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Γεωμετρία στη φύση
Γεωμετρία είναι μία ελληνική λέξη που σημαίνει μέτρο γης. Είναι
κλάδος των μαθηματικών οι οποίος έχει ως αντικείμενο την αυστηρή
μελέτη του χώρου και των μορφών (σωμάτων και σχημάτων) που είναι
δυνατόν να θεωρηθούν μέσα σε αυτόν. Οι αρχαίοι πέρασαν σημαντικό
χρονικό διάστημα μελετώντας τη φύση ως απάντηση στη
διεισδυτικότητα της γεωμετρίας πού βρέθηκε σε όλο τον κόσμο. Οι
παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στη συνειδητοποίηση της ενσωμάτωσης
της φυσικής γεωμετρίας παντού γύρω μας. Η φύση χάρη στη γεωμετρία
μορφοποιείται συνεχώς. Οι ρίζες της είναι πολλές και δεν έχουν
αποσαφηνιστεί. Με τις σημερινές ιστορικές γνώσεις δεν υπάρχει τίποτα
το σαφώς ή πειστικό σχετικά με την ύπαρξη μιας αληθινής γεωμετρίας
πριν από την εμφάνιση των μεγάλων πολιτισμών την κοιλάδας του
Νείλου ή της Μεσοποταμιάς.

Μέσα από αυτή τη φωτογραφία μπορούμε να διακρίνουμε τα
γεωμετρικά σχήματα που δημιουργούν το λουλούδι.
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Γεωμετρία στην τέχνη
Εκ πρώτης όψεως, δεν υπάρχει φανερή σύνδεση μεταξύ μαθηματικών και
τέχνης, αφού, φαινομενικά, βασίζονται σε δύο διαφορετικά μοντέλα σκέψης.
Παρ’ όλα αυτά, η τέχνη αφομοιώνει στοιχεία από τον υλικό κόσμο της
επιστήμης, ενώ ταυτόχρονα η γεωμετρική τέχνη συμβάλλει ως θεωρητικό
όργανο στις εικαστικές τέχνες. Η συμμετοχή σχεδίασης, η χρήση σχημάτων και
μορφών, η κατανόηση των διαστάσεων, η μέτρηση, η εκτίμηση και τα μοτίβα
είναι έννοιες που μας κάνουν εμφανή τη σύνδεση ενός έργου τέχνης με τα
μαθηματικά. Η Γεωμετρία προσφέρει την πιο προφανή σύνδεση μεταξύ των δύο
αυτών κλάδων, εφόσον η γραμμή, το σχήμα, η μορφή, η συμμετρία και η
κλίμακα είναι τα δομικά στοιχεία της τέχνης. Η άμεση αυτή σχέση των
μαθηματικών με τις τέχνες καταγράφεται ήδη από τα πολύ παλιά χρόνια, όταν οι
Έλληνες είχαν συνειδητοποιήσει ότι χωρίς θεωρητικό όργανο τη γεωμετρία, δεν
θα μπορούσαν να εισχωρήσουν στην τέχνη.

Βιτρούβιος άνδρας, Leonardo Da Vinci.
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Αναγέννηση και Μοντέρνα Τέχνη
Οι δύο μεγαλύτερες επαναστάσεις στην τέχνη, της Αναγέννησης και της
Μοντέρνας τέχνης, έγιναν από καλλιτέχνες που σκέφτονταν νέες γεωμετρίες: την
προοπτική γεωμετρία για την Αναγέννηση και την μη Ευκλείδεια και
πολυδιάστατη γεωμετρία για την Μοντέρνα τέχνη.
Οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης έστρεψαν το βλέμμα τους στον Ευκλείδη. Ο
Fillippo Brunelleschi και ο Leon Baptista Alberti, για παράδειγμα, έγραψαν για
προοπτική γεωμετρία, η οποία προέρχεται από την κλασσική γεωμετρία.
Παράλληλα, ο Gerard Desarge, μηχανικός και αρχιτέκτων, συνέβαλλε στην
εξέλιξη της προβολικής γεωμετρίας. Ωστόσο, υπέρτατος άνθρωπος της
Αναγέννησης θεωρείται ο Leonardo Da Vinci, ο οποίος ήταν μαθηματικός,
φιλόσοφος, αρχιτέκτονας, μηχανολόγος, ζωγράφος, γλύπτης, επιστήμονας,
μουσικός και εφευρέτης. Το πρόβλημα που απασχόλεισαι το Leonardo στη
γεωμετρία ήταν ο τετραγωνισμός του κύκλου. Από την άλλη, η επιρροή της μη
Ευκλείδειας και πολυδιάστατης γεωμετρίας οδήγησε στη γέννηση της
Μοντέρνας τέχνης.

Nude Descending a Staircase, Albrecht Durer
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The City, Fernand Léger

Girl with a boat, Pablo Picasso

Composition, Piet Mondrean
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Γεωμετρική τέχνη
Στον 20ο αιώνα έχουμε πίνακες και γλυπτά που είναι απόλυτα γεωμετρικά. Οι
καλλιτέχνες του 20ου αιώνα ήθελαν να δημιουργήσουν κάτι που δεν υπήρχε
πριν, να δουν τον κόσμο με άλλο μάτι, να μιλήσουν για τον εσωτερικό τους
κόσμο, να ασχοληθούν με ιδέες που ήταν παγκόσμιες. Ένα πραγμα που επηρέασε
την τέχνη του 20ου αιώνα ήταν η επιστημονική επανάσταση. Η τέχνη και η
επιστήμη ήταν έτοιμες για καινούργιες ιδέες για το διάστημα και το χρόνο.

8

Φράκταλ στη φύση
Φράκταλ
Ορισμός
Με τον όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο)
κυρίως στα Μαθηματικά, αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα
γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο βαθμό
μεγέθυνσης.Το φράκταλ όσες φορές και να μεγεθυνθεί οποιοδήποτε τμήμα του
θα συνεχίζει να παρουσιάζει ένα εξίσου περίπλοκο σχέδιο με μερική ή ολική
επανάληψη του αρχικού.Χαρακτηριστικό επομένως των φράκταλ είναι η αυτόομοιότητα (self-similarity) σε κάποιες δομές τους, η οποία εμφανίζεται σε
διαφορετικά επίπεδα μεγέθυνσης.
Τα φράκταλ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να προκύψουν από τύπο που δηλώνει
αριθμητική, μαθηματική ή λογική επαναληπτική διαδικασία ή συνδυασμό αυτών.
Η πιο χαρακτηριστική ιδιότητα των φράκταλ είναι ότι είναι γενικά περίπλοκα ως
προς τη μορφή τους, δηλαδή εμφανίζουν ανωμαλίες στη μορφή σε σχέση με τα
συμβατικά γεωμετρικά σχήματα. Κατά συνέπεια δεν είναι αντικείμενα τα οποία
μπορούν να οριστούν με τη βοήθεια της ευκλείδειας γεωμετρίας. Αυτό
υποδεικνύεται από το ότι τα φράκταλ, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, έχουν
λεπτομέρειες, οι οποίες όμως γίνονται ορατές μόνο μετά από μεγέθυνσή τους σε
κάποια κλίμακα.

Μπενουά Μάντελμπροτ
Ο ιδρυτής των φράκταλ
Ο Μπενουά Μάντελμπροτ ήταν
Γαλλοαμερικανός μαθηματικός. Ο Μάντελμπροτ
εργάστηκε σε ευρύ φάσμα πεδίων των
μαθηματικών, ανάμεσα στα οποία συναντούμε
τα μαθηματικά φυσικών επιστημών και την
ποσοτική χρηματοοικονομική.Είναι περισσότερο
γνωστός ως ο «πατέρας» της γεωμετρίας των
φράκταλ. Καθιέρωσε τον όρο φράκταλ για να
περιγράψει μια κατηγορία μαθηματικών
αντικειμένων με ακανόνιστα περιγράμματα, τα οποία μιμούνται τα ακανόνιστα
σχήματα που απαντώνται στη φύση. Το γνωστότερο από αυτά, που ονομάστηκε
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προς τιμήν του «Σύνολο Μάντελμπροτ», Ο Μάντελμπροτ τιμήθηκε με
πολυάριθμες διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το ιαπωνικό Βραβείο Επιστήμης και
Τεχνολογίας και το Βραβείο Βολφ για τη Φυσική, επειδή «μετέβαλε τη θεώρησή
μας για τη φύση». Το όνομα «φράκταλ» προέρχεται από το λατινικό ρήμα
«frangere» που σημαίνει σπάω. Το αντίστοιχο επίθετο είναι «fractus», που ο
Μάντελμπροτ λέει ότι τον οδήγησε στο φράκταλ.

Φράκταλ στη φύση
Στη Γεωμετρία του σχολείου μαθαίνουμε για γραμμές, κύκλους, τετράγωνα,
κύβους, κυλίνδρους και σφαίρες. Στη φύση όμως γύρω μας επικρατούν και
άλλου είδους σχήματα. Για παράδειγμα, τα σύννεφα, οι κεραυνοί, οι
παγοκρύσταλλοι, τα σφουγγάρια, οι ακτογραμμές, τα κουνουπίδια κ.α
παρουσιάζουν μια πολυπλοκότητα που δεν μοιάζει καθόλου με τα απλά
γεωμετρικά σχήματα της «κλασικής» Γεωμετρίας.
Κουνουπίδι
Το κουνουπίδι για παράδειγμα, ένα υβρίδιο που
εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ιταλία τον 16ο αιώνα
αποτελεί φράκταλ. Η δομή του αποτελεί αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα αυτής της μορφοκλασματικής γεωμετρίας στη
φύση. Έχει την ιδιότητα της αυτοομοιότητας .Ολόκληρο το
κουνουπίδι (επίπεδο 1) σχηματίζεται από μικρότερα αντίγραφα του ίδιου(επίπεδo
2) παρατεταγμένα σπειροειδώς(επίπεδο 3).Το ίδιο επαναλαμβάνεται σε ακόμη
μεγαλύτερο επίπεδο (επίπεδο 4).
Νιφάδα χιονιού
Γνωρίζουμε όλοι ότι το χιόνι αποτελείται από συμπυκνωμένο ατμό. Έτσι, αυτό
πήζει σε σταγονίδια συγκεκριμένου σχήματος που έχουν επίσης έναν
συγκεκριμένο τρόπο επαφής. Συμπεραίνουμε ότι το εξαγωνικό σχήμα της
νιφάδας επιλέγεται από την αναγκαιότητα της ύλης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν
κενά και η συγκέντρωση του ατμού σε
σχηματισμούς χιονιού να γίνει πιο ομαλά.
Ακόμη, συνδέοντας την εξαπλή μορφή της
χιονονιφάδας με την κρυσταλλική φύση του
πάγου, γρήγορα καταλαβαίνουμε ότι
αποτελούνται από μεγάλο αριθμό
πανομοιότυπων μικροσκοπικών μονάδων
συνταιριασμένων σε σχήματα με κανονικότητα. Όταν λοιπόν δει κάποιος στο
μικροσκόπιο μια νιφάδα του χιονιού θα θαυμάσει το συμμετρικό σχήμα της.
Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό εξαγωνικό κρύσταλλο, που αποτελείται από έξι
σχεδόν όμοια πέταλα. Έτσι αν τον περιστρέψουμε κατά 60 ή κατά 120 μοίρες
γύρω από το κέντρο του θα φαίνεται ακριβώς όμοιος. O κρύσταλλος δηλαδή
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παραμένει αναλλοίωτος κάτω από έναν τέτοιο μετασχηματισμό περιστροφής,
γεγονός που χαρακτηρίζει τη συμμετρία του.
Κεραυνός
Ο κεραυνός, όπως κι άλλα φυσικά φαινόμενα (χιόνι κλπ) έχει το χαρακτηριστικό
ενός fractal. Αν κάποιος πάρει ένα τμήμα
του και το μεγεθύνει, βρίσκει έναν άλλο
μικρότερο κεραυνό και το ίδιο μπορεί να
κάνει στο διηνεκές, παίρνοντας τμήμα
του τμήματος.

Άλλα είδη φράκταλ
Κοχύλια

11

Παγώνι

Κρύσταλλοι
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Ποτάμια και φιόρδ

Σταλαγμίτες και σταλακτίτες
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Ο σταλακτίτες κρέμονται από την οροφή των σπηλαίων ενώ οι σταλαγμίτες
δημιουργούνται στο έδαφός τους.
∆έντρα και φύλλα

Ακτογραμμές
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Φράκταλ στη βιολογία
Οι βιολογικοί οργανισμοί αναπαράγονται με βάση τις πληροφορίες που
περιέχονται στο γενετικό τους υλικό που είναι αποτυπωμένο στο DNA. Ο
άνθρωπος έχει περίπου 100 τρισεκατομμύρια κύτταρα και στο καθένα απο αυτά
περιέχεται όλη η πληροφορία για να δημιουργηθεί ξανά ο ανθρώπινος
οργανισμός, πάντα σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον που επειδή
μεταβάλλεται συνεχώς άρα και το αποτέλεσμα που θα προκύψει δεν θα είναι
πανομοιότυπο.(Για να χωρέσει όλη αυτή η ποσότητα πληροφορίας, σε ένα τόσο
μικρό χώρο όπως είναι ο πυρήνας του κυττάρου, το μόριο του DΝΑ παίρνει
κάποια εκπληκτικά χαρακτηριστικά. Είναι με τέτοιο τρόπο διπλωμένο μέσα στον
πυρήνα του κυττάρου, ώστε αν ξεδιπλώσουμε το DΝΑ ενός μόνο κυττάρου έχει
μήκος περίπου ενάμιση μέτρο. Αυτό το άπειρο για τα δεδομένα ενός κυττάρου
μήκος του DΝΑ είναι τυλιγμένο σαν καρούλι γύρω από ένα οκταμερές
πρωτεϊνών που ονομάζονται ιστόνες).
Ξέρουμε σήμερα με τις δυνατότητες της κλωνοποίησης ότι είναι δυνατόν απο
οποιοδήποτε θεωρητικά κύτταρο του οργανισμού να προέλθει ένας νέος
οργανισμός.
Ακόμα,το σύστημα αιμοφόρων αγγείων του ανθρώπινου σώματος είναι ένα
βιολογικό σχήμα φράκταλ, γιατί αν πάρουμε ένα απειροελάχιστο τμήμα του έχει
την ίδια διακλαδωτή δομή που έχει και ολόκληρο το σύστημα.

Για έναν «μέσο» άνθρωπο με ύψος 1,80 μέτρα, ο ομφαλός βρίσκεται σε απόσταση 1,10 από
το έδαφος.
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Φράκταλ στον άνθρωπο
Έχετε καθόλου ιδέα ότι η καρδιά χτυπά πάνω από 30 εκατομμύρια φορές
το χρόνο; Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς μέρος των πνευμόνων μας μπορεί
να έχει μια επιφάνεια περιοχή στο μέγεθος ενός γηπέδου τένις; Χάρη στο
φράκταλ και το χάος που μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια, μπορούμε
να κατανοήσουν τα διάφορα μέρη του ανθρώπινου σώματος. Οι
ερευνητές εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να προσπαθήσουν να
λύσουν βιολογικά προβλήματα, όπως ο καρκίνος και η κυστική ίνωση.
Αντί για κάποια νέα επικίνδυνη μέθοδο, δεν θα ήταν υπέροχο αν
μπορούσαμε να θεραπεύσουμε ασθένειες από τη γνώση που έχουμε
αποκτήσει σχετικά με τα φράκταλ και τη θεωρία του χάους;
Συμπερασματικά, τα φράκταλ και το χάος μπορούν να παίξουν ένα
μεγάλο ρόλο στον τομέα της βιολογίας.
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Φράκταλ στο σύμπαν
Σύμπαν
Ως σύμπαν εννοούμε το σύνολο των πραγμάτων που υπάρχουν, το σύνολο
δηλαδή των όντων. Σύμφωνα με την επιστήμη το σύμπαν αφορά το χωροχρονικό
συνεχές, στο οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο της ύλης και της ενέργειας.
Το σύμπαν, στις μεγάλες διαστάσεις του, είναι αντικείμενο μελέτης της
επιστήμης της αστροφυσικής. Στις πολύ μικρές διαστάσεις το σύμπαν το
εξερευνά η κβαντική μηχανική. Ενδιάμεσα προσπαθούν να κατανοήσουν τη
λειτουργία του και την υπόστασή του όλες οι επιστήμες.

Επί του ορισμού
Οι γνωστές μορφές της ενέργειας, όπως το φως, η θερμότητα, κτλ συνδέονται με
την ύλη μέσα από σχέσεις ανταλλαγής. Σύμφωνα με την σύγχρονη Φυσική
υπάρχει ισοδυναμία μεταξύ ύλης και ενέργειας, οπότε και οι δύο συνολικά
απαρτίζουν το σύμπαν. Μέσα στο σύμπαν ενδεχομένως περιλαμβάνεται και η
σκοτεινή ύλη, όχι όμως απαραίτητα και η σκοτεινή ενέργεια.
Το σύμπαν αφορά την τωρινή κατάσταση της ύλης και της ενέργειάς του. Η
εικόνα της παρατήρησης αστέρων, γαλαξιών κλπ είναι ψευδής σε ότι αφορά το
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παρόν και δεν αποτελεί κατ' ανάγκη τη μορφή που έχει το σύμπαν σήμερα,
καθώς ένας αστέρας πχ μπορεί να έχει πάψει να υπάρχει και να μην το
γνωρίζουμε ακόμα γιατί δεν έχει ταξιδέψει ως εμάς η πληροφορία αυτή μέσω του
φωτός. Υποθέτοντας πως στο σύμπαν δεν εισρέει ύλη ή ενέργεια, και ούτε
χάνονται από αυτό, η εικόνα του παρελθόντος, με βάση την ισοδυναμία ύλης και
ενέργειας, μας βοηθά να εκτιμήσουμε ποσοτικά το σύνολό τους.

Σχήμα
Το Σύμπαν υποστηρίζεται ότι δεν είναι ούτε «άμορφο» ούτε «άπειρο», αλλά έχει
πέρατα. Απόψεις της τελευταίας πεντηκονταετίας συγκλίνουν σε αυτήν την
άποψη, ότι δηλαδή το Σύμπαν είναι περιορισμένο, «περατό». Αυτή ήταν θέση
και του Άλμπερτ Αϊνστάιν.
Θεωρίες όπως αυτή της μεγάλης έκρηξης εκτιμούν ότι το σχήμα του Σύμπαντος
είναι, το πιθανότερο, υπερσφαιρικό. Μια υπερσφαίρα (η οποία ορίζεται σε 4
διαστάσεις) μπορεί να νοηθεί αφαιρετικά ως μια σφαίρα τριών διαστάσεων της
οποίας η ακτίνα συνεχώς μεταβάλλεται, μοιάζοντας με μπαλόνι που
διαστέλλεται. Αυτή η διαστολή φαίνεται να συνεχίζεται από τη δημιουργία του
μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το μοντέλο της μεγάλης έκρηξης.

Φράκταλ στο σύμπαν
Άμα κοιτάξουμε κοντά το οποιοδήποτε καθημερινό αντικείμενο τότε και η
παραμικρή του κίνηση θα μας φανεί ότι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Εάν από την
άλλη μεριά κοιτάξουμε ψηλά στον ουρανό τα αστέρια, θα μας φανούν σα να
είναι ακίνητα.
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Πράγματι αν κοιτάξουμε προς τη μεριά του ουρανού θα μας φανεί ότι οι
γαλαξίες μοιάζουν σαν δομές που ξεκινάνε από κάποιο υποθετικό σημείο στον
«πυρήνα» τους και συνεχίζουν αντιγράφονται προς τα έξω ξανά και ξανά.
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Χρυσή Τομή
Η χρυσή τομή συμβολίζεται με το γράμμα Φ προς τιμήν του Φειδία, ίσως του
γνωστότερου γλύπτη της ελληνικής αρχαιότητας και των κλασικών χρόνων.
Ο χρυσός λόγος ήταν γνωστός στους Πυθαγόρειους. Με βάση το χρυσό λόγο
δημιουργήθηκαν πολλά έργα της κλασσικής εποχής και της αναγεννησιακής.
Ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται για την απόδοση της αρμονίας σε έργα
ακόμη και στην πλαστική χειρουργική για την ωραιοποίηση του ανθρώπινο
προσώπου. Ο χρυσός λόγος εντοπίζεται και στη φύση. Παραδείγματος χάρη στο
ναυτίλο, ο λόγος των ακτίνων του κάθε θαλάμου ισούται με το χρυσό λόγο. Στο
ανθρώπινο σώμα αυτός εντοπίζεται σε πολλές ανατομικές αναλογίες τις οποίες
παρατήρησε και κατέγραψε ο DaVinci στο βιτρούβιο άντρα.
Ο Πυθαγόρας υποστήριζε ότι αποτελεί μία από τις κρυμμένες αρμωνίες της
φύσης. Ο Ικτίνος την χρησιμοποίησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και ο Da
Vinci στα υπέροχα γυμνά του. Κανένας όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι
χαρακτηρίζει τη μορφή φυσικών σχηματισμών σε όλες τις κλίμακες των
μεγεθών, από τις μικρότερες όπως είναι τα όστρακα, ως τις μεγαλύτερες όπως
είναι οι κύκλωνες και οι γαλαξίες. Αν οι άνθρωποι αποφάσισαν να επιλέξουν τη
χρυσή τομή για αισθητικούς λόγους τι θα μπορούσαμε να πούμε για τη φύση που
επιλέγει τη λογαριθμική σπείρα για να “κατασκευάσει” μια πληθώρα από δομές;
Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει με έκπληξη ότι η λογαριθμική σπείρα
εμφανίζεται σε σχήματα φυσικών αντικειμένων με εντελώς διαφορετικές
ιδιότητες. Στη μικρότερη κλίμακα εμφανίζεται στα όστρακα πολλών θαλάσσιων
οργανισμών (ναυτίλος). Στην ενδιάμεση κλίμακα εμφανίζεται στο σχήμα των
σπειροειδών γαλαξιών, τεράστιων σχημάτων από εκατοντάδες δισεκατομμύρια
αστέρια τους οποίους μπορούμε πλέον να απολαύσουμε στις φωτογραφίες
σύγχρονων τηλεσκοπίων.
Φωτογραφία από σύγχρονο
τηλεσκόπιο του γαλαξία
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Όστρακα πολλών θαλάσσιων οργανισμών, όπως για παράδειγμα είναι ο ναυτίλος.

Ο Παρθενώνας, ο Κανών του Πολυκλέτη και η Αφροδίτη του Πραξιτέλη, το
τέλειο ελληνικό θέατρο της Επιδαύρου και το αρχαίο θέατρο του Διονύσου στην
Αθήνα, όλα αυτά είναι λαμπρά παραδείγματα της απόλυτης αρμονίας που
βασίζονται στη χρυσή τομή.
Το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου κατασκευάστηκε από τον Πολυκλέτη για την
40η Ολυμπιάδα. Είναι χωρητικότητας 15.000 ατόμων. Το θέατρο χωρίστηκε σε 2
κλιμακωτές σειρές. Η πρώτη σειρά έχει 34 σειρές καθισμάτων και η δεύτερη 21
(αριθμοί Fibonacci). Η γωνία μεταξύ του θεάτρου και της σκηνής χωρίζει την
περιφέρεια της βάσης του αμφιθεάτρου με αναλογία 137,5ο : 222,5ο = 0,618
(χρυσή τομή).
Αυτή η αναλογία υπάρχει σε όλα τα αρχαία θέατρα. Το θέατρο του Διονύσου
στην Αθήνα έχει 3 κλιμακωτές σειρές, Η πρώτη έχει 13 τομείς και η δεύτερη 21.
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Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου

Αρχαίο θέατρο Διονύσου
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