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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

          Η παρακάτω ερευνητική εργασία έχει ως θέμα τη συμμετρία και τις εφαρμογές της σε 

πολλούς τομείς των επιστημών και τεχνών. Αρχικά παρουσιάζονται η έννοια της συμμετρίας 

και τα διαφορετικά είδη της. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στη σχέση συμμετρίας με τη 

γεωμετρία και τα μαθηματικά καθώς και στα φράκταλς. Ο αναγνώστης ανακαλύπτει τις 

κρυμμένες συμμετρίες στην οργάνωση της φύσης ακόμα και του σύμπαντος. Έρχεται σε 

επαφή με την αξία της στις Φυσικές Επιστήμες και περνά σε ένα επίπεδο πιο θεωρητικό. 

Εντοπίζει τη χρησιμότητά της στην Αρχιτεκτονική και τις Τέχνες. Η εργασία στο σύνολό της 

προσπαθεί να καταστήσει πιο έκδηλη τη διαφορετική έννοια της συμμετρίας, την έννοια της 

τελειότητας, και αυτό το επιχειρεί ερευνώντας την σε όλους τους τομείς όπου συναντάται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   Στα πλαίσια των «Ερευνητικών Εργασιών» που ορίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

για την Α΄ Λυκείου αναλάβαμε τη διερεύνηση και παρουσίαση του θέματος «Η ομορφιά … 

της συμμετρίας!». Η έννοια της συμμετρίας ήδη γνωστή από το μάθημα της Γεωμετρίας δεν 

αποκάλυπτε την «ομορφιά» της όσο παρέμενε εγκλωβισμένη σ΄ αυτά τα όρια. Ξεκινώντας 

λοιπόν από αυτή την αφετηρία  ανιχνεύσαμε το περιεχόμενο της έννοιας και σε άλλα  πεδία. 

   Με βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα 

που προέκυπταν: 

• Περιορίζεται η έννοια της συμμετρίας μόνο σε ό τι εμπειρικά ή και στη Γεωμετρία  

ονομάζουμε συμμετρικό; Ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο, ο ορισμός και η έννοια της 

συμμετρίας; 

• Πότε διαπιστώθηκε ό τι η συμμετρία οδηγεί ή και ταυτίζεται με την ομορφιά; 

• Οι διάφορες μορφές Τέχνης, που υπηρετούν την «ομορφιά», «αγαπούν» τη συμμετρία; 

• Η φύση και το Σύμπαν, που αποσπούν το θαυμασμό μας για την ευρυθμία, την αρμονία 

και τάξη  τους, στηρίζονται στη συμμετρία; 

    Το υλικό που συγκεντρώθηκε, οργανώθηκε και καταγράφηκε συνοδευόμενο από αρκετές 

εικόνες προκειμένου να διαπιστωθεί με ευκρίνεια η ομορφιά της συμμετρίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 

1. ΟΡΙΣΜΟΣ 

    Ξεκινώντας τον άθλο της αναζήτησης της συμμετρίας στη φύση και στην τέχνη πρέπει  

πρώτα να προσπαθήσουμε να συγκεκριμενοποιήσουμε την έννοια της συμμετρίας ∙ αυτό 

όμως δεν είναι απόλυτα απλό. Έτσι υιοθετούμε την επισήμανση του Weyl: Η ελληνική λέξη 

συμμετρία χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή με δυο σημασίες. 

     Η πρώτη από αυτές συνδέεται με την ομορφιά, την κανονικότητα μιας μορφής ή ενός 

αντικειμένου, την ευχάριστη αναλογία μερών ενός συνόλου, την αρμονική διάταξη ή την 

περιοδική επανάληψη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Υπό αυτή τη σημασία η λέξη 

συμμετρία δεν περιορίζεται μόνο σε αντικείμενα στο χώρο αλλά περιγράφει κάτι πιο 

αφηρημένο που έχει να κάνει με την τάξη , την ομορφιά, την αρμονία και την τελειότητα. 

    Η δεύτερη χρήση του όρου στην συμμετρία  είναι αυστηρή μαθηματική ή γεωμετρική και 

σε αντίθεση με την πρώτη είναι μια απόλυτα ακριβής έννοια. Περιγράφει  τη σχέση μεγέθους 

και τον τρόπο διάταξης στοιχείων ενός ζυγού.   

     Στην προσπάθειά μας να διευκρινίσουμε όσο το δυνατό περισσότερο την έννοια της 

συμμετρίας ίσως πρέπει να προσθέσουμε και ότι η συμμετρία αντιπροσωπεύει την απουσία 

ορατής αλλαγής σε οποιαδήποτε μεταβολή. Έτσι σχήματα, φράσεις, φυσικοί νόμοι ή 

μαθηματικές εκφράσεις που παραμένουν απαράλλαχτα σε συγκεκριμένους 

μετασχηματισμούς εντάσσονται στην έννοια της συμμετρίας. 

 

2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 

    Στην κλασική αρχαιότητα οι Έλληνες γλύπτες και αρχιτέκτονες χρησιμοποιούσαν 

αυτούσιο τον όρο «συμμετρία». Ο πρώτος μάλιστα που γνωρίζουμε να αναφέρει την 

συμμετρία ως έννοια με μαθηματικό υπόστρωμα είναι ο φημισμένος γλύπτης 

Πολύκλειτος(5ος αιώνας π.χ). Του αποδίδεται μάλιστα και η φράση : «η χρήση παρά πολλών 

αριθμών σχεδόν  πάντα  θα προκαλούσε ακρίβεια στη γλυπτική ». Ο «Δορυφόρος», άγαλμα 

του Πολύκλειτου του 5ου αι. π.Χ.  στο οποίο παρίσταται αθλητής να φέρει δόρυ, είναι 

γνωστός και ως «Κανών » γιατί λόγω των τέλειων αναλογιών του χρησιμοποιούνταν ως 

υπόδειγμα από τους άλλους γλύπτες. 

    Επίσης ο άνθρωπος που αναζήτησε την πηγή αρμονίας, ομορφιάς και μουσικής ήταν ο 

Πυθαγόρας. Οι Πυθαγόρειοι το 525 π. χ πίστευαν ότι ο κόσμος στηριζόταν σε 10 βασικές 

αρχές που διατάσσονταν σε αντίθετα ζεύγη. Αυτά ήταν: πέρας και άπειρον , περιττόν και 
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 άρτιον , ένα και πλήθος , δεξιόν και αριστερόν , άρρεν και θήλυ , ηρεμούν και κινούμενο , 

ευθύ και καμπύλον  ,  φως και σκότος, αγαθόν και κακόν , τετραγώνον και ετερόμηκες. Το 

ζεύγος «δεξιόν και αριστερόν» αποδίδει τη σχέση που έχει ένα αντικείμενο προς το 

κατοπτρικό του είδωλο. Οι Πυθαγόρειοι επίσης θεωρούσαν ότι ο κύκλος στο επίπεδο και η 

σφαίρα στο  χώρο είναι τα τελειότερα γεωμετρικά σχήματα , ακριβώς λόγω των συμμετριών 

τους.  

        Ο Πλάτωνας στη συνέχεια  θεωρούσε ότι « το σώμα του κόσμου δημιουργήθηκε από 4 

στοιχεία που συνδυάζονται με δεσμούς γεωμετρικής αναλογίας». Συσχετίζει τα 4 βασικά 

στοιχεία της φύσης με τα 4 κανονικά πολύεδρα δηλαδή το πυρ με το τετράεδρο , τη γη με τον 

κύβο , τον αέρα με το οκτάεδρο και το ύδωρ με το εικοσάεδρο. Τα στερεά αυτά ονομάζονται 

κανονικά στερεά. 

       Οι Ατομικοί φιλόσοφοι, Λεύκιππος και Δημόκριτος θεωρούν ότι τα στοιχεία 

δημιουργίας του κόσμου είναι το άτομο και το κενό και ότι τα δομικά αυτά συστατικά 

μπορούν να έχουν αναρίθμητες συμμετρικές μορφές(σφαιρικό σχήμα, πυραμίδα κλπ)ή και να 

μην έχουν κανονικό σχήμα. 

       Τέλος ακολούθησε ο Αριστοτέλης το 384-322π.Χ. ο οποίος  έδωσε σφαιρικό σχήμα στα 

ουράνια σώματα γιατί αυτό  μπορούσε μόνο να αποδώσει την τελειότητά τους. Ο ίδιος στα 

«Ηθικά Νικομάχεια» κάνει λόγο και για «μέσο μέτρον» θεωρώντας ότι αυτός είναι ο σκοπός 

για τον οποίο θα πρέπει ο ενάρετος να αγωνίζεται.  Για το ίδιο θέμα ο Γαληνός της 

Περγάμου (124-216μ. Χ.) έγραψε στο βιβλίο του Περί Κράσεων «…σύμμετρον ὃπερ 

ἑκατέρου τῶν ἂκρων ἀπέχει». 

   Στα τέλη του Μεσαίωνα ο κατά γενική ομολογία μεγαλύτερος Γερμανός καλλιτέχνης της 

αναγέννησης  Albrecht Dȕrer ακολουθώντας τα βήματα του Πολύκλειτου θα δώσει το 1528 

ένα κανόνα για τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος στην πραγματεία του «Τα τέσσερα 

βιβλία των ανθρώπινων αναλογιών». Ο Dȕrer  στη φάση της καλλιτεχνικής του ωριμότητας 

επηρεάστηκε από την Ιταλική αναγεννησιακή σχολή ειδικότερα από ένα άσημο Βενετό 

ζωγράφο τον Jacopo de Bardari που αναζητούσε τη γεωμετρική οδό για την αντιγραφή των 

ανθρώπινων αναλογιών. Πιθανότατα λόγω αυτής της επιρροής ο Dȕrer ασχολήθηκε με το 

θέμα των ανθρώπινων αναλογιών και της συμμετρίας του ανθρώπινου κορμιού. 

    Σε ένα πίνακα του Jacopo de Bardari, έργο του 1495, εικονίζεται ένας μαθηματικός του 

15ου αι., ο Luca Paccioli, φραγκισκανός μοναχός να υποδεικνύει στον πίνακα ένα θεώρημα 

γεωμετρίας. Το έργο αυτό θεωρήθηκε και για τα άλλα γεωμετρικά σχήματα που περιέχει 

επιτομή της σχέσης των μαθηματικών με την τέχνη της Αναγέννησης. Ο Paccioli μελέτησε 

τις ιδανικές αναλογίες που πρέπει να έχει ένα σχήμα για να είναι αισθητικά επαρκές και 
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όμορφο. Τις απόψεις του τις διατύπωσε στο έργο του Da Divina Proportione ( Θεία 

Αναλογία) το 1509 που επηρέασε το Leonardo da Vinci, που έκανε και τα σχέδια για το 

βιβλίο, και το Dȕrer. 

    Επίσης ο Leonardo da Vinci στηριζόμενος στις πληροφορίες για τη συμμετρία του 

ανθρώπινου σώματος που δίνει ο Βιτρούβιος (1ος αιώνας μ. Χ), ρωμαίος αρχιτέκτονας και 

μηχανικός, στην πραγματεία του De Αrchitectura, σχεδιάζει το έργο ″Vitruvian Man″. Το 

σχέδιο αυτό μαζί με το κείμενο που το συνοδεύει ονομάζονται ″κανόνας των αναλογιών″. 

Έτσι μέχρι τα μισά περίπου του 17ου αιώνα η έννοια της συμμετρίας είναι εγκλωβισμένη στο 

συσχετισμό της με τις αρμονικές αναλογίας. 

      Από το 2ο μισό του 17ου αιώνα έχουμε τον πρώτο σαφή ορισμό της συμμετρίας στη 

μετάφραση που κάνει ο Claude Perrault στο έργο του Βιτρούβιου De Αrchitectura το 1674 

«Συμμετρία σημαίνει μόνο μια σχέση ισοτιμίας και ισότητας». Είναι η πρώτη φορά που η 

έννοια δραπετεύει από την παραδοσιακή βιτρουβιανή αντίληψη που θεωρεί τη συμμετρία ως 

μορφή αναλογίας. Ωστόσο ως το τέλος σχεδόν του 18ου αι. η συμμετρία συνεχίζει να 

αποδίδει την ισορροπημένη αναλογία χωρίς να περιέχει τη βασική έννοια του 

μετασχηματισμού. 

   Ο ορισμός που θα προσεγγίσει τη σύγχρονη έννοια της συμμετρίας δίνεται το 1794 από τον 

Adrien-Marie Legendre σ΄ ένα σύγγραμμα του  στοιχείων γεωμετρίας. Κατά τις δεκαετίες 

που ακολουθούν μέσα στον 19ο και τον 20ο αι. τα μαθηματικά που θα υποστηρίξουν την 

έννοια της συμμετρίας αναπτύσσονται ραγδαία, για να φτάσει η συμμετρία να ορίζεται ως μια 

αυστηρά καθορισμένη σχέση ισορροπίας ή αυτοομοιότητας, στα πλαίσια της γεωμετρίας, ή 

άλλων τυπικών συστημάτων όπως η φυσική. Είναι γνωστό το «θεώρημα της Noether» : 

«Κάθε συμμετρία ισοδυναμεί με τη διατήρηση ενός φυσικού μεγέθους». 

 

3. ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 

 Σε δισδιάστατες εικόνες και σχήματα διακρίνουμε τα εξής είδη συμμετρίας: 

• Την αμφίπλευρη συμμετρία ή συμμετρία ανάκλασης. Αν στην εικόνα μιας 

πεταλούδας τραβήξουμε μια κατακόρυφη γραμμή στη μέση, τότε διπλώνοντας τη 

κατά μήκος της γραμμής αυτής το μισό της πεταλούδας συμπίπτει με το άλλο μισό. 

Στη γλώσσα των μαθηματικών μπορούμε να μιλήσουμε για συμμετρία ως προς 

άξονα και να την ορίσουμε ως εξής: Για κάθε σημείο Α του σχήματος, στο σχήμα 

ανήκει και ένα σημείο Β που απέχει από την ευθεία ε απόσταση ίση με το Α, ενώ το 

ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ   τέμνεται κάθετα από την ευθεία ε. 
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• Την περιστροφική συμμετρία. Ένα σχήμα αν περιστραφεί κατά 60,120,180,240,360 

μοίρες γύρω από έναν άξονα που περνά από το κέντρο του (κάθετα στο επίπεδο), 

παραμένει πανομοιότυπο. 

• Συμμετρία μετατόπισης. Ένα βασικό σχήμα παραμένει απαράλλαχτο μετακινούμενο 

ή αλλάζοντας θέση κατά μια συγκεκριμένη απόσταση, κατά μήκος μιας γραμμής. 

• Συμμετρία ανάκλασης με ολίσθηση. Ο μετασχηματισμός σ΄ αυτή την περίπτωση 

αποτελείται από μια μετατόπιση(ολίσθηση) και μια ανάκλαση ως προς μια γραμμή 

παράλληλη προς την κατεύθυνση της μετατόπισης. 

•  Συμμετρία κλίμακας. Ο μετασχηματισμός σ΄ αυτή την περίπτωση αποτελείται από 

μια αλλαγή μεγέθους. Η συμμετρία υπό κλίμακα, για παράδειγμα, εμφανίζεται στις 

αυτοόμοιες δομές, τα φράκταλ. Οι δομές αυτές αναπαράγουν τον εαυτό τους στο 

χώρο, με ελάχιστη διαφοροποίηση σε σχήμα από το αρχικό μοτίβο αλλά σε άλλο 

μέγεθος, καθώς εξελίσσονται. 

 Οι συμμετρίες αυτές μεταφέρονται και στον τρισδιάστατο χώρο. Έτσι μπορούμε να 

μιλήσουμε για σφαιρική συμμετρία, κατοπτρική ή ως προς επίπεδο συμμετρία κλπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

1.1. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

     Η συμμετρία στη γεωμετρία υποδηλώνει έναν ιδιαίτερο τύπο σχημάτων τα οποία όταν 

στρέφονται στο επίπεδο ή στο χώρο διατηρούνται αναλλοίωτα. Κοινώς, ένα σχήμα ή ένα 

σώμα στο χώρο λέγονται συμμετρικά σε σχέση με ένα επίπεδο, εάν αυτό το επίπεδο τα 

διαχωρίζει σε δύο τμήματα με σχέση αντικειμένου-ειδώλου. 

  Παραδείγματα συμμετρίας στην Γεωμετρία 

     Όταν ένα σχήμα μπορεί να χωριστεί με μια ευθεία γραμμή σε δύο τμήματα, έτσι ώστε το 

ένα τμήμα να είναι αντανάκλαση του άλλου, τότε το σχήμα αυτό είναι συμμετρικό ως προς 

άξονα συμμετρίας* (  αμφίπλευρη συμμετρία). 

 

*Η ευθεία γραμμή που χωρίζει το σχήμα αυτό σε δύο ίσα τμήματα ονομάζεται άξονας 

συμμετρίας. 

 

α) Ένα σχήμα μπορεί να έχει έναν ή και περισσότερους άξονες συμμετρίας.  Π. χ. 

 

Εικ. 1 Εικ. 2 Εικ.3  

 

β) Κάποια συμμετρικά σχήματα έχουν άξονα συμμετρίας που τα τέμνει  

Εικ.4                                              

       Εικ.6                        Εικ.5                      
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γ) Ενώ άλλα είναι συμμετρικά ως προς άξονα συμμετρίας που βρίσκεται έξω από αυτά 

                                

Εικ.7                                                                     Εικ.8        

δ) Παραδείγματα σχημάτων με κέντρο συμμετρίας* 

*Κέντρο συμμετρίας ενός σχήματος ονομάζεται ένα σημείο του Ο, γύρω από το οποίο αν 

περιστραφεί το σχήμα κατά 180 °, συμπίπτει με το αρχικό. 

                           

Εικ.9                                                          Εικ.10 

 

 

1. 2. ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ 

    Πλατωνικό στερεό λέγεται ένα κυρτό κανονικό πολύεδρο, του οποίου όλες οι έδρες είναι 

ίσα κανονικά πολύγωνα και όλες οι πολυεδρικές γωνίες του είναι ίσες. Επομένως, όλες 

οι ακμές του είναι ίσα ευθύγραμμα τμήματα, καθώς επίσης και όλες οι επίπεδες γωνίες των 

εδρών του είναι ίσες. 

  Τα Πλατωνικά στερεά ονομάστηκαν έτσι, επειδή μελετήθηκαν στην Ακαδημία του 

Πλάτωνα. Στη φιλοσοφία του Πλάτωνα, τα στερεά αυτά – όπως έχουμε ήδη αναφέρει-     

συμβόλιζαν τα δομικά στοιχεία του σύμπαντος: το τετράεδρο τη φωτιά, ο κύβος τη γη, 

το εικοσάεδρο το νερό, το οκτάεδρο τον αέρα και το δωδεκάεδρο τον αιθέρα. 

Ο Ευκλείδης ασχολείται με αυτά στο 13ο βιβλίο των Στοιχείων του, όπου αποδεικνύει ότι 

υπάρχουν ακριβώς πέντε κυρτά κανονικά πολύεδρα και εκφράζεται η ακμή τους ως 

συνάρτηση της περιγεγραμμένης σφαίρας. 

 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%B4%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BC%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%B1%CF%82_(%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Για το πλήθος των κορυφών K, των ακμών A και των εδρών E ισχύει ο τύπος του 

Euler:  

Αν θεωρήσουμε ότι κάθε έδρα έχει ν κορυφές (ν-γωνο) και ότι μ τέτοιες έδρες ενώνονται για 

να διαμορφώσουν μια πολυεδρική γωνία, τότε ισχύει:   

 

 

 

 

Εικ.11 

 

Μεγέθη 

     Σε κάθε Πλατωνικό στερεό όλες οι κορυφές του ισαπέχουν από το κέντρο του πολυέδρου, 

πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σφαίρα με κέντρο το κέντρο του πολυέδρου και η οποία 

περνάει από όλες τις κορυφές του πολυέδρου (περιγεγραμμένη σφαίρα). Το ίδιο ισχύει και 

για τις έδρες, δηλαδή ισαπέχουν από το κέντρο του πολυέδρου, πράγμα που σημαίνει ότι 

υπάρχει σφαίρα με κέντρο το κέντρο του πολυέδρου και η οποία εφάπτεται όλων των εδρών, 

στα κέντρα τους (εγγεγραμμένη σφαίρα). Επίσης όλες οι ακμές ισαπέχουν από το κέντρο του 

πολυέδρου, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σφαίρα με κέντρο το κέντρο του πολυέδρου και 

η οποία εφάπτεται όλων των ακμών, στα μέσα τους. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_Euler&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_Euler&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7_%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
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 Συζυγή πολύεδρα – Συμμετρίες  

      Αν σε ένα Πλατωνικό στερεό λάβουμε τα κέντρα των εδρών του ως κορυφές ενός άλλου 

πολυέδρου, το δεύτερο αυτό πολύεδρο είναι επίσης Πλατωνικό στερεό. Τα δύο αυτά 

πολύεδρα ονομάζονται συζυγή πολύεδρα. Επομένως, το πλήθος των εδρών του πρώτου 

ισούται με το πλήθος των κορυφών του δεύτερου και το αντίστροφο. Το πλήθος των ακμών 

τους παραμένει ίδιο. Εάν το σύμβολο Schläfli του ενός πολυέδρου είναι {ν, μ}, τότε το 

σύμβολο Schläfli του συζυγούς του θα είναι {μ, ν}. Έτσι, τα Πλατωνικά στερεά είναι συζυγή 

ανά ζεύγη: ο κύβος με το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο με το εικοσάεδρο και το τετράεδρο με 

τον εαυτό του. 

    Τα συζυγή πολύεδρα μοιράζονται την ίδια ομάδα συμμετρίας: το τετράεδρο ανήκει 

στην τετραεδρική ομάδα συμμετρίας (T), το οκτάεδρο και ο κύβος ανήκουν στην οκταεδρική 

ομάδα συμμετρίας (O), το εικοσάεδρο και το δωδεκάεδρο ανήκουν στην εικοσαεδρική ομάδα 

συμμετρίας (I). 

 

 

 

 

       Εικ.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%BF_Schl%C3%A4fli&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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 1. 3.    ΦΡΑΚΤΑΛ 
    Με το διεθνή όρο ΦΡΑΚΤΑΛ ονομάζουμε ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται 

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

Ο όρος προτάθηκε από τον Benoit Mandelbrot (Μπενουά Μάντελμπροτ) 

το 1975 και προέρχεται από τη λατινική λέξη ''FRACTUS'', που σημαίνει 

σπασμένος! 

     Το ΦΡΑΚΤΑΛ παρουσιάζεται ως ''μαγική εικόνα'' που όσες φορές 

μεγεθύνεται ένα τμήμα του θα συνεχίζει να παρουσιάζει ένα εξίσου  Εικ.13 Μπ. Μαντελμπροτ 

περίπλοκο σχέδιο με μερική ή ολική επανάληψη από το αρχικό. Το κάθε   ΦΡΑΚΤΑΛ είναι 

διαφορετικό από τα αλλά όλα όμως έχουν κάτι κοινό! Έναν αλγόριθμο κατασκευής (συνεχής 

επανάληψης μιας διαδικασίας) και την αυτομοιότητα. Κάθε ΦΡΑΚΤΑΛ έχει το δικό του 

αλγόριθμο κατασκευής. Η αυτομοιότητα όμως είναι κοινή για όλα! Η πιο καθοριστική 

ιδιότητα των ΦΡΑΚΤΑΛ είναι ότι είναι γενικά περίπλοκα ως προς τη μορφή τους δηλαδή 

εμφανίζουν ανωμαλίες στη μορφή σε σχέση με συμβατικά γεωμετρικά σχήματα. Κατά 

συνέπεια δεν είναι αντικείμενα που μπορούν να οριστούν με την βοήθεια της Ευκλείδειας 

γεωμετρίας. 

Τα πιο διάσημα ΦΡΑΚΤΑΛ είναι  

• CANTOR SET, ή σύνολο του CANTOR 

•  Τρίγωνο του SIERPINSKI  

• Το σύνολο Mandelbrot 

 

 

                                                                                                           Εικ.14             Σύνολο CANTOR 

           

                 Τρίγωνο SIERPINSKI                                      Σύνολο Mandelbrot* 

     Εικ.15                                                         Εικ.16 

* Το αρχικό σύνολο Μάντελμπροτ και οι διαδοχικές μεγεθύνσεις του δείχνουν την ίδια εικόνα (τον μαύρο 

κύκλο με τους περιβάλλοντες μικρότερους κύκλους) να επαναλαμβάνεται σε όλο και μικρότερες κλίμακες 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benoit_Mandelbrot
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2. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

  Πρακτικά η συμμετρία στη γεωμετρία δε σχετίζεται με τη συμμετρία στην άλγεβρα. Δηλαδή 

δε μιλάμε για συμμετρία ως προς κέντρο συμμετρίας ούτε ως προς άξονα αλλά για την 

ευρύτερη έννοια της λέξης. Την έννοια:  

 

2.1.  Χρυσή Τομή 

  Η χρυσή τομή   ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών αριθμών   όταν ισχύει . Η 

χρυσή τομή έχει αριθμητική τιμή περίπου 1,618. 

 

Θεωρείται ότι δίνει αρμονικές αναλογίες και για το λόγο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί 

στην αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική, τόσο κατά την αρχαία Ελλάδα όσο και κατά 

την Αναγέννηση. Την χρυσή τομή εισήγαγε και υπολόγισε ο Πυθαγόρας, (585 - 500 π.Χ.) 

που γεννήθηκε στη Σάμο, και ίδρυσε σημαντικότατη φιλοσοφική σχολή στον Κρότωνα της 

Μεγάλης Ελλάδας (Κάτω Ιταλία). Η χρυσή τομή συμβολίζεται με το γράμμα  προς τιμήν 

του Φειδία, του γνωστότερου ίσως γλύπτη της ελληνικής αρχαιότητας, και του 

σημαντικότερου της κλασικής περιόδου. 

Το πρόβλημα της διαίρεσης ενός ευθύγραμμου τμήματος σε μέσο και άκρο λόγο είναι 

γνωστό σήμερα και ως πρόβλημα της Χρυσής Τομής. Με το πρόβλημα αυτό επιλύεται 

γεωμετρικά η εξίσωση x2 = α(α - x) ή x2 + αx - α2 = 0. 

Η θετική ρίζα της εξίσωσης x2 + αx - α2 = 0 είναι από όπου προκύπτει ότι 

 που είναι η αναλογία της «χρυσής τομής».  

Ο παραπάνω λόγος συμβολίζεται διεθνώς με το γράμμα φ, δηλαδή  

Ο συμβολισμός προέρχεται από το όνομα του γλύπτη της κλασικής αρχαιότητας Φειδία ο 

οποίος κατασκεύασε τον Παρθενώνα. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι διαπίστωσαν ότι όπου 

εμφανίζεται ο λόγος φ (αρχιτεκτονική, γλυπτική κτλ.), δημιουργεί την αίσθηση της αρμονίας.  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
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2.2. Χρυσό παραλληλόγραμμο Χρυσό 

παραλληλόγραμμο είναι το 

παραλληλόγραμμο που ο λόγος των 

διαστάσεών του, συγκεκριμένα η μεγάλη 

προς τη μικρή πλευρά είναι 1,618. 

      Κάνοντας χρήση της χρυσής τομής και 

των χρυσών παραλληλογράμμων  

Εικ.17                                                                    σχεδιάζεται η λογαριθμική σπείρα. 

 

 

2.3. Λογαριθμική σπείρα 

Είναι γεωμετρικό σχήμα που σχηματίζεται αν από ένα χρυσό ορθογώνιο αποσπάσουμε ένα 

τετράγωνο με μήκος πλευράς την πλευρά του ορθογωνίου. Το ορθογώνιο που μένει είναι και 

αυτό χρυσό. Φτιάχνουμε ορθογώνια (χρυσά) όλο και μικρότερα. Η σπείρα  σχηματίζεται αν 

σε κάθε τετράγωνο εγγράψουμε ένα τεταρτοκύκλιο. 

Εικ.18 

                                                         Εικ.   Λογαριθμική σπείρα 

2.4. Ακολουθία Φιμπονάτσι 

    Στα Μαθηματικά, οι  Αριθμοί Φιμπονάτσι  είναι οι αριθμοί της παρακάτω 

ακέραιης ακολουθίας: 

 

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

αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Σε μαθηματικούς όρους, η 

ακολουθία Fn των αριθμών Φιμπονάτσι ορίζεται από τον αναδρομικό τύπο: 

 

με  και .  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1
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Η Ακολουθία Φιμπονάτσι ονομάστηκε έτσι από τον Λεονάρντο της Πίζας, γνωστό και ως 

Φιμπονάτσι. Το βιβλίο του Φιμπονάτσι, το 1202, με τίτλο Liber Abaci, εισήγαγε την 

ακολουθία στα Μαθηματικά της Δυτικής Ευρώπης, αν και η ακολουθία είχε περιγραφεί πιο 

πριν από τους Ινδούς (Κατά μία πιο σύγχρονη σύμβαση, η ακολουθία ξεκινάει με F0=0. Στο 

Liber Abaci, όμως, η ακολουθία ξεκινάει με F1=1, παραλείποντας το αρχικό 0, κάτι που 

ακολουθείται από κάποιους ακόμη και σήμερα). 

   Λέγεται ότι στον Fibonacci τέθηκε το εξής πρόβλημα : «Κάποιος τοποθέτησε σε ένα  

αποκλεισμένο τόπο ένα ζευγάρι κουνελιών. Τα κουνέλια αυτά αναπαράγονται με ρυθμό ένα 

νέο ζευγάρι το μήνα και κάθε νέο ζευγάρι γίνεται γόνιμο μετά από 2 μήνες και αναπαράγεται 

με τον ίδιο ρυθμό. Πόσα ζευγάρια κουνελιών έχουν παραχθεί σ’ ένα χρόνο από το αρχικό 

ζεύγος ;» Αυτός έδωσε λύση χρησιμοποιώντας μία ακολουθία, που πρώτα δημιουργήθηκε και 

χρησιμοποιήθηκε από Ινδούς μαθηματικούς, της οποίας ο τύπος είναι: Fn = Fn-1 +Fn-2 

Δηλαδή η ακολουθία έχει ως εξής : 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89…. 

     Οι Αριθμοί Φιμπονάτσι σχετίζονται με τους Αριθμούς Λούκας δεδομένου ότι είναι 

συμπληρωματικό ζεύγος της Ακολουθίας Λούκας, ενώ είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι και με τη 

χρυσή αναλογία. Έχει αρκετές εφαρμογές σε υπολογιστικούς αλγόριθμους, όπως για 

παράδειγμα είναι η τεχνική αναζήτησης Φιμπονάτσι και η δομή δεδομένων σωρός 

Φιμπονάτσι. Επιπλέον υπάρχουν γραφικές παραστάσεις οι οποίες ονομάζονται κύβοι 

Φιμπονάτσι και χρησιμοποιούνται στις παράλληλες διασυνδέσεις και στα κατανεμημένα 

συστήματα. Τέλος, οι Αριθμοί Φιμπονάτσι, εμφανίζονται και στη Βιολογία, όπως για 

παράδειγμα η διακλάδωση στα δέντρα, η διάταξη των φύλλων σε ένα στέλεχος, τα στόμια 

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

    Η ακολουθία Fibonacci εμφανίζεται και στο τρίγωνο του Πασκάλ (το άθροισμα μιας  

διαγωνίου μας δίνει έναν αριθμό Φιμπονάτσι) 

Ακόμα το πηλίκο δύο διαδοχικών αριθμών Φιμπονάτσι τείνει στη χρυσή τομή (φ) 

1 / 1 = 1 

2 / 1 = 2 

3 / 2 = 1 ,5 

5 / 3 = 1,6666 

8 / 5 = 1,6 

13 / 8 = 1,625 

21 / 13 = 1,61538 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BD%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AF%CE%B6%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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2.5.  Το τρίγωνο του Πασκάλ 

 Το Τρίγωνο του Πασκαλ είναι μια τριγωνική διάταξη των διωνυμικών συντελεστών. Στην 

πρώτη σειρά (σειρά 0), γράφεται μόνο το 1. Στην επόμενη σειρά προστίθεται ο αριθμός που 

βρίσκεται αμέσως από πάνω και αριστερά με τον αριθμό αμέσως πάνω και δεξιά.. 

1 

1  1 

1   2   1 

1   3   3   1 

1   4   6   4   1 

 

Παραδείγματα που βρίσκουν εφαρμογή οι αριθμοί Fibonacci και ο αριθμός φ 

1. Κάθε άνθρωπος έχει 2 χέρια καθένα από τα οποία έχει 5 

δάχτυλα. Κάθε δάχτυλο χωρίζεται αποτελείτε από 3 τμήματα 

που χωρίζονται από 2 αρθρώσεις. (Οι αριθμοί 2,3,5 είναι 

διαδοχικοί στην ακολουθία Φιμπονάτσι) 

2. Το πρόσωπο της  Mona Lisa χωράει σε ένα χρυσό ορθογώνιο.  

3. Επίσης ο χώρος γύρω από το πρόσωπό της είναι οργανωμένος 

σε χρυσά ορθογώνια)                                                               

                                                                                                             Εικ.19.    Το πρόσωπο της  Mona 

Lisa 

4. Μια τομή του ανθρώπινου DNA φαίνεται να ενσωματώνεται σε ένα χρυσό δεκάγωνο.                                                               

Τρανταχτή απόδειξη της παρουσίας της ακολουθίας Φιμπονάτσι στη φύση είναι τα 

κουκουνάρια. Εξελίσσονται κυκλικά από το μίσχο ως την κορυφή ακολουθώντας τους 

αριθμούς της ακολουθίας.  

5. Η αναλογία της απόστασης μεταξύ των χειλιών και του σημείου που σμίγουν τα φρύδια 

προς το μήκος της μύτης είναι ίση με 1,618 

6. Επίσης η αναλογία της απόστασης του άκρου του δαχτύλου του χεριού και του αγκώνα 

προς την απόσταση μεταξύ του καρπού και του αγκώνα είναι 1,618. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 

     Μολονότι τα σχήματα της φύσης παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία,  διαθέτουμε τρόπους να 

τα ενοποιήσουμε. Τα μαθηματικά που μελετούν τα μορφώματα, έχουν ένα συστατικό 

στοιχείο που " διαπερνά "όλα τα σχήματα που συναντήσαμε μέχρι τώρα, σαν ένα χρυσό 

νήμα. Το νήμα αυτό είναι η συμμετρία. 

 

 1.     ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΣΩΜΑ 

   Η ανθρώπινη μορφή παρουσιάζει μια κατά προσέγγιση αμφίπλευρη συμμετρία εξωτερικά. 

Τα πρόσωπά μας μοιάζουν συμμετρικά, αλλά μια προσεκτική παρατήρηση αποκαλύπτει ότι 

το ένα φρύδι έχει λίγο διαφορετικό σχήμα από το άλλο, η μία γωνία του στόματος αλλάζει 

ελαφρώς σε σύγκριση με την άλλη, η μύτη δεν είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένη με το κέντρο 

του προσώπου. Αν πάρουμε το μισό ενός προσώπου και το ενώσουμε με το κατοπτρικό του 

είδωλο, θα καταλάβουμε αμέσως τη διαφορά : τα δύο μισά δίνουν διαφορετικά 

αποτελέσματα. 

     Ωστόσο στο ανθρώπινο σώμα μπορούμε να χαράξουμε άξονες. Υπάρχει ο βασικός 

οριζόντιος άξονας από  το κέντρο της καρδιάς και μέσα από τα χέρια. Ο κάθετος και ο 

οριζόντιος άξονας παράγουν τον κάθετο σταυρό. Το κέντρο του ανθρώπινου σώματος είναι ο 

ομφαλός. Σύμφωνα με τον Πολλίωνα αν διαιρέσουμε το ύψος του ανθρώπου με την 

απόσταση του ομφαλού με τα άκρα των δαχτύλων, τότε θα βγει ο χρυσός αριθμός για την 

αναλογία του σώματος. Επίσης η αναλογία του μήκους του πήχη του χεριού προς το μήκος 

του χεριού είναι 1.618,οσο και η χρυσή αναλογία! Κάποια άλλα παραδείγματα που υπάρχουν 

στο ανθρώπινο σώμα είναι: 

1.) Η αναλογία της απόστασης μεταξύ της γραμμής του ώμου και της κορυφής του 

κεφαλιού προς το μήκος του κεφαλιού. 

2.) Η αναλογία της απόστασης μεταξύ του ομφαλού και του γονάτου προς την απόσταση 

μεταξύ του γονάτου και της άκρης του ποδιού. 

Την ακολουθία Fibonacci ακολουθούν και τα χέρια και τα δάχτυλα αλλά και μέρος του 

δαχτύλου. 

    Ο Πολύκλειτος επίσης υποστηρίζει πως το ύψος του κεφαλιού πρέπει να είναι ίσο με το 

1/10  και το 1/8 του συνολικού ύψους, και το άθροισμα των υψών του τραχήλου και της 

κεφαλής να ισούται με το 1/10 του αναστήματος. Όπως και στο σώμα, έτσι υπάρχει και στο 

πρόσωπο η χρυσή αναλογία. Η αναλογία της απόστασης μεταξύ των χειλιών και του σημείου 
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που σμίγουν τα φρύδια προς το μήκος της μύτης. Η αναλογία του μήκους του στόματος προς 

τα φάρδος της μύτης. Τα συμμετρικά χαρακτηριστικά στο πρόσωπο ενός ανθρώπου 

μαρτυρούν τα παιδικά χρόνια, το πόσο εύκολα ή δύσκολα ήταν! 

 

 

Εικ.20     Αναλογίες ανθρωπίνου σώματος 

 

 

2. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑ ΖΩΑ 

Στα ζώα εμφανίζονται οι εξής τύποι συμμετρίας: 

 Ι. Σφαιρική συμμετρία 

 

Κάθε επίπεδο που περνά από το κέντρο χωρίζει το σώμα σε 

ισοδύναμα ή κατοπτρικά ημίση τμήματα. Απαντάται κυρίως 

 μεταξύ μονοκύτταρων μορφών. Είναι κατάλληλη για 

επίπλευση & κύλιση 
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ΙΙ. Ακτινωτή συμμετρία 

Χωρίζεται το σώμα σε όμοια μισά από περισσότερα από δύο 

επίπεδα που διέρχονται από έναν επιμήκη άξονα. Ζώα συνήθως 

εδραία ή ελεύθερα που κολυμπούν αργά: Υδρόζωα, Σκυφόζωα, 

Ανθόζωα, Αχινοί 

  

  

Εικ.22          Κτενοφόρα:  

                                          

 Τα Κνιδόζωα και τα Κτενοφόρα είναι δύο φύλα με πρωτογενή ακτινωτή συμμετρία 

και ονομάζονται Ακτινωτά 

      

                                                                  Εικ.23     κνιδόμορφα 

                

 

    Εικ.  κτενόμορφα (αμφιακτινωτή συμμετρία                                               

μόνο 2 επίπεδα περνούν από τον διαμήκη άξονα και 

παράγουν κατοπτρικά ημίση) 

 

 

ΙΙΙ. Αμφίπλευρη συμμετρία 

 Διαιρούνται κατά μήκος ενός μέσου οβελιαίου επιπέδου σε δύο μέρη τα οποία είναι 

μεταξύ τους κατοπτρικά είδωλα: το δεξί & αριστερό ήμισυ 
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 Εικ.24.    Η αμφίπλευρη συμμετρία του      

                                                        αστακού και της πασχαλίτσας 

     

      Η αμφίπλευρη ή αριστερά - δεξιά συμμετρία ( επιφανειακά, αν όχι και στο εσωτερικό ) 

αποτελεί τον κανόνα στο ζωϊκό βασίλειο. Οι πεταλούδες είναι συμμετρικές, με κάθε φτερό να 

φέρει μια κατοπτρική εικόνα του άλλου. Οι σκύλοι, οι γάτες, οι αγελάδες, τα πρόβατα, τα 

άλογα, οι ελέφαντες, οι καμήλες, οι σκαντζόχοιροι, τα περιστέρια, τα χελιδόνια, οι σαύρες, οι 

βάτραχοι, τα σκαθάρια, οι αράχνες, οι αστακοί, τα σελάχια, οι καρχαρίες είναι όλα λίγο πολύ 

αριστερά - δεξιά συμμετρικά.  

IV. Περιστροφική συμμετρία 

      Ο αστερίας περιστρέφεται κατά 72 μοίρες σε πέντε διαφορετικές θέσεις, και σε καθεμιά 

μοιάζει ακριβώς ίδιος όπως στην αρχική θέση. Ο αστερίας έχει πέντε σχεδόν πανομοιότυπους 

βραχίονες, καθένας σε ίση απόσταση 

από τον κορμό του αστερία, έχει 

δηλαδή πέντε συμμετρίες ανάκλασης. 

Εδώ είναι προφανής η περιστροφική 

συμμετρία, αλλά ο αστερίας διαθέτει 

και αμφίπλευρη. Φανταστείτε μία 

γραμμή να διατρέχει το μέσον ενός 

βραχίονα χωρίζοντας τους υπόλοιπους 

βραχίονες  σε  δύο  γειτονικά  ζεύγη.  Το                   Εικ.25    Αστερίας (περιστροφική συμμετρία) 

σχήμα στ' αριστερά της γραμμής είναι ίδιο μ' εκείνο στα δεξιά. Υπάρχουν πέντε τέτοιες 

γραμμές, μία για κάθε βραχίονα. 

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 

    Η συμμετρία και ειδικότερα η αμφίπλευρη είναι τόσο χαρακτηριστική στα έμβια όντα. Το 

αναπτυσσόμενο έμβρυο, ενός βατράχου, ενός ερπετού ή ενός ανθρώπου υφίσταται πολλές 

αλλαγές της συμμετρίας, όμως από τα πρώιμα στάδια κυριαρχεί η αμφίπλευρη που στη 

συνέχεια διατηρείται, εκτός από κάποιες λεπτομέρειες στα εσωτερικά όργανα. Ίσως η 
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αμφίπλευρη συμμετρία να ταυτίζεται με τη διαδικασία ανάπτυξης. Εφόσον το αριστερό μέρος 

των ζώων αναπτύσσεται σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες και το δεξί ακολουθεί τους 

ίδιους κανόνες, τότε τα δύο μισά οφείλουν να μοιάζουν. 

   Αντίστροφα, άλλοι αναπτυσσόμενοι οργανισμοί ίσως πρέπει να "προσπαθήσουν" για τη 

διατήρηση της συμμετρίας τους καθώς μεγαλώνουν, διότι παρουσιάζουν αποκλίσεις που 

ενισχύονται καθώς το ον αναπτύσσεται. Ο αστερίας αλλάζει συμμετρία ∙ αρχίζει με 

αμφίπλευρη και καταλήγει σε πενταπλά συμμετρικό σχήμα. Το σχήμα που δεν υιοθετεί αυτή 

τη συμμετρία, αναλώνεται και μόνο το 

πενταπλά συμμετρικό τμήμα συνεχίζει την 

ανάπτυξή του.  

 

4. ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ 

  Επίσης  πολλά  έχουν γραφεί για το 

ζήτημα της γεωμετρίας μιας κερήθρας. Οι 

παράξενες κοινωνικές συνήθειες των 

μελισσών και το γεωμετρικό τους ταλέντο 

δεν  μπορούσαν  παρά  να  τραβήξουν  την             Εικ26.     Τα συμμετρικά εξάγωνα της κηρήθρας 

προσοχή και να διεγείρουν το θαυμασμό των παρατηρητών και εξερευνητών τους. «Το σπίτι 

μου», λέει η μέλισσα στις Χίλιες και μία Νύχτες, «είναι κατασκευασμένο  σύμφωνα με τους 

νόμους της πιο αυστηρής αρχιτεκτονικής, και ο ίδιος ο Ευκλείδης θα μπορούσε να μάθει από 

τη μελέτη της γεωμετρίας του κελιού μου» .  

 

 

5. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΑ ΑΝΘΗ 

     Τα άνθη ανάλογα με τη συμμετρία που παρουσιάζουν μπορούν να διακριθούν σε: 

α)κανονικά ή ακτινόμορφα ή πολυσυμετρικά, όταν το άνθος έχει πολλούς άξονες 

συμμετρίας και β) μη κανονικά ή ζυγόμορφα ή μονοσυμετρικά, όταν έχουν μόνον έναν 

άξονα συμμετρίας, δηλ. υπάρχει μόνο ένας τρόπος να χωριστεί σε δύο ίσα μέρη (ψυχανθή, 

Ορχεοειδή).   

- Ακτινόμορφα (κανονικά): Έχουν πολλαπλούς άξονες συμμετρίας. 

- Ζυγόμορφα (ακανόνιστα): Έχουν μόνο ένα άξονα συμμετρίας. 



23 
 

        

         Εικ.27    Ακτινόμορφο άνθος                                   Εικ.28    Ζυγόμορφο άνθος   

 

                            

 

 

                                               Εικ. 29          Σχέδιο κανονικού και ακανόνιστου άνθους 

 

      Εκτός από τα λουλούδι συμμετρία εμφανίζουν και τα φύλλα γύρω από το βλαστό ενός 

φυτού, εμφανίζουν δηλαδή συχνά κανονική ελικοειδή διευθέτηση. Ο Γκαίτε μίλησε για μια 

ελικοειδή τάση στη φύση και το φαινόμενο αυτό με το όνομα φυλλοταξία από την εποχή του 

Charf Βοnet (1754), έχει γίνει το αντικείμενο πολλής έρευνας και ακόμα περισσότερου 

διαλογισμού μεταξύ των βοτανικών επιστημόνων. Ένας από αυτούς βρήκε ότι τα κλάσματα 

μ/ν που αντιπροσωπεύουν την ελικοειδή διευθέτηση των φύλλων αποτελούν σχεδόν πάντοτε 

μέλη της σειράς του «Fibonacci». 
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6. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΦΥΣΗ -    ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ 

Τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα συμμετρίας στον ανόργανο κόσμο είναι οι κρύσταλλοι. Ή 

αέρια και η κρυσταλλική φάση είναι δύο ξεκάθαρες καταστάσεις της ύλης. Στην αέρια 

κατάσταση τα μόρια κινούνται ελεύθερα μέσα στο χώρο με ανεξάρτητες κάθε στιγμή θέσεις 

και ταχύτητες. Στην κρυσταλλική κατάσταση τα άτομα ταλαντώνονται γύρω από τις θέσεις 

ισορροπίας σαν να είναι δεμένα με ελαστικές χορδές. Αυτές οι θέσεις ισορροπίας 

σχηματίζουν ένα καθορισμένο κανονικό σχήμα στο χώρο. Συγκεκριμένα το 98% των 

ορυκτών είναι κρύσταλλοι και, γι’ αυτόν το λόγο, συνήθως οι όροι ορυκτό και κρύσταλλος 

είναι συνώνυμοι.  

        Τα ορυκτά είναι φυσικά στερεά σώματα, ανόργανες χημικές ενώσεις που 

δημιουργούνται με γεωλογικές και γεωχημικές διαδικασίες στο εσωτερικό της γης. Η χημική 

τους σύσταση είναι σταθερή, η δομή τους είναι κρυσταλλική και οι φυσικές τους ιδιότητες 

είναι συγκεκριμένες και αμετάβλητες. Τα 

ορυκτά επίσης αποτελούν συστατικά των 

πετρωμάτων, και τα πετρώματα, όπως είναι 

γνωστό, δομούν το στερεό φλοιό της Γης (τη 

λιθόσφαιρα). Η χημική σύσταση των 

ορυκτών μπορεί να είναι πολύ απλή – 

μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο 

στοιχείο,  μπορεί  να  είναι   απλό   άλας   ή       

       Εικ        Κρύσταλλος ορυκτού                  οξείδιο, ή σύνθετες και περίπλοκες χημικές ενώσεις.  

  Tα ορυκτά είναι κρύσταλλοι οι οποίοι δομούνται με αυστηρούς και συγκεκριμένους 

κανόνες. Η συμμετρία όμως των κρυστάλλων δεν είναι αυθαίρετη, αλλά συγκεκριμένη. 

Δηλαδή όλα τα ορυκτά κρυσταλλώνονται σε επτά κρυσταλλικές ομάδες. Η κάθε ομάδα από 

αυτές έχει καθορισμένη συμμετρία, την οποία ακολουθούν όσοι κρύσταλλοι 

κρυσταλλώνονται σε αυτή την ομάδα. Οι κρυσταλλικές αυτές ομάδες ονομάζονται 

κρυσταλλογραφικά συστήματα και, όπως είπαμε, είναι επτά. Για παράδειγμα, ένα από αυτά 

είναι το τριγωνικό σύστημα, στο οποίο κρυσταλλώνονται ο χαλαζίας (αμέθυστος, καπνίας, 

ροζ χαλαζίας), τα κορούνδια (ρουμπίνια, ζαφείρια) κ.ά. Ένα άλλο κρυσταλλογραφικό 

σύστημα είναι το εξαγωνικό, του οποίου τη συμμετρία ακολουθεί η βήρυλλος (σμαράγδι, 

ακουαμαρίνα). Επίσης υπάρχει το ρομβικό σύστημα, στο οποίο ανήκει το τοπάζι..  

Τα επτά κρυσταλλογραφικά συστήματα είναι: 

• Τρικλινές (τιρκουάζ) 

• Μονοκλινές (φεγγαρόπετρα) 
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• Ρομβικό (περίδοτο) 

• Τετραγωνικό (ζιρκόνιο) 

• Τριγωνικό (τουρμαλίνης) 

• Εξαγωνικό (απατίτης) 

• Κυβικό (γρανάτες) 

    Καθένα από τα παραπάνω κρυσταλλικά 

συστήματα έχει διαφορετική συμμετρία από 

τα υπόλοιπα. Επειδή τα δομικά συστατικά 

των κρυστάλλων είναι τα ιόντα των χημικών 

στοιχείων, και επειδή αυτά τα ιόντα, όπως 

είπαμε, κατέχουν συγκεκριμένες θέσεις και 

ακολουθούν αυστηρή    συμμετρία,    όλα    

αυτά     επιφέρουν                   

         Εικ. 31      Κρύσταλλος ορυκτού               σημαντικές επιπτώσεις στις φυσικές ιδιότητές 

τους. 

     Όμως η τελειότητα του διαμαντιού δεν σταματά εδώ. Το κάθε κρυσταλλογραφικό 

σύστημα διαθέτει υποομάδες. Συγκεκριμένα το κυβικό σύστημα έχει πέντε υποομάδες που τις 

ονομάζουμε κρυσταλλογραφικές τάξεις. Οι πέντε αυτές τάξεις του κυβικού δεν έχουν όλες 

την ίδια συμμετρία. Η πρώτη τάξη, που ονομάζεται ολοεδρία, συγκεντρώνει την πλήρη 

συμμετρία του κρυσταλλογραφικού συστήματος, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις είναι πιο φτωχές 

σε στοιχεία συμμετρίας. Δηλαδή η ολοεδρία του κυβικού διαθέτει δεκατρείς (13) άξονες 

συμμετρίας και εννέα (9) επίπεδα συμμετρίας. Οι υπόλοιπες τέσσερις τάξεις δεν διαθέτουν 

όλα αυτά τα στοιχεία συμμετρίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι και μέσα στο κυβικό σύστημα, πάλι 

το διαμάντι υπερέχει, διότι διαθέτει όλο τον πλούτο της συμμετρίας. Ξανά όμως, όσο 

απίστευτο κι αν σας φαίνεται, η τελειότητα και ο πλούτος του διαμαντιού δεν τελειώνει ούτε 

εδώ, αλλά συνεχίζει ακόμα και σε πιο μικρή κλίμακα, φτάνοντας μέχρι και σε ατομικό 

επίπεδο. 

   Είδαμε ότι υπάρχουν επτά κρυσταλλογραφικά συστήματα, που το καθένα χαρακτηρίζεται 

από τη δική του ξεχωριστή συμμετρία. Εκτός από τη διαφορετική συμμετρία των επτά αυτών 

συστημάτων, τα συστήματα διαφέρουν και σε κάτι ακόμα πιο βασικό. Το κάθε σύστημα 

διαθέτει το δικό του διαφορετικό δομικό «τουβλάκι» με το οποίο χτίζονται οι κρύσταλλοί 

του. Το μικροσκοπικό αυτό τουβλάκι ονομάζεται στοιχειώδης κυψελίδα. Στο κυβικό 

σύστημα η στοιχειώδης κυψελίδα είναι ο κύβος. Όποιο κι αν είναι το ορυκτό που 
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κρυσταλλώνεται στο κυβικό σύστημα και σε όποια από τις πέντε κρυσταλλογραφικές του 

τάξεις, οι κρύσταλλοί του χτίζονται με μικροσκοπικά κυβάκια. 

7. ΟΙ ΧΙΟΝΟΝΙΦΑΔΕΣ 

    Οι κρύσταλλοι του χιονιού μας προσφέρουν τα πιο γνωστά δείγματα εξαγωνικής 

συμμετρίας.   Η μαγεία του χιονιού βέβαια δε χάνεται ούτε όταν γνωρίσουμε το φυσικό 

μηχανισμό, ο οποίος το δημιουργεί. Αντιθέτως, παραμένουμε 

εκστατικοί απέναντι στο πώς η φύση, μαγικά σχεδόν, σχηματίζει 

τις απόλυτα συμμετρικές εξαγωνικές και αστεροειδείς ενώσεις των 

παγοκρυστάλλων, τις γνωστές σε όλους μας νιφάδες. Ακριβώς για 

το θέμα αυτό ο  Τόμας Μαν στο «Μαγικό Βουνό», έργο  της 

γερμανικής λογοτεχνίας, βάζει τον  ήρωά του Χανς Κάστορπ να 

απολαμβάνει το παιχνίδι με τις νιφάδες σε μια διαδρομή του με τα 

σκι   και   να  φιλοσοφεί   « κι  ανάμεσα  σ'  αυτές  τις  μυριάδες  τα  

Εικ. 32   Σχήματα                 γοητευτικά μικρά αστέρια, μέσα στην  κρυφή  τους  μεγαλοπρέπεια, 

      χιονονιφάδων             πολύ μικρή για να τη δει ο άνθρωπος με γυμνό 

μάτι, ούτε ένα δεν ήταν όμοιο με το άλλο · μια ατελείωτη 

εφευρετικότητα κυβερνούσε την ανάπτυξη και την ασύλληπτη 

διαφοροποίηση ενός και μόνου βασικού σχήματος, του κανονικού 

εξαγώνου.»  

    Ο φυσικός μηχανισμός που δημιουργει τις νιφάδες ςίναι ο εξής:ο αέρας 

μεταφέρει κόκκους σκόνης στα σύννεφα. Η σκόνη κολλά με τους 

υδρατμούς, όταν οι τελευταίοι, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών,             Εικ.33.     

Χιονονιφάδα 

μετατρέπονται σε πάγο. Τα μόρια του νερού όταν παγώνουν μεταμορφώνονται σε εξάεδρους 

κρυστάλλινους σχηματισμούς. Η νιφάδα, ταξιδεύοντας από τα ψυχρότερα στα θερμότερα 

τμήματα της ατμόσφαιρας εξακολουθεί να μετασχηματίζεται και να λαμβάνει το όλο και πιο 

ιδιαίτερο και συμμετρικότερο σχήμα της. 
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7. Η ΚΥΚΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 Επειδή η βαρύτητα επιδρά προς κάθε 

κατεύθυνση, διατάσσει τους πλανήτες και τους 

αστεροειδείς σε κύκλους. Έτσι, το ηλιακό μας 

σύστημα χαρακτηρίζεται από σχεδόν κυκλική 

συμμετρία. Για παρόμοιους λόγους, οι δακτύλιοι 

του Κρόνου δεν είναι ένας επίπεδος δίσκος. Έχουν 

Εικ.  34         Ηλιακό σύστημα                            κενά, οι βράχοι και οι πάγοι διατάσσονται σε 

κύκλους και παρουσιάζουν επίσης κυκλική συμμετρία. 

 

    Οι περιστροφικές συμμετρίες βρίσκουν δικαίωση στον ουρανό. Για τους αρχαίους 

Έλληνες, οι πλανήτες ήταν κηλίδες φωτός στον ουρανό που ξεχώριζαν από τους απλανείς 

αστέρες μόνο από την επιμονή τους να περιπλανώνται. Αργότερα, διευκρινίστηκε ότι κάθε 

πλανήτης είναι ένας ολόκληρος κόσμος, όμοιος " σχεδόν " με τον δικό μας, αλλά κατά βάση 

διαφορετικός. 

    Επίσης κοινά χαρακτηριστικά των πλανητών είναι τα σχήματα και οι κινήσεις. Όλοι είναι 

στρογγυλοί και περιστρέφονται γύρω από κάποιο άξονα. Αυτό σημαίνει ότι η φυσική των 

πλανητικών επιφανειών, ατμοσφαιρών κι εσωτερικής δομής 

ταιριάζει σ' ένα κοινό πλαίσιο : εκείνο ενός 

περιστρεφόμενου, σφαιρικά συμμετρικού συστήματος. 

Ωστόσο, η περιστροφή ενός πλανήτη μπορεί να 

καταστρέψει την σφαιρική συμμετρία, ανάγοντάς την σε 

κυκλική ως προς τον άξονα περιστροφής. Αυτό που 

συμπεραίνουμε επομένως είναι ότι τα κύρια 

χαρακτηριστικά ενός πλανήτη θα είναι συμμετρικά ως προς            Εικ.35       Ηλιακό σύστημα 

όλες τις περιστροφές γύρω από τον άξονά του, το οποίο σημαίνει ότι τα πάντα θα 

εμφανίζονται σε κυκλικές ζώνες. 

    Οι δακτύλιοι του Κρόνου είναι όντως έτσι. Κάποιες λεπτομέρειες δημιουργούν ελαφρώς 

μη κυκλικούς δακτυλίους. Ιδωμένοι από τους πόλους του πλανήτη, σχεδόν όλοι οι δακτύλιοι 

σχηματίζουν μια σειρά κυκλικών ζωνών που διαχωρίζονται από περιστασιακά κυκλικά 

διάκενα και βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τον ισημερινό του Κρόνου. 

    Η ριγωτή ατμόσφαιρα του Δία είναι επίσης συνεπής ως προς την κυκλική συμμετρία, 

σχηματίζοντας χρωματιστούς κύκλους νεφών με κέντρο τους πόλους.  
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9.    ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ -  ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ 

 Σύμφωνα με τον Hermann Weyl , κατοπτρικές 

εικόνες παρατηρούνται εκεί όπου υπάρχει καθρέφτης, 

είτε αυτός είναι μια λίμνη όπου αντανακλάται ένα 

τοπίο, είτε ένας γυάλινος καθρέφτης μέσα στον οποίο 

κοιτάζεται μια γυναίκα. Η φύση όπως και οι ζωγράφοι 

κάνουν χρήση αυτού του μοτίβου. 

Εικ.36    Κατοπτρισμός 

 

 

Εικ.37      Κατοπτρισμός τοπίου σε λίμνη 

 

 

 

10. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ Η  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 

      Η συμμετρία είναι μια έννοια  βαθιά συνδεδεμένη με τη φυσική, ακόμα και όσον αφορά 

τη δημιουργία του σύμπαντος πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την αποδεδειγμένη ύπαρξη 

συμμετρικής ύλης. 

   Αρχικά στη βάση της η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης, εκφρασμένη με απλά λόγια, μιλάει 

για την έκρηξη που πραγματοποιήθηκε με την επαφή της ύλης και της αντιύλης και το 

σπάσιμο της συμμετρίας ανάμεσα στις δύο. Δηλαδή για την ύπαρξη ελάχιστα μεγαλύτερης 

ποσότητας ύλης έναντι της συμμετρικής της. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως όταν οι δύο 

έρχονται σε επαφή εξαϋλώνονται αφήνοντας πίσω τους μόνο μια ακτινοβολία. Ένα 
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σωματίδιο ύλης λοιπόν για κάθε 1010  σωματίδια αντιύλης, ήταν αρκετό για τη δημιουργία 

του «υλικού» κόσμου και όχι του «αντί-υλικού»  

   Η θεωρία του Big Bang μέχρι στιγμής δεν έχει αμφισβητηθεί από την επιστημονική 

κοινότητα, καθώς η ύπαρξη της συμμετρικής ύλης και η σχέση της με την κανονική ύλη είναι 

αποδεδειγμένη όχι μόνο με την εργαστηριακή δημιουργία της (για πρώτη φορά το 2002, στον 

επιταχυντή του CERN, με τη δημιουργία ατόμων αντι-υδρογόνου) αλλά και με την εύρεση 

σημαντικών ποσοτήτων αυτής στον αστερισμό του Έρωτα από τους Robert Foot και Saibal 

Mitra του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης.  

    Το καθιερωμένο μοντέλο της Φυσικής βασισμένο στις θεωρίες του Πολ Ντιράκ από το 

1931, μιλάει για την αντιστοιχία ενός αντισωματιδίου για κάθε σωματίδιο. Έτσι για κάθε 

ηλεκτρόνιο έχουμε ένα θετικά φορτισμένο ποζιτρόνιο για κάθε πρωτόνιο ένα αντιπρωτόνιο 

κ.ο.κ.  

Εικ.38 
Εικ.     Διάγραμμα Feynman που αναπαριστά τις αλληλεπιδράσεις στοιχειωδών σωματιδίων 

Αναλογικά γίνονται εικασίες για την ύπαρξη ενός παράλληλου συμμετρικού σύμπαντος με το 

δικό μας. Αν και κάτι τέτοιο μοιάζει μάλλον αδύνατο ν΄ αποδειχτεί. 

    Η συμμετρία λοιπόν είναι απαραίτητη για την ερμηνεία του κόσμου. Βρίσκεται στα 

θεμέλια της δημιουργίας του. Ωστόσο το «ράγισμα» στην τελειότητα της συμμετρίας είναι 

και αυτό που την επιβεβαιώνει, όπως η εξαίρεση τον κανόνα, που οδηγεί στην ουσιαστική 

ύπαρξη.  

    Η συμμετρία όπως έχει προαναφερθεί, έχει μεγάλη σημασία για τη φυσική. Οι νόμοι της 

για να εκφράσουν τα φαινόμενά του σύμπαντος βασίζονται στις αρχές της συμμετρίας. Αξίζει 

να αναφερθεί πως χάρη σε αυτή σήμερα έχουμε γνώση των θεμελιωδών λίθων της ύλης που 

ονομάζονται κουάρκς. Ο Gell-Mann μέσα από έρευνες, στις αρχές της δεκαετίας του 50, 

κάνοντας χρήση της συμμετρίας έφερε στο φως την ύπαρξη τους.  

   Αρχικά οι νόμοι της φύσης μένουν οι ίδιοι, από τη δημιουργία του σύμπαντος. Αυτό 

αποτελεί από μόνο του, ένα είδος συμμετρίας, το σύμπαν είναι συμμετρικό στις χρονικές 

μεταθέσεις.  
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    Ακόμα στη φυσική η συμμετοχή της συμμετρίας για τη διατύπωση διαφόρων νόμων είναι 

συχνή και καθοριστική. Η διατήρηση της ορμής σχετίζεται με τη συμμετρία σε μετατοπίσεις 

και της στροφορμής με τη συμμετρία σε περιστροφές. Η διατήρηση της ενέργειας είναι 

αποτέλεσμα του αναλλοίωτου των νόμων της φυσικής σε μετατοπίσεις στο χρόνο.  Άλλο 

παράδειγμα αποτελεί ο βασικός νόμος του Νεύτωνα που εκφράζει τη συμμετρία που υπάρχει 

στη φύση, είναι και αυτός αναλλοίωτος σε μετασχηματισμούς και μετατοπίσεις.  

    Η πασίγνωστη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, σημαίνει πως οι νόμοι της φυσικής έχουν 

την ίδια μορφή σε οποιοδήποτε τετραδιάστατο σύστημα συντεταγμένων στο χωροχρόνο.  

    Η θεωρία της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής αφορά τις ηλεκτρομαγνητικές 

αλληλεπιδράσεις και είναι βασισμένη με μια συμμετρία (τοπική συμμετρία βαθμίδας, U(1) ) 

που μοιάζει με τη συμμετρία σε στροφές.  

     Παρακάτω παρουσιάζονται οι συμμετρίες που χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση μιας 

βασικής φυσικής θεωρίας, αυτής του Καθιερωμένου Μοντέλου που περιγράφει τις σχέσεις 

ανάμεσα στα συστατικά σωματίδια της ύλης. Οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ τους είναι 3: 

ισχυρές, ασθενείς και ηλεκτρομαγνητικές. Οι υποδιαιρέσεις της ύλης είναι οι εξής: μόριο, 

άτομο, πυρήνας, πρωτόνια, κουάρκ. Τα λεπτόνια ( ηλεκτρόνια, μιόνια, νετρίνα και ταυ) μαζί 

με τα κουάρκ, αποτελούν τις μικρότερες δομικές μονάδες της ύλης. Οι διαδότες των 

δυνάμεων είναι τα φωτόνια τα μποζόνια και τα γκλουόνια και είναι πολύ βραχύβια. 

 

Εικ.39  Αντιστοιχία σωματιδίων ύλης- Αντιύλης 

    Οι νόμοι της φυσικής χαρακτηρίζονται από αναλλοιότητα χώρου και χρόνου. Διακρίνονται 

3 είδη συμμετρίας : 1. αντιστροφής του χρόνου (T) 2. ομοτιμίας (P) 3. φορτιακή συζυγία (C)  

Συμμετρία της ομοτιμίας: Αφορά τις 2 τιμές που μπορεί να πάρει ένα σωμάτιο. Μια άρτια 

και μια περιττή. Φορτιακή συζυγία: καμία αλλαγή δεν παρατηρείται στην κίνηση ενός 

φορτισμένου σωματιδίου αν αλλάξει το πρόσημό του και ταυτόχρονα η κατεύθυνση του 

ηλεκτρικού ή μαγνητικού πεδίου στο οποίο κινείται. Χρονική αναστροφή: τα σωματίδια δεν 
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επηρεάζονται από την κατεύθυνση του χρόνου. H συνδυασμένη συμμετρία CPT : οι νόμοι 

της φυσικής μένουν ανεπηρέαστοι από την αλλαγή και των 3 συμμετριών των αντίστοιχων, 

αντίθετων  σωματιδίων, πχ η εκπομπή ενός σωματιδίου είναι απολύτως ισοδύναμη με την 

απορρόφηση του συζυγούς αντι-σωματιδίου.  

       Το 1956 δύο Κινεζο-Αμερικανοί (Lee, Yang)  αμφισβήτησαν τη συμμετρία της ομοτιμίας 

στην ασθενή πυρηνική δύναμη. Η υπόθεση αυτή αποδείχθηκε πειραματικά το 1960 με τη 

διάσπαση του ραδιενεργού καβαλτίου-60. Η κατάρριψη αυτών των συμμετριών επηρέασε 

σημαντικά την εξέλιξη της Θεωρητικής Φυσικής και τον τρόπο σκέψης των επιστημόνων. 

    Συμπερασματικά η συμμετρία μας επιτρέπει να ερμηνεύσουμε πολλά φαινόμενα και να 

λύσουμε προβλήματα στον επιστημονικό χώρο. Ενώ παράλληλα το σπάσιμο αυτής ανοίγει 

ένα παράθυρο και προσφέρει μια νέα οπτική πάνω στα ζητήματα αυτά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

 

   Η συμμετρία στην Αρχιτεκτονική πάντα κέρδιζε και θα κερδίζει εντυπώσεις αφού στο 

ανθρώπινο μάτι φαντάζει κάτι αρμονικό και με προϋπόθεση πως έχει τις σωστές παραμέτρους  

φαντάζει να είναι το τέλειο κτίσμα… Μια από αυτές είναι o Αριθμός «φ» =1,618… κατά τον 

οποίο το πλάτος προς το ύψος μας δίνει τον αριθμό 1,618… 

 

1. ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΝΑΟΥΣ 

    Οι δυο κύριοι ρυθμοί αρχαίων ναών είναι ο δωρικός και ο ιωνικός. Ο κορινθιακός δεν είναι 

τίποτα άλλο παρά μια παραλλαγή του ιωνικού. Οι διαφορές τους εντοπίζονται στους κίονες 

και στο διάζωμα κατά κύριο λόγο, ενώ η συμμετρία τους  που είναι εμφανής τόσο στην 

κάτοψη όσο και στις όψεις αλλά και στην κατασκευή των κιόνων τους είναι εμφανής. 

 

 

Εικ. 40     Αρχιτεκτονική αρχαϊκών χρόνων 

Δωρικός Ρυθμός 

   Δωρικός ρυθμός αρχικά εμφανίστηκε στην βορειοανατολικού Πελοπόννησο σε κτίσματα με 

κύριο υλικό το ξύλο. Ένα θαυμάσιο παράδειγμα είναι ο Παρθενώνας. Έχει άξονα συμμετρίας 

που περνάει από το κέντρο του ναού ( όπως δείχνει η κόκκινη γραμμή  στην εικ.   ) 

• Έχει 17 κίονες κατά μήκος 

• Και 8 κίονες κατά πλάτος 

    Οι κίονες έχουν τοποθετηθεί πολύ πυκνά με αναλογία 1: 2,25. Κατά πλάτος υπάρχει και 

δεύτερη σειρά κιόνων  και αυτό δημιουργεί την αίσθηση δίπτερου ναού.  
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Εικ  41 

Κάτοψη  

Παρθενώνα 

 

   Επίσης αν παρατηρήσουμε τη πρόσοψη του ναού θα δούμε πως ΒΓ/ΑΒ=1,618… και 

ΖΗ/ΕΖ=1,618…  (αριθμός «φ») 

Εικ. 42 

Ο 

Παρθενώνας 

παρουσιάζει 

τις τέλειες  

αρμονικές 

διαστάσεις. 

 

 

 

 

 

Ιωνικός ρυθμός 

   Ο ιωνικός ρυθμός πρωτοεμφανίστηκε κατά την αρχαϊκή εποχή στην Ελλάδα στα παράλια 

της Μ. Ασίας και στα νησιά του Αιγαίου και έχει επίσης συμμετρική δομή. 

   Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Στοά του Αττάλου , κτίστηκε περίπου το 150 

πΧ. Στο ισόγειο η εξωτερική κιονοστοιχία που αποτελούσε την πρόσοψη αποτελείται από 45 

κίονες. Η εξωτερική κιονοστοιχία του ισογείου ήταν δωρικού ρυθμού και η εσωτερική 

κιονοστοιχία από αράβδωτους κίονες ιωνικού ρυθμού. Στον όροφο η εξωτερική κιονοστοιχία 

ήταν ιωνική και η εσωτερική με κιονόκρανα Περγάμου. 
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Εικ.   43         Στοά Αττάλου 

 

2. ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ 

Θαυμάσιο παράδειγμα 

αποτελεί το Αρχαίο Θέατρο 

της Επιδαύρου . Κτίστηκε το 

340πΧ και εγκαινιάστηκε το 

330πΧ. Είναι απόλυτα 

συμμετρικό με άξονα 

συμμετρίας που περνάει από 

τις κερκίδα και έπειτα από 

τη σκηνή του Θεάτρου. 

Επίσης παρατηρούμε πως 

είναι εγγεγραμμένο                                   

σε κύκλο. Το θέατρο είχε                                         Εικ.   44     Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 

 χωρητικότητα 13.000 θέσεις, χωριζόταν σε δυο μέρη το πάνω που είχε 21 σειρές καθίσματα 

που προοριζόταν για τον λαό και το κάτω με 34 σειρές καθίσματα που ήταν κατασκευασμένο 

για τους ιερείς και τους άρχοντες. 
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3. ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ 

    Ο Επίσκοπος Maurice de Sully ξεκίνησε την κατασκευή του ναού το 1163, το κτίσμα 

ολοκληρώθηκε το 1345. 

   Είναι κτισμένη σύμφωνα με τον Γοτθικό ρυθμό . 

Βρίσκεται στη Γαλλία στο Παρίσι. Παρουσιάζει 

αμφίπλευρη κατοπτρική συμμετρία, αν και αποκλίνει 

στις δυο πλευρές του ελάχιστα από το τέλειο 

συμμετρικό. Έχει ύψος 128 μέτρα και οι πύργοι 69 

μέτρα, ενώ το κωδωνοστάσιό του έχει ύψος 90 μέτρα 

 

Εικ. 45   Παναγία Παρισίων 

 

 4. ΤΑΖ  ΜΑΧΑΛ 

   Βρίσκεται κοντά στη πόλη Αγκαρά 

των Ινδιών . Έχει άξονα συμμετρίας ο 

οποίος περνάει από το κέντρο του 

κτίσματος ως μια νοητή ευθεία. Το 

συγκρότημα αυτών των κτιρίων άρχισε 

να κτίζεται το 1632 και ολοκληρώθηκε το 1649.                           Εικ. 46        Ταζ Μαχάλ 

 

5. ΚΡΑΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ 

   Το Μουσείο κτιζόταν από το 

1875 έως το 1881. Βρίσκεται 

στην Κόκκινη πλατεία της 

Μόσχας. Παρουσιάζει 

αμφίπλευρη συμμετρία με 

άξονα συμμετρίας που περνά 

από το κέντρο του κτίσματος 

ως μια νοητή ευθεία. 

Εικ.  47   Κρατικό Ιστορικό Μουσείο Μόσχας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  

 Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΓΛΥΠΤΙΚΗ 

1. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

   Την αναζήτηση της συμμετρίας στο χώρο της γλυπτικής ξεκινάμε από το μνημειώδες 

ανάγλυφο της «Πύλης των Λεόντων» 

(14ος αι. π.Χ.) στα τείχη των 

Μυκηνών. Στην ανάγλυφη  

πλάκα που καλύπτει το ανακουφιστικό 

τρίγωνο πάνω από τη πύλη 

παριστάνονται δυο συμμετρικά 

αντιμέτωπα λιοντάρια δεξιά και 

αριστερά από ένα κίονα ενώ 

στηρίζουν τα μπροστινά τους πόδια σε 

έναν αμφίκοιλο βωμό.                   

Ανάλογη παράσταση εντοπίζεται                                          Εικ.   48        Πύλη Λεόντων   

και σε σφραγιδόλιθο των Μυκηνών. Σ΄ αυτόν παριστάνονται γρύπες συμμετρικά αντιμέτωποι 

και ανάμεσά τους ελικωτός κίονας.  

    Πρέπει να τονίσουμε ότι τα εραλδικά (συμμετρικά) σχέδια 

ήταν πολύ αγαπητά θέματα στη σφραγιδογλυφία. Ενδεικτικά 

παρουσιάζουμε τα αποτυπώματα σφραγίδων που βρέθηκαν στη 

Λέρνα της Πελοποννήσου και ανήκουν στην πρώιμη Ελλαδική 

περίοδο. 

 Εικ.49    Σφραγιδόλιθος   από Μυκήνες 

                                                   Εικ.  50   ( κάτω) Αποτυπώματα σφραγίδων από Λέρνα 
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Συμμετρία επίσης εντοπίζουμε και σε σφραγιδόλιθο από τις Μυκήνες 

στον οποίο παριστάνονται ζωοκέφαλοι δαίμονες που κρατούν αγγεία, 

συμμετρικά αντιμέτωποι και ανάμεσά τους φυτό πάνω σε βάθρο.   

Εικ.  51     (αριστερά)Σφραγιδόλιθος Μυκηνων      

    Επίσης συμμετρικά σχήματα 

εντοπίζονται και σε κοσμήματα 

χρυσά όπως εκείνα από τον 3ο 

τάφο της ακρόπολης των 

Μυκηνών που παραθέτουμε στις 

εικόνες. Εξαιρετικά επίσης για 

την ανάγλυφη τεχνική τους  αλλά             Εικ.52.         Χρυσά  κοσμήματα  από Μυκήνες                  

και τη συμμετρία τους είναι τα δυο χρυσά κοσμήματα από τους τάφους των Μυκηνών του 

1400π.Χ.. Το ένα αποτελείται από επαναλαμβανόμενα συμμετρικά ζευγάρια  

σχηματοποιημένων φύλλων κισσού και το άλλο από επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμμετρικών 

ζευγαριών αργοναυτών. 

Εικ.      ( κάτω) Χρυσά κοσμήματα από Μυκήνες(1400π.Χ.)                                              

         

  Εξαιρετικής όμως τέχνης και συμμετρικής διάταξης είναι και τα κοσμήματα που 

παρουσιάζονται στις πιο 

κάτω εικόνες. Το ένα 

βρέθηκε στα Μάλλια της 

Κρήτης και είναι του 

1700π.Χ. ή λίγο 

νωρίτερα. Παρουσιάζει 

δυο μέλισσες 

συμμετρικά αντιμέτωπες 

δεξιά και αριστερά από  Εικ.53  Κόσμημα από Μάλλια(αριστερά)  Εικ.54   Κόσμημα από 
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Αιγινα(δεξιά) κερήθρα. Από το κόσμημα κρέμονται τρεις δίσκοι. Το άλλο προέρχεται από το 

θησαυρό της Αίγινας είναι όμως μινωικής προέλευσης και παριστάνει θεό με τυπική μινωική 

ενδυμασία να κρατά σε καθένα χέρι ένα υδρόβιο πουλί.. Η συμμετρία και αυτού του 

κοσμήματος είναι εμφανής.  

     Κλείνοντας την αναφορά μας στα προϊστορικά χρόνια αξίζει να αναφέρουμε τη συμμετρία 

που εμφανίζει το εξαιρετικό ανάγλυφο σχέδιο στις πρασινωπές πλάκες που κάλυπταν την 

οροφή και τους τοίχους του τετράγωνου πλευρικού θαλάμου του «Θησαυρού του Μινύου» 

στον Ορχομενό. 

  

 Εικ. 55  Ανάγλυφο «Θησαυρου Μινύου» 

   2. ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ  (700 – 510 ΠΕΡΙΠΟΥ Π. Χ.)  

     Τα θεμέλια της μνημειακής τέχνης στη γλυπτική βάζει η Αρχαϊκή εποχή με τους Κούρους 

και τις Κόρες. Γενικά οι Κούροι και οι Κόρες είναι ελευθέρα 

γλυπτά από μάρμαρο και εμφανίζονται περίπου στα έτη 650-480 π. 

Χ. Ακόμα οι κούροι στέκονται συμμετρικά με τα χεριά κολλημένα 

στις πλευρές του σώματος και το ένα πόδι πιο μπροστά από το 

άλλο, θεόρατοι και 

επιβλητικοί. 

Συνήθως έχουν 

φυσικό μέγεθος 

και μερικές φόρες 

έχουν κολοσσιαίες 

διαστάσεις, που 

προσφέρουν νέα 

Εικ56.  Κούρος(αριστερά)         Εικ. 57  Σύγκριση κανόνων Ελληνικού    

                                                                                                               Κούρου και Αιγυπτιακού 
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στοιχειά για γλυπτική επεξεργασία και νέα εκφραστικά μέσα. Επίσης οι στενοί στρογγυλοί 

ωμοί αυστηρή με την κάθετη μύτη αποδίδουν την αυστηρότητα στα γλυπτά των κούρων. 

    Κάθε άγαλμα είναι δομημένο κατά κανόνα σε απόλυτα μετωπική 

στάση, ώστε να είναι δυνατή η κατακόρυφη διχοτόμηση του. Η 

συμμετρία ωστόσο αυτή είναι φαινομενική γιατί τα δύο αυτά μισά δεν 

είναι ακριβώς αντίστοιχα. Ο Κούρος ή η Κόρη είναι το είδωλο της 

άχρονης ανθρώπινης μορφής, η σύνθετη εικόνα κίνησης και στάσης σε 

απόλυτη ισορρόπηση των δυνάμεων που τη φορτίζουν και τη δομούν 

εσωτερικά. 

3. ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

    Αυτή την εποχή προβάλλει η εξιδανίκευση της μορφής, η κλασική 

ομορφιά του ανθρώπου που αναζητείται στο κλασικό μέτρο, στη σχέση 

ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη.                                                                                   Εικ.58    Δορυφόρος            

    Ο Δορυφόρος θεωρείται εφαρμογή της αισθητικής θεωρίας του Πολύκλειτου. Σύμφωνα με 

τον Πλίνιο «αυτός μόνο από το ανθρώπινο γένος  θεωρείται  να  έχει  ενσωματώσει  τις  αρχές  

της  τέχνης  του  σε    ένα έργο». Το σώμα τον Δορυφόρου είναι δοσμένο με μαθηματική 

ακρίβεια     στις αναλογίες  χάρη σε ένα σύστημα που επινόησε ο Πολύκλειτος. 

   Ο νέος άντρας παριστάνεται με το δόρυ στηριγμένο στον αριστερό του ώμο. Φαίνεται σαν να 

στέκεται ενώ βαδίζει. Ο θεατής κοιτάζοντας το έχει την αίσθηση πως ο νέος 

την επόμενη στιγμή θα ξεκινήσει να κινείται πάλι. Τα κορμί του είναι 

ρωμαλέο και αθλητικό. Ζυγιάζεται πάνω στο δεξί τον πόδι , ενώ το 

αριστερό του πόδι είναι χαλαρό. 

Το άγαλμα αυτό έχει μια τέλεια δομή με τέλειες 

αναλογίες (συμμετρία) οι οποίες δεν ήταν 

πραγματικές αλλά καθαρά θεωρητικές 

υπολογισμένες με μαθηματικό τρόπο και με μεγάλη 

ακρίβεια με βάση ένα κοινό μέτρο που 

αντιπροσώπευε το σύνολο των καλύτερων  Εικ.59   Παιδί                                

αναλογιών μιας σειράς αθλητών.                                     Προσευχόμενο 

   Αλλά και ο «Δισκοβόλος» του Μύρωνα έχει τις σωστές         

Εικ.   60   Δισκοβόλος    αναλογίες   του  αθλητικού   σώματος   και   το   στοιχείο     της   

εξισορρόπησης κάθε χειρονομίας ή κίνησης με μια άλλη αντίστροφή της.                    

   Επίσης ο Weyl στο βιβλίο του «Συμμετρία» επιλέγει να αρχίσει την αναφορά του στην 

αμφίπλευρη συμμετρία με το άγαλμα ενός προσευχόμενου παιδιού(4ουαι. π.Χ) . 

ΑνοίγωΑνοίγω τητη συζήτησησυζήτηση γιαγια τηντην

αμφίπλευρηαμφίπλευρη συμμετρίασυμμετρία

χρησιμοποιώνταςχρησιμοποιώντας αυτόαυτό τοτο

υπέροχουπέροχο ελληνικόελληνικό γλυπτόγλυπτό τουτου

44ουου ππ..ΧΧ. . αιώνααιώνα, , τοτο άγαλμαάγαλμα

ενόςενός προσευχόμενουπροσευχόμενου παιδιούπαιδιού

σανσαν σύμβολοσύμβολο τηςτης μεγάληςμεγάλης

σημασίαςσημασίας αυτούαυτού τουτου τύπουτύπου

τηςτης συμμετρίαςσυμμετρίας καικαι γιαγια τητη

ζωήζωή καικαι γιαγια τηντην τέχνητέχνη. . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

1. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΗ) 

Α.  ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  

    Τα στυλιζαρισμένα μοτίβα και η συμμετρική διάταξη δεν ήταν πολύ αγαπητά στοιχεία στη 

μινωική ζωγραφική. Ήταν έξω από την φιλοσοφία των Μινωιτών που αγαπούσαν τα 

φυσιοκρατικά θέματα που απλώνονταν ελεύθερα πάνω στις επιφάνειες των αγγείων.  

     Μόνο μετά το 1450 π.Χ εμφανίστηκε στην Κνωσό ένας νέος κεραμικός ρυθμός που αν και 

ήταν εξέλιξη των μινωικών ρυθμών των νεοανακτορικών χρόνων θεωρήθηκε από ορισμένους 

ερευνητές ότι ήταν μυκηναϊκής και όχι μινωικής προέλευσης εμπνεόμενος από αχαϊκές τάσεις 

στις οποίες διακρινόταν η λογική διαύγεια και η τάση για συμμετρία του Ελληνικού 

πνεύματος. Ο νέος αυτός ρυθμός κεραμικής ονομάστηκε ανακτορικός ρυθμός. Τα θέματά του 

ήταν σχηματοποιημένα άνθη παπύρου, κρίνα, χταπόδια  με συμμετρικά διατεταγμένα 

πλοκάμια κ.α.  

 

            Από το Παλαίκαστρο του 1450π.Χ.                           Από την Κνωσσό του 1400π.Χ. 

   Την ίδια περίοδο και στις τοιχογραφίες διακρίνονται αντιφυσιοκρατικές τάσεις. Στην 

αίθουσα του θρόνου του ανακτόρου της Κνωσού, η οποία, όπως πιστεύεται, διαμορφώθηκε 
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αυτή την περίοδο, ζωγράφισαν δεξιά και αριστερά του θρόνου του βασιλιά ή της βασίλισσας-

θεάς σε συμμετρική διάταξη τους συνοδούς γρύπες. Την ίδια διάταξη  ακολουθούν  και  

φυτικά  στοιχεία  παπύρων  που ζωγραφίζονται ανάμεσά τους. 

 

                              Από την Αίθουσα του Θρόνου του Ανακτόρου της Κνωσού 

Θαυμαστή επίσης συμμετρία παρουσιάζει και η ανάγλυφη τοιχογραφία που- κατά υπόθεση 

του Έβανς- διακοσμούσε τη βόρεια και νότια πλευρά του ανατολικού δωματίου του 

ανακτόρου της Κνωσού. Το θέμα τους είναι πάλι οι γρύπες που δένονται συμμετρικά δεξιά 

και αριστερά από ένα κίονα. Ένα ακόμη δείγμα τοιχογραφίας από το ανάκτορο της Κνωσού 

παρουσιάζει κτίσμα, του οποίου το σχήμα επανέρχεται συχνά στα έργα της κρητομυκηναϊκής 

τέχνης και είχε, όπως φαίνεται και από την παρουσία των «ιερών κεράτων», ιερό χαρακτήρα. 

Η συμμετρική του διάταξη είναι απόλυτα σαφής σε όλα τα στοιχεία του. Διακρίνεται 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82+%CE%BA%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BF%CF%8D&source=images&cd=&cad=rja&docid=KQFTSqK5qMJxMM&tbnid=Y9cz9nitXql3JM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fxenioskris.pblogs.gr%2Fknwsos.html&ei=W8UwUey_M4mPtQbs04CwDQ&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNGZNCTdsmPUPGalRWEEjPuPK02v7g&ust=1362237021795424
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συμμετρία και ως προς άξονα, καθώς και συμμετρία μετατόπισης με ολίσθηση στις ταινίες με 

τα ασπρόμαυρα παραλληλόγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην ίδια μάλλον περίοδο με την προηγούμενη τοιχογραφία (υστερομινωική περίοδος) 

ανήκει και η τοιχογραφία των μεγάλων οκτάσχημων ασπίδων από την στοά του μεγάλου 

κλιμακοστασίου της Κνωσού. Στην τοιχογραφία αυτή 

επαναλαμβάνεται το μοτίβο της ασπίδας (συμμετρία 

μετατόπισης). 

     Και κατά τους επόμενους αιώνες (μετανακτορική 

περίοδος 1400-1100 π.Χ) τα διακοσμητικά θέματα 

σχηματοποιούνται όλο και περισσότερο και 

παρουσιάζονται όλο και περισσότερη συμμετρική 

αυστηρότητα.  

Β. ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  

     Κατά την πρώτη μυκηναϊκή εποχή η διακόσμηση 

των αγγείων ήταν κυρίως νατουραλιστική όπως και 

στην Κρήτη. Η διακόσμηση απλωνόταν άτακτα και 

ασύμμετρα σε όλη την επιφάνεια του αγγείου.  



43 
 

Αντίθετα στα αγγεία της 3ης μυκηναϊκής εποχής ο χαρακτήρας της διακόσμησης ήταν 

εντελώς διαφορετικός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η κύλικα από την Ιαλυσό της Ρόδου που 

διακοσμείται από πολύποδα που όχι μόνο δεν αποδίδει την εικόνα του ζώου αλλά     

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

                Πήλινη πρόχους από Ιαλυσό                      Πήλινη κύλικα από Ιαλυσό 

σχηματοποιείται απόλυτα προκειμένου να γεμίσει συμμετρικά το διαθέσιμο χώρο του 

αγγείου. Αυστηρή συμμετρία παρατηρούμε και στη διάταξη των πορφυρών στην πήλινη 

πρόχου πάλι από την Ιαλυσό.  

   Ωστόσο αυτή η αυστηρή συμμετρία πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι από τα αρχικά 

βασικά χαρακτηριστικά της Κρητομυκηναϊκής τέχνης. 

    Στην τελική φάση της Μέσης Μυκηναϊκής περιόδου (1500-

1425) διαμορφώθηκε ο ανακτορικός ρυθμός κεραμικής που ήδη 

την εμφάνιση αναφέραμε και στην Κνωσό. Η αρχιτεκτονημένη 

συμμετρική και συμβατική διακόσμηση του ρυθμού αυτού 

αποκαλύπτει ένα νέο πνεύμα καθαρά ελλαδικό. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα ο ψευδόστομος αμφορέας που βρέθηκε στην Αττική                            

χρονολόγημένος γύρω στα 1150 π.Χ. που διακοσμείται από ένα 

απολύτως σχηματοποιημένο και συμμετρικά ζωγραφισμένο 

χταπόδι.                                                                                               Ψευδόστομος αμφορέας  

                                                                                                                        από Αττική  
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                Στα τελευταία μυκηναϊκά 

χρόνια ανήκει και το «αγγείο των 

πολεμιστών. Στη μια όψη του 

αγγείου, όπως βλέπουμε και στη 

διπλανή εικόνα παρουσιάζονται 

πολεμιστές να ξεπροβοδίζονται από 

μια γυναίκα. Οι μορφές είναι γεγονός 

ότι σχεδιάζονται τυποποιημένα και 

μάλλον αδέξια. Εκείνο όμως που 

αξίζει παρατήρησης είναι ότι 

διατάσσονται σε ζωφόρο γύρω από το αγγείο σε επαναληπτικό ρυθμό(συμμετρία 

μετατόπισης) ενώ εμφανής είναι και ο διάλογος των κατακόρυφων αξόνων των φιγούρων με 

τα διαγώνια δόρατα. 

    Τη συμμετρία συναντάμε και στις τοιχογραφίες των μυκηναϊκών ανακτόρων και σπιτιών. 

Ως  ένα τέτοιο δείγμα αναφέρουμε την πομπή των δαιμόνων από ένα σπίτι στις Μυκήνες 

(συμμετρία μετατόπισης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Πομπή Δαιμόνων(τοιχογραφία από σπίτι στις Μυκήνες) 
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2. ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ(1000-500Π.Χ.) 

  Η δωρική μετανάστευση σήμανε και στην Τέχνη μια ανακοπή της έως τότε πορείας. Η 

διακόσμηση των αγγείων περιλαμβάνει διάφορα γεωμετρικά μοτίβα, όπως είναι τα τρίγωνα, 

οι ρόμβοι κ.α. Ακόμη και οι ανθρώπινες μορφές , που προστέθηκαν αργότερα αποδίδονταν με 

τρόπο γεωμετρικό, έτσι ώστε τα σώματά τους να μοιάζουν τριγωνικά. Η διακόσμηση 

διατάσσεται σε οριζόντιες ζώνες. Γενικά τόσο η διάταξη όσο και καθένα από τα 

διακοσμητικά στοιχεία χαρακτηρίζονται από το ίδιο πνεύμα συμμετρίας και γεωμετρικής 

κανονικότητας. 

    Από τα αγγεία αυτής της περιόδου ξεχωρίζουν τα αγγεία του Διπύλου. Χαρακτηριστικά 

δείγματα παρουσιάζονται στις εικόνες μας. Αξιοσημείωτη είναι η συμμετρία στη μορφή του 

αγγείου(α). Στο καπάκι του υπάρχει σε σμίκρυνση ένα ακόμη αγγείο πανομοιότυπο. 

    Χαρακτηριστικό της γεωμετρικής τέχνης είναι ότι όλα τα διακοσμητικά στοιχεία 

κατασκευάζονται με κανόνα και διαβήτη και τίποτα με ελεύθερο χέρι. Αυτή η πειθαρχία και ο 

συστηματικός περιορισμός της ατομικής ελευθερίας είναι η και η προσφορά της γεωμετρικής 

εποχής στην εξέλιξη της ελληνικής τέχνης ∙ γιατί η κανονικότητα των διακοσμητικών 

συνδυασμένη με την κανονικότητα της σύνθεσης συνήθιζε τους τεχνίτες στην ακρίβεια των 

λεπτομερειών και στη συμμετρία. Και τη ρυθμική σύνταξη του όλου έργου. Αυτά τα στοιχεία 

μαζί με τον αφηρημένο ιδανικό χαρακτήρα των γεωμετρικών σχημάτων προδιέγραψαν την 

ιδανική κατεύθυνση της τέχνης κατά τους επόμενους αιώνες. 

         

                     α)                                                   β)                         Κρατήρας ζωγράφου Hirschfeld 
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Από την αρχαϊκή εποχή και μετά τα θέματα και οι τεχνικές των αγγείων συγκλίνουν με αυτά 

της μεγάλης ζωγραφικής. 

3. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

     Χαρακτηριστικά της βυζαντινής εικόνας είναι η ισοκεφαλία, η ρυθμική επανάληψη, η 

αξονική συμμετρία και η ιερατική προοπτική (μια αυξομείωση των ανθρώπινων διαστάσεων 

ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους). Ως προς τη σύνθεση οι εικόνες οργανώνονται:1) σε 

τριγωνική και απόλυτα συμμετρική διάταξη, εκατέρωθεν ενός κεντρικού άξονα,2) ασύμμετρα 

γύρω από ένα κέντρο βάρους. Και στις δύο περιπτώσεις ο άξονας και το κέντρο βάρους της 

σύνθεσης τονίζονται για να δοθεί έμφαση στο περιεχόμενο της παράστασης. Στα σημεία αυτά 

τοποθετείται μια μεγαλύτερη μορφή ή σκηνή που αναγνωρίζεται ως η σημαντικότερη στη 

σύνθεση. 

  Μερικά έξοχα δείγματα ψηφιδωτών μπορούν να μας δώσουν μια ιδέα για το αυστηρό 

μνημειακό ύφος, την ιεραρχική σύνθεση και τη συμμετρία που χρησιμοποιείται στις 

συνθέσεις αυτές. Τα στοιχεία αυτά είναι εμφανή στο ψηφιδωτό από τον Άγιο 

Βιτάλιο

 

στη Ραβέννα (6ος αι. μ.Χ.) ,στο οποίο ο Χριστός στεφανώνει τον Άγιο Βιτάλιο. Τα πρόσωπα 

διατάσσονται συμμετρικά αριστερά και δεξιά από το κεντρικό πρόσωπο του Χριστού.  
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Ο πολλαπλασιασμός των άρτων, 

ψηφιδωτό και φύλλα χρυσού, 

Ραβέννα, Άγιος Άπολλινάριος. 

 

        Ένα ακόμη έξοχο  ψηφιδωτό 

παρουσιάζει το Χριστό στο κέντρο 

της σύνθεσης να φοράει έναν 

πορφυρό μανδύα, σαν αυτοκράτορας. 

Είναι το μόνο στοιχείο που τον κάνει 

να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες μορφές, εκτός από το γεγονός ότι είναι λίγο ψηλότερος από 

τους Αποστόλους. Οι μορφές των Αποστόλων στέκονται ακίνητες μέσα στο χρυσό φως των 

ψηφίδων του "κάμπου", που μας μεταφέρει σε ένα μεταφυσικό χώρο και τοποθετούνται 

συμμετρικά δεξιά και αριστερά του Χριστού. Η εικόνα αφηγείται το θαύμα του 

πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών, όταν έπρεπε να τραφούν χιλιάδες πιστοί οι 

οποίοι άκουγαν τη διδασκαλία του.   

   Στερεότυπη και αυστηρή είναι και η σύνθεση της σκηνής της Γέννησης στην τοιχογραφία 

από την Παναγία 

του Άρακα στα 

Λαγουδερά (12ος 

αι. μ. Χ.). Το 

βουνό με τον 

τριγωνικό όγκο 

του δεσπόζει και 

περιέχει την 

Παναγία και τη 

φάτνη (κεντρικό 

θέμα), ενώ 

τοποθετούνται 

συμμετρικά, στ΄ 

αριστερά του 

βουνού τρεις 

άγγελοι και στα 
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δεξιά ένας που ευαγγελίζεται τη Γέννηση στους βοσκούς. Ο Ιωσήφ που κάθεται στο κάτω 

αριστερό μέρος αντισταθμίζεται συνθετικά με τη σκηνή του λουτρού δεξιά. 

 

4. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΒΙΤΡΟΥΒΙΟΥ 

    Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου είναι ένα διάσημο σχέδιο με συνοδευτικές σημειώσεις του 

Λεονάρντο ντα Βίντσι, που φτιάχτηκε περίπου το 1490 σε ένα από τα ημερολόγιά του. 

Απεικονίζει μία γυμνή αντρική φιγούρα σε δύο αλληλοκαλυπτόμενες θέσεις με τα μέλη του 

ανεπτυγμένα και συγχρόνως εγγεγραμμένη σε ένα κύκλο και ένα τετράγωνο. Το σχέδιο και 

το κείμενο συχνά ονομάζονται Κανόνας των Αναλογιών. Σύμφωνα με τις σημειώσεις του ντα 

Βίντσι στο συνοδευτικό 

κείμενο, οι οποίες είναι 

γραμμένες με καθρεπτιζόμενη 

γραφή, το σχέδιο έγινε ως 

μελέτη των αναλογιών του 

(ανδρικού) ανθρώπινου 

σώματος όπως περιγράφεται σε 

μια πραγματεία του Ρωμαίου 

αρχιτέκτονα Βιτρούβιου, που 

είχε γράψει για το ανθρώπινο 

σώμα:  

• μια παλάμη έχει πλάτος 

τεσσάρων δακτύλων 

• ένα πόδι έχει πλάτος 

τέσσερις παλάμες 

• ένας πήχυς έχει πλάτος έξι 

παλάμες 

• το ύψος ενός ανθρώπου 

είναι τέσσερις πήχεις (και 

άρα 24 παλάμες) 

• μια δρασκελιά είναι τέσσερις πήχεις 

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

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

έβδομο του ύψους του άνδρα 
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• η απόσταση από την κορυφή του κεφαλιού ως τις θηλές είναι το ένα-τέταρτο του ύψους 

του άνδρα 

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

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

άνδρα 

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

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

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

προσώπου 

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

προσώπου 

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

     Φαίνεται ότι ο Λεονάρντο ντα Βίντσι εικονογράφησε το De Architectura   του Βιτρούβιου 

που γράφει: «Ο ομφαλός είναι φυσικά τοποθετημένος στο κέντρου του ανθρώπινου σώματος 

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

του ανεπτυγμένα, με τον ομφαλό του ως κέντρο εγγράψουμε ένα κύκλο, θα ακουμπήσει τα 

δάκτυλα των χεριών και τα δάκτυλα των ποδιών του. Δεν γίνεται μόνο μέσω ενός κύκλου, η 

περιγραφή ενός ανθρώπινου σώματος, όπως φαίνεται τοποθετώντας τον σε ένα τετράγωνο. 

Μετρώντας από τα πόδια ως στην κορυφή του κεφαλιού, και έπειτα κατά μήκος των χεριών 

σε πλήρη έκταση, βρίσκουμε την τελευταία μέτρηση ίση με την πρώτη· έτσι γραμμές σε ορθή 

γωνία μεταξύ τους, περικλείοντας την φιγούρα, σχηματίζουν ένα τετράγωνο.» 

       Η επανανακάλυψη των μαθηματικών αναλογιών του ανθρώπινου σώματος το 15ο αιώνα 

από το ντα Βίντσι και άλλους θεωρείται ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα που οδήγησαν στην 

Ιταλική Αναγέννηση. Ας σημειωθεί ότι το σχέδιο του Λεονάρντο ντα Βίντσι συνδυάζει μια 

προσεκτική ανάγνωση του αρχαίου κειμένου, με τις δικές του παρατηρήσεις σε αληθινά 

ανθρώπινα σώματα. Κατά τον σχεδιασμό του κύκλου και του τετραγώνου πολύ σωστά 

παρατήρησε ότι το τετράγωνο δεν μπορεί να έχει το ίδιο κέντρο με τον κύκλο, στον ομφαλό, 

αλλά κάπου χαμηλότερα στην ανατομία. Αυτή η ρύθμιση είναι μια καινοτομία στο σχέδιο του 

ντα Βίντσι και το ξεχωρίζει από προγενέστερες απεικονίσεις. Το ίδιο το σχέδιο συχνά 

χρησιμοποιείται ως ένα υπονοούμενο σύμβολο της ουσιώδους συμμετρίας του ανθρώπινου 

σώματος, και κατά προέκταση του σύμπαντος ως σύνολο. Μπορεί να παρατηρηθεί από την 

εξέταση του σχεδίου ότι ο συνδυασμός των θέσεων των χεριών και των ποδιών μπορεί να 

δημιουργήσει δεκαέξι διαφορετικές στάσεις. Η στάση με τα χέρια εκτεταμένα μακριά και τα 
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πόδια ενωμένα είναι εγγεγραμμένη στο τετράγωνο. Η στάση με τα χέρια ελαφρώς υψωμένα 

και τα πόδια ανοικτά εγγράφεται στον κύκλο. Αυτό εικονογραφεί το θεώρημα ότι κατά την 

εναλλαγή μεταξύ των δύο στάσεων, το φαινόμενο κέντρο της φιγούρας φαίνεται να κινείται, 

αλλά στην πραγματικότητα ο ομφαλός της φιγούρας που είναι το πραγματικό κέντρο της 

βαρύτητας παραμένει ακίνητος. 

      Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιδιοφυΐας του Leonardo da Vinci είναι η ανάδειξη. 

Μια απλή λεπτομέρεια για όλους τους άλλους, μέσω του ύφους του, μετατρέπεται σε στίγμα 

γνώσης. Έτσι, όταν μελετά και ζωγραφίζει τις αναλογίες του ανθρώπου του Βιτρούβιου δεν 

εξετάζει μόνο το ανδρικό κορμί. Στο πιο αφαιρετικό επίπεδο, δίνει μια προσεγγιστική μέθοδο 

της επίλυσης του τετραγωνισμού του κύκλου που δεν έχει λύση με την αποκλειστική χρήση 

του χάρακα και του διαβήτη. Δίνει, όμως, και πληροφορίες για το ανθρώπινο σώμα που δεν 

είναι μόνο και μόνο η υλοποίηση των θεωρητικών υπολογισμών του Βιτρούβιου. Ένα από τα 

προβλήματα που αναδεικνύει η ιδιοφυΐα του, είναι η ασυμμετρία της συμμετρίας του 

ανθρώπινου σώματος. Επιφανειακά, ο άνθρωπος έχει φαινομενικά μια αξονική συμμετρία. 

Όμως, όπως το διευκρινίζει η τέχνη του Leonardo da Vinci, η πραγματικότητα είναι 

διαφορετική. Το ανδρικό κορμί είναι σχεδόν συμμετρικό, αλλά δεν είναι απόλυτα 

συμμετρικό. Το ίδιο ισχύει και για την αναπαράσταση του ανθρώπου του Βιτρούβιου από το 

Leonardo da Vinci. Φαινομενικά, το έργο είναι η αρχιτεκτονική πρόσοψη του ανθρώπινου 

οικοδομήματος. Αν εξετάσουμε, όμως, μεθοδικά τις λεπτομέρειες που καταγράφει ο 

Leonardo da Vinci, θα δούμε ότι η αναπαράστασή του είναι όντως πολλαπλή. Η διαφορά 

μεταξύ δεξιού και αριστερού ποδιού είναι προφανής. Το ίδιο ισχύει και για τα χέρια. Όμως, 

αν δεν προσέξουμε τα χαρακτηριστικά του κορμιού, θα παραμείνουμε στην εντύπωση ότι 

είναι απόλυτα συμμετρικός. Ξεχνάμε ότι η ιδιότητα του βαρύκεντρου για τον ομφαλό δεν 

καθορίζεται αποκλειστικά και με μονοσήμαντο τρόπο. Διότι ακόμα και ο κορμός έχει μια 

μικρή κλίση που προέρχεται από τη διαφορετική τοποθέτηση των ποδιών στο κάτω μέρος της 

εικόνας. Η διπλή επικάλυψη αναγκάζει αυτή την κλίση για να είναι ρεαλιστικό το μοντέλο. 

Δεν είναι απλώς μια ζωγραφιά αλλά ένα δομικό σύστημα. Οι ανδρικοί μύες που βρίσκονται 

πάνω από τη λεκάνη δίνουν ήδη το στίγμα της ασυμμετρίας. Αυτή η έλλειψη απόλυτης 

συμμετρίας γίνεται πιο αισθητή στο κάτω μέρος, στο επίπεδο των μηρών. Το εσωτερικό του 

δεξιού μηρού βρίσκεται μπροστά στο αριστερό ανάλογό του. Και αυτή η στάση ενισχύεται 

και από την ανοιχτή επικάλυψη. Πιο συγκεκριμένα, η ακριβής αναπαράσταση του ανδρικού 

πέους από το Leonardo da Vinci που δείχνει και τη διαφορά ύψους των όρχεων, όταν οι 

μηροί είναι ανοιχτοί, δείχνει ένα διαφορετικό άνοιγμα. Από τη δεξιά πλευρά ο διαχωρισμός 

μεταξύ μηρού και πέους γίνεται στο επίπεδο του πάνω μέρους του χιτώνα, ενώ δεν ισχύει το 
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ανάλογο από την άλλη πλευρά. Στην πραγματικότητα, αν ο άνθρωπος του Βιτρούβιου 

καθόταν όρθιος, απόλυτα συμμετρικά σε σχέση με το θεατή, ο διαχωρισμός δεν θα γινόταν 

στο επίπεδο του χιτώνα, εξαιτίας των εσωτερικών μηρών που ακολουθούν τη γωνία των 

οστών, όπως διαμορφώνεται από τη λεκάνη. Αυτό σημαίνει ότι ο Leonardo da Vinci 

διατύπωσε αυτή τη λεπτομέρεια για να διατηρήσει τη ρεαλιστικότητα του μοντέλου. Κατά 

συνέπεια, ο Leonardo da Vinci δε διατυπώνει μόνο τις εξωτερικές αναλογίες του Βιτρούβιου 

αλλά και την εσωτερική δομή του ανθρώπινου σώματος, μέσω του ανδρικού κορμιού. Και 

για να το αναδείξει, χρησιμοποιεί την ασυμμετρία της ανθρώπινης συμμετρίας. Έτσι δίνει και 

το στίγμα της ιδιοφυΐας του.  

 

4. Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 

    Ενδιαφέρουσα είναι η αναζήτηση της συμμετρίας στα έργα της Αναγεννησιακής τέχνης. 

Επιλέγουμε και παρουσιάζουμε επιλεκτικά τη «Σχολή των Αθηνών»(1510-1511),τοιχογραφία 

στο Βατικανό του Ραφαήλ και το «Μυστικό Δείπνο» (1495 – 1497)τοιχογραφία του 

Λεονάρντο ντα Βίντσι. 

    Στη «Σχολή των Αθηνών» 

κυρίαρχο στοιχείο είναι η 

συμμετρικότητα της 

σύνθεσης. Καμάρες, αψίδες, 

άλλα αρχιτεκτονικά 

στοιχεία, αγάλματα και 

ομάδες ανθρώπων είναι 

συμμετρικά τοποθετημένα. 

Αυτό φαίνεται καθαρά στις 

γραμμές που χαράσσονται 

στην εικόνα που 

παραθέτουμε και 

αποκαλύπτουν τη συμμετρικότητα της σύνθεσης με κεντρική θέση(σημείο φυγής) τον 

Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. 
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 Στο «Μυστικό Δείπνο» η συμμετρικότητα του αρχιτεκτονικού χώρου είναι το φόντο της 

οριζόντιας παρουσίασης των παρόντων στο Μυστικό Δείπνο με δεσπόζουσα την παρουσία 

του Χριστού στο κέντρο. Στο μέτωπο του Χριστού ορίζεται και το σημείο φυγής του πίνακα. 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82+%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%BD%CF%84%CE%B1+%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%B9&source=images&cd=&docid=tyQa6izEtEY0TM&tbnid=kQoHJyPBL3ybkM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Farch-le.blogspot.com%2F2011%2F04%2Fblog-post_5028.html&ei=xwtTUeytEM3bPZXwgMgD&bvm=bv.44342787,d.ZWU&psig=AFQjCNFkv9dZK181I0MGud7IH8BoSWP_Qg&ust=1364483370763861
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      Ένα διαφορετικό δείγμα κατοπτρικής συμμετρίας στη ζωγραφική παρουσιάζεται στον 

πίνακα του Ολλανδού ζωγράφου Jan Van Eyck « Το ζεύγος Αρνολφίνι» του 1434. Στο βάθος 

του πίνακα στον τοιχο εικονίζεται ένας μικροσκοπικός καθρέφτης 5 εκατοστών στον οποίο 

αντανακλάται όλος ο χώρος και τα πρόσωπα του πίνακα αλλά με διαφορετική προοπτική. Το 

ζεύγος Αρνολφίνι παρουσιάζεται με γυρισμένη 

την πλάτη ενώ φαίνονται και δυο άλλα 

πρόσωπα που στην πραγματικότητα βρίσκονται 

προς τη μεριά του θεατή. 

 

       

 Στα όρια του 19ου και του 20ου αι ο Πωλ Σεζαν στις «Λουόμενες» κτίζει τη σύνθεσή του 

πάνω σε ένα ισοσκελές τρίγωνο με μια κλασικά ισορροπημένη συμμετρικότητα. Στον πίνακα 

το ανθρώπινο σώμα μεταβάλλεται σε στοιχείο σύνθεσης. Ακολουθεί και καθοδηγεί την 

άρθρωση και τη διεύθυνση των κορμιών που γέρνουν και συγκλίνουν ώστε να σχηματίσουν 

«μια αρχιτεκτονική αψίδα». 

 



54 
 

     Ο παραπάνω πίνακας άσκησε βαθιά επίδραση στον Πικάσο, ο οποίος βάσει αυτού 

ζωγράφισε τις Δεσποινίδες της Αβινιόν το 1907. Στον πίνακα αυτό όμως τα γυναικεία 

πρόσωπα παρουσιάζονται  στρεβλωμένα, μάσκες φρικτές από τις οποίες απουσιάζει η 

αμφίπλευρη συμμετρία των φυσικών προσώπων. Ο καλλιτέχνης επέλεξε τη δραματική αυτή 

άρση της συμμετρίας που προκαλεί ρίγος. Με την εικαστική αυτή πρόταση ο Πικάσο 

καταρρίπτει για πρώτη φορά κάθε 

παραδοσιακή έννοια αρμονίας, ομορφιάς, 

πλαστικότητας, προοπτικής. 

    Γενικότερα θα μπορούσαμε να 

διαπιστώσουμε ότι ίσως, αυτό που 

αποκαλείται μοντέρνα τέχνη να 

χαρακτηρίζεται από έλλειψη στοιχείων 

συμμετρίας. Ο καλλιτέχνης προσδοκεί να 

εκφράσει πιθανόν κάποια εσωτερικότητα, η 

οποία στερείται της καθαρής γεωμετρικής 

συμμετρίας του έξω κόσμου. Για παράδειγμα 

η φοβερή ασυμμετρία της Γκουέρνικα του Picasso μας αφήνει άφωνους, δεν ξέρουμε τι να 

σκεφτούμε. Στη νοερή προσπάθεια μας να συνδέσουμε τα κομμάτια της, προκαλείται μια 

αγωνία, κι ίσως αυτό να ήθελε να προβάλει ο καλλιτέχνης: την εσωτερική του αγωνία που 

δεν θα μπορούσε να εκφραστεί μέσω συμμετρικών (αρμονικών) δομών. 

 Πάμπλο Πικάσο Guernica  1937 

 

 

   

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1+%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF&source=images&cd=&cad=rja&docid=AS_eygtvKrX_PM&tbnid=i1c1KW9CTsae-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmodernart20thcentury.pbworks.com%2Fw%2Fpage%2F21602487%2FGuernica&ei=hhxTUcn6BYKDOJ7agLgF&bvm=bv.44342787,d.ZWU&psig=AFQjCNE_pRz_xY2PTDqmpKzQR113l_lIHA&ust=1364487681656840
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1+%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%BF&source=images&cd=&cad=rja&docid=AS_eygtvKrX_PM&tbnid=i1c1KW9CTsae-M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmodernart20thcentury.pbworks.com%2Fw%2Fpage%2F21602487%2FGuernica&ei=hhxTUcn6BYKDOJ7agLgF&bvm=bv.44342787,d.ZWU&psig=AFQjCNE_pRz_xY2PTDqmpKzQR113l_lIHA&ust=1364487681656840
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    Τέλος θα κλείσουμε την αναφορά μας στη ζωγραφική με την παρουσίαση ενός καλλιτέχνη, 

αρχιτέκτονα και ζωγράφου, που  οι πίνακές του διακρίνονται για την επιμονή τους, θα 

λέγαμε, στη συμμετρία, τον Maurits Cornelis Escher (1898- 1972.). Χαρακτηριστική είναι η 

προσπάθειά του να γεμίσει ο πίνακας με σχήματα και με τέτοιον τρόπο ώστε να μην αφήνουν 

κενά. Η μέθοδος αυτή, που ονομάζεται ψηφίδωση (tessellation), ήταν ήδη γνωστή στους 

Μαυριτανούς, από την τέχνη των οποίων ο Escher πήρε την έμπνευση, ύστερα από επίσκεψή 

του στην Alhambra, στην νότια Ισπανία.  

     Κύριο στοιχείο της τέχνης του Escher είναι η απεικόνιση αδύνατων γραφικών 

παραστάσεων (ανθρώπων, ζώων, αντικειμένων κτλ.), οι οποίες δημιουργούν την 

ψευδαίσθηση του απείρου, δηλαδή της ατελείωτης δημιουργίας σχεδίων ή οι «αδύνατες» 

παραδοξολογικές κατασκευές (κτήρια). Αυτή η ιδιαιτερότητα των σχεδίων ακολούθησε ο 

Escher μέσω της μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Επίσης ο Escher χρησιμοποιεί περιστροφική 

συμμετρία η οποία δεν αλλάζει εμφάνιση αν ένα σχήμα το περιστρέψουμε γύρω από το 

κέντρο του. Παρουσιάζει το απόλυτο ποσοστό περιστροφικής συμμετρίας αφού σε 

οποιαδήποτε γωνία και αν το περιστρέψουμε θα παραμείνει πάντοτε το ίδιο.   

    Ο Escher επίσης  πήρε ένα κανονικό πεντάγωνο και στην κάθε 

πλευρά του προσάρτησε ένα ίδιο κανονικό πεντάγωνο. Το σχήμα 

στο οποίο κατέληξε είναι ένα μεγαλύτερο πεντάγωνο που από το 

μέσον κάθε πλευράς του λείπουν αντίστοιχα πέντε ισοσκελή 

τρίγωνα. Αν δούμε αυτή τη διαδικασία αντίστροφα και 

ξεκινήσουμε από το μεγάλο πεντάγωνο αφαιρώντας τα πέντε 

ισοσκελή τρίγωνα, βλέπουμε ότι δημιουργούνται μέσα έξι νέα 

πεντάγωνα στα οποία εφαρμόζοντας την ίδια διαδικασία γίνεται το ίδιο.   
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Ένα πλακόστρωτο που αποτελείται ουσιαστικά από εξαγωνικά  “πλακίδια” στα οποία κυριαρχεί η 

περιστροφή και η συμμετρία. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Μετάθεση αξόνων, συμμετρία και αντανακλαστική ολίσθηση….. στο έργο του Escher “Κανονική 

Διαίρεση του Επιπέδου III” 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Το έργο “Μεταμόρφωση II” είναι ένας πίνακας που 

χρησιμοποιεί  στενόμακρες λωρίδες αλλά λόγω της 

συμμετρίας των δύο άκρων του μας δίνει την 

αίσθηση ενός κύκλου. Ένα σταυρόλεξο που 

μετατρέπεται σε σκακιέρα,  σε ερπετό, σε κυψέλη, σε 

μελίσσι, σε πουλιά, σε ψάρια, σε πόλη, σε σκακιέρα 

και καταλήγει πάλι σε σταυρόλεξο, με κύρια τεχνική 

τη συστηματική διαίρεση του επιπέδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

   Η συμμετρία αποκαλύπτει τον εαυτό της και στη μουσική, στους τόνους και στις 

συγχορδίες των τραγουδιών! Αν και δεν τις καταλαβαίνουμε ωστόσο η συμμετρία 

συναντάται πολλές φορές στα τραγούδια που ακούμε. Τη συναντάμε στους στίχους, στο 

ρυθμό ... 

    Η χρονική συμμετρία είναι αυτή που συναντάμε στα τονικά διαστήματα και στο ρυθμό της 

μουσικής, δηλαδή το τέμπο ή το μέτρο. Εννοούμε την ταχύτητα ενός μουσικού κομματιού ή 

το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο οι νότες τονίζονται και σχηματίζουν μουσικές ενότητες 

ίσης διάρκειας. 

    Οι σύμμετρες κλίμακες έχουν επίσης χρονική συμμετρία, κλίμακες στις οποίες 

επαναλαμβάνονται οι ίδιες νότες με μια άλλη κλίμακα η οποία έχει προηγηθεί. 

   Σχετικά με τα τονικά διαστήματα η συμμετρία συναντάται στον τονισμό των λέξεων που 

απαρτίζουν τους στίχους ενός τραγουδιού, δηλαδή το χρόνο διάρκειας τονισμού ενός στίχου 

μέσα στην κλίμακα του χρόνου του τραγουδιού. 

    Το άλλο είδος συμμετρίας στην τέχνη της μουσικής είναι η χωρική συμμετρία, η οποία έχει 

να κάνει με τη δομή των μουσικών οργάνων, δηλαδή την τοποθέτηση των πλήκτρων, των 

τάστων, των χορδών κ.α. 

    Ακόμη και το κάθε είδος μουσικής διαθέτει τη δική του συγκεκριμένη συμμετρία ως προς 

τη μουσική του. Για παράδειγμα η αρμονία της μουσικής μεταξύ τζαζ και της ποπ διαφέρουν 

μεταξύ τους, δηλαδή άλλοι οι ρυθμοί και τα όργανα της τζαζ- που συνήθως είναι μπλουζ ενώ 

η ενορχήστρωση γίνεται με όργανα όπως το σαξόφωνο, το κόντρα μπάσο κ.α – και άλλοι οι 

ρυθμοί και τα όργανα της ποπ αφού είναι πιο χορευτικά κομμάτια και ενορχηστρώνονται με 

όργανα όπως ντραμς, ηλεκτρική κιθάρα κ.α.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 


