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Μαθηματικά και τέχνη

Ζωγραφική

Χρυσή τομή : Χρήστος Τασούλας – Δέσποινα Φραγκουλίδου 

Κυβισμός : Στέλιος Καρπούζης – Σέργιος παναγιωτίδης

Μάουριτς Κορνέλις Έσερ : Γιάννης Καλλίνικος – Δανάη Χαντζηανδρέου 

Βασίλι Καντίνσκι : Δημήτρης Παριανός – Μαρία Τσακύρη 



Χρυσή Τομή

• Από τη στιγμή που η Χρυσή Τομή έγινε γνωστή και μετά, οι περισσότεροι καλλιτέχνες 
άρχισαν να τη χρησιμοποιούν για να δίνουν την αίσθηση του «τέλειου» στα έργα τους

•Το γράμμα «Φ» είναι αυτό που συμβολίζει τη Χρυσή Τομή, επειδή υπάρχει ο μύθος ότι ο 
Φειδίας ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την αρμονία του πάνω στο Παρθενώνα.



Χρυσή Τομή στα μαθηματικά
• Η αρμονία αυτή που βρίσκεται σε υπερβολικά πολλά στοιχεία της φύσης δεν θα 
μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τους ιδιαίτερα παρατηριτικούς αρχαίους 
Ελληνες μαθηματικούς.

• Ο Πυθαγόρας είναι θεωρητικά ο πρώτος που ανακάλυψε το «χρυσό» αριθμό Φ, όμως 
η πρώτη γραπτή απόδειξη ύπαρξης του βρίσκεται σε ένα βιβλio των «Στοιχείων» του 
Ευκλείδη. Οι δύο μαθηματικοί, κατάφεραν με αυτή τους την ανακάλυψη να επηρεάσουν 
ολόκληρο το κόσμο της τέχνης. Αυτό διότι ο αριθμός Φ, γνωστός και ως Χρυσή Τομή, 
είναι αυτός που συνδέει με εξαιρετική ακρίβεια την αρμονία των μαθηματικών με αυτή 
της φύσης, αλλά και της τέχνης. 



Η δημιουργία του Φ
• Προσπαθώντας να βρουν λοιπόν τον ιδανικό τρόπο διαίρεσης ενός ευθύγραμμου 
τμήματος, οι δύο γνωστοί μαθηματικοί είχαν την ιδέα να χωρίσουν το συνολικό μήκος του 
στα δύο, με έναν μοναδικό τρόπο : Έκοψαν λοιπόν μια ευθεία στα δύο, προσέχοντας η 
αναλογία του μικρού κομματιού προς το μεγάλο να είναι ίση με αυτή που έχει το μεγάλο 
τμήμα προς το συνολικό μήκος. 



Που μπορούμε να δούμε τον Φ
• Την χρυσή τομή (ή απλά Φ) μπορούμε να την δούμε παντού γύρω μας. Από τα δάκτυλα 
και το σώμα μας μέχρι τα κοχύλια στην θάλασσα και τον Παρθενώνα. Το Φ όπως 
βλέπουμε είναι ο ορισμός της τέλειας  αναλογίας. Είναι ένα μυστήριο το πώς μπορεί όλα 
να ταιριάζουν σε αυτόν εδώ τον αριθμό (Φ=1,618) 



Ο αριθμός Φ γύρω μας
• Εφαρμογές του «μαγικού» αριθμού μπορούν να βρεθούν στην αρχιτεκτονική, την 
γλυπτική, τη ζωγραφική αλλά ακόμα και τη μουσική. Ισως το πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα χρήσης της να είναι τα ανθρώπινα σώματα που ζωγράφιζε ο Λεονάρντο 
Ντα Βίντσι, εφαρμοσμένα πάνω σε τέλεια πεντάγωνα. Αντίστοιχα, ο Μότσαρτ διαίρεσε 
μεγάλο αριθμό από τις σονάτες του σε δύο μέρη, με χρονική αναλογία ίση με τον 
αριθμό Φ.





Ζωγράφοι εμπνευσμένοι απο τα 

Μαθηματικά ...



Ο Άλμπρεχτ Ντύρερ ( 1471 - 1528 ) ήταν Γερμανός ζωγράφος, χαράκτης και 

θεωρητικός της Γερμανικής Αναγέννησης. 

Ντύρερ : Μελαγχολία



Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ
• Ο Μάουριτς Κορνέλις Έσερ ( 1898 – 1972) ήταν Ολλανδός εικαστικός καλλιτέχνης. Εκτός 
από το σχέδιο και τη γραφιστική ο Έσερ, δούλεψε επίσης με τις τεχνικές της ξυλογραφίας, 
της λιθογραφίας και της χαλκογραφίας.
• Κύριο στοιχείο της τέχνης του Έσερ είναι η απεικόνιση αδύνατων γραφικών παραστάσεων 
(ανθρώπων, ζώων, αντικειμένων κτλ.), οι οποίες δημιουργούν την ψευδαίσθηση του 
απείρου, δηλαδή της ατελείωτης δημιουργίας σχεδίων ή οι «αδύνατες» παραδοξολογικές 
κατασκευές .



Ο Έσερ και τα μαθηματικά
• Όταν αναφερόμαστε στον όρο «μαθηματικη  τέχνη» ο νους μας πηγαίνει 
κυρίως στον Ολλανδό καλλιτέχνη Maurits Escher ο οποίος θεωρείται ο 
πατέρας αυτού του είδους της τέχνης . Πολλά έργα του έχουν ως βάση 
κάποια μαθηματικά θέματα που έχουν κατά καιρούς  αναλυθεί σε βιβλία 
ψυχαγωγικών μαθηματικών.
• Ο  Escher είναι περισσότερο γνωστός στους κρυσταλογράφους για την 
πετυχημένη ψηφιδωτή τεχνική, οι οποίες βασίζονται κυρίως σε νόμους της 
συμμετρίας.



• Στη γραφική του τέχνη, απεικόνιζε μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των σχημάτων, των 
μορφών και του χώρου. Επιπλέον, εξερεύνησε την αλληλοσύνδεση των μορφών 
χρησιμοποιώντας άσπρο και μαύρο χρώμα, για να τονίσει τις διαφορετικές διαστάσεις. 
Στα έργα του είχε επίσης συμπεριλάβει κατοπτρικά είδωλα από κώνους, σφαίρες, 
κύβους, δακτύλιους και έλικες. ( Ο Έσερ ήταν αριστερόχειρας ).



• Η μαθηματική επιρροή στα έργα του προέκυψε γύρω στο 1936, όταν ταξίδεψε στη 
Μεσόγειο. Άρχισε να ενδιαφέρεται για την τάξη και τη συμμετρία. Ο Έσερ περιγράφει το ταξίδι 
του στη Μεσόγειο ως «την πλουσιότερη πηγή έμπνευσης που έχει ποτέ συναντήσει».

• Οι πρώτες ενδελεχείς μελέτες στα μαθηματικά, που αργότερα τα ενσωμάτωσε σε έργα 
τέχνης του ηταν πάνω σε ομάδες συμμετρίας του επιπέδου. Χρησιμοποιώντας αυτήν την 
μαθηματική έννοια, ο Έσερ δημιούργησε περιοδικές επικαλύψεις με 43 χρωματιστά σχέδια 
διαφόρων τύπων συμμετρίας. Από το σημείο αυτό ανέπτυξε μια μαθηματική προσέγγιση στην 
έκφραση της συμμετρίας στα έργα τέχνης του. 



Κυβισμός
• Ο κυβισμός είναι καλλιτεχνικό ρεύμα της ζωγραφικής και της γλυπτικής,

στην Ευρώπη του 20ού αιώνα. Αναπτύχθηκε κυρίως από το 1907 έως το 1914 χάρη 
στους διάσημους ζωγράφους Πάμπλο Πικάσσο και Ζωρζ Μπρακ.



Προέλευση του όρου
• Ο όρος "κυβισμός" προέρχεται από μία παρατήρηση του Ανρί Ματίς ο οποίος προσδιόρισε τον 
πίνακα του Ζωρζ Μπρακ ως "κυβιστικό". Ο κριτικός τέχνης Λουί Βοξέλλ ξαναχρησιμοποίησε την 
ίδια ιδέα και ονόμασε τα σπιτάκια στον πίνακα του Μπρακ ως "μικρούς κύβους". Το 1906 ο 
κριτικός Λουί Σασσεβέν σε ένα άρθρο του χαρακτήρισε τον Μέτζινγκερ ως "ζωγράφος που 
μοιάζει με τον Σινιάκ αλλά πιο συγκεκριμένος σε ότι αφορά το διαχωρισμό των κύβων και των 
χρωμάτων, οι οποίοι μοιάζουν σα να βγήκαν από μηχανή". 



Η προέλευση της λέξης "Κυβισμός"
• Η έννοια του κυβισμού πηγάζει από ένα γράμμα του Σεζάν στον Εμίλ Μπερνάρ που 
γράφτηκε το1904 και στο οποίο υπάρχει μία φράση που επαναλαμβάνεται συχνά για να 
δικαιολογήσει τη θεωρία των κυβιστών : "Μεταχειριστείτε τη φύση μέσα από τον κύλινδρο, 
τη σφαίρα, τον κώνο, και βάλτε το σύνολο σε αναλογία έτσι ώστε η κάθε μεριά ενός 
αντικειμένου, πλάνου, να κατευθύνεται προς ένα κεντρικό σημείο." Όμως η συνέχεια της 
φράσης είναι : "Οι παράλληλες γραμμές στον ορίζοντα σχηματίζουνε ένα μέρος της φύσης 
η διαφορετικά της παράστασης που ο Θεός διασκορπίζει μπροστά μας ‘’.



Η ιστορία του κυβισμού είναι διαιρεμένη σε πέντε μεγάλες περιόδους

• Σεζανική φάση (1906-1910)
• Αναλυτικός κυβισμός (1910-1912)
• Συνθετικός κυβισμός (1912-1914)
• Ορφισμός (1914-1921) 
• Η κυβιστική γλυπτική



Κυβιστές καλλιτέχνες

• Ζωρζ Μπρακ
• Μαρσέλ Ντυσάν
• Φράνσις Πικαμπιά
• Πάμπλο Πικάσσο
• Πωλ Σεζάν



Ο Σαλβαδόρ Νταλί ( 1904 – 1989 )

ήταν ένας από τους σημαντικότερους 
Ισπανούς ζωγράφους. Συνδέθηκε με 
το καλλιτεχνικό κίνημα του 
υπερρεαλισμο, στο οποίο ανήκε για 
ένα διάστημα. Αποτελεί έναν από τους 
πιο γνωστούς ζωγράφους το 20ου 
αιώνα και μια πολύ εκκεντρική 
φυσιογνωμία της σύγχρονης τέχνης.

Νταλί : Υπερκύβος  

Ο «Εσταυρωμένος»  πάνω στο 
ανάπτυγμα ενός Υπερκύβου που 

μοιάζει με σταυρό, προβάλλει την 
μη αισθητή φύση του 
τετραδιάστατου υπερχώρου στον 
τρισδιάστατο χώρο. Το μήνυμά 
του Νταλί είναι ότι ο 
Ιησούς επέστρεψε στην τέταρτη 
διάσταση, δηλαδή τον 
ξεδιπλωμένο υπερκύβο...



Βασίλι Καντίνσκι (1866-1944) είναι από τους πιο γνωστούς Ρώσους 
ζωγράφους και τους δημιουργούς της αφηρημένης τέχνης. Όταν γίνεται 
λόγος για αφηρημένη τέχνη, αμέσως έρχονται στο νου οι δημιουργίες του με 
τις σπουδαίες χρωματικές του συνθέσεις και τις γεωμετρικές φιγούρες.

Βασίλι Καντίνσκι



Ο Βασίλι Καντίνσκι, έλαβε μέρος σε ορισμένα από τα σημαντικότερα ρεύματα της 
μοντέρνας τέχνης εισάγοντας τις δικές του καινοτομίες και μία νέα αντίληψη για τη 
ζωγραφική,



Η ενασχόλησή του Καντίνσκι με τη ζωγραφική ξεκίνησε τυχαία και αρκετά αργά, όταν 
ήταν ήδη 30 ετών. Έως τότε ήταν διακεκριμένος δικηγόρος. Ξαφνικά, η επαφή με δύο 
έξαιρετικά έργα τέχνης, τον πίνακα του Μονέ «Σωροί από άχυρα» και την όπερα του 
Βάγκνερ «Λόενγκριν» ήταν αρκετή για να αλλάξουν τη ζωή του Καντίνσκι. Εγκατέλειψε 
τη δικηγορία και πήγε στο Μόναχο για να σπουδάσει ζωγραφική.

Μονέ «Σωροί από άχυρα»



Ό Καντίνσκι δεν έγινε διάσημος τόσο για τους πίνακές του, όσο για το ότι εφηύρε την 

αφηρημένη τέχνη και έγινε θεωρητικός της. Κάτι που συνέβη τυχαία. Ένα βράδυ 
επιστρέφοντας στο σπίτι του, είδε κάτι που τον εξέπληξε. Ένας πίνακας του που είχε πέσει 
και σταθεί λοξά, στον οποίο έπεφτε το φως από τον στύλο ηλεκτροδότησης. Το περίγραμμα 
από τα όσα εικονίζονταν, είχε εξαφανιστεί και ανακατευτεί με την υπόλοιπη σύνθεση. Είχε 
απομείνει μόνο η γενική εντύπωση από κάτι έντονο και ασυνήθιστο. Από τότε ο Καντίνσκι 
δεν ζωγράφισε ξανά πίνακες με συγκεκριμένο περιεχόμενο, παρά μόνο με αφηρημένο 



Μερικές φορές δημιουργείται η εντύπωση ότι έναν πίνακα όπως αυτόν θα μπορούσε να 
τον ζωγραφίσει κι ένα παιδί. Φυσικά, αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτα 
εικαστική τέχνη, καθώς δεν απεικονίζει τίποτα συγκεκριμένο. Το χρωματικό χάος 
γοητεύει, προκαλεί πολλούς συνειρμούς και συναισθήματα. Η επίδραση που προξενεί η 
ζωγραφική του Καντίνσκι, συγγενεύει με αυτή της μουσικής.



ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Στέφανος Κορτίδης

Αλέξανδρος Κορτίδης

Βασίλης Αλευράς



ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ

• Η Μουσική αποτελεί ένα παράδειγμα, ενός 
ποιοτικού φαινομένου που γίνεται ποσοτικό 
μέσῳ των Μαθηματικών. Ο ρυθμός είναι η 
πρώτη μουσική κατάκτηση για τον άνθρωπο, 
όπως ακριβώς ο αριθμός είναι η πρώτη, η 
θεμελιώδης Μαθηματική κατασκευή.

• Ο ρυθμός και ο αριθμός έχουν κοινή 
καταγωγή, η οποία προέρχεται  από την 
κατάτμηση του χρόνου και την 1-1 αντιστοιχία 
των χρονικών στιγμών με γεγονότα. 



• Το μουσικό μέτρο, το οποίο είναι 
απαραίτητο για την εκτέλεση ενός 
μουσικού θέματος, δηλώνεται μέσω ενός 
κλάσματος, ενός αριθμού δηλαδή, ο 
οποίος καθοδηγεί το ρυθμό. 





Αρχαίοι Έλληνες και Μουσική

• Οι Αρχαίοι Έλληνες Μαθηματικοί  
πίστευαν ότι η ψυχή έχει σχέση με την 
Αριθμητική  καθώς θεωρούσαν ότι η ψυχή 
είναι αποτέλεσμα της διαφορετικότητας 
των μαθηματικών λόγων (κλασμάτων). 
Επίσης, είχαν ανακαλύψει τους δεσμούς 
που ένωναν την ψυχή με την Αριθμητική 
και τη Μουσική. 









Ο ΑΡΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ 
ΚΕΡΟΥ



• Οι Πυθαγόριοι χώριζαν την επιστήμη των 
Μαθηματικών σε τέσσερις κατηγορίες : την 

Αριθμητική, τη Μουσική, τη Γεωμετρία και 

την Αστρονομία. Αυτό αποτελούσε το 
λεγόμενο «τετραόδιο». 

• Η Αριθμητική αφορούσε στην ποσότητα 
ενώ η Μουσική στην αναλογία των 
ποσοτήτων. Έτσι έχουμε την…  



…ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

• Ο Πυθαγόρας (500 π.Χ.) ήταν ο πρώτος 
που παρατήρησε τις αρμονικές 
ταλαντώσεις και ο πρώτος που 
διατύπωσε τη σχέση αυτών των 
αρμονικών ταλαντώσεων. Δηλαδή, ότι η 
χορδή πάλλεται εκτός απ’ όλο της το 
μήκος και σε τμήματά της, που είναι 
ακέραιες υποδιαιρέσεις το αρχικού της 
μήκους.



• Έχοντας τη γνώση ότι το μήκος της 
χορδής είναι αντιστρόφως ανάλογο προς 
το ύψος (τη συχνότητα) του ήχου, 
μπόρεσε να καθορίσει και τα ύψη των 
ήχων που παράγονται από αυτές τις 
αρμονικές ταλαντώσεις. 



• Αν μειώσουμε λοιπόν το μήκος μιας χορδής 
ακριβώς στο μισό, τότε ο ήχος που παράγεται 
είναι ακριβώς μία οκτάδα υψηλότερος 

• Ήταν ξεκάθαρο, ότι σ’ αυτό το επίπεδο της 
παρατήρησης ότι τα μαθηματικά "κυβερνούν" 
τη μουσική. Το γεγονός ότι από τους ήχους 
αυτών των διαφορών δημιουργείται ένα 
ευχάριστο συναίσθημα στον ακροατή, οδήγησε 
τους Πυθαγορείους στο συμπέρασμα, ότι οι 
ακέραιοι και τα κλάσματα ελέγχουν όχι μόνο τον 
άψυχο αλλά και τον έμψυχο κόσμο μέσω της 
μουσικής.



• Η πίστη του Πυθαγόρα και των μαθητών 
του στη σχεδόν μαγική δύναμη του 
αριθμού στη φύση και στον άνθρωπο, τον 
οδήγησε στην ανακάλυψη του αριθμού 
που παράγει όλες τις νότες της μουσικής.



Περιγραφή πυθαγόρειας κλίμακας

• Ο αριθμός αυτός είναι ο 2/3.
• Τα 2/3 του μήκους της χορδής έδιναν τον πιο συγγενή 

ήχο στον θεμέλιο ήχο δηλαδή τη νότα ΝΤΟ.
• Το ύψος του ήχου που παράγουν τα 2/3 του μήκους της 

χορδής είναι τα 3/2 του θεμέλιου ήχου (ΝΤΟ).
• Όλες οι νότες λοιπόν παράγονται από τον ίδιο αριθμό ως 

εξής:
• ΝΤΟ 1 x 3/2 = ΣΟΛ 3/2
• ΣΟΛ 3/2 x 3/2 = ΡΕ 9/4
• ΡΕ 9/8 x 3/2 = ΛΑ 27/16
• ΛΑ 27/16 x 3/2 = ΜΙ 81/32 κ.ο.κ.





• Οι νότες στην Πυθαγόρεια κλίμακα 
διαμορφώνεται ως εξής:

• ΝΤΟ 1, ΡΕ 9/8 , ΜΙ 81/64 , ΦΑ 4/3 , 
ΣΟΛ3/2 , ΛΑ 27/16 , ΣΙ 243/128 NTO 2



Ιστορική εξέλιξη….

• Ο Πυθαγόρας (500 π.Χ) μελέτησε τον ήχο που 
παράγεται από μια χορδή χωρίς να συνυπολογίσει τις 
παραμέτρους της τάσης και της μάζας της χορδής 
αφού τα Μαθηματικά εργαλεία της εποχής του δεν 
επέτρεπαν κάτι τέτοιο.

• Διάσημοι Μαθηματικοί όπως ο Euler (1707 – 1783) , o 
D'Alembert και ο Langrange επιχείρησαν να λύσουν 
της εξίσωση της παλλόμενης χορδής. 

• Ο Daniel Bernoulli (1700-1782), βρήκε μια λύση 
μέσω μιας σειράς τριγωνομετρικών συναρτήσεων, 

• O Fourier το έτος 1822 ήταν που ανέδειξε τη γενική 
λύση του προβλήματος της παλλόμενης χορδής με το 
έργο του "Theorie analytique de la chaleur".



Ελληνες Επιστήμονες Μουσικοί

• Ο Ιάννης Ξενάκης (1922-2001) ήταν ένας από 
τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και 
αρχιτέκτονες του 20ού αιώνα, διεθνώς γνωστός 
ως Iannis Xenakis. Οι πρωτοποριακές 
συνθετικές μέθοδοι που ανέπτυξε συσχέτιζαν τη 
μουσική και την αρχιτεκτονική με τα μαθηματικά 
και τη φυσική, μέσῳ της χρήσης μοντέλων από 
τη θεωρία των συνόλων, τη θεωρία των 
πιθανοτήτων, τη θερμοδυναμική, τη Χρυσή 
Τομή, την ακολουθία Φιμπονάτσι.



Ο Θωμάς Μπακαλάκος (Καρδίτσα 1947) είναι 
μαθηματικός και μουσικοσυνθέτης, με πολιτιστική και 
κοινωνικοπολιτική δραστηριότητα, που αποτέλεσαν 
πηγές εμπειριών, γνώσεων και έμπνευσης για το 
συνθετικό έργο του. Σε μικρό χρονικό διάστημα από 
την έναρξη των σπουδών του ταυτόχρονα, στη 
Μαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στο 
ωδείο, ξεκίνησε το συνθετικό του έργο. Στο συνέδριο 
που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
παρουσίασε μια νέα μέθοδο μουσικής σημειογραφίας 
με μαθηματικό τρόπο, που την ονομάζει Αριθμητική 
Μουσική Παράσταση (Α.Μ.Π.). Η καταγραφή μιας 
μουσικής σύνθεσης μέσῳ της Α.Μ.Π, επιτυγχάνεται 
μόνο με τη χρήση των αριθμών και των τεσσάρων 
πράξεων της αριθμητικής.



• Ο Βαγγέλης Γερμανός γεννήθηκε στις 
1949 και μεγάλωσε στον Πειραιά. Έκανε 
σπουδές κιθάρας και  θεωρητικά, ενώ από 
πολύ νωρίς συμμετείχε σε διάφορα 
μαθητικά και  συνοικιακά γκρουπάκια. 
Φοίτησε στη Μαθηματική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. 



• Θάνος Μικρούτσικος ( Πάτρα 1947), σπούδασε 
πιάνο στην Φιλαρμονική Εταιρεία Πατρών και 
στο Ελληνικό Ωδείο. Επίσης, σπούδασε 
μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άρχισε 
να συνθέτει στα τέλη της δεκαετίας του 1960, 
αλλά επίσημα εμφανίστηκε το 1975, με το δίσκο 
«Πολιτικά τραγούδια». Συνέχισε την πορεία του 
ως στρατευμένος δημιουργός μελοποιώντας 
Ρίτσο, Μαγιακόφσκι, Ελευθερίου, Μπρεχτ και 
άλλους.  



ΑΪΝΣΤΑΙΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

• Η μουσική ήταν και ο κατεξοχήν τρόπος 
χαλάρωσης του Αινσταϊν από τη μελέτη των 
μυστηρίων του σύμπαντος. Η δεύτερη 
γυναίκα του, η Έλσα, περιγράφει γλαφυρά 
αυτό το κομμάτι της οικογενειακής τους ζωής: 
«Όταν ήμουν μικρή, ερωτεύτηκα τον Άλμπερτ 
επειδή έπαιζε Μότσαρτ τόσο όμορφα», γράφει. 
«Παίζει επίσης και πιάνο. Η μουσική τον 
βοηθάει όταν σκέφτεται τις θεωρίες του. Πάει 
στο γραφείο του, ξανάρχεται, παίζει μερικές 
συγχορδίες στο πιάνο, κάτι σημειώνει και 
ξαναπάει στο γραφείο».



Ο Αϊνστάιν και το βιολί του….

Αϊνστάϊν με σύζυγο του



Τελική διαπίστωση 

• Η Μουσική είναι ένα ποιοτικό φαινόμενο 
όπως η αίσθηση του ωραίου, της 
ανάμνησης και της λήθης, του ευχάριστου 
και του δυσάρεστου. Ένας συνεχής 
μετασχηματισμός συντελείται, ο οποίος 
μεταμορφώνει το υποκειμενικό σε 
αντικειμενικό και ο καταλύτης σε αυτόν το 
μετασχηματισμό φαίνεται πως είναι τα 
Μαθηματικά. 



Οι στιγμές μας… ☺

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑΪΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΟΔΥΣΣΕΥΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΘΗΣΕΙΟ



ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΥΣΣΕΥΣ













ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ



















Χαιρετισμός
• Σας αφήνουμε με την άποψη ενός σύγχρονου 

μαθηματικού λογοτέχνη (Φιλιμπερτ Σογκτ) που 
εκφράζει και όσους ασχολούνται με τα μαθηματικά και 
βλέπουν κάτω από τα σύμβολα 

« Αντίθετα με το ότι συμβαίνει σε άλλους τομείς της 

σκέψης όπου η γνώση έχει μια τάση να αυξάνει 

σταδιακά, στα μαθηματικά, η μετάβαση από την άγνοια 

στην κατανόηση είναι στιγμιαία και απόλυτη. Ή την 

καταλαβαίνεις ή όχι. Αν όμως το καταλάβεις, τότε το 

τοπίο εμφανίζεται μπροστά σου με απόλυτη ευκρίνεια 

και η ομορφιά του είναι τόσο έντονη που αισθάνεσαι ότι 

έχεις φτερά και μπορείς να πετάξεις.» 
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• www.iefimerida.gr


