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2 



3 



28-9-2012 

  

Ενημέρωση των μαθητών και 
μαθητριών για τις δραστηριότητες 
του Ομίλου την τρέχουσα σχολική 

χρονιά.  

4 

Συνάντηση 1η. 



5-10-2012 

ΝΕΦΕΛΗ 

ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ(Β1) 

ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ(Β1) 

  

ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ 

LOGICOMIX 

 
5 

Συνάντηση 2η. 



12-10-2012 

ΑΛΕΚΟΣ 

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 

Δημιουργός κόμικς 
  

O συνδημιουργός του 
Logicomix  μας μιλά 
για την εμπειρία του.  

6 

Συνάντηση 3η. 



19-10-2012 
    

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 
Δημοσιογράφος- Μεταφραστής 

Φιλοσοφία - Μαθηματικά: Σχέσεις 

Έρωτα και μίσους ! 

Είναι η Φιλοσοφία επιστήμη;  
Ποια η σχέση της με τα 
Μαθηματικά; 
Ποια η σημασία των δύο αυτών 
γνωστικών πεδίων στην καθημερινή 
ζωή του ανθρώπου που δεν τα 
γνωρίζει 

7 

Συνάντηση 4η. 



2-11-2012 

ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥ 

Επιμελήτρια Εκπαίδευσης 

ΕΜΣT  

 

Νέοι τρόποι έκφρασης στην 

τέχνη 

νέοι τρόποι ερμηνείας και 

πρόσληψης του έργου τέχνης 

κατά το α΄ ήμισυ του 20ου αι. 

 8 

Συνάντηση 5η. 



9-11-2012 

Καραφωτιάς 
Αλέξανδρος 

Ph.D Επιγραφική της 
Ελληνιστικής Κρήτης 
Μ.Α. Αρχιτεκτονική 
της Ελληνιστικής 

Δήλου 
 
 

9 

Συνάντηση 6η. 

 Μεσοπόλεμος: περίοδος 
ειρήνης ή προετοιμασίας 

πολέμου; 



23-11-2012 

Δημήτρης Αρμάος  
Δρ Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής 

Γραμματείας 

Η Λογοτεχνία στο Δυτικό Μεσοπόλεμο 

:Συνομίλια με την επισφάλεια 

 

Μαργαρίτα Στεφάνου 
ΜSc. Φιλοσοφίας 

Η Λογοτεχνία στην Ελλάδα τη 
περίοδο  του Μεσοπόλεμου. 

10 

Συνάντηση 7η. 



30-11-2012 

Διονύσης Σπηλιόπουλος Α5 

Δανάη Τατάλια-ΛιτσουΑ6  

Ελίνα Μητρούσια 

    

11 

Συνάντηση 8η. 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ. 



7-12-2012 

Νεφέλη  Κούβελα (Β3) 

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 

ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 

 Marcel Proust,  

James Joyce,  

Virginia Woolf 

 
12 

Συνάντηση 9η. 



14-12-2012 

Απολογισμός 1ου μέρους  

13 

Συνάντηση 10η. 



Συνάντηση 11η. 

11-1-2013 

Σωτήρχου Εμμανουέλα (Γ6)-Κόντη 

Γεωργία(Β3) 

Αντικείμενο: Μεσοπόλεμος Βραβεία 

Νόμπελ Φυσικής 

Ενότητα: Αλληλεπίδραση ύλης με 

ακτινοβολία 

1918 Max Planck 

1921 Albert Einstein 

1925 James Franck- Gustav Hertz 

1926 Jean Perrin 

1927 Arthur Compton-  Charles 

Thomson Rees Wilson 

1937 Clinton Davison- George Thomson 

  

 

14 



18-1-2013 

Σωτήρχου Εμμανουέλα (Γ6)-

Κόντη Γεωργία(Β3) 
Αντικείμενο: Μεσοπόλεμος Βραβεία 

Νόμπελ Φυσικής 

Ενότητα: Αλληλεπίδραση ύλης με ακτινοβολία 

1918 Max Planck 

1921 Albert Einstein 

1925 James Franck- Gustav Hertz 

1926 Jean Perrin 

1927 Arthur Compton-  Charles Thomson 

Rees Wilson 

1937 Clinton Davison- George Thomson 

  

 

15 

Συνάντηση 12η. 



25-1-2013 
 

Στέφανoς Τραχανάς 

Δ/ντής  

Πανεπιστημιακών 

Εκδόσεων Κρήτης 

 

Πόσο ´´παγκόσμια ´´ είναι 

η γήινη ζωή;  

Δέκα ερωτήσεις και... 

καμία απάντηση 

  

 

16 

Συνάντηση 13η. 



1-2-2013 

Χαραλαμποπούλου Ελένη(Γ6)- 

 Bαρβαρίγγος Γιάννης(Α1) 

 

Αντικείμενο: Μεσοπόλεμος Βραβεία 

Νόμπελ Φυσικής 

Ενότητα: Αστροφυσική και όχι μόνο.. 

1930-Τσαντρασεχάρα Βενκάτα Ραμάν 

1928-Όουεν Ουίλιαμ Ρίτσαρτσον 

1936-Victor Franz Hess 

 

  

 

17 

Συνάντηση 14η. 



8-2-2013 

Σοφρώνης Βασίλης (Γ6)-

Σκούρτης Πολύκαρπος(Β6) 

 

Αντικείμενο: Μεσοπόλεμος Βραβεία 

Νόμπελ Φυσικής 

Ενότητα: Άτομα, Ακτινοβολία 

 που προέρχεται από αυτά. 

1922 Niels Bohr 

1919 Johannes Stark 

1939 Ernest Lawrence 

1938 Enrico Fermi 18 

Συνάντηση 15η. 



15-2-2013 

Αγγελική Χατζή (Γ6)- 

Τσάκωνας  

Τριαντάφυλλος(Β6) 

19 

Συνάντηση 16η. 

 

Αντικείμενο: Μεσοπόλεμος  

Βραβεία Νόμπελ Φυσικής 

Ενότητα: Κβαντική Μηχανική 

1929 De Broglie 

1932 Heisenberg 

1933 Schrödinger-Dirac 



22-2-2013 

 

Ενότητα: Διάσημα Πειράματα 

1920 Charles-Edouard Guillaume  

1923 Robert Andrews Millikan 

1924 Karl Manne Georg Siegbahn  

1935 James Chadwick  

1936 Carl David Anderson  

 

20 

Συνάντηση 17η. 
Ανδρόνικος Λυκούδης(A1) 

Διονύσης Σπηλιόπουλος(Α5) 

Αντικείμενο: Μεσοπόλεμος 

 Βραβεία Νόμπελ Φυσικής 



1-3-2013 

Χατζησταματίου Αλεξία 
(Β6) 

 

Κολτσίδα Άρτεμις(Β3) 

  

RUSSEL-WHITEHEAD 

ΠΑΡΑΔΟΞΑ 

 
21 

Συνάντηση 18η. 



8-3-2013 

Καμέλια Σινταχμέτ(Β5) 

 

FREGE –CANTOR  

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΛΩΝ 

22 

Συνάντηση 19η. 



15-3-2013 

Μαργαρίτα 
Αναστοπούλου(Α1) 

Ζωή Ριγκλεα(Α5) 

‘Ελσα Σιάννου (Α5) 

Ανδρέας 

Σταυρακάκης(Α6) 

Μεσοπόλεμος 

Κινηματογράφος   

23 

Συνάντηση 20η. 



22-3-2013 

Κωνσταντίνος Σίδερης (Α5) 

Ρούμπος Σωτήρης (Α5) 

    

POINCARE -HILBERT 

24 

Συνάντηση 21η. 



29-3-2013 

Δανάη Τατάλια-Λίτσου 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ 
ΒΙΕΝΝΗΣ 

25 

Συνάντηση 22η. 



5-4-2013 

 Νεφέλη Αγγελιδάκη (Β1) 
•   

 WITTGENSTEIN 
 

26 

Συνάντηση 23η. 



19-4-2013 

Άννα Παναγοπούλου (Β5) 

Διονύσης Σπηλιόπουλος(Α5) 

 
  

•  GÖDEL 
 

 

 
27 

Συνάντηση 24η. 



26-4-2013 

Ιωάννα Αλεξοπούλου (Β1) 

Γιάννης Ανδριόπουλος(Β1) 

Χριστίνα Μαλaνδράκη (Β3) 
•   

ΑΠΕΙΡΟ 
 

28 

Συνάντηση 25η. 



AΦΙΣΕΣ 
2012-13 

29 



Δανάη Παππά 

30 



Νεφέλη Αγγελιδάκη  

31 



32 



33 



Καμέλια Σινταχμέτ 

34 



Άρτεμις Κολτσίδα  

35 



36 















Μοντερνισμός, 





Frères Lumière και Georges Méliès 

Ο Méliès σκηνοθέτησε 531 ταινίες 
από το 1896 μέχρι το 1914, 

κυμαινόμενης διάρκειας από ένα έως 
σαράντα λεπτά. Η πιο δημοφιλής 

ταινία του είναι το Ταξίδι στη Σελήνη. 



Οι εταιρείες Lumière, Pathé και Gaumont δημιουργούν τις 
πρώτες αυτοκρατορίες του κινηματογράφου 

Τότε η Γαλλία παρήγαγε σχεδόν το 80% των ταινιών 
στον κόσμο. 

Οι ταινίες ήταν ζωγραφισμένες στο χέρι. 

Με το ξεκίνημα του 1ου Παγκόσμιου Πολέμου τα γυρίσματα 
απαγορεύονται 

Το 1943 ο γαλλικός                                                 
κινηματογράφος φτάνει τους  
304 εκατομμύρια θεατές. 



 



Ο Χίτλερ τοποθέτησε τον Γκέμπελ, υπουργό 
προπαγάνδας. Μια σειρά εύθυμες κομεντί και 

μελοδράματα πλημμύρισαν τις γερμανικές οθόνες 







1896: Η πρώτη προβολή κινηματογραφικών εικόνων 
στην Αθήνα γίνεται στις 28 Νοεμβρίου. 
 

1897:Πραγματοποιείται η πρώτη 
κινηματογραφική λήψη στην Ελλάδα. Θέμα 

είναι ο Ελληνοτούρκικος πόλεμος στον 
κάμπο της Θεσσαλίας. Ο διάσημος 

ανταποκριτής Frederic Villiers (1852-
1922) κινηματογραφεί τις σκηνές μαχών 

τον Απρίλιο-Μάιο του 1897.  
 

Οι πρώτοι γνωστοί 
κινηματογραφιστές στα Βαλκάνια είναι 
οι Ελληνοβλάχοι αδελφοί Ιωάννης και 

Μιλτιάδης Μανάκια. Η πρώτη 
σωζόμενη ταινία τους χρονολογείται 

από το 1905 πρόκειται για τις 
«Υφάντρες», με πρωταγωνίστρια την 
ηλικίας…116 ετών γιαγιά τους, στην 

αυλή του εξοχικού σπιτιού. 
 



Ο Δημητρακόπουλος είναι ο πρώτος 
Έλληνας παραγωγός-καλλιτέχνης. 
«Πέθανε αγνοημένος και κανείς δεν 
ξέρει πως είναι ο πρώτος που 
δημιούργησε κινηματογραφικό έργο στην 
Ελλάδα. Του ανήκει η τιμή του 
πρωτοπόρου». 

Το 1907 ανοίγει ο πρώτος κινηματογράφος στην Αθήνα. Οι 
αίθουσες προβολών αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Έκτακτες 
προβολές οργανώνονται στα θέατρα. Την χρονική περίοδο μεταξύ 
1910-11 γυρίζονται ορισμένες βουβές κωμωδίες μικρού μήκους.  

Η κωμωδία αρχίζει το 1911 με το Σπύρο Δημητρακόπουλο, 
ηθοποιό του βαριετέ. 

Από το 1912 και μέχρι το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ιδρύθηκαν 
αρκετές εταιρίες παραγωγής με σημαντικότερη από αυτές την 
«Φίνος Φιλμ»  από τον Φιλοποιμήν Φίνο. 





Η πρώτη προβολή έγινε στις 12 Μαρτίου 1896 και σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία, αφού ακόμη και το παραδοσιακό συντηρητικό 

Βατικανό δέχτηκε ευνοϊκά την νέα εφεύρεση.  

Δέκα χρόνια αργότερα στις 20 Σεπτεμβρίου 1905, 
προβάλλεται η πρώτη ιταλική ταινία σε σκηνοθεσία Filoteo 
Alberini (1865-1937), με τίτλο ‘Η άλωση της Ρώμης’ . 

Ρεπερτόριο: Κοινωνικά δράματα 
και οπερετικές διασκευές. 

Εταιρίες παραγωγής: Cines-Ρώμη, η  Itala-Tορίνο και η 
Dora Film-Νάπολη.  



« Η Πτώση της Τροίας» του Giovanni Pastrone και η 
« Cambiria» επίσης του Giovanni Pastrone . 

 

Ιστορικές Ταινίες:  



Ιταλίδες Ντίβες:Η Ιτάλια Αλμιράντε Μαντσίνι, η Πίνα 
Μενικέλι, η Λίντα Μπορέλι και η Φραντσέσκα Μπερτίνι. 

Ο ιταλικός κινηματογράφος ήταν ο πρώτος που λάτρεψε και 
ανέδειξε τη γυναίκα, στηρίζοντας ένα μέρος της αύξησης της 
λαϊκής απήχησης του στην ομορφιά των ιταλίδων σταρ. 





Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος 
επιβράδυνε την ανάπτυξη του 
κινηματογράφου στην Ευρώπη. 
Σιγά-σιγά πέρασε τον Ωκεανό.  
Αρχικά προβλήθηκαν οι ταινίες 
του Georges Méliès – «A Trip to 
the Moon» (το 1902) και «The 
Impossible Voyage» (το 1904).  
 

Στις 2 Απριλίου 1902,  άνοιξε το Tally’s Electric Theatre 
στο κέντρο του Λος Άντζελες, ειδικά για την προβολή 

ταινιών. 



Το 1908 εμφανίζεται στο κινηματογραφικό στερέωμα ένας 
από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του αμερικανικού 
κινηματογράφου, ο πατέρας της αμερικανικής ταινίας, ο 
ηθοποιός David Wark Griffith.  

• 1912 – Δημιουργία της Universal  

• 1912 - Paramount Pictures 

• 1919 - Η United Artists Corporation 

• 1920 - Metro-Goldwyn-Mayer 

• 1923 - Warner Bros  

• 1924 - Columbia Pictures Corporation 

• 1928 - RKO Radio Pictures Inc 

• 1935 - 20th-Century Fox  
 

 

 

 
 



Τα βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και 
Επιστημών (Academy of Motion Picture Arts and Sciences  εν 
συντομία AMPAS), ανεπίσημα γνωστά ως The Oscars, είναι ένα 

σύνολο από βραβεία που απονέμονται κάθε χρόνο για την αριστεία 
κινηματογραφικών επιτευγμάτων. Τα πρώτα βραβεία 

απονεμήθηκαν στις 16 Μαΐου 1929. 

 





Marcel Proust –  

«Αναζητώντας το 

χαμένο χρόνο» 

Virginia Woolf –  

«Η κυρία Dalloway» 

James Joyce – 

«Οδυσσέας» 





Άγγλος μαθηματικός, φιλόσοφος και 
μεταφυσικός –        Principia 
Mathematica  

Έγινε αγνωστικιστής ως απάντηση στις 
νέες εξελίξεις στην επιστήμη     

Βρετανός φιλόσοφος, μαθηματικός 
ειρηνιστής - ενάντια στο φασισμό και τον 
ρατσισμό  

• Principia Mathematica 

Russell και φιλοσοφία  

• Η αναζήτηση  της βεβαιότητας 



Μια φαινομενικά ορθή λογιστική πορεία βασισμένη σε 
φαινομενικά αληθείς υποθέσεις που οδηγεί σε αντίφαση. 

 

1) Είτε οι αρχές της συλλογιστικής  
διαδικασίας που ακολούθησε 
    
2) Είτε οι υποθέσεις στις οποίες βασίζεται 

είναι εσφαλμένες 

Είδη παραδόξων: 

1) Αυτοαναφορικά παράδοξα 

2) Άπειρης κυκλικής παλινδρόμησης 

3) Άπειρης παλινδρόμησης προς το παρελθόν 



Γερμανός μαθηματικός και φιλόσοφος 

Ένας από τους θεμελιωτές 
της αναλυτικής φιλοσοφίας, 
αλλά και της σύγχρονης 
μαθηματικής λογικής 

Πίστευε ότι τα μαθηματικά δεν είναι αυτόνομη επιστήμη, 
αλλά κλάδος της λογικής 



Δημοσίευσε σημαντικές μελέτες, συγγράμματα και άρθρα στους τομείς 
της λογικής, της αριθμητικής, της φιλοσοφίας και της γεωμετρίας.  

Σημαντικότερο έργο του  ήταν το  
Begriffsschrift  

(Εννοιολογική Γραφή)  
(1879) 

Μεταβλητές 

Η χρήση ποσοδεικτών  

Έννοια της αληθοσυνάρτησης 

Παρουσίαση συστήματος λογικής 

Προτασιακός λογισμός  



Γερμανός μαθηματικός που 
γεννήθηκε στη Ρωσία 

Σπούδασε επίσης φυσική και 
φιλοσοφία 

Ασχολήθηκε με τη θεωρία αριθμών, το 
άπειρο και την ανάλυση, αλλά η 
σημαντικότερη συμβολή του στα 
μαθηματικά είναι η διατύπωση της 
θεωρίας συνόλων (δεκαετία του 1870) 
με τη βοήθεια του Dedekind 



Πρότεινε την υπόθεση του συνεχούς ως εικασία 

Διατύπωσε το Θεώρημα Cantor:  
Το δυναμοσύνολο (το σύνολο όλων των 
υποσυνόλων ενός συνόλου) κάθε συνόλου Α 
έχει μεγαλύτερο πληθάριθμο από το Α και το 
θεώρημα του συνόλου Cantor. 

Εισήγαγε έννοιες της θεωρίας συνόλων, 
όπως τους διατακτικούς και τους 

πληθικούς αριθμούς 

      Απέδειξε ότι το σύνολο όλων των ρητών περιέχει τόσα 
ακριβώς μέλη όσα και το απείρως πιο περιεκτικό σύνολο όλων 
των αλγεβρικών αριθμών, άρα ότι το μέρος του συνόλου 
μπορεί να έχει τον ίδιο πληθάριθμο με ολόκληρο το σύνολο! 



Στη συνέχεια το ενδιαφέρον του Hilbert εστιάστηκε στην 
Αλγεβρική Θεωρία  των αριθμών, παρέχοντας απλές και 
άμεσες αποδείξεις της υπερβατικότητας των e και π.  

Το 1884 ολοκλήρωσε τη διατριβή του 
στις αναλλοίωτες (invariants) ιδιότητες 

για ορισμένες αλγεβρικές μορφές.  

Το 1892,  παρήγαγε μια αποδεκτή 
απόδειξη του προβλήματος Jordan  

Ο David Hilbert γεννήθηκε στις 23 Γενάρη 1862 
στο Königsberg της Πρωσίας. 



Wir müssen wissen.  
Wir werden wissen. 

Με την αξιωματική θεμελίωση του 
άλλαξε την όψη της Γεωμετρίας όσο 
κανείς άλλος μετά τον Ευκλείδη.  

Συνέβαλλε στην ανάπτυξη μιας 
μεθόδου ανάλυσης με τη χρήση 
άπειρων διανυσμάτων σε ένα 
απείρων-διαστάσεων χώρο. Αυτός ο 
χώρος είναι σήμερα γνωστός ως 
χώρος Hilbert και είναι ζωτικής 
σημασίας για τη συναρτησιακή 
ανάλυση 

Ο Hilbert ήλπιζε να δημιουργήσει 
μια «αξιωματική» φυσική.  



To 1881 δημιούργησε ένα νέο 
κλάδο των Μαθηματικών, την 

ποιοτική θεωρία των 
διαφορικών εξισώσεων. 





Η πνευματική ζωή άνθιζε 
στους διάφορους Kreise, τους 

Κύκλους. 

Ένας από τους γνωστότερους κύκλους 
ήταν και ο επονομαζόμενος «Κύκλος της 
Βιέννης», ο οποίος δημιουργήθηκε γύρω 

από τον φιλόσοφο και φυσικό Moritz 
Schlick.  

Οι Κύκλοι ήταν επίσημες ή 
ανεπίσημες ομάδες συζήτησης που 
πραγματοποιούσαν εβδομαδιαίες 
συναντήσεις και σχηματίζονταν 
γύρω από εξέχουσες μορφές της 

βιεννέζικης διανόησης. 



H πίστη τους στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων  
(η φιλοσοφία μπορεί να ωφεληθεί από την υιοθέτηση μιας 
αυστηρής λογικής) 

H δημιουργία του κινήματος του Λογικού Θετικισμού 

H πρόταση του εξής θεμελιακού συστήματος : 
«Υπάρχουν δύο τύποι έγκυρων προτάσεων. 

Δεύτερον, έγκυρες προτάσεις είναι οι εμπειρικές προτάσεις που 
επιδέχονται διαδικασίες εμπειρικής εξακρίβωσης.  

Όλες οι άλλες προτάσεις κυριολεκτικά δεν 
έχουν νόημα.  

Πρώτον οι προτάσεις που είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν αληθείς 
ή ψευδείς με κριτήριο το νόημα των λέξεων που χρησιμοποιούν. 



Σημαντικότερα έργα: Tractatus 
Logico-Philosophicus, Φιλοσοφικές 
έρευνες 

Σπουδές μαθηματικών στο Cambridge  

Σπουδές αεροναυπηγικής στο Manchester 





Απέδειξε ότι «Σε κάθε τυπικό σύστημα επαρκές για τη 
θεωρία αριθμών υπάρχει ένας τύπος που δεν είναι 
αποδείξιμος και που η άρνησή του είναι επίσης μη 

αποδείξιμη» 

Η παραπάνω διατύπωση είναι γνωστή ως  

Θεώρημα της μη πληρότητας  
και έδωσε τέλος στην αναζήτηση ενός τέλειου αξιωματικού 

συστήματος. 





  Μαθηματικό ∞ Φυσικό ∞ Απόλυτο ∞ 

Αβραάμ 
Ρόμπινσον Όχι Όχι Όχι 

Πλάτων Όχι Ναι Όχι 

Θωμάς 
Ακινάτης Όχι Όχι Ναι 

Λούιτσεν 
Μπράουερ Όχι Ναι Ναι 

Ντάβιντ 
Χίλμπερτ Ναι Όχι Όχι 

Μπέρτραντ 
Ράσελ Ναι Ναι Όχι 

Κούρτ Γκέντελ Ναι Όχι Ναι 

Γκέοργκ Καντόρ Ναι Ναι Ναι 



Ἀπὸ τὴν ἀκολουθία 
τῶν Χριστουγέννων 

Ὁ ἀσύλληπτος συλλαμβάνεται, 

Ὁ ἄχρονος Υἱός, γεννιέται ἐν χρόνω 

Ὁ ἀχώρητος χωρᾶ στὴ μήτρα, 

Ὁ ἄσαρκος σαρκώνεται, 

Ὁ ὑπάρχων (ὁ ὥν) γίνεται ὅ,τι δὲν ἦταν χωρὶς νὰ 

χάνει τίποτα ἀπὸ τὴ φύση του 

Τὸ ἄπειρο εἰσχωρεῖ στὸ πεπερασμένο 

 

 



Αριθμήσιμα σύνολα είναι αυτά των οποίων 
τα στοιχεία μπορούν να καταγραφούν σε 

μορφή κατολόγου. 

 

 

0
Ο πληθάριθμος του αριθμήσιμου 

συμβολίζεται με  



Το συνεχές είναι μη αριθμήσιμο 

 

 

 

. 
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Ο πληθάριθμος του συνεχούς  

συμβολίζεται με  
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Το ευθύγραμμο τμήμα έχει τόσα σημεία 
όσα και η ευθεία. 



Με την έννοια “άπειρο” εννοούμε συνήθως κάτι 
το οποίο αντίκειται στο πεπερασμένο, κάτι χωρίς 
πέρας, κάτι έξω από το οποίο δεν υπάρχει 
τίποτα, κάτι το οποίο δεν επιδέχεται περαιτέρω 
αύξηση.  



Ονομάζονται οι αριθμοί που είναι ρίζες μη 
μηδενικών πολυωνύμων με συντελεστές 
από το Q (ρητούς )  

Ονομάζονται οι πραγματικοί 
αριθμοί που δεν είναι 
αλγεβρικοί 



O e είναι ένας άρρητος 
αριθμός και ταυτόχρονα η 

βάση των φυσικών ή 
νεπέριων λογαρίθμων 

O  π είναι ένας πραγματικός αριθμός 

που μπορεί να οριστεί ως ο λόγος του 
μήκους της περιφέρειας ενός κύκλου 
προς τη διάμετρο του στην Ευκλείδεια 

γεωμετρία, και ο οποίος χρησιμοποιείται 
πολύ συχνά στα μαθηματικά, τη φυσική 

και τη μηχανολογία.  





Γερμανός Φυσικός 
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Ο Planck 
ασχολήθηκε με το 

πρόβλημα της 
ακτινοβολίας μέλανος 

σώματος 

 Γεννήθηκε το 1858 στο 
Κίελο και έζησε έως το 1947 Απορροφάται 

όλη η 
προσπίπτουσα 
ακτινοβολία  

Εκπέμπεται 
όλο το 

δυνατό ποσό 
ενέργειας 

ΜΕΛΑΝ 
ΣΩΜΑ 

Με βάση πειραματικά 
δεδομένα ανέπτυξε ένα τύπο, 

ο οποίος προέβλεπε με 
ακρίβεια τη συμπεριφορά του 
μέλανος σώματος σε όλες τις 

συχνότητες 



Έτσι, διατύπωσε το νόμο της θερμικής ακτινοβολίας των μελανών σωμάτων: 

Κατά τη διατύπωση αυτού του τύπου, ο Planck διαπίστωσε ότι η ενέργεια 
πάντα εκλύεται ή απορροφάται σε διακριτές τιμές, τα κβάντα  

Δηλαδή, η ενέργεια δεν αποδίδεται με συνέχεια (Κβαντική Θεωρία) 

Η ενέργεια κάθε κβάντου είναι ίση με τη συχνότητα της ακτινοβολίας f 
πολλαπλασιαζόμενη με τη σταθερά του Πλανκ. 

Όπου  h είναι μια σταθερά, που ονομάζεται 
σταθερά του Planck, και έχει τιμή h=6,6310-34 
J s 
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Με τη θεμελίωση της Κβαντικής Θεωρίας του Planck, 
ανατράπηκε η κλασσική φυσική  
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Ο Einstein ήταν ο πρώτος που κατάλαβε την 
σημασία της Κβαντικής θεωρίας του Planck 

Ο Einstein μελέτησε το φωτοηλεκτρικό 
φαινόμενο και προσπάθησε να το 

ερμηνεύσει στηριζόμενος στην Κβαντική 
Θεωρία του Planck  

 

Καταρρίφθηκαν οι εξής θεωρίες της Κλασσικής 
Φυσικής: 

Η ενέργεια είναι συνεχής 

Η ύλη αποτελείται μόνο από σωματίδια 
και το φως μόνο από κύματα, άρα η 
ύλη και το φως  δε μπερδεύονται 



Νόμπελ Φυσικής 1922  

Δομή ύλης, ατομικό μοντέλο. 

Εξέλιξη και βελτίωση των μοντέλων 
των J.J.Thomson αλλά και του 

Ernest Rutherford. 

Το ηλεκτρόνιο (στο άτομο του υδρογόνου), μπορεί να 
βρίσκεται σε στάθμες με κβαντισμένες ενεργειακές τιμές 

και καθορισμένη στροφορμή. 

Στηρίχτηκε σε 4 αξιώματα-παραδοχές. 



Το μοντέλο του Bohr αποτέλεσε βάση στη 
θεωρητική φυσική για το πώς είναι δομημένη 

η ύλη. 

Εξήγησε τα γραμμικά φάσματα των αερίων 

Ήταν ένας σταθμός στην πορεία της σύγχρονης 
φυσικής και ταιριάζει απόλυτα με την κβαντική 

θεωρία. 



Βραβείο Νόμπελ Φυσικής 1939  

Η διάταξη αυτή είναι κυκλικός 
επιταχυντής σωματιδίων 



Bραβείο Νόμπελ Φυσικής 1938  

Ανακάλυψε το στοιχειώδες σωμάτιο που προς 
τιμήν του ονομάστηκε φερμιόνιο   



•  

•Έγραψε  25 βιβλία πάνω στο spin, και στην πυρηνική φυσική 

 

1923 -Ξεκινά το θέμα της διδακτορικής του διατριβής 
«Έρευνες πάνω στη θεωρία των κβάντα» 

Bραβείο Νόμπελ Φυσικής 1929  

Η νέα θεωρητική αντίληψη για τη 
φύση της ύλης που πρότεινε έστησε 
τα θεμέλια για τη δημιουργία της 

Κυματικής Μηχανικής καθώς και για 
την  ανάπτυξη  της κβαντικής 

θεωρίας. 





Καθηγητής θεωρητικής φυσικής το 1927, στα 26 του χρόνια. 

Νόμπελ Φυσικής 1932  

Στη νέα θεωρία του, έπειτα από μελέτη του ατομικού προτύπου του 
Bohr, οι μεταβλητές είναι μετρήσιμες και οι περιορισμοί δεν τίθενται 

αξιωματικά. 



• Βασικές Αρχές 

• Λύσεις εξισώσεων=κυματοσυνατήσεις Ψ ή ατομικά τροχιακά 
Ψ=0→απουσία e γύρω από τον πυρήνα 
Ψ≠0→παρουσία e γύρω από τον πυρήνα 

• Φυσική σημασία έχει το Ψ², το οποίο υποδηλώνει την πιθανότητα εύρεσης 
e σε ορισμένο σημείο του χώρου γύρω από τον πυρήνα. 

• Ηλεκτρονιακό νέφος: το σύνολο των διαδοχικών θέσεων γύρω από τον 
πυρήνα από τι οποίες διέρχεται το e. 

 
.  

 

Για την ανακάλυψη των περίφημων 
κυματικών εξισώσεων Schrödinger 



Οι εξισώσεις του ήταν καθοριστικής σημασίας πια 
για την ολοκληρωτική κατάρριψη του προτύπου του 
Bohr και έθεσε τα θεμέλια για περαιτέρω εξέλιξη 
πολλών επιστημονικών κλάδων (φυσικής, χημείας, 

κ.λπ.) 



Mοιράστηκε το βραβείο Νόμπελ 
Φυσικής με τον Schrödinger το 1933 

με τον «για την ανακάλυψη νέων, 
παραγωγικών μορφών της ατομικής 

θεωρίας». 

Περιέγραψε τη συμπεριφορά των φερμιονίων 

Προέβλεψε την ύπαρξη αντιύλης 
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Οι δύο φυσικοί  τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ 
Φυσικής το 1925 για τα πειράματα σύγκρουσης 
ηλεκτρονίων με αέρια που πραγματοποίησαν 
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Το πείραμα Franck-Hertz απέδειξε πως το ατομικό 
μοντέλο του Bohr με τα ηλεκτρόνια να βρίσκονται σε 

τροχιά γύρω από τον πυρήνα με συγκεκριμένα, 
διακριτά, κβαντισμένα επίπεδα ενέργειας των 

ατόμων ήταν σωστό. 



Γάλλος φυσικός 

Παρατηρώντας τον τρόπο καθίζησης των κολλοειδών 
διαλυμάτων επιβεβαίωσε πειραματικά τις μαθηματικές 
εξισώσεις(υπόθεση) του Einstein για την κίνηση Brown 

Τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1926 για την 
εργασία του επί της ασυνεχούς δομής της ύλης 



Η υπόθεση De Broglie 
Ο  Louis de Broglie  εξέφρασε την υπόθεση πως η ύλη συμπεριφέρεται άλλες 
φορές σαν σωματίδιο  και άλλες φορές σαν κύμα 

Η υπόθεση του de Broglie επιβεβαιώθηκε πειραματικά το 
1926-1927  

George Paget Thomson Clinton Joseph 
Davisson 

Γερμανός Φυσικός 



Η ανακάλυψη ότι τα 
στοιχειώδη σωματίδια 
συμπεριφέρονται σαν 

κύματα, επιβεβαιώνει την 
αρχή της κβαντικής 

μηχανικής 

Το 1937 ο Davisson και ο Thomson μοιράστηκαν το βραβείο 
Νόμπελ Φυσικής για την πειραματική επιβεβαίωση της 

διάθλασης των ηλεκτρονίων. 

Και οι δύο επιστήμονες παρατήρησαν πως τα ηλεκτρόνια έχουν 
διττή φύση, δηλαδή άλλες φορές συμπεριφέρονται ως κύματα 

και άλλες ως σωματίδια. 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1937/davisson.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1937/thomson.html


Φυσικός και μετεωρολόγος 

Νόμπελ φυσικής 1927, για την 
εφεύρεση του θαλάμου νέφωσης 



Νόμπελ Φυσικής  1927 

Συγκεκριμένα, κατέληξε στη διατύπωση της 
σκέδασης Compton, γνωστή ως φαινόμενο Compton 

Ο  Compton το 1922 
βασιζόμενος στην 

υπόθεση του Einstein 
υπολόγισε το μήκος 

κύματος της 
ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας κατά τη 
σκέδαση της από 

φορτισμένα σωματίδια 



Το φαινόμενο Compton, είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
επειδή δείχνει πως η διάδοση φωτός δεν μπορεί να 
εξηγηθεί μόνο ως κυματικό φαινόμενο 

ΦΩΣ 

Κύμα Σωματίδιο 

Έτσι το πείραμα του Compton, 
έπεισε τους φυσικούς ότι το φως 
μπορεί να συμπεριφέρεται και σαν 

σωματίδιο εκτός από κύμα 



Γεννήθηκε στο Γιόρκσαϊρ της 
Αγγλίας το 1879, και έζησε 
έως το 1959 

Άγγλος φυσικός 

Βραβεύτηκε  το 1929 με το 
Νόμπελ Φυσικής για την 
εργασία του στο θερμιονικό 
φαινόμενο και ειδικότερα για 
την ανακάλυψη του νόμου που 
πήρε το όνομά του. 



 Θα καταφέρουν να ξεφύγουν με την  
προϋπόθεση ότι έχουν αρκετή κινητική  
ενέργεια για να ξεπεράσουν ένα φράγμα 
δυναμικού στην επιφάνεια – το έργο  
εξόδου φ, που είναι χαρακτηριστικό για   
κάθε μέταλλο. 

Θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων  

Όταν τα μέταλλα θερμανθούν 
εκπέμπουν ηλεκτρόνια 

Τα ηλεκτρόνια αυτά υπάρχουν στο 
εσωτερικό του μετάλλου και 
κυκλοφορούν ανάμεσα στα θετικά ιόντα 
του κρυσταλλικού πλέγματος 



Η θερμιονική εκπομπή ηλεκτρονίων είναι ένα φαινόμενο 
στο οποίο βασίζεται η λειτουργία της λυχνίας κενού. 

Η λυχνία κενού αποτελεί ορόσημο 
στον πολιτισμό του σύγχρονου 
ανθρώπου με τη χρήση των 

ηλεκτρικών συσκευών και των 
αρχικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 



«Παρατηρείται ορισμένη μεταβολή του μήκους κύματος 
μιας δέσμης μονοχρωματικής φωτεινής ακτινοβολίας κατά 
τη σκέδασή της από τα μόρια ενός διαφανούς υλικού, ενώ 
παράλληλα οι συχνότητες αυτών των ακτινοβολιών είναι 
χαρακτηριστικές της φύσης του υλικού και είναι 
αποτέλεσμα της ανταλλαγής ενέργειας ανάμεσα στο υλικό 
και στη διερχόμενη φωτεινή ακτινοβολία». 

Το Φαινόμενο Raman  

Το 1930 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την εργασία του 
στη διάχυση του φωτός και την ανακάλυψη του φαινομένου που φέρει το 
όνομά του 

Ινδός φυσικός που έζησε από το 1888 έως το 1970 



Το 1936 έλαβε μαζί με τον Carl Anderson το βραβείο Νόμπελ 
φυσικής για την ανακάλυψη της κοσμικής ακτινοβολίας. 

Αμερικανός φυσικός αυστριακής καταγωγής που έζησε από το 
1883 έως το 1964 



Οι κοσμικές ακτίνες περιλαμβάνουν:  
πρωτόνια, σωματίδια άλφα (10%), 

βαρύτερα φορτισμένα σωματίδια (1%), 
μοναχικά ηλεκτρόνια,  
σωματίδια αντιύλης.  

Κοσμική ακτινοβολία:  
Αποτελείται από σωματίδια και 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία 

τεραστίας ενέργειας που έρχεται από 
το διάστημα. 

Η ακτινοβολία διατηρεί την ίδια 
περίπου ένταση ημέρα και νύχτα άρα ο 
Ήλιος δεν μπορεί να είναι σημαντική 

πηγή της κοσμικής ακτινοβολίας. 



Νόμπελ Φυσικής 1919  

Ανακάλυψε το φαινομένου Doppler και τον διαχωρισμό 
των φασματικών γραμμών πάνω σε ηλεκτρικά πεδία.  

Υδρογόνο τοποθετημένο σε καθοδικό σωλήνα, σε συνθήκες 
πολύ χαμηλής πίεσης και εξαιρετικά μεγάλης έντασης 
ηλεκτρικό πεδίο. 

Οι ατμοί υδρογόνου αντί να κινηθούν ευθυγράμμως 
μετατοπίζονταν κατά dx (μετατόπιση Doppler) 

Εξήγηση: Το άτομο έχει και κβαντική φύση 



 Ουσιαστικά ήταν μια πρώτη πειραματική 
επιβεβαίωση αυτής της θεωρίας, η οποία 
το αμέσως επόμενο διάστημα έμελλε να 
θεμελιωθεί βαθύτατα. 

Η εργασία του Johannes Stark βρήκε 
εφαρμογή  στη θεωρητική φυσική καθώς 
θεωρήθηκε μαζί με τον Max Planck, ο 
προάγγελος της κβαντικής θεωρίας 



Ο Charles-Edouard 
Guillaume γεννήθηκε το 

1861 και πέθανε το 1938. 

Το Νόμπελ φυσικής του 
απονεμήθηκε το 1920 για την 
δουλειά του πάνω στην μελέτη 
του συντελεστή επέκτασης του 
κράματος του νικελίου και την 

ανακάλυψη του ίνβαρ 



Ο Robert Andrews 
Millikan γεννήθηκε 
το 1868 και πέθανε 

το 1953. 

Του απονεμήθηκε το Νόμπελ φυσικής το 1923 
για τον καθορισμό του φορτίου του ηλεκτρονίου 



Ο James 
Chadwick 

γεννήθηκε το 
1891 και πέθανε 

το 1974. 

Του απονεμήθηκε το Νόμπελ φυσικής το 
1935 για την ανακάλυψη του νετρονίου. 



Ο Karl Manne Georg 
Siegbahn γεννήθηκε το 
1886 και πέθανε το 

1978. 

Του απονεμήθηκε το Νόμπελ φυσικής το 1924 για τις 
μελέτες του πάνω στην στερεοσκοπία των ακτίνων Χ. 



Του απονεμήθηκε το Νόμπελ φυσικής το 1936 
για την ανακάλυψη του ποζιτρονίου. 

Ο Carl David Anderson γεννήθηκε 
το 1905 και πέθανε το 1991. 





Bertrand Russell (1939)  



Bertrand Russell Wittgenstein 



Bertrand Russell (1939)  


























