

Δυστυχώς τα αντισηπτικά 

εξουδετέρωναν το ανοσοποιητικό 

σύστημα των ασθενών 

αποτελεσματικότερα από ότι τα 

εισβάλλοντα βακτήρια.  

Σε ένα άρθρο που υπέβαλε στο ιατρικό 

περιοδικό ¨The Lancet¨ κατά τον  

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Φλέμινγκ 

περιέγραψε ένα έξυπνο πείραμα που μπόρεσε να πραγματοποιήσει χάρη στις δικές του 

υαλουργικές γνώσεις.  

Εξηγούσε στο άρθρο αυτό γιατί τα αντισηπτικά σκότωναν στην πραγματικότητα 

περισσότερους στρατιώτες από ότι οι ίδιες οι μολύνσεις στον πόλεμο. Τα αντισηπτικά 

επέφεραν το θάνατο των μικροβίων στην επιφάνεια, αλλά τα βαθιά τραύματα έτειναν 

να προφυλάσσουν τα αναερόβια βακτήρια από την αντισηπτική ουσία, ενώ τα 

αντισηπτικά φαινόταν ότι εξουδετέρωναν ευεργετικές ουσίες που προστάτευαν τους 

ασθενείς σε αυτές τις περιπτώσεις.  

Ο Σερ Άλμροθ Ράιτ υποστήριξε ισχυρώς τα ευρήματα του Φλέμινγκ, αλλά παρόλα αυτά 

οι περισσότεροι στρατιωτικοί ιατροί κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου 

συνέχισαν να χρησιμοποιούν αντισηπτικά, ακόμα και όταν αυτό χειροτέρευε εμφανώς 

την κατάσταση των ασθενών.  

«Ξυπνώντας το ξημέρωμα της 28ης Σεπτεμβρίου 1928, ασφαλώς δε σχεδίαζα να φέρω 

επανάσταση σε όλη την Ιατρική ανακαλύπτοντας το πρώτο αντιβιοτικό, φονέα δηλαδή 

βακτηρίων», θα έγραφε αργότερα ο Φλέμινγκ, «αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό ακριβώς  

έκανα τότε».  

Το 1928 ο Φλέμινγκ ερευνούσε τις ιδιότητες των σταφυλόκοκκων. Είχε ήδη κάποια φήμη  

από τις προηγούμενες έρευνες του, ως ευφυούς ερευνητή αλλά και απρόσεκτου 

τεχνικού εργαστηρίου. Συχνά ξεχνούσε τις καλλιέργειες μικροβίων πάνω στις οποίες 

εργαζόταν και γενικώς το εργαστήριο του ήταν συνήθως πολύ ακατάστατο.  

Αφού επέστρεψε από διακοπές, ο Φλέμινγκ πρόσεξε ότι πολλά από τα δισκία 

μικροβιακών καλλιεργειών είχαν μολυνθεί από ένα μύκητα (κοινώς: είχαν μουχλιάσει) 

και τα έριξε σε δοχείο με απορρυπαντικό. Αλλά στη συνέχεια χρειάστηκε να δείξει σε 

έναν επισκέπτη τι ερευνούσε, κι έτσι ανέσυρε κάποια από τα δισκία που δεν είχαν 

βυθισθεί στο απορρυπαντικό.  
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Τότε πρόσεξε μία ζώνη γύρω από τη μούχλα που ήταν ελεύθερη (φαινομενικά 

τουλάχιστον) από βακτήρια.  

Αυτό θα πρέπει να συνέβαινε αν η μούχλα παρήγαγε κάποια βακτηριοκτόνο ουσία.  

Ο Φλέμινγκ απομόνωσε ένα δείγμα από τη μούχλα, το ταυτοποίησε σωστά ως μύκητα 

του γένους πενικίλιο και για το λόγο αυτό ονόμασε τη νέα ουσία «πενικιλίνη». 

Ο Φλέμινγκ δημοσίευσε την ανακάλυψη του το 1929 στο Βρετανικό Περιοδικό 

Πειραματικής Παθολογίας, χωρίς να προκαλέσει ιδιαίτερη προσοχή.   

Συνέχισε τις έρευνες του, αλλά συνειδητοποίησε ότι η καλλιέργεια του πενικιλίου ήταν  

αρκετά δύσκολη και ότι στη συνέχεια ήταν ακόμα δυσκολότερο να απομονώσει την 

αντιβιοτική ουσία από τη μούχλα. Η προσωπική του εντύπωση ήταν ότι εξαιτίας του 

προβλήματος της παραγωγής της σε μεγάλη ποσότητα και της βραδείας της δράσης, η 

πενικιλίνη δεν θα ήταν σημαντική στην καταπολέμηση των μολύνσεων.  

Ο Φλέμινγκ ήταν επίσης πεισμένος ότι η πενικιλίνη δεν θα παρέμενε αρκετά μέσα στο 

ανθρώπινο σώμα ώστε να σκοτώσει σε αποτελεσματικό βαθμό μικρόβια.  

Πολλές κλινικές δοκιμές της δεν έδωσαν σαφή αποτελέσματα, ίσως επειδή τη 

χρησιμοποιούσαν ως επιφανειακό αντισηπτικό.  

Ωστόσο, ο Φλέμινγκ εγκατέλειψε τις έρευνες σχετικά με την πενικιλίνη, λίγο πριν οι 

Φλόρεϋ και Τσέιν αναλάβούν την έρευνα και τη μαζική παραγωγή της με κονδύλια της 

αμερικανικής και της βρετανικής κυβέρνησης.  

Η έναρξη της μαζικής παραγωγής έγινε μετά τον βομβαρδισμό του Περλ Χάρμπορ.  

Κατά την απόβαση της Νορμανδίας είχαν παρασκευάσει αρκετή πενικιλίνη για τις 

ανάγκες όλων των τραυματιών των συμμαχικών δυνάμεων.  

Ο Ερνστ Τσέιν βρήκε τον τρόπο να απομονώνει και να συγκεντρώνει την πενικιλίνη, 

καθώς και τη μοριακή της δομή.  

Λίγο μετά τη δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων της ομάδας το 1940, ο 

Φλέμινγκ τηλεφώνησε στον Χάουαρντ Φλόρεϋ, τον επικεφαλής του τμήματος του 

Τσέιν, για να τον πληροφορήσει ότι θα τους επισκεπτόταν σε λίγες ημέρες.  

Ακούγοντας ο Τσέιν για τον ερχομό του Φλέμινγκ, είπε «Θεέ μου! Νόμιζα ότι είχε 

πεθάνει».  

Ο Νόρμαν Χήτλεϋ πρότεινε την επαναφορά της δραστικής πενικιλίνης στο νερό 

μεταβάλλοντας την οξύτητα της. Αυτή η διαδικασία παρήγαγε αρκετή ποσότητα της,  

ώστε να αρχίσουν να τη δοκιμάζουν σε ζώα.  

Αφού η ομάδα είχε βρει μία μέθοδο καθαρισμού της πενικιλίνης σε μία 

αποτελεσματική πρώτη σταθερή μορφή το 1940, ακολούθησαν αρκετές κλινικές 

δοκιμές και η εκπληκτική τους επιτυχία ώθησε την ερευνητική ομάδα να αναπτύξει 

μεθόδους μαζικής παραγωγής και μαζικής διανομής το 1945.  

Η τυχαία ανακάλυψη του Φλέμινγκ και η απομόνωση της πενικιλίνης το Σεπτέμβριο 

1928 σημάδεψε την έναρξη μιας νέας εποχής στην Ιατρική, της εποχής των 

αντιβιοτικών. 

  

  



 

 
102 

 

1929 Ο Αμερικανός αστρονόμος Edwin Hubble, μετά από προσεκτικές παρατηρήσεις 
διαπιστώνει ότι κάθε γαλαξίας του ορατού τμήματος του Σύμπαντος απομακρύνεται 
από όλους τους άλλους.  
Το γεγονός αυτό αποτελεί πειραματική επιβεβαίωση του διαστελλόμενου Σύμπαντος.   
 

Ήταν η εποχή που έκανε την  εμφάνιση του στο 

προσκήνιο ο μεγαλύτερος αστρονόμος του 20ου 

αιώνα, ο Αμερικανός Εdwin Hubble ο οποίος 

βασιζόμενος σε ένα τεράστιο αριθμό μετρήσεων 

και στη θεωρία για «γαλαξιακές μετατοπίσεις 

Doppler» θα διατυπώσει τον νόμο για την 

απομάκρυνση των Γαλαξιών η οποία λαμβάνει 

χώρα με ταχύτητα ανάλογη προς την απόσταση 

τους.  

Ο νόμος του Hubble θα σημαδέψει την εξέλιξη των 

ιδεών για τη δομή του Σύμπαντος ανοίγοντας ένα 

παράθυρο για το Βig Βang. 

 

  

 

  

1929  Δύο φυσικοί, ο Άγγλος John Cockroft και ο Ιρλανδός Ernest Walton 
κατασκευάζουν τον πρώτο επιταχυντή σωματιδίων.   
 

  

 

  

Χρειάζεται μεγάλη γενναιότητα για να τολμάς να είσαι ο εαυτός σου.  
ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ 
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1930  Προβλέπεται θεωρητικά από το Βρετανό φυσικό Paul Dirac η ύπαρξη της 
Αντιύλης. 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1930 Ο Αμερικανός φυσικός Ernest Lawrence κατασκευάζει τον πρώτο κυκλικό 
επιταχυντή σωματιδίων, το κύκλοτρο.   
 

  

  

Το να κάνεις εύκολα αυτό που για τους άλλους είναι δύσκολο, είναι ταλέντο. 
Το να κάνεις αυτό που οι άλλοι θεωρούν αδύνατο, είναι ιδιοφυΐα. 

HENRI AMIEL 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF
http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1034
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1930  Κατασκευάζεται ο πρώτος υπολογιστής, εν μέρει ηλεκτρονικός, από τον 
Αμερικανό μηχανικό Vannevar Bush.   

  
 

 

1931  Ο Αυστριακός φυσικός Wolfgang Pauli προβλέπει θεωρητικά και εισηγείται την 
ύπαρξη ενός σωματιδίου ηλεκτρικά ουδέτερου και με ελάχιστη ή και μηδενική μάζα.  
Τον επόμενο χρόνο ο Ιταλός φυσικός Enrico Fermi ονόμασε το σωματίδιο αυτό 
«νετρίνο».  
Το νετρίνο ανακαλύφθηκε πειραματικά 25 χρόνια αργότερα.   

  

          

   

  

         

  

 

 

 

 

Αν δεν σηκώσεις τα μάτια σου, θα νομίζεις ότι είσαι στο ψηλότερο σημείο. 
ANTONIO PORCHIA 

http://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1245
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1932  Ανακάλυψη του νετρονίου από τον Άγγλο φυσικό James Chadwick. Η εικόνα των 
φυσικών για τα σωματίδια, από τα οποία αποτελείται η ύλη όταν βρίσκεται σε σταθερή 
κατάσταση ολοκληρώνεται. Η έρευνα θα συνεχιστεί στις ασταθείς καταστάσεις.   
 

Η ενασχόληση του με τη διάσπαση των ατόμων 

βηρυλλίου τελικά τον οδήγησε, το 1932, στην 

ανακάλυψη του νετρονίου. Η παρατήρηση 

βομβαρδισμού βηρυλλίου με ακτινοβολία α είχε 

ξεκινήσει ήδη από το 1928, με πειράματα από τον 

Γερμανό Βάλτερ Μπότε, που πειραματιζόταν επίσης με 

βηρύλλιο.  

Αυτός είχε παρατηρήσει ότι ο βομβαρδισμός του 

βηρυλλίου έδινε πυρήνες άνθρακα συνοδευόμενους 

από μια εξαιρετικά διεισδυτική ακτινοβολία, την οποία 

χαρακτήρισε ως ακτινοβολία γ.  

Ο Τσάντγουικ διαφωνούσε με το συμπέρασμα και ο 

Ράδερφορντ τον ενθάρρυνε σε αυτή τη διαφωνία του.  

Τότε ο Τσάντγουικ, επειδή το νετρόνιο δεν έχει 

ηλεκτρικό φορτίο και οι τυπικές ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι ανίχνευσης ήταν 

άχρηστες, σκέφτηκε κάτι διαφορετικό: Αποφάσισε να βομβαρδίσει με αυτή την 

ακτινοβολία πυρήνες με γνωστή μάζα.  

Χρησιμοποιώντας τις αρχές διατήρησης της ορμής και της ενέργειας και μετρώντας 

ύστερα από τη σύγκρουση τις ταχύτητες των γνωστής μάζας πυρήνων, έφθασε τελικά 

στο συμπέρασμα ότι η ακτινοβολία αυτή αποτελείτο από σωματίδια ίδιας μάζας με το 

πρωτόνιο, αλλά χωρίς ηλεκτρικό φορτίο. Το νετρόνιο είχε ανακαλυφθεί. 

 

 

1932 Ανακαλύπτεται το ποζιτρόνιο, από τον Αμερικανό φυσικό Carl Anderson.  
Όπως δηλώνει και το όνομα του (positive electron) το ποζιτρόνιο έχει μάζα ίση με του 
ηλεκτρονίου και θετικό στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A0%CE%BF%CE%B6%CE%B9%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/Anderson
http://www.livepedia.gr/index.php/Anderson
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1932  Κατασκευάζεται το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, από το Γερμανό μηχανικό Ernst 
Ruska.   
Το μικροσκόπιο αυτό, που δίνει πολύ μεγαλύτερη μεγέθυνση από τα συνηθισμένα 
μικροσκόπια έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογίας.   
  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1932 Κατασκευάζεται το πρώτο ραδιοτηλεσκόπιο από τον Αμερικανό Karl Jansky.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Κάθε γενιά φαντάζεται ότι είναι πιο έξυπνη από τη γενιά που πέρασε και πιο σοφή 
από τη γενιά που ακολουθεί. 

ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ 
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1934 Ο Fermi κατασκεύασε πυρήνες Ποσειδωνίου (Νp) με ατομικό αριθμό 93, που δεν 
υπάρχουν στη φύση, βομβαρδίζοντας πυρήνες Ουρανίου με νετρόνια. Επίσης ο Fermi 
διατυπώνει τη θεωρία της ασθενούς αλληλεπίδρασης, που μοιάζει με την 
ηλεκτρομαγνητική αλλά έχει πολύ μικρότερη εμβέλεια, για να εξηγήσει τη δημιουργία 
των νετρίνων.   
 

 

1935  Ο Σκώτος φυσικός Robert Watson-Watt κατασκευάζει την πρώτη συσκευή 
ραντάρ.  
 

Ο Ραδιοεντοπιστής ή  γνωστότερο με το 

διεθνές όνομα Ραντάρ προέρχεται από 

σύντμηση των αγγλικών λέξεων  

"RAdio Detection And Ranging" και 

σημαίνει "ανίχνευση με 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα και μέτρηση 

αποστάσεως".  

Αποτελεί ένα βασικό ηλεκτρονικό 

σύστημα ηλεκτρομαγνητικού 

εντοπισμού, παρακολούθησης 

ακίνητων και κινητών στόχων, σε 

αποστάσεις και συνθήκες φωτισμού 

απαγορευτικές για τον απευθείας 

οπτικό εντοπισμό, δηλαδή με το 

ανθρώπινο μάτι ή και οπτικά όργανα.  

Η μεγάλη αξία του ραντάρ οφείλεται 

στις σημαντικές δυνατότητες ανίχνευσης και παρακολούθησης στόχων σε μεγάλες 

αποστάσεις και με μεγάλη ακρίβεια. Το πρώτο ραντάρ που τέθηκε σε λειτουργία με 

πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα ήταν κατασκευή του Εθνικού Εργαστηρίου Φυσικής 

της Μ. Βρετανίας και ειδικότερα τον προϊσταμένου του Ρόμπερτ Ουάτσον-Ουάτ.  

  

  

1937  Παρατηρούνται από πολλούς ερευνητές φυσικούς τα μιόνια. 

 

 

 

Το ταλέντο πετυχαίνει ένα στόχο που κανένας άλλος δεν μπορεί να πετύχει. 
Η ιδιοφυΐα πετυχαίνει ένα στόχο που κανένας άλλος δεν μπορεί να δει. 

ΑΡΘΟΥΡ ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Fermi&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Fermi&action=edit
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1938 Ο Αμερικανός φυσικός George Gamow εξήγησε στα 1929 ότι η πηγή της ηλιακής 
ενέργειας είναι η σύντηξη του υδρογόνου. Ο πλήρης μηχανισμός περιγράφεται στα 
1938.   
 

Ο Γκάμοφ έγραψε μια  εργασία σύμφωνα με την 

οποία οι σημερινές περιεκτικότητες του 

σύμπαντος σε υδρογόνο και ήλιο (που είναι μαζί 

πάνω από 99%) μπορούσαν να εξηγηθούν με 

βάση αντιδράσεις που συνέβησαν σε μία αρχική 

έκρηξη κατά τη δημιουργία του Σύμπαντος, 

πράγμα που παρείχε θεωρητική υποστήριξη στη 

θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang), 

μολονότι δεν εξηγούσε την παρουσία των άλλων 

στοιχείων.  

Στην ίδια εργασία ο Γκάμοφ εκτίμησε την ένταση 

της εναπομείνασας από την αρχική έκρηξη 

ακτινοβολίας (ακτινοβολία υποβάθρου μικροκυμάτων).  

Προέβλεψε σωστά πως ο απόηχος αυτός της μεγάλης αρχικής έκρηξης θα είχε ψυχθεί 

μετά από δισεκατομμύρια έτη, γεμίζοντας το χώρο του Σύμπαντος με μία ακτινοβολία 

μικροκυμάτων σε αντίστοιχη θερμοκρασία 5 βαθμών Κ.  

Οι αστρονόμοι και οι φυσικοί δεν επιχείρησαν να ανιχνεύσουν αυτή την ακτινοβολία 

εκείνη την εποχή, εξαιτίας τόσο έλλειψης ενδιαφέροντος όσο και απειρίας στην 

παρατήρηση μικροκυμάτων. 

 

  

1938  Ο Γερμανός φυσικός Otto Ηahn ανακαλύπτει τη σχάση του ουρανίου.   

Ο Ούγγρος φυσικός Leo Szilard ανακαλύπτει το μηχανισμό της αλυσιδωτής πυρηνικής 
αντίδρασης.   
  

  
 

  

Εκείνος που μπορεί να πάει στην πηγή, δεν χρειάζεται να πάει στη στάμνα. 
ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BE%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B7%CE%BE%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%87%CE%AC%CF%83%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%87%CE%AC%CF%83%CE%B7
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1939  Ο Αμερικανός ραδιομηχανικός Edwin Armstrong επινόησε μέθοδο μετάδοσης 
ραδιοκυμάτων, με διαμόρφωση συχνότητας (Frequency Modulation ή FM).   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1940  Κατασκευάζεται το βήτατρο (κυκλικός επιταχυντής ηλεκτρονίων), από τον 
Αμερικανό φυσικό Donald Kerst.   
 

  

 

 

 

 

 

Ευτυχία δεν είναι να κάνεις πάντα αυτό που θέλεις, 
αλλά να θέλεις πάντα αυτό που κάνεις. 

ΛΕΟΝ ΤΟΛΣΤΟΪ  
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1941 Κατασκευάζεται το πρώτο αεριωθούμενο αεροπλάνο. Χρησιμοποιούσε κινητήρα 
προώθησης, που είχε κατασκευάσει από το 1930 ο Βρετανός αεροναυπηγός  Frank 
Whittle.   
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1942  Αρχίζει η ατομική εποχή. Κατασκευάζεται στις ΗΠΑ από ομάδα επιστημόνων,  
επί κεφαλής των οποίων ήταν ο Fermi, ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας.  
  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Δεν μπορείς να διδάξεις τίποτα στον άνθρωπο. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι 
να τον βοηθήσεις να ανακαλύψει αυτό που έχει μέσα του. 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ 
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1944 Κατασκευάστηκε από τους Γερμανούς ο πρώτος πύραυλος και χρησιμοποιήθηκε 
για στρατιωτικούς σκοπούς. Ο κατασκευαστής του μηχανικός Wernher von Braun 
συνέχισε μετά τον πόλεμο την καριέρα του στις ΗΠΑ.   
 

Ήταν ο δημιουργός  τον πυραύλου Α4, ο 

οποίος ήταν μέρος της σειράς πυραύλων 

που ο φον Μπράουν σχεδίασε και 

κατασκεύασε για λογαριασμό της ναζιστικής 

Γερμανίας στο διάστημα 1933-1945.  

Ο Α4 έγινε γνωστός σαν V2 «όπλο της 

εκδίκησης» και χρησιμοποιήθηκε από το 

1942 κυρίως στον πόλεμο της Γερμανίας 

κατά της Αγγλίας (Β' Παγκόσμιος Πόλεμος).  

Μετά τη λήξη τον πολέμου το 1945  

ο φον Μπράουν και η ομάδα του υπήρξαν  

ανάμεσα στους δεκάδες Γερμανούς 

επιστήμονες που οι αμερικανικές δυνάμεις 

μετέφεραν στις ΗΠΑ.  

Εκεί ανέλαβε τη διεύθυνση του τμήματος 

ερευνών βαλλιστικών βλημάτων, ειδικής 

υπηρεσίας του αμερικανικού στρατού στο 

Νέο Μεξικό, όπου και συνέβαλε ουσιαστικά 

ατην ανάπτυξη των μέσων στην εξερεύνηση 

τον διαστήματος.  

Ο Φον Μπράουν υπήρξε ο κατασκευαστής 

των πυραύλων «Jupiter C» και «Vanguard» με τους οποίους και εκτοξεύτηκαν οι 

τεχνητοί δορυφόροι «Explorer 1» και «Explorer 3».  

Από το 1961 άρχισε, με την εποπτεία του φον Μπράουν, η κατασκευή των πυραύλων  

«Saturn» που ήταν σχεδιασμένοι για να μεταφέρουν μεγάλα φορτία σε τροχιά και πέρα  

από την τροχιά της Γης.  

Το 1969 ο πύραυλος «Saturn V» που έφερε το διαστημόπλοιο Απόλλων 11, μετέφερε 

στο διάστημα τούς πρώτους αστροναύτες οι οποίοι στις 20 Ιουνίου προσεδαφίστηκαν 

και περπάτησαν στην Σελήνη. 

 

   

1944  Kατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε η βόμβα πυρηνικής σχάσης. 

 

Δώσε στον άνθρωπο ένα ψάρι και θα τον χορτάσεις μία φορά. 
Μάθε τον να ψαρεύει και θα είναι χορτάτος σε όλη του τη ζωή. 

ΜΑΪΜΩΝΙΔΗΣ 



 

 
112 

 

1945 Κατασκευάζεται το συγχροκύκλοτρο, με το οποίο μπορούσαν να επιτευχθούν 
ενέργειες φορτισμένων σωματιδίων πολύ μεγαλύτερες από αυτές, που επιτυγχάνονταν 
με το κύκλοτρο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτός που θέλει να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα πρέπει να ξέρει αρκετά καλά 
τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. 

ΣΠΙΝΟΖΑ   
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1946  Οι Αμερικανοί Felix Bloch και Edward Purcell ανακάλυψαν ταυτόχρονα τον 
πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό (NMR). Η τεχνική του NMR χρησιμοποιείται όλο και 
περισσότερο στην ιατρική με το όνομα Μαγνητική Τομογραφία.   
 

                    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εκείνο που γνωρίζουμε είναι μηδενικό. Εκείνο που αγνοούμε είναι άπειρο. 
PIERRE LAPLACE 

http://www.livepedia.gr/index.php?title=Bloch&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Bloch&action=edit
http://www.livepedia.gr/index.php?title=Bloch&action=edit
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1946 Κατασκευάζονται οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.  

 

     1η γενιά των υπολογιστών (1946- 1956)  

Το 1946, μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

χρειάζονταν μια συσκευή η οποία να βοηθά 

τους στρατιωτικούς στους υπολογισμούς 

για να βρίσκουν τα όπλα τους το στόχο με 

μεγαλύτερη ακρίβεια.  

Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ένα 

τεράστιο μηχάνημα που αντί για μηχανικά 

μέρη χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικές 

λυχνίες, κατασκευασμένες από τον Λι Ντε Φορέ (Lee de Forest).  

Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής επονομάστηκε ΕΝΙΑC.  

Ο ENIAC ήταν τεράστιος σε μέγεθος (καταλάμβανε έναν ολόκληρο όροφο), και έπρεπε 

να τον ελέγχουν συνεχώς ειδικοί επιστήμονες.  

Συχνά, επίσης, καίγονταν οι λυχνίες του και έπρεπε να τις αντικαθιστούν. 

  

           2η γενιά των υπολογιστών (1956- 1963)  

Την περίοδο αυτή οι λυχνίες αντικαθίστανται από 

τρανζίστορς. Οι ηλεκτρονικές αυτές κατασκευές 

επιτρέπουν τη δημιουργία μικρότερων και ταχύτερων 

υπολογιστών.  

Το 1956 στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης 

(Μ.Ι.Τ.) κατασκευάστηκε ο πρώτος Ηλεκτρονικός 

Υπολογιστής που λειτουργούσε με τρανζίστορς, ο ΤΧ-0.  

 

 

 

 

        3η γενιά των υπολογιστών (1964- 1971)  

Το 1958, ο Τζακ Κίλμπυ κατάφερε να 

δημιουργήσει κάτι που θα άλλαζε τον κόσμο 

των ηλεκτρονικών για πάντα. Κατασκεύασε το 

πρώτο ολοκληρωμένο κύκλωμα συνδυάζοντας 

τρανζίστορς, πυκνωτές, αντιστάτες και άλλα 

ηλεκτρονικά εξαρτήματα όλα τοποθετημένα 

στο ίδιο κομμάτι από πυρίτιο.  

Το δημιούργημα του Κίλμπυ επέτρεψε στους 

επιστήμονες να κατασκευάσουν υπολογιστές τόσο μικρούς ώστε να μπορούμε ακόμη 

και να τους μεταφέρουμε. Χρησιμοποιείται, επίσης, σε μια πληθώρα άλλων 

εφαρμογών, όπως τηλεπικοινωνίες, πολυμέσα, ακόμη και παιχνίδια.  
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          4η γενιά των υπολογιστών (1971 - σήμερα)  

Ο κάθε ένας σημερινός υπολογιστής είναι 

εφοδιασμένος με επεξεργαστή (CPU), έχει τη 

δική του μνήμη, μονάδα αποθήκευσης 

πληροφοριών, οθόνη και κάποιο είδος μέσου για 

να δίνουμε πληροφορίες στον υπολογιστή 

(πληκτρολόγιο, πενάκι, ποντίκι κλπ). Σύμφωνα με 

το νόμο του Moore, κάθε 18 περίπου μήνες η 

ισχύς των παραγόμενων υπολογιστών 

διπλασιάζεται.  

Έτσι, γίνεται αντιληπτό γιατί ένας υπολογιστής 

που αγοράζεται σήμερα είναι (περίπου) δύο 

φορές ταχύτερος από έναν υπολογιστή της ίδιας «κατηγορίας» που αγοράστηκε πριν 

ενάμιση χρόνο. 

  

 

1947 Ο Άγγλος φυσικός Cecil Powell ανακαλύπτει το σωματίδιο πιόνιο. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε άνθρωπος που φτάνει πάνω από ένα συνηθισμένο επίπεδο, έχει λάβει δύο 
εκπαιδεύσεις: τη μία από τους δασκάλους του και την άλλη, πιο προσωπική και πιο 

σημαντική, από τον εαυτό του. 
EDWARD GIBBON 
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1947 Ο Αμερικανός χημικός Willard Libby ανακαλύπτει τη μέθοδο ραδιοχρονολόγησης 
με το ραδιενεργό άνθρακα 14.   
 

Η χρονολ όγηση με άνθρακα 14 βασίζεται στο 

γεγονός ότι με το θάνατο ενός οργανισμού ή το 

κόψιμο ενός δένδρου, ο ραδιενεργός άνθρακας - 14 

παύει να αναπληρώνεται με τη λήψη της τροφής.  

Έτσι, αντί να βρίσκεται σε σταθερή αναλογία μέσα 

στο υλικό ή τον οργανισμό, όπως και στο 

περιβάλλον, αρχίζει να ελαττώνεται, διασπώμενος 

με την εκπομπή βήτα σωματιδίων.  

Η συγκέντρωση του C-14 στο δείγμα μπορεί να 

μετρηθεί. Η μέτρηση της σημερινής συγκέντρωσης 

ατόμων C-14 είναι μέτρο της ηλικίας τού δείγματος 

από τη στιγμή του θανάτου, ή από τη στιγμή που 

σταματά η πρόσληψη διοξειδίου του άνθρακα μέσω 

της τροφής, της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής. 

   

  

1947  Ανακαλύπτεται το τρανζίστορ, που σύντομα θα αντικαταστήσει τις ηλεκτρονικές 
λυχνίες, έναντι των οποίων παρουσιάζει σημαντικότατα πλεονεκτήματα. 
 

Το Δεκέμβριο του 1947 στα εργαστήρια Bell ο 

John Bardeen, σε συνεργασία με τον William 

Shockley και τον Walter Βrattain οδηγήθηκε σε 

μια από τις ανακαλύψεις που έμελλε να 

ανοίξει την αυλαία της ηλεκτρονικής 

βιομηχανίας.  

Ήταν η ανακάλυψη του transistor.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν κάθε άνθρωπος 

μπορούσε να αγοράσει ένα απίστευτα μικρού 

μεγέθους κινητό ραδιόφωνο και να το παίρνει 

μαζί του.  

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό.  

Η ανακάλυψη του τρανζίστορ οδήγησε τη 

σκέψη των θεωρητικών στη λεγόμενη ηλεκτρονική επανάσταση η οποία άνοιξε το 

δρόμο για τον «αιώνα της Πληροφορικής» στον οποίο εμπεριέχεται τόσο η λειτουργία 

των κινητών τηλεφώνων όσο και η λειτουργία των υπολογιστών. 
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1948 Ο Αμερικανός φυσικός Richard Feynman διατυπώνει τη θεωρία της Κβαντικής 
Ηλεκτροδυναμικής (ΚΗΔ), δηλαδή την κβαντική θεωρία για τον ηλεκτρομαγνητισμό,  
που χρησιμοποιείται, λόγω της επιτυχίας της, ως πρότυπο για την περιγραφή και άλλων 
αλληλεπιδράσεων.   
 

Για πολλούς από τους νεαρούς φοιτητές του «τότε», 

ο Richard Feynman, παρά την εμφανή έλλειψη 

ενδιαφέροντος που έδειχνε για τη Φιλοσοφία, 

υπήρξε ένα πρότυπο.  

Όταν μάλιστα μερικοί από αυτούς, τούς φοιτητές 

του «τότε», συναντήθηκαν με το Feynman, ο 

θαυμασμός εκτοξεύτηκε στα ύψη για να συντηρηθεί 

στα χρόνια που ακολούθησαν όταν έμαθαν για το 

«πόσο αγαπούσε τη ζωή» καθώς και για τις 

συμβουλές που έδινε στους φοιτητές να 

αποφεύγουν τα διάφορα «παίρνουμε τον τύπο και 

τον εφαρμόζουμε» και να αναζητούν τα φαινόμενα, 

τις έννοιες και τους νόμους. 

  

 

 

1952  Οι Αμερικανοί κατασκευάζουν βόμβα πυρηνικής σύντηξης.  
Ένα χρόνο αργότερα η Σοβιετική Ένωση κατασκευάζει την αντίστοιχη βόμβα.   

 

1952  Πλήθος νέων αδρονίων (σωματιδίων που συμμετέχουν στην ισχυρή 
αλληλεπίδραση) ανακαλύπτονται. Η πληθώρα των νέων σωματιδίων, με παράξενες 
ιδιότητες, βάζει σε αμφισβήτιση την απλότητα περιγραφής των στοιχειωδών 
σωματιδίων.  
Εναγώνια αναζήτηση απλούστερης περιγραφής.   

 

 

 

Υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να ζήσει κανείς τη ζωή του: 
Ο ένας είναι να θεωρεί ότι τίποτε στη ζωή δεν είναι θαύμα. 
Ο άλλος είναι να θεωρεί ότι η ίδια η ζωή είναι ένα θαύμα. 

ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΙΝ 

http://www.livepedia.gr/index.php/Feynman
http://www.livepedia.gr/index.php/Feynman
http://www.livepedia.gr/index.php/Feynman
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1953  Ο Άγγλος φυσικός Francis Crick και ο Αμερικανός βιοχημικός James Watson 
ανακαλύπτουν την ελικοειδή δομή του DNA. Ένα χρόνο νωρίτερα η Αγγλίδα βιοφυσικός 
Rosalind Franklin είχε καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα.   
 

Το DNA είναι ένα νουκλεϊκό οξύ που περιέχει τις 

γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική 

ανάπτυξη όλων των κυτταρικών μορφών ζωής και 

των περισσοτέρων ιών.  

Το DΝΑ συνήθως έχει τη μορφή διπλής έλικας.  

Η αποκωδικοποίηση του DNΑ, η αποσαφήνιση 

δηλαδή του τρόπου με τον οποίο η δομή του 

καθορίζει συγκεκριμένες γενετικές επιλογές, 

επέτρεψε στους επιστήμονες να κατανοήσουν 

καλύτερα τη γενετική της ζωής και την κληρονόμηση 

ορισμένων χαρακτηριστικών και νόσων.  

Επειδή το DΝΑ σε ορισμένα του σημεία είναι 

ξεχωριστό στον κάθε άνθρωπο, έχουν αναπτυχθεί 

μέθοδοι βασιζόμενες στην ταυτοποίηση  του DΝΑ και 

βρίσκουν εφαρμογή στην Ιατροδικαστική και στην 

Εγκληματολογία καθώς επίσης και στην 

αποσαφήνιση οικογενειακών σχέσεων μεταξύ 

ατόμων.  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πιο εντατική η χρήση του 

DΝΑ και στις μελέτες της ιστορίας και της 

ανθρωπολογίας.  

Η ανακάλυψη της δομής του DNA πραγματοποιήθηκε 

το 1953 από τους James D. Watson (Τζέιμς Γουάτσον) 

και Francis Crick (Φράνσις Κρικ).  

Από πολλούς η ανακάλυψη της διπλής έλικας του 

DΝΑ θεωρείται ως η μεγαλύτερη βιολογική 

ανακάλυψη του 20ου αιώνα. 
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1954  Κατασκευάζεται το Μπέβατρο, επιταχυντής που μπορεί να επιταχύνει πρωτόνια 
σε ενεργειακές περιοχές, που αντιστοιχούν στην ενέργεια κοσμικών ακτίνων.   
Το Μπέβατρο θα χρησιμοποιηθεί ένα χρόνο αργότερα στην παρασκευή αντιπρωτονίων. 
(Αντιπρωτόνια: σωματίδια με μάζα ίση με τη μάζα του πρωτονίου και στοιχειώδες 
αρνητικό φορτίο).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1954  Ιδρύεται στη Γενεύη, στα σύνορα Ελβετίας - Γαλλίας το CERN (Ευρωπαϊκό 
Εργαστήριο για τη φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων) από 12 ιδρυτικά κράτη - μέλη.  
Το 2002 συμμετέχουν στο CERN 20 κράτη και απασχολούνται στα ερευνητικά του 
προγράμματα περίπου 5.500 επιστήμονες. 
   

  
 

http://www.livepedia.gr/index.php/CERN
http://www.livepedia.gr/index.php/CERN
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1954 Κατασκευάζεται μικροσκόπιο, το οποίο μπορεί να διακρίνει αντικείμενα 
μεγέθους ατόμου. Ονομάζεται μικροσκόπιο πεδίου ιόντων.   

 

 

1954 Παρασκευάζεται το αντιπρωτόνιο από τον Ιταλό Emilio Segre και τον 
Αμερικανό Owen Chamberlain.  
Πρόκειται για σωματίδιο με μάζα ίση με του πρωτονίου και στοιχειώδες αρνητικό 
φορτίο.   
 

          

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955 Ανιχνεύεται το νετρίνο, του οποίου η ύπαρξη είχε προβλεφθεί θεωρητικά 25 
χρόνια νωρίτερα από τον Αυστριακό φυσικό W. Pauli. Την ίδια περίοδο ανιχνεύεται και 
το αντινετρίνο. Τα σωματίδια αυτά χωρίς ηλεκτρικό φορτίο και με μηδενική 
πιθανότατα μάζα ανήκουν σύμφωνα με τη σύγχρονη ταξινόμηση των στοιχειωδών 
σωματιδίων στην κατηγορία των λεπτονίων.   
 

 

1956  Παρασκευάζεται το αντινετρόνιο, το οποίο αποτέλεσε πηγή προβληματισμού για 
τους φυσικούς, μια και το νετρόνιο δεν έχει φορτίο. 10 χρόνια αργότερα με την 
εισαγωγή των κουάρκ ως σωματιδίων που απαρτίζουν το πρωτόνιο και το νετρόνιο θα 
γίνει κατανοητή η ύπαρξη και η δομή του αντινετρονίου.   

 

 

Ακόμη κι αν είσαι στο σωστό δρόμο, θα σε ποδοπατήσουν αν απλά κάθεσαι εκεί. 
JOHN RAY 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9D%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%BF
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit
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1957  Oι Σοβιετικοί θέτουν σε τροχιά τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο τον Σπούτνικ Ι.  
Αρχίζει η διαστημική εποχή.  
Ένα χρόνο αργότερα οι Αμερικανοί εκτοξεύουν το δικό τους πρώτο δορυφόρο Explorer I.   
 

  
  

 

1960 Κατασκευάζεται από τον Αμερικανό φυσικό Theodore Maiman το πρώτο laser.  
Μέσα σε λίγα χρόνια τα laser θα χρησιμοποιηθούν σε πάμπολλα πεδία εφαρμογών, 
τηλεπικοινωνίες, ιατρική, έρευνα ως και σε οικιακές συσκευές.   
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Αν δεν εκτιμήσεις την αξία του εαυτού σου, δεν θα εκτιμήσεις την αξία του χρόνου 
σου. 

    Κι αν δεν εκτιμήσεις την αξία του χρόνου σου, δεν θα κάνεις τίποτε μ’ αυτόν. 
SCOTT PECK 
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1961 Ο πρώτος άνθρωπος, που εκτοξεύτηκε και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη 
ήταν ο Σοβιετικός Γιούρι Γκαγκάριν, με το διαστημόπλοιο Βοστόκ Ι. 
   

  
 

 

1961 Ο Aμερικανός φυσικός Murray Gell-Mann προτείνει τα κουάρκ (quarks), ως 
στοιχειώδη συστατικά των αδρονίων.   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Το να αμφιβάλλεις για όλα και να πιστεύεις σε όλα, είναι πολύ βολικά και τα δύο, 
γιατί σε απελευθερώνουν από την ανάγκη να σκέφτεσαι.  

ΑΝΡΙ ΠΟΥΑΝΚΑΡΕ   
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1964  Ανακαλύπτεται από τους Αμερικανούς Arno Penzias και Robert Wilson η 
μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου, η οποία αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι το Big 
Bang είναι ο πιθανότερος μηχανισμός, με τον οποίο δημιουργήθηκε το Σύμπαν.   
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν συνέχεια σκέφτεσαι τι θέλεις να κάνεις και τι ελπίζεις να συμβεί, δεν θα το κάνεις 
και δεν θα συμβεί. 

ΕΡΑΣΜΟΣ 

http://www.livepedia.gr/index.php/Big_Bang
http://www.livepedia.gr/index.php/Big_Bang
http://www.livepedia.gr/index.php/Big_Bang
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1969 Οι Αμερικανοί Neil Armstrong και Buzz Aldrin γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που 
περπατούν στη Σελήνη.   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1972 Κατασκευάζονται οι δίσκοι laser, γνωστοί και ως CD. Μέσα σε μια εικοσαετία οι 
δίσκοι αυτοί θα αντικαταστήσουν τους δίσκους βινυλίου στις συσκευές αναπαραγωγής 
ήχου και θα βρουν πλατιά εφαρμογή, ως αποθηκευτές δεδομένων σε πολλές διατάξεις 
όπως στους computers.   
 

 

1972  Ο Αμερικανός Martin Cooper κατασκευάζει το πρώτο κινητό τηλέφωνο.  

 

Το 1972 ο εφευρέτης της κινητής 

τηλεφωνίας, Αµερικανός Μάρτιν Κούπερ, 

δούλευε στη ΜοtοrοΙα στο Σικάγο και 

ανέπτυξε ένα τηλέφωνο χωρίς καλώδια, µε 

το οποιο µπορούσε κάποιος να 

τηλεφωνήσει παντού. 

Το υβριδικό αυτό κινητό τηλέφωνο ήταν  

33 εκατοστά, τεράστιο για τα σηµερινά 

δεδομένα, και ζύγιζε ένα κιλό, βαρύ κι 

ασήκωτο. 

Η δε µπαταρία του έφτανε για συνδιαλέξεις 

το πολύ 20 λεπτών.  

Επομένως δεν ήταν καθόλου εύχρηστο. 

Η εφεύρεση κόστισε 4.000 δολάρια και 

επισήµως ονοµαζόταν Dynatec 8000. 

 



 

 
125 

 

1974 Ολοκληρώνεται η αντίληψη των φυσικών για το πλήθος και το είδος των 
λεπτονίων. Υπάρχουν 6 λεπτόνια και τα 6 αντισωματίδια τους.   
Ολοκληρώνεται η αντίληψη των φυσικών για το πλήθος και το είδος των κουάρκς.  
Υπάρχουν 6 κουάρκ, κατανεμημένα σε τρία ζεύγη, καθώς και τα αντίστοιχα 6 
αντικουάρκ.   
  

  

1974  Ανακαλύπτονται τα οστά της «Λούσυ» στην Αφρική από τους Αμερικανούς 
παλαιοντολόγους Donald Johanson και Tom Gray.  
 

Το νέο αυτό εύρηµα,  θα δώσει νέα στοιχεία για 

την γενεαλογία καταγωγής του Αυστραλοπιθήκου 

«Λούσι», ηλικίας 3,2 εκατοµµυρίων ετών, που 

ανακαλύφθηκε στην Αιθιοπία το 1974 από τους 

Αµερικανούς Παλαιοντολόγους Ντόναλντ 

Γιόχανσον και Τοµ Γκρέι. 

Η Λούσι πήρε το όνομα της, από το τραγούδι των 

Beatles που ακουγόταν στο ραδιόφωνο κατά τη 

στιγµή της ανακάλυψης της. 

Ο Αυστραλοπίθηκος αυτός, ήταν µεγάλη 

ανακάλυψη τότε, γιατί για πρώτη φορά οι 

επιστήµονες είχαν µια απτή απόδειξη ότι υπήρξαν 

πλάσµατα που βρίσκονταν µεταξύ ανθρώπου και 

πιθήκου, στην αρχαία εκείνη περίοδο.  

Και ήταν τότε ο αρχαιότερος Αυστραλοπίθηκος, σε 

τόσο καλή κατάσταση, που να επιβεβαιώνει τη σωµατική του κατασκευή.  
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Βεβαίως αργότερα ανακαλύφθηκε και άλλο ένα τέτοιο απολίθωµα, λίγο αρχαιότερο, 

σε ακόµα καλύτερη κατάσταση, χρονολογούµενο στα 3,3 εκατοµµύρια έτη.  

Όµως, δεν υπήρχαν µέχρι τώρα απολιθώµατα για το διάστημα αυτό, από τους  

Αυστραλοπιθήκους afarensis σαν τη Λούσι, και τους προγόνους της που θεωρείτο ότι 

είναι οι Αυστραλοπίθηκοι anamensis. 

Η Λούσι και οι σύγχρονοι της Αυστραλοπίθηκοι afarensis, στέκονταν όρθιοι και βάδιζαν 

στα δύο τους πόδια, ενώ ήταν και δεινοί στο σκαρφάλωμα των δέντρων. 

Οι θεωρίες των Ανθρωπολόγων, που θέλουν το είδος της Λούσι να έχει άµεση 

συγγένεια µε τον πρόγονο του, τον Αυστραλοπίθηκο anamensis, επιβεβαιώθηκαν µε 

την ανακάλυψη µεγάλου αριθµού κρίσιµων απολιθωμάτων οδοντοστοιχιών στην 

περιοχή Αφάρ της Αιθιοπίας από την επιστηµονική οµάδα του Ανθρωπολόγου  

Γιοχάνες Χάλε-Σελάσιε του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Κλίβελαντ. 

Τα απολιθώµατα, που παρουσίασε η οµάδα του Κλίβελαντ, βρέθηκαν στην περιοχή  

Βοράνσο-Μιλέρ της επαρχίας Αφάρ και καλύπτουν το εξελικτικό κενό µεταξύ του 

anamensis (πριν 4,2 έως 3,9 εκ. χρόνια) και του είδους afarensis (πριν 3 έως 3,6 εκ. 

χρόνια), στο οποίο ανήκε και η Λούσι. 

Οµάδα Αµερικανών Ανθρωπολόγων ανέφερε ότι εντόπισε νέα απολιθώµατα, που 

αποδεικνύουν ότι άμεσος πρόγονος της Λούσι ήταν ο Αυστραλοπίθηκος anamensis. 

Η ομάδα των Ανθρωπολόγων ανακάλυψε απολιθώµατα οδοντοστοιχιών που ανήκουν 

σε τουλάχιστον 40 ανθρωποειδή. Οι σημαντικότερες ανακαλύψεις απολιθωµάτων 

προϊστορικών ανθρωποειδών έχουν γίνει σε Αιθιοπία, Κένυα και Τανζανία. 

 

 

1979 Eνισχύεται η άποψη περί υπάρξεως γλοιονίων, η οποία προβλέπεται από την 
Κβαντική Χρωμοδυναμική (QCD). Η QCD είναι η θεωρία που διατυπώθηκε στα 1972 για 
να εξηγήσει την ισχυρή αλληλεπίδραση.   
 
 

1980 Εμφανίζονται σοβαρές ενδείξεις ότι το νετρίνο έχει μάζα. Αναπτύσσονται νέες 
υποθέσεις σχετικά με το «μυστήριο της ελλείπουσας μάζας» η ύπαρξη της οποίας θα 
μπορούσε να δώσει απάντηση σε σοβαρά κοσμολογικά ζητήματα.   

 

 

 

 

 

 

 

Είναι μάταιο να ζητάς από τους θεούς αυτά που μπορείς να αποκτήσεις μόνος σου. 
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE


 

 
127 

 

1983 Ανακαλύπτονται στο πείραμα "UA1", στο CERN, τα σωματίδια W+, W- και Ζ0, 
φορείς της ασθενούς αλληλεπίδρασης.  
Υπεύθυνοι του πειράματος είναι ο Ιταλός  Carlo Rubbia και ο Ολλανδός  
Simon van der Meer.   

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1987 Κατασκευάζονται υλικά, που παρουσιάζουν θερμή υπεραγωγιμότητα, δηλαδή 
υπεραγωγιμότητα σε θερμοκρασίες της περιοχής του υγρού αζώτου. Στην περίπτωση 
που θα γίνει κατορθωτή η παραγωγή τέτοιων υλικών σε μαζική κλίμακα είναι δυνατόν 
να επιτευχθεί μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε πολύ μεγάλες αποστάσεις με 
μηδενικές θερμικές απώλειες.   
  
 

1989 Ξεκίνησε στο CERN ο WWW (World Wide Web). Ο αρχικός σκοπός ήταν να 
έρχονται εύκολα σε επαφή επιστήμονες από όλα τα μέρη του κόσμου, που 
συμμετέχουν σε προγράμματα του CERN.   
Γρήγορα ο WWW έγινε ο δημοφιλέστερος διακομιστής του Internet.  

 

  

 

 

 

 

 

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλύψει νέους ωκεανούς αν δεν έχει το θάρρος να 
απομακρυνθεί από την ακτή. 

ANDRE GIDE 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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1989 Lep Collider (Μεγάλος επιταχυντής συγκρουομένων δεσμών ηλεκτρονίων και 
ποζιτρονίων): Ένας από τους μεγαλύτερους επιταχυντές στοιχειωδών σωματιδίων.  
Πρόκειται για ένα σύστημα κυκλικών σωλήνων με μήκος περιφέρειας 27 km.   
Σ΄ αυτούς επιταχύνονται ταυτόχρονα δέσμες ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων σε 
ταχύτητες πολύ κοντά στην ταχύτητα του φωτός τα οποία στη συνέχεια οδηγούνται σε 
σύγκρουση.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γινόμαστε καλύτεροι αν αναζητούμε όσα δεν γνωρίζουμε. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
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1989  Τίθεται σε τροχιά το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble. Το τηλεσκόπιο αυτό δίνει 
πολύ καθαρότερες εικόνες του διαστήματος από τα επίγεια τηλεσκόπια και επιτρέπει 
στον άνθρωπο να ερευνήσει το διάστημα σε βάθος ως τότε απρόσιτο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλη του 20ου αιώνα Διατυπώνεται η θεωρία του «Καθιερωμένου Προτύπου»  
(Standard Μodel), που είναι συνδυασμός της ηλεκτρασθενούς θεωρίας και της 
κβαντικής χρωμοδυναμικής, το οποίο επιχειρεί να περιγράψει όλες τις συμπεριφορές 
των στοιχειωδών σωματιδίων, λεπτονίων και κουάρκ.  
Η επιτυχία του υπερβαίνει και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.  

 

 

 

 

 

 

 

Η εμπέδωση της σωστής γνώμης γίνεται μόνιμη γνώση. 
                                     ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
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2001  Oλοκληρώνεται η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος.  

 

Μπορούμε να φανταστούμε το ανθρώπινο γονιδίωμσ σαν ένα τεράστιο βιβλίο, το 

βιβλίο της ζωής.  

Αποτελείται από 23 κεφάλαια (ζεύγη χρωμοσωμάτων), τα κεφάλαια αποτελούνται από 

προτάσεις (γονίδια), οι προτάσεις από λέξεις (συνδυασμός νουκλεοτιδικών βάσεων) 

και οι λέξεις από γράμματα (οι τέσσερις νουκλεοτιδικές βάσεις, αποκαλούμενες με τα 

αρχικά τους, Α, C, G, Τ).  

Είναι το μεγαλύτερο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ.  

Αν κάποιος το διάβαζε δυνατά με ρυθμό πέντε γραμμάτων (βάσεων) το δευτερόλεπτο, 

θα χρειαζόταν 21 χρόνια χωρίς διάλειμμα!  

Το πρόγραμμα για την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι μια διεθνής 

ερευνητική προσπάθεια πού ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1990 και αρχικά υπολογιζόταν 

να διαρκέσει 15 χρόνια.  

Η τεχνολογική πρόοδος που μεσολάβησε επιτάχυνε τους ρυθμούς του κι έτσι σήμερα 

εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί δύο χρόνια νωρίτερα από το αρχικό πλάνο.  

Ο βασικός στόχος είναι διπλός: να ανακαλυφθούν όλα τα ανθρώπινα γονίδια, που 

υπολογίζονται μεταξύ 80.000 και 100.000, αλλά και να προσδιορισθεί η ακριβής 

ακολουθία των τριών δισεκατομμυρίων βάσεων του DΝΑ. Εκτιμάται ότι στα τέλη του 

2001 θα έχει καταγραφεί σε μια πρώτη ελλιπή εκδοχή, με κάποια λάθη, το 90%.  

Ο Φράνσις Κόλινς, ένας από τούς επικεφαλής του 

προγράμματος, θεωρεί ότι είναι η σημαντικότερη 

στιγμή της βιολογικής έρευνας και συγκρίνει τη 

σημασία της με αυτήν της διάσπασης του ατόμου και 

της κατάκτησης της Σελήνης, μια πραγματική 

βιοϊατρική επανάσταση.  

Ο «χάρτης» του γονιδιώματος θα καταγράψει μεταξύ 

άλλων την πηγή (ποιο συγκεκριμένο γονίδιο είναι 

υπεύθυνο) σχεδόν 4.000 γνωστών γενετικών 

ανωμαλιών αλλά και ασθενειών οι οποίες 

δημιουργούνται εν μέρει από γενετικές 

δυσλειτουργίες.  

Σήμερα έχουν εντοπιστεί περίπου 60 γονίδια τα οποία 

οδηγούν σε ασθένειες, μεταξύ των οποίων τέσσερα 

είδη καρκίνου.  

Έτσι Θα βελτιωθεί εντυπωσιακά η έγκαιρη διάγνωση 

τους. Θα εντοπίζεται πολύ νωρίτερα η γενετική προδιάθεση για συγκεκριμένες 

ασθένειες, θα αναπτυχθεί σε πρωτόγνωρα επίπεδα η γονιδιακή θεραπεία αλλά και η 

παρασκευή νέων, ιδιαίτερα αποτελεσματικών, φαρμάκων. 

 

Η γνώση είναι δύναμη. 
FRANCIS BACON 
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Και η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται... Συνεχίζεται!!!  
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Πηγές: Αντρέας Ιωάννου Κασσέτας  

             Βικιπαίδεια  
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