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Η προσωπική ζωή του Αινστάιν
  Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, γεννήθηκε στις 14 
Μαρτίου 1879 στο Πρίνστον. Ηταν 
Γερμανός φυσικός εβραϊκής. Ο Αλμπερτ 
ήταν ο μεγαλύτερος από τα δύο παιδιά 
της οικογένειας – η μικρότερη αδελφή 
του, Μαρία Αϊνστάιν, γεννήθηκε περίπου 
δύο χρόνια αργότερα, το Νοέμβρη του 
1881. Ο Αϊνστάιν φέρεται να ήταν αργός 
στο να μάθει πώς να μιλήσει. Αυτό, σε 
συνδυασμό με την τάση του να ψιθυρίζει 
λόγια στον εαυτό του, οδήγησε την 
καμαριέρα της οικογενείας να του δώσει 
το παρατσούκλι «der Depperte» – «ο 
ναρκωμένος».Ένα χρόνο μετά την 
γέννηση του Αϊνστάιν, ο πατέρας, η 
μητέρα, και ο θείος του μετακόμισαν στο 
Μόναχο – για να δημιουργήσουν μια 
ηλεκτρική εταιρεία – και εκεί ο Αϊνστάιν 
πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της 
προσχολικής εκπαίδευσης του.



ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣΚαθως οι επιδόσεις του στο σχολείο δεν ήταν και άριστες, ο Αϊνστάιν έμελλε να 

αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση, αλλά όταν αυτή απέτυχε το 1894, η 
οικογένεια του Αϊνστάιν μετακόμισε στη βόρεια Ιταλία. Ήταν εκεί που ο έφηβος πια 
Αϊνστάιν έγραψε αυτό που σήμερα θεωρείται ως η πρώτη επιστημονική εργασία του, 
η οποία διερεύνησε τη φύση του αιθέρα. Σπούδασε στo ETH Ζυρίχης(Πολυτεχνική 
Ακαδημία της Ζυρίχης) στην Ελβετία όπου ολοκλήρωσε με επιτυχία τέσσερα χρόνια 
σπουδών στη Φυσική. Μετά την αποφοίτησή του, το 1900, πήρε την ελβετική 
υπηκοότητα, εργάστηκε για δύο μήνες ως καθηγητής μαθηματικών και το 1902 
προσλήφθηκε ως εξεταστής στο Ελβετικό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών στη Βέρνη. Μετά 
από δύο χρόνια ως υπάλληλος στο γραφείο ευρεσιτεχνίας, ο Αϊνστάιν δημοσίευσε 
τέσσερις επιστημονικές εργασίες στο επιστημονικό περιοδικό «Annals of Physics».Το 
1903 παντρεύτηκε την συμφοιτήτριά του Μίλεβα Μάριτς, με την οποία απέκτησε δύο 
παιδιά, τον Χανς και τον Έντουαρτ, ενώ είχε αποκτήσει με την ίδια και μια κόρη τη 
Λίζερλ. Το 1919, μετά το διαζύγιό του με την Μίλεβα, παντρεύτηκε την ξαδέλφη του, 
Έλσα.Tο 1905 ονομάστηκε το «έτος θαύμα» για τον Αϊνστάιν. Ήταν τότε που 
δημοσίευσε και την πέμπτη εργασία του, η οποία περιελάμβανε μια προσθήκη στην 
Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας που είχε αναπτύξει νωρίτερα. Η εργασία εντόπιζε μια 
νέα σχέση μεταξύ της ενέργειας και της μάζας, η οποία τελικά γέννησε την πιο 
διάσημη εξίσωση στον κόσμο: E = mc2.το 1909, ο Αϊνστάιν απέκτησε την πρώτη 
μόνιμη ακαδημαϊκή θέση του, ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. 

•



ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΝΟΜΠΕΛ

     Τον Νοέμβριο του 1915, ο Αϊνστάιν παρουσίασε τη γενική θεωρία της σχετικότητας. 
Το 1919, κατά τη διάρκεια μίας ηλιακής έκλειψης, ο σερ Άρθουρ Έντινγκτον 
παρακολούθησε το φως αστέρων καθώς αυτοί περνούσαν κοντά από τον ήλιο. Οι 
μετρήσεις του έδειχναν απόκλιση της θέσης των αστεριών όταν βρισκόταν κοντά στον 
ήλιο, σε σχέση με τη θέση που είχαν τη νύχτα. Η απόκλιση αυτή συμφωνούσε με την 
προβλεπόμενη από τη γενική θεωρία της σχετικότητας απόκλιση λόγω καμπύλωσης του 
φωτός των αστεριών από το ισχυρό βαρυτικό πεδίο του ήλιου. Αυτό απετέλεσε την 
πρώτη πειραματική επιβεβαίωση της καινούργιας θεωρίας για τη βαρύτητα και έκανε 
τον Αϊνστάιν παγκοσμίως γνωστό.

        Ο Αϊνστάιν προτείνεται για πρώτη φορά για το βραβείο Νόμπελ το 1910, αλλά δεν 
θα το κερδίσει τελικά εκείνη την χρονιά, αλλά το 1921. Ο Αϊνστάιν κέρδισε τελικά το 
1921 το Νόμπελ Φυσικής «για τις υπηρεσίες του στη Θεωρητική Φυσική, και ειδικότερα 
για την ανακάλυψη του νόμου του φωτοηλεκτρικού φαινομένου», που μετέτρεψε τον 
τρόπο με τον οποίον οι φυσικοί κατανοούν τη συμπεριφορά του φωτός και, εν τέλει, το 
σύμπαν. Όλα τα χρήματα του βραβείου πήγαν στην Μαρίτς και τους δύο γιους τους.Το 
1921 και το 1922, ο Αϊνστάιν ταξιδεύει και δίνει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο.Ο Αϊνστάιν 
δεν ήταν πια ένας δημόσιος υπάλληλος στο τμήμα ευρεσιτεχνίας, αλλά ένας 
παγκοσμίου φήμης επιστήμονας που το όνομα του είχε γίνει συνώνυμο της ιδιοφυΐας.
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ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Λίγο μετά την κατάκτηση του βραβείου 
Νόμπελ, ο Αϊνστάιν ξεκίνησε την έρευνα 
του να ανακαλύψει μια «θεωρία των 
πάντων», έψαχνε για κάτι μεγαλειώδες 
που θα συνδέσει τους τέσσερις 
κορυφαίους τομείς της φυσικής – τον 
ηλεκτρισμό, τον μαγνητισμό, την 
κβαντική και την βαρύτητα. Για επτά 
χρόνια, ο Αϊνστάιν ασχολιόταν 
αποκλειστικά με αυτό Αλλά η θεωρία 
που εισήγαγε είχε κενά που άλλοι 
επιστήμονες αποκάλυψαν σύντομα, 
υποδεικνύοντας ότι δεν ήταν σωστή η 
θεωρία του Αϊνστάιν για την οποία 
εργαζόταν ασταμάτητα μέχρι το τέλος 
της ζωής του. Λέγεται ότι ακόμα και την 
τελευταία νύχτα της ζωής του, ο Αϊνστάιν 
έγραψε μια σειρά από εξισώσεις, ως μια 
τελευταία προσπάθειά να δικαιώσει μια 
μεγάλη θεωρία. 
•



Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ

Όταν ο Αϊνστάιν πέθανε το 
1955, οι επιστήμονες θέλησαν 
να μάθουν τι ήταν αυτό που 
τον έκανε τόσο έξυπνο. 
Επομένως αφαίρεσαν τον 
εγκέφαλο του, για να τον 
μελετήσουν και ανακάλυψαν 
πως το τμήμα του εγκεφάλου 
που ευθύνεται για τα 
μαθηματικά ήταν ασυνήθιστα 
μεγάλο στο δικό του μυαλό
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ΔΙΑΣΗΜΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ
• Όποιος δεν έκανε ποτέ λάθος, δεν έχει δοκιμάσει ποτέ κάτι καινούργιο.

• Οι ευφυείς άνθρωποι λύνουν τα προβλήματα. Οι μεγαλοφυείς τα προβλέπουν.

• Όποιος είναι απρόσεκτος με την αλήθεια στα μικρά ζητήματα, δεν μπορεί να είναι αξιόπιστος στα 
μεγάλα ζητήματα.

• Ένα σωστά προσδιορισμένο πρόβλημα έχει λυθεί κατά 50%.

• Η δύναμη ελκύει πάντα ανθρώπους με χαμηλή ηθική.

• Ο καθένας είναι μεγαλοφυΐα, αλλά αν κρίνεις ένα ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώσει σ’ 
ένα δέντρο, θα περάσει όλη του τη ζωή πιστεύοντας πως είναι ηλίθιο.

• Η πραγματικότητα είναι απλά μια ψευδαίσθηση, αν και πολύ επίμονη.

• Ποτέ δεν σκέφτομαι το μέλλον. Έρχεται αρκετά σύντομα.

• Θέλω να ξέρω τις σκέψεις του Θεού. Τα υπόλοιπα είναι λεπτομέρειες.

• Μόνο δύο πράγματα είναι άπειρα: το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία, αν και δεν είμαι σίγουρος 
σχετικά με το σύμπαν.

• Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας.

• Μάθε από το παρελθόν, ζήσε το παρόν, ήλπιζε για το μέλλον.

• Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση.

• Δεν ξέρω με τι όπλα θα γίνει ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά ο 4ος θα γίνει με πέτρες και 
ρόπαλα.

• Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό, αλλά εξαιτίας αυτών που τους 
κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.

•



ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΕΞΑ

 Τον διαλέξα γιατί είναι ο 
θεμελιωτής της Θεωρίας της 
Σχετικότητας και θεωρείται ο 
σημαντικότερος επιστήμονας 
του 20ού αιώνα και όλων των 
εποχών. Εξέδωσε πάνω από 
300 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, καθώς και 151 
συγγράμματα για το ευρύ 
κοινό.
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