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Σχέση της σύγχρονης ζωγραφικής και των καλλιτεχνικών ρευμάτων με 
τα μαθηματικά 

 
 

Κυβισμός  
Ο κυβισμός είναι ένα καλλιτεχνικό ρεύμα της ζωγραφικής 
και της γλυπτικής, στην Ευρώπη του 20ου αιώνα και 
συσχετίζεται άμεσα με τα μαθητικά διότι στα έργα 
τέχνης κυβιστών τα αντικείμενα χωρίζονται, αναλύονται, 
και συνθέτονται ξανά σε μια αφηρημένη μορφή - αντί οι 
καλλιτέχνες να αποδίδουν τα αντικείμενα από μια 
συγκεκριμένη γωνία, τα διαιρούν σε πολλαπλές απόψεις, 
βλέποντας έτσι ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές 
διαστάσεις ή όψεις των αντικειμένων. Συχνά οι επιφάνειες 
των όψεων, ή τα πλάνα, τέμνονται σε γωνίες που δεν 
έχουν κάποιο αναγνωρίσιμο βάθος.  

 

Κουνστρουκτιβισμός 
Ο Κονστρουκτιβισμός αποτελεί καλλιτεχνικό ρεύμα, κυρίως 
στη ζωγραφική και τη γλυπτική. Κύριο χαρακτηριστικό του 
κινήματος αποτελούν οι απολύτως αφηρημένες κατασκευές. 
Απουσιάζουν οι συμβατικές αναπαραστάσεις αντικειμένων 
ενώ δίνεται έμφαση στην απεικόνιση γεωμετρικών μορφών. 
Η απόδοση των θεμάτων είναι πολλές φορές ακραιφνώς 
μινιμαλιστική και συχνά με διάθεση πειραματισμού. Οι 
κονστρουκτιβιστές θαύμαζαν τις μηχανές και την 
τεχνολογία της εποχής σε βαθμό που χρησιμοποιούσαν 
πολλά βιομηχανικά υλικά (πλαστικό, γυαλί ή σίδερο) στην 
κατασκευή των έργων τους. Ο κονστρουκτιβισμός 
συνδέθηκε στενά και με την αρχιτεκτονική. 



Εξπρεσιονισμός  
Ο Εξπρεσιονισμός αποτελεί καλλιτεχνικό κίνημα 
της μοντέρνας τέχνης που αναπτύχθηκε στις 
αρχές του 20ου αιώνα, περίπου την περίοδο 1905-
1940 και κυρίως στο χώρο της ζωγραφικής. 
Βασικό χαρακτηριστικό των εξπρεσιονιστών 
καλλιτεχνών ήταν η τάση να παραμορφώνουν την 
πραγματικότητα στα έργα τους, αδιαφορώντας 
απέναντι σε μια πιστή και αντικειμενική 
αναπαράσταση της. Συχνά ο εξπρεσιονισμός 
διακρίνεται και από μια έντονη συναισθηματική 
αγωνία, χαρακτηριστικά μάλιστα μπορούμε να 
πούμε πως ελάχιστα εξπρεσιονιστικά έργα έχουν 
χαρούμενη διάθεση. 
 

Φουτουρισμός  
 Ο Φουτουρισμός αναπτύχθηκε σχεδόν σε όλες 
της μορφές της τέχνης, τη ζωγραφική, τη 
γλυπτική, την ποίηση, τη μουσική και το θέατρο. 
Οι Φουτουριστές εισήγαγαν κάθε νέο μέσο στην 
καλλιτεχνική έκφραση και χαιρέτησαν τα νέα 
τεχνολογικά μέσα της εποχής ως ένα θρίαμβο του 
ανθρώπου απέναντι στη φύση. Γενικά ο 
Φουτουρισμός στο πεδίο της ζωγραφικής και της 
γλυπτικής επιχειρεί να αποδόσει ακαριαία 
εντυπώσεις και αισθήματα παρελθόντος, στο 
παρόν και το μέλλον με αποτέλεσμα την, εκ της 
άνευ συνοχής, εμφάνιση αντικειμένων σε 
τεμαχισμό, διαμελισμό και σε πλήρη σύγχυση.  



Η σχέση της Τέχνης με τα Μαθηματικά 
Θα  φαινόταν  εκ   πρώτης  όψεως,  ότι  δεν  υπάρχει  μια  φανερή  
σύνδεση μεταξύ  τέχνης  και  μαθηματικών  κι  αυτό  γιατί  
φαινομενικά  και  τα  δύο βασίζονται σε διαφορετικά μοντέλα σκέψης.    
Η  γεωμετρική  γνώση  όμως  συνέλαβε  αποφασιστικά  ως  θεωρητικό 
όργανο  στις  εικαστικές  τέχνης.  Η  τέχνη  πάλι  αφομοιώνει  στοιχεία  
τα οποία  πήρε  τόσο  από  τον  υλικό  όσο  και  από  τον  αφηρημένο  
κόσμο  της επιστήμης.Το γεωμετρικό  τους  ένστικτο  οδηγεί  τον  
πρωτόγονο  καλλιτέχνη  στην απεικόνιση του τρισδιάστατου χώρου. 
Πολλοί  μελετητές  της  ιστορίας  της  τέχνης  έχουν  σημειώσει  ότι  οι  
δύο μεγάλες επαναστάσεις στην τέχνη, της Αναγέννησης και της 
Μοντέρνας τέχνης,  έχουν  γίνει  από  καλλιτέχνες  που  σκέφτονταν  
νέες    γεωμετρίες: την προοπτική γεωμετρία για την Αναγέννηση και 
την μη Ευκλείδεια και πολυδιάστατη γεωμετρία για την Μοντέρνα 
τέχνη.  



Ο Ολλανδός χαράκτης M. C. Escher  
Ο Maurits Cornelis Escher (1898-1972)  είναι ένας από τους πιο φημισμένους 
γραφίστες του κόσμου. 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 (κτήρια). Εμπνεύστηκε 
ιδιαίτερα από αρχές της προβολικής γεωμετρίας, όπως και από τα πορίσματα και τις 
προτάσεις της μη Ευκλείδειας γεωμετρίας. Σ’ όλη τη ζωή του έφτιαξε 448 
λιθογραφίες, και ξυλογραφίες και πάνω από 2000 σχέδια και σκίτσα. Ο M.C. Escher  
μαγεύτηκε από την κανονική διαίρεση του επιπέδου όταν πρωτοεπισκέφτηκε το 
μαυριτανικό φρούριο Αλάμπρα στη Γρανάδα της Ισπανίας το 1922. Έπαιξε με την 
αρχιτεκτονική, την προοπτική και του «αδύνατους χώρους». Η τέχνη του εξακολουθεί 
να γεμίζει με θαυμασμό εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλη τη Γη. Στο έργο του 
αναγνωρίζονται οξεία παρατήρηση του κόσμου γύρω μας και οι εκφράσεις της 
φαντασίας του. Ο Έσερ μας δείχνει ότι ο κόσμος είναι θαυμάσιος, κατανοητός και 
γοητευτικός. 

 



 
Μερικά από τα έργα του Escher 

~Puddle (1952)~ 
 



 
Το έργο Puddle ή άλλιώς Λακκούβα είναι τρανό παράδειγμ της απασχόλησης του Escher με τα 
παράδοξα και άλλες αφηρημένες έννοιες οπτικής. Είναι μια ρεαλιστική απεικόνιση της απλής εικόνας 
που απεικονίζει δύο προοπτικές ταυτόχρονα. Προβάλλει έναν χωματόδρομο με μία μεγάλη δεξαμενή 
νερού στην μέση του λυκόφωτος. Εστιάζει ιδιαίτερα στην αντανάκλαση του νερού και παρουσιάζει ένα 
μέρος του δάσους ενώ αντικατοπτρίζεται το ολόγιομο φεγγάρι. Ο Escher, λοιπόν, δημιούργησε 
πολλαπλές αντανακλάσεις ενώ πρόσθεσε το ανθρώπινο στοιχείο στην εικόνα αυτή – απόδειξη των 
αφηγηματικών του ικανοτήτων. Μέσω έμμεσων τρόπων, αφηγείται μία ιστορία η οποία περιλαμβάνει 
την αντανάκλαση του φεγγαριού, τα ίχνη που αφήνουν δύο αυτοκίνητα, δύο ποδήλατα και δύο πεζοί οι 
οποίοι περπατούν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Σε μία επιστολή του στον Paul Kessler, με ημερομηνία 4 
Μαρτίου 1952 ο Escher αναφέρει για το έργο Λακκούβα «…μια ξυλοτυπία σε 3 χρώματα είναι σίγουρα 
ένα πολύ ιμπρεσσιονιστικό θέμα για εμένα, αλλά ο συμβολισμός του οποίου με συνάρπασε με τον τρόπο 
του Antoine de Saint-Exupery ο οποίος κάπου αναφέρει: ‘‘Μία λακκούβα σε σχέση με το φεγγάρι 
αποκαλύπτει κρυμμένους συσχετισμούς.’’»  

 



 
~Hand with Reflecting Sphere (1935)~ 

 
Σε αυτό το έργο του, μια αντανάκλωσα σφαίρα κάθεται 
στο χέρι του καλλιτέχνη. Σε αυτόν τον καθρέπτη, μπορεί 
να έχει πιο ολοκληρωμένη άποψη του περίγυρού του, 
απ’ότι με την άμεση παρατήρηση, γιατί σχεδόν όλη η 
περιοχή γύρω του - τέσσερις τοίχοι, το δάπεδο και το 
ταβάνι του δωματίου του -  είναι συμπιεσμένα, αν και 
παραμορφωμένα, μέσα σε αυτόν τον μικρό δίσκο. Το 
κεφάλι του, ή για να είμαστε ακριβείς, το σημείο 
ανάμεσα στα μάτια του, βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο. 
Όπου και να στραφεί, παραμένει στο κέντρο. Το εγώ, 
λοιπόν, είναι ο ακλόνητος πυρήνας του κόσμου.  



Ο Ούγγρος ζωγράφος Victor Vasarely 

Ο Βικτώρ Βαζαρελί ήταν Ούγγρος ζωγράφος της μοντέρνας τέχνης και διάσημος 
καλλιτέχνης κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Ανήκε στην παράδοση του Μπάουχαους 
και του κονστρουκτιβισμού, ενώ ο ίδιος υπήρξε πρόδρομος της «οπτικής τέχνης» (Οπ 
Αρτ) και κεντρική φυσιογνωμία των νεωτεριστικών τάσεων που απασχόλησαν την 
μεταπολεμική ευρωπαϊκή τέχνη. υπήρξε ένας από τους διασημότερους καλλιτέχνες της 
μεταπολεμικής περιόδου, ειδικότερα στις δεκαετίες του 1960 και του 1970. Το έργο του 
διαπνέεται συνολικά από την πίστη του στην κοινωνική λειτουργία της τέχνης και την 
επιδίωξή του να ενσωματώσει το καλλιτεχνικό έργο στην καθημερινότητα. Ανέπτυξε μία 
εικαστική προσέγγιση που βασιζόταν στην άμεση οπτική αντίληψη του θεατή, 
ανεξάρτητα από το καλλιτεχνικό του υπόβαθρο ή την παιδεία του. Συχνά υποστήριζε 
πως η τέχνη του μέλλοντος θα έπρεπε να είναι προϊόν προγραμματισμού και μαζικής 
παραγωγής, με βάση το «πλαστικό αλφάβητο» που ο ίδιος επινόησε στη δεκαετία του 
1950. 



Ο Ισπανός ζωγράφος Salvador Dali  
Ο Σαλβαδόρ Νταλί (11 Μαΐου 1904 — 23 Ιανουαρίου 1989) ήταν ένας από τους 
σημαντικότερους Ισπανούς ζωγράφους. Συνδέθηκε με το καλλιτεχνικό κίνημα του 
υπερρεαλισμού στο οποίο ανήκε για ένα διάστημα. Αποτελεί έναν από τους 
περισσότερο γνωστούς ζωγράφους του 20ου αιώνα και μια πολύ εκκεντρική 
φυσιογνωμία της σύγχρονης τέχνης. Ο Dalí, δραστηριοποιήθηκε στο ευρύ πεδίο 
της  εικονογραφίας, με ανεπτυγμένο το ταλέντο της  παρατήρησης και της 
γλυπτικής. Τα έργα του πρωσυπογράφονται από την σφυρηλατημένη 
προσωπικότητά του και το αναγνωρίσιμο στιλ του, το οποίο ορίζεται ως εκλεκτικό 
και καινοτόμο. Ένα από τα πιο διάσημα έργα του ακούει στο όνομα ''Η Εμμονή Της 
Μνήμης'', ιδωμένο από τον περίφημο πίνακα του "Λοιωμένα Ρολόγια", που 
ολοκλήρωσε το 1931. Όντας ευφάνταστος καλλιτέχνης, στράφηκε προς τον 
ναρκισσισμό και την μεγαλομανία, με στόχο να προσελκύσει την προσοχή του 
κοινού. Πολλοί από τους κριτικούς, αν και θαυμαστές της καλλιτεχνικής του 
παραγωγής, υποστήριξαν ότι κάποιες φορές η εκκεντρική συμπεριφορά του 
υπερβαίνει το ταλέντο του. Στον Dalí, αποδίδεται η αγάπη για το κάθε τι που είναι 
επιχρυσωμένο και υπερβολικό, το πάθος για τα πολυτελή του ανατολικού κόσμου 
που θαύμαζε, σε μια αυτοαποκαλούμενη «αραβική καταγωγή ", η οποία έχει τις 
ρίζες της στην εποχή της αραβικής κυριαρχίας, στον ευρύτερο χώρο της  Ιβηρικής 
Χερσονήσου. 
 



~The persistence of memory (1931)~ 
Η εμμονή της μνήμης είναι ελαιογραφία σε καμβά του Νταλί. Η 
σκηνή που απεικονίζεται είναι η πραγματική έρημος κοντά στην 
Καταλονία της Ισπανίας, όπου έμενε ο Νταλί. Τα ρολόγια που 
λιώνουν αντιπροσωπεύουν το χάσιμο της σημασίας του χρόνου που 
θέλει να δείξει ο Νταλί. Τα μυρμήγκια που περπατούν πάνω στο 
ρολόι αντιπροσωπεύουν τη φθορά του χρόνου. Ο τίτλος του έργου 
αφορά την ικανότητα της μνήμης να συγκρατείται στον χρόνο 
καθώς αυτός φθείρεται γύρω της. Σε όλα τα έργα του, η 
μεγαλύτερη συνεισφορά του Νταλί στις υπερρεαλιστικές 
ζωγραφιές ήταν η «παρανοϊκή-κριτική μέθοδός» του, που του 
επέτρεψε να ζωγραφίζει και να βλέπει δύο διαφορετικά πράγματα 
στην ίδια στιγμή, στην περίπτωση αυτή ο χρόνος και η φύση. Αυτή 
η παράξενη έννοια έκανε τις ζωγραφιές του ασυνήθιστες, 
φανταστικές και μερικές φορές κάπως ανησυχητικές. Αυτά τα τρία 
χαρακτηριστικά φαίνονται στην Εμμονή Της Μνήμης. 



Στην Αναγέννηση 



Τι είναι αναγέννηση;                             
Την εποχή της αναγέννησης έχουμε μεγάλη καλλιτεχνική παραγωγή. Ένα 
από τα κυρία χαρακτηρίστηκα της εποχής ήταν η ανανέωση των θεμάτων και 
της αισθητικής στην Ευρώπη. Η αναγεννησιακή τέχνη ωφελήθηκε σημαντικά 
από την ανάπτυξη των επιστήμων. Η εμφάνιση νέων τεχνικών όπως για 
παράδειγμα η χρήση του λαδιού στη ζωγραφική, διευρύνει τις δυνατότητες 
των καλλιτεχνών. Η περίφημη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι είναι 
αποτέλεσμα της τεχνικής του sfumato. Οι επιστήμονες και οι γιατροί 
διεύρυναν σημαντικά τη γνώση γύρω από την ανθρώπινη ανατομία. Η γνώση 
αυτή μεταφέρθηκε και στο σχέδιο, τη ζωγραφική και τη γλυπτική, όπως 
πιστοποιούν με τον καλύτερο τρόπο ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου του 
Λεονάρτνο Ντα Βίντσι ή τα περίφημα χαρακτηρίστηκα του Άλμπρεχτ  
Ντύρερ. Καθορίζεται ένα σύστημα ιδανικών αναλογιών και έχουμε πιστές 
αναπαραστάσεις του ανθρώπινου σώματος.  
 



Καλλιτέχνες στην εποχή της Αναγέννησης 

Μερικοί καλλιτέχνες της αναγέννησης όπως ο Fillipo 
Brunelleschi, o Leon Battista Alberti για παράδειγμα 
έγραψαν για προοπτική γεωμετρία η όποια φυσικά 
προέρχεται από την κλασσική γεωμετρία. Ο Gerard 
Desarge (1501-1661) μηχανικός και αρχιτέκτων συνέβαλε 
στην εξέλιξη της προβολικής γεωμετρίας. Ο υπέρτατος 
άνθρωπος της Αναγέννησης θεωρείτε ο Leonardo Da 
Vinci (1452-1519)όπου ήταν  μαθηματικός, φιλόσοφος, 
αρχιτέκτονας, μηχανολόγος, ζωγράφος, γλυπτής, 
επιστήμονας, μουσικός και εφευρέτης. Ο Leonardo Da 
Vinci ήταν της ίδιας εποχής με τον Κοπέρνικο και 
προκάτοχος του Γαλιλαίου. Πολλές τεχνικές όπως η 
προοπτική ζωγραφική, η ισομετρική οπτική ή η 
απεικόνιση μιας απλής γραφικής παράστασης μιας 
καμπύλης δείχνουν τα συγκοινωνούντα δοχεία των 
καλλιτεχνών των μαθηματικών και των εφευρετών.  
 



Μιχαήλ Άγγελος 

Ο Μιχαήλ Άγγελος ήταν γλυπτής, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και 
ποιητής της Αναγέννησης. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από 
τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία της τέχνης. 
Υπήρξε ο μοναδικός καλλιτέχνης της εποχής, του οποίου η 
βιογραφία   εκδόθηκε πριν το θάνατο του, στους Βίους του 
Τζόρτζιου Βαζάρι, ο οποίος επέλεξε να τον τοποθετήσει στην 
κορυφή των καλλιτεχνών, χρησιμοποιώντας για τον Μιχαήλ 
Άγγελο το προσωνύμιο «ο θεϊκός». Στα δημοφιλέστερα έργα του 
ανήκουν οι γεωτογραφίες που φιλοτέχνησε για το Παπικό 
παρεκκλήσιο του Βατικανού, το άγαλμα του Δαβίδ και η Πιέτοα 
(αποκαθήλωση) της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη.  

 



~Προοπτική~ 
 Η Προοπτική, σαν γεωμετρικό σύστημα απεικόνισης, 
καθιερώθηκε την περίοδο της Αναγέννησης οι ρίζες της όμως 
ανάγονται στην κλασσική αρχαιότητα.  Πράγματι, η 
Αναγέννηση χαρακτηρίσθηκε από μία στροφή προς την σκέψη 
και την Τέχνη των κλασσικών χρόνων. Η Τέχνη γίνεται 
ανθρωποκεντρική και μιμητική, οι δε καλλιτέχνες ανατρέχουν 
σε αρχαίες πηγές και μελετούν το έργο των αρχαίων 
φιλοσόφων και μαθηματικών. Καλλιτέχνες με ευρύ πεδίο 
γνώσεων όπως ο Leon Batista Alberti, o Pierro della 
Francesca, o Leonardo da Vinci κ. ά. οι οποίοι και 
εδραίωσαν την γεωμετρική προοπτική μέθοδο απεικόνισης, 
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους για την οπτική αντίληψη από 
αρχαία κείμενα και ειδικότερα από την Ευκλείδια Οπτική, 
όπως φαίνεται από αναφορές τους σε διάφορα σημεία των 
μελετών τους.  Ο Οπτικός κώνος του Ευκλείδη, με κορυφή το 
σταθερό σημείο οράσεως γίνεται για τον Alberti οπτική 
πυραμίδα και η τομή της με το επίπεδο του πίνακα οδηγεί στην 
προοπτική απεικόνιση. 
 



Στην Μουσική 



~Μονόχορδο~  

Σχεδιάγραμμα με τις μαθηματικές σχέσεις που προκύπτουν 
στο μονόχορδο: στα 3:4 διάστημα τετάρτης, στα 2:3 διάστημα 
πέμπτης και στα 2:1 διάστημα ογδόης. 

Η ιδέα της σύνδεσης των μαθηματικών και της μουσικής 
γεννήθηκε πριν από 26 ολόκληρους αιώνες στην αρχαία 
Ελλάδα από τον Πυθαγόρα, μαθηματικό και ιδρυτή της 
πυθαγόρειας σχολής σκέψης. Ο φιλόσοφος γνώριζε πολύ 
καλά τη σχέση της μουσικής με τους αριθμούς. Οι ειδικοί 
ερευνητές θεωρούν ότι το πιθανότερο είναι πως ο ίδιος και οι 
μαθητές του εντρύφησαν στη σχέση της μουσικής και των 
αριθμών μελετώντας το αρχαίο όργανο μονόχορδο. Η ιδέα της 
σύνδεσης των μαθηματικών και της μουσικής γεννήθηκε πριν 
από 26 ολόκληρους αιώνες στην αρχαία Ελλάδα από τον 
Πυθαγόρα, μαθηματικό και ιδρυτή της πυθαγόρειας σχολής 
σκέψης. Ο φιλόσοφος γνώριζε πολύ καλά τη σχέση της 
μουσικής με τους αριθμούς. Οι ειδικοί ερευνητές θεωρούν ότι 
το πιθανότερο είναι πως ο ίδιος και οι μαθητές του 
εντρύφησαν στη σχέση της μουσικής και των αριθμών 
μελετώντας το αρχαίο όργανο μονόχορδο.  
 
 



Πυθαγόρας 
Ο Πυθαγόρας (572 - 500 π.Χ.) ήταν  φιλόσοφος, μαθηματικός και θεωρητικός της 
μουσικής. Υπήρξε ο πρώτος που έθεσε τις βάσεις της επιστήμης της μουσικής  με μια 
επιστημονικά θεμελιωμένη θεωρία της μουσικής. Ίδρυσε σχολή γύρω στο 532 π.Χ. 
όπου δίδασκε ότι ο κόσμος πρέπει να ερμηνεύεται με αριθμούς. Ανακάλυψε τη σχέση 
ανάμεσα στο μήκος των χορδών και το τονικό ύψος που δίνουν. Με υπολογισμούς 
καθαρά μαθηματικούς βρήκε τις αριθμητικές αναλογίες των μουσικών διαστημάτων 
της όγδοης (οκτάβας) της τέταρτης (4/3), της πέμπτης (3/2) καθώς και του μείζονα 
τόνου, τη διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην τέταρτη και την πέμπτη (9/8). Για τους 
Πυθαγόρειους διάστημα είναι το ευθύγραμμο τμήμα που τα άκρα του (ακραία 
σημεία) σχηματίζουν αριθμητική σχέση (αναλογία αριθμών). Οι όροι διάστημα και 
λόγος είναι ταυτόσημοι. Σε κάθε διάστημα επομένως υπάρχουν πάντα δύο αριθμοί. Ο 
Πυθαγόρας και οι μαθητές του υποστήριξε επίσης την άποψη ότι από την περιστροφή 
των πλανητών παράγονται ήχοι, ανάλογα με την απόστασή τους από τη γη, οι οποίοι 
όμως δεν ακούγονται. Το σύνολο των ήχων αυτών δίνει την «αρμονία των σφαιρών». 
Την αρμονία των σφαιρών οι Πυθαγόρειοι τη συνδύασαν και με την αρμονία της 
ψυχής. Οι φιλοσοφικές αντιλήψεις τους επηρέασαν τον Πλάτωνα ο οποίος αργότερα 
θεωρεί ότι η αρμονία της μουσικής καθρεφτίζει την αρμονία της ψυχής. Η μουσική 
είναι, ίσως, το πρώτο ποιοτικό φαινόμενο το οποίο μαθηματικοποιεί ο άνθρωπος. Η 
μουσική θα έπρεπε να εκφραστεί με μετρήσιμα μεγέθη και αυτό γίνεται σταδιακά και 
συναρτάται μόνιμα με το είδος και το επίπεδο της Μαθηματικής γνώσης κάθε εποχής. 
 



~Τέλος~ 
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