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ΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΜΑΘΘΜΑΣΙΚΑ 

 

ΕΙΑΓΩΓΘ 

 

Τα Μακθματικά είναι θ επιςτιμθ που μελετά τθν ποςότθτα (δθλαδι τουσ 

αρικμοφσ), τθ δομι (δθλαδι τα ςχιματα), το διάςτθμα, τθ μεταβολι και τισ ςχζςεισ 

όλων των μετριςιμων αντικειμζνων τθσ πραγματικότθτασ και τθσ φανταςίασ μασ. Θ 

Μουςικι είναι το είδοσ τζχνθσ που ςυνίςταται ςτον κατάλλθλο ςυνδυαςμό ιχων 

και διαςτθμάτων  ζτςι ϊςτε το ςφνολο να ζχει μελωδία, ρυκμό και αρμονία. 

Αποτελεί ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα, ίςωσ το πρϊτο, ποςοτικοποίθςθσ ενόσ 

ποιοτικοφ φαινομζνου μζςω των Μακθματικϊν.  

Δεν κα ιταν υπερβολι, αν λζγαμε ότι όλθ θ μουςικι ςτθρίηεται ςτα διαςτιματα 

ανάμεςα ςτουσ τόνουσ και ςτισ νότεσ. Το κάκε διάςτθμα ζχει το δικό του μουςικό 

ςυναίςκθμα ι μουςικό αποτζλεςμα, και αυτό είναι ανεξάρτθτο από τισ νότεσ που 

κάκε φορά το δθμιουργοφν.  

Ζτςι, έλα απφ ηα ζέκαηα ηεο κνπζηθήο, πνπ απαζρφιεζε ηνπο πξψηνπο ζεσξεηηθνχο 

ηεο, ήηαλ ηα κνπζηθά δηαζηήκαηα. Ξεθηλψληαο απφ απιέο, γηα ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, 

πξνηάζεηο, θάλνληαο "ππνινγηζκνχο" κε ηηο ηφηε γλσζηέο καζεκαηηθέο ζεσξίεο, νη 

άλζξσπνη απηνί καο παξέδσζαλ έλαλ αλεθηίκεην ζεζαπξφ γχξσ απφ ην ζέκα 

"Μνπζηθφ δηάζηεκα". 
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Καηά ηνλ Αξηζηφμελν "Γηάζηεκα εζηί ην ππφ δχν θζφγγσλ σξηζκέλνλ, κε ηελ απηήλ 

ηάζηλ ερφλησλ".  Ζ ιέμε ηάζε παξάγεηαη απφ ην ξήκα ηείλσ, πνπ ζεκαίλεη ηεληψλσ. 

εκαίλεη ινηπφλ ην ηέλησκα κηαο ρνξδήο θαη, επνκέλσο, ην κνπζηθφ χςνο ελφο 

θζφγγνπ. Ο Κιενλίδεο αλαθέξεη ζρεηηθά: «θαινχληαη δε αη ηάζεηο θαη θζφγγνη. 

Σάζεηο κελ παξά ην ηεηάζζαη, θζφγγνη επί ππφ θσλήο ελεξγνχληαη». Ο ίδηνο δίλεη ηνλ 

εμήο νξηζκφ: «Γηάζηεκα εζηί ην πεξηερφκελνλ ππφ δχν θζφγγσλ αλνκνίσλ νμχηεηη 

θαη βαξχηεηη». Καηά ηνλ Γαπδέληην ηνλ θηιφζνθν, «Γηάζηεκα εζηί ην ππφ δχν 

θζφγγσλ πεξηερφκελνλ». χκθσλα κε ηνλ Αξηζηείδε ηνλ Κντληηιηαλφ δηάζηεκα 

ιέγεηαη «Γηρψο, θνηλψο θαη ηδίσο, θαη θνηλψο κε παλ κέγεζνο ην ππφ ηηλψλ πεξάησλ 

νξηδφκελνλ. Ηδίσο δε θαηά κνπζηθήλ γίλεηαη δηάζηεκα κέγεζνο θσλήο ππφ δπείλ 

θζφγγσλ ηε ηάζεη, ηνπ κελ νμπηέξνπ ηνπ δε βαξπηέξνπ». Ο Αλψλπκνο ιέεη: 

«Γηάζηεκα δ‟ εζηί ην πεξηερφκελνλ ππφ δπείλ θζφγγσλ ηε ηάζεη, ηνπ κελ νμπηέξνπ, 

ηνπ δε βαξπηέξνπ». 
1
 

Σα δηαζηήκαηα, επίζεο θαηά ηνπο αξραίνπο Έιιελεο, ρσξίδνληαλ ζε θάπνηεο 

θαηεγνξίεο. Ήηαλ ηα αζύλζεηα, ηα ζύλζεηα ηα ζύκθσλα θαη ηα δηάθσλα. Αζχλζεηα  

ήηαλ ηα δηαζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαλ αλάκεζα ζε δπν δηαδνρηθέο ρνξδέο ηεο 

ιχξαο, ζχλζεηα απηά πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζε πεξηζζφηεξεο ρνξδέο ηεο ιχξαο, 

ζχκθσλα(αξκνληθά ή κεισδηθά)  απηά πνπ πεξηιακβάλνληαλ αλάκεζα ζε δπν 

θζφγγνπο νη νπνίνη είραλ κεηαμχ ηνπο αξκνληθή ζρέζε, ν ζπλδπαζκφο ηνπο ήηαλ 

εχερνο θαη πξνθαινχζε επράξηζην ζπλαίζζεκα ζηελ αθνή, θαη ηέινο δηάθσλα ήηαλ 

ηα δηαζηήκαηα πνπ δελ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ζχκθσλσλ δηαζηεκάησλ. 

                                                           
1
 Μουςικοτροπίεσ, τεφχοσ 3/94, ς. 52 
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Γπλεηηθά, ινηπφλ, κπνξνχζαλ λα ππάξμνπλ αζχλζεηα ζχκθσλα θαη ζχλζεηα 

ζχκθσλα δηαζηήκαηα φπσο θαη αζχλζεηα δηάθσλα θαη ζχλζεηα δηάθσλα.
2
 

 Βέβαηα, φπσο είλαη γλσζηφ, νη αξραίνη Έιιελεο ζεσξεηηθνί ηεο κνπζηθήο δελ 

πεξηνξίζηεθαλ κφλν ζην λα δίλνπλ νξηζκνχο γηα ην ηη είλαη ηα κνπζηθά δηαζηήκαηα, 

αιιά έζεζαλ ηα ζεκέιηα ηεο επηζηεκνληθήο ζεψξεζεο ηεο κνπζηθήο. 

Οη κεηξήζεηο ησλ δηαζηεκάησλ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ επνρή, ηηο θιηκαηνινγηθέο 

θαη ηηο γεσγξαθηθέο ζπλζήθεο θαη εθθξάδνληαη κε δηαθνξεηηθά κεγέζε. Γεληθά 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ππάξρεη ε παξάιιειε ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 

κέηξεζεο, ηεο γεφκεηρηθής-ποιιαπιαζηαζηηθής θαη ηεο αρηζκεηηθής-

προζζεηηθής κεζφδνπ
3
. Οη κεηξήζεηο ησλ δηαζηεκάησλ κέζσ ησλ αξραίσλ 

ζεσξεηηθψλ ηεο κνπζηθήο, ησλ βπδαληηλψλ ζεσξεηηθψλ ηεο κνπζηθήο, ηεο 

αξαβνπεξζηθήο ζεσξίαο θαη ηεο ζχγρξνλεο-δπηηθήο ζεσξίαο ζηεξίδνληαη ζε θάπνηα 

απφ απηέο ηηο δχν κεζφδνπο.   

ηελ ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν ε κνπζηθή ζεσξία, φζν θαη ε κνπζηθή πξάμε, 

εξκελεχνληαη κε θπζηθνχο λφκνπο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο δηαηππψλνληαη κε 

καζεκαηηθέο ζρέζεηο. Έλα κνπζηθφ δηάζηεκα [a, b] φπνπ νη θζφγγνη a,b απνηεινχλ ηα 

δχν άθξα ηνπ θαη βαίλνπλ θαηά αχμνπζα ζεηξά νμχηεηαο ζπκβνιίδεηαη κε ην ιφγν  

fb/fa , φπνπ fa  θαη  fb είλαη νη ζπρλφηεηεο ησλ θζφγγσλ a θαη b. Ο ιφγνο απηφο 

εθθξάδεη ηελ «απφζηαζε» ησλ δχν απηψλ θζφγγσλ θαη είλαη πάληνηε fa/fb  1.
4
 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθά νη κέζνδνη κέηξεζεο ησλ 

δηαζηεκάησλ ηεο κνπζηθήο κέζσ ησλ αρταίφλ ζεσξεηηθψλ ηεο κνπζηθήο, ηεο 

                                                           
2
 Αριςτόξενοσ, Αρμονικά ςτοιχεία, υκμικά ςτοιχεία, αποςπάςματα, ς.22 

3
 Άρκρο Κυπουργοφ, ς. 84 

4
 Ρρακτικά 25ου παν/λιου ςυνεδρίου μακθματικισ εταιρίασ, ς. 544 
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βσδαληηλής, ηεο αραβοπερζηθής θαη ηεο ζύγτρολες-δσηηθής κνπζηθήο, θαζψο θαη ε 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηα καζεκαηηθά δηαζηήκαηα. 

 

ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ 

Πσζαγόρας 

Σθμαντικόσ και πρϊτοσ ςτακμόσ ςτθν εξζλιξθ τθσ τζχνθσ τθσ μουςικισ υπιρξε ο 

Πυκαγόρασ (572-500 π.Χ.) και οι μελζτεσ του για τθν «αρμονία των ιχων» με τθν 

οποία αςχολικθκε κεωρθτικά, αλλά προςπάκθςε και να ερμθνεφςει τισ ςχζςεισ των 

ιχων με τα μακθματικά. Ο ίδιοσ ο Ρυκαγόρασ αςχολικθκε ιδιαιτζρωσ με τθ 

μουςικι επιςτιμθ. Ενζταξε τθ Μουςικι ςτο ςφςτθμα των φυςικϊν νόμων και 

εξιγθςε τα ακουςτικά φαινόμενα βάςει των μακθματικϊν ςχζςεων. Ειςθγικθκε τθν 

μουςικι κλίμακα, που περιλαμβάνει οκτϊ φκόγγουσ και επτά διαςτιματα. 

Ππωσ ςτθν περίπτωςθ του Ρυκαγορείου κεωριματοσ ζχουμε τθ δθμιουργία των 

άρρθτων αρικμϊν, ζτςι και ςτθ μουςικι κλίμακα οι ζρευνεσ του μεγάλου ζλλθνα 

φιλοςόφου και μακθματικοφ κεμελίωςαν αξιόλογεσ ιδζεσ ενϊ ταυτόχρονα άνοιξαν 

δρόμουσ για παραπζρα μελζτθ και δθμιουργία τθσ «ςυγκεραςμζνθσ» πλζον 

κλίμακασ που ςτθρίηει τθ ςφγχρονθ ευρωπαϊκι μουςικι. 

Ειδικοί ερευνθτζσ πιςτεφουν πωσ το πιο πικανόν είναι ο Ρυκαγόρασ και οι μακθτζσ 

του να εντρφφθςαν ςτισ ςχζςεισ μουςικισ και μακθματικϊν μζςω του μονόχορδου. 

Το μονόχορδο, όπωσ φαίνεται και από το όνομά του, αποτελοφνταν από ζνα ξφλινο 

χάρακα, τον κανϊν, πάνω ςτον οποίο ιταν προςαρμοςμζνθ μια χορδι. Ανάμεςα 

ςτθ χορδι και ςτο χάρακα υπιρχε ζνασ κινοφμενοσ καβαλάρθσ, ο μαγάσ ι αλλιϊσ 
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υπαγωγζασ, που μποροφςε να χωρίςει τθ χορδι ςε διαφορετικά κάκε φορά μζρθ 

επιτρζποντασ μόνο ζνα μζροσ τθσ να ταλαντϊνεται. Αυτό που παρατιρθςε ο 

Ρυκαγόρασ ιταν πωσ αν θ χορδι χωρίηονταν ακριβϊσ ςτθ μζςθ, κάκε μιςό τθσ 

αρχικισ χορδισ παριγαγε ιχο με διπλάςια ςυχνότθτα από αυτι που είχε ο ιχοσ 

που παριγαγε ολόκλθρθ. Θ θχθτικι απόςταςθ μεταξφ των δυο ιχων ιταν το 

ιδιαιτζρωσ εφθχο διάςτθμα τθσ ογδόθσ (οκτάβα ι διαπαςϊν). Αν ο καβαλάρθσ 

τοποκετοφνταν ςτα 2/3 τθσ αρχικισ χορδισ, τότε ο ιχοσ που παριγαγε θ νζα χορδι 

που είχε τα 2/3 του μικουσ τθσ αρχικισ, κα απείχε από τον ιχο τθσ αρχικισ χορδισ 

κατά ζνα διάςτθμα πζμπτθσ. Αν ο καβαλάρθσ τοποκετοφνταν ςτα 3/4 τθσ αρχικισ 

χορδισ, ο ιχοσ που κα παριγαγε θ νζα χορδι με τα 3/4 του μικουσ τθσ αρχικισ 

απείχε από τον ιχο τθσ αρχικισ χορδισ κατά ζνα διάςτθμα τετάρτθσ.5 

 

 
 

 

Το μιςό τθσ χορδισ ζχει τθ διπλάςια ςυχνότθτα (διάςτθμα 8θσ) : 

 

   

 

 

 

                                                           
5
 Αριςτόξενοσ, Αρμονικά ςτοιχεία, υκμικά ςτοιχεία, Αποςπάςματα, ς. 24 
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Σα 2/3 ηεο ρνξδήο, έρνπλ ζπρλφηεηα ίζε κε ηα 3/2 ηεο πξψηεο ζπρλφηεηαο (δηάζηεκα 

5
εο

) : 

 

 
 

 

 

 

 

Σα 3/4  ηεο ρνξδήο, έρνπλ ζπρλφηεηα ίζε κε ηα 4/3 ηεο πξψηεο ζπρλφηεηαο (δηάζηεκα 

4
εο

 ή ζπιιαβή) : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ζ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη 2/3 : 3/4 = 8/9 (δηάζηεκα 5
εο

 – δηάζηεκα 4
εο

) είλαη ν κείδσλ 

ηφλνο: 
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Σε ολόκλθρθ τθ χορδι: 

 
 

 

Σέινο, ηνπνζεηψληαο ηφλνπο ζηα θελά  πξνθχπηνπλ θάπνηεο αλαινγίεο. Ζ πξψηε 

είλαη ε αλαινγία  27/32 , πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά  3/4 : 8/9 θαη νλνκάδεηαη 

ηξηεκηηφλην. Ζ δεχηεξε είλαη ε αλαινγία  243/256 , πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα 3/4 θαη ζε δχν κείδσλ ηφλνπο (8/9 *8/9=64/81), δειαδή είλαη:  3/4 : 

64/81= 243/256  θαη νλνκάδεηαη ιείκκα. 

Δίλαη εχθνιν λα δηαπηζησζεί φηη γηα λα θαηαζθεπαζηεί κηα ηέηνηα θιίκαθα, αξθνχλ ηα 

δπν ζεκειηψδε δηαζηήκαηα ηεο 8
εο

 θαη ηεο 5
εο

. Ζ 4
ε
 βαζκίδα ηεο θιίκαθαο είλαη ε 

αξρή κήθνπο ρνξδήο ηεο νπνίαο ε 5
ε
 βαζκίδα είλαη ε 8

ε
 ηεο αλνηρηήο ρνξδήο. Με ηελ 

ίδηα ινγηθή κπνξνχλ λα παξαρζνχλ θαη νη ππφινηπεο βαζκίδεο: ε 2
ε
 βαζκίδα είλαη ε 

αξρή κήθνπο ρνξδήο ηεο νπνίαο ε 8
ε
 είλαη ε 5

ε
 ηεο 5

εο
 βαζκίδαο ηεο αλνηρηήο ρνξδήο 

θ.ν.θ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα φινη νη ιφγνη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θιίκαθα λα είλαη 

δπλάκεηο ησλ αξηζκψλ 2 θαη 3, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

1/1=2
0
*3

0
, 8/9=2

3
*3

-2
, 64/81=2

6
*3

-4
, 3/4=2

-2
*3

1
, 2/3=2

1
*3

-1
,  

16/27=2
4
*3

-3
, 128/243=2

7
*3

-5
, 1/2=2

-1
*3

0
, θαη αθφκε 256/243=2

8
*3

-5
. 

Έηζη, ε θιίκαθα απηή παξάγεηαη απφ ηνπο ηξεηο πξψηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο, ηνπο1, 

2, 3.
6
 
 

 

 

                                                           
6
 Άρκρο  Μαυροειδι, ς. 6 
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Τα διαςτιματα κατά τον Ρυκαγόρα7: 

                                             Συχνότητες                                  cents         

Οκτάβα ι διαπαςϊν              2/1                                            1200                     

Ρζμπτθ(δια πζντε)                 3/2                                           701,95 

Τζταρτθ(δια τεςςάρων)        4/3                                            498,04 

Μείηων τόνοσ                          9/8                                             203,91 

Ελάςςων τόνοσ                        65536/59049                           180,45 

Αποτομι (μείηων θμιτόνιο)    2187/2048                               113,68 

Λείμμα (ζλαςςον θμιτόνιο)    256/243                                     90,22 

Ρυκαγόρειο κόμμα                  531441/524288                         23,46 

Σο ζνα cent ιςοφται με το 1/100 του ςυγκεραςμζνου θμιτονίου και ςυνεπώσ θ 

οκτάβα περιζχει 1200 cents. 

 

Θ γραφι τθσ μουςικισ κλίμακασ του Ρυκαγόρα ξεκινάει από τον οξφτερο φκόγγο 

και καταλιγει ςτον βαρφτερο. Βάςει τθσ ςφγχρονθσ Δυτικοευρωπαϊκισ 

κλίμακασ(από τον βαρφτερο ςτον οξφτερο φκόγγο), ζχουμε: 

Υπάτθ, παρυπάτθ, λιχανόσ, μζςθ, παραμζςθ, Τρίτθ, παρανιτθ, νιτθ. 

                                                           
7
Άρκρο  Κυπουργοφ, ς.  86 
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Τα ονόματα αυτϊν των φκόγγων προζρχονται από τθν ονομαςία των δαχτφλων, 

όπωσ τοποκετοφνταν ςτισ χορδζσ του οκταχόρδου, το οποίο επινόθςε και 

χρθςιμοποίθςε ο Σάμιοσ Φιλόςοφοσ. Θ εκφϊνθςθ των μουςικϊν φκόγγων τθσ 

Ρυκαγορείου μουςικισ γίνεται με τισ ςυλλαβζσ: 

  τθ,  τά,  τζ, τϊ,  τθ,  τά,  τϊ,  τθ 

( ντο, ρε, μι, φα, ςολ, λα, ςι, ντο ) 

Εάν οι φκόγγοι εκφραςτοφν με αρικμοφσ, δθλϊνοντασ τθ ςυχνότθτα των παλμικϊν 

κινιςεων, και τον λόγο μεταξφ των διαδοχικϊν φκόγγων, τότε ζχουμε: 

 

Ντο     ρε         μι            φα        ςολ         λα             ςι         ντο 

τθ        τα          τε            τω         τθ           τα            τω          τθ    ςυχνότθτεσ 

1/8      9/8     81/64       4/3        3/2       27/16     243/128    2 

 

Ντο      ρε           μι              φα      ςολ      λα          ςι           ντο 

9/8      9/8      256/243      9/8      9/8      9/8     256/243   9/8        διάςτθματα                                              

τόνοσ          τόνοσ        θμιτόνιον    τόνοσ    τόνοσ       τόνοσ      θμιτόνιον                  

 Ο μακθματικόσ μθχανιςμόσ παραγωγισ τθσ πυκαγορείου μουςικισ αναλφκθκε 

παραπάνω. Θ κλίμακα αυτι καλείται και Μείηων Διατονικι8. 

                                                           
8
 Μιτςιου, Ρυκαγόρασ και Μουςικι, ς. 46 
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Ο Λάμβλιχοσ δίνει μία διαφορετικι παράδοςθ για τθν ανακάλυψθ των αρμονικϊν 

μουςικϊν διαςτθμάτων από τον Ρυκαγόρα (Περί του Πυκαγορείου βίου κεφ. 26). 

Σφμφωνα με αυτόν, ο Ρυκαγόρασ κακϊσ περνοφςε μια μζρα ζξω από ζνα 

χαλκοτυπείον (εργαςτιριο ςιδθρουργοφ) άκουςε τα χτυπιματα των ςφυριϊν τα 

οποία παριγαγαν διαφορετικοφσ ιχουσ ανάλογα με το βάροσ τουσ. Ραρατιρθςε, 

τότε, πωσ αν οι μάηεσ των δφο ςφυριϊν βρίςκονταν ςε ςχζςθ απλι με τουσ 

φυςικοφσ αρικμοφσ, τότε οι δφο ιχοι ιταν αρμονικοί, δθλαδι ευχάριςτοι ςτθν 

ακοι. Με βάςθ αυτι τθν ιδζα, λοιπόν, όταν δφο ςφυριά με βάροσ 1 κιλό το ζνα και 

2 κιλά το άλλο χτυποφν το αμόνι του ςιδερά, τότε παράγουν ιχουσ αρμονικοφσ, 

ςυγκεκριμζνα δθμιουργοφν το διάςτθμα τθσ οκτάβασ. Ζτςι, θ απόςταςθ των 

φκόγγων που παράγονται από τα ςυγκεκριμζνα ςφυριά ονομάςτθκε διάςτθμα μιασ 

οκτάβασ (διαπαςϊν) και ςυμβολίηεται με τον λόγο των βαρϊν 1/2. Γενικότερα, 

αυτόσ ο λόγοσ εκφράηει και τον λόγο των ςυχνοτιτων των παραγόμενων φκόγγων.9 

  Κάποια βαςικά ερωτιματα απαςχολοφςαν τουσ Ρυκαγορείουσ. Το πρϊτο ερϊτθμα 

ιταν το πότε δφο ιχοι (νότεσ) ςυνθχοφν αρμονικά. 

Θ απάντθςθ βρζκθκε με τθ βοικεια τθσ «τετρακτφσ»  και ζλεγε πωσ "Πταν δφο 

χορδζσ ζχουν μικθ ανάλογα με δφο από τουσ αρικμοφσ 1, 2, 3, 4, τότε ςυνθχοφν 

αρμονικά". Θ τετρακτφσ (τζςςερισ ακτίνεσ) ςχετίηεται με το διάςτθμα τθσ οκτάβασ, 

τθσ πζμπτθσ και τθσ τζταρτθσ ωσ εξισ: 

1/2: εκφράηει το διάςτθμα τθσ οκτάβασ και ςε ςχζςθ με το παράδειγμα  τθσ χορδισ, 

ο λόγοσ αυτόσ ςθμαίνει πωσ αν υποκζςουμε ότι ο ιχοσ που παράγει θ χορδι είναι 

το ντο, τότε θ μιςι από τθ χορδι αυτι κα παράγει το επόμενο ντο. 

                                                           
9
 Ρρακτικά 25ου παν/λιου ςυνεδρίου μακθματικισ εταιρίασ, ς. 541 
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2/3 : εκφράηει το διάςτθμα τθσ πζμπτθσ. Αν κεωρθκεί πάλι μία χορδι με μικοσ λ, 

τότε ο ιχοσ που κα προκφψει παίρνοντασ τα 2/3 τθσ χορδισ αυτισ, κα είναι μια 

πζμπτθ ψθλότερα. 

3/4  : εκφράηει το διάςτθμα τθσ τετάρτθσ. Ανάλογα, με τα προθγοφμενα, παίρνοντασ 

τα 3/4  τθσ χορδισ κα παραχκεί ιχοσ που κα είναι μια τζταρτθ ψθλότερα από τον 

πρωταρχικό ιχο που παράγει θ χορδι. 

Κατά τον Κζωνα το Σμυρναίο υπάρχουν ζντεκα τετρακτφεσ που θ κάκε μια εκφράηει 

ζνα τομζα τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ ςτθν αρχαιότθτα. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι θ 

4θ τετρακτφσ δθλϊνει τα τζςςερα απλά ςτοιχεία φωτιά, αζρα, νερό και γθ, θ 6θ 

αναφζρεται ςτα γεωμετρικά ςχιματα: με 1 εκφράηεται το ςθμείο, με 2 το μικοσ, με 

3 θ επιφάνεια και με 4 το ςτερεό, θ 8θ δίνει τα ςυςτατικά του ηϊου: τα 1,2,3 

αντιςτοιχοφν με το λογιςτικό, το κυμικό και το επικυμθτικό, δθλαδι εκφράηουν τθν 

ψυχι, ενϊ το 4 το ςϊμα.  

Θ μουςικι κλίμακα του Ρυκαγόρα καταςκευάηεται με βάςθ τισ αναλογίεσ του 

κφβου, ο οποίοσ εκφράηεται με τον αρικμό 4 τθσ 5θσ τετρακτφοσ (1 = τετράεδρο, 2 = 

οκτάεδρο, 3 = εικοςάεδρο, 4 = κφβοσ) και ςυμβολίηει τθ γθ και το ςυνδυαςμό των 

ςτοιχείων τθσ. Ο κφβοσ ζχει 6 ζδρεσ, 8 κορυφζσ και 12 ακμζσ. Οι αρικμοί 12 και 6 

δίνουν τθν αναλογία 2/1, οι 8 και 6 τθν αναλογία 4/3 ενϊ οι 12 και 8 τθν αναλογία 

3/2. Επίςθσ ο αρικμόσ 8 είναι το αρμονικό μζςο των 6 και 12, ενϊ το αρικμθτικό 

μζςο των αρικμϊν αυτϊν είναι ο 9. Ο αρμονικόσ και αρικμθτικόσ μζςοσ δίνουν τθν 

αναλογία 9/8. Ζτςι προκφπτουν οι μακθματικζσ αναλογίεσ βάςθ των οποίων 

καταςκευάηεται θ μουςικι κλίμακα κατά τουσ Ρυκαγόρειουσ. Οι αναλογίεσ αυτζσ 
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αποδείχκθκαν και ςτθν πράξθ από τα πειράματα που ζκανε ο Ρυκαγόρασ πάνω ςτο 

μονόχορδο το οποίο διαίρεςε ςε 12 ίςα τμιματα (όςεσ και οι ακμζσ του κφβου). 

Οι Ρυκαγόρειοι ιταν κυρίωσ φιλόςοφοι και κεολόγοι και αυτι θ άμεςθ και ακριβισ 

ςχζςθ μουςικισ, μακθματικϊν και ευχάριςτου ψυχικοφ ςυναιςκιματοσ, 

αποτελοφςε για αυτοφσ τθν μζγιςτθ απόδειξθ ότι θ αλικεια ςτο φψιςτο επίπεδό τθσ 

εκφράηεται με μακθματικζσ ςχζςεισ. Ρίςτευαν πωσ οριςμζνα μακθματικά ςφμβολα 

είχαν αποκρυφιςτικι ςθμαςία και πωσ θ ψυχι, μζςα από τα μακθματικά, μπορεί να 

εξυψωκεί και να ενωκεί με το ςφμπαν. Ρίςτευαν, ακόμα, πωσ οι πλανιτεσ 

(ςφαίρεσ), κακϊσ ταξιδεφουν ςτον ουρανό, παράγουν μουςικι λόγω τθσ τριβισ 

τουσ με το γαλαξιακό αικζρα και ςυγκεκριμζνα, ότι θ Γθ αποτελεί το κζντρο του 

ςφμπαντοσ και ότι κάκε πλανιτθσ παράγει τισ δικζσ του νότεσ, ανάλογα με τθν 

απόςταςι του από τθ Γθ. Ραράλλθλα, διαπίςτωναν ότι θ μελωδία του ςφμπαντοσ 

είναι τόςο ξεχωριςτι, ϊςτε τα απλοϊκά αφτιά μασ δεν μποροφν να τθν ακοφςουν. 

Ωςτόςο, πρόκειται για μια μουςικι με τόςθ ιςχφ, ϊςτε να κακορίηει όλουσ τουσ 

κφκλουσ τθσ ηωισ, από τισ τζςςερισ εποχζσ μζχρι τα καιρικά φαινόμενα. Αυτι ιταν θ 

λεγόμενθ μουςικι των ςφαιρϊν. 

Θ ανακάλυψθ του Ρυκαγόρα όχι μόνον αποτζλεςε τθ βάςθ του ελλθνικοφ μουςικοφ 

ςυςτιματοσ αλλά φαίνεται ότι κεωρικθκε το μυςτικό τθσ τάξθσ και τθσ αρμονίασ 

του ςφμπαντοσ. Ππωσ παρατθρεί ο Wittkower, ςτθν ανακάλυψθ αυτι ςτθρίχκθκε ο 

ςυμβολιςμόσ και ο αρικμθτικόσ μυςτικιςμόσ που επθρζαςε τθν ανκρϊπινθ ςκζψθ 

για τισ επόμενεσ δφο χιλιετίεσ. Στο δρόμο των Ρυκαγορείων, ο Ρλάτωνασ ςτον 

Τίμαιο, εξθγεί ότι θ τάξθ και θ αρμονία του ςφμπαντοσ ςυμπεριλαμβάνονται ςε 

οριςμζνουσ αρικμοφσ. Ζτςι, επανεντοπίηει τθν αρμονία ςε τετράγωνα και ςε κφβουσ 
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με ςυγκεκριμζνεσ αναλογίεσ ξεκινϊντασ από τθ μονάδα και καταλιγει ςε δφο 

γεωμετρικζσ προόδουσ: τθν 1, 2, 4, 8 και 1, 3, 9, 27. Σφμφωνα πάντα με τον 

Ρλάτωνα, οι επτά αυτοί αρικμοί (1, 2, 3, 4, 8, 9, 27) εμπεριζχουν το μυςτικό ρυκμό 

του ςφμπαντοσ διότι ςε αυτοφσ, εκτόσ από τισ μουςικζσ αρμονίεσ, 

ςυμπεριλαμβάνεται και θ μουςικι των ουρανϊν και τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ.10 

Λίγο πριν ι λίγο μετά τον κάνατο του Ρυκαγόρα (τζλθ 6ου με αρχζσ 5ου αιϊνα) οι 

πολιτικζσ αρχζσ εκδιϊκουν τουσ οπαδοφσ του από τθν Κάτω Λταλία. Ακόμα, όμωσ, 

και μετά το κλείςιμο τθσ Σχολισ του, οι Ρυκαγόρειοι ςυνζχιςαν να υπθρετοφν με 

φανατιςμό τισ κεωρίεσ του και να μάχονται τουσ αντίκετοφσ τουσ. Ζτςι, βρίςκονται 

ςε ζντονθ διαμάχθ με τον Αριςτόξενο τον Ταραντίνο και τουσ μακθτζσ του11. 

 

Αριςτόξενοσ 

Ο Αξηζηφμελνο, λεφηεξνο ηνπ Ππζαγφξα  (354-300π.Υ.)  ππήξμε αξραίνο θηιφζνθνο 

απφ ηελ Σάξαληα, καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ζεκαληηθφηαηνο ζεσξεηηθφο ηεο 

κνπζηθήο. Σνπ δφζεθε κάιηζηα ε νλνκαζία «ν Μνπζηθφο». Ο ίδηνο δηαηχπσζε κηα 

άιιε αληίιεςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δηαζηεκάησλ, δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

ππζαγφξεηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ππνινγηζκφο απηφο γίλεηαη βάζεη καζεκαηηθψλ 

ζρέζεσλ. Ο Αξηζηφμελνο ζεσξεί φηη ν ππνινγηζκφο ησλ δηαζηεκάησλ δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε βάζε ηηο αξηζκεηηθέο πξάμεηο, αιιά κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηνπ απηηνχ. Γελ 

εξεπλά ηηο καζεκαηηθέο ζρέζεηο κέζα ζηελ νθηάβα, φκσο θαζνξίδεη ηνλ νιφθιεξν θαη 

ην κηζφ ηφλν θαη θαηαζθεπάδεη κηα θιίκαθα κε βάζε ην έλα δσδέθαην ηνπ ηφλνπ, 

δηαηξεί ην δηάζηεκα ηεο νγδφεο ζε δψδεθα ίζα κέξε, δειαδή ζε δψδεθα θζφγγνπο 

                                                           
10

 Νικόλαοσ Λιανόσ, Ρερί αναλογικϊν ςυςτθμάτων ςτθν αρχιτεκτονικι, ς. 22 
11

Άρκρο Μαυροειδι, ς. 4 
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πνπ απέρεη ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαηά έλα εκηηφλην. ηεξηδφκελνη ζε απηή ηελ ζεσξία, 

ιέγεηαη πσο είλαη ν πξψηνο πνπ εθεχξε ηελ ζπγθεξαζκέλε θιίκαθα ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχκε κέρξη ζήκεξα. 

Ο θνξπθαίνο θηιφζνθνο θαη κνπζηθφο Αξηζηφμελνο πνπ ζπλδχαδε απφιπηα ηηο δχν 

ηνπ ηδηφηεηεο, έγξαςε πνιιά ζπγγξάκκαηα γηα ηε ζεσξία, ηηο θιίκαθεο θαη ηα 

δηαζηήκαηα ηεο κνπζηθήο. Γηαζψζεθαλ ηα «Αξκνληθά ζηνηρεία 1 θαη 2», ηα «Ρπζκηθά 

ηνηρεία» θαη κεξηθά απνζπάζκαηα απφ ηα πνιιά άιια έξγα ηνπ. 

Ο Αξηζηφμελνο είρε μερσξίζεη ηελ ειάρηζηε ελαξκφλην δίεζε, ηε ρξσκαηηθή δίεζε, ην 

ειάρηζην εκηηφλην, ηε ζπγρνξδία, ηελ ππάηε, παξππάηε, ην ρξσκαηηθφ γέλνο, ην 

ελαξκφλην γέλνο, ηελ άξζε-ζέζε, ηε δηπιή  δίεζε, ην εκηηφλην θαη εκηφιην δηάζηεκα, 

ην δηάηνλν δηάζηεκα, ην ηξηεκηηφλην, ηελ ηεηξαρνξδία, ηα θιεηδηά ζηα νπνία φηαλ 

ηνπνζεηνχληαη νη θιίκαθεο κεισδνχληαη θ.α. 

Μπνξνχκε λα πνχκε πσο ν Ππζαγφξαο κε ηε ζεσξία ησλ Αξηζκψλ θαη ν Αξηζηφμελνο 

κε ηε ζεσξία ησλ ήρσλ θαη ηεο αθνπζηηθήο, έζεζαλ ηηο βάζεηο ηεο ζχλζεζεο ηεο 

κνπζηθήο, νη νπνίεο, πεξλψληαο απφ ην Βπδάληην ζηε κεζαησληθή Δπξψπε θαη ηελ 

Αλαγέλλεζε, έθζαζαλ σο ηηο κέξεο καο.
12

  

 

 

 

 

                                                           
12

 Λεοφςθ, Λςτορία τθσ Ελλθνικισ Μουςικισ, ς. 68 
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Δσθιείδες 

Ο Δπθιείδεο απφ ηελ άιιε( απφ ηελ Αιεμάλδξεηα,~325-265 π.Υ. ), έρεη κηα 

γεσκεηξηθή πξφηαζε γηα ηα κνπζηθά δηαζηήκαηα. Θεσξεί φηη αληηζηνηρνχλ ζε επζείεο 

γξακκέο, κε κία φκσο δηαθνξά: ελψ νη επζείεο γξακκέο πνπ παξάγνληαη σο αξηζκνί, 

νξίδνληαη κε δχν γξάκκαηα έλα ζηελ αξρή θαη έλα ζην ηέινο ηνπο, ηα κνπζηθά 

δηαζηήκαηα δειψλνληαη κε έλα γξάκκα.
13

 Απέδεημε φηη: 

 Σν Γηαπαζψλ (δηπιάζην) δηάζηεκα πξνθχπηεη απφ ην εκηφιην θαη ην επίηξηην. 

Γηα λα βξνχκε ην απνηέιεζκα, πνιιαπιαζηάδνπκε ηηο αξηζκεηηθέο ζρέζεηο 

ησλ ζπληηζέκελσλ δηαζηεκάησλ. Γειαδή: 3/2*4/3=2 

 Σν ηξηπιάζην δηάζηεκα πξνθχπηεη απφ ην δηπιάζην(δηαπαζψλ) θαη ην 

εκηφιην(δηα πέληε). Γειαδή: 3/2*2/1=3 

 Σν δηο δηαπαζψλ δηάζηεκα είλαη ην ηεηξαπιάζην. 

 Σν επφγδνν δηάζηεκα ηνπ ηφλνπ είλαη ίζν κε ηε δηαθνξά ησλ δηαζηεκάησλ 

εκηνιίνπ θαη επηηξίηνπ. Γειαδή: 3/2:4/3=9/8 

 Σα έμη επφγδνα δηαζηήκαηα είλαη κεγαιχηεξα ελφο δηαπαζψλ, ή αιιηψο, ην 

δηάζηεκα δηαπαζψλ είλαη κηθξφηεξν ησλ έμη  δηαδνρηθψλ ηφλσλ. Γειαδή: 

(9/8)
6 >2. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, 12 διαδοχικά διαςτιματα 5θσ να δίνουν 

ψθλότερο αποτζλεςμα από 7 διαδοχικά διαςτιματα 8θσ: (3/2)12=129,746, 

ενϊ 27=128. Και μάλιςτα θ διαφορά τουσ είναι ακριβϊσ το πυκαγόρειο 

κόμμα (=531441/524288)25
 

                                                           

13
 Ρεκαληάο – Εαραξίαο, Αξηψλ, ζ. 17 
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 Το δια τεςςάρων διάςτθμα είναι μικρότερο από δφο τόνουσ και ζνα 

θμιτόνιο. Δθλαδι: 9/8*9/8*16/15>3/2 

Κατά τον Ευκλείδθ, για να ζχουμε τθν δια τεςςάρων ςυγχορδία ςυνκζτοντασ 

τόνουσ και θμιτόνια κα πρζπει να ελαττωκεί ι ο ζνασ από τουσ τόνουσ ι το 

θμιτόνιο. Θ φυςικι κλίμακα που περιζχει το θμιτόνιο, απαιτεί τον ζναν από 

τουσ τόνουσ μικρότερο, αλλά για τθ μεγαλφτερθ πρακτικι των εγχόρδων 

οργάνων, το τετράχορδο ςχθματίηεται από δφο ακεραίουσ τόνουσ και από 

ζνα τμιμα ενόσ τόνου, το οποίο είναι μικρότερο του θμιτονίου και καλείται 

λείμμα. Το τετράχορδο αυτό δεν είναι το πυκαγόρειο που περιζχει το 

διάςτθμα του θμιτονίου, χρθςιμοποιικθκε όμωσ, προσ διευκόλυνςθ και 

επειδι θ διαφορά δεν ιταν αντιλθπτι. 

Αυτοφσ τουσ φκόγγουσ ο Ευκλείδθσ τουσ κακόριςε δια του μονόχορδου και 

τουσ κατζγραψε με βάςθ τον «Ευκλείδειο κανόνα», ο οποίοσ ζδειχνε πωσ 

όταν θ χορδι πάλλονταν ολόκλθρθ, ζδινε τον βαρφτατον φκόγγο, και 

βάηοντασ τον υπαγωγζα  πάνω ςτον κανόνα, ςτισ δεικνυόμενεσ κζςεισ ζδινε 

κατά ςειρά τουσ υπόλοιπουσ φκόγγουσ.  

Το φυςικό τετράχορδο περιζχει δφο τόνουσ και ζνα θμιτόνιο. Οι δφο αυτοί 

τόνοι, όμωσ, δεν είναι όμοιοι. Εάν το ςυνκζςουμε από ζναν ακζραιο τόνο 

(9/8) και ζνα θμιτόνιο (16/15) υπολογίηουμε πωσ για τθν ςυμπλιρωςθ τθσ 

«δια τεςςάρων ςυμφωνίασ» (4/3) υπολείπεται ζνα διάςτθμα (10/9) το οποίο 

ονομάςτθκε ελάςςων τόνοσ. Ρράγματι, ςυνκζτοντασ ζναν ακζραιο ι μείηονα 
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τόνο με ζναν ελάςςονα τόνο και με ζνα θμιτόνιο, ζχουμε τθν κακαρι «δια 

τεςςάρων ςυμφωνία»: 

(9/8*10/9*16/15=1440/1080=(360*4)/(360*3)=4/3) 

Μθ φυςικζσ διαιρζςεισ του τετραχόρδου παρατθροφμε όχι μόνο από τον 

Ευκλείδθ, αλλά και από άλλουσ που για να αποφφγουν τθν παράςταςθ των 

διαςτθμάτων με κλαςματικοφσ αρικμοφσ, διαίρεςαν τα διαςτιματα ςε 

τμιματα ϊςτε ο τόνοσ και το θμιτόνιο να παρίςτανται με ακζραιουσ 

αρικμοφσ.  

Αξιοςθμείωτο επιςτθμονικό επίτευγμα του ςχετικοφ με τον υπολογιςμό των 

διαςτθμάτων μουςικοκεωρθτικοφ ςτοχαςμοφ, είναι ότι ανεξάρτθτα από τισ 

μυςτικιςτικζσ αφετθρίεσ του και τισ ςχολαςτικζσ υπερβολζσ του, κατόρκωςε 

να ανακαλφψει, να διατυπϊςει και να κωδικοποιιςει κεμελιακζσ ςχζςεισ 

που διζπουν τουσ μουςικοφσ ιχουσ και ωσ ζνα βακμό τουσ ιχουσ 

γενικότερα, βάηοντασ ζτςι τα κεμζλια τθσ ακουςτικισ. Ζτςι, μπορεί να 

κεωρθκεί πωσ μζςα από τον αρχαιοελλθνικό μουςικοκεωρθτικό ςτοχαςμό 

ςυνολικά –δθλαδι όχι μόνο τον ςχετικό με τον υπολογιςμό των 

διαςτθμάτων- δθμιουργικθκε θ κεωρία τθσ μουςικισ ωσ επιςτθμονικόσ 

κλάδοσ.14 

 

 

                                                           
14

 Δ. Γιάννου, Λςτορία τθσ Μουςικισ, ς. 92 
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Δίδυμοσ  

Ζ θιίκαθα ηνπ Ππζαγφξα παξφηη έρεη αξηζκεηηθή αθξίβεηα έρεη άθνπζκα 

ζθιεξφ θαη δελ κπνξνχζε λα αλαιχζεη ηελ κνπζηθή πξαθηηθή ζην ζχλνιφ ηεο, 

εθφζνλ νη ζπλζέζεηο θηλνχληαλ ζε θιίκαθεο κε ιεπηφηεξνπο δηαρσξηζκνχο θαη 

πην καιαθά αθνχζκαηα. Έηζη ν Γίδπκνο ζηνπο Αιεμαλδξηλνχο ρξφλνπο 

εηζάγεη κηα λέα θιίκαθα κε καιαθφ άθνπζκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πξψηνπο 

ιφγνπο ησλ αξκνληθψλ. Έηζη 2/1 είλαη ε νθηάβα, 3/2 ε πέκπηε θαζαξή, 4/3 ε 

ηέηαξηε θαζαξή θαη 5/4 ε θπζηθή ηξίηε κεγάιε. Υξεζηκνπνηψληαο αθφκα ην 

9/8 πνπ είλαη ν ιφγνο ηνπ κείδνλα ηφλνπ έρνπκε ην πξψην πεληάρνξδν ην 

νπνίν θαη επαλαιακβάλεη πάλσ απφ ηελ πέκπηε θαη έηζη πξνθχπηεη ε 

παξαθάησ θιίκαθα. 

Νην    ξε       κη      θα      ζνι       ια       ζη       λην 

                                                                                             πρλφηεηεο 

1       9/8       5/4     4/3      3/2     27/16   15/8       2      

 

Ντο       ρε         μι        φα       ςολ          λα          ςι         ντο 

                                                                                                      Διαςτιματα 

      9/8    10/9     16/15    9/8         9/8         10/9    16/15              

Απηή ε θιίκαθα δνκείηαη κε ηξία είδε δηαζηεκάησλ ηνλ κείδνλα ηφλν πνπ ήδε 

γλσξίζακε, ηνλ ειάζζνλα ηφλν κε ιφγν 10/9 θαη ηνλ ειάρηζην ηφλν κε ιφγν 
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16/15. Καη ζε απηήλ ηελ θιίκαθα ππάξρεη ζθάικα αληίζηνηρν κε ην 

ππζαγφξεην θφκκα πνπ νλνκάδεηαη θφκκα ηνπ Γίδπκνπ ή ζπληνληθφ θφκκα ή 

απιά θφκκα θαη έρεη ιφγν 81/80. 

 

Zarlino 

Μία παξαιιαγή ηεο παξαπάλσ θιίκαθαο είλαη ε θιίκαθα ηνπ Zarlino (1517-

1590,Ηηαιφο ζεσξεηηθφο ηεο κνπζηθήο θαη ζπλζέηεο ηεο Αλαγέλλεζεο), 

εθεκέξηνπ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, ν νπνίνο ελαιιάζζεη ηελ έθηε κε ηελ έβδνκε 

βαζκίδα ηεο θιίκαθαο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηξίθσλεο 

ζπγρνξδίεο σο ζπλνδεία. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιίκαθαο ηνπ Γίδπκνπ 

θπζηθά ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ. Ζ θιίκαθα απηή είλαη γλσζηή θαη ζαλ just 

intonation. 

λην     ξε      κη        θα     ζνι     ια     ζη    λην       

                                                                                             ζπρλφηεηεο 

  1     9/8      5/4       4/3     3/2      5/3   15/8   2 

Νην       ξε        κη     θα       ζνι      ια       ζη      λην 

                                                                                             Γηαζηήκαηα 

      9/8     10/9    16/15    9/8      10/9     9/8   16/15    
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Κιεφλίδες 

Ο Κλεωνίδθσ, κεωρθτικόσ ςυγγραφζασ του 2ου μ. Χ. αι., διαιρεί το 

τετράχορδο ςε 30 ίςα μζρθ, από τα οποία τα 12 αποτελοφν τον τόνο και τα 6 

το θμιτόνιο. Το κλεωνίδιο τετράχορδο αποτελείται από δφο ίςουσ τόνουσ και 

ζνα θμιτόνιο : 12+12+6=30, αλλά οφτε ο τόνοσ του οφτε το θμιτόνιο ζχουν το 

φυςικό τουσ διάςτθμα. 

Θ Βυηαντινι μουςικι προςάρμοςε καλφτερα τθν κεωρία του Κλεωνίδθ, 

διαιρϊντασ το τετράχορδο ςε 28 μζρθ και κζτοντασ το μείηονα τόνο ίςο με 

12, τον ελάςςονα τόνο ίςο με 9 και τον ελάχιςτο τόνο(δθλαδι το θμιτόνιο) 

ίςο με 7, ϊςτε: 12+9+7=28 και αυτό να αποτελεί το φυςικό τετράχορδο.15 

 

ΒΤΗΑΝΣΙΝΘ ΜΟΤΙΚΘ 

 

‘Ππωσ διατυπϊκθκε και παραπάνω ο αρχαίοσ κόςμοσ κλθροδότθςε ςτουσ 

μεταγενζςτεροφσ του ζναν μεγάλο αρικμό πραγματειϊν περί τθσ 

«Αρμονικισ Επιςτιμθσ», ζργων δθλαδι που αςχολοφνται με τον 

προςδιοριςμό των διαςτθμάτων και των κλιμάκων τθσ μουςικισ. Κάτι τζτοιο, 

όμωσ, δε φαίνεται να απαςχολεί ιδιαίτερα τουσ κεωρθτικοφσ του Οκτωιχου. 

Εξαίρεςθ αποτελοφν οριςμζνοι ςυγγραφείσ τθσ υςτεροβυηαντινισ περιόδου 

                                                           
15

 εμαντάσ – Ηαχαρίασ, Αριϊν, ς. θ’, κ’ 
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που γράφουν ζργα άμεςα επθρεαςμζνα από τουσ κεωρθτικοφσ τθσ φςτερθσ 

αρχαιότθτασ. 

Σε όλθ τθ μεταβυηαντινι περίοδο και ωσ τον 19ο αιϊνα, οι κεωρθτικζσ 

πραγματείεσ τθσ βυηαντινισ μουςικισ ςτθν ανάγνωςθ και τθν ερμθνεία τθσ 

μουςικισ γραφισ  δεν κίγουν το ηιτθμα των διαςτθμάτων και τθσ δομισ τθσ 

κλίμακασ, κακϊσ, απ’ ότι φαίνεται, οι ψάλτεσ εκείνθσ τθσ περιόδου 

υπάκουαν ςε κάποια ιςχυρι ακουςτικι παράδοςθ. Θ πρϊτθ ςυςτθματικι 

προςπάκεια «διοριςμοφ» των διαςτθμάτων τθσ κλίμακασ γίνεται ςτισ αρχζσ 

του 19ου αιϊνα από τον Χρφςανκο τον εκ Μαδφτων. Ο Χρφςανκοσ είναι ζνασ 

από τουσ περίφθμουσ Τρείσ Διδαςκάλουσ ( οι άλλοι δφο είναι ο Γρθγόριοσ 

Ρρωτοψάλτθσ και ο Χουρμοφηιοσ Χαρτοφφλακασ) οι οποίοι ειςιγαγαν ςτα 

1820, τθ λεγόμενθ Νζα Μζκοδο, το νζο αναλυτικό ςφςτθμα, δθλαδι, 

μουςικισ γραφισ που, ςε γενικζσ γραμμζσ, ιςχφει μζχρι τισ μζρεσ μασ, και θ 

οποία ζτυχε τθσ αποδοχισ του Ρατριαρχείου. 

  

Χρφςανκοσ 

Με βαςικι πθγι τον Αριςτείδθ Κοϊντιλιανό, από τθν πραγματεία του οποίου 

αντλεί και τουσ αρικμοφσ που παρακζτει, ο Χρφςανκοσ αποπειράται να 

ςυνδζςει άμεςα τθ ςφγχρονι του μουςικι πραγματικότθτα με τθν 

αρχαιότθτα. Ζτςι, λοιπόν, ςτθ διαδοχι κάτω κε-κε αντιςτοιχίηει τθν 

ακόλουκθ ςειρά αρικμϊν: 
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κε            ηω          νθ            πα         βου         γα          δι         κε’ 

9216  -   8192  -   7776   -  6912   -   6144 -  5832  -  5184  - 4608   

Θ κλίμακα αυτι αντιςτοιχεί απολφτωσ ςτθ πυκαγόρεια κατανομι Κανόνοσ 

αφοφ: 

9216/8132=9/8, 8192/7776=256/243, 7776/6912=9/8, 6912/6144=9/8, 

6144/5832=256/243,   5832/5184=9/8 και  5184/4608=9/8. 

Ρρόκειται για τθν ςκλθρι διατονικι κλίμακα που βαδίηει με τόνουσ(9/8) και 

λείμματα(256/243). Μια τζτοια δομι δεν αρκοφςε, όμωσ, για να περιγραφεί με 

ακρίβεια θ εκκλθςιαςτικι μουςικι. Ο Χρφςανκοσ διαπίςτωςε πωσ ςτθ πράξθ το 

διάςτθμα Δι-Κε είναι μεγαλφτερο από το διάςτθμα Κε-Ηω, το οποίο με τθ ςειρά του 

είναι μεγαλφτερο από το διάςτθμα Ηω-Νθ (Δι-Κε> Κε-Ηω> Ηω-Νθ). Εξειδικεφει, 

λοιπόν, λζγοντασ πωσ αν το διάςτθμα Δι-Κε παραςτακεί με τον αρικμό 12, τότε το 

διάςτθμα Κε-Ηω παριςτάνεται με τον αρικμό 9 και το διάςτθμα Ηω-Νθ με τον 

αρικμό 7.Το πρϊτο από αυτά ορίηεται ωσ Μείηων Τόνοσ αποτελοφμενοσ από 12 

μόρια, το δεφτερο ωσ Ελάςςων Τόνοσ αποτελοφμενοσ από 9 μόρια και το τρίτο ωσ 

Ελάχιςτοσ Τόνοσ αποτελοφμενοσ από 7 μόρια. Μετά τον προςδιοριςμό των τριϊν 

βθμάτων τθσ κλίμακασ, το μείηων τετράχορδο αποκτά τθ δομι: 

 

ν                  π               β           Γ 

       12             9           7  
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Με κέηξν ηα κφξηα ηνπ Υξχζαλζνπ, ζην κέγεζνο ηνπ ηεηξαρφξδνπ πεξηέρνληαη 

12+9+7=28 κφξηα. Γειαδή, ηα 28 κφξηα θαιχπηνπλ κία θπζηθή ηέηαξηε, δειαδή (κε 

βάζε ηνλ πίλαθα πνπ έρεη παξαηεζεί πξνεγνπκέλσο) θαιχπηνπλ 498 cents, θαη 

ζπλεπψο θάζε κφξην έρεη κέγεζνο 498/28≈17,7857 cents. Δπνκέλσο, ν Μείδσλ Σφλνο 

ηνπ Υξχζαλζνπ έρεη κέγεζνο 12*17.7857≈213 cents. Γειαδή είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 

θπζηθνχ ηφλνπ θαηά 10 cents πεξίπνπ. Αληίζηνηρα, ν Διάζζσλ έρεη κέγεζνο 

9*17,7857≈160 cents θαη ν Διάρηζηνο 7*17,7857≈125 cents. 

Ήδε, ινηπφλ ε επηινγή ησλ αξηζκψλ 12,9 θαη 7 ζπληζηά παξάβαζε ηεο δηαηνληθήο 

ινγηθήο, αθνχ νξίδεη βήκα κεγαιχηεξν ηνπ ηφλνπ. Παξαπέξα, ν Υξχζαλζνο δίλεη 

ζπρλνηηθή δηαηχπσζε ησλ θζφγγσλ, γξάθνληαο ηηο αθφινπζεο ηηκέο: 

δη  θε         δσ          λε          πα         βνπ        γα         δη 

1          9/8      27/22       4/3        3/2       18/11     16/9        2 

„Όκσο, 9/8= 1,125 = 204 cents , 12/11≈1,0909≈151 cents θαη 88/81 ≈ 1,08642 ≈ 143 

cents. Δπνκέλσο, ε πεξηγξαθή ησλ κεγεζψλ ηεο θιίκαθαο απφ ηνλ Υξχζαλζν είλαη 

απνιχησο αηπρήο, αθνχ κε βάζε ηηο αλαινγίεο, δίλεη κηα δνκή κείδνλνο ηεηξαρφξδνπ 

204-151-143, ελψ κε βάζε ηα κφξηα πξνθχπηεη ε ηειείσο δηαθνξεηηθή δνκή 213-160-

125. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Υξχζαλζνο νξίδεη ηνπο ιφγνπο ηεο θιίκαθάο ηνπ 

έρνληαο θαηά λνπ ην κνληέιν ηεο θιίκαθαο ηνπ Zarlino, ηελ νπνία θαη αλαθέξεη σο ην 

δπηηθφ αλάινγν κνπζηθήο θιίκαθαο: 

Νην     ξε      κη      θα      ζνι      ια      ζη      λην   

                                                                                   ζπρλφηεηεο 

  1        9/8    5/4    4/3      3/2      5/3    15/8      2   
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,ηξνπνπνηψληαο ηελ ειαθξά: ε κείδσλ Σξίηε λην-ξε = 5/4 ηνπ Zarlino γίλεηαη Γη – Εσ 

= 27/22 ≈ 1,2272 < 1,25 = 5/4, νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κηα εθδνρή θάπσο 

καιαθφηεξε απφ ηε δπηηθή θιίκαθα. Γε δηαζψδεηαη, φκσο, ε ζεσξία ηνπ απφ ηελ 

αληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο αξηζκεηηθέο δηαηππψζεηο θαη ηα δηαγξάκκαηα ησλ κνξίσλ.
16

 

 

Γρεγόρηος Πρφηουάιηες, Γεώργηος Υοσρκούδηος 

Ο Γξεγφξηνο  ν Λακπαδάξηνο θαη κεηέπεηηα Πξσηνςάιηεο, θαη ν Γεψξγηνο 

Υνπξκνχδηνο Υαξηνθχιαθαο, αζρνιήζεθαλ πεξηζζφηεξν κε ηελ πξάμε ηεο ςαιηηθήο 

θαη επηθέληξσζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηελ νξζή ςαικψδεζε θαη θαηαγξαθή ζηε 

λέα κέζνδν ησλ ζέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη παιαηνί δάζθαινη ζηα κέιε ηεο 

παπαδηθήο, ηνπ ζηηρεξαξίνπ θαη ηνπ εηξκνινγίνπ. Οη εμεγήζεηο ησλ παιαηψλ κειψλ 

πνπ εθπφλεζαλ είλαη ην κεγάιν θιεξνδφηεκά ηνπο ζηηο επφκελεο γελεέο, θαζψο κε 

απηέο εμέδσζαλ δσή ζηελ αζκαηηθή πξάμε πνιιψλ αηψλσλ δηαζψδνληάο ηελ. 

Ωζηφζν, σο δηδάζθαινη ζηελ Παηξηαξρηθή ρνιή, ρξεζηκνπνίεζαλ θαη ζεσξεηηθά 

βνεζήκαηα βαζηζκέλνη ζηνλ ζπλεξγάηε ηνπο Υξχζαλζν, αιιά θαη ζε δηθέο ηνπο 

εξγαζίεο. Έηζη, είλαη γλσζηφ, γηα παξάδεηγκα, πσο ν Γξεγφξηνο είρε εθπνλήζεη 

ζρεδηαγξάκκαηα θαη εξκελείεο θιηκάθσλ θαη θζνξψλ γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ. Φαίλεηαη, φκσο, φηη αλάκεζα ζηνπο δχν, ν Υνπξκνχδηνο ζπλέβαιε πην 

ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο γξαθήο, ζηηο ζεσξεηηθέο ηνπ αξρέο θαη 

κάιηζηα ζηνπο θαλφλεο νξζνγξαθίαο ηνπ, πνπ δελ ήηαλ απνθξπζηαιισκέλνη κε θάζε 

ιεπηνκέξεηα απφ ηελ αξρή ηεο επηβνιήο ηνπ.
17

  

                                                           
16

 Μαυροειδισ, Οι μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ς. 36 κ.ε. 
17

 Ειςαγωγι εισ το Κεωρθτικόν και Ρρακτικόν τθσ Εκκλθςιαςτικισ Μουςικισ, Χουρμοφηιοσ 
Χαρτοφφλακασ, ς. 16 
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Ο ίδηνο ζπλέβαιε ζην έξγν ηνπ Υξχζαλζνπ «Δηζαγσγή» δηνξζψλνληαο θάπνηα 

βαζηθά ζεκεία θαη ζπκπιεξψλνληαο κε βάζε ηε δηθή ηνπ γλψζε θαη εκπεηξία. 

Δπηγξακκαηηθά, Ο Υνπξκνχδηνο, σο ζεσξεηηθφο, θξνληίδεη λα δηνξζψζεη ιάζε ηνπ 

Υξχζαλζνπ ζε καξηπξίεο θαη νλφκαηα βαζκίδσλ, λα αλαγξάςεη ζπγθεθξηκέλα κεγέζε 

δηαζηεκάησλ πνπ ν Υξχζαλζνο παξαιείπεη θαη λα επεθηείλεη ηελ έθηαζε ησλ 

θιηκάθσλ ζε νμχηεξνπο ή βαξχηεξνπο θζφγγνπο. Ωο δάζθαινο, θξνληίδεη λα δψζεη 

πνιχ πεξηζζφηεξα κνπζηθά παξαδείγκαηα γηα θάζε πεξίπησζε θαη θάζε ζεκάδη πνπ 

αλαθέξεη, θαζψο θαη λα πξνζζέζεη θαηάιιειεο θξάζεηο ή ιέμεηο ζε αζαθείο ή 

ειιεηπείο πξνηάζεηο ηνπ Υξχζαλζνπ πξνζπαζψληαο λα θάλεη ην λφεκά ηνπο εχθνια 

θαηαλνεηφ απφ ηνπο καζεηέο. 

 

Παηρηαρτηθή Δπηηροπή 

Σν έξγν ηνπ Υξχζαλζνπ έξρεηαη λα βειηηψζεη ηειηθά, ην έξγν ηεο Παηξηαξρηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ 1881-85, πνπ ην απνηεινχζαλ : ν Αξρ. Γεξκαλφο Αθζνλίδεο, ν 

πξσηνςάιηεο Γεψξγηνο Βηνιάθεο, ν Δπζηξάηηνο Παπαδφπνπινο, ν Ησάζαθ κνλαρφο, 

ν Παλαγηψηεο Κηιηδαλίδεο, ν Αλδξέαο παζάξεο θαη ν Γεψξγηνο Πξσγάθεο. 

Οπζηαζηηθά, βειηίσζε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ έξγνπ ησλ ηξηψλ δηδαζθάισλ θαη 

θαζφξηζε θαηά ην πξφηππν ηεο Δπξσπατθήο  κνπζηθήο σο ηνληθφ χςνο ηνπ θζφγγνπ 

Νε ηνπο 512 παικνχο ή αιιηψο ηα 256 Hz. 

Ζ κνπζηθή Δπηηξνπή εξγάζηεθε ζην Φαλάξη σο εμήο: ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ 

παξέρεη ην Μέγα Θεσξεηηθφ, φξηζε ηνπο δεζκνχο πξνο παξαγσγή ηνπ ηεηξαρφξδνπ 

Γη-Νε, ιακβάλνληαο: 
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Γηα ην Γη ην κήθνο ηεο ρνξδήο                    1 

Γηα ηνλ Κε ην κήθνο ηεο ρνξδήο ηα           8/9 

Γηα ηνλ Εσ ην κήθνο ηεο ρνξδήο ηα         22/27 

Γηα ηνλ Νε ην κήθνο ηεο ρνξδήο ηα            3/4 

 ηηο ζέζεηο απηέο θαη ζην κάληθν εγρφξδνπ νξγάλνπ ηνπνζεηήζεθαλ θηλνχκελα 

ηάζηα. Παξ‟φια  απηά, φκσο, ππήξραλ πξνβιήκαηα:  

«Εληεύζελ θαίλεηαη όηη βαζηιεύεη ζύγρηζηο πεξί ηελ βάζηλ απηήο ηεο εξγαζίαο. Αιιά 

εθηόο ηεο ζπγρίζεσο ηαύηεο ακθόηεξαη αη αλαινγίαη απηαί δύλαληαη ην πνιύ λα έρσζηλ 

εηθνληθήλ ζεκαζία…Ελ ηε παξαδόζεη ινηπόλ κόλε λνκίδεη ε ην ζθνπό θιήζεθαλ νη 

δάζθαινη ηεο επηηξνπήο (πιεξνθνξία γηα πείξακα ςπρναθνπζηηθήο) νη νπνίνη 

αθνύγνληαο ηα δηαζηήκαηα ηα πξνηεηλόκελα από ηελ Επηηξνπή εμέθξαδνλ ηελ εαπηόλ 

γλώκελ. Καη εάλ κελ ε απόδνζεο εκαξηπξείην πηζηή θαη γλήζηα, ζπλεθξίλνλην νη 

θζόγγνη ηνπ ππ’ όςηλ νξγάλνπ (ηνπ ςαιηεξίνπ) δη νκνθσλίαοπξνο ηνπο θζόγγνπο ηνπ 

κνλνρόξδνπ θαη εζεκεηνύλην ηα αληίζηνηρα κήθε ηεο απηήο ρνξδήο επί ηαο ππό ηελ 

βάζαλνλ δηαηξέζεηο. Εη δε κε απεξξίπηνλην απηαί σο εζθαικέλαη θαη λόζνη». Απφ ηηο 

παξαπάλσ ζέζεηο θαζηεξψζεθαλ ηα κήθε ησλ ρνξδψλ
18

: 

Α)Νε1            Πα        Βοσ1        Γα1          Γη1          Κε1          Εφ1          Νε2 

1             8/9         81/100         3/4          2/3          16/27        27/50       1/2 

Με βάζε ηηο ηηκέο απηέο, πξνθχπηεη έλαο Μείδσλ Σφλνο 9/8, έλαο Διάζζσλ 800/729 

θαη έλαο Διάρηζηνο 27/25. Αλ θάλνπκε θάπνηεο πξάμεηο δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα: 
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 Μουςικοτροπίεσ, τεφχοσ 3/94, ς. 54 
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800/729 = (9*8*800)/(9*8*729) = 9/8*(8*10*80)/9*9*81)  = 9/8*80
2
/81

2
= 

9/8*(80/81)
2  

= 9/8 : (81/80)
2 

Δπίζεο, 27/25 = 27/24 * 24/25 = 9/8 * 24/25 = 9/8 : 25/24 

Β)Νε2          Πα2       Βοσ2         Γα2         Γη2          Κε2         Εφ2         Νε3 

      1          4/9      81/200         3/8          1/3          8/27     27/100       1/4 

Απφ ηε Φπζηθή γλσξίδνπκε φηη ε ζπρλφηεηα ελφο ήρνπ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε 

ηνπ κήθνπο ρνξδήο, Μ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ζπρλνηηθέο 

ζρέζεηο κε αλαθνξά ηνλ θζφγγν Νε. 

Νε1            Πα1           Βνπ1          Γα1          Γη1          Κε1          Εσ1          Νε2 

1            9/8          100/81         4/3          3/2         27/16       50/27          2 

 

Νε2          Πα2           Βνπ2         Γα2         Γη2          Κε2         Εσ2         Νε3 

 2          9/4           200/81       8/3         3/1         27/8       100/27         4 

Δίλαη θαλεξφ πσο ηα πξάγκαηα αιιάδνπλ απφ ην 1888 θαη ε Δπηηξνπή επέθεξε 

θάπνηεο βαζηθέο αιιαγέο. Πξνζδηνξίδεη ηνπο ηφλνπο κε βάζε ηνλ θπζηθφ ππζαγφξεην 

ηφλν θαη ηε ρξήζε δχν κηθξψλ κνλάδσλ. Ζ κία απφ απηέο, ην 81/80, είλαη ην Γηδχκεην 

θφκκα πνπ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Ζ άιιε, ην 25/24, πξνζδηνξίδεηαη σο δίεζηο ( 

θαη κε ηελ αληίζηξνθε δηαηχπσζε 24/25 σο χθεζηο) θαη αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 1/3 

ηνπ ηφλνπ (25/24 = 1,0416666….≈71 cents).
19

 Έηζη, ν ειάζζσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

                                                           
19

 Μ. Μαυροειδισ, Οι μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ς. 38 
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κείδνλα αλ ηνπ αθαηξεζνχλ δχν θφκκαηα, θαη ν ειάρηζηνο απφ ηνλ κείδνλα αλ ηνπ 

αθαηξεζεί κηα δίεζε. Σα δε κεγέζε ησλ ηφλσλ απηψλ γίλνληαη ηψξα: 9/8 = 1,125 = 

204 cents, 800/729 = 1,09739 ≈161 cents θαη 27/25 = 1,08 ≈ 133 cents. Ζ δνκή απηή 

είλαη ιίγν ζθιεξφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ Υξχζαλζνπ πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο 

(204-151-143). 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη ηα ππφινηπα δηαζηήκαηα πνπ νξίδνληαη κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο θιίκαθαο απηήο: 

Σξίηεο 

5/4 : 81/80 (Νε-Βνπ) είηε 5/4 : (81/80 *25/24) (Πα-Γα) είηε  

5/4 * 81/80 : 25/24 (Βνπ-Γη) είηε 5/4 * 81/80 (Γα-Κε) 

Σέηαξηεο 

4/3 (Νε-Γα) είηε 4/3 * (81/80)
2 

(Βνπ-Κε) είηε 4/3 * 25/24 (Γα-Εσ) 

Πέκπηεο 

3/2 (Νε-Γη) είηε 3/2 : (81/80)
2
 (Κε-Βνπ) είηε 3/2 : 25/24 (Εσ-Γα) 

Έθηεο 

5/3 * 81/80 (Νε-Κε) είηε 5/3 : 81/80 (Πα-Εσ) είηε  

5/3 * 81/80 : 25/24 (Βνπ-Νε) είηε 5/3 : 981/80 * 25/24) (Κε-Γα) 
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Έβδνκεο 

15/8 : 81/80 (Νε-Εσ) είηε 15/8 : (81/80*25/24) (Πα-Νε) 

 είηε 15/8 * 81/80 : 25/24 (Βνπ-Πα)
20

 

Όπσο θαίλεηαη, ε θιίκαθα ηεο Δπηηξνπήο δνκείηαη γχξσ απφ ηηο ηηκέο 9/8, 5/4, 4/3, 

3/2, 5/3 θαη 15/8. Απφ ηηο ηηκέο απηέο, κε πξνζζαθαίξεζε θνκκάησλ θαη δηέζεσλ, ε 

Δπηηξνπή θαζνξίδεη ηηο βαζκίδεο ηηο θιίκαθαο. Αιιά νη ιφγνη αηνί δελ είλαη άιινη 

απφ απηνχο ηηο θιίκαθαο ηνπ Zarlino πνπ είδακε πξνεγνπκέλσο. Δπνκέλσο, ε 

Παηξηαξρηθή Δπηηξνπή φπσο αθξηβψο θαη ν Υξχζαλζνο ,αξθεηέο δεθαεηίεο λσξίηεξα, 

ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ κνληέιν ηελ θιίκαθα απηή ηξνπνπνηψληαο ειαθξά ηηο βαζκίδεο 

ηεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξνχκε λα παξαηεξείηαη ε επέθηαζε ηνπ κείδνλνο 

ηεηξαρφξδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα θαίλεηαη πσο ε Δπηηξνπή καιαθψλεη ηελ ηξίηε 

βαζκίδα ηνπ κείδνλνο ηεηξαρφξδνπ ηνπ Zarlino  αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ 

πξφηαζε ηνπ Υξχζαλζνπ. 
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 Μ. Μαυροειδισ, Οι μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ς. 39 
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    Γηάζηεκα        Μείδσλ               Διάζζσλ                 Διάρηζηνο 

Κιίκαθα                  Λφγνο          Cents        Λφγνο           Cents         Λφγνο            Cents  

Υξχζαλζνο          9/8 = 1.125       204       12/11≈1.091      151         88/81≈1.086        143 

 

Δπηηξνπή              9/8 = 1.125       204      800/729≈1.097     161          27/25=1.08         133 

 

Zarlino                 9/8 = 1.125        204       10/9≈1.111        182         16/15≈1.067       112 

 

 

 

Μία άιιε βαζηθή αιιαγή είλαη πσο εηζάγεηαη ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ησλ 36 

ηκεκάησλ γηα ηε κέηξεζε ηεο θιίκαθαο. χκθσλα κε απηφ, ν κείδσλ ηφλνο έρεη 6 

τμιματα, ο ελάςςων 5 και ο ελάχιςτοσ 4. Θ ρφκμιςθ αυτι αντιπροςωπεφει τθν 

πραγματικότθτα που περιγράφει θ Επιτροπι με τουσ αρικμθτικοφσ λόγουσ: αφοφ θ 

φυςικι τζταρτθ ζχει ζκταςθ 6 + 5 + 4 = 15 τμιματα, το κάκε τμιμα κα ζχει μζγεκοσ 

                                                           
21

 Οι μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, Μαυροειδισ Μ., ς. 40 
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498 / 15 = 33,2 cents. Άρα ο μείηων τόνοσ κα ζχει μζγεκοσ 33,2 * 6 = 199,2 cents, ο 

ελάςςων 33,2 * 5 = 166 cents και ο ελάχιςτοσ, 33,2 * 4 = 132,8 cents. Οι τιμζσ αυτζσ, 

πράγματι, δεν απζχουν πολφ από τισ τιμζσ του πίνακα. 

Θ Επιτροπι, ςτθ ςυνζχεια, ειςθγείται το διπλαςιαςμό των τμθμάτων τθσ κλίμακασ 

ςε 72, κεωρϊντασ πωσ με τον τρόπο αυτό είναι δυνατι θ μεγαλφτερθ ακρίβεια ςτον 

προςδιοριςμό των φκόγγων. Με αυτι τθ μορφι παρζμεινε  θ κλίμακα ωσ τισ μζρεσ 

μασ. 

Με βάςθ τθν αρχικι βυηαντινι κλίμακα των 71 τμθμάτων και με μζτρο το τμιμα, τα 

διαςτιματα προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

υχνότθτεσ                          τμιματα 

256/243                                      5,29 

18/17                                           5/82 

17/16                                           6,18 

16/15                                            6,59 

2187/2048                                   6,71 

15/14                                             7,00 

14/13                                             7,53 

13/12                                              8,18 

12/11                                              8,88 

11/10                                              9,71 



 

36 
 

65536/59049                                 10,59 

10/9                                                 10,71 

512/459                                           11,12 

272/243                                            11,47 

9/8                                                     12,00 

 

Με βάςθ τα μεγζκθ αυτά: 

Το ςκλθρό μείηον διατονικό τετράχορδο ζχει δομι 12 – 12 – 5,29 (ςφνολο τμθμάτων 

29,29), ενϊ το μαλακό τετράχορδο μπορεί να ζχει πολλζσ διαφορετικζσ δομζσ: 

Για παράδειγμα, 12 – 9,71 – 7,53       (ςφνολο τμθμάτων 29,24)                                                                                   

                                12 – 8,88 – 8,88       (ςφνολο τμθμάτων 29,76) 

                                12 -10,71 – 6,59       (ςφνολο τμθμάτων 29,30) 

                                 10,71 – 9,71 – 8,88 (ςφνολο τμθμάτων 29,30) κ.ο.κ. 

Από όλα τα παραπάνω μαλακά τετράχορδα, θ ςφγχρονθ κεωρία τθσ Βυηαντινισ 

μουςικισ χρθςιμοποιεί το πρϊτο : 12 – 9,71 – 7,53 που με ςτρογγυλοποίθςθ γίνεται 

12 -10 – 7,5. Το ςκλθρό τετράχορδο, επίςθσ με ςτρογγυλοποίθςθ, γίνεται 12 -12 -

5,5. Με τθ μετάβαςθ ςτθ ςυγκεραςμζνθ κλίμακα των 72 τμθμάτων, προςκζτοντασ 

μιςό τμιμα ςε κάκε τετράχορδο, δθμιουργοφνται τα τετράχορδα : 12 – 10 – 8  και  

12 – 12 – 6, αντίςτοιχα. 
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Επομζνωσ, τα φυςικά διατονικά βιματα τθσ βυηαντινισ μουςικισ αναφερόμενα με 

τθν ονομαςία τουσ ςτθν αντίςτοιχθ ορολογία, είναι τα ακόλουκα22: 

Διαςτιματα                  υχνότθτεσ               Σμιματα 

Μείηων τόνοσ                    9/8                               12 

Ελάςςων τόνοσ                11/10                           ~10 

Ελάχιςτοσ τόνοσ               14/13                          ~7,5 (παριςτάνεται με 8) 

Χρωματ. Θμιτόνιο            2187/2048                  ~6,5 (παριςτάνεται με 6) 

Διατον. Θμιτόνιο               256/243                      ~5,5 (παριςτάνεται με 6) 

 

 

ΑΡΑΒΟΠΕΡΙΚΘ ΜΟΤΙΚΘ 

 

Κλίμακεσ των Αράβων 

Ο φξνο Αξαβηθή Μνπζηθή, αλαθέξεηαη ζηελ κνπζηθή ησλ ηζιακηθψλ ιαψλ ηεο 

Αξαβίαο αιιά θαη επξχηεξα ησλ ηζιακηθψλ ιαψλ ηεο βφξεηαο Αθξηθήο, ηεο Πεξζίαο 

θαη ηεο πξίαο. Αλ θαη ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηεο Αξαβηθήο κνπζηθήο εκθαλίζηεθαλ 

                                                           
22

 Μαυροειδισ, Οι Μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ς. 42 κ.ε. 
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κεηά ηελ εμάπισζε ηνπ Ηζιάκ (622 κ.Υ.) ε θαιιηέξγεηα ηεο κνπζηθήο είρε αξρίζεη 

ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ.  

Ζ κνπζηθή ηεο πξντζιακηθεο Αξαβίαο ήηαλ πξσηαξρηθά θσλεηηθή. Τπνζηεξίδεηαη 

πσο ην ηξαγνχδη μεθίλεζε σο ηξαγνχδη ησλ θαξαβαληψλ (huda) απφ ην νπνίν 

πξνέθπςε έλα πην εθιεπηπζκέλν θνζκηθφ (κε ζξεζθεπηηθφ) ηξαγνχδη (nasb). Σα 

κνπζηθά φξγαλα ρξεζηκνπνηνχληαλ κφλα ηνπο θαη απιά ζπλφδεπαλ ηνλ ηξαγνπδηζηή. 

Σν θνληφ ιανχην (oud), ην καθξχ ιανχην (tunbur), ην θιάνπην (qussaba), ην 

tambourines (duff) θαη ην drum (tabl) ήηαλ ηα πην δεκνθηιή. Με ηελ εκθάληζε ηνπ 

Ηζιάκ θαη ηελ θαηάθηεζε ηεο πξίαο, ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο Πεξζίαο απφ ηνπο 

άξαβεο, μέλεο κνπζηθέο επηξξνέο άξρηζαλ λα γίλνληαη εκθαλείο ζηνλ αξαβηθφ θφζκν. 

Σν θνχξδηζκα ηνπ oud ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα θαιχςεη ηελ έθηαζε ηνπ πεξζηθνχ 

oud.
23 

 

Αλ-Φαραμπί  

Κατά τθν πορεία τθσ αραβικισ μουςικισ ιςτορίασ - ειδικά μεταξφ του 9ου και του 

13ου αι.- είχαν εμφανιςτεί πολλζσ μελζτεσ ςχετικά με το τονικό ςφςτθμα. Το 

ςθμερινό αραβικό τονικό ςφςτθμα πρϊτοσ διζδωςε ο αλ-Φαραμπί (872-950). Με 

βάςθ το ςφςτθμα του αλ-Φαραμπί,οι ςφγχρονοι κεωρθτικοί τθσ αραβικισ μουςικισ 

ανζλαβαν τθν υποδιαίρεςθ τθσ οκτάβασ ςε είκοςι τζςςερα ίςα διαςτιματα. Μετά 

από αυτό, κάκε φκόγγοσ είχε τθ δικιά του ονομαςία, που δεν επαναλαμβάνονταν 

οφτε ςτισ χαμθλότερεσ, οφτε ςτισ ψθλότερεσ οκτάβεσ. Αυτό ςυνζβαινε γιατί θ 

λειτουργία του κάκε φκόγγου εξαρτιόνταν από τθ κζςθ του μζςα ςτθ κλίμακα και 
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 http://www.oud.gr/music_arabe_gr.htm 
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από τθν απόςταςι του από τουσ γειτονικοφσ φκόγγουσ και όχι από το τονικό του 

φψοσ. 24 

Θ ςυνολικι ζκταςθ τθσ ςφγχρονθσ αραβικισ κλίμακασ απλϊνεται ςε δφο οκτάβεσ, 

από τισ οποίεσ θ βαρφτερθ είναι θ κεμελιϊδθσ και αντιςτοιχεί κατά προςζγγιςθ ςτο 

λεγόμενο «μζςο διαπαςϊν» (κάτω Κε ωσ άνω Ηω) τθσ βυηαντινισ μουςικισ ι αλλιϊσ 

από το Σολ κάτω από το πεντάγραμμο ωσ το Σολ μζςα ςτο πεντάγραμμο, ςτο κλειδί 

του Σολ. (Οι φκόγγοι αυτοί φζρουν διαδοχικά τα ονόματα: Γεγκιάχ, Ουςαϊράν, Λράκ, 

αςτ, Δουγκιάχ, Σεγκιάχ, Τςαργκιάχ, Νεβά.).Οι κεωρθτικζσ διαπραγματεφςεισ για τθ 

κεμελιϊδθ κλίμακα τθσ αραβικισ μουςικισ διαφζρουν από κεωρθτικο ςε 

κεωρθτικό και από εποχι ςε εποχθ. Ακόμθ και για το τετράχορδο Σολ-Λα-Σι-Ντο, 

που αντιςτοιχεί ςτο βαρφ μείηον τετράχορδο Γεγκιάχ, Ουςαϊράν, Λράκ, αςτ, ζχουν 

προτακεί διάφοροι κεωρθτικοί προςδιοριςμοί κάποιοι απ τουσ οποίουσ 

παρατίκενται παρακάτω(τα μεγζκθ εκφράηονται ςε cents):25 

       Γεγκιάχ                          Ουςαϊράν                     Ιράκ                     Ραςτ 

Α)      000                                    203                           362                       498                 

Β)      000                                    203                            354                     498         cents              

Γ)       000                                    199                          348                        498      

Δ)      000                                    182                          333                        493 

Ε)      000                                    194                          344                        494         

                                                           
24

 Χαμπίμπ Χαςαν Τουμά, Θ μουςικι των Αράβων, ς. 17 
25

 Μ. Μαυροειδισ, Οι μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ς. 44 
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Το μοντζλο τθσ πυκαγόρειασ κλίμακασ με τα διεηευγμζνα τετράχορδα των δφο 

τόνων και του ενόσ λείμματοσ, είναι ενδεχομζνωσ θ πικανι κεωρθτικι βάςθ τθσ 

κλίμακασ των Αράβων. Και αυτό γιατί οι Άραβεσ λόγιοι του Μεςαίωνα ιταν 

εμβρικζςτατοι μελετθτζσ των αρχαίων ελλινων ςυγγραφζων. Στθν κλίμακα αυτι, 

όμωσ, θ πρακτικι τθσ μουςικισ επζφερε οριςμζνεσ αναπόφευκτεσ επεμβάςεισ, 

ανάλογεσ με τθν ειςαγωγι τθσ μαλακισ τρίτθσ τθσ αρχαιότθτασ. Ζτςι, οριςμζνεσ 

βακμίδεσ, και ςυγκεκριμζνα οι τρίτεσ βακμίδεσ των μειηόνων τετραχόρδων, 

χαμθλϊνουν για να δθμιουργιςουν τισ βακμίδεσ Λράκ και Σεγκιάχ, αντίςτοιχεσ του 

Ηω και του Βου τθσ Βυηαντινισ κλίμακασ. Το πόςο κα χαμθλϊςουν αυτζσ εξαρτάται 

κυρίωσ από τθν περιοχι. Είναι, για παράδειγμα, αιςκθτζσ οι διαφορζσ μεταξφ των 

διαςτθμάτων που προτιμοφν οι Σφριοι από αυτά που προτιμοφν οι Μαροκινοί. Θ 

αραβικι μουςικι, ςτο ςφνολό τθσ ακολουκεί και αυτι τθ λογικι τθσ διαίρεςθσ των 

κλιμάκων ςε τετράχορδα. Συνεπϊσ, δεν είναι δυνατό θ δομι των τετραχόρδων να 

μθν περιζχει τόνο μείηονα (9/8) , γιατί τότε δεν είναι δυνατι θ διάηευξθ των 

τετραχόρδων. 26  

Ιδθ από τον 10ο αιϊνα ο αλ- Φαραμπί είχε διαιρζςει τθν οκτάβα ςε είκοςι πζντε 

διαςτιματα τα οποία είχε καταδείξει με τθ βοικεια του λαοφτου και του αυλοφ. Για 

τθ διαίρεςθ του τετραχόρδου υπολόγιςε δζκα πικανά διαςτιματα:27 

 

          

                                                           
26

 Μαυροειδισ, Οι Μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ς. 44 
27

 Χαμπίμπ Χαςάν Τουμά, Θ Μουςικι των Αράβων, ς. 19 
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Ντο                                                  ρε                                                           μι        φα 

                                                                                                                   ςυχνότθτεσ                                 

 1/1  256/243   18/17   162/149    54/59     9/8      32/27    81/68    27/22    81/64   4/3   

 

Ζτςι θ οκτάβα, που περιζχει δφο τετράχορδα και ζναν ολόκλθρο τόνο, περιλάμβανε 

είκοςι πζντε διαφορετικοφσ φκόγγουσ, από τουσ οποίουσ ο αλ-Φαραμπί ςυνιγαγε 

τα παρακάτω διαςτιματα: οκτάβα, Ρζμπτθ, τζταρτθ, ζβδομθ, τόνοσ, θμιτόνιο και 

τεταρτοτόνιο. Κακόριςε, πάνω ςτθ χορδι του λαοφτου, τθν απόςταςθ ανάμεςα ςε 

δφο δεςμοφσ που ορίηουν το πρϊτο τεταρτοτόνιο ωσ τα 35/36 του ςυνολικοφ 

μικουσ τθσ ελεφκερθσ χορδισ.28  

Ο αλ-Φαραμπί επζλεξε μόνο ςυνδυαςμοφσ των επτά από τουσ είκοςι πζντα 

φκόγγουσ τθσ οκτάβασ. Ρρότεινε αυτι τθν επτατονικι κλίμακα ωσ βάςθ για τθ 

μελωδικι δομι. Μία από τισ ςειρζσ των φκόγγων που κακόριςε, αποτελεί τθν 

κλίμακα που ακολουκεί. Το πρϊτο τετράχορδο είναι ταυτόςθμο με τθ ςφγχρονθ 

αλλθλουχία του ραςτ :29 

Ντο                  ρε             μι          φα         ςολ          λα        ςι       ντο   

                                                                                                                                ςυχνότθτεσ 

1/1                    9/8          27/22       4/3         3/2         18/11    19/9     2/1 

                                                           
28

 Θ Μουςικι των Αράβων, ς. 19 
29

 Χαμπίμπ Χαςάν Τουμά, Θ Μουςικι των Αράβων, ς. 22 
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Οριςμζνοι Άραβεσ κεωρθτικοί προςπάκθςαν να κακορίςουν το αραβικό τονικό 

ςφςτθμα με αναφορά ςτον κφκλο με τισ πζμπτεσ, με βάςθ τθ μονάδα μζτρθςθσ που 

είναι γνωςτι ωσ κόμμα. Οι Σφριοι, ςυγκεκριμζνα, υποδιαίρεςαν τθν οκτάβα ςε 

πενιντα τρία ίςα τμιματα, από τα οποία επζλεξαν επτά κάκε φορά για να 

δθμιουργιςουν μια επτατονικι κλίμακα μακάμ. Οι υπολογιςμοί τουσ δε βαςίηονται 

οφτε ςτο πυκαγόρειο κόμμα (23,46 εκατοςτά) οφτε ςτο ςυντονικό κόμμα ( 21,306 

εκατοςτά), αλλά ςτο λεγόμενο αραβικό κόμμα που είναι επίςθσ γνωςτό ωσ κόμμα 

Χόλντριαν, του οποίου θ αξία είναι 53 2, ι 22,6415 εκατοςτά. Ρράγματι, ο όροσ 

αραβικό κόμμα εμφανίηεται μόνο ςτισ ευρωπαϊκζσ μελζτεσ του μεςαίωνα και όχι 

ςτισ αραβικζσ και αυτό γιατί το κόμμα διδάςκονταν από τουσ Άραβεσ δαςκάλουσ 

ςτουσ μακθτζσ μόνο προφορικά ωσ ζνα είδοσ «ςυντεχνιακοφ μυςτικοφ».30  

Από το 45 π. Χ. ο Κινζηοσ Τςίνκ Φανκ είχε υπολογίςει τθν αξία αυτοφ του κόμματοσ 

και ανακάλυψε πωσ ο ψθλότεροσ φκόγγοσ από πενιντα τρεισ φυςικζσ πζμπτεσ, θ 

μία τοποκετθμζνθ πάνω ςτθν άλλθ, είναι ςχεδόν ταυτόςθμοσ με τον χαμθλότερο 

φκόγγο αυτισ τθσ ακολουκίασ προσ τον μεταφερμζνο υψθλότερα φκόγγο ( ο 

οποίοσ είναι (3/2)53 – 231) ιςοφται με 176777/177147, που αντιςτοιχεί ςτθν αξία του 

αραβικοφ κόμματοσ.31  

Στον 19ο αιϊνα εμφανίςκθκε μια πρωτότυπθ κεωρθτικι εργαςία πάνω ςτθ μουςικι 

που ζδωςε ξανά νζα πνοι ςτο πεδίο τθσ αραβικισ μουςικισ κεωρίασ. Σ’ αυτι τθν 

εργαςία, ο Λιβανζηοσ ςυγγραφζασ Μικαιλ Μιςακά ( 1880-1889) παρουςίαςε τθ 

                                                           
30

 Θ Μουςικι των Αράβων, ς. 23 
31

 Θ Μουςικι των Αράβων, ς. 23 
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διαίρεςθ τθσ οκτάβασ ςε είκοςι τζςςερα ίςα μζρθ. Αυτόσ απεικόνιςε τισ αποςτάςεισ 

των είκοςι τεςςάρων υποδιαιρζςεων ςτο βραχίονα ενόσ λαοφτου με τθ βοικεια 

ενόσ γεωμετρικοφ ςχιματοσ, που δθμιοφργθςε και προορίηονταν να λειτουργιςει 

ωσ υπόδειγμα για καταςκευαςτζσ οργάνων. Κακόριςε μακθματικά τθν αξία του 

τεταρτοτονίου ωσ  242 = 50 εκατοςτά, οποφ ζνα εκατοςτό είναι θ λογαρικμικι τιμι 

που ιςοφται με 1/100 του θμιτονίου ςτθν καλοςυγκεραςμζνθ κλίμακα. 32 

 

Κλίμακεσ των Σοφρκων 

Τα ςθμερινά τουρκικά και περςικά τονικά ςυςτιματα βαςίηονται ςτουσ 

υπολογιςμοφσ  του Σαφί αντ–Ντιν αλ-Ουρμαουί, ο οποίοσ ζηθςε μζχρι το 1294 και 

ανζπτυξε περαιτζρω το πυκαγόρειο ςφςτθμα.  

Σφμφωνα με τον αλ-Ουρμαουί, ςτθ διαίρεςθ του τετραχόρδου για να φκάςουμε ςε 

18 φκόγγουσ ανά οκτάβα, οι φυςικζσ πζμπτεσ και τζταρτεσ προςτίκενται και 

αφαιροφνται και αυτι θ αναλογία ζχει ωσ βάςθ το αραβικό τονικό ςφςτθμα που 

μελετικθκε παραπάνω. Επειδι οι ςχζςεισ ανάμεςα ςε πζμπτεσ και τζταρτεσ 

δθμιουργοφνται ςυνεχϊσ, όλεσ οι διαςτθματικζσ ςχζςεισ μποροφν να 

ςυμπυκνωκοφν ςτον τφπο 2χ/2ψ ι 2χ/3ψ  . Για παράδειγμα,  ρε-φφεςθ-φφεςθ είναι 

65536/59049, που ιςοφται με 216/310.33 

 

 

                                                           
32

Χαμπίμπ Χαςάν Τουμά, Θ Μουςικι των Αράβων, ς. 19 
33

 Χαμπίμπ Χαςάν Τουμά, Θ Μουςικι των Αράβων, ς. 21 
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ντο     ρε-φφεςθ    μι-φφεςθ-φφεςθ    ρε    μι-φφεςθ   φα-φφεςθ     μι     φα                                        

                                                                                                            ςυχνότθτεσ 

1/1      253/243        65536/59049      9/8      32/22      8192/6561   81/64   4/3   

 

Ενϊ ο αλ-Φαραμπί δίνει ςτο λεγόμενο διάςτθμα ουςτά-ηαληάλ (μία τρίτθ που είναι 

μεγαλφτερθ από τθ ςυγκεραςμζνθ τρίτθ μικρι και μικρότερθ από τθ ςυγκεραςμζνθ 

τρίτθ μεγάλθ) μια αξία των 27/22 (355 εκατοςτά), ο αλ-Ουρμαουί τθν ορίηει με τθ 

ςχζςθ 8192/6561 = 213/28 (384 εκατοςτά). Ππωσ ο αλ-Φαραμπί, ζτςι και ο αλ-

Ουρμαουί επζλεξε ςυνδυαςμοφσ των επτά φκόγγων από αυτοφσ που υπολόγιςε ότι 

αποτελοφν τθν οκτάβα. Συνολικά, ο αλ-Ουρμαουί, κατάφερε να δθμιουργιςει 

δϊδεκα κλίμακεσ μακάμ, που πρότεινε για το κτίςιμο των μελωδιϊν. Μία από τισ 

ςειρζσ των φκόγγων που κακόριςε, αποτελεί τθν κλίμακα που ακολουκεί. Το πρϊτο 

τετράχορδο είναι και εδϊ ταυτόςθμο με τθ ςφγχρονθ αλλθλουχία του ραςτ34 :  

Ντο             ρε      φα-φφεςθ      φα      ςολ       λα        ντο-φφεςθ       ντο 

                                                                                                                          ςυχνότθτεσ 

1/1             9/8     8192/6561     4/3      3/2     27/16    59049/32768     2/1 

 

                                                           
34

Χαμπίμπ Χαςάν Τουμά, Θ Μουςικι των Αράβων, ς. 22 
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Αξίηει να αναφερκεί, πωσ ακριβισ κεωρθτικόσ προςδιοριςμόσ του ςυνόλου των 

κλιμάκων τθσ τουρκικισ μουςικισ επιχειρείται για πρϊτθ, ουςιαςτικά, φορά ςτισ 

αρχζσ του 20ου αιϊνα από τον αοφφ Γιζχτα Μπζθ. 

Κατά τον αοφφ Γιζχτα Μπζθ, όλθ θ μουςικι τθσ Ανατολισ υπακοφει, ςε γενικζσ 

γραμμζσ, ςε ζνα κοινό ςφςτθμα, που ανάγεται ςτθν αρχαιότθτα. Στο ςφςτθμα αυτό 

εντάςςονται τόςο θ αραβικι και θ περςικι όςο και θ τοφρκικθ, και θ κακεμιά τουσ 

το τροποποιεί και το προςαρμόηει, κατά περίπτωςθ, ςτισ δικζσ τισ αιςκθτικζσ 

απαιτιςεισ. 35Ρροκειμζνου να εξαςφαλίςει μια κεωρθτικι βάςθ για τθ κεωρία του 

των διαςτθμάτων, ο αοφφ Γιάχτα Μπζθ υιοκετεί τισ πυκαγορικζσ απόψεισ. Με 

ςθμείο εκκίνθςθσ τθν κλίμακα τθσ ευκλείδειασ Κατατομισ Κανόνοσ και με μία 

ςτρογγυλοποίθςθ των τιμϊν προσ τα πάνω, ορίηει ζναν τόνο που αποτελείται από 9 

κόμματα, ζνα λείμμα που αποτελείται από 4 κόμματα και μία αποτομι που 

αποτελείται από 5 κόμματα. Ζτςι, θ κλίμακα που αποτελείται από 5 τόνουσ και 2 

λείμματα περιζχει : 

5*9 + 2*4 = 53 κόμματα. Και αφοφ το πυκαγόρειο όμμα χωράει περίπου 51 φορζσ 

ςτθ κλίμακα, το κόμμα τθσ τοφρκικθσ κλίμακα είναι λίγο μικρότερο από το 

πυκαγόρειο και ςχεδόν ίςο με το Διδφμειο που είναι θ διαφορά του μείηονοσ τόνου 

από τον ελάςςονα των 10/9 (9:8/10:9=81/80).36 

 

 

                                                           
35

 Μ. Μαυροειδισ, Οι μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ς. 47 
36

  Οι μουςικοί τρόποι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, ς. 48 
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φγχρονθ Δυτικι μουςικι 

 

ηελ αθνπζηηθή (ζηνλ ηδηαίηεξν θιάδν ηεο θπζηθήο πνπ έρεη σο αληηθείκελν ηνλ ήρν 

θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ) έλα κνπζηθφ δηάζηεκα εθθξάδεηαη ζαλ ν ιφγνο δχν 

ζπρλνηήησλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν ιφγνο είλαη απιήο κνξθήο φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη γλσζηνί ιφγνη ηεο θαζαξήο πέκπηεο (3/2), ηεο θαζαξήο ηεηάξηεο (4/3) 

θαη ηεο νθηάβαο (2/1). ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ειιείςεη κεγίζηνπ θνηλνχ δηαηξέηε, νη 

φξνη ηνπ ιφγνπ είλαη κεγάινη αξηζκνί φπσο ζην δηάζρηζκα (2048/2025). Πξνθχπηεη 

ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα φηη είλαη δχζθνιε, αλ φρη αδχλαηε, ε ζχγθξηζε δχν κνπζηθψλ 

δηαζηεκάησλ. Ζ απινχζηεπζε ζηελ παξάζηαζε ησλ κνπζηθψλ δηαζηεκάησλ επήιζε 

κε ηε βνήζεηα ηεο ινγαξηζκηθήο ζρέζεο: κέγεζος κοσζηθού δηαζηήκαηος = k * 

log(f2/f1) / log2 

 φπνπ f1, f2 νη ζπρλφηεηεο ησλ θζφγγσλ ηνπ κνπζηθνχ δηαζηήκαηνο θαη f2>f1. Σν k 

είλαη κηα ζηαζεξά ε ηηκή ηεο νπνίαο θαζνξίδεη θαη έλα ζχζηεκα κνλάδσλ κνπζηθψλ 

δηαζηεκάησλ. 

Έζησ δχν κνπζηθά δηαζηήκαηα fa / fb  θαη  fx  / fy .Σφηε, 

 Άζροηζκα ηφλ δηαζηεκάηφλ ασηώλ ζα είλαη έλα δηάζηεκα πνπ ζα 

ζπκβνιίδεηαη κε ην θιάζκα εθείλν πνπ πξνθχπηεη απφ ην γηλόκελο ησλ δχν 

θιαζκάησλ. Γειαδή ην :  (fa/fb)(fx/fy) = fafx / fbfy 

 Γηαθορά ηοσ από ηο νλνκάδεηαη έλα λέν δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ην 

πειίθο ησλ δχν θιαζκάησλ. Γειαδή, απφ ηε ζρέζε :   (fa/fb  )/ (fx/fy) = 

(fa*fy/fb*fx) 
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 Γηλόκελο ηοσ δηαζηήκαηος ασηού κε ηολ a  
   

R
* 

νλνκάδεηαη έλα λέν 

δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε : (fa/fb)
a
 

 Πειίθο ηοσ δηαζηήκαηος ασηού κε ηολ λ   Ν
*
 νλνκάδεηαη έλα λέν δηάζηεκα 

πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε:    λ fa/fb
37

 

 

Αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηεο ζηαζεξάο k (νη νπνίεο αθνξνχλ δηαίξεζε ηεο νθηάβαο ζε 

ηφζα ηκήκαηα φζν ε αληίζηνηρε ηηκή), έρνπκε θη έλα ζχζηεκα κνλάδσλ κνπζηθψλ 

δηαζηεκάησλ. Οη πην γλσζηέο θαη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηεο ζηαζεξάο k, 

αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

ΣΗΜΖ ΣΑΘΔΡΑ k ΟΝΟΜΑΗΑ ΜΟΝΑΓΑ ΣΩΝ ΜΟΤΗΚΩΝ 

ΓΗΑΣΖΜΑΣΩΝ 

12 .................πγθεξαζκέλν Δπξσπατθφ εκηηφλην 

53 .................θφκκα ηνπ Μεξθάηνξα 

68 .................Αξαβηθή κνλάδα, βπδαληηλφ ερνκφξην 

72 .................Βπδαληηλφ ερνκφξην 

301 ...............Savart 

665 ...............Delfi unit 

1200………..cents 

 

Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία αλαθεξφκαζηε ζήκεξα ζηε κνπζηθή θιίκαθα παγθνζκίσο 

είλαη ηα cents. Υσξίδνπκε, δειαδή, ηελ νθηάβα ζε 1200 cents. Ο επξσπατθφο ηφλνο 

ηνπ πηάλνπ έρεη 200 cents θαη ην εκηηφλην 100. Ζ θιίκαθα επνκέλσο είλαη εμάηνλε (6 

                                                           
37

 Ρρακτικά 25ου παν/λιου ςυνεδρίου μακθματικισ εταιρίασ, ς. 545 
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x 200 = 1200) θαη απνηειείηαη απφ 5 ηφλνπο (λην-ξε, ξε-κη, θα-ζνι, ζνι-ια, ια-ζη) 

θαη 2 εκηηφληα (κη-θα, ζη-λην). Απηφο φκσο ν ηφλνο είλαη ν ζπγθεξαζκέλνο θαη φρη ν 

πξσηφηππνο ηνπ Ππζαγφξα 

Αθνχ ην ηζνζπγθεξαζκέλν ζχζηεκα ζεκαίλεη ηελ ππνδηαίξεζε ηεο νθηάβαο ζε 12 ίζα 

εκηηφληα,  φια ηα άιια δηαζηήκαηα πξνθχπηνπλ σο ην άζξνηζκα ηνπ θαηάιιεινπ 

αξηζκνχ ηέηνησλ εκηηνλίσλ (θαζαξή πέκπηε = 7 εκηηφληα, κεγάιε ηξίηε = 4 εκηηφληα 

θηι). ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη θαη ε ελαξκφληα ηζνδπλακία, φπνπ, γηα 

παξάδεηγκα,  λην δίεζε = ξε χθεζε, αθνχ ε απφζηαζε απφ ην λην θαη ην ξε είλαη ίζε. 

Mε ην ζχζηεκα απηφ φκσο θαλέλα δηάζηεκα εθηφο ηεο νθηάβαο δελ ηαπηίδεηαη κε ηα 

θπζηθά. Γηα παξάδεηγκα, ηξεηο επάιιειεο ηζνζπγθεξαζκέλεο κεγάιεο ηξίηεο (3 * 4 

εκηηφληα) δίλνπλ κηα νθηάβα: 

 

Οη θπζηθέο φκσο κεγάιεο ηξίηεο (5/4) είλαη κηθξφηεξεο, αθνχ                5/4 * 5/4 * 5/4 

= 53/43 = 125/64, ελψ ε νθηάβα είλαη 2/1, δειαδή 128/64. Έηζη, αληίζεηα απφ φηη 

πηζηεχνπλ πνιινί, ζηα θνπξδίζκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε θπζηθή κεγάιε ηξίηε 

(κεζνηνληθφ θαη παξαιιαγέο ηνπ) κία αιινησκέλε λφηα βξίζθεηαη πην θνληά ζηε 

θπζηθή πνπ αιινηψλεηαη θαη φρη ζηε λφηα πξνο ηελ νπνία ηείλεη, ή, κ‟ άιια ιφγηα, έλα 

λην δίεζε είλαη ρακειόηεξν από έλα ξε ύθεζε , ή αιιηψο, ηα δηαηνληθά εκηηόληα είλαη 

κεγαιύηεξα από ηα ρξσκαηηθά (π.ρ. λην – λην δίεζε κηθξφηεξν ηνπ λην δίεζε – ξε, λην 

– ξε χθεζε κεγαιχηεξν ηνπ ξε χθεζε – ξε). Αληίζηξνθα, ε θπζηθή θαζαξή πέκπηε 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηζνζπγθεξαζκέλε: δψδεθα επάιιειεο ηζνζπγθεξαζκέλεο 

θαζαξέο πέκπηεο ηζνχληαη ελαξκφληα κε επηά νθηάβεο, ελψ δψδεθα θπζηθέο (3/2) καο 

http://panadam.files.wordpress.com/2008/05/sonia2-961.jpg
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δίλνπλ 312/212 = 531441/4096 = 129.746…, κεγαιχηεξν ηνπ 27/17 = 128 ή 

524288/4096. 

Tν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη εμ αξρήο είλαη πσο θαη ηα θπζηθά δηαζηήκαηα είλαη κεηαμχ 

ηνπο αζχκβαηα: γηα παξάδεηγκα, ν πέκπηνο αξκνληθφο κηαο λφηαο είλαη αηζζεηά 

ρακειφηεξνο απφ ηε λφηα ζηελ νπνία ζα θηάζνπκε απφ ηελ ίδηα αθεηεξία κε 

ηέζζεξηο επάιιειεο θπζηθέο θαζαξέο πέκπηεο: 

 

Έηζη έλα θνχξδηζκα πνπ βαζίδεηαη ζηηο θπζηθέο θαζαξέο πέκπηεο ζα έρεη “ιάζνο” 

κεγάιεο ηξίηεο θαη αληίζηξνθα. 

H δηαπίζησζε απηή καο νδεγεί ζηε ινγηθή ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ θνπξδηζκάησλ 

αλά ηηο επνρέο. 

ην κεζαίφλα, φπνπ ζεκαληηθφηεξν αξκνληθφ δηάζηεκα είλαη ε θαζαξή πέκπηε, 

θπξηαξρεί σο θαηαιιειφηεξν ην θνχξδηζκα κε θπζηθέο θαζαξέο πέκπηεο 

(Ππζαγφξεην). ην θνχξδηζκα απηφ, φπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα, νη 

κεγάιεο ηξίηεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο θπζηθέο, άξα έλα λην δίεζε είλαη πην θνληά 

ζην ξε απφ φηη ζην λην. ηελ Αλαγέλλεζε, φπνπ ζεκαληηθφηεξν αξκνληθφ δηάζηεκα 

είλαη ε ηξίηε, θπξηαξρνχλ θνπξδίζκαηα κε θπζηθέο ή πνιχ θνληά ζηηο θπζηθέο 

κεγάιεο ηξίηεο (κεζνηνληθά). ην θνχξδηζκα απηφ, φπσο πξναλαθέξζεθε, έλα λην 

δίεζε είλαη πην θνληά ζην λην απφ φηη ζην ξε. Δπεηδή ζην κνπζηθφ ζχζηεκα ηεο 

http://panadam.files.wordpress.com/2008/05/sonia3-96.jpg


 

50 
 

επνρήο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα κφλν ηξφπνη ακεηάθεξηνη ή νξηζκέλνη κε κία 

ή δχν πθέζεηο ζηνλ νπιηζκφ, θαζψο θαη σο αιινηψζεηο κφλνλ νη πξνζαγσγείο ηνπο 

ζπλ κία χθεζε, δελ εκθαλίδνληαη κείδνλεο θαη ειάζζνλεο ζπγρνξδίεο κε βάζε θάζε 

λφηα ηεο ρξσκαηηθήο θιίκαθαο. Έηζη ηα “καχξα” πιήθηξα θνπξδίδνληαη κε ηελ 

εθδνρή πνπ είλαη θαηά πεξίπησζε ρξεζηκφηεξε, δειαδή σο λην δίεζε, κη χθεζε, θα 

δίεζε, ζνι δίεζε θαη ζη χθεζε. Tν θα δίεζε, γηα παξάδεηγκα, είλαη ρξήζηκν σο ζσζηή 

ηξίηε κηαο Pε κείδνλνο – δελ ελδηαθέξεη ν ξφινο ηνπ σο ζνι χθεζε ζε κία νι χθεζε 

κείδνλα, πνπ δελ εκθαλίδεηαη θαηά θαλφλα ζην ξεπεξηφξην.
38

 

 

Fibonacci 

Ζ Ππζαγφξεηα πξνζέγγηζε ησλ αξκνληθψλ ζπλερήζεσλ κέζσ ηεο κειέηεο ησλ 

αξηζκεηηθψλ ζρέζεσλ δχν ήρσλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ζπλερίζηεθε 

σο ηνλ Μεζαίσλα. Ζ Μνπζηθή αληηκεησπίζηεθε ζαλ έλαο θιάδνο ηεο εθαξκνζκέλεο 

αξηζκεηηθήο θαη ε musica ήηαλ κία απφ ηηο ηέζζεξηο αθαδεκατθέο ζπνπδέο ηνπ 

quadrivium, ησλ ηεζζάξσλ δειαδή θιάδσλ ησλ Μαζεκαηηθψλ (αξηζκεηηθή, 

γεσκεηξία, αζηξνλνκία θαη κνπζηθή) (Eli Maor 1998). 

Ο Fibonacci ήηαλ πνιχ γλσζηφο καζεκαηηθφο ζηελ επνρή ηνπ θαη αλαγλσξίδεηαη 

ζήκεξα ψο ν κεγαιχηεξνο καζεκαηηθφο ηνπ Μεζαίσλα. Γελλήζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 

1170 θαη πέζαλε απηή ηνπ 1240. 

 

Ζ αθνινπζία αξηζκψλ ζηελ νπνία ν θάζε αξηζκφο είλαη ίζνο κε ην άζξνηζκα ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ είλαη γλσζηή σο αθνινπζία Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 

                                                           
38

 http://panadam.wordpress.com/2008/04/29/welltempered/ 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Fibonacci.html
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89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, ... (θάζε αξηζκφο είλαη ίζνο κε ην 

άζξνηζκα ησλ δχν πξνεγνχκελσλ). 

Δπηπιένλ, ν ιφγνο δχν δηαδνρηθψλ αξηζκψλ ηεο αθνινπζίαο ηείλεη πξνο ηελ 

απνθαινχκελε Υξπζή Σνκή, ή Υξπζή αλαινγία, ή Αξηζκφ θ =1.618033989. Ο 

αληίζηξνθνο ηεο Υξπζήο Σνκήο 1/θ= 0.618033989, κε απνηέιεζκα λα ηζρχεη: 1/θ=θ-

1. Έλα νξζνγψλην ηεηξάπιεπξν ηνπ νπνίνπ ν ιφγνο ησλ πιεπξψλ είλαη ίζνο κε 1/θ 

νλνκάδεηαη Υξπζφ Οξζνγψλην. 

Ζ αθνινπζία Fibonacci παξάγεηαη απφ ηε ζρέζε f(1) = f(2) = 1 , f(n+1) = f(n) + f(n-

1), θαη απαληάηαη ζπρλά ζε πνιινχο ηνκείο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ησλ άιισλ 

επηζηεκψλ. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ θαη ην πφζν ζπρλά ζπλαληάηαη ζηε θχζε, ζε 

κνηίβα φπσο ηα ινπινχδηα ή ηα θχιια ησλ θπηψλ. 

Θ γνϊςθ του αρικμοφ φ και του χρυςοφ ορκογωνίου ανάγεται ςτουσ αρχαίουσ 

Ζλλθνεσ οι οποίοι βάςιςαν πάνω τουσ το πιο γνωςτό ζργο τζχνθσ: ο Ραρκενϊνασ 

είναι γεμάτοσ από χρυςά ορκογϊνια. Οι μακθτζσ του μακθματικοφ και φιλοςόφου 

Ρυκαγόρα ζφταναν ςτο ςθμείο να κεωροφν τθ χρυςι αναλογία, κεόπνευςτθ. 

Αργότερα ο Leonardo Da Vinci ηωγράφιςε το πρόςωπο τθσ Mona Lisa ϊςτε αυτό να 

χωράει τζλεια ςε ζνα χρυςό ορκογϊνιο και δόμθςε τον υπόλοιπο πίνακα γφρω από 

το πρόςωπο χωρίηοντάσ τον επίςθσ ςε χρυςά ορκογϊνια. 

Ο Mozart διαίρεςε μεγάλο αρικμό από τισ ςονάτεσ του ςε δφο μζρθ, θ χρονικι 

αναλογία των οποίων αντιςτοιχεί ςτθ χρυςι τομι, τον αρικμό φ, αν και υπάρχει 

ςθμαντικι διχογνωμία για το κατά πόςο αυτό ζγινε ςκόπιμα. Ριο πρόςφατα ο 

Οφγγροσ ςυνκζτθσ Βela Bartok και ο Γάλλοσ αρχιτζκτονασ Le Corbusier 

χρθςιμοποίθςαν ςκόπιμα τθ χρυςι αναλογία ςτα ζργα τουσ. Πμωσ ακόμα και ο 

χριςτιανικόσ ςταυρόσ αποτελείται από δφο κάκετεσ μεταξφ τουσ γραμμζσ με τθν 
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αναλογία ανάμεςα ςτθν κατακόρυφθ και τθν οριηόντια να μθν είναι άλλθ από τον 

αρικμό φ. 

 

 

Fourier 

Ο Ππζαγφξαο κειέηεζε ηνλ ήρν πνπ παξάγεηαη απφ κηα ρνξδή ρσξίο λα 

ζπλππνινγίζεη ηηο παξακέηξνπο ηεο ηάζεο θαη ηεο κάδαο ηεο ρνξδήο αθνχ ηα 

Μαζεκαηηθά εξγαιεία ηεο επνρήο ηνπ δελ επέηξεπαλ θάηη ηέηνην. 

Γηάζεκνη Μαζεκαηηθνί φπσο ν Euler, o D'Alembert θαη ν Langrange επηρείξεζαλ λα 

ιχζνπλ ηεο εμίζσζε ηεο παιιφκελεο ρνξδήο. Ο Daniel Bernoulli  βξήθε κηα ιχζε 

κέζσ κηαο ζεηξάο ηξηγσλνκεηξηθψλ ζπλαξηήζεσλ, απηφο φκσο πνπ αλέδεημε ηε γεληθή 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παιιφκελεο ρνξδήο ήηαλ ν Fourier ην έηνο 1822 κε ην 

έξγν ηνπ "Theorie analytique de la chaleur". 

Οη βαζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πεξηνδηθψλ ζπλαξηήζεσλ  Fourier είλαη νη εμήο: 

1. Αλ f, g δχν πεξηνδηθέο ζπλαξηήζεηο κε θνηλφ πεδίν νξηζκνχ ηφηε ε ζπλάξηεζε 

f +g είλαη πεξηνδηθή ζπλάξηεζε ηεο απηήο πεξηφδνπ. 

2. Αλ f πεξηνδηθή ζπλάξηεζε κε πεξίνδν Σ, ηφηε f(x + k*T) = f(x), θ=0,1,2... 

Βάςθ αυτϊν των ιδιοτιτων ερμθνεφεται το γεγονόσ ότι αν ςυνθχοφν δφο νότεσ και θ 

μία ζχει διπλάςια ςυχνότθτα από τθν άλλθ, τότε υπάρχει θ αίςκθςθ ότι ακοφγεται θ 

ίδια νότα. Είναι απλό να διαπιςτϊςει κανείσ τθν ιςχφ αυτοφ που αναφζραμε αρκεί 

να πατιςει ςυγχρόνωσ τθν νότα Ντο, για παράδειγμα τθσ 3θσ οκτάβασ ενόσ πιάνου 

και τθ νότα Ντο τθσ 4θσ ι τθσ 5θσ ι τθσ 2θσ οκτάβασ. Εδϊ το ανκρϊπινο αυτί 
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ςυμπεριφζρεται ςαν ζνασ μθχανιςμόσ ςφνκεςθσ (πρόςκεςθσ) των δφο περιοδικϊν 

φαινομζνων. Ο Furier, πρϊτοσ αποδεικνφει ότι κάκε περιοδικι ςυνάρτθςθ f είναι 

δυνατόν να αναλυκεί ςε ζνα άπειρο άκροιςμα. 

Θ επιςτθμονικι κοινότθτα ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα δζχεται με ςκεπτικιςμό τισ 

απόψεισ του Fourier και ιδιαίτερα τισ επιπτϊςεισ αυτϊν των απόψεων πάνω ςτο 

φαινόμενο τθσ μουςικισ.  

Ο von Helmholtz αλεγλψξηζε ακέζσο ηελ αμία απηψλ πνπ ππνζηήξηδε ν Fourier. Ο 

Helmholtz θαηαζθεχαζε κηθξέο ζθαηξηθέο κπάιεο απφ γπαιί κε δχν νπέο. Κάζε κηα 

απφ ηηο γπάιηλεο απηέο ζθαίξεο κπνξνχζε λα απνκνλψζεη κία κφλν αξκνληθή 

ζπληζηψζα ελφο κνπζηθνχ ηφλνπ ν νπνίνο εηζήξρεην απφ ηε κία νπή θαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφ απφ ηελ άιιε νπή εμήξρεην ε ζπγθεθξηκέλε αξκνληθή ζπληζηψζα.  

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ε θακπχιε πνπ παξάγεηαη απφ ηε λφηα Ρε ελφο 

θιάνπηνπ θαζψο θαη νη αξκνληθέο ηεο ζπληζηψζεο sinx, 1/2sin2x, 1/3sin3x. (Απφ ην 

βηβιίν Science & Music)  

 

Ζ λφηα Ρε φπσο παξάγεηαη απφ έλα θιάνπην.  

 

 

 

Οη αξκνληθέο ζπληζηψζεο ηεο λφηαο Ρε απφ ην ίδην θιάνπην  
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Παξαηεξνχκε φηη νη αξκνληθέο είλαη κφλν 3 γη' απηφ ν ήρνο ηνπ θιάνπηνπ είλαη ηφζν 

απιφο. 
39

 

 

 

Ηάλλες (Γηάλλες) Ξελάθες 

Ο Ιάννθσ Ξενάκθσ (29 Μαΐου 1922 - 4 Φεβρουαρίου 2001) ιταν ζνασ από τουσ 

ςθμαντικότερουσ Ζλλθνεσ ςυνκζτεσ και αρχιτζκτονεσ του 20οφ αιϊνα, διεκνϊσ 

γνωςτόσ ωσ “Iannis Xenakis”. Οι πρωτοποριακζσ ςυνκετικζσ μζκοδοι που ανζπτυξε 

ςυςχζτιηαν τθ μουςικι και τθν αρχιτεκτονικι με τα μακθματικά και τθ φυςικι, μζςω 

τθσ χρθςιμοποίθςθσ μοντζλων από κεωρίεσ όπωσ θ Κεωρία των Συνόλων, θ Κεωρία 

των Ρικανοτιτων, θ Κερμοδυναμικι, θ Χρυςι Τομι και θ ακολουκία Φιμπονάτςι. 

Ραράλλθλα, οι φιλοςοφικζσ του ιδζεσ για τθ μουςικι ζκεςαν καίρια το αίτθμα για 

ενότθτα φιλοςοφίασ, επιςτιμθσ και τζχνθσ, ςυμβάλλοντασ ςτο γενικότερο 

προβλθματιςμό για τθν κρίςθ τθσ ςφγχρονθσ ευρωπαϊκισ μουςικισ των δεκαετιϊν 

του 1950 και 1960. 
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Ιδθ από τθν αρχι, ο Ξενάκθσ αρνικθκε να περιορίςει το μουςικό λεξιλόγιό του ςτα 

παραδοςιακά δϊδεκα θμιτόνια τθσ χρωματικισ κλίμακασ : θ χριςθ των μικροτόνων 

και μάλιςτα θ ςυςτθματικι εκμετάλλευςθ του glissanto, πράγμα που ιταν πολφ πιο 

κακοριςτικό, του ζδωςα μια εφκολθ πρόςβαςθ ςε μια απειρία ςυχνοτιτων. Πςον 

αφορά δε το ρυκμό, αντικατζςτθςε τισ λίγο ι πολφ αρικμθτικζσ ςχζςεισ του 

ςυμβατικοφ μζτρου με ζνα πολφ πιο ευζλικτο ςφςτθμα άπειρθσ μεταβλθτότθτασ. 

Εναρμονιηόμενοσ και αντιπαρατικζμενοσ με τθ νζα πολυπλοκότθτα αυτϊν των 

δομικϊν ςτοιχείων, ανάλωςε όλο το βάροσ τθσ επιςτθμονικισ, μακθματικισ και 

φιλοςοφικισ παιδείασ του ςτθν πραγμάτωςθ και εφαρμογι των αντίςτοιχων πιο 

ςφνκετων οργανωτικϊν αρχϊν.40
 

Ο Ξελάθεο ρξεζηκνπνίεζε σο βάζε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζπλζέζεηο ηνπ µαζεµαηηθά 

µνληέια, κε απνηέιεζκα λα ραξαθηεξηζηεί «λενππζαγφξεηνο». Με δεδνκέλν ην 

ζπζρεηηζκφ δπλάκεσλ κεηαμχ ηέρλεο θαη επηζηήκεο πνπ θπξηαξρεί ζηηο ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο, ν Ξελάθεο, γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη απηέο ηηο κείμεηο, θαηέθπγε ζηελ 

αληηζηξνθή ηνπ ππζαγνξηζκνχ: ρξεζηκνπνίεζε ηα καζεκαηηθά θαη ηε θπζηθή 

επηζηήκε ηεο επνρήο ηνπ γηα λα εθεχξεη κηα λέα κνπζηθή. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960, ηδηαίηεξα επεξεαζκέλνο απφ ηελ ηξέρνπζα ηφηε ζπδήηεζε γηα ηα 

καζεκαηηθά, ζπιιακβάλεη απηή ηε κεηαθνξά (απφ ηηο επηζηήκεο πξνο ηε κνπζηθή) σο 

κηα απφπεηξα «ηππνπνίεζεο» ηεο κνπζηθήο – απηφο είλαη θαη ν ηίηινο ηνπ πιένλ 

γλσζηνχ βηβιίνπ ηνπ Musiques Formelles. Ζ έθθξαζε απηή γλψξηζε αξγφηεξα 

κεγάιε  επηηπρία- ζπρλά, κάιηζηα ηελ ηαπηίδεη θαλείο κε νιφθιεξν ην εγρείξεκα ηνπ 

ζπλζέηε. Δχθνια αληηιεπηέο είλαη νη αηηίεο επηηπρίαο ηνπ ζπλζέηε : ε εξγαζία κε ηηο 

λέεο ηερλνινγίεο (ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή) νδήγεζε ηε κνπζηθή λα αλαδεηήζεη 

                                                           
40

 Λάννθσ Ξενάκθσ, Ζνα αφιζρωμα του Εκνικοφ Μετςοβίου Ρολυτεχνείου προσ ζναν απόφοιτό του, ς. 
75 
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ηε ζπλεηδεηή ηππνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παιαηφηεξα, ππάγνληαλ ζηελ θξπθή 

ινγηθή ηεο «θπζηθήο» κνπζηθήο γιψζζαο.
41

  

 ην γεληθφηεξν πιαίζην ηεο θξίζεο ηεο ζχγρξνλεο δπηηθνεπξσπατθήο κνπζηθήο κεηά 

ηνλ Β‟ Παγθφζκην Πφιεκν, ν Ξελάθεο, επεδίσμε λα μεθχγεη απφ ην αδηέμνδν ζην 

νπνίν ζεσξνχζε φηη είρε νδεγήζεη ε ζεηξατθή θαη κεηαζεηξατθή κνπζηθή. ε αληίζεζε 

φκσο κε άιινπο Δπξσπαίνπο θαη Ακεξηθαλνχο ζπλζέηεο πνπ απέξξηςαλ 

νινθιεξσηηθά ηελ κνπζηθή πξσηνπνξία θαη ζηξάθεθαλ ζε έλαλ κνπζηθφ 

κεηακνληεξληζκφ, επηζηξέθνληαο ελ κέξεη ή νινθιεξσηηθά ζηελ ηνληθφηεηα, 

αλακηγλχνληαο παιηά θαη λέα χθε, «ζνβαξή» θαη «δεκνθηιή» κνπζηθή, ν Ξελάθεο 

παξέκεηλε νπζηαζηηθά πξσηνπφξνο, πηζηφο ζηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζε απφ ηελ αξρή. 

Όκσο, αθφκα θαη νη ζπλζέηεο πνπ ζπλέρηζαλ λα γξάθνπλ πξσηνπνξηαθή κνπζηθή 

κεηά ην 1960 (κε θχξην πφιν ηνλ Πηεξ Μπνπιέδ ζηε Γαιιία) ηνλ απνκφλσζαλ 

αξρηθά, ζηεξψληαο ηνπ αθφκα θαη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο. Ο Ξελάθεο απέθηεζε 

θαλαηηθνχο ζαπκαζηέο αιιά θαη επηθξηηέο, κε επηρεηξήκαηα ηνλ θνξκαιηζκφ θαη ηελ 

ζηαζηκφηεηα ηεο κνπζηθήο ηνπ κεηά ην 1970, αιιά θαη ηελ ππεξβνιηθή δεμηνηερλία 

πνπ απαηηνχζε απφ ηνπο εθηειεζηέο. 
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 Λάννθσ Ξενάκθσ Το ςφμπαν ενόσ ιδιότυπου δθμιουργοφ, Μ. Σολωμόσ, ς. 166 κ.ε. 
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Επίλογοσ 

Συμπεραςματικά, θ ςυγκριτικι μελζτθ των διαςτθμάτων, ανά εποχζσ και ανά 

γεωγραφικά και πολιτιςμικά πλαίςια, φανερϊνει τθν ανκρωπολογικι και 

κοινωνιολογικι διάςταςθ τθσ μουςικισ. Ανάλογα με τθν ανκρϊπινθ ψυχικι 

ιδιοςυγκραςία, αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον θ αιςκθτικι προςζγγιςθ των 

διαςτθμάτων μεταλλάςςεται. Μζςα από τθ μακθματικι εξζλιξθ και πρόοδο των 

μακθματικϊν κεωριϊν για τα διαςτιματα, διαφαίνεται και θ ανκρϊπινθ 

αναγκαιότθτα εξζλιξθσ των μουςικϊν διαςτθμάτων. Θ ανκρϊπινθ αντίλθψθ, θ 

προςωπικι δθμιουργία και θ ςυλλογικι αναγκαιότθτα μεταμόρφωςαν τα 

μακθματικά μουςικά διαςτιματα ανά τουσ αιϊνεσ. 

 Μζςα από τθ γνϊςθ των μακθματικϊν, μπορεί να αντιλθφκεί κανείσ 

καλφτερα το φαινόμενο τθσ μουςικισ. Θ μακθματικι ερμθνεία τθσ μουςικισ εκτόσ 

από το να εξθγεί τθ μουςικι εκτζλεςθ, παράλλθλα, μπορεί να τθν ενιςχφει και να 

τθν τροφοδοτεί. Θ αλλθλζνδετθ ςχζςθ μουςικισ και μακθματικϊν καταμαρτυρά τθν 

επιςτθμονικι υφι τθσ μουςικισ. Ο ιχοσ, τα μουςικά διαςτιματα, ο μουςικόσ 

ρυκμόσ αποτελοφν ζνα είδοσ εικονοποίθςθσ των μακθματικϊν. Ωςτόςο, δεν μπορεί 

να παραβλζπει κανείσ τθ βακφτερθ οντολογικι υπόςταςθ τθσ μουςικισ. Αν θ 

μουςικι μποροφςε να ερμθνευκεί απλά ωσ μία μακθματικι ςυνάρτθςθ, κα 

παραγνωρίηονταν θ ανκρϊπινθ υπόςταςι τθσ ωσ ζνα μζςο ςυναιςκθματικισ 

ζκφραςθσ, ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ και υπζρλογθσ ενζργειασ. 

 Φωτεινό παράδειγμα, αποτελοφν λαϊκοί δεξιοτζχνεσ διαφόρων μουςικϊν 

παραδόςεων ανά τον κόςμο, οι οποίοι δεν ζφεραν και δε φζρουν γνϊςθ μουςικισ 
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ςθμειογραφίασ, πόςο μάλλον γνϊςθ μακθματικϊν ςχζςεων. Θ τεχνικι τουσ 

αρτιότθτα και θ ερμθνευτικι τουσ δεξιότθτα αποκαλφπτουν για άλλθ μια φορά τθν 

ανκρϊπινθ πλευρά τθσ Μουςικισ. Θ ςφγχρονθ επιςτθμολογία, κατατάςςει τθ 

Μουςικι ςτον κόςμο των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν, αλλά και ςτουσ τομείσ των 

κετικϊν επιςτθμϊν. 

 Δικαιολογθμζνα, λοιπόν, θ Μουςικι ςυγκεράηει ςτο όνομά τθσ τθν Επιςτιμθ και 

τθν Τζχνθ… 
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