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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ TOY Α4 

 

 

1. Μιχαήλ Φλωρεντία 

2. Μιχαηλίδης Δημήτριος 

3. Μονογιούδης Παναγιώτης 

4. Μπαμπάκη Κλεοπάτρα 

5. Μυριανίδη Ζωή 

6. Νάκε Εριάλντι  

7. Νέτου Αικατερίνη 

8. Νίκα Έντρι 

9. Ντακάκη Δάφνη 

10. Πάγκας Παντελεήμων 

11. Παναγιωτίδου Βασιλική 

12. Παναγιωτίδου Ελευθερία 

13. Παπαδοπούλου Γεωργία 

14. Πατίκα Χριστίνα 

15. Πέππα Βασιλική 

16. Πιπερής Αργύριος 

17. Σαββινοπούλου Σοφία 

18. Τερζής Εμμανουήλ 

19. Τραγιάννη Ιφιγένεια 

20. Τσαμπάζης Μιχαήλ 

21. Τσάνι Μέγκι 

22. Τσεσμετζή Αθανασία 

23. Τσουρέκας Χρήστος-Χριστόδουλος 

24. Χρισοχοίδου Άννα 
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Ημερολόγιο ερευνητικής εργασίας .  

 

• 30/01 Χωρισμός τετραμελών ομάδων – Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας 

• 06/02   Συζήτηση – εμβάθυνση στο θέμα της ερευνητικής εργαίας 

• 13/02  Καταμερισμός των επιμέρους θεμάτων σε κάθε ομάδα 

• 06/03   Συγκέντρωση υλικού      

• 13/03  Συγκέντρωση υλικού  

• 20/03 1η συνάντηση της ομάδας  

•  27/03 2η συνάντηση της ομάδας (σε τοπική βιβλιοθήκη) 

• 03/04 Ολοκλήρωση ερευνητικής εργασίας 

• 24/04 Τελικός έλεγχος της εργασίας 

• 08/05Προετοιμασία για την προβολή της εργασίας 

 

 

 

 

Μέθοδος εργασίας 

 

Η εργασία της ομάδας μας χωρίστηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά συγκεντρώσαμε το 

υλικό, το οποίο προήλθε κυρίως από το internet. Έπειτα η ομάδα συγκεντρώθηκε 

δυο φόρες και συνέταξε την εργασία. Τέλος, έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις, 

προστέθηκε το ημερολόγιο και η βιβλιογραφία. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 Με τον όρο Αρχαία Ελληνική Μουσική ονομάζουμε ολόκληρο τον μουσικό 

πολιτισμό που συνοδεύει την αρχαία ελληνική ιστορία και μελετάται κυρίως από τον 

8ο αιώνα π.Χ. και εξής καθώς πριν από την εποχή αυτή, τα στοιχεία που υπάρχουν 

είναι ελάχιστα και περιορίζονται περιληπτικά στα παρακάτω: 

• Κυκλαδικός πολιτισμός (τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ.): Βρέθηκαν μουσικές 

παραστάσεις που απεικονίζουν άρπα και δίαυλο του 2800 π.Χ. 

• Μινωικός πολιτισμός (μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ.): Βρέθηκαν μουσικές 

παραστάσεις που απεικονίζουν μουσικούς με λύρα και δίαυλο. 

• Μυκηναϊκός πολιτισμός (μέσα της 2ης χιλιετίας π.Χ.): Βρέθηκαν μουσικές 

παραστάσεις που απεικονίζουν μουσικούς με λύρα και δίαυλο καθώς και άλλα 

όργανα από πολιτισμούς της Μεσοποταμίας και της Ασίας. 

  

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ(1000-700 π.Χ.) 

  

Δεν εμφανίστηκαν πολλές καινοτομίες την εποχή αυτή. Άνθισε η επική ποίηση, 

δηλαδή ποίηση που αναφέρεται σε γενναίους ανθρώπους και ιστορίες με δράση και 

ηρωισμό, όπως τα έπη του Ομήρου. Οι αοιδοί, μια ολόκληρη σχολή καλλιτεχνών 

που δημιουργήθηκε από το παράδειγμα του Ομήρου, ήταν τεχνίτες τραγουδιστές 

που έψαλαν τα έπη στα συμπόσια των ηγεμόνων με συνοδεία λύρας. 

Τα ομηρικά έπη (Ιλιάδα και Οδύσσεια) αποτελούν ιστορικές πηγές που μας δίνουν 

πληροφορίες για το μουσικό πολιτισμό του 9ου-8ου π.Χ. αιώνα. Οι πληροφορίες 

αυτές ανταποκρίνονται ιδιαίτερα στη γενικότερη θέση της μουσικής στην κοινωνική 

ζωή, ενώ μερικές φορές μέσα από τις λεπτομερειακές και παραστατικές περιγραφές 

θα αναδυθούν και αξιόλογα στοιχεία που αφορούν το τεχνικό υπόβαθρο της 

μουσικής (π.χ. μορφές των τραγουδιών, διαμόρφωση και τεχνικές των οργάνων 

κ.ά.). 

Από την εποχή αυτή συναντάμε οργανωμένες μορφές μουσικοποιητικής έκφρασης. 

Ο Όμηρος αναφέρει αοιδούς που εκτελούσαν τις ραψωδίες (τμήματα ποιητικών 

έργων) αυτοσχεδιάζοντας σε απαγγελτικό ύφος με συνοδεία κιθάρας και φόρμιγγας, 

ενώ πολλές φορές το κυρίαρχο στοιχείο του αυτοσχεδιασμού φαίνεται να 

υπαγορεύεται από ορισμένες προκαθορισμένες φόρμες. 
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ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΛΥΡΙΚΩΝ (700-550 π.Χ) 

  

Στα χρόνια που ακολούθησαν την ομηρική εποχή, τον 7ο και 8ο π.Χ. αιώνα, 

αναπτύχθηκε η λυρική ποίηση και μουσική είδος που ασχολήθηκε με καθημερινά 

κοινωνικά θέματα με μονωδιακές φόρμες και ένα ιδιαίτερο ύφος της μουσικής, με 

αρκετά βαθύ χαρακτήρα σε αντίθεση με το διαπεραστικό αρχαϊκό ύφος. Στην εποχή 

των λυρικών ποιητών είχαν αναπτυχθεί και διάφορα είδη οργανωμένων χορών 

(όρχηση), που εκτελούνταν με ή χωρίς τραγούδι.  

Μορφές ασμάτων που συναντούμε αυτή την εποχή είναι: 

• Ωδή 

Έτσι χαρακτηρίζονταν συνήθως τα μικρά μελοποιημένα ποιήματα των λυρικών 

ποιητών, χωρίς να αποκλείονταν καμιά φορά από την κατηγορία αυτή και 

μεγαλύτερα έργα, όπως τα επινίκια του Πίνδαρου και που είχαν συνήθως τρία μέρη. 

• Παιάνας 

Ήταν ύμνοι που αποδίδονταν από χορούς ανδρών ή γυναικών για τον Απόλλωνα 

και την Άρτεμη σε κρίσιμες περιστάσεις και για τη λύτρωση από συμφορές. Οι 

παιάνες για τον Απόλλωνα αποδίδονταν από ανδρικό χορό, ενώ οι παιάνες για την 

Άρτεμη από γυναικείο. Τελικά ο παιάνας εξελίχθηκε σε φόρμα πολλών ειδών, ενώ 

σταδιακά άρχισε να απευθύνεται και σε άλλους θεούς. 

• Ελεγεία 

Ήταν μικρά ποιήματα της λυρικής. Η απαγγελία των ελεγείων που γινόταν συνήθως 

με συνοδεία αυλού, σκόπευε ή στην έκφραση διάφορων συναισθημάτων όπως 

πολεμικά αισθήματα, λύπη ή τρυφερότητα, στην έκφραση πολιτικών μηνυμάτων και 

στη διατύπωση αποφθεγμάτων. 

• Θρήνος 

Οι θρήνοι, που ήταν πένθιμα τραγούδια για να τιμηθούν οι νεκροί, 

πρωτοσυναντιώνται στα Ομηρικά χρόνια. Έτσι π.χ. περιγράφεται ο θρήνος της 

Βρισηίδας και των δούλων γυναικών για το θάνατο του Πατρόκλου ή η έκφραση 

παράπονων της Θέτιδας για τον αναμενόμενο θάνατο του Αχιλλέα. 

• Επινίκιο 

Τα επινίκια ήταν θριαμβευτικά τραγούδια προορισμένα να υμνήσουν μια νίκη 

πολεμική, ποιητική, μουσική. 

• Υπόρχημα 
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Ήταν τραγούδια που λέγονταν με όρχηση και ήταν αφιερωμένα στον Απόλλωνα. Το 

υπόρχημα αρχικά συνοδευόταν από φόρμιγγα, αργότερα από αυλό και κιθάρα ή 

λύρα και είχε τρεις φάσεις. Στην πρώτη όλα τα μέλη του χορού τραγουδούσαν και 

χόρευαν μαζί, στη δεύτερη τα μισά τραγουδούσαν και τα μισά χόρευαν και στην 

τρίτη τραγουδούσε ο κορυφαίος και χόρευαν όλοι οι άλλοι. 

• Παρθένιο 

Στην κατηγορία αυτή ανήκαν τραγούδια που τραγουδιόνταν από παρθένες, μερικές 

φορές σε συνδυασμό με χορό, στη διάρκεια διάφορων γιορτών, ιδιαίτερα του 

Απόλλωνα και της Άρτεμης. 

 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ(550-450 π.Χ) 

  

Την περίοδο αυτή παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη ανάπτυξη που γνώρισε η μουσική 

αλλά και όλες οι τέχνες γενικά. Ανακαλύφθηκαν οι μαθηματικές σχέσεις που διέπουν 

τη μουσική, εφευρέθηκαν καινούργια όργανα και τελειοποιήθηκαν τα υπάρχοντα. O 

Τέρπανδρος, ένας σπουδαίος μουσικός ανακάλυψε την μουσική γραφή και έτσι όλοι 

έπαιζαν τα διάφορα τραγούδια ομοιόμορφα. Δημιούργησε το "Νόμο", που ήταν 

τραγούδι προς τιμή του Απόλλωνα με συγκεκριμένη όμως κατασκευή. Υπήρχαν 

αυλητικοί, αυλωδικοί, κιθαριστικοί και κιθαρωδικοί "Νόμοι". 

Έρχεται και η γένεση της τραγωδίας όπου η μουσική βρήκε εφαρμογή στη συνοδεία 

του έργου, και ήταν ανάλογη με το περιεχόμενό του. Η τραγωδία γεννήθηκε από τον 

Διθύραμβο, όταν κάποιοι σκέφτηκαν ότι είναι δυνατόν να παριστάνονται 

περισσότεροι ήρωες αντί για έναν όπως γινόταν στη λατρεία του Διόνυσου. Είναι 

μάλιστα μια εποχή που άρεσε στους ανθρώπους να βλέπουν ιστορίες για ήρωες 

που γεννιούνται μέσα από τους πολέμους της περιόδου αυτής. Ο χορός που 

συνόδευε τη Διονυσιακή λατρεία μετατράπηκε σε σύνολο ατόμων (Χορός) που 

εξυπηρετούσαν συγκεκριμένους σκοπούς στο έργο π.χ. να συμβουλέψουν, να 

διηγηθούν κ.λπ. 

Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι θεωρούν την μουσική απαραίτητη για τρεις λόγους: 

α) Ψυχαγωγία και ανάπαυση 

β) Διαμόρφωση του χαρακτήρα 

γ) Διανοητική και αισθητική καλλιέργεια 
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Μαθηματικά και μουσική 

 

Τα μαθηματικά και η μουσική είναι δυο επιστήμες που έχουν πολύ μεγάλη σχέση 

μεταξύ τους. Από την αρχαιότητα ακόμη οι δύο τέχνες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 

και η αλληλεπίδραση αυτή φτάνει ως τις μέρες μας... 

Η ιδέα της σύνδεσης των μαθηματικών και της μουσικής γεννήθηκε πριν από 26 

ολόκληρους αιώνες στην αρχαία Ελλάδα από τον Πυθαγόρα, μαθηματικό και ιδρυτή 

της πυθαγόρειας σχολής σκέψης. Ο φιλόσοφος γνώριζε πολύ καλά τη σχέση της 

μουσικής με τους αριθμούς. Οι ειδικοί ερευνητές θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι 

πως ο ίδιος και οι μαθητές του εντρύφησαν στη σχέση της μουσικής και των 

αριθμών μελετώντας το αρχαίο όργανο μονόχορδο. 

Όπως φαίνεται από το όνομά του, το μονόχορδο ήταν ένα όργανο με μία χορδή και 

ένα κινητό καβαλάρη που διαιρούσε τη χορδή επιτρέποντας μόνο ένα τμήμα της να 

ταλαντώνεται.που από αρκετούς μελετητές τοποθετείται στην οικογένεια του 

λαούτου δηλαδή με βραχίονα, χέρι. Το μονόχορδο χρησιμοποιήθηκε για τον 

καθορισμό των μαθηματικών σχέσεων των μουσικών ήχων. Ονομάζονταν και 

"Πυθαγόρειος κανών" γιατί απέδιδαν την εφεύρεσή του στον Πυθαγόρα. Πολλοί 

μεγάλοι μαθηματικοί εργάσθηκαν για τον υπολογισμό των μουσικών διαστημάτων 

πάνω στον κανόνα, όπως ο Αρχύτας (εργάσθηκε στις αναλογίες των διαστημάτων 

του τετραχόρδου στα τρία γένη, διατονικό, χρωματικό και εναρμόνιο και ανακάλυψε 

το λόγο της μεγάλης τρίτης στο εναρμόνιο γένος), ο Ερατοσθένης ο Δίδυμος (σ΄ 

αυτόν αποδίδεται ο καθορισμός του "κόμματος του Διδύμου", που είναι η διαφορά 

μεταξύ του μείζονος τόνου (9/8) και του ελάσσονος (10/9) δηλαδή 81/80). 

 

Όμως, πώς ακριβώς πειραματίστηκαν οι Πυθαγόρειοι στο μονόχορδο,. για την 

ανάδειξη των σχέσεων μαθηματικών και μουσικής; Ήταν εντυπωσιακό το γεγονός 

ότι μόνο οι ακριβείς μαθηματικές σχέσεις έδιναν αρμονικούς ήχους στο μονόχορδο. 

Για παράδειγμα, έπρεπε να χωρίσουν ακριβώς στη μέση τη χορδή, και όχι περίπου 

στη μέση, ώστε να έχουν το ευχάριστο ψυχικό συναίσθημα που απορρέει από έναν 

αρμονικό ήχο 

Αν μειώσουμε λοιπόν το μήκος μιας χορδής ακριβώς στο μισό, τότε ο ήχος που 

παράγεται είναι ακριβώς μία οκτάβα υψηλότερος (μία οκτάβα είναι ένα ντο, ρε, μι, 

φα, σολ, λα, σι, ντο) - μας δίνει, δηλαδή, ένα ντο πιο πάνω. Αν μειώσουμε το μήκος 
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της χορδής κατά 1/3, τότε τα 2/3 της χορδής που απομένουν μας δίνουν τη διαφορά 

της πέμπτης (δηλαδή από το ντο στο λα). Κι αν μειώσουμε το μήκος κατά 1/4, τότε 

τα 3/4 που απομένουν μας δίνουν τη διαφορά της τετάρτης (από το ντο στο σολ). 

Ήταν ξεκάθαρο, λοιπόν, σ’ αυτό το επίπεδο της παρατήρησης ότι τα μαθηματικά 

"κυβερνούν" τη μουσική. Το γεγονός ότι από τους ήχους αυτών των διαφορών 

δημιουργείται ένα ευχάριστο συναίσθημα στον ακροατή, οδήγησε τους 

Πυθαγορείους στο συμπέρασμα ότι οι ακέραιοι και τα κλάσματα ελέγχουν όχι μόνο 

τον άψυχο αλλά και τον έμψυχο κόσμο μέσω της μουσικής 

 

Για τους Πυθαγορείους, αυτή η άμεση και ακριβής σχέση μαθηματικών, μουσικής και 

ευχάριστου ψυχικού συναισθήματος αποτελούσε τη μέγιστη απόδειξη ότι η αλήθεια, 

στο ύψιστο επίπεδό της, εκφράζεται με μαθηματικές σχέσεις. Πίστευαν, μάλιστα, ότι 

η ψυχή, μέσα από τα μαθηματικά και τη μουσική, μπορούσε να εξυψωθεί ώσπου να 

ενωθεί με το σύμπαν και ότι ορισμένα μαθηματικά σύμβολα έχουν αποκρυφιστική 

σημασία. Στις αρχές της αρμονίας των Πυθαγορείων βασίστηκε η ευρωπαϊκή 

μουσική μέχρι, τουλάχιστον, τη στιγμή που ο Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, μέσω της 

σύνθεσής του "Καλοσυγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο" πρότεινε την υποδιαίρεση της 

οκτάβας σε δώδεκα ημιτόνια - κάτι, παρεμπιπτόντως, που είχε προτείνει δύο 

χιλιάδες χρόνια πριν από τον Μπαχ ο Αριστόξενος, όμως δεν εισακούστηκε 

Συμπερασματικά, παρά τον ηθικοθρησκευτικό χαρακτήρα της διδασκαλίας του, ο 

Πυθαγόρας και οι μαθητές του διαμόρφωσαν φιλοσοφικές αρχές που επηρέασαν 

την πλατωνική και αριστοτελική διανόηση, κυρίως όμως συνέβαλαν στην ανάπτυξη 

των μαθηματικών, της μουσικής και της δυτικής φιλοσοφίας. Καθιέρωσαν την 

αντίληψη ότι η πραγματικότητα - συμπεριλαμβανομένης της μουσικής και της 

αστρονομίας- είναι στο βαθύτερο επίπεδό της μαθηματικής φύσης . 

 

Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν τον αριθμό 10 τέλειο. Επειδή αυτός προκύπτει από το 

άθροισμα των τεσσάρων πρώτων αριθμών 1+2+3+4=10, του έδωσαν το όνομα 

«τετρακτύς». Κατά τον Θέωνα το Σμυρναίο υπάρχουν έντεκα τετρακτύες που η κάθε 

μια εκφράζει ένα τομέα της φιλοσοφικής σκέψης στην αρχαιότητα. Ενδεικτικά 

αναφέρω ότι η 4η τετρακτύς δηλώνει τα τέσσερα απλά στοιχεία φωτιά, αέρα, νερό 

και γη, η 6η αναφέρεται στα γεωμετρικά σχήματα: με 1 εκφράζεται το σημείο, με 2 το 

μήκος, με 3 η επιφάνεια και με 4 το στερεό, η 8η δίνει τα συστατικά του ζώου: τα 
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1,2,3 αντιστοιχούν με το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό, δηλαδή εκφράζουν 

την ψυχή, ενώ το 4 το σώμα. 

Η μουσική κλίμακα του Πυθαγόρα κατασκευάζεται με βάση τις αναλογίες του κύβου, 

ο οποίος εκφράζεται με τον αριθμό 4 της 5ης τετρακτύος (1 = τετράεδρο, 2 = 

οκτάεδρο, 3 = εικοσάεδρο, 4 = κύβος) και συμβολίζει τη γη και το συνδυασμό των 

στοιχείων της. Ο κύβος έχει 6 έδρες, 8 κορυφές και 12 ακμές. Οι αριθμοί 12 και 6 

δίνουν την αναλογία 2/1, οι 8 και 6 την αναλογία 4/3 ενώ οι 12 και 8 την αναλογία 

3/2. Επίσης ο αριθμός 8 είναι το αρμονικό μέσο των 6 και 12, ενώ το αριθμητικό 

μέσο των αριθμών αυτών είναι ο 9. Ο αρμονικός και αριθμητικός μέσος δίνουν την 

αναλογία 9/8. Έτσι προκύπτουν οι μαθηματικές αναλογίες βάση των οποίων 

κατασκευάζεται η μουσική κλίμακα κατά τους Πυθαγόρειους. Οι αναλογίες αυτές 

αποδείχθηκαν και στην πράξη από τα πειράματα που έκανε ο Πυθαγόρας πάνω στο 

μονόχορδο το οποίο διαίρεσε σε 12 ίσα τμήματα (όσες και οι ακμές του κύβου). 

Με τη χορδή «ανοιχτή» δηλαδή σε θέση να μπορεί να ταλαντώνεται όλο το μήκος 

της (λόγος 1, συχνότητα 1), έκρουσε και άκουσε ένα μουσικό τόνο. Στη συνέχεια 

περιόρισε το μέρος της χορδής που ταλαντώνεται στο μισό της μήκος, και βρήκε ότι 

ο ήχος που ακούστηκε είναι η διαπασών, αυτό που σήμερα ονομάζουμε οκτάβα. Το 

ύψος λοιπόν του ήχου επηρεάζεται από το μήκος της χορδής και μάλιστα όταν η 

αναλογία του μήκους είναι 1/2 (συχνότητα 2/1) έχουμε το διάστημα της οκτάβας. 

Έτσι ορίστηκαν τα άκρα της μουσικής κλίμακας, η υπάτη και η νήτη. Στη συνέχεια 

μετακινώντας τον καβαλάρη σε διάφορα σημεία, βρήκε ότι αν ταλαντωνόταν τα 3/4 

της χορδής (συχνότητα 4/3) προέκυπτε ο τέταρτος φθόγγος από τους οκτώ μιας 

μουσικής κλίμακας, η μέση, ενώ αν ταλαντωνόταν τα 2/3 της χορδής (συχνότητα 

3/2) προέκυπτε ο πέμπτος φθόγγος, η παραμέση. Οι υπόλοιποι φθόγγοι της 

κλίμακας κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας το λόγο 9/8 ως εξής: 

- Ο δεύτερος φθόγγος προκύπτει από τον λόγο του πρώτου (υπάτη) αν τον 

πολλαπλασιάσουμε με 9/8: 1 x 9/8 = 9/8 δηλαδή για την παραγωγή του θα 

ταλαντώνονται τα 8/9 της χορδής. 

- Ο τρίτος φθόγγος προκύπτει από τον λόγο του δεύτερου (9/8) αν και πάλι 

πολλαπλασιαστεί με 9/8: 9/8 x 9/8 = 81/64 δηλαδή θα ταλαντώνονται τα 64/81 της 

χορδής. 

- Ο έκτος φθόγγος προκύπτει από τον λόγο του πέμπτου (παραμέση) που 

πολλαπλασιάζεται με 9/8: 1:2/3 x 9/8 = 27/16 δηλαδή θα ταλαντώνονται τα 16/27 

της χορδής. 
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- Τέλος, ο έβδομος φθόγγος προκύπτει από τον λόγο του έκτου και πάλι 

πολλαπλασιαζόμενου με 9/8: 1:16/27 x 9/8 = 243/128 δηλαδή για την παραγωγή του 

θα ταλαντώνονται τα 128/243 της χορδής. 

 

Πέρα από το μονόχορδο, ο Πυθαγόρας πειραματίστηκε και με άλλα υλικά και τις 

ιδιότητές τους που συνθέτουν τα μουσικά διαστήματα, όπως η τάση χορδών ίσου 

μήκους και πάχους, το μήκος ηχητικού σωλήνα κ.τ.λ. Ο χωρισμός και καθορισμός 

των μουσικών διαστημάτων που πέτυχε, ήταν ένα τεράστιας σημασίας επίτευγμα 

τόσο για τη μουσική και τη θεωρία της όσο και για τα μαθηματικά και τη δύναμή τους 

να ερμηνεύουν τον κόσμο με αριθμούς όπως εξάλλου δίδασκε και ο Πυθαγόρας. 

Πέρα από τη μεγάλη σημασία για τη θεωρία της μουσικής, ο υπολογισμός του 

έδωσε την ευκαιρία να κατασκευαστούν μουσικά όργανα με μεγαλύτερη ακρίβεια 

από πριν. 

Με το πέρασμα του χρόνου, η Πυθαγόρεια μουσική κλίμακα τροποποιήθηκε είτε για 

πρακτικούς είτε για καθαρά φιλοσοφικούς λόγους, όμως ο Πυθαγόρας είχε δείξει 

έναν δρόμο που και οι σύγχρονες μουσικές κλίμακες ακολουθούν. Ακόμα και 

σήμερα υπολογίζουμε μαθηματικά τα μουσικά διαστήματα τα οποία βέβαια έχουν 

διαφοροποιηθεί σημαντικά από τότε. 

Ο Αριστόξενος, νεότερος του Πυθαγόρα (περί το 375 π.Χ.) υπήρξε φιλόσοφος και 

σημαντικότατος θεωρητικός της μουσικής και του δόθηκε μάλιστα η ονομασία «ο 

Μουσικός». Η μέθοδός του ήταν κυρίως εμπειρική. Το σύστημα διδασκαλίας του 

βασίζεται σε αντίθεση με τον Πυθαγόρα, στην ικανότητα του αυτιού να 

αντιλαμβάνεται την αρμονική σχέση των μουσικών τόνων. Δεν ερευνά τις 
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αριθμητικές σχέσεις μέσα στην οκτάβα, όμως καθορίζει τον ολόκληρο και τον μισό 

τόνο και κατασκευάζει μια κλίμακα με βάση το ένα δωδέκατο του τόνου. 

Ο Ευκλείδης από την άλλη, έχει μια γεωμετρική πρόταση για τα μουσικά 

διαστήματα. Θεωρεί ότι αντιστοιχούν σε ευθείες γραμμές, με μία όμως διαφορά: ενώ 

οι ευθείες γραμμές που παράγονται ως αριθμοί, ορίζονται με δύο γράμματα ένα 

στην αρχή και ένα στο τέλος τους, τα μουσικά διαστήματα δηλώνονται με ένα 

γράμμα. 

 

Στη σημερινή πραγματικότητα, τόσο η μουσική θεωρία, όσο και η μουσική πράξη, 

ερμηνεύονται με φυσικούς νόμους, που με τη σειρά τους διατυπώνονται με 

μαθηματικές σχέσεις. 

Στην ακουστική (στον ιδιαίτερο κλάδο της φυσικής που έχει ως αντικείμενο τον ήχο 

και τις ιδιότητές του) ένα μουσικό διάστημα εκφράζεται σαν ο λόγος δύο 

συχνοτήτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο λόγος είναι απλής μορφής όπως για 

παράδειγμα οι γνωστοί μας λόγοι της καθαρής πέμπτης (3/2), της καθαρής τετάρτης 

(4/3), της οκτάβας (2/1) κ.λ.π. Σε άλλες περιπτώσεις, ελλείψει μεγίστου κοινού 

διαιρέτη, οι όροι του λόγου είναι μεγάλοι αριθμοί όπως στο διάσχισμα (2048/2025). 

Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα ότι είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η σύγκριση 

δύο μουσικών διαστημάτων. 
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Η απλούστευση στην παράσταση των μουσικών διαστημάτων επήλθε με τη βοήθεια 

της λογαριθμικής σχέσης 

μέγεθος μουσικού διαστήματος = k * log(f2/f1)/log2 

στην παραπάνω σχέση, όπου f1, f2 οι συχνότητες των φθόγγων του μουσικού 

διαστήματος και f2>f1. Το k είναι μια σταθερά η τιμή της οποίας καθορίζει και ένα 

σύστημα μονάδων μουσικών διαστημάτων. 

Συγκερασμοί για τα μουσικά διαστήματα 

Ανάλογα με τις τιμές της σταθεράς k (οι οποίες αφορούν διαίρεση της οκτάβας σε 

τόσα τμήματα όσο η αντίστοιχη τιμή), έχουμε κι ένα σύστημα μονάδων μουσικών 

διαστημάτων. Οι πιο γνωστές και χαρακτηριστικές τιμές της σταθεράς k, 

αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

ΤΙΜΗ ΣΤΑΘΕΡΑΣ k ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

12 .................Συγκερασμένο Ευρωπαϊκό ημιτόνιο 

53 .................κόμμα του Μερκάτορα 

68 .................Αραβική μονάδα, βυζαντινό ηχομόριο 

72 .................Βυζαντινό ηχομόριο 

301 ...............Savart 

665 ...............Delfi unit 

1200 ..............cent 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ 

Ελληνική ιστοσελίδα για τη Βυζαντινή μουσική , Focus , Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο 
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Ζωγραφική - Χρώματα 

Ιστορία 

 

Τα παλαιότερα γνωστά έργα ζωγραφικής ανακαλύφθηκαν από σπηλαιολόγους στο 

Γκροτ Σοβέ (Γαλλικά: Chauvet) στην Γαλλία το 1994 και είναι χρωματισμένα με 

κόκκινη ώχρα και μαύρο. Οι ζωγραφιές αυτές, που απεικονίζουν ζώα και κυνηγούς 

θεωρούνται από ορισμένους παλαιοντολόγους, ότι είναι περίπου 32.000 ετών. 

Μέσα 

Για να ζωγραφίσει κάποιος χρησιμοποιεί μέσα δημιουργίας σχημάτων και 

χρωμάτων, όπως το πινέλο, η γραφίδα, το μολύβι, το κάρβουνο κλπ. Ζωγραφίζει 

πάνω σε υλικά που θέλει να περιέχουν το τελικό αποτέλεσμα, όπως χαρτί, ύφασμα 

κλπ. Επίσης κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις 

περιφερειακές του μονάδες(μονάδες εισόδου/εξόδου)όπως το ποντίκι και η πινακίδα 

σχεδίασης (drawing pad) για ηλεκτρονική ζωγραφική. 

Βασικά χρώματα 

Βασικά (ή πρωτογενή) χρώματα είναι αυτά τα οποία όταν συνδυαστούν μεταξύ τους 

μπορούν να παράγουν όλα τους δυνατούς χρωματισμούς. Τα χρώματα που 

προκύπτουν από τον συνδυασμό των βασικών λέγονται δευτερογενή. Για την 

περιγραφή των χρωμάτων χρησιμοποιούμε τα χρωματικά μοντέλα. Κάθε ένα από 

αυτά χρησιμοποιεί κάποια βασικά χρώματα και μία μέθοδο για την περιγραφή των 

χρωματικών αντιλήψεων που μπορεί να έχουμε. 

Γενικά 

Τα χρώματα του ορατού φάσματος Χρώμα  Περιοχή μηκών κύματος (nm) 

 Περιοχή συχνοτήτων (Hz) 

Ερυθρό  ~ 630–700 nm  ~ 476–429 x1012 Hz 

Πορτοκαλί  ~ 590–630 nm  ~ 510–476 x1012 Hz 

Κίτρινο  ~ 560–590 nm  ~ 535–510 x1012 Hz 

Πράσινο  ~ 500–560 nm  ~ 600–535 x1012 Hz 

Κυανό  ~ 440–500 nm  ~ 680–600 x1012 Hz 

Ιώδες  ~ 400–440 nm  ~ 750–680 x1012 Hz 

 

Τα χρώματα είναι μία κωδικοποίηση του ανθρώπινου νευρικού συστήματος για να 

διακρίνει τα μήκη κύματος (ή τις συχνότητες) του φωτός που προσπίπτουν στο 
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αισθητήριο όργανο της όρασης. Τα μήκη κύματος του φωτός που διεγείρουν τον 

ανθρώπινο οφθαλμό κυμαίνονται από περίπου 4.000 Å (400 nm) μέχρι 7.000 Å (700 

nm). Στον πίνακα φαίνεται σε γενικές γραμμές η χρωματική κωδικοποίηση του 

ανθρώπινου οφθαλμού. Σε κάθε μήκος κύματος (ή συχνότητα) η όραση του 

ανθρώπου αντιστοιχίζει και ένα χρώμα. 

 

Όταν στο μάτι του ανθρώπου προσπέσουν δύο ακτινοβολίες με διαφορετικά μήκη 

κύματος η ανθρώπινη όραση συνθέτει τα χρώματα δημιουργώντας καινούργια. Έτσι 

για παράδειγμα αν μία φωτεινή πηγή μάς φαίνεται ότι εκπέμπει κίτρινο χρώμα 

μπορεί αυτή να έχει μήκη κύματος στην περιοχή από 560 nm έως 590 nm ή να 

εκπέμπει ταυτόχρονα κόκκινες και πράσινες ακτινοβολίες που όταν συντίθενται μας 

δίνουν κίτρινο χρώμα. Για τη δημιουργία των χρωμάτων δεν μας είναι απαραίτητα 

όλα τα μήκη κύματος του ορατού φωτός αλλά μόνο ορισμένα από αυτά. Με άλλα 

λόγια στηριζόμενοι σε κάποια χρώματα τα οποία ονομάζουμε βασικά ή πρωτογενή 

μπορούμε να συνθέσουμε τα υπόλοιπα. 

 

Τα βασικά χρώματα που χρησιμοποιούμε για τη σύνθεση των χρωμάτων δεν είναι 

ίδια σε όλες τις εφαρμογές. Οι διαφορές σχετίζονται με τον τρόπο που παράγεται το 

φως που φτάνει στο μάτι αλλά και με το επιθυμητό οπτικό αποτέλεσμα. Το φως που 

βλέπουμε μπορεί να προέρχεται από απευθείας εκπομπή (π.χ. οθόνη), από 

απορρόφηση που οφείλεται σε ανάκλαση ή από απορρόφηση καθώς αυτό διέρχεται 

μέσα από ημιδιαφανή χρωματιστά υλικά. Κατά την εκπομπή του φωτός τα μήκη 

κύματος «αθροίζονται» για τη δημιουργία του χρωματικού αποτελέσματος ενώ κατά 

την απορρόφηση του φωτός από τα υλικά τα μήκη κύματος «αφαιρούνται» και 

δημιουργούν το χρωματικό αποτέλεσμα. Παράλληλα η αντίληψη του φωτός από τον 

άνθρωπο περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά όπως η λαμπρότητα (brightness) 

και η χρωματική καθαρότητα (saturation). Με άλλα λόγια η αίσθηση του χρώματος 

είναι μία πολύπλοκη ανθρώπινη διαδικασία. 

 

Για την διευκόλυνση της περιγραφής και της αναπαραγωγής των χρωμάτων 

δημιουργήθηκαν τα λεγόμενα χρωματικά μοντέλα. Καθένα από αυτά βασίζεται σε 

συγκεκριμένα βασικά (πρωτογενή) χρώματα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σπάνια 

δύο εφαρμογές φτάνουν στο ίδιο χρωματικό αποτέλεσμα ακόμη και στην περίπτωση 

που χρησιμοποιούν το ίδιο χρωματικό μοντέλο. Μία εικόνα φαίνεται διαφορετική σε 
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οθόνες από διαφορετικό κατασκευαστή και δύο κόκκινες μπογιές από διαφορετικό 

κατασκευαστή δίνουν διαφορετικό κόκκινο χρώμα. 

Βασικά χρώματα και όραση 

 

Αν προσέξουμε τα χρώματα του φάσματος που υπάρχουν σε ένα ουράνιο τόξο ή 

που δίνει η ανάλυση του λευκού φωτός από ένα πρίσμα θα παρατηρήσουμε ότι 

μέσα σ’ αυτά δεν υπάρχουν πολλά από τα χρώματα που βλέπουμε (όπως το καφέ). 

Η πολυπλοκότητα, η ύπαρξη πολλών χρωματικών μοντέλων, οι δυσκολίες και τα 

προβλήματα που παρατηρούνται στη δημιουργία των χρωμάτων γίνονται κατανοητά 

αν λάβουμε υπόψη τη σύνθεση του φωτός που λαμβάνει το ανθρώπινο μάτι και τη 

φυσιολογία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος που δημιουργεί την αίσθηση των 

χρωμάτων. 

 

Στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ανθρώπινου ματιού υπάρχουν τα κύτταρα που 

ονομάζονται φωτοϋποδοχείς ή φωτοαισθητήρες. Οι φωτοϋποδοχείς περιλαμβάνουν 

δύο τύπους κυττάρων τα κωνία και τα ραβδία. Τα ραβδία είναι υπεύθυνα για την 

αντίληψη του αμυδρού φωτός ενώ τα κωνία (ή κωνικά κύτταρα) για την αντίληψη 

των χρωμάτων. Υπάρχουν τρία είδη κωνικών κυττάρων: 

 

    S-κωνία: είναι ευαίσθητα σε φωτόνια μικρού μήκους κύματος και παρουσιάζουν 

μέγιστη ευαισθησία σε μήκος κύματος περίπου 4.200 Å (420 nm). Είναι ευαίσθητα 

στο μπλε φως. 

    Μ-κωνία: είναι ευαίσθητα σε φωτόνια μεσαίου μήκους κύματος και παρουσιάζουν 

μέγιστη ευαισθησία σε μήκος κύματος περίπου 5.300 Å (530 nm). Είναι ευαίσθητα 

στο πράσινο φως. 

    L-κωνία: είναι ευαίσθητα σε φωτόνια μεγάλου μήκους κύματος και παρουσιάζουν 

μέγιστη ευαισθησία σε μήκος κύματος περίπου 5.600 Å (560 nm). Είναι ευαίσθητα 

στο κόκκινο φως. 

 

Η ευαισθησία των κωνίων σε διαφορετικά μήκη κύματος οφείλεται σε 

φωτοευαίσθητες χρωστικές ουσίες τις φωτοψίνες οι οποίες περιέχουν κάποιες 

πρωτεΐνες που ονομάζονται οψίνες. Κάθε είδος κωνίου περιέχει διαφορετικές 

φωτοψίνες. Το φως, καθώς προσπίπτει στα κωνικά κύτταρα, τα διεγείρει ανάλογα με 

τα μήκη κύματος που περιλαμβάνει. Τα κωνικά κύτταρα στέλνουν σήματα που 
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φιλτράρονται μέσα από το οπτικό νεύρο και οδηγούνται στον εγκέφαλο. Η όλη 

διαδικασία δημιουργεί την τελική αντίληψη των χρωμάτων από τον άνθρωπο. Κάθε 

χρώμα που αντιλαμβανόμαστε οφείλεται στους συνδυασμούς των σημάτων που 

δίνουν οι φωτοϋποδοχείς. Ετσι, τα βασικά στοιχεία τα οποία αντιλαμβάνεται το 

ανθρώπινο μάτι, είναι εντάσεις των Κόκκινο Πράσινο και Μπλε, σε μία πολύπλοκη 

διαδικασία σύνθεσης. 

 

Η δημιουργία των φωτουποδοχέων στο μάτι καθορίζεται από ένα χρωμόσωμα που 

βρίσκεται στο γονίδιο Χ, που είναι φυλοκαθοριστικό. Οι γυναίκες έχουν δύο τέτοια 

γονίδια, ενώ οι άντρες ένα. Έτσι είναι πιο πιθανό οι άντρες να παρουσιάσουν 

χρωματικές ανωμαλίες από τις γυναίκες. Το χρωμόσωμα αυτό βρέθηκε να έχει τις 

περισσότερες διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο (πάνω από 80 ποικιλίες), με 

αποτέλεσμα διαφορές στην αντίληψη των χρωμάτων, ειδικά ανάμεσα στο κόκκινο 

και το πράσινο. Ένα 10% των γυναικών διαθέτουν τέταρτο είδος κωνίων, 

διαθέτοντας έτσι πραγματική τετραχρωματική όραση. Το τέταρτο αυτό είδος είναι 

ευαίσθητο στο κάτω μέρος των συχνοτήτων, δηλαδή προς το υπέρυθρο. Επίσης, οι 

άνδρες έχουν λιγότερα κωνία κατά μέσο όρο, έως 30% και αντίστοιχα περισσότερα 

ραβδία, βλέποντας έτσι μικρότερη ποικιλία χρωμάτων αλλά πιο καθαρά στο σκοτάδι. 

Βασικά χρώματα και εφαρμογές 

 

Για την περιγραφή και χρήση των χρωμάτων έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

προσεγγίσεις περιγραφής τους, τα Χρωματικά μοντέλα. Χρησιμοποιούν μέθοδο 

παρόμοια με το μάτι. Αναλύουν/συνθέτουν την εικόνα σε αρκετά μικρά ομοιόμορφα 

στοιχεία, τα εικονοστοιχεία (pixels), με βάση κάποιες μεθόδους. Τα επιμέρους αυτά 

στοιχεία θεωρούνται ομοιόμορφα. Συνήθως αποτελούνται από ένα χρώμα η τον 

συνδυασμό κάποιων λίγων, των βασικών του κάθε μοντέλου. Έτσι προσεγγίζουν 

αρκετά την εικόνα που βλέπουμε, με διαφορετική ακρίβεια το καθένα. Τα χρώματα 

αυτά και οι μέθοδοι διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. 

Χρωματικό μοντέλο RGB 

Γραφική απεικόνιση του 8bit χρωματικού μοντέλου RGB. 

 

Με τα βασικά αυτά χρώματα έχει δημιουργηθεί το χρωματικό μοντέλο RGB με το 

οποίο μπορεί να γίνει η κωδικοποίηση όλων των χρωμάτων που εμφανίζονται σε 

μία οθόνη. Στην 8bit έκδοση του χρωματικού αυτού μοντέλου κάθε χρώμα μπορεί να 
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παρασταθεί με μία τριάδα αριθμών από 0 έως 255. Το μοντέλο βασίζεται στο 

γεγονός ότι όταν μία οθόνη δεν εκπέμπει φως εμφανίζεται μαύρη. Τα υπόλοιπα 

χρώματα δημιουργούνται με υπέρθεση των τριών βασικών με συγκεκριμένη 

αναλογία. Τα βασικά, τα δευτερογενή χρώματα και μερικά παραδείγματα δίνονται 

παρακάτω στην 8bit αυτή έκδοση του μοντέλου: 

 

    Μαύρο: (0,0,0) 

    Λευκό: (255,255,255) 

    Κόκκινο: (255,0,0) 

    Πράσινο: (0,255,0) 

    Μπλε: (0,0,255) 

    Κίτρινο: (255,255,0) 

    Γαλάζιο: (0,255,255) 

    Μοβ (Magenta): (255,0,255) 

    Πορτοκαλί: (255,102,0) 

 

Το μοντέλο αυτό μπορεί να παρασταθεί με έναν κύβο χρωμάτων σε ένα καρτεσιανό 

σύστημα συντεταγμένων. Στην αρχή των αξόνων είναι η κορυφή του κύβου που 

αντιστοιχεί στο μαύρο χρώμα, ενώ στις κορυφές του κύβου που βρίσκονται πάνω 

στους άξονες βρίσκονται τα βασικά χρώματα (Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε). Τα 

δευτερογενή χρώματα βρίσκονται στις τρεις κορυφές του κύβου που βρίσκονται 

απέναντι από τα αντίστοιχα βασικά χρώματα και στην κορυφή απέναντι από το 

μαύρο βρίσκεται το λευκό. Κάθε χρώμα στο σύστημα αυτό προσδιορίζεται από ένα 

σημείο στον κύβο με τρεις συντεταγμένες. Στη διαγώνιο μεταξύ μαύρου και λευκού 

βρίσκονται όλες οι αποχρώσεις του γκρι. 

Βασικά χρώματα στην εκτύπωση (CMYK) 

CMY – Βασικά και δευτερογενή χρώματα. 

 

Στην εκτύπωση των εντύπων χρησιμοποιείται ευρέως το σύστημα CMY που είναι 

συμπληρωματικό μοντέλο του RGB. Τα τρία βασικά χρώματα στο CMY είναι: 

Γαλάζιο (Cyan) – Μαγεντιανό κόκκινο (Magenta) – Κίτρινο (Yellow). Με τα τρία αυτά 

χρώματα δημιουργούνται τα δευτερογενή Κόκκινο – Πράσινο – Μπλε ως εξής: 

 

    Κόκκινο: Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta) + Κίτρινο 
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    Πράσινο: Κίτρινο + Γαλάζιο 

    Μπλε: Γαλάζιο + Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta) 

 

Το μοντέλο αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι το υπόβαθρο της εκτύπωσης είναι το 

λευκό χαρτί που ανακλά όλα τα χρώματα (μήκη κύματος). Κάθε βασικό χρώμα που 

προστίθεται με ένα μελάνι απορροφά ορισμένα χρώματα και αποδίδει τα υπόλοιπα. 

Για παράδειγμα το κίτρινο μελάνι απορροφά το μπλε χρώμα και αφήνει το πράσινο 

και το κόκκινο να ανακλαστεί. Εδώ ο συνδυασμός των τριών βασικών χρωμάτων 

δίνει το μαύρο χρώμα (πλήρης απορρόφηση των ακτινοβολιών). Μαύρο χρώμα 

επίσης προκύπτει από το συνδυασμό ενός βασικού και του αντιθέτου του 

δευτερογενούς: 

Γραφική απεικόνιση του χρωματικού μοντέλου CMY. 

 

    Μαύρο: Γαλάζιο + Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta) + Κίτρινο 

    Μαύρο: Γαλάζιο + Κόκκινο 

    Μαύρο: Μαγεντιανό κόκκινο(Magenta) + Πράσινο 

    Μαύρο: Κίτρινο + Μπλε 

 

Τα μελάνια όμως από τη φύση τους δεν μπορούν να αποδώσουν συγκεκριμένα 

μήκη κύματος – χρώματα (όπως τα pixels μίας οθόνης) αλλά μία ευρεία περιοχή του 

χρωματικού φάσματος. Το αποτέλεσμα είναι συνδυασμός των τριών βασικών 

χρωμάτων να δίνει ένα καφετί χρώμα αντί για το μαύρο. Για το λόγο αυτό 

προστέθηκε στο μοντέλο CMY και το μαύρο μελάνι με αποτέλεσμα να προκύψει το 

χρωματικό μοντέλο CMYK (Cyan – Magenta – Yellow – Black). Πρακτικά στην 

εκτύπωση δεν χρησιμοποιείται σήμερα το CMY μοντέλο αλλά το CMYK. Το μοντέλο 

CMY μπορεί να παρασταθεί όπως και το RGB με ένα κύβο σε ένα καρτεσιανό 

σύστημα αξόνων με το λευκό χρώμα στην αρχή των αξόνων και τα βασικά χρώματα 

πάνω στους άξονες. 

Βασικά χρώματα στη ζωγραφική (RYB) 

Παραδοσιακός χρωματικός τροχός του συστήματος RYB. Π – πρωτογενή, Δ – 

δευτερογενή, Τ – τριτογενή χρώματα. 
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Στην παραδοσιακή ζωγραφική χρησιμοποιείται το χρωματικό μοντέλο RYB με 

βασικά χρώματα τα Κόκκινο (Red) – Κίτρινο (Yellow) – Μπλε (Blue). Με τα τρία αυτά 

βασικά χρώματα δημιουργούμε τα δευτερογενή ως εξής: 

 

    Πορτοκαλί: Κόκκινο + Κίτρινο 

    Πράσινο: Κίτρινο + Μπλε 

    Μοβ: Μπλε + Κόκκινο 

 

Στο μοντέλο αυτό υπάρχουν και τριτογενή χρώματα που δημιουργούνται από τα 

πρωτογενή και τα δευτερογενή. Τα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή χρώματα 

φαίνονται στον χρωματικό τροχό. Το χρωματικό αυτό μοντέλο περιγράφει σε πολύ 

αδρές γραμμές τη συμπεριφορά των χρωμάτων που παράγονται από ανάμειξη των 

χρωστικών που χρησιμοποιούνται στις μπογιές ζωγραφικής και παρουσιάζει 

σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του. Το υλικό από το οποίο είναι 

κατασκευασμένες οι μπογιές περιέχει χρωστικές που ανακλούν μεγάλες περιοχές 

του ορατού φάσματος που διαφέρουν ανάλογα με την εταιρεία που παρασκευάζει 

τις μπογιές. Με άλλα λόγια όλες οι κόκκινες μπογιές δεν είναι ίδιες και δεν 

παρουσιάζουν τις ίδιες ιδιότητες όταν αναμειχθούν με άλλες μπογιές. Για το λόγο 

αυτό στη ζωγραφική δεν είναι δυνατόν να παρασκευάσουμε όλα τα χρώματα από τα 

παραδοσιακά πρωτογενή. Έτσι κάθε παρασκευάστρια εταιρεία δημιουργεί μία δικιά 

της γκάμα βασικών χρωμάτων που περιλαμβάνουν τα πρωτογενή, τα δευτερογενή, 

ορισμένα τριτογενή ή άλλα χρώματα, το λευκό και το μαύρο. Με τα χρώματα αυτά 

μπορεί να δημιουργηθεί κάθε επιθυμητό χρωματικό αποτέλεσμα. 

Βασικά χρώματα στην οθόνη (εκπομπή φωτός) 

RGB – Βασικά και δευτερογενή χρώματα. 

 

Η οθόνη της τηλεόρασης και του υπολογιστή λειτουργεί με τρία βασικά χρώματα: 

Κόκκινο – Πράσινο – Μπλε (Red – Green – Blue: RGB). Με συνδυασμό αυτών των 

χρωμάτων μπορούμε να δημιουργήσουμε τα δευτερεύοντα ή δευτερογενή χρώματα 

ως εξής: 

 

    Κίτρινο: Κόκκινο + Πράσινο 

    Γαλάζιο: Πράσινο + Μπλε 

    Μοβ(Magenta): Μπλε + Κόκκινο 
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Από τους συνδυασμούς των πρωτογενών ή των δευτερογενών χρωμάτων 

μπορούμε να δημιουργήσουμε όλους τους δυνατούς χρωματισμούς. Τα τρία 

πρωτογενή χρώματα όταν συνδυαστούν δίνουν το λευκό. 

 

    Λευκό: Κόκκινο + Πράσινο + Μπλε 

 

Λευκό επίσης δίνουν και οι συνδυασμοί ενός πρωτογενούς και του αντίθετού του 

δευτερογενούς (συμπληρωματικά χρώματα). 

 

    Λευκό: Κόκκινο + Γαλάζιο 

    Λευκό: Πράσινο + Μοβ (Magenta) 

    Λευκό: Μπλε + Κίτρινο 

 

Επτανησιακή Σχολή 

Η Επτανησιακή Σχολή αποτελεί το πρώτο ελληνικό καλλιτεχνικό ρεύμα με σαφείς 

δυτικοευρωπαϊκές επιρροές, το οποίο εμφανίστηκε στα Επτάνησα στα μέσα του 

17ου αιώνα και διήρκεσε μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα περίπου. 

 

Τα Επτάνησα από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα βρέθηκαν διαδοχικά υπό ενετική, 

γαλλική και αγγλική κατοχή. Η σχετική ελευθερία που απολάμβαναν οι Επτανήσιοι, η 

οικονομική τους ευμάρεια και οι πολιτιστικές σχέσεις τους με την κοντινή Ιταλία είχαν 

ως αποτέλεσμα τα Επτάνησα να γίνουν ο χώρος όπου γεννήθηκε η ελληνική 

ζωγραφική, ή καλύτερα ο χώρος όπου η ελληνική ζωγραφική εγκατέλειψε την 

βυζαντινή παράδοση για να στραφεί προς την Δύση. Ένας άλλος παράγοντας που 

ευνόησε την δημιουργία της Επτανησιακής Σχολής ήταν η μετοίκηση στα Επτάνησα 

πολλών κρητών ζωγράφων, όταν η Κρήτη πέρασε από τα χέρια των Ενετών στα 

χέρια των Οθωμανών. Μεταξύ των κυριοτέρων ζωγράφων της λεγόμενης 

Κρητικοζακυνθινής Σχολής του 16ου και 17ου αιώνα, αναφέρονται ο Μιχαήλ 

Δαμασκηνός, ο Δημήτριος και ο Γεώργιος Μόσχος, ο Μανώλης και ο Κωνσταντίνος 

Τζάνες, και ο Στέφανος Τσαγκαρόλος. 

 

Η στροφή προς την δυτική τέχνη εκδηλώθηκε προς το τέλος του 17ου αι., με την 

εγκατάλειψη των παραδοσιακών βυζαντινών μορφών, αλλά και με την εγκατάλειψη 
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της τεχνικής της βυζαντινής αγιογραφίας. Οι ζωγραφικές παραστάσεις, 

επηρεασμένες κυρίως από το ιταλικό μπαρόκ, αλλά και την φλαμανδική ζωγραφική, 

άρχισαν να αποκτούν βάθος, να δίνουν δηλαδή την αίσθηση της τρίτης διάστασης 

του χώρου, να γίνονται πιο φυσικές και να αποκτούν θέματα όλο και περισσότερο 

κοσμικά αντί για θρησκευτικά — κυρίως προσωπογραφίες αριστοκρατών και αστών. 

Επιπλέον, οι επτανήσιοι ζωγράφοι, αντί για αβγό, άρχισαν να χρησιμοποιούν λάδι 

για συνδετικό των χρωμάτων, και αντί για σανίδι άρχισαν να χρησιμοποιούν 

μουσαμά. Η αβγοτέμπερα εγκαταλείφθηκε και την θέση της πήρε η ελαιογραφία. 

 

Τα πρώτα δείγματα της δυτικότροπης Επτανησιακής Σχολής εμφανίστηκαν στις 

διακοσμήσεις των οροφών των εκκλησιών, γνωστές ως «οι ουρανίες» ή «τα 

σοφίτα». Πρωτοπόρος σ' αυτή την αλλαγή ήταν ο Παναγιώτης Δοξαράς (1662–

1729). Μανιάτης στην καταγωγή, ασχολήθηκε αρχικά με την βυζαντινή αγιογραφία 

την οποία έμαθε κοντά στον κρητικό αγιογράφο Λέο (ή Λέω) Μόσκο. Αργότερα, ο 

Παναγιώτης Δοξαράς συνέχισε τις σπουδές του στην Βενετία, κι αυτό τον έκανε να 

εγκαταλείψει την βυζαντινή αγιογραφία και να στραφεί προς την δυτική ζωγραφική. 

Έτσι, με οδηγό τα έργα του Πάολο Bερονέζε στο Δουκικό Παλάτι της Βενετίας, ο 

Παναγιώτης Δοξαράς φιλοτέχνησε την ουρανία της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα 

στην Κέρκυρα. Με το Περί ζωγραφίας σύγγραμμά του (1726) — την πρώτη ελληνική 

πραγματεία για την αναγεννησιακή ζωγραφική — τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της 

αντικατάστασης της βυζαντινής από την δυτική ζωγραφική, μία θέση που 

συζητήθηκε πολύ στον καιρό της και που συζητείται ακόμα και σήμερα. 

Ν. Καντούνης, Αυτοπροσωπογραφία (αχρονολόγητο;). Λάδι σε μουσαμά, 60 εκ. x 

75 εκ. Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. 

 

Ο Νικόλαος Δοξαράς (1700/1706–1775), γιος του Παναγιώτη, ακολούθησε τα 

βήματα του πατέρα του. Το 1753 με 1754, ανέλαβε να ζωγραφίσει το σοφίτο του 

Ναού της Φανερωμένης στην Ζάκυνθο, που δυστυχώς καταστράφηκε στους 

σεισμούς του 1953, με εξαίρεση ένα μόνον τμήμα που φυλάσσεται στο Μουσείο 

Ζακύνθου. Σύγχρονοι του Νικολάου Δοξαρά και επίσης με σαφείς δυτικές επιρροές, 

ήταν ο ζακυνθινός αγιογράφος Ιερώνυμος Στρατής Πλακωτός (1662;–1728) και ο 

κερκυραίος αγιογράφος Στέφανος Παζηγέτης. 
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Ο ζακυνθινός ιερέας Νικόλαος Κουτούζης (1741–1813) και ο μαθητής του Νικόλαος 

Καντούνης (1767–1834), επίσης ιερέας, συνέχισαν να αγιογραφούν κατά τα δυτικά 

πρότυπα και διακρίθηκαν κυρίως στην ρεαλιστική προσωπογραφία, η οποία τονίζει 

την ψυχολογία του απεικονιζόμενου προσώπου. Οι μαθητές του Καντούνη, 

Διονύσιος Καλλυβωκάς (1806–1877) και Διονύσιος Τσόκος (1820–1862) μπορούν 

να θεωρηθούν ως οι τελευταίοι εκπρόσωποι της Επτανησιακής Σχολής. 

 

Μεταγενέστεροι επτανήσιοι ζωγράφοι, όπως ο Νικόλαος Ξυδιάς Τυπάλδος 

(1826/1828–1909), ο Σπυρίδων Προσαλέντης (1830–1895), ο Χαράλαμπος Παχής 

(1844–1891), κ.ά. ξεφεύγουν από την τεχνοτροπία της Επτανησιακής Σχολής, αφού 

τα έργα τους μοιάζουν να έχουν επηρεαστεί από πιο σύγχρονα καλλιτεχνικά 

ρεύματα. 
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Αρχιτεκτονική 

Αρχιτεκτονική είναι η τέχνη της «ικανοποίησης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο 

μέσω σχεδιασμού μεθόδων και υλικών κατασκευών». που εφαρμόζεται ευρύτερα 

στην οίκησε και δόμηση του χώρου, ως εφαρμοσμένη επιστήμη της σχεδίασης και 

της υλοποίησης κατασκευών, όπως κτηρίων, γεφυρών και πόλεων, δίνοντας 

έμφαση σε ορισμένους τομείς των αναγκών αυτών, όπως στην εργονομία και στην 

αισθητική, στη λειτουργία, τη μορφή ή την κατασκευή τους, αναλόγως με την εποχή 

και τις ιδιαιτερότητες του εντολέα για τον οποίο διαξάγετ 

 

Η αρχιτεκτονική της αναγέννησης χαρακτηρίζεται από μια αναβίωση των Ρωμαϊκών 

προτύπων με κύρια στοιχεία τις μαθηματικές αναλογίες και την "καθαρότητα" στις 

γεωμετρικές μορφές. Οι σημαντικές αλλαγές στο αρχιτεκτονικό σχέδιο σημειώθηκαν 

αρχικά στη Φλωρεντία και γενικότερα στην κεντρική Ιταλία, στα μέσα του 15ου 

αιώνα. Σημαντικές μορφές στην αρχιτεκτονική της εποχής αποτελούν οι Λεόν 

Μπατίστα Αλμπέρτι, Ντονάτο Άντζελο Μπραμάντε, Φίλιππο Μπρουνελέσκι, 

Λεονάρντο ντα Βίντσι και Αντρέα Παλλάντιο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι 

αρχιτέκτονες της αναγέννησης συνδέονται με τις δημιουργίες τους, σε αντίθεση με 

την μεσαιωνική περίοδο όπου οι αρχιτέκτονες είναι τις περισσότερες φορές 

άγνωστοι. 

Ρωμαϊκή Εποχή 

Σύμφωνα με την πιο πρώιμη μελέτη γύρω από το αντικείμενο, ο Βιτρούβιος στο 

έργο του Περί αρχιτεκτονικής βασίζει την καλή αρχιτεκτονική σε τρεις αρχές: 

Ομορφιά (Venustas), Σταθερότητα (Firmitas) και Ευχρηστία (Utilitas). Τονίζει ότι η 

αρχιτεκτονική οφείλει να εξισορροπεί και να συντονίζει με βάση αυτά τα τρία 

στοιχεία, χωρίς κανένα να υπερβαίνει τα άλλα.[Με το έργο του ο Βιτρούβιος 

επηρέασε βαθύτατα καλλιτέχνες, στοχαστές και αρχιτέκτονες από την πρώιμη  

Μεσαίωνας 

Τα σημαντικότερα μεσαιωνικά γραπτά περί αρχιτεκτονικής δεν είναι νέα εγχειρίδια, 

αλλά απλώς νεότερες και εκτενώς σχολιασμένες μεταφράσεις του Βιτρούβιου.Ο 

γοτθικός ρυθμός είχε προκύψει και εξελιχθεί από πρακτικές στις οποίες η κατοικία 

του αρχιμάστορα, ή το ίδιο το εργοτάξιο, αποτελούσαν χώρο αρχιτεκτονικής 

διαπαιδαγώγησης των νέων μαθητευόμεν 
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Αναγέννηση  

 

Η Αναγέννηση είναι μια περίοδος στην οποία συντελέστηκαν βαθιές αλλαγές στην 

αρχιτεκτονική. Σε κανέναν άλλο καλλιτεχνικό τομέα, κατά τη διάρκειά της, δεν έγινε 

τόσο αισθητή η νέα ελευθερία του δημιουργού και τόσο βαθύ το χάσμα ανάμεσα σε 

αυτόν και τον πελάτη, όσο στην αρχιτεκτονική. Ο αρχιτέκτονας αυτήν την περίοδο 

έπρεπε να έχει, ως ένα βαθμό τη μόρφωση του λογίου, να ξέρει κανόνες αρχαίων 

«ρυθμών», τις σωστές αναλογίες και τα μέτρα των αρχαιοελληνικών μορφολογικών 

χαρακτηριστικών. 

Η αρχιτεκτονική γοτθικού ρυθμού του μεσαίωνα ευνοούσε περισσότερο 

κατακόρυφες γραμμές και αυστηρές κατασκευές. Στην Αναγέννηση, η αρχιτεκτονική 

δίνει έμφαση στις οριζόντιες γραμμές και επιδιώκει την αρμονία στην τελική 

σύνθεση. Επιπλέον υπάρχει έντονο το στοιχείο της διακόσμησης, με θέματα 

δανεισμένα από την αρχαιότητα, τα οποία διανθίζουν τις προσόψεις και το 

εσωτερικό. Ίσως η πιο αξιοπρόσεκτη αρχιτεκτονική πρακτική είναι οι θόλοι των 

κτιρίων, εμπνευσμένοι πιθανά από το ρωμαϊκό Πάνθεον. Σημαντικά δείγματα 

αρχιτεκτονικής - κυρίως θρησκευτικών ναών - εντοπίζονται ως επί το πλείστον στην 

Ιταλία (για παράδειγμα ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη) και λιγότερο στο υπόλοιπο της 

Ευρώπης. 

Σημαντικοί αρχιτέκτονες 

 

    Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι (1404-1472) 

    Γκαλεάτσο Αλέσσι (Galeazzo Alessi) 

    Μπαρτολομέο Αμμανάτι (Bartolomeo Ammanati, 1511-1592) 

    Ντονάτο Μπραμάντε (1444-1514) 

    Φιλίππο Μπρουνελέσκι (1377-1446) 

    Φιλμπέρ Ντελόρμ (Philibert Delorme) 

    Πιέρ Λεσκό (Pierre Lescot) 

    Μιχαήλ Άγγελος (1475-1564) 

    Μικελότσο (Michelozzo, 1396-1472) 

    Αντρέα Παλλάντιο (1508-1580) 

    Ραφαήλ (1483-1520) 

    Αντόνιο ντα Σανγκάλλο (Antonio da Sangallo, 1483-1546) 

    Τζουλιάνο ντα Σανγκάλλο (Giuliano da Sangallo, 1445-1516) 
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    Τζάκοπο Σανσοβίνο (Jacopo Sansovino, 1486-1570) 

    Μιμάρ Σινάν 

    Τζόρτζιο Βαζάρι (1511-1574) 

    Λεονάρντο ντα Βίντσι (1452-1519) 

 

Νεοκλασικισμός 

Η υπερβολή της αρχιτεκτονικής γλώσσας όπως εκφράστηκε από το Ροκοκό και η 

εκλαΐκευση των αρχών του Διαφωτισμού, οδήγησαν τους αρχιτέκτονες του 18ου 

αιώνα στην αναζήτηση ενός αυθεντικού ύφους μέσα από μια ακριβή επανεκτίμηση 

της Αρχαιότητας. Στην Αγγλία, η τάση αυτών των αναζητήσεων εκφράστηκε κυρίως 

μέσα από την διάθεση για αποφυγή της υπερβολής του Μπαρόκ: 

πρωτοεμφανίστηκε στη μεν «ρωμαϊκή» της εκδοχή σε μια εκ νέου έκφραση των 

αρχών του Αντρέα Παλάντιο στο έργο του Λόρδου Μπέρλινγκτον (1694 – 1753), στη 

δε «ελληνική» στο έργο Οικιακά Έπιπλα και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων του 

Τόμας Χόουπ το 1807. 

 

Μοντερνισμός 

 

Παρόλο που οι ρίζες της μοντέρνας αρχιτεκτονικής μπορούν να αναζητηθούν ακόμη 

και στα μέσα του 18ου αιώνα, οι μοντερνιστικές θεωρίες στην αρχιτεκτονική 

αναπτύχθηκαν κυρίως στο πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα. Η ανάπτυξη των 

σύγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών και η ταχεία ανάπτυξη των πόλεων, οι 

τεχνολογικές καινοτομίες και οι μετέπειτα εξελίξεις στη φυσική, τη μηχανική και την 

αρχιτεκτονική τεχνολογία, επηρέασαν σημαντικά την αρχιτεκτονική θεωρία της 

εποχής, που άρχισε να απορρίπτει τα διάφορα «στυλ» αναζητά τον εαυτό της σε 

κινήματα όπως η βρετανική αρ νουβό. 

 

Μεταμοντερνισμός 

Με κύρια επιρροή την απογοήτευση που επακολούθησε τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, 

οι μεταμοντέρνες αντιλήψεις δεν άργησαν να μεταπηδήσουν από τη φιλοσοφία και 

τη λογοτεχνία στην αρχιτεκτονική. Εκεί, περισσότερο από ό,τι στις άλλες τέχνες ή 

στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, συνδέθηκαν αναπόσπαστα με την κριτική που 

ασκήθηκε στο διεθνές ύφος και στον ώριμο μοντερνισμό. Αυτός ο τελευταίος 
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χρεώθηκε το ότι μέσα από τη μορφολογική του ανάλυση και κριτική κατέστρεψε τον 

παραδοσιακό αστικό ιστό και την παλαιότερη κουλτούρα της γειτονιάς 
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Κινηματογράφος – Θέατρο 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο κινηματογράφος ή αλλιώς σινεμά αποτελεί σήμερα την αποκαλούμενη και έβδομη 

τέχνη, δίπλα στη γλυπτική, τη ζωγραφική, το χορό, την αρχιτεκτονική, τη μουσική και 

τηλογοτεχνία. Αρχικά εμφανίστηκε περισσότερο ως μια νέα τεχνική καταγραφής της 

κίνησης και οπτικοποίησής της, όπως δηλώνει και ο ίδιος ο όρος (κινηματογράφος = 

κινήματα + γραφή). 

 

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Είναι γεγονός πως επί σειρά ετών ο άνθρωπος πειραματίστηκε πάνω στην 

προσπάθεια απεικόνισης της κίνησης. Καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της τεχνικής 

του κινηματογράφου διαδραμάτισε η ανακάλυψη και διάδοση της φωτογραφίας, στα 

μέσα του 19ου αιώνα 

Τα σημαντικότερα ίσως επιτεύγματα σχετικά με την ανάπτυξη της κινηματογραφικής 

τεχνικής έγιναν στα τέλη του 1880, με κυριότερο ίσως, την εφεύρεση 

τουκινητοσκοπίου από τον Ουίλλιαμ Ντίκσον, 

Το κινητοσκόπιο, ήταν μία μηχανή προβολής, με δυνατότητα να προβάλλει την 

κινηματογραφική ταινία σε ένα κουτί, το οποίο ήταν ορατό μόνο από έναν θεατή, 

μέσω μιας οπής. Η συσκευή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά επίσημα στις 20 

Μαΐου του 1891, μαζί με την πρώτη κινηματογραφική ταινία.  

 

Οι πρόδρομοι του κινηματογράφου ήταν οι σκηνές ειδικού φωτισμού και τα 

παραπετάσματα με εντυπωσιακές σκιές που έστηναν πλανόδιοι σε λαϊκές αγορές 

της κεντρικής Ευρώπης. Το 1895 προβλήθηκε η πρώτη κινηματογραφική ταινία σε 

μορφή bioskop στο Βίντεργκαρτεν του Βερολίνου. Οι πρώτες κινηματογραφικές 

ταινίες ήταν μικρής διάρκειας, παρουσιάζοντας συνήθως στατικά, μία σκηνή της 

καθημερινότητας. 

 

  

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΤΕΧΝΗ 

Ένας από τους πρώτους κινηματογραφιστές που χρησιμοποίησε την διαθέσιμη 

τεχνική της εποχής με σκοπό την παραγωγή ταινιών κάτω από όρους τέχνης, 
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υπήρξε ο Ζωρζ Μελιέ, ο οποίος θεωρείται και από τους πρώτους 

κινηματογραφικούς σκηνοθέτες. 

Επιπλέον, εισήγαγε τεχνικές οπτικών εφέ, ενώ για πρώτη φορά πρόβαλε έγχρωμες 

ταινίες, χρωματίζοντας την κινηματογραφική ταινία (καρρέ) με το χέρι. 

Με αφετηρία τις νέες δυνατότητες που αναδείχθηκαν, ο κινηματογράφος 

μετασχηματίστηκε διεθνώς σε μία δημοφιλή μορφή τέχνης, ενώ παράλληλα πολλοί 

κινηματογραφικοί χώροι δημιουργήθηκαν με αποκλειστικό σκοπό την προβολή 

ταινιών. Οι ταινίες της εποχής ήχαν διάρκειας δέκα έως δεκαπέντε λεπτών, αλλά 

σταδιακά η διάρκειά τους αυξήθηκε.  

 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο κινηματογράφος παρέμενε χωρίς ήχο 

(βουβός κινηματογράφος) και συχνά οι προβολές ταινιών συνοδεύονταν από 

ζωντανή μουσική. Η ιστορία του ηχογραφημένου κινηματογραφικού ήχου ξεκίνησε 

το1926, όταν η Warner Brothers παρουσίασε μία συσκευή (Vitaphone), η οποία 

έδινε τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής, μέσω ενός δίσκου που 

συγχρονιζόταν με την μηχανή προβολής της ταινίας.  

Περίπου την ίδια περίοδο με την προσαρμογή του ήχου, ξεκίνησαν συστηματικές 

προσπάθειες για την προσθήκη χρώματος. Έγχρωμες ταινίες είχαν ήδη εμφανιστεί 

από τις αρχές του 20ου αιώνα, μέσω του χρωματισμού των κινηματογραφικών 

καρρέ με το χέρι, μέθοδος που εγκαταλείφθηκε σταδιακά, σε συνδυασμό και με την 

αύξηση της διάρκειας των ταινιών.  

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Από το 1960 αρχίζουν τα πρώτα βήματα του ψηφιακού κινηματογράφου με την 

ανάπτυξη του βίντεο και την εισαγωγή, μέσω του υπολογιστή, των ψηφιακών 

τεχνολογιών στην κινηματογραφική παραγωγή. Την 1η Ιανουαρίου 1001 υπήρχαν, 

σε όλο τον κόσμο, 32 κινηματογράφοι που είχαν εξοπλισμό για να προβάλλουν με 

ψηφιακό τρόπο. Η δημιουργία ταινιών μεγάλου μήκους με τη βοήθεια υπολογιστή 

δείχνει την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι κινηματογραφικές παραγωγές τα 

επόμενα χρόνια. 

Ο κινηματογράφος, βέβαια, από τεχνολογική άποψη, είναι από τα τελευταία οχυρά 

που ανθίστανται στην ψηφιακή τεχνολογία, σε σχέση με την τηλεόραση ή το 

ραδιόφωνο. Ο λόγος για αυτό το μεγάλο ποσοστό αντίστασης δεν είναι άλλος από 

την τεχνολογία του κινηματογράφου, που είναι μεικτή τεχνολογία (μηχανική και 
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ηλεκτρική για τα συστήματα παραγωγής. Με την εισαγωγή της ψηφιακής 

τεχνολογίας στην εγγραφή της κινηματογραφικής ταινίας μειώνονται εντυπωσιακά το 

κόστος και ο χρόνος παραγωγής της κινηματογραφικής ταινίας. 

  

 

Η ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

Αν και η καταγραφή του ήχου ήταν από παλιότερα εφικτή, για να μπορέσει ο ήχος 

να ενσωματωθεί στην εικόνα έπρεπε πρώτα να ξεπεραστούν διάφορα προβλήματα. 

Το πρώτο θέμα ήταν η ποιότητα του ήχου στις απόπειρες καταγραφής του. Για να 

έχει καλή ποιότητα, ο ερμηνευτής έπρεπε να σταθεί μπροστά από ένα τεράστιο χωνί 

το οποίο μετέφερε τον ήχο στο μηχάνημα καταγραφής του. Υπό αυτές τις συνθήκες, 

φυσικά, ήταν αδύνατο να γυριστεί μια ομιλούσα ταινία. Ένα άλλο θέμα ήταν το πώς 

θα συγχρονιστεί ό ήχος και η εικόνα. Τέλος αφού ο ήχος είχε καταγραφεί και 

συγχρονιστεί, έπρεπε να μπορεί να μεγεθυνθεί ικανοποιητικά, ώστε να καλύψει 

ολόκληρη την κινηματογραφική αίθουσα. Το 1930 όταν ο ήχος ενσωματώθηκε στον 

κινηματογράφο, η κινηματογραφική τέχνη διένυε ήδη περίπου 40 χρόνια ζωής. 

Μέσα σε αυτά τα χρόνια η εικόνα είχε βελτιωθεί σημαντικά χάρη σε καλύτερες 

κάμερες, φακούς και φιλμ. Επιπλέον, το μοντάζ, η ποικιλία και η εναλλαγή των 

πλάνων είχαν τελειοποιήσει την τέχνη της αφήγησης. Υπό αυτές τις συνθήκες όταν ο 

ήχος υιοθετήθηκε στον κινηματογράφο πρόσφερε νέες δυνατότητες και ανέτρεψε 

τους παραδοσιακούς κανόνες ηθοποιίας και σκηνοθεσίας. 

 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Παρατηρώντας τη μουσική που χρησιμοποιείται στον κινηματογράφο, καταλήγει 

κανείς στο συμπέρασμα ότι συγκεκριμένα είδη μουσικής συνδέονται με 

συγκεκριμένες ψυχολογικές καταστάσεις, συναισθήματα, χαρακτήρες ηρώων αλλά 

και κατηγορίες ταινιών (π.χ. γούεστερν, θρίλερ κ.ά.). Η κινηματογραφική μουσική 

λειτουργεί ποικιλότροπα: μπορεί να μεταφέρει μηνύματα, σχολιάζοντας ή 

επεξηγώντας τη δράση, ή ακόμη και να αποκαλύψει κρυφές πτυχές, που δεν 

εκφράζονται στο διάλογο. Για τη σύνθεση μουσικής για τον κινηματογράφο σήμερα 

χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι: - Δανεισμός αυτούσιας μιας γνωστής μουσικής - 

Σύνθεση κοινότοπης μουσικής (κλισέ) - Ενασχόληση σύγχρονων συνθετών με την 

κινηματογραφική μουσική - Χρήση νέων τεχνολογιών - Χρήση παλιάς μουσικής με 

νέα νοηματοδότηση και περιεχόμενο. 
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ΛΙΓΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Το αρχαίο ελληνικό θέατρο αναπτύχθηκε στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου και 

διαμορφώθηκε πλήρως κατά την κλασική περίοδο -κυρίως στην Αθήνα. Φέρει έναν 

έντονο θρησκευτικό και μυστηριακό χαρακτήρα κατά τη διαδικασία της γέννησής 

του, αλλά και έναν εξίσου έντονο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα κατά την 

περίοδο της ανάπτυξής του. 

Τα μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου 

Τα κύρια μέρη του αρχαίου ελληνικού θεάτρου ήταν η σκηνή, η ορχήστρα και το 

κοίλον, με τα ακόλουθα επιμέρους μέρη: 

Η σκηνή: ορθογώνιο, μακρόστενο κτήριο, που προστέθηκε κατά τον 5ο αι. π.Χ. στην 

περιφέρεια της ορχήστρας απέναντι από το κοίλον. Στην αρχή ήταν ισόγεια και 

χρησιμοποιούταν μόνο ως αποδυτήρια, όπως τα σημερινά παρασκήνια. 

Το προσκήνιο: μια στοά με κίονες μπροστά από τη σκηνή. Ανάμεσα στα διαστήματα 

των κιόνων βρίσκονταν θυρώματα και ζωγραφικοί πίνακες (τα σκηνικά). Τα 

θυρώματα του προσκηνίου απέδιδαν τρεις πύλες, από τις οποίες έβγαιναν οι 

υποκριτές. Το προσκήνιο ήταν αρχικά πτυσσόμενο, πιθανώς ξύλινο. 

Τα παρασκήνια: τα δύο άκρα της σκηνής που προεξέχουν δίνοντάς της σχήμα Π 

στην κάτοψη. 

Οι πάροδοι: οι διάδρομοι δεξιά και αριστερά από τη σκηνή που οδηγούν στην 

ορχήστρα. Συνήθως σκεπάζονταν με αψίδες. 

Το λογείο: ένα υπερυψωμένο δάπεδο, ξύλινο και αργότερα πέτρινο ή μαρμάρινο, 

όπου έπαιζαν οι ηθοποιοί. 

Η ορχήστρα: Η ημικυκλική (ή κυκλική, π.χ. Επίδαυρος) πλατεία στο κέντρο του 

θεάτρου. Συνήθως πλακόστρωτη. Εκεί δρούσε ο χορός. 

Η θυμέλη: ο βωμός του Διονύσου στο κέντρο της ορχήστρας. 

Ο εύριπος: αγωγός απορροής των υδάτων στην περιφέρεια της ορχήστρας από το 

μέρος του κοίλου. 

Το κοίλον: όλος ο αμφιθεατρικός χώρος (με τα εδώλια, τις σκάλες και τα διαζώματα) 

γύρω από την ορχήστρα όπου κάθονταν οι θεατές. 

Οι αναλημματικοί τοίχοι: οι τοίχοι στήριξης του εδάφους στα άκρα του κοίλου. 

Οι αντηρίδες: πυργοειδείς τοίχοι κάθετοι προς τους αναλημματικούς που 

χρησιμεύουν στην καλύτερη στήριξή τους. 
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Τα διαζώματα: οριζόντιοι διάδρομοι που χωρίζουν τις θέσεις των θεατών σε 

οριζόντιες ζώνες. 

Οι σκάλες: κλιμακωτοί εγκάρσιοι διάδρομοι για την πρόσβαση των θεατών στις 

θέσεις τους. 

Οι κερκίδες : ομάδες καθισμάτων σε σφηνοειδή τμήματα που δημιουργούνται από 

τον χωρισμό των ζωνών με τις σκάλες. 

Τα εδώλια: τα καθίσματα, οι θέσεις των θεατών. 

Η προεδρία : η πρώτη σειρά των καθισμάτων όπου κάθονταν οι επίσημοι. 

 

Τα σημαντικότερα θέατρα της Ελλάδας : 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΩΔΩΝΗΣ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ - ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΚΝΩΣΟΥ - ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

• ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 

• ΜΙΝΩΙΚΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΦΑΙΣΤΟΥ 

  

 
 
 
 
 
 



 

33 
 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

 

 Αυτοκίνητο ονομάζεται κάθε τροχοφόρο 

επιβατικό όχημα με ενσωματωμένο κινητήρα. 

Σύμφωνα με τους συνηθέστερους ορισμούς, τα 

αυτοκίνητα σχεδιάζονται ώστε να κινούνται (ως 

επί το πλείστον) στους αυτοκινητόδρομους, να 

έχουν καθίσματα για ένα ως εφτά άτομα, έχουν 

συνήθως τέσσερις τροχούς και κατασκευάζονται 

κυρίως για τη μεταφορά ανθρώπων ,αλλά και 

μερικές φορές για την μεταφορά διαφόρων πραγμάτων. Ωστόσο, ο όρος 

αυτοκίνητο καλύπτει και άλλα οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία κτλ). 

 Το 2002 υπήρχαν περίπου 590 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα 

παγκοσμίως (περίπου ένα ανά 11 κατοίκους), εκ των οποίων τα 140 

εκατομμύρια βρίσκονταν στις ΗΠΑ (σχεδόν ένα ανά δύο κατοίκους). Ο 

αριθμός αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι κάτοικοι των αναπτυσσόμενων κρατών 

σταδιακά αρχίζουν να αποκτούν επιβατικά αυτοκίνητα.  

 Την αρχή έκανε στην Γαλλία, το έτος 1769, ο Νικολά Κουνιό (Nicolas Jοseph 

Cugnot), δημιουργώντας το 

πρώτο αυτοκίνητο όχημα, ένα 

ατμοκινούμενο αμάξι, το fardier. 

Το ασταθές αυτό όχημα 

ανετράπη και χτύπησε σε ένα 

τοίχο, αποτελώντας έτσι και το 

πρώτο ατύχημα με 

αυτοκινούμενο όχημα στην 

ιστορία.  
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

Το Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο (HΑ) χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια που 

αποθηκεύεται σε επαναφορτιζόμενες συστοιχίες συσσωρευτών. Τα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς 

κινητήρες αντί των μηχανών εσωτερικής 

καύσης(ΜΕΚ).Αντιθέτως, τα αυτοκίνητα 

που χρησιμοποιούν και τα δύο (ηλεκτρικές 

μηχανές και ΜΕΚ) καλούνται υβριδικά 

αυτοκίνητα και συνήθως δεν θεωρούνται 

καθαρά HΑ. Τα αυτοκίνητα με τις μπαταρίες 

που μπορούν να φορτιστούν και να 

χρησιμοποιηθούν χωρίς ΜΕΚ καλούνται 

«βυσματωτά» ηλεκτρικά οχήματα, και είναι 

καθαρά HΑ, ενώ δεν καταναλώνουν καύσιμα. Τα HΑ είναι συνήθως αυτοκίνητα, 

ελαφριά φορτηγά, ποδήλατα, ηλεκτρικά μηχανικά δίκυκλα, μικρά οχήματα γκολφ, 

ανυψωτικά (forklifts) και παρόμοια. Τα HΑ ήταν μεταξύ των αυτοκινήτων που 

εμφανίστηκαν από τις πρώτες μέρες της αυτοκίνησης και έχουν υψηλότερο 

συντελεστή ενεργειακής απόδοσης από όλα τα αυτοκίνητα με μηχανές εσωτερικής 

καύσης. 

Ως υβριδικό θεωρείται 

το αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί δύο ή 

περισσότερες διαφορετικές τεχνολογίες 

προκειμένου να επιτύχει την κίνησή του. Οι 

τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν συνήθως 

τον κλασικό κινητήρα εσωτερικής καύσης και 

μια πιο «ήπια» προς το περιβάλλον τεχνολογία, συνήθως ηλεκτρικό κινητήρα, ή 

εναλλακτικά πνευματικό κινητήρα, βιοκαύσιμο, φυσικό αέριο κ.α. Ο ηλεκτρικός 

κινητήρας μπορεί να αναλαμβάνει αποκλειστικά την κίνηση του αυτοκινήτου ή να 

είναι απλά υποβοηθητικός όταν χρειάζεται περισσότερη ισχύς. Τα υβριδικά 

αυτοκίνητα θεωρούνται φιλικότερα προς το περιβάλλον, από αυτά που 

χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την κίνησή τους ως καύσιμο, βενζίνη ή πετρέλαιο. 
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Εικονική Πραγματικότητα 

Επειδή δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος και αυστηρός ορισμός για τον όρο 

Εικονική Πραγματικότητα, δίνονται παρακάτω κάποιοι από τους επικρατέστερους. Ο 

ίδιος ο όρος βέβαια είναι αντιφατικός και οδηγεί σε παρεξηγήσεις και σε πολύωρες 

φιλοσοφικές συζητήσεις. 

Ο πατέρας του όρου Jaron Lanier  έδωσε τον εξής ορισμο το 1989."Ένα 

αλληλεπιδραστικό, τρισδιάστατο περιβάλλον, φτιαγμένο από υπολογιστή, στο οποίο 

μπορεί κάποιος να εμβυθιστεί." 

Από εκεί και έπειτα, δόθηκαν ποικίλοι ορισμοί, μερικοί από τους οποίους δίνονται 

παρακάτω: 

"Η Εικονική Πραγματικότητα, αποτελεί ένα όρο που έχει γίνει πρόσφατα γνωστός 

αλλά και από τους πλέον διαδεδομένους στο χώρο των υπολογιστών, ο οποίος 

μεταφέρει το χρήστη ή τους χρήστες, σε ένα συνθετικό, τεχνητό, εικονικό και 

φτιαγμένο από υπολογιστή περιβάλλον." M.Krueger (1991) 

"Αλληλεπιδραστικά γραφικά πραγματικού χρόνου (real-time) με τρισδιάστατα 

μοντέλα, συνδυασμένα με μια τεχνολογία απεικόνισης η οποία δίνει τη δυνατότητα 

στο χρήστη για εμβύθιση στον μοντελοποιημένο κόσμο και τη δυνατότητα για 

απευθείας χειρισμό." Fuchs, H., Bishop, et al. (1992) 

"Η ψευδαίσθηση της συμμετοχής σε ένα συνθετικό περιβάλλον αντί για την 

εξωτερική παρατήρηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος. Η Εικονική Πραγματικότητα 

βασίζεται σε τρισδιάστατες, στερεοσκοπικές μονάδες απεικόνισης, με ανιχνευτή της 

κίνησης του κεφαλιού, του χεριού ή του σώματος και στερεοσκοπικό ήχο. Η Εικονική 

Πραγματικότητα είναι μια εμπειρία εμβύθισης που χρησιμοποιεί όλες τις αισθήσεις." 

Gigante, M. (1993) 

"Η Εικονική Πραγματικότητα αναφέρεται σε αλληλεπιδραστικά, πολυ-αισθητικά, 

βασισμένα στη όραση, τρισδιάστατα, περιβάλλοντα εμβύθισης, δημιουργημένα από 

υπολογιστή, καθώς και ο συνδυασμός των τεχνολογιών που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη τέτοιων περιβαλλόντων." Cruz-Neira, C. (1993) 

 Ο Lanier είναι ένας από τους πρωτοπόρους της Εικονικής Πραγματικότητας και 

ιδρυτής της εταιρείας  VPL Research (από τη φράση Virtual Programming 

Languages) η οποία ανέπτυξε μερικά από τα πρώτα συστήματα τη δεκαετία του 

1980. Η Εικονική Πραγματικότητα χρησιμοποιεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές, για να 
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δημιουργήσει και να προσομοιώσει υπαρκτά ή μη περιβάλλοντα, από τα οποία ο 

χρήστης έχει την ψευδαίσθηση ότι περιβάλλεται και στα οποία μπορεί να κινηθεί 

ελεύθερα, αλληλεπιδρώντας παράλληλα με τα αντικείμενα που περιλαμβάνουν, 

όπως θα έκανε και στον πραγματικό κόσμο. 

Για να είναι όσο πιο πετυχημένη γίνεται η εμβύθιση ενός χρήστη σε ένα περιβάλλον 

Εικονικής Πραγματικότητας, είναι σημαντικό να απομονωθεί ο χρήστης και οι 

αισθήσεις του από το πραγματικό κόσμο, επικαλύπτοντας τα ερεθίσματα του 

πραγματικού κόσμου με αντίστοιχα εικονικά, φτιαγμένα από το σύστημα της 

Εικονικής Πραγματικότητας. Από τις πέντε (ή μήπως εφτά) αισθήσεις, οι πιο 

σημαντικές κατά φθίνουσα σειρά είναι η όραση, η ακοή και η αφή. Έτσι είναι 

πρωταρχικής σημασίας ένα σύστημα Εικονικής Πραγματικότητας να παρέχει 

στερεοσκοπική εικόνα, δηλαδή δύο εικόνες από διαφορετική οπτική γωνία, μία για 

κάθε μάτι του χρήστη, έτσι ώστε να δημιουργηθεί η αίσθηση του βάθους στο χώρο. 

Παράλληλα η ύπαρξη στέρεοσκοπικού ήχου βοηθάει το χρήστη να κατανοεί τι 

γίνεται γύρω του στον εικονικό χώρο που τον περιβάλλει με πολύ φυσικό τρόπο, 

ενώ ταυτόχρονα αποκλείει τον χρήστη από τους ήχους του πραγματικού κόσμου, οι 

οποίοι θα μπορούσαν να καταστρέψουν την εικονική του εμπειρία. Τέλος η αφή, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κατάλληλες συσκευές είτε για να μπορεί ο χρήστης να 

νιώθει τον κόσμο, π.χ. να ακουμπά ένα αντικείμενο και να νιώθει αντίσταση, είτε για 

να καθοδηγήσουμε το χρήστη διευκολύνοντάς τον στην εκτέλεση κάποιων 

συγκεκριμένων ενεργειών, π.χ. μοντελοποίηση τρισδιάστατων αντικειμένων. Αν όλα 

τα παραπάνω συνδυαστούν και με την ανίχνευση των κινήσεων του χρήστη με 

κατάλληλες συσκευές ανίχνευσης, έτσι ώστε το εικονικό περιβάλλον να 

συμπεριφέρεται όπως και το πραγματικό, τότε η όλη εμπειρία που θα αποκτήσει ο 

χρήστης μπορεί να είναι άκρως ρεαλιστική. 

Η ιστορία της Εικονικής Πραγματικότητας, ξεκινά από τις πρώτες στιγμές που ο 

άνθρωπος θέλησε να εκφραστεί, περίπου 15000 χρόνια π.Χ., με τις προϊστορικές 

ζωγραφιές σε σπηλιές, όπως το σπήλαιο Λασκώ  στη νότια Γαλλία  αλλά και με τα 

διάφορα θρησκευτικά τελετουργικά, που προσπαθούσαν να αγκαλιάσουν όλες τις 

ανθρώπινες αισθήσεις και να προκαλέσουν δέος και θαυμασμό. Τέτοια 

παραδείγματα εμβύθισης στην ιστορία της τέχνης υπάρχουν πάρα πολλά. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται το αρχαίο ελληνικό δράμα και τα Διονύσια. 

Επίσης κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., όπου γίνονται οι πρώτες ιστορικές αναφορές στην 

τέχνη από τον Πλάτωνα και τους σύγχρονούς του, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
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δραματική χρήση της προοπτικής στα σκηνικά των έργων του Αισχύλου  και του 

Σοφοκλή . Μάλιστα ένας από τους πιο καινοτόμους σκηνογράφους, ο Αγάθαρχος , 

έγραψε σημειώσεις για το πώς χρησιμοποιούσε ο ίδιος την προοπτική σύγκλιση, οι 

οποίες ενέπνευσαν πολλούς Έλληνες γεωμέτρες εκείνης της εποχής να αναλύσουν 

μαθηματικά το μετασχηματισμό προβολής. Δυστυχώς δεν έχουν διασωθεί αρχαία 

ελληνικά σκίτσα ή ζωγραφιές που χρησιμοποιούν την προοπτική, αλλά μπορούμε 

ίσως να πάρουμε μια γεύση από τα Ρωμαϊκά αντίγραφα, φτιαγμένα μάλλον από 

Έλληνες ζωγράφους στην Πομπηία  του πρώτου αιώνα μ.Χ. Φαίνεται ότι οι Έλληνες 

και Ρωμαίοι ζωγράφοι έφταναν σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τρισδιάστατου 

ρεαλισμού στα έργα τους χρησιμοποιώντας τη διαίσθησή τους, παρά σχεδιάζοντας 

τα πάντα από την αρχή με ακρίβεια. 

Θα πρέπει να φτάσουμε στο 14ο αιώνα, στη Φλωρεντία , όπου ο Giotto di Bondone 

ανακάλυψε εντελώς ξαφνικά ένα διαισθητικό τρόπο για την προβολή 3Δ προοπτικής 

σε μια 2Δ επιφάνεια, όπως είναι ο καμβάς. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην 

οργάνωση των αντικειμένων και των σχέσεων τους σαν να υπάρχει ένα και 

μοναδικό σημείο θέασης, πράγμα που δημιουργεί μια αίσθηση βάθους. Δεν είναι 

τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι θεωρείται ο ιδρυτικής της Δυτικής ζωγραφικής. 

 

 

Με τον ερχομό του 20ου αιώνα νέες καινοτομίες μπήκαν στην ζωή του ανθρώπου. 

Καινοτομίες επηρεασμένες απο τους προηγούμενους πειραματισμούς του 

ανθρώπινου είδους. Το 1972 το Virtual Reality άρχισε σιγά σιγά να διαμορφώνει το 

σχήμα του μέσω του παιχνιδιού Pong. 
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 Η ίδια εταιρία στη συνέχεια θα συγκεντρώσει στους κόλπους της πολλούς 

μελλοντικούς πρωτοπόρους της Εικονικής Πραγματικότητας, όπως είναι οι Alan 

Kay, Fisher, Bricken, Foster, Laurel, Walser, Robinett και Zimmerman. Το 1974  ο 

Myron Krueger δημιουργεί τα πρωτοποριακά του έργα, Metaplay και Videoplace, 

όπου εξερευνά τις δυνατότητες της αλληλεπίδρασης με τη βοήθεια υπολογιστή. 

Δημιουργούνται έτσι αλληλεπιδραστικά καλλιτεχνικά περιβάλλοντα, σχεδιασμένα με 

τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα ελευθερίας 

επιλογής και προσωπικής έκφρασης. Το 1976 κατασκευάζεται το GROPE II, από 

τους P. J. Kilpatrick και Fred Brooks, το οποίο παρείχε force feedback (ανάδραση 

δύναμης) και χρησιμοποιούσε μηχανικούς βραχίονες, για να μεταφερθούν οι 

κινήσεις των χεριών των χημικών που χρησιμοποιούσαν το σύστημα, στα άτομα 

φαρμάκων και να μεταβάλλουν τη συμπεριφορά τους. 

 

Η εικονική πραγματικότητα εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς κάτω απο την μύτη 

μας καθημερινά. Το μόνο όριο που μπορεί να τεθεί στην εξέλιξη των νέων 

τεχνολογιών σαν αυτή, είναι το τέλος της φαντασίας και της δημιουργικότητας του 

ανθρώπου. 

 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων -  3-D 
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Το 2014 είδαμε αντικείμενα να τυπώνονται τρισδιάστατα από ειδικούς εκτυπωτές, 

κάτι που οι επιστήμονες μας υπόσχονταν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 

χρόνων.. Σήμερα, λοιπόν, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπορούμε να τυπώσουμε 

κάθε λογής αντικείμενο, μπορούμε, ακόμη, να τυπώσουμε μέχρι και ανθρώπινα 

όργανα, με στόχο τη χρήση τους στις μεταμοσχεύσεις από τους ιατρούς. 

 

Σίγουρα, η τρισδιάστατη εκτύπωση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα 

γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούμε να αποκτήσουμε οτιδήποτε έχουμε 

ανάγκη. Οι επιστήμονες θεωρούν την ανακάλυψη ως μια από τις σημαντικότερες 

όλων των εποχών, αφού όπως υποστηρίζουν κάνει πραγματικά τη ζωή μας 

καλύτερη. 

 

 

 Μεταφραστής Νοηματικής Γλώσσας 
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Η MotionSavvy uni, ο μεταφραστής της νοηματικής γλώσσας στην καθομιλουμένη 

και το αντίστροφο είναι πλέον γεγονός με τη νέα ανακάλυψη που έκανε τη ζωή των 

χρηστών των δύο γλώσσαν ευκολότερη. Το Uni, είναι μια ταμπλέτα με αισθητήρες 

κινήσεων, που μετατρέπει τα σήματα σε λέξεις και τις λέξεις σε σήματα της 

νοηματικής γλώσσας, καθιστώντας την επικοινωνία για τους κωφάλαλους ακόμα πιο 

εύκολη. Είναι η πρώτη εφεύρεση που έχει τόση μεγάλη ζήτηση, μιας και βοηθά ένα 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η συσκευή διατίθεται στην αγορά με αντίτιμο198 

δολαρίων. 

 

 

Ασύρματο ηλεκτρικό ρεύμα- Witricity 

 

  

 

Χρησιμοποιούμε ασύρματο σταθερό τηλέφωνο ή ασύρματη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, ωστόσο πάντα κάτι συνδέουμε στην πρίζα για να εξασφαλίσουμε την 

λειτουργία τους. Το Witricity που αποτελεί ένα εγχείρημα που βρίσκεται υπό 

τελειοποίηση από τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Toyota και η Intel, καθώς 

δοκιμάζεται ήδη στα αυτοκίνητα και του υπολογιστές των δύο εταιριών. 

 

Η νέα αυτή τεχνολογική ανακάλυψη υπόσχεται την αποδέσμευση των ηλεκτρικών 

συσκευών από τη πρίζα, αφού θα μπορούν να φορτίζονται από μια κοινή βάση 
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φόρτισης χωρίς καλώδια αλλά με σήμα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι την 

ερχόμενη δεκαετία όλες οι ηλεκτρικές συσκευές ενός δωματίου θα μπορούν να 

λειτουργούν χωρίς σύνδεση στην πρίζα. 

 

 

Ο πρώτος μίνι αντιδραστήρας που χρησιμοποιεί τις πυρηνικές αντιδράσεις 

για τη δημιουργία ενέργειας 

 

  

 

Ο αντιδραστήρας High-beta fusion reactor, αποτελεί δημιουργία της Lockheed 

Martin, που θέλησε να φέρει την επανάσταση στη παραγωγή καθαρής πυρηνικής 

ενέργειας μέσω των αντιδράσεων πυρήνων υδρογόνου. Πρωταρχικός στόχος ήταν 

η δημιουργία ενός μικρού αλλά αποτελεσματικού αντιδραστήρα, κάτι που αποτελεί 

καινοτομία στον χώρο της πυρηνικής. 

 

Ο αντιδραστήρας είναι κατασκευασμένος από μαγνητικούς καθρέφτες, που 

ελέγχουν τις αντιδράσεις και τη παραγωγή ενέργειας. Παρά τη σημασία του 
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εγχειρήματος πολλοί επιστήμονες εκφράζουν επιφυλάξεις για τη λειτουργία του 

αντιδραστήρα, ωστόσο είναι σίγουρο πως αν υπάρξει επιτυχία τότε ο κόσμος δεν θα 

είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. 

 

 

Το έξυπνο διαστημικό σκάφος 

 

  

 

Το Mangalyaan είναι το πανέξυπνο διαστημικό σκάφος που δημιουργήθηκε από 

Ινδούς επιστήμονες για να πλησιάσει και να μελετήσει τον κόκκινο πλανήτη. Οι 

ομάδα των Ινδών επιστημόνων κατάφερε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να 

κατακτήσει έναν από τους μεγαλύτερους στόχους της αμερικάνικης υπηρεσίας 

διαστήματος, NASA,  της Ρωσίας και της Ευρώπης, που δεν έχουν παρά τις 

πολλαπλές τους επιχειρήσεις να καταφέρουν το συγκεκριμένο επίτευγμα, να 

δημιουργήσουν δηλαδή ένα διαστημικό σκάφος σε τόσο μικρό διάστημα και με 

ελάχιστα χρήματα. 
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Έτσι, το πιο αξιοζήλευτο στοιχείο του εγχειρήματος αποτελεί το γεγονός ότι για τη 

κατασκευή του έξυπνου διαστημικού σκάφους δαπανήθηκαν μόλις 74 εκατομμύρια 

δολάρια, ποσό που θα χαρακτηριζόταν από τους ισχυρότερους διαστημικούς 

σταθμούς, ευτελές. Ωστόσο, τα λιγοστά χρήματα που δαπανήθηκαν για την 

κατασκευή του δεν επέτρεψαν στο σκάφος να είναι πλήρως εξοπλισμένο, ώστε να 

έχει την ικανότητα να συγκεντρώσει τις βασικές πληροφορίες για τον Άρη, όπως τη 

μέτρηση του μεθανίου και τα στοιχεία σύστασης του εδάφους. Παρόλα αυτά το 

εγχείρημα δεν παύει να αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ανθρωπότητα. 

 

 

Το φίλτρο που καταπολεμά τον Έμπολα 

 

  

 

Το Hemopurifier είναι δημιούργημα της Aethlon Medical μιας εταιρίας που στόχευε 

στην δημιουργία ενός φίλτρου που θα φρέναρε τον θανατηφόρο ιό. Ο Έμπολα 

χαρακτηρίζεται από την ιατρική κοινότητα σαν ένας από τους πιο επικίνδυνους ιούς, 

γιατί έχει την ικανότητα να πολλαπλασιάζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να 

καταστρέφει την άμυνα του οργανισμού. 
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Αν, λοιπόν, υπήρχε τρόπος που θα ελάττωνε τον πολλαπλασιασμό του η 

αντιμετώπισή του θα ήταν σίγουρα ευκολότερη. Εδώ έρχεται να δώσει τη λύση το 

μαγικό αυτό φίλτρο που υπόσχεται να φρενάρει την περαιτέρω εξάπλωση του ιού 

στο εσωτερικό του οργανισμού. 

Το φίλτρο έχει δοκιμαστεί μόνο μια φορά σε έναν Γερμανό ασθενή και τα 

αποτελέσματά του, σύμφωνα με τους ειδικούς, που ευελπιστούν μια παρόμοια 

τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί και για άλλου ιούς όπως η ηπατίτιδα, ήταν 

εκπληκτικά. 

 

 

Η καταγραφή του χάρτη του εγκεφάλου 

 

  

 

Η χρονιά που πέρασε φαίνεται πως έφερε την επανάσταση στον χώρο της ιατρικής 

με την καταγραφή του "χάρτη" του εγκεφάλου. Το εύρημα των νευρολόγων 

θεωρείται ύψιστης σημασίας γιατί επιτρέπει την λεπτομερή καταγραφή του 

ανθρώπινου εγκεφάλου και των νευρώνων του, κάτι που επιτρέπει στους ειδικούς 

να κατανοήσουν καλύτερα πως λειτουργεί η κεντρική "μηχανή" του ανθρώπινου 

οργανισμού. 
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Είναι η πρώτη φορά που οι επιστήμονες έχουν μια τόσο ολοκληρωμένη εικόνα του 

ανθρώπινου εγκεφάλου και για αυτό ευελπιστούν σε ένα καλύτερο αύριο για του 

ανθρώπους που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με αυτόν, 

όπως μορφές όγκων ή και νευρολογικές παθήσεις. 

 

 

Το έξυπνο κινητό τηλέφωνο που προστατεύει την ιδιωτικότητα του ατόμου 

 

  

 

Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της γης αισθάνεται φόβο, σχετικά με την 

ανταλλαγή ιδιωτικών πληροφοριών μέσω των κινητών τηλεφώνων, ιδιαίτερα τα 

τελευταία χρόνια που η διαρροή προσωπικών πληροφοριών αποτελεί καθημερινό 

φαινόμενο. Έτσι, επιστήμονες βρήκαν τη λύση σχεδιάζοντας το Blackphone, του 

οποίου το λογισμικό θα βάζει πάνω από όλα τη προστασία των ιδιωτικών 
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δεδομένων και των πληροφοριών. Ωστόσο κάτι τέτοιο προκαλεί αντιδράσεις από την 

πλευρά των αρχών που ισχυρίζονται ότι θα προκαλέσει προβλήματα στον 

εντοπισμό των εκάστοτε εγκληματιών. 

 

 

Τσιπ υπολογιστών με νευρώνες 

 

Συχνά, ακούμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αργήσει να αποτελέσει μέρος της 

καθημερινής μας ζωής, όμως τείνουμε να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί στο 

μακρινό μέλλον, που από ότι φαίνεται δεν είναι και τόσο μακρινό αφού επιστήμονες 

δημιούργησαν μικροτσίπ με νευρώνες. Έτσι, έφεραν την ανθρωπότητα ένα βήμα 

πιο κοντά στη τεχνητή νοημοσύνη, κάνοντας τους υπολογιστές λίγο πιο 

ανθρώπινους. 

Δεν είναι, λοιπόν, μακριά η μέρα που θα συνομιλούμε, κυριολεκτικά, με τον 

υπολογιστή μας ή κάποιο ρομπότ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι που ισχυρίζονται ότι 

όση εξέλιξη και να επιτευχθεί στη τεχνητή νοημοσύνη ο άνθρωπος θα είναι πάντα 

πιο έξυπνος. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι έτσι και δεν θα μας σταλεί κάποιος 

"Εξολοθρευτής" από το μέλλον. 
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Το έξυπνο κλιματιστικό που σου εξοικονομεί χρήματα 

 

  

 

Το έξυπνο και οικονομικό κλιματιστικό γεννήθηκε από την ανάγκη ενός τεχνολογικού 

κατασκευαστή να δροσιζει το σπίτι του, ξοδεύοντας λιγότερα χρήματα. Έτσι, μια 

μέρα ο Garthen Leslie, γυρνώντας από τη δουλειά στο σπίτι του σκέφτηκε να φτιάξει 

ένα κλιματιστικό, που θα του εξοικονομούσε χρήματα, υπενθυμίζοντάς του πόσα 

χρήματα ξοδεύει κάθε φορά που το ανάβει. Ακόμη, το κλιματιστικό περιέχει 

αισθητήτρες που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του χώρου και λειτουργεί μόνο όταν οι 

θερμοκρασίες είναι υψηλές και υπάρχουν άνθρωποι στο σπίτι. 

 

Μέχρι στιγμής η εταιρία που έχει αναλάβει το Aros καταγράφει περίπου 50.000 

πωλήσεις του προϊόντος. Οι αγοραστές και χρήστες από τη πλευρά τους δηλώνουν 

ικανοποιημένοι από την αγορά και υποστηρίζουν ότι το κλιματιστικό πραγματικά 

τους εξοικονομεί χρήματα. 
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Τροποποίηση γονιδιώματος 

 

  

 

Είναι γεγονός ότι οι επιστήμονες, που ασχολούνται με τη γενετική, παρεμβαίνουν 

συνεχώς στα γονίδια είτε για να τα μελετήσουν, είτε για να διορθώσουν βλάβες που 

σχετίζονται με διάφορες ασθένειες. Τη χρονιά που πέρασε γενετιστές, από το 

πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, το Χάρβαρντ και το ΜΙΤ, φαίνεται να δημιούργησαν 

δύο μαϊμούδες με παρόμοιο και επιλεγμένο, δηλαδή διαμορφωμένο από αυτούς, 

γενετικό υλικό για να μελετήσουν την ανάπτυξή τους. Στόχος της πρωτοπορίας είναι 

η διαμόρφωση και η τροποποίηση γονιδίων για τη μελέτη και αντιμετώπιση 

διαφόρων ασθενειών που σχετίζονται με αυτά. 
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Το θερμικό 

ραντάρ
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Το θερμικό ραντάρ είναι δημιούργημα του Michael Dortch, ο οποίος κατασκεύαζε 

συστήματα παρακολούθησης για βιομηχανικά πάρκα στο Κολοράντο. Όταν οι 

πελάτες του ζήτησαν να κατασκευάσει ένα σύστημα παρακολούθησης που θα 

κάλυπτε τις περισσότερες ανάγκες τους, ο Dortch ανακάλυψε ότι μια τέτοια 

κατασκευή θα ξεπερνούσε τις 100.000 δολάρια, έτσι αποφάσισε να αναζητήσει μια 

φθηνότερη λύση. 

 

Χρειάστηκαν 4 χρόνια για να δημιουργήσει το θερμικό ραντάρ που παρέχει 

υπέρυθρη κάλυψη, η οποία είναι ικανή να εντοπίσει ανθρώπους, πυρκαγιές, 

οχήματα και σχεδόν οτιδήποτε κινείται. Η ολοκληρωμένη έκδοση του μηχανισμού 

κοστίζει περίπου 16.000 δολάρια και υπόσχεται κάλυψη από οποιαδήποτε απειλή 

μπορεί να αντιμετωπίσει ένα εργοστάσιο, ένα σπίτι ή οποιοσδήποτε φυλασσόμενους 

χώρος. 

 

 

 

Οι έξυπνοι ανεμόμυλοι παραγωγής αιολικής ενέργειας 
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Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές ενέργειας, για αυτό 

και οι επιστήμονες προσπαθούν με κάθε τρόπο να αυξήσουν την 

αποτελεσματικότητα και την παραγωγή. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι έξυπνοι 

ανεμόμυλοι που μπορούν να ανιχνεύσουν την ταχύτητα του ανέμου και να 

προβλέψουν τον καιρό, για να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους. Οι πρώτοι έξυπνοι 

ανεμόμυλοι είναι τοποθετημένοι σε μια περιοχή του Κολοράντο, όπου η παραγωγής 

αιολικής ενέργειας είναι σημαντική πηγή ενέργειας. 

 

Οι επιστήμονες αισιοδοξούν η συγκεκριμένη τεχνολογία να εξαπλωθεί και σε άλλες 

περιοχές παραγωγής αιολικής ενέργειας, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους 

κάτι τέτοιο θα διπλασιάσει τη παραγωγή, γεγονός που θα λύσει πολλά από τα 

προβλήματα του τομέα. 

 

 

Το πρόγραμμα που δείχνει αν ο υπολογιστής σου έχει παραβιαστεί, ακόμη 

και από την κυβέρνηση 

 

 

 

Η αλήθεια είναι ότι το 2014 ήταν μια από τις χρονιές που οι παραβιάσεις των 

υπολογιστών και των προσωπικών αρχείων έδιναν και έπαιρναν, ξεκινώντας από το 
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παράδειγμα των διασημοτήτων του Χόλιγουντ, όπως η Τζένιφερ Λόρενς, μέχρι και 

τις διαρροές της Sony. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα επιστήμονες 

δημιούργησαν το εργαλείο που μας δείχνει αν οι υπολογιστές μας έχουν 

παραβιαστεί ή έχουν μολυνθεί και από ποιους. 

 

Το Detekt, ήρθε να φέρει την επανάσταση στον χώρο της πληροφορικής και να 

διασφαλίσει τα προσωπικά μας δεδομένα για να κοιμόμαστε ήσυχοι τα βράδια. Η 

υπηρεσία μπορεί να αποκτηθεί από όλους εντελώς δωρεάν μέσω διαδικτύου. 

 

 

Atalanta, το πιο σταθερό ρομπότ του κόσμου 

 

  

 

Οι επιστήμονες αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα ρομπότ που θα διαβεί όλα 

εκείνα τα σημεία του πλανήτη, που δεν μπορούν να διασχίσουν τα τροχοφόρα 

οχήματα ή τα ανθρώπινα πόδια. Το πιο εξελιγμένο ανθρωποειδές, όσον αφορά την 

κίνηση, δημιουργήθηκε από επιστήμονες της Boston Dynamics, που θέλησαν να 

τελειοποιήσουν τον τρόπο που περπατούν τα ρομπότ. Έτσι, έφτιαξαν ένα ρομπότ το 

περπάτημα του οποίου, είναι πιο σταθερό και από αυτό του ανθρώπου. 
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Blue Room, το δωμάτιο χαλάρωσης κρατουμένων 

 

  

 

Επειδή και οι κρατούμενοι είναι άνθρωποι, έχουν και αυτοί το δικαίωμα να 

απολαμβάνουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Αυτή την άποψη είχαν και διάφοροι 

επιστήμονες που αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα δωμάτιο με οθόνες για τη 

χαλάρωση των κρατουμένων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι κρατούμενοι που 

μπαίνουν στην απομόνωση ή αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, είναι καλό 

να επισκέπτονται το "Μπλε δωμάτιο", οι οθόνες του οποίου προβάλλουν 

προσομοιωμένες φυσικές εικόνες που ηρεμούν τους κρατουμένους. 

 

Έτσι, μετά τις τελευταίες ενδείξεις οι υπεύθυνοι των φυλακών του Όρεγκον 

χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση το δωμάτιο χαλάρωσης για να βελτιώσουν τη 

συμπεριφορά των κρατουμένων τους. 

 

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες φυλακές ευελπιστώντας 

ότι τα θετικά αποτελέσματα θα συνεχίσουν. 

 

Πηγή:  TIME και TechnologyReview 

                                                   


