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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η σχέση της επιστήμης της μουσικής και των μαθηματικών αποτέλεσε και 

εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο έρευνας για πολλούς μελετητές. Επιστήμονες και 

μουσικοί, ο καθένας  από τη δική του οπτική γωνία, έχουν ασχοληθεί με την 

αλληλεπίδραση των δύο αυτών επιστημών. Η ιδέα για την ύπαρξη αυτού του δεσμού 

γεννήθηκε δυόμισι χιλιάδες χρόνια πριν, από το φιλόσοφο Πυθαγόρα, ο οποίος ήταν ο 

πρώτος που αντιμετώπισε τη Μουσική ως μαθηματική επιστήμη και όχι μόνο ως 

τέχνη. 

 Μέσα από τη μελέτη του γεννήθηκαν ερωτήματα που οδήγησαν τον ίδιο και 

τους μεταγενέστερους του σε σημαντικές ανακαλύψεις για την πολυσύνθετη αυτή 

σχέση. Τα ερωτήματα αυτά εκ πρώτης όψεως ίσως φαίνονται άσχετα μεταξύ τους και 

δυσνόητα. Στην πραγματικότητα όμως, η εύρεση των απαντήσεων τους βρίσκεται σε 

απλές συστηματοποιημένες διαδικασίες μέσα από τις οποίες αντιλαμβάνεται κανείς τη 

σπουδαιότητα της γνώσης αυτής της σύνδεσης. 

 Στην προτεινόμενη ερευνητική εργασία θα επιχειρηθεί τόσο η 

θεωρητική όσο και η πρακτική διερεύνηση των ερωτημάτων αυτών μέσα από τη 

πυθαγόρεια προσέγγιση και φιλοσοφία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η αντίληψη που έχουμε για τα μαθηματικά είναι συνήθως αυτή του σχολικού 

περιβάλλοντος, μια εικόνα γεμάτη αριθμούς, πράξεις, σύμβολα, προβλήματα και 

υπολογισμούς. Η σχέση της μουσικής με τα μαθηματικά αποτέλεσε και εξακολουθεί 

να αποτελεί πεδίο επιστημονικής έρευνας και συζήτησης. Μία εκφραστική τέχνη, 

γεμάτη συναίσθημα και συγκίνηση, έναντι μιας επιστήμης με αυστηρούς και 

δομημένους κανόνες. Το ζήτημα όμως είναι ποια είναι αυτή η σχέση;  Πώς τα 

μαθηματικά μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη μουσική εμπειρία καλύτερα;  

Στην αρχαιότητα, η μουσική δεν οριζόταν με τον τρόπο που ξέρουμε σήμερα. 

Είχε βαθύτερη υπόσταση και συνδεόταν άμεσα με τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία.  

Η μουσική θεωρείτο επιστήμη αυστηρά στηριζόμενη σε μαθηματικές σχέσεις, λόγους 

και αναλογίες. Ο Πυθαγόρας ήταν αυτός που έθεσε τις βάσεις της επιστήμης της 

Μουσικής. Κάνοντας απλά μαθηματικούς υπολογισμούς ανακάλυψε τις σχέσεις των 

μουσικών διαστημάτων, των αποστάσεων, δηλαδή, ανάμεσα στους φθόγγους.   

Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα για τη 

ζωή και το έργο του Πυθαγόρα. Αυτό, διασώζεται κυρίως μέσα από το έργο των 

μαθητών του και των μεταγενέστερων Πυθαγορείων, καθώς δεν έχουν βρεθεί γραπτά 

που να συντάχθηκαν από τον ίδιο. Για τη ζωή του Πυθαγόρα έχουν γραφτεί τρεις μόνο 

μεγάλες βιογραφίες, από τον Διογένη Λαέρτιο
1
 στο βιβλίο του Βίοι Φιλοσόφων και 

από τους Νεοπλατωνικούς Πορφύριο
2
 και Ιάμβλιχο

3
 στα βιβλία Πυθαγόρου βίος και 

Περί Πυθαγορικού βίου αντίστοιχα.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο ο Πυθαγόρας 

διαχώρισε την επιστήμη των Μαθηματικών, σύμφωνα με τον Νικόμαχο τον 

Γερασηνό
4
.  Επίσης, γίνεται αναφορά στην ιεράρχηση των επιστημονικών τομέων της, 

έτσι όπως την έχει καταγράψει ο Thomas Taylor
5

 στο βιβλίο του Θεωρητική 

Αριθμητική των Πυθαγορείων.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται η εικόνα που είχε ο Πυθαγόρας για τους 

αριθμούς, η οποία σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την εικόνα που έχουμε εμείς 

σήμερα. Στη σύγχρονη εποχή, οι αριθμοί είναι τα εργαλεία που μας βοηθούν να 

μετράμε, να υπολογίζουμε και να χειριζόμαστε τον κόσμο γύρω μας. Για τον 

Πυθαγόρα, είναι κάτι πολύ ανώτερο, μυστήριο και ιερό. Οι αριθμοί γι’ αυτόν έχουν 

μεταφυσικές, θεϊκές ιδιότητες και ο ρόλος τους στο πλαίσιο της Δημιουργίας είναι 

καθοριστικός. Η βασική ιδέα του Πυθαγόρα βασίστηκε στην άποψη, ότι ο υλικός 

κόσμος δημιουργήθηκε από νούμερα και ότι ο σωστός τρόπος για να τον 

                                            
1
 Ιστοριογράφος της φιλοσοφίας της αρχαιότητας (3

ος
 αι. π.Χ.), συγγραφέας του έργου Βίοι 

φιλοσόφων. 
2

 Νέοπλατωνικός φιλόσοφος, κυρίως στο τομέα της Λογικής, γνωστός για το έργο του 
Φιλόσοφος Ιστορία, με βιογραφίες φιλοσόφων (συμπεριλαμβανομένου του Πυθαγόρα).  
3
 Φιλόσοφος, μαθηματικός, μυστικιστής και βιογράφος του Πυθαγόρα με μεγάλη επιρροή στη 

νεότερη νεοπλατωνική φιλοσοφία.  
4
 Φιλόσοφος και μαθηματικός του ύστερου Πυθαγορισμού.  

5
 Άγγλος Νεοπλατωνιστής. Ήταν ο 1

ος 
που μετάφρασε έργα αρχαίων Ελλήνων, όπως του 

Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του Πρόκλου κ.α.   
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κατανοήσουμε είναι να αποκωδικοποιήσουμε τις σχέσεις των αριθμών, στις οποίες 

έγκειται η ουσία των πραγμάτων.   

 Στο τέταρτο κεφάλαιο, εξηγείται τι σημαίνει ο όρος «τετρακτύς», για ποιο 

λόγο ήταν τόσο σημαντική για τον Πυθαγόρα και τους ακόλουθους του, καθώς και 

πώς εφαρμόζεται πρακτικά, τόσο στη μουσική όσο και στη γενικότερη φιλοσοφία του. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το μουσικό όργανο που εφηύρε ο 

Πυθαγόρας προκειμένου να βρει τα σύμφωνα διαστήματα. Ποια ήταν η αφορμή για το 

ξεκίνημα αυτής της έρευνας του και πώς πειραματίστηκε για να φτάσει στα 

«επιθυμητά» αποτελέσματα; Πώς από τη μελέτη μίας χορδής κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα μαθηματικά κυβερνούν την μουσική; Στο κεφάλαιο αυτό, 

επεξηγείται η άμεση και ακριβής σχέση των μαθηματικών και της μουσικής, μέσω 

απλών μαθηματικών λόγων, σχέσεων και πράξεων. Αυτή η σχέση που ανακάλυψε ο 

Πυθαγόρας, τον οδήγησε στην πεποίθηση ότι η αλήθεια, στο ύψιστο επίπεδό της, 

εκφράζεται με μαθηματικές αναλογίες.    

Στο έκτο κεφάλαιο, αναλύεται ο «μηχανισμός» κατασκευής της πυθαγόρειας 

μουσικής κλίμακας και πάλι μέσω απλών αριθμητικών αναλογιών. Επιπλέον, 

εξηγείται τι είναι το «πυθαγόρειο κόμμα», δηλαδή το «πρόβλημα» που δημιουργείται 

κατά το σχηματισμό αυτής της κλίμακας.   

Στο έβδομο κεφάλαιο, δίνεται η σημασία της έννοιας της αρμονίας, έτσι όπως 

την όρισε ο Πυθαγόρας, αλλά και όπως ορίζεται σήμερα από τους σύγχρονους 

θεωρητικούς της μουσικής. Πώς μετατράπηκε η έννοια αυτή με το πέρασμα των 

χρόνων; Σε ποιους τομείς εμφανίζεται η αρμονία πέραν από τη μουσική, σύμφωνα με 

τους πυθαγόρειους;   

Στο όγδοο κεφάλαιο, ακολουθεί ο τρόπος συσχέτισης της Επιστήμης της 

Αστρονομίας με τη Μουσική, σύμφωνα με την Πυθαγόρεια Θεωρία. Ο Πυθαγόρας, 

ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη «κόσμος», αποδίδοντάς της την έννοια της 

«ολότητας», της τάξης του Σύμπαντος. Μέσω των αριθμών ερμήνευσε το ορθολογικό 

Σύμπαν. Πίστευε ότι υπάρχει τάξη και αρμονία στο Σύμπαν που διέπεται από 

συγκεκριμένους νόμους, τους οποίους επιχείρησε να ανακαλύψει. Πώς η θέση των 

ουράνιων σωμάτων σχετίζεται με τη μουσική και τι είναι αυτό που ονομάζει «αρμονία 

των σφαιρών»; Ποιο είναι το μυστικό της μουσικής και κοσμικής αρμονίας σύμφωνα 

με την Πυθαγόρεια Σχολή και Φιλοσοφία;   
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1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 
 

   Ο Πυθαγόρας ήταν Έλληνας φιλόσοφος, μαθηματικός, γεωμέτρης και 

θεωρητικός της μουσικής. Γεννήθηκε μεταξύ των χρόνων 570-580 π.Χ. στη Σάμο, 

αλλά έζησε και έδρασε στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας, μια σημαντική πόλη της 

Μεγάλης Ελλάδας. Είναι ο κατεξοχήν θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών και 

ιδρυτής της Πυθαγόρειας Σχολής. Ο ίδιος ήταν ο πρώτος που ονόμασε τον εαυτό του 

«φιλόσοφο».   

Ασχολήθηκε με την επιστήμη των αριθμών, τη γεωμετρία, τη αστρονομία και 

τη μουσική οδηγώντας τον στη διατύπωση θεμελιωδών θεωρημάτων, τα οποία 

χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Έχουν αποδοθεί σ’ αυτόν διάφορες ανακαλύψεις με 

χαρακτηριστικά παραδείγματα, το Πυθαγόρειο Θεώρημα, τον Πυθαγόρειο Πίνακα 

γινομένων, το πρόβλημα του διπλασιασμού του κύβου, το άθροισμα των γωνιών του 

τριγώνου κ.α. Καίριας σημασίας, επίσης, ήταν η συμβολή του στη παιδαγωγική και 

την πολιτική με το φιλελεύθερο πνεύμα του. Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη 

Θεολογία. Στον ίδιο αποδίδονται οι βασικές ιδέες της θεωρίας του «κόσμου» και της 

«κάθαρσης», ιδέες που συνδέουν τόσο την επιστημονική του έρευνα όσο και τη 

θρησκευτική. Ακόμη, υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες (ανάμεσα τους και ο Ιάμβλιχος 

στο βιβλίο του Περί Πυθαγορικού Βίου) που συνδέουν άμεσα τον Πυθαγόρα με την 

ιατρική ή τον παρουσιάζουν εφευρέτη διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων.
6
 

Το όνομά του το πήρε από τον Πύθιο Απόλλωνα στους Δελφούς, ο οποίος 

προανήγγειλε τη γέννηση του. Πατέρας του ήταν ο Μνήσαρχος και μητέρα του η 

Παρθενίς, οι οποίοι φρόντισαν από νωρίς για την παιδεία του. Ο Πυθαγόρας έλαβε την 

καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και μαθήτευσε κοντά σε σημαντικούς δασκάλους όπως 

ο Αναξίμανδρος, ο Φερεκύδης και ο Θαλής, από τους οποίους έλαβε τη βασική του 

εκπαίδευση πάνω στην επιστήμη των αριθμών.  

Έκανε ταξίδια τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Μεσόγειο. Σύμφωνα 

με τον Ιάμβλιχο, ο Πυθαγόρας έμεινε 22 χρόνια στην Αίγυπτο μετά από παρότρυνση 

του Θαλή και κατόπιν μεταφέρθηκε στη Βαβυλώνα. Εκεί έζησε 12 χρόνια, 

διευρύνοντας τις γνώσεις του στα μαθηματικά, τη γεωμετρία,  την αστρονομία, τη 

θεολογία και τη μουσική. Έπειτα, πήγε πίσω στη Σάμο, ωστόσο το ταξίδι της 

επιστροφής δεν είχε μεγάλη διάρκεια καθώς εκεί το τυραννικό καθεστώς του 

Πολυκράτη ερχόταν σε αντίθεση με το φιλελεύθερο πνεύμα του Πυθαγόρα. Σ’ αυτό το 

μικρό χρονικό διάστημα που έμεινε, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία κάποιων νέων, 

μεταδίδοντας τις γνώσεις του για την επιστήμη των αριθμών. Στη συνέχεια 

επισκέφτηκε τη Δήλο, την Κρήτη και τους Δελφούς, για να καταλήξει στο τέλος στον 

Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Οι κάτοικοι εκεί γοητεύτηκαν από τη σπουδαία 

προσωπικότητά του, το ήθος, τη μόρφωση και το φιλελευθερισμό του. Η φήμη του 

μεγάλωσε και απέκτησε πολλούς πιστούς, ιδρύοντας έτσι Φιλοσοφική Σχολή 

βασισμένη στα μαθηματικά με μαθητές απ’ όλο τον Ελληνικό κόσμο.   

                                            
6
 (Αντωνιάδης, 2003) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B2%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B2%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B1
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στη κοινότητά του επέτρεψε τη συμμετοχή 

και των δύο φύλων από όλες τις κοινωνικές τάξεις. Τα μέλη της αδελφότητας, όμως, 

δεν κατείχαν όλα την ίδια θέση. Οι ακόλουθοι του ήταν χωρισμένοι σε 2 κατηγορίες: 

τους μαθηματικούς (Πυθαγόρειους) και τους ακουσματικούς (Πυθαγοριστές). Οι 

μαθηματικοί σύμφωνα με τον Ιάμβλιχο, τον Πορφύριο και τον Νικόμαχο ήταν γύρω 

στους 600 και είχαν λόγο στις έρευνες και τις ανακαλύψεις, αποτελούσαν ενεργά μέλη 

και ήταν κι αυτοί επιστήμονες και φιλόσοφοι. Αυτό συνέβαινε μετά από 5 χρόνια 

εκπαίδευσης, μέσα στα οποία άκουγαν το λόγο του χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα 

της έκφρασης της προσωπικής τους άποψης. Εκείνα που έλεγε στους μαθητές του δεν 

είναι γνωστά με βεβαιότητα. Δεν τα ανακοίνωναν ποτέ στον υπόλοιπο κόσμο. Υπήρχε 

σκόπιμη σιωπή και μυστικοπάθεια. Ωστόσο υπήρχε και μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων 

που αποτελούσαν τους «ακουσματικούς ακροατές», οι οποίοι πήγαιναν εκεί για να 

διδαχθούν τους νόμους και τις θεωρίες του δασκάλου τους. Σκοπός τους ήταν η 

αποστήθιση του λόγου του Πυθαγόρα και η διατήρηση των ιδεών του, χωρίς όμως να 

έχουν καμία ανάμειξη στη εξέλιξη της φιλοσοφίας του.  

Σύμφωνα με έρευνες
7
 ο Πυθαγόρας παντρεύτηκε την διάσημη φιλόσοφο και 

επιστήμονα Θεανώ, με την οποία απέκτησε τέσσερα παιδιά. Έναν γιό, τον Τηλαύγη 

και τρία κορίτσια, τη Δαμώ, τη Μυία και την Αριγνώτη ͘ όλοι έγιναν σημαντικοί 

πυθαγόρειοι φιλόσοφοι.
  
 

Διάδοχος του Πυθαγόρα έγινε ο Αρισταίος ο Κροτωνιάτης που κατείχε άριστα 

τη φιλοσοφία του. Νυμφεύθηκε τη χήρα γυναίκα του Πυθαγόρα Θεανώ και ανέλαβε 

την εκπαίδευση των παιδιών του. Όταν έφτασε πλέον σε μεγάλη ηλικία η σχολή 

ανατέθηκε στο γιο του Πυθαγόρα. Άλλοι σημαντικοί Πυθαγόρειοι ήταν ο Φιλόλαος 

από το Μεταπόντιο και ο Αρχύτας ο Ταραντίνος. Μέσω του Φιλολάου κάποια 

συγγράμματα των μεταγενέστερων Πυθαγορείων παραδόθηκαν στον Δίωνα, μαθητή 

του Πλάτωνος με αποτέλεσμα τη γόνιμη συνέχεια του Πυθαγορισμού μέσω της 

Πλατωνικής Ακαδημίας.  

Ο Πυθαγόρας πέθανε το 496 π.Χ. σε ηλικία 84 ετών. Υπάρχουν δύο εκδοχές 

για το θάνατο του. Σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρτιο, τον έσφαξαν οι Κροτωνιάτες 

μαζί με τετρακόσιους μαθητές του, αφού πρώτα έκαψαν το σπίτι του Μίλωνα, ενός 

μαθητή του Πυθαγόρα, στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί προηγουμένως. Σύμφωνα όμως 

με τον ιστορικό Δικαίαρχο, ο Πυθαγόρας, πέθανε από ασιτία (μετά από σαράντα μέρες 

που έμεινε νηστικός) στο Μεταπόντιο, όπου πήγε για να διαφύγει από την καταδίωξη 

των Κροτωνιατών. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ντόπιοι, φοβήθηκαν την εγκαθίδρυση 

της τυραννίας από τον Πυθαγόρα λόγω της μεγάλης δύναμης που είχε αποκτήσει μαζί 

με τους μαθητές του στην πόλη.   

Μετά το θάνατο του υπήρξαν πολλοί οι συνεχιστές του έργου του. Το πρώτο 

διάστημα, το κίνημα παρήκμασε λόγω των πολιτικών συγκρούσεων που 

δημιουργούνταν μεταξύ των Πυθαγορείων και των αντιπάλων τους. Ύστερα όμως 

άκμασε και πάλι, αυτή τη φορά στον Τάραντα στη Μεγάλη Ελλάδα.   

                                            
7
 (Ferguson, 2009) 
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Ο Πυθαγόρας δεν άφησε καμιά γραπτή παρακαταθήκη και σε συνδυασμό με 

την έντονη μυστικότητα της κοινότητας του πολλές πληροφορίες για τον ίδιο είναι 

ελλιπείς. Όσα έχουν διασωθεί είναι από το έργο των μαθητών και συνεχιστών του. 

Λέγεται πως άφησε τα «Σχόλια» του στην κόρη του Δαμώ, η οποία ήταν και μαθήτριά 

του. Άλλοι που έγραψαν για το βίο του Πυθαγόρα ήταν ο Ιάμβλιχος, ο Διογένης ο 

Λαέρτιος και ο Πορφύριος.  

Το Πυθαγόρειο Έργο βρήκε τεράστια απήχηση, πολύπλευρη και πολυσήμαντη, 

στη διαχρονική δημιουργία του Ελληνισμού. Επηρέασε βαθύτατα τη φιλοσοφική 

επιστημονική σκέψη. Οι ιδέες των Πυθαγορείων όχι μόνο επηρέασαν τους 

μεταγενέστερους Έλληνες φιλόσοφους –τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σωκράτη- 

αλλά αποτέλεσαν και το βάθρο του Οικουμενικού Πολιτισμού.  

  .   
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2. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
 

2.1. Διαχωρισμός Μαθηματικής Επιστήμης 

  

 Οι Πυθαγόρειοι διαχώριζαν τη Μαθηματική Επιστήμη σε τέσσερα μέρη: την 

Αριθμητική, τη Γεωμετρία, την Αρμονική (Μουσική) και τη Σφαιρική (Αστρονομία). 

Η λέξη «μαθηματικά» προέρχεται από τη λέξη μάθημα<μαθαίνω<μανθάνω και οι 

τέσσερις αυτές αδελφές επιστήμες συγκροτούν τη μαθηματική επιστήμη, γιατί 

σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, ήταν τα αναγκαία μαθήματα που έπρεπε να γνωρίζει ο 

άνθρωπος, τα οποία τον κάνουν «ανώτερο». Η γνώση αυτών, αποτελούσε τη δίοδο να 

περάσει κανείς από τον υλικό κόσμο, στην ένωση με το θείο και άρα στην κάθαρση.   

Σύμφωνα, με τον Νικόμαχο τον Γερασηνό
8
, οι Πυθαγόρειοι διαχώριζαν τα 

Μαθηματικά ως εξής: το ένα μισό της μαθηματικής επιστήμης το απέδιδε στη 

ποσότητα, το «πόσο πολλά» και το άλλο μισό στο μέγεθος, το «πόσο πολύ». Έπειτα, 

ξαναχώριζαν εκ νέου το κάθε μισό, την ποσότητα στην Αριθμητική και τη Μουσική, 

και το μέγεθος στη Γεωμετρία και την Αστρονομία. Έτσι, η Αριθμητική εξετάζει μια 

ποσότητα αυτή καθ’ αυτή και εκφράζεται με απόλυτους αριθμούς, ενώ η Μουσική 

μελετά τις σχέσεις μεταξύ των ποσοτήτων και εκφράζεται με αναλογίες. Το  μέγεθος 

επίσης, μπορεί να είναι είτε σταθερό (Γεωμετρία), είτε σε κίνηση (Αστρονομία).  

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
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8
 (Σπυρίδης Χ. Χ., Πυθαγόρειες Αναλογικότητες ή Αναλογίες ή Μεσότητες: Οι Γεννήτορες της 

Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, 1996-1997) 
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2.2. Ιεράρχηση Μαθηματικών τομέων  

  

Ο Thomas Taylor, στο βιβλίο του Θεωρητική Αριθμητική των Πυθαγορείων, 

ιεράρχησε τους τέσσερις αυτούς τομείς των μαθηματικών οι οποίοι συγκροτούν το 

λεγόμενο «Quadrivium». Σύμφωνα μ’ αυτόν, τη θεμελιώδη θέση κατέχει η 

Αριθμητική γι’ αυτό και πρέπει να διδάσκεται πρώτη. Εκφράζει τον απόλυτο 

«καθαρό» αριθμό, από τον οποίο εξαρτώνται οι υπόλοιπες επιστήμες. Η μουσική είναι 

ο αριθμός στο χρόνο, η γεωμετρία ο αριθμός στο χώρο και η Αστρονομία ο αριθμός 

στο χώρο και το χρόνο.  

Αρχικά επισημαίνει, ότι η Αριθμητική προηγείται όλων των άλλων τομέων, 

«όχι μόνο επειδή ο δημιουργός του σύμπαντος τη χρησιμοποίησε ως το πρώτο 

υπόδειγμα της κατανεμημένης νόησης του και συγκρότησε όλα τα πράγματα σύμφωνα 

με τον αριθμό αλλά και για έναν άλλο λόγο. Όποτε εκείνο που είναι φύσει 

προηγούμενο ανατρέπεται, αυτό που είναι μεταγενέστερο ανατρέπεται την ίδια ώρα 

αλλά όταν εξαφανίζεται το μεταγενέστερο, το προηγούμενο δεν υφίσταται καμία 

ουσιαστική αλλαγή της προγενέστερης κατάστασής του»
9
. Για να εξηγήσει την σχέση 

«μητέρας επιστήμης» και των υπολοίπων την παρομοιάζει με τη σχέση ζώου και 

ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι ζώο, ενώ το ζώο δεν είναι το ίδιο με τον άνθρωπο. Έτσι, 

η εξάλειψη του ανθρώπου επέρχεται της εξάλειψης του ζώου, ενώ το αντίθετο δεν 

συμβαίνει. Ταυτόχρονα αν μιλήσεις για τον άνθρωπο, θα παρουσιάσεις την ίδια ώρα 

το ζώο, ενώ αν μιλήσεις για το ζώο, δε θα παρουσιάσεις την ίδια ώρα το είδος του 

ανθρώπου. 

Αντίστοιχα, παρουσιάζει τους λόγους που η Αριθμητική αποτελεί την υπ’ 

αριθμό Ένα επιστήμη αναφέροντας ορισμένα παραδείγματα. Η προτεραιότητα της σε 

σχέση με τη γεωμετρία αποδεικνύεται ως εξής: αν αφαιρέσουμε τους αριθμούς τότε 

δεν υπάρχει το τρίγωνο ή το τετράγωνο ή οποιοδήποτε άλλο υποκείμενο της 

γεωμετρίας. Αν αφαιρέσουμε το τρίγωνο και το τετράγωνο, ακόμη και ολόκληρη η 

γεωμετρία να ανατραπεί, οι αριθμοί δεν θα πάψουν να υφίστανται. Αντίστοιχα, αυτό 

συμβαίνει και στη σχέση της Αριθμητικής με τη Μουσική, αφού τόσο τα σύμφωνα 

διαστήματα όσο και οι μουσικές αναλογίες των ήχων, αποτυπώνονται με αριθμούς 

(δια πασών ,δια πέντε, δια τέσσερα και αντίστοιχα οι αριθμητικοί του λόγοι 2:1, 4:3, 

3:2). 

Έπειτα, εξηγεί γιατί η Γεωμετρία και η Μουσική προηγούνται της 

Αστρονομίας. Πρώτον, όλα τα στοιχεία της αστρονομίας αποτελούν τις προ 

υπάρχουσες αρχές της γεωμετρίας –ο κύκλος, η σφαίρα, το κέντρο, οι παράλληλοι 

κύκλοι, οι άξονες κλπ. Δεύτερον, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Γεωμετρία είναι η 

επιστήμη των «ακινήτων φύσεων» ενώ η αστρονομία των κινητών. Επομένως, αφού 

κάθε κίνηση έπεται της ακινησίας και κάθε σταθερότητα προηγείται εκ φύσεως της 

κινητικότητας, καταδεικνύεται η «υπεροχή» της Γεωμετρίας έναντι της Αστρονομίας. 

Όσον άφορα τη Μουσική, σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, η κίνηση των άστρων 

συνοδεύεται από μουσική, τη λεγόμενη «αρμονία των σφαιρών». Έτσι, υπογράφεται 

και η «κυριαρχία» της  μουσικής έναντι της Σφαιρικής. Συμπερασματικά, αφού η 

Γεωμετρία και η Μουσική προηγούνται της Αστρονομίας, η τελευταία είναι 

μεταγενέστερη της Αριθμητικής.  

                                            
9
 (Taylor T. , 1995, σ. 65) 
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3. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 
 

Το έργο του Πυθαγόρα στηρίζεται κατά βάση στη επιστήμη των μαθηματικών. 

Για αυτόν, οι αριθμοί δεν ήταν απλά σύμβολα ποσοτικών σχέσεων, αλλά αποτελούσαν 

την ουσία των πραγμάτων. Όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης στα Μεταφυσικά
10

, «οι 

αριθμοί είναι τα ίδια τα πράγματα, ή συνιστούν την ουσία των πραγμάτων, ή 

απεικονίζονται σε αυτά, ή αποτελούν συστατικά τους στοιχεία».   

Ο Πυθαγόρας ήταν ο 1
ος

 που αφοσιώθηκε και ανέπτυξε την επιστήμη των 

μαθηματικών, έχοντας στη βάση του φιλοσοφικού του συστήματος τους αριθμούς. Η 

άποψη του ότι ο κόσμος βασιζόταν σε νούμερα, ήταν κάτι που δεν είχε ειπωθεί από 

κανένα πριν. Υπήρχαν κάποιοι μύθοι, ωστόσο κανείς δεν είχε δώσει μία εξήγηση για 

τον κόσμο. Ο κόσμος ήταν μια αφηρημένη, θεωρητική αντίληψη. Ο ίδιος και οι 

υποστηρικτές του, πίστευαν σε ένα ορθολογικό Σύμπαν, το οποίο χειραγωγούσαν τα 

μαθηματικά και η γεωμετρία. Θεωρούσαν τις αρχές των μαθηματικών ως τις αρχές 

των πάντων. Χωρίς τους αριθμούς και τις αναλογίες, τίποτα γι’ αυτούς δεν μπορούσε 

να εξηγηθεί. Οι αριθμοί αποτελούν την πρώτη αρχή και την προσδιοριστική δύναμη 

του κόσμου. Γι’ αυτό και η μελέτη των μαθηματικών ήταν για αυτούς, το κλειδί της 

αλήθειας για την εκτενή εξήγηση του κόσμου.  

Το συμπέρασμα αυτό δημιουργείται από την εξής θεωρία. Τα πάντα στη φύση 

διέπονται από αριθμούς και μαθηματικές σχέσεις. Οι αριθμοί έρχονταν πάντα πρώτοι 

από τη φύση και μέσα από αυτούς απεικονίζονται οι σχέσεις των μουσικών αρμονιών 

και των ουράνιων σωμάτων. Έτσι όλος ο κόσμος είναι μια αναλογία. Μέσα από τη 

μελέτη του ο Πυθαγόρας, παρατήρησε ότι στο Σύμπαν υπάρχει μία αυστηρή 

αμετάβλητη μαθηματική και γεωμετρική κανονικότητα, που δεν μπορούσε να 

αγνοήσει. Κατέληξε στην πεποίθηση ότι στους αριθμούς ενυπάρχει δύναμη, που 

κανείς δεν μπορεί να αλλάξει, και που αποτελεί την ίδια δύναμη που δημιούργησε τον 

Κόσμο. Έτσι, σύμφωνα με τη πυθαγόρεια σκέψη, εάν οι άνθρωποι ανακάλυπταν και 

κατανοούσαν την επιστήμη των αριθμών, τότε θα κατανοούσαν τη δομή ολόκληρου 

του σύμπαντος.   

Γι’ αυτό, και θεωρούν τους αριθμούς ιερούς. Τους προσδίδουν μια συμβολική 

διάσταση, που εν τέλει, θα χαρίσουν στον άνθρωπο την επανένωση με το θείο και την 

αθανασία της ψυχής του. Το ταξίδι προς τη γνώση καθώς και η ίδια γνώση, 

αποτελούσαν μία ενιαία προσπάθεια του ανθρώπου όχι μόνο να διατυπώσει ιδέες και 

αρχές στο τομέα των θετικών επιστημών αλλά και να φτάσει στο υπέρτατο καθήκον 

της ζωής, το ταξίδι της ψυχής προς τον Θεό. Η αλήθεια της φύσης και η θειική 

αλήθεια, ήταν μία και η αυτή αλήθεια.   

Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη
11

, ο Πυθαγόρας ξεκίνησε τη θεωρία των αριθμών 

μέσα από ένα «παιχνίδι» με βότσαλα. Τοποθετώντας βότσαλα σε διάφορες διατάξεις 

ανακάλυπτε μαθηματικές σχέσεις που αργότερα θα έβρισκαν θέση στη γεωμετρία, τη 

μουσική και την αστρονομία. Ανάλογα με τη διάταξη των βότσαλων και τα 

γεωμετρικά σχήματα που δημιουργούσε, έβρισκε και τους αντίστοιχους λόγους. Τα 

                                            
10

 (Αριστοτέλης, 1992) 
11

 (Ferguson, 2009, σσ. 118-124) 



 
 
 

13 

 

βότσαλα ήταν ουσιαστικά, η οπτική αναπαράσταση της αριθμητικής. Έπειτα όμως, 

μαζί με τους συνεργάτες του, εξέλιξε τους αριθμούς στην αφηρημένη έννοια που 

έχουν σήμερα.  

Βασική αρχή για τους Πυθαγόρειους, ήταν ο διαχωρισμός των αριθμών σε 

άρτιους και περιττούς, σε άπειρους και πεπερασμένους αντίστοιχα. Ο ισχυρισμός ότι ο 

άρτιος αριθμός ήταν το άπειρο εξηγείται με τον εξής τρόπο: αν πάρουμε ένα 

οποιοδήποτε άρτιο αριθμό και το μοιράσουμε στα 2, θα έχουμε 2 ίσα μέρη, τα οποία 

αν τα μοιράσουμε και πάλι θα έχουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Και αυτό συμβαίνει 

επ’ αόριστο. Αντίθετα, ένας περιττός αριθμός, δεν μπορεί να μοιραστεί σε 2 ίσα μέρη, 

έτσι αποτελεί αυτό που έλεγαν πεπερασμένο. Η μονάδα δεν θεωρείται αριθμός.  

Αποτελεί στοιχείο και των 2, άπειρου και πεπερασμένου, καθώς αν προστεθεί σε 

άρτιο αριθμό τον κάνει περιττό, ενώ αν προστεθεί σε περιττό τον κάνει άρτιο. Είναι η 

αφετηρία της σειράς των αριθμών μέσα από την οποία δημιουργούνται όλοι οι 

υπόλοιποι. Από τη Θεία Μονάδα εκπορεύονται τα πάντα στη Δημιουργία, 

συμπεριλαμβανομένου και της ύλης. Επίσης, αριθμός για τους πυθαγόρειους σήμαινε 

πολλαπλότητα, άρα κάτι μεγαλύτερο από το 1.   

Χαρακτηριστικά γράφει ο Αριστοτέλης στο βιβλίο του, Μετά τα φυσικά: 

«επίσης αυτοί οι άνθρωποι προφανώς πιστεύουν ότι ο αριθμός είναι η αρχή και ως ύλη 

πραγμάτων που υπάρχουν, αλλά και ως γνωρίσματα αυτών και ότι τα στοιχεία των 

αριθμών είναι το άρτιο και το περιττό (το πρώτο άπειρο, το δεύτερο πεπερασμένο). 

Και ότι ο αριθμός ένα προέρχεται κι από τα δυο τους (εννοώντας ότι είναι και άρτιο 

και περιττό), κι από το ένα προέρχεται ο αριθμός και ότι όλος ο ουρανός, προέρχεται 

από αριθμούς». 

Οι έννοιες του «άπειρου» και του «πεπερασμένου» αποτελούσαν επίσης τις 

βασικές αρχές του Σύμπαντος, σύμφωνα με τους πυθαγορείους, οι οποίοι 

παρατήρησαν ότι τα πάντα μέσα τους έχουν αντίθετους προσδιορισμούς, όπως στον 

άνθρωπο υπάρχει η ψυχή και το σώμα. Στο έργο του, ο Φιλόλαος γράφει: «Η φύση 

μέσα στο σύμπαν εναρμονίστηκε από άπειρα και πεπερασμένα, τόσο όλος ο κόσμος, 

όσο και όλα τα πράγματα σε αυτόν». Για τους πυθαγορείους, όλα τα πράγματα 

γεννήθηκαν μέσα από αυτή τη διαίρεση του κόσμου, το νόμο των Αντιθέτων. Εκτός 

από το άπειρο και το πεπερασμένο, το άρτιο και το περιττό, όρισαν ακόμη 8 ζεύγη 

αντιθετικών προσδιορισμών που αποτελούν στοιχεία της Δημιουργίας: το ένα και το 

πλήθος, το δεξί και το αριστερό, το αρσενικό και το θηλυκό, το ακίνητο και το 

κινούμενο, το ευθύ και το καμπύλο, το φως και το σκοτάδι, το καλό και το κακό και 

το τετράγωνο και το ετερόμηκες.  
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4. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 
   

Ο Πυθαγόρας παρατήρησε να συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο με τους τέσσερις 

πρώτους αριθμούς στους οποίους απέδωσε μεταφυσικές ιδιότητες. Κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι οι συγκεκριμένοι αριθμοί έχουν μεγάλη σπουδαιότητα και οι μεταξύ 

τους αριθμητικές αναλογίες συνιστούν την πρωταρχική οργανωτική αρχή των όντων 

και του Σύμπαντος. Το άθροισμα που προκύπτει από τους αριθμούς 1,2,3 και 4 είναι ο 

αριθμός 10, τον οποίο θεωρούσε ως τον «τέλειο αριθμό». Ο αριθμός 10 θεωρήθηκε ως 

ο ανώτερος όλων. Μέσα σ’ αυτόν περικλείεται η ακολουθία από το 1 μέχρι το 9, 

αριθμοί που για τον Πυθαγόρα είχαν ιδιαίτερη σημασία. Σε καθένα απ’ αυτούς 

απέδωσε μια αφηρημένη φιλοσοφική έννοια.  Χαρακτηρίζονται ως πρωταρχικοί νόμοι 

των Κόσμων, αφού περιγράφουν τις γενικές αρχές της γένεσης, της λειτουργίας και 

του σκοπού του Σύμπαντος. Ακόμη, στη δεκάδα εμφανίζεται και πάλι η αρχική 

φιλοσοφική Μονάδα, καθώς 1+0=1.   

 Η τετρακτύς, ήταν η ονομασία που έδωσαν στην ακολουθία αυτή, 1,2,3 και 4. 

Τετρακτύς σημαίνει συναγωγή τεσσάρων πραγμάτων (>από το ρήμα άγω). Για τους 

πυθαγορείους ήταν το ιερότερο τους σύμβολο, και ορκίζονταν σ’ αυτήν κατά τη 

διαδικασία της μυήσεως τους: «ναὶ μὰ τὸν ἁμετέρᾳ ψυχᾷ παραδόντα τετρακτύν παγὰν 

ἀενάου φύσεως» (ναι μα τον παραδόσαντα στην ψυχή μας την τετρακτύν, που είναι η 

πηγή της αενάου φύσεως)
12

. Πίστευαν ότι η τετρακτύς είναι η αρχή και το «εργαλείο» 

που χρησιμοποίησε ο Θεός για τη Δημιουργία και μέσα από τη μελέτη αυτών των 

αριθμών θα έφθαναν στη απόκτηση της σοφίας.   

Επειδή ακριβώς θεωρούσαν τον αριθμό 10 ως το θεμέλιο λίθο της 

Δημιουργίας, προσπαθούσαν να τον «εντοπίσουν» σε όλα τα στοιχεία του Σύμπαντος. 

Ο Αριστοτέλης
13

 σχολιάζει την ενέργεια αυτή των Πυθαγορείων λέγοντας: «έφτιαξαν 

τον ουρανό ολόκληρο με αριθμούς». Παρόλο που τα ουράνια σώματα ήταν στο 

σύνολο τους 9, οι πυθαγόρειοι «εφηύραν» ένα νέο ουράνιο σώμα, την λεγόμενη «αντι-

γή», έτσι ώστε ο συνολικός αριθμός των ουράνιων σωμάτων να είναι 10. Στην 

πραγματικότητα δεν υπήρχαν ενδείξεις της ορθότητας αυτής της θέσης. Η εξήγηση 

που έδωσαν για τη αδυναμία τους να την δουν, ήταν ότι κατά τη περιφορά της, η γη, 

βρισκόταν πάντα σε «αντιδιαμετρικά σημεία» από την «αντι-γη».  

Η τετρακτύς, έβρισκε εφαρμογή τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε ένα 

βαθύτερο φιλοσοφικό πλαίσιο, με πολλαπλές ερμηνείες και συμβολισμούς. Οι 

Πυθαγόρειοι κατά τους αιώνες μέτρησαν πάρα πολλές τετρακτύες. Οι 4 αυτοί αριθμοί 

δηλώνουν τα 4 στοιχεία της φύσης: φωτιά, αέρας, νερό και γη. Στη γεωμετρία επίσης, 

κάθε ένας αριθμός συμβόλιζε και ένα στοιχείο των γεωμετρικών σχημάτων: 1-σημείο, 

2-μήκος, 3-επιφάνεια και 4-στερεό. Το συνέδεσαν επίσης, με τις τέσσερις εποχές, τα 

τέσσερα είδη πλανητικής κίνησης και τις τέσσερις ικανότητες του ατόμου 

(νοημοσύνη, λόγος, αντίληψη, φαντασίωση). Στη μουσική, οι λόγοι των αριθμών της 

τετρακτύος, αποδίδουν τα αρμονικά μουσικά διαστήματα, της οκτάβας, της 4
ης

 και της 

                                            
12

 (Σπυρίδης Χ. Χ., Πυθαγόρειες Αναλογικότητες ή Αναλογίες ή Μεσότητες: Οι Γεννήτορες της 
Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, 1996-1997) 
13

 (Βικιθήκη, 2017) 
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5
ης

, τα οποία καθόρισε ο Πυθαγόρας με τη βοήθεια του μονόχορδου. Ο τρόπος θα 

εξηγηθεί αναλυτικότερα σε επόμενο κεφάλαιο.   

Στην Δεκάδα συγκεντρώνονται τα δημιουργικά αίτια της Φύσης και οι νόμοι 

τους, γι’ αυτό και μέσα από την ιερά τετρακτύ, οι πυθαγόρειοι θεωρούσαν ότι θα 

ανακάλυπταν όχι μόνο τη αρμονία του Σύμπαντος και της μουσικής, αλλά  και την 

αρμονία της ψυχής. Πίσω από το όνομα τετρακτύς, συμπυκνώνεται όλη η διδασκαλία 

του Πυθαγόρα.   

Η τετρακτύς, αναπαρίσταται με 10 κουκίδες, οι οποίες έχουν τριγωνική 

διάταξη όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:   
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5. ΤΟ ΜΟΝΟΧΟΡΔΟ ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 
 

  

 Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, ο Πυθαγόρας πίστευε ότι τα πάντα στον 

κόσμο βρίσκουν την εξήγηση τους μέσω των αριθμών. Αυτό, αποδεικνύεται και στη 

μουσική, που για τον Πυθαγόρα, αποτελούσε μια καθαρά μαθηματική επιστήμη και 

όχι μια τέχνη με μοναδικό σκοπό τη διασκέδαση των ανθρώπων, όπως έχει συνηθίσει 

να αντιμετωπίζεται σήμερα.  

Για τους πυθαγόρειους, οι έννοιες «διάστημα» και «λόγος» (αριθμητική σχέση 
ή αναλογία) είναι ταυτόσημες. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πορφύριος

14
 «και των 

κανονικών δε και πυθαγορείων οι πλείους τα διαστήματα αντί των λόγων λέγουσιν» 
και «τον λόγον και την σχέσιν των προς αλλήλους όρων το διάστημα καλούσι».  

Σύμφωνα με τον Ιάμβλιχο, ο Πυθαγόρας ανακάλυψε τις αριθμητικές αναλογίες 
των ήχων τυχαία, όταν περνώντας έξω από ένα σιδηρουργείο άκουσε τους 
παραγόμενους ήχους των σφυριών που χτυπούσαν ρυθμικά πάνω στο αμόνι. 
Παρατήρησε ότι ο συνδυασμός των ήχων απέδιδε σύμφωνα διαστήματα. Με αφορμή 
αυτό, προσπάθησε να αναπαράγει το ίδιο φαινόμενο, για να ανακαλύψει τις ακριβείς 
αναλογίες που παρήγαγαν τους ήχους αυτούς. Με τα πειράματα που έκανε, βρήκε ότι 
η διαφορά του ήχου οφείλεται στα βάρη των σφυριών και όχι στη δύναμη, που τα 
σφυριά χτυπούσαν στο αμόνι, ούτε στα σχήματα των σφυριών, ούτε στη μετατόπιση 
του σφυρηλατούμενου σιδήρου. Κατανοώντας πλήρως τα βάρη και τα 
αντισταθμίσματα των σφυριών, όταν πήγε στο σπίτι του, κρέμασε τέσσερις χορδές 
(ίδιου υλικού, μήκους, βάρους και αριθμού στροφών) σε ένα πάσσαλο, τον οποίο 
τοποθέτησε διαγώνια στο τοίχο. Έπειτα, κρούοντας ταυτόχρονα δύο χορδές ανά 2 
εναλλάξ έβρισκε τις συμφωνίες που είχε ακούσει από τα σφυριά, της διαπασών, της 
πέμπτης και της τέταρτης. Πρόσεξε ότι, ο τόνος που παράγεται από μία τεντωμένη 
χορδή εξαρτάται από το μήκος αυτής της χορδής.  

 Το πειραματικό όργανο, με το οποίο μελέτησε και εν τέλει, ανακάλυψε τις 
μαθηματικές σχέσεις που αντιστοιχούν στα μουσικά διαστήματα, ήταν το μονόχορδο, 
το οποίο ονομάστηκε και «πυθαγόρειος κανόνας».  Το μονόχορδο ήταν ουσιαστικά, 
ένα όργανο με μία τεντωμένη χορδή και ένα κινητό καβαλάρη, ο οποίος διαιρούσε τη 
χορδή σε διάφορα τμήματα. 

                                            
14

 (Σπυρίδης Χ. Χ., ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ΜΗΚΟΣ ή ΛΟΓΟΣ ΜΗΚΩΝ;, 2001) 
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Ο ήχος της χορδής μπορούσε να αλλάζει με τρεις τρόπους:  

1. Αυξομειώνοντας το πάχος της χορδής.  

2. Αλλάζοντας τη δύναμη έλξης της χορδής (κούρδισμα): όσο πιο πολύ τραβάμε τη 

χορδή τόσο πιο οξύς είναι ο ήχος.  

3. Αυξομειώνοντας το μήκος της χορδής: όσο πιο κοντή η χορδή τόσο πιο οξύς είναι ο 

ήχος και αντίστοιχα όσο πιο μεγάλη η χορδή τόσο πιο μπάσος.  

Μετά από μεθοδική μελέτη και πολλά «ψυχοακουστικά» πειράματα, κατέληξε σε 

μερικά συμπεράσματα που αποτελούν μέχρι και σήμερα, τις βάσεις τις θεωρίας της 

μουσικής.  

Διαπίστωσε ότι, το ευχάριστο άκουσμα που παράγουν δύο ήχοι, δημιουργείται 

μόνο όταν τα αντίστοιχα μήκη των χορδών τους, έχουν μεταξύ τους λόγους ακέραιων 

αριθμών. Οι ήχοι αυτοί, ονομάζονται αρμονικοί. Χάρη σε αυτούς τους 

πειραματισμούς, οι Πυθαγόρειοι, διατύπωσαν ένα μαθηματικό μοντέλο για τη φυσική 

συμπεριφορά των ήχων και της μουσικής. Παρόλο που δεν βρήκαν την φυσική 

εξήγηση του φαινομένου (την απέδωσαν στη μεταφυσική δύναμη των αριθμών), το 

μαθηματικό αυτό μοντέλο λειτουργούσε θαυμάσια. Κατάφεραν να ερμηνεύσουν τους 

ήχους, χωρίς να γνωρίζουν τι είναι αυτό που τους κάνει και γιατί. Αυτό άλλωστε, 

συναντάται επανειλημμένα στην επιστημονική πραγματικότητα, η εδραίωση δηλαδή 

ενός «τέλειου» μοντέλου ως φυσικός νόμος, του οποίου τα βαθύτερα αίτια 

παραμένουν ακόμη άγνωστα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί ο νόμος της 

παγκόσμιας έλξης. Ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τι είναι η βαρύτητα, μπορεί όμως να 

εξηγήσει το πως συμπεριφέρεται. Το ίδιο έκαναν και οι πυθαγόρειοι. Αυτό που 

αναζητούσαν δεν ήταν η φυσική εξήγηση του φαινομένου, αλλά η συσχέτιση της 

αισθητικής με τους αριθμούς και η σημασία των αριθμών με τη παγκόσμια 

Δημιουργία.   

Κρούοντας λοιπόν την «ανοιχτή» χορδή ο Πυθαγόρας, άκουγε ένα τόνο 

(μαθηματικός λόγος 1:1). Παρατήρησε ότι, τοποθετώντας τον καβαλάρη ακριβώς στη 

μέση της χορδής, ο ήχος που παράγεται είναι μια οκτάβα ψηλότερος. Αυτή είναι και η 

απλούστερη σχέση που προκύπτει μεταξύ δύο ήχων, 2:1. Όταν μία χορδή διαιρείται 

στο μέσο της, τότε ο ευχάριστος αρμονικός τόνος που ακούει το ανθρώπινο αυτί 

αποτελεί το «διπλάσιο διάστημα». Το δονούμενο και το ακίνητο τμήμα της χορδής 

είναι ίσα, οπότε ολόκληρο το μήκος της χορδής είναι διπλάσιο του δονούμενου 

τμήματος της χορδής, γι’ αυτό και ο όρος «διπλάσιον διάστημα». Η διαδικασία αυτή 

μπορεί να επαναληφθεί, διαιρώντας ξανά και ξανά τη χορδή στη μέση, με αντίστοιχα 

αποτελέσματα μαθηματικής αναλογίας 1:2, 1:4, 1:8 κλπ.     

Έπειτα, διαίρεσε το μήκος της χορδής σε τρία ίσα μέρη και έθεσε σε ταλάντωση 

τα 2/3 του μήκους της χορδής. Αυτή αποτελεί τη 2
η 

απλούστερη σχέση που 

δημιουργείται: όταν η αναλογία του μήκους της χορδής είναι 3:2, από την οποία 

προκύπτει το διάστημα της 5
ης, 

το λεγόμενο «ημιόλιον διάστημα».  Το μήκος του 

ακίνητου τμήματος της χορδής είναι το μισό του μήκους του δονούμενου τμήματος, 
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οπότε το μήκος ολόκληρης της χορδής είναι το ολόκληρο και το ½ του μήκους του 

δονούμενου τμήματος της χορδής γι’ αυτό ο όρος «ημιόλιος».   

Τέλος, στη 3
η
 περίπτωση, με τον καβαλάρη να χωρίζει τη χορδή με την αναλογία 

4:3, σχηματίζεται το διάστημα της 4
ης

, στο οποίο το μήκος του ακίνητου τμήματος της 

χορδής είναι το 1/3 του μήκους του δονούμενου τμήματος αυτής, οπότε το μήκος 

ολόκληρης της χορδής είναι το ολόκληρο και το 1/3 του μήκους του δονούμενου 

τμήματος της χορδής, γι’ αυτό και ονομάστηκε «επίτριτον διάστημα». 

Στο παρακάτω σχήμα
15

, βλέπουμε τις αριθμητικές σχέσεις των μουσικών 

συμφωνιών. 

 

Στις μουσικές συμφωνίες του «διπλάσιου διαστήματος», του «ημιόλιου» και του 

«επίτριτου», δόθηκαν και οι ονομασίες της «δια πασών», της «δια πέντε» και της «δια 

τεσσάρων» αντίστοιχα. Τους όρους αυτούς έδωσε ο Αριστόξενος
16

, ο οποίος 

αντιμετώπιζε τα μουσικά διαστήματα ως λόγους αποστάσεως μεταξύ δύο σημείων και 

όχι ως αριθμητικές σχέσεις. 

  
Αυτές ήταν και οι τρεις θεμελιώδεις αρμονίες ή συμφωνίες, των οποίων οι 

μαθηματικοί λόγοι απαρτίζονται από τους ιερούς αριθμούς 1,2,3 και 4. Αυτός, ήταν 

και ο 1
ος

 νόμος στον οποίο υπακούει η αρμονία: όταν δύο χορδές έχουν μήκη ανάλογα 

με δύο από τους αριθμούς της τετρακτύος τότε συνηχούν αρμονικά. Η εξήγηση του 

φαινομένου αυτού, στηρίζεται κατά τους πυθαγόρειους, στις θεϊκές ιδιότητες που 

έχουν οι αριθμοί 1,2,3 και 4.   

                                            
15

 (Σπυρίδης Χ. Χ., ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ: ΜΗΚΟΣ ή ΛΟΓΟΣ ΜΗΚΩΝ;, 2001) 
16

 Αρχαίος φιλόσοφος (4
ου

 αι. π.Χ.), νεότερος του Πυθαγόρα και μαθητής του Αριστοτέλη. Η 
διαφορά του από τον Πυθαγόρα στην επιστήμη της Αρμονικής, είναι ότι μελετούσε τη μουσική 
με βάση τις αρχές από την ίδια τη μουσική και όχι από τη φυσική ή τα μαθηματικά. 
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  Γενικεύοντας αυτή τη διαδικασία καταλήγει σε ένα μαθηματικό τύπο (ο οποίος 

δίνει αρμονικούς και ευχάριστους ήχους):  

   

 2/1     3/2  4/3 …………….. (Ν+1)/Ν  

  

  

 

Η μουσική όπως έχει αναφερθεί, αναδείχθηκε σε αυτόνομο μαθηματικό κλάδο. 

Τα μαθηματικά, σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, είναι κάτι εξαιρετικά οικείο για τον 

άνθρωπο. Ακόμη και πριν ανακαλύψει τις αριθμητικές σχέσεις της μουσικής, γνώριζε 

τα μαθηματικά με έναν ασυνείδητο τρόπο. Τα μαθηματικά κυβερνούσαν την μουσική, 

επομένως κάθε φορά που οι αρχαίοι έπαιζαν (αρμονική) μουσική, συγχρόνως 

εκτελούσαν τις ακριβείς μαθηματικές αναλογίες, που όρισε εκ των υστέρων ο 

Πυθαγόρας.   

Η αυστηρή μαθηματική οργάνωση που εντόπισαν οι Πυθαγόρειοι στη φύση 

του ήχου, εκφραζόταν μέσω αριθμητικών αναλογιών. Γι’ αυτό και όρισαν την 

μουσική, ως τη «θεωρία των λόγων». Σύμφωνα με τον Πρόκλο στο Υπόμνημα εις τον 

Πλάτωνος Τίμαιο «Λόγος είναι μία ορισμένη σχέση μεταξύ δύο ορών, που παράγει το 

αναλογικό ή ανάλογο και η αναλογικότητα προκύπτει από την ένωση των λόγων»
17

.  

Ένας λόγος δηλαδή σχηματίζεται από δύο όρους, α προς β, ενώ μία αναλογικότητα 

από δύο τουλάχιστον λόγους. Στη πυθαγόρειο θεωρία της μουσικής, το κάθε μουσικό 

διάστημα ορίζεται από δύο αριθμούς, γι’ αυτό και οι έννοιες «διάστημα» και «λόγος» 

είναι για τους πυθαγόρειους ταυτόσημες.  

Λόγος:  α:β  

   

 

Στα μαθηματικά των Πυθαγορείων, εντοπίζονται οι τρεις αναλογικότητες 

(μεσότητες), της Αριθμητικής, της Γεωμετρικής και της Αρμονικής, από τις οποίες 

προκύπτουν οι τρεις μαθηματικοί μέσοι όροι. Από αυτούς τους μαθηματικούς όρους, 

οι Πυθαγόρειοι καθόρισαν την άμεση και ακριβή σχέση μεταξύ των μαθηματικών και 

της μουσικής.  

Αριθμητικός μέσος όρος  

                                            
17

 (Σπυρίδης Χ. Χ., Πυθαγόρειες Αναλογικότητες ή Αναλογίες ή Μεσότητες: Οι Γεννήτορες της 
Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, 1996-1997) 
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Ορίζεται ως ο αριθμός ο οποίος βρίσκεται στο μέσο κάποιων άλλων.  Πχ ο 

αριθμητικός μέσος όρος του 1 και 3 = 2.  

  

Τύπος:  

  

   

   

Επαλήθευση μουσικά:  

  

  

β=;  

  

𝛼 = 1       𝛽 =;  

  

  

     

  

  

  

  

  

Ο αριθμητικός μέσος όρος που βγαίνει μας δίνει τη νότα φα, αφού όπως έχει 

αποδειχθεί πιο πάνω ο λόγος 3:4 αντιστοιχεί στο αρμονικό διάστημα της 4
ης

.  

Αυτό είναι το σημαντικό που ενδιέφερε τους πυθαγόρειους. Βρίσκανε ένα 

μαθηματικό όρο ο όποιος αντιστοιχούσε στην πραγματικότητα σε μία νότα.  

Το ίδιο γινόταν με τον αρμονικό.  
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Αρμονικός μέσος όρος 

 

Τύπος: 

 

   

  

   

  

   

  

Ο λόγος 2:3 αντιστοιχεί στο αρμονικό διάστημα της 5
ης

, άρα στη νότα σολ.  

«Δεν μπόρεσαν» να κάνουν το επόμενο βήμα με τον γεωμετρικό επειδή ο αριθμός που 

έβγαινε ήταν άρρητος. Έτσι δεν τον πλησίασαν. Στην πραγματικότητα όμως, όντως 

υπάρχει νότα. Είναι το διάστημα της 4
ης

 αυξημένης, που αντιστοιχεί στη νότα Φα#.  

  

Γεωμετρικός μέσος όρος 

  

Τύπος: 

 

𝛽 = √𝛼𝛾 
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Η διάταξη των μέσων όρων είναι:  

  

   

  

𝛢𝜌𝜇𝜊𝜈𝜄𝜅ό𝜍 < 𝛤ε𝜔𝜇𝜏𝜌𝜄𝜅ό𝜍 < 𝛢𝜌𝜄𝜃𝜇𝜂𝜏𝜄𝜅ό𝜍   

  

   

  

  

   

Αξίζει να σημειωθεί ότι, συσχέτισαν τον καθένα από αυτούς τους όρους με μία 

από τις κόρες της Θεμίδος. Ο Πρόκλος
18

 χαρακτηριστικά γράφει στο Υπόμνημα εις τον 

Πλάτωνος Τίμαιο: «Ο αριθμητικός μέσος σχετίζεται με την Ειρήνη. Επειδή υπερβαίνει 

και υπερβαίνεται από μία ίση ποσότητα, τον χρησιμοποιούμε στις συναλλαγές μας εν 

καιρώ ειρήνης. Ο γεωμετρικός μέσος έχει σχέση με την Ευνομία, τη δίκαιη νομοθεσία, 

την οποία ο Πλάτων ονομάζει την κρίση του Δία, μέσω τις οποίας το σύμπαν 

κοσμείται με γεωμετρικές αναλογίες. Ο αρμονικός μέσος έχει σχέση με τη Δίκη ή 

Δικαιοσύνη, μέσω της οποίας οι μεγαλύτεροι όροι έχουν ένα μεγαλύτερο λόγο και οι 

μικρότεροι ένα μικρότερο λόγο».   

Επιπλέον, ο Πυθαγόρας ανακάλυψε ότι οι τέλειες αυτές αρμονίες εκφράζονται 

και μέσα από τα γεωμετρικά στοιχεία του κύβου. Στο  κύβο υπάρχουν 12 ακμές, 8 

κορυφές και 6 έδρες. Πράγματι, εφαρμόζοντας τους τύπους των μαθηματικών μέσων 

όρων, βλέπουμε ότι το 8 είναι ο αρμονικός μέσος του 12 και του 6 και το 9 ο 

αριθμητικός. Ο αριθμητικός και ο αρμονικός μέσος όρος δίνουν την αναλογία 9:8. 

Επιπλέον οι μεταξύ τους αναλογίες σχηματίζουν τα σύμφωνα διαστήματα. Έτσι, 

υπάρχει η διαπασών 12:6, η δια τέσσερα 8:6 και η δια πέντε 12:8. Η συγκεκριμένη 

αναλογικότητα ονομάζεται αρμονική και τον κύβο οι Πυθαγόρειοι τον ονόμαζαν 

«Γεωμετρική αρμονία». 

 

                                            
18

 (Σπυρίδης Χ. Χ., Πυθαγόρειες Αναλογικότητες ή Αναλογίες ή Μεσότητες: Οι Γεννήτορες της 
Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, 1996-1997) 
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6. Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
 

6.1. Κατασκευή πυθαγόρειας μουσικής κλίμακας  

 

Όπως έχει αναλυθεί πιο πάνω, διαιρώντας τη χορδή με κλασματικές αναλογίες 

μικρών αριθμών παράγεται αρμονική. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο το ότι οι 

σχέσεις που προκύπτουν είναι οι αναλογίες των απλών αριθμών 1,2,3 και 4 αλλά και 

το γεγονός ότι για να παραχθούν οι αρμονικοί ήχοι, αυτές οι αναλογίες έπρεπε να ήταν 

μαθηματικά ακριβείς. Για να παραχθεί το διάστημα της οκτάβας, έπρεπε η χορδή να 

διαιρεθεί ακριβώς στη μέση, και όχι περίπου. Αυτό εντυπωσίαζε τους πυθαγορείους 

και η περιέργεια τους, τους οδηγούσε σε περαιτέρω μελέτη.   

Η μουσική κλίμακα του Πυθαγόρα βασίζεται σε απλές αριθμητικές σχέσεις 

μεταξύ των ήχων. Με τη χρήση δύο μόνο διαστημάτων ορίζουν όλους τους φθόγγους 

της μουσικής κλίμακας, σε αντίθεση με τους σημερινούς μουσικούς, οι οποίοι 

χρησιμοποιούν ένα πιο πολύπλοκο σύστημα.  

Τα δύο αυτά διαστήματα με τα οποία χτίζουν την κλίμακα είναι η οκτάβα 

(μοιράζοντας στη μέση τη χορδή) και η Πέμπτη (μοιράζοντας τη χορδή στα 2/3). Για 

τους πυθαγόρειους η Πέμπτη είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει τα πάντα. Για να 

μπορέσουν να κατατάξουν στη σειρά τις νότες καταφεύγουν σε μια διαδικασία που 

λέγεται ακύρωση της οκτάβας.  

Συμπερασματικά, αν μια χορδή που παράγει τη νότα ντο χωριστεί στη μέση, 

τότε παράγεται μια αρμονική νότα που είναι πάλι ντο, αλλά μια οκτάβα ψηλότερα. 

Αυτός ονομάζεται κανόνας της οκτάβας. Αν η χορδή μοιραστεί στα 2/3 παράγεται η 

νότα σολ (και το μουσικό διάστημα είναι διάστημα 5
ης

). Εδώ εφαρμόζεται ο κανόνας 

της 5
ης

. Αν στην συνέχεια κόψουμε το νότα σολ στα 2/3, αυτό που θα προκύψει είναι η 

ρε, αλλά κατά μία οκτάβα ψηλότερη, δηλαδή δημιουργείται το διάστημα της 9
ης

. Έτσι, 

για να μπει μέσα στην αρχική οκτάβα ο Πυθαγόρας χρησιμοποιεί ένα καινούργιο 

κανόνα, ο οποίος λέγεται αναίρεση της οκτάβας. Αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι να 

διπλασιάσει το μήκος της χορδής και άρα να βγαίνει ο λόγος 4/9χ2 δηλαδή τα 8/9 της 

χορδής.   

  

𝛴𝜊𝜆 = 2⁄3 𝜏𝜊𝜐 𝜈𝜏𝜊   

𝛲ε = 2⁄3 𝜏𝜊𝜐 𝜎𝜊𝜆  2⁄3 ∙ 2⁄3 𝜏𝜊𝜐 𝜈𝜏𝜊 = 4⁄9 (𝜋έ𝜇𝜋𝜏𝜂 𝜏𝜂𝜍 𝜋έ𝜇𝜋𝜏𝜂𝜍)  

  

Ό𝜇𝜔𝜍:    

4⁄9 < 1⁄2   
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𝛦𝜋𝜊𝜇έ𝜈𝜔𝜍:   

𝛲ε = 4⁄9 ∙ 2 = 8⁄9 (𝛼𝜅ύ𝜌𝜔𝜎𝜂 𝜊𝜅𝜏ά𝛽𝛼𝜍)   

  

𝛬𝛼 = 2⁄3 𝜏𝜊𝜐 𝛲ε → 2/3 ∙ 8⁄9 = 16⁄27   

𝛭𝜄 = 2⁄3 𝜏𝜊𝜐 𝛬𝛼 → 2⁄3 ∙ 16⁄27 = 32⁄81   

  

Ό𝜇𝜔𝜍:    

32⁄81 < 1⁄2   

  

𝛦𝜋𝜊𝜇έ𝜈𝜔𝜍:   

𝛭𝜄 = 32⁄81 ∙ 2 = 64⁄162 (𝛼𝜅ύ𝜌𝜔𝜎𝜂 𝜊𝜅𝜏ά𝛽𝛼𝜍)   

  

Αυτός είναι ο «μηχανισμός» με τον οποίο όρισε τις νότες. Από το ντο πάει στο 

σολ. Από το σολ πάει στο ρε στο οποίο εφαρμόζει τον κανόνα της ακύρωσης. Από το 

ρε και πάλι με τον κανόνα της 5
ης

 βρίσκει το λα. Έπειτα κάνει ακύρωση και συνεχίζει 

με το ίδιο σκεπτικό. Έτσι με τον κανόνα της 5
ης

 και τον κανόνα της οκτάβας έχουμε 

όλες τις νότες.    

Παρακάτω είναι όλες οι νότες της κλίμακας και από κάτω οι αντίστοιχες 

σχέσεις αριθμών.   

  

  

 Νότες Ντο  Ρε  Μι  Φα  Σολ  Λα  Σι  Ντο  

 
  

  

    

  

  
  

 

Σχέσεις  
Μηκών  
Χορδών   

1   9 / 8   / 64 81   ¾   2 3 /   / 16 27   / 128 
243   

1 / 2   
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6.2 «Πυθαγόρειο κόμμα» 

 

Με αυτό τον τρόπο, δημιουργήθηκε μία «ιδανική» κλίμακα, η λεγόμενη 

πυθαγόρεια κλίμακα. Ωστόσο, στην πραγματικότητα αυτό που παρατηρούμε είναι ότι 

το μοντέλο δεν λειτουργεί σωστά. Κουρδίζοντας τέλεια (καθαρά) όλες τις οκτάβες και 

τις πέμπτες μία πέμπτη μένει «ξεκούρδιστη» ή αλλιώς «μη-καθαρή» (out of tune). 

Χρησιμοποιώντας τον κανόνα της πέμπτης και της ακύρωσης της οκτάβας φθάνουμε 

ανεβαίνοντας την κλίμακα π.χ. στο Σολ#. Από την άλλη με τους ίδιους κανόνες αλλά 

κατεβαίνοντας φθάνουμε στο Λαb. Αυτοί οι 2 φθόγγοι θα έπρεπε να είναι ίδιοι. Όμως 

εφαρμόζοντας τους κανόνες στην πράξη οι 2 ήχοι δεν είναι όμοιοι. Αυτή τη διαφορά ο 

Πυθαγόρας την ονόμασε, «Πυθαγόρειο Κόμμα», το οποίο είναι ίσο προς τη διαφορά 

(
3

2
)12 και (

2

1
)7. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σχεδόν με το ¼ του ημιτονίου.  

 

   

   

129,75 / 128 = 1,01367188 

  

Η πέμπτη που μεσολαβεί μεταξύ Σολ# και Μιb αποκαλείται «Πέμπτη του 

Λύκου», καθώς είναι πολύ μικρότερη της 5
ης

 καθαρής.   

 

Αντίστοιχα αν ακολουθήσουμε την ίδια διαδικασία με πέμπτες, συναντάμε 

πάλι αυτό το «πρόβλημα».  Με την επανάληψη της διαδικασίας 12 φορές, φθάνουμε 

και πάλι στο ντο (7 οκτάβες πιο ψηλά). Αν τώρα, επιχειρήσουμε να φτάσουμε στο ντο 

με τη διαδικασία της διαίρεσης της χορδής στη μέση, θα φτάσουμε και πάλι στο Ντο. 

Θεωρητικά, αυτά τα δύο ντο θα έπρεπε να ταυτίζονται. Στην πράξη όμως, οι ήχοι 

αυτοί δεν είναι ίδιοι.  
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 Αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, οδήγησε τους μεταγενέστερους 

επιστήμονες σε περαιτέρω μελέτη αποδεικνύοντας εν τέλει ότι υπάρχουν δύο είδη 

ημιτονίων. Τα διατονικά (μι-φα και σι-ντο) τα χρωματικά (π.χ. φα-φα#). Το διατονικό 

ονομάστηκε λείμμα και το χρωματικό αποτομή. Η διαφορά ανάμεσα στα δύο αυτά 

ημιτόνια συνιστά το πυθαγόρειο κόμμα.   

Οι πυθαγόρειοι προκειμένου να βρουν ένα μουσικό διάστημα που θα 

διαιρούσε όλα τα πυθαγόρεια μουσικά διαστήματα ακριβώς, κατέφυγαν στην 

διαδικασία της ανθυφαιρέσεως ή ανταναιρέσεως
19

. Πρόκειται για τη μαθηματική 

διαδικασία της εύρεσης του Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη των διαστημάτων και της 

μεταξύ τους σχέση (κατά πόσο αποτελεί ρητό ή άρρητο αριθμό). Εφάρμοσαν λοιπόν 

την ανθυφαιρετική μέθοδο αρχίζοντας από τις θεμελιώδεις συμφωνίες της διαπασών 

(2:1) και της Πέμπτης (3:2) και συνέχισαν με όλα τα υπόλοιπα. Διαπίστωσαν ότι η 

διαδικασία αυτή δεν τελειώνει ποτέ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα 

πυθαγόρεια μουσικά διαστήματα δεν έχουν ένα κοινό μέτρο.  Έτσι για πρακτικούς 

λόγους το πυθαγόρειο κόμμα θεωρήθηκε ως το μικρότερο διάστημα. 

Το πυθαγόρειο κόμμα είναι αυτό που οδήγησε τον Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ 

στον Ισοτονικό Συγκερασμό μέσω της σύνθεσης του «Καλοσυγκερασμένο 

Κλειδοκύμβαλο». Τη διαίρεση δηλαδή της οκτάβας σε δώδεκα ίσα διαστήματα (σε 

δώδεκα ημιτόνια). Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι την ιδέα αυτή είχε 

προτείνει ο Αριστόξενος, τον 4
ο
 αιώνα π.Χ., πολύ πριν τον Μπαχ. Θέλοντας να 

επιβάλλει την απόλυτη «γραμμικότητα» των μουσικών διαστημάτων, είχε προτείνει τη 

διαίρεση της οκτάβας σε 6 ίσα διαστήματα (6 ολόκληρους τόνους), σε 12 ημιτόνια 

καθώς και σε 18 και 24 ίσα μεταξύ τους μουσικά διαστήματα. Ωστόσο η ιδέα αυτή δεν 

εισακούστηκε τότε, μέχρι που το 1722 έρχεται ο Μπαχ με την αντίστοιχη ιδέα να 

θεσμοθετήσει τον σημερινό Ισοτονικό Συγκερασμό των 12 ημιτονίων. Έτσι, πέραν της 

αναλογίας 2:1 για την οκτάβα, όλα τα υπόλοιπα πυθαγόρεια διαστήματα έχουν 

διαφοροποιηθεί, για να προσαρμοστούν στο νέο αυτό πρότυπο. Ένας τόνος πλέον δεν 

καθορίζεται από την αναλογία 
9

8
= 1,125, αλλά από δύο ημιτόνια (το κάθε ένα= √2

12
), 

το οποίο δίνει την αριθμητική τιμή √2
12

∙ √2
12

= √2
6

≈ 1,1225 . Η διαφορά στα δύο 

αυτά νούμερα ίσως φαίνεται ελάχιστη, αλλά είναι αυτή που έδωσε τη λύση στο 

                                            
19

 Πρόκειται για τον γνωστό Αλγόριθμο του Ευκλείδη ή Ευκλείδειο Αλγόριθμο: μέθοδος 
υπολογισμού Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη (Μ.Κ.Δ.), δύο ακεραίων αριθμών, γνωστός και ως ο 
μεγαλύτερος κοινός παράγοντας ή ψηλότερος κοινός παρονομαστής. Πήρε το όνομα του από 
τον αρχαίο μαθηματικό Ευκλείδη καθώς η παλαιότερη περιγραφή του συναντάται στο βιβλίο 
του Στοιχεία. Σύμφωνα ωστόσο με τον Φιλόλαο, αυτή η διαδικασία δημιουργήθηκε από τους 
Πυθαγορείους. 
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πυθαγόρειο πρόβλημα. Επομένως, το σύμφωνο διάστημα της 5
ης

 καθαρής 

συγκροτείται από 7 ημιτόνια, ελάχιστα μικρότερο από το αντίστοιχο διάστημα του 

Πυθαγόρα, ενώ το 4
ης

 καθαρό από 5 ημιτόνια, ελάχιστα μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

πυθαγόρειο.  

Στη μουσική είναι απαραίτητο αυτό το μαθηματικό μοντέλο προκειμένου να 

κουρδίζονται τα μουσικά όργανα. Ένας μουσικός ωστόσο, μαθαίνει να κουρδίζει το 

όργανο με το αυτί (εφαρμόζοντας αυτές τις μαθηματικές σχέσεις ασυνείδητα). 
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7. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ 
 

 Η έννοια της αρμονίας είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε όχι μόνο τον 

Πυθαγόρα κατά τη μακρόχρονη ενασχόληση του με τη μουσική αλλά και πολλές 

άλλες μεγάλες προσωπικότητες. Ο Ευκλείδης γράφει για αυτή στο έργο του 

«Κατατομή Κανόνος», ενώ ο Κλαύδιος ο Πτολεμαίος κάνει την έρευνα «Harmonica», 

στην οποία παρουσιάζει με αριθμητική ακρίβεια την αρμονία που υπάρχει σε όλες τις 

μορφές της. Άλλοι συνόψισαν το έργο του Πυθαγόρα σε έργα τους. Ανάμεσα τους, ο 

Νικόμαχος στα «Arithmetica» και «Enchiridion Harmonicum» και αργότερα ο 

Βοήθειος.   

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Τι είναι αρμονία; Πού συναντάται 

πέραν της μουσικής; Τι σημαίνει «ευχάριστος ήχος»; Πόσο έχει αλλάξει η έννοια του 

όρου από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα;  

 Ο όρος «αρμονία» προέρχεται από το ρήμα «αραρίσκω» που σημαίνει: 

συνάπτω, ενώνω, συναρμόζω, βάλλω μαζί, προσαρμόζω κάτι με κάτι, συναρμολογώ 

κάτι με κάτι, εφοδιάζω κάτι με κάτι. Στη μουσική σήμερα, δηλώνει την συνήχηση ή 

διαδοχική ήχηση δύο ή περισσότερων φθόγγων, του οποίου το άκουσμα προκαλεί ένα 

ευχάριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι φθόγγοι οργανώνονται 

σε ένα συνεκτικά διατεταγμένο σύνολο. Δεν πρόκειται για μία οποιαδήποτε σύνδεση 

φθόγγων. Ακόμη και στη περίπτωση που οι νότες δεν ηχούν ταυτόχρονα αλλά 

διαδοχικά, το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει θυμίζει τον ήχο μίας συγχορδίας. Οι 

ήχοι αυτοί δηλαδή, διέπονται από κανονικότητα και ενότητα, τόσο στη σχέση μεταξύ 

τους όσο και στη σχέση τους προς το σύνολο της μουσικής σύνθεσης. Στη σύγχρονη 

δυτική μουσική ακόμη, ο όρος αναφέρεται και στο σύστημα των συγχορδιών και των 

σχέσεων μεταξύ τους.  

Κατά τη πυθαγόρειο μουσική θεωρία τα μουσικά διαστήματα κατατάσσονται 

σε δύο βασικές κατηγορίες: Τις συμφωνίες και τις διαφωνίες. Για να διευκρινιστεί η 

διαφορά της έννοια του αρχαίου όρου από τον σύγχρονο, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι συμφωνία στην αρχαία Ελλάδα, σημαίνει το ταίριασμα δύο φθόγγων με 

την σημασία της αρμονικής σχέσης δύο φθόγγων και όχι της συνήχησης (από το ρήμα 

συμφωνέω-ώ: φωνώ ομού, ενώνω τη φωνή μου με άλλη, είμαι ομόφωνος, ομόηχος, 

ομόφθογγος, μελωδώ συμφώνως, συνάδω). Οι φθόγγοι εκ διπλώνονται σε μια 

επάλληλη σειρά δημιουργώντας μια μελωδία σε εντελώς διαφορετική βάση από 

εκείνη του σύγχρονου συστήματος. Ο ήχος στην αρχαία Ελλάδα δεν νοείται ως 

φαινόμενο κάθετο, αλλά εξελίσσεται σε οριζόντια διάταξη, αφού η μουσική είναι 

μονοφωνική. Επομένως, η κάθετη εναρμόνιση δύο ή περισσότερων φθόγγων, αυτό 

που σήμερα ονομάζεται συγχορδία, αποτελεί άγνωστο όρο για τους αρχαίους 

θεωρητικούς και μουσικούς. Οι μουσικές συμφωνίες που αναγνώριζαν οι αρχαίοι 

Έλληνες, όπως έχει εξηγηθεί και σε προηγούμενα κεφάλαια, ήταν αυτές που 

δημιουργούνταν από τις σχέσεις και τα πολλαπλάσια των αριθμών 1, 2, 3 και 4.    
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 Σύμφωνα με το Θεανώ το Σμυρναίο
20

, ο ορισμός που έδωσε η πυθαγόρεια 

σχολή για την αρμονία, χωρίζεται σε δύο πλαίσια. Από την μία υπάρχει η αντίληψη 

ότι η αρμονία ερμηνεύεται ως η τάξη στους αριθμούς και τη γεωμετρία και από την 

άλλη ότι η αρμονία είναι τάξη χωρίς την εμπλοκή της αριθμητικής, μέσω των 

μουσικών οργάνων.   

Στην 1
η
 περίπτωση, η αρμονία γίνεται αντιληπτή διανοητικά μέσω των 

αριθμών. Η κοσμική αρμονία είναι νοητή, αφού για να την κατανοήσει κανείς πρέπει 

να ανακαλύψει τις σχέσεις συγκεκριμένων αριθμών. Η αρμονία αποτελεί εσωτερική 

εκδήλωση της ουσίας της Φύσης. Στην 2
η
 περίπτωση, η αρμονία, κατανοείται 

εμπειρικά, μέσω των αισθήσεων. Συνδυαστικά οι δύο αυτές έννοιες μαζί, δίνουν ένα 

ολοκληρωμένο αποτέλεσμα μέσα από το οποίο ο ακροατής μπορεί να κατανοήσει την 

αρμονία εγκεφαλικά και να την νιώσει ακουστικά. Από την αρχαία Ελλάδα, οι 

μουσικοί κούρδιζαν τα έγχορδα όργανα με τέτοιο τρόπο ώστε να παράγουν 

«ευχάριστα» ηχητικά αποτελέσματα. Οι πυθαγόρειοι πίστευαν ότι το ανθρώπινο αυτί 

και ο εγκέφαλος διατηρούν μία «μνήμη φθόγγων» η οποία τους επιτρέπει να 

διακρίνουν αν αυτό που άκουσαν είναι αρμονικό ή «κακόφωνο». Αρμονικό είναι αυτό 

που προξενεί ένα ευχάριστο συναίσθημα κατά την ακρόαση, του οποίου το 

αποτέλεσμα είναι το «ωραίο».  
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 Ο Θέων ο Σμυρναίος ή Θέων ο Πλατωνικός, ήταν Έλληνας μαθηματικός και φιλόσοφος, 
νεοπυθαγοριστής και οπαδός της πλατωνικής φιλοσοφίας.  
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8. ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΣΦΑΙΡΩΝ 
 

8.1. Το κοσμολογικό μοντέλο του Πυθαγόρα 

 

 Την τάξη των ουράνιων σωμάτων καθόρισε πρώτος ο Πυθαγόρας. Γραπτά 

κείμενα του Πυθαγόρα δεν υπάρχουν, είτε γιατί δεν διασώθηκαν, είτε τα έκρυψαν, είτε 

απλά δεν γράφτηκαν ποτέ. Γι’ αυτό, όσον αφορά την ερμηνεία του για το αστρονομικό 

σύστημα, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία, βασίζεται σε ένα γεωκεντρικό σύστημα, όπου 

η γη αποτελεί κινούμενο σώμα, το οποίο περιφέρεται και περιστρέφεται. Δεν είναι 

γνωστό ωστόσο, αν η ιδέα της περιφοράς προηγείται της περιστροφής ή το 

αντίστροφο. Η 2
η
 εκδοχή, η οποία είναι και η επικρατέστερη, στηρίζεται σε ένα 

κοσμολογικό σύστημα, όπου κεντρική θέση δεν κατέχει η γη, αλλά το κεντρικό πυρ, 

γύρω από το οποίο κινούνται οι πλανήτες, η Σελήνη και οι απλανείς αστέρες. Σε αυτή 

τη θεωρία, το κεντρικό πυρ είναι το 1
ο
 σώμα του κόσμου και είναι αυτό που δίνει τη 

κινητήρια δύναμη για ολόκληρο το Σύμπαν. Ονομαζόταν αλλιώς και φυλακή ή πύργος 

ή θρόνος του Δία ή εστία του σύμπαντος. Στα παρακάτω σχήματα βλέπουμε τα 2 

μοντέλα: 

               

 Ο Αριστοτέλης παρουσιάζει το αστρονομικό μοντέλο του Πυθαγόρα στο έργο 

του Περί Ουρανού
21

. Σύμφωνα με αυτό, η γη, οι υπόλοιποι πλανήτες και η σφαίρα των 

απλανών αστέρων κινούνται κυκλικά με σημείο αναφοράς το κεντρικό πυρ («εστία»), 

που βρίσκεται στο κέντρο του σφαιρικού Σύμπαντος. Στο κοσμολογικό αυτό μοντέλο 

του Πυθαγόρα, τα ουράνια σώματα είναι 10. Σε αυτά, συμπεριλαμβάνεται η λεγόμενη 

αντι-γη ή αντίχθων, η οποία δεν είναι ορατή από τη γη, καθώς το κατοικήσιμο μέρος 

της είναι στραμμένο προς την αντίθετη όψη της αντι-γης. Στα Μεταφυσικά ο 

Αριστοτέλης φαίνεται να κρίνει τη στάση αυτή του Πυθαγόρα, γιατί θεωρεί ότι η ιδέα 

αυτή δεν προέρχεται από κάποια εμπειρική παρατήρηση, παρά μόνο από τη θέληση 

του να εμφανίσει και πάλι τον αριθμό 10, τον ιερότερο κατ’ αυτόν αριθμό. Κρίνοντας 

τον Πυθαγόρα λέει: «όταν η πραγματικότητα δεν ταιριάζει με τις ιδέες των 

Πυθαγορείων, τότε αλίμονο στην πραγματικότητα!». Ίδια άποψη έχει και ο 

Σιμπλίκιος, ο οποίος μιλώντας για τον Πυθαγόρα λέει ότι αυτό που προσπαθεί να 

κάνει δεν είναι να βρει εξηγήσεις μέσα από τα παρατηρούμενα φαινόμενα αλλά να 

προσαρμόσει τα φαινόμενα αυτά στις δικές του αντιλήψεις και ιδέες.   
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 (Βικιθήκη, 2017) 
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8.2. Μουσική των Σφαιρών 

 

Ο Πυθαγόρας πίστευε, ότι τα ουράνια σώματα είναι διατεταγμένα το ένα σε 

σχέση με το άλλο με συγκεκριμένες αριθμητικές αναλογίες που εκφράζονται μέσων 

ακεραίων και ρητών αριθμών, δημιουργώντας την κοσμική αρμονία. Αυτή η τάξη και 

η αρμονία που υπάρχει στο Σύμπαν είναι αντίστοιχη με αυτή των μουσικών 

αναλογιών και προκύπτει από την τέλεια κίνηση των ουράνιων σωμάτων. Η αναλογία 

αυτή μεταξύ μουσικών διαστημάτων και απόστασης πλανητών εκπροσωπούσε για τον 

Πυθαγόρα το μυστικό του κόσμου. Γι’ αυτό και ο Πυθαγόρας, καθόρισε τις 

αποστάσεις των πλανητών με μουσικούς όρους. Φαντάστηκε το Σύμπαν ως ένα 

τεράστιο θεϊκό αρμονικό όργανο και διατύπωσε τη θέση ότι οι πλανήτες καθώς 

περιφέρονται στο Σύμπαν παράγουν κάποιους μυστικούς μουσικούς ήχους. Το σύνολο 

των ήχων που παράγονταν από αυτή την κίνηση συνιστά αυτό που οι πυθαγόρειοι 

ονομάζουν «μουσική των Σφαιρών» και εξαρτάται από την απόσταση των πλανητών 

σε σχέση με τη Γη.  

Ο Πυθαγόρας και οι ακόλουθοι του, σχημάτισαν μία εικόνα ενός μουσικού 

σύμπαντος, όπου οι ουρανοί, ακόμη και η έννοια των θεοτήτων συνδέονται με την 

ανθρώπινη ύπαρξη στη γη μέσω του ήχου. Σε φιλοσοφικό επίπεδο, πίστευαν ότι η 

αρμονία της ψυχής καθρεφτίζεται μέσα από τη αρμονία των σφαιρών.   

Ο Πυθαγόρας πίστευε ότι η Αρμονία αυτή πρέπει να υπόκειται στη γενική 

θεωρία των αριθμών, όπως τα πάντα στο Κόσμο άλλωστε. Έτσι, η αρμονία των 

σφαιρών αντανακλάται πιστά στην εφαρμοσμένη μουσική θεωρία και πράξη.  

Βασίζεται πάνω στις αναλογίες της ιεράς τετρακτύος. Τα ουράνια σώματα, κατά τους 

πυθαγόρειους ήταν 10 και όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, περιστρέφονταν με σταθερή 

ταχύτητα γύρω από το κεντρικό πυρ: η Γη, η αντι-γη, ο Κρόνος, η Αφροδίτη, ο Δίας, ο 

Άρης, ο Ερμής, η Σελήνη, ο Ήλιος και η σφαίρα των απλανών αστέρων.
22

 

Για 1
η
 φορά στην ιστορία, διατυπώνεται η ιδέα ότι τα ουράνια αυτά σώματα 

είναι σφαιρικά. Η πεποίθηση αυτή είναι αποτέλεσμα μιας καθαρά φιλοσοφικής 

σκέψης του Πυθαγόρα. Οι αρχαίοι Έλληνες θαύμαζαν τα ουράνια σώματα τα οποία 

ακολουθούσαν επί αιώνες το ίδιο δρομολόγιο. Πίστευαν ότι για να μην χάνουν το 

δρόμο τους ήταν Θεοί. Στο βιβλίο του Περί Κόσμου, ο Αριστοτέλης γράφει: «Τὸ δὲ 

ὕπερθεν αὐτῆς, πᾶν τε καὶ πάντῃ πεπερατωμένον εἰς τὸ ἀνωτάτω, θεῶν οἰκητήριον, 

οὐρανὸς ὠνόμασται. Πλήρης δὲ ὢν σωμάτων θείων, ἃ δὴ καλεῖν ἄστρα εἰώθαμεν», 

μαρτυρώντας την πεποίθηση τους, ότι τα σώματα αυτά είναι θεία. Αφού ήταν Θεοί 

λοιπόν, έπρεπε να ήταν τέλειοι. Στη γεωμετρία του Πυθαγόρα, τέλειο σχήμα είναι ο 

κύκλος ενώ στη στερεομετρία τέλειο στερεό θεωρείται η σφαίρα. Επομένως, οι Θεοί 

έπρεπε να είναι τέλειοι τόσο στη μορφή τους όσο και στο σχήμα τους, γι’ αυτό και οι 

πυθαγόρειοι απέδωσαν στα ουράνια σώματα τη σφαιρική μορφή.  

Η μουσική των σφαιρών δεν γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους και αυτό 

το απέδωσαν στο γεγονός ότι την έχουν συνηθίσει, αφού την ακούνε από τη στιγμή 
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 Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ο Πυθαγόρας έκανε διάκριση μεταξύ των πλανητών και των 
υπόλοιπων ουράνιων σωμάτων. 
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της γέννησης τους μέχρι και το θάνατο τους. Η κίνηση των άστρων είναι αιώνια, 

επομένως ο ήχος που παράγεται είναι συνεχής, χωρίς καμία διακοπή, με αποτέλεσμα 

το ανθρώπινο αυτί να μην μπορεί να διακρίνει τον ήχο σε σχέση με την απόλυτη σιγή. 

Είναι τόσο εξοικειωμένο με αυτή τη κοσμική μουσική, που δεν μπορεί να την 

αντιληφθεί.
23

 Κατά τον Πυθαγόρα, μόνο ο ίδιος μπορούσε να ακούσει τις υπερκόσμιες 

συμφωνίες του Σύμπαντος, καθώς είχε κατανοήσει την παγκόσμια αρμονία και είχε 

ανακαλύψει τις αριθμητικές αναλογίες που την δημιουργούσαν. Ο τρόπος που 

μπορούν να ακούσουν τη μουσική των σφαιρών οι υπόλοιποι άνθρωποι, είναι μέσω 

της μουσικής κλίμακας που σχημάτισε ο Πυθαγόρας.   

Ο Αρχύτας ο Ταραντίνος
24

, στη προσπάθεια του να ενισχύσει την ιδέα της 

ύπαρξης της μουσικής των σφαιρών φέρνει διάφορα παραδείγματα. Χαρακτηριστικά 

λέει ότι χτυπώντας μια βίτσα στον αέρα ακούμε ένα ήχο. Ακόμη και ένα βέλος όταν 

περνά ξυστά από το κεφάλι μας τότε ακούμε ένα σφύριγμα. Δεν είναι δυνατό λοιπόν, 

αυτά τα μικρά σώματα να παράγουν ήχο και να μην παράγουν τα τεράστια ουράνια 

σώματα με τη κίνηση τους στο διάστημα.   

Αντίστοιχα ο Αριστοτέλης, προσπαθώντας να εξηγήσει το σκεπτικό του 

Πυθαγόρα, παρομοιάζει τη θεϊκή αυτή μουσική με το μονότονο τικ τακ ενός ρολογιού 

που μπορεί αρχικά να μας ενοχλούσε αλλά εν τελεί δεν γίνεται καν αντιληπτό. Ακόμη, 

δίνει το παράδειγμα ενός σιδηρουργού, ο οποίος έχει συνηθίσει τον ήχο των σφυριών 

του, με αποτέλεσμα να μην τον ακούει. Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν πιστεύει ότι υπάρχει 

αυτή η ουράνια μελωδία. Εκφράζει την άποψη ότι αν παραγόταν όντως αυτός ο ήχος, 

η ένταση του θα ήταν ασύλληπτα μεγάλη με καταστροφικές συνέπειες για τη Γη και 

το υπόλοιπο πλανητικό σύστημα. Αρκεί κανείς να φανταστεί τι καταστροφές μπορεί 

να φέρει μία δυνατή βροντή, πόσο μάλλον ο ήχος όλων των ουράνιων σωμάτων μαζί 

που κινούνται με τεράστιες ταχύτητες και ανάλογες μάζες. 

Οι πυθαγόρειοι πίστευαν ότι η επίγεια μουσική αποτελεί τη μικρογραφία της 

μουσικής των σφαιρών. Έτσι θεώρησαν ότι οι νόμοι που διέπουν την επίγεια μουσική 

ταυτίζονται με αυτούς της ουράνιας αρμονίας. Εφόσον, ανακάλυψαν ότι η μουσική 

μπορεί να ερμηνευθεί με ακρίβεια μέσω των μαθηματικών αναλογιών, προσπάθησαν 

να κατανοήσουν την αρμονία των σφαιρών με αντίστοιχο τρόπο, εδραιώνοντας και 

πάλι τη πεποίθηση πως η φύση θεμελιώνεται σε αριθμητικές σχέσεις. Φυσικό 

επακόλουθο αυτού κατά τον Πυθαγόρα, δεν θα ήταν μόνο η ανακάλυψη των σχέσεων 

μεταξύ των ουράνιων σωμάτων, αλλά και η απόκτηση της γνώσης για την αλήθεια 

που κρύβεται πίσω από τη ορθολογικότητα του κόσμου και του συνόλου της 

Δημιουργίας.   
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 Ωστόσο σήμερα, γνωρίζουμε με βάση την Ακουστική (κλάδος της Φυσικής που ασχολείται 
με τον ήχο και τις ιδιότητες του), ότι για να διαδοθεί ένας ακουστικό κύμα από ένα σημείο σε 
ένα άλλο απαιτείται η παρεμβολή ενός ελαστικού φορέα π.χ. αέρας. Στο διάστημα υπάρχει 
κενό, γι’ αυτό και η διάδοση του ήχου δεν είναι εφικτή. Άρα, ακόμη και στην περίπτωση που 
όντως παράγεται αυτή η μουσική στο Σύμπαν, αυτή δεν μπορεί να φτάσει στο ανθρώπινο αυτί, 
καθώς ο ήχος δεν μπορεί καν να έρθει μέχρι τη γη. 
24

 Αρχαίος Έλληνας, φιλόσοφος, πολιτικός, στρατηγός, μαθηματικός και μηχανικός. Ανήκει στη 
2

η
 γενιά Πυθαγορείων. 
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Ο Πυθαγόρας είχε συνδέσει τις αποστάσεις μεταξύ των αστρικών σωμάτων με 

αποστάσεις (διαστήματα) μεταξύ των τονικών υψών. Οι αποστάσεις των ουράνιων 

σωμάτων καθόριζαν και την ταχύτητα της κίνησης τους, η οποία σύμφωνα με τους 

πυθαγορείους ήταν ανάλογη του ύψους των ήχων αυτών. Καθορίζοντας ένα τονικό 

ύψος σε καθένα από τα σώματα αυτά, δημιούργησε μία ουράνια κλίμακα. 

Η δομή της κλίμακας αυτής, δεν αφορούσε και τα δέκα ουράνια σώματα. Η 

αρχική μορφή της, απαρτιζόταν μόνο από τους 7 πλανήτες –συμπεριλαμβανομένου 

του Ήλιου και της Σελήνης-. Στην συνέχεια όμως, προστέθηκε και η σφαίρα των 

απλανών αστέρων καθώς θεωρήθηκε ότι κι αυτή με την κίνηση της στο ουράνιο 

στερέωμα, συμμετείχε στη συνολική αρμονία του Σύμπαντος. 

Η απόσταση από τη Γη στη Σελήνη μετρικά αντιστοιχούσε σε 126000 Δελφικά 

στάδια, τα οποία ισοδυναμούν με 22371300m. Στη πραγματικότητα, η απόσταση αυτή 

είναι 384403km, περίπου 17 φορές μεγαλύτερη από αυτή που είχε υπολογίσει ο 

Πυθαγόρας. Το αντίστοιχο μουσικό διάστημα κατά τον Πυθαγόρα, ήταν ο τόνος. 

Έπειτα, η Σελήνη από τον Ερμή απείχε ένα ημιτόνιο και ο Ερμής από την Αφροδίτη 

άλλο ένα ημιτόνιο. Ο σχηματισμός συνέχιζε ως εξής: Η Αφροδίτη από τον Ήλιο μία 

τρίτη μικρή, ο Ήλιος από τον Άρη ένα τόνο, ο Άρης από το Δία ένα ημιτόνιο, ο Δίας 

από τον Κρόνο ένα ημιτόνιο και ο Κρόνος από τη σφαίρα των απλανών μία τρίτη 

μικρή. Έτσι δημιουργήθηκε μία μουσική ουράνια κλίμακα. 

Δυστυχώς, λόγω ελλιπούς πρωτογενούς πηγής δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με 

σιγουριά την 1
η
 κλίμακα που δημιούργησε ο ίδιος ο Πυθαγόρας με τις νότες που 

απέδιδε κάθε πλανήτης. Σύμφωνα με το πιο πάνω διαστηματικό σύστημα η κλίμακα 

αυτή (με βάση το ντο) σχηματίστηκε ως εξής: Ντο – Ρε – Μιb – Μι – Σολ – Λα – Σιb 

– Σι – Ρε. Σε γραπτά νεοπυθαγορείων εντοπίζονται πολλές διαφοροποιήσεις με άλλα 

συστήματα συσχέτισης των μουσικών διαστημάτων με τους πλανήτες στον καθένα. 

Αυτό συμβαίνει καθώς με το πέρασμα των χρόνων, η επιστήμη εξελίσσεται. Νεότεροι 

λοιπόν του Πυθαγόρα, ανακάλυπταν νέα στοιχεία για την δομή και τη σύσταση του 

Σύμπαντος, έτσι ανάλογα με τη θέση που πίστευαν ότι έχει ο κάθε πλανήτης 

δημιουργούσαν νέες κλίμακες, πάντα με βάση το αρχικό μοντέλο του δασκάλου τους.  
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Ο Νικόμαχος ο Γερασηνός υποστηρίζει ότι τα ονόματα των επτά μουσικών 

φθόγγων της κλίμακας, στα όρια της διαπασών, βγήκαν από τους επτά πλανήτες και 

τη θέση τους σε σχέση με τη Γη, σύμφωνα πάντα με το τότε κοσμολογικό μοντέλο. 

Έτσι έχουμε την εξής αντιστοιχία: 

 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΑΧΤΥΛΙΣΜΟΣ 

Απλανείς Αστέρες Διαπασών 

Σελήνη Νήτη (χαμηλό, πιο κοντά στη Γη) 

Ερμής Παραμέση 

Αφροδίτη Παρανήτη 

Ήλιος Μέση 

Άρης Λιχανός (Υπερμέση) 

Δίας Παρυπάτη 

Κρόνος Υπάτη (μεγάλη απόσταση από τη 

Γη) 

“ 

 Ο Κρόνος, αφού είναι ο πιο απομακρυσμένος πλανήτης, παράγει και την 

ψηλότερη νότα, γι’ αυτό και ονομάστηκε υπάτη (ύπατος<ψηλότερος, ανώτερος). 

Κάτω από τον Κρόνο βρίσκεται ο Δίας, στον οποίο δίνεται η ονομασία παρυπάτη.  

Αντίστοιχα, η  χαμηλότερη νότα, η νήτη, παράγεται από τη Σελήνη, η οποία βρίσκεται 

στην κοντινότερη απόσταση από τη Γη. Έτσι στην Αφροδίτη αντιστοιχεί η παρανήτη 

αφού βρίσκεται πάνω από τη Σελήνη. Έπειτα ο Ήλιος, ορίστηκε ως η μέση, καθώς 

βρίσκεται στο κέντρο και απέχει ένα διάστημα 4
ης

 από την κάθε άκρη. Στον Άρη, που 

βρίσκεται ανάμεσα στον Δία και τον Ήλιο  αντιστοιχεί η Υπερμέση (ή Λιχανός) και 

τέλος, ο Ερμής αποτελεί την παραμέση, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στην Αφροδίτη και 

τον Ήλιο.  

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί μία διαφορετική προσέγγιση της 

ουράνιας αρμονίας, η οποία συναντάται στο έργο του Πλάτωνα, μέσα από το μύθο του 

Ηρός. Όταν ο Ήρας σκοτώθηκε στη μάχη, η ψυχή του πορεύτηκε προς τα ουράνια. 

Σύμφωνα με το μύθο, εκεί είδε ένα φως να διαπερνά τον ουρανό και τη γη. Αυτό το 

φως αποτελούσε τον κοσμικό άξονα. Στις άκρες αυτού του άξονα ήταν στερεωμένη η 

άτρακτος της Ανάγκης, η οποία συμβόλιζε το κοσμικό σύστημα των απλανών 

αστέρων και των πλανητών και ήταν αυτή που προκαλούσε όλες τις περιστροφικές 

κινήσεις. Στο εσωτερικό της σφαίρας του ουρανού σχηματίζονταν 7 ομόκεντροι 

κύκλοι, πάνω στους οποίους υπήρχαν σφοντύλια διαφορετικού μεγέθους. Τα 

σφοντύλια αυτά συμβόλιζαν τους 7 πλανήτες, και μαζί με το σφοντύλι του εξωτερικού 

κύκλου περιστρέφονται γύρω από τον άξονα του κόσμου. Ολόκληρη η άτρακτος 
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περιστρεφόταν προς την ίδια κατεύθυνση, ενώ οι ομόκεντροι σφόνδυλοι προς την 

αντίθετη κατεύθυνση με βραδύ ρυθμό. Πάνω στα σφοντύλια αυτά, ήταν καθισμένες οι 

Σειρήνες, μία σε κάθε ένα. Κάθε Σειρήνα εξέπεμπε τον ήχο ενός μουσικού φθόγγου. 

Και οι οκτώ αυτές φωνές μαζί παρήγαγαν μία ιδεατή αρμονία, τη αντίστοιχη μουσική 

των σφαιρών που άκουγε ο Πυθαγόρας. Την κυκλική κίνηση των σφονδύλων 

παρακολουθούσαν καθισμένες πάνω σε θρόνους οι τρεις Μοίρες, οι κόρες της 

Ανάγκης (Λάχεσις, Κλωθώ και Ἄτροπος). 

Στα παρακάτω σχήματα βλέπουμε τη δομή του αδραχτιού καθώς και τα 8 

σφοντύλια μαζί με τις Σειρήνες.  

 

             

 

Η θέα του κοσμικού αδραχτιού ισοδυναμεί με τη νοητική σύλληψη της 

«πραγματικής» αστρονομίας. Οι πλανήτες ακολουθούν την τακτική 24ωρη κίνηση του 

στερεώματος, ενώ, την ίδια στιγμή περιστρέφονται αργά γύρω από τη Γη, προς την 

αντίθετη κατεύθυνση. Οι Σειρήνες είναι πιθανότατα οι αρμονικοί λόγοι που εδρεύουν 

στις συμφωνίες, οι ιδεατές συνηχήσεις. Αυτή είναι και η βασική διαφορά του 

Πλάτωνα από τον Πυθαγόρα. Για τον Πυθαγόρα η μουσική των σφαιρών αποτελεί μία 

φυσική πραγματικότητα, σε αντίθεση με τον Πλάτωνα, ο οποίος την εκλαμβάνει ως 

νοητή, ένα καθαρά ιδεατό πρότυπο. Δεν αναφέρεται σε αισθητούς ήχους αλλά 

προσηλώνεται στη «καθαρή σκέψη». Συγκεκριμένα, στο έργο του Τίμαιος, ο 

Πλάτωνας γράφει: «η αρμονική κίνηση του σύμπαντος που προκαλείται από την 

κοσμική ψυχή λαμβάνει χώρα άνευ φθόγγου και ηχής». Σκοπός του είναι η εξέταση 

των μαθηματικών σχέσεων που προκαλούν αρμονία, ανεξάρτητα όμως από την 

ηχητική πραγματικότητα.
25

  

                                            
25

 (Λιάπη, 2008) 
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Σήμερα, 2500 χρόνια μετά, η σύγχρονη επιστήμη συνεχίζει να ερευνά τη δομή 

της κοσμολογικής τάξης προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που 

έχουν τεθεί από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ένα από τα κύρια αυτά ζητήματα είναι 

η ύπαρξη άλλων μορφών ζωής στο διάστημα. Οι επιτροπές της Διεθνούς 

Αστρονομικής Ένωσης από την αρχή της δεκαετίας του 60’ έχουν επιχειρήσει να 

αποστείλουν διάφορα μηνύματα προς τα πλησιέστερα αστέρια με σκοπό να έρθουν σε 

επαφή με την εξωγήινη ζωή, οποιασδήποτε μορφής, αν αυτή υπάρχει. 

Στις 20 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου 1977, η ΝΑΣΑ εκτόξευσε 2 μικρά 

διαστημόπλοια το Voyager 1 και Voyager 2, τα οποία φέρουν μαζί τους 2 αρχεία 

φωνογράφων που περιλαμβάνουν ήχους και εικόνες που απεικονίζουν την 

ποικιλομορφία της ζωής και του πολιτισμού στη Γη. Κάθε αρχείο περιέχει οδηγίες σε 

συμβολική γλώσσα που εξηγούν την προέλευση του σκάφους και υποδεικνύουν τον 

τρόπο αναπαραγωγής του αρχείου. Οι δίσκοι περιλαμβάνουν χαιρετισμούς σε 60 

διαφορετικές γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας της φάλαινας, 

φωτογραφίες του πλανήτη μας οι οποίες κωδικοποιούνται σε αναλογική μορφή, καθώς 

και 90 λεπτά ήχων της Γης. Θόρυβοι όπως ο ήχος του ανέμου, της βροχής, 

ηφαιστειακών εκρήξεων, βημάτων, κινητήρων, κραυγών ζώων ακόμη και μουσική  

του Μπαχ, του Μπετόβεν, του Μότσαρτ αλλά και ποικίλων άλλων μουσικών ειδών 

τόσο της Δυτικής όσο και της Ανατολικής μουσικής. 

Τα δύο μικρά αυτά διαστημόπλοια καταγράφουν τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα 

που δημιουργούνται στο διάστημα, και με την βοήθεια ενός πομπού τα στέλνουν στην 

Γη. Πρόκειται για μία συλλογή των πλανητικών εκπομπών ραδιοφωνικών σημάτων 

που κατεγράφησαν και στην συνέχεια η ΝΑΣΑ τα μετέτρεψε σε αρχεία ήχου. Οι ήχοι 

αυτοί κυκλοφόρησαν το 1992 από τη ΝΑΣΑ σε δίσκους CD με τίτλο “Symphonies Of 

The Planets – NASA Voyager Recordings” (Συμφωνίες των πλανητών -. NASA 

Voyager Ηχογραφήσεις). Οι δίσκοι περιέχουν τους κοσμικούς ήχους που παράγονται 

από τους ηλιακούς ανέμους, την πλανητική μαγνητόσφαιρα, τα ηλεκτρομαγνητικά 

σωματίδια, και τους "κραδασμούς" των πλανητών.  

Είναι οι δίσκοι αυτοί η απόδειξη ότι η μουσική που άκουγε ο Πυθαγόρας 2500 

χρόνια πριν όντως υπάρχει; Είναι η ίδια ουράνια μουσική; Επαληθεύεται η θεωρία της 

παγκόσμιας αρμονίας των πάντων; Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά και 

αντικειμενικότητα αυτά τα ερωτήματα καθότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι είναι 

αυτό που άκουγε στην πραγματικότητα ο Πυθαγόρας. Αυτό που δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί ωστόσο είναι ότι η ιδέα της ουράνιας μουσικής, έχει τεθεί πρώτα από 

τον Πυθαγόρα χρόνια πριν την ακούσουν οι σύγχρονοι επιστήμονες και η υπόλοιπη 

ανθρωπότητα. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 Το ερώτημα αν η μουσική είναι τέχνη ή επιστήμη είναι κάτι που έχει 

απασχολήσει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, από μουσικούς, καλλιτέχνες, ιστορικούς, 

θεωρητικούς και επιστήμονες. Στη πραγματικότητα, ο όρος είναι ανεξάντλητος, 

αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και εμπεριέχει μία σύνοψη πολλών πραγμάτων. 

Το ότι είναι τέχνη δεν αναιρεί το γεγονός ότι αποτελεί και επιστήμη, και το ότι είναι 

επιστήμη δεν αναιρεί το ότι είναι τέχνη. Αυτό που αισθάνεται με τη ψυχή του ο 

άνθρωπος όταν ακούει ή παίζει μουσική, μπορεί να το ερμηνεύσει με τη λογική του, 

όταν βρει τον συστηματοποιημένο τρόπο με τον οποίο έχει δημιουργηθεί. 

 Πράγματι, η μουσική ως τέχνη είναι έκφραση, έμπνευση, κάτι που πηγάζει 

μέσα από τον άνθρωπο, δεν μπορεί ωστόσο να αποτελεί μία σύνθεση από τυχαία 

ακουστικά στοιχεία και γεγονότα. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δομείται 

πάνω σε κανόνες και θεωρήματα. Η επιστήμη των Μαθηματικών, είναι αυτή που 

καθοδηγεί, οργανώνει και βάζει σε τάξη το χάος αυτό.   

Ο Πυθαγόρας μελέτησε τη σύνθετη αυτή σχέση με τον δικό του τρόπο, 

διατύπωσε θεωρίες και κατέληξε σε συμπεράσματα και ιδέες που παραμένουν 

ζωντανές μέχρι σήμερα. Έθεσε τα θεμέλια για την οργάνωση και την ανάπτυξη της 

Μαθηματικής Επιστήμης. Πολλά από τα θεωρήματα του έχουν απορριφθεί, είτε από 

τον ίδιο, μετά από δικά του επιστημονικά πειράματα, είτε από μεταγενέστερους 

επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί στους αντίστοιχους τομείς. Η συμβολή του όμως 

στη εξέλιξη των Θετικών επιστημών, είναι αδιαμφησβήτητης αξίας. Ακόμη και αρχές 

που έχουν αποδειχθεί λάθος εκ των υστέρων, στάθηκαν η αιτία για περαιτέρω μελέτη 

από τις επόμενες γενιές. 

Αναμφίβολα, ο τρόπος που σκεφτόταν και μελετούσε τα φαινόμενα δύο 

χιλιάδες χρόνια πριν ο Πυθαγόρας είναι αξιοθαύμαστος. Παρατηρούσε πράγματα τα 

οποία εκ πρώτης όψεως φαίνονταν ασύνδετα και τυχαία μεταξύ τους, και μέσα από τη 

μελέτη τους, όχι μόνο έβρισκε νόημα σ’ αυτά αλλά έβρισκε και τον τρόπο να τα 

ερμηνεύσει. Με μεθοδικότητα και οργάνωση κατέληγε σε συμπεράσματα και ιδέες 

που σχετίζονταν με τη φύση των ήχων, την μουσική αρμονία και την εξερεύνηση των 

νόμων που διέπουν το σύμπαν.  

 Η εργασία αυτή δεν παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των μαθηματικών και της 

μουσικής σε όλο το φάσμα της, παρά μόνο περιορίζεται στη οπτική του Πυθαγόρα και 

των ακόλουθων του. Η σύνδεση αυτή είναι τεράστια, και η εξερεύνηση της 

ανεξάντλητη. Ερευνώντας στοιχεία και πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, 

αντιλαμβάνεται κανείς το πλήθος των πτυχών που έχει αυτή η σχέση. Η προσέγγιση 

αλλάζει ανάλογα με τον ερευνητή, την ιδιότητα του, την καταγωγή και τον πολιτισμό 

του, την εποχή και τις συνθήκες στις οποίες λαμβάνει χώρα. Γι’ αυτό άλλωστε 

αποτελεί πεδίο έρευνας εδώ και 2000 χρόνια. Οι βάσεις που έθεσε ο Πυθαγόρας 

λοιπόν, θα αποτελούν πάντα την αφετηρία και θα δίνουν ώθηση στις επόμενες γενιές 

για τις μελλοντικές μεγάλες ιδέες.  
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