
 

Η Πυθαγόρεια 
Κλίμακα  

 

Σχετικό Σχέδιο Κατασκευής  
Μονόχορδο 

Περιγραφή 
 

Εξερεύνηση των κλασμάτων και 

των μουσικών κλιμάκων μέσα από 

το έργο του Πυθαγόρα  

Μαθησιακοί στόχοι 
 

1: Εισαγωγή στο έργο του 

Πυθαγόρα  

2: Ανακαλύπτοντας τις 

μαθηματικές αναλογίες (τα 

διαστήματα όπως ονομάζονται 

στη μουσική) μεταξύ των 

αρμονικών μουσικών φθόγγων 

3: Εφαρμογή των κλασμάτων 

στους μουσικούς φθόγγους  

Σχετικά μαθήματα 
 

Μαθηματικά - Κλάσματα 

Ιστορία των Μαθηματικών 

Προαπαιτούμενα υλικά/ 
προκαταρτικά βήματα για τους 
εκπαιδευτικούς 
 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 

δημιουργήσουν ένα μονόχορδο 

(χρησιμοποιώντας το σχετικό 

πρότυπο σχέδιο)                               

Θα πρέπει να έχουν γνώση των 

μουσικών κλιμάκων. 



 

Προαπαιτούμενα υλικά/ 
προκαταρτικά βήματα για τους 
μαθητές 
 

Κανένα  

Ηλικιακό εύρος των μαθητών 
12 – 15 ετών 

Διάρκεια 
1 ώρα 

Επίπεδο δυσκολίας 
Μεσαίο 



 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων βήμα προς βήμα 
 

1ο βήμα. 1: Εισαγωγή στο έργο του Πυθαγόρα 

Ο δάσκαλος παρουσιάζει τον αρχαίο φιλόσοφο και θεωρητικό της 

μουσικής, Πυθαγόρα, σε όλη την τάξη. 

Ποιος γνωρίζει για τον Πυθαγόρα; 

Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή και το έργο του Πυθαγόρα. 

Πιθανότατα γεννήθηκε τον 8ο π.Χ. στη Σάμο, ένα νησί του Αιγαίου. 

Μετά από πολλά μακρινά ταξίδια στα οποία έμαθε πολλά, ο 

Πυθαγόρας μετοίκισε στον Κρότωνα της νότιας Ιταλίας, η οποία 

ήταν μια αρχαία ελληνική αποικία. Εκεί ίδρυσε μια σχολή, η οποία 

επέβαλε αυστηρούς κανόνες ζωής και πήρε τη μορφή μιας ισχυρής 

αδελφότητας.  

Ο Πυθαγορισμός ήταν ένα φιλοσοφικό κίνημα με θρησκευτικό, 

φιλοσοφικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα. Εικάζεται ότι ο Κύλων, 

ένας από τους αντιπάλους του Πυθαγόρα, ηγήθηκε μιας 

επανάστασης εναντίον του, η οποία έφερε το τέλος της 

Πυθαγόρειας Σχολής και τον διασκορπισμό των οπαδών της. Από 

πολύ νωρίς στην αρχαία ιστορία, ο Πυθαγόρας έγινε μια θρυλική 

προσωπικότητα.  



 

 

Πηγή: Wikipedia 

Οι Πυθαγόρειοι ασχολήθηκαν με τις μαθηματικές αναλογίες μεταξύ 

των μουσικών φθόγγων ήδη από τον 6ο αιώνα π.Χ. 

Χρησιμοποίησαν το μονόχορδο, ένα αρχαίο μουσικό και 

επιστημονικό όργανο, για να ελέγχουν το μήκος μιας χορδής και 

διαπίστωσαν ότι όσο μικρότερη είναι η χορδή, τόσο μεγαλύτερο 

είναι το τονικό ύψος ενός μουσικού φθόγγου. 

Οι Πυθαγόρειοι, αλλά και όλοι οι Έλληνες, είχαν γενικά μια 

ολοκληρωμένη ιδέα των αριθμών. Μόνο οι ακέραιοι αριθμοί 

θεωρούνταν ως αριθμοί και όσο πιο απλοί ήταν οι αριθμοί, τόσο 

πιο «όμορφοι» ήταν.  

Στο γεγονός αυτό οφείλεται και η θεωρητική δομή της διαίρεσης 

της χορδής ενός μονόχορδου σε διαστήματα δευτέρας, τρίτης και 

τετάρτης, δηλαδή στους μικρότερους αριθμούς.  

2: Ανακαλύπτοντας τα διαστήματα μεταξύ των αρμονικών 

μουσικών φθόγγων  

Ο δάσκαλος εξηγεί την μαθηματική σχέση (τον λόγο) μεταξύ των 

αρμονικών φθόγγων.  



 

Στο δρόμο μας προς τη σχολή του Πυθαγόρα, ας βρούμε τις 

μαθηματικές αναλογίες μεταξύ των αρμονικών μουσικών φθόγγων! 

Για το στάδιο αυτό, θα ήταν ιδανικό να αναπτύξετε μια διαθεματική 

προσέγγιση στη διαμόρφωση του μαθήματος, ζητώντας τη συμβολή 

ενός καθηγητή της μουσικής. Θα μπορούσε να απαντήσει στις 

ακόλουθες ερωτήσεις, όπως π.χ.:  

Γιατί λέμε ότι έχουμε «την ίδια νότα» όταν διαιρούμε τη χορδή στα 

δύο;  

Γιατί οι ήχοι που παράγονται στα διαστήματα της πέμπτης και της 

τέταρτης ακούγονται αρμονικά σύμφωνα με την Δυτική μουσική 

παράδοση; 

 

Πηγή: Wikipedia 

Ο Πυθαγόρας θα ζύγιζε τα 3 τάστα (τα μεταλλικά χωρίσματα) στο 

μονόχορδο και θα έβρισκε τον λόγο μεταξύ των ταστών προς τον 

ήχο. Ας φανταστούμε ότι: 

Τάστο 1: 1kg 



 

Τάστο 2: 2kg 

Τάστο 3: 3kg 

Ο Πυθαγόρας θα είχε συνειδητοποιήσει ότι ο ήχος που παράγεται 

μεταξύ δύο τάστων, εκ των οποίων ο ένας ζυγίζει δύο φορές 

περισσότερο από τον άλλο, ακούγεται ευχάριστα μαζί... 

Εύρεση του λόγου μεταξύ του τάστου 1 και του τάστου 2 

> Τάστο 1 + Τάστο 2: λόγος ½ 

Θα είχε επίσης συνειδητοποιήσει ότι ο ήχος είναι αρμονικός όταν ο 

ήχος του πρώτου τάστου και ο ήχος του τρίτου τάστου ακούγονται 

μαζί...  

Εύρεση του λόγου μεταξύ του τάστου 1 και του τάστου 2 

> Τάστο 1 + Τάστο 3: λόγος 1/3 

Αυτή η μαθηματική αναλογία μπορεί επίσης να εκφρασθεί σε 

αποστάσεις, όπου οι αποστάσεις μεταξύ των τάστων ενός 

μονόχορδου σχετίζονται με το τονικό ύψος. Έτσι λοιπόν, κάθε 

απόσταση αναλογεί σε έναν ήχο, στη θέση του οποίου μπορούμε να 

δώσουμε την ονομασία ενός μουσικού φθόγγου.  

 

3: Χρησιμοποιώντας τα κλάσματα και τους μουσικούς φθόγγους 

Ο εκπαιδευτικός, στο σημείο αυτό, μπορεί να παρουσιάσει στην 

τάξη τον γνωστό πίνακα του μεγάλου ζωγράφου, Ραφαήλ, με τίτλο 

«Η Σχολή των Αθηνών», στον οποίο παρουσιάζονται όλα τα μεγάλα 



 

πνεύματα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας και, κατ' επέκταση, 

του ορθολογισμού.  

 

Πηγή: Wikipedia 

Μεταξύ των εικονιζόμενων φιλοσόφων είναι και ο Πυθαγόρας με 

τους μαθητές τους, ο ένας εκ των οποίων φέρει ένα πλακίδιο, στο 

οποίο είναι χαραγμένα δύο ιερά σύμβολα της σχολής του 

Πυθαγορισμού, τα οποία επέλεξε ο ζωγράφος:  

-η τετρακτύς, η σχέση μεταξύ των πρώτων τεσσάρων αριθμών με 

την δεκάδα (10) την οποία παράγουν όταν προστεθούν (10 

=1+2+3+4) 

- η «μουσική αναλογία», στην οποία ομαδοποιούνται οι 

θεμελιώδεις συμφωνίες φθόγγων που προκύπτουν από την ένωση 

των τριών αναλογικοτήτων ή μεσοτήτων της αριθμητικής, της 

γεωμετρίας και της αρμονικής (ή Υπενάντιος), οι οποίες είναι 

γνωστές με την ονομασία «Πυθαγόρειες Αναλογίες». 

 



 

 

Πηγή: Utpictura18 

 

 

Πηγή: https://edutheque.philharmoniedeparis.fr 

 

Αν τεντώσουμε μια χορδή ενός δεδομένου μήκους (το οποίο θα μας 

δώσει μια μονάδα μέτρησης) και την χορδίσουμε, τότε αυτή θα 

παράξει έναν συγκεκριμένο ήχο.  

Αν τεντώσουμε όμως την χορδή στο 1/2, μετά στα 2/3 και μετά στα 

3/4, τότε θα λάβουμε διαφορετικούς ήχους, οι οποίοι ορίζονται 

αντίστοιχα ως η τέλεια οκτάβα (διαπασών), η τέλεια πέμπτη και η 

καθαρή Τετάρτη. 

Αναπαριστώντας το συνολικό μήκος μιας χορδής με τον αριθμό 12, 

ο οποίος είναι το μικρότερο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 3 και 



 

4, ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τη «μουσική αναλογία», η 

οποία σύμφωνα με τον Νεο-Πυθαγόρειο, Νικόμαχο τον Γερασηνό, 

είναι «η πιο χρήσιμη για την εξέλιξη της μουσικής και την 

κατανόηση της φύσης».  

 

 

 

 

Πηγή: M. Spiesser 

Ο πιο πάνω πίνακας παρουσιάζει τη διαίρεση μιας οκτάβας σε 

πέμπτα + τέταρτα ή τέταρτα + πέμπτα, φανερώνοντας ότι τα 

μουσικά διαστήματα μπορούν να εκφρασθούν σε μια σαφώς 

μαθηματική γλώσσα, κατά την οποία μια οκτάβα ισοδυναμεί στην  

πραγματικότητα με το παλλαπλάσιο των 2/3 x 3/4 = 1/2 (πέμπτα + 

τέταρτα = οκτάβα).  

B/ Εφαρμόστε τις γνώσεις που αποκτήσατε χρησιμοποιώντας ένα 

μουσικό όργανο! 

Ο εκπαιδευτικός εισάγει το μονόχορδο, εξηγεί τον τρόπο 

κατασκευής του, και εμπλέκει τους μαθητές στο υπόλοιπο της 

διαδικασίας.  

Σε ένα μονόχορδο, αν η χορδή δεν ηχεί ιδιαίτερα δυνατά και δεν 

ακούγεται κάτι, ο φθόγγος που παράγεται είναι το χαμηλό Ντο (low 

C). 



 

Ο ήχος που παράγεται όταν ένας καβαλάρης τοποθετηθεί στο μέσο 

της χορδής είναι πανομοιότυπος με τον ήχο που παράγεται από 

ολόκληρη την χορδή, αλλά έχει υψηλότερο τονικό ύψος (μία 

οκτάβα υψηλότερα = υψηλό Ντο (C)). Η οκτάβα αντιστοιχεί στον 

λόγο: 2 προς 1. 

Η οκτάβα είναι το διάστημα μεταξύ του χαμηλού Ντο (C) και του 

υψηλού Ντο (C).  

 

Έπειτα, ο εκπαιδευτικός διανέμει μια χορδή στους μαθητές (κάθε 

μαθητής λαμβάνει μια χορδή 50 cm). 

Κάθε μαθητής λαμβάνει από μια χορδή και καλούνται από τον 

εκπαιδευτικό να βρουν τη μέση της.  

Ας ακούσουμε τους ήχους στο μονόχορδο. 

> Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανονούν ότι το 

κλάσμα 1/2 είναι ίσο με τη θέση του καβαλάρη και οι χορδές που 

τεντώνονται στα δύο άκρα μιας χορδής παράγουν τη νότα Ντο 

(υψηλό). 

Χαμηλό Ντο (C) = 2/2 

Υψηλό Ντο = ½ 

Αυτή η αριθμητική αναλογία (ο λόγος) ονομάζεται οκτάβα.  

 



 

Με το μονόχορδο, ο Πυθαγόρας θα ήταν επίσης σε θέση να 

υπολογίσει τις μαθηματικές αναλογίες άλλων ήχων που παράγουν 

τα τονικά διαστήματα.  

Για παράδειγμα, μια πεντάδα έχει λόγο 3 προς 2. 

Πράγματι, αν τοποθετήσετε τον καβαλάρη στο 1/3 της χορδής, και 

αν χορδίσετε στα 2/3 αυτής, τότε ο ήχος που θα παραχθεί είναι η 

νότα Σολ (G). Το διάστημα από τη νότα του Ντο μέχρι τη νότα του 

Σολ ονομάζεται «διάστημα πέμπτης». Η πέμπτη του Ντο είναι το 

Σολ. 

 

 

Λυγίστε τη χορδή στα 3 

Ας ακούσουμε τους ήχους στο μονόχορδο. 

> Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν τα κλάσματα 

1/3, 2/3 και, κατ’ επέκταση, τα 3/3 

Άλλα παραδείγατα: 

Το διάστημα μεταξύ του Ντο (C) και του Φα (F) ονομάζεται διάστημα 

τετάρτης. Τοποθεσία ¼. 



 

 

Το διάστημα μεταξύ Ντο (C) και του Μι (Ε) ονομάζεται διάστημα 

τρίτης. Τοποθεσία 1/5.  

 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρουσιάσει τα παραδείγματα στο 

μονόχορδο. 

 

Δραστηριότητες αξιολόγησης 
 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να θέσουν τις ακόλουθες ερωτήσεις για 
την αξιολόγηση της δραστηριότητας: 

Σε ποια χώρα γεννήθηκε ο Πυθαγόρας; 

 

Πώς ονομάζεται ο λόγος 1/2 στους μουσικούς φθόγγους; 

 

 

 

 

 

 


