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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Το πρώτο και ίσως σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει κανείς όταν γράφει
σχετικά µε τη συµµετρία και τις εφαρµογές της στη τέχνη και τη φύση είναι ο τρόπος που
θα ξεκινήσει, δηλαδή πως θα εισάγει το θέµα σε αυτόν που θα διαβάσει το γραπτό, χωρίς
να τον κουράσει µε πρόωρους τεχνικούς ορισµούς αλλά και χωρίς να χάσει την ουσία της
έννοιας, την ιδέα που κρύβεται πίσω της: τα µαθηµατικά. Από όσα συγγράµµατα,
σχετικά µε τη συµµετρία, έχουµε υπόψη είτε αυτά που ακολουθούν την "καλλιτεχνική"
προσέγγιση είτε την αυστηρά µαθηµατική προσέγγιση, την καλύτερη ίσως εισαγωγή
κάνει ο Herman Weyl στο κλασσικό πλέον βιβλίο του "Συµµετρία" [Β-1, σελ 17], το
οποίο µνηµονεύεται ως η αρτιότερη εκλαίκευση του θέµατος από το σύνολο όσων
ασχολήθηκαν κατά καιρούς µε τη συµµετρία. Γράφει ο Weyl:
"Αν δεν κάνω λάθος, η λέξη συµµετρία χρησιµοποιείται στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο
µε δύο σηµασίες. Με τη µία από αυτές, συµµετρικό σηµαίνει κάτι που έχει καλές
αναλογίες, που είναι καλά ισορροπηµένο, και η συµµετρία υποδηλώνει την ιδιαίτερη
αυτή συµφωνία πολλών µερών µε ην οποία συγκροτούν ένα σύνολο. Η οµορφιά είναι
συνδεδεµένη µε τη συµµετρία."
Στις πρώτες αυτές γραµµές, ο Weyl ξεκαθαρίζει ότι τη συµµετρία µπορεί να τη δει κανείς
από δύο διαφορετικές σκοπιές και ταυτόχρονα δίνει ένα ορισµό για τη µία από αυτές.
Σύµφωνα µε αυτόν, η συµµετρία έχει να κάνει µε την οµορφιά ή µάλλον το αντίθετο: η
οµορφιά βρίσκεται στη συµµετρία. Αρκεί να κοιταχτούµε στον καθρέφτη, για να δούµε
ένα κλασσικό παράδειγµα συµµετρίας (και ίσως οµορφιάς): Αν φανταστεί κανείς µια
κατακόρυφη ευθεία γραµµή να περνά από τη άκρη της µύτης µας, τότε τα εξωτερικά
χαρακτηριστικά του σώµατος µας και στα δύο µέρη που η ευθεία µας έχει χωρίσει
ταυτίζονται. Όχι µόνο έχουµε δύο µάτια, δύο χέρια κτλ αλλά επιπλέον αυτά είναι όµοια,
σαν να είναι το ένα είδωλο του άλλου, δηλαδή να έχει προκύψει το ένα από το άλλο µε
τη διαδικασία που τεχνικά λέγεται κατοπτρισµός.

Κάθε σχεδόν χαρακτηριστικό που υπάρχει στο ένα "µισό" του σώµατος µας, βρίσκεται
και στο άλλο. Αυτή η συµµετρία του αριστερού και του δεξιού λέγεται αµφίπλευρη
συµµετρία. Το ίδιο συµβαίνει, όχι µόνο στο ανώτερο θηλαστικό, αλλά σε όλα τα
θηλαστικά και γενικά σε πολλά από τα έµβια όντα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αµφίπλευρη
συµµετρία είναι µια αρχή στη φύση, τουλάχιστον όσον αφορά τη ζωή, την κίνηση. Την
ίδια παρατήρηση πρέπει να έκαναν οι άνθρωποι χιλιάδες χρόνια πριν, γι' αυτό
παρατηρείται σε πολλούς διαφορετικούς πολιτισµούς η χρήση της αρχής αυτής στην
τέχνη: ζωγραφική, ψηφιδωτά, γλυπτική, αρχιτεκτονική, ναυπηγική. Επιπλέον, όταν
κάποιοι αναπτύχθηκαν περισσότερο, όπως ο κλασσικός ελληνικός πολιτισµός, η
συµµετρία έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην επιστήµη: στην κοσµολογία, στα µαθηµατικά,
στην φυσική. Αυτή η εργασία θα κινηθεί σε δύο κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη θα
περιγράφει, όσο είναι δυνατόν, την εµπλοκή της συµµετρίας στην ανθρώπινη τέχνη και
στο επίπεδο, ενώ η δεύτερη κατεύθυνση θα σκιαγραφεί την εµφάνιση των διάφορων
ειδών συµµετρίας στη τέχνη της φύσης και στο χώρο.
Η ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ
Ως προς τη χρήση της συµµετρίας στην τέχνη, τα παραδείγµατα είναι πάρα πολλά.
Ξεκινάµε από την αρχαιότητα και τις προσπάθειες των καλλιτεχνών να αναπαραστήσουν
τον άνθρωπο, που προϋπέθετε την κατανόηση των αναλογιών του κορµιού. Στη
παράπλευρη φωτογραφία παρατηρούµε ένα θαυµάσιο δείγµα από αυτά. Πρόκειται για
τον "∆ορυφόρο", ένα άγαλµα του 5ου αιώνα π.Χ. στο οποίο παρίσταται αθλητής να
φέρει δόρυ. Είναι ρωµαϊκό αντίγραφο έργου του φηµισµένου γλύπτη Πολύκλειτου (5ος

αιώνας π.Χ.) από το Άργος και είναι επίσης γνωστό ως "Κανών", γιατί είχε τέλειες
αναλογίες και χρησιµοποιούνταν ως παράδειγµα από άλλους γλύπτες, αλλά και στο
οµώνυµο βιβλίο του Πολύκλειτου, στο οποίο πραγµατεύεται τις ιδεώδεις µαθηµατικές
αναλογίες για τα µέρη ενός ανθρώπινου σώµατος και προτείνει για τη γλυπτική
ανθρώπινων µορφών µια δυναµική αντιστάθµιση µεταξύ των χαλαρωµένων και
τεταµένων µελών και µεταξύ των διευθύνσεων στις οποίες κινούνται τα µέλη αυτά. [BB]

Αυτή η γενική αρχή λεγόταν συµµετρία στην αρχαία Ελλάδα, και τα αγάλµατα νέων
αθλητών του Πολύκλειτου, ισορροπηµένα, εν ρυθµό και εξόχως λεπτοµερή ήταν άριστα
υποδείγµατα των ιδεών του. Ο Πολύκλειτος είναι ο πρώτος που γνωρίζουµε να αναφέρει
τη συµµετρία ως έννοια η οποία έχει µαθηµατικό υπόστρωµα. Συγκεκριµένα, του
αποδίδεται η φράση: "η χρήση πάρα πολλών αριθµών σχεδόν πάντα θα προκαλούσε
ακρίβεια στην γλυπτική" [Β-1, σελ 18]. Στον ∆ορυφόρο του, παρατηρούµε στην πράξη
εφαρµοσµένες τις απόψεις του Πολύκλειτου περί συµµετρίας του σώµατος. Ακόµη, εάν
θέλαµε να εµβαθύνουµε λίγο στην τέχνη του, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε την
κίνηση του σώµατος ως προς τον κατακόρυφο άξονα Είναι η ελεύθερη χρήση του
contrapposto, που είναι η καλλιτεχνική αναπαράσταση του σώµατος σαν να ελίσσεται
γύρω από τον κατακόρυφο άξονα, και η οποία βοήθησε την ελληνική γλυπτική να
ελευθερωθεί από την παράδοση των αυστηρά µετωπικών και ευθυτενών αγαλµάτων. [BΒ]
Ένας σύγχρονος του Πολύκλειτου και του Φειδία, ήταν ο Μύρωνας (480-440 π.Χ.)που
θεωρούταν από τους αρχαίους σαν ο πλέον πολύπλευρος και πρωτοποριακός από όλους
του Αττικούς γλύπτες.. Ο ιστορικός του 1ου µ.Χ. αιώνα Πλίνιος αναφέρει τον Μύρωνα

σαν τον πρώτο που κατάφερε ζωντανές αναπαραστάσεις στην τέχνη, αν και είναι πιο
ακριβές να πούµε πως ήταν ο πρώτος Έλληνας γλύπτης που συνδύασε την αριστοτεχνία
της κίνησης µε το χάρισµα της αρµονικής σύνθεσης.[Β-Β] ∆ούλεψε κυρίως µε µπρούτζο
και ήταν γνωστός για τις πολλές µελέτες αθλητών εν κινήσει. Από τα πάµπολλα έργα
του, δύο µόνο αναπαραστάσεις σίγουρα επέζησαν, από τις οποίες φηµισµένη είναι ο
∆ισκοβόλος, που χρονολογείται από το 450 π.Χ., σε µαρµάρινα αντίγραφα της ρωµαϊκής
εποχής. Το καλύτερο αντίγραφο του ∆ισκοβόλου βρίσκεται στο Εθνικό Ρωµαϊκό
Μουσείο.

Και στα δύο σωζόµενα έργα του, ο Μύρων έχει συλλάβει την στιγµή ακινησίας στην
οποία µια κίνηση µόλις έχει τελειώσει και µια άλλη πρόκειται να ξεκινήσει. Ο
∆ισκοβόλος για παράδειγµα έχει µόλις ολοκληρώσει την κίνηση από πίσω προς τα
εµπρός πριν ακριβώς πετάξει το δίσκο.
Μαθητής, κατά κάποιο τρόπο του Πολύκλειτου ήταν ένας ακόµη µεγάλος γλύπτης της
αρχαιότητας, ο Λύσιππος του 4ου αιώνα π.Χ., αρχηγός της σχολής του Άργους και της
Σικυών, στα χρόνια του Φιλίππου του Μακεδόνα και ιδιαίτερα παραγωγικός κατά τη
βασιλεία του Αλεξάνδρου του Μεγάλου (4ος αιώνας) Ο Λύσιππος φηµιζόταν για τις νέες
και λεπτεπίλεπτες αναλογίες των γλυπτών του και τον ζωντανό νατουραλισµό τους. [ΒΒ] Αρχικά εργάτης του µετάλλου, ο Λύσιππος αυτοδιδάχθηκε την τέχνη της γλυπτικής
µελετώντας τη Φύση και τον ∆ορυφόρο του Πολύκλειτου, του οποίου τον κανόνα των
ιδεατών αναλογιών τροποποίησε δηµιουργώντας µορφές µε µικρότερο κεφάλι και
λεπτότερο κορµό που αύξησε το φαινοµενικό ύψος τους. Ο Πλίνιος ο Γηραιός (1ος
αιώνας µ.Χ. ) του αποδίδει πάνω από 1500 έργα, όλα µπρούτζινα. Κανένα από αυτά δεν
διασώθηκε ούτε υπάρχει κάποιο απολύτως αξιόπιστο αντίγραφο. Υπάρχουν, πάντως
κάποια αντίγραφα που είναι δυνατόν να του αποδοθούν µε κάποια σχετική σιγουριά.. Το

καλύτερο και το πλέον αξιόπιστο από αυτά είναι ο Αποξυόµενος, ένας νέος αθλητής που
τρίβει (ξύνει) και καθαρίζει το δέρµα του από το λάδι. Το αντίγραφο αυτό που βρίσκεται
στο µουσείο του Βατικανού είναι ψηλό, λεπτό και κοµψό στη διάπλαση µε το κεφάλι
µικρό σε σχέση µε το σώµα. Έµφαση έχει δοθεί στη λεπτοµέρεια στα µάτια και στα
µαλλιά. [Β-Β]

Οι Πυθαγόρειοι, δηλαδή οι οπαδοί της φιλοσοφικής σχολής (και µυστηριακής λατρείας
του Απόλλωνα και των Μουσών) που πρωτοιδρύθηκε στον Κρότωνα της Ιταλίας το 525
π.Χ. από τον Πυθαγόρα τον Σάµιο [Β-Β], θεωρούσαν ότι ο κύκλος στο επίπεδο και η
σφαίρα στο χώρο είναι τα τελειότερα γεωµετρικά σχήµατα, ακριβώς λόγω των
συµµετριών τους. Ο Φιλόσοφος, προσωνύµιο του Αριστοτέλη [384-322 π.Χ.] για τον
ίδιο λόγο έδωσε σφαιρικό σχήµα στα ουράνια σώµατα γιατί οτιδήποτε άλλο θα µείωνε
την τελειότητά τους. λλες αναφορές στη έννοια συµµετρία συναντάµε έµµεσα στα
"Ηθικά Νικοµάχεια" του Αριστοτέλη ως το "µέσο µέτρον", το σκοπό για τον οποίο θα
πρέπει ο ενάρετος να αγωνίζεται µε τις πράξεις του. Για το ίδιο θέµα, ο Γαληνός της
Περγάµου (129 - 216 µ.Χ. ), έλληνας φυσιολόγος, συγγραφέας και φιλόσοφος που
άσκησε µεγάλη επιρροή στη ιατρική θεωρία και πρακτική στην Ευρώπη από το
Μεσαίωνα µέχρι τα µέσα του 17ου αιώνα, στο βιβλίο του Περί Κράσεων γράφει:
"σύµµετρον όπερ εκατέρου των άκρων απέχει", δηλαδή την κατάσταση του νου που
ισαπέχει από τα άκρα. [Β-1, σελ 18]
Ο Πάππος της Αλεξάνδρειας (3ος αιώνας µ.Χ.), ο τελευταίος µεγάλος Έλληνας
µαθηµατικός της αρχαιότητας. στη Συναγωγή του, ένα συστηµατικό µαθηµατικό έργο

του 340 µ.Χ. χωρισµένο σε 8 βιβλία, εξαίρει τις γεωµετρικές γνώσεις των µελισσών, για
τη σοφία τους να χτίζουν τις κερήθρες τους εξαγωνικές, περικλείοντας έτσι το µέγιστο
δυνατό όγκο µε την ελάχιστη δυνατή περίµετρο µεταξύ των πλακοστρώσεων του
επιπέδου µε κανονικά πολύγωνα.. [B-B & Β-1, σελ 117]. Αργότερα, θα ασχοληθούµε µε
τα κανονικά πολύγωνα και θα σκιαγραφήσουµε τις δυνατές συµµετρίες τους. Πάντως,
προς το παρόν αρκεί να διαισθάνεται κανείς τη συµµετρικότητα του κανονικού εξαγώνου
και φυσικά, να πιστέψει ότι όντως οι µέλισσες εξασφαλίζουν µέγιστη χωρητικότητα των
κελιών τους. Στο παράδειγµα αυτό έχουµε ένα συµµετρικό σχέδιο, το εξάγωνο-κυψέλη,
και µια εφαρµογή του ή ένα πλεονέκτηµα από αυτήν, τη µέγιστη χωρητικότητα. Οπότε
εισάγεται εύλογα η έννοια της µαθηµατικής συµµετρίας εφαρµοσµένης πέρα από την
καθαρά αισθητική της σηµασία.
∆ιάφοροι πολιτισµοί και λαοί, όπως οι Σουµέριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Πέρσες, οι
Ισραηλίτες, οι Αιγύπτιοι, οι Ρωµαίοι έχουν αφήσει έργα τέχνης ή αποµεινάρια τους που
µας δείχνουν ότι κατείχαν καλά τα µυστικά της συµµετρίας, και ειδικότερα της αυστηρής
αµφίπλευρης (εραλδικής) συµµετρίας. Σουµερικά αγγεία, εικόνες µε δικέφαλους αετούς
και βαβυλωνιακές πέτρινες σφραγίδες, περσικά ψηφιδωτά µε σφίγγες από την εποχή της
µάχης του Μαραθώνα αποδεικνύουν του λόγου το αληθές . Στις φωτογραφίες, φαίνονται
λεπτοµέρειες από αραβικά ψηφιδωτά και ανάγλυφα, που εµφανίζουν πολλών ειδών
συµµετρίες, όπως αµφίπλευρη, περιστροφική και µεταφορική.

Στην παρακάτω φωτογραφία [Bi-1] βλέπουµε ένα τεχνούργηµα µε µορφή δίσκου από
την Ποµπηία, το οποίο διακρίνεται για την πολλαπλή αµφίπλευρη συµµετρία του.
Μπορούµε να φέρουµε 12 διαµετρικούς άξονες ως προς τους οποίους το αντικείµενο

παρουσιάζει αµφίπλευρη συµµετρία. Επίσης, ας σηµειώσουµε ότι εάν το περιστρέψουµε
κατά πολλαπλάσια της γωνίας των 60 µοιρών το αντικείµενο φαίνεται να µένει
αναλλοίωτο. Αυτό είναι ένα ακόµη είδος συµµετρίας, η περιστροφική. Τέλος,
παρατηρούµε ότι αποτελείται από ισόπλευρα τρίγωνα, τετράγωνα, ρόµβους καθώς και
ένα κεντρικό εξάγωνο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΜΑΓΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Σε αυτό το σηµείο, πριν προχωρήσουµε, είναι απαραίτητο να αναφέρουµε µερικά
εισαγωγικά στοιχεία σχετικά µε τα πολύγωνα και τους αριθµούς στην αρχαιότητα.. Ένα
πολύγωνο είναι ένα σύνολο τριών και άνω σηµείων που ενώνονται µεταξύ τους µε
διαδοχικά ευθύγραµµα τµήµατα, καλούµενα πλευρές, που σχηµατίζουν µια κλειστή
τεθλασµένη γραµµή. Τα σηµεία στα οποία ενώνονται οι πλευρές λέγονται κορυφές και οι
γωνίες που σχηµατίζουν δυο συνεχόµενες πλευρές λέγονται εσωτερικές γωνίες. Για
παράδειγµα, το τρίγωνο είναι ένα πολύγωνο. Η κατηγορία των πολυγώνων που θα
ασχοληθούµε εµείς είναι τα κανονικά πολύγωνα, δηλαδή εκείνα στα οποία όλες οι
πλευρές και οι εσωτερικές γωνίες είναι ίσες µεταξύ τους. ∆υο παραδείγµατα κανονικών
πολυγώνων είναι το ισόπλευρο τρίγωνο και το τετράγωνο. Τα κανονικά πολύγωνα είναι
προφανώς άπειρα και έχουν όλα αµφίπλευρη συµµετρία. Για παράδειγµα, το ισόπλευρο
τρίγωνο είναι αµφίπλευρα συµµετρικό ως προς τα τρία ύψη του. Ακόµη έχει
περιστροφική συµµετρία ως προς τα πολλαπλάσια των 120 µοιρών. Γενικά, τα πολύγωνα
µας είναι γνωστά από την αρχαιότητα. [Στην πραγµατικότητα, αυτό που θα

επιχειρήσουµε να δείξουµε εν µέρει είναι πως τα περισσότερα ήταν γνωστά και
εφαρµόσιµα από πολύ παλιά.] Είναι γνωστό ότι στην αρχαιότητα ορισµένοι αριθµοί
είχαν ιδιαίτερο συµβολικό νόηµα πέρα από την καθαρά πρακτική τους χρήση. Επιπλέον
κάθε αριθµός µπορούσε να αντιστοιχηθεί µε ένα επίπεδο σχήµα, ένα πολύγωνο, φέρ'
ειπείν το τρία στο τρίγωνο, το τέσσερα στο τετράγωνο κοκ. Για την ακρίβεια, η ιδέα της
αντιστοίχησης αριθµών σε επίπεδα σχήµατα προέρχεται από τους πρώιµους
Πυθαγόρειους που συνήθιζαν να αναπαριστούν τους αριθµούς µε σχέδια από τελείες
γεγονός που µε τη σειρά του ίσως να προέκυψε από τα χαλίκια που χρησιµοποιούνταν
για την µέτρηση αλλά και την αναπαράσταση σχηµάτων παλαιότερα. Για παράδειγµα,
δεκάξι χαλίκια µπορούν να διευθετηθούν σε τέσσερις γραµµές από τέσσερα στην
καθεµία, σχηµατίζοντας ένα τετράγωνο ΑΒΓ∆ στο παρακάτω σχήµα, οπότε ο αριθµός ,
αναπαρίσταται από ένα τετράγωνο. Με παρόµοιο τρόπο, δέκα χαλίκια τίθενται σε
τέσσερις γραµµές, µε την 1η γραµµή να περιέχει µόνο ένα χαλίκι, την 2η δύο, την 3η
τρία και την 4η τέσσερα, σχηµατίζοντας το ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ του σχήµατος.

Οι αριθµοί οι οποίοι αναπαρίστανται µε αυτόν τον τρόπο από τρίγωνα λέγονταν
τριγωνικοί, ενώ εκείνοι που παριστάνονταν από τετράγωνα λεγόντουσαν τετραγωνικοί.
Ένας τριγωνικός αριθµός µε βαρύνουσα σηµασία στους Πυθαγόρειους ήταν η δεκάδα, το
10 (=1+2+3+4), του οποίου η σχηµατική αναπαράσταση είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο,
όπως στο σχήµα:

Ο αριθµός αυτός ήταν η Τετρακτύς των Πυθαγόρειων (η λέξη αποδίδεται στο Θέωνα,
µαθηµατικό και αστρονόµο του 1ου αιώνα π.Χ.), που σήµαινε ένα σύνολο τεσσάρων
πραγµάτων και είχε ρόλο "πασπαρτού" στη φιλοσοφία τους από την µουσική των
σφαιρών µέχρι την φιλοσοφία Η τετρακτύς δηλαδή η δεκάδα έλκει την σήµανσή της την
καταγωγή της πιθανότατα από το γεγονός ότι έχουµε 10 δάκτυλα Επιπλέον οι
Πυθαγόρειοι γνώριζαν 10 τέτοια σύνολα. [Bi-1] Από τα προαναφερθέντα προκύπτουν
σχέσεις µεταξύ των αριθµών και των αντιστοιχούντων σε αυτούς σχηµάτων. Για
παράδειγµα ένα τετράγωνο µπορεί να χωριστεί σε δύο ίσα και ισοσκελή τρίγωνα από µια

διαγώνιο του. ρα, το συµπέρασµα θα ισχύει και για τους αντίστοιχους αριθµούς: Κάθε
τετραγωνικός αριθµός είναι το άθροισµα δύο τριγωνικών. Για παράδειγµα, ο
τετραγωνικός αριθµός 25 είναι άθροισµα του 10 και του 15. Γενικότερα, κάθε ένα από
αυτά τα πολύγωνα είχε συµβολική σηµασία και ορισµένα από αυτά εµφανίζονται σε
καλλιτεχνικά µοτίβα ή ως αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες. Για παράδειγµα, το "Αστέρι του
∆αυίδ", Ισραηλιτικό εθνικό σύµβολο, είναι φορέας πολλών ειδών συµµετρίας,
συµπεριλαµβανοµένης της εραλδικής - αµφίπλευρης, όπως φαίνεται στην φωτογραφία
[Bi-1]. Αν προσέξει κανείς το Αστέρι το ∆αυίδ (ή εξάλφα), θα παρατηρήσει ότι
πρόκειται για τη σύνθεση δύο ίσων και ισόπλευρων τριγώνων.

Στο 3ο κεφάλαιο συζητάµε την εµφάνιση της συµµετρίας στην τέχνη από την αρχαιότητα
ως σήµερα και παραθέτουµε αρκετές φωτογραφίες και εικόνες.

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ
Η χρήση της συµµετρίας κυρίως για αισθητικούς λόγους έφτασε στο απόγειο της κατά
την περίοδο της Αναγέννησης. Φηµισµένοι καλλιτέχνες, µαθηµατικοί και αστρονόµοι,
µελέτησαν τα αρχαιοελληνικά κυρίως µαθηµατικά κείµενα, αλλά και οποιοδήποτε
αποµεινάρι αρχαίας σοφίας και αναζήτησαν την οµορφιά στη γνώση των αρχαίου
πνεύµατος. Συχνά αναφέρονται ως καλλιτέχνες-γεωµέτρες, λόγω της εκτεταµένης
χρήσης γεωµετρίας στη δηµιουργία των έργων τους. Στα τέλη του Μεσαίωνα, ο
Γερµανός Albrecht Durer (1471, Nurnberg - 1528, Nurnberg), ακολουθώντας τα βήµατα
του Πολύκλειτου θα δώσει ένα κανόνα για τις αρµονικές ανθρώπινες αναλογίες µε την
πραγµατεία του Vier Bucher von menschlicher Proportion [Τα τέσσερα βιβλία των
ανθρώπινων αναλογιών] του 1528. Βέβαια ο ίδιος δεν χρησιµοποιεί το όρο συµµετρία
αλλά η λατινική µετάφραση De Symmetria partium του 1532 από τον φίλο του

ουµανιστή και θεολόγο Joachim Camerarius, [Β-1, σελ. 18] Ο Durer ζωγράφος και
χαράκτης που γενικά θεωρείται ο µεγαλύτερος Γερµανός καλλιτέχνης της Αναγέννησης,
κατά τη περίοδο της ωρίµανσης της τέχνης του, επηρεάστηκε από την Ιταλική
Αναγεννησιακή σχολή. Ειδικότερα, από ένα άσηµο Βενετό ζωγράφο τον Jacopo de'
Barbari, που ενδιαφερόταν να βρει τη γεωµετρική οδό για την αντιγραφή των
ανθρώπινων αναλογιών. Πιθανότατα χάρη στη επιρροή του de' Barbari, ο Durer γύρω
στα 1500 ενασχολήθηκε µε το πρόβληµα αυτό των ανθρώπινων αναλογιών και της
συµµετρίας του κορµιού µε πιο εκφραστική από όλες τις προσπάθειές του το χαρακτικό
"Αδάµ και Εύα" του 1504. Όπως λέγεται, στο έργο αυτό κατάφερε να δαµάσει το
µυστήριο της ανθρώπινης οµορφιάς σε µια πνευµατικά υπολογισµένη ιδεατή µορφή. [ΒΒ]. Σε µια κριτική για το συγκεκριµένο έργο διαβάζουµε: "∆εν είναι εύκολο για εµάς να
καταλάβουµε αµέσως το επίτευγµα που υπάρχει σε αυτό το χαρακτικό. ∆ιότι ο
καλλιτέχνης µιλάει µια γλώσσα που του είναι λιγότερο οικεία από την καθοµιλουµένη
καλλιτεχνική του γλώσσα.. Οι αρµονικές µορφές στις οποίες έφτασε µετρώντας σταθερά
για να βρει την ισορροπία µε κανόνα και διαβήτη δεν είναι τόσο πειστικές και όµορφες
όσο τα ιταλικά και αναγεννησιακά µοντέλα. Υποβόσκει µια κάποια ελαφρά γεύση
τεχνητού όχι µόνο ση µορφή και στη θέση αλλά και στη συµµετρική τους σύνθεση".

Durer "Αδάµ και Εύα", χαρακτικό (1504)

Μιλώντας πριν για τον Durer και την ενασχόλησή του µε τη συµµετρία του ανθρώπινου
σώµατος, αναφέραµε ως κύρια επιρροή του, τον ζωγράφο Jacopo de' Barbari. Σε ένα
πίνακα του de' Barbari, έργο του 1495 (1499) του οποίου µια φωτογραφία υπάρχει
παραπάνω, εικονίζεται ένας µαθηµατικός του 15ου αιώνα, o Luca Paccioli (1445 - 1514,
ή "Paciolo"), φραγκισκανός µοναχός, µαζί µε ένα πλήθος από όργανα και εργαλεία της
γεωµετρίας (πίνακα, κιµωλία, διαβήτη, τα Στοιχεία του Ευκλείδη κ.α.) να υποδεικνύει
στον πίνακα ένα θεώρηµα της γεωµετρίας. Παρατηρεί κανείς στα κάτω δεξιά του πίνακα
ένα µικρό µοντέλο ενός κανονικού πολύεδρου που λέγεται δωδεκάεδρο, καθώς επίσης
και το γυάλινο µοντέλο ενός πολύ µεγαλύτερου πολύεδρου, επάνω αριστερά,
µισογεµισµένου νερό. Βάσει αυτών των στοιχείων που περιλαµβάνει, θεωρείται ότι το
έργο αυτό αποτελεί επιτοµή της στενής σχέσης των µαθηµατικών µε την τέχνη της
Αναγέννησης. Η νεανική φιγούρα δίπλα στον Paccioli ίσως να είναι ο µαθητής του
Guidobaldo, ∆ούκας του Urbino, [Bi-1] ή κατά τον N. MacKinnon να είναι ο ίδιος ο
Durer. [Bi-2]. Ο Paccioli µελέτησε τις ιδανικές αναλογίες που πρέπει να έχει ένα σχήµα
για να είναι αισθητικά επαρκές, όµορφο. Τα αποτελέσµατα τα έκδωσε στην πραγµατεία
του Da Divina Proportione [Θεία Αναλογία] το 1509, η οποία επηρέασε τον Leonardo
DaVinci, που έκανε και τα σχέδια για το βιβλίο, αλλά και τον Durer. Αυτή η ιδανική
αναλογία είναι γνωστή από την αρχαιότητα και καλείται χρυσή τοµή. Η ιδέα των
γεωµετρικών αναλογιών είναι πιθανότατα πυθαγόρειας προέλευσης, αν και δεν είναι
απόλυτα σίγουρο για τη χρυσή τοµή συγκεκριµένα αν έχει τις ρίζες στους πρώτους
Πυθαγόρειους. (6ος - 5ος αιώνας π.Χ.) [Β-Β]. Γενικά, η χρυσή τοµή εκφράζει την ιδέα
ότι κάτι χωρίζεται σε δύο τµήµατα τέτοια ώστε ο λόγος του µικρότερου προς το
µεγαλύτερο να είναι ίσος µε το λόγο του µεγαλύτερου προς το ολόκληρο. Από που
προκύπτει αυτό; Θα πρέπει να καταφύγουµε στην αρχαιότητα, στις µελέτες για τις
ιδανικές αναλογίες του ανθρώπινου σώµατος. Είδαµε στην αρχή της ιστορικής

αναδροµής ότι αρκετοί γλύπτες, και κυρίως ο Πολύκλειτος που δηµιούργησε τον Κανόνα
του, ασχολήθηκαν µε το ίδιο αντικείµενο µε σκοπό να αποδώσουν την ζωντάνια και την
κίνηση στα έργα τους. Όµως, ελάχιστα έχουν σωθεί από αυτούς.
Οι πρώτες γραπτές πληροφορίες για τη συµµετρία του ανθρώπου και τη χρυσή τοµή µας
έρχονται από έναν αρχιτέκτονα της Ρώµης. Ο Βιτρούβιος, [MARCUS VITRUVIUS
POLLIO] (1ος αιώνας π.Χ.), Ρωµαίος αρχιτέκτονας και µηχανικός, έγραψε την
πραγµατεία De architectura (Περί Αρχιτεκτονικής), όπου βασιζόµενος στην εµπειρία του
αλλά και σε θεωρητικά έργα Ελλήνων αρχιτεκτόνων όπως ο Ερµογένης, καλύπτει σχεδόν
κάθε όψη της µέχρι τότε αρχιτεκτονικής, της πολεοδοµίας, της κατασκευής ναών και
δηµόσιων κτιρίων, και τη χρήση των σχετικών ελληνικών κλασσικών αξιών σε 10
βιβλία. Ανάµεσα στα άλλα ο Βιτρούβιος πραγµατεύεται και τις αναλογίες του
ανθρώπινου
κορµιού:
"οι διαστάσεις του ανθρώπινου κορµιού κατανέµονται από την Φύση ως εξής: 4 δάχτυλα
δίνουν µια παλάµη, και 4 παλάµες 1 πόδι. 6 παλάµες δίνουν ένα πήχη (18 ίντσες ) και 4
πήχεις δίνουν το ύψος ενός ανθρώπου (72 x 2,54 =182,88 εκ.). Και 4 πήχεις κάνουν ένα
βήµα, και 24 παλάµες δίνουν πάλι το ύψος του ανθρώπου και αυτές τις µετρήσεις
χρησιµοποίησε στα κτίριά του. Εάν ανοίξεις τα πόδια σου τόσο ώστε να περιορίσεις το
ύψος σου κατά 1/14 και απλώσεις και υψώσεις τα χέρια σου µέχρι οι µέσοι (δάκτυλα)
αγγίξουν το επίπεδο της κορυφής του κεφαλιού σου, πρέπει να γνωρίζεις ότι το κέντρο των
απλωµένων µελών σου θα είναι στον αφαλό σου και το κενό ανάµεσα στα πόδια σου θα
είναι ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Το µήκος των απλωµένων χεριών ενός ανθρώπου ισούται µε
το ύψος του. Από τις ρίζες των µαλλιών µέχρι τη βάση του πηγουνιού είναι το ένα δέκατο
του ύψους. Από τη βάση του πηγουνιού ως την κορυφή του κεφαλιού είναι το ένα όγδοο του
ανθρώπινου ύψους, ενώ από την κορυφή του στήθους ως την κορυφή του κεφαλιού θα
είναι το ένα έκτο του ανθρώπου. Από την κορυφή του στήθους ως τις ρίζες των µαλλιών
είναι το έβδοµο µέρος του ολόκληρου ανθρώπου. Από τις θηλές του στήθους ως την
κορυφή του κεφαλιού είναι το τέταρτο µέρος ενός ανθρώπου. Το µεγαλύτερο πλάτος των
ώµων περιέχει το ένα τέταρτο µέρος του ανθρώπου. Από τον αγκώνα έως την άκρη του
χεριού είναι το ένα πέµπτο του ύψους, και από τον αγκώνα έως τη γωνία της µασχάλης
είναι το ένα όγδοο του. Ολόκληρο το χέρι είναι το ένα δέκατο µέρος του ανθρώπου, ενώ η
αρχή των γεννητικών οργάνων είναι το µέσο του κορµού. Το πόδι είναι το ένα έβδοµο
µέρος του ανθρώπου. Από το πέλµα του ποδιού ως κάτω από το γόνατο είναι το ένα
τέταρτο µέρος του ανθρώπου. Από κάτω από το γόνατο έως την αρχή των γεννητικών
οργάνων είναι το τέταρτο του ανθρώπου. Η απόσταση από τη βάση του πηγουνιού ως τη
µύτη και από τις ρίζες των µαλλιών ως τα φρύδια είναι η ίδια και όπως το αυτί είναι το ένα
τρίτο του προσώπου." [Β-8, σελ 182-3] Τα προηγούµενα ήταν η πλήρης µετάφραση του
κειµένου που συνοδεύει το έργο του Leonardo DaVinci "Vitruvian Man", της
φωτογραφίας.

Στην πραγµατικότητα όµως είναι µετάφραση του Βιτρούβιου, αφού το σχέδιο του
Leonardo ήταν αρχικά εικόνα για βιβλίο σχετικά µε το έργο του Βιτρούβιου. Αυτό που
αξίζει να προσέξουµε στα γραπτά του Βιτρούβιου ήταν η παρατήρηση σχετικά µε τα
ανθρώπινα χέρια. Γράφει πως το µήκος από τον αγκώνα ως την γωνία της µασχάλης
είναι 1/8 του ύψους ενώ από τον αγκώνα ως την άκρη των δακτύλων είναι το 1/5. Αν τα
προσθέσουµε έχουµε ότι το συνολικό µήκος του από τη µασχάλη ως την άκρη του χεριού
είναι 14/40 του ύψους. Αν πάρουµε το λόγο του µικρότερου µέρους προς µεγαλύτερο,
5/8 και στη συνέχεια αν διαιρέσουµε το µεγαλύτερο (1/5) µε το συνολικό µήκος του
χεριού θα έχουµε (1/5)/(13/40)=40/65==5/8 . ρα η χρυσή τοµή των αρχαίων είναι όχι
µια επινόηση αλλά µια παρατήρηση των αναλογιών του (ιδανικού) ανθρώπινου σώµατος.
Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληγε και ο Paccioli στην Θεία Αναλογία του: τη διαίρεση ενός
τµήµατος σε δύο µέρη a, b έτσι ώστε η αναλογία του µικρότερου µέρους, έστω a, προς το
µεγαλύτερο, το b, να είναι ίση µε την αναλογία του b προς όλο το τµήµα, a + b, δηλαδή:
a/b=b/a+b Η εξίσωση αυτή πέραν της χρυσής τοµής έχει και µια άλλη εξίσου
ενδιαφέρουσα "ανάγνωση". Αν θέσουµε , και αντικαταστήσουµε στην "Θεία Αναλογία",
τότε θα πάρουµε: x^2+x-1=0 . Η εξίσωση αυτή έχει διακρίνουσα 5 και λύσεις
(1+ROOT(5))/2=1.618= Φ που λέγεται και χρυσός αριθµός (χρυσός λόγος) και (1ROOT(5))/2=1-Φ που είναι ο συµµετρικός του. Συµβολίζουµε το χρυσό λόγο-χρυσό
αριθµό µε Φ, από το αρχικό του Φειδία (490-430 π.Χ.), του φηµισµένου γλύπτη που
διεύθυνε την κατασκευή του Παρθενώνα. .Ο χρυσός λόγος χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα
στην αρχιτεκτονική. Μια άλλη µαθηµατική του χρήση είναι στην γεννήτρια των αριθµών
Fibonacci: Χν=(1/ROOT(5))*(Φ^ν-(1-Φ)^ν) (Eduard Lucas)

Γενικά, κάθε όρος στην ακολουθία Fibonacci προκύπτει από το άθροισµα των δύο
τελευταίων όρων ξεκινώντας από δύο άσσους, δηλαδή έχει γενικό τύπο Χν=Χν-1+Χν-2,
οπότε οι πρώτοι δώδεκα όροι της είναι: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144. Παρατηρούµε ότι
ο λόγος των δύο τελευταίων όρων της ακολουθίας τείνει προς το Φ, αφού 3/5=0.6,
8/13=0.615 και 89/144=0.6180555 .
Επιστρέφοντας στο χρυσό αριθµό, ένα παραλληλόγραµµο που η µικρή προς τη µεγάλη
του πλευρά είναι σε λόγο Φ κατά προσέγγιση δηλαδή 3/5 ή 5/8 κοκ, λέγεται χρυσό
παραλληλόγραµµο και θεωρείται να έχει τις αισθητικά καλύτερες αναλογίες. Σε ένα
τέτοιο παραλληλόγραµµο, όπως στο σχήµα, είναι δυνατόν µε χρήση της χρυσής τοµής µε
κανόνα και διαβήτη να σχεδιάσουµε τη λογαριθµική σπείρα που όπως θα δούµε
αργότερα είναι το αποτέλεσµα δύο συµµετριών.

Πράγµατι, αν πάρουµε τη χρυσή τοµή Ζ επί του τµήµατος ΒΓ και σχηµατίσουµε το
ισόπλευρο τετράγωνο ΑΒΕΖ, τότε το κοµµάτι που αποµένει, δηλαδή το Ε∆ΖΓ είναι πάλι
ένα χρυσό παραλληλόγραµµο. Συνεχίζοντας, αν πάρουµε τη χρυσή τοµή Θ επί της ΕΖ
και σχηµατίσουµε το αντίστοιχο τετράπλευρο Ε∆ΗΘ, τότε πάλι το παραλληλόγραµµο
ΖΓΗΘ θα είναι χρυσό. Συνεχίζουµε µε την ίδια τακτική όσο γίνεται και κατόπιν
σχεδιάζουµε τα κυκλικά τόξα που αντιστοιχούν σε κύκλους που έχουν κέντρα τις χρυσές
τοµές Ζ,Θ κτλ. Τα τόξα αυτά είναι συνεχόµενα και δίνουν την λογαριθµική σπείρα.
Γίνεται ίσως κατανοητό, ότι η χρυσή τοµή, άρα και η συµµετρία που αυτή συνεπάγεται,
εµφανίζεται [σαν συνδετικός κρίκος] σε πολλά συσχετιζόµενα θέµατα τόσο µαθηµατικού
περιεχοµένου όπως µε τους αριθµούς Fibonacci και την λογαριθµική σπείρα όσο και
αισθητικής όπως η οµορφιά όσο και βιολογικού-φυσικού, όπως η φυλλοταξία, που είναι
ένα φαινόµενο που παρατηρείται στη βοτανολογία., όπου για παράδειγµα η διάταξη των
σπειρών σε κουκουνάρια ή των ανθυλλίων σε ηλίανθους ακολουθούν την ακολουθία
Fibonacci ή την ακολουθία κλασµάτων: 1/1, ½, 2/3, 3/5, 5/8 κοκ Στην παρακάτω
φωτογραφία βλέπουµε ένα παράδειγµα φυλλοταξίας. Είναι ένας από τους τρεις τρόπους

διάταξης των φύλλων στα κλαδιά ενός δέντρου. Σε αυτόν το συγκεκριµένο τρόπο, τα
φύλλα φύονται ένα προς ένα στο κλαδί και διατάσσονται έτσι ώστε να σχηµατίζουν µια
ανιούσα σπείρα.

ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΥΕ∆ΡΑ
Παρατηρώντας τον πίνακα του de' Barbari που εικονίζει τον Paccioli επισηµάναµε την
ύπαρξη δυο στερεών σωµάτων που ονοµάσαµε πολύεδρα. Το ένα ήταν ένα κανονικό
πολύεδρο, το δωδεκάεδρο. Τα πολύεδρα, και ιδιαίτερα τα κανονικά τα αναφέρουµε σε
αυτήν την εισαγωγή και εξετάζουµε εκτενώς αργότερα στο 4ο κεφάλαιο για τον
απλούστατο λόγο ότι εµφανίζουν τροµερό ενδιαφέρον τόσο σε σχέση µε τη συµµετρία
και τα διάφορα είδη της όσο και για τη συσχέτιση τους µε πολλά θέµατα φυσικής αλλά
και παραφυσικής. Στους πρώτους Πυθαγόρειους αποδίδεται από πολλούς η γνώση των
κανονικών πολύεδρων αλλά και εµπειρικοί τρόποι κατασκευής τους. Ένα κανονικό
πολύεδρο, όπως θα δούµε στο 4ο κεφάλαιο και µετά, είναι ένα κυρτό συνεχές στερεό που
περικλείεται από ίσα κανονικά πολύγωνα, τις έδρες. ∆ηλαδή ένα πολύεδρο συντίθεται
από κανονικά πολύγωνα, και θα µπορούσε κανείς να παρατηρήσει ότι τα πολύεδρα ή
κάποια από αυτά είναι τα γεωµετρικά αντίστοιχα µορφώµατα στο χώρο των κανονικών
πολυγώνων του επίπεδου. Υπάρχουν µόνο πέντε κανονικά στερεά, το τετράεδρο, το
εξάεδρο ή κύβος, το οκτάεδρο, το δωδεκάεδρο και το εικοσάεδρο και µια απόδειξη
αυτού του γεγονότος δίνεται στο 4ο κεφάλαιο. Ο πρώτος που κάνει σαφή αναφορά στην
ύπαρξη και στον τρόπο κατασκευής των κανονικών αυτών στερεών είναι ο Πλάτωνας
(427 - 347 π.Χ.) γι' αυτό και συνήθως αποκαλούνται πλατωνικά στερεά.

Στη φωτογραφία βλέπουµε και τα πέντε πλατωνικά στερεά σε µια αναπαράσταση του
1549 του Γερµανού γραφίστα Augustin Herschvogel (1503-1553). Στον διάλογό
"Τίµαιος", ένα από τα τελευταία του έργα που συνήθως αναφέρεται µαζί µε το µικρότερο
"Κριτίας", ο Πλάτων αναπτύσσει την κοσµολογία του, σύµφωνα µε την οποία η ύλη
αποτελείται από τέσσερα βασικά στοιχεία: τη φωτιά, τη γη, τον αέρα και το νερό. Στον
"Τίµαιο", τα πρωταρχικά µόρια καθενός εξ αυτών των στοιχείων έχουν το σχήµα ενός εκ
των κανονικών πολυέδρων. Συγκεκριµένα, ο Πλάτων γράφει:
Πρέπει να
διαµοιράσουµε τα σχήµατα (στερεά) που µόλις περιγράψαµε ανάµεσα στη φωτιά, τη γη,
το νερό και τον αέρα Ας θέσουµε τον κύβο στη γη, γιατί είναι το πιο αδρανές από τα
τέσσερα στερεά και το πιο συγκρατητικό στο σχήµα Το λιγότερο κινητό από τα
εναποµείναντα σώµατα (εικοσάεδρο) στο νερό Το περισσότερο ευκίνητο (τετράεδρο)
στη φωτιά Και το ενδιάµεσο (οκτάεδρο) στον αέρα. Σίγουρο είναι πως οι Πυθαγόρειοι
γνώριζαν το τετράεδρο, το οποίο αντιστοιχούσαν στο 4ο στοιχείο, δηλαδή τον αριθµό 4,
του µυστικιστικού τους συµβόλου, τετρακτύς, που όπως είπαµε συµβόλιζε τη µαγική
δεκάδα. Ίσως ο Πλάτωνας να επηρεάστηκε από αυτούς σχετικά. Παρόλα αυτά έχουν
βρεθεί στη Σκοτία και χρονολογούνται περί το 2000 π.Χ. εκατοντάδες µικρές σφαιρικά
λαξευµένες πέτρες, µε διάµετρο το πολύ 10 εκατοστά. Μερικές από αυτές, όπως φαίνεται
στη φωτογραφία, φέρουν τεχνητές αυλακώσεις που αντιστοιχούν σε ακµές πολύεδρων.
Ειδικότερα, η µεσαία πέτρα έχει ξεκάθαρα το σχήµα κανονικού δωδεκάεδρου µε
πενταγωνικές έδρες.

Η χρήση των σφαιρών αυτών δεν έχει αποσαφηνισθεί, αν και πολλοί κλίνουν προς τη
µυστικιστική, λόγω των διάφορων σχετικών διακοσµήσεων που έχουν οι περισσότερες
[Mi-2]. Πάντως, το κανονικό δωδεκάεδρο εµφανίζεται εδώ πολύ νωρίτερα πριν το
αναφέρουν οι αρχαίοι Έλληνες. Τέλος, σώζονται µπρούτζινα κανονικά πολύεδρα της
Ρωµαϊκής Εποχής. Σε αυτά (φωτογραφία) υπάρχουν σφαιροειδή σε κάθε κορυφή και
κυκλικές τρύπες διαφόρων διαµέτρων σε κάθε έδρα.

Η χρήση των πολύεδρων αυτών δεν έχει ακόµη ξεκαθαριστεί ούτε η ακριβής χρονολογία
που κατασκευάσθηκαν. Η παραπάνω φωτογραφία (ελαφρά χρωµατισµένη) είναι παρµένη
από άρθρο του Malkevitch [Bi-2]. Αντιλαµβάνεται κανείς ότι τα πολύεδρα, ιδιαίτερα
αυτά που ονοµάζονται πλατωνικά, ενδιέφεραν τον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια πριν. Αυτό
το ενδιαφέρον ίσως συνοδευόταν από µια αποκρυφιστική φιλολογία γύρω από αυτά. Ο
Πλάτων είναι ο πρώτος που τα χρησιµοποιεί, και τα πέντε, µε συγκεκριµένο τρόπο
κατασκευής προκειµένου να "οικοδοµήσει" πάνω τους τη κοσµολογία του. Στην
φωτογραφία, φαίνεται το σχέδιο ενός κανονικού δωδεκάεδρου, του Leonardo Da Vinci,
από το βιβλίο του Paccioli για την Θεία Αναλογία.

Εκτός από τα Πλατωνικά Σώµατα, θα δούµε πως υπάρχουν και δεκατρία στερεά που
λέγονται Αρχιµήδεια. Αυτά είναι ηµικανονικά, είναι όλα εγγράψιµα σε σφαίρα και οι
έδρες τους είναι δυο ή τριών ειδών κανονικά πολύγωνα. Στον πίνακα του de' Barbari, το
δεύτερο και µεγαλύτερο στερεό που αναφέραµε είναι ένα από τα Αρχιµήδεια πολύεδρα
και ονοµάζεται ροµβο-κυβοκτάεδρο. Τα Αρχιµήδεια στερεά απασχόλησαν όπως θα
δούµε στο 4ο κεφάλαιο εξίσου µε τα Πλατωνικά στερεά πολλούς µαθηµατικούς αλλά και
καλλιτέχνες-γεωµέτρες της Αναγέννησης. Στην διπλανή φωτογραφία, φαίνεται ακόµη
ένα σχέδιο του Leonardo από την "Divina Proportione", αυτή τη φορά για ένα από τα
δεκατρία Αρχιµήδεια στερεά, το εικοσιδωδεκάεδρο, του οποίου είναι η πρώτη τυπωµένη
παρουσίαση.

Η σηµασία των πολύεδρων γενικά είναι πολύ µεγάλη τόσο για τις ιδιότητες τους όσο και
για τη χρήση τους παλαιότερα αλλά και σήµερα στην αρχιτεκτονική, στην
κρυσταλλογραφία κ.α. Με ότι αναφέραµε σε αυτό το κεφάλαιο, προσπαθήσαµε να
εισάγουµε την συµµετρία σαν θέµα προς περαιτέρω διερεύνηση. Ούτε εισήλθαµε σε

πολλές τεχνικές λεπτοµέρειες, ούτε δείξαµε την ουσιαστική της συµβολή στην τέχνη και
την αισθητική ούτε πόσο συνδέονται τα πολύεδρα και δη τα πλατωνικά µε τη συµµετρία
και τι σχέση µπορεί να έχουν αυτά µε τους κρυστάλλους και την επιστήµη της
αναγνώρισης τους, τις Πυραµίδες, τον Kepler και τους νόµους για την κίνηση των
πλανητών ή πως η συµµετρία αποδεικνύεται πως ισχύει σαν αρχή σε πολύ γενικότερη
βάση. ∆εν δείξαµε τίποτε από αυτά, αλλά θέσαµε τις βάσεις, "σπείραµε" τα θέµατα για
τα οποία θα µιλήσουµε στα επόµενα κεφάλαια.

