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Τοΐς πάσιν είνε γνωοτόν δτι, διά τών ετησίων ε
πιθεωρήσεων καί τών κατά διαφόρους έποχάς γι
νομένων στατιστικών επί τής προοδον και αναπτν— 
ξεως τών διαφόρων τεχνών και επιστημών γίνεται 
δ ήλον δ βαϋμός τής παραγωγικής δννάμεως τον 
πνεύματος έκαστον έθνους. Ού μόνον δε τούτο, 
d/Ua και αύτή ή ηθική και υλική ευημερία τοΰ 
λαοΰ απεικονίζεται έν ταΐς έπιθεωρήσεσι ταύταις ώς 
έν είκόνι λαμπρά, έφ ής δ καλώς έξησκημένος πα- 
οατηρητής δύναται ασφαλώς να προεικαση οποίον 
έσται τό μέλλον τοϋ δλον έθνους, καθόσον τοϋτο 
υπάρχει άδιαρρήκτως συνδεδεμένον με τήν εύημε 
ρίαν τοϋ λαοΰ, ήτις πάλιν ευημερία δεν δύναται νά 
έννοηθή αν μή νπάρχη και πρόοδος έν πάση τέχνη 
καί έπιοτήμη.

Ύ π ό  τ ή ν  έννοιαν ταύτην αί επιθεωρήσεις ανται 
ένέχουοιν ύψίστην έθνικήν σημασίαν, έφ’ οσον δμως 
ανται γίνονται εύσυνειδήτως και μετά πάσης άμερολη 
ψίας.Διά τοΰτο δε καί ή μ ε ΐ ς  έπιχειροϋντες σήμερον νά 
επιακοπήσωμεν την δλην πρόοδον ήν έλαβεν ή μου
σική ήμών κατά τό διαρρεϋσαν ετος πρός σύνταξιν 
τής παρούσης μουσικής έπιθεωρήσεως θά προσπα- 
θήσωμεν νά φανώμεν αμερόληπτοι έν τφ ζητήματι 
τούτφ, δπως όντως ή άπεικόνισις τών πραγμάτων 
γείνη δοον οιόν τε σαφής.

Τό διαρρεϋσαν ετος 1 9 0 3  άνέτειλεν με μίαν γλυ- 
κεϊαν έλπίδα περι βελτιώσεως τής κακώς έχονσης 
μουσικής ήμών εν τε τή ’Εκκλησία και τή διδασκα
λία αυτής. *Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ’Α 
θηνών κ . Θεόκλητος έδωκε άφορμήν είς τοϋτο, έ- 
παγγειλάμενος ώς γνωστόν τήν λήψιν ριζικών μέ
τρων έκ μέρους τής Ίεράς ήμών Σννόδον πρός 
περιστολήν τοϋ άπό μακροϋ χρόνον κακώς δημιονρ- 
γηθέντος έν τοΐς Ναοί; τής πρωτευούσης μονσικοϋ 
καθεστώτος καί πρός έπιστημονικωτέραν διδασκα
λίαν τής\μουσικής ήμών. Αί άγαθαΐ ανται προαιρέ
σεις τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου ’Αθηνών έγέννηααν, 
ώς ήτο επόμενον, παρά τφ μουσικω κόσμω την έλ
πίδα, δτι επέστη πλέον ή λύσις τοΰ μουσικοΰ ζητή
ματος και ή έκκαθάρισις τής ’Εκκλησίας τής ’Ελ
λάδος άπό παντός ξενικοϋ είσδύοαντος έν αυτή τή 
άνοχή άλλων έν τοΐς μακαριστοΐς ήδη άριθ μου μένων. 
Με τάς Ιδέας δε ταύτας διετρέφοντο αί γλυκεΐαι 
δντως έλπίδες ανται, ενεκα δε τούτου και τό βλέμ
μα τών μουσικών και φιλομούσων δεν άπεστραφη 
έ/,τοτε τοΰ Μητροπολιτικοϋ μεγάρου, άφ ’ ον περ 
θά έξήρχετο ή θέλησις τής ’Εκκλησίας ισχυρά και 
πάνοπλος διά νά σνντρίψη τήν θέλησιν τών ολίγων 
εκείνων φραγκολεβαντίνων, οΐτινες καί γλώσσαν και 
μουσικήν κατέστρεψαν.

’ Ενώ λοιπόν τοιαϋται τινες έλπίδες οϋτω διετρεφον- 
το, δμως τά έπακολονθήσαντα γεγονότα διέψενααν 
ώς μή ώφελε, ταύτας. Διότι ή έκκλησιαστική ήμών 
άρχή σπεύσασα άπρομελετήτως νά μεταβάλη τό έν 
τφ Καθεδρικω Ναφ τής 'Ελλάδος υφιστάμενον 
τότε μουσικόν καθεστώς έδημιούργησε άνελπίστως 
έτερον, τό όποιον, ώς έκ τών υστέρων άπεδείχθη, 
ουδόλως Ιπηρέασε τά έν τοΐς λοιποΐς Ναοΐς τής πρω- 
τευούσης υφιστάμενα τότε, και νϋν δυστυχώς,μουσικά 
καθεστώτα, παρ' δλον τόν δλως αντίθετον χαρα
κτηρισμόν δστις άπεδόθη < ίς τό γεγονός τοϋτο 
νπό τε τοϋ τύπου καί τών περι τόν Σεβ. Μητρο
πολίτην. Ή  έπελθοϋαα δε τότε άστοχος μεταβο/ ή

αντη προνκάλεσε, ώς ήτο επόμενον, σφοδράς συ
ζητήσεις, αΐτινες κατέπαυσαν μόλις έρρίφθη ή Ιδέα 
τής ίδρύσεως ένταΰθα Μουσικής Σχολής πρός μόρ- 
φωσιν ψαλτών. Εντεύθεν αοχονται νέαι συγκινή
σεις καί νέαι άναπτερώσεις τών μέχρι τότε διαψεν- 
σθεισών έλπίδων.

Ό  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης θέλων νά 
πραγματοποίηση την Ιδέαν ταύτην ζητεΐ τήν άρω- 
γήν τοϋ ’Ωδείου ’Αθηνών. Τό ’Ωδεΐον φαίνεται 
πρόθυμον νά ύποβοηθήση τό έργον τον Σεβασμιω- 
τάτου, άλλά υπό τήν αΐρεσιν νά έξενρεθή ή γνή
σια Βυζαντινή μουσική καί ό κατάλληλος ταύτης 
διδάσκαλος. Jtd  ταΰτα πάντα έπέρχεται σννεννόη- 
σις μεταξύ Μητροπολίτου και Διευθυντοΰ τοΰ ’Ω 
δείου, άποφασίζεται δε νά μεταβή ό δεύτερος είς 
Κωνσταντινούπολή πρός μελέτην τής Βυζαντινής 
μονσικής. Πράγματι, ό Διευθυντής τοϋ ’Ωδείου 
μεταβαίνει εις Κων)πολιν και ζητεί παρά τών έκεί 
μουσικολόγων τήν λύσιν τεχνικών τινων ζητημά
των μουσικών, δυστυχώς δμως δεν διαφωτίζηται 
οντος έπαρκώς καί έπανέρχεται έκεΐθεν με τήν 
Ιδέαν δτι ή Βυζαντινή μουσική ώς μή έπιστημονι- 
κώς κατηρτισμένη δέν δύναται τόγε νΰν εχον νά 
εΐσαχθή έν τφ ’Ωδείο) ώς μάθημα τρόπον τινά 
έπίσημον. ’Εν τούτοις γίνεται παραδεκτόν να είσα- 
χθή αντη είς τό ’Ωδεΐον δπως εχη,προσωρινώς δέ, 
μέχρι τής λήψεως άλλων μέτρων πρός έπιστημονι- 
κωτέραν διδασκαλίαν ταύτης. Τό ’Ωδεΐον άποφα- 
οίζει να χορηγήση εις τόν Μητροπολίτην αίθουσαν, 
θρανία, πίνακας, φωτισμόν, υπηρεσίαν και πλέον 
οϋ, ό δέ Σεβασμιώτατος άναλαμβάνει τά τής μετα- 
κλήσεως έκ Κων)πόλεως ίκανοϋ μουσ’.κοδιδαακά- 
λου και τά τής μισθοδοσίας αντοϋ.

Μέχρι τοΰ σημείου τούτον τά πράγματα εβαινον 
οπωσδήποτε καλώς, παρ’ δλας τάς άντε'/εργείας 
ολίγων τινών, οΐτινες δήθεν παρηγκωνίσθησαν μή  
προτιμηθέντες ώς διδάσκαλοι τής Σχολής ταντης. 
’Από τοΰ σημείου δμως τούτου τά πράγματα περι
πλέκονται. Διότι ένω άπεφασίσθη κατ’ άρχάς 
άφιθή ή έκλογή τοϋ έκ Κων)πόλεως μετακληθησο 
μένον μουοικοδιδασκάλου είς τήν διάθεσιν τών Πα 
τριαρχείων, δμως έν τω άποσταλέντι πρός ταϋτι 
σχετικφ έγγράφφ τής Ίεράς ήμών Συνόδου άνεφέ- 
ρετο όνομαστικώς ό μειακληθησόμένος μουσικοδι 
δάσκαλος, παρελίπετο δέ ή δοθησομένη πρός αυτόν 
μισθοδοσία. ’Εννοείται δέ οϋτω καί τά Πατριαρ
χεία έδεσμεύθησαν κα\ αύτός ό όνομαστί μετακα- 
λούμενος εύρέθη είς δύσκολον θέσιν νά δεχθή τήν 
πρόσκληαιν ταύτην μέ άγνωστον μισθοδοσίαν. Σ η 
μειώσατε δέ δη, ή μισθοδοσία αντη άκόμη καί σή
μερον δέν δύναται έπακριβώς νά όρισθή, καθόσον 
πάσαι αί πρός ενρεσιν τών άναγκαιούντων διά ταύ
την πόρων προσπάθειαι τοϋ Σεβ. Μητροπολίτου 
δέν έστέφθησαν νπό τής προσδοκωμένης έπιτυχίας. 
Οΰτως λοιπόν έχόντων τών πραγμάτων, τό τέλος 
τοϋ έτους 1 9 0 3  ενρε και τό ζήτημα τοΰτο τής Μου
σικής Σχολής άλντον δυστυχώς.

Τοιαύτη τις έν συντομία υπήρξε, κατά τό λήξαν 
ετος ή έκ μέρους τής ’Εκκλησιαστικής ήμών άρχής 
δράσις διά τήν μουσικήν ήμών. ’Εάν ή δράσις αυτη 
δέν έπαρουσιάζε τό βεβιασμένον και έν πολλοΐς ά- 
προμελήτητον, βεβαίως ή καταστασις τής μουσικής 
ήμών θά ήτο σήμερον διάφορος, τό δέ άνατελλον 
νέον έτος θά ενρισκε ταύτην οπωσδήποτε βελτιον- 
μέντ,ν, δτε θά ήτο εύκολον είς τοϋτο νά σνμπλη- 
ρώση δ,τι τό προηγούμενον αντοϋ δέν ήδννήθη. 
Τότε όέ και μότον θά ήδυνάμεθα άσφαλώς νά εΐπωμεν 
δτι κα'ι ή μουσική ήμών έπέδειξεν έν τφ τόπφ ήμών 
πρόοδον οπωσδήποτε σημαντικήν κατά τό λήξαν 
ετος. Ά λλά νϋν δτε την διαδοχήν τών έτών διαδέ

χεται η αυτή, αν μη χειρω, 
κής τί νά εΐπωμεν ;

κατάστααις τής μονσι-

να

Άντιθέτως δμως πρός τήν δλως άκαρπον ταύτην 
δρασιν τών αρμοδίων, τήν ουσκοτίσαοαν μάλλον ή 
διαλευκάνασαν τόν μουσικόν ορίζοντα,προβάλλεται ή 
ιδιωτική δράσις ώ ; σημεΐον εύοίωνον διά τό μέλλον 
καί τήν πρόοδον τής μουσικής. Τής Ιδιωτικής ταύ
της δράσεως εχει τινά νά έπιδείξη τό διαρρεϋσαν 
έτος.

Ή  ήμετέρα έφημερΐς, έργον τοϋτο τής Ιδιωτικής 
δράσεως, συνεχίσασα τήν έκδοσιν της και κατά τό 
λήξαν έτος ουνεκέντρωσεν έν ταΐς στήλαις αύτής δ,τι 
έποικοδομητικόν διά τήν μουσικήν ήμών έφιλοτέ- 
χνησεν δ κάλαμος τών άπανταχοϋ φερεπόνων μου- 
σικολόγων συνεργατών της.

Ό  γνωστός μουσικοδιδάσκαλος κ. I .  Θ. Σακελ
λαρίδης θέλων νά άκονσθώσι γνησιώτερον έν τή Ε υ
ρώπη τά δημώδη ήμών άσματα έπεχείρησε κατά 
τά τα τέλη τοΰ λήξαντος έτους μουσικήν περιοδείαν 
άνά τήν Ευρώπην πρός τόν σκοπόν τοΰτον. Ί Ι  πε
ριοδεία αντη, έργον και τοΰτο ιδιωτικής δράσεως, 
τά μέγιστα σν%ετέλεσεν είς τήν άνύψωσιν τής μον
σικής ήμ ώ ν  διότι διά ταύτης έδόθη μία έτι άφορμή 
δπως θαυμασθή νπό τών ενρωποίων δ προγονικος 
ήμών θησαυρός διά τόν όποιον ούδέποτε οί αρμό
διοι εδωκαν τήν άπαιτουμένην προσοχήν.

Ταυτα εινε τά δύο άξιοσημείωτα γεγονότα ατινα 
έπετελέοθησαν κατά τό λήξαν έτος έν σχέσει προς 
τήν μουσικήν ήμών.Βεβαίως ταΰτα μόνα δέν άποτε- 
λοϋσι πρόοδον τής μουσικής ήμών, ούχ ήττον δμως 
δύνανται νά χρησιμεύσωσιν ώς απαρχή τής προόδου 
αύτής' κα θ ’ οσον διά τούτων διανοίγεται εύρν τό 
στάόιον διά τονς θέλοντας νά έργασθώσιν υπέρ τής 
μονσικής ήμών.

Καί ήδη έξ δλης τής συντόμου ταύτης μουσικής έπι- 
θεωρήσεως έξάγει τις εν συμπέρασμα,τό έξής: δτι,τό 
νέον έτος 1 9 0 4  παραλαμβάνει παρά τοΰ πρόκατό- 
χον του μ ό ν ο ν  τήν ιδιωτικήν δρασιν έν τφ ζητή- 
ματι τής μονσικής δεδοκιμασμένην καί Ικανήν νά 
μεγαλουργήοτ] έκεί δπου ή ’Εκκλησία καί ή Πολι
τεία τής *Ελλάδος στρέφει τά νώτα.

’Εν Αθήναις 3 0  Δεκεμβρίου 1 9 0 3 .

I .  Θ. Τ.

, Η Τ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι , Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Το
ρλέγον ζήτημα  

ναυαγεί

’Εάν αί πληροφορίαι ήμών είνε άληθεΐς, τό ζή
τημα τής ίδρύσεως ένταΰθα Μουσικής Σχολής προσ

κρούει κυρίως ιίς τήν έξεύρεσιν 
τών άναγκαιούν των πόρων διά 
τήν μισθοδοσίαν τοΰ έκ Κων
σταντινουπόλεως μετακληθησο- 
μένου μουοικοδιδασκάλου.

Ό  Σεβ. Μητροπολίτης ό άναλαβών τήν έξεύρε- 
σιν τών πόρων τούτων εύρίσκεται σχεδόν πρό άδιε- 
ξόδου’ διότι αί περι τον ζητήματος τούτου προτά- 
asiς τον δέν γείνονται πανταχοϋ τόσον εύμενώς άπο- 
δεκταί. Ή  Κυβέρνηοις τοϋ στρέφει τά νώτα δνστν- 
χώς, οί προγάστορες 'Ηγούμενοι τών διαφόρων 
μονών τοϋ κλείουν τήν πόρταν, τό όέ ’Ωδεΐον τοΰ 
παρέχει πίνακας μόνον καί κιμωλίας, κατ ’ ούδένα 
δέ λόγΟΊ γρηματικήν αρωγήν. Ώ ς  βλέπετε, είς τόν 
ενλογημένον αύτόν τόπον ούδείς εννοεί νά νποβοη- 
θήση έστω καί κατ’ έλάχιστον τό έργον τοϋ άλλον. 
Καί δμως άν τύχη να άκούσητε ενα έκαστον τούτων
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συζητοΰντα περί μιας οίαςδήποτε ιδέας θά τόν θαυ- 
μάσητε καί θά τόν ζηλεύσητε διά τά εύγενή 
νπερ τής Ιδέας ταύτης αισθήματα του τά όποια 
μάλιοτα δεν κωλύεται οντος νά κοινολογήσΐ] καί 
διά τοΰ πομπωδεστέρου ακόμη τρόπου. Έ νφ  
δε τονς ακούετε ουτω ονζητοϋντας, δμως, δταν 
πρόκειται νά συντελέσωσιν εις τήν πραγματοποίηοιν 
τής Ιδέας ταύτης από κοινοΰ, φαίνονται αδιάφοροι, 
ώς νά μή πρόκειται περί Ιδέας δι ’ ήν έξέφερόν ποτε 
γνώμην,ή ώς νά μή πρόκειται περί Ιδέας δι’ ήν άνα- 
Άΐνουμένην πάντοτε παρουσιάζονται κοπτόμενοι. "Υ
στερον λοιπόν άπό δλα ταΰτα τίς δύναται νά εϋρη 
λογαριασμόν με τοιούτονς ανθρώπους ;

Τό ζήτημα τής ίδρύσεως ένταΰθα Μουσικής Σ χ ο 
λής παραμένει ετι αλυτον και δι ’ ενα ετι λόγον ο

πωσδήποτε σοβαρόν. Ό  
Υπερβολικά! άξιώόεις δέ λόγος οντος εινε αί

νπεςβολικαϊ αξιώσεις 
ας προβάλουσιν οί εν Κωνσιαντινονπόλει υποψή
φιοι μουσικοδιδάσκαλοι διά τήν Μουσικήν ταύτην 
Σχολήν. Έννοονμεν τήν μισθοδοσίαν τούτων ήν 
οντοι άξιονσι νά νπερβαίνη τάς πεντακοσίας δραχ— 
μάς. Ά λ λ 3 ή άξίωσίς των αϋτη υπερβαίνει παν δ- 
ριον λογικής' διότι μέ τόσον ποσόν ονδ ’ αντοι οί 
ανώτεροι υπάλληλοι τον Κράτους μισθοδοτοΰνται. 
Άπατώνται δέ άπάτην οίκτράν, εάν ουτοι ε/ονσι 
τήν ιδέαν δτι μόνον εις τάς κεφαλάς των κατασκη- 
νοϋται ή μουσική σοφία, ωστε διά τοΰτο νά δικαι- 
ώνται εις δ, τι παραλόγως εξαιτοϋσι δι ’ αμοιβήν 
των, καθόσον ονδείς τούτων εινε ουρανοκατέβατος 
κατά τό δή λεγόμενον. Έ άν δέ σήμερον οί άναλα- 
βόντες τήν ΐδρυσιν τής Μουσικής Σχολής καταφεύ- 
γονοι πρός αυτούς, τοΰτο γίνεται όχι διότι δέν υ
πάρχουν ένταΰθα ή άλλαχοΰ ικανοί μονσικοδιδάσκα 
λοι, άλλά διότι ή ’Εκκλησία τής Ελλάδος και τό Ώ -  
δεϊον έξεδήλωσαν ΙπιθνμίαΊ νά μορφώσωσι τονς 
ίεροψάλτας μας κατά τό νφος τής μεγάλης Ε κκλη
σίας, τό όποιον νποτίθεται δτικατέχονσι κάλλιον παν
τός άλλου μουοικοδιδασκάλου οί έν Κων)πόλει τοι- 
οΰτοι, ώς πληο’.έστερον πρός τήν πηγήν ευρισκόμενοι.

Π ΕΡΙ  ΔΗΜΩΔΟΥΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ
Ή  δημώδης ποίησις έκαστου έθνους έστιν 

ό καθρέπτης και τό κυριώτερον γνώρισμα 
τοϋ χαρακτήρος και τής διανοητικής αύτοΰ 
άναπτύξεως. Καί οσον μέν αύτη τυγχάνη 
άφελΐίς, φυσική, ανεπιτήδευτος, άπέχουσα 
γραμματικών σχολαστικοτήτων καί τεχνικών 
καλλωπισμών, τόσον καί πλείω χάριν έχει. 
*0 ποιητής έμπνεόμενος έκ τής άναλόγως 
ζωηράς κα'ι γονίμου αύτοΰ φαντασίας προ
σπαθεί φυσικώς νά έξωτερικεύση τά έκ τών 
βιωτικών άναγκών και άλλων ποικίλων τής 
φύσεως άφορμών διάφορα τής ι|;υχής πάθη 
καί αισθήματα διά τής μητρικής αύτοΰ 
γλώσσης. ' Η φύσις αύτή καθ’ έαυτήν οδηγεί 
τοΰτον είς τήχ. αύτοσχέδιον και έρρυθμον 
παράστασιν τών ποικίλων ψυχικών παθών. 
Έ ν  τώ έξάλλω αύτοΰ ποιητικώ οΐστρω όμι- 
λεΐ πλέον ή καρδία. Ή  γραμματική ούδό
λως δεσμεύει ούδέ χαλινοί τήν διάνοιαν· άλ
λως οί γραμματικοί κανόνες είσίν άπόρροια 
τής ποιήσεως πρϋπαρξάσης τών γραμματι
κών παρατηρήσεων. Καί άπόδειξις δτι άνα- 
δείκνυνται ένίοτε ποιηταί αγράμματοι έξο
χου ποιητικής φαντασίας. Έπειδή δέ διά 
τής ποιήσεως μόνης ούκ έστι δυνατόν τά 
διάφορα ταϋτα συναισθήματα νά παραστώσι 
τέλεια και άκριβή, ίδου πρός έπικουρίαν καί 
συμπλήρωσιν έρχεται ή μουσική χρωματί- 
ζουσα έπί τό τελειότερον καί δίδουσα αύτοίς 
ζωήν. Καί δύνασθε μέν άληθώς νά έννοήσητε 
διά λέξεων καί καταλλήλων φράσεων τό άλ
γος, δπερ έν τή καρδία αύτού αίσθάνεταί τις, 
άλλ’ έάν διά λιγνρδς φωνής άκούσητε καί 
τόν μελωδικόν αύτοϋ στεναγμόν, δέν έχετε 
τελειοτέραν τήν τής άλγηδόνος είκόνα ; Δύ-

ναταί τις άτυχών νά διεκτραγωδήση έν δλη 
τη ύψιπέηδι αύτοϋ φαντασία τά δεινοπαθή- 
ματα, τήν λύπην, τήν δυσθυμίαν του, ή καί 
άντιστρόφως εύτυχών νά έκφράση τήν χα
ράν, καί άγαλλίασιν καί λοιπά θυμικά πάθη, 
άλλ’ οποία ή χάρις, δταν ή  έκφρασις συνο- 
δεύηται ύπό ρυθμικής μελωδίας δυναμένης 
καταλλήλως, ώς άλλαι άκτΐνες τοΰ Ραϊτγκεν, 
νά είκονίση καί τά πλέον λεπτεπίλεπτα καί 
μυχιαίτατα τής αμυχής συναισθήματα καί πα- 
ραστήση τήν φύσιν αύτών ζώσαν! ΙΊαρέ- 
στητέ ποτε είς καλύβην πτωχού νεκρού, ΐνα 
ΐδητε τήν άτυχή αύτοϋ μητέρα, ή άδελφιίν, 
ή άλλην τινά συγγενή θρηνωδούσαν καί νά 
μή συγκινηθήτε καί κλαύσητε, δσον ξένος 
καί άπαθής έκφύσεως καί άν είσθε, άκούον- 
τες τό θλιβερόν καί σπαραξικάρδιον έκεΐνο 
θρηνώδες ασμα ; Έ τύχετέ ποτε εΐσελθόντες 
είς χωρικήν καί πτωχικήν καλύβην, (τονίζω 
τήν λέξιν πτωχικήν, διότι συνήθως οΐ πλού
σιοι καί εύγενείς! ! άπαρέσκονται είς τάς 
γνησίας καί Έλληνικωτάτας δημώδεις έξεις 
καί μελωδίας) ΐν’ άκούσητε τήν μητέρα λι- 
κνίζουσαν τό έαυτής τέκνον καί συνδυά- 
ζουσαν τό τετράμετρον ίαμβικόν

Νάνι νάνι, νάνι νάνι,
τό παιδάκι μου νά κάμη.
Έ λ α  ύπνε ’γάλι ’γάλι
’ς τοΰ παιδιοϋ μου τό κεφάλι

καί άλλα παραπλήσια ποικίλων ρυθμών μετά 
γλυκυτάτης άρμονικής μελωδίας, πρός ήν 
εύαρέστως διατιθέμενον τό νήπιον ίσοκρατεϊ 
καί τούτο έν συμφωνία παραδιδόμενον ήδυ- 
παθέστατα είς τάς άγκάλας τοΰ Μορφέως ; 
Έπιλείψει δ ’ ήμάς ό χώρος ένταΰθα άναφέ- 
ροντας τοιαύτας εικόνας τοϋ έθνικοΰ ήμών 
(3ίου, έν δλαις ταΐς περιστάσεσιν άπό τής 
γεννιισεως τοΰ Έ λλη νος μέχρι τής τελευ
ταίας αύτοϋ κατοικίας ύπό τε ιδιωτικήν καί 
έθνικήν έπούιν, καθ’ άς τό πνεύμα αύτοΰ 
άνέκαθεν τυγχάνει όξύτατον καί γονιμότατον 
έν τε τοΐς ποιήμασι καί ταΐς μελωδίαις.

Ποίησις λοιπόν καί μουσική είσί δύο άδελ- 
φαί, αϊτινεςσυνηνωμέναι άποτελοΰσι τι το τέ
λειον. Έάν δέ ταύταις συμπαρομαρτη, έν εί- 
δικαΐζ περιστάσεσι, καί ή έξαόέλφη αύτών 
ζωγραφική, ώ ! τότε οί τά Χερουβίμ μυστι- 
κώς είκονίζοντεο προαγόμεθα έτι μάλλον 
πρός τό θειον προσεγγίζοντες. Τούτου δ’ 
ενεκα καί οι θεόπνευστοι ήμών Πατέρες είσ- 
ήγαγον έν τη ’Εκκλησία τού Θεοΰ τήν ζω
γραφικήν, τήν ποίησιν καί τήν μουσικήν, 
ΐνα διά τής τριάδος ταύτης ύπερφυώς ύμνή- 
ται καί δοξάζηται τό πάντιμον καί μεγαλο
πρεπές αύτοΰ δνομα.

Κατά συνέπειαν δέ τά δημώδη ήμών 
άσματα έχουσι διπλήν τήν αξίαν, ποιητικήν 
τε καί μουσικήν. Ή  γλώσοα αύτών έν γένει 
συγκρινομένη πρός τήν άρχαίαν έστιν αύτή 
αύτη κατά φύσιν, δυναμένη προσφυώς νά 
παρομοιωθή πρός γυναίκα εύσωμον καί καλ
λίμορφον, ήτις έν τώ ρεύματι τών αίώνων, 
ύπό δυσμενείς καί άτυχεϊς περιστάσεις, άπ- 
εκδυομένη όσημέραι τήν έν τη άκμΐί καί 
δόξη αίλγιίεσσαν καί άμεπτον αύτής άμφίε 
σιν περιεβάλλετο καταρρέουσα, ώς μή ώφελε, 
ράκη, διατηρήσασα δμως αίκιζομένη καί δια- 
σώσασα έν δλη αύτής τη καταδρομή άκέ- 
ραια καί άθικτα τά κύρια καί ούσιώδη αύτής 
χαρακτηριστικά ήτοι τόν άν^ξάντλητον πλού
τον καί θησαυρόν τών λέξεων, τούς τύπους, 
τό πνεύμα, καί τά μέτρα ένιαχοϋ ού διά
φορα. Ά λλά πρός τί καί διά τήν μουσικήν 
νά μή εΐπωμεν παρόμοιόν τι, άφ’ ου αύτη 
άναπόσπαστος τυγχάνει τούτων άναλογούν- * 
των πρός τ’ άθάνατα τού 'Ομήρου έπη, άπερ 
πρός τήν φόρμιγγα έμελπον οΐ περικλεείς 
έκεϊνοι άοιδοί Φήμιος Δημόδοκοςκαί λοιποί; 
Οΐτινες, έν παρόδω είρήσθω, έπί τοσοϋτον 
έγεραίροντο, ώστε καί θείοι προσωνομά-

ζοντο. Τοΰ δέ πλουσίου τό μέγαρον καί ή 
ταπεινή τού πτωχού καλύβη ήσαν ήνεωγ- 
μένα αύτοίς έξ ίσου παρέχοντα άφειδώς 
παντα τα έπιτήδεια καί ύποδεχόμενα τού
τους μετ’ ^άπαραμίλλου φιλοξενίας, ώς πολ-  
λαχοϋ ό ίδιος "Ομηρος άναφέρει.

«Κήρυξ ο ’ έγγύ0εν ήλθεν άγων έρίηρον
[άοιδόν

«Δημόδοκον λαοΐσι τετιμένον είσε δ ’
[άρ’ αύτόν

»μεσσω δαιτυμονων, πρός κίονα ιιακρόν
[έρείσας.

»Ι1ασι γαρ άνθρίοποισιν έπιχθονίοισιν
[άοιδοί

»τιμής έμμοροί είσι καί αΐδοϋς, ούνεκα
[άρα σφέας

Λοΐμας Μοϋσ’ έδίδαξε, φίλησε δέ φΰλον
[άοιδών.»

Α λ λ ’ οποία φεϋ ! τοΐς νϋν άντίθεσις !
Τοιαύτης λοιπον έν συνοικεί καί γενικαΐς 

γραμμαΐς ούσης τής φύσεως" τών δημωδών 
ήμών ασμάτων εύχόμεθα έν άλγούση καρδία, 
δπως τά άπανταχοΰ διεσπαρμένα τοΰ έθνι- 
κοΰ ήμών βίου τοιαΰτα κειμήλια, 'πριν ή τα- 
φώσιν έκ τής ολιγωρίας τών αρμοδίων ύπό 
τού ρεύματος τοΰ πιθηκισμοΰ," μετά θρη
σκευτικού ζήλου έκασταχόχεν περισυλλέ- 
γωνται, ως τά πάλαι έπί Πεισιστράτου καί 
τονίζωνται δσον ένεστι πιστώς, ΐνα, έάν 
ήμεΐς μή εύτυχήσωμεν έν τώ διακαεΐ ήμών 
έρωτι άπολαΰσαι του ποθουμένου κατά τό 
Οραχύβιον τούτο στάδιον, καταλίπωμεν τού- 
λάχιστον τοΐς μεταγενεστέροις ώς έπιτήδειον 
συγκριτικήν ύλην πρός τά μαγευτικά εκείνα 
άριστουργήματα τής ύπερτάτης διανοητικής 
άνατάσεως, καί τά παναρμόνια τών άθανά- 
των ήμών προγόνων μελωδήματα.

Εγραφον έν Μουρλά (Αίγίον) τη 10 Δε
κεμβρίου 1903.

Λημ ΙΙεριο'τέρης
Ί α τ ο ό ς ,  Ή π ε ι ο ώ τ η ς

Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι  Κ Α Ι  Σ Κ Ε Ψ Ε Ι 2
περι τοΰ ρνθμοΰ τών έκκληοιαοτικών ήμών μελών 

ύπό
Π Ο Λ Υ Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Υ  Γ .  Π Α Χ Ε Ι Δ Ο Υ

Κα&ηγητον της Μ ονοικής Σ χολής τον έν  Κ ων)πό!.ει 
Έ κκ λ η σ ιασ . Μ ονσικοϋ Σνλλόγον.

(Συνέχεια ϊδε φύλλα I 1 καί 1 2 j

Ό  ρνθμ ός  τοϋ Ά ρ γ ο ν  Είομο λογικ οΰ  
ιιέλους τετρά<ίηνιος.

Μέχρι πρό ένός και ήμίσεος περίπου έτου: ειχον- 
καί έγώ την αύτην γνώμην, ήν ειχον και Ι/ουσι 
πάντες σχεδόν οί ένταΰθα ίεροψάλται, ότι δηλαδη 
τό άργόν είρμολ. μέλος ψάλλεται διά τοϋ δίσημου 
ρυθμοΰ· διότι όμολογουμένως οίονδήποτε μάθημα 
•/.αί άν θά δοκιμάση τις νά ψάλλη είτε εν. τοΰ Είρ
μολογίου, είτε καί άπό μνήμης έκ. πείρας, τό με'λος 
πάντοτε εύοδοΰται πληρέστατα διά τοΰ δισήμου 
ρυθμοΰ καί αύτόν τόν δίσημον έκτελεΐ καί ή κίνη- 
σις τής χειρός τοΰ ψάλλοντός. άργόν είρμολογικόν 
μέλος σχηματίζουσα τακτικώτατα διαδοχικήν σει
ράν θέσεω: καί άρσεως.

Αλλά τό οαινόμενον, δπερ έν τω συντόαω ειρ- 
μολ. με'λει εϊχεν έπισύοει τήν προσοχήν μου, τό 
αύτό οαινόμενον καί ένταΰθα έκίνησε τήν περιερ— 
γιάν μου- διά νά γίνω δέ καταληπτός λαμβάνω 
παραδείγματά τινα, ήτοι τό αύτόμελον κάθισμα : 
«τόν τάφον σου Σωτήρ» καί τήν καταβασίαν τής 
Δ' ωδης τ·?ϊ Κυριακή τής ορθοδοξίας: «έπαρθιντα 
σε ϊδοΰσα ή εκκλησία». Έ ν  τή έκτελέσει τής ψαλ
μωδίας τούτων έν άργω Είρμολ. μελί ι, έν μέν τω 
καθίσματι ειδον δτι αί πλεϊσται συλλαβαί τοΰ κει
μένου αναλύονται εις οΰο έμμελεΐς φθόγγους,

(ιτά α φο ον σου ου σω ω στρα α τι ι ται αι κλπ.»

-τινες άναλύονται είς 4 έμμελεΐς φθόγγους ώς «τηρ. 
ση η η ω ω ω ω. Επίσης και εις

τόν Ειρμόν «έπαρθέντα σε», πλεϊσται συλλαβαί 
ψάλλονται διχρόνως ώς « θέν, τα , σε, ι, σα, η, 
έκ, κλπ. κ λπ .» , όλίγαι ψάλλονται τετραχρόνως ως 
<ί δοΰ, σί, ον, σύ, νης, κλπ .», όλιγισται^ δέ εινα’ 
αί ψαλλόμενα-, τοιχρόνως καί μονοχρόνως ώς « α ε » 
(έκκλησί (α ε) πισταυροΰ)

Τό φαινόμενον τοΰτο ετι περισσότερον ηυζησε την 
περιέργειάν μου, οτε έν τω αύτω Είρμολογιω παρε- 
τήοησα δτι τό προσόμοιον κάθισμα « ’Αόρατε κριτα» 
δέν εχει ολας τάς σχετικάς τω αύτομέλω συλλα- 
€άς άναλελυμένας είς 4 έμμελεΐς φθόγγους, άλλ έ
χει τήν συλλαβήν αδρών» (άνδρών) άναλελυμένην 
είς 6 εμμελείς φθόγγους' έπίσης καί ό άοίδιμος Γ . 
Ρεδαιστινός έν τή παρ’ αύτοΰ έκδοθεισγ «Μεγάλη 
έβδομάς» τ ά ς  σχετικάς συλλαβάς τοΰ τε αύτομέλου 
καί τών προσομοίων τάς έχει ούχί διά 4, άλλά δι 
6 χρονικών παλμών,ήτοι· τ ή ρ = τ η  η η η Ό *)?· δρών 

δοω ω ω ω ω ων.
ΤΗτο βεβαίως άνάγκη νά έννοήσω διά διαφόρων 

δοκικών. άν τά άνωτέρω πάντα συμβαίνωσι χάριν 
καλλωπισμού, ή έπιβάλλονται παρά τοΰ ρυθμου, 
καί συνάμα νά έξακριβωθ? μετά λόγου, ποια εινα 
ή κανονική άνάλυσις καί άν είς 4 ή είς 6 χρονικούς 
παλμούς δέον αΰτη νά περιορίζηται

Παραλείπων νά άναφέρω καί ένταΰθα έν λεπτό 
αερεία τάς δυσκολίας καί τόν άγώνα, ατινα ύπέ- 
στην είς τάς διαφοροτρόπους δοκιμάς, περιορίζομαι 
νά έκθέσω είς τούς άναγνώστας τής φίλης «Φόρμιγ- 
κος» τό πόρισμα τών μελετών μου,δπερ είναι τό έξης.

Αί άνισόχοονοι αύται άναλύσεις τών συλλάβων 
δέν γίνεται παρά τοΰ μελοποιοΰ χάριν καλλωπισμού, 
άλλά γίνονται μόνον χάριν τού τετρασήμου ρυθμου.
Ό  μελοποιός διά τήν έκτέλεσιν τοΰ άργοΰ είρμολο- 
γικοΰ μέλους θά λάβη πάλιν έκ τοΰ κειμένου τάς 
συλλαβάς άνά δύο άρχόμενος άπό τονιζομένης· ρυθ
μόν έχει μόνον τό τετράσημον τάς 2 συλλα&ας 
άναλύει έκατέραν είς δύο έμμελεΐς φθογγους, ούτως 
'έχει 4 χρονικούς παλμούς, δι’ ών σχηματίζει ποϋα 
αελ ι κο ν 'τ ε τ  ρ ά ση μο ν. Ένίοτε άντί νά άναλυση εκα- 
τέραν τών δύο συλλαβών είς 2 έμμελεΐς φθογγους 
άναλύει τήν μίαν είς 3 έμμελεΐς φθόγγους, άφινε 
δέ τήν έτέραν μονόχοονον, καί ούτως έχει παλιν τό 
δ'λον 4 χρονικούς παλμούς άπαρτίζων δι’αυτων τον 
τετράσημόν του. Αύτός είνε ό δρος τής μελοποιιας 
του ενόσω βλέπει δτι τό κείμενον τοΰ ασματος ευο- 
δοΰται δι’ άπαγγελίας τροχαϊκής- δταν δμως ίόη 
οτι ή τροχαϊκή άπαγγελία προσκόπτει, θα προσ- 
κόύη δέ ή τροχαϊκή απαγγελία, δταν ή τονιζομένη 
συλλαβή άκολουθεΐται ύπό 2 η 4 άτόνων άπαρτι- 
ζουσα. τρίσημον ή πεντάσ-Λ,μον τονικόν ποδα, τότε 
τούς 4 έμμελεΐς φθόγγους θά τούς σχηματίση έκ 
μιας μόνης συλλαβής (ή τή : τονιζομένης ή τής Δευ
τέρας έκ τών άτόνων) καί άπαρτίζει ούτω έκ τών 
4 χρονικών παλμών τής μ’.άς συλλαβής ενα τε- 
τράστ,αον, έξακολουθεϊ δέ σχήματι,ων άλλο^ .ε 
τράσημον έκ τών ύποληφθεισών 2 η τεσσάρων συλ
λαβών, ώς άνω έρρέθη, διατί δέ έκ μιας μόνης συλ
λαβής έν τή περιπτώσει τ α ύ τ τ ι  σχήματι,ει τον τε
τράσημόν του, ποάτει τοΰτο μόνον και μονον όια 
νά φέρη τήν κατόπιν 
ιτρώτον σημεΐον τοΰ
έάν δέ δέν πράςηι '------ , · , , >
τονιζομένην συλλαβήν πίπτουσαν ουχί επι του 
πρώτου, άλλά έπί τοΰ τρίτου σημείου τοΰ τετραση- 
μου, δπερ άτοπον’ εις τό αύτό άτοπον θά πεσιρ και 
δταν τήν άνάλυσιν τής συλλαβής τή'- έπεκτείνη εις 
6 χρονικούς παλμούς, κανονικόν δθεν τό άναλύει εις 
4 έμμελ. φθόγγους.

Καθώς δέ είς τό σύντομον είρμολ. μέλος ό μελο
ποιός χάριν καλλωπισμού διχρονιζει 2 πλησιεστάτας 
άλλήλαις κειμένας συλλαβάς, και πράττε τοΰτο 
μόνον έν τή σειρά τών άρτιων τονικών ποδων, ού
τως άπαραλλάκτως καί έν τώ άργώ είρμολ. μέλει 
έν τή σειρά τών άρτιων τονικών ποδών ποιεί.αι 
τόν καλλωπισμόν είς 2 πλησιεοτάτας άλλήλαις κει
μένας συλλαβάς άναλύων έκατέραν αύτών ούχι εις 
2 , ώς τοΰτο έπραξεν έν τώ συντόμω, άλλά εις 4

έμμελεΐς φθόγγους, διότι ό ρυθμός του ένταΰθα δε 
είνε δίσημος άλλ’ είνε ,τετράσημος.

Λάβωμεν ήδη έν παράδειγμα καί ίδωμεν άν δλο 
οί άνωτέρω κανόνες έφαομόζωνται μέ τάς περιπτώ
σεις των.

«Έπαοθέντα σε ϊδοΰσα ή ’Εκκλησία επί σταυ
ρού τόν ήλιον τής δικαιοσύνης, έστη έν τάξει αύτής 
εικότως κραυγάζουσα, δόξα τή δυνάμει σου Κύ
ριε».

Άρχόμεθα άπό τής τονιζομένης συλλαβής «θέν» 
η τροχαϊκή άπαγγελία μέχρι τής συλλαβής «ί» 
βαίνει άπροσκόπτως διότι αί συλλαβαί εινε-4 ,  άριθ- 
μος δηλ. άρτιος" έλαβ* λοιπόν ό μελρποιός τας 2 
συλλαβάς «θεντα» άνέλυσεν έκατέραν εις 2 έμμε
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τόιτιν τονιζομένην συλλαβήν ε!ς τό 
τετρασήμου τό καί ίσχυρότερον 

έάν δέ δέν πράξη ούτω, τότε θά ίδ^τήν κατόπιν

------------------------------------------------------------------ γ  f
λεΐς φθόγγους —  θέ εν τα α άπέδωκε τό τονιζο-

μενον μέρος είς τό πρώτον σημεΐον τού τετρασήμου, 
οπεο εινε καί τό ΐσχυρότατον τών άλλων τριών, ά- 
πέδωκε τόν δεύτερον έμμελή φθόγγον είςτό δεύτερο/ 
σηαεΐον, τό καί ασθενές, άπέδωκε τόν πρώτον έμ- 
αελή φθόγγον τής δευτέρας συλλαβής «τα» είς τό 
δεύτερον σημεΐον τοΰ τετρασήμου, δπερ είνε καί τό 
ημιίσχυραν καί διά τοΰτο είς τό τρίτον τούτο ση- 
αεΐον τού τετρασήμου ένίοτε ό μελοποιός άποδιδει 
καί. τινας ελαφρώς τονιζομένας συλλαβάς, είς δέ τό 
τέταρτον άπέδωκε τόν τελευταϊον έμμελή φθόγγον 
ώς τό άσθενέστατον σημεΐον τού τετρασήμου καί 
ούτως άπήοτισε τετράσημον μελικόν πόδα «θε νι

τα α » .

Τοΰτ’ αύτό έπραξε λαβών τάς 2 κατόπιν συλ- 
συλλαβάς «σε ι» ’ καί έσχημάτισεν άλλον τετράση 
μον «σε ε ι ι» οτε δέ εφθασεν είς τήν συλλαβήν

«δοΰ» βλέπει δτι ή τροχαϊκή τοΰ κειμένου άπαγ- 
•jελία προσκόπτει, διότι ύπάρχει περιττός τονικός 
πούς σχηματιζόμενος έκ τής τονιζομένης «δοΰς» 
καί έκ τεσσάρων άτόνων «σα η εκ κλη» ήτοι τό 
δλον 5 συλλαβαί- σχηματίζει δθεν μόνον έκ τής 
μ ι α ς  συλλαβής «δοΰ» ένα τετράσημον καί διά 
τοΰτο άνέλυσεν αύτήν είς 4 έμμελεΐς φθόγγους 
«δοΰ ου ου ου®* σχήματι,ει κατόπιν άλλον τε

οάσηαον έκ τών άλλων 2 συλλαβών «σα η» 
σα α η η» /-«ί άλλον τετράσημον έκ τών άλλων

2 συλλαβών «εκ κ λ η » = ε  εκ κλη η» καί τοιουτο-

τοόπως κατορθοϊ, ΐνα φέοη τήν τονιζομένην συλλα 
βήν «σι» είς τό πρώτον τό καί ισχυρόν πάθος τοΰ 
κατόπιν τετρασήμου. Έ ά ν  τήν συλλαβήν «δοΰ» 
τήν άνέλυεν εις 6 χρονικούς παλμούς, θα εβλ^πε 
•ότε τήν κατόπιν τονιζομένην «σί» νά πέσνι είς τό 

τρίτον σημεΐον τοΰ τετρασήμου, δπερ άτοπον- έάν 
μετά τή ς' συλλανής «δοΰ» έλάμβανε καί τήν συλ 
λαβήν «σα» καί έκ τών 2 ε σχημάτιζε τετράσημον, 
πάλιν είς τήν αυτήν αόιεζοδον θα περιηρχετο εν τνί 
τονιζομένη συλλαβή «σι».

Φθάνει εic τήν συλλαβήν «σι» βλέπε κατόπιν 2 
άτονους «σί α ε» δηλ. σχηματίζεται τρίσημος το
νικός πούς’ έπειδή δμως έν τή ψαλμωδία ήμών δέν 
επιτρέπεται καί πούς μελικός περιττός, διά τούτο 
πάλιν έκ τής μιας «σί» έσχημάτισεν ενα τετράση
μον, άλλον δέ τετράσημον έκ τών 2 άλλων συλλα- 
Ιών «α ε» - ένταύθα δέ έπειδή τήν συλλαβήν «α» 
.ήν άνέλυσεν είς 3 έμμελεΐς φθόγγους, πρός συμ- 
πλήρωσιν δέ τού τετρασήμου είς μόνον χρονικός 
παλμός τώ υπολείπεται, διά τοΰτο τήν συλλαβήν 
«ε» τήν ψάλλει μονοχρόνως καί ούτως έσχημάτισε 
τόν τετράσημον «α α α ε»."Ο ταν φθάσνι είς τήν

συλλαβήν αή» άντί νά τετραχοονίση αύτήν, τετρα- 
χρονίζει τήν δευτέραν έκ τών άτόνων «ον» —  
ο ο ο ον. Ώ ς  δηλονότι επραξε καί είς τό σύντο

μον είρμολ. μέλος τής αύτής καταβασίας. Φθάνει 
είς τάς συλλαβάς «σύ νης» καί σχηματίζει καλλω
πισμόν έν άμφοτέραις, διότι εν αμφοτέραις αύταΐς 
έγένετο καλλωπισμός καί εν τώ συντομω είρμολ. 
μέλει των- ένταΰθα δμως έπειδή ό ρυθμός τοΰ μέ
λους είναι τετράσημος, δια τούτο και έκατέ
ραν αύτών τήν καλλωπίζει δια τετραχρονισμοΰ 
«συ υ υ υ» νη η η ης.

Εξακολουθήσατε, παρακαλώ, ψάλλοντες τόν ειρ·
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μόν μέχρι τέλους καί θελετε ίδει οτι πανταχοΰ, δι 
ούς άνωτέρω έξέθεσα λόγους καί ύπό τόν αύτόν ό- 
οον πάντοτε τής έφαρμογής τοΰ τετρασήμου, έγέ
νοντο οί τετραχρονισμοί τών συλλαβών καί οι δι- 
χρονισμοί.

Τά αύτά δμοια καί άπαοάλλακτα συμβαίνουν, 
διά τούς αύτούς πάντοτε λόγους,καί είς τό αύτόμε
λον κάθισμα «τόν τάφον σου Σωτήρ στρατιώται τη- 
ρούντες» κλπ.

Ηδη άνοίξωμεν τό Είρμολόγιον Ί .  Λαμπαδα- 
ρίου έκδοσις 1 8 5 6  έν σελίδι 6 7 ,  ένθα ύπάρχει τό 
«έπαοθέντα σε ϊδοΰσα» μεμελισμένον είς αργόν 
είραολ. μέλος, καί έν σελίδι 4 2 8  ένθα το αυτό με- 
αελισμένον εις σύντομον είρμολ. μέλος’ παραβάλω- 
μεν τό έν μέλος καί τό άλλο καί θά όμαλογήσητε 
μετ’ έμοΰ, δτι κληρονομική συγγένεια υπάρχει με
ταξύ τών 2  μελών συντόμου καί άργοΰ είρμολογίου, 
συγγένεια γονέως πρός τέκνον καί τέκνου προς γο
νέα’ τό έν παράγεται έκ τοΰ άλλου* παν δ,τι συμ
βαίνει έν τώ συντόμω, τούτο συμβαίνει καί εν τω 
άργώ, άλλά έν μοίρα διπλάσιά’ δίσημον ρυθμόν 
έχει τό σύντομον; τετράσημον έχει τό. άργόν’ μονο
χρόνως ψάλλονται συλλαβαί έν τώ συντόμω; διχρό-ν 
νως θά ψαλλώσιν αί αύται συλλαβαί εν τώ άργώ* 
ύπάρχει διά λόγον τού ρυθμοΰ συλλαβή ψαλλομένη 
έν τώ συντόμω διά 2 χρονικών παλμών, η αυτη 
συλλαβή διά τόν αύτόν λόγον τού ρυθμοΰ θά ψαλή 
έν τώ άργώ διά 4 χρονικών παλμών' ύπάρχει καλ
λωπισμός συμβαίνων έν τώ συντόμω εις 2 πλησιέ- 
στατα άλλήλαις κειμένας συλλαβάς, καί. ό καλλω
πισμός αύτός, έάν θά γίνη καί είς τό άργόν μέλος, 
θά γίνΥ] πάντοτε είς 2 πλησιέστατα άλλήλαις κει
μένας συλλαβάς, έκεί μέν μέ 2 χρόνους έκάστη, έν
ταΰθα δέ μέ 4 χρόνους έκάστη. Ζητείτε τό άργόν 
είρμολογικόν μέλος ; λάβατε τό σύντομόν του, δι
πλασιάσετε τούς χρόνους, ους έχει ένταύθα έκάστη 
συλλαβή καί οΰτως έχετε τό άργόν. Ζητείτε τό 
σύντομον είρμολ. μέλος ; λάβετε τό άργόν, άφαιρέ- 
σατε έξ έκάστης συλλαβής αύτού τό ήμισυ τών 
χρόνων της, καί ουτω θά έχητε τό σύντομον- άλ
λως τε δέ ή πορεία τού μέλους έν άμφοτέροις είναι 
ή αύτή καί έν άμφοτέροις αί άτελεϊε, εντελείς και 

έλικα·, καταλήξεις συμβαίνουσιν είς τούς αυτούς 
φθόγγους.

Συνεπεία τών άνωτέρω, δυνάμεθα, καθώς εις την 
αριθμητικήν πράξιν τοϋ πολλαπλασιασμού ποιοΰμεν 
τήν έξέλεγξιν διά τής διαιρέσεως, καί είς τήν τής 
διαιοέσεως ποιοΰμεν τήν έξέλεγξιν διά τού πολλα-

1 » I ■ , ,  , ,σιασαοΰ και ούτως ανευρισκομεν, εαν εν τη πραςει 
παρεισέφρησε λάθος τι, δυνάμεθα, λέγω, νά έξελέγ- 
χωμεν άπαραλλάκτως καί τά δύο μέλη είρμολογικά 
άργόν καί σύντομον τό έν διά τού άλλου και ουτω 
νά άνακαλύπτωμεν έάν είς τό έν ή είς τό άλλο πα
ρεισέφρησε λάθος τι, είτε έξ άβλεψίας είτε ές εσφαλ
μένης άντιληψεως τού δρου καί κανόνος, δι’ ών έκά- 
τερον δέον νά ψάλληται.

Πράγματι δέ έξελέγχοντες τό άργόν είρμολογικόν 
μέλος τού «έπαρθέντα σε ϊδοΰσα» εύρίσκομεν δτι αί 
συλλαβαί «πί σταυ» δέον νά εινε δίχρονοι,διότι έν 
τώ συντόμω είνε μονόχρονοΓ άλλως τε δέ μόνον έάν 
γίνωσι δίχρονοι, τότε μόνον έκπληροΰται ό δρος τοΰ 
τετρασήμου καί τότε ή τονιζομένη συλλαβή «ροΰ» 
άποδίδοται ώς ισχυρά είς τό ισχυρόν πάθος τού τε
τρασήμου, ένώ ώς έτέθησαν έν τώ είρμολογίψ μο- 
νόχρονοι, ή τονιζομένη «ροΰ» πίπτει είς τό τρίτον 
τού τετρασήμου σημεΐον, δπερ άτοπον* έπίσης λά
θος ύπάρχει έν τω αύτώ άργώ μέλει καί είς τήν συλ
λαβήν «νης»’ τό τεθέν έν αύτή γοργόν είνε περιττόν 
διότι άνευ λόγου άφηρέθη διά τοΰ γοργοΰ ό τέταρ
τος χρονικός παλμός ον άπαιτεΐ ή συμπλήρωσις τοΰ 
τετρασήμου' άλλως τε έν τώ συντόμω ή συλλαβή 
«νης» άφοΰ είνε δίχρονος δέον έν τω άργω νά έχη 
διπλάσιους παλμούς δηλ. 4 καί όχι 3 . Έπίσης έν 
τώ άργώ λάθος ύπάρχει καί έν τή συλλαβή «σα» 
(κραυγάζουσα) τεθεϊσα δίχρονος, ένω δίχρονος ούσα 
έν τώ συντόμω δέον ένταΰθα νά γίννι τετράχρονος 
«σα α α α» καί άληθώς τότε μόνον καί ή τονιζο- 
ιιένη συλλαβή «δο» άποδίδοται είς τό πρώτον τό 
καί ισχυρόν πάθος τού τετρασήμου.

Πραγματευόμενοι τό σύντομον είρμολ. μέλος ει- 
χομεν ύποσχεθή, ΐνα άποδείξωμεν άν διά τοΰ δισή-
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μου ή διά του τρισημου μελικοΰ ποδός είναι ορθόν 
νά ψάληται έν συντόμω εϊρμολ. μέλλει ή συλλαβή 
«τά» τοϋ αυτομέλου καθίσματος «τόν τάοον σου 
Σωτήρ», πρός άπόδειξιν τούτου ίέν εχομεν είμή νά 
λάβωμεν έν τω είρμολογίω τό άργόν μέλος «τόν 
τάφον σου Σωτήρ»· παρατηροΰμεν .δτι αί συλλαβαί 
«τά φον σου Σω στρα τι ται» εχουσιν έκάστη άνά 
2 χρόνους αί δέ συλλαβαί «τηρ,ώ» εχουσιν Ικάστη 
άνά 4 χρόνους- τί έπαθον αί συλλαβαί αί δίχρονοι; 
ήλαττώθησαν έκάστης οί χρονικοί παλμοί κατά τό 
ήμισυ, επίσης κατά τό ήμισυ ήλαττώθησαν καί οί 
χρονικοί παλμοί τών 2 τετράχρονων συλλαβών καί 
ούτως έχομεν ενώπιον ήμών τό σύντομον μέλος’ 
καθώς λοιπόν ό’λαι αί δίχρονοι συλλαβαί «οο ον σου 
ου σω ω στρα α τι ι ται αι έγένοντο μονόχρονοι, 
άπαραλλάκτως καί ή έπίσης δίχρονος «τά» θά γίνη 
μονόχρονος' πότε ή συλλαβή έν τώ συντόμω βάλλε
ται διχρόνως; μόνον τότε όταν ύπάρχη τρίσημος το- 
νικός πούς· ένταΰθα ομως δέν υπάρχει ούτε τρίοη- 
μος ούτε πεντάσημος τονικός, άλλά υπάρχει άρτιος 
πούς τονικός «τα φον σου Σω» συλλαβαί 4 καί διά 
τοΰτο ή συλλαβή «τα» θά ψαλή μονοχρόνως, ώς 
μονοχρόνως ψάλλονται καί μονοχρόνως εινε μεμελι- 
σμε'ναι αί λοιπαί έν τώ είρμολογίω, ένώ ή συλλαβή 
«τηρ» ψάλλεται διχρόνως, διότι άπαρτίζεται τρί
σημος τονικός πούς μετά τών επομένων «τηρ στρα 
τι» και διά τοΰτο καί είς τό άργόν ψάλλεται τε- 
τραχρόνως «τη η η ηρ».

"Εψαλα είς άργόν εϊρμολ. μέλος πολλά άλλα 
άσματα, ώς αύτόμελα είς διαφόρους ήχους, έπίσης 
καταβασίας ειρμούς κλπ. κλπ. καί εΐδον δτι κατά 
8 0  °/0 πάντα τά μέλη εύοδοΰνται διά τοΰ τετοασή- 
μου, μόλις δέ 15 ή 2 0  °/0 εχουσιν άνάγκην διορθώ- 
σεως διά προσθαφαιρέσεως χρονικών παλμών. Παρα
τηρήσατε παρακαλώ είς τό άργόν μέλος «έπαρθέντα 
σε ίόοΰσα» οί χρονικοί παλμοί τοΰ είραοΰ τούτου 
είνε περί τούς 1 2 0 , έν τούτοις οί χρήζοντες διορθώ- 
σεως δέν ύπερβαίνουσι τούς 5 ή 6 ,ώστε υπάρχουν καί 
μελη, είς τά όποια ή ρυθμική παραφθορά δέν υπερ
βαίνει καί αύτό τό έλάχιστον ποσοστόν 5 °/0· δέν 
είνε τοΰτο θαυμαστόν ; δέν προκαλεϊ εκπληξιν ; 
μελη δηλιονότι διελθόντα διά τοσούτων αιώνων νά 
πάθωσι μόνον αύτήν τήν έλαχίστην ρυθμικήν παρα- 
οθοράν ;

Προσέτι παρετήρησα καί τό έξής : ένίοτε 6 με
λοποιός αποφεύγει τόν τετραχοονισμόν μιας συλλα
βής άφαιρών έξ αύτής δύο χρονικούς παλμούς, τότε 
δμως, διά νά μή ν.αταστρέΑη τόν τετράσημόν του, 
άφαιρεϊ και άλλους δύο χρονικούς παλμούς έκ τοΰ 
κατόπιν τετρασήμου καί τοιουτοτρόπως άντί 2 σχη
ματίζει μόνον ένα τετράσημόν* παράδειγμα έκ τοΰ 
Ειρμολογίου έστω έν τή καταβασία: «έπί τής θείας 
φυλακής» ή συλλαβή «τω» (δεικνύτω) ήτις χάριν 
καλλ,ωπισμοΰ έπρεπε νά τετραχρονισθή ώς έτετρα— 
χρονισθη καί ή πλησίον αύτής «κνύ» καί κατά συ
νέπειαν θά εί'χομεν τετράσημόν « τω ω ω ω »  καί 
ειτα άλλον τετράσημόν εκ τών 2 συλλαβών «φαεσ» 
Κφαα ε εσ» ό μελοποιός δμως άφαιρών 2 χρονικούς 
παλμούς έκ τοΰ πρώτου τετρασήμου καί 2 έκ τοΰ 
δευτέρου σχηματίζει ουτω έν& μόνον τετράσημόν 
«τω ω̂  φα εσ», ώστε βλέπομεν δτι καί προσθήκη

καί αφαιρεσις παλμών χρονικών άν θά γίνη, ποέπεί 
πάντοτε να γινηται εν συμμετρία καί έν σεβασμώ 
τοΰ δρου τοΰ τετρασήμου, δσιις είναι είς τό νά πί- 
πττ) πάν.οτε η τονιζομενη συλλαβή είς τό πρώτον 
το και ισχυρόν σημεΐον τοΰ τετρασήμου. ’Εν τή 
αυττ) καταβασία «έπι της θείας φυλακής» εύρίσκο
μεν καί μίαν ψηλαφητοτάτην άπόδειξιν δτι τό άο- 
γόν ειρμολ. μέλ.ος 6 μελοποιός εννοεί να ψάλληται 
διά τετρασήμου, χωρίς νά έπιτρέπηται έν αύτω 
άνάμιξις μήτε δισήμου μητε τοισήμου. Λάβωμεν 
τάς συλλαβάς «κούμ στη» αί όποϊαι κεΐνται άλλε- 
πάλληλοι τονιζόμενα* άμφότερα·.· ό μελοποιός έν τώ 
είρμολογίω φθάνων είς τήν συλλαβήν «κούμ» (Α β- 
βακούμ) διατί δέν άρκεϊται είς 2 η εί* 3 χρονικούς 
παλμούς, άλλά τετραχρονίζει την συλλαβήν; =
κού ου ου ουμ ; μήπως τάχα ήθέλησε νά παοα-·

' · 
στήση έντεχνόν τ ι ; ή μήπως άν μετά τούς 2 χρονι
κούς παλμούς ψαλλν. άμέ"ως τν,ν συλλαβήν «στη»

τό μέλος δέν έμποιεΐ πάλιν τήν αύτήν έντύπωοιν ; 
καί δμως ούδέν τούτων πράττει, διότι τότε κατα- 
στρέφεται 6 τετράσημος' έάν έπετρέπετο άνάμιξις 
δίσημου ή τρισήμου, βεβαίως μέ 2 ή μέ 3  χρονι
κούς παλμούς έν τή συλλαβή «κούμ» θά ^ατήρ- 
τιζε πόδα δίσημον ή τρίσημον, άλλ’ έπειδή μόνον 
τετράσημοί χωρεΐ έν τώ άογώ εϊρμολ. διά τοΰτο 
κατ’ άνάγκην έπιβαλλομένην ύπό τοΰ ρυθμοΰ παοα- 
τεινει τήν «κούμ» είς 4 χρονικούς παλμούς καί 
ειτα έκ τής τονιζομένης «στή» άρχεται άλλου τε
τρασήμου. "Ισως ίσως δέ καί ή παρά Βυζαντινοϊς 
χειρονομία σκοπόν ειχε νά όδηγή τούς ψάλλοντας 
τόν τετράσημόν ρυθμόν καί δή τό σημεΐον τής ένάρ- 
ζεως έκαστου ποδός, άπολεσθείσης δέ έκείνης άπω- 
λέσαμεν καί τήν συνείδησιν τοΰ ψάλλειν έν τετρα- 
σήμω μεταχειριζόμενοι είς παν άργόν Εϊρμολ. μέλος 
τόν δίσημον' εάν δέ μας έοωτήση τις διατί καί τάς 
συλλαβάς «δοΰ, σί, ον, τά , κο» (είς τό «έπαρ 
θέντα σε») δέν τάς άναλύομεν είς 2 έμμελ. φθογ. 
ώς άνελύσαμεν τάς άλλα ς; τότε αόνον κατανοοΰ- 
μεν δτι ό τετράσημος επιβάλλει την είς 4 άνάλυσιν.

(έ'πεται συνέχεια)

Π Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ Σ

ΑΞΙΟΤΙΜΟΪΣ κ. κ. ΣΤΝΑΡΟΜΗΤΑΣ ΜΑΣ
"Odoi έξ ΰιιον καθυστερείτε ετι την Συνδρομήν 

τον Β' έτους της «Φόρμιγγος» παρακαλεϊόθε 
θερμότατα νά την άποότείλητε, καθ’ odov έξ α ί
τιας τής καθυύτερήόεως τής Συνδρομής <ίας τό 
εργον τής «Φόοιιιγγος» πάντως προσκόπτει. Έ ά ν  
έπιθυιιεΐτε τό τοιοΰτον, άξιότιμοι κύριοι, όφεΐ- 
λετε έκ καθήκοντος νά δηλώόητε ήμΐν τοϋτο, 
οπως κανονΐόωμεν καί ήμεϊς τίιν θέόιν μας πριν 
ή ό εύγενής ήμών πόθος περί διατηρήόεως τοΰ 
φύλλου τούτου μας όόηγήίει είς άδιέξοδον οι
κονομικόν λαβύρινθον.

Ταΰτα μετά πάόης ειλικρίνειας δηλοΰμεν 
υμ ϊν , καθόόον ως καί άλλοτε έδηλώόαμεν ή εκ- 
δοόις τής έφημερίδος ταύτης δέν άποτελεΐ χρη
ματικήν τινα έπιχείρηόιν, άλλά τίιν πραγμήτω- 
όιν Koivoif πόθου περί Γπάρίεως ένός δημοσιο
γραφικού οργάνου έϊυπηρετούντος τίιν έθνικίιν 
ήμών μουσικήν.

Η Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Ε ΙΣ

Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
ΎΠΟ ΗΘΙΚΗΝ ΕΠΟΨΙΝ 

ΠΑΡ ΑΒΑΛΛΟΜΕ ΝΗ Π Ρ ΟΣ  ΤΗΝ Π Ο Ι ΗΣ Ι Ν
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I
Πολλά μέν καϊ ποικίλα έλέχϋησαν καϊ έγράφησαν 

περϊ τον ϋέματος, περϊ ου ϋέλομεν πραγματευϋή' 
διορώντες δμως τό άνεξάντλητον τον ϋέματος τού
τον λαμβάνομεν τό ϋάρρος νά εΐπωμεν και ημείς 
τινα, εί καϊ αίσ&ανόμεϋα την σ μικρότητα ήμών πρό 
τοϋ μεγέϋονς τοϋ ϋέματος καϊ τών προουζητησάν- 
των έπ ’ αύτοΰ.

Πρϊν η είαέλϋωμεν ομως έν τη πραγματεία μας 
δφείλομεν νά καταοτήσωμεν γνωστόν δτι έν ταντί] 
άναφέρομεν συχνότατα τών άργαίων Ελλήνων, 
διότι ϋεωροϋμεν τους αρχαίους Έλληνας, οΐτινες 
ανύψωσαν τέχνας καϊ έπιστήμας είς βαϋμόν τοιοϋ- 
τον, ώστε νά φέρωσιν εις φώς ένα Παρϋενώνα, 
μίαν ’Αφροδίτην τής Μήλον καϊ τόσα άλλα σελαγί- 
ζοιτα αριστουργήματα, ώς ϋέσαντας τόν άκρογω- 
νιαΐον λίϋον τοϋ υψηλού τής μονοικής οικοδομή
ματος,άπό τοϋ άετώματοςτοϋ όποιον ριπιζομένης τής 
καλλιτεχνικής σημαίας έκπέμπονται τά ϋεΐα τής μου
σικής άγαϋά.

I I
Καϊ ήδη έπϊ τοϋ ϋέματος.
«Μονσική εΐνε ή δύναμις έκείνη, ήτις τήν απόρ

ροιαν έχουσα έκ ϋείας πηγής, σκοπεί τήν ήϋικήν 
διάπλασιν τής άνϋρωπίνης καρδίας».

Άνατρέχοντες τάς διαφόρους ιστορίας τάς πραγ- 
ματευομένας τά άξια μνείας περιστατικά, τά λα- 
βόντα χώραν άπό κτίαευ>ς κόσμον μέχρι τών καϋ’

ημάς χρόνων, βλέπομεν τήν μουσικήν κατέχονσαν 
πάντοτε, μίαν τών υψηλότερων ϋέσεων παρά ταϊς 
έπιστήμαις καϊ τέχναις, μεγάλως σνντελέσαοαν είς 
τήν τελείαν καϊ ήϋικήν διάπλασιν τής άνϋρωπίνης 
καρδίας καϊ πολλαχώς έπιδείξασαν τήν δύναμιν 
αύτής.

Ή  Ά γ ια  Γραφή μνημονεύει σνχνότατα τής μου
σικής. Έ ν  αυτή βλέπομεν δτι αί δώδεκα φυλαϊ 
τον Ισραήλ, μόλις ώς έγκατεστάϋησαν έν Παλαι
στίνη, έπεδόϋησαν μεγάλως είς τήν μουσικήν και 
κατέταξαν αυτήν είς ϋέσιν έξέχουοαν εν τε τή ϋρη- 
σκεία καϊ πολιτεία. Ό  Σαμουήλ έν Έ α μ α  ίδρυσε 
σχολήν προφητών καϊ μουσικών, ένϋα καϊ κατέφυ- 
γεν ό Δαυίδ, οτε κατεδιώκετο νπό τοϋ Σαούλ, ον 
Σαουλ πλέον ή άπαξ διά τής ν,ιϋάρας του είχε 
καταπραύνει κατά τας στιγμάς 'τών έξάψεών τον. 
*Ο Δαυίδ διά τόν ναόν, δν έσκόπει ν ’ άνοικοδο- 
μήση δπως τοποϋετήοη έν αυτφ τήν ίεράν Κιβω
τόν, ώργάνωσεν δ μι λον έκ τεσσάρων χιλιάδων άοι- 
δών καϊ μουσικών. Ό  Σολομών έπίσης έπροστά- 
τευσε τήν μουσικήν, ήτις ώς και δλαι αί τέχναι 
έπροώδενσαν έπϊ τής βασιλείας τον. 'Η  μονοική 
κατά τονς χρόνους έκείνους μετείχε πασών τών 
ϋρησκεντικών καϊ πολιτικών εορτών. Έ ν  ταϊς ϋρη- 
σκεντικαΐς έορταϊς ή μουσική συν τή ποιήσει, έχρη- 
σίμευεν ώς μέσον έπικοινωνίας τοϋ άνϋρωπίνου 
πνεύματος μετά τοϋ θεοϋ' Τό ρητόν «αινείτε τόν 
Κύριον έν χορδαϊς καϊ δργάνφ» είναι μέγα δείγμα 
τής δυνάμεως τής μουσικής, ήν έννοήσαντες οί αν- 
ϋρωποι τής έποχής έκείνης, έχρησιμοποίησαν είς 
τάς προσευχάς των.

Έ ν  τή αρχαία Αίγυπτο) καϊ ’Ασσυρία ή μονσική 
έπίσης κατείχε μίαν τών μεγαλειτέρων ϋέσεων. Τήν 
μουσικήν έχρησιμοποίουν καϊ οντοι εις τε τάς έκ- 
κλησιαστικάς καϊ πολιτικάς πομπάς. Έ ν  τώ πολέμιο 
ή μουσική τοις έχρησίμενεν ώς μέσον διεγείρον τά 
πρός τήν πατρίδα καϋήκοντα και άκράτητον ένϋου- 
σιασμόν. Παρατηρών τις τά έν τοΐς μονσείοις σω- 
ζφμενα έργα, βλέπει έν είκόαίν, μουσικούς προ- 
πορευομένους βασιλέων συρόντων δπιαϋέν των τους 
νικηϋέντας. Τά έσωτερικά τοιχώματα, κατά τας 
διαφόρους περιγραφάς, τών Πυραμίδων, ό τάφος 
Ραμσή τοϋ Γ ' ,  τά σπήλαια τοΰ Έ λ  Βερόεν, είναι 
άρκετά δπως μάς δώσωσιν ιδέαν τινά τής μουσι
κής και τοϋ νψονς, είς δ εΐχον κατατάξει ταύτην 
οί λαοϊ έ κείνοι.

Οί Άσσυριοι τήν μουσικήν έϋεώρουν ώς ϋείαν 
τέχνην και έλάτρευον ώς ϋεάν τής μονοικής τήν 
Άοτάρτην. Είς τά συμπόσια ουκ όλίγαι νπό τών 
ιδιωτών έδίδοντο μονσικαϊ συναυλίαι.

Παρά τοΐς "Ελλησιν ή μουσική διακρίνεται τών 
λοιπών τεχνών. Οί "Ελληνες, οΐτινες υπήρξαν οί 
έξοχώτεροι τοϋ κόσμου καλλιτέχναι, βεβαίως δεν 
ϋά παρέβλεπον τήν δύναμιν, τό νψος, τό κάλλος 
τής μουσικής. Έ ν  τή μονσική συνεπεριελάμβανον 
ποίησιν μουσικήν καϊ δρχησιν' συνέδεον ταύτην 
πρός τήν ϋρησκείαν καϊ τούς νόμους, τήν περιέβα- 
λον διά τής παραστάσεως τών ϋείων καϊ άνϋρω- 
πίνων νόμων, ένομίζετο δέ Ιεροσυλία ή παράβααις 
αυτών.

Ή  μουσική έχρησίμενεν αύτοΐς ώς μέσον κα- 
ταπραννσεως τής οργής, ώς μέσον , διαπλάττον τήν 
φύοιν τοϋ άγριον δσον και πεπολιτισμένου άνϋρώ- 
πον, ώς μέσον καταπραννσεως πάσης τραχείας 
έπιϋυμίας και τών άγρίοχν τον άνϋρώπου παϋών.

Ό  Όρφεύς, δστις τήν τέχνην τοϋ αδειν παρέ
λαβε παρά τοϋ Αίνον, τοιαύτην αρμονίαν έμπεριεΐ- 
χεν έν τοΐς ασμασιν αντοϋ, ώστε διέκοπτε τό ρεύμα 
τών ποταμών, εΐλκυε πρός έαυτόν τά άγριώτερα 
ζώα καί κατηύναζί τας ϋυέλλας' άπαρηγόρητος έκ 
τον ϋανάτου τής Ευρυδίκης, τής σνζύγον τον, κα- 
τήλϋεν είς τόν "Αδην πρός άνενρεσιν χυτής. ‘Ο 
σκαιος καί άδνσώπητος βασιλεύς τοϋ ζοφερού βα
σιλείου τοΰ "Αδου Πλούτων, ή σύζυγός τον Περσε- 
φόνη καϊ ό τρικέφαλος ϋυρωρός κύων Κέρβερος, 
μη δυνηϋεντες ν’ άντιστώσιν είς τήν γοητείαν τών 
εξόχων μελωδιών του, άποδίδονσιν αυτφ τήν Ε ν-  
ρνδίκην, ύπό τόν δρον νά μή στρέψη πρός αυτήν 
τα δμματα, μέχρις δτου έξέλϋωσιν τοΰ Ά δ ο ν  δ 
Ορφενς παρήχονσε >·αϊ έχασε διά παντός τήν λα

τρευτήν τον βίου του σύντροφον. Διά τών μάγων

Φ Ο Ρ Μ Ι Γ Ξ

Η  " Φ Ο Ρ Μ Ι Γ Ξ , ,
in i τφ  νέ(ο ετει 1 9 0 4  ενχβιαι τόΐζ ovydgofirj- 
ταϊς αντης ομόνοιαν κα ί άγάηην εη ' αγα&ω 

της ε&νιχής ήμώ ν μονοικής.

lovayv του καταλύει τήν διά φόνου τιμωρίαν, έν 
βαϋεΐ δέ γήρατι τους πρός αρπαγήν τον χρυσού δέ
ρατος έκστρατεύσαντας ’Αργοναύτας άκολουϋήαας, 
αμύνεται κατά διαφόρων μεγάλων κινδύνων' μετά 
τόν ϋάνατον δ ’ αυτοΰ ή λύρα μετετέϋη είς τόν ου
ρανόν ώς άστερισμός.

Ό  βασιλεύς τών θηβών ’Αμφίων, είς δν ό παρά 
τών άρχαίων 'Ελλήνων λατρενόμενος ώς θεός τής 
μουσικής ’Απόλλων, είχε δανείσει τήν χρνσήν λύραν 
τον κατά τό έτος 1 4 0 0  π. X . περιέβαλε τάς Θήβας 
διά τείχους, οί λί&οι τοϋ όποιου αυτομάτως έλκυό- 
μενοι ύπό τών μελών τής λύρας έκινοϋννο καί 
έτάσσοντο είς τήν τειχοδομίαν.

Οί άνϋρωποι ουτοι, οΐτινες ούδέν τών συντε- 
λούντων εϊς τόν πολιτισμόν καί μάϋησιν τοϋ άν- 
ϋρώπον παρημέλησαν, κατιδόντες τήν μεγάλην τής 
μονοικής ωφέλειαν είς προαγωγήν καϊ διάδοσιν ταύ
της, ώρισαν τάς μεγαλοπρεπείς καί μετά παικίλων 
διαγωνισμάτων οννδεδεμένας λαϊκάς έορτάς, αΐτινες 
τελούμενοι κ.α&’ ώρισμένα χρονικά διαστήματα, 
προσείλκυον απανταχού τοϋ πεπολιτισμένου κόσμου 
άπειρους κοινωνούς, αΐτινες rΟλυμπιακοί καί Πυ- 
ϋικοϊ άγώνες εκαλούντο.

Οί Πυϋικοϊ άγώνες έωρτάζοντο έν Δελφοΐς πρός 
τιμήν τοΰ νικήσαντος τόν δράκοντα Πύϋικον ’Απόλ
λωνος' κατ’ άρχάς ήσαν προωρισμένοι πρός έκτέ 
λεσιν μόνον μουσικών καϊ ποιητικών έργων' έπετε- 
λεϊτο έν αύτοΐς, έν εΐδει υρχημάτων, άγωνιστήριον 
άσμα, ό καϊ Πύϋιος νόμος λεγόμενος κατ’ άρχάς 
μέν ύπό κρούσιν λύρας, έπειτα δέ ύπό κρονσιν αυ
λού, δν ήκολούϋουν τά μετά ταϋτα είααχϋέντα διά
φορα άγωνίσματα.

Έκτός δμως τών λεχϋειοών εορτών καϊ έκαστη 
έπαρχία ή πόλις μεγάλη είχεν ιδίας έορτάς, έξ ών 
ουδέποτε έλειπον οί άοιδοί, οίαι ήσαν τά Παναϋή- 
ναια έν ’Αϋήναις και τά Κάρνεια έν Σπάρτη.

Τά ΙΙαναϋήναιοι ήτο ή έπισημοτάτη τών έν ’Α- 
ϋήναις έορτών είς τιμήν τής πολυαύχου ’Αϋηνάς
*Η  εορτή συνίστατο είς τήν πομπήν, μ εϋ ’ ής νέος 
πέπλος κροκωτός, δν έπϊ έννέα μήνας νφαινον παρ 
ϋένοι έκ τών έπισημοτάτων, άνεβιβάζετο είς τήν 
’Ακρόπολιν καϊ προσεφέρετο τή Θεα. Έ π ϊ  Σόλωνος 
προσετέϋησαν καϊ ραψωδών άγώνες, ψαλλόντων 
έπη 'Ομηρικά, έπϊ Περικλέονς δ ’άνεπτύχϋησαν καϊ 
έπεξετάϋηοαν ( 4 4 6  π.  X .)  είς μουσικούς άγώνας 
ώδής, αύλοϋ καϊ κιϋάρας έν τω Ώ δείω (Πλούταρ
χος περιοδ. Ι Γ .)

Τά Κάρνεια ήσαν έορτή τών Δωριέων είς λα
τρείαν τοΰ Καρνείου ’Απόλλωνος’ ή έορτή αϋτη 
ε'ίσήχϋη τήν 24ην ‘Ολυμπιάδα, είχε δέ καί μουσι
κούς άγώνας.

Έ ν  ταίς σχολαΐς τών ‘Αϋηνών σύν ταίς άλλαις 
έπιστήμαις καϊ τέχναις άπό τής έποχής τοΰ Σόλω
νος 5 9 4  π. X . έδιδάσκετο καί ή μουσική' έπί τού 
Περικλέους δέ τοσαύτην άξίαν έλα β εν ή τέχνη αυτη, 
ώοτε ή περϊ τήν μουσικήν σπονδή έϋεωρεΐτο έκ τών 
ών ούκ άνεν. Ό  άοιδός μεγάλως έξετιμάτο καί παν- 
ταχού έγένετο λίαν ενπρόσδεκτος' ούδείς ποιητής 
έγένετο γνωστός νά λάβη μέρος είς τούς άγώνας 
άν δέν ήδύνατο μόνος νά κρούη τήν λύραν κατά τήν 
άπαγγελίαν τών ποιημάτων του' έπρεπε δ' δπως οί 
ιερείς οιτω καί οί άοιδοϊ νά κατέχωσιν άρκετάς γνώ 
σεις, δι ’ ών νά δύνανται νά ουντελέσωσι παροτρύ· 
νον τες εις τήν έξέγερσιν καί προαγωγήν τής ή&ικής 
καταστάοεως. Ή  άγνοια τοϋ αδειν έϋεωριΐτο αίσχος

Ή  μουσική έν Έλλαδι κα :έστη έν τών κυριω

τάτων μέσων πρός έξημέρωσιν τών ηϋών και προς 
διέγερσιν ενγενών αίσϋημάτων. Μονσική παρα τοΐ;  
Έ-λλησιν ήτο πάσα τέχνη νποκειμένη ταίς Μούααις’ 
ενέκα δέ ταύτης τής ταύτότητος τής σοφίας καϊ τής 
μουσικής, καϊ ό ϋεός τής μουσικής ’Απόλλων καί 
όι ήμίϋεος Όρφεύς, ώς σοφώτατοι, καϊ ή μουσική 
c ς άναγκαιότατον μέρος τής παιδείας και αγωγής 
βραοροΰντο· διά τοϋτο βλέπομεν τήν μουσικήν είσα- 
γομένην ώς έν τών άπαραιτήτων έν τοΐς σχολειοις. 
Ό  Πολύβιος, δστις τήν μουσικήν ϋεωρεΐ ώς καταλ- 
ληλότατον μέσον πρός έξημέρωσιν τής άνϋρωπίνης 
καρδίας, άναφέρει δτι οί πρώτοι νομοϋεται τών Αρ
κάδων, κα ϋ ’ δν καιρόν έρύϋμιζσν τό πολίτευμα τής 
χώρας, έλαβον ύπό σπονδαίαν έποψιν τήν τής μου
σικής έπίδρασιν έπϊ τής άνϋρωπίνης καρδίας, καϊ 
διά τοϋτο έπέβαλον είς τούς παΐδας αύτών, δπως 
έκ νεαράς ηλικίας μανϋάνωσι καί αδωσιν ύμνους 
είς τούς ϋεούς καί τούς ήρωας ϊής έποχής έκείνης. 
Μουσικήν καϊ γράμματα έλεγον οί "Ελληνες.

Έ ν  άρχή καϊ έν Έλλάδι, ώς και παρά τοΐς μνη- 
μονευϋεΐσι λαοΐς, οί παιάνες καϊ αί προσωδίαι τών 
άοιδών μόνον είς τούς ιερούς άγώνας καϊ πρός τι
μήν μόνον τών Θεών ήδοντο' επειτα ομως διάφο
ροι έπιχειρήσεις καϊ έκστρατεΐαι συνετέλεσαν εις ε- 
ξύμνησιν καί τών τολμηρών άνδραγαϋημάτων.

(Έ π ετα ι  συνεχεία)

•'εΞΧΞΓ'

ΜΟΤΣΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 
"Φ Ο Ρ  Μ  I Γ  Γ  Ο Σ,,

Ή  Λιεύθυνσις τής «Φόρμιγγος» επιθυμούσα νά 
παράσ/r , καί έοέτος τερπνήν άμα καί ωφέλιμον 
άπασ/όλησιν είς τούς περί τό συνθέτειν εξησκημέ- 
νους συνδρομητάς της f προτείνει σήμερον τα έςής 
δύο μουσικά διαγωνίσματα.

Α'.
Την μουσικήν σύνθεσιν τοΰ επομένου έλληνικοΰ 

δημώδους ποιήματος τοΰ έπιγραφομένου ό «Χάρων»

Γιατ είνε μαύρα τά βουνά και στέκονν βονρκωμένα; 
μήν άνεμος τα πολέμα, μη κι η βροχή τα δερνει , 
Μηδ ’ άνεμος τά πολεμά, μηδέ βροχή τά δέρνει, 
μόνο διαβαίνει ό Χάροντας μέ τούς άποϋαμένονς ! 
Σέρνει τούς νηούς άπό ’μπροστά, τούς γέρους άπό

I πίσω
καί τά μικρά παιδόπονλα στη σέλλα άραδιασμένα 
Παρακαλοϋν οί γέροντες κ ’ οί νέοι γονατίζονν.
«Χάρε μον ! Στάσου σέ χωριό, στάσον σέ κρύα

[ βρύση
νά πιοϋν οι γέροντες νερό κ ’ οί νεχοϊ νά λιϋαρίσουν 
καί τά μικρά παιδόπονλα νά μάσονν λουλουδάκια!»
« Μηδ ’ είς χωριό κονεύω ’γώ , μήδε οέ κρύα βρύση 
έρχοντ’ ή μάνναις γιά νερό, γνωρίζουν τά παιδιά

[τους,
γνωρίζονται τ ’ άνΰρόγυνα καί χωρισμό δεν έχουν. >

Οί δροι τοΰ διαγωνίσματος τούτου είσιν οί έςής·
1) Ή  μουσική δέον νά είναι καθαρά δημώδης, 

έπαφιεαένου τοΰ ήχου είς τήν έκλογήν τοΰ συνθέτου.
2 ) Τό ύπό τοΰ συνθέτου άποσταλησόμενον μου

σικόν σύνθεμα δέον νά φέρη έπί κεφαλής ούχί τό 
ό'νομα αύτοΰ, άλλά ψευδώνυμον ή ρητόν τι, νά 
συνοδεύηται δέ ΰπό μικροΰ τίνος φακέλλου κεκλει- 
σμένου καλώς φέροντος δέ έξωθεν μέν τό έπί κεφα
λής τοΰ συνθέματος ψευδώνυμον ή ρητόν, έ'σωθεν δέ 
τό ό'νοαα τοΰ συνθέτου καί τόν τόπον τής προελεύ- 
σεως. Άμφότερα τέλος ταΰτα, τοτε σύνθεμα δηλο
νότι καί ό μικρός ούτος φάκελλος, κλειόμενα έντός 
άλλου φακέλλου, άνευ δμως έπιστολής ή άλλου 
τίνος σημειώματος δηλοΰντος τό όνομα τοΰ απο- 
στολέως, δέον νά άποσταλώσι πρός τήν Λιεύθυνσιν 
τής «Φόρμιγγος» τόπολύ μέχρι 15 Μαρτίου 190-4.

Οχ κοιται τών «ίι·νΟενιάτων του  
διαγωνίσματος τούτον.

Ώ ς  κριταί τών άποσταλησομένων μουσικών συν
θεμάτων τοΰ διαγωνίσματος τούτου θέλουσι χρησι
μεύσει πάντες οί ένταΰθα καί έν Κων)πόλει συνερ- 
γάται τής «Φόρμιγγος». Πρός ενα έκαστον τούτων 
χωριστά θέλουσιν άποσταλή άπαντα τα ληφθέντα

συνθέματα, ούτος δέ θέλει εκφέρει κατ’ ιδίαν τήν 
έπί τούτων κρίσιν του, ήν θά διατυπώση έν έκθέσει 
καί θά άποστείλ·(ΐ πρός τήν Λιεύθυνσιν τής «Φόο- 
μιγγος». Έ ν  ταϊς έκθέσεσι ταύταις θά αναγράφε
ται καί ή βαθμολογική σειρά τών συνθεμάτων κατά 
τήν άντίληψιν τοΰ κοίνοντος, τούτέστι θά άναγρά- 
οεται ποιον τών συνθεμάτων θεωρεί ουτος πρώτον, 

οίον δεύτερον κ .λ .π . μέχρι τοΰ τελευταίου. Εκείνο 
δέ έκ τών συνθεμάτων δπερ θά φέρεται ώς πρώτον 
εις τάς πλείω τοΰ ήμίσεως έκθέσεις, έκεΐνο θά τύχη 
βραβεύσεως έκ μέρους τής «Φόρμιγγος» τό όέ μετ’ 
αύτό δεύτερον φεοόμενον ευφήμου μνείας.

Τιιιαί καϊ (3οα6εΐα εις τοί/ς «ίυνΟέτας 
τοντω ν.

Μετά τήν διαλογήν ταύτην ή Δ'εύθυνσις τής 
«Φόρμιγγος» θέλει διοργανώσει μικοάν τελετήν έν 
τοΐς γραφείο'.ς αύτής, δπως ούτως έπισήμως άπο- 
σφραγιζομένων τών οικείων φακέλλων γείνωσι γνω
στά τά όνόαατα τών έπιτυχόντων συνθετών. Μετά 
δέ τοΰτο ή Διεύθυνσις τής «Φόρμιγγος» θέλει 

α ') ’Ανακοίνωση τοΐς έπιτυχοΰσι τό εύφρόσυνον 
τοΰτο άγγελμά τηλεγραφικώς.

β ')  Άποστείλη πρός δημοσίευσή είς τάς μάλλον 
κυκλοοοοούσας Άθηναίκάς έφημεοίδας τό άποτέλε- 
σμα τοΰ διαγώνίσματος μετά τών ονομάτων τών 
έπιτυχόντων συνθετών.

γ ')  Δημοσιεύση έν τή στήλη τής Πινακοθήκης 
τής «Φόρμιγγος» τήν εικόνα καί τήν βιογραφίαν 
τούτων.

δ ') Δημοσίευση τάς έπιτυχούσας συνθέσεις έν 
τώ μουσικώ τής «Φόρμιγγος» τεύχει.

ε ') Προσφέρη ώς δώρα μουσικά βιβλία είς μέν 
τόν πρώτον άξίας δραχμών 20 , είς δέ τόν δεύτερον 
άξίας δραχμών 1 0 .

ς·’ ) Άποστέλλη δωρεάν έπί έν ετος τήν «Φόρ
μιγγα» είς τόν πρώτον, έπί έξ δέ μήνας είι τόν 
δεύτερον.

Σηα. Έ ν  πεοιπτώσει καθ’ ήν έν έκ τών συνθε
μάτων τούτων φέρεται ώς πρώτον είς άπάσας τάς, 
περί ών εϊπομεν, έκθέσεις τών κριτών τοΰ διαγωνί
σματος τούτου θέλει δοθή είς τόν συνθέτην τούτου 
πρός τοΐς άνωτέρω ώς δώρον καί ή εικών του είς 
φυσικόν σχήμα καλλιτεχνικώτα διά γκραγίόν έπε- 
ξειργασμένη ΰπό δοκίμου ζωγράφου.

Β'.
Την μουσικήν σύνθεσιν τής επομένης στροφής 

ληφθείσης έκ τοΰ γνωστοΰ δράματος τοΰ άειμνήστου 
Π . Σούτσου «ό  'Οδοιπόρος».

Θεέ /  υμνεί τήν δόξαν σου ή ννξ καί ή ημέρα'
’Ενέδναας άνϋη τήν γήν, καί άοτρα τόν αίϋέρα.
Τής γής άσύμφων’ οί λαοί αίνοϋσί σε ουμφώνως' 
Ποικίλαι γλώοσαι χίλιαι ύμνοϋσι οε συγχρόνως.
Τό πάν άμέτρητος μετράς άόριστος ορίζεις'
Τό πάν άόρατος όράς, άγνώριστος γνωρίζεις.

Τό φώς ϋεέ !  τό σώμά σου'
Ό  ήλιος τό υμμα σου'

‘Ο κεραννός φωνή σον 
Τό άπειρον διάστημα 
Τό μέγα σου άνάστημα,

Καί ό αιών στιγμή σου.
'Ως μοχλός ό δάκτυλός σον

"Αν ϋελήσης τήν γήν σείει,
Καί τό κοΐλον τής χειρός σον 

Τούς ωκεανούς εγκλείει'
°Εν σου πνεϋμα μόνον σβύνει

Τών αστέρων τούς φανούς,
Έ ν  σου νεύμα μόνον κλίνει

Πρός τήν γήν τούς ούρανους.

Οί δροι τοΰ διαγωνίσματος τούτου είνε οί αύτοί 
ώς οί τοΰ άνωτέρω.

Οί Κριταί τών ιίννΟειιάτων τον  
διαγωνίσματος· τοντον-

Ώ ς κοιταί τών άποσταλησομένων μουσικών συν- 
θεαάτων τοΰ διαγωνίσματος τούτου θέλουσι χρησι- 
μεύση απαντες γενικώς οί συνδρομηταϊ τής «Φ όρ- 
μιγγος».

’Ιδού δέ πώς θέλει συμβή τοΰτο. “Απαντα τά  
άποσταλησόμενα συνθέματα τοΰ διαγωνίσματος τού-



β Φ Ο Ρ Μ Ι Γ Ξ

του, όσαδήποτε κκί άν ώσ:, θέλουσι δημοσιευθή 
μετά τών ψευδωνύμων των έν ίδίω τεύχει, άσχέτω 
προς τά γνωστά μηνιαία μουσικά τεύχη της «Φόρ- 
μιγγος», δπερ θά άποσταλή είς άπαντας τούς ύπερ- 
χιλίους συνδρομητάς αύτής. Ούτοι δέ κρίνοντες τά 
συνθέματα ταΰτα θά ε^ωσι τό δικαίωμα νά άπο- 
στείλωσι πρός την διεύθυνσιν της «Φόρμιγγος» την 
επί τούτων κρίσιν των διά ταχυδρομικού δελταρίου 
ή επιστολές, έν η ρητώς θά άναοε'ρεται ή βαθμο
λογική σειρά τών συνθεμάτων τούτων, δηλαδή ό
ποιον έκ τούτων θεωροΰσιν ούτο’. πρώτον, οποίον 
δεύτερον κλπ. μέχρι τοΰ τελευταίου. Έκεΐνο δέ ό- 
πέρ θά φέρεται ώς πρώτον είς τάς πλείω άποσταλεί- 
σας κρίσεις, έκεΐνο καί θά τύχη βραβεύσεως έκ 
μέρους της «Φόρμιγγος», ούδέν δέ άλλο.

Τιμαι και βραβεία εις τόν ίίννθέτην  
τον διαγωνίίίρατος τούτον.

Ή  άποσφράγισις τοΰ συνοδεύοντος τό έπιτυχόν 
σύνθεμα φακέλλου γενησεται την αύτην ήμέραν, 
καθ’ ην καί ή τών τοΰ Α' διαγωνίσματος έν τοΐς 
γραφείοις της «Φόρμιγγος». Ή  δέ διεύθυνσις ταύ
της θέλει έκπληρώσει καί δ’.ά τόν έπιτυχόντα συν
θέτην τοΰ διαγωνίσματος τούτου πάντα τά διά τους 
τοΰ Α ', άλλά πρός τοΐς έκείνοις ώς δώρον θέλει δοθη 
τούτω α ') έν ζεΰγος εικόνων καλλιτεχνικών ύδατο- 
γραφικών μετά τών πλαισίων των κλπ. καταλλήλων 
πρός διακόσμησα αιθούσης ή γραφείου καί β ')  ή 
εϊκών αύτοΰ τούτου εις φυσικόν σχήμα, μετά πλου- 
σιωτάτου πλαισίου.

Σημείωσις. —  "Οσοι θά λάβωσι μέρος έν τψ β' 
τούτω διαγώνιο ιχατι, όφείλονσιν άπαραβάτως νά 
πέμψωσι μετά τον συνθέματος των καί δραχμάς 3 , 
δια τά έξοδα τής καταχωρήσεως τον σννθέματός 
των εν τψ περί ον εί'πομεν τεύχει, άλλως τό σύν
θεμά των δέν θά ληφθή ν π ’ δψιν.

Δ Η Λ Ω Σ ΙΣ

Τό Β ' ετος τής «Φόρμιγγος» θεωρείται λήξαν 
άμα τή έκδόσει τοΰ 24  φύλλου αύτής καί τοΰ 12  
μουσικοΰ αύτής τεύχους.

Η Λ ΙΕ Υ Θ Τ Ν Σ ΙΣ

ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΑιΣΜΑΤΑ
Ε Ν  Κ Ω Ν / Π Ο Λ Ε Ι

(τοΰ άνταποκοιτον μας)

Τήν παρελθοΰσαν Κυριακήν έγενετο έν τή εν
ταύθα αιθούση τής «Γαλλικής ένώσεως» ή πρό 
τίνος άγγελθεΐσα μεγάλη μουσική συναυλία ύπό τοΰ 
γνωστοΰ μουσικολόγου κ. Γεωργίου Δ. Παχτίκου 
τή εύγενεΐ συμπράξει τοΰ μικτοΰ χοροΰ τοΰ « 'Ο 
μίλου τών Έρασιμόλπων» και τής πολυμελοΰς έξ 
ευδόκιμων καλλιτεχνών και ερασιτεχνών ορχήστρας. 
Την μουσικήν ταΰτην συναυλίαν άφορώσαν τήν 
έκτέλεσιν εϊκοσι έξ γνησίων Έλληνικών Δημοτικών 
ασμάτων, συλλεγέντων άπό τοΰ στόματος τοΰ έλ- 
ληνικοΰ λαοΰ και έναρμονισθέντων ύπό τοΰ κ. 
Παχτίκου, είχε άναλάβει ύπό τήν ύψηλήν αύτοΰ 
προστασίαν ή Α . Ε .  ό Πρεσβευτής τής Ελλάδος  
κ. Γρυπάρης, τοΰ διοργανιοτικοΰ αύτής μέρους ά- 
νατεθέντος είς πολυμελή έπιτροπήν ύπό τήν προε- 
δρείαν τοΰ Γενικοΰ Προξένου τής Ελλάδος κ. 
Έ π α μ . Φίλωνος.

Κατά τήν συναυλίαν ταΰτην έξετελέσθησαν μετά 
θαυμαστής έπιτυχίας τά κατωτέρω δημοτικά ασματα 
ύπό χοροΰ μικτοΰ έξ άνδρών καί γυναικών έκγυ- 
μνασθέντος πρός τοΰτο ΰπό τοΰ κ. Παχτίκου.Συμ- 
φώνως δέ πρός τό διανεμηθέν πρόγραμμα ή έκτέ- 
λεσις τών ασμάτων τούτων έγενετο κατά τήν έξής 
τάξιν :

ΙΙροηγήθη πρώτον ό πρός τήν Α .Α .Μ . τόν 
Σουλτάνον ύμνος, δν νΰν τό πρώτον έμελεποίησεν 
ό κ. Παχτίκος έπί στίχοον ποιηθέντων ύπό τοΰ 
Βοσπορίτου κ. I . Π . Τίοαννίδου. Κατόπιν έλε- 
χθησαν ύπό τοΰ κ. Παχτίκου όλίγαι τινές λέξεις

έπί τών δημοτικών ήμών άσμάτα>ν (1)καί ειτα ήρ- 
ξατο ή έκτέλεσις τών έξής έξ δημοτικών ασμάτων 
τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας 1) Ό  πλη γω μέν.ο ς 
ά ε τ ό ς ύπό μικτοΰ χοροΰ’ 2) “Ε ν α ν  και ρόν  
ήμαν πουλί  ύπό γυναικείου χοροΰ" 3) Μέσ’ ’ς 
τ ή ν  'Α γ ι ά Π α ρ α σκ ε υ ή ύπ’ άνδρίκοΰ χορον. 
4) Ή μ α ν  ξένος  κ’ ή ρ θ  α τ ώρ α ύπό γυκ«·- 
κείου χοροΰ. 5) Ή  ’Α ρ ε τ ή  ύπό γυναικείου χο̂ α-ι 
6) Τό κ α μ α ρ ω τ ό  ύπό μικτοΰ χοροΰ. Μετά τό 
πρώτον τοΰτο μέρος έπηκολοΰθησε τό δεύτερον 
καθ’ δ έξετελέσθησαν τά έξής έννέα δημοτικά 
ασματα τής Ελλάδος καί τής Ηπείρου 1) Ή  
Π αρ α σκ ε υ ο ΰ λα ύπ’ άνδρίκοΰ χοροΰ" 2) 'Ο 
α ε τ ό ς  μονωδία’ 3) 'Η μ α ρτυ ρ ί α τ ο ΰ π λ α 
τ ά ν ο υ  ύπό μικτοΰ χοροΰ" 4) Ά  π ό ψ ε θ έ λ’ ά ρ- 
μ α τ ω θ ώ μονφδία" 5) Τ ά χ ΐ ό ν ι α  καί  τά 
κ ρ ο ύ σ τ α λ λ α  μονωδία* 6) Τά χ ι ό ν ι α  καί  
τά κρ ο ΰ σ τ α λ λ α  ύπό μικτοΰ χοροΰ" 7) “Α χ ! 
Δέν ξεΰ  ριο γ ι α τ ί ;  τετραφδία'8) Ά  ν ά μ ε σ α 
τ ρ ε ι ς  θ ά λ ασ σαι · ς  μονωδία" 9) Π οΰ  π α ς  
μωρέ ποΰ πας ύπό μικτοΰ χοροΰ έναλλάξ.Τέλος 
έπηκολοΰθησε τό τρίτον καί τελευταΐον μέρος καθ’ 
δ έξετελέσθησαν τά έξής ένδεκα δημοτικά ασματα 
τής Μικράς Άσίας καί τών νήσων τοΰ Αιγαίου. 
1) Α ρχ η ν έ κ α μ α  ’ς τ ό ν  χ ο ρ ό  ύπό μικτοΰ 
χοροΰ" 2) Σ υ ν ν ε φ ι ά  σ’ σ υ ν ν ε φ ι ά  σ’ καί  ό 
ο υ ρ α ν ό ς  ύπό γυναικείου χοροΰ" 3) Ή Π α ν α -  
γ ιώτ α ύπ’ άνδρίκοΰ χοροΰ. 4) Καλ ώς  τηνε  
τ ή ν ΰ μ φ η μ α ς ύπό μικτοΰ χοροΰ"5) Θά λ α σ σ α  
μ’ ό λ α τ ά ν ε ρ ά ύπό γυναικείου χοροΰ’6) Μι ά 
θ ο λ ο π ο τ α μ ο ΰ σ α ι ν α  ύπό μικτοΰ χοροΰ" 7) 
Αν πας,  Μα ρ ι ώγ κ α  μ’ ’ς τ ό  ν ε ρ ό  ύπ’ αν

δρικού χοροΰ" 8) Ά μ α ζ ο ν ι κ ό ν  α σ μ α  ύπό 
μικτοΰ χοροΰ. 9) Κ ά τ ω ’ς τής Μά λ τ α ς  τ ά 
χ ωρι άύπό γυναικείου χοροΰ’10) Τό καραβάκι  
ύπ άνδρίκοΰ χοροΰ ’ 11) ’Σ τ ή ς μ α τ ζ ο υ ρ ά ν α ς  
τ ό ν  ά ν θ ό ύπό μικτοΰ χοροΰ.

Ταΰτα ήσαν τά έκτελεσθέντα ασματα κατά τήν 
συναυλίαν ταΰτην, ήν έτίμησαν διά τής παρουσίας 
του άπας ό έκλεκτός τών λογίων καί φιλο μουσών 
κόσμος καί πολλοί τών ένταΰθα παραμενόντων ξέ
νων, θαυμαστών τής δημώδους ήμών μουσικής. 
Μετά τό πέρας τής συναυλίας ται'ιτης πάντες συνέ
χαρησαν τόν τε συλλογέα τών ασμάτων τοιίτων κ. 
Παχτίκον, τούς λαβόντας έν αύτή μέρος μουσικούς 
χορούς διά τήν έκτακτον έκτέλεσιν τών ασμάτων 
τούτων ώς καί τήν διοργανώσασαν τήν συναυλίαν 
ταυτην έπιτροπήν διά τήν εύγενή αύτών πρόθεσιν 
τοΰ νά παραθέσωσιν είςτό φιλόμουσον κοινόν τής 
Βασιλευοΰσης μίαν τοιαύτην πρωτοφανή καί έξο- 
χον ύφ’ δλας τάς έπόψεις μουσικήν πανδαισίαν, 
τής οποίας τό ποικίλον τοΰ ρυθμοΰ καί τοΰ μέλους 
απεκάλυψαν καί αύθις τό άρρητον καί άμίμηκτον 
κάλλος τής 'Ελληνικής δημώδους μουσικής.

Έ ν  Κων)πόλει 29 Δεκεμβρίου 1903
Βοίίπορίτιις

Ρ Υ Θ Μ Ι Κ Η  Α Μ Λ Υ Σ Ι Σ
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Κ Ω Ν  Α Σ Μ Α Τ Ω Ν

Έ κ  τών δημοσίευομένων έν τώ Ζ' μου- 
σικώ τεύχει τής «Φόρμιγγος» άσμάτων,τό έν 
είναι χορός γυναικείος « Π ρ ώ τ ο ς »  ονο
μαζόμενος, διότι είναι πράγματι πρώτος τη  
τάξει, επομένων τριών άλλων, μ εθ’ ών συν
δέεται άναποσπάοτως έν τη όρχήσει. Και οί 
πέντε ονομάζονται « Κ α ρ τ ζ ι λ α μ ά ς »  και 
είναι διά τάς Κύπριας έπαρχιώτιόας καθώς 
καί διά τίιν παλαιάν γενεάν τών Κυριών τών 
πόλεων ό μόνος έπίσημος χορός· ό έθνικός 
οϋτως είπεϊν της Κύπρου χορός. Τό Αρι
στούργημα τοΰτο, δπερ καλλίτερο ν πάσης 
γραφής τό άποδίδουν οί Κύπριοι β ι ο λ ά ρ ι -  
δ ε ς, έπί της αύτής μέν πάντοτε βάσεως άλλ’ 
ούχί κα\ άκριβώς δμοιον, τό άπρόσιτον τοϋτο 
είς εύρωπαϊον καλλιτέχνην άριστοτέχνημα,

1 Ταύτας δημοσιεύομε)’ εν  άλλη στήλη.

τό άγραφον τοϋτο καμάρι τών βιολάριδών 
μας, χορεύεται ύπό δύο, τής μιάς άντικρϋ 
τής άλλης έξ άποστάσεως ολίγων βημάτων.

Ό  ρυθαός αύτοϋ είνε (— — ---------- )= (1
1-1-1),  ό παρ’ Όθωμανοΐς Τ σ ι φ τ έ  Σ ό 
φ ι ά ν ,  δι’ δν ό άοίδιμος Θεόδωρος έφεϋρε 
τόν έστιγμένον ('+) καϊ δστις άναλυόμενος 
είς βραχέα γίνεται έννεάσημος. (3-2-2~2). 
Κατ’ άρχήν οντες ύπέρ τής ρυθμικής γρα
φής, τή ς συνεπτυγμένης δηλ., καθ’ ήν οί 
χρόνοι άκολουθοϋν τους πόδας τοϋ χορευ
τού, έγνωμεν νά γράψωμεν και άναλελυμέ- 
νως, σκοποϋντες είτε ούτως είτε άλλως είς 
τήν πιστήν άπόδοσιν τοϋ μέλους. Και είνε 
μέν άληθές δτι ή άναλελυμένη γραφή άπο- 
δίδει πιστότερον τό μέλος, ενεκα τής ούχί 
κα'ι τόσον σαφούς διά τού συνθέτου γοργού 
διαιρέσεως τού χρόνου έν τη συνεπτυγμένη, 
άλλ’ είναι έπίσης βέβαιον δτι ή προμνη- 
σθεϊσα γραφή κατά πολύ ύστερεΐ τής δεύτε
ρος ώς πρός τήν χάριν, καθ’ δτι λείπει έξ 
έκείνης ή ψυχή ήτοι ό ρυθμός. Προκειμένου 
λοιπόν περί τής ρυθμικής γραφής τού είς 
τόν άνωτέρω ρυθμόν άνήκοντος χορού,δστις 
ρυθμός Τ ε σ σ ε ρ ά μ ι σ υ  ονομάζεται ύπό 
τών βιολάρηδων τής Κύπρου, παρά δέ τοΐς 
Εύρωπαίοις είναι έντελώς άγνωστος, ούτε 
δύναται νά όνομασθη 9/8, καθ’ δτι ώς έξ ίδιας 
πείρας γνωρίζομεν καί καθημερινώς έπϊ τού 
τετραχόρδου έκτελούμεν ό 9/g κανονικώτατα 
κρούεται είς τρεϊς ίσας κρούσεις, έκαστη 
τών οποίων περιλαμβάνει 3/8, περί τοιούτου 
λοιπόν ρυθμού προκειμένου, τόν έστιγμέ- 
νον Σταυρόν μετεχειρίσθημεν καί ήμεΐς δποος 
είκονίσωμεν τόν ήμισυ χρόνον.

Σεβόμεθα δλας τάς γνώμας, άς εύγενεΐς 
καϊ φιλόμουσοι κύριοι, θερμοί τών πατρίων 
ζηλωταϊ, έπιστήμονες καί λόγιοι έξήνεγκον 
έπϊ τοϋ πώς νά παρασταθη ό ήμισυς χρόνος 
καϊ έπαινοϋμεν τήν έργασίαν αύτών, άλ λ ’ 
όμολογούμεν δτι ύπήρξεν είς ήμάς άδύνα
τον ν’ άπαλλαχθώμεν τής έπιρροίας τού 
Σταυρού, δσον σαφώς και άν διετυπώθη ή 
άντικατάστασίς του. Και διατϊ οχι, άφού 
μουσικοί, οίος ό Θεόδωρος καί άλλοι, έγρα
φαν δι' αύτού καϊ δυνάμεθα θαυμάσια νά κα- 
τανοώμεν τά άσματά των, άρκεϊ νά μή τόν 
έκλαμβάνωμεν ώς σιωπήν.

Τόν Σταυρόν δμως μετεχειρίσθημεν μέ 
μίαν καινοτομίαν· έδώκαμεν δηλ. είς αύτόν 
καϊ φωνητικήν ένέργειαν, δπου ήτο άνάγκη, 
τοποθετήσαντες άκριβώς έπ’ αύτού τόν χα
ρακτήρα. δστις θά λεχθη άκριβώς έπϊ τού 
ήμίσεως χρόνου είτε έπί τό όξυ είτε έπϊ τό 
βαρύ ή καϊ έπϊ τής ίσότητος. "Οπου δέ ό 
ήμισυς έκεΐνος χρόνος συνεχίζεται έπϊ τής 
άρσεως τού πρό αύτού άκεραίου ό Σταυρός 
μένει ώς έχει. Γράψαντες ουτω, άνευ ούδε- 
μιάς βεβαίως άξιώσεως, ένομίσαμεν καϊ μό
νον, δτι ούτω εύκολωτέραν καθιστώμεν τήν 
άνάγνωσιν τού μέλους καϊ πιστότερον άπο- 
δίδομεν αύτό παρά έάν προετάττομεν ή έπε- 
τάττομεν τω Σταυρώ τήν είς τόν ήμισυ χρό
νον άνήκουσαν συλλαβήν, καϊ τούτο διότι 
διαιρούντες τόν 1 1/2 χρόνον άκριβώς δπως 
καϊ ό κ. Φιλανθίδης είς 3 ίσα μέρη : θέσιν 
Τ ά, άρσις άκ καϊ έπιπρόσθετον άρσιν τ ο : ,  
όφείλομεν άκριβώς έπ ’ αύτού τού Τ ο  ήτοι 
τού Σταυρού, νά είπωμεν τήν συλλαβήν τήν 
άνήκουσαν είς αύτό καϊ ούχί ολίγον τι ένω- 
ρίτερον ίι άργότερον, δπως πιθανόν νά πράτ- 
τωσί τινες διά τού συστήματος τοϋ νά προ- 
τάττωμεν ή καϊ νά έπιττάτωμεν τώ Σταυρώ 
τήν άνήκουσαν αύτώ συλλαβήν.

Καθ’ ήμάς λοιπόν ή γραφή έπϊ παραδείγ- 
ματι τής έπωδοΰ τού Χ α ρ α λ ά μ π η  θά 
έχη ούτω :

ΤΗχος>ΛΝη V* ~
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"Ητις, αύτό τούτο θέλουσα νά παραστήση 
δ,τι και ό κ. Φιλανθίδης ήννόει, όδηγεϊ, άν 
δέν άπατώμεθα, καλ?άτερον τόν άναγνώστην 
είς κανονικωτέραν έκτέλεσιν τοϋ άσματος, 
άρκεϊ νά ένθυμήται ούτος νά κρούη τρίση
μον τόν πρώτον χρόνον, τού οποίου τό τε
λευταΐον τρίτον είναι αύτός ό Σταύρος, όπως 
προηγουμένως άνελύθη, και έπί τοΰ τελευ
ταίου τούτου τρίτου νά έξαγγέλη τόν άνω
θεν τοΰ Σταυρού χαρακτήρα.

Έ κ  τών ύπολειπομένων άσμάτων τό έν 
ονομάζεται Κ α ρ π α σ ί τ ι σ σ α καί άδεται 
συνήθως είς τάς άνατολικάς έπαρχίας τής 
νήσου" τό δέ έτερον ή Π α ρ α λ ι μ ν ί τ ι σ σ α  
είνε χορός άνδρικός μ ετ’ άσματος άναπο- 
σπάστως συνδεδεμένος. Οί δύο χορευταϊ 
έναλλάξ αδουσι κατ’ αύτόν πλεΐσθ’ δσα δί
στιχα είλημμένα άπαντα έκ τού άνεξαντλη· 
του θησαυρού τής κυπριακής μούσης. Είς 
τόν χορόν τοΰτον γίνεται χρήσις και πολλών 
τρελλών ή άκολάστων άσμάτων" έστιν δτε δέ 
και ποιητικός διαγωνισμός τών χορευτών  
Φαίνεται δέ νά κατάγεται ό χορός ουτος ώς 
τό δνομα δηλοϊ άπό τό Παραλίμνι, χωρίον 
παοά τήν ’Αμμόχωστον.

Λεμησσός Κύπρου
Χρηστός Ά ιο ίτο λ ίδ η ς

Ο Λ Ι Γ Α Ι  Λ Ε Ξ Ε Ι Σ
ΠΕΡΙ TQN ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ HI AIMTQN

ν π ό  Γ .  Δ .  Π Α Χ Τ Ι Κ Ο Υ

(άνεγνώόθη έν τί> έν Κων)πόλει δοθείσι^ μου 
CiKij. συναυλία ττί 28 Δεκεμβρίου 1903).

Έ ίο χ ν π α τ ε  κύ ρ ιε  Π ρεοβ εν τα  τής Έλ).ά8ος

και λοιπή ερίτιμος κα ι ψιλύμονοος όμήγνρις.

Ζωηρά τις περιέργεια παρέαχεν αφορμήν δπως 
γράψω έν ’Αθήναις τήν τρ ώ τψ  δημοτικήν μελφ 
δίαν από τον στόματος ενός χωρικόν γέροντος κατά 
μήνα Δεκέμβριον τον 1 8 9 9 , δτε άκόμη έφοίτων 
έν τψ Έθνικω Πανεπιστήμια].

*Εκτοτε παρήλθον 14 δλα ετη και εις τό διά 
στημα τοΰτο κατά διαφόρους έποχάς καί περιστά 
σεις ήδννήθην νά περισνλλέξω περι τάς 3 0 0  δημο 
τικάς μελψδίας, καταγομένας έκ τής Μ . ’Ασίας 
τών Νήσων τον ΑΙγαίον, τής Ευρωπαϊκής Τουρκία 
και τής 'Ελλάδος.

Τά δημοτικά ταϋτα ασματα μετά τοΰ μέλονς αν 
τών έγραψα, άλλα μεν έπϊ τόπου κατά τας διαφό 
ρους θρησκεντικάς καί έϋνικάς έορτάς καϊ πανη 
γύρεις τοϋ λαοϋ, άλλα δ' εκ προσώπων γνωριζόντων 
καλώς άπό μνήμης τά τής πατρίδος των άσματα

Θεωρώ δέ δλως περιττόν νά σημειώσω, δτι γρά 
φων τάς μελφδίας προσεπάθονν πάντοτε ν ’ άπο 
δώσω αν τάς δσον ενεστι πιστώς καί ανελλιπώς, επι 
τελών οΐονεϊ, όντως είπεϊν εργον μονσικοϋ φαno 
γράψου.

’Εκ τών ασμάτων τής συλλογής μου ταύτης 
κατά τό 1 8 9 5  και 1 8 9 6  δγδοήκοντα νποβληθέντα 
είς τόν Ζωγοάφειον αγώνα τοΰ (('Ελληνικού 
Φιλολογικοϋ Συλλόγου» έβραβεύθησαν δίς. Μέγα 
δέ μέρος τοϋ ασματολογίου τής εσπερίδος ταύτης 
άποτελεϊται έκ τών βραβενθέντων τούτων ασμάτων.

Όσον τό εργον μου ύπό εποψιν τής περισυλλογής 
υπήρξε οχετικώς πλούσιον, τόσον έξ εναντίας υπήρξε 
πενιχρόν ύπό εποψιν μουσικής έκτελέσεως.

Ή  άδιαφορία καϊ ή περιφρόνησις, αί όποΐαι 
περιβάλλονσιν ώς μή ώφελε, τόσον άατόργως τό

παρθενικόν σώμα τών δημοτικών μας <ισματων, με 
ήνάγκασαν δπως πολν αραιώς καϊ πάντοτε σχεδόν 
μετ’ άλλων μουσουργηματων εκτελεσω τινα εξ αν
τών, είτε έν ταΐς έμαϊς διαλέξεσι τοϋ Ελληνικού 
Φιλολογικοϋ Συλλόγου, είτε καϊ έν Ιδιαιτέραις δη
μοσία διδομέναις συναυλίαις.

'Η  περιβάλλουσα ήμας ξενομανία μέ εκαμε δπως 
βραδέως μέν, άλλ ’ άσφαλώς προχωρήσω, εχων 
πάντοτε τήν ενδόμυχον πεπονθησιν, δτι θά Ώ.θη 
ή μέρα, καθ' ήν θά γεννηθί] καϊ παρ η μΐν γνήσια

imipfii ν η  rfl'VP.IOlεθνική uoL ’d iK ii « ί ν ν ε ί δ η ό ι ς  πρός έκτίμησιν 
τών θελκτικών τούτων μονσικών προϊόντων τοΰ 
λαοΰ, τά όποια άποτελοϋσι τά πολυτιμότατα θρύμ
ματα τοϋ μονσικοϋ παρθενώνος.

Ά λ λ ’ άπό τίνος χρόνου τά πράγματα προσέλαβον 
άλλην δλως διόλου γενναίαν καϊ ενθαρρυντικήν 
τροπήν.

Τήν 2 3  τοΰ παρελθόντος Μάρτιον έν τή αΐ- 
θούσϊ] ταύτγι έδίδετο ή τρίτη ίπανάληψις τών ν π ’ 
έμοϋ μελοποιηθέντων χορικών τής «Μήδειας» τοΰ 
Ενριπίδον. Χάριν ποικιλίας είχον άναγράψει εις τό 
πρόγραμμα καϊ έννέα δημοτικά άσματα. Κατά τήν 
έκτέλεσιν τών άσμάτων τούτων ετυχε νά παρευρεθή 
καϊ μουσοτραφής ομογενής έν Αθήναις μέν διαμέ- 
νων, άλλά χάριν τών εργασιών τον μαρεπιδημών 
ένταΰθα. Μετά τό τέλος τής συναυλίας ό μονσοτρα
φής άνήρ, τήν έκ τών δημοτικών άσμάτων σνγκί- 
νησίν τον έν τοΐς δακρυβρέκτοις δφθαλμοϊς του 
εχων άποτυπωμένην, ενηρεστήθη νά μοι άναγγείλη, 
δτι πρόθυμος είνε νά χορηγήσι] 2 0 0  όθωμ. λίρας 
πρός περισυλλογήν και δημοσίαν έκτέλεσιν τών δη
μοτικών μας ασμάτων. Παρεκάλεσε δε Ιδιαιτέρως 
δπως τό ονομά του τηρηθϊ] νπό τόν σεμνόν τής 
άνωννμίας πλέον.

Ή  ενγενής αντη δωρεά, ή πρώτη εξ όσων του
λάχιστον έγώ γνωρίζω εις τήν κα θ ’ ήμάς Ανατο
λήν διά τά δημοτικά μας άσματα, διηνκόλυνέ με 
σπουδαίως δπως ού μόνον έργασθώ δσον ενεστιν 
άνέτως διά τήν τεχνικήν προετοιμασίαν τών απόψε 
έκτελεσθέντων ασμάτων, άλλά καϊ διά τήν έπιτό- 
πιον έπίσκεψιν 2 2  χωρίων καϊ κωμοπολεων τής 
Θράκης και τής Μ . Άσίας νά εχω σπουδαϊον 
στήριγμα.

Καϊ περϊ μέν τής μουσικής μου ταύτης περιο
δείας τής γενομένης κατά μήνα ’Ιούλιον καϊ AL·- 
γουστον λεπτομερώς θά ομιλήσω κατ αντας εν 
τψ γεραρψ « Έλληνικψ Φιλολογικά5 Συλλόγω ».

Ά λλά  δέν θεωρώ περιττόν έν παρόδψ νά προσ
θέσω δτι κατά τήν περιοδείαν μου ταύτην ήδυνή- 
θην νά περισυλλέξω ύπέρ τάς 6 0  νεας δημοτικας 
μελωδίας, έξ ών 8  περιλαμβάνονται καϊ είς τό πρό
γραμμα τήί, εσπερίδος ήμών.

Ό  ήμέτερος χορηγός διά τής ενγενοϋς δωρεάς 
του σκοπόν είχε κυρίως, δπως καταστήση. δσον 
ενεστιν, αγαπητά τά δημοτικά μας άσματα έν τή 
σννειδήοει τής ήμετέρας κοινωνίας, μή άποκλειομέ
ν aw, εννοείται, πρός επιτυχίαν τούτου καϊ τών φω- 
των τής μουσικής έπιστήμης πρός πλείονα εξαρσιν 
και μεγαλοπρέπειαν αντών.

Άναλόγως λοιπόν τής προθέσεως ταύτης τοΰ 
χορηγού, ίγένετο ύφ ’ ήμών καϊ ή τεγνική προπα- 
ρασκευή τών σήμερον έκτελεσθησομένων ασμάτων, 
ή όποια καϊ ούκ ολίγον χρόνον μέ άπησχόλησε διά 
τό πολυμερές καϊ περίπλοκον τοϋ έργου. Πρέπει 
νά γνωρίσωμεν καλώς, δτι μεταξύ τής περισυλλο
γής καϊ τής έκτελέσεως τών ασμάτων μεγάλη νπάρ 
χει άπόστασις, δπως καϊ μεταξν τοϋ θερισμοϋ τοΰ 
σίτον έκ τών άγρών καϊ τοΰ έκ τούτον κατασκευα- 
ζομένου άρτον μακρά ή άπόστασις.

Είναι δέ λυπηρόν, δτι τινές τάς μεγίστας ταύ 
τας δυσκολίας τής προετοιμασίας δέν ενηρεστήθη- 
σαν καθόλου νά λάβωσιν ν π ’ δψιν, άλλ’ νπείκοντες 
τις οίδεν, εϊς όποιας ύποβολάς και είς όποια ίδιο- 
τελή σχέδια, λάβρως έπετέθησαν έναντίον έργου 
καθαρώς έθνικοΰ. Είμαι δέ βεβαιότατος οτι οι 
τοιοΰτοι νπό τών πραγμάτων μεταπειθόμενοι, θα 
αϊσθανθώσι βαθεΐαν τύψιν συνειδήσεως έπϊ τοΐς 
άδικα λεγομένοις καϊ άδικώτερα γραφομένοις.

’Εν τη τεχνική προετοιμασία τών άσμάτων ημών 
οΐκοθεν εννοείται, δτι μετά τής μονοφωνίας δεν 
άπεκλιίσαμεν και τής χρήσιν τής αρμονικής πολυ

φωνίας. Τοϋτο δ ’ έπράξαμεν δπως ετι μάλλον 
έξάρωμεν καϊ ένιοχύσωμεν τό αρχικόν εθνικόν μέ
λος. Πρός τοΰτο δέ τήν αυστηρήν αρμονικήν πο
λυφωνίαν ύπετάξαμεν μάλλον εις τας ανάγκας καϊ 
απαιτήσεις τών ελληνικών μελωδιών, παρά νά θ ν -  
αιάσωμεν αύτάς άστόργως και έπιβλαβώς fiV τας 
άπαιτήσεις τής ευρωπαϊκής μελοποιίας.

Πέποιθα, δτι τά δημοτικά μας ασματα τότε μό
νον θά καταστώσι κοινά και παρά τή όμογενεΐ κοι
νωνία τών μεγαλοπόλεων άγαπητά, δταν θά προσ- 
τρέξωμεν είς τήν συνδρομήν τής αρμονικής πολυ
φωνίας, ή όποια μόνη σήμερον δεσπόζει εν τψ 
μουσικά') δρίζοντι τών πεπολιτισμένων λαών τής 
νφηλίον.

Τά άσματα δέ τά όποια θά έκτελεσθώσιν κατά 
τήν εσπέραν ταύτην, είνε άπό τά παλαιοτατα τοϋ 
λαοΰ, καθόσον εχω γράψει αυτά άπό γραίας γυναί
κας ή και γέροντας άνω τών 6 0  καϊ 70 έ.ών καϊ 
οί όποιοι έ'χονσιν άκούσει άλλοι μέν άπό τους γονείς 
των καϊ άλλοι άπό τους προπάτοράς των. Διά τής 
άκροάσεως λοιπόν τών παλαιών τούτων ασμάτων 
ούδέν άλλο θά πράξωμεν τήν εσπέραν ταύτην, ή 
δτι θά ελθωμεν είς πνευματικήν μουσικήν επικοι
νωνίαν μετά τών πατέρων ήμών, γενόμενοι o f τω 
μέτοχοι τής λύπης, τής χαράς, τής νοσταλγίας, τών 
ερωτικών αισθημάτων, τοϋ θρησκευτικού αισθήμα
τος αντών κλπ. Τινά έκ τούτων έν τή έκτελέσει ίσως 
καταλείπονσιν ήμάς ψνχρούς κατά τήν πρώτην ά- 
κρόασιν, άλλά δέν πρέπει νά λησμονήσω μεν, δτι 
καϊ δλα τά αίσθήματα ήμών δέν σνμφωνοϋσι κατά 
πάντα μέ τά αισθήματα τών πατέρων ήμών.

Ά λλ ’ άνεξαρτήτως τής μερικής ταύτης περιπτώ- 
σεως τό πράγμα καθίσταται τόσον σπουδαϊον, ώστε 
κατ ’ άνάγκην μάς έπιβάλλεται, δπως μυρίας ευχα
ριστίας έκφράσωμεν εις τόν εύγενή άνώννμον χο
ρηγόν, ή γενναιότης τοΰ όποιον παρέχει ήμϊν τήν 
τόσον γλυκεΐαν καϊ συγκινητικήν στιγμήν τής πνευ
ματικής επικοινωνίας μετά τής προγενεστέρας ήμών 
γενεάς.

Ζωηράς δ ’ έκφράζομεν ευχαριστίας καϊ είς τήν 
Α . Ε .  τόν Πρεσβευτήν τής ’Ελλάδος κ. I . Ιρυ-  
πάρην, δστις έν τή πρός πάν κοινωφελές εργον προ- 
θύμψ καϊ σθεναρά αντοϋ διαθέσει εσχε τήν εύγέ- 
νειαν νά λάβη υπό τήν υψηλήν Αντον προστασίαν 
τά άσματα ταϋτα τοϋ ελληνικού λαοΰ.

Μυρίας επίσης έκφράζομεν εν/αριοτίας καϊ εϊς 
τά αξιότιμα μέλη τής διοργανωτικής ήμών επιτρο
πείας, τής άποτελονμένης άπό τους άξιοτίμονς κ.κ. 
Άποστολίδην Γ . , Ενγενίφην Ε . , Ζαρίφην Γ . , Ή -  
λιάσκον I . ,  Giraud Ε . ,  Κοπάσην Α .,  Μΐζζϊ L . ,  
Ouspeneki T h .,  ΙΙαντζίρη βέην Αλ. ,  Παράσχον 
θ . ,  Πεσμαζόγλονν Σ τ .,  Σαρακιώτην βέην Β . ,  
Σινιόσογλονν Σ . ,  Χαριτωνίδην Χαρ. Χατζηχρήστου 
Χ ρ ., Ψαλίδαν Μ ιχ., διότι εσχον τήν εύγενή καλο
σύνην νά περιβάλωσι τό ήμέτερον εργον διά τής εν
θαρρυντικής αύτών άρωγής.

Πρός πάντας έπίσης τούς τιμήσαντας τήν εσπε
ρίδα ήμών φιλομούσους άκροατάς ζωηράς έκφρά
ζομεν ευχαριστίας διά τήν ένθαρρνντικήν αύτών 
προθυμίαν.

Άλλά περϊ οντωσϊ πανηγυρικής έκτελέσεως τών 
δημοτικών ήμών ασμάτων προκειμένον, καϊ δή 
ασμάτων πλείστων έκ τών χωρών τής κραταιάς ’Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας καταγόμενων, καθήκον 
ύπέρτατον επιβάλλει ήμϊν, δπως ύποβάλωμεν τήν 
ζωηράν ημών ευγνωμοσύνην και τά ταπεινά ήμών 
σέβη πρός τόν φιλόλαον καϊ φιλόμουσον ήμών Ά -  
νακτα Σουλτάν Άβδονλ Χαμϊτ Χάν τόν Β '  νπό 
τήν κραταιάν αιγίδα τοΰ Όποιον ού μόνον ή εθνι
κή ήμών γλώσσα καϊ θρησκεία έλευθέρως έξασκοΰν- 
ται καϊ προστατεύονται, άλλά καϊ τά γράμματα καϊ 
αί μονσαι ζώαι καϊ άκμάζονσιν δσον ίσως εϊς ονδε- 
μίαν άλλην χώραν.

Ό  ύμνος, δν πρό ολίγον εμέλψαμεν, δέν ήτο 
μόνον νμνος άδόμενος παρά νομοταγών πολιτών 
πρός κραταιόν μονάρχην, άλλ’ νμνος καϊ ζωηράς 
ευγνωμοσύνης.

Ά λλα τά δημοτικά μας άσματα, φιλόμουσον 
άκροατηρίον, εχουαιν καί άλλην σπουδαιότητα,διότι 
μεγάλως συμβάλλονται καϊ εϊς τήν τεχνικήν άντί- 
ληψιν και διευκρίνησιν τής άρχαίας ελληνικής μου-
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σικής. Ά π ό  τοιαύτην δε εποψιν τά πολύτιμα ταϋτα 
λείψανα της λαϊκής μούσης ένδιαφέρουσιν δχι μόνον 
ημάς, άλλά και τόν διεθνή πεπολιτισμένον κόσμον, 
ό όποιος περι πολλοΰ ποιείται πάν λείψανον τής 
άρχαίας φιλολογίας κα'ι τέχνης.

Ό  υπό τής γαλλικής κυβερνήσεως πρό ειδικήν 
μελέτην τής ήμετέρας μουσικής άποσταΐεϊς μουσι- 
κολόγος καθηγητής κ. B o u r g a u l t  D llCOudraV  
ίδου τί γράφει περί τοϋ ζητήματος τούτον : « 3Εν 
ταΐς δημοτικάίς ταύταις μελφδίαις εύρίσκεται σχε
δόν ανέπαφος ή κληρονομιά, ήν ή άρχαιότης έκλη- 
ροδότησεν καί ήν ανται πιστώς ώς παρακαταθήκην 
διεφύλαξαν. Μέγα μέρος τής κληρονομιάς ταύτης 
δέν έξεμεταλλεύθησαν ετι οι δυτικοί. 3Εφαρμοζό
μενων εις τά νέα ταϋτα στοιχεία τών άποτελεσμάτων 
τής νεωτέρας επιστήμης, θ ’ άποδοθώσιν νπηρεσίαι 
τφ τε μονοικφ κόσμφ κα'ι έαυτή. Είναι άπαρέ- 
δεκτον οί κεκτημένοι τόσα γόνιμα στοιχεία πρώτο 
τυπίας νά περιορίζωνται είς αντιγραφήν τών άλλα- 
χοϋ παραγομένων. Άλλαχοΰ όέ ό αντός σοφός κα- 
θηγής λέγει.

«Που εινε ή άρχή τών άριοτονργημχτων, ατινα 
τιμώσι τήν ιταλικήν, γαλλικήν καI γερμανικήν σχο
λήν ;  κα'ι ποϋ άλλαχοΰ, ή έν τφ δ η μ ο τ ι κ ω  
« < ί{ ΐα τ ι»  ;

*Η  περισυλλογή λοιπόν καί ή εκτέλεσις τών δη
μοτικών μας ασμάτων έχονσιν άναντιρρήτως σπου- 
δαιοτάτην οημασίαν.

Ά λλ 3 υψίστην έπίσης σπουδαίοτητα εχουσι κα'ι 
αί μετά τοϋ μονσικοϋ μέλους δημοσιεύσεις τοϋ κει
μένου αύτών.

Έ π ι τοϋ σημείου δέ τούτου άκριβώς έ'χομεν νά 
άναγγείλωμεν τήν εσπέραν ταύτην διά πρώτην φο
ράν κα'ι μίαν λίαν χαροποιάν εΐδησιν, Μεγάτιμος 
καί τών 'Ελληνίδων Μουσών γενναίος προστάτης 
ενηρεατήθη ν ’ άναλάβη τήν έκδοσιν τών 2 0 0  δη
μοτικών ασμάτων τής έμής σνλλογής.

'Ο γενναίος οντος άνήρ, δν κατά τήν εσπέραν 
■ταύτην διά πρώτην φοράν θά παραδώσωμεν είς τόν 
κοινόν θαυμασμόν και έπαινον καλείται Γ ρ η γ ό  * 
£>ιος Μ α ^ α ϋ λ ι ις ,  ου τό ονομα τ ετι μη μένον 
έστω και άθάνατον.

Μ ΑΘΗΜ ΑΤΑ ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Ψ Α Λ Τ Α Σ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Β ' .

Π ερι τ η ς  Σ υ μ π λ ο κ ή ς  τ ο ν ’ Ολ ί γ ο ν

(Σ υ νέχεια  ίδέ άριθμόν 1 1 — 12)

Μετά τό "Ισον, δπερ προϊσταται τών Συμ
βόλων άτινα γενικώς όνομάζομεν Μουσικούς 
Χαρακτήρας, και δπερ, έκτός άλλων πολλών 
καί ποικίλων πλεονεκτημάτων άτινα παρου
σιάζει ήμϊν έν τη συνθέσει αύτοΰ μετά τών 
λοιπών μουσικών χαρακτήρων, πανίσχυρον 
και έπιβάλλουσαν έπίσης παρουσιάζει ήμϊν 
τήν ’Ισότητα, ου ένεκα οΐ άρχαϊοι έκάλουν 
αύτό Ά ρ χ ή ν ,  Μ έ σ η ν  και Τ έ λ ο ς  τών χα- 
ρακτήρο^ν και τής μουσικής τέχνης και με
λωδίας, έπεται τό Όλίγον ( —.. . ) , τούτέστι 
φωνή άνιοΰσα, ήτις κατ’ όλίγον και άνά ενα 
φθόγγον άναβιβάζει τήν φωνήν.

Τό ’Ολίγον λαμβάνει έν τη συνθέσει διαφό
ρους θέσεις. Γράφεται μόνον και συμπλέκε
ται μ εθ ’ δλων σχεδόν τών μουσικών χαρα
κτήρων έξ ών άλλους μέν ύπατάσσει, είς άλ
λους δέ ύποτάσσεται καί εις άλλους προτάσ
σεται, ώς θέλομεν ΐδει είς τά παραδείγμτα 
τής ορθογραφίας.

Τό Ό λίγον μετά τής Πεταστής άνάγονται 
είς τά ύποτακτικά τής μουσικής σημεία καί 
λέγονται Ιώ ^ιατα . Γίγνονται δέ βοηθητικά 
είς τά ΙΙν εν μ α τα , άτινάείσι τό Κέντημα καί 
ή Ύ ύηλή, έπειδή τά Πνεύματα ούτε μόνα 
εκφωνούνται, ούτε μόνα γράφονται. Εκφω
νούνται δμως καί γράφονται καί ένεργοϋσι, 
δταν στηοίζονται έπί τών δύο τούτων σωμα

< S )

τικών χαρακτήρων έφ’ ών ΐστανται καί ούς 
ύποτάσσουσιν, ώς :

( - L -  I I

"Οταν δέ τό ’Ολίγον ύποτάσσηται, ό ύπο- 
τάσσων αύτό χαρακτήρ προφέρεται μετά τίνος 
ζωηρότητος· τό ’Ίσον λ. χ . έν τη θέσει ταύτη

προφέρεται ώς εΐ είχεν ύπ ’ αύτό Ψηφι- 
στόν > ήτοι μετά μικράς ζίοηρότητος
(ΐδέ Θεωρητικόν Κυριάκού Φιλοξένους τοϋ 
Έφεσιομάγνητος, σελ. 95), διότι τό Ψηφι- 
στόν δέν έχει, ώς έσφαλμένως έν τφ χαρα
κτηριστώ αύτοϋ μετά τής συνθέσεως τοϋ 
Ίσ ου  είπον, τήν περιστροφικήν ένέργειαν τής 
Πεταστής, άλλά μικράν ζωηρότητα άνευ αύ- 
ξομειώσεως φωνής. Τό αύτό συμβαίνει καί 
είς τούς άλλους χαρακτήρας τοΐτς ύποτάσ- 
σοντας αύτό’ προφέρονται δηλ. καί ουτοι 
μετά μικράς μέν άλλ’ ύπολανθανούσης τρό
πον τινά ζωτιρότητος. ’Ιδού δέ τί λέγει ό 
Κηλτζανίδης περί τών Κεντημάτων, δταν 
αύτά γράφωνται μετά Γοργού άνωθεν τού 
Όλίγου· «Δυνάμεθα μέν νά θέσωμεν Γοργόν 
άνωθεν τών Κεντημάτων, άλλά γράφομεν 
αύτά άνωθεν τοΰ ’Ολίγου ούτινος λαμβά- 
νουσι τήν δύναμιν.

"Οταν έν τινι συνθέσει συνεχούς άναβά- 
σεως τίθενται εις έκαστον φθόγγον συλλαβαί, 
τότε έν τη συνθέσει ταύτη μεταχειριζόμεθα 
έκ τών άνιόντων χαρακτήρων μόνον τό ’Ολί
γον, οίον :

ν
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Διότι μόνον αύτό τίθεται έν συνέχει μετά 
συλλαβών άναβάσει, ένω ή Άπόστροφος τί
θεται έν τη καταβάσει καί τό "Ισον ώς βάσις 
τής μελωδίας.

Ά ν  ομως ή άνάβασις γίνεται έν μια καί τή 
αύτη συλλαβή, τότε μετά τοΰ ’Ολίγου μετα- 
χειριζόμεθα καί τά Κεντήματα, άτινα θέτομεν 
ύπό τό Ό λίγον οϋτω :

ν *—
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Ένω άν μετά τούς άνιόντας χαρακτήρας 
έπονται κατιόντες ισόχρονοι, τότε τά μέν 
πρώτα Κεντήματα θέτομεν έξωθεν, τά δέ τε
λευταία άνωθεν τοϋ Ό λίγου μετά Ψηφιστοϋ, 
ούτω:

ν
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Έ κ  τής τοιαύτης δέ τοποθετήσεως έν τοΐς 
παραδείγμασι τούτοις καί ιδίως έν τώ τελευ- 
ταίω, τών Κεντημάτων, δυνάμεθα νά διδα- 
χθώμεν τά έξής- δτι άναβιβάζουσι μέν καί 
τά Κεντήματα τήν φωνήν, ώς θάείπο)μεν άλ
λαχοΰ, άλλά συλλαβήν ούδέποτε λαμβάνου- 
σιν, ούτε τίθενται έν τη θέσει. Καί διά τούτο, 
ί'να εύρεθώσιν έν τη άρσει, ένθα ή θέσις των, 
έτέθη ύπό τό έν τη άρχή τού τελευταίου πα
ραδείγματος "Ισον ή Διπλή, ΐνα κατανοηθη, 
δτι καταναλισκομένων έν τώ Ίσω  τούτω τριών 
χρόνων οΐτινες άποτελούσιν θ έ σ ι ν ,  ά ρ σ ι ν  
και θ έ σ ι ν ,  συμπέσωσι τά Κεντήματα έν τή 
άμέσως έπομένη άρσει, τό δέ άμέσως μετά τά 
Κεντήματα έρχόμενον ’Ολίγον έλθη έν τή θέ
σει ούτως, ώστε τά μέν Κεντήματα νάέρχων- 
ται πάντοτε έν τή άρσει, έκαστον δέ Όλίγον  
πάντοτε έν τη θέσει, ώς δείκνυσι τό έν λόγω 
παράδειγμα, διαιρούμενον εις πόδας τετρα- 
σήμους, οδτω :

*------ U  -----
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ρέσωμεν αύτήν είς πόδας δισήμους (άφοΰ 
άφαιρέσωμεν άπό τό'Ισον τήν Διπλήν,ή, άφαι- 
ροΰντες αύτήν, προσθέσωμεν δύο έτερα "Ισα 
πρός συμπλήρωσιν τών χρόνων τής Διπλής) 
ούτω :

<Α το ο 

καί ούτω :

w
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"Οτε, καί χωρίς νά θέλωμεν, άναγκαζόμεθα 
έκ τής τοιαύτης τής γραμμής αύτής διαιρέ- 
σεως νά έννοήσωμεν, δτι έκαστος δίσημος 
πούς σχηματίζεται έκ δύο χρόνων, ήτοι έκ 
χρόνου μ α κ ρ ο ΰ  ( — ), καί έκ χρόνου § ρ α
χ έ  ο ς (~—), έξ ών ό μέν πρώτος άποδίδεται 
εις τήν θέσιν καί άπαγγέλλεται ζωηρότερον, 
ό δέ δεύτερος εις τήν άρσιν καί άπαγγέλλε- 
ται άσθενέστερον.

Ούτω καθορίζεται ή θέσις τών χαρακτήρων 
τούτων έν τη συνθέσει καί ούτως ή κανονι
κή τοΰ φυθμοϋ λειτουργία.

Τούς λόγους δέ δι’ ούς ήναγκάσθην έπί το- 
σούτον ν ’ άσχοληθώ είς τό ζήτημα τούτο θά 
έκθέσω είς τό έπόμενον φύλλον τής «Φόρ- 
μιγγος».

("Ε π ετα ι συνέχεια .) Δ. Παπαιταναγιώτον.

Ά λλά καί άλλως δυνάμεθα νά εξηγήσω- 
μεν τήν γραμμήν τα ύτη ν άν δηλονότι διαι-

ΤΑΤδΝ ΑΕΚΑΠΕΝΘΗΙΊΕΡδΝ
— Άνενώρηόε δια Βερολΐνον ιιετά της έντενθεν

διελθούσης πρό τίνος ’Αμερικανίδος χορεύτριας Μις Δόγ- 
καν ό αγαπητός ήμϊν συνάδελφος καί άλλοτε συνδιευ. 
θυντής τή ς  «Φόρμιγγος» κ . Π αναγιώτης Τζαννέας καθη
γη τή ς τή ς  Γυμναστικής καί φιλόλογος, είς δέ τών κοα- 
τίστω ν παρ’ ήμϊν μουσικών.

Ό  κ . Τζαννέας προσελήφθη Οπό τή ς Μ ις Δόγκαν ώς 
διδάσκαλος τή ς  μουσικής εις τόν ΰπ ’ αύτής καταρτισθέν- 
τα χορόν έξ έλληνοπαίδων, απνα εντεύθεν αΰτη προσέ- 
λαβε πρός τελειοτέραν έκπαίδευσιν έν τω  χοοώ και τή  
μουσική κατά τό ιδιόρρυθμον αύτής σύστημα τή ς  άπό 
σκηνής παοαστάσεως τών αρχαίων ελληνικών χορών συ- 
νοδευο Λένων ύπό μουσικής προσεγγιζούσης την παρ’ ήμϊν 
ύπάρχουσαν Βυζαντινήν.

— ’Εχανέκαιιι!;εν έκ της 'Εσπερίας ό γνωστός 
μουσικοδιδάσκαλος κ . ’Ιωάννης Θ .Σ ακελλα ρίδης άναγκα- 
σθείς νά διακόψγι τήν γνωστήν μουσικήν άνά τήν Εύοώ - 
πην περιοδείαν του έκ  σοβαράς άσθενείας τή ς  θυγατρός 
του, θανούσης δυστυχώς αμα τ ή  ένταΰθα άφίζει του.

— ΠροόελήφΟη ώς δεξιός ιεροψάλτης τον έν> 
ταΰθα Ίεροΰ Ναοΰ τή ς  Παναγίας Ρόμ βης ό καλλίφωνος μου
σικός κ .Δ η μ ή τρ ιο ς Δημόπουλος αντί τοϋ κ .Τζαννέα άνα- 
χωρήσαντος έπ ’ οιδεία είς Βεοολϊνον.

'Η  ποόσληψις αΰτη τοΰ κ . Δημοπούλου έδικαίωσε τάς 
προσδοκίας τών κ. έπιτοόπων τή ς  Ρόμβης άνευρόντων έν 
τω  ποοσώπω τούτου τόν κατάλληλον όντως μουσικόν δ:ά 
τήν θεσιν ταύτην, ήν πάντοτε οί δοκιαωτεροι τών παο’ 
ήμϊν μουσικών κατελάμβανον.

— ΙΙροόελήοΟη ώς δεξιός ιεροψάλτης έν τώ έν
ταΰθα Ίεο ώ  Ναώ τή ς  'Α γ ία ς  Α ικατερίνης ό κάλλιστος 
μουσικός Δ ημήτριος Ζήσης δν και συγχαίοομεν άπό 
καρδίας.

-—Άττολνθέντος διά λόγους πολίτικους τον δε
ξιού ιεροψάλτου τοΰ έν Π ειραίεϊ Ίεροΰ Ναοΰ τοΰ Α γ ίο υ  
Κωνσταντίνου κ . ’Αναστασίου Φ ιλίππου τήν θέσιν ταύ
την κατελαβεν ό τοΰ 'Α γίου Νικολάου Π ειοαιώς ιερο
ψάλτης κ . ’Ιωάννης Σακελλαρίου, τούτου δέ τήν θέσιν 
κατελαβεν ό τή ς 'Α γίας Σοφίας ιεροψάλτης κ. Δ η μ . Ξ υ -  
νογαλάς.

— Άφΐκετο έκ Σπάρτης οπως έγκαταόταθη έν*
ταΰθα ο κ .Δ η μ ή τρ ιο ς Ζαχαράκος είς των δοκιμωτέρων ιε
ροψαλτών χρηματίσας άλλοτε πρωτοψάλτης τοΰ ένταΰθα 
Ίερ ο ΰ  Ναοΰ τή ς  Χρυσοσπηλαιωτίσσης.

— Άφίκετο έκ Ιΐνργον 2ζάριν τής υγείας του ό 
καλλίφωνος ιεροψάλτης κ . Νίκος Λαμποόπουλος.

"Οσο; εχουσιν είς χεΐρας των άγγελίας τή ς  μ ε τ ’ όλί
γον εκοοθησομενης «Χρηστομάθειας τή ς μουσικής» τοΰ κ . 
Βασιλείου Ν . Ζαγκλιβερινοΰ παρακαλοΰνται νά έπ ιστο έ- 
ψωσι ταύτας πρός τόν ϊδιον διαμένοντα έν Π ειραίεϊ όδώ 
Ζέας άριθ. 6 4 .

( Έπεται παράρτημα περιέχον τόν πίνακα τοϋ 
3Ισολογισμού τής Β ' εξαμηνίας τής 3Εθνικής Τρα- 
πέζης.

Τΰποις Άποιίτολοπούλοι·.


