
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΤΕΧΝΕΣ 



ΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

Ο όρος επιστήμη με την ευρεία έννοια αρχικά 

δηλώνει το οργανωμένο σώμα της 

εξακριβωμένης και τεκμηριωμένης γνώσης. 



ΟΡΟΣ ΤΕΧΝΗ 

Τέχνη είναι η δημιουργία φύσης χωρίς να 

είναι φύση. 

Τέχνη έχει σκοπό την καλλιέργεια της ψυχής. 

Τέχνη είναι ανθρώπινες δημιουργίες, τρόποι 

έκφρασης και δραστηριότητες αυθαίρετες με τη 

ροπή του φυσικού κόσμου. 

Τέχνη περιλαμβάνει οποιαδήποτε διαδικασία 

για την παραγωγή ενός πνευματικού 

προϊόντος. 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Χημικές ουσίες 

Πυρηνική ενέργεια 

Χημική ενέργεια 

Γενετική μηχανική-Κλωνοποίηση 

Τεχνολογία 

Μηχανική 

Ιατρική 

Μαθηματικά-Γεωμετρία 



ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Πυρηνική ενέργεια ή ατομική 

ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που 

απελευθερώνεται όταν μετασχηματίζονται 

ατομικοί πυρήνες. Είναι δηλαδή η δυναμική 

ενέργεια που είναι εγκλεισμένη στους πυρήνες 

των ατόμων λόγω της αλληλεπίδρασης των 

σωματιδίων που τα συνιστούν. Η πυρηνική 

ενέργεια απελευθερώνεται κατά τη σχάση ή 

σύντηξη των πυρήνων και εφόσον οι πυρηνικές 

αντιδράσεις είναι ελεγχόμενες (όπως συμβαίνει 

στην καρδιά ενός πυρηνικού αντιδραστήρα) 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει 

ενεργειακές ανάγκες. 

 



Η ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ 
Σήμερα 31 χώρες διαθέτουν συνολικά 439 πυρηνικούς 

αντιδραστήρες σε λειτουργία παράγοντας το 14% του 

ηλεκτρισμού του κόσμου. Η Γαλλία, χάρη στους 58 

αντιδραστήρες της αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στον 

τομέα (ποσοστό ενεργειακής κάλυψης 78%). Για να τους 

«κινήσει» καταναλώνει περίπου 10.000 τόνους ουρανίου 

καυσίμου το χρόνο. Σήμερα σε όλο τον κόσμο 

κατασκευάζονται γύρω στους 64 αντιδραστήρες, οι 26 

εκ των οποίων στην Κίνα, με δεύτερη τη Ρωσία με 10, 

και τρίτη την Ινδία με 6. Αρκετές ακόμα χώρες 

διαθέτουν πυρηνικούς αντιδραστήρες μικρής ισχύος για 

ερευνητικούς σκοπούς. Ανάμεσα τους η Ελλάδα με τον 

αντιδραστήρα ισχύος 5MW στο Κέντρο Έρευνας 

«Δημόκριτος». 

 



ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
Η συντήρηση έργων τέχνης αποτελεί ένα συνεταιρισμό 

ανάμεσα στην τέχνη και τη χημεία. Αρχίζοντας από τις 

φυσικές χρωστικές ουσίες, που χρησιμοποιήθηκαν στις 

πρώτες αναπαραστάσεις πάνω σε βράχους, τα χημικά 

έχουν χρησιμοποιηθεί από τους καλλιτέχνες των 

αρχαιοτάτων χρόνων. Σήμερα, οι σύγχρονες χημικές 

ουσίες, όπως διαλύτες, ρητίνες, μυκητοκτόνα και 

σιλικόνες, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διατήρηση 

της παγκόσμιας πολιτιστικής και καλλιτεχνικής 

κληρονομιάς. Η χημεία και η φυσική αποτελούν τη βάση 

για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων 

διαδικασιών συντήρησης πινάκων, γλυπτών, 

υφασμάτων ή ακόμα και αρχαίων μνημείων. 

Εξελιγμένες χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται για την 

αποκατάσταση, διατήρηση και γενικότερη προστασία 

των πάντων. 

 



ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΗΜΕΡΑ (ΣΕ 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ) 

Η χρωματογραφία (αγγ. chromatography) 

   είναι χημική αναλυτική τεχνική διαχωρισμού 

   ουσιών από μείγμα τους. Ονομάστηκε έτσι 

   επειδή αρχικά χρησιμοποιήθηκε για 

 διαχωρισμό εγχρώμων ουσιών . 

Διακρίνεται σε: 1) Χρωματογραφία χάρτου 

                          2) Αέριος χρωματογραφία 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΣΗΜΕΡΑ 

 Ναρκωτικά 

● Τα  ναρκωτικά είναι τοξικές ουσίες φυτικές ή 

χημικές που προκαλούν στον  οργανισμό  

διάφορες καταστάσεις: νάρκη, τάση για ύπνο, 

διέγερση, ένα αίσθημα ευφορίας, αλλά 

φέρνουν και εξασθένιση στις φυσιολογικές 

λειτουργίες του νευρικού συστήματος και 

προκαλούν στους χρήστες εθισμό, μια 

εξάρτηση και στο τέλος όταν τα στερηθεί ο 

οργανισμός μας επιφέρουν το στερητικό 

σύνδρομο. Είναι μεγάλη απειλή για τη νεολαία 

σήμερα. 



ΧΗΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ως χημική ενέργεια χαρακτηρίζεται το 

σύνολο της δυναμικής ενέργειας που 

απαιτήθηκε για τη συγκρότηση μορίων χημικών 

ουσιών από διάφορα άτομα, κάτω από την 

αλληλεπίδραση ηλεκτρομαγνητικών δυνάμεων 

ή που αποθηκεύεται σε χημικές ενώσεις. Μια 

τέτοια χημική ένωση είναι και τα χρώματα που 

έχουν κύριο και βασικό ρόλο στην εξέλιξη των 

τεχνών. Είναι μία από τις ενέργειες που έχουν 

συμβάλλει πολύ στην καθημερινή μας ζωή. 

 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

● Η τεχνολογία είναι το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής της (θεωρητικής) επιστημονικής 

γνώσης με στόχο την δημιουργία ενός 

αντικειμένου με πρακτικό όφελος. 

● Σήμερα οι τεχνολογικές ανακαλύψεις και 

εφευρέσεις είναι εκατοντάδες χιλιάδες . 

  



ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

• Η μηχανική ήταν ο πρώτος κλάδος της φυσικής. Αποτελεί μια  
μεγάλη πηγή γνώσης για τον φυσικό κόσμο. Επίσης αποτελεί 
κεντρικό μέρος της τεχνολογίας. Δηλαδή: πώς να 
εφαρμόσουμε αυτή τη γνώση για σκοπούς χρήσιμους στον 
άνθρωπο. Με αυτή τη λογική ο κλάδος είναι συχνά γνωστός 
ως εφαρμοσμένη μηχανική. 

• Ο κλάδος της μηχανικής διαχωρίζεται κυρίως σε δύο (2) 
στενότερους κλάδους, που ονομάζονται: 
 1)Κλασσική μηχανική 
 2)Κβαντική μηχανική           



ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

 Ορισμός: νέος κλάδος των φυσικών επιστημών 

που ασχολείται με τροποποιήσεις του γενετικού 

υλικού. 

 Πιο αναλυτικά γενετική μηχανική ονομάζεται το 

σύνολο των τεχνικών μεθόδων χειρισμού του 

DNA ή άλλου νουκλεϊκού οξέος με σκοπό την 

τροποποίηση του γονιδιώματος (το σύνολο του     

γενετικού υλικού που βρίσκεται σε ένα κύτταρο     

φέρεται σ’ ένα άτομο) ενός οργανισμού και, 

κατά    επέκταση, των γενετικών χαρακτήρων 

ενός            πληθυσμού. 



ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Κλωνοποίηση είναι η διαδικασία δημιουργίας 

ενός ή περισσοτέρων ακριβών αντιγράφων από 

ένα πρότυπο. Στο χώρο της βιολογίας αυτό το 

πρότυπο μπορεί να αντιπροσωπεύει 

ένα μόριο (π.χ. DNA ή RNA) ή ένα γονίδιο, 

ένα κύτταρο (π.χ. βακτήρια, λεμφοκύτταρα), ή 

ακόμη και ένα πολυκύτταρο οργανισμό. 



ΙΑΤΡΙΚΗ 

Η Ιατρική είναι επιστήμη και τέχνη που 

ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή 

μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, 

τη διάγνωση και 

τη θεραπεία των ασθενειών του ανθρώπου. 

Θεωρείται μια από τις αρχαιότερες των 

πρακτικών επιστημών, έχοντας τις πρώτες της 

εφαρμογές στις απαρχές της ίδιας της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Ως και θεωρούνταν 

αποκλειστικά τέχνη, ορολογία με την οποία 

εμφανίζεται και στον Όρκο του Ιπποκράτη. 



ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ 

Εξωσωματική γονιμοποίηση 
● Η Βιολογία μελετά και ερευνά τις φυσικοχημικές 

όψεις των εμβίων όντων για αυτό το λόγο 

ονομάζεται και επιστήμη της ζωής. 

● Ασχολείται με την συμπεριφορά, την δημιουργία 

και την αλληλεπίδραση των οργανισμών μεταξύ 

τους. 

● Σύγχρονη βιολογική επιστήμη είναι η εμβρυολογία 

που ασχολείται με την εξωσωματική γονιμοποίηση 

σε κλινικό επίπεδο. 

● Σκοπός της εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι η 

βοήθεια υπογόνιμων ζευγαριών. 



1.  Η τέχνη της ιατρικής συνίσταται στο να 

     διασκεδάζεις τον ασθενή έως ότου η φύση         

     γιατρέψει την ασθένεια (Βολτέρος) 

 

2.  Ιατρική: η τέχνη να ξεγελάς τον ασθενή για μία 

     περίοδο, ως που η ίδια η φύση του ανθρώπου τα        

     βγάζει πέρα μόνη της  (Έζαρ Ε.) 

 

 

 

 
 

 Η Ιατρική έχει επηρεάσει επίσης πολλούς ποιητές που τους 

ώθησε να δημιουργήσουν έργα ποίησης. Με αυτόν τον 

τρόπο διακρίνουμε την σύνδεση της Ιατρικής με την τέχνη. 

Ταυτόχρονα λοιπόν υπάρχουν και κάποια ποιήματα που 

παρομοιάζουν την επιστήμη της Ιατρικής με την τέχνη. 

                 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  

               ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

● Γεωμετρία: Γεωμετρία 

είναι ο κλάδος των 

μαθηματικών που ασχολείται 

με χωρικές σχέσεις, δηλαδή 

με τη σύνθεση του χώρου 

που ζούμε. Χρησιμοποιείται 

σε συνδυασμό με 

μαθηματικούς ορισμούς 

όπως οι ευθείες, οι 

καμπύλες, τα σημεία, οι 

επιφάνειες, τα γεωμετρικά 

σχήματα κ.α ώστε να 

φτάσουμε σε λογικά 

συμπεράσματα. 

● Μαθηματικά: 
Χρησιμοποιώντας τον όρο 

μαθηματικά εννοούμε την 

επιστήμη που έχει ως 

αντικείμενο την 

συστηματική εξέταση των 

φυσικών μεγεθών, των 

σχημάτων, των σημείων, 

των αριθμών και τις μεταξύ 

τους σχέσεις 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ (ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ 

ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ) 

● Οι καλλιτέχνες που επηρεάστηκαν από τα μαθηματικά, 

αναμφισβήτητα, ανέβασαν κατά πολύ τον πήχη στη τέχνη, 

δημιούργησαν καλλιτεχνικά ρεύματα και τάσεις και πέρασαν 

στην αιωνιότητα μέσα από τη δουλειά τους. Δεν γνωρίζουμε, αν 

τα μαθηματικά υπήρξαν τα εργαλεία στην ανάπτυξη της τέχνης 

ή η τέχνη είναι φυσική προέκταση των μαθηματικών. 

Οπωσδήποτε, όμως, η φιλοσοφία των μαθηματικών οδηγεί 

στην τέχνη. 

● Πηγή έμπνευσης στην τέχνη αποτέλεσε η γεωμετρία. Πλήθος 

έργων τέχνης με γεωμετρικά σχήματα υπάρχουν καθ όλη την 

διάρκεια της ιστορίας μας. 



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ 

 



Μαθηματικά-Φυσική-Μουσική 
(Παράδειγμα εφαρμογής των Μαθηματικών και 

της Φυσικής στην Μουσική) 



Η τέχνη διαφοροποιείται από την επιστήμη. Τόσο 

η τέχνη, όσο και η επιστήμη αναζητούν την 

αλήθεια. Ο επιστήμονας όμως αναλύει, ενώ ο 

καλλιτέχνης συνθέτει. Επιπλέον, η επιστήμη 

βασίζεται στο λογικό στοχασμό, ενώ η τέχνη στην 

εικόνα, το χρώμα, στο σχήμα, στην ιδέα, στην 

ερμηνεία της ζωής. 

Σύμφωνα με την γνώμη των αισθητικών, η τέχνη 

πηγάζει από την έμφυτη ικανότητα του 

ανθρώπου να θαυμάζει και να αναπαριστά το 

ωραίο. Η καλλιτεχνική τάση είναι μια αυτόνομη 

τάση της ανθρώπινης ψυχής στο χώρο της 

τέχνης, που εκφράζει την αισθητική φύση του 

ανθρώπου. 



Όλες οι επιστήμες είναι "τέχνες". Για παράδειγμα με την έννοια ότι ο 

ασκούμενος κάποιας επιστήμης δεν κατέχει απλά έναν όγκο γνώσεων, 

αλλά αναπτύσσει κάποιες δεξιότητες(δεξιοτεχνίες), στηρίζεται σε 

εμπειρικά συμπεράσματα και κανόνες και πρακτικές που αποκτά με 

το καιρό (εμπειροτέχνης) κτλ. Ιδιαίτερα οι πρακτικές επιστήμες, και 

ενδεχομένως λιγότερο οι θεωρητικές ή άλλες επιστήμες. 

Αλλά και στις πιο αφηρημένες και θεωρητικές σε κάποιους κλάδους 

επιστήμες, όπως για παράδειγμα τα μαθηματικά, οι ασκούμενοι 

πολλές φορές επιμένουν ότι πρόκειται περισσότερο για τέχνη και 

λιγότερο για επιστήμη. Εντελώς τυπικά, με βάση λίστες επιστημών 

κατατάσσεται στις επιστήμες. Δεν θα τη βρεις σε λίστα με τις 

"τέχνες". Όπως επίσης στην Ελλάδα η αρχιτεκτονική κατατάσσεται 

στις επιστήμες ενώ αλλού στις τέχνες. Πράγματι ωστόσο σε βιβλία 

ιστορίας της τέχνης θα βρεις και ιστορία της αρχιτεκτονικής. Ιστορία 

της ιατρική σίγουρα δεν θα βρεις σε βιβλία ιστορίας της τέχνης. Από 

την άλλη στους όρκους της ιατρικής βλέπουμε να αποκαλείται πότε 

"τέχνη" πότε "επιστήμη". 


