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ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ



ΓΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

Η   εφαρµογή  του  προγράµµατος   «Η  Χρυσή  Τομή  στις  Επιστήμες» 

ξεκίνησε   τον  Οκτώβρη  του  2009 και   τέλειωσε   το  Μάη  του  2010.  

Για  την  εκτέλεσή  του  έγιναν  οι  παρακάτω  ενέργειες  :  

1) Διατέθηκε   ένα   δίωρο   την   εβδοµάδα .    

2) Συµµετείχαν   μαθητές  της  Α΄τάξης  (συνολικός  αριθµός   μαθητών   /τριών   

29) και  δύο  καθηγητές  (ένας  µαθηµατικός  και  ένας  οικονομολόγος).  

3) Οι  µαθητές  χωρίστηκαν  σε  οµάδες   µε  στόχο   την  πληρέστερη  διερεύνηση  

του  θέµατος  και  την  επίλυση  διαδικαστικών  ζητηµάτων .  

4) Ερευνήθηκαν  οι  εξής  τρεις  θεματικές  ενότητες   :   α .  Χρυσή  τομή  και  

Μαθηματικά  β .  Χρυσή  τομή  στη  Φύση  γ .  Χρυσή  τομή  και  Βιολογία .   

5) Οι   µαθητές   αναζήτησαν   όλες   τις   πληροφορίες     στη   βιβλιοθήκη   της  

Μυτιλήνης ,   στη   βιβλιοθήκη   του   σχολείου ,   καθώς   και   στο   διαδίκτυο  .  

6) Οι   οµάδες   πραγµατοποίησαν   ενηµερωτικές   συναντήσεις   κατά  τις  οποίες  

παρουσίασαν  την  πορεία  αλλά  και  τα  αποτελέσματα  των  εργασιών  τους  στο  

σύνολο  των  μελών  του  προγράμματος  αλλά  και  σε  όλους  τους  μαθητές  της  Α  

τάξης .  

7) Πραγµατοποιήθηκε  πολιτιστική  επίσκεψη  στη  Ρώμη  και  Φλωρεντία   όπου  

οι  µαθητές  ξεναγήθηκαν   σε  Μουσεία ,   ενηµερώθηκαν  από   αρµόδιους   

ξεναγούς   και   συγκέντρωσαν  πληροφοριακό  υλικό  σχετικό  με  το  θέμα  του  

προγράμματος .  

8) Τέλος ,   τα   µέλη   της   οµάδας   επεξεργάστηκαν   το   υλικό ,   ταξινόµησαν  

και  συνέθεσαν   τα   επιµέρους   στοιχεία ,   συνέγραψαν   την   εργασία   και  

παρουσίασαν     την   πορεία   της   έρευνάς   τους  και  το  πρόγραμμα  σε  

εκδήλωση  που  πραγµατοποιήθηκε   στο  σχολικό  χώρο .  Στο  τελικό  προϊόν  

περιλαμβάνεται  βιβλιοδετημένο  κείμενο  και  CD-ROM, το  οποίο  επιμελήθηκε  

η  μαθηματικός  μέλος  της  συντονιστικής  ομάδας ,  Σκαλοχωρίτου  Γεωργία .  

 Για  την  πραγματοποίηση  του  προγράμματος  εργάστηκαν  οι  καθηγητές :  

1. Ζαχαριάδης  Δημήτριος  ΠΕ  03 Μαθηματικός  

2. Κουκούτα  Βαρβάρα  ΠΕ  09 Οικονομολόγος  

3. Σκαλοχωρίτου  Γεωργία  ΠΕ  03 Μαθηματικός  

 

καθώς  και  οι  μαθητές  της  Α  Τάξης   

 2



 

Α/Α  Επώνυμο   Όνομα   Α/Α  Επώνυμο   Όνομα  

1 Αγγελίνου  Μαρκέλλα  16 Κρικλάνης  Ευστράτιος  

2 Αναγνώστου   Ιωάννης  17 Λαρεντζάκη  Βικτώρια  

3 Αποστόλου  Χαράλαμπος  18 Λουίζου  Μυρτώ  

4 Βαρελτζή  Χριστίνα  19 Μαλλιαρού  Θεοπίστη  

5 Βασιλέλλη  Ειρήνη  Μαρία  20 Μανιάτης  Απόστολος  

6 Γανέλλης  Φώτιος  21 Μπράτος  Αθανάσιος  

7 Ελευθερίου  Γαβριήλ  22 Νικχασάναι  Σιντορέλλα  

8 Ευαγγελίδης   Κωνσταντίνος  23 Παπαδόπουλος  Αριστείδης  

9 Ζαφειρίου  Αργυρώ  24 Πλωμαρίτου  Μυρσίνη  

10 Καβούνη   Σωσσάνα  25 Σπιλάνη   Λουκία  

11 Καθιώτης   Ασημάκης  26 Τζίννης  Παναγιώτης  

12 Καλδέλλης  Ιωάννης  27 Τσιντρή  Αναστασία  

13 Καμπιώτης   Θεοδόσης  28 Χατζηγιάννη  Πηνελόπη  

14 Κουλούρη  Δέσποινα  29 Ψαρρού  Ελπινίκη  

15 Κουτζακιόζη  Ιωάννα     

 

Εκφράζουµε  τις   ευχαριστίες  µας  σε  όλους  όσοι  µας  βοήθησαν  µε  

οποιοδήποτε  τρόπο ,  στην  πραγµατοποίηση  αυτού  του  προγράµµατος .  

 

Συγκεκριµμένα  :  

•  Τη  Διευθύντρια  του  σχολείου  μας  κ .  Κουρασάνη-Χρηστέλη  Άννα  

•  Το  Σύλλογο  γονέων  και  κηδεμόνων  του  σχολείου  μας .  

•  Τους  συναδέλφους  κ .  Μούχαλου  Ελισάβετ  και  Τουζένη  Παναγιώτη  

•  Τον  συνάδελφο  Μαθηματικό  κ .Κουτσκουδή  Παναγιώτη  
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Εισαγωγή  

 

Το  πρόγραμμα  είναι  στα  πλαίσια  των  πολιτιστικών  προγραμμάτων  και  

έχει  στόχο  την  γνωριμία  και  την  κατανόηση  μιας  μαθηματικής  έννοιας ,  της  

Χρυσής  Τομής ,  που  απασχόλησε  και  απασχολεί  σε  παγκόσμιο  επίπεδο  

αρκετούς  ερευνητές ,  γιατί  θεωρείται  ότι  εμφανίζεται  στις  τέχνες  (ζωγραφική ,  

γλυπτική ,  αρχιτεκτονική ,  μουσική  κ .α .) ,  στη  φύση  (όπως  για  παράδειγμα  στη  

διατομή  του  DNA, στο  ανθρώπινο  σώμα  στις  έλικες  των  κοχυλιών ,  ή  ακόμα  

και  στις  έλικες  των  γαλαξιών ,) ,  και  σε  πολλές  άλλες  περιπτώσεις .  Από  την  

αρχαιότητα  η  χρυσή  τομή  είναι  στενά  συνυφασμένη  με  την  αίσθηση  του  

κάλλους  και  της  αρμονίας .  

Δόθηκε  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στη  σχέση  που  διακρίνει  την  έννοια  αυτή  με  

την  πολιτισμική  δημιουργία . .  Άλλωστε  ο  πολιτισμός  δεν  είναι  ανεξάρτητος  

από  τα  Μαθηματικά  αφού  αυτά  βρίσκονται  πίσω  από  κάθε  πολιτισμική  

έκφραση .   

Στόχος  λοιπόν  του  προγράμματος  ήταν  να  κινητοποιήσει  τους  μαθητές ,  να   

αλλάξουν  τη   στάση   τους  απέναντι   στα  Μαθηματικά ,  να  τους  βοηθήσει  να  

υπερβούν  διδακτικά  εμπόδια  και  να  απαντήσει  στο  ερώτημα  γιατί  τα  

διδάσκονται .  Γι  αυτό  οι  μαθηματικές  έννοιες  ενσωματώνονται  σε  πραγματικά  

πολιτισμικά  μοντέλα ,  όπως  η  Ακρόπολη ,  οι  πίνακες  του  Leonardo Da Vinci 

και  άλλων  καλλιτεχνών ,  το  άγαλμα  της  Αφροδίτης  της  Μήλου ,  ή  ακόμα  

γνωστές  μουσικές  συνθέσεις .   

Αρχικά  οι  μαθητές ,  ενημερώθηκαν  για  την  μαθηματική  έννοια  της  

χρυσής  τομής  και  στη  συνέχεια ,  χωρισμένοι  σε  ομάδες  και  με  την  καθοδήγηση  

των  καθηγητών  του  προγράμματος ,  αναζήτησαν  πληροφορίες  είτε  στο  

διαδίκτυο  είτε  σε  διάφορα  βιβλία .   

Στη  συνέχεια  έγινε  σύνδεση  της  χρυσής  τομής  με  τις  τέχνες :  

ζωγραφική ,  γλυπτική ,  μουσική  και  αρχιτεκτονική .  Αναζητήθηκαν  από  την  

διεθνή  βιβλιογραφία   πίνακες  καλλιτεχνών ,  γνωστά  αγάλματα  της  

αρχαιότητας  και  μνημεία ,  τα  οποία  έχουν  θεωρηθεί  ότι  ακολουθούν  την  χρυσή  

τομή  και  έγινε  προσπάθεια  επάνω  σε  αυτά  να  εισαχθούν   τα  γεωμετρικά  

σχήματα  που  συνδέονται  με  τη  χρυσή  τομή:  χρυσό  ορθογώνιο ,  χρυσό  τρίγωνο ,  

κανονικό  πεντάγωνο ,  χρυσή  γωνία ,  λογαριθμική  σπείρα ,  πλατωνικά  στερεά .  

Τέλος  έγινε  σύνδεση  της  χρυσής  τομής  (ή  αριθμός  Φ  από  το  πρώτο  γράμμα  

 4



του  γλύπτη  Φειδία  που  θεωρείται  ότι  εφάρμοσε  τη  αναλογία  στο  σχεδιασμό  

των  αγαλμάτων  του  Παρθενώνα) με  την  ακολουθία  του  Φιμπονάτσι .   

Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  επισκεφτήκαμε  κατ  αρχάς  στην  Αθήνα  

το  Μουσείο  της  Ακρόπολης  για  να  δούμε  τις  γνωστές  Καρυάτιδες  στις  οποίες  

εφαρμόζεται  η  αναλογία  αυτή .  

Στη  συνέχεια  πήγαμε  στη  Ρώμη  για  να  δούμε  τα  μουσεία  του  Βατικανού  

πίνακες  γνωστών  ζωγράφων  (όπως  των  Λεονάρντο  ντα  Βίντσι ,  Μιχαήλ  

Άγγελου ,  Μποτιτσέλλι  κ .α .) ,  την  Καπέλα  Σιστίνα  και  την  γνωστή  ελικοειδή  

σκάλα  της  εισόδου  του  Βατικανού .  Επίσης  στην  Φλωρεντία  επισκεφτήκαμε  

την  γνωστή  γκαλερί  του  Ουφίτσι ,  με  τους  πίνακες  των  ζωγράφων  Λεονάρντο  

ντα  Βίντσι ,  Μιχαήλ  Άγγελου ,  Μποτιτσέλλι  κ .α .  και   την  γκαλερί  της  

Ακαδημίας  όπου  θαυμάσαμε  το  άγαλμα  του  Δαυίβ  του  Μιχαήλ  Άγγελου .  Σε  

όλα  αυτά   εφαρμόζεται  η  αναλογία  της  χρυσής  τομής .  

 

 

 5



 

Ιστορική  αναδρομή  για  τον  αριθμό  Φ  

Ο  αριθμός  Φ  από  την  αρχαιότητα  είναι  στενά  συνυφασμένος  με  την  

αίσθηση  του  κάλλους  και  της  αρμονίας .  Κατά  τους  αρχαίους  Έλληνες  η  

Χρυσή  Τομή  διαιρούσε  ένα  τμήμα  με  τον  τελειότερο  αισθητικά  τρόπο .  

Αναφέρονται  πολλά  διαφορετικά  ονόματα  για  τη  χρυσή  τομή .  Διαίρεση  

σε  άκρο  και  μέσο  λόγο  (όπως  εμφανίζεται  στα  στοιχεία  του  Ευκλείδη),  θεία  

αναλογία ,  χρυσή  τομή ,  phi-Φ ,  θείο  τμήμα ,  χρυσός  μέσος  όρος ,  χρυσή  

αναλογία .   

 

Εικόνα  1   Η  πυραμίδα  του  Χέοπα  στη  Γκίζα  

Ένα  από  τα  πιο  παλιά  παραδείγματα  εφαρμογής  της  χρυσής  αναλογίας  

πιστεύεται  ότι  είναι  η  μεγάλη  πυραμίδα  του  Χέοπα  στη  Γκίζα ,  κτισμένη  

περίπου  το  2560 π .Χ .  Μερικές  θεωρίες  υποστηρίζουν  ότι  η  πυραμίδα  

σχεδιάστηκε  έτσι  ώστε  ο  λόγος  του  ύψους  της  παράπλευρης  επιφάνειας  προς  

το  μισό  μήκος  της  βάσης  να  είναι  η  χρυσή  αναλογία .  Δηλ .  s/b=1,61804… που  

διαφέρει  από  τον  αριθμό  Φ  στο  πέμπτο  δεκαδικό  ψηφίο  (Φ=1,618033…..) 

Αρκετοί  ερευνητές  όμως ,  ισχυρίζονται   ότι  οι  αρχαίοι  Αιγύπτιοι  δεν  

γνώρισαν  τη  χρυσή  αναλογία  και  μολονότι  ήταν  ικανοί  μαθηματικοί ,  θεωρούν  

σύμπτωση  ότι  η  αρχιτεκτονική  των  πυραμίδων  είναι  βασισμένη  σ’ αυτήν ,  

διότι  το  εκτενέστερο  και  πιο  φημισμένο  αιγυπτιακό  κείμενο  για  τα  

Μαθηματικά ,  ο  Papyrus Rhind (περίπου  1650 π .Χ .) ,  που  περιλαμβάνει  τη  

λύση  σε  διάφορα  προβλήματα  σχετικά  με  τις  πυραμίδες ,  δεν  αναφέρει  τίποτα  

για  τη  χρυσή  αναλογία .   
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Η  πρώτη  μελέτη  της  χρυσής  τομής  πιστώνεται  ιστορικά  στους  

Πυθαγόρειους .  Ο  Πυθαγόρας  -  τον  5ο  αιώνα  π .X. - υποστήριζε  ότι  αποτελεί  

μια  από  τις  κρυμμένες  αρμονίες  της  φύσης  και  την  είχε  απεικονίσει  στο  

σύμβολο  της  σχολής  του ,  το  πεντάγραμμα ,  το  αστέρι  δηλαδή  που  

σχηματίζεται  από  τις  πέντε  διαγωνίους  του  κανονικού  πενταγώνου .  Ο  λόγος  

της   διαγωνίου  του  κανονικού  πενταγώνου  προς  τη  πλευρά  του  ισούται  με  Φ .  

Εικόνα  2 :  Το  πεντάγραμμα ,  σύμβολο  της  σχολής  των  Πυθαγορείων .  

 
Αργότερα  την  εφάρμοσαν  ο  Ικτίνος ,  ο  Καλλικράτης  και  ο  Φειδίας  στην  

κατασκευή  του  Παρθενώνα .   

Ο  Χρυσός  λόγος  εμφανίζεται  στα  «Στοιχεία» του  Ευκλείδη  σε  αρκετά  

σημεία .  Σύμφωνα  με  αυτόν:  «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». 

Ο  Πλάτωνας  θεωρούσε  ότι  ο  αριθμός  αυτός  βρίσκεται  στον  υπερουράνιο  

τόπο  και  τον  υιοθέτησε  στα  ιδεατά  του  σχήματα  που  συνθέτουν  τον  κόσμο .  

Στον  διάλογό  του  «Τίμαιος» περιγράφει  τον  κόσμο  σαν  μια  σύνθεση  

γεωμετρικών  αρμονικών  σωμάτων ,  των  γνωστών  πέντε  Πλατωνικών  στερεών ,  

που  θα  περάσουν  και  στην  Αναγέννηση  και  θα  προβληματίσουν  πολλούς  

επιστήμονες  όπως ,  για  παράδειγμα ,  τον  Kepler. 

Η  χρυσή  τομή  απέκτησε  μεγάλη  σημασία  με  το  πέρασμα  των  αιώνων .  

Στις  αρχές  του  12ου  αιώνα ,  ο  Λεονάρντο  Πιζάνο-Μπονάτσι  (γνωστός  ως  

Φιμπονάτσι) την  εισήγαγε  στην  Ιταλία  και  την  υιοθέτησαν  προπομποί  της  

Αναγέννησης  όπως  ο  Ντα  Βίντσι  κι  ο  Άλμπερτ  Ντύρερ ,  αργότερα  ζωγράφοι  

όπως  ο  Μοντριάν  και  πολύ  μετά  ο  Σαλβαντόρ  Νταλί ,  μουσικοσυνθέτες  όπως  ο  
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Μότσαρτ ,  ο  Μπέλα  Μπάρτοκ  και  ο  Ντεμπυσί  αλλά  και  σπουδαίοι  

αρχιτέκτονες  του  20ού  αιώνα ,  όπως  ο  Λε  Κορμπυζιέ .   

Το  όνομα  «χρυσός  κανόνας»  χρησιμοποιήθηκε  από  το  λατίνο  ποιητή  

Οράτιο  και  αργότερα  από  τον  Κέπλερ .  Οι  καλλιτέχνες  της  Αναγέννησης  

προτίμησαν  τον  όρο  «Θεία  Αναλογία» που  χρησιμοποίησε  το  1509 ο  φίλος  

του  Ντα  Βίντσι  Λούκα  Πάτσιολι ,  θεωρώντας  ότι  μια  τόσο  τέλεια  και  

θαυμαστή  αρμονία  θα  πρέπει  να  δόθηκε  στους  ανθρώπους  από  τον  ίδιο  τον  

Θεό .  

Ο  όρος  χρυσή  τομή  φαίνεται  ότι  χρησιμοποιήθηκε  για  πρώτη  φορά  από  

τον  Martin Ohm το  1835 στο  βιβλίο  του  Die Reine Elementar-Mathematik .  

Η  πρώτη  γνωστή  χρήση  του  όρου  στα  αγγλικά  είναι  στο  άρθρο  του  James 

Sulley το  1875 περί  «Αισθητικής» στην  ένατη  έκδοση  της  Encyclopedia 

Britannica .  O Mark Barr, Αμερικανός  μαθηματικός ,  το  1909, έδωσε  στη  

χρυσή  τομή  το  όνομα  Φ  (phi),  από  το  πρώτο  γράμμα  του  ονόματος  του  

Φειδία .  Από  αυτόν   προέρχεται  ο  διεθνής  συμβολισμός  «Φ» (phi).. . . .   

Ο  «χρυσός  κανόνας» εμφανίζεται  και  στη  φύση .  Στα  πέταλα  των  

λουλουδιών ,  στα  φύλλα  των  δένδρων ,  στις  έλικες  των  κοχυλιών ,  ακόμη  και  

στη  διατομή  του  DNA ή  τις  έλικες  των  γαλαξιών  και  τη  στροφορμή   
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Χρυσή  Τομή  και  Άλγεβρα  

 
1. Ορισμός  

Ο  αριθμός  Φ  είναι  γνωστός  και  σαν  «χρυσός  αριθμός» ή  «αριθμός  του  

Φειδία» επειδή  ο  διάσημος  αυτός  Έλληνας  γλύπτης  της  αρχαιότητας  

σεβάστηκε  τη  χρυσή  αναλογία  και  τη  χρησιμοποίησε  στα  έργα  του .  Σύμφωνα  

με  τον  Theodore C.  (1914), ο  Mark Barr, Αμερικανός  μαθηματικός ,  το  1909, 

έδωσε  στη  χρυσή  τομή  το  όνομα  Φ  (phi),  από  το  πρώτο  γράμμα  του  ονόματος  

του  Φειδία .  Από  αυτόν   προέρχεται  ο  διεθνής  συμβολισμός  «Φ» (phi) και  

είναι  Φ=1,618033989... . .  Είναι  ένας  άρρητος  αριθμός  με  μοναδικές  ιδιότητες .  

Ο  Χρυσός  λόγος  εμφανίζεται  στα  «Στοιχεία» του  Ευκλείδη  σε  αρκετά  

σημεία .  Σύμφωνα  με  αυτόν:  «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». 

 

Έστω    

211 1 1

α χ α χ χ αφ χ
χ ψ χ α χ α χ
χ α φ φ φ
α χ φ

−
= = ⇒ = ⇔ =

−

⇔ = − ⇔ = − ⇔ − =
 

 

 

 Δηλαδή     2 1 0φ φ− − =
 

Επειδή  πρόκειται  για  ευθύγραμμα  τμήματα  Φ>0, επομένως  η  θετική  ρίζα  της  

εξίσωσης  δίνει:  .  

 
1 5 =

2
+

Φ = 1,618033989  

 

Για  τον  αριθμό  Φ  επίσης  ισχύει :  Φ2=Φ+1 και  11  Φ = +
Φ
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2. Γραφικός  Προσδιορισμός  του  Φ  

Ξέροντας  ότι  Φ2=Φ+1, μπορούμε  να  προσδιορίσουμε  γραφικά  τον  αριθμό  

Φ ,  ως  το  σημείο  τομής  των  συναρτήσεων  F(x)=x+1 και  F(x)=x2  

Το  σημείο  Α ,  του  σχήματος  1, με  συντεταγμένες  (1,618 ,2,618) είναι  το  

σημείο  τομής  των  δύο  γραφικών  παραστάσεων ,  δηλαδή  προσδιορίζει  γραφικά  

τον  αριθμό  Φ   

Σχήμα  1 :Γραφική  παράσταση  των  F(x)=x+1 και  F(x)=x2

12

10

8

6

4

2

-2

-4

-5 5 10Δ

E

Ο

A (1.618 , 2.618)

 

3. Η  Χρυσή  Τομή  και  οι  αριθμοί  Fibonacci  

Θεωρούμε  την  ακολουθία  των  αριθμών  1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,…. που  

είναι  γνωστή  ως  ακολουθία  FIBONACCI και  έχει  την  ιδιότητα :  το  άθροισμα  

δύο  διαδοχικών  όρων  της  ισούται  με  τον  επόμενο .   

Δίνεται  από  τον  αναδρομικό  τύπο        
αν = αν-1 + αν-2   με  α1=1 , α2=1  

 

Ο  λόγος  των  διαδοχικών  όρων  (μεγαλύτερου  προς  τον  μικρότερο) της  

ακολουθίας  προσεγγίζουν  τον  αριθμό  Φ  με  μεγάλη  ακρίβεια  καθώς  προχωράμε  

προς  τους  μεγαλύτερους  όρους  της  ακολουθίας .  Δηλαδή  1

1 2

ν ν

ν ν

α α
α α

−

− −

= = Φ  

Πράγματι :   
1/1 = 1    2 /1  = 2    3/2 = 1,5    5/3 = 1,666...    8 /5 = 1,6    1 3/8 = 1,625    2 1/13 = 

1,61538...  
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Τα  κουνέλια  και  οι  μέλισσες  του  Fibonacci 

Ο  Fibonacci το  1202 μελέτησε  το  πρόβλημα  του  ρυθμού  αναπαραγωγής  

των  κουνελιών  κάτω  από  ιδανικές  συνθήκες ,  που  τον  οδήγησε  μάλλον  τυχαία  

στον  ορισμό  της  ακολουθίας  του .  Στο  τρίτο  μέρος  του  Liber Abaci (κεφ .  XII) 

εμφανίζεται  το  εξής  πρόβλημα   

«Κάποιος  έχει  ένα  ζευγάρι  κουνελιών  σε  μια  ορισμένη  θέση  που  

περιβάλλεται  εξ  ολοκλήρου  από  τοίχο .  Επιθυμούμε  να  ξέρουμε  πόσα  ζευγάρια  

θα  αναπαραχθούν  από  αυτό  σε  ένα  έτος ,  εάν  η  φύση  αυτών  των  κουνελιών  

είναι  τέτοια  ώστε  να  αναπαράγουν  κάθε  μήνα  ένα  άλλο  ζευγάρι  και  να  

αρχίζουν  την  αναπαραγωγή  στο  δεύτερο  μήνα  μετά  από  τη  γέννησή  τους» 

Υποθέτουμε  ότι  τα  κουνέλια  δεν  πεθαίνουν  ποτέ  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
σχήμα  2 :  Διάγραμμα  αναπαραγωγής  των  κουνελιών   

 

Όπως  φαίνεται  στο  σχήμα  2 

•  Στο  τέλος  του  πρώτου  μήνα  το  ζευγάρι  ενηλικιώνεται  και  ζευγαρώνει .  

Έχουμε  μόνο  ένα  ζευγάρι .  

•  Στο  τέλος  του  δεύτερου  μήνα  το  θηλυκό  γεννά  ένα  νέο  ζευγάρι ,  έτσι  

έχουμε  δύο  ζευγάρια  κουνελιών .  
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•  Στο  τέλος  του  τρίτου  μήνα  το  αρχικό  ζευγάρι  γεννά  ξανά  ένα  νέο  ζευγάρι  

κουνελιών ,  ενώ  το  δεύτερο  ζευγαρώνει  και  συνεπώς  τα  ζευγάρια  είναι  

τρία .  

•  Στο  τέλος  του  τέταρτου  μήνα  το  αρχικό  ζευγάρι  γέννησε  ακόμα  ένα  αλλά  

και  το  δεύτερο  ζευγάρι  γέννησε  και  αυτό  ένα  ζευγάρι  και  έτσι  έχουμε  στον  

αγρό  πέντε  ζευγάρια .  

•  Στο  τέλος  του  πέμπτου  μήνα  το  αρχικό  ζευγάρι  γέννησε  ακόμα  ένα  

ζευγάρι ,  το  δεύτερο  και  τρίτο  ζευγάρι  γέννησαν  και  αυτά  από  ένα  ζευγάρι  

και  έτσι  έχουμε  στον  αγρό  οκτώ  ζευγάρια .   

Επομένως ,  το  πλήθος  των  ζευγαριών  των  κουνελιών  στην  αρχή  κάθε  μήνα  

είναι  1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,… Δηλαδή  κάθε  αριθμός  είναι  το  άθροισμα  

των  δύο  προηγούμενων .  Και  αυτό  γιατί  στην  αρχή  κάθε  μήνα  έχουμε  τα  

ζευγάρια  που  είχαμε  τον  προηγούμενο  και  επιπλέον  τόσα  νεογέννητα  ζευγάρια  

όσα  και  τα  ενήλικα  ζευγάρια  γονέων  που  έχουμε .   
 

Το  πρόβλημα  με  τα  κουνέλια  δεν  είναι  βέβαια  και  τόσο  ρεαλιστικό .  Τα  

κουνέλια  κάποτε  πεθαίνουν  και  δεν  υπάρχει  κανένας  κανόνας  που  να  

καθορίζει  ότι  τα  νεογέννητα  κουνέλια  θα  είναι  πάντοτε  ζευγάρι  (αρσενικό  –  

θηλυκό),  και  ότι  το  θηλυκό  θα  ζευγαρώνει  πάντα  με  τον  δίδυμο  αδελφό  του  

και  όχι  και  με  οποιοδήποτε  άλλο  αρσενικό .  

Ένα  ακόμα  πέρα  για  πέρα  ρεαλιστικό  πρόβλημα ,  που  έχει  επίσης  ως  λύση  

την  ακολουθία  των  αριθμών  του  Fibonacci αναφέρεται  σε  γενεαλογικά  δένδρα  

μελισσών .  Υπάρχουν  πάνω  από  30000 είδη  μελισσών  και  τα  περισσότερα  από  

αυτά  ζουν  μοναχικό  βίο .  Το  πιο  γνωστό  είδος  είναι  αυτό  που  δίνει  το  μέλι  και  

οι  μέλισσες  ζουν  ομαδικά ,  κατά  σμήνη  στην  κυψέλη ,  έχοντας  ένα  ασυνήθιστο  

οικογενειακό  δένδρο .  Κάθε  μέλισσα  για  παράδειγμα  δεν  έχει  δύο  γονείς   

Σε  κάθε  σμήνος  υπάρχουν:  

•  Μία  θηλυκή  μέλισσα  που  ονομάζεται  βασίλισσα  και  γεννά  

αυγά .  

•  Πολλές  θηλυκές  μέλισσες ,  οι  εργάτριες ,  που  σε  αντίθεση  

με  τη  βασίλισσα  δεν  γεννούν  αυγά .   

•  Όλες  οι  θηλυκές  μέλισσες  (βασίλισσα  και  εργάτριες) 

γεννιούνται  από  γονιμοποιημένα  αυγά  και  έτσι  έχουν  δύο  γονείς .  
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•  Μερικές  αρσενικές  μέλισσες ,  οι  κηφήνες ,  που  δεν  

εργάζονται .  Οι  κηφήνες  γεννιούνται  από  τα  αυγά  της  

βασίλισσας  που  δεν  γονιμοποιήθηκαν ,  έτσι  έχουν  μόνο  

μητέρα  αλλά  όχι  πατέρα .   

 

•  Οι  θηλυκές  μέλισσες  συνήθως  πεθαίνουν  ως  εργάτριες .  Ελάχιστες  από  

αυτές  τρέφονται  με  βασιλικό  πολτό  και  γίνονται  βασίλισσες .  Παίρνουν  

ένα  μέρος  από  το  σμήνος  και  δημιουργούν  νέο  σμήνος ,  με  σκοπό  την  

δημιουργία  δικής  τους  κυψέλης .   

Συμπεραίνουμε ,  λοιπόν ,  ότι  οι  θηλυκές  μέλισσες  έχουν  δύο  γονείς ,  μία  

αρσενική  και  μία  θηλυκή  μέλισσα ,  ενώ  οι  αρσενικές  μέλισσες  (κηφήνες) 

έχουν  μόνο  έναν  γονέα ,  μία  θηλυκή  μέλισσα .   

Στα  σχήματα  3 και  4 φαίνονται  τα  οικογενειακά  δένδρα  μιας  αρσενικής  

και  μι λυκήςας  θη  μέλισσας .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
σχήμα  3 :  οικογενειακό  δένδρο  αρσενικής  μέλισσας  

Επομένως  η  αρσενική  μέλισσα  έχει:  

1 γονέα  θηλυκό .  

2 παππούδες ,  αφού  η  μητέρα  του  έχει  δυο  γονείς .  

3 προ-παππούδες ,  αφού  η  γιαγιά  του  έχει  δυο  γονείς  και  ο  παππούς  του  μόνο  

έναν .  

5 προ-προ-παππούδες .  
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σχήμα  4 :  οικογενειακό  

δένδρο  θηλυκής   μέλισσας  

 
 

 

 

Επομένως  η  θηλυκή   μέλισσα  έχει:  

2 γονείς   (1 θηλυκό  και  1 αρσενικό).  

3 παππούδες(2 θηλυκές  και  1 αρσενική).  

5 προ-παππούδες ,  και   

8 προ-προ-παππούδες .  
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 Χρυσή  Τομή  και  Γεωμετρία  

Η  χρυσή  τομή  είναι  ένας  λόγος  που  εμφανίζεται  σε  διάφορες  γεωμετρικές  

κατασκευές .   

Τα  σχήματα  τα  οποία  εμπεριέχουν  στη  γεωμετρία  τους  την  αναλογία  του  

Φ  θεωρούνται  τα  πιο  αρμονικά  και  ευχάριστα  από  αισθητικής  άποψης  για  το  

ανθρώπινο  μάτι  (εγκέφαλο).  Έτσι ,  υπάρχουν :  

1. Τo χρυσό  ορθογώνιο   

Είναι  ένα  μοναδικό  και  πολύ  σημαντικό  σχήμα  στη  Γεωμετρία .  

Εμφανίζεται  στη  φύση ,  στην  τέχνη  και  την  αρχιτεκτονική .  Θεωρείται  ένα  από 

τα  πιο  ευχάριστα  και  όμορφα  σχήματα  και  αυτός  είναι  ο  λόγος  που  πολλοί  

καλλιτέχνες  το  χρησιμοποίησαν  στα  έργα  τους .  

Η  ιδιότητά  του  χρυσού  ορθογωνίου  είναι  ότι  ο  λόγος  της  μεγάλης  

πλευράς  προς  τη  μικρή  είναι  ίσος  με  τον  χρυσό  λόγο  .  

 

 
σχήμα  5 :  Χρυσό  ορθογώνιο  

 

 

 

2. Το  χρυσό  τρίγωνο   

 

 

 

 

 

 

 

     (β) 
σχήμα  6 :  α)  χρυσό  οξυγώνιο  τρίγωνο   β)  χρυσό  αμβλυγώνιο  τρίγωνο  

πάρχουν  δύο  χρυσά  τρίγωνα .  Και  τα  δύο  είναι  ισοσκελή ,  το  ένα   

 

(α) 

AB

ΓA
 = 1,61803

a

72°

72°

360

360360

Γ

E

A

B

Υ
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οξυγώνιο  (σχήμα  6α) και  το  άλλο  αμβλυγώνιο  (σχήμα  6β) .  Στο  αμβλυγώνιο ,  ο  

λόγος  της  βάσης  του  προς  την  πλευρά  του  είναι  ίσος  με  το  λόγο  της  χρυσής  

τομής ,  ενώ  στο  οξυγώνιο  ισχύει  το  αντίστροφο:  ο  λόγος  της  πλευράς  του  προς  

την  ση  του  είναι  ίσος  με  το  λόγο  της  χρυσής  τομής .   

α  δύο  τρίγωνα  συνδέονται  μεταξύ  τους  γιατί  διαιρώντας  ανάλογα  την  

βάση ή  την  πλευρά  σε  λόγο  χρυσής  τομής  προκύπτουν  δύο  μικρότερα  χρυσά  

τρίγωνα ,  ένα  οξυγώνιο  τρίγωνο  ο  

λόγος  του ίσης  ίσος  

με  Φ

 

ή πούμε  ότι

ιο  τρίγωνο .  Πράγματι :   

1ΑΓ = Φ + = Φ ⇒ ΑΓ = Φ ,  )

βά

Τ

 

 αμβλυγώνιο  και  ένα  οξυγώνιο .  Επίσης  στο

 εμβαδού  του  τριγώνου  ΒCD προς  το  τρίγωνο  ΑΒD είναι  επ

.  

 
Χρυσά  ορθογώνια  τρίγωνα  
 
 

σχήμα  7 :  Χρυσό  ορθογώνιο  τρίγωνο  

Β

Φ

1
Φ

Δ

Α
Γ

 

 

Στο  σχ μα  7, μπορούμε  να   το  ορθογώνιο  

τρίγωνο  ΑΒΓ  είναι  ένα  χρυσό  ορθογών
2 2 2( ) ( 1ΑΒ = Φ Φ+  ( )

21ΒΓ Φ+ Φ
= = = Φ

2

,

1
Φ Φ

ΒΓ Φ+ Φ
=

ΒΔ Φ

 

 

 

 
ογώνιο  τρίγωνο  

Στο  ήμα  8, στο  ορθογώνιο  τρίγωνο  ΕΖΗ  με  πλευρές  

ΕΗ=

ΑΓ

= = Φ
Φ

Η

σχήμα  8 :  Χρυσό  ορθ

 

σχ

Φ  και  ΕΖ=1 ο  αριθμός  Φ  εμφανίζεται  σε  αρκετές  

περιπτώσεις .  Πράγμ τι  αποδεικνύεται  ότι :  α
2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) 1ΗΖ = ΕΗ + ΕΖ ⇒ ΗΖ = +Φ = Φ ⇒ΗΖ = Φ  

ΦΦ

Ε Ζ1
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 ΗΖ Φ
= =

ΕΗ Φ
Φ ,    ΕΗ = Φ

ΕΖ
 και

Αποδεικνύεται  ότι  τα  πα είναι  όμοια .  ραπάνω  τρίγωνα  ΑΒΓ  και  ΗΕΖ  

2

1
( 1)

1

ΕΖ
Φ Φ+ΑΒ

= = Φ + = Φ = Φ
ΕΗ

  άρα  

21

ΑΓ Φ
= = Φ

Φ
ΒΓ Φ+ Φ

= = = Φ
ΗΖ Φ Φ

ΑΓ ΑΒ ΒΓ
= = = Φ

ΕΖ ΕΗ ΗΖ
 Πράγματι :

 

 

 

σχήμα  9 :  Χρυσή  γωνία  

 

 

 

Η  χ ι  η  επίκεντρη  γωνία  

νός  κύκλου  που  διαιρεί  την  περιφέρεια  αυτού  σε  δύο  τόξα  α  και  β  έτσι  ώστε   

3  Χρυσή  γωνία   

 

ρυσή  γωνία  είνα

ε

a a b+
= = Φ   δηλαδή  σε  αναλογία  χρυσής  τομής  ή  αλλιώς:  

b b

2 2
2

π ω π
ω π ω
−

=
−

στω  ω  η  χρυσή  γωνία  τότε  θα  έχουμε  :  

 

2

1 1
1

β
β βω α βα β φ

β β

= = = =
+ ++

 Έ
φ

Δηλαδή   
 
 

4  Κανονικό   Πεντάγωνο   

 Είναι  το  κυρτό  πολύγωνο  που  έχει  πέντε  ίσες  πλευρές  και  πέντε  ίσες  

γωνίες .  Είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  πολύγωνο ,  γιατί  είναι  θεμελιώδες  στην  

 

2

1
Φ

.2 ≅ ≅ 0 ≅ 0ω= π   0,381966.2π   0,381966.360   137,51
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κατασκευή  του  εικοσάεδρου  και  του  δωδεκάεδρου .  Αν  φέρουμε  τις  πέντε  

 το  πεντάγραμμο  ή  πεντάλφα ,  το  

αστέρι  δηλαδή  που  ήταν  το  έμβλημα  της  σχολής  των  Πυθαγορείων .  Ο  τρόπος  

ασκευής  του  υπήρξε  ένα  καλά  φρουρούμενο  μυστικό  που  προκαλούσε  το  

ντ  από  

ην  σχολή  των  Πυθαγορείων  γιατί  αποκάλυψε  την  κατασκευή  της .   

 

ποδεικνύεται   πενταγώνου  διαιρεί  τις  

δύο  λλες  σε  χρυσή  τομή .  Κάθε  γωνία  του  πενταγώνου  είναι  360. Επίσης  

ισχύει:

διαγωνίους  του  πενταγώνου  σχηματίζεται

κατ

φθόνο  στους  α αγωνιστές .  Λέγεται  πως  ο  Ιπποκράτης  ο  Χίος  εκδιώχθηκε

τ

 

 

 

 

 

 

 

 
σχήμα  10:  Κανονικό  πεντάγωνο  

A

E
BKF

D

G

 

Α ότι  κάθε  πλευρά  του  κανονικού

ά

 EF
F FK

ΒΕ ΚΕ
= = =

ΕΚ Ε
Φ . 

Έχει  αποδειχθεί  ότι  01 5 2 36
2

συν+
Φ = =   

Vinci  

 Κανονικό  Δεκάγωνο   

νωρίζοντας  ότι  η  γωνία  της  κορυφής  του  οξυγωνίου  χρυσού  τριγώνου  

είνα ο

να  του  κύκλου  κα  η  πλευρά  του  δεκαγώνου  τότε  ισχύει  

5

Γ

ι  36 , συμπεραίνουμε  ότι  το  κανονικό  δεκάγωνο  θα  διαιρείται  από  τις  

ακτίνες  του  σε  δέκα  χρυσά  τρίγωνα  με  βάσεις  τις  πλευρές  του  δεκαγώνου .  Αν  

r  η  ακτί ι  α
10

R
a

= Φ .  
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6  Χρυσή  Έλλειψη  

Είναι  η  έλλειψη  που  είναι  εγγεγραμμένη  σε  ένα  χρυσό  ορθογώνιο  και  η  

σχέση  του  μήκους  του  μεγάλου  άξονα  ως  προς  τον  μικρό  είναι  1.618. Είναι  

επίσης  περιγεγραμμένη  σε  χρυσό  οξυγώνιο  τρίγωνο .  

 

ογώνιο  β)χρυσή  έλλειψη  

εγγεγραμμένη  σε  χρυσό  οξ ώνιο  τρίγωνο  

υσ έλο  

της  Volkswagen Beetle.(το  γνωστό  στ ). 

Το  σώμα  του  αυτοκινήτου  εγγράφεται  ης  

και  τα  πλαϊνά  παράθυρα  σχηματίζουν που  

εφάπτεται  στους  τροχούς  του  αυτο ής  

εφάπτεται  και  στο  μπροστινό  και  στο  πίσ

 

 

 
σχήμα  11:  α)  Χρυσή  έλλειψη  εγγεγραμμένη  σε  χρυσό  ορθ

υγ

Μια  ξεχωριστή  εφαρμογή  της  χρ ής  έλλειψης ,  θα  δούμε  στο  μοντ

ην  Ελλάδα  ως  Σκαθάρι  ή  Σκαραβαίο

στο  πάνω  μέρος  της  χρυσής  έλλειψ

 μια  δεύτερη  χρυσή  έλλειψη  

κινήτου ,  ο  δε  κύριος  άξονας  αυτ

ω  τροχό .(εικόνες  1α ,β) 

I

F1 F2

L
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Εικ en Beet le  

μαθηματικές  

άπειρες  φορές  

εφαρμόσουμε  

μεγεθύνουμε  

θα  είναι  ένα  

συνειδητά  ή  

σίζεται  στην  

ένα  περιέχει  

ή  τεταρτοκυκλίων  σε  διαδοχικά  

χρυσά  οξυγώνια  τρίγωνα  που ,  επίσης  το ένα  περιέχει  το  άλλο .   

 

 

 

 

 

όνα  3α ,β :  Εφαρμογή  της  χρυσής  έλλειψης  στο  μοντέλο  της  Volkswag

 

 
Λογαριθμικές  ή  ισογώνιες  σπείρες  

Οι  λογαριθμικές  σπείρες  θεωρούνται  από  τις  πιο  όμορφες  

καμπύλες .  Έχουν  αρκετές  ενδιαφέρουσες  ιδιότητες .  Ελίσσονται  

γύρω  από  τον  πόλο  τους  και  παραμένουν  αμετάβλητες  όταν  

κάποιους  μαθηματικούς  μετασχηματισμούς .  Για  παράδειγμα ,  αν  

μια  λογαριθμική  σπείρα  το  σχήμα  της  δεν  θα  αλλάξει  αλλά  

ακριβές  αντίγραφο  του  εαυτού  της .  Πολλοί  καλλιτέχνες  

ασυνείδητα  κατασκεύασαν  λογαριθμικές  σπείρες  στα  έργα  τους .   

Υπάρχουν  δύο  είδη  σπειρών .  Η  λογαριθμική  σπείρα  που  βα

εγγραφή  τεταρτοκυκλίων  σε  διαδοχικά  χρυσά  ορθογώνια  που  το  

το  άλλο  και  εκείνη  που  βασίζεται  στην  εγγραφ

 

 

 

 
σχήμα  12:  Λογαριθμική  σπείρα  εγγεγραμμένη  σε  χρυσό  ορθογώνιο  

Δ

I

F1 F2

L

M
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Αν  σε  κάθε  τετράγωνο  που  δημιουργείται  στο  χρυσό  ορθογώνιο 

σχεδιάσουμε  τα  αντίστοιχα  τεταρτοκύκλια  θα  κατασκευάσουμε  ένα  χρυσό  

ελικ

 

οσκελές  τρίγωνο  με  γωνία  κορυφής  360 .  Διχοτομούμε   μία  

εκ  των  δύο  γωνιών  της  βάσης  και  γράφουμε  κύκλο  με  κέντρο  G το  σημείο  

τομής  της πλευρά  και  ακτίνα  ίση  με  το  μήκος  της  

διχοτόμου

οειδές ,  το  σπιράλ ,  που  σχεδιάζει  η  φύση  και  το  διακρίνουμε  στα  κοχύλια ,  

στα  ηλιοτρόπια ,  στους  τρόπους  με  τους  οποίους  διευθετούνται  τα  πέταλα ,  τα  

φύλλα  και  αλλού .  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
σχήμα  13:  Λογαριθμική  σπείρα  εγγεγραμμένη  σε  χρυσό  οξυγώνιο  τρίγωνο  

 

Για  να  κατασκευάσουμε  σπείρα  σε  χρυσό  οξυγώνιο  τρίγωνο  

κατασκευάζουμε  ισ

j

36°

F

 διχοτόμου  με  την  απέναντι  

 CG (σχήμα  13). 

72°

36°

72°

72°
K

G

C E
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Χρυσή  Τομή  και  Φύση  

 εφαρμογή  της  Χρυσής  Τομής  δεν  περιορίζεται  μόνο  στις  καλές  τέχνες .  

Οι  επι ι  σε 

σχήμ  φυσικών  αντικειμένων  τα  οποία  έχουν  εντελώς  διαφορετικές  

ιδιότ .  

σ

(α)       (β) 
Εικόνα  4 :  α)Κέρατα  κριαριού  σε  σχήμα  σπείρας  β)ανάπτυξη  φυτού  σε  σχήμα  σπείρας  

 
(το  κοχύλι),  στα  κέρατα  των  κριαριών ,  στο  σχήμα  των  κυκλώνων ,  όπως 

αποτυπώνεται  στις  φωτογραφίες  των  μετεωρολογικών  δορυφόρων ,  ή  

εμφανίζεται  στο  σχήμα  των  σπειροειδών  γαλαξιών ,  τεράστιων  δηλαδή  

σχηματισμών  από  εκατοντάδες  δισεκατομμύρια  αστέρια ,  τους  οποίους  

παρατηρούμε  με  τα  σύγχρονα  τηλεσκόπια .  

  

 

 

 

 

 

 

 (α)     (β)     (γ)  
Εικόνα  5 :  α)  κυκλώνες ,  β)  σπειροειδείς  γαλαξίες  γ)το  όστρακο  του  ναυτίλου   

 

Η

στήμονες  διαπίστωσαν  ότι  η  χρυσή  αναλογία  εμφανίζεται  κα

ατα

ητες

 Εμφανίζεται  σε  πολλές  σπειροειδείς  μορφές  στη  φύση ,  ε  μορφές  δηλαδή  

που  ακολουθούν  τη  λεγόμενη  «λογαριθμική  σπείρα»: στα  όστρακα  πολλών  

θαλάσσιων  οργανισμών ,  όπως  είναι  ο  ναυτίλος   
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Τίθεται  όμως  το  ερώτ γος  που  ένας  αριθμός ,  

κατα

φύση ρ

α δ  

αι  διέπονται  από  εντελώς  διαφορετικούς  φυσικούς  νόμους .  Η  

ανάπ

ής  της  Γης  τα  ρεύματα  του 

σι  ώστε  στο  βόρειο  ημισφαίριο  όλοι  οι  

ρολογιού ,  ενώ  στο  νότιο  ημισφαίριο

περιοχές  ενός  γαλαξία  όπου  υπάρχει

αερίων ,  οι  οποίες  δημιουργούνται  όταν

κοντινή  απόσταση .  Φαίνεται  λοιπόν  ότι

με  «παγκόσμιες» ιδιότητες .  

 

ν  

 στους  μίσχους ,  στη  διάταξη  των  σπόρων  στις  κορυφές  των  

 π ν  

ί

σ  μ

θία  όμως  κάνει  την  εμφάνισή  της  

στη  διάταξη  των  φύλλων  γύρω  από  το  μίσχο ,  στην  ανάπτυξη  των  βελ νών  

,  ι  στη στις  

μαργαρίτες  και  τα  ηλιοτρόπια .  Η  διάταξη  αυτή  μπορεί  να  σχετίζεται  ε  τη  

μεγιστοποίηση  του  χώρου  που  είναι  διαθέσιμος  για  την  ανάπτυξη  θε  

φύλλου  ή  με  το  φως  που  πρέπει  να  πέφτει  πάνω  στο  κάθε  φύλλο Αν  

κατανείμουμε  τα  φύλλα  στο  μίσχο  σύμφωνα  με  το  χρυσό  αριθμό  όλα  θα  

επωφελούνται  στο  μέγιστο  βαθμό  από  το  φως  του  ήλιου ,  χωρίς  να  κρύβει  το  

ένα  το  

δυνατόν  καλύτερα  τα  έντομα  που  μεταφέρουν  τη  γύρη .  Τα  φυτά  τελικά  

ακολουθούν  μια  αξιοθαύμαστη  τάση  υπακούοντας  σε  φυσικούς  περιορισμούς  

και  όχι  σε  μαθηματικούς  κανόνες .  

ημα :  ποιος  είναι  ο  λό

σκευασμένος  με  βάση  μια  αφηρημένη  μαθηματική  ιδιότητα ,  έχει  τόσο  

σημαντικές  εφαρμογές  στη   και  μάλιστα  σε  τόσο  διαφο ετικά  

συστήματ .  Τα  όστρακα ,  οι  κυκλώνες  και  οι  γαλαξίες  εν  έχουν καμία  κοινή  

ιδιότητα  κ

τυξη  των  οστράκων  επηρεάζεται  από  το  διαθέσιμο  χώρο .  Η  δημιουργία  

των  κυκλώνων  οφείλεται  στη  ροή  του  υγρού  αέρα  από  περιοχές  υψηλής  σε  

περιοχές  χαμηλής  πίεσης .  Λόγω  της  περιστροφ

αέρα  αποκλίνουν  από  την  ευθεία ,  έτ

κυκλώνες  να  περιστρέφονται  αντίθετα  από  τη  φορά  των  δεικτών  του  

 αντίστροφα .  Τέλος  οι  σπείρες  είναι  

 συγκέντρωση  αστέρων ,  σκόνης  και  

 κάποιος  άλλος  γαλαξίας  περάσει  σε  

 η  Χρυσή  Τομή  αποτελεί  έναν  αριθμό 

Τη  συναντάμε  όμως  και  στην  ανάπτυξη  των  φυτών ,  στην  κατανομή  τω

φύλλων

λουλουδιών  και  αλλού  Τα  φυτά  βέβαια  δε  γνωρίζουν  τη  χρυσή  αναλογία  ή  την 

ακολουθία  Fibonacci ούτε  η  φύση  ροφα ώς  προσπαθεί  να χρησιμοποιήσει  

την  ακολουθ α .  Αυτή  εμφανίζεται  ως  το  δευτερεύον  αποτέλεσμα  μιας  πολύ  

βαθύτερης  φυ ικής διαδικασίας .  Τα  φυτά  απλά  εγαλώνουν  με  τον  πιο  

πρόσφορο  και  αποδοτικό  τρόπο .  Η  ακολου

ο

 αρκετών  ειδών  ελάτου καθώς  επίσης  κα  διάταξη  των  πετάλων

μ

κά

.  

 το  άλλο .  Τα  λουλούδια ,  χάρη  στο  χρυσό  αριθμό ,  προσελκύουν  όσο
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Ο  αριθμός  των  πετάλων  σε  ένα  λουλούδι  είναι  συχνά  ένας  από  τους

αριθμούς  Fibonacci. Υπάρχουν  λουλούδια  με  ένα  ή  τρία  πέταλα  (σπανιότερα

με  δύο),  όπως  επίσης  ουν  εκατοντάδες  είδ ,  τ σο  άγρια  όσο  και

καλλιεργημένα ,  με  πέντε  πέταλα .  Θα  συναντήσουμε  αρκετά  γνωστά  είδη

λουλουδιών  με  οκτώ  πέταλα ,  αλλά  και  λουλούδια  με  δέκα  τρία ,  είκοσι  ένα  και

τριάντα  τέσσερα  πέταλα .  Μπορούμε  να  μετρήσουμε  στις  μαργαρίτες  13, 21,

34, 55, ή  και  89 πέταλα .  Φυσικά ,  οποιοδήποτε  λουλούδι  μπορεί  να

παρεκκλίνει  απ’ αυτόν  τον  κανόνα ,  όμως  κατά  προσέγγιση  το  πλήθος  των

πετάλων  θα  είναι  ένας  αριθμός  Fibonacci,  με  περισσότερη  πιθανότητα  μιας

πιθανής  παρέκκλισης  προς  τα  κάτω  παρά  προς  τα  πάνω .   

Στην  εικόνα  4 παρουσιάζεται  ενδεικτική  σύνδεση  των  αριθμών

Fibonacci με  τα  πέταλα  των  λουλουδιών .  

 

 

 

υπάρχ η ό  

 

 

 

 

 

 

  

 

πέταλα

 shasta πέταλα

(α)      (β)    (γ) 

(δ)       (ε)    (στ)  
Εικόνα 6:α) white calla lily 

(ένα πέταλο) β) Euphorbia (δύο 

πέταλα) γ) Trillium (τρία πέταλα) δ) 

Columbine (πέντε πέταλα) ε) 

Bloodroot (οκτώ πέταλα) στ) black-

eyed susan (13 ) 

ζ)Μαργαρίτα  (21 ) 

 (ζ)   (η)    η)Μαργαρίτες αγρού (34 πέταλα) 
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Μπορούμε  επίσης  να  ανακαλύψουμε  τους  αριθμούς  Fibonacci και  στο  

τρόπο  με  τον  οποίο  φυτρώνουν  τα  φύλλα  σε  πολλά  φυτά .  Η  φύση  φροντίζει  να  

είναι  τοποθετημένα  με  τέτοιο  τρόπο   ώστε  να  δέχονται  την  μέγιστη  δυνατή  

ηλιακή  ενέργεια ,  και  να  συγκεντρώνουν  την  μεγαλύτερη  δυνατή  ποσότητα  

βρόχινου  νερού ,  που  θα  κυλάει  στο  έδαφος  κοντά  στη  ρίζα .  

Η  διάταξη  των  φύλλων  και  των  κλώνων  στην  ανάπτυξη  ενός  φυτού ,  στη  

βοτανική  λέγεται  φυλλοταξία  

Στην  εικόνα  5α  παρατηρούμε  ότι  οι  νέοι  βλαστοί  αναπτύσσονται  συνήθως  

από  έναν  οφθαλμό ,  ένα  σημείο  δηλαδή  από  όπου  ένα  φύλλο  αναπηδά  από  το  

βασικό  μίσχο  του  φυτού .  

 

(α)       (β) 
Εικόνα  7  α)  Ανάπτυξη  βλαστών  β)Ανάπτυξη  κλώνων  

αν  

φυτό  ή  δένδρο ,  όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  5β .  

Οι  αριθµοί  Fibonacci μπορούν  επίσης  να   

σπόρων ,  στις  κεφαλές  των  ανθέων .  Μπορούμε  να  

σπόροι  σχηματίζουν  οπτικά  δεξιόστροφες  και   

εκτ ι  μεταξύ  

 τερό

των  δεξιόστροφων  σπειρών  είναι  δύο  διαδοχικοί  αρ

Στις  εικόνες  6α ,β ,γ ,δ  οι  κώνοι  του  κουκουναρ

13 δεξιόστροφες  και  8 αριστερόστροφες  σπείρες .  ι  

διαδοχικοί  αριθμοί  Fibonacci 

Ο  ίδιος  τρόπος  άπτυξης  των  κλώνων  παρατηρείται  σε  κάθε  ποώδες

παρατηρηθούν  στη  διάταξη  των

 παρατηρήσουμε  ότι  οι

αριστερόστροφες  σπείρες  που

είνονται  από  το  κέντρο  προς  την  περιφέρεια  και  διασταυρώνοντα

στροφων  και  το  πλήθος  

ιθμοί  Fibonacci. 

ιού  σχηματίζουν  (οπτικά) 

Οι  αριθμοί  8 και  13 είνα

τους .  Τις  περισσότερες φορές  το  πλήθος  των  αρισ

 25
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   (β) 

 

γ

   (δ) 
Εικόνα  8 : ς  κώνους  του  

 μετράμε  34 δεξιόστροφες  και  

21 α

 
Εικόνα  9 :Κεφαλή  άνθους  μαργαρίτας  

 

 

(α)    

 

 

 

 

 ( )  

  

  

 α ,γ)  Δεξιόστροφες  και   β ,δ)  αριστερόστροφες  σπείρες  στου

κουκουναριού  

Ανάλογα  συμπεράσματα  μπορούμε  να  βγάλουμε  παρατηρώντας  την  

κεφαλή  του  άνθους  μιας  μαργαρίτας  στην  οποία

ριστερόστροφες .  σπείρες   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

συμπεράνουμε  ανανά ,  ή  

το  κουνουπίδι ,  το  μπρόκολο   ή  ακόμα  και ρόπιου .  

 κα οι 

 
Οι  φολίδες  του  ανανά  (ρομ οειδή  σχήματα  στην  επιφάνεια  του  καρπού) 

όπως  φαίνεται  στην  εικόνα  8, είναι  έτσι  διατεταγμένες  ώστε  να  σχηματίζουν  

τρεις  ομάδες  σπειρών  με  5, 8 

αριθμοί  ακολουθίας  Fibonacci)

Για  το  κουνουπίδι  π

(5,8 διαδοχικοί  αριθμοί  ακολουθίας  Fibonacci) 

(εικ  

13 δεξιόστροφες  σπείρες .  (13,2 αριθμοί  ακολουθίας  Fibonacci) 

(εικό )

  (
Εικό ι  δεξιόστροφες  σπείρες  

Επίσης  μπορούμε  να   το  ίδιο  για  τις  φολίδες  του

 για  τα  ανθύλλια  του  ηλιοτ

ι Εικόνα 10: Φολίδες του ανανά σχηματιζόμενες σπείρες. 

β

και  13 μέλη  η  καθεμία .  (5,8,13 διαδοχικοί  

.  

αρατηρούνται  5 αριστερόστροφες  και  13 

δεξιόστροφες  σπείρες .  

όνες  9α ,β),  ενώ  για   το  μπρόκολο  παρατηρούνται  21 αριστερόστροφες  και

1 διαδοχικοί  

νες  10α ,β  

 

 

 

 

 

 

 

 

α)     (β) 
να  11:  Κουνουπίδι  και   οι  αριστερόστροφες  κα
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Εικόνα  12:  Μπρόκολο  και ες  

 

ε  ένα  αξιοσημείωτο  

μόρφ  ανθυλλίων  δηλαδή  μικροσκοπικών  ανθών  που  γίνονται  σπόροι .  Τα   

 

 

ανθύλλια  είναι  διατεταγμένα  σε  δύο  τεμνόμενες  οικογένειες  σπειροειδών  

καμπυλών ,  από  τις  οποίες   μία  περιελίσσεται  δεξιόστροφα  και  η  άλλη  

είδη   είναι  34 και  οι  

αριστερόστροφες  55. Και  ο δύο  είναι  διαδοχικοί  αριθμοί  στην  ακολουθία  

Fibonacci. Μπορούμε  επίση να  συναντήσουμε  και  ηλιοτρόπια  με  55 και  89 

έλικες  αντίστοιχα .  

Η  διάταξη  αυτή  δίνει  τ πλεονέκτημα  της  καλύτερης  οργάνωσης  όσο  το  

δυνατόν  μεγαλύτερου  αριθμού  σπόρων  στην  κεφαλή  του  άνθους .   

 
 

 

 

 

 

 
 (α)     (β) 

  οι  αριστερόστροφες  και  δεξιόστροφες  σπείρ

Στο  γιγαντιαίο  άνθος  του  ηλιοτρόπιου  παρατηρούμ

ωμα

 

 
Εικόνα  13:  Άνθος  του  ηλιοτρόπιου  

 

 

 

 

η

 αριστερόστροφα .  Σε  μερικά οι  δεξιόστροφες  έλικες

ι  

ς  

ο  

 28



6

 29

Εικόνα 14:Διάταξη πέντε φύλλων 

 

γωνίες  που  σχηματίζουν  το  2  με  το  1  φύλλο ,  το  3  με  το  2 , το  4  με  το  3 , το  

περίπου  144ο .  Το  άθροισμα  των  γωνιών  είναι  

 

Στην  εικόνα  14 παρουσιάζεται  μία  διάταξη  5 φύλλων .  Οι  αριστερόστροφες
ο ο ο ο ο ο

5ο  με  το  4ο  και  το  1ο  με  το  5ο ,  είναι  

720ο  δηλαδή  δύο  πλήρεις  γωνίες ,  άρα  το  6ο   θα   βρίσκεται  ακριβώς πάνω  

από  το  πρώτο  φύλλο ,  αλλά  αρκετά  ψηλότερα  πό  αυτό .  

φύλλο  

α

Εάν  κινηθούμε  από  το  πρώτο  φύλλο  προς  το  2°, το  3°, κ .λ .π .  μέχρι  το  6° 

αλλά  δεξιόστροφα  (όπως  οι  δείκτες  του  ολογιού) παρατηρούμε  ότι  θα  ρ

διαγράψουμε  3 πλήρεις  γωνίες .  Έχουμε  ς  2 αριστερόστροφους  επομένω

κύκλους ,  3 δεξιόστροφους  και  5 φύλλα .  Δηλαδή  2,3,5 που  είναι  διαδοχικοί  

αριθμοί  Fibonacci. Η  διάταξη  αυτή  των  φύλλων  λέγεται  5/3/2 .  

Εάν  επαναλάβουμε  την  ίδια  διαδικασία  σε  μια  διάταξη  8 φύλλων  θα  

πάρουμε  3 αριστερόστροφους  και  5 δεξιόστροφους  κύκλους .  Δηλαδή  3,5,8 

που  είναι  και  πάλι  διαδοχικοί  αριθμοί  Fibonacci. Η  διάταξη  αυτή  των  φύλλων  

λέγεται  8/5/3 .  

 

 

Εικόνα φύλλων

 

 

 

 15: Διάταξη 8  
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Παραδείγματα  διάταξης  φύλλων:   

 Διάτ του    γρασιδιού ,  αξη  2/1/1: τα  φύλλα  της  φτελιάς ,  της  φλαμουριάς ,  

της  αγριάδας .  

 Διάτ ς   βατομουριάς  αξη  3/2/1: τα  φύλλα  της  οξιάς ,  της  φουντουκιάς ,  τη

(βάτος).  

 Διάτ της  μηλιάς ,  της  αξη  5/3/2: τα  φύλλα  της  βαλανιδιάς ,  της  κερασιάς ,  

δαμασκηνιάς ,  του  πουρναριού .  

 Διάτ λλιάς ,  της  αξη  8/5/3: τα  φύλλα  της  λεύκας ,  της  τριανταφυ

αχλαδιάς ,  της  ιτιάς .  

 Διάταξη  13/8/5: τα  φύλλα  της  αμυγδαλιάς .  

 

έβαια  μετά  από  όλα  αυτά  διατυπώνεται  το  ερώτημα  αν  πράγματι  η  

γενε

ρο  μαθηματικός  παρά  

γενε

τ  

κ

 χρυσής  τομής  

στου

Β

τική  μπορεί  να  δώσει  σε  ένα  άνθος  οποιοδήποτε  πλήθος  πετάλων  ή  σ΄  ένα  

κουκουνάρι  οποιοδήποτε  πλήθος  φολίδων  ή  να  καθορίσει  το  τρόπο  με  τον  

οποίο  φυτρώνουν  τα  φύλλα  σε  πολλά  φυτά  και  γιατί  ακόμα  παρατηρούμε  την  

κυριαρχία  αυτή  των  αριθμών  του  Fibonacci στη  φύση .  Πιθανώς  όλα  αυτά  να  

οφείλονται  σε  κάποιο  μηχανισμό  που  είναι  περισσότε

τικός  κώδικας .  Ή  ίσως  να  πρόκειται  για  μια  συνεργασία  της  γενετικής  και  

των  μαθηματικών ,  αφού  και  οι  δύο  επισ ήμες  είναι  απαραίτητες  για  τη μελέτη  

των  μαθηματι ών  κανονικοτήτων  που  ανακαλύπτουμε  στις  διάφορες  φυσικές  

μορφές .  Όλα  αυτά  είναι  μια  σύνθετη  δυναμική  αλληλεπίδραση  μεταξύ  όλων  

των  αρχέγονων  ιστών ,  που  απλώς  τυχαίνει  να  οδηγεί  μέσω  της

ς  αριθμούς  Fibonacci. 
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Χρυσή  Τομή  και  Βιολογία  

 

Τους  αριθμούς  F ύμε  ακόμα  να  τους  εντοπίσουμε   

(α)      (β) 

Και  σε  άλλα  σημεία  του  ανθρώπινου  σώματος  μπορούμε  να  

ανακαλύψουμε  διαιρέσεις  σε  χρυσό  λόγο .  Για  παράδειγμα  ο  καρπός  διαιρεί  

το  χέρι  από  τον  αγκώνα  και  κάτω  σε  λόγο  χρυσής  τομής  (εικόνα  14β).  

Η  χρυσή  αναλογία ,  εμφανίζεται  στις  αναλογίες  των  δοντιών ,  του  αυτιού  

(εικόνα  17α) αλλά  και  σε  πολλές  άλλες  λεπτομέρειες  του  προσώπου  όπως  

είναι  τα  χείλη ,  τα  μάτια  ή  ακόμα  και  η  μύτη .   

 

 

 

ibonacci μπορο

Εικόνα  16:  εφαρμογή   χρυσής  αναλογίας  α)  στη  παλάμη  β  στο  χέρι  

 

στο  ανθρώπινο  χέρι  (εικόνα  16α):  

Κάθε  άνθρωπος  έχει  2 χέρια ,  

Κάθε  ένα  από  τα  οποία  έχει  5 δάκτυλα  

Κάθε  δάκτυλο  αποτελείται  από  3 τμήματα  (φάλλαγγες)  που  χωρίζονται  από 

2 αρθρώσεις .   

Όλοι  αυτοί  οι  αριθμοί  ανήκουν  στην  ακολουθία  Fibonacci. 

Αν  πάλι  μετρήσουμε  τα  μήκη  των  φαλάγγων  βλέπουμε  ότι  ο  λόγος  της  

μεσαίας  φάλαγγας  προς  τη  μικρή  (την  ακραία) είναι  περίπου  ίσος  με  το  λόγο  

της  μεγάλης  φάλαγγας  προς  τη  μεσαία ,  που  είναι  περίπου  ίσος  με  το  χρυσό  

αριθμό  Φ .  
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Εικόνα  17:  α )χρυσή  σπείρα  στο  αυτί  β)έλικα  του  DNA 

 λόγος  εμ όλης  της  

 κλο  της  διπλής  έλικας  του  DNA (εικόνα   

troms) προς  το  πλάτος  (21 argstroms) μας  δ τον  

6190476.. έναν  αριθμό  πολύ  κοντά  στο  Φ  που  ισούται  με  1,618...Οι  

 

 

 

 

 

 

 

 

(α)     (β) 
 

 

Ο  χρυσός φανίζεται  ακόμα  και  στο  DNA, τη  βάση  

ζωής .  Για  κάθε  πλήρη κύ 17β), το

μήκος  της  έλικας  (34 args ίνει  

αριθμό  1,

αριθμοί  21, 34 είναι  διαδοχικοί  αριθμοί  της  ακολουθίας  Fibonacci.  
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Επισκέψεις  στη  Ρώμη  και  Φλωρεντία  

 

Μετά  την  αναχώρηση  μας  από  τη  Μυτιλήνη  επισκεφτήκαμε  το  μουσείο  

της  κρόπολης  θαυμάζοντας  κυρίως  τις  γνωστές  Καρυάτιδες ,  στις  οποίες  

εφαρμόζεται  η  χρυσή  αναλογία ,  αλλά  και  τα  άλλα  αρχαία  μνημεία .   

Το  ίδιο  απόγευμα  αναχωρήσαμε  για  Ρώμη .  Το  βράδυ  κάναμε  μία  βόλτα  

με  ξεναγός  μας  έκανε  μία  σύντομη  περιήγ

λέγοντας  μας  πολλά  ενδιαφέροντα  πράγματα  για  την  ιστορία

Το  επόμενο  πρωί  ξεκινήσαμε  για   τη  Πιατσα  

βρίσκεται  ένας  από  τους  12 αιγυπτιακούς  κίονες  (οβελίσκους

στη  Ρώμη  .  Έπειτα  καταλήξα ε  στη   Plazza Di Spania μία  από  τις  ποιο  

γνωστές  πλατείες  της  Ρώμης  π ίφημη  για  τα  ισπανικά  σκαλιά  της  εκκλησίας  

της  και  όπου  λάμβαναν  χώρα  γνωστές  επιδείξεις  μόδας . .  Στη  συνέχεια  

επισκεφτήκαμε  τη  Φοντάνα  ντι Τρεβι  όπου  ρίξαμε  ένα  νόμισμα  που  κατά  την  

παράδοση  θ ούθως   ξεναγηθήκαμε  στο  

ρωμαϊκό  Πάνθεον  το  οποίο  αποτελεί   ταφής  του  καλλιτέχνη  Ραφαήλ .  

Κατά  το  απόγε τσα  Βενέτσια .  

 από  αυτά  περάσαμε  από  τη  Βια  Κοντότι  όπου  βρίσκεται  το  πιο  διάσημο  

παλιό

την

 Το  επόμενο  πρωί  ξεκινήσαμε  για  το  Βατικανό .  Μετά  από  μία  μεγάλη  

ουρά  καταφέραμε  να  περάσουμε  και  να  αρχίσουμε  την  ξενάγηση .  Στο 

Βατικανό  το  οποίο  είναι  το  πλουσιότερο  αλλά  ταυτόχρονα  και  το  μικρότερο  

κράτος  στον  κόσμο  είδαμε  αναρίθμητους  πίνακες  ζωγραφικής  (όπως  τη  

"Δευτέρα  Παρουσία" του  Μιχαήλ  Αγγέλου), ιδίως  στην  Καπέλα  Σιξτίνα  , 

τοιχογραφίες  του  Μιχαήλ  Άγγελου ,  ο  οποίος  φιλοτέχνησε  τη  θρυλική  οροφή  

του  και  του  Ραφαήλ .  Σε  αρκετούς  από  αυτούς  είχαμε  διαπιστώσει  ότι  

εφαρμοζόταν   η  χρυσή  τομή .  Επίσης  είδαμε  και  τη  γνωστή  ελικοειδή  σκάλα  

της  εισόδου  του  Βατικανού ,  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  εφαρμογής  της  

λογαριθμικής  σπείρας .  Στη  συνέχεια  επισκεφτήκαμε  την  εκκλησία  του  Αγ .  

Πέτρου ,  η  οποία  είναι  βασιλικού  τύπου .  Εκεί  είδαμε  την   περίφημη  Πιέτα  του  

Α

ηση  στην  πόλη  

 της .   

ντελ  Ποπολο  που  

)  που  υπάρχουν  

το  λεωφορείο  και  η  

μ

ερ

 

α  μας  έφερνε  ξανά  στη  Ρώμη .  Ακολ

χώρο

υμα  πήγαμε  να  δούμε  το  Καπιτώλιο  στη  Πιά

Μετά

 καφέ  της  πόλης ,  το  καφέ  Γκρέκο .  Έπειτα  επισκεφτήκαμε  την  αρχαία  

Ρωμαϊκή  αγορά  και  είδαμε  από  κοντά    πύλη  από  όπου  περνούσαν  οι  

στρατηγοί  μετά  από  τις  νικηφόρες  τους  εκστρατείες .  Εν  συνεχεία ,  

κατηφορίσαμε  για  το  εντυπωσιακό  Κολοσσαίο  και  μετά  πήραμε  το  μετρό  για  

να  επιστρέψουμε  πίσω  στο  Ξενοδοχείο .  
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Μιχαήλ  Άγγελου  α  του  Μπερνίνι .  

κριβώς  μπροστά  από  την  επιβλητική  πρόσοψη  της  βασιλικής ,  απλώνεται  η  

πλατε

και  

ολοκληρώθηκε

 ιστορικό  

κέντρ  

 

 ν

ια ι ο α π

γένεια  που  έπαιξε  καθοριστικό  ρόλο  

στην  

   

μ  

κ

ο

και  τον  τεράστιο  μπρούτζινο  Άμβων

Α

ία  του  Αγίου  Πέτρου ,  η  οποία  πλαισιώνεται  από  τους  δύο  ημικυκλικούς  

βραχίονες  της  βασιλικής .  Τη  δημιουργία  της  την  οφείλουμε  στον  Ιταλό  

αρχιτέκτονα  και  γλύπτη  Μπερνίνι .  Η  κατασκευή  της  ξεκίνησε  το  1655 

 το1667.  

Ο  επόμενος  σταθμός  μας  ήταν  η  Φλωρεντία .  Περπατώντας  στους  δρόμους  

της  ο  καθένας  συνειδητοποιεί  τους  λόγους  για  τους  οποίους  το

ο  της  έχει  χαρακτηριστεί  ως  Μνημείο  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς και  

τελεί  υπό  το  καθεστώς  της  Unesco.Οι  δρόμοι  της  είναι  στρωμένοι  με   

πολιτισμό  και  αντικατοπτρίζουν  την  ιστορία ,  τα  πάθη  και  τα  βιώματα  των  

κοινωνιών  που  πέρασαν  απ’ το  κατώφλι  της  διαμέσου  των  αιώνων .  

Υπάγεται στην  περιφέρεια  της  Τοσκάνης ,  που  εί αι  γνώστη  παγκοσμίως  

για  τα  υπέροχα  τοπία  της  και  αποτελεί  εδώ  και  αιώνες  ένα  μεγάλο  οικονομικό  

και  καλλιτεχνικό  κέντρο  της  Ιταλίας .  Είναι  η  Φλωρεντία ,  μια  πόλη  με  πλήθος  

αρχιτεκτονικών  αξιοθέατων  και  μουσείων .  Αποτέλεσε  από  την  εποχή  του  

Μεσαίωνα  ακόμη ,  μια  πολύ  σπουδαία  οικονομική  δύναμη  και  αυτό  της  έδωσε  

την  δυνατότητα  να  εξελιχθεί  αργότερα ,  στα  χρόνια  της  Αναγέννησης ,  σε  

πολιτιστικό  και  καλλιτεχνικό  κέντρο .   

Στην  ανάδειξή  της  συνέβαλε  ιδιαίτερα  και  η  παρουσία  της  δυναστείας  

των  Μεδίκων ,  μ ς  πολύ  σχυρής  οικ γένει ς  της  περιοχής ,  ου  αφού  

κατάφερε  να  εκτοπίσει  όλους  τους  αντιπάλους  της  διοίκησε  την  πόλη  για  

πάνω  από  τρεις  αιώνες .  Ήταν  μια  οικο

εξέλιξη  της  πόλης  αλλά  και  στην  εξέλιξη  της  ιταλικής  και  ευρωπαϊκής  

ιστορίας ,  καθώς  μέλη  αυτής  έγιναν πάπες  ή κατάφεραν να  διεισδύσουν  στις  

ισχυρές  οικογένειες  άλλων  χωρών  με  αποκορύφωμα  τον  γάμο  της  Αικατερίνης  

των  Μεδίκων  ε  τον  Ερρίκο  Β’,  βασιλιά  της  Γαλλίας . Σε  πολλές  περιπτώσεις  

υπήρξαν  αυταρχικοί  και  σκληροί  ως  κυβερνήτες ,  αλλά  ήταν  το  ενδιαφέρον  

πολλών  από  αυτών  για  τις  τέχνες  και  τα  γράμματα  που  προώθησε  και  

υποστήριξε  σπουδαίους  αλλιτέχνες  όπως  ο  Μποτιτσέλι ,  ο   Δάντης ,  ο  Τζιότο ,  

ο  Λεονάρντο  ντα  Βίντσι  και  ο  Μιχαήλ  Άγγελος .  Ήταν  επίσης  το  πάθος  τους  

για  το  ωραί  που  ώθησε  πολλούς  από  αυτούς  να  φέρουν  σπουδαίους  

αρχιτέκτονες ,  γλύπτες  και  ζωγράφους  για  να  διακοσμήσουν  την  πόλη  και  να  

μας  προσφέρουν  αυτό  το  σπουδαίο  θέαμα  που  απολαμβάνουμε  περπατώντας  

 34



στους  δρόμους  της σήμερα .  Τα  σπουδαιότερα  αξιοθέατα  αυτής  είνα  η  Πιάτσα  

ντελ  Ντουόμο ,  η  Πιάτσα  ντέλλα  Σινιορία ,  το  ομώνυμο  Παλάτσο  ντέλλα  

Σινιορία  γνωστό  και  ως  Παλάτσο  Βέκκιο ,  το  Παλάτσο  ντέλι  Ουφίτσι  που  έχει  

μετατραπεί  στην  πολύ  γνωστή  Γκαλερία  Ουφίτσ ,  στην  οποία  είδαμε  

χαρακτηριστικά  παραδείγματα  πινάκων  εφαρμογής  της  χρυσής  τομής .  Όπως  

πίνακες  του  Λεονάρντο  ν

 ι

ι

τα  Βίντσι ,  του  Μιχαήλ  Άγγελου ,  του  Μποτιτσέλι  και  

άλλω

ρομος  που  

κατασ

 που  κάναμε  είναι  ότι  παρ’ όλη  

την  ι

ν  γνωστών  ζωγράφων .  

Στη  συνέχεια  επισκεφτήκαμε  την  Ακαδημία  Καλών  τεχνών  όπου  

φιλοξενείται  το  περίφημο  άγαλμα  του  Δαυίδ ,  έργο  του  Μιχαήλ  Άγγελου ,  στο  

οποίο  εφαρμόζονται  οι  τέλειες  αναλογίες  του  σώματος .   

Η  πόλη  διαρρέεται  από  τον  ποταμό  Άρνο   με  κυριότερη  και  γνωστότερη  

γέφυρα  την  Πόντε  Βέκκιο  από  την  οποία  και  περνά  ο  εναέριος  διάδ

κεύασαν  οι  Μέδικοι  για  να  μεταβαίνουν  με  ασφάλεια  από  το  παλάτι  

τους ,  το  Παλάτσο  Πίτι  στα  γραφεία  τους ,  τα  Ουφίτσι .  Ένα  άλλο ,  όχι  και  τόσο  

γνωστό  τουριστικό  αξιοθέατο  είναι  ένα  αγριογούρουνο  φτιαγμένο  από  

μπρούτζο  για  το  οποίο  λέγεται  ότι  αν  κάνεις  μια  ευχή  και  του  χαϊδέψεις  τη  

μουσούδα  αυτή  σου  η  ευχή  θα  πραγματοποιηθεί .  Έτσι  ευχηθήκαμε  και  εμείς  

όλοι  μαζί  να  επιστρέψουμε  κάποια  μέρα  στην  ονειρική  Φλωρεντία .  

Μια  ιδιαίτερα  σημαντική  παρατήρηση

στορία  της ,  η  Φλωρεντία  δεν  παύει  να  είναι  μια  ευρωπαϊκή  γοργά  

εξελισσόμενη  πόλη ,  πράγμα  που  έχει  κάνει  τα  προάστια  της  να  μοιάζουν  με  τα  

προάστια  οποιασδήποτε  μεγάλης  ελληνικής  πόλης .  
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Εικόνα  3 :  Στο  Πάνθεον  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Εικόνα  2 :  Στην  πιάτσ  ντελ  Πόπολο  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Εικόνα :  1 :   

Στο  Μουσείο  της  Ακρόπολης  
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Εικόνα :  Η  πλατεία  του  Αγ .  
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Πιάτσα ελ  Ντουόμο  

 
 
 
 
 

Εικόν ιο  

Βέκιο

 
 
 
 
 
 

 7 Πέτρου  

 
 
 
 
 
 8

 Ντ
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