


 Αρχικά, αποφασίστηκε το θέμα της 
φετινής μας σχολικής δραστηριότητας

να είναι: Τέχνη και Φυσικές Επιστήμες.

 Χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες με τα 
αντίστοιχα θέματα: Φυσική και Μουσική, 
Φυσική και Ζωγραφική, Φυσική και 
Λογοτεχνία.

 Στη συνέχεια, κάθε ομάδα εργάστηκε 
αυτόνομα προετοιμάζοντας το δικό της 
θέμα σε power point.



 Συλλέξαμε πληροφορίες (άρθρα, εικόνες, 

τραγούδια) από το διαδίκτυο και τα 

συγκεντρώσαμε στον κοινό για όλες τις 

ομάδες φάκελο.

 Τέλος, αφού τα επεξεργαστήκαμε 

κατάλληλα, προχωρήσαμε στην 

τελειοποίηση τους.
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• ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ

• ΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ

• ΠΩΣ ΑΚΟΥΜΕ

• ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

• ΕΙΔΗ ΗΧΩΝ

• ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ



ΗΧΟΣ
A. Τι είναι ο ήχος και πώς παράγεται

Κάθε φυσικό αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής, ονομάζεται ήχος και 

παράγεται από ένα σώμα το οποίο εκτελεί ταλαντώσεις.

B. Πώς διαδίδεται ο ήχος 

Ο ήχος, διαδίδεται σε ένα μέσο (στερεό, υγρό ή αέριο).

Παράγεται όταν ένα σώμα (ηχητική πηγή) ταλαντώνεται μέσα σ' αυτό.

Οι ταλαντώσεις του σώματος προκαλούν κίνηση των μορίων του μέσου 

οπότε δημιουργούνται περιοδικές μεταβολές στην πίεση. 

Τα μόρια συγκρούονται μεταξύ τους, με αποτέλεσμα οι μεταβολές της πίεσης 

(πυκνώματα, αραιώματα) να διαδίδονται ως ηχητικά κύματα. Μέσω των 

συγκρούσεων των μορίων μεταφέρεται ενέργεια από μόριο σε μόριο. Έτσι το 

κύμα μεταφέρει στο χώρο την ενέργεια ταλάντωσης της πηγής. 



Η μετάδοση του ήχου από την πηγή μέχρι το αυτί, οφείλεται στη 

διάδοση της ταλάντωσης εντός των μέσων που παρεμβάλλονται 

μεταξύ της ηχητικής πηγής και του αυτιού.

Η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι περίπου 340 μέτρα το 

δευτερόλεπτο .



Γ. ΠΩΣ ΑΚΟΥΜΕ;

Τα ηχητικά κύματα μεταδίδονται σφαιρικά προς όλες τις κατευθύνσεις, 

φτάνουν και προσκρούουν στη μεμβράνη του ακουστικού μας 

τύμπανου και θέτουν σε ενέργεια το μηχανισμό της ακοής. Τα ηχητικά 

κύματα ταξιδεύουν με τη μορφή αυξομειώσεων της πίεσης των μορίων 

του υλικού μέσου στο οποίο διαδίδονται. Το αυτί μας συλλαμβάνει 

έναν ήχο όταν μεταβάλλεται η πίεση που δέχεται. 

Οι δονήσεις αυτές του ακουστικού μας τύμπανου, μετριασμένες από 

μηχανισμούς ειδικούς για αυτόν τον σκοπό και τους οποίους διαθέτει 

η εσωτερική κοιλότητα του αυτιού μας, καταλήγουν στο ακουστικό 

νεύρο, που και αυτό με τη σειρά του αστραπιαία τις μεταφέρει στο 

εγκεφαλικό κέντρο της ακοής. Εκεί, με έναν θαυμαστό τρόπο, το 

ερέθισμα των παλμικών δονήσεων μετατρέπεται σε αίσθημα ακοής.



• Η διάρκεια ενός ήχου εξαρτάται από τη διάρκεια της αιτίας που τον προκαλεί ..

Τη διάρκεια όμως του ήχου τη μεγαλώνουν και δύο άλλοι παράγοντες: 

α) η διάρκεια απόσβεσης του ήχου. 

β) ο χρόνος αντήχησης του χώρου στον οποίον δημιουργείται ένας ήχος. 



Δ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ

Τα ηχητικά κύματα υπάρχουν ανεξάρτητα από το εάν γίνονται αντιληπτά από εμάς ή

όχι, δηλαδή από το εάν υπάρχει δέκτης. Στους ήχους όμως που ακούμε αποδίδουμε

ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα με τα οποία τους διακρίνουμε μεταξύ τους.

Τα γνωρίσματα αυτά είναι υποκειμενικά και χαρακτηρίζουν τα αισθήματα που

προκαλούν σε μάς οι διάφοροι ήχοι. 

Η ένταση του ακουστικού αισθήματος (ακουστότητα)

Η ένταση του ακουστικού αισθήματος ή ακουστότητα είναι το γνώρισμα ενός ήχου

που μας επιτρέπει να τον χαρακτηρίσουμε ως ισχυρό ή ασθενή. 

Η ακουστότητα μετράται με την κλίμακα των Ντεσιμπέλ (dB). 

Το ανθρώπινο αυτί μπορεί να ακούσει ήχους από 0 έως 120 Db.

Η ακουστότητα εξαρτάται και από τη συχνότητα* του ήχου. 



* Η Συχνότητα 

Η συχνότητα ορίζεται ως το πηλίκο του αριθμού των ταλαντώσεων στη μονάδα 
του χρόνου. Η 

μονάδα μέτρησης της συχνότητας

είναι το Χερτζ (Hz). 

Η Χροιά ή Ηχόχρωμα 

Όλα τα χαρακτηριστικά που κάνουν ιδιαίτερο και αναγνωρίσιμο έναν ήχο,

αποτελούν τη χροιά του ήχου. Ο κάθε άνθρωπος ή ζώο έχει τη δική του 
χαρακτηριστική, προσωπική, με το δικό της χρώμα χροιά φωνής. 

Η χροιά της φωνής μας είναι καθοριστική στη διαμόρφωση της

επικοινωνίας, διότι αυτή δίνει πραγματικά μηνύματα . 



Ε. ΕΙΔΗ ΗΧΩΝ 

Οι ακουστοί ήχοι διακρίνονται σε:

α. Απλούς ήχους ή τόνους 

β. Φθόγγους 

γ. Θορύβους

δ. Κρότους 

ε. Μουσικούς ήχους

Στ. Υπέρηχοι και υπόηχοι

Ζ. Φυσικοί και τεχνητοί



Η.Τι είναι μουσική;

Ως μουσική ορίζεται 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. Τόσο 

ο ορισμός της μουσικής, όσο και σχετικά με τη μουσική θέματα όπως η εκτέλεση, 

η σύνθεση και η σπουδαιότητά της, διαφέρουν από πολιτισμό σε πολιτισμό και 

ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο. Η ερώτηση 'τί είναι μουσική;' έχει γίνει θέμα 

συζητήσεων - μεταξύ λογίων και μη -, έχει δεχτεί πληθώρα απαντήσεων, όμως 

καμία δεν ερμηνεύει το φαινόμενο της εν λόγω τέχνης σε καθολικό, διαπολιτισμικό 

επίπεδο. Η μουσική αποτελεί έναν κοινό τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας όχι 

μόνο ανάμεσα στα άτομα του ίδιου λαού αλλά και όλων των λαών μεταξύ τους. 

Και βέβαια, μέσα από τη μουσική γνωρίζουμε την κουλτούρα και τον πολιτισμό 

ενός λαού, γιατί η μουσική είναι «διεθνής γλώσσα». Απευθύνεται σε όλους και 

κατανοείται από όλους. Όλοι μας κάποια στιγμή βρεθήκαμε σε μια συναυλία. 

Ακούσαμε μουσική και τραγούδια σε μια γλώσσα ίσως άγνωστη σε εμάς. Αλλά 

όλοι μας, λιγότερο ή περισσότερο, παρασυρθήκαμε στους ρυθμούς και τις 

μελωδίες της. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82


• ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΚΝΑΚΗ

• ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΤΣΙΩΚΑ

• ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

• ΝΙΚΟΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

• ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

• ΧΑΡΗΣ ΠΙΤΣΙΑΒΑΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ



Η ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

“Μια σχέση 
αλληλεπίδρασης”



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Με την έρευνα και τη μελέτη της φύσης ασχολούνται οι 
Φυσικές Επιστήμες, οι οποίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
του ανθρώπινου πολιτισμού και αναπτύσσονται μαζί με 
αυτόν. Γνωρίζοντας τους βασικούς νόμους των επιστημών 
αυτών και ιδιαίτερα της Φυσικής διαμορφώνουμε μια 
ολοκληρωμένη άποψη  για πολλά θέματα που απασχολούν 
και τις τέχνες, όπως η Αρχιτεκτονική, η Ζωγραφική και η 
Φωτογραφία.



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ



Μια γενικότερη ματιά…

• Ένα από τα πράγματα με τα οποία ο άνθρωπος έρχεται σε άμεση 
επαφή από τη γέννησή του, είναι η αρχιτεκτονική.

• Η Αρχιτεκτονική για πολλούς είναι τέχνη, για άλλους τεχνολογία, 
για κάποιους κοινωνική επιστήμη, ενώ για κάποιους άλλους 
φιλοσοφία. Πολύ συχνά η Αρχιτεκτονική σχετίζεται με τη 
γεωμετρία ή με το παιχνίδι του φωτός πάνω στις επιφάνειες, ενώ 
σε άλλες περιπτώσεις είναι τα μαθηματικά της στατικής δομής, η 
Φυσική και η χημεία των υλικών. 



«Ατόμιουμ

• Κατασκευασμένο το 2006 για την Παγκόσμια 
Έκθεση των Βρυξελλών, το ύψος 103 μέτρων 
μνημείο Ατόμιουμ (Αtomium) αναπαριστά την 
κυψελίδα ενός κρυστάλλου σιδήρου, μεγεθυμένη 
κατά 165 δισεκατομμύρια φορές.

• Σχεδιασμένο αρχικά για να διαρκέσει μόνο έξι 
μήνες, το σχέδιο του αρχιτέκτονα Αντρέ 
Βατερκέυν επέζησε και κατέστη δημοφιλές 
τουριστικό θέλγητρο, σε σημείο που μερικοί 
πιστεύουν πως είναι εθνικό σύμβολο του 
Βελγίου.



«Epcot Center»
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑ  ΓΗΣ

(Ορλάντο)
• Είναι  ένα πειραματικό πρότυπο του 

κόσμου του μέλλοντος μέσα από τη 
διαρκή εξέλιξη της Επιστήμης και 
της Τεχνολογίας, που αποτελεί μια 
από τις εντυπωσιακές δημιουργίες 
του Οργανισμού Ντίσνεϊ. 

• Αφηγείται όλη την ιστορία της 
ανθρώπινης επικοινωνίας από τα 
ιερογλυφικά μέχρι το Ίντερνετ, 
καθώς θα περιφερόσαστε με ένα 
τραινάκι μέσα στο Διαστημόπλοιο–
Γη, μια τεράστια σφαίρα, μια 
μηχανή του χρόνου που θα σας 
μεταφέρει από το παρελθόν στο 
μέλλον.



«Ο Πύργος του Αϊνστάιν»

• Ο Πύργος του Αϊνστάιν είναι ένα παρατηρητήριο 
για αστροφυσικά φαινόμενα στο επιστημονικό 
πάρκο Άλμπερτ Αϊνστάιν στο Πότσνταμ της 
Γερμανίας και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα 
Έρικ Μέντελσον (Erich Mendelsohn), ο οποίος 
εμπνεύστηκε από την θεωρία του Αϊνστάιν.

• Χτίστηκε για να στεγάσει ένα ηλιακό τηλεσκόπιο 
που σχεδιάστηκε από τον Έρβιν Φίνλεϊ (Erwin
Finlay-Freundlich) για να βοηθήσει στις 
παρατηρήσεις και τα πειράματα για την 
επικύρωση της θεωρίας της σχετικότητας, (με 
τον ίδιο τον Αϊνστάιν να μην εργάστηκε ποτέ 
εκεί). 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ



http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE


«Χορός των Πνευμάτων» ή «Βόρειο  Σέλας » 
Πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο προκαλείται όταν  

φορτισμένα σωματίδια από το διάστημα παγιδεύονται στο μαγνητικό 
πεδίο της Γης, μετακινούνται προς το βόρειο πόλο και τελικά αντιδρούν με 

τα σωματίδια της ατμόσφαιρας.



Η κόκκινη παλίρροια προκαλείται όταν συγκεντρώνονται τεράστιες 
ποσότητες χρωματιστής μονοκυτταρικής  άλγης (φύκια), οι οποίες 

χρωματίζουν  ολόκληρες περιοχές στους ωκεανούς ή και στις παραλίες με 
το χρώμα του αίματος.



Τα σύννεφα Mammatus μοιάζουν  με σακούλες που κρέμονται από τον  
ουρανό. Η εμφάνιση τους είναι συνήθως προάγγελος έντονων καταιγίδων 

ή ακόμη και ηφαιστειακής στάχτης.



Πρόκειται για ένα φαινόμενο κατά το οποίο πέτρες αλλά και μεγάλοι 
βράχοι μετακινούνται κατά μήκος σε μεγάλες ομαλές εκτάσεις  χωρίς την 

παρέμβαση ανθρώπων ή ζώων. Το φαινόμενο αποδίδεται από τους 
επιστήμονες στους πολύ ισχυρούς ανέμους, σε συνδυασμό με το 

λασπωμένο έδαφος από τις βροχές που διευκολύνει την μετακίνηση.



Ένα από τα πιο φαντασμαγορικά και τρομακτικά φαινόμενα της φύσης δεν 
είναι άλλο από τον  κεραυνό (αστραπή και βροντή). 

Ένας κεραυνός είναι η ταχύτατη κίνηση ηλεκτρικών φορτίων μεταξύ ενός 
σύννεφου και της γης ή ακόμα και μεταξύ δυο σύννεφων. 



Από την οροφή των  σπηλαίων στάζει νερό υψηλής περιεκτικότητας σε 
ασβέστιο, το οποίο εναποτίθεται στο έδαφος. Με το πέρασμα χιλιάδων 
ετών, στα σημεία απ’ όπου πέφτουν οι σταγόνες σχηματίζονται στήλες 

ασβεστίου που κρέμονται από την οροφή. 
Οι στήλες αυτές ονομάζονται σταλακτίτες, ενώ αυτές που ορθώνονται από 

τα σημείο του δαπέδου του σπηλαίου όπου πέφτει το νερό ονομάζονται 
σταλαγμίτες.



Το τσουνάμι είναι θαλάσσιο φαινόμενο, που δημιουργείται κατά την 
απότομη μετατόπιση μεγάλων ποσοτήτων  νερού, σε ένα υδάτινο 

σχηματισμό, όπως ένας ωκεανός, μια θάλασσα, μια λίμνη.



Η εικόνα της θεαματικής περιστροφής ενός παγοδρόμου αθλητή του 
καλλιτεχνικού πατινάζ, που περιστρέφεται ταχύτερα, δηλαδή με 

μεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα, όταν μετακινεί τα χέρια του προς τα μέσα ή 
τα ενώνει σε ανάταση μειώνοντας έτσι τη ροπή αδράνειάς του, ενώ η 

στροφορμή του παραμένει σταθερή.



Το φως όταν πέφτει πάνω στην επιφάνεια ενός λείου και στιλπνού 
σώματος αλλάζει κατεύθυνση διάδοσης. Το φαινόμενο αυτό λέγεται 

ανάκλαση του φωτός.



Ζωγραφική



Ζωγραφική Και Φυσικές Επιστήμες
Τα Παράλληλα Σύμπαντα



Ζωγραφική και Χημεία
• Η χρησιμοποίηση των χρωμάτων ανάγεται σε 

πολύ παλιά εποχή. Τα πρώτα χρώματα που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν φυσικά, που 
υπήρχαν στη φύση σαν ορυκτά. Παράλληλα, 
χρησιμοποιήθηκαν χρώματα φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης. Μέχρι τα μέσα του 
περασμένου αιώνα χρησιμοποιούνταν 

αποκλειστικά φυσικά χρώματα. 



Τι κάνει μία ουσία να είναι χρώμα;

• Στα μόρια των ουσιών αυτών 
υπάρχουν ειδικές ομάδες που 
ονομάζονται χρωμοφόρες και 
έχουν την ιδιότητα να  
μετατοπίζουν την περιοχή 
απορρόφησης του φωτός, έτσι 
ώστε αυτό γίνεται ορατό.     



Ζωγραφική και Βιολογία 
• Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι από τα μέσα 

του 1480 καταπιανόταν με όλα σχεδόν 
τα επιστημονικά πεδία. Παράλληλα 
έκανε διάφορες μελέτες πάνω στην 
ανθρώπινη ανατομία, συγκρίνοντας τις 
θεωρίες του με τη μοναδική σωζόμενη 
σχετική θεωρία που υπήρχε εκείνη την 
εποχή, τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου.



Ζωγραφική και Φυσική 
Στην «Εμμονή Της Μνήμης», τα 

εύκαμπτα ρολόγια αποτελούν ένα 
ασύνειδο σύμβολο της σχετικότητας 

του χρόνου και του χώρου, ένα 
σουρεαλιστικό στοχασμό πάνω στην 
κατάρρευση των αντιλήψεών μας για 

μία σταθερή κοσμική τάξη 
πραγμάτων, από τη στιγμή που η 

θεωρία της σχετικότητας εκθρόνισε 
το χρόνο, επαναφέροντάς τον στο 
σχετικό του ρόλο, όπως αυτός είχε 

καθοριστεί από τον Ηράκλειτο.



«Η Γαλάτεια των Σφαιρών» προσωποποιεί 
τη στροφή του Dali προς το μυστικισμό 

αλλά και προς τα επιτεύγματα της 
Πυρηνικής Φυσικής. Προσωποποιεί και 

εικονοποιεί τις εμμονές του στις θεωρίες 
του Einstein για τη ρευστότητα του χρόνου 

και της ύλης, τις εμμονές του στις 
νεότευκτες τότε θεωρίες για το DNA και 

την πολυπλοκότητα της σύνθεσής του από 
διαφορετικούς χαρακτήρες, τις εμμονές 

του στο εκπληκτικό τοπίο που 
δημιουργούν οι εικόνες του ασυνείδητου.



Μαθητές
Μαρία Ματοπούλου

 Γεώργιος Μπιάλας

Μαρία Ταΐρη

 Ευφροσύνη Τσιακμάκη

 Αναστασία Χατζήνα



Θέατρο-ποίηση

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ



Η ΦΥΣΙΚH ΚΑΙ  Η ΛΟΓΟΤΕΧΝIΑ ΕIΝΑΙ ΠΕΡΙΠEΤΕΙΕΣ ΜΕΣΑ

ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ. ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ

ΟΠΟΙΕΣ, ΤΟΣΟ Η ΜΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ, ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΠΟΥ  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥ ΑΜΕΣΑ ΑΙΣΘΗΤΟΥ

. 



• Και αυτό που  πρωταγωνιστεί δεν είναι τόσο  τα μηνύματα που 

συλλαμβάνονται από το μάτι, από  το όργανο της ακοής και  

από τις τρεις άλλες αισθήσεις. Είναι περισσότερο αυτό που 

μπορεί να διακρίνει το ανθρώπινο βλέμμα της Σκέψης. Θέλεις 

να ανακαλύψεις τον κόσμο; Κλείσε τα μάτια, Ροζμόντ έγραφε 

κάποτε ο Ζαν Ζιρωντού. Διότι στην ευρύτερη εκείνη περιοχή -

την οποία οι φιλόσοφοι αποκαλούν Ουσία- δεν βρίσκεται μόνο  

αυτό που συλλαμβάνουμε με τον γνωστό μηχανισμό φωτόνια-

φακός του ματιού - οπτικό νεύρο. 



• Ένα σωρό πράγματα υπάρχουν χωρίς  να στέλνουν κανενός 
είδους μήνυμα στον αμφιβληστροειδή χιτώνα. Λόγου χάριν τα 
όνειρα, αυτές οι χωρίς φωτόνια εικόνες, κατοικούν στη χώρα 
της Ουσίας και αποτελούν πτυχή της  Πραγματικότητας 
μολονότι αδιαφορούν για την Αρχή της ταυτότητας, για την 
Αρχή της αντίφασης και για την Αρχή του αποχρώντος λόγου 
και μολονότι αυθαδιάζουν συχνότατα στα αξιώματα της 
Θερμοδυναμικής και στον νόμο της Παγκόσμιας Έλξης. Είναι 
πιο κοντά στις μαγικές και ορθολογικά ανεξέλεγκτες 
καταστάσεις των πρωτόγονων κοινωνιών και στους χωρίς 
χαλινάρι προσωπικούς καλπασμούς των νηπιακών μας 
χρόνων. Αποτελούν, ωστόσο, ένα βασικό κομμάτι του 
ψυχοδιανοητικού μας μεταβολισμού και χωρίς αυτά, χωρίς αυτή 
τη νυχτερινή βουτιά στις «πανάρχαιες» πηγές της ύπαρξής μας ,
ίσως να ήμασταν κάτι το πολύ αφυδατωμένο και 
αυτοματοποιημένο, ίσως να ήμασταν ένα είδος χωρίς 
Δημόκριτο και Αύγουστο Κεκουλέ, δίχως Μεντελέγεφ και 
Φραντς Κάφκα και σίγουρα χωρίς τον Αντρέ Μπρετόν. 



ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
 Το θέατρο σκιών είναι ένα από τα πιο αρχαία είδη θεατρικού 

θεάματος. Το θέατρο σκιών είναι τόσο παλιό όσο και οι 

παρατηρήσεις της ανθρωπότητας σε σχέση με το φως και τη 

σκιά και τα παιχνίδια με τις σκιές. Οι ρίζες του βρίσκονται στην 

Ινδία και στην Ινδονησία, αλλά και γενικά στην Ασία όπου οι 

περισσότερες χώρες δημιούργησαν το δικό τους θέατρο σκιών.



 Το θέατρο σκιών παίζεται με 

την βοήθεια ημιδιάφανων 

ζωγραφισμένων εικόνων 

συνήθως πάνω σε χαρτί, 

δέρμα ή άλλα ημιδιάφανα 

υλικά επάνω σε μια λευκή 

οθόνη που φωτίζεται από 

πίσω. 



 Τις φιγούρες στο θέατρο σκιών, τις χειρίζονται οι καλλιτέχνες ή 

ο καλλιτέχνης που δίνει την παράσταση κρατώντας τις ειδικές 

λαβίδες που είναι προσαρμοσμένες κάθετα επάνω σε καίρια 

σημεία των εικόνων, ώστε να επιτυγχάνονται κινήσεις που να 

δίνουν την αίσθηση της ζωντάνιας και της ευλυγισίας.



ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
 Η τεχνική του Μαύρου θεάτρου εντοπίζεται για πρώτη φορά 

στις αυτοκρατορικές αυλές της Ασίας, ως η τεχνική του «μαύρου 

κουτιού» ή του «μαύρου δωματίου», όπου η σκηνή είναι εξ 

ολοκλήρου καλυμμένη με μαύρο ύφασμα από βελούδο. Εκεί οι 

ντυμένοι στα μαύρα και γι‘ αυτό το λόγο αθέατοι ηθοποιοί και 

μαριονίστες, κινούσαν διάφορα αντικείμενα μπροστά από ένα 

αμυδρό φως κεριών, ώστε να δίνεται η ψευδαίσθηση ότι 

αιωρούνται και δρουν αυτόνομα. 



 Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει πάνω στη σκηνή είναι η 

δημιουργία μιας οφθαλμαπάτης, που οφείλεται στους επιμελώς 

καλυμμένους καλλιτέχνες και στην απορροφητικότητα του φωτός 

που προκαλεί το μαύρο βελούδο. Έτσι, όταν εμφανίζονται οι άλλοι 

-ορατοί αυτή τη φορά- ηθοποιοί, διαδραματίζονται χορευτικές 

κινήσεις των έμψυχων αλλά και των άψυχων όντων, χωρίς ο 

θεατής να καταλαβαίνει τι το προκαλεί αυτό! 



ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑYΡΟ ΘEΑΤΡΟ

ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ



H ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

• Πολλά θεατρικά έργα έχουν γραφτεί με θέματα από την φυσική 

και τις επιρροές της στο ανθρώπινο συναίσθημα. 

Π.Χ

• Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας

• Ταξίδι στον Ήλιο

• Όταν ο Ήλιος



ΠΟΙΗΣΗ- ΠΥΡΗΝΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ
• Το να συγκρίνουμε την Ποίηση με την Πυρηνική Φυσική, 

φαίνεται σαν να συγκρίνουμε το Φάντη με το ρετσινόλαδο της 

λαϊκής παροιμίας. Και όμως ο 20ος αιώνας συγκρίνει την 

Σύγχρονη Φυσική με την Ποίηση και τη Φιλοσοφία. Και αυτό 

διότι η κβαντική θεωρία και η Απροσδιοριστία, ανέτρεψαν 

επαναστατικά όλη την Επιστήμη των δύο προηγουμένων 

αιώνων. Τόσο στην αστρονομική - μακροκοσμική κλίμακα των 

Κοπέρνικου - Κέπλερ - Γαλιλαίου - Νεύτωνα, όσο και στην 

Ψυχολογία, Βιολογία και Κοινωνιολογία, όλη η προηγούμενη 

γνώση ανατράπηκε. Επί πλέον διαμορφώθηκε η 

νεοανακαλυφθήσα κλίμαξ του μικρόκοσμου που σώριασε σε 

ερείπια σχεδόν, την κλασσική Φυσική.



• Και αυτή η δεύτερη επανάσταση πραγματοποιήθηκε από τα 

μεγαλύτερα Νόμπελ της Φυσικής, ψυχρούς επιστήμονες με 

προηγούμενες σαφείς υλιστικές προδιαθέσεις. Νομίζεις πλέον 

ότι περάσαμε σε χώρο μύθου όπως αυτός της Αλίκης στη χώρα 

των θαυμάτων, ή άλλων μύθων της Χαλιμάς. Έτσι ο Αϊνστάιν 

έλεγε το 1949 στην αυτοβιογραφία του:

• «Όλες μου οι προσπάθειες να προσαρμόσω τις βασικές 

θεωρίες της παλαιάς Φυσικής στις νέες γνώσεις της ίδιας 

Επιστήμης, απέτυχαν. Η διαπίστωση αυτή με έκανε να 

καταλάβω πώς το έδαφος της κλασσικής Φυσικής είχε 

υποχωρήσει και ήταν αδύνατον να στηριχθεί επάνω στο 

έδαφος αυτό, το οικοδόμημα των νέων γνώσεων ».



• Η φυσική έχει επηρεάσει πολλούς ποιητές, συγγραφείς και 

διανοούμενους. Για παράδειγμα ο Οδυσσέας Ελύτης στο έργο 

του Άξιον εστί κάνει συχνές αναφορές στα ουράνια σώματα και 

το πώς συντελούν τα στοιχεία της φύσης στην έκφραση των 

συναισθημάτων του ανθρώπου!



• ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το φως και η πρώτη

χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου

η αλκή μες στο ζώο που οδηγεί τον ήλιο

το φυτό που κελάηδησε και βγήκε η μέρα

Η στεριά που βουτά και υψώνει αυχένα

ένα λίθινο άλογο που ιππεύει ο πόντος

οι μικρές κυανές φωνές μυριάδες

η μεγάλη λευκή κεφαλή Ποσειδώνος



• Επιρροές από την φυσική παρατηρούμε και στα έργα του 

εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού, που την συνδέει με την   

δικαιοσύνη, τοποθετώντας τες σε ένα πλαίσιο γεμάτο από φως 

το χάραμα.

Το χάραμα επήρα 

Του Ήλιου τον δρόμο

Κρεμώντας την λύρα

Τη δίκαιη στον ώμο



ΓΝΩΜΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Η γραμμή έχει μέγεθος με έναν τρόπο, το επίπεδο με δύο τρόπους, και το στερεό με τρεις 

τρόπους και πέραν αυτών δεν υπάρχει άλλο μέγεθος, γιατί τα τρία είναι το όλον.»

-Αριστοτέλης ‘’περί ουρανού’’

«Ξεκάθαρα, κάθε πραγματικό σώμα πρέπει να εκτείνεται σε τέσσερις διευθύνσεις. Πρέπει να 

έχει μήκος, πλάτος, πάχος και… διάρκεια…»

-H. G. Wells ‘’μηχανή του χρόνου’’

«Η επιστήμη και η τέχνη ανήκουν σε όλο τον κόσμο, και μπροστά τους εξαφανίζονται όλα τα 

σύνορα.»

-Βόλφγκανγκ Γκαίτε



ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΜΑΓΓΟΥΡΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΘΑ

ΣΑΠΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΣΟΥΦΤΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΣΙΡΤΣΙΟΥΡΗ ΑΝΘΗ





Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Β’2 ΛΥΚΕΙΟΥ


