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ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 

 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 
 

«Ἄκρον καὶ μέσον λόγον εὐθεῖα τετμῆσθαι λέγεται, ὅταν ᾖ ὡς 
ἡ ὅλη πρὸς τὸ μεῖζον τμῆμα, οὕτως τὸ μεῖζον πρὸς τὸ ἔλαττον» 
 
‘’ Έστω ένα ευθύγραμμο τµήµα α το οποίο διαιρείται σε δύο 
τµήµατα α και β µε τέτοιο τρόπο ώστε αν το α είναι 
μεγαλύτερο από το β , ο λόγος του όλου τµήµατος  προς το α 
είναι ίσος µε το λόγο του α προς το β ‘’ 
 



Για να χωρίσουμε ένα ευθύγραμμο τμήμα με αναλογίες χρυσής τομής πρέπει ο
λόγος του μεγαλύτερου τμήματος προς το μικρότερο να είναι ίσος με το λόγο
όλου του τμήματος προς το μεγαλύτερο.

α + β

α β

Συνεπώς πρέπει:





Γεωμετρική κατασκευή του Φ 
 1)Λαµβάνουμε ευθύγραμμο τμήµα ΑΒ=α 

 
2)Φέρνουµε στο σηµείο Β κάθετο και  
παίρνουµε ευθύγραμμο τµήµα ΟΒ=α/2. 
 
3)Σχεδιάζουµε κύκλο µε κέντρο το Ο και  
ακτίνα ΟΒ=α/2. 
 
4)Φέρνουµε την ευθεία ΑΟ η οποία  
τέµνει τον κύκλο στα σηµεία ∆ και Ε. 
 
5)Με κέντρο το Α σχεδιάζουµε κύκλους  
µε ακτίνα ΑΔ και ΑΕ 
 
6)Τα σηµεία τοµής των κύκλων µε την ΑΒ (Γ και Γ1) δίνουν 
τη ζητούµενη χρυσή τοµή και χωρίζουν το ευθύγραµµο 
τµήµα ΑΒ εσωτερικά (Γ) και εξωτερικά (Γ1) σε µέσο και 
άκρο λόγο Φ . 



ΧΡΥΣΑ ΤΡΙΓΩΝΑ 
 

 Χρυσό λέγεται κάθε ισοσκελές  τρίγωνο στο 
 οποίο ο λόγος της μεγάλης πλευράς προς τη  
μικρή θα είναι ίσος με φ. 
 Κάθε ισοσκελές με γωνία κορυφής  
36 μοίρες  είναι χρυσό. 
 
Τα χρυσά τρίγωνα είναι πολύ οικεία  
σε εμάς τους Έλληνες καθώς συναντώνται  
πολύ συχνά στις αποστάσεις μεταξύ πόλεων  
στον ελλαδικό χώρο. 
 Δελφοί – Μαντείο του Διός – Δωδώνη 

Δελφοί  -Ολυμπία – Ακρόπολη  





Χρυσά ορθογώνια – Χρυσές σπείρες 

Χρυσό λέγεται κάθε ορθογώνιο στο 
οποίο ο λόγος της μεγάλης του 
πλευράς προς τη μικρή να είναι ίσος 
με τον λόγο της μικρής προς τη 
διαφορά των πλευρών  
 
 
 
Ο λόγος των µηκών δυο 
διαδοχικών τµηµάτων στις 
σπείρες Fibonacci τείνει στον 
αριθµός Φ 
 
 
 
 
 



Χρυσή γωνία 

Δυνατότητα χάραξης της χρυσής τομής έχουμε και σε 
κυκλικές κατασκευές, αρκεί να διαιρέσουμε την 
περιφέρεια του κύκλου σε δύο τόξα στα οποία ο λόγος 
να είναι Φ. 
 
Η κατασκευή για τον ορισμό των δύο τόξων μπορεί να 
γίνει γεωμετρικά αλλά η πιο εύκολη μέθοδος είναι να 
ορίζουμε ένα τόξο με γωνία στο κέντρο του κύκλου 
137.5 μοίρες 



Χρυσή γωνία 



ΑΡΙΘΜΟΙ FIBONACCI 
Οι αριθμοί Fibonacci σχετίζονται με τη Χρυσή Τομή καθώς ο λόγος δυο 
διαδοχικών αριθμών Fibonacci είναι ο αριθμός Φ. 
 
Στα Μαθηματικά, οι Αριθμοί Fibonacci είναι οι αριθμοί της παρακάτω 
ακέραιης ακολουθίας: 
  

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 
  
Εξ ορισμού, οι πρώτοι δύο αριθμοί Fibonacci είναι το 0 και το 1, και κάθε 
επόμενος αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων. Σε 
μαθηματικούς όρους, η ακολουθία Fn των αριθμών Fibonacci ορίζεται από 
τον αναδρομικό τύπο: 

Fn = Fn-1 + Fn-2 
με F0 = 0 και F1 = 1 

  
 



  

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ Φ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

http://users.sch.gr/theoj/etwin/fibonacci/fib_images/slide0039_image033.png


Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ 
Υπάρχουν λοιπόν λουλούδια τα οποία παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες 

και ακολουθούν τους αριθμούς Fibonacci.  
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που αποδεικνύουν τον παραπάνω ισχυρισμό 

όπως οι κρίνοι και τα αγριόκρινα με 3 πέταλα, οι καπουτσίνοι με 8 πέταλα, 
οι καλεντούλες με 34 πέταλα και διάφοροι τύποι μαργαριτών με 13 αλλά 
και 34 ακόμα και με 47 πέταλα. 

Ακόμη σε άλλα φυτά όπως τα τριαντάφυλλα εμφανίζεται η χρυσή σπείρα ενώ 
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα κουκουνάρια τα οποία έχουν 13  
σειρές αν τα μετρήσουμε δεξιόστροφα και 8 σειρές αν τα μετρήσουμε 
αριστερόστροφα. 



Η χρυσή τομή είναι παντού! 

     Η «Χρυσή Τομή» εμφανίζεται στις τέχνες (ζωγραφική, 
γλυπτική, αρχιτεκτονική, μουσική κ.τ.λ.), στη φύση (όπως για 
παράδειγμα στη διατομή του DNA), αλλά και σε πολλές άλλες 
περιπτώσεις. 

 
 
  
  Ακόμα και μια τομή του ανθρώπινου DNA φαίνεται να 

ενσωματώνεται άψογα σε ένα χρυσό δεκάγωνο. Η χρυσή 
αναλογία και τα σχήματα που σχετίζονται με αυτή συνεχίζουν 
να κινούν το ενδιαφέρον των μαθηματικών, αλλά και των 
απλών ανθρώπων.  
 
 
 
  



Η χρυσή τομή στην αρχιτεκτονικη 

Η παρουσία του φ στο 
σχήμα της πυραμίδας 

Οι πυραμίδες 
της Αιγύπτου 

Ο Παρθενώνας και τα χρυσά ορθογώνια Το κτίριο των Ηνωμένων Εθνών  
και η χρυσή αναλογία 



Ο αριθμός φ στην τέχνη 

Ο Μυστικός Δείπνος Η Αγία Οικογένεια Ο Άγιος Ιερώνυμος 

Η Μόνα Λίζα 

  

Η αυτοπροσωπογραφία  
του Rembrandt 

Ο άνθρωπος του Βετρούβιου 



Logos and Φ 

• Η Apple είναι μια από τις πολύ λίγες εταιρείες που δεν έχουν το 
όνομα της εταιρείας στο λογότυπό τους. Όμως, το λογότυπο Apple 
είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα εταιρικά σύμβολα στον κόσμο. 
Το λογότυπο είναι απόλυτα ισορροπημένο, και τα περιγράμματα που 
χαρτογραφούν το λογότυπο είναι κύκλοι με διαμέτρους ανάλογα με 
τη σειρά Fibonacci.  



Logos and Φ 
iCloud 
     Ένα άλλο προϊόν της Apple, και πάλι ένα αριστούργημα 

του σχεδιασμού. Οι κυματισμοί στο σύννεφο που 
αποτελείται από κύκλους των οποίων η διάμετρος είναι 
ανάλογη με τον αριθμό Φ. Επίσης το περιέχον 
ορθογώνιο, όπως φαίνεται παρακάτω, είναι ένα χρυσό 
ορθογώνιο. Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα από 
τα προϊόντα της Apple, που κυμαίνονται από τα iPod στο 
iPhone είναι χρυσά ορθογώνια.  
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