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Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α
f tp  ναός τοϋ Αγίου Πέτρου έν Ρώμ*) (Είκών).

ΛΑΚΩΝΙΚΑ (δρθρον) , , , π  ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ. —ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑιΣΜΑΤΑ, Χιώτικη αγαπη, (δυο αγιοβασιλιατικα) Παλ- 

ληκαριάτικον καί Κοριτσάτικον.—Αινίγματα ’Ακαρνανίας. — Παροιμίαι έν Δελφοίς.—Αί Λάμιαι τών Δελφών. 
— Ό  «Γκιώνης» (θρύλος).—Δημοτική Φιλοσοφία περι νεότητος καί γήρατος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Φ ΙΛΟ ΛΟ ΓΙΑ  (Όσα είς μουσικήν). Περί τοϋ έναρμονίου γένους έν σχέαει
πρός τήν έν τιο ’Ωδείφ διδασκαλίαν Ή  ίν Κων)πόλει μουσική κίνησις — Σάτυρος ό μουσικός (επιγραφή)
Ή  'Ορθόδοξος ’Εκκλησιαστική μουσική τών Ρουμάνων.— Άποτυχοϋσα έρωτικη απόπειρα ιεροψάλτου (κω
μικός μονόλογος)· , , ,

ΕΦ Η Μ Ε Ρ ΙΣ .— Ειδήσεις. Ελληνικά μουσικά χρονικά. Παγκόσμια μουσικά χρονικά. Ανταποκρίσεις (εκ
Δελφών, Μπελβούρνης, Μιτυλήνης, Λεμεσού, Τσουρμακλή).^

ΣΥΝ ΕΡΓΑ ΤΑ Ι. X. ΒΛΑΧΟΣ, ΕΓΠΡΑΞΙΑ ΒΑΑΧΟΥ, ΛΑ. Ε. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, Φ. Λιαμαντόπουλος, 
Ίω . 0 . Σακελλαρίδης, Θεόφρ. I. Σακελλαρίδης, Γ. Παχτίκος, θεοφ. Παπακωνσταντίνου (άρχιμανδρ.) κλπ,
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Ε Θ Ν Ι Κ Η  J V I O Y l f l
ΠΑΝΕΠΠΗΝΙΟΝ JMOYIIKON ΚΑΙ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ̂  ΠΕΡΙΟΑΙΚΟΝ

ΕΚ ΔΙΔΟ Μ ΕΝ Ο Ν  ΚΑΤΑ Μ ΗΝΑ 
""Οργανον το ν  έν  Ά & ή ν α ις  « .Ε Θ Ν ΙΚ Ο Υ  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ »

Έ π ιμ ε λ η τ α ί  ε ις  τή ν  εκ δο σ ιν  α ύ τή ς  :
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Γ . . ΒΛΑΧΟΣ () Γ . Ν. Χ Α 'Ζ ΙΔ Α Κ Η Σ ) Ε τα ίρο ι καί Διοικ.Σύμβουλοι;

Διευθυυτής () Δ. Ι.ΚΑΑΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ) τοΰ Ε. Μ. Συλλόγου.
Γραφεία : 'Ο βύς Φ ω χ.»λίδου 2 8 —R ue Phocylides No 2S.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ) Διά τήν 'Ελλάδα έτησία Δρ. 10. ) Διά τούς βουλομένους καταβάλλεται ^
Π ΡΟ Π Λ Η ΡΩ Τ Ε Α  ) Διά τό εξωτερικόν » φρ.χρ.12. ) και εις δόσεις έξαμήνους

Έ πιστολαί καί άποστολαί χρημάτων απευθύνονται πρός τήν Διεύθυνσιν.

ΘΕΜΑΤΑ Π Ε Ρ Ι ΩΝ ΠΡΑΓΜ ΑΤΕΥΕΤΑΙ
1) Ή  έν γένει Ε λληνική Μουσική, Έ χκ λ η ο ια α τιχή  τε καί Δ η μ ώ δη ς, ή φιλολογία αύτής καί οί Ε λ 

λ η ν ικ ο ί χορ ο ί.
2) 'Η  "Ελληνική Η θ ο γ ρ α φ ία  ήτοι ’Ή θ η  καί “Εθιμα, έν γένει τοϋ βίου τοΰ "Ελληνικοΰ λαοΰ. Π αροιμίαν 

Γνωμικά,ΑΙνίγματα,Παιδιαί,Μ ϋθοι,Παραδόσεις,’Εξόρκια κλπ.,ανέκδοτα ψαλτών,Καλογήρων,Στρατιωτικών κλπ..
3) Ή  συλλογή απάντων τών Δ η μοτιχ& ν άαμάτω ν τοϋ Ελληνικού Έ θ νους μετά τοΰ κειμένου καί τής: 

μουσικής αύτών καί ή επεξεργασία αύτών δ ι’ έναρμονίσεως ύπό τής μουσικής ’Επιτροπής τοϋ Ε. Μ. Συλλόγου.
4) Ή  παρ«σήμανσις γίνεται εις τβ τήν Β υ ζα ντ ια χή ν  καί τήν Ε ύρω παϊχήν σημειογραφίαν καί διά τε τήν 

φωνήν καί δλα τά μουσικά όργανα (βιολίον, μανδολϊνον, κλειδοκύμβαλον κλπ.).
5) Πάσαι α ι έργασίαι τοΰ «Έ θνιχοϋ  Μ ουσιχοΰ Σ υλλόγου» , ήτοι Διαλέξεις, ’Ανακοινώσεις, Π ραγμα- 

τεϊαι, Μουσικά ’Αναγνώσματα κλπ.).
6 ) Ή  σύγχρονος μουσική παραγωγή (εγχώριος καί ξένη).
7) Σκοπός τό μέν ή περισυλλογή καί διάσωσις καί μελέτη,τό δέ ή δημιουργία έθνιχης μουαιχης.

Σ ννερ γάτα ι χα ΐ άντιπρόσω ποι τής  «Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ  Μ Ο Υ Σ Η Σ »
— Ζητούνται αντιπρόσωποι τής «Έ Ο νιχης Μ υύ- ή αντιπαραβολή αύτών πρός έτερα ομοια άλλου τόπου.

σης» έν Έ λλά δι καί Έξωτερικψ.
Ή  «Έ θ ν ιχή  Μ οϋσα» δέχεται πρός δημοσίευσιν 

έκ τών άνωίέρω θεμάτων (μουσικών, ορχηστικών καί 
ήθογραφικών) παν δ,τι συντελεί εις τόν σκοπόν αύ
τής, γεγραμμένον δμως συντόμως καί σαφώς, κατά τό 
δυνατόν.

— Ο ί άποστέλλοντες πρός δημοσίευσιν ασματα ή 
ηθογραφικά παρακαλοΰνται νά σημειώσι καί τόν τό
πον τής προελεύσεως των, διά νά καθίσταται εύχερής

— Τά άσματα, αί παροιμίαι καί τά  γνωμικά πρέ
πει νά γράφονται, ώς προφέρονται, χωρίς νά μετα- 
βάλλωνται έπί τό έλληνικώτερον, ,καί νά διασαφί- 
ζωνται ερμηνευόμενα δ ι’ άναγκαίιον σημειώσεων.

— Παρακαλοΰνται δέ ιδία οί κ. κ. δημοδιδάσκα
λοι, άρμοδιώτεροι ώς έκ τοΰ επαγγέλματος των καί 
τής διαμονής αύτών είς έπαρχιακάς πόλεις καί χω 
ρία, νά περισυλλέγοοσι τό ηθογραφικόν μέρος τοϋ’ 
Ελληνικού λαοΰ πιστώς καί πλήρως.

ΕΘΝΙΚΟΣ Μ Ο ΥΣΙΚ Ο Σ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ

<*> Μ ΟΥΣΙΚΗ Ε Π ΙΤ ΡΟ Π Η
(βουλευτής)

(βουλευτής) ̂  
(Ά ντεισ . έφετών /

Πρόεδρος 
ΑΝΤ. Γ . ΚΑΡΤΑΛΗ Σ 

’Αντιπρόεδροι 
Α. Μ ΠΑΣΙΑΣ 
I .  ΚΥΡΙΑΚΟ Π ΟΥΛΟΣ 

Γεν. Γραμματεύς 
Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  Γ1 ΒΛΑΧΟΣ (δικηγόρος)Ν

Λ ια τίλ έσ α ντες Π ρό εδρ ο ι : 1907 Λ. Δεληγεώργης, 1908 A. Τ. Μπασιάς.
Δια πάσαν αΐτησιν εγγραφής Ε τα ίρ ω ν τού Συλλόγου, πληροφοριών κλπ. άπευθυντέον πρός τόν Γεν. Γραμ 

μάτέα τού Ε. Μ. Συλλόγου κ. ϊ ρ ΐ σ -cov Γ . Β λάχον 'όδός Φωκυλίδου άριθ 28),

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ “ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ϊ  Μ Ο Υ Ι Π 1. , ,

Τμΐ^μα Α' (περιουλλογ^ς)
Πρόεδρος: ΑΘ. ΕΓΤΛ 3ΙΑ Σ (βουλευτή

Τμήμα Β' (επεξεργασίας-δημιουργί^
Πρόεδρος: Σ Π . ΣΑΜΑΡΑΣ (μουσουργός)

Έ ν  θεσ σ α λονίχ-yj ’Ελισάβετ Δημητριάδου.
Έ ν  Λ ευ χω β ία  ^Κύπρου) Χαρίλ. Παπάίωάννου.
Έ ν  Μ έλμπουρν (Αυστραλίας) Θ.Παπακωνσταντίνου. 
Έ ν  Κ α ρ δ ίτσ α  Φώτιο; Διαμσντόπουλος (καθ’ οίπαντα 
τόν Νομόν).

’Εν ,Λ,αρίαη ’Αλέξ Α. Μιχαηλίδης.
’Εν Μ ιτυ λη νη  Ά λεξ Ταχτατζής.
Έ ν  Σ ί μ ω  ’Αλέξ Ντάνιας.
’Εν Σ μ ύ ρ νη  Έλληνογερμανικόν Αύκειον Κ.Γιαννίκη. 
Έ ν  Ι Ιερ γ ά μ ω  Εύάγ. θ .  Τσαμουρτζής (περιοδεύων).

Ο Ρ Γ Α Ν Ο Π Ο ΙΕ ΙΑ  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α ΙΣ
Α .  ΜΟΥΡΤΖΙΜΟΣ 67-όδός Κολοκοτρώνη-67. ΣΤΑθΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ καί ΤΙΟ Σ »6·6δός Κολοκοτρώνη-56.

ΙΥΡΛΝΙΛμΚΜΛΙΑΠ'1 Mf/inowe/.V ΤίΡΨΙΧΟ^ζΐίΡΛΤίΙ,/ΕΡΠ ηΒ  ΟΑΛεΐΑ

Ο  Ν Α Ο Σ  Τ Ο Υ  Α Γ ΙΟ Υ  Π Ε Τ Ρ Ο Υ  Ε Ν  Ρ Λ Μ Η ι
( μ ί -ti -!θΰ έξω·!5ί/ΐχο?1 « ίρ ιβ τυ λ ίο υ  to-j',

Εΐνε άπό τους μεγαλυτέρους, {^υμασιωτέρους καί μεγαλο.ιρε.ιεβτέρου? ναούς tou κόσμου. Δέκα καί 
τρεις αρχιτέκτονες, κολοσσοί τής τέχνης, διεδέχθησαν άλλήλους εις τήν άνοικοδόμησιν αύτοϋς ΊΙ Ιδέα τής 
άνεγέρσεώς του ανήκει είς τόν αρχιτέκτονα Bram inie. Ό  Μιχαήλ Ά γγελος σ,ινεπληρωσε το εργον κατα- 
σκευάσας τόν ύπέροχον θόλον τοϋ χριστιανικού τούτου κολοσσοϋ.Μέτρα μήκους τοΰ ναοΰ 187, ύψους 45 και 
πλάτους 127.Κίονες μαρμάρινοι 229 καί έκ τιτανολίθου 503.Κατά τούς μετριότερους υπολογισμούς έστοιχισε 
πλέον τών 300 ,000 ,000  φράγκων τής εποχής εκείνης, καθ’ ημάς δέ πλέον τοΰ ενός δισεκατομμυρίου
φράγκων. ,

1 12 κανδήλαι έκ κεχρυσωμένου ορειχάλκου φέγγουν νυχθημερόν περί το μαρμαρινον περίφραγμα του 
λάκκου (έν τώ κεντρικφ βωμφ, οπου ό τάφος (όσια) τοϋ Α γίου . Τό μέρος τοΰτο ονομάζεται Confessione 
(έξομολόγησις).

Δ Ι Ε Υ 6 Ϊ Κ Τ Κ Σ ΧΡ ίΓΓΟ Σ Γ. ΒΛΆΧΟ Σ ΓΡΑΦΕΙΑ : 'Ο δ ό ; Φ ω χυ λΙδ ο υ  28



Λ Α Κ Ω  Ν Ι Κ Α
G- =DG=

'I I  τυπογραφική ά νω μ α λ ί*  κα ί δυσκολία, ή 
όποια  άνεξαρτήτω ς τή ς θελήσεως ήμώ ν έπήλθε 
περί τήν σύγχρονον μ ετά  τη ς  «®· Μ οΰσής» έκτϋ- 
πωσιν τοΰ Μουσικοί» Π α ρ α ρ τή μ α το ς  αυτής ε ί; 
τήν διπλήν παραστ,μαντι/.ήν, έπεβ ρ ίδυνε τήν τ α 
χτικήν εκδοσιν τή ς  «Ε. Μ οΰσης» κατά  μήνα. 
Ί .λ π ίζο μ εν  δμ ω ς ο τ ι τα χέω ς Οά τακτοηοιηΟή τό 
ζή τη μ α  τοϋτο  κα ί λίαν προσεχώς ή «Ε. Μ ούσα» 
Οά συνοδεΰτ,ται μ ϊ  τό M ouom cv Π α ρ ά ρ τη μ α , ώς 
καί πρότερον

J\ no τ ον παρόντος φύλλου τής « Έ . Μου- 
α. οης αρχεται τήζ μεθ' ήμών συνεργασίας 
αντον και ειερον ε'γκρίιον μέλος τ ής νπο την 

προεδρίαν κ. Ά θ .  Ευταξίου (τέως υπουργού 
τών Οικονομικών) Μονσικής Ε πιτροπής τον 
«Έ. Μουσικού Συλλόγου» (ιμήμα  Β ') , δ εν 
Κωνσταντινούπολή γνωστός φιλόλογος και 
μουσικός κ. Γ. Δ. ΙΙαχιίκος. ΙΙεποίΟαμεν δε 
δτι δεόντύύζ οί ήιιέτεροι ά: αγνώσται ϋά εκτι- 
μήοωσι τήν άρτίαν μονσικοφιλολ.ογικήν μόρ- 
φωαιν αυτού εις ιά διάφορα ϋέματα, τών 
όποιων ϋέλει επιλαμβάνηίαι εφεξής.

W 1 λέγγων ό ήμέτερος συνεργάτης κ. I. Θ. 
Ά  !Σοκελλ.αρίδης κατωτέρω τήν πλημμελή 
θεωρητικήν διδασκαλίαν τοΰ νυν διδάσκοντος 
εν τή Σχολή τής Έ νκληο ιαστ ικής μουσικής 
τοΰ ενιανϋα ’βδείον, πρός αποφυγήν πάσης 
παρεξηγήσεως σπεύδει, πολυ δρϋώς, νά δη- 
λαΰαη δτι πράττει τοΰτο πρώτον μεν ώς μή  
άποβλέπων είς θέσιν τινα εν αντή, δεύτερον δε 
και διά νά μή Ιοχνρισθή τις ποτε, δτι δει· ευ- 
ρέθη ούδεις τάχα νά διαφώτιση περι τούτων 
τόν σεβασμιώτατον Μητροπολίτην κ. Θεόκλη
τον. Ά λλ ι’ άρά γε θα λάβη ταΰτα υ π ’ δψιν κα'ι 
ννν ό σεβασμιώταιος ή ή φωνή αντη ϋάήχήοη 
και πάλιν εν ερήηω;’Εκφρόζομεν τυν δισταγμόν 
ιοΰιον, διότι και μετά τήν πρός τήν I. Σύνο
δον υποβλ.ηϋεϊσαν πρό 1 1)2 ετοις εκϋεοιν
ήμών, δι’ ής εβροντοφωνήθηοαν τά δέοντα γε· 
νέσϋαι έν τή Σχολή, ονδ'εν έπράχθη, ώς μή  
ώφεάεν.

Ζακύνϋω, ώς εϊς τά Μουσικά Χρονικά 
άναγράφομεν, ιδρνθη πρό τίνος Σχολή 

Έκκλ.ησιηστικής Μουσικής. Συνιστώμεν μετά 
σεβασμόν είς τ ή ν  Ίεράν Σύνοδον τής ήμε
τέρας Εκκλησίας ιά  σνμβουλ.ευϋή τό Κ ατα
στατικόν αύτή?, δπως έφαρμόστ] και αϋιη διά 
τή) εν Άθήναις Σχολήν τοΰ ’Ωδείου άμοίαν 
εξελεγκτικήν και δ ιοικηιικην Επιτροπείαν, δια 
τόν άπαιτονμενον ελεγχον, διά νά μή λειτοιρ- 
γή αντη άνεξύέγκτως, ώς πολλάκις τοΰτο ύπε- 
δείχϋη είς αυτήν, άνευ αποτελέσματος άτυχώς.

■ εποίϋϋμεν δτι πολυ θά ΰπηρετηϋή ό 
t μουσικός κόσμος κοί ή μουσική ήμών 

φιλολογία έκ τής δημοσιεύαεως δια τή; « Ε. 
Μ^νσης» τον πρωτοτύπου μουσικού κειμένου 
τοΰ εν Λε/φοΤς εσχάτως ευρεΟέντος ύμνου 
πρός τόν Απόλλωνα. Κα&ά βέβαιοί ημάς ή 
αλλαχού δημοοιε>ομένη εκείθεν ανταπόκρισις, 
πολύ ταχέως ϋά λάβωμεν τάς σχετικάς φωτο
γραφίας τοΰ κειμένου τούτον.

3)
]Cjj πίσης ίσης οπουδαιότητος y.ai ΐσου έν- 

Ι^ζ^ιδιαφέροντος θέμα διά τον μουσικόν κόσμον 
εινε κα'ι ή εν Δελ.φοίς είς τό 1892 εΰρεθεΐοα 
άργαία επιγραφή περι τοΰ μουσικού Σατνρου, 
περί ου τά δέονια εν τώ παρόντι φύλλω εκτί
θενται, πρός άκόδειζιν τής διά μουσικών 
οργάνων σινοδίας τής χορωδίας τών αρ
χαίων.

’̂ ψ 1'ά είς τους «Καιρούς» πρό τίνος γρα 
φέντα περι τής καν.ής καί άνωμάλ,ον δι- 

οικήσεως και διαχειρίσεως τών τοΰ ενταύθα 
’Ωδείου πολ.ύ έκλ&νησαν παρά τή συνειδήσει 
τοΰ μουσικού κόσμου τήνέπικρατούσαν εως τώρα 
καλήν ιδέαν, Ε ίς τό πρόσεχες ψύλλον περιλη- 
πτικώς ϋ ’ σ» αφέρωμεν τά ουσιωδέστερα. Κά
κιστα δε άπήχησεν ή κατηγορία, ητις δεν διε- 
ψεύσ&η, δτι τήν διενθυνσιν τον Ωδείου, μή ε- 
χουσαν ιδίαν βούληοιν, άγει και φερει ό Γραμ- 
ματενς ανιόν. Αϋήναι20) 1-1910 Χ .Γ .Β .

ΗΘΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΠΗΝΙΚΗ
(<sp5

■ Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Α  Α ιΣ Μ Α Τ Α

X l i i T I I i l l  Λ  I  Ά 1 111  (Χορός Συρτός)
("Ορα σελ. 16 Μ ουσικου Π α ρ α ρ τή μ α τος)

1 <>ον Και φέρνει μέσα Χιώτισσες
Βαρκούλα ’οχέτ’ άπό τή Χιό Καί φέρνει τήν άγάπη μου,
τήν άκρην άκρη τό γιαλό. το ταίρι το ταιρακι μου.

Ε Μ. Τό άσμα τοΰτσ, δπερ ήκο&σρψέν έν Π β λ ^ ο ν ^ σ φ  (χω ρίφ Ρένεσι xijs Ιπα ρχία ς Ββ- 
τρ δ ν )  φ96μ.νβν συνοίί? ταμπουρδ &π4 φιλομοδσσυ γ έρ α το ς , Ιχε ι Hal συνέχειαν. Ατυχως 6μως δίν 
ήϊονήθημεν νά εϋρωμεν τήν σχετικήν σημεί-οσιν ήμδν.

Λ ν < >  Λ  l  l O l S A i - i . V I  V r i K  A  Λ ι Ι Μ Λ Τ Λ  
(Π α ρνα α σ ίδος — Λ ω ρίδος)

[Κατά τήν παραμονήν του νέου Ιτους Ιν ταϊς έπαρχίαις Παρναασίδος κ,Λ Δωρίδος μετα 
το α ίμα  τοϋ 'Α γ ίο υ  Β α σ ιλε ίου , δπερ έστί γνωστόν απανταχού τής Ε λ λ ά δ ο ς , Κ α λήμερα , χα λη  
χρ ο νιά , καί τό όποιον κατά διαφόρους τραγφδεΐται ή/ους, οί Ιπισκέπται των οιχιων,  ̂εν α ι; 
ΰ,τάο/οΰσι παλληκάρια καί κοράσια έτοιμα πρός γάμον, τραγωδοϋσι τά κατωτέρω δυο ασματα,
π α λλη κ α ρ ιά τικ ο ν  και κο ρ ιτα ιά τικον , τών όποιων τήν ποίησιν ίδιως θα εξηλευ.ε και αυτός ο

Όμηρος].
Τδνα νά πά{) ’ςτή μάννα του, τάλλο ’ςτήν άδεφή του, 
Τ ό  τρίτο τό καλύτερο ’ς τήν εύλογητική του.

~ 1 ο ν
Κ Ο Ρ Ι Τ Σ  Ι Α Σ Τ  IK O N

ΈδιΓ) σέ τοΰτε; τές αυλές τές μαρμαροχυμένεξ, 
Έ δώ νε ροΟσα πέρδικα, καθάρια περιστέρα.
Έ χ ε ι  τά μακρυά μαλλιά, τό φρύδι σά γαϊτάνι,
Καί τήν οχιά τήν πλουμιστή γιορντάνι στο λαιμό της. 
Ή  μάννα της τήν έλουζε, ή μάννα τή χτενίζει,
Νά μήν τηϊδϋ ό ήλιος, 'ς τό σύννεφο τήν κρύβει. 
Ραγίστηκε τό σύννεφο κ’ έλαμψ’ ή κόρη μέσα.
Τήν εΤδ’ό υιός τοΰ Βασιληα,τήν ε ίδ 'ό  υιός τού Ρήγα, 
Καί συμπεθέρου; έστειλε γυναίκα νά τήν πάρη.

X Β

S 0 0 v
ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑΤΙΚΟΝ

"Ελα καίάς τό τιμήσωμεν τοΰτο τό παλληκάρι, 
ποΰ εχει πλάτες γ ι ' άρματα καιάρμοΰς γιά τό λι&άρι, 
Καί χέρια γοργογύρισυα νά ρίχν$ τη σαΐτα,
Να σαϊτεύχι τά πουλιά να πιάντ] τα περδίκια.
Πέντε ξανθές τόν άγαποΰν καί δέκα μαυρομμμάτες 
Κ’ ή μιά τής άλλης έλεγε, ή μιά τής άλλης λ έγε ι: 
’Ελάτε νάγοράσωμε σέλλα και σαλιβάρι,
Νά περπατη νά χαίρεται ς τούς κάμπους καβαλλάρηΤ. 
Έ κ εί νά πιάνη τά πουλιά ’ς τά πλάγια τά περδίκια, 
Καί μεσ’ ς τάγ >ιολάγκαδα να πιάσΓ) ταλαφουσκια,

ί Α ΙΝ ΙΓ Μ Α Τ Α  Α Κ Α Ρ Ν Α Ν ΙΑ Σ

Τέσσεροι στέκονται.
Δύο άκουρ μαίνονται.
"Ενας κουνειέται.
Καί άλλος σκάφτει.

- ’Ά ν μαντεύ^ς, τί είνε;

Έ ν α  πράμα, σάν πάσα πράμα, 
Γϋρον εχει, κόϋρον Ιχει, 
Κόκκαλα καιοΰρά δέν εχει. 

-Ιναιάν μάντευες, τί είνε;

2Γ>

27

28

Έ ν α  πράμα, σάν πάσα πράμα, 
ΓΙΛχει κέρατα σά βόϊδι,
Σαμάρι σά γαϊδούρι 
Και αν μαντεύης. τί είνε;
Έ ν α  πραμα, σάν πάσα πράμα, 
Π άει τή ράχη, ράχη.

-Κ α ιά ν  μαντεύης, τί είνε;

“Ενα πράμα, σάν πάσα πράμα 
Σκεΐ ι σχίζει) τή γή καί βγαίνει. 

-  Καιάν μαντεύης, τί είνε;



29 Σανίδα πα?αιοσάνιδα, 
μεσ’ ’ς τό νερό μουσκεύει.

— Καιδν μαντεύης, τί εινε;

30 Πράσινα τά μαντριά 
Καί κόκκινα τά γίδια.

— Καιαν μάντευες, τί εΐνε;

31 Τάρνάκι μου τό μπίμπιλο 
Στή μπιμπιλιά άναιβαίνει 
Βρίσκει κλαρί καί.θρέφετώι, 
Καιαν πιή νερό, ψοφάει.

— Καιαν μάντευες, τί εΐνε;

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

Έ ν  Δελφοΐς, tfj 6 Νοεμβρίου 1909. 

Έ λ λ ο γ ιμ ώ τα τβ  κ. Χ ρ ία τε  Γ . Β λά χ ε ,

Έθεώρησα καθήκον μου καί εργον εθνικόν, ε- 
νεκα τής ένταΰθα πολυετούς διατριβής μου, νά συλ- 
λέξω τήν γλωσσικήν ίλην, τά ήθη καί τά έθιμα τών 
Δελφών.

Καί τοϋτο, διότι φρονώ, οτι μετά τινα έτη εΐνε 
παντελώς αδύνατον πλέον νά γείνη τοιαύτη τις συλλο
γή (σπουδαιοτάτη ύπό εθνικήν έποψιν), διότι τά α 
πανταχού τοΰ Κράτους Σχολεία σχηματίζουσι πλέον 
τήν γλώσσαν είς τήν νέαν γενεάν καί χάνονται διά 
παντός πλέον οί αρχαίοι σωζόμενοι τύποι είς τά σιό 
ματα τοΰ ελληνικού λαοϋ. Έ κ  τής γλίοσσικής ύλης 
θα  λυθώσι πολλά γλωσσικά ζητήματα καί θά έξηγη- 
θώσι πολλά χωρία τών αρχαίων συγγραφέων. Παρε- 
τήρησα μετ’ ευχάριστήσεως καί έπισταμένως, δτι έν 
Δελφοΐς σώζονται τύποι αρχαιότατοι, ώς καταφαίνε 
ται έκ τής άποσταλείσης πρός υμάς γλίοσσικής δελ
φικής ύλης πρός δημοσίευσιν έν τώ περισπουδάστφ 
καί έθνικφ Περιοδικό) Συγγράμματι« Έ θν,κή Μονσα»,

Α λ έξ α ν δ ρ ο ς  Έ μ μ . Κ οντολέω ν  

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

140) 'Ο  πλάτανος θέλει νερό
κ ’ ή λεύκα θέλ’ αγέρα 

καί τό κορίτσι φίλημα, 
δντας χαράζ’ ή μέρα.

147). Νιόγα κα'ι βλόγα.
Πριν νά επιχειρήσει τι? ί“ αν εργασίαν πρώτον νά 

τήν σκεφθή καλώς.

148). Νά ίδοΰμε ποιος θά  λάβη τά επίχειρα 
τής κακίας του.

"Οταν φιλονεικοϋν περί τίνος αντικειμένου καί 6έν 
συμβιβάζωνται, λέγεται ή άνω παροιμία.

149). Ξένος πόνος, ξένος δαρμός.
'Όταν τις δέν συμπάσχω εις τήν δυστυχίαν τοΰ 

άλλου.

32 Έ ν α  πράμα, σάν πασα πράμα.
Τά λυώ κάθονται,
Τά δένω περπατούνε.

-  Καιαν μάντευες, τί εΐνε;

ΕΥΠ ΡΑΞΙΑ  Β Λ Α Χ Ο Υ
Σημ. Ε. Μ. Εν τή στερεή Έλλάδι, καί Ιδία τή 

Ακαρνανία, η λέξις «πάσα» προς:έρεται ύπό τοϋ 
λαοΰ, αντί τής λεςεως :καθε», καί εις τά τρία γένη.

Α \  Σ Ε ΙΣ  τω ν ανω τέρω  α ιν ιγ μ ά τω ν .— 25) γ cU-
ροΟ-νι. 25) αϊιγόν. 26) μπόβολας (= α ο λ ια γκ ο ς , κο
χλίας). 2 1 ) ψαλίδιον. 28) σπαράγγιον 29)γλα>σαα, 
30) ρίτδ ν. 3 !)  φωτιά, 32) π α π ό ρ ια  (=δποδνϊ- 
ματα) '  '

ΕΝ Δ Ε Λ Φ Ο ΪΣ  Ι<§

Ιδ Ο ). Ή  τρ έλ \α  δέν π ά ε ι στα  β ο υ ν ά
Δηλαδή Τ ϊ κακα επέρχονται είς τήν άνθρωπότητα. 

151). Κούτσουρα, λιθάρια, δαυλιά καμμένα.
Η τοι οταν τις λέγιι πράγματα ασυνάρτητα 

1Γ>2). Πρωινό φαγεΤ, χαμένο γιόμα.
Οταν τις δέν κάμνη χάς εργασίας του καλώς καί 

συνεχώς.

153). Τοϋ κυνηγού και τοΰ ψαρά ιό  τηγάνι
ποτέ άδειο και πότε γεμάτο.

Δηλαδή λέγεται περί ανθρώπου άκαχαστάτου καί 
μή τακτικού.
154) Εμπρός πατήρ, υίός δέν βλογάει.

Ενώπιον ανωτέρων ο ικατώ ΐεροι δέν έχουν θέσιν.
155) Ό ντας κλέβουνε,μή κλέβης και, δταν δι-
αλαλάνε, μή φοβάσαι.

Δέν πρέπει νά άναμιγνύηται κάνεις εις ξένα ζη
τήματα.
Ι5Γι) Χέστηκε ή φοράδα στ’ αλώνι (ή στ’ α·

[λώνισ).
Περί συμβεβηκόιος αναξίου λόγου.

157). Ό λο ι γαμήσανε κ’ είς τόν πιω /όν ξη- 
μέρο)σε.

Τα παντα κακα αποδίδονται είς τούς ανίσχυρους 
καί μικρούς,ενώ όσα κάμουν οί πλούσιοι καί οί ισχυ
ροί κρύπτονται.

158). Ό  νοΰς σου ’ς τό κεγχρί.
11Ε, '1 ανθρώπων, οΐτινες έχουσι πάντοτε τόν νοΰν 

των έπί ζητημάτων ενδιαφερόντων. Άνάλογον τώ 
άρχαίφ γνωμικώ : «Ό που  τις άλγεϊ έκεϊ καί. τόν 
νοΰν εχει».
159). Ό π ω ς πλάθει 6 Θεός.

Οτι τά πάντα εκ τοϋ Ύψίστου έξαρτώνται.
160). Σακκί μέ χαλκώματα.

Οταν τις όμιλΓ] καί δέν λέγει πράγματα ώρισμέ ■ 
να και σαφή, άλλ* ασυνάρτητα.
161). Αυτή τή σκοτούρα έχω.

Περί ανθρώπου δστις δέν τόν μέλλει o n  τώ συμ- 
βή (πρβλ, τας αρχαίας λέξεις σχότω μα καί σχότο^).

102). Μ ιμ ί.
Παιδική λέξις καί σημαίνει πόνον- τά παιδία λέ

γουν  εχω Μ ιμί’ δηλαδή πόνον.
163). Τά φείδια κ ’ αί άντρογαλιές νά τους 
φάνε.

Έ ν  ε’ίδει π α ρ ο ι μ ί α ς  λέγεται, άλλά εΐνε μάλ
λον φοβερά κατάρα κατ’ έκείνων, οΐτινες καταδιώ- 
κουσί τινα άδίκως.

164). Ό  φόβος φυλάει τά έρμα.
Περί ανθρώπων,οΐτινες δέν κακοποιβΰσιν απο ,ο- 

βον μήπως άνακαλυφθώσι καί τιμωρηθώσι.
165) — Πες αλεύρι ; =  Άλεϋρι.
— Ό  δείνας σέ χαλεΰει.

Λέγεται μεταξύ άστεϊζομένων.

’Α λέξα νδρο ς Έ μ μ .  Κ οντολέω ν

Α Ι ΛΑ3ΙΙΑΙ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

—  §  1. 'Η  Λ ά μ ια  κα τά  την ά ρχα ίαν  παρά-
δο α ιν .— §  2 . Το σ π ή λα ιο ν  « Π α π α δ ιά » .
— § 3 .  Ή  σ η μερ ινή  Λ ά μ ια .

’Αρχαία παράδοσις αναφέρει, δτι Λάμια 
τις διέτριβεν είς σπήλαιον, κείμενον παρά τούς 
πρόποδας τοΰ Παρνασσού. Τό τέρας τοΰτο ε- 
καμνε καδ’ έκάστην εκδρομάς είς ανοικτούς 
τόπους και ήρπαζεν ανθρώπους καί ζώα. Οί 
κάτοικοι τών Δελφών, καταθλιβόμενοι υπό τής 
πληγής ταύτης, ήρώτησαν τό μαντεΐον καί έ- 
λαβον άπόκρισιν, δτι ήθελον απαλλαγή τοΰ κα 
κού, αν έξέθετον έμπροσθεν τοΰ σπηλαίου τινά 
έκ τών υιών τών κατοίκων διά νά γείιη θύμα 
τοΰ τέρατος. Ό  λαχνός έπεσεν είς τόν Άλκυ- 
ονέα, τόν παϊδα τοΰ Διόμου καί τής Μεγανεί- 
ρας, νέον είς υπερβολήν ευειδή καί εύγενή Οί 
ιερείς τοΰ μαντείου τόν έδέχθησαν παρευθύς, 
τόν έστεψαν καί τόν έφερον εις τό σπήλαιον. 
Κ α θ ’ όδόν τούς άπήντησεν ο Εύρΰβστος, ό 
υίός τού Εύφημου, δστις, μαθών δ,τι έ'μελλε 
νά γείνη,συνελυπήθη τοσοϋτον τόν νέον, ώστε 
τοΰ άφήρεσε τούς στεφάνους, τούς έπέθηκεν 
έπί τήν εαυτού κεφαλήν καί παρεκάλεσε τούς 
Ιερείς νά κομίσωσιν αύτόν αντί τοΰ παιδός είς 
τό σπήλαιον. ’Αφού έφθασεν είς τόν διαιρι- 
σμένον τόπον, ώρμησε κατά τοΰ τέρατος, to 
έσυρεν έξω καί τό έκρήμνισεν έκ τοΰ σπη
λαίου. Αύτοΰ δέ, οπου συνέτριψε τήν κεφα
λήν αύτοΰ, άνεφύη βρύσις, καλούμένη Σΰβαρις.

§  2 . Τό σ π ή λα ιο ν  « Π α π α δ ιά » .

"Αξιόν παρατηρήαεως καί άναγρκφης εΐνε, δτι 
ή άρχαία αΰτη  παράδοσις σψζεται μέχρι σήμερον 
καί είς τούς σημερινούς Λ$λφοΰς ΰπ4 άλλην μορ
φήν καί άλλον τύπον.

Οί ένταΰθα χωρικοί δ.ηγούνται, δτι μία 
γυναίκα ενός παπά θελήσασα νά βοσκήση τά 
ποίμνιά της ημέραν Κυριακήν κατεκρημνίσΟη 
είς τό σπήλαιον καί έκ τούτης ωνομάσθη δχι

μόνον τό σπήλαιον τοΰτο άλλά καί ολη η χα
ράδρα ΙΙαπαδιά. Καί μέχρι σήμερον το μέρος 
τούτο δπερ κεϊται είς τόν ελαιώνα λέγεται 11α 
παδιά. (Φαίνεται, δτι οί πρώτοι χριστιανοί εις 
παλαιοτάτην έποχήν έτίμων πολύ τήν αργίαν 
τής Κυριακής).

§  3 . Ή  σ η μ ερ ινή  Λ ά μ ια .

Οί σημερινοί επίσης Δελφοί παριστανου· 
σιν, ώς οί αρχαίοι μυθογράφοι, τάς Λάμιας 
ταΰτας ώς φαντάσματα θηλυκά, ώς γυναίκας, 
αϊτινες ύπό τήν μορφήν ωραίων παρθένων 
•θέλγουν τούς νέους άνδρας, τούς τρέφουν καί 
έπειτα τούς κατατρώγουν. Πρός τούτοις ότι αί 
Λάμιαι μεταμορφώνονται είς παντοίας μορ- 
φάς, είς ζώα, φυτά καί λίθους, και δτι έ'χουσι 
πρόσωπα κόκκινα καί σώματα μεγάλα και φο
βερά. Γραΐά τις μοί διηγήθη τά εξής περί 
μιας Λάμια'. Γράφω αυτολεξεί τάς λέξεις της :

«Μία χωρική έπήγε μίαν ημέραν εις την 
βρΰσιν τήν Κερνάν μέ τήν βαρέλλαν διά να 
πάρη νερό καί έκεϊ παρετήρησε μία άνδρογυ·· 
ναΐκα, ή οποία έκτενίζετο μέ ώραϊα καί χρυσά 
κτένια, καί αμέσως δπου είδε τήν χωριάτισσαν 
έφυγε.

Τότε ή χωριάτισσα αμέσως γεμίζει τήν 
βαρέλλαν καί επιστρέφει εις τό σπήτί της διά 
νά άφήση τήν γεμισμένην βαρέλλαν και κατό
πιν επιστρέφει πάλιν είς τήν βρΰσιν Κερνάν 
καί ευρίσκει ακόμη είς τό μάρμαρο τό λευκό 
τής Κερνάς τά ωραία καί χρσά κτένια, μέ τά 
όποια έκτενίζετο ή γυναίκα πού είδε, τά επή
ρε καί τά έπήγεν είς τό σπήτί της Τότε ή 
Λάμια έπήγεν είς τό σπήτι τής χωρικής καί 
τής είπε «νά μοΰ δώσης γλήγορα τά θελήμα- 
τά μου (θέλημα έν Δελφοΐς λέγεται πάν ιδ ιό
κτητον άντικείμενον κινητόν), είδ’ άλλως θά σέ 
ξηράνω (ξηράνω σημαίνει θά σέ καταπιώ, θά 
σέ φάγω) καί «μέσως εγεινεν αέρας καί έφυγε. 
Φοβηθεΐσα ή χωριάτισσα έτρεξεν αμέσως άπό



τό σπήτί της καί επορεύί)η ('αρ/αία λέ|ις εις 
τήν βρύσιν Κερνάν, διά νά άφήση είς τό ά
σπρο μάρμαρο τή; πηγής Κερνάς (*) τά ωραία 
και χρυσά κτένια τής Λάμιας, διά νά γλυτώση 
τό κακό ο.

Τά κακοποιά ταΰτα στοιχεία, είτε ΰ,τό τό 
δνομα Λ ά μ ι α ι, είτε υπό τό δνομα Ά  ρ ά
π η ς, παρουσιάζονται πάντοτε εις μέρη ένυ
δρα, κατά τούς χωρικού:, καί, ως εκ τοΰτου, 
επειδή εις δλας τάς εν Δελφοΐς πηγάς (2) α

ναφαίνονται τοιαϋτα τέρατα, οί χωρικοί λαμ- 
βάνονσι τάς αναγκαίας προφυλάξεις και ιδίως 
κατά τος νύκτας, καθ’ άς, ως λέγουσιν οι χω
ρικοί, άρέσκονται νά έμφανίζωνται.

Ά λ .  Έ μ μ .  Κ οντολέω ν  
(1) Κ ε ρ ν ά  λέγεται καί σήμερον πηγή τις κει 

μένη είς τάς άνασκαφάς τών Δελφών πλησίον τοϋ 
Σταδίου, τής οποίας τό ύδωρ διωχετευθη δια σωλή
νων σιδηρών είς τόν νέον συνοικισμόν τών ιελφώ ν.

(2) Τοιαΰται πηγαί τεράτων είνε ή Κασταλία πη
γή, ή Κερνά, ή Κασσ Βτίς,τό Ιίεφαλοβρυσον καί αλλαι.

Θ Ρ Υ Λ Ο Ι

Ο " Γ Κ Ι Ω Ν Η Σ ββ

[ Ό  Κατάφλωρος εινε βουνόν, τό όποιον 
ήτό ποτε κατάφυτον εκ δένδρων ποικίλων κα! 
δρυών υψικαρήνων. Ένδιητώντο δ ’ έκεί δορ
κάδες, ελαφοι, αγριόχοιροι καί διάφορα εϊδη 
πτηνών. Ό  θρύλος δ’ ούτος περί τοΰ πτηνοϋ 
Γκιώνη επικρατεί είς τά πλεΐστα μέρη, αν μή 
παντού, τής Ελλάδος. Μάλιστα δ’ εν τή επαρ
χία Δωρίδος, χωρίω Γκομέω τοϋ δήμου 
Εΰπαλίων, υπάρχει κα'ι βουνόν κ α τ ά χ λ ω - 
ρ ο ν, καλοΰμενον Φ ο ν ι κ ό ,  δπου, κατά τόν 
θρύλον, εγένετο ό qpovoc τών δύο αδελφών].

X . Β .
Στό γέρικο βουνό — ποΰ στά πόδια του είνε χτι

σμένος ό Τσαμάς— τόν παλαιό καιρό, στές ψηλές 
καί ίσιες κορυφές του ήταν στάνες απέραντες άπό 
γιδοπρόβατα, ποϋ τά είχαν στήν εξουσίαν των δυό 
αδέρφια μέ τή μάννα των, ό Γεωργός καί ό Άντώ- 
νης, ποΰταν μικρότερος.

Κάθε χρονιά τό βιός τους έβγαινε καλά, καί 
κάθε άνοιξι έβγαζαν τόσα κατσίκια καί αρνάκια, ποϋ 
γιόμιζε ό Κατάφλωρος άπό τά γιδοπρόβατά των. 
Καί δλοι έθαύμαζον τό βιός τών δυό άδερφιών — 
ποϋ ήσαν πολύ αγαπημένα — καί κολοτύχιζαν τήν 
μάννα των> ποΰ είχε τέτοιους υιούς.

Ϋ 4; *
Μιά ανοιξιάτικη ’μέρα, ποϋ ό κάμπος ήταν 

λουλουδιασμένος καί ή πλαγιές τοΰ Καταφλιόρου ή 
ταν στολισμένες μέ όλοπράσινα χορτάρια καί τρυφερά 
πουρνάρια, τά δυό αδέρφια, κάτω άπό τόν ίσκιο 
μιας μεγάλης βαλανιδιάς, έκούρευαν τά γιδοπρόβατά 
των, καί ή μάννα των έμάζευε τά μαλλιά, ποϋ έπε
φταν άπό τές «κουρεύτρες». ’Εκεί δέ ποΰ ήσαν άφω- 
σιωμένοι στή δουλειά των, ακούστηκε στά πλάγια τοΰ 
βουνοϋ, σάν βέλασμα μικροΰ κατσικιού.

— Σνρε,Ά ντώνη είπε ό μεγαλύτερος άδελφός— 
ό Γ εώ ργος- σΰρε νά ίδής ποϋ βελάζει αύτό τό κα
τσίκι καί άντάμωσέ το μέ τάλλα.

Ό  Ά ντώνης, σάν μικρότερος αδερφός, τον ακού
σε καί έτρεξε νά ίδή έκεί ποϋ άκούσθηκε τό βέλα
σμα καί άφοΰ έγύρισε είπε στόν αδερφό του :

— Γεώργο, δέν βρήκα τίποτε.
Ό  Γεώργος, άφοϋ απόρησε λιγάκι, είπε ;

— Μπορεί νά ήταν άπόφωνος.
Κι’ έρρίχθηκαν στή δουλειά των.
Μά καί πάλι,’κεΐ ποϋ σκυμμένοι βρίσκονταν σιές 

κουρεύτρες, άκοιισθΐ]κε σάν βέλασμα αρνιοΰ που
τάρπάζει ό λύκος.

— Τζ-έξε, Ά ντώ νη , λέγει ό Γειοργος· ό λύκος 
πέρνει εν’ άρνί.

Ό  Ά ντώνης πάλι έτρεξε νά ίδή... μά γύρισε χω 
ρίς νά βρή τίποτε.

Καί μή μπορώντας νά δώσουν έξήγησι στήν ιστο
ρία αύτή, τά δυό άδέρφια, σκεπτικά καί με κάποιο 
προαίσθημα, άρχισαν πάλι τή δουλειά των.

Καί νά, πάλι τό ίδιο  βέλασμα άκούσθηκε δυνα- 
τ ώ π ρ ο  καί πειό σιμά, καί πάλι ο Άντώνης, στο 
πρόσταγμα τοϋ ά^ελφοΰ του, έτρεξε να κυττάξη ποΰ 
άκούγιεται αΰτό τό βέλασμα . . . Μά γύρισε καί τήν 
τρίτη φορά χωρίς νά μπόρεση νά ξανριβωστ) τίποτε 
καί είπε τοΰ άδελφοΰ του :

— Γεώργο, δέν εινε τίποτα.
Ό  Γεώργος ’νόμισε πώς ό άδελφός του παίζει 

μ’ αύτόν. Α γρίεψε καί θύμωσε εναντίον τοΰ άδερφοϋ 
του —ποϋ νόμιζε πώς τόν κοροϊδεύει—καί γιά άλλη 
άπάντησι βύθισε στά στήθη τοϋ Άντώνη το ψαλίδι 
ποΰ κούρευε . . .  κ ι’ έτρεξε πρός τό μέρος ποΰ άκού- 
γοταν τό βέλασμα . . . Κι’ένφ ετρεχε ολόισια πρός τό 
βέλασμα, άντίκρυσε ψηλά σ’ ένα κουφαλιασμένο δέν
δρο . . . ποΰ βέλαζε σάν άρνί, ποΰ τό άρπάζει ό 
λύκος.

Βαρυομετανοη μένος ό άδερφοκτόνος Γεώργος — 
γεμάτος κλάμα — γύρισε στόν τόπο, ποϋ τό αίμα της 
άθώας καρδιάς πλημμύριζε τό πτώμα τοΰ Ά ντώνη, 
έπήρε μέ λύσσα τό ψαλλίδι καί τό βύθισε βαθειά 
στήν αχάριστη καρδιά του καί έγειρε πικρός δίπλα 
στόν άθφο αδελφό του . . .

Ή  Κίσσα — αύτή, ποϋ μέ τό διάφορο λάλημά 
της έγεινεν αιτία νά σκοτωθούν αδκια δυό άγαπημένα 
αδέρφ ια— σκιασμένη επέταξε άπό τό δένδρο ψηλά 
άπό τά πτώματα, καί χάθηκε μέσα στό λόγγο.

Ή  μάννα ή άμοιρη ποΰ ήταν τήν στιγμήν τοϋ 
μακελειού τών υιών της μέσα στό κονάκι, άμα είδε 
τά δυό της στηρίγματα κάτω πεσμένα άπό τό ψαλ
λίδι, σωριάσθηκε λιποθυμισμένη.

Ά πηλπισμένη πειά ή μάννα τών δύο άδερφιών, 
γιά τήν άναπάντυχη συμφορά της, σαλάγιζε στ’ από
κρημνα φαράγγια τά γιδοπρόβατα τής απέραντης

στάνης τών υιών της καί πήρε τά μαλλιά, ποϋ από 
χρόνια είχε στιβαγμένα στό κονάκι, καί βούλωσε τη 
βρύσι ποΰ έτρεχε τό γάργαρο νερό.

Ά πό  τά φύλλα τής καρδιάς της καταράστηκε μέ 
όλη τήν πίκρα τάχαρο καί γρουσούζικο τοιρα βουνό: 
— Στον Κα.αφλώρου τύ βοννι πονλι νά μη πε-

ράσ>Τ
και αν περάσγ) και οτα\)γ\,φοΛλίιοα νά μήφχιαογ}. 

Μ’ όλη δέ τή δύναμι τής βασανισμένης ψυχής

της παρακάλεσε τό Θεό νά κάμη τό άσπλαχνο και 
άχάριστο παιδί της, γιά τήν μητρική έκδίκησι, αχαρο 
πουλί.

Καί τώρα, δταν τό φεγγάρι χρυσωνη τες 
κρές πλαγιές τοϋ Ιίαταφλώρου, άκσύγεται νά σκούζη 
στή νεκρική, άπόλυτη ησυχία ή πένθιμη καί λυπηρά 
φωνή τοϋ ννχτολάλου Γκιώνη:

— Άντο'ινη-Άντιόνη ! . . .
Καρδίτοα Φ Διαμαντόπονλος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
[Ό  γνωστός παρ’ ήμΐν δικηγόρος, γνώστης δέ καί λάτρης τών πατρίων καί τής φΛοσοφίας του λαου,

Ν. Παπαλεξανδρής διηγηθη ήμΐν τόν άκόλουθον διάλογον μεταξύ αυτοΰ κ.αί τοϋ ειοι του ρ
Βλάχου, πατρός" τοϋ παρά τώ Ύ πουργείω τής Παιδείας τμηματάρχου Ευθυμίου Βλάχου

Ή  τελευταία παρατήρησις τοϋ θαυμάσιου, ώς κατωτέρω, διαλόγου δστις παριστι* ζωντανήν την φι
φίαν τοϋ λαοΰ, υπομιμνήσκει ήμΐν τόν "Ομηρον, δστις, διά να παραστηση οτι ο̂ λ °5 cu° α \ε , 
πόθον πρός τήν ζωήν, ενόσω εύρίσκεται εν τή νεοτητι του, δπως εκείνος, οποίον^ ια > .
αύτοϋ ωδών ζωγραηεί,παρουσιάζει τόν Οδνσσέα εις τό ακρον τι^ς γης, δθεν έςηρχολτο οι Λεκροι °
φώντες αίμα βόειον έπανήρχοντο είς τήν ζω ήν.Έ κεί ό Όδυσσεύς οΰτος ανεσκαψε ταψρον.ην 
ματος πρός τόν ανωτέρω σκοπόν, δτε δέ ειδε μεταξύ τών νεκρών και τόν Αχι ^εα, στρεψας ττρ ^
έκθαμβος τώ είπε- , ,

— Καί μεταξύ τών ζώντων,Άχιλλεΰ, εβασίλευες καί μεταξύ τών νεκρών βασιλεύεις.
— νΩ, όπόσον έπε&ύμουν, άπαντά ό Άχιλλεύς, νά ήμην οίκέτης είς ζώντα παρα βασιλεύς μεταξύ τ j

'^ τ Γ ά λ λ ο  μαρτυρεί ή άνωτέρω άπάντησις τοΰ Ά χιλλέως, ή τόν _ πόθον πρός τήν ζωήν τής 
τος, δταν αίίτη εύρίσκηται έν τή νεανική αύτής ηλικ ία ; Καί τί άλλο άποδεικνυει η εικων του » '
καθ ' ήν ό Αινεία: βλέπων έν τώ "Αδη ψυχάς ετοίμους δπως έξέλθωσιν, ερωτ* δια που ετοιμάζονται αυτα
νά άπέλθωσιν ; "Οταν δέ μανθάνη δτι ετοιμάζονται, δπως έπανέλθωσιν είς τον κοσμον τούτον, ανεφωνησεν.

— Ώ  J τί άνήκεστος επ ιθ υ μ ία ! 3 , , ,  ιΓ. .
Πράγμα, τό όποιον μαρτυρεί, δτι ή άνθρωπό της μετά πάροδον χιλιάδων ετων απο του μ ιρ  , Γ

ράσασα καί παρακμάσασ ι άηόίασε τήν ζωην].

«Τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους συναντη - 
σας καθ’ οδόν τόν γέροντα θειον αύτοΰ Σ πυ
ρίδωνα ηύχήθη αύτώ επί τώ νέω ετει χρο- 
νους πολλούς καί καλούς. Είς τήν ευχήν ταυ- 
την άπαντών ό γέρων Βλάχος,

—  Εύχαρισιώ, παιδί μου, τώ λέγει.Δόςα 
νά εχη ό Θεός, ποΰ ξεφορτώθηκα καί αύτόν 
τόν χρόνον.

— Τον εξεφορτώθης, μπάρμπα Σπΰρο, ή 
τόν Ιφορτώ θης;

— Ό χ ι, παιδί μου, τόν έξεφορτώθην. Για- 
τί ή ζωή μας δέν εινε παρα ενας δρομος απ 
εδώ (’Άμφισσα) είς τήν Σιγδίτσαν (χωρίον 
τής Άμφίσσης). Έ γώ  έχω φθαση πλέον εις 
τήν τελευταίαν ραχούλαν καί τοΰ χρόνου ή 
καί τών άλλων χρόνων. Θά οράξω εις την 
Σιγδίτσαν κα; θά  εξαπλώσω τήν αρίδα μου 
διά νά άναπαυΰώ, πλέον.

— “Εχεις δίκαιον, μπάρμπα Σπϋρο Π ό 
σον δμως θά έπεθύμεις νά έπανήρχεσο από τά 
όγδοήκοντα, τά όποια φέρεις επί τής ράχεώς

σου, είς τά ε'κοσι καί εγίνεσο πάλιν παλληκάρι. 
Ό  μπάρπα Σπϋρος σταυροκοπούμενος,
— Ό  Θεός νά με φυλάξη, τω παρατηρεί. 

’Εγώ, παιδί μου, έκαμα τόν δρόμον αυτόν καί 
έπλησίασα σχεδόν είς τό τέλος τοϋ δρόμου τής 
ζωής είς εποχήν ποΰ ήτο σπαρμένος άνθη, 
ποϋ τό ψωμί καί το τνρι ειχε η οκά μια δε
κάρα, τό κρέας 20 λεπτά, ποΰ μεταξύ μας ύ- 
πήρχεν άγάπη καί όμονοια. και μ εύχεσαι νά 
επαναλάβω τόν δρόμον αύτόν σήμερα ποΰ είνε 
γεμάτος αγκάθια καί τριβόλια,πού η ακρίβεια 
είς δλα ιά πράγματα έκαμε τόν πτωχόν νά 
κοιμάται πολλές φορές νηστικός καί νά μην 
ενρίσκη συνδρομήνάπο κανένα; Αυτή δεν επε 
ευχή, παιδί μου, αλλα καταρα.

— ’Αναγκάζομαι καί πάλιν, μπάρπα Σπΰ
ρο, νά σοϋ είπώ πώς έχεις ;«ιι εις τοΰτο δ ί 
καιον. Ά λλ’ εγώ σε ηύχήθην νά έπανέλΟης 
είς τήν νεότητα μέ τά μυαλά ποΰ έχεις το^ρα.

Ό  μπάρπα Σπΰρος μειδιάσας τω λέγει .
,— Μέ θέλεις λοιπόν τέρας- διότι, εάν είς



τόν νέον βάλης τά μυαλά τοΰ γέρου, ό νέος 
πλέον παΰει νά εινε νέος.άλλ’ ού'τε καί γέρος 
εινε. Διιίτι εκείνο ποΰ διακρίνει τόν νέον από 
τόν γέροντα εΐνε ή ελλειψις τοΰ γεροντικοΰ μυ- 
αλοΰ κα'ι τής πείρας.

Ό  Παπαλϊξανδρής θουμάσας τάς φιλοσο
φικός ταΰτας παρατηρήσεις τοΰ γέροντος θείου 
του ήσπάσθη τήν δεξιάν αυτοΰ και άνεχώρη- 
σεν. ’Αλλά πρ'ιν ή άπομακρυνθή στρέφει πρός 
αυτόν καί τον έρωτα, εάν δέν εινε καλόν νά

συιτομευθή ό δρόμος τής ζωής και δι’ αυτόν.
-— Είς κακήν έποχήν, τφ άπαντά, ζώμεν 

κα'ι τό σύντομον τής ζωής δέν εινε πολύ δυσά- 
ρεστον. Ά λλ’ εγώ σέ εύχομαι νά ζήσης χρό
νους πολλούς και νά δοκιμάσης δσον τό δυνα
τόν δλιγωτέρας πικρίας εις τον βίον σου. Εις 
τά παλαιά χρόνια, παιδί μου, τήν ζωήν οί άν
θρωποι τήν αγαπούσανε περισσότερον απ’ δ
σον τήν άγαποΰν τώρα». X. Β.

r T J

Ο Σ Α  Ε ΙΣ  Μ Ο ΤΣΙΚΗΝ

Π Ε Ρ Ι ΤΟΓ ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΕΝ ΣΧ ΕΣΕΙ Π Ρ 0 2  ΤΗ Ν  ΕΝ ΤΩ ΩΔΕΙΩ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ 

(Ά φ ιεοοϋτα ι τω ττανιερωτάτορ Μητροπολίΐ)] Ά ϋ ψ ώ ν  κ. Θεοκλψ ο:>).

[§ 7 .0 ί πρόγονοι ήμών διδασκάλους της ωδής διώριζον τούς άρίστους άοιδούς. Διατί; — § 8. 
Το έναρμόνιον γένος δέν υπάρχει έν τή πράξει.— § 9. Τό ήμιτόνιον εΐνε τό έλάχιστον μελφδη- 
τόν διάστημα.— Τί φρονοΰσι περί τής διαορέσεως αυτοΰ οί Πυθαγόρειοι, ό Πλάτων, ό ’Αρι
στόξενος καί ’Αριστοτέλης. — § 10. ‘Ο ’Αακληπιόδοτος περί τοΰ έναρμονίου γένους κατά τόν 
Πατριάρχην Φώτιον.—§ II.Ο ί λεγόμενοί έναρμόνιοι ήχοι Τρίτος καί Βαρύς είνε διατονικοί.-—§ 
12 Μία απορία περί τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ ’.]

§  7 . Οί πρόγονοι ήμώ ν διδασκάλους διώ ριζον τούς άρίοτους άοιδούς. Δ ιατί ;

Έπαινοΰντες,ΙΊανιεριότατε, καί εύλογοΰντες τήν άρίστην ύμών άπόφασιν τοΰ νά ίδρύσητε σχολήν έκκλησιαστ. 
μουσικής πρός παραγωγήν ύμνωδών άξιων τοϋ ύψίστου θεωροϋμεν καθήκον έπιβαλλόμενον ύπό τής τέχνης 
νά εϊπωμεν μετά τής προσηκούσης εύλαβείας, δτι τό πρόσο>πον εις δ άνεΰέσατε τήν διδασκαλίαν τής τέχνης 
ταύτης είναι τό ήκιστα άρμόζον κα'ι φύσει καί τέχνη. Φύσει μέν ώς στερούμενον καί άλλων μέν ψαλτικών 
χαρισμάτων, ιδία δέ φωνής δ ι’ ής νά ζωοποιή, ούτως είπεϊν,τά ρήματα τά ίερά διά τών φθόγγων τής μου
σικής, οϋτοίς ώστε νά ποιή εΛ θουσιαστικάς τάς \|π'χάς τών ακροατών, παρέχοιν αύτοΐς τελείαν εικόνα τοΰ μου
σικού καλού. Σημαίνει δέ τοΰτο πολύ. Καί τούτου ένεκα οί ήμέτεροι πρόγονοι δέν διώριζον τούς τυχόντας 
διδασκάλους τής ώδής, άλλά τούς άρίστους άοιδούς τού Διονυσιακού θεάτςου, ών ή εμπειρία, ή φιλοκαλία 
καί ή εύφωνία ύπό πάντων ώμολογεΐτο Διότι κατά τόν σοφόν Πλούταρχον «οί τά γράμματα καί τήν μουσικήν 
j διδάσκοντες αύτοί προανακρούονται καί προαναγινώσκου ιν ύφηγούμενοι τοϊς μανθάνουσιν, καί ύπόδειγμα 
»μιμήσεως παρέχοντες εαυτούς». "Οταν δέ ό καθηγητής ή ό υφηγητής είναι κάκιστον υπόδειγμα ψαλτικής, 
οποίος θάποβή ό μαθητής,- "Ομοιος τφ  ύποδείγματι. Τ ίς δέ φιλόκαλος άνθρωπος θά ήνείχετο ώς ιεροψάλτην 
τόν κ· Ψάχο-ν, δν ούδ’ ό ναΐσκος τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Μετοχιού τοϋ Παναγίου Τάφου ήνέσχετο;Έρω- 
τηθήτοι δέ αυτός ούτος,αν δύναται είλικρινώς νά ειπη τοϊς έαυτ·ΰ μαθηταΐς τό τοϋ Παύλου :

Παρακαλώ ονν υμάς μιμηταί μου γίνεσ&ε.
Ά λλά  καί θεωρητικώς εινε ατελώς καί άνεπαρκώς κατηρτισμένος, ώς θάποδείξωμεν διά σειράς άρ

θρων έν τή «’Εθνική Μούση».
’Επειδή δ’ υμείς, Πανιερώτατε, εΐσύε τής προόδου άνήρ ξητοϋντες άείποτε τό άμεινον καί δέν απο

κρούετε πάσαν φωτιστικήν γνώμην δθεν δήποτε προερχομένην, διά τοΰτο γράφοντες ταϋτα παρακαλοϋμεν 
δπως τύχωσι τής ύμετέρας μετά προσοχής άναγνοίσεως. Δηλοΰμεν δέ δτι ταϋτα γράφοντες ούδαμώς ξηχοϋμεγ 
θέσιν τινά.

[  §  8 . Τό έναρμόνιον γένος δέν ύπάρχει 
έν τή πράξει].

Τό έναρμόνιον γένος δπερ θ  ε ω ρ η τ ι- 
κ ώ ς βι ί νει έπί τό οξύ κατά δίεσιν καί δίεσιν 
καί δίτονον ήτοι 3 -|-3 -(-54  ούδέ έν τοϊς χρό- 
νοις τοΰ Αριστοξένου (Δ 'α ιώ ν π. χ.) εψάλλε- 
το, μόνον δ ’ ώς θεωρία έδιδοίσκετο, ουδέποτε 
δ ’ ώς πράξις, ώς λέγει καί ό Σχολιαστής τοΰ 
Άριστοξένου Μάρκβαρτ «dass diesse in to r 
valle in d e r P ra x is  nicht vorkam en» Ά ρ ι- 
στοξ. Μαρκ. σελ. 2 4 1.

Ε κείνο  δέ τό έναρμόνιον γένος, τό οποί
ον παρά τοϊς παλαιοΐς εψσλλετο καί ήτο έν 
χρήσει μέχρι τινός καί προνξένει εύάρεστον 
άκουσμα καί ο ύτινος άμυδρά ίχνη σώζονται 
εν τε τη ίερα «αί τή δημώδει μουσική, ώς 
άλλοτε θάποδείξωμεν, ήτο τό τοΰ αρχαίου 
μουσικοϋ Όλυμπου, δπερ ήτο εντελώς διάφο
ρον τοΰ Άριστοξενείου, καί οΰ μνείαν ποιείται 
δ Πλούταρχος έν τώ περί μουσικής- άλλά καί 
τοΰτο έκπαλαι έσιγήθη.

Ό  Ψάχος δέ, πανιερώτατε, δστις ήλθε καί 
έρχεται έ'τι καί ν ΐν  προς ίμάςκομίζω ν ύπό 
μάλης μονόχορδον καί τείθων δτι δύναται 
νά αση κατά τό Άριστοξένειον σύστημα, δι- 
αιρών τάς υφέσεις καί διέσεις (σημεία μου
σικά εϊσαχθέντα άπό τοΰ 1819 καί ληφθέντα 
έκ τής ευρωπαϊκής μοι σικής) εις διαστήματα 
ελασσόνα καί τοΰ τεταρτημορίουΠ πλανάται οί- 
κχρώς, αν μή ψεύδητοι σκοπίμως.

Τό δέ θάρρος αύτοΰ έμπνέει τό μέν ή 
άμάθει α αύτοΰ διότι κατά Θουκυδίδην

Ά μ α ί)ία  μέν θράσος, λογισμός δέ δκνον φέρει 
Τό δέ ή έμφυτος Ύ μών κα?χκαγαθία, ής 

δέν ήτο άξιος.
[  §  9 . Τό ήμ ιτόν ιον είνε τό έλάχιοιον με- 

λω δητόν δ ιάστημα .— ΤΙ φρονοϋαι περ ι 
τής διαιρέσεω ς αύτον οί Π υθαγόρειο ι, 
ό Π λάτω ν, ό ’Αριστόξενος και ό Ά ρ ι -  
ατοτέλης],
Πανιερώτατε.Οί πυθαγόρειοι ώς έλάχιστον 

μελωδητόν διάστημα ή μέτρον, δυνάμενον νά 
γείνη αισθητόν δια τής ακοής, έλάμβανον τό 
ήμιτόνιον, καί τοΰτο μάλ’στα έκάλουν δ ί ε- 
σ ι ν. Έλεγον δέ δτι, «έλαττον τούτου ούδέν 
μελωδείται». Ταΰτα λέγει ό 6έων καί ό Σχο
λιαστής τοΰ Άριστοξένου καί πλειστοι άλλοι.

Ό σ ο ι δέ έπεχείρουν νά δρίσωσι μικρότε
ρα τοΰ ημιτονίου διαστήματα,«τινα καί «γελοί- 
ως πυκνώματαβέκαλοΰντο,κατεγελοοντο καί ύπό 
τοΰ Πλάτωνος αύτοΰ λέγοντος τούς τοιούτους 

«άνήνυτα ( = ακατόρθωτα) μοχΟοδντας»

’Αλλά καί αύτός 6 ’Αριστόξενος, δστις ώς 
έλαχίστην θεω ρητικήν  καί ούχί αισθητήν 
μονάδα ή μέτρον έλαβε τό ήμισυ τοΰ ήμιτο- 
νίου ήτοι τό τεταρτημόριον (3), καλεΐ τούς α
σχολούμενους περί τά τοιαΰτα διαστήματα εν 
τινι άποσπάσματι αύτοΰ παρά Πλουτάρχω «πε- 
φλυαρηκότας».

‘Ο δέ ’Αριστοτέλης λέγει δτι «δ φθόγγος 
ό τής διέσεοος λανθάνει·', ήτοι διαφεύγει τήν 
ακοήν. Διό καί ή δίεσις έθεωρεΐτο οίονεί 
διάλνσις τής φω νής  κατ’ ’Αριστείδην. Πλήν 
δέ τοϋ τόνου καί τοΰ ημιτονίου ούδέν άλλο 
διάστημα έχρησιμοποιεΐτο ύπό της αρμονικής- 
λέγει δέ ό Γ. Παχυμέρης (1 Δ’ αίών),δτι «Διά 
τοΰτο ή αρμονική τών πάντη λεπτοτάτων και 
τών περί τούς φθόγγους βραχύτατων διαφο
ρών πάντη άπέσχετο».
[ §  10. 'Ο  ’Αακληπιόδοτος περ ι τοϋ έναρ

μονίου γένονς κατά τόν Φώτιον]
Παραλείπων δέ τάς μαρτυρίας τών αρχαίων 

προγόνων, ώς άνηκόντων είς τήν άρχαίαν εθνι
κήν θρησκείαν, φέρω μάρτυρα καί βεβαιωτήν 
άνδρα τοΰ οποίου τήν γνώμην πας τις έχει κα
θήκον νά σεβασθή, ώς έκ τοΰ σχήματος καί 
αξιώματος ούπερ ήξιώθη ύπό τοΰ θεοΰ και 
τοΰ έθνους. Ό  άνήρ δέ ούτος είναι δ ’Α ρι
στοτέλης τοΰ Μεσαίωνος, δ μέγας τοΰ 0  αιώ- 
νος Πατριάρχης, δ πολύς Φώτιος, Ίδου δε τι 
γράφει ό σοφώτατος άνήρ έν βίω ’Ισίδωρου :

«’Αακληπιόδοτος, ευφυέστατος περί μου
σικήν γεγονώς, τό έναρμόνιον γένος απολωλός 
ουχ οίός τε έγένετο άναοώσασθαι, καίπερ τά 
άλλα δύο γένη κατατε|. ών καί άνακρουσάμενος, 
τό τε χρωματικόν καί τό διατονικόν. Τό δέ 
έναρμόνιον ουχ ευρε- καίπερ μαγάδας (έγχορδα 
όργανα) υπαλλάξας καί μεταθείς ούκ έλάττους 
των εί'κοσι καί διακοσίων. Αίτιον δέ τής μή ευ- 
ρέσεως, το έλάχιστον μέτρον των έναρμονίων 
διαστημάτων, δπερ δίεσιν όνορ άζουσι. Τοΰτο 
δέ (τό έλάχιστον διάστημα) απολωλός έκ τής 
ήμετέρας αίσθήσεως καί το δλον γένος προσα- 
πώλεσε». (σημ. ο ’Αακληπιόδοτος έ-,ησεν επί 
Αέοντος 457 — 4 90 .)

Παραβάλετε τάνωτέρω. Πανιερώτατε, προς 
τήν άνόητον καί αμαθή διδασκαλίαν τοΰ κλει
νού έν τφ ’Ωδείω ιεροψάλτου έκ Κ)πόλεως 
καί κρίνατε. Πιστεύω δέ δτι ουδέποτε θά θέ
ση τε τόν Ψάχον ύπέρτερον τοΰ ανίκητου ή- 
ρωος της’Ανατολικής εκκλησίας, καί δι’ αρετήν 
καί διά κριτικωτάιην πολυμάθειαν, αοιδίμου 
Πατριάρχου Φωτίου. Μή γένοιτο!



Ό  Πλάτων «πο/.αλεΐ αυτόν «άνήνυτα μο- 
χθοΰντα», 6 δ ’ ’Αριστοτέλης «πεφλυαρη/οτα».

11. Ο ί λεγό μ ενο ι έναρμόνιο ι ή χο ι Τ ρίτος  
κα ι $ χ ρ ν ς  ε ίνα ι δ ια το ν ικ ο ί]

Ά ? λ ’ ίσιος έρωτήσει τις : τότε διατί οί 
ήχοι Τρίτος καί Βαρύς λέγονται έναρμόνιοι έν 
τοις θεωρητικοΐς βιβλίοις ; Εις τήν έρώτησιν 
ταύτην άπαντα ό Λουκιανός λέγων το :«Δεινον 
γε ή άγνοια καί πολλών κακών τοϊς άνθρώποις 
αιτία».

Ό τ ι  δέ οί φέροντες μέχρι σήμερον τό 
διομα έ ν α ρ μι ό ν ι ο ι μόνον τό ό'νομα εί
ναι τοιοΰτοι, πράγματι δε δ ι α τ ο ν ι- 
κ ο  ί, μικρά μόνον δοκιμή άποδεικνΰει τήν α 
λήθειαν.

Καί οί εύρωπαΐοι δέ μουσικοί, οί τήν ή- 
μετέραν μουσικήν μελετήσαντες καί περί αύτής 
γράψαντες; ιδού πώς άποφαίνονται διά στό
ματος τοΰ Δυκουδράϋ (Ducoudray).

«Οί ‘2 ούιοι ήχοι του πλημμελώς καλουμένου 
έναρμονίου γένους,μόνον τό όνομα έχουσιν ε- 
ναρμόνιον διότι δέν διαφέρουσι τοΰ μείζονος 
τρόπου τής ευρωπαϊκής μουσικής, δστις είναι 
διατονικός ήχος ο. ‘Ό τι δέ είνε διατονικά τά 
διαστήματα ιώ ν ήχων τούτων άποδεικνύει και 
ή χρήσις τοΰ σημείου τοϋ πλ. δ' εις τά μέλη 
τοΰ τρίτου ήχου.

[  §  1 2  Μ ία  απ ορία  π ερ ί το ϋ  Π ατριάρχου  
Ι ω α κ ε ίμ  το ϋ  Γ .' ],

Ταϋτα λέγομεν καί γράφομεν χάριν τής 
τέχνης καί ΐνα μή εΐπωσιν οί μεταγενέστεροι, 
δτι δέν εύρέθη κάνεις νά εΐπη τώ Παν. Μ η
τροπολίτη τά δέοντα. (Βλεπε και έκθεσιν X. 
Βλάχου πρός τήν Τ. Σύνοδον τής Ελλάδος εν 
σελ. «Ε. Μουσης»).

Άποροϋμεν δέ καί σφόόρα λυποΰμεθα 
δτι ό φωτεινότερος νοϋς τής Έλληνικής χρ ι
στιανικής ιεραρχίας, ό Οικουμενικός Πατριάρ
χης Ιω ακείμ  ό Γ . ' ,  ου ή άνάμνησις ζωηρό
τατη καί μετ’ ευγνωμοσύνης ένδιαιτάται εν τώ 
άδύτορ τής ψυχής μου άπό τών χρόνων καθ’ 
ους έποίμαινε τήν Μητρόπολιν τών Θεσσαλο- 
νικέων, παρέχει τήν πανσθενή Αύτοΰ εύνοιαν 
εις τοιοΰτον ανάξιον λόγου ιεροψάλτην, τοΰ 
όποιου άνωτέρους καί κρείττους πλεΐ3τους ε- 
χει νά επίδειξη τό ελεύθερον βασίλειον καί εις 
γνώσιν καί είς χαρίσματα,

Είς τό επόμενον φΐλλον ί)ά έξειάσωμεν περί τοϋ 
όποια θαυμαστά πράγματα φρονεί περί τοΰ ρυθμοΰ 
ό νέος οΰτος Τέρπανδρος, δστις άποδεικνΰει παιδία 
πάντας τούς αρχαίους καί νεωτέρους μουσικους 
φρονών δτι περί τούτων μόνος αυτός είναι ο επαΐων, * 
Οέος πεπνυται.

I. θ . ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ

Η  Ε Ν  Κ Μ Ι Τ Α ρ Ι Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο δ Ε Ι  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  Κ ί ρ ί Η Ι Ι Σ

[Προσφώνησις άπαγγελθεΐσα έπί xrj ένάρξει τών μαθημάτων τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει « Ομίλου τών έρα- 
σιμόλπιον» ύπό τοϋ ίδρυτοϋ καί διευθυντοΰ αϋτοΰ κ. Γ . 3 .  Π α χτ ίχο υ .]

[g 18·Τά Έ λλ/,νικά  ιδεώδη καί ή μουσική. — Οί άμουσοι ίπωνομάζοντο ύπό των προγόνων ήμών άγροι- 
κώδεις. θηριώδεις καί Ροσκηματώδεις.~— § 1 4 .Ούδεμία πρδξις άνευ μουσικής έτελεΐτο. § 15. Η μουσική 
έν τφ  Σχολείφ καί τφ  θεάτρφ  — Αίσχύλος, Σοφοκλής, Ε ύρ ιπ ίϊης, Μέγας ’Α λέξανδρος.— § 16.01 πρόγονοι 
ήμών δδηγοί τών πεπόλιτισμένων κοινωνιών.— ΤΙ είπεν δ Βάγνερ περί τής ‘Ελληνικής τέχνης. —§ 17.Ό 
ποια πρέπει νά είνε ή μουσική παρ ' ήμΐν —  § I 8 .Ή  δύναμις τής μουσικής.— Πώς τήν διετύπωσεν ό Μ. 
Βασίλειος. — §19.Ή  έθνική ήμών μουσική έν Κων)πόλει κα'ι Ά θήναις —§ 20 Παραδόσεις, Γλώσσα, θ ρ η 
σκεία' Χριστός καί ΙΙρομηθεΰς § 2 1 .'Α νάγκη ή μουσική νά κ ατισ τή  κτήμα το5 λαοΰ|.

[ §  1 3 . Τ ά  ελλη ν ικ ά  ιδ εώ δη  κα ί ή μ ο υ  γειαν διαπερα ούρεά τε σκιοεντα καί  ̂θ α λ α σ ύ
  _ .  .  r  .  .  3  _ /  _     Λ 1 \ Τ Λ ·

αική . — Οί άμουσοι έπω νομά ζοντο  ύ π ό  τώ ν  
π ρ ο γό νω ν  η μ ώ ν  άγρ ο ικώ δεις , θ η ρ ιώ δ ε ις  
κα ί β ο σ κ η μ α τώ δ ε ις ]

Φ ίλτα το ι έρα ο ίμ ο λπ ο ι,

Ά νθρω πος έστερημένος ιδεωδών φρονη
μάτων τυγχάνει γυμνός παντός εύγενοΰς α ι
σθήματος. Ό  ύπό ιδεωδών εμφορούμενος 
παροτρύνεται πρός σκόπιμον δράσιν καί ένέρ-

σαν ήχήεσσαν ως πυξίδα τών ενεργειών αυτο ■ 
εχων τήν πλήρη τοϋ εύγενοΰς αύτοΰ σκοποΰ 
έπίτευξιν.

Ά λλ’ εκτός τών ιδίων έκάστον ιδανικών 
βλέψεων ύπάρχουσι καί τό ιδεώδη τών λαών, 
δ ι’ ών οί τήν αυτήν θρησκείαν καί εθνότητα, 
τά αύιά ήθη καί έθιμα έχοντες άποτελοϋσι 
μίαν μεγάλην άδιάσπαστον καί ίσχυράν οίκο 
γένεΐαν, τήν φυλήν, τό Γένος, τό Εθνος, τό

Κράτος. "Οσον δέ περισσότερον 6 βίος ενός 
λαοΰ τήν έξύψωσιν αύτοΰ καί δύναμιν εξάγει 
έκ τής ρίζης τής θρησκείας καί τής έθνότη- 
τος, τόσον σπουδαιότερος καθίσταται ούτος 
καί διαρ ιέστερος καί πασι τοϊς άνθρώποις σε
βαστός. Όφείλομεν δέ μετά τίνος έγκαυχή- 
σεως νά ειπωμεν, οτι τά ελληνικά ιδεώδη 
διά τής μουσικής μάλλον ή δι’ άλλου τινός 
καλλιτεχνικού κλάδου διειυπο^θησαν καί διε 
κοσμήΰησαν. «Π ας γά ρ  ό β ίο ς το ϋ  ά νθ ρώ  
π ο υ , κατά τόν καί περί μουσικής φιλοσοφή- 
σαντα Πλάτωνα, εύ ρ υ θ μ ία ς  τε  κα ί εύαρμο- 
οτίας δεΐτα ι» . Ό  Έ λλην ανέκαθεν διά τής 
μουσικής έναργέοτερον έξφκειώθη πρός τό 
εθνικόν πνεύμα. Διό καί οί μουσικώτατοι ή 
μών Πρόγονοι τήν μουσικήν παίδευσιν καί 
αγωγήν ύπεχρέωνον διά νόμου ού μόνον t ις 
τήν σπουδάζουοαν νεολαίαν, άλλά καί είς τούς 
πολίτας. Ά νθρω πος μή φιλών τήν μουσικήν 
ήτο, κατά τήν άντίληψιν τών ήμετέρων Προ- 
γόιων, σαθρόν τής νοινωνίας μέλος, ού μήν 
δ ’άλλά καί επικίνδυνος διά τήν κοινωνικήν εύ- 
ρωστίαν καί εύαρμοστίαν. Διό καί τούς αδαείς 
τής μουσικής δέν κατώκνουν νά έπονομάζωσιν 
ά γρ ο ικ ώ δ ε ις , θ η ρ ιώ δ ε ις  κα ί βοοκημ ατώ - 
δεις.
[ £  1 4 . Ο ύδεμ ία  π ρ α ξ ις  ανευ  μ ο υσ ικ ή ς  
έ τελ ε ΐτο . — Οί έν Δ ελφ ο ΐς  μ ο υσ ικ ο ί ά γώ ιες].

Ά πό μεγάλης δέ ιδανικής περί μονσικής 
αρχής όρμώμενοι οί ήμέτεροι Πρόγονοι έδέ- 
χθησαν καί Ιδιαίτερον τής μουσικής θεόν, τόν 
Μουσηγέτην ’Απόλλωνα, έν ω τής τοιαύτης 
εξαιρετικής τιμής ούδείς άλλος τής καλλιτεχνίας 
κλάδος ήξιάιθη. Εις τιμήν τοΰ μουσηγέτου 
θεοΰ καθώρισαν έν δελφοΐς κα\ Π α νελλη νίο υς  
μο υσ ικο ύς  ά γώ να ς, έν οις πανταχόθεν τοΰ 
έλληνικοΰ διαπρεπείς τής ωδικής καί τών ορ
γάνων μουσικοί συρρέοντες, έδείκνυον τά κάλ
λη τοΰ ιδανικού αύιών πνεύματος. Έ ν τοϊς 
άγώσι τούτοις είχε στήση τήν καλλίμολπον 
αύτοΰ φωλεάν και ό μουσοποιός τών Θηβών 
κύκνος Πίνδαρος, έξ ής έξέπεμπε τάς καλλι- 
φθόγγους αυτού ωδάς. Ούδεμία έν γένει πρα- 
ξις παρά τοϊς άρχαίοις ή τελετή, σχετιζομένη 
πρός τήν δόξαν τής θρησκείας ή τής ΙΙατρί- 
δος, άνευ μουσικής έτελεΐτο.

[ §  1 5 . Ή  μ ο υ σ ικ ή  έν τω  Σ χο λε ίω  κα ί 
τω  Θ εάτρω . — Α ισ χύ λο ς , Σ ο φ ο κ λή ς , Ε υ ρ ι 
π ίδ η ς , Μ έγα ς  ’Α λέξα νδρ ο ς] .

Άλλά καί εν τώ σχολείω τών μεγάλων,

εν τώ έθνοποιώ καί ήθοποιώ θεά τρ ω , διά 
γνησίου έθνικοϋ μουσικού μέλους μετω/ετευ- 
ον:ο τώ λαφ τών τραγικών ποιητών τά γεν
ναία διδάγματα. Αί τραγωδίαι τοΰ Αισχύλου, 
Σοφοκλέους καί Εύριπΐδου προσεφέροντο τώ 
λαφ ύπό μελοδραματικόν μάλλον τύπον, καί 
τούτο πρός εύχερεσιέραν μέν, άλλά και σκοπι- 
μωτέραν μόρφωσιν γενναίου χαρακτήρος καί 
έθνικοϋ φρονήματος. Καί πώς όχι, άφοΰ 
έκ τών τριών τούτων δραματικών ποιητών ο 
μέν Αισχύλος ήτο Μαραθωνομάχος, ό Σοφο
κλής έφηβος ών έστεφάνου τούς Σαλαμινομά- 
χους, ό δέ Ευριπίδης έγεννάτο κατά τήν κο- 
σμοσώτειραν ημέραν τής ένδοξου έν Σαλαμΐνι 
ναυμαχίας; Άλλά καί ό δήμος τών Α θ η 
ναίων, κατά τήν ρητήν τοΰ Πλουτάρχου μαρ
τυρίαν, διά Φοινίσσας καί Οίδίποδας καί τά 
Μήδειας καί Ήλέκτρας κακά πλείονα έχορήγει 
χρήματα ή είς στρατεύματα καί πολέμους. Ό  
δέ Μ. Αλέξανδρος τά πλήθη τών κατακτω- 
μένων λαών εξημέρωνε κυρίως διά τής μου
σικής καί διά τών τραγωδ,ών τοΰ Σοφοκλέους 
καί τοΰ Εύριπίδου, έν αί: ύπήρχον τοσαϋται 
θελκτικοί με,ίωδίαι μετά υγιούς καί διδακτι- 
κωτάτου περιεχομένου. Διό καί ό Χαιρωνεύς 
φιλόσοφος μετά δικαίας έγκαυχήσεως λέγει, 
δτι «’Α λεξάνδρου Ά σ ία ν  έξημ εροϋντος cΟ 
μ η ρο ς η ν  άνάγνω σμα  κα ί Π ερσώ ν κα ί 
Σ ο υ σ ια νώ ν  κα ί Γ εδρω σίω ν π α ΐδ ες  τάς Σ ο 
φ οκλέους κα ί Ε ύ ρ ιπ ίδ ο υ  ηδον τρ α γω δ ία ς» , 
Διά τήν γενικήν δέ ταύτην μουσικήν παίδευ- 
σιν καί μόρφωσιν δικαίως τό ελληνικόν έκαυ- 
χάτο έπί ύπερόχω φιλανθρωπία καί τή πρός 
αρετήν ώφελεία.

[ §  1 6 . Ο ί π ρ ό γο νο ι ή μ ώ ν  οδηγο ί τώ ν
π επ ό λ ιτ ισ μ έν ω ν  κ ο ιν ω ν ιώ ν  Τ ί ε ίπ εν  ό
Β ά γν ερ  π ερ ί τή ς  'Ε λ λ η ν ικ ή ς  τέχνης],

Άλλά καί αί νεώτεραι πεπολιτισμέναι κοί’ 
νωνίαι βαίνουσιν έπί τά γειναΐα βήματα τών 
μεγάλων ήμών Προγόνων. Παραλείπουν τήν 
χορείαν τών θαυμαστών τής Έλληνικής άρ- 
χαιότητος μνημονεύω μόνον τόν Τιτάνα τής 
νεωτέρας μουσικής τέχνης, τόν διάσημον Γερ
μανόν Βάγνερ, τά έργα τοϋ οποίου τοσοϋτον 
άποθαυμάζονται άπό τά σύγχρονα μελοδραμα
τικά θέατρα. Άλλά τά μελοδράματα αύτοΰ ό 
κλεινός Γερμανός μουσουργός συνέθεσεν οδη
γούμενος έκ τοΰ έθνικοϋ πνεύματος τών τρα- 
γωδιών τοΰ Αισχύλου, Σοφοκλέους καί Εύρι
πίδου. Τό μελόδραμα παρ’ αύτώ άνεβλάστη-



σεν έκ τής εθνικής συναισθήσεως, δπως κα'ι 
παρά τοίς άρχαίοις ή τραγω δία . Τήν κατάπτω- 
σιν δέ τής συγχρόνου μουσικής τέχνης άνέστη- 
σεν δ Βάγνερ άποβλέπων πρός τό ηθικόν με- 
γαλεΐον τής αρχαίας τραγαιδίας. Ώ ς τοιαΐτα 
δέ φρονών δικαίως άνεφώνει ό μέγας οΰιος 
μουσουργός, δτι« ’Αδύνατον, αδύνατον νά έμ- 
βαθύνη τις πρός τήν νεωτέραν τέχνην χωρίς 
πρότερον ν ’ άναδράμη πρός τήν τών Ε λλή
νων. Ή  νεωιέρα ώς «λυσσόδετος κρίκος εχει 
τάς πηγάς αυτής έξ εκείνης».

[ §  17. Ο πο ία  π ρ έ π ε ι νά  ε ινε  ή μ ο υ 
σ ική  π α ρ ’ ή μ ΐν] ,

Ά λ λ ’ έν ω ημείς οί νεώτεροι έχωμεν τοι- 
αΰτην πολύτιμον μουσικήν κληρονομιάν, έν 
τοΰτοις ή μουσική παρ’ ήμΐν δέν ευρίσκεται 
είσέτι εις τήν έμπρέπουσαν αυτή θέσιν Κα
θόσον ή ωραία τοΰ’Ορφέως τέχνη θεωρείται 
ώς πάρεργον μάλλον πρός διασκέδασιν μέσον 
m l ώς ταπεινή ευτελών έροποτροπιών θερα- 
παινίς, παρά ώς καθαρτική δΰναμις παρά τώ 
λαώ, έγκλείουσα άριπρεπές ηθικόν κα! έθνι 
κόν μεγαλεϊον, ώς τοιαύτη ήτο τό πάλαι καί 
παρά τοίς ήμετέροις προγόνοις. Έ ν  τοίς 
άσμασι πρέπει νά έκδηλώται τό έθνικόν φρό
νημα έν τώ άρμοδίω φυσικώ τόπω, Πρέπει ή 
μουσική νά εινε υγιές στοιχεΐον άνυψώσεως και 
πνευματικής έπιρριόσεως κα! νά καταστή άντι- 
κείμενον καλλιτεχνικής άσκήσεως έν τε τφ ίδι ■ 
ωτικώ κα! τώ κοινωνικφ βίφ. Ε θνική δηλον
ότι κα! κοινωνική δύναμις. Διά τούς βιοπα- 
λαιστάς δέ τών κοινωνιών ή μουσική πρέπει 
νά εινε ή έορτάσιμος αύτών στολή.

[ §  1 8 . Ή  δ ύν α μ ις  τή ς μ ο ν σ ικ ή ς .—  
Π ώ ς τή ν  δ ιε τύ π ω σ εν  ό Μ ,Β α σ ίλε ιο ς] ,

Διά τής εξασκήσεως τής ΰγιοΰς μουσικής 
δύνανται νά συνενωθώσι πάσαι αί έν τή κοι
νωνία ύπάρχουσαι δυνάμεις δράσεως κα! πα
ραγωγής άνευ διακρίσεοος κοινωνικής τάξεως 
κα! περιουσίας. Έ ν  τω μουσικώ άσματι διατη
ρείται άγρυπνον τό συναίσθημα τής ένότητος 
κα! τής αμοιβαίας οίκειότητος έν πάσαις ταϊς 
τάξεσι τοϋ λαοΰ καί διαρρήγνυται ό φραγμός 
ό εις κοινωνικός τάξεις χωρίζων. Τήν τοιαύτην 
δ ’ ένωτικήν τής μουσικής ιδιότητα λίαν προσ- 
φυώς διετύπωσεν ό Μέγας τής Καππαδοκίας 
άστήρ, Βασίλειος ό Μέγας, λέγων

αΨαλμός φιλίας συναγα>γός, έ'νωσις διε- 
στώτων, έχθραινόντων διαλλακτήριον. Τίς γόρ

έτι έχθρόν ήγεΐσθαι δύναται, μεθ’ οΰ μίαν 
άφήκε πρός Θεόν τήν φωνήν; “Ωστε κα'ι τό 
μέγιστον τών άγαϋών, την αγάπην, ή ψαλμω
δία παρέχεται, οίοτει om δεσμόν τινα πρός τήν 
ενωιιν τήν σντωδίαν έπινοήσααα, και είς ενός 
χοροΰ συμφωνίαν ιόν λαόν σνγαομόζονοα».

[,£ 1 9 . Η  Έ·&νική ήμώ ν μουσική έν 
ΚωνσταντινοΌπόλει καί Ά ϋ·ήνα ις.]

Εισερχόμενοι σήμερον, φίλτατοι έρασίμολ- 
ποι, εις τό Ιδον έτος τής Ιδρύσεως τοΰ ήμε- 
τέρου Όμίλου θέλομεν κα! εφέτος άσχοληθή 
περί τήν καλλιέργειαν κα! διάδοσιν τής Έλλη ■ 
νικής έν γένει μουσικής— αρχαίας, βυζαντια- 
κής καί νεωτέρας, λογίας τε κα! δημώδους—, 
υπέρ ής έπί 14 συναπτά έτη ήσχολήθημεν 
άποκλειστικώς διά τών δυνατών ήμΐν μέσων. 
Κατά τάς διαφόρους δέ ύ φ ’ ήμών διδόμενα? 
μουσικοφιλολογικάς εσπερίδας θά παρετηρή- 
σατε, δτι τό ήμέτερον εργον ήρξατο ήδη έκ- 
τιμώμενον ού μόνον ύπό τών υγιών στοιχείων 
τής ομογενούς κοινωνίας, άλλά καί παρά τών 
άλλων συνοίκων λαών, οί όποιοι αναφανδόν 
πλέον διαπιστοΰσι τήν ΰπαρξιν εθνικής ελληνι
κής μουσικής μεθ’ δλων τών ιδιορρύθμων αύ- 
τή τεχνικών ’ιδιοτήτων καί κανόνων. Ή  αύιή 
δέ κα! έτι μείζων μάλιστα έκτίμησις έξεδηλώ- 
θη εις τό ήμέτερον έ'ργον κα! έν τή κλεινή 
τών έθνικών ονείρων καί τών ιδανικών φρονή
ματος καί σκέψεων πρωτευούση, δπου έν τε 
τώ Βασιλικώ θεάιρω καί κατά τούς "Ολυμ
πιακούς αγώνας παρέσχομεν δείγματα τοΰ έλ- 
λήνικοΰ ήμών ασματολογίου κατά τάς δίς γε- 
νομένας αύτόθι ύπό τοΰ ήμετέρου Όμίλου 
έκδρομάς.

[§ 2 0 .  Παραδόσεις, Γλώσσα, Θρησκεία. 
— Χ ριστός καί Προμη·&ενς.]

’ι ’φέτος, πλήν τών θελκτικών ήμών δημο
τικών ασμάτων, θ ’ άσχοληθώμεν καί διά τήν 
άπό σκηνής διδασκαλίαν τοΰ «Προμηϋ·έως 
δεσμώτου»  τοΰ Αίσχύλου μ εθ’ δλης τής με- 
λοποιίας τών χορικών αύτοΰ ασμάτων. Μή λη
σμονείτε, άγαπητοί έρασίμολποι, δτι «Αί έθνι- 
καί παραδόσοις, ώς λέγει καί ό ενθουσιώδης 
τών ελληνικών δραμάτων ψάλτης κ. Γ. Μι- 
στριώτης, ή θεία ήμών γλώσσα  καί ή ·&ρη 
σκεία  είναι αί τρεις επάλξεις, εφ’ ών αίωρεΐ- 
ται ή τρισχιλιετής τοΰ έθνους σημαία. Αί 
επάλξεις αύται είναι άπόρθητοι, διότι έκτισεν

αύτάς ό έν Γολγοθά σταυρωθείς λύτρο)τής τοΰ 
κοσμου καί ό έπί τών ύψηλοκρήμνων κ Γ ρ υ -  

φών τοϋ Καυκάσου προσηλωθείς Τιτάν Προ 
μηθεύς, ό ήρως τοϋ ελληνικού πολιτισμού, οΰ 
τό κορύφωμα εινε τό δράμα».

Τοιοΰτον λοιπόν δραματικόν άδάμαντα τοΰ 
κορυφώματος τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού θέλει 
έρμηνεύση έφέτος ό ήμέτερος “Ομιλος μεθ’ 
δλων τών ασμάτων τοΰ Χοροΰ τών Ώκεανί- 
δων Παρθένων, αί όποϊαι τούς σκληρούς καί 
μίαίους τυράννους άποστρεφόμεναι, τολμώσιν 
έν μεσω τών βροντών κα! τών κεραυνών τοΰ 
Διός νά συναποθάνωσιν ένδόξως μετά τοΰ 
υπέρ ιδεωδών πάσχοντος ήρωος τοΰ Μ αραθω
νομάχου Αίσχύλου.

[ §  2 1 .  3Α ν ά γκ η  ή μ ο υ σ ικ ή  νά  κα ταστή  
κ τή μ α  το ϋ  λαοϋ. — Τ ί λ έγε ι δ Costlin].

Μέγας κα! υψηλός ό ήμέτερος αγών, αγα
πητό! έρασίμολποι, διότι τά πυργώδη ρήματα

κα! τά θεία δραματικά τών ήμετέρων Π ρο
γόνων διδάγματα προσπαθοΰμεν νά μετοχε- 
τεύσωμεν εις τόν ήμέτερον λαόν, δπως κατα- 
στήση αύτά έσαεί κτήμα καί σέμνωμα, διά 
τοΰ πλέον έπαγωγοΰ καί τοΰ πλέον μαγευτι- 
κοϋ τής καλλιτεχνίας κλάδου.

Διά τοιούτων δέ προσπαθειών παρέχεται 
ελπίς, ώς λέγει καί ό μέγας τής Γερμανίας 
μουσικός ιστοριογράφος Costlin, δτι «ή μου
σική μέλλει έπί μάλλον καί μάλλον νά κατα
στή εκείνο, πρός δ καί προωρισμένη εινε, ήτοι 
μορφωτική έν τώ λαώ δύναμις. Πρός τοΰτο 
δέ βεβαίως επαρκεΐ ή ΐδρυσις ειδικών μου
σικών σχολών καί καλλιτεχνικών άκαδημειών. 
Πρό παντός άλλου απαιτείται πρός Ιπίτευξιν 
τοΰ σκοπού τούτου, ινα αύτή ή μουσική τέ
χνη άχθή πλήσιέστερον καί ή πνευματική αύ
τής σημασία μεταδοθή είς τούς διαφόρους κύ 
κλους καί τάξεις τοΰ λαοΰ, είς τήν υπηρεσίαν 
τοΰ οποίου πρέπει αύτη νά ύποβληθή.

Γ. Δ. Π ΑΧΤΙΚΟΣ

Σ Α Τ Υ Ρ Ο Σ  Ο  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Σ  |<<^

ΤΑ ΧΟ ΡΙΚΑ  ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΥΝΩΛΕΥΟΝΤΟ ΔΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

(’Επιγραφή εύρεθεΐσα εν Δελφοΐς irj 17 Νοεμ,Γρίου 1892)

«Σ Α Τ ϊΤ Ο Σ  ΕΥΜΕΝΟΓΣ ΣΑΜΙΟΣ·
ΤΟΓΤΩι ΠΡΩΤΩι ΣΥ Μ ΒΕΒΙΙΚΕ ΜΟΝΩι 
ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΑΥΑΗΣΑΙ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. ΚΑΙ ΑΞΙΩΘΕΝΤΑ ΕΠΙΔΟΥ- 
ΝΑΙ ΤΩι ΘΕΩι ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΑΑ ΗΣΙ ΜΕΤΑ 
ΤΟΝ ΓΥΜΝίΚΟΝ, Τ ΙΙι feYSIAi ΕΝ  ΤΩι ΣΤΑΔΙ- 
Ωι ΤΩΝ ΠΥΘΙΚ52Ν ΑιΣΜΑ ΜΕΤΑ ΧΟΡΟΓ 
ΔΙΟΝΥΣΟΝ ΚΑΙ ΚΙΘΑΡΙΣΜ Α ΕΚ ΒΑΚΧΩΝ 
ΕΓΡΙΠΙΛΟΓ».

’Ανέγραψα τήν επιγραφήν ώς εχει έπί τοΰ λ ί
θου. Ή  χρονολογία τής επιγραφής ανήκει εις τόν 
δεύτερον αιώνα πρό Χριστοϋ.

'Ως καταφαίνεται έκ τής άνω έπιγραφής, ό Σάτυ- 
ρος, ό υιός τοΰ Εϋμένους ό έκ Σάμου καταγόμενος 
ήτο τό επάγγελμα μουσικός καί ιδίως αυλητής.

Κατά τήν εποχήν έκείνην, τήν οποίαν αναφέρει 
ή έπιγραφή έγένετο έν Δελφοΐς πρός τιμήν τών πο
λυαρίθμων προσκυνητών μία  δραματική παράστασις, 
ή μάλλον μουσική συμφωνία, κατά τήν όποιαν ό 
Σάτυρος δέν ειχεν άνταγωνιστήν.

Είς τοϋτον πρώτον καί μόνον τόν Σάτνρον τόν 
έκ Σάμου καταγόμενον συνέβη νά λά 'η μέρος είς 
τόν αγώνα τοΰ αϋλοΰ άνευ ανταγωνιστών, ■ διότι οό- 
δείς ετερος μουσικός κοί Ιδίως αυλητής ένόμιζεν ε
αυτόν ικανόν νά δια/ωνισθή πρός τόν έξοχον αυλη
τήν Σάτυρον. Ουτος ήξιώθη νά έπιδώση el·, τόν θεόν 
(ύψίστη τιμή δ ι’ αύτόν) καί είς δλους τούς έν Δελ
φοΐς συναθροισθέντας "ί λληνας είς τό πυθικόν Στά- 
διον ασμα τετονισμένον (διά χορωδίαν), δπερ (ονό
μασε Λιόνυσον, καί νά παίξη μέ τήν Κιθάραν του 
τάς «Βάκχας» τοΰ Εΰριπίδου.

"Ωστε δηλοΰται πασιφανώς έκ τής σπουδαιοτάτης 
ταΰτης καί μοναδικής έπιγραφής, δτι τά χορικά τών 
αρχαίων Ε λλήνω ν συγγραφέων έπαίζοντο μέ όργανα 
καί ιδίως μέ τήν κιθάραν καί τόν αυλόν, καί οτι ό 
διαπρεπής αυλητής καί κιθαριστής Σάτυρος δέν ήτο 
μόνον τό ε π ά γ γ ε λ μ α  μουσικός, άλλά καί διάση ■ 
μος σ υ ν θ έ τ η ς  μουσικών έργων.

’Α λ . Έ μ μ . Κ οντολέω ν
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[Ύ πό τόν ανωτέρω τύλον άναγινίόσκομεν τά έξής έν τη «Καλλιτεχνική Επιθεωρήσει» του μηνος Ια 
νουαρίου πεοί τής έλληνικής έπιδράσεως είς τόν ρουμανικόν πολιτισμόν, ώς και την ρουμ. εκκλ. μουσικήν 

- ' ' - "  ' λυτέρας λαμπρότητος απο τη ν  τη ς Μητρο.ιο-Ή  εκκλησιαστική μουσική τών Ρωμούνων 
εινε επίσης αρχαία οπως και ή ορθόδοξος 
χριστιανική θρησκεία.

Μέχρι τοϋ \ 6ου αΐώνος, ή εκτέλεσις τών 
θρησκευτικών ασμάτων έγίνετο Ελληνιστί καί 
Σλαυϊστί. Κατά τό 1500 μ. X. τα Σλαυϊκά βι
βλία τής θείας λατρείας άντικατεστάθησαν διά 
Ρωμουνικών ύπάρχουσιν ακόμη εις τό τέλος 
τήζ φράσεως μουσικά σημεία, ως π. χ. γραμ
μή όριζοντία— , σταυρός +  . ήμίσταυρος - 1-, 
κάθετος | .

Ά π ό  τά ίχνη τών αρχαίων τούτων εκκλη
σιαστικών ασμάτων, άανα εκάστη γενεά ιερο
ψαλτών έκληροδότει εκ παραδόσεω; εις τήν ε - 
πομένην γενεάν, δύναται τις νά συμπεράνη 
δτι ή άρ/αία θρησκευτική μελωδία άφωμο.ιώ- 
θη μέ τήν λαϊ .ήν Εθνικήν μελωδίαν

Αί μελφδίαι αύται εΐνε ούσιωδώς Ρώμου- 
ιικαί, διότι δέν άπαντώνται ούτε παρά τοϊς 
Σλαύοις.

Μετά τήν κατάκτησιν τής Κων]πόλεως υπο 
τών Τούρκων (1453), ή Ελληνική επίδρασις 
είς τάς Ρουμανικός χώρας κατέστη σημαντική. 
Οί σοφοί, οί ιερείς, οί μοναχοί 'Έλληνες κατα- 
διωχθέντες και στερηθέντες τών δικαιωμάτων 
των, εζήτησαν άσυλον εν Ρουμανία ένθα καί 
άποκατεστάθησαν.

Οί ΰμνοι τούς οποίους εψαλλον Σλαυϊστί 
εις τά μοναστήρια τά κατεχόμενα υπό τών 
Σλαύων, καί '* λληνιστι εις τας εκκλησίας κ«ι 
τά μοναστήρια τά εξυπηρετούμενα άπό τούς 
"Ελληνας, δέν ήσαν παρά οί ύμνοι τή; μεγά
λης ορθοδόξου χριστιανικής εκκλησίας Κων;πό- 
λεως. Έ φθασαν δέ είς τοιοΰιον βαθμόν τε- 
λειότητος κατά τούς χρόνους τοϋ Βυζαντίου, 
ώστε ό Μέγας Βλαδίμηρος, δστις έθεσε τά 
πρώτα θεμέλια τοΰ Ρωσσικοΰ κράτονς, κατό
πιν τής λαμπρός άφηγήσεως τών απεσταλμέ
νων του περί τής έν Κων)πόλει εκκλησίας,απε- 
φάσισε νάσπασθή τόν Έλληνο ■ ’Ανατολικόν 
χριστιανισμόν τό (988).

Περί τόν 17ον αιώνα εις τήν Ρουμανικήν 
εκκλησίαν ευρίσκομεν ίεροψαλτας άξιους λόγου 
ένθα ή θεία λειτουργία εξετελεΐτο μετά μεγα-

λεως τοΰ Πατριάρχου Κων)πόλεως· Οι πλέον 
περίφημοι "Ελληνες ίεροψαλται ολου τοϋ κο· 
σμου μετέβαινον εις τάς κυριωτέρας εκκλησίας 
τής Ρωμουνίας, δπως άκροασθώσΐ τήν λει
τουργίαν, οπου άπεκόμιζον τας καλυτέρας εν
τυπώσεις.

Κατά τήν εποχήν τών θλιβερών αναμνή
σεων, άπας ό πολιτισμός έξηλληνισθη οι πρ ίγ
κιπες καί οί ιερείς ήσαν "Ελληνες. Είς τά 
σχολεία δέν έδίδασκον πλέον ή τήν Ελληνι
κήν. Τέλος πανιαχοϋ είς τας εκκλησίας καί 
τάς συναναστροφάς μετεχειρίζοντο τήν Ελληνι
κήν. Οί μόνοι έναπομείναντες Ρωμοϋνοι ήσαν 
ό χωρικός καί ό ίερεύς τοϋ χωρίου.

Ά λ λ ο ι μεγάλαι ϊδέαι τής Έπαναστάσεω; 
ύπεκίνησαν μικρόν κατά μικρόν τους Ρωμου- 
νους, οΐτινες έφέροντο πρός τήν προοδον έΐ 
έθνικής δ^ξη:.Έπεθύμουν νά έχωσι σχολεΐον, 
εκκλησίαν, φ:λ·)λογίαν, πρίγκιτας καί Μητρο- 
πολίτας Ρωμούνους, παρά τήν λυσσώδη άντί- 
στασιν τοΰ Έλληνικοΰ στοιχείου.

Τέλος εύρέθη άρχιερεύς τις Ρωμοΰνος ό- 
νόματι Διονύσιος Λούπου, Μητροπολίτης τή, 
Ού/γαρο-Βλαχίας (!8 1 9 — 1823),δστις Ιδρυσε 
σχολεΐον επιστημών έν Βουκουρεστίω, ως καί 
εκκλησιαστικήν μουσικήν Σχολήν πλησίον τής 
Έπισκοπείας. Υπήρξαν δέ καί μερικοί αρχικα- 
λόγηροι Ρωμοϋνοι, μεταξύ άλλων, οΐτινες απε- 
μάκρυναν τά εκκλησιαστκα ασματα αφ όλ ι 
τά ξένα στοιχεία καί καθιέρωσαν τό Ρώμου· 
νικόν κείμενον. Είργάσθησαν δε με τοσοϋτον 
ζήλον, ώστε κατώρθωσαν νά διευθετησωσι τας 
μελωδίας συμφώνως μέ τό πνεύμα καί τήν 
επιθυμίαν τοΰ Ρουμανικοΰ λαοϋ.

Ά πό  τοΰ έτους 1865 μετε*ειρί£οντο δύο 
εΐδη εκκλησιαστικών ασμάτων, τό εν Ελλη- 
νο-Ρουμανικόν γεγραμμένον όμοφώνως με συν 
θηματικά σημεία, chαλογοϋν οπωσδήποτε μέ 
τούς χαρακτήρας τοΰ Άραβικοϋ αλφαβήτου, 
τό έ'τερον χορωδι-άρμονικόν είς πολλός φωνας 
καί γεγραμμένον επί πενταγράμμου. Ί ά  μο- 
νόφωνα ασματα ήσαν τά μόνα, άτινα μετεχει
ρίζοντο είς τάς Ρωμουνικός εκκλησίας μέχρι

τοϋ 1840, οπότε έδημιουργήθησαν αί πρώιαι 
χορφδίαι είς Βουκουρέστιον καί Ίάσιον. Οπρίγ- 
κιψ Κούζα τό <1859— 1866) εδημοσίευσε τήν 
σχετικήν διακανόνισιν τών χορωδιών εις τας 
εκκλησίας τής Ρουμανίας, καί έθεσεν επί κεφα
λής τών μουσικών τούτων σωμάτων τον καθη - 
γητήν τής αρμονίας Ίωάννην Κάρτ, συνθέ
την πολλών λειτουργικών ασμάτων πραγματι
κής αξίας.

Τ Ι ΐδρυσις 'Ωδείων τό 1864 έν Βουκου- 
ρεστίφ καί Ίασ ίφ  έδωκε μεγάλην ώθησιν εις 
τήν βέβηλον αρμονικήν μουσικήν, καί διηυ/.ο - 
λυνε τόν σχηματισμόν τών χορορδιών εις τας 
κυριωτέρας εκκλησίας. Έ ν  τούτοι; ή επί πεν
ταγράμμου γραφή άπαντά μερικούς άνταγωνι- 
στάς καί άπό τούς πλέον σημαντικού; ως π. χ. 
τόν σοφόν καθηγητήν τοΰ Ωδείου Βουκουρε- 
στίου Κίριακ,άς καί τόν διάσημον καθηγ τής I- 
σ ορ'αςκαί Αισθητικής είς τό \ίδε ΐον  τών Παρι- 
σίων Μπονργκόλ Νιυκουδρέη. Κατα την γνώ
μην τούτων ή Ανατολική εκκλησιαστιση μου
σική ώς καί ή αρχαία γραφή αυτής ώφειλον 
νά υποστηριχθώσιν. Ε ίς τι έργον, οπερ εδημο· 
σίευσεν ό Νιυκουδρέη ύπό τόν τίτλον «Με-

λέται έπί τής Έλληνικής εκκλησιαστικής μου
σικής β αναφέρει, δτι θελήσας ποτέ νά μετα· 
φέρη μερικός μελωδίας Βυζαντινός επί τής 
Ευρωπαϊκή; μουσικής, ήναγκάσΟη νά καυα- 
φύγη είς ήμισείας διέσεις και ημιση μπεμόλ, 
άτινα δέν ύφίστανται είς τήν Ευρωπαϊκήν μου
σικήν. Είνε τής γνώμης, οτι θα ητο άδικον να 
άφήσουν νά έξαφανισθή ή Ανατολική μουσι
κή, ήτις εινε τόσον πλουσία εις μελωδίας, κα
θόσον αύτη άντιπροσωπεύειεκκλησιαστικην civa 
παράδοσιν καί πολιτικήν.

Διά τά αίτια ταΰτα σχεδύνή ιερά Σύνοδος 
τής Ρουμανίας άπεφάσισε να μή άντικαταστη- 
ση ποσώς τήν άρχαίαν μουσικήν γραφήν διά 
τή; νεωτέρος Έ ν τούτοις παρατηρούσα, οτι 
ή Ευρωπαίοι μουσική ήτο λίαν διαδεδομένη 
έν Ρουμανία κ ί δτι ή Εκκλησιαστική χορω 
δία γεγραμμένη Εύρωπαϊστί ει/εν είσαχθη εις 
τάς Ρουμανικός εκκλησίας, ή αύιή Σύνοδος 
κατέληξεν είς τό νά έπικυρώση ιήν χυήσιν τής 
εκδόσεως τών εκκλησιαστικών α^ματων επι 
πενταγράμμων κατόπιν έξελέγξεως ύπό ιή ; ο ι
κείας Επιτροπής,

Σ  Μ π ιισ ιμ ιτζά κ η ς

Α Π Ο Τ Υ Χ Ο Υ Σ Α  Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Α Π Ο Π Ε Ι Ρ Α  ΙΕ Ρ Ο Ψ Α Λ Τ Ο Υ

( Κωμικό; μονόλογος)

(  Α φ ιεροντα ι εις τούς ά ποτνγ χάνοντας είς τόν  έρωτά των ίεροψάλτας ! 
Γεγονός έκ τώ ν σπανιω τάτω ν!')

... Ά χ! Ναι! Καί δμως, φεϋΐ Δέν μέ αγα
πά! Έ νώ  έγώ τήκομαι, ώς τήκεται κηρός! Κά
θε βράδυ, μετά τήν ώραν ·καθ ήν δ ήλιος 
γιγνώσκει τήν δύσιν αύτοΰ (οπως λέγει και ο 
προφητάναξ Δαβίδ), μεταβαίνω υπό τά παρά
θυρά της καί τής προσφέρω «εσπερινόν ύ
μνον καί λογικήν λατρείαν». Αύιή δέ «ώσεί 
κωφή ουκ ήκουε καί ώσεί άλαλος ούκ ήνοιγε 
τό στόμα αύτής». Άλλά δυστυχώς δεν είμαι 
καί μόνος. 5Έχω πληθύν αντεραστών. Είς τρό
πον ώστε μίαν ημέραν, δτε μέ ήπείλησαν ου- 
τοι οί άνιίζηλοί μου τούς ειπον: «Ού φοβη
θήσομαι άπό μυριάδων λαοϋ τών κύκλω συν- 
επιτιθεμένων μοι»!

Ά λ λ 5 ή άλήθεια εΐνε πικρά! Εκείνη η 
σκληρά φαίνεται ένδιαφερομένη δ ι’ άλλους,Ε

κείνοι δέ οί άλλοι Ινδιαφέρονιαι όχι τοσον 
διά τήν καλλονήν της, οσον διό τά κτήματά 
της. Μίαν εσπέραν, οτε και παλιν ειχομεν 
συναντηθή δλα τά θύματα της υπο τα παρά
θυρά της, τινές έξ αντών μέ έπείραζον, μέ ει- 
ρωνεύοντο καί μοί έλεγον: — % Ας τα! Εμυ- 
ρίσθηκες τήν προίκα. Κτήματα σοϋ λέει ό άλ- 
λ0ς!̂ > — ’Γγώ δμως διεμαρτυρήθην. — «Ούχ ού
τως, κύριοι, τούς είπον, ούχ ούτως».— « Ε γώ  
είμαι άνθρωπος ιερός, θεόφρων καί «ούκ έλά- 
τρευσαν τή κτίσει οί θεόφρονες, αλλά την 
κτίσασαν»! — Πλήν εκείνοι επεμενον.

Έπιτρέψατέ μοι πρός στιγμήν νά σάς 
περιγράψω τούς άντεραστάς μου. 'Ησαν τέσ- 
σαρες τόν αριθμόν. Οί δυο υψηλοί κα< οι άλ* 
λοι δύο κοντοί. Ή σαν, δπως λέγει καί τό Μέ-



γα Θεωρητικόν, οι μέν δυο ίτρώτοι «ανιόντες 
χαρακτήρες», οί δέ δυο δεύτεροι «κατιόντες».

'Ο πρώτος ήρχε ίο από κάτω άπό τόν 
Πειραιά. Διά δέ τήν συνεχή  του άνά- 
βασιν  μετεχειρίζετο τό ολίγον χρηματικόν 
ποσόν πού τοϋ έχρειάζετο, τά κεντήματα  
τά όποια έσυνείθιζε νά φέρη επ'ι τοΰ δια- 
φαινομένου στήθους τοϋ υποκαμίσου του καί 
τήν πεταστήν  του γραβάταν. Ό  δεύτερος 
είχε μίαν υψ ηλήν  ράβδον σχήματος καθέτου 
ίσου. '0  τρίτος ενα φοιτητάριον, παιδί ακόμη, 
τοΰ οποίου τό μυαλό ήτο συνεχές έλαφρόν  
και ότέταρτος ένας στρατιώτης τοΰ πυροβολικού, 
δειλός δμως εις τόσον βαθμόν, ώστε, ά'μα τόν 
έφοβέριζες, τόν έβλεπες νά πέρνη τόν κατή
φορο καί νά άφήνη ώς σημεΐον τής έντρομου 
διαβάσεώς του μίαν ύπορροήν  ενός ΰγροϋ, 
τό όποιον πάντως δέν ήτο άνθόνερον. Ή  
οικία τής λατρευτής μου κείται παρά τήν 
συνοικίαν Πλάκας. Ε ίναι μία οικία άπλή. 
Τό σχέδων της πολύ ομαλόν. Ή  είσο
δός της έχει έδαφος ψ ηφιστόν. Ή  αυλή της 
έτερον. Τό μόνον ελάττωμα είνε, δτι παρα- 
πλεύρως τής οικίας είνε έν ούρητήριον, άπό 
τόόποΐον άναδίδεται οσμή βαρεία, καθότι 
έκεί γίνεται συχ^ά άντικένω μα  ύπό τών βι
αστικών διαβατών τοΰ δρόμου εκείνου, οί ό
ποιοι μάλιστα καί κάποτε —  κάποτε άφίνουν 
νά έξυπακούεται εις τό κενόν καί κανέν εν- 

δόφωνον κλάσμα . . .
Ή  ερωμένη μου, θαϋμα ίδέσθαι! O ra v  

την πρωτοείδα, έτυχε νά είχε διάλυση τούς 
πλοκάμους καί νά ήτο περίβεβλημένη έσθήτι 
καθαρή καί άρώμασι θείοις. Έ το  άγγελος, ή 
μάλλον «τών αγγέλων χαρμονή».

Ή  πρώτη έντΰπωσίς μου υπήρξε σφ δρο- 
τάτη. Συνέλαβον έρωτα παράφορον δ ι1 αυτήν 
καί έκτοτε ποΰ μέ χάνεις, ποΰ μέ βρίσκεις, ύπό 
τά παράθυρά της. Τό σπίτι της έχει πλέον κα- 
ταντήσή δ ι ’ εμέ «τό φυλακτήριον πάντων, καί 
χαράκωμα, καί κραταίωμα καί ιερόν καταφυ
γών». Έσκέφθην δτι κάλλιστα είμποροϋσα νά 
ήμην δι’ αυτήν «ό νυμφίος ό κάλλει ωραίος». 
Καί έπέρναγα, ξαναπέρναγα, μά τοϋ κάκου! 
Λύυή δέν μέ έλογάριαζε. Τέλος πάντων άφοΰ 
είδα δτι μέ τά σουλάτσα μου δέν έκανα τίπο
τε, άπεφάσισα νά προβώ εις διαβήματα σχε 
τικώΐερα. Άπεφάσισα λοιπόν νά τής στείλω 
ένα γραμματάκι. Καί τής γράφω:

«Κυρία! Μή τφ θυμφ σου έλέγξης με, 
μηδέ τή οργή σου παίδευσης με. Διά τής πα-

ροΰσης μου έρχομαι νά σοϋ έκφράσω τήν ίε- 
ράν αγάπην, τήν οποίαν αισθάνομαι δ ι’ εσέ, 
αν καί έχω τήν πεπόίθησιν δτι καί σύ ή ιδία 
θά τό έ'χης ήδη καταλάβη άπό τά συνεχή υπό 
τά παράθυρά σου γυρίσματά μου, κατά τά ό
ποια ό στεναγμός άπό σοϋ ούκ άπεκρύβη. 
Τυγχάνων δεξιώτατος αριστερός ιεροψάλτης, 
τυγχάνει επίσης νά είμαι καί άνθρωπος τίμιος.

Άλλά, φεϋ! Δέν ανήκω πλέον είς τήν 
λατρείαν τοΰ θείου, άλλ’ εις τήν ίδικήν σου. 
Διότι είμαι σκλο'βος σου, δοϋλός σου. Πάντα 
ύπέταξας υποκάτω τών ποδών σου, πρόβατα 
καί βόας, έ'τι δέ (δεικνΰων εαυτόν) καί τά κιή- 
ιη  τοΰ πεδίου... Είμαι μέν ολίγον παχύς Άλλά 
τί πταίω εγώ, έάν έγεννήθην ώς ασκός έν 
πάχνη; Άλλως τε μή νομίσης δτι τό πάχος μοϋ 
προή?.θεν άπό καλοπέρασιν. Απεναντίας. «ΤΙ 
πίκραις καί τα βάσανα μ’ έχουν άναθρεμμέ- 
νον», καθάπερ λέγει καί τό δημώδες $σμα 
(ήχος δεύτερος), τό έν τή συλλογή τοϋ κ. Πε- 
ριστέρη σεσημασμένον. Ό  καϋμός ό ϊδικός 
σου μέ τρέφει,μέ παχαίνει « Έ ν  θλίψει επλά 
τυνάς με». Διό εϊσάκουσον τής παρούσης μου 
καί κλΐνον τό οΰς πρός τήν δέησίν μου: Αύ’ριον 
Σάββατον, κατά τάς έννέα τήν νύκτα, θά έλ
θω  ύπό τά παράθυρά σου έν ψαλτηρίφ καί 
κιθάρα νά σοΰ ψάλο> τό πάθος μου. Τό συμ
βολικόν μου ασμα θά είνε «Τά πάθη τά σε
πτά» ή κανέν μάθημα είς ήχον Νεχέανες 
Φρόντισε δμι-ος συγχρόνως, δπως περι 
σπάσης άλλοΰ τόν νοϋν τής άγριας καί σεπτής 
μητρός σου, διά νά μή άνοιξη τό παράθυρον 
καί μέ έξευτελίση. ύβρίζουσά με έν πυρίναις 
γλώσσαις, καθώς ό θεηγόρος Λουκάς άπεφθέγ- 
ξατο.

Χαϊρε παρθενίας άγαλμα! Χαΐρε πάνσε- 
μνε! Μή άποίση με, μηδέ βδελύξη με, Σός 
εί μι εγώ καί σώσόν με,

Ά δ ά μ  Π ρω τοπλαστόπουλος 
(Τηνιος;

Ά φ οϋ έγραψα αύτό τό γράμμα, μοϋ ήλθε 
ή ιδέα καί νά τό μυρώσω. Πάω στό Μπαρ- 
μπέρη μου, είς τόν όποιον, είρήσθω έν παρό- 
δω, οφείλω καί ένα μικρό χρέος. — « Ε π α μ ε ι
νώνδα— τοϋ λέγω —δόσε μου μιάν μυρω
διάν».— .Εκείνος μοϋ άπαντα σοβαρώς:

—  «Διάλυσον τό χρέος».
—  «Βρε άδελφέ, θά ’ς τό πληρώσω τό 

χρέος» αλλά στάξε τώρα μιά στιγμή ’ς αύτό τό 
γράμμα δύο-τρεΐς σταγόνας μυρωδιάς».

Αυτός τό χαβά του. Τότε εγώ έχασα τήν

ύπομονήν μου καί γεμάτος οργή, τώ μυρεψώ 
έβόησα:

— «Δός μοι τό μύρον!»
Τέλος πάντων μοϋ έδωσε όλίγην κολώνιαν 

καί άλειψα τό γράμμα. Καί τδστειλα. Ά πό  
δώ δμως άρχίζει ή τρομερά μου δοκιμασία. 
Τί συγκίνησις ήτο αύτή ποΰ μέ κατέλαβε! Τήν 
νύκτα ούτε ύπνος. Μετά πολλάς βασάνους τέ
λος, τά έξημερώματα μόλις μέ κατέλαβεν ό 
ύπνος. Τότε έκοιμήθην καί ύπνωσα. Ό τα ν  
έξηγέρθην ή αύτή σκέψις έβασάνιζε τό μυαλό 
μου Ά ρ ά  γε τί συνεπείας θά είχε τό γράμμα 
μου!

Έταλαιπώρησα καί κατεκάμφθην έ'ως τέ
λους. “Ολην τήν ημέραν σκυθρωπάζων έπο- 
ρευόμην.

Τέλος ή προσδιορισθεΐσα ώρα έπεφάνη. 
Λαβών μίαν κιθάραν έπορεύθην είς τήν ο ι
κίαν τής θεάς μου. Φθάνω. ΤΙ νύχτα ήτο μυ
στηριώδης. Οϊμοι! “Οτι νύξ μΓΐ υπάρχει, ζο
φώδης τε καί ασέληνος. Εύρ.οκω είς τήν κ ι
θάραν μου τόν τόνον. Καί αρχίζω : «Τά 
πάααα.,.θη τά σεπτά».

Τό τε?ιειώνω. Περιμένω.Περιμένω Τίποτε. 
Ε ίπα  μέσα μου, — «άρά γε έάν έλεγα κανέν 
μάθημα είς ήχον Νεχέανες»...Λέγω καί έν τέ
τοιο. ...Τσιμουδιά...Ξαναεΐπα μέσα μου:— «Μή
πως είνε αισθητή ή ελλειψις τής διπλής ουνη- 
χητικής γραμμής. Είς τήν γωνίαν δμως τοΰ 
δρόμουκάτι διακρίνω τώρα Είνε τέσσαρες σκιαί. 
Φόβω συνέχομαι. Κρύπτομαι. «Τίς εί»; —φω
νάζω— «Πάρε πόδι»— μοϋ απαντούν. Τότε 
άπεφάσισα νά φωνάζω συνθηματικώς: — «Έ κ 
γυναίκας έρρύη τά φαϋλα! Ξένοις ρήμασι! Ξέ- 
νοις δόγμασι!»

— αΒρέ ό ψάλτης είνε!»—Έφώναξαν. Μέ 
άνεγνώρισαν. Πλησιάζουν ./Η σ α ν  οί τέσσαρες 
άντερασιαί μου!

— «Βρέ Ά δάμ, πάλι εδώ; Δέν θά τό 
φας, Ά δάμ , αύτό τό μήλο».

Νά μή σάς τά πολυλογώ, είπαν είς βάρος 
μου τοΰ κόσμου τάς ειρωνείας, έπ’ έμέ έμε- 
γαλορρημόνησαν.

— «Τέλος πάντων, βρέ παιδιά— τούς λέ
γω — αφήστε με νά εξακολουθήσω καί βλέπο
μεν τί θά γείνη».

Καί ξαναρχίζω. Λέγω τό « ’Ιδού ό Ν υμ
φίος έρχεται».

Μπά! Ώ  τοϋ παραδόξου θαύματος ! Το 
παράθυρον ανοίγει! Τότε.., «αίσχυνθείησαν καί 
ταραχθείησαν πάντες οί εχθροί μου, άποστρα-

φείησαν καί καταισχυνθείησαν σφόδρα διά τά
χους».

Αρχίζω νά ένθαρρύνωμαί. Μά... Δέν 
άπατώμαι! ...

Αύτή!... Αύτή!... Εμφανίζεται εις τό πά· 
ράθυρον...

Τής φωνάζω; «Έσημειώθη έφ ’ ήμας τό 
φώς τοΰ προσώπου σου. Έδωκας ευφροσύνην 
εις τήν καρδίαν μου! Δέν εΐχον τελειώσή τήν 
φράσιν καί πλάτς! ένας κουβάς νερό χύνεται 
άπάνω μου.« — Ραντιεΐς με ύσώπω καί καθα- 
ρισθήσομαι, πλυνεΐς με καί υπέρ χιόνα λευκαν- 
θήσομαι»—  τής φωνάζω.

Πλάτς! Δεύτερον ύγρόν άμφιβόλου καθα
ριότητας μέ περιλούει.

— «Έλίπανάς μου τήν κεφαλήν μου» — 
τής ξαν&φωνάζω, ένώ συγχρόνους οί άντερα- 
σταί μου ώρύοντο— «ά! ά! ά!»—καί ένώ έγώ 
έψαλλα είς τήν διαπασών, έκεΐνοι μέ έμού·\τ- 
ζωναν διά  πέντε  καί διά πα σώ ν ! “Οταν έξα
φνα . . . άνοίγει ή έξώθυρα καί δύο άπαίσιοι 
μαγγουροφόροι όρμοΰν καί μέ πιάνουν άπό 
τούς ώμους... Τότε... ή καρόία μου έταράχθη, 
έγκατέλιπέ με ή ισχύς μου καί τό φώς τών 
οφθαλμών μου καί αύτό ούκ έστι μετ’ έμοΰ.

— a ’^laaal... Τά πάθη τά σεπτά αΐ; — 
μοΰ έλεγον ώθοϋντές με ’Εγώ δέ τόν νώτον 
μου εδω κα είς μά σ ιιγα ς  και τάς σιαγόνας 
είς ραπίσματα.

—  «Νά! Νά; Νά! ποΰ σέ πονεΐ καί ποϋ σέ 
σφάζει».

—  «Ώχ! Ώ χ! — τούς φωνάζω— «Υιοί άν- 
θρώπαιν έως πότε βαρυκάρδιοι;»

— «Δέν τάκοϋμε ημείς αύτά»— Καί δός 
του ξύλο.

Είδα καί έπαθα να ξεγλυττώσω, "Οταν 
έγύρισα στό σπίτι μου ήμην πτώμα. « Ή  ράβ
δος σου καί ή βακτηρία σου», έμονολόγυυν.

’ Αχ, βρέ βλάκα Άδάμ! Έ ω ς  πότε, μο^ρέ, 
θά επιμένης;

Περνάς, ξαναπερνάς, σέ περιφρονεΐ. Τής 
στέλνεις γράμμα, τής κάνεις σερενάτας εκείνη 
σέ βρέχει καί βάζει νά σέ δέρνουν. Καί σύ 
βρέ έως πότε θά έξακολουθής; Ά χ! τί ξύλο ήτο 
αύτό!

(άποφασιστικώς). Πάει πειάΐ... (έν άκρα 
οδύνη) Έταράχθη τά όστά μου... καί ή ψυχή 
μου έταράχθη... καί οί άντερασταί μου οπ’ 
έξω μοΰ έφοόναζαν χλευαστικώς— «καί σύ Κύ- 
ρ ε έως πότε;

Θ. I . Σακελλαρίδης
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Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Σ  Τ Υ Π Ο Σ  Π Ε Ρ Ι  Τ Η Σ  «Ε.  Μ Ο Υ Σ Η Σ ’

!Η  Έ χχλ τ,σ ια σ τιχή  Α λ ή θ ε ια , τό έγκριτον τοΰ- 
ΐο  καί σθεναρόν δημοσιογραφικόν δργανον τοΟ Οί- 
κουμενικοΟ Πατριαρχείου, άναγνωρίζουσα καί ένθαρ- 
ρύνουσκ ήμάς είς τόν άγώνα γράφει τά έξ-fjς έπί 
τφ δ — 6 άριθμφ τής «Ε. Μ'-ύσης», δ ι’ & θερμώς 
εδχαρι στοϋμεν.

«’Γχχλτ,βιαβτική  μ ουσ ική  Ύ π 3 δψιν έχομεν τό
τελευταΐον φυλλάδιον τής «Ε θνικής Μούσης» ( Ε '— 
Σ Τ ')  τής έκδιδομένης υπό τοΰ έλλογ κ. X. Βλά
χου. Ή  {ίλη τής μουσικής ταύτης έφημερίδος κ α θ ί
σταται παρ’ ημέραν αξία μελέτης καί προσοχής, τό 
δέ φύλλον τοΰτο δξιον ύποστηρίξεως ηθικής καί. υλ ι
κής, ακριβώς διά τον ακραιφνή υπέρ τής έϋνικής

ήμών μουσικής, ίεράς καί κισμικής, ζήλον τών έν 
αντφ  γραφόντων».

Ί Ι  άξιόλογος έφημερίς «Α.άρισσα» τή ς δμωνϋ- 
μου πόλεως ή έπ ’ αίσίοις οίωνοίς είσελθοδσα είς 
τό β ' έτος τής έκδόσεώς της γράφει τά έξης είς τό 
δπ ’ άριθ 51 φύλλον αδτής, δ ι’ άπερ θερμώς εδ- 
χαριστοΰμεν αδτήν.

« ’Εθνική Μ οϋσα 'Ολονέν νέον έδαφος κατα
κτά έν τή συνειδήσει τών δυναμένων νά έκτιμήσιοσι 
τό καλόν καί τό έθνικώς ώραίον τό ύπό τοΰ έν Ά - 
θήναις «Έ θνικοΰ Μουσικοΰ Σύλλογον*  έκδιδόμενον 
μηνιαΐον μουσικόν καί ήθόγραφικόν περιοδικόν «’Ε 
θνική Μοΰσα».

-»4 ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚ Α Μ Ο ΤΣΙΚ Α  ΧΡΟΝΙΚΑ KS

Δ ιωρίσθη επιτροπή πρός διεξαγωγήν τών πνευμα
τικών ύποθέσεων τής ’Επισκοπής Θηβών καί Λεβα- 
δείας οί Γεώργ. Δη μακόπουλος, Οικονόμος, Ά γγελής 
Π ρέζης σκευοφύλαξ καί Χαραλάμπης ΙΙενιεσκούφης 
ύπομνη ματογράφος.

Τ ό  εργον τοϋ Κ. Μ . Σ υλλόγου  έν Ά ττα λ ε ία .
Ε ίς τόν χοροδιδάσκαλον τοϋ Ε.Μ. Συλλόγου κ.Α.’Αν- 
δρεόπουλον έδόθη τό κατωτέρω πιστοποιητικόν:

« Ή  έφορεία τών Σχολών τής ’Ορθοδόξου Χ ρι
στιανικής Κοινότητο; Ά τταλείας πιστοποιεί, δτι δ κ. 
Α. Άνδρεόπουλος, χοροδιδάσκαλος τοΰ έν Ά θήνα ις 
Έ θνικοΰ Μουσικοΰ Συλλόγου έδίδαξεν έπί δίμηνον 
μετά ζήλου καί έφέσεως τοίς μαθηταϊς καί μαΟητρί- 
αις τών ανωτέρω τάξεων τοΰ Άρρεναγωγείου καί 
τοΰ Παρθεναγωγείου τής καθ’ ημάς Κοινόιητος τούς 
‘Ελληνικούς ’Εθνικούς χορούς μετά τών συνοδών 
'Ελληνικών ασμάτων. Έ φ ’ φ  ή ’Εφορία συγχαίρει 
μέν καί ευγνωμονεί τή Σεβαστή Διευθιινσει τοΰ «’Ε 
θνικού Μουσικοΰ Συλλόγου» διά τήν υψηλήν έμπνευ- 
σιν καί τήν μητρικήν στοργήν αύτής πρός τά ήμέτερα 
’Εκπαιδευτήρια, ευχαριστεί δέ τώ κ. Α. Άνδρεοπού- 
λω διά τήν εύδόκιμον διδασκαλίαν αύτοΰ, καί είς έν- 
δειξιν δίδωσιν αύτώ τό παρόν ύπογεγραμμένον καί 
έσφραγισμένον. ’tv  Ά τταλεία τή 8η Μαίου 1909. 
(Τ. Σ  ) Οί έφοροι Γ . Ε ΰ σ τα θ ιίδ τ ,ς , Κ . Σ ε ρ ε φ ε τ ι-  
ν ίδ η ι , Α. ’Α ρά π ογλου ς, X . 1Μ ηλιάδτ,ς.

£ χ ο λ ή  Έ κκλτ,σ ιαστ.κή ί Μ ουσ ιχής έν Ζ χχϋ ν -
Οω. 'Η  Σχολή αύτη συνέστη αυτόθι τήν 2ό Μαΐου 
1906 Σκοπός δ ' αύτής είνε ή διδασκαλία τών κατά

παράδοσιν δύο μουσικών ιδιωμάτων, τοΰ τε τής βυ- 
ζαντιακής έκκλησιαστικής μουσικής καί τοΰ έπιχω- 
ριάζοντος Κρητικού ή Ζακυνθίου ύφους καί ή διά 
διδασκαλίας γραμματολογικής εντελής μόρφοισ ς ιε 
ροψαλτών.

Διοικεΐται δέ ύπό έξαμελοΰς επιτροπής έκλεγομέ- 
νης ανα  τετραετίαν. Ταύτης δύο μέλη έκλέγονται 
ύπό τοϋ ’Αρχιεπισκόπου, 2 ύπό τοΰ Δημάρχου καί 
2 ύπό τής έκεϊσε επιτροπής τής Λαϊκής Σχολής.’Επί
τιμος πρόεδρος καί άνοίτατος επόπτης είνε δ έκάστοτε 
’Αρχιεπίσκοπος.

/Ι ιορ ισμ ός κ χ ΐ άπόλυσις ιεροψαλτών Κατά 
τάν εσχάτως ψηφισθέντα ύπό τής Βουλής νόμον περί 
ενοριών έκανονίσθη νομοθετικώς καί τό πολυθρύ- 
λητον ζήτημα περί τοΰ διορισμοΰ τών Ιεροψαλτών, 
περι οΰ έπί τοσοϋτονήρισαν πρό τίνος αί έκκλησιαστι- 
και και δημοτικαί άρχαί.Κατά τόν νόμον τοϋτον τοΰ 
λοιποΰ ό μέν διορισμός αύτών θά γίνηται ύπο τοϋ 
Επισκόπου τή προτάσει τοϋ Έκκ/.ησιαστικοϋ Συμ
βουλίου τοΰ ναού τής οικείας ένορίας ή δ" άπόλυσις 
υπό μόνου τοϋ έπισκόπου.

Τοϋ ιεροψάλτου τοΰ ένταϋθα ναοϋ τω ν 'Α γ . 
© εοδώρω ν ή θέσις, περί ής είς τό προηγούμενον 
φΰλλον έγράψαμεν μένει ακόμη ακανόνιστος, παρ’ 
όλην τήν επέμβασιν πρός τοϋτο καί τήν καλήν θέ- 
λησιν τοΰ Δ. Συμβουλίου τοΰ «Συνδέσμου τών ιερο
ψαλτών». Διότι έκτοτε οί μέν επίτροποι έξακολουθοϋ- 
σι νά μή πληρώνωσι τόν ιεροψάλτην τοϋτον, ούτοςδέ 
εξακολουθεί νά ψάλλη χωρίς νά πληρώνηται.

Τά. χορ ιχά  τοΰ Π α χτ ίχο υ  έν Λ ονδίνω . —(Τ Ι

γλώσσα χ α ϊ ή μουσιχή ήμώ ν . Πρό τίνος παρε- 
στάθη έν Λονδίνω ή Μήδεια,τραγωδία τοϋ Εύριπίδου, 
ύπό τοΰ ερασιτεχνικού θιάσου τής δος Σμίλτου καί τών 
'Ελλήνων έρασιτεχνών δος ’Αλκινοΰ, καί τών κ κ. 
Ζαχαριάδου,Μυρμηκίδου κλπ .Ή  τραγωδία παρεστάθη 
είς τήν άρχαίαν γλώσσαν καί δπερ καί σπουδαιότερον 
καί προφοράν νεοελληνικήν καί δχι έρασμικήν,ήν συν- 
ειθίζουν οί Ά γγλ ο ι. ’Εκτός δέ τής Μήδειας δ θίασος 
οΰτος αγγέλλεται δτι θά  δώση καί τήν Ή λέκτραν 
τοΰ Σοφοκλέους. Εύχής δ’ εργον είνε νά έξακολου- 
θήση ούτος τάς παραστάσεις του,καί είς άλλας χώρας, 
διά νά συνειθίσουν οί Εύροίπαΐοι είς τήν ορθήν ‘Ελ
ληνικήν προφοράν.

Ά λ λ ’ ό ,τι δμως, δπερ ετι σπουδαιότερον, δύναται 
νά χαρακτηρισθή ώς έπιτυχία έθνική, είνε τό δτι τά 
χοςικά τοΰ δράματος έψάλησαν δπως τά έτόνισεν ό 
κ. Παχτΐκος, μέ μουσικήν δηλαδή καθαρώς νεολλπνι- 
κήν. Διότι είνε γνωστόν δτι αί συνθέσεις τοΰ έκ Κων)- 
πόλεως μονσουργοΰ είνε έμπνευσμέναι από τά δΐ]μοτι- 
κά τραγούδια ποϋ ψάλλ ινται είς τήν Μικράν Άσίαν 
τήν Θράκην, τήν Μακεδονίαν καί τήν ’Ή πειρον, άπό 
τά ασματα τάποτελοΰντα θησαυρόν άνεξερεύνητον 
άλλά καί αγν^οστον έντελώς, δυσιυχώς, είς ημάς.

Καί τήν μουσικήν τήν έπαινοΰν δλοι οί κριτικοί 
τών εφημερίδων τής αγγλικής πριοτευούσης.

Ή  ’Α θη να ϊκ ή  Μ  ανδολινάτα έδωσε λίαν έπιτυ- 
χή συναυλίαν τήν Κυριακήν τής 27 Δ)βρίου έν τώ 
ένταϋθα Βασιλικώ Θεάτρφ, είς τό όποιον είχε συρ- 
ρεύση άπειρος κόσμος. Ή  δεσποινίς Φ. Βλαβιανοΰ ά- 
ρισιοτεχνικώς έξετέλεσε τήν «Ά ρια  βαριά τα» τοϋ

Μουνιέ μόνη.Μετά δέ τών δων Φίνις, βάν-Ντάϊκ καί 
Μ. Νικολοπούλου τήν ώραίαν ισπανικήν ραψωδίαν 
τοϋ Σαλβέττ. ’Εξόχως δ ’ έπίσης έξετελέσθη ύπό τής 
χορωδίας, τή συνοδία τής ορχήστρας, ή ν ικτω δία τοϋ  
κ Ξανθοπούλου «ύπό τό φώς τής Σελήνης».

Τ ό ’Ω 3 εΐον ’ ΑΟτ,νών έδιυσε πρό ημερών τήν β' 
συναυλίαν τών μαθητών καί τής ’Ορχήστρας αύιοϋ. 
Κατ’ αύτήν διεκρίθη είς τό βιολίον ή νεαρά μαθή- 
τρια’Αντιγόνη Στεφ. Κοψίδα είς δύσκολον κοντσέρτον 
τοΰ Μένδελσον. Εύοίωνον τό καλλιτεχνικόν μέλλον α 
νοίγεται είς τήν νίαράν ταύτην μαθήτριαν τοΰ βιο 
λ ιον κατά τήν κοινήν ομολογίαν.

’ί ΐδ ε ΐο ν  έν Β όλω . 'Η κ. Ά ννα  Τσολάκη καθη- 
γήτρια κλειδοκυμβάλου καί δ κ Βασίλ. Κόντης τοΰ 
βιολίου διπλωματούχοι τοϋ ’Ωδείου ’Αθηνών ίδρυ
σαν αύτόθι ’Ωδεΐον. Πρός ιό  παρόν δέ διδάσκεται 
μόνον κλειδοκύμβαλον βιολίον, χορφδία καί στοιχει- 
ώδης θεωρία

’ίϊδ ε ϊο ν  Α όττνερ .Κ αί τό άξιόλογον τοΰτο ’Ωδεΐ
ον ήρξατο τών έφετει ών συναυλιών του έν μεγάλη 
έπιτυχία δπως πάντοτε.

"Ελλην μουαιχός τυφλός.Συνισιώμεν Γτήν κατω
τέρω έκ Μιτυλήνης έπιστολήν τοΰ περιοδεύοντας μου- 
σικοΰ (μανδολινιστοΰ) κ. Εύαγγέλου θ . Τσαμουρτζή 
έκ Πε ργάμου, Είνε ανταποκριτής μας έν Περγάμω. 
Μέχρι τής στιγμής ταύτης ήγνοοΰμεν δτι ήτο τυφλός.

Ή  εΐδησις μάς έλύπησε πολύ, άλλά μάς παρη- 
γορεϊ καί προκαλεΐ τόν θαυμασμόν μας ή φιλομάθειά 
του, ώστε τυφλός ών νά γείνη μουσικός κατά τε πρά- 
ξιν καί θεωρίαν καί νά συνθέτη.

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Α  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α

Β ααιλεΰς μουσ ιχό ;. Πρόκειται περί τοΰ Βασι 
λέως της Σουηδίας Όσκάρ ΙΓ , δστις άποθανών πρό 
δύο περίπου ετών κατε'λιπεν είς τήν οίκογένειάν του 
πλείστας μουσικάς σιη’θέσεις. Ούτος έπεράτωσεν έν 
μελόδραμα υπό τόν τίτλον «Ρ,ίνο», τό όποιον δ συν
θέτης Μπρένδλερ άποθανών έν ετει 1831 είχεν α 
φήσει άιελείωτον. Γίνεται μάλιστα σκέψις δπως τό 
εργον τοΰτο άναβιβασθή έπί Τής σκηνής κατά τήν 
προσεχή περίοδον.

Όσκάρ ό δεύτερος ήτο μαθητής τοΰ Λένδλαδ. 
Έμελοποίησε πλεΐστα ποιήματα ών τούς στίχους εί
χε γράψη ό ίδιος.

Έ ν  έτει 1864 έδέχθη τόν τίτλον τοΰ προέδρου 
τής μουσικής Α καδημίας τής Σουηδίας, τόν όποιον 
έτήρησε μέχρι τής άναρήσειός του έπί τοΰ θρόνου 
τφ  1872. Έ γραψ ε στίχους διά τήν μουσικήν τοΰ Χ ά- 
ίνδ, τοΰ Μόζαρτ, τοϋ Μπετόβεν, τοϋ Ροσίνι,τοϋ Γκου- 
νώ καί του Βάγνερ.

Γενόμενος βασιλεύς δέν έπαυσεν ασχολούμενος μέ 
τάς ωραίας τέχνας καί μάλιστα μέ τήν μουσικήν.

Καί οί τρεις του υιοί φημίζονται διά τάς μουσι
κάς τοιν κλίσεις. 'Ο  πρεσβύιερος μάλιστα τούτων, δ 
πρίγκιψ Γουστάβος είνε συνθέτης τής «Λευκής κυρί
ας τοΰ Δρότουϊνγχολιι», έργου παιχθέντος τελευταίως 
έν Στοκχόλμη.

Ό  β ιο λ ισ τή : βχα ιλεϋς τώ ν ’Α θιγγάνω ν τή? 
Ο υγγαρίας. Ί Ι  Ο δγγαρία εδρίσκεται είς τάς παρα- 
μονάς σπουϊαιοτάτου γεγονότος. Πρόκειται νά γ ε ί-  
νουν έκλογαΐ βασιλέως. Διά νά μή δπάρξη κάμμία 
παρεξήγησις, ϊηλοΟμεν εδθδς έξ άρχης, δτι πρόκει
τα ι περί τοδ βασιλέως τών ’Αθιγγάνων. Ή  τελετή 
θά έγίνετο τήν Ιδτ,νπ.μ. Δβρίου,δπότε δ παλαιός βα
σιλεύς θά παρεχώρει τόν θρόνον του είς τάν νέον. 
Ό  νΰν βασιλεύς των Ά θ γγάνων δνομάζεται Πα3- 
λος Ρά κζ καί είνε είς έκ τών διασημοτέρων βιο
λιστών τών άθιγγανικών όρχηστρών. Ό  πατ-^ρτου 
ϊιετέλεσεν έπί πολλά έτη βασιλεύς, αδτός βέ δ ί 
διος άνήλθε, καθώς φαίνεται, είς ιόν θρόνον χω ρίς 
νά πολυσυλλογισθί? τάς διατυπώσεις, ί.ίς τήν άρ- 
χήν οί υπήκοοί του έσιώπησαν, κατόπιν άπεφάσισαν 
νά τάν έκθρονίσουν, διότι έγεινε βασιλεύς χωρ-ς νά 
ζητήσω τήν δδειάν των.

Πρό τίνος χρόνου έκυκλοφόρησε προκήρυξις 
υπογεγραμμένη άπό δεκαπέντε βιολιστάς ’Α θιγγά
νους, ο ΐιινες προεκάλουν τάν Ράκζ νάποδείξ-ι; μέ 
τό δοξάρι εις χεΐρας, δτι πράγματι ήτο άξιος τής 
θέσεως, τήν δποίαν αδθαιρέτως κατέλαβε

Ά ν νικηθ-jj εις τόν άγωνα αδτόν, δφείλει νά 
παραχωρήσω τό στέμμα είς έκεϊνον, δστις θά τάν 
νικήσ$.



Είς τάς Ιό  Δεκεμβρίου έμελλε νά γείνη είς τήν 
Βουδαπέστην δ άγών κα ί νά παιχθοδν μουσικά τε 
μάχια, καθαρως άθιγγανικά.

Ή  έλλανδϊικος έπιτροπή θάπετελείτο άπό άν- 
θρώπους δυναμένους νά κρίνουν καί έγνωσμένης ά- 
μεροληψίας.

'Ισ το ρ ία  τω ν Α θ ιγ γ ά ν ω ν . ’Ε π ’ εύκαιρίφ τής 
ύπό των ’Αθιγγάνων άρπαγής ένός νεανίσκου είς τό 
Μπισέλιο τής ’Ιταλίας, συνεργάτης τής έφημερίδος 
«Μομέντο» άφηγείται τήν Ιστορίαν καί τά κυριώ- 
τερα χαρακτηριστικά τής άθιγγανικής φυλής, ή 
δποία άπ’ αιώνων περιπλαναται άνά τήν Εδρώπην.

’Έ χε ι πλέον έξακριβωθή δτι πατρίς των Α θ ιγ 
γάνων είνε αί Ίνδ ία ι, καί πλέον καθωρισμένως τό 
Βελουτχιστάν. Ή  έξοδος άπό τάς χώρας έκείνας 
έγένετο κατά τόν ΙΓ ' αιώνα. Μία δμάς έκ τών έξ 
’Ινδιών όρμηθέντων ’Αθιγγάνων κατήλθε κατά τό 
1422 είς τήν ’Ιταλίαν καί κατεσκήνωσε πλησίον 
τής Βολώνιας, προκαλοϋσα τήν περιέργειαν τών· 
κατοίκων τής πόλεως αυτής, οΐτινες Ισπευδον ά- 
θρόοι, δπως ίδουν τους περιέργους άθιγγανικούς 
τύπους.

ΝΟν οί περισσότεροι ’Αθίγγανοι εϋρίσκονται εις 
τήν Ρουμανίαν, τής δποίας ή Βασίλισσα κατώρ- 
θωσε νά μεταβάλη άρκετοΰς — περί τά ς 230,000 
— είς Ρουμάνους πολίτας καί νά τούς έγκ α τα - 
στήση μονίμως έπί ρουμανικού έδάφους. Ή  Τουρ
κία φιλοξενεί 95,000 ’Α θιγγάνους καί άλλους τό
σους ή Ο υγγαρία ή δποία τούς θεωρεί κατωτέρους 
τών άλλων πολιτών, Ε ίς τήν Ισπανίαν κα ί τήν 
Γερμανίαν ζώσι περι τάς 40,000 καί είς τήν Γαλ
λίαν μόλις 1000. Ή  Ιτ α λ ία — δπως καί ή 'Ε λλάς — 
δέχεται περαστικά μόνον καραβάνια ’Αθιγγάνων.

Ε ίς τούς τόπους δπου είνε έγκαθιδρυμένοι μο
νίμως, ζώσι κατά  φυλάς ύπό τήν διοίκησιν ένός 
άρχηγοϋ έκλεγομένου καθ’ ώρισμένας περιόδους. 
Οί έν Α γγλί^ ’Αθίγγανοι κυβερνώνται άπό μίαν 
βασίλισσαν, ή ι ις  έχει δικαίωμα ζωής καί θανάτου 
επί τών υπηκόων της.

Ο ί άνθρωποι, τώ ν γρ α μ μ ά τω ν κα ι ή μουσική. 
Ποικίλαι δσον καί περίεργοι εΐνε αί γνώμαι τών με
γάλων συγγραφέων περί μουσικής.

'Ο Ά λφόνσος Ντοντέ λόγου χάριν ήσθάνετο με
γάλην αποστροφήν πρός τήν μουσικήν.

Ε π ίσης ό Θεόφιλος Γκωτιέ ώνόμασεν αυτήν ώς 
τήν πλέον άνυπόφορον ανησυχίαν.

Ό  Βίκτωρ Ούγγώ είχε τήν αύτήν ϊδέαν ώς ό 
Γκωτιέ.

Ό  ντέ Κίνσεϋ, ό περίφημος άγγλος συγγραφεύς,ό 
έπωνομασθείς όπιοφάγος, είχεν άπ’ εναντίας μέγα εν
διαφέρον δι ά τήν τέχνην τών ήχων. ΤΙΙτο φίλος τοΰ 
Μόζαρτ καί θαυμαστής τοΰ Μπετόβεν.

Ό  Γόλτερ Σκόττ εύρισκε τήν κλασικήν μουσικήν 
πολύ κουραστικήν καί επομένως ενοχλητικήν. Έ θαύ- 
μαζεν δμως τά λαϊκά ασματα.

Ό  ’Ερρίκος Χέν ήγάπα τήν μουσικήν, προετίμα 
δμως ταύτης τάς τέγνας τής ζωγραφικής καί πλαστι
κής. Είς τό έργον του -■ Βάντε γιάρε» λέγει δτι ή μου
σική εΐνε ή βάσις τής ανατροφής.

Ό  Κάρλαϊλ έλεγεν δτι ή μουσική εΐνε γλώσσα 
μυστική, ήτις τόν έφερεν είς τά άκρα τοϋ άπειρου.

Τέλος ό Ρίχερ έγραψε μετά πολλής αγάπης περι 
μουσικής καί ό Χόφμαν,ό συγγραφενς τόσων συγκινη
τικών σελίδων, ύπήρξεν αρχηγός ορχήστρας καί συγ
κινητικών σελίδων^ ύπήρξεν αρχηγός ορχήστρας καί 
συνθέτης μελοδράματος, τό όποιον φέρει τόν τίτλον 
«’Ό ντινε».

Mia θαυμαστή συνείδησις καλλιτέχνου. Ιδου 
μία έπιστβλή τοΰ Μένδελσον. έν τή όποίςι ό μέγας 
μουσικός μας γνωρίζει μετ’ εύγλωττίας τό σέβας τό 
όποιον είχε πρός τήν τέχνην του. Εΐνε οί επόμενοι 
σπουδαίοι στίχοι:

«Λαμβάνω ύπό σοβαράν έποψιν παν δ.τ ι σχετίζε
ται μέ τήν μουσικήν. Δέν νομίζω δτι μοΰ επιτρέπε
ται νά συνϋέσω τι, εάν δέν είσέλθω εντελώς εις το 
αίσθημα το οποίον τοΰτο θά έκφράσ»}. ’Εάν έπραττον 
άλλως, θά  ήτο δ ι’ εμέ, ωσάν νά έλεγον ψευδός. Διό
τι τά σημεία τής μουσικής έχουσι σημασίαν πολύ ώ- 
ρισμένην, οπως καί αί λέξεις, καί ίσως μάλιστα καί 
ή έννοιά των εΐνε πλέον άκριβής. Ούδέν εχει αςιαν, 
εάν δέν προέρχεται έν πάσγι ειλικρίνεια άπό τά βάθη 
τής ψυχής μας. Τό μόνον κριτήριον δ ι’ έμέ εΐνε ή 
ψ υχή. Καί τοϋτο δύναται νά έφαρμοσθή είς τήν αρ
χιτεκτονικήν, είς τήν ζο>γραφικήν, είς τήν μουσικήν 
καί τέλος παντού».

Ό  Μένδελσον έδήλίοσε πολλάκις δτι ούδέποτε ε- 
γραψεν,έάν δέν έσχε τήν έμπνευσιν βαθέως αισθήμα
τος καί τόν μόνον σκοπόν δπως έκφράση διά τής 
μουσικής τάς συγκινήσεις τής ψυχής του.

'Ο  νέος τουρκικός ύμνος. Τελευταίως ό Σουλτά
νος έκήρυξε διαγωνισμόν διά τήν σύνθεσιν ύμνου,προ
ορισμένου δπως ούτος χρησιμεύσω «ώς εθνικός ύμνος 
τής νέας τουρκικής εποχής». Έπεφυλάχθη δμως τό 
δικαίωμα δπως μεταξύ τών ύπό τής επιτροπής έκλε- 
χθησομένων έργων βραβεύσω ούτος τό κάλλιστον.

Πρός τοΰτο έκλήθη ό μουσικός Φουρλανι (Fuv- 
lani) δπως έκτελέση ένώπιον δλιον τοιν αυτοκρατο- 
ρικώι πριγκίπων τά έκλεγέντα ύπό τής επιτροπής έρ
γα. Ό  ύπό τής Δ)δος Κορίννης Τέρτζιμαν (Coi inna 
Turgim ann) Τουρκιστί ψάλλεις ύμνος ύποβοηθουμέ- 
νης ύπό τοΰ Μ. Φουρλανη εσχε την καλυτεραν επ ι
τυχίαν καί ό Σουλτάνος έδήλωσεν δτι τοΰτον κρίνει 
ώς τόν κάλλιστον καί αναγνωρίζει έπισήμως. Έ δώ ρη- 
σε δέ είς τόν ίταλόν μουσικόν πολύτΐ[ΐον έκ χρυσοί 
ώρολόγιον.

Δέν έγνοόσθη δμιος καί τί δώρον έκαμεν εις τήν 
Δ)δα Τέρτζιμανν.

Ά π ό  τό μοναστήριον είς τό θ έα τρ ο ν . Ο Φραγ
κίσκος Μπουρόνι (Fiancesco B urroni) είσελ·θων προ 
δύο ετών ώς μοναχός είς τό μοναστήριον τών Φραν- 
τζισκανών έν Τουρίνω ήτο ηλικίας είκοσι καί ένός 
έτους περίπου. Προέκειτο δέ καί αύτος ναποκτηση 
τό δικαίωμα νά λειτουργή.

Ά λ λ ’ είς τό μοναστήριον είχε σποΐ'δάσΐ] τήν 
μουσικήν καί τόσον πολύ δλοι τόν έθαύμαζον διά 
τήν πλουσίαν καί γλυκεΐαν φωνήν του, ώστε Ηπεφά- 
σισε νάλλάξη επάγγελμα. ’Εντός ολίγων ήμερών 
έμαθε τόν ρόλον τοϋ Μαυρίκιου τοϋ «Τροβατορε» 
καί έγκατέλιπε τό Μοναστήριον διά νά άνέλθη έπί 
τής σκηνής.

Ό  Φραγκίσκος Μπουρόνι έκαμε μίαν λαμπράν

αρχήν είς τό ΠολυΟέαμο. τής Γενέβης μέ τό έργον 
τοϋ Βέρδι.

Λρ&μα έ* μιουσι·»?,ς έπιδράσεως. Πρό τίνος 
χρόνου "Αγγλος, εύριβκόμενος εις τ ι παρά τήν 
Μοντμάρτην νυκτερινόν ξενοδοχεϊον καί καθήμενος 
ένώπιον πλούσιας τραπέζης, κατέγίνετο εις άποπε- 
ράτώσιν άφθόνου καί καλοϋ δείπνου, τό δποίον εί
χε δροσίση μέ άρκετάς φιάλας παλαιοδ καί γεν
ναίου οίνου, καθώς καί με διάφορα λεπτά και έκ- 
λεκτά ήδύποτα.

’Ε κεί που πλησίον δρχήστρα ’Αθιγγάνων άνέ- 
κρουε γλυκύ καί άργόν βάλς. Μερικά τοιαδτα άργά 
βάλς ένίοτε εΐνε πλήρη μελαγχολικοδ τίνος π ά 
θους, μεταδίδοντα ήδυπαθή νευρασθένειαν! . Φαίνε
ται δτι έξ αύτών θά ήτο καί τό άνω βάλς, ίσως 
δέ καί περισσοτέραν περιπαθή νοσταλγίαν περιέ- 
κλειε. ‘Ο ’Ά γγλος μας ήκουε μέ εκστασιν κ α ίδ -  
φθαλμούς άπλανείς... "Οταν ή μουσική έπαυσε, κα- 
λέσας πλησίον του τόν άρχιμουσικόν τφ  έδωκε 
μίαν έπιταγήν Τραπέζης, είπών διά τής άγγλικής 
προφοράς του.

— Joez moa (άκόμη τό κομμάτι αύτδ).
"Απαξ, δίς, τρ ίς, τετράκις, πεντάκις, δεκάκις οΐ 

’Αθίγγανοι έπανέλαβον τό ίδιον τεμάχιον τοΰ άρ- 
γοδ βάλς.

Έξηκολοϋθουν νά παίζωσιν, δτε δ ’Ά γγλος ή 
ρεμος καί άπαθής, σύρας άπό τό θυλάκιόν του πε- 
ρίστροφον, στηρίζει αδτό έπί τοδ κροτάφου του καί 
έν τφ  μέσφ τής γενικής ευθυμίας καί τοδ κρότου 
τών άνατινασαομένων πωμάτων τοδ καμπανίτου, 
ήκοϋσθη εΰκρινέστερον ή έκπυρσοκρότησις τοδ π ε 
ριστρόφου τοδ "Αγγλου, δστις είχε μείνη άπνους.

ΙΙράγμα άπλούστατον δσον άγγλικόν καί παρι
σινόν. "Επειτα φαντάσθητε ’Ά γγλον πίνοντα ποτά 
άμερικανικά, τρώγοντα φαγητά γαλλικής κατα
σκευής, άκούοντα βιεννέζικον βάλς άπό ά θιγγα νι- 
κήν δρχήστραν καί κατόπιν αύτοκτονούντα διά βελ- 
κικοδ περιστρόφου.

!»Ιουσι·αί Ιδ ιοφυΐα ι. Είς τήν Ν. Ύόρκην ζή δ 
τρ ιετής ’Ιταλός Μπελφιόρε, δστις πα ίζει ήδη θαυ
μάσια μανδολίνον.

«’Ελάβομεντήν ευκαιρίαν —γράφει μία έφημε- 
ρίς τοδ νέου κόσμου — νάκούσωμεν τό νήπιον αδτό 
καί δμολογοδμεν, δτι έμείναμεν έκστατικοί·

Έ π α ιξε  διάφορα κομμάτια μέ μεγάλην εδχέρει- 
αν καί άληθινόν οίστρον. Τά μανδολίνον, σημειώ
σατε, εΐνε μεγαλΰτερον άπό αυτόν. Ό  θαυμάσιος 
αύτός μανδολινιστής έγεννήθη είς τό Κασταλιόνε 
τής Σικελίας καί μετηνάστευσε μαζί μέ τόν πατέ
ρα του είς τήν ’Αμερικήν.

Ο ί δημοφ ιλέστεροι συνθέται. ‘Ο άγαπητότερος 
είς τά γερμανικόν κοινόν συνθέτης εΐνε δ Φ ράντζ 
Λέχαρ, τοδ όποιου ή «Εύθυμος Χήρα» παρεστάθη 
2952 φοράς έντός ολίγων μηνών.

’Αμέσως μετά τόν Λ έχαρ έρχονται δ Ρ ιχάρδος 
Βάγνερ μέ 1710 παραστάσεις κατά τά αύτά χρονι 
κάν διάστημα, δ ’Ιωάννης Στράους, συνθέτης τής 
«Νυκτερίδος»,μέ 1313 , δ Λόρτζυγκ μέ 725, δ Βέρ- 
δης μέ 720, δ Μπιζέ μέ 530, δ Μόζαρ μέ 514, δ 
Ρ ιχάρδος Στράους μέ 291, δ Μασκάνη μέ 281, ό

Λεονκαβάλλο μέ 252, δ Γκουνώ με 244, 4 Μπετό
βεν μέ 187 καί δ Μέγερμπερ μέ 144.

Π ερ ίερ γο ί συνήθειαι μεγάλω ν συγγραφέων. Ο 
ί ’οσεφόρ, δ διαπρεπής Γάλλος δημοσιογράφος, έχει 
μίαν περίεργον συνήθειαν. ’Α ρχίζει τά άρθρα του 
τελείως καί άμέμπτως έκβάλλων τά ένδύματά του, 
τά κολλάρον, τά μανικέτια, τό πανταλόνι του καί 
οΰτω καθ’ έξής, εως δτου καταντήση Χή ν Ψα ' 
νέλαν καί τό έσώβρακον.

Πολλοί μεγάλοι συγγραφείς εΐχον έκκεντρικάς 
συνηθείας.

Ό  Γκαΐτε π. χ. περιεπάτει άπαγγέλλων στίχους 
καί, δσοι τόν έβλεπον καί δέν τόν έγνώριζον,τόν έξ- 
ελάμβανον ώς παράφρονα.

Ό  Μπυφών έφόρει τά καλύτερά του ένδυματα, 
πριν άκόμη άρχίση νά έργάζηται.

Ό  Μέγερμπερ συνέθετε τάς μελφδίας του μέ 
κεκλεισμένα τά έξωτερικά παραθυρόφυλλα, ένφ κα
τόπιν, δ ίαν ένδκτωνεν, έφοβεΐτο τό σκότος.

Ό  Μεζαρύ είργάζετο νυκτός τε καί ήμέρας μέ 
άνημμένητ τήν έπί τοδ γραφείου του λυχνίκν.

Ό  Παϊζέλλο έγραφε τάς νότας του είς τήν κλί
νην,σκεπασμένος μέ πέντε σκεπάσματα τό καλοκαίρι 
καί έννέα τόν χειμώνα.

Ό  Χά’ϋδν,πρίν άρχίση νά έργάζηται, έκτενίζετο 
έξυρίζετο, έρραίνετο μέ μϋρα καί έπειτα έφόρει τήν 
έπίσημον στολήν καί τό βαρύτιμον δακτυλίδιόν του.

Ό  Βάγνερ έφόρει μίαν έ?θήτα δωματίου κομμέ- 
νην κατά τό σχέδιον των φορεμάτων τών κυριών.

Ό  Σίλλερ δέν ήρ>ιζε νά έργάζηται, £ν δέν I -  
καμνε προηγουμένως εν ψυχρόν λουτρόν.

Β ιολίον μέ πεπιεσμένον άέρα Πρόκειται περί 
νεωτάτης άνακαλόψεως δφειλομένης είς τόν Αγ
γλον μηχανικόν Πάρσων. Ό  έπιστήμοιν αύτός κατ- 
ώρθωσε νά ένδυναμώνη δ ι’είδικοδ μηχανήματος, τοΰ 
δποίου ή περιγραφή ήθελε καταστή δυσχερής, τούς 
ήχους δχι μόνον τών βιολίων, άλλά καί δλων τών 
εγχόρδων δργάνων, έφαρμόζων είς τάς χορδάς των 
τόν πεπιεσμένον άέρα. Οί ήχοι μεταβιβάζονται διά 
σωλήνος έκ καουτσούκ, είς είδος χωνίου, άπό τοδ 
δποίου κατόπιν έξέρχονται κατά πολύ ισχυρότεροι.

Τά γενόμενα πειράματα έστέφθησαν ύπό πλήρους 
έπιτυχίας, οί ειδικοί δέ φρονοδσιν δτι ή νέα έφεύ- 
ρεσις θά παράσχη μεγίστας εύκολίας ιδίως εις τήν 
έκτέλεσιν συναυλιών.

Τ ό  άρχα ιότερον γνωστόν βιολοντσέλλον. Επω
λήθη τοϋτο πρό τίνος καιρού έν Νέα Όρλάνη. Φέρε1 
χρονολογίαν ής τό τρίιον ψηφίον εΐνε ελαφρώς 
έσβεσμένον: 1510 ή 1540 Το σχήμα του διαφερει 
τοΰ νΰν έν χρήσει, άλλά ό ήχός του εινε απολύτως ό 
αύτός. Ό  πωλήσας αύτό κάτοχός του τό είχεν άνα- 
καλύψχιείς μίαν σιταποθήκην διερχόμενος μικρόν χω- 
ρίον τής μεσημβρινής Γεωργίας.

Νεκροί κύνες ΰλακτοΰντες — Π ώ ς  σ χη μ α τίζο ν
τ α ι ο ί ή χο ι κα ί πώς χά νετα ι ή φωνή. Ο κ. 
δ ’ Άρσουβάλ έξήγησε πρδ τίνος είς τήν άκαδημίαν 
τών έπιστημών τό πώς δ ιατρός Μαράζ,έπιδρών δ ι’ 
ήλεκτρικοδ ρεύματος καί δ ι’ άέρος ύπό πίεσιν έπί 
λαρύγγων έξηγμένων έκ κυνών άμέσως μετά τόν 
Θάνατόν των, κατώρθωσεν ώστε οί λάρυγγες ούτοι 
νά δλακτώσιν ώς οί κύνες. Ά ναλόγω ς δέ τής ή -



λεκτρικής συσπάσεως τούτου ή έκείνου τοϋ μυώνος, 
έπ ιτυγχάνετα ι τόνος βαρύς, άντιστοιχών εις τό 
«οδου* τών μανδροσκύλων, ή τόνος δξύτερος, δπεν- 
θυμίζων τήν όρυγήν τοδ κυνός πρός τήν σελήνην.

Τά πειράματα ταΰτα, λίαν ένδιαφέροντα άπό 
έπιστημονικής άπδψεως, καταδ ιικνδουσι τήν δπερι- 
σχύουσαν έπίδρασιν τοΰ λ ίρυ γγο ς , δσον άφορι? τόν 
σχηματισμόν των ήχων. ’Εξηγοΰσ(ν έπίσης τήν αί- 
φνιδίαν στέρησιν τής φωνής, τοδθ' δπερ συμβαίνει 
ένίοτε είς τοδς άοιδοδς καί τοδς ρήτορας."Οθεν α ι
τία  ταύτης δέν είνε αί φωνητικαί χορδαί άλλά μυ
ώνες τινες, κινητήριοι τής γλωττίδος.

Ό  Μ αντσόνι κα ί ή μουσική. 'Ο  διάσημος Ί τ α  
λός κοινωνιολόγος καί λόγιος Μαντσόνι δέν κατενόε 
πολλά πράγματα άπό μουσικήν, ούτε ένεθουσιάζετο 
μέ αυτήν τόσον ώστε νά έγκαταλείπτ| πάσαν άλλην 
ασχολίαν διά ιά  τήν άκούτ).

"Οτε μετά τό γεΰμα ή τό δείπνον ήρχιζε κανέν 
έκ τών μελών τής οϊκογενείας του νά παίζη κλει- 
δοκύμβαλον, έκεΐνος έξηκολούθει τήν άνάγνωσίν του. 
Ώ μολόγει έν τούτοις δτι εΰρισκε καλύτερον τότε έ- 
κεΐνο τό όποιον άνεγίνωσκε.

Μίαν εσπέραν έπαίζετο ή είς λά συμφωνία τοΰ 
Μένδελσων. "Οτε ό έκτελών τό τεμάχιον έφθασεν 
είς τ ις γλυκυτέρας του νότας, ό Μαντσόνι έζήτησε 
νά έπαναληφθή καί κατόπιν έζήτησε δευτέραν καί 
τρίτην έπανάληψιν, ψιθυρίζων διαρκώς

— Τ ί υπέροχο ποΰ είνε αΰτό τό κομμάτιον.
Έ ν  γένει ή μουσική εξήσκει έπ’ αύτοΰ μεγίστην 

έπίδρασιν. Τό εργον του «Πέμπτη Μαΐου» έγράφη 
ολόκληρον τή συνοδεία κλειδοκυμβάλου.

'Η  σύζυγος τοΰ Μαντσόνι έκάΟητο είς τό κλειδο- 
κύμβαλον καί επαιζεν, άπό τούς ήχους δέ έκείνους 
έξήλθον αί στροφαί τοϋ ποιήματος.

Ή  τέχνη  τοϋ άσματος. Τό Μιλάνον είνε, ώς 
γνωστόν, τό μεγαλύτερον <<παζάρ·> τής φωνής.

Έ κ εί πηγαίνουν οί διάφοροι ίμπρεσαάριο ι καί 
προσλαμβάνουν άοιδούς, άρρενας καί ΰήλεις διά 
τούς θιάσους τής ό π ερ έττ ις- έκεί γίνονται τά συμ
φωνητικά καί υπογράφονται τά συμβόλαια καί είς τό 
Μιλάνον Ιχει έ στραμμένα τά βλέμματά του ό κάθε 
νεοφανής τενορϊνος, βαουτονάκος ή βαθυφωνάκος. 
Είνε λοιπόν επόμενον νά υπάρχουν είς τήν πόλιν αυ
τήν καί πολλοί μουσικοδιδάσκαλοι, έκαστος τών ό 
ποιων διδάσκει τήν τέχνην τοΰ άσματος κατ’ ιδια ί
τερον δλως σύστημα

"Εν άπό τά περιεργότερα ταΰτα συστήματα είνε 
τό ακόλουθον, τό όποιον μετεχειρίζετο γηραιός Λομ
βαρδός μουσικοδιδάσκαλος. '0  καλός αΰτός άνθρω
πος ήγόρασε μέ τό κοιλόν 24 τόμους παλαιού λατι

νικού συγγράμματος, έκαστος τών όποιων θ ά  έζύ- 
γιζε τρία τουλάχιστον κοιλά, διά τό ακόλουθον σύ
στημα.

Ό  μαθητής ύποχρεοΰται νά έξαπλωΟή ανάσκελα 
είς ένα τάπητα. Κατόπιν τοΰ έδίδετο υπο τοΰ διδα
σκάλου είς ώρισμένος ήχος, τόν όποιον ύπεχρεοΰτο 
νά μιμηθή. '0  διδάσκαλος εν τφ  μεταξΰ έπερνε τούς 
τόμους ένα πρός ένα καί τούς επέτα έπί τής κοι 
λίας τοΰ μαθητοΰ του.

"Οστις κατώρθωνε νά παράγη τόν ήχον καί μετχ 
τόν δέκατον τόμον άνεκηρύσσετο ικανός νά τραγωδη- 
ση άκόμη καί εϊζ τό θέατρον τής Σκάλας, και άς μή 
είχε κανέν άλλο προσόν. Υ πά ρχει καί είς άλλος μου
σικοδιδάσκαλος ό όποιος διδάσκει το ασμα κατά μέ
θοδον εντελώς μυστικήν. Πριν άρχίση ή διδασκαλία 
ίιποχρεώνει τόν μαθητήν νά όρκισθή είς τό Εύαγγέ- 
λιον, έντός σκοτεινού δωματίου καί πρό ενός κρανίοΓ, 
δτι δέν θ ά  αποκαλύψη τό μυστικόν του. Είς ανταμοι
βήν άφίνει τόν μαθητήν νά έκλέξη ελευθέριος καί 
νάποφασίση αύτός άν Οά γείνη οξύφωνος, βαρύτονος, 
βαθύφωνος ή...σοπράνο, υποσχόμενος νά τόν κατα- 
0 τήσΐ) ίκανώτατον έντός ολίγων μαθημάτων.

Τ ό ρεπερτόριον τ ή ς  Χ κάλας. Ολου τοΰ διε- 
θνοϊ'ς καλλιτεχνικού κόσμου ή προσοχή είνε έστραμ- 
μένη τήν στιγμήν αύτήν είς την «Σκάλαν», τής 
όποιας ή περίοδος θάρχίση λίαν προσεχώς Εκ τών 
8 μελοδραμάτων, άτινα αποτελούν το ρεπερτοριον 
τής έφετεινής σαιζόν, πέντε μεταξύ τών οποίων και 
τό «Στάμπατ Μάτερ» τοΰ Ροσσίνι — έχουν δοθή 
άρκετάς φοράς έως τώρα, τρία δέ είνε εντελώς νέα 
διά τό κοινόν τής «Σκάλας», ή «Μήδεια», η οΜαργ- 
κερίτα» καί ή «Ρέα» τοΰ Σαμάρα,

Έ κ  τών πέντε παλαιών ή «Βαλκιρία» εδόθη εις 
δύο περιόδους, κατά τό 1894 καί τό 1902. Ή  «Α- 
φρικάνα» κατά τά έτη 1866, 67, 71, 78 καί 1888.

Τό μελόδραμα «Σαμψών καί Δαλιδά» έδόθη 
κ ατά τό  1895 καί τό 1896 μέ μεγάλην επιτυχίαν. 
Δώδεκα έσπέρας κατά συνέχειαν παρεστάθη εις την 
πρώτην περίοδον κ*ί 15 είς τήν δευτέραν.

Ή  «Καταδίκη τοΰ Φάουστ»παρεστάτη τό πρώτον 
κατά τό 1896, άλλ’ ή έκτέλεσις δέν ήρεσκε καί διά 
τοΰτο έπανελήφθη 3 μόνον φοράς·

Κατά τό 1903 άνεβιβάσΟη έκ νέου καί ήρεσε 
τόσον, ώστε νά σημείωσή τό μεγαλύτερον ρεκόρ των 
παραστάσεων 24 «πιένας» έσημείωσε τότε τό ωραΐον 
μελόδραμα τοϋ Μπερλιόζ καί είς τό τέλος διεκόπησαν 
άί παραστάσεις του δχι διά κανένα άλλον λόγον,άλλά 
διότι ήρχετο ή σειρά άλλων έργων, τά όποια ησαν 
ακριβοπληρωμένα είς τούς έκδότας καί δέν ήτο δυ
νατόν νά μή παρασταθοΰν,

ΑΝΤΑ Π Ο Κ Ρ ΙΪΕ Ι2

['Η  γλωσσική ύλη τών Δελφών.— Φωτογραφία τοΰ 
μουσικοΰ "κειμένου τοϋ ύμνου είς ’Απόλλωνα (ορα 
καί άριθ. 3 -  4 Ε.Μ . έν λ. Α Ν ΤΑ Π Ο Κ ΡΙΣΕΙΣ).] 
ΔΕ \Φ Ο Ι. Ά πό έιώ ν συλλέγω έν Δελφοΐς λέξεις 

και φράσεις τοΰ λοΰ, άς προετιθέμην νά δημοσιεύσω 
είς τό περισπούδαστον περιοδικόν τής Γαλλ. Σ χο

λής «Bull, de cors Ui llenique». Ά λ λ ’ άφοΰ ή « Έ . 
Μοΰσα» δημοσιεύει τοιαύτην ύλην, προτιμώ αδτήν. 
Πιστεύω δέ νά |<τιμηθή δεόντως παρά τών γλω σ
σολόγων μας.

Περί δέ τοϋ ε ί; 'Απόλλωνα δμνου, τοϋ εδρεθέν- 
τος Ιν Δελφοΐς τό 1892 περί οΰ έγραψα (άρ. 3 — \

Ε. Η ), προ :εχώ ς θά γράψω είς τήν « Έ . Μοϋ
σαν» έκτενέστερον καί θά καταστήσω είς τοδς ά· 
ναγνώστας αδτής γνωστόν πάν δ,τι έγράφη περί αδ- 
τοϋ, καί ΐδιιος θ  αποστειλω υμΐν φωτογραφίας τοϋ 
αρχαίου κείμενου πρός μελέτην δπό τών μουσικών.

ΔΕΛΦΟΙ — [ΤήνΈλληνικήν γλώσσαν θά  μορφα>ση 
ό Ελληνικός ̂ λαός καί ούχί οί άττικισταί καί οί μαλ
λιαροί.— Τό έργον τοΰ Κόντου καί τοϋ Κοραή Ή
γλώσσα θά  έξελιχθή μέχρι τού ιδιώματος τοΰ Ξενο- 
φώντος].

Έ ξ  άφορμής τής άνταποκρίαεως τοδ έξ Ά τ τ α 
λείας Ιλλογίμου άνδράς Χ. θ . Σ.Κ εχαγιόγλου περί 
τής γλώσσης μας (δρα Ε. Μ. σελ 56) λαμβάνω τήν 
τιμήν νά γράψω δπως δημοσιευθώαιν έν τή « Ε 
θνική Μούση» τά έπόμενα, 5 jov άφορ^ περί τοδ ζη 
τήματος τούτου..

Πολλοί πολλάκις έγραψαν περί τής πορείας τής 
γλώσσης μας καί τοϋ ιδιώματος, δ ,ερ πρέπει νά 
άκολουθήσωμεν. 'Η μεϊς φρονοΟμεν, δτι οδτε δ δια
πρεπής άνήρ κ. Μιστριώτης μέ τήν άττικήν του 
γλώσσαν, οδτε δ μακαρίτης Κόντος μέ τήν έπίσης 
άττικήν του γλώσσαν, οδτε οί μαλλιαροί, οδτε δ κ. 
ΐ 'υ χά ρ η ς  καί οί άλλοι είνε ί/.ανοί νά γεί^ωσιν είσ- 
■ηγηταί καί θεμελιωταί τής γλώσσης μας. Τήν 
γλώσσαν μας θά τήν μόρφωσή δ Ε λληνικός λαός, 
τό Ε λληνικόν έθνος μέ τήν πάροδον τών έτών] 
διότι ή γλώσσα δέν είνε, οδτως είπεΐν, κτίριον διά 
τά όποιον διάφοροι άρχιτέκτονες δίδουσι τά σχε
τικά  των σχέδια πρός Εδρυσιν τοδ οικοδομήματος. 
Ή  γλώσσα θά βαδίση κατά τήν συνείδησιν δλο- 
κλήρου τοΰ έθνους καί θά ϊλβτ} ή ήμέρα, κατ’ 
έμέ κριτήν, δπου θά τελειοποιη! ή είς τά ίδίωμα 
τοΰ γλυκυτάτου Εενοφώντος, καί τότε πιστεύω δτι 
ή έποχή έκείνη θά είνε τά τέλος πλέον τής έξελί- 
ξεως αδτής.

Πολλοί κακίζουσι τόν διαπρεπέστατον έλληνι 
βτήν μακαρίτην Κόντον, άλλ’ οδτοι δέν έχουσι δί
καιον, διότι δ μακαρίτης Κόντος δέν παρουσιά- 
οθη ώς θεμελιωτής τής γλώσσης, άλλ’ ήθέ- 
λησε καί δ.καίως νά καθαplay αδτήν άπό τούς 
ξενισμούς καί να δώση τοδς τύπους σύμφωνα μέ 
τό πνεύμα τής 'Ελληνικής γλώσσης. Οδδέποτε δμως 
δ μακαρίιης έσκέφθη νά έπιβάλη τήν άττικήν 
γλώσσαν ώς γλώσσαν τοΰ έθνους μας. Ό  Κοραής 
έπίσης συνέλεξεν δλικόν διά τοδς μεταγενεστέρους, 
δπως οδτοι σπουδάσωσι καί μελετήσωσι τοδς τότε 
τύπους, οδϊόλως δμως καί οδτος ήθέλησε νά έπι- 
6άλτα τήν ιδέαν του καί νά γείνγ; άναμορφωτής τής 
γλώσσης μας. Ά ν  τις  έπισταμένως έξετάσ^ καί 
μελετήσω τήν γλώσσαν τών έφημερίδων, τών περιο
δικών καί τών συγγραμμάτων, θέλει παρατηρήσω 
δτι ή γλώσσα ήμέρ* τή ήμέρ? λαμβάνει μίαν ιδίαν 
δπάστακν, ήτις θά καταλήξ^ άναμφιβόλως είς τό 
Ιδίωμα τοδ Ξεν^φώντος, δπερ θά είνε τό τελικόν 
σημεΐον, είς δ θά φθάστ?.

Ά λ .  Έ μ ,  Κ οντολέω ν

Φ
Λ ΕΜ ΕΣΟΣ (ΚΓΠΡΟΥ). Τό έργον τής«Έ θν.Μ ού- 

σης« εκτιμώ καί έπιδόκιμάζω όλοψύχως· θά  είμαι 
δ ’ εύτυχής, έάν κατορθώσω νά διαδώσω αύτήν, ώς

οΐόν τε εύρύτι-ρον, καί ένταϋθα, καί θ ά  πράξω τοϋτο 
μέ μεγάλην μου εΰχαρίστησιν καί θά  προσπαθήσω δ· 
σον δύναμαι. Γ . Χ τ . Χουρμού5Γιος

Φ
[Ή  μουσική ά ν ίπ τυ ξ ις  έν Α υστραλία . — Ε κκλησια

στικοί χοροί καί προγράμματα κατά Κ υριακήν.— 
Ί ί είπον οί ’Ά γγλοι περί τής μουσικής τής Μη- 
τροπόλεως τών Α θηνώ ν],

Μ ΕΛΒΟΥΡΝΗ, 20]7 1909. φ ίλε κ. Βλάχε,
’Αναμφίβολον, δτι δραστηρίως καί συντόνως Ιρ · 

γά ζ = σθε δπέρ τής έπ ικρατ/σεω ς τής έθνικής μουσι
κής καί τών δημωδών άσμάτων παρά τφ  ήμετέρφ 
λαφ. Ά ξιος, τούτου Ινεκεν, θερμών συγχαρητηρίων 
διά τόν μέγαν πνευματικόν άγώνα, οδ τό έργον 
τ ό σ * ν προθύμως άνελάβετε.

Έ«τεδθεν δέ έγώ αδτός έκ τής χώρας τών ποτέ 
άγ(ίω ν χαϊ μαύρων τής Αδστραλίας,ήδη δέ παλλεδ- 
κων καί εδγενών άνθρώπων, γράφω σοι δτι ή μου
σική καί τά έθνικά φσματα θεωροδνται ενταύθα δ 
πνευματικός τής ήμέρας άρτος, καί τά ήδδ ποτόν 
τής έσπέρας. Άδδνατον τήν έσπέοαν νά μή δοθή 
συναυλία έν τψ δημαρχείφ  ή άλλί} τινί αιθούση. 
Ό λ η  δέ ή μουσική έχει έθνικούς δμνους διαφόρους, 
παριστά γεγονότα έκ τής ιστορίας καί έησχύει και 
κρατύνει τό έθνικόν φρόνημα. Εί καί ή άγγλική μου
σική οδδόλως είνε τερπνή καί εδάρεστος οδδέ δμοία 
τή ιταλική καί τή τοΰ W agner, τή γερμανική δ- 
λίγον δέ παιδαριώδης, έν τοδτοις δλοι ένταϋθα καυ- 
χώνται διά τό κάλλος τής μουσικής των. Αί σχο- 
λα'ι δέ τής μουσικής είνε άναρίθμητοι μέ άρίστους 
κανονισμοδς καί τάξιν. Ά ν  καί δλ-,ι μελετώ^ι τήν 
ξένην μουσικήν καί τέρπωνται αδτήν άκ ύ^ντες, έν- 
τούτοις έν άγγλικόν τεμάχιον δμνου ή προσευχής 
γαλβανίζει καί συγκλονίζει τάς καρδίας τών άν- 
θρώιτων.Ή  μουσική τόσον προσφιλής ένταδϋα είνε, 
ώστε δλοι οί ναοί, έξαιρέσει τοϋ μικροδ ήμετέρου, 
Ιχουσιν άρίσιους χοροδς, ψάλλουσι κατανυκτικώ- 
τατα τούς θρησκευτικοδς υμνους καί πρό ήμερών 
διατίθενται προγράμματα, μεγάλοις γράμμασι γε- 
γραμμένα, δποΐος δ χορός ταδτης ή έκείνης τής 
έκκλησίας, όπόσα καί δποία τά πρόσωπα αδτοΰ- έτι 
δε καί δποΐος ίεροκήρυξ θά δμιλήσ^ σαγηνευτικώ- 
τζτα  καί ήμερώτατα, ούχί δέ καί άγρίως ! διά νά 
l i y  τ ις  φαινόμενον έκτακτον καί θέαμα ώραιότατον. 
Οδτως, έάν όντως δ χορός ε ΐιε  εδάρεστος καί ικα 
νός νά καθηλώ^η τάς ψυχάς τών άκροατών, πάντες 
συρρέουν έκεΐ, δπου σαγήνη πνευματική πλέον τοδς 
άναμένει, ήπλωμένη μ ετ’ έξαισίας έιτιτηδειότητος 
παρά μάγου τινάς ρήτορος έκκλησιαστικοΰ.

Φθάνει δέ ή άμιλλα αδτη έν τοίς ναοΐς κατά 
τάς Ιίυριακάς τής άπολύτου ήσυχίας τής πόλεως καί 
τής άπό πρωίας διαρκοΰς προσευχής μέχρις έσπέ
ρας, φθάνει μέχρι τοϋ σημείου τοΰ νά ψάλλωσιν οί 
άριστοι τοϋ χοροϋ έν τψ δασιλικψ θεάτρφ- διότι 
τάς Κυριακάς καί αδτοί δέον νά έκκλησιασθώσι- 
καθότι θέατρον δέν δπάρχει τότε, παρά μόνον ναοί 
άνοικτοί καί κηρύγματα διαπρύσια.

Ή  μουσική ένός έθνους, καί δή ή έθνική,ώς καί 
ή έκκλησιαστική, δέον νά ή δ άξων τής έθνικής δ- 
πάρξεως αύτοϋ. Ά νευ μουσικής ή καρδία μένει ά
γονος, στείρα, άγρία, έμπαθής καί πανούργος. Διά



τής μουσικής δέ καί τής καταλλήλου χρήσεως αυ
τής δ ι ’ όργάνων καί τά θηρία άκόμη ήμεροδνται.

Ή μ*ΐς Ιχ ο 'ε ν  άρίοτην έθνικήν μουσικήν, άνυ- 
ψοδσαν τό φρόνημα καί θερμαίνουσαν τήν καρδίαν, 
έτι δέ και άρίστην έκκλησιαστικήν, τήν βυζαντια- 
κήν καλουμένην, τόσον ώραίαν, ώστε καί άγγελικήν 
αδτήν νά καλέσωμεν ά^όβως. Υ πάρχει δμως ά νάγ- 
κη έπιστημονικής μελέτης και επεξεργασίας σπου
δαίας πρός διαρρΰθμισιν τοδ τραχέως ρινισμού των 
ψαλλόντων. Λέον νά έργασθωσι χείρες ατιβαρα'ι καί 
θερμοΓέρασταΙ τής μουσικής μας ήτις ποτέ έδρεψε 
δάφνας καί Ιμάγευεν άγριους λαούς καί έφερεν 
ήδέως είς τούς κόλπους τοΰ Χριστιανισμού σλαόους, 
βαρβάρους κλπ.

Φίλος μου άγγλος Mr Tassen, ίπισκεφθείς τάς 
Αθήνας καί άκοΰσας τήν μουσικήν iv τή Μητρο- 
πόλει, μοι έλεγε. «Φίλε μου, σοί δμολογδ, δτι ή 
βυζαντινή μουσική σας έπενεργεί μυστηριωδώς πως 
ίπ ί τής ψυχής, κατευνάζει αδτήν, καί είς πνευμα
τικούς βρίζοντας αίρει αυτήν. Ή  ήμετέρα τέρπει 
μόνον, ίνφ  ή ίδική σας μαγεύει καί συναρπάζει».

Τ χ ο ν ιε ς  λοιπόν τοιαύτην ιεράν παρακαταθή
κην παρά τών ήμετέρων isρών προγόνων, δλην έ- 
τοίμην πρός χρήσιν, μεθόδους άπειρους, πρός τί 
πλέον νά έρίζωμεν τις καί ποιος δ ένεργήσων περί 
τής έπικραιή^εω ς αύτής παρά τω λαφ, καί τοδ ί- 
θισμοδ τοΰ πάντες νά γινώσκωσίν έθνικήν καί εκ 
κλησιαστικήν μουσικήν; Παρ:δοξον όντως τής φυ
λής ήμδιν έλάττωμα νά μή θέλωμεν νάπαρνηθώ- 
μεν παρελθνύσας κακίας τ ;ΰ  «ή ή Χ πά ρτη  προα- 
γομένη, ή α ί Ά Ο ήνα ι έπικρατοΰσαι» διά νά εύη- 
μερήσ^ τό έθνος ! Ή  δ ’ άγγλική παροιΓ ία λέγει : 
«ό εις έλλην συναντ? τόν Ιτερον», δηλ. δύο έλλη- 
νες οδδέποτε σύμφωνοι.

Φοβερόν τοδτο, κατά τοσοδιον μάλλον, καθ’ 
δσον δλαι αί ίλ λ α ι φυλαί έχουσι τάς πεποιθήσεις 
ιδίας, συμφωνοδσιν δμως κατά τήν έθνικήν ΰπαρςιν 
τελείως.Αδτοί,φαίνεται,ένόησαν τόν προορισμόν των. 
Ό  σός Θ εοφ νλα κτος Ν . Π α π α κ ω ν σ τα ν τ ίνο υ  

Ά ρ χ ιμ .  ’Ε φημέριος

[Πώς τυφλός ών Εμαθε μουσικήν ό έν Ο ε ργ*- 
μω  Ανταποκριτής μ α ς . Ή δ η  δέ περιοδεύων δίδει 
καλλιτεχνικά: έσπερίδας άνακροΰων διά τοϋ κλειδο
κύμβαλού ϊδιά  του έργα καί αδων σύγχρονοι;].

' ΜΙΤΥΛΗΝΗ. Φίλε κ. Βλάχε ..."Ισως μέχρις αυ
τής τής σαγμής αγνοείτε, ότι ό άνταλλάσσιον άρκε- 
τάς μεθ’ ύμών έπιστολάς, καί μειερχόμενος τό έπάγ- 
γελμα τοϋ μουσικού στερείται πολυτιμοτάτης αίσθτ')-

σεως, άνευ τής οποίας πας έπί γης θνητός θεοορείται 
δυστυχέστατος. Διατρέχων δηλ. τό τρίτον μόλις ετος 
τής παιδικής μου ηλικίας προσεβλήθην ύπό τής επα
ράτου άσθενείας «Ευλογίας», ήτις μοϋ άφήρεσε τήν 
όρασιν. Ηάσαι αί προσπάθειαι τών γονέων μου πρός 
θεραπείαν τοϋ φοβερού τούτου δυστυχήματος άπέβη- 
σαν μάταιαι.

Ηδη διατρέχω το 26ον ετος τής ηλικίας μου, 
βεβυθισμένος είς τό αύτό πάντοτε σκότος. Μή έχων 
δέ πώς να διασκεδασω τον νοϋν μου έπεδόθην εις 
την πρακτικήν έκμάθησιν τοΰ μαντολίνου. Λίαν δέ 
ταχέως βοηΟούμενος ύπό τής άκοής κατενόησα δι’ 
επιπόνου εργασίας καί καθημερινής έξασκήσεως τήν 
θεωρίαν τής μουσικής, είς τρόπον ώστε εντός ολίγου 
έξετέλουν πληρέστατα τούς κανόνας αύτής. "Οταν 
σύν Θεφ συναντηθώμεν είς Α θή να ς ένθα σπεύδω νά 
ελθω κατα τα μέσα Μαρτίου, θά  σού διόσω νά εννοή- 
σητε άκριβέστερον τάνωτέρω.

Αναπτυσσομένου σύν’ τφ  χρόνοι τοΰ μουσικού 
μου ταλαντου ήρχισα νά συνθέτω κατ’ άρχάς μέν 
μικρά, έπειτα δέ μεγαλύτερα καί δυσκολώτερα τεμά
χια. Διά να λάβητε δέ μικράν τινα ιδέαν περί τής ερ
γασίας μου ως μουσικοϋ δύνασθε νά ζητήτητε άπό 
τόν εκδοτικόν οίκον τοΰ κ. -Γ. Φέξη δευτερεύοντά 
τινα τεμάχια άτινα εχω έ/.δώσν) πρό τριών έτών.

Σημειωτέον δμως ότι εινε αδύνατον νά σάς δο!>σω 
νά εννοησητε δια τών ολίγων γ ρ α μ μ ώ ν  χόν τρόπον 
τής έκμαθήσεως τής -θεωρίας τής μουσικής καί τοϋ 
μανδολίνου έν γένει.

Ε υ ά γγελ ο ς  Θ. Τ α α μ ο υρτζής.

ΤΣΟΓΡΜΑΚΛΗ. [Ό  δημοδιδασκαλικός κλά - 
οος ύπέρ τή ς  «Έ θνικ ή ς Μ ούσης».] Μετά μεγί
στου ένδιαφέροντος διήλθον τό περιοδικόν σας καί 
ειδον, ότι τ(ι)όντι αξιοθαύμαστος τυγχάνει ή πρω- 
τοβουλία ύμών διά τήν εκδοσιν ένός τοιούτου εύερ- 
γετικωτάτου περιοδικού περί τής έθνικής ήμών μου
σικής. Μή διστάσητε κ α θ ’ ολοκληρίαν διά τό ερ 
γον Σας, καθ’ δσον, ώς πιστεύω, δέν €ά ύπάρξη ελ
ληνική καρδία, ήτις συναισθανομένη τόν ιερόν σκο
πόν τού περιοδικοΰ Σας δέν θέλει φανή πρόθυμος 
προς πάσαν ύποστήριξιν αύτοΰ, καί μάλιστα ό ήμέτε
ρος διδασκαλικός κλάδος, δστις οφείλει νά άσπασΟή 
καί υποστήριξη τήν «’Εθνικήν Μοΰσαν», δπως ούτα) 
συντείνωμεν καί έμ.πν.-:ύσοιμεν είς πάντας τήν λατρεί
αν τής ενδόξου ήμών έθνικής μουσικής.

'Ι π π ο κ ρ . Δ ασκαλάκης  
Δημοδιδάσκαλος

Ε  V ©  Ι ’Μ Ο Ι Ρ Α Φ Ι Κ Α

Δύο ίεροψάλται άναγινώσκοντες τό νέον βιβλίον, 
τήν «Λειτουργίαν», τοΰ κ.Ψάχου.

— Λ έν μου λες, σέ παρακαλώ, διατί ό συγγρα- 
rfεΐ’ς απαγορεύει τήν διάβασιν ( — άνατύπ(υσιν) τής 
«διπλής (συνηχητικής) γραμμής του;»

— Διότι, ώς ήκουσα, υπάρχει κίνδυνος — θάνατος 
δι’ δσους τήν διαβοΰν. Διά τοϋτο ή αστυνομία τόν 
ύπεχρέοισε νά ειδοποίηση τούς άνθρώπους νά προσέ
χουν νά μή διαβαίνουν άπ’ έκεϊ.

— Έξ'ΙΥηΟ’έ ί1011) οέ παρακαλώ, καί τοΰτο. Διατί ό 
Σακελλαρίδης τόν εκδότην τής «Φόρμιγγος» ονομά
ζει Ζουρν&;

— Ά πό  τό π ’-ti ϊουρνάλ τών I Ιαρισίων.

— Λ ιατί κάμνουν άνασκαφάς είς τόν ναόν τών 
Ά γ . Θεοδιΰρων;

-—Διά νά εΰρουν θησαυρόν, έπειδή δέν έχουν 
χρήματα νά πληρώνουν τούς ψάλτας. Οί <(ουκαράεες 
έπί 3 μήνας τώρα αμισθί. ΣΠ ΙΘ Α

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ
Ή  «Έθνική Μ οϋσα»άγγίλλει π&ν εργον,ού άντί- 

-τυπον άποστέλλεται πρός αύτήν.
«Α ρμονική», ®. Πολυκράτους τεϋχ 7ον καί δον.
«’Εκκλησιαστικός Φ άρος», Πατριαρχείου Ά λε- 

ξαυδρείας. ΐόμ . δ ' τεϋχος 20— 23.
«Μακεδονικήν '·μερολόγιον» , ετος γ ' 1910 

τοϋ Παμμακεδονικοΰ Συλλόγου. Περιέχει καί η θο
γραφικήν ύλην περί ής Όέλομεν διαλάβη είς τήν 
«’Ε. Μοΰσαν».

«‘Υγίεια», Α. Α ρμοδίου, ιατρικόν περιοδικόν, 
τεϋχος 7 καί 8.

«’Ψ υ χ ή » , μηνιαία επιστημονική έπιθεώρησις τοΰ 
Πνευματισμού, άρ. 1 καί 2. Διευθυντής Μ. Λάνδος. 
Τό πρώτον πνευματιστικόν περιοδικόν έν Έλλάδι. 
Σκοπεί τήν διάδοσιν τών Χριστιανικών αληθειών, άς 
ό Χριστός διά τοΰ θανάτου του έπεσφράγισε. J

Χαιρετίζομεν εύοιονναις τήν έμφάνισιν αύτοδ ς 
μέλλοντος νά διάνοιξη καί παρ’ ήμίν νέας όδού^ ά 
τήν έξύψωσιν τοΰ πνεύματος πρός κατανόηση 
αλήθειας.

ΛΑΧΕΙΟ]! TOT ΕΒΝ. ΙΤΟΔΟΥ 
\ΑΙ TAB P̂XAIOTBTQM ΤΗΣ ΕΔΛ̂ΔΟΣ

Ι Ρ Α Χ Μ . Ι , Ο Ο Ο , Ο Ο Ο  Κ Ε Ρ Λ Η

Κ α θ ’ έκάσχην κλήρωσιν έκδίδονται 100,000 
γραμμάτια άξίας δραχμών 400 ,000· παρέχονται κέρ
δη είς 2 ,000 γραμμάτια άξίας δραχμ. 200,000. Διά 
τήν κλήρωοιν τής 28 Φεβρουάριου 1910 έξεδόθη- 
σαν ύπ’ αύξοντα άριθμ. 1 -  25 ,000  άκέραια γραμ
μάτια  παρέχοντα συμμετοχήν είς άκέραιον τό κέρ
δος τιμώμενα τεσσάρων δραχμών καί ύπ ’ αύξοντα 
25 ,0 0 ], 100,000. Τέταρτα γραμματίου τιμώμενα 
μ ι ϊς  δραχμής καί παρέχοντα συμμετοχήν είς τό τέ
ταρτον τοΰ κέρδους.

Κ έρδη έκάοτης κληρώαεως

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ
τ¥[ς Ε λληνικής έταιρίας 

O J N i i l V K A I  Ο Ι Ν Ο Π Ν Ε Ι ’ Μ Α Τ ί
κατασκευαζόμεναι έκ χυμοΰ νοιπής σταφυλής.

θρεπτική  ούσία πρώτης δυνάμεως.
Τροφή κατάλληλος Ιδίως διά παιδία καί γέρο 

τας. "Γλυκόν, εΰγεστον, εΰχάριστον, δροσιστικόν 
εύθηνότατον. Συνιστάται ύπό τών ιατρών ώς τρο<̂  
καί ώς φάρμακον.

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  
Ο Ι Ν Π Ν  ΚΑΙ Ο Ι . Ν Ο Π  Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν

Ε Δ Ρ Α  Ε Ν  Α Θ Η Ν Α Ι Σ  
Λιευβυνταί: Ά ριστ. Ζάννος, Έπ.Χαρίλαος, ’Επ. Ρώς 

CH  πρώτη καί σπουδαιοτέρα έπιτυχία τής 'Ε λλ η 
νικής βιομηχανίας εΐνε άναμφιβόλως ό διά μετου- 
οιωμένου οίνοπ\·εύματος έκ σταφίδος 

ΕΘΝ ΙΚ ΟΣ ΦΩΤΙΣΜ ΟΊ 
ό όποιος ύπό υγιεινήν εποψιν αποτελεί τό καλύτε
ρον σύστημα φωτισμού έξ δλονν τών γινομένων διά 
τών άλλων συνήθων φωτιστικών ύλών καί μάλιστα 
τοϋ πετρελαίου.

ΠΛΟΥΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ
Φ ω τισ μού.— ©ερμάνσεως. — Κ ινήσεως. 

Κεντρικόν κατάστημα όδός Σταδίου 20.

Ο Ξ Ο 2
ΕΛΛ.ΕΤΑ ΙΡΕΙΑ Σ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΝ 

Τό άγνότερον, τό εύγεστότερον καί ύγιεινότερον 
όξος έν 'Ελλάδι καί καθ’ άπασαν τήν Α νατολήν πα
ράγει ή 'Η λληνική έταιρεία Οίνων καί Οίνοπνευμά
των, έκ χυμοΰ νωπής σταφυλής-Πάντα τά αλλα είδη 
δξους. τά ποιλούμενα ένταΰθα. είν* ρητινοψένα καί 
συνεπώς δυσάρεστα είς τήν γεϋσιν ή παράγοντάι άπό 
όξεικόν οξύ, έξαγόμενον έκ τοΰ ξύλου, ή άκόμη καί 
νοθεύονται χάριν κερδοσκοπίας διά διαφόρων έπι- 
βλαβών ουσιών.

Τό άγνόν τοΰτο δξος τής εταιρείας είνε τό κα- 
ταλληλότατον διά τήν οικιακήν χρήσιν καί πωλείται, 
καθώς καί τό ροδόξειδον, είς τό κεντρικόν πρατήριον 
τής εταιρείας, όδός Σταδίβυ καί ’Οφθαλμιατρείου, ή 
είς τά διάφορα πρακτορεία αύτής.

1 Κέρδος έξ 80,000 δραχμ. 80,000 '
1 5> έξ _ 20,000 » 20,000

— 0 Κέρδη άπό 2,500 » 5,000
6 » άπό ι,Ο ου » 6,000

j  15 » άπό 400 6,000
* 25 » άπό 200 5> 5,000

1905
200υ

άπό 40 9 78,000

201,000
Ή  πρώτη κλήρωσις γενήσεται τή 28 Φεβρουά

ριου (13 Μαρτίου) 1910, ή δευτέρα τή 25η Α π ρ ι
λίου (8 Μαΐου) 1910, ή τρίτη τή 27η ’Ιουνίου (10 
’Ιουλίου) 1910, ή τετάρτη τή 31η 8βρίου 1910 καί 
ή πέμπτη τή 31η Δ)βρίου 1910 (13 Ίανουαρίου

: 1911).
' Διά πάσαν πληροφορίαν ή ζήτησιν γραμματίων 
άπευθυντέον είς τό Γραφεΐον Λ αχείου τοϋ Ε θ ν ι
κού στόλου καί τ&ν άρχαιοτήτων, ύπουργείον Οι
κονομικών, είς Α θήνας.

'Ο διευθύνων τμηματάρχης 
Γ . Ν . Κ οφινάς

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΜΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ε Ν Τ Ο Κ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε ΙΣ

Ή  Έ θνική  Τράπεζα δέχεται έντοκους καταθέσεις 
είς Τραπεζιτικά γραμμάτια καί είς χρυσόν, ήτοι φρ. 
καί λίρας στερλίνας άποδοτέας είς ώρισμένην προθε
σμίαν ή διαρκώς. Αί είς χρυσόν καταθέσεις καί οί 
τόκοι αύτών πληρώνονται είς τό αύτό νόμισμα είς ό 
έγένετο ή κυτάθεσις είς χρυσόν ή δι’έπιταγής δψεως 
(cheque) έπί τοΰ έξωτερικοΰ κατ’ επιλογήν τοΰ ομο
λογιούχου.

Τό κεφάλαιον καί οί τόκοι τών ομολογιών πλη
ρώνονται έν τώ Κεντρικφ Καταστήματι καί τή αιτή
σει του καταθέτου έν τοϊς ύποκαταστήμασι τής Τρα
πέζης.

Τόκοι καταθέσεων
1 1)2 τοις ο)ο κατ’ έτος διά καταβολήν 

» ο)ο ■ » » » »
» »

6 μηνών
1 έτος
2 έτών
4 έτών
5 έτών4 » ο)ο » » » »

Αί όμολογίαι τών έντοκων καταθέσεων έκδίδονται 
κατ’έκλογήν τοΰ καταθέτου ονομαστικοί ή άνώννμοι.



ΠΝΟΤΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗ Σ  Ε0Ν.  ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ
Ν ο ε μ β ρ ί ο υΚ α τ α  τ»»ν 30

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο Ι

1909

* Είς
I . )
3 )

μεταλλικόν · · · ............................... . . · · · · ·
τραπεζικά  γραμμάτια  Ίο ν ικ ή ς Τ ρ α π έ ζ η ς · · · ·

» κερματικά γραμ . δ ίδραχμα  κ α ί μονόδραχμα· . 
)Ά ντίτιμον μετ. Τ ραπ . είς τό έξωτ. - · · * 

Έξωτ.λ)σμοΙ)Προΐόν έκδοθέντος έθν. δανείου είς χρ.
)Έ λλ. Σιδηροδρομ. 4 0 )ο τοδ 1 9 0 2 · · · · · ·

Αάν. πρός τήν έλλ. Ku6. Ιπ" άνάγκ. κυκλ. τραπ. γ ρ α μ ··  
» » » > » διδράχμων κα ί μονοδράχμων

) είς χρ . Αρ. 28,078,118.50 
Ο μ ο λ ο γ ί α ι  έθνικων δα νείω ν) » τρ . γρ . » 3 2 ,949 ,470 .75 
Εντοκα γραμ. Έ λλην. Δημοσίου είς τραπεζικά  γραΟ .·
Προεξοφλήσεις. . . . . . . . . . . .  .....................  εξ'
Κάθυστερήσεις προεξοφλήσεων

Δρ.

συν
χ&νεια καί άνοικτοί λ]σμοί έπί ένεχόρψ χρηματογρ^ελίν
Δάνεια έπ* ένεχύρφ έμπορευμάτων......................... ;ι σΊ ’
Δάνεια καί άνοικτοί λ]σμοΙ έπ ί δποθήκη  .............
Αάρεια είς δήμους, λιμένας καί λοιπά νομικά πρόα(·μοι
Χορηγήσεις είς γ ε ω ρ γ ο κ τ η μ α τ ία ς . . · .· . ............... μι>
Καθυστερήσεις χορηγήσεων εις γεωργοκτηματίας... χιο 
ΜετοχαΙ είς έγχωρίους έτα ιρ ίας. · · . . . . . · · ■ · ·  · γα
Συμμετοχή είς Τράπεζαν Κ ρ ή τ η ς · · . · · · · ·  τό*
Ο μολογίαι λαχ. δαν. Έ θ ν . Τραπέζης τή ς 'Ελλά? τι .
Τοκομερίδια έν γ έ ν ε ι .............................................................
Καταστήμ. Τραπ. καί κτήμ. έξ άναγκαστ. έκποιήϊ. ν>ν
Απαιτήσεις έπισφαλεΐς  ...........    τ- .
Έξοδα έγκαταστ. (Ιδίως δαπάνη κατάσκ. τραπ. γρ ια.)
Διάφοροι λογαριασμοί.....................................   ».
Λογαριασμοί τρίτων έν τφ έξωτερικφ ·«- . · · . . · » · ·  
Δογαριασμός έξ άγορ.συμ.Κυβερ.είς κέρδη έκ τραπ.γραμ 
Εξαγορά προν. Προνομ, Τραπ. Ήπειροθεσσαλίας ■ · · ·. 
ΙΙρομήθεια τροπής λαχειοφ. δανείου είς τραπ. γραμμ. 
Διάφορα........................ ..................................................

Δρ.. · ·
Π Α β Η Τ ΙΗ Ο Ν

Μετοχικόν κεφάλαιον  ...................... .............. ...............
Αποθεματικά κεφάλαια·· . · . . · ...................... ................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία :

I. διά λ)σμόν τής Κυβερνήσεως Αρ. 61,778,575,42 
II. » » » Τραπέζης » 59,820,329.73

Κερματικά γραμμάτια δίδραχμα *αί μονόδραχμ α .··. 
Καταθέσεις άνβυ τόι ου είς μεταλλικόν. . · · .  ·«·■ ·· ■·
Κταθέσεις άνευ τόκου.............   . . · · . · · · . · . . · · . · ·
Επιτ»γαΙ πληρωτέαι · · . · ............... ........................
Αερίσματα πληρωτέα. . . . · · . ■ ............. .......................... ..
Μιεθνής Ο ίκ , Έ π ιτρ . )

λ)σμός κατ. έκ δη- )είς χρυσ. Αρ. 763 ,638 ,30  
μοσίων δπεγγ. προσόδων)είς τρ . γ ρ .»  4,282,520,64

ϊπηρβσία Εθνικών δανείων είς χρυσόν......................
Γπηρεσία έθνικών δανείων είς τρα π εζικ ά  * γραμ μ ά τια
Καταθέσεις δημοσίου είς χρυσόν.. . . · · ................. ..
Καταθέσεις δημοσίου έπί τόκφ είς τρ α π εζικ ά  γραμ μ ά τια  
Έ ντοκ . κατ. δημ. είς χρ . διά τήν κατασκ. το3 3.Q.A.3.

» » » . είς τρ. γρ. » » > >
Κ αταθέσεις, έντοκοι................................................................
Ααχειοφόρον δάνειον Τραπέζης 3 } εις χρυσόν···

» > » 2 1)2ο)ο εις τρ . γ ρ α μ .
ΙΓπηρεσία λαχειοφ. δανείου Τ ραπέζης 3 0)0βίς Χρυσόν 

> » » > 2  1]2 ο)ο « ίς τρ . γραμ .
Καταθέσεις ταμ ιευτηρίου...............   ι · . · ............... · · .
Α.,ϊφορα................................................................. ........................

30 Νοεμβρίου 31 ’Ο κτω βρίου
1909. 1909.

3 ,503 ,478 ,07 3,524,865.72
49 1 ,8 1 5 .— 2 8 0 ,8 7 5 .—
144 5 7 3 . - 8 3 1 ,4 2 3 .—

40 077 ,320 .60 41 ,024 ,191 .02

538.869.83 895,004.83
61,778,575,42 61,778 ,775-42
10,500,000 — 10,500,000.—

59,838,650.50 60,120,482557
5,150,103,82 5 .161 ,107 ,03

23 ,456 ,371 .94 24,684,396 367
3 ,319 ,655 ,64 2 ,9 7 7 ,7 3 8 ,6 s
20,17,588.57 2 1 ,6 4 2 ,4 4 9 ,8 7

10,967,832.76 9 ,8 6 8 ,9 6 9 ,1 2
69 ,384 ,628 ,68 6 9 ,2 0 8 ,0 6 3 ,3 7
45.926,165,16 44 ,8 9 0 ,3 7 2 ,6 8
11,621,948,67 12 ,180 ,504 ,66
5 ,150.927.41 4 ,974 ,855 .77
7 ,371,138,20 7,413,1·38.76
1,250,000 — 1,250 .000 .77

7 9 6 ,6 0 0 · - 811,75
1,071,308.87 43 ,848 .77
8,913,203,12 8,894 ,434 .36
2 ,960762,93 3 .039 ,733 ,77
1,487,456.34 Ί , 4 9 1 .9 1 0 ,7 ?
1 ,727 ,804 .04 2 .008 ,365 ,11
2 ,6 0 3 ,8 0 6 .2 3 3 ,559 ,859 ,58
1 ,146 .880 .— 1,146 ,880 .34

640 ,000 .— 640 ,000 .89
1 00 ,000 .— 100,000.83
497.713.94 716,277,03

403,296 ,213 ,81 407,307,846,49

20 ,0 0 0 ,0 0 0 .—
13,500 ,000 ,— 20 ,0 0 0 ,0 0 0 ,—

13,500,000 —■

111,598,905,15
108 ,728 ,960 ,86

10,500 ,000__ 10 ,500 ,000 ,—
8,762,341,61 8,647,500.4

16,945,953,46 6 ,790,734.333
1 ,399,094.26 804,465.05
2 ,2 0 8 ,2 7 0 .— 6 6 6 ,6 2 0 .—

5,281,450,91 5 ,7666 ,723  92

580 .809 .42 I 256,273,30
2,275,484.39 604,913.49

259,643.18 48,289,77
’/1 ,888,11 21,885.89

977 .157 .08 921 ,238 ,08
103,657,35 100,603*58

128,511,84029 1 2 8 ,0 4 2 ,9 3 0 .—
4 1 ,1 8 0 ,0 4 0 .— 4 1 ,1 8 0 ,0 4 0 ,—
2 0 ,3 7 1 ,1 0 0 .— 20,371 ,103 . |
2 ,5 4 6 ,5 7 4 ..— 2,232 ,204 .^5

837,987 .5ο 6 6 9 ,4 7 2 ,1 6
1 2 ,1 5 1 ,4 3 2 ,1 8 12,172,209,72

7 ,263 .314 ,79 6 ,811,47922

Δραχ. 403,296,213,81 407,307,849,49
*Εν ’Αθήναις τ^  9Δεκεμ6ρίου 1909 Ό  Διευθυντής τοΟ Α ογιστηρίουΠ .Δ . Κ0ΓΓΣΑΛΕΞΗ2 *


