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Ο Πυθαγόρας (586 – 500 π.Χ.) του Μνησάρχου και της «ωραίας υπέρ φύσιν» 

Πυθαϊδος γεννήθηκε στη Σάμο.  

Μικρός επισκέφθηκε τους Δελφούς, όπου έμεινε περίπου ένα χρόνο. Μαθήτευσε 

κοντά στον Αναξίμανδρο και στη συνέχεια πήγε στην Ασία και την Αίγυπτο, όπου και 

έμεινε 20 συνολικά χρόνια.  

Σπούδασε αιγυπτιακή φιλολογία, μαθηματικά, αστρονομία και ιατρική. Αργότερα 

μεταφέρθηκε στη Βαβυλώνα όπου παρέμεινε 12 χρόνια. Λέγεται πως στη συνέχεια 

επισκέφτηκε την Ινδία και ύστερα από την πολύχρονη περιήγησή του στην Ασία και 

την Αίγυπτο κατέληξε στη Κρήτη. Εκεί μαζί με τον Επιμενίδη κατέβηκε στο Ιδαίον 

άντρο, στα βάθη του οποίου έμεινε νηστικός επί 20 ημέρες κάνοντας τις πειθαρχικές 

ασκήσεις της σιωπής και της αυτοσυγκέντρωσης. Κατόπιν συναναστράφηκε με τον 

Φερεκύδη στη Λέσβο και σε ηλικία 56 πλέων ετών επέστρεψε στη Σάμο. 

Η φήμη του ήταν ήδη πολύ μεγάλη και ύστερα από παράκληση των αρχών της Σάμου, 

ίδρυσε σχολή κοντά στη Σάμο (σημερινό Πυθαγόρειο) με την ονομασία «Πυθαγόρειον 

ημικύκλιον εξ 28 μαθητων» . Οι καθηγητές της σχολής ονομάστηκαν Πυθαγόρειοι.  

Οι Πυθαγόρειοι διαιρούσαν τα μαθηματικά (η σημασία της λέξεως που θα έδινε τον 

όρο αυτό σήμερα είναι γενική επιστήμη) ως εξής :   

«Τοις μεν Πυθαγορείοις εδόκει τετράχα διαιρείν την όλην μαθηματικήν επιστήμην 

και τα τέσσερα μέρη αυτης ειναι η αριθμητικήν η μουσική η γεωμετρία και η 

σφαιρική ήτις εξετάζει το καθ’ αυτό κινούμενον. Τούτων δη των ειδών όντων της 

όλης μαθηματικής η μεν γεωμετρία διαιρείται πάλιν εις τε την επίπεδον θεωρίαν 

και την στερεομετρίαν, της δε αριθμητικής ωσαύτως ή διαίρεσις εις τε την των 

γραμμικών αριθμών θεωρίαν και των επιπέδων και των στερεών». 

(Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι η μαθηματική επιστήμη πρέπει να χωρίζεται σε 

τέσσερις κλάδους, την αριθμητική, τη μουσική, την γεωμετρία και την αστρονομία 

που εξετάζει τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων. Από όλους αυτούς τους κλάδους 

των μαθηματικών, η μεν γεωμετρία διαιρείται πάλι στην επιπεδομετρία και στην 

στερεομετρία. Η δε αριθμητική διαιρείται επίσης στη θεωρία των γραμμικών, των 

επιπέδων και των στερεών αριθμών). 

 

 

 

 

 



 

Ένας από τους κλάδους όπου θα εξετάσουμε είναι ο κλάδος της 

μουσικής. 

 

«Σύμφωνα με κάποιο μύθο, που θέλει να συνδέσει τις πρώτες ανακαλύψεις του 

Πυθαγόρα για την μουσική, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με ένα εργαστήρι ενός 

σιδερά, όπου ο ίδιος καθώς περνούσε, άκουσε τη μελωδία που εκπέμπανε τα 

χτυπήματα των διαφόρων σφυριών πάνω στο αμόνι και εντυπωσιάστηκε.» 

 

Όμως η Ιστορία βρίσκει τον Πυθαγόρα να πειραματίζεται και να ερευνά τη 

σχέση μεταξύ του μήκους της παλλόμενης χορδής και του μουσικού τόνου 

που εκπέμπει η χορδή.  

Αν η χορδή μίκραινε ως τα 3/4  του αρχικού της μήκους, τότε ακουγόταν η 

τέταρτη,  ως προς τον αρχικό τόνο.  

Αν μίκραινε ως τα 2/3 της, τότε ακουγόταν η πέμπτη και ως το μισό της, τότε 

ακουγόταν η διαπασών.  

Με αρχικό μήκος χορδής ίσο με  12 η τέταρτη ακούγεται όταν  η χορδή μικρύνει 

έως το 9, η πέμπτη όταν φτάσει στο 8 και η διαπασών όταν γίνει 6.  

Η ανακάλυψη της σχέσης μεταξύ μήκους χορδής και ύψους τόνου είναι το 

πρώτο παράδειγμα φυσικού νόμου που βρέθηκε εμπειρικά. Για κείνη την εποχή 

θα πρέπει να θεωρήθηκε εξαιρετικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ τόσο διαφορετικών πραγμάτων, όπως μουσικοί τόνοι και 

λόγοι αριθμών. Οι Πυθαγόρειοι θέτανε τα ερωτήματα: ποια είναι η αιτία και πιο 

το αποτέλεσμα; Και κατάληξαν στο να αποδεχτούν πως η αιτία βρισκόταν στους 

λόγους των αριθμών.  

Έτσι η αρμονία ήταν γι αυτούς, ιδιότητα των αριθμών και η μουσική αρμονία 

αποτέλεσμα του, ότι οι αριθμοί 6,8,9 και 12 είναι αρμονικοί αριθμοί. 

 



Για τους αριθμούς 6,8,9 και 12 παρατηρήθηκε ότι έχουν όχι μονάχα μια 

ακουστική ιδιαιτερότητα, αλλά και μια αριθμητική. Γιατί ο 9 είναι ακριβώς ο 

αριθμητικό μέσος των 6 και 12 και ο 8 ο αρμονικός μέσος των 6 και 12.  

Δηλαδή,       
 

 
          και      

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

  
  

 

 

Επίσης ο 6 είναι προς τον 8 όσο ο 9 προς τον 12 και ο 6 είναι προς τον 9 όσο  

ο 8 προς τον 12, μια και    
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Ο αριθμητικός μέσος δύο αριθμών είχε οριστεί από τους Πυθαγόρειους ως ο 

αριθμός ο οποίος υπερβαίνει τον μικρότερο τόσο όσο ο ίδιος αριθμός 

υπολείπεται από τον μεγαλύτερο. Έτσι ο 9 είναι ο αριθμητικός μέσος των 6 και 

12, επειδή         .   

Με άλλα λόγια, ο αριθμητικό μέσος δύο αριθμών μπορεί να οριστεί ως το μισό 

του αθροίσματος των αριθμών αυτών. Ο αριθμητικός μέσος των 6 και 12 είναι 

λοιπόν ο  
    

 
  . 

Ο γεωμετρικός μέσος δύο αριθμών είχε οριστεί ως αριθμός με την ιδιότητα: αν 

από αυτόν αφαιρεθεί ο μικρότερος και το εξαγόμενο διαιρεθεί με την διαφορά 

του ίδιου αυτού αριθμού από τον μεγαλύτερο, τότε το αποτέλεσμα είναι ίσο με 

τον λόγο του μικρότερου από τους δύο αρχικούς αριθμούς προς τον αριθμό 

αυτό (γεωμετρικό μέσο). Έτσι ο 6 είναι ο γεωμετρικός μέσος των αριθμών 2 

και 18, επειδή   
   

    
 

 

 
 . 

Ο σύγχρονος ορισμός -ισοδύναμος με τον ορισμό των Πυθαγορείων-  είναι: ο 

γεωμετρικός μέσος δύο αριθμών είναι η τετραγωνική ρίζα του γινομένου τους. 

Έτσι,          . 

Ο αρμονικός μέσος δύο αριθμών είχε οριστεί ως αριθμός με την ιδιότητα: αν 

από αυτόν αφαιρεθεί ο μικρότερος και το εξαγόμενο διαιρεθεί με την διαφορά 

του ίδιου αυτού αριθμού από το μεγαλύτερο, τότε το αποτέλεσμα είναι ίσο με το 

λόγο του μικρότερου από του δύο αρχικούς αριθμούς προς τον μεγαλύτερο.  

Έτσι ο 8 είναι ο αρμονικό μέσος των  αριθμών 6 και 12,  επειδή       
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Κατά τον σύγχρονο ορισμό του αρμονικού μέσου, που είναι ισοδύναμος με τον 

ορισμό των Πυθαγορείων, αρμονικός μέσος Η των αριθμών α και β ορίζεται 

από την ισότητα    
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 . 

 

 

Συμπέρασμα από τον αριθμό πηγάζει όχι μονάχα η θεωρία της 

μουσικής αλλά και μια συνάφεια μουσικής και γεωμετρίας. 
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