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Φ, ο Χρυσός Αριθμός
Σελίδες 134 (17x24).
Δεν επιτρέπεται η εμπορία του παρόντος βιβλίου.
Επιτρέπεται για λόγους εκπαιδευτικούς και μόνο, η χρησιμοποίηση, η
αντιγραφή, η φωτοτυπία, η δημοσίευση, μέρους ή όλου του βιβλίου.
Δεν επιτρέπεται η αλλοίωση του περιεχομένου του βιβλίου.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο υπογράφεται από τον συγγραφέα.

«…η ουσία των μαθηματικών είναι η ελευθερία τους…»
Cantor.

…Ελευθερία να παρατηρούμε, να κάνουμε υποθέσεις….
… Ελευθερία να κατασκευάζουμε, …
Η.Σ.

Αφιερώνεται με αγάπη
στη Μαίρη.

Εισαγωγή
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Εισαγωγή.
Μερικές δεκαετίες πριν, ένας από τους πιο φωτισμένους Δασκάλους που
είχα, μου είπε: «Αν με ρωτούσες ποια είναι η σημαντικότερη γνώση που
έμαθα στη γεωμετρία, θα σου απαντούσα: Το Πυθαγόρειο Θεώρημα!».
Όταν αποφοίτησα σκέφτηκα πως αν τύχαινε κάποιος να με ρωτήσει να
του πω ποια είναι η ομορφότερη γνώση που έμαθα στη γεωμετρία θα του
απαντούσα: «Η Χρυσή Τομή.»
Σήμερα γνωρίζω ότι πολλά χρόνια νωρίτερα (το 1618) ο Johannes Kepler
είχε πει: «Η αρχαία Ελλάδα προίκισε τη γεωμετρία με δύο ανυπέρβλητους
θησαυρούς. Ο πρώτος είναι το Πυθαγόρειο θεώρημα και ο δεύτερος είναι, ο
χωρισμός τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο. Τον πρώτο μπορούμε να τον
συγκρίνουμε με χρυσάφι και τον δεύτερο μ’ ένα πολύτιμο κόσμημα …»
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 είναι μεγαλύτερο του άλλου με καλαίσθητο
τρόπο, δηλαδή να έχουν τόση αντίθεση μεταξύ τους ώστε να μην χάνεται η
ενότητα του όλου.
Ωστόσο είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι η Χρυσή Τομή και ο Χρυσός
Αριθμός δεν αποτελούν φυσικό νόμο αλλά αποκαλύπτουν μια τάση της
φύσης, μια «παραξενιά» της την οποία πολύ συχνά αντιγράφει και ο
άνθρωπος στα έργα του.
Παρατηρήστε το διπλανό σχήμα.
Αποτελείται από έξι ορθογώνια. Ποιο από τα
έξι ορθογώνια σας αρέσει περισσότερο; Ποιο
είναι, κατά τη γνώμη σας, πιο καλαίσθητο;
Στατιστικά οι περισσότεροι άνθρωποι, στην
προηγούμενη ερώτηση, απαντούν το Γ. Οι
διαστάσεις του ταιριάζουν περισσότερο με τις
διαστάσεις ενός ζωγραφικού πίνακα, ενός
περιοδικού, μιας εφημερίδας. Είναι διαστάσεις που προσεγγίζουν
περισσότερο προς τον κανόνα της Χρυσής Τομής. Επίσης στατιστικά
«αποδειγμένο» είναι ότι, τα έντυπα που οι διαστάσεις τους δεν
ικανοποιούσαν την αναλογία της χρυσής τομής, απέτυχαν ως προς την
κυκλοφορία τους.
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Στις επόμενες σελίδες:
 Στο Α μέρος του βιβλίου, θα γνωρίσουμε με πολύ σύντομο τρόπο ποιοι
ήταν αυτοί σπουδαίοι στοχαστές που συνδέσανε το όνομά τους με τη
Χρυσή Τομή.
 Στο Β μέρος θα βάλουμε τις βάσεις, ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητό τι
είναι η Χρυσή Τομή και ο Χρυσός Λόγος.
 Στο Γ μέρος θα «ταξιδέψουμε» στον κόσμο της Χρυσής Τομής, στον
κόσμο που ζούμε. Έχω τη βεβαιότητα ότι θα προβληματιστείτε και θα
γοητευτείτε.
 Στο Δ μέρος θα γίνει μια επεξήγηση των μαθηματικών όρων, θα δοθούν
οι απαραίτητοι ορισμοί, για όσους αναγνώστες επιθυμούν να τους
γνωρίσουν ή να τους θυμηθούν.
 Τέλος στο Ε μέρος ο σχολαστικός αναγνώστης θα βρει τις αποδείξεις και
τις μαθηματικές λύσεις των προτάσεων που περιέχονται στο Β μέρος και
όχι μόνο.
Επιθυμία μου είναι να φέρω τον αναγνώστη σε επαφή με το πανάρχαιο
αλλά διαχρονικό «δόγμα» της Χρυσής Αναλογίας, επαναλαμβάνοντας ότι δεν
πρόκειται για νόμο της φύσης, αλλά για τάση. Για το σκοπό αυτό συγκέντρωσα
υλικό από διάφορες πηγές.
Με την ελπίδα ότι το βιβλίο αυτό θα καταφέρει να βοηθήσει προς την
κατεύθυνση αυτή το παραδίδω στην κρίση σας.
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ΜΕΡΟΣ Α
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Δεν είναι λίγοι οι επιστήμονες που υποστηρίζουν
ότι,

τα

θαυμαστά

διάφορους

τομείς,

επιτεύγματα
φιλοσοφικούς,

των

Ελλήνων

σε

επιστημονικούς,

καλλιτεχνικούς, ωχριούν μπροστά στα επιτεύγματά τους
στον τομέα των μαθηματικών.
Η ελληνική υπεροχή στα μαθηματικά ήταν κατά
μεγάλο μέρος άμεση συνέπεια του πάθους των Ελλήνων
για τη γνώση αυτή καθαυτή. Το πάθος αυτό οδήγησε σε
ανακαλύψεις, όπως αυτή της χρυσής αναλογίας και του
αριθμού Φ.
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Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος
Ο Πυθαγόρας χαρακτηρίζεται και όχι άδικα ως ο Πατριάρχης της
μεγάλης οικογένειας των μαθηματικών, που επί 26 αιώνες ερευνούν και
προάγουν τη μαθηματική επιστήμη, το ανθρώπινο πνεύμα και την
τεχνολογία.
Οι περισσότερες πληροφορίες για
τον Πυθαγόρα γράφτηκαν πολλούς
αιώνες μετά τον θάνατό του, με
αποτέλεσμα
να
αμφισβητείται
οι
αξιοπιστία τους. Ήταν γιός του
Μνησάρχου και της Πυθαΐδας. Γεννήθηκε
το 586 π.Χ. και ως επικρατέστερος τόπος
γέννησής του αναφέρεται η Σάμος.
Ήταν
σημαντικός
Έλληνας
φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και
θεωρητικός της μουσικής. Είναι ο
κατεξοχήν θεμελιωτής των ελληνικών
μαθηματικών. Επί πλέον δημιούργησε ένα
άρτιο σύστημα για την επιστήμη των
ουρανίων σωμάτων το οποίο κατοχύρωσε με όλες τις σχετικές αριθμητικές
και γεωμετρικές αποδείξεις και ήταν ιδρυτής ενός μυητικού φιλοσοφικού
κινήματος που λέγεται «Πυθαγορισμός».
Κατά τη νεανική του ηλικία ταξίδεψε αρκετά. Μικρός επισκέφτηκε
τους Δελφούς και παρέμεινε για ένα περίπου χρόνο. Μαθήτευσε κοντά
στον Αναξίμανδρο και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ασία και στην Αίγυπτο
όπου έμεινε για 20 χρόνια. Σπούδασε την Αιγυπτιακή φιλοσοφία, τα
μαθηματικά, την αστρονομία και την ιατρική. Αιχμάλωτος του Καμβύση
που κατέλαβε την Αίγυπτο βρέθηκε στη Βαβυλώνα όπου παρέμεινε
δώδεκα χρόνια και μαθήτευσε με τους Πέρσες σοφούς. Από τη Βαβυλώνα
ταξίδεψε στις Ινδίες και διδάχτηκε από τους Βραχμάνους σοφούς.
Επιστρέφοντας από την Ασία επισκέφτηκε την Κρήτη όπου έζησε ένα
διάστημα, μαζί με τον Επιμενίδη, σαν ασκητής, ασκώντας τον εαυτό του
στη νηστεία, τη σιωπή και την αυτοσυγκέντρωση. Επισκέφτηκε την Λέσβο
όπου συνάντησε τον φιλόσοφο Φερεκύδη. Τέλος σε ηλικία 56 ετών
επέστρεψε στη Σάμο. Η φήμη του πλέον ήταν πολύ μεγάλη ώστε ο
Πολυκράτης, ο τύραννος της Σάμου, τον φιλοξένησε στο μέγαρό του.
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Στη Σάμο ο Πυθαγόρας ίδρυσε τη σχολή του με τον τίτλο
«Πυθαγόρειον ἡμικύκλιον ἐξ 28 μαθητῶν» την οποία διατήρησε μέχρι το
530 π.Χ. οπότε και την μετέφερε στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η
Πυθαγόρειος Σχολή της Σάμου θεωρείται ως το πρώτο «Πανεπιστήμιο» του
κόσμου. Οι μαθητές της Σχολής προήρχοντο από όλα τα κοινωνικά
στρώματα: άνδρες, γυναίκες, ελεύθεροι, δούλοι, πλούσιοι ή φτωχοί και
διδάσκονταν μαθηματικά, γεωμετρία, αστρονομία, μουσική, ψυχολογία,
ιατρική, φιλολογία, ρητορική και ποιητική.
Γραμμικοί Αριθμοί
Αριθμητική

Επίπεδοι Αριθμοί

Μουσική

Στερεοί Αριθμοί

Μαθηματική
Επιστήμη

Επιπεδομετρία
Γεωμετρία
Στερεομετρία
Αστρονομία

Πίνακας 1 Οι κλάδοι της Μαθηματικής Επιστήμης κατά τους Πυθαγόρειους

Δυστυχώς οι πρώτοι μαθητές του Πυθαγόρα δεν είχαν τις πνευματικές
δυνατότητες που ήταν απαραίτητες, ώστε να ανταποκριθούν στην ανώτερη
διδασκαλία του. Έτσι, σύμφωνα με την παράδοση, ο Πυθαγόρας τους
πλήρωνε για να παραμείνουν στη Σχολή. Γρήγορα όμως, πλήθος
ανθρώπων συνέρρεαν, από όλο τον τότε γνωστό κόσμο στη Σάμο για να
παρακολουθήσουν τον μεγάλο Δάσκαλο και πολλοί από αυτούς
επιστρέφοντας στις πατρίδες τους, ίδρυσαν σχολές σύμφωνα με το
πρότυπο της πυθαγορείου.
Μεγάλος πολέμιος του Πυθαγόρα, έγινε ο πρώτος του δάσκαλος, ο
Αναξίμανδρος, ο οποίος τον κατηγόρησε για ασέβεια προς τους θεούς,
αφού ο Πυθαγόρας δίδασκε την ύπαρξη μιας Θείας Αρχής. Εξ αιτίας των
κατηγοριών του Αναξίμανδρου, ο Πυθαγόρας παραπέμφθηκε σε δίκη.
Δικάστηκε από τους αρχιερείς του Πυθίου Απόλλωνα, ναού που είχε
ιδρύσει ο πατέρας του. Στη δίκη που έγινε, ο Πυθαγόρας ανέτρεψε όλες τις
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κατηγορίες, με επιχειρήματα και αποδείξεις και αθωώθηκε πανηγυρικά,
αποδεικνύοντας ότι ο γέρων Αναξίμανδρος είχε πνεύμα οξύ μεν, αλλά όχι
βαθύ.
Βασικός λόγος για την μεταφορά της Σχολής του στον Κρότωνα ήταν
ότι οι Πέρσες είχαν καταλάβει τα εδάφη της Ιωνίας, απέναντι από τη Σάμο
και ετοιμάζονταν να καταλάβουν και το νησί.
Στον Κρότωνα, που ήταν πόλη πιο ακμάζουσα σε σχέση με τα
γράμματα και τις επιστήμες, ο Πυθαγόρας προσπάθησε να διδάξει σε πιο
κλειστό κύκλο επιλεγμένων μαθητών τη μυσταγωγική θεωρία, με σκοπό να
συμβάλει στην πολιτική και ηθική αναγέννηση της κοινωνίας. Σκοπός του
ήταν να αναμορφώσει ηθικά τη δημόσια ζωή, την ιδιωτική ζωή και τη
θρησκευτική ζωή με βάση τις αρχές της φιλοσοφίας. Η ιδέα δε της
κάθαρσης δια της επιστήμης είναι αυτό που ονομάστηκε Πυθαγορισμός.
Έτσι η Πυθαγόρεια Σχολή στον Κρότωνα ήταν συγχρόνως και φιλοσοφική
σχολή (Πανεπιστήμιο) και πολιτικοθρησκευτική οργάνωση. Οι μαθητές του
Πυθαγόρα ακολούθησαν τις πρακτικές που ανέπτυξε και μελέτησαν τις
φιλοσοφικές του θεωρίες.
Οι πιο σπουδαίοι δάσκαλοι της Πυθαγόρειας Σχολής του Κρότωνα
ήταν ο Ίππασος από το Μεταπόντιο, ο Αρισταίος από τον Κρότωνα, ο
Μίλων, ο Ζάλμοξις (πρώην δούλος του Πυθαγόρα), ο Βροντίνος (πεθερός
του Πυθαγόρα) και η Θεανώ (σύζυγός του Πυθαγόρα).
Οι υποστηρικτές – μαθητές της Σχολής γίνονταν δεκτοί μετά από
αυστηρές δοκιμασίες και μυήσεις, με αποτέλεσμα η Σχολή να είναι
κλειστή. Οι γνώσεις της Σχολής μεταδίδονταν στους μαθητές της, αυτοί
όμως δεν είχαν δικαίωμα ούτε να τις γράψουν ούτε να τις μεταδώσουν
προφορικά.
Με τη ρήση «Σχᾶμα καὶ βᾶμα, αλλ’οὺ σχᾶμα και τριώβολον», (Σχήμα
και βήμα και όχι σχήμα και τριώβολο (=νόμισμα)) κατέκριναν τους άλλους
φιλόσοφους. Οι Πυθαγόρειοι του 5ου αιώνα π.Χ. συγκαταλέγονται στους
πιο σημαντικούς επιστήμονες του καιρού τους.
Στον Πυθαγόρα αποδίδονται οι βασικές ιδέες της «θεωρίας» του
«κόσμου» και της «κάθαρσης».
Δυστυχώς η μεγάλη μυστικότητα γύρω από τις εργασίες της
Πυθαγόρειας Σχολής του Κρότωνα, αποτέλεσε εμπόδιο στη διάδοση, εκτός
Σχολής, των αποτελεσμάτων της μαθηματικής επιστήμης.
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Για διάφορους πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους δημιουργήθηκε μια
αντίδραση κατά των Πυθαγορείων η οποία πήρε διαστάσεις. Το 504 π.Χ. ο
Κύλων απέσπασε την εξουσία στον
Κρότωνα από τους κυβερνήτες, που
ήτανε φιλικά προσκείμενοι προς τον
Πυθαγόρα, και διέλυσε τη Σχολή. Τα
μέρη συνάντησης των Πυθαγορείων
κάηκαν, από τους Πυθαγόρειους άλλοι
σκοτώθηκαν, άλλοι εξορίστηκαν και ο
Πυθαγόρας κατέφυγε στο Μεταπόντιο.
Λίγο καιρό αργότερα πέθανε σε ηλικία
περίπου 100 ετών. Λέγεται ότι ετάφη
στον Κρότωνα ή στο Μεταπόντιο, ενώ
αργότερα τα οστά του μεταφέρθηκαν
Ο Πυθαγόρας
στην Αθήνα και ενταφιάστηκαν στον
Κεραμικό.
Ο Πυθαγόρας είναι ίσως ο μοναδικός φιλόσοφος που μετά θάνατον η
μορφή του αποτυπώθηκε σε νομίσματα, σε χριστιανικές εικόνες, σε
πίνακες ζωγράφων της Αναγέννησης και σε πολλές πόλεις αναγέρθηκαν
ανδριάντες του.
Παραρτήματα της Πυθαγορείου Σχολής λειτούργησαν μέχρι το τέλος
του 4ου αιώνα π.Χ. από τους εξόριστους Πυθαγόρειους.
Εκείνο που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι πως ο Πυθαγόρας είναι
εκείνος που έθεσε τις βάσεις πολλών μαθηματικών εννοιών, και έλυσε τα
περισσότερα από τα προβλήματα της εποχής του. Η ύλη των πρώτων 3
βιβλίων από τα «Στοιχεία» του Ευκλείδη και πολλά άλλα αποδίδονται στον
Πυθαγόρα και τους Πυθαγόρειους.
Στον Πυθαγόρα και τους μαθητές του αποδίδονται:
 Η απόδειξη του θεωρήματος που φέρει το όνομά του.
(Ο Ιάμβλιχος αναφέρει – και επιβεβαιώνει ο Πλούταρχος - πως ο
Πυθαγόρας, όταν ολοκλήρωσε την απόδειξη, θυσίασε 100 βόδια –
εκατόμβη).
 Η απόδειξη ότι οι γωνίες ενός τριγώνου έχουν άθροισμα 2 ορθές.
 Η απόδειξη ότι γύρω από δεδομένο σημείο το επίπεδο χωρίζεται σε
γωνίες που έχουν άθροισμα 4 ορθές.
 Η επινόηση της παραβολής, της έλλειψης, της υπερβολής.
 Η αριθμητική θεωρία.
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 Οι ορισμοί του άρτιου και του περιττού αριθμού.
 Οι ορισμοί του αρτιοπέριττου και του περισσάρτιου αριθμού.
 Οι ορισμοί του τριγωνικού αριθμού, του τετραγωνικού αριθμού και
του πολυγωνικού αριθμού.
 Οι ορισμοί των τέλειων και των φίλων αριθμών.
 Η σχέση: 13 + 23 + 33 + ⋯ + 𝜈 3 = [

𝜈(𝜈+1) 2
2

] .

 Η Γεωμετρική μορφή της Άλγεβρας.
 Η μαθηματική κατασκευή της μουσικής κλίμακας.
 Ο ορισμός και η μελέτη του κανονικού τετραέδρου, του κύβου και
του κανονικού δωδεκάεδρου από τα Πλατωνικά Στερεά.
 Η κατασκευή τετραγώνου με εμβαδό διπλάσιο από το εμβαδό
δοσμένου τετραγώνου. Κατά την απόδειξη αυτή οι Πυθαγόρειοι
ανακάλυψαν την ύπαρξη των άρρητων ή ασύμμετρων αριθμών
(στην προκειμένη περίπτωση √2.) αλλά προσπάθησαν να
αποκρύψουν την ανακάλυψη1.
 Η «χρυσή διαίρεση» ενός ευθύγραμμου τμήματος.
 Ότι ο Εωσφόρος (Αυγερινός) και ο Έσπερος (Αποσπερίτης ή Πούλια)
είναι το ίδιο αστέρι, της Αφροδίτης.
Και πολλά άλλα.
Κατά τους Πυθαγόρειους αρχή των πάντων είναι οι αριθμοί και οι
αριθμητικές σχέσεις.
 «Ἐν τῷ ἀριθμῷ πάντα γίγνεσθαι».
 «Ἀριθμόν εἶναι τὴν οὐσίαν ἁπάντων».
Η ευθεία παριστάνει τη γνώση και τη ζωή ενώ ο κύκλος παριστάνει το
θείο. Πιθανότατα δε σ’αυτούς τους συμβολισμούς να οφείλεται η
απαίτηση τα γεωμετρικά προβλήματα να λύνονται με αποκλειστική χρήση
του κανόνα και του διαβήτη.

1

Ο Ίππασος ο Μεταποντίνος, από τους πρώτους μαθητές του Πυθαγόρα και
ιδρυτής του μαθηματικού τμήματος της Πυθαγόρειας Σχολής, είναι αυτός που
χρησιμοποιώντας το Πυθαγόρειο Θεώρημα, απέδειξε την ύπαρξη αριθμού που δεν
είναι ρητός. Η διαγώνιος τετραγώνου με πλευρά 1. Η κοινότητα των Πυθαγορείων
κατέβαλε δραματικές προσπάθειες να αποκρύψει την ανατρεπτική αυτή ανακάλυψη.
Οι Πυθαγόρειοι δεν μπορούσαν να δεχτούν την ύπαρξη αριθμών που δεν είναι
ρητοί, γι αυτό και τους ονόμασαν «άρρητους» (ακατονόμαστους) ή «άλογους» (χωρίς
λογική). Έτσι κατά μαρτυρίες, καταδίκασαν τον Ίππασο, που διέρρευσε την πληροφορία,
σε θάνατο και τον έπνιξαν στη θάλασσα.
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Ευκλείδης ο Αλεξανδρεύς
Διάσημος μαθηματικός της αρχαιότητας. Για τη ζωή
του Ευκλείδη είναι γνωστά λίγα πράγματα και ακόμη
λιγότερα πράγματα είναι εξακριβωμένα.
Ο Gino Loria2 θεωρεί πως ο Ευκλείδης είναι ο
διασημότερος μαθηματικός, όλων των εποχών και όλων
των εθνών. Ο J.I. Heilberg3 τον αποκαλεί «Φειδία της
Γεωμετρίας».
Ήταν σύγχρονος του Αρχιμήδη και πιθανόν να
μαθήτευσε στην Ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα.

Ο Ευκλείδης

Γεννήθηκε περίπου στο 330 π.Χ. και πέθανε στο 275-270 π.Χ. Κατά την
κυριαρχία του Πτολεμαίου Α' στην Αλεξάνδρεια ίδρυσε ο Ευκλείδης μία
Σχολή. Ο Ευκλείδης υπήρξε ο μέγιστος μαθηματικός της αρχαιότητας και
θεωρείται ο πατέρας της Γεωμετρίας.
Αναφέρεται ότι γεννήθηκε στη Γέλα της Σικελίας γι' αυτό και τον
έλεγαν Σικελό και Γελώο, ενώ άλλες πηγές αναφέρουν ότι γεννήθηκε στην
Τύρο και τον αποκαλούσαν Τύριο. (Βέβαια ήταν περισσότερο γνωστός ως
«Στοιχειωτής» από το έργο του «Στοιχεία»)
Ο πατέρας του (ο Ναυκράτης) τον έστειλε στην Αθήνα για να πάρει
Ελληνική αγωγή και μόρφωση. Σπούδασε στην Ακαδημία και υπήρξε
μαθητής του Αριστοτέλη. Μια άλλη εκδοχή τον θέλει μαθητή του Πλάτωνα.
Έγινε γνωστός για τις μαθηματικές μελέτες και εργασίες του. Ο
Πάππος αναφέρει πως ο Ευκλείδης ήταν «επιεικής και ευμενής προς όλους
όσους μπορούσαν να συμβάλλουν στην πρόοδο των Μαθηματικών», ήταν
«ακριβής και ουδόλως αλαζονικός ή προσβλητικός».

2

Ο Gino Benedetto Loria (19 Μαΐου 1862 - 30 Ιανουαρίου 1954) ήταν Ιταλός
μαθηματικός και ιστορικός των μαθηματικών.
Το 1897 έγινε εκδότης του Bolletino di Bibliografia e Storia delle Science
Matematiche. Το 1916 δημοσίευσε έναν οδηγό για τη μελέτη της ιστορίας των
μαθηματικών και έγραψε την ιστορία των μαθηματικών στην Ιταλία και την Αρχαία
Ελλάδα.
3 Ο J.I. Heilberg ήταν Δανός συγγραφέας και ιστορικός των Μαθηματικών (19 ος
αιώνας.)
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Αργότερα τον προσκάλεσε στην Αλεξάνδρεια ο Πτολεμαίος ο Α', (ο
επικαλούμενος Σωτήρ) για να διδάξει Γεωμετρία και Αριθμητική στο
Μουσείο που είχε ιδρύσει.
Ο Πρόκλος αναφέρει πως όταν ο Πτολεμαίος ρώτησε τον Ευκλείδη, αν
υπάρχει πιο σύντομος δρόμος για να μάθει Γεωμετρία, από αυτόν των
βιβλίων του, εκείνος απάντησε: «Μεγαλειότατε δεν υπάρχει βασιλική οδός
για την εκμάθηση της γεωμετρίας». («Πτολεμαῖος, ἢρετό ποτε αὐτόν, εἴ τίς
ἐστίν περί γεωμετρίαν ὁδός συντομωτέρα τῆς στοιχειώσεως» «Ὁ δέ
ἀπεκρίνατο, μή εἶναι βασιλικήν ἀτραπόν ἐπί γεωμετρίαν»)
Ο Στοβαίος γράφει πως κάποιος μαθητής του Ευκλείδη, τον ρώτησε
κάποτε: «Και τώρα τι κέρδος θα έχω, που έμαθα αυτό…». Τότε ο Ευκλείδης
στράφηκε προς τον υπηρέτη του λέγοντας : «Δώσε του 3 οβολούς, αφού
πρέπει να κερδίζει από αυτά που μαθαίνει…». Στη συνέχεια όμως απέβαλε
τον μαθητή του, γιατί ο Ευκλείδης διακήρυττε και πίστευε ότι πρέπει
κανείς να μελετά τη γεωμετρία μόνο για την καθαρή γνώση και όχι για την
απόκτηση κάποιου υλικού κέρδους.
Η πρώτη επιστημονική προσέγγιση των οπτικών φαινομένων, από
μαθηματική άποψη, γίνεται από τον Ευκλείδη, τον 4ο π.χ. αιώνα, μέσα από
τις προτάσεις που διατυπώνει και αποδεικνύει στα «Οπτικά» του. Στην
μελέτη αυτή ο Ευκλείδης συγκεντρώνει και καταγράφει όλες τις μέχρι τότε
εμπειρικές γνώσεις γύρω από την οπτική αντίληψη και επιχειρεί μία
γεωμετρική ερμηνεία των οπτικών φαινομένων.
O Ευκλείδης ήταν ο πρώτος που έδωσε τον ορισμό της έννοιας
γραμμή τον 3ο αιώνα π.X. Ο ορισμός του Ευκλείδη ήταν ο παρακάτω:
«Γραμμή είναι μήκος απλατές», δηλαδή ένα γεωμετρικό αντικείμενο που
έχει μήκος αλλά δεν έχει πλάτος. Ο ορισμός αυτός ήταν ο μοναδικός που
είχαν οι μαθηματικοί για 1.850 περίπου χρόνια.
Έγραψε το κορυφαίο έργο "Στοιχεία" με τις κυριότερες γεωμετρικές
γνώσεις των Ελλήνων. Το έργο αυτό, σε 13 βιβλία, περιέχει μέσα του 372
θεωρήματα και 93 προβλήματα, χωρίς δυστυχώς ιστορική εισαγωγή. Η
αρτιότητα του έργου έγινε αιτία να εγκαταλειφθούν όλα τα προγενέστερα
αντίστοιχα έργα. Από τα 13 βιβλία τα 1, 2, 4 αποδίδονται εξ ολοκλήρου
στους Πυθαγόρειους, το 5 και μέρος του 6 στον Εύδοξο, ενώ τα 10, 13
στους Πυθαγόρειους, τον Θεαίτητο και τον Εύδοξο. Ο Ευκλείδης σ' αυτό το
σύγγραμμα παρουσιάζει με σύντομη και ακριβή μορφή μία συστηματική,
απαγωγική - αξιωματική σύνοψη και προσαρμογή όλων των προευκλείδειων μαθηματικών γνώσεων, τις οποίες συμπλήρωσε με
θεωρήματα, δικά του και άλλα, συγχρόνων του Μαθηματικών. Τα πρώτα
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έξι βιβλία καλύπτουν τη Γεωμετρία του επιπέδου, τα βιβλία επτά μέχρι
εννέα την Αριθμητική και τη Θεωρία Αριθμών. Το δέκατο βιβλίο
αναφέρεται στους άρρητους αριθμούς και τα τρία τελευταία βιβλία στη
Στερεομετρία. Η διατριβή αυτή τελειώνει με συζήτηση για τις ιδιότητες των
κανονικών πολυέδρων και μία απόδειξη ότι είναι ακριβώς πέντε. Τα πέντε
αυτά κανονικά πολύεδρα4 είναι γνωστά ως Πλατωνικά Στερεά. Πολλοί
είναι αυτοί που πιστεύουν ότι τα Στοιχεία του Ευκλείδη είχαν στόχο την
μελέτη και την κατασκευή των Πλατωνικών στερεών καθώς και την
απόδειξη του γεγονότος ότι τα Πλατωνικά Στερεά είναι μόνο πέντε.
Κανονικό
Τετράεδρο

Κανονικό
Εξάεδρο

Κανονικό
Οκτάεδρο

Κανονικό
Δωδεκάεδρο

Κανονικό
Εικοσάεδρο

(κύβος)

Τα Πλατωνικά Στερεά.

Τα Στοιχεία μεταφράστηκαν τον 9ο μ.Χ. αιώνα στην αραβική γλώσσα
και το 12ο αιώνα στη λατινική και από αυτή τη μετάφραση έγιναν γνωστά
σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα έχουν μεταφραστεί σε όλες σχεδόν τις
γλώσσες και είναι το δεύτερο, μετά τη Βίβλο, σε κυκλοφορία βιβλίο.
Έγραψε το έργο ανώτερης γεωμετρίας «Δεδομένα» (94 θεωρήματα).
Στο έργο αυτό περιέχονται προτάσεις σε σχήματα στα οποία δίνονται
ορισμένα στοιχεία τους κατά σχήμα, θέση ή μέγεθος.
Έγραψε το έργο «Περί Διαιρέσεων» (36 προτάσεις) με περιεχόμενα
του τη διαίρεση σχημάτων σε μέρη με δοσμένη σχέση.
Έγραψε το έργο «Πορίσματα» σε 3 βιβλία (που χάθηκαν). Το έργο
σχολίασε ο Πάππος λεπτομερώς, και το 1860 έγινε απόπειρα ανασύνθεσής
του.
Έγραψε τα έργα «Κωνικαί τομαί», «Ψευδάρια», «Τόποι προς
Επιφανεία», «Μηχανικά».
4

Κανονικό Στερεό λέγεται κάθε στερεό σώμα που έχει όλες του τις ακμές ίσες και
όλες του τις έδρες ίσα μεταξύ τους κανονικά πολύγωνα.
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Στις μαθηματικές τέχνες Μουσική, Οπτική και Αστρονομία έγραψε τα
έργα: «Κατατομή Κανόνος», «Οπτικά», «Κατοπτρικά» και «Φαινόμενα».
Σήμερα η γεωμετρία του Ευκλείδη διδάσκεται παγκοσμίως, και
ανελλιπώς επί 23 αιώνες, με τον τιμητικό τίτλο της «Ευκλείδειας
Γεωμετρίας». Περισσότερες από χίλιες εκδόσεις των στοιχείων έχουν
εκδοθεί μετά την πρώτη το 1482. Στη σύγχρονη όμως σχολική γεωμετρία
περιλαμβάνονται και υπολογισμοί και μετρήσεις, οι οποίες από το έργο
του Ευκλείδη απουσιάζουν εντελώς.
Η συνολική προσφορά του Ευκλείδη στα Μαθηματικά και τις
εφαρμοσμένες τέχνες τους υπήρξε σημαντικότατη και ταυτόχρονα βάση,
από την οποία εξόρμησαν οι μεταγενέστεροι μαθηματικοί, γεωγράφοι και
αστρονόμοι, για να οδηγηθούν στο τελικό μαθηματικό θαύμα της
Ελληνικής Αρχαιότητας
Η Γεωμετρία του Ευκλείδη απετέλεσε το θεμέλιο για την ανάπτυξη της
«δυτικής» επιστήμης και τεχνικής και σ' αυτή τη Γεωμετρία στηρίζονται οι
προϋποθέσεις της κλασικής Φυσικής από την Αναγέννηση και μετά.
Μόλις το 19ο αιώνα διαπιστώθηκε (Λαμπέρ, Γκάους, Λομπατσέφσκι
κ.ά.) ότι η Ευκλείδεια Γεωμετρία στηρίζεται στην απλοϊκή αντίληψη του
επίπεδου χώρου, ο οποίος είναι μεν χρήσιμος για την περιοχή που
αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του ένας άνθρωπος, αλλά όχι για πολύ
μεγάλες τιμές των φυσικών μεγεθών (αποστάσεις, ταχύτητες, μάζες κτλ.)
Τότε παύει να ισχύει η επίπεδη αντίληψη και μαζί της η Ευκλείδεια
Γεωμετρία, επειδή στην πραγματικότητα ο χώρος είναι κυρτός! Έτσι η
Γεωμετρία συμπληρώνεται με βάση αντιλήψεις που στηρίζονται στον
υπερβολικό, ελλειπτικό κ.ά. χώρο.
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Ο Φειδίας και το έργο του.
Ο Φειδίας ήτανε γιος του Χαρμίδη,
συγγενής του ζωγράφου Πάναινου. Γεννήθηκε
γύρω στο 490 π.Χ. και πέθανε το 430 π.Χ. Ήταν
ένας από τους γνωστότερους γλύπτες της
ελληνικής αρχαιότητας, ίσως ο σημαντικότερος
της κλασικής περιόδου. Γνώριζε όλα τα μυστικά
της αρχιτεκτονικής. Με πλατύτατη τεχνική
μόρφωση κατεργαζότανε το ξύλο, το μάρμαρο,
τον χαλκό, το χρυσάφι, το ελεφαντόδοντο και
συνέδεσε τ' όνομά του με τα πιο θαυμαστά
Ο Φειδίας
έργα της αρχαίας Ελληνικής τέχνης. Τα πιο
γνωστά, ήταν τα κολοσσιαία χρυσελεφάντινα
αγάλματα, της «Αθηνάς Παρθένου» για τον Παρθενώνα και του «Δία» για
το ναό του Θεού, στην Ολυμπία, ενώ είχε ζωγραφίσει και την ασπίδα της
Αθηνάς. Τα έργα του εμπνεύσανε και γλύπτες του λεγόμενου Πρώιμου ή
Ελεύθερου Νεοκλασικισμού της Ελληνιστικής Περιόδου μεταξύ 200 κι 125
π.Χ. Οι πιο γνωστοί απ' αυτούς είναι, ο
Δαμοφώντας από τη Μεσσήνη κι ο
Ευκλείδης απ' την Αθήνα.
Στην ακμή της δόξας του διορίστηκε
από τον Περικλή, γενικός επόπτης στα
έργα που γίνονταν στην Ακρόπολη. Του
ανατέθηκε ιδιαίτερα η επιστασία κι η
διακόσμηση του Παρθενώνα. Πολλά από
τα γλυπτά του ναού ήταν ασφαλώς
ιδιόχειρα έργα του, μα και τ' άλλα που
έφτιαξαν οι μαθητές του, είχαν τη
σφραγίδα του πνεύματός του. Εικάζεται
πως το 447 π.Χ., ξεκίνησε τη δημιουργία
του
αριστουργήματός
του,
του
χρυσελεφάντινου αγάλματος της «Αθηνάς
Παρθένου» το οποίο είχε ύψος 12 m (μαζί
με το βάθρο του) και τα γυμνά μέρη του
σώματος ήταν από φίλντισι, τα φορέματα,
τα μαλλιά και τα όπλα από χρυσάφι. Στο
δεξί της χέρι κρατούσε τη Νίκη σε φυσικό
18
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μέγεθος γυναίκας και στο αριστερό της, ασπίδα που ακουμπούσε στο
βάθρο. Η θεά ήτανε πάνοπλη, μεγαλοπρεπής, αυστηρή και γαλήνια,
σύμβολο της δύναμης και του μεγαλείου της πόλης που προστάτευε. Η
κατασκευή του αγάλματος τελείωσε το 438 π.Χ. τη χρονιά δηλαδή που
τελείωσε και η κατασκευή του ναού από τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη δυο
ώριμους τεχνικούς. Το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα, στήθηκε στον
σηκό. Η διακόσμηση όμως του ναού αυτού από το Φειδία χρειάστηκε άλλα
6 χρόνια για να ολοκληρωθεί.
Οι Ικτίνος και Καλλικράτης σε
συνεργασία
με
τον
Φειδία
προχώρησαν σε ένα μεγάλο και
τολμηρό
νεωτερισμό
ώστε
να
δημιουργήσουν το μοναδικό αυτό
αριστούργημα
του
Παρθενώνα,
προσθέσανε στο δωρικό κτίριο ένα
μέλος του ιωνικού ρυθμού, τη ζωφόρο,
μια συνεχή ζώνη από 92 πλάκες
(μετόπες), που περιβάλλει το άνω
μέρος του ναού. Ο Φειδίας είχε
ριζοσπαστικές ιδέες κι ο Περικλής του
παρείχε
τα
μέσα
να
τις
Τμήμα Ναού

πραγματοποιήσει. Αφού ολοκλήρωσε
τη διακόσμηση των αετωμάτων με τις
μεγαλειώδεις
συνθέσεις
του,
αποφάσισε να διακοσμήσει τις 92
μετόπες του ναού μ' ανάγλυφα, κάτι
που δε τόλμησε ποτέ καμιά ελληνική
πόλη, γιατί η δαπάνη ενός τέτοιου
έργου ήταν ανυπολόγιστη. Τα θέματα
που διάλεξε εξιστορούν αγώνες της
Αθηνάς και των Αθηναίων. Στην
ανατολική πλευρά «Γιγαντομαχία»,
στη δυτική «Αμαζονομαχία», στη
νότια «Κενταυρομαχία» και στη
Η Ζωφόρος
βόρεια σκηνές από τον «Τρωικό
Πόλεμο». Πάνω στη ζωφόρο είχε
απαθανατίσει τη «Πομπή Των Παναθηναίων», τη πιο μεγάλη θρησκευτική
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γιορτή της Αθήνας. Η ζωφόρος τύλιγε το ναό σαν πλατιά κορδέλα κι
απεικόνιζε μορφές θεών, ζώων κι ανθρώπων.
Στο ανατολικό αέτωμα, εξιστόρησε τη γέννηση της Αθηνάς από το
κεφάλι του Δία. Στο κέντρο τοποθέτησε τον Δία κι από τις δυο πλευρές
τους άλλους θεούς σε μακάρια και τρισευτυχισμένη σύναξη. Στις δυο
γωνιές τ'άρματα του Ήλιου και της Σελήνης, το πρώτο να αναδύεται από
τον ωκεανό, το δεύτερο να βυθίζεται σ' αυτόν.

Το Ανατολικό Αέτωμα

Στο δυτικό, τη διαμάχη του Ποσειδώνα και της Αθηνάς, για το ποιος
από τους δυο θα 'χει υπό τη προστασία του την αγαπημένη του Αθήνα. Στο
κέντρο εικονίζονταν οι δυο θεοί, αριστερά και δεξιά τ' άρματά τους κι οι
μυθικές γενιές της Αθήνας, οι Κεκροπίδες κι οι Ερεχθείδες.

Το Δυτικό Αέτωμα

Ο Παρθενώνας ήταν έτοιμος πια. Ο μοναδικός ολομάρμαρος ναός,
περίπτερος, δωρικού ρυθμού, με 8 (αντί 6) κίονες στις στενές πλευρές και
17 (αντί 15) στις μακριές, που και οι 92 μετόπες του, έχουν ανάγλυφες
παραστάσεις.
Στην Ακρόπολη έστησε το κολοσσιαίο άγαλμα «Τη Μεγάλη Χάλκινη
Αθηνά», που αργότερα ονομάστηκε «Πρόμαχος». Η παράδοση λέει πως η
επίχρυση μύτη του κονταριού της φαινόταν από το Σούνιο, καθώς
αστραποβολούσε στον ήλιο.
Υπέροχο έργο του ήταν κι η «Αθηνά Λημνία» αφιέρωμα των
κληρούχων της Λήμνου. Χάλκινη κι αυτή, φημιζόταν για το κάλλος του
προσώπου, τις θαυμάσιες αναλογίες των χαρακτηριστικών και την
αυστηρή πνευματική της έκφραση. Στεκόταν ορθή με το δόρυ, το κράνος
στο χέρι και την ασπίδα λοξά στο στήθος.
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Μα ο θεϊκός καλλιτέχνης είχε κι εχθρούς που τον ζηλεύανε για τη
δόξα του. Τον κατηγόρησαν λοιπόν, πως είχε υπεξαιρέσει μέρος από το
χρυσάφι που του είχαν εμπιστευτεί για τη δημιουργία του αγάλματος. Ο
Φειδίας έβγαλε τότε τα χρυσά μέρη που είχε προβλέψει να τα κάνει
κινητά, τα ζύγισε κι έτσι απέδειξε την αθωότητά του.
Αργότερα τον κατηγορήσανε και γι' άλλη αιτία. Είχε, λέγανε,
αναπαραστήσει στ' ανάγλυφα της ασπίδας της Αθηνάς, το πρόσωπο του
φίλου του, Περικλή και το δικό του. Φυλακίστηκε λίγο γι' αυτό κι αργότερα
πικραμένος έφυγε για τη Πελοπόννησο.
H φήμη του, πως ήταν ο μοναδικός καλλιτέχνης που μπορούσε ν'
αποδώσει πάνω σ' άψυχο υλικό τη θεϊκή ουσία των μορφών που έπλαθε,
ήτανε μονόδρομος. Έτσι το ιερατείο της Ολυμπίας τον κάλεσε για να του
αναθέσει την κατασκευή ενός άλλου μεγάλου έργου του
«Χρυσελεφάντινου Δία». Ο Φειδίας εγκαταστάθηκε μαζί μ' όλο το
συνεργείο του, στο εργαστήριο που κατασκευάστηκε γι' αυτόν ακριβώς τον
σκοπό, στην Ολυμπία, για να δουλέψει το χρυσελεφάντινο άγαλμα. Το
άγαλμα κατασκευάσθηκε γύρω στο 432 π.Χ. κι είχε ύψος περίπου 12 μέτρα
(7 φορές το ύψος κανονικού ανθρώπου). Ήταν το αποκορύφωμα της
μεγάλης του τέχνης, το ωριμότερο και τελειότερο δημιούργημα του
μεγάλου καλλιτέχνη και σήμερα θεωρείται ένα από τα 7 θαύματα του
κόσμου. Όπως αναφέρει ένα επίγραμμα "ή ο Θεός κατέβηκε στη γη για να
του δείξει το πρόσωπό του, ή ο Φειδίας ανέβηκε στα ουράνια".
Ο Δίας καθόταν επάνω
σε ένα θρόνο, που ήταν
κατασκευασμένος από χαλκό,
από χρυσό, από φίλντισι και
διάφορους
πολύτιμους
λίθους. Ο θρόνος ήταν
διακοσμημένος από τους
μαθητές του, Πάναινο και
Κολώτη, με μυθολογικές
παραστάσεις. Το γυμνό σώμα
του, ήταν φτιαγμένο από
φίλντισι κι η ρόμπα του ήτανε
καλυμμένη από ολόχρυσα
φύλλα,
που
ήταν
Το άγαλμα του Διός (Αναπαράσταση)
διακοσμημένα με κρίνους και
ζωδιακές σκηνές. Τα σανδάλια του ήτανε χρυσά. Το κεφάλι ήταν
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στεφανωμένο με ασημένιο στεφάνι ελιάς, τα μαλλιά κι η γενειάδα του
ήταν από χρυσό. Στο δεξί του χέρι κρατούσε τη Νίκη, φτιαγμένη από χρυσό
και φίλντισι και στο αριστερό του κρατούσε σκήπτρο, φτιαγμένο απ' όλα τα
γνωστά μέταλλα κείνων των ετών, με αετό στη κορφή.
Ο Παυσανίας γράφει, πως όταν τελείωσε το έργο ο Φειδίας, ρώτησε
τον Δία αν ήταν ευχαριστημένος κι ο θεός απάντησε με κεραυνό που
διαπέρασε τον ναό, χωρίς να καταστρέψει τίποτα. Στο σημείο που χτύπησε
ο κεραυνός, τοποθετήθηκε μια χάλκινη υδρία.
Ο Λουκιανός, ("Υπέρ Εικόνων"), αναφέρει πως όταν τέλειωσε το
άγαλμα, ο Φειδίας στα αποκαλυπτήρια, κρύφτηκε πίσω από μια πόρτα για
να δει τις αντιδράσεις του κόσμου. Κάποιος είπε πως η μύτη ήταν παχιά,
άλλος ότι το πρόσωπο ήτανε πολύ μακρύ, άλλος έβρισκε κάτι άλλο. Όταν
λοιπόν έφυγαν όλοι, κλείστηκε όλη νύχτα στο ναό και διόρθωσε τα
ελαττώματα, που είχε υποδείξει με τα σχόλια του ο κόσμος.
Ο Χρυσόστομος, σε ομιλία του μπροστά στον ναό το 97 μ.Χ., είπε: "Αν
ένας άνθρωπος, με βαριά καρδιά από τις στεναχώριες και λύπες της ζωής,
βρεθεί μπροστά στο άγαλμα, τα ξεχνά όλα". Μπροστά στο άγαλμα, στο
σηκό του ναού, υπήρχε μικρή δεξαμενή, στρωμένη με μαύρες πλάκες,
όπου, σύμφωνα πάντα με τον Παυσανία, κυλούσε το λάδι με το οποίον
αλείφανε το άγαλμα για να μη καταστρέφεται.
Εξίσου εντυπωσιακός ήταν κι ο χρυσελεφάντινος θρόνος του
αγάλματος, διακοσμημένος με γλυπτές, ζωγραφικές παραστάσεις και
πολύτιμους λίθους. O ναός κάηκε το 426 μ.X., ενώ μεγάλη καταστροφή
υπέστη από τους σεισμούς του 6ου αι. μ.X., όπως φαίνεται από τους
πεσμένους κίονες και τα διάσπαρτα στο χώρο κιονόκρανα. Μέσα στο ναό
είναι ορατά τα ίχνη από τη περίτεχνη διακόσμηση των μωσαϊκών δαπέδων.
Μπροστά στα σκαλοπάτια που οδηγούνε στο ναό διακρίνονται βάσεις από
αγάλματα-αναθήματα, με γνωστότερη τη τριγωνική βάση της "Νίκης" του
Παιωνίου.
Το άγαλμα βρισκόταν στην Ολυμπία μέχρι το 393 μ.Χ. Αργότερα
μεταφέρθηκε στη Κωνσταντινούπολη, όπου καταστράφηκε στη μεγάλη
φωτιά του Λαυσείου, το 475 μ.Χ.
Ο Φειδίας δημιούργησε κι άλλα έργα, που στολίζανε πολλές πόλεις
της αρχαίας Ελλάδας. Ήτανε τόσο σημαντικός για την Ελλάδα όσο κι ο
Λεονάρντο Ντα Βίντσι για την Ιταλία. Ο Χρυσός Αιώνας χρωστά μεγάλο
μέρος από τη λάμψη του στον εξαίρετο αυτό καλλιτέχνη. Η ικανότητα του
να προβλέπει το οπτικό αποτέλεσμα των έργων του είναι γνωστή κι
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εύγλωττα περιγράφεται από τον Βυζαντινό συγγραφέα Ι. Τζέτζη (Χιλ. VIII)
στο εξής ανέκδοτο:
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι Αθηναίοι αναθέσανε στον Φειδία και
τον Αλκαμένη τη κατασκευή αγαλμάτων της θεάς Αθηνάς, τα οποία
επρόκειτο να τοποθετηθούν επάνω σε κίονες. O Φειδίας (οπτικός τελών
και γεωμέτρης και συνιείς σμικρότατα φαίνεσθαι τα εν ύψει...) έκανε
τέτοιες παραμορφώσεις στο πρόσωπο και το σώμα του αγάλματος, ώστε οι
Αθηναίοι το θεώρησαν ασέβεια προς τη θεά και λίγο έλειψε να τον
λιθοβολήσουν. Αντίθετα, το άγαλμα του Αλκαμένη φαινόταν ωραιότατο.
Όταν όμως τ' αγάλματα τοποθετήθηκαν επάνω στους κίονες για τους
οποίους προορίζονταν, τότε αποδείχθηκε η γνώση κι η σοφία του Φειδία.
Το ύψος προκαλούσε παραμορφώσεις στο πρόσωπο και το σώμα της θεάς,
που όμως ο καλλιτέχνης είχε προβλέψει. Αντίθετα, η συμμετρία του
ανθρώπινου σώματος που είχε κατασκευάσει ο Αλκαμένης φαινόταν τώρα
ασυμμετρία και τον προηγούμενο θαυμασμό, ακολούθησε χλευασμός.
Το εργαστήριο του ήταν ορθογώνιο μακρόστενο κτίριο με δυο
εσωτερικές κιονοστοιχίες. Κτίστηκε γύρω στο 440-430 π.Χ. για τη
κατασκευή του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Διός. Έχει τις ίδιες
διαστάσεις με το σηκό του ναού του Διός. Εκεί βρέθηκαν πολλά εργαλεία,
γυάλινα κοσμήματα και πήλινες μήτρες που χρησιμοποίησε για τη
κατασκευή του αγάλματος, καθώς και μια μικρή μελαμβαφής οινοχόη, που
στη βάση της ο μεγάλος γλύπτης είχε χαράξει: "ΦΕΙΔΙΟΥ ΕΙΜΙ". Τον 5ον αι.
μ.Χ. το εργαστήριο μετατράπηκε σε παλαιοχριστιανική τρίκλιτη βασιλική.
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Ο Fibonacci
Ο Fibonacci ήταν ένας από τους πιο αξιόλογους Ευρωπαίους
μαθηματικούς του μεσαίωνα. Γεννήθηκε περί το 1175 μ.Χ. στην Πίζα, ένα
από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Ιταλίας. Ο ίδιος χρησιμοποιούσε το
όνομα Leonardo Bigollo (Λεονάρδος ο ταξιδευτής) ή Lonardo Pisano
(Λεονάρδος της Πίζας). Το Fibonacci μάλλον είναι σύντμηση των fillio di
Bonacci (ο γιος της οικογένειας Bonacci). Ο πατέρας του Guglielmo
Bonaccio, ήταν γραμματέας της Δημοκρατίας της Πίζας στη πόλη Bugia της
Βόρειας Αφρικής (στη σημερινή Αλγερία).

Leonardo Fibonacci

Ο Fibonacci μεγάλωσε εκεί και η εκπαίδευσή του επηρεάστηκε
σημαντικά από τους Μαυριτανούς. Εξαιτίας της θέσης του πατέρα του
(ήταν ένα είδος τελώνη) συναναστράφηκε με πολλούς Άραβες εμπόρους,
αλλά και από τα ταξίδια που έκανε αργότερα κατά μήκος της Μεσογειακής
ακτής σε Αίγυπτο, Συρία, Ελλάδα, Σικελία και Προβηγκία, μελέτησε και
έμαθε τις μαθηματικές τεχνικές και τα αριθμητικά συστήματα που είχαν
υιοθετηθεί σε εκείνες τις περιοχές.
Σύντομα διέκρινε ότι ο τρόπος που συμβόλιζαν τους αριθμούς οι
άραβες (Ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα) ήταν πιο εύχρηστος σε σχέση
με τον ελληνικό ή το ρωμαϊκό τρόπο γραφής. Με το βιβλίο του Liber Abaci
(Βιβλίο του άβακα ή Βιβλίο των υπολογισμών) στο οποίο περιγράφει
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λεπτομερώς τους μηχανισμούς και τους κανόνες των τεσσάρων πράξεων,
κατάφερε να πείσει τους Ευρωπαίους μαθηματικούς να υιοθετήσουν το
«νέο» σύστημα, που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, που δεν είναι άλλο
από το δεκαδικό σύστημα με την υποδιαστολή.
Ο Fibonacci ήταν δικαιολογημένα η μεγαλύτερη μαθηματική ιδιοφυΐα
του Μεσαίωνα. Τα επιτεύγματά του αναγνωρίσθηκαν και αναγνωρίζονται
χωρίς αμφισβήτηση. Με με τη φιλομάθειά του και με πνεύμα συγκριτικής
έρευνας κατάφερε να ξεκλειδώσει κάποια από τα μυστικά της φύσης και
να φέρει ένα μέρος από το Φως της Ανατολής στη σκοτεινή και μεσαιωνική
Δύση. Ήταν πραγματικά ένας πνευματικά ελκυστικός μαθηματικός που
κατόρθωσε να συνδέσει τις θεωρητικές παραδόσεις των Ελλήνων και τις
μαθηματικές παραδόσεις των Αράβων.
Γύρω στο 1200, ο Fibonacci επέστρεψε στην Πίζα, όπου για τα
επόμενα 25 χρόνια επεξεργαζόταν τις δικές του μαθηματικές συνθέσεις.
Η φήμη του ήταν τόσο μεγάλη, που προσέλκυσε την προσοχή του
Ρωμαίου Αυτοκράτορα και ισχυρότερου άνδρα της εποχής, Φρειδερίκου Β’
(1194-1250). Ο Φρειδερίκος Β’ ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τα μαθηματικά
και τις επιστήμες και ενθάρρυνε τη μόρφωση σ΄ όλα τα πεδία και ίδρυσε το
Πανεπιστήμιο της Νάπολης
Η συναναστροφή του Fibonacci με τους ακόλουθους του αυτοκράτορα
υπήρξε πολύ σημαντική. Είχε επαφές κυρίως με δύο από αυτούς στην αυλή
του Αυτοκράτορα στο Παλέρμο. Ο ένας ήταν ο Theodore Physicus, ο
φιλόσοφος της αυλής, στον οποίο έστειλε και το τελευταίο του μαθηματικό
έργο. Ο άλλος ήταν ο Michael Scott (1175-1234), o οποίος αναφέρεται ως
ο αστρολόγος της αυλής. Ο M. Scott ήταν και ο δάσκαλος του Fibonacci. Τα
πεδία ενδιαφέροντος του Michael Scott ήταν τα μαθηματικά, η φυσική, η
φαρμακευτική, η αστρολογία και ο αποκρυφισμός και μετέφρασε και
σχολίασε αρκετά αραβικά και ελληνικά έργα πάνω σε αυτά τα θέματα.
Ο Leonardo Fibonacci θεωρείται πως είναι ο άνθρωπος που άλλαξε
την πορεία του δυτικού πολιτισμού.
Πέθανε το 1240. Σήμερα υπάρχει ένα μνημείο του δίπλα στον
καθεδρικό ναό της Πίζας, κοντά στον κεκλιμένο πύργο.
Έγραψε σημαντικά κείμενα, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην
αναζωογόνηση των αρχαίων μαθηματικών τεχνών. Τα πιο σημαντικά είναι:
Liber Abaci (1202) Με αυτό του το έργο παρουσίασε στη Δυτική
Ευρώπη το ινδοαραβικό αριθμητικό σύστημα και τους κανόνες του
(1,2,3,4,5,6,7,8,9 και ένα σύμβολο για το μηδέν (0) καθώς και την
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υποδιαστολή). Επίσης, με ένα πρόβλημα που θέτει στο τρίτο μέρος του
Liber abaci καταλήγει στην παρουσίαση της λεγόμενης Ακολουθίας
Fibonacci (το όνομα Fibonacci δόθηκε σε αυτή την ακολουθία από το Γάλλο
μαθηματικό Edouard Lucas (1842-1891). Το βιβλίο επανεκδόθηκε το 1228
με συμπληρωματικά στοιχεία.
Με την ακολουθία του Fibonacci θα ασχοληθούμε στο Β μέρος του
βιβλίου.
Practica Geometriae - Πρακτική της Γεωμετρίας – (1220) Tο έργο αυτό
περιλαμβάνει γεωμετρικά προβλήματα με θεωρήματα βασισμένα στα
Στοιχεία του Ευκλείδη. Αντί για τις αποδείξεις των θεωρημάτων αυτών, στο
βιβλίο αναφέρονται πρακτικές πληροφορίες για τη χρήση τους.
Liber Quadratorum - Το Βιβλίο των Τετραγωνικών αριθμών – (1225)
Είναι ένα βιβλίο αριθμολογίας, στο οποίο εξετάζει επίσης και μεθόδους
εύρεσης πυθαγορικών τριάδων.
Flos - Το Λουλούδι – (1225) Το βιβλίο αυτό είναι μια συλλογή των
λύσεων των προβλημάτων και των τετραγωνικών εξισώσεων με δύο ή
περισσότερες μεταβλητές που τέθηκαν στον Fibonacci από τον Johannes of
Palermo, μέλος της Αυλής, υπό την παρουσία του Αυτοκράτορα
Φρειδερίκου Β!.
A letter to Master Theodorus – Ένα γράμμα στο δάσκαλό του – (1225)

Η Μεσόγειος. Περιοχές ελέγχου της Πίζας (περι το 1200)
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ΜΕΡΟΣ Β
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Η χρυσή αναλογία προϋπήρχε στο σύμπαν πολύ πριν
από την γέννηση του

ανθρώπου. Θεωρήθηκε από τους

αρχαίους Έλληνες ότι ήταν η θεϊκή αναλογία της οποίας
η

εφαρμογή

σε

καλλιτεχνικά

δημιουργήματα

και

κατασκευές (γενικά) οδηγούσε σε «άριστα» και «ωραία»
( δηλαδή «θεία» ) αποτελέσματα.

«Άπειρα είναι τα θαύματα του κόσμου»
Σοφοκλής
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Η Χρυσή Τομή .
Το πρόβλημα της χρυσής τομής, όπως ήδη ανέφερα, διατυπώθηκε
από τον Πυθαγόρα και αναφέρεται στα «Στοιχεία» του Ευκλείδη (Βιβλίο VI,
ορισμός 3):
«Ἄκρον καὶ μέσον λόγον εὐθεῖα τετμῆσθαι λέγεται, ὅταν ᾖ ὡς ἡ ὅλη
πρὸς τὸ μεῖζον τμῆμα, οὕτως τὸ μεῖζον πρὸς τὸ ἔλαττον.»
Δηλαδή
Ένα ευθύγραμμο τμήμα λέγεται ότι κόβεται σε άκρο και μέσο λόγο
όταν, όλο το ευθύγραμμο τμήμα είναι ανάλογο προς το μεγαλύτερο τμήμα
όσο και το μεγαλύτερο τμήμα προς το μικρότερο.
Για να γίνει κατανοητός ο ορισμός αυτός θα πρέπει να σχεδιάσουμε
ένα ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ και στη συνέχεια να το χωρίσουμε με ένα
σημείο Γ σε δύο άνισα τμήματα ΑΓ και ΓΒ.

A

Γ

B

Θα είναι ο χωρισμός
αυτός «χρυσή διαίρεση»
δηλαδή διαίρεση σε μέσο και
άκρο λόγο, αν ισχύει η
ΑΒ ΑΓ

ισότητα:
(1)
ΑΓ ΓΒ
ή ισοδύναμα

Ε

ΑΓ2=ΑΒ∙ΓΒ (2)
ή αν ισχύει γεωμετρικά
ότι
το
εμβαδό
του
τετραγώνου με πλευρά ΑΓ
είναι ίσο με το εμβαδό του
ορθογωνίου με πλευρές ΑΒ
και ΓΒ.

Ε

A

Γ

B

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρω ότι το σημείο Γ είναι υπαρκτό
πάνω στο τμήμα ΑΒ (βλ. μέρος Ε – πρόβλημα 2). Ο τρόπος που
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προσδιορίζεται γεωμετρικά το σημείο αυτό αν μας δώσουν το τμήμα ΑΒ
δεν είναι απλοϊκός (βλ. μέρος Ε – πρόβλημα 3).
Με αλγεβρικό τρόπο (βλ. μέρος Ε – πρόβλημα 4) προσδιορίζεται η
ΑΒ
αριθμητική τιμή του λόγου
την οποία συμβολίζουμε με Φ από το
ΑΓ
όνομα του Φειδία και είναι περίπου Φ 1,618 . Ο συμβολισμός Φ
οφείλεται στον Αμερικάνο μαθηματικό Mark Barr.
Ο αριθμός Φ ονομάστηκε «Θεία αναλογία» από τον Luca Pacioli,
μοναχό του 15ου αιώνα.
Μια παρατήρηση που έγινε από τους Πυθαγόρειους ήταν ότι ο
«χρυσός αριθμός» (Ο όρος οφείλεται στον Leonardo Da Vinci) Φ έχει
άπειρα δεκαδικά ψηφία και είναι άρρητος. Παραθέτω πιο κάτω τα 1793
πρώτα δεκαδικά ψηφία του Φ

Φ 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 72635
44333 89086 59593 95829 05638 32266 13199 28290 26788 06752 08766
89250 17116 96207 03222 10432 16269 54862 62963 13614 43814 97587
01220 34080 58879 54454 74924 61856 95364 86444 92410 44320 77134
49470 49565 84678 85098 74339 44221 25448 77066 47809 15884 60749
98871 24007 65217 05751 79788 34166 25624 94075 89069 70400 02812
10427 62177 11177 78053 15317 14101 17046 66599 14669 79873 17613
56006 70874 80710 13179 52368 94275 21948 43530 56783 00228 78569
97829 77834 78458 78228 91109 76250 03026 96156 17002 50464 33824
37764 86102 83831 26833 03724 29267 52631 16533 92473 16711 12115
88186 38513 31620 38400 52221 65791 28667 52946 54906 81131 71599
34323 59734 94985 09040 94762 13222 98101 72610 70596 11645 62990
98162 90555 20852 47903 52406 02017 27997 47175 34277 75927 78625
61943 20827 50513 12181 56285 51222 48093 94712 34145 17022 37358
05772 78616 00868 83829 52304 59264 78780 17889 92199 02707 76903
89532 19681 98615 14378 03149 97411 06926 08867 42962 26757 56052
31727 77520 35361 39362 10767 38937 64556 06060 59216 58946 67595
51900 40055 59089 50229 53094 23124 82355 21221 24154 44006 47034
05657 34797 66397 23949 49946 58457 88730 39623 09037 50339 93856
21024 23690 25138 68041 45779 95698 12244 57471 78034 17312 64532
20416 39723 21340 44449 48730 23154 17676 89375 21030 68737 88034
41700 93954 40962 79558 98678 72320 95124 26893 55730 97045 09595
68440 17555 19881 92180 20640 52905 51893 49475 92600 73485 22821
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01088 19464 45442 22318 89131 92946 89622 00230 14437
78030 85261 18075 45192 88770 50210 96842 49362 71359
88466 58361 50238 91349 33331 22310 53392 32136 24319
70503 39928 22652 63556 20902 97986 42472 75977 25655
35748 26471 81414 51270 00602 38901 62077 73224 49943
50168 03281 12194 32048 19643 87675 86331 47985 71911
07476 15077 22117 50826 94586 39320 45652 09896 98555
83728 84058 74610 33781 05444 39094 36835 83581 381...

70269
25187
26372
08615
53088
39781
67814

92300
60777
89106
48754
99909
53978
10696

Επί πλέον αξίζει να παρατηρήσετε (αν χρησιμοποιήσετε 2-3 δεκαδικά
1
 0,618...
ψηφία οι αριθμητικές πράξεις είναι απλές) ότι
και
Φ
1
 Φ  1 και Φ2  Φ  1 .
Φ2  2,618... δηλαδή είναι:
(3)
Φ
Οι αλγεβρικές αποδείξεις αναφέρονται στο Ε μέρος του βιβλίου. Εκεί
θα βρείτε και την τιμή του Φ με την μορφή Φ 

1 5
, ενώ εμφανίζεται
2

1 5
, που είναι κι αυτός
2
χρήσιμος σε κάποιες περιπτώσεις. Αν πολλαπλασιάσετε τους Φ και Φ’ θα
έχετε:

(αλγεβρικά) όπως θα δείτε και ο αριθμός Φ 

είναι







1  5 1  5 1  5 1  5 1  5 4




 1
2
2
4
4
4
Φ  Φ  1

Φ  Φ 

Άρα

θα

Το περίεργο είναι ότι το Φ ξεπροβάλει και μέσα από τη γεωµετρία της
ίδιας της Φύσης. Είναι κρυμμένος, όπως θα δούμε στις επόμενες σελίδες,
σε πολλά σημεία στη Φύση, ενώ για τους αρχαίους Έλληνες γεωμέτρες,
αρχιτέκτονες και γλύπτες αποτελούσε το «δόγμα της ωραιότητας».
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Η ακολουθία του Fibonacci.
Ο Fibonacci στο βιβλίο του Liber Abaci παρουσίασε την ακολουθία
που φέρει το όνομά του. Η ακολουθία αυτή αποτελείται από άπειρους
ακέραιους αριθμούς (α) που προκύπτουν με τον εξής μηχανισμό:
Ο πρώτος όρος (αριθμός) είναι 1. Το ίδιο και ο δεύτερος όρος. Όλοι οι
υπόλοιποι όροι προκύπτουν, ο καθένας ως άθροισμα των δύο
προηγούμενών του (αναδρομική ακολουθία). Δηλαδή θα έχουμε:












Πρώτος όρος
Δεύτερος όρος
Τρίτος όρος
Τέταρτος όρος
Πέμπτος όρος
Έκτος όρος
Έβδομος όρος
Όγδοος όρος
κ.ο.κ. ……
νι-οστός όρος
...

:
:
:
:
:
:
:
:

α1  1
α2  1
α3  α1  α2  1  1  2
α4  α2  α3  1  2  3
α 5  α3  α 4  2  3  5
α6  α 4  α 5  3  5  8
α7  α5  α6  5  8  13
α8  α6  α7  8  13  21

:

αν  αν2  αν1

αν  αν2  αν1 με α1  α2  1
Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται η ακολουθία: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, …… οι αριθμοί
αυτοί θα αναφέρονται στο εξής και σαν αριθμοί Fibonacci.
Η ακολουθία αυτή ήταν γνωστή στους Ινδούς αιώνες πιο πριν. Ο
Fibonacci όμως μελέτησε τις ιδιότητές της και την έκανε ευρύτερα γνωστή
στην Ευρώπη.
Ένας άλλος τρόπος για να υπολογίζουμε τους όρους της ακολουθίας
Fibonacci είναι ο τύπος του νι-οστού όρου:
αν 

1
Φ ν  Φ ν 

5

Η απόδειξη του πιο πάνω τύπου γίνεται στο E μέρος του βιβλίου σαν
ιδιότητα.
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Μια ιδιότητα που μπορείτε να παρατηρήσετε είναι πως, αν
διαιρέσετε κάθε ένα από τους όρους της με τον αμέσως προηγούμενό του,
θα δημιουργήσετε με τα πηλίκα μια νέα ακολουθία αριθμών που θα
πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο (θα τείνουν) στον «χρυσό αριθμό» Φ.
Παρατηρήστε τον πίνακα:
α/α όρος

Διαίρεση με

Πηλίκο

1

1

Προηγούμενο

2

1

1,00000000

3

2

4

3

5

5

6

8

7

13

8

21

9

34

1⁄
1
2⁄
1
3⁄
2
5⁄
3
8⁄
5
13⁄
8
21⁄
13
34⁄
21

10

55

1,61764706

11

89

12

144

13

233

14

377

15

610

16

987

55⁄
34
89⁄
55
144⁄
89
233⁄
144
377⁄
233
610⁄
377
987⁄
610
1597⁄
987
2584⁄
1597
4181⁄
2584
6765⁄
4181

1,61803381

17 1597
18 2584
19 4181
20 6765
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2,00000000
1,50000000
1,66666667
1,60000000
1,62500000
1,61538462
1,61904762

1,61818182
1,61797753
1,61805556
1,61802575
1,61803714
1,61803279
1,61803445

1,61803406
1,61803396
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lim

α ν1
Φ
αν

Είναι προφανές πως ο Φ είναι πολύ καλά «φωλιασμένος» μέσα στην
ακολουθία Fibonacci. Στις επόμενες παραγράφους θα προσπαθήσω να
παρουσιάσω θέματα που σχετίζονται με την ακολουθία αυτή και επομένως
με τον αριθμό Φ.
Προς το παρόν ας κάνουμε μια ακόμα παρατήρηση. Αν πάρετε
οποιουσδήποτε τρείς διαδοχικούς αριθμούς Fibonacci, πολλαπλασιάσετε
τους δύο ακραίους και υψώσετε το μεσαίο στο τετράγωνο, τα δύο
αποτελέσματα που θα βρείτε έχουν διαφορά 1 ή –1, δηλαδή –Φ∙Φ’ ή Φ∙Φ’.
Παρατηρήστε τον πίνακα που ακολουθεί.
α
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584

β
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377
610
987
1597
2584
4181

γ

α.γ

β2

2
2
1
3
3
4
5
10
9
8
24
25
13
65
64
21
168
169
34
442
441
55
1155
1156
89
3026
3025
144
7920
7921
233
20737
20736
377
54288
54289
610
142130
142129
987
372099
372100
1597
974170
974169
2584 2550408 2550409
4181 6677057 6677056
6765 17480760 17480761

α.γ-β2
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1

Στο Ε μέρος του βιβλίου θα βρείτε την απόδειξη της ιδιότητας αυτής
καθώς και άλλες ιδιότητες της ακολουθίας Fibonacci με τις αποδείξεις
τους.
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Το τρίγωνο του Pascal.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
9

84

10
20

5

35
70

126

1

15

35
56

1
4

10

21

36

3
6

15

28

1

3

5

7

2

4

6

1

6
21

56
126

1
1
7
28

84

1
8

36

1
9

1

Ο πιο πάνω πίνακας λέγεται τρίγωνο του Pascal. Στην τριγωνική αυτή
διάταξη κάθε γραμμή αρχίζει και τελειώνει με 1 ενώ κάθε άλλος αριθμός
προκύπτει σαν άθροισμα των δύο αριθμών που βρίσκονται στην
προηγούμενη γραμμή εκατέρωθεν του. Περισσότερα για το τρίγωνο του
Pascal στο Δ μέρος του βιβλίου.
Εάν τους αριθμούς του τριγώνου τους στοιχίσουμε στο αριστερό
μέρος της κάθε γραμμής θα έχουμε την διάταξη:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
3
1
2
6
4
1
3
10 10
5
1
5
15 20 15
6
1
8
21 35 35
21
7
1
13
28 56 70
56
28
8
1
21
36 84 126 126 84
36 9 1
34
45 120 210 252 210 120 45 10 1
55
89
Και αν προσθέσουμε τους αριθμούς κατά τη διεύθυνση της
διαγωνίου, όπως δείχνει το σχήμα θα βρούμε τους αριθμούς του Fibonacci.
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Το Χρυσό τρίγωνο
Το χρυσό τρίγωνο όπως ορίζεται
στο Δ μέρος και όπως αποδεικνύεται στο
Ε μέρος του βιβλίου είναι ένα ισοσκελές
τρίγωνο όπως στο διπλανό σχήμα.
(ΒΓ=α και ΑΒ=ΑΓ=α∙φ).
Αξίζουν προσοχής τα μέτρα των
γωνιών και ο τρόπος που η διχοτόμος
της γωνίας στη βάση ορίζει τρίγωνο
όμοιο προς το αρχικό.
Μια ακόμα παρατήρηση είναι πως
η γωνία της κορυφής  36ο  είναι το

δέκατο της πλήρους γωνίας  360ο  άρα
είναι ίση με την κεντρική γωνία του
κανονικού δεκαγώνου.

Χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο.
Σύμφωνα με τους ορισμούς (Δ μέρος) και τις αποδείξεις (Ε μέρος) η
έννοια του χρυσού ορθογωνίου τριγώνου και του τριγώνου Kepler
συμπίπτουν. Όπως φαίνεται στο σχήμα, με μονάδα μέτρησης τη μικρότερη
από τις κάθετες πλευρές, η υποτείνουσα θα έχει μέτρο Φ ενώ η άλλη
κάθετη υπολογίζεται να έχει μέτρο Φ .
Α

1

Β

Φ

36

Γ
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Το Χρυσό παραλληλόγραμμο .
1
A

Ε

Δ

Β

Ζ

Γ

1

Φ

Η ύπαρξή του και η κατασκευή του περιγράφονται στο Δ μέρος του
βιβλίου. Άξιο προσοχής είναι ότι αν σχηματίσουμε ένα τετράγωνο με
πλευρά τη ΑΒ τότε το ορθογώνιο που αποκόπτεται (ΕΖΓΔ) είναι επίσης
χρυσό ορθογώνιο.
Πράγματι

ΓΔ
1
1
1



 Φ.
ΕΔ Φ  1 Φ Φ

Το πεντάστερο -πεντάγωνο των Πυθαγορείων.
Είναι το κανονικό πεντάγωνο
Οι Πυθαγόρειοι διέκριναν σ’ αυτό
το σύμβολο, εξ αιτίας των
γεωμετρικών ιδιοτήτων του, μια
μαθηματική
τελειότητα,
την
εμφάνιση της Χρυσής Τομής και
το ότι το κανονικό πεντάγωνο
αποτελεί μία των εδρών του
τέλειου
δωδεκάεδρου
που
αποτελούσε γι' αυτούς το
σύμβολο του Αιθέρα.

Δ

Ζ

Ε

Η
Γ
Κ

Ν

Θ
Λ

Αργότερα τοποθέτησαν στις
Α
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κορυφές του τα γράμματα που φαίνονται στο σχήμα, με την ιδιαίτερη
σημασία που είχαν γι’ αυτούς.
Υ – Ύδωρ. (Νερό)
Α

Γ – Γαία. (Γη)
Ι – Ιδέα, Ιερόν
ΕΙ – Ειλή (Θερμότητα του Ήλιου)
Υ

Α – Αήρ. (Αέρας)

ΕΙ

Οι Πυθαγόρειοι το ονόμαζαν
πεντάγραμμο, το οποίο βέβαια σήμερα
σημαίνει όπως είναι γνωστό, κάτι
εντελώς διαφορετικό.
Στο
πεντάστερο
πεντάγωνο
μπορείτε εύκολα να παρατηρήσετε τα
τρίγωνα:

Γ

Ι








ΔΑΒ, ΕΒΓ, ΑΓΔ, ΒΔΕ, ΓΕΑ.
ΔΖΗ, ΕΝΖ, ΑΛΝ, ΒΘΛ, ΓΗΘ.
ΛΑΒ, ΘΒΓ, ΗΓΔ, ΖΔΕ, ΝΕΑ.
ΔΕΓ, ΕΑΔ, ΑΒΕ, ΒΓΑ, ΓΔΒ.
ΔΕΝ, ΕΑΛ, ΑΒΘ, ΒΓΗ, ΓΔΖ.
ΔΘΓ, ΕΗΔ, ΑΖΕ, ΒΝΑ, ΓΛΒ.
Ζαλιστήκατε; Υπάρχουν πολλά ακόμα.. και όλα αυτά είναι χρυσά
τρίγωνα. Προφανώς εμφανίζεται σε πολλά σημεία ο χρυσός λόγος Φ. Για
ΕΓ ΕΗ ΕΖ


Φ …
παράδειγμα
ΕΗ ΕΖ ΖΗ
Για πολύ καιρό το πεντάστερο πεντάγωνο ή πεντάλφα είχε συνδεθεί
με τον πλανήτη Αφροδίτη και με τη λατρεία της θεάς Αφροδίτης. Επίσης
συνδέεται και με τη λατρεία του Ρωμαίου Εωσφόρου (Lucifer) ο οποίος
φέρνει το φως και τη γνώση. Οι Χριστιανοί επίσης το χρησιμοποίησαν για
να συμβολίσουν τις πέντε πληγές του Χριστού, ενώ επίσης το σύμβολο
αυτό συνδέεται και με τον Ελευθεροτεκτονισμό. Ως σύμβολο θεωρήθηκε
από πολλούς που ασχολούνται με παγανιστικές θρησκείες ότι έχει μαγικές
ιδιότητες.
Όλα τα πιο πάνω μπορούν να εξηγηθούν από την γεωμετρική
ομορφιά αυτού του σχήματος.
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Η χρυσή πυραμίδα.
Το ορθογώνιο τρίγωνο
που σχηματίζεται από το
ύψος της πυραμίδας υ, το
ύψος της παράπλευρης
έδρας β και το α που είναι το
μισό της ακμής της βάσης,
είναι χρυσό ορθογώνιο
τρίγωνο.
(

β
υ
 Φ και  Φ ).
α
α

Χρυσές Σπείρες.
Στο χρυσό τρίγωνο ΑΒΓ φέρνω τη
διχοτόμο της γωνίας Β̂ . Το τρίγωνο
χωρίζεται σε δύο χρυσά τρίγωνα το ένα
εκ των οποίων είναι όμοιο με το αρχικό.
Με κέντρο την κορυφή του δεύτερου
και ακτίνα το σκέλος του, γράφω τόξο
ΑΒ . Επαναλαμβάνω τη διαδικασία
γράφοντας το τόξο ΒΓ . Συνεχίζοντας με
τον ίδιο τρόπο γράφω την κόκκινη
σπείρα που φαίνεται στο σχήμα. Αυτή
είναι μια χρυσή σπείρα.
Με ανάλογο τρόπο μπορώ να
κατασκευάσω μια χρυσή σπείρα στο
χρυσό ορθογώνιο.

Α

Β

Κατασκευάζω με πλευρά ΑΒ το
τετράγωνο ΑΕ-Β εσωτερικά του ορθογωνίου και το τεταρτοκύκλιο ΒΕ .
Επαναλαμβάνω τη διαδικασία στο υπολειπόμενο ορθογώνιο που είναι κι
αυτό χρυσό κ.ο.κ. (βλέπε το επόμενο σχήμα)
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Ορθογώνιο Fibonacci.

A

Με κορυφή το Α κατασκευάζω τετράγωνο με πλευρά 1, είναι το
κίτρινο στο σχήμα. Κατασκευάζω σε επαφή με το προηγούμενο ένα ακόμα
τετράγωνο με πλευρά 1, το πορτοκαλί στο σχήμα. Έτσι δημιουργείται ένα
ορθογώνιο με πλευρές 1 και 2. Σε επαφή μ’ αυτό στη μεγάλη του πλευρά
κατασκευάζω τετράγωνο που θα έχει πλευρά 2, το πράσινο στο σχήμα.
Συνεχίζω με τη ίδια διαδικασία κατασκευάζοντας το γαλάζιο τετράγωνο με
πλευρά 3, το γκρι με πλευρά 5, το καφέ με πλευρά 8, το μπορντώ με
πλευρά 13 κ.ο.κ.
Παρατηρήστε πως τα μέτρα των πλευρών των τετραγώνων αυτών
είναι οι αριθμοί Fibonacci.
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Σπείρα Fibonacci
Με τον ίδιο τρόπο που κατασκεύασα τη χρυσή σπείρα στο χρυσό
ορθογώνιο
κατασκευάζω
όπως
φαίνεται στο διπλανό σχήμα, μια
σπείρα στο ορθογώνιο Fibonacci.
Εύλογα γεννιέται ένα ερώτημα:
Μήπως για ένα συγκεκριμένο
ορθογώνιο η χρυσή σπείρα και η
σπείρα Fibonacci που χαράσσονται,
συμπίπτουν;
Η προφανής απάντηση είναι: Όχι. Ωστόσο φαίνεται πως η σπείρα
Fibonacci τείνει να γίνει χρυσή. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι
προφανής, μην ξεχνάτε πως οι λόγοι των διαδοχικών όρων Fibonacci
τείνουν προς τον Φ.
Στο σχήμα που ακολουθεί έχουμε 2 αντικριστές σπείρες Fibonacci.
Συγκρατήστε το σχήμα αυτό. Θα το συναντήσουμε σε πολλά σημεία.
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Τα κουνέλια του Fibonacci.
Ο Fibonacci για να δώσει ένα φυσικό παράδειγμα της ακολουθίας
που έχει το όνομά του σκέφτηκε το πιο κάτω: Ας υποθέσουμε πως τα
κουνέλια χρειάζονται ένα μήνα από τη γέννησή τους για να ενηλικιωθούν
και η εγκυμοσύνη διαρκεί ένα μήνα. Αν έχουμε ένα ζευγάρι νεογέννητο,
ποια θα είναι, θεωρητικά η εξέλιξη του πληθυσμού τους;

Παρατηρούμε ότι ο αριθμός των ζευγαριών εξελίσσεται όπως οι όροι
της ακολουθίας Fibonacci.

Το μελίσσι.
Υπάρχουν περισσότερα από 30000 είδη μέλισσες. Τα πιο πολλά απ’
αυτά τα είδη ζουν μοναχικά. Αντίθετα το είδος που μας είναι πιο γνωστό,
ζει σε ομάδες τα λεγόμενα σμήνη (μελίσσια) και έχουν ένα ασυνήθιστο
οικογενειακό δένδρο. Πολλές μάλιστα από τις μέλισσες αυτές δεν έχουν
δυο γονείς.
Σε κάθε μελίσσι υπάρχουν:
 Μια θηλυκή μέλισσα, τη βασίλισσα, η οποία γεννάει αυγά.
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 Πολλές θηλυκές μέλισσες που δεν γεννούν, τις εργάτριες. Οι
εργάτριες προέρχονται από γονιμοποιημένα αυγά άρα έχουν δυο
γονείς.
 Μερικές αρσενικές μέλισσες που δεν εργάζονται, τους κηφήνες. Οι
κηφήνες προέρχονται από μη γονιμοποιημένα αυγά, άρα έχουν μόνο
μητέρα ενώ δεν έχουν πατέρα.
 Οι περισσότερες θηλυκές πεθαίνουν εργάτριες. Μερικές όμως
απ’αυτές τρέφονται με βασιλικό πολτό και αναπτύσσονται σε
βασίλισσες, οι οποίες σχηματίζουν το δικό τους μελίσσι και φεύγουν
για τη δική τους κυψέλη.

Στο προηγούμενο σχήμα διαγράφεται το οικογενειακό δένδρο μιας
αρσενικής μέλισσας. Παρατηρήστε πως έχει ένα γονέα (ως αρσενική), δύο
παππούδες αφού η μητέρα έχει δύο γονείς ως θηλυκή κ.ο.κ. Παρατηρήστε
τον πίνακα που ακολουθεί.
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ΑΡΣΕΝΙΚΗ
1
2
3
5
8
13
ΘΗΛΥΚΗ
2
3
5
8
13
21
Και διαπιστώσετε ότι το πλήθος των τυπικών προγόνων είναι
διαδοχικοί αριθμοί Fibonacci και για την αρσενική και για τη θηλυκή
μέλισσα.
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.
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Μέρος Γ.

45

Ηλίας Σκαρδανάς

Φ ο Χρυσός Αριθμός

Όπως ο π (3,141592…) εκφράζει το πιο τέλειο
γεωμετρικό σχήμα, τη σφαίρα, έτσι και ο φ (1,618033…)
είναι ο αριθμός της ομορφιάς.

Ο χρυσός αριθμός Φ, περιβάλλεται από ένα πέπλο
μυστηρίου, κυρίως γιατί εντυπωσιακές προσεγγίσεις
του απαντώνται, εντελώς απρόσμενα σε ένα σωρό
σημεία στη φύση. Ακόμα και μια τομή του ανθρώπινου
DNA φαίνεται να ενσωματώνεται άψογα σε ένα χρυσό
δεκάγωνο. Η χρυσή αναλογία και τα σχήματα που
σχετίζονται με αυτή συνεχίζουν να κινούν το ενδιαφέρον
των μαθηματικών, αλλά και των απλών ανθρώπων.
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Η Χρυσή τομή στον άνθρωπο.
Ο Βερτούβιος Άνθρωπος, είναι σχέδιο του Leonardo Da Vinci.

Παρατηρήστε, αρκετά χρυσά ορθογώνια και μήκη με χρυσό λόγο στο
ιδανικό, κατά τον Leonardo da Vinci, ανθρώπινο σώμα.
Στη διπλανή εικόνα φαίνεται
ένα σχέδιο που αποδίδεται στο
Giordano Bruno (1591) φιλόσοφο,
μαθηματικό, αστρονόμο που θέλει
να δείξει τη σχέση του αρμονικού
σώματος με το τέλειο πυθαγόρειο
σχήμα και τον Φ.

Στο διπλανό σχήμα παρατηρήστε την
άποψη ότι το ιδανικό πρόσωπο έχει μήκος
σαγόνι – κορυφή που αν μετρηθεί με μονάδα
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το κατακόρυφο μήκος χείλη – μάτια, δίνει Φ2 .
Στην πιο κάτω εικόνα βλέπετε διάφορα σημεία του ανθρώπινου
σώματος στα οποία εμφανίζονται μήκη και αποστάσεις με λόγο που
προσεγγίζει το χρυσό λόγο Φ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνω ότι η πραγματικότητα
προσεγγίζει τους λόγους αυτούς.
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Παρατηρήστε τα σημειωμένα
μήκη στη διπλανή φωτογραφία.
Κάθε μπλε μήκος έχει λόγο προς την
κόκκινη προέκτασή του, ίση με Φ.

Παρατηρήστε στην πιο πάνω
εικόνα τα σημειωμένα, στο ανθρώπινο χέρι, μήκη. Έχουν όλα μετρηθεί με
την ίδια μονάδα και δίνουν διαδοχικούς αριθμούς Fibonacci, επομένως οι
λόγοι τους πλησιάζουν στον Φ.
Στην διπλανή εικόνα βλέπετε ένα
καρδιογράφημα, σε στιγμή ηρεμίας. Για
τους
γιατρούς
είναι
ιδιαίτερα
ικανοποιητική ένδειξη όταν το διάστημα
μεταξύ δύο μεγίστων διαιρείται από το
τοπικό μέγιστο (κόκκινο βέλος) σε λόγο Φ.
Στην επόμενη εικόνα, το όργανο που
μοιάζει με διαβήτη μετρά ταυτόχρονα,
τμήματα που έχουν λόγο Φ. Παρατηρήστε
τις αποστάσεις στην παλάμη που έχουν
λόγο Φ.
Στο τέλος του βιβλίου σας δίνω μέτρα
για την κατασκευή ενός τέτοιου οργάνου.
Πιστεύω θα σας φανεί χρήσιμο, αν θέλετε
να κάνετε τις δικές σας γρήγορες
παρατηρήσεις και διαπιστώσεις.
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Παρατηρήστε τον τρόπο που
δένει η σπείρα του Fibonacci με
τη γροθιά με το αυτί καθώς και με
το δακτυλικό αποτύπωμα!

Παρατηρήστε τις κλίμακες που εμφανίζουν το λόγο Φ στο σώμα του
μοντέλου.
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Η Χρυσή τομή στα φυτά.
Στην ανάπτυξη των φυτών
Στη βοτανική μπορούμε να
παρατηρήσουμε την εμφάνιση
των αριθμών Fibonacci στην
ανάπτυξη των φυτών.
Ας υποθέσουμε ότι κάθε
κλάδος χρειάζεται χρόνο Τ για να
αναπτυχθεί και αφού αναπτυχθεί
χρειάζεται χρόνο Τ για να
«πετάξει» ένα νέο παρακλάδι. Η
υπόθεση αυτή δεν απέχει
καθόλου από την πραγματικότητα.
Ένα φυτό που η ανάπτυξή του
μοιάζει με την πιο πάνω
περιγραφή είναι το Achillea
ptarmica. Στο σχήμα απεικονίζεται
αυτός ο τρόπος ανάπτυξης. Θα παρατηρήσετε ότι ο αριθμός των κλάδων
εξελίσσεται σύμφωνα με την ακολουθία Fibonacci.
Στην τοποθέτηση των φύλλων
Ο τρόπος με τον οποίο φυτρώνουν τα φύλλα πάνω
στα κλαδιά των φυτών δεν είναι τυχαίος. Η φύση
φροντίζει ώστε τα φύλλα να είναι τοποθετημένα με
τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να δέχονται τη μέγιστη
ηλιακή ενέργεια και αφετέρου να συλλέγουν τη μέγιστη
δυνατή ποσότητα βρόχινου νερού που να κυλάει στο
έδαφος κοντά στη ρίζα. Στο διπλανό σχήμα έχουμε μια
διάταξη 8 φύλλων. Πρώτο φύλλο είναι αυτό που
βρίσκεται στο κάτω μέρος (φυτρώνει πρώτο), δεύτερο
φύλλο είναι το αμέσως πιο πάνω, το οποίο σχηματίζει
σε σχέση με το πρώτο μια αριστερόστροφη γωνία α̂ .
Αριστερόστροφη λέγεται η γωνία που σχηματίζεται με
φορά αντίθετη προς την κίνηση των δεικτών του ρολογιού, όπως φαίνεται
στο σχήμα. Βέβαια θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το δεύτερο φύλλο
σχηματίζει σε σχέση με το πρώτο μια δεξιόστροφη γωνία β̂ . Η γωνία αυτή
φαίνεται αν κοιτάξουμε το επόμενο σχήμα. Είναι προφανές ότι οι δύο
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γωνίες (μεταξύ των δύο πρώτων φύλλων έχουν μεταξύ τους τη σχέση
α̂  βˆ  360ο . Μεταξύ δεύτερου και τρίτου φύλλου σχηματίζονται οι ίδιες
γωνίες α̂ και β̂ κ.ο.κ.
Στην περίπτωση των 8 φύλλων θα πρέπει οι γωνίες α̂ (ή β̂ ) να είναι
τέτοιες ώστε το 9ο φύλλο να βρίσκεται πάνω από το 1ο ύστερα από
μερικούς κύκλους.

360ο
Η γωνία α̂ προσδιορίζεται ως εξής α̂ 
 ν όπου φ ο αριθμός των
φ
φύλλων (αριθμός Fibonacci) και ν ο αμέσως προηγούμενος αριθμός
Fibonacci. Άρα για τα οκτώ φύλλα θα είναι

360ο
360ο
α̂ 
ν 
 5  225ο
φ
8
ο
ο
ο
ενώ β̂  360  225  135

Αυτό σημαίνει πως αν ξεκινήσετε από το
πρώτο φύλλο και διαγράφετε αριστερόστροφες
γωνίες των 225ο θα βρείτε όλες τις θέσεις των
νεότερων φύλλων και το 9ο φύλλο θα βρίσκεται
8  225ο  1800ο δηλαδή 1800ο  360ο  5 ακριβώς πέντε αριστερόστροφους
κύκλους, πιο πάνω από το πρώτο φύλλο.
Αν για τα ίδια φύλλα αποφασίσετε να διαγράψετε δεξιόστροφες
γωνίες των 135ο θα έχετε 8  135ο  1080ο  360ο  3 δηλαδή 3
δεξιόστροφους κύκλους ακριβώς πάνω από το πρώτο φύλλο. Σημειώστε 8
φύλλα, 5 αριστερόστροφοι κύκλοι και 3 δεξιόστροφοι κύκλοι. Η διάταξη
αυτή συμβολίζεται (8-5-3) και βέβαια θα παρατηρήσατε ότι είναι
διαδοχικοί όροι Fibonacci. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού
αυτή την «τεχνητή» αρχιτεκτονική επιλέξαμε. Παρόλα αυτά όμως
διαπιστώνεται ότι τη διάταξη (8-5-3) θα την βρείτε στη λεύκα, την ιτιά, την
αχλαδιά, την τριανταφυλλιά. Τη διάταξη (13-8-5) θα την συναντήσετε στην
52

Μέρος Γ: Παρατηρήσεις και Μετρήσεις.

Ηλίας Σκαρδανάς

αμυγδαλιά. Η διάταξη (5-3-2) εμφανίζεται στη μηλιά, τη δαμασκηνιά, τη
βελανιδιά, την κερασιά, το πουρνάρι. Τη διάταξη (3-2-1) θα την
συναντήσετε στην οξιά, τη φουντουκιά, τη βατομουριά. Τέλος η διάταξη (21-1) βρίσκεται στη φτελιά, τη φλαμουριά, το γρασίδι, την αγριάδα.
Στα πέταλα των ανθέων
Στα άνθη πολλών φυτών παρατηρείται ότι ο αριθμός των πετάλων
είναι αριθμός Fibonacci.

Βέβαια πρέπει να σημειώσω πως υπάρχουν πολλά άνθη που τα
πέταλά τους δεν έχουν πλήθος πετάλων αριθμό Fibonacci.
Στους σπόρους των ανθέων
Οι αριθμοί Fibonacci μπορούν να παρατηρηθούν ακόμα και στη
διάταξη των σπόρων στις κεφαλές πολλών ανθέων. Παρατηρήστε στη
φωτογραφία την κεφαλή μιας μαργαρίτας, θα διαπιστώσετε ότι οι σπόροι
είναι διατεταγμένοι με τρόπο που σχηματίζονται οπτικά σπείρες

δεξιόστροφες και αριστερόστροφες. Αν με υπομονή τις μετρήσετε θα δείτε
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ότι το πλήθος των δεξιόστροφων διαφέρει από το πλήθος των
αριστερόστροφων σπειρών. Η πιο εκπληκτική διαπίστωση που θα κάνετε
είναι πως τα δύο πλήθη των σπειρών είναι διαδοχικοί αριθμοί Fibonacci.
(π.χ. 21 και 34 ή 34 και 55).
Το ίδιο μπορείτε να παρατηρήσετε στις κουκουνάρες:

Στο κουνουπίδι:

Στο μπρόκολο:
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Στον ανανά:

Μπορείτε ακόμα να παρατηρήσετε στις εικόνες που ακολουθούν τις
σπείρες που δημιουργούν διάφορα φυτά.
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Εκτός από τις σπείρες που παρατηρούμε στις προηγούμενες εικόνες,
μπορούμε ακόμα να διακρίνουμε και αποστάσεις όπως φαίνονται στις
επόμενες εικόνες οι οποίες προσεγγίζουν το χρυσό λόγο Φ:

ΑΒ
Φ
ΓΔ

ΑΒ ΓΔ

Φ
ΓΔ ΕΖ

ΑΒ ΑΒ

Φ
ΑΓ ΒΓ

ΑΒ
Φ
ΑΓ
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Η Χρυσή τομή στο ζωικό βασίλειο.
Στις εικόνες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε περιπτώσεις που
εμφανίζονται σπείρες ή αποστάσεις που ικανοποιούν τη χρυσή αναλογία.
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Ο Φ, η Γη και το Διάστημα

Η φαντασία του ερευνητή ανακάλυψε στη φωτογραφία της χαράδρας
την καμπύλη που γεννά το χρυσό τρίγωνο με βάση την αριστερή κοφτή
πλαγιά και κορυφή στο απέναντι σύμπλεγμα βράχων. Παρατηρήστε με
ποιο τρόπο ο πυρήνας της σπείρας «φωλιάζει στο βάθος της χαράδρας.
Είναι άραγε η ομορφιά αυτή ιδιοτροπία της φύσης ή επιτυχία στο
καδράρισμα του φωτογράφου ή μήπως και τα δύο;
Στην διπλανή εικόνα
μπορείτε να δείτε δύο
παλιρροϊκές δίνες
(ρουφήχτρες), τις οποίες
μπορείτε να τις συγκρίνετε
με τις σπείρες που είδαμε
στα προηγούμενα.
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Στις πιο πάνω εικόνες, φαίνονται καταιγίδες στην επιφάνεια της Γης.
Είναι προφανής η σπειροειδής μορφή τους και μάλιστα κατά Fibonacci.
Στην διπλανή εικόνα μπορείτε
να παρατηρήσετε το σχήμα των
κυμάτων και την σχέση τους με την
καμπύλη Fibonacci.
Στην πιο κάτω εικόνα του
πλανήτη Κρόνου φαίνονται οι
δακτύλιοι του. Μπορείτε να δείτε
από τα σημειωμένα ορθογώνια
ποιες αποστάσεις τηρούν τη χρυσή
αναλογία.
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Οι σχετικές αποστάσεις των πλανητών του ηλιακού συστήματος και
των μεγαλύτερων αστεροειδών προσεγγίζουν τον αριθμό Φ.
Στην διπλανή εικόνα μπορείτε να δείτε ότι το
ορθογώνιο τρίγωνο με κάθετες πλευρές την
ακτίνα της Γης και το άθροισμα των ακτίνων Γης
και Σελήνης είναι χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο.

Στις επόμενες εικόνες απεικονίζονται
γαλαξίες που έχουν μορφή διπλής, αντικριστής
σπείρας Fibonacci.
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Η χρυσή αναλογία εμφανίζεται και στις μαύρες τρύπες5 της θεωρίας
της σχετικότητας. Κάθε μαύρη τρύπα μεταβάλλεται μεταξύ δύο
καταστάσεων. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια μαύρη τρύπα κάθε
χρονική στιγμή εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής της. Στην
εξίσωση για τον υπολογισμό της ταχύτητας αυτής, περιέχεται και κάποια
σταθερά, που δεν είναι άλλη από τον αριθμό Φ.
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…

Η φύση «παίζει» με τον Φ.
Όπως παρατηρείτε στις
επόμενες εικόνες, η σπείρα
που σχηματίζεται από το
νερό προσεγγίζει τη σπείρα
Fibonacci είτε τα μαλλιά της
κοπέλας είναι κοντά είτε
είναι μακριά.

5

Η Μαύρη τρύπα εικάζεται πως είναι αστέρας υπό κατάρρευση, του οποίου η
πυκνότητα είναι τεράστια με αποτέλεσμα, το πεδίο της βαρύτητάς του να είναι τόσο
ισχυρό έτσι ώστε να έλκει και το φως. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το φως της περιοχής
να παγιδεύεται και έτσι να μην φτάνει σ’ εμάς, καθιστώντας ολόκληρη την περιοχή
«αόρατη».
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Φ και Αρχιτεκτονική.
 Ο Παρθενώνας. 
Για τον Παρθενώνα, τον μεγαλοπρεπή ναό της Αθηνάς στην
Ακρόπολη, έχουμε αναφερθεί στο πρώτο μέρος του βιβλίου. Στο σημείο
αυτό θα δούμε μερικές λεπτομέρειες του ναού που έχουν σχέση με τη
χρυσή αναλογία.
Οι τελικές διαστάσεις του Παρθενώνα ήταν 30,88 μέτρα το πλάτος,
69,5 μέτρα το μήκος και 13,72 μέτρα το ύψος του. Με λίγη προσοχή γίνεται
αντιληπτό ότι οι διαστάσεις αυτές δεν είναι καθόλου τυχαίες:
69,50 30,88 9

 .
30,88 13,72 4

Το πλάτος 30,88 είναι 100 αττικά πόδια. Το αττικό πόδι είναι 0,30803
μέτρα. Μπορείτε να υπολογίσετε πως:
1
1
1


 0,309
2  Φ 2  1,618... 3,236...

…έτσι είναι φανερή η σχέση του αττικού ποδός με το χρυσό αριθμό.
Άρα είναι προφανής και η σχέση του Φ με τις διαστάσεις του Παρθενώνα.

64

Μέρος Γ: Παρατηρήσεις και Μετρήσεις.

Ηλίας Σκαρδανάς

Ο ρυθμός του ναού είναι ο δωρικός. Περιβάλλεται από μία
κιονοστοιχία με οκτώ κίονες κατά πλάτος και δεκαεπτά κατά μήκος,
μετρώντας τους γωνιακούς δύο φορές.
Παρατηρήστε στις προηγούμενες δύο εικόνες ότι, οι ακραίες
αποστάσεις,
δηλαδή
η
απόσταση μεταξύ πρώτου και
δεύτερου κίονα καθώς και η
απόσταση μεταξύ έβδομου και
όγδοου (τελευταίου) κίονα,
είναι ίσες μεταξύ τους, αλλά
σαφώς μικρότερες από τις
υπόλοιπες αποστάσεις, που
είναι επίσης μεταξύ τους ίσες.
Είναι άξιο αναφοράς ότι η
χρυσή τομή «κρύβεται» στη
διάμετρο βάσης του κάθε
κίονα, στη μεταξύ τους

απόσταση. Επίσης Οι διάμετροι της βάσης και
της κορυφής σε κάθε κίονα έχουν χρυσό λόγο,
το ίδιο η μεγάλη και η μικρή διάμετρος του
εχίνου.
Επίσης βρίσκουμε τη χρυσή τομή στη
σχέση ανάμεσα στο ύψος του κίονα και στο
ύψος του θριγκού, στη μορφή και τον αριθμό
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των τρίγλυφων της μετώπης.
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στις μετρήσεις ότι στην αρχιτεκτονική
κατασκευή του Παρθενώνα δεν υπάρχει καμία ευθεία! Αντιθέτως,
υπάρχουν παντού ανεπαίσθητες, αδιόρατες καμπύλες πού δίνουν την
εντύπωση ότι είναι ευθείες. Με το τέχνασμα αυτό ο Ικτίνος πέτυχε να
δημιουργεί στον θεατή την ψευδαίσθηση πως ο ναός είναι μια
«ανάλαφρη» κατασκευή που κινείται ανυψώνεται στο αέρα!

 Το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. 
Το Αρχαίο Θέατρο της
Επιδαύρου έχει 34 κερκίδες στο
κάτω διάζωμα ενώ στο άνω
διάζωμα έχει 21 κερκίδες.
Οι αριθμοί 21 και 34 είναι
διαδοχικοί αριθμοί Fibonacci:
34 34  21

 Φ.
21
34

 Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης. 
Το Αρχαίο Θέατρο
της Δωδώνης έχει τρία
διαζώματα. Το κάτω
διάζωμα
έχει
19
κερκίδες, το μεσαίο
έχει 15 και το άνω
διάζωμα 21. Βέβαια
19  15  34 άρα όπως
και στην Επίδαυρο
ισχύει:
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19  15 34  21

Φ
21
34
 Οι Πυραμίδες της Αιγύπτου. 
Ο Ηρόδοτος αναφέρει
ότι η Μεγάλη Πυραμίδα του
Χέοπα στη Γκίζα της Αιγύπτου
κατασκευάστηκε με τέτοιο
τρόπο ώστε κάθε μια από τις
παράπλευρες έδρες της να
έχει εμβαδό ίσο με το εμβαδό
ενός τετραγώνου, η πλευρά
του οποίου ισούται με το
ύψος
της
Πυραμίδας.
Λαμβάνοντας υπόψη την
αναφορά του Ηροδότου βλέπουμε πως ο Χρυσός Λόγος είναι
ενσωματωμένος στη Μεγάλη Πυραμίδα. Στην εικόνα φαίνεται η μεγάλη
πυραμίδα του Χέοπα. Το ορθογώνιο τρίγωνο που σχηματίζεται από το
ύψος της πυραμίδας 481,4 πόδια το ύψος τη έδρας 612,01 πόδια και το
μισό της πλευράς (απόσταση των δύο ιχνών) 377,9 πόδια είναι ένα χρυσό
ορθογώνιο τρίγωνο.
Θα ισχύουν: Λ  Φ  377,9  1,618...  611,442...  612,01 και

Λ  Φ  377,9  1,618...  377,9  1,272...  480,69  481,4 .
Οι ίδιες αναλογίας για διαφορετικά βεβαίως μεγέθη ισχύουν και στις
υπόλοιπες πυραμίδες.
 Ο καθεδρικός ναός Santa Maria dei fiore στη Φλωρεντία. 
Με λίγη
παρατηρητικότητα θα βρείτε
πολλά ζεύγη αποστάσεων με
χρυσό λόγο.
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 H Βασιλική της Santa Maria Novella στη Φλωρεντία. 
Στην διπλανή εικόνα
φαίνεται η πρόσοψη της
Βασιλικής της Santa Maria
Novella στη Φλωρεντία.
Στο
σχέδιο
που
ακολουθεί μπορείτε να
παρατηρήσετε σ’ αυτήν
αρκετά ορθογώνια που
προσεγγίζουν τον Χρυσό
Ορθογώνιο.

 Το Palazzo Vecchio που στεγάζεται το δημαρχείο της Φλωρεντίας. 

Στην δεξιά εικόνα παρατηρήστε
την οριζόντια θέση του πύργου.
Παρατηρήστε ακόμα, το πλήθος των
παραθύρων, κάτω από τις πολεμίστρες
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δεξιά και αριστερά από τον άξονα του πύργου, 5 και 8. (Αριθμοί Fibonacci).
 Η Βασιλική του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. 

 Παλάτι των ∆όγηδων (Palazzo Ducale) στη Βενετία. 
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 Το Ταζ Μαχάλ. (Taj Mahal) 
Σ’ αυτό το ινδικό μαυσωλείο μπορείτε να παρατηρήσετε διάφορα
σημεία στα οποία υπάρχει η χρυσή αναλογία.

 Η Παναγία των Παρισίων. 
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Ο αριθμός Φ έχει παρατηρηθεί και στην Παναγία των Παρισίων. Στη
δυτική πρόσοψη της εκκλησίας η παρουσία της χρυσής αναλογίας
είναι ιδιαίτερα αισθητή.

 Ο Πύργος του Eiffel στο Παρίσι. 
Παρατηρήστε την εικόνα και… τα συμπεράσματα δικά σας.

 Ο Πύργος Τηλεπικοινωνιών 
(CN Tower) στο Τορόντο.
Ο πιο ψηλός πύργος στον κόσμο,
περιλαμβάνει τη χρυσή τομή στο σχεδιασμό του.
Ο λόγος του συνολικού ύψους του, 553,33 μέτρα,
προς
το
ύψος
του
«καταστρώματος
παρατήρησης» (observation deck) 342 μέτρα,
είναι 1,618 δηλαδή ο αριθμός Φ.
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 Κυκλικά κλιμακοστάσια. 
Η προοπτική της φωτογραφίας δημιουργεί της ψευδαίσθηση ότι
πρόκειται για σπείρες.

Φ και Ζωγραφική.
 Μόνα Λίζα. (Leonardo da Vinci) 

Ο πίνακας τελείωσε γύρω στα 1503-1519 και είναι ίσως ο πιο
συζητημένος πίνακας. Σ’ αυτόν παρατηρήθηκαν πολλά σημεία με το Χρυσό
Λόγο. Οι αποστάσεις από τα δάχτυλα της Μόνα Λίζα μέχρι την κορυφή του
μετώπου και μέχρι την βάση του λαιμού έχουν λόγο Φ. Η μορφή της
χωράει τέλεια σ’ ένα χρυσό ορθογώνιο. Ο υπόλοιπος πίνακας γύρω από το
πρόσωπο είναι χωρισμένος επίσης σε ένα χρυσό ορθογώνιο.
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 Το κεφάλι ενός γέρου. (Leonardo da Vinci) 
Το «κεφάλι ενός γέρου» είναι σχέδιο του Leonardo
da Vinci και βρίσκεται στην Γκαλερί ντελ’ Ακαντέμια στη
Φλωρεντία. Παρουσιάζει ένα κεφάλι που έχει σχεδιαστεί
με οδηγό ένα τετράγωνο το οποίο χωρίζεται σε
ορθογώνια. Το σχέδιο αυτό είναι απόδειξη ότι ο
Λεονάρντο χρησιμοποίησε ορθογώνια για τον
προσδιορισμό των διαστάσεων στους πίνακες κι ότι
μάλλον έχει υιοθετήσει την εφαρμογή του Χρυσού Λόγου
στα έργα του.

 Μυστικός Δείπνος. (Leonardo da Vinci) 
Στο εντυπωσιακό
αυτό έργο του da
Vinci, ο χρυσός λόγος
Φ προσδιορίζει τόσο
τις αναλογίες του
τραπεζιού όσο και τη
διαρρύθμιση
γύρω
από τον Χριστό και
τους μαθητές του.
Έχοντας
πια
εξοικειωθεί με τη
χρυσή αναλογία, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε με την πρώτη ματιά ότι
την ακολουθούν ακόμη και οι τοίχοι του δωματίου αλλά και τα παράθυρα
στο βάθος.
 Η Θυσία του Μυστικού Δείπνου. (Salvador Dali) 
Παρατηρήστε τον πίνακα με τα
σχεδιασμένα χρυσά ορθογώνια και
βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
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 Η Γέννηση της Αφροδίτης.(Sandr Botticelli) 
Φιλοτεχνήθηκε περίπου το
1485–1486. Σήμερα βρίσκεται
στη συλλογή του μουσείου
Ουφίτσι στη Φλωρεντία. Η
παρουσία του χρυσού αριθμού
Φ είναι προφανής.

 Η Σταύρωση.(Raphael) 
Στον πίνακα αυτό είναι προφανής η χρήση του χρυσού λόγου.
Παρατηρήστε το χρυσό τρίγωνο καθώς και το χριστιανικό σύμβολο του
πεντάστερου.

 Η Αγία Οικογένεια. (Michael Angelo) 
Ο πίνακας τελείωσε, κοντά στο 1507. Χάρη
στην κυκλική του μορφή, μπορεί να σχηματιστεί
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. Θεωρείται βέβαιο
ότι Michelangelo χρησιμοποίησε το χρυσό
πεντάλφα σ’ αυτόν τον πίνακα για να δείξει πως
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είναι χριστιανικό σύμβολο.
 Ο Άγιος Ιερώνυμος. (Leonardo da Vinci) 
Ο πίνακας αυτός χρονολογείται στο 1483, πριν την
γνωριμία του Leonardo da Vinci με τον μαθηματικό Luca
Pacioli και το Χρυσό Λόγο. Ωστόσο σε μερικά βιβλία
αναφέρεται ο ισχυρισμός ότι γύρω από τη μορφή του
Αγίου Ιερώνυμου ταιριάζει απόλυτα ένα Χρυσό
Ορθογώνιο.

 Η Μαντόνα των βράχων. 

Υπάρχουν δύο εκδοχές της «Μαντόνας των Βράχων» η μία βρίσκεται
στο Λούβρο και η άλλη στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου. Ειδικοί οι
οποίοι μελέτησαν τους δύο πίνακες, ισχυρίζονται πως η Μαντόνα του
Λούβρου έχει ολοκληρωθεί από τον Λεονάρντο ντα Βίντσι μεταξύ 1483 1486, ενώ η Μαντόνα στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου θεωρείται
πως μπορεί να ήταν μια «συλλογική προσπάθεια» που ολοκληρώθηκε
γύρω στο 1506.
Στον πρώτο πίνακα ο λόγος ύψους προς πλάτος είναι περίπου 1,64
ενώ στο δεύτερο είναι 1,58. Και οι δύο λόγοι συγκλίνουν προς το χρυσό
αριθμό Φ.
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ο Leonardo da Vinci συνάντησε τον Ιταλό μαθηματικό Luca Pacioli για
πρώτη φορά το 1496, και διδάχτηκε απ’ αυτόν τη χρυσή αναλογία. Άρα η
πρώτη εκδοχή της Μαντόνας των Βράχων ολοκληρώθηκε 10 χρόνια
νωρίτερα. Επομένως 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. Κάποιοι υποστηρίζουν πως μέσα στον
πίνακα γύρω από τη φιγούρα της Μαντόνας σχηματίζεται ένα χρυσό
τρίγωνο.
 Αυτό - προσωπογραφία του Rembrandt. 
Μπορούμε να σχεδιάσουμε το τρίγωνο που
περιγράφεται στη φιγούρα του Rembrand. Το
ύψος αυτού του τριγώνου διαιρεί τη βάση σε
τμήματα με λόγο Φ.

 Η Δημιουργία του Αδάμ (Michael Angelo) 

Στην πιο πάνω εικόνα φαίνονται οι δύο αποστάσεις που έχουν χρυσό
λόγο. Στην επόμενη εικόνα φαίνεται λεπτομέρεια του πίνακα στην οποία ο
ερευνητής διαπίστωσε γωνίες που οι χορδές τους έχουν σχέση με τον Φ.
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Φ και γλυπτική.

Η Αφροδίτη της Μήλου (100 π.Χ.)

Ο Δορυφόρος του Πολύκλειτου (440-430 π.Χ.)

Οι Καρυάτιδες
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Ο Δαυίδ του Michael Angelo
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Μουσική και Ιερός Αριθμός Φ.
Η ιδέα της σύνδεσης των μαθηματικών με τη μουσική γεννήθηκε πριν
από 26 ολόκληρους αιώνες στην αρχαία Ελλάδα από τον Πυθαγόρα. Ο
Πυθαγόρας γνώριζε πολύ καλά τη σχέση της μουσικής με τους αριθμούς.
Οι ειδικοί ερευνητές θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι πως ο ίδιος και οι
μαθητές του εντρύφησαν στη σχέση αυτή μελετώντας το αρχαίο όργανο
μονόχορδο.
Όπως φαίνεται από το όνομά του, το μονόχορδο ήταν ένα όργανο με
μία χορδή και ένα κινητό καβαλάρη που διαιρούσε τη χορδή επιτρέποντας
μόνο ένα τμήμα της να ταλαντώνεται. Ονομάζονταν και "Πυθαγόρειος
κανών" γιατί απέδιδαν την εφεύρεσή του στον Πυθαγόρα.
Το μονόχορδο χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των μαθηματικών

σχέσεων των μουσικών ήχων. Ανακάλυψαν το εντυπωσιακό γεγονός ότι
μόνο οι ακριβείς μαθηματικές σχέσεις έδιναν αρμονικούς ήχους στο
μονόχορδο. Για παράδειγμα, έπρεπε να χωρίσουν ακριβώς και όχι περίπου
στη μέση τη χορδή, ώστε να έχουν το ευχάριστο
ψυχικό συναίσθημα που απορρέει από έναν
αρμονικό ήχο.
Μετρώντας τα κατάλληλα μήκη της χορδής
του μονόχορδου, διαπίστωσε πως τα σύμφωνα
μουσικά διαστήματα μπορούν να εκφρασθούν σε
απλές αριθμητικές αναλογίες των τεσσάρων
πρώτων ακεραίων αριθμών.
Σ΄ αυτόν αποδίδονται οι αριθμητικοί λόγοι:





Της οκτάβας (1/2, δια πασών)
Της τετάρτης καθαρής (3/4)
Της πέμπτης καθαρής (2/3) και
Του μείζονος τόνου (8/9).
Τῶν ἁρμονιῶν ἐν ἀριθμοῖς ὁρῶντες τὰ πάθη
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καὶ τοὺς λόγους.» (Βλέποντας στους αριθμούς τις μεταβολές και τους
λόγους των αρμονιών.)
Μετά από όλα αυτά δεν ακούγεται παράδοξο ότι στην κατασκευή των
μουσικών οργάνων υπεισέρχονται με κάποιο τρόπο και τα μαθηματικά.
Έτσι λοιπόν σε πολλά μουσικά όργανα εμφανίζεται και η χρυσή
αναλογία. Μπορείτε να παρατηρήσετε τις επόμενες εικόνες.

 Το Βιολί. 
Το βιολί είναι ένα από τα όργανα στο οποίο ο Χρυσός Λόγος
παρουσιάζεται
συχνά.
Συγκεκριμένα, το ηχείο
του βιολιού περιέχει
δώδεκα ή περισσότερα
τόξα καμπυλότητας σε
κάθε πλευρά. Μερικά
από τα πιο γνωστά
βιολιά (τα Stradivarius)
είναι κατασκευασμένα
από τα μέλη της
οικογένειας
Stradivari
(1600 – 1750) από την
Κρεμόνα της Ιταλίας και
ιδιαίτερα από τον Antonio Stradivari.
 Το Πιάνο. 
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.
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 Η Κιθάρα. 
Τα σχέδια που φαίνονται στις
διπλανές εικόνες είναι το μαθηματικό
μοντέλο της κιθάρας κατά τον Καθηγητή
Γιώργο Κερτσόπουλο.
Ο Γιώργος Κερτσόπουλος είναι
σολίστ και καθηγητής της κλασικής και
φλαμένκο κιθάρας, ερευνητής της
μουσικής και κατασκευαστής μουσικών
οργάνων και χορδών. Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1952. Tο 1975 ολοκλήρωσε τις
σπουδές του με το σολίστ Δημήτρη
Φάμπα.
Το ερευνητικό έργο του Γ.
Κερτσόπουλου στο θεωρητικό και
εφαρμοσμένο υπόβαθρο της κατασκευής
μουσικών οργάνων και ειδικότερα της
κιθάρας δημοσιεύτηκαν στη σπουδή του
«Η γεωμετρική πρόοδος και το
μαθηματικό μοντέλο της κλασικής
κιθάρας», έργο το οποίο παρουσιάστηκε
από τον ίδιο στο Διεθνές «MUSIKMESSE»
του 1983 στη Φρανκφούρτη. Παράλληλη
ήταν η δημοσίευση της εργασίας του από
περιοδικό τύπο εξειδικευμένο στον ήχο
και τη μουσική. "Η γεωμετρική πρόοδος
και το μαθηματικό μοντέλο της κλασικής
κιθάρας"
κατοχυρώθηκε
από
το
υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας στις
14/12/83 αποδίδοντας στο Γιώργο Κερτσόπουλο το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
της μελέτης. Η σπουδή του, αξιολογήθηκε ως σημαντικό για τη μετεξέλιξη
της κατασκευής της κλασικής κιθάρας από τον οίκο Ραμίρεθ.
Στην πρώτη από τις δύο εικόνες, τα ορθογώνια 1:ACDB, 2:EHKL και 3:FIJG
είναι χρυσά. Η απόσταση ΜΚ χωρίζεται από το L σε μέσο και άκρο λόγο.
Στην δεύτερη εικόνα και τα έξι ορθογώνια 1..6 είναι χρυσά.
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Στη διπλανή εικόνα (δεν αποδίδεται
στον καθηγητή Γ. Κερτσόπουλο) δείχνει
ηλεκτρικές κιθάρες και σημειώνει τη
χρυσή αναλογία πάνω στο σώμα τους.
 Οι Σονάτες του Μότσαρτ. 
Στο περιοδικό Mathematics Magazine
του Οκτωβρίου 1995, ο John F. Putz,
Καθηγητής Μαθηματικών στο Κολλέγιο
Alma του Μίσιγκαν, 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. Αυτός ο χωρισμός σε
δύο ευδιάκριτα τμήματα είναι η αιτία για να
αναρωτηθεί κανείς με ποιο τρόπο ο Μότσαρτ
διένειμε αυτές τις εργασίες."
Ο Putz μέτρησε τον αριθμό των μέτρων
σε καθένα από τα δύο τμήματα, την Έκθεση
και την Ανάπτυξη και Επανέκθεση, και
διατύπωσε τον ισχυρισμό ότι: Ο Μότσαρτ
διαίρεσε τις σονάτες του σύμφωνα με τη
χρυσή αναλογία, με την Έκθεση ως πιο το σύντομο τμήμα και την Ανάπτυξη
και Επανέκθεση ως το πιο μεγάλο. 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 62:38 δίνει
πηλίκο περίπου 1,63 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.
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Άλλοι συνθέτες που πιθανόν να χρησιμοποίησαν τη Χρυσή Τομή είναι
οι Beethoven, Debussy, Schubert, Satie, Bartók και ο Bach.
Ο Beethoven χρησιμοποίησε τη χρυσή τομή στην περίφημη Πέμπτη
Συμφωνία του. Το μοτίβο της διαιρεί την πρώτη πράξη σε χρυσό λόγο. Η
πρώτη πράξη αποτελείται από το μοτίβο (5 μέτρα), ένα μουσικό τμήμα
(372 μέτρα), ξανά το μοτίβο (5 μέτρα), ένα άλλο μουσικό τμήμα (228
μέτρα) και ολοκληρώνεται με το μοτίβο (5 μέτρα). Παρατηρούμε ότι:
372  5 377

 1,618 .
228  5 233

Ο Φ και οι εταιρίες.
Πολλά από τα σήματα - λογότυπα ή και κατασκευές εταιριών έχουν
σχεδιαστεί με σεβασμό προς τον κανόνα της Χρυσής Αναλογίας. Πιο κάτω
παραθέτω μερικές εικόνες που δείχνουν το γεγονός αυτό:
Apple
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Honda:

Hyundai
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Cadillac

Mazda
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Mercedes Benz

Nissan

Pepsi Cola
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Porche

Toyota

Twitter
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Aston Martin
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Φ και φωτογραφική τέχνη.
Παραθέτω μερικές φωτογραφίες
«καδράρισμα» καθώς και μερικά σχέδια.

89

για

να

παρατηρήσετε

το

Ηλίας Σκαρδανάς

Φ ο Χρυσός Αριθμός

90

Μέρος Γ: Παρατηρήσεις και Μετρήσεις.

Ηλίας Σκαρδανάς

91

Ηλίας Σκαρδανάς

Φ ο Χρυσός Αριθμός

92

Μέρος Δ: Οι λέξεις.

Ηλίας Σκαρδανάς

ΜΕΡΟΣ Δ
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Ο ορισμός δηλώνει τις βασικές ιδιότητες, τα διακριτά
χαρακτηριστικά

της

έννοιας

ή

οντότητας,

που

συμβολίζεται με τον όρο. Στόχος του είναι να περιγράψει
και να οριοθετήσει την έννοια.
Ο

ορισμός

πρέπει

να

διέπεται

από

ακρίβεια,

σαφήνεια, πληρότητα και συντομία. Ο επιστημονικός
ορισμός

πρέπει

να

ικανοποιεί

το

«κριτήριο

της

γενίκευσης», δηλαδή να καλύπτει όλες τις πτυχές της
περιεχόμενης

έννοιας,

καθώς

και

το

«κριτήριο

διάκρισης» της έννοιας αυτής από οποιαδήποτε άλλη.
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Ακολουθία αριθμών:
Λέγεται ένα πλήθος άπειρων αριθμών, που έρχονται σε
αντιστοίχιση με τους αριθμούς 1, 2, 3, … δηλαδή αρκεί, ανεξάρτητα
από το μέγεθός τους να βρίσκονται σε συγκεκριμένη σειρά, πρώτος,
δεύτερος, τρίτος, κ.τ.λ.
Αναδρομική ακολουθία:
Αναδρομική ακολουθία κ – τάξης λέγεται η ακολουθία που κάθε
όρος της προκύπτει από υπολογισμούς που στηρίζονται στους κ
προηγούμενούς του. Προφανώς θα πρέπει οι κ – πρώτοι όροι να
ορίζονται αυτοτελώς.
Αρτιάκις Άρτιος αριθμός:
Λέγεται κάθε ακέραιος αριθμός που αναλύεται σε γινόμενο δύο
αρτίων ακεραίων. π.χ. 32  4  8
Αρτιοπέριττος αριθμός:
Λέγεται ο αριθμός που είναι περιττό πολλαπλάσιο του 2. Με
άλλα λόγια αρτιοπέριττος λέγεται ένας ακέραιος αριθμός αν
διαιρείται με το 2 και δίνει περιττό πηλίκο. π.χ. ο αριθμός 6 ή ο
αριθμός 10 αφού 6  2  3 (3: περιττός) και 10  2  5 (5: περιττός)
Άρρητος αριθμός:
Λέγεται ο αριθμός που δεν είναι ρητός, δηλαδή ο αριθμός που
δεν μπορεί να εκφραστεί σαν πηλίκο δυο ακεραίων αριθμών, με
διαιρέτη όχι τη μονάδα. π.χ. 2 , 3 , Φ, π  3,14159... Οι άρρρητοι
έχουν άπειρο πλήθος δεκαδικών ψηφίων που όμως δεν εμφανίζουν
περιοδικότητα. Οι Πυθαγόρειοι τον άρρητο τον έλεγαν και «άλογο
αριθμό» δηλαδή αριθμό χωρίς λογική και προσπαθούσαν να
κρατήσουν μυστική την ανακάλυψή τους ως ανατρεπτική.
Άρτιος αριθμός:
Λέγεται κάθε ακέραιος που διαιρείται ακριβώς με το 2.
Ασύμμετρα Τμήματα:
Λέγονται δυο ευθύγραμμα τμήματα που δεν είναι δυνατό να
μετρηθούν με την ίδια μονάδα και να δώσουν ακέραιο μέτρο.
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Ασύμμετρος αριθμός:
Λέγεται ο άρρητος αριθμός.
Γνήσιος διαιρέτης αριθμού:
Ο ακέραιος α λέγεται γνήσιος διαιρέτης του ακεραίου β αν και
μόνο αν ο α διαιρεί ακριβώς τον β και α δεν είναι ίσος με τον .β
Διαβήτης:
Το γεωμετρικό όργανο με το οποίο χαράζουμε κύκλους και
μετράμε διαστήματα.
Διαιρέτης αριθμού:
Ο ακέραιος α λέγεται διαιρέτης του ακεραίου β αν και μόνο αν ο
β είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του α. (Δηλαδή η διαίρεση β δια α δίνει
ακέραιο πηλίκο χωρίς υπόλοιπο.)
Επιπεδομετρία:
Λέγεται ο κλάδος της Γεωμετρίας που μελετά έννοιες και
προβλήματα στο επίπεδο (δύο διαστάσεις).
Θεία αναλογία:
Έτσι ονομάστηκε ο χρυσός αριθμός από τον μοναχό Λούκα
Πατσιόλι (15ος αιώνας μ.Χ.)
Καθαρός αριθμός:
Λέγεται κάθε αριθμός που δεν ακολουθείται από μονάδα
μέτρησης. (Δηλαδή εκφράζει απλά, ποσότητα)
Κανόνας:
Γεωμετρικό όργανο με το οποίο χαράσσουμε ευθείες. (Δηλαδή ο
χάρακας)
Κανονικό πολύγωνο:
Λέγεται το επίπεδο πολύγωνο που έχει όλες του τις πλευρές ίσες
και όλες τις γωνίες ίσες.
Κανονικό πολύεδρο:
Λέγεται το στερεό σχήμα που όλες οι έδρες του είναι ίσα
κανονικά πολύγωνα. (βλ. κυρτό κανονικό πολύεδρο)
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Κύβος:
Λέγεται το κανονικό εξάεδρο. Όλες του οι έδρες είναι τετράγωνα.
Κύκλος:
Λέγεται η κλειστή επίπεδη καμπύλη της οποίας όλα τα σημεία
απέχουν την ίδια απόσταση από ένα συγκεκριμένο σημείο του
επιπέδου που λέγεται κέντρο του κύκλου.
Κυρτό Κανονικό Πολύεδρο:
Είναι κάθε πολύεδρο που είναι και κανονικό και κυρτό. Τα κυρτά
κανονικά πολύεδρα είναι ακριβώς πέντε: κανονικό τετράεδρο,
κανονικό εξάεδρο, κανονικό οκτάεδρο, κανονικό δωδεκάεδρο και
κανονικό εικοσάεδρο. (Πλατωνικά Στερεά)

Αντίστοιχα μη κυρτά κανονικά πολύεδρα είναι τα: Μικρό
αστεροειδές δωδεκάεδρο, μεγάλο αστεροειδές δωδεκάεδρο, μεγάλο
δωδεκάεδρο, μεγάλο εικοσάεδρο.

Κυρτό σχήμα:
Λέγεται ένα σχήμα στο οποίο, το ευθύγραμμο τμήμα που
ορίζεται με άκρα οποιαδήποτε δύο σημεία του, ανήκει ολόκληρο στο
σχήμα.
Αντίθετα μη κυρτό λέγεται ένα σχήμα αν υπάρχουν δύο σημεία
του, που είναι άκρα ευθύγραμμου τμήματος το οποίο δεν ανήκει εξ
ολοκλήρου στο σχήμα.
Λόγος δύο αριθμών:
Λόγος δυο αριθμών α και β λέγεται ο αριθμός λ αν και μόνο αν
α
είναι α  λ  β . Ο λ συμβολίζεται και με τη μορφή
β
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Λόγος δύο ευθυγράμμων τμημάτων:
Λέγεται ο καθαρός αριθμός λ για τον οποίο ισχύει α  λ  β
Λόγος Ομοιότητας:
Λόγος ομοιότητας δυο ομοίων σχημάτων λέγεται ο λόγος δυο
ομόλογων τμημάτων τους. (π.χ. ομόλογων πλευρών τους ή ακτίνων
τους)
Όμοια τρίγωνα:
Δύο τρίγωνα λέγονται όμοια αν και μόνο αν, έχουν όλες τις
γωνίες τους ίσες μια προς μία και τις
Α
ομόλογες πλευρές του ανάλογες.
Δ

Ε

Β

Δηλαδή, Αˆ  Δˆ , Βˆ  Εˆ , Γˆ  Ζˆ και
ΑΒ ΒΓ ΓΑ
 
ΔΕ ΕΖ ΖΔ

Γ

Ζ

Πενταγωνικός αριθμός:
Λέγεται κάθε αριθμός που μπορεί να γραφτεί σαν άθροισμα
1
1  4  7  ... δηλ. α ν   ν   3ν  1
2
Περισσάρτιος αριθμός:
Λέγεται κάθε ακέραιος που μπορεί να αναλυθεί σε γινόμενο ενός
άρτιου και ενός περιττού. π.χ. 12  3  4 , 20  4  5 , 30  5  6
Περιττός αριθμός:
Λέγεται ο ακέραιος που δεν είναι άρτιος, δηλαδή ο αριθμός που
διαιρούμενος δια 2 δίνει υπόλοιπο 1. Π.χ. 3, 5, 7, 11
Πυθαγόρειο Θεώρημα:
Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο, το τετράγωνο της υποτείνουσας
είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών.
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Ρητός αριθμός:
Λέγεται κάθε αριθμός που μπορεί να γραφεί σαν πηλίκο δύο
ακεραίων (με διαιρέτη διαφορετικό της μονάδας)
Στερεομετρία:
Λέγεται ο κλάδος της γεωμετρίας που ασχολείται με τη μελέτη
των γεωμετρικών σχημάτων στο χώρο. (τρεις διαστάσεις)
Στερεός αριθμός:
Λέγεται ο αριθμός που εκφράζεται σαν κύβος θετικού ακεραίου.
π.χ. 8  23 , 27  33 , 64  43
Τέλειος αριθμός:
Είναι κάθε αριθμός που είναι άθροισμα των γνήσιων διαιρετών
του. Παράδειγμα 6  1  2  3
Τετραγωνικός αριθμός:
Λέγεται ο αριθμός που προκύπτει
1
αν   ν   ν  1   ν  2  για ν  1,2,3,4,... .
6

από

τη

σχέση

Τετράγωνος αριθμός:
Λέγεται κάθε ακέραιος που είναι τετράγωνο ακεραίου. Λέγεται
και τέλειο τετράγωνο. π.χ. 4  22 , 9  32 , 16  42 .
Τετράεδρο:
Λέγεται το στερεό που έχει 4 έδρες.
Τετρακτύς:
Ιερή τετρακτύς κατά τους Πυθαγόρειους είναι η τετράδα των
αριθμών 1, 2, 3, 4. Ο αριθμός 4 θεωρείτο ιερός (4 τα σημεία του
ορίζοντα, 4 οι εποχές, 4 οι ορθές γωνίες επίκεντρες στον κύκλο) και
ισχύει 1  2  3  4  10 που είναι η βάση της δημιουργίας όλων των
αριθμών.
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Τριγωνικός αριθμός:
Λέγεται κάθε ακέραιος που μπορεί να εκφραστεί σαν άθροισμα
1  2  3  ...ν . π.χ. 1  1 , 3  1  2 , 6  1  2  3 , 10  1  2  3  4 κ.τ.λ.
1
α ν   ν   ν  1 για ν  1,2,3,4,...
2
Τρίγωνο του Kepler:
Λέγεται κάθε ορθογώνιο τρίγωνο του οποίου τα μέτρα των
πλευρών είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου. ( α  λβ  λ2γ ).
Τρίγωνο του Pascal:
Λέγεται η τριγωνική διάταξη αριθμών:
1
1
1
1

7

1

8
9

3
4
10

56
84

15
35

1
6

21

70
126

1
5

20
35

28

1

6

15
21

36

1

10

6

1
1

4
5

1

2
3

1
1

1

56
126

1
7

28
84

1
8

36

1
9

1

Κάθε γραμμή αρχίζει και τελειώνει με 1 και κάθε άλλος αριθμός
προκύπτει σαν άθροισμα των αριθμών που βρίσκονται εκατέρωθεν του
στην υπεράνω του γραμμή.
Το τρίγωνο του Pascal δίνει με εύκολο και σχετικά γρήγορο τρόπο
τους αριθμητικούς συντελεστές στα αναπτύγματα σύμφωνα με τον
διωνυμικό τύπο του Νεύτωνα:
ν

ν

ν

κ 0

 

 

ν!

 α  β       ανκ  βν , με   
κ
κ κ! ν  κ !
ν

και κ!  1  2  3  4  ...  κ .

Για πράδειγμα:
 Για ν  1 έχω  α  β   α  β δηλαδή συντελεστές 1-1 (βλ. γραμμή 2
του τριγώνου Pascal)
1
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 Για ν  2 έχω  α  β   α2  2αβ  β2 δηλαδή συντελεστές 1-2-1 (βλ.
γραμμή 3 του
τριγώνου Pascal)
 Για ν  3 έχω
3
 α  β   α2  3α2β  3αβ2  β3
δηλαδή
συντελεστές 1-33-1 (βλ. γραμμή 4
του
τριγώνου
Pascal)
 Για ν  4
έχω
4
 α  β   α4  4α3β  6α2β2  4αβ3  β4
δηλαδή
συντελεστές 1-46-4-1 (βλ. γραμμή 5 του τριγώνου Pascal)
5
 Για ν  5 έχω  α  β   α 5  5α 4β  10α3β2  10α2β3  5αβ4  β5
δηλαδή συντελεστές 1-5-10-10-5-1 (βλ. γραμμή 6 του τριγώνου
Pascal)
 Κ.ο.κ.
2

Παρατηρώντας
με
προσοχή το τρίγωνο του
Pascal
μπορούμε
να
δούμε
μερικές
αυταπόδεικτες ιδιότητές
του. Το σίγουρο είναι πως
το «Τρίγωνο του Πασκάλ»,
σχεδόν τέσσερις αιώνες
μετά την δημιουργία του,
συνεχίζει να αποτελεί
αντικείμενο έρευνας αλλά και θαυμασμού. Μια πυραμίδα που καταφέρνει
να συνοψίσει μέσα της ένα τεράστιο σύνολο σημαντικών μαθηματικών
ιδιοτήτων. Μια απλή ιδέα που θα μείνει αξέχαστη. Ο Pascal, κατάφερε να
χαρίσει στους μαθηματικούς κάτι παραπάνω από μια σειρά θεωρημάτων
και να διατηρήσει με τον τρόπο αυτό «αθάνατο» και το όνομα του.
Προσθέτοντας τους αριθμούς κάθε σειράς βρίσκουμε τις δυνάμεις του
δύο.
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Παρατηρήστε τη σχέση
που υπάρχει ανάμεσα στις
δυνάμεις του 11 και στις
γραμμές του τριγώνου.
Αν
πολλαπλασιάσετε
τους αριθμούς της κάθε
γραμμής και είναι Ρν το
γινόμενο των αριθμών της νιοστής γραμμής, τότε θα
ισχύει:

Ρν1  Ρν1
 e . (Η απόδειξη στο
ν
Ρν
Ε μέρος του βιβλίου). Δηλαδή το
τρίγωνο του Pascal συνδέεται και με
άλλον ένα από τους σημαντικούς
άρρητους
αριθμούς,
τον
e 2,71828...
lim

Φίλοι αριθμοί:
Δυο αριθμοί λέγονται φίλοι αν ο καθένας είναι άθροισμα των
γνήσιων διαιρετών του άλλου. Παράδειγμα οι αριθμοί 220 και 284. Οι
γνήσιοι διαιρέτες του 220 είναι οι αριθμοί 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44,
55,
110
που
αν
τους
προσθέσω
Οι
γνήσιοι
1  2  4  5  10  11  20  22  44  55  110  284 .
διαιρέτες του 284 είναι οι αριθμοί 1, 2, 4, 71, 142 και
1  2  4  71  142  220 .
Χρυσή πυραμίδα:
Λέγεται κάθε κανονική πυραμίδα
στην οποία συμβαίνει το απόστημα της
βάσης, το ύψος της πυραμίδας και το
ύψος της παράπλευρης έδρας είναι
αριθμοί ανάλογοι προς τους αριθμούς
Φ , Φ. (Σχηματίζουν Χρυσό
1,
ορθογώνιο τρίγωνο).
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Χρυσός αριθμός:
Η ονομασία οφείλεται στον Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Είναι ο
άρρητος αριθμός 1,61803 39887 49894 84820 45868 34365 63811
77203 09179 80576 28621 35448 62270 52604 62818 90244 97072
07204 18939 11374 84754 08807 38689 17521 26633 86222 35369
31793 18006 0766... . Για πολλούς μαθηματικούς Χρυσός λέγεται ο
αριθμός που αν του προσθέσουμε μια μονάδα προκύπτει το
1 5
 1,618...
τετράγωνό του. Υπάρχουν δύο τέτοιοι αριθμοί ο Φ 
2
1 5
 0,618...
και ο Φ 
2
Χρυσό Ορθογώνιο:
Λέγεται το ορθογώνιο που οι δυο πλευρές του έχουν λόγο Φ
Χρυσό Ορθογώνιο Τρίγωνο:
Λέγεται το ορθογώνιο τρίγωνο στο οποίο ο λόγος της
υποτείνουσας προς την μικρότερη κάθετη πλευρά είναι ίσος με Φ.
Χρυσό Τρίγωνο:
Λέγεται το ισοσκελές τρίγωνο του οποίου τα μέτρα των πλευρών,
α
β
 Φ)
σκέλος, βάση, έχουν λόγο Φ. (  Φ ή
β
α
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ΜΕΡΟΣ Ε
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να παρατηρείς «κάτι» με

θαυμασμό, από το να σχεδιάζεις.
Η διανοητική ικανότητα του σχεδιασμού υπαγορεύεται από
τους νόμους της Γεωμετρίας.
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Θα ξεκινήσω από την απόδειξη του περίφημου Πυθαγορείου
Θεωρήματος με την παρατήρηση πως υπάρχουν δεκάδες ακόμα διαφορετικές
αποδείξεις.

Πρόβλημα 1.

Πυθαγόρειο Θεώρημα.
Να αποδειχθεί ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ το τετράγωνο της
υποτείνουσας ΒΓ είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο καθέτων
πλευρών ΑΒ και ΑΓ.
Λύση
Αρκεί να αποδείξω ότι το εμβαδόν Ε
ισούται με το άθροισμα των εμβαδών Ε1 και
Ε2.

Ε2
Α

Από το σημείο Α υψώνω κάθετο προς
τη την ΒΓ η οποία συναντά την προέκταση
της πλευράς Β1Α2 στο Θ. Το εμβαδό του
τετραγώνου ΑΒΒ1Α2 είναι ίσο με το εμβαδό
του παραλληλογράμμου ΑΒΗΘ διότι έχουν
την ίδια βάση ΑΒ και το ίδιο ύψος ΑΑ2.
(Φανταστείτε ότι η Β1Α2 ολισθαίνει πάνω
στην παράλληλη της ΑΒ μέχρι να πάρει τη
θέση της ΗΘ).
Το εμβαδό του παραλληλογράμμου
ΑΒΗΘ είναι ίσο με το εμβαδό του
ορθογωνίου ΔΒΗΚ γιατί έχουν την ίδια
βάση ΒΗ και το ίδιο ύψος ΒΔ.
(Φανταστείτε πως η ΑΘ ολισθαίνει πάνω
στην παράλληλη της ΗΒ μέχρι να πάρει τη
θέση της ΔΚ).
Τέλος το εμβαδό του ΔΒΗΚ είναι ίσο
με το εμβαδό του ΒΔΖΒ2 διότι έχουν κοινή
βάση ΒΔ και είναι ΒΗ  ΒΒ2 αφού το
τρίγωνο ΒΗΒ1 είναι ίσο με το τρίγωνο ΑΒΓ
(είναι ορθογώνια και έχουν ΑΒ  ΒΒ1 και
ΑΒΓ  Β1ΒΗ )
Άρα μεταβατικά θα είναι το εμβαδόν
Ε1 είναι ίσο με το εμβαδόν Ε ΔΒΒ2Ζ  .
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Ε1
Β

Γ

Ε

Θ
Α1

Κ

Η

Γ2

Ε2

Α2
Α

Ε1
Β1
Β

Δ

Γ

Ε

Β2

Ζ

Γ1

Ηλίας Σκαρδανάς

Φ ο Χρυσός Αριθμός

Με ανάλογο τρόπο αποδεικνύεται ότι Ε2  ΕΓΔΖΓ1  άρα τελικά θα ισχύει ότι

Ε  Ε1  Ε2 ή αλλιώς ΒΓ2  ΑΒ2  ΑΓ2 .

Πρόβλημα 2.

Ύπαρξη τμημάτων με λόγο Φ
Υπάρχουν τουλάχιστον δυο τμήματα που αποτελούν μέσο και άκρο λόγο
κάποιου τμήματος.
Λύση
Θεωρώ ένα τετράγωνο ΑΒΓΔ με πλευρά α και φέρω την κάθετη στο μέσο
Μ της ΑΒ. Με κέντρο το Μ και ακτίνα ΜΓ  ρ γράφω τόξο, που τέμνει την
προέκταση της ΑΒ στο Ε. Επειδή το τρίγωνο ΜΒΓ είναι ορθογώνιο θα ισχύει
Γ

Δ

Ζ

ρ

α

Α

α/2

Μ

Β

Ε

από το Πυθαγόρειο Θεώρημα:

ΜΓ   ΜΒ   ΒΓ 
2

2

2

2

α
 ρ     α2 
2
2

α2  4α2
5α2
α
2
ρ 
ρ 
 ρ  5
4
4
2
.
2

Θεωρώ τώρα το ευθύγραμμο τμήμα ΑΕ και το σημείο του Β. Θα ισχύουν:
α
α

ρ
ΑΕ ΑΜ  ΜΕ 2
1 ρ 1 2  5 1 5


   

και
ΑΒ
ΑΒ
α
2 α 2
2
α
ΑΒ
α
2α
2α
2α





ΒΕ ρ  α 2ρ  α 2 α 5  α α 5  1
2
2
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2



5 1

5 1





5 1





1 5
2

ΑΕ ΑΒ

Δηλαδή με δεδομένο το τμήμα α (τυχαίο) βρήκα τα
ΑΒ ΒΕ
ευθύγραμμα τμήματα ΒΕ και ΑΕ τέτοια ώστε το ΑΕ να διαιρείται από το Β σε
μέσο και άκρο λόγο.

Άρα θα είναι

Πρόβλημα 3.

Γεωμετρική διαίρεση σε μέσο και άκρο λόγο
Δίνεται ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ. Να βρεθεί πάνω σ’ αυτό σημείο Γ που να
διαιρεί το ΑΒ σε μέσο και άκρο λόγο.
Λύση
Στο άκρο Β του δοσμένου τμήματος ΑΒ  α υψώνω κάθετο τμήμα ίσο με
α
α
και με κέντρο το άκρο του Κ και ακτίνα
γράφω κύκλο. Ενώνω το κέντρο
2
2
του κύκλου με το άκρο Α. Η ΑΚ τέμνει τον κύκλο στο Ν. Μεταφέρω το ΑΝ πάνω

Κ

Ν

α

A

α/2

Γ

B

στο ΑΒ, προσδιορίζοντας το σημείο Γ. Ισχυρίζομαι πως αυτό είναι το
ζητούμενο σημείο.
Πράγματι

2
ΑΒ
α
α
2α




ΑΓ ΑΚ  α α 5  α α 5  1
2 2
2







θα

5 1
4

  1

είναι

5

2
ΑΓ
ΑΓ
1
1
2
2






ΓΒ ΑΒ  ΑΓ ΑΒ  1 1  5
5 1
1 5 2
1
ΑΓ
2
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2



5 1
4

  1

2

5
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Πρόβλημα 4.

Αλγεβρική διαίρεση σε μέσο και άκρο λόγο.
Πως γίνεται αλγεβρικά η διαίρεση ενός ευθύγραμμου τμήματος σε μέσο
και άκρο λόγο. Υπολογισμός του Φ.
Λύση
Αν δεχτώ ότι το σημείο Γ διαιρεί το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ σε μέσο και
ΑΓ
 1 ΑΓ
ΑΒ ΑΓ

 Φ Άρα ΑΓ  ΓΒ  ΑΓ  ΓΒ
άκρο λόγο θα είναι


ΑΓ
ΑΓ ΓΒ
ΑΓ
ΓΒ
ΓΒ
ΓΒ



Φ 1
 Φ  Φ2  Φ  1  Φ2  Φ  1  0
Φ

(1)

Λύνοντας τη δευτεροβάθμια εξίσωση (1) (Θυμίζω ότι ο τύπος που επιλύει
β  β2  4αγ
την δευτεροβάθμια εξίσωση αx  βx  γ  0 είναι x1,2 
)
2α
βρίσκω:
2

Φ

(1) 

 1

2

 4  1   1

2 1

(Υπολογίζεται ότι



1 1 4 1 5

2
2 .

5  2,23607... )

Παρατηρώ λοιπόν ότι βρήκα δύο ρίζες, η μία είναι η αναμενόμενη
1 5
 1,618... , η
(βρέθηκε και στα δύο προηγούμενα προβλήματα) Φ 
2
1 5
 0,618... Είναι προφανές ότι
άλλη είναι ο αρνητικός αριθμός Φ 
2
ισχύουν:

2

Φ  Φ  1

και

 3

Φ  Φ  1

Οι προηγούμενοι τύποι προκύπτουν από τη δευτεροβάθμια (1) με τους
β
γ
τύπους του Vieta. (Θυμίζω πως x1  x2   και x1  x2  ).
α
α

Πρόβλημα 5.

Τριγωνικοί αριθμοί
1
Να αποδειχτεί ότι η σχέση α ν   ν   ν  1  δίνει τους τριγωνικούς
2
αριθμούς. Για ν  1,2,3,4,...
Λύση.
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1
Αρκεί να αποδείξω ότι 1  2  3  4  5  ...  ν   ν   ν  1 .
2

Θεωρώ ότι

Σ  1  2  3  4  5  ...   ν  2    ν  1   ν .

Σ  ν   ν  1   ν  2   ...  4  3  2  1
Αν γράψω
κατά μέλη θα έχω:

και προσθέσω

2Σ  1  ν   2   ν  1    3   ν  2    ...   ν  2   3   ν  1   2   ν  1 

2Σ   ν  1   ν  1   ν  1  ...   ν  1  ν  ν  1

1
 Σ  ν  ν  1
2

Πρόβλημα 6.

Πενταγωνικοί αριθμοί.
1
Να αποδειχθεί ότι η σχέση α ν   ν   3ν  1  δίνει τους πενταγωνικούς
2
αριθμούς για ν  1,2,3,4,...
Λύση
1
Αρκεί να αποδείξω ότι 1  4  7  10  ...   ν  1  3  1  ν  3ν  1 . Θα
2
εφαρμόσω τη μέθοδο της τέλειας επαγωγής:
1
 Για ν  1 θα έχω 1   1   3  1  1  1  1 που είναι αληθής.
2
 Δέχομαι ότι ισχύει η σχέση για ν  κ δηλαδή
1
1  4  7  10  ...  κ  1  3  1  κ  3κ  1
2

 Θα δείξω ότι η σχέση ισχύει για ν  κ  1 . Πράγματι θα έχω
1  4  7  10  ...  κ  1  3  1   κ  1  1  3  1 
1
 κ  3κ  1   κ  1  1   3  1 
2

Αντικαθιστώ τους κ πρώτους όρους με
βάση την προηγούμενη παραδοχή.

1
 κ  3κ  1   3κ  1 
2

Κάνω τις πράξεις στην αγκύλη.

1
 3κ2  κ  6κ  2 
2

Βγάζω κοινό παράγοντα το



1 2
 3κ  5κ  2 
2

Κάνω αναγωγές
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1
 2
  3  κ  1   κ   
2
 3

Παραγοντοποιώ το τριώνυμο.



1
κ  1 3κ  2  
2

Πολλαπλασιάζω με 3.



1
κ  1   3 κ  1   1 
2

Το φέρνω στη μορφή του τύπου.

Πρόβλημα 7.

Άθροισμα κύβων.

 ν  ν  1 
Να αποδειχθεί η σχέση 1  2  3  ...  ν  

2


3

3

3

2

3

Λύση
Θα χρησιμοποιήσω την μέθοδο της τέλειας επαγωγής.
 1  1  1  
 Για ν  1 η σχέση γίνεται 1  
 που είναι αληθής.
2


2

3

 κ κ  1  
 Για ν  κ δέχομαι ότι 1  2  3  ...  κ  

 2 
3

3

3

2

3

 κ  1κ  2  
 Για ν  κ  1 θα δείξω ότι 1  2  3  ...  κ  κ  1  

2


Πράγματι
3

3

3

3

2

3

13  23  33  ...  κ3  κ  1 
3

 κ κ  1  
3

  κ  1 
 2 
2

Αντικαθιστώ τους κ πρώτους όρους με
βάση την παραδοχή.

κ  1 

κ  1


κ  2 κ  1 

Βγάζω κοινό παράγοντα το

κ  1


κ2  4κ  4  

Κάνω πράξεις στη αγκύλη (ανάπτυγμα).

2

22

2

2

2

22

.

2

2

2

κ  1 κ  2 

2

2

22
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Πρόβλημα 8.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci θα ισχύει η σχέση:

α1  α3  α5  ...  α2ν1  α2ν .
Απόδειξη
Θα χρησιμοποιήσω τη μέθοδο της τέλειας ή μαθηματικής επαγωγής:
 Για ν  1 η σχέση γίνεται α211  α21  α1  α2 που είναι αληθής.
 Για ν  κ δέχομαι πως ισχύει: α1  α3  α5  ...  α2κ1  α2κ .
 Για ν  κ  1 θα δείξω ότι α1  α3  α 5  ...  α2(κ 1)1  α2(κ 1) .
Πράγματι θα είναι
α1  α3  α 5  ...  α2(κ 1)1 
 α1  α3  α 5  ...  α2κ 1  α2(κ 1)1  Αναγράφω και τον προτελευταίο όρο

 α2κ  α2κ1 

Αντικαθιστώ τους όρους πλην του
τελευταίου με βάση την παραδοχή

 α2κ 2  α2κ 1

Αφού είναι ακολουθία Fibonacci.

Πρόβλημα 9.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci θα ισχύει η σχέση:

α2  α4  α6  ...  α2ν  α2ν1  1 .
Απόδειξη
Θα χρησιμοποιήσω τη μέθοδο της τέλειας ή μαθηματικής επαγωγής:
 Για ν  1 η σχέση γίνεται α21  α211  1  α2  α3  1  1  2  1 που
είναι αληθής.
 Για ν  κ δέχομαι πως ισχύει: α2  α 4  α 6  ...  α2κ  α2κ 11  1 .
 Για ν  κ  1 θα δείξω ότι α2  α4  α6  ...  α2κ  α2κ1  1 .
Πράγματι θα είναι
α2  α 4  α 6  ...  α2κ 1 

 α2  α4  α6  ...  α2κ  α2κ2  Αναγράφω και τον προτελευταίο όρο

 α2κ1  1  α2κ2 

Αντικαθιστώ τους όρους πλην του
τελευταίου με βάση την παραδοχή

 α2κ 3  1  α2κ 11  1

Αφού είναι ακολουθία Fibonacci.

113

Ηλίας Σκαρδανάς

Φ ο Χρυσός Αριθμός

Πρόβλημα 10.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci θα ισχύει η σχέση:

1  α1  α2  α3  ...  αν  αν2 .
Απόδειξη
1  α1  α2  α3  α4  ...  αν 
1   α1  α 3  ...  α ν1    α 2  α 4  ...  α ν  
ν: άρτιος


ν:περιττός
1

α

α

...

α

α

α

...

α





1
3
ν
2
4
ν 1 


Προηγούμενες
ιδιότητες.

 1  αν  αν1  1  α ν  α ν1 


  αν2
1  α ν1  α ν11  1 α ν1  α ν 

Ακολουθία
Fibonacci.

Πρόβλημα 11.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci θα ισχύει η σχέση:
α12  α22  α23  ...  α2ν  α ν  α ν1

Απόδειξη
α  ακ  ακ  ακ   ακ1  ακ1 

Αφού ακ1  ακ  ακ1 (Fibonacci). Άρα

ακ2  ακακ1  ακακ 1

Επομένως για κ  2...ν θα έχω τις σχέσεις

2
κ

 α22  α2α3  α2α1
 2
 α3  α3α 4  α3α2
 α2  α α  α α
4 5
4 3
 4
........
 2
α ν  α να ν1  α να ν 1

Αν προσθέσω κατά μέλη και κάνω τις
αναγωγές στο δεύτερο μέλος θα έχω:
α22  α23  α 24 ...  α2ν  αναν1  α1α2 
α22  α23  α 24 ...  α2ν  αναν1  α1α1 
α12  α22  α23  α 24 ...  α2ν  α να ν1

Πρόβλημα 12.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci θα ισχύει η σχέση:

ανκ  αν1ακ  ανακ1 για τις διάφορες τιμές των ν,κ.
Απόδειξη
Διατηρώντας το κ  1 σταθερό, θα δείξω ότι ισχύει η σχέση για κάθε
φυσικό αριθμό ν  1 , με τη μέθοδο της τέλειας ή μαθηματικής επαγωγής.
1

1

 Για κ  1 θα είναι αν1  αν1 α1  αν α2  αν1  αν  αν1 που είναι
αληθής για οποιαδήποτε τιμή του ν  1 .
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 Για κ  λ δέχομαι ότι, για κάθε φυσικό ν  1 θα ισχύει η σχέση
ανλ  αν1αλ  αναλ1 και
 Για κ  λ  1 θα δείξω ότι για κάθε φυσικό αριθμό ν  1 ισχύει
ανλ1  αν1αλ1  αναλ2 . Πράγματι θα είναι:
α ν λ 1  α  ν λ 1  α  ν λ 1α1  α ν λα11 

Σύμφωνα με το πρώτο βήμα για κ  1
και για κάθε ν  1 άρα και για
ν  λ 1

 αν1λ  ανλ 

Αφού α1  α2  1

 αν11αλ  αν1αλ1  αν1αλ  αναλ1 

Εφαρμόζω τη σχέση του δεύτερου
βήματος σε κάθε όρο.

 αν1α λ 1   αν11  αν1  α λ  ανα λ 1 

Κοινός παράγων.

 αν1αλ1  αναλ  αναλ1 

Fibonacci.

 αν1α λ 1  αν  α λ  α λ 1  

Κοινός παράγων.

 αν1αλ1  αναλ2

Fibonacci.

Πρόβλημα 13.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci, τότε ο αριθμός:

α1  α2  α3  ...  α3ν είναι άρτιος.
Απόδειξη
α1  α2  α3  α4  ...  α3ν 

Χωρίζω σε τριάδες.

  α1  α2  α3    α4  α5  α6   ...   α3ν2  α3ν1  α3ν  

  α3  α3    α6  α6   ...   α3ν  α3ν  

Αφού είναι ακολ. Fibonacci.

 2α3  2α6  ...  2α3ν 

Αναγωγές.

 2  α3  α6  ...  α3ν 

Κοινός παράγων το 2.

Άρα είναι πολλαπλάσιο του 2, επομένως άρτιος.

Πρόβλημα 14.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci, τότε ο αριθμός:

α1  α2  α3  ...  α3ν1 είναι περιττός.
Απόδειξη
α1  α2  α3  ...  α3ν1 

Χωρίζω σε τριάδες.
115

Ηλίας Σκαρδανάς

Φ ο Χρυσός Αριθμός

 α1   α2  α3  α4    α5  α6  α7   ...   α3ν1  α3ν  α3ν1  
 α1   α4  α4    α7  α7   ...   α3ν1  α3ν1  

Αφού είναι ακολ. Fibonacci

 α1  2  α4  α7  ...  α3ν1   1  2β

Πολλαπλάσιο του 2 συν 1

Πρόβλημα 15.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci, τότε ο αριθμός:

α1  α2  α3  ...  α3ν2 είναι περιττός.
Απόδειξη
α1  α2  α3  α4 ...  α3ν1  α3ν2 

Χωρίζω σε τριάδες.

 α1  α2   α3  α4  α5   ...   α3ν  α3ν1  α3ν2  
 α1  α2   α5  α5    α8  α8   ...   α3ν2  α3ν2  

Αφού είναι ακολουθία
Fibonacci

 α1  α2  2  α5  α8  ...  α3ν2   1  1  2β  2(1  β)

Πολλαπλάσιο του 2.

Πρόβλημα 16.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci, τότε, για κάθε ν θα ισχύει:
α ν  2ν .
Απόδειξη
Θα χρησιμοποιήσω τη μέθοδο της τέλειας ή μαθηματικής επαγωγής:
 Για ν=1 η σχέση γίνεται α1  21  1  2 που είναι αληθής.
 Για ν  κ δέχομαι ότι ισχύει ακ  2κ
 Για ν  κ  1 θα δείξω ότι ακ 1  2κ 1
Πράγματι ακ1  ακ  ακ1  ακ  ακ  2ακ  2  2κ  2κ1

Πρόβλημα 17.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci, τότε, για κάθε ν θα ισχύει:
ν
ν
1  1  5   1  5   1

αν 
Φν  Φ ν  .

 
 
5  2   2  
5


Απόδειξη

Φν  Φν
Ορίζω την ακολουθία βν 
, ν  1,2,3,... και παρατηρώ ότι
5
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Φ  Φ1 Φ  Φ
β1 


5
5
1

β2 

1 5 1 5 1  5  1  5

2
2 
2
1
5
5

Φ2  Φ2  Φ  Φ  Φ  Φ  Φ  Φ


  Φ  Φ   1  1  1
5
5
5

Φν  Φν Φν 2  Φ2  Φν 2  Φ2 Φ
βν 


5
5

ν 2

 Φ  1  Φν2  Φ  1 
5

Φν2  Φ  Φν2  Φν2  Φ  Φν2 Φν1  Φν2  Φν1  Φν2



5
5
Φν1  Φν1 Φν2  Φν2


 βν1  βν2
5
5
Παρατηρώ ότι η ακολουθία βν που όρισα δεν είναι άλλη από την
ακολουθία Fibonacci αν Επομένως απεδείχθη η δοθείσα σχέση.

Πρόβλημα 18.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci θα ισχύει η σχέση:
α2ν  α ν 1  α ν 1   1 

ν 1

(τύπος του Cassini).

Απόδειξη
Θα χρησιμοποιήσω την επαγωγική μέθοδο.
 Για ν  2 θα είναι
α22  α21α21   1
αληθής.

21

 α22  α1α3   1  12  1  2  1
1

 Για ν  κ δέχομαι πως ισχύει ακ2  ακ 1  ακ 1   1

κ 1

που

είναι

και

 Για ν  κ  1 θα δείξω ότι ακ21  ακ  ακ 2   1 . Πράγματι θα είναι:
κ

ακ21  ακ  ακ2  ακ1  ακ1  ακ  ακ 2 
 ακ1   ακ  ακ 1   ακ   ακ  ακ 1  

Fibonacci

 ακ 1  ακ  ακ 1  ακ 1  ακ  ακ  ακ  ακ 1  Πολλαπλασιασμοί και αναγωγές
 ακ1  ακ 1  ακ2    1

κ 1

  1

κ
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Πρόβλημα 19.

Ιδιότητα της ακολουθίας Fibonacci.
Αν είναι (αν) οι όροι της ακολουθίας Fibonacci θα ισχύει η σχέση:
α2ν1  α2ν  α2ν1

Απόδειξη
Σύμφωνα με την προηγούμενη ιδιότητα θα έχω:
α2ν1  α2ν   1  α να ν2   1  α ν1α ν1    1  α να ν2   1  α ν1α ν1 
αναν2  αν1αν1  αν1αν1  αναν2   ανν1  α2ν1
ν 1

ν

ν

ν

Πρόβλημα 20.

Τρίγωνο του Pascal.
Αν είναι Ρν το γινόμενο όλων των αριθμών της νι-οστής γραμμής του
Ρ Ρ
τριγώνου Pascal να αποδειχτεί ότι ισχύει: lim ν1 ν1  e .
ν 
Ρν
Απόδειξη
Αν εκμεταλλευτώ τη σχέση του τριγώνου του Pascal με τον διωνυμικό
τύπο του Νεύτωνα θα έχω την εξής μορφή:
0
 
0

1
 
0
2
 
0
3
 
0
4
 
0

1
 
1
2
 
1

 3
 
1
4
 
1

2
 
2
 3
 
2

4
 
2

 3
 
 3
4
 
3

4
 
4

Γενικότερα στη ν-οστή γραμμή του τριγώνου ν  1,2,3,4,... το κ εξ
 ν  1
αριστερών στοιχείο με 0  κ  ν θα έχει τη μορφή του συνδυασμού 
.
κ 1

 ν  1  ν  1  ν  1
 ν  1
Ρν   



...

  0   1 
 ν 1 
κ 1  κ  1 






Άρα
ν
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ν  1!
ν  1!
ν  1!
ν  1!
ν  1!ν








 ... 


0!  ν  1! 1!  ν  2 ! 2!  ν  3!
 ν  1! 0! 0! 1! 2! ...   ν  1!2
ν  1!ν2


2
2! 3! 4! ...   ν  2 !

 ν  2 !ν3
 ν !ν1
2
2
Ρν1  Ρν1 Ρν1 Ρν1 2! 3! ...   ν  3! 2! 3! ...   ν  1 !




Ρν2
Ρν Ρν
 ν  1!ν2
 ν  1!ν2
2
2
2! 3! ...   ν  2 ! 2! 3! ...   ν  2 !
Επομένως
 ν  2 !ν3
 ν !ν1
2
2
 2! 3! ...   ν  2 !  ν  1!
2! 3! ...   ν  3 !



ν 2
ν 2
 ν  1!
 ν  1!
2
2
 2! 3! ...   ν  3!  ν  2 !
2! 3! ...   ν  2 !





 ν !ν1
ν  2 !ν3  ν  1 !2




 ν  1!ν2  ν  1!ν2
 ν  2!ν3  ν  2!2 
 ν !ν1
 ν  2 !2

 ν  1!ν2
 ν  1!ν2  ν  1!2
ν  2 !ν1  ν !ν1
ν  2 !ν1
ν  1 !ν1 νν 1








 ν  1!ν2  ν  1!ν  ν  2 !ν2  ν  1ν2  ν  1!ν
ν 1
ν  2 !

νν1
νν1
νν1
 ν 





ν 2
ν 2
ν 1
ν

1
!


 ν  1 
 ν  1
 ν  1  ν  1  ν  1

Έτσι
ν 1
κ
κ
Ρν1  Ρν1
 ν 
κ  1 
 1
lim
 lim 
 lim
 lim 1 
 e 2,71828..
ν
ν ν  1 
Ρν

 ν1κ κ  κ  κ  κ 

Πρόβλημα 21.

Χρυσό τρίγωνο.
Να κατασκευαστεί και να μελετηθεί το χρυσό τρίγωνο. (βλ. ορισμό).
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Λύση
Από τον ορισμό του χρυσού τριγώνου γνωρίζω πως αυτό είναι ισοσκελές.
Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι δίνεται η βάση του α. Πρέπει να κατασκευάσω τα
α
x
τμήματα x, y τέτοια ώστε  Φ και  Φ . Οι κατασκευές είναι ήδη γνωστές.
y
α

Μ
Κ
x
Ν

α/2

y
A

α

B

Από τη δύναμη του σημείου Α ως προς τον κύκλο Κ θα έχω
. Κατασκευάζω λοιπόν τα
ισοσκελή ΑΒΓ με βάση α και πλευρά x και ΑΒΓ με βάση α και πλευρά y.
Θα εργαστώ πρώτα στο επόμενο σχήμα. Φέρω
την ΒΔ έτσι ώστε ΒΔ  ΒΓ  α . Παρατηρώ ότι τα
τρίγωνα ΑΒΓ και ΒΓΔ είναι ισοσκελή με κοινή γωνία
βάσης τη Γ̂ που σημαίνει ότι όλες τους οι γωνίες
είναι, ίσες μια προς μια. Άρα τα δυο τρίγωνα είναι
όμοια επομένως θα ισχύουν

Α

x  α  Φ
ΑΒ ΒΓ ΓΑ
x α x

 
   Φ  
α .
ΒΓ ΓΔ ΔΒ
ΓΔ

α ΓΔ α

Φ
Αυτό σημαίνει ότι

x

Β
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Δ

α

Γ

α xΦ  α αΦ2  α



Φ
Φ
Φ
αΦ2  α α  Φ  1  α αΦ  α  α



 α Άρα και το τρίγωνο ΔΑΒ είναι
Φ
Φ
Φ
ισοσκελές. Έτσι από τα τρία ισοσκελή τρίγωνα ΑΒΓ, ΒΓΔ, ΔΑΒ θα έχω τις εξής
σχέσεις γωνιών:
ΑΔ  ΑΓ  ΓΔ  x 

ˆ . Άρα
ΑΒΓ  ΒΓΑ  ΓΔΒ  ΔΑΒ  ΔΒΑ  2  ΔΑΒ  2ω
ˆ  2ω
ˆ ω
ˆ  180ο 
ΑΒΓ  ΒΓΑ  ΓΑΒ  180ο  2ω

ˆ  180ο  ω
ˆ  36ο
Άρα τελικά για κάθε μήκος α σαν βάση το χρυσό
5ω
τρίγωνο ΑΒΓ έχει σκέλη β  γ  α  Φ και Αˆ  36ο , Βˆ  72, Γˆ  72

Τώρα στο διπλανό σχήμα στο
ισοσκελές ΑΒΓ παίρνω Δ πάνω στη ΒΓ
A
ώστε ΓΔ  ΑΔ (Είναι πάνω στη
μεσοκάθετο της ΑΓ). Έτσι θα έχω τα
y
τρίγωνα ΑΒΓ και ΔΓΑ ισοσκελή με κοινή
γωνία βάσης την Γ̂ . Άρα αυτά θα είναι
B
α Δ
Γ
όμοια.
ΑΒ ΒΓ ΓΑ
y
y α
y2
 
 
  Φ  ΑΔ  ΓΔ 
ΔΓ ΓΑ ΑΔ
ΓΔ ΑΔ y
α
. Επομένως θα είναι
y2
y2 Φ2y2  y2 Φ2  1
Φ 1  1
ΒΔ  ΒΓ  ΓΔ  α   Φy 


y
y  y . Άρα
α
Φy
Φy
Φ
Φ
ˆ θα
ΒΔ  ΑΒ  y δηλαδή και το τρίγωνο ΒΔΑ είναι ισοσκελές. Αν λοιπόν Βˆ  ω
ˆ (ΔΓΑ ισοσκελές)
ˆ (ΑΒΓ ισοσκελές) άρα θα είναι και ΔΑΓ  ω
είναι και Γˆ  ω
ˆ ως εξωτερική του ΔΓΑ και έτσι ΔΑΒ  2ω
ˆ (ΒΔΑ ισοσκελές).
επομένως ΒΔΑ  2ω
ˆ  2ω
ˆ  3ω
ˆ.
Τελικά λοιπόν ΓΑΒ  ΓΑΔ  ΔΑΒ  ω
ˆ ω
ˆ ω
ˆ  180ο  5ω
ˆ  180ο  ω
ˆ  36ο
Αˆ  Βˆ  Γˆ  180ο  3ω
Έτσι
το
α
δεύτερο χρυσό τρίγωνο με βάση α θα έχει σκέλη β  γ  και γωνίες Α̂  108ο
Φ
ο
ο
, Β̂  36 και Γ̂  36
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Πρόβλημα 22.

Τρίγωνο Kepler
Να μελετηθεί το τρίγωνο Kepler.

Λύση
Θεωρώ πως έχω ένα ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με Α̂  90ο και α  β  γ  0 .
Εφόσον είναι τρίγωνο Kepler θα υπάρχει(;) λ  0 τέτοιο ώστε να ισχύει
2
2
α  α 
2
2
2
2
2
α  λβ  λ γ . Άρα η σχέση α  β  γ θα γίνει
α    2  
λ λ 
2
2
α α
 α2  2  4  λ4α2  λ2α2  α2  λ4α2  λ2α2  α2  0  α2  λ4  λ2  1   0
λ λ
α0

α  λ  λ  1  0  λ  λ  1  0 .
2

4

2

4

2

Άρα

λ 
2

  1 

 1

2

2 1

 4  1   1



1 5
Φ
1  5  2


η Φ’ απορρίπτεται ως αρνητική. Έτσι λ  Φ 
2
1

5

 Φ
 2
 λ  Φ . Άρα συμπεραίνω αφενός πως το τρίγωνο Kepler υπάρχει, η
κατασκευή του είναι προφανής και αφετέρου πως το τρίγωνο Kepler είναι
χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο.
γ
γ
1
  Φ να
Επί πλέον μπορώ από τις σχέσεις εφΓˆ  σφΒˆ  
α Φγ Φ
ο
ο
υπολογίσω τις γωνίες Β̂  58,283 και Γ̂  31,717 .

Πρόβλημα 23.

Χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο.
Να κατασκευαστεί και να μελετηθεί το χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο. (βλ.
ορισμό)
Λύση
Θεωρώ ένα χρυσό ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ ώστε α2  β2  γ2 και α  Φγ .

Θα έχω β2  α2  γ2   Φγ   γ2  γ2  Φ2  1  γ2Φ . Άρα β  Φ  γ . Άρα α, β, γ
2

είναι διαδοχικοί όροι γεωμετρικής προόδου με λόγο
λοιπόν είναι και τρίγωνο Κepler.
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Επίλογος
Πέρα από τον περίεργο και θεμελιώδη ρόλο του στα μαθηματικά, τη
γεωμετρία και τις μορφές της φύσης, ο αριθμός Φ έχει και µια άλλη, καθαρά
ανθρώπινη ιδιαιτερότητα. Παρότι τα ανθρώπινα γούστα διακρίνονται για την
υποκειμενικότητα τους, τα σχήματα τα οποία εμπεριέχουν στη γεωμετρία τους
την χρυσή αναλογία θεωρούνται τα πιο αρμονικά και ευχάριστα από
αισθητικής άποψης για το ανθρώπινο µάτι (εγκέφαλο).
Πρέπει να καταλάβουμε πως είναι µία αναλογία που πεισματικά τηρείται
στη φύση και επομένως δεν αποτελεί κατασκεύασμα της ανθρώπινης
φαντασίας.
Ο φυσικός Adrian Bejan του Πανεπιστημίου Duke των ΗΠΑ πιστεύει ότι η
ενστικτώδης προτίμηση του ανθρώπου για σχήματα με τη «Χρυσή αναλογία»
οφείλεται στο ότι είναι πιο εύκολο για το ανθρώπινο μάτι και τον εγκέφαλο
του ανθρώπου να αποτυπώσουν όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες μιας
εικόνας με την αναλογία αυτή και όχι με άλλη. Με άλλα λόγια η «Χρυσή
αναλογία» είναι το πιο αποτελεσματικό σχήμα για το «οπτικό σκανάρισμα»
από τον εγκέφαλο!
Η Χρυσή Τομή συνεπώς, είναι ένας από τους μέγιστους κανόνες για να
εκφραστεί το Ωραίο. Το Ωραίο υπόκειται πάντα σε αυτούς τους κανόνες, γι’
αυτό και η επιστήμη της Αισθητικής σαφώς και ορθότατα ορίζει και διδάσκει
πως υπάρχει αντικειμενικά Ωραίο, το οποίο τείνει πάντα στον χρυσό αριθμό
Φ. Όσο δε περισσότερο οι αναλογίες του πλησιάζουν προς τον αριθμό 1,618
τόσο πιο ωραίο είναι το δημιούργημα.
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Κατασκευή «χρυσού» διαστημόμετρου.
Πως μπορείτε να κατασκευάσετε ένα διαστημόμετρο για να μετράτε
τμήματα που έχουν χρυσό λόγο Φ
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