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Συνεχίζοντας σε ανάλο-
γο θέμα με το προη-

γούμενο φύλλο (Αύγ.-Σεπτ.), 
ας δούμε τι συμβαίνει στο 
ζωικό βασίλειο με τη συμμε-
τρία και τα «φράκταλ». 

Στη φύση, και ιδιαίτερα 
στο ζωικό κόσμο, όπως και 
στο φυτικό, συναντάμε συμ-
μετρίες, ομοιότητες, αρμο-
νίες, αλλά και ασυμμετρίες, 
όπως και το φαινόμενο της 
πολλαπλής επανάληψης του 
ίδιου σχήματος σε διαφορε-
τικές κλίμακες με τη χαρακτη-
ριστική μορφή των φράκταλ. 
Υπενθυμίζουμε ότι σχήματα 
με την ιδιότητα να εμφανί-
ζουν λεπτομερειακή δομή κάτω 
από ένα ευρύ φάσμα κλιμάκων 
παρατήρησης, και η οποία πα-
ραμένει κατά μέσο όρο όμοια 
με την αρχική, λέγονται μορ-
φοκλασματικά (fractals), και η 
νέα γεωμετρική γλώσσα που 
τα περιγράφει μορφοκλασμα-
τική Γεωμετρία. Η ιδιότητά 
τους να διατηρούν την δομή 
τους κάτω από αλλαγή κλίμα-
κας χαρακτηρίζεται σαν αυτο-
ομοιότητα.

Η κυψέλη με την κανονικότητα 
και τη συμμετρία της αποδεικνύ-

ει πως η προικισμένη μέλισσα 
γνωρίζει ανώτερα μαθηματικά!

Η συμμετρία στη βιολογία 
είναι η ισόρροπη κατανομή 
των διπλών μερών του σώ-
ματος ή  του σχήματος ενός 
ζωντανού οργανισμού.  Το 
σώμα ή το  σχέδιο των περισ-
σότερων πολυκύτταρων ορ-
γανισμών παρουσιάζουν κά-
ποια μορφή συμμετρίας, είτε 
ακτινική συμμετρία ή διμερή 
συμμετρία ή «σφαιρική συμ-
μετρία». Μια μικρή μειοψη-
φία δεν παρουσιάζουν συμ-
μετρία (είναι ασύμμετρη).

   

Ο αστερίας, η πεταλούδα και 
το παγώνι, το ανθρώπινο σώμα 

ακόμα, παρουσιάζουν αμφίπλευ-
ρη συμμετρία, δηλ. είναι συμμε-
τρικά ως προς ένα κατακόρυφο 

άξονα στο κέντρο. 

Βέβαια, στη φύση και τη βι-
ολογία η συμμετρία είναι κατά 
προσέγγιση, που σημαίνει ότι 
τα διπλά μέρη, ενώ θεωρού-
νται συμμετρικά, σπάνια θα 
ταιριάζουν ακριβώς. Στην πε-
ρίπτωση αυτή μπορούμε να 

κατατάξουμε και τα φαινό-
μενα φράκταλ, όπου μπορεί 
να νομίζουμε πως βλέπουμε 
συμμετρικά σχήματα και σχέ-
δια, αλλά να πρόκειται για 
αυτοομοιότητα.

 

Ο ιστός της αράχνης και ο 
σαλίγκαρος παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικά fractal

Έργα τέχνης fractal 
μιμούμενα το ζωικό 

βασίλειο

Φτερό παγωνιού

Φτερά πεταλούδας

Σπειράλ-σαλίγκαρος

Στη φύση βέβαια φαίνεται 
να αρέσει να διαφοροποιεί-
ται.

“Για φανταστείτε ένα σύνο-
λο ανθρώπων που να έχουν 
όλοι τον ίδιο δείκτη ευφυ-
ΐας, έστω το μέσο όρο. Θα 
είχαμε μια τέλεια συμμετρία 
ευφυΐας αλλά καμία ελπίδα 
για να υπάρξει μέσα στο σύ-
νολο αυτό ένας Πλάτωνας, 
ένας Αριστοτέλης, ένας Νεύ-
των ένας Αϊνστάιν κλπ., όπως 
βέβαια και κανένα άτομο με 
κάποιες νοητικές αδυναμίες. 
Άρα από δημιουργική άποψη 
η συμμετρία δεν είναι πάντο-
τε «καλή»…

Γιατί δεν «επέλεξε» να 
κατασκευάσει πανομοιότυ-
πους τους δομικούς λίθους 
της ύλης; Η απάντηση είναι 
απλή: ένα τέλειο Σύμπαν θα 
μπορούσε βέβαια να είναι πι-
θανό, αλλά θα ήταν άγονο και 
ζοφερό. Ένα τέτοιο Σύμπαν 
δεν θα μπορούσε να φιλοξε-
νήσει το άρωμα των τριαντά-
φυλλων, ούτε το τραγούδι 
των αηδονιών, ούτε τις λα-
μπερές φλόγες του ηλιοβασι-
λέματος. Η τέλεια ενοποίηση, 
η αλάνθαστη συμμετρία, η 
απόλυτη τελειότητα θα ήταν 
συνώνυμες με τη στειρότητα, 
με μια νεκρή και άγονη φύση. 
Η Κτίση παρουσιάζει τόσες 
ομορφιές, ακριβώς επειδή 
έσπασε η αρχική συμμετρία.” 
(Αντώνης Αντωνίου, Δρ Αστρο-
φυσικής Παν/μίου Αθηνών)
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