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Περίληψη: «Γλαύκου τέχνη»· πρόκειται περί μιας παροιμιώδους εκφράσεως απαντω¬μένης
εν τῇ αρχαιοελληνικῇ Γραμματείᾳ. Συγκεντρώσας και μελετήσας τα σχετικά χωρία ωδηγήθην
εις υλικόν αφορών εις την αρχαιοελληνικήν φιλοσοφίαν, ιστορίαν, τεχνολογίαν και μουσικήν
αφ’ ενός ως μουσικήν θεωρίαν και αφ’ ετέρου ως μουσικήν τεχνολογίαν. Τα στοιχεία
δεικνύουν ότι ο μεταλλουργός Γλαύκος υπήρξεν και ήτο ή Χίος ή Σάμιος. Αυτός πάμπρωτος
εξηύρεν την κόλλησιν σιδηρών αντικειμένων. Περί αυτού ομιλεί ο τραγικός Αισχύλος
αλληγορικώς αναφερόμενος εις τον ανυπότακτον Τιτάνα Προμηθέα εις την τραγωδίαν του
«Προμηθεύς δεσμώτης». Ο Πλάτων εις τον διάλογόν του Φαίδων αναφέρεται
λεπτομερέστατα εις μίαν κατασκευήν σχέσιν έχουσα με την τέχνην των χαλκουργών, την
τέχνην των Αρμονικών, την τέχνην των μουσικών. Την κατασκευήν ταύτην εποίησεν κάποιος
Ίππασος (Ἵππασος γάρ τις) και άπαντες οι ασχοληθέντες με το εν λόγῳ χωρίον την αποδίδουν
εις τον γνωστόν εις ημάς Ίππασον τον Μεταποντίνον, τον Πυθαγορικόν.
Λέξεις κλειδιά: Μεταλλουργική, συγκόλλησις, κοιτάσματα σιδήρου, σφυρηλατημένος
σίδηρος, εναρμόνιος λύρα

ART OF GLAFKOS IN LITERATURE, IN METALLURGY AND IN MUSIC
Abstract: “Art of Glafkos”; is about a proverbial expression found in ancient Greek
Literature. Having collected and studied the relative passages I was led in material concerning
the ancient Greek philosophy, history, technology and music on one hand as a music theory
and on the other as a music technology. Evidence shows that the smith Glafkos existed and
was either from Chios or Samos island. He, before all, discovered the welding of iron objects.
About him the tragic poet Aeschylus speaks allegorically as the unruly Titan Prometheus in
his tragedy “Prometheus Bound”. Plato in his dialogue Phaidon refers in great detail in one
construction related to the art of smith, the art of Harmonics and the art of Musicians. This
construction was built by someone called Hippasus (Ἵππασος γάρ τις) and everyone who have
dealt with the aforementioned passage gives it to the known to us Hippasus from
Metapontium, the Pythagorean.
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1. Γλαύκου τέχνη ἐν τῇ Λογοτεχνίᾳ.
«Γ λ α ύ κ ο υ τ έ χ ν η »· πρόκειται περί μιας παροιμιώδους εκφράσεως απαντωμένης εις
υπέρ τα είκοσι χωρία εν τῇ αρχαιοελληνικῇ Γραμματείᾳ. Τῇ βοηθείᾳ του DVD του
Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσης (TLG) συνεκέντρωσα τα σχετικά χωρία κι ωδηγήθην εις
υλικόν αφορών εις την αρχαιοελληνικήν φιλοσοφίαν, ιστορίαν, τεχνολογίαν και μουσικήν
αφ’ ενός ως μουσικήν θεωρίαν και αφ’ ετέρου ως μουσικήν τεχνολογίαν.
Εις δύο υπάρχοντα σπαράγματα αναφέρονται οι τίτλοι δύο μη διασωθέντων έργων εις τα
οποία οι συγγραφείς αναφέρονται εις τα περί της Γλαύκου τέχνης· «Περὶ θεωρίας» ο
Νικοκλής (Σπαράγματα, 3b, 1-4) και «Περὶ τῆς μουσικῆς ἀκροάσεως» ο Αριστόξενος
(Σπαράγματα, 90, 9-11).
«Schol. Platonis de proverbio Γλαύκου τέχνη: Ἀριστόξενος ἐν τῷ Περί τῆς μουσικῆς
ἀκροάσεως καὶ Νικοκλῆς ἐν τῷ Περὶ θεωρίας.»
Νικοκλής, Σπαράγματα, 3b, 1-4.
«μέμνηται δὲ τούτων Ἀριστόξενος ἐν τῷ περὶ τῆς μουσικῆς ἀκροάσεως καὶ <Νι>κοκλῆς ἐν
τῷ περὶ θεωρίας.»
Αριστόξενος, Σπαράγματα, 90, 1-11.
Οποίον το νόημα της εν λόγῳ παροιμιώδους εκφράσεως;
Εις όλα τα χωρία οι συγγραφείς ολίγον έως πολύ εκφράζονται παρεμφερώς.
Ο Αριστόξενος (Σπαράγματα, 90, 1-3) αναφέρει:
«Schol. Platon. Phaedo 108d: Γλαύκου τέχνη ση<μείωσαι> πα<ροιμίαν> ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳδίως
κατεργαζομένων, ἤτοι ἐπὶ τῶν πάνυ ἐπιμελῶς καὶ ἐντέχνως εἰργασμένων.»
Την ιδίαν ακριβώς πληροφορίαν μας διασώζει ο Φώτιος εις το Λεξικόν του, (Γράμμα Γ,
Λήμμα 125, 1-2).
«Γλαύκου τέχνη· παροιμία ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳδίως κατεργαζομένων, ἢ ἐπὶ τῶν πάνυ ἐπιμελῶς καὶ
ἐντέχνως εἰργασμένων.»
Ο Ζηνόβιος εις την Επιτομήν του (2, 91, 1-2) αναφέρεται ως εξής: Γλαύκου τέχνη: ή επί των
ευκόλως περατουμένων εργασιών, ή επί των δεδουλευμένων εργασιών μετ’ εξαιρετικής
επιμελείας και τέχνης.
«Γλαύκου τέχνη: ἢ ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως κατεργαζομένων, ἢ ἐπὶ τῶν πάνυ ἐπιμελῶς καὶ ἐντέχνως
εἰργασμένων.»
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Προσωπικώς θεωρώ, εδραζόμενος επί των αναφορών Αριστοξένου και Φωτίου, ότι εκ της
ανωτέρω Ζηνοβίου παροιμιώδους εκφράσεως λείπει το αρνητικόν μόριον «μὴ» προ του
τροπικού επιρρήματος «ῥᾳδίως», οπότε αλλάσσει άρδην το νόημα ταύτης.
[Γλαύκου τέχνη: ή επί των πάνυ δυσκόλως περατουμένων εργασιών, ή επί των δεδουλευμένων
εργασιών μετ’ εξαιρετικής επιμελείας και τέχνης.]
Ο Ζηνόβιος υπήρξεν Έλλην σοφιστής και ρητοροδιδάσκαλος των Ρωμαϊκών χρόνων (2 ος
μεταχριστιανικός αιών). Έζησεν εις την Ρώμην κατά τους χρόνους του Αδριανού.
Συνεκρότησε μίαν επιτομήν παροιμιών επί τῇ βάσει των βιβλίων του Λουκίου του Ταρρέως
και του Διδύμου του Αλεξανδρέως1.
Σημειωτέον ότι ο Αριστοτέλης (Κατηγορία 1, σπάραγμα 13, γρ. 1-5) εθεώρει τας παροιμίας
επιβιώσεις της παλαιοτέρας σοφίας:
«Synesius calvit. encom. 22 (p. 234 Krab. 1850): εἰ δὲ καὶ ἡ παροιμία σοφόν· πῶς δ' οὐχὶ
σοφὸν περὶ ὧν Ἀριστοτέλης φησὶν ὅτι παλαιᾶς εἰσι φιλοσοφίας ἐν ταῖς μεγίσταις ἀνθρώπων
φθοραῖς ἀπολομένης ἐγκαταλείμματα περισωθέντα διὰ συντομίαν καὶ δεξιότητα (cf. Ar.
metaph. λ, 8)».
Γλαύκου τέχνη: ἐπὶ τῶν λίαν ἐντέχνων.
Χρυσοκέφαλος, Παροιμίαι, 2, 100, 1.
Συμφώνως προς τον Χρυσοκεφάλειον ορισμόν της Γλαύκου τέχνης εις ταύτην θα εδύνατο να
ενταχθεί λ.χ. ο μηχανισμός του αστρολάβου των Αντικυθήρων.
“Ἀλλὰ μέντοι, ὦ Σιμμία, οὐχὶ ἡ Γλαύκου τέχνη γέ μοι δοκεῖ εἶναι διηγήσασθαι ἅ γ' ἐστίν· ὡς
μέντοι ἀληθῆ, χαλεπώτερόν μοι φαίνεται ἢ κατὰ τὴν Γλαύκου τέχνην.
[Ωστόσο, Σιμμία, ούτε καν η τέχνη του Γλαύκου, μου φαίνεται, δεν μου αρκεί προκειμένου να
σου τα διηγηθώ· εις την πραγματικότητα μου φαίνεται ακόμη πιο δύσκολο και από την τέχνη
του Γλαύκου.]
Ευσέβιος, Ευαγγελική προετοιμασία, 11, 37, 1, 1-3.
–Ἀλλὰ μέντοι, ὦ Σιμμία, οὐχ ἡ Γλαύκου τέχνη γέ μοι δοκεῖ εἶναι διηγήσασθαι ἅ τε ἐστίν·
Στοβαίος, Ανθολόγιον, 1, 49, 58, 52-53.

1

Η αρχική έκδοσις των παροιμιών του Ζηνοβίου και του Διδύμου εγένετο εις την Φλωρεντίαν εν έτει 1487 με
τίτλον Επιτομή παροιμιών του Λουκίου του Ταρρέως και του Διδύμου του Αλεξανδρέως συμφώνως προς την
ελληνικήν αλφαβητικήν σειράν (Epitome proverbiorum Lucili Tarrhaei et Didymi Alexandrini secundum
ordinem alphabeticum graece). Ηκολούθησαν αι εκδόσεις η υπό του Άλντο Μανουτίου εις την Βενετίαν εν έτει
1505, της Χάγης εν έτει 1535 και της Αμβέρσας εν έτει 1612. Νεωτέρα έκδοσις υπό τον τίτλον Έλληνες
παροιμιογράφοι (Paroemiographi graeci) εγένετο υπό του Th. Gaisdorf εις την Οξφόρδην εν έτει 1836.
Πιστεύεται ότι εις το έργον του Ζηνοβίου στηρίζονται αι παροιμίαι, αίτινες είναι καταγεγραμμέναι εις το Σώμα
Ελλήνων παροιμιογράφων (Corpus paroemiographorum graecorum). Αι παροιμίαι, 552 εν συνόλῳ,
παρουσιάζονται αλφαβητικώς χωριζόμεναι εις εκατοντάδας.
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Όντως, η Γλαύκου τέχνη δεν πρόκειται να βοηθήσει τον Σωκράτη να εξηγήσει αλληγορίας
στερεομετρικάς και αστρονομικάς. Είπεν πράγματα άτινα διήγειρον την φαντασίαν των
ακροατών του, ως λ.χ. άνθρωπός τις, όντινα δεν κατονομάζει, και οποίον να κατονομάσει(;)
είδεν την γην αφ’ ύψηλού (Φαίδων, 110b, 5-8) και του εφάνη ως σφαίρα εκ δώδεκα
πολυχρώμων συρραμμένων τεμαχίων δέρματος.
«εἶναι τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν θεῷτο, ὥσπερ αἱ δωδεκάσκυτοι σφαῖραι,
ποικίλη, χρώμασιν διειλημμένη».
Βεβαίως εγνώριζεν ότι το κανονικόν ή Πλατωνικόν πολύεδρον του πενταγωνικού
δωδεκαέδρου ήτο τότε η απλουστέρα προσομοίωσις της σφαίρας (Τίμαιος, 68bd) και
αναφέρει εικαστικῷ τῷ τρόπῳ ότι η γη ομοιάζει με τόπι κατασκευασμένον εκ δώδεκα
πολυχρώμων τεμαχίων δέρματος.
Πάντα ταύτα απαιτούν σχολιασμόν, ως λίαν ουσιώδη. Ομιλούμεν περί του πέμπτου
Πλατωνικού στερεού καθ’ ἣν στιγμήν ο Πλάτων μειράκιον ὤν παρηκολούθει τας
διδασκαλίας του Σωκράτους. Άρα τα Πλατωνικά στερεά ήσαν ήδη γνωστά.
Όντως, εις τας αρχάς του 5ου προχριστιανικού αιώνος ο Πυθαγόρειος Μαθηματικός Ίππασος
ο Κροτωνεύς κατ’ Ιάμβλιχον ή ο Μεταποντίνος κατ’ Αριστοτέλην αποκαλύπτει εις τους μη
μεμυημένους αφ’ ενός την σύστασιν του πέμπτου κανονικού στερεού, του εικοσαγώνου ή
πενταγωνικού δωδεκαέδρου και τον τρόπον εγγραφής αυτού εις σφαίραν, αφ’ ετέρου δε την
μυστικήν διδασκαλίαν των αρρήτων αριθμών, ως λ.χ. είναι το μέτρον της υποτεινούσης
ισοσκελούς ορθογωνίου τριώνου μοναδιαίας πλευράς. Δια τας ασεβείς ενεργείας του, αίτινες
απετέλουν ανίερον προδοσίαν προς την Σχολήν και τους θεούς, επνίγη (το ρήμα εν τῇ
ένεργητικῇ ή εν τῇ μέσῃ φωνῇ;) εις την θάλασσαν.
Περί αυτών γράφει ο Ιάμβλιχος (Πυθαγορικός βίος, 18, 88, 13-17) και (Περί της κοινής
Μαθηματικής, 25, 28-32).
περὶ δ' Ἱππάσου μάλιστα, ὡς ἦν μὲν τῶν Πυθαγορείων, διὰ δὲ τὸ ἐξενεγκεῖν καὶ γράψασθαι
πρώτως σφαῖραν τὴν ἐκ τῶν δώδεκα πενταγώνων ἀπώλετο κατὰ θάλατταν ὡς ἀσεβήσας,
δόξαν δὲ λάβοι ὡς εὑρών, εἶναι δὲ πάντα ἐκείνου τοῦ ἀνδρός·
οἳ δέ φασι καὶ τὸ δαιμόνιον νεμεσῆσαι τοῖς ἐξώφορα τὰ Πυθαγόρου ποιησαμένοις. φθαρῆναι
γὰρ ὡς ἀσεβήσαντα ἐν θαλάσσῃ τὸν δηλώσαντα τὴν τοῦ εἰκοσαγώνου σύστασιν· τοῦτο δ' ἦν
δωδεκάεδρον, ἓν τῶν πέντε λεγομένων στερεῶν σχημάτων, εἰς σφαῖραν ἐκτείνεσθαι. ἔνιοι δὲ
τὸν περὶ τῆς ἀλογίας καὶ τῆς ἀσυμμετρίας ἐξειπόντα τοῦτο παθεῖν ἔλεξαν.
Ιάμβλιχος, Βίος Πυθαγορικός, 34, 247, 1-7.

2. Γλαύκου τέχνη ἐν τῇ Μεταλλουργίᾳ.
Ο Λιβάνιος (Προσευχαί, 64, 20, 1-2) διερωτάται: «τί δὲ ἡ Γλαύκου τοῦ Χίου τέχνη κατ' ἀρχὰς
ἦν;»

4

5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400
χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών
5th Interdisciplinary Conference on Philosophy and Cosmology: in celebration of
the 2400th anniversary from Aristotle's birth: Volume of Proceedings
ISBN: 978-960-93-8881-8

Γλαύκου τέχνη: ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳδίως κατεργαζομένων. ἢ ἐπὶ τῶν πάνυ ἐπιμελῶς καὶ ἐντέχνως
εἰργασμένων· ἐπειδὴ οὗτος εὗρε σιδήρου κόλλησιν, Χῖος ὤν.
Αποστόλιος, Συλλογή παροιμιών, 5, 45, 1-3.
ὅτι Γλαῦκός τις Σάμιος πρῶτος σιδήρου κόλλησιν ἐξεῦρε. καὶ παροιμία· Γλαύκου τέχνη, ἐπὶ
τῶν ῥᾳδίως2 κατεργαζομένων. ὅτι οἱ μαλθακὸν εἶναι βουλόμενοι τὸν σίδηρον ἐλαίῳ
βάπτουσιν, οἱ δὲ σκληρὸν ὕδατι.
ΣΟΥΔΑ, Λεξικόν, Γράμμα Σ, λήμμα 376, γρ. 2-4.
Σημειωτέον ότι το πρώτον ήμισυ της δευτέρας προτάσεως εις εμέ τουλάχιστον προσέφερεν
μίαν πρωτόγνωρον κι εξαιρετικής σπουδαιότητος πληροφορίαν της εφηρμοσμένης
Μεταλλουργικής.
Γλαύκου τέχνη, ἐπὶ τῶν ῥᾳδίως3 κατεργαζομένων· ἀπὸ Γλαύκου τινὸς Σαμίου, ὃς πρῶτος
σιδήρου κόλλησιν ἐξεῦρεν. λέγεται δὲ ἡ γλαὺξ χαλκίς4.
ΣΟΥΔΑ, Λεξικόν, Γράμμα Γ, λήμμα 282, γρ. 5-7.
Γλαύκου τέχνη: ἐπὶ τῶν μὴ ῥᾳδίως κατεργαζομένων. Ἀπὸ Γλαύκου Σαμίου, ὃς πρῶτον
κόλλησιν ἐφεῦρε σιδήρου. –Η ἐπὶ τῶν τεχνικῶς κατεσκευασμένων.
Διογενιανός, Παροιμίαι, 4, 8, 1-3.
Οὐχ ἡ Γλαύκου τέχνη: ἐπὶ τῶν εὖ εἰργασμένων καὶ δυσκατανοήτων. Γλαῦκος γάρ τις ἐγένετο
Σάμιος δημιουργὸς, ὃς πρῶτος σιδήρου κόλλησιν ἐξεῦρεν.
Πλούταρχος, παροιμίαι, 2, 25, 3.
Ο Ησύχιος (Λεξικόν, Γράμμα Γ, λήμμα 616, γρ. 1-3) καθίσταται συγκεκριμένος και σαφής
αναφερόμενος είς τινα πληροφορίαν του Διονυσοδώρου καθ’ ἣν Γλαύκός τις Χίος ή κατ’
άλλους Σάμιος εφήρμοσεν πάμπρωτος μέθοδον συγκολλήσεως σιδηρών τμημάτων.
«Διονυσόδωρος δὲ τὴν περὶ τὸν σίδηρον κόλλησιν· Γλαῦκος γὰρ Χῖος σιδήρου κόλλησιν
εὗρεν (Plat. Phaed. 108d)».
Τύχῃ ἀγαθῇ το έτος 2014 παρηκολούθησα διάλεξιν του ομοτίμου καθηγητού του
Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίου Ηλία Μαριολάκου εις το αμφιθέατρον «Ιωάννης
Δρακόπουλος» εις τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών εις τα πλαίσια του
Προγράμματος Διαλέξεων του Σώματος των Ομοτίμων Καθηγητών περί Αρχαιομυθολογίας.
Ο ομιλητής ανεφέρθη εις τον τιτάνα Προμηθέα εκ της τραγωδίας «Προμηθεύς δεσμώτης»,
ήτις τυγχάνει εκ των συγκλονιστικωτέρων έργων της παγκοσμίου ποιήσεως του γενναίου
πολεμιστού των Μηδικών πολέμων, του μεγαλοφυούς, του ευσεβούς, και του υψίφρονος
Πυθαγορείου ποιητού, του Αισχύλου.

2

Θεωρώ ότι και η ΣΟΥΔΑ υποπίπτει εις την ιδίαν Ζηνόβειον παράλειψιν.

3

Κι εδώ η ΣΟΥΔΑ υποπίπτει εις την ιδίαν Ζηνόβειον παράλειψιν.

4

Χαλκὶς: είδος αρπακτικού πτηνού.
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Εκ της Αισχυλείου τριλογίας «Προμηθεύς πυρφόρος», «Προμηθεύς δεσμώτης5» και
«Προμηθεύς λυόμενος» διασώζεται μόνον το δεύτερον μέρος πλήρες Πυθαγορείων ιδεών εις
το οποίον –κατά τον ομιλητήν- ο ανυπότακτος Τιτάν Προμηθεύς ετιμωρήθη υπό του Ζηνός
ουχί διότι έκλεψεν από τους θεούς την πυράν και την εχάρισεν εις τους ανθρώπους, αλλά
διότι εδίδαξεν εις τους ανθρώπους τον τρόπον επιτεύξεως δια της πυράς θερμοκρασιών
υψηλοτέρων της θερμοκρασίας της λάβας των ηφαιστείων, ώστε, τεχνήεντες, αποκτήσουν
κραταιά σιδηρά6 οπλικά συστήματα. Σημειωτέον ότι ο Προμηθεύς καθηλώθη σιδηροδέσμιος
επί του όρους Καύκασος και ουχί εφ’ ετέρου όρους, διότι μόνον ο Καύκασος εξ όλων των
ορέων της Ευρώπης φέρει κοιτάσματα σιδήρου.
Η λάβα, η ιξώδης διάπυρος ύλη εκ τετηγμένων πετρωμάτων, εξερχομένη εκ του κρατήρος
των ηφαιστείων έχει μέσην θερμοκρασίαν από 700ο C έως 1200ο C. Φερ’ ειπείν η λάβα η
εξελθούσα εκ του ηφαιστείου Παχόα της Χαβάης την 29ην Οκτωβρίου του έτους 2014 είχεν
θερμοκρασίαν 1149ο C.
Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι ο προσεκτικός και υποψιασμένος μελετητής των αρχαίων
κειμένων θα εύρει τον απόηχον εκ των επιτευγμάτων της τεχνολογίας και εις τους μύθους και
εις τα έπη και εις την καθημερινότητα και εις το εμπόριον, αλλά και εις την ναυπηγίαν7.
5

Η τραγωδία «Προμηθεύς δεσμώτης» εδιδάχθη περί το έτος 460 π.Χ.

6

Τον σίδηρον ανακαλύπτει ο άνθρωπος εντός διαφόρων μετεωριτών πεπτωκότων εις την γην. Η Τεχνουργία του
σιδήρου λόγῳ του υψηλού σημείου τήξεως αυτού (1538° C) και η διαμόρφωσίς του δια σφυρηλατήσεως
ενεφάνιζεν μεγάλας δυσκολίας. Δια ταύτα η χρησιμοποίησις του σιδήρου ανεπτύχθη λίαν βραδέως. Περί το
1000 π.Χ. η χρησιμοποίησις του σιδήρου και η παρασκευή του χάλυβος αυξάνει αλματωδώς, όπερ σημαίνει ότι
αρχίζει η εποχή του σιδήρου. Τουτέστιν ο Γλαύκος ο Χίος ή ο Σάμιος ήρχισεν ήδη χρησιμοποιών την
μεταδοθείσα γνώσιν υπό του Προμηθέως Δεσμώτου.
Για την Τεχνουργίαν του σιδήρου θεωρώ απαραίτητον να αναφέρω τας εξής δύο ιστορικάς πληροφορίας
σχετιζομένας με τας υψηλάς θερμοκρασίας τας απαιτουμένας για την επεγεργασίαν του σιδήρου.
Τα Ανεμόσπηλια, εις την βόρειον πλευράν του όρους Γιούχτας, αποτελούν σημαντικόν σταθμόν εις την
ιστορίαν των Αρχανών της Κρήτης. Εδώ το έτος 1979 ανεσκάφη μινωϊκόν ιερόν υπό των Γ. και Ε.
Σακελλαράκη εις το οποίον ανευρέθησαν τέσσερις ανθρώπινοι σκελετοί εκ των οποίων ο εἷς ευρέθη εις
περίεργον στάσιν. Εικάζεται ότι υπήρξεν θύμα ανθρωποθυσίας. Το ιερόν ελειτούργει τον 17 ον
προχριστιανικόν αιώνα επί 50 έτη προ της καταστροφής του υπό σεισμού και πυρκαϊάς περί το 16501700 π.Χ. Ο τελέσας την ανθρωποθυσίαν αρχιερεύς εφόρει επισιδηρωμένον αργυρούν δακτυλίδιον,
όπερ σημαίνει ότι υπήρχεν Τεχνουργία παραγωγής σιδήρου.
2. Εις τον τάφον του φαραώ Τουταγχαμών, της 18ης δυναστείας, βασιλεύσας συμφώνως προς την
συμβατικήν χρονολόγησιν 1332-1323 π.Χ., ευρέθησαν αντικείμενα εξ επεξεργασμένου σιδήρου και όχι
εκ σιδήρου προερχομένου έκ τινος μετεωρίτου.
Κατ’ εμέ πιθανότατα τα δύο παραδείγματα να σχετίζωνται με την Τεχνουργίαν του σιδήρου ως αποκρύφου
γνώσεως σχετιζομένης μόνον με ιερατεία.
1.

7

Αι χημικαί και μεταλλουργικαί γνώσεις των Ελλήνων εφηρμόζοντο και εις τα ειρηνικά των τεχνουργήματα και
εις την κατασκευήν αποτελεσματικών όπλων. Δια την πρώτην περίπτωσιν μνημονεύω τους μεταλλικούς
ανοξειδώτους συνδέσμους μπρούντζου συστάσεως 11 μερών Cu και 1 μέρους Sn μεταξύ των σπονδύλων των
κιόνων δια δε την δευτέραν περίπτωσιν αναφέρομαι εις τα μεταλλικά έμβολα των πολεμικών πλοίων, άτινα
έπρεπε να είναι ανθεκτικά εις την διάβρωσιν εκ του θαλασσίου ύδατος.

6

5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400
χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών
5th Interdisciplinary Conference on Philosophy and Cosmology: in celebration of
the 2400th anniversary from Aristotle's birth: Volume of Proceedings
ISBN: 978-960-93-8881-8

Εντρυφούντες εις την αρχαιοελληνικήν Γραμματείαν (Όμηρος, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών κ.α.) κατανοούμεν τον τρόπον εργασίας των αρχαίων μεταλλουργών προκειμένου να
κατασκευάσουν τα κράματά των, τους φούρνους τήξεως των μετάλλων, τα ποικίλα εν χρήσει
εργαλεία υπό των τεχνιτών-καλλιτεχνών και τον τρόπον κατασκευής των μικρών και
μεγάλων λίαν εντέχνων τεχνουργημάτων των.
Εις την τραγωδίαν «Προμηθεύς Δεσμώτης» άπαντα τα πρόσωπα είναι θεία (Ήφαιστος, Ωκεανός, Ωκεανίδες, Προμηθεύς, Eρμής) πλην της Ιούς, ήτις
αντιπροσωπεύει εις το έργον την ανθρωπότητα. Ο Προμηθεύς απευθυνόμενος εις τον
χορόν των Ωκεανίδων αναφέρεται εις τας καθοριστικής σημασίας εφευρέσεις του και την
γενικωτέραν προσφοράν του, ήτις συνέβαλεν τα μάλα εις την εξέλιξιν του ανθρωπίνου
γένους.
Συγκεκριμένως αναφέρει την Αρχιτεκτονικήν και την Ξυλουργίαν, την Μετεωρολογίαν και
την Αστρονομίαν, την επινόησιν των αριθμών και της γραφής, την εξημέρωσιν και τη ζέψιν
των ζώων, την ναυσιπλοΐαν, την Ιατρικήν, την δια ποικίλων τρόπων πρόγνωσιν του
μέλλοντος και την Μεταλλουργίαν.
«δυστέκμαρτον εἰς τέχνην
ὥδωσα θνητούς, καὶ φλογωπὰ σήματα
ἐξωμμάτωσα πρόσθεν ὄντ᾽ ἐπάργεμα.
τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽· ἔνερθε δὲ χθονὸς 500
κεκρυμμέν᾽ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα,
χαλκόν, σίδηρον, ἄργυρον χρυσόν τε, τίς
φήσειεν ἂν πάροιθεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ;
οὐδείς, σάφ᾽ οἶδα, μὴ μάτην φλῦσαι θέλων.
βραχεῖ δὲ μύθῳ πάντα συλλήβδην μάθε· 505
πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηθέως.»
[μυώντας τους θνητούς
σε τέχνη δύσκολη κι ανοίγοντας τα μάτια τους,
κλεισμένα ώς τότε, στης φωτιάς τα σήματα.
Να το έργο μου. Κι ό,τι πολύτιμο έχει η γη
500
κρυμμένο απ᾽ τους ανθρώπους μες στα σπλάχνα της,
το χαλκό και το σίδερο, το ασήμι, το χρυσάφι,
ποιος άλλος θα ᾽λεγε πως τους το έδειξε πριν από μένα;
Κανείς, το ξέρω, εκτός αν φλυαρεί κι ανοηταίνει.
Με δυο λόγια μάθε τα πάντα: όλες οι τέχνες
505
οι ανθρώπινες είναι δωρεές του Προμηθέα.]
(Νεοελληνική απόδοσις Παναγιώτου Μουλλά (1935-2010), καθηγητού της Νεοελληνικής
Φιλολογίας εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Α.Π.Θ.)
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Με την αιτιολογίαν ότι ο Αισχύλος δια των μηνυμάτων της τραγωδίας του «Προμηθεύς
δεσμώτης» διέδωσεν εις μη μεμυημένους θεία άρρητα δόγματα συνελήφθη, εδικάσθη, κατεδικάσθη εις θάνατον και, επειδή ήτο ήρως των Μηδικών πολέμων, δεν εθανατώθη, αλλ’
εξωρίσθη. Απεβίωσεν το έτος 456/455 π.Χ. εις την πόλιν Γέλα της Σικελίας.

O Προμηθεύς αποτελεί έναν ύμνον για τας
δυνάμεις του ανθρώπου· μίαν επίθεσιν
εναντίον πάσης αυθαιρέτου θεϊκής και
κοσμικής εξουσίας. Ως οικουμενικόν
σύμβολον του αγωνιζομένου, του πάσχοντος
και του υπομένοντος ανθρώπου επηρέασεν κι
ενέπνευσεν φιλοσ όφους, ζωγρ άφους και
ποιητάς διαχρονικώς.

Ο Ηρόδοτος (Ιστορίαι, 1, 25, 1-8) αναφέρεται εις συγκεκριμένον έργον Μεταλλουργικής
τέχνης του Γλαύκου αφιερωμένον εις τους Δελφούς.
«Ἀλυάττης δὲ ὁ Λυδὸς τὸν πρὸς Μιλησίους πόλεμον διενείκας μετέπειτα τελευτᾷ,
βασιλεύσας ἔτεα ἑπτὰ καὶ πεντήκοντα. Ἀνέθηκε δὲ ἐκφυγὼν τὴν νοῦσον δεύτερος οὗτος τῆς
οἰκίης ταύτης ἐς Δελφοὺς κρητῆρά τε ἀργύρεον μέγαν καὶ ὑποκρητηρίδιον σιδήρεον
κολλητόν, θέης ἄξιον διὰ πάντων τῶν ἐν Δελφοῖσι ἀναθημάτων, Γλαύκου τοῦ Χίου ποίημα,
ὃς μοῦνος δὴ πάντων ἀνθρώπων σιδήρου
κόλλησιν ἐξεῦρε.»
[Αφού έδωσε τέλος στον πόλεμο με τη Μίλητο, ο Αλυάττης πέθανε, έχοντας μείνει στον θρόνο
επί πενήντα επτά χρόνια. Ήταν ο δεύτερος της οικογενείας του που έστελνε δώρο στους
Δελφούς, αφού όταν έγινε καλά από την αρρώστια, έστειλε ένα μεγάλο ασημένιο κρατήρα 8 κι
ένα δίσκο από σφυρηλατημένο σίδηρο – το θαυμαστότερο από όλα τα αφιερώματα στους
Δελφούς. Ήταν έργο του Γλαύκου του Χίου9, εφευρέτη της τέχνης της συγκολλήσεως του
σιδήρου.]
8

Τη σιδερένια βάση του κρατήρα του Αλυάττη είδε και ο Παυσανίας, όταν επισκέφτηκε τον ναό των Δελφών (Ι,
16, 1-2) και την περιγράφει ως εξής: «Κάθε έλασμα της βάσης ενώνεται με το επόμενο, χωρίς περαστά δεσίματα
ή καρφιά. Μόνο η κόλλα τα συνδέει και αυτή αποτελεί το δέσιμο του σιδήρου».
9

Σύμφωνα με τον Ευσέβιο, ο Γλαύκος ήταν σύγχρονος του Γύγη. Αν αυτό είναι σωστό, τότε το έργο, αν έγινε
πράγματι από τον Γλαύκο, πρέπει να αφιερώθηκε από τον Αλυάττη πολλά χρόνια μετά την κατασκευή του.
Σημειωτέον ότι ο Γύγης, υιός του Δασκύλου, συμφώνως προς τον Ηρόδοτον υπήρξεν ο πρώτος βασιλεύς της
Λυδίας της δυναστείας των Μερμνάδων, ήτις εβασίλευσεν από το 717 έως το 680 π.Χ. Κατά την αρχαϊκήν

8

5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400
χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών
5th Interdisciplinary Conference on Philosophy and Cosmology: in celebration of
the 2400th anniversary from Aristotle's birth: Volume of Proceedings
ISBN: 978-960-93-8881-8

(Νεοελληνική απόδοσις αυτολεξεί υπό Φιλολογικής Ομάδος ΚΑΚΤΟΥ)

3. Γλαύκου τέχνη ἐν τῇ Μουσικῇ.
Οι Αριστόξενος (Σπαράγματα, 90, 1-11), Ίππασος (Μαρτυρίαι, σπάραγμα 12, γρ. 1-13),
Ζηνόβιος (Επιτομή, 2, 91, 1-8) και Barker (Greek Musical Writings II) δια των λόγων του
Πλάτωνος εις τον διάλογόν του Φαίδων αναφέρονται λεπτομερέστατα εις μίαν κατασκευήν,
σχέσιν έχουσα με την τέχνην των χαλκουργών, την τέχνην των Αρμονικών, την τέχνην των
μουσικών (θεωρητικών τε και χειρουργικών/εκτελεστών). Την κατασκευήν ταύτην εποίησεν
κάποιος Ίππασος (Ἵππασος γάρ τις) και άπαντες οι ασχοληθέντες με το εν λόγῳ χωρίον την
αποδίδουν εις τον γνωστόν εις ημάς Ίππασον τον Κροτωνιάτην ή τον Μεταποντίνον, τον
Πυθαγορικόν.
Άλλωστε εκ των πηγών προκύπτει (Ιάμβλιχος, Βίος Πυθαγορικός, 18, 81, 7 – 82, 1) ότι ο
Ίππασος είχεν δημιουργήσει εντός του Ομακοείου ιδιαιτέραν ομάδα την των ακουσματικών
επιστημόνων, οίτινες ησχολούντο με την έρευναν και τας εφαρμογάς της Ακουστικής.
«δύο γὰρ ἦν γένη καὶ τῶν μεταχειριζομένων αὐτήν, οἳ μὲν ἀκουσματικοί, οἳ δὲ μαθηματικοί.
τουτωνὶ δὲ οἱ μὲν μαθηματικοὶ ὡμολογοῦντο Πυθαγόρειοι εἶναι ὑπὸ τῶν ἑτέρων, τοὺς δὲ
ἀκουσματικοὺς οὗτοι οὐχ ὡμολόγουν, οὔτε τὴν πραγματείαν αὐτῶν εἶναι Πυθαγόρου, ἀλλ'
Ἱππάσου· τὸν δὲ Ἵππασον οἳ μὲν Κροτωνιάτην φασίν, οἳ δὲ Μεταποντῖνον.»
Ιάμβλιχος, Βίος Πυθαγορικός, 18, 81, 7 – 82, 1.
[Δύο ήσαν τα είδη της φιλοσοφίας, διότι δύο ήσαν και τα γένη των φιλοσόφων, τα οποία την
εχρησιμοποίουν: οι «ακουσματικοί» και οι «μαθηματικοί». Εξ αυτών οι «μαθηματικοί»
εθεωρούντο υπό των άλλων ότι είναι Πυθαγόρειοι· οι «μαθηματικοί» όμως δεν εθεώρουν ότι
οι «ακουσματικοί» είναι Πυθαγόρειοι, ούτε ότι η θεωρία των είναι του Πυθαγόρου, αλλά του
Ιππάσου. Τον Ίππασον οι μεν τον εθεώρουν Κροτωνιάτην, οι δε Μεταποντίνον.]
«οἱ δὲ περὶ Ἵππασον ἀκουσματικοὶ ἀριθμὸν εἶπον παράδειγμα πρῶτον κοσμοποιίας, καὶ πάλιν
κριτικὸν κοσμουργοῦ θεοῦ ὄργανον.»
Ιάμβλιχος, Εισαγωγή εις την Νικομάχειον Αριθμητικήν, 10, 20-22.
[Οι ακουσματικοί οι ακολουθούντες τον Ίππασον είπον ότι ο αριθμός είναι «το πρώτον
παράδειγμα της κοσμογονίας» και επίσης «κριτικόν όργανον του κοσμουργού θεού».]
Το χωρίον έχει ως ακολούθως:
περίοδον, ότε το Μαντείον των Δελφών ήτο εις την ακμήν του, ουκ ολίγοι ηγεμόνες της Μικράς Ασίας
ηθέλησαν να νομιμοποιήσουν την εξουσία των αναφερόμενοι εις Πυθικούς χρησμούς. Ο Ηρόδοτος αναφέρει τον
Γύγην ως λαβόντα τον θρόνον δια Πυθικού χρησμού, τον οποίον απεδέχθησαν κατ’ ανάγκην οι Λυδοί. Για τον
ευνοϊκόν αυτόν χρησμόν το μαντείον αντημείφθη υπό του Γύγου δια πολυτίμων αναθημάτων: έξι χρυσοί
κρατήρες εδωρήθησαν εις το ιερόν του Απόλλωνος, οίτινες είχον βάρος ίσον προς τριάκοντα τάλαντα. Την
εποχήν του Ηροδότου οι εν λόγῳ κρατήρες ήσαν εκτεθειμένοι εις τον θησαυρόν των Κορινθίων.
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«Ἵππασος γάρ τις κατεσκεύασε χαλκοῦς τέτταρας δίσκους οὕτως, ὥστε τὰς μὲν διαμέτρους
αὐτῶν ἴσας ὑπάρχειν, τὸ δὲ τοῦ πρώτου δίσκου πάχος ἐπίτριτον μὲν εἶναι τοῦ δευτέρου,
ἡμιόλιον δὲ τοῦ τρίτου, διπλάσιον δὲ τοῦ τετάρτου, κρουομένους δὲ τούτους ἐπιτελεῖν
συμφωνίαν τινά. καὶ λέγεται Γλαῦκον ἰδόντα τοὺς ἐπὶ τῶν δίσκων φθόγγους, πρῶτον
ἐγχειρῆσαι δι' αὐτῶν χειρουργεῖν, καὶ ἀπὸ ταύτης τῆς πραγματείας ἔτι καὶ νῦν λέγεσθαι τὴν
καλουμένην Γλαύκου τέχνην. μέμνηται δὲ τούτων Ἀριστόξενος ἐν τῷ περὶ τῆς μουσικῆς
ἀκροάσεως καὶ <Νι>κοκλῆς ἐν τῷ περὶ θεωρίας.»
[Διότι κάποιος Ίππασος κατεσκεύασεν τέσσερις ισοδιαμετρικούς δίσκους εκ χαλκού ούτως,
ώστε το πάχος του πρώτου ήτο εις επίτριτον σχέσιν (4/3) μετά του πάχους του δευτέρου, εις
ημιόλιον σχέσιν (3/2) μετά του πάχους του τρίτου, εις διπλασίαν σχέσιν (2/1) μετά του πάχους
του τετάρτου και, όταν τους έκρουε, παρήγαγον κάποιαν μουσικήν συμφωνίαν. Και λέγεται ότι
μόλις ο Γλαύκος κατενόησεν τους φθόγγους εκ των δίσκων, κατά πρώτον επεχείρησεν να παίξει
με αυτούς μουσικήν και αύτη η επιμελής σπουδή ακόμη και σήμερον αποκαλείται Γλαύκου
τέχνη. Μνημονεύει δε ταύτα ο Αριστόξενος εις το έργον του Περί της μουσικής ακροάσεως και
ο Νικοκλής εις το έργον του Περί θεωρίας.]
«Vgl. Eus. c. Marc. XXIV 746 Migne ἕτερος δὲ τὴν ἐπ' ἄκρον μουσικῆς ἐμπειρίαν
μαρτυρήσας τῶι Γλαύκωι τοὺς κατασκευασθέντας ὑπ' αὐτοῦ δίσκους χαλκοῦς φησι τέτταρας
πρὸς τὸ ἐμμελῆ τινα <διὰ> τῆς κρούσεως τὴν συμφωνίαν τῶν φθόγγων ἀποτελεῖν.»
Ίππασος, Μαρτυρίαι, Σπάραγμα 12, γρ. 10-13.
[κάποιος άλλος, ο οποίος αφού εμαρτύρησεν εις τον Γλαύκον τον ύψιστον βαθμόν της μουσικής
εμπειρίας, λέγεται ότι τους κατασκευασθέντας υπ’ αυτού τέσσερις χαλκούς δίσκους
εχρησιμοποίει προς παραγωγήν εμμελούς τινός συμφωνίας φθόγγων δια κρούσεως.]
Εκ του περιγραφομένου πειράματος Ακουστικής προκύπτει ότι η ερευνητική ομάς του
Ιππάσου ησχολείτο και με την μελέτην των κρουστών οργάνων, άτινα και επί των ημερών
ημών θεωρούνται τα δυσκολότερα να μελετηθούν εξ επόψεως Μουσικής Ακουστικής.
Το πείραμα αναφέρεται εις τον τρόπον διεγέρσεως μεταλλικών δίσκων. Οι τρόποι
ταλαντώσεως των δίσκων και των μεμβρανών έχουν την ιδίαν σχέσιν, την οποίαν έχουν οι
ράβδοι μετά των χορδών. Πρόκειται περί τεσσάρων διαφορετικών ειδών ελαστικών μέσων.
Εις τας χορδάς και τας μεμβράνας η επαναφέρουσα δύναμις προκύπτει εκ της εφαρμοζομένης
δυνάμεως τάσεως επί των οριακών των σημείων, ενώ εις τας ράβδους και τους δίσκους η
επαναφέρουσα δύναμις προκύπτει εκ της σκληρότητος του υλικού.
Δια καταλλήλου διεγέρσεως ενός κυκλικού δίσκου σχηματίζονται εγκάρσια κύματα, άτινα
ανακλώμενα επί της οριακής αυτού περιφερείας δημιουργούν στάσιμα κύματα. Εις τα
στάσιμα κύματα των δίσκων αναλόγως του τρόπου διεγέρσεώς των αντί σημειακών δεσμών
σχηματίζονται ή δεσμικαί διάμετροι, ή/και δεσμικαί περιφέρειαι.
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Έκαστον στάσιμον κύμα εφ’ ενός δίσκου δηλώνει και μίαν ιδιοσυχνότητα αυτού. Όσον
περισσότεραι αι ιδιοσυχνότητες του δίσκου, εφ’ όσον είναι αρμονικαί, τόσον καλυτέρας
ποιότητος ηχητική πηγή τυγχάνει ούτος.
Ο περί οὗ ο λόγος Ίππασος κατεσκεύασεν τέσσερις ισοδιαμετρικούς χαλκούς δίσκους εις
τρόπον ώστε το πάχος του πρώτου να είναι επίτριτον (4:3) του πάχους του δευτέρου,
ημιόλιον (3:2) του πάχους του τρίτου και διπλόον (=διπλάσιον) του πάχους του τετάρτου.
Κατά την κρούσιν αυτών των δίσκων παρήγοντο συχνότητες ανάλογοι του ομογενούς πάχους
εκάστου δίσκου και άπασαι ομού παρήγον την αρμονίαν (1,

4
3

,

3
2

, 2), ένθα μεταξύ των

αριθμών του διπλόου διαστήματος (1, 2) παρεμβάλονται ο αρμονικός και ο αριθμητικός
μέσος αυτών, αντιστοίχως.
Ο αρμονικός μέσος των 1 και 2 είναι ο  
των είναι ο  

 
2



2     2  2 1 4

 , ενώ ο αριθμητικός μέσος
 
2 1 3

2 1 3
 .
2
2

Δια της ακεραιοποιήσεως των τεσσάρων ανωτέρω αριθμών προκύπτει η λεγομένη «μουσική
αναλογία» των Πυθαγορείων ή «Κύβος» ή «Γεωμετρική Αρμονία» (Νικόμαχος, Αρμ. Εγχειρ.,
12, 26,2) 6, 8, 9, 12, η περιγράφουσα την δομήν του οκταχόρδου μουσικού συστήματος, ήτοι
την εν διαζεύξει σύνδεσιν δύο τετραχόρδων, ήντινα περιγράφει λίαν αναλυτικώς ο
Ψευδοπλούταρχος10 (Περί Μουσικής, 1139, B 6 – F 4).
10

Ὅτι δὲ σεμνὴ ἡ ἁρμονία καὶ θεῖόν τι καὶ μέγα, Ἀρι-

στοτέλης ὁ Πλάτωνος <μαθητὴς ****> ταυτὶ λέγει (fr. 47)·
‘ἡ δ' ἁρμονία ἐστὶν οὐρανία, τὴν φύσιν ἔχουσα θείαν καὶ
καλὴν καὶ δαιμονίαν· τετραμερὴς δὲ τῇ δυνάμει πεφυκυῖα,
δύο μεσότητας ἔχει, ἀριθμητικήν τε καὶ ἁρμονικήν, φαίνεταί τε τὰ μέρη αὐτῆς καὶ τὰ μεγέθη καὶ αἱ ὑπεροχαὶ
κατ' ἀριθμὸν καὶ ἰσομετρίαν· ἐν γὰρ δυσὶ τετραχόρδοις
ῥυθμίζεται τὰ μέλη.’ ταῦτα μὲν τὰ ῥητά. συνεστάναι δ'
αὐτῆς τὸ σῶμα ἔλεγεν ἐκ μερῶν ἀνομοίων, συμφωνούντων
μέντοι πρὸς ἄλληλα, ἀλλὰ μὴν καὶ τὰς μεσότητας αὐτῆς
κατὰ τὸν ἀριθμητικὸν λόγον συμφωνεῖν. τὸν γὰρ νέατον
πρὸς τὸν ὕπατον ἐκ διπλασίου λόγου ἡρμοσμένον τὴν διὰ
πασῶν συμφωνίαν ἀποτελεῖν. ἔχει γάρ, ὡς προείπομεν

11

5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400
χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών
5th Interdisciplinary Conference on Philosophy and Cosmology: in celebration of
the 2400th anniversary from Aristotle's birth: Volume of Proceedings
ISBN: 978-960-93-8881-8

(p. 18, 24), τὸν νέατον δώδεκα μονάδων, τὸν δ' ὕπατον
ἕξ, τὴν δὲ παραμέσην, συμφωνοῦσαν πρὸς ὑπάτην καθ'
ἡμιόλιον λόγον, ἐννέα μονάδων· τῆς δὲ μέσης ὀκτὼ εἶναι
μονάδας ἐλέγομεν. συγκεῖσθαι δὲ διὰ τούτων τῆς μουσικῆς τὰ κυριώτατα διαστήματα συμβαίνει, τό τε διὰ
τεσσάρων ὅ ἐστι κατὰ τὸν ἐπίτριτον λόγον, καὶ τὸ διὰ
πέντε ὅ ἐστι κατὰ τὸν ἡμιόλιον λόγον, καὶ τὸ διὰ πασῶν
ὅ ἐστι κατὰ τὸν διπλάσιον· ἀλλὰ γὰρ καὶ τὸν ἐπόγδοον
σῴζεσθαι, ὅς ἐστι κατὰ τὸν τονιαῖον λόγον. ταῖς αὐταῖς
δ' ὑπεροχαῖς ὑπερέχειν καὶ ὑπερέχεσθαι τῆς ἁρμονίας τὰ
μέρη ὑπὸ τῶν μερῶν καὶ τὰς μεσότητας ὑπὸ τῶν μεσοτήτων κατά τε τὴν ἐν ἀριθμοῖς ὑπεροχὴν καὶ κατὰ τὴν
γεωμετρικὴν δύναμιν συμβαίνει. ἀποφαίνει γοῦν αὐτὰς
Ἀριστοτέλης τὰς δυνάμεις ἐχούσας τοιαύτας, τὴν μὲν
νεάτην τῆς μέσης τῷ τρίτῳ μέρει τῷ αὑτῆς ὑπερέχουσαν,
τὴν δ' ὑπάτην ὑπὸ τῆς παραμέσης ὑπερεχομένην ὁμοίως·
ὡς γίγνεσθαι τὰς <αὐτὰς> ὑπεροχὰς τῶν πρός τι· τοῖς γὰρ
αὐτοῖς μέρεσιν ὑπερέχουσι καὶ ὑπερέχονται· τοῖς γοῦν
αὐτοῖς λόγοις οἱ ἄκροι τῆς μέσης καὶ παραμέσης ὑπερέχουσι καὶ ὑπερέχονται, ἐπιτρίτῳ καὶ ἡμιολίῳ. τοιαύτη δὴ
ὑπεροχή ἐστιν ἡ ἁρμονική. ἡ δὲ τῆς νεάτης ὑπεροχὴ καὶ
τῆς μέσης κατ' ἀριθμητικὸν λόγον ἴσῳ μέρει τὰς ὑπεροχὰς ἐμφαίνουσιν, ὡσαύτως καὶ ἡ παραμέση τῆς ὑπάτης
τῆς γὰρ μέσης ἡ παραμέση κατὰ τὸν ἐπόγδοον λόγον ὑπερέχει, πάλιν ἡ νεάτη τῆς ὑπάτης διπλασία ἐστίν, ἡ δὲ παραμέση τῆς ὑπάτης ἡμιόλιος, ἡ δὲ μέση ἐπίτριτος πρὸς
ὑπάτην ἥρμοσται. καὶ τοῖς μὲν μέρεσι καὶ τοῖς πλήθεσι
καὶ <ταῖς ὑπεροχαῖς> κατ' Ἀριστοτέλην ἡ ἁρμονία οὕτως
ἔχουσα πέφυκε.
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Του δις διατεσσάρων 4 2 : 32  αφαιρουμένου εκ του διαπασών 12 : 6 ,
ο μείζων τόνος (επόγδοος) 9 : 8 καταλείπεται.

Τάξις κομβικών περιφερειών

Τάξις κομβικών διαμέτρων

Όντως, εις την πράξιν άπαντα τα ανωτέρω αληθώς έχουν, διότι η συχνότης του τρόπου
δονήσεως 𝑓𝑚𝑛 του δίσκου με ελευθέρως δονούμενα άκρα, ένθα m η τάξις της κομβικής
διαμέτρου και n η τάξις της κομβικής περιφερείας, δίδεται υπό της σχέσεως 𝑓𝑚𝑛 =
𝑘ℎ
𝑟2

𝑘𝑐𝐿 ℎ
𝑟2

=

𝐸

√𝜌 , ένθα k εἷς μη ακέραιος εν πολλοίς συντελεστής αναλογίας δηλών την ανυπαρξίαν

αρμονικών συχνοτήτων εις τον ήχον του δίσκου, 𝑐𝐿 η ταχύτης διαδόσεως των διαμηκών
(longitudinal) κυμάτων εντός του υλικού του δίσκου, h το ομοιογενές πάχος του δίσκου, r η
ακτίς του κυκλικού δίσκου, Ε το μέτρον του Young του υλικού του δίσκου, ρ η πυκνότης του
υλικού του δίσκου.
Εκ της σχέσεως ταύτης προκύπτει ότι των διαμέτρων ίσων ουσών, η συχνότης εκ της
διεγέρσεως των δίσκων διαφοροποιείται αναλόγως των παχών αυτών. Τουτέστιν, το ανωτέρω
αναφερόμενον πείραμα Ακουστικής του Ιππάσου εξ επόψεως Ακουστικής είναι ορθόν.

Ψευδοπλούταρχος, Περί Μουσικής, 1139, B 6 – F 4.
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Σημειωτέον ότι και σήμερον ακόμη η μελέτη των τρόπων δονήσεως των δίσκων αποτελεί
δυσεπίλυτον μετ’ ακριβείας πρόβλημα της επιστήμης της Φυσικής των μουσικών οργάνων,
ως απαιτούν αφ’ ενός την χρήσιν δυσκόλων μαθηματικών εργαλείων και αφ’ ετέρου τον
λεπτομερή ορισμόν οριακών συνθηκών δονήσεως του δίσκου με ελευθέρως δονούμενα τα
άκρα αυτού.
Η άποψις περί της κατασκευής κρουστού μουσικού οργάνου επί τῇ βάσει των προαναφερθέντων, αλλ’ αυτομάτως λειτουργούντος και ονομαζομένου «εναρμόνιος λύρα», είναι
προσωπική και εδράζεται επί του κάτωθι παρατιθεμένου χωρίου, το οποίον ανηύρον εις την
Ιστορίαν του Μεγάλου Αλεξάνδρου: ανασκόπησις παλαιών (3, 28, 9, 1 – 12, 4).
«Ἔτι δὲ ἐν τοῖς βασιλείοις τοῖς ἐν Σούσοις ἔστιν κρατὴρ ἀργυροῦς χωρῶν μετρητὰς11 τξ, ὃν
καὶ ἐξεμετρήσαμεν <ἐν> τῷ μεγάλῳ δείπνῳ, ὅτε τὴν θυσίαν ἐποιησάμεθα τῶν Σωτηρίων. ἦν
δὲ [ὁ] οἶκος κατεσκευασμένος εἰς τὸν Ἑλληνικὸν ῥυθμόν, ἔνθα αὐτὸς ὁ βασιλεὺς εἴθιστο
χρηματίζειν. ἐκεῖ ἔκειτο μὲν ἐν τῷ μέσῳ θρόνος χρυσοῦς· ὧδε ἔφασαν τὸν βασιλέα
καθέζεσθαι, ὅταν πρέσβεσιν Ἕλλησι χρηματίζῃ. ἦν δὲ ἐνταῦθα καὶ ἡ Γλαύκου τέχνη,
ἐναρμόνιος λύρα αὐτομάτως κρουομένη· κύκλῳ δὲ ἔκειτο τοῦ θρόνου κυλικεῖον χρυσοῦν
πηχῶν ιϛ ἔχον ἀναβαθμοὺς ιβ καὶ ἄλλο παρὰ τοῦτο πηχῶν κζ· ἐπάνω δὲ ἐφεστήκει ἀετὸς
χρυσοῦς ὑπερέχων ταῖς πτέρυξιν ὅλον τὸ κυλικεῖον. ἦν δὲ καὶ ἀναδενδρὰς ἑπτάκλαδος, ὅλη
χρυσῆ, καὶ λεύκη καὶ πλάτανος καὶ μυρσίνη, πάντα ταῦτα εὖ εἰργασμένα. περὶ γὰρ τῶν
λοιπῶν τί σοι μέλλω λέγειν; τοσαῦτα γὰρ ἦν, ὥστε ἀπὸ τοῦ πλήθους μὴ δύνασθαι αὐτὰ
μνημονεύειν.’»
[Επί πλέον εις το ανάκτορον εις τα Σούσα υπάρχει αργυρούς κρατήρ (=αγγείον αναμείξεως
οίνου) χωρητικότητος 306*30,2=9.241,2 περίπου λίτρων, τον οποίον καταμετρήσαμεν κατά τον
μεγάλον δείπνον, όταν επραγματοποιήσαμε την θυσίαν των Σωτηρίων. Το δωμάτιον ήτο
κατασκευασμένον κατά τον Ελληνικόν ρυθμόν, εις το οποίον ο ίδιος ο βασιλεύς εσυνήθιζεν να
έχει δούναι λαβείν. Εκεί εις το μέσον υπήρχεν χρυσούς θρόνος· εδώ έλεγον ότι εκάθητο ο
βασιλεύς όταν συνδιελέγετο μετά των Ελλήνων πρέσβεων. Εδώ υπήρχεν και η Γλαύκου τέχνη,
ήτοι μία εναρμόνιος λύρα με αυτόματον κρούσιν· ολόγυρα του θρόνου υπήρχεν χρυσούν
κυλικείον 16 πήχεων, το οποίον είχε 12 σκαλοπάτια και ένα άλλο κυλικείον πλησίον του
πρώτου 27 πήχεων· επάνω είχεν τοποθετηθεί χρυσούς αετός με αναπεπταμένας τας πτέρυγας
για να προστατεύει ολόκληρον το κυλικείον. Υπήρχεν δε και ολόχρυσος επτάκλωνος άμπελος
αναρριχωμένη επί των δένδρων και λεύκη και πλάτανος και μυρσίνη, όλα αυτά
κατασκευασμένα μετ’ εξαιρετικής επιμελείας. Για τα άλλα τι να σκεφθώ να σου είπω; Διότι
ήσαν τόσα πολλά, ώστε δεν ημπορώ να τα ενθυμούμαι.]
(Νεοελληνική απόδοσις Χαράλαμπου Χ. Σπυρίδη, καθηγητού Μουσικής Ακουστικής
Πληροφορικής εις την Φιλοσοφικήν Σχολήν του Ε.Κ.Π.Α.)

11

1 μετρητής οίνου είχεν χωρητικότητα ίσην προς 8 χόας x 9 λίτρας x 420 κυβικούς δακτύλους ≅ 30,2 λίτρας.
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Εκ της ανωτέρω πληροφορίας αντιλαμβανόμεθα ότι η εκδοχή της Γλαύκου τέχνης ως
μεταλλοφώνου, ίσως εμπλουτισμένης με περισσοτέρους χαλκούς δίσκους, υπό το όνομα
εναρμόνιος λύρα υπό τον διπλούν χαρακτήρα αφ’ ενός της χρησιμότητος και αφ’ ετέρου της
αισθητικής απολαύσεως –συνδέουσα Τεχνολογίαν μετά Τέχνης- τον καιρό του Μεγάλου
Αλεξάνδρου –τέλη 4ου προχριστιανικού αιώνος- εκυκλοφόρει «μαζικώς» υπό μορφήν
αυτομάτου12.

12

Τα αυτόματα μολονότι εμφανίζονται εις διαφόρους τομείς του επιστητού (στρατιωτική Μηχανική, Οπτική,
δομική Τεχνολογία κ.α.) επικεντρούνται εις την Υδραυλικήν και την Μηχανικήν. Κυριώτεροι εκπρόσωποι είναι
ο Κτησίβιος ο Αλεξανδρεύς, ο Φίλων ο Βυζάντιος και ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς. Ο τελευταίος εις τα έργα του
«Περί Πνευματικών» Α και Β συνέλεξεν, εταξινόμησεν και περιέγραψεν εξήκοντα μέχρι τότε γνωστούς
υδραυλικούς και πνευματικούς μηχανισμούς, οίτινες εχρησιμοποίουν ως κινητήριον δύναμιν την πίεσιν του
ατμού, του διαστελλομένου υπό της θερμότητος αέρος ή ύδατος, προκειμένου να προκαλέσουν αυτοκίνησιν και
ήχους, να επιτύχουν αυτόματον λειτουργίαν μηχανών, θυρών, μουσικών οργάνων, γλυπτών ομοιωμάτων κ.λπ.
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