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                                                        ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Ανάμεσα στους αξιοσημείωτους αριθμούς που έχουν ασκήσει μεγάλη γοητεία σε 

πολλά λαμπρά πνεύματα  κάθε εποχής, εξέχουσα θέση καταλαμβάνει ο χρυσός 

αριθμός Φ. Μέσα στους αιώνες έχει γνωρίσει διάφορες ονομασίες, όπως  χρυσή 

τομή, χρυσή αναλογία, χρυσός λόγος,  θείος αριθμός , θεία αναλογία.  

  Ο αριθμός αυτός καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αριθμητικών σχέσεων και ιδιοτήτων 

που εμφανίζονται  στη φύση, στο σύμπαν, στην τέχνη αλλά και στον  ανθρώπινο 

οργανισμό. Η παρούσα ερευνητική εργασία φιλοδοξεί να προβάλει τις  θαυμαστές 

ιδιότητες του χρυσού αριθμού Φ  και να γίνει ένας οδηγός στους τομείς που αυτός  

αναδύεται, βοηθώντας τον αναγνώστη να ανακαλύψει την αρμονία και την 

ομορφιά του περιβάλλοντος κόσμου. 

 

Οι επιμέρους ερευνητικοί άξονες – κεφάλαια του θέματος είναι : 

1)Ο Χρυσός Αριθμός Φ στα Μαθηματικά και στην Ιστορία 

2)Ο Χρυσός Αριθμός στην Αρχιτεκτονική και στην Τέχνη  

3)Ο Χρυσός Αριθμός Φ στο ανθρώπινο σώμα και πρόσωπο. 

4)Ο Χρυσός Αριθμός Φ στη φύση και  στο Σύμπαν 
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                                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1     

 

 

 

 
 

 

 

«Τα μαθηματικά είναι μόνο ένα μέσο για την έκφραση των νόμων που 

κυβερνούν τα φαινόμενα». 

                                                        Άλμπερτ Αϊνστάιν 

 

 

1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.2. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Φ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

1.3. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Φ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

1.4. Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό συνεργάστηκαν οι μαθητές: 

-Βαλσαμίδης Έκτορας 

-Βάρσος Γιάννης 

-Βασιλικιώτης  Παύλος 

-Δαμιανίδης Παύλος 

-Δανοπούλου Μαριάννα 
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                                                                1.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Ο Johannes Kepler δήλωσε  το 1618:«Η αρχαία Ελλάδα προίκισε τη γεωμετρία 

με δύο ανυπέρβλητους θησαυρούς. Ο πρώτος είναι το Πυθαγόρειο  θεώρημα 

και ο δεύτερος, ο χωρισμός τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο. Τον πρώτο 

μπορούμε  να τον  συγκρίνουμε με χρυσάφι και τον δεύτερο μ’ ένα πολύτιμο 

διαμάντι …» Πολλούς αιώνες αργότερα το δεύτερο ονομάστηκε χρυσή τομή, 

διότι θεωρήθηκε  η πλέον αρμονική διαίρεση ενός ευθύγραμμου τμήματος σε 

δύο άνισα μέρη, ώστε το ένα να μην είναι αισθητικά μεγαλύτερο του άλλου, 

δηλαδή να έχουν τόση αντίθεση μεταξύ τους ώστε να μην χάνεται η ενότητα 

του όλου. Το ωραιότερο ζύγισμα του ευθύγραμμου τμήματος πραγματοποιείται 

μόνο σε ένα σημείο, το οποίο ακολουθεί την ακόλουθη σχέση: το μεγαλύτερο 

τμήμα του ευθύγραμμου τμήματος πολλαπλασιασμένο με τον εαυτό του να 

είναι ίσο με το μικρότερο πολλαπλασιασμένο με όλο το ευθύγραμμο τμήμα. Ο 

λόγος της «χρυσής τομής» υπολογίζεται ίσος με (1+√5)/2 και συμβολίζεται με 

το γράμμα Φ, από το όνομα του μεγάλου γλύπτη και αρχιτέκτονα Φειδία που 

θεωρείται ο κυριότερος εκπρόσωπος της αρμονίας στην τέχνη. Ονομάζεται 

χρυσός αριθμός και αποτελούσε για τους αρχαίους Έλληνες γεωμέτρες, γλύπτες 

και αρχιτέκτονες το «δόγμα της ωραιότητας», εφόσον δημιουργεί την αίσθηση 

της αρμονίας.    

  Πρόκειται για έναν άρρητο (όπως και ο "π") αριθμό, έναν αριθμό δηλαδή του                                

οποίου τα δεκαδικά ψηφία δε σταματούν πουθενά. Με ακρίβεια 150 δεκαδικών 

ψηφίων, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο νούμερο: 

 1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811 77203 09179 80576 28621 35448 

62270 52604 62818 90244 97072 07204 18939 11374 84754 08807 53868 91752 

12663 38622 23536 93179 31800 60766...  

Ο χρυσός αριθμός Φ, αντιπροσωπεύει τις πιο σημαντικές αναλογίες στη ζωή. Έγινε 

έμβλημα πολλών απόκρυφων δοξασιών, ακόμα και κοσμολογικό σύμβολο. Η σχέση 

του με την τέχνη απασχόλησε ένα πλήθος αισθητικών, μαθηματικών, φιλοσόφων, 

αρχιτεκτόνων, γλυπτών και ζωγράφων. Πρώτοι οι αρχαίοι  Έλληνες παρατήρησαν 

ότι όλα πάνω στην γη, από τα φυτά μέχρι το ίδιο το ανθρώπινο σώμα, 

αναπτύσσονται βάσει μιας αναλογίας. Επιπρόσθετα, η χρυσή αναλογία που έχει 
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άμεση σχέση με τον εν λόγω αριθμό ,δημιουργεί μια αίσθηση αρμονίας, γι’ αυτό 

συχνά τον συναντάμε  στη γεωμετρία. Θεωρείται ένας πολύτιμος αριθμός για 

διάφορες γεωμετρικές κατασκευές. 

 

 

                                     1.2. Ο  ΑΡΙΘΜΟΣ Φ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ  

 Ο Πυθαγόρας ήταν από τους πρώτους που αντελήφθησαν τους αριθμούς ως 

αφηρημένες οντότητες και υποστήριξε ότι οι βασικές δυνάμεις στο σύμπαν 

μπορούν να εκφραστούν μέσω της γλώσσας των μαθηματικών . Παρατήρησε ότι τα 

φυτά και τα ζώα δεν μεγαλώνουν τυχαία, αλλά σύμφωνα με ακριβείς μαθηματικούς 

κανόνες. Συνεπώς υπάρχουν  ορισμένες φυσικές – μαθηματικές αναλογίες , οι 

οποίες προσδίδουν σε ένα σώμα ή αντικείμενο την ιδιότητα της οπτικής αρμονίας . 

Είναι σχεδόν φανερό ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν την ύπαρξη του χρυσού  

αριθμού ,καθώς το πεντάγραμμο(πεντάλφα) που ήταν το σύμβολο της σχολής των 

Πυθαγορείων υπόκειται σε αυτή την αναλογία.  

  Ο Πυθαγόρας , υπήρξε σημαντικός έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης 

και θεωρητικός της μουσικής. Οι περισσότερες από τις λεπτομέρειες για το βίο του 

καλύπτονται με ένα πέπλο αβεβαιότητας. Ωστόσο θεωρείται από τους  κατεξοχήν 

θεμελιωτές των ελληνικών μαθηματικών που δημιούργησε ένα άρτιο σύστημα για 

την επιστήμη των ουρανίων σωμάτων. Γεννήθηκε σε χρονολογία που δεν μας είναι 

γνωστή, αλλά που εικάζεται πως είναι μεταξύ των ετών 580 - 572 π. Χ. και ως 

επικρατέστερος τόπος γεννήσεως παραδίδεται η νήσος Σάμος. Πέθανε στο 

Μεταπόντιον της Ιταλικής Λευκανίας σε μεγάλη ηλικία, περί το 500 - 490 π. Χ . Ο 

Πυθαγόρας ασχολήθηκε και με την δημιουργία και καθοδήγηση μιας σχολής. Αυτή 

η σχολή ήταν μία μυστική, θρησκευτική κίνηση, που είχε αναπτύξει και έντονη 

πολιτική δραστηριότητα. Οι Πυθαγόρειοι του 5
ου

 αιώνα π. Χ συγκαταλέγονται στους 

πιο σημαντικούς επιστήμονες του καιρού τους.  Στο Πυθαγόρειο σύστημα οι 

θρησκευτικοί και φιλοσοφικοί στόχοι είναι αλληλένδετοι. 

 Ο Πυθαγόρας , εικάζεται ότι προσέγγισε τον μαθηματικό ορισμό της χρυσής 

αναλογίας χρησιμοποιώντας δύο ευθύγραμμα τμήματα. Η σκέψη του ήταν, πως αν 

υπάρχει ένα ευθύγραμμο τμήμα και ένα σημείο που να το τέμνει ασύμμετρα έτσι 

ώστε το μήκος του μεγαλύτερου τμήματος προς όλο το μήκος του τμήματος να είναι 

ίσο με το μήκος του μεγαλύτερου τμήματος προς το μήκος του μικρότερου, τότε ο 

λόγος τους φανερώνει κάποιου είδους αναλογία. Θεώρησε ότι όταν ένα τμήμα ΑΒ 

τέμνεται σε δύο μέρη τα οποία δεν είναι ίσα μεταξύ τους στο σημείο Γ, 

δημιουργούνται δύο ευθύγραμμα τμήματα.  

Έστω ότι ΑΓ>ΒΓ τότε ΑΒ/ΑΓ=ΑΓ/ΒΓ. Το σημείο τομής Γ δίνει την χρυσή αναλογία γιατί 
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ο λόγος των ΑΒ/ΑΓ και ΑΓ/ΒΓ δίνει αποτέλεσμα 1.618 που είναι και ο χρυσός 

αριθμός φ. Ο αριθμός αυτός φανερώνει την αρμονία που χαρακτηρίζει  ένα 

αντικείμενο το οποίο εξετάζεται. Είναι ο μοναδικός αριθμός για τον οποίο ισχύει η 

σχέση φ
2
 =φ+(1) και φ=(1+√5)/2. Η κυριότερη διαπίστωση των αρχαίων ελλήνων και 

όσων ασχολήθηκαν με την χρυσή τομή  είναι ότι το αποτέλεσμα είναι άρρητος 

αριθμός. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν είναι δυνατόν ένα μικρότερο ευθύγραμμο 

τμήμα να χωράει σε ένα μεγαλύτερό του ακριβώς. Η συνειδητοποίηση ότι 

υπάρχουν αριθμοί , όπως ο Χρυσός Λόγος που τα ψηφία τους συνεχίζονται επ’ 

άπειρον χωρίς να εμφανίζουν επανάληψη προκάλεσε δέος στα ανήσυχα 

μαθηματικά πνεύματα της εποχής εκείνης.  

 Μετά το θάνατο του Πυθαγόρα οι μαθητές του που ονομάζονταν Πυθαγόρειοι 

συνέχισαν το έργο του. Οι Πυθαγόρειοι δεν ήταν απλώς μια επιστημονική και 

φιλοσοφική σχολή αλλά και μια θρησκευτικοπολιτική αίρεση που ιδρύθηκε τον 6ο 

αιώνα π. Χ. από τον Πυθαγόρα και ασχολήθηκαν και αυτοί με τον αριθμό Φ και τις 

εφαρμογές του. 

Συνέχισαν το έργο του δασκάλου τους ανακαλύπτοντας ένα μυστικό σύμβολο που 

τους εκπροσωπούσε, την πεντάλφα. Το σχήμα αυτό προκύπτει από τις διαγώνιες 

του κυρτού κανονικού πενταγώνου οι οποίες τέμνονται σε άκρο και μέσο λόγο. Το 

«αστεροειδές πεντάγωνο» που στις πέντε κορυφές του οι Πυθαγόρειοι 

τοποθετούσαν τα γράμματα της λέξεως «υγεία», αποτελούσε σημείο αναγνώρισης 

και σύμβολο ιερό.  Στο σχήµα της πεντάλφας  που φαίνεται παρακάτω, το Β διαιρεί 

το ΑΓ και το Γ διαιρεί το Α∆ σε  µέσο και άκρο λόγο δηλαδή :  

ΑΓ/ΑΒ= Φ       ΑΔ/ΑΓ= Φ        ΒΔ/ΒΓ= Φ  

 

Ένα άλλο πρόσωπο στο οποίο θα αναφερθούμε είναι ο Ευκλείδης από την 

Αλεξάνδρεια (~ 325 π. Χ. - 265 π. Χ. ). Ήταν Έλληνας μαθηματικός  που δίδαξε και 

πέθανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στις μέρες μας είναι γνωστός ως ο 

«πατέρας» της Γεωμετρίας. Ο Ευκλείδης δεν ήταν ακριβώς ένας μεγάλος 

καινοτόμος αλλά κυρίως οργανωτής που συστηματοποίησε και έθεσε σε στέρεες 
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θεωρητικές βάσεις τα συμπεράσματα στα οποία έφτασαν ο Θαλής, ο Εύδοξος και 

άλλες φωτεινές διάνοιες της εποχής. Ο Ευκλείδης είχε την ικανότητα να 

ανασυντάξει τις αποδείξεις των θεωρημάτων σε σύντομους αυστηρούς όρους. 

Τέλος  όλες οι πληροφορίες  σχετικά με τον αριθμό Φ καταγράφονται στο βιβλίο 

του «Στοιχεία». 

 Ελάχιστοι θα διαφωνήσουν ότι τα «Στοιχεία» είναι το μεγαλύτερο και πιο 

σημαντικό εγχειρίδιο που γράφτηκε εκείνη την εποχή .Η εικόνα του συγγραφέα που 

αναδύεται από τις σελίδες των «Στοιχείων» είναι αυτή ενός ευσυνείδητου άνδρα , 

που σέβεται την παράδοση και είναι πολύ μετριόφρων. Πουθενά δεν προσπαθεί ο 

Ευκλείδης να του αποδοθεί η πατρότητα του έργου που δεν ήταν πρωτότυπα δικό 

του. Στην πραγματικότητα δε διεκδικεί την πρωτοτυπία  σε καμιά περίπτωση , παρά 

το γεγονός ότι η συνεισφορά του σε πολλές νέες αποδείξεις είναι εμφανής .Στα 

«Στοιχεία» ο Ευκλείδης συμπεριέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της μαθηματικής 

γνώσης της εποχής του. 

 Ο Εύδοξος ο Κνίδιος (408-355 π. Χ .), μεγάλος μαθηματικός και αστρονόμος , 

μαθητής και αργότερα δάσκαλος στην Ακαδημία του Πλάτωνα αύξησε τον αριθμό 

τον γενικών θεωρημάτων και στις τρείς υπάρχουσες αναλογίες πρόσθεσε άλλες 

τρεις. Σύμφωνα με τον E.Sachs η κατασκευή του κανονικού πενταγώνου (στην 

πρόταση 11 του δ’ βιβλίου των «Στοιχείων» και η απόδειξη ότι οι διαγώνιες του 

κανονικού πενταγώνου τέμνονται μεταξύ τους σε άκρο και μέσο λόγο(πρόταση 8 

του ιγ’ βιβλίου των «Στοιχείων») οφείλονται στον Εύδοξο. Γι αυτό , ορισμένοι 

ιστορικοί θεωρούν ότι ο Εύδοξος ανακάλυψε το  πρόβλημα της χρυσής τομής. 

 Επίσης στην μετέπειτα εποχή ο Ήρων (1
ος

 αιώνας μ. Χ.) , ο Πάππος (4
ος

 αιώνας μ. 

Χ.) και ο Πρόκλος (5
ος

 αιώνας μ. Χ. ) , που έζησαν όλοι στην Αλεξάνδρεια , έγραψαν 

υπομνήματα στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη. 

 Η ελληνική υπεροχή στα μαθηματικά ήταν κατά μεγάλο μέρος άμεση συνέπεια του 

πάθους των Ελλήνων για τη γνώση αυτή καθαυτή. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

ορισμένοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι τα θαυμαστά επιτεύγματα των Ελλήνων 

σε πολλά άλλα πεδία ,ωχριούν μπροστά στα επιτεύγματά τους στον τομέα των 

μαθηματικών.  
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Παρακάτω αναφέρουμε τις κυριότερες γεωμετρικές κατασκευές που βασίζονται 

στην χρυσή τομή:  

 

Η χρυσή γωνία 

Η επίκεντρη  γωνία ΑΟΒ με μέτρο 137,5ο ονομάζεται 

χρυσή . Ο λόγος της μη κυρτής γωνίας  ΑΟΒ  προς  

την κυρτή γωνία ΑΟΒ είναι ίσος με Φ. Πράγματι 

έχουμε:  
���,�

���,�
=Φ   

 

 

 

Το χρυσό ορθογώνιο  

Θεωρούμε το ορθογώνιο ABΓΔ τέτοιο ώστε αν από αυτό αφαιρεθεί το τετράγωνο 

ΑΕΖΔ, τα μήκη των πλευρών του 

ορθογωνίου ΒΓΖΕ που απομένει να έχουν 

τον ίδιο λόγο με τα μήκη των πλευρών του 

αρχικού. Δηλαδή : 

ΒΓ/ΕΒ = ΑΒ/ΑΔ  

Αν ΑΔ = α και ΕΒ = β , τότε :              

                             α/β = ( α+ β ) / α  

ή                             α/β = 1+ α/β     ή   ( α/β )
2
 = ( α/β ) + 1 

ή                             ( α/β )
2
  - ( α/β ) -1  = 0  

Από  τη δευτεροβάθμια εξίσωση βρίσκουμε ότι   α/β = ( 1+√5 ) /2 . Άρα ο λόγος του 

μήκους προς το πλάτος του ορθογωνίου ΒΓΖΕ ( καθώς και του ορθογωνίου ΑΒΓΔ ) 

είναι ο αριθμός Φ . Ένα τέτοιο ορθογώνιο ονομάζεται χρυσό ορθογώνιο. 

 

 

 

 

 



 

Το χρυσό τρίγωνο  

Χρυσό τρίγωνο ονομάζεται κάθε ισοσκελές τρίγωνο με γωνία κορυφής 36ο  . 

Επομένως κάθε μια από τις γωνίες της βάσεως είναι 72ο . Στο χρυσό τρίγωνο ΑΒΓ ( Α 

= 36ο ) ισχύει ότι  

ΑΓ/ΒΓ = ΑΒ/ΒΓ =Φ. Πράγματι έχουμε:

Συν 72ο  =  ΒΓ/2 /ΑΓ  

ή  ( √5 -1 ) / 4 = ΒΓ/2ΑΓ  

ή  ( √5 -1 ) / 2 = ΒΓ/ ΑΓ    ή   ΑΓ/ΒΓ = ( 1+

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν διχοτομήσουμε μια από τις γωνίες της βάσεως ενός 

χρυσού τριγώνου  έστω τη  Β , τότε  το σημείο τομής  

Δ της διχοτόμου και της πλευράς ΑΓ διαιρεί την ΑΓ 

σε άκρο και μέσο λόγο .  Σχηματίζεται με τον τρόπο 

αυτό ένα άλλο χρυσό τρίγωνο , το ΒΓΔ . Αν 

διχοτομήσουμε τη γωνία Γ της βάσεως του 

τριγώνου αυτού , θα προκύψει ένα άλλο χρυσό 

τρίγωνο , το ΔΕΚ . Οι κορυφές των ισοσκελών 

αυτών τριγώνων  ορίζουν μία καμπύλη   

ονομάζεται χρυσή σπείρα. 

Ισχύει ΑΒ/ΒΓ = ΒΔ/ΔΓ = Φ 

(ΑΒΓ ) / (ΑΒΔ ) = Φ 

(ΑΒΔ) / ( ΔΒΓ) = Φ   
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Χρυσό τρίγωνο ονομάζεται κάθε ισοσκελές τρίγωνο με γωνία κορυφής 36ο  . 

Επομένως κάθε μια από τις γωνίες της βάσεως είναι 72ο . Στο χρυσό τρίγωνο ΑΒΓ ( Α 

ΑΓ/ΒΓ = ΑΒ/ΒΓ =Φ. Πράγματι έχουμε: 

1 ) / 2 = ΒΓ/ ΑΓ    ή   ΑΓ/ΒΓ = ( 1+√5 ) /2  

Αν διχοτομήσουμε μια από τις γωνίες της βάσεως ενός 

χρυσού τριγώνου  έστω τη  Β , τότε  το σημείο τομής  

Δ της διχοτόμου και της πλευράς ΑΓ διαιρεί την ΑΓ 

σε άκρο και μέσο λόγο .  Σχηματίζεται με τον τρόπο 

αυτό ένα άλλο χρυσό τρίγωνο , το ΒΓΔ . Αν 

σουμε τη γωνία Γ της βάσεως του 

τριγώνου αυτού , θα προκύψει ένα άλλο χρυσό 

τρίγωνο , το ΔΕΚ . Οι κορυφές των ισοσκελών 

αυτών τριγώνων  ορίζουν μία καμπύλη   

ονομάζεται χρυσή σπείρα.  

 

Χρυσό τρίγωνο ονομάζεται κάθε ισοσκελές τρίγωνο με γωνία κορυφής 36ο  . 

Επομένως κάθε μια από τις γωνίες της βάσεως είναι 72ο . Στο χρυσό τρίγωνο ΑΒΓ ( Α 



 

Το χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο 

 Ονομάζουμε χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο 

στο οποίο η μία κάθετη πλευρά είναι μέση ανάλογος της 

άλλης κάθετης πλευράς και τ

β/α =γ/β  

ή  β
2
  = α γ  

Ο χρυσός αριθμός προκύπτει από

τρίγωνο ως εξής :  

Από τη παραπάνω σχέση και την ισότητα α

πυθαγορείου θεωρήματος προκύπτει : α

ή    ( α/γ )
 2

 = ( α/γ ) +1 

Θέτοντας α/γ = χ  προκύπτει η εξίσωση    χ

ρίζα το χρυσό αριθμό Φ=(1+

Μερικές ιδιότητες της χρυσής αυτής αναλογίας είναι :

 

φ + 1 = φ
2
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Το χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο  

Ονομάζουμε χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο το ορθογώνιο τρίγωνο 

στο οποίο η μία κάθετη πλευρά είναι μέση ανάλογος της 

άλλης κάθετης πλευράς και της υποτείνουσας , δηλαδή ισχύει:  

Ο χρυσός αριθμός προκύπτει από το χρυσό ορθογώνιο 

Από τη παραπάνω σχέση και την ισότητα α
2
 = β

2
 + γ

2
  του 

πυθαγορείου θεωρήματος προκύπτει : α
2
 = α γ + γ

2
                                                                                       

Θέτοντας α/γ = χ  προκύπτει η εξίσωση    χ
2
  -  χ  - 1 = 0  της χρυσής τομής με δεκτή 

ρίζα το χρυσό αριθμό Φ=(1+√5) / 2 

Μερικές ιδιότητες της χρυσής αυτής αναλογίας είναι : 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

1 = 0  της χρυσής τομής με δεκτή 



 

… Φυσικά, δε θα μπορούσε εδώ να απουσιάζ

με το αρχικό γράμμα Φ: Ο 

έργα του, πιθανότατα όχι  ενσυνείδητα, αλλά  από καθαρό ένστικτο αισθητικής . 

Γεννήθηκε στην Αθήνα στο τέλος του 5ου αιώνα π. Χ. και ήταν γιος του Χαρμίδη. 

Γεννημένος από εύπορους γονείς και προικισμένος με μοναδικό ταλέντ

ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και νωρίς στράφηκε στη γλυπτική. Ήταν 

ζωγράφος και αρχιτέκτονας. Θεωρείται από πολλούς  ένας από τους 

σημαντικότερους γλύπτες της 

και οι άλλοι αρχαίοι καλλιτέχνες δεν γνώριζ

γίνεται ορατή  η  αισθητική και αρμονία που είχαν τα περισσότερα έργα τους, η 

οποία προφανώς οφείλεται στον αριθμό Φ.  

 
                                 1.2.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Φ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

 

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν και ερεύνησαν τον αριθμό Φ, 

όμως οι έρευνες δεν σταμάτησαν τότε, αλλά συνεχίστηκαν. Πολλοί σπουδαίοι 

μαθηματικοί και επιστήμονες ασχολήθηκαν με τον αριθμό Φ από τον Μεσαίωνα 

μέχρι και σήμερα... Ονόματα όπως 

στα σχέδια του συνεργάτη του Leonardo Da Vinci, ο Mark Barr, ο Johannes Kepler 

και φυσικά ο Leonardo Fibonacci.
Leonardo Fibonacci : Ο Λεονάρντο της Πίζας ή Λεονάρντο Πιζάνο γεννήθηκε περίπου στα 

1170 και πέθανε περίπου το 1250, πιθανώς στην Πίζα.  Έμεινε  γνωστός στην ιστορία για 

την περίφημη ακολουθία Φιμπονάτσι και για την εισαγωγή στην Ευρώπη του αραβικού 

δεκαδικού συστήματος αρίθμησης καθώς και άλλων μαθηματικών καινοτομιών σε μια 

σκοτεινή εποχή για τις επιστήμες στην Ευρώπη. Ήταν γιος του Γκιγιέρμο Μπονάτσι ενός 

έμπορου ο οποίος ταξίδευε συχνά στην Βόρεια Αφρική. Ο Λεονάρντο ακολουθούσε τον 

πατερά του και έτσι μυήθηκε στα μαθηματικά και γνώρισε το αραβικό δεκαδικό σύστημα.  

Επίσης χάρη σε αυτόν έχουμε σωσμέ

Στα Μαθηματικά, οι Αριθμοί Φιμπονάτσι

ακέραιης ακολουθίας: 

1/1= 1.000000                   13/8= 1.625000                          144/89= 1.617978

2/1= 2.000000                   21/13= 1.615385                        233/144= 1.618056

3/2= 1.500000                   34/21= 1.619048                        377/233= 1.618026

5/3= 1.666666                  55/34= 1.617647                         610/377= 1.618037                     

8/5= 1.600000                  89/55= 1.618182                         987/610= 1.618033

 

                                                              

Εξ ορισμού, οι πρώτοι δύο αριθμοί Φιμπονάτσι είναι το 0 

επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων.
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… Φυσικά, δε θα μπορούσε εδώ να απουσιάζει μια μικρή αναφορά στον καλλιτέχνη 

με το αρχικό γράμμα Φ: Ο Φειδίας χρησιμοποίησε  τον αριθμό Φ σε πολλά από τα 

έργα του, πιθανότατα όχι  ενσυνείδητα, αλλά  από καθαρό ένστικτο αισθητικής . 

στο τέλος του 5ου αιώνα π. Χ. και ήταν γιος του Χαρμίδη. 

Γεννημένος από εύπορους γονείς και προικισμένος με μοναδικό ταλέντ

ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και νωρίς στράφηκε στη γλυπτική. Ήταν 

ζωγράφος και αρχιτέκτονας. Θεωρείται από πολλούς  ένας από τους 

αντικότερους γλύπτες της κλασικής εποχής. Πιο συγκεκριμένα, αν και ο Φειδίας 

και οι άλλοι αρχαίοι καλλιτέχνες δεν γνώριζαν την ύπαρξη της χρυσής αναλογίας , 

γίνεται ορατή  η  αισθητική και αρμονία που είχαν τα περισσότερα έργα τους, η 

οποία προφανώς οφείλεται στον αριθμό Φ.   

1.2.Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Φ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν και ερεύνησαν τον αριθμό Φ, 

όμως οι έρευνες δεν σταμάτησαν τότε, αλλά συνεχίστηκαν. Πολλοί σπουδαίοι 

μαθηματικοί και επιστήμονες ασχολήθηκαν με τον αριθμό Φ από τον Μεσαίωνα 

μέχρι και σήμερα... Ονόματα όπως o Luca Pacioli, που εξέτασε τον αριθμό Φ πάνω 

στα σχέδια του συνεργάτη του Leonardo Da Vinci, ο Mark Barr, ο Johannes Kepler 

και φυσικά ο Leonardo Fibonacci. 
: Ο Λεονάρντο της Πίζας ή Λεονάρντο Πιζάνο γεννήθηκε περίπου στα 

ε περίπου το 1250, πιθανώς στην Πίζα.  Έμεινε  γνωστός στην ιστορία για 

την περίφημη ακολουθία Φιμπονάτσι και για την εισαγωγή στην Ευρώπη του αραβικού 

δεκαδικού συστήματος αρίθμησης καθώς και άλλων μαθηματικών καινοτομιών σε μια 

στήμες στην Ευρώπη. Ήταν γιος του Γκιγιέρμο Μπονάτσι ενός 

έμπορου ο οποίος ταξίδευε συχνά στην Βόρεια Αφρική. Ο Λεονάρντο ακολουθούσε τον 

πατερά του και έτσι μυήθηκε στα μαθηματικά και γνώρισε το αραβικό δεκαδικό σύστημα.  

Επίσης χάρη σε αυτόν έχουμε σωσμένη σήμερα την λεγόμενη ακολουθία  Fibonacci. 

Αριθμοί Φιμπονάτσι είναι οι αριθμοί της παρακάτω 

 

1/1= 1.000000                   13/8= 1.625000                          144/89= 1.617978

21/13= 1.615385                        233/144= 1.618056

3/2= 1.500000                   34/21= 1.619048                        377/233= 1.618026

5/3= 1.666666                  55/34= 1.617647                         610/377= 1.618037                     

8/5= 1.600000                  89/55= 1.618182                         987/610= 1.618033

                                                               

Εξ ορισμού, οι πρώτοι δύο αριθμοί Φιμπονάτσι είναι το 0 και το 1, και κάθε 

επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. 

ει μια μικρή αναφορά στον καλλιτέχνη 

χρησιμοποίησε  τον αριθμό Φ σε πολλά από τα 

έργα του, πιθανότατα όχι  ενσυνείδητα, αλλά  από καθαρό ένστικτο αισθητικής . 

στο τέλος του 5ου αιώνα π. Χ. και ήταν γιος του Χαρμίδη. 

Γεννημένος από εύπορους γονείς και προικισμένος με μοναδικό ταλέντο αρχικά 

ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και νωρίς στράφηκε στη γλυπτική. Ήταν γλύπτης, 

. Πιο συγκεκριμένα, αν και ο Φειδίας 

αν την ύπαρξη της χρυσής αναλογίας , 

γίνεται ορατή  η  αισθητική και αρμονία που είχαν τα περισσότερα έργα τους, η 

Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν και ερεύνησαν τον αριθμό Φ, 

όμως οι έρευνες δεν σταμάτησαν τότε, αλλά συνεχίστηκαν. Πολλοί σπουδαίοι 

μαθηματικοί και επιστήμονες ασχολήθηκαν με τον αριθμό Φ από τον Μεσαίωνα 

o Luca Pacioli, που εξέτασε τον αριθμό Φ πάνω 

στα σχέδια του συνεργάτη του Leonardo Da Vinci, ο Mark Barr, ο Johannes Kepler 

: Ο Λεονάρντο της Πίζας ή Λεονάρντο Πιζάνο γεννήθηκε περίπου στα 

ε περίπου το 1250, πιθανώς στην Πίζα.  Έμεινε  γνωστός στην ιστορία για 

την περίφημη ακολουθία Φιμπονάτσι και για την εισαγωγή στην Ευρώπη του αραβικού 

δεκαδικού συστήματος αρίθμησης καθώς και άλλων μαθηματικών καινοτομιών σε μια 

στήμες στην Ευρώπη. Ήταν γιος του Γκιγιέρμο Μπονάτσι ενός 

έμπορου ο οποίος ταξίδευε συχνά στην Βόρεια Αφρική. Ο Λεονάρντο ακολουθούσε τον 

πατερά του και έτσι μυήθηκε στα μαθηματικά και γνώρισε το αραβικό δεκαδικό σύστημα.  

νη σήμερα την λεγόμενη ακολουθία  Fibonacci. 

1/1= 1.000000                   13/8= 1.625000                          144/89= 1.617978 

21/13= 1.615385                        233/144= 1.618056 

3/2= 1.500000                   34/21= 1.619048                        377/233= 1.618026 

5/3= 1.666666                  55/34= 1.617647                         610/377= 1.618037                                                                   

8/5= 1.600000                  89/55= 1.618182                         987/610= 1.618033 

και το 1, και κάθε 



 

Σε μαθηματικούς όρους, η ακολουθία

αναδρομικό τύπο: 

με  και 

Παρατηρούμε ότι η αναλογία προσεγγίζει το φ καθώς το 

Οι Αριθμοί Φιμπονάτσι σχετίζονται με τους

συμπληρωματικό ζεύγος της Ακολουθίας Λούκας, ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι 

και με τη χρυσή αναλογία. Η ακολουθία Φιμπονάτσι έχει  αρκετές εφαρμογές σε 

υπολογιστικούς αλγόριθμους, όπως για παράδειγμα η τεχνική αναζήτησης 

Φιμπονάτσι και η δομή δεδομένων σωρός Φιμπονάτσι. Επιπλέον υπάρχουν 

γραφικές παραστάσεις οι οποίες ονομάζονται κύβοι Φιμπονάτσι και 

χρησιμοποιούνται στις παράλληλες διασυνδέσεις και στα κατανεμημένα 

συστήματα. 

       Οι Αριθμοί Φιμπονάτσι, εμφανίζονται και

στη διακλάδωση στα δέντρα, στη διάταξη των φύλλων σε ένα στέλεχος, στα στόμια 

του καρπού ενός ανανά, στην ανάπτυξη της αγκινάρας και πολλά άλλα.

 Υπάρχει λοιπόν στη φύση κάποιο υπαρκτό παράδειγμα που συναντάμε αυτή τη 

χρυσή ακολουθία; Υπάρχει, στο γενεαλογικό δέντρο κάθε κηφήνα σε ένα μελίσσι. 

Το εν λόγω έντομο γεννιέται από ένα μη γονιμοποιημένο αβγό της βασίλισσας, 

δηλαδή έχει μητέρα αλλά όχι και πατέρα. Αντιθέτως, τόσο η βασίλισσα (η μοναδική 

που μπορεί να κάνει αβγά) ό

γονιμοποιηθεί από αρσενικό. Αυτές, λοιπόν, έχουν και πατέρα και μητέρα. 

Επομένως, το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα διαμορφώνεται ως εξής: έχει 1 

μητέρα, 2 παππούδες (αρσενικό και θηλυκό), 3 προπαππούδες (δ

οικογένεια της γιαγιάς και μία του παππού), 5 προ

προπαππούδες και ούτω καθεξής. Το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα είναι μια 

ακολουθία Φιμπονάτσι! Και όχι μόνο αυτό. Το 1966, ο Νταγκ Γιανέγκα, από το 

Μουσείο Έρευνας στην Εντομολογία του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, 

ανακάλυψε ότι η αναλογία που υφίσταται ανάμεσα σε εργάτριες μέλισσες και 

κηφήνες σε ένα μελίσσι προσεγγίζει το χρυσό αριθμό.

 Επίσης, το πρόβλημα με τα κουνέλια του Φιμπονάτσι είναι ότι αποτελούν μια 

εξιδανικευμένη υπόθεση. 

πληθυσμό κουνελιών και κάνει τις εξής υποθέσεις: έχουμε ένα νεογέννητο ζευγάρι 

κουνελιών (αρσενικό και θηλυκό) σε ένα χωράφι, τα κουνέλια είναι σε θέση να 

ζευγαρώσουν σε ηλικία ενός μήνα από τη γέν

δεύτερου μήνα το θηλυκό να μπορεί να γεννήσει ένα ζευγάρι κουνελιών, τα 
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Σε μαθηματικούς όρους, η ακολουθία Fn των αριθμών Φιμπονάτσι ορίζεται από τον 

 

 . 

Παρατηρούμε ότι η αναλογία προσεγγίζει το φ καθώς το n μεγαλώνει.

Οι Αριθμοί Φιμπονάτσι σχετίζονται με τους Αριθμούς Λούκας δεδομένου ότι είναι 

συμπληρωματικό ζεύγος της Ακολουθίας Λούκας, ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι 

και με τη χρυσή αναλογία. Η ακολουθία Φιμπονάτσι έχει  αρκετές εφαρμογές σε 

υπολογιστικούς αλγόριθμους, όπως για παράδειγμα η τεχνική αναζήτησης 

Φιμπονάτσι και η δομή δεδομένων σωρός Φιμπονάτσι. Επιπλέον υπάρχουν 

γραφικές παραστάσεις οι οποίες ονομάζονται κύβοι Φιμπονάτσι και 

χρησιμοποιούνται στις παράλληλες διασυνδέσεις και στα κατανεμημένα 

Οι Αριθμοί Φιμπονάτσι, εμφανίζονται και στη Βιολογία, όπως για παράδειγμα 

στη διακλάδωση στα δέντρα, στη διάταξη των φύλλων σε ένα στέλεχος, στα στόμια 

του καρπού ενός ανανά, στην ανάπτυξη της αγκινάρας και πολλά άλλα.

Υπάρχει λοιπόν στη φύση κάποιο υπαρκτό παράδειγμα που συναντάμε αυτή τη 

σή ακολουθία; Υπάρχει, στο γενεαλογικό δέντρο κάθε κηφήνα σε ένα μελίσσι. 

Το εν λόγω έντομο γεννιέται από ένα μη γονιμοποιημένο αβγό της βασίλισσας, 

δηλαδή έχει μητέρα αλλά όχι και πατέρα. Αντιθέτως, τόσο η βασίλισσα (η μοναδική 

που μπορεί να κάνει αβγά) όσο και οι εργάτριες γεννιούνται από αβγά που έχουν 

γονιμοποιηθεί από αρσενικό. Αυτές, λοιπόν, έχουν και πατέρα και μητέρα. 

Επομένως, το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα διαμορφώνεται ως εξής: έχει 1 

μητέρα, 2 παππούδες (αρσενικό και θηλυκό), 3 προπαππούδες (δύο από την 

οικογένεια της γιαγιάς και μία του παππού), 5 προ-προπαππούδες, 8 προ

προπαππούδες και ούτω καθεξής. Το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα είναι μια 

ακολουθία Φιμπονάτσι! Και όχι μόνο αυτό. Το 1966, ο Νταγκ Γιανέγκα, από το 

ντομολογία του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, 

ανακάλυψε ότι η αναλογία που υφίσταται ανάμεσα σε εργάτριες μέλισσες και 

κηφήνες σε ένα μελίσσι προσεγγίζει το χρυσό αριθμό. 

Επίσης, το πρόβλημα με τα κουνέλια του Φιμπονάτσι είναι ότι αποτελούν μια 

μένη υπόθεση. Ο Φιμπονάτσι παίρνει ως δεδομένο ένα ιδανικό 

πληθυσμό κουνελιών και κάνει τις εξής υποθέσεις: έχουμε ένα νεογέννητο ζευγάρι 

κουνελιών (αρσενικό και θηλυκό) σε ένα χωράφι, τα κουνέλια είναι σε θέση να 

ζευγαρώσουν σε ηλικία ενός μήνα από τη γέννησή τους, έτσι ώστε στο τέλος του 

δεύτερου μήνα το θηλυκό να μπορεί να γεννήσει ένα ζευγάρι κουνελιών, τα 

των αριθμών Φιμπονάτσι ορίζεται από τον 

μεγαλώνει. 

δεδομένου ότι είναι 

συμπληρωματικό ζεύγος της Ακολουθίας Λούκας, ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι 

και με τη χρυσή αναλογία. Η ακολουθία Φιμπονάτσι έχει  αρκετές εφαρμογές σε 

υπολογιστικούς αλγόριθμους, όπως για παράδειγμα η τεχνική αναζήτησης 

Φιμπονάτσι και η δομή δεδομένων σωρός Φιμπονάτσι. Επιπλέον υπάρχουν 

χρησιμοποιούνται στις παράλληλες διασυνδέσεις και στα κατανεμημένα 

στη Βιολογία, όπως για παράδειγμα 

στη διακλάδωση στα δέντρα, στη διάταξη των φύλλων σε ένα στέλεχος, στα στόμια 

του καρπού ενός ανανά, στην ανάπτυξη της αγκινάρας και πολλά άλλα. 

Υπάρχει λοιπόν στη φύση κάποιο υπαρκτό παράδειγμα που συναντάμε αυτή τη 

σή ακολουθία; Υπάρχει, στο γενεαλογικό δέντρο κάθε κηφήνα σε ένα μελίσσι. 

Το εν λόγω έντομο γεννιέται από ένα μη γονιμοποιημένο αβγό της βασίλισσας, 

δηλαδή έχει μητέρα αλλά όχι και πατέρα. Αντιθέτως, τόσο η βασίλισσα (η μοναδική 

σο και οι εργάτριες γεννιούνται από αβγά που έχουν 

γονιμοποιηθεί από αρσενικό. Αυτές, λοιπόν, έχουν και πατέρα και μητέρα. 

Επομένως, το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα διαμορφώνεται ως εξής: έχει 1 

ύο από την 

προπαππούδες, 8 προ-προ-

προπαππούδες και ούτω καθεξής. Το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα είναι μια 

ακολουθία Φιμπονάτσι! Και όχι μόνο αυτό. Το 1966, ο Νταγκ Γιανέγκα, από το 

ντομολογία του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, 

ανακάλυψε ότι η αναλογία που υφίσταται ανάμεσα σε εργάτριες μέλισσες και 

Επίσης, το πρόβλημα με τα κουνέλια του Φιμπονάτσι είναι ότι αποτελούν μια 

Ο Φιμπονάτσι παίρνει ως δεδομένο ένα ιδανικό 

πληθυσμό κουνελιών και κάνει τις εξής υποθέσεις: έχουμε ένα νεογέννητο ζευγάρι 

κουνελιών (αρσενικό και θηλυκό) σε ένα χωράφι, τα κουνέλια είναι σε θέση να 

νησή τους, έτσι ώστε στο τέλος του 

δεύτερου μήνα το θηλυκό να μπορεί να γεννήσει ένα ζευγάρι κουνελιών, τα 
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κουνέλια δε πεθαίνουν ποτέ και κάθε ζευγάρι κουνελιών γεννάει ένα νέο ζευγάρι 

(ένα αρσενικό και ένα θηλυκό) κάθε μήνα από τον δεύτερο μήνα και μετά. Το 

ερώτημα που έθεσε ο Φιμπονάτσι ήταν: πόσα ζεύγη κουνελιών θα έχουν γεννηθεί 

μέσα σε ένα έτος; 

� Στο τέλος του πρώτου μήνα, ζευγαρώνουν, αλλά ακόμη υπάρχει μόνο ένα 

ζεύγος. 

� Στο τέλος του δεύτερου μήνα το θηλυκό γεννάει ένα νέο ζεύγος, οπότε στο 

χωράφι υπάρχουν δύο ζεύγη κουνελιών. 

� Στο τέλος του τρίτου μήνα, το πρώτο θηλυκό γεννάει και δεύτερο ζεύγος, οπότε 

έχουμε τρία ζεύγη κουνελιών. 

� Στο τέλος του τέταρτου μήνα, το πρώτο θηλυκό γεννάει ακόμη ένα ζεύγος, το 

θηλυκό που γεννήθηκε δύο μήνες πριν γεννάει το πρώτο της ζεύγος, οπότε 

έχουμε πέντε ζεύγη κουνελιών στο χωράφι. 

Στο τέλος του ν-οστού μήνα, το πλήθος των ζευγών των κουνελιών είναι ίσος με το 

πλήθος των νέων ζευγών (n-2) προσθέτοντας το πλήθος ζευγών που υπήρχαν στο 

χωράφι τον προηγούμενο μήνα (n-1). Αυτός είναι ο ν-οστός αριθμός Φιμπονάτσι. 

Όμως ο Fibonacci δεν ήταν ο πρώτος που κατέγραψε αυτήν την  ακολουθία. 

Η Ακολουθία Φιμπονάτσι εμφανίζεται στα Μαθηματικά των Ινδών και 

συγκεκριμένα σε Σανσκριτικές Προσωδίες. Στην Σανσκριτική προφορική παράδοση, 

δίνονταν μεγάλη έμφαση κατά πόσο οι μακρόσυρτες συλλαβές (Μ) συνέπιπταν με 

τις σύντομες (Σ), και μετρούσαν τα διαφορετικά πρότυπα των Μ και των Σ μέσα σε 

ένα προκαθορισμένο διάστημα, κάτι που οδήγησε στους αριθμούς Φιμπονάτσι. Ο 

αριθμός των προτύπων που γίνονται m σύντομες συλλαβές μακρόσυρτες είναι ο 

αριθμός Φιμπονάτσι Fm+1.  

Η ανάπτυξη τη ακολουθίας αποδίδεται στον Pingala (200 π.Χ.), αλλά η πρώτη 

ξεκάθαρη αναφορά στην Ακολουθία γίνεται στα έργα του Virahanka (700 μ.Χ.), τα 

έργα του οποίου δε σώζονται, αλλά μεταφέρθηκαν αυτούσια στα έργα του Gopala 

(1153 μ. Χ.). 

  Πού αλλού συναντάμε τους αριθμούς Φιμπονάτσι; Στον αριθμό της σπείρας που 

μπορούμε να μετρήσουμε αριστερά και δεξιά στους σπόρους των ηλίανθων, στον 

αριθμό των πετάλων των λουλουδιών (3 στο αγριόκρινο, 5 ή 8 σε κάποια φυτά του 

γένους ranunculus, ενώ οι μαργαρίτες και οι ηλίανθοι συνήθως έχουν 13, 21, 34, 55 

ή 85 πέταλα...) και στον αριθμό των ανθών στα σπιράλ του κουνουπιδιού και του 

μπρόκολου. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να εντοπίσουμε τους αριθμούς 

Φιμπονάτσι στον πλάτανο και τη μηλιά.  
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 Ο μοναχός του 15ου αιώνα Luca Pacioli, επηρεασμένος από την αντίληψη της 

εποχής ότι οι νέες γνώσεις της επιστήμης θα έπρεπε να ενταχθούν στο 

εκκλησιαστικό δόγμα ονόμασε τον αριθμό "θεία αναλογία".  Παρόλα αυτά, η 

ονομασία «χρυσός αριθμός», αποδίδεται στον Leonardo Da Vinci. Με το πέρασμα 

των αιώνων ο Αμερικανός μαθηματικός Mark Barr προσδιόρισε τον αριθμό με το 

ελληνικό γράμμα Φ προς τιμή του Φειδία του σπουδαιότερου έλληνα γλύπτη , όπως 

προαναφέραμε. 
 

 

                                                   1.3.Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ  

 Σήμερα τη  χρυσή αναλογία Φ τη συναντάμε από τις  πιο μοντέρνες  και τις πιο 

σύνθετες  ως και τις πιο απλές κατασκευές . Χαρακτηριστικό της  είναι οι αρμονικές 

αναλογίες  που προσφέρει στην κατασκευή . Ο  καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την θεία 

αυτή αναλογία για να δώσει την αίσθηση  της φυσικής ομορφιάς και αρμονίας στο 

έργο του .  Χαρακτηριστικό παράδειγμα  είναι τα Fractals  , ένα είδος ζωγραφιάς 

που περιέχει γεωμετρικά σχήματα και ποικίλα χρώματα. Τα fractals παρουσιάζουν 

τον αριθμό Φ σε κάποια από τις σπείρες τους.  Έτσι διαπιστώνουμε ότι ένας 

αριθμός , που ξεκίνησε τη μαθηματική του πορεία πριν από 20 περίπου αιώνες 

μπορεί να συνδυαστεί άψογα με τις πρωτοποριακές μαθηματικές γνώσεις.  

 Επίσης πολλά  από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά ,όπως οι 

πιστωτικές κάρτες, οι κορνίζες, οι φωτογραφίες και οι πίνακες έχουν τις διαστάσεις 

της χρυσής αναλογίας. 

  Ο κόσμος του Χρυσού Λόγου , όπως και ο κόσμος των μαθηματικών είναι ένας 

κόσμος με απέραντους ορίζοντες . Ίσως σε αυτό τον κόσμο υπάρχουν πολλά ακόμα 

να ανακαλύψουμε…  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

«Άπειρα είναι τα θαύματα του κόσμου» 

                                                          Σοφοκλής  

  

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.2.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

2.3.  ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ   

2.4.ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

2.5.ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

2.6.ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό συνεργάστηκαν οι μαθητές: 

-Βλάχος Σίμος 

-Γκούβερη Ειρήνη 

-Γρίβας Κωνσταντίνος 

-Ζωνουδάκη Μαριάννα 

-Καζάκος Γιάννης 
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                                                               2.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Στο βιβλίο του ακαδημαϊκού Σόλωνα Κυδωνιάτη «Αρμονικές Χαράξεις» (Γραφείο 

Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών , Αθήνα 1982) διαβάζουμε τα εξής :«Μια 

απορία που πλανάται από αρχαιοτάτων χρόνων είναι η σχέση μεταξύ επιστήμης και 

τέχνης. 

 Ειδικότερα , κατά πόσο το επιστητό μπορεί να επηρεάζει και να επεμβαίνει στην 

καλλιτεχνική δημιουργία. Πολλοί μαθηματικοί και ερευνητές προσπάθησαν κατά 

καιρούς να αποδείξουν ότι όλα τα έργα τέχνης στηρίζονται σε απαράβατους 

μαθηματικούς νόμους , που η ενστικτώδης ή η ενσυνείδητη εφαρμογή τους από τον 

καλλιτέχνη δημιουργεί άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα».   

   Στη συγκεκριμένη εργασία θα  ασχοληθούμε με τη Χρυσή Τομή στο χώρο της 

Τέχνης. Η χρυσή τομή (που συμβολίζεται με το γράμμα φ) προκύπτει από το 

χωρισµό ενός ευθυγράμμου τµήµατος ΑΒ σε δύο τµήµατα, ένα  µεγάλο α και ένα 

µικρό β, έτσι ώστε να ισχύει:  α/β=(α + β)/α=1,618=φ. Χαρακτηριστικό αυτού του 

αριθμού είναι πως δίνει αρμονικές αναλογίες στο μάτι του ανθρώπου. 

Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στην αρχιτεκτονική, τη γλυπτική και τη ζωγραφική τόσο 

στην αρχαία Ελλάδα όσο και στην Αναγέννηση ακόμα και σε κάποια κτίρια του 21
ου

 

αιώνα. Συγκεκριμένα, σε αρκετά οικοδομήματα, σε γλυπτά και σε πινάκες 

εμφανίζεται ο αριθμός «Φ» αφού τα έργα αυτά δείχνουν να «περιγράφονται μέσα» 

σε γεωμετρικά σχήματα τα όποια χαρακτηρίζονται ως  «χρυσά» λόγω της αρμονίας 

που προσφέρουν. Μερικά από αυτά είναι το χρυσό ορθογώνιο, το χρυσό τρίγωνο, 

το χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο και το κανονικό πεντάγωνο(πεντάλφα). Ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον ανάμεσα στα «χρυσά γεωμετρικά σχήματα»  και  αρκετά συχνά 

χρησιμοποιούμενο από τους καλλιτέχνες είναι το χρυσό τρίγωνο, δηλαδή κάθε 

ισοσκελές τρίγωνο στο οποίο ο λόγος της µεγάλης πλευράς προς τη µικρή είναι ίσος 

µε «φ».  Κάθε ισοσκελές τρίγωνο µε γωνία κορυφής 36
ο
 είναι χρυσό. 

 Ο χρυσός αριθμός «συναντήθηκε» στο Μεσαίωνα με μια αμιγώς μαθηματική 

ακολουθία , γνωστή ως ακολουθία Fibonacci.  Συγκεκριμένα   ο λόγος δύο 

διαδοχικών αριθμών της ακολουθίας Fibonacci  τείνει προς την Χρυσή Τομή . Η 

ακολουθία του Fibonacci  απαντάται συχνά στην αρχιτεκτονική και σε άλλους τομείς 

της τέχνης. 

     Στην παρούσα εργασία  θα ανιχνεύσουμε την ύπαρξη του χρυσού λόγου  «Φ» 

στο χώρο της τέχνης, ξεκινώντας από την Αρχιτεκτονική και τον Παρθενώνα. 
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2.2.Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΕΠΟΧΗ 

Α)Παρθενώνας 

  Κορωνίδα των αρχιτεκτονικών μνημείων του 5
ου

 αιώνα π. Χ . αποτελεί ο 

Παρθενώνας , ναός που χτίστηκε προς τιμή της παρθένου Αθηνάς . Στο ναό αυτό 

έχουν συνδυαστεί άριστα η αρχιτεκτονική αρτιότητα με τον εξαίρετο γλυπτό 

διάκοσμο. Δημιουργοί του είναι γνωστοί καλλιτέχνες της εποχής , οι αρχιτέκτονες 

Ικτίνος και Καλλικράτης και ο γλύπτης Φειδίας. 

Η διακόσμηση του Παρθενώνα είναι τόσο εντυπωσιακή , ώστε ο Πλούταρχος , 

συγγραφέας του 2
ου

 αιώνα μ. Χ. αναφέρει ότι: «η μορφή τους είναι παντοτινά 

ανέγγιχτη από το χρόνο , σα να είχαν μέσα τους πνοή αμάραντη και μια αγέραστη 

ψυχή». 

  Ο ναός  χτίστηκε από το 447-432 π. Χ και  αποτελεί τον μεγαλύτερο δωρικό ναό. Οι 

διαστάσεις του στυλοβάτη είναι 30, 88*69,50. Εκτός από τα εντυπωσιακά μεγέθη, 

εκείνο το οποίο κάνει το Παρθενώνα μοναδικό είναι οι λύσεις οι οποίες δόθηκαν 

στα διάφορα τεχνικά προβλήματα καθώς και η συμμετρία του.   

Πιο συγκεκριμένα: Ο Φειδίας ήθελε να στεγάσει στον ναό το 12 μέτρων άγαλμα της 

Αθήνας από χρυσό και ελεφαντόδοντο. Αυτό όμως δημιούργησε προβλήματα στους 

αρχιτέκτονες Ικτίνο και Καλλικράτη μια και ο Παρθενώνας θα χτιζόταν πάνω στον 

παλαιότερο ναό του οποίου οι διαστάσεις ήταν 66,94 *23,53. Αναγκαστικά λοιπόν ο 

Παρθενώνας   έπρεπε να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις, έτσι ώστε ο σηκός
1
 να έχει 

το κατάλληλο ύψος και αναγκαστικά  το ανάλογο πλάτος. 

Έτσι οι διαστάσεις του Παρθενώνα ορίστηκαν στα 30,88 μέτρα πλάτος, 69,50 μήκος 

και 13,72 το ύψος. Φυσικά θα έπρεπε να γίνουν επιχωματώσεις, για να μπορεί να 

στηριχτεί ο ναός. 

Οι διαστάσεις 30,88*69,50*13,72 δεν αποκαλύπτουν τίποτα με την πρώτη ματιά. 

Πίσω όμως από αυτά τα νούμερα κρύβονται μεγάλα μυστικά. Όλος ο Παρθενώνας 

είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με την χρυσή αναλογία 4:9 που είναι γνωστή ως 
«Χρυσή Τομή». Αυτό σημαίνει πως αν πολλαπλασιάσουμε το ύψος του ναού με το 9 

και το γινόμενο που θα προκύψει το διαιρέσουμε με το 4, τότε θα τότε θα έχουμε 

βρει το πλάτος του ναού.  

Πράγματι :  ( Ύψος ) 13,72*9=125,28:4=30,87 (Πλάτος) 

Το ίδιο συμβαίνει κι αν πολλαπλασιάσουμε το πλάτος με το 9 και διαιρέσουμε το 

γινόμενο με 4, τότε θα έχουμε βρει το μήκος του ναού. Πράγματι: 

                        (Πλάτος) 30,87*9=277,92:4=64,48(Μήκος) 

Τέλος, η ίδια αναλογία εφαρμόστηκε στην διάμετρο του κάθε κίονα, στην μεταξύ 

                                                           
1
 Ο κύριος εσωτερικός χώρος του αρχαιοελληνικού ναού ο οποίος χρησίμευε για τη φύλαξη του 

αγάλματος του θεού . Το κοινό δεν είχε πρόσβαση σε αυτόν.  
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τους απόσταση, στην σχέση ανάμεσα στο ύψος του θριγκού
2
 στις αναλογίες των 

μεταξονίων, την λέπτυνση του κίονα, το περίγραμμα του εχίνου
3
 και τον τρόπο 

σύνδεσης με τον κορμό, την μορφή και τον αριθμό των τριγλύφων.         

 

 

 

 

 

Β) ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 

  Το Θέατρο της Επιδαύρου είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα 

ελληνικά θέατρα. Κατασκευάστηκε από τον Πολύκλειτο, τον 4
ο
 αιώνα π.Χ. Έρευνες 

έχουν δείξει ότι ο χρυσός αριθμός φ εμφανίζεται στο αμφιθέατρο της Επιδαύρου. 

   Καταρχάς, είναι φτιαγμένο ώστε να χωράει 15.000 άτομα. Το «Θέατρον» (το 

μέρος όπου κάθονται οι θεατές) είναι χωρισμένο σε 2 άνισα μέρη. Το πρώτο μέρος 

έχει 34 σειρές θέσεων ενώ το δεύτερο 21. Αυτά τα δύο νούμερα ανήκουν στους 

λεγόμενους «αριθμούς Fibonacci» και οι Έλληνες φαίνεται ότι το κατασκεύασαν με 

αυτές τις αναλογίες, επειδή παρατήρησαν πως το αισθητικό αποτέλεσμα είναι 

ευχάριστο στο μάτι. 

 Επίσης, η γωνία ανάμεσα στο «θέατρον» και τη σκηνή, είναι περίπου 0,618. Ακόμη, 

ο μέσος όρος των λόγων των σκαλιών: 34+21:34=1,619 και 

34:21=1,617 ,τείνει προς το φ. 

 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε την ύπαρξη του Χρυσού Λόγου 

στο θέατρο της Επιδαύρου. Τέλος, εξετάζοντας την αρχιτεκτονική 

άλλων  αρχαίων θεάτρων θα παρατηρήσουμε πως και άλλοι 

καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν ενστικτωδώς ή ενσυνείδητα τη 

χρυσή τομή.  Για παράδειγμα το αρχαίο θέατρο του Διονύσου είναι χωρισμένο σε 3 

μέρη. Το πρώτο έχει 13 σειρές θέσεων και το δεύτερο πάλι 21 (επίσης «αριθμοί 

Fibonacci»). Από την διαίρεση 21:13=1,615 και 13:21=1,619 βγαίνουν αριθμοί πολύ 

κοντά στο φ.  

                                                           
2
 Το μέρος του κτηρίου που βρίσκεται πάνω από τους κίονες 

3
 Το κατώτερο σημείο του κιονόκρανου , που αποτελεί την ομαλή μετάβαση προς τον κυρίως κίονα. 
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  Γ)   ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

Αποτελείται από 3 διαζώματα με αριθμό εδωλίων 19,15 και 21. 

Παρατηρούμε ότι: 19+15/21=34/21=1,619=Φ 

                                  19+15+21/19+15=55/34=Φ  

 

 

 

 

Δ)ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ 

  Εδώ και αιώνες πολλοί επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με την ύπαρξη του Χρυσού 

Λόγου στη Μεγάλη Πυραμίδα. Υπάρχουν απόψεις οι οποίες υποστηρίζουν την 

ύπαρξη του και άλλες οι οποίες τη διαψεύδουν. 

   Ο συγγραφέας Μάρτιν Γκάρντνερ στο βιβλίο του «Fads and Fallacies in the Name 

of Science» κάνει μια αναφορά σε μια δήλωση του Ηροδότου. Ο Γκάρντνερ γράφει: 

“Ο Ηρόδοτος δηλώνει ότι η Πυραμίδα κατασκευάστηκε έτσι ώστε το εμβαδόν κάθε 

πλευράς να είναι ίσο με το εμβαδόν ενός τετραγώνου , η πλευρά του οποίου 

ισούται με το ύψος της Πυραμίδας”. Εάν αυτή η δήλωση του Ηροδότου είναι 

αληθής, τότε βλέπουμε πως ο Χρυσός Λόγος είναι ενσωματωμένος στη Μεγάλη 

Πυραμίδα. 

  Ο Γάλλος συγγραφέας Μιντχάτ Τζ. Γκαζαλέ, στο βιβλίο του Gnoman: «From 

Pharaohs to Fractals», αναφέρεται επίσης  στον Ηρόδοτο. Ο Μιντχατ λέει: “ Ο 

Ηρόδοτος έμαθε από τους Αιγύπτιους ιερείς ότι το τετράγωνο του ύψους της 

Μεγάλης Πυραμίδας ισούται με το εμβαδό της τριγωνικής κάθετης πλευράς. 

     Το α είναι το μέσο της βάσης, το β είναι το ύψος της τριγωνικής πλευράς και το υ 

είναι το ύψος της πυραμίδας .Εάν ο Ηρόδοτος είχε δίκιο τότε ��=β*α.Η γεωμετρία 

δείχνει πως ο λόγος β/α ισούται με το Χρυσό Λόγο. 

     



 

 

  

  Στην πραγματικότητα η βάση της Μ. 

δεν είναι τέλειο τετράγωνο, αφού τα μήκη των πλευρών είναι διαφορετικά από 

755,43 έως 756,08.Ο μέσος όρος των μηκών είναι 2

πυραμίδας είναι υ=481,4 πόδια, το ύψος της τριγωνικής πλευράς β είναι 612,01 , 

επομένως β/α=612,01 / 376,90=1,62 το οποίο βρίσκεται κοντά στο Χρυσό Λόγο

  Ένα χρυσό ορθογώνιο είναι ένα ορθογώνιο με μήκος πλευράς που εμφανίζεται η 

χρυσή αναλογία, ένα προς φ(1:φ), δηλαδή περίπου 1 προς 1,618 (1:1,618). Ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του σχήματος είναι ότι όταν αφαιρείται ένα 

τετράγωνο τμήμα, το υπόλοιπο 

ορθογώνιο, το οποίο έχει τις ίδιες αναλογίες με το αρχικό.

   Οι  παραπάνω ιδιότητες εμφανίζονται στο 

μαυσωλείο που βρίσκεται στην Άγκυρα(Ινδία) που χτίστηκε 

σύμφωνα με τον αυτοκράτορα 

αγαπημένης του συζύγου.

   Το Taj Mahal είναι  ολοκληρωμένο συμμετρικά συγκρότημα 

των δομών, που ολοκληρώθηκε γύρω στο 1648.

   Ο αριθμός φ που εμφανίζεται στο 

αρχιτεκτονικής στις ανατολικές χώρες. Άλλωστε αυτός είναι ο λό

συγκεκριμένο κτήριο δημιουργεί δέος στο θεατή.

 

 

 

 

   Ο  “Le Corbusier” ήταν Ελβετός αρχιτέκτονας ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής του  στη Γαλλία , από όπου πήρε αυτό το ψευδώνυμο . (Το 

πραγματικό του όνομα ήταν:

μελέτησε ενδελεχώς το έργο του Ιταλού μαθηματικού Λούκα Πατσιόλι “

proportione”(Η Θεία Αναλογία).
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Στην πραγματικότητα η βάση της Μ. 

δεν είναι τέλειο τετράγωνο, αφού τα μήκη των πλευρών είναι διαφορετικά από 

755,43 έως 756,08.Ο μέσος όρος των μηκών είναι 2
α
=775,79 πόδια. Το ύψος τη

πυραμίδας είναι υ=481,4 πόδια, το ύψος της τριγωνικής πλευράς β είναι 612,01 , 

επομένως β/α=612,01 / 376,90=1,62 το οποίο βρίσκεται κοντά στο Χρυσό Λόγο

Ε)TAJ MAHAL 

Ένα χρυσό ορθογώνιο είναι ένα ορθογώνιο με μήκος πλευράς που εμφανίζεται η 

χρυσή αναλογία, ένα προς φ(1:φ), δηλαδή περίπου 1 προς 1,618 (1:1,618). Ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του σχήματος είναι ότι όταν αφαιρείται ένα 

τετράγωνο τμήμα, το υπόλοιπο είναι ένα άλλο χρυσό 

ορθογώνιο, το οποίο έχει τις ίδιες αναλογίες με το αρχικό. 

Οι  παραπάνω ιδιότητες εμφανίζονται στο Taj Mahal , ένα 

μαυσωλείο που βρίσκεται στην Άγκυρα(Ινδία) που χτίστηκε 

σύμφωνα με τον αυτοκράτορα Shah Jahan στη μνήμη της 

ς του συζύγου. 

ολοκληρωμένο συμμετρικά συγκρότημα 

των δομών, που ολοκληρώθηκε γύρω στο 1648. 

Ο αριθμός φ που εμφανίζεται στο Taj Mahal είναι το σημαντικότερο επίτευγμα 

αρχιτεκτονικής στις ανατολικές χώρες. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που το 

συγκεκριμένο κτήριο δημιουργεί δέος στο θεατή. 

 

ΣΤ)ΒΙΛΛΑ STEIN 

” ήταν Ελβετός αρχιτέκτονας ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής του  στη Γαλλία , από όπου πήρε αυτό το ψευδώνυμο . (Το 

πραγματικό του όνομα ήταν:Charles Eduard Jeanerette). Γεννήθηκε το 1887 και 

μελέτησε ενδελεχώς το έργο του Ιταλού μαθηματικού Λούκα Πατσιόλι “

”(Η Θεία Αναλογία). 

Πυραμίδας 

δεν είναι τέλειο τετράγωνο, αφού τα μήκη των πλευρών είναι διαφορετικά από 

=775,79 πόδια. Το ύψος της 

πυραμίδας είναι υ=481,4 πόδια, το ύψος της τριγωνικής πλευράς β είναι 612,01 , 

επομένως β/α=612,01 / 376,90=1,62 το οποίο βρίσκεται κοντά στο Χρυσό Λόγο. 

Ένα χρυσό ορθογώνιο είναι ένα ορθογώνιο με μήκος πλευράς που εμφανίζεται η 

χρυσή αναλογία, ένα προς φ(1:φ), δηλαδή περίπου 1 προς 1,618 (1:1,618). Ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του σχήματος είναι ότι όταν αφαιρείται ένα 

είναι το σημαντικότερο επίτευγμα 

γος που το 

” ήταν Ελβετός αρχιτέκτονας ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής του  στη Γαλλία , από όπου πήρε αυτό το ψευδώνυμο . (Το 

). Γεννήθηκε το 1887 και 

μελέτησε ενδελεχώς το έργο του Ιταλού μαθηματικού Λούκα Πατσιόλι “De divina 
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   Καταρχάς χρησιμοποίησε το Χρυσό Λόγο σε πολλά από τα έργα του γιατί είδε πως 

προσέφερε κάτι ιδανικό στο μάτι. 

Ένα από τα κτήρια που εμφανίζεται, είναι η βίλλα Stein στο Grarches της Γαλλίας. 

Στο έργο αυτό εντοπίζουμε παντού το χρυσό ορθογώνιο. Ένα πρώτο στοιχείο είναι 

πως οι εξωτερικοί τοίχοι είναι επίπεδοι. Αυτό βέβαια αποτελεί και στοιχείο του 

μοντερνισμού. Στη συνέχεια το πάτωμα-βάση του σπιτιού έχει αναλογίες φ καθώς 

είναι φτιαγμένο σε χρυσό ορθογώνιο. 
Τέλος κάθε πάτωμα ορόφου καθώς και η οροφή έχει το χρυσό ορθογώνιο, δηλαδή 

το Χρυσό Λόγο.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                              2.3. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ   

   Ένας ζωγράφος του οποίου το όνομα συναντάται σε κάθε ισχυρισμό της 

εμφάνισης του Χρυσού Λόγου στην τέχνη είναι ο Λεονάρντο ντα Βίντσι. Μάλιστα 

κάποιοι συγγραφείς αποδίδουν την επινόηση του ονόματος  «Θεία Αναλογία» στον 

Λεονάρντο . 

Η συζήτηση για την Χρυσή Αναλογία επικεντρώνεται σε πέντε έργα του Λεονάρντο: 

Το ημιτελές «Ο Άγιος Ιερώνυμος», τις δύο εκδοχές της «Μαντόνας των Βράχων», το 

σχέδιο «κεφάλι ενός γέρου» και τη «Μόνα Λίζα». 
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                                                Α) MANTONA TΩΝ ΒΡΑΧΩΝ 

   Υπάρχουν δύο εκδοχές της «Μαντόνας των Βράχων» η μία βρίσκεται στο Λούβρο 

και η άλλη στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. 

   Στον πίνακα που εκτίθεται στο Λούβρο ο λόγος του ύψους προς το πλάτος είναι 

περίπου 1,64 και στο δεύτερο πίνακα ο ίδιος λόγος είναι 1,58. Και οι δύο λόγοι 

συγκλίνουν προς το χρυσό αριθμό φ. Επίσης, κάποιοι υποστήριξαν πως μέσα στον 

πίνακα γύρω από τη φιγούρα της Μαντόνας  σχηματίζεται ένα χρυσό τρίγωνο .Όμως 

η χρονολόγηση και η αυθεντικότητα των δύο πινάκων έφερε κάποιους ισχυρισμούς 

για την ύπαρξη του Χρυσού Λόγου. Ειδικοί οι οποίοι μελέτησαν τους δύο πίνακες, 

ισχυρίζονται πως η Μαντόνα του Λούβρου έχει ολοκληρωθεί από τον Λεονάρντο, σε 

αντίθεση με την Μαντόνα στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου η οποία θεωρείται 

πως μπορεί να ήταν μια «συλλογική προσπάθεια». Επιπρόσθετα η Μαντόνα του 

Λούβρου τελειοποιήθηκε μεταξύ του 1483 - 1486, η  Μαντόνα στο Λονδίνο γύρω 

στο 1506. 

   Αυτές οι ημερομηνίες μπορεί να έχουν κάποια ιδιαίτερη σημασία διότι ο 

Λεονάρντο συνάντησε τον Λούκα Πατσιόλι, ιταλό μαθηματικό από τον οποίο 

διδάχτηκε τη χρυσή αναλογία  πρώτη φορά το 1496. Αυτό σημαίνει πως η πρώτη 

εκδοχή της Μαντόνας των Βράχων ολοκληρώθηκε 10 χρόνια 

προτού ο Λεονάρντο γνωρίσει από έγκυρη πηγή την «Θεία 

Αναλογία».         Ο ισχυρισμός ότι ο Λεονάρντο χρησιμοποίησε το 

Χρυσό Λόγο στη «Μαντόνα των Βράχων» εκφράζει την πεποίθηση 

ότι ο καλλιτέχνης υιοθέτησε αυτή την αναλογία πριν ακόμα 

ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον Πατσιόλι. 

    Η «Μαντόνα των Αγίων Πάντων» ή «Ένδοξη Μαντόνα» είναι ένας 

από τους μεγαλύτερους πίνακες του Ιταλού ζωγράφου και 

αρχιτέκτονα Τζιότο ντι Μποντόνε.Το έργο εκτίθεται στη γκαλερί 

Ουφίτσι στη Φλωρεντία. Στον πίνακα αυτό απεικονίζεται η 

Μαντόνα και ένα βρέφος πάνω της. Η Μαντόνα και το Βρέφος είναι 

περιτριγυρισμένοι από αγγέλους. Βιβλία όπως και άρθρα τα οποία εξετάζουν το 

Χρυσό Λόγο υποστηρίζουν πως τόσο ο πίνακας συνολικά όσο και οι κεντρικές 

μορφές μπορούν να περιγραφούν ακριβώς σε Χρυσά Ορθογώνια. 

    Παρόμοιοι ισχυρισμοί με αυτόν για την «Μαντόνα των Αγίων Πάντων» υπάρχουν 

για δύο άλλους πίνακες με το ίδιο γενικό θέμα. Αυτοί οι πίνακες είναι η «Μαντόνα 

Rucellai» η οποία έχει δημιουργηθεί από τον Ντούτσιο ντι Μπουονισένια(γνωστός 

ως Ντούτσιο) και η «Santa Madonna»(Μαντόνα της Αγίας Τριάδας) του ζωγράφου 

Τσένι ντι Πέπο(γνωστός ως Τσιμάμπους) 

    Οι διαστάσεις και στις τρεις Μαντόνες: «Ognissati», «Rucellai» και «Santa Trinita» 

δίνουν λόγο ύψους προς πλάτος 1,59  ,  1,55 και 1,73 αντίστοιχα. Αυτοί οι τρεις 

αριθμοί βρίσκονται πολύ κοντά με το Χρυσό Λόγο, όμως δύο από αυτούς 

βρίσκονται πιο κοντά στον λόγο 1,6 παρά στον αριθμό Φ. Έχουν γίνει αρκετές 

μελέτες οι οποίες αφορούν αυτούς τους τρεις πίνακες και έχουν πραγματοποιηθεί 
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από ειδικούς της τέχνης. Οι μελέτες αυτές δεν έδωσαν ένδειξη πως αυτοί οι 

ζωγράφοι μπορεί να έχουν χρησιμοποιήσει το Χρυσό Λόγο στα έργα τους . Ο 

τελευταίος ισχυρισμός βρίσκεται μόνο στα γραπτά των πιστών του Χρυσού Λόγου 

και βασίζεται αποκλειστικά στις μετρούμενες διαστάσεις. 

Β)ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 

    Για το ημιτελές έργο του Νταβίντσι ‘Ο άγιος Ιερώνυμος’ υπάρχει αβεβαιότητα ως 

προς τη χρήση του Χρυσού Λόγου. Ο πίνακας αυτός χρονολογείται στο 1483, πολύ 

πριν μετακομίσει ο Πατσιόλι στο Μιλάνο συνεπώς πολύ πριν έρθει σε επαφή ο 

Νταβίντσι με το Χρυσό Λόγο(αφού ο Πατσιόλι ήταν αυτός που έμαθε στο Λεονάρντο 

για τον αριθμό Φ).Σε μερικά βιβλία(π.χ. από τον Ντέιβιντ  Μπεργαμίνι) υπάρχει ο 

ισχυρισμός ότι γύρω από τη μορφή του Αγίου Ιερώνυμου 

ταίριαζε απόλυτα ένα Χρυσό Ορθογώνιο. Αυτός όμως ο 

ισχυρισμός δεν είναι αποδεκτός από όλους τους ερευνητές 

των έργων τέχνης. Συγκεκριμένα , υποστηρίζεται πως 

ολόκληρο το σώμα του Αγίου Ιερώνυμου δε χωράει σ’ ένα 

Χρυσό Ορθογώνιο. Αυτό φαίνεται πιο έντονα στην αριστερή 

πλευρά του πίνακα όπου το μπράτσο του εκτείνεται πολύ 

πέρα από την πλευρά του ορθογωνίου 

 

 

 

Γ)Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ-RAPHAEL 

    Ο Raphael  ζωγράφισε αυτόν τον πίνακα στην ηλικία των 20 ετών και 

χρησιμοποίησε κι εδώ το Χρυσό Λόγο. 

    Κατ’ αρχάς από τα κύρια πρόσωπα που εμφανίζονται στον πίνακα μπορούμε να 

τραβήξουμε δύο ευθείες ίσες γραμμές ξεκινώντας από το κεφάλι του Χριστού και 

συνεχίζοντας σχεδόν ανάμεσα στις δύο ανθρώπινες μορφές της δεξιάς πλευρά κι 

αντίστοιχα της αριστερής. Έτσι, κατασκευάζουμε ένα ισοσκελές τρίγωνο στο οποίο η 

γωνία στην κορυφή είναι 1/5*π[από την πράξη: γωνία θ=2*ημ-¹ 

*(βάση/2υποτείνουσα)] ή αλλιώς 36
ο
. Έπειτα εάν 

φέρουμε μεσοκάθετο που ξεκινάει από την κορυφή 

τέμνοντας τη βάση τότε η υποτείνουσα διά τη βάση 

θα είναι ο αριθμός Φ. Επίσης, σ’ αυτόν τον πίνακα 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα Χρυσό Τρίγωνο 

για να εντοπίσουμε ένα χρυσό πεντάγραμμο με 

κορυφή πάλι το κεφάλι του Ιησού. 
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Δ)Η ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-MICHELANGELO 

    Η Αγία Οικογένεια ή αλλιώς Doni Tondo, όπου Tondo ονομάζεται η τεχνική που 

ζωγραφίζει ο καλλιτέχνης σ’ ένα κύκλο, εξού κι η κυκλική μορφή του πίνακα. Είναι ο 

μοναδικός πίνακας που τελείωσε, κοντά στο 1507. 

    Χάρη στην κυκλική του μορφή, σχηματίζεται ένα Χρυσό Πεντάγραμμο στο οποίο 

το τρίγωνο στην κορυφή περιέχει το πρόσωπο της Μαρίας. Κάθε τρίγωνο του 

πενταγράμμου είναι ‘χρυσό’ αφού περιέχει το Χρυσό Λόγο. 

    Τέλος, είναι σίγουρο πως ο Michelangelo χρησιμοποίησε ένα χρυσό πεντάλφα σ’ 

αυτόν τον πίνακα αφού ήθελε να δείξει πως είναι χριστιανικό σύμβολο. 

 

 

 

 

 

 

Ε)ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ-LEONARDO DA VINCI 

    Ο Leonardo τελείωσε γύρω στο 1503-1519 αυτόν τον πίνακα, ο οποίος αποτελεί 

έναν από τους πιο μυστηριώδεις πίνακες. 

    Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν πολλά σημεία με το Χρυσό Αριθμό στον πίνακα: 

 Καταρχάς η απόσταση από τα δάχτυλα της Μόνα Λίζα μέχρι την κορυφή του 

μετώπου είναι 1,618 όπως κι η απόσταση από τα δάχτυλα μέχρι τη βάση του 

λαιμού. Επίσης, ο Leonardo ζωγράφισε τη Μόνα Λίζα, ώστε η μορφή της να χωράει 

τέλεια σ’ ένα χρυσό ορθογώνιο. Ο υπόλοιπος πίνακας γύρω από το πρόσωπο είναι 

χωρισμένος επίσης σε ένα χρυσό ορθογώνιο. 

    Παρόλα αυτά, πολλοί πιστεύουν πως δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου στον 

πίνακα ο Χρυσός Λόγος, ενώ κάποιοι άλλοι λένε πως εντοπίζεται μόνο στο 

ορθογώνιο γύρω από το πρόσωπο .Ωστόσο , δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να 

αναφέρει ξεκάθαρα που ακριβώς θα έπρεπε να χαραχτεί αυτό το ορθογώνιο. Μία 

τρίτη περίπτωση είναι ο ισχυρισμός, ότι ο Λεονάρντο χρησιμοποίησε τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου του για να τελειώσει τον πίνακα (λόγω της απουσίας 

του μοντέλου). Αυτό αποδεικνύεται από μία σύγκριση που έγινε μεταξύ αυτού του 

πορτρέτου και μίας αυτοπροσωπογραφίας του Da Vinci, όπου οι αναλογίες των 

προσώπων είναι παρόμοιες. Πάντως, κι εδώ δεν είναι σίγουρο εάν 
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χρησιμοποιήθηκε το «Φ».Αξιοσημείωτο είναι πως οι ίδιες αναλογίες 

χρησιμοποιήθηκαν σε πολλά πρόσωπα που ζωγράφισε όπως και στο «κεφάλι ενός 

γέρου». 
    Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι αναλογίες έχουν το 

«Φ» άρα κι αν βασίστηκε πάνω σ’ αυτόν τον αριθμό ο Λεονάρντο, παρόλο που 

ξέρουμε πως ο καλλιτέχνης είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθηματικά .Από τα 

παραπάνω συμπεραίνουμε πως στον πίνακα ‘Μόνα Λίζα’ ενδέχεται  να υπάρχει η 

Χρυσή Τομή, χωρίς αυτό να είναι εξακριβωμένο. 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                                            ΣΤ)ΚΕΦΑΛΙ ΕΝΟΣ ΓΕΡΟΥ-DA VINCI 

 Το σχέδιο «κεφάλι ενός γέρου» βρίσκεται στην Γκαλερί ντελ’ Ακαντέμια στη 

Φλωρεντία .Ουσιαστικά παρουσιάζει ένα κεφάλι που έχει επικαλυφθεί από ένα 

τετράγωνο το οποίο χωρίζεται σε ορθογώνια. Το ορθογώνιο στη μέση αριστερά 

είναι πιο πολύ απόδειξη στο ότι ο Λεονάρντο χρησιμοποίησε ορθογώνια για τον 

προσδιορισμό των διαστάσεων στους πίνακες κι ότι 

μάλλον έχει εξετάσει την εφαρμογή του Χρυσού Λόγου 

στην τέχνη του. Ωστόσο δεν είναι ούτε εδώ είναι ξεκάθαρο 

για το που ακριβώς πρέπει  να χαραχτεί το τετράγωνο… 
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  Z) ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ 

    Το ανθρώπινο σώμα έχει δομηθεί και αναπτύσσεται σε αναλογίες φ. Ο ομφαλός 

είναι φυσικά τοποθετημένος στο κέντρο του ανθρώπινου σώματος, και αν σε έναν 

άνδρα ξαπλωμένο με το πρόσωπο στραμμένο επάνω 

και τα χέρια και τα πόδια του ανοιχτά, με τον ομφαλό 

του ως κέντρο εγγράψουμε ένα κύκλο, θα ακουμπήσει 

τα δάχτυλα των χεριών και τα δάχτυλα των ποδιών 

του. Δε γίνεται, όμως, μόνο μέσω ενός κύκλου, η 

περιγραφή ενός ανθρώπινου σώματος, όπως φαίνεται 

τοποθετώντας τον σε ένα τετράγωνο. Μετρώντας από 

τα πόδια ως την κορυφή του κεφαλιού και έπειτα κατά 

μήκος των χεριών σε πλήρη έκταση, βρίσκουμε την 

τελευταία μέτρηση ίση με την πρώτη· έτσι γραμμές σε 

ορθή γωνία μεταξύ τους, περικλείοντας την φιγούρα 

σχηματίζουν ένα τετράγωνο. Τέλος εάν διαιρέσουμε τη μία πλευρά του (το ύψος 

του ανθρώπου) με την ακτίνα του κύκλου ( την απόσταση ομφαλού-δακτύλων),θα 

έχουμε το χρυσό αριθμό. 

 

 

 

                                     Η)THE GOLDEN STAIRS-EDWARD BARNE JONES 

    Σ’ αυτόν τον πίνακα ο ζωγράφος έδωσε μεγάλη έμφαση μέχρι και στις 

παραμικρές λεπτομέρειες. 
    Αρχικά ,στο δεξί μέρος ο Χρυσός Λόγος εμφανίζεται στα σκαλοπάτια όπως 

επίσης και στο κυκλικό μέρος της τρομπέτας που κρατάει η τέταρτη 

γυναίκα(μετρώντας από κάτω). Η χρυσή τομή εντοπίζεται επίσης στο μήκος των 

φορεμάτων από τη ζώνη και κάτω έως το γόνατο, στο πλάτος της πόρτας που 

μπαίνουν οι γυναίκες και τέλος  στο πλάτος του φεγγίτη. 
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 Θ)COMPOSITION IN RED YELLOW AND BLUE- PIET MONDRIAN 

  Ο Μόντριαν πίστευε ότι τα μαθηματικά και η τέχνη είναι συνδεδεμένα. Ο ίδιος σ’ 

αυτόν τον πίνακα χρησιμοποίησε  απλά γεωμετρικά σχήματα και τα τρία βασικά 

χρώματα (μπλε, κόκκινο, κίτρινο).  

    Η άποψή του ήταν ότι κάθε σχήμα είναι πιθανό να δημιουργηθεί με βασικά 

γεωμετρικά σχήματα, όπως και κάθε χρώμα είναι συνδυασμός των τριών βασικών 

χρωμάτων. Το χρυσό ορθογώνιο είναι ένα απ ό τα βασικά σχήματα που εμφανίζεται 

στην τέχνη του .Για παράδειγμα σ’ αυτόν τον πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε 

ότι η αναλογία του μήκους και του πλάτους για κάποια ορθογώνια είναι η χρυσή 

αναλογία. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          2.4 .ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

 ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ 

 

   ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ 

  ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ 

 

    Οι μεγάλοι δημιουργοί των ελληνικών γλυπτών, θεωρούν τα γλυπτά ως  πρότυπα 

της ανθρώπινης ομορφιάς και  δείγματα ενός αρμονικού σώματος. Σε αυτά τα έργα 



 

η χρυσή αναλογία εφαρμόζεται συχνά.

    Το άγαλμα του Δορυφόρου, δημιούργημα του Πολύκλειτου, θεωρε

μεγαλύτερο επίτευγμα της κλασικής ελληνικής γλυπτικής .Η φιγούρα του νέου 

άνδρα εκφράζει την ενότητα της ομορφιάς και της ανδρείας, βασ

ελληνικής τέχνης. 

   Ο χρυσός αριθμός «Φ» εμφανίζεται από τον ομφαλό έως την κορυφή του 

κεφαλιού και επίσης από τα άκρα των δαχτύλων μέχρι τις αρθρώσεις.

     

 

 

 

 

 

  Η Αφροδίτη της Μήλου, θεωρείται το αριστούργημα της γυναικείας ομορφιάς. Το 

άγαλμα είναι δημιούργημα της ελληνιστικής εποχής

1820, αλλά σήμερα εκτίθεται στο Λούβρο

απόσταση από τον ομφαλό έως την κορυφή του κεφαλιού έχουμε 0,382. Ενώ 

μετρώντας από τον ομφαλό και κάτω έχουμε 0,618.Από τη διαίρεση: 

(0,382+0,618)/0,618=1,618 συμπεραίνουμε ότι εφαρμόστηκε κι εδώ ο αριθμός «Φ».

 

 

 

 

 

ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ

    Κάποιοι Κυβιστές όπως για παράδειγμα ο ισπανικής καταγωγής ζωγράφος Χουάν 

Γκρίς και ο Λιθουανικής καταγωγής γλύπτης Ζακ Λίπσιτς χρησιμοποίησαν 

πραγματικά το Χρυσό Λόγο σε κάποια από τα έργα τους.
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η χρυσή αναλογία εφαρμόζεται συχνά. 

Το άγαλμα του Δορυφόρου, δημιούργημα του Πολύκλειτου, θεωρε

μεγαλύτερο επίτευγμα της κλασικής ελληνικής γλυπτικής .Η φιγούρα του νέου 

άνδρα εκφράζει την ενότητα της ομορφιάς και της ανδρείας, βασικές αρχές της 

Ο χρυσός αριθμός «Φ» εμφανίζεται από τον ομφαλό έως την κορυφή του 

αι επίσης από τα άκρα των δαχτύλων μέχρι τις αρθρώσεις.

Η Αφροδίτη της Μήλου, θεωρείται το αριστούργημα της γυναικείας ομορφιάς. Το 

άγαλμα είναι δημιούργημα της ελληνιστικής εποχής που βρέθηκε στη Μήλο το 

αλλά σήμερα εκτίθεται στο Λούβρο. Σ’ αυτό το άγαλμα ομοίως μετρώντας την 

απόσταση από τον ομφαλό έως την κορυφή του κεφαλιού έχουμε 0,382. Ενώ 

μετρώντας από τον ομφαλό και κάτω έχουμε 0,618.Από τη διαίρεση: 

(0,382+0,618)/0,618=1,618 συμπεραίνουμε ότι εφαρμόστηκε κι εδώ ο αριθμός «Φ».

 

ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ-HUAN GRIS και ZAK LIPSITS 

Κάποιοι Κυβιστές όπως για παράδειγμα ο ισπανικής καταγωγής ζωγράφος Χουάν 

Γκρίς και ο Λιθουανικής καταγωγής γλύπτης Ζακ Λίπσιτς χρησιμοποίησαν 

πραγματικά το Χρυσό Λόγο σε κάποια από τα έργα τους. 

Το άγαλμα του Δορυφόρου, δημιούργημα του Πολύκλειτου, θεωρείται το 

μεγαλύτερο επίτευγμα της κλασικής ελληνικής γλυπτικής .Η φιγούρα του νέου 

κές αρχές της 

Ο χρυσός αριθμός «Φ» εμφανίζεται από τον ομφαλό έως την κορυφή του 

αι επίσης από τα άκρα των δαχτύλων μέχρι τις αρθρώσεις. 

Η Αφροδίτη της Μήλου, θεωρείται το αριστούργημα της γυναικείας ομορφιάς. Το 

που βρέθηκε στη Μήλο το 

. Σ’ αυτό το άγαλμα ομοίως μετρώντας την 

απόσταση από τον ομφαλό έως την κορυφή του κεφαλιού έχουμε 0,382. Ενώ 

μετρώντας από τον ομφαλό και κάτω έχουμε 0,618.Από τη διαίρεση: 

(0,382+0,618)/0,618=1,618 συμπεραίνουμε ότι εφαρμόστηκε κι εδώ ο αριθμός «Φ». 

Κάποιοι Κυβιστές όπως για παράδειγμα ο ισπανικής καταγωγής ζωγράφος Χουάν 

Γκρίς και ο Λιθουανικής καταγωγής γλύπτης Ζακ Λίπσιτς χρησιμοποίησαν 
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    Ο Λίπσιτς έγραψε: «Εκείνη την εποχή ενδιαφερόμουν πολύ για τις θεωρίες των 

μαθηματικών αναλογιών, όπως και οι υπόλοιποι Κυβιστές, και προσπάθησα να τις 

εφαρμόσω στα γλυπτά μου. Όλοι είχαμε μεγάλη περιέργεια γι’ αυτήν την ιδέα ενός 

Χρυσού Κανόνα ή Χρυσής Τομής, ένα σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι βρισκόταν 

πίσω από την τέχνη και την αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας». Ο Λίπστις 

βοήθησε τον Χουαν Γκρις στην κατασκευή του γλυπτού ‘Αρλεκίνος’ (Μουσείο 

Τέχνης της Φιλαδέλφεια), όπου οι δύο καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν το τρίγωνο του 

Κέπλερ (το οποίο βασίζεται στο Χρυσό Λόγο) για την κατασκευή των επιθυμητών 

αναλογιών. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

    Ο αριθμός ‘φ’ χρησιμοποιήθηκε αλλά και χρησιμοποιείται ακόμη στην 

κατασκευή μουσικών οργάνων. 

    Το βιολί είναι ένα από τα όργανα στο οποίο ο Χρυσός Λόγος παρουσιάζεται 

συχνά. Συγκεκριμένα, το ηχείο του βιολιού περιέχει δώδεκα η 

περισσότερα τόξα καμπυλότητας σε κάθε πλευρά. Το επίπεδο στη 

βάση συχνά επικεντρώνεται στο σημείο Χρυσής Τομής που βρίσκεται 

στην κάθετο προς το κεντρικό ευθύγραμμο τμήμα. Μερικά από τα 

πιο γνωστά βιολιά είναι κατασκευασμένα από τον Αντόνιο 

Στραντιβάρι, από την Κρεμόνα (Ιταλία).Τα πρωτότυπα σχέδια μας 

δείχνουν ότι ο Στραντιβάρι πρόσεξε πολύ στην τοποθέτηση των 
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«ματιών των οπών» τα οποία τα τοποθέτησε γεωμετρικά στις θέσεις οι οποίες 

καθορίζονται από το Χρυσό Λόγο. 

   

  Ένα άλλο μουσικό όργανο το οποίο αναφέρεται σε σχέση με τους αριθμούς 

Fibonnaci είναι το πιάνο. Η οκτάβα του πληκτρολογίου αποτελείται από δεκατρία 

πλήκτρα εκ των οποίων τα οκτώ είναι λευκά και τα άλλα πέντε είναι μαύρα. Τα 

μαύρα πλήκτρα αποτελούν μία ομάδα δύο πλήκτρων κι άλλη μία των τριών. Οι 

αριθμοί 2, 3, 5, 8 και 13 τυχαίνει να είναι όλοι διαδοχικοί αριθμοί Φιμπονάτσι. 

    Οι οπαδοί του Χρυσού Λόγου ισχυρίζονται ότι ο Χρυσός 

Λόγος έχει ιδιαίτερες ιδιότητες οι οποίες αποδίδουν σε μια 

ευχάριστη μουσική. Για παράδειγμα τα βιβλία για το Χρυσό 

Λόγο δείχνουν ότι πολλοί θεωρούν την έκτη μείζονα και την 

έκτη ελάσσονα ως τα πιο ευχάριστα μουσικά διαστήματα κι 

ότι επίσης σχετίζονται με τη χρυσή αναλογία. Ένας καθαρά 

μουσικός τόνος χαρακτηρίζεται από μία σταθερή συχνότητα 

κι ένα σταθερό πλάτος. Ο τόνος ο οποίος χρησιμοποιείται για 

το χώρισμα είναι το Λα το οποίο δονείται στους 440 παλμούς 

το δευτερόλεπτο. Ακόμη μία έκτη μείζονα περιέχει 

συνδυασμό του Λα και του Ντο, όπου η τελευταία νότα 

παράγεται από μία συχνότητα περίπου 264 παλμών το 

δευτερόλεπτο. Ο λόγος των δύο συχνοτήτων 440/264 ανάγεται στο 5/3, δηλαδή το 
λόγο δύο αριθμών Φιμπονάτσι. Υπάρχει μια έκτη ελάσσων η οποία λαμβάνεται από 

ένα Ντο κι ένα Μι. Ο λόγος σ’ αυτή τη περίπτωση 528/330 ανάγεται στο 8/5 ,που 

είναι επίσης ένας λόγος δύο αριθμών Φιμπονάτσι και βρίσκεται πολύ κοντά στο 

Χρυσό Λόγο.  

                     

                                                        2.6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Από την έρευνα που προηγήθηκε ,καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ο Χρυσός 

Λόγος εμφανίζεται σε πολλά έργα τέχνης που προκαλούν μια αίσθηση αρμονίας. 

Πολλοί καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τον αριθμό «Φ» συνειδητά ή ασυνείδητα με 

σκοπό να επιτύχουν στο έργο τους ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

«Οι αισθήσεις γοητεύονται από τις σωστές αναλογίες» 

                                         Άγιος Θωμάς ο Ακινάτης 

3.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

3.2.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 

3.3.Η ΟΜΟΡΦΙΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ , ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

3.4.Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

3.5.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΥ 

3.6.Ο ΧΡΥΣΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

3.7.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΟ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 

3.8.ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΟΥ FECHNER 

3.9.Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 

3.10.ΤΟ Φ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ 

3.11.ΤΟ Φ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

3.12.ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ-ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 

3.14.ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό συνεργάστηκαν οι μαθητές: 

-Ανδρικοπούλου Κατερίνα 

-Αποστολίδη Κατερίνα 

-Γιαννακόπουλος Στέφανος 

-Δεμερτζής Στρατής  
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                                              3.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  Ο αριθμός Φ=1,618, γνωστός και ως χρυσός αριθμός είναι μάλλον άγνωστος σε πολλούς 

ανθρώπους. Οι εφαρμογές του όμως είναι πολλές ξεκινώντας από τη φύση μέχρι το 

ατελείωτο σύμπαν .Ο χρυσός αριθμός είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι στην τέχνη, στην 

αρχιτεκτονική, στη βοτανική, στη βιολογία, στη φυσική και στα μαθηματικά. Γενικότερα 

είναι η εμμονή κάποιων ανθρώπων για την αναλογία Φ, όπως οι οπαδοί του Πυθαγόρα, οι 

οποίοι πίστευαν ότι αύτη η αναλογία ήταν μια αποκάλυψη προερχόμενη από το χέρι του 

θεού. Αργότερα, ο αστρονόμος Γιοχάνες Κέπλερ,  ο οποίος είδε το Φ ως έναν από τους πιο 

μεγάλους θησαυρούς της γεωμετρίας, στοχαστές του Μεσαίωνα, όπως ο μαθηματικός 

Λεονάρντο Φιμπονάτσι από την Πίζα και δάσκαλοι της σύγχρονης  εποχής, όπως ο 

Ντεμπίσι, ο Λε Κορμπιζιέ, ο Μπάρτοκ και ο φυσικός Ρότζερ Πενρόουζ. Εξάλλου, όπου κι αν 

μας οδηγήσει η αναζήτηση της αναλογίας  Φ , θα αποκαλυφθεί ένας κόσμος  όπου η τάξη, η 

ομορφιά και το αιώνιο μυστήριο πάντοτε συνυπάρχουν. 

H αρμονία αποτελεί από τα αρχαία χρόνια το βασικό στοιχείο της ομορφιάς. Το 

ανθρώπινο σώμα βασίζεται σε  συγκεκριμένες αναλογίες για τις οποίες από παλιά γίνονται 

προσπάθειες προσέγγισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι καλλιτέχνες ,οι 

οποίοι προσέγγιζαν την αρμονία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προσπαθώντας να 

επιτύχουν την καλύτερη οπτική ισορροπία αλλά και την αισθητική τελειότητα στα έργα 

τους. 

 

 

                     3.2.Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 

 

Στην πορεία της ιστορίας είναι εµφανής η επιθυµία  των  ανθρώπων να 

περιβάλλονται από όµορφα αντικείµενα. Όµως κάποια στιγµή ανέκυψε το ερώτηµα για το 

ποια είναι η βάση της οµορφιάς. Οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν την επιστήµη της 

αισθητικής ως μέθοδο ανάλυσης της οµορφιάς, πιστεύοντας ότι η αρµονία αποτελούσε τη 

βάση της.  

Η Οµορφιά και η Αλήθεια αλληλοσυσχετίζονται: ο καλλιτέχνης αναζητά την 

Αλήθεια στην Οµορφιά, κι ο επιστήµονας την Οµορφιά στην Αλήθεια. 

Ο διάσηµος Ιταλός αρχιτέκτονας Leone Battista Alberti αναφέρθηκε στην αρμονία 

υποστηρίζοντας τα εξής: «Υπάρχει κάτι ανώτερο, το οποίο συντίθεται από το συνδυασµό 

και τη σύνδεση τριών πραγµάτων (του αριθµού, του περιορισµού και της διάταξης), κάτι 
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που φωτίζει το πρόσωπο της οµορφιάς. Αυτό το αποκαλούµε Αρµονία, η οποία είναι 

αναµφίβολα η πηγή κάποιας γοητείας και οµορφιάς. Βλέπουµε το ρόλο και το σκοπό της 

Αρµονίας στη διάταξη των µερών, γενικά διαφορετικών ως προς τη φύση τους, κατά έναν 

ορισµένο τέλειο λόγο ώστε να συναντώνται και να δηµιουργούν την οµορφιά… Περιβάλλει 

ολόκληρη τη ζωή του ανθρώπου, διεισδύει στη φύση των πραγµάτων. Εποµένως, καθετί 

που έχει δηµιουργηθεί από τη Φύση µετράται µε το νόµο της Αρµονίας. Επίσης, δεν 

υπάρχει µεγαλύτερη φροντίδα για τη Φύση από το ότι τα πάντα είναι δηµιουργηµένα ώστε 

να είναι τέλεια. Είναι αδύνατο να επιτευχθεί αυτό δίχως την Αρµονία. Εποµένως, χωρίς 

αυτήν, η ισχυρότερη σύνδεση των µερών αποσυντίθεται.» 

 

Η χρυσή τοµή είναι µαθηµατική έννοια και ως τέτοια η ανάλυσή της αποτελεί 

επιστηµονικό πρόβληµα. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελεί και κριτήριο Αρµονίας και Οµορφιάς 

και τούτο την εντάσσει στο πεδίο της Τέχνης και της Αισθητικής. Ο Johannes Kepler είχε πει 

ότι η γεωµετρία έχει δύο θησαυρούς: το Πυθαγόρειο Θεώρηµα και τη Χρυσή Τοµή. Το 

πρώτο µπορεί να συγκριθεί µε µια ποσότητα χρυσού και το δεύτερο µπορεί να ονοµαστεί 

πολύτιµο πετράδι. 

 

 

3.3.Η ΟΜΟΡΦΙΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

          

Σύμφωνα με τον Ησίοδο στους γάμους του Κάδμου και της Αρμονίας στη Θήβα, οι 

Μούσες τραγουδούσαν, προς τιμή των νεόνυμφων, τους παρακάτω στίχους, που αμέσως 

επανέλαβαν οι παρευρισκόμενοι θεοί: «Τ' όμορφο ο κόσμος αγαπούν και τ' άσχημο 

μισούνε». Τι είναι όμως η περίφημη ομορφιά που αναστατώνει τις αισθήσεις, συναρπάζει 

θεούς και ανθρώπους και αποτελεί το όραμα των γλυπτών, των αρχιτεκτόνων, των 

ποιητών, των ζωγράφων και των πλαστικών χειρουργών όλων των εποχών, σε όλο τον 

κόσμο; 

Η ομορφιά, το κάλλος των αρχαίων Ελλήνων, δεν έχει κοινά αποδεκτό 

ορισμό. Αιτία γι' αυτό είναι η υποκειμενική εκτίμηση του ωραίου. Ωραίο είναι ό,τι 

μας αρέσει, προκαλεί το θαυμασμό μας και προσελκύει το βλέμμα μας. Στη νεκρή 

φύση όμορφο θεωρείται το αντικείμενο που, χάρη στη μορφή του, ικανοποιεί τις 

αισθήσεις μας, ιδιαίτερα την όραση και την ακοή. Στη περίπτωση όμως του 

ζωντανού ανθρώπινου σώματος, εκτός από τις αντιληπτές μέσω των αισθήσεων 
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ιδιότητες, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι ψυχικές ιδιότητες και τα πνευματικά 

χαρίσματα που γίνονται αντιληπτά με τα μάτια του νου και όχι με τις αισθήσεις. 

Πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος που, κατά τον Ξενοφώντα, ο Σωκράτης διαχώριζε 

το κάλλος σε Ιδεώδες Κάλλος, Πνευματικό Κάλλος και Λειτουργικό Κάλλος. Πρέπει 

πάντως να διαχωρίσουμε τη φυσική από την τεχνητή ομορφιά. Η πρώτη σαφώς 

υπερτερεί της δεύτερης. Το ηλιοβασίλεμα, ένα σμήνος πουλιών, το ουράνιο τόξο ή 

ένα τέλειο ανθρώπινο σώμα δεν μπορούν να αποτυπωθούν ή να αναπαραχθούν με 

πινέλο ή νυστέρι. Χωρίς αμφιβολία ο καλύτερος ζωγράφος και ο πιο επιδέξιος 

πλαστικός χειρουργός είναι ο ίδιος ο Πλάστης του σύμπαντος .Μπορεί η ομορφιά 

του ανθρώπινου σώματος να αναλυθεί σε επιμέρους στοιχεία; Μπορούμε να 

διακρίνουμε τα δομικά συστατικά της ώστε να τα μελετήσουμε και στη συνέχεια να 

τα τροποποιήσουμε ή να τα αναπαράγουμε; Παρά την υποκειμενικότητα της 

αξιολόγησης του ωραίου, τις κατά τόπους διαφορετικές αντιλήψεις και τις συνεχείς 

αλλαγές των προτύπων, μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα βασικά, αντικειμενικά, 

διαχρονικά κριτήρια της ανθρώπινης ομορφιάς. 

ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Η αρμονία των διαφόρων τμημάτων, των γραμμών και των σχημάτων του σώματος. 

Χωρίς αμφιβολία η αρμονία αποτελεί βασικό στοιχείο της ομορφιάς.  Η αρμονία 

του ανθρώπινου σώματος πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένες αναλογίες. 

 

Αυτές τις ιδανικές αναλογίες προσπάθησαν να κωδικοποιήσουν, με 

διάφορους κανόνες, πολλοί ανατόμοι, φιλόσοφοι, ζωγράφοι και γλύπτες. Για τους 

αρχαίους Έλληνες η τέχνη ήταν « μίμησις πράξης τελείας ». Ο Πολύκλειτος το 420 π. 

Χ. με τον «Κανόνα» ή «Δορυφόρο» του προσπάθησε να καθορίσει κανόνες 

συμμετρίας και αρμονίας του σώματος πιστεύοντας ότι « το κάλλος ουκ εν τη των 

στοιχείων αλλά εν τη των μορίων συνίστασθαι...» συμμετρία. Οι αρχαίοι Έλληνες 

,στα έργα τους, φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν εμπειρικά αυτό που το 1509 

ονόμασε χρυσή τομή ο Ιταλός μοναχός Luca Pacioli. Αυτή η «θεία αναλογία», όπως 

χαρακτηρίστηκε, συνίσταται στον ιδανικό χωρισμό μιας ευθείας γραμμής σε δύο 

άνισα τμήματα με τέτοιο τρόπο ώστε το μεγαλύτερο τμήμα να έχει την ίδια σχέση 

με το σύνολο με αυτή που έχει το μικρό με το μεγάλο. Πρέπει δηλαδή το μικρό 
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τμήμα να ισούται με το 62% του μεγάλου και το μεγάλο με το 62% του συνόλου. 

Αυτή η αναλογία εξασφαλίζει την καλύτερη εντύπωση ισορροπίας. Οι Έλληνες 

καλλιτέχνες έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην οπτική ισορροπία και στην ευρυθμία 

των έργων τους. Δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν οπτικές πλάνες προκειμένου να 

εξασφαλίσουν αυτή την οπτική ευρυθμία. Οι κολώνες του Παρθενώνα για 

παράδειγμα είναι κατασκευασμένες με ελαφρά κυρτότητα στο μέσον έτσι ώστε η 

πρόπτωση του φωτός να δίνει την εντύπωση απόλυτης ευθείας. Στον ίδιο ναό οι 

κολώνες δεν είναι σε παράλληλες ευθείες αλλά σε ελαφρά αποκλίνουσες ώστε να 

μη δίνεται η εντύπωση ότι ο ναός στενεύει στην προοπτική του. Αργότερα ο 

Επίκτητος, ο Leonardo da Vinci, o Durer, ο Μιχαήλ Άγγελος και πολλοί άλλοι 

προσπάθησαν να καθιερώσουν κανόνες αρμονίας και ιδανικής αναλογίας των 

μερών του σώματος. Είναι γνωστό ότι η συμμετρία ενός αντικειμένου είναι ορατή 

μόνο όταν βλέπουμε ολόκληρο το αντικείμενο. Το ανθρώπινο σώμα είναι 

συμμετρικό μόνο οριζόντια. Γι' αυτό η αμφοτερόπλευρη συμμετρία είναι βασικής 

σημασίας στην αισθητική χειρουργική. 

     

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Οι εκφράσεις και οι κινήσεις του σώματος. 

 

 Δεν αρκούν όμως η αρμονία, η συμμετρία και οι τέλειες 

αναλογίες για να συνθέσουν την ομορφιά του ανθρώπινου 

σώματος. Ένα ανέκφραστο, παγωμένο πρόσωπο δεν είναι 

ωραίο ακόμη και αν διαθέτει τέλειες αναλογίες. Αντίθετα το 
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περίφημο έργο του Leonardo da Vinci, n Gioconda, δε διακρίνεται για τις εξαιρετικές 

αναλογίες του προσώπου και του δεξιού χεριού. Στην Guernica του Pablo Picasso 

λείπει παντελώς η συμμετρία και η αρμονία των σχημάτων. Και όμως τα δύο έργα 

είναι ακαταμάχητης ομορφιάς. Αυτό που θαυμάζει κανείς στο πορτραίτο της 

συζύγου του Francesco del Giocondo,τη Mona Lisa είναι το εκπληκτικό, αινιγματικό 

της χαμόγελο. Οι εκφράσεις, επομένως, που οφείλονται στις συσπάσεις των μυών 

του προσώπου και προκαλούνται από τα συναισθήματα της συγκεκριμένης στιγμής 

είναι βασικό στοιχείο ομορφιάς. Η ομορφιά της Guernica οφείλεται στην εκπληκτική 

αποτύπωση της δυναμικής και της κίνησης. Ο θεατής του έργου αισθάνεται ότι 

βρίσκεται μέσα στον αχό του πολέμου και συμμετέχει σε αυτόν. Ο βηματισμός ενός 

μοντέλου, το πέταγμα του αετού και το παιχνίδι του δελφινιού μέσα στο νερό είναι 

μερικές κινήσεις που εκφράζουν αυτό που λέμε «χάρη της κίνησης». Συνεπώς, οι 

στάσεις του σώματος, οι ρυθμοί και η αρμονία των κινήσεων αποτελούν επίσης 

στοιχείο ομορφιάς.  

ΤΡΙΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

Η υφή και το χρώμα του δέρματος. 

Η κατάσταση του δέρματος δεν αποτελεί καθιερωμένο κριτήριο αξιολόγησης της 

ομορφιάς στην τέχνη. Για την αισθητική χειρουργική όμως, αποτελεί βασικής 

σημασίας κριτήριο. Σώμα με εκπληκτικές αναλογίες και τέλειες κινήσεις και 

εκφράσεις αλλά με χαλαρωμένο, ξεθωριασμένο δέρμα, γεμάτο ρυτίδες και πτυχές, 

δεν μπορεί φυσικά να χαρακτηριστεί ωραίο.  Η κατάσταση επομένως του δέρματος 

αποτελεί βασικό κριτήριο ομορφιάς του ανθρώπινου σώματος, τουλάχιστον για την 

αισθητική χειρουργική. 
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3.4.Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

 Η Πυθαγόρεια διδασκαλία για τον αρµονικό λόγο χρησιμοποιήθηκε ευρέως στην αρχαία 

αρχιτεκτονική και γλυπτική. Λόγου χάρη, οι βασικές διαστάσεις του Παρθενώνα είναι 

προσαρμοσμένες στο χρυσό λόγο. Το ίδιο ισχύει για τις αναλογίες του αγάλµατος του 

Απόλλωνα: η οµφαλική γραµµή διαιρεί το ύψος του σώµατος σε χρυσό λόγο. 
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3.5.Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΥ 

 Αυτό το παράδειγµα του τέλειου σώµατος χρησιµοποιείται από το Leonardo Da 

Vinci στον περίφηµο πίνακά του «Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου» που απεικονίζει ένα γυµνό 

άνδρα του οποίου τα άκρα αγγίζουν τις πλευρές ενός τέλειου τετραγώνου και την 

περιφέρεια ενός τέλειου κύκλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου 

Λεονάρντο ντα Βίντσι 

έτος: 1487 

Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου είναι ένα διάσημο σχέδιο με συνοδευτικές σημειώσεις 

του Λεονάρντο ντα Βίντσι, που φτιάχτηκε περίπου το1490 σε ένα από τα ημερολόγιά του. 

Απεικονίζει μία γυμνή αντρική φιγούρα σε δύο αλληλοκαλυπτόμενες θέσεις με τα μέλη 
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ανεπτυγμένα. Συγχρόνως η κίνηση αυτή είναι 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 είχε γράψει για το ανθρώπινο σώμα: 

� μια παλάμη έχει πλάτος τεσσάρων δακτύλων 

� ένα πόδι έχει πλάτος τέσσερις παλάμες 

� ένας πήχης έχει πλάτος έξι παλάμες 

� το ύψος ενός ανθρώπου είναι τέσσερις πήχεις (και άρα 24 παλάμες) 

� μια δρασκελιά είναι τέσσερις πήχεις 

� Το μήκος των χεριών ενός άντρα σε διάταση είναι ίσο με το ύψος του 

� η απόσταση από την γραμμή των μαλλιών ως την κορυφή του στήθους είναι το ένα-

έβδομο του ύψους του άνδρα 

� η απόσταση από την κορυφή του κεφαλιού ως τις θηλές είναι το ένα-τέταρτο του 

ύψους του άνδρα 

� το μέγιστο πλάτος των ώμων είναι το ένα-τέταρτο του ύψους του άνδρα 

� η απόσταση από το αγκώνα ως την άκρη του χεριού είναι το ένα-πέμπτο του ύψους του 

άνδρα 

� η απόσταση από τον αγκώνα ως την μασχάλη είναι το ένα-όγδοο του ύψους του άνδρα 

� το μήκος του χεριού είναι ένα-δέκατο του ύψους ενός άνδρα 

� η απόσταση από την άκρη του πηγουνιού ως την μύτη είναι το ένα-τρίτο του μήκους 

του προσώπου 

� η απόσταση της γραμμής των μαλλιών ως τα φρύδια είναι το ένα-τρίτο του μήκους του 

προσώπου 

� το μήκος του αυτιού είναι το ένα-τρίτο του μήκους του προσώπου 

 

Φαίνεται ότι ο ντα Βίντσι δημιούργησε το σχέδιο βασιζόμενος στο De 

Architectura 3.1.3 του Βιτρούβιου που γράφει: 

Ο ομφαλός είναι φυσικά τοποθετημένος στο κέντρου του ανθρώπινου σώματος, 

και, αν σε ένα άνδρα ξαπλωμένο με το πρόσωπο στραμμένο επάνω και τα χέρια και τα 

πόδια του ανεπτυγμένα, με τον ομφαλό του ως κέντρο εγγράψουμε ένα κύκλο, θα 
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ακουμπήσει τα δάκτυλα των χεριών και τα δάκτυλα των ποδιών του. Δεν γίνεται μόνο μέσω 

ενός κύκλου, η περιγραφή ενός ανθρώπινου σώματος, όπως φαίνεται τοποθετώντας τον σε 

ένα τετράγωνο. Μετρώντας από τα πόδια ως στην κορυφή του κεφαλιού, και έπειτα κατά 

μήκος των χεριών σε πλήρη έκταση, βρίσκουμε την τελευταία μέτρηση ίση με την πρώτη· 

έτσι γραμμές σε ορθή γωνία μεταξύ τους, περικλείοντας τη φιγούρα, σχηματίζουν ένα 

τετράγωνο. 

 

Η επαναφορά των ανακαλύψεων των μαθηματικών αναλογιών του ανθρώπινου 

σώματος τον 15ο αιώνα από τον ντα Βίντσι και άλλους θεωρείται ένα από τα μεγάλα 

επιτεύγματα που οδήγησαν στην Ιταλική Αναγέννηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το σχέδιο 

του ντα Βίντσι συνδυάζει μια προσεκτική ανάγνωση του αρχαίου κειμένου με τις δικές του 

παρατηρήσεις σε αληθινά ανθρώπινα σώματα. Κατά το σχεδιασμό του κύκλου και του 

τετραγώνου πολύ σωστά παρατήρησε ότι το τετράγωνο δεν μπορεί να έχει το ίδιο κέντρο 

με τον κύκλο, στον ομφαλό, αλλά κάπου χαμηλότερα στην ανατομία. Αυτή η ρύθμιση είναι 

μια καινοτομία στο σχέδιο του ντα Βίντσι και το ξεχωρίζει από προγενέστερες απεικονίσεις. 

Το ίδιο το σχέδιο συχνά χρησιμοποιείται ως ένα υπονοούμενο σύμβολο της 

ουσιώδους συμμετρίας του ανθρώπινου σώματος και κατά προέκταση του σύμπαντος ως 

σύνολο. Μπορεί να παρατηρηθεί από την εξέταση του σχεδίου ότι ο συνδυασμός των 

θέσεων των χεριών και των ποδιών μπορεί να δημιουργήσει δεκαέξι διαφορετικές στάσεις. 

Η στάση με τα χέρια εκτεταμένα μακριά και τα πόδια ενωμένα είναι εγγεγραμμένη στο 

τετράγωνο. Η στάση με τα χέρια ελαφρώς υψωμένα και τα πόδια ανοικτά εγγράφεται στον 

κύκλο. Αυτό εικονογραφεί το θεώρημα ότι κατά την εναλλαγή μεταξύ των δύο στάσεων, το 

φαινόμενο κέντρο της φιγούρας φαίνεται να κινείται, αλλά στην πραγματικότητα ο 

ομφαλός της φιγούρας που είναι το πραγματικό κέντρο της βαρύτητας παραμένει ακίνητος. 
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                      3.6.Ο ΧΡΥΣΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Το χέρι µας παρουσιάζει τη χρυσή τοµή και την ακολουθία Fibonacci. Κάθε τµήµα 

είναι 1.61804... φορές µεγαλύτερο από το προηγούµενό του.  

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε φάλαγγα του ανθρώπινου δείκτη, από το ακροδάκτυλο µέχρι τη βάση του 

στον καρπό είναι µεγαλύτερη από την προηγούµενή της κατά περίπου 1.618, δηλαδή 

περίπου κατά το χρυσό λόγο, προσαρµοζόµενη επίσης στους αριθµούς Fibonacci 2, 3, 5 και 

8. Με αυτή την κλίµακα το νύχι µας έχει µοναδιαίο µήκος. 

 

 

 

 

 

 

Παρά τη μεγάλη ποικιλοµορφία των ανθρώπινων προσώπων, η «µέση προσωπογραφία» 

ενός ανθρώπου που προκύπτει από την αλληλεξέταση πολλών φωτογραφιών ανθρωπίνων 

προσώπων είναι ένα ιδανικό πρόσωπο που ακολουθεί τον κανόνα του Χρυσού ορθογωνίου. 

Δηλαδή, µπορεί να εγγραφεί σε ένα Χρυσό ορθογώνιο. Επιπλέον, µπορεί εύκολα να 

διαπιστωθεί ότι πολλές από τις λεπτοµέρειες του προσώπου βρίσκονται σε αυστηρά 

καθορισµένους γεωµετρικούς τοµείς ή σε σηµεία που προκύπτουν από την αρµονική 

ανάλυση του Χρυσού ορθογωνίου, ενώ ο ανθρώπινος οφθαλµός έχει την ικανότητα να 

εντοπίζει άµεσα ακόµη και ελάχιστες αποκλίσεις από µια τέτοια αρµονική δοµή (Ghyka, 

1977). 
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Το κεφάλι σχηµατίζει χρυσό ορθογώνιο µε τα µάτια στο µέσον του. Το στόµα και η 

µύτη είναι τοποθετηµένα σε χρυσές τοµές της απόστασης µεταξύ των µατιών και του κάτω 

µέρους του σαγονιού. 

Το ανθρώπινο σώµα βασίζεται στο Φ και στους αριθμούς Fibonacci 

 

 

 

Ένας άνθρωπος ύψους 1,83μ. , που μοιάζει με λογότυπο «ανθρωπάκι της Michelin”  

με το χέρι σηκωμένο(σε ένα ύψος 2,26μ. ) είναι εγγεγραμμένο σε ένα τετράγωνο. Ο λόγος 

του ύψους του άνδρα (1,83μ) προς το ύψος του αφαλού του θεωρείται ότι αντιστοιχεί 

ακριβώς στον Χρυσό Λόγο. Το συνολικό ύψος από τα πόδια έως  το ανυψωμένο χέρι 

χωρίζεται επίσης στον Χρυσό Λόγο σε 1,40μ και στη συνέχεια 0,86μ  στο ύψος του καρπού 

ενός χεριού που κρέμεται προς τα κάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το άσπρο ευθύγραμμο τμήμα απεικονίζει το ύψος του ανθρώπου (1,83) . Το µπλε τµήµα, το 

οποίο αποτελεί τη χρυσή τοµή του άσπρου ευθύγραµµου τµήµατος, ορίζει την απόσταση 

από το κεφάλι µέχρι τα ακροδάκτυλα. Το κίτρινο τµήµα, χρυσή τοµή του µπλε τµήµατος, 
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ορίζει την απόσταση από το κεφάλι ως τον αφαλό και τους αγκώνες. 

Το πράσινο τµήµα , το οποίο αποτελεί τη χρυσή τοµή του κίτρινου, ορίζει την απόσταση 

από το κεφάλι ,ως τους θωρακικούς µύες και το εσωτερικό άνω τµήµα των βραχιόνων, το 

εύρος των ώµων, το µήκος του πήχη και της κνήµης. Το φούξια τµήµα, χρυσή τοµή του 

πράσινου, ορίζει την απόσταση από το κεφάλι ως τη βάση του κρανίου και το εύρος της 

κοιλίας. 

Μια ακόµη ενδιαφέρουσα σχέση χρυσής τοµής µε την κατασκευή του ανθρώπινου 

σώµατος είναι ότι υπάρχουν: 

• 5 προσαρτήµατα στον κορµό, στα χέρια , τα πόδια και το κεφάλι.  

• 5 προσαρτήµατα σε καθένα από αυτά, στα δάκτυλα και στα πέλµατα και 5 ανοίγµατα 

στο πρόσωπο.  

Και η χρυσή τοµή όµως βασίζεται στον αριθµό 5, καθώς το Φ, ή 1.6180339..., προκύπτει 

από την μαθηματική παράσταση: Φ=(1+√5)/2 

 

3.7.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 

 

Η ικανότητα του ανθρώπινου οπτικού αναλυτή να αναγνωρίζει αντικείµενα που 

είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τον αλγόριθµο της χρυσής τοµής ως όµορφα, 

ελκυστικά και αρµονικά έχει παρατηρηθεί από πολύ νωρίς. Ο χρυσός λόγος δηµιουργεί ένα 

αίσθηµα πληρότητας. Η µορφή του ορθογωνίου που χρησιµοποιείται για το σχήµα των 

λογοτεχνικών βιβλίων είναι προσαρµοσµένη στο χρυσό λόγο. Ο χρυσός λόγος βρίσκεται 

στις διαστάσεις παραθύρων, πινάκων ζωγραφικής, φακέλων, γραµµατοσήµων, 

επισκεπτηρίων, πιστωτικών καρτών, κλπ. Παρά ταύτα, αυτή η ιδιότητα επιλεκτικότητας της 

ανθρώπινης αντίληψης δεν είχε λάβει την πρέπουσα επιστηµονική προσοχή. Ο γερµανός 

ψυχολόγος Gustav Fechner υπήρξε ο πρώτος που ανακάλυψε ότι οι ενήλικες εκδήλωναν 

προτίµηση στο χρυσό λόγο, ενώ τα παιδιά όχι. 

 

Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν εµφανιστεί εργασίες σχετικά µε το ρόλο της 

βρεγµατικής περιοχής του ανθρώπινου εγκεφάλου στην αισθητική αντίληψη του κόσµου. 

Κατέστη γνωστό ότι, οι βρεγµατικοί λοβοί είναι υπεύθυνοι για την ικανότητα διάκρισης των 

αντικειµένων µε την αφή ακόμα και µε τα µάτια κλειστά. Αποδείχθηκε ότι υγιή άτοµα 

προτιµούσαν να επιλέγουν µέσω της αφής σχήµατα που ήταν προσαρµοσµένα στο χρυσό 

λόγο, και ότι το ποσοστό των προτιµήσεων µέσω της αφής δε διέφερε από τα αντίστοιχα 
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αποτελέσµατα της οπτικής επιλογής. Οπότε φαίνεται ότι το συγκεκριµένο σύστηµα 

αντίληψης που εδράζει στην βρεγµατική περιοχή λειτουργεί σε συγχρονισµό µε το οπτικό 

σύστηµα που υποστηρίζεται από την ινιακή και κροταφική περιοχή του εγκεφάλου. 

 

Επιπλέον, υπό τον έλεγχο του συστήµατος διάκρισης αντικειµένων µέσω της αφής, 

υγιή άτοµα µπορούν να κατασκευάζουν  σχήµατα δύο διαστάσεων που διέπονται από το 

χρυσό λόγο. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στο µηχανισµό που εµπλέκεται στη 

διαδικασία αναγνώρισης της χρυσής τοµής. Το σώµα µας µαζί µε το σύστηµα 

συντεταγµένων που είναι έµφυτο σ’ αυτό και το οποίο φέρουµε παντού και πάντα, 

αποτελούν ένα όργανο για τη µέτρηση του χώρου. Χρησιµοποιούµε ένα σύστηµα 

οριζόντιων και κατακόρυφων συντεταγµένων ως βάση σχηµατισµού του περιβάλλοντος της 

αντίληψής µας. Οι βρεγµατικοί λοβοί είναι εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για τούτο. 

Επιπλέον, σ’ αυτές τις εγκεφαλικές περιοχές ανακλάται η ανατοµική δοµή του ίδιου µας του 

σώµατος. Λόγου χάρη, µια κάκωση της βρεγµατικής περιοχής του δεξιού ηµισφαιρίου 

µπορεί να καταλήξει όχι µόνο στη στέρηση της ικανότητας διάκρισης αντικειµένων µε την 

αφή, αλλά και σε µια µορφή αγνωσίας, όπως η κατάσταση στην οποία ένα άτοµο 

αποτυγχάνει να αναγνωρίσει µέρη του ίδιου του σώµατός του ή τα αντιλαµβάνεται 

παραµορφωµένα. Σε µια τέτοια περίπτωση, το άτοµο πάσχει από την πλάνη ότι το χέρι του 

είναι άµεσα συνδεδεµένο µε τον ώµο του κι όχι µε το αντιβράχιό του. Οπότε, η βρεγµατική 

και η κροταφική – ινιακή περιοχή του εγκεφάλου παρέχει στον άνθρωπο ένα µοντέλο του 

ίδιου του σώµατός του. Αυτό το µοντέλο περιλαµβάνει το σώµα του οποίου τα µέλη 

υπακούν στο νόµο της αµφίπλευρης συµµετρίας και της χρυσής αναλογίας. 

 

Η λειτουργία των οργάνων και των συστηµάτων του ανθρώπινου οργανισµού 

επίσης υπόκειται στους νόµους της συµµετρίας και της χρυσής αναλογίας. Αυτός είναι 

πιθανώς ο λόγος για τον οποίο οι παράµετροί τους ανακλώνται στο κεντρικό νευρικό 

σύστηµα. Θα µπορούσαµε να εικάσουµε, ότι όταν ένα άτοµο παρατηρεί ένα αντικείµενο ή 

το εξετάζει µε την αφή το συγκρίνει ασυνείδητα µε το δικό του πρότυπο της χρυσής τοµής, 

που αποτελεί συστατικό στοιχείο του πληροφοριακού µοντέλου που το ίδιο διαθέτει για το 

σώµα του. Ως αποτέλεσµα πραγµατοποιεί µια αισθητική εκτίµηση κάθε αντικειµένου και 

επιλέγει εκείνο το οποίο διαθέτει τα αναφερθέντα στοιχεία δοµικής αρµονίας. 
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3.8.ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΟΥ FECHNER  

 

Τα ψυχολογικά πειράµατα που εκτέλεσε ο Fechner, ένας από τους συντάκτες των 

κυριότερων νόµων της ψυχολογίας, είχαν στόχο την αποκάλυψη της αίσθησης του ωραίου 

και της αρµονίας που διαθέτουν τα ενήλικα άτοµα. Σε ένα από τα πειράµατά του 

παρουσιάστηκαν τα παρακάτω δέκα λευκά ορθογώνια µε διαφορετικούς µεταξύ τους 

λόγους πλευρών σε 228 άνδρες και 119 γυναίκες. Μεταξύ των ορθογωνίων υπήρχε και 

εκείνο µε λόγο πλευρών 34:21, που πλησιάζει πολύ το Φ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσω σύγκρισης τα άτοµα έπρεπε να διατάξουν τα συγκρινόµενα ορθογώνια 

επιλέγοντας ένα ως το πλέον προτιµητέο από πλευράς αισθητικής. Το αποτέλεσµα έδειξε 

µεγάλη προτίµηση στο χρυσό ορθογώνιο, µε λόγο πλευρών 34:21.  

Το 1958 Άγγλοι επιστήµονες (Witman, Lalo, Thorndike)3, επανέλαβαν τα πειράµατα 

του Fechner. Και πάλι τα αποτελέσµατα ευνοούσαν το χρυσό ορθογώνιο. Η πλειοψηφία 

των συµµετεχόντων (93,5%) υπέδειξε άµεσα το χρυσό ορθογώνιο ως το καλύτερο 

αισθητικά. Τα ορθογώνια µε λόγους πλευρών 2:3 και 13:23 (πάνω και κάτω από το χρυσό 

ορθογώνιο) πήραν επίσης µεγάλα ποσοστά (20% το πρώτο και 19 % το δεύτερο). Τα 

υπόλοιπα δεν πήραν περισσότερο από 10%. 
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21:34 

 

Τα ίδια πειράµατα, σε παιδιά αυτή τη φορά, έδωσαν διαφορετικά αποτελέσµατα. 

Από τούτο προέκυψε το συµπέρασµα ότι η αίσθηση του ωραίου και του αρµονικού 

αναπτύσσεται µόνο στα ενήλικα άτοµα. 

 

Τα πειράµατα του Fechner εξηγούν γιατί προτιµούµε συχνά το σχήµα του χρυσού 

ορθογωνίου στα καθηµερινής χρήσης είδη όπως τα βιβλία, τα σπιρτόκουτα, οι πιστωτικές 

κάρτες κλπ. 

 

Κατά τον Wilhelm Max Wundt, τα σύνθετα αισθήµατα που προέρχονται από την 

όραση και την ακοή συνήθως ονοµάζονται στοιχειώδη αισθητικά αισθήµατα. Αυτό το 

όνοµα περιλαµβάνει όλα τα αισθήµατα που συνδέονται µε σύνθετες αντιλήψεις και είναι 

εποµένως και τα ίδια σύνθετα. Ως ειδική µορφή αισθηµάτων που ανήκουν σ’ αυτή την 

κατηγορία που καθορίζεται από την ευρύτερη έννοια του όρου «αίσθηση», έχουµε εκείνα 

που είναι τα στοιχεία αισθητικών επιδράσεων υπό τη στενότερη έννοια. Ο όρος στοιχειώδη 

δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση αυτή στα ίδια τα αισθήµατα, διότι δεν είναι κατ’ ουδένα 

τρόπο απλά, αλλά απλώς αποσκοπεί στο να εκφράσει τη σχετική διάκριση µεταξύ αυτών 

και ακόµη συνθετότερων, υψηλότερου επιπέδου αισθητικών αισθηµάτων. 

 

Τα αισθητηριακά, ή στοιχειώδη αισθητικά, αισθήµατα της όρασης και της ακοής 

µπορούν να χρησιµεύσουν ως εκπρόσωποι όλων των σύνθετων αισθηµάτων που 

προκύπτουν στην πορεία των διανοητικών διαδικασιών, όπως τα λογικά, ηθικά, και 

υψηλότερα αισθητικά αισθήµατα. Διότι η γενική ψυχολογική δοµή αυτών των σύνθετων 
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µορφών είναι ακριβώς εκείνη των απλούστερων αισθητηριακών αισθηµάτων, εκτός από το 

ότι τα πρώτα συνδέονται πάντα µε τα αισθήµατα και τα συναισθήµατα που προκύπτουν 

από την όλη διασύνδεση των ψυχικών διαδικασιών. Ενώ τα άκρα µεταξύ των οποίων 

κινούνται τα κοινά συναισθήµατα είναι κυρίως οι συγκινησιακές ιδιότητες που αποκαλούµε 

ευχάριστες και δυσάρεστες από την άποψη της προσωπικής ευφορίας ή δυσφορίας, τα 

στοιχειώδη αισθητικά αισθήµατα ανήκουν στην ίδια συναισθηµατική κατεύθυνση, αλλά 

υπό την περισσότερο αντικειµενική έννοια του αρεστού και ενοχλητικού αισθήµατος. Αυτοί 

οι όροι εκφράζουν τη σχέση του αντικειµένου µε το ιδεαζόµενο υποκείµενο παρά 

οποιαδήποτε προσωπική κατάσταση. Εδώ είναι ακόµη προφανέστερο απ’ ό,τι στην 

εγκλωβισµένη περίπτωση των ευχάριστων και δυσάρεστων αισθηµάτων, ότι καθένας από 

αυτούς τους όρους δεν αποτελεί την ονοµασία ενός µοναδικού αισθήµατος, αλλά 

υποδεικνύει µια γενική κατεύθυνση, στην οποία ανήκει µια ατελείωτη ποικιλία αισθηµάτων 

µε µεµονωµένες ιδιαιτερότητες για κάθε ιδέα. 

 

Η οπτική αίσθηση των µορφών παρουσιάζεται πρωτίστως, στην προτίµηση των 

κανονικών έναντι των ακανόνιστων µορφών και κατόπιν, στην προτίµηση µεταξύ διαφόρων 

κανονικών µορφών εκείνων που διέπονται από συγκεκριµένες απλές αναλογίες στα 

διάφορα µέρη τους. Δηλαδή η προτίμηση των κανονικων μορφών έναντι διαφορετικών 

κανονικών μορφών βασίζεται στις αποκλίσεις των αναλογιών. 

 

 

 

 

 

Το γεγονός ότι η συνεδρία γενικά προτιμάται για τις οριζόντιες διαστάσεις των 

σχηµάτων και η χρυσή τοµή για τις κατακόρυφες, οφείλεται ίσως σε συσχετίσεις, ιδίως µε 

οργανικές µορφές, όπως το ανθρώπινο σώµα. Αυτή η προτίµηση για την κανονικότητα 

βασισμένη σε ορισµένες απλές αναλογίες δεν µπορεί να έχει άλλη εξήγηση από το ότι η 

µέτρηση κάθε διάστασης συνδέεται µε ένα αίσθηµα κίνησης και µια συνοδευτική αίσθηση 

που εισέρχεται ως µερικό αίσθηµα στο συνολικό απτικό αίσθηµα της µορφής. Έτσι, το 

συνολικό αίσθηµα της κανονικής διάταξης που προκύπτει από τη θέαση της όλης µορφής 

τροποποιείται τόσο από τη σχέση των διαφορετικών αισθηµάτων όσο και από τα µερικά 

αισθήµατα του ενός προς το άλλο . 
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3.9.Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ 

 

Η ανθρώπινη καρδιά χτυπά µε περίπου 60 σφυγµούς το λεπτό σε κατάσταση 

ηρεµίας και µε έως και 120 σφυγµούς σε κατάσταση άγχους ή έντονης κίνησης. Η πίεση του 

αίµατος µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της καρδιακής λειτουργίας. Φθάνει τη µέγιστη τιµή 

της στην αριστερή καρδιακή κοιλία τη στιγµή της συστολής. Στις αρτηρίες κατά τη διάρκεια 

της κοιλιακής συστολής  η πίεση του αίµατος φθάνει τη µέγιστη τιµή των 115 - 125 mm 

στήλης υδραργύρου. Τη στιγµή της χαλάρωσης του καρδιακού µυός (διαστολή) η πίεση 

µειώνεται µέχρι τα 70 - 80 mm στήλης υδραργύρου. Ο λόγος της µέγιστης προς την 

ελάχιστη πίεση ισούται κατά µέσο όρο µε 1,6, δηλαδή, πολύ κοντά στη χρυσή αναλογία. 

Είναι αυτή η σύµπτωση τυχαία ή µήπως απεικονίζει κάποια αντικειµενική κανονικότητα της 

αρµονικής οργάνωσης της καρδιακής δραστηριότητας; 

 

Η καρδιά χτυπά συνεχώς από τη στιγµή της γέννησης του ανθρώπου ως τη στιγµή 

του θανάτου του. Και η δραστηριότητά της πρέπει να είναι η βέλτιστη και να υπόκειται 

στους νόµους αυτοοργάνωσης των βιολογικών συστηµάτων. Και καθώς η χρυσή αναλογία 

είναι ένα από τα κριτήρια των αυτό-οργανωµένων συστηµάτων µπορούµε φυσικά να 

υποπτευθούµε ότι η καρδιακή λειτουργία υπόκειται στο νόµο της χρυσής τοµής. Μπορούµε 

να κρίνουµε την καρδιακή λειτουργία µε τη χρήση ενός ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, της 

καµπύλης που απεικονίζει τους διαφορετικούς κύκλους της καρδιακής λειτουργίας. 

 

 

                            

 

 

                                                 

3.10.ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ 

 

Στο καρδιογράφηµα µπορούµε να επιλέξουµε δύο τµήµατα διαφορετικής 

διάρκειας που αντιστοιχούν στη συστολική (t1) και τη διαστολική (t2) καρδιακή 

δραστηριότητα. Αποδεικνύεται ότι υπάρχει η βέλτιστη («χρυσή») παλµική συχνότητα για 

τον άνθρωπο αλλά και για άλλα θηλαστικά. Εδώ οι διάρκειες της συστολής, της διαστολής 

και του πλήρους καρδιακού κύκλου (Τ) βρίσκονται σε χρυσή αναλογία: 

                                               T / t2  =  t2 / t1 
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Οπότε, λόγου χάρη, για τον άνθρωπο η «χρυσή συχνότητα» είναι 63 παλµοί το λεπτό. 

 

3.11. ΤΟ Φ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ 

 

Όπως αναφέρεται  το ανθρώπινο σώμα έχει δομηθεί και αναπτύσσεται σε 

αναλογίες Φ . Η απόσταση ζωτικών οργάνων (π.χ εγκέφαλος-καρδιά, στομάχι, γεννητικά 

όργανα κ.λπ.) εμπεριέχει αναλογίες Φ . Δεν είναι τυχαίο ότι ο Φ αναφέρεται σε πολλές 

"ανατολίτικες θρησκείες" και κινήματα στα πλαίσια της διδασκαλίας τους για διαλογισμό 

και "αυτοσυγκέντρωση".  Στις προσπάθειες για διαλογισμό ή στο λεγόμενο "γιόγκα" η 

στάση του Ανθρώπινου σώματος (η οκλαδόν) γίνεται κατά αυτό τον τρόπο έτσι ώστε τα 

"κεντρικά - κομβικά" σημεία του σώματος να βρίσκονται σε μία αναλογία μεταξύ τους 

χρυσή , σε αναλογίες Φ (το Φ υψωμένο σε δυνάμεις 2,3,4 και το αντίστροφο 1/Φ υψωμένο 

σε δυνάμεις 2,3,4).   

Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι πλαστικοί χειρούργοι στις επεμβάσεις 

τους χρησιμοποιούν τον χρυσό αριθμό και επιδιώκουν να επιτύχουν αναλογίες βασισμένες 

στο θεώρημα της Χρυσής τομής και τον Χρυσό αριθμό Φ. Επίσης δεν είναι και λίγες οι 

καταγραφές που μιλούν για την ύπαρξη του Φ στην δομή του DNA. 

 

3.12.ΤΟ Φ ΣΤΗΝ OΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

 

Oι γιατροί πρέπει να επιδιώκουν την "Χρυσή τομή". . .  δηλ. την αναλογία 

1.618:1 που οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν απαραίτητη για ένα αντικείμενο ώστε αυτό να 

φαίνεται όμορφο. 

"Η Χρυσή τομή δεν αναφέρεται μόνον στη γραμμική διάσταση του πλάτους" 

δηλώνει ο Goldstein που ασχολείται με την αισθητική Οδοντιατρική. "Δεν μπορείτε να 

μετρήσετε κάθε δόντι ξεχωριστά για να δείτε αν αυτό βρίσκεται στην Χρυσή τομή". 

Αντίθετα, χρησιμοποιώντας την απεικόνιση σε υπολογιστή, ο Goldstein καθορίζει αυτήν την 

αναλογία βασιζόμενος στον τρόπο με τον οποίο τα δόντια συμμετέχουν στο τόξο. Π.χ. ένας 

κεντρικός τομέας πλάτους 8 mm συνήθως δεν έχει καλή αναλογία με ένα πλάγιο τομέα 

πλάτους 7 mm. 

Εν τούτοις, αν ο τελευταίος στραφεί κατά μία γωνία, ο συνωστισμός μπορεί να 

κάνει τα δόντια να φαίνονται καλά. "Αν κατόπιν αυτά τα δόντια διευθετηθούν, μπορεί να 



51 

 

μην φαίνονται ικανοποιητικά", λέει ο Goldstein "γιατί δεν εμπίπτουν στην αναλογία της 

Χρυσής τομής. 

 

3.13.ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ – ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 

 

Μέχρι τη δεκαετία του ’80 κατεβλήθη προσπάθεια για την κατανόηση των ρόλων 

του δεξιού και του αριστερού ηµισφαιρίου του ανθρώπινου εγκεφάλου, και διενεργήθηκαν 

πολλές νευροψυχολογικές µελέτες που αφορούσαν την προτίµηση της χρυσής αναλογίας 

σε συνθήκες κροταφικής κατάθλιψης του αριστερού ή του δεξιού ηµισφαιρίου του 

εγκεφάλου. Η υπερισχύουσα κατάθλιψη του ενός από τα ηµισφαίρια παρατηρήθηκε κατά 

τη διερεύνηση σε µονόπλευρες προσβολές µε ηλεκτρικούς παλµούς (µια πρακτική που 

εφαρµόζεται στη θεραπεία της ψύχωσης µε ηλεκτροσόκ) στη θεραπεία σοβαρών 

περιστατικών κατάθλιψης σε µια ψυχιατρική κλινική. Μετά από 5 – 15 λεπτά από το τέλος 

των προσβολών του δεξιού ή του αριστερού ηµισφαιρίου (τα ηλεκτρόδια ήταν 

προσαρµοσµένα στους κροτάφους), ζητήθηκε από τους ασθενείς να κάνουν διάφορες 

ενέργειες, όπως λόγου χάρη, να σχεδιάσουν εικόνες διαφόρων αντικειµένων όπως αυτοί τα 

έβλεπαν. 

 

Ας εξετάσουµε πρώτα τη σχέση µέρους – όλου στις εικόνες που παρουσιάστηκαν. 

Στις εικόνες ενός δέντρου υπολογίσαµε την αναλογία του φυλλωτού µέρους προς ολόκληρο 

το δέντρο. Η αναλογία του χρυσού λόγου θεωρήθηκε προσεγγιστικά ίση µε 1,62. Στις 

εικόνες του δέντρου που σχεδιάστηκαν από τους ασθενείς στη φυσιολογική τους 

κατάσταση, η αναλογία του χρυσού λόγου δεν διακρίνονταν. Μολαταύτα, όταν το αριστερό 

ηµισφαίριο βρίσκονταν σε κατάθλιψη ενόσω το δεξί παρέµενε ενεργό, η αναλογία µέρους – 

όλου πλησίαζε πολύ το χρυσό λόγο. Αυτή η σταθερότητα στη σχέση µεταξύ µέρους και 

όλου καθιστά την εικόνα αναγνωρίσιµη. 
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Το αριστερό ηµισφαίριο, αντιθέτως, «απέκλινε» σηµαντικά από τις αναλογίες της 

χρυσής αναλογίας: το ύψος του φυλλωτού ήταν σηµαντικά αυξηµένο σε σχέση µε το ύψος 

ολόκληρου του δέντρου, και ο λόγος του φυλλωτού προς ολόκληρο το σχέδιο έφθανε 

συχνά το 1,0. αυτή η δυσαναλογία κατέληγε σε ένα απεικονιζόµενο αντικείµενο δίχως 

σταθερό σχήµα και οι εικόνες του δέντρου έδειχναν να παριστάνουν ένα κορµό, ένα φύλλο 

και ένα θάµνο. 

                                      

 

                                                             3.14. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η  παρούσα εργασία μας οδήγησε στη διαπίστωση ότι υπάρχει μια θεμελιώδης σχέση 

μεταξύ της ομορφιάς και των μαθηματικών .Οι άνθρωποι φαίνονται να αντιδρούν με 

ευχαρίστηση σε μορφές που διαθέτουν συγκεκριμένες συμμετρίες,  ή υπακούουν σε 

γεωμετρικούς κανόνες. Και σίγουρα οι ιδανικές αναλογίες ενός προσώπου , ενός 

ανθρώπινου σώματος προσεγγίζουν τη χρυσή αναλογία φ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

 

«Βλέπω μια ορισμένη τάξη στο σύμπαν και τα μαθηματικά είναι ένας 

τρόπος για να γίνει αυτό ορατό». 

                                                              Μέι Σάρτον (1912-1995) 

4.1.ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ 

4.2. 1
ος

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 

4.3. 2
ος 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:ΤΑ ΖΩΑ 

4.4. 3
ος

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ:ΤΑ ΦΥΤΑ 

4.5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό συνεργάστηκαν οι μαθητές: 

-Βλωτιδέλλης Μιχάλης 

-Γιαννακόπουλος Στέφανος 

-Ηλιόπουλος  Κωνσταντίνος 

-Καββαδάς  Δημήτρης 
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                                                        4.1.ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ 

Το ενδέκατο θεώρημα του Ευκλείδη είναι το πρόβλημα του χωρισμού ενός 

ευθύγραμμου τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο.  Δηλαδή, η διαίρεση ενός 

δεδομένου ευθύγραμμου τμήματος σε δύο τμήματα τέτοια, ώστε το εμβαδόν του 

ορθογωνίου με πλευρές την δοθείσα και το ένα μέρος αυτής να ισούται με το 

τετράγωνο του άλλου μέρους.  Επειδή τέμνουμε το ευθύγραμμο τμήμα ονομάζεται 

και πρόβλημα της Χρυσής Τομής. 

 Ο χρυσός αριθμός Φ θεωρήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες ως η θεϊκή αναλογία 

της οποίας η εφαρμογή  σε καλλιτεχνικά δημιουργήματα και κατασκευές (γενικά) 

οδηγούσε σε "άριστα" και "ωραία" αποτελέσματα. Πολλοί επιστήμονες έχουν 

μελετήσει τι είναι αυτή η αναλογία και πού εμφανίζεται. Εμείς ακολουθώντας τις 

έρευνες των επιστημόνων ανακαλύψαμε κάποιες από τις μορφές που εμφανίζεται 

όπως στα ζώα, στα φυτά, στον άνθρωπο, στην τέχνη, στη μουσική, στο σύμπαν κ.α.. 

Ως ομάδα ασχοληθήκαμε με τις εφαρμογές του φ στο σύμπαν, στα ζώα, στα φυτά. 

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μας ανακαλύψαμε ότι ο  φ προϋπήρχε ως αναλογία 

από την αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος και συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε 

αρκετούς τομείς και σήμερα. Επίσης η συγκεκριμένη αναλογία έχει παρατηρηθεί 

στα φυτά, τα οποία δε γνωρίζουν για την ακολουθία Fibonacci, απλά μεγαλώνουν 

με τον πιο πρόσφορο και αποδοτικό τρόπο. Ακόμα βλέπουμε εφαρμογές του 

χρυσού αριθμού φ και στα ζώα τα οποία τον χρησιμοποιούν είτε ως προφύλαξη, 

είτε τον διαθέτουν σαν κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό επάνω τους. 
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                                     4.2.  1
ος

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ :  ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ  

Όπως αναφέρθηκε, η χρυσή αναλογία προϋπήρχε στο σύμπαν πολύ πριν από την 

γέννηση του ανθρώπου. Πολλές ερευνητικές ομάδες ανάμεσα τους και η NASA 

ενδιαφέρθηκαν για τις ιδιότητες αυτού του αριθμού, όπως επίσης και για τις 

δυνατότητες που έχει. Ποια όμως είναι πραγματικά η αλήθεια για αυτόν τον αριθμό 

και πως σχετίζεται με το σύμπαν; 

                            Το Φι και το Ηλιακό Σύστημα 

 

Οι διαστάσεις της Γης και της Σελήνης είναι σε σχέση Φι, σχηματίζοντας ένα Χρυσό 

Τρίγωνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παραπάνω εικόνα δείχνει σε κλίμακα το σχετικό μέγεθος της Γης με  τη Σελήνη. 
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Σχεδιάστε μια ακτίνα της Γης (1) 

Σχεδιάστε μια γραμμή από το κεντρικό σημείο της Γης στο κεντρικό σημείο της 

Σελήνης (τετραγωνική ρίζα του Φι) 

Σχεδιάστε μια γραμμή που να συνδέει τις δύο γραμμές, ώστε να σχηματίσετε το 

χρυσό τρίγωνο (Φι). 

Χρησιμοποιώντας τις διαστάσεις από την Wikipedia και το κλασικό Πυθαγόρειο 

θεώρημα από τη  Γεωμετρία , αυτό εκφράζεται μαθηματικά ως εξής: 

  
Διάσταση 

(km) 

Αναλογία 

(Γη=1) 

Μαθηματική  

Έκφραση 

Ακτίνα της Γης 6,378.10 1.000 A 

Ακτίνα της Σελήνης 1,735.97 0.272   

Ακτίνα Γης + Ακτίνα Σελήνης 8,114.07 1.272 B 

Υποτείνουσα 10,320.77 1.618 (Φ) C 

Υποτείνουσα / (Ακτίνα Γης + Ακτίνα Σελήνης) 1.618 (Φ)   A²+B²=C² 

Αυτή η γεωμετρική κατασκευή, φαίνεται να είναι η ίδια με εκείνη που έχει 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας της Αιγύπτου.. 

Ορισμένες τροχιακές περίοδοι του ηλιακού συστήματος που σχετίζονται με το Φι. 

Ορισμένοι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος φαίνεται να 

παρουσιάζουν μια σχέση με το Φι, όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα 

που δείχνει τον χρόνο που απαιτείται για την τροχιά γύρω από την Ήλιο : 

 

    Ερμής    Αφροδίτη     Γη    Δίας    Κρόνος  

Ισχύς του Φι -3 -1 0 5 7 

Δεκαδικό αποτέλεσμα 0.24 0.62 1.0 11.1 29.0 

Πραγματική Περίοδος 0.24 0.62 1.0 11.9 29.5 
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Ο Κρόνος φανερώνει μια σχέση Φι στις διάφορες διαστάσεις του. 

 

 

 

 

 

Η διάμετρος του Κρόνου είναι σε σχέση φ με τη διάμετρο των δακτυλίων του, όπως 

φαίνεται και από την πράσινη γραμμή. 

 

Η εσωτερική διαίρεση δαχτυλίδι είναι σε μια σχέση φ με τη διάμετρο των 

δακτυλίων έξω από την σφαίρα του πλανήτη, όπως φαίνεται από τις μπλε γραμμές. 

 

Η διαίρεση Cassini στους δακτυλίους του Κρόνου, πέφτει στο Χρυσό τμήμα του 

πλάτους της θέσπισης λιγότερο αυστηρών μέτρων έξω από το τμήμα των 

δακτυλίων. 

 

Σημείωση: Φι πλέγμα που δείχνει τη Χρυσή Αναλογία γραμμές που παρέχονται από 

το λογισμικό PhiMatrix.  

  

Μια πιο προσεκτική ματιά των δακτυλίων του Κρόνου, αποκαλύπτει ένα 

σκοτεινότερο εσωτερικό δακτύλιο, ο οποίος παρουσιάζει την ίδια χρυσή αναλογία 

σημείου, όπως ο φωτεινότερος εξωτερικός δακτύλιος.  
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Η Αφροδίτη και η Γη αναδεικνύουν τη σχέση φ 

 

Η Αφροδίτη και η Γη είναι συνδεδεμένες με 

μια ασυνήθιστη σχέση που αφορά το Φι. 

Ξεκινήστε αφήνοντας τον Ερμή να 

αντιπροσωπεύει τη μονάδα βάσης της 

τροχιακής απόστασης και του διαστήματος 

του ηλιακού συστήματος : 

Όλως περιέργως βρίσκουμε : 

 

�  Η Περίοδος της Αφροδίτης * Φι = η 

απόσταση της Γης 

�  2,5490 * 1,6180339 = 1,5966 * 1,6180339 = 2,5833  

�  

 

 

Επιπλέον, η Αφροδίτη περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο σε 224,695 ημέρες, ενώ Γη 

περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο σε 365,242 ημέρες, δημιουργώντας μια αναλογία 8 / 13 

(οι δύο αριθμοί Fibonacci) ή 0,615 (περίπου Φι.) Έτσι οι 5 σύνοδοι της Γης και της 

Αφροδίτης συμβαίνουν κάθε 8 τροχιές της Γης γύρω από τον Ήλιο και κάθε 13 τροχιές της 

Αφροδίτης. 

 

 Ο Ερμής, από την άλλη πλευρά, περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο σε 87,968 ημέρες, 

δημιουργώντας ένα συνδυασμό με τη Γη κάθε 115,88 ημέρες. Έτσι, υπάρχουν 

365.24/115.88 σύνοδοι σε ένα χρόνο, ή 22 σύνοδοι σε 7 χρόνια, η οποίοι βρίσκονται πολύ 

κοντά στο Φι! 

Πλανήτες 

Απόσταση 

από τον ήλιο 

σε km (000) 

Απόσταση 

όπου ο Ερμής 

ισούται με 1 

Περίοδος  

όπου ο Ερμής 

ισούται με 1 

Ερμής 57,910 1.0000 1.0000 

Αφροδίτη 108,200 1.8684 2.5490 

Γη 149,600 2.5833 4.1521 
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Σχετικές αποστάσεις των πλανητών από τον μέσο όρο σε Φι 

 

Ο μέσος όρος της απόστασης της μέσης τροχιάς κάθε πλανήτη διαδοχικά σε σχέση με αυτό 

πριν προσεγγίζει το Φι : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Μερικές φορές ξεχνάμε τους αστεροειδείς όταν συζητάμε για τους πλανήτες του 

ηλιακού μας συστήματος. Η Δήμητρα, ο μεγαλύτερος αστεροειδής στο ηλιακό μας σύστημα 

(με τα σημερινά δεδομένα), έχει σχήμα σχεδόν σφαιρικό, αποτελεί  πάνω από το ένα τρίτο 

της συνολικής μάζας όλων των αστεροειδών και είναι έτσι ο καλύτερος από τους ελάσσονες 

πλανήτες για να εκπροσωπεί την ζώνη των αστεροειδών. (Στον υπολογισμό της μέσης 

τροχιάς της απόστασης συνέβαλε ο Robert Bartlett.) 

Το 2005 παρουσιάστηκε η ανακάλυψη του 10ου πλανήτη που ονομάζεται 2003UB313. 

Βρέθηκε ότι η απόσταση του είναι 97 φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γης από τον Ήλιο. Η 

αναλογία του με τον Πλούτωνα είναι 2,47224, πολύ μεγαλύτερη από οποιαδήποτε 

προηγούμενη τροχιακή αναλογία ανάμεσα στην απόσταση των δύο  πλανητών. Σύμφωνα 

με αυτές τις μετρήσεις μπορούμε να ισχυριστούμε ότι την πραγματικότητα ο 11ος και ο 

10ος πλανήτης βρίσκονται σε τροχιά των οποίων η αναλογία είναι 1,52793 φορές 

μεγαλύτερη από του Πλούτωνα, διατηρώντας το μέσο όρο φ; Ο χρόνος θα πει μόνο!!! 

 

 

 

 

 

Μέση απόσταση 

σε εκατ. Χιλιομέτρων 

σύμφωνα με τη  NASA 

Σχετική μέση απόσταση 

όπου Ερμής=1 

Ερμής 57.91 1.00000 

Αφροδίτη 108.21 1.86859 

Γη 149.60 1.38250 

Άρης 227.92 1.52353 

Δήμητρα 413.79 1.81552 

Δίας 778.57 1.88154 

Κρόνος 1,433.53 1.84123 

Ουρανός 2,872.46 2.00377 

Ποσειδώνας 4,495.06 1.56488 

Πλούτωνας 5,869.66 1.30580 

Σύνολο   16.18736 

Μέσος όρος   1.61874 

Φι   1.61803 

Βαθμός διασποράς (0.00043) 



 

Ευρήματα του 2003,από το σκάφος Wilkinson MAP της NΑSA τα οποία βασίζονταν στη 

μελέτη του σύμπαντος και του σχήματος του. Οι έρευνες έδειξαν ότι το Σύμπαν είναι 

πεπερασμένο και διαμορφώνεται όπως ένα δωδεκάεδρο, δηλαδή ένα γεωμε

οποίο βασίζεται σε πεντάγωνα, τα οποία εμπεριέχουν

Τον Οκτώβριο του 2001, η NASA άρχισε τη συλλογή στοιχείων με την Probe Wilkinson 

Microwave Anisotropy (WMAP) για την κοσμική ακτινοβολία. Όπως το ορατό φως από τ

μακρινά αστέρια και τους γαλαξίες, έτσι και η κοσμική ακτινοβολία επιτρέπει στους 

επιστήμονες να ανατρέξουν στο παρελθόν 

Διακυμάνσεις της πυκνότητα

επιστήμονες πολλά σχετικά με τη φύση του διαστήματος.

Η NASA απελευθέρωσε το πρώτο του WMAP. Δεδομένα για την κοσμική ακτινοβολία 

υποβάθρου συλλέχτηκαν  τον Φεβρουάριο του 2003. Τον Οκτώβριο του 2003, μια ομάδα 

που περιλαμβάνει γάλλους κοσμολόγους και τον Jeffrey Wee

μαθηματικό και αποδέκτη του βραβείου MacArthur Fellowship ή "βραβείο μεγαλοφυΐας," 

χρησιμοποίησαν αυτά τα δεδομένα για να αναπτύξουν ένα μοντέλο για το σχήμα του 

σύμπαντος. 

Οι μελετητές ανέλυσαν μια ποικιλία από διαφορετικά μοντέλα γ

συμπεριλαμβανομένων των πεπερασμένων εναντίον του απείρου, επίπεδη, η αρνητικά 

κυρτή, θετικά κυρτή (σφαιρική) στο χώρο και ένα σωσίβιο (κυλινδ

αποκάλυψε ότι  το σύμπαν είναι πεπερασμένο και διαμορφώνεται όπως ένα δωδεκάεδρο, 

όπως στην παρακάτω εικόνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σύνδεση με τον αριθμό 

δωδεκάεδρων 

 

Ένα δωδεκάεδρο αποτελείται
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Το σχήμα του σύμπαντος 

Ευρήματα του 2003,από το σκάφος Wilkinson MAP της NΑSA τα οποία βασίζονταν στη 

μελέτη του σύμπαντος και του σχήματος του. Οι έρευνες έδειξαν ότι το Σύμπαν είναι 

πεπερασμένο και διαμορφώνεται όπως ένα δωδεκάεδρο, δηλαδή ένα γεωμε

ται σε πεντάγωνα, τα οποία εμπεριέχουν το χρυσό αριθμό φ. 

Το Σύμπαν 

Τον Οκτώβριο του 2001, η NASA άρχισε τη συλλογή στοιχείων με την Probe Wilkinson 

Microwave Anisotropy (WMAP) για την κοσμική ακτινοβολία. Όπως το ορατό φως από τ

μακρινά αστέρια και τους γαλαξίες, έτσι και η κοσμική ακτινοβολία επιτρέπει στους 

επιστήμονες να ανατρέξουν στο παρελθόν ,τότε που το Σύμπαν ήταν ακόμα στα σπάργανα. 

Διακυμάνσεις της πυκνότητας σε αυτή την ακτινοβολία μπορούν να δείξουν

πολλά σχετικά με τη φύση του διαστήματος. 

Η NASA απελευθέρωσε το πρώτο του WMAP. Δεδομένα για την κοσμική ακτινοβολία 

υποβάθρου συλλέχτηκαν  τον Φεβρουάριο του 2003. Τον Οκτώβριο του 2003, μια ομάδα 

που περιλαμβάνει γάλλους κοσμολόγους και τον Jeffrey Weeks, έναν ανεξ

του βραβείου MacArthur Fellowship ή "βραβείο μεγαλοφυΐας," 

χρησιμοποίησαν αυτά τα δεδομένα για να αναπτύξουν ένα μοντέλο για το σχήμα του 

Οι μελετητές ανέλυσαν μια ποικιλία από διαφορετικά μοντέλα γ

των πεπερασμένων εναντίον του απείρου, επίπεδη, η αρνητικά 

κυρτή, θετικά κυρτή (σφαιρική) στο χώρο και ένα σωσίβιο (κυλινδρικό). Η μελέτη 

το σύμπαν είναι πεπερασμένο και διαμορφώνεται όπως ένα δωδεκάεδρο, 

κόνα : 

 Phi βρίσκεται στα πεντάγωνα που αποτελούν

Ένα δωδεκάεδρο αποτελείται από δώδεκα πεντάγωνα. Πάρτε ένα 

Ευρήματα του 2003,από το σκάφος Wilkinson MAP της NΑSA τα οποία βασίζονταν στη 

μελέτη του σύμπαντος και του σχήματος του. Οι έρευνες έδειξαν ότι το Σύμπαν είναι 

πεπερασμένο και διαμορφώνεται όπως ένα δωδεκάεδρο, δηλαδή ένα γεωμετρικό σχήμα το 

Τον Οκτώβριο του 2001, η NASA άρχισε τη συλλογή στοιχείων με την Probe Wilkinson 

Microwave Anisotropy (WMAP) για την κοσμική ακτινοβολία. Όπως το ορατό φως από τα 

μακρινά αστέρια και τους γαλαξίες, έτσι και η κοσμική ακτινοβολία επιτρέπει στους 

τότε που το Σύμπαν ήταν ακόμα στα σπάργανα. 

ς σε αυτή την ακτινοβολία μπορούν να δείξουν στους 

Η NASA απελευθέρωσε το πρώτο του WMAP. Δεδομένα για την κοσμική ακτινοβολία 

υποβάθρου συλλέχτηκαν  τον Φεβρουάριο του 2003. Τον Οκτώβριο του 2003, μια ομάδα 

έναν ανεξάρτητο 

του βραβείου MacArthur Fellowship ή "βραβείο μεγαλοφυΐας," 

χρησιμοποίησαν αυτά τα δεδομένα για να αναπτύξουν ένα μοντέλο για το σχήμα του 

Οι μελετητές ανέλυσαν μια ποικιλία από διαφορετικά μοντέλα για το σύμπαν, 

των πεπερασμένων εναντίον του απείρου, επίπεδη, η αρνητικά 

ρικό). Η μελέτη 

το σύμπαν είναι πεπερασμένο και διαμορφώνεται όπως ένα δωδεκάεδρο, 

που αποτελούν τις έδρες των 

δώδεκα πεντάγωνα. Πάρτε ένα 
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πεντάγωνο και συνδέστε όλα τα σημεία μεταξύ τους έτσι ώστε τελικά να σχηματίζουν ένα 

σχήμα  5-αστέρων. Οι αναλογίες των πλευρών του όπως βλέπουμε στο σχήμα δίνουν το φ ή 

1,618 

 

 

 

4.3.  2ος
 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ :  ΤΑ ΖΩΑ 

 

Μια δεύτερη εμφάνιση του  χρυσού αριθμού φ  βρίσκεται στα ζώα. Στα ζώα συναντάμε τον 

χρυσό αριθμό φ είτε ενσωματωμένο στη φυσική προστασία τους (π.χ. κέλυφος), είτε στα 

αριθμητικά  χαρακτηριστικά του σώματος τους (π.χ. αναλογίες).  Επίσης τον συναντάμε 

στην αναπαραγωγή κάποιον ζώων (π.χ. τον κουνελιών, των μελισσών κ.α.)  

Λίγα λόγια για την χρυσή σπείρα 

Η ‘χρυσή σπείρα’ είναι μια συναρπαστική 

καμπύλη. Είναι μόνο ένα μέλος μιας 

μεγαλύτερης οικογένειας καμπυλών και 

σπειρών γνωστής ως ‘λογαριθμικές σπείρες’. 

Υπάρχουν και άλλες σπείρες που βρίσκονται 

στη φύση, όπως η «σπείρα του Αρχιμήδη».  

Στη φύση, δεν είναι δύσκολο να βρεθεί μία 

από αυτές τις καμπύλες που να ταιριάζει σ ΄ 

ένα συγκεκριμένο μοτίβο, ακόμη κι αν αυτό το 

μοτίβο είναι μόνο στο μάτι του θεατή.   Το 

μικρό μυστικό όλων αυτών, είναι ότι όταν ένα 

μοτίβο βρεθεί, είναι σπάνια ακριβές. Τα 

παραδείγματα από τη φύση που μπορούμε να 

βρούμε σε βιβλία, έχουν συχνά σημαντικές 

διαφορές από τη «χρυσή αναλογία». 

Ισχυρίστηκε ότι μερικές φορές οι καμπύλες για να χωρέσουν στη «χρυσή σπείρα», θα 

πρέπει στην πραγματικότητα να ταιριάζουν περισσότερο από κάποια άλλη σπείρα. Το 

γεγονός ότι μια καμπύλη "ταιριάζει" στα φυσικά στοιχεία, δεν δίνει καμία ένδειξη για την 

υποκείμενη φυσική διεργασία, η οποία παράγει την καμπύλη αυτή στη φύση. Πρέπει να 

ψάξουμε βαθύτερα για να βρούμε αυτές τις διαδικασίες. Πολλά βιβλία σχετικά με τους 

αριθμούς Fibonacci, συσχετίζουν παλιές εικόνες με σπείρες από τη φύση. Αυτό βοηθά να 

πωλούνται τα βιβλία, γιατί στους ανθρώπους αρέσουν οι όμορφες εικόνες. 

                                                   Η σπείρα στο μάτι του θεατή 

Τα κοχύλια του Ναυτίλου. Πιθανώς, το πιο διάσημο που 

χρησιμοποιείται για τις αναλογίες του Φι, είναι το κέλυφος του 

Ναυτίλου, που τηρεί άμεσα την Χρυσή Σπείρα. Όπως 



 

αναφέρθηκε προηγουμένως, η Χρυσή Σπείρα, είναι η πιο τέλεια σπείρα όταν 

εξετάζεται η αναπαραγωγή της μέσω της συνεχούς ανάπτυξης, και είναι για αυτόν 

ακριβώς τον λόγο που τις χρησιμοποιούν πλάσματα με κέλυφος. Με την ανάπτυξη 

με αυτόν τον τρόπο το κέλυφος μπορε

διατηρώντας την εξαιρετική ισορροπία στη δομική του ακεραιότητα

  

 Αυτό τον αριθμό εύκολα μπορούμε να τον διακρίνουμε στο όστρακο του ναυτίλου. 

Ο παράγοντας που  καθορίζει την ανάπτυξη του είναι ο χρυσός αριθμός φ. Ένα 

παρόμοιο μοντέλο είναι στην σπείρα, για να την δημιουργήσετε αρκεί να 

σχεδιάσετε το ένα τέταρτο της περιφέρεια της σε καθένα από τα διαδοχικά 

τετράγωνα. Οι πλευρές των τετραγώνων αναπτύσσονται σύμφωνα με έναν 

παράγοντα που προέρχεται από τον χρυσό αριθμό φ

 Εξετάστε το συνηθισμένο ισχυρισμό, είναι το είδος των κοχ

Nautilus σύμφωνο με τη χρυσ

κοχυλιού για να δούμε τους εσωτερικούς του θαλάμους. Για σύγκριση, η 

πραγματική χρυσή σπείρα εμφανίζετα

ήταν επάλληλες δεν θα ταίριαζαν και δεν θα  είχε σημασία πόσο περιορίστηκαν ή 

εναρμονίστηκαν. Στην πραγματικότητα, το σχέδιο για την αριστερή εικόνα δεν είναι 

αρκετά σωστό. Βρέθηκε σε μια ιστοσελίδα, ότι είναι κατασ

τμήματα τόξου τα οποία βρίσκονται  μέσα σε κάθε ένα τετράγωνο. Αυτή η καμπύλη 

έχει ασυνεχείς καμπυλότητες όταν εισέρχονται μέσα στο άλλο τετράγωνο. Η 

πραγματική σπείρα Fibonacci άλλαξε ομαλά την καμπυλότητά της. Η διαφορά δεν 

θα ήταν αισθητή στο μάτι σε αυτή την κλίμακα.

Η ουρά του παγωνιού. Αυτό το παγώνι αποτελεί  μια 

ιδιαιτερότητα για τους ερευνητές μαθηματικούς. Οι 

κηλίδες στην ουρά και στα φτερά του φαίνονται να 

διαμορφώνουν σπειροειδή σχέδια. Είναι και αυτά η 

"χρυσή σπείρα" ή κάποιο άλλο είδος σπείρας. Η 

ακριβής μαθηματική εξίσωση της σπείρας εξαρτάται 

από το πόσο μακριά το πτηνό επιλέγει να ανοίξει την 

ουρά του. Μπορεί να την κάνει ό,

αυτό το μοτίβο λέει κάτι επιστημονικά 

γεγονός για τη άβια βιολογία; Καθ

Η ουρά του Χαμαιλέοντα

Αριστερ

μας πει κάτι με την κουλουριασμένη του ουρά. Είναι απλό. 

Αρχίστε με μια ουρά που είναι ουσιαστικά ένας μακρύς 
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ρθηκε προηγουμένως, η Χρυσή Σπείρα, είναι η πιο τέλεια σπείρα όταν 

εξετάζεται η αναπαραγωγή της μέσω της συνεχούς ανάπτυξης, και είναι για αυτόν 

ακριβώς τον λόγο που τις χρησιμοποιούν πλάσματα με κέλυφος. Με την ανάπτυξη 

με αυτόν τον τρόπο το κέλυφος μπορεί να φτάσει σε οποιοδήποτε μέγεθος 

διατηρώντας την εξαιρετική ισορροπία στη δομική του ακεραιότητα.  

Αυτό τον αριθμό εύκολα μπορούμε να τον διακρίνουμε στο όστρακο του ναυτίλου. 

καθορίζει την ανάπτυξη του είναι ο χρυσός αριθμός φ. Ένα 

παρόμοιο μοντέλο είναι στην σπείρα, για να την δημιουργήσετε αρκεί να 

σχεδιάσετε το ένα τέταρτο της περιφέρεια της σε καθένα από τα διαδοχικά 

τετράγωνα. Οι πλευρές των τετραγώνων αναπτύσσονται σύμφωνα με έναν 

παράγοντα που προέρχεται από τον χρυσό αριθμό φ. 

Εξετάστε το συνηθισμένο ισχυρισμό, είναι το είδος των κοχυλιών Chambered 

με τη χρυσή σπείρα; Η φωτογραφία πάνω δείχνει την τομή ενός 

κοχυλιού για να δούμε τους εσωτερικούς του θαλάμους. Για σύγκριση, η 

πραγματική χρυσή σπείρα εμφανίζεται στα αριστερά. Εάν αυτές οι δύο σπείρες 

ήταν επάλληλες δεν θα ταίριαζαν και δεν θα  είχε σημασία πόσο περιορίστηκαν ή 

εναρμονίστηκαν. Στην πραγματικότητα, το σχέδιο για την αριστερή εικόνα δεν είναι 

αρκετά σωστό. Βρέθηκε σε μια ιστοσελίδα, ότι είναι κατασκευασμένο με κυκλικά 

τμήματα τόξου τα οποία βρίσκονται  μέσα σε κάθε ένα τετράγωνο. Αυτή η καμπύλη 

ς καμπυλότητες όταν εισέρχονται μέσα στο άλλο τετράγωνο. Η 

πραγματική σπείρα Fibonacci άλλαξε ομαλά την καμπυλότητά της. Η διαφορά δεν 

ισθητή στο μάτι σε αυτή την κλίμακα. 

Αυτό το παγώνι αποτελεί  μια 

ιδιαιτερότητα για τους ερευνητές μαθηματικούς. Οι 

κηλίδες στην ουρά και στα φτερά του φαίνονται να 

διαμορφώνουν σπειροειδή σχέδια. Είναι και αυτά η 

οιο άλλο είδος σπείρας. Η 

ακριβής μαθηματική εξίσωση της σπείρας εξαρτάται 

από το πόσο μακριά το πτηνό επιλέγει να ανοίξει την 

ουρά του. Μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει. Μήπως 

αυτό το μοτίβο λέει κάτι επιστημονικά σημαντικό 

γονός για τη άβια βιολογία; Καθόλου απίθανο. 

Η ουρά του Χαμαιλέοντα. 

Αριστερά απεικονίζεται η ουρά του χαμαιλέοντα. Έχει να 

μας πει κάτι με την κουλουριασμένη του ουρά. Είναι απλό. 

Αρχίστε με μια ουρά που είναι ουσιαστικά ένας μακρύς 

ρθηκε προηγουμένως, η Χρυσή Σπείρα, είναι η πιο τέλεια σπείρα όταν 

εξετάζεται η αναπαραγωγή της μέσω της συνεχούς ανάπτυξης, και είναι για αυτόν 

ακριβώς τον λόγο που τις χρησιμοποιούν πλάσματα με κέλυφος. Με την ανάπτυξη 

ί να φτάσει σε οποιοδήποτε μέγεθος 

 

Αυτό τον αριθμό εύκολα μπορούμε να τον διακρίνουμε στο όστρακο του ναυτίλου. 

καθορίζει την ανάπτυξη του είναι ο χρυσός αριθμός φ. Ένα 

παρόμοιο μοντέλο είναι στην σπείρα, για να την δημιουργήσετε αρκεί να 

σχεδιάσετε το ένα τέταρτο της περιφέρεια της σε καθένα από τα διαδοχικά 

τετράγωνα. Οι πλευρές των τετραγώνων αναπτύσσονται σύμφωνα με έναν 

υλιών Chambered 

δείχνει την τομή ενός 

κοχυλιού για να δούμε τους εσωτερικούς του θαλάμους. Για σύγκριση, η 

ι στα αριστερά. Εάν αυτές οι δύο σπείρες 

ήταν επάλληλες δεν θα ταίριαζαν και δεν θα  είχε σημασία πόσο περιορίστηκαν ή 

εναρμονίστηκαν. Στην πραγματικότητα, το σχέδιο για την αριστερή εικόνα δεν είναι 

κευασμένο με κυκλικά 

τμήματα τόξου τα οποία βρίσκονται  μέσα σε κάθε ένα τετράγωνο. Αυτή η καμπύλη 

ς καμπυλότητες όταν εισέρχονται μέσα στο άλλο τετράγωνο. Η 

πραγματική σπείρα Fibonacci άλλαξε ομαλά την καμπυλότητά της. Η διαφορά δεν 

ά απεικονίζεται η ουρά του χαμαιλέοντα. Έχει να 

μας πει κάτι με την κουλουριασμένη του ουρά. Είναι απλό. 

Αρχίστε με μια ουρά που είναι ουσιαστικά ένας μακρύς 



 

κυλινδρικός κώνος, και τυλίξτε τον σφιχτά. Το 

εκείνο του είδους chambered nautilus, με το κέλυφος του οποίου ο καθένας μπορεί 

να κάνει μια  τέτοια απεικόνιση. "Τα παραπάνω ζώα  αποκαλύπτουν  το απλό 

μυστικό των σπειρών στη φύση, που συχνά προκύπτουν από την ανάπτυξή του

Καθώς ο nautilus μεγαλώνει, το ελεύθερο άκρο του κελύφους του αυξάνει συνεχώς 

τη διάμετρό του, με σχεδόν σταθερό ρυθμό. Η καμπύλη περιορίζεται γύρω από το 

υπάρχον κέλυφος. Το αποτέλεσμα είναι μια καμπύλη σπείρα. Θα μπορούσατε να 

δείτε κάτι τέτοιο από μόνοι σας, αν παρατηρήσετε τα κοινά σαλιγκάρια του κήπου, 

που φτιάχνουν ένα ωραίο σπιράλ( το οποίο είναι η χρυσή σπείρα), που προκύπτει 

από τον τρόπο με τον οποίο το κέλυφος τους μεγαλώνει.
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κυλινδρικός κώνος, και τυλίξτε τον σφιχτά. Το αποτέλεσμα είναι εξίσου καλό με 

εκείνο του είδους chambered nautilus, με το κέλυφος του οποίου ο καθένας μπορεί 

να κάνει μια  τέτοια απεικόνιση. "Τα παραπάνω ζώα  αποκαλύπτουν  το απλό 

μυστικό των σπειρών στη φύση, που συχνά προκύπτουν από την ανάπτυξή του

Καθώς ο nautilus μεγαλώνει, το ελεύθερο άκρο του κελύφους του αυξάνει συνεχώς 

τη διάμετρό του, με σχεδόν σταθερό ρυθμό. Η καμπύλη περιορίζεται γύρω από το 

υπάρχον κέλυφος. Το αποτέλεσμα είναι μια καμπύλη σπείρα. Θα μπορούσατε να 

νοι σας, αν παρατηρήσετε τα κοινά σαλιγκάρια του κήπου, 

που φτιάχνουν ένα ωραίο σπιράλ( το οποίο είναι η χρυσή σπείρα), που προκύπτει 

από τον τρόπο με τον οποίο το κέλυφος τους μεγαλώνει. 

είναι εξίσου καλό με 

εκείνο του είδους chambered nautilus, με το κέλυφος του οποίου ο καθένας μπορεί 

να κάνει μια  τέτοια απεικόνιση. "Τα παραπάνω ζώα  αποκαλύπτουν  το απλό 

μυστικό των σπειρών στη φύση, που συχνά προκύπτουν από την ανάπτυξή τους. 

Καθώς ο nautilus μεγαλώνει, το ελεύθερο άκρο του κελύφους του αυξάνει συνεχώς 

τη διάμετρό του, με σχεδόν σταθερό ρυθμό. Η καμπύλη περιορίζεται γύρω από το 

υπάρχον κέλυφος. Το αποτέλεσμα είναι μια καμπύλη σπείρα. Θα μπορούσατε να 

νοι σας, αν παρατηρήσετε τα κοινά σαλιγκάρια του κήπου, 

που φτιάχνουν ένα ωραίο σπιράλ( το οποίο είναι η χρυσή σπείρα), που προκύπτει 
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ΑΛΛΑ ΖΩΑ Πολλά άλλα θαλάσσια ζώα εκτός από το Nautilus χρησιμοποιούν την 

αναλογία Φι στη σωματικής τους μορφή. Αν λάβουμε υπόψη για μια στιγμή τη 

σχέση Πεντάγωνο - Φι, πολλά παραδείγματα αμέσως έρχονται στο μυαλό μας. 

Ανάμεσά τους βρίσκουμε (εικόνες πάνω αριστερά προς τα δεξιά), το Sea Cucumber 

(το οποίο αν το δούμε σε οριζόντιες φέτες φαίνεται η πενταγωνική συμμετρία), τα 

διάφορα είδη Radiolarian και Stingray καθώς και τους αστερίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεχίζοντας με το βλέμμα μας τη πενταγωνική συμμετρία, ρίξτε μια ματιά στις 

εσωτερικές αναλογίες του προσώπου μιας γάτας:  
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                                             Τα κουνέλια 

Το 1202 ο Λεονάρντο Φιμπονάτσι προσπάθησε να υπολογίσει την ταχύτητα 

αναπαραγωγής των κουνελιών στη Γη σε ιδανικές συνθήκες. Ας υποθέσουμε, έλεγε, 

ότι έχουμε ένα μοναδικό ζευγάρι, το οποίο αρχίζει να αναπαράγεται από τον πρώτο 

κιόλας μήνα και μετά από κάθε μήνα κύησης γεννά ένα ακόμη ζεύγος. Και ότι κάθε 

νέο ζεύγος γίνεται γόνιμο σε δύο μήνες μετά τη γέννησή του και αρχίζει να 

αναπαράγεται με τον ίδιο ρυθμό. Πόσα ζευγάρια κουνελιών θα έχουμε στο τέλος 

του πρώτου χρόνου; Στο τέλος του πρώτου μήνα το αρχικό ζευγάρι είναι έτοιμο να 

τεκνοποιήσει, αλλά υπάρχει μόνο αυτό. Στο τέλος του δεύτερου μήνα έχουμε το 

αρχικό 

ζευγάρι και το πρώτο ζευγάρι παιδιών του. Στο τέλος του τρίτου μήνα έχουμε το 

αρχικό ζευγάρι, το πρώτο ζευγάρι παιδιών του, που είναι έτοιμα κι αυτά να 

τεκνοποιήσουν, και ένα δεύτερο ζεύγος παιδιών του. Στο τέλος του τέταρτου μήνα 

έχουμε το αρχικό ζευγάρι και το τρίτο ζεύγος παιδιών του, το πρώτο ζεύγος παιδιών 

και το πρώτο δικό τους ζεύγος παιδιών, καθώς και το δεύτερο ζεύγος παιδιών, που 

είναι έτοιμο να τεκνοποιήσει. Πιο συγκεκριμένα, η ακολουθία των ζευγαριών 

κουνελιών είναι: 1, 1, 2, 3, 5. Μπορείτε να εντοπίσετε το μοτίβο που κρύβεται πίσω 

από αυτή την αλληλουχία; Αν την επεκτείνουμε λίγο ακόμα, τα πράγματα αρχίζουν 

να ξεκαθαρίζουν: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233... Δηλαδή, για να 

δημιουργήσουμε τη λεγόμενη ακολουθία Φιμπονάτσι (γνωστή και ως «αριθμοί 

Φιμπονάτσι»), αρκεί να προσθέσουμε τα δύο προηγούμενα νούμερα για να έχουμε 

το αμέσως επόμενο. Όμως, τι σχέση έχει αυτή η ακολουθία με το χρυσό αριθμό; 

Κάντε το παρακάτω πείραμα: πάρτε ένα κομπιουτεράκι και διαιρέστε οποιοδήποτε 

νούμερο με το αμέσως προηγούμενό του. Όσο προχωράτε στην ακολουθία, το 

πηλίκο θα προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο το χρυσό αριθμό. Σε μαθηματικούς 



 

όρους, αυτό σημαίνει ότι η ακολουθία που δη

αριθμού Φιμπονάτσι με τον αμέσως προηγούμενό του έχει ως όριο το χρυσό 

αριθμό. 

  

Παρθενογένεση στο μελίσσι

 

Το πρόβλημα με τα κουνέλια του 

Φιμπονάτσι είναι ότι αποτελούν μια 

εξιδανικευμένη υπόθεση. Υπάρχει λοιπόν 

στη φύση κάποιο υπαρκτό παράδειγμα 

που συναντάμε αυτή τη χρυσή 

ακολουθία; Υπάρχει, στο γενεαλογικό 

δέντρο κάθε κηφήνα σε ένα μελίσσι. Το εν 

λόγω έντομο γεννιέται από ένα μη 

γονιμοποιημένο αβγό της βασίλισσας, 

δηλαδή έχει μητέρα αλλά όχι και πατέρα. 

Αντιθέτως, τόσο η βασίλισσα (η μοναδική 

που μπορεί να κάνει αβγά) όσο και οι 

εργάτριες γεννιούνται από αβγά που 

έχουν γονιμοποιηθεί από αρσενικό. Αυτές, λοιπόν, έχουν και πατέρα και μητέρα. 

Επομένως, το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα διαμορφώνεται ως εξής: έχει 1 μητέ

παππούδες (αρσενικό και θηλυκό), 3 προπαππούδες (δύο από την οικογένεια της γιαγιάς 

και μία του παππού), 5 προ

Το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα είναι μια ακολουθία Φιμπονάτσι! Και όχι μόνο αυτό. 

1966, ο Νταγκ Γιανέγκα, από το Μουσείο Έρευνας στην Εντομολογία του Πανεπιστημίου 

της Καλιφόρνιας, ανακάλυψε ότι η αναλογία που υφίσταται ανάμεσα σε εργάτριες 

μέλισσες και κηφήνες σε ένα μελίσσι προσεγγίζει το χρυσό αριθμό.
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όρους, αυτό σημαίνει ότι η ακολουθία που δημιουργείται από τη διαίρεση κάθε 

αριθμού Φιμπονάτσι με τον αμέσως προηγούμενό του έχει ως όριο το χρυσό 

Παρθενογένεση στο μελίσσι 

Το πρόβλημα με τα κουνέλια του 

Φιμπονάτσι είναι ότι αποτελούν μια 

εξιδανικευμένη υπόθεση. Υπάρχει λοιπόν 

φύση κάποιο υπαρκτό παράδειγμα 

που συναντάμε αυτή τη χρυσή 

ακολουθία; Υπάρχει, στο γενεαλογικό 

δέντρο κάθε κηφήνα σε ένα μελίσσι. Το εν 

λόγω έντομο γεννιέται από ένα μη 

γονιμοποιημένο αβγό της βασίλισσας, 

δηλαδή έχει μητέρα αλλά όχι και πατέρα. 

τόσο η βασίλισσα (η μοναδική 

που μπορεί να κάνει αβγά) όσο και οι 

εργάτριες γεννιούνται από αβγά που 

έχουν γονιμοποιηθεί από αρσενικό. Αυτές, λοιπόν, έχουν και πατέρα και μητέρα. 

Επομένως, το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα διαμορφώνεται ως εξής: έχει 1 μητέ

παππούδες (αρσενικό και θηλυκό), 3 προπαππούδες (δύο από την οικογένεια της γιαγιάς 

και μία του παππού), 5 προ-προπαππούδες, 8 προ-προ-προπαππούδες και ούτω καθεξής. 

Το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα είναι μια ακολουθία Φιμπονάτσι! Και όχι μόνο αυτό. 

1966, ο Νταγκ Γιανέγκα, από το Μουσείο Έρευνας στην Εντομολογία του Πανεπιστημίου 

της Καλιφόρνιας, ανακάλυψε ότι η αναλογία που υφίσταται ανάμεσα σε εργάτριες 

μέλισσες και κηφήνες σε ένα μελίσσι προσεγγίζει το χρυσό αριθμό. 

μιουργείται από τη διαίρεση κάθε 

αριθμού Φιμπονάτσι με τον αμέσως προηγούμενό του έχει ως όριο το χρυσό 

έχουν γονιμοποιηθεί από αρσενικό. Αυτές, λοιπόν, έχουν και πατέρα και μητέρα. 

Επομένως, το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα διαμορφώνεται ως εξής: έχει 1 μητέρα, 2 

παππούδες (αρσενικό και θηλυκό), 3 προπαππούδες (δύο από την οικογένεια της γιαγιάς 

προπαππούδες και ούτω καθεξής. 

Το γενεαλογικό δέντρο του κηφήνα είναι μια ακολουθία Φιμπονάτσι! Και όχι μόνο αυτό. Το 

1966, ο Νταγκ Γιανέγκα, από το Μουσείο Έρευνας στην Εντομολογία του Πανεπιστημίου 

της Καλιφόρνιας, ανακάλυψε ότι η αναλογία που υφίσταται ανάμεσα σε εργάτριες 
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                                     4.4.     3ος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ :  ΤΑ ΦΥΤΑ 

 

Η τρίτη και τελευταία μας κατηγορία αφορά τα φυτά. Στα φυτά εχει βρεθεί οτι η χρυσή 

αναλογία εμφανίζεται κυρίως στην ανάπτυξη των βελόνων αρκετών ειδών ελάτου, στον 

αριθμό των πετάλων, καθώς επίσης και στη διάταξη των πετάλων στις μαργαρίτες και τα 

ηλιοτρόπια στους . Όμως όλα τα φυτά διαθέτουν τον αριθμό φ; 

 

Σπιτική σπείρα.  

Η παραπάνω φωτογραφία δείχνει ροδέλες που βρίσκονται σε μια σειρά, ξεκινώντας 

από ένα κέντρο. Κάθε ροδέλα αγγίζει τη προηγούμενη, και κάθε περικάλυμμα γύρω 

από το κέντρο αγγίζει το προηγούμενο περικάλυμμα. Κανένα μοντέλο δεν είναι 

προφανές στην αρχή, αλλά μετά από μια σειρά αναδιπλώνεται, σε ένα μοτίβο και οι 

σπείρες αναδύονται. Το σχήμα εξαρτάται από την ακτίνα του περικαλύμματος και 

της ακτίνας των ροδελών. Το άνθος του ηλιόσπορου είναι ένα παράδειγμα που 

παρατήρησε το 1868 ο βοτανολόγος Γουίλιαμ Hofmeister. Ότι το primordia [το 

παραπάνω σχήμα όπου κάθε ροδέλα αντιστοιχεί με έναν σπόρο] σχηματίζεται κατά 

προτίμηση, όπου υπάρχει ο περισσότερος χώρος που είναι διαθέσιμος γι 'αυτό. 

Επίσης, μπορεί να σχηματιστεί όπου επικοινωνεί αποτελεσματικότερα το 

περικάλυμμα με το υπόλοιπο φυτό και αυτό μπορεί να εξεταστεί γεωμετρικά. Το 

συγκεκριμένο  μοτίβο μπορεί επίσης να τροποποιηθεί από την υγρασία και τα 
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θρεπτικά συστατικά καθώς και τις συνθήκες που επηρεάζουν το μέγεθος του 

σχηματιζόμενου σπόρου. Το μοτίβο των σπόρων είναι σπάνια το ιδανικό ταίρι για 

τη χρυσή αναλογία στο ηλιοτρόπιο, αλλά όταν είναι πολύ κοντά, αυτό είναι το 

κεφάλι σπόρου που έχει φωτογραφηθεί για "gee-whiz", άρθρα σχετικά με τους 

αριθμούς Fibonacci. ( Σε μερικά κεφάλια ηλίανθων, η σπείρα των προτύπων 

ταίριαζε περισσότερο με την ακολουθία Lucas.)  

Ο HSM Coxeter, στην εισαγωγή του στην Γεωμετρία (1961, Wiley, σελίδα 172), λέει: 

«θα πρέπει ειλικρινά να παραδεχτούμε ότι σε ορισμένα φυτά οι αριθμοί δεν 

ανήκουν στην ακολουθία του f [αριθμοί Fibonacci], αλλά με τη σειρά του G, 

[αριθμούς Lucas] ή ακόμη και στην ακόμη πιο ανώμαλη ακολουθία 3,1,4,5,9 , ... ή 

5,2,7,9,16, ...» Έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι phyllotaxis δεν είναι 

πραγματικά ένας νόμος του σύμπαντος, αλλά μόνο μια συναρπαστική επικρατούσα 

τάση.  

Στον αριθμό της σπείρας που μπορούμε να μετρήσουμε αριστερά και δεξιά στους 

σπόρους των ηλίανθων, στον αριθμό των πετάλων των λουλουδιών (3 στο 

αγριόκρινο, 5 ή 8 σε κάποια φυτά του γένους ranunculus, ενώ οι μαργαρίτες και οι 

ηλίανθοι συνήθως έχουν 13, 21, 34, 55 ή 85 πέταλα...) και στον αριθμό των ανθών 

στα σπιράλ του κουνουπιδιού και του μπρόκολου. Με τον ίδιο τρόπο, μπορούμε να 

εντοπίσουμε τους αριθμούς Φιμπονάτσι στον πλάτανο και τη μηλιά. Σπείρες μπορεί 

να παρατηρηθούν στα κλαδιά των κουκουναριών, οι αριθμοί των δεξιόστροφων και 

αριστερόστροφων σπειρών που συνήθως είναι δύο ακέραιοι των διπλανών 

αριθμών Fibonacci (5 και 8, για παράδειγμα). Είναι ένα διασκεδαστικό παιχνίδι  η 

αναζήτηση κώνων που έχουν σπείρες που δεν ταιριάζουν με αυτό το μοτίβο, όπως 

και τα παιδιά ψάχνουν να δουν ένα τρίφυλλο τριφύλλι μέχρι να βρουν ένα με 

τέσσερα φύλλα, αντί για τρία. Ωστόσο, μέρος αυτού του συνόλου των κανόνων 

είναι η υποκείμενη γεωμετρία του χώρου, η οποία έχει μεγάλο αντίκτυπο στο ποιες 

φυσικές διαδικασίες μπορεί να επιτραπούν. 

Ο Wilson αναφέρει τον αριθμό των πετάλων στα λουλούδια. 

 

Κρίνος                             3 

Βιολέτα                           5 

Delphinium                     8 

Mayweed                       13 

Aster                              21 

Pyrethrum                      34 

Helenium                       55 

Michelmas μαργαρίτα   89 
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Αυτά τα παραδείγματα συσχετίζονται με τους αριθμούς Fibonacci. Αλλά ο Wilson 

παρέλειψε να αναφέρει άλλα, όπως : 

 

Πολλά δέντρα               0    Αυτός είναι ένας αριθμός Fibonacci (2) 

Σινάπι, Dames' rocket         4   Αυτός δεν είναι ένας αριθμός Fibonacci. 

Κρίνος, Υάκινθος                   6   Αυτός δεν είναι ένας αριθμός Fibonacci. 

Starflower                                    7    Αυτός δεν είναι ένας αριθμός Fibonacci. 

Black-eyed Susan                      14   Αυτός δεν είναι ένας αριθμός Fibonacci. 

Εμφανίζεται μερικές φορές μια Black-eyed Susan με 13 πέταλα (μια σειρά 

Fibonacci), αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ένα τέρας της φύσης. Δείτε τη φωτογραφία 

παρακάτω. Στην πραγματικότητα αυτό το φυτό έχει πολλές ποικιλίες, με διάφορους 

αριθμούς των πετάλων. 

Dame's Rocket. Έχει 4 πέταλα συνήθως 

μπλε ή λευκό  
Κρίνος, 6 πέταλα 

Αψηφώντας τον Φιμπονάτσι όλα τα λουλούδια εμφανίζονται σε άγρια κατάσταση  
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Starflower (Trientalis borealis). 

7 πέταλα. 
Black-eyed Susan. 14 πέταλα. 

Πολλά δέντρα έχουν λουλούδινα μέρη (στήμονες, ύπερο) χωρίς πέταλα. Στην 

οικογένεια του σιναπιού είναι τα πολύχρωμα άνθη  πέταλα Rocket Dames, ένα 

λουλούδι του κήπου που συναντάται κατά μήκος των δρόμων και στις πεδιάδες στις 

αρχές του καλοκαιριού στις ΗΠΑ. Όλες αυτές οι εικόνες είναι από κοινού τα 

λουλούδια, που βρέθηκαν σε 

χωράφια, δρόμους και στους κήπους σας. 

Κανένα δεν είναι εξαιρετικά σπάνιο. 

Όποιος αποδέχεται το «gee-whiz», δηλαδή, 

τους ισχυρισμούς ότι τα ανθοφόρα φυτά 

της φύσης προτιμούν τους αριθμούς του 

Fibonacci, δεν είναι πολύ προσεκτικός και 

μάλλον αφελής. Μόλις πρόσφατα 

άρχισαν να δίνουν προσοχή σε 

λουλούδια με μια σειρά από πέταλα 

περισσότερα από έξι. Έτσι στη συλλογή 

λείπουν οι αριθμοί 9, 10, 11, 12 και πολλοί 

από τους μεγαλύτερους 

αριθμούς. Ο Wilson λέει ότι οι μελέτες του 

phyllotaxis δείχνουν ότι η ρύθμιση των 

φύλλων γύρω από ένα στέλεχος του φυτού είναι σύμφωνη με τους αριθμούς 

Fibonacci. 

 

Όταν βλέπει κανείς τον τεράστιο όγκο πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί καθώς 

και τον μεγάλο αριθμό των εντύπων για τη Φύση, που 

στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ασχολούνται με το Φι, 

είναι προφανές ότι δεν υπάρχει άλλος συγκεκριμένος 

αριθμός που να επαναλαμβάνεται με τέτοια 

τακτικότητα σε όλη τη ζωή πάνω στη Γη. Αν επρόκειτο 

να επιχειρήσει κάποιος να ασχοληθεί με όλες τις 

περιπτώσεις του Φι στη Φύση, θα αναγκαστεί να 

 

 

Gazania. 16 πέταλα. 
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αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή, και ίσως να μην είναι αρκετή για αυτό το θέμα. Στην 

πραγματικότητα, υπάρχουν πολλά βιβλία και ιστοσελίδες που ασχολούνται μόνο με 

το θέμα της «χρυσής αναλογίας στη Φύση». Λόγω του γεγονότος ότι πολλοί άλλοι 

συγγραφείς έχουν ήδη ασχοληθεί κάνοντας εξαντλητικές μελέτες για το θέμα αυτό, 

ο Λόγος της Φύσης θα ασχοληθεί μόνο με «την κορυφή του παγόβουνου". Κατ 

'αρχάς, ας αρχίσουμε με το Φι, που βρίσκεται στη σφαίρα της ζωής των φυτών. Εάν 

το κεντρικό στέλεχος του φυτού γίνεται αντικείμενο λεπτομερούς ανάλυσης, μπορεί 

να θεωρηθεί, ότι καθώς το φυτό μεγαλώνει προς τα πάνω, τα φύλλα ή τα κλαδιά 

φυτρώνουν μακριά από το στέλεχος σε μια σπειροειδή πορεία. Με άλλα λόγια, σε 

ένα υπέρ-απλουστευμένο παράδειγμα, το φυτό μεγαλώνει μια ίντσα, και να ένα 

φύλλο ή κλαδί – βλαστός βγαίνει από τον κορμό. Στη συνέχεια, το φυτό μεγαλώνει 

άλλη μια ίντσα, και για άλλη μια φορά ένα φύλλο ή κλαδί – βλαστός βγαίνει από 

τον κορμό, αλλά αυτή τη φορά από διαφορετική κατεύθυνση από ό, τι το πρώτο. Για 

άλλη μια φορά, το φυτό μεγαλώνει προς τα πάνω και ένα άλλο φύλλο ή κλαδί – 

βλαστός αναπτύσσεται έξω από τον κορμό και για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε 

ότι το φύλλο ή κλαδί – βλαστός έχει φυτρώσει σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Αν 

επρόκειτο να συνδέσετε τις άκρες των φύλλων ή των κλαδιών – βλαστών που έχουν 

αναπτυχθεί από τον κορμό, θα διαπιστώναμε ότι δημιουργούν ένα πολύ 

συγκεκριμένο σπειροειδές σχήμα γύρω από τον κεντρικό κορμό. 

 

 

 

 

Στον μεγαλύτερο αριθμό των φυτών, ένα 

συγκεκριμένο κλαδί ή φύλλο θα μεγαλώσει 

από τον κορμό περίπου κατά 137,5 μοίρες 

γύρω από τον βλαστό σε σχέση με το 

προηγούμενο κλαδί. Με άλλα λόγια, όταν ένα 

κλαδί αναπτύσσεται έξω από το φυτό, το φυτό 

μεγαλώνει αναλογικά και στη συνέχεια βγάζει 

ένα άλλο κλαδί που περιστρέφεται κατά 137,5 

μοίρες σε σχέση με την κατεύθυνση που είχε 

το πρώτο κλαδί του. 

 

Σχεδόν όλα τα φυτά χρησιμοποιούν με αυτό τον τρόπο ένα σταθερό τόξο 

περιστροφής, που είναι οι 137,5 μοίρες. Ωστόσο, πιστεύεται ότι η πλειονότητα του 

συνόλου των φυτών που κάνουν χρήση είτε της περιστροφής των 137,5 μοιρών ή 

μιας περιστροφής πολύ κοντά σε αυτή, έχουν ως το βασικό αριθμό στα φύλλα τους 

ή τα διασπαρμένα κλαδιά τους, στέλνοντας έξω κάθε φύλλο ή κλαδί, μετά την 

περιστροφή γύρω από τις 137,5 μοίρες περίπου σε σχέση με το προηγούμενο κλαδί.  
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Αν επρόκειτο να πολλαπλασιάσει την τιμή του άνω του 1 Φι στη δεύτερη δύναμη 

(0,3819659 ...) φορές τον συνολικό αριθμό των μοιρών σε έναν κύκλο (360
ο
), 

παίρνουμε ένα αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από τις... 137,50 μοίρες. Ως 

εναλλακτικό τρόπο για να δούμε την ίδια ιδέα, αν παίρναμε την τιμή 1 σε Φι 

(0,6180339 ...) και το πολλαπλασιάζουμε με τις 360
ο
, θα παίρνουμε περίπου 222,5 

μοίρες. Αν αφαιρέσουμε έπειτα τις 222,5
ο
 από τις 360

ο
 βρίσκουμε και πάλι 137,5

ο
 

δηλαδή, με άλλα λόγια, η ζητούμενη γωνία στο 1 Φι είναι πάνω από 137,5
ο
, στην 

οποία συμβαίνει επίσης να είναι η τιμή της πάνω από 1 Φι στη δεύτερη δύναμη 

φορές 360
ο
. 

 Έτσι, αν ακολουθήσουμε τις περιγραφές των μαθηματικών, είναι σαφές ότι κάθε 

φυτό που εφαρμόζει τις 137,5 μοίρες περιστροφής στα διασπαρμένα φύλλα ή 

κλαδιά του, χρησιμοποιεί την τιμή Φι ουσιαστικά σαν φόρμα. Λαμβάνοντας υπόψη 

τη συζήτησή μας στην προηγούμενη ενότητα για το Φι στη γεωμετρία, είναι 

ενδιαφέρον να σημειωθεί η ισορροπία του πεντάκτινου αστεριού, που φαίνεται στα 

φυτά που χρησιμοποιούν τις 137,5 μοίρες περιστροφής, όταν δούμε το διάγραμμα 

από τα ψηλά. 

 

Δύο εικόνες δόθηκαν εδώ, η μία με πέντε φύλλα και η άλλη με δέκα, έτσι ώστε το 

ασύμμετρο πεντάκτινο σχέδιο να είναι πιο εύκολα κατανοητό. Οι κόκκινες γραμμές 

και στις δύο εικόνες συνδέουν τις άκρες των φύλλων με τη σειρά που μεγαλώνουν 

στο στέλεχος. 

Σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια πολύ καλή "επιστημονική" εξήγηση, 

για τον λόγο που τα φυτά χρησιμοποιούν τις 137,5 μοίρες περιστροφής για την 

αύξηση των φύλλων τους. Με απλά λόγια, αυτό το ακριβές ποσό της περιστροφής 

είναι η αιτία που προκαλεί μικρότερο ποσοστό κάλυψης για κάθε φύλλο από τα 

φύλλα που βρίσκονται υψηλότερα επί του στελέχους. Αν παρατηρήσουμε τη 

φωτογραφία με τα δέκα φύλλα, βλέπουμε ότι κάθε φύλλο ξεχωρίζει, όταν τα 

κοιτάμε από την κορυφή. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φύλλο λαμβάνει το μέγιστο ποσό 

φωτός του ήλιου που χρειάζεται για να τη φωτοσύνθεσή του, δηλαδή, τη 

διαδικασία με την οποία τα φυτά παίρνουν διοξείδιο του άνθρακα ως ενέργεια για 

την ανάπτυξη και την επιβίωσή τους. Επιπλέον, η περιστροφή Φι συμβάλλει 

σημαντικά στη γενική ισορροπία του φυτού, ανεξάρτητα από την ανάπτυξή του. 



 

 

Αρχίζουμε να βλέπουμε ότι το Φι δεν είναι μόνο ένας φιλοσοφικός αριθμός, αλλά 

στην πραγματικότητα οδηγεί ορισμένες μορφές ζωής στη μέγιστη αποδοτικότητα. 

Αν ο ρυθμός περιστροφής, διέφερε έστω και λίγο από 

αθροιζόμενη η μικρή αυτή ασυμφωνία της περιστροφής των φύλλων, θα οδηγούσε 

συνολικά σε μια μεγάλη απώλεια της αποτελεσματικότητας. Ο συντελεστής της 

περιστροφής που διέπεται από το Φι, είναι για άλλη μια φορά, ο μόνος αριθμός 

που μπορεί να παράγει τέλεια αποδοτικότητα και θα παραμείνει έτσι, ανεξάρτητα 

από το τελικό μέγεθος και την διάσταση που θα  φτάσει το φυτό.

Αν συνεχίσουμε μετά το μίσχο ή τα κλαδιά πολλών φυτών θα βρούμε το μέρος του 

φυτού που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία το

Τα λουλούδια αποτελούνται από έναν περικάρπιο ή βασικό σπόρο που 

περιβάλλεται από πέταλα. Δεν είναι τυχαίο ότι εάν επρόκειτο να μετρήσουμε τον 

αριθμό των πετάλων σε οποιοδήποτε φυτό, οι περισσότερες πιθανότητες είναι ο 

αριθμός των πετάλων να είναι μια σειρά από τη σειρά Fibonacci, που έχουμε ήδη 

μάθει ότι ουσιαστικά εκφράζει την αναλογία Φι. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει 

μερικά από τα φυτά που ο αριθμός των πετάλων τους είναι μια σειρά από αριθμούς 

Fibonacci. 

 

Η ομαδοποίηση των σπόρων του φυτού σε ξεφλουδισμένους σπόρους 

ή σκέτους σπόρους, ρυθμίζεται συχνά απευθείας από το Φι. Ίσως το πιο όμορφο και 

γνωστό παράδειγμα της χρήσης του Φι στην οργάνωση σπόρων, είναι στο 

μαγευτικό φυτό γνωστό ως το ήλιος

βρίσκονται στο κέντρο των μεγάλων λουλουδιών του 

ηλίανθου έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα. 

Αν κάποιος παρακολουθήσει προσεκτικά, θα δει ότι υπάρχει 

ένα σχέδιο με δύο σταυρωτές σειρές από σπείρες, η μια σειρά 

από σπείρες με στροφή προς τα δεξιά, και η άλλη με στροφή 

προς τα αριστερά. Σε κάθε σημείο που διασταυρώνονται οι 

δύο σπείρες βρίσκεται ένας σπόρος. Ο αριθμός των 

αριστερόστροφων σπειρών είναι 55 και ο αριθμός των 

σπειρών δεξιόστροφων είναι 89 

Fibonacci. Αν αναλύσουμε τα ποσοστά αυτών των δύο 

Αριθμός πετάλων Είδος Λουλουδιού

2 Enchanter’s Nightshade

3 Ίριδα, Κρίνοι, Λίλιουμ, Trillium

5 Όλα τα φαγώσιμα

8 Άλλα Delphiniums

13 Globe Glower, Ragwort, “Souble” Selphiniums, Mayweed, Corn Marigold, 

21 Heleniums, Asters

34 Κοινές μαργαρίτες, Plantains, Gaillardias,

55 Michaelmas μαργαρίτες

89 Michaelmas μαργαρίτες
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Αρχίζουμε να βλέπουμε ότι το Φι δεν είναι μόνο ένας φιλοσοφικός αριθμός, αλλά 

στην πραγματικότητα οδηγεί ορισμένες μορφές ζωής στη μέγιστη αποδοτικότητα. 

Αν ο ρυθμός περιστροφής, διέφερε έστω και λίγο από τις 137,5 μοίρες, τότε 

αθροιζόμενη η μικρή αυτή ασυμφωνία της περιστροφής των φύλλων, θα οδηγούσε 

συνολικά σε μια μεγάλη απώλεια της αποτελεσματικότητας. Ο συντελεστής της 

περιστροφής που διέπεται από το Φι, είναι για άλλη μια φορά, ο μόνος αριθμός 

ρεί να παράγει τέλεια αποδοτικότητα και θα παραμείνει έτσι, ανεξάρτητα 

από το τελικό μέγεθος και την διάσταση που θα  φτάσει το φυτό. 

Αν συνεχίσουμε μετά το μίσχο ή τα κλαδιά πολλών φυτών θα βρούμε το μέρος του 

φυτού που είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του σπόρου, που είναι το λουλούδι. 

Τα λουλούδια αποτελούνται από έναν περικάρπιο ή βασικό σπόρο που 

περιβάλλεται από πέταλα. Δεν είναι τυχαίο ότι εάν επρόκειτο να μετρήσουμε τον 

αριθμό των πετάλων σε οποιοδήποτε φυτό, οι περισσότερες πιθανότητες είναι ο 

μός των πετάλων να είναι μια σειρά από τη σειρά Fibonacci, που έχουμε ήδη 

μάθει ότι ουσιαστικά εκφράζει την αναλογία Φι. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει 

μερικά από τα φυτά που ο αριθμός των πετάλων τους είναι μια σειρά από αριθμούς 

Η ομαδοποίηση των σπόρων του φυτού σε ξεφλουδισμένους σπόρους 

ή σκέτους σπόρους, ρυθμίζεται συχνά απευθείας από το Φι. Ίσως το πιο όμορφο και 

γνωστό παράδειγμα της χρήσης του Φι στην οργάνωση σπόρων, είναι στο 

μαγευτικό φυτό γνωστό ως το ήλιος. Οι σπόροι του 

βρίσκονται στο κέντρο των μεγάλων λουλουδιών του 

ηλίανθου έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο γεωμετρικό σχήμα. 

Αν κάποιος παρακολουθήσει προσεκτικά, θα δει ότι υπάρχει 

ένα σχέδιο με δύο σταυρωτές σειρές από σπείρες, η μια σειρά 

φή προς τα δεξιά, και η άλλη με στροφή 

προς τα αριστερά. Σε κάθε σημείο που διασταυρώνονται οι 

δύο σπείρες βρίσκεται ένας σπόρος. Ο αριθμός των 

αριστερόστροφων σπειρών είναι 55 και ο αριθμός των 

σπειρών δεξιόστροφων είναι 89 - και οι δύο αριθμοί είναι του 

Fibonacci. Αν αναλύσουμε τα ποσοστά αυτών των δύο 

Είδος Λουλουδιού 

Enchanter’s Nightshade 

Ίριδα, Κρίνοι, Λίλιουμ, Trillium 

φαγώσιμα φρούτα, Delphiniums, Larkspurs, Buttercups, Columbines

Delphiniums, Lesser Celandine, κάποια είδη μαργαρίτας, Field Senecio

Glower, Ragwort, “Souble” Selphiniums, Mayweed, Corn Marigold, 

Asters, ραδίκια, Doronicum, κάποια Hawkbits, πολλά αγριολούλουδα

Κοινές μαργαρίτες, Plantains, Gaillardias,  

Michaelmas μαργαρίτες  

Michaelmas μαργαρίτες   

Αρχίζουμε να βλέπουμε ότι το Φι δεν είναι μόνο ένας φιλοσοφικός αριθμός, αλλά 

στην πραγματικότητα οδηγεί ορισμένες μορφές ζωής στη μέγιστη αποδοτικότητα. 

τις 137,5 μοίρες, τότε 

αθροιζόμενη η μικρή αυτή ασυμφωνία της περιστροφής των φύλλων, θα οδηγούσε 

συνολικά σε μια μεγάλη απώλεια της αποτελεσματικότητας. Ο συντελεστής της 

περιστροφής που διέπεται από το Φι, είναι για άλλη μια φορά, ο μόνος αριθμός 

ρεί να παράγει τέλεια αποδοτικότητα και θα παραμείνει έτσι, ανεξάρτητα 

Αν συνεχίσουμε μετά το μίσχο ή τα κλαδιά πολλών φυτών θα βρούμε το μέρος του 

υ σπόρου, που είναι το λουλούδι. 

Τα λουλούδια αποτελούνται από έναν περικάρπιο ή βασικό σπόρο που 

περιβάλλεται από πέταλα. Δεν είναι τυχαίο ότι εάν επρόκειτο να μετρήσουμε τον 

αριθμό των πετάλων σε οποιοδήποτε φυτό, οι περισσότερες πιθανότητες είναι ο 

μός των πετάλων να είναι μια σειρά από τη σειρά Fibonacci, που έχουμε ήδη 

μάθει ότι ουσιαστικά εκφράζει την αναλογία Φι. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει 

μερικά από τα φυτά που ο αριθμός των πετάλων τους είναι μια σειρά από αριθμούς 

Η ομαδοποίηση των σπόρων του φυτού σε ξεφλουδισμένους σπόρους - κουκούτσια 

ή σκέτους σπόρους, ρυθμίζεται συχνά απευθείας από το Φι. Ίσως το πιο όμορφο και 

γνωστό παράδειγμα της χρήσης του Φι στην οργάνωση σπόρων, είναι στο 

Columbines, Milkwort  

Senecio 

Glower, Ragwort, “Souble” Selphiniums, Mayweed, Corn Marigold, Χαμομήλι 

, πολλά αγριολούλουδα  
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εναλλασσόμενων σπειρών, θα ανακαλύψουμε ότι αυτές αποτελούν αποκλειστικά 

τη Χρυσή Σπείρα. 

Τα πεύκα, επίσης, επηρεάζονται σημαντικά από τους αριθμούς και την αναλογία Φι. 

Οι βελόνες που αναπτύσσονται στα κλαδιά των δέντρων δημιουργούν μικρές 

ομάδες. Ο αριθμός των βελόνων που μετριέται σε μια συγκεκριμένη ομάδα, είναι 

βέβαιο ότι θα είναι ένας αριθμός Fibonacci και τα διάφορα είδη πεύκου κάνουν 

χρήση διαφορετικών αριθμών Fibonacci - τις περισσότερες φορές 3, 5, ή 8 βελόνες 

ανά ομάδα. 

Επίσης, η επιφανειακή διαμόρφωση του κουκουναριού καθορίζεται από την 

αναλογία Φι, που για άλλη μια φορά δημιουργείται από δύο αντίστροφα 

περιστρεφόμενα σύνολα σπειρών, όπως  είδαμε και στον ηλίανθο. Στα κουκουνάρια 

βρίσκουμε ή πέντε και οκτώ περιστρεφόμενες σειρές σπειρών μεταξύ τους, ή οκτώ 

και δεκατρείς, ανάλογα με το είδος του πεύκου. Μην παραλείψετε να σημειώσετε 

ότι το κουκουνάρι χρησιμεύει για την ίδια λειτουργία όπως και το λουλούδι του 

ηλίανθου, δηλαδή, αυτή του κομιστή σπόρων για τη σπορά.Το ίδιο σπειροειδές 

σχήμα της Χρυσής Σπείρας, μπορεί να παρατηρηθεί στη διανομή σπόρων για τη 

σπορά πολλών κάκτων.  

 Ίσως ο ευκολότερος τρόπος για να κάνει ο αναγνώστης μία μικρή έρευνα για την 

ιερή γεωμετρία, είναι να χρησιμοποιήσει από το ψυγείο του μερικά κοινά λαχανικά 

τα φρούτα. Οι μικροσκοπικοί σπόροι που κάνουν σαν δαντέλα την επιφάνεια της 

φράουλας, δημιουργούν με τον ίδιο τρόπο ένα σχέδιο σαν αυτό των ηλιόσπορων, 

των κουκουναριών και των κάκτων. Επίσης, η εξωτερική επιφάνεια ενός ανανά 

διέπεται από το ίδιο σχέδιο. Κόβοντας ένα μήλο στη μέση οριζόντια (δηλαδή, από 

πλευρά σε πλευρά και όχι από πάνω προς τα κάτω), αποκαλύπτει ένα εξαιρετικό 

πεντάκτινο αστέρι σπόρων. Τα μικροσκοπικά πέταλα στα κουνουπίδια και στα 

μπρόκολα ομαδοποιούνται ανά πεντάρια, οι ομάδες των οποίων ομαδοποιούνται 

σε μεγαλύτερες ομάδες των πέντε ενός εκπληκτικού μορφοκλασματικού τύπου 

σχέδιο. Εάν το λάχανο είναι κομμένο στη μέση πλαγίως, τότε η περιστροφή του Φι 

που περιγράφεται παραπάνω σε συνδυασμό με τα κλαδιά και τα φύλλα, μπορεί να 

φανεί καθαρά στο πυκνό λευκό μέρος του λάχανου. Και ο κατάλογος είναι 

κυριολεκτικά ατέλειωτος. Ο αναγνώστης παροτρύνεται να κοιτάξει γύρω από τον 

εαυτό του και να βρει Φι κύκλους φύλλων, τις Χρυσές Σπείρες και Fibonacci ομάδες 

στα φυτά του δικού του περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαίο να πούμε ότι τέτοια 

παραδείγματα μπορεί κάποιος να αναζητάει για το υπόλοιπο της ζωής του, γιατί 

είναι σίγουρο πως θα υπάρχουν ακόμα περισσότερα παραδείγματα χρήσης της 

αναλογίας Φι στη φυτική ζωή. 

                                                               

 

 

 



75 

 

                                                                 4.5.ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Ανακεφαλαιώνοντας όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ο χρυσός αριθμός φ είναι μια 

έμμεσα εμφανίσιμη αναλογία η οποία μας ελκύει άλλοτε μέσω της όρασης και άλλοτε 

μέσω των άλλων αισθήσεων μας. Είναι εκπληκτική η έλξη που νιώθουμε για αυτόν τον 

αριθμό και ταυτόχρονα περίεργη όπως και ανεξήγητη.  Είναι χρήσιμο όμως να γνωρίζουμε 

όμως  ότι η αισθητική -όπως την αντιλαμβανόμαστε με την έννοια του  ωραίου-  

επεκτείνεται και σε χώρους  πολύ πιο ουσιαστικούς όπως η εργονομία, η οικονομία, ο 

προσανατολισμός και η ορθή εκμετάλλευση και σταθερότητα των δομών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

O ‘‘χρυσός αριθμός’’ είναι η αναλογία (1:1,618) ανάμεσα σε διαστάσεις η οποία αν και 

θεωρείται αρχαιοελληνική επινόηση, συναντάται εκτός από διάφορα έργα τέχνης, πολύ 

συχνά στην φύση από τα λουλούδια μέχρι τα όστρακα και από τις αναλογίες διαστάσεων 

των ανθρωπίνων μελών μέχρι και το σύμπαν. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ποια αόρατη 

δύναμη επέλεξε και εφάρμοσε αυτήν την αναλογία στη φύση και στο σύμπαν αλλά στο 

ανθρωπογενές περιβάλλον υπεύθυνος για την εμφάνισή της είναι ο άνθρωπος, οι γνώσεις 

του και η αισθητική του.  

 

Από την έρευνά μας έγινε ελπίζουμε φανερή η σημασία αυτού του αριθμού στη ζωή μας 

και στον κόσμο που μας περιβάλλει. Συνειδητοποιήσαμε ότι αντικείμενα ή σχήματα που 

βρίσκουμε στην καθημερινή μας πραγματικότητα  και μας ελκύουν με έναν απροσδιόριστο 

τρόπο απέκτησαν νόημα και περιεχόμενο πρωτόγνωρο. Η έρευνά μας γύρω από τη χρυσή 

αναλογία μας βοηθάει πια να τα βλέπουμε και να τα αισθανόμαστε με ένα διαφορετικό 

τρόπο που περιλαμβάνει τη γνώση και την πιο συνειδητή αισθητική και νοητική απόλαυση. 

Ελπίζουμε και οι μελλοντικές ερευνητικές εργασίες μας  να μας βοηθήσουν να δούμε,  να 

αισθανθούμε και να γνωρίσουμε καλύτερα το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον,  

όπως έγινε με την εργασία μας για τον χρυσό αριθμό Φ. 
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 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 

• unitone.org/naturesword/sacred-geometry/phi/in-nature 

• word-mysteries.com 
• teachcenter.davidson.k12.nc.us/Group2/frame.htm 
• golden number 
• artofwise.gr/html/categories_content/epistimes/xrysoskanona/html 
• inp.edu 
• χρυσή τομή 
• users.sch.gr/kasxtas/edOmath24htm. 
• scienceandart.org 
• photoinf.com/Golden-Mean/ 
• flickr.com/photos/kenilio/119176168/in/set-72057594094457868/ 
• maths.surrey.ac.uh/hosted-sites/Rknott/Fibonacci/fibnat.html 
• britton.disted.camosun.bc.ca/jbfunpatt.htm(some Golden Geometry) 
• mathworld.wolfram.com/Binomio/Coefficient.htm/ 
• natures-word.com/geometry-of-lifevideo/geometry-of-life-pat one 
• zunal.com/process.php?w=22761 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Chambered_Nautilus 

• Golden ratio 

• goldennumber net 

• asxetos.gr 

 

 

 

 

 


