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Γεννημένος στην Ταραγόνα της Ισπανίας το 1852, ο AntoniGaudi θεωρείται ο 
κυριότερος εκπρόσωπος του μοντερνισμού της Καταλονίας και ένας από τους 
σημαντικότερους εκφραστές της artnouveau στην Ευρώπη. 

Παρ’ όλα αυτά το προσωπικό του ύφος, βασισμένο στην παρατήρηση της 
φύσης, είναι δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί. Ο ίδιος, άλλωστε, είχε αναφέρει 
ότι «το μεγαλύτερο βιβλίο, που είναι πάντα ανοιχτό αλλά χρειάζεται 
προσπάθεια για να το διαβάσουμε, είναι το βιβλίο της Φύσης». Ήδη από πολύ 
νωρίς, ως φοιτητής της Αρχιτεκτονικής στο EscuelaProvincial της 
Βαρκελώνης,  άρχισε να ξεδιπλώνει το ταλέντο του φανερώνοντας τη 
διαφορετικότητα και τη φαντασία του. 

Στα έργα του δε χρησιμοποίησε τα γεωμετρικά σχήματα τόσο, όσο μιμήθηκε 
τον τρόπο που μεγαλώνει κατακόρυφα ένα δέντρο ή ένας άνθρωπος. Τα 
υπερβολοειδή και παραβολοειδή που ...δανείστηκε από τη φύση, μπόρεσε να 
τα στηρίξει κι υποστηρίξει πανεύκολα με ατσάλινες δεσιές, πράμα που 
προσέδωσε στις κατασκευές του την εντύπωση, πως ήτανε συνέχεια του 
περιβάλλοντος. Η «Πόλη του Gaudi» φιλοξενεί μερικά από τα πιο φημισμένα 
έργα του, όπως τη SagradaFamilia (ξεκίνησε το 1883 και δεν ολοκληρώθηκε 
ποτέ), το ParkGüell (1900-1914), την CasaBatlo (1904-1906) και τη 
LaPedrera (1905-1910). Ένα από τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία που 
καθιέρωσε στις κατασκευές του ο Gaudi, ξεκινώντας από το FincaGuel το 
1885, είναι οι ψηφίδες. 

Πρόκειται για μια διακοσμητική τεχνοτροπία που δανείστηκε από τη 
μακραίωνη παράδοση της αραβικής τέχνης, όπου γινόταν χρήση κεραμικών 
πλακιδίων, και εμπλούτισε διαμορφώνοντας  ένα νέο, αναγεννημένο 
διακοσμητικό μέσο. Με τη ζωηρότητα των χρωμάτων, την πολυμορφία των 
υλικών και το ακανόνιστο των σχημάτων τους, οι ψηφίδες συνθέτουν 
μοναδικά έργα τέχνης που απεικονίζουν μορφές παρμένες από τη φύση αλλά 
και πιο αφηρημένα σχήματα, προσδίδοντας μια αυθεντική και χαρακτηριστική 
πινελιά σε κάθε έργο του αρχιτέκτονα. 

Η επένδυση επιφανειών με ψηφίδες συναντάται από τότε σε μεγάλη κλίμακα 
ως διακοσμητικό στοιχείο, τόσο σε αρχιτεκτονικά έργα όσο και σε έπιπλα ή 
αντικείμενα ή στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων, ειδικά σε μπάνια και 
κουζίνες. Η μορφή τους είναι χαρακτηριστική,  πλακάκια με γεωμετρικό ή 



ελεύθερο σχήμα, σε ποικιλία χρωμάτων και υλικών, κεραμικά, γυάλινα, 
πορσελάνινα και μαρμάρινα, συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα επιλογών. 

Η εκτεταμένη χρήση της ψηφίδας ως στοιχείο επένδυσης επιφανειών 
φανερώνει χωρίς αμφιβολία την καταλυτική επίδραση του AntoniGaudi. Ο 
«αρχιτεκτονικός αέρας» της Βαρκελώνης, μέσα από τις τόσο 
πρωτοποριακές για το 19ο αιώνα ψηφίδες του, καταφέρνει 
μέχρι σήμερα να εμπνέει πολλούς εκπροσώπους του 
καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού στερεώματος τόσο 
έντονα, ώστε να τους παρασύρει σε ευφάνταστες 
κατασκευές. 

Σαγράδα Φαμίλια  

 

 

 

 

 

 

Η Σαγράδα 

Φαμίλια (ισπανικά: BasílicayTemploExpiatoriodelaSagradaFamilia, αγγλικά: B

asilicaandExpiatoryChurchoftheHolyFamily, ελληνικά: Βασιλική και 

Εξαγνιστική Εκκλησία της Αγίας Οικογενείας) είναι μεγάλη ρωμαιοκαθολική 

εκκλησία στη Βαρκελώνη της Καταλονίας στην Ισπανία, σχεδιασμένη από τον 

Καταλανό αρχιτέκτονα Άντονι Γκαουντί (1852-1926). Αν και ημιτελής, η 

εκκλησία αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της 

ΟΥΝΕΣΚΟ και το Νοέμβριο του 2004 εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από 

τον Πάπα Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και έγινε Βασιλική και μπορεί πλέον να τελεστεί εκεί 

η Θεία Λειτουργία και να την παρακολουθήσουν οι πιστοί.  

Αν και η κατασκευή της Σαγράδα Φαμίλια είχε ξεκινήσει το 1882, όταν το έργο 

ανέλαβε ο Γκαουντί το 1883, τη μεταμόρφωσε με το αρχιτεκτονικό και 

μηχανικό στυλ του συνδυάζοντας το γοτθικό ρυθμό και 

μορφές Μοντερνισμού με φιλόδοξες διαρθρωτικές κολόνες και αψίδες. 

Ο Γκαουντί αφιέρωσε τα τελευταία του χρόνια στο έργο και όταν πέθανε το 

1926, λιγότερο από το ένα τέταρτο του έργου είχε ολοκληρωθεί. Η κατασκευή 

της Σαγράδα Φαμίλια προχώρησε με αργούς ρυθμούς καθώς βασιζόταν σε 

ιδιωτικές δωρεές και διακόπηκε από τον Ισπανικό Εμφύλιο και επανέλαβε 

περιοδική πρόοδο τη δεκαετία του '50. Η κατασκευή πέρασε το μέσο όρο το 

2010 με μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις να παραμένουν και μια 

αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης το 2026 - επέτειος 100 χρόνων από 

το θάνατο του Γκαουντί. Η Σαγράδα Φαμίλια έχει διχάσει τους πολίτες της 

Βαρκελώνης για τους λόγους ότι συναγωνίζεται με τον Καθεδρικό Ναό της 

Βαρκελώνης, για το σχέδιο του Γκαουντί και την πιθανότητα ότι η δουλειά που 

έγινε μετά το θάνατό του δεν βασίστηκε στο σχέδιό του και πιο πρόσφατα για 
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το υπόγειο τούνελ ενός υπόγειου τραίνου της Ισπανίας που μπορεί να 

διαταράξει τη σταθερότητα του κτηρίου. 

 

 

Κάσα Μπάτλο 
 

      

 

 

 

Το CasaBattlo βρίσκεται στον αριθμό 43 της PasseigDeGracia στη 

Βαρκελώνη κι αποτελεί μέρος ενός συμπλέγματος κτιρίων που 'χει μείνει 

ξακουστό με την ονομασία, "ΜanzanaDeLaDiscordia" που σημαίνει 

"Σύμπλεγμα Ασυμφωνίας", λόγω των διαφορετικών αρχιτεκτονικών ρυθμών 

μεταξύ των κτιρίων του. O ιδιοκτήτης, JosepBatllo, αρχικά, είχε τη πρόθεση να 

μη κάνει έναν ενιαίο χώρο και ζήτησε την άδεια των πολεοδομικών αρχών το 

1901, αλλά τον Μάη του 1904 ζήτησε νέαν άδεια για να το χτίσει ολόκληρο. Το 

κύριο πάτωμα θα γινότανε το σπίτι αυτού και της οικογένειάς του και καθένα 

από τα τέσσερα άλλα πατώματα θα διαιρούνταν σε δυο επίπεδα, με σκοπό να 

τα νοικιάζει. 

     Η αλλαγή αυτή προμελετούσε την ανακατανομή των χώρων, την 

ανακατασκευή του εσωτερικού patio, τη διαμόρφωση-μετατροπή του εδάφους 

και φυσικά τα στολίσματα της πρόσοψης στην οροφή. Το εσωτερικό patio 

εμπλουτίστηκε και στολίστηκε με κεραμικά κομμάτια σχεδιασμένα από τον 

Γκαουντί. Είναι σκούρο μπλε στη κορυφή και βαθμιαία, κατεβαίνοντας προς 

τα κάτω φτάνει μέχρι τη τελική λευκή του απόχρωση κι αυτό επιτυγχάνει τη 

καλύτερη διάχυση του φωτός. Η λύση που σχεδίασε ο Γκαουντί για τη 

πρόσοψη, κράτησε ξάγρυπνο τρεις νύχτες τον οικοδόμο JoseBayo, 

δεδομένου πως έπρεπε ν' αντικαταστήσει με νέους, λεπτούς στύλους από 

ψαμμίτη (από το κοντινό λατομείο του Montjuοc), τα παλιά στηρίγματα. 

    

 

 

  

 

 

 

 



Τα παράθυρα της πρόσοψης στα κεντρικά πατώματα μεγαλώσανε κι αυτό 

προσέδωσε στο κτίριο ένα παρατσούκλι: "LaCasaDelsBadalls" (Το Σπίτι Των 

Χασμουρητών). Ένα άλλο παρατσούκλι που δόθηκε στο κτίριο ήταν εξαιτίας 

των λεπτών στηλών που του προσδίνανε την εμφάνιση 

σκελετού: "LaCasaDelsOssos" (Το Σπίτι Των Οστών). Τα κεραμίδια των 

μπαλκονιών, αντικαταστάθηκαν με κείνα τα καμπυλωτής βάσης και στη 

κορυφή αυτών, μπήκανε κείνα τα διάσημα, πλέον, κιγκλιδώματα, για τα οποία 

έχουνε δοθεί ποικίλες ερμηνείες. 

     Στο τελευταίο πάτωμα, δυο πράματα σπάνε τη συμμετρία του κτιρίου: ένα 

πεζούλι κι ένας πύργος. Αρχικά ο Γκαουντί είχε σχεδιάσει τον πύργο να 'ναι 

στη μέση του κτιρίου, μα μετά, διαπίστωσε πως αν γινόταν έτσι, θα 'σπαζε την 

ισορροπία και θα εξουδετέρωνε τη πρόσοψη του διπλανού κτιρίου, 

του CasaAmetller, -το οποίον έκτιζε ο PuigyCadafalch- και το αποτέλεσμα δε 

θα 'τανε καλαίσθητο. Έτσι μετατόπισε τη  

πίεση από τ' αριστερά κάνοντας εκεί το πεζούλι. Ο δε πύργος είναι 

καλυμμένος από γυαλί, με χαραγμένα τα μονογράμματα του Ιησού, της 

Παρθένου Μαρίας και του Ιωσήφ, και στη κορυφή του υπάρχει σταυρός από 

ελεφαντόδοντο, κατασκευασμένος στη Μαγιόρκα, που ράγισε μόλις βγήκε 

από τον κλίβανο, μα ο Γκαουντί είπε πως έτσι του άρεσε ακόμα περισσότερο 

 

 

Το πάρκο του Guell 

 

Το πάρκο του Guell βρίσκετε στον λόφο "elCarmel" και είναι άλλο ένα έργο 

του αρχιτέκτονα AntoniGaudí. Περιέχει δημιουργήματα του Gaudí όπως 

συντριβάνια με δράκους όλα διακοσμημένα με το πολύχρωμο μαρμάρινο 

μωσαϊκό που χαρακτηρίζει την πόλη της Βαρκελώνης. Μέσα στο πάρκο θα 

βρείτε ένα μικρό σπιτάκι στο οποίο ο ίδιος ο αρχιτέκτονας έχει μείνει σε 

κάποιο διάστημα της ζωής του. 

  

 

 

 

 



 

 

 

Κατάλογος των 

υπόλοιπων έργων του: 

I. TorreBellesguard 
II. Villa El Capricio 

III. Colonia Guell 

IV. Colegio de lasSantasTeresianas 

V. Casa Vicens 

VI. Palacio Episcopal de Astorga  

VII. Casa de los Botines 

VIII. Cellers El Garraf 

IX. Valla da FincaMiralles 

X. Casa Calvet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Το Κρυπτογράφημα των Παθών 

(LaSagradaFamilia, Πρόσοψη) 

 

    Ένα από τα δημοφιλέστερα της πρόσοψης, στον ημιτελή ναό, είναι το 

Κρυπτογράφημα των Παθών. Επιτρέπει να μετρήσουμε τον αριθμό 33, (ηλικία 

του Ιησού κατά τα Πάθη του) με πάνω από 310 πιθανούς συνδυασμούς. 

Επίσης ένα άλλο θαυμαστό είναι πως οι μεσαίοι επαναλαμβανόμενοι αριθμοί 

14 και 10, αν αθροιστούνε μας δίνουν αποτέλεσμα 48 κι αυτό το άθροισμα 

είναι ίδιο με κείνο που προκύπτει από τη πρόσθεση των λατινικών γραμμάτων 

INRI, εκπεφρασμένα σε αριθμούς. Τούτο σημαίνει πως στους αρχικούς 310 

σχηματισμούς της ηλικίας του Χριστού, μπορούμε να προσθέσουμε άλλους 

33 που μας δίνουνε τ' αρχικά INRI. 

     Το Κρυπτογράφημα τούτο το 'φτιάξε ο Subirachs, όταν ανέλαβε να 

περατώσει τα γλυπτά της πρόσοψης. Έχοντας σκοτεινό σημείο το πόσο 

ήθελε να συμπεριλάβει ο Γκαουντί, αυτά τα γλυπτά στα σχέδιά του, ο 

Subirachs, μόλις πήρε την εντολή να συνεχίσει, το 1987, ανακάτεψε τα δικά 

του γλυπτά με του Γκαουντί, ώστε να επωφεληθεί της φήμης του και να 

προσδώσει αέρα στη δική του.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Εικονική Πραγματικότητα 

Εικονική πραγματικότητα θεωρείται  μια μεθοδολογία διασύνδεσης  και 

επικοινωνία  με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης  είναι μια μέθοδος  για 

να οπτικοποιούμε  και επεξεργαζόμαστε περίπλοκα δεδομένα καθώς και να 

αλληλεπιδρούμε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές . Η Εικονική πραγματικότητα 

είναι μια τεχνολογία και όχι μια ψευδαίσθηση , παραίσθηση ή οφθαλμαπάτη . 

Το  1989 ο J.Lanier«βάφτισε» αυτήν την ιδέα και τεχνολογία   Εικονική 

πραγματικότητα.Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά για στρατιωτική χρήση και 

κυρίως σε προσομοιωτές πτήσης.Όσον α αφορά τα πρώτα εικονικά 

περιβάλλοντα δημιουργήθηκαν για να μελετήσουν τον σχεδιασμό  θαλάμων 

κυβέρνησης μαχητικών  αεροσκαφών  για να βελτιώσουν την διασύνδεση του 

περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης  με υπολογιστές και να οργανώσουν και 

επεξεργαστούν  περίπλοκα πληροφοριακά συστήματα. 

Η επιτυχία της ΕΠ οφείλεται στην υπόθεση ότι ο εγκέφαλος 

επεξεργάζεται πληροφορίες  με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν αυτές 

παρουσιάζονται σε συνδυασμό εικόνας ,ήχου και αφής. Αυτό είναι που κάνει 

την ΕΠ διαφορετική από άλλου είδους γραφικές παραστάσεις /απεικονίσεις 

δημιουργημένες από Η/Υ.   

Ένα εικονικό περιβάλλον  πρέπει να καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις 

 Δημιουργείται από μια βάση δεδομένων με έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 Επιτρέπει σε σημαντικό βαθμό την αλληλεπίδραση του 

χρηστή ενώ το περιβάλλον ανταποκρίνεται στις δράσεις 

του χρήστη. 

 Οι χρήστες λειτουργούν σε αυτό χρησιμοποιώντας  σε 

μεγάλο βαθμό διαισθητικές μεθόδους  εισαγωγής 

δεδομένων όπως λόγος χειρονομίες  και εργαλεία. 



 Δημιουργεί μια αίσθηση παρουσίας πείθει τον χρήστη ότι 

βρίσκεται σε ένα διαφορετικό περιβάλλον από το 

πραγματικό. 

 

Οι παράγοντες  που ορίζουν ένα επιτυχημένο Εικονικό 

περιβάλλον 

1. Εμβύθιση 

2. Αλληλεπίδραση 

3. Πυκνότητα/Πληρότητα πληροφορίας  

Η εμβύθιση οφείλεται στις συσκευές που απομονώνουν τις αισθήσεις σε 

βαθμό που κάνουν τον χρήστη να αισθάνεται ότι έχει μεταφερθεί  σε ένα άλλο 

περιβάλλον.Η αλληλεπίδραση στηρίζεται στην δυνατότητα του Η/Υ να αλλάξει 

τα δεδομένα της σκηνής στην οποία κινείται ο χρήστης  όσο σύντομα μπορεί  

ο άνθρωπος να αλλάξει την πραγματική του θέση και γωνία θέασης στο 

πραγματικό περιβάλλον. Τέλος η πυκνότητα πληροφοριών είναι η αντίληψη 

ότι σε ένα εικονικό περιβάλλον υπάρχουν ιδιαίτερες δυνατότητες όπως η 

τηλεμεταφορά    ή και η ύπαρξη συνθετικών  λογικών οντοτήτων με 

αντιληπτικές ικανότητες και συμπεριφορές .Συνεπώς  η συνεχής ανανέωση 

των πληροφοριών /δεδομένων υποστηρίζει την εμβύθιση  και αλληλεπίδραση 

–φυσικά για να επιτευχθεί αυτό ,η ύπαρξη του Η/Υ είναι απαραίτητη. 

Η αλληλεπίδραση  του Η/Υ  γίνεται μέσω της οθόνης, του πληκτρολογίου και 

του ποντικιού τα οποία αντικαθίστανται με μικρές φορητές οθόνες, 

τρισδιάστατα συστήματα εισόδου δεδομένων (γάντια, τρισδιάστατο ποντίκι 

κοκ) και ακουστικά .Έτσι καλύπτονται σε ένα βαθμό (και με διαφορετικά 

ποσοστά επιτυχίας )οι 3 από τα 5 αισθήσεις : όραση ,ακοή, αφή. Συνεπώς  

στην ΕΠ ο Η/Υ επιδρά  με τις αισθήσεις μας, οι  οποίες σε μια αμφίδρομη 

σχέση διαχειρίζονται τη βάση δεδομένων του ΕΠ στον Η/Υ. 

Το θέμα  της πυκνότητας  και πληρότητα της παρουσιαζόμενης πληροφορίας  

καθορίζουν τα αναπαραστατικά στοιχεία και οι περιγραφές   των αντικειμένων  

που συναντά ο χρήστης  μέσα στην ΕΠ. 

Μια πολύ σημαντική ιδιότητα της ΕΠ είναι ο τρισδιάστατος χαρακτήρας της . Η 

δυνατότητα προσομοίωσης  και συσχέτισης με το φυσικό περιβάλλον όσον 

αφορά τις ανθρώπινες αισθήσεις  προϋποθέτει την ύπαρξη  των τριών 

διαστάσεων    στο σχεδιασμό της ΕΠ. Επομένως η ΕΠ είναι τρισδιάστατες  

κατασκευές με χωρικές ικανότητες  και δυνατότητες  σε ένα βαθμό συμβατές 

με το φυσικό περιβάλλον. 

Για να αντιληφθούμε  τις τεχνικές που  χρησιμοποιούνται  στα συστήματα ΕΠ 

χρησιμοποιούμε την οπτική αντίληψη μας, την ακουστική αντίληψη, και τν 

απτή- κιναισθητική  αντίληψη δηλαδή η αφή (δερματική ευαισθησία ) 



Εικονική Παρουσία 

Το ζητούμενο σε ένα ΕΠ είναι η στον υψηλότερο δυνατό βαθμό, δημιουργία 

της αισθητής παρουσίας που η εμπειρία  κατατάσσει σε: 

ΜΕΡΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ όπου ο χρήστης εξακολουθεί να έχει αντίληψη του 

περιβάλλοντος χώρου και δρωμένων  που οφείλεται σε κακό σχεδιασμό του 

περιβάλλοντος, μη διαισθητικά συστήματα αλληλεπίδρασης (πχ  απλό 

δισδιάστατο  ποντίκι  για χειρισμό κίνησης, περιορισμένες δυνατότητες 

προσομοίωσης  συνθηκών κίνησης και αλληλεπίδρασης κοκ) 

ΠΛΗΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ η  οποία επιτυγχάνεται   σταδιακά  φτάνοντας  στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα συνήθως μετά από μερικά λεπτά και όπου η εμπειρία  

διαρκεί συνολικά αρκετό χρονικό διάστημα. Το σενάριο ,η υπόθεση του ΕΠ 

είναι  ένας σοβαρός παράγοντας ( ο λόγος που μια κινηματογραφική ταινία σε 

μια σκοτεινή αίθουσα προβολής  όπου δεν υπάρχουν   αλλά ερεθίσματα  για 

να αποσπάσουν την προσοχή του θεατή  μπορεί να δημιουργήσει  αντίστοιχο 

αίσθημα εμβύθισης / συμμετοχής ). Ο σχεδιασμός ,η κατάλληλη επιλογή 

οπτικών γωνιών, η ηχητική επένδυση  παίζουν σημαντικό ρόλο.  

 

Κατασκευή και δυνατότητες εικονικών 

περιβάλλοντων 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  οπού  ο χρήστης  συμμετέχει ( ως εξωτερικός παρατηρητής ) σε 

ένα ΕΠ  το οποίο μπορεί να κινείται    γύρω  του, να διαθέτει εικόνα ,ήχο 

ακόμα και αφή .Το σημαντικό στοιχείο  είναι ότι ο χρήστης  δεν μπορεί να 

ελέγξει/ επέμβει στην κίνηση (walk /fly –throughs,αρχιτεκτονικά animations ) 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ σε αυτή την κατηγορία ανήκει η πλειοψηφία των 

περιβαλλόντων που υπάρχουν σήμερα .Ο χρήστης ορίζει την κίνηση στον 

χώρο και μπορεί να εξερευνήσει  να μετακινηθεί ελεύθερα μέσα στο 

περιβάλλον . 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ Η τελευταία  και σημαντικότερη κατηγορία  όπου ο χρήστης  

μπορεί να κάνει αυτά που περιγράφηκαν στην προηγούμενη κατηγορία με την 

επιπλέον δυνατότητα  να μεταβάλει το περιβάλλον .Αυτό μπορεί να σημαίνει  

απλά μετακίνηση στοιχειών του ΕΠ έως την αφαίρεσή τους ,προσθήκη άλλων 

κοκ. 

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση ΕΠ βασίζεται στην μέθοδο διεπαφής    με 

τον χρήστη  και χωρίζεται σε 5 συστήματα  

 



 WindowonWorld είναι το σύστημα οπού απλά χρησιμοποιείται 

μια οθόνη Η/Υ  για την οπτικοποιήση του ΕΠ. 

 Videomapping παραλλαγή της  προηγούμενης κατηγορίας 

,άπου βίντεο της σιλουέτας  του χρήστη συνδυάζεται  με την 

εικόνα που παράγεται  από τον Η/Υ. Με αυτόν τον τρόπο ,ο 

χρήστης έχει μια μεγαλύτερη αίσθηση  παρουσίας καθώς  

βλέπει το ίδιο του το σώμα να αλληλεπιδρά με το εικονικό 

περιβάλλον 

 Πλήρους εμβύθισης  (Immersivesystems) αποκαλούνται τα 

συστήματα που ο χρήστης είναι τελείως αποκομμένος από τον 

πραγματικό κόσμο .Συνήθως χρησιμοποιούνται  κράνη που 

καλύπτουν το οπτικοακουστικό τμήμα της διεπαφής .Το κράνος 

αυτό, που έχει αισθητήρες κίνησης και προσανατολισμού, 

μπορεί να είναι στηριγμένο  σε σύστημα ράβδων και κόμβων. 

 Τηλεπαρουσία (telepresence) είναι μια παραλλαγή των 

συστημάτων πλήρους εμβύθισης  όπου αισθητήρες  σε ένα 

πραγματικό περιβάλλον συνδέονται με ένα χρήστη σ ε 

διαφορετικό χώρο αλλά ίδιο χρόνο. Οι αισθητήρες μπορεί να 

είναι τοποθετημένοι  σε ρομπότ και έτσι να αποφεύγεται  η 

εμπλοκή ανθρώπινου δυναμικού σε επικίνδυνες καταστάσεις. 

 Μεικτή πραγματικότητα  (mixedoraugmentedreality) όπου 

πλήρης εμβύθιση συνδυάζεται με τηλεπαρουσία .Οι 

οπτικοποιήσεις του Η/Υ συνδυάζονται είτε με πληροφορίες μέσω 

της τηλεπαρουσιάς είτε με εικόνες του πραγματικού κόσμου. 

Τυπικές εφαρμογές είναι η υπέρθεση γραφικών , χαρτών και 

άλλων ψηφιακών δεδομένων στο κράνος πιλότων πολεμικής 

αεροπορίας ή και κοκπιτ, εικόνες και δεδομένα  από 

υπερηχογράφηση σε χειρούργο εγκεφάλου,κοκ. 

 

 

Το τελικό στάδιο εξέλιξης των συστημάτων διεπαφής  θα είναι η 

απευθείας σύνδεση Η/Υ  με τον εγκέφαλο (διαδικασία 

cyborging).H τρέχουσα  τεχνολογία  αιχμής  είναι η χρήση 

ακτινών laser απευθείας  στην ίριδα του ματιού για την 

δημιουργία του ειδώλου .  

 

Η Εικονική πραγματικότητα  δεν είναι πανάκεια για σειρά 

προβλημάτων όπως ναρκωτικά, φοβίες και ψυχολογικές 

καταστάσεις .Ένας ειδικός (βιρίλος) υποστηρίζει  ότι η 

εικονικότητα /δυνητικότητα  θα καταστρέψει την πραγματικότητα  

αντί να είναι μια προσομοίωση της  και την χαρακτήρισε ως η 

αντικατάσταση της πραγματικότητας. 

 



Αν και οι δυνατότητες  αυτής της τεχνολογίας είναι τεράστιες , 

υπάρχουν αρκετά προβλήματα .Παραμένει μια πολύ ακριβή 

τεχνολογία ειδικά  αν αναλογιστεί κανείς το κόστος κατασκευής 

του τρισδιάστατου μοντέλου και το βαθμό επεξεργασίας  των 

γραφικών σε σχέση με τον βαθμό ρεαλισμού που 

αποδίδουν.Είναι ακόμα εμφανής η υστέρηση μεταξύ κίνησης  

και αντίδρασης του ΕΠ. Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούν οι 

χρήστες χρειάζονται βελτίωση. 

 

Όσον αφορά στις επιπτώσεις στους χρήστες ,είναι αρκετά νωρίς 

για να έχουμε ικανοποιητικά στατιστικά δεδομένα για πιθανές  

παρενέργειες . 

Σε επίπεδο φυσιολογίας ,έχει παρατηρηθεί  ότι χρήστες κράνους 

ΕΠ παραπονούνται για πρόωρη κόπωση, ναυτία ,έλλειψη 

ενδιαφέροντος προθυμίας και αψιθυμίας.Πιθανές ψυχολογικές 

επιπτώσεις δεν εχουν μελετηθεί πλήρως αλλά υπάρχουν 

ενδείξεις ότι συχνές μακρόχρονες εμβυθίσεις σε ΕΠ οδηγούν σε 

σύγχυση πραγματικού με εικονικού, λάθος κινήσεις στον 

πραγματικό χώρο , αποπροσανατολισμό κοκ. 

Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμη δεν ξέρουμε  σε ποιο βαθμό τα 

συμπτώματα αυτά οφείλονται στα χαρακτηριστικά των 

συστημάτων ΕΠ  που χρησιμοποιούνται στα πειράματα και σε 

ποιο βαθμό στα συγκεκριμένα άτομα που τα χρησιμοποιούν . 

 

Η ΕΠ όπως και ο κυβερνοχώρος γενικότερα εκφράστηκε αρχικά 

στην τέχνη μέσω της λογοτεχνίας  από τα τέλη της δεκαετίας του 

70 και μετά το 80 πέρασε και στον κινηματογράφο .Καλλιτέχνες  

που λειτουργούν σε  περιβάλλοντα ΕΠ  στις Η.Π.Α είναι  ο 

αρχιτέκτων  Marcosnovak  και η  CharDavies με τις εικαστικές 

εφαρμογές  Ephemera   και  Osmose   και στην Ευρώπη ο 

μηχανικός Η/Υ και  καλλιτέχνης  στο RoyalCollegeofArt, 

RichardBrown επίσης με installations. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚορνέλιςΈσερ 

(ολλανδικά: MauritsCornelisEscher) 

Έζησε: 17 Ιουνίου1898 – 27 Μαρτίου1972 

Ήταν Ολλανδός εικαστικός καλλιτέχνης. Εκτός από το σχέδιο και τη 
γραφιστική ο Έσερ, δούλεψε επίσης με τις τεχνικές της ξυλογραφίας, της 
λιθογραφίας και της χαλκογραφίας. 

Κύριο στοιχείο της τέχνης του Έσερ είναι η απεικόνιση αδύνατων γραφικών 
παραστάσεων (ανθρώπων, ζώων, αντικειμένων κτλ.), οι οποίες δημιουργούν 
την ψευδαίσθηση του απείρου, δηλαδή της ατελείωτης δημιουργίας σχεδίων ή 
οι «αδύνατες» παραδοξολογικές κατασκευές (κτήρια). Αυτή η ιδιαιτερότητα 
των σχεδίων του οφείλεται στην επιρροή που δέχτηκε ο Έσερ από τα 
μαθηματικά -με τα οποία παραδόξως δεν τα πήγε ποτέ καλά στο σχολείο- και 
ιδιαίτερα από αρχές της προβολικής γεωμετρίας, όπως και από τα πορίσματα 
και τις προτάσεις της μη Ευκλείδειας γεωμετρίας.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7_%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


 

1948 – DrawingHands 

 

Ποιος είναι όμως ο Έσερ; 

Γεννήθηκε στο Leeuwarden, στην Ολλανδία, το 1898. Μέτριος μαθητής στο 

σχολείο, δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την καριέρα στην αρχιτεκτονική που 

ονειρευόταν γι' αυτόν ο πατέρας του. Επειδή από νωρίς είχε δείξει την έφεσή 

του στο σχέδιο, ασχολήθηκε με τη γραφιστική. Δούλεψε πολύ με τις τεχνικές 

της ξυλογραφίας, της λιθογραφίας αλλά και της χαλκογραφίας. Παρά το 

γεγονός ότι σχεδίαζε συνεχώς, η δουλειά του έγινε γνωστή μόνο μέσα στη 

δεκαετία του '50, όταν με μια μεγάλη έκθεση (1956) κέρδισε το θαυμασμό 

κοινού και κριτικών.  

Από νωρίς άρχισε να τον ενδιαφέρει η έννοια της "απεικόνισης". Η μεταφορά, 

σημείο προς σημείο, με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια, η φωτογραφική 

αναπαράσταση του αντικειμένου στο χαρτί. Αν δει κανείς τα πρώτα του έργα 

(τις στέγες των σπιτιών, τα δέντρα, τα έντομα…), έχει την αίσθηση ότι 

αντιμάχεται τη φωτογραφία, προσπαθώντας να δείξει ότι το ανθρώπινο μάτι 

και χέρι συλλαμβάνει λεπτομέρειες που ο φωτογραφικός φακός, της εποχής 

του έστω, θα άφηνε στη θαμπάδα και την αοριστία. 

Όσο περνάει ο καιρός ο Έσερ γίνεται όλο και πιο τολμηρός στις αναζητήσεις 

και τις έρευνές του. Αν και δεν είναι μαθηματικός, επηρεάζεται από τα 

μαθηματικά και δουλεύει στηριγμένος στις αρχές της προβολικής γεωμετρίας, 

ενώ συχνά γοητεύεται από τα πορίσματα και τις προτάσεις της μη-Ευκλείδειας 

γεωμετρίας. Φλερτάρει γοητευμένος με την έννοια του "αδύνατου" και 

ενδιαφέρεται γι' αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε "λογική" του 

χώρου, όπως δείχνουν οι πολλές μελέτες του για τη διαίρεση της 

παραστατικής επιφάνειας (tesselation). 

http://almurofustiki.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Drawing-Hands-1948.jpg


 

 

Παρατηρεί τη δυνατότητα των σχημάτων να "γεννήσουν" άλλα σχήματα και 

δουλεύοντας με δεκάδες μαθηματικές τεχνικές παράγει σειρές έργων -το 

καθένα μελέτη και ενός προβλήματος παράστασης- όπου, για παράδειγμα, 

από την εναλλαγή των ασπρόμαυρων τετραγώνων μιας σκακιέρας, σιγά-σιγά 

φτάνουμε σε ψάρια που κολυμπούν σε κοπάδια και μετά γίνονται σμήνη 

πουλιών… 

 

 

 Γοητεύεται από τη σφαίρα και τις απίστευτες δυνατότητες διάπλασης της 

εικόνας που καθρεφτίζεται στην κοίλη επιφάνειά της. Παρακολουθεί με 

προσοχή τις διαφορές προοπτικής καθώς ένα μάτι βλέπει ένα κτίριο από 

ψηλά και από κάτω την ίδια στιγμή. Διακόπτει την εικόνα ενός προσώπου με 

ελικοειδείς περιοχές κενού. Πειραματίζεται με τους εγκιβωτισμούς των 

εικόνων, με τη συμμετρία και την αναστροφή, τον απασχολεί το κάτω και το 

πάνω. "Παίζει" με την ψευδαίσθηση, την ιδιότητα της ανθρώπινης νόησης να 

συμπληρώνει τα ελλείποντα μέρη μιας εικόνας… 

Ωστόσο ο Έσερ δεν είναι μόνο ένας έξυπνος και ικανός μελετητής της 



παράστασης, που, ως εκ της ικανότητός του και των άοκνων προσπαθειών 

του, κατορθώνει το ακατόρθωτο. Είναι ένας καλλιτέχνης σκεπτόμενος, με 

φιλοσοφικούς προβληματισμούς πέραν των όσων ήδη υπαινιχτήκαμε σχετικά 

με τις μαθηματικές έννοιες που χειρίζεται στο έργο του. Αρκεί να σκεφτεί 

κανείς τη σχέση άψυχου και έμψυχου στο έργο του, την μετατροπή της μιας 

μορφής ζωής σε άλλη (το ψάρι που γίνεται πουλί, ο σκύλος που γίνεται 

πουλί), για να καταλάβει πόσο τον απασχολούσε η διαλεκτική της ύλης και 

πόσο, πίσω από όλα αυτά, κρύβεται μια τραγική επιθυμία ενότητας, η 

προσμονή του "ενός" από το οποίο όλα προέρχονται και στο οποίο όλα 

καταλήγουν (π.χ. Μεταμορφώσεις). Φαίνεται μάλιστα πως απότοκο τέτοιων 

προβληματισμών είναι το έργο το "Μάτι", όπου μέσα στην κόρη ενός 

πανέμορφου ματιού, σχηματίζεται η εικόνα του θανάτου, από τα πιο 

παράξενα έργα του Έσερ, όταν ο καλλιτέχνης πια ξεπερνά τον κόσμο της 

παράστασης και περνά στο ρίγος της μεταφυσικής. 

 
 
Χαρακτηριστικά της τέχνης του: 
 
Η απεικόνιση του αδύνατου 
Πώς μπορεί το αδύνατο να απεικονισθεί; Δεν νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση σε αυτή 

την ερώτηση. Η φιλοσοφική διάσταση της τέχνης του Escher, εικάζω, συνίσταται ακριβώς στο 

να θέσει το θέμα του πλαισίου και της δομής της αναπαράστασης του αδύνατου. Το 

πρόβλημα είναι διπλό, νομίζω. Από τη μια, συνίσταται στη διερεύνηση τεχνικών που διευ-

κολύνουν την απεικόνιση αδύνατων καταστάσεων. Οι τεχνικές του Escher μας επιτρέπουν να 

δούμε αδύνατους κόσμους ξεγελώντας την αντιληπτική μας ικανότητα και παίζοντας μαζί της. 

Η μετάβαση από την δισδιάστατη εικόνα στον τρισδιάστατο αναπαραστασιακό χώρο 

υποθάλπει τη δυνατότητα απεικόνισης του αδύνατου. Από την άλλη πλευρά, το πρόβλημα 

της αναπαράστασης αδύνατων καταστάσεων συνίσταται σε μια νέα χάραξη της σχέσης όλου 

και μέρους. Μια ολότητα είναι αντιληπτή ως δυνατή εάν διαθέτει μια εσωτερική συνοχή. Εάν 

τα μέρη της είναι αντιφατικά μεταξύ τους ή εάν δεν ταιριάζουν καλά, τότε η σύνθεσή τους 

(δηλ. η ολότητα) είναι αδύνατη, αν και τα μέρη της, εξατομικευμένα, είναι δυνατά. Ο Escher 

δοκιμάζει το ταίριασμα σε μια ολότητα δυνατών καταστάσεων, που όμως συνθέτουν μια 

αδύνατη ολότητα. Παρατηρώντας ένα τμήμα ενός έργου σε απομόνωση από τα άλλα τμήματά 

του δεν οδηγεί σε καμία αντίφαση (η κατάσταση που απεικονίζεται στο τμήμα είναι απολύτως 

δυνατή), αλλά παρατηρώντας την ολότητα του έργου (δηλ. όλα τα τμήματά του μαζί), 

γινόμαστε μάρτυρες μιας αδύνατης κατάστασης. Με άλλα λόγια, οι αρχές που διέπουν τα 

διάφορα τμήματα του έργου συγκρούονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα η προσπάθεια 



σύνθεσης αρχών που διέπουν την ολότητα του έργου να οδηγεί σε παράδοξο. Η 

παραδοξότητα αυτή εξηγείται, νομίζω, μέσω της διάκρισης παρατηρητή (θεατή) και συμ-

μετέχοντα κόσμος) δεν είναι προσβάσιμος από τον κόσμο του παρατηρητή. Αλλά συντίθεται 

από τμήματα, και διέπεται από τοπικές αρχές, που είναι προσβάσιμα από τον κόσμο του 

παρατηρητή. Το κλειδί για την κατανόηση της απεικόνισης αδύνατων καταστάσεων είναι η 

κατανόηση αυτής της σχέσης προσβασιμότητας. Οι παρούσες σκέψεις χρειάζονται κάποιες 

διευκρινήσεις, αλλά θα τις διατυπώσω κατά την εξέταση κάποιων συγκεκριμένων έργων του. 

Ο παρατηρητής (αυτός που βλέπει τη λιθογραφία) δεν είναι μέτοχος του απεικονιζόμενου 

αδύνατου κόσμου. Ο παρατηρητής προσπαθεί να συνθέσει τις συγκρουόμενες αρχές ή 

νόμους που διέπουν την ολότητα του έργου και το βρίσκει αδύνατο. Εάν αποκόψει ένα τμήμα 

του έργου, το βρίσκει δυνατό. Η εν λόγω σύγκρουση όμως δεν αφορά τους συμμετέχοντες 

στον κόσμο που απεικονίζεται. Αυτοί που είναι μέσα στον κόσμο αυτό (αυτοί που 

απεικονίζονται στο έργο) έχουν, κατά κανόνα, μόνο τμηματική αντίληψη του κόσμου στον 

οποίο ζουν. Εφαρμόζουν τους νόμους ή τις αρχές τοπικά και δεν παρατηρούν τίποτα το 

αδύνατο. Εάν μπορούσαν να βγουν έξω από το έργο (δηλ. τον κόσμο τους) θα γίνονταν και 

αυτοί μάρτυρες μιας αδύνατης κατάστασης. Ως ολότητα, ο κόσμος του συμμετέχοντα (ο απει-

κονιζόμενος Escher. 
 

Ο MaukEscher, όπως τον αποκαλούσαν οι γονείς του, δεν είχε τυπική 

μαθηματική εκπαίδευση. Αλλά από τότε (1937) που διάβασε το άρθρο του 

Polya για τις ομάδες συμμετρίας του επιπέδου ερωτεύθηκε τα Μαθηματικά και 

επιδόθηκε στη μελέτη τους. Τα σημειωματάριά του δείχνουν ότι απέκτησε 

υψηλού επιπέδου κατανόηση των Μαθηματικών. Όπως χαρακτηριστικά 

δήλωσε: «...συχνά νιώθω ότι είμαι κοντύτερα στους ανθρώπους που 

εργάζονται επιστημονικά (αν και βέβαια δεν το κάνω ο ίδιος) παρά στους 

ομότεχνούς μου». Αλλά o Mauk ήταν πάνω απ’ όλα ένας μαέστρος της 

απεικόνισης.  

 

 

 

Η μέθοδος του Escher: 

Ο MauritsCornelisEscher (1898- 1972) υπήρξε αρχιτέκτονας και ζωγράφος. 

Οι πίνακές του διακρίνονται για την επιμονή τους, θα λέγαμε, στη συμμετρία. 

Χαρακτηριστική είναι η προσπάθειά του να γεμίσει ο πίνακας με σχήματα και 

με τέτοιον τρόπο ώστε να μην αφήνουν κενά. Η μέθοδος αυτή, που 

ονομάζεται ψηφίδωση (tessellation), ήταν ήδη γνωστή στους Μαυριτανούς, 

από την τέχνη των οποίων ο Escher πήρε την έμπνευση, ύστερα από 

επίσκεψή του στην Alhambra, στην νότια Ισπανία. Αυτή η τεχνοτροπία 

μεταμορφώθηκε από τον Escher σε μια σειρά ξυλόγλυπτα, από το 1936 και 

ύστερα, τα οποία ο ίδιος δημοσίευσε το 1958 στο βιβλίο του 

‘TheRegularDivisionofthePlane’. 

 



 

 

1937 – Still Life and Street 

http://almurofustiki.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Still-Life-and-Street-1937.jpg


 

1943 – Reptiles 

 

 

1951 – House Of Stairs 

http://almurofustiki.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Reptiles-1943.jpg
http://almurofustiki.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/House-Of-Stairs-1951.jpg


 

1953 – Relativity 

 

1961 – Waterfall 

 

 

http://almurofustiki.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Relativity-1953.jpg
http://almurofustiki.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Waterfall-1961.jpg


 

Πηγές: 

 http://www.epohi.gr/triadafillou_culture_1292004.htm 

 http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF

%81%CE%AF%CF%84%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE

%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%88%CF%83%CE

%B5%CF%81 

 http://www.nnet.gr/cogito/cogito%20downloads/cog03_p.91-98.pdf 

 http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://w

ww.artistsmarket.com/escher_essays&ei=rYsKUZvJBu6q0AXG3oDIA

Q 

 http://christselentis.blogspot.gr/2011/04/escher.html 

 http://almurofustiki.com/2012/10/o-xaraktis-m-c-escher-kai-to-ergo-tou/ 

 http://www.mathacademy.com/pr/minitext/escher/ 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%88%CF%83%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%88%CF%83%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%88%CF%83%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%88%CF%83%CE%B5%CF%81
http://www.nnet.gr/cogito/cogito%20downloads/cog03_p.91-98.pdf
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.artistsmarket.com/escher_essays&ei=rYsKUZvJBu6q0AXG3oDIAQ
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.artistsmarket.com/escher_essays&ei=rYsKUZvJBu6q0AXG3oDIAQ
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.artistsmarket.com/escher_essays&ei=rYsKUZvJBu6q0AXG3oDIAQ
http://christselentis.blogspot.gr/2011/04/escher.html


Φράκταλς 
 

Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό 

σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες 

ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμαπου επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο 

βαθμό μεγέθυνσης, κι έτσι συχνά αναφέρεται σαν "απείρως περίπλοκο". Το 

φράκταλ παρουσιάζεται ως "μαγική εικόνα" που όσες φορές και να μεγεθυνθεί 

οποιοδήποτε τμήμα του θα συνεχίζει να παρουσιάζει ένα εξίσου περίπλοκο 

σχέδιο με μερική ή ολική επανάληψη του αρχικού. Χαρακτηριστικό επομένως 

των φράκταλ είναι η λεγόμενη αυτο-ομοιότητα (self-similarity) σε κάποιες 

δομές τους, η οποία εμφανίζεται σε διαφορετικά επίπεδα μεγέθυνσης. 

Κατά συνέπεια δεν είναι αντικείμενα τα οποία μπορούν να οριστούν με τη 

βοήθεια της ευκλείδειας γεωμετρίας. Αυτό υποδεικνύεται από το ότι τα 

φράκταλ, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, έχουν λεπτομέρειες, οι οποίες 

όμως γίνονται ορατές μόνο μετά από μεγέθυνσή τους σε κάποια κλίμακα. 

 

Ο όρος προτάθηκε από τον Μπενουά Μάντελμπροτ (BenoîtMandelbrot) 

το 1975 και προέρχεται από τη λατινική λέξη fractus, που σημαίνει 

"σπασμένος", "κατακερματισμένος". 

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την αναγκαιότητα εισαγωγής των φράκταλ 

αναφέρουμε το εξής παράδειγμα: 

Η περίμετρος ενός νησιού εννοείται ότι είναι ορισμένη. Ωστόσο, αν 

χρησιμοποιήσουμε ακρίβεια ενός μέτρου για να την μετρήσουμε, θα την 

βρούμε μικρότερη από ότι πραγματικά είναι γιατί δεν θα μπορέσουμε να 

μετρήσουμε τις κοιλότητες που είναι μικρότερες του ενός μέτρου. Αν 

μετρήσουμε με ακρίβεια ενός εκατοστού, πάλι θα χάσουμε ορισμένες 

κοιλότητες. Έτσι καταλήγουμε σε απειροστά μικρή μονάδα μέτρησης και η 

περίμετρος του νησιού θα γίνει άπειρη. Η επιφάνεια όμως του νησιού, η 

έκτασή του δηλαδή, είναι ορισμένη. Το παράδοξο αυτό, το οποίο η Ευκλείδεια 

Γεωμετρία αδυνατεί να εξηγήσει, αντιμετωπίζεται με τα φράκταλ. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/1975
http://el.wiktionary.org/wiki/fractus
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Mandelpart2.jpg


Η θεωρία του χάους   

Γενικά, χάος, Fractals και πολυπλοκότητα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ωστόσο, 
όχι μόνο εμφανίζονται συχνά μαζί, αλλά η μελέτη του ενός μπορεί να είναι 
πολύτιμη για την κατανόηση του άλλου. Ένα fractal είναι γεωμετρικό 
αντικείμενο, το χάος είναι δυναμικό χαρακτηριστικό. 

Σύμφωνα με τον Kellert (1993), «η θεωρία του χάους είναι η ποιοτική μελέτη 
της ασταθούς απεριοδικής συμπεριφοράς στα ντετερμινιστικά μη γραμμικά 
δυναμικά συστήματα». Ένα δυναμικό σύστημα είναι εκείνο  που αλλάζει με 
την πάροδο του χρόνου ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες. Η θεωρία 
του χάους εξετάζει το πώς εξελίσσεται ένα τέτοιο σύστημα. Τα συστήματα που 
μελετώνται είναι ντετερμινιστικά, αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση του 
συστήματος σε κάθε στάδιο εξαρτάται από την κατάστασή του στο 
προηγούμενο στάδιο με τρόπο που μπορεί πλήρως να καθοριστεί με τη 
χρήση απλών μαθηματικών λειτουργιών πάνω σε ακριβείς αριθμούς. Για 
παράδειγμα, υποθέστε ότι ένα σύστημα αναπτύσσεται  με διπλασιασμό σε 
κάθε επανάληψη. Εάν ξεκινήσουμε με τον αριθμό 10, παίρνουμε την 
ακολουθία: 10, 20, 40, 80, 160, …Αυτή η ακολουθία αποτελεί παράδειγμα 
ενός συστήματος στο οποίο μπορεί να γίνει πρόγνωση: γνωρίζουμε ότι αυτό 
μπορεί να συνεχιστεί στο άπειρο. Σημειώστε ότι ο αναδρομικός τύπος για το 
σύστημα αυτό είναι γραμμικός: 

                                       Xnew=2Xold 

Μη γραμμικοί αναδρομικοί τύποι, αντιθέτως, συχνά οδηγούν σε πολύπλοκες, 
απρόβλεπτες συμπεριφορές οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της θεωρίας 
του χάους. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσουμε  τον τύπο 

                                       Χnew=4Xold(1-Xold) 

Και ξεκινώντας από τον αριθμό 0.2, παίρνουμε μια ακολουθία της οποίας οι 
πρώτοι όροι είναι 0.2, 0.64, 0.9216, 0.2890, …, 
0.8219,…,0.5854,…,0.9708,…,0.1133…, και ούτω καθ’ εξής. Αυτή η 
ακολουθία αριθμών καλύπτει όλους τους αριθμούς μεταξύ μηδέν και ένα με 
ένα απρόβλεπτο τρόπο. Είναι μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών. 

 

 

 

 

 



ΦΡΑΚΤΑΛ: Η Γεωμετρία του Χάους. 
 
Η θεωρία του Χάους ή της χαοτικής δυναμικής αποτελεί πια έναν ιδιαίτερο 
κλάδο των θετικών επιστημών, όπου όλο και περισσότεροι επιστήμονες από 
διαφορετικούς κλάδους (Ιατρική, Γεωλογία, Θερμοδυναμική, Κοινωνιολογία, 
Βιολογία, Αεροδυναμική κλπ.) βρίσκουν λύσεις σε πολλά από τα μέχρι τώρα 
άλυτα ερωτήματά τους. Και ίσως το πιο σημαντικό να είναι ότι η θεωρία του 
Χάους θέτει προβληματισμούς Αισθητικού ή Μεταφυσικού Φιλοσοφικού 
τύπου. Ενα σημαντικό μέρος του επιστημονικού κόσμου, πηγαίνει τόσο 
μακρυά υπερασπιζόμενο τη νέα επιστήμη του Χάους, ώστε διαβεβαιώνει ότι η 
επιστημονική ανάπτυξη του 20ού αιώνα θα περάσει στην ιστορία, στη μνήμη 
του Ανθρώπου, για τρία πράγματα μόνο: τη θεωρία της Σχετικότητας, την 
Κβαντομηχανική και τη θεωρία του Χάους, που θεωρείται σαν η τρίτη μεγάλη 
επιστημονική επανάσταση αυτού του αιώνα. 
 
Αυτή η νέα θεωρία μας λέει ότι όλη η ομορφιά της φύσης με την τεράστια 
πολυμορφία της, δεν υπόκειται σε περίπλοκους νόμους, αλλά προέρχεται από 
πολύ απλές διαδικασίες, μη γραμμικού όμως τύπου.  
Για παράδειγμα, το μόριο του νερού είναι απλούστατο, αν όμως γίνει πάγος 
και συνδεθεί με άλλα μόρια προξενεί τη γέννηση των περίπλοκων μορφών 
των κρυστάλλων του χιονιού. Και κανένας κρύσταλλος δεν είναι ακριβώς ίδιος 
με τον αλλο. 
 
Τώρα ξέρουμε ότι όλα στη φύση συμπεριφέρονται με μη γραμμικό τρόπο, 
ωστόσο μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε μαθηματική μέθοδο για να μελετήσουμε 
τέτοιες συμπεριφορές. Τα μαθηματικά μας ήταν μη γραμμικά, στατικά. 
 
Η γεωμετρία Φράκταλ υπακούει σε μια μαθηματική Δυναμική, της κίνησης, της 
αδιάκοπης ροής, όπως την αντιλαμβανόταν ο προσωκρατικός φιλόσοφος 
Ηράκλειτος. 

Γεωμετρία Φράκταλ που αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό μαθηματικό 
BenoitMandelbrot στα χρόνια του 70, ήρθε να καλύψει αυτό το κενό. Το 
περιεχόμενο αυτής της νέας γεωμετρίας είναι τα λεγόμενα αντικείμενα 
Φράκταλ, που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η Αυτοομοιότητα: δηλαδή ότι 
το καθένα από τα μέρη του, σε διαφορετικές κλίμακες μεγέθους, είναι όμοιο με 
το όλο. 
 
Το αντικείμενο επαναλαμβάνεται, "αναπαράγει" τον εαυτό του και τα μέρη του, 
σε οποιαδήποτε κλίμακα και αν το θεωρήσουμε. Τα αντικείμενα Φράκταλ είναι 
έτσι ζωντανά όντα με ικανότητα αυτοαναπαραγωγής στο άπειρα μεγάλο και 
στο άπειρα μικρό. Πρόκειται λοιπόν για την επιστημονική ενσάρκωση στη 
σημερινή εποχή της Ερμητικής Αρχής της Αναλογίας: "Οπως είναι επάνω 
είναι και κάτω, όπως είναι κάτω είναι και πάνω" , που αναφέραμε πιο πριν. 
Αλλο θεμελιώδες χαρακτηριστικό των γεωμετρικών αντικειμένων φράκταλ 
είναι το ότι έχουν κλασματική διάσταση, και από εκεί έχουν πάρει το όνομά 
τους (σ.μ. fraccion=κλάσμα). 
 
Η γεωμετρική τους διάσταση βρίσκεται στο όριο μεταξύ της γραμμής και της 



επιφάνειας ή μεταξύ της επιφάνειας και του όγκου ή μεταξύ του όγκου και του 
χρόνου, κ.ο.κ. με τους ν-διάστατους χρόνους.  
Ο ίδιος ο B. Mandelbrot μας δίνει ένα παράδειγμα για να μπορέσουμε να 
καταλάβουμε καλύτερα αυτήν την παράδοξη όψη της Γεωμετρίας Φράκταλ. 
 
Πόσες διαστάσεις -αναρωτιέται-έχει ένα κουβάρι σκοινί; Για τον Μάντελμπροτ 
η απάντηση είναι ότι αυτό εξαρτάται από την απόσταση ή προοπτική κλίμακας 
σύμφωνα με την οποία το παρατηρούμε. Από μεγάλη απόσταση το κουβάρι 
δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα σημείο στο χώρο, δηλαδή δεν έχει 
διάσταση. 
 
Από πιο κοντά, το κουβάρι φαίνεται να γεμίζει ένα σφαιρικό χώρο, δηλαδή 
έχει τρεις διαστάσεις.  
Από ακόμα πιο κοντά μας φαίνεται ότι το σκοινί, και κατά συνέπεια το 
αντικείμενο έχει μια μόνο διάσταση, τη γραμμική, που όμως είναι 
αναδιπλωμένη στον εαυτό της με τέτοιο τρόπο που χρησιμοποιεί έναν 
τριδιάστατο χώρο.  
Aν μπαίναμε στη μικροσκοπική παρατήρηση, οι διαστάσεις του κουβαριού θα 
εναλλάσσονταν ξανά, και θα εξαρτώνταν από την κλίμακα με την οποία θα τις 
παρατηρούσαμε. 
 
Ο Μandelbrot έφτασε, με μη μαθηματικό τρόπο, στην ιδέα της σχετικότητας: 
"Η ιδέα ότι ένα αριθμητικό αποτέλεσμα θα πρέπει να εξαρτάται από τη σχέση 
που έχει το αντικείμενο με τον παρατηρητή, βρίσκεται, στον αιώνα μας, πολύ 
κοντά στο πνεύμα της Φυσικής και συνιστά μια σπουδαία ερμηνεία αυτής". 
 
Ομως τί θα συνέβαινε στην περίπτωση που θα χρησιμοποιούσαμε ενδιάμεσες 
τιμές μεταξύ του "πολύ μακρυά" και του "πιο κοντά"; Φτάνουμε επομένως στη 
σύλληψη, που ήδη έχει διατυπωθεί μαθηματικά, των κλασματικών 
διαστάσεων. Η κλασματική διάσταση είναι ένας μη ακέραιος αριθμός, και 
μπορούμε να την εξηγήσουμε με τη βοήθεια απλών γεωμετρικών σχημάτων. 
 
Η επανάληψη σε διαφορετικές κλίμακες του ίδιου σχήματος, δημιουργεί ένα 
αντικείμενο, δηλαδή ένα φράκταλ, τα μέρη του οποίου είναι πάντα όμοια (ποτέ 
ακριβώς ίδια) με το όλο.  
Δηλαδή, το μέρος είναι το όλο και το όλο βρίσκεται σε κάθε μέρος, όπως έλεγε 
η παλιά Ερμητική σοφία, και η δεύτερη αρχή της Αναλογίας ή Αντιστοιχίας στο 
Κυμβάλιον. Η ποιότητα αυτής της ομοιότητας προς εαυτήν, αυτής της 
αυτοαναπαραγωγής, είναι το βασικό χαρακτηριστικό ενός αντικειμένου 
φράκταλ, σε οποιαδήποτε κλασματική διάσταση. 
 
H χρήση αυτής της γεωμετρίας Φράκταλ επιτρέπει την αναπαραγωγή και την 
κατασκευή μοντέλων για την πλειοψηφία των μορφών, δυναμικών και 
χαοτικών, των φυσικών συστημάτων: πρόκειται για μια αληθινή γεωμετρία της 
Φύσης, που είναι σε θέση να συλλαμβάνει και να μορφοποιεί μια νέα 
Αισθητική -που είναι ωστόσο παλιά όπως και η ίδια η Φύση- την Αισθητική 
του Χάους. 
 
Tα βουνά δεν είναι κώνοι, τα σύννεφα δεν είναι σφαίρες, οι ακτίνες δεν 
ταξιδεύουν σε ευθεία γραμμή, οι δυναμικοί ρυθμοί δεν είναι εντελώς κανονικοί. 



Αυτά τα γεωμετρικά σχήματα, σαν αφαίρεση της φυσικής πραγματικότητας, 
ανήκουν στο νοητικό κόσμο, τον ιδεατό, τον αρχετυπικό, όμως δεν 
αντανακλώνται έτσι όπως είναι στη φυσική πραγματικότητα, και δεν 
επιτρέπουν μια πραγματική κατανόηση και περιγραφή των φυσικών 
δυναμικών φαινομένων. Εκφράζουν μια ιδεατή ομορφιά, όμως για την 
κατανόηση της περιπλοκότητας στη φύση, έχουν αποδειχτεί άχρηστα. Και 
ακριβώς γι'αυτό γίνεται λόγος για χάος στη φύση, ενώ τώρα πια, με τη νέα 
γεωμετρία Φράκταλ, μπορούμε να μιλήσουμε και για Τάξη μέσα στο Χάος. 

 
  

Χάος και Fractals 
 
Θα μελετήσουμε μια απλή συνάρτηση, από την οποία όμως θα προκύψουν 
εκπληκτικά αποτελέσματα. Είναι η λεγόμενη Λογιστική Συνάρτηση: 
xn+1 = r xn (1 – xn) 
Η συνάρτηση αυτή είναι μη γραμμική γιατί μετά τον πολλαπλασιασμό ο 
παράγοντας xn εμφανίζεται στη δεύτερη δύναμη και λέγεται αναδρομική γιατί η 
κάθε νέα τιμή της (xn+1) εξαρτάται από την προηγούμενη (xn). Μια τέτοια 
αναδρομική συνάρτηση έχει το ίδιο πεδίο ορισμού και πεδίο τιμών. Η γραφική 
της παράσταση δηλαδή, με σταθερό το r, γίνεται πάνω σε κάποιον άξονα x.  
 
Η λογιστική συνάρτηση έχει πολλές εφαρμογές στις επιστήμες. Π.χ. αποτελεί 
ένα μοντέλο της εξέλιξης ενός πληθυσμού στο χρόνο. Το x είναι το ποσοστό 
που καταλαμβάνει αυτός ο πληθυσμός μέσα στο χώρο που έχει στη διάθεσή 
του για να πολλαπλασιαστεί. Η τιμή του x πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 1. Τιμή 
0 σημαίνει πως ο πληθυσμός εξαφανίστηκε και τιμή 1 σημαίνει πως κατέλαβε 
όλον τον διαθέσιμο χώρο. Το r είναι ένας θετικός αριθμός που 
αντιπροσωπεύει τον συνδυασμένο ρυθμό αναπαραγωγής και λιμοκτονίας. 
 
Συμπεριφορά της συνάρτησης ανάλογα με την τιμή του r 
 Για τιμές του r μεταξύ του 0 και του 1, το x θα καταλήξει στην τιμή 0 
ανεξάρτητα από την αρχική του τιμή, δηλαδή ο πληθυσμός θα πεθάνει. 

 Για τιμές του r μεταξύ του 1 και του 2, το x θα σταθεροποιηθεί στην τιμή 
(r–1)/r, ανεξάρτητα από την αρχική του τιμή. 

 Για τιμές του r μεταξύ του 2 και του 3, το x θα σταθεροποιηθεί πάλι 
στην τιμή (r–1)/r, αλλά θα κυμανθεί πρώτα για λίγο γύρω από αυτήν. 

 Για τιμές του r μεταξύ του 3 και του 3,45 (ακριβέστερα του 1+√6), το x 
θα καταλήξει να εναλλάσσεται μεταξύ δύο τιμών, σχεδόν για οποιαδήποτε 
αρχική τιμή του. Το ποιες θα είναι αυτές οι δύο τιμές εξαρτάται από την τιμή 
του r. 

 Για τιμές του r μεταξύ του 3,45 και του 3,54 περίπου, το x θα καταλήξει 
να εναλλάσσεται μεταξύ τεσσάρων τιμών. 

 Για τιμές του r μεταξύ του 3,54 και του 3,57 περίπου, το x θα καταλήξει 
να εναλλάσσεται μεταξύ 8, 16, 32, κλπ. τιμών. Το διάστημα τιμών του rπου 
διαρκεί η εναλλαγή μεταξύ ενός δεδομένου αριθμού τιμών του x, μειώνεται 
πολύ γρήγορα. Ο λόγος μεταξύ δύο τέτοιων διαδοχικών διαστημάτων τείνει 
στη σταθερά του Feigenbaum *. 



 Για τιμές του r μεγαλύτερες του 3,57 εμφανίζεται το Χάος! Δεν 
μπορούμε πλέον να βρούμε εναλλαγές μεταξύ ενός πεπερασμένου αριθμού 
τιμών. Οι τιμές του x ανεβοκατεβαίνουν χωρίς κανένα καθορισμένο πρότυπο 
και εξαρτώνται σε δραματικό βαθμό από την αρχική τιμή του x, ένα 
χαρακτηριστικό που είναι σήμα κατατεθέν του Χάους. 

 Παρόλο που για r > 3,57 οι τιμές του x είναι κατά κανόνα χαοτικές, 
υπάρχουν κάποια απομονωμένα διαστήματα τιμών r, τα οποία δεν 
εμφανίζουν χαοτική συμπεριφορά και ονομάζονται νήσοι σταθερότητας. Για 
παράδειγμα ξεκινώντας από την τιμή r = 3.83 (ακριβέστερα 1+√8), υπάρχει 
ένα διάστημα τιμών του r που το x εναλλάσσεται μεταξύ 3 τιμών και για λίγο 
μεγαλύτερες τιμές του r, το x εναλλάσσεται μεταξύ 6, 12, κλπ. τιμών. 

 Για τιμές του r μεγαλύτερες του 4, το x βγαίνει έξω απ’ το διάστημα 
[0,1] για σχεδόν όλες τις αρχικές τιμές του. 

 

 
Στο παρακάτω διάγραμμα συνοψίζεται η συμπεριφορά της λογιστικής 
συνάρτησης ανάλογα με τις τιμές του r. Στον οριζόντιο άξονα βρίσκονται οι 
τιμές του r για τις οποίες η συνάρτηση παρουσιάζει ενδιαφέρον και στον 
κάθετο άξονα βρίσκονται οι τιμές του x οι οποίες σταθεροποιούνται μετά από 
αρκετές επαναλήψεις. 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_8yVaNXnj_oE/TIYMiWGAJiI/AAAAAAAAACQ/OynXOmaxs9c/s1600/LogisticMap.png


DragonFractal: 

Στο βιβλίο JurasicPark, στην αρχή του κάθε κεφαλαίου, υπάρχει ένα Fractal 
το οποίο γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο με την έξεις μορφή: 

 

Στην προσπάθεια να εξηγήσουμε πως αυτό αποτελεί Fractal, θα πρέπει να 

πραγματοποιήσουμε το εξής πείραμα: 1) έχουμε μια λωρίδα  χαρτί μεγάλη. 2) 

Την διπλώνουμε στην μέση από αριστερά προς τα δεξιά. 3) δημιουργείται το 

σχήμα της εικόνας (2). 4) Στην συνέχεια διπλώνουμε την λωρίδα ξανά από τα 

αριστερά προς τα δεξιά και δημιουργείται το σχήμα της εικόνας (3). 5) 

Επαναλαμβάνουμε άπειρες φορές την ίδια διαδικασία. Στην απειροστή φορά 

το σχήμα που θα προκύψει θα είναι το γνωστό DragonFractal

 

 

Από το πείραμα, φαίνεται ότι  δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο και 

κάθε φορά το σχήμα που προκύπτει δεν έχει σχέση με το προηγούμενο. 

Μέσω του χάους προκύπτει το fractal με ορισμένο σχήμα.  



SierpinskyTriangle: 

 

 

 

 

 

2η ομάδα: 

ΜΟΥΣΙΚΗ-ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΙΔΗ 

Τι είναι η μουσική; 

 Μουσική είναι η τέχνη που βασίζεται στην οργάνωση ήχων με 

σκοπό τη σύνθεση, εκτέλεση και ακρόαση λήψη ενός μουσικού 

έργου. Με τον όρο εννοείται επίσης και το σύνολο ήχων από το 

οποίο απαρτίζεται ένα μουσικό κομμάτι. Γνωστή και 

ως Απολλώνια Τέχνη, η μουσική παίρνει το όνομά της από τις 

εννέα Μούσες της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. 

Γιατί ο άνθρωπος έχει ανάγκη τη μουσική; 

Η  μουσική είναι τέχνη. Ο άνθρωπος λοιπόν είχε την ανάγκη να 

εκφράσει να εκφραστεί με κάποιο τρόπο. Έτσι χάρη στον ήχο έχει 

τη δυνατότητα να εξωτερικεύει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις 

ψυχικές του καταστάσεις. Ο άνθρωπος επίσης έχει ανάγκη 

κάποιες φορές να ξεφύγει από τη ρουτίνα της καθημερινότητας ή 

από οτιδήποτε άλλο τον δυσαρεστεί και τον κουράζει, μέσα από τη 



μουσική λοιπόν, μπορεί ο ίδιος να μπει σε έναν κόσμο πολύ 

διαφορετικό από τον δικό του, πιο γαλήνιο και πιο αρμονικό.  

Πως εξελίσσεται η μουσική στο πέρασμα του χρόνου; 

Φαίνεται πως τα πρώτα μουσικά όργανα, δημιουργημένα από τον 

άνθρωπο υπήρχαν ήδη από την παλαιολιθική εποχή. Εικασίες για 

τη μουσική αυτής της εποχής βασίζονται σε ευρήματα που 

προέρχονται από διάφορους παλαιολιθικούς αρχαιολογικούς 

χώρους, όπως οστά με επιμήκεις τρύπες, τα οποία έχουν 

θεωρηθεί ως αυλοί.  

Στην Αρχαιότητα και συγκεκριμένα στην Αρχαία Ελλάδα η μουσική 

ήταν ένα κομμάτι του αρχαιοελληνικού θεάτρου. Στο θέατρο 

χρησιμοποιούνταν μουσικά όργανα όπως, μεταξύ άλλων, ο αυλός, 

η λύρα, και ιδιαίτερα η κιθάρα. Αξίζει να αναφερθεί επίσης πως η 

μουσική αποτελούσε σημαντικό μέρος της αρχαιοελληνικής 

παιδείας, όπου τα αγόρια ξεκινούσαν μουσικές σπουδές από έξι 

χρονών. Η αρχαιοελληνική μουσική θεωρία περιελάμβανε 

τους τρόπους, οι οποίοι αποτέλεσαν βάση για τη δυτική 

θρησκευτική και κλασσική μουσική, κι επίσης χρησιμοποιούνται 

εκτενώς στη τζαζ. Αργότερα, η αρχαιοελληνική μουσική δέχτηκε 

επιρροές από τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή αυτοκρατορία, καθώς και 

από τη μουσική της ανατολικής Ευρώπης. 

Η Ινδική κλασσική μουσική είναι επίσης μια από τις παλαιότερες 

μουσικές παραδόσεις του κόσμους. Σήμερα έχουν διασωθεί 

γλυπτά που αναδεικνύουν χορευτικές δραστηριότητες, καθώς και 

μουσικά όργανα όπως το φλάουτο με επτά τρύπες. Διαφόρων 

ειδών έγχορδα όργανα και τύμπανα έχουν βρεθεί σε ανασκαφές. Η 

Ινδική κλασσική μουσική ονομάζεται  «μάργκα». 

Η Κινέζικη κλασσική μουσική - η παραδοσιακή τέχνη ή αλλιώς 

αυλική μουσική της Κίνας - έχει ιστορία με εύρος περίπου τριών 

χιλιάδων χρόνων. Η μουσική αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη και 

εξελιγμένη, ιδιαίτερα για την παλαιότερη εποχή. 

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα το μοναδικό ευρωπαϊκό 

ρεπερτόριο που διασώζεται και χρονολογείται πριν τις αρχές του 

8ου αιώνα είναι το  τραγούδι της Ρωμαϊκής Καθολικής Εκκλησίας. 



Παράλληλα όμως με τις εκκλησιαστικές και ιερές παραδόσεις, 

υπήρχε μια ζωντανή παράδοση λαϊκών τραγουδιών με μη-

θρησκευτικού χαρακτήρα. 

Κατά την Αναγεννησιακή περίοδο ένα μεγάλο μέρος της 

διασωθέντας μουσικής της Ευρώπης του 14ου αιώνα 

χαρακτηρίζεται από έννοιες όπως ο ανθρωπισμός, οι φιλοσοφικές 

τάσεις. Η μουσική είναι λιγότερο φορτωμένη και πιο ελεύθερη και 

ζωντανή. Οι επιρροές της εποχής αυτής παρατηρούνται έντονα την 

Ιταλία. 

Τον ενδέκατο αιώνα, ο Βενεδικτίνος μοναχός Γκουίντο ντ' Αρέτσο, 

καθιέρωσε ένα σύστημα καταγραφής της μουσικής, βασιζόμενο σε 

οριζόντιες γραμμές και τετράγωνα σύμβολα τα οποία σημείωναν τη 

σχέση της εκάστοτε νότας με μια κεντρική. Το σύστημα αυτό 

θεωρείται ως ο πρόδρομος του πενταγράμμου που επικρατεί στη 

Δυτική μουσική μέχρι σήμερα. 

 Η σύγχρονη μουσική χαρακτηρίζεται από έμφαση ηλεκτρονικών 

μηχανημάτων, συνεπώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικής μουσικής. 

Η μουσική αυτή χαρακτηρίζεται από μεγάλα μελωδικά πηδήματα, 

έντονες μεταβολές της δυναμικής και προσπάθεια κατάργησης της 

τονικότητας. 

Γιατί υπάρχουν πολλά είδη μουσικής; 

Ο ήχος είναι δονήσεις που διαδίδονται. Κατά την μουσική ακρόαση 

λοιπόν όλο μας το σώμα συντονίζεται με τις ηχητικές δονήσεις 

λόγω του φαινομένου του ιδιοσυντονισμού. Ιδιοσυντονισμός είναι 

το φαινόμενο κατά το οποίο κάθε ήχος που διαδίδεται μέσω του 

αέρα όταν συναντάει κάποιο εμπόδιο το «συντονίζει» στη 

συχνότητά του. Για παράδειγμα, όταν σε ένα χώρο ακούγεται 

δυνατά κάποια μουσική, τότε αγγίζοντας ένα αντικείμενο σ’ αυτό το 

χώρο νιώθουμε ότι δονείται ταυτόχρονα με την μουσική. Ακόμα και 

να κλείσει λοιπόν κάποιος τα αυτιά του για να μην ακούει, το σώμα 

του δέχεται τις δονήσεις του ήχου και συντονίζεται με αυτόν. 

χάρη στις επιδράσεις αυτών των δονήσεων στον άνθρωπο 

φαίνεται η έμφυτη ικανότητα του να νιώθει συναισθήματα 

ακούγοντας μουσική. Δηλαδή η επιλογή ενός κομματιού εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόμου, από την 



ιδιοσυγκρασία του, από την μόρφωση και το κοινωνικό και 

πολιτιστικό και κληρονομικό περιβάλλον του καθώς και από την 

ψυχική διάθεση του κατά τη συγκεκριμένη στιγμή της ακρόασης. Οι 

γνώμες διαφέρουν , άρα και η ποικιλία στη μουσική είναι αναγκαία.  

Μουσικά είδη 

Έχουν καταγράφει 99 είδη μουσικής, παρόλα αυτά τα μουσικά είδη 

πληθαίνουν με το πέρασμα το χρόνου. Αυτά είναι τα κυριότερα. 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
 
Ρεμπέτικα 
Λαϊκό 
Δημοτικά 
Έντεχνο 
Παραδοσιακά 
Σύγχρονο  

 

ΞΕΝΑ ΕΙΔΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
 
Abstract 
Acid 
Acoustic 
African 
AfroAmerican 
 
 

 

Alternative 
Ambient Acoustic 
Ethnic 
American Folk 
Argentinian Tango 
Ballads 
Ballet Music 
Baroque 
Bebop 
BigBand 
Black Metal 
Bluegrass 
Blues 
Bolero 
Bossa Nova 
Boy Bands 
Brazilian Jazz 
Break Beat 
Brit-Pop 
Bubblegum 
Calypso 
Celtic 
Cha Cha 
Chamber Music 
Chant 
Charanga 
Chicago 
Classical 
Cool 
Country 
Thrash  
Crunk 
Cuban Pop 
Dance  
Death Metal 
DramaMusic         
       
Electro 
 Electronica 
Folk 
Funk  
Gospel 
Gothic 

Hardcore 
Heavy Metal 
House 
Industrial 
Jazz 
Latin 
Lounge 
Mainstream 
Mambo 
Metal  
Mod 
Musical 
Instruments 
National 
Neoclassical 
Opera 
Polka 
Post 
Pop 
Progressive 
Psychedelic  
Punk 
R&B 
Rap 
Rave 
Reggae 
Reggaeton 
Religious 
Rhumba 
Rock        



Rock 'n' roll 
Romantic 
Salsa 
Samba 
Sensational 
Soca 
Soft 
Soul 
Spanish 
Flamenco 
Swing 
Symphonic 
Tango 
Tarantella 
Techno 
Trance 
Tribal 
Urban 
Waltz 
Western 
World



 

ΡΟΚ μουσική 

Ο όρος ροκ στη μουσική, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα 

είδη που προέκυψαν από την εξέλιξη του είδους του rock and roll. 

Η μουσική ροκ  στο σύνολό της, αποτελεί ένα είδος δημοφιλούς 

μουσικής που χαρακτηρίζεται συνήθως από έντονο ρυθμό και από 

ευδιάκριτη, χαρακτηριστική μελωδία φωνητικών η οποία 

συνοδεύεται συνήθως από ηλεκτρικές κιθάρες, ηλεκτρικό μπάσο 

και ντραμς. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται και πληκτροφόρα 

όργανα, όπως πιάνο ή συνθεσάιζερ. 

Εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στην Αμερική και 

είχε ως βάση την τεχνοτροπία του Rhythm and Blues (R&B) και το 

ρυθμό του rock and roll των αφροαμερικάνικων κοινοτήτων των 

Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τo rockabilly, που ουσιαστικά 

ήταν η έκφραση των λευκών μέσω των προαναφερθέντων ειδών 

αφροαμερικανικής προέλευσης. Συνεισφορά στον ήχο που 

πρωτοχαρακτηρίστηκε ροκ, θεωρείται ότι είχε και η country 

μουσική. Αυτή, είχε στοιχεία μπλουζ και βασιζόταν στα 

παραδοσιακά είδη μουσικής των κατοίκων των ΗΠΑ και ήταν πολύ 

δημοφιλής, κυρίως μεταξύ των λευκών και στο Νότο.  

 

 

 

O πρώτος τραγουδιστής που έδωσε στη rock παγκόσμια λάμψη 

ήταν ο Elvis Prisley, που εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή το 



1955.Ο Elvis άρεσε στη νεολαία γιατί ήταν νέος, ωραίος και 

προκλητικός. 

 Σύντομα δημιουργήθηκαν δύο ρεύματα rock στην Αμερική: από τη 

μια το rockabily, ερμηνευμένο από λευκούς που κατάγονταν από 

τις νότιες κυρίως πολιτείες των ΗΠΑ, με αντιπροσώπους τους Elvis 

Prisley, Ricky Nelson, Bandy Holy, Jerry Lee Liouis. Από την άλλη 

το μαύρο rock, πιο ορμητικό και με δαιμονισμένο ρυθμό, με 

αντιπροσώπους τους Litte Richard, Bo Didly,Chuk Berry. 

 Από τη δεκαετία του ΄60 ξεχώρισαν πολλά συγκροτήματα, όπως 

οι Beatles, οι  Kings, οι Rolling Stones, οι  Who και οι  Animals. Τα 

συγκροτήματα αυτά εμφανίστηκαν στην Αγγλία και αρχικά έγιναν 

γνωστά ως συγκροτήματα rock , που όμως δεν περιορίστηκαν στο 

να αντιγράψουν τα πρότυπα της Αμερικής. Σταδιακά εξελίχτηκαν 

και ανέμιξαν στοιχεία jazz, φολκλορικής και κλασικής μουσικής. 

Παράλληλα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού πολλοί rock 

τραγουδιστές όπως ο Bob Dylan έγραψαν τραγούδια των οποίων 

το περιεχόμενο είναι τα σοβαρά κοινωνικά και πολιτικά 

προβλήματα, όπως ο πόλεμος και η φτώχεια. Επίσης στην 

Αμερική δημιουργούνται κι άλλα συγκροτήματα, όπως οι Jeferson 

Airplane, The Grateful Dead και οι Doors. Ακόμη εμφανίζονται 

βοκαλίστες όπως η Jannis Joplin, και εκπληκτικοί κιθαρίστες όπως 

ο Jimmy Hendrix. 

 Από τη δεκαετία του '70 ξεχωρίζουν οι : Scorpions, Guns 'n' 

Roses, Metallica, Sex Pistols, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink 

Floyd κλπ. Ακόμα πρωτοεμφανίζονται τραγουδοποιοί όπως οι 

Elton John, Bruce Sringsteen, David Bowie, Lou Reed, Eric 

Clapton. Σταδιακά ο ήχος σκληραίνει και η μουσική γίνεται πιο 

βίαιη και επιθετική. Ξεκινούν επίσης οι ηλεκτρονικές επεμβάσεις 

στη μουσική. Στα μέσα της δεκαετίας του '70 εμφανίζεται η pank 

και η jazz rock. Άλλα συγκροτήματα που γεννιούνται είναι οι 

Genesis, Yes, Kansas, Eagles, Roxy Music κλπ. Στο μεταξύ 

εμφανίζονται και παρακλάδια της rock, όπως η rap, η ψυχεδέλεια, 

η τζαμαϊκανή reggae και η heavy metal. Στη δεκαετία αυτή κάνει τα 

πρώτα της βήματα και η ελληνική rock, με κύριους εκφραστές το 

Διονύση Σαββόπουλο , το Μίμη Πλέσσα, το Βασίλη 

Παπακωνσταντίνου και το θρυλικό Παύλο Σιδηρόπουλο. 



  Στις αρχές της δεκαετίας του΄80 δημοφιλής είναι η τάση του new 

wave με συγκροτήματα όπως οι Talking Heads, Stranglers ...Τότε 

διαμορφώνεται και το dark wave ή gothic rock με τους Joy 

Division, Cure... Στις ΗΠΑ σχηματίζονται συγκροτήματα 

καθοριστικά για την πορεία της μουσικής όπως οι REM, Sonic 

Youth...Επίσης στο Σιάτλ έχουμε τη μουσική grunge με 

αντιπροσώπους τους Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden...Στην 

άνθηση της αμερικανικής rock συμβάλλουν οι Red Hot Chili 

Peppers, Offspring, Smashing Pumpkins.Στην Ελλάδα αξιόλογοι 

είναι οι Socrates, Magic de Spell, Panx Romana, 2002 GR, 

Μεταλλακτικοί, Μουσικες Ταξιαρχίες κλπ. 

 Η δεκαετία του '90 είναι δεκαετία ακμής για τη βρετανική rock με 

τους Oasis, Blur, Pulp, Radiohead κλπ. Σε όλο τον κόσμο 

υπάρχουν πλέον χιλιάδες συγκροτήματα rock. Στην Αυστραλία οι 

Go-Betweens, στη Νέα Ζηλανδία οι Chills, στην Ολλανδία οι Nits 

κλπ. Ορισμένα ακολουθούν το στυλ παλιών συγκροτημάτων, αλλά 

υπάρχουν και συγκροτήματα που διαμορφώνουν το δικό τους 

στυλ, όπως οι Oasis, Aerosmith, U2, The Fall κ.α. Στην Ελλάδα 

υπάρχουν σχήματα που ικανοποιούν όλα τα γούστα, όπως οι 

Terror-X-Crew και οι Active Member για hip-hop, οι Τρύπες , τα 

Ξύλινα Σπαθιά, τα Διάφανα Κρίνα και οι Στρογγυλό Κίτρινο για 

hard rock, οι Stereo Nova και Μίκρο για ηλεκτρονική μουσική , οι 

Ενδελέχεια και τα Υπόγεια Ρεύματα για rock-έντεχνες μελωδίες, οι 

Πυξ Λαξ για rock-λαϊκες μελωδίες και άλλα. Ο αιώνας κλείνει με 

την ύπαρξη αθάνατων κομματιών και καταπληκτικών δημιουργών. 

Κυριότεροι σταθμοί της ροκ 

• Rock & Roll  

• British Rock     

• Garage Rock    

• Rockabilly     

• Folk-Rock      

• Psychedelic  Rock     

• Progressive Rock   



•  Classic Rock     

• Hard Rock     

• Punk Rock    

 

Jimmy Hendrix. «Η μουσική δε λέει ψέματα. Αν μπορεί να αλλάξει 

κάτι στον κόσμο αυτό, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσω της 

μουσικής.»  

 

JΑΖΖ μουσική  

Ορισμός  

Αν και υπάρχει μεγάλη δυσκολία να οριστεί η Τζαζ στο σύνολό της, 

ένας ορισμός που διευκρινίζει εν μέρει το περιεχόμενό της είναι ότι 

πρόκειται για μία μουσική στην οποία ο μουσικός εκτελεί 

μελωδικές παραλλαγές πάνω σε μία δεδομένη αρμονική βάση και 

αυτό σε διάλογο με τον ρυθμικό παλμό. 

Ένας σημαντικός συνθέτης και πιανίστας της Τζαζ, ο Τελόνιους 

Μονκ (Thelonious Monk, 1917-1982) είχε πει: 

"Η Τζαζ είναι Ελευθερία". 

Και πράγματι, ο αυξημένος βαθμός αυτοσχεδιασμού που 

περικλείει το είδος αυτό σε κάθε συστατικό της μουσικής (Μελωδία, 

Αρμονία, Ρυθμό) μας επιβεβαιώνει το βασικό αυτό πλαίσιο της 

μουσικής Τζαζ. Εάν στα παραπάνω χαρακτηριστικά προσθέσουμε 

ότι, αντικειμενικός στόχος κάθε μουσικού της Τζαζ είναι να 

απελευθερώσει τις μουσικές ιδέες που έχει στο μυαλό του και να 

τις παίξει στο μουσικό του όργανο ή να τις τραγουδήσει, τότε η 

έκφραση αυτή του Τελόνιους Μονκ γίνεται ακόμα πιο 

συγκεκριμένη. 

 



 

 

Ο μουσικός της τζαζ, ασκείται επίπονα σε γνωστά συστατικά 

στοιχεία της μουσικής, κοινά για κάθε μουσικό είδος όπως οι 

Κλίμακες, οι Συγχορδίες, η Μελωδία, ο Ρυθμός, η Αρμονία, ώστε 

να είναι σε θέση, οι μελωδίες που ακούει με το μυαλό του να 

κατευθύνουν τα δάχτυλά του, σε μια πραγματικά προσωπική 

έκφραση, σε ένα διάλογο με τον εαυτό του, τους μουσικούς που 

τον συνοδεύουν και με το κοινό. Οι ρυθμοί της τζαζ μουσικής είναι 

σύνθετοι και με συνεχείς παραλλαγές που εναλλάσσονται, 

συνήθως σε μέτρα 2/4 ή 4/4. 

Κύριο χαρακτηριστικό της τζαζ είναι πως τα όργανα 

χρησιμοποιούνται όπως η ανθρώπινη φωνή. 

Οι δύο βασικές φόρμες που χρησιμοποιούνται στη τζαζ είναι 

το μπλουζ (ένα κύριο θέμα, κατά κανόνα 12 μέτρων) και 

η μπαλάντα (συνήθως 32 μέτρων). 

 

Ετυμολογία  

Η ετυμολογία της λέξης τζαζ παραμένει ανεξιχνίαστη παρόλο που 

κατά καιρούς επικράτησαν διάφορες γνώμες. Σύμφωνα με μια 

εκδοχή, η τζαζ πήρε το όνομά της από τον χορευτή Τζάζμπο 

Μπράουν ενώ μια άλλη υποστηρίζει πως η ονομασία τζαζ 

προέρχεται από τη συντόμευση του ονόματος κάποιου μουσικού 

Τσάρλς (Charles, chas, jass, jazz) ή Τζάσπερ. 



Λέγεται, επίσης, ότι η λέξη τζαζ σχηματίστηκε από το γαλλικό ρήμα 

jaser (οι λευκοί της Νέας Ορλεάνης μιλούσαν τότε γαλλικά) που 

σημαίνει φλυαρώ, επειδή η φλυαρία υπονοεί τον αυτοσχεδιασμό. 

Ιστορία, μουσικά είδη και μεγάλα ονόματα της τζαζ 

Η jazz είναι το μουσικό είδος το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στις 

αρχές του 20ου  αιώνα στις κοινωνίες των εγχρώμων της νότιας 

Αμερικής. Το κέντρο, δημιουργίας της ήταν η Νέα Ορλεάνη, αλλά 

και άλλες πόλεις όπως το Σικάγο, το Κάνσας  και φυσικά το Σεντ 

Λούις. Το είδος αυτό δημιουργήθηκε από το συνονθύλευμα  της 

τότε Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής παραδοσιακής μουσικής με 

έντονες επιρροές από τη δυτική Αφρική. Αξίζει να σημειωθεί πως η 

ανάπτυξη της τζαζ μουσικής στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δεν 

υπήρξε τυχαία ή ανεξάρτητη, καθώς σε αυτή τη χρονική περίοδο 

σημειώθηκαν πολλές επαναστάσεις στις λαϊκές τέχνες. Ενδεικτικά 

μπορούμε να αναφέρουμε το αγγλικό μιούζικ χολ που φθάνει στο 

απόγειο του το 1880, το γαλλικό καμπαρέ καθώς και το 

ανδαλουσιανό φλαμένκο, που έκανε την εμφάνιση του περίπου 

το 1870 στην Ισπανία. Γύρω στα 1890 εμφανίζεται ένα είδος 

μουσικής που ονομάζεται «ράγκταϊμ» (ragtime). Βασιζόταν στις 

πιανιστικές φόρμες του 19ου αι., φιλτραρισμένες μέσα από τον 

τρόπο παιξίματος των Αφρικανών. Συνδύαζε μια συγκοπτόμενη 

μελωδία με δέκατα έκτα, με τη φόρμα και την αίσθηση του ρυθμού 

μαρς (εμβατήριο). 

Στο πιάνο, αυτό γινόταν εφικτό με το αριστερό χέρι του πιανίστα να 

παίζει ένα σταθερό ρυθμό 2/4 με μπάσο και συγχορδίες εναλλάξ, 

και το δεξί να παίζει τη συγκοπτόμενη μελωδία (=ragging). 

Ο πιο διάσημος μουσικός του ράγκταϊμ θεωρείται ο Σκοτ 

Τζόπλιν (Scott Joplin). 

 Το 1917 με 1920 εμφανίζεται το είδος Dixieland  η ονομασία του 
οποίου προέρχεται από την «Original Dixieland Jazz Band», ένα 
συγκρότημα από τη Νέα Ορλεάνη που το 1917 έκανε την πρώτη 
ηχογράφηση μουσικής τζαζ.  
Ο Λούις Άρμστρονγκ (Louis Armstrong, 1900- 1971) θεωρείται ο 
πρεσβευτής» της τζαζ. Ονομάστηκε μεγαλοφυΐα της τζαζ και «ο 
μεγαλύτερος τρομπετίστας όλων των εποχών». Εμπλούτισε τον 
ήχο του οργάνου του με μια ποικιλία χρωματισμών και 



ποικιλμάτων, χρησιμοποιώντας το σα να χρησιμοποιούσε τη φωνή 
του. Είναι επίσης γνωστός για το λεγόμενο «scat singing» 
(πρόκειται για φωνητικό αυτοσχεδιασμό πάνω σε συλλαβές χωρίς 
νόημα, το οποίο αποτέλεσε σημαντική τάση στην ιστορία της τζαζ). 
Ηχογράφησε την τελευταία του επιτυχία, το «What a Wonderful 
World» το 1968, το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 1988 στην ταινία 
«Good Morning,Vietnam». 
 
Ο Ντιουκ Έλλινγκτον («Duke» Ellington, 1899-1974) ήταν ο 
σημαντικότερος συνθέτης του 20ου αι., από πλευράς αριθμού 
συνθέσεων και ποικιλίας φορμών της τζαζ. 
 
 
 
 
Συνέθεσε πολλά είδη Αμερικάνικης μουσικής-ράγκταϊμ, μπλουζ-με 
ένα στυλ που το διακρίνει η αμεσότητα και η απλότητα στην 
έκφραση. 
 
 Έγινε πολύ γνωστός με τη συμβολή του στη δημιουργία της 
διασκευασμένης τζαζ για μεγάλη ορχήστρα (Big Band), 
χαρακτηριστικό της περιόδου του σουίνγκ. 
 
 Swing (1935-1945) 
Από το 1935, το νέο στυλ ονομάζεται «Σουίνγκ» (Swing) και 
αποτελεί ουσιαστικά ένα ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στην 
παραδοσιακή και στη μοντέρνα τζαζ.  
 
Η ονομασία του προέρχεται από το αγγλικό ρήμα swing, που 
σημαίνει κουνιέμαι. Εξαιτίας του δυναμικού του ρυθμού συνδέθηκε 
στενά με το χορό. 
 
Κύριος εκπρόσωπος της μουσικής σουίνγκ θεωρείται ο Μπένι 
Γκούντμαν (Benny Goodman). Ο Γκούντμαν κατάφερε να 
συνενώσει μουσικούς διαφορετικής φυλετικής προέλευσης για 
πρώτη φορά στην Αμερική εκείνης της εποχής, που μαστίζονταν 
από ρατσιστικά φαινόμενα. 
 
Θεωρήθηκε επίσης μοναδικός εκτελεστής κλαρινέτου (με μεγάλο 
κλασικό ρεπερτόριο και ηχογραφήσεις με σπουδαίες συμφωνικές 
ορχήστρες). 
 
 



Bebop (1940-1950) 
 
Το «Μπήμποπ» (Bebop) εμφανίστηκε τη δεκαετία του ’40 ως 
αντίθεση προς τις μεγάλες μπάντες του σουίνγκ, με μικρά σύνολα 
μουσικών -τεσσάρων ως έξι ατόμων- με ένα σολιστικό συνήθως 
όργανο. 
Με αυτόν τον τρόπο, οι μουσικοί είχαν περισσότερες ευκαιρίες να 
αυτοσχεδιάζουν. Η ίδια η μουσική είχε πιο σύνθετες μελωδίες και 
αρμονίες και ιδιαίτερη έμφαση στο ρυθμό. Επιπλέον, κάποιες 
φράσεις ήταν μερικές φορές ασύμμετρες με αποτέλεσμα να 
υπάρχει πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα, αλλά μάλλον ακατάλληλο για 
χορό. 
  Οι μουσικοί στο μπήμποπ πειραματίζονταν με ασυνήθιστους 
χρωματισμούς, διάφωνους ήχους και τονισμούς κόντρα στη 
μελωδία, σηματοδοτώντας έτσι μια στροφή στην εξέλιξη της 
τεχνικής παιξίματος των κρουστών και του πιάνου. 
  Κύριοι εκπρόσωποι του μπήμποπ είναι ο τρομπετίστας Ντίζι 
Γκιλέσπι (Dizzy Gillespie) και ο σαξοφωνίστας (άλτο σαξόφωνο) 
Τσάρλι Πάρκερ (Charlie Parker). 
 
  
 
Cool Jazz (1940-1950) 
Η «Κουλ τζαζ» (Cool jazz) αναπτύχθηκε στα τέλη του 1940, 
περίπου την ίδια εποχή με το μπήμποπ. Ήταν πιο εκλεπτυσμένη, 
ατμοσφαιρική, χαμηλών τόνων και συγκρατημένη και επηρεασμένη 
από τους σπουδαίους συνθέτες του 20ου αι., όπως τον Ι. 
Στραβίνσκι και τον Κλ. Ντεμπισύ. 
 
Οι σπουδαιότεροι εκπρόσωποι της κουλ τζαζ θεωρούνται ο 
τρομπετίστας Μάιλς Ντέιβις (Miles Davis) και ο πιανίστας και 
συνθέτης Γκιλ Έβανς (Gil Evans). 
 
 Ο Μάιλς Ντέιβις εισήγαγε μια πιο εγκεφαλική και περισσότερο 
πειθαρχημένη ενορχήστρωση από το παραδοσιακό μπήμποπ 
(ιδιαίτερα στα συντομότερα σόλο), με αποτέλεσμα να κάνει τη 
μουσική κουλ να διαφέρει αισθητά από το προηγούμενο είδος. 
 
Στην τροπικότητα, οι συγχορδίες επιλέγονται πρώτα για τον ήχο 
τους και δευτερευόντως για τη σχέση τους με την τονικότητα του 
τραγουδιού. Κάθε συγχορδία σημαίνει και διαφορετική τονικότητα, 
ίσως και την απουσία τονικότητας. 



Με το έργο του «The Birth of the Cool» («Η γέννηση της κουλ 
τζαζ»), ξεφεύγει από τα στερεότυπα χρησιμοποιώντας έντονα την 
τροπικότητα. 
 
Free Jazz (δεκαετία του 1960) 
  
Από αυτή την εποχή εμφανίζεται ένας κατακλυσμός νέων 
ρευμάτων και στυλ με κύριο χαρακτηριστικό τον αυτοσχεδιασμό. 
 
Ο όρος «Φρι τζαζ» (Free jazz) δίνει την εικόνα της νέας 
κατεύθυνσης της μουσικής τζαζ στη δεκαετία του 1960. 
Πειραματική, προκλητική και ενδιαφέρουσα για αρκετούς 
ακροατές, έχει ως χαρακτηριστικό τον υψηλό βαθμό διαφωνίας. Οι 
εκτελεστές δοκιμάζουν νέους ήχους εμπνεόμενοι από έξω-
ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. 
 
Ο ομαδικός αυτοσχεδιασμός, όπου όλοι οι εκτελεστές 
αυτοσχεδιάζουν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από την αρμονική 
διαδοχή της σύνθεσης, ήταν κάτι το σύνηθες, προσδίδοντας 
μερικές φορές την αίσθηση του «οργανωμένου χάους». 
 
 Σημαντικός εκπρόσωπος της Φρη τζαζ είναι ο σαξοφωνίστας 
Ορνέτ Κόλμαν (Ornette Coleman). 
 
Σύμφωνα με τη θεωρία του, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι 
να κάνει κάποιος μουσική. Έτσι οι μουσικοί εκφράζουν ελεύθερα 
τα συναισθήματά τους μέσα από τη μουσική. 
 
Η μελωδία, ο ρυθμός και η αρμονία χρησιμοποιούνται ισότιμα και 
έτσι οι μουσικοί παίζουν, σκέφτονται και αισθάνονται μέσα από ένα 
συνδυασμό ήχων, έχοντας με αυτόν τον τρόπο απεριόριστη 
ελευθερία. 
 
 Μετά τη δεκαετία του 1960, εμφανίζονται ρεύματα όπως 
«άβανγκαρντ» (avant-garde), «λάτιν» (latin), «άσιντ τζαζ» (acid 
jazz) κ.ά. 
 
Ακόμα και συνθέτες μουσικής του 20ου αι. έχουν γράψει 
επηρεασμένοι από τη τζαζ μουσική (όπως οι Κουρτ Βάιλ, Τζορτζ 
Γκέρσουιν, Λέοναρντ Μπέρνσταϊν κ.ά.). O Κλωντ Ντεμπισύ το 
1908συνέθεσε το έργο «Gollywog’s Cakewalk», ο Ιγκόρ 
Στραβίνσκι έγραψε συνθέσεις σε στυλ ράγκταϊμ και συνέθεσε το 
«Ebony Concerto» για το τζαζίστα Γούντι Χέρμαν (W. Herman), 



ενώ ο Άλμπαν Μπεργκ χρησιμοποίησε στοιχεία τζαζ στην όπερα 
«Lulu». 
Η τζαζ μουσική πλέον αναγνωρίστηκε ως η μουσική που 
αντιπροσώπευε την ελευθερία. Οι μουσικοί άρχισαν να 
χρησιμοποιούν στοιχεία της τζαζ στις συνθέσεις τους, 
δημιουργώντας νέα είδη μουσικής. 
 
Εξάλλου, όπως έχει πει και ο συγγραφέας και διευθυντής του 
περιοδικού «Jazz Magazine», Φίλιπ Κάρλς (Ph. Carles): «η έννοια 
της τζαζ δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στη μουσική. Αν 
προσπαθήσουμε να την ερμηνεύσουμε αποκλειστικά με 
μουσικολογικούς όρους, τότε παραβλέπουμε το πιο σημαντικό της 
σημείο, το βασικό της κλειδί, ότι πάνω απ’ όλα η τζαζ είναι μια 
στάση ζωής, ένας τρόπος να αντιμετωπίζεις τον κόσμο και την 
καθημερινή ζωή». 
 

 
 

 «μη φοβάσαι τα λάθη, απλά δεν υπάρχουν.» Miles Davis 

Ποπ μουσική 

Ορισμός 

   Η ποπ είναι ένα είδος μουσικής, που έχει πάρει το όνομά της 

από την αγγλική λέξη“popular”, που σημαίνει δημοφιλής. φαίνεται 

να δανείζεται στοιχεία από άλλα είδη μουσικής όπως τη “Dance”, 

την “Latin” και την “Rock”. 

Τα μουσικά όργανα που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι 

ηλεκτρικές και κλασσικές κιθάρες, αρμόνιο, μπάσο και ντραμς, 

χαρακτηριστικό της είναι η ευχάριστη μελωδία, και τα πιο κοινά 

θέματα που απασχολούν την ποπ μουσική είναι τα συναισθήματα 



και η ρομαντική αγάπη. Επιπλέον όσον αναφορά τα 

χαρακτηριστικά της  

pop μουσικής, αποτελούνται από τον αυθορμητισμό, την 

ανάλαφρη διάθεση, τις έντονες χρωματικές αντιθέσεις και εν γένει 

την απόρριψη του παραδοσιακού. Η Pop Art συνδέθηκε με ένα 

είδος εμπορικής τέχνης που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. 

Επίσης δεν είναι τυχαίο που την ίδια περίοδο γνωρίζει μεγάλη 

έξαρση στη Μεγάλη Βρετανία στην οποία θεωρείται συγγενής της 

Pop Αrt. Γνωστοί καλλιτέχνες της Pop μουσικής είναι: η Lady 

Gaga, η Shakira, η Britney Spears, η Μadonna. 

Ιστορία 

Η ποπ μουσική εμφανίστηκε στην Βρετανία το 1950, ως μια 

περιγραφή για το “RocknRoll”, και εκφραστές για το μουσικό αυτό 

είδος αυτό ήταν καλλιτέχνες όπως οι “Beatles”, οι “RollingStones”, 

και οι “ABBA”. Αργότερα, στις αρχές τις δεκαετίας του 1960, ο 

ορισμός της ποπ μουσικής διαφοροποιήθηκε από το “RocknRoll”, 

και πλέον η ποπ μουσική είχε χαρακτηριστικό στοιχείο το “Beat”. 

Όπως η ροκ, έτσι και η ποπ έχει υποείδη, κάποια από τα οποία 

είναι η λάτιν-ποπ, η ποπ-ροκ, και η κάντρι-ποπ. 

Μόδα της Pop στα 80′s και 90′s 

   Η μουσική ποπ, όπως και κάθε είδος μουσικής, με την έλευση 

της έφερε και κάποιους ενδυματολογικούς και στιλιστικούς 

κώδικες(DressCodes),πρότυπα χτενισμάτων στα μαλλιά, άλλα και 

τρόπους συμπεριφοράς και τρόπο ζωής. Σε γενικότερο πλαίσιο το 

στυλ των δεκαετιών 70’ς-80’ς-90’ς, έχουν επιρροές ποπ και ροκ 

μουσικής, αλλά και οι τρεις δεκαετίες είχαν κοινά χαρακτηριστικά 

αναφορικά με την εμφάνιση και το στυλ. 

Μελετώντας την δεκαετία των 80’ς, διαπιστώθηκε ότι τα ρούχα που 

φοριούνταν ήταν μια προσπάθεια απεικόνισης της ατομικότητας 

και της δημιουργικότητας. Οι νέοι της δεκαετίας αυτής, ξεχώριζαν 

για το εκκεντρικό τους ντύσιμο, το μακιγιάζ, αλλά και περιποίηση 

των μαλλιών. 



 

Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ 

 

Η ιδέα της σύνδεσης των μαθηματικών με τη μουσική είναι σήμερα μια 

κοινή, ευρύτατα διαδεδομένη αποδοχή. Όμως η πορεία προς την 

τεκμηρίωση αυτής της θεωρίας ξεκίνησε 26 ολόκληρους αιώνες πριν, 

όταν ο φιλόσοφος και μαθηματικός Πυθαγόρας διαπίστωσε για πρώτη 

φορά την αναλογία ανάμεσα στο τονικό ύψος ενός φθόγγου και το 

μήκος της χορδής που ταλαντώνεται όταν αυτός παράγεται. Έτσι, 

κατάφερε να δημιουργήσει μια αρμονική κλίμακα διεπόμενη από 

μαθηματικές σχέσεις, να αποδείξει την άμεση σύνδεση των δυο 

επιστημών, αλλά –το κυριότερο- να τεκμηριώσει τη βάση μιας 

ολόκληρης φιλοσοφικής θεωρίας που θέλει τα μαθηματικά να διέπουν 

και να συντονίζουν κάθε αισθητή πραγματικότητα. 

Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε περίπου το 570 π.Χ στην ελληνική Σάμο, όσο 

κυβερνούσε ο τύραννος Πολυκράτης. Πέρασε ωστόσο, το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής του στην κάτω Ιταλία, όπου ίδρυσε τη δική του 

κοινότητα, στον Κρότωνα. Η διδασκαλία του Πυθαγόρα υπήρξε μόνο 

προφορική και γι` αυτό είναι δύσκολη η ακριβής γνώση των δοξασιών 

του. Πάντως, είναι ευρέως αποδεκτό ότι ασχολήθηκε εντατικά με τα 

μαθηματικά σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία (αν και σε μυστικιστικό 

περισσότερο επίπεδο). Σήμερα, αποδίδονται σ’ εκείνον μερικά από τα 

πιο θεμελιώδη φιλοσοφικά κι επιστημονικά επιτεύγματα. 

Η πιο βασική ιδέα του Πυθαγόρα, η ιδέα πάνω στην οποία στηρίχθηκαν 

όλες οι θεωρίες και οι επιδιώξεις του, είναι πως ο κόσμος εξηγείται, 

αλλά και βασίζεται σε μαθηματικούς όρους, σε αριθμούς. Η ουσία 

αυτής του της διδασκαλίας συνοψίζεται στην έννοια της ιεράς 

τετρακτύος (πρόκειται για το σύμβολο των Πυθαγορείων). Οι 

Πυθαγόρειοι λοιπόν, 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». Βασιζόμενοι σε αυτό 

το υπόβαθρο, έδωσαν στους τέσσερεις πρώτους αριθμούς 



φιλοσοφικές, αλλά και γεωμετρικές ερμηνείες για τις βασικές δομές της 

φύσης (πχ. Η 4η τετρακτύς αναφέρεται στα στοιχεία που αποτελούν τον 

κόσμο και αντιστοιχίζει: στο 1 το πυρ, στο 2 τον αέρα,  στο 3 το ύδωρ 

και στο 4 τη γη, ενώ η 7η τετρακτύς «είναι εκείνη των 

κοινωνιών». Αντιστοιχίζει στο 1 τον άνθρωπο, στο 2 την οικογένεια, στο 

3 την κωμόπολη και στο 4 την πόλη). Όπως θα διαπιστώσουμε στη 

συνέχεια, στηρίχτηκαν  στις σχέσεις που τους υποδείκνυε η ιερά 

τετρακτύς και για τον συσχετισμό της μουσικής με τα μαθηματικά. 

Σύμφωνα με έναν μύθο, ο Πυθαγόρας περνούσε έξω από το εργαστήριο 

ενός σιδηρουργού, όταν σκέφτηκε πως οι ήχοι που παράγονταν από τον 

χτύπο του σφυριού πάνω στο αμόνι, διέφεραν ανάλογα με το μέγεθος 

του. Έτσι, σύντομα άρχισε να πειραματίζεται. Δημιούργησε μάλιστα ένα 

ειδικό όργανο: το μονόχορδο, ή αλλιώς τον « Πυθαγόρειο Κανόνα». Το 

μονόχορδο ήταν ένα όργανο απλοϊκό, αποτελούμενο αποκλειστικά από 

μια χορδή και έναν καβαλάρη μετακινούμενο, ώστε να επιτρέπει στη 

χορδή να ταλαντωθεί με διαφορετικό κάθε φορά μήκος, παράγοντας 

ξεχωριστούς ήχους. Μελετώντας το, ο Πυθαγόρας προσπαθούσε να 

καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σχετικά με την αρμονική σχέση 

των ήχων που παράγονταν. Αρχικά, διαίρεσε τη χορδή σε δώδεκα 

ισομήκη τμήματα και στη συνέχεια πειραματίστηκε χρησιμοποιώντας 

τους πιο απλούς λόγους που μπορούσαν να προκύψουν από τους 

τέσσερεις όρους της τετρακτύος . Γρήγορα παρατήρησε πως ο πιο 

συγγενής ήχος προς αυτόν της ανοιχτής παλλόμενης χορδής, ήταν 

αυτός που υποδείκνυε ο λόγος ½ ( όταν δηλαδή, ταλαντωνόταν η μισή 

της αρχικής χορδής). Έτσι ορίστηκαν τα δυο άκρα της Πυθαγόρειας 

κλίμακας, η υπάτη και η νήτη (πρόκειται για το διάστημα μιας οκτάβας). 

Αντιστοίχως, χώρισε τη χορδή του κανόνα με τους λόγους 2/3 και ¾ και 

όρισε τα διαστήματα της καθαρής πέμπτης και της καθαρής τέταρτης. 

Έτσι, ο λόγος ½ έδινε τον όγδοο φθόγγο της κλίμακας, το ¾ τον τέταρτο 

και το 2/3 τον πέμπτο. Διαιρώντας την τέταρτη με την πέμπτη, βρήκε τη 

μαθηματική έκφραση του τόνου(8/9). 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 .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. Ακολούθως,ο έκτος φθόγγος προκύπτει από τον λόγο 

του πέμπτου που πολλαπλασιάζεται με 9/8: 1:2/3 x 9/8 = 27/16 και  ο 

έβδομος φθόγγος από τον λόγο του έκτου και πάλι 

πολλαπλασιαζόμενου με 9/8: 1:16/27 x 9/8 = 243/128. 

Κατά αυτόν τον τρόπο όρισε λοιπόν ο Πυθαγόρας μια κλίμακα, η 

αρμονικότητα της οποίας ήταν όχι μόνο διαισθητικά, αλλά και 

επιστημονικά τεκμηριωμένη. Έδωσε το έναυσμα για τη σύνδεση των 

φυσικών επιστημών με τη μουσική, ιδέα που έκτοτε μελετήθηκε 

εντατικά. Μα πρώτα-πρώτα, απέδειξε πως η  ψυχρή, άτρωτη λογική των 

μαθηματικών, διέπει και εξηγεί , όχι μόνο τα άψυχα αντικείμενα της 

φύσης, αλλά και τις ίδιες της αισθήσεις! 

 

Η ΑΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ – 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΞΕΝΑΚΗ 

 

Ο Ιάννης Ξενάκης δεν είναι ασφαλώς ο πρώτος μουσικός που απέρριψε 

τους νόμους της αρμονίας , στους οποίους σηρίχτηκε όλη η κλασσική, 

Δυτική μουσικη. ‘Ηδη, στα μέσα του 18ου αιώνα, οι συνθέτες άρχισαν 

να χρησιμοποιούν όλο και πιο τολμηρές αρμονίες που ξέφευγαν από τα 

συνήθη, απολύτως ‘τονικά΄’ ακούσματα. Αργότερα, στις αρχές του 20ου 

αιώνα, η αμφισβήτηση κορυφώνεται με τον Σένμπεργκ να εγκαινιάζει 

τον δωδεκαφθογγισμό που στα τέλη τις δεκαετίας του 40 θα 

μετεξελιχθεί ,παίρνωντας τη μορφή του σειραισμου. Βέβαια, σ’αυτού 

του είδους τις τεχνοτροπίες, θα ασκηθεί αργότερα αυστηρή κριτική, 

κάποιες φορές ακόμα και από τους ίδιους τους χρήστες τους. Από την 

άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι ακόμα και σ’αυτό το πλαίσιο της 

φθόγγος 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 

λόγος 1 9/8 81/64 3/4 2/3 27/16 243/128 



ατονικότητας του μουσικού μοντερνισμού ( που μεταφράζεται ως 

αμφισβήτηση των « 

κανόνων»   που έχουν τεθεί από την αρμονία) αναζητούνται νέες 

φόρμες, περιορισμοί κατά κάποιον τρόπο που θα διευκόλυναν την 

αντιμετώπιση του χαοτικού μουσικού σύμπαντος (πώς αλλιώς μπορούν 

να αντιμετωπιστούν και ο σεραισμός ακόμα, και ο δωδεκαφθογγισμός, 

αν όχι ως φόρμες- κι ας ήταν η απελευθέρωση τάχα από την αυστηρή 

αρμονία;). 

Υπό αυτές τις συνθήκες εμφανίζεται και η ιδέα της χρήσης των 

μαθηματικών , η μεταχείρηση δηλαδή των αξιωμάτων των φυσικών 

επιστημών ως περιορισμών με στόχο τη δημιουργία νέων φορμών. Τα 

μαθηματικά ,που όπως είδαμε παραπάνω απετέλεσαν τη βάση της 

αρμονικής μουσικής, θα χρησιμοποιηθούν τώρα και στην ατονική με 

έναν τρόπο τελείως διαφορετικό: η πρωτοτυπία εδώ έγκειται στο 

συνειδητό της χρήσης των αξιωμάτων τους,που συμμετέχουν πλέον 

ενεργά στη δόμηση των έργων και όχι ως στοιχεία που απλώς 

εμπεριέχονται αυθόρμητα. 

Ο Ξενάκης, είναι ένας από τους χρήστες αυτής της τεχνοτροπίας-ο πιο 

γνωστός και προσφιλής ίσως σ’εμάς. Το έργο του έγινε εξαιρετικά 

γνωστό στη Γαλλία, αλλά από λίγους εκτιμήθηκε και πολλές φορές έγινε 

αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης. Είναι γεγονός: η μουσική του είναι 

πολύ ιδιαίτερη,μοιάζει παράξενη, ακαλαίσθητη ακόμα και για τους 

γνώστες της μουσικής. ‘Ομως, στόχος του Ξενάκη δεν ήταν η τέρψη του 

ακροατή. Η μουσική του είναι ΄΄ στιγμιαίο αποτέλεσμα μια ολόκληρης 

ζωής,σειράς σκέψεων και στοχασμών΄΄, το καταστάλαγμα δηλαδή των 

σκέψεων και των μελετών του-φιλοσοφικών και επιστημονικών. Έτσι, ο 

ακροατής που αποζητά τη διασκέδαση ή την εκτόνωση, είναι βέβαιο ότι 

θα απογοητευτεί.Η μουσική του Ξενάκη παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον 

που δε μπορεί να ικανοποιηθεί παρα μόνο με βαθύτερη μελέτη του –

καλλιτεχνικού, αλλά και επιστημονικού ταυτόχρονα- έργου του. O ίδιος, 

λέει σε μια συνέντευξη: Δεν θα μπορούσα να προσδιορίσω το 

ωραίο.Δοκίμασα πολλές απογοητεύσεις στον χώρο αυτόν. Νόμιζα ότι 

ορισμένα πράγματα ήταν ωραία και έπειτα συνειδητοποιούσα ότι δεν 

με ενδιέφεραν, ότι ήταν μια φευγαλέα αίσθηση. Ποιο είναι λοιπόν το 



διαρκές; Είναι η επιτάχυνση της γνώσης,η διαφορά ανάμεσα στο σημείο 

της αναχώρησης και στο σημείο της άφιξης. Σε σχέση με κάτι το 

δεδομένο, ενδιαφέρον είναι να κάνεις κάτι νέο. Δεν μπορούμε λοιπόν 

να μιλάμε για ωραίο. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια ποσότητα 

εφευρετικότητας και εξυπνάδας που είναι παρούσα σε 

ένα αντικείμενο. Το ότι κάνεις κάτι είναι ωραίο αφεαυτού. Το ωραίο 

είναι μέσα στην επιτάχυνση και όχι μέσα στο αντικείμενο».Και 

πράγματι, αν η αισθητική του έργου του είναι αμφισβητισιμη,η 

μουσική του παρουσιάζει οπωσδήποτε ένα εξαιρετικό 

ενδιαφέρον.Σε κάθε περίπτωση,η σημασία –ή η ασημαντότητα- 

μιας τέτοιου είδους μουσικής, έγκειται στην υποκειμενική κρίση 

του εκάστοτε ακροατή. 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΚΙΝΗΤΡΑ 

 

Για την εμβαθυνση και την κατανόηση του έργου του Ξενάκη, είναι 

σημαντικό να μελετήσουμε τα κίνητρα και τις καταστάσεις που τον 

οδήγησαν σ’αυτή την ιδιότυπη προσέγγιση της μουσικής, σε συνάρτηση 

με μια σύντομη μελέτη της γενικότερης πορείας του(χωρίς όμως να 

ξεφεύγουμε από το βασικό άξονα, που είναι το έργο του). 

Ο Ιάννης Ξενάκης γεννήθηκε το1921 στη Βράιλα, ένα λιμάνι της 

Ρουμανίας όπου συνυπήρχαν η ελληνική, η εβραική και η αρμενική 

κοινότητα.Ο πατέρας του, ο Κλέαρχος Ξενάκης, ήταν πλούσιος έμπορος 

με καταγωγή από την Ευβοια. Όσο για τη μητέρα του, τη Φωτεινή 

Παύλου, ήταν αυτή που τον έφερε σε μια πρώτη επαφή με τη μουσική, 

αφού η ίδια ασχολούταν ερασιτεχνικά με το πιάνο. Τα ήρεμα παιδικά 

χρόνια του Ιάννη και των δυο αδερφών του, παίρνουν τέλος όταν, έξι 

χρόνια μετά τη γέννησή του, η μητέρα του πεθαίνει. Στη συνέχεια, τα 

τρία παιδιά θα ανατραφούν ως εσώκλειστα στην Αναργύρειο-

Κοργιαλένιο Σχολή Σπετσών. Ο ίδιος ο Ξενάκης, χαρακτηρίζει τα παιδικά 

του χρόνια ‘δυστυχή,πικρά’. Δεν είναι ιδιαίτερα κοινωνικός, αλλά 



φαίνεται να απολαμβάνει την ενασχόληση με την αστρονομία και τη 

μελέτη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Ταυτόχρονα, παίρνει μια 

βασική μουσική παιδεία, μαθαίνοντας σολφέζ και αρμονία. 

Τελειώνωντας τις βασικές του σπουδές.ο Ξενάκης αποφασίζει να 

φοιτήσει στο Πολυτεχνείο. Θέλει να σπουδάσει μηχανική, όχι για να 

γίνει μηχανικός,αλλά επειδή ενδιαφέρεται για τη φυσική και τα 

μαθηματικά και θεωρεί ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να τα συνδιάσει. 

Τελικά , θα καταφέρει να περάσει το 1940 αλλά το ίδρυμα θα 

παραμείνει κλειστό, λόγω της έναρξης του ελληνοιταλικού πολέμου.Ο 

Ξενάκης θα ολοκληρώσει τις σπουδές του το 1946. 

Στο μεταξύ , εξακολουθεί να ασχολείται με τη μουσική.Συνεχίζει τα 

μαθήματα πιάνου, αλλά προσανατολίζεται πλέον προς τη σύνθεση. 

Σύντομα, αρχίζει να μελετά αρμονία, αντίστιξη και στοιχεία 

ενορχήστροσης με τον Αριστοτέλη Κουντούρωφ. 

Παράλληλα, σημαντική είναι και η ενασχόλησή του με τη φιλοσοφία: 

διαβάζει Πλάτωνα, επεξεργάζεται τις μαρξιστικές θεωρίες και μέσω 

αυτών αρχίζει να διαμορφώνει πολιτική συνείδηδη. Ο ίδιος, δηλώνει 

πως βυθίζεται στον αρχαίο πολιτισμό και αρχίζει να απομακρύνεται 

από την –ασφυκτική τότε- παραγματικότητα. Όμως , από την άλλη 

πλευρά, ενδιαφέρεται για τα πολιτικά πράγματα και η του δράση είναι 

έντονη: μετέχει ενεργά στην Αντίσταση και εντάσσεται στο ΕΑΜ. 

Αργότερα, καλείται να στρατευτεί στον εθνικό στρατό απ’όπου 

λιποτακτεί.  

Τον Σεπτέμβριο του 1947, ο Ξενάκης έχοντας ολοκληρώσει τις σπουδές 

του, ταξιδεύει με πλαστό διαβατήριο και φτάνει στη Γαλλία. Εκεί, 

καταφέρνει να δουλέψει στο πλευρό του Λε Κορμπυζιέ- ενός 

σπουδαίου Γάλλου, ορθολογιστή αρχιτέκτονα. Η επίδραση στον τρόπο 

σκέψης του , είναι καταλυτική: εδώ, ο Ξενάκης θα αρχίσει να 

αντιμετωπίζει την αρχιτεκτονική ως ‘τέχνη ταξινόμησης, σύνθεσης των 

στοιχείων,( των μορφών, εν προκειμένω) ανάλογα με τη χρηστικότητα 

και την αισθητική τους’. Αυτή η προσέγγιση, θα τον βοηθήσει να 

συνδέσει τη μουσική (που προκύπτει από την αντίστοιχη ταξινόμηση 



των φθόγκων) με την αρχιτεκτονική, πάντοτε μέσω των μαθηματικών 

και της φυσικής. 

Έχοντας εξασφαλίσει το οικονομικό του πρόβλημα, ο Ξενάκης μπορεί 

πλέον να αφοσιωθεί στη μουσική, παρά τον περιορισμένο του χρόνο. 

Το 1948 εγγράφεται στην Ecole Normale de musique. 

Πάρ’αυτα, πολλοί από τους μουσικούς στους οποίους απαυθύνεται, 

απορρίπτουν τις πρωτοπόρες συνθετικές του απόπειρες( ο Αρτίρ 

Ονεγκέρ, η Νάντια Μπουλανζέκαι ο Νταριούς Μιγιό ) Τελικά, θα 

μαθητεύσει κοντά στον ανατρεπτικό Ολιβιέ Μεσιάν που παρατηρώντας 

την αγάπη του για τη μουσικη σε συνδιασμό με τη γνώση των 

εφαρμοσμένων μαθηματικών και του ελληνικού πολιτισμού, τον 

προτρέπει να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του στη σύνθεση. 

Από το 1960 και μετά, ο Ξενάκης αρχίζει μια σταθερή πορεία όσον 

αφορά στο έργο του.Ένα χρόνο νωρίτερα, έχει τελειώσει τη μαθητεία 

του κοντά στον Λε Κορμπυζιέ, ολοκληρώνωντας μια σειρά 

πρωτοποριακών αρχιτεκτονικών κατασκευών. Η μετέπειτα πορεία του 

θα χαρακτηριστεί από την ενασχόληση με τη μουσική που έκτοτε δεν 

παύει να εμφανίζει στοιχεία του μαθηματικού τρόπου σκέψης, του 

φιλοσοφικού στοχασμού και της αρχαιοελληνικής παιδείας. 

 

ΜΕΙΞΗ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Το βασικό στοιχείο της μουσικής του Ξενάκη, είναι όπως είπαμε η 

δημιουργία φόρμας, η τυποποίηση που επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης 

στοιχείων των φυσικών επιστημών (ας συμπεριλάβουμε σ’αυτές και την 

αρχιτεκτονική). Βέβαια, σε μια ολοκληρωμένη μελέτη οφείλουμε να 

διευκρυνίσουμε ότι η μουσική του παρουσιάζει αρκετά ακόμα 

πρωτοποριακά χαρακτηριστικά ,όπως τα εντυπωσιακά προγράμματα 

που δημιουργεί μεσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όμως, 

στην παρούσα φάση θα μας απασχολήσει η ΄΄μείξη τεχνών και 

επιστημών΄΄ που πραγματοποιεί στο έργο του, οι σχέσεις δηλαδή που 



εντοπίζει ανάμεσα στη μουσική και τις επιστήμες, καθώς και ο τρόπος 

που τις χρησιμοποιεί. Ο Ξενάκης θεωρεί λοιπόν πως οι φιλοσοφικές και 

επιστημονικές ιδέες βρίσκονται σε αμάλγαμα. Εντοπίζει ιδέες 

θεωρητικές, φιλοσοφικές και στη συνέχεια παρατηρεί πώς αυτές 

εμφανίζονται στις φυσικές επιστήμες (ή το αντίστροφο). Οι σχέσεις που 

συνδέουν τις διάφορες αυτές εκφάνσεις, μπαίνουν καθώς λέει σε 

τύπους που ,σχεδόν αυτόματα (!) ματαφράζονται σε ήχους –σύμβολα. 

Κάπως έτσι προσεγγίζει τη μουσική. 

Ασφαλώς, η  επιστημονική θεώρηση της μουσικής του, δεν έγκειται 

μονάχα στη χρήση τύπων και θεωρημάτων της φυσικής και των 

μαθηματικών -εμμέσως πλήν σαφώς, αυτό υπονοείται και στο 

παραπάνω απόσπασμα. Για να φτάσει στο σημείο αυτό, πρέπει πρώτα 

να αναπτύξει μια επιστημονική ματιά στο χώρο της μουσικής, να κάνει 

παραλληλισμούς περισσότερο θεωρητικούς ανάμεσα στη μουσική και 

στα φυσικά φαινόμενα (για παράδειγμα, θα παρομοιάσει τους 

μουσικούς φθόγγους με τα μόρια ενός αερίου για να μπορέσει στη 

συνέχεια να εφαρμόσει τους νόμους της κινητικής θεωρίας των 

αερίων). 

Τέλος, συχνό στοιχείο του έργου του είναι και η γεωμετρική-

αρχιτεκτονική προσέγγιση της μουσικής. Όπως είδαμε στη βιογραφία 

του, ο Ξενάκης θεωρεί άμεση τη σύνδεση της μουσικής με την 

αρχιτεκτονική. Εισάγωντας λοιπόν στη μουσική την παραβολή του 

χώρου, πολλές φορές θα διευκολυνθεί συλλαμβάνοντας κάποιο έργο 

οπτικά, και λιγότερο ακουστικά και χρησιμοποιώντας αντί για κλασσικές 

παρτιτούρες, σχέδια. 

Συνοψίζοντας, θα μπορούσαμε – με κίνδυνο την υπεραπλούστευση, 

ίσως- να διαχωρίσουμε τη μεθοδολογία του Ξενάκη σε τρείς βασικούς –

ξεχωριστούς μεν, αλλά κάποιες φορές αλληλοσυνδεόμενους- άξονες : 

τον παραλληλισμό ενός μουσικού πεδίου με κάποιο φυσικό φαινόμενο, 

την αυτούσια χρήση μαθηματικών ή φυσικών αξιωμάτων και τη 

σχηματική σύλληψη ενός μουσικού έργου. 

 

 



 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

Το έργο του Ξενάκη αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό έργων (περί 

τους 140 τίτλους) στα οποία εντοπίζονται κάθε φορά διαφορετικά 

μουσικά συστήματα, ξεχωριστοί μέθοδοι προσέγγισης της μουσικής. 

Πρόκειται λοιπόν για ένα έργο με εξαιρετικά έντονη ποικιλομορφία που 

καθιστά δύσκολη τη σύνοψη του, την απόκτηση μιας γενικής, συνολικής 

άποψης από τη μεριά του ακροατή (εκτός βέβαια από την πολύ γενική 

ιδέα της χρήσης των μαθηματικών).  Ίσως η πιο ολοκληρωμένη 

«ενότητα» που μπορούμε  να μελετήσουμε αυτούσια, είναι η περίφημη    

« Στοχαστική Μουσική» του Ξενάκη, με την οποία εισάγει στη μουσική 

τα στοιχεία των πιθανοτήτων. Πρόκειται άλλωστε για ένα από τα πιο 

γνωστά συστήματα που χρησιμοποίησε-στη βασική του ιδέα 

στηρίχτηκαν  και συνοψίστηκαν μετέπειτα ,αρκετά κομμάτια ( τα 

Πιθόπρακτα, οι Αχορίψεις και πέντε ακόμα έργα που έχουν ως τίτλο ή 

υπότιτλο ΣΤ:ΣΤ/48,ΣΤ/10,ΣΤ/4, Μόρισμα-Αμόρισμα και Ατρείς).                             

Ο όρος «στοχαστική μουσική» -που κατά πολλούς χρησιμοποιήθηκε 

λόγω της διττής φιλοσοφικής και μαθηματικής του σημασίας- 

υποδηλώνει την ύπαρξη ενός «στόχου». Ο  Ξενάκης λοιπόν, δεν 

ενδιαφέρεται τόσο για τα μεμονωμένα φαινόμενα-τους ήχους και τη 

γραμμική τους πολυφωνία-,όσο για το μαζικό αποτέλεσμα που 

δημιουργεί η σύνθεσή τους. Με αυτή την προοπτική αρχίζει  να 

ερμηνεύει τα διάφορα ηχητικά φαινόμενα γύρω του. Για παράδειγμα, 

παρατηρώντας τους ήχους που προκαλούν τα χτυπήματα του χαλαζιού 

και της βροχής σε σκληρές επιφάνειες ή το τραγούδι των τζιτζικιών, 

συνειδητοποιεί πώς οι χιλιάδες μεμονωμένοι ήχοι που καταγράφονται, 

δημιουργούν και διαρθρώνουν ένα νέο ηχητικό συμβάν σε επίπεδο 

συνόλου . Κάπου αλλού, γράφει για την εξέλιξη των ήχων σε κάποια 

διαδήλωση: «Όλος ο κόσμος έχει παρατηρήσει τα ηχητικά φαινόμενα 

ενός μεγάλου πολιτικοποιημένου πλήθους δεκάδων ή εκατοντάδων 

χιλιάδων ανθρώπων. Ο ανθρώπινος ποταμός απαγγέλλει ένα σύνθημα 

σε ομόφωνο ρυθμό. Έπειτα, ένα άλλο σύνθημα ακούγεται από την 



κεφαλή της διαδήλωσης και μεταδίδεται ως την ουρά αντικαθιστώντας 

το πρώτο .Έτσι, ένα κύμα μετάβασης ξεκινάει από την κεφαλή έως την 

ουρά .Η οχλοβοή γεμίζει την πόλη, η αναχαιτιστική δύναμη της φωνής 

και του ρυθμού είναι ύψιστη. Πρόκειται για ένα συμβάν ιδιαιτέρως 

έντονο και ωραίο στην αγριότητά του. Έπειτα σημειώνεται η σύγκρουση 

των διαδηλωτών και του εχθρού. Ο άψογος ρυθμός του τελευταίου 

συνθήματος διασπάται σε ένα τεράστιο πλήθος από χαοτικές κραυγές 

που και αυτές διαδίδονται ως την ουρά.  Ας φανταστούμε επιπλέον τις 

ριπές  δεκάδων πολυβόλων και τον συριγμό των σφαιρών που 

προσθέτουν τον τονισμό τους σε αυτήν την ολοκληρωτική αταξία.   

Έπειτα, πολύ γρήγορα το πλήθος διαλύεται και την ηχητική και οπτική 

κόλαση διαδέχεται μια εκρηκτική ηρεμία, γεμάτη απληστία, θάνατο και 

σκόνη .Οι στατιστικοί νόμοι αυτών των γεγονότων, απαλλαγμένων από 

το πολιτικό ή ηθικό τους περιεχόμενο είναι ίδιοι με αυτούς των 

τζιτζικιών η της βροχής .Είναι οι νόμοι του περάσματος από την τέλεια 

τάξη στην απόλυτη αταξία με τρόπο συνεχή ή εκρηκτικό.  Πρόκειται για 

τους στοχαστικούς νόμους.» (από το βιβλίο του Ιάννη Ξενάκη, Κείμενα 

περί μουσικής και αρχιτεκτονικής). Και στα τρία παραπάνω 

παραδείγματα, το ενδιαφέρον του Ξενάκη εντοπίζεται στο εξής σημείο: 

πρόκειται για ηχητικά συμβάντα που ενώ απαρτίζονται από 

μεμονωμένα στοιχεία (πχ. Οι μεμονωμένες σταγ’ονες που πέφτουν σε 

συγκεκριμένες επιφάνειες και παράγουν ξεχωριστούς ήχους ή η φωνή 

ενός συγκεκριμένου διαδηλωτή), προκαλούν στο σύνολό τους ηχητικά 

φαινόμενα μαζικά (πχ. Το άκουσμα της βροχής ή ολόκληρης της 

διαδήλωσης, αντίστοιχα). Παράλληλα, παρατηρούμε ότι το τελικό 

ηχητικό αποτέλεσμα , δεν είναι μια ακατάστατη, τυχαία συγκέντρωση 

αταίριαστων –ή έστω, ομοιόμορφων- ήχων: έχει περιοδικότητα – 

ακριβώς όπως στη μουσική, όπου οι μεμονωμένοι φθόγγοι 

δημιουργούν ένα σύνολο, υπαγόμενο στη ρυθμικότητα (Βέβαια, 

κάποιες φορές, αυτή την ρυθμικότητα, διαδέχεται μια  χαοτική εξέλιξη 

του ήχου , κάποια ‘’ηχητικά νεφελώματα’’ που διαταράσσουν μεν το 

ρυθμό, μα κι αυτά ακόμα υπακούν στους ίδιους νόμους, λέει ο 

Ξενάκης!) Εδώ ακριβώς εντοπίζεται το ενδιαφέρον του: Ποιοι είναι οι 

νόμοι στους οποίους υπακούν τα διάφορα αυτά ηχητικά φαινόμενα- 

που καθορίζουν την τάξη ή την αταξία τους- από τι εξαρτώνται και πώς 



μπορούν να εφαρμοστούν στη μουσική;                                                                                                                                         

Αυτά είναι τα ερωτήματα που οδηγούν τον Ξενάκη στη χρήση της 

θεωρίας των πιθανοτήτων- και πιο συγκεκριμένα : στις «στοχαστικές 

διαδικασίες». Αυτό με το οποίο ασχολούνται κυρίως οι πιθανότητες και 

ο περισσότερο εξειδικευμένος κλάδος των στοχαστικών διαδικασιών, 

είναι οι στατιστικοί νόμοι που διέπουν το τυχαίο. Μελετώντας δηλαδή 

τις πιθανότητες  εξέλιξης ενός φαινομένου κατά έναν συγκεκριμένο 

τρόπο ( ,ή διαφορετικά, της κατεύθυνσής τους προς έναν συγκεκριμένο 

«στόχο»- εξού και το «στοχαστική μουσική» )παράγουν συναρτήσεις 

που εκφράζουν αυτές τις πιθανότητες. ‘Έτσι, ο Ξενάκης μελετώντας και 

παρατηρώντας  αυτά τα αυτοδημιουργούμενα  ηχητικά φαινόμενα, 

καθώς και τους νόμους της –όχι τόσο τυχαίας ,τελικά- εξέλιξής τους, 

αναπτύσσει μια ανάλογη προσέγγιση προς τη μουσική: αφού 

παρατηρεί τον τεράστιο αριθμό διαφορετικών ήχων που μπορεί να 

παράγει σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, τους οργανώνει 

αντιμετωπίζοντάς τους ως τα μεμονωμένα στοιχεία, που με τη χρήση 

της θεωρίας των πιθανοτήτων, θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός 

μαζικού ηχητικού φαινομένου. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΩΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

 Η θεωρία των παιγνίων 

 Η θεωρία των παιγνίων ξεκίνησε ως κλάδος των οικονομικών και 

αργότερα μελετήθηκε και εκφράστηκε σε συνάρτηση με τα 

μαθηματικά. Κύριο αντικείμενό της είναι η μελέτη των αποφάσεων -

και των σχέσεων μεταξύ αυτών- που καθορίζουν την εξέλιξη ενός 

παιγνίου, το πώς δηλαδή αλληλοσχετίζονται οι στρατηγικές που 

ακολουθούν οι παίκτες ενός παιγνίου, είτε συνεργάζονται, είτε όχι. 

Ο Ξενάκης μεταφέρει αυτή την ιδέα στη μουσική, ορίζοντας την 



εξέλιξη ενός κομματιού ως παίγνιο και ανάγοντας σε παίκτες δύο 

αντιτιθέμενες ορχήστρες ή δύο οργανοπαίκτες. Έτσι- οι εσωτερικές 

ως τώρα- αντιθέσεις και εντάσεις που συναντάμε στα μουσικά έργα, 

παίρνουν τη μορφή εξωτερικών διαμαχών. Με βάση αυτή την ιδέα, ο 

Ξενάκης συνέθεσε τα έργα Duel, Στρατηγία και Λήναια- Αγών. 

 

 Χρυσή τομή- ακολουθία Φιμπονάτσι 

Όπως είδαμε παραπάνω, η χρυσή τομή αποτελεί μια από τις 

σπουδαιότερες  μαθηματικές βάσεις της αρμονίας της μουσικής. 

Ο Ξενάκης χρησιμοποιεί στο έργο του αρκετές φορές και με 

διαφορετικούς τρόπους αυτή την αρχή, με την πιο πρακτική 

μορφή της, την ακολουθία Φιμπονάτσι. Για παράδειγμα, στο έργο 

του «Ζυγιά» ξεκινά με επαναλαμβανόμενους φθόγγους του 

πιάνου τονισμένους κάθε 13,8,5,3,2,1,2,3,5,7 και 11 

επαναλήψεις.  Σε κάποιο άλλο σημείο, το πιάνο παίζει διαρκώς 4 

επαναλαμβανόμενους φθόγγους, των οποίων οι αξίες 

καθορίζονται από τους 4 πρώτους όρους της ακολουθίας 

Φιμπονάτσι (1,2,3 και 5 δέκατα έκτα. 

ΗΧΟΣ 

Ο ήχος ονομάζεται η αίσθηση που προκαλείται λόγω της 
διέγερσης των αισθητηρίων οργάνων της ακοής από μεταβολές 
πίεσης του ατμοσφαιρικού αέρα. Αυτές οι μεταβολές 
διαδίδονται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων.  

Οι ήχοι είναι κύματα με τα οποία μεταφέρεται ενέργεια 
όχι όμως και ύλη. Για την κατανόηση της μεταφοράς ενέργειας 
μέσω του ήχου είναι ίσως χρήσιμο να αναφερθούν τα εξής:  
Πολλές φορές με τις εκρήξεις κανονιών ή με το πέρασμα 
αεροπλάνων σπάνε τζάμια σε κοντινές αποστάσεις εξ αιτίας του 
ισχυρού ηχητικού κύματος που προκαλείται. Ακόμη διάφοροι 
τενόροι μπορούν με τη φωνή τους να σπάσουν κρυστάλλινα 
αντικείμενα. Τέλος χτυπώντας παλαμάκια μπορούμε να 
δώσουμε εντολή μέσω του ήχου σε κάποιο ηλεκτρικό 
κύκλωμα να ενεργοποιηθεί. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις 
δημιουργήθηκε ήχος σε κάποιο σημείο και προκλήθηκε ένα 



αποτέλεσμα σε διαφορετικό σημείο που απαιτούσε 
οπωσδήποτε ενέργεια. Άρα οι ήχοι μεταφέρουν ενέργεια. 

Τα ηχητικά κύματα παράγονται από σώματα που 

εκτελούν μηχανικές ταλαντώσεις (δονήσεις), και επομένως 

χαρακτηρίζονται ως μηχανικά κύματα (ελαστικότητας) που 

μεταφέρουν μηχανική ενέργεια. 

Σε γενικό επίπεδο για τη μετάδοση των κυμάτων είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου υλικού μεταξύ πομπού και 
δέκτη το οποίο, μπορεί να βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
κατάσταση ύλης (στερεό, υγρό, αέριο ή πλάσμα), καθώς ο 
ήχος δεν διαδίδεται στο απόλυτο κενό. 

 Οι ήχοι κινούνται γρήγορα στα στερεά, αργά στα αέρια 
και με ενδιάμεσες ταχύτητες στα υγρά. Δείχνουν δηλαδή 
διάθεση να κινηθούν γρηγορότερα στα πυκνότερα υλικά. Αυτό 
δικαιολογείται, διότι ο ήχος είναι αποτέλεσμα μηχανικής 
ενέργειας. Όταν σε ένα σώμα τα μόρια βρίσκονται κοντά 
μεταξύ τους η κινητική ενέργεια κάποιων περνάει πιο γρήγορα 
στα υπόλοιπα με επαφή. Στα στερεά τα μόρια δε χρειάζεται να 
διανύσουν μεγάλη απόσταση και δεν υπάρχουν απώλειες 
ενέργειας.  

Όσον αφορά τους ανθρώπους στον αέρα, και υπό 
κανονικές συνθήκες, η ταχύτητα του ήχου υπολογίζεται στα 
331.5 μέτρα το δευτερόλεπτο. Επηρεάζεται δε, από τη 
θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική πίεση.  

Στον άνθρωπο η ακοή εκτείνεται για ήχους με συχνότητα 
μεταξύ 16 Hz και 20.000 Hz. Το εύρος αυτό διαφέρει και σε 
μεγαλύτερες ηλικίες παρατηρείται μείωση της αντίληψης 
υψηλών συχνοτήτων. Έξω από τα όρια αυτών των συχνοτήτων 
δεν μπορεί η ακουστική μεμβράνη να συντονισθεί με τη 
συχνότητα του ήχου.  

Υπάρχουν ήχοι αρκετά ισχυροί που δεν ακούγονται όμως 
γιατί οι συχνότητές τους είναι έξω από τα όρια που 
αναφέρθηκαν. Οι ήχοι αυτοί αν έχουν συχνότητες μεγαλύτερες 
από 20.000 Hz ονομάζονται υπέρηχοι, ενώ αν έχουν 
συχνότητες μικρότερες από 16 Hz ονομάζονται υπόηχοι. Παρ' 
όλο που τα όρια ακουστών ήχων για τους ανθρώπους είναι 



γενικά τα παραπάνω, η ακοή κάθε ανθρώπου εξαρτάται και 
από την ποιότητα της ακοής μας (υποκειμενικό γνώρισμα). 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τους ήχoυς αυτούς τους ακούν 
άλλα ζώα των οποίων τα αυτιά συλλαμβάνουν διαφορετικές 
συχνότητες. Στο σκύλο το εύρος ακοής εκτείνεται μεταξύ 40 
και 60.000 Hz.  

Τα ηχητικά κύματα δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι.  
Μπορούν να εμφανισθούν στην επιφάνεια ενός υγρού, και να 
καταγραφούν από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέσα 
ηχογράφησης. 

Επιπλέον ο ήχος έχει κάποιες ιδιότητες. Αυτές είναι, η 

ανάκλαση, η περίθλαση, η διάθλαση και η παρεμβολή. Ένα 

ηχητικό κύμα χαρακτηρίζεται από φυσικές ιδιότητες όπως 

συχνότητα, περίοδος, μήκος κύματος, πλάτος ταλάντωσης, 

χρόνος και κυματομορφή. 

 

3η ομάδα: 

Η ομάδα μας έχει τίτλο κίνηση και άλματα και πιο συγκεκρημένα την Αναζήτηση του 

χάους και της αρμονίας στην κίνηση μέσω των μαθηματικών και της αισθητικής και 

αποτελείτε από τους αγάθης κωνσταντίνος ,ανδριώτης νικόλαος και θωμας 

παπαναγιώτου 

 

Τα δύο πρώτα ερωτήματα που προέκυψαν ξεκινώντας την εργασία αυτή σχετικά με 

την απόλαυση της κίνησης στον αθλητισμό ήταν δύο:  

 

ΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΌΛΑΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗ ΝΑ ΧΑΘΕΙ 

 

ΠΩΣ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

 

Πρώτα μας ενδιαφέροντα μέσα από αυτήτηνεργασία ήταν να 

ασχοληθούμεμε τα άλματα στον αθλητισμό.Υπήρχεδυσκολία, παρ’ όλο 

πουέγινεσυστηματική προσπάθεια, στηνερευνητικήσχηματοποίησητουθέματος, 



έτσιώστε να συνδυάζειτουςάξονεςτηςερευνητικής μας εργασίας, τα μαθηματικά και 

τηναισθητική. 

Είδαμεότιστηφύση υπάρχουν πολλέςκινήσεις πουμοιάζουνχαοτικές και 

καταλήγουννα περιγραφούνσεαρμονικές, μέσα από τουςφυσικούςνόμους.Έτσι, 

συνδετικός μας κρίκος κατέληξε να είναι η φυσική επιστήμη. 

Το επόμενοερώτημα που προέκυψεήταν πωςπερνάμεστηφυσικήαπό το 

χαοςστην αρμονία ή το ανάποδο, εφορμώμενοιπάλι από κινήσειςστηΦύση.Ψάξαμε  

πούσυνδιάζονται καλύτερα τα δύοερωτηματά μας δηλαδή ο συνδυασμός 

μαθηματικών και αισθητικήςστηφυσική και το πέρασμα από τοχάοςστην αρμονία 

και καταλήξαμεστονφυσικόνόμο 

Ωςορίσμοτουφυσικούνόμου μπορούμε να δώσουμετονεξής : 

 

 Νόμος σημαίνει μια πρόταση πουθεωρείται ότιέχει απόλυτηισχύγια ορισμένη 

περιοχή φυσικών κοινωνικών ή άλλων φαινομένων. 

 

Μέσα από συνεντεύξειςτριώνμεγάλωνφυσικώντουΜurraygell-man Richard 

Feynman και garret lisi  προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τα κύρια 

χαρακτηριστικάτουφυσικούνόμου 

Συμπεράναμεότιδύο από τα κύρια χαρακτηριστικάενόςφυσικόυνόμουείναι η 

απλότητα και η ομορφιά . 

Επίπρόσθετα αξίζειστοσημείο αυτό να αναρώτηθούμεγιατί η ομορφιάείναι ένα 

επιτυχημένοκριτήριοστην επιλογήμιάςσωστήςθεωρίας στηφυσική και η 

απάντησηείναι ότιμια θεωρία είναι όμορφη η απλή αν θέλετεόταν μπορεί να 

εκφραστείσυνοπτικάμεέννοιες μαθηματικών πουήδηξέρουμε 

Σε αυτότοσημείο θα παρακολουθήσετεένα απόσπασμα από το πρώτο μέρος της 

συνέντευξης του Richard Feynman σχετικάμετο απλό και τοόμορφο . 

Αφούείδαμεότι η απλότητα και η ομορφιάείναι 

βασικοίάξονεςτόσοστιςτέχνεςόσο και στις 

επιστήμεςδημιουργήσαμεορισμένεςερώτησειςμε βάσητην καθημερινή μας 

εμπειρία όπουμέσα από τησκέψητωνερωτηθέντων μπορούμε να  

Ανιχνεύσουμε πώςοιδύοάξονεςσυνδυάζονται ακόμα δενέχουν αναλυθείοι 

απαντήσειςπαρόλα αυτά θέλουμε να προσπαθήσετε να δείτε πέρα από 

τον εντυπωσιασμό και την επιδεξιότητα την ομορφιά και την απλότητα 

μερικών κινήσεων  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1


 

 

4η ομάδα: 

 

Τα ερευνητικά μας ερωτήματα είναι: 

1] Τι είναι η κορδελα του mobius; 

2]Ποια είναι η χρησιμότητα της; 

3]Ποια είναι η σχέση της με την αισθητική και τα μαθηματικά; 

4]Τι είναι οι οφθαλμαπάτες; 

5]Ποια η σχεση της με τα μαθηματικά και την αισθητική; 

Την παρασκευή ψάξαμε και βρήκαμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το θέμα και 

αρκετά ενδιαφεροντά βίντεο.Τα βιντεο δεν θα σας τα στειλω διοτι δεν ξερω πώς να 

τα στείλω και οι πληροφοριές μας είναι οι παρακάτω 

 

 

Δίσκοι που μοιάζουν να στροβιλίζονται χωρίς στην πραγματικότητα να μετακινούνται ούτε 

μία μοίρα, «διπλά» πρόσωπα που φαίνονται σαν ένα, «αδύνατα» αντικείμενα που παίρνουν 

http://www.otherside.gr/2011/08/pws-mas-geloun-ta-matia-mas/


σχήματα τα οποία η λογική μας δεν μπορεί να δεχθεί. Οι εικόνες που θα δείτε παίζουν όλα 

αυτά τα παιχνίδια και ακόμη περισσότερα. 

Τις πιο πολλές φορές τα παιχνίδια αυτά, τα οποία έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε 

οφθαλμαπάτες, απλώς μας παραξενεύουν ή μας διασκεδάζουν ή προκαλούν τον θαυμασμό 

μας. Για τους επιστήμονες όμως σημαίνουν κάτι πολύ ουσιαστικότερο. Αποτελούν ένα 

πολύτιμο εργαλείο που τους προσφέρει την ευκαιρία να μελετήσουν το οπτικό μας σύστημα 

και να αποκτήσουν βαθύτερες γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας 

αντιλαμβάνεται τον κόσμο. 

Σας παρουσιάζουμε μερικές από τις ανακαλύψεις τους με στόχο όχι μόνο να σας 

ψυχαγωγήσουμε, αλλά και να σας δώσουμε μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσετε πως η 

πραγματικότητα που νομίζουμε ότι βλέπουμε είναι κάθε άλλο παρά απόλυτα πραγματική. 

Βάζετε ένα ολόισιο, άθικτο μολύβι μέσα σε ένα ποτήρι μισογεμάτο με νερό και ξαφνικά το 

βλέπετε «σπασμένο». Θαυμάζετε το θλιμμένο πρόσωπο της «Μάσκας του έρωτα», αλλά 

μόλις το εξετάσετε λίγο καλύτερα συνειδητοποιείτε ότι δεν είναι ένα πρόσωπο. Σας γελούν 

τα μάτια σας, όπως θα έλεγε ο λαός; 

Το ότι κάτι σας ξεγελάει είναι βέβαιο, τα μάτια σας όμως είναι παντελώς αθώα. Στην πρώτη 

περίπτωση ο «ένοχος» είναι οι νόμοι της οπτικής που στέλνουν τα φωτόνια σε διαφορετικές 

κατευθύνσεις δημιουργώντας διάφορα παιχνίδια. Στη δεύτερη, αυτό που σας παίζει παιχνίδια 

είναι το μυαλό σας. 

 Οπτικές ψευδαισθήσεις και οφθαλμαπάτες 

Έως σχετικά πρόσφατα η διάκριση ανάμεσα στα δύο προαναφερθέντα παραδείγματα ήταν 

θολή. Σήμερα όμως οι επιστήμονες έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν τις οπτικές ψευδαισθήσεις 

που δημιουργούν οι φυσικοί νόμοι από τις οφθαλμαπάτες _ τις ψευδαισθήσεις που 

προκαλούνται από τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου μας. Αυτό γιατί οι τελευταίες, σε 

συνδυασμό με την εξέλιξη των απεικονιστικών τεχνικών, τους προσφέρουν πολύτιμες 

«ματιές» στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο «υπολογιστής» του οργανισμού μας όταν 

επιτελεί το έργο που αποκαλούμε «αντίληψη του κόσμου». 

Η εικόνα που παρουσιάζουν αυτές οι «ματιές» θα μπορούσε να θεωρηθεί εξαιρετικά 

ανησυχητική. Αποκαλύπτει ότι η πραγματικότητα που νομίζουμε ότι αντιλαμβανόμαστε 

αποτελεί στο μεγαλύτερο μέρος της μια κατασκευή μια εξαιρετικά περίτεχνη και μελετημένη 

σε χιλιάδες λεπτομέρειες σύνθεση στην οποία προβαίνει το μυαλό μας βασιζόμενο σε 

ελάχιστα πραγματικά στοιχεία. 

Οποιοσδήποτε νευροεπιστήμονας ασχολείται με το οπτικό σύστημα θα σας πει ότι ο τρόπος 

με τον οποίο αυτό είναι κατασκευασμένο δεν «σηκώνει» πολλές πληροφορίες. Τα οπτικά 

ερεθίσματα που συλλαμβάνονται από τον αμφιβληστροειδή και αποστέλλονται μέσω του 

οπτικού νεύρου στις περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την όραση είναι εξαιρετικά 

περιορισμένα _ ενδεχομένως λιγότερο από το 10% αυτών που υπάρχουν στην 

πραγματικότητα στο οπτικό μας πεδίο. Αυτά τα λίγα στοιχεία είναι όμως όσα ακριβώς 

χρειάζεται ο εγκέφαλος για να σχηματίσει μια σαφή εικόνα τού τι θα πρέπει να βλέπουμε με 

βάση αυτά τα δεδομένα. 

Το εντυπωσιακό είναι ότι η «υποθετική» αυτή εικόνα στη συντριπτική πλειονότητα των 

περιπτώσεων _ ευτυχώς η φύση γύρω μας δεν μας στήνει συνεχώς «παγίδες» με 

οφθαλμαπάτες _ ανταποκρίνεται αρκετά καλά στην πραγματική. Γι’ αυτό και, όπως τονίζουν 

οι ειδικοί, δεν θα πρέπει να ανησυχούμε. Το οπτικό μας σύστημα είναι «δοκιμασμένο» 



εκατομμύρια χρόνια τώρα και ακολουθεί την πορεία της εξέλιξής μας. Αν δεν επετύγχανε την 

αποστολή τού να υποστηρίζει την επιβίωσή μας, οπωσδήποτε θα είχε αλλάξει, λένε. 

 Παρενέργειες ενός λειτουργικού συστήματος 

Τι ακριβώς είναι όμως μια οφθαλμαπάτη για την επιστήμη; «Ο όρος οφθαλμαπάτη συχνά 

χρησιμοποιείται χωρίς διάκριση για να περιγράψει τόσο την οπτική ψευδαίσθηση όσο και την 

οφθαλμαπάτη όχι μόνο από το ευρύ κοινό αλλά και στην επιστημονική βιβλιογραφία» εξηγεί 

μιλώντας στο «Βήμα» η Σουσάνα Μαρτίνεθ-Κόντε, διευθύντρια του Εργαστηρίου Οπτικής 

Νευροεπιστήμης του Νευρολογικού Ινστιτούτου Μπάροους στο Φίνιξ της Αριζόνας, η οποία 

ειδικεύεται στη μελέτη αυτού του είδους των φαινομένων. «Υπάρχει όμως μια σημαντική 

διάκριση. Η οπτική ψευδαίσθηση συντελείται στον εξωτερικό κόσμο, ενώ η οφθαλμαπάτη 

συντελείται μέσα στο μυαλό μας. Η πρώτη έχει να κάνει με τις φυσικές ιδιότητες του φωτός, 

ενώ η δεύτερη είναι μια κατασκευή του εγκεφάλου». Εξ ου και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει. 

Σύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό της, η οφθαλμαπάτη αποτελεί μια ανακολουθία 

ανάμεσα στην υποκειμενική αντίληψή μας και στην αντικειμενική πραγματικότητα. Σε 

χονδρικές γραμμές, όπως εξηγεί η ειδικός, οι περιπτώσεις οφθαλμαπάτης μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: είτε βλέπουμε κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν 

υπάρχει, είτε δεν βλέπουμε κάτι που υπάρχει μπροστά στα μάτια μας, είτε βλέπουμε κάτι 

διαφορετικό από ό,τι είναι πραγματικά. 

«Είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί άνθρωποι βλέπουν τις οφθαλμαπάτες σαν εξαιρέσεις ή 

σφάλματα στην αντίληψή μας» λέει η κυρία Μαρτίνεθ-Κόντε. «Αυτό όμως δεν ισχύει. Οι 

οφθαλμαπάτες βασικά αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται 

τις πληροφορίες και κατασκευάζει την αίσθησή μας για την πραγματικότητα. Η 

πραγματικότητα έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε σπάνια ταιριάζει με τον κόσμο εκεί έξω 

100%». Ένας βαθμός ανακολουθίας σε σχέση με την πραγματική εικόνα υπάρχει λοιπόν σε 

κάθε εμπειρία μας, όπως μας εξηγεί. «Όταν η ανακολουθία αυτή είναι ακραία, τότε μιλάμε 

για ψευδαίσθηση ή οφθαλμαπάτη» διευκρινίζει. «Το μεγαλύτερο μέρος της αντίληψής μας 

είναι όμως απατηλό σε κάποιον βαθμό». 

 Δεν είμαστε κάμερα, είμαστε υπολογιστής 

Όταν κοιτάζετε γύρω σας το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεστε, βλέπετε όλα τα έπιπλα και τα 

αντικείμενα που υπάρχουν μέσα σε αυτό με όλα τα χρώματά τους και στην παραμικρή τους 

λεπτομέρεια. Η εικόνα αυτή σας φαίνεται απολύτως πραγματική και κανένας δεν αμφισβητεί 

ότι στον μεγαλύτερο βαθμό της είναι. Το ζήτημα είναι όμως ότι το οπτικό σας σύστημα δεν 

«βλέπει» πραγματικά όλα αυτά που εσείς νομίζετε ότι βλέπετε. Οι οπτικές πληροφορίες που 

φθάνουν στο κέντρο οπτικής επεξεργασίας του εγκεφάλου σας είναι στην πραγματικότητα 

ελάχιστες. Και αν το σκεφτείτε, ακούγεται λογικό: είναι αδύνατον όλα αυτά τα χιλιάδες 

ερεθίσματα να καταγράφονται ταυτοχρόνως με τόσο μεγάλη ακρίβεια. Ο εγκέφαλος δεν 

λειτουργεί σαν «κάμερα», αλλά σαν ένας πανέξυπνος υπολογιστής: συγκεντρώνει μόνο τα 

λίγα στοιχεία που του είναι απαραίτητα και στη συνέχεια «χτίζει» την εικόνα με βάση αυτό 

που του φαίνεται λογικό, γνώριμο και οικείο. 

«Ο εγκέφαλος στην πραγματικότητα κατασκευάζει το μεγαλύτερο μέρος της οπτικής 

εμπειρίας μας» λέει η ερευνήτρια. «Οι γενικές πληροφορίες που έχουμε είναι πολύ 

περιορισμένες. Ο εγκέφαλος παίρνει ως “δείγμα” μόνο ένα μικροσκοπικό ποσοστό της 

πραγματικότητας που υπάρχει εκεί έξω. Στη συνέχεια, με βάση αυτές τις ελάχιστες 

πληροφορίες, συμπληρώνει τα κενά με εκτιμήσεις και υποθέσεις». 



Αυτό το «γέμισμα» των κενών, όπως εξηγεί η νευροβιολόγος, δεν περιορίζεται μόνο στην 

οπτική μας εμπειρία, αλλά σε όλα τα επίπεδα _ στις υπόλοιπες αισθήσεις μας και σε όλες τις 

γνωσιακές μας λειτουργίες. «Αυτή η διαδικασία της συμπλήρωσης των πληροφοριών είναι 

πανταχού παρούσα στον εγκέφαλο» τονίζει. «Τα παραδείγματα του πώς ο εγκέφαλος 

επιτυγχάνει μια πολύ πλούσια υποκειμενική εμπειρία βασιζόμενος σε πολύ περιορισμένες 

πληροφορίες είναι πάρα πολλά». 

 Η εμπειρία βασίζεται στην απλούστευση 

Για να επιτύχει αυτή τη συμπλήρωση των κενών ο εγκέφαλος προσπαθεί κάθε φορά να 

συγκρατήσει πληροφορίες που είναι πιο σημαντικές και κατά κάποιον τρόπο θα του 

επιτρέψουν να κάνει μια κατηγοριοποίηση. Όταν για παράδειγμα κοιτάζουμε ένα 

αντικείμενο, αυτό που συγκρατεί είναι τα «μόνιμα» χαρακτηριστικά του, αυτά που θα του 

επιτρέψουν να το αναγνωρίσει αργότερα. Για να είναι η κατηγοριοποίηση πιο εύκολη, όπως 

συμφωνούν οι περισσότεροι ειδικοί, τείνει να απλουστεύει τα πράγματα και να τα ερμηνεύει 

με τον τρόπο που φαίνεται να έχει περισσότερο νόημα. Αυτό είναι λογικό, γιατί αλλιώς με 

τόσα ερεθίσματα και πληροφορίες στο μυαλό μας θα επικρατούσε μονίμως χάος. Το 

«τίμημα» είναι ότι αυτό το «σύστημα» των κενών αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες και 

«παρεξηγήσεις» σαν αυτές που δημιουργούν οι οφθαλμαπάτες. 

Κάποιες από αυτές τις παρεξηγήσεις έχουν «βιολογική» εξήγηση _ προκύπτουν δηλαδή από 

τις κινήσεις των ματιών μας όταν κοιτάζουμε κάτι και από τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν 

τη μετάδοση των σημάτων από τους νευρώνες στο οπτικό μας κέντρο. Μια «κλασική» 

τέτοιου είδους οφθαλμαπάτη είναι οι σκούρες «εικόνες- φαντάσματα» που θα δείτε αν 

κοιτάξετε για λίγο επίμονα τον ήλιο, ένα έντονο φως ή ένα έξυπνα φτιαγμένο «ασπρόμαυρο» 

σχέδιο. Η οφθαλμαπάτη Φρέιζερ-Γουίλκοξ , στην οποία βασίζονται πολλά από τα 

«περιστρεφόμενα» σχήματα που παρουσιάζονται σε αυτές τις σελίδες, ανήκει επίσης σε αυτή 

την κατηγορία. 

Άλλες ψευδαισθήσεις του οπτικού μας συστήματος δεν φαίνεται _ τουλάχιστον προς το 

παρόν _ να οφείλονται στη φυσιολογία του, αλλά στον τρόπο με τον οποίο τα κέντρα των 

γνωσιακών λειτουργιών του εγκεφάλου παρεμβαίνουν _ ασυνείδητα για εμάς _ στην οπτική 

αντίληψή μας. Τέτοιου είδους ψευδαισθήσεις είναι το Τρίγωνο του Κανίζα και τα 

περισσότερα «αδύνατα» αντικείμενα, όπως η περίφημη σκάλα του Εσερ ή το «Φευγαλέο 

τόξο» του διαγωνισμού «Best Illusion of the Year». 

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι νευροβιολόγοι δεν εξακολουθούν να αναζητούν τη βιολογική βάση 

όλων αυτών των φαινομένων. «Οι επιστήμονες που ασχολούμαστε με την όραση, όπως και οι 

επιστήμονες που ασχολούνται με τις γνωσιακές λειτουργίες βρίσκουμε τις οφθαλμαπάτες 

συναρπαστικές» λέει η κυρία Μαρτίνεθ-Κόντε. «Αυτή η ασυνέπεια που παρουσιάζουν μας 

παρέχει ένα πολύ χρήσιμο “παράθυρο” προς τις εγκεφαλικές διαδικασίες που κατασκευάζουν 

όχι μόνο αυτές τις ψευδαισθήσεις, αλλά καθορίζουν συνολικά την εμπειρία της αντίληψής 

μας». Όπως υπογραμμίζει, «μας δίνουν ένα εξαιρετικό εργαλείο για να κατανοήσουμε τους 

ακριβείς νευρομηχανισμούς, τους αλγόριθμους, τις λειτουργίες που ο εγκέφαλος 

χρησιμοποιεί για να κατασκευάσει την εμπειρία της πραγματικότητας». 

 Οφθαλμαπάτες: τέχνη και επιστήμη 

Ανάλογη είναι η άποψη του Ακιγιόσι Κιταόκα, νευροβιολόγου και καθηγητή Ψυχολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Ριτσουμεΐκάν στο Κιότο της Ιαπωνίας, ο οποίος ειδικεύεται στην οπτική 

αντίληψη και στις οφθαλμαπάτες. «Η μελέτη των φαινομένων οφθαλμαπάτης συνεισφέρει 

στις γνώσεις μας γύρω από την οπτική αντίληψή μας» τονίζει μιλώντας στο «Βήμα». Πόσο 

καλή είναι η τελευταία; «Πιστεύω ότι το οπτικό μας σύστημα είναι απολύτως λειτουργικό, 



επειδή οι οφθαλμαπάτες, υπό την έννοια της λανθασμένης αντίληψης για την 

πραγματικότητα, συντελούνται μόνο υπό περιορισμένες συνθήκες». 

Ο κ. Κιταόκα έχει δημιουργήσει για ερευνητικούς σκοπούς μια σειρά από καλλιτεχνικές 

οφθαλμαπάτες που έχουν γίνει διάσημες και έξω από το «περιορισμένο» επιστημονικό πεδίο 

(μπορείτε να τις θαυμάσετε στην ιστοσελίδα του, http://www.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/index-

e.html). Η διασημότερη ίσως από αυτές είναι το «Rotating Snakes», μια οφθαλμαπάτη με 

δίσκους που φαίνονται να περιστρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Η οφθαλμαπάτη αυτή βασίζεται σε μια εξελιγμένη εκδοχή της οφθαλμαπάτης Φρέιζερ-

Γουίλκοξ την οποία ανέπτυξε ο ίδιος ο κ. Κιταόκα, ανακαλύπτοντας ότι η φορά της απατηλής 

περιστροφής επηρεάζεται από τη διάταξη των χρωμάτων. Για την ερμηνεία του φαινομένου 

έχουν προταθεί δύο θεωρίες. Η μία υποστηρίζει ότι οφείλεται στη χρονική καθυστέρηση με 

την οποία συλλαμβάνονται τα οπτικά σήματα ανάλογα με την αντίθεση των χρωμάτων _ ότι 

δηλαδή κάποια από αυτά φθάνουν στον εγκέφαλο πιο γρήγορα από άλλα, με αποτέλεσμα να 

δίνεται η εντύπωση της κίνησης. Η δεύτερη _ την οποία υποστηρίζει ο ιάπωνας ερευνητής _ 

αποδίδει την ψευδαίσθηση της κίνησης στην ασυμμετρία που παρουσιάζουν τα οπτικά 

σήματα ανάλογα με τη σειρά της διάταξης των χρωμάτων. 

Τι πληροφορίες μάς δίνει αυτό για την οπτική μας αντίληψη; «Αν ισχύει η πρώτη υπόθεση» 

λέει ο καθηγητής, «αυτό σημαίνει ότι το οπτικό μας σύστημα “σκανάρει” διακριτικά τον 

οπτικό κόσμο, όπως γίνεται στις κινηματογραφικές ταινίες ή στην τηλεόραση. Αν ισχύει η 

δεύτερη, τότε αυτό σημαίνει ότι οι ανιχνευτές της κίνησης που διαθέτουμε δεν 

ανταποκρίνονται σε όλα τα κινητικά ερεθίσματα με τον ίδιο τρόπο και ότι η ένταση των 

σημάτων της κίνησης εξαρτάται από τα πρότυπα των ερεθισμάτων». 

 Παρθενώνας και «trompe- l’oeil » 

Μια τόσο λεπτομερής περιγραφή της λειτουργίας του εγκεφάλου και του οπτικού μας 

συστήματος αποτελεί βεβαίως επίτευγμα των τελευταίων ετών. Και όμως η «αίσθηση» και η 

κατανόηση της οφθαλμαπάτης φαίνεται να υπάρχει στον άνθρωπο εδώ και χιλιετίες. Οι 

αρχαίοι έλληνες αρχιτέκτονες «κύρτωναν» τις γραμμές των κιόνων τους ώστε αυτοί να 

φαίνονται ευθυτενείς, ενώ εδώ και αιώνες οι καλλιτέχνες έχουν αποδειχθεί μετρ του «trompe-

l’oeil», αν και δεν διέθεταν αυτές τις «εξελιγμένες» γνώσεις. 

«Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για εμάς το γεγονός ότι πολλές από τις οφθαλμαπάτες που 

μελετούμε στο εργαστήριο προέρχονται από καλλιτέχνες, ζωγράφους ή γλύπτες οι οποίοι, αν 

και δεν χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους, έχουν τις δικές τους ιδέες και έχουν κάνει 

συστηματική έρευνα για να δουν πώς αυτές θα λειτουργήσουν» απαντά η κυρία Μαρτίνεθ-

Κόντε. «Πολλά από αυτά τα έργα, όταν τα μελετούμε στο εργαστήριο, αποκαλύπτουν πολύ 

βασικές διαδικασίες που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου». 

Η ειδικός αναφέρει ως παράδειγμα τα έργα του Βικτόρ Βαζαρελί, προδρόμου του κινήματος 

της Op Art. Όπως μας λέει, κάποια από αυτά επέτρεψαν στην ίδια και στους συνεργάτες της 

να προσδιορίσουν ορισμένους άγνωστους ως τώρα μηχανισμούς της οπτικής επεξεργασίας. 

Για τον λόγο αυτόν ως πρόεδρος της Neural Correlate Society – μιας «εταιρείας» 

επιστημόνων που προωθεί την έρευνα γύρω από την αισθητική αντίληψη και στο πλαίσιο 

αυτό διοργανώνει κάθε χρόνο τον διαγωνισμό «Best Illusion of the Year» 

(http://illusioncontest.neuralcorrelate.com) – ενθαρρύνει όποιον έχει τη διάθεση να ασχοληθεί 

με το ζήτημα. «Στον διαγωνισμό» επισημαίνει «έχουμε συμμετοχές από όλον τον κόσμο, 

ωστόσο η ποικιλομορφία δεν είναι μόνο γεωγραφική. Οι διαγωνιζόμενοι είναι επιστήμονες 

που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα, είναι όμως και ζωγράφοι, γραφίστες, μαθηματικοί…». 

Όπως τονίζει, πολλές φορές δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιστημονική εκπαίδευση για να 

«συλλάβει» κάποιος μια καινούργια οφθαλμαπάτη. «Μόνο και μόνο κοιτάζοντας γύρω μας 



τον κόσμο με προσοχή μπορούμε να ανακαλύψουμε ανακολουθίες ανάμεσα στην αντίληψή 

μας και στην πραγματικότητα» λέει. 

 Πλαστική πεταλούδα 

 

Το «Plastic butterfly», ή «Πλαστική πεταλούδα» του Ακιγιόσι Κιταόκα, φαίνεται να 

«ανοίγει» και να επεκτείνεται σιγά-σιγά. Η οφθαλμαπάτη βασίζεται στη βελτιωμένη εκδοχή 

της οφθαλμαπάτης Φρέιζερ-Γουίλκοξ που έχει αναπτύξει ο ιάπωνας ερευνητής. Επιπλέον 

βασίζεται και σε μια δικής του εμπνεύσεως οφθαλμαπάτη η οποία δημιουργεί την αίσθηση 

«ταλάντωσης». Η οφθαλμαπάτη αυτή δεν έχει προς το παρόν όνομα – όπως λέει μιλώντας 

στο «Βήμα» μια ιδέα είναι το «οφθαλμαπάτη εξαρτώμενη από τις συσπάσεις κατά το 

πετάρισμα, δηλαδή τη σακκαδική κίνηση, των ματιών». 

 Η μάσκα του έρωτα 

http://www.otherside.gr/2011/08/pws-mas-geloun-ta-matia-mas/


 

Αυτό που νομίζετε ότι βλέπετε είναι ένα θολό, θλιμμένο πρόσωπο. Αν όμως κρύψετε τη 

βενετσιάνικη μάσκα, θα δείτε ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο πρόσωπα _ ενός 

άνδρα και μιας γυναίκας _ σε μια τρυφερή στιγμή. Οι πληροφορίες που συγκρατεί ο 

εγκέφαλος προκειμένου να «αναγνωρίσει» ένα ανθρώπινο πρόσωπο είναι παραπάνω από 

περιορισμένες: αρκούν μερικές «γραμμές» που αντιστοιχούν σε δύο μάτια, μία μύτη και ένα 

στόμα. Η έξυπνη γωνία στην οποία είναι τοποθετημένα τα πρόσωπα των ερωτευμένων και η 

φλου εικόνα τον ξεγελούν. Το πλαίσιο της μάσκας, που ορίζει το περίγραμμα του προσώπου, 

ολοκληρώνει την απάτη. Η οφθαλμαπάτη του «The Mask of Love», δημιουργία των Τζάνι 

Σαρκόνε, Κόρτνεϊ Σμιθ και Μαρί-Τζο Γουέμπερ, ήταν μία από τις 10 φιναλίστ του 

διαγωνισμού «Best Illusion of the Year 2011». Όπως σημειώνουν οι δημιουργοί της, από τη 

στιγμή που θα συνειδητοποιήσετε ότι υπάρχουν δύο πρόσωπα, όταν την κοιτάζετε θα βλέπετε 

είτε ένα είτε δύο πρόσωπα σε εναλλαγή, σε ένα είδος οφθαλμαπάτης που ονομάζεται 

«bistable» ή «δισταθής». 

© 2011 Gianni Sarcone, Courtney Smith & Marie-Jo Waeber 

 Θεραπευτική στροφή 

http://www.otherside.gr/2011/08/pws-mas-geloun-ta-matia-mas/


 

Όπως σημειώνει ο Ακιγιόσι Κιταόκα στην ιστοσελίδα του, οι οφθαλμαπάτες ως μέθοδος 

θεραπείας αποτελούν προς το παρόν ένα προσωπικό του αστείο. «Δεν υπάρχουν στοιχεία 

ούτε αναφορές ότι οι οφθαλμαπάτες μειώνουν το στρες στους ανθρώπους» λέει μιλώντας στο 

«Βήμα». 

Η συγκεκριμένη εικόνα, η οποία φέρει τον τίτλο «Illusion design for healing 1» ή «Σχέδιο 

οφθαλμαπάτης για θεραπεία 1», φαίνεται να περιστρέφεται αντίστροφα από τη φορά του 

ρολογιού και να συστέλλεται. 

© Akiyoshi Kitaoka 

 Αδυνατίστε με… τούμπα 

 

Ποιος είναι πιο αδύνατος; Αν θέλετε να φαίνεστε πιο αδύνατοι, γυρίστε ανάποδα. Οπως 

βλέπετε σε αυτή την οφθαλμαπάτη, την οποία ανακάλυψε ο Πίτερ Τόμσον του 

http://www.otherside.gr/2011/08/pws-mas-geloun-ta-matia-mas/
http://www.otherside.gr/2011/08/pws-mas-geloun-ta-matia-mas/


Πανεπιστημίου του Γιορκ, κερδίζοντας μια θέση στους φιναλίστ του «Best Illusion of the 

Year 2010», στο «ανάποδο» πορτρέτο του ένα πρόσωπο δείχνει πιο λεπτό. 

Την αποκαλεί «Οφθαλμαπάτη του χοντρού-λεπτού προσώπου» («The fat face thin (fit) 

illusion») και αποτελεί παραλλαγή της παλαιότερης «Οφθαλμαπάτης της Μάργκαρετ 

Θάτσερ». Το 1980, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα ένα πορτρέτο της τότε πρωθυπουργού 

της Βρετανίας, ο καθηγητής είχε δείξει ότι δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε ή να 

διακρίνουμε αλλαγές στην έκφραση και στα χαρακτηριστικά προσώπων όταν τα βλέπουμε 

ανάποδα. Το φαινόμενο δεν έχει εξηγηθεί ακόμη πλήρως, θεωρείται όμως πως οφείλεται στο 

γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας είναι «προγραμματισμένος» ώστε να αναγνωρίζει «όρθια» τα 

πρόσωπα. 

 Η Op Art του Βικτόρ Βαζαρελί 

 

Τα έργα του Βικτόρ Βαζαρελί, προδρόμου του κινήματος της Op Art και μετρ του «trompe-

l’-oeil», αποτελούν αντικείμενο ερευνών για τους νευροεπιστήμονες και τους έχουν 

αποκαλύψει άγνωστους ως τώρα μηχανισμούς του οπτικού συστήματος. 

Αν δείτε συνολικά το εικονιζόμενο «Hexa 5», θα σας φανεί σαν μια σειρά από κοίλα 

εξάγωνα. Κοιτάζοντας ένα-ένα ξεχωριστά τα στοιχεία μπορείτε να δείτε μεγάλους 

«σκαμμένους» κύβους ή μικρότερους κύβους τοποθετημένους μέσα σε «κουτιά». 

Μπορείτε επίσης να δείτε μεγάλους κύβους με μικρότερους κύβους τοποθετημένους μπροστά 

τους υπό γωνία. 

 Τα περιστρεφόμενα φίδια 

http://www.otherside.gr/2011/08/pws-mas-geloun-ta-matia-mas/


 
Οι δίσκοι του διάσημου «Rotating Snakes» του Ακιγιόσι Κιταόκα, καθηγητή Ψυχολογίας στο 

Πανεπιστήμιο Ριτσουμεϊκάν του Κιότο της Ιαπωνίας, αν και είναι απόλυτα στατικοί, δίνουν 

την εντύπωση ότι περιστρέφονται, και μάλιστα με «φιδίσια» χάρη. Η περιστροφή αυτή 

φυσικά συντελείται μόνο μέσα στο μυαλό μας και θεωρείται ότι έχει σχέση με τις κινήσεις 

που κάνουν τα μάτια μας χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Αν «καρφώσετε» σταθερά το 

βλέμμα σας στο κέντρο ενός δίσκου, το πιθανότερο είναι ότι η κίνηση θα επιβραδυνθεί ή θα 

σταματήσει εντελώς. 

Το φαινόμενο βασίζεται στην οφθαλμαπάτη Φρέιζερ- Γουίλκοξ, στην οποία δύο δίσκοι με 

παρόμοιο σχήμα και σχέδιο φαίνονται να περιστρέφονται. Δημιουργώντας μια πιο 

«εξελιγμένη» εκδοχή ο ιάπωνας καθηγητής έχει επιταχύνει την αίσθηση της περιστροφής και 

έχει ανακαλύψει ποιες διατάξεις χρωμάτων επηρεάζουν την αντίληψη της φοράς της ώστε τα 

«φίδια» να δίνουν την εντύπωση ότι περιστρέφονται είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα. 

Όπως μας εξηγεί ο ερευνητής, υπάρχουν δύο θεωρίες για την ερμηνεία του φαινομένου. 

Σύμφωνα με το «μοντέλο της αλλαγής θέσης», η οφθαλμαπάτη οφείλεται σε μια οπτική 

καθυστέρηση _ τα τμήματα της εικόνας που έχουν έντονη αντίθεση (μαύρο και άσπρο) 

«συλλαμβάνονται» από το οπτικό σύστημα πιο γρήγορα από ό,τι τα τμήματα με μικρότερη 

αντίθεση (γαλάζιο και κίτρινο). Με τον τρόπο αυτόν, λέει η συγκεκριμένη θεωρία, 

δημιουργείται μια φαινόμενη κίνηση με κατεύθυνση από τα τμήματα με τη μεγαλύτερη 

αντίθεση προς αυτά με τη μικρότερη αντίθεση. 

Το «μοντέλο ασυμμετρίας των σημάτων της κίνησης» υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη 

οφθαλμαπάτη αποκαλύπτει μια ασυμμετρία στα σήματα της κίνησης που στέλνουν οι 

ανιχνευτές κίνησης του οπτικού συστήματός μας _ το κινητικό σήμα που προκαλεί η σειρά 

μαύρο -> σκούρο γκρι -> λευκό -> ανοιχτό γκρι -> μαύρο θα πρέπει να είναι πιο ισχυρό από 

το σήμα της κατεύθυνσης μαύρο -> ανοιχτό γκρι -> λευκό -> σκούρο γκρι -> μαύρο. 

«Εμείς υποστηρίζουμε τη δεύτερη θεωρία» λέει ο κ. Κιταόκα μιλώντας στο «Βήμα». «Η 

συνεχής κίνηση του αμφιβληστροειδούς ακολουθούμενη από μικροσκοπικές κινήσεις των 

ματιών δίνει σήματα κίνησης προς όλες τις κατευθύνσεις και η ασυμμετρία των κινητικών 

σημάτων που δίνονται δημιουργεί αυτή την οφθαλμαπάτη. Από τις έρευνες προκύπτουν 

στοιχεία ότι η οφθαλμαπάτη δεν λειτουργεί όταν ο παρατηρητής σταματά να κινεί τα μάτια 

του ή όταν του δίνεται μια στατική για τον αμφιβληστροειδή άποψη της εικόνας». 
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Έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι η φανταστική περιστροφή ενεργοποιεί στον εγκέφαλο 

περιοχές παρόμοιες με αυτές που ενεργοποιούνται από την κίνηση. 

© Akiyoshi Kitaoka 

 Ο πύργος της Πίζας 

 

Ποιο είναι πιο λοξό; Όχι, ο Πύργος της Πίζας δεν έχει γείρει περισσότερο τα τελευταία 

χρόνια. Πρόκειται για την ίδια ακριβώς εικόνα του διάσημου μνημείου, επαναλαμβανόμενη 

απλώς εις διπλούν. Το φαινόμενο οφείλεται στις «διορθωτικές» προσαρμογές που κάνει ο 

εγκέφαλός μας ώστε να έχουμε ακριβέστερη εικόνα της πραγματικότητας. Κανονικά, όταν 

κοιτάζουμε δύο παράλληλα ψηλά κτίρια υπό την ίδια γωνία, εξαιτίας της προοπτικής θα 

έπρεπε να βλέπουμε τις κορυφές τους να συγκλίνουν. Το οπτικό μας σύστημα λαμβάνει αυτό 

το γεγονός υπόψη και «προσαρμόζει» την εικόνα ώστε οι γραμμές να παραμένουν 

παράλληλες. Βλέποντας τα δύο κτίρια στη φωτογραφία δεν ξεχωρίζει ότι στην 

πραγματικότητα δεν βρίσκονται πλάι-πλάι και εφαρμόζει αυτόματα την ίδια προσαρμογή, με 

αποτέλεσμα να φαίνονται να αποκλίνουν. 

Η οφθαλμαπάτη του κεκλιμένου πύργου («The Leaning Tower Illusion») ανακαλύφθηκε από 

τους Φρέντερικ Κίνγκντομ, Αλι Γιουνέσι και Ελενα Γκεοργκίου του Πανεπιστημίου Μακ 

Γκιλ του Καναδά και απέσπασε το πρώτο βραβείο του «Best Illusion of the Year 2007». Δεν 

ισχύει μόνο για πύργους, αλλά και για σιδηροδρομικές γραμμές, δρόμους και άλλα 

αντίστοιχα «τοπία». «Αυτό που αποκαλύπτει» τονίζουν οι δημιουργοί της «δεν έχει να κάνει 

τόσο με την προοπτική όσο με τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αντιμετωπίζει δύο 

εικόνες που βρίσκονται δίπλα-δίπλα ως τμήμα της ίδιας σκηνής». 

© 2007 Kingdom, Yoonessi & Gheorghiu 

 Ποιος κύκλος είναι μεγαλύτερος; 
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Οι κύκλοι που βρίσκονται στο κέντρο των δύο «λουλουδιών» είναι ακριβώς ίδιοι, παρ’ ότι ο 

δεξιός μάς φαίνεται μικρότερος. Η οφθαλμαπάτη του Εμπινγκχάους _ από το όνομα του 

γερμανού ψυχολόγου που την ανακάλυψε στο τέλος του 18ου αιώνα _ μας κάνει να βλέπουμε 

τον αριστερό κύκλο μικρότερο μόνο και μόνο επειδή περιβάλλεται από μεγαλύτερους 

κύκλους. Τον περασμένο Μάρτιο μια ομάδα ερευνητών του University College του Λονδίνου 

ανακάλυψε ότι η οφθαλμαπάτη δεν ισχύει αν κοιτάζουμε τον κεντρικό κύκλο με το ένα μάτι 

και τους γύρω κύκλους με το άλλο. Αυτό, υποστηρίζουν, σημαίνει ότι ο προσδιορισμός του 

μεγέθους ενός αντικειμένου σε σχέση με άλλα που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτό 

γίνεται προτού ο εγκέφαλος περάσει στην τρισδιάστατη επεξεργασία μιας εικόνας. 

 Το ανύπαρκτο τρίγωνο 

 

Βλέπετε ένα λευκό τρίγωνο τοποθετημένο επάνω σε ένα τρίγωνο με μαύρο περίγραμμα και 

τρεις μαύρους δίσκους. Παρ’ όλα αυτά κανένα τρίγωνο δεν έχει σχεδιαστεί πραγματικά. 

Αυτό συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλός σας συμπληρώνει αυτομάτως τα κενά προτιμώντας την 

http://www.otherside.gr/2011/08/pws-mas-geloun-ta-matia-mas/
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πιο λογική εξήγηση του ενός λευκού τριγώνου από αυτήν των «κομμένων» κύκλων και των 

ατελών κορυφών. Η οφθαλμαπάτη αυτή είναι γνωστή ως «τρίγωνο του Κανίζα» από τον 

ιταλό ψυχολόγο που την ανακάλυψε. 

 Δύο Καραγκιόζηδες 

 

Ποιος Καραγκιόζης είναι μεγαλύτερος; Η δεξιά φιγούρα του Καραγκιόζη φαίνεται 

μεγαλύτερη, ωστόσο και οι δύο είναι ακριβώς ίδιες. 

Γνωστό ως οφθαλμαπάτη του Τζάστροου, από το όνομα του αμερικανού ψυχολόγου που την 

ανακάλυψε το 1889, το φαινόμενο δεν έχει ακόμη εξηγηθεί απόλυτα. 

Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι, όταν ο εγκέφαλός μας συγκρίνει το μέγεθος δύο κυρτών 

σχημάτων που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, παίρνει ως «μέτρο» την εσωτερική 

καμπύλη του αριστερού και την εξωτερική του δεξιού: επειδή η εξωτερική καμπύλη του 

δεξιού έχει μεγαλύτερο μήκος, μπερδεύεται και καταγράφει συνολικά το σχήμα ως 

μεγαλύτερο. 

 «Rotating water» 
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Το «Rotating water» ή «Περιστρεφόμενο νερό» του Ακιγιόσι Κιταόκα φαίνεται σαν να 

περιστρέφεται και να απλώνεται μαζί. 

© Akiyoshi Kitaoka 

 Το φευγαλέο τόξο 

 

Μια κλασική περίπτωση «αδύνατου» αντικειμένου. Δημιουργία του Ντέγιαν Τοντόροβιτς του 

Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, το «Φευγαλέο τόξο» («Illusive Arch») απέσπασε το τρίτο 

βραβείο του πρώτου διαγωνισμού «Best Illusion of the Year 2005». Ο τρόπος με τον οποίο ο 

εγκέφαλος «συλλαμβάνει» τα φωτοσκιασμένα τρισδιάστατα αντικείμενα εξαρτάται από το 

περίγραμμά τους. Με ένα διαφορετικό περίγραμμα στην κάθε πλευρά των φωτοσκιάσεων του 

τόξου ο ερευνητής μάς κάνει να βλέπουμε ένα παράξενο αντικείμενο που μπορεί να υπάρχει 

μόνο στη φαντασία μας. 
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© 2005 Dejan Todorovic 

 Πού είναι οι κύκλοι; 

 

Βλέπετε μόνο «ανάγλυφα» τετράγωνα τοποθετημένα σε σειρές, που θυμίζουν την επιφάνεια 

μιας πόρτας. Παρ’ όλα αυτά η εικόνα κρύβει και κύκλους, και μάλιστα 16 τον αριθμό. 

Δημιουργία του Αντονι Νόρσια, ερευνητή του Smith-Kettlewell Eye Research Institute των 

Ηνωμένων Πολιτειών, η οφθαλμαπάτη αυτή είναι γνωστή ως «οφθαλμαπάτη του 

φατνώματος» («the coffer illusion»). Ήταν ανάμεσα στις 10 φιναλίστ του διαγωνισμού «Best 

Illusion of the Year 2006» και εξακολουθεί να είναι μία από τις δημοφιλέστερες του κοινού. 

Όπως λέει ο δημιουργός της, πρόκειται για μια «διπλή» εικόνα η οποία παίζει με την τάση 

του εγκεφάλου μας να δίνει προτεραιότητα στην τρισδιάστατη απεικόνιση και στα ξεκάθαρα 

περιγράμματα των τετραγώνων «χάνοντας» τους ασαφείς και χωρίς περίγραμμα κύκλους που 

κρύβονται ανάμεσά τους. 

© 2006 Anthony Norcia 

 Ελατήριο χωρίς άκρες 
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Φαίνεται σαν ένα σπιράλ που στριφογυρίζει και επεκτείνεται προς το βάθος. Στην ουσία 

όμως πρόκειται για δύο ομόκεντρους κύκλους που είναι παντελώς ακίνητοι και δεν 

συναντιούνται πουθενά. 

Το «Wanage» του Ακιγιόσι Κιταόκα είναι ένα ακόμη από τα «αδύνατα αντικείμενα» που μας 

προσφέρουν οι οφθαλμαπάτες. 

Η αλλόκοτη αίσθηση προέρχεται από το γεγονός ότι ο εγκέφαλός μας αναγνωρίζει μεν 

ξεκάθαρα τους κύκλους αλλά «μπερδεύεται» αφενός από τη φαινόμενη κίνηση που προκαλεί 

η διάταξη των χρωμάτων, αφετέρου από το γεγονός ότι προσπαθεί να συνδυάσει τα χρώματα 

στους δύο κύκλους στους δύο κύκλους.  
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5η ομάδα: 

"Μαθηματικά και Αισθητική" 

Των μαθητών: Αλυσανδράτου Νικόλαου, Γιαννακόπουλου Ηλία(συντονιστής), 

Στεφάνου Λουκά, Στρατή Γιάννη, Τσόκα Νικόλαου 

Διδάσκων:Γκάγκαρη ,Θεοδώρου Κων/νος 

ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 

 

 

 

 

Αφόρμηση 

 

Για να ασχοληθούμε με το πολύπλοκο θέμα της σύνδεσης των μαθηματικών 
και της αισθητικής εμπνευστήκαμε από το έργο του LeonardoDaVinci τον άνθρωπο 
του Βιτρούβιου. Εφόσον δόθηκε η αφορμή ήταν θέμα χρόνου να καταλάβουμε την 
άμεση και αμφίδρομη σχέση μεταξύ μαθηματικών και αισθητικής. Μία από τις πιο 
βασικές –αν και αναπόδεικτη- θεωρία είναι η θεωρία των μεγάλων μεγεθών. Αυτή η 
θεωρία υποστηρίζει ότι οτιδήποτε είναι μεγάλο δημιουργεί απευθείας μία αίσθηση 
του ωραίου. Έτσι πήραμε την πρωτοβουλία σαν ομάδα να μελετήσουμε τη σχέση 
μαθηματικών και αισθητική μέσω της κατασκευής μιας μακέτας του 
EmpireStateBuilding γιατί το μέγεθός του προκαλεί μία περίεργη ομορφιά. Το 
επόμενο στάδιο της εργασίας μας ήταν να βρούμε τις “σωστές” αναλογίες για ένα 
κτήριο χρησιμοποιώντας τον χρυσό αριθμό Φ και την ακολουθία Fibonacci. Ο 
χρυσός αριθμός και η ακολουθία αποτελούν τον συνδετικό κρίκο των μαθηματικών 
και της αισθητικής .Τέλος συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω θα παρατηρούσαμε και 
θα συμπεραίναμε πως όλα αυτά εφαρμόζονται στα σημερινά κτήρια και πιο 
συγκεκριμένα στο κτήριο που μελετήσαμε ( EmpireStateBuilding ). 

 

 

 



 

 

 

 

Κριτήρια Επιλογής -Σκοπός Ερευνητικής Εργασίας 

 

Κριτήρια Επιλογής Θέματος: 

1) Ενδιαφέρον θέμα μιας και η σχέση μαθηματικών και αισθητικής προβλημάτισε 
και απασχόλησε πολλούς κορυφαίους επιστήμονες ανά τους αιώνες. 

2) ΤοEmpireStateBuildingμαςενθουσίασε σαν κτίριο μιας και φέρει όλες τις 
προδιαγραφές για να μας βοηθήσει να μελετήσουμε την σχέση μεταξύ 
μαθηματικών και αισθητικής. 

3)Θέλαμε να μελετήσουμε αναλυτικά την χρυσή τομή και την 
ακολουθίαFibonacciκαι να μάθουμε όλα όσα έχουν σχέση με αυτά (πρακτικά και 
θεωρητικά) 

Σκοπός:  

 

Στόχος είναι να εξηγήσουμε με απλά λόγια και πρακτικά ότι όντως υπάρχει σχέση 
ανάμεσα στα μαθηματικά και τη αισθητική όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και 
σε πρακτικό και να φτιάξουμε με τις γνώσεις που θα αποκτήσουμε μία πετυχημένη 
μακέτα. 

 

 

 

Μεθοδολογία 

 

• Κύριες τεχνικές για συλλογή και επικύρωση πρωτογενών και δευτερογενών 
δεδομένων είναι : έρευνα γραφείου, βιβλιογραφία, internet , αξιοποίηση 
προηγούμενων μελετών και έργων 
 



• Δημιουργία ενός διαχρονικού και συγχρονικού άξονα της πολιτικής αυτής. 

 

• Διασταύρωση πηγών 

 

• Προετοιμασία παρουσίασης 

 

• Τελική αξιολόγηση 

 

 

 

 

 

Άνθρωπος του Βιτρούβιου 

  

Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου είναι ένα 
διάσημο σχέδιο με συνοδευτικές 
σημειώσεις του Λεονάρντο ντα Βίντσι, που 
φτιάχτηκε περίπου το 1490 σε ένα από τα 
ημερολόγιά του. Απεικονίζει μία γυμνή 
αντρική φιγούρα σε δύο 
αλληλοκαλυπτόμενες θέσεις με τα μέλη του 
ανεπτυγμένα και συγχρόνως εγγεγραμμένη 
σε ένα κύκλο και ένα τετράγωνο. Το σχέδιο 
και το κείμενο συχνά ονομάζονται Κανόνας 
των Αναλογιών. 

Σύμφωνα με τις σημειώσεις του ντα Βίντσι 
στο συνοδευτικό κείμενο, οι οποίες είναι 
γραμμένες με καθρεπτιζόμενη γραφή, το 
σχέδιο έγινε ως μελέτη των αναλογιών του 
(ανδρικού) ανθρώπινου σώματος όπως 
περιγράφεται σε μια πραγματεία 
του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου, που 

http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%E2%80%BA%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%AC%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BD%C3%8F%E2%80%9E%C3%8E%C2%BF_%C3%8E%C2%BD%C3%8F%E2%80%9E%C3%8E%C2%B1_%C3%8E%E2%80%99%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%BD%C3%8F%E2%80%9E%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/1490
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%C5%A1%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%B8%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B5%C3%8F%E2%82%AC%C3%8F%E2%80%9E%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%B6%C3%8F%C5%92%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B7_%C3%8E%C2%B3%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B1%C3%8F%E2%80%A0%C3%8E%C2%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7&action=edit
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%E2%80%98%C3%8F%C2%81%C3%8F%E2%80%A1%C3%8E%C2%B9%C3%8F%E2%80%9E%C3%8E%C2%B5%C3%8E%C2%BA%C3%8F%E2%80%9E%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%C3%8E%C5%93%C3%8E%C2%AC%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%BF%C3%8F%E2%80%9A_%C3%8E%C2%A0%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%AF%C3%8F%E2%80%B0%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1%C3%8F%E2%80%9A_%C3%8E%E2%80%99%C3%8E%C2%B9%C3%8F%E2%80%9E%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8F%C2%8D%C3%8E%C2%B2%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BF%C3%8F%E2%80%9A
http://www.asda.gr/lyk11per/Computer_Lab/davinci/wiki/%C3%8E%E2%80%A2%C3%8E%C2%B9%C3%8E%C2%BA%C3%8F%C5%92%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1:Vitruvian.jpg


είχε γράψει για το ανθρώπινο σώμα. Αναφέρονται λοιπόν οι “αναλογίες” του 
σώματος αυτού του ανθρώπου, οι οποίες τον κάνουν να φαίνεται ωραίος. 
 
Για παράδειγμα : 
 
 
 μια παλάμη έχει πλάτος τεσσάρων δακτύλων 
 ένα πόδι έχει πλάτος τέσσερις παλάμες 
 ένας πήχυς έχει πλάτος έξι παλάμες 
 το ύψος ενός ανθρώπου είναι τέσσερις πήχεις (και άρα 24 παλάμες). 

 
 

Χρυσός Αριθμός Φ 
 
Χωρίζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα σε δύο κομμάτια. Στη γλώσσα της ελληνικής 
Γεωμετρίας λέμε ότι κάνουμε μια ΤΟΜΗ η οποία είναι ΧΡΥΣΗ εφόσον ο λόγος του 
μεγάλου προς το μικρό είναι ίσος με το λόγο ολόκληρου προς το μεγάλο. Ποια 
είναι η τιμή αυτού του λόγου; 
Η ακολουθία Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 
1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025. Καθένας από τους 
όρους της προκύπτει από το άθροισμα των δύο που προηγούνται.  αν = αν-1 + αν-2 . 
Αν φτιάξουμε μια ακολουθία με όρους τους λόγους των διαδοχικών όρων της 
ακολουθίας θα 

έχουμε      
Θα διαπιστώσουμε ότι «συγκλίνει» σε κάποιο αριθμό. Ποιος είναι αυτός ο 
αριθμός; 
  

Το γενικό συμπέρασμα. Και στις τρεις περιπτώσεις ο ζητούμενος αριθμός είναι 
ίσος με  (1+  ή  με επτά δεκαδικά ψηφία  ίσος με 

                   1, 6180339. . .  
 ο αριθμός αυτός διεθνώς συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα φ.Είναι ο 
λεγόμενος  χρυσός αριθμός ή χρυσή τομή. 
  
 
Ο Leonardo da Vinci μας έμαθε ότι εάν το ύψος οποιουδήποτε ανθρώπου 
διαιρεθεί με το ύψος στο οποίο βρίσκεται ο αφαλός του το αποτέλεσμα θα είναι 
ίσο με φ. Λέγεται πως ο φ είναι ένα μυστικό της ομορφιάς το οποίο διατηρήθηκε 
και πως δεν είναι τυχαίο ότι η πρόσοψη του Παρθενώνα εγγράφεται σε ένα 
χρυσό ορθογώνιο με πλευρές που έχουν λόγο φ. 

Η χρυσή του συμβόλου «φ» εμφανίζεται πολύ αργότερα ύστερα από πρόταση 
του αμερικανού μαθηματικού  Mark Barr. Το πρότεινε ως αρχικό του ονόματος 
του γλύπτη Φειδία ο οποίος χρησιμοποίησε τη χρυσή τομή στα σχέδια των 
έργων  του. 
  

  



 
 
 
Ο φ και η Γεωμετρία 
 
Η χρυσή τομή ενός ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ μήκους λ μπορεί να γίνει με 
κανόνα και διαβήτη. 

 
  
  
 
 
 
 
Χρυσό ορθογώνιο 
 
Το χρυσό ορθογώνιο έχει λόγο των πλευρών του ίσο με φ. α/β = φ .  
 

 
 
Αν του αποκόψουμε ένα τετράγωνο 
με πλευρά β, το ορθογώνιο με 
πλευρές β, γ που θα απομείνει 
θα είναι και πάλι χρυσό, 
θα είναι δηλαδή β/γ = φ και 
αυτό θα συνεχίζεται επ’ άπειρον. 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

The Empire State Building 

 

Το Κτήριο ΕμπάιρΣτέιτΜπίλντινγκ (TheEmpireStateBuilding = Το Κτήριο της 
Αυτοκρατορικής Πολιτείας, δηλαδή της Νέας Υόρκης) είναι ένας από τους 
υψηλότερους και ιστορικότερους ουρανοξύστες στον κόσμο. Βρίσκεται στην πόλη 
της και έχει 102 ορόφους. Υπήρξε ο υψηλότερος ουρανοξύστης στη Γη για 41 
χρόνια, από την ολοκλήρωσή του το 1931 ως το χτίσιμο του Βόρειου Πύργου 
του Παγκόσμιου Εμπορικού Κέντρου το 1972. Μετά την καταστροφή των πύργων 
του Κέντρου αυτού από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, το 
ΕμπάιαρΣτέιτ ξανάγινε και παρέμεινε το υψηλότερο κτήριο σε ολόκληρη τη Νέα 
Υόρκη μέχρι τις 30 Απριλίου 2012, όταν το ξεπέρασε το υπό 
κατασκευή OneWorldTradeCenter. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του είναι Αρ Ντεκό. 

 

Το ύψος  

Το Κτήριο ΕμπάιαρΣτέιτ παρέμεινε ο υψηλότερος ουρανοξύστης στον κόσμο επί 41 
χρόνια, επίδοση που αποτελεί ακόμα παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ υπήρξε το υψηλότερο 
ανθρώπινο κατασκεύασμα πάνω στη Γη για 23 χρόνια. Το ύψος της ταράτσας του 
είναι 1250 πόδια ακριβώς, ή 381 μέτρα, η κορυφή 442,9 μέτρα, ενώ το άκρο της 
κεραίας στην κορυφή φθάνει σε ύψος τα 448,67 μέτρα πάνω από το πεζοδρόμιο 
(για την ακρίβεια υπάρχουν αρκετές κεραίες-πομποί, αλλά η υψηλότερη είναι 
απλώς ένα αλεξικέραυνο). Σήμερα το ΕμπάιαρΣτέιτ (μετά και την καταστροφή των 
πύργων του Παγκόσμιου Εμπορικού Κέντρου από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 
11ης Σεπτεμβρίου 2001) παραμένει το δεύτερο υψηλότερο κτήριο σε όλες τις ΗΠΑ. 

 

 

Γενικά  

Το Κτήριο ΕμπάιαρΣτέιτ διαθέτει 86 ορόφους για εμπορική χρήση, ενώ οι υπόλοιποι 
16 αντιπροσωπεύουν την κορυφή-πύργο αρ ντεκό. Πάντως το ΕμπάιαρΣτέιτ υπήρξε 
το πρώτο κτήριο στην ιστορία που είχε περισσότερους από 100 ορόφους. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BE%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1931
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1972
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_11%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_2001
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=One_World_Trade_Center&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8C%CE%B4%CE%B9_(%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_11%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_11%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_2001


(οψη από κάτω προς τα πάνω) 

Ο ουρανοξύστης έχει 6.500 παράθυρα και 73 ανελκυστήρες (67 στον κεντρικό 
πυρήνα και 6 περιφερειακούς). Τα σκαλοπάτια από το πεζοδρόμιο μέχρι τον 102ο 
όροφο είναι 1.860. Το ολικό εμβαδό των ορόφων είναι 257.210 τετραγωνικά μέτρα. 
Η βάση του κτηρίου έχει έκταση περίπου 8 στρέμματα, αλλά η διατομή μειώνεται 
προς την κορυφή. Η άνοδος χρειάζεται λιγότερο από ένα λεπτό με ανελκυστήρα 
μέχρι τον 86ο όροφο, όπου και το παρατηρητήριο θέας. Το κτήριο περιέχει σωλήνες 
συνολικού μήκους 113 χιλιομέτρων και ηλεκτρικά καλώδια συνολικού μήκους 762 
χιλιομέτρων. Η κεντρική θέρμανση γίνεται με ατμό χαμηλής πιέσεως (0,14 ως 0,21 
της ατμόσφαιρας). Το όλο κτήριο ζυγίζει περίπου 370.000 τόνους. Η κατασκευή του 
στοίχισε 40.948.900 δολάρια ΗΠΑ. 

(Ο ουρανοξύστης όπως φαίνεται 

από το Πάρκο FrankSinatra, στο Χόμποκεν του Νιού Τζέρσεϊ) 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BF%CF%8D_%CE%A4%CE%B6%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%8A
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Looking_Up_at_Empire_State_Building.JPG
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Frank_Sinatra_Park._Hoboken,_NJ.jpg
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