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Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είχε ήδη πεθάνει. Τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής 
του μένει μαζί με τη μητέρα και τη γιαγιά του. Κατόπιν η μητέρα του, Χάννα, 
παντρεύεται για δεύτερη φορά και φεύγει από το σπίτι, αφήνοντας το μικρό 
Ισαάκ στα χέρια της μητέρας της. Όταν ο πατριός πεθαίνει επίσης, μετά από 
οκτώ χρόνια, η μητέρα γυρίζει στο χωριό με τα τρία ετεροθαλή αδέρφια του, δύο 
κορίτσια και ένα αγόρι. Είναι γνωστό ότι ο Νεύτων, ως νεαρός, κρατούσε ένα 
«αμαρτιολόγιο», έναν κατάλογο δηλαδή όπου σημείωνε τις αμαρτίες που 
πίστευε ότι διέπραττε. Μέσα εκεί αναφέρεται στη μητέρα του και στον πατριό 
του και έτσι γνωρίζουμε ότι ένιωθε ζήλια και μνησικακία για το γεγονός ότι 
εκείνη τον άφησε από μικρό για να ξαναπαντρευτεί.
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Τις πρώτες σπουδές του τις ολοκλήρωσε στο 
κοντινό Γκράντχαμ . Στις 5 Ιουνίου του 1661, ο 
νεαρός Νεύτων εισάγεται στο Κολλέγιο 
Τρίνιτι του Καίμπριτζ. Λαμβάνει το πρώτο 
πτυχίο του το 1665 και με υποτροφία, μετά 
από τρία χρόνια (1668) ολοκληρώνει το 
μεταπτυχιακό του. Στο μεταξύ εκλέγεται μέλος 
της πανεπιστημιακής κοινότητας και αρχίζει 
έτσι επίσημα την ερευνητική σταδιοδρομία 
του.

Η παιδεία που έλαβε στο Γκράντχαμ, αν και 
βασιζόταν κυρίως στην αρχαία ελληνική και 
λατινική γραμματεία, συνδυασμένη με το 
ανήσυχο εφηβικό του πνεύμα, τον ώθησε να 
ασχοληθεί, εκτός από το διάβασμα, και με 
την ευρεσιτεχνία.



1661-1669 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΚΑΙΜΠΡΙΤΖ

Σε αντίθεση με τη σύγχρονη φήμη του Καίμπριτζ, τον 
καιρό που ο Νεύτων ήταν εκεί, το ίδρυμα διένυε 
περίοδο σημαντικής ύφεσης, για λόγους που 
οφείλονταν κατά μείζονα λόγο στην πολιτική αστάθεια 
που επικρατούσε στη χώρα. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  την αποστασιοποίηση του νέου φοιτητή από 
τους συμφοιτητές του, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους επιδίδονταν σε 
ανούσιες παραπανεπιστημιακές ασχολίες. Οπωσδήποτε, ένας φίλος του 
ήταν ο συγκάτοικός του Γουίκινς (Wickins), ο οποίος εκτέλεσε κάποτε και 
χρέη γραφέα του
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Αυτή η κατάσταση, ωστόσο, δεν φαίνεται 
να εμπόδισε το νεαρό Νεύτωνα να 
ασχοληθεί με τις επιστήμες με τον πιο 
ενεργητικό και δημιουργικό τρόπο. 
Βρίσκοντας το δρόμο μόνος του, 
πειραματίστηκε αρχικά σε 
θέματα οπτικής — πολλές φορές με ακραίο 
τρόπο — ενώ παράλληλα μελετούσε τους 
παλαιότερους συγγραφείς, όπως οπτική 
από τον Κέπλερ, φιλοσοφία από 
τον Αριστοτέλη, τον Γαλιλαίο και 
τον Ντεκάρντ και, φυσικά, τα μαθηματικά 
έργα αυτών και άλλων.
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Επρόκειτο για μία πολύ δυνατή ώθηση για την 
επιστήμη που «οδήγησε τα μοντέρνα 
μαθηματικά υψηλότερα από το επίπεδο της 
ελληνικής γεωμετρίας».Ήταν τόσο σημαντικές οι 
επιστημονικές ανακαλύψεις αυτές, που τα έτη 
1665 και 1666 για τον Νεύτωνα αναφέρονται στη 
βιβλιογραφία ως «Anni Mirabiles» 
(Θαυματουργά Έτη). 

Τις χρονιές 1665 και 1666, όταν έπληττε την Ευρώπη η πανούκλα και το 
πανεπιστήμιο στο Καίμπριτζ παρέμεινε αναγκαστικά κλειστό για προφανείς 
προληπτικούς λόγους, ο Νεύτων γύρισε στο Γούλσθορπ. Κατά την παραμονή 
στη γενέτειρά του η μελέτη του πάνω στα έργα άλλων επιστημόνων άρχισε 
ήδη να αποδίδει καρπούς. Την περίοδο εκείνη έκανε, ή είχε τουλάχιστον 
εμπνευστεί, σημαντικότατες ανακαλύψεις για τα μαθηματικά και όχι μόνο: 
η θεωρία χρωμάτων, βασισμένη στα πειράματα που για καιρό διεξήγαγε, το 
γενικευμένο διωνυμικό θεώρημα, και βέβαια, ο απειροστικός λογισμός

6



1669-1696 : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΗ ΛΟΥΚΑΣΙΑΝΗ 

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΤΡΙΝΙΤΙ

Το 1669 διορίζεται στη Λουκασιανή Εδρα
των Μαθηματικών στο Τρίνιτι, παίρνοντας 
τη θέση του καθηγητή του, Ισαάκ 
Μπάροου (Isaac Barrow). Το 1672 ο 
Νεύτων εντάχθηκε στην Βασιλική Εταιρεία 
του Λονδίνου.

Είχε έτσι την ευκαιρία να έρθει 
σε επαφή, προσωπικά ή 
αλληλογραφώντας, και με 
άλλους επιστήμονες πέρα από 
τον Χουκ και τον Χάλεϊ, όπως 
ήταν ο χημικός Ρόμπερτ 
Μπόιλ (Boyle), ο αστρονόμος 
Τζον Φλάμστιντ (John
Flamsteed), καθώς και οι Χόιχενς 
και Γουάλις.

Ο χημικός Ρόμπερτ Μπόιλ
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Είναι αλήθεια ότι ο Νεύτων δεν είχε αμιγώς επιστημονικές ανησυχίες. Από 
την ίδια χρονιά που διορίστηκε στη Λουκασιανή Έδρα, εκτός από τα 
μαθηματικά και την οπτική, άρχισε παράλληλα να ασχολείται με 
την αλχημεία και τη θεολογία

Το καλοκαίρι του 1684 ωστόσο, όταν ο Έντμοντ Χάλεϊ επισκέφτηκε τον 
Λουκασιανό καθηγητή για να συζητήσει μαζί του για θέματα κινηματικής, ο 
Νεύτων αποφάσισε να διακόψει καθετί άλλο και να ασχοληθεί σοβαρά με 
τη μηχανιή. Το αποτέλεσμα ήταν να ολοκληρώσει μέσα σε τρία χρόνια ένα από τα 
σημαντικότερα επιστημονικά έργα του αιώνα του -και όχι μόνο- το Philosophiæ 
Naturalis Principiæ Mathematica.
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1696-1726 : ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ 

ΛΟΝΔΙΝΟ

Το Φεβρουάριο του 1699 η Ακαδημία των Επιστημών του Παρισιού 
ονόμασε τον Νεύτωνα αντεπιστέλλον μέλος, ενώ το Νοέμβριο του 
1703 εκλέχθηκε πρόεδρος της Βασιλικής Εταιρείας, όπου παρέμεινε 
μέχρι το θάνατό του. Στη θέση αυτή στάθηκε σκληρός και άτεγκτος, ενώ 
μάλιστα έχει δειχθεί ότι επωφελήθηκε της θέσης ώστε να ενεργήσει 
κατά του Λάιμπνιτς. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι στις  16 
Απριλίου του 1705, σε τελετή που έγινε στο Κολέγιο του Τρίνιτι, 
η βασίλισσα Άννα έχρισε τον Νεύτωνα ιππότη ως αναγνώριση των 
πολιτικών υπηρεσιών του προς την Αγγλία. Είκοσι δύο χρόνια μετά, 
στις 20 Μαρτίου του 1727, πέθανε άρρωστος από πάθηση των 
πνευμόνων σε ηλικία ογδόντα τεσσάρων ετών.
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

«Δεν γνωρίζω πώς μπορεί να φαίνομαι στον κόσμο, όσον όμως 
αφορά τον εαυτό μου νομίζω ότι μοιάζω με ένα αγόρι που 
παίζει στην παραλία ψάχνοντας εδώ και εκείνα να βρει ένα 
καλύτερο βότσαλο ή ένα πιο όμορφο όστρακο από τα 
συνηθισμένα, ενώ την ίδια στιγμή ένας ολόκληρος ωκεανός 
γνώσης απλώνεται εντελώς ανεξερεύνητος μπροστά του».

Αυτά έγραφε ο Ισαάκ Νεύτων για τον εαυτό του. Όπως 
πολλοί άλλοι πριν και μετά από αυτόν, έψαχνε με πάθος να 
ανακαλύψει την αλήθεια και για τον σκοπό αυτόν 
χρησιμοποίησε κάθε πηγή γνώσης και φαντασίας που είχε στη 
διάθεση του. Μελέτησε τη Βίβλο για να βρει ιδέες, έσκυψε 
πάνω από τις εργασίες των αρχαίων Ελλήνων, ένωσε τις 
δυνάμεις του με τους αλχημιστές και διάβασε όλες τις 
δημοσιεύσεις στον επιστημονικό τύπο.



H μητέρα του, χήρα ξαναπαντρεμένη κι ύστερα πάλι χήρα, τον εμπιστεύθηκε 
αρχικά στη γιαγιά του, ενώ στη συνέχει τον ξαναπήρε κοντά της. H σχέση με το 
παιδί της ήταν ιδιαίτερα περίπλοκη. Οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη 
νεότητα του είναι σκόρπιες, όλες όμως συγκλίνουν στο ότι δεν υπήρξε και 
σπουδαίος μαθητής.

Σχεδόν εγκαταλελειμμένος, δεν υπήρξε εύκολο παιδί και είχε λίγη βοήθεια. Οι 

καθηγητές στο σχολείο τον χαρακτήριζαν ως «αδιάφορο» και «απρόσεκτο». 

Έζησε μια πολύ μοναχική και μυστική ζωή, φοβόταν πολύ την κριτική και 

υπέστη τουλάχιστον δύο νευρικούς κλονισμούς.



12

Ως ενήλικας  δεν είχε κανένα σεβασμό για την 
επιστημονική ηθική. Δεν δίστασε να καταληστέψει 
το έργο συγχρόνων του, όπως του Hooke, του 
Flamsteed και του Halley, που παρ’ όλα αυτά τον 
θαύμαζαν (είχαν όμως απαυδήσει με τη 
συμπεριφορά του).

Άλλωστε, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει κάθε 
είδους όπλο που του προσέφεραν τα βρετανικά 
ήθη της εποχής, για να ταπεινώνει τους 
ανταγωνιστές του και κυρίως τον δυστυχή 
Leibniz. O μόνος σύγχρονος του Νεύτωνα 
επιστήμονας που γλίτωσε από τις ίντριγκες, τις 
ιδιοποιήσεις και τις συκοφαντίες του ήταν ο 
Christiaan Huygens, ένας Ολλανδός που ζούσε 
στο Παρίσι.

Christiaan Huygens
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Κρυψίνους, εγωιστής, εσωστρεφής, φιλόδοξος, φυγόμαχος, κακόγνωμος δεν 
αρεσκόταν παρά μόνο στη σφοδρή και υπεροπτική, συχνά ύπουλη, πολεμική. 
Δημοσίευε ελάχιστα και με τεράστια καθυστέρηση. 
Με λίγα λόγια, σε προσωπικό επίπεδο ο Νεύτων ήταν ό,τι ακριβώς δεν πρέπει να 
είναι ένας επιστήμονας.

Κλεινόταν στο εργαστήριο του υπογείου του και εργαζόταν επτά ημέρες την 
εβδομάδα, 18 ώρες την ημέρα, απομονωμένος από τον έξω κόσμο. Έτρωγε 
ελάχιστα και συχνά ξεχνούσε να φάει επί πολλές ώρες.
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Σπάνια πήγαινε για ύπνο πριν τις 2.00 τη νύχτα, ενώ συχνά μπορεί να
κοιμόταν με τα ρούχα του. Σηκωνόταν κατά τις 5.00 πλήρως
ανανεωμένος και συνέχιζε αμέσως τη δουλειά. Πάντα άφηνε ελεύθερα
τα μακριά ξανθά μαλλιά του και σε σπάνιες περιπτώσεις τα έπιανε, ίσως
στις σπάνιες επίσημες εξόδους του.

Για το Νεύτωνα η αφοσίωση στο διάβασμα ήταν ένας τρόπος
αδιαφορίας αλλά και αντίστασης στους γυναικείους πειρασμούς. Ίσως
κατά κάποιο τρόπο να απασχολούσε τον εαυτό του γι’ αυτόν τον λόγο
με το διάβασμα.
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Ο ΝΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ξέρουμε για το περιβόητο 
μήλο που έπεσε στο κεφάλι 
του μια μέρα, γεγονός που τον 
ώθησε στο να συμπεράνει ότι 
«Το μήλο πέφτει, γιατί το 
τραβάει η γη, το φεγγάρι δεν 
πέφτει, γιατί το έλκουν 
άλλα σώματα σε διάφορες 
κατευθύνσεις. Έτσι, μένει 
μετέωρο, όπως και η γη και τα 
άλλα ουράνια σώματα». 

Οι περισσότεροι έχουμε ακούσει για το περιβόητο 
«ατύχημα» του Νεύτωνα που του έδωσε την αφορμή να 
διατυπώσει τους νόμους της παγκόσμιας έλξης. 
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Πέρα από το νόμο της βαρύτητας πάντως, ο Νεύτωνας μελέτησε και 
πάνω στη βάση της ανάλυσης, στις θεμελιώδεις αρχές της 
δυναμικής (που συνδέουν την κίνηση ενός σώματος με τις δυνάμεις 
που ασκούνται σε αυτό), στο περίφημο μαθηματικό διώνυμο (που 
φέρει το όνομά του), στο διαφορικό λογισμό στο φως του ήλιου 
(όπου συμπέρανε ότι είναι ένα σύνολο διαφορετικών 
μονοχρωματικών ακτινοβολιών)  και σε άλλα φαινόμενα...
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Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Πέρα από την Principia Mathematica που, όπως προαναφέρθηκε, είναι μια 
από τις μεγαλύτερες επινοήσεις του, ο Νεύτων υπήρξε πρωτοπόρος σε μια 
σειρά ανακαλύψεων οι οποίες θα συντάρασσαν τον τότε επιστημονικό 
κόσμο και θα προκαλούσαν μεγάλες αλλαγές στην επιστημονική 
κοινότητα, οι περισσότερες εκ των οποίων ισχύουν ακόμη και σήμερα.
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Κατοπτρικό ή Νευτώνειο Τηλεσκόπειο

Πρόκειται για ένα τηλεσκόπιο 
ανακλαστικού τύπου που πήρε το 
όνομα του δημιουργού του και 
χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα 
για την παρατήρηση των άστρων. 
Διαθέτει κάτοπτρο το οποίο 
είναι τοποθετημένο υπό γωνία 
45ο ως προς τον άξονα του 
οργάνου, έτσι ώστε η εικόνα του 
υπό παρατήρηση άστρου να είναι 
δυνατό να παρατηρηθεί μέσω μιας 
οπής η οποία βρίσκεται στο 
πλευρό του σωλήνα του 
τηλεσκοπίου. 
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Η ιδιαιτερότητα σ’αυτή την εφεύρεση σε σχέση με τα τότε τηλεσκόπια 
(διαθλασικού τύπου) ήταν η χρήση καθρεφτών αντί για φακούς.

Χωρίς εξειδικευμένες 
λεπτομέρειες, η δομή των 
τηλεσκοπίων εκείνης της 
εποχής παρουσίαζαν ένα 
ελλάτωμα στην απεικόνιση των 
χρωμάτων των 
παρατηρούμενων αντικειμένων 
(χρωματική παρέκλιση), 
πρόβλημα το οποίο ο Νεύτων
έλυσε με τον προαναφερόμενο 
τρόπο. 

Το πρώτο του τηλεσκόπιο το έφτιαξε εν έτει 1668 και είχε μήκος 6 
ίντσες, ενώ το ίδιο είχε τη δυνατότητα (πέρα από τη ρεαλιστικότερη 
απεικόνιση των χρωμάτων) να μεγενθύνει τα μελετούμενα
αντικείμενα έως και 40 φορές. Ήταν μια εφεύρεση που του 
προσέφερε μια θέση μέλους στη Βασιλική Εταιρία.
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Θεωρία ανάλυσης του φωτός

Οι φιλόσοφοι όλων των εποχών πίστευαν πως 
το λευκό φως ήταν αγνό χρώμα και πως τα 
υπόλοιπα χρώματα οφείλονταν σε 
τροποποιήσεις του (δημιουργούνταν 
μετατρέποντας το λευκό 
φως).Χρησιμοποιώντας πρίσματα και άλλες 
μεθόδους πειραματισμών, ο Νεύτων ανέλυσε 
το λευκό φως στα επτά χρώματα της ίριδας, τα 
γνωστά χρώματα του ουράνιου τόξου που όχι 
μόνο μπορούσαν να διαχωριστούν μεταξύ 
τους, αλλά και να επανασυνδυαστούν στη 
δημιουργία του λευκού φωτός.
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Calculus

Όταν ο Νεύτων ξεκίνησε να 
ασχολείται με το πρόβλημα των 
θεμελιωδών αρχών της 
δυναμικής, αργά η γρήγορα 
ανακάλυψε πως τα μαθηματικά 
εκείνης της εποχής δεν 
επαρκούσαν γι’αυτό το τολμηρό 
εγχείρημα

Ιδιότητες όπως αυτές της κατεύθυνσης και της ταχύτητας των πλανητών δεν 
μπορούσαν να περιγραφούν αποτελεσματικά λόγω της ευμεταβλητότητάς τους. 
Έτσι λοιπόν ωθήθηκε στο να δημιουργήσει ένα νέο κλάδο των μαθηματικών, τον 
οποίο ονόμασε «fluxions» (συνεχείς αλλαγές) και σήμερα είναι γνωστός 
ως μαθηματική ανάλυση (calculus). 
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Νεύτωνας και θρησκεία 

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. 

Μέσα από την παρουσίαση του συνόλου του έργου του Νεύτων φαίνεται 
ότι το να χαρακτηριστεί απλά «επιστήμονας» είναι «λίγο» αν όχι 
ανακριβές. Στην πραγματικότητα ο Νεύτων ήταν ένας «φυσικός 
φιλόσοφος», ένας διανοητής που πάσχισε να ανακαλύψει τα μυστικά της 
φύσης, χωρίς να διαχωρίζει τον άνθρωπο και τη Φύση, από τον Θεό - όπως 
κάνει σε γενικές γραμμές η επιστήμη των τελευταίων αιώνων.



24

Νεύτωνας και Αρχαία Ελληνικά

Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στον 
διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου 
του Κέμπριτζ οι σημειώσεις του 'Αγγλου
Σερ Ισαάκ Νεύτωνα.Το αξιοσημείωτο 
είναι ότι πολλές από αυτές είναι 
γραμμένες στα αρχαία ελληνικά!
Ο Νεύτωνας,όπως και πολλοί 
επιστήμονες της εποχής,προφανώς είχε 
πολύ καλή γνώση της αρχαίας ελληνικά 
,ώστε να μπορεί να διαβάζει τα έργα 
των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων στο 
πρωτότυπο.


