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Αί δυσμενείς, ώς μη ώφειλε, διαθέσεις 
τοΰ αρμοδίου Υπουργού πρός την περι 
ίδρύσεως ένταΰθα Μουσικής Σχολής Ιδέαν, 
νομίζομεν οτι, δέν πρέπει νά άπαγοητεύσω- 
σιν ούδ’ έπ’ έλάχιστον τόν συλλαβόντα τήν 
εύγενή και έθνικήν ταΰτην ιδέαν Σ εβα - 
σμιοότατον Μητροπολίτην ήμών. Τοϋτο 
λέγομεν, διότι εχομεν πλεΐσθ’ όσα παρα
δείγματα, καθ’ α εύγενεϊς ίδέαι, ανάλο
γοι τή προκειμένη, έπραγματοποιήθησαν 
αθορύβως άνευ ούδεμιάς Κυβερνητικής,ά- 
ρωγής, ε’ιμή μόνον δι’ ιδιωτικής τοιαΰτης. 
Σήμερον δέ,έάν τό ήμέτερον’Έ θνο ς εχεινά 
επίδειξη τι άναγόμενον είς τήν πρόοδον και 
διάδοσιν τής έπιστημης ή τής τέχνης καί τοΰ 
έμπορίου, τοϋτο οφείλεται κατά μέγα μέρος 
είς τήν παντοδυναμίαν, δΰναταί τις είπεϊν, 
τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τά πολυώνυ
μα ένταΰθα καί άλλαχοΰ τοϋ Κράτους σω
ματεία καί αί διάφοροι Σχολαί, άτινα κατά 
καιρούς ίδρύθησαν πρός περίθαλψιν καί 
διάδοσιν τής έπιστημης, τής τέχνης καί τής 
γνώσεως τοΰ έμπορίου, ή πρός έκλαΐκευσιν 
τής παιδείας ή τέλος πρός έκπλήρωσιν άλλου 
τίνος σκοποΰ, έθνωφελοϋς ή κοινωφελοΰς, 
ταΰτα πάντα είνε δημιουργήματα ούχί τών 
Κυβερνήσεων τής χώρας ήμών, άλλ’ αύτών 
τούτων τών ιδιωτών, είς τών οποίων τήν 
επιμονήν καί τήν δραστηριότητα οφείλεται ή 
σήμερον καταδεικνυομένη καταπληκτική 
πρόοδος τών πλείστων τούτων ιδρυμάτων καί 
ή μέχρις έπιβολής δύναμις αύτών. Μή λη- 
σμονώμεν δέ,ότι τά πλεϊστα τών ιδρυμάτων 
τούτων υπήρξαν έν τή γεννέσει καί δια - 
πλάσει αύτών τόσον ισχνά καί τόσον άναι- 
μικά, ώστε ν’ άμφιβάλλη τιςπερί τήςπαρα- 
τάσεως τής ζωής αύτών πέραν ένιαυτοΰ. Καί 
όμως άνέλαβον ταΰτα όχι μόνον μέχρι τε
λείας αύτών άναρριόσεως, άλλά καί μέχρις 
έξασφαλίσεως τής ζωής αύτών έπί μακράν 
σειράν έτών, χάρις είς τάς περιθάλψεις ών 
έτυχον καίτυγχάνουσι ταΰτα παρά τών δια
φόρων ζαπλούτων ομογενών μας, οΐτινες 
εύτυχώς κατενόησαν έγκαίρως τόν σκοπόν 
τών ιδρυμάτων τούτων καί τήν σπουδαιό- 
τητα τής χρησιμότητος αύτών.

Έ ν ώ  λοιπόν αί διάφοροι εκάστοτε ριπτό- 
μεναι κοινωφελείς ίδέαι λαμβάνουσι σάρκα 
καί οστά διά τής ιδιωτικής καί μόνον άρω- 
γής ούδέποτε δέ σχεδόν διά τής Κυβερνη
τικής τοιαύτης,εύλογον κρίνομεν νά στρέψη 
ό Σεβασμιιότατος ήμών Μητροπολίτης τάς 
διά τήν πραγματοποίησιν τής Μουσικής 
Σχολής προσδοκίας του όχι μόνον, ο)ς κα
λώς έπραξε, πρός τά εκκλησιαστικά συμ
βούλια τών δύο πόλεων, άλλά καί πρός 
τούς ζαπλούτους ομογενείς μας διαφωτίζω ν 
τούτους άρκούντως έπί τοϋ ζητήματος τού
του τής Σχολής. Μεταξύ τούτοον ύπάρχουσιν 
εύτυχώς πολλοί διακρινόμενοι όχι μόνον 
έπί φιλοπατρία άλλά καί περισσω ζήλφ

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ ΦΟΡΜΙΓΓΟΣ, ,
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦ ΙΑΙ

ΤΟ Ν  ν.. κ. TVMFr.'-ΑΤΠΝ ΤΗΣ
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εν Μουρλά τον Αίγιου τήν φιλάνϋρω-ον 
τέχνην τοϋ ’Ασκληπιού πάνυ εύδοκίμως έξ- 
ασκών και την δημώδη ήμών μουσικ ήν πλέον 

εϊκοσαετίχζ άκαμάτως καί τελεσφόρως άνασκάπτων. 
Έγεννήθη εν Πρεβέζη τής "Ηπείρου. Τά πρώτα 
γοάμματα έδιδάχθη έν Πρεβέζ)/, εϊτα έν Ίωαννί- 
νοις, Ά ρ τη  και Κέρκυρα. Μετά τήν άποπεράτωσιν 
τών εγκυκλίων αντοϋ μαθημάτων έαπονδασε τήν 
Ιατρικήν έν τφ έθνικω ήμών Πανεπιστήμια), άπό 
τον οποίου έξελ&ών διπλωματούχος έγκατεστάθη έν 
Μουρλά, ένθα έπι εικοσαετίαν ήδη παρέχει τά φώτα 
τής επιστήμης τον είς τους προς αντον έρχομένονς 
πάσχοντας.

*Ο κ. Περιστέρης τυγχάνων υίύς ίερέως καί πρός 
τήν μονσικήν μεγίστην κλίσιν έχων έπεδόθη είς τήν

πρός τά πάτρια ήμών συλλήβδην. Πρός 
τούτους λοιπόν έάν ό Σεβασμιιότατος Μ η
τροπολίτης ήμών άποτανθή πιστεύομεν νά 
έπιτύχη τών άπαιτουμένων υλικών μέσων 
διά τήν συντήρησιν τής περί ής πρόκειται 
Σχολής έπί τινα τούλάχιστον χρόνον. Τού
του δ’ έπιτευχθέντος επόμενον είναι νά εύ - 
ρεθώσι καί άλλοι μετά ταΰτα, οΐτινες νά 
συνεισφέρωσι τόν οβολόν των προς έπαύ- 
ξησιν τών πόρων τήςσυντηρήσεως της Σχο- 
λής ταύτης, όταν μάλιστα αυτη κατά τό 
διάστημα εκείνο επίδειξη τι άγαθόν διά 
τήν έθνικήν ήμών μουσικήν.

Διά τοιαύτης καί μόνον ένεργείας, η
μείς τούλάχιστον φρονοϋμεν ότι, θά δυνη- 
θή νά ιδη ό Σεβασμιιότατος Μητροπολίτης 
ήμών τόν σκοπόν αύτοΰ εύοδούμενον καί 
τό έργον του θεμελιούμενον στερρώς διά 
νά μή καταρρεύση ποτέ.

σπονδήν ταύτης έξ απαλών ονύχων, τάς πρωτας 
βάσεις θέμενος τή καθοδηγήσει τοΰ σεβαστοϋ πατρός 
τον. Φλε γό μεν ος δ * εξ έρωτος προς τάς δημώδεις 
ήμών μελο)δίας έπεδόθη εις τήν σπονδήν τούτων 
εϊδικώς, άναρπάζων δε ταύτας κατά τε τό κείμενον 
και τό μέλος άπό τοϋ στόματος τών άοιδών τών δια
φόρων τόπων και υπαγάγων έκάστην είς τόν οίκεϊον 
αυτής ρυθμόν κατήρτισε πλονσίαν συλλογήν έκ τού
των πολλοΰ λόγου αξίαν. Τήν άνεκτίμητον ταύτην 
συλλογήν τών δημωδών ασμάτων του προντίθετο 
νά ίκδώση ποτε φοιτητής έτι ών ό κ. Περιστέρης 
υπό τό δμώννμον τής ήμετέρας έφημερίδος όνομα, 
πλήν άλλ’ δμως ή έκδοσις αντη παρεκωλύθη λόγο) 
οικονομικών δυσχερειών.

Ώ ς  έκ τής Αδιάλειπτου περί τάς δημώδεις με
λωδίας μελέτης τον δ κ. Περιστέρης καί τής μετ 
έπιστημης και χάριτος έκτελέσεως νπ αντοϋ τών 
μελωδιών τούτων, θεωρείται σήμερον ειδικός δια 
τήν μολοποίησιν και τήν ρυθμικήν σνστασιν τών 
δημωδών ήμών μελωδιών, δ ι ' ο και έπί τον θέ
ματος τούτων σοφαί όντως πραγματεΐαι αντοϋ αι 
έν τή «Φόρμιγγι» δημοσιενθεΐσαι άναγινώσκονται 
άπλήστως καί μετά πολλοΰ ενδιαφέροντος παρα τοΰ 
μονσικοΰ κόσμον.

Τοιοΰτος έν σνντόμύ) ό σήμερον βιογράφονιιενος 
συνεργάτης μας κ. Δημ. Περιστέρης, όστις καίτοι 
πολυάσχολος, ώς έκ τοΰ επαγγέλματος τον, δμως 
ον παύεται εργαζόμενος διά τήν εθνικήν ιμιών 
μουσικήν, ήν διακαώς έπιθνμεΐ νά Ιδί] αννψονμε- 
νην και καταλαμβάνονσαν τήν έμπρέπουοαν αντί] 
θέσιν έν τή κλίμακι τών καλών τεχνών.

, Η Τ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι , Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Κατόπιν τής τόσον ένθονσιωδώς έκδηλωθείσης 
πέρυσι κοινής γνώμης περί τής εκκλησιαστικής ή

μών μουσικής και κα- 
Τί λέγε» ό κ. Λ*6ίδιις ;  τόπιν τής ευχής ήν έξέ-

φρασεν επιοήμως ή τε 
προηγούμενη Ιε ρ ά  Σύνοδος καί δ νΰν Σεβ. Μ η
τροπολίτης ήμών περί μορφώσεως μουσικών διά 
τής Ιδρύσεως ένταΰθα Μουσικής Σχολής, άνέμενέ 
τις νά ιδη τήν Κυβέρνησιν τής χώρας ήμών δεικνύ- 
ονααν ποιόν τι ένδιαφέρον διά τό ζήτημα τοΰτο, 
ανάλογοι· τουλάχιστον εκείνον, δπερ αντη έπέδειξε 
διά τήν διδασκαλίαν τών άρχαίων δραμάτων, άνα- 
γράφασα χάριν ταύτης έν τω προϋπολογισιιω τοΰ 
Κράτους ποσό ν πεντ ακισχιλίων δραχμών.

Διά τής άποφάσεώς της ταύτης έξεδήλωσεν βε
βαίως ή Κνβέρνησις τήν προτίμησίν της πρός τήν 
Εταιρείαν, ήτις έχει άναλάβη τήν διδασκαλίαν τών 
άρχαίων δραμάτων, θέσασα έκποδών τήν ιδέαν τής 
Μονσικής Σχολής, ήν ή επίσημος έκκλησιαστική 
αρχή προέτεινεν. Ά λ λ ’ όποιος σκοπός εινε ό σπου
δαιότερος; ‘Ο τής έν λόγω Εταιρείας, δστις, τοϊς 
πάσιν είνε γνωστόν δτι, δέν έξικνεΐται λόγω τής 
σημασίας αντοϋ πέραν τών ορίων τής σοφής κεφα
λής τών μελών ταύτης, ή ό τής Μονσικής Σχολής, 
δστις δύναται κάλλιο τα νά έξυπηρετήση εν εθνικόν 
γνώρισμα, τι)ν έθνικήν ήμών μουσικήν ;  Ονδεμία 
αμφιβολία Υπάρχει δτι υπερέχει ό σκοπός τής Μον
σικής Σχολής, άπό τόν οποίον άναντιρρήτως θά δ- 
φεληθή τό Έ θνος, καθόσον διά τής Σχολής ταύ
της προδήλως θά συστηιιατυποιηθή ή έθνική ήμών 
μουσική, περί τής όποιας βεβαίως πάντες περισσό
τερον ένδιαφερόμεθα. Έν<ο λοιπόν ό σκοπός ουτος 
είνε έϋνωφελέστερος, οφείλει καί νά προτιμηθή, ή 
τουλάχιστον νά τεθή έν ϊση μοίρα πρός τόν τής Έ -
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ταιρείας τής διδασκαλίας τών αρχαίων δραμάτων, 
δστις, ώς εφθημεν είπόντες, εινε πολύ περιορισμέ
νος λόγω τής σημασίας αντον.

Τό τοιοντον δε δύναται κάλλιστα και νΰν ετι νά 
πραγματοποιήσ η ή Κυβέρνησις διχάζονοα τό πεν- 
τακισχιλιόδραχμον ποσόν,δπερ διά τήν διδασκαλίαν 
τών άρχαίων δραμάτων άνέγραψεν εν τω προϋπο
λογισμοί τον Κράτους, και προορίζονσα τόν μεν ή- 
μισυ διά τήν έν λόγο) 'Εταιρείαν, τό δε 'έτερον ή- 
μιαν διά τήν ϊόρνσιν Μουσικής Σχολής, υποτιθε
μένου δτι άλλθ)ς δέν δύναται ή Κυβέρνησις νά έλϋη 
άρωγός πρός πραγματοποίηση’ τής δευτέρας ταύτης 
ιδέας.

Αΰτη εϊνε, κ α θ ’ ημάς, ή δικαιοτέρα καί ορθο- 
τέρα γνώμη πρός ενόδωσιν και τής ιδέας περι Μου
σικής Σχολής. Ά λλά θάενοεθ ι] τις τών βουλευτών 
νά διατυπώστ/ ταύτην άπό τον βήματος τής Βουλής 
κατά τήν συζήτησιν επι τοϋ προϋπολογισμού ;  Τί 
λέγει ό κ. Αεβίδης ;

W W M X W X W

'Η  εσχάτως όιφθείσα Ιδέα περι ίδρύσεοις « ’Ε 
θνικής Σκηνής» ένταΰθα υπό τινων φιλομούσων

και τον θεάτρου φίλων 
«’Εθνική Σκηνίιι. ήκούαθη όμολογονμένως

ί ιν ε ν  παρά πάντων εναοέστως,
’Εθνικής Μ οιόικ.ϊς; Μ πλησε δε χαράς τους

στερρώς έχομένονς τών 
πατρίων ημών ηθών και έθίμων. ’Αναντιρρήτως, δέον 
ή ιδέα αΰτη νά ύποστηριχθη εκθύμως, ΐνα δεσπό
ζουσα εκδιώξη, ως δει, έκ τής ’Ελληνικής σκηνής 
τά έκλελυμμένα εκείνα εργα τοΰ Εαλ.λικ.οΰ Θεάτρου, 
άτινα κατακλείσαντα ταύτην άντι ήθοποιήσεως έχα- 
λάρωσαν μάλλον τους δεσμούς εκείνους, δι’ ών έκ
παλαι συνεκρατεϊτο ή αύστηρώς τά ήθη συλλήβδην 
διατηρούσα Ελληνική κοινωνία.

Ά λ λ ’ ένψ εγένετο λόγος περι «.’Εθνικής Σ κη
νής» , δμως ούδαμού άνεγνώσαμεν ή ήκούσαμέν τι 
και περι της αναποσπάσιου τω θεάτρω μουσικής, 
ης χρήοιν θα ποιήσηται κατ’ ανάγκην ή νέα αΰτη
σκηνή ή « Εθνική» κϊηθείσα. 'Η  παράλειψις αΰτη 
δεν πιστένομεν νά ίγένετο άπό σκοποΰ. Ά ν  δμως 
συμβαίνω] το εναντίον, τότε εύλογος γεννΰται είς 
πάντα ή εξής απορία: Μήπως οι άναλαβόντες τήν 
ΐδρυσιν τής « Έθνικής Σκηνής» ένοοΰσι « Έθνικήν 
Σκηνήν» άνευ « ’Εθνικής Μουσικής» ;  Έ άν τοι- 
οντύν τι, δπερ δέν πιστεύομεν, έννοώσιν οί ίδρυ- 
ται τής Σκηνής ταύτης, τότε άς μάς έπιτραπή νά 
είπωμεν αύτοϊς, δτι τό δημιούργημά των τοϋτο θά 
είνε εν εθνικόν τραγελαφικόν εξάμβλωμα άχαρακτή- 
ριστον, διότι ϋά ελλείπει άπό τούτον τό κύριον γνώ
ρισμα τό χαρακτηρίζον τόν σκοπόν τής Σκηνής 
ταύτης, ήτοι ή Εθνική Μουσική. Είναι δέ άδύνα
τον νά ύπάρξη « Εθνική Σκηνή» άνευ Έθνικής 
Μουσικής, άν μή άμφύτερα ταΰτα άποτελέσωσι 
σννδυαζύμενα ένιαϊον τι δλον και αρμονικόν.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΥΣ ΙΚΗ  ΕΚ Τ!)> ΘΕΑΤΡΟ,

Δ η μ ο τ ικ ά  αΟματα μ έ  εν ρ ω π α ϊκ ίιν  άρ- 
μ ο ν ία ν  νπο τ ε χ ν ικ ή ν  κα'ι κ α Λ α κ ίθ η -  

τ ικ η ν  ο ύ ιν .— Τ ίν ε ς  ά χ ο ι δύναν-  
τ α ι νά έ ν α ρ ιιο ν κ ίθ ώ ίίιν .

Η ίκτέλεσις δημοτικών άταχτων κατά τάς η 
μέρας ταύτας Ιν συναυλίζις έν τοΐς διαφόροις θεζ- 
τροις έντζΰθα υ.ζς δίδει άφ ορμήν καί πάλιν ν’ ά- 
σχοληθώμεν μέ τό ζήτημα τής εθνική; ήμών αου- 
σίκης. M s/:’, τοϋδε ή εθνική ήμών μουσική, ή x -  
κουοαενη εν ταΐς έκτελουμέναις μελωδίαις τών δια
φόρων δημοτικών ήμών άσμάτων, δεν έποίει την 
όεουσαν ένδύπωσιν καί δεν έκίνε; τήν δέουσαν 
προσοχήν τνί; άνεπτυγμένης παρ’ ήμϊν κοινωνι
κής τάςεως, το μέν διότι τά δημοτικά ήαών 
ά σμ ζ. ζ ί,ετελουντο υπο των ιιχ7(ι)τί"ΐ!>ν κ κ τ α τόν 
πλούτον τάξεων έν τζΐς ιδιαιτέραις χυτών συνανα- 
στροφζΐς, τό δε διότι ή άνωτέρζ — χ ;’ ήαΐν τάξις 
άνετρζφη παιόιοθΐν μέ εύρωπαικήν μουσικήj v  κζί 
ήκροζτο πάντοτε ςενης μουσικής, ςένων μελωδιών.

Δυνάμεθζ λοιπόν νζ είπωτ,εν αετά βεβζιότητος ό’τι 
ή εθνική ήαών μουσική δεν εϊνε γνωστή εί; την 
άνωτέρζν κοινωνικήν τάξιν, κατά τό πλεΐστον τού- 
λάχ ιστόν.

Δικαίως άρα ή Α. Μ. ο Βζσιλευ; κατά την 
έν τώ Βασιλικώ θεζτρω  δοθεϊσαν συναυλίαν της 
20  Ίανουαρίου έ. ε. έχάρη είπων ότι άπεκαλΰ- 
οθη θαυμαστή μ ου σι/.η ελληνική, άγνωστος έντε- 
λώς Αύτώ.

Δικαίως δε και ή Α. Μ. ή Βζσίλισσζ \/χρη 
εί—οΰσα ότι έλυπήΟη πολυ διότι δεν διήοκεσεν ακό
μη περισσότερον, έπί δύο ετι ώρας, τοιαύτη ευχά
ριστος εθνική μουσική συνζυλία, όπο:>; τήν χ/.ςοχ- 
σθη μέ συνεχή εύχαρίστησιν καί άπόλαυσιν.

Τους γλυκείς δέ τούτους διά τήν έθνικήν οιλοτιαίζν 
βασιλικού; λόγους βεβαίως δέν\θζ ήκούοαεν κατ’ αυ
τά ;, εάν δέν εςετελοϋντο τ ζ  δημοτικά μα; ζσ7.ζτζ  
ΰπό ανθρώπων άνηκόντων είς τήν ζνωτερζν πζο’ ή- 
μϊν τάξιν ή συνδεόμενων μετ’ αυτής καί δυναν,ε'- 
νων νζ έπιδρώσιν έπ αυτής κζί προσελκύωσιν ζύ -  
τήν είς τοιαύτζς συναναστροοάς και συναυλίζς 
πομπώδεις. Διότι τοιαύτη έκτελεσις δημοτικών α
σμάτων πολλάκις έγενετο καί ΰπ’ έκτελεστών καλ
λίτερων, άλλά όιά τους έκτεθεντζς λόγους δέν έδι- 
δετο προσοχή τις είς τήν έθνικήν ήμών μουσικήν. 
Διά τοϋτο τά γενόμενζ /αφετίζομεν ώ; κκλήν 
απαρχήν αίσιωτε'ρου μέλλοντα; τής έθνικής ήμών 
μουσικής.

ΙΙρό; ταΐς πζρζτηρήσεσι τζς όποίζς διετυπώσα- 
μεν εν τώ προηγουμένω φύλλω, ώς πρός τό πώς δει 
γίνεσθαι τήν έκτέλεσιν τών δημοτικών ασμάτων 
ύπό τών διαφόρων καλλιτεχνών τών οιλοτιν.ηθησο- 
μένων νά ψάλλωσιν εκάστοτε έθνικά ασμζτζ αέ έ
θνικήν μουσικήν, διά τής παρούσης μελέτης ήμών 
στρέφομεν τήν προσοχήν και εις έτερον σπουδζϊον 
ζήτημα, τό όποιον προέκυψεν έκ τών συναυλιών 
τών τελευταίων τούτων ήυ.ε:ών. Τό δηαοτικόν ά
σμα τοϋ χορού

Κάτω στό γ ια λό , κάτω στό περιγιάλι 
Κάτω στό για λό , κοντή, 
ΝερατΙ,οϋλα φουντωτή.

Κόρη έπ λενε τ’ άνδρός της τό μαντήλι, 
Κόρη έπ λενε, κοντή, 
Νερατί,οΰλα φουντωτή, κτλ.

έψάλη μέ αρμονικήν εύρωπζικήν πολυοωνίζν ΰο’ 
ολοκλήρου πολυμελούς χοροΰ τοϋ ήαετέϊου ’Ωδείου 
καί συνωόεύθη ύπό πολυμελούς ορχηστρζς. ΙΙζρου- 
σιάσθη λοιπόν ή μουσική τών δηαοτικών ryv.ojv ζ- 
σμάτων υπό νέζν μορφήν εις τό άκοοατήιιον τή ; 
συναυλίας, δημώδης μελωδία μέ εϋοωπαίκήν άοι/.ο- 
νίαν. "Οπως ή εκκλησιαστική μουσική μας έχει τάς 
ίδιζιτέρα; μουσικά; κλίμακάς τη ; αέ τά ίδιζίτεοα 
διζστήμζτά της κζί τού; διαφόρους ήχους της κζί 
τά διάφορα γένη της, διατονικόν, χοωαατικόν καί
■· / \ \ ι k \
svzcaov'.o.v, 7/λ ο'.Λειζ ε:; την ευοωττκϊ'Λτ,ν αου^*.- 
κην, οΰτω καί ή έςωτερικη ή λαϊκή μας μουσική 
έχει κα'ι αύτή τήν αύτήν βάσιν μέ ετι πλείονα έ- 
λευθερίαν είς ποικιλίαν ρυθμών κκί μελωδιών. 'Ό 
πως είς την εκκλησιαστικήν μουσικήν ήγέρθη τό 
ζήτημα, άν είνε δυνατή καί παραδεκτή ή ευρωπαϊ
κή αρμονία ώς συνοδός τής μελωδίας τών έκκλη- 
σιζστικών ασμάτων, οΰτω κζί ένταΰθα έγείοεται 
τό αυτό ζήτημα, άφοϋ ή μουσική βάσις είνε μία 
και τ αυτη δι άμφοτέρους τούτους τους κλάδους 
τής Ελληνικής μουσικής. Πλήν ένταΰθα, όσον ά
φορα τά δημοτικά άσματα, τήν λαϊκήν μουσικήν, 
εχομεν μείζονα έλευθερίαν, ή μάλλον απεριόριστον, 
νά παραδεχθώμεν ή μή, κατά βούλησιν, τήν εύρω- 
πκϊκήν άρμονίκν, έφ’ όσον συναντζται ή καλαισθη
σία, τό ώραΐον καί τερπνόν έν αύτή. Ώ ;  πςό; τήν 
παραδοχήν τής αρμονίας έν τή έκκλησιαστιτή υ.ου- 
σική, πλην άλλ.ων σπουδαίων τεχνικών λόγων, τοϋ; 
οποίους κζτωνομάσαμεν είς τήν « Φόρμιγγα» τοϋ 
προηγουμένου έτους, εχομεν έμπόδιον αύτήν τήν 
φύσιν τής εκκλησιαστική; μουσική; κζί τήν ίεοάν 
πζράδοσιν τή ; ήμετέρας Ανατολική; Όρθοδόςου 
Εκκλησία:, ήτις θε/.ει την μουσικήν τζυτην ά ·λ ε - 

τάβλητον κζί άλώβητον.
Τεχνικώς έςετάζοντες ήδη καί ένταϋθζ τό ζή

τημα, εάν εινε δυνατή και παραδεκτή ή τοιαύτη

επένδυσις τών δημοτικών μας ασμάτων δι’ εύρωπαί- 
κής αρμονίας, εύρίσκομεν ότι άπολύτως δέν είνε δυ
νατή' διότι όπως εις· την εκκλησιζστικήν μουσικήν, 
ούτω καί έντζύθα ύπάρχουσιν ήχοι, ώς ό πλάγιο; 
τοϋ β ', ο βαρύ;, ο πρώτος κλπ., αή άνεχόμενοι 
ευρωπζϊκήν αρμονίαν, ώς τοϋτο κζτεδείχθη καί 
έμπράκτως, κατά τήν έκτέλεσιν τών άσμάτων

ι . Τό Ρηνάκι μου

P/fe νερό στήν πόρτα σου περνώντας νά γλνστρήσω 
ναύρ’αφορμή τής μάννας σου νάμπώ νά σου μιλήσω

2 . Κλέφτες

Κλέφτες ήρθαν στό βουνό 
νά μον κλέη>ονν άλογα 
κ ι’ άλογα δέν ηϋρανε,
Πρόβατα μοΰ πήρανε 
πήραν τα και παν παν κτλ.

3· Ό  ’Αετός
"Ενας αετός εδ ιάβαινεν, εν ας αετός διαβαίνει, 
Κρατούσε καί ατά νύχια του άνθρώπινο κεφάλι κτλ.

4· Τ ά  Κλεφτόπουλα

Χοχεύουν τά κλε^ τύπουλα, χορεύουν τά καϋμένα 
κ ’ ενα μικρό κλεφτόπουλα δέν ϋέλει νά χορέψη κτλ.I

τά όποϊα άρμονικώ; πενιχρώτατα, άλλ’ εύτυχώ; 
λίαν έλαοίώς, συνωδεύοντο ύπό τοϋ κλειδοκυαβάλου.

Δύο επομένως ήχοι υπολείπονται, έκ τών πολ
λών άλλων τής έλληνικης μουσικής, όπως κζί εί; 
τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν, κατά τούς οποίου; 
αι όημοτικζι ήμών αελωδίζι δύνανται νζ εναραο- 
νισθώσιν, ό άρμονικό; πλάγιος τοϋ πρώτου, κζι ό 
πλάγιος τού τετάρτου, πλήν καί ένταΰθα ούχί π ζ-  
σαι αί μελωδίαι, οπως είς τήν Εκκλησιαστικήν μου
σικήν, ενεκεν τής απλής καί άπερίττου μελωδία; 
τών εκκλησιαστικών άσμάτων, είνε εύκολο; εί; πάντα 
σχεόόν ή έναρμόνισις αύτών, εί; τά δημοτικά ου.ω; 
ζσμ ζτζ δέν συμβαίνει τό αύτό’ διότι ύπάρχουσι δη
μοτικά ασματα, Ιχοντα τοσοΰτον εύστροοα, ποικίλα 
καί γοργά μουσικά μέλη, ώστε είνε άδύνατον νά 
άνεχθώσιν ευρωπαϊκήν άρμονίαν, όπω; τά συνο- 
δεύση, έπί άπειλή αύτοκτονία;. Τό άσμα

Κάτω στό γιαλό, κάτω στό περιγιάλι, 
ού έν άρχή έμνημονεύσαμεν, ανήκει εί; τήν τάςιν 
τών έχόντων άπλοϋν και εύκολον μουσικόν μέλο; 
έπί τής κλίμακος τοΰ ήχου τού πλαγίου τετάρτου, 
τό οποίον επιδέχεται εύαιέστω; εύοωπαικην άρα α
νίαν. Ί Ι  έκτέλεσι; S' ζύτοΰ ύπό τής πολυμελούς 
χορωδίας τοϋ ’Ωδείου μας παρουσίασε καί τοΰτο τό 
εύχάριστον, ότι, ένώ τούτο άομονικώς ψαλέν πρού- 
ςένησε λίαν τερπνόν άκουσμα, αονατόνως και αελω- 
δικώς μόνον ψαλλόμενον απεναντίας δέν παράγει τό 
αύτό έ'ίσου μέ τό πρώτον εύχάριστον άκουσμα.

Έ κ  τών άνωτέρω σκέψεων μας άναχωροϋντες 
καταλήγομεν είς τό συμπέρασμα ότι επί τής λαϊκή; 
έθνική; ήμών μουσικής, μή εχοντες άνυπέρολητον 
τι πρόσκομμα, ώς έπί τ^ς εκκλησιαστική; μουσική;, 
δύναταί τις κατά βούλησιν άρεσκόμενο; νά κατα- 
γείνη είς ταϊαύτην αουσικην έργασίαν, έφ’ όσον συ- 
ναντζται ή καλαισθησία, τό ώρζΐον και τερπνόν εν 
τή άρμονία συντρεχαύση μετά τών δημοτικών με
λωδιών, τούναντίον δέ ήθελε ματαιοπονηση, έάν 
ήθελε θεωρήση ώς κυρίαν βάσιν τής έργζσίζς τό 
ί'αιοετικόν τούτο οαινομενον τής ελληνικής μουσι
κής είς έλαχίστας δημο- 
τικάς μελωδίας. Ο

Φ Ο Ρ  Μ I Γ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Τ Α  Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Ν

Β '

Ό  ε θ ν ι κ ό ς  ^ ο ρ ό ς  κ α ι  ή  M o v d iK n

. . . .  Ί(3χυρίζονται οτι δέν ήτο δυνατόν νά 
,Γ.ερκίωθϊΐ έκ ιίτοματικης παοαδόΰεως ή  Μοι/(3ΐκή 
τών άρχαίων Έ λλιινω ν dpa Λ Βυζαντινή εινε με
σαιωνική, καί Αφόρητος είς τά άριΰτοκρατικά ώτα 
τών παρ’ ήμϊν νεοπλούτων.

Ά λλά δέν έ<3ώθη έπί άρχαίων άγγείων τό όχήμα 
καί ό τρόπος τή ς άρχαΐας Ε λλ η ν ικ ή ς δρχήΟεως ; 
Λέν φαίνεται δτι ό τσάμικος καί ό Ουρτός καί ό 
καλαματιανός εινε δμοιοι μέ τόν κύκλ·,ον καί τόν 
πυρρίχιον τών παλαιών μας προγόνων ; Διατί τότε 
(ίπορρίπτουΟι τόν έντόπιον, τόν έν κύ^αρ καί 
γραφικότητι καί πλαότικότητι ΰωμάτων χορόν, καί 
άόπάζονται τόν ξενικόν, τόν κατά ζεϋγι?.;

'Απλούϋτατα· διότι τούς άρέόεί ό πολιτισμός 
τών 'Εόπερίων, καί μόνον πρός τό θεαθήναι έπ ι- 
τηδεΰονται δτι είνε θαυμαόταί δήθεν τοϋ άρχαίου 

ί περικαλλούς κόόμου.
Είνε ίδιον τοϋ άρχαίου Έλλιινικοϋ πολιτιΰμοΰ 

ή έν μέτρω καί λογική προόέγγιόις τών δύο φύ
λων, ό δέ άγαν όυγχρωτιόμός, δπως φαίνεται είς 
τήν κατά ζεύγη δρχηόιν, Ιδιάζει είς τόν πολιτι
σμόν τή ς Δύόεως. Είς πανηγυρικόν δεΐπνον έν 
έλληνικήι οίκίρ,, φέρ’ είπεϊν, καθέζονται άνδρες καί 
γυναίκες είς δύο ήμικύκλια άπέναντι άλλήλων. 
Μόνον παρ’ ’Λόιανοΐς, αί γυναίκες ζώ(3αι περιωρι- 
ίμέναι, δέν έμφανίζονται πρό τών άνδρών,όυνειθί- 
ζονται δέ δικτυοιτά καί καλύπτραι. Ταϋτα είνε τό 
έν άκρον. Τό άλλο άκρον άπαντα, είς τά ήθη τών 
Έόπερίων. Είς γεϋμα έν εΰρωπαϊκμ οίκία, έκαότος 
τών άνδρών οδηγεί μίαν γυναίκα (οχι ποτέ τήν 
Ιδικήν του, πρός (-)εοϋ I) είς τήν τράπεζαν, όπου 
παρακαθίζουόιν οί δαιτυμόνες έναλλάξ, είς άνήρ, 
μία γυνή, καθότι οϋτω άποτελεΐται, λέγουόι, όω- 
<5τή άνθοδέόμη. 'Οποίον φραγκικόν άρωμα άναδί- 
δει αύτη, καί πόσον χαρακτηριστικόν είνε, πράγ
ματι, τό άένναον τοϋτο ζευγάρωμα καί άναζευ- 
γάρωμα!

Άφ’ έτέρου, ό 'Ελληνικός πολιτισμός, δπως καί 
ό ’Ορθόδοξος Χριστιανισμός καί αύτό τό πρέπον 
καί ό όρθός λόγος, θέλουσι τήν έν μέτρω προσπέ- 
λασιν καί παρρησίαν τών δύο φύλων δχι τό άγριον 
καί άπρόσιτον τών Ασιανών, δπερ είνε μάλλον 
έπικίνδυνον, άλλά τήν μετά συστο?.ής καί σεβα
σμού έπικοινωνίαν. Λιά τοϋτο έφυλάχθη παρ’ "Ελ- 
λησιν ό άγνότερος οικογενειακός §ίος καί ή τιμή 
τής γυναικός, έμεινε δέ άσφαλής καί άσυλος μέ- 
χρις όγδόου βαθμού ή συγγενική στοργή, δπως 
καί Λ κοινωνική καί οικογενειακή άλληλεγγύη, 
ένώ έξο) τ(3ν ’Ορθοδόξων 'Ελληνικών κοινωνιών, 
έπισήμως καθιερωθείσης τή ς αιμομιξίας, μεγάλη 
σύγχυσις έπήλθε, καί διαφθορά ηθών έντεϋθεν έκ- 
φυλισμός καί §αθεϊα κοινωνική νόσος.

Αύτά λοιπόν τά ήθη πρό πολλοΰ ήρχιόαν, καί 
έξακολουθοϋν άκόμη διαρκώς νά μας εί<3άγ<οσιν 
είς τάς Αθήνας. "Οπως δέν άσπάζονται τόν Ε θνι
κόν χορόν, ίσως διότι δέν είνε άρκετά συγχρωτι- 
ΰτικός τών μελών, οϋτω άπορρίπτουσι καί τήν 
’Εθνικήν μουσικήν, έπειδή δέν είνε άρκετά γαργα
λιστική τών ώτων. Καί άν ήτο δυνατόν έπιστη- 
μονικώς ν’ άποδειχθ1̂  δτι ή Βυζαντινή είναι αύτού- 
Οιος^ή μουσική τών άρχαίου ν Ελλήνω ν, πάλιν οί 
Λεβαντίνοι θά τήν άπέρριπτον, τάχα ώς άπηο- 
χαιωμένην καί δξω τή ς μόδας. Διότι, δπως εϊνέ 
τις ίκανός νά αίσθανθμ καί έκτιμήσι?. πραγμα τό- 
dov άβρόν, δσον ή Βυζαντινή μουσική, πρέπει νά 
έχij, ή άπλότητα ίι λεπτότητα. Ά λ λ ’ ή  παρ’ ίιμΐν 
ιΐτευδοαριστοκρατία τήν μέν άπί^ότητα, δυστυχώς 
άπώλεσε πρό πολλοΰ, είς βαθμόν δέ τινα λεπτότη- 
τος ούδέποτε κατώρθωσε νά φθάση.

Άλλοις, Λ Βυζαντινή Μουσική εϊνε τόσον Έ λ  
ληνική δσον πρέπει νά είνε Ούτε Λμεϊς τήν θέ- 
λομεν, ούτε τήν φανταζόμεθα, ώς αύτήν τήν μου 
Οικήν τών άρχαίων 'Ελλήνων. Ά λ λ ’ είνε ή μόνη 
γνησία καί ή μόνη ύπάρχουσα. Καί δι’ ήμας, έάν 
δέν εϊνε ή  μουσική τών Ελλήνων, είνε ή μουσική 
τών Αγγέλων.

Α. Πατ:αΓ>ι«Η«ντης

Δ Η Λ Ω Σ ΙΣ
Ο ΐ'δ ε ιι ία  ά π ο λύ τω ς α ΐτ ιν ε ς  ποάς έγ-  

γ ο α ό ιιν  ( ίυ ν δ ρ ο ιιη το ν  τη ς  «Φ ό ρ ιιιγ ν ο ς »  
λ α ιιβ ά ν ε τ α ι ν « *  ot^iv άν ρ η  <ίυνοδεύη* 
τ α ι κ α ι ν η ό  τη ^  ετη < ίία ς  ( ίν ν δ ρ ο ιιΐις  
το ύ το ν .

Ή  Λιεϋθιτν<ί»ς τής «Φόοιιιγγος».

Η ΕΝ ΤΗ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΑΝΑΓΝΩΣ ΙΣ

Ί Ι  εκκλησία ήμών άπό τών άρχζιοτάτων χρό
νων έοιόντισε ποωτίστως περί τής καλή; άναννώ- 
σεως έν τοϊς Ναοΐς τών προσευχών και ύαλμών. 
ΙΙάντα δέ αετάτεχνης και χάριτος άνζγινώσκοντα 
περιέβαλλεν έπισήμως δι’ ίεροΰ άςιώματος τό τοΰ 
αναγνώστου καί πά^εϊχε ταυτω παρά τώ Αρχιεοεΐ

τιμητικήν θέσιν είς Ινδειςιν τής μεγάλης πρός την 
άνάγνωσιν άςίας, ώς έχουσαν σπουοαιοτατον μέρος 
έν τή λατρεία τοΰ ύψίστου.

Και σήαεοαν δέ οϋδεί; πιστεύομεν υπάρχει α αη 
άναγνωρίζων τήν σπουδαιότητα τής εν τη εχ.κλη- 
σία καλή; άναγνο'ισεως, τής μετά τέχνης δηλονότι 
καί ήθους γινόμενης, καθόσον διά ταυτης τελεον 
έκφαίνοντζι αί ύψηλαι ιδεαι και at θρησκευτικζι 
άλήθειαι' διά ταύτης λαμβάνει ζωήν τό νεκρόν 

οάμμα” διά ταύτης γεννάται τό πάθος και τελ̂ ος 
διά ταύτης οί άκούαντες συγκινοΰνται καί πειθον- 

αι. Ά λ λ ’ ένώ τοιαύτην δύναμιν έχει ή άνάγνω- 
ι; έν τή λατοείζ τοΰ 'Γψίστου, όμω; πζροράται 

σήμερον δυστυχώ; αύτη, ό δέ τίτλο; τοΰ αναγνώστου 
έλεον σχεδόν έξελιπεν άπό τή ; έκκλησίας. -ή μ ε-  
ον τό σπουδαιότατον εργον τής έν ταΐς ναοΐς άνα- 

γνώσεως τών προσευχών καί ύμνων παραδίδεται 
ολως άπερισκέπτως είς τόν πρώτον τυχόντα, άπειρον 
συνήθως καί άπζιδευτον. ή είς τόν πρώτον τυχόντα 
παΐδα, τόν μόλις τήν έδραν τοΰ δημοτικού σχολείου 
καταλιπόντα. Τί δέ έκ τών χειλέων τών τοιούτων 
άναννωστών άκούαμεν ; I Ιοοσευχάς ταχέως έρρίνως 
καί συγ/.εκ:ααένως άναγινωσκοαενας* οιάσπασιν της 
συναοθοώσεως τών λέξεων' διάσπασιν τής στίςεως 
καί τής συναοαογής του όλου, σκοτιζουσαν την εν- 
ναιαΐ' τών θείων λόγων’ εν ενι δέ λογω, ύυχραν και 
άηδεστάτην αναννωσιν, γεννωσαν την αποστροφήν 
■και τούς παρισταμένους είς ύπνον προκαλοΰσαν.

"Οπως λοιπόν έκλίπη, οπερ κακώς άκούομεν έν τή 
έκκλησία παρά τού πρώτου τυχόντος δήθεν άναγνώ- 
στου, ανάγκη άπζραίτητος καθίσταται, οπως -πανα- 
χθη είς τήν προτέραν αύτοΰ σημασίαν καί ίσχυν τό 
ά'ίωαζ τού άναγνώστου. Κΐνε τούτο ζήτημα 5C 
ϊσου σπουδαϊον, όπως καί πάντα τ ’ άλλα τ ’ άναγό- 
αενα είς τήν ευπρέπειαν καθόλου τών εκκλησιαστι
κών ήμών άκολουθιών. Δέν εινε δέ τοϋτο άδύνατον, 
ούδέ δύσκολον νά κατορθωθή, καθόσον ύπάρχουν εύ
τυχώς απανταχού οί δυνάμενοι νά μορφώσωσι κα
λούς άναγνώστας, άρκεΐ όμως τά εκκλησιαστικά 
συαβούλια έκάστης έκκλησίας νά διαθέσωσι μικρόν 
τι ποσόν έτησίως πίός άμοιβήν τοΰ προσλαμβανο- 
αένου έν αύτή ώς άναγνώστου.

Τοιουτοτρόπως μορφοϋντες άναγνώστας κατέχον
τας τήν γνώσιν τής γλώσσης καί τήν μετά τέχνης 
απαγγελίαν και προσλααβάνοντες τούτους είς τάς 
έκκλησίας ήαών θέλομεν καταστήσει τοΐς έκκλησια· 
ζομένοις καταληπτότερα, τά θεία λόγια, τήν δέ έ
ταΐς εκκλησιαις πζρζμονην αυτών 
ςεστοτέοζν.

έτι αζλλον ευζ- 

1. 0 .  Τ .

Η “ΦΟΡΜΙΓΞ,, ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
( Ά ν ι α π ό κ ρ κ ί ι ς  έ κ  © ε< 5< 5αλονίκης).
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11:ό πολλών έτών κατεβάλοντο διάφορα μέσα πρός 
σύστζσιν ένταΰθα Σωαατείου εχοντος ιερόν τινα σκο
πόν. Δυστυχώς όμως αί προσπάθεια’, αύται προσέ- 
κοπτον έπι δυσκολιών τινων ανυπερβλήτων και τοι-

» St'ουτοτροπως εμζταιουντο αυται, πζρηρχετο oc ο
χρόνος άνευ ούδενός άποτελέσματος, χωρίς όμως 
τελείως καί νά άπαγοητεύωνται οί τά;προσπαθείας 
τ ζ ύ τ ζ ; κατζβάλοντες. Τό τελευταΐον τοϋτο ύπήρ- 
£εν ά;κετόν, ώστε νά μή έγκαταλειφθή τελείως ή 
ιδέα τής ίδρύσεως τοιούτου Σωματείου, άλλά τού- 
νζντίον νά πραγμζτοποιηθή αύτη ύπο τούς αίσιω- 
τέρους οιωνούς.

Κζί όντως, περί τάς άρχάς τοϋ νέου έτους ζι 
έπζνζληφθεϊσζι άποπειρζι πρός ΐδρυσιν —ωμζτειου 
έχοντος, ώς εϊπομεν, ιερόν τινζ σκοπόν έστέφθησζν 
ύπο έπιτυχίζς, ούτω δέ ή πόλις ήμών ηύτύχησεν 
άπό τάς άρχάς τοΰ νέου έτους νά συναρίθμηση με
ταξύ τών άλλων εν αυτή ιδςυαένων σωματείων και

σωαατεϊον ιεροψαλτών ύπό τήν έπίτιμον προεδρείαν 
τοΰ Σεβασαιωτάτου ήμών Μητροπολίτου κ.κ. Αθα
νασίου, όστις λόγω τής μουσικής αύτοϋ αορφωσεως 
καί τόν πρός. τήν ίεράν ήμών μουσικήν ένθεον α ύ
τοϋ ζήλον παρέχει πάντα τά έχέγγυα πρός τακτι- 
κήν καί άποτελεσματικήν λειτουργίαν τοΰ ίδρυθέν- 
τος τούτου Σωαατείου. Σκοπός δέ τοϋ Σωματείου 
τούτου τών ιεροψαλτών είνε ή ύποστήριξις τής π α -  
τοοπαοαδότου ήμών Βυζαντιακής Μουσικής καί τό 
έκ συ άφωνου ψάλειν έν τοΐς μουσικοΐς χοροΐς τών 
έκκλησιών.

Ί Ι  ε'ιδησις τής ίδρύσεως Σωματείου τοιούτου ένέ- 
πλησε ώς είκός χαρας πάντας τους παρ’ ήμϊν φιλομού- 
σους,δι’ ο καί εσπευσαν οί πλεϊστοι τούτων νά συντρέ- 
ξωσιν είς τόν σκοπόν ζύτοΰ έγγραφόμενοι ώς μέλη. 
Κζί είνε μέν άληθές ότ·. ό άριθμό; τών μέχρι τοϋόε 
έγγραφέντων μελών δέν είνε έπαρκης, ούχ’ ήττον 
όαως ή καθ’ έκάστην έγγραφή νέων τοιούτων μαρ
τυρεί ότι τό Σωματεΐον τοΰτο λίαν ταχέως θά εύ- 
οεθή είς τήν εύχάριστον θέσιν νά δείξη τήν δύναμιν 
του έν ταΐς άποοάσεσιν αύτοΰ υπέρ τή ; έκκλησια- 
στική; ήαών αουσικής καί τοϋ καταρτισμού μουσι
κών χορών συστηματικών κατά τάς εκάστοτε τε- 
λουμένζς ένταΰθα μονοεκκλησίας.

I [εραίνων τήν άνταπόκρισίν μου καθιστώ ύμΐν 
γνωστόν κ. Διευθυντά τής «Φόρμιγγος» ότι θέλω 
έχει ύαάς ένήαεοον πάντοτε τών προόδων και τών 
so να σ', ων του ζοτισυστ&του τουτου ^ω;Λατε»ου.
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Ι Ι ε ρ ι  ορθογραφ ίας τη ς  μο ιτ< ίικης

Ή  ορθή γραφή ώς και ή έντεχνος πλοκή τών 
χαρακτήρων τής Εκκλησιαστικής ήμών μουσικής 
έκανονίσθησαν, ώς γνωστόν, ύπό τών αρχαίων δι
δασκάλων τής Εκκλησιαστικής ήμών μονσικής, οΐ
τινες διά τών μελιρρήτων και θεόπνευστων, οΰτως 
είπεϊν, μουσικών αύτών συνθέσεων έ θησαύρισαν 
είς ήμας πλούτον πνευματικόν ανυπολογίστου άξίας 
καί διδασκαλίαν αντάξιον τής εξύχου αυτών μαθή- 
σεως και σοφίας. Έ κ  τής μελέτης δέ τών πολλών 
καί ποικίλων ασμάτων τών διδασκάλων ήμών τού
των και τής άκριβοϋς κατανοήσεως τοϋ τρύπον 
κα θ ’ δν ουτοι έγραψαν, και τών ορθογραφικών 
κανόνων ούς μετεχειρίσθησαν, οδηγούμενοι δυνάμεθα 
και ήμεΐς νά γράψωμεν μέ ορθογραφικήν ακρί
βειαν εν μουσικόν μάθημα, άν έχω μεν τάς πρός 
τοΰτο άπαιτουμένας γνώσεις. Διότι ούχί μόνον ιy 
ορθή γραφή, άλλά καί ή εντελής γνώσις τής ’Ε κ 
κλησιαστικής ημών μονσικής, καί 6 ρυθμός(ι) καί

1 "Ινα τό a s a a  sevj κανονικώς καί εΰτάκτω ς 5 ι ο ί  νά 
νά άνήκγι είς ρυθμόν. Ρ υ θ μ ό ς  δέ είνε σύστημα χρόνων 
είς ώοισαένην ίγω γή ν  άνηκόντων. Χαρακτηρίζεται οε ο 
όυθμός κατά τό τα χύ ή τό βραού, άναλόγως τών τα κ τι
κών κινήσεων τή ς χειρός, δι’ ής καταμετρούνται οι έςο- 
δεοόμενοι έν τ?, έκτελεσει τον άσματος χρόνοι. 'Ο ρίζεται 
6 ’ έκαστος χρόνος διά τής έν τ ή  θέσει καί τή  άοσει φο
ράς r r , j  χειρός, ής αί ισόχρονοι κινήσεις σχηαατίζουσι 
τούς όυθαικούς πόδας, έκαστος τών οποίων αποτελεί μέρος 
τοϋ όλου ρυθμόν. ’Ε κ  τή ς  ρυθμικής επομένως ταύτης 
κινήσεως σχηματίζομε·/ πόδας δ ισ ή μ ο υ ς ,  τ ρ ισ ή μ ο υ ς  
καί τ ε τ ρ α ο ή μ ο υ ς  Όυς μεταχειριζόμεΟα πρός καταμέτρη- 
σιν τών έκκλησιαστικων μελώ ν. Κ αί δ ίσ η μ ο ς  μέν πούς 
καλείται έκεΐνος οντινος οί χρονικοί παλμοί ι Οέσις καί 
άοσις) καταμετρούνται δίς, τ ρ ίσ η μ ο ς ,  οντινος οί παλμοί 
κατααετοοννται τρίς καϊ τ ε τ ρ ά σ η μ ο ς , ούτινος οί π α λ - 
αοΐ καταμετρούνται τετράκις. Ά λ λ ά  καί άλλως δυνάμεθα 
νά κανονίσωμεν τήν καταμέτρησιν τον δισήμου ποδός, 
όοιζοντες τούτέστι τήν καταμέτρησιν έκάιτου χρόνου 
δι’ ένός κτύπον τή ς  χειρός. I I .  χ .  όταν όδεύομεν με τήν 

τ
χρονικήν αγωγήν χ ,  λαμ^ανομεν το πρώτον έκ τών π α - 
ρατιΟεμένων ώδε δύο ίσων r ... *  — είς την 0 ;σιν ,
π λή ττο ντες τό γόνυ διά τή ς  δεξιάς χειρός καί τό δευ τε- 
οον είς τήν άρσιν, π λή ττο ντες τό γονυ το τε διά τή ς ot.pi— 
στεοας. Τό αύτό πράττομεν καί όταν άπαντώμεν χαρα

κτήρα μέ ύπόστασιν χρονικήν λαμζάνουεν τό
ολίγον είς τήν θέσιν, τό δέ κλάσμα είς τήν  άρσιν. Ό  δέ 
τετοάσηαος, διά τεσσάοων καταμετρούμενος κρούσεων 

_ _ *  έςοδεύει κατά τόν αντον τρό
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άλλα πολλά χρησιμεύουσι πρός τοΰτο. "Οθεν ΐνα 
δρθώς γράψω μεν, άνάγκη, ώς εΐπομεν, νά γινώ- 
ακωμεν καλώς τους δρθογραφικούς τής μονοικής 
κανόνας, τους ρνθμους και εν γένει παν δ,τι πρός 
τοΰτο συν τελεί.

Ά λ λ ’ επειδή ή γνώαις αυτη διαφεύγει πολλούς 
ενεκα τής άτελοϋς παρ’ ήμΐν διδασκαλίας τής μου
σικής, λαμβάνω τό θάρρος, εις τήν φιλικήν αΐτησιν 
τοΰ φίλου διευθυντοΰ τής « Φόρμιγγος » κ. I .  Θ. 
Τσώκλη ένδίόων, νά άναλάβω τήν ερμηνείαν τοΰ 
ορθογραφικού μέρους τής μουσικής, εχων hi ’ ελπί
δας, δτι θέλω δυνηΰή νά συντελέσω, δσον τό ε π ’έμοί, 
εις τήν περί τό δρθογραφεΐν έξάσκησιν τών περι τήν 
σύνθεσιν μουσικών ασμάτων ζαταγινομενων.

Άρχόμενος άπό της συμπλοκής τοϋ'Ίσου, 
διότι τοϋτο άπαντάται πρώτον έίς τους μου
σικούς χαρακτήρας, και τοϋτο άποτελεΐ την 
δύναμιν τής ΐσότητος μεχρις ου άλλος χαρα
κτήρ έκ τών ανιόντων ή έκ τών κατιόντων 
άλλοιώση αυτήν, θέλω προχωρήση είς τήν 
έξέτασιν της πλοκής αυτού μετ’ άλλοίν χα
ρακτήρων \<αΐ τοϋ τρόπου καθ’ δν συμπλε- 
κόμενον τοϋτο μετ’ αύτών έκτελεΐται.

Ό θεν, δταν παραστη άνάγκη νά έξέλθωμεν 
της ίσότητος καί νά έξαγγείλωμεν τό “Ισον 
με ζωηρότητα, τότε, έάν μετά τό'Ίσον τοϋτο 
δέν άκολουθη κατιοϋσα φωνή άλλ’ έτερον 
"Ισον, θέτομεν ι/π ’ αύτό τό ’Ολίγον, ούτοι:

έκφρασιν τής ζωιιρότητος ταύτης· διότι ί'να 
τεθη ύηφιστόν, πρός έκφρασιν ζωηρότητος 
ή Πεταστή, πρός έκφρασιν όξύτητος, άνάγκη 
νάύπάρχωσιν άμέσως μετά τό "Ισον κατιόν- 
τες χαρακτήρες, είς ή πολλοί, κατά τήν πε- 
ρίστασιν, .ένω ένταΰθα άκολουθεϊ άλλο Ίσον. 
“Οταν λοιπόν μετά τό 'Ίσον, δπερ άπαιτεϊ 
ζωηράν έξαγγελίαν, άκολουθεϊ άλλο 'Ίσον, 
ή φωνή άνιοϋσα, Ψηφιστόν ή I Ιεταστή δέν 
χωροϋσιν. Τίθεται έντούτοις τό Ψηφιστόν 
ύπό τό Ίσον έάν μετ’ αύτό άκολουθοϋσι κα- 
τιόντες χαρακτήρες, όπόταν δμως ουτοι είνε 
ίσόχρονοι- έχοντες τούτέστι τόν αύτόν μέ τό 
Ίσ ο ν  χρόνον, ήτοι
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Ένταΰθα είς μέν τό πρώτον παράδειγμα, 
Ίσ ον  και κατιόντες χαρακτήρες είσιν άνευ 
έγχρόνου ύποστάσεως, είς οέ τό δεύτερον, 
Ίσον καί κατιόντες μέ έγχρονον ύπόστοσιν, 
τό κλάσμα,και έπομένως διά τοϋτο άμφότεραι 
αί θέσεις αυται λέγονται ισόχρονοι τώ Ίσω  
άτε τόν αύτόν έχοντες μετ’ αύτοϋ χρόνον. 
“Οταν δμιος τό Ίσ ον  είνε έτερόχρονον μέ τόν 
άκόλουθον κατιόντα χαρακτήρα, τότε άντί 
Ψηφιστοϋ τίθεται ύπ’ αύτό ή Πεταστή, ουτω·
• j ^ *  1 ** Λέγεται δέ έτερόχρονον διότι 
τοϋτο μέν έχει ένα μόνον χρόνον ή δέ Άπό- 
στροφος δύο, ύπολογιζομένου καί τοϋ χρό
νου τοϋ Κλάσματος. 'Ομοίως υποτάσσει τήν 
Πεταστήν καί δταν έπεται τούτω μία μόνη 
Άπόστροφοςείς ήν νάτίθηται συλλαβή ουτω:
Δ
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ά λλ ’ δταν τό Ίσ ον  δέν άπαιτεϊ ζοηιρότητα 
τότε τίθεται καί άνευ ΙΙεταστής, οϋτω:

■/Ζ7.Ί τε IIxp
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Ένταΰθα τά μέν, τρίτον καί τέταρτον, έκ 
τών άπαντωμένων'Ίσων, είς τό πρώτον παρά
δειγμα, λαμβάνουσι Πεταστήν, διότι ύπ ’ αυτά 
είσι συλλαβαί έντονοι, ού ένεκα τό'Ισον άπαι- 
τεϊ οξύτητα, τό δέ είς τό δεύτερον παρά
δειγμα άπαντώμενον "Ισον δέν λαμβάνει Πε
ταστήν, διότι ή ύπ’ αύτό συλλαβή δέν έχει 
τόνον καί έπομένως προφέρεται άνευ ζωηρό
τητος. "Ωστε ύποτάσσεται μέν είς τό πρό 
μιάς μόνης Άποστρόφου άπαντώμενον "Ισον 
ή Πεταστή δταν ή ύπ ’ αύτό συλλαβή άπαιτεϊ 
ζωηρότητα, δέν ύποτάσσεται δέ δταν ή συλ
λαβή προφέρεται ηπίους. Έ άν δμως τό "Ισον 
είνε έν τη αύτη μετά τής Άποστρόφου συλ
λαβή, τότε άντί τής ΙΙεταστής, ήτις έγκατα- 
λείπεται προτάσσεται αύτοϋ ή Βαρεία, οϋτω:

Λ
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Ό  γ η ρ α ιό ς  πρωτοψάλτης τή ς Σμύρνης καί ^[/.έτε
ρος συνεργάτης κ. Μ ισαήλ Μ ισαηλίδης έώρτασε πρό τ ί 
νος την πεντηκονταετηρίδα του εν τω  εύρυχώρω ναώ τή ς 
'Α γία ς Α ικατερίνης έν Σμύρνη.

—  Ή  έπί τούτω  τελεσθεΐσα εορτή υπήρξε σεμνή κα; 
απέριττος συμμετασχούσ.ης ολοκλήρου τή ς  φιλομούσου 
μερίδος τή ς  Σμυρναΐκής κοινωνίας, ήν κατά τά π εν τή -

ιη εμορφωσε μουσικώς ο εορταζων 
—  Τ ής εορτής ταύτης μ ετ έσ χ ε καί /ορός έκ μαθητών 
ϋ κ . Μ ισαηλίοου, οστις έμελψ εν θαυμασίως κατά τήν

τόν εορτάσαντα την πεντηκονταετηρίδα του 
ιοωτοψάλτην κ . Μ ισαηλίδην διαβιβάζει ή

λειτουργίαν πάντας τοΰς διά ταύτην μελοποιηθέντας ΰπό 
τοΰ κ . Μισαηλίόου εκκλησιαστικούς ύμνους, τ ιμ ή ς  ε- 
νεκεν.

— ΙΙοός τό
_ Ρ \
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«Φόρμιγξ» καί μ ε τ ’ αύτής σύμπας ό παρ’ ήμΐν μουσικός 
κόσμος τάς ύπέρ μακροημερεύσεως αύτοΰ εύ/άς τη ς .

Τ ή ν  παρε2.θοίί<$αν Κ υ ρ ια κ ή ν  έποιήσατο θαυαα- 
σίαν «περί αρμονίας» διάλεξιν έν τή  έν Ινωνσταντινου- 
πόλει Λ έσ χ η  «Μ νημοσύνη» ό έκ τών εκεί ήμ ετέοω ν 
συνεργατών έλλόγιμος ιεροψάλτης κ . Κ . Ψ ά/ος.

—  Η ανάπτυςις τοΰ θέματος τούτου έγένετο εύουτάτη 
ενώπιον πολυαρίθμου ακροατηρίου κατα/ειροκροτήσαντος 
τόν εΰ'γΛωττον καί πολυμαθή αγορητήν.

—  Ή  «Φόρμιγξ» ή άξιωθεισα νά συγκαταλέξη εσχάτω ς 
[χεταςυ των 7ϋθΛυτιυ.ων αυττ^ς συνεργατών κχι τον ας ιό- 
τιμον κ . Ιν. Ψάχον δια πέμπει τούτω  τά έγκάοδια συν- 
χαρητήριά τη ς .

•‘ Ο έν  Κ ω ν ό τ α ν τ ιν ο ι ιπ ό λ ε ι  εΰδοκίαως λειτ

επίτιμον μέλος.

τα υτης.

Ο ι έ ϊ τ ίτ ρ ο π ο ι  τοΰ έν Π ειραιεϊ Ιερο ύ  Ναοΰ τή ς  Μ ε- 
ταμορφωσεως απέλυσαν ανευ λόγου τόν α' Ψάλτην τοΰ

μουσικοδιδάσκαλον κ . Μ ι/.

πον τόν πρώτον καί τρίτον χρόνον εις τήν θέσιν, τόν δέ 
οεύτερον και τέταρτον εις τήν άρσιν. Χοησιμοποιοΰνται 
δε ό μέν δίσημος καί τετράσημος εις τά  στι/ηραρικά καί 
παπαοικά μ ελ η , ό οε τρίσημος εις τινα μονον είρμο— 
λογικά.

Ο ύτω βαοίζοντες, κανονικώς καί εύρύθμως θά μ ελ ο - 
ποιώμεν καί κανονικώς καί εύρύθμως θά έκτελώ μ εν  οίον- 
δήποτε μάθημα, άν τοΰτο εΐνε συντεθειμένο-/ κατά τούς 
δυθμικούς κανόνας.

ναου τουτου και έγκριτον 
Μελισσόπουλον.

Ιΐιϊς τό ολίσθημα τοΰτο περιπίπτουσι δευτέοαν ήδη 
φοράν οί κύριοι επίτροποι ουτοι, χω ρίς νά ε/ω σι συνεί- 
οησιν οτι τοΰτο αποτελεί αδίκημα μεγιστον ο/ι μόνον 
δι ολόκληρον την  ένορίαν τή ς  Μ εταμορψώσεως, παο’ ής 
απολαύει συμπαθειών καί αγάπης ό κ . Μ ελισσόπουλος, 
αλλα καί όι εαυτους ετ ι ώς πρός τήν αντίληΊ/ιν.

Δ ιότι έ*ώ  ολόκληρος ό Πειραιεύς έκτιμ α  τόν κ. 
Μελϊσσοπουλον οια την μουσικήν του τέ/νην και άοέσκε- 
ται ακούων αύτόν, οί κύριοι έπίτροποι τή ς  Μ εταμοορο)- 
σεως προβαίνουσιν είς πράξεις αύθαιρέτο 
τέχ ν η ς και τή ς  καλαισθησίας.

—  Περίεργον, πώς άνεχεται τάς αυθαιρεσίας ταύτας ή 
φιλόμουσος ενοοια τή ς Μ εταμοροώσεως καί δέν έξαν- 
ίσταται ζητούσα παρά τοΰ κ . Δημάρχου ΓΙειοαιώς τήν 
επάνοδον έν τω  Ναώ αύτών τή ς καλαισθησίας ής έπί 
τόσα έτ η  άπήλαυεν αύτη.

Δ ιέτ ρ ιι! ;ε  παρ’ ήμιν επί εβδομάδα α^ικόμενος έκ 
Μουρλά τοΰ Α ίγιου ό έγκριτος ιατρός καί ήμέτερος συ
νεργάτης κ. Δ η μ ή τρ ιος Π εριστέρης!

Διά τή ς  άοίςεως ένταΰθα τοΰ κ . Π εοιστέοη έξε- 
πληρωθη ό πόθος τών ένταΰθα μουσικών, οΐτινες δια - 
καώς επεθύμουν νά γνωοίσωσι καί έκ τοΰ πλησίον τον

ενάντιον τη ς

τοΰτον σκαπανέα τή ς  έθνι-κ. Π εριστερην, τόν άκάματον 
κής ήμώ ν μούσης.

Λ ιη ί.Ο εν  έντεΰθεν εκ Πατρών έπανακάμπτων είς τήν 
έν Κωνσταντινουπόλει θέσιν του ό έκ εϊ καί έν Έ λ λ ά δ ι 
π λειστω ν  απολαύων συμπαθειών γνωστός καλλίφωνος 
και δεινός τή ς  μουσικής ήμώ ν έκ τελ εσ τή ς  κ . Κυριάκος 
Μαυρίδης.

—  Ό  κ . Μαυρίδης έπεσκέψατο τάς Πάτρας χάριν τών 
εκεϊ αςιοτίμων συναδέλφων μουσικών, οΐτινες κ α τ ’ έτος 
‘TTCOdxotAOu'Ti τούτον οιά TTjv ύτυ* αυτών γείνοιι.εντ(ν κ α τ’ 
ετος εορτήν τοΰ Ά γ .  Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόαου.

Ά φ ί κ ο ν τ ο  καί έπανέκαμψαν εις τά  ίδια μετά  τινα 
χρόνον διαμονής ένταΰθα οί αξιότιμοι συνάδελφοι 

κ .κ  Α . Αλεξόπουλος ιεροψάλτης Λ αγκαδιών, Σ . Βενιός 
ιεροψάλτης έν Λαυρίω καί Ν. Λαμπρόπουλος ιεροψάλ
τη ς  έν Πύρν<ο.

προωρως έκ τών κόλπων τή ς κοινωνίας 
Μ εσσήνης ό ύπό τα ύτης άγαπώμενος καί έκτιμώ μενος

συμπαθής συνάδελφος Ν ι
κόλαος Κ όκκινης διευ
θυντής τοΰ έκει πλήοους 
Δ ημοτικού Σ χολείου. Ό  
y-εταστας υπήρξε τύπος 
διοασκάλου συναισθανο- 

τή ς άποστολής αύτοΰ, διά τοΰτο δέ α ε τ ’"

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Η Σ

αένου τό u'io- τΐή-
αοοσιο^σεως επί εικοσαετίαν έξήσκησε τό έπάγγελλά του 
μορΦίοσας όλοκληρον σ/εδόν τήν  γεννεάν τή ς Μ εσσήνης.· 
Συν τω  έπ α γγέλμα τι τούτω  έξήσκησε λίαν εύδοκίμως 
και το τοΰ ιεροψάλτου πεπροικισμένος ων διά Φωνής 
αρμονικής καί γλυκείας.

I I  κοινωνία Μ εσσήνης ή ς μέλος έπίλεκτον άπετέλει 
ό μεταστάς έθοηνησε την απώλειαν τοΰ Νικολάου Ινοκ-1 
κ ίνη , έσπευσε δε νά έκδηλώ ση τήν πρός τοΰτον εύγνω-Ι 
μοσύνην τη ς  καταθέσασα έπ ί τή ς  σωροΰ του πλέον τών 
δέκα στεφάνων καί παρακολουθήσασα σύσσωμος τήν κ η 
δείαν του μέχρι τή ς  τελευταία ς του κατοικίας.

Ή  « Φ ό μ ιγ ξ» , ή ς  ένθερμρς ύποστηρικτής ύπήρξεν ό 
μετα στά ς, θρηνούσα καί αύτη τήν απώλειαν τοΰ Νικο-Ι 
λάου Κόκκινη σπενοει θλίψεως δάκου έπ ί τοΰ τάφου του, 
εύχετα ι οε τοις οίκείοις τοΰ μεταστάντος τήν έξ ύ·!/ους 
παραμυθίαν.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΜΙΓΓΟΣ

Μετά τοΰ άνά χεΐρας φύλλου τής « Φόρμιγγος» 
αποστέλλομεν τοΐς κ .κ . συνόρομηταΐς ήμών και τό α' 
μουσικον τεΰχος τοΰ Β ' έτους, εν φ  περιέχεται ά 
ακάθιστος ύμνος, ουτινος τήν συνέχειαν έχομεν εν 
τφ ύπό τά πιεστήρια εύρισκομένω β ' τεύχει, άτε μή 
συμπεράηφ&έντος δλου τοϋ κανόνος έν τω α , ελ
λείψει χώρου.

Α ΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΡΟ Ψ ΑΛΤΩ Ν  Π ΡΟ Σ Δ ΙΟ Ρ ΙΣΜ Ο Ν

Ο  κ . Ιω τ ή ο ιο ο  Β ε ν ιό ς  ιεροψάλτης νΰν 
εν Λαυρίω καί έκ Κωνσταντινουπόλεως όρμώμενος, 
ένθα καI τήν μουσικήν έξέμαθε, ζητεί θέσιν έν Ά -  
θήναις. ΙΙληροφορίαι παρ’ ήμΐν.

Ό  κ. ’ Ιωάννης Άναγνώίίτοι? τελειόφοι
τος τής ιατρικής καί τέως Ιεροψάλτης τοΰ 'Αγιον 
Κωνσταντίνου Αθηνών ζητεί θέσιν ένταΰθα. Πλη- 
ροφορίαι π αρ ’ ήμΐν.

ΙΑΤΡΕΙΟΝ

Λ ΑΡΥΓΓΟ ΛΟ ΓΙΚ Ω Ν  ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
I ν π ό  το ι" ε ίδ ικ ο ί?  δ ιά  τ ά  ν ο < }ή η α τα  τ α ΰ τ α  ια τρ ο ί?  

ΜΙΧΑΗΛ Π ΑΠΑΘ ΑΝΑΣΟ ΠΟ ΥΛΟ Υ
'Οδός Α κ α δ η μ ία ς 7(1

ΕΝ αύτω θεραπεύονται οί πάσ/οντες νοσήματα 
τοΰ λάρυγγος, ρινός καί φάρυγγος έξ ών αί άλ 

λοιώσεις καί βλάβαι τή ς  Φωνής. Α ί χρόνοιαι 'Τ π ε ; -  
(τροφίαι τών αμυγδαλών ιώνται οι’ ήλεκτοολύσεω ς, 

άνευ αιμορραγιών, πόνου καί λινδύνου. Τά νοσήματα 
Ιτώ ν  ώ τ ω ν ,  ώς χρόνοιαι τ τ ν ό ρ ρ ο ια ι , 5 α Ρν κ ο *α ι  
[κα ί ^ o y O o i καί διατρήσεις τών τυμπάνων. Ή  ο ί α ι -  
Ιν α  τή ς ρινός διά νέας θεραπείας ασφαλούς καί τα/είας.

'  ^  Ν  T O I i }  Ι> Α Φ Α Σ Τ Η Μ Α Σ 1 Ι  Τ θ ΰ  κ. Ά * 
ι ποστολοποΰλου έν οίς έκτυποΰνται τά 

ήμέτερα φύλλα διατίθενται καινουρ
γή Μ ο υ σ ικ ά  Σ -ο ιχ ε ϊα  πρός έκτΰ- 

πωσιν μουσικών έργων τής καθ’ ημάς -τα- 
ρασημαντικής.

Τ ΐτ ϊϊο ις  Ά π ο ο τ ο λ ο π ο ν λ ο ν .

L


