
 
Το µαθηµατικό σχήµα ως στοιχείο της πραγµατικότητας γίνεται αισθητή 

Μορφή του Όντος όταν διαρθρωθεί σε ένα οργανικό όλο µε µέρη αντί απλώς για 
ένα σύνολο µε στοιχεία.  

Το απλό µαθηµατικό σχήµα είναι ένα όλο που ορίζεται µε έναν απλό 
κανόνα. Π.χ. ο κύκλος είναι το σχήµα που ορίζεται από την κίνηση ενός σηµείου 
στην ίδια απόσταση πέριξ ενός κέντρου, ή, καλύτερα, από µια γραµµή της οποίας 
όλα τα σηµεία απέχουν ίση απόσταση από ένα δεδοµένο σηµείο, το κέντρο του 
κύκλου. Σχήµατα δυναµικότερα και ανοικτότερα, όπως µια σπειροειδής έλιξ, 
ορίζονται επίσης από έναν απλό κανόνα: τη σπείρα παράγει ένα σηµείο κινούµενο 
µε έναν ορισµένο νόµο (π.χ. ισοταχώς) επί µιας ακτίνας εκπορευόµενης από ένα 
κέντρο-εστία, όταν η ακτίνα περιστρέφεται πέριξ του κέντρου µε σταθερή γωνιακή 
ταχύτητα.  

Ένα οργανικό όλο έχει πολλά µέρη, τα οποία επίσης έχουν µέρη µέχρι των 
φυσικών στοιχείων της οργανικότητάς του. Το οργανικό όλο αποτελεί δηλαδή 
σύνθεση συνθέσεων διαφόρου τάξης, τελικά από τα δεδοµένα στοιχεία. Φερ’ 
ειπείν το ανθρώπινο σώµα έχει µέρη (κεφάλι, χέρια, κορµός, κοιλιά, πόδια κ.λπ.), 
τα οποία αποτελούνται προσεχώς από άλλα µέρη (π.χ. µάτια, γλώσσα, κρανίο, 
εγκέφαλος κ.λπ. για το κεφάλι, βραχίονες, πήχυς, αγκώνας, δάκτυλα κ.λπ. για το 
χέρι, και ούτω καθεξής), τα οποία πάλι συντίθενται από άλλα µέρη (για τον 
βραχίονα π.χ. από µυς, νεύρα, οστά, αρτηρίες και φλέβες, συνδέσµους). Εδώ 
φθάσαµε στα οµοιοµερή, ιστούς δηλαδή όµοιους µεταξύ τους που συνθέτουν ένα 
µυ ή τα κινητικά νεύρα κ.λπ. Κάτω από τα εµπειρικά οµοιοµερή στην 
πραγµατολογική ανάλυση που παρακολουθούµε εδώ δεν είναι τα φυσικά µέρη 
τους (αφού αυτά είναι οµοειδή προς το όλο, τα µέρη ενός νεύρου είναι της ίδιας 
φύσης µε το νεύρο), αλλά συστατικά τους, π.χ. κύτταρα. Και αυτά διαιρούνται σε 
µέρη (πυρήνας, σώµα, µεµβράνη), και εκείνα αναλύονται σε χηµικά στοιχεία και 
αντιδράσεις, και αυτά τέλος σε φυσικά στοιχεία (άτοµα, σωµατίδια, και σε έσχατη 
ανάλυση στα τελικά συστατικά της πραγµατικότητας). 

 Η σηµερινή διαίρεση και ανάλυση των εµπειρικά οµοιοµερών ιστών 
είναι διαφορετική από την αρχαία, αλλά αυτό δεν έχει βαρύνουσα σηµασία 
ως προς τη δοµή και την τάξη του όντος που εξετάζουµε εδώ. ∆ύο βασικές 
τάσεις αναπτύχθηκαν στην κλασσική φιλοσοφία σχετικά µε το θέµα των 
στοιχείων του όντος, αντιστοιχούσες προς τις δύο θεµελιώδεις κατευθύνσεις 
της Προσωκρατικής Φιλοσοφίας, την Ιωνική Φυσιολογία και την Πυθαγόρεια 
Μαθηµατική. Στοιχεία των ιστών και όλης της αισθητής πραγµατικότητας 
κατά την κατάληξη της εµπειρικής σύλληψης είναι τα τέσσερα υλικά 
στοιχεία, γη, ύδωρ, αήρ, πυρ. Παίρνοντας αφ’ ετέρου ως υπόδειγµα της 
µαθηµατικής σύλληψης της υλικής πραγµατικότητας τον «Τίµαιο» του 
Πλάτωνα, προχωρούµε µεθοδικά ως εξής. Η αισθητή πραγµατικότητα 
υπάρχει στον χώρο. Τα όντα ως φυσικά πράγµατα είναι σώµατα και 
υπάρχουν στον χώρο ως τρισδιάστατες οντότητες. Το τρισδιάστατο 
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περιλαµβάνει το δισδιάστατο. Το στερεό σώµα περιλαµβάνει δηλαδή 
επιφάνειες και ορίζεται από αυτές. Το πέρας του σώµατος είναι επιφάνεια. 
Οι απλούστερες επιφάνειες είναι η επίπεδη και η σφαιρική. Και τα 
απλούστερα επίπεδα σχήµατα (δηλαδή οριοθετηµένες επίπεδες επιφάνειες) 
είναι τα ευθύγραµµα. Κάθε ευθύγραµµο επίπεδο σχήµα αναλύεται σε 
τρίγωνα. Το τρίγωνο είναι η βάση κάθε ευθύγραµµου σχήµατος αφού 
αποτελεί και το πρώτο σχήµα: δεν µπορεί να γεννηθεί σχήµα µε δύο ευθείες, 
δύο πλευρές και δύο γωνίες.  

Τώρα τα τρίγωνα διαφέρουν κατά το είδος τους επ’ άπειρον, είναι άπειρα 
στην ποικιλία του είδους τους. Αλλά συντίθενται όλα από ορθογώνια τρίγωνα.  

                              Α 

 

 

 

Β                 D            C 

Οποιοδήποτε τρίγωνο ABC αποτελείται από δύο ορθογώνια, ADB και ADC. 
Το απλούστερο από τα ορθογώνια τρίγωνα είναι το ισοσκελές (a). Και από όλα τα 
ετεροσκελή ορθογώνια τρίγωνα το οµορφότερο είναι εκείνο που έχει την 
απλούστερη σχέση µεταξύ των γωνιών και των πλευρών του. Αυτό είναι το 
ορθογώνιο τρίγωνο του οποίου η µικρότερη πλευρά είναι το ήµισυ της 
υποτείνουσας (b). Σε αυτό οι δύο οξείες γωνίες του είναι 30° και 60°, δηλαδή πάλι 
η µια είναι το ήµισυ της άλλης. Με εφαρµογή δηλαδή της Αρχής των Απλών 
Αριθµητικών Αναλογιών που έχουµε εξηγήσει, προκύπτει ότι τα Αρχικά Τρίγωνα 
είναι το ισοσκελές ορθογώνιο (a) και το ορθογώνιο µε γωνίες 30ο  και 60° (b). 

Με αυτό τον τρόπο, ανευρίσκουµε ως στοιχεία όλων των µορφών του 
χώρου, όλης της χωρικής δόµησης του όντος, δύο ορθογώνια τρίγωνα, ένα 
ισοσκελές (a) µε γωνίες 45°, και ένα (b) µε γωνίες 30° και 60°, του οποίου η 
µικρότερη κάθετη πλευρά ισούται προς το ήµισυ της υποτείνουσας.                                                         

     

      α             α 2                         α 3                  2α 

 

                     α                      α 

Από το (b) προκύπτει το βασικό ισόπλευρο τρίγωνο (c): 
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                                   2α       2α 

 

                α                α 

(c) 

 

Από τα αρχικά τρίγωνα (a) και (b) (αρχές κάθε επίπεδου σχήµατος και κάθε 
µορφής στον χώρο) συντίθενται οι επιφάνειες των κανονικών στερεών σχηµάτων, 
των σχηµάτων δηλαδή στον χώρο που έχουν ίσες κανονικές έδρες και στερεές 
γωνίες και εγγράφονται σε σφαίρα. Η διαδικασία κατασκευής των κανονικών 
στερεών από τα αρχικά τρίγωνα έχει ως ακολούθως. Από τον αρχέτυπο (b) 
συντίθεται ένα άλλο ισόπλευρο τρίγωνο συνθετότερο από το (c), µε τον εξής απλό 
τρόπο: Αν 6 ορθογώνια τρίγωνα τύπου (b) συντεθούν µε κοινή κορυφή G έτσι 
ώστε οι γωνίες τους 60° να περίκεινται στο G, δηµιουργείται ένα ισόπλευρο 

τρίγωνο πλευράς 2 3  κατά το εξής σχήµα:  

     Α 

           G 

         

      Γ          Ε 

 

 

 

            B                             D                            C 

(d) 

Τα 6 ίσα τρίγωνα τύπου (b) είναι AGF, BGF, BGD, CGD, CGE, AGE. Κάθε 
δύο συντίθενται κατά υποτείνουσα και αφού αυτό επαναληφθεί τρεις φορές, τα 
προκύπτοντα σύνολα συντίθενται κατά τις βραχείες πλευρές. Εάν οι µικρές 
πλευρές των τριγώνων αυτών έχουν ένα ορισµένο µήκος α, GF = GD = GE = α, 

τότε AG = BG = CG = 2α και AF = FB = BD = DC = CE = EA = α 3 , και οι 

πλευρές του νέου ισόπλευρου τριγώνου ABC είναι 2α 3 , ενώ οι κάθετες που 
άγονται από κάθε κορυφή προς την απέναντι πλευρά είναι AD = BE = CF = 3α. 
Εάν λάβουµε τη µικρή πλευρά µήκους ίσου προς τη µονάδα µήκους α = 1, τότε οι 
κάθετες αυτές ισούνται προς 3. Και έτσι έχουµε το θεµελιώδες ισόπλευρο τρίγωνο 
(d) που κατασκευάζεται από τα 6 στοιχειώδη ορθογώνια τύπου (b).  
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Με τέσσερα τέτοια ισόπλευρα τρίγωνα (d), αν συντεθούν ώστε ανά τρία να 
αποτελούν µια στερεά γωνία, δηµιουργείται το κανονικό τετράεδρο, η στοιχειώδης 
πυραµίς ((d) έδρα πυραµίδας).  

Αν ληφθούν οκτώ ισόπλευρα θεµελιώδη τρίγωνα (d) και συντεθούν ώστε 
ανά τέσσερα να σχηµατίζουν µια στερεά γωνία, έχουµε το κανονικό οκτάεδρο, µε 6 
στερεές γωνίες, αποτελούµενο από 6x8 = 48 στοιχειώδη τρίγωνα (b).  

Με 20 ίσα, ισόπλευρα τρίγωνα (d), σχηµατιζόµενων σε 12 στερεές γωνίες 
µε 5 επίπεδες πλευρές κάθε στερεάς γωνίας, προκύπτει το κανονικό εικοσάεδρο, 
αποτελούµενο από 20x6 = 120 στοιχειώδη τρίγωνα (b).  

Και αυτά τα τρία είναι τα κανονικά στερεά που γεννώνται από το 
στοιχειώδες τρίγωνο (b).  

Αν τώρα από το στοιχειώδες τρίγωνο (a), το ισοσκελές και απλούστατο 
(ίσες κάθετες πλευρές, ίσες απέναντι γωνίες, παρά την υποτείνουσα) 
σχηµατίσουµε, µε 4 από αυτά, ένα τετράγωνο (e): 

 

 

 

 

 

        (e) έδρα κύβου 

και εν συνεχεία συµπηχθούν 6 από αυτά τα τετράγωνα στον χώρο ώστε να 
αποτελέσουν 8 στερεές γωνίες µε τρία τετράγωνα σε κάθε µία, δηµιουργείται ο 
κύβος. 

Εκτός από τα 4 αυτά κανονικά στερεά (πυραµίς, οκτάεδρο, εικοσάεδρο και 
κύβος) υπάρχει µόνον άλλο ένα: το δωδεκάεδρο. Αλλά αυτό δεν µπορεί να 
σχηµατισθεί από έδρες τριγωνικές ή τετραγωνικές µε τον τρόπο που ισχύει για τα 
4 προαναφερθέντα κανονικά στερεά, δηλαδή µέσω του (d). Άρα δεν ανάγεται στα 
ίδια στοιχεία µε εκείνα, στα στοιχειώδη τρίγωνα. Το κανονικό δωδεκάεδρο έχει 
έδρες 12 ίσα κανονικά πεντάγωνα ισόπλευρα και ισογώνια διατασσόµενα σε 20 
στερεές γωνίες µε 3 έδρες η κάθε µία. Στο κανονικό πεντάγωνο η κάθε γωνία του 
είναι 2x54° = 108°.  
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Άρα δεν µπορεί να συντεθεί από τα αρχετυπικά πλατωνικά τρίγωνα. Από το 
άλλο µέρος, το κανονικό δωδεκάεδρο είναι από τα κανονικά σχήµατα τα 
εγγεγραµµένα στην αυτή σφαίρα, εκείνο που καταλαµβάνει τον µεγαλύτερο όγκο, 
και άρα αυτό που πλησιάζει εγγύτατα προς τη σφαίρα. Η ιδιαίτερη µαθηµατική και 
πυθαγόρεια σηµασία του µαρτυρείται και από το ότι στο 13ο βιβλίο των Στοιχείων 
του Ευκλείδη (το οποίο πραγµατεύεται τα πέντε πλατωνικά κανονικά πολύεδρα), 
τα πρώτα 11 προκαταρκτικά θεωρήµατα αναφέρονται στο κανονικό πεντάγωνο. 

Κανονικά πολύεδρα είναι αυτά τα 5 και µόνον αυτά. Τα «Στοιχεία» του 
Ευκλείδη τελειώνουν µε την απόδειξη αυτού του θεωρήµατος (XIII, 18), µετά 
από τη θεωρία των 5 κανονικών στερεών (ΧΙΙΙ, 13-18). 

Η Ιωνική φυσιολογία κατέληξε σε 4 υλικά στοιχεία της 
κοσµικής τάξης: γη, ύδωρ, αήρ, πυρ. Η Πυθαγόρεια µαθηµατική 
συνήγαγε τα 5 κανονικά στερεά ως απλούστατες θεµελιώδεις 
δοµήσεις µορφής στον χώρο. Στον «Τίµαιο» του Πλάτωνα 
βλέπουµε πως γίνεται η σύζευξη και σύνθεση των δύο 
συµπερασµάτων.  

Τα όντα υπάρχουν ως συγκεκριµένα πράγµατα στον χώρο. Η 
εµπειρική ύπαρξή τους ως συγκεκριµένων ταυτοτήτων είναι σωµατική. 
Σώµα είναι αυτό που καταλαµβάνει χώρο. Η σωµατική υπόσταση των όντων 
συνίσταται λοιπόν σε δοµές χώρου, σε συσχετισµούς γεωµετρικών 
στοιχείων. Το ίδιο και τα φυσικά στοιχεία τους. Τα στοιχεία των όντων στην 
υλική υπόστασή τους είναι τα 4 ριζώµατα του Εµπεδοκλή: γη, ύδωρ, αήρ, 
πυρ. Αυτές είναι οι γενικότερες καταστάσεις της ύλης κατά µειούµενη 
πυκνότητα και αυξανόµενη κινητικότητα. Τα 4 υλικά στοιχεία πρέπει να 
πληρούν τους δυο νόµους του όντος. Άρα η γεωµετρική σύσταση και οι 
γεωµετρικές δοµές τους πρέπει να χαρακτηρίζονται από απλές αριθµητικές 
αναλογίες και να ικανοποιούν τον νόµο της απόλυτης συµµετρίας. Αλλά οι 
απλούστερες συµµετρίες στον χώρο είναι αυτές των κανονικών στερεών. 
Εποµένως τα 4 υλικά στοιχεία συνίστανται ως  δοµές χώρου από τα 4 
κανονικά πολύεδρα. Τα υλικά σώµατα είναι αισθητές εκφάνσεις των 
κανονικών στερεών µαθηµατικών σωµάτων. Και η κατανοµή των κανονικών 
στερεών στα υλικά στοιχεία έχει ως εξής κατά Πλάτωνα:  

Η γη συνίσταται στην κυβική δοµή. Η γη είναι «ακινητοτάτη και 
πλαστικωτάτη». Είναι η πιο σταθερή από τα στοιχεία και αυτή που µπορεί να 
αναλαµβάνει σταθερές µορφές (τα άλλα είδη που αντιστοιχούν στις άλλες 
καταστάσεις της ύλης είναι πολύ λεπτοφυέστερα και διαχέονται, ώστε να µην 
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µπορούν να συγκροτηθούν σε ευσταθή σχήµατα). Συνίσταται λοιπόν από το 
στερεό που έχει «τας βάσεις ασφαλεστάτας». Οι έδρες του κύβου πληρούν αυτή 
τη συνθήκη, αφ’ ενός γιατί αποτελούνται από το αρχικό τρίγωνο (a) που είναι 
ορθογώνιο και ισοσκελές (έχει συνεπώς απλούστερες σχέσεις αναλογιών και 
συµµετρίες από το άλλο – σκαληνό – αρχικό τρίγωνο (b)), και αφ’ ετέρου γιατί η 
έδραση σε τετράγωνη βάση είναι στασιµότερη από την έδραση σε τριγωνική. Τα 
τρία άλλα κανονικά στερεά ουσιώνουν τα τρία υπόλοιπα φυσικά στοιχεία κατά τον 
βαθµό κινητικότητας που έχουν, κατά τον βαθµό σµικρότητας και τρίτον κατά τον 
βαθµό οξύτητας. Οι τρεις αυτές διαστάσεις κινητικότητας, σµικρότητας και 
οξύτητας δίνουν την ίδια ιεράρχηση στα 3 κανονικά στερεά. Η πυραµίδα, εφόσον 
έχει τις λιγότερες έδρες-βάσεις (4), είναι τµητικότατο και οξύτατο και κινητικότατο. 
Είναι και το ελαφρότατο, αφού αποτελείται από τον µικρότερο αριθµό των 
στοιχειωδών τριγωνικών µονάδων. Συνιστά συνεπώς το πυρ. Στο άλλο άκρο από 
τα τρία είναι το κανονικό εικοσάεδρο, µε τις περισσότερες βάσεις-έδρες και τον 
µεγαλύτερο αριθµό των στοιχειωδών τριγώνων. Συνιστά συνεπώς το ύδωρ. 
Υπολείπεται το µεσαίο κατά τις προαναφερθείσες εµπειρικές διαστάσεις (που είναι 
ο αήρ), το οποίο εποµένως συνίσταται από το µεσαίο κανονικό πολύεδρο ως προς 
τον αριθµό των βάσεων και των στοιχειωδών τριγώνων ( που είναι το οκτάεδρο). 
Οι σχετικοί συσχετισµοί εµφαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

  

 Κανονικά 

στερεά 

Αριθµός 

εδρών 

Αριθµός 

στερεών 

γωνιών 

Αριθµός 

εδρών σε 

κάθε στερεή 

γωνία 

Αριθµός 

στοιχειωδών 

τριγώνων 

Φυσικά 

στοιχεία 

Πυραµίς, 

τετράεδρο 

4 4 3 24 Πυρ 

Οκτάεδρο 8 6 4 48 Αήρ 

 

Τριγωνικές 

έδρες 

Εικοσάεδρο 20 12 5 120 Ύδωρ 

Τετραγωνική 

έδρα 

Κύβος 6 8 3 24 Γη 

Πενταγω-

νική έδρα 

∆ωδεκάεδρο 12 20 3 – Ουράνια 

ύλη (αιθήρ) 

 
Το κανονικό δωδεκάεδρο, ασύµβατο προς τα λοιπά όπως εξήγησα 

παραπάνω, ουσιώνει και διαρθρώνει την ουράνια υπόσταση, αφού είναι και το 
προσεχέστερο σε όγκο προς την περιγραφόµενη σφαίρα. (Όπως αναφέρεται και 

στον Τίµαιο Λοκρό, 98e: τὸ δὲ δωδεκάεδρον εἰκόνα τοῦ παντὸς ἐστάσατο (sc. ὁ 

Θεός), ἔγγιστα σφαίρας ἐόν). Στον «Φαίδωνα» (110b6) η σφαιρική γη 
παροµοιάζεται µε τις µπάλες των διαφόρων παιχνιδιών, µπάλες που γίνονται από 
δέρµα ως δωδεκάεδρα, από δώδεκα τεµάχια δέρµατος, ώστε να προσεγγίζουν το 

σφαιρικό σχήµα: πρῶτον μὲν εἶναι τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν 

θεῷτο, ὥσπερ αἱ δωδεκάσκυτοι σφαῖραι.  
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Σηµειωτέον ότι τα µεν τρία στοιχεία πυρ, αήρ και ύδωρ έχουν µια αυξηµένη 
συγγένεια, αφού απαρτίζονται από το ίδιο είδος αρχικού τριγώνου (το ορθογώνιο 
(b) µε 30° και 60° γωνίες). Συνεπώς προκύπτει ότι µπορούν να µεταπέσουν το ένα 
στο άλλο και να µεταβληθούν εις άλληλα. Πράγµα που δεν συµβαίνει µε τη γήινη 
υπόσταση, αφού αυτή στοιχειώνεται εξ ολοκλήρου από το άλλο είδος αρχικού 
τριγώνου (το ορθογώνιο ισοσκελές (a)). Πολύ περισσότερο δεν ισχύει 
µετασχηµατισµός των 4 στοιχείων προς την ουράνια πέµπτη ουσία και 
αντιστρόφως, λόγω της πλήρους ασυµβατότητάς της προς την στοιχειώδη 
τριγωνική δόµηση της λοιπής εµπειρικής πραγµατικότητας.  

[Στα παραπάνω παρουσίασα στις θεµελιώδεις γραµµές του το 
Πλατωνικό δόγµα για τη σύσταση του Κόσµου στον «Τίµαιο», 53c-56c. 
Για τις αλληλεπιδράσεις των στοιχείων και τις εις άλληλα µεταπτώσεις 
όπου αυτό ενδέχεται δείτε 56c-57c. Και για τα αίτια της ποικιλίας των 
ειδών µέσα σε κάθε γένος στοιχείου, συµβουλευθείτε τα 57c-d και 58c 
sqq.].  

∆ιαπιστώνουµε πως οι δυο µεγάλες Αρχές ευσταθών σύνθετων 
δοµήσεων εύρισκαν την εφαρµογή τους στον πυθαγορικό «Τίµαιο» του 
Πλάτωνα προκειµένου για την κοσµική σύσταση της πραγµατικότητας. Και 
καταλαβαίνουµε καλύτερα την καθολική ισχύ των Αρχών αυτών, από την 
κοσµολογία στη µουσική αρµονία και από τις εικαστικές τέχνες µέχρι την 
κοινωνιολογία και από την ηθική στην οικονοµία και στην υψηλή πολιτική, 
και από τη φυσική και τη χηµεία στη βιολογία και την ανθρωπολογία. Η 
γενική ισχύς τους είναι αποτέλεσµα της οντολογικής τους θεµελίωσης. 
Παράγονται από τη θέση του όντος ως όντος και από την ανάλυση αυτής 
της θέσης. 

 

* * * * * * 

 

Όποια και εάν είναι τα στοιχεία της πραγµατικότητας, είτε κατά την 
αρχαία είτε κατά τη σύγχρονη επιστηµονική ανάλυση, αποτελούν απλές 
υπάρξεις, υποστασιακά άτοµα, και συνίστανται σε απλούς µαθηµατικούς 
προσδιορισµούς που εκφράζουν στοιχειώδεις δοµές υπακούουσες σε 
απλές αριθµητικές σχέσεις. Από αυτά τα απλά στοιχεία αρχίζει η 
οικοδόµηση της ανεξάντλητης ποικιλίας της πραγµατικότητας σύµφωνα µε 
τους ίδιους νόµους που εκφράζονται και στις απλούστατες δοµές, το Νόµο 
των Απλών Αριθµητικών Αναλογιών και το Νόµο της Απόλυτης Συµµετρίας, 
που έχω αναλύσει στο προηγούµενο κείµενο σκέψης. Έτσι ορισµένα 
σύνολα από στοιχεία, αυτά που υπακούουν στους Νόµους του Όντος, 
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συνιστούν οργανικές ενότητες, που, συνεπώς, επιδεικνύουν ισχυρές 
κεντροµόλες ροπές και, εποµένως, αποτελούν ευσταθείς οντότητες 
ευρισκόµενες σε κατάσταση γενικευµένης ισορροπίας στο εσωτερικό τους. 
Τα άλλα σύνολα, τυχαίες συσσωµατώσεις στοιχείων χωρίς τη νοµοτέλεια 
του όντος, αναπτύσσουν κεντρόφυγες ροπές και έτσι αποτελούν ασταθή 
συστήµατα ανισορροπίας χωρίς οργανική ολοκλήρωση σε ενιαίες 
οντότητες. Ευσταθή σύνολα από στοιχεία είναι οργανικά συστήµατα 
συνοχής πρώτου βαθµού. (Οργανικά τα χαρακτηρίζω δανειζόµενος τον όρο 
από την ισχυρή συνοχή και ευστάθεια των συστηµάτων ζωής, αλλά 
επεκτείνοντας τη σηµασία του ώστε να καλύπτει κάθε σύστηµα που 
επιδεικνύει αυτά τα χαρακτηριστικά αντοχής στην ύπαρξη, ευστάθειας και 
γενικευµένης εσωτερικής ισορροπίας). Από τέτοια οργανικά συστήµατα 
πρώτου βαθµού συνίστανται αντίστοιχα ενοποιηµένα και ευσταθή 
συστήµατα δευτέρου βαθµού κ.ο.κ., µέχρι να φθάσουµε στις πολύπλοκες 
οντότητες της αισθητής πραγµατικότητας, τα πράγµατα όπως τα ξέρουµε. 
Σηµασία έχει ότι όσοι βαθµοί συνθετότητας και να διακριβώνονται µεταξύ 
στοιχείων και των συγκεκριµένων όντων της εµπειρικής πραγµατικότητας 
(και ο αριθµός και το είδος των βαθµών αυτών ορίζεται από την κρατούσα 
επιστηµονική θεωρία στην πολιτισµική περίοδο στην οποία αναφερόµαστε 
και στη χρονική στιγµή εντός της δεδοµένης περιόδου), οι ίδιοι Νόµοι του 
Όντος ισχύουν σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης. Οι Νόµοι ορίζουν την ευσταθή 
συνθετότητα ως τοιαύτη, και είναι ανεξάρτητοι από τον συγκεκριµένο 
χαρακτήρα της. Οιαδήποτε σύνθεση υποσυστηµάτων σε σύστηµα έχει 
ενότητα ταυτότητας, αντοχή στην ύπαρξη και ευστάθεια στη διάρκεια του 
χρόνου εάν υπακούει στους Νόµους του Όντος που αναλύσαµε. Ισχυρές 
κεντροµόλες και σταθεροποιητικές ροπές αναπτύσσονται σε συστήµατα 
που δοµούνται κατά το Νόµο των Απλών Αριθµητικών Αναλογιών και τον 
Νόµο της Απόλυτης Συµµετρίας (όπως παραδειγµατικά στο παράδειγµα της  
ακουστικής  αρµονίας και των µουσικών συνθέσεων).  

Το ον είναι ευσταθές καθ’ εαυτό και αφ’ εαυτού. Το ον 
αυτοδιαρθρώνεται και αυτορρυθµίζεται, όπως έχω αναλυτικά αναπτύξει στα 
κείµενα σκέψης της Σειράς Α΄. Εδώ βλέπουµε την αλληλένδεση των 
θεωριών στη Σειρά Α΄ και Β΄. Το ον δοµείται σε συστήµατα αυτοδύναµης 
οργανικής συνοχής, µε ισχυρές κεντροµόλες και σταθεροποιητικές ροπές 
και υπό συνθήκες γενικευµένης εσωτερικής αυτοδιευθετούµενης 
ισορροπίας. Αυτά είναι τα φυσικά συστήµατα. Αυτά τα ευσταθή συστήµατα 
δόµησης του όντος ανακαλύπτουµε (ξεκινώντας από αισθητικές αναλύσεις 
και γενικεύοντάς τις στα οντολογικά τους θεµέλια) ότι είναι εκείνα στα οποία 
ισχύουν οι δύο Νόµοι του Κάλλους, οι ίδιοι νόµοι που διέπουν τα όµορφα 
(ευ-µορφα) οργανικά συστήµατα. Στο βάθος του όντος βρίσκουµε την 
ύψιστη απαίτηση για οµορφιά. Θα έπρεπε φυσικά να το περιµένουµε 
ορθολογικά. Γιατί η καλή µορφή που συνιστά το Κάλλος είναι η σωστή 
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µορφή που εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του συγκεκριµένου όντος 
που έχει αυτή τη µορφή, και τη µέγιστη απόδοση δραστηριότητάς του, ήτοι 
της ενέργειάς του κατά τη δύναµη της ουσίας του (δηλαδή κατά τη 
λειτουργικότητα της µορφής του, αφού ουσία του όντος είναι η δυναµική 
µορφή του και δύναµή του η συντεταγµένη και εύτακτη δόµηση των µερών 
και µελών της µορφής του σε ισχυρό ολοκλήρωµα).  

Το Ον αυτοδιαρθρώνεται και αυτορρυθµίζεται σύµφωνα µε τους 
Νόµους του Κάλλους. Αυτό είναι το νόηµα του επόµενου βήµατος από τις 
αναλύσεις µας στη Σειρά Α΄. Και το βήµα αυτό το κάνουµε ευκολότερα 
παρακολουθώντας την αισθητική θεωρία της µορφής, όπως την αναλύουµε 
στη Σειρά Β΄. Η κοσµική τάξη του όντος είναι κόσµος κάλλους. Η ελευθερία 
είναι λειτουργική και αποτελεσµατική γιατί εκφράζει την αναγωγό δύναµη 
του κάλλους. Το φυσικό σύστηµα είναι η συνδιάταξη κατά τους νόµους του 
κάλλους. Και αυτό όπως είδαµε στη Σειρά Α΄ είναι το ελεύθερο και άναρχο 
σύστηµα. Ο συνδετικός κρίκος µεταξύ ελευθερίας και τάξης είναι το κάλλος. 
Ο συνεκτικός ιστός στην τάξη του όντος, που κρατάει σε οργανική 
ταυτότητα κάθε συγκεκριµένη οντότητα και που σταθεροποιεί κάθε φυσικό 
σύστηµα, είναι το κάλλος. Η αρχαιοελληνική εµπειρία της οµορφιάς 
δικαιώνεται από την κλασσική θεωρία του όντος και αυτή τρέφεται και 
ανδρώνεται από εκείνη.  

Ο φυσικός δεσµός του όντος είναι το κάλλος. ∆ιότι αυτό συνίσταται 
στην Απλή Αναλογία και την απόλυτη Συµµετρία. Το όµορφο είναι και το 
πραγµατικό. Οι απλούστεροι νόµοι της συµµετρίας στη φυσική φιλοσοφία 
και την ανθρωπολογία, εν γένει και σχετικά προς κάθε επιµέρους πεδίο, 
είναι οι αληθείς. Αλήθεια και κάλλος συµπίπτουν οντολογικά. Είναι το 
κάλλος που κρατάει το ον στην ύπαρξη, που το αίρει από το µηδέν και το 
συνέχει ως ον. Το µη ον είναι η αµορφία, η α-σχήµια. 

 

  

Ο Vitruvius εφαρµόζει τις Αρχές της Απλής Αναλογίας και της Απόλυτης 
Συµµετρίας στα αρχιτεκτονικά έργα και ιδίως στα µνηµειακά δηµιουργήµατα 
ισχυρής ενότητας, στους ναούς των θεών. Ένα ωρισµένο µέρος ή µέλος του όλου 
αποτελεί το µέτρον (modulus) που µετρά κάθε άλλο µέρος και µέλος καθώς και το 
όλο. Τονίζει ο Vitruvius την κυριαρχική σηµασία της “symmetria” και της “proportio” 
(«αναλογία»). Την ολοσχερή αναλογία ορίζει (ΙΙΙ, 1, 1): proportio est ratae partis 
membrorum in omni opere totoque commodulatio, ex qua ratio efficitur 
symmetriarum. namque non potest aedis ulla sine symmetria atque proportione 
rationem habere compositionis, nisi uti hominis bene figurati membrorum habuerit 
exactam rationem. [«Αναλογία είναι η συµ-µόρφωση και συµ-µέτρηση των µελών 
και του όλου σε κάθε έργο βάσει ενός ορισµένου µέρους του, από την οποία 
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µετρούµενη σύν-ταξη προκύπτει το έλλογο σύστηµα συµµετριών του. ∆ιότι δεν 
είναι δυνατόν να έχει λόγο σύνθεσης ένα οικοδόµηµα χωρίς συµµετρία και 
αναλογία, αλλά µόνον όταν έχει ακριβή διαρθρωµένο λόγο των µελών του, όπως 
στην περίπτωση του καλώς εσχηµατισµένου ανθρώπου»].  

Ο Vitruvius δίνει ένα Κανόνα αναλογιών και συµµετριών του ανδρικού 
σώµατος. Είναι µερικός και δεν καλύπτει το εύρος και το βάθος της ανθρώπινης 
commodulatio µερών και όλου, αλλά προέρχεται από Ελληνιστικές θεωρίες της 
αισθητικής του ανθρώπινου σώµατος, οι οποίες θα ανήγοντο αρχικά στη βάση του 
Πολυκλείτειου Κανόνα, αν και τροποποιηµένου µάλλον από τις αρχαιοδιφικές 
έρευνες και συγκριτικές µελέτες των λογίων των Ελληνιστικών χρόνων. 
Πιθανότατα προέρχεται από Ελληνιστικό έργο αρχιτεκτονικής πάλι θεωρίας στο 
οποίο εγίνετο παραλληλισµός της διάρθρωσης ενός µνηµειακού οικοδοµήµατος 
προς τη δόµηση του ανθρωπίνου σώµατος.  

Αυτός είναι ο Κανόνας που παραδίδει ο Vitruvius (III, 1, 2): Corpus enim 
hominis ita natura composuit, uti os capitis a mento ad frontem summam et 
radices imas capilli esset decimae partis, item manus pansa ab articulo ad 
extremum medium digitum tantundem, caput a mento ad summum verticem 
octavae, cum cervicibus imis ab summo pectore ad imas radices capillorum 
sextae, <a medio pectore> ad summum verticem quartae. Ipsius autem oris 
altitudinis tertia est pars ab imo mento ad imas nares, nasum ab imis naribus ad 
finem medium superciliorum tantundem, ab ea fine ad imas radices capilli frons 
efficitur item tertiae partis. Pes vero altitudinis corporis sextae, cubitum quartae, 
pectus item quartae. Reliqua quoque membra suas habent commensus 
proportiones, quibus etiam antiqui pictores et statuarii nobiles usi magnas et 
infinitas laudes sunt adsecuti.  

[«Το σώµα του ανθρώπου δηλαδή το έχει έτσι συνθέσει η φύση ώστε 
το πρόσωπο της κεφαλής από το πηγούνι έως την κορυφή του µετώπου και 
έως αυτές τις τελευταίες ρίζες των µαλλιών να είναι το 1/10 (του συνολικού 
ύψους της ανθρώπινης µορφής), το ίδιο η ανοικτή παλάµη από τον καρπό 
ως την ακρότητα του µεσαίου δακτύλου, η κεφαλή από το πηγούνι µέχρι την 
υψηλότερη κορυφή το 1/8,  από το πάνω µέρος του στέρνου µε τη βάση του 
λαιµού µέχρι τις χαµηλότερες ρίζες των µαλλιών, το 1/6,   από το µέσο του 
στήθους ως την κορυφή του κρανίου, το 1/4. Τώρα από το ύψος του ίδιου 
του προσώπου το 1/3 είναι το διάστηµα από το έσχατο σηµείο του 
πηγουνιού µέχρι το έσχατο σηµείο των ρουθουνιών,  η ίδια απόσταση είναι 
της µύτης από το κατότερο άκρο των ρουθουνιών µέχρι το µέσο των 
γραµµών των φρυδιών,  και πάλι από τη γραµµή αυτή µέχρι τις έσχατες 
ρίζες των µαλλιών το µέτωπο είναι το 1/3 του ύψους του προσώπου. Ο πους 
(το µήκος του πέλµατος) είναι το 1/6 του ύψους του σώµατος, ο βραχίονας 
το ¼, το εύρος του στήθους επίσης 1/4. Τα υπόλοιπα µέλη βεβαίως έχουν τις 
δικές τους αναλογίες της (γενικής) συµµετρίας, τις οποίες προσέχοντας οι 
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φηµισµένοι αρχαίοι ζωγράφοι και γλύπτες απεκόµισαν µεγάλους και 
αναρίθµητους επαίνους»].  

Ο Vitruvius (III, 1, 3) αναφέρει επίσης και το γεγονός (κατά κόρο 
µνηµονευθέν από την Αναγέννηση και µετά) ότι περί το σώµα ανθρώπου µε 
εκτεταµένα άκρα περιγράφεται κύκλος µε κέντρο τον οµφαλό, του οποίου η 
περιφέρεια διέρχεται από τα άκρα δάκτυλα χεριών και ποδιών. Όπως και το 
συζυγές γεγονός ότι µε εκτεταµένα τα χέρια πλαγίως σε ορθή γωνία προς το 
σώµα, το µέγιστο εύρος του ανοίγµατός των ισούται προς το ύψος του 
ανθρώπου, δηµιουργουµένου έτσι ενός τετραγώνου εντός του οποίου 
ορίζεται η ανθρώπινη µορφή. Με αυτόν τον τρόπο, τα απλούστατα σχήµατα 
(ο κύκλος από τα καµπύλα και το τετράγωνο από τα ευθύγραµµα) 
περατώνουν το σύστηµα αναλογιών και συµµετρίας της ανθρώπινης  
µορφής.  

Και καταλήγει ο Vitruvius (III, 1, 4): Ergo si ita natura composuit corpus 
hominis, uti proportionibus membra ad summam figurationem eius respondeant, 
cum causa constituisse videntur antiqui, ut etiam in operum perfectionibus 
singulorum membrorum ad universam figurae speciem habeant commensus 
exactionem.  

[«Εποµένως, αφού η Φύση συνέθεσε το σώµα του ανθρώπου έτσι ώστε τα 
µέλη να αντιστοιχούν κατά τις αναλογίες τους προς σύµπασα τη διαµόρφωσή του, 
φαίνεται ότι οι αρχαίοι σωστά καθόρισαν επίσης στις τελειώσεις των κατασκευών 
να τηρούν την ακρίβεια των συµ-µετριών των µελών προς την όψη της συνολικής 
µορφής»].  


