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Πλακοστρώσεις  
Γνωρίζουμε από τη Γεωμετρία πως τα πολύγωνα είναι κλειστές τεθλασμένες γραμμές που ορίζουν μια 
κυρτή πολυγωνική επιφάνεια (δηλαδή είναι μονοδιάστατα γεωμετρικά αντικείμενα). Συχνά όμως για 
απλότητα, όταν λέμε πολύγωνο, εννοούμε κυρτές πολυγωνικές επιφάνειες που είναι δισδιάστατα 
γεωμετρικά αντικείμενα. Οι πλακοστρώσεις είναι ένα γεωμετρικό παιχνίδι με τους παραπάνω τρεις 
περιορισμούς. Στις πλακοστρώσεις με πολύγωνα προστίθεται και ένας τέταρτος: Τα κομματάκια που 
χρησιμοποιούμε είναι κυρτά πολύγωνα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι να «γεμίσουμε» το επίπεδο χωρίς 
κενά και επικαλύψεις, με τα πλακάκια – κομματάκια που μας δίνονται. Θα δούμε ότι αυτό δεν είναι 
πάντα εφικτό. 
Κατηγορίες πλακοστρώσεων: 
 Απλές είναι οι πλακοστρώσεις, όπου χρησιμοποιούμε μόνο ένα πολύγωνο (και αντίγραφά του). 
 Τα πράγματα με τις απλές πλακοστρώσεις είναι ιδιαίτερα περιοριστικά. Γι’ αυτό και υπάρχουν 

μόνο τρία είδη: 
 Πλακοστρώσεις με τρίγωνα  
 Πλακοστρώσεις με παραλληλόγραμμα 
 Πλακοστρώσεις με εξάγωνα. 
 Μικτές: λέγονται οι πλακοστρώσεις που παράγονται από περισσότερα από ένα είδος κυρτών 

πολυγώνων. Σίγουρα παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία μορφών από τις απλές και έχουν 
προτιμηθεί ανά τους αιώνες στις διακοσμήσεις κτιρίων. 

 

 
 



Συνέχεια… 
Ωστόσο, υπάρχει ένας ακόμη διαχωρισμός των πλακοστρώσεων σε 
περιοδικές και μη περιοδικές: 
 Περιοδικές λέγονται οι πλακοστρώσεις που επαναλαμβάνονται. 

Μπορούν δηλαδή να μετακινηθούν κατάλληλα και να ταυτιστούν με την 
αρχική τους θέση. Όλες οι πλακοστρώσεις που εκθέσαμε παραπάνω, 
είναι περιοδικές. Έτσι μία πλακόστρωση τετραγώνων ενωμένα πλευρά 
με πλευρά είναι περιοδική, αφού αν την μετακινήσουμε κατά μία 
πλευρά δεξιά ή αριστερά η εικόνα της δεν θα αλλάξει. Τα σημεία της 
που ήταν κόμβοι, θα παραμείνουν κόμβοι και στη νέα πλακόστρωση. 

 Μη περιοδικές λέγονται οι πλακοστρώσεις που δεν είναι περιοδικές. 
Όσο δηλαδή και να τις μετατοπίζουμε δεν μπορούν να επανέλθουν στην 
αρχική τους θέση. 

 



Reptiles 
 

 

         Tα ερπετά είναι μια εκτύπωση λιθογραφίας από 
τον Ολλανδό καλλιτέχνη M.C. Escher που 
τυπώθηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 1943. 
Απεικονίζει ένα γραφείο στο οποίο είναι ένα 
σχέδιο ενός ψηφιδωτού μοτίβου των ερπετών. 
Τα ερπετά έρχονται στη ζωή και σέρνονται γύρω 
από το γραφείο και πάνω από τα αντικείμενα για 
να εισέλθουν εκ νέου στο σχέδιο. Παρά το 
γεγονός ότι το γραφείο καλύπτεται με 
συνηθισμένα αντικείμενα, υπάρχει ένα μέταλλο 
δωδεκάεδρο που τα ερπετά σκαρφαλώνουν 
πάνω. Σε αντίθεση με το μέγεθος που έχουν οι 
μικρές σαύρες, τα ερπετά φαίνεται να έχουν 
χαυλιόδοντες. Το ένα, το οποίο στέκεται πάνω 
στο δωδεκάεδρο βγάζει καπνό από τα ρουθούνια 
του. Όπως και πολλά από τα έργα του Escher, η 
εικόνα αυτή είχε ως στόχο να απεικονίσει μια 
παράδοξη και ελαφρώς χιουμοριστική έννοια 
χωρίς πραγματική φιλοσοφική έννοια. Υπήρχαν, 
ωστόσο, πολλές  δημοφιλής  παρανοήσεις 
σχετικά με το νόημα της εικόνας. 



Χέρι με αντανακλώσα σφαίρα  
       Κύριο στοιχείο της τέχνης του Escher είναι η 

απεικόνιση αδυνάτων γραφικών παραστάσεων, οι 
οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση του απείρου, 
δηλαδή της ατελείωτης δημιουργίας σχεδίων ή οι 
«αδύνατες» παραδοξολογικές κατασκευές (κτήρια). 
Αυτή η ιδιαιτερότητα των σχεδίων του οφείλεται στην 
επιρροή που δέχτηκε ο Escher από τα μαθηματικά με 
τα οποία, παραδόξως, δεν τα πήγαινε καλά στο 
σχολείο και ιδιαίτερα με τις αρχές της προβολικής 
γεωμετρίας, όπως και από τα πορίσματα και τις 
προτάσεις της μη Ευκλείδειας γεωμετρίας. Το 1935 
δημιούργησε το έργο του «Χέρι Με Αντανακλώσα 
Σφαίρα» (αλλιώς γνωστό και ως 
«Αυτοπροσωπογραφία σε σφαιρικό καθρέφτη»), μια 
ενδιαφέρουσα λιθογραφία όπου  αντανακλάται ο 
ίδιος σε μια σφαιρική επιφάνεια στο κέντρο ακριβώς 
του έργου, σκεπτόμενος και είναι παγιδευμένος στον 
προβληματισμό. Ο Escher δημιουργεί σχήματα 
καμπύλες και γραμμές, δίνοντας στον θεατή την 
αίσθηση της δυσπιστίας. Το φως από το παράθυρο 
πίσω του τονίζει την κάθε λεπτομέρεια τον επίπλων 
και των αντικειμένων στον χώρο. 



Ο πίνακας «Relativity» 



Relativity  
        
       Αυτό που απεικονίζεται ανήκει σε έναν παράδοξο κόσμο και οι φυσικοί νόμοι της βαρύτητας, 

δεν ισχύουν.  Στον φανταστικό αυτό κόσμο της Σχετικότητας υπάρχουν τρία διαφορετικά 
επίπεδα βαρύτητας, κάθετα το ένα στο άλλο, καθώς και μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ως 
τρία παράλληλα σύμπαντα. Ο κάθε κάτοικος ζει σε άλλο πεδίο, στο οποίο παραδόξως, ισχύουν 
οι πραγματικοί νόμοι της Φυσικής, όμως βρίσκονται εγκλωβισμένοι στους «τοίχους» τους. 
Όμως η προφανής σύγχυση της λιθογραφίας είναι ότι οι τρεις αυτές πηγές βαρύτητας, 
βρίσκονται συγχωνευμένες στο ίδιο μέρος. Το έργο συσχετίζεται με την μη Ευκλείδεια 
γεωμετρία, την προοπτική και αποτελεί μια τρανή απόδειξη της αντιπροσώπευσης των 
τρισδιάστατων εικόνων μέσα από μια δισδιάστατη εικόνα. Το σύνολο του έργου του 
ουσιαστικά ακροβατεί ανάμεσα στον φανταστικό και τον πραγματικό κόσμο. Η σύνδεση των 
δύο αυτών κόσμων γίνεται με περίτεχνη χρήση των μαθηματικών ιδεών. Αναπαριστώνται με 
μοναδικό τρόπο έννοιες της συμμετρίας, οι μη ευκλείδειες γεωμετρίες, ο χωροχρόνος, τα 
θεωρήματα της μη πληρότητας του Godel, η προβολική γεωμετρία, το τρίγωνο Penrose, η 
έννοια της αυτοαναφοράς, τυπολογικές έννοιες κ.α. Η ανατροπή στο έργο του γίνεται με την 
χρήση «αδύνατων σχημάτων», σχημάτων δηλαδή που ενώ αποδίδονται σχεδιαστικά, δεν 
μπορούσαν να υπάρχουν στον πραγματικό τρισδιάστατο κόσμο. Μάλιστα, παρατηρείται ότι 
στο κέντρο του έργου σχηματίζεται ένα, τέτοιο, αδύνατο τρίγωνο από τρεις σκάλες. Επίσης, 
αυτή η εικόνα καταφέρνει να συνδυάσει τα μαθηματικά, την γεωμετρία, την αρχιτεκτονική, την 
οπτική, το γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο και τις γραφικές τέχνες 
 



Concentric Rinds 
             Στον πίνακα απεικονίζεται μία σφαίρα, η 

οποία περιέχει όλο και μικρότερους κύκλους. 
Δεν φαίνεται με ακρίβεια που καταλήγουν 
αυτοί οι συνεχόμενοι κύκλοι, γι’ αυτό τον 
λόγο διακρίνουμε την έννοια του απείρου. 
Στο κέντρο της σφαίρας υπάρχει ένα μικρό 
φως που δίνει στον κύκλο βάθος και την 
εντύπωση ότι οδηγεί κάπου χωρίς να έχει 
τέλος, αρά παρουσιάζεται εν μέρη και η 
τεχνική της προοπτικής.  

               Ανήκει σε μία κατηγορία ψευδαισθήσεων που 
εμφανίζεται με την πρώτη ματιά να είναι μία 
συνηθισμένη προοπτική απόδοση, αλλά αν το 
εξετάσουμε πιο προσεκτικά παρατηρούμε ότι λόγω της 
αδυναμίας μας να προσεγγίσουμε το άπειρο, η 
τριασδιάστατη σκηνή που απεικονίζει η εικόνα δεν θα 
μπορούσε να υπάρξει στον κόσμο. Είναι ένα σχέδιο δύο 
διαστάσεων (σε μία επίπεδη επιφάνεια) και μας 
μεταδίδει την ψευδαίσθηση της τρισδιάστατης 
πραγματικότητας. Συνήθως, αυτή η εξαπάτηση 
χρησιμοποιείται για να απεικονίσει πραγματικά, στέρεα 
αντικείμενα στον εφικτό κόσμο μας. Τα γεωμετρικά 
σχήματα κυριαρχούν, κάθως σε κάθε κύκλο 
εμπεριέχονται τρίγωνα, τετράγωνα, ρόμβοι και 
μοιάζουν όλοι να είναι παρόμοιοι. Οι γραμμές τους 
είναι παράλληλες στα πλαίσια, βέβαια, της μη 
Ευκλείδιας γεωμετρίας και είναι όλες τους συμμετρικές. 
Παρατηρείται επίσης, ότι καθεμία από τις μικρές 
γραμμές πάνω στις λωρίδες κάθε κύκλου θα 
δημιουργούσε αμέτρητους κύκλους πάνω στους ήδη 
υπάρχοντες · αυτό μας το κάνουν εμφανές οι κύκλοι που 
βρίσκονται στην τομή όλων των γραμμών. 



Η γέννηση της Αφροδίτης 



~Τέλος~ 
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