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Ο Νικόλαος Κοπέρνικος γεννήθηκε 
19 Φεβρουαρίου του 1473 και  ήταν 
σηµαντικός Πολωνός αστρονόµος. 
Γεννήθηκε στο Τόρουν της Βασιλικής 
Πρωσίας. Λίγο πριν το θανατό του 
εξέδωσε το βιβλίο του <<Έξι Βιβλία για 
τις Περιστροφές των Ουράνιων 
Σφαιρών >>.  
 



	  
Το	  έργο	  ζωής	  του	  Κοπέρνικου,	  
«Έξι	  Βιβλία	  για	  τις	  Περιστροφές	  
των	  Ουράνιων	  Σφαιρών» («De	  
RevoluKonibus	  Orbium	  CoelesKum	  
Libri	  VI») εκδόθηκε	  για	  	  πρώτη	  	  
φορά	  στη	  το	  1543	  και	  δεύτερη	  
έκδοση	  το	  1566.	  

	  



Ο Κοπέρνικος υποστήριξε την 
ηλιοκεντρική θεωρία, την άποψη 
δηλαδή ότι η Γη και τα άλλα σώµατα 
του Ηλιακού Συστήµατος 
περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο,. 
Άνοιξε έτσι το δρόµο για τους 
αστρονόµους της επόµενης γενιάς 
αλλά και την επιστηµονική 
επανάσταση του 17ου αιώνα. 
 





•    Το 1497 ο Νικόλαος ο οποίος βρισκόταν στην Ρώµη, 
    παρατηρεί µία έκλειψη Σελήνης και δίνει τις 

πρώτες     του διαλέξεις στην Αστρονοµία και στα 
Μαθηµατικά.  
•    Το 1503 παίρνει το διδακτορικό του στο Κανονικό 

     Δίκαιο από το Πανεπιστήµιο της Φερράρα. 





Ο	  ΜΕΛΕΤΕΣ	  ΤΟΥ	  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ:	  	  
	  

v Τροποποιημένη	  την	  θεωρία	  του	  Πτολεμαίου	  για	  μια	  κινούμενη	  Γη.	  

v 	  Το	  Σύμπαν	  αποτελείται	  από	  8	  ομόκεντρες	  σφαίρες.	  
	  
v Ο	  `Ηλιος	  είναι	  ακίνητος	  στο	  κέντρο.	  
	  
v Οι	  6	  γνωστοί	  την	  εποχή	  του	  Κοπέρνικου	  πλανήτες	  περιφέρονται	  γύρω	  από	  τον	  `Ηλιο	  
με	  τη	  σειρά	  που	  γνωρίζουμε	  και	  σήμερα,	  ενώ	  η	  Σελήνη	  περιφέρεται	  περί	  τη	  Γη.	  	  

v Η	  φαινομενική	  κίνηση	  του	  Ηλίου	  και	  των	  απλανών	  γύρω	  από	  τη	  Γη	  εξηγείται	  από	  την	  
ημερήσια	  περιστροφή	  της	  Γης	  γύρω	  από	  τον	  άξονά	  της.	  

v Ο	  Κοπέρνικος	  ωστόσο,	  δεν	  τόλμησε	  να	  εγκαταλείψει	  τις	  κυκλικές	  τροχιές.	  

v 	  Η	  μεταπήδηση	  από	  το	  γεωκεντρικό	  στο	  ηλιοκεντρικό	  σύστημα	  ήταν	  πολύ	  
σημαντική.	  

	  





Συνεργάσθηκε επί χρόνια µε τη Βασιλική 
Πρωσσική Δίαιτα επί της νοµισµατικής 
µεταρρυθµίσεως και δηµοσίευσε µελέτες για την 
αξία του χρήµατος.  



	  

Ο	  Νικόλαος	  Κοπέρνικος	  
τάφηκε	  στον	  Καθεδρικό	  
Ναό	  του	  Φρόμπουργκ.	  Στις	  
22	  Μαΐου	  2010,	  βρέθηκαν	  
τα	  οστά	  του	  και	  ο	  
Κοπέρνικος	  κηδεύτηκε	  με	  
τιμές	  ήρωα	  στον	  καθεδρικό	  
ναό	  του	  Φρόμπουργκ	  στην	  
Πολωνία.	  

	  



Ευχαριστούµε για την προσοχή σας!!! 

ΤΕΛΟΣ 


