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• 14/3/1879: Γέννηση  Αϊνστάιν στο Ουλµ της Γερµανίας. (Υλικό) 
• Ελεύθερη σκέψη της οικογένειας  Αϊνστάιν, απαλλαγµένη από 

θρησκευτικές προκαταλήψεις. (Υλικό) 
• Γυµνάσιο Luitpold Μονάχου. 
• Δήλωση  Αϊνστάιν: ΟΙ δάσκαλοι µου στο δηµοτικό θύµιζαν λοχίες και 

στο γυµνάσιο υπολοχαγούς. 
Στο πρωσικό περιβάλλον απαιτείτο τυφλή υπακοή και η µάθηση βασιζόταν 
στην αποστήθιση. 
• Διάβασε Μπερνστάιν, Καντ, Ευκλείδεια Γεωµετρία. 
• Μαθήµατα βιολιού. Σονάτες  Μότσαρτ, Μπετόβεν. (Υλικό) 

                http://sfrang.com/selides/Mozart/Index.htm 
 

• Δήλωση  Αϊνστάιν: Εκεί έξω βρισκόταν αυτός ο τεράστιος κόσµος, που 
υπάρχει ανεξάρτητα από εµάς τους ανθρώπους και στέκει 
µπροστά µας σαν µεγάλο , αιώνιο αίνιγµα, εν µέρει τουλάχιστον 
προσιτό στην εποπτεία και τη σκέψη µας. Η ενατένιση αυτού του 
κόσµου µε καλούσε σαν λύτρωση. 

• Σχολή του καντονιού Ααργκάου στη πόλη Ααράου, Ελβετία. Βάση στη 
διαίσθηση, στις οπτικές παραστάσεις της φαντασίας, έµφαση 
στην ελεύθερη σκέψη.  

• Σχολιασµός εκπαιδευτικής νοοτροπίας  Γυµνάσιου Luitpold Μονάχου 
και σχολής Ααράου. 

• Θέµα εργασίας: εκπαίδευση 
• Με τη γκρίζα τραγιάσκα του ριγµένη προς τα πίσω πάνω στα σκούρα 

µεταξένια µαλλιά του, περπατούσε γεµάτος ζωντάνια και σιγουριά, µε 
το γρήγορο – σαρωτικό – τέµπο του ανήσυχου µυαλού που κουβαλάει 
µέσα του έναν ολόκληρο κόσµο. Τίποτα δεν ξέφευγε από το 
διαπεραστικό βλέµµα των µεγάλων µατιών που έλαµπαν σαν τον 
ήλιο. Όσοι τον πλησίαζαν συναρπάζονταν από την ανώτερη 
προσωπικότητα του. Το σαρκώδες στόµα του µε το προεξέχον κάτω 
χείλος είχε κάτι το περιπαιχτικό που κρατούσε τους άξεστους σε 
απόσταση. Απελευθερωµένος από συµβατικούς περιορισµούς, 
αντιµετώπιζε τον κόσµο σαν γελαστός φιλόσοφος, και µε τον 
πνευµατώδη σαρκασµό του καυτηρίαζε ανελέητα κάθε εκδήλωση 
µαταιοδοξίας και επιτήδευσης. 

Λόγια του Χανς Μπίλαντ συµµαθητή του στο Ααράου 
• Ελβετικό Πολυτεχνείο  (Υλικό) 
• Μελετούσε µόνος του Μπόλτσµαν, Λόρεντς. Είχε καθηγητή τον Βέµπερ 
που όµως από τους τέσσερις φοιτητές που πήραν πτυχίο µόνο τον Αϊνστάιν 
δεν πρότεινε για καθηγητή.  (Υλικό) 



• Ερωτεύτηκε την Μίλεβα Μάριτς συµφοιτήτρια του που παντρεύτηκε το 
1903. 
• Σύµφωνα µε τον Σοπενχάουερ, κάθε ιδιοφυΐα  είχε δικαίωµα µόνο σε 
δυο απολαύσεις : ένα σύντροφο για να µοιράζεται τη πνευµατική ζωή της, µε 
ελάχιστα υλικά αγαθά , και τη µουσική. Στο σύντοµο αυτό κατάλογο ο 
Αϊνστάιν και η Μίλεβα πρόσθεσαν τη φυσική. 
• Στα τέλη του 19ου αιώνα ήταν πλέον φανερό ότι η υπόσχεση του 
Νεύτωνα και των συνεχιστών του για µια πλήρη φυσική βασισµένη 
αποκλειστικά στη κινητική θεωρία του Νεύτωνα δεν είχε ευοδωθεί. (Υλικό) 
Πολλοί είχαν αρχίσει να µιλούν για την «χρεοκοπία της επιστήµης». 
•   Μαχ, µόνο αισθητά φαινόµενα. (Υλικό) 
•     Ο Αϊνστάιν θαύµαζε στο Μαχ τη θαρραλέα τάση αµφισβήτησης των 
παραδεγµένων θεµελίων του φυσικού κόσµου, όπως ο χώρος και ο χρόνος.  
•     Τζέιµς  Κλερκ Μάξγουελ  _ Χόιχενς . Θεωρίες φωτός (Υλικό) 
•     Φαινόµενο συµβολής – Τόµας Γιάνγκ  (Υλικό) 
•     Θεωρία Λόρεντς 1895 .Ύπαρξη αιθέρα ως µέσο διάδοσης. (Υλικό) 
          Βραβείο Νόµπελ 1902 (Υλικό)  
• 1897 Το ιόν  Λόρεντς ανακαλύπτεται και ονοµάζεται ηλεκτρόνιο 
• Τοπικός χρόνος 
• Ηλεκτροµαγνητική θεωρία Λόρεντς 
• Επαγγελµατική ανασφάλεια . Αιτήσεις σε Πανεπιστήµια Βερολίνου, 

Λάιντεν ,Βιέννης, Λειψίας(Οστβαλντ) αλλά και στην Ιταλία. Μάταια . 
Όρια φτώχειας. Ειρωνεία ο Όστβαλντ θα τον πρότεινε το 1910 για το 
βραβείο Νόµπελ. 

• Επιστολή µε κριτική σε Θεωρία Ντρούντε και στο έργο του Μπόλτσµαν. 
Απάντηση:Αποδεικνύει ξεκάθαρα την αθλιότητα του συγγραφέα της… 
Από δω και µπρος δε θα στρέφοµαι πια προς αυτούς τους ανθρώπους, 
αλλά θα τους επιτίθεµαι ανελέητα στις επιστηµονικές επιθεωρήσεις, 
όπως τους αξίζει. Πώς να µη γίνει κανείς µισάνθρωπος σιγά σιγά 

• Απόρριψη διατριβής του. 
• Αναπλ. Καθηγητής  στο τεχνικό κολέγιο Βίντερχουρ 
• Σελ.103. …..για να τον πείσω………….φανάρι του. (Σχολιασµός) 
• Υποσιτισµός . Μόνιµα προβλήµατα στο στοµάχι. 
• Ελβετικό Οµοσπονδιακό Γραφείο Διπλωµάτων. Υπεύθυνος για την 

αξιολόγηση των αιτήσεων ευρεσιτεχνίας. 
• Ακαδηµία της Ολυµπίας  (Υλικό) 

       Διασκέδαζαν ,είχαν πρόγραµµα συζητήσεων για έργα των Λάιµπνιτς. Χιουµ, 
Πλάτωνα, Πουανκαρέ «La Science et l’ hypothese”. 

Ο Ζυλ Ανρί Πουανκαρέ (γαλλ. Henri Poincaré) ήταν ένας από τους κορυφαίους 
Γάλλους µαθηµατικούς και θεωρητικούς φυσικούς και φιλόσοφος της επιστήµης. 
Ο Πουανκαρέ γεννήθηκε στις 29 Απριλίου του 1854 και πέθανε στις 17 Ιουλίου 
του 1912. Συχνά περιγράφεται ως πολυµαθής, και στον κόσµο των µαθηµατικών 



είναι γνωστός ως ο «Τελευταίος Πανεπιστήµονας», καθώς διέπρεπε σε όλα τα 
επιστηµονικά πεδία τα οποία υπήρχαν στη διάρκεια της ζωής του. 

• Στέκι: Café Bollwerk 
• Bande a Picasso –Ακαδηµία της Ολυµπίας: νέοι άντρες γεµάτοι ζωντάνια 

που µοιράζονταν µε αξιοπρέπεια τη φτώχεια τους και είχαν ως 
βαθύτερο σύνδεσµο τις ιδέες τους. 

• Ο Σολοβίν έλεγε «Διαβάζαµε µια σελίδα, µισή σελίδα , µερικές φορές µόνο 
µια φράση και η συζήτηση αν το θέµα ήταν σοβαρό, συνεχιζόταν 
για πολλές µέρες. Συχνά τα µεσηµέρια πήγαινα να βρω τον Αϊνστάιν 
την ώρα που έφευγε απ’ το γραφείο και αρχίζαµε να µιλάµε για τη 
συζήτηση της προηγούµενης βραδιάς. Είπες ότι…, µα δεν πιστεύεις 
ότι… Ή ακόµη : Σε αυτά που είπα χθες το βράδυ θα ήθελα να 
προσθέσω….. » 

• Περίοδος Βέρνης, 1902-1909: 50 ανακοινώσεις. 
• Τον Αύγουστο του 1903  η  Μίλεβα έδωσε το παιδί τους σε αγνώστους. 
• Φιλία µε Μπέσο (µηχανολόγος µε ευρεία γνώση φυσικής και φιλοσοφίας) 
• Απόρριψη από Πανεπιστήµιο Βέρνης για διορισµό του ως Privatdozent. 
• Ο νους του Αϊνστάιν ταξίδευε πέρα από την πεζή καθηµερινότητα, πέρα 

από το «απλώς προσωπικό», σε ένα κόσµο όπου κρυβόταν το 
µυστικό της βελόνας της πυξίδας, έναν κόσµο δοµηµένο πάνω στα 
αξιώµατα που περικλείονταν  στο ιερό βιβλιαράκι της γεωµετρίας, 
ένα κόσµο όπου νοητικοί πειραµατιστές κυνηγούσαν φωτεινά 
κύµατα.     

 


