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ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 
 

ΧΡΟΝΟΣ 
 

Έννοια, που εκφράζει τη διαδοχή και τη διάρκεια γεγονότων. Στην κλασική 
μηχανική, ο χρόνος θεωρείται σαν να ρέει ανεξάρτητα από οποιοδήποτε φαινόμενο 
που συμβαίνει στη φύση και οποιοδήποτε σύστημα αναφοράς (απόλυτος χρόνος). 
Για το Νεύτωνα, «ο αληθινός, απόλυτος και μαθηματικός χρόνος, από την ουσία 
του και τη φύση του, ρέει ομοιόμορφα, χωρίς αναφορά σε τίποτε εξωτερικό». Από 
την άποψη αυτή, ο χρόνος ρέει ανεξάρτητα από το γεγονός ότι συμβαίνει 
οποιαδήποτε μεταβολή. Οι μεταβολές συμβαίνουν μέσα στο χρόνο, αλλά δεν είναι 
οι ίδιες χρόνος.  

Η αρχέγονη μονάδα για τη μέτρηση του χρόνου ήταν ασφαλώς η ημέρα, 
θωρούμενη ως πλήρης κύκλος φωτός και σκότους. Με την πρόοδο του πολιτισμού, 
άρχισε να υπολογίζεται το ηλιακό έτος και ο μήνας, που αρχικά συνδεόταν με τις 
φάσεις της Σελήνης και κατόπιν έγινε συμβατική υποδιαίρεση του έτους. 
 Τα πρώτα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση του χρόνου ήταν 
τα ηλιακά ρολόγια και ακολούθησαν οι κλεψύδρες με νερό και με άμμο, όργανα 
απλά και διόλου ακριβή. Κάποια σχετική ακρίβεια επετεύχθη όταν έγινε δυνατή η 
χρησιμοποίηση των ισόχρονων ελαστικών ταλαντώσεων, όπως π.χ. εκείνες που 
επιτυγχάνονται με το εκκρεμές, το ζυγό και το διαπασών. Οι διάφοροι τύποι 
ρολογιών αντιπροσωπεύουν διαδοχικές φάσεις της προόδου αυτής στη μέτρηση 
του χρόνου. Τα τελειοποιημένα αυτά όργανα έχουν λειτουργία περισσότερο 
κανονική από την περιστροφή της Γης και ακριβώς η χρήση τους επέτρεψε να 
ανακαλυφθούν οι διαφορές σε σύντομη περίοδο. Για τη μέτρηση κλασμάτων του 
δευτερολέπτου χρησιμοποιούνται κανονικοί χρονογράφοι (χρονόμετρο) , ικανοί να 
μετρήσουν ως το πέμπτο του δευτερολέπτου, ή χρονογράφοι με περιστρεφόμενο 
κύλινδρο και γραφική παράσταση του χρόνου, που επιτρέπουν τον έλεγχο με 
ακρίβεια ακόμη και χρόνων εκατομμυριοστού του δευτερολέπτου. Από το 
εκκρεμές με μηχανική ρύθμιση, που χτυπά το δευτερόλεπτο, και τα ρολόγια με 
πιεζοηλεκτρικό χαλαζία, φθάσαμε να χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση του χρόνου 
τη συχνότητα ατομικής ή μοριακής αντηχήσεως, που εφαρμόζεται για τον έλεγχο ή 
τη διόρθωση της συχνότητας ταλαντώσεων ενός ή περισσοτέρων ρολογιών 
χαλαζία. Στην αρχή αυτή στηριζόταν τα λεγόμενα «ατομικά ρολόγια». 
 
 
 
 

ΦΥΣΙΚΗ 
 
 Επιστήμη που μελετά τη δομή και τις ιδιότητες της ύλης σε όλες τις 
πολυποίκιλες συνθήκες και μορφές της, καθώς επίσης τους νόμους που ρυθμίζουν 



την κίνησή της και τις αμοιβαίες μετατροπές. Αν και η μελέτη της φύσεως έχει 
προκαλέσει το ενδιαφέρον των φιλοσόφων της αρχαίας Ελλάδας, εν τούτοις δεν 
είναι δυνατό να μιλήσουμε για φυσική κατά την εποχή εκείνη με την αυστηρή 
σύγχρονη έννοια του όρου κι αυτό γιατί, ενώ οι αρχαίοι Έλληνες πέτυχαν να 
ανακαλύψουν τη διάρθρωση της λογικής επαγωγικής αποδείξεως (και επομένως 
να σημειώσουν μεγάλες επιτυχίες στα μαθηματικά), δεν υιοθέτησαν τη μέθοδο των 
πειραματικών αποδείξεων, επί της οποίας ακριβώς βασίζεται η επιστήμη.  
 Η γέννηση της φυσικής ως σύγχρονης επιστήμης συμπίπτει χρονικά με τη 
γέννηση της πειραματικής μεθόδου. Πράγματι, στον Γαλιλαίο και στους μεγάλους 
μεθοδολόγους του 17ου αιώνα οφείλεται η ανακάλυψη της δυνατότητας που έχει ο 
άνθρωπος να αναπαράγει ορισμένα φυσικά φαινόμενα, αφού απομονώσει 
ορισμένα φυσικά φαινόμενα, αφού απομονώσει μερικές ιδιαίτερες πλευρές τους, 
για να μελετήσει τα αποτελέσματα που προκαλούν σ’ αυτά προκαθορισμένες και 
ελεγχόμενες μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
 Το πείραμα χαρακτηρίζεται από το ότι είναι «αντικειμενικό», 
επαναλαμβάνεται δηλαδή με τα ίδια κάθε φορά αποτελέσματα, και «ποσοτικό», 
επιτρέπει δηλαδή την ποσοτική μέτρηση των μελετωμένων μεγεθών, αφού 
οριστούν αυθαίρετες μονάδες μετρήσεως για όλα τα ομογενή μεγέθη(π.χ. όλα τα 
μήκη όλα τα χρονικά διαστήματα, τις μάζες κλπ)      



ΦΥΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 

 

                                 ΠΥΡΑΥΛΟΣ   
  

Ο απλούστερος και ο αρχαιότερος προωθητικός κινητήρας δι’ 
αντιδράσεως, αν και ευρεία χρήση του (κυρίως στο πεδίο των 
βαλλιστικών βλημάτων, γιατί η χρήση του στην αεροναυτική είναι 
αρκετά περιορισμένη) έγινε μόνο πρόσφατα. Ο βασικός φυσικός νόμος 
που διέπει την κίνηση των πυραύλων είναι ο τρίτος νόμος της κίνησης 
του Νεύτωνα, με βάση τον οποίο σε κάθε δράση αναπτύσσεται ίση και 
αντίθετη αντίδραση. Στην περίπτωση των πυραύλων, δράση είναι η 
εκτόξευση καυσαερίων κάτω από μεγάλη ταχύτητα, ενώ η αντίδραση 
εκδηλώνεται με τη μορφή της προς την ώθηση του οχήματος. 

Στην Ευρώπη, όπως αναφέρθηκε ο πρώτος πύραυλος έκανε την 
εμφάνιση του κατά το 1258 στην Κολωνία, και για την επόμενη 
εικοσαετία πύραυλοι αναφέρονται από τον Ρόγηρο Βάκωνα, τον 
Αλβέρτο τον Μεγάλο και από διάφορους Άραβες συγγραφείς. Αργότερα 
ο Γερμανός Κόνρατ Κιέζεν Άιχσταιτ (1366-1405) και ο Ιταλός μηχανικός 
του στρατού Τζοβάννι Φοντάνα (1395-1455) μνημονεύουν και οι δύο σε 
σημαντικό αριθμό πυραυλικών όπλων. Όπως φαίνεται, όμως, οι 
στρατιωτικοί δεν εκτίμησαν καθόλου το νέο όπλο, γιατί στην περίοδο 
αυτή τα πυροβόλα είχαν πραγματοποιήσει μεγάλη πρόοδο, τόσο 
αριθμητικά όσο και από άποψη ισχύος. Στην ξηρά ο πύραυλος 
διατηρήθηκε σαν μέσο επίδειξης και ψυχαγωγίας. Οι πύραυλοι που 
χρησιμοποιούνταν στην παραπάνω περίπτωση ήταν κύλινδροι από 
χαρτόνι, που γεμίζονταν με κονιοποιημένη πυρίτιδα στην οποία 
αναμίγνυαν σκόνη άνθρακα για να επιβραδύνεται η καύση. 

Οι γνωστότεροι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τους πυραύλους 
ήταν ο Θεόδωρος φον Κάρμαν στον οποίο οφείλονται οι πολυάριθμοι 
πρόοδοι στην ανάπτυξη των πυραύλων καθώς επίσης και ο 
Κωνσταντίνος Τσιολκόφσκυ ο οποίος δημοσιεύοντας τις πρώτες του 
θεωρίες για τους πυραύλους το 1903 έμεινε γνωστός ως «Πατέρας της 
Αστροναυτικής».Επίσης άλλος ένας γνωστός επιστήμονας ήταν ο 
Ρόμπερτ Γκόνταρντ που παρουσίασε τις δικές του προτάσεις για βοήθεια 
που θα μπορούσε να προσφέρει ο πύραυλος στο μεγάλο άλμα του 
ανθρώπου προς το διάστημα. Αυτοί οι επιστήμονες και πολλοί άλλοι 
συνέβαλλαν στην πρόοδο που έκανε ο πύραυλος με την πάροδο του 
χρόνου και τελικά έφτασε στο σημερινό σημείο που είναι άκρως 
ικανοποιητικό. Βέβαια η επιστήμη μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις ως 
προς την εξέλιξή του που θα φανούν στο μέλλον.  

             



                                 ΒΟΜΒΑ 
 
 Γενικός όρος με τον οποίο υποδηλώνεται κάθε συσκευή η οποία 
αποτελείται από ένα μεταλλικό περίβλημα γεμισμένο εκρηκτική ύλη, 
εκσφενδονίζεται ή τοποθετείται κάπου και εκρήγνυται με ένα εμπύρευμα 
είτε με ωρολογιακό μηχανισμό είτε κατόπιν εξωτερικής επιδράσεως. Με 
τη γενική αυτή έννοια θεωρούνται βόμβες και οι νάρκες και οι βομβίδες. 
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της βόμβας είναι η μικρή ταχύτητα βολής, 
το μικρό βάρος του υλικού γομώσεως σε σχέση με το συνολικό βάρος 
και η ανυπαρξία περιστροφικής κινήσεως περί τον επιμήκη άξονα της. 
Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο (βολή από αεροσκάφος) η τροχιά 
της βόμβας σταθεροποιείται με καθοδηγητικά πτερύγια. 
 Οι βόμβες εμφανίστηκαν αρχικά στη Γερμανία, κατά το 16ο αι. και 
στη Γαλλία το 17ο αι. Μετά τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο καθιερώθηκε να 
λέγονται βόμβες μόνο τα βλήματα που εξαπολύονται από τα αεροπλάνα. 
 Στις συνηθισμένες βόμβες, δηλαδή σ’ αυτές που δεν λειτουργούν 
με πυρηνικές αντιδράσεις, η έκρηξη είναι αποτέλεσμα μοριακών χημικών
αντιδράσεων. Κατασκευάζονται σε μεγάλο αριθμό και σε ποικιλία 
τύπων, με βάρος που κυμαίνεται από λίγες εκατοντάδες γραμμαρίων ως 
μερικούς τόνους. Έχουμε έτσι τις μικρές χειροβομβίδες, οι οποίες με την 
κατάλληλη διάταξη μπορούν να ριφθούν και από ένα όπλο 
(οπλοβομβίδες) τις προτοποθετούμε βόμβες ή νάρκες (ξηράς-θαλάσσης), 
τα βλήματα όλμων διαφόρων τύπων, τις βόμβες πτώσεως, που ρίχνονται 
από αεροπλάνα, τις βόμβες βυθού κ.α.  
  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ   ΦΥΣΙΚΩΝ 



Γαλιλαίος  (1564 - 1642) 

Γεννήθηκε στην Πίζα (Pisa) και πέθανε στο Αρκέτρι (Arcetri), κοντά στη 
Φλωρεντία. Ο Γαλιλαίος θεμελίωσε με τα πειράματά του για την ελεύθερη πτώση 
των σωμάτων και τις ταλαντώσεις του εκκρεμούς την ονομαζόμενη σήμερα 
«Κλασική Μηχανική» και γενικότερα τη Φυσική. Οι παρατηρήσεις του με ένα 
τηλεσκόπιο στον ουρανό και τους πλανήτες, άνοιξαν το δρόμο για τη σύγχρονη 
Αστρονομία. Ανακάλυψε τις φάσεις του πλανήτη Αφροδίτη, τους πρώτους 4 
δορυφόρους του πλανήτη Δία, τις ηλιακές κηλίδες, καθώς επίσης τους δακτυλίους 
γύρω από τον πλανήτη Κρόνο. Ο Γαλιλαίος διατύπωσε επίσης πρώτος την 
εκτίμηση ότι ο γαλαξίας αποτελείται από ένα πλήθος αστέρων.  

Το 1585 δημοσίευσε ο μεγάλος αυτός φυσιοδίφης την πρώτη επιστημονική του 
εργασία με τίτλο «Θεωρήματα σχετικά με το κέντρο βάρους των στερεών 
σωμάτων». Την αμέσως επόμενη χρονιά δημοσιεύει μελέτη σχετικά με τον 
υδροστατικό ζυγό. Κατά την τριετία 1586-89 πραγματοποίησε ο Γαλιλαίος μεγάλο 
αριθμό πειραμάτων Φυσικής. Η μέθοδός του ήταν καθαρά επιστημονική: 
πραγματοποιούσε πειράματα και κατόπιν εξηγούσε, με τη βοήθεια μαθηματικών 
υπολογισμών, τα αίτια των φαινομένων και τα συμπεράσματα, στα οποία 
κατέληγε.  

Η φήμη του Γαλιλαίου ως φυσικού και μαθηματικού ήταν κάποια στιγμή τόσο 
μεγάλη ώστε το 1589 του προσφέρθηκε η έδρα μαθηματικών στο πανεπιστήμιο της 
Πίζας, στο οποίο είχε φοιτήσει παλαιότερα, χωρίς να πάρει όμως πτυχίο. Τελικά, 
έγινε καθηγητής στην Πίζα, στην Πάδοβα επί 18 έτη και από το 1610 πάλι στην 
Πίζα.  

Ο Γαλιλαίος ανακοίνωσε τις περισσότερες από τις αστρονομικές ανακαλύψεις του 
κατά τη δεύτερη δεκαετία του 17ου αιώνα, οι οποίες επιβεβαίωναν τις 
παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα του Κοπέρνικου. Η ενίσχυση αυτής της «νέας 
αστρονομίας» εξαγρίωσε τους συντηρητικούς κύκλους, κοσμικούς και 
εκκλησιαστικούς, οι οποίοι έβλεπαν στην ανατροπή των αριστοτελικών 
αντιλήψεων την προσβολή του πολιτικού και εκκλησιαστικού συστήματος της 
Τοσκάνης, της Ιταλίας και όλης της Ευρώπης. Έτσι έγινε ο Γαλιλαίος στόχος 
επιθέσεων και συκοφαντιών από πλευράς σημαντικών σχολαστικών «φιλοσόφων» 
της εποχής του.  

Οι αστρονομικές αντιλήψεις του Γαλιλαίου κηρύχθηκαν πεπλανημένες, αφού ήταν 
αντίθετες με τις πάγιες απόψεις του Αριστοτέλη. Οι ηλιακές κηλίδες που 
παρατήρησε ο Γαλιλαίος εξηγήθηκαν από τους εκκλησιαστικούς «ειδήμονες» ως 
σύννεφα γύρω από τον ήλιο ή, κατ' άλλους, ως λεκέδες στο τηλεσκόπιο, οι 
δορυφόροι του Δία που επίσης κατέγραψε ο Γαλιλαίος ήταν αδύνατον να 
υπάρχουν, αφού κανένας αρχαίος Έλλην αστρονόμος δεν τους παρατήρησε - με 
γυμνό μάτι εννοείται.  

Ο Γαλιλαίος είχε γίνει με την πάροδο του χρόνου ένθερμος υποστηρικτής του 
ηλιοκεντρικού συστήματος του Κοπέρνικου και το ανακοίνωνε σε όποιον ήθελε να 
το πληροφορηθεί! Αυτό τον έφερε σε οριστική σύγκρουση με την Εκκλησία, η 
οποία τού συνέστησε να σταματήσει να διδάσκει τις «αιρετικές» ηλιοκεντρικές 
αρχές που ήταν αντίθετες με την Αγία Γραφή («Στήτω ήλιος κατά Γαβαών...»). 

 



                                Ισαάκ Νεύτων   (1643-1727) 

Σπούδασε από το 1661 στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και διαδέχθηκε εκεί το 
1669, σε ηλικία 26 ετών, τον καθηγητή του στην έδρα των Μαθηματικών. Το 

1672 εξελέγη μέλος της Royal Society, της οποίας την προεδρεία κατέλαβε το 
1703. Ο Νεύτων, ένα από τα σημαντικότερα πνεύματα της Φυσικής και 
γενικότερα των θετικών επιστημών, απέκτησε φήμη με το έργο του που 
δημοσιεύτηκε το 1687 «Philosophiae naturalis principia mathematica», στο οποίο 
παραθέτει 3 αξιώματα της Μηχανικής που διατύπωσε ο ίδιος και τον ήδη από το 
έτος 1666 διατυπωμένο ομώνυμο νόμο της βαρύτητας.  Αυτές οι ανακαλύψεις 
του μεγάλου ερευνητή αποτέλεσαν επιστημονική επανάσταση και επηρέασαν τις 
μετέπειτα ερευνητικές προσπάθειες σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Οι 
νόμοι του Νεύτωνα για την κίνηση συμπληρώθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα 
με τη Θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν , για την περίπτωση πολύ μεγάλων 
ταχυτήτων. Μια ακόμα ανακάλυψη του Νεύτωνα που εντυπωσίασε, αφορά τη 
φύση του ηλιακού φωτός ως σύνολο επιμέρους μονοχρωματικών ακτινοβολιών. 
Αλλά και στα Μαθηματικά είχε σημαντικές εργασίες, γνωστότερη από τις οποίες 
είναι το ομώνυμο διώνυμο. Με τον επίσης μεγάλο Μαθηματικό και φιλόσοφο 
Λάιμπνιτς ήρθε ο Νεύτων σε σύγκρουση για τα πρωτεία στην ανακάλυψη του 
Διαφορικού Λογισμού, τον οποίο, όπως σήμερα γνωρίζουμε, ανακάλυψαν και οι 
δύο παράλληλα και ανεξάρτητα.   

Ο Νεύτων ήταν στους σύγχρονούς του ελάχιστα αγαπητός, λόγω ιδιοτροπιών και 
του αυταρχικού του χαρακτήρα. Μετά τα 70 χρόνια του ανέλαβε τη διοίκηση του 
βρετανικού νομισματοκοπείου, το οποίο είχε και αρμοδιότητα για τη δίωξη των 
παραχαρακτών, μέχρι την επιβολή και της θανατικής ποινής. Ο Νεύτων φρόντιζε 
να επιβάλλεται σχεδόν πάντα αυτή η ποινή και υπέγραφε όλες τις εντολές 
εκτελέσεως, χωρίς ποτέ να δεχτεί μετατροπή της σε μακροχρόνια φυλάκιση.  

Λιγότερο γνωστός είναι ο Νεύτων για τις αστρολογικές και αλχημιστικές μελέτες 
και για τη θρησκοληψία του. Πίστευε κατά λέξη όλα τα ιερά βιβλία και 
προσπαθούσε επί 50 χρόνια να «υπολογίσει», όπως δείχνουν εκτεταμένα κείμενα 
και σημειώσεις που βρέθηκαν μετά το θάνατό του (περί τις 4.500 σελίδες), πότε 
θα γίνει η δεύτερη παρουσία που επαγγέλλεται η Καινή Διαθήκη. Κάποια στιγμή 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό θα συμβεί το έτος 2060 και ότι τότε θα 
αρχίσει η χιλιετής βασιλεία των αγίων! Ο Νεύτων προέβλεψε στα γραπτά για τον 
εαυτό του μια θέση ανάμεσά τους ... 

 

 



Marie Sklodowska-Curie (1867 - 1934) 

  Η Πολωνίδα Μαρί Σκλοντόβσκα ήταν πολλαπλά εξαιρετική προσωπικότητα. 
Το 1891 εγκαταστάθηκε στη Γαλλία και άρχισε να σπουδάζει Φυσική στο 
Παρίσι. Δύο χρόνια μετά ήταν η πρώτη γυναίκα που πήρε πτυχίο Φυσικής στο 
Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. Το 1895 παντρεύτηκε με τον χημικό Πιερί Κιουρί. 
Το ζευγάρι των επιστημόνων μελέτησε την ακτινοβολία που ανακάλυψε το 1896 
ο Becquerel, για την οποία εισήγαγαν τον όρο «ραδιενέργεια». Ταυτόχρονα 
ανακάλυψε η Κιουρί τα ραδιενεργά στοιχεία Πολώνιο και Ράδιο. Για τις εργασίες 
σχετικά με τη ραδιενεργή ακτινοβολία πήρε μαζί με τον άντρα της και τον 
Μπεκερέλ το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για το έτος 1903. Ήταν η πρώτη γυναίκα 
που βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ. Μετά από το θάνατο του άντρα της λόγω 
ατυχήματος, διορίστηκε ως διάδοχός του στη θέση καθηγητή και έγινε η πρώτη 
γυναίκα καθηγήτρια Φυσικής στη Σορβόννη. 
   Το 1911 πήρε και δεύτερο βραβείο Νόμπελ, αυτή τη φορά στη Χημεία, για την 
ανακάλυψή του στοιχείου Ράδιο. Έτσι, είναι η μοναδική μέχρι σήμερα 
περίπτωση επιστήμονα που πήρε δύο βραβεία Νόμπελ σε διαφορετικές 
επιστήμες. 

 

 
 



  Αλβέρτος Αϊνστάιν(1879 – 1955) 
         Κορυφαίος φυσικός και μαθηματικός , εβραϊκής καταγωγής που 
πολιτογραφήθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο ως πολίτης των ΗΠΑ . 
Πρόσφερε στις φυσικές επιστήμες τεράστιες υπηρεσίες και μπορεί να 
θεωρηθεί ως ένας από τους θεμελιωτές της επιστήμης του μέλλοντος . Η 
Θεωρία της σχετικότητας ,που ανακοίνωσε για πρώτη φορά το 1905 και 
ανέπτυξε αναλυτικότερα το 1916 τον έφεραν στο προσκήνιο . Επίσης 
ίσης σπουδαιότητας είναι και η ανάπτυξη από τον ίδιο της θεωρίας της 
ποσότητας . Γεννήθηκε στο Ούλμ της Βυτεμβέργης και πέθανε στο 
Πρίνστον της Νέας Ιερσέης των Ην. Πολιτειών , ενώ μεγάλωσε στο 
Μοναχό . Από νεαρή ηλικία είχε κλίση στα μαθηματικά , παρόλο που δε 
διακρίθηκε ως μαθητής . Το 1894 , όταν η οικογένειά του εγκαταστάθηκε 
στην Ιταλία , πήγε στην Ελβετία , όπου τελείωσε τις γυμνασιακές του 
σπουδές στο Άαραου .Σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης , 
από όπου πήρε το διδακτορικό δίπλωμα το 1905 . Αφού απέκτησε 
ελβετική υπηκοότητα , εργάστηκε από το 1902 ως το 1909 στην 
Ελβετική υπηρεσία απονομής διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας , στη Βέρνη , 
ως εμπειρογνώμονας . Παράλληλα έκανε και δικές του εργασίες . Το 
1905 δημοσίευσε το πρώτο μέρος της θεωρίας της σχετικότητας . Το 
1909 διορίστηκε έκτακτος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης , το 
1911 τακτικός καθηγητής στο γερμανικό Πανεπιστήμιο της Πράγας και 
το 1912 στην Πολυτεχνική σχολή της Ζυρίχης . Το 1913 έγινε μέλος της 
Πρωσικής Ακαδημίας των Επιστημών . Διορίστηκε καθηγητής του 
Πανεπιστημίου του Βερολίνου και διευθυντής του Ινστιτούτου Φυσικών 
Επιστημών του αυτοκράτορα Γουλιέλμου . Από τότε παρέμεινε στο 
Βερολίνο , μέχρι το 1932 . Το 1915ανακοίνωσε το δεύτερο μέρος της 
θεωρίας του , τη « Γενική θεωρία της Σχετικότητας» . Από το 1920 μέχρι 
το 1924 ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο . Εκλέχτηκε μέλος διάφορων 
εταιρειών και ακαδημιών και πήρε διάφορες τιμητικές διακρίσεις σε 
ένδειξη αναγνώρισης της αξίας του . Το 1921 του απονεμήθηκε το 
βραβείο Νόμπελ . Στο τέλος του 1932 προσκλήθηκε στις Ην. Πολιτείες 
και εγκατέλειψε το Βερολίνο . Έστειλε την παραίτηση του στην 
Ακαδημία της Πρωσίας , όπου ήταν ανεπιθύμητος στους Ναζί ως 
Ισραηλίτης . Στις ΗΠΑ δίδαξε σε διάφορα Πανεπιστήμια. Το 1940 έγινε 
Αμερικανός πολίτης . Εργαζόταν στο Ινστιτούτο Ανώτερων Σπουδών του 
Πρίνστον . Πέθανε σε νοσοκομείο της πόλης μετά από βαριά αρρώστια . 
Εκτός από τη γιγάντια επιστημονική του προσωπικότητα και την 
τεράστια αξία του , ως σοφός , διακρίθηκε και ως υπέρμαχος των 
πνευματικών ελευθεριών και της ειρήνης . Ήταν και θερμός σιωνιστής . 
Γι’ αυτό αμείφτηκε από το νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ , το οποίο , 
κατά το 1952 , μετά το θάνατο του ιδρυτή του και πρώτου του προέδρου 
Χαϊμ Βάισμαν , πρότεινε στον Αϊνστάιν να γίνει αντικαταστάτης του και 
2ος κατά σειρά πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ισραηλινής Δημοκρατίας . Ο  



Αϊνστάιν όμως αρνήθηκε λέγοντας ότι , αν και η τιμή που του γινόταν ήταν 
μεγάλη , δε θεωρούσε τον εαυτό του κατάλληλο για ένα τέτοιο αξίωμα και 
πρόσθεσε πως επειδή δεν είχε κατανοήσει ακόμα πλήρως το φυσικό και 
πραγματικό κόσμο προτιμούσε να παραμείνει ο σκεπτικιστής αυτού του κόσμου    


