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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
«Μουσική είναι η απόλαυση που νιώθει η ανθρώπινη ψυχή, όταν µετράει χωρίς να 

ξέρει πως µετράει» 

Gottfried Leibniz 

 

Για πολλούς ανθρώπους τα µαθηµατικά είναι ένα αίνιγµα. Χαρακτηρίζονται από 

µια εικόνα γύρω από αριθµούς και υπολογισµούς που διδασκόµαστε στο σχολείο, και η 

οποία συνοδεύεται συχνά από αισθήµατα απόρριψης και αδιαφορίας. Θεωρούνται επίσης 

αυστηρά λογικά, αφηρηµένα, κρύα και άψυχα. 

Η µουσική από την άλλη, έχει να κάνει µε το συναίσθηµα, τη συγκίνηση, την ίδια 

την ζωή. Ο καθένας µας έχει τραγουδήσει ένα τραγούδι, έχει παίξει µια νότα στο πιάνο, 

φύσησε ένα αυλό, έφτιαξε µουσική. Η µουσική επιδρά σε κάθε άνθρωπο, είναι τρόπος 

έκφρασης και µέρος της ύπαρξης του καθενός. 

 

Η λογική λοιπόν του να συσχετίσουµε τις δύο αυτές φαινοµενικά αντίθετες έννοιες 

ίσως να µην είναι και τόσο φανερή, όπως και οι µεταξύ τους σχέσεις που µπορεί να 

συζητηθούν. Η όλη ιδέα άρχισε απλά και µόνο από ένα συνδυασµό της Θεωρίας της 

Μουσικής µε τη διδασκαλία των κλασµάτων στο Δηµοτικό Σχολείο. Κλασµατικοί αριθµοί 

που έβρισκαν άριστη εφαρµογή στο ρυθµό και τους κτύπους µιας µουσικής σύνθεσης, 

ισοδυναµία και πρόσθεση κλασµάτων για να συµπληρώνεται σωστά το κάθε µέτρο. 

Αυτά όµως ήταν στην αρχή. Στην πορεία συνειδητοποίησα πόσο αλληλένδετες 

είναι οι δύο επιστήµες από την αρχαιότητα µέχρι και σήµερα. Όταν διάβασα άρθρα για το 

µουσικό Πυθαγόρα και τις µαθηµατικές εφαρµογές του Johan Sebastian Bach, όταν 

γνώρισα την κοινή αφετηρία και πορεία των µαθηµατικών και της µουσικής µέσα από το 

χρόνο. Τι να πρωτοαναφέρουµε; Τα κλάσµατα, τους λόγους και τις αναλογίες που 

βρίσκουµε στα µουσικά διαστήµατα και όχι µόνο; Τις σειρές Fibonacci και τη χρυσή 

αναλογία τόσο στις µουσικές συνθέσεις, την κατασκευή µουσικών οργάνων µα και την ίδια 

την κλίµακα; Την Τριγωνοµετρία και την κυµατική µορφή του ήχου; Το Αριθµητικό, 

Γεωµετρικό και Αρµονικό Λόγο; Περαιτέρω µπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια. 
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Το πιο ενδιαφέρον όµως είναι οι έρευνες που διεξήχθησαν και αναφέρονται στις 

καλύτερες επιδόσεις που µπορούν να έχουν οι µαθητές µας ιδιαίτερα στις θετικές 

επιστήµες και τα µαθηµατικά υπό την επίδραση της Μουσικής. Ναι, µιλάµε για το γνωστό 

φαινόµενο της «επίδρασης του  Mozart». Πόσο µπορούν να αληθεύουν και να ευσταθούν 

οι πιο πάνω αναφορές και πως µπορούµε να πετύχουµε κάτι τέτοιο; 

 

Και… αν τελικά δεν πειστείτε για κανένα από τα πιο πάνω, το λιγότερο που 

µπορούµε να κάνουµε είναι να εισαγάγουµε τη µουσική και τις τέχνες γενικότερα στη 

διδασκαλία των υπόλοιπων µαθηµάτων όπως των µαθηµατικών προκειµένου όχι µόνο να 

προσδιορίσουµε πιο πετυχηµένα κάποιες έννοιες µα και να γίνει το µάθηµα µας πιο 

ευχάριστο και ενδιαφέρον. 
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ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Η σχέση τους µέσα από το χρόνο 

 

Θα  αρχίσουµε να εξετάζουµε τη σχέση των δύο επιστηµών, της Μουσικής και των 

Μαθηµατικών, µέσα από µια ιστορική αναδροµή και ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, 

όπου η µουσική και τα µαθηµατικά ήταν άρρηκτα συνδεδεµένα. Στην αρχαία Ελλάδα η 

µουσική εθεωρείτο σαν µια αυστηρά µαθηµατικά πειθαρχηµένη επιστήµη που χειριζόταν 

αριθµητικές σχέσεις, λόγους και αναλογίες1. Πολλοί έγκριτοι µελετητές υποστηρίζουν µε 

βεβαιότητα ότι ο Πυθαγόρας και οι µαθητές του έφτασαν στη θεωρία «περί των αριθµών ως 

αρχής των όντων πάντων» (Αριστοτέλης «Μετά τα φυσικά») από τη ζωηρότατη εντύπωση που 

τους προξένησε η µουσική. Άλλωστε και ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Πυθαγόρας ήθελε την 

ουσία του παντός «δια µουσικής συγκειµένην»2. Να αναφέρουµε επίσης ότι η Μουσική ήταν 

ένα από τα τέσσερα µαθήµατα του Πυθαγόρειου σχολείου, µαζί µε την Αριθµητική, τη 

Γεωµετρία και την Αστρονοµία3 

 

Μακρόχρονη και επίπονη ενασχόληση λοιπόν, οδήγησε τον Πυθαγόρα στην επίγνωση ότι 

το χαώδες πλήθος των ήχων τότε και µόνο µεταβάλλεται σε µουσική, όταν υποβάλλεται σε 

αριθµητική αξία και έτσι µπορεί να υποταχτεί σε αναλογία, ρυθµό και µελωδία4. Ο Πυθαγόρας 

διακρίνει στη φιλοσοφία του τρία είδη µουσικής. Την ενόργανη µουσική που δηµιουργείται 

κρούοντας τις χορδές της λύρας, φυσώντας τον αυλό κ.ο.κ., την «ανθρώπινη» µουσική που 

είναι µια συνεχής µουσική που δηµιουργείται από τον ανθρώπινο οργανισµό και την οποία δεν 

έχουµε τη δυνατότητα να ακούµε (ειδικά την εναρµόνια απήχηση ανάµεσα στην ψυχή και το 

σώµα) και την εγκόσµια µουσική που δηµιουργείται από το ίδιο το σύµπαν και είναι γνωστή 

σαν «µουσική των σφαιρών»5. Οι Πυθαγόρειοι όµως δεν διέκριναν απλά συµφωνίες ανάµεσα 

στους αριθµούς, τη µουσική και τον κόσµο. Τις αναγνώρισαν και τους έδωσαν αυτή την 

                                                
1Mic.hael Beer, How do mathematics and music relate to each other, σελ.3   
2 Τάκης Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Τόµος 5, σελ.203  
3 Michael Beer, How do mathematics and music relate to each other, σελ.3  . 
4 Τάκης Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Τόµος 5, σελ.203 
5 Jamie James, The music of the spheres, σελ.31 
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ταυτότητα.. Η µουσική ήταν αριθµός και ο κόσµος µουσική6. Σ’ αυτό το σηµείο να 

αναφέρουµε ότι ορισµένοι σύγχρονοι µελετητές υποστηρίζουν ότι αυτή η ανακάλυψη πιθανό 

να προσπίπτει σε ακόµα παλαιότερες εποχές στους χώρους της Μεσοποταµίας (χωρίς όµως να 

υπάρχουν πηγές για να µπορεί να εξακριβωθεί κάτι τέτοιο ή οποιαδήποτε άλλη σχέση 

µαθηµατικών-µουσικής παλαιότερα)7. 

 

Πως προέκυψαν όµως οι πρώτες αριθµητικές σχέσεις µεταξύ αρµονικών διαστηµάτων; Σε 

αυτό το σηµείο µπορούµε να εισάγουµε την έννοια του µονόχορδου (ή αλλιώς Πυθαγόρειου 

κανόνα), ένα αρχαιότατο όργανο που αποδίδεται στον Πυθαγόρα και χρησιµεύει στον 

καθορισµό των µαθηµατικών σχέσεων των µουσικών ήχων. 

 

 
 

 

 

Διαθέτει µακρόστενο ορθογώνιο ηχείο και πάνω του είναι τεντωµένη µια χορδή, που 

διαιρείται σε οποιοδήποτε σηµείο της µέσω κινητού «καβαλάρη». Κάτω από τη χορδή (που 

έχει µήκος ένα µέτρο) βρίσκεται κλίµακα υποδιαιρεµένη σε εκατοστόµετρα ή χιλιοστόµετρα. 

Για να πειραµατιστούµε, πρώτα κρούεται η χορδή «ελεύθερη» κι αυτή δίνει π.χ. τον φθόγγο 

«ντο». Μετά τοποθετούµε τον «καβαλάρη» ακριβώς στο µέσο της χορδής. Αν τώρα 

κρούσουµε οποιοδήποτε από τα δύο ισοµήκη τµήµατα της διχοτοµηµένης  χορδής, θα 
                                                
6 Jamie James, The music of the spheres, σελ.30 
7 Τάκης Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Τόµος 4, σελ.22 
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ακουστεί το «ντο» κατά «ογδόη οξύτερα» (µια «οκτάβα» ψηλότερα)8 . Με το να µετακινούµε 

τον καβαλάρη και να µικραίνει το τµήµα της χορδής που θα κρούσουµε είναι ακριβώς όπως 

ένα κιθαρίστα ή βιολονίστα που παράγει µουσικούς τόνους µικραίνοντας το τµήµα της χορδής 

µε τα δάχτυλα του9. Αν συνεχίσουµε µε αυτό τον τρόπο να διαιρούµε τη χορδή και να 

αποµονώνουµε διάφορα τµήµατα της, θα προκύψουν συγκεκριµένοι συσχετισµοί ήχων και 

µαθηµατικών σχέσεων. 

 

Αν π.χ. ο ήχος που παράγεται από τις ταλαντώσεις της χορδής σε όλο το µήκος της έχει 

τιµή 1, οι ταλαντώσεις της µισής χορδής αποτελούν το διάστηµα της «οκτάβας» µε λόγο 

συχνότητας (2:1). 

 

 
 

Οι  ταλαντώσεις των δύο τρίτων της χορδής δίνουν το διάστηµα της «καθαρής»- «τέλειας» 

πέµπτης µε λόγο (3:2) και των τριών τετάρτων της χορδής το διάστηµα της «καθαρής» 

τετάρτης µα λόγο (4:3).  

 

Έτσι, η µουσική σχέση που έχουµε κληρονοµήσει από τους Αρχαίους Έλληνες µπορεί να 

εκφραστεί µαθηµατικά ως 1:2:3:4.10 

 

                                                
8 http://www.geocities.com 
9 Jamie James, The music of the spheres,σελ 36 
10 http://www.aboutscotland.com/harmony/prop.html 
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Οι Πυθαγόρειοι λοιπόν κατάφεραν να αναγάγουν τη µουσική σε απλές σχέσεις ανάµεσα σε 

αριθµούς όταν ανακάλυψαν δύο γεγονότα: Πρώτο πως ο ήχος που παράγεται από µια 

τεντωµένη χορδή, εξαρτάται από το µήκος αυτής της χορδής και δεύτερο πως οι ήχοι που είναι 

αρµονικοί µεταξύ τους, παράγονται από χορδές που τα µήκη τους έχουν µεταξύ τους λόγους 

ακέραιων αριθµών11. 

 

Οι παλαιότεροι Πυθαγόρειοι εµφανίζονται εκστασιασµένοι από τους απλούς λόγους της 

ογδόης, της πέµπτης και της τετάρτης και τους διαπραγµατεύονται ως µια αποκλειστική οµάδα 

µε µυστική σηµασία. Μια από τις κατηχητικές προτάσεις τους έλεγε: «Τι είναι το Μαντείο των 

Δελφών»; Τετρακτύς, δηλαδή η ογδόη (αρµονία), η οποία έχει τις Σειρήνες µέσα της. 

Τετρακτύς (της δεκάδας) ήταν η ονοµασία που έδωσαν στη διευθέτηση των αριθµών 1,2,3 και 

4 κατά ένα τριγωνειώδες σχήµα. 

• 

•  • 

•  •  • 

•  •  •  • 
Μεταξύ άλλων ιδιοτήτων, εµπεριέκλειε τους λόγους των συµφωνιών 4:3, 3:2, 2:1. Να γιατί 

ταυτίζεται µε την ογδόη12. 

 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει µια φυσική αιτία για τη συµφωνία των φθόγγων σε 

διάστηµα οκτάβας. Μεταδίδονται µε ηχητικά κύµατα των οποίων η συχνότητα ταλάντευσης 

έγκειται στον απλό λόγο 2:1, ενώ η ταχύτερη ανταποκρίνεται στον ψηλότερο φθόγγο. Αυτό 

                                                
11 Morris Kline, Τα Μαθηµατικά στο Δυτικό Πολιτισµό, σελ 130 
12 M.L.West, Αρχαία Ελληνική Μουσική, σελ.325 
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σηµαίνει ότι υφίσταται µια αδιάκοπη σύµπτωση κυµατικών αιχµών, όπου η κάθε αιχµή του 

βραδυκίνητου κύµατος αντιπαράσσεται στην κάθε δεύτερη αιχµή του ταχύτερου. Όσο 

συµµετρικότερα λαµβάνει χώρα αυτή η συµφωνία, τόσο καλύτερα γίνεται αντιληπτή η 

ανάµειξη δύο ήχων13. 

 

Με αυτό τον τρόπο εξηγείται και η δοµή της οκτάβας σαν διάστηµα όπου οι δύο 

απόµακροι φθόγγοι ονοµάζονται ΝΤΟ σαν να ήταν ίδιοι. Αυτό συµβαίνει γιατί οι φθόγγοι που 

απέχουν τέτοιο διάστηµα ταιριάζουν άριστα µεταξύ τους, έτσι ώστε, όταν ηχήσουν 

ταυτόχρονα, πολύ δύσκολα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι ίδιοι. Εξαιτίας της συγγένειας 

τους µια κλίµακα που ξεκινά έχοντας ως βάση της κάποιον από αυτούς αποκτά µια αίσθηση 

πληρότητας όταν προσεγγίζει τον άλλο. 

 

Ξεχωριστή όµως σπουδαιότητα στη µελωδία και την αρµονία έχουν και τα δύο πιο 

σύµφωνα διαστήµατα  µετά την οκτάβα, εκείνα δηλαδή που ανταποκρίνονται στους λόγους 

ταλάντευσης 3:2 και 4:3, τα διαστήµατα της «καθαρής» πέµπτης και τετάρτης αντίστοιχα, και 

τα οποία όταν προστεθούν µαζί διαµορφώνουν ακριβώς µια οκτάβα. Η µαθηµατική πλευρά 

όλων αυτών είναι 3/2*4/3=2/1, αφού η πρόσθεση δύο διαστηµάτων ισοδυναµεί µε τον 

πολλαπλασιασµό των λόγων τους14.Τι γίνεται όµως µε τη διαφορά των δύο αυτών 

διαστηµάτων; Αν κατασκευάσουµε µια τετάρτη και µια πέµπτη από το ΝΤΟ, έχουµε δύο 

φθόγγους (ΦΑ και ΣΟΛ) µεταξύ των οποίων δηµιουργείται αυτοµάτως ένα νέο διάστηµα, 

αυτό του τόνου και το οποίο ανταποκρίνεται στο λόγο 9:8 (3/2:4/3=9/8) 

 

                        ←     4:3       → 

                       ⏐…………….⏐….⏐…………….⏐ 

                    ΝΤΟ                 ΦΑ   ΣΟΛ               ΝΤΟ 

                        ←         3:2          →              

 

Ο Ιαµβλίκιος αναφέρει: Ο ήχος ανάµεσα στην τετάρτη και την πέµπτη είναι απλά η 

αναγνώριση του γεγονότος ότι αυτά τα δύο διαστήµατα χωρίζονται από µια ολόκληρη 

                                                
13 M.L.West, Αρχαία Ελληνική Μουσική, σελ.11 
14 M.L.West, Αρχαία Ελληνική Μουσική, σελ.14 
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βαθµίδα, τον τόνο, ένα διάστηµα που εκφράζεται µε το λόγο 9:8 και αυτοί οι δύο φθόγγοι σαν 

διάστηµα είναι διάφωνοι.15 .  

Οι Έλληνες λοιπόν συγγραφείς ορίζουν τον τόνο, αλλιώς επόγδοο ως το διάστηµα κατά το 

οποίο µια πέµπτη είναι µεγαλύτερη από µια τετάρτη και το διάστηµα αυτό δίνεται από το λόγο 

9:816. 

 

Αφού έγινε αντιληπτό ότι οι σχέσεις των µουσικών τόνων συναρτώνται προς το µήκος των 

χορδών, βρέθηκε ορθάνοιχτος ο δρόµος από τη µουσική προς τα µαθηµατικά. Έτσι, η αρµονία 

των τόνων ανταποκρινόταν αυστηρά προς την αρµονία ή αναλογικότητα των αριθµών και το 

κατεξοχήν φευγαλέο και ασύλληπτο- ο µουσικός τόνος- υποτάχτηκε στον άτεγκτο νόµο των 

αριθµών17. 

 

Σ’ αυτό όµως, δε φαίνεται να συµφωνούν όλοι οι ερευνητές της τότε εποχής. Ενώ για τους 

Πυθαγόρειους τα µουσικά διαστήµατα ευσταθούν µόνο µε λόγους ολόκληρων αριθµών, ο 

Αριστόξενος από την άλλη περιγράφει κλίµακες µε µισούς τόνους, τέταρτα του τόνου κ.τ.λ. 

καθώς ένας φυσικός τόνος µπορεί να µοιραστεί και σε 12 ίσα τµήµατα (κάτι που δεν ευσταθεί 

επιστηµολογικά γι’ αυτή την περίοδο, µα που αφήνει σηµάδια για την ιδέα του λογάριθµου 

που θα µελετηθεί στη συνέχεια), καθώς προβάλλει από µαθηµατική άποψη και την ιδέα της 

«ίσης ιδιοσυγκρασίας». Ο Αριστόξενος καταλάβαινε τους τόνους, τα µουσικά διαστήµατα και 

την µεταξύ τους απόσταση σαν µεγέθη χωρίς διαστάσεις, συνεχείς ποσότητες, που θα έπρεπε 

να ακολουθούν τους κανόνες της Ευκλείδειας Γεωµετρίας και να µπορούν να διαιρούνται 

διαρκώς18 . Η κυριότερη όµως διαφορά µεταξύ των δύο σχολών εναπόκειται στο ότι οι 

Πυθαγόρειοι, ονοµάζοντας τους εαυτούς τους «κανονικούς» παραδέχονταν ως πρώτιστη 

µουσική βάση τον λόγο  (δηλαδή τους µαθηµατικούς υπολογισµούς µε την έννοια του 

Πλατωνικού «Τίµαιου»). Οι Αριστοξένειοι αντίθετα, ονοµάζοντας τους εαυτούς τους 

«αρµονικούς», χωρίς να αποκλείουν τον «λόγο», υποστήριζαν ότι τα µεγέθη των διαστηµάτων 

κρίνονται µε την ακοή19. Ο Πλάτωνας µε τη σειρά του αναφέρει ότι η µουσική δεν ταυτίζεται 

απλά µε τα ακουόµενα αλλά και µε ό,τι έχει υπόσταση µη εξαρτηµένη από την εµπειρία ή την 

                                                
15 Jamie James, The music of the spheres,σελ 35 
16 M.L.West, Αρχαία Ελληνική Μουσική, σελ.1232 
 
17 Τάκης Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Τόµος 5, σελ.203 
18 Oscar Joao Abdounur,Max Plunck Institute for the History of Science, PREPRINT181 (2001) 
19 Τάκης Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Τόµος 5, σελ.239 
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αρµονία20 ενώ οι µαθητές του Εύδοξου γνώριζαν ότι οι σχέσεις των σύµφωνων διαστηµάτων 

µπορούσαν να παρασταθούν αριθµητικά και συσχέτιζαν (λανθασµένα) το τονικό ύψος µε την 

ταχύτητα21. 

 

Οι Πυθαγόρειοι θεωρούν ότι η ανακάλυψη των µουσικών διαστηµάτων δεν είναι η απαρχή 

µόνο της θεωρίας της µουσικής αλλά και η αρχή της επιστήµης. Για πρώτη φορά ο άνθρωπος 

ανακάλυψε ότι οι αλήθειες του σύµπαντος θα µπορούσαν να εξηγηθούν µέσα από 

συστηµατική έρευνα και χρήση συµβόλων όπως στα µαθηµατικά. Σύµφωνα µε τον Πυθαγόρα, 

η ανακάλυψη για τη µαθηµατική βάση των µουσικών διαστηµάτων τον οδήγησε στο 

συµπέρασµα ότι αυτές οι µαθηµατικές αλήθειες πρέπει να υπογραµµίζουν και τις αρχές του 

σύµπαντος22. 

Πιο συγκεκριµένα, οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν ότι τα σώµατα που κινούνται στο διάστηµα, 

παράγουν ήχους, και τα σώµατα που κινούνται ταχύτερα, παράγουν οξύτερες νότες απ’ ότι 

εκείνα που κινούνται αργότερα. Βάση γι’ αυτή την αντίληψη τους,  πιθανό να αποτέλεσε το 

γεγονός ότι ένα σώµα που στριφογυρνά στην άκρη ενός σπάγκου, παράγει ένα σφυριχτό ήχο, 

που γίνεται οξύτερος, όσο µεγαλώνει η ταχύτητα περιστροφής του σώµατος. Κατά την 

Πυθαγόρεια αστρονοµία λοιπόν, όσο µακρύτερα απ’ τη γη βρίσκεται ένας πλανήτης, τόσο 

ταχύτερα κινείται. Έτσι οι ήχοι των πλανητών διαφέρουν ανάλογα µε την απόσταση τους από 

τη γη και όλοι µαζί δηµιουργούν µια αρµονία. Αλλά λογικό ήταν αυτή η µουσική των 

ουράνιων σφαιρών, σαν όλες τις αρµονίες να µπορεί να αναχθεί σε σχέσεις ανάµεσα σε 

αριθµούς, οπότε το ίδιο θα µπορούσε να γίνει και µε τις κινήσεις των πλανητών καθαυτές23. 

Ανάλογα µε τη σειρά που θεωρούσαν πως είχαν στο σύµπαν τα ουράνια σώµατα ανέπτυξαν 

πολλές θεωρίες γύρω από αποστάσεις και εποµένως και γύρω από το ύψος των παραγόµενων 

φθόγγων και τη συνήχησή τους24.  

Κατά τον Πλάτωνα, ο αριθµός των κοσµικών δακτυλίων (οι οποίοι θεωρούνται συνώνυµοι 

µε τις κοσµικές σφαίρες του Πυθαγόρα) είναι ίσος µε τον αριθµό των φθόγγων µιας µουσικής 

οκτάβας. Επιπλέον, τα διαστήµατα µεταξύ τους αντιστοιχούν αναλογικά στα µαθηµατικά 

διαστήµατα µιας διατονικής κλίµακας25 . 

 

                                                
20 Τάκης Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Τόµος 5, σελ.106 
21 Τάκης Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Τόµος 2, σελ.254 
22 Jamie James, The music of the spheres,σελ. 37 
23 Morris Kline, Τα Μαθηµατικά στο Δυτικό Πολιτισµό, σελ 130 
24 Annemarie Jeanette Neubecker, Η Μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ125 
25  
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Ας επιστρέψουµε όµως στους µαθηµατικούς λόγους των µουσικών διαστηµάτων και να 

δούµε πως αυτοί εξελίσσονται. Καταρχήν είδαµε ότι άµα έχουµε µια νότα και ανέβουµε κατά 

µια οκτάβα, η συχνότητα της διπλασιάζεται. Ξέρουµε επίσης ότι οι αναλογίες των 

διαστηµάτων πρέπει να είναι ή επιµόριοι, δηλαδή x:(x+1) ή πολλαπλάσιοι, δηλαδή x:2x, x:3x 

κ.ο.κ. Οι αναλογίες των κυριότερων διαστηµάτων όπως τις γνωρίσαµε πιο πάνω είναι: 9:8 

τόνος, 4:3 τετάρτη, 3:2 πέµπτη, 2:1 ογδόη. 

Οι Έλληνες έδωσαν στην οκτάβα και µια κυκλική ιδιότητα όπου      1:2=οκτάβα 

     2:3=πέµπτη 

     3:4=τετάρτη 

     4:5=µεγάλη τρίτη 

     5:6=µικρή τρίτη, 

διαστήµατα που έχουν όλα τη σηµασία τους στη δηµιουργία µιας συγχορδίας26. 

 

Όπως προκύπτει από πιο πάνω, έξι διαστήµατα τόνου είναι µεγαλύτερα από µια ογδόη 

[(9/8)^6>2] που συνεπώς δεν µπορεί να αποτελείται από έξι τόνους και, στη συνέχεια, ο τόνος 

δεν µπορεί να διαιρεθεί σε δύο ίσα ηµιτόνια, γιατί δεν υπάρχει κανένα διάστηµα που η 

αριθµητική του αναλογία να δίνει στο διπλασιασµό του τη σχέση 9:8. Αντί γι’ αυτό για τους 

αρχαίους Έλληνες ο τόνος αποτελείται από ένα µικρότερο και ένα µεγαλύτερο «ηµι»τόνιο, που 

ονοµάζονται «λείµµα» και «αποτοµή».  Λείµµα χαρακτηρίζεται η σχέση που έχουµε σαν 

αποτέλεσµα, όταν διαιρέσουµε δύο φορές τον τόνο (9/8) µε την τετάρτη (4/3): 

 

9/8*9/8=81/64    και    4/3:81/64=256/243 

 

Αν πάλι διαιρέσουµε το λείµµα µε τον τόνο έχουµε την αποτοµή 

 

9/8:256/243=(9*243):(8*256)=2187/2048 27 

 

Ας εξετάσουµε όµως τα µουσικά διαστήµατα από µια ακόµα οπτική γωνία. Να 

αναφέρουµε για µια ακόµα φορά .ότι ανεβαίνοντας κατά µια ογδόη (η οκτάβα) διπλασιάζεται 

                                                
26 Michael Beer, How do mathematics and music relate to each other, σελ4 
27 Annemarie Jeanette Neubecker, Η Μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ123 
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η συχνότητα µας, ενώ τριπλασιάζεται όταν µετακινούµαστε µια τέλεια πέµπτη στην επόµενη 

οκτάβα. 

 
 

 

Αντιστρέφοντας τον κανόνα που λέει ότι µια νότα µια οκτάβα ψηλότερα πρέπει να έχει 

διπλάσια συχνότητα µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια πέµπτη στην πρώτη οκτάβα που θα 

έχει συχνότητα ίση µε τη µισή του ΣΟΛ στη επόµενη οκτάβα. 

 

 
 

 

Ακολουθώντας τον Πυθαγόρα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και εµείς τους πιο πάνω 

κανόνες για να οικοδοµήσουµε «όλες τις νότες» σε µια ολοκληρωµένη χρωµατική 

κλίµακα.Μια καθαρή πέµπτη από τη νότα ΣΟΛ είναι το ΡΕ. Έτσι έχουµε 
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Επαναλαµβάνουµε και πάλι βρίσκοντας το καθαρό διάστηµα πέµπτης από το ΡΕ που είναι 

το ΛΑ 

 
 

 

 

 

Μπορούµε να επιταχύνουµε την όλη διαδικασία συµπληρώνοντας τον πίνακα µε τις 

πέµπτες (γνωστός ως κύκλος των διαστηµάτων πέµπτης) µε τις ανάλογες συχνότητες. 

Πολλαπλασιάζουµε κάθε φορά µε 3/2 

 

Συχνότητα Τονική Πέµπτη 

1 ΝΤΟ ΣΟΛ 

3/2 ΣΟΛ ΡΕ 

9/8 ΡΕ ΛΑ 

27/16 ΛΑ ΜΙ 

81/64 ΜΙ ΣΙ 
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243/128 ΣΙ ΦΑ# 

729/512 ΦΑ# ΝΤΟ# 

2187/1024 ΝΤΟ# ΣΟΛ# 

6561/4096 ΣΟΛ# ΡΕ# 

19683/8192 ΡΕ# ΛΑ# 

59049/32768 ΛΑ# ΜΙ# = ΦΑ 

177147/131042 ΜΙ# = ΦΑ ΣΙ#= ΝΤΟ 

531441/262144 ΝΤΟ ΣΟΛ 

  

Υπάρχουν βέβαια και οι κανόνες, αριθµητικοί λόγοι που βρήκαν οι Αρχαίοι Έλληνες και 

µέχρι τώρα µελετούσαµε, που πρέπει επίσης να χρησιµοποιήσουµε. Έχουµε λοιπόν και πάλι 

την κυκλική ιδιότητα της οκτάβας µε συχνότητες όπου 

Η τονική νότα στο τέλος της οκτάβας έχει συχνότητα 2:1 της πρώτης τονικής, η συχνότητα 

της καθαρής πέµπτης τα 3/2 της τονικής, η συχνότητα της καθαρής τετάρτης τα 4/3 της 

τονικής, της µεγάλης τρίτης τα 5/4 της τονικής και της µικρής τρίτης τα 6/5 της τονικής. 

Χρησιµοποιώντας όλους τους πιο πάνω κανόνες και συνδυάζοντας τους όσο καλύτερα, 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε τον ακόλουθο πίνακα µε τις συχνότητες των φθόγγων της 

κλίµακας ΝΤΟ. 

 

Νότα Ακουστικό Διάστηµα Διαστήµατα µε τη µέθοδο των 

πέµπτων 

ΝΤΟ 1 1 

ΡΕ 9/8 9/8 

ΜΙ 5/4 81/64 

ΦΑ 4/3 177147/131042 

ΣΟΛ 3/2 3/2 

ΛΑ 5/3 27/16 

ΣΙ 15/8 243/128 

ΝΤΟ 2 531441/262144 

 

Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι κάποια από αυτά τα κλάσµατα δεν είναι ίσα. Επίσης, µε 

τη µέθοδο των πέµπτων το διάστηµα της οκτάβας 531441/262144 είναι περίπου ίσο µε 

2.027286530 > 2 
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Αυτή η διαφορά που ισοδυναµεί και µε τους έξι τόνους (9/8) που προσθέσαµε πιο πάνω 

και είδαµε ότι δεν χωράνε σε µια οκτάβα ονοµάζεται Πυθαγόρειο ή Διατονικό Κόµµα28. 

 

Όπως βλέπουµε λοιπόν, η κλίµακα που δηµιουργήσαµε έχει µικρές ανακρίβειες και 

ψεγάδια. Οι πρακτικές ανάγκες της µουσικής οδήγησαν στη συνέχεια τους µουσικούς της 

Δύσης, µα πρωταγωνιστή τον Johan Sebastian Bach, στην κατασκευή µιας τεχνητής, της 

λεγόµενης συγκερασµένης  κλίµακας η οποία απαρτίζεται από 12 ίσα ηµιτόνια29. 

 

Ένα εύλογο ερώτηµα είναι γιατί η οκτάβα να χωριστεί σε δώδεκα ηµιτόνια. Γιατί όχι σε 

λιγότερα ή περισσότερα; Καταρχήν ένας τέτοιος διαχωρισµός προσεγγίζει καλά κάποια 

διαστήµατα (όπως αυτά της τρίτης και της πέµπτης στα οποία κτίζονται οι µικρές-minor και 

µεγάλες-major συγχορδίες). Υπήρξαν βέβαια προσπάθειες για διάφορους άλλους 

«διαχωρισµούς» όπως αυτή του Vicentino σε 31 τµήµατα (που ήταν άψογος συνδυασµός για 

τα µεγάλα διαστήµατα τρίτης) αλλά και αυτή του Costelay και Salinas που χωρίζουν την 

κλίµακα σε 19 τµήµατα (συµπεριλαµβάνουν σαν διαφορετικές νότες  το ΣΟΛ# ΚΑΙ ΛΑb, 

ΝΤΟ#  και ΡΕb κ.τ.λ.). Μια άλλη υποδιαίρεση ήταν σε 53 τµήµατα, µια πολύ καλή 

προσέγγιση τόσο για τα γνήσια όσο και τα Πυθαγόρεια διαστήµατα, που είχε όµως πρακτικές 

δυσκολίες. (Εδώ θα υπήρχε δυσκολία να παίζει κανείς σε 31 πλήκτρα, πόσο µάλλον σε 53!). 

Το 12τονο σύστηµα είναι αποτελεσµατικό κι από την άποψη ότι µια σειρά από δώδεκα γνήσιες 

πέµπτες παράγει σχεδόν µια γνήσια οκτάβα, ενώ τέλος, το 12 σαν σύνθετος αριθµός που είναι 

µπορείς να παίξεις και να δηµιουργήσεις µαζί του (π.χ. να δηµιουργήσεις µια 7η ελαττωµένη 

συγχορδία)30. 

 

Βασιζόµενοι λοιπόν στο λόγο της οκτάβας 1:2 θα πρέπει να βρούµε το λόγο του ηµιτόνιου. 

Κι αφού σε µια οκτάβα υπάρχουν 12 ηµιτόνια, έστω ο λόγος του ηµιτόνιου το r, τότε έχουµε 

τη σχέση 

 

r ^12=2, τότε r =2^1/12 

 

Πριν ορίσαµε τον τόνο ως το διάστηµα που έχει λόγο 9/8=1.125. Αν πάρουµε δύο ηµιτόνια 

= 2^1/12x2^1/12=2^1/6=1.225, έχουµε δηλαδή στη νέα κλίµακα απόκλιση ίση µε 0,1. 

                                                
28 Edward G. Dunne, American Mathematical Society 
29 Michael Beer, How do mathematics and music relate to each other, σελ5 
30 Mamuth and Music Theory FAQ 
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Έχοντας έτσι ως πρότυπο το λόγο της οκτάβας, όλα τα υπόλοιπα Πυθαγόρεια διαστήµατα 

θα µαλακώσουν για να συνταιριάξουν στη νέα σχέση όπου µια καθαρή πέµπτη που έχει 7 

ηµιτόνια είναι ελαφρώς µικρότερη από την Πυθαγόρεια πέµπτη και µια καθαρή τετάρτη της 

νέας κλίµακας µε 5 ηµιτόνια είναι ελαφρώς µεγαλύτερη της Πυθαγόρειας. 

Το ανθρώπινο αυτί βέβαια προτιµά τα γνήσια Πυθαγόρεια Διαστήµατα, αλλά µια τέτοια 

διαβαθµισµένη κλίµακα είναι απαραίτητη για την ευκολία στην ενόργανη µουσική. Όπως και 

να ‘χει, στην εποχή µας, παρόλο που έχει πλέον καθιερωθεί το 12τονο σύστηµα, µε τη βοήθεια 

ηλεκτρονικών µέσων φτιάχνουµε και αρκετά αυθαίρετα συστήµατα-κλίµακες από 19τονα 

(serial music), µέχρι 9τονα και 11τονα που δεν αντιστοιχούν σε κανένα από τα καθιερωµένα 

διαστήµατα πέµπτης 3:2 και τετάρτης 4:3, είναι όµως ευχάριστες αναλογίες για κάποιον που 

θέλει να ξεφύγει από τη συνηθισµένη αρµονία31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Mamuth and Music Theory FAQ 
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Σειρές Fibonacci και χρυσή αναλογία: 
 

Η στενή σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ Μουσικής και Μαθηµατικών δεν περιορίζεται 

µόνο στους λόγους και αναλογίες µεταξύ των µουσικών διαστηµάτων. Αυτό ήταν µόνο η 

αρχή. Μπορούµε να γνωρίσουµε τη σειρά Fibonacci και τη χρυσή αναλογία για να δούµε και 

τι µας επιφυλάσσει η συνέχεια. Οι αριθµοί Fibonacci είναι µια άπειρη σειρά ακέραιων 

αριθµών που ονοµάστηκαν έτσι από το µαθηµατικό του Μεσαίωνα Leonardo de Pisa (άλλως 

Fibonacci). Οι δύο πρώτοι αριθµοί είναι και οι δύο το 1, ενώ κάθε νέο µέλος της σειράς 

αποτελεί το άθροισµα των δύο προηγούµενων. 

Έτσι έχουµε 

1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 ,13 , 21 , 34 , 55 , 89 … 

 

Αν πάρουµε τώρα το λόγο δύο συνεχόµενων αριθµών Fibonacci µε παρακείµενο τον 

µεγαλύτερο, θα πάρουµε ένα σταθερό όριο που ονοµάζεται χρυσός λόγος, χρυσή αναλογία ή 

χρυσή τοµή και ισούται περίπου µε 0,61803398. 

Πιο συνηθισµένη όµως είναι η γεωµετρική ερµηνεία της χρυσής αναλογίας. Η διαίρεση 

µιας γραµµής σε δύο άνισα τµήµατα ονοµάζεται «χρυσή» αν η σχέση του µήκους ολόκληρης 

της γραµµής προς το µήκος του µεγαλύτερου τµήµατος είναι ίδιο µε τη σχέση του 

µεγαλύτερου τµήµατος προς αυτή του µικρότερου. 

Έστω ότι έχουµε µια γραµµή και τη χωρίσουµε σε δύο τµήµατα µε µήκη 1 και x (όπου το 

συνολικό µήκος θα είναι 1+ x) και το x<1 θα πρέπει να ισχύει 1/ (x+1)= x/1, εποµένως 

x=1/(1+ x) .  

Και αφού  x^2+ x-1=0 , µετά από πράξεις φτάνουµε στη λύση x=(√5-1) / 2 που ισούται 

περίπου µε 0.618033989…, ενώ η άλλη ρίζα της εξίσωσης είναι αρνητική32. 

Τη σχέση αυτή θα δούµε πως δεν τη βρίσκουµε µόνο στη γεωµετρία αλλά και στην 

καθηµερινή µας ζωή, τη φύση, τις τέχνες, την αρχιτεκτονική και τη µουσική. 

 

Επιστρέφουµε λοιπόν στους αριθµούς Fibonacci για να δούµε ποια η σχέση τους µε τη 

µουσική κλίµακα 

 

 

 
                                                
32 MaMuTh and Music Theory FAQ 
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.  

 

 

Όπως βλέπουµε 

13 νότες διαχωρίζουν κάθε οκτάβα µε 8 νότες να ανήκουν σε κάθε κλίµακα, από τις οποίες 

οι 5ες και οι 3ες είναι τα βασικά θεµέλια όλων των συγχορδιών και που βασίζονται σε 

ολόκληρους (σωστούς) τόνους που είναι 2 βαθµίδες από την τονική, που είναι η 1η νότα της 

κλίµακας.  

Παρατηρούµε επίσης ότι µια κλίµακα στο πιάνο έχει 13 πλήκτρα, από τα οποία τα 8 είναι 

άσπρα και τα 5 µαύρα και τα τελευταία χωρίζονται σε τµήµατα των 3 και 2 πλήκτρων33. 

Τέλος να αναφέρουµε ότι µια πεντατονική κλίµακα έχει 5 νότες, η διατονική 8 και 

χρωµατική 13 νότες (που είναι όλοι αριθµοί Fibonacci). 

 

Οι µουσικές συχνότητες βασίζονται στους λόγους Fibonacci:  

Στη Δυτική µουσική οι νότες στην κλίµακα έχουν τα θεµέλια τους στις σειρές Fibonacci, 

αφού οι συχνότητες των µουσικών νότων σχετίζονται και πάλι µε τους αριθµούς Fibonacci. 

 

Λόγος Fibonacci Συχνότητα Νότα στην κλίµακα Μουσική Σχέση 

1/1 440 ΛΑ ΤΟΝΙΚΗ 

2/1 880 ΛΑ ΟΚΤΑΒΑ 

2/3 293.33 ΡΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 

2/5 176 ΦΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

3/2 660 ΜΙ ΠΕΜΠΤΗ 

3/5 264 ΝΤΟ ΜΙΚΡΗ ΤΡΙΤΗ 

3/8 165 ΜΙ ΠΕΜΠΤΗ 

5/2 1,100.00 ΝΤΟ# ΤΡΙΤΗ 

5/3 733.33 ΦΑ# ΕΚΤΗ 

                                                
33 http://www.evolutionoftruth.com/goldensection/music.htm 
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5/8 275 ΝΤΟ# ΤΡΙΤΗ 

8/3 1,173.33 ΡΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 

8/5 704 ΦΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 

 

Βλέποντας τους λόγους της πρώτης στήλης παρατηρούµε και πάλι ότι είναι όλοι αριθµοί 

Fibonacci34. 

 

Μπορούµε να δούµε επίσης τις ακόλουθες σειρές: 

1:1 ταυτοφωνία 

3:2 τέλεια πέµπτη 

8:5 µικρή έκτη 

21:13 µικρή έκτη 

∞ : ∞ αρµονική έκτη 

21:13 µικρή έκτη 

13:8 µικρή έκτη 

5:3 µεγάλη έκτη 

2:1 οκτάβα 

όπου και οι δύο σειρές προχωρούν προς το άπειρο προσπαθώντας να δηµιουργήσουν µια 

αρµονική έκτη η οποία όµως δεν υφίσταται στη µουσική και στη φύση γενικότερα αφού η 

αρµονική έκτη σηµαίνει τέλεια ενότητα, αρµονία και ισότητα όλων των δυνάµεων. Αν 

συνέβαινε αυτό όλες οι δυνάµεις θα γίνονταν άδηλες και µη αντιληπτές. Αυτός είναι απλά ο 

συµβολισµός ενός ατέλειωτου ζητήµατος περί τελειότητας για οτιδήποτε µπορεί να 

αναφέρεται35. 

 Μια ακόµα γνωστή εφαρµογή είναι αυτή του  Thorwald Kornerup που χρησιµοποιεί τη 

χρυσή αναλογία – το λόγο ανάµεσα σε διαδοχικούς όρους της σειράς Fibonacci (διαιρώντας 

αυτή τη φορά τον µεγαλύτερο αριθµό µε τον µικρότερο) έτσι ώστε η σειρά 

1 1  2  3  5  8  13  21  34  55  ….. 

να έχει λόγο περίπου 1.618… σαν το λόγο ανάµεσα στο διατονικό και το χρωµατικό ηµιτόνιο 

σε µια τονικότητα. Ο λόγος αυτός ονοµάστηκε χρυσός µέσος-τόνος36. 

 
                                                
34 http://www.evolutionoftruth.com/goldensection/music.htm 
35 http://www.svpvril.com/Fig_10.html 
36 MaMuTh and Music Theory FAQ 
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Οι µουσικές συνθέσεις συχνά αντανακλούν αριθµούς Fibonacci : 

Όπως προαναφέραµε, λόγω της ιδιότητας της σαν καλά ισορροπηµένη, της οµορφιάς και 

της δυναµικότητας που εκπέµπει η χρυσή αναλογία βρήκε πολλές εφαρµογές, ιδιαίτερα στη 

ζωγραφική και τη φωτογραφία όπου σηµαντικά στοιχεία συχνά µοιράζουν το ύψος και πλάτος 

της εικόνας µε βάση τη χρυσή αναλογία. Διάφορες µελέτες, έδειξαν ότι αυτό συµβαίνει και 

στις µουσικές συνθέσεις. Η χρυσή αναλογία - που εκφράζεται  από τους αριθµούς Fibonacci – 

χρησιµοποιείται άλλοτε για να παράγει ρυθµικές αλλαγές και άλλοτε για να αναπτύξει µια 

µελωδική γραµµή. Παραδείγµατα εσκεµµένων εφαρµογών µπορούµε να εντοπίσουµε στο 

«Σύστηµα Μουσικής Σύνθεσης του Schillinger” ή συγκεκριµένα στην πρώτη κίνηση της 

Μουσικής για Έγχορδα, «Percussion and Celeste» του Béla Bartok’s, όπου η κορύφωση 

τοποθετείται στο µέτρο 55 από τα 89. 

Επιπλέον η µελέτη του Rothwell’s (1977) αποκάλυψε παραδείγµατα που χρησιµοποιείται η 

χρυσή αναλογία σε διάφορες µουσικές περιόδους. Από τις συνθέσεις που µελέτησε εξήγαγε το 

συµπέρασµα ότι σηµαντικό σηµείο στη δοµή της σύνθεσης (ως προς τη µελωδία, το ρυθµό, τη 

δυναµική) είναι ότι συχνά µοίραζαν τη σύνθεση σε δύο µέρη, είτε συµµετρικά, είτε µε βάση τη 

χρυσή αναλογία37. 

Ένα γνωστό παράδειγµα είναι το χορωδιακό «Hallelujah» του Handel’s. Όλο το έργο 

περιλαµβάνει 94 µέτρα και ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία (είσοδος µε σόλο τις τροµπέτες 

«King of the Kings») ε έχουµε στο µέτρο 57 µε 58, µετά τα 8/13 (!) του όλου κοµµατιού. 

Επιπλέον, στα 8/13 των πρώτων 57 µέτρων, δηλαδή στο µέτρο 34 έχουµε την είσοδο ενός 

επίσης σηµαντικού θέµατος «The kingdom of glory…» 

Άλλες µελέτες, έδειξαν ότι σχεδόν σε όλες τις σονάτες του Mozart η σχέση µεταξύ 

έκθεσης, ανάπτυξης και ανακεφαλαίωσης ταιριάζει στη χρυσή αναλογία. Φυσικά, κανείς δεν 

µπορεί να είναι σίγουρος αν ο  Mozart εφάρµοζε συνειδητά τη χρυσή αναλογία, αν και κάποιες 

µαρτυρίες µιλούν για της έφεση του στα Μαθηµατικά. 

 

 

 

 

Μουσικά όργανα που βασίζονται στη χρυσή αναλογία: 

 

                                                
37 Mic.hael Beer, How do mathematics and music relate to each other 
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 Οι αριθµοί  Fibonacci  και η χρυσή αναλογία χρησιµοποιούνται για το σχεδιασµό των 

βιολιών, ακόµα και για το σχεδιασµό υψηλής ποιότητας συρµάτων οµιλίας38. 

 

 

 

Η Τριγωνοµετρία στη Μουσική και τους Ήχους: 
 

Από την εποχή του Πυθαγόρα µέχρι το δέκατο ένατο αιώνα µαθηµατικοί και µουσικοί, 

Έλληνες, Ρωµαίοι, Άραβες και Ευρωπαίοι προσπάθησαν να κατανοήσουν τη φύση των 

µουσικών ήχων και να διευρύνουν τη σχέση ανάµεσα στα µαθηµατικά και τη µουσική 

ξαναφτιάχνοντας συστήµατα κλιµάκων και θεωρίες για την αρµονία και την αντίστιξη. Σ’ αυτό 

τον κύκλο σηµαντική ήταν και η προσωπικότητα του Ζοζέφ Φουριέ που έδειξε ότι όλοι οι 

ήχοι, φωνητικοί και οργανικοί, απλοί και σύνθετοι µπορούν να περιγραφούν απόλυτα µε τους 

όρους των µαθηµατικών. Κι εκεί που ο Πυθαγόρας συσχέτιζε τις δύο επιστήµες µε µια λύρα, ο 

Φουριέ εισήγαγε στη σχέση αυτή ολόκληρη την ορχήστρα. 

 

Όπως ξέρουµε από τη φυσική ο ήχος µεταδίδεται µε τα κύµατα, µε τις ανάλογες πυκνώσεις 

και αραιώσεις των ατµοσφαιρικών µορίων. Τα ατµοσφαιρικά µόρια βέβαια δεν κινούνται από 

το διαπασών προς το αυτί µας, αλλά κάθε µόριο κινείται µπροστά και πίσω σε ένα 

περιορισµένο διάστηµα γύρω από τη θέση που κατείχε πριν αρχίσει να πάλλεται. Εκείνο που 

µετατοπίζεται είναι η διαδοχή των πυκνώσεων και των αραιώσεων, κι αυτές είναι που 

αποτελούν το ηχητικό κύµα. 

Αυτή την κίνηση των µορίων µπορεί να δείξει παραστατικά ένα πολύ λεπτό όργανο που 

ονοµάζεται φωνοδείκτης, ο οποίος όταν παράγεται ένας ήχος , καταγράφει τις δονήσεις του 

αέρα µα τη µορφή µιας καµπύλης που παριστάνει τη µετατόπιση ενός τυπικού ατµοσφαιρικού 

µορίου. Στην καµπύλη η αποµάκρυνση από την αρχική θέση ηρεµίας παριστάνεται παράλληλα 

                                                
38 http://www.evolutionoftruth.com/goldensection/music.htm 
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προς τον κάθετο άξονα, ενώ ο οριζόντιος άξονας δείχνει το χρόνο που διανύεται από τη στιγµή 

έναρξης της κίνησης. Αν χτυπήσουµε ένα διαπασών έτσι ώστε να κάνει το τυπικό µόριο να 

κινηθεί σε µια µέγιστη απόσταση 0,001 εκατοστών προς τη µια µεριά της αρχικής του θέσης 

και στη συνέχεια την ίδια απόσταση προς την άλλη µεριά και το ίδιο διαπασών πραγµατοποιεί 

200 πλήρεις παλµούς το δευτερόλεπτο οπότε το ίδιο θα συµβεί και στο τυπικό µόριο του αέρα 

ο φωνοδείκτης θα καταγράψει την ακόλουθη καµπύλη. 

 

 

 
 

Χρειαζόµαστε τώρα ένα τύπο που να συνδέει τη µετατόπιση ενός τυπικού µορίου µε το 

χρόνο κίνησης, ενώ βλέπουµε επίσης πως πρόκειται για  περιοδική συνάρτηση. Εύκολα 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η συνάρτηση θα’ ναι της µορφής ψ=αηµβχ όπου α και β 

είναι θετικοί αριθµοί που προσδιορίζουν το πλάτος και τη συχνότητα αντίστοιχα όταν οι τιµές 

του χ διατρέχουν ένα διάστηµα 360 µονάδων. 

Έτσι και ο τύπος που περιγράφει τον τύπο του πιο πάνω διαπασών θα ‘ναι ψ 

0,001ηµ72000t  αφού β/360=200 και β=72000 και όπου έχουµε γράψει t αντί για χ, για να 

θυµόµαστε ότι αυτή η µεταβλητή παριστάνει την τιµή του χρόνου. 

 

Φυσικά πολύ λίγοι ήχοι είναι τόσο απλοί όσο αυτός που βγάζει ένα διαπασών. Οι ήχοι του 

φλάουτου µοιάζουν µόνο µε τους απλούς ήχους του διαπασών, το φλάουτο όµως είναι µάλλον 

η εξαίρεση παρά ο κανόνας. Αλλά τι έχουν να πουν τα µαθηµατικά για τους πιο σύνθετους 

ήχους και πως εξηγείται το γλυκό άκουσµα µερικών ήχων και η κακοφωνία άλλων; Οι 

γραφικές παραστάσεις όλων των µουσικών ήχων – και σ’ αυτό τον όρο συµπεριλαµβάνονται 

και οι συνηθισµένοι ήχοι της ανθρώπινης φωνής- παρουσιάζουν µια κανονικότητα. Δηλαδή οι 

καµπύλες της µετατόπισης σε σχέση µε το χρόνο επαναλαµβάνονται µε απόλυτη ακρίβεια 

πολλές φορές το δευτερόλεπτο. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της περιοδικότητας είναι 

οι παραστάσεις των ήχων του βιολιού και του κλαρινέτου, όπως και της ανθρώπινης φωνής.   
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Οι ήχοι που οι καµπύλες τους έχουν αυτή την περιοδικότητα είναι γενικά ευχάριστοι στο 

αυτί και τεχνικά ονοµάζονται µουσικοί ήχοι. 

 

Σ’ αυτό το σηµείο έρχεται ο Φουριέ να κάνει ακόµα πιο ξεκάθαρα τα πράγµατα µε το 

θεώρηµα του που υποστηρίζει ότι ο τύπος που παριστάνει οποιοδήποτε περιοδικό ήχο είναι 
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ένα άθροισµα διάφορων απλών ηµιτονοειδών εξισώσεων της µορφής ψ=αηµβχ κι ακόµη ότι οι 

συχνότητες αυτών των εξισώσεων είναι όλες ακέραια πολλαπλάσια της χαµηλότερης 

συχνότητας. Μπορούµε να πάρουµε για παράδειγµα τον ήχο του βιολιστή στο προηγούµενο 

σχήµα. Ο τύπος που παριστάνει αυτή την καµπύλη είναι ψ=0,06ηµ180000 t + 0,02ηµ360000 t 

+ 0,01ηµ540000 t (ο τύπος είναι άθροισµα απλών ηµιτονίων και οι συχνότητες του δεύτερου 

και τρίτου όρου είναι ακέραια πολλαπλάσια της χαµηλότερης συχνότητας). 

Σύµφωνα µε το θεώρηµα µας λοιπόν, κάθε µουσικός ήχος όσο σύνθετος κι αν είναι, είναι 

ένας συνδυασµός απλών ήχων, δηλαδή ήχων σαν εκείνους που βγάζουν τα διαπασών. 

Μπορούµε λοιπόν να αντιγράψουµε πιστά οποιοδήποτε µουσικό ήχο, αν πετύχουµε τον 

κατάλληλο συνδυασµό των απλών τόνων που δίνουν µερικά διαπασών. Είναι θεωρητικά 

δυνατό να παιχτεί και ολόκληρη η Ένατη συµφωνία του Μπετόβεν µόνο µε διαπασών. 

Αυτοί οι απλοί τόνοι ονοµάζονται αρµονικές του ήχου. Από τις αρµονικές µιας νότας αυτή 

που έχει τη χαµηλότερη συχνότητα ονοµάζεται πρώτη αρµονική ή θεµελιώδης τόνος. Ο τόνος 

µε την αµέσως µεγαλύτερη συχνότητα ονοµάζεται δεύτερη αρµονική και η συχνότητα του 

είναι, σύµφωνα µε το θεώρηµα του Φουριέ, διπλάσια από την πρώτη. Ακολουθεί η τρίτη 

αρµονική κ.ο.κ. 

 

Ας πάρουµε όµως τα τρία χαρακτηριστικά κάθε µουσικού ήχου και να δούµε πως 

µπορούµε να τα περιγράψουµε µαθηµατικά. Τα τρία αυτά χαρακτηριστικά είναι το ύψος, η 

ένταση και η χροιά. Ανάµεσα σε δύο ήχους ο πιο δυνατός έχει µια καµπύλη µε µεγαλύτερο 

πλάτος. Καθώς το πλάτος αυτής της καµπύλης ισοδυναµεί µε τη µέγιστη µετακίνηση των 

ατµοσφαιρικών µορίων µε τα οποία µεταδίδεται ο ήχος, βγαίνει το συµπέρασµα πως η ένταση 

µιας νότας εξαρτιέται ακριβώς από τη µέγιστη µετατόπιση των παλλόµενων ατµοσφαιρικών 

µορίων. Από την άλλη, ήχοι µε το ίδιο ύψος δίνουν καµπύλες µε την ίδια συχνότητα, ενώ οι 

καµπύλες των πιο ψηλών ήχων έχουν µεγαλύτερη συχνότητα από των πιο χαµηλών. Τέλος η 

χροιά του µουσικού ήχου έχει σχέση µε το σχήµα ή τη µορφή της καµπύλης. Με τη σειρά του 

το σχήµα µιας καµπύλης εξαρτάται κατά το ένα µέρος από τις αρµονικές που υπάρχουν στον 

ήχο και κατά το άλλο από τη σχετική ένταση αυτών των αρµονικών39. 

 

Θα πρέπει να έχει γίνει ως τώρα φανερό πως όχι µόνο η γενική φύση των µουσικών ήχων, 

αλλά και η δοµή και οι κύριες ιδιότητες τους µπορούν να περιγραφούν µαθηµατικά. Με µια 

                                                
39 Morris Kline, Τα µαθηµατικά στο Δυτικό Πολιτισµό, τόµος β, Μετάφραση Σπύρος Μαρκέτος, 
Εκδόσεις Κωδικας 
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µονοκοντυλιά του Φουριέ µια άπειρη ποικιλία ήχων- η ανθρώπινη φωνή, οι νότες του βιολιού, 

ακόµα και το νιαούρισµα της γάτας- ανάχθηκαν στους στοιχειώδεις συνδυασµούς µερικών 

απλών ήχων που ο καθένας µε τη σειρά του δεν ήταν περισσότερο σύνθετος για τα 

µαθηµατικά από µια  απλή τριγωνοµετρική συνάρτηση. Αυτοί οι βαρετοί και τόσο αφηρηµένοι 

τύποι που τυράννησαν τόσες και τόσες γενιές µαθητών, στην πραγµατικότητα βρίσκονται 

ολόγυρά µας. Τους δίνουµε φωνή κάθε φορά που ανοίγουµε το στόµα µας και τους ακούµε 

κάθε φορά που τεντώνουµε τα αυτιά µας. 

Φυσικά η µαθηµατική ανάλυση των µουσικών ήχων έχει πολύ µεγάλη πρακτική σηµασία. 

Εφαρµογές από το τηλέφωνο µέχρι και τα πλείστα µουσικά όργανα που ο ήχος τους 

βελτιώθηκε χάρη στο θεώρηµα του Φουριέ είναι απτά παραδείγµατα. Πολλοί κατασκευαστές 

οργάνων προτιµούν να µετατρέπουν τους  ήχους των οργάνων τους σε καµπύλες ανάλογες µε 

εκείνες του φωτοδείκτη, και να εκτιµούν την ποιότητα των προϊόντων τους ανάλογα µε το 

πόσο πλησιάζουν αυτές οι καµπύλες τις ιδεώδεις καµπύλες που έχουν βρεθεί για των ήχο των 

οργάνων. 

 

 

 

Αριθµητικός, Γεωµετρικός και Αρµονικός Λόγος: 
 

Οι τρεις κυριότεροι «λόγοι» που χρησιµεύουν συνήθως στην αρχιτεκτονική και τις τέχνες 

είναι ο αριθµητικός, ο γεωµετρικός και ο αρµονικός λόγος. Το ζήτηµα των τριών «λόγων» 

µπορούµε να εντοπίσουµε σε αρχαίες ελληνικές πηγές καθώς και σε αυστηρούς 

αναγεννησιακούς θησαυρούς όπως αυτούς του Leon Battista Alberti και του Andrea Palladio. 

Μαθηµατικά. Ο λόγος-µέσος είναι µια ποσότητα που έχει αξία διάµεση µεταξύ δύο άλλων 

αξιών και υπολογίζεται από µια ειδική φόρµουλα ή ένα σύνολο από προϋποθέσεις. Οι 

φόρµουλες για τους λόγους που προαναφέραµε έχουν ως εξής: 

Αριθµητικός Λόγος: Α= ( α + γ ) /2 και α<β =  β<γ 

Γεωµετρικός Λόγος: G= √ (α . γ) και α / β = β / γ 

Αρµονικός Λόγος: Η= 2αγ / ( α + γ ) ή ( α-β ) / α = ( β-γ ) / γ    40 

 

                                                
40 Nexus Network Journal, Architecture’s and Mathematics Online, The Geometer’s Angle 
No5:Geometric and Harmonic Means and Progressions 
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Οι  Έλληνες ιδιαίτερα οι Πυθαγόρειοι, χρησιµοποιούσαν τους «λόγους» αυτούς στη 

µουσική κρούοντας τις χορδές και κρατώντας σταθερούς λόγους (και µουσικά διαστήµατα). 

Κατά τον Ιαµβλίκιο, ο Αρµονικός λόγος, που λεγόταν τότε subcontrary µετονοµάστηκε σε 

αρµονικό από τον κύκλο του Άρχυτα και του Ίππασου επειδή φαινόταν να προάγει αρµονικούς 

και τονικούς λόγους41. 

Σύµφωνα µε µια παράδοση, ο ίδιος ο Πυθαγόρας έµαθε γι’ αυτούς τους λόγους σε µια 

επίσκεψη του στη Μεσοποταµία τον 6ο αιώνα π.Χ. Σύµφωνα µε αυτή την αρχαία παράδοση ο 

Πυθαγόρας ήξερε και µια «χρυσή σχέση» που σύνδεε αυτές τις έννοιες  

 α / ( α + β ) / 2 = 2αβ / ( α + β ) / 2 

Αλλιώς ο Αρµονικός Λόγος είναι ο λόγος του τετραγώνου του γεωµετρικού λόγου προς 

τον αριθµητικό λόγο. 

H = G^2 / A 

 

 

Ας δούµε όµως πως συνδέονται και πάλι τα πιο πάνω µε τη µουσική. Όπως ξέρουµε, ο 

Πυθαγόρας δηµιούργησε και έδωσε στη Δυτική Ευρώπη τα πρώτα στάδια της θεωρίας της 

Μουσικής που βασίζονταν σε µουσικά διαστήµατα που εκφράζονταν µε όρους αριθµητικών 

λόγων από µικρούς ακέραιους αριθµούς. Ανάµεσα σ’ αυτά τα διαστήµατα είναι η οκτάβα 

(2:1), η πέµπτη (3:2), και η τετάρτη (4:3). Εδώ οι αριθµοί 1, 2, 3 και 4 είναι ανάλογοι στις 

συχνότητες των τόνων, µε τον µεγαλύτερο αριθµό να αντιστοιχεί σε ψηλότερο τόνο. ( Ο τόνος 

που αντιστοιχεί στο 1 ονοµάζεται τονική ενώ η τετάρτη, πέµπτη και οκτάβα προέρχονται από 

τους τόνους της διατονικής κλίµακας). 

Ο λόγος 2:1 µιας οκτάβας µπορεί να εκφραστεί επίσης σαν 12:6, έτσι ώστε η τονική να 

έχει σχετική συχνότητα 6. Ας υποθέσουµε ότι οι αρχαίοι Πυθαγόρειοι ήθελαν να εισάγουν ένα 

νέο τόνο, ακριβώς στο µέσο ανάµεσα στην τονική και την οκτάβα. Ο γεωµετρικός λόγος 

µεταξύ του 6 και του 12 είναι άρρητος αριθµός, έτσι ένας µουσικός τόνος που θα βασιζόταν 

στον λόγο αυτό δεν θα ήταν αποδεκτός. Ο αριθµητικός λόγος του 6 και του 12 είναι το 9, που 

οδηγεί στους λόγους 9:6 = 3:2 και 12:9 = 4:3. Έτσι σε κάθε κλίµακα ο νέος τόνος (που 

αντιστοιχεί στη σχετική συχνότητα 9 ) θα είναι µια πέµπτη πάνω από την τονική και µια 

τετάρτη κάτω από την οκτάβα. 

Από την άλλη πλευρά, ο αρµονικός λόγος του 6 και του 12 είναι το 8, που παράγει τους 

λόγους 8:6 = 4:3 και 12:8 = 3:2. Τώρα ο νέος τόνος βρίσκεται µια τετάρτη πάνω από την 

                                                
41 The Math Forum@Drexel/Harminic Mean 
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τονική και µια πέµπτη κάτω από την οκτάβα. Ο Άρχυτας αναφέρει: «Υπάρχουν τρεις µέσοι-

λόγοι στη µουσική. Ο πρώτος είναι ο Αριθµητικός, ο δεύτερος ο Γεωµετρικός και ο τρίτος ο 

subcontrary που τον µετονόµασαν σε Αρµονικό». Ο όρος subcontrary αναφέρεται στο γεγονός 

ότι ο τόνος που βασίζεται σ’ αυτό το λόγο αντιστρέφει τη διάταξη των δύο θεµελιωδών 

µουσικών διαστηµάτων στην κλίµακα.  

Πιστεύεται ότι ο Άρχυτας ή ένας από τους σύγχρονους του έδωσαν την ονοµασία 

«Αρµονικός» στο subcontrary γιατί παρήγαγε µια διαίρεση της οκτάβας όπου ο µέσος τόνος 

βρισκόταν στην πιο αρµονική σχέση µεταξύ της τονικής και της οκτάβας. Ακόµα και σήµερα, 

πολλοί µουσικοί προτιµούν µια κλίµακα στην οποία η τετάρτη ακολουθείται από µια πέµπτη42. 

 

 

 

Μουσικά Μαθηµατικά 
Σκέψεις γύρω από µια καλλιτεχνική όψη των µαθηµατικών 

 

Όλες αυτές οι απόψεις γύρω από τον ήχο, την αρµονία και τη σύνθεση ως προς τα 

µαθηµατικά τους πρότυπα ίσως να µην εξηγούν πειστικά την εξέχουσα σχέση των 

µαθηµατικών µε τη µουσική. Ένας µαθηµατικός δε σηµαίνει ότι ανακαλύπτει παντού αριθµούς 

και απολαµβάνει µόνο ζητήµατα µε ισχυρά µαθηµατικά επακόλουθα. Υποθέτουµε λοιπόν ότι 

µια πιο ουσιώδης σχέση ίσως να βρίσκεται σε ένα άλλο επίπεδο. 

Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι η σχέση που αναφέραµε πιο πάνω δεν ανταποδίδεται πάντα. 

Αντιθέτως, οι µουσικοί συχνά δεν δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά όπως οι 

µαθηµατικοί για τη µουσική. Έτσι µπορεί κάποιος να υποθέσει ότι η δυνατή αυτή σχέση δεν 

µπορεί να βασίζεται µόνο στη αριθµητική, κάτι που πιστεύουν αρκετοί µαθηµατικοί. Αυτές οι 

σχέσεις δηµιουργούνται περισσότερο από τη µαθηµατική σκέψη, τη λειτουργία του µυαλού 

και την επίλυση προβληµάτων. 

 

Οι Henle43  και Reid44 δίνουν ένα παράδειγµα µε τη πανταχού παρουσία των λέξεων 

οµορφιά, αρµονία και κοµψότητα στη µαθηµατική έρευνα. Εκεί που οι µαθηµατικοί 

αναπτύσσουν µερικές φορές µια καλοφτιαγµένη µελωδία ή συµπληρώνουν µια εξέχουσα 

                                                
42 The College Mathematics Journal: What’s harmonic about the Harmonic Series 
43 Henle Jim,1996, “Classical Mathematics”, The American Mathematical Monthly, 103(1) ,σελ.19 
44 Reid Harvey,1995, On Mathematics and Music, 
http:///www.woodpecker.com/articles/math+music.html (1998, Septemper 30) 
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αρµονία, οι µαθηµατικοί ζητούν συχνά «απλές» και κοµψές αποδείξεις. Επιπλέον, η αίσθηση 

του να λύνεις ένα µαθηµατικό πρόβληµα µοιάζει να είναι όµοια µε αυτή που παρουσιάζει 

κανείς όταν  εκτελεί µια µουσική σύνθεση. Πιο σηµαντική είναι λοιπόν η δηµιουργική άποψη 

που βασίζεται σ’ αυτό το αντικείµενο. 

 

Ενδιαφέρουσα είναι και µια ιδέα που παρουσίασε ο Henle, ο οποίος σύγκρινε την ιστορία 

της µουσικής µε την ιστορία των µαθηµατικών στηριζόµενος στα ακόλουθα τρία 

επιχειρήµατα.45 

• Τα µαθηµατικά έχουν πολλά από τα χαρακτηριστικά µιας τέχνης. 

• Θεωρώντας τα µαθηµατικά σαν µια τέχνη, µπορούµε να διακρίνουµε καλλιτεχνικές 

περιόδους και στα µαθηµατικά: Αναγέννηση, Μπαρόκ, Κλασική και Ροµαντική. 

• Αυτές οι περίοδοι συµπίπτουν και παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά µε 

τις αντίστοιχες µουσικές περιόδους, αλλά είναι ιδιαίτερα διαφορετικές από τις 

αντίστοιχες της ζωγραφικής και της λογοτεχνίας. 

Συσχετίζοντας τις έννοιες της δυαδικότητας (Μπαρόκ), της γενικότητας (Κλασική 

περίοδος) και της αιωνιότητας (Ροµαντισµός), βρίσκουµε εκπληκτικές οµοιότητες ανάµεσα 

στην εξέλιξη των µαθηµατικών και της µουσικής. 

 

Περιγράφει ακόµα την αναγκαιότητα της αλλαγής της µαθηµατικής εκπαίδευσης σε ένα 

πιο «µουσικό στυλ». «Οι µαθητές θα έπρεπε να κάνουν µαθηµατικά από κοινού (όπως κάνουν 

στην πραγµατικότητα οι επαγγελµατίες µαθηµατικοί) και όχι µόνοι τους […] Και τέλος, οι 

µαθητές θα έπρεπε να εκτελούν τα µαθηµατικά. Θα έπρεπε να τραγουδούν τα µαθηµατικά και 

να τα χορεύουν»46. 

 

Παρόλες τις υψηλές θεωρητικές απόψεις που είδαµε πιο πάνω, αυτό είναι ίσως το πιο 

θεµελιώδες σηµείο αναφοράς όταν ζητούµε συσχετισµούς ανάµεσα στη µουσική και στα τα 

µαθηµατικά. Είναι η µουσικότητα του µαθηµατικού τρόπου σκέψης που ελκύει τους 

µαθηµατικούς στη µουσική. Αυτό φυσικά είναι δύσκολο να το κατανοήσουν άνθρωποι που δεν 

έχουν καµία σχέση µ’ αυτό τον τρόπο σκέψης. Ίσως όµως να ισχύει αυτό που επισηµαίνει ο 

                                                
45 Henle Jim,1996, “Classical Mathematics”, The American Mathematical Monthly, 103(1) ,σελ.19 
46 Henle Jim,1996, “Classical Mathematics”, The American Mathematical Monthly, 103(1) ,σελ.28 
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Reid, ότι ο βαθµός που µπορεί να καταλάβει κάποιος αυτή τη σχέση είναι ανάλογος του πόσο 

αυτός κατανοεί τα µαθηµατικά και τη µουσική47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
47 Mic.hael Beer, How do mathematics and music relate to each other, σελ 9-11 
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Η Επίδραση του Mozart 
 

Μέχρι τώρα  αναφερόµαστε σε µια πιο θεωρητική σχέση των µαθηµατικών µε τη µουσική. 

Προς τι όµως τόσο ενδιαφέρον; Πιο κάτω θα δούµε ότι η µουσική ωφελεί σε διάφορους 

τοµείς. Μας βοηθά να αισθανθούµε όλο τον κόσµο. Μέσω του ήχου µπορούµε να 

εκφραστούµε. Στο αναλυτικό πρόγραµµα του µαθήµατος της µουσικής διαβάζουµε: «Σαν ένα 

ακέραιο µέρος της κουλτούρας, από το παρελθόν στο παρόν, η µουσική βοηθά τους µαθητές 

να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να συσχετιστούν µε τους άλλους σφυρηλατώντας 

ισχυρούς δεσµούς ανάµεσα στο σπίτι, το σχολείο και τον ευρύτερο κόσµο». Πρόσφατες 

έρευνες δίνουν έµφαση στα οφέλη του να µαθαίνει κανείς µουσική. Συγκεκριµένα, 

l Η µουσική βοηθά στην ανάπτυξη του λόγου. Τραγουδώντας απλά τραγούδια το παιδί 

µαθαίνει πως κατασκευάζεται/ δοµείται η γλώσσα. 

l Η µουσική βοηθά τα παιδιά να µάθουν µαθηµατικά. «Όταν τα παιδιά µαθαίνουν ρυθµό, 

µαθαίνουν λόγους, κλάσµατα και αναλογίες» αναφέρει ο καθηγητής  Gordon Shaw στο 

πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια, το Irvine, µετά από µια έρευνα που έκανε στο Λος 

Άντζελες. 

l Η µουσική προάγει την κοινωνικότητα. «Τα παιδιά που ασχολούνται µε τη µουσική 

αναπτύσσουν υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής συνοχής και καταλαβαίνουν τόσο τους 

ίδιους µα και τους άλλους καλύτερα» αναφέρει η Δρ Alexandra Lamont, λέκτορας της 

ψυχολογίας της Μουσικής στο πανεπιστήµιο του Keele. 

l Η µουσική προάγει τη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών. Ο Δρ Frances Rauscher, από 

το πανεπιστήµιο του Wisconsin λέει για τη µουσική. «Βοηθά να αναπτύξουν τα παιδιά 

την ικανότητα να αιτιολογούν περιληπτικά, δυναµώνοντας το νευρικό τους σύστηµα 

και τα εγκεφαλικά τους πρότυπα, που σχετίζονται και τα δύο µε τη διαστηµατική 

γνώση. 

l Οι περισσότεροι καθηγητές µουσικής αναφέρουν ότι η µουσική ενθαρρύνει την 

αυτοέκφραση και αυτοεκτίµηση. Σαν µια µη λεκτική γλώσσα, η µουσική µπορεί να 

µεταβιβάσει περίπλοκα συναισθήµατα και να προσφέρει τρόπους λεκφρασης σε ένα 

δειλό, ντροπαλό, συνεσταλµένο  ή διαφορετικό παιδί που δυσκολεύεται να 

επικοινωνήσει µέσω του λόγου48. 

 

                                                
48 BBCi, http://www.bbc.co.uk 
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Ας προχωρήσουµε όµως σε κάποιες έρευνες που έγιναν επί του θέµατος και να δούµε σε τι 

συµπεράσµατα µπορούµε να προβούµε. Το 1993 στο πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια, ο 

Φυσικός Gordon Shaw και η Francis Rauscher, µια ειδικός για την «ανάπτυξη της γνώσης», 

έπαιξαν τα πρώτα 10 λεπτά της σονάτας για δύο πιάνα του Mozart στη ΡΕ µείζονα, Κ.488 σε 

µια οµάδα φοιτητών. Στη συνέχεια αυτοί οι φοιτητές πέτυχαν σε ένα IQ τεστ που τους έγινε ως 

προς τον προφορικό διαστηµατικό συλλογισµό γύρω στους 9 βαθµούς ψηλότερα από άλλους 

συναδέλφους τους. Αυτή ήταν και η αφορµή για να γεννηθεί το φαινόµενο «της επίδρασης του 

Mozart». 

Τα µαθήµατα διαστηµατικού συλλογισµού, που πορεύονται γενικά από το δεξί ηµισφαίριο 

του µυαλού, περιλαµβάνουν τον προσανατολισµό σχηµάτων στον χώρο. Κάθε µάθηµα 

σχετίζεται µε ένα ευρύτερο φάσµα προσπαθειών, από υψηλά µαθηµατικά και γεωµετρία στην 

αρχιτεκτονική, τη µηχανική, τη ζωγραφική και το σκάκι. 

Ένα από τα πειράµατα αναφέρεται εκτεταµένα στα ευρήµατα της «επίδρασης του Mozart». 

Ανάµεσα σε 84 απόφοιτους στη µελέτη που ακολουθεί, οι οποίοι είχαν να λύσουν οπτικούς 

γρίφους που περιείχαν διπλωµένα- αποκοµµένα σχήµατα, αυτοί που άκουσαν το ίδιο κοµµάτι 

του Mozart, σκόραραν πολύ ψηλότερα από άλλους που ήταν 10 λεπτά στη σιωπή, παρόλο που 

η οµάδα στη σιωπή άλλες φορές είχε καλύτερα αποτελέσµατα. 

Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε πως ακούγοντας άλλους τύπους µουσικής – τις 

µονότονες και επαναλαµβανόµενες αρµονίες της σύνθεσης του Philip Glass “Music with 

Changing Parts” ή τους άτεχνους ρυθµούς της ηλεκτρονικής βρετανικής «τρανς» µουσικής 

που η Rauscher αποκαλεί «technopop» δεν αύξησαν καθόλου τις επιδόσεις των διαστηµατικών 

τεστ49. 

 

Σχετικά µε τα πιο πάνω , διεξήχθηκε µια έρευνα από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του 

Λονδίνου. Η αρχική υπόθεση ήταν ότι η «αληθινή» µουσική µπορεί να βελτιώσει τη µνήµα και 

τη συµπεριφορά, ενώ η «επιθετική» µουσική έχει αντίθετα αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα 

πιστεύεται ότι αξιολογούνται από την ίδια τη φύση της µουσικής και την ποσότητα της 

αδρεναλίνης που επηρεάζει το µυαλό. 

Χωρίστηκαν τρεις οµάδες από παιδιά. Κατά τη διάρκεια των τεστ µνήµης η πρώτη οµάδα 

είχε για µουσική υπόκρουση ένα κλασικό κοµµάτι, ε δεύτερη ένα µοντέρνο τζαζ ενώ η τρίτη 

δεν είχε καθόλου µουσική υπόκρουση. Η «κλασική» οµάδα είχε τα καλύτερα αποτελέσµατα 

                                                
49 Neurological Research 
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από  όλες τις οµάδες στο να θυµάται τις προτάσεις που τους είχαν διαβαστεί, ενώ η οµάδα του 

«µοντέρνου τζαζ» είχε τα χειρότερα αποτελέσµατα. 

Μια από τους ερευνητές της οµάδας, η Δρ Susan Hallam είπε στο BBC: «Πιστεύουµε ότι η 

µουσική επιδρά στους πρωταρχικούς µηχανισµούς του µυαλού και επηρεάζει άµεσα την 

εξέγερση και τη διάθεση. Αυτό που συµβαίνει  στη συνέχεια είναι ότι καθιστά  ικανά τα παιδιά 

να συγκεντρωθούν καλύτερα. Είναι πραγµατικά τόσο απλό»50. 

 

Στη Γεωργία το 1998. ο Κυβερνήτης, Zell Miller διέθεσε ₤105.000 για τη δηµιουργία του 

«Χτίστε το µυαλό του βρέφους σας µέσα από τη Δύναµη της Μουσικής», ένα άλµπουµ µε 

δισκάκια και κασέτες κλασικής µουσικής που διανεµήθηκε σαν δώρο στα νοσοκοµεία στις 

νέες µητέρες51. 

 

Να συνεχίσουµε όµως µε την ερευνητική οµάδα του πανεπιστηµίου του Irvine που σε 

αντίθεση µε αυτή του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Λονδίνου πιστεύει πως και άλλα είδη 

µουσικής θα µπορούσαν να προάγουν το διαστηµατικό συλλογισµό. Αυτά µπορεί να 

συµπεριλαµβάνουν κάποια είδη ροκ εντ ρολλ, ινδιάνικη µουσική και αυτοσχεδιασµοί στην 

τζαζ. 

Όσο προκλητικές κι αν είναι οι µελέτες για «την επίδραση του Mozart», οι ερευνητές 

βρήκαν ότι η επίδραση αυτή ήταν µικρής διάρκειας και όχι µεγαλύτερη των 15 λεπτών. Στη 

συνέχεια, οι ακροατές του Mozart δεν παρουσιάζουν καµιά βελτίωση στις επιδόσεις των 

διαστηµατικών τεστ σε σχέση µε τους υπόλοιπους. 

 

Για να υπολογίσουν πότε η µουσική µπορεί να έχει πιο διαρκή οφέλη για τη διαστηµατική 

µάθηση, οι ερευνητές της Καλιφόρνια µελέτησαν µια οµάδα 3χρονων παιδιών εγγεγραµµένων 

σε ένα δηµόσιο προσχολικό πρόγραµµα στο Λος Άντζελες.  Από τα 33 παιδιά, τα 22 είχαν 

8µηνη µουσική εκπαίδευση- καθηµερινά µαθήµατα τραγουδιού, εβδοµαδιαία ιδιαίτερα 

µαθήµατα σε ηλεκτρικά πλήκτρα και καθηµερινά την ευκαιρία για εξάσκηση.  

Όταν εξετάστηκαν σε µαθήµατα διαστηµατικού συλλογισµού , συναρµολογώντας εικόνες 

για να λύσουν ένα γρίφο, τα αποτελέσµατα των παιδιών που είχαν παρακολουθήσει τα 

                                                
50 BBC News, 20/08/1998 
51 BBCi, http://www.bbc.co.uk 
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µαθήµατα µουσικής βελτιώθηκαν δραµατικά Από την άλλη, τα αποτελέσµατα των παιδιών 

που δεν είχαν µουσική εκπαίδευση παρέµειναν τα ίδια οκτώ µήνες µετά το πείραµα52. 

Υπάρχει όµως ακόµα µια έρευνα και πάλι σε µαθητές σε σχολείο του Λος Άντζελες οι 

οποίοι µε το που µαθαίνουν να παίζουν πιάνο και να διαβάζουν µουσική βελτίωσαν  την 

αριθµητική τους. «Η µάθηση της µουσικής δίνει έµφαση στη σκέψη ως προς το χώρο και το 

χρόνο», λέει η µελέτη που δηµοσιεύτηκε σε τελευταία έκδοση της «Νευρολογικής Έρευνας». 

«Όταν τα παιδιά µαθαίνουν ρυθµό, µαθαίνουν λόγους, κλάσµατα και αναλογίες». Το 

τετράµηνο project σχεδιάστηκε από τον καθηγητή Gordon Shaw στο πανεπιστήµιο της 

Καλιφόρνια, το Irvine και συµπεριλάµβανε 136 µαθητές της Β’ τάξης του Δηµοτικού Σχολείου 

στο 95ο Δρόµο του Λος Άντζελες. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρχε άνοδος κατά 27% από ότι αναµενόταν 

και τα παιδιά µπορούσαν να κατανοήσουν και να αναλύσουν έννοιες για τους λόγους και τα 

κλάσµατα που εισάγονται συνήθως στη Στ’ τάξη του Δηµοτικού Σχολείου. «Αυτή η αύξηση 

του 27% έγινε µόνο µέσα σε 4 µήνες», αναφέρει ο καθηγητής Shaw. «Μια συνεχής µουσική 

εκπαίδευση θα µπορούσε να το προάγει αυτό. Τα παιδιά που θα µπορούσαν να παίξουν 

κοσµική µουσική θα µπορούσαν να αναπτύξουν και τις µαθηµατικές τους ικανότητες53. 

 

Άλλη µια έρευνα που δηµοσιεύτηκε και πάλι στη «Νευρολογική Έρευνα» το Φεβρουάριο 

του 1997 έδειξε ότι οι µαθητές που ασχολούνται µε το πιάνο είναι καλύτερα εφοδιασµένοι για 

να κατανοήσουν µαθηµατικές και επιστηµονικές έννοιες54. Υπάρχουν ακόµα πηγές από 

πανεπιστηµιακές µελέτες στη Γεωργία και το Τέξας για µαθητές που ασχολούνται  µε 

ορχηστρική µουσική και έχουν σηµαντικά καλύτερες ακαδηµαϊκές επιδόσεις στα µαθηµατικά, 

την επιστήµη και τις γλωσσικές τέχνες55. Όταν ο Φυσικός και Βιολόγος Lewis Thomas  

µελέτησε τις αιτήσεις για την εισδοχή σε µια ιατρική σχολή, βρήκε ότι το 66% από όλους τους 

ενδιαφερόµενους που είχαν µουσική εκπαίδευση πέτυχαν, ποσοστό υψηλότερο από 

οποιαδήποτε άλλη οµάδα.56  Σχετικά µε εξετάσεις και αποτελέσµατα είναι και αυτά των SAT 

όπου το 2001 οι σπουδαστές µουσικής είχαν κατά 57 µονάδες καλύτερα αποτελέσµατα στα 

προφορικά και 41 µονάδες καλύτερα στα µαθηµατικά σε σχέση µε τους υπόλοιπους 

                                                
52 Neurological Research, February 28, 1997 
53 Neurological Research,March 1999 
54 Neurological Research, February 28, 1997 
55 University of Sarasota Study, Jeffrey Lynn Kluball; East Texas State University Study, Daryl Erick 
Trent 
56 “The Comparative Academic Abilities of Students in Education and in Other Areas of a Multi-Focus 
University”, Peter H. Wood, ERIC Document No ED327480 “The Case for Music in the Schools”, Phi 
Delta Kappan, February, 1994 
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συνυποψήφιους τους που δεν είχαν καµιά σχέση και εµπειρία µε τις τέχνες γενικότερα57. Μια 

ακόµα 10χρονη µελέτη που συµπεριλάµβανε 25000 µαθητές, έδειξε ότι η µουσική βελτίωνε τα 

αποτελέσµατα στα τεστ τους. Ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονοµικό τους υπόβαθρο, οι 

µαθητές που ασχολούνταν µε τη µουσική πήραν ψηλότερους βαθµούς σε οµοιόµορφα 

καθορισµένα τεστ παρά αυτούς που δεν είχαν καµιά επαφή µε τη µουσική.58 

 

Παρόλα αυτά, κάποιοι ακαδηµαϊκοί παραµένουν σκεφτικοί για τον άµεσο αυτό σύνδεσµο 

µεταξύ µουσικής και µάθησης, συζητώντας ότι τα µαθήµατα µουσικής θα µπορούσαν να 

βελτιώσουν κάποια αποτελέσµατα απλά αυξάνοντας την αυτοεκτίµηση των παιδιών. Όπως και 

να ‘χει, εµείς θα προσπαθήσουµε στη συνέχεια µέσα από τις έννοιες και τη Θεωρία της 

Μουσικής να κάνουµε πιο ευχάριστες και κατανοητές κάποιες µαθηµατικές έννοιες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Profile of SAT and Achievement Test Takers, The College Board, compiled by Music Educators 
National Conference, 2001 
58 Dr James Catterall, UCLA, 1997 
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Διαθεµατική Προσέγγιση 

 
Είναι κοινά αποδεκτό ότι η διδασκαλία των µαθηµατικών δεν είναι και ότι πιο ευχάριστο 

για τους µαθητές. Συχνά το µάθηµα των µαθηµατικών χαρακτηρίστηκε ως το πιο δύσκολο, 

βαρετό και ψυχρό µάθηµα. Ειδικοί και εκπαιδευτικοί προσπάθησαν µε διάφορους µεθόδους 

και µέσα να βελτιώσουν αυτή την εικόνα, άλλες φορές επιτυχώς και άλλες ανεπιτυχώς. Πολλές 

και οι νέες τεχνικές που εισαχθήκανε και οι τρόποι διδασκαλίας, µεταξύ των οποίων και η 

Διαθεµατική Προσέγγιση και η Μεταφορά της Μάθησης. Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, η 

δική µας προσέγγιση θα ‘ναι µέσω του µαθήµατος της µουσικής. 

 

Η διαθεµατική µέθοδος διδασκαλίας µε κεντρικό άξονα τη µουσική, ο συνδυασµός δηλαδή 

της µουσικής µε άλλα µαθήµατα κατά την πορεία της διδασκαλίας- µάθησης, προϋποθέτει και 

την αποδοχή της αντίληψης ότι «ο κόσµος γύρω µας αποτελείται από ένα µικρό ή µεγάλο 

αριθµό συγγενών στοιχείων που διαµορφώνουν µια µερική ή ολοκληρωµένη µορφή» 59. Από 

την άλλη πλευρά θα µπορούσε να πει κανείς, ότι οι τέχνες µέχρι και πρόσφατα δεν είχαν τη 

θέση που τους άρµοζε στην εκπαιδευτική διαδικασία και το αναλυτικό πρόγραµµα παρόλο του 

ότι από πολύ παλαιότερα αρκετοί φιλόσοφοι επισήµαναν τη σηµασία τους. Συγκεκριµένα, ο 

Πλάτων µεταξύ άλλων αναφέρει «…η εκπαίδευση στη µουσική είναι τόσο σηµαντική, διότι ο 

ρυθµός και η αρµονία εισχωρούν βαθιά στην πιο εσωτερική ψυχή και  ασκούν την πιο δυνατή 

επίδραση σ’ αυτήν…»60 ενώ για τον Dewey  αρκετά χρόνια αργότερα οι τέχνες θα πρέπει να 

είναι αναπόσπαστο µέρος της αγωγής του παιδιού για τη διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης 

προσωπικότητας. Σύµφωνα µε τον Dewey «το αποτέλεσµα της τέχνης είναι να παράγει ένα 

τέλεια εναρµονισµένο άτοµο»61 ενώ αναφέρει επίσης ότι «οι τέχνες είναι η συνεκτική ύλη που 

ενώνει τα θέµατα του αναλυτικού προγράµµατος»62. Κάθε µια από αυτές λοιπόν είναι και ένα 

ξεχωριστό µάθηµα, µε τη δική του δοµή και τις δικές του έννοιες, και απαιτεί νοητικές 

λειτουργίες. 

Η θεώρηση αυτή δίνει καινούργιες προεκτάσεις στη διδασκαλία των τεχνών και την 

ευρύτερη θέση τους στην εκπαίδευση. Οι µέθοδοι διδασκαλίας που έχουν ως ένα από τους 

διδακτικούς τους σκοπούς την αντίληψη, από το µαθητή, της δοµής και των εννοιών ενός 
                                                
59 Mulligan, M.A. (1975) Integrating Music with Other Subjects. Classroom Music Enrichment Units 
New York: The Center for Applied Research in Education  
60 Λένια Σέργη: Προσχολική Μουσική Αγωγή, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1995, σελ,67 
61 Dewey,J. (1887) The aesthitic element in education 
62 Nye,R.E.&Nye,V.T(1985) Music in the Elementary School (5th edition),Englewood Cliffs, N.J: 
Prentice-Hall, Inc 
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µαθήµατος τέχνης, είναι δυνατό να έχουν ως εκπαιδευτικό αποτέλεσµα και την απόκτηση 

ικανοτήτων για µεταφορά µάθησης. Οι τέχνες, ως µέσο έκφρασης και επικοινωνίας του 

ανθρώπου, εµπεριέχουν τέτοιες προαπαιτούµενες διεργασίες της σκέψης, όπως είναι η 

ερµηνεία συµβόλων, ο µυϊκός-κινητικός συντονισµός, η ενεργοποίηση της φαντασίας και ο 

εκλεπτυσµός της αισθητικής αντίληψης. Η µουσική εποµένως, ως τέχνη, µέσα από τις 

διάφορες δραστηριότητες της, προσφέρει ψυχοκινητικές εµπειρίες που εµπεριέχουν υλικά για 

καλύτερη αντίληψη των εννοιών.63 

Ο εθνοµουσικολόγος John Blacking αναφέρει ότι «η µουσική δεν είναι πάντοτε µόνο 

µουσική, και η έκφραση των τονικών σχέσεων σε ηχητικά σχήµατα µπορεί να είναι 

αποτέλεσµα εξωµουσικών σχέσεων που αντιπροσωπεύονται από τους µουσικούς τόνους. «Η 

µουσική», παρατηρεί στη συνέχεια, «είναι επίσης µια πολυεπίπεδη επικοινωνία, διότι η 

ζωντανή εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού του επιτρέπει να γίνει αντιληπτό και να 

παραµένει στη µνήµη µας ως «σχήµατα, σύµβολα, έννοιες, και κανόνες». Προεκτείνοντας τη 

θέση του αυτή στην εκπαίδευση, ο Blacking επισηµαίνει ότι το παιδί µπορεί να αντιληφθεί τα 

σχήµατα χωρίς να έχει οποιαδήποτε ιδέα της σηµασίας τους ως συµβόλων, απλά µε το να τα 

εκτελεί και να τα θυµάται64. 

 

Ας πάµε όµως στην πρώτη θεωρητική βάση της διαθεµατικότητας  στο Αναλυτικό 

Πρόγραµµα η οποία βρέθηκε στην προοδευτική εκπαιδευτική φιλοσοφία. Το προοδευτικό 

κίνηµα έχει µια παιδοκεντρική προσέγγιση για τη µάθηση που δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη 

δηµιουργικότητα, τις δραστηριότητες, τη «φυσική µάθηση» και πάνω απ’ όλα την εµπειρία. 

Σύµφωνα µε τον John Dewey, η όλη πολιτική-τακτική της υποχρεωτικής εκπαίδευσης υψώνει 

ή υποβιβάζει την ικανότητα µας να κάνουµε τη σχολική ζωή µια ενδιαφέρουσα εµπειρία που 

θα απορροφήσει το παιδί. Συνεχίζοντας, ο Dewey υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση έρχεται µόνο 

µέσα από  θεληµατική προσοχή και συµµετοχή στις σχολικές δραστηριότητες, ενώ ο δάσκαλος 

πρέπει να επιλέγει τέτοιες δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα, τις 

δυνατότητες και τις ικανότητες των παιδιών. Σε καµιά άλλη περίπτωση δεν υπάρχει η εγγύηση 

ότι το παιδί θα «είναι παρών». Μια νεότερη προσέγγιση, αυτή του κονστρουκτιβισµού 

υιοθετεί και η Jeffrey Aaron, για την οποία οι µαθητές µαθαίνουν καλύτερα όταν γίνονται οι 

ίδιοι οικοδόµοι της δικής τους γνώσης . Η Aaron αναφέρει ακόµα ότι ολοκληρώνοντας κάποια 

µαθήµατα µουσικής σε συνδυασµό µε άλλα µαθήµατα «πυρήνες» βοηθούµε τα παιδιά στο να 

                                                
63 Λένια Σέργη: Προσχολική Μουσική Αγωγή, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1995, σελ 70 
64 Λένια Σέργη: Προσχολική Μουσική Αγωγή, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1995, σελ 72 
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αναπτύξουν την παραγωγικότητα, την αντίληψη και το συλλογισµό τους. Η γνώση δηλαδή 

µαθαίνεται πιο γρήγορα και µένει στη µνήµη για περισσότερο καιρό όταν οικοδοµείται σε ένα 

περιεχόµενο ιδιαίτερης σηµασίας και στο οποίο µπορούν να γίνουν διάφοροι συσχετισµοί 

µεταξύ ιδεών και εννοιών65 . 

 

Μπορούµε να εισέλθουµε λοιπόν στη θεωρία της «µεταφοράς της µάθησης», το φαινόµενο 

κατά το οποίο η µάθηση ενός θέµατος ή µιας δεξιότητας επηρεάζει τη µάθηση ενός νέου 

θέµατος ή µιας νέας δεξιότητας. Ένας σηµαντικός υποστηρικτής της θεωρίας αυτής είναι ο E. 

L. Thorndike για τον οποίο η µεταφορά της µάθησης εξαρτάται από τα όµοια στοιχεία που 

υπάρχουν ανάµεσα στην παλιά και στη νέα περίπτωση της µάθησης.  Με τη θέση του αυτή, 

έδωσε ευρύτερο περιεχόµενο στην έννοια της οµοιότητας, ώστε να περιλαµβάνει όχι µόνο τα 

όµοια στοιχεία που υπάρχουν στα αντικείµενα µάθησης, αλλά και τις όµοιες διαδικασίες που 

ακολουθούνται κατά τη µάθηση. Ο Thorndike πίστευε ακόµα ότι ορισµένες συγκεκριµένες 

δεξιότητες και έννοιες µπορούσαν να µεταφερθούν από το ένα θέµα στο άλλο, και, όσα 

περισσότερα κοινά στοιχεία υπήρχαν ανάµεσα τους, τόσο µεγαλύτερος ήταν ο βαθµός της 

µεταφοράς.66 

 

Για να επιστρέψουµε όµως και πάλι στα δικά µας αντικείµενα, να αναφερθούµε στη Wolff, 

κατά την οποία η µελέτη και η άσκηση στη µουσική, µπορεί να θεωρηθεί ως µια νοητική 

άσκηση που επισπεύδει τη µάθηση άλλων θεµάτων. Οι συνήθειες του µυαλού οι οποίες 

αναπτύσσονται όταν το άτοµο συγκεντρώνεται σε ένα θέµα ή προσπαθεί να λύσει ένα 

πρόβληµα, θεωρούνται διαδικασίες ή δεξιότητες µάθησης που µπορούν να µεταφερθούν σε 

καταστάσεις µάθησης άλλων µαθηµάτων ή επιστηµονικών κλάδων (disciplines). Μέσα από 

αυτή τη θεώρηση, οι διαδικασίες µάθησης στη µουσική είναι δυνατό να χρησιµεύουν ως ένα 

µέσο µάθησης του τρόπου εργασίας και των διαδικασιών µελέτης άλλων µαθηµάτων67 . 

Κι αν προχωρήσουµε ακόµα πιο πέρα, στην Ουγγαρία και τη µέθοδο Kodaly θα δούµε ότι 

οι µουσικοπαιδαγωγοί, µετά από έρευνες, επισηµαίνουν αυτό τον τύπο της ειδικής µεταφοράς 

της µάθησης. Η Chosky68 αναφερόµενη στη σχέση της µουσικής µε άλλα µαθήµατα 

σηµειώνει: «Ένα αποτέλεσµα που δεν αναµενόταν από τη µέθοδο Kodaly ήταν η σηµαντική 
                                                
65 Music Educators Journal; Reston; Mar 2001,Arthur K Ellis; Jeffrey T Fouts, Interdisciplinary 
curriculum:The research base 
66 Λένια Σέργη: Προσχολική Μουσική Αγωγή, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1995, σελ75 
.67 Wolf, K.I. (1978). The Nonmusical Outcames of Music Education. A Review of the Literature. 
Council for Research in Music Education, Bulletin 55, σελ 1-27 
 
68 Chosky, L. (1974) The Kodaly Method. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc 
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βελτίωση της επίδοσης σε άλλα µαθήµατα. Αυτό ήταν ιδιαίτερα εµφανές στα µαθηµατικά, 

όπου φαίνεται να επιβεβαιώνεται η θεωρία του Thorndike ότι θέµατα που έχουν κοινά στοιχεία 

επηρεάζονται κατά τον ίδιο τρόπο από αλλαγές που πιθανό να συµβούν στο ένα από τα δύο. Η 

διαφορά στην επίδοση ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα που είχε την καθηµερινή µουσική 

αγωγή και την οµάδα ελέγχου ήταν αρκετή ώστε να είναι στατιστικά σηµαντική». 

 

H Bresler περιγράφει 4 επίπεδα στα οποία µπορεί να προσεγγιστεί η διαθεµατικότητα και 

όπου οι τέχνες χρησιµοποιούνται για να διδαχτούν άλλα µαθήµατα ή να τα κάνουν πιο 

ενδιαφέροντα. Έννοιες και πρακτικές που χρησιµοποιούνται στις τέχνες συνδυάζονται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγούν σε τελικούς σκοπούς και στόχους άλλων µαθηµάτων. Σε τελική 

ανάλυση, η µουσική και οι τέχνες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµα και για να 

δηµιουργήσουν µια πιο ευχάριστη διάθεση- κλίµα στη σχολική τάξη. Ποια είναι όµως αυτά τα 

επίπεδα; 

Το πρώτο είναι ένα είδος ολικής διδασκαλίας, όπου ένας κλάδος ή ένα θέµα, εξυπηρετεί το 

άλλο προµηθεύοντας του ένα µέσο µε τη βοήθεια του οποίου γεγονότα ή πληροφορίες 

µπορούν να  µαθευτούν και να αποµνηµονευτούν πιο αποτελεσµατικά. Αυτή η προσέγγιση 

έχει να κάνει µε τη διδασκαλία ιδεών-εννοιών οποιονδήποτε µαθηµάτων. Το δεύτερο επίπεδο 

αναφέρεται σε συσχετίσεις θεµάτων που επέρχονται όταν ένα µάθηµα-θέµα βοηθά στο να 

ξεκαθαρίσει ή εµπλουτίσει ένα άλλο. Στο τρίτο, οι συσχετίσεις θεµάτων και περιεχοµένων 

παίρνουν τυπικά τη µορφή ολοκληρωµένων θεµατικών ενοτήτων. Μερικές ενότητες 

περιλαµβάνουν γνήσιες περιοχές µελέτης και απευθύνονται σε τελικούς σκοπούς 

διαφορετικών θεµάτων (µαθηµάτων), ενώ άλλες επιλέγονται για να ερεθίσουν το ενδιαφέρον 

των µαθητών. Τέλος, στους συσχετισµούς στους οποίους οι σχετικές ιδέες-έννοιες αποτελούν 

το επίκεντρο, είναι και οι πιο ιδεατοί. Η ιδέα του προλόγου στην ανάγνωση είναι όµοια µε 

αυτή του υπολογισµού στα µαθηµατικά και της υπόθεσης στην επιστήµη. Οι µαθητές θα 

κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόµενο κάθε µαθήµατος αν καταλάβουν πως αυτές οι έννοιες 

εφαρµόζονται σε κάθε πεδίο. Επιπρόσθετα, θα χρησιµοποιήσουν τις γνώσεις που πήραν από το 

ένα µάθηµα για να κατανοήσουν ένα άλλο άγνωστο θέµα που είναι όµως όµοια 

κατασκευασµένο µε το προηγούµενο θέµα69. 

 

                                                
69 Music Educators Journal; Reston; Mar 2001,Robert A. Wiggins , Interdisciplinary curriculum: Music 
educator concerns 
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Έχει λοιπόν σηµασία να διερευνούµε προηγουµένως το περιεχόµενο σε σχέση µε τους 

στόχους, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το ενδεχόµενο, να επιδιώκονται στόχοι διαφορετικοί 

από αυτούς που αρχικά είχαµε επιλέξει. Κάτι τέτοιο θα πετυχαίναµε αν προτού τη διδασκαλία 

θέταµε κάποια ερωτήµατα. 

l Ποια περιεχόµενα πρέπει να προηγηθούν προκειµένου να διδαχθεί το συγκεκριµένο 

θέµα; 

l Πως διαπιστώνονται και ανακλούνται οι απαιτούµενες προγνώσεις των µαθητών; 

l Πως είναι δυνατός ο συσχετισµός και ο συνδυασµός των διαφόρων στοιχείων της 

δοµής του περιεχοµένου; 

l Ποια µπορεί να είναι τα βασικά ερωτήµατα και οι βασικοί προβληµατισµοί του µαθητή 

σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα; 

l Πως µπορώ να επισηµάνω και να τονίσω συγκεκριµένα στοιχεία του περιεχοµένου; 

l Ποιοι κατευθυντήριοι γενικοί και ειδικοί στόχοι εµπεριέχονται στο συγκεκριµένο 

περιεχόµενο; 

Παράλληλα αναζητούµε τα στοιχεία εκείνα από το κάθε µάθηµα που συµβάλλουν στις 

ικανότητες εξειδίκευσης, αυτονοµίας, αλληλεγγύης, συνεργασίας, κριτικής ικανότητας 

προκειµένου οι µαθητές να γνωρίσουν την ισχύουσα κατάσταση, να την κατανοήσουν και να 

συµβάλουν στην αλλαγή και τη βελτίωση αυτής. Μετά την επιλογή και τον προσδιορισµό των 

ενοτήτων ο εκπαιδευτικός, για να διδάξει µια συγκεκριµένη ενότητα, θα πρέπει να επιλέξει τη 

µέθοδο και τα µέσα διδασκαλίας και µάθησης προκειµένου η προσέγγιση του θέµατος να 

πραγµατωθεί µέσα από τις διάφορες οπτικές γωνίες70 . 

Επιπλέον, όλα τα αναλυτικά προγράµµατα θα έπρεπε να οδηγούν τους µαθητές στο να 

ανακαλύπτουν σχέσεις: 

l Να µαθαίνουν να ρωτούν σωστές ερωτήσεις για να βρίσκουν σχέσεις και συνδυασµούς 

l Να εκτιµούν την ανεξάρτητη σκέψη βρίσκοντας δικές τους λύσεις στα διάφορα 

προβλήµατα και 

l Να αναπτύξουν ακόλουθες και αποτελεσµατικές αντιλήψεις και ικανότητες σε 

χωριστές περιοχές της γνώσης71. 

 

                                                
70 Φωτεινή Κοσσυβάκη, Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Εκδόσεις Gytenberg, Αθήνα 2001, σελ. 
173-175 
71 Music Educators Journal; Reston; Mar 2001, Leon H Burton , Interdisciplinary curriculum: 
Retrospect and prospect 
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Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, ήρθε η ώρα να προχωρήσουµε και µεις στους 

δικούς µας συσχετισµούς. Η µουσική ως τέχνη, αλλά και ως µάθηµα µε µια συγκεκριµένη 

δοµή, περιλαµβάνει ορισµένες έννοιες και ορισµένα βασικά στοιχεία, όπως σχήµατα, 

επαναλύψεις και αντιθέσεις, τα οποία κατά την πορεία των διαφόρων δηµιουργικών µουσικών 

δραστηριοτήτων διαµορφώνουν ορισµένες σχέσεις µεταξύ τους. Ο συνδυασµός της µουσικής 

µε τα άλλα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος και στη δική µας περίπτωση των 

µαθηµατικών, βασίζεται ακριβώς στην εξερεύνηση και αντίληψη των βασικών αυτών εννοιών 

και στοιχείων, καθώς και των σχέσεων που διαµορφώνονται από τη διαπλοκή τους72. 

Ο συνδυασµός της µουσικής µε τα άλλα µαθήµατα έχει καλύτερα αποτελέσµατα όταν οι 

έννοιες που λειτουργούν κατά τη διαδικασία της µάθησης, καθώς και έννοιες του 

αναµενόµενου αποτελέσµατος της µάθησης, είναι σαφείς και αντιληπτές από τους διδάσκοντες 

και τους διδασκόµενους. Στην επόµενη ενότητα θα ακολουθήσει µια απλή παρουσίαση της 

θεωρίας της Μουσικής µε αναφορά σε σηµαντικές έννοιες που εµπερικλείει, για να 

µπορέσουµε στη συνέχεια να συσχετίσουµε καλύτερα τα δύο αντικείµενα. 

 

Κάτω από τις καλύτερες περιστάσεις λοιπόν, η διαθεµατική διδασκαλία δίνει στους 

µαθητές περισσότερες ευκαιρίες για να φτιάξουν σχέσεις και συνδυασµούς που θα τους 

οδηγήσουν στο να κατανοήσουν καλύτερα κάποια περιεχόµενα. Κάτω από τις χειρότερες 

συνθήκες, η διαθεµατική προσέγγιση είναι ένας απλός τρόπος να κερδίζεις χρόνο σε µια µέρα 

διδασκαλίας. Στο καλύτερο σενάριο, οι µαθητές µπορούν να λύνουν προβλήµατα και 

αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Στην χειρότερη περίπτωση, οι µαθητές πιστεύουν πως όλα τα 

άλλα αντικείµενα δηµιουργήθηκαν για να διδάσκονται η ανάγνωση και τα µαθηµατικά. Το 

ιδεατό είναι κάποιοι µαθητές να κατανοήσουν ότι οι τέχνες είναι µια ζωτική έκφραση της 

ανθρώπινης εµπειρίας. Δυστυχώς, κάποιοι µαθητές θα γνωρίσουν τις τέχνες µόνο σαν ένα 

ασήµαντο στολίδι που διακοσµεί την τάξη και τη σκέψη τους!73  

 

 

 

 

 
                                                
72 Λένια Σέργη: Προσχολική Μουσική Αγωγή, Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 1995, σελ87 
 
 
73 Music Educators Journal; Reston; Mar 2001, Robert A Wiggins, Interdisciplinary curriculum: Music 
educator concerns 
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Μια εισαγωγή στη θεωρία της Μουσικής 

 
Κάνοντας µια ανασκόπηση στη θεωρία της µουσικής καλό είναι να ξεκινήσουµε µε τον 

ήχο που αποτελεί και την πρώτη ύλη της µουσικής. Ο ήχος όπως αναφέραµε και σε 

προηγούµενη ενότητα παράγεται µετά από κάποια κίνηση-δόνηση κάποιου σώµατος η οποία 

δηµιουργεί ηχητικά κύµατα τα οποία ταξιδεύουν στον αέρα και φτάνουν µέχρι το αυτί µας. 

Τους συγκεκριµένους ήχους στη µουσική τους ονοµάζουµε φθόγγους. Αυτοί γράφονται µε 

διάφορα σχήµατα-σύµβολα που λέγονται φθογγόσηµα. Οι φθόγγοι γράφονται πάνω στο 

πεντάγραµµο (πάνω στις γραµµές και µέσα στα Διαστήµατα του) 

Ο κάθε φθόγγος έχει ύψος, διάρκεια, ένταση και χροιά. 

 

ΤΟ ΥΨΟΣ (οξύτητα) του κάθε φθόγγου εξαρτάται από τη θέση του στο πεντάγραµµο, 

δηλ. όσο πιο ψηλά γράφεται τόσο οξύτερος είναι ο ήχος του. Όσο πιο χαµηλά γράφεται τόσο 

βαθύτερος. Το ύψος κάθε φθόγγου εξαρτάται από τη συχνότητα του (συχνότητα είναι ο 

αριθµός των δονήσεων που έχει ένας φθόγγος στο δευτερόλεπτο). Επίσης από τη θέση του στο 

πεντάγραµµο παίρνει ο φθόγγος το όνοµα του74. 

 

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ του εξαρτάται από το σχήµα του. 

 =2/4     =1/4     =2/8 

 
Η ΕΝΤΑΣΗ του εξαρτάται από τον τρόπο εκτέλεσης του, δηλαδή δυνατά, σιγά κ.τ.λ. έτσι 

ανάλογο είναι και το πλάτος των δονήσεων. 

 

Η ΧΡΟΙΑ (timpre) εξαρτάται από το όργανο που εκτελεί τον φθόγγο. Είναι δηλαδή το 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό χρώµα κάθε οργάνου, ή φωνής (ηχόχρωµα). 

 

Ο κάθε φθόγγος, ανάλογα µε το ύψος του, έχει και τις ανάλογες «Παλµικές Δονήσεις» 

(συχνότητα), οι οποίες µετριούνται ανά δευτερόλεπτο. Όσο χαµηλότερος είναι ο φθόγγος 

(ήχος), τόσο λιγότερες είναι οι παλµικές του δονήσεις. Όσο ψηλότερος είναι ο φθόγγος, τόσες 

περισσότερες είναι οι παλµικές του δονήσεις. Το ανθρώπινο αυτί µπορεί να συλλάβει ήχους 

                                                
74 Ανδρέας Χαραλάµπους, Η θεωρία της Μουσικής, Gutenberg, Αθήνα 1997, σελ.14 
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που οι παλµικές τους δονήσεις είναι 16 για τον χαµηλότερο φθόγγο και 20.000 παλµικές 

δονήσεις για τον ψηλότερο. Οι ήχοι που έχουν πάνω από 20.000 δονήσεις στο δευτερόλεπτο 

λέγονται Υπέρηχοι. Κάτω από 16 δονήσεις λέγονται Υπόηχοι. Η µονάδα µέτρησης της 

συχνότητας λέγεται HERTZ. 

 

 

ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ: 
Όπως σε κάθε γλώσσα χρησιµοποιούµε γράµµατα µε τα οποία φτιάχνουµε λέξεις, 

προτάσεις κ.τ.λ. έτσι και η µουσική έχει τα δικά της σύµβολα, τα φθογγόσηµα. Τα 
φθογγόσηµα έχουν µόνο αξία, ενώ από τη στιγµή που γράφονται στο πεντάγραµµο, εκτός 
από αξία παίρνουν όνοµα και ύψος (οξύτητα) και ονοµάζονται φθόγγοι. Έχουµε πει ότι η 
αξία του κάθε φθόγγου εξαρτάται από το σχήµα του. Οι αξίες των φθόγγων είναι επτά 
(7).75  

 
Ολόκληρο: =4/4 

Μισό: =2/4 

Τέταρτο: =1/4 
                                                 

Όγδοο: =1/8 

Δέκατο έκτο: =1/16 
 
 

ΠΑΥΣΕΙΣ είναι τα σηµεία που µας φανερώνουν διακοπή της µουσικής για ένα 
ορισµένο χρονικό διάστηµα. Οι παύσεις είναι επτά (7). Έχουν τις ίδιες αξίες όπως και οι 
φθόγγοι. Η αξία κάθε παύσης εξαρτάται από το σχήµα της. Π.χ. 

 
 =4/4 

 
=2/4 
 

=1/4 
 

=1/8 
 

 =1/16 
 

=1/32      
 

                                                
75 Ανδρέας Χαραλάµπους, Η θεωρία της Μουσικής, Gutenberg, Αθήνα 1997, σελ.30 
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Οι αξίες των φθόγγων και των παύσεων: 
 

  
  

 
 

Υποδιαίρεση των αξιών των φθόγγων και των παύσεων: 
 
 

Ολόκληρο 

 

Μισό 

 
 

 

Τέταρτο 

    

 Όγδοο 

 

Δέκατο έκτο 

 

 
 
ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ: 
Σε κάθε µέτρο βάζουµε διάφορες αξίες από φθόγγους και παύσεις. Το πόσες αξίες θα 

βάλουµε µας το λέει ένα κλάσµα που γράφεται στην αρχή του πενταγράµµου, µετά από 
το κλειδί. 
Μέτρο 3/4: Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε µέτρο θα έχουµε αξίες φθόγγων και παύσεων 

που η συνολική τους αξία θα είναι 3/4, δηλαδή τρία µέρη που το καθένα έχει αξία 1/4 
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                    1            2                 3   4 

 
 
 
Μέτρο 4/4: Αυτό σηµαίνει ότι σε κάθε µέτρο θα έχουµε αξίες 4/4, δηλαδή τέσσερα 

µέρη που το καθένα έχει αξία 1/4 . 
 
Ο Αριθµητής του µέτρου φανερώνει πόσα µέρη έχει το κάθε µέτρο και ο 

Παρονοµαστής την αξία του κάθε µέρους. Τα πιο γνωστά µέτρα είναι: 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 
5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8, 3/2, 4/2, 6/4, 5/4, κ.τ.λ.76 

 
 
ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: 
Είναι µια στιγµή που µπαίνει δεξιά από τους φθόγγους και τις παύσεις και τους 

προσθέτει το µισό της αξίας τους. Οι φθόγγοι ή οι Παύσεις τότε λέγονται 
Παρεστιγµένοι. 

 • =   +  = 4/4 +2/4 = 6/4 

• =  +   = 2/4 + 1/4  = 3/4 
 

• =  + =1/4 + 1/8 = 3/8 
 
 
 
ΔΙΠΛΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: 
Είναι δύο στιγµές που µπαίνουν δεξιά από τους φθόγγους και τους προσθέτουν:η µεν 

πρώτη το µισό της αξίας τους η δε δεύτερη το µισό της αξίας της πρώτης στιγµής. Ο 
φθόγγος τότε λέγεται δις παρεστιγµένος77 

 

 •• =   +  + = 4/4 +2/4 + 1/4 = 7/4 
 

• =  + =1/4 + 1/8 = 3/8 
 
 
 
 
 

                                                
76 Ανδρέας Χαραλάµπους, Η θεωρία της Μουσικής, Gutenberg, Αθήνα 1997, σελ.34 
77 Ανδρέας Χαραλάµπους, Η θεωρία της Μουσικής, Gutenberg, Αθήνα 1997, σελ.36-37 
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ΤΡΙΗΧΟ: Είναι τρεις φθόγγοι της ίδιας αξίας που εκτελούνατι σε χρόνο που είναι 
ίσος µε τους δύο φθόγγους του Τρίηχου ή µε ένα φθόγγο της αµέσως µεγαλύτερης αξίας, 
π.χ. 

 
 
Το τρίηχο εκτελείται όλο µαζί σαν ένα σύνολο, µε τονισµένο τον πρώτο φθόγγο. 

Πάνω από το τρίηχο υπάρχει µια καµπύλη γραµµή και ο αριθµός 3. Το τρίηχο µπορούµε 
να το συναντήσουµε µε τρεις µορφές. 

 
 
ΔΙΗΧΟ:Είναι δύο φθόγγοι της ίδιας αξίας που ισούνται µε τρεις φθόγγους της ίδιας ή 

µε ένα της αµέσως µεγαλύτερης παρεστιγµένο. Πάνω από το Δίηχο βάζουµε τον αριθµό 
2. 
Το δίηχο το χρησιµοποιούµε σε µέτρα τριµερή 3/8, 6/8, 12/8, 3/4 κ.τ.λ. Η 

χρησιµοποίηση του Δίηχου εντυπωσιάζει, γιατί προ στιγµής διακόπτεται η κανονική ροή 
του εσωτερικού ρυθµού και «τετραγωνίζει» τα πράγµατα. Μετά πάλι επανέρχεται 
κανονικά. 

 
 
 
 
ΜΕΤΡΟ λέγεται µια σταθερή αναλλοίωτη κατάσταση που ρυθµίζει τα πάντα, δηλαδή 

η σταθερή µέτρηση πραγµάτων, µέτρο µήκους, βάρους, διάρκειας, αριθµητικής 
ποσότητας κ.τ.λ. Χωρίς το συγκεκριµένο µέτρο θα ήταν αδύνατο να ξεχωρίσουµε πότε 
υπάρχει αταξία και χάος και πότε υπάρχει τάξη και οµορφιά. Στη µουσική η έννοια 
Μέτρο, σκοπό έχει να µας δώσει µια σταθερή κατάσταση µέτρησης των αξιών των 
φθόγγων και παύσεων, βάζει δηλαδή µια τάξη. Και µια η Μουσική στηρίζεται στην τάξη, 
την ισορροπία, την Αρµονία και γενικά την οµορφιά, είναι εύκολο να καταλάβουµε τη 
σηµασία και τη σπουδαιότητα του Μέτρου στη Μουσική. 

 
«ΜΕΤΡΑ» ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ είναι τα µικρά τµήµατα στα οποία χωρίζεται το 

πεντάγραµµο και κατ’ επέκταση ένα µουσικό έργο. Όλα τα έργα σ’ ένα µουσικό έργο 
έχουν τις ίδιες αξίες που τις καθορίζει το κλάσµα που υπάρχει στην αρχή του 
πενταγράµµου µετά από το κλειδί. 
Θα µπορούσαµε να πούµε ακόµα ότι: 
Μέτρο είναι το χώρισµα, η διαίρεση του χρόνου σε ίσα µέρη και ο συµµετρικός 

χωρισµός των µερών σε Ισχυρά και Αδύνατα. Είναι δηλαδή η οργανωµένη διάταξη των 
ισχυρών και αδυνάτων χρόνων οι οποίοι επαναλαµβάνονται, επανέρχονται, κατά χρονικά 
διαστήµατα, δίνοντας έτσι µια ισορροπία στη δοµή του έργου. 
Είναι καθαρά άψυχο υλικό στοιχείο που µας δίνει τη συµµετρία, αλλά που µέσα του 

ζωντανεύει ο ρυθµός, ο οποίος µορφοποιεί, πλάθει, τα επί µέρους υλικά. 
Έχουµε τριών ειδών µέτρα. Τα απλά, τα σύνθετα και τα µεικτά.78 
 

                                                
78 Ανδρέας Χαραλάµπους, Η θεωρία της Μουσικής, Gutenberg, Αθήνα 1997, σελ.69 
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ΑΠΛΑ είναι τα µέτρα που έχουν αριθµητή 2 ή 3 και έχουν µόνο ένα ισχυρό µέρος, 
δηλαδή τα διµερή και τα τριµερή µέτρα, π.χ. 

2/1, 2/2, 2/4, 2/8, 2/16 και 3/1, 3/2, 3/4, 3/8, 3/16 
 
ΣΥΝΘΕΤΑ είναι τα µέτρα που έχουν αριθµητή 4 και πάνω και έχουν δύο ή 

περισσότερα ισχυρά µέρη από τα οποία το πρώτο είναι Δις ισχυρό. Τα σύνθετα 
αποτελούνται από δύο ή περισσότερα όµοια απλά µέτρα, π.χ. 

4/1, 4/2, 4/4, 4/8, 8/16, 12/16, 6/4, 6/8, 9/8, 12/8 
Ανάλυση: 4/4 = 2/4 + 2/4 
                 6/8 = 3/8 + 3/8 

 
ΜΕΙΚΤΑ είναι τα µέτρα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα απλά µέτρα, 

Ανόµοια µεταξύ τους, π.χ.  
5/2, 5/4, 5/8, 9/8, 7/8, 7/4, 8/8, 11/8, κ.τ.λ. 

Ανάλυση: 5/8 = 3/8 + 2/8 
                 9/8 = 2/8 + 2/8 + 2/8 + 3/8 
                 7/8 = 3/8 + 2/4 
               11/8 = 2/8 + 2/8 + 2/8 + 2/8 +3/8 
                 5/4 = 2/4 + 3/4 ή 3/4 + 2/8 
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Η Μουσική στη διδασκαλία των Μαθηµατικών 
Κλάσµατα –Λόγοι -Αναλογίες 

 
Τάξη Δ’, Βιβλίο µαθηµατικών τεύχος α’ 
Ενότητα 5.1:Πως Δηµιουργούµε κλασµατικές µονάδες, σελ.66  
 
Υλικά που θα χρειαστούµε: 
• 5 χαρτόνια διαφορετικού χρώµατος (20x30cm) που τα κόβουµε σε λωρίδες 

πλάτους 5cm 
• καρφιά 
• ψαλίδια 
 
Οδηγίες: 
• Τα παιδιά θα δουλέψουν ανά δυάδες. Θα τοποθετήσουν τα 5 χρωµατιστά 

χαρτόνια το ένα πάνω στο άλλο εναλλάσσοντας τα σε διάστηµα 5cm 
• Προσεκτικά οι µαθητές θα τα διπλώσουν στη µέση, θα τα κόψουν και θα 

πάρουν από µισό. 
• Καρφώνουµε τα 5 χρωµατιστά χαρτόνια µαζί στο επάνω τους µέρος 
• Ξεκινούµε από το χαρτόνι που βρίσκεται στη βάση και σχεδιάζουµε µια 

ολόκληρη νότα  (    ) 
• Μετακινούµαστε στο επόµενο χαρτόνι. Το µοιράζουµε στη µέση και 

ζωγραφίζουµε σε κάθε µέρος του µια µισή νότα ( ) και την ονοµάζουµε 1/2 
• Συνεχίζουµε µε το επόµενο χαρτόνι. Μοιράζουµε το χαρτόνι στα δύο και µετά 

το χωρίζουµε και πάλι στα δύο. Ζωγραφίσουµε µια νότα-τέταρτο ( )και την 
ονοµάζουµε 1/4.      

• Προχωρούµε στο επόµενο. Το µοιράζουµε στη µέση και µετά µοιράζουµε το 
κάθε µέρος ξανά στη µέση . Ξαναµοιράζουµε τα τέσσερα κοµµάτια στη µέση, έχοντας 
έτσι 8 ίσα µέρη. Ζωγραφίζουµε όγδοα ( )σε κάθε µέρος και τα  

• ονοµάζουµε ως 1/8 .    
• Τελειώνουµε το χάρτη µας µοιράζοντας το πιο πάνω χαρτόνι σε  δύο µέρη, 

στη συνέχεια σε τέσσερα, σε οκτώ, και τέλος σε δεκάξι ίσα µέρη. Ζωγραφίζουµε στο 
καθένα µια νότα δέκατο έκτο  και την ονοµάζουµε 1/16.   

 
Πίσω από το χάρτη µπορούµε να ακολουθήσουµε την ίδια διαδικασία ζωγραφίζοντας 

τις παύσεις.    
 
Το ένα από τα ίσα µέρη που µοιράσαµε την ακέραιη µονάδα (το ολόκληρο-  ) το 

ονοµάζουµε κλασµατική µονάδα. Έτσι δηµιουργήσαµε τις κλασµατικές µονάδες 1/2, 
1/4, 1/8, 1/16. 

                                                
 
 
 
 
 
                                         



 48 

 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

Σκεφτόµαστε ακόµα:                                                         
 

 
 
 
Ποια κλασµατική µονάδα είναι η µεγαλύτερη και ποια η µικρότερη; 
• Σε όσα περισσότερα ίσα µέρη χωρίζουµε την ακέραια µονάδα τόσο 

µικρότερη είναι η κλασµατική µονάδα. 
• Σε όσο λιγότερα µέρη χωρίζουµε την ακέραια µονάδα τόσο µεγαλύτερη 

είναι η κλασµατική µονάδα. 
 
Εργασία: 
Μπορείτε τώρα να βάλετε στη σειρά τις κλασµατικές µονάδες (κάποιες από τις 

οποίες εκφράζονται µε νότες ή παύσεις) από τη µεγαλύτερη στη µικρότερη; 
 

, , 1/3, 1/7, , 1/5, , 1/11, 1/24    
 

 1/2>1/3………………………………………………………………….. 
 

 
Τάξη Δ’, Βιβλίο µαθηµατικών τεύχος α’ 
Ενότητα 5.3: Πως δηµιουργούµε κλασµατικούς αριθµούς, σελ.74 
 
Στη συνέχεια οι µαθητές θα χρησιµοποιήσουν τους χάρτες τους για να φτιάξουν 

κλάσµατα. 
Έστω ότι παίρνουµε = 2. 1/8 = 2/8 
2/8: κλασµατικός αριθµός ή κλάσµα 
όπου 2 ο αριθµητής 
         / η κλασµατική γραµµή 
         8 ο παρονοµαστής 
 
Όµοια,  = 4. 1/8 = 4/8 
 
               = 3. 1/4 = ¾ 
 
Σκεφτόµαστε ακόµα: 
• Πόσες φορές επαναλάβαµε τις κλασµατικές µονάδες 1/8 και 1/4 για να 

δηµιουργήσουµε τους κλασµατικούς αριθµούς 2/8, 4/8 και 3/4; 

Τι σηµαίνουν: 
 
 
Το ένα από τα δύο µέρη 
 
…………………………………………… 
 
 
…………………………………………… 
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• Τι φανερώνει ο αριθµητής και τι ο παρονοµαστής στους κλασµατικούς 
αριθµούς 2/8, 4/8 και 3/4; 

 
Φτάνουµε λοιπόν στο συµπέρασµα ότι 
• Οι κλασµατικοί αριθµοί δηµιουργούνται από την επανάληψη της ίδιας 

κλασµατικής µονάδας 
• Ο αριθµητής φανερώνει πόσα ίσα µέρη πήραµε 
• Ο παρονοµαστής φανερώνει σε πόσα ίσα µέρη χωρίσαµε την ακέραιη 

µονάδα. 
 
 
Εργασία: 
Μπορείτε να γράψετε τις νότες που αντιστοιχούν σε κάθε κλάσµα; 
2/4 :    3/8 : 
 
5/8 :    3/4 : 
 
7/8 :    12/16 : 
 
         
 
 Τάξη Ε’, Βιβλίο µαθηµατικών τεύχος α’ 
Ενότητα Β1: Οι κλασµατικές µονάδες 
Ενότητα Β2: Οι κλασµατικοί αριθµοί (κλάσµατα) 
 
Στη µουσική βρίσκουµε ακόµα ένα ορισµό για το κλάσµα, όταν αυτό 

τοποθετείται στην αρχή ενός µουσικού κοµµατιού, το οποίο φανερώνει την αξία που 
θα έχει το κάθε µέτρο στη σύνθεση που ακολουθεί, δηλαδή τον αριθµό των κτύπων 
ανά µέτρο. Ο αριθµητής µας λέει πόσους κτύπους έχουµε σε κάθε µέτρο και ο 
παρονοµαστής δηλώνει την αξία που πρέπει να έχει κάθε κτύπος. 

 
Δηλαδή, όπως είδαµε και πιο πριν στη Θεωρία της Μουσικής στο ακόλουθο 

παράδειγµα θα έχουµε  σε κάθε µέτρο 4 κτύπους που ο καθένας θα έχει 1/4  
 
                    1            2                 3        4 

 
 
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον χάρτη που κατασκευάσαµε πιο πριν σαν ένα 

συµπληρωµένο µέτρο των 4/4 (που είναι και ο πιο συνηθισµένος χρόνος). Η ολόκληρη 
νότα ( ) παίρνει ολόκληρο το µέτρο, έτσι παίρνει 4 κτύπους. Η αξία κάθε νότας 
υπολογίζεται διαιρώντας την δια 4 (4 κτύπους) σε 2, 4, 8 και 16.Έτσι έχουµε: 
Ολόκληρο= 4 κτύποι 
Μισό = 2 κτύποι 
Τέταρτο 1 κτύπος 
Όγδοο = 1/2 κτύπος 
Δέκατο έκτο = 1/4 κτύπος 
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Αφού λοιπόν οι κτύποι κάθε µέτρου είναι όµοια µεγέθη και αν θεωρήσουµε ένα 
κτύπο σαν µια κλασµατική µονάδα συµπεραίνουµε ότι κλασµατική µονάδα µπορεί να 
είναι και το ένα από τα ίσα µέρη, στα οποία χωρίζεται ένα πλήθος οµοειδών 
αντικειµένων (πλήθος των κτύπων κάθε µέτρου) . 
Επίσης, ένα κλάσµα εκτός του ότι προκύπτει από την επανάληψη της ίδιας 

κλασµατικής µονάδας, φανερώνει µέρος της ακέραιας µονάδας ή και µέρος µιας 
ποσότητας, που την υπολογίζουµε ως ακέραια µονάδα. 

 
Πρόβληµα: 
Μια µουσική σύνθεση έχει συνολικά 16 µέτρα. Μέχρι τώρα έχουν εκτελεστεί τα 4. Τι 

µέρος της συνολικής σύνθεσης έχει εκτελεστεί; Τι µέρος της σύνθεσης περιµένουµε 
ακόµα να εκτελεστεί; 

 
 
 
Τάξη Δ’, Βιβλίο µαθηµατικών τεύχος α’ 
Ενότητα 5.5: Πως δηµιουργούµε ισοδύναµα κλάσµατα, σελ.80 
 

      Σύµφωνα µε το χάρτη και πάλι 
 

 =  =  =     
Αλλιώς, 
                           1  =       2/2      =            4/4           =             8/8   
 
Όπως είδαµε και πριν                                                              
 

 
 
 
Δύο κλάσµατα µε διαφορετικούς αριθµητές και διαφορετικούς παρονοµαστές, 

αλλά µε την ίδια αξία, τα λέµε ισοδύναµα. 
 
 
 
 

 
1 = 2 / 2 

 
 
 

1 / 2 = 2 / 4 
 
 
 

1 / 4 = 2 / 8 
 
 
 

1 / 8 = …;…. 
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Εργασία: 
Συµπληρώστε τα ακόλουθα όπως το παράδειγµα 
 

=                         Το 1/2 είναι ισοδύναµο µε τα 2/4 
 

  =                                       …………………………………. 
 

   =                                       …………………………………. 
 

• =                                      ………………………………….. 
 

  =                                  …………………………………... 
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Εργασία: 
Μπορείτε να συµπληρώσετε τα ακόλουθα µέτρα έτσι ώστε η αξία κάθε µέτρου να 

είναι ισοδύναµη µε το κλάσµα που αναγράφεται στην αρχή του κάθε µέτρου; 
 
 
2/4--------------------/-----------------------/-------------------/--------------------/ 
 
 
 
3/4--------------------/-----------------------/-------------------/--------------------/ 
 
 
 
Τάξη Ε’, Βιβλίο µαθηµατικών τεύχος β’ 
Ενότητα Στ1: Ισοδύναµα κλάσµατα- Απλοποίηση κλασµάτων 
 
Αν συγκρίνουµε δύο µέτρα κάποιας σύνθεσης 

 
  /     
2/4        και        4/8 

βλέπουµε ότι τα δύο κλάσµατα είναι ισοδύναµα. 
Έχουµε στο µεταξύ συναντήσει και άλλα ισοδύναµα κλάσµατα. Μπορούµε τώρα 

να δούµε πως αν πολλαπλασιάσουµε τους όρους του κλάσµατος 2/4 µε το 2 
παίρνουµε το ισοδύναµο κλάσµα 4/8 

2.2 / 4.2 = 4/8. Εποµένως, 2/4 = 4/8 
Αν διαιρέσουµε τους όρους του κλάσµατος 4/8 µε τον κοινό διαιρέτη τους 2, 

παίρνουµε το ισοδύναµο του κλάσµα 2/4, που είναι πιο απλό από τα 4/8. 
4:2 / 8:2 = 2/4. Εποµένως, 2/4 = 4/8 

 
 

Σκεφτόµαστε ακόµα: 
Πως θα γράφαµε ακόµα ένα µέτρο στη σύνθεση χρησιµοποιώντας όσο το δυνατό 

λιγότερες νότες; 
 /     /   

Αν διαιρέσουµε τους όρους του κλάσµατος  4/8 µε το Μ.Κ.Δ. τους, δηλαδή µε το 
4, παίρνουµε το κλάσµα 1/2, που δεν απλοποιείται περισσότερο, είναι κλάσµα 
ανάγωγο. 

 
 
Εργασία: 
Να αναπαραστήσετε τους πιο κάτω αριθµούς σε κλάσµατα, τα οποία να κάνετε 

στη συνέχεια ανάγωγα 
 

 = …………………. = …………………. 
 

      = …………………. = …………………. 
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 = ……………… = …………………. 
 

 • •    = …………………. = …………………… 
 
 
Τάξη Ε’, Βιβλίο µαθηµατικών τεύχος β’ 
Ενότητα Στ3: Πρόσθεση και αφαίρεση οµώνυµων κλασµάτων 
Ενότητα Στ4: Πρόσθεση και αφαίρεση ετερώνυµαων κλασµάτων 
 
Εργασία: 
Πιο πάνω σας ζητήθηκε να συµπληρώσετε τα µέτρα δίνοντας το ρυθµό που 

αναγράφεται στην αρχή του πενταγράµµου. Μπορείτε τώρα να τοποθετήσετε τις 
γραµµές που θα χώριζαν τα µέτρα στις πιο κάτω συνθέσεις τους κτύπους κάθε 
µέτρου; 

 
 

 
 
 

 
 
 
Μπορείτε να εξηγήσετε πως δουλέψατε; 
 
                      1    2           3                 4           1              2              3             4 

 
 
                      1   2           3                  1            2           3           1              2            3 

 
 
Ας πάρουµε το πρώτο παράδειγµα 
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= 1/4 = 1 κτύπος 

 
= 1/8 + 1/8 = 2/8 = 1/4 (ισοδύναµα κλάσµατα) = 1 κτύπος 

 
 = 1/16 + 1/16 + 1/8 = 2/16 + 1/8 = … = 1/4 = 1 κτύπος κ.τ.λ. 

 
Συνεχίζουµε µε τον ίδιο τρόπο µέχρι να συµπληρώσουµε  4 κτύπους (ή ανάλογα 

όσους χρειάζεται) για κάθε µέτρο. 
 
 Μπορούµε όµως να χρησιµοποιήσουµε και άλλη µια µέθοδο         
            
       

          
 Από το πρώτο µέτρο έχουµε: 1/4+1/8+1/8+1/16+1/16+1/8+1/8+1/8 = 4/4 
Από το δεύτερο µέτρο έχουµε: 1/8+2/16+2/16+1/8+2/16+1/8+1/8+1/8=4/4 
 

 
 
Από το πρώτο µέτρο έχουµε:1/4+1/8+1/8+1/16+1/16+1/8=3/4 
Από το δεύτερο µέτρο έχουµε:1/8+1/8+1/8+2/16+2/16+1/8=3/4 
Από το τρίτο µέτρο έχουµε: 2/16+1/8+1/8+1/8+1/4=3/4 
                                         
Χωρίς να το καταλάβουµε καλά καλά περάσαµε στην πρόσθεση των κλασµάτων. 

Να αναφέρουµε ότι οι µαθητές µουσικής φτάνουν σ’ αυτές τις έννοιες των 
µαθηµατικών πολύ πιο νωρίς, χωρίς οι ίδιοι να το συνειδητοποιούν, µετρώντας 
κτύπους και ρυθµό. 

 
Για να κάνουµε τις πιο πάνω προσθέσεις πρέπει να µετατρέψουµε τα κλάσµατα σε 

οµώνυµα. 
1. Βρίσκουµε το Ε.Κ.Π. των παρονοµαστών (4,8,16) = 16 
2. Πολλαπλασιάζουµε τους όρους του 1/4 µε το (16:4=)4 και του 1/8 µε το 

(16:8=)2 
Έτσι, 

4/16 + 2/16 + 2/16 + 1/16 + 1/16 + 2/16 + 2/16 + 2/16 = 16/16 = 4/4, 
έχουµε δηλαδή 4 κτύπους του ενός τετάρτου και µ’ αυτό τον τρόπο συµπληρώνουµε 

το πρώτο µέτρο. 
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Για να προσθέσουµε οµώνυµα κλάσµατα, προσθέτουµε τους αριθµητές και 
παρονοµαστή αφήνουµε τον ίδιο. 
Για να αφαιρέσουµε ένα κλάσµα από οµώνυµο του κλάσµα, αφαιρούµε αριθµητή από 

αριθµητή και παρονοµαστή αφήνουµε τον ίδιο. 
Για να προσθέσουµε µεικτούς ή για να αφαιρέσουµε µεικτό από µεικτό, 

µετατρέπουµε πρώτα τους µεικτούς σε κλάσµατα 
Για προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε ετερώνυµα κλάσµατα τα µετατρέπουµε πρώτα 

σε οµώνυµα 
 
Εργασία: 
Μπορείτε να συγκρίνετε τα ακόλουθα µέτρα; 
 

                  >           

                       

•                                     
 
 
Τάξη Ε’, Βιβλίο µαθηµατικών τεύχος β’ 
Ενότητα Στ3: Μετατροπή ευερώνυµων κλασµάτων σε οµώνυµα 
 
Μπορούµε να συγκρίνουµε ετερώνυµα κλάσµατα µε άνισους αριθµητές, αφού τα 

µετατρέψουµε πρώτα σε οµώνυµα. 
Μπορούµε να µετατρέψουµε δύο ή περισσότερα ετερώνυµα κλάσµατα σε οµώνυµα 

µε κοινό παρονοµαστή το Ε.Κ.Π. ή οποιοδήποτε άλλο κοινό πολλαπλάσιο των 
παρονοµαστών τους. 

 
Πρόβληµα: 
Σε µια ορχήστρα τα 2/8 της ορχήστρας παίζουν βιολί, τα 3/16 παίζουν βιόλα, το ¼ 

φλάουτο και το 1/32 τροµπέτες. Οι υπόλοιποι παίζουν τύµπανα. Μπορείς να βρείς το 
µέρος της ορχήστρας που παίζει τύµπανα; 

 
Εργασία: 
Κάνετε τις ακόλουθες πράξεις. 

|  | - |  | =  
 
|  | + |  | =  
 
|  | + |  | = 
 

|  | - |  | =  
 
 
Εργασία: 
Ποια η αξία του κάθε µέτρου; 
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1. |   | =  
 

2. |  | = 
 
3. |  | = 
 
4. |  | = 
 
5. | •  | =  
 
 
Εργασία: 
Δηµιουργήστε ρυθµό για τα µέτρα που δίνονται πιο κάτω 
 
1. 5/8................................../...................................../................................/ 
2.  3/4................................./.................................../................................/ 
 
3. 3/2................................./................................../................................/ 
 
4. 9/8................................./................................../.............................../ 
 
 
Εργασία: 
Τοποθετείστε τις γραµµές που χωρίζουν τα µέτρα στις πιο κάτω συνθέσεις 
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Εργασία: 
Πόσοι κτύποι λείπουν από το κάθε µέτρο στα επόµενα παραδείγµατα; 
 

 
 
 

 
 
 
 
Τάξη Στ’, Βιβλίο µαθηµατικών τεύχος β’ 
Ενότητα 1.2: Σύγκριση µεγεθών µε λόγους (1) 
Ενότητα 1.3: Σύγκριση µεγεθών µε λόγους (2) 
 
Προχορώντας π’ερα από τα ρυθµικά σχήµατα και τις αξίες των µέτρων, εισερχόµαστε 

σε µια ενότητα που θα εξετάσουµε και πάλι την τονικότητα µε τη βοήθεια του 
µονόχορδου. Να υπενθυµίσουµε τους λόγους που µας δίνουν την οκτάβα 1:2, την καθαρή 
πέµπτη 2:3 και καθαρή τετάρτη 3:4. 

 
Να πούµε επίσης ότι λόγος ενός µεγέθους ή ποσού Α προς ένα µέγεθος ή ποσό Β 

είναι ο  
(Αριθµός που µετράει το µέγεθος Α) : (Αριθµό που µετράει το µέγεθος Β) 

 
Στο µονόχορδο για παράδειγµα το µέγεθος Α = 2 προς το µέγεθος Β = 3 µας δίνει το 

λόγο 2:3 που αντιστοιχεί σε µια καθαρή πέµπτη. 
 
 
Τάξη Ε’, Βιβλίο µαθηµατικών τεύχος β’ 
Ενότητα Στ7: Πολλαπλασιασµός ακέραιου µε κλάσµα 
 
Αν τώρα το µήκος της χορδής είναι 80 εκατοστά και θέλουµε να σχηµατίσουµε µια 

καθαρή τετάρτη, σε πόση απόσταση πρέπει να τοποθετήσουµε τον καβαλάρη; 
Ξέρουµε πόσα µέτρα είναι όλο το µήκος της χορδής και ζητάµε να βρούµε πόσα 

εκατοστά είναι το ένα µέρος από το µήκος αυτό. 
Τα 4/4 της χορδής είναι 80 εκατοστά. 
Το 1/4 της χορδής είναι 20 εκατοστά 
Τα 3/4 της χορδής είναι 3.80 / 4 = 240/4 = 60 εκατοστά 
Σκεφτόµαστε ακόµα: 240/4 = 3.80 / 4 = 3/4 . 80. Εποµένως τα 3/4 των 80 εκατοστών 

µπορούσαµε να τα βρούµε κατευθείαν µε τον πολλαπλασιασµό 3/4 . 80. 
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Συµπεραίνουµε ότι για να βρούµε το µέρος µιας ποσότητας, πολλαπλασιάζουµε το 
µέρος µε την ποσότητα. Πολλαπλασιαστής είναι το µέρος. 

 
Πρόβληµα: 
Ένας βιολιστής προσπαθεί να παίξει µια µελωδία σε µια µόνο χορδή που ξεκινάει από 

την τονική, πάει στην τετάρτη και µετά στην πέµπτη. Αν η χορδή έχει µήκος 60 εκατοστά 
σε ποια απόσταση πρέπει να πατήσει τα δάχτυλα του για να δώσει το σωστό ήχο; 

 
Πρόβληµα: 
Η χορδή ενός µονόχορδου έχει µήκος 75 εκατοστά. Ο καβαλάρης ήταν 

τοποθετηµένος στα πρώτα 2/3 της χορδής. Η χορδή όµως κόπηκε στα πρώτα 40 
εκατοστά. Κόπηκε µαζί και ο καβαλάρης; 

 
 
Τάξη Στ’, Βιβλίο µαθηµατικών τεύχος β’ 
Ενότητα 1.4: Σχηµατίζουµε αναλογίες 
 
Πρόβληµα: 
Ένας µουσικός εκτελεί µια σύνθεση που σύµφωνα µε τη χρυσή αναλογία, η 

κορύφωση της βρίσκεται στο 32ο µέτρο από τα 52 του κοµµατιου. Αν ένα άλλο κοµµάτι 
έχει 91 µέτρα, σε ποιο µέτρο θα έχουµε τη δική του κορύφωση σύµφωνα πάντα µε τη 
χρυσή αναλογία; 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Είχαµε την ευκαιρία να µιλήσουµε για δύο επιστήµες που βρίσκονται στην 
καθηµερινότητα του καθενός, πολλές φορές χωρίς καν να το αντιλαµβανόµαστε, και 
είδαµε πως αυτές συνυφαίνονται ακόµα και στα πιο απλά και ασήµαντα. Είχαµε 
επίσης την ευκαιρία να µελετήσουµε τις έρευνες που αναδεικνύουν τα παιδιά που 
ασχολούνται µε τη Μουσική, στο να αντιλαµβάνονται καλύτερα κάποιες έννοιες και 
να έχουν µια καλύτερη σχέση µε τα Μαθηµατικά. Προς Θεού όµως! Για να 
ασχολείσαι µε κάτι και να είσαι πετυχηµένος σ’ αυτό πρέπει να το αγαπάς. Με το να 
εξαναγκάσουµε τα παιδιά µας να µάθουν µουσική δε σηµαίνει ότι θα βελτιώσουν τα 
µαθηµατικά τους όπως φυσικά ισχύει και µε το αντίστροφο. Εξάλλου, δεν υπάρχει 
και καµιά έρευνα που να αναφέρει ότι όλοι ανεξαίρετα οι µουσικοί είναι µαθηµατικά 
ευφυείς ή ότι όλοι οι µαθηµατικοί συνεπάγεται να έχουν και µουσικά ταλέντα. 

 
Αυτό που µπορούµε εµείς να κάνουµε, είναι να δώσουµε την ευκαιρία στα 

παιδιά να γνωρίσουν το µεγαλείο που κρύβεται πίσω από τις δύο επιστήµες. Με 
απλές εισαγωγικές έννοιες που θα χρησιµοποιήσουµε στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση 
µπορούν να πάρουν µια πρώτη ιδέα η οποία θα είναι και ένα κίνητρο για όσους τους 
ενδιαφέρει να προχωρήσουν σε κάτι περαιτέρω.  
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