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Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν , όλοι συμφωνούν ότι είναι είναι ο γνωστότερος φυσικός του 20ου
αιώνα. Γεννήθηκε στην Ουλμ (Ulm) της Γερμανίας στις 14 Μαρτίου του 1879 και πέθανε στις
18 Απριλίου του 1955 στο Πρίνστον (Princeton) του Νιου Τζέρσεϋ (New Jersey) των
ΗΠΑ
. Είναι ο θεμελιωτής της Θεωρίας της Σχετικότητας.

Γερμανός φυσικός

Η διαφορά ανάμεσα στην ηλιθιότητα και στην ευφυΐα είναι ότι η δεύτερη έχει όρια
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Αποφθέγματα
- Αν ήξερα, θα είχα γίνει κλειδαράς.
- Αν τα γεγονότα δεν συμφωνούν με τη θεωρία, τότε αλίμονο στα γεγονότα.
- Από όσα μετράνε (είναι σημαντικά) δεν μπορούν να μετρηθούν όλα, και από όσα
μπορούν να μετρηθούν δεν μετράνε (είναι σημαντικά) όλα.
- Not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts
.
- Για μας τους ορκισμένους φυσικούς η διάκριση ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και
το μέλλον είναι μόνο μια
ψευδαίσθηση ακόμα κι αν είναι τόσο επίμονη.
- Το φάντασμα της ταχύτητας , ενότ. «Το πρόβλημα», Μάνος Δανέζης, 18 Μαρτίου
2015
- Δεν έχεις πλήρη κατανόηση για κάτι, αν δεν μπορείς να το εξηγήσεις στη γιαγιά σου.
- Δεν έχω κανένα ιδιαίτερο ταλέντο , είμαι μόνο με πάθος περίεργος .
- Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.
- Σε επιστολή του προς τον Carl Seelig, 11 Μαρτίου 1952
- Δεν με ενδιαφέρει πια τίποτε άλλο, κανένα άλλο ερώτημα, εκτός από τα ερωτήματα
που έχουν σχέση με το θείο.
- Δεν ξέρω με τι όπλα θα γίνει ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά ο 4ος θα γίνει με ξύλα
και πέτρες.
- Εάν το Α είναι ισοδύναμο με την επιτυχία τότε στο τύπο: Α="Χ+Υ+Ζ" το Χ είναι η
δουλειά, το Υ είναι η διασκέδαση και το Ζ είναι να κρατάς το στόμα σου κλειστό!
- Είναι άποψή μου πως ο χορτοφαγικός τρόπος ζωής με τα αγνά φυσικά
αποτελέσματά του στην ανθρώπινη ψυχοσύνθεση θα επηρέαζε με τον πιο ευεργετικό τρόπο
τη μοίρα της ανθρωπότητας.
- Είναι ευκολότερο να διασπάσεις ένα άτομο παρά μια προκατάληψη .
- Ένα μόνο με εκνευρίζει στη νεότερη γενιά, ότι πλέον δεν αποτελώ κομμάτι της.
- Εσύ πιστεύεις σ' ένα Θεό που παίζει ζάρια, Εγώ πιστεύω στον αδήριτο νόμο και στην
τάξη (Επιστολή προς τον Μαξ Μπορν)
- Έχει καταστεί τρομακτικά προφανές ότι η τεχνολογία μας έχει υπερκεράσει την
ανθρωπιά μας.
- Η βαρύτητα δεν έχει καμία σχέση για την ερωτική έλξη ανάμεσα σε ανθρώπους.
- Η γεωμετρία δεν ασχολείται με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των εννοιών της και
των αντικειμένων της πείρας, αλλά μόνον με τη λογική σχέση που υπάρχει μεταξύ των
εννοιών της.
- geometry, however, is not concerned with the relation of the ideas involved in it to objects
of experience, but only with the logical connection of these ideas among themselves.
- Relativity: The Special and General Theory , ενότητα «Physical Meaning of Geometrical
Propositions»
- Η διαφορά ανάμεσα στην ηλιθιότητα και στην ευφυΐα είναι ότι η δεύτερη έχει όρια.
- Η επαφή με το μυστήριο είναι η ωραιότερη εμπειρία του ανθρώπου.
- Η επιστήμη χωρίς τη θρησκεία είναι κουτσή. Η θρησκεία χωρίς την επιστήμη είναι
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τυφλή.
- Η φαντασία είναι σημαντικότερη από τη γνώση .
- Imagination is more important than knowledge.
- Μάθε από το παρελθόν, ζήσε το παρόν, έλπιζε για το μέλλον.
- Να τα κάνεις όλα όσο πιο απλά μπορείς, αλλά όχι απλούστερα.
- Όταν ένας άνθρωπος κάθεται με ένα όμορφο κορίτσι για μια ώρα , φαίνεται σαν ένα
λεπτό. Αλλά αφήστε τον να καθίσει σε μια καυτή σόμπα για ένα λεπτό και θα φαίνεται σαν
περισσότερο από μία ώρα. Αυτό είναι σχετικότητα.
- When a man sits with a pretty girl for an hour, it seems like a minute. But let him sit on a
hot stove for a minute and it's longer than any hour.
That's relativity.
- Best Quotes of '54, '55, '56 (1957) του James B. Simpson
- Ο κόσμος είναι επικίνδυνος, όχι εξαιτίας αυτών που κάνουν το κακό, αλλά εξαιτίας
αυτών που τους κοιτάζουν χωρίς να κάνουν τίποτα.
- Όσο οι νόμοι των μαθηματικών ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δεν είναι
σαφείς και όσο είναι σαφείς, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
- As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain, as far as they are
certain, they do not refer to reality.
- Πιστεύω ότι ο Θεός δεν παίζει ζάρια!
- Πείτε μου πρώτα τι ακριβώς εννοείτε με τη λέξη Θεός και θα σας πω αν πιστεύω.
- Ποτέ δε σκέφτομαι το μέλλον - έρχεται πολύ γρήγορα.
- Προσπάθησε να γίνεις όχι επιτυχημένος άνθρωπος, αλλά άνθρωπος με αξίες.
- Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να λυθούν αν μείνουμε
στο ίδιο επίπεδο σκέψης που είχαμε όταν τα δημιουργήσαμε.
- Τίποτα δεν θα ευεργετήσει την ανθρώπινη υγεία και θα αυξήσει τις ευκαιρίες
επιβίωσης της ζωής στη Γη περισσότερο όσο η εξέλιξη σε ένα χορτοφαγικό διαιτολόγιο.
- Τα καθαρά μαθηματικά , είναι με τον τρόπο τους η ποίηση των λογικών ιδεών.
- Ο χρόνος είναι μία ανθρώπινη επινόηση/εφεύρεση που εξυπηρετεί μόνο ανθρώπινους
σκοπούς.
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Αποδιδόμενα
- Ο κόσμος είναι μια τραγωδία γι' αυτούς που αισθάνονται και μια κωμωδία γι' αυτούς
που σκέφτονται.
- The world is a tragedy to those who feel and a comedy to those who think.
- Το απόφθεγμα αποδίδεται και στον Οράτιο Ουόλπολ
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