
 Στέζη Μοσζικής-Χορού-Μαθημαηικών 

      Τα καζεκαηηθά θαη ε κνπζηθή είλαη δύν επηζηήκεο πνπ έρνπλ πνιύ κεγάιε ζρέζε 

κεηαμύ ηνπο. Από ηελ αξραηόηεηα αθόκε,  νη δύν ηέρλεο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο 

θαη ε αιιειεπίδξαζε απηή θηάλεη σο ηηο κέξεο καο. Η ηδέα ηεο ζύλδεζεο ησλ 

καζεκαηηθώλ θαη ηεο κνπζηθήο γελλήζεθε πξηλ από 26 νιόθιεξνπο αηώλεο ζηελ 

αξραία Ειιάδα από ηνλ 

Ππζαγόξα, καζεκαηηθό θαη ηδξπηή 

ηεο ππζαγόξεηαο ζρνιήο.  

Ο θηιόζνθνο γλώξηδε πνιύ θαιά 

ηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο κε ηνπο 

αξηζκνύο. Οη εηδηθνί εξεπλεηέο 

ζεσξνύλ όηη ην πηζαλόηεξν είλαη 

πσο ν ίδηνο θαη νη καζεηέο ηνπ 

εληξύθεζαλ ζηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο θαη ησλ αξηζκώλ κειεηώληαο ην αξραίν όξγαλν 

κνλόρνξδν. Ήηαλ εληππσζηαθό ην γεγνλόο όηη κόλν νη αθξηβείο καζεκαηηθέο ζρέζεηο 

έδηλαλ αξκνληθνύο ήρνπο ζην κνλόρνξδν. Πίζηεπαλ, κάιηζηα, όηη ε ςπρή, κέζα από 

ηα καζεκαηηθά θαη ηε κνπζηθή, κπνξνύζε λα εμπςσζεί ώζπνπ λα ελσζεί κε ην 

ζύκπαλ θαη όηη νξηζκέλα καζεκαηηθά ζύκβνια έρνπλ απνθξπθηζηηθή ζεκαζία. Σηε 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα, ηόζν ε κνπζηθή ζεσξία, όζν θαη ε κνπζηθή πξάμε, 

εξκελεύνληαη κε θπζηθνύο λόκνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δηαηππώλνληαη κε 

καζεκαηηθέο ζρέζεηο.  

      Ο Ππζαγόξαο θαζόξηζε ηηο ζρέζεηο ησλ δηαζηεκάησλ θαη έβαιε ηηο βάζεηο ηνπ 

κνπζηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ αθνινύζεζαλ πξώηα ν Μεζαίσλαο θαη έπεηηα ε 

Αλαγέλλεζε. Τν πιενλέθηεκα ηνπ Ππζαγόξεηνπ ππνινγηζκνύ ησλ δηαζηεκάησλ είλαη 

ην όηη απνηειεί έλα ηξόπν πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη όρη ζην απηί 

ή ηελ εκπεηξία. Αληίζεηα, ην κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη όηη ζήκεξα δελ κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζην ρόξδηζκα ησλ νξγάλσλ.  Γηα 

ηνπο αξραίνπο  Έιιελεο θηινζόθνπο θαη 

πεξηζζόηεξν ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, ε 

κνπζηθή δελ είλαη απιά κία θαιιηηερληθή 

έθθξαζε ηνπ αλζξώπνπ – ε κνπζηθή είλαη 

Μαζεκαηηθά θαη νη πξαγκαηείεο ηνπο γηα ηε 

κνπζηθή κνηάδνπλ κε βηβιία Γεσκεηξίαο.  

Αξγόηεξα ν Γάιινο καζεκαηηθόο-κνπζηθόο 

Φνπξηέ(1773-1837) ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα 

κειέηεζε επηζηεκνληθά ηε Μνπζηθή θαη είπε: 

«όινη νη ήρνη, θσλεηηθνί ή ελόξγαλνη, απινί ή 

ζύλζεηνη κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ απόιπηα κε καζεκαηηθνύο όξνπο».  



Ο κνπζηθνζπλζέηεο Μπαρ (1685-1750) δεκηνύξγεζε καζεκαηηθέο ζεσξίεο κνπζηθήο 

ζύλζεζεο.   

Σηε ζεκεξηλή επνρή πνιινί κνπζηθνί ρξεζηκνπνηνύλ Μαζεκαηηθά ζηε δνπιεηά ηνπο, 

κε πην γλσζηό ηνλ καζεκαηηθό θαη αξρηηέθηνλα Ιάλλε (Γηάλλε) Ξελάθε (1922-2001), ν 

νπνίνο ππήξμε πξσηνπόξνο ζηελ αιγνξηζκηθή ζύλζεζε κνπζηθήο θαη ζηε κνπζηθή κε 

ππνινγηζηή.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ξελάθεο ζπλδύαδε ηα Μαζεκαηηθά κε ηε Μνπζηθή θη έθηηαμε ειεθηξνληθέο κνπζηθέο 

ζπλζέζεηο. Είρε αλαπηύμεη κία ζεσξία ςεθηαθήο ζύλζεζεο βαζηζκέλε ζηελ 

παξαγσγή ήρσλ κε καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο θαη είρε ζρεδηάζεη έλα ππνινγηζηηθό 

ζύζηεκα κε γξαθηθό interface ( ην UPIC). Οη πξσηνπνξηαθέο ζπλζεηηθέο κέζνδνη πνπ 

αλέπηπμε ζπζρέηηδαλ ηε κνπζηθή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή κε ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε 

Φπζηθή, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο κνληέισλ από ηε Θεσξία ησλ Σπλόισλ, ηε 

Θεσξία ησλ Πηζαλνηήησλ, ηε Θεξκνδπλακηθή, ηε Χξπζή Τνκή θαη ηελ αθνινπζία 

Fibonacci. 

Η a priori επνπηεία πνπ δηαζέηνπκε γηα ηνλ ρξόλν θαίλεηαη πσο απνηειεί ηε βάζε, 

ηελ απαξρή ηόζν ηεο κνπζηθήο όζν θαη ηεο καζεκαηηθήο εκπεηξίαο καο. Η Μνπζηθή 

απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, ίζσο ην πξώην, πνζνηηθνπνίεζεο ελόο 

πνηνηηθνύ θαηλνκέλνπ κέζσ ησλ Μαζεκαηηθώλ. Ο ξπζκόο θαη ε Αξκνλία είλαη νη δύν 

βαζηθέο ζπληζηώζεο θάζε κνπζηθήο έθθξαζεο. Ο ξπζκόο είλαη ε πξώηε κνπζηθή 

θαηάθηεζε γηα ηνλ άλζξσπν, όπσο αθξηβώο ν αξηζκόο είλαη ε πξώηε, ε ζεκειηώδεο 

Μαζεκαηηθή θαηαζθεπή. Ο ξπζκόο θαη ν αξηζκόο έρνπλ θνηλή θαηαγσγή, ηελ νπνία 

έιθνπλ από ηελ θαηάηκεζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ 1-1 αληηζηνηρία ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ 

κε γεγνλόηα. Τν κνπζηθό κέηξν, ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ελόο 

κνπζηθνύ ζέκαηνο, δειώλεηαη κέζσ ελόο θιάζκαηνο, ελόο αξηζκνύ δειαδή ν νπνίνο 

θαζνδεγεί ην ξπζκό. Η αξκνλία καζεκαηηθνπνηείηαη θαη εξκελεύεηαη κέζα ζε έλα 

πιήζνο από κεηαθπζηθέο δνμαζίεο, από ηνπο Ππζαγόξεηνπο αθόκα,  θαη θαζνξίδεη 

κέρξη ηνλ Μεζαίσλα ηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ην ηη ζεκαίλεη αξκνλία. Η 

ζύγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ αξκνλία πξνθύπηεη κέζα από ηε ρξήζε ελόο ηζρπξόηαηνπ 

Μαζεκαηηθνύ "εξγαιείνπ", ηεο αλάιπζεο Fourier. Κάζε πεξηνδηθό θαηλόκελν, 



επνκέλσο θαη ε κνπζηθή λόηα, κπνξεί λα εθθξαζηεί από έλα αιγεβξηθό άζξνηζκα 

αξκνληθώλ ζπληζησζώλ. Η αξκνλία πιένλ δύν κνπζηθώλ ηόλσλ θαζνξίδεηαη από ην 

πιήζνο ησλ αξκνληθώλ ζπληζησζώλ νη νπνίεο ζπκπίπηνπλ.  

 

Μοσζική και κλάζμαηα 

    Μία κνπζηθή ζύλζεζε δελ ραξαθηεξίδεηαη κόλν από ηε κεισδία ηεο αιιά θαη από 

ηνλ ξπζκό ηεο. Ο ξπζκόο είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεη ην είδνο ηεο κνπζηθήο ζύλζεζεο. 

Όηαλ αθνύκε θάπνην ηξαγνύδη, από ην ξπζκό ηνπ θαηαιαβαίλνπκε αλ θαη πσο πξέπεη 

λα ην ρνξέςνπκε. Η κνπζηθή γξάθεηαη κε λόηεο ζε πεληάγξακκν ( πέληε παξάιιειεο 

επζείεο πνπ ηζαπέρνπλ). Γηα ην ξπζκό 

νξίδνπκε θάπνηα άιια ζύκβνια. Αξρηθά 

νξίδνπκε ην νιόθιεξν, ην «έλα». Σηα 

καζεκαηηθά γλσξίδνπκε όηη ην «όιν» 

κπνξεί λα εθθξαζηεί θαη σο έλα θιάζκα 

κε αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή ίζνπο 

(πιελ ηνπ κεδελόο). Καηόπηλ δηαηξνύκε 

κε ην δύν θαη παίξλνπκε ηελ πξώηε 

ππνδηαίξεζε ηνπ νιόθιεξνπ, ην κηζό, 

πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ δηαηξείηαη θαη απηό 

κε ην 2 θ.ι.π. Έηζη έρνπκε ηηο εμήο 

ξπζκηθέο αμίεο: 

 

Χξεζηκνπνηνύκε,  ινηπόλ, ηα θιάζκαηα γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ρξνληθή αμία 

(δηάξθεηα) κίαο λόηαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η Γεωμεηρία ηων γραμμών 

Ο ρνξόο απαηηεί λα ζρεκαηίδεηο κε ην ζώκα ζνπ δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη γσλίεο. Οη 

θηλήζεηο ηνπ ρνξνύ είλαη ζπλδπαζκνί θύθισλ, ζεκείσλ, γσληώλ θαη γξακκώλ θαη 

ππάξρνπλ πνιινί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα εθθξαζηνύκε ζσκαηηθά θαη 

λα παξαηεξήζνπκε ηνπο γεσκεηξηθνύο ζπλδπαζκνύο . Τα ζηνηρεία ησλ καζεκαηηθώλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ρνξό είλαη :  

 

α) Τα ζτήμαηα  

Οη ρνξεπηέο δεκηνπξγνύλ ζπλερώο ζρήκαηα κε νιόθιεξν ην ζώκα ηνπο όπσο 

θύθινπο , ηξίγσλα αιιά θαη κεξηθέο θνξέο πην ζύλζεηα. 

 

 

 

β) Τα μοηίβα 

Οηηδήπνηε ζην ρνξό έρεη λα θάλεη κε κνηίβα. Οη ρνξεπηέο απνκλεκνλεύνπλ κνηίβα 

ζηα βήκαηα ησλ ρνξώλ ηνπο. 

Η κνπζηθή ζπλήζσο έρεη έλα ηξόπν λα ππαγνξεύεη θαη λα θαηεπζύλεη ηελ θίλεζε ελόο 

ρνξεπηή. 

 



γ) Οι παράλληλες γραμμές 

Οη ρνξεπηέο ζπρλά πξέπεη λα ζηέθνληαη παξάιιεια κε ηνπο άιινπο ρνξεπηέο ώζηε 

λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ζρεκαηηζκνύο .Επίζεο , πξέπεη λα θξαηνύλ ηελ ίδηα απόζηαζε 

αλάκεζα ζε απηνύο θαη ζηνπο άιινπο ρνξεπηέο όπσο θαη αλ θηλνύληαη . 

 

 

 

δ) Οι κύκλοι 

Οη θπθιηθέο θηλήζεηο ή θπθιηθνί ζρεκαηηζκνί είλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζρήκα ζηνπο 

ρνξνύο .  

 

 

 

 



 

ε) Οι γωνίες  

Οη ρνξεπηέο πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ ζηνλ ζρεκαηηζκό ησλ γσληώλ κε ην ζώκα 

ηνπο ώζηε λα επηηύρνπλ ηα ζσζηά ζρήκαηα . 

 

 

Από ηην παροσζίαζη ηης «Εζηίας» ζηην εκπομπή ηης ΕΤ3 «Ο ηόπος και ηο ηραγούδι 

ηοσ» 

ζη) Η ζσμμεηρία 

Ο ρνξόο ρξεηάδεηαη αξθεηέο θνξέο λα παξνπζηάδεη θαη ζπκκεηξία. Οη ρνξεπηέο 

θηλνύληαη ζπλερώο κε ηξόπν πνπ αληαλαθιά ην ίδην ζηαζεξό κνηίβν . Πνιιέο θνξέο 

νη ζρεκαηηζκνί ζην ρνξό δεκηνπξγνύλ αληαλαθιάζεηο ή πεξηζηξνθηθή ζπκκεηξία . 

Επίζεο , ν θαβαιηέξνο ή ε ληάκα ζην ρνξό ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ηόζν ηελ 

αληαλάθιαζε όζν θαη πεξηζηξνθηθή ζπκκεηξία . 

 

 



 

Οι ακολοσθίες - Οι αριθμοί Fibonacci ζηη μοσζική 

      

Οη αξηζκνί Fibonacci είλαη κηα ζεηξά αξηζκώλ πνπ έρεη σο εμήο: νη δύν πξώηνη 

αξηζκνί ηεο είλαη ν 1 θαη ν 1 θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε επόκελνο αξηζκόο είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ δύν πξνεγνύκελσλ. Σπλεπώο νη πξώηνη αξηζκνί ηεο ζα είλαη: 

1,1,2,3,5,8,13,21… 

Αλ ζπκεζνύκε ηηο νθηάβεο ζηα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ (νθηάβα είλαη ε απόζηαζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη αλ πάξνπκε δύν λόηεο κε ην ίδην όλνκα, ρσξίο λα ππάξρεη αλάκεζά 

ηνπο άιιε κε απηό ην όλνκα) θαη κεηξήζνπκε ην πιήζνο ησλ καύξσλ πιήθηξσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη, ην πιήζνο ησλ ιεπθώλ πιήθηξσλ θαη ηέινο ην πιήζνο όισλ ησλ 

πιήθηξσλ, βξίζθνπκε ηνπο αξηζκνύο 5,8,13 πνπ απνηεινύλ ηξεηο δηαδνρηθνύο όξνπο 

ηεο αθνινπζίαο Fibonacci. 

 

     Επίζεο, αλ δηαηξέζνπκε έλαλ νπνηνδήπνηε όξν ηεο ζεηξάο Fibonacci κε ηνλ 

πξνεγνύκελό ηνπ, πξνθύπηεη ν άξξεηνο αξηζκόο θ=1,61803…, ν νπνίνο νλνκάδεηαη 

«ρξπζόο αξηζκόο» θαη ηνλ ζπλαληάκε ζε πνιύ όκνξθα κνπζηθά θνκκάηηα.  Απηό 

βέβαηα δελ ζεκαίλεη όηη ηα κεγάια κνπζηθά έξγα πξέπεη λα ππαθνύνπλ ζηε Χξπζή 

Τνκή ή όηη νη ζπλζέηεο επηδίσμαλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ, απιώο όηη αθνύ απηή 

εθθξάδεη ηηο ηέιεηεο αλαινγίεο είλαη θπζηθό λα ηε ζπλαληάκε ζε απηά. 

     



 

 

 


