
  Ισαάκ Νεύτων-«Μια αντιπαθέστατη ιδιοφυία»  

 

 
                                   

Ο Σερ Ισαάκ Νεύτων (4 Ιανουαρίου 1643 – 31 Μαρτίου 1727) ήταν Άγγλος φυσικός,  

μαθηματικός, αστρονόμος, φιλόσοφος, αλχημιστής και θεολόγος. Θεωρείται πατέρας  

της Κλασικής Φυσικής, καθώς ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις του Γαλιλαίου αλλά  

και τους νόμους του Κέπλερ για την κίνηση των πλανητών διατύπωσε τους τρεις  

μνημειώδεις νόμους της κίνησης(Νόμοι του Newton) και τον περισπούδαστο «νόμο  

της βαρύτητας» (που ο θρύλος αναφέρει πως αναζήτησε μετά από πτώση μήλου από  

μια μηλιά). Μεγάλης ιστορικής σημασίας υπήρξαν ακόμη οι μελέτες του σχετικά με  

τη φύση του φωτός καθώς επίσης και η καθοριστική συμβολή του στη θεμελίωση των  

 

σύγχρονων μαθηματικών και συγκεκριμένα του διαφορικού και ολοκληρωτικού  

λογισμού. Δεν είχε ασχοληθεί με την πολιτική ιδιαίτερα, αλλά είχε αποκτήσει τον  

τίτλο του Εταίρου της Βασιλικής Εταιρείας, που δίνονταν σε πολίτες ή μόνιμους  

κατοίκους της Κοινοπολιτείας των Εθνών. Είχε διατελέσει ακόμη πρόεδρος της 

Βασιλικής Εταιρίας. Η  ζωή του θα μπορούσε να είναι το θέμα μιας νουβέλας. 



Μια ιστορία με μια τραγική αρχή και ένα δοξασμένο τέλος. Ένα μελαγχολικό αγόρι  

μισεί του γονείς του, υιοθετεί έναν μοναχικό τρόπο ζωής, όποτε αυτό είναι δυνατό,  

προτιμά τη μυστικότητα από τη δημοσίευση και τελικά γίνεται ένας από τους πιο  

διάσημους επιστήμονες που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης. Αν η νουβέλα αυτή γραφόταν,  

ο Ισαάκ Νεύτων (25 Δεκεμβρίου 1642 – 20 Μαρτίου 1727) θα είχε τον  

πρωταγωνιστικό ρόλο. Γεννήθηκε στην Αγγλία το 1642 σε μια φτωχή αγροτική  

οικογένεια. Ευτυχώς για την ανθρωπότητα, ο Νεύτωνας δεν ήταν καλός αγρότης και  

τον έστειλαν στο Κέιμπριτζ να σπουδάσει για να γίνει ιεροκήρυκας. Άρχισε να  

σπουδάζει νομικά και στα δύο πρώτα χρόνια γνώρισε τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη.  

Τον τρίτο χρόνο ασχολήθηκε περισσότερο με τον 16ο και τον 17ο αιώνα μελετώντας  

φιλοσόφους όπως ο Καρτέσιος, ο Τόμας Χομπς και ο Ρόμπερτ Μπόιλ. Επίσης  

διάβασε τις εργασίες του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου για την Αστρονομία, καθώς  

και τις θεωρίες του Κέπλερ για το φως. Τελικά ο Νεύτωνας μελέτησε μαθηματικά,  

όπου επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον Ευκλείδη, τον Καρτέσιο και τον Βάκων. Όμως  

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το Κέιμπριτζ όταν έκλεισε λόγω της πανώλης και κατά  

τη διάρκεια αυτής της περιόδου έκανε μερικές από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις  

του. Αν και δεν ήταν όμως τόσο συμπαθής ως χαρακτήρας, από την άλλη ως  

επιστήμονας υπήρξε ένας από τους κορυφαίους καινοτόμους όλων των εποχών. Όλοι  

συμφωνούν στο ότι αν η έκφραση «επιστημονική ιδιοφυία» έχει κάποιο νόημα (κάτι  

που πάντως δεν είναι αυταπόδεικτο), ο χαρακτηρισμός ταιριάζει πάνω απ’ όλους ο  

αυτόν. Πράγματι, η συμβολή του Νεύτωνα στην επιστήμη υπήρξε τέτοια που πρέπει  

να αποστασιοποιηθούμε από τον άνθρωπο (ως ένα βαθμό, τουλάχιστον) και να  

επικεντρώσουμε την προσοχή μας σ’ αυτήν. Φυσικά, οι σπουδαίες του παρατηρήσεις  

για την κίνηση έμειναν ως αποτυπώματα της συνολικής του επιστημονικής ζωής και  

αυτοί οι τρεις νόμοι είναι που θα μας απασχολήσουν. 



                        ‘’Νόμοι του Νεύτωνα’’ 
 

Η διατύπωση μίας μεγάλης αλήθειας είναι συνήθως αρκετή για την είσοδο του διανοητή στο  

πάνθεο των επιστημών. Όταν όμως πρόκειται για τον Νεύτωνα θα πρέπει να είμαστε  

ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο επιστημονικός κολοσσός που κρύβεται πίσω από το αγγλοσαξωνικό  

όνομα όχι απλά διεύρυνε τους ορίζοντες της ανθρώπινης σκέψης αλλά άλλαξε τον ρου της  

ίδιας της επιστήμης. 

Διατύπωσε τους περίφημους νόμους της κίνησης, αξιωματικές έννοιες οι οποίες δεν  

αποδεικνύονται αλλά που τις δεχόμαστε ως ορθές και με βάση αυτές βγάζουμε  

συμπεράσματα για την κίνηση των σωμάτων και δη των υλικών σημείων. Το λαμπρό  

οικοδόμημα της Κλασσικής Μηχανικής στηρίζεται στους νόμους του Νεύτωνα. 

Σε δύο μόνο περιπτώσεις δεν καταφέρνουν να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις: στη  

κίνηση των σωμάτων με ταχύτητες που πλησιάζουν αυτή του φωτός και στις περιπτώσεις  

που τα φαινόμενα άπτονται του μικρόκοσμου. Η θεωρία της Σχετικότητας και  

η Κβαντομηχανική έσπευσαν να καλύψουν τα αντίστοιχα κενά. Κανείς δεν μπορεί ν’  

αρνηθεί ότι η κλασική ή Νευτώνεια μηχανική όπως ονομάζεται, αποτελεί το  

θεμέλιο όλης της Φυσικής και καλύπτει μια πληθώρα φαινομένων που η μελέτη  

τους συμπίπτει με την περίοδο που ο Γαλιλαίος ξεκίνησε την επανάσταση, που  

οδήγησε στη σύγχρονη φυσική. Τα φαινόμενα αυτά συνοπτικά περιλαμβάνουν  

τις κινήσεις των «επίγειων» υλικών σωμάτων. Ο Νεύτωνας επεξέτεινε τη  

δυνατότητα περιγραφής και στις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. Η κατανόηση των  

νόμων της κίνησης του Νεύτωνα αποτελεί αναντίρρητα το πρώτο βήμα προς  

την κατανόηση της Φυσικής. 

 

Αναμφισβήτητα ένα μεγάλο ποσοστό της δυσκολίας στην κατανόηση των  

σύγχρονων φυσικών θεωριών (σχετικότητα – κβαντομηχανική) οφείλεται στη  

συχνή παρερμηνεία της Νευτώνιας μηχανικής και ιδιαίτερα στην τάση που  

υποβόσκει στις αίθουσες διδασκαλίας ότι δήθεν οι νόμοι του Νεύτωνα είναι  

σχεδόν αυταπόδεικτοι και εκείνο που έχει σημασία είναι να ξέρουμε μόνο να τους  

χρησιμοποιούμε σωστά. 

 

Αυτός ο τρόπος παρουσίασης είναι εμπόδιο στην πορεία για μια πραγματική και  

βαθιά κατανόηση της Φυσικής. Οφείλει αντίθετα κανείς να τονίζει συνεχώς τη  

δύναμη της φαντασίας που ήταν απαραίτητη για να διατυπωθούν αυτοί οι νόμοι  



και πόσο μακρύς και δύσβατος υπήρξε ο δρόμος που οδήγησε τη φυσική από την  

παρατήρηση των γεγονότων στους νόμους του Νεύτωνα. Το τεράστιο  

πειραματικό υλικό που είχε συσσωρευτεί και προπάντων την τεράστια θεωρητική  

και πειραματική συνεισφορά του Γαλιλαίου αποκρυστάλλωσε ο Νεύτωνας τους  

γνωστούς σε όλους μας τρεις νόμους ή αξιώματα της μηχανικής. 

 

Με το επίτευγμά του αυτό ο Νεύτωνας επιβεβαίωσε με τον πιο πανηγυρικό τρόπο  

ότι με τη φυσική εδραιώνουμε και συστηματοποιούμε τη γνώση μας  

αναπτύσσοντας παράλληλα μια βαθύτερη κατανόηση ανάμεσα στα φαινόμενα.  

Στους τρεις αυτούς νόμους συμπυκνώνεται ο αγώνας και η αγωνία των  

φιλοσόφων από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Νεύτωνα για τη βαθύτερη κατανόηση  

των σχέσεων ανάμεσα στις αλληλεπιδράσεις ενός σώματος με το περιβάλλον του  

και στις μεταβολές της κινητικής του κατάστασης. 

 

                          

                                                  ‘’ΓΕΝΙΚΑ’’ 

 

 

1ος Νόμος του Νεύτωνα - Αν σε ένα σώμα δεν ασκούνται δυνάμεις ή αν ασκούνται η  

συνισταμένη δύναμη είναι μηδενική τότε το σώμα είτε ηρεμεί είτε κινείται  

ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα. 

2ος Νόμος του Νεύτωνα - Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα είναι  

ανάλογη της μάζας του σώματος καθώς και της επιτάχυνσης που αποκτά το σώμα. 

3ος Νόμος του Νεύτωνα - : Όταν δύο σώματα αλληλεπιδρούν και το πρώτο σώμα  

ασκεί δύναμη στο δεύτερο, τότε και το δεύτερο θα ασκεί ίση και αντίθετη δύναμη στο  

πρώτο. 



                        ‘’ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ’’ 

 

 

1ος ΝΟΜΟΣ –ΝΟΜΟΣ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ : Τα υλικά σημεία  

διατηρούν αμετάβλητη τη κινητική τους κατάσταση εκτός εάν αναγκαστούν από  

κάποια δύναμη να μεταπηδήσουν σε άλλη κατάσταση. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει  

όχι μόνο η συνισταμένη των δυνάμεων να είναι μη μηδενική αλλά να δράσει και για  

κάποιο χρονικό διάστημα. Το φυσικό μέγεθος το οποίο προκύπτει από το γινόμενο  

της συνισταμένης δύναμης και του χρονικού διαστήματος καλείται ώθηση και είναι ο  

απόλυτος κριτής της μεταβολής που θα υποστεί η κινητική κατάσταση του σώματος- 

σημείου. Η αδράνεια είναι χαρακτηριστική ιδιότητα της ύλης.  πρώτος νόμος του  

Νεύτωνα βρίσκει εφαρμογή στη σύγχρονη διαστημική. Όταν, παραδείγματος χάρη,  

ένα διαστημόπλοιο που κινείται μακριά από πλανήτες ή άλλα ουράνια σώματα, (άρα  

δεν δέχεται καμιά δύναμη από άλλα σώματα και επομένως έχει σταθερή ταχύτητα),  

χρειαστεί να αλλάξει την ταχύτητά του, χρησιμοποιεί κάποιο προωθητικό σύστημα.  

Όταν αποκτήσει την επιθυμητή ταχύτητα τότε μπορεί να κινείται με αυτή, λόγω  

αδράνειας, χωρίς να λειτουργούν οι προωθητικοί πύραυλοι. 

 

 

 



2ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 

 

 

                 

 

 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ :    Στη συμπεριφορά ενός σώματος όταν  ασκούνται σ’αυτό  

δυνάμεις  αλλά η συνισταμένη τους είναι διάφορη από το 

μηδέν. 

 

ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑ       : 1)Ποία είναι η κινητική κατάσταση ενός σώματος το οποίο  

δέχεται δυνάμεις των οποίων  η συνισταμένη  είναι διάφορη 

από το μηδέν; 

                          2)Ποια σχέση έχει η επιτάχυνση που αποκτά το σώμα με την 

δύναμη ή τη συνισταμένη δύναμη που δέχεται ; 

 

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ: <<Ένα σώμα το οποίο  δέχεται  δύναμη ή  δέχεται 

δυνάμεις των οποίων η συνισταμένη δεν κάνει μηδέν 

αποκτά επιτάχυνση ανάλογη της δύναμης ή της 

συνισταμένης δύναμης που ασκείται πάνω του και με 

κατεύθυνση την κατεύθυνση της δύναμης >> 

                            Με σύμβολα παριστάνεται ως εξής :   



                            Αν  ΣF≠0      m
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 ισχύουν μόνο αν η 

μάζα είναι σταθερή  

ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ: 

Ο δεύτερος νόμος χρησιμεύει για να προβλέψουμε την 

συμπεριφορά ενός σώματος όταν γνωρίζουμε τις 

δυνάμεις που ασκούνται πάνω του. 

 Για τον υπολογισμό της μάζας ενός σώματος από την 

μέτρηση της δύναμης που του ασκούμε και της 

επιτάχυνσης  που αποκτά . 

 Για τον ορισμό της μονάδας δύναμης  

 

     Τόσο ο πρώτος νόμος όσο και ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα  ισχύουν για  

αδρανειακά συστήματα  αναφοράς.    

 

                         

                       

 



                    3ος ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ 

 

 

           

Οι δυνάμεις στη φύση εμφανίζονται κατά ζεύγη. Είναι αδύνατον να εμφανισθεί  

περιττός αριθμός δυνάμεων. Όταν ένα σώμα ασκεί μια δύναμη σε ένα άλλο τότε  

δέχεται μία αντίθετη δύναμη, δηλαδή μία δύναμη ίσου μέτρου αλλά αντίθετης  

κατεύθυνσης. Οι δύο δυνάμεις δεν αλληλοεξουδετερώνονται διότι ασκούνται σε  

διαφορετικά σώματα.  

Οι δυνάμεις που εξασκούνται από την αλληλεπίδραση δύο σωμάτων (1 και  

2) είναι πάντα ίσες κατά το μέτρο και αντίθετες κατά τη φορά.  

 

 

 

 

 



Ο νόμος αυτός, που είναι απόρροια της "αρχής διατήρησης της ορμής",  

λέγεται και Νόμος δράσης-αντίδρασης. 

 

 

        

 

 

                                              

 

            

 

 

 

                            



                             ”ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ” 

  

 

Η επίσκεψη του Edmond Halley και η Principia Mathematica 

Τον Αύγουστο του 1684, ο νεαρός αστρονόμος Edmond Halley αποβιβάστηκε στο Λονδίνο  

με σκοπό να συναντήσει το Νεύτωνα και να του μιλήσει για κάποια έρευνα που είχε κάνει.  

Νωρίτερα είχε συζητήσει με τον Robert Hooke (γνωστό επιστήμονα της εποχής) και τον Sir  

Christopher Wren (αρχιτέκτονα του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο),  

εκθέτοντας μέρος των ερευνών του και περιμένοντας μια απάντηση για τα συμπεράσματά  

τους πάνω σ’αυτό. Ο Halley υποστήριζε ότι η ελκτική δύναμη μεταξύ των πλανητών και     

του ήλιου είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης. Αν  

αυτό ήταν σωστό, τότε η τροχιά του κάθε πλανήτη θα έπρεπε να παίρνει τη μορφή της  

έλλειψης του Kepler, ή έστω μια πιο σφαιρική εκδοχή της. Οι συνομιλητές του δέχτηκαν  

αυτό το συλλογισμό, ωστόσο συμφώνησαν ότι έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να το  

αποδείξουν μαθηματικά. Βαθιά επηρεασμένος από αυτή την ερμηνεία και θέλοντας να την  

αποδείξει, ο Sir Christopher πρότεινε στον Halley να περιμένει δύο μήνες, διάστημα κατά το  

οποίο ο πρώτος θα έδινε σε έναν φίλο του το πρόβλημα περιμένοντας τα αποτελέσματα. Οι  

δύο μήνες πέρασαν αλλά ο Sir Christopher δεν είχε τη λύση στα χέρια του, γεγονός που  



οδήγησε τον Halley στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση και να επισκεφτεί το Trinity College  

στο οποίο βρισκόταν ο Νεύτων εκείνη την εποχή. Προς μεγάλη ανακούφιση του Halley (που  

ήταν σχετικά αγχωμένος καθώς δεν είχαν ανταλλάξει ποτέ ούτε μια επιστολή, ενώ είχαν  

συναντηθεί μόνο μια φορά πριν), ο Νεύτων τον υποδέχτηκε θερμά. Συζήτησαν για διάφορα  

πράγματα μέχρι που ο Halley του εξέθεσε το πρόβλημά του, καταλήγοντας στην ερώτηση  

«...θα μπορούσε να περιγραφτεί μαθηματικά υποθέτοντας πως η ελκτική δύναμη μεταξύ  

αυτών και του ήλιου είναι αντίστροφη του τετραγώνου της απόστασής τους από τον ίδιο?». 

 

Χωρίς δισταγμό, ο Νεύτων απάντησε πως αυτό ήταν μια έλλειψη. Την έκπληξη του Halley  

απέναντι σ’αυτή την άμεση απάντηση (που ήταν σύμφωνη με τις προηγούμενες υποθέσεις  

του) διαδέχτηκε ο ενθουσιασμός του καθώς ο Νεύτωνας του απάντησε «το υπολόγισα!».  

Αμέσως άρχισε να ψάχνει στα βουνά με τις σημειώσεις του προκειμένου να δείξει στον  

επισκέπτη του αυτούς του υπολογισμούς. Δυστυχώς δεν κατάφερε να βρει το κυριότερο  

κομμάτι των υπολογισμών, υποσχέθηκε όμως στον Halley ότι θα τους ξανακάνει και θα  

τους ταχυδρομήσει σ’αυτόν το συντομότερο δυνατό. 

Πέρασαν άλλοι τρεις μήνες χωρίς ο Halley να μάθει κάποιο νέο, ενώ την ίδια στιγμή ο  

Νεύτωνας εργαζόταν πάνω στην ελλιπτική τροχειά των πλανητών, χρησιμοποιώντας όμως  

μια διαφορετική από την καθιερωμένη μαθηματική μέθοδο. Το αποτέλεσμα ήταν ένα  
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χειρόγραγο 9 σελίδων με τον τίτλο «De Motu Corporum in Gyrum», ή αλλιώς «περί της  

κίνησης των περιστρεφόμενων σωμάτων», του οποίου αντίγραφο στάλθηκε στον Halley στο  

Λονδίνο (ήταν Νοέμβριος του 1684). Όταν ο τελευταίος το έπιασε στα χέρια του,  

εντυπωσιάστηκε τόσο που αναχώρησε για δεύτερη φορά προς το κολλέγιο, προκειμένου να  

πάρει την άδεια του Νεύτωνα για να εκθέσει την εργασία του στη Βασιλική Εταιρία και να  

την εκθέσει στο κοινό ώστε να τη δουν οι επιστήμονες. Αφού έστειλε μερικές επιστολές  

προς τη Βασιλική κοινότητα για κάποια ανακάλυψη που είχε κάνει με το Νεύτωνα και  

σύντομα θα την εξέθετε, έπρεπε τώρα να πείσει το Νεύτωνα να δημοσιεύσει την εργασία  

του όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Ο Νεύτων όμως είχε κάτι άλλο στο μυαλό του. Στρέφοντας  

την προσοχή του και τη δημιουργική του ενέργεια πάνω σ’αυτό το θέμα, δε θεώρησε την  

εργασία αυτή ως αυτοτελή και θέλησε να κάνει περαιτέρω έρευνες για να δει τί άλλο  

μπορεί να κρύβεται πίσω απ’αυτή. 

Μετά από συστηματική δουλειά περίπου 18 μηνών, τον Απρίλιο του 1986 ο Νεύτων  

εμφανίστηκε με μια από τις σημαντικότερες μελέτες που έχουν γίνει ποτέ στον τομέα των  

επιστημών. Εξέθεσε το πρώτο μέρος της μεγάλης του έρευνας που τιτλοφόρησε ως  

«Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» (Μαθηματικές Αρχές της Φυσικής  

Φιλοσοφίας), η περιβόητη principia όπως έχει επικρατήσει να λέγεται σήμερα. 

«Να, ο άνθρωπος που έγραψε ένα βιβλίο το οποίο δεν καταλαβαίνει ούτε ο ίδιος, ούτε  

κανείς άλλος!» παρατηρούσε ένας μαθητής συναντώντας το Νεύτωνα στο δρόμο, λίγο  

καιρό αργότερα, καθώς η principia ήταν (και ίσως να παραμένει ακόμα) μια από τις πιό  

δυσνόητες μελέτες που έχουν γίνει ποτέ (μαζί με τη Θεωρία της Σχετικότητας του Αινστάιν).  

Παρ’ολ’αυτά, ήταν μια μελέτη που ένωσε τη φυσική με την αστρονομία, υπό το μανδύα  

των γνωστών σε μας ως «θεμελιωδών αρχών της δυναμικής» (laws of motion). 

 

 

 

 

 



Βιβλιογραφία-δικτυογραφία 

www.wikipedia.com  (Σε συγκεκριμένα είδη) 

 

 

 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ  

ΣΑΣ!!!!!!! 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/

