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Όραση
πως η φωτεινή ενέργεια μετατρέπεται 

σε νευρικό ερέθισμα

Μαυροματάκης Γιώργος- Βιολόγος



  

Η έέγγχχρρωωμμηη όραση όραση είναι προνόμιο 
των ανθρώπων , των ψαριών , 

των πουλιών και πολύ λίγων εντόμων και 
ερπετών 

Έχουμε την καλύτερη έγχρωμη όραση ;



  



  

ΑχρωματοψίαΑχρωματοψία είναι η αδυναμία 
διάκρισης ενός από τα τρία 

χρώματα
 κόκκινοκόκκινο  πράσινοπράσινο μπλέμπλέ



  



  

Test Αχρωματοψίας



  

Συγκέντρωσε την προσοχή σου στον σταυρό στην μέση, μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα θα διαπιστώσεις ότι ο ροζ κύκλος που γυρίζει είναι στην 

πραγματικότητα πράσινος!!!

Αν κοιτάξεις μόνο τον 
σταυρό στην μέση, θα δεις 

τους ροζ κύκλους να 
εξαφανίζονται και να μένει 
μόνο ο πράσινος  που στην 
πραγματικότητα είναι ροζ!



  

Τα κωνία του αμφιβληστροειδούς είναι κύτταρα ευαίσθητα στο 
χρωματιστό φως .
Ορισμένα κωνίακωνία είναι ευαίσθηταευαίσθητα στο κόκκινοκόκκινο άλλα στο πράσινοπράσινο 
και άλλα στο μπλεμπλε .
Όταν προσηλώσουμε το βλέμμα μας για αρκετό διάστημα στο 
κόκκινο κόκκινο χάνουν  την ευαισθησία τους
Αν στη συνέχεια κοιτάξουμε το φόντο διεγείρονται μόνο τα 
ευαίσθητα στο πράσινοπράσινο και στο μπλεμπλε και γιαυτό εμφανίζεται ο 
πράσινος κύκλος .



  



  

 Αυτό μόνο ξέρει να κάνει ο εγκέφαλός μας !
Διάβαζε και ας σου φαίνεται παράξενο ! 

Σωφνυμα με μετελη  Αγκιλγου Πεπανησιμοτυ η 
σριεα των γωραματμν σε μια λξεη δεν εεχι 

σαιμησα, ατυο που μρετα εαινι το πωτρο και το το 
τλευτιαεο γμαρμα. Τα υλιoποπα μοπορυν να εαινι 

σε οηπιδτοε σριεα και μεριπος αοκμα να δαεζιαβις 
χριως πβηρλμοα.



  

Κοίταζε τις χρωματιστές λέξεις και λέγε μεγαλόφωνα το χρώμα και 
όχι την λέξη

ΚΙΤΡΙΝΟ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΜΑΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΑΦΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΑΥΡΟ

ΜΠΛΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΦΕ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Διαμάχη δεξιού – αριστερού
Η δεξιά πλευρά του εγκεφάλου σου προσπαθεί να πει το 
χρώμα αλλά η αριστερή επιμένει να διαβάζει την λέξη, 



  

Τι μπορεί να κάνει ο 
εγκέφαλός μας …

‘ Οφθαλμαπάτες ‘ 
ή 

‘ Όταν οι νευρώνες ερμηνεύουν αυτά 
που βλέπουν τα μάτια ‘

Αλλά, τι βλέπουν τα μάτια μας;



  

Αν βλέπεις κάτι να γυρίζει, τρέξε στον οφθαλμίατρο !
Τίποτα δεν κουνιέται όπως μπορείς να διαπιστώσεις βάζοντας το χέρι σου μπροστά στην 

εικόνα  !



  

Συνεχίζουμε;  

                           Κοίταξε καλά τις εικόνες που ακολουθούν 



  



  

...οι κόκκινες οριζόντιες γραμμές είναι παράλληλες ή όχι ?



  



  

Μέτρησε τις μαύρες κουκίδες…



  

Και το καλύτερο για το 
τέλος ...... 



  

         Είναι καταπληκτική οπτική απάτη..... Ακολούθησε τις οδηγίες: 
        1) Χαλάρωσε και συγκέντρωσε την προσοχή σου στις 4 κουκίδες περίπου στο κέντρο της εικόνας 

για 40 δευτερόλεπτα .
        2) Μετά στρέψε σιγά το βλέμμα σου σε ένα κοντινό τοίχο με λεία μονόχρωμη επιφάνεια 
        3) Στην συνέχεια βλέπεις να σχηματίζεται στον τοίχο μία  ανοιχτόχρωμη κηλίδα (κοίταξε με επιμονή)
        4) Ανοιγόκλεισε τα μάτια σου και θα δεις να σχηματίζεται μέσα στην ανοιχτόχρωμη κηλίδα μία εικόνα. 
        5) Τι βλέπεις, η μάλλον ποιόν βλέπεις;  



  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας


