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Προτού κανείς επιχειρήσει οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο του 
Αριστόξενου, είτε ως προς τη ζωή του, είτε ως προς το έργο του, θα ήταν χρήσιμο να 
προσέξει ιδιαίτερα και να συγκρατήσει καλά στη μνήμη του την εξής εύστοχη 
διατύπωση της Μ.L. West στο βιβλίο της ‘Ancient Greek Music’: «Ο κόσμος 
χρωστάει τη λέξη μουσική στους Έλληνες, όπως επίσης και τα βασικά συστατικά της 
μουσικής: τη μελωδία ,την αρμονία , τη συμφωνία, τη πολυφωνία, ορχήστρα, όργανα, 
τόνος, χορικό, χορωδία, χορδή, ρυθμός, χρωματικός και άλλους πολλούς όρους. Ο 
αρχαίος ελληνικός πολιτισμός ήταν κυριολεκτικά διαποτισμένος από τη 
μουσική».Αυτή η φράση που εύγλωττα εκφράζει έναν ενθουσιασμό για την αρχαία 
ελληνική μουσική συνοψίζει την αρχαιοελληνική μουσική πραγματικότητα στην 
οποία ανατρέχει και την οποία ανατέμνει ο Αριστόξενος. 

 

Ι.ΓΕΝΙΚΑ 
1.Σύντομη επισκόπηση της ζωής του Αριστόξενου: 
 

Ο πρώτος νεοπυθαγόρειος μουσικολόγος της ελληνιστικής εποχής ήταν ο 
Αριστόξενος από τον Τάραντα. Το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο έζησε δεν είναι 
γνωστό με απόλυτη ακρίβεια. Υπολογίζεται ότι γεννήθηκε στον Τάραντα της Κάτω 
Ιταλίας -εκεί οπού ο διάσημος μαθηματικός, φιλόσοφος και μουσικολόγος Αρχύτας 
είχε την πολιτική εξουσία- γύρω στο375 ή 360 π.Χ, δηλαδή λίγο πριν από τα μέσα 
του 4ου αι. αλλά δεν είναι γνωστό το πότε πέθανε. Μάλλον έζησε κατά και μετά την 
εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καταγόταν από τη «Μεγάλη Ελλάδα», αλλά έζησε 
και έδρασε στην «Μητροπολιτική Ελλάδα», όπου ήκμασε στο 2ο μισό του 4ου π.Χ. 
αιώνα. Υπήρξε η πιο σημαντική μορφή στο χώρο της θεωρίας της μουσικής στην 
Αρχαία Ελλάδα και άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση σ’αυτόν τον τομέα. 

Ο πατέρας του λεγόταν Μνησίας(γνωστός και ως Σπίνθαρος) και ήταν μουσικός 
από τον Τάραντα. Αυτός υπήρξε και ο πρώτος δάσκαλος του στην μουσική. Ο 
πατέρας του είχε ταξιδέψει πολύ και είχε έρθει σε επαφή με πολλούς από τους 
μεγαλύτερους άνδρες της εποχής του, μεταξύ αυτών ο Σωκράτης, ο Επαμεινώνδας 
και ο Αρχύτας. Συνέχισε τις σπουδές του με τον Λάμπρο τον Ερυθραίο στη 
Μαντίνεια όπου πέρασε ένα μέρος της νεότητας του. Οι κάτοικοι αυτής της πόλης 
ήταν αξιοπερίεργα συντηρητικοί στα μουσικά τους γούστα και προφανώς ήταν από 
αυτήν την προσωρινή διαμονή όπως επίσης και από τη διδασκαλία του Λάμπρου του 
Ερυθραία, που άντλησε την έντονη αγάπη του για την σοβαρότητα και την 
αξιοπρέπεια της αρχαίας τέχνης1. 

 Γύρισε κατόπιν στην Ιταλία, όπου σπούδασε με τον Πυθαγόρειο φιλόσοφο 
Ξενόφιλο το Χαλκιδέα, με τον οποίο συνδέθηκε με φιλία. Κάτι από την αυστηρότητα 
αυτής της μαθητείας του φαίνεται ότι έχει ‘κολλήσει’ σ’αυτόν μέχρι το τέλος. Έφερε 
τη φήμη, για παράδειγμα ότι είχε μια ισχυρότατη αντιπάθεια απέναντι στο γέλιο1! 
Ταξίδεψε αργότερα στην Κόρινθο, όπου έμεινε για λίγο και συναντήθηκε με τον 
εξόριστο τύραννο των Συρακουσών Διονύσιο, με τον οποίο είχε στενές σχέσεις. Από 
τα χείλη του τυράννου, κατέγραψε την ιστορία του Δάμωνα και του Φειδία, την οποία 
ενσωμάτωσε στην πραγματεία του για τους Πυθαγορείους. 

Τελικά έγινε μαθητής του Αριστοτέλη στο Λύκειο, στην Αθήνα. Φαίνεται ότι 
πολύ γρήγορα διακρίθηκε ανάμεσα στους πιστούς ακροατές της «Περιπατητικής 
Σχολής» και ότι κέρδισε μια σημαντική θέση ανάμεσα στους μαθητές του Αριστοτέλη 
και ήλπιζε πως θα οριζόταν διάδοχος του. 
 
 
1.βλ.Henry Stewart Macran, The Harmonics of Aristoxenus, 
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.Όταν όμως ο συνομήλικος του  Θεόφραστος ορίστηκε επικεφαλής του Λυκείου, 
 βαθιά απογοητευμένος ο Αριστόξενος, χρησιμοποίησε ασεβή γλώσσα εναντίον του 
νεκρού Δασκάλου του. Φαίνεται απίθανο να παρέμεινε στο Λύκειο υπό την προεδρία 
του Θεοφράστου μπορεί να μην είχε αφήσει την Αθήνα1. Πάντως ο Αριστοτέλης θα 
ήταν εκείνος που έθιξε αρχικά την ανάγκη μιας ‘καλλιτεχνικότερης’ εμβάθυνσης στη 
μουσική κι έτσι θα πρέπει να θεωρείται ως ο αφανής αυτουργός στην καλλιέργεια της 
‘μουσικής Αισθητικής’, στην οποία πρώτος ο μαθητής του Αριστόξενος επιδόθηκε. 
 
2.Χαρακτήρας: 

Ο οπαδός και μαθητής του Αριστοτέλη λοιπόν, ο  Αριστόξενος, ήταν εξαιρετικά 
πρακτικό πνεύμα  και τόσο πολύπλευρο άτομο όσο και ο δάσκαλος του, αλλά με πολύ 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη μουσική2.Ήταν κραυγαλέα μη-πνευματώδης3(όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω), ισχυρογνώμων, καυστικός, απόλυτα ειλικρινής στις κριτικές 
που ασκούσε, αδίστακτος στην ομιλία, όπως και στο γραπτό λόγο. Στις βιογραφίες 
των διαφόρων φιλοσόφων που συνέγραψε, δεν αρκούνταν με τις απλές κριτικές 
αυτών των οποίων τις απόψεις αποστρεφόταν, αλλά φρόντιζε να τις διανθίζει με 
σκανδαλώδεις ιστορίες αμφίβολης αυθεντικότητας:ειδικά ο Σωκράτης και ο 
Πλάτωνας στηλιτεύτηκαν κακόβουλα. Συγκεκριμένα είχε με συνέπεια υποτιμήσει τον 
Πλάτωνα και είχε μοχθηρά προπαγανδίσει δυσφημιστικές ιστορίες σχετικά με την 
ιδιωτική ζωή του Σωκράτη, τις οποίες είχε αντλήσει σταχυολογήσει από τον πατέρα 
του5.  

Αλλά και στην κριτική των προκατόχων του στη θεωρητική μελέτη της μουσικής, 
σίγουρα ‘χτυπάει’ όσο πιο δυνατά μπορεί. Το συμπέρασμα που προκύπτει από αυτές 
τις κριτικές είναι ότι όλοι οι παλιότεροι συγγραφείς αρμονίας ήταν ανίκανοι ή 
τσαρλατάνοι4.Μόνο αυτός και κανείς άλλος έχει καταλάβει πώς πρέπει να χειριστεί 
κανείς το αντικείμενο της αρμονίας και μόνο αυτός έχει αδράξει τις αλήθειες που 
αυτό περιέχει. 
 
3.Συγγραφικό Έργο: 

Ο Αριστόξενος υπήρξε πολυγραφότατος. Πάντως αν κρίνει κανείς από το πλήθος 
των έργων του πρέπει να έζησε πολλά χρόνια. Το λεξικό της Σούδας υπολογίζει τα 
βιβλία του γύρω στα 453. Το κύρος και η αίγλη του ήταν τέτοιου μεγέθους, που το 
έργο των προγενεστέρων του σχεδόν αγνοήθηκε. Ήταν ένας ακούραστος συγγραφέας. 

εκτός από τα έργα του σχετικά με τη μουσική θεωρία, έχει επίσης συγγράψει  
φιλοσοφικά, βιογραφικά και ιστορικά έργα. Γνωρίζουμε  για παράδειγμα, τρία 
τουλάχιστον έργα σχετικά με τον Πυθαγόρα και τους Πυθαγορείους, βιογραφίες του 
Σωκράτη και του Αρχύτα, γραπτά για την ψυχή, για τις αρχές της εκπαίδευσης, για 
τους πολιτικούς νόμους. Στο πεδίο της μουσικής έγραψε τεχνικές και ιστορικές 
μελέτες μεγάλης έκτασης και πολυμάθειας στις οποίες κατέφευγαν αργότερα οι 
μουσικολόγοι σε μεγάλο βαθμό. Απ’αυτά τα έργα κανένα δε σώζεται άθικτο, αν και 
σημαντικές περικοπές και παραφράσεις βρίσκονται σε έργα άλλων. 

 
 
1.βλ. Andrew Barker, Greek Musical Writings II:Harmonic and Acoustic Theory, 
σ.119 
2.βλ.Gerald Abraham, The Concise Oxford History of Music, σ.33 
3.αυτό αναφέρεται και από τον Andrew Barker 
4.βλ.Andrew Barker, τ.2 
5.βλ. Μ.L.West, Ancient Greek Music,σ.87 
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Έτσι έχουμε μια ουσιώδη πραγματεία για τη μουσική πρακτική και την ιστορία 

της, δοκίμια για τα μουσικά όργανα, τη σύνθεση, το χορό, τις χορωδίες και ποικίλες 
συλλογές από διάφορες σημειώσεις και συζητήσεις. Μέσω των μουσικοθεωρητικών 
έργων του αποδεικνύεται υποστηρικτής της παλιάς αυστηρής μουσικής και εχθρός 
της ‘μοντέρνας’. Πάντως είναι γεγονός ότι μέσα από τα διασωθέντα τμήματα του 
έργου του, προσπαθούμε να φωτίσουμε την κατανόηση  των πρώιμων περιόδων της 
ελληνικής μουσικής και να βρούμε στηρίγματα για τις υποθέσεις μας γι’αυτήν.  

Αυτά είναι τα εξής:Αρμονικά Στοιχεία ή Αριστόξενου Αρμονικών Στοιχείων, 
Ρυθμικά Στοιχεία, Περί Μουσικής, Περί Τραγωδοποιών, Περί Μελοποιείας, Περί 
Τόνων, Περί Μουσικής Ακροάσεως, Περί του Πρώτου Χρόνου, Συγκρίσεις, Περί 
Χορδών,  Περί Οργάνων ή Περί Αυλών και Οργάνων, Περί Αυλών Τρήσεως, Περί 
Αυλητών, Περί Τραγικής Ορχήσεως1.Τα περισσότερα από τα βιβλία αυτά έχουν 
χαθεί, αλλά γνωρίζουμε αποσπάσματα τους από τις συχνές αναφορές του 
Πλουτάρχου, του Αθήναιου, του Πορφύριου και άλλων συγγραφέων. Πολύτιμες 
λεπτομέρειες των θεωρητικών του αρχών και της διδασκαλίας του βρίσκονται κυρίως 
στην ‘Εισαγωγή’ του Κλεονίδη και στο βιβλίο του Αριστείδη Κοϊντιλιανού ‘Περί 
Μουσικής’, όπως και στην ‘Αρμονική Εισαγωγή’ του Γαυδέντιου και στην 
‘Εισαγωγή Τέχνης Μουσικής’ του Βακχείου του Γέροντα. 

Από τα έργα του μόνο δύο έχουν φτάσει σε μας ανεξάρτητα σε χειρόγραφα. Αυτά 
δηλαδή διασώζονται σε μια πιο ολοκληρωμένη μορφή. Το ένα είναι τα Ρυθμικά 
Στοιχεία-ένας μέτριος αριθμός σελίδων της πραγματείας του για το ρυθμό και το 
άλλο είναι μια σειρά γραπτών γνωστή ως Αρμονικά Στοιχεία, που είναι και το 
σημαντικότερο έργο του. Τα Αρμονικά Στοιχεία όπως τα έχουμε δεν είναι μια πλήρης 
πραγματεία. Σύμφωνα με τη γνώμη των περισσότερων λόγιων, δεν είναι ούτε καν τα 
απομεινάρια ενός μοναδικού έργου, αλλά περιλαμβάνουν τμήματα τουλάχιστον δύο, 
πιθανώς και περισσότερων έργων και το ερώτημα της σχέσης μεταξύ των μερών 
αυτών έχει προκαλέσει πολλές αμφισβητήσεις και αντιδικίες μεταξύ των μελετητών. 
Μια από τις πιο πρόσφατες μελέτες (Belis 1980) προσφέρει μια αναλυτική 
υπεράσπιση της θέσης υπέρ της άποψης του ενιαίου έργου, αλλά αν και είναι δυνατή, 
ευφυής και σοφή, δεν πετυχαίνει ,κατά την άποψη του Andrew Barker2. 

4.Εκδόσεις Αρμονικών Στοιχείων1: 
Τα Αρμονικά Στοιχεία ή Αρμονικών Στοιχείων Βιβλία Τρία έχουν εκδοθεί πολλές 

φορές. Ο τίτλος αυτός συναντάται στα περισσότερα χειρόγραφα, αλλά όπως 
προαναφέρθηκε, σύμφωνα με κάποιους μελετητές δεν αφορά και τα τρία βιβλία. 

1.Πρώτη έκδοση τους έγινε το 1542, στη Βενετία από τον Αντώνιο Γωγαβίνο σε 
λατινική μετάφραση χωρίς το ελληνικό κείμενο.(Ant.Gogavino Graviensi, Aristoxeni 
musici antiquissimi, Βενετία 1542, σ.7-45). Κατά τον Henry S.Macran είναι ένα 
ανάξιο έργο πλημμυρισμένο από λάθη(βλ.σ.92). 

2.Πρώτη έκδοση του ελληνικού κειμένου με σχόλια και διορθώσεις, μαζί με το 
Νικόμαχο και τον Αλύπιο, από τον Ολλανδό φιλόλογο Ιωάννη Μεούρσιο(1579-
1639):Johannes Meursius, Aristoxenus, Nicomachus, Alypius, auctores musici 
antiquissimi, Lugduni, εκδ.Elzevir, 1616.(Ο Αριστόξενος βρίσκεται στις σελίδες 3-59 
και οι σημειώσεις στις σ. 125 κ.εξ.).Ο Μεούρσιος δείχνει τεράστια άγνοια της γενικής 
θεωρίας της ελληνικής μουσικής και του δόγματος του Αριστόξενου3. 

   
1.βλ. Σόλωνας Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής, σ.46-
47 
2.βλ.Andrew Barker, τ.2 
3.βλ.Henry S. Macran, The Harmonics of Aristoxenus, σ.92 
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3.Νέα επιμελημένη έκδοση του ελληνικού κειμένου με λατινική μετάφραση και 
σχολιασμό, από το Γερμανό ή Δανό ιστορικό της μουσικής Marc Meibom στην 
περίφημη έκδοση του(Marcus Meibomius, Antiquae musicae auctores septem, graece 
et latine, Amsterdam 1652.Ο Αριστόξενος στον 1ο τόμο, σελ.1-74).Κατά τον Macran 
το κείμενο αυτού του έργου είναι φτωχό και η μετάφραση συχνά δυσνόητη, αλλά ο 
σχολιασμός είναι πολύτιμος και φανερώνει μια λεπτομερή εξοικείωση με την έκδοση 
του Paul Marquard. 

4.Το ελληνικό κείμενο με γερμανική μετάφραση και ένα Συμπλήρωμα με τα 
Αποσπάσματα για το Ρυθμό εκδόθηκε από τον Paul Marquard το 1868.(Paulus 
Marquardius, De Aristoxeni Tarentini Elementis Harmonicis, Βερολίνο 1868, 
σελ.ΧΧΧVII + 415.Παράρτημα με τα Ρυθμικά Στοιχεία, σελ.409-15). Κατά τον 
Macran η μετάφραση γίνεται κατά λέξη και τόσο δουλικά, ώστε καταντάει άχρηστη. 
Η κύρια αξία αυτού του έργου έγκειται στο νέο φως που ρίχνεται στο κείμενο μέσω 
της παραβολής από το συγγραφέα ενός από τα παλιότερα χειρόγραφα των Αρμονικών 
Στοιχείων που σώζεται, του Codex Venetus.  

5.Γαλλική μετάφραση χωρίς το ελληνικό κείμενο από τον Κάρολο Αιμίλιο Ruelle 
στα 1870(Elements Harmoniques d’Aristoxene, traduits pour la premiere fois par 
Charles-Emile Ruelle,Παρίσι 1870).Η μετάφραση στηρίχθηκε στο ελληνικό κείμενο 
της έκδοσης Meibom. 

6.Το ελληνικό κείμενο με αγγλική μετάφραση, σημειώσεις, εισαγωγή και πίνακα 
των ελληνικών λέξεων από τον Henry S. Macran(Αριστοξένου Αρμονικά Στοιχεία, The 
Harmonics of Aristoxenus,Οξφόρδη 1902) 

7.Μια τελευταία αξιόλογη έκδοση του ελληνικού κειμένου με 
σχόλια,μαρτυρίες(Testimonia),ιταλική μετάφραση και σημειώσεις,κ.τ.λ. από τη 
Rosetta da Rios(Aristoxeni Elementa Harmonica, Ρώμη 1954). 

Επίσης εκδόθηκε στη Λειψία σε δυο τόμους, ο πρώτος το 1883 και ο δεύτερος το 
1893 το βιβλίο του Westphal για τον Αριστόξενο, μετά το θάνατο του συγγραφέα.(Ο 
Macran το χαρακτηρίζει σχοινοτενές και φλύαρο).  
5.Σημαντικά Χειρόγραφα1 : 

1.Codex Venetus(στη βιβλιοθήκη του Αγίου Μάρκου), γραμμένος από κάποιον 
Ζώσιμο(Zosimus)στην Κων/πολη το 12ο αι. Έχει διορθωθεί από πολλά χέρια. 

2.Codex Vaticanus του 13ου και 14ου αι. 
3.Codex Selderianus(Bodleian Library), στις αρχές του 16ου αι. 
4.Codex Ricardianus(στη Φλωρεντία) του 16ου αι.(παραβάλλεται από τον van 

Herwerden). 
5.Codex Barberinus(Bibliotheka Barberina στη Ρώμη) του πρώτου μισού του 16ου 

αι.Έχει πολυάριθμες διορθώσεις στα περιθώρια, οι οποίες όμως έχουν γίνει από το 
χέρι του αρχικού συγγραφέα. 

6.Ένας κώδικας μεγάλης αξίας που ανήκε στη βιβλιοθήκη του Προτεσταντικού 
Ιεροδιδασκαλείου του Στρασβούργου και χάθηκε όταν το κτίριο κάηκε ολοσχερώς 
από τα γερμανικά στρατεύματα τη νύχτα της 24ης Αυγούστου 1870.Παραβλήθηκε 
από τον M.Ruelle .Φαίνεται να είναι ανεξάρτητο από τα άλλα χειρόγραφα που 
κατέχουμε, από τα οποία κανένα δεν μπορεί να θεωρηθεί είτε πρόγονος είτε απόγονος 
του. 

H πιο αυθεντική και πλήρης γενική μελέτη για τον Αριστόξενο-καθώς και ένα 
από τα καλύτερα βιβλία πάνω στην αρχαία ελληνική μουσική- που έχει γίνει ως 
σήμερα είναι του Louis Laloy, Aristoxene de Tarente, disciple d’Aristostle et la 
Musique de l’Antiquite, Παρίσι 1904,μ’ένα πολύτιμο λεξιλόγιο στο τέλος(Lexique 
d’Aristoxene). 
 1.βλ. Henry S. Macran,The Harmonics of Aristoxenus, σ.91 
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Ρυθμικά Στοιχεία:Δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στη Βενετία από το Morelli το 
1785.Κατόπιν με μια γερμανική μετάφραση από τον Feussner(Hanau,1850),τον Paul 
Marquard(1868) και τονR. Westphal(Aristoxenus von Tarent, Melik und Rhythmic II, 
Λειψία 1893).  
 
6.Μέθοδος –Χαρακτηριστικά γραφής: 

 
.Ο Αριστόξενος οργάνωσε τα φαινόμενα της ελληνικής μουσικής σ’ένα 

μεθοδικό και με εσωτερική συνοχή σύστημα. Παρ’όλα αυτά είναι πιθανό ότι, προς το 
συμφέρον της συμμετρίας και της λογικής, κάποιες φορές παραποίησε ή 
υπεραπλούστευσε τα μουσικά δεδομένα, ιδιαίτερα τα δεδομένα της μουσικής 
πρακτικής. Πάντως η αυτάρεσκη και κάπως επιθετική πολεμική του μειώνουν την 
πίστη μας σ’αυτόν. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις βρίσκουμε περισσότερες από μία 
πραγματεύσεις του ίδιου θέματος, όπως και συγκεκριμένες ασυνέπειες. Έτσι η 
μελοποιεία ,δηλαδή η μουσική σύνθεση, μερικές φορές περιέχεται στη λίστα των 
στοιχείων που σχετίζονται με την αρμονική επιστήμη, ενώ άλλες φορές παραλείπεται 
απ’αυτήν. 

Στη θεωρία της μελωδίας και του ρυθμού, εφάρμοσε μια σφριγηλή και λογική 
σκέψη την οποία απέκτησε από τη διδασκαλία και τις μεθόδους του Αριστοτέλη. Είχε 
ένα λογικό μυαλό και μια μεγάλη ικανότητα συστηματοποίησης Αν και αγνοούμε 
κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος το έργο των προκατόχων του, είναι ξεκάθαρο ότι 
σηματοδοτεί ‘ένα σημείο καμπής στη θεωρία της μουσικής και ότι επηρέασε πολύ 
του μεταγενέστερους συγγραφείς. 

Στην αρμονία το έργο του είναι πραγματικά επαναστατικό, όπως θα 
συμφωνούσε σίγουρα και ο ίδιος, πρώτος από όλους. Παραμερίζει τις έρευνες των 
Πυθαγορείων ως άσχετες και με λανθασμένο προσανατολισμό και προσπαθεί κατά 
συνέπεια να εγκαθιδρύσει μια τελείως νέα επιστήμη η οποία θα μελετάει τη μουσική 
στη βάση των εγγενών αρχών της, όχι με βάση τις αρχές της φυσικής ή των 
μαθηματικών. Ο Αριστόξενος απορρίπτει τη μέθοδο των Πυθαγορείων οι οποίοι 
περιφρονούν ουσιώδη δεδομένα και οι οποίοι διατύπωσαν τη θεωρία τους μόνο μέσω 
αφηρημένων αριθμητικών αναλογιών. Από την άλλη μεριά κριτικάρει επίσης το 
modus operandi αυτών οι οποίοι αποδίδουν απόλυτη αξία στις ίδιες τις υποκειμενικές 
αντιλήψεις τους και περιορίζονται στο να καταγράφουν μουσικά φαινόμενα 
εμπειρικά , χωρίς ούτε να προσπαθήσουν να εξηγήσουν σε λογικούς όρους πώς 
σχετίζονται αυτά μεταξύ τους.  
 Οι ξεχωριστές αρετές αυτού του φιλοσόφου δεν μας φανερώνονται στην 
πρώτη ανάγνωση του έργου του. Τα ελαττώματα του ύφους του είναι τόσο χτυπητά- 
οι ατέλειωτες επαναλήψεις, οι πομπώδεις επαναλήψεις του ‘‘μόνος το έκανα’’, η 
επίδειξη της λογικής επεξεργασίας, η θριαμβευτική δικαιολόγηση του προφανούς 
μέσω αλυσίδας συλλογισμών- έτσι που τείνουμε να παραβλέπουμε τις υπηρεσίες που 
ένας τόσο ενοχλητικός συγγραφέας προσέφερε στους σκοπούς της μουσικής 
επιστήμης.1  

Κι όμως αυτές οι υπηρεσίες ήταν μεγάλης σημασίας, γιατί δε συνίστατο σε 
μια απλή βελτίωση της ανάλυσης, σε μια απλή ανακάλυψη μεμονωμένων γεγονότων 
ή βαθύτερη ανάλυση συγκεκριμένων φαινομένων, αλλά πρώτα απ’όλα στον ακριβή 
καθορισμό από την οπτική της μουσικής επιστήμης του αν θα έπρεπε αυτή να 
εκφυλιστεί στον εμπειρισμό ή από την άλλη πλευρά να χαθεί στα Μαθηματικά και 
στη Φυσική  

 
1.βλ.Macran, The Harmonics of Aristoxenus, σ.87 
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.Επιπλέον ο Αριστόξενος εφήρμοσε σε όλες τις ερωτήσεις και τα προβλήματα 
της μουσικής μια βαρύτερη και αληθέστερη αντίληψη της ουσιαστικής φύσης της 
Μουσικής. Και μ’αυτές τις δύο ανακαλύψεις δεν είναι πολύ να λεχθεί ότι 
πραγματοποίησε μια επανάσταση στη φιλοσοφία της Τέχνης.1 

Μέχρι ο Αριστόξενος να εμφανισθεί στη μουσική σκηνή, τα όρια της 
μουσικής επιστήμης είχαν τελείως παρανοηθεί. Υπήρχε πράγματι μια ανθηρή σχολή  
σύνθεσης, στη μέθοδο εκτέλεσης, στην κατασκευή των οργάνων. Και οι συνήθειες 
που διαμορφώνονταν μεταδίδονταν μέσω της διδασκαλίας. Για τη διευκόλυνση αυτής 
της διδασκαλίας, και σαν βοήθεια στη μνήμη, ήταν συχνή η καταφυγή στα 
διαγράμματα και σε επιφανειακές γενικότητες, αλλά με αρχές για τις αρχές ο 
καλλιτέχνης, εμπειρικός όπως ήταν, δεν ασχολoύνταν. όμως με τις αρχές ξεκινάει η 
επιστήμη. 

Η αντίληψη, λοιπόν, μιας επιστήμης της μουσικής η οποία θα δέχεται τα 
υλικά της από το αυτί και δε θα μεταφέρει την ανάλυση της μακρύτερα από εκεί όπου 
φθάνει το ανθρώπινο αυτί  και η αντίληψη ενός συστήματος ηχητικών λειτουργιών 
τέτοιων και τόσων πολλών όπως η μουσική αντιληπτικότητα μπορεί να τις καθορίσει 
είναι οι δύο σημαντικότατες συνεισφορές του Αριστόξενου στη φιλοσοφία της 
Μουσικής. Η έρευνα του βασίζεται στα δεδομένα της αισθητικής αντίληψης, αλλά 
έπειτα προχωράει στη λογική ανάλυση αυτών των δεδομένων και στην ενσωμάτωση 
τους σ’ένα ενιαίο θεωρητικό σύστημα. 

Όπως μπορεί κανείς να συμπεράνει μέσα από τη μελέτη του έργου του 
Αριστόξενου, σημαντικό γνώρισμα της μεθόδου του είναι το εξής:τα δεδομένα 
εξηγούνται με τη μορφή «επίδειξης», μέσω δηλαδή της λογικής παραγωγής 
προτάσεων από αρχές. Οι αρχές πρέπει να εδραιωθούν με μια μέθοδο που ξεκινάει με 
την αντίληψη. Έτσι, π.χ. είμαστε σε θέση να μορφοποιήσουμε κανόνες οι οποίοι 
δηλώνουν, στο πιο γενικό επίπεδο, τι είδους γνωρίσματα πρέπει να παρουσιάζει μια 
διαδοχή ήχων για να είναι μελωδική, ή τι χαρακτήρες πρέπει να εκτίθενται για να 
κατανοηθεί απ’ τον ακροατή ένα τετράχορδο, μια φράση στο εναρμόνιο γένος κ.α. 
Υπάρχει μελωδία εκεί όπου ένα σύνολο ήχων ακούγονται στο αυτί μ’ένα 
συγκεκριμένο τρόπο. Έτσι η μελωδικότητα έγκειται αποκλειστικά και μόνο στα 
αντιληπτά χαρακτηριστικά μιας μουσικής φράσης. Ο Αριστόξενος δεν ενδιαφέρεται 
καθόλου να εξηγήσει γιατί ένας συγκεκριμένος συνδυασμός ήχων ακούγεται σε μας 
ως σύμφωνος σε όρους φυσικών και μαθηματικών περιγραφών κατά τον Πυθαγόρειο 
τρόπο.1 

 
7.Περιγραφή διάταξης του υλικού των αρμονικών στοιχείων: 
 Το Βιβλίον 1ον ξεκινάει με μια σύντομη περιγραφή του πεδίου της αρμονικής 
επιστήμης. Η Αρμονία συνιστά μόνο ένα μέρος της πολυσχιδούς επιστήμης της 
μελωδίας και συγκεκριμένα δεν περιλαμβάνει τη μελέτη της σύνθεσης. Μετά από 
κάποιες παρατηρήσεις στους περιορισμούς του έργου των προγενέστερων του, 
αφιερώνει αρκετές σελίδες στην παρουσίαση του προγράμματος του για την αρμονία, 
παραθέτοντας τα αντικείμενα που αυτή η επιστήμη πρέπει να μελετάει, με σχόλια για 
τη σημασία τους και την άλλοτε παραμέληση τους. Η λίστα περιλαμβάνει κάποιες 
επαναλήψεις, πιθανώς επειδή όπως υποδεικνύει αλλού τα θέματα πρώτα 
σχεδιάστηκαν σε γενικές γραμμές και μετά μελετήθηκαν εις βάθος. Τα θέματα είναι 
. 
1.βλ.Andrew Barker, Harmonic and Acoustic Theory, σ.122 
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τα παρακάτω:i.η κίνηση της φωνής στο χώρο, δηλαδή στη διάσταση του τονικού 
ύψους(pitch). Προσθέτει ότι μια κατανόηση της μορφής της κίνησης είναι σημαντική 
εάν θέλουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ένας φθόγγος και ότι αυτό προϋποθέτει 
κατανόηση 5 άλλων σημείων. ένταση, ‘χαλάρωση’, του ήχου(relaxation),ύψος, βάθος 
και τονικό ύψος.ii.Οι μεγαλύτερες και μικρότερες επεκτάσεις(διαστηματικές 
αποστάσεις) που είναι μελωδικά χρησιμοποιήσιμες.iii.Διαστήματα και οι 
διαφοροποιήσεις τους.iv.Συστήματα (χονδρικά κλίμακες, αλληλουχίες διαστημάτων 
και οι παραλλαγές τους.)v.Μουσική μελωδία:πώς διαφέρει από άλλα είδη μελωδίας 
και ο διαχωρισμός της σε γένη(genera).vi.Η φύση της συνέχειας και η διαδοχή στα 
συστήματα vii.Τα γένη και οι εκτάσεις μέσα στις οποίες οι κινητές νότες 
μεταβάλλονται έπειτα από αλλαγές του γένους viii.Διαστήματα και πώς αυτά 
μπορούν σωστά να συνδυαστούν προς σχηματισμό μεγαλύτερων μονάδων.ix.Μελέτη 
συστημάτων συμπεριλαμβανομένου του Πλήρους ή Τέλειου Συστήματος x.Κράματα 
γενών και τα συστήματα που σχηματίζονται ως εκ τούτου xi.Νότες xii.Περιοχές της 
φωνής, “τόνοι” και μετατόνιση που μελετούνται μέχρι το σημείο που έχουν σχέση με 
τη φύση των συστημάτων. 

H λίστα φαίνεται να έχει 3 κύρια μέρη:(i. -ii.) είναι προκαταρκτικές μελέτες 
βασικών οντοτήτων και εννοιών, (iii.-vi.) δείχνουν θέματα για τα οποία πρέπει να 
δοθεί ένα γενικό περίγραμμα, προτού μπορέσει να ξεκινήσει η λεπτομερής 
επεξεργασία τους και (vii. -xii.)είναι θέματα που πρέπει να αναλυθούν σε βάθος και 
από τα οποία πολλά έχουν ήδη σκιαγραφηθεί επιφανειακά. 

Έτσι ο Αριστόξενος ξεκινάει το έργο του, αφού μας υπενθυμίζει τη θέση της 
αρμονίας στη γενικότερη μελέτη της μουσικής. Έπειτα εξετάζονται τα σημεία (i.-vi.). 
Μέχρι τώρα ο Αριστόξενος έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα του αρκετά πιστά. Εκ 
πρώτης όψεως οι στίχοι 19-21 που ακολουθούν αποκλίνουν από την ακολουθία. 
Επιστρέφει σε μία εκ των διαφοροποιήσεων των διαστημάτων και δίνει έναν 
κατάλογο των συμφωνιών(concords).Αυτό ακολουθείται από έναν ορισμό του τόνου 
σε όρους των συμφωνιών και ένα σχεδίασμα των τρόπων με τους οποίους ο τόνος 
μπορεί να διαιρεθεί. 

Το Βιβλίον 2ον δεν συνεχίζει εκεί απ’όπου σταμάτησε το Βιβλίο 1ον. Ξεκινάει 
με μια δικιά του εισαγωγή και για μια ακόμα φορά αναφέρεται(αν και από 
διαφορετική οπτική γωνία) στον περιορισμένο ρόλο της αρμονίας στη μελέτη της 
μουσικής. Έπειτα ακολουθούν παρατηρήσεις σχετικά με τις μεθόδους που είναι 
απαραίτητες στην επιστήμη ή τους ρόλους σ’αυτήν της λογικής και της αντίληψης και 
για την ανάγκη αυστηρής επίδειξης(“απόδειξις”) των δευτερευόντων θεωρημάτων και 
προτάσεων. Οι διαδικασίες που ακολουθούσαν οι προκάτοχοι του κρίνονται με οξύ 
τρόπο. 

 Αυτές οι εισαγωγικές σελίδες του δεύτερου Βιβλίου, δίνουν την εντύπωση 
μιας νέας εισαγωγής σ’ένα ανεξάρτητο έργο και αυτή η εντύπωση ισχυροποιείται στο 
επόμενο κομμάτι το οποίο ξεκινάει εκ νέου το πρόγραμμα που μια πραγματεία της 
αρμονίας πρέπει ν’ακολουθεί. Το πρόγραμμα δεν είναι ταυτόσημο με αυτό που 
προτείνεται στο Βιβλίον 1ον. Καταγράφει ως θέματα προς μελέτη: i.γένη 
ii.διαστήματα iii.νότες iv.συστήματα v.τόνοι vi.μετατόνιση vii.μελωδική σύνθεση 
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο Αριστόξενος προσθέτει καυστικά σχόλια για την 
ανεπάρκεια των προηγούμενων πραγματεύσεων. Η λίστα είναι σημαντικά πιο 
ξεκάθαρη και ευθεία από αυτήν του πρώτου βιβλίου:Παραλείπει τις δύο 
προκαταρκτικές μελέτες∙ επαναδιατάσσει το υλικό κατά κάποιο τρόπο∙ αποφεύγει τις 
επαναλήψεις της πρώτης λίστας και το σημαντικότερο∙προσθέτει τη μελωδική 
σύνθεση ως τμήμα της αρμονίας, ενώ στο Βιβλίον 1ον, αυτό είχε κατηγορηματικά 
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αποκλειστεί. Τέλος έπειτα από κάποια προκαταρκτικά, προχωράει σ’ένα σύνολο 
θεωρημάτων που καταλαμβάνουν το υπόλοιπο βιβλίο και έπειτα ανακοινώνει τη 
μελέτη των διαφορετικών διευθετήσεων των μικρών, μη σύνθετων 
διαστημάτων(incomposite intervals) που συμπράττουν για το σχηματισμό 
μεγαλύτερων διαστηματικών μεγεθών. 

Το δεύτερο Βιβλίο περιλαμβάνει μια εκτενή πολεμική κατά κάποιων 
νωρίτερων προσεγγίσεων και περιέχει μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες θεμελιώδεις 
παρατηρήσεις του Αριστόξενου. Δίνεται μια λίστα των γενών και γίνεται μελέτη των 
συμφωνιών και των σχέσεων τους με μικρότερα διαστήματα .Άλλα θέματα που 
εξετάζονται είναι οι διαιρέσεις των τετραχόρδων σε κάθε γένος, η ιδέα της μελωδικής 
συνέχειας ,οι αρχές που διέπουν την διαδοχή των διαστημάτων, η δόμηση διάφωνων 
διαστημάτων με κινήσεις μέσω συμφωνιών. Και έτσι το δεύτερο Βιβλίο τελειώνει. 

Το Βιβλίον 3ον ξεκινάει με επιπλέον παρατηρήσεις στις έννοιες της συνέχειας 
και της διαδοχής και με την εξέταση των τρόπων με τους οποίους τα τετράχορδα 
μπορούν να συνδεθούν. Όπως φαίνεται το τρίτο Βιβλίο σώζεται σε αποσπασματική 
μορφή, αλλά υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να ενθαρρύνουν την πίστη ότι το δεύτερο 
και τρίτο Βιβλίο ανήκουν στην ίδια πραγματεία και πως μόνο λίγες από τις  
συνδετικές τους σελίδες έχουν χαθεί. Προφανώς ένα μεγάλο μέρος λείπει στο τέλος 
και για να αποκαταστήσουμε αυτήν την απώλεια πρέπει να βασιστούμε στις 
αρμονικές συγγραφές μεταγενέστερων συγγραφέων, όπως του Αριστείδη 
Κοϊντιλιανού στο «Περί Μουσικής»(Βιβλίο 1ο, κεφάλαια 5-12).Άλλες περιλήψεις 
βρίσκονται στα «Αριστοξένεια Εγχειρίδια»του Κλεονίδη, του Βάκχου, του Γοδένσιου 
και του αγνώστου ταυτότητας συγγραφέα ή των αγνώστων συγγραφέων με το όνομα 
“Ανώνυμος του Μπέλερμαν”(Bellerman’s Anonymous).Το καλύτερο απ’αυτά είναι 
του Κλεονίδη 1. 

Εάν τώρα συγκρίνουμε το πρώτο βιβλίο με το δεύτερο είναι προφανές, αρχικά 
ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό επανάληψη και μερική επικάλυψη, πολύ περισσότερο 
απ’ότι θα περίμενε κανείς σε δύο τμήματα του ίδιου έργου. Έχουν ανεξάρτητες 
εισαγωγές και διακριτές περιλήψεις του προγράμματος που η αρμονική επιστήμη 
πρέπει ν’ακολουθεί. Υπάρχουν επίσης ασυνέπειες από τις οποίες αυτή που αφορά τη 
μελωδική σύνθεση, όπως προαναφέρθηκε είναι η πιο χτυπητή. Το δεύτερο Βιβλίο 
επιπλέον χρησιμοποιεί ως κεντρική ιδέα την έννοια της μελωδικής 
“λειτουργίας”(melodic function), υπονοώντας συγκεκριμένα ότι οι νότες πρέπει να 
κατανοηθούν ως “δυνάμεις”, όχι απλά ως μουσικός τόνος(pitch).Τα βιβλία επίσης 
διαφέρουν φανερά και έντονα στο στυλ. το δεύτερο είναι πιο άνετο, πιο στοχαστικό 
και μεθοδολογικά συνειδητό. Υπάρχουν ισχυροί λόγοι για να υποθέσουμε ότι το 
πρώτο και δεύτερο βιβλίο είναι από διαφορετικές πραγματείες. Το πρώτο ανήκει 
μάλλον σε μια νωρίτερη και μάλλον λιγότερο σύνθετη προσπάθεια για την 
πραγμάτωση αυτού του συγγραφικού σχεδίου. 

Αυτά τα συμπεράσματα ισχυροποιούνται λίγο από κάποιες αναφορές στον 
Πορφύριο. Παραθέτει σημαντικό μέρος του έργου του Αριστόξενου «Αρμονικά 
Στοιχεία» και δύο φορές ονομάζει το έργο από το οποίο αντλεί στοιχεία, κατά την 
παράθεση αποσπασμάτων. Κατά την παράθεση μιας παραγράφου από το πρώτο 
Βιβλίο δηλώνει ότι προέρχεται από το πρώτο βιβλίο μιας πραγματείας «Περί 
Αρχών»(On Principles). Παραθέτοντας ένα απόσπασμα του δεύτερου Βιβλίου 
αναγνωρίζει την πηγή του ως το πρώτο Βιβλίο των Αρμονικών Στοιχείων. Αυτό 
ακούγεται σαν να τα θεωρούσε ξεχωριστά έργα. Αλλά αυτή η απόδειξη πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί με προσοχή και επιφύλαξη. Ο ίδιος ο Αριστόξενος μερικές φορές χρη 

 
1.βλ.Andrew Barker, Harmonic and Acoustic Theory, σ.122 
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σιμοποιεί τη λέξη “αρχή”, αναφορικά με ένα μέρος του έργου με το οποίο έχει 
καταπιαστεί, ή με μια φάση της διαδικασίας συγγραφής του. 

Επιπλέον αναφέρεται δύο φορές στα “στοιχεία” ως τη δεύτερη φάση της 
παρουσίασης της αρμονίας. Στο τέλος του πρώτου Βιβλίου πληροφορούμαστε ότι οι 
τρόποι τοποθέτησης των διαστημάτων διαδοχικά θα παρουσιαστεί στα “στοιχεία” και 
προς το τέλος της εισαγωγής στο δεύτερο Βιβλίο λέει ότι βρίσκεται «στο σημείο 
εκκίνησης της μελέτης που αφορά τα “στοιχεία”». Είναι πιθανό ότι ο Αριστόξενος 
έδωσε το όνομα “στοιχεία” σ’εκείνο το μέρος του έργου το οποίο παρήγαγε 
θεωρήματα αξιωματικά από προηγούμενους συλλογισμούς και περιέγραψε όλο το πιο 
πρόσφατο υλικό ως το "Περί Αρχών". Σε κάθε περίπτωση, ο Πορφύριος μπορεί να 
χρησιμοποίησε τα ίδια τα λόγια του Αριστόξενου για να υπονοήσει ότι το πρώτο 
Βιβλίο ασχολιόταν με αρχές, ενώ ο κύριος όγκος του δεύτερου και η συνέχεια του 
ασχολούνταν με “στοιχεία”, χωρίς να θέλει να υποθέσει ότι το "Περί Αρχών" και τα 
"Αρμονικά Στοιχεία" ήταν δύο διαφορετικά έργα. Κατά τον Andrew Bαrker τα δύο 
βιβλία πρέπει στην πραγματικότητα να προέρχονται από πραγματείες γραμμένες σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους και ίσως για ελαφρώς διαφορετικούς σκοπούς. 

Ο Westphal έχει προσπαθήσει να ανασυγκροτήσει από τα εκτεταμένα 
κομμάτια που διασώζονται το σχέδιο  των τριών έργων του Αριστόξενου για τη 
θεωρία της Μουσικής, με το καθένα να περιέχει ένα “προοίμιον”, δηλαδή μια 
εισαγωγή, μια δήλωση αρχών και ένα σύστημα από “στοιχεία” ή στοιχειώδη 
θεωρήματα. Η ιδέα του μπορεί να είναι σωστή, όμως το αποτέλεσμα είναι τόσο 
απογοητευτικό λόγω της αποσπασματικής φύσης των δεδομένων, που θα ήταν 
καλύτερο να μην μπει κανείς σε λεπτομέρειες αυτής της προσπάθειας 1. 
 

ΙΙ.ΕΙΔΙΚΑ 
 
1.Κριτική προγενέστερων συγγραφέων 
 Ο Αριστόξενος κάνει πολλές υποτιμητικές αναφορές στους προκατόχους του 
σ’ένα εκτεταμένο μέρος του βιβλίου του «Αρμονικά Στοιχεία».Δυστυχώς μια πιο 
συστηματική θεώρηση και κριτική ανασκόπηση των διδασκαλιών τους που λέει ότι 
έχει κάνει παλαιότερα δεν έχει σωθεί. Στους προκατόχους του στο πεδίο της 
αρμονικής ανάλυσης αναφέρεται συχνά με τον όρο ‘Αρμονικοί’(Harmonicists). Οι 
πρόδρομοι αυτοί ήταν ‘αρμονικοί’ επειδή μελετούσαν μόνο την αρμονία. 

.Λέει ότι δεν έχουν γενικές αρχές που να παρέχουν μια συστηματική βάση για 
τις αναλύσεις και τις συγκρίσεις τους, οι οποίες ως αποτέλεσμα είναι τυχαίες και 
απρογραμμάτιστες. Κατά δεύτερον έχουν ανεπαρκή γνώση των ακουστικών 
δεδομένων της εκτέλεσης. Όμως ένα άτομο για να έχει μια σφαιρική άποψη της 
αρμονίας πρέπει να εξετάζει τα στοιχεία που συνιστούν το ενιαίο σώμα της μουσικής 
αλλά και τους συνδυασμούς αυτών των στοιχείων. Ο ‘Αρμονιστής’ όμως που είναι 
μελετητής μόνο της αρμονίας αποκόβεται από την κατανόηση των διαφόρων όψεων 
της μουσικής, είναι κατά κάποιο τρόπο περιχαρακωμένος μέσα σε στενά όρια. Αυτοί 
οι ισχυρισμοί ταιριάζουν ακριβώς με την κύρια κριτική του Αριστόξενου για τους 
προκατόχους του, αν και την εκφράζει πολύ πιο καθαρά. 

Σ’αυτό το σημείο θα έπρεπε να γίνει μια επισήμανση. ο όρος 
‘Αρμονία’(Harmonics) στην ορολογία της αρχαίας ελληνικής μουσικής είναι η 
επιστήμη που ασχολείται με την διευθέτηση και ταξινόμηση των φθόγγων στις 
κλίμακες και με τις σχέσεις μεταξύ των κλιμάκων. Δεν θα πρέπει να τη συγχέουμε με 
τη σύγχρονη αρμονική θεωρία η οποία αφορά συγχορδίες και συγχορδιακές διαδοχές. 
 1.βλ. Henry Stewart Macran, The Harmonics of Aristoxenus, σ.90 
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 Είναι γεγονός ότι ο Αριστόξενος παρά τη μεγάλη αυθεντικότητα του έργου 
του, οφείλει ένα χρέος σ’αυτούς τους ‘Αρμονικούς’ συγγραφείς. Δεν βασίζεται 
σχεδόν καθόλου στους Πυθαγόρειους των οποίων ήξερε την δουλειά αλλά τη 
θεωρούσε άσχετη και έχουμε έτσι λίγη πληροφόρηση γι’ αυτούς από τον Αριστόξενο, 
μέσα από κάποιες αναφορές στα «Αρμονικά Στοιχεία».Για τους αρμονικούς επιπλέον 
γράφει ότι παραμέλησαν ολόκληρα θέματα, και μιλάει για την απροσεξία τους στην 
παρατήρηση, για το ότι κατέγραψαν υποτιθέμενα γεγονότα χωρίς καμία προσπάθεια 
επίδειξης ή συντονισμού σύμφωνα με αυτές. Διαβάζοντας γι’αυτούς φαίνεται ότι 
αυτοί οι συγγραφείς ήταν ‘‘εμπειρικοί’’, με την έννοια ότι έψαχναν τρόπους να 
περιγράψουν ότι παρουσιαζόταν στο αυτί παρά να επιχειρηματολογούν για αρμονικές 
αλήθειες σε μαθηματικά πεδία. Έτσι σε κάποιο βαθμό θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
ως πρώιμοι Αριστοξενικοί. Συμμερίζονταν επίσης με τον Αριστόξενο την ιδέα του 
τόνου ως μίας γραμμικής διάστασης στην οποία οι νότες εμφανίζονται ως σημεία , 
απορρίπτοντας την Πυθαγόρεια μεταχείριση των φθόγγων ως ποσοτήτων και των 
διαστημάτων ως αναλογίες μεταξύ τους. 
 Η κύρια προοπτική τους φαίνεται να είναι η ποσοτική περιγραφή των 
κατασκευών των κλιμάκων ως ακολουθίες διαστημάτων που μετριούνται με αναφορά 
σε μια μονάδα διαστήματος. Αυτή η μονάδα αναγνωρίζεται με την αντίληψη και δεν 
ορίζεται με μαθηματικά. Ο Αριστόξενος παραπονιέται για τις ανακρίβειές τους αλλά 
η δυσκολία της εργασίας τους δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Οι αρμονικοί 
προσπάθησαν να εικονογραφήσουν τα ευρήματα τους σε διαγράμματα στα οποία 
αναφέρεται ο Αριστόξενος αρκετές φορές και από τα οποία μερικά κατασκευάζονταν 
μέσω μιας διαδικασίας που ονομαζόταν «συμπύκνωση», «καταπύκνωσις». Είναι 
πιθανό ότι τα διαγράμματα έδειχναν το τονικό ύψος κάθε νότας σ’ένα σύστημα ,ως 
ένα σημείο σημειωμένο σε μια γραμμή με τα διαστήματα να αναπαρίστανται από τα 
μεγέθη των αποστάσεων. Υπάρχουν ξεκάθαρες υποθέσεις ότι προσπάθησαν επίσης οι 
αρμονικοί να αναπτύξουν ένα σύστημα σημειογραφίας ποσοτικό στη μορφή. Ο 
Αριστόξενος εκφράζει και πάλι παράπονα σ’αυτούς, γιατί υποθέτουν ότι με τη 
σημειογράφηση μιας αρμονικής δομής, την έχουν καταλάβει. 
 Και άλλες όψεις του έργου τους αναφέρονται επίσης. Υπάρχουν σαφείς 
συνδέσεις μεταξύ των σκοπών τους και των σκοπών του Αριστόξενου, όπως ο ίδιος 
αναγνώρισε. Πιο σημαντικό, και οι δύο προσπάθησαν να περιγράψουν τα μελωδικά 
φαινόμενα όπως αυτά γίνονται αντιληπτά , όχι με αναφορά στο χαρακτήρα τους ως 
φυσικά φαινόμενα ή με βάση μαθηματικές αρχές. Τα σφάλματα των αρμονικών ήταν 
η ανακρίβεια και το ημιτελές της έρευνας τους. Στην καλύτερη περίπτωση απλά 
κατέγραφαν τα δεδομένα της έρευνας τους. 
2.Λάσος ο Ερμιονεύς-Τοποθέτηση φθόγγων  

Ο αρχαιότερος θεωρητικός που αναφέρεται από τον Αριστόξενο είναι ο 
Λάσος από την Ερμιόνη, ένας εφευρετικός ρηξικέλευθος και τολμηρός μουσικός που 
άσκησε τη δράση του στην Αθήνα κατά το τελευταίο τέταρτο του 6ου αιώνα. Σ’αυτόν 
αποδίδει το πρώτο βιβλίο σχετικά με τη μουσική. Είναι πιθανό μάλιστα ότι στην 
πραγματικότητα πρώτος έπλασε τη λέξη ‘μουσική’, την τέχνη δηλαδή που σχετίζεται 
με τις Μούσες. Αυτό που μας λέει ο Αριστόξενος είναι ότι ο Λάσος θεωρούσε ότι οι 
νότες διαθέτουν πλάτος στην κλίμακα, δηλαδή ότι καταλαμβάνουν μια συγκεκριμένη, 
ευδιάκριτη και περατή αναλογία της γραμμής πάνω στην οποία αποτυπώνονται, 
παριστάνονται οι τονικότητες (‘τόνοι’-pitches) καθώς και ότι δεν είναι απλά σημεία 
πάνω σ’αυτή. 
 Όμως αντίθετα ο Αριστόξενος πίστευε ότι οι νότες συνιστούν απλά σημεία 
στη γραμμή αυτή, οπότε ποτέ δεν μπορούν δύο να είναι τόσο κοντά η μία στην άλλη, 
έτσι ώστε μια τρίτη νότα να μην μπορεί να εισχωρήσει ανάμεσα τους, έστω και αν τα 
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αυτιά μας δεν μπορούν να τις διακρίνουν πια .Έτσι σύμφωνα με την άποψη του 
Αριστόξενου δεν μπορεί να υπάρξει ένα ελάχιστο διάστημα στη φύση κατάλληλο να 
χρησιμεύσει ως μονάδα μέτρησης. Αν όμως οι νότες έχουν ένα πεπερασμένο, 
περιορισμένο μέγεθος τότε υπάρχει πραγματικά το ελάχιστο.1 Ο Αριστόξενος 
συνέλαβε την κλίμακα των τόνων ως μια συνεχόμενη γραμμή η οποία μπορούσε να 
διαιρεθεί σε απλά κλάσματα έτσι ώστε η οκτάβα να μπορεί να διαιρεθεί σε έξι νότες, 
ο τόνος σε ημιτόνια ή τέταρτα του τόνου, η τέταρτη σε δύο τόνους και ένα ημιτόνιο 
κ.ο.κ. Μόνο ένα εκπαιδευμένο αυτί είναι ικανό να αποφασίσει ποια διαστήματα είναι 
‘μελωδικά’ ή ικανά να καταλάβουν μια θέση στη μουσική κλίμακα. Έτσι, 
συμπερασματικά ο Αριστόξενος αντιλαμβανόταν το πεδίο του ήχου ως μια γραμμή 
κατά μήκος της οποίας τα διάφορα τονικά ύψη(pitches of notes) βρίσκονται ως 
σημεία(points). 
3.Κριτική Ερατοκλή και άλλων: 

Δύο άλλοι θεωρητικοί που θεωρούνται από τον Αριστόξενο ισότιμοι είναι ο 
Πυθαγόρας από τη Ζάκυνθο- αυτός ο Πυθαγόρας δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον 
διάσημο σοφό της αρχαιότητας-και ο Αγήνορας από τη Μυτιλήνη. Τους επαινεί 
ελαφρά επειδή προσπάθησαν να αρθρώσουν με σαφήνεια τις διαφορές μεταξύ των 
διαφόρων μορφών του τετραχόρδου, του πεντάχορδου κ.τ.λ., αν και δεν τις 
κατέγραψαν πλήρως, ούτε συνέλαβαν κάποιον μελωδικό νόμο που να τις διέπει. 

Επίσης ο Αριστόξενος αναγνωρίζει κάποια περιορισμένα επιτεύγματα στον 
Ερατοκλή και στη σχολή του. Ο Ερατοκλής συνόψισε τα επτά είδη(species)της 
οκτάβας(μυξολύδιος, λύδιος, φρύγιος, δώριος, υπερλύδιος, υπερφρύγιος, υποδώριος) 
σ’ένα γένος, το οποίο πρέπει να ήταν το εναρμόνιο(enharmonic) και έδειξε ότι 
προκύπτουν από κυκλική μετάθεση (μεταφορά) διαστημάτων από τη μια άκρη της 
κλίμακας στην άλλη. Όμως σύμφωνα με τον Αριστόξενο, ο Ερατοκλής δεν είχε καμιά 
συνείδηση των κανόνων που διέπουν την διαδοχή και αλληλουχία των διαστημάτων 
και τις μορφές των τετραχόρδων και πενταχόρδων.1 Παρατήρησε μόνο ότι από το 
τετράχορδο η μελωδική κλίμακα(melodic scale) διαιρείται σε δύο τμήματα και προς 
τις δύο κατευθύνσεις, με άλλα λόγια το επόμενο τετράχορδο μπορεί να είναι 
συνημμένο ή διαζευγμένο.(conjuct or disjunct).Έτσι μέσα από τις σχέσεις 
συνημμένων και διαζευγμένων τετραχόρδων αναπαριστά ο Ερατοκλής τα επτά είδη 
της οκτάβας μέσω της κυκλικής αναδιάταξης των διαστημάτων. 
4.Γένη-Εναρμόνιο Γένος-Τετράχορδα-Διάταξη εσωτερικών φθόγγων τετραχόρδων: 
 Ο Αριστόξενος υποστηρίζει ότι η μουσική ως σύνολο έχει τρεις διαιρέσεις 
σ’ένα πολύ γενικό επίπεδο. Αυτές είναι τα γένη, διατονικό, χρωματικό και εναρμόνιο 
και όποιος ξεκινάει τη μελέτη της μουσικής, πρέπει να καταλάβει τη μορφή της 
σύνθεσης η οποία χρησιμοποιεί καθένα απ’ αυτά και πρέπει να είναι εξοικειωμένος 
με τα είδη της μουσικής εκτέλεσης μέσω των οποίων οι συνθέσεις εκφράζονται. 

Στα Αρμονικά του Στοιχεία τα γένη αναλύονται εκτενώς. Η ανάλυση τους 
βασίζεται στην ανάλυση κάθε μορφής της ‘σκάλας’ σε μια σειρά τετραχόρδων των 
οποίων οι εξωτερικές νότες είναι σταθερές, παραμένοντας οι ίδιες σε κάθε γένος. Τα 
γένη είναι τα εξής:το διατονικό (1/2-1-1, μι-φα-σολ-λα) το χρωματικό(1/2-1/2-11/2, 

μι-φα-φα#-λα) και το εναρμόνιο(1/4-1/4-2, μι-μι*-φα-λα, το* υποδηλώνει την όξυνση 
κατά ένα τέταρτο του τόνου).Το κάθε τονικό γένος συνιστά ουσιαστικά μια 
συγκεκριμένη αλληλουχία διαστημάτων, μια αύξουσα σειρά διαστημάτων.2 Έτσι τα 
ειδικά γνωρίσματα του διατονικού γένους είναι η ακολουθία των δύο τόνων, του 
χρωματικού η διαδοχή των δύο ημιτονίων και του εναρμόνιου η διαδοχή δύο 
τετάρτων του τόνου. 
1.M.L.West, Ancient Greek Music, σ. 225 κ.εξ. 
2.Τhe New Grove Dictionary of Music and Musicians, τ.7, σ.663 
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Ενώ αυτά τα γένη τα θεωρεί ο Αριστόξενος ως τις τυπικές υπάρχουσες μορφές 

καταγράφει πολλές υποκατηγορίες. Δηλαδή στον Αριστόξενο οποιαδήποτε 
παραλλαγή του επίσημα καθορισμένου γένους μιας κλίμακας ονομάζεται 
«χρώμα»(«χρόα» ή «χροιά» στα αρχαία ελληνικά, chroai), σαν μια ‘απόχρωση’ του 
αρχικού προτύπου. Το λεγόμενο χρωματικό γένος δεχόταν περισσότερες τέτοιες 
«χροιές» από τα άλλα γένη. Οι κύριες μορφές του χρωματικού γένους είναι απίθανο 
να έχουν συστηματικά αναλυθεί πριν απ’τον Αριστόξενο. Τα ‘χρώματα’ είναι τα 
εξής: 
Χρωματικό(‘μαλακό’-soft):  1/3-1/3-15/6 
Χρωματικό(‘ημιόλιο’-hemiolic):   3/8-3/8-13/4 
Χρωματικό(‘τονικό’-tonal):   1/2-1/2-11/2 
Διατονικό(‘μαλακό’-soft): 1/2-3/4-11/4 

Διατονικό(‘έντονο ή ψηλό’-tense or high): 1/2-1-1 
Τα ζευγάρια των μικρών διαστημάτων(δηλαδή η δέσμη των τριών φθόγγων οι οποίοι 
βρίσκονται πολύ κοντά ο ένας στον άλλο στη βάση του τετραχόρδου) στην εναρμόνια 
και χρωματική σειρά διαστημάτων ήταν γνωστά ως ‘πυκνόν’(pyknon-‘close-
packed’). 
 Το πρώτο και παλαιότερο γένος είναι το διατονικό το οποίο είναι το πιο 
φυσικό για τους άνδρες, το πετυχαίνουν δηλαδή από τη φύση τους, φυσικά, το 
δεύτερο κατά σειρά είναι το χρωματικό και το πιο πρόσφατο το εναρμόνιο στο οποίο , 
κατά τη γνώμη του, συνηθίζει κάποιος μόνο μετά από σκληρή δουλειά. Επίσης 
αναφέρει ότι οι άνθρωποι στα αρχαία χρόνια μελετούσαν μόνο ένα γένος, το 
εναρμόνιο, γιατί οι προγενέστεροι του θεωρητικοί δεν ασχολήθηκαν θεωρητικά ούτε 
με το χρωματικό, ούτε με το διατονικό γένος, παρά μόνο με το εναρμόνιο. 

 Ο Αριστόξενος θεωρούσε το εναρμόνιο γένος ως το πιο περίπλοκο 
επιτηδευμένο(sophisticated) και όμορφο από όλα τα γένη, αλλά θρηνούσε με το 
γεγονός ότι είχε αρχίσει να παραμελείται υπέρ του χρωματικού το οποίο οι άνθρωποι 
έβρισκαν ευκολότερο να εκτιμήσουν. Στα Αρμονικά Στοιχεία μεταχειρίζεται συχνά 
ως κεντρικό γνώρισμα του εναρμόνιου γένους όχι τη χρήση των διαστημάτων του ¼ 
του τόνου αλλά τη χρήση του διτόνου(ditone). Ο Αριστόξενος βέβαια δεν λέει 
πουθενά ότι το εναρμόνιο γένος είχε περιπέσει σε αχρηστία στα χρόνια του. Αυτό που 
ισχυρίζεται είναι ότι «σήμερα» («στην εποχή μας»), όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να 
παίξουν στο εναρμόνιο γένος, κάνουν λάθη στα διαστήματα του και πλησιάζουν σε 
μια μορφή του χρωματικού γένους. Δηλαδή διατηρούνταν η πρακτική του παιξίματος 
του λεγόμενου εναρμόνιου γένους αλλά στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα 
αυστηρά κριτήρια του Αριστόξενου ήταν παραφθαρμένη και ανακριβής.1 

 Για τους ανθρώπους της εποχής του λέει ότι είναι τόσο ανόητοι και 
πνευματικά ανεκτικοί που πιστεύουν ότι η εναρμόνια δίεση δεν παράγει καμία 
εντύπωση απολύτως η οποία να μπορεί να ανιχνευθεί από τις αισθήσεις και επομένως 
την εξαλείφουν από το τραγούδι και λένε ότι όποιος έχει άποψη γι’αυτήν ή έχει 
χρησιμοποιήσει αυτό το γένος, συμπεριφέρεται ανόητα και παράλογα. Πιστεύουν ότι 
η ισχυρότερη απόδειξη της αλήθειας των λεγόμενών τους βρίσκεται πρώτα απ’όλα 
στην αδυναμία της ίδιας τους της αντιληπτικότητας, λες και οτιδήποτε τους 
διαφεύγει, πρέπει οπωσδήποτε να είναι τελείως ανύπαρκτο και άχρηστο και δεύτερον  
1.Andrew Barker, The Musician and his Art, σ.183, 242, 244-45 
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στο γεγονός ότι το μέγεθος της εναρμόνιας δίεσης δεν μπορεί να καθοριστεί μέσω 
των συμφωνιών.(Σύμφωνα με την άποψη του η δίεση είναι το μικρότερο διάστημα 
που μπορεί στην πραγματικότητα να εμφανιστεί στη μουσική, αν και όχι το 
μικρότερο που μπορεί να αναφερθεί στη θεωρητική ανάλυση.)Ο Αριστόξενος λέει ότι 
δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι σ’αυτή τη βάση, το τρίτο, πέμπτο και έβδομο μέγεθος 
πρέπει επίσης να απορριφθούν(Το πρώτο περιλαμβάνει τρεις, το δεύτερο πέντε και το 
τρίτο επτά διέσεις. Θεωρώντας την εναρμόνια δίεση ως το πρώτο μέγεθος, το 
ημιτόνιο που περιλαμβάνει δύο διέσεις είναι το δεύτερο μέγεθος κ.ο.κ).Γενικά όλα τα 
διαστήματα που είναι αριθμημένα ως περιττά(μονά), πρέπει να εξαλειφθούν ως 
άχρηστα με τη δικαιολόγηση ότι κανένα απ’αυτά δεν μπορεί να οριστεί με τη βοήθεια 
συμφωνιών. Αυτά τα διαστήματα θα ήταν όλα τα μονά πολλαπλάσια της μικρότερης 
δίεσης(της εναρμόνιας). 
 Ο Αριστόξενος λέει ότι ο Όλυμπος αναγνωρίζεται από τους ειδικούς της 
μουσικής ως ο εφευρέτης του εναρμόνιου γένους. Όλη η μουσική πριν από την εποχή 
του ήταν διατονική ή χρωματική. Υποθέτουν ότι η ‘εφεύρεση’ του προέκυψε περίπου 
με τον ακόλουθο τρόπο:ο Όλυμπος εργαζόταν με το διατονικό γένος και φέρνοντας 
τη μελωδία συχνά στη διατονική παρυπάτη, μερικές φορές στη μέση, ενώ παρέλειπε 
τη διατονική λιχανό, εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά αυτής της διαδικασίας(έτσι 
σχηματιζόταν το δίτονο του εναρμόνιου γένους. Αν εξισώσουμε τη μέση με τη νότα 
ΛΑ, η διατονική παρυπάτη είναι η ΦΑ, η παραμέση η ΣΙ,και η διατονική λιχανός η 
ΣΟΛ).Ο θαυμασμός του για το σύστημα που κατασκευαζόταν μ’αυτές τις αναλογίες 
τον οδήγησε στην υιοθέτηση του και στη δημιουργία συνθέσεων σ’αυτό το σύστημα 
στον δώριο τόνο. Το εναρμόνιο «πυκνόν» δεν είναι προφανώς παρόν στη μουσική 
αυτού του συνθέτη. Αυτό μπορεί αμέσως να κατανοηθεί από όποιον ακούσει τον 
αυλό που παιζόταν στο αρχαίο ύφος. Έτσι είναι προφανές ότι ο Όλυμπος διεύρυνε τις 
πηγές της μουσικής, εισάγοντας κάτι που προηγουμένως δεν υπήρχε και ήταν 
άγνωστο στους προκατόχους του και ότι ήταν ο θεμελιωτής του ευγενούς ύφους στη 
μουσική που είναι ειδικά ελληνικό. 
 Ο Αριστόξενος στο τρίτο Βιβλίο των ‘Αρμονικών Στοιχείων’ επιχειρεί μια 
στενότερη ανάλυση των τετραχόρδων, ειδικά σε σχέση με τον ορισμό των γενών και 
εξετάζει τις διαφορετικές μορφές που μπορούν να προσλάβουν τα τετράχορδα, 
ανάλογα με την τοποθέτηση των δύο εσωτερικών τους φθόγγων, της δεύτερης και της 
τρίτης δηλαδή νότας. Οι δύο εσωτερικοί φθόγγοι του τετραχόρδου έχουν τη 
δυνατότητα να ‘εκσφεδονισθούν’ οπουδήποτε μέσα σε μία επ’άπειρον θα λέγαμε 
επεκτεινόμενη ταινία και είναι απαραίτητο να τεθούν όρια έτσι ώστε να οριοθετηθεί 
το ένα γένος από το άλλο. Ο χαμηλότερος κινούμενος φθόγγος ενδέχεται να είναι από 
ένα τέταρτο ως ένα τρίτο του τόνου πάνω από τον επί τη βάσει του τετραχόρδου 
φθόγγο στο εναρμόνιο γένος και οτιδήποτε από ένα τρίτο έως και μισό του τόνου στο 
χρωματικό και το διατονικό .Ο κορυφαίος φθόγγος ενδέχεται να είναι οτιδήποτε από 
το μισό έως τα δύο τρίτα του τόνου από τον επί τη βάσει φθόγγο στο εναρμόνιο 
γένος, οτιδήποτε από δύο τρίτα έως 11/4 του τόνου στο χρωματικό και οτιδήποτε από 
11/4 έως 1 ½ στο διατονικό γένος.1Έτσι οι εξωτερικές νότες είναι σταθερές, 
παραμένοντας οι ίδιες σε κάθε γένος, ενώ οι εσωτερικές νότες είναι κινητές και 
διαφορετικές τοποθετήσεις αυτών των φθόγγων εντός των ορίων της τετάρτης 
δημιουργούν τα διάφορα γένη της κλίμακας(diatonic, chromatic, enharmonic). 
5.Διαστήματα μικρότερα του ημιτόνιου(microtones)-Διαστήματα γενικά: 
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 Ενώ ο Αριστοτέλης αμφισβητούσε την πιθανότητα της μέτρησης των 
εναρμόνιων ‘μικροτόνων’ και ο Πλάτωνας περιγελούσε του διαβασμένους μουσικούς 
οι οποίοι μιλάνε για πολύ μικρά διαστήματα του ‘πυκνού’ και τεντώνοντας τα αυτιά  
τους ισχυρίζονται ότι ακούν διαφορές εκεί όπου οι συνάδελφοι τους βεβαιώνουν ότι 
δεν υπάρχει καμία διαφορά, ο Αριστόξενος λέει κατηγορηματικά και απλά ότι είναι 
αδύνατο να τραγουδήσει κανείς περισσότερα από δύο πολύ μικρά διαστήματα 
διαδοχικά. Υποστηρίζει ότι το να χρησιμοποιήσεις ένα τρίτο του τόνου είναι ένα πολύ 
διαφορετικό πράγμα απ’το να διαιρέσεις έναν τόνο σε τρία μέρη και να τραγουδήσεις 
και τα τρία ."Δεν πρέπει να ακολουθούμε τους θεωρητικούς της αρμονίας στα πυκνά 
τους διαγράμματα τα οποία δείχνουν ως διαδοχικές νότες αυτές που χωρίζονται από 
τα μικρότερα διαστήματα αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τι διαστήματα 
μπορεί από τη φύση της η φωνή να τοποθετήσει στη σειρά σε μια μελωδία". 

Η άποψη του είναι ότι τα επακριβώς μετρημένα μικρά 
διαστήματα(microtones) είναι καθαρά θεωρητικά. Και ένα σοβαρό ελάττωμα στο 
σύστημα του Πυθαγόρα-ότι έξι ‘ολόκληροι’ τόνοι υπολογισμένοι από την αρμονική 
αναλογία 8:9 ανέρχονται σε ελαφρώς κάτι παραπάνω από μία οκτάβα-διευθετήθηκε 
με το να προσδιοριστεί ο τόνος ως η διαφορά μεταξύ της πέμπτης και της τετάρτης. Ο 
Αριστόξενος λέει επίσης ότι είναι το διάστημα, η μονάδα από την οποία η τετάρτη 
περιέχει ακριβώς 2,5. Έτσι η τετάρτη αποτελείται από 2,5 τόνους, κατά συνέπεια η 
πέμπτη από τρεις τόνους και μισό και η οκτάβα συνεπώς διαιρείται σε δώδεκα ίσα 
ημιτόνια. Αυτό άνοιξε το δρόμο για ένα σύστημα τόνων ή κλιμάκων δύο οκτάβων-
που συνίστατο σε δύο διαζευγμένα τετράχορδα ανεπτυγμένα από συνημμένα 
τετράχορδα προς τα πάνω και προς τα κάτω και μια πρόσθετη νότα την 
προσλαμβανόμενη-το οποίο μπορούσε να μεταφερθεί, έτσι ώστε να αρχίζει από 
οποιαδήποτε άλλη νότα του διατονικού συστήματος. 

Ο Αριστόξενος θεωρούσε τις δύο οκτάβες και μια πέμπτη την υπέρτατη 
‘πυξίδα’ για πρακτικούς σκοπούς. Περιγράφει την επιστήμη της Μουσικής ως την 
μελέτη του τρόπου με του οποίο τα διαστήματά μπορούν να τοποθετηθούν σωστά το 
ένα σε σχέση με το άλλο σε μια μελωδία, ένας τρόπος που δεν είναι τυχαίος αλλά 
αποκαλύπτει την εγγενή νομοτέλεια της φύσης της μελωδίας. 
6.Αρμονία:Συστήματα Τετραχόρδων-"Αρμονίες"-Τρόποι ή "Τόνοι": 
 Στο ερώτημα τι διέπει τον αριθμό των κλιμάκων-τόνων και των διαστημάτων 
στα οποία αυτοί είναι διευθετημένοι απαντάει ο Αριστόξενος με ένα δικό του 
σύστημα. Βασίζεται σε μια σειρά αξιωμάτων, τα οποία αφορούν την δομή και 
κατασκευή των κλιμάκων και το οποία υποτίθεται ότι αντανακλούν φυσικούς νόμους 
της μελωδίας. Τα κυριότερα είναι: 
1.Όλες οι μελωδικές κλίμακες κατασκευάζονται από τετράχορδα τα οποία είναι είτε 
συνημμένα, είτε διαζευγμένα και στη δεύτερη περίπτωση χωρίζονται από έναν 
τόνο.(Τα διαδοχικά τετράχορδα ήταν είτε συνημμένα π.χ{.Ρε-{Σολ}-Ντο} δηλαδή με 
μια κοινή νότα είτε απέχοντα ένα τόνο π.χ. {Ρε-Σολ}:Λα Ρε). 
2.Η αλληλουχία των διαστημάτων εντός των τετραχόρδων ακολουθεί τους κανόνες 
που διέπουν το αντίστοιχο γένος. 
3.Ως γενικό πόρισμα του πρώτου και του δεύτερου αξιώματος, κάθε φθόγγος πρέπει 
είτε να δημιουργεί τη συμφωνία της τετάρτης με την τέταρτη νότα απ’αυτόν, ή τη 
συμφωνία της πέμπτης με την πέμπτη νότα ή και τα δύο. Υπάρχουν και πιο ειδικά 
συμπεράσματα για παράδειγμα ότι μια κλίμακα δεν μπορεί να περιέχει περισσότερα 
από δύο διαδοχικά τέταρτα τόνων ή ημιτονίων. Μπορεί να έχει τρεις διαδοχικές νότες 
μόνο στο διατονικό γένος.κ.ο.κ. 
 Ο Αριστόξενος ήταν ο πρώτος αρχαίος μελετητής ή έστω ένας από τους 
πρώτους που ασχολήθηκε με συστήματα μεγαλύτερα απ’το τετράχορδο. Αλλά όχι 
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μόνο αυτό. Ανέπτυξε ένα ολόκληρο σύστημα ιδεών γύρω από την επιστήμη της 
αρμονίας. Τα συστατικά των μελωδικών ακολουθιών και οι ποικίλοι τρόποι με τους 
οποίους μπορούν να οργανωθούν και να συνδυαστούν, πρέπει να κατηγοριοποιηθούν, 
να ονομασθούν και να συσχετισθούν μεταξύ τους. Ένα μέρος αυτού του ιδεολογικού 
και ορολογικού εξοπλισμού είχε χρησιμοποιηθεί από τους Πυθαγορείους 
επιστήμονες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αρκετό από το ‘ρεπερτόριο’ των 
Αριστοξενιακών αντλήθηκε από την γλώσσα των ενεργών μουσικών. Ένα μέρος 
όμως της ορολογίας τους εφευρέθηκε από τον ίδιο. Σίγουρα αυτός ήταν υπεύθυνος 
για την τυπική άρθρωση και διατύπωση του χαρακτήρα πραγμάτων όπως τα 
μελωδικά γένη, οι αποχρώσεις των γενών ,οι τόνοι, τα συστήματα, το ‘πυκνόν’ κ.α. 
καθώς και για τη θεωρητική ανάπτυξη και ανάλυση πολλών ευρέων αντιλήψεων και 
εννοιών όπως "κίνηση της φωνής", "μελωδική ακολουθία" ή "μελωδική λειτουργία".1 

 Όπως προαναφέρθηκε, ο Αριστόξενος αντιλαμβανόταν το πεδίο του ήχου ως 
μια γραμμή κατά μήκος της οποίας τα διάφορα τονικά ύψη(pitches of tones) 
βρίσκονταν ως σημεία. Η απόσταση μεταξύ δύο τέτοιων σημείων ήταν ένα διάστημα. 
Ένα σύνολο από διαδοχικά διαστήματα σχημάτιζαν ένα σύστημα .Είναι βολικό να 
ξεκινήσει κανείς μ’ένα σύστημα θεμελιώδους σημασίας, το Μείζον Τέλειο 
Σύστημα(“The Greater Perfect System„-GPS) το οποίο ο Αριστόξενος πιθανόν 
κληρονόμησε από τους προκατόχους του, αν και δεν είναι γνωστό το πόσο νωρίς 
επιτεύχθηκε στη θεωρία ή στην πρακτική. Η διατονική του μορφή είναι η εξής: 
 
Προσλαμβανόμενη 

 
A 1 B ½ c 1 d 1 e ½ f 1 g 1 a 1 b ½ c′ 1 d′ 1 e′ ½ f′ 1 g′ 1 a′  
    τετράχορδο       τετράχορδο          τετράχορδο       τετράχορδο 
        ύπατον              μέσον             διαζευγμένον     υπερβολαίον 

 
Το Μ.Τ.Σ. αναλυόταν σε τετράχορδα με όμοιο σχήμα. Αυτό ήταν το μοναδικό 

σχήμα του τετραχόρδου που ήταν σημαντικό στην ελληνική μουσική θεωρία. Δύο 
μέθοδοι για το συνδυασμό τέτοιων τετραχόρδων αναγνωρίζονταν:α. η ‘συνάφεια’ 
(conjunction), όπου δύο τετράχορδα ενώνονται με μια κοινή νότα β. η 
‘διάζευξη’(disjunction) όπου χωρίζονταν από έναν τόνο. Και οι δύο μέθοδοι 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του Μ.Τ.Σ. του οποίου κάθε νότα, εκτός από την 
προσλαμβανόμενη, σχημάτιζε ένα μέρος ενός ή περισσότερων τετραχόρδων. Πέρα 
από τα δύο όμοια τετράχορδα μέσον και διαζευγμένον(λόγω του διαχωριστικού τόνου 
διάζευξης), το συνολικό σύστημά προκύπτει όταν επάνω και κάτω προστεθεί από ένα 
συνημμένο τετράχορδο, το ύπατον, το «ψηλότερο» και το υπερβολαίον, το 
«εξέχον».Το σύστημα φτάνει σε δύο οκτάβες με τον προσλαμβανόμενο λα. 
 Υπήρχε επίσης το Έλασσον Τέλειο Σύστημα(The Lesser Perfect System-LPS) 
αποτελούμενο από τρία συνημμένα(‘συναφή’) τετράχορδα, μαζί με την 
προσλαμβανόμενη. Αυτό το σύστημα διέφερε από το πρώτο ως προς την έλλειψη του 
τετραχόρδου υπερβολαίον και ως προς την υποκατάσταση του διαζευγμένου στη 
μέση από το συνημμένο του οποίου οι φθόγγοι είναι η τρίτη συνημμένη(b ), η 
παρανήτη συνημμένη(c′) και η νήτη συνημμένη(d′).Η διατονική σειρά είναι συνεπώς: 

A  B  c  d  e  f  g  a  b   c′  d′ 
 
H προσθήκη του τετραχόρδου συνημμένου στο Μ.Τ.Σ. προκάλεσε ένα είδος 
συγχώνευσης(fusion) των δύο τέλειων συστημάτων, στην οποία δόθηκε το όνομα 
"Αμετάβολο Σύστημα"(Αμετάβλητο-Immutable).Τα τετράχορδα έχουν δοθεί 
παραπάνω σε διατονική μορφή, για ευκολία παρουσίασης. Αλλά η μορφή του κάθε  
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1.Andrew Barker, Harmonic and Acoustic Theory, σ.124 
τετραχόρδου μπορούσε να είναι διατονική, χρωματική ή εναρμόνια. οι οποίες 
ενώνουν τα τετράχορδα, δεν επηρεάζονται από τη μεταβολή των γενών και ορίζονται 
ως ‘σταθερές νότες’(standing notes).Οι άλλες που μεταβάλλοντα από γένος σε γένος 
ονομάζονταν ‘κινούμενες ή κινητές νότες’(moving notes). 
 Όταν το Αμετάβολο Σύστημα, τοποθετούνταν μέσα σε μια συγκεκριμένη 
έκταση τονικού ύψους, τότε καλούνταν «τόνος», μερικές φορές και «τρόπος».Στο 
σύστημα του Αριστόξενου υπήρχαν 13 τέτοιοι «τόνοι».Δύο υψηλότεροι «τόνοι» 
προστέθηκαν αργότερα, δίνοντας συνολικά 15 «τόνους» καλύπτοντας συνολικά μια 
έκταση τριών οκτάβων και ενός τόνου. 
Ονομασία «τόνου» Προσλ/νος Oνομασία «τόνου» Προσλ/νος 
Υποδώριος      F   Αιολικός   c# 
Υποιώνιος      F#  Λύδιος    d 
Υποφρύγιος      G   Υπερδώριος   e 
Υποαιόλιος     G#   Υπεριώνιος   e 
Υπολύδιος                    A   Υπερφρύγιος   f 
Δώριος     B   Υπεραιολικός   f# 
Ιώνιος     B   Υπερλύδιος   g 
Φρύγιος     c 
Η ονοματολογία των τονικοτήτων αυτών στην τελική της μορφή παρουσίαζε μια 
συμμετρική ομαδοποίηση 5 χαμηλών, 5 μεσαίων και 5 υψηλότερων «τόνων».Το 
πρόθεμα υπό- χαρακτήριζε την πρώτη ομάδα και το πρόθεμα υπέρ- την τελευταία. 
Μια τέτοια ομαδοποίηση ήταν κατάλληλη για τη χρήση τους ως «κλίμακες 
μεταφοράς»(transposition scales) ή κλειδιά και ήταν τέτοια που δημιουργούσε μια 
βάση για ένα σύστημα σημειογραφίας το οποίο κάλυπτε όλη την γκάμα του πεδίου 
των ήχων που απαιτούνταν για τη φωνητική και ενόργανη μουσική. 
 Το Μ.Τ.Σ. μπορούσε να αναλυθεί σε τετράχορδα και επίσης ήταν επιδεκτικό 
επτά διαφορετικών διευθετήσεων των διαστημάτων που συνέθεταν την οκτάβα με 
διατονικό, χρωματικό ή εναρμόνιο τρόπο. Αυτές οι διευθετήσεις ήταν γνωστές ως 
είδη της οκτάβας. Εάν δοθεί η οκτάβα σ’ένα συγκεκριμένο είδος τα άλλα μπορούν να 
ληφθούν διαδοχικά μεταφέροντας ένα διάστημα από το τέλος του ενός είδους στην 
αρχή του επόμενου. Παρακάτω φαίνονται τα είδη ως τμήματα του Μ.Τ.Σ. 
B  c  d  e  f  g  a  b                                           Mιξολύδιος   (½  1  1  ½  1  1  1) 
     c  d  e  f  g  a  b  c′                                      Λύδιος          (1  1  ½  1  1  1  ½) 
         d  e  f  g  a  b  c′  d′                                 Φρύγιος        (1  ½  1  1  1  ½  1) 
             e  f  g  a  b  c′  d′  e′                             Δώριος          (½  1  1  1  ½  1  1) 
                 f  g  a  b  c′  d′  e′  f′                         Yπολύδιος     (1  1  1  ½  1  1  ½) 
                    g  a  b  c′  d′  e′  f′  g′                     Υποφρύγιος  (1  1  ½  1  1  ½  1) 
                        a  b  c′  d′  e′  f′  g′  a′                 Yποδώριος   (1  ½  1  1  ½  1  1) 
 Σχετικά με τις «αρμονίες», οι παρακάτω αρμονίες πήραν το όνομα τους από 
συγγραφείς του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ., ειδικά από τον Πλάτωνα και τον 
Αριστοτέλη:Δώρια, Αιόλια, Ιώνια, Λύδια, Φρύγια, Μιξολύδια, Υποδώρια και 
Υποφρύγια. Η λέξη «αρμονία» σήμαινε μεταξύ άλλων, «συντονισμός», 
«κούρδισμα».Φαίνεται πιο πιθανό, αν και απορρίπτεται έντονα από κάποιους 
συγγραφείς, ότι απέκτησε την έννοια της «κλίμακας»(scale) ή του «τρόπου»(mode) 
ως εκείνο το κούρδισμα της λύρας ή της κιθάρας το οποίο παρείχε τις νότες που 
απαιτούνταν γι ένα συγκεκριμένο τύπο μελωδίας. Η σύνδεση μεταξύ των αρμονιών 
και των ειδών της οκτάβας(octave species) φαίνεται ότι καθιερώθηκε από μια 
περικοπή από τα Αρμονικά Στοιχεία που αναφέρεται στα επτά οκτάχορδα τα οποία 
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παλιότεροι συγγραφείς ονόμαζαν «αρμονίες».Δεν είναι δύσκολο να βρεθούν μέσα 
στα είδη της οκτάβας αντιπρόσωποι πολλών ή των περισσότερων από τις 
προαναφερθείσες αρμονίες. Π.χ. το υπολύδιο είδος οκτάβας με την λύδια αρμονία. 
Αλλά σε κάθε περίπτωση, υπήρχαν περισσότερες αρμονίες από επτά. Πάντως θα ήταν 
απερίσκεπτο να συμπεράνουμε ότι οι αρμονίες του 5ου αι. ήταν ταυτόσημες με τα είδη 
του Αριστόξενου, ειδικά στη διατονική μορφή.1 
 Οι «τόνοι» το Αριστόξενου ήταν αντίγραφα του Αμετάβολου Συστήματος, 
διατεταγμένοι κατά έναν τέτοιο τρόπο που επτά από αυτούς σχημάτιζαν τα επτά είδη 
της οκτάβας, εντός μιας κεντρικής έκτασης της φωνής. Ενώ η φωνή παρέμενε εντός 
της κεντρικής έκτασης, δε χρειαζόταν να οριστεί καμιά ουσιώδης διάκριση μεταξύ 
των ειδών της οκτάβας και του τόνου. Αυτό αναμφισβήτητα εξηγεί την χρήση του 
τόνου ή τρόπου ως ισοδύναμο με την «αρμονία» από κάποιους συγγραφείς, ειδικά 
τον ψευδο-Πλούταρχο. Οι τόνοι όμως παρείχαν επίσης τη βάση της σημειογραφίας. Ο 
συνθέτης που έγραφε για μια φωνή ψηλότερη ή χαμηλότερη από τη μέση πρέπει να 
χρησιμοποιούσε τον τόνο που έδινε την επιθυμητή σειρά διαστημάτων στο επιθυμητό 
ύψος, ο οποίος ήταν σ’αυτήν την περίπτωση σίγουρα διαφορετικός τόνος απ’ αυτόν 
που έδινε την ίδια σειρά σ’ένα κεντρικό φωνητικό ύψος .Ο «τόνος» λειτουργούσε 
δηλαδή ως τονικότητα κουρδίσματος(pitch key). 
 Ο μετατονισμός, κατά τις απόψεις του Αριστόξενου, προϋπόθετε ένα φθόγγο, 
ένα διάστημα ή ένα τετράχορδο κοινό και για τους δύο τόνους. Οι αρμονικότεροι 
μετατονισμοί(και οι συνηθέστεροι) ήταν εκείνοι οι οποίοι εκμεταλλεύονταν την 
ελευθερία που ενυπήρχε στους νόμους της μελωδίας, δηλαδή ότι τα τετράχορδα 
μπορούσαν να είναι συνημμένα ή διαζευγμένα. 
 Κατά πάσα πιθανότητα υπήρχαν δύο τάσεις στην ελληνική μουσική. Η μία 
προς την τροπική και τονική ποικιλία(modal variety) που επικράτησε κατά τη 
διάρκεια της πρώιμης περιόδου των ‘αρμονιών’ και μετέπειτα συσχετίστηκε με τα 
είδη της οκτάβας. Η άλλη τάση ήταν προς την τυποποίηση σε όρους του Μ.Τ.Σ. και 
της τετραχορδικής του δομής. Η πρώτη θεωρία, η αριστοξενική, φαίνεται να βαραίνει 
περισσότερο από τη δεύτερη, την πτολεμαϊκή θεωρία. Η τελευταία φαίνεται να ευνοεί 
την πρώτη. Η ισορροπία πρέπει να μεταβαλλόταν από περίοδο σε περίοδο. 
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1.The New Grove Dictionary of Music and Musicians, σ.666 
 
7.Ρυθμός: 

Στα Ρυθμικά Στοιχεία, το έργο στο οποίο εξετάζει τις χρονικές αξίες (chronic 
values) του ποιητικού κειμένου κατά τη μουσική του εκτέλεση, πρώτα απ’όλα ορίζει 
την έννοια του ρυθμού(‘η διευθέτηση των χρόνων’), τα μέσα του (‘το ποιητικό 
κείμενο, η μελωδία, η κίνηση του σώματος’) τη μονάδα μέτρησης του (‘ο 
πρωταρχικός χρόνος,primary time, απλός και αδιαίρετος’).  

Kαθορίζει τα διαφορετικά ρυθμικά είδη, σύμφωνα με τη μαθηματική 
αναλογία μεταξύ της διάρκειας των δηλαδή η θέση είναι ίση με την άρση, 
διπλό(double,2:1), ημιόλιο(hemiolion, 3:2).Το επιτριτικό(epitritic) ρυθμικό στυλ 
θεωρείται άρρυθμο. (Επίτριτος είναι γενικά εκείνος που αποτελείται από ένα 
ολόκληρο και ένα τρίτο του ολου. Επίτριτος πους στην αρχαία μετρική, ήταν ο πους 
που αποτελούνταν από τρείς μακρές και μια βραχεία συλλαβή. Η βραχεία συλλαβή 
μπορούσε να τοποθετηθεί στην αρχή, στο μέσο, ή στο τέλος:α.υ- - -, β.-υ- - , γ.- - υ -, 
δ.- - - υ).Δηλαδή κάθε πόδι διαιρείται στην άρση και στη θέση και τα είδη 
ταξινομούνται σύμφωνα με τις αναλογίες της διάρκειας της θέσης και της 
άρσης.Eπίσης υποστηρίζει ότι υπάρχουν επτά περιοχές πιθανών διαφορών μεταξύ δύο 
ποδιών:μέγεθος, ρυθμικό είδος, το παράλογο(irrationality), σύνθεση, υποδιαίρεση, 
σχέδιο, αντίθεση. 
 Ο Αριστόξενος δίνει ίσως τον καλύτερο εαυτό του στη μελέτη του σχετικά με 
το ρυθμό. Φαίνεται ότι είναι ο πρώτος που συνειδητοποίησε ή τουλάχιστον που 
δήλωσε ότι ο ρυθμός ως ένα οργανωμένο σύστημα χρονικών σχέσεων, εκφράσιμων 
με αναλογίες, μπορούσε να αποσπαστεί από τα λόγια, τις μελωδίες και τις χορευτικές 
κινήσεις, με τα οποία συγχωνευόταν και στα οποία ενσωματωνόταν. Σύμφωνα με την 
άποψη του, η ρυθμική ανάλυση πρέπει να στηρίζεται στην ακουστική αίσθηση και 
αντίληψη(αίσθησις). Δυστυχώς οι λεπτομέρειες των ρυθμικών του θεωριών δεν 
ανακτώνται με κάποια βεβαιότητα. 
8.Αρχές Μελωδικής Σύνθεσης: 
 Η μελέτη του για τις αρχές της μελωδικής σύνθεσης δυστυχώς δε διασώζεται 
αλλά κάποιοι μεταγενέστεροι συγγραφείς διασώζουν σχόλια για κάποιες βασικές 
διακρίσεις που έκανε. Όπως ο Αριστείδης Κοϊντιλιανός παρουσιάζει το θέμα, ο 
μουσικός αρχικά αποφασίζει το εάν θα τοποθετήσει το εναρκτήριο σημείο, το σημείο 
εκκίνησης της κλίμακας του στην ψηλότερη, τη μεσαία, ή τη χαμηλότερη έκταση της 
φωνής. Έπειτα καθορίζει τη δομή της κλίμακας, δηλαδή τις διαστηματικές σχέσεις 
των φθόγγων. Με άλλα λόγια επιλέγει το γένος και την τονικότητα μέσα στην οποία 
θα κινηθεί. 

Ακολουθεί η σκιαγράφηση της μελωδίας. Αυτή έχει τρία συστατικά:την 
‘αγωγή’, δηλαδή την κίνηση μέσα από διαδοχικές βαθμίδες της κλίμακας, την 
‘πλοκή’, το πήδημα δηλ.σε μη παρακείμενες, γειτονικές νότες και την ‘ανάπτυξη’, 
δηλ. το να επιλέγεις ποιες νότες θα χρησιμοποιήσεις και με ποια συχνότητα, όπως και 
από πού πρέπει να ξεκινήσεις και πού να καταλήξεις. Η ‘αγωγή’ υποδιαιρείται σε 
τρία είδη: ‘ευθεία’(direct),δηλ.ανοδική, ‘επιστρέφουσα’ ή ‘ανακάμπτουσα’, 
δηλ.καθοδική και ‘κυκλική’, ‘περιφερή’(circling), που σημαίνει να πηγαίνεις σε μια 
γειτονική νότα, ανεβαίνοντας μέσα από ένα συνημμένο τετράχορδο με 
μετατόνιση(μεταφορά) σ’ένα διαζευγμένο τετράχορδο και κατερχόμενος μέσω αυτού 
ή αντίστροφα, π.χ.a  b  c′  d′  :  c′  b  a  g′  (aàg′)    ή   d′  c′  b  a  :  b  c′  d′  e′  (d′àe′) 
 H ‘πλοκή’ αντιπροσωπεύεται στον Πτολεμαίο από τους δύο όρους 
‘αναπλοκή’ και ‘καταπλοκή’, εννοώντας προφανώς την ανιούσα και κατιούσα πλοκή 
και ίσως μέσω κάποιου είδους ‘απαλού’ αρπίσματος ή μιας αλυσίδας διαστημάτων. 
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9.Ρόλος και ουσία της Μουσικής και της Αρμονίας: 
 Κατά τον Αριστόξενο οι Πυθαγόρειοι ήταν τόσο απασχολημένοι με τη φυσική 
και μαθηματική πλευρά των ήχων, ώστε ποτέ δεν είδαν ότι η ουσία των μουσικών 
ήχων βρίσκεται στη μεταξύ τους δυναμική σχέση. Έτσι έχασαν την αληθινή έννοια 
της μουσικής, η οποία είναι περισσότερο από ποτέ παρούσα στον Αριστόξενο ως μια 
οργανική και ζωτική ολότητα ήχων, κάθε κύτταρο της οποίας είναι ότι κάνει, δηλαδή 
δεν θα μπορούσε να είναι μέρος αυτής της ολότητας μόνο και μόνο επειδή υπάρχει 
χώρος γι’αυτόν, αλλά μόνο εφόσον υπάρχει μια λειτουργία που μπορεί να επιτελέσει. 
Για τον Αριστόξενο το αυτί, η νόηση και η μνήμη παίζουν μεγάλο ρόλο στην 
κατανόηση των μουσικών φαινομένων και έχουν μεγαλύτερη σημασία από το 
μαθηματικό υπολογισμό των αναλογιών μεταξύ των ήχων και από τη μέτρηση των 
διαστημάτων. 
 Για τη μουσική λέει ότι εισήχθηκε επειδή έχει τη δύναμη να εξουδετερώνει 
και να κατευνάζει την εμπρηστική δύναμη του κρασιού. Ενώ η φύση του κρασιού 
είναι να ζαλίζει τα σώματα και το νου αυτών που παραδίνονται απόλυτα σ’αυτό, η 
μουσική μέσα από την τάξη και τις αναλογίες της, τους ηρεμεί και τους οδηγεί στην 
αντίθετη κατάσταση. 
 Η Αρμονία είναι η επιστήμη των γενών, των διαστημάτων, των συστημάτων 
των φθόγγων, των τόνων και της μετατόνισης μεταξύ των συστημάτων και είναι 
αδύνατό να προχωρήσει κανείς πέρα απ’αυτό το σημείο. Γι’αυτό το λόγο, δεν 
μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσω της Αρμονίας, κατά πόσο ο συνθέτης έκανε σωστή 
επιλογή, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τον υποδώριο τόνο στην αρχή , το δώριο 
στο τέλος και τον υποφρύγιο και φρύγιο στη μέση. Η επιστήμη της Αρμονίας δεν 
εκτείνεται σε τέτοια θέματα και απαιτεί συμπλήρωση από πολλές πηγές, αφού δεν 
εμπεριέχει τη δυνατότητα κατανόησης της φύσης της καταλληλότητας. Έτσι η 
επιλογή του κατάλληλου είναι καθήκον του ασκούντος την τέχνη. Δηλαδή ο ήχος 
ενός συστήματος είναι διαφορετικός από αυτόν μιας σύνθεσης που κατασκευάζεται 
από αυτό το σύστημα. Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για τους ρυθμούς, αφού κανένας 
ρυθμός δε φέρει από μόνος του την αντίληψη του τι συνιστά το κατάλληλο από κάθε 
πλευρά γιατί συνεχώς μιλάμε για το κατάλληλο, έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο 
στον ηθικό του χαρακτήρα. Ο ηθικός χαρακτήρας προκύπτει από μια σύνθεση ή μείξη 
και των δύο, ρυθμού και αρμονίας. 
 Υποστηρίζει επίσης ότι η Αρμονία δεν είναι η κεφαλαιώδης επιστήμη για τη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα, αλλά ούτε και είναι ένα ασήμαντο και αμελητέο τμήμα 
της εκπαίδευσης. Αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της μουσικής θεωρίας, όπως 
ο ρυθμός(ρυθμική αγωγή), η μετρική και η οργανική τέχνη. Θα ήταν μάλλον 
καλύτερο να αποδώσουμε στη μουσική ως σύνολο μια σημαντική ηθική και 
παιδαγωγική ισχύ στο ακροατήριο. Επομένως, η μελέτη των διαστημάτων δεν μπορεί 
απλά να συνίσταται στον μαθηματικό προσδιορισμό των αριθμητικών αναλογιών 
μεταξύ διαφορετικών ήχων, ούτε μπορεί να σταματήσει στην υποκειμενική και 
άκριτη παρατήρηση των συμφωνιών και των διαφωνιών. 
10.Παρακμή μουσικής: 
 Ο Αριστόξενος αισθανόταν ότι η μουσική είχε ευτελισθεί ικανοποιώντας τις 
ορέξεις των χυδαίων ακροατηρίων. Στους παλιούς καιρούς υποστηρίζει ότι η μουσική 
όφειλε την ύπαρξη της στην απονομή τιμής προς τους θεούς ή στην παίδευση των 
νέων και δεν υπήρχαν αίθουσες συναυλιών. "Καθώς οι αίθουσες μας έχουν 
εκβαρβαρισθεί και η οχλοκρατική αυτή μουσική έχει φτάσει σε προχωρημένο βαθμό 
σήψης, εμείς οι λίγοι και απομονωμένοι αναθυμόμαστε πώς ήταν κάποτε η μουσική 
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".Από το τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα είχε καταστεί κλασική η προοδευτική 
μουσική του Λάσου και του Συμεωνίδη, υφίστατο όμως μια οξύτερη από ποτέ 
αίσθηση της αντίθεσης μεταξύ των παλαιών και νέων τεχνοτροπιών. 
 Θεωρεί ότι οι συνθέτες της ‘πολυχορδίας’(πολλών φθόγγων) και των πολλών 
κλιμάκων, όπως ο Κρέξος, ο Τιμόθεος, ο Φιλόξενος, είναι όλοι τους ανεξαιρέτως 
κατώτεροι από τον παλαιό και αξεπέραστο Όλυμπο(ο οποίος μάλιστα ήταν ο πρώτος 
που χρησιμοποίησε τη λύδια αρμονία, όταν έπαιξε ένα θρήνο για τον Πύθωνα στον 
αυλό, όπως μας πληροφορεί ο Αριστόξενος στο πρώτο βιβλίο του έργου του ‘Περί 
Μουσικής’). Έχουν εγκαταλείψει το ευγενές εναρμόνιο γένος, με συνέπεια ο κόσμος 
να μην έχει πια καμία ιδέα γι’αυτό. Έτσι καταδίκαζε την ‘κατεαγυίαν και κωτίλην 
μουσικήν’ του Φιλόξενου και του Τιμόθεου, προβάλλοντας ως παράδειγμα την 
‘ανδρώδη και θεσπεσίαν’ των Αισχύλου, Φρύνιχου, Πινδάρου και Πρατίνα. 
 Σ’ένα έργο του λέει σχετικά με την παρακμή της 
μουσικής:"Συμπεριφερόμαστε σαν τους ανθρώπους της Ποσειδωνίας που ζούν στον 
Τυρρένιο Κόλπο. Αυτό που συνέβη σ’αυτούς είναι ότι αν και ήταν αρχικά Έλληνες, 
έγιναν ξένοι εξ’ολοκλήρου και μεταβλήθηκαν σε Ετρούσκους ή Ρωμαίους. Άλλαξαν 
τη γλώσσα και όλες τις πρακτικές τους, αλλά μέχρι σήμερα θα γιορτάζουν, θα 
πραγματοποιούν ένα γιορταστικό χαρακτηριστικό των Ελλήνων, κατά το οποίο 
συναντιούνται και θυμούνται αυτές τις αρχαίες λέξεις και τα έθιμα:θρηνολογούν και 
κλαίνε γι’αυτά μεταξύ τους και μετά φεύγουν. Κατά τον ίδιο τρόπο, τώρα που τα 
θέατρα έχουν εκβαρβαρισθεί τελείως και αυτή η χυδαία μουσική έχει αγγίξει την 
ακρότητα της διαφθοράς, κι εμείς επίσης, λίγοι όπως είμαστε, μαζευόμαστε από μόνοι 
μας και θυμόμαστε πώς ήταν η μουσική.1"  
 Σχετικά με τη μουσική πρακτική έχουμε το εξής:διευκρινίζεται από τον 
Αριστόξενο ότι η σωστή ή παραποιημένη πρακτική πηγάζει από την εξάσκηση και τη 
διδασκαλία. Έτσι στον καιρό του, συνέβη το παρακάτω, όπως ο ίδιος μας 
πληροφορεί. Όταν ο Τελεσίας από τις Θήβες ήταν νέα, ανατράφηκε με την καλύτερη 
μουσική. ανάμεσα στους φημισμένους συνθέτες των οποίων τη μουσική μελετούσε 
ήταν ο Πίνδαρος, ο Διονύσιος από τις Θήβες, ο Λάμπρος και ο Πρατίνας καθώς και οι 
άλλοι λυρικοί συνθέτες που παρήγαγαν καλά ενόργανα κομμάτια. Επίσης έπαιζε αυλό 
εξαιρετικά και πραγματοποίησε μια λεπτομερειακή μελέτη όλων των στοιχείων που 
συνιστούν μια πλήρη μόρφωση και παιδεία. 

Μα όταν είχε περάσει την ακμή της ηλικίας του, ήταν τόσο πλήρως 
παρασυρμένος από το πολύπλοκο ύφος της θεατρικής μουσικής, ώστε έφτασε στο 
σημείο να περιφρονήσει τις ωραίες συνθέσεις με τις οποίες είχε ανατραφεί και έμαθε 
πολύ προσεχτικά αυτές του Φιλόξενου και του Τιμόθεου, ειδικά τις πιο πολυσύνθετες 
και αυτές που χαρακτηρίζονταν από πλήθος καινοτομιών. Όταν στη συνέχει ξεκίνησε 
να συνθέτει μελωδίες και δοκίμασε και τα δύο στυλ, του Πίνδαρου και του 
Φιλόξενου, δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει καθόλου επιτυχία στο ύφος του 
Φιλόξενου. Και η αιτία ήταν η εξαιρετική διαπαιδαγώγηση που είχε λάβει απ’την 
παιδική του ηλικία. 

Επομένως, οποιοσδήποτε έχει ως στόχο του την ομορφιά και τη διάκριση στη 
μουσική πρέπει να έχει ως υπόδειγμα το αρχαίο ύφος. Επιπρόσθετα πρέπει να το 
ολοκληρώνει μέσω άλλων κλάδων μάθησης και να εκλάβει τη φιλοσοφία ως τον 
κύριο δάσκαλο του, αφού η φιλοσοφία είναι σε θέση να εκτιμήσει τα ορθά όρια μέσα 
στα οποία είναι κάτι χρήσιμο και κατάλληλο για τη μουσική. 
11.Απόψεις για μουσικά όργανα-μουσική εκτέλεση: 
 Ο Αριστόξενος λέει ότι όταν ακούμε έναν αυλητή να παίζει, μπορούμε να 
κρίνουμε εάν οι αυλοί είναι σύμφωνοι ή όχι και κατά πόσο το παίξιμο τους είναι 
1.Andrew Barker, The Musician and his Art, σ.291 
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καθαρό ή όχι. Κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι ένα στοιχείο στην 
αυλητική εκτέλεση, αλλά κανένας δεν είναι ο αυτοσκοπός, μάλλον ο κάθε 
παράγοντας συνεισφέρει στο σύνολο για χάρη του σκοπού. Ανεξάρτητα απ’όλα αυτά 
τα θέματα, η κρίση θα περάσει στον ηθικό χαρακτήρα της εκτέλεσης, ώστε 
ν’αποφασίσει κατά πόσο η ερμηνεία του εκτελεστή είναι κατάλληλη για τη σύνθεση 
η οποία ανατέθηκε στον αυλητή. Το ίδιο ισχύει και για την έκφραση των 
συναισθημάτων σε μια σύνθεση. Δηλαδή η καταλληλότητα μιας σύνθεσης κρίνεται 
από τους χαρακτήρες και τα συναισθήματα που αυτή επιδιώκει να εκφράσει. 
 Στο πρώτο βιβλίο του έργου του «Περί Αυλών Τρήσεως»(“On the Boring of 
Auloi) λέει ότι υπάρχουν πέντε κατηγορίες αυλών, ‘παρθένιοι’(‘maiden pipes’), 
‘παιδικοί’(‘child pipes’), ‘κιθαριστέριοι’(‘kitharisterioi’), ‘τέλειοι’ και ‘υπερτέλειοι’ 
που είναι ανδρικοί.(‘complete’, ‘extra complete’). Στα Αρμονικά Στοιχεία λέει ότι οι 
παρθένιοι χωρίζονταν από μια απόσταση τριών οκτάβων. Επίσης θεωρεί ότι η 
καταγωγή της τέχνης του αυλού είναι φρυγική. Ως ξενόφερτα όργανα περιγράφει τον 
φοίνικα, την πέκτη, την μάγαδη, τη σαμβύκη, το τρίγωνο, κ.α.(phoenix, pektis, 
magadis, sambyke, trigonon, klepsiambos, skindapsos, enneachordon). Τέλος θεωρεί 
ότι τα έγχορδα και νυκτά όργανα είναι καλύτερα από τα πνευστά γιατί τα πνευστά 
είναι πολύ εύκολα, αφού πολλοί άνθρωποι, όπως ποιμένες για παράδειγμα, παίζουν 
αυλούς και σύριγγες χωρίς να έχουν διδαχθεί τίποτα. 
12.Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού «Αρπαλύκη»-Σαπφώ: 
 Στο βιβλίο IV του έργου του «Περί Μουσικής»¨, λέει:"Τα παλιά χρόνια οι 
παρθένες τραγουδούσαν ένα τραγούδι που λεγόταν ‘Καλύκη’(‘Calyce’). Ήταν μια 
σύνθεση του Στησιχόρου, στην οποία ένα κορίτσι με το όνομα Καλύκη, που 
αγαπούσε το νεαρό Έυαθλο, προσεύχεται ταπεινά στην Αφροδίτη, για να μπορέσει να 
τον παντρευτεί. Όταν ο νεαρός άνδρας την απέρριψε, αυτοκτόνησε, πέφτοντας από 
έναν γκρεμό. Ο ποιητής παρουσίασε το χαρακτήρα της κόρης ως αγνό. Δεν είναι 
πρόθυμη να δημιουργήσει μια σχέση με τον νεαρό άνδρα υπό οποιουσδήποτε όρους, 
αλλά προσεύχεται για να γίνει η νόμιμη σύζυγος του Ευάθλου, εάν μπορέσει, αλλά 
εάν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε να ελευθερωθεί από τη ζωή. Στις περιληπτικές 
σημειώσεις του λέει ότι ο Ίφικλος απέρριψε την Αρπαλύκη(Harpalyce) που τον 
αγαπούσε. Αυτή πέθανε. Και τα κορίτσια οργανώνουν ένα διαγωνισμό τραγουδιού 
αφιερωμένο σ’αυτήν, που ονομάζεται Αρπαλύκη." 
 Τέλος λέει ότι η Σαπφώ εφηύρε αρχικά τη μυξολύδια αρμονία και ότι οι 
συνθέτες των τραγωδιών την έμαθαν απ’αυτήν. Δηλαδή υιοθέτησαν αυτήν την 
αρμονία και τη συνδύασαν με τη δώρια, αφού η τελευταία εκφράζει μεγαλοπρέπεια, 
λαμπρότητα και αξιοπρέπεια, ενώ η πρώτη συναίσθημα. Επίσης η μυξολύδια αρμονία 
θεωρείται κατάλληλη για θρήνους και για την πρόκληση οίκτου. Η τραγωδία είναι 
ένα αμάλγαμα και των δύο. 
Συμπερασματικά: 
Η αυθεντία του Αριστόξενου σε ζητήματα μελωδικής ανάλυσης γινόταν δεκτή για 
αιώνες σχεδόν χωρίς κριτική. Ακόμα και μετέπειτα οπαδοί της Πυθαγόρειας σχολής 
έτειναν να καταφεύγουν σε αυτόν ή στις απλοποιημένες περιλήψεις των απόψεων του 
στα ‘Αριστοξενικά’ εγχειρίδια της πρώιμης χριστιανικής περιόδου, για περιγραφές 
μουσικών φαινομένων, αν και προσπαθούσαν να τα εξηγήσουν διαφορετικά και να τα 
αναπτύξουν για διαφορετικούς σκοπούς. Η μόνη αξιοσημείωτη εξαίρεση είναι ο 
Πτολεμαίος και ακόμα κι αυτός αποδέχεται πολλές ιδέες του Αριστόξενου χωρίς 
αντιρρήσεις. Είναι ένας μεγάλος θεωρητικός της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Το 
συμπέρασμα του Rudolf Westphal είναι το εξής: "Στην αρχαία και στη μοντέρνα 
μουσική ο ρυθμός είναι ένας κι ο Αριστόξενος παραμένει ο μεγαλύτερος θεωρητικός 
του." Τέλος ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς γράφει το ακόμα κολακευτικότερο, αλλά 
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πέρα για πέρα αληθινό, ότι ο Αριστόξενος είναι για την παγκόσμια Μουσική, ότι ο 
Ιπποκράτης για την Ιατρική και ο Αρχιμήδης για τα Μαθηματικά. 
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