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Μαθητές που συμμετείχαν στην παρούσα εργασία

Ομάδα Α :

• Αδαμίδου Μαράια
• Γκέλου Βασιλική
• Καράμπελας Νίκος
• Ουγγρίνου Άννα-Λιάνα

Ομάδα Β :

• Ιερόπουλος Λεωνίδας
• Κανσίζογλου Μαρία
• Μουσικός Γιώργος
• Σαββίδου Ευτυχία

Ομάδα Γ :

• Αθανασιάδου Κορίνα
• Δρακούλη Χριστίνα
• Ιμβριώτου Έλσα



• Μαυρομάτη Μαρία

Ομάδα Δ :

• Μπεκιάρης Στράτος
• Παναγιωτακόπουλος Βασίλης
• Σαββίδου Εύη
• Τζαφέρι Νίκος

Σκοπός της εργασίας –Στόχοι- Ερευνητικά ερωτήματα

Το  θέμα  της  ερευνητικής  εργασίας  που  επιλέξαμε  να 
συμμετάσχουμε στο 2ο τετράμηνο έχει τίτλο: «Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ». Κατά 
τη διάρκειά του όλοι οι μαθητές έχουμε από ένα ατομικό ημερολόγιο, το 
οποίο  ενημερώνουμε  με  τις  επιμέρους  εργασίες-δραστηριότητες  που 
κάνουμε  σε  κάθε  μάθημα.  (όπως  π.χ  με  μια  σύντομη  περιγραφή 
προβληματικής,  με  κάποια  ερευνητικά  ερωτήματα  και  τέλος  με  έναν 
απολογισμό-συμπέρασμα).  Επιπλέον  συλλέγουμε  πληροφορίες  για  το 
θέμα μας και έπειτα τις συνθέτουμε με τελικό στόχο τη δημιουργία μιας 
σύντομης παρουσίασης  Power Point και μιας έκθεσης της ερευνητικής 
μας εργασίας. 

Όλα τα παραπάνω γίνονται με κύριο σκοπό την απόκτηση γνώσεων 
που σχετίζονται με το θέμα, δηλαδή την κατανόηση της χρυσής τομής και 
την  εύρεση  πρακτικών  εφαρμογών  της  στους  διάφορους  τομείς  της 
καθημερινής μας ζωής. Κάποια από τα ερευνητικά ερωτήματά μας είναι:

 Τι είναι η χρυσή τομή;
 Ποια είναι η σχέση της χρυσής τομής με την αρμονία και 

την ομορφιά;
 Ποιοι είναι οι αρχαίοι μελετητές της χρυσής τομής;
 Ποια είναι η γεωμετρική κατασκευή της χρυσής τομής;
 Τι είναι ο χρυσός λόγος και ποια η σχέση του με τη χρυσή 

τομή;
 Ποια είναι η σύνδεση της χρυσής τομής με την ακολουθία 

Fibonacci;
 Ποια είναι η σχέση της χρυσής τομής με:
i τη ζωγραφική;
ii τη γλυπτική;
iii την αρχιτεκτονική;
iv τη μουσική;



 Ποια είναι η σχέση της με τη φύση, το σύμπαν και το 
ανθρώπινο σώμα;

 Τι είναι η χρυσή σπείρα

Α. Η χρυσή τομή στα Μαθηματικά
Η χρυσή τομή φ δηλώνει την αναλογία που ισούται περίπου 

με 1:1,618. Θεωρείται ότι δίνει αρμονικές αναλογίες και για το 
λόγο  αυτό  έχει  χρησιμοποιηθεί  στην  αρχιτεκτονική  και  τη 
ζωγραφική, κατά την Αναγέννηση. Η χρυσή τομή ονομάστηκε  φ 
προς τιμήν του Φειδία.
Μαθηματικός τύπος
Η  χρυσή  τομή  δίνει  το  σημείο  που  πρέπει  να  διαιρεθεί  ένα 
ευθύγραμμο τμήμα, ώστε ο λόγος του ως προς το μεγαλύτερο 
τμήμα να ισούται με τον λόγο του μεγαλύτερου τμήματος ως 
προς το μικρότερο.

Από το (2)=(3) έχουμε και αντικαθιστώντας στο (1)=(3) 
προκύπτει

Η εξίσωση αυτή έχει μόνο μία θετική ρίζα, την 
Ιδιότητες

* Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει σύμφωνα 
με την οποία μπορούμε να εκφράσουμε το ως άπειρο 
διαδοχικό κλάσμα:

Το αποτελεί το όριο του πηλίκου δύο διαδοχικών αριθμών 
Φιμπονάτσι



Κατασκευή με κανόνα και διαβήτη

1. Κατασκευάζουμε τετράγωνο πλευράς 1 (κόκκινο).
2. Χωρίζουμε το τετράγωνο σε δύο ίσα ορθογώνια (πλευρών 1 
και 1/2) και φέρνουμε μία διαγώνιο (γκρι).
3. Κατασκευάζουμε κύκλο με κέντρο το μέσο της μίας πλευράς 
του τετραγώνου και ακτίνα τη διαγώνιο του ορθογωνίου.
4. Προεκτείνουμε την πλευρά του τετραγώνου πάνω στην οποία 
βρίσκεται το κέντρο του κύκλου ως τον κύκλο (μπλε).
Το ευθύγραμμο τμήμα που αποτελείται από την πλευρά του 
τετραγώνου μαζί με την προέκταση έχει μήκος φ.

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΛΟΓΟ

1. Κατασκευάζουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα   ΑΒ.

Α Β



2. Κατασκευάζουμε ένα εφαπτόμενο κύκλο στο σημείο   Β  με 
ακτίνα ίση με        και κέντρο Γ.   
Για την εύρεση του κέντρου  Γ  θα χρειαστεί ένας δεύτερος 
κύκλος με κέντρο το Β και ακτίνα       και η κάθετη προς 
την ΑΒ στο σημείο Β. Το σημείο τομής αυτών των δύο είναι 
το σημείο Γ.

Γ

Μ

Α Β



Γ

Μ

Α Β

Γ

Α Β

3. Φέρνουμε την τέμνουσα   ΑΓ  η οποία τέμνει τον κύκλο στο 
σημείο  Δ  και η προέκτασή της στο  Ε.



Ε

Δ

Γ

Α Β

4. Κατασκευάζουμε ένα κύκλο με κέντρο  Α  και ακτίνα   ΑΔ.
Βρίσκουμε το σημείο τομής  του κύκλου αυτού με το 
ευθύγραμμο τμήμα   ΑΒ   και το ονομάζουμε   Ζ. 

Ζ

Ε

Δ

Γ

Α Β

Β. Ακολουθία Φιμπονάτσι



Η ακολουθία αριθμών στην οποία ο κάθε αριθμός είναι ίσος με το 
άθροισμα των δύο προηγούμενων είναι γνωστή σαν ακολουθία Fibonacci 
: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 
……

          Επιπλέον, ο λόγος δύο διαδοχικών αριθμών της ακολουθίας τείνει  
προς την χρυσή Τομή ή αριθμό φ =1.618033989.  
      Η ακολουθία Fibonacci παράγεται από τη σχέση : 
f(1) = f(2) = 1 , f(n+1) = f(n) + f(n-1) και απαντάται συχνά σε πολλούς 
τομείς των μαθηματικών και των άλλων επιστημών.
    
        Είναι όμως σημαντικό και το πόσο συχνά συναντάται στη φύση, σε 
μοτίβα όπως τα λουλούδια ή τα φύλλα των φυτών. Οι αριθμοί Fibonacci 
είναι το αριθμητικό σύστημα της φύσης. Εμφανίζονται παντού στη φύση, 
από τη διάταξη των φύλλων στα φυτά μέχρι το μοτίβο των πετάλων στα 
λουλούδια,  τις  πευκοβελόνες  ή  τα  στρώματα  του  φλοιού  ενός  ανανά. 
Φαίνεται  πώς οι  αριθμοί Fibonacci  σχετίζονται  με  την ανάπτυξη κάθε 
ζωντανού  οργανισμού,  ενός  κυττάρου,  ενός  σπυριού  σταριού,  μιας 
κυψέλης  μελισσών,  ακόμα  της  ίδιας  της  ανθρωπότητας.

        Ο Fibonacci ήταν πολύ γνωστός στην εποχή του και αναγνωρίζεται 
σήμερα σαν ο μεγαλύτερος μαθηματικός του Μεσαίωνα. Γεννήθηκε στη 
δεκαετία του 1170 και πέθανε αυτή του 1240. Άγαλμά του υπάρχει στο 
νεκροταφείο, δίπλα στον Καθεδρικό Ναό της Pisa, κοντά στον περίφημο 
πύργο.  Το  όνομά  του  έχει  δοθεί  σε  δύο  δρόμους,  στην  Pisa  και  τη 
Φλωρεντία.  Το πραγματικό του όνομα ήταν Leonardo Pisano,  όμως ο 
ίδιος αποκαλούσε τον εαυτό του Fibonacci, σύντμηση του Filius Bonacci 
(γιός  του  Bonacci),  από  το  όνομα  του  πατέρα  του.  Ο  πατέρας  του 
Leonardo Bonacci, ήταν τελωνειακός υπάλληλος στη Βορειοαφρικανική 
πόλη  Bugia.  Ο  Fibonacci  μεγάλωσε  εκεί  και  η  εκπαίδευσή  του 
επηρεάστηκε σημαντικά από τους Μαυριτανούς αλλά και από τα ταξίδια 



που  έκανε  αργότερα  σε  όλο  το  μήκος  της  Μεσογειακής  ακτής.  Έτσι 
γνώρισε  πολλούς  εμπόρους  και  έμαθε  τα  αριθμητικά  συστήματα  που 
αυτοί χρησιμοποιούσαν για τις συναλλαγές και τους λογαριασμούς τους. 
        Σύντομα  διαπίστωσε  τα  πλεονεκτήματα  του  «Ινδοαραβικού» 
αριθμητικού συστήματος και έγινε από τους πρώτους που το εισήγαγαν 
στην  Ευρώπη.  Πρόκειται  για  το  αριθμητικό  σύστημα  που 
χρησιμοποιείται και σήμερα, με δέκα ψηφία (ένα από τα  οποία το μηδέν) 
και την υποδιαστολή.

       Το βιβλίο του Liber abbaci (βιβλίο των υπολογισμών) γραμμένο το 
1202  στα  λατινικά,  περιγράφει  με  λεπτομέρεια  τους  μαθηματικούς 
κανόνες που σήμερα διδάσκονται στο δημοτικό για την πρόσθεση, την 
αφαίρεση,  τον  πολλαπλασιασμό  και  τη  διαίρεση  και  περιέχει  πολλές 
ασκήσεις-παραδείγματα με λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτών των 
κανόνων.

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.).

Στη  Δύση,  οι  αριθμοί  Φιμπονάτσι  εμφανίζονται  για  πρώτη 
φορά στο βιβλίο Liber Abaci (1202) του  Λεονάρντο της Πίζας, 
γνωστού και ως Φιμπονάτσι. 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  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;

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CF%82


• 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  ζεύγων  (n-2) 
προσθέτοντας το πλήθος ζεύγων που υπήρχαν στο χωράφι τον 
προηγούμενο  μήνα  (n-1).  Αυτός  είναι  ο  ν-οστός  αριθμός 
Φιμπονάτσι.

Ο όρος «Ακολουθία Φιμπονάτσι» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά  τον  19ο  αιώνα  από  τον  Γάλλο  μαθηματικό  Εδουάρδο 
Λούκας.

Γ. Φράκταλ

«Το μέρος του, είναι 
όμοιο με το όλον του»

Με τον διεθνή όρο 
φράκταλ  στα 
μαθηματικά,  τη  φυσική 
αλλά  και  σε  πολλές 
επιστήμες  ονομάζεται 
ένα  γεωμετρικό  σχήμα 
που  επαναλαμβάνεται 

αυτούσιο σε άπειρο βαθμό μεγέθυνσης ,κι έτσι  συχνά αναφέρεται σαν 
«απείρως περίπλοκο». 

Το φράκταλ παρουσιάζεται ως «μαγική εικόνα» που όσες φορές 
και να μεγεθυνθεί οποιοδήποτε τμήμα του θα συνεχίζει να παρουσιάζει 
ένα εξίσου περίπλοκο σχέδιο με μερική ή ολική επανάληψη του αρχικού. 
Χαρακτηριστικό  επομένως   των  φράκταλ  είναι  η  λεγόμενη 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%BF_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B4%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B4%CE%BF_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1


αυτοομοιότητα   σε  κάποιες 
δομές  τους,  η  οποία 
εμφανίζεται  σε  διαφορετικά 
επίπεδα μεγέθυνσης. 

Τα   φράκταλ   σε 
πολλές  περιπτώσεις  μπορεί 
να προκύψουν από τύπο που 
αριθμητική,  μαθηματική  ή 
λογική  επαναληπτική 
διαδικασία  ή  συνδυασμό 
αυτών.  Η  πιο 
χαρακτηριστική ιδιότητα των 

φράκταλ  είναι  ότι  είναι  γενικά  περίπλοκα  ως  προς  την  μορφή  τους, 
δηλαδή εμφανίζουν ανωμαλίες  στη μορφή σε σχέση με τα συμβατικά 
γεωμετρικά σχήματα.   Κατά  συνέπεια  δεν  είναι  αντικείμενα  τα  οποία 
μπορούν να οριστούν με τη βοήθεια της ευκλείδιας  γεωμετρίας . Αυτό 
υποδεικνύεται από το ότι τα φράκταλ , όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, 
έχουν  λεπτομέρειες  ,  οι  οποίες  όμως  γίνονται  ορατές  μόνο  μετά  από 
μεγέθυνσή τους σε κάποια κλίμακα. 

Φράκταλ απαντώνται και στη φύση, χωρίς όμως να υπάρχει άπειρη 
λεπτομέρεια  στη  μεγέθυνση  όπως  στα  φράκταλ  που  προκύπτουν  από 
μαθηματικές σχέσεις. Ως παραδείγματα φράκταλ στη φύση, αναφέρονται 
το  σχέδιο  των  νιφάδων  του  χιονιού,  τα  φύλλα  των  φυτών  ή  οι 
διακλαδώσεις των αιμοφόρων αγγείων.

Ο όρος φράκταλ προτάθηκε από τον Μπενουά Μάντελμπροτ το 
1975.  Το γνωστότερο  από αυτά  ονομάστηκε  προς  τιμήν  του  «σύνολο 
Μάντελμπροτ».

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η 
ΙΔΕΑ ΤΩΝ ΦΡΑΚΤΑΛ

Το  1967  ο  Μπενουά 
Μάντελμπροτ  έθεσε  την 
φαινομενικά  απλή  ερώτηση  : 
«πόσο  μεγάλη  είναι  η 
ακτογραμμή  της  Βρετανίας;»  . 
Ύστερα  από  σύντομη  σκέψη 
διαπιστώνει  κανείς  ότι  η 
ερώτηση  δεν  είναι  τόσο  απλή 
όσο  φαίνεται  εξαρχής,  αφού  η 
απάντηση  εξαρτάται  από  την 

κλίμακα του χάρτη που χρησιμοποιούμε για να μετρήσουμε την ακτογραμμή. 
Όσο πιο πολλές λεπτομέρειες έχει  ο χάρτης τόσο πιο μεγάλη τιμή για την 
ακτογραμμή προκύπτει. Ο λόγος αυτής της παράξενης ιδιότητας είναι ότι η 



ακτογραμμή είναι ένα γεωμετρικό αντικείμενο μορφοκλασματικής μορφής ή, 
όπως λέγεται, φράκταλ. 

Δ. Η χρυσή τομή στη φύση

Χρυσή Σπείρα

Οι πραγματικά ενδιαφέρουσες εφαρμογές του Φ ξεκινούν από την 
κατασκευή  ενός  άλλου  γεωμετρικού  σχήματος,  που  ονομάζεται 
Λογαριθμική Σπείρα.  Η κατασκευή  αυτή  βασίζεται  στην  ιδιότητα του 
χρυσού ορθογωνίου. 
Η μοναδική ιδιότητα της λογαριθμικής σπείρας είναι το γεγονός ότι το 
σχήμα της δεν αλλάζει όσο κι αν μεγαλώνει το μέγεθός της. Αυτό το 
χαρακτηριστικό είναι γνωστό ως αυτο-ομοιότητα. 
Εντυπωσιασμένος από την ιδιότητα αυτή, ο Ιάκωβος Μπερνούλι έγραψε 
ότι η λογαριθμική σπείρα «μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύμβολο, είτε 
της  σθεναρότητας  είτε  της  συνέχειας  στην  εναντιότητα,  ή  του 
ανθρώπινου σώματος, το οποίο μετά από όλες τις αλλαγές, ακόμη και 
μετά τον θάνατο, θα επανέλθει στον ακριβή και 
τέλειο εαυτό». Έτσι ζήτησε να χαραχτεί στον τάφο του αυτό το σχήμα 
μαζί  με  την  επιγραφή:  «Eadem mutato  resurgo»  (αν  και  αλλαγμένος, 
ανυψώνομαι πάλι ίδιος). 

Υπάρχει ακόμα μια ιδιότητα στη λογαριθμική σπείρα. Αυξανόμενη 
με  συσσώρευση  από  το  εσωτερικό  της,  η  λογαριθμική  σπείρα 
αναπτύσσεται,  όσο αυξάνεται  η απόσταση μεταξύ των «σπειρών» της, 



καθώς  απομακρύνεται  από  την  πηγή,  γνωστή  ως  πόλος.  Πιο 
συγκεκριμένα, γυρίζοντας σε ίσες γωνίες αυξάνει την απόσταση από τον 
πόλο  σε  ίσους  λόγους.  Εάν  μπορούσαμε,  με  τη  βοήθεια  ενός 
μικροσκοπίου, να μεγεθύνουμε τις σπείρες που είναι αόρατες στο γυμνό 
μάτι στο μέγεθος του σχήματος, θα ταίριαζαν απόλυτα στη μεγαλύτερη 
σπείρα. Η ιδιότητα αυτή την ξεχωρίζει από μια κοινή σπείρα ,γνωστή ως 
Αρχιμήδεια  σπείρα.  Ονομάστηκε  έτσι  από  τον  μεγάλο  Έλληνα 
μαθηματικό Αρχιμήδη, ο οποίος την περιέγραψε 
εκτεταμένα  στο  βιβλίο  του  «Περί  Ελίκων».  Σαν  αποτέλεσμα  ενός 
λάθους,  το  οποίο  σίγουρα  θα  προκαλούσε  θλίψη  στον  Ιάκωβο 
Μπερνουγί,  ο  τεχνίτης  που  κατασκεύασε  την  ταφόπλακά του,  χάραξε 
πιθανότατα την Αρχιμήδεια σπείρα. 
Η  φύση  αγαπάει  τις  λογαριθμικές  σπείρες.  Από  τους  ηλίανθους,  τα 
κοχύλια  και  τις  δίνες,  τους  ανεμοστρόβιλους  και  τους  τεράστιους 
σπειροειδείς  γαλαξίες,  διαπιστώνουμε  ότι  η  Φύση  επιλέγει  αυτό  το 
όμορφο σχήμα ως το  αγαπημένο της «στολίδι».  Για το λόγο αυτό,  οι 
χρυσές σπείρες περιέχονται ακόμα και στο ανθρώπινο σώμα. 
      

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 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. 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.
   Στον  ναυτίλο,  ο  λόγος  των  ακτίνων  του  κάθε  θαλάμου  με  τον 
προηγούμενο ισούται με το χρυσό λόγο.

                                                 

              

ΓΕΝΙΚΑ
      Ορισμένα αποδημητικά πουλιά πχ πετούν σε σχηματισμό 1, 2, 3, 5, 
…που είναι σειρά Fibonacci. Στα 2 μας χέρια, τα 8 από τα δάκτυλά μας 
χωρίζονται  σε  3  μέρη  το  καθένα.  Όλοι  είναι  αριθμοί  Fibonacci.  Στα 
κουνουπίδια ή στους κώνους των κωνοφόρων δένδρων ο αριθμός των 
δεξιόστροφων  και  αριστερόστροφων  ελίκων  είναι  αριθμός  Fibonacci. 
Πολλά  φυτά  έχουν  άνθη  των  οποίων  τα  πέταλα  είναι  ή  πλησιάζουν 
αριθμούς  Fibonacci.  (πχ  μερικά  είδη  από  μαργαρίτες,  κρίνα, 
τριαντάφυλλα, κ.α). Επίσης μερικά φυτά αναπτύσσουν κλάδους σε κάθε 
ψηλότερο  επίπεδο  κατά  τη  σειρά  2,  3,  5,  8,  …που  είναι  αριθμοί 
Fibonacci. Η διατομή μιας μπανάνας αποκαλύπτει 3 ακτίνες πάνω στον 
κυκλικό  της  δίσκο,  ενώ  σε  είδη  μήλων  ο  διαχωρισμός  τους  σε  δύο 
ημισφαίρια  εμφανίζει  5  ακτινωτές  ραβδώσεις  (αριθμοί  Fibonacci). 
Παρόμοιες ή σχετικές παρατηρήσεις μπορείτε να κάνετε σε διάφορα είδη 
λαχανικών και φρούτων. Στην περίπτωση του τριαντάφυλλου τα πέταλα 
απέχουν περίπου 222,5 μοίρες. Διαιρώντας τις 360 μοίρες με τις 222,5 
προκύπτει ο αριθμός φ.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%82_(%CE%B6%CF%89%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)


Ε. Η χρυσή τομή στο σύμπαν

Το 1,618 στο ... Σύμπαν!

Νέα συμπεράσματα αποκαλύπτουν ότι το σχήμα του σύμπαντος είναι ένα 
δωδεκάεδρο με πλευρές σε σχήμα πενταγώνου, όλες βασισμένες στη 
χρυσή αναλογία. 



Ακόμη  και  οι  σχετικές  αποστάσεις  των  10  πλανητών  και  των 
μεγαλύτερων αστεροειδών προσεγγίζουν το φ!

Η  χρυσή  αναλογία  εμφανίζεται  στις  μαύρες  τρύπες  της  θεωρίας  της 
σχετικότητας.  Οι  μαύρες  τρύπες  εναλλάσσονται  μεταξύ  δύο 
καταστάσεων.

Η κατάσταση  στην  οποία  βρίσκεται  μια  μαύρης  τρύπα  κάθε  χρονική 
στιγμή εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής. Στην εξίσωση για τον 
υπολογισμό  της  ταχύτητας  αυτής,  περιέχεται  και  κάποια  σταθερά,  ο 
αριθμός του Σύμπαντος φ!!!



Γεωμετρικές παρατηρήσεις στον Άρη

• Το 1976 το  Viking 1 έφτασε στον "κόκκινο πλανήτη", τον 
Άρη.

• Έστειλε φωτογραφίες από την περιοχή της Κυδωνίας.
• Οι  εικόνες  μελετήθηκαν  και  πάνω  σε  αυτές 

παρατηρήθηκαν  ότι  τα  χρυσά  ορθογώνια 
επαναλαμβάνονται στην επιφάνεια.

• Το αξιοσημείωτο είναι το πρόσωπο που σχηματίζεται στο 
έδαφος και τηρεί την απόλυτη αναλογία του φ! 



ΣΤ. Η χρυσή τομή στο ανθρώπινο σώμα

     Ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται για την απόδοση της αρμονίας σε 
έργα, ή στην πλαστική χειρουργική για την ωραιοποίηση του ανθρώπινου 
προσώπου αλλά και στην οδοντιατρική. Όπως αναφέρεται το ανθρώπινο 
σώμα  έχει  δομηθεί  και  αναπτύσσεται  σε  αναλογίες  Φ.  Η  απόσταση 
ζωτικών οργάνων(πχ εγκέφαλος-καρδιά, στομάχι, γεννητικά όργανα κλπ) 
εμπεριέχει αναλογίες Φ. Άλλα παραδείγματα είναι το DNA, το νευρικό 
σύστημα,  ο  σκελετός,  διακλάδωση  δέντρων. Η  χρυσή  αναλογία 
εμφανίζεται στις αναλογίες των δοντιών μας, του αυτιού μας αλλά και σε 
πολλές άλλες λεπτομέρειες του προσώπου μας όπως είναι τα χείλη, τα 
μάτια ή ακόμα και η μύτη



  

      Ο αρχιτέκτονας Le Corbusier (1887-1965) κατασκεύασε μια κλίμακα 
αναλογιών που ονόμασε Le Modulor, η οποία βασίζεται στο ανθρώπινο 
σώμα. Σύμφωνα με αυτή, ο ομφαλός διαιρεί το ανθρώπινο σώμα σε λόγο 
χρυσής τομής.
     Προχωρώντας σε λεπτομερέστερα σημεία του ανθρωπίνου σώματος 
μπορούμε να παρατηρήσουμε και άλλες διαιρέσεις σε χρυσό λόγο. Για 
παράδειγμα ο καρπός διαιρεί το χέρι από τον αγκώνα και κάτω σε λόγο 
χρυσής  τομής,  ενώ  αν  παρατηρήσουμε  τις  φάλαγγες  του  δείκτη  μας, 
φαίνεται πως καθεμιά βρίσκεται σε χρυσή αναλογία με την επόμενή της. 
(παρατηρήστε τους αριθμούς Fibonacci στις μετρήσεις
      Το σχεδιάγραμμα δίπλα είναι ένα καρδιογράφημα σε στιγμή ηρεμίας. 
Για  τους  γιατρούς  είναι  μία  ιδιαίτερα  ικανοποιητική  ένδειξη  όταν  το 
διάστημα μεταξύ δύο οξέων επαρμάτων  R διαιρείται  σε  λόγο χρυσής 
τομής από ένα έπαρμα Τ. (το κόκκινο βέλος στο διάγραμμα)



   
H χρυσή  τομή  παρουσιάζεται  στις  αναλογίες  ενός  ιδανικού 
ανθρώπινου σώματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.  Αν  χωρίσουμε  το  σώμα  σε  δύο  άνισα  τμήματα,  με  σημείο 
διαχωρισμού τον ομφαλό. Είναι φανερό ότι το πάνω μέρος  είναι 
μικρότερο από το κάτω, ποια όμως  είναι η αναλογία των δύο 
μερών; Η απάντηση είναι ότι  ο λόγος των δύο μερών είναι ο 
αριθμός Φ = ½ ( 1 + √5 ) = 1,618....  Όμως οι εκπλήξεις δεν 
τελειώνουν εδώ. Ο αριθμός Φ εμφανίζεται και στα ακόλουθα:
2. Ο λόγος του ύψους του συνολικού ανθρώπινου σώματος προς 
το  ύψος  του  μεγαλύτερου  από  τα  δύο  τμήματα  του 
προηγούμενου παραδείγματος είναι πάλι Φ.
3. Ο λόγος του ύψους του τμήματος του σώματος που ορίζεται 
από  τις  οριζόντιες  γραμμές  που  περνούν  αντίστοιχα από  τον 
ομφαλό και τις θηλές του στήθους, προς το ύψος του τμήματος 
που προσδιορίζεται από την οριζόντιες γραμμές που ορίζουν οι 
θηλές και η  βάση του λαιμού είναι πάλι Φ.
4.     Ο  λόγος  του  τμήματος  που  ορίζεται  από  τις  οριζόντιες 
γραμμές που περνούν αντίστοιχα από το ψηλότερο σημείο της 
κεφαλής και τις θηλές του στήθους, προς το ύψος του τμήματος 
που ορίζουν οι οριζόντιες γραμμές που περνούν από τις θηλές 
και τον ομφαλό είναι πάλι Φ.
5. Το πηλίκο του μήκους του διαστήματος  [ κορυφή κεφαλής – 
γραμμή φρυδιών ]  προς  το  μήκος του  διαστήματος [  γραμμή 
φρυδιών – κάτω άκρο μύτης ] είναι ο αριθμός της χρυσής τομής 
1,618033...
6. Όμοια το μήκος του τμήματος [ κορυφή κεφαλής – κάτω άκρο 
μύτης ] προς το μήκος του τμήματος [ κάτω άκρο μύτης – κάτω 
άκρο λαιμού] είναι και πάλι Φ.
7. Κάθε δάκτυλο του χεριού του ανθρωπίνου σώματος έχει τρεις 
φάλαγγες, με την πρώτη φάλαγγα να είναι μεγαλύτερη από τη 
δεύτερη  και  τη  δεύτερη  μεγαλύτερη  από  την  τρίτη.  Αν 
προσθέσουμε το μήκος της δεύτερης και της τρίτης φάλαγγας 



και  διαιρέσουμε  το  άθροισμα   με  το  μήκος  της  πρώτης 
προκύπτει και πάλι ο αριθμός της χρυσής τομής
8.  Ανακεφαλαιώνοντας  όσα  είπαμε  στις  παραγράφους  1-6 
μπορούμε  να  προσδιορίσουμε  όλα  τα  μήκη  του  ιδανικού 
ανθρώπινου σώματος βάση του αριθμού της χρυσής τομής ως 
εξής:
Γραμμή φρυδιών – κάτω άκρη μύτης = α    [ όπου α σταθερά ]
Γραμμή φρυδιών – κορυφή κεφαλής = α Φ
Κάτω άκρη μύτης – κορυφή κεφαλής = α Φ²
Κάτω άκρη μύτης – βάση λαιμού = α Φ
Συνολικό ύψος λαιμού και κεφαλής = α Φ³
Συνολικό ύψος τμήματος που ορίζεται από τη βάση του λαιμού 
και τις θηλές του στήθους = α Φ²
 Τμήμα [ Θηλές στήθους – κορυφή  κεφαλής ] = α ΦÙ4
Συνολικό ύψος τμήματος [ μέση (ομφαλός ) – κορυφή κεφαλής ] 
= α ΦÙ5
Συνολικό ύψος τμήματος [ πέλμα (πατούσα ) – μέση ( ομφαλός ) ] 
= α ΦÙ6
Συνολικό ύψος σώματος = α ΦÙ7

Αν υποθέσουμε ότι ένα κανονικό ανθρώπινο σώμα είναι 1,80 m 
τότε τα ιδανικά μήκη των προαναφερθέντων μερών είναι:
Γραμμή φρυδιών – κάτω άκρη μύτης » 6,2 cm
Γραμμή φρυδιών – κορυφή κεφαλής  »10 cm
Κάτω άκρη μύτης – κορυφή κεφαλής » 16,2 cm
Κάτω άκρη μύτης – βάση λαιμού »10 cm
Συνολικό ύψος λαιμού και κεφαλής » 26,3 cm
Συνολικό ύψος τμήματος που ορίζεται από τη βάση του λαιμού 
και τις θηλές του στήθους = 16,2 cm
 Τμήμα [ Θηλές στήθους – κορυφή  κεφαλής ] » 42,5 cm
Συνολικό μήκος τμήματος [ μέση (ομφαλός ) – κορυφή κεφαλής ] 
» 68,8 cm
Συνολικό μήκος τμήματος [ πέλμα (πατούσα ) – μέση ( ομφαλός ) 
]  » 111,2 cm



Ο «φ» έχει συσχετιστεί με τις αναλογίες του ανθρωπίνου σώματος, τους
βιορυθμούς  του,  τον  καρδιακό  ρυθμό,  την  απόσταση  των  ζωτικών 
οργάνων μεταξύ τους.
Πρώτος ο Leonardo Da Vinci διαπίστωσε ότι ο λόγος της απόστασης από 
τονώμο μας μέχρι την άκρη των δακτύλων μας προς την απόσταση από 
τον αγκώνα μέχρι τις άκρες των δακτύλων μας είναι «φ»..
Ακόμη και στο θέμα της γοητείας που ασκούν κάποια πρόσωπα κρύβεται 
ο «φ». Το ότι σε κάποιους από εμάς ταιριάζει το καπέλο ή το μούσι ή τα 
φουντωτά μαλλιά είναι θέμα «Χρυσής Τομής».
Δεν  είναι  τυχαίο  ότι  πολλές  "ανατολίτικες  θρησκείες"  και 
κινήματα στα πλαίσια της διδασκαλίας τους για ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ και 
"αυτοσυγκέντρωση"  και  σε  εκείνες  τις  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 ΧΡΥΣΗ , 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  ΧΡΥΣΟ  ΑΡΙΘΜΟ  και 
επιδιώκουν  να  επιτύχουν  αναλογίες  βασισμένες  στο  θεώρημα 
της Χρυσής τομής και τον Χρυσό αριθμό Φ .

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές "ανατολίτικες θρησκείες" και κινήματα στα 
πλαίσια  της  διδασκαλίας  τους  για  διαλογισμό και  "αυτοσυγκέντρωση" 
και σε εκείνες τις 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 ΧΡΥΣΗ , 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.

Ζ. Η χρυσή τομή στην αρχιτεκτονική και τη γλυπτική
        Ο  Πυθαγόρας  υποστήριζε  ότι  αποτελεί  μια  από  τις 
κρυμμένες  αρμονίες  της  φύσης.  Ο  Ικτίνος  τη  χρησιμοποίησε 
στην κατασκευή του Παρθενώνα και ο Ντα Βίντσι στα υπέροχα 
γυμνά  του.  Κανένας  όμως  δεν  μπορούσε  να  φανταστεί  ότι 
χαρακτηρίζει  τη  μορφή  φυσικών  σχηματισμών  σε  όλες  τις 
κλίμακες  των  μεγεθών,  από  τις  μικρότερες,  όπως  είναι  τα 
όστρακα, ως τις μεγαλύτερες,  όπως είναι  οι  κυκλώνες και  οι 
γαλαξίες. Πρόκειται για τη Χρυσή Τομή.                                    
         Οι αρχαίοι έλληνες μαθηματικοί, με τη γνωστή αδυναμία 
τους  στην  τελειότητα  της  αρμονίας,  είχαν  δώσει  ξεχωριστή 
σημασία στη διαίρεση ενός ευθύγραμμου τμήματος σε «μέσο και 
άκρο λόγο». 
        Ο  κανόνας  λέει  ότι  εάν  έχεις  ένα  τετράγωνο  1×1  το 
καλύτερο παραλληλόγραμμο που μπορείς να βγάλεις από αυτό 
και έτσι να έχεις το συναίσθημα της χρυσής τομής θα είναι το 
1x (1×1.618) = 1×1.618.  Αυτός ο κανόνας εφαρμόζεται  στην 
αρχιτεκτονική,  εννοώντας  στη  σύνθεση  όψεων  και  κατόψεων  



μιας επιφάνειας. Η σύνθεση των αντικειμένων γίνεται οπτικά σε 
σχέση με τα μεγέθη τους και οδηγεί τη ματιά. Εάν βάλεις ή εάν 
παρατηρήσεις  (καλύτερα)  όταν  αγοράζεις  ένα  σετ  κηροπήγια 
(μικρό και μεγάλο) θα δεις ότι το μικρό ποτέ δεν είναι το μισό 
του μεγάλου, αλλά φτάνει τα 2/3 του ύψους του. Αυτό είναι η 
χρυσή τομή. 

Αρχιτεκτονική
      Η πρόσοψη του Παρθενώνα είναι ένα χρυσό ορθογώνιο. Θα 
δώσουμε  μερικά  παραδείγματα  ακόμα,  ξεκινώντας  από  την 
μεγάλη πυραμίδα, την πυραμίδα του Χέοπα στην Αίγυπτο. 
      Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τα 
Μαθηματικά  στην  τέχνη.  Είναι  σχεδόν  βέβαιο  ότι  απέδιδαν 
μαγικές  ιδιότητες  στην  χρυσή  τομή  –  χρυσό  λόγο  και  τους 
έκαναν  χρήση  στο  χτίσιμο  των  μεγάλων  πυραμίδων.  Εάν 
τμήσουμε κάθετα την μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας, θα πάρουμε  
ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το ονομαζόμενο Αιγυπτιακό Τρίγωνο. Ο 
λόγος του ύψους της παράπλευρης επιφάνειας της πυραμίδας 
(υποτείνουσα του τριγώνου)  προς την απόσταση της πλευράς 
από το κέντρο (μισή πλευρά της βάσης ) είναι 1,61804… που 
διαφέρει  από  τον  αριθμό   στο  πέμπτο  δεκαδικό  ψηφίο.  Αυτό 
σημαίνει  ότι αν η πλευρά της βάσης είναι 2 μονάδες μήκους, 
τότε το ύψος ενός από τα τέσσερα τρίγωνα που απαρτίζουν την 
παράπλευρη επιφάνεια της πυραμίδας είναι , ενώ το ύψος της 
πυραμίδας  είναι  Ö,  όπως  φαίνεται  και  στο  παρακάτω 
σχεδιάγραμμα. 
   Φυσικά η επιρροή του λόγου χρυσής τομής ήταν τεράστια σε 
όλο  τον  αρχαίο  ελλαδικό  χώρο.  Οι  αρχαίοι  Έλληνες 
κατασκεύαζαν  σχεδόν  όλα  τους  τα  κτίσματα  αλλά  και  τις 
διακοσμήσεις τους,  με τον κανόνα της χρυσής τομής.  Ίσως ο 
Παρθενώνας  είναι  το  πιο  χαρακτηριστικό  και  αρμονικό 
παράδειγμα.  Αν  επιστρέψουμε  στις  αρχικές  σελίδες  του 
παρόντος  κεφαλαίου,  θα  δούμε  ότι  όχι  μόνο  μπορούμε  να 
εγγράψουμε τον Παρθενώνα σε ένα χρυσό ορθογώνιο, αλλά και 
αν  επιχειρήσουμε  να  το  χωρίσουμε  σε  τετράγωνα  και  άλλα 
μικρότερα χρυσά ορθογώνια, όπως ακριβώς κάναμε και για την 
πρώτη χρυσή σπείρα,  θα διαπιστώναμε ότι  και  άλλα τμήματά 
του είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να πληρούνται πολλές χρυσές 
αναλογίες.
     Και στον Μεσαίωνα, οι αρχιτεκτονικές τάσεις ήταν και πάλι η 
τήρηση  των  χρυσών  αναλογιών  τόσο  στις  εξωτερικές 
διαρρυθμίσεις  των  κτιρίων  όσο  και  στις  εσωτερικές 
διακοσμήσεις τους. 

http://tsemperlidou1.pbworks.com/w/page/64635264/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%20%CE%91


ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ & ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

        Η χρυσή τομή είναι η ειδική αναλογία που ξεκίνησε κατά 
την διάρκεια  του 5ου αιώνα ,  εποχή γνωστή και  σαν Χρυσός 
αιώνας  της  Ελλάδος.  Κατά την  διάρκεια  αυτού του  αιώνα οι 
Έλληνες έγιναν ευρέως γνωστοί για τα πανέμορφες δημιουργίες 
στην  τέχνη  και  την  αρχιτεκτονική.  Ίσως  όλοι  έχουμε  την 
εντύπωση πως αυτό που λέγεται λόγος χρυσής τομής, είναι μία 
έμπνευση των αρχαίων Ελλήνων την οποία εκμεταλλεύτηκαν για 
να  κατασκευάσουν  κτίσματα  ή  να  δημιουργήσουν  μορφές  με 
τέτοιες  αναλογίες  που  προκαλούν  έντονα  την  αίσθηση  της 



αρμονίας  και  του  ωραίου.  Ένα  ιδιαίτερα  γνωστό  κτίσμα  της 
αρχαιότητας  φημισμένο  για  την  αρμονία  των  αναλογιών  του 
είναι ο Παρθενώνας.
  «Χρυσή τομή» ονομάζουμε και τη σχέση 4:9 που κυριαρχεί στον 
Παρθενώνα. 
      Για παράδειγμα το πλάτος του στυλοβάτη προς το μήκος 
του,  η  διάμετρος  των  κιόνων  προς  το  μεταξόνιο 
(1,905μ:4,296μ),  το  ύψος  του  ναού  προς  το  πλάτος  του 
(13,72μ:30,88=4:9), το πλάτος του κυρίως ναού προς το μήκος 
του.  ενώ το πλάτος του ναού προς το ύψος έχουν μια σχέση 
16:81,  δηλ.  42:92  .  H  χρυσή  τομή  έχει  χρησιμοποιηθεί  στο 
σχέδιο του Παρθενώνα, που βρίσκεται στην Αθήνα. 
      Η πρόσοψη του Παρθενώνα είχε φτιαχτεί χρησιμοποιώντας 
δύο  μεγάλα  ορθογώνια  πλευράς  ρίζας  πέντε  και  τέσσερα 
μικρότερο. Η αναλογία του μήκους του κτηρίου προς το ύψος 
της πρόσοψης είναι φ, η χρυσή τομή .
      Υπάρχει ένας άρτιος αριθμός στυλοβατών κατά μήκος του 
μετώπου, οι οποίοι είναι οκτώ, και ένας περιττός αριθμός κατά 
μήκος  των  πλευρών,  που  είναι  δεκαεπτά  Ο  Παρθενώνας  για 
αυτούς  τους  λόγους,  έχει  γίνει  για  να  μαθευτεί  ως  "τέλειο 
κτήριο".
 
Αρχαιοελληνικές τοποθεσίες και η σχέση τους με τον χρυσό 
λόγο φ.

    Οι Αρχαίοι Έλληνες για τις αποστάσεις χρησιμοποιούσαν σαν 
μονάδα μέτρησης το "στάδιο". Υπάρχει μία απίστευτη 
Γεωγραφική συμμετρία των αποστάσεων ή των γεωμετρικών 
σχημάτων που σχηματίζουν σημαντικά μνημεία της Ελληνικής 
Αρχαιότητας π.χ  Σχηματίζεται ένα ισοσκελές τρίγωνο μεταξύ 
της Ακρόπολης της Αθήνας, με τον ναό του Ποσειδώνα στο 
Σούνιο και τον ναό της Αφαίας Αθηνάς στην Αίγινα με απόσταση 
242 στάδια.

      Σε κάθε γνωστό μνημείο της Αρχαίας Ελλάδας (π.χ μαντείο 
των Δελφών, το ιερό νησί της Δήλου , το ιερό της Δωδώνης 
κ.λπ.) όταν "χαράξουμε" Κύκλο με κέντρο το μνημείο και ακτίνα 
ένα άλλο μνημείο , τότε η νοητή περιφέρεια του κύκλου θα 
περάσει και από άλλο ένα μνημείο ή πόλη ! (πχ κέντρο "την 
Δωδώνη" και ακτίνα κύκλου "την Αθήνα" .... τότε η περιφέρεια 
του Κύκλου θα περάσει από την Σπάρτη! Κέντρο η "οι Δελφοί" - 
ακτίνα η Αθήνα - θα περάσει η περιφέρεια και από την 



Ολυμπία..., Δήλος - Αργος - νες .... και πάρα πολλά άλλα 
παραδείγματα...) .
       Η Χαλκίδα απέχει απ' την Θήβα και το Αμφιάρειο, 162 
(Φ*100) στάδια (το ίδιο). Η απόσταση Θήβας - Αμφιαρείου είναι 
262 στάδια (162 x 1.62 = 2.62 αλλά και 100 x φ2= 262) το 
τρίγωνο υπακούει            στην αρμονία του χρυσού αριθμού φ. Η 
Χαλκίδα ισαπέχει επίσης         απ' την Αθήνα και τα Μέγαρα 314 
στάδια. Δηλαδή παρουσιάζονται        ο χρυσός αριθμός φ και το 
π εκατονταπλασιασμένα.

    Η Σμύρνη ισαπέχει απ' την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη (1620 
στάδια). (Φ x 1000) . Εκτός από την Ιερή Γεωγραφία της Αρχαίας 
Ελλάδος, είναι γνωστό ότι το Παρθενώνας έχει κατασκευαστεί 
με αναλογίες και συνδυασμούς του ΧΡΥΣΟΥ αριθμού Φ = 
1,618034 και του π =3,1415927.
Είναι τυχαίο ότι θεωρείται από το πιο λαμπρά μνημεία στην 
ιστορία της ανθρωπότητας;

Το Θέατρο της Επιδαύρου

 Το  Θέατρο  της  Επιδαύρου  είναι  ένα  από  τα  μεγαλύτερα  και 
σπουδαιότερα  ελληνικά  θέατρα.  Κατασκευάστηκε  από  τον 
Πολύκλειτο,
τον 4οαιώνα 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  2άνισα 
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.

Το θέατρο της Δωδώνης

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



Μεγάλη Πυραμίδα

      Εδώ και αιώνες πολλοί επιστήμονες έχουν ασχοληθείμε 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  «FadsandFallaciesintheNameof  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 τουGnoman:«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. 



Taj Mahal

    Στην πραγματικότητα η βάση της Μ. Πυραμίδας δεν είναι 
τέλειο  τετράγωνο,  αφού  τα  μήκη  των  πλευρών  είναι 
διαφορετικά από 755,43 έως 756,08.Ο μέσος όρος των μηκών 
είναι 777,5 πόδια Το ύψος της πυραμίδας είναι υ=481,4 πόδια, 
το ύψος της τριγωνικής πλευράς β είναι 612,01.
     Ένα χρυσό ορθογώνιο είναι ένα ορθογώνιο με μήκος πλευράς 
πουεμφανίζεται  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 αγαπημένης του συζύγου. Ο αριθμός φ που 
εμφανίζεται στο Taj Mahal 

Το άγαλμα του Δορυφόρου



     Οι μεγάλοι δημιουργοί των ελληνικών γλυπτών, θεωρούν τα 
γλυπτά  ως  πρότυπα  της  ανθρώπινης  ομορφιάς  και  δείγματα 
ενός  αρμονικού  σώματος.  Το  άγαλμα  του  Δορυφόρου, 
δημιούργημα  του  Πολύκλειτου,  θεωρείται  το  μεγαλύτερο 
επίτευγμα  της  κλασικής  ελληνικής  γλυπτικής  .Η  φιγούρα του 
νέου  άνδρα  εκφράζει  την  ενότητα  της  ομορφιάς  και  της 
ανδρείας,  βασικές  αρχές  της  ελληνικής  τέχνης  .  Ο  χρυσός 
αριθμός «Φ» εμφανίζεται από τον ομφαλό έως την κορυφή του 
κεφαλιού  και  στις  άκρες  των  δακτύλων  μέχρι  τις  αρθρώσεις 
τους 

Γλυπτική



     Αναδρομή στην ιστορία της γλυπτικής και των μαθηματικών 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με επισήμανση των σημείων 
επηρεασμού της γλυπτικής από τα μαθηματικά και κυρίως τη 
γεωμετρία. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται και διερευνώνται: Το 
επίπεδο  των  μαθηματικών  ανακαλύψεων  και  αναζητήσεων,  οι 
οποίες  επηρεάζουν  και  διαμορφώνουν  την  εκάστοτε  κυρίαρχη 
άποψη  περί  κάλλους  και  αρμονίας  από  την  εποχή  των 
Πυθαγορείων,  του  Πλάτωνα  και  του  Αριστοτέλη,  της 
Ελληνιστικής  εποχής,  της  Αναγέννησης  αλλά  και  την 
γεωμετρικότητας της γλυπτικής του 20ου αιώνα.                          
      Οι μαθηματικές αναλογίες του αγάλματος <<Δορυφόρος>> 
του  αρχαίου  γλύπτη  Πολύκλειτου,  αναλογίες  οι  οποίες 
χρησιμοποιήθηκαν  ως  πρότυπο  απεικόνισης  του  ανθρωπίνου 
σώματος  από  την  κλασσική  Ελλάδα,  το  Βιτρούβιο  και  στην 
συνέχεια  μέχρι  την  ύστερη  Αναγέννηση.  Η  χρήση  της 
μαθηματικής  αναλογίας  της  χρυσής  τομής  από  τον  διάσημο 
αρχαίο γλύπτη Φειδία (προς τιμήν του άλλωστε πολλούς αιώνες 
αργότερα η Δύση την ονόμασε με το αρχικό γράμμα Φ) και στη 
συνέχεια στην Αναγέννηση από τους διασημότερους καλλιτέχνες 
της όπως ο  DaVinci.  Ο επηρεασμός σημαντικών γλυπτών από 
σύγχρονους νέους κλάδους των μαθηματικών όπως η τοπολογία.
      Επιπλέον η σχέση της γλυπτικής και της αρχιτεκτονικής με 
την  χρυσή  τομη  είναι  ότι   κατά  τον  μεσαίωνα,  ενώ  το 



ενδιαφέρον  για  την  χρυσή  τομή  ήταν  αμείωτο  στην 
αρχιτεκτονική, στη ζωγραφική και τις άλλες τέχνες έμοιαζε πως 
χάθηκε. Τον 16ο αιώνα ο Luca Pacioli (1445-1514) γεωμέτρης και 
φίλος  ενός  μεγάλου  αναγεννησιακού  ζωγράφου, 
<<ξαναανακάλυψε>>  την  χρυσή  τομή.  Το  βιβλίο  του,  όπου 
μελετούσε  τον  αριθμό  Φ,  εικονογραφήθηκε  από  τον  γνωστό 
καλλιτέχνη Leonardo Da Vinci . 
   Ο Leonardo για αρκετό καιρό έδειξε ένα διακαές ενδιαφέρον 
για τα μαθηματικά στην τέχνη και την φύση και επιδόθηκε σε 
συστηματικές μελέτες. Μελέτησε τις αναλογίες του ανθρωπίνου 
σώματος και ειδικότερα τις αναλογίες στο ανθρώπινο πρόσωπο. 
Tην  αναγέννηση  οι  καλλιτέχνες  άρχισαν  να  επιστρέφουν  στα 
κλασσικά θέματα της αρχαιότητας για τις εμπνεύσεις τους και 
τις  τεχνικές  τους.  Θα  μπορούσαμε  για  παράδειγμα  να 
αναφέρουμε τους Michelangelo (1475-1564) και Raphael (1483-
1530)  οι  οποίοι  επανέφεραν  στις  συνθέσεις  τους  της  χρυσή 
τομή. Ο ομφαλός διαιρεί το σώμα του Δαβίδ του Michelangelo σε 
λόγο  χρυσής  τομής.  Η  πιο  πρόσφατη  αναζήτηση  για  μια 
<<γραμμική>> στην  τέχνη  οδήγησε  μοιραία  τους  σύχρονους 
καλλιτέχνες στην χρήση της χρυσής τομή.  Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τα Μαθηματικά στην τέχνη. 
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι απέδιδαν μαγικές ιδιότητες στην χρυσή 
τομή  –  χρυσό  λόγο  και  τους  έκαναν  χρήση  στο  χτίσιμο  των 
μεγάλων πυραμίδων. Εάν τμήσουμε κάθετα την μεγάλη πυραμίδα 
της Γκίζας, θα πάρουμε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το ονομαζόμενο 
Αιγυπτιακό  Τρίγωνο.  Ο  λόγος  του  ύψους  της  παράπλευρης 
επιφάνειας της πυραμίδας (υποτείνουσα του τριγώνου) προς την 
απόσταση της πλευράς από το κέντρο (μισή πλευρά της βάσης ) 
είναι  1,61804…  που  διαφέρει  από  τον  αριθμό  στο  πέμπτο 
δεκαδικό ψηφίο. 

Θ. Η χρυσή τομή στη ζωγραφική



   Τα µαθηµατικά και η τέχνη, αν και φαινοµενικά τουλάχιστον, 
αποτελούν δύο  ξεχωριστά  πεδία  της  ανθρώπινης 
δραστηριότητας, είναι δυνατόν να συνδυαστούν και να δώσουν 
δηµιουργίες  οι  οποίες  αποτελούν αξιοθαύµαστο  µείγµα 
εντυπωσιακής πολυπλοκότητας και εκπληκτικής οµορφιάς. 
      Ανέκαθεν, τα µαθηµατικά έπαιζαν ένα σηµαντικό ρόλο στην 
εξέλιξη της τέχνης. Κατά καιρούς αναδείχθηκαν  εξέχουσες 
µορφές, οι οποίες χρησιµοποίησαν µαθηµατικά ως το βασικό 
συστατικό της τέχνης τους. Πολλοί είναι οι καλλιτέχνες οι 
οποίοι έχουν δηµιουργήσει τα έργα τους µε την βοήθεια των 
µαθηµατικών και συγκεκριµένα της χρυσής τοµής, όπως για 
παράδειγµα, οι Λεονάρντο Ντα Βίντσι και Σαλβαντόρ Νταλί

«Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου»

 
     Ο  Άνθρωπος  του  Βιτρούβιου  είναι  ένα  διάσηµο σχέδιο  µε 
συνοδευτικές  σηµειώσεις  του  Λεονάρντο Ντα  Βίντσι,  που 
φτιάχτηκε  περίπου  το  1490  σε  ένα από  τα  ηµερολόγιά  του. 
Απεικονίζει  µία  γυµνή αντρική  φιγούρα  σε  δύο 
αλληλοκαλυπτόµενες θέσεις  µε  τα  µέλη  του  ανεπτυγµένα  και 
συγχρόνως εγγεγραµµένη  σε  ένα  κύκλο  και  ένα  τετράγωνο. 
Το σχέδιο  και  το  κείµενο  συχνά  ονοµάζονται  Κανόνας των 
Αναλογιών και στηρίζεται στο "χρυσό κανόνα" του Φιµπονάτσι. 
Σύµφωνα  µε  τις  σηµειώσεις  του Ντα  Βίντσι  στο  συνοδευτικό 
κείµενο,  το  σχέδιο έγινε  ως  µελέτη  των  αναλογιών  του 
(ανδρικού) ανθρώπινου σώµατος.

«Μόνα Λίζα»

http://tsemperlidou1.pbworks.com/w/page/64811597/H%20%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%AE%20%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AE%20%CF%83%CF%84%CE%B7%20%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20-%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7


      Ένα  από  τα  πιο  φηµισµένα  και  αµφιλεγόµενα  έργα  του 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι είναι και  η «Μόνα Λίζα». Ο Ντα Βίντσι 
ζωγράφισε  το  πρόσωπο  της Μόνα Λίζα  ώστε  αυτό  να  χωράει 
τέλεια σε ένα χρυσό ορθογώνιο και δόµησε τον υπόλοιπο πίνακα 
γύρω  από  το  πρόσωπο  χωρίζοντάς  τον  επίσης  σε χρυσά 
ορθογώνια. Η  ταυτότητα  της  γυναίκας  στον  πίνακα  όµως 
αµφισβητείται  από  πολλούς και  δεν  είναι  λίγοι  εκείνοι  που 
υποστηρίζουν ότι στον πίνακα ο Λεονάρντο ζωγράφισε τον ίδιο 
του  τον εαυτό στη "θηλυκή"  του  εκδοχή καθώς ο Ντα Βίντσι 
ήταν  υποστηρικτής  της  ισορροπίας  ανάµεσα  στο  θηλυκό  και 
το αρσενικό. 

«Μυστικός ∆είπνος» 



      Πρόκειται για µια τοιχογραφία στον τοίχο της µονής Σάντα 
Μαρία ντέλε Γκράτσιε που ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι την ξεκίνησε 
το  1495  και  την τελείωσε  το  1498.  Ο  “Μυστικός  ∆είπνος” 
του Λεονάρντο   είναι  γεμάτο   ανησυχητικές  εκτροπές: 
δεν υπάρχει  το  Άγιο  ∆ισκοπότηρο, ούτε  δείχνει  το  Χριστό  να 
θεσπίζει το µυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στα πρόσωπα δε 
των  µαθητών  αναγνωρίζει  κανείς  τα  πορτραίτα 
επιφανών ετερόδοξων  της  εποχής  του  και  το  έργο  ολόκληρο 
φαίνεται  ότι  µεταφέρει  ένα συγκλονιστικό  κρυφό  µήνυµα. 
Παρόλα  αυτά  το  έργο  µάς  εντυπωσιάζει ακόµα  και  σήµερα 
καθώς είναι µια πραγµατική και θαυµαστή µελέτη του ¨χρυσού 
κανόνα". 

Σαλβαντόρ Νταλί και Χρυσός Λόγος
  Όπως  παρατηρούµε  στον  πίνακα  του  Νταλί  «Θυσία  του 
Μυστικού ∆είπνου»,  οι  διαστάσεις  του  πίνακα  βρίσκονται  σε 
Χρυσό Λόγο µεταξύ τους. Επίσης,  το µέρος από ένα τεράστιο 
δωδεκάεδρο φαίνεται να πλέει πάνω από το τραπέζι και να το 
καλύπτει  (τα Πλατωνικά στερεά και  ιδιαίτερα το δωδεκάεδρο 
σχετίζονται στενά µε το χρυσό λόγο).
 
Έργα άλλων καλλιτεχνών που εµπνεύστηκαν από τη Χρυσή 
Αναλογία 

• Η Αγία Οικογένεια” του Μιχαήλ Άγγελου 
• «Η σταύρωση» του Ραφαήλ
• “Η γέννηση της Αφροδίτης” του Μποτιτσέλι
• Αυτοπροσωπογραφία του Ρέµπραντ 

                                        Γιάννης Μόραλης



Ο Γιάννης Μόραλης (Άρτα, 23 Απριλίου, 1916 – Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 
2009) ήταν διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος της λεγόμενης «γενιάς του 
'30». Το 1927 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Σε ηλικία δεκαπέντε 
ετών, έγινε δεκτός στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, για 
να σπουδάσει κοντά στον Αργυρό, τον Γερανιώτη, τον Παρθένη και τον 
Κεφαλληνό,  ζωγραφική  και  χαρακτική.  Το  1936  αποφοίτησε  από  την 
Σχολή  Καλών  Τεχνών  και  τον  επόμενο  χρόνο,  με  υποτροφία  της 
Ακαδημίας Αθηνών, έφυγε για την Ρώμη. Στην συνέχεια εγκαταστάθηκε 
στο  Παρίσι,  όπου  φοίτησε,  παρακολούθησε  μαθήματα  νωπογραφίας, 
στην École Nationale des Beaux Arts, στα εργαστήρια ζωγραφικής και 
τοιχογραφίας. Παράλληλα εγγράφηκε στην École des Arts et Metiers, για 
τη σπουδή του ψηφιδωτού. Το 1947 εκλέχτηκε τακτικός καθηγητής της 
προπαρασκευαστικής τάξης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
        Το 1949 μαζί με αρκετούς ακόμα Έλληνες ζωγράφους, μεταξύ των 
οποίων ο Νίκος  Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Νίκος 
Νικολάου  και  ο  Νίκος  Εγγονόπουλος,  συμμετείχε  στην  ίδρυση  της 
καλλιτεχνικής ομάδας «Αρμός», ενώ συμμετείχε στην πρώτη έκθεση της 
στο Ζάππειο, το 1950. Από το 1954, ξεκίνησε η συνεργασία του με το 
Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν, ενώ αργότερα συνεργάστηκε και με 
το  Εθνικό  Θέατρο.  Το  1957  εκλέχτηκε  τακτικός  καθηγητής  του 
Εργαστηρίου  Ζωγραφικής  στην  Ανωτάτη  Σχολή  Καλών  Τεχνών.  Τον 
επόμενο χρόνο συμμετείχε μαζί με τον Γιάννη Τσαρούχη και τον γλύπτη 
Αντώνη  Σώχο,  στην  Μπιενάλε  της  Βενετίας  στα  πλαίσια  της  οποίας 
προτάθηκε για ένα μικρό διεθνές βραβείο. Το 1959 πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη  του  ατομική  έκθεση  στην  Αθήνα,  στην  αίθουσα  εκθέσεων 
«Αρμός».
     Το έργο του Μόραλη περιλαμβάνει επιπλέον εικονογραφήσεις βιβλίων 
των ποιητών Ελύτη και  Σεφέρη,  εξώφυλλα δίσκων μουσικής,  γλυπτά, 
τοιχογραφίες καθώς και σκηνικά και κουστούμια για το Εθνικό Θέατρο 
Ελλάδος και τα μπαλέτα του Ελληνικού Χοροδράματος. Στα πιο γνωστά 
του έργα συγκαταλέγονται οι διακοσμήσεις της ΒΔ και της ΝΑ πλευράς 
του Ξενοδοχείου Χίλτον της Αθήνας, και οι συνθέσεις του στον σταθμό 
Πανεπιστημίου του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου της Αθήνας.
    Ο Μόραλης τιμήθηκε πρώτη φορά με βραβείο ζωγραφικής το 1940. Το 
1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τού απένειμε τον Ταξιάρχη του Φοίνικος. 
Το 1973 έλαβε Χρυσό Μετάλλιο στην Διεθνή Έκθεση του Μονάχου. Το 
1979  του  απονεμήθηκε  το  Αριστείο  των  Τεχνών  από  την  Ακαδημία 
Αθηνών. Αποχώρησε από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών το 1983, 
και  το1988 η Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας τον τίμησε με μεγάλη 
αναδρομική έκθεση. Το 1999 του απονεμήθηκε το μετάλλιο του Ταξιάρχη 
της  Τιμής.  Έργα του ανήκουν σε δημόσιες  και  ιδιωτικές σχολές  στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.



    Ο Γιάννης Μόραλης είναι ένας από τους Έλληνες ζωγράφους ο οποίος 
χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό την χρυσή τομή στα έργα του. Η τέχνη 
του είναι κυρίως ανθρωποκεντρική και έχει ως σταθερά σύμβολα της τη 
γυναίκα,  τον  έρωτα  και  το  θάνατο.  Από  τις  πρώτες  παραστατικές 
συνθέσεις μέχρι τις πιο σχηματοποιημένες γεωμετρικές διατυπώσεις των 
έργων του οι καθαρές φόρμες, η σαφήνεια, η απουσία προοπτικών εφέ 
διατηρούν την αρμονία στη σύνθεση και προσδίδουν έναν χαρακτήρα, 
όπως πολλοί μελετητές του έχουν υποστηρίξει, «μνημειακό». Οι μορφές 
γαλήνιες, απελευθερωμένες από φλυαρίες και  σταθερές στην επιφάνεια 
του έργου, αναδύουν την τόσο επιθυμητή «πνευματικότητα». Οι επιρροές 
του: Ο Ραφαέλ και ο Μιχαήλ Άγγελος, τα ψηφιδωτά της Ραβέννας στη 
Ρώμη, η δύναμη της Γκουέρνικα. Κι ύστερα στο Παρίσι τα έργα του El 
Greco, αλλά και τα κυβιστικά έργα του Andre Derain, του Braque, του 
Matisse.



Ι. Η χρυσή τομή στη μουσική

     Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι συμφωνούν ότι η μουσική 
του Μότσαρτ  λαμπιρίζει έξοχα, κανένας μέχρι  σήμερα δεν έχει 
βεβαιώσει  με  ποιο  τρόπο δημιούργησε  εκείνους  τους 
εκπληκτικούς  ήχους.  Σύμφωνα  με  τα  λεγόμενα 
της αδελφής του, στα  μαθητικά  του  χρόνια ο  Βόλφγκαγκ  "δε 
μιλούσε  για  τίποτα,  δε  σκεπτόταν  τίποτα  παρά 
μόνον αριθμούς". Επιπλέον, στα  περιθώρια  μερικών από  τις 
συνθέσεις  του  σημείωνε  μαθηματικές εξισώσεις.  Μάλιστα, 
στη Fantasia και  Fugue  σε  Ντο  Ματζόρε, υπάρχουν  στα 
περιθώρια  οι  υπολογισμοί  της  πιθανότητας  μιας νίκης του  σε 
μια λαχειοφόρο αγορά. Αν και αυτές οι εξισώσεις δεν αφορούσαν 
τη μουσική του, εν τούτοις προδίδουν μια έλξη και μια αγάπη 
που είχε στα μαθηματικά.
    Η δομή της μουσικής του Μότσαρτ προσέλκυσε κατά καιρούς 
την  προσοχή  των  Μαθηματικών  που  ήθελαν  να  διερευνήσουν 
κατά πόσο ο περίφημος αυτός συνθέτης επηρεάστηκε από αυτά.
     Ένας  από  αυτούς  ήταν  ο  John  F.  Putz,  Καθηγητής 
Μαθηματικών στο Κολλέγιο  Alma του  Μίσιγκαν.  Λαμβάνοντας 
υπόψη  ότι  η μουσική του  Μότσαρτ,  μεταξύ  άλλων,  θεωρείται 
ιδιαίτερη και  για  τις  κομψές  της  αναλογίες,  σκέφτηκε ότι  θα 
ήταν ενδιαφέρον να ελεγχθεί εάν τα τμήματά του στις σονάτες 
για πιάνο που χρησιμοποίησε ήταν πολύ κοντά στη διαίρεση της 
χρυσής τομής*.
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   Η  χρυσή  τομή  -  ένας  ακριβής  τρόπος  διαίρεσης  ενός 
ευθυγράμμου  τμήματος, μιας  μουσικής  ή  οτιδήποτε  άλλου  - 
παρουσιάστηκε στα μαθηματικά από την εποχή του Πυθαγόρα. 
Μάλιστα, ο Ευκλείδης την περιέγραψε στη σημαντική εργασία 
του, τα Στοιχεία.
    Τα παλαιότερα παραδείγματα αυτής της αρχής, εντούτοις, 
εμφανίζονται  στις  αναλογίες  της  φύσης,  όπως  είναι  η 
μορφολογία των κώνων των πεύκων, του αστερία κ.α.. Επιπλέον, 
η  χρυσή  τομή  θεωρείται  ότι  προσφέρει  την πιο  αισθητικά 
ευχάριστη αναλογία σε όλα τα είδη της τέχνης.
    Στο περιοδικό Mathematics Magazine του Οκτωβρίου 1995, ο 
Putz  περιέγραψε  την  έρευνά  του για το  αν  η  χρυσή  αναλογία 
εμφανίζεται στις σονάτες για πιάνο του Μότσαρτ.
    Σύμφωνα με τον Putz: "Στον καιρό του Μότσαρτ, η μουσική 
φόρμα  της  σονάτας  εξελίχθηκε  σε  δύο  μέρη: 
στην Έκθεση που το  μουσικό  θέμα  εισάγεται, 
και στην Ανάπτυξη και Επανέκθεση που  το  θέμα  αναπτύσσεται 
και επανεπισκέπτεται. Είναι αυτός ο χωρισμός σε δύο ευδιάκριτα 
τμήματα... [ που ] δίνει την αιτία για να αναρωτηθεί κανείς πώς 
ο  Μότσαρτ  διένειμε  αυτές  τις  εργασίες."  Δηλαδή  ο  Μότσαρτ 
διαίρεσε τις σονάτες του σύμφωνα με τη χρυσή αναλογία, με 
την Έκθεση ως πιο το σύντομο τμήμα (x) και την Ανάπτυξη και 
Επανέκθεση ως το πιο μεγάλο (1-x);
    Ο Putz αντιστοίχισε τα δύο τμήματα - την Έκθεση (x) και την 
Ανάπτυξη  και  Επανέκθεση (1-x)  - από τον  αριθμό των μέτρων 
στο  κάθε  ένα.  Στο  πρώτο  μέρος  της  σονάτας  αριθ.1  σε  Ντο 
Ματζόρε, παραδείγματος χάριν,  η Έκθεση αποτελείται από 38 
μέτρα και η Ανάπτυξη και Επανέκθεση από 62 μέτρα. Η διαίρεση 
του 38:62 δίνει πηλίκο περίπου 0,613, προσεγγίζοντας το χρυσό 
αριθμό.  Αυτό είναι  πολύ σημαντικό,  γιατί  δεν υπάρχουν άλλοι 
ακέραιοι αριθμοί από το 1 έως το 100 (εκτός από τους 38 και 
62) που διαιρούμενοι μεταξύ τους να προσεγγίζουν πλησιέστερα 
τη χρυσή  αναλογία. Μια  εξίσου  καλή  προσέγγιση  στο  χρυσό 
τμήμα υπάρχει και στο δεύτερο μέρος αυτής της σονάτας. Το 
τρίτο μέρος, εντούτοις, παρεκκλίνει από τη χρυσή τομή.
   Για  ένα  ακριβές  συμπέρασμα  απαιτήθηκε  να  ερευνηθούν 
περισσότερες  από  μία  σονάτες. Έτσι εξέτασε  29  μέρη  από 
σονάτες για πιάνο του Μότσαρτ, αυτές που αποτελούνται από 
δύο  ευδιάκριτα  τμήματα.  Κατόπιν, σχεδίασε  τη  γραφική 
παράσταση αντιστοιχώντας τον  αριθμό  των  μέτρων  στην 
Ανάπτυξη  και  Επανέκθεση (στον  έναν  άξονα) σε  σχέση  με  το 
συνολικό αριθμό των μέτρων σε κάθε μέρος (στον άλλο άξονα).



Ερωτηματολόγια

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

1. Το 77% γνωρίζουν τη χρυσή τομή λόγω του ότι διδάσκεται στη Β 
Λυκείου 

2. Το72% των μαθητών επιλέγει ως αρμονικό το ορθογώνιο του 
οποίου οι αναλογίες είναι χρυσές δηλαδή έχει την αναλογία 
&frac14;

3. Το 85% απάντησε ότι οι διαστάσεις της κάρτας είναι 1: 1,5   ή 1: 
1,62 οι οποίες πλησιάζουν στη χρυσή αναλογία 

4. Το 83% απάντησε πως τα βιβλία δε θα μπορούσαν να έχουν 
τετράγωνο σχήμα

5. Το 64% απάντησε ότι πιο αρμονική είναι η εικόνα της Μόνα Λίζα 
που ακολουθεί τη χρυσή αναλογία  



             Συμπεράσματα της ερευνητικής εργασίας
Το συγκεκριμένο Project μας έδωσε την δυνατότητα 

να  κατανοήσουμε  καλύτερα  την  έννοια  της  «ΧΡΥΣΗΣ 
ΤΟΜΗΣ» και να αναζητήσουμε πρακτικές εφαρμογές της 
στους  διάφορους  τομείς  της  καθημερινής  μας  ζωής. 
Διαπιστώσαμε ότι τη Χρυσή Τομή τη συναντάμε παντού 
γύρω μας.  Στη  φύση,  στην  αρχιτεκτονική,  στο  σύμπαν, 
στην ζωγραφική, στα θάλασσα, στο ανθρώπινο σώμα, στη 
μηχανική  και  φυσικά  στα  Μαθηματικά.  Θέσαμε  κάποια 
ερευνητικά  ερωτήματα,  τα  οποία  μας  βοήθησαν  να 
μάθουμε  για  την  προέλευσή  της.  (π.χ.  Ποιοι  ήταν  οι 
αρχικοί μελετητές της;) Επιπλέον, αποδώσαμε τον ορισμό 
των  λέξεων  που  σχετίζονται  με  τη  Χρυσή  Τομή.  (π.χ. 
χρυσή σπείρα, φυλλοταξία).   
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