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Η απλι, θ διπλι, θ πολλαπλι ςπείρα, θ ςπείρα ςε δφο ι ςε περιςςότερεσ διαςτάςεισ, 
βρίςκεται παντοφ μζςα ςτο ςφμπαν, ςτουσ ςτροβιλιςμοφσ των ποταμϊν ι των αερίων, 

ςτουσ ζλικεσ των φυτϊν, ςτο DNA, ςτισ επιταχυντικζσ ακτινοβολίεσ, ςτα κελφφθ των 
ςαλιγκαριϊν, ςτουσ κυκλϊνεσ, ςτουσ γαλαξίεσ, ςτα κζρατα των προβάτων... Και 

ςχετίηεται άμεςα με τουσ μαιάνδρουσ  των ποταμϊν, των φιδιϊν...
Εκείνο όμωσ που είναι περίεργο, είναι θ κζςθ τθν οποία κατζχει το μοτίβο τθσ ςπείρασ 
ωσ αιςκθτικό διακοςμθτικό ςτθ γεωγραφικι του κατανομι, επάνω ςτθ γθ, ςτισ εποχζσ 

τθσ απϊτατθσ αρχαιότθτασ, κατά τθ διάρκεια εκείνων των χιλιετιϊν πριν από τθν εποχι 
μασ. Τθ βρίςκει κανείσ ςτο ωραίο βάηο τθσ περιόδου Τηομόν ςτθν Ιαπωνία, ςτθν Κίνα, 

ςτισ Κυκλάδεσ, κατά τθ μινωικι, κατά τθ μυκθναϊκι εποχι, ςτθν Αφρικι, ςτουσ 
μεγάλικουσ τθσ Μάλτασ ι τθσ Βρετάνθσ, ςτο Περοφ των Ίνκασ- και μάλιςτα, αν και 
υςτερότερα και περιςςότερο ορκογωνικι, ςτουσ Μάγια. Πράγμα εκπλθκτικό: πϊσ 

κάποιοι πολιτιςμοί, τόςο απομακρυςμζνοι ο ζνασ από τον άλλο και χωρίσ 
αλλθλεπιδράςεισ, βρικαν εκφράςεισ τθσ ςπείρασ τόςο όμοιεσ και τόςο εκφραςτικζσ 

αιςκθτικά; Η άνκθςι τουσ τοποκετείται κυρίωσ κατά τθν 3θ και τθ 2θ χιλιετία πριν από 
τθ χριςτιανικι εποχι. Στθν αναηιτθςθ τθσ ςπείρασ ςτθ φφςθ και ςτθν Τζχνθ είναι 

αφιερωμζνθ αυτι θ ςυλλογι εικόνων. 

Η εργαςία αυτι με τίτλο «Η Γεωμετρία εμπνζει αριςτουργιματα» παρουςιάςτθκε ςτο 
Α’ Πανελλινιο Συμπόςιο με τίτλο «όταν οι Τζχνεσ ςυνομιλοφν ςτο ςχολείο» που 

πραγματοποιικθκε ςτθ Σχολι Μωραΐτθ τον Ιανουάριο 2010

Η ςπείρα, ζνα γεωμετρικό ςχιμα. 



Ένασ κυκλϊνασ



Σπειροειδισ γαλαξίασ Whirlpool



NGC 1300 is a barred spiral galaxy about 61 million light-years away in the constellation Eridanus.

http://www.answers.com/topic/barred-spiral-galaxy
http://www.answers.com/topic/100-zettametres
http://www.answers.com/topic/light-year
http://www.answers.com/topic/light-year
http://www.answers.com/topic/light-year
http://www.answers.com/topic/constellation
http://www.answers.com/topic/eridanus-constellation


DNA Fragments











Intrepid Ibex : ατρόμθτο 
αγριοκάτςικο



Malwiya Minaret  in Samarra, Iraq.52-metre tower, built in the 9th century



SANTORINI *AKROTIRI 2000 bC



Μυκθναϊκόσ Πολιτιςμόσ .Μυκινεσ ,Ταφικόσ Κφκλοσ Α'  Ευριματα από τον Τάφο 3 (ΙΙΙ), Μυκινεσ, 
16οσ αι. π.Χ



View from the "Altare della Patria" monument, Rome



Vatican Museum Spiral Stairs



Vernazza, Italy in the Cinque Terre.



Danube Tour from the Town of Krems through the Wachau to Melk.



double-helix modern spiral stair in the restored 
historical tower of the Ljubljana castle 
(Slovenia)





www.nline.g



fractal



Georges Braque, Glass on a Table, 1909-10, oil on canvas, 33.1 x 37.2 cm, Tate Gallery, London.

http://www.tate.org.uk/collection/T/T05/T05028_9.jpg
http://www.artlex.com/ArtLex/O.html
http://www.artlex.com/ArtLex/C.html


M.C. Escher (1898 - 1972), Bond Of Union, 1956.
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Japanese artist A.Kitaoka



Η ςπείρα του Νικολό Φιμπονάτςι (Fibonacci)
Καταςκευι με διαβιτθ και χάρακα.

Σχεδιάςτε  δφο τετράγωνα με διαςτάςεισ 1εκ.
επί 1 εκ. το ζνα πάνω ςτο άλλο.
Προσ τα δεξιά ςχεδιάςτε ζνα καινοφργιο 
τετράγωνο διαςτάςεων 2Χ2 εκ.
Ακολουκϊντασ τθν φορά των δεικτϊν 
του ρολογιοφ ςχεδιάςτε ζνα τετράγωνο
διαςτάςεων 5Χ5 εκ. και διπλά ςε αυτό 
ςχεδιάςτε ζνα τετράγωνο 8Χ8 εκ.
Κάτω και αριςτερά ςχεδιάςτε ζνα τετράγωνο
διαςτάςεων 13Χ13 εκ.

Γράψτε με τον διαβιτθ τεταρτοκφκλια μζςα ςτα ςχθματιςμζνα τετράγωνα, κα 
ςχθματίςετε τθν ζλικα του Fibonacci (μαφρεσ γραμμζσ). Η ακολουκία Fibonacci
1,1,2,3,5,8,13,21, ... οφείλει το όνομα τθσ ςτον Ιταλό μακθματικό Nicollo Fibonacci
από τθ Πίηα και προκφπτει με τθν πρόςκεςθ του  αρικμοφ ςτον επόμενο και 
βρίςκεται ςτον τφπο: 
a(n)=a(n-1)+a(n-2) with [a(1)=1, a(2)=1, με n>2] [a(1)=1, a(2)=1, n>2]. Η ςπείρα αυτι 
ςυναντάτε ςτθ φφςθ.



Με τρίγωνο και χάρακα γράφουμε δφο 
μεςοκάκετεσ, ορίηουμε  το  κζντρο του 
χαρτιοφ μασ . 



Με κζντρο το ςθμείο τομισ των 
μεςοκακζτων  ςχεδιάηουμε θμικφκλιο με 
ακτίνα πχ. 1 εκατοςτό. Στο ςθμείο που το 

θμικφκλιο τζμνει τθν οριηόντια ευκεία 
τοποκετοφμε τθ μφτθ του διαβιτθ και 

γράφουμε ζνα νζο θμικφκλιο με ακτίνα τθν
μεταξφ των δφο ςθμείων απόςταςθ . 

Αλλάηουμε τα δφο 
κζντρα εν αλλάξ και ανοίγουμε τθν 
ακτίνα κάκε φορά ϊςτε να 
ςυναντιςει το 
προθγοφμενο τόξο. Συνεχίηουμε 
μζχρι τα όρια του χαρτιοφ.





Το Β2 καταςκευάηει και διαςκεδάηει με 
ςπείρεσ ςτο μάκθμα των Εικαςτικών. 



Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Α΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
Με  θέμα : Όταν οι τέτνες σσνομιλούν στο στολείο…

8-10 Ιανουαρίου 2010 ςτθ Σχολι Μωραΐτθ ςτο Ψυχικό. 
Εργαςτιριο : Η Γεωμετρία εμπνζει αριςτουργιματα  τθσ 

Κσριακής Ποτόγλοσ


