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1862-1934



… απεφοίτησε από τη Βαρβάκειο Σχολή το 1879...

●Έτος θανάτου του J.C. Maxwell (υπάρχουν οι 
εξισώσεις του Η/Μ)

●Απαρχές της φασματοσκοπίας (J.Feaunhoffer, 
L.Foucaullt, W.A.Miler, G.Kirchhoff, W. Huggins, A. 
Angstrom, C.Doppler)

●Χρήση φωτογραφίας στην Αστρονομία 
(E.Barnard, M.Wolf)

●1.82m τηλεσκόπιο, Ιρλανδία, Ανακάλυψη 
σπειροειδούς δομής των νεφελωμάτων 
(γαλαξιών) W.Parsons

●1846: Ανακάλυψη του πλανήτη Ποσειδώνα 
μετά από πρόβλεψη της θέσης του από τους 
Leverrier και Adams



Το 1886 απεφοίτησε* από το Φ/Μ Τμήμα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Παν/μιου Αθηνών

                                                         * Στεφανίδης 1948 (Ιστορία Φ/Μ Σχολής)

Μεταδιδακτορική (postdoc) έρευνα:

1887 Sorbonne (μαθητευόμενος αστρονόμος)
         Μετεωρολογικό παρατηρητήριο Montsouris

1889 Αστρονόμος του Αστεροσκοπείου των Παρισίων
 -- Εργαστήριο Αστρικών φασμάτων στο Salet
 -- Μετεωρολογικό Κέντρο Parc Saint Maur
 -- Αστεροσκοπείο Meudon
 -- Αστεροσκοπείο Νίκαιας
 -- Αστρονομικό Εργαστήριο Lockery's (Αγγλία)

Παρατηρήσεις θέσεων αστέρων και της ιδίας κίνησής
τους για τη δημιουργία αστρικών χαρτών του Βόρειου 
ημισφαιρίου.
        



Urbain Le Verrier 1811-1877

Αστρονόμος, 
Μαθηματικός και 
πολιτικός
1839:"Sur les variations 
séculaires des orbites des 
planètes"



1889: Πραγματεία, 
SUR LA STABILITÉ DU SYSTÈME SOLAIRE

Annales de l'Observatoire de Paris.
Memoires ; t. 19, Paris :
Gauthier-Villars et fils, 1889., p. H.1-H.16             

Αλλάζουν οι αποστάσεις των πλανητών από
τον  Ήλιο λόγω των αμοιβαίων έλξεων τους;
(Θα καταστραφεί με την πάροδο του χρόνου
το Ηλιακό σύστημα;)

●Lagrange (1736-1813)
●Laplace (1749-1827)
●Poisson (1781-1840)

●Poincare: Les methodes nouvelles de la mecanique 
celeste,
●Paris, Gauthier-Villars et fils, 1892-99



...SUR LA STABILITÉ DU SYSTÈME SOLAIRE

Ο Αιγινήτης μελέτησε τη μεταβολή του μήκους του μεγάλου ημιάξονα 
της τροχιάς ενός πλανήτη γύρω από τον Ήλιο, λόγω των διαταραχών 
που δέχεται από τις μάζες των υπολοίπων πλανητών



...SUR LA STABILITÉ DU SYSTÈME SOLAIRE

Οι μεγάλοι άξονες υπόκεινται σε διαταραχές 3ης τάξης λόγω των 
μαζών των υπολοίπων τροχιών που προκαλούν τη διαταραχή

Οι διαταραχές είναι περιοδικές με πολύ μεγάλη περίοδο

Στην εποχή μας η Γη και ο Κρόνος πλησιάζουν τον Ήλιο. Αυτές οι 
περιοδικότητες δεν αναμένεται να επηρεάσουν τη ζωή στη Γη.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι το Ηλιακό σύστημα είναι χαοτικό. Μια 
αβεβαιότητα 15μ στον ακριβή προσδιορισμό της θέσης της Γης σήμερα, 
καθιστά αδύνατο τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης της στα επόμενα 
100 εκατομμύρια χρόνια. Δεν αναμένεται να διαλυθεί το Ηλιακό 
σύστημα στα επόμενα λίγα δισεκατομμύρια χρόνια

βλ. J. Laskar http://www.scholarpedia.org/article/Stability_of_the_solar_system



Cammile Flamarion, 1889
L'Astronomie, 8, 336



Cammile Flamarion, 1889 
L'Astronomie, 8, 336



Η οργάνωση των Φυσικομαθηματικών επιστημών στην Ελλάδα

19/6/1890 Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών – οργάνωση του 
ιδρύματος

1892 Καθηγητής Αστρονομίας και Γεωδεσίας στη Σχολή Ευελπίδων

1895 Ακριβής χρονομέτρηση (μεσημβρινές παρατηρήσεις)

ίδρυση ΕΜΥ, πρώτοι σεισμογραφικοί σταθμοί

1896 Καθηγητής Αστρονομίας και Μετεωρολογίας Παν/μιο Αθηνών

1903 με δική του πρωτοβουλία διαχωρισμός Φυσικομαθηματικής από 
Φιλοσοφική Σχολή

Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε συνέδρια Αστρονομίας, Σεισμολογίας, 
Μετεωρολογίας, Γεωγραφίας και Αρχαιολογίας



1895 “Το κλίμα της Αττικής”

Έχει σχέση το κλίμα με την εθνική ταυτότητα;

«Ο Fallmerayer υπεστήριξεν, ως γνωστόν, ότι ου μόνον η φυλή του αρχαίου λαού της Ελλάδος 
εντελώς εξέλιπεν, αλλά και το κλίμα αυτής υπέστη τοιαύτην μεταβολήν, ώστε η χώρα έχασε και 
αυτήν την παραγωγικήν της δύναμιν• αντί των άλλοτε ευφόρων και πλουσίων εις ύδατα 
λειμώνων και πεδιάδων, μόνον ξηροί αγροί και φαλακρά όρη υπάρχωσιν ήδη εν αυτή, όθεν η 
σημερινή Ελλάς, λέγει, δεν δύναται πλέον να συμπεριληφθή εις τον κύκλον του δυτικού 
πολιτισμού».

Με χρήση χρονοσειρών και μετεωρολογικών δεδομένων υπερασπίζεται την άποψη ότι το κλίμα 
δεν υφίσταται σημαντικές μεταβολές με την πάροδο των αιώνων

«Εάν, συνεπεία φριχτής πολιτικής κακοδαιμονίας επί σειράν αιώνων παραταθείσης, εξέλιπον ή 
κατεπνίγησαν εν αυτή (ενν. στην Ελλάδα) αι Τέχναι, τας οποίας διέπλασεν, αι Επιστήμαι, τας 
οποίας εδημιούργησε, τα Γράμματα, τα οποία απαραμίλλως εκαλλιέργησε, και ο ύπατος των 
πολιτισμών ους είδε μέχρι τούδε ο κόσμος, παρέμεινεν όμως αμετάβλητος η δημιουργός αυτών 
δύναμις, η ψυχή η εμπνεύσασα πάντα ταύτα, το κλίμα και η φύσις η ελληνική καθόλου».

Γ.Βλαχάκης: http://fractalart.gr/έχει-σχέση-το-κλίμα-με-την-εθνική-ταυτ2/



1910: Το πέρασμα του κομήτη του Halley



1910: Το πέρασμα του κομήτη του Halley

ΚΑΙΡΟΙ 6/5/1910

ΣΚΡΙΠΤ 7/5/1910

Καθησυχαστικές δηλώσεις του Αιγινήτη



1916: Η επίσημη ώρα της Ελλάδας, αυτή της 
Ανατολικής ζώνης (δύο άρθρα στην Εστία στις 
12 και 13 Ιουνίου 1916)

Εισηγήθηκε το 1918 στην Πολιτεία την 
εισαγωγή του Γρηγοριανού Ημερολογίου.

16 Φεβρουαρίου 1923  1 Μαρτίου 1923

Εκκλησία της Ελλάδος 10 Μαρτίου 1924  23 
Μαρτίου 1924

O αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος έγραψε 
χαρακτηριστικά το 1933 : «Ο Αιγινήτης κατέχει το 
ημερολογιακόν ζήτημα, ου μόνον από επιστημονικής, 
αλλά και από εκκλησιαστικής και ιστορικής απόψεως, 
δια τούτο αποτελεί διεθνή αυθεντίαν, εις την οποίαν 
πολλάκις καταφεύγουσιν και αυτοί οι ξένοι ειδικοί 
σοφοί».

Το Γρηγοριανό ημερολόγιο



1929: H Παλίρροια του Ευρίπου



...H Παλίρροια του Ευρίπου



...H Παλίρροια του Ευρίπου



Ακαδημία Αθηνών

1926 Συμβολή στην ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών (ως υπουργός Παιδείας υπέγραψε 
και εδημοσίευσε το σχετικό διάταγμα)

1929 Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών
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13 Μαρτίου 1933

 



ΤΕΛΟΣ 
carpe diem (Carmina (Horatius)/Liber I/Carmen XI)

1975
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