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Το μετά χείρας σύγγραμμα ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΟΥΣΙ-
ΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΔΑΜΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ, ως έργον πνευματικής ιδιοκτησίας, προστατεύε-
ται κατά τις διατάξεις του Ελληνικού νόμου (Ν. 2121/1993, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και τις διεθνείς συμβάσεις 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  
 
Απαγορεύεται απολύτως η άνευ γραπτής αδείας του συγγραφέ-
ως καθ’ οποιονδήποτε τρόπον ή μέσον αντιγραφή, φωτοανατύ-
πωση και η εν γένει αναπαραγωγή, εκμίσθωση ή δανεισμός, με-
τάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε 
μορφή (ηλεκτρονική, μηχανική ή άλλη) και η εν γένει εκμετάλ-
λευση του συνόλου ή μέρους του έργου. 
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Αἱ παρανῆται αἱ καὶ λιχανοὶ ληφθήσονται διὰ συνφωνίας 
οὕτως. Ἔστω γὰρ προσλαμβανόμενος (=βόμβυξ) ὁ δ (τετρά-
πουν). ἐπιτετάσθω διὰ πασῶν ἐπὶ τὸ β (δίπουν). Μέση ἄρα το β. 
Ἀπὸ τοῦ β ἀνείσθω διὰ πέντε ἐπὶ τὸ γ (τρίπουν). Λιχανὸς (υπα-
τών διάτονος) ἄρα τὸ γ. 
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Αφιερούται  
ευγνωμόνως  

εις την Αμερικανίδα ελληνίστρια  
καθηγήτρια κλασικών σπουδών 

του Πανεπιστημίου Irvine της Καλιφόρνια, 
κυρία M a r i a n n e  M c D o n a l d , 

ιδιαίτατα διότι,  
ιδίοις κόποις και αναλώμασι, 

ενέκλεισε  
τ ὸ  μ έ γ α  ἐ ν  τ ῷ  σ μ ι κ ρ ῷ 1. 

 

                                            
1 Τα άπαντα των Ελλήνων συγγραφέων από τον 8ο αι. π.Χ. μέχρι τον 16ο αι. μ.Χ 
(συγκεκριμένως από τον Όμηρο έως τον Γεώργιο Φραντζή στην τουρκοκρατία), 
ήτοι 11.000 έργα 3.000 συγγραφέων -μία βάση δεδομένων 76.000.000 ξεχωριστών 
τύπων ελληνικών λέξεων- εντός ενός CD με το ηλεκτρονικό πρόγραμμα TLG 
(Thesaurus Linguae Graecae).   
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Εν ολίγοις: Οι «παλαιοὶ» Έλληνες φιλόσοφοι, τραγικοί και 
ποιητές  εδίδασκον κρυφίως «μύθῳ φιλοσοφοῦντες» κάποιες 
αποκρύφους διδασκαλίες, κεκαλυμμένες με αριστοτεχνικόν 
φιλοσοφικόν τρόπον. Η απόκρυφος γνώσις δεν επετρέπετο 
«ἐπὶ ποινῇ θανάτου» να κοινολογηθή εκ των «μεμυημέ-
νων» εις τους «κοινούς» θνητούς. «οὐ τὰ πάντα τοῖς πᾶσι 
ρητὰ».  

Ασχολούμενος με την εις βάθος ανάλυσιν χωρίων εκ 
της αρχαιοελληνικής γραμματείας, σχετικών με την Πυθα-
γόρειον μουσικήν,  επεκεντρώθην εις την λύσιν του αινίγ-
ματος των μουσών, το οποίον έλαβεν κι έθετεν άδουσα εμ-
μελώς κι εμμέτρως η Καδμεία Σφίγξ εις τους περαστικούς 
προς τις Θήβες και περί του οποίου θρυλούνται πλείστα 
όσα. Η Καδμεία Σφίγξ είχεν κεφαλήν γυναικός, σώμα λέο-
ντος, πτέρυγες γρυπός και όνυχες αετού. Μολονότι το α-
κριβές αίνιγμα δεν τυγχάνει γνωστόν εξ αρχαίων πηγών, 
αλλ’ εκ μεταγενεστέρων κειμένων, έλεγεν: «Τί είναι αυτό, 
το οποίον έχει μίαν φωνήν και το πρωί περπατεί εις τα τέσ-
σερα, το μεσημέρι εις τα δύο και το βράδυ εις τα τρία;». Τον 
μη απαντώντα ορθώς η Σφίγξ τον έπνιγεν. Ο Οιδίπους, 
θρυλείται ότι έλυσεν το αίνιγμα λέγων ότι είναι ο άνθρω-
πος, εφ’ όσον ως βρέφος «μπουσουλά» εις τα τέσσερα, μετά 
ορθούται στηριζόμενος εις τους δύο του πόδες και ως γέρων 
περπατεί σκυφτός εις τα τρία, υποβασταζόμενος υπό βα-
κτηρίας. Με την λύσιν του αινίγματος η Σφιγξ κατεβαρα-
θρώθη, οι Θηβαίοι εσώθησαν κι άρχισαν τα δεινά του Οιδί-
ποδος...   

Προσωπικώς επ’ ουδενί δύναμαι να πιστέψω ότι εις το 
ανθρωποφαγικόν αίνιγμα του μύθου αποκρύπτονται οι 
τρεις ηλικίες του ανθρώπου κατά την Οιδιπόδειον απάντη-
σιν και υποστηρίζω την δια του μύθου αυτού διδασκαλίαν 
συγκεκριμένων αποκρύφων Πυθαγορείων μουσικών θεω-
ριών. 
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