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Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ

Ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ (Maurits Cornelis

Escher, 17 Ιουνίου 1898 - 27 Μαρτίου 1972) 

ήταν Ολλανδός εικαστικός καλλιτέχνης.

Κύριο στοιχείο της τέχνης του Έσερ είναι η απεικόνιση 

αδύνατων γραφικών παραστάσεων (ανθρώπων, ζώων, 

αντικειμένων κτλ.), οι οποίες δημιουργούν την 

ψευδαίσθηση του απείρου. Αυτή η ιδιαιτερότητα των 

σχεδίων του οφείλεται στην επιρροή που δέχτηκε ο Έσερ

από τα μαθηματικά -με τα οποία παραδόξως δεν τα πήγε 

ποτέ καλά στο σχολείο- και ιδιαίτερα από αρχές 

της προβολικής γεωμετρίας, όπως και από τα πορίσματα 

και τις προτάσεις της μη Ευκλείδειας γεωμετρίας.

https://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1898
https://el.wikipedia.org/wiki/27_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1972
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7_%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1


Το έργο το οποίο έκανε πασίγνωστο το δημιουργό, ήταν η συστηματική διαίρεση 
του επιπέδου και οι περίφημες πλακοστρώσεις του, μέσα από τις οποίες 
παρακολουθούμε αναλυτικά τις αρχές της αξονικής και κεντρικής συμμετρίας, 
της παράλληλης μεταφοράς και της περιστροφής.

Escher Flas/humans.htm


ΜΕΤΑΦΟΡΑ
πριν τη μεταφορά  R

R μετά τη μεταφορά

Με τον όρο μεταφορά εννοούμε την μετακίνηση ενός αντικειμένου 
χωρίς να το περιστρέψουμε ή να το καθρεπτίσουμε. 

Κάθε μεταφορά έχει δύο κύριες παραμέτρους: την διεύθυνση και την 
απόσταση. 

Πρόκειται για την πιο απλή (από μαθηματική άποψη) κανονική 
διαίρεση του επιπέδου. Το βασικό πλακάκι αναπαράγεται με 
παράλληλη μεταφορά οριζόντια και κατακόρυφα.



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Με την έννοια περιστροφή υπονοούμε την στρέψη του αντικειμένου. 
Κάθε περιστροφή έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: την γωνία 
περιστροφής και το κέντρο.

Μια περιστροφή διατηρεί σταθερό ένα σημείο του αντικείμενου πάνω 
στο επίπεδο και περιστρέφει το υπόλοιπο αντικείμενο κατά μία γωνία 
γύρω από το σημείο αυτό.



ΚΑΘΡΕΠΤΙΣΜΟΣ ή ΑΝΑΚΛΑΣΗ

Ο καθρεπτισμός ή ανάκλαση ενός αντικειμένου, είναι στην ουσία η 
προβολή της εικόνας του αντικειμένου στον καθρέπτη.

πριν τον καθρεπτισμό μετά τον καθρεπτισμό



ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ  ΚΑΘΡΕΠΤΙΣΜΟΣ

Ο ολισθαίνων καθρεπτισμός είναι ένας συνδυασμός ενός 
καθρεπτισμού ως προς τον άξονά του και μιας μεταφοράς κατά 
μήκος ενός παράλληλου άξονα.

πριν τον ολισθαίνοντα

καθρεπτισμό

μετά τον ολισθαίνοντα

καθρεπτισμό



Ταξιδεύοντας στον κόσμο των μαθηματικών αρχών

μέσα από τα έργα των μαθητών μας:



ΣΤΟΧΟΙ

Ο στόχος του προγράμματος ήταν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή 
με τις τρείς συμμετρίες του επιπέδου, μεταφορά, στροφή και 
ανάκλαση και να δουν πώς υλοποιείται η πλακόστρωση του 
επιπέδου με το συνδυασμό τους.

Οι μαθητές με την χρήση των συμμετριών κατασκεύασαν από 
απλά γεωμετρικά σχήματα, πλακοστρώσεις ευφάνταστες και 
δημιουργικές!



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αρχικά μιλήσαμε στα παιδιά για τις συμμετρίες και

την πλακόστρωση του επιπέδου ως μαθηματικές 

έννοιες και πώς η πλακόστρωση υλοποιείται από 

κανονικά πολύγωνα δηλαδή τετράγωνα, ισόπλευρα 

τρίγωνα και κανονικά εξάγωνα.



Έπειτα τα παιδιά ξεκίνησαν δουλεύοντας μόνο την μεταφορά και χρησιμοποιώντας 
τετράγωνα, ορθογώνια παραλληλόγραμμα και κανονικά εξάγωνα.



Ιανουάριο και Φεβρουάριο ασχοληθήκαμε με στροφή και μεταφορά. 

Τα παιδιά κατασκεύασαν πλακοστρώσεις  από τετράγωνα με στροφή 
90ο, από τρίγωνα με στροφή 120ο , από ορθογώνια παραλληλόγραμμα 
με στροφή 180ο και από κανονικά εξάγωνα με στροφή 120ο



Φεβρουάριο και Μάρτιο δημιούργησαν πλακοστρώσεις 
χρησιμοποιώντας ανάκλαση και μεταφορά ή σε συνδυασμό και 
με στροφή.



Τα ομαδικά έργα που δημιούργησαν τα παιδιά 
είναι τα παρακάτω:





• Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες 
από τα έργα των παιδιών:

• https://drive.google.com/drive/folders/10ioPCoiipp9hGda4hisHRp-
wIPcmnG43?usp=sharing

• Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε περισσότερες φωτογραφίες 
από τα έργα των παιδιών:

• https://drive.google.com/drive/folders/10ioPCoiipp9hGda4hisHRp-
wIPcmnG43?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10ioPCoiipp9hGda4hisHRp-wIPcmnG43?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10ioPCoiipp9hGda4hisHRp-wIPcmnG43?usp=sharing


Μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα:

• Αδικημενάκης Νίκος
• Αδριανός Απόστολος
• Ανδρεαδάκης Μηνάς
• Βασιλειάς Ορφέας
• Γκιουζέλη Ασπασία
• Δρακάκης Γιώργος
• Ζαφειροπούλου Φωτεινή
• Ζερβάκης Αντώνης
• Ζερβάκης Κωνσταντίνος
• Ζουρμπάκης Ανδρέας
• Καραπιδάκης Στέλιος
• Κουρλετάκη Ιωάννα
• Κηπαράκη Ζέτα
• Κριτσωτάκη Μαρία

• Λαγουδάκης Νίκος
• Μουτάφης Μάνος
• Μπακαλάκη Ιωάννα
• Παπαδάκη Μαρία
• Παρασκάκη Δέσποινα
• Παρασκάκης Νίκος
• Πετούση Μαρίνα-Μαρία
• Σαπουντζάκη Εύα
• Σιδερής Γιώργος
• Σκανδαλάκη Μαρίνα
• Συντιχάκη Ιωάννα
• Τεκονάκης Σήφης
• Τσαγκαράκης Στέλιος



Πηγές:
• https://dimitris.apeiro.gr/files/symmetry/symmetry_chap3.pdf

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%
81%CE%AF%CF%84%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%
AD%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%88%CF%83%CE%B5%CF%81

• http://perikentro.blogspot.com/2014/03/blog-post_2.html#more

Συντονίστριες:

Ιωάννα Κυρέζη ΠΕ03
Ιωάννα Κλαψινάκη ΠΕ03
Μαρία Σταματάκη ΠΕ03

https://dimitris.apeiro.gr/files/symmetry/symmetry_chap3.pdf
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CF%82_%CE%88%CF%83%CE%B5%CF%81
http://perikentro.blogspot.com/2014/03/blog-post_2.html

