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1 ¹ toà Filol£ou lšxij. ¡rmon…aj d� mšgeqoj  
sullab¦ kaˆ di' Ñxei©n.  
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Τ ῇ  μ ο υ σ ι κ ῇ , 
ὡς τρίτη τῶν ἀδελφῶν μαθηματικῶν ἐπιστημῶν, 

κατὰ τοὺς Πυθαγορείους. 
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
 
Στο μετά χείρας βιβλίο εκτίθεται η εντελώς πρωτότυπη θεωρία μου περί 
των «δικτυωτών» -ευθέων ή αντιστρόφων- στο χώρο της μουσικής. Με την 
εν λόγω θεωρία παρέχεται με ασφάλεια μια αυστηρώς μαθηματική θέαση 
της Πυθαγορείου -και όχι μόνο- μουσικής δια της οποίας επιτυγχάνεται η 
λύση του οποιουδήποτε θεωρητικού μουσικού προβλήματος -και οποιου-
δήποτε άλλου μουσικού πολιτισμού- με την πλέον λεπτή μέθοδο, με τη συ-
ντομότερη ανάλυση, με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και καλαισθησία 
και, τέλος, τον μικρότερο πνευματικό κόπο. 
 
Οι Πυθαγόρειοι κατά τον Μαθηματικό τον Νικόμαχο τον Γερασηνό (Γέρασα 
– Αραβία Πετραία, η σημερινή Ιορδανία 50-120 μ.Χ.) διεχώριζαν τη Μαθη-
ματική2 επιστήμη σε τέσσερα3 μέρη, σε τέσσερις αδελφές επιστήμες: την 
Αριθμητική, τη Γεωμετρία, την Αρμονική (=Μουσική) και τη Σφαιρική (Α-
στρονομία). Το ένα ήμισυ της Μαθηματικής επιστήμης το απέδιδαν στο 
πόσα πολλά και το άλλο ήμισυ στο πόσο πολύ.  Διεχώριζαν πάλι το κάθε 
ήμισυ στα δύο, διότι έλεγαν ότι το πόσα πολλά, δηλαδή μια ποσότητα, είτε 
υφίσταται αυτή καθεαυτή -εκφράζεται με απολύτους αριθμούς-, είτε μελετά-
ται σε σχέση με κάτι άλλο -εκφράζεται με μία σχέση- (Σχήμα α) και ότι το 
πόσο πολύ είτε είναι σταθερό, είτε είναι σε κίνηση.  
 

 
Σχήμα α: Λαβδοειδές διάγραμμα για την ποσότητα και την πηλικότητα. Συμβολί-
ζει ότι μια ποσότητα, είτε υφίσταται αυτή καθεαυτή -εκφράζεται με απολύτους α-

ριθμούς-, είτε μελετάται σε σχέση με κάτι άλλο -εκφράζεται με μια σχέση. 

                                            
2 Οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν αναγκαίο το να πλάθουν λέξεις εσωτερικής σημασί-
ας, όπως λ.χ. φιλοσοφία, κόσμος, τετρακτύς, κάθαρσις, εχεμύθεια, κατάρτυσις, 
μαθηματικά κ.α., στις οποίες απέδιδαν ιδιαίτερη σημασία. Σχετικά με τη λάξη Μα-
θηματικά ο Πρόκλος υποστηρίζει ότι μια τέτοια ονομασία της επιστήμης που γνω-
ρίζει τα αντικείμενα της ελλόγου δυνάμεως, δεν επινοήθηκε από τυχαία πρόσωπα, 
αλλά από τους Πυθαγορείους. 
 
3 Ο Πλάτων αναφέρει ότι ο εξαγνισμός πρέπει να απορρέει από πέντε κανόνες, που 
είναι η αριθμητική, η γεωμετρία, η στερεομετρία, η μουσική και η αστρονομία. 
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Επίσης έλεγαν ότι η Αριθμητική ερευνά το πόσα πολλά, που υφίστανται 
καθεαυτά, ενώ η Μουσική ερευνά το πόσα πολλά, που υφίστανται αναφο-
ρικά προς κάτι άλλο. Η Γεωμετρία μελετά το πόσο πολύ, που είναι ακίνητο, 
αλλά η Αστρονομία μελετά το πόσο πολύ, που είναι από μόνο του ή κατ’ 
ουσίαν κινητό4. 
Ο Thomas Taylor5 αναφέρεται στην ιεράρχηση των τεσσάρων αυτών Μα-
θηματικών επιστημονικών τομέων λέγοντας: «Η Αριθμητική6 πρέπει να δι-
δάσκεται πρώτη από τις μαθηματικές επιστήμες, διότι έχει τη σχέση της 
πρώτης αιτίας και μητέρας προς τις άλλες. Προηγείται όλων των άλλων, όχι 
μόνο επειδή ο δημιουργός του σύμπαντος τη χρησιμοποίησε ως το πρώτο 
υπόδειγμα της κατανεμημένης νόησής του και συγκρότησε όλα τα πράγμα-
τα σύμφωνα με τον αριθμό, αλλά και για έναν άλλο λόγο. Όποτε εκείνο που 
είναι φύσει προηγούμενο ανατρέπεται, αυτό που είναι μεταγενέστερο ανα-
τρέπεται την ίδια ώρα, αλλά όταν εξαφανίζεται το μεταγενέστερο, το προη-
γούμενο δεν υφίσταται καμία ουσιαστική αλλαγή της προγενέστερης κατά-
στασής του… 

                                            
4 ¢riq- 
mhtik¾ mὲn tÕ perˆ toà kaq' ˜autÒ, mousik¾ dὲ tÕ  
perˆ toà prÕj ¥llo. p£lin dὲ ™peˆ toà phl…kou tÕ  
mšn ™stin ™n monÍ kaˆ st£sei, tÕ dὲ ™n kin»sei kaˆ  
perifor´, dÚo ›terai kat¦ t¦ aÙt¦ ™pistÁmai ¢kri- 
bèsousi tÕ phl…kon, tÕ mὲn mšnon kaˆ ºremoàn gew- 
metr…a, tÕ dὲ ferÒmenon kaˆ peripoloàn sfairik».  
Νικόμαχος Γερασηνός, Αριθμητική Εισαγωγή, 1,3,1,8-1,3,2,5 
 
5 Thomas Taylor, (1995), Θεωρητική Αριθμητική των Πυθαγορείων, Εκδόσεις Ι-
ΑΜΒΛΙΧΟΣ, μτφρ. Μαρία Οικονομοπούλου, Αθήνα, Βιβλίο Ένα, Κεφάλαιο Ι, 
σσ. 65-67. 
 
6 T…na oân ¢nagka‹on prwt…sthn tîn tess£- 
rwn toÚtwn meqÒdwn ™kmanq£nein; À dhlonÒti t¾n  
fÚsei pasîn proup£rcousan kaˆ kuriwtšran ¢rcÁj  
te kaˆ ·…zhj kaˆ oƒoneˆ prÕj t¦j ¥llaj mhtrÕj lÒgon  
™pšcousan. œsti dὲ aÛth ¹ ¢riqmhtik¾ oÙ mÒnon,  
Óti œfamen aÙt¾n ™n tÍ toà tecn…tou qeoà diano…v  
proupostÁnai tîn ¥llwn æsaneˆ lÒgon tin¦ kosmi- 
kÕn kaˆ paradeigmatikÒn, prÕj Ön ¢pereidÒmenoj Ð  
tîn Ólwn dhmiourgÕj æj prÕj prokšnthm£ ti kaˆ  
¢rcštupon par£deigma t¦ ™k tÁj Ûlhj ¢potelšsmata  
kosme‹ kaˆ toà o„ke…ou tšlouj tugc£nein poie‹, ¢ll¦  
kaˆ Óti fÚsei progenestšra Øp£rcei, ÓsJ sunanai- 
re‹ mὲn ˜autÍ t¦ loip£, oÙ sunanaire‹tai dὲ ™ke…- 
noij·  
Νικόμαχος Γερασηνός, Αριθμητική Εισαγωγή, 1,4,1,1-1,4,2,1 
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Το ίδιο πράγμα φαίνεται να συμβαίνει με τη γεωμετρία7 και την αριθμητική. 
Αν δηλαδή αφαιρέσουμε τους αριθμούς, πώς υφίσταται το τρίγωνο ή το τε-
τράγωνο ή ο,τιδήποτε άλλο είναι το υποκείμενο της γεωμετρίας; Όλα ορίζο-
νται με αριθμούς. Ενώ, αν αφαιρέσεις το τρίγωνο και το τετράγωνο και ολό-
κληρη η γεωμετρία ανατραπεί, το τρία και το τέσσερα και οι επωνυμίες των 
άλλων αριθμών δεν θα πάψουν να υφίστανται… 
Ομοίως η προτεραιότητα των αριθμών σε σχέση με τη μουσική8 καταδει-
κνύεται ιδιαίτερα, επειδή όχι μόνο τα ίδια τα πράγματα, που υφίστανται αφ’ 
εαυτού τους, είναι εκ φύσεως προηγούμενα από εκείνα που αναφέρονται 
σε κάτι άλλο, αλλά η ίδια η μουσική μετατόνιση αποτυπώνεται με αριθμητι-
κές επωνυμίες. Συμβαίνει δηλαδή το ίδιο πράγμα που έχει ήδη αναφερθεί 
για τη γεωμετρία. Γιατί οι συμφωνίες δια τεσσάρων, δια πέντε και δια πα-
σών ονομάζονται με βάση τα προγενέστερα ονόματα των αριθμών. Ομοίως 
η αναλογία των ήχων μεταξύ τους ανακαλύπτεται μόνο με αριθμούς. Γιατί ο 
ήχος που υπάρχει στη δια πασών συμφωνία εκφράζεται με το λόγο 2:1. Η 
συμφωνία δια τεσσάρων περιέχει το λόγο 4:3. Και αυτό που αποκαλείται  

                                            
7 oÜshj mὲn g¦r gewmetr…aj ¢n£gkh kaˆ t¾n ¢riqmh- 
tik¾n sunepifšresqai· ¤ma g¦r taÚtV tr…gwnon À  
tetr£gwnon À Ñkt£edron À e„kos£edron À dipl£sion  
À Ñktapl£sion À ¹miÒlion À ¥llo ti toioàton, Ö gew- 
metr…a lšgei, kaˆ oÙk ¥neu tîn ˜k£stJ sunepifero- 
mšnwn ¢riqmîn ™pinoe‹sqai t¦ toiaàta dÚnatai·  
pîj g¦r oŒÒn te tripl£siÒn ti eἶnai À lšgesqai m¾  
proupokeimšnou toà g ¢riqmoà À Ñktapl£sion m¾  
Øpokeimšnou toà h; œmpalin dὲ e‡h ¨n t¦ g kaˆ t¦  
d kaˆ t¦ ˜xÁj m¾ Ôntwn tîn parwnÚmwn schm£twn.  
sunanaire‹ ¥ra ¹ ¢riqmhtik¾ t¾n gewmetr…an, ¢ll'  
oÙ sunanaire‹tai Øp' aÙtÁj, kaˆ sunepifšretai mὲn  
™ke…nV, oÙ sunepifšrei dὲ aÙt»n.  
Νικόμαχος Γερασηνός, Αριθμητική Εισαγωγή, 1,4,4,2-1,4,5,3 
 
8 P£lin dὲ ™pˆ tÁj mousikÁj· oÙ g¦r mÒnon   
Óti progenšsteron tÕ kaq' aØtÕ toà prÕj ¥llo,  
kaq£per tÕ mšga toà me…zonoj kaˆ tÕ ploÚsion toà  
plousiwtšrou kaˆ Ð ¥nqrwpoj toà patrÒj, ¢ll' Óti  
kaˆ aƒ mousikaˆ sumfwn…ai di¦ tess£rwn, di¦ pšnte,  
di¦ pasîn kat¦ ¢riqmÒn e„sin çnomasmšnai· Ðmo…wj  
kaˆ toÝj ¡rmonikoÝj lÒgouj ¢riqmhtikoÝj p£ntwj  
œcousin, ¹ mὲn di¦ tess£rwn ™p…tritoj, ¹ dὲ di¦  
pšnte ¹miÒlioj, ¹ dὲ di¦ pasîn dipl£sioj, tripl£- 
sioj dὲ ¹ di¦ pasîn ¤ma kaˆ di¦ pšnte, tetrapl£sioj  
dὲ ¹ teleiot£th ¹ dˆj di¦ pasîn.  
Νικόμαχος Γερασηνός, Αριθμητική Εισαγωγή, 1,5,1,1-1,5,2,1 
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συμφωνία δια πέντε συνδέεται με το λόγο 3:2. Αυτό που με αριθμούς είναι 
επόγδοο είναι στη μουσική ένας τόνος…  
 
Αλλά εφόσον η γεωμετρία και η μουσική είναι προηγούμενες της αστρονο-
μίας, τότε συνάγεται ότι η αστρονομία9 είναι σε μεγαλύτερο βαθμό μεταγε-
νέστερη της αριθμητικής. Διότι σε αυτή την επιστήμη ο κύκλος, η σφαίρα, το 
κέντρο, οι παράλληλοι κύκλοι και οι άξονες εξετάζονται όλα σε σχέση με τη 
γεωμετρία. Επίσης, η ανώτερη δύναμη της γεωμετρίας αποδεικνύεται από 
το ότι κάθε κίνηση έπεται της ακινησίας και κάθε σταθερότητα προηγείται 
πάντοτε εκ φύσεως της κινητικότητας. Αλλά η αστρονομία είναι η θεωρία 
των κινητών, ενώ η γεωμετρία των ακινήτων φύσεων. Ομοίως η κίνηση των 
άστρων υμνείται ως συνοδευομένη από αρμονικές μετατονίσεις. Από αυτό 
επίσης φαίνεται ότι η δύναμη της μουσικής προηγείται σε αρχαιότητα της 
πορείας των άστρων. Και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η αριθμητική εκ 
φύσεως υπερέχει της αστρονομίας, εφόσον φαίνεται ότι είναι αρχαιότερη 
από τη γεωμετρία και τη μουσική, που προηγούνται της αστρονομίας». 
 
Το κείμενο αυτό το παρέθεσα προκειμένου να επισημάνω ότι η Πυθαγόρει-
ος μουσική είναι μία καθαρώς μαθηματική επιστήμη και όχι μια δραστηριό-
τητα αποσκοπούσα στην τέρψη και τη διασκέδαση των ανθρώπων, που, 
δυστυχώς, έτσι και μόνον έτσι συνηθίσαμε να την αντιμετωπίζουμε ελλείψει 
της απαραιτήτου ιστορικής γνώσεως. 
 
Νομίζω ότι πρέπει να προβληματισθούμε από το γεγονός ότι ο Πλάτων το-
ποθετεί μετά τη Γεωμετρία και πριν από τη μουσική την Στερεομετρία δια 
της οποίας καθιστάμεθα γνώστες του τρισδιαστάτου χώρου και των στε-
ρεών σωμάτων εντός του. Κατά τη θεωρία μου, τη θεωρία των δικτυωτών 
με δύο, τρεις, τέσσερις, πολλές διαστάσεις για την πλήρη μελέτη της μουσι-
κής χρειάζεται η πλήρης γνώση του επιπέδου χώρου (Πυθαγόρεια και 
Σπυρίδεια δικτυωτά), του τριδιαστάστου κ.λπ. του πολυδιαστάτου χώρου. 
Μέσα σε αυτόν τον συμπαντικό χώρο οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι μελε-
τούν την κίνηση των πλανητών. Αλλά αυτός ο συμπαντικός χώρος δεν είναι 
συνεχής, αλλά κυψελωτός και το σπουδαιότερο δεν είναι Ευκλείδειος. Η 
λογαριθμική ως προς όλους τους άξονές απεικόνιση αυτού του χώρου δια 

                                            
9 ™kdhlÒterÒn ge  
m¾n ¹ sfairik¾ di' ¢riqmhtikÁj tugc£nei p£ntwn  
tîn proshkÒntwn aÙtÍ skemm£twn oÙ mÒnon, Óti  
gewmetr…aj metagenestšra ™stin (¹ g¦r k…nhsij fÚ- 
sei met¦ t¾n mon»n), oÙd' Óti ¡rmon…aj ™k pantÕj  
™mmeloàj t¦ tîn ¢stšrwn kin»mata tšteucen, ¢ll'  
Óti kaˆ ¢riqmîn periÒdoij kaˆ posÒthsin ¢natola…  
te kaˆ dÚseij kaˆ propodismoˆ kaˆ ¢napodismoˆ kaˆ  
™piprosq»seij kaˆ f£seij panto‹ai diarqroàntai.  
Νικόμαχος Γερασηνός, Αριθμητική Εισαγωγή, 1,5,2,1-1,5,2,9 
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του ανθρωπίνου εγκεφάλου10 καθίσταται γραμμική δίνοντάς μας την εικόνα 
του χώρου, που αντιλαμβανόμεθα με τις αισθήσεις μας. 
 
Να μη διαφεύγει της προσοχής μας το γεγονός ότι ωρισμένα Πυθαγόρεια 
μουσικά διαστήματα λ.χ. το λείμμα και η αποτομή διαφέρουν -κατά το μέγε-
θος- ελάχιστα μεταξύ τους, ώστε να είναι αδύνατη η διακριτή εκτέλεσή τους 
με μουσικό όργανο. Τούτο σημαίνει ότι οι υποθετικοί δεσμοί τους επί του 
μάνικου του μουσικού οργάνου, ως ευρισκόμενοι πολύ εγγύς ο ένας του 
άλλου, επικαλύπτονται από το δάκτυλο του μουσικού εκτελεστού. Κάποια 
άλλα μουσικά διαστήματα, όπως λ.χ. το Πυθαγόρειο κόμμα, λόγω του με-
γέθους τους είναι ασύλληπτα από το ανθρώπινο αυτί11. Τότε εγείρεται το 
ερώτημα «γιατί τα είχανε αυτά τα μουσικά διαστήματα, αφού δεν μπορού-
σαν ούτε να τα εκτελέσουν, ούτε να τα ακούσουν;»  
Κατά τη θεωρία μου ολόκληρη η Πυθαγόρειος Μουσική αντιμετωπίζεται επί 
των ευθέων και των αντιστρόφων δικτυωτών με μια Επιπεδομετρία βρόχων 
και όχι συνεχούς επιπέδου, όπως είναι η Ευκλείδειος. Η μουσική των Φυσι-
κών διαστημάτων, δηλαδή των διαστημάτων του Φυσικού δομικού μουσι-
κού συστήματος, αντιμετωπίζεται με μια στερεομετρία κυψελών και όχι συ-
νεχούς χώρου, όπως είναι η Ευκλείδειος. Η μουσική όλων των άλλων δομι-
κών μουσικών συστημάτων αντιμετωπίζεται στα πλαίσια μη συνεχών υ-
περχώρων με περισσότερες των τριών διαστάσεις. 
 
Το προηγούμενο κείμενο του Νικομάχου του Γερασηνού το παρέθεσα προ-
κειμένου να επισημάνω ότι επί ιδίας ή παρομοίου μαθηματικής θεωρήσεως 
της μουσικής θα ώφειλαν να στηριχθούν οι επιστήμονες της επομένης α-
δελφής επιστήμης, της Αστρονομίας, και να μελετήσουν τον ουρανό. Νομί-
ζω ότι δεν λανθάνω, αφού ολόκληρη η Πυθαγόρειος θεωρία περί της Αρ-
μονίας των Σφαιρών αντιμετωπίζεται με τα αντίστροφα δισδιάστατα δικτυω-
τά και συγκεκριμένα μέσα σε εκείνη την περιοχή τους, στην οποία αντιμε-
τωπίζεται και η Πλατωνική Ψυχογονία. Θα πρέπει οι Πυθαγόρειοι καθ’ ό-
μοιον τρόπο να τοποθετούσαν τους πλανήτες και τη σφαίρα των απλανών, 
ώστε αφενός μεν να έχουν τις σχετικές μεταξύ τους θέσεις και αποστάσεις, 
αφετέρου δε τις ουράνιες κινήσεις τους ως προς τη Γη (Σχήμα β). 
 

                                            
10 Κατά το νόμο των Weber-Fechner  όταν το ερέθισμα αυξάνει κατά γεωμετρική 
πρόοδο, το αίσθημα αυξάνει κατά αριθμητική πρόοδο ή αλλιώς «το αίσθημα είναι 
ανάλογο του λογάριθμου του ερεθίσματος» ( )Ε⋅= xkA λογ . Ο συντελεστής k ε-
ξαρτάται από το αίσθημα (Α) και τη βάση x του λογάριθμου του ερεθίσματος (Ε). 
 
11 Βλέπε: «Μόλις διακρίσιμη διαφορά της συχνότητος των ήχων» στο Χαράλα-
μπου Χ. Σπυρίδη, 2005, Φυσική και Μουσική Ακουστική, Εκδόσεις Grapholine, 
Θεσσαλονίκη, σ. 618. 
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Σχήμα β: Το Αντίστροφο δισ-
διάστατο δικτυωτό με τις σχε-

τικές αποστάσεις όλων των 
πλανητών και της σφαίρας 

των απλανών. 
 
 

 
Συγκεκριμένα, κατά την Πυ-
θαγόρειο θεωρία περί 
της Αρμονίας των σφαι-
ρών οι πλανήτες12, καθώς 
περιφέρονται στο σύμπαν, 
παράγουν διαφόρους «ή-
χους». Αυτοί οι ήχοι των θε-
ϊκών σωμάτων δεν γίνονται 
ακουστοί από τα «γήινα 
αυτιά13». Ο Πυθαγόρας, 
όμως, φαίνεται να είχε πει 

ότι άκουε την Ουράνια αρμονία, επειδή είχε κατανοήσει τις αρμονικές ανα-
λογίες στους αριθμούς των ουρανίων σωμάτων και το ηχητικό αποτέλεσμα, 
που μπορεί να ακουσθεί από αυτές. Το σύνολο αυτών των «ήχων» συνέ-
θετε κατά τους Πυθαγορείους την «αρμονία των σφαιρών».  
Για τον Πυθαγόρα και τη Σχολή του η μουσική ήταν πάνω απ’ όλα μια μα-
θηματική επιστήμη. Ουσία της ήταν ο αριθμός και ομορφιά της η έκφραση 
των αρμονικών σχέσεων των αριθμών. Η μουσική ήταν, επίσης, η εικόνα 
της ουρανίου αρμονίας. Οι αρμονικές σχέσεις των αριθμών μετεφέροντο 
στους πλανήτες. O Σιμπλίκιος στα Σχόλιά του στο 2ο βιβλίο της πραγματεί-
ας του Αριστοτέλους Περί Ουρανού λέει: «Οι Πυθαγόρειοι έλεγαν ότι ένας 
αρμονικός ήχος παραγόταν από την κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Επι-
στημονικά το στήριζαν από την αναλογία των διαστημάτων τους. Συγκεκρι-
μένα ο λόγος 9:8 είναι επόγδοος και εκφράζει έναν μείζονα τόνο. Απεδίδετο 
στη Σελήνη (Σχήμα γ).  

                                            
12 Aƒ zînai tîn ˜pt¦ planhtîn ¢stšrwn.  
Prèthn zènhn ™pšcei KrÒnoj. Deutšran zènhn ™pšcei ZeÚj.  
Tr…thn zènhn ™pšcei ”Arhj. Tet£rthn zènhn ™pšcei “Hlioj.  
Pšmpthn zènhn ™pšcei 'Afrod…th. “Ekthn zènhn ™pšcei `ErmÁj.  
`EbdÒmhn zènhn ™pšcei Sel»nh.   
[2 Πυθαγόρας] 2, Θραύσματα Αστρολογίας, 11.2, 125, 14-17. 
 
13 Στη Μουσική Ακουστική ήχος ονομάζεται το αίτιο που διεγείρει το ανθρώπινο 
αισθητήριο της ακοής, δηλαδή το αυτί μας. Τούτο σημαίνει ότι ήχος που δεν α-
κούγεται δεν είναι ήχος. 
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Σχήμα γ: Το Αντίστροφο δισ-
διάστατο δικτυωτό με τις σχε-
τικές αποστάσεις της Σελήνης 

ως προς τη Γη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ο λόγος 12:9 είναι επίτριτος και ο λόγος 12:8 είναι ημιόλιος. Οι λόγοι αυτοί 
απεδίδοντο στον πλανήτη Ερμή (Σχήμα δ).  

 
 

Σχήμα δ: Το Αντίστροφο δισ-
διάστατο δικτυωτό με τις σχε-
τικές αποστάσεις του Ερμού 

ως προς τη Γη. 
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Ο λόγος 16:12 είναι επίτριτος και ο λόγος 16:8 είναι διπλάσιος. Και οι δύο 
λόγοι απεδίδοντο στον πλανήτη Αφροδίτη (Σχήμα ε).  
 

 
Σχήμα ε: Το Αντίστροφο δισ-
διάστατο δικτυωτό με τις σχε-
τικές αποστάσεις της Αφροδί-

της ως προς τη Γη. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Οι δύο λόγοι 18:12 που είναι ημιόλιος και 18:9 που είναι διπλάσιος  απεδί-
δοντο στον ‘Ηλιο (Σχήμα στ). 
  

 
Σχήμα στ: Το Αντίστροφο 

δισδιάστατο δικτυωτό με τις 
σχετικές αποστάσεις του Ηλί-

ου ως προς τη Γη. 
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Ο λόγος 21:9 είναι διπλασιεπίτριτος και απεδίδετο στον πλανήτη ‘Αρη 
(Σχήμα ζ).  
 

 
Σχήμα ζ: Το Αντίστροφο δισ-
διάστατο δικτυωτό με τις σχε-
τικές αποστάσεις του Άρεως 
ως προς τη Γη. Είναι η μόνη 

περίπτωση που χρήζει ιδιαιτέ-
ρας μελέτης, διότι ο ένας α-
ριθμός δεν είναι ακέραιος. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Οι λόγοι 24:18 που είναι επίτριτος, 24:12 που είναι διπλάσιος, 24:8 που εί-
ναι τριπλάσιος, 18:12 και 12:8 που είναι ημιόλιοι, απεδίδοντο όλοι στον 
πλανήτη Δία (Σχήμα η).  
 

 
Σχήμα η: Το Αντίστροφο δισ-
διάστατο δικτυωτό με τις σχε-
τικές αποστάσεις του Διός ως 

προς τη Γη. 
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Οι λόγοι 32:24 που είναι επίτριτος και 32:8 που είναι τετραπλάσιος, απεδί-
δοντο στον πλανήτη Κρόνο (Σχήμα θ).  
 

 
Σχήμα θ: Το Αντίστροφο δισ-
διάστατο δικτυωτό με τις σχε-
τικές αποστάσεις του Κρόνου 

ως προς τη Γη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Οι λόγοι, τέλος, 36:24 που είναι ημιόλιος, 36:9 που είναι τετραπλάσιος και 
24:18 που είναι επίτριτος, απεδίδοντο σε μια ογδόη ή σταθερή σφαίρα που 
συμπεριελάμβανε όλες τις άλλες (Σχήμα ι). 
 

 
Σχήμα ι: Το Αντίστροφο δισ-
διάστατο δικτυωτό με τις σχε-
τικές αποστάσεις της σφαίρας 
των Απλανών ως προς τη Γη. 
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Ο Αριστείδης (ΙΙΙ, Mb 145) λέει ότι η δια πασών συμφωνία εκφράζει την αρ-
μονική κίνηση των πλανητών («tÕ d� di¦ pasîn t¾n tîn planhtîn ™mmelÁ 
k…nhsin»). 
 
Στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 διδάσκω το μάθημα 
«ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ: Κατατομή κανόνος», το οποίο αναφέρεται στην ομώνυμη 
μουσική πραγματεία του στοιχειωτού Ευκλείδου. Από τη γ΄ πρόταση κιό-
λας, προκειμένου να εξηγηθεί «t¾n mon£da oÙ diaire‹sqai», πρέπει να δι-
δαχθεί ο Ευκλείδειος14 αλγόριθμος για την Πυθαγόρειο ανθυφαίρεση ή α-
νταναίρεση και να τονισθεί ότι η «ανθυφαιρετική μονάς» δεν διαιρείται. 
Συνέπεσε να διαβάσω στο περιοδικό Αθηνά του Τμήματος Επικοινωνίας 
και Μέσων μαζικής Ενημερώσεως του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μια συνέντευξη του καθηγητού κ. Στυλιανού Νεγρεπόντη 
του Τμήματος Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών στον Διευθυντή Συντάξεως του εν λόγω περιοδικού κ. Μιχάλη 
Μεϊμάρη, καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων μαζικής Ενημε-
ρώσεως του ιδίου Πανεπιστημίου. Η συνέντευξη ήτο συναρπαστική, διότι ο 
καθηγητής Νεγρεπόντης υποστήριζε την ανθυφαιρετική φύση της διαλεκτι-
κής του Πλάτωνος, χρησιμοποιώντας «οξείες» εκφράσεις όπως: 
«… Αν έχω δίκαιο στην ερμηνεία μου για την Πλατωνική διαλεκτική, τότε 
όλη η μέχρι σήμερα Πλατωνική γραμματεία ελάχιστα έχει επιτύχει να διεισ-
δύσει στην ουσία της Πλατωνικής σκέψης. Αν η δική μου ερμηνεία για την 
φιλοσοφία του Πλάτωνος είναι η ορθή ( και πρέπει να πω ότι δεν έχω καμ-
μία αμφιβολία γι’ αυτό), τότε όλες οι μέχρι σήμερα ερμηνείες, ακόμη και αυ-
τές των διασημοτέρων μελετητών, ελέγχονται ως ανεπαρκείς ή λανθασμέ-
νες, ή στην καλύτερη των περιπτώσεων, ως επιφανειακές προσεγγίσεις… 
… Οι μεταφράσεις του Πλάτωνος έχουν απονευρώσει και συσκοτίσει τον 
γεωμετρικό πυρήνα της Πλατωνικής σκέψης…». 
 
Με τον καθηγητή Νεγρεπόντη υπήρξαμε συνεισηγητές στο Συνέδριο «Πυ-
θαγόρεια Σκέψη και Επιστημονικός λόγος» που διωργάνωσε στις 2-4 Σε-
πτεμβρίου 2005 το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το 
Ίδρυμα Δημητρίου στη Σάμο (Doryssa Bay Hotel, αίθουσα “Sybilla”). Τον 
συναντούσα για πρώτη φορά και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το πάθος 
με το οποίο παρουσίαζε στην εισήγησή του «Η επίδραση των Πυθαγορείων 
στη διαμόρφωση του ελληνικού πολιτισμού» την ανθυφαίρεση ως μαθημα-
τική διαδικασία και τις εφαρμογές της, όπως αυτές εκτίθενται στους Πλατω-
νικούς διαλόγους Θεαίτητος, Μένων, Συμπόσιο, Πολιτικός, Φίληβος, Σοφι-
στής. 

                                            
14 Την Πυθαγόρειο ανθυφαίρεση ή ανταναίρεση διασώζει ο Ευκλείδης στα Στοι-
χεία του (Βιβλία V, VII) και τη διδάσκω στα πλαίσια του μαθήματος Ευκλείδου 
Κατατομή Κανόνος. (Βλέπε Χαράλαμπου Χ. Σπυρίδη, 2005, Ευκλείδου Κανόνος 
Κατατομή, Εκδόσεις Γαρταγάνης, σχόλιο VIII, σ. 331). 
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Η εισήγηση του καθηγητού Νεγρεπόντη υπήρξε μια αποκάλυψη για μένα, 
στοιχεία της οποίας συμπεριέλαβα στο ενδέκατο κεφάλαιο με τίτλο «Πυθα-
γόρειος ανθυφαίρεση ή ανταναίρεση» του μετά χείρας συγγράμματός μου, 
το οποίο εκείνο τον καιρό συνέγραφα. Συνέγραφα, είναι αλήθεια, με μεγάλη 
συστολή ένα σύγγραμμα, στο οποίο εξέθετα καθαρώς γεωμετρικές λύσεις 
στα όποια Πυθαγόρεια –και όχι μόνον- μουσικά προβλήματα. Και σε αυτή 
τη φάση άντλησα κουράγιο από την παρακάτω φράση της προμνημονευ-
θείσης συνεντεύξεως του καθηγητού Νεγρεπόντη «Η έννοια-κλειδί τόσο για 
την πυθαγόρεια αρμονία, όσο και για τα ασύμμετρα μεγέθη, ήταν η γεωμε-
τρική διαδικασία της ανθυφαίρεσης», διότι άνευ της ανθυφαιρέσεως δεν 
μπορεί να σταθεί η θεωρία μου περί των αντιστρόφων δικτυωτών. 
 
Καθώς ξεδίπλωνα τις σκέψεις μου σχετικά με τη διατύπωση της θεωρίας 
των δικτυωτών για τα μουσικά ύψη, έπρεπε οπωσδήποτε να βρω ένα χώ-
ρο (μηκών) ισοδύναμο, όσον αφορά στη χρήση του, με τον χώρο των μου-
σικών υψών. Τότε καθοδηγοί μου υπήρξαν ο Πορφύριος και ο Κλαύδιος 
Πτολεμαίος, που με «υπέδειξαν» τον Πυθαγόρειο κανόνα (μονόχορδο), το 
όργανο πειραματισμού των «κανονικών». 
Πράγματι, διαβάζομε ότι η σχέση μεταξύ δύο αριθμών στη Πυθαγόρειο θε-
ωρία της Μουσικής εκαλείτο «διάστημα»15. Δύο σχόλια του Πορφυρίου στην 
περί της αρμονίας διδασκαλία του Πτολεμαίου αναφέρουν «καὶ τῶν 
κανονικῶν16 δὲ καὶ πυθαγορείων οἱ πλείους τὰ διαστήματα ἀντὶ τῶν λόγων 

                                            
15 Αργότερα η σχέση μεταξύ δύο αριθμών στην Αριθμητική και τη Γεωμετρία πή-
ρε το όνομα «λόγος». 
 
16  Αυτοί που πειραματίζονται χρησιμοποιώντας τον κανόνα. Λέγονται και αρμονι-
κοί. 
T…j prÒqesij ¡rmonikoà.  
     TÕ m�n oân Ôrganon tÁj toiaÚthj ™fÒdou kale‹tai kanën ¡rmonikÒj,  
¢pÕ tÁj koinÁj kathgor…aj kaˆ toà kanon…zein t¦ ta‹j a„sq»sesin ™ndš- 
onta prÕj t¾n ¢l»qeian pareilhmmšnoj. ¡rmonikoà d' ¨n e‡h prÒqesij  
tÕ diasîsai pantacÍ t¦j logik¦j Øpoqšseij toà kanÒnoj mhdamÍ mhda- 
mîj ta‹j a„sq»sesi macomšnaj kat¦ t¾n tîn ple…stwn ØpÒlhyin, æj  
¢strolÒgou tÕ diasîsai t¦j tîn oÙran…wn kin»sewn Øpoqšseij sum- 
fènouj ta‹j throumšnaij parÒdoij, e„lhmmšnaj mὲn kaˆ aÙt¦j ¢pÕ tîn  
™nargîn kaˆ Ðlosceršsteron fainomšnwn, eØroÚsaj dὲ tù lÒgJ t¦  
kat¦ mšroj ™f' Óson dunatÕn ¢kribîj. ™n ¤pasi g¦r ‡diÒn ™sti toà  
qewrhtikoà kaˆ ™pist»monoj tÕ deiknÚnai t¦ tÁj fÚsewj œrga met¦  
lÒgou tinÕj kaˆ tetagmšnhj a„t…aj dhmiourgoÚmena kaˆ mhdὲn e„kÁ, mhd�  
æj œtucen ¢poteloÚmenon Øp' aÙtÁj kaˆ m£lista ™n ta‹j oÛtw kall…- 
staij kataskeua‹j, Ðpo‹ai tugc£nousin aƒ tîn logikwtšrwn a„sq»sewn,  
Ôyewj kaˆ ¢koÁj. taÚthj d¾ tÁj proqšsewj oƒ mὲn oÙdÒlwj ™o…kasi  
pefrontikšnai mÒnV tÍ ceirourgikÍ cr»sei kaˆ tÍ yilÍ kaˆ ¢lÒgJ tÁj  
a„sq»sewj tribÍ proscÒntej, oƒ d� qewrhtikèteron tù tšlei prosene- 
cqšntej. oátoi d' ¨n m£lista e�en o† te PuqagÒreioi kaˆ oƒ 'Aristoxšnei-  
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λέγουσιν» και «τὸν λόγον καὶ τὴν σχέσιν τῶν πρὸς ἀλλήλους ὅρων τὸ διά-
στημα καλοῦσι» γεγονός που σημαίνει ότι στην Πυθαγόρειο μουσική θεωρί-
α, η οποία θεμελιούται πειραματικά επί του μονοχόρδου, οι έννοιες «διά-
στημα (= διάσταση)» και «λόγος (= αριθμητική σχέση ή αναλογία)» είναι 
ταυτόσημες ή εναλλάσσονται ισοδυνάμως17.  
 
Οφείλω να καταθέσω ότι από το έτος 1998 ερευνητικά ασχολούμαι με τη 
μελέτη 30 στίχων εκ του Πλατωνικού Τιμαίου (35a1-36b6). Το χωρίο αυτό 
του Τιμαίου, γνωστό και ως «μουσικό χωρίο», αναφέρεται στη δημιουργία 
και στη σύσταση της Ψυχής του Κόσμου επί τη βάσει ενός αλγορίθμου, δια-
τυπωμένου με Πυθαγόρειο μουσική ορολογία. Ο Πρόκλος στο Υπόμνημα 
εις τον Πλάτωνος Τίμαιον αναφέρει ότι ο Πλούταρχος στο έργο του περί της 
εν Τιμαίω Ψυχογονίας σχολιάζει το συγκεκριμένο χωρίο και το χαρακτηρίζει 
ως ένα από τα πλέον δύσκολα ως προς την κατανόησή του μέσα στο συ-
νολικό Πλατωνικό έργο.  
Η ανάγκη να απαντήσω στα πάρα πολλά ερωτηματικά, που αντιμετώπισα 
ασχολούμενος με το εν λόγω Πλατωνικό χωρίο, με ωδήγησε στη σύλληψη 
και διατύπωση της θεωρίας των ευθέων και των αντιστρόφων δικτυωτών 
και, φυσικά, στη συγγραφή του μετά χείρας βιβλίου με τίτλο «Αναλυτική 
Γεωμετρία για την Πυθαγόρειο Μουσική». 
Ενδεικτικά παραθέτω ωρισμένα ερωτηματικά, που είχα να απαντήσω: 

 Τί είναι το ταυτόν και τί το θάτερον; 
 Η Ψυχή του Κόσμου είναι μεριστή; 
 Μήπως δεν κατανοούμε το ενυπάρχον μαθηματικό περιεχόμενο 

κάποιων έργων των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, επειδή δεν 
γνωρίζουμε το ακριβές ή αληθές νόημα ωρισμένων όρων; 

 Υπήρχε κοινό μέτρο για όλα τα Πυθαγόρεια διαστήματα; 
 Γιατί η μονάδα δεν διαιρείται; 
 Γιατί οι Πυθαγόρειοι προσθέτουν διαστήματα με πολλαπλασιασμό 

και αφαιρούν με διαίρεση; Γνώριζαν την λογαριθμηκότητα; 
 Γιατί εξελάμβαναν οι αρχαίοι Έλληνες το διάστημα 531441/524288 

(Πυθαγόρειον κόμμα) ως κατά προσέγγιση κοινό μέτρο του ημιολί-
ου και του επιτρίτου διαστημάτων;  

 Μήπως ο Ευκλείδης, ασχολούμενος με την κατατομή του κανόνος, 
Μαθηματικά εποίει και όχι Μουσική; 

 Γιατί κατέφυγαν στο μονόχορδο, μια διάταξη που αναφέρεται στο 
μάτι, και όχι σε μια διάταξη που να αναφέρεται στο αυτί, αφού ήθε-
λαν να εκτιμήσουν το μέγεθος μουσικών διαστημάτων; 

                                                                                                     
oi–diamarte‹n ˜k£teroi. 
Κλαύδιος Πτολεμαίος, Αρμονικά, 1, 2, 1-19. 
 
17 Βλέπε: Χαράλαμπου. Χ. Σπυρίδη, 2004, Ο Δυϊσμός του μουσικού διαστήματος, 
Εκδόσεις Γαρταγάνης, Αθήνα. 
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 Γιατί τα μήκη της χορδής στο μονόχορδο ήσαν αυστηρώς καθωρι-
σμένα; Ποιές δυνατότητες έρευνας στη διαστηματική παρέχει το 
κάθε επιτρεπτό μήκος χορδής; 

 Γιατί υπάρχει ο δυϊσμός, όσον αφορά στην κατάστρωση των αριθ-
μών (λαβδοειδής και γραμμική) για τη λύση του Πλατωνικού προ-
βλήματος από ανθρώπους τόσο κοντά στον Πλάτωνα;  Συγκεκρι-
μένα, από τους «μαθητές» του Πλάτωνος, που ασχολούνται με τη 
λύση του προβλήματος, άλλοι τοποθετούν τα αριθμητικά δεδομένα 
του προβλήματος επ’ ευθείας γραμμής, όπως λ.χ. κάνει ο Θεόδω-
ρος, ο οποίος αναμειγνύει αρτίους με περιττούς αριθμούς, ενώ άλ-
λοι, όπως λ.χ. κάνουν ο Άδραστος και ο Κράντωρ18 τους τοποθε-
τούν λαβδοειδώς, βάζοντας επί του ενός σκέλους του Λ τους αρτί-
ους και επί του άλλου σκέλους του τους περιττούς αριθμούς και εις 
την κορυφή του τη μονάδα (Σχήμα ια). 

 

 
 

Σχήμα ια: Το λαβδοειδές διάγραμμα του Αδράστου. 
 
 

 Ποια είναι τα βήματα εργασίας προκειμένου να λύσουμε το Πλατω-
νικό πρόβλημα εκκινούντες από το λαβδοειδές διάγραμμα; Δεν έ-
χουμε καμία πληροφορία για τον σχετικό αλγόριθμο –πορεία ενερ-
γειών-. Το μόνο σχετικό που υπάρχει αναφέρεται σε τρία τρίγωνα 
(Πρόκλειος ρήση), αλλά αυτό δεν επαρκεί (Σχήμα ιβ). Η ζητουμένη 
πορεία ενεργειών ανευρίσκεται μέσω των επιπέδων αντιστρόφων 
δικτυωτών και μόνον όταν τον διπλασιασμό, τον εξαπλασιασμό και 
τον οκταπλασιασμό των αριθμών για τη λύση του Πλατωνικού προ-
βλήματος τους συνδέσουμε με κινήσεις επ’ αυτών.  

 
 
 

                                            
18 Ο Πλούταρχος (1027 Ε 9) υπονοεί ότι ο ίδιος ο Πλάτων χρησιμοποιούσε τη λα-
βδοειδή διάταξη των αριθμών για τη λύση του προβλήματος. 
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Σχήμα ιβ: Το διάγραμμα προκύπτει από τη θεωρία των αντιστρόφων δικτυωτών αι 

παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως γραφική παράσταση της Προκλείου ρήσεως 
«Ἄδραστος δὲ φιλοτεχνῶν, λαβδοειδὲς τὸ σχῆμα ποιεῖ καὶ ἐν τρισὶ τριγώνοις 
ἐκτίθεται τοὺς ὅρους, ἐπὶ μὲν τοῦ ἐντὸς αὐτοῦ τοὺς ἐν τοῖς μοναδικοῖς ἀριθμοῖς 

λόγους, ἐπὶ δὲ τοῦ μετὰ τοῦτο τοὺς ἑξαπλασίους τούτων, τοὺς ἔχοντας δύο 
μεσότητας καθ' ἕκαστον διάστημα τὸ διπλάσιον  ἢ τριπλάσιον, ἐπὶ δὲ τοῦ 

ἐξωτάτῳ τοὺς ποιοῦντας ὅλον τὸ διάγραμμα τὸ εἰρημένον». 
                                                     Πρόκλου Εις τον Τίμαιον Γ [Tim 35B] 197C5-12 
 
 

 Μήπως η εύρεση του αριθμητικού και του αρμονικού μέσου στα δι-
πλάσια και στα τριπλάσια διαστήματα δεν ήταν κοπιώδης μαθημα-
τική εργασία, αλλά αυτοί οι μέσοι προέκυπταν από την απλή θέαση 
ενός επιπέδου αντιστρόφου δικτυωτού; 

 Γιατί η μεγίστη τετρακτύς ή τετρακτύς του Πλάτωνος είχε αυτούς 
τους αριθμούς και όχι κάποιους άλλους –ολιγοτέρους ή περισσοτέ-
ρους-; Στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί κανείς να αναζητήσει απά-
ντηση, εάν δεν γνωρίζει τη θεωρητική αριθμητική των 
Πυθαγορείων19. Πράγματι, ο Πλάτων σταματάει στις δύο τετρακτύ-

                                            
19 Παράσταση μερικών κατηγοριών Πυθαγορείων αριθμών: 
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ες (1, 2, 4, 8 και 1, 3, 9, 27) λαμβάνοντας τετραγώνους, δηλαδή ε-
πιπέδους αριθμούς, και κύβους, δηλαδή στερεούς τριών διαστά-
σεων αριθμούς, διότι δεν γνωρίζει χώρους με περισσότερες από 
τρεις διαστάσεις. Εάν έπαιρνε στην καθε μία τετρακτύ τον επόμενό 
της όρο, δηλαδή 16 και 81, θα είχε στερεούς αριθμούς των τεσσά-
ρων διαστάσεων, δηλαδή τετράγωνα τετραγώνων, αφού 

( ) 4222 22416 ===  και  ( ) 4222 33981 === . 
 Είναι σωστές οι λύσεις του Πλατωνικού προβλήματος περί γενέσε-

ως Ψυχής Κόσμου, που κατά καιρούς εδόθησαν; Γιατί δεν συμπί-
πτουν; Γιατί αναφέρονται σε μουσικές δομές με διαφορετική δια-
στηματική δομή; Γιατί η λύση του εν λόγω προβλήματος να μην εί-
ναι μία και μοναδική; 

 
Για την ορθότητα της θεωρίας των δικτυωτών βεβαιούται κανείς βλέποντας 
να επαληθεύονται βάσει αυτής όλες οι είκοσι Προτάσεις της Ευκλειδείου 
Κατατομής του Κανόνος με τη συντομότερη ανάλυση, με τη μεγαλύτερη δυ-
νατή σαφήνεια και καλαισθησία και, τέλος, τον μικρότερο πνευματικό κόπο. 
Απόρροια της θεωρίας των δικτυωτών είναι «Ο Μουσικός Διανυσματικός 
Λογισμός» δια του οποίου επιλύονται τα μουσικά προβλήματα, αντιμετωπί-
ζοντας τα μουσικά διαστήματα ως διανύσματα. 
 

                                                                                                     
 
 

Τρίγωνοι  
αριθμοί 

 

Τετράγωνοι 
αριθμοί 

 

Πεντάγωνοι 
αριθμοί  

 

Ετερομήκεις 
αριθμοί 
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Το μετά χείρας βιβλίο με τίτλο «Αναλυτική Γεωμετρία για την Πυθαγόρειο 
Μουσική» είναι δόκιμος επιστημονική πραγματεία, η οποία αναφέρεται στο 
γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική δομή της αρχαίας Ελληνικής Μουσικής» 
του ερευνητικού μου χώρου και είναι το τεσσαρακοστό έκτο σύγγραμμά 
μου, στα τριάντα χρόνια της Πανεπιστημιακής μου καριέρας. 
Την «Αναλυτική Γεωμετρία για την Πυθαγόρειο Μουσική» συνέγραψα για να 
δείξω τον τρόπο της μονοσημάντου επιλύσεως του Πλατωνικού προβλήμα-
τος Περί γενέσεως Ψυχής Κόσμου βασιζόμενος αποκλειστικώς στις τρεις 
μαθηματικές Επιστήμες, οι οποίες προηγούνται της Επιστήμης της Μουσι-
κής, δηλαδή την Αριθμητική, τη Γεωμετρία και τη Στερεομετρία -κατά τα 
γραφόμενα υπό του Νικομάχου του Γερασηνού και του Πλάτωνος-. 
Το βιβλίο απευθύνεται σε όσους εκ των φοιτητών του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών επιλέγουν να παρακολουθήσουν το 
Σεμινάριό μου με θέμα «Μαθηματική δομή της αρχαίας Ελληνικής μουσικής: 
Πλάτωνος Τίμαιος». Απευθύνεται, βεβαίως, και σε όλους τους επιστήμονες 
των Φιλοσοφικών Σχολών, οι οποίοι «διατριβάς ποιούνται» περί τον Πλά-
τωνα. 
 
Η ύλη του βιβλίου κατανέμεται στα εξής δεκαπέντε Κεφάλαια:  

1. Η έννοια μουσικό «διάστημα»,  
2. Αρχαιοελληνικά μουσικά συστήματα,  
3. Δομικά μουσικά συστήματα,  
4. Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας,  
5. Κινήσεις στα τεταρτημόρια,  
6. Πράξεις με Πυθαγόρεια μουσικά διαστήματα,  
7. Εύρεση της αριθμητικής εκφράσεως (α/β) μουσικών διαστημάτων,  
8. Μεταβάσεις σε δικτυωτά,  
9. Εφαρμογή της ρήσεως του Φιλολάου,  
10. Μεταβάσεις σε μετασχηματισμένα δικτυωτά,  
11. Πυθαγόρειος Ανθυφαίρεση ή Ανταναίρεση,  
12. Ο μετασχηματιστής που ονομάζεται «Κανών (=μονόχορδο)»,  
13. Αντίστροφα δικτυωτά,  
14. Διανυσματικός Λογισμός,  
15. Μουσικός Διανυσματικός Λογισμός.  

 
Το βιβλίο «Αναλυτική Γεωμετρία για την Πυθαγόρειο Μουσική» γράφτηκε με 
πλήρη τεκμηρίωση, με μαθηματική ορθότητα, με πολλή σαφήνεια, με έναν 
απλό, λιτό, ευρηματικό και εποπτικό τρόπο, ώστε να κατανοούνται μαθημα-
τικά οι μουσικές ενέργειες ή μουσικά οι μαθηματικές πράξεις. 
Γράφτηκε πολύχρωμο, πλαισιωμένο από πλήθος σχημάτων, διαγραμμά-
των και πινάκων, που όλα μαζί διευκολύνουν τη μετάδοση της απαραίτητης 
γνώσης. Γράφτηκε εμπλουτισμένο από ένα μεγάλο αριθμό αντιπροσωπευ-
τικών παραδειγμάτων, τα οποία έχουν λυθεί υποδειγματικά.  
 
Σε τέσσερα Παραρτήματα –στο τέλος του βιβλίου- συμπεριελήφθησαν μα-
θηματικές θεωρίες σύγχρονες ή αρχαιοελληνικές, προκειμένου να βοηθη-
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θούν οι μελετητές να κατανοήσουν τον τρόπο που υλοποιούνται συγκεκρι-
μένες ενέργειες επί των δικτυωτών.  
Το Παράρτημα Ι αναφέρεται στη σχετική ποσότητα (=λόγο),  
το Παράρτημα ΙΙ αναφέρεται στα Στοιχεία της Συνδυαστικής Αναλύσεως,  
το Παράρτημα ΙΙΙ αναφέρεται στην Αρχή της Συμπεριλήψεως-Εξαιρέσεως 
και το Παράρτημα IV αναφέρεται στις Πυθαγόρειες Αναλογικότητες ή Ανα-
λογίες ή Μεσότητες. 
 
Όλα τα δικτυωτά, ευθέα ή αντίστροφα, σχεδιάσθηκαν στον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή με λογισμικό, το οποίο επί τούτοις συνέγραψε ο Μουσικολόγος 
κ. Πέτρος Κ. Μουστάκας. Όλα τα σχήματα επί των δικτυωτών και τα δια-
γράμματα, καθώς επίσης η διαμόρφωση σελίδος, η  μορφοποίηση των χα-
ρακτήρων και η μακέτα του εξωφύλλου, εγένοντο από τη θυγατέρα μου Ε-
λένη Χ. Σπυρίδου PhD, BSc (Hons). Αμφοτέρους ευχαριστώ και τους εύχο-
μαι επίτευξη των επιστημονικών τους στόχων. 
 

Ο συγγραφεύς 
 Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης 

Καθηγητής Μουσικής Ακουστικής, Πληροφορικής 
 
 
 

 
 
 
 


