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Α Ν Ο Χ Η Σ  Ε Κ Τ ΡΟΠ Α
Ά π ό τών στηλών τούτων ύπεδείξαμεν άλ

λοτε πρός τήν 'Ιεράν Σύνοδον της περιόδου 
ταύτης οποίαν εδει νά λάβη αΰτη πρόνοιαν 
διά τό υφιστάμενον, δυστυχώς ετι, μουσικόν 
καθεστώς, δπερ όμοφώνως πέρυσι κατεδί- 
κασενή κοινή γνώμη. Τάςγραμμάς έκείνας 
έ/αράξαμεν τότε μέ τήν ελπίδα δτι ή 'Ιερά 
ήμών Σύνοδος τής περιόδου ταύτης, ώς ά - 
ποτελεσθεΐσα έκ μελών στερρώς έχομένων 
τών πατρίων κα! δή φίλα φρονούντων πρός 
τήν πάτριον μουσικήν, κατά τάς έπισήμους 
τουλάχιστον ομολογίας αύτών τούτων, θά 
περιώριζεν, άν μή κατήργει, τό νϋν υφιστά
μενον καθεστο)ς, έκπληροΰσα ουτω τόν εύ
γενή κα! εθνικόν πόθον τής πλειονότητος 
τοΰ Ελληνικού λαοΰ.

Δυστυχώς δμως τά πράγματα, τά μέχρι 
τοΰδε τουλάχιστον, δεικνύουσιν δτι αί ελπί
δες ήμών και ό πόθος τοΰ Ελληνικού λαοΰ 
κινδυνεύουσι νά διαψευσθώσι, καθόσον όχι 
μόνον ούδέν τι μέχρι τοΰδε έγένετο έκ μέρους 
τής 'Ιερας Συνόδου πρός .περιστολήν τοΰ 
υφισταμένου ετι μουσικοΰ καθεστώτος,άλλά 
κα! άφίενται ετι ελεύθεροι οί διευθυντα! τών 
τετράφωνων χορών νά καταπατώσιν αύθαι- 
ρέτωςκα! αύτοβούλοος τάς τυπικάς διατάξεις, 
α'ίτινες έτάχθησαν υπό τής Μ . Εκκλησίας 
πρός διεξαγωγήν τών διαφόρων εκκλησια
στικών άκολουθιών, χωρίς νά βλέπωμεν τήν 
εκκλησιαστικήν ήμών άρχήν θέτουσαν χα
λινόν είς τάς τοιαύτας έκτροπάς τούτων.

Τό τελευταΐον τοΰτο άναμφιβόλως δύνα- 
ται νά θεωρηθί) ώς άνοχή τής εκκλησιαστι
κής ήμών αρχής, έπιτρεπούσης πρό τών όμ- 
μάτων της τήν δημιουργίαν έκτρόπών, άτινα 
συν τώ χρόνο) θά  έπιφέρωσιν ουσιώδεις με- 
ταβολάς, όχι πλέον έπ! τής εκκλησιαστικής 
μουσικής, άλλ’ έπ’αύτών τούτων τών εκκλη
σιαστικών ήμών άκολουθιών, αΐτινες έκπαλαι 
έτηρήιίησαν ένιαΐαι κα! ομοιόμορφοι διά τό 
είναι τήν Α γίαν ύμών Εκκλησίαν μίαν.

Ή  τοιαύτη δμως άνοχή δέν επιτρέπεται, 
νομίζομεν, νά παραταθή έπ! πλέον, διότι, 
εκτός τοΰ δτι άντίκειται αυτη είς τήν ομολο
γίαν, ήν έδωκεν δ Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης ήμών πρός τόν λαόν,δτι θέλει τηρή
σει ουτος τάς παραδόσεις τής Εκκλησίας 
ήμών, θά έπαναφέρη την αύτήν, άν μή 
χείρω, κατάστασιν τοΰ παρελθόντος, τήν 
οποίαν δμως, ώς γνωστόν, δ 'Ελληνικός 
λαός εναργέστατα άπεδοκίμασεν.

Δ Η Λ Ω Σ ΙΣ

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ ΦΟΡΜΙΓΓΟΣ,
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ Β ΙΟΓΡΑΦ ΙΑ Ι 

Τ Ω Ν  κ- ν.. ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΤΗΣ

Οι-δειιία α π ολύτω ς α ιτηόις πρός εγ-  
νραοίιν di/νδροιιητον τη ς  «Φόρμιγγος»  
λαιιβάνεται ν η 9 όύιν αν u h  «ίιτνοδεύη-W W W
ται και ύπό τη^ έτηόίας (ίννδρομης  
τούτου .

Ή  ΑιενΘιτνΛς της «Φόριιιγγος».

σηιιάτων αύτών » . Πλην τοντων π ο λ λα Ιατρικό, 
περιοδικά ξενίζοναιν εν ταΐς στήλαις αύτών επιστη- 
ιιονικάς εργασίας αύτοΰ πολλοΰ λογον άςίας.

'Ο κ. IΙαπαΰανασόπουλος λόγω τών επιτυχιών 
ίΐς πάντοτε εχει επι τών προσερχομένων αύτώ παμ
πληθών ασθενών κατά τά φωνητικά όργανα θεω- 
οεΐται σήμερον ώς ο σωτήρ τών αοιδών και ψαλτών, 
διά τοΰτο και τό όνομα αύτοΰ εκ τω κύκλω τούτων 
ενγνωμόνως πάντοτε φέρεται.

f M I X ·  Π Α Π Α Θ Α Κ Α Σ Ο Π Ο Γ Λ Ο Σ

Υ 7 *  Ν  τί] εύγενεΐ χορεία τών πνευματικών έργα 
1 τών αύτής ί/ « Φορμιγξ » έσχε την εξαιρετικήν 

^ τιμήν νά συγκαταλέγω καί τον παρ’ ήμϊν δια
πρεπή Λαρυγγο-ωτολόγον *.Ιατρόν κ. Μιχαήλ 

Παπαθανασόπονλ,ον, οστις λίαν προθνμως παρεδω- 
κεν ήμϊν μελέτας άφορώσας την υγιεινήν τοΰ Λαρνγ- 
γος τών ψαλτών καϊ αοιδών,αΐτινες και περιήλθον είς 
τήν δημοσιότητα άπό τής εύτυχοΰς εμφανισεως τής 
εφημερίδας ήμών. Τοΰ εξόχου τούτον και φιλόπο
νου επιστήμονας τ ή ν  συνεργασίαν περί πολλον εχουσα 
ή « Φόρμιγξ » διαλαμβάνει και περι τούτου εν τή 
στήλη ταντη τών βιογραφικών σημειώσεων τών 
συνεργατών αύτής.

1Αριστούχος απόφοιτος τών τε Γυμνασιακών τά
ξεων και τοΰ ήμετέρου Πανεπιστημίου δ κ. Παπα- 
θανασόπουλος, εκ Καλαβρύτων δε καταγόμενος, 
μετά εξαετή ενδόκιμον άσκησιν τοΰ επαγγέλματος 
αύτοΰ, μετέβη είς Εύρώπην και επεδόθη είδικώτε- 
ρον είς τήν σπουδήν τών νοσημάτων λάρυγγος, 
ώτων, ρινός καί φάρνγγος. Έ ν  ΙΙαρισίοις ύ μεν 
διάσημος Λαρυγγολόγος καί διευθυντής τής Λαρνγ- 
γο -ωτολογικής Κλινικής τον μεγίστου Νοσοκομείου 
L a r i b o i s i e r e  κ. G o u g u e n h e im  προσέλαβεν 
αύτόν επί διετίαν ώς Ο ΐΐθί ρ ΐ’ΟνΐδΟΙΓΘ (1θ O il— 
n iq u e , ό δε περίπυστος ώτολόγος ('xcllG παρε- 
χώρησεν αύτώ τήν Α ψ  θέσιν εν τή ιδιαιτέρα αύτοΰ 
Κλινική πρός εξέτασιν τών πασχόντων τά ώτα.

Έ ν  Παριοίοις ό είρημένος Ιατρός εσπούδασεν 
εν ταΐς Σχολαΐς τών κωφαλάλων τόν τρόπον τοΰ 
διδάσκειν τά άτυχή ταΰτα πλάσματα τό δμιλεΐν καί 
συνενοεΐσθαι μετά τών λοιπών διά ζώσης καί ούχί 
ώς τά πρίν διά σημείων καί σχημάτων.

Εγκατασταθείς ένταΰθα συνέγραψε καί έξέδωκε 
πρωτότυπον εργασίαν υπό τον τίτλον « ' Υγιεινή τών 
άκουστικών οργάνων. —  ’Ακουστικοί ασκήσεις οι 
Κωφάλαλοι », ταύτην δε μετά εν ετος ήτοι κατά 
’Ιανουάριον τοΰ εκπνεύσαντος ήδη 1U 02 διεδέχθη 
τό γνωστόν ήδη καί περισπούδαστοι’ πόνημα αύτοΰ 
« *Υγιεινή τών φωνητικών οργάνων τών άοιδών 
καί ψαλτών καί θεραπευτική τών συχνοτέρων νο-

, Η Τ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι  Ζ . Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Έ ν  εκ τών ζητηιιάτων δπερ επί τή άφίξει τοϋ 
'Έλληνος καλλιτέχνου κ. Π . Άραβαντινοΰ ( "Αρα

ιά ) απασχολεί άπό τι- 
' Ανάγκη περιόν-λΧογηο νθς τόν τύπον τήςπρω- 

κα» οΐ·ν» ιι»υή<(Εως. τευούσης είνε καί ή δη
μώδης ήμών μουσική.

Παν δ,τι έγράφη ύπέρ τής μουσικής ταύτης εν 
αύτώ αποτελεί όμολογουμένως μίαν πιστήν διερμή- 
νευσιν τοΰ πόθου τοΰ "Ελλην ος, οστις διακαώς ίπι- 
θυιιεΐ νά ϊδη συν τή γλώσση του καί τήν μουσικήν 
r o v  καταλαμβάνουσαν τήν άρμόζονσαν αύτή θέσιν 
εν τή συνειδήσει τοϋ Έ θνους του. Εκείνο δμως 
διά τό όποιον εδει ό τύπος i’d εινε ολίγον επιφυλα
κτικός εις τάς σκέψεις του εϊνε ό τρόπος δι5 ου οΰ- 
τος χαρακτηρίζει άνευ ούδεμιας ίπιφνλάξεως την 
εργασίαν, ήν έπί είκοσι καί τεσσάρων μόνον δη
μωδών ασμάτων έχει κάμει ό κ. ’Ά ραμις.

Τοϋτο λέγομεν, διότι ή εργασία αϋτη τοΰ κ. 
’Ά ραμι έγένετο υπό τήν διανοητικήν επιρροήν αύ
τοϋ τούτον καί κατ’ ίδιον τρόπον σκέψεως, κ.ατα- 
στρέφοντα την γνησιότητα τών δημοδών μας ασμά
των διά νά μάς παρονσιάση ταΰτα ύπό τύπον ίδιον. 
Ά λλά τά άσματά μας εχονσι τόν τύπον των, εκεί
νον δνπερ ά π ’ αρχής ελαβον, επομένως δέν εχου- 
σιν άνάγκην τοιαύτης διαστροφής, διότι τότε τοΰτο 
θά όνομασθή μίμησις. Ώ ς  δε λέγει ό Παπαρηγό- 
πουλος « επιτήδεια τών άνθέων άπομίμησις δύναται 
πολλάκις νά τέρψη τόν ό()<θαλμόν, άλλά μόνα τά 
γνήσια άνθη μεθύσκονν διά τής εύωδίας αύτών καί 
μόνα ώς εχονσι τά όρείτροφα τών ορεσιβίων ήμών 
άνδρών άσματα άποπνέουσι την ίσχνράν εκείνην 
τοΰ θύμον οσμήν, δι* ής διπλασιάζεται ή εντύπω- 
σις τών άλλων ποιητικών αύτών καλλονών » .

Ό  τύπος λοιπόν συνηγορεί, εν τή άγνοια του 
ίσως, ύπέρ μιμήσεων καί όχι 'λπέρ γνησίων δημω
δών ασμάτων. Περιττός λοιπόν ό τόσον δημοσιο
γραφικός πάταγος δταν πρόκειται περί τούτον, διότι 
δϊν εχομεν χρείαν μιμήσεων, άλλά περισυλλογής καί 
υπαγωγής είς τόν οίκεΐον ρυθμόν εκάστου ασματος 
άνήκοντος είς τήν δημώδη ήμών μουσικήν. Τοιαύτη 
όέ εργασίαεχει γείνει,εύτνχώς, καί γίνεται ετι υπό άλ
λων μουσοτραφών επιστημόνων ή όποια κατά τοϋτο 
δύναται νά θεωρηθή γνησιωτέρα καί ε θνικωτέρα τής 
τοΰ κ Ά ρ α  μ ι.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΝΕΣ
ΔΥΣΝΟΗΤΟΙ 

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΗερΙ τών δυσχκτχνον,των καί τ/.οτεινών κανόνων 
τής άρ/αιας Έλλτ,ν.κής Μουσικής Γ/.εγεν ό αε·- 
αντ,στος Κοραής. δτι όμο·.άζουσ·. πρός δυσεςή','ητιχ 
κζί δυσνόητα ζίνίγμζτζ. Ινχε τλν,ρε'στζτον δί-
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καιον ό αοίδιμος άνήρ. I Ιρος ά—oSst£ιν δε τής άλ.η- 
θείας τών ύπ αύτοϋ λεγομένων, παραθέτομεν έν
ταΰθα κανόνας τ'.νας καί ορισμούς τής αρχαίας 
Μουσικής, ινα οί νεώτεροι ίεροψάλ.ται λ.άβωιϊΐν
άοορμήν πρόρ βαθυτέραν μελ.ίτην τών σπουδαιοτά-4 I 4 ' k - ' V i
των τής Έ κ κ λ. Μουσ.κής ζητημάτοιν.

Ό  Πυθαγορικός Νικομαχος ττερί τής αληθούς 
καί επιστημονικής άςίας τής Διαπασών λίγε’. : Ό  
βαρύτατος έν  τι] διαπασών φθόγγος, Υ πάτη
έκλήθη.

Δηλ.αδή ό χαμηλότατος κατά φωνήν τόνος τής 
κλίμακος. ώνομάσθη Γψηλός.

Του χαμηλότάτου λοιττόν τόνου ονομασθίντος 
’ ) "ψηλ.ού. :~£τα'. ότι καί ο ύψηλοτατος ώνομάσθη 
χαμηλός ! ! .'Ο τόνος ούτος έχει τοιαύτην παράδο
ξον θέσιν, ώστε άναβαίνιον καταβαίνει, καταβαίνων 
δέ άναβαίνει. Καί ώς εκ τούτου έχει δύο αντίθε
τους ονομασίας “Υπάτην καί Βαρεΐαν. Δηλαδή 
καί 'Γψηλόν καί Χαμηλόν. οπερ βεβαίως έφαίνετο 
τοϊς πάσιν άκατανοητον ! Γην φαινομενικήν ταύ
την παραδοξολογίαν προ τεσσαρακονταετίας άν α
γνούς έν τώ Μεύβωμιακώ βιβλ.ίω έξεπλάγην δ’.ά τό 
άκατανοητον ! Ά λλά  κατόπιν έ—ισταμίνης μελέ
της. έννόησα καλώς, δτι ούδόλως είνε παραδοςολ.ο- 
γία, τουναντίον δέ μεγάλη αλήθεια καί σπουδαιό- 
τατον πράγμα καί ούχί έναντίον τής ούσεος. άλλά 
ουσικώτατον !

Έλθω μεν ήδη είς τό δεύτερον παράδοξον. '() 
Μουσικοφιλόσοοος Γαϋδίντιος λέγει περι τοΰ μεί- 
ονος τόνου : Ό  τόνος έχει άξίαν δώδεκα,
ά λ λ ά  τό ημιτόνιον ούκ έστιν άκριβώς ήμ/τό- 
τόνιον. Ληλαδη Το ήμισυ του τονου 1'?. δέν είνε 
ες ! 'Ομοίως καί ό Ευκλείδης συμφώνοις μετ’ αύτοϋ 
λε'γει ώς αλίλος παραδοξολόγος : Ούκ άρα διαιρε- 
θήσεται ό τόνος είς ίσα.

Αληθώς παράδοςον, τό νά εϊπωσιν οί Αρχαίοι 
ότι τό ήμισυ τών I '2 δεν είναι ε ς ! Γούτο ούχί 
μόνον είς έμέ. άλλά καί πάσι βεβαίως φαίνεται 
παράδοςον ! ! Κατόπιν όμως εκτεταμένης καί ένδε- 
λεχούς μελ της καί ακριβούς έςετάσεοις έννόησα ότι 
καί τοϋτο εχει καλώς.

Έλθω μεν ήδη είς το τρίτον παράδοςον, και τοϋτο 
ομοίως αοί έφάνη σκοτεινόν καί άκατάληπτον. 
δηλαδή ή συσχέτησις τής Μουσικής μετά τής Γεω- 
μετρίας καί Αριθμητικής 1 Λ'.οτι έλεγον Τί κοινόν 
μεταξύ Μουσικής, Γεωμετρίας καί Αριθμητικής; ! 
καί πώς ένώνονται ταϋτα ; ! Ά λ λ  ύστερον μετά 
τήν αύστηράν μελέτην καί τοϋτο μοί έοάνη ούδό- 
λ.ωρ παράδοξον. διότι μεταςύ των μεγάλην στενήν 
σχίσιν έχουσιν. Έλθωμεν καί είς τό τέταρτον πα
ράδοςον. δηλαδή είς τους δύο άληθεϊς κανόνας τού 
Εύκλείδου. οΐτινες καϊτοι άληθεϊς, άντιβαϊνουσιν 
δμως άλλήλοις. Ιδου τι λε'γει είς τον πρώτον αύτοϋ 
κανόνα :

Τό Διαπασών τόνων έξ, οπερ άληθίστατον 
διότι 6 χ 1 5  =  7'2. Ά λ λ  ύστερον ώσεί άναιρών τόν 
πρώτον αύτοϋ κανόνα λέγε·, είς τόν δεύτερον παρα 
δόξως : Τ ό Διαπασών' έλαττον έξ τόνω ν.

Πράγματι παράδοςον. διότι έάν καί οί δύο κα-4 * 4  i ·
νόνες είσιν άληθεϊς. πώς δμως άντιβαϊνουσιν άλλή- 
λοις ; Κατά φυσικόν δέ λόγον ή ο πρώτος αλη
θεύει ή ο δεύτερος. Ούχ ήττον καί τοϋτο μετ’ έπι- 
σταμε'νην μελέτην είδον καί έπείσθην ότ·. καί οί 
δύο κανόνες άληθεύουσι. Τό δε παράδοξον καί άν- 
τ ι φ κ τ ι κ ο ν  ε γ κ ε ι τ α · .  ο υ ^ ι  ε ι ς  τ ο υ ς  κ κ ν ο ν α ς  κ λ λ  ε ι ς  

την μη ορθήν άντίληύιν τών κανόνων ύφ’ ήμών. 
διότι δέν κατανοοΰμεν όοθώς. Καί ήδη είς τό τε
λευταΐον παράδοςον δήλα δή είς τό περι π’.ίσεως 
καί άραιώσεως τών τόνων καί περί μήκους καί παλ
μών τής χορδής, πώς δήλα δή έν άναβάσε·. σμικρύ- 
νονται καί πιέζονται κατά ΠΙίΙΙΠΟΓΟ π/., τού δ. έν 
δε καταβάσει τουναντίον άραιώνονται κατά n u -  
110Γ0 πλ.τού α '. Δηλ.αδή δπως ή ύαλος όταν τεθή 
έπι τών σημερινών λαμπτήρων,τό τε'ως άδύνατονοώς 
πιέζεται καί καθίσταται πολ.ύ λ.αμπρότερον, ούτω 
καί οί τόνοι τών έγχορδων οργάνων έν τή κατά οω- 
νήν άναβάσει ουσικώς συσφυχθέντες σμικούνονται 
καί συνεπώς τό μήκος αύτών άναλόγως έλαττούται, 
τούναντίον δέ έν καταβάσει μεγεθύνοντες άναλόγως 
άραιώνονται.

ΙΙερί πάντων τούτων τών φαινομενικώς παεαδό-

ςων καί δυσκατανοήτων άλλ’ δμως άκραιφνών αλη
θειών, διαλαμβάνομε·/ είς τό ήμέτερον νέον θεωρη
τικόν. ώστε οί μή κατανοοϋντες άρ άναννώσωσιν
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έπισταμένως καί μελετήσωσιν έμβριθώς. έάν δέ πά
λιν δέν κατανοώσιν, είμεθα πάντοτε είς θέσιν ν’ ά- 
ποδείςωμεν ταύτα όρατώς καί άκουστικώς διά τής 
χορδής.

Έ ν  Σμύρνη τή  10 Φεβρ. Ι'.ΙΟ;!

Μιιίαίιλ Μκίαιιλίδης 
πρώην πρωτοψ άλτης Σμύονης

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α Ι  Α Π Ο Ρ Ι Α !

7V/7 άξιοτίμω και άξιολύγφ μουοικοόιφήτορι 
κ. X .  Π α γ α ν ά  ΑΥ; Κων/πολιν.

’Εκφράζω ύμϊν άπείρως τά συγχαρητήρια 
έπί τοΐς άτρήτοις πόνοις, ους ύπέρ τής πατρώας 
ήμών μουσικής καταβάλλετε, ώς καί τάς ευχα
ριστίας μου διά τά πρός λύσιν τής απορίας μου 
εϋμενώς έπισταλέντα καί έν τώ ύ π ’ άριθ. 19-20 
φύλλα) τής φίλης «Φ όρμιγγος» άπιόντος έτους 
καταχωρισθέντα. Ά λ λ ’ άν καί πάλιν ένοχλώ  
ύμάς θεωρών κατά τι ώς μή τελέω ς έπαρκοϋ- 
σαν τήν λύσιν, σύγγνω τε τή έπιμονή μου, ώς 
σπουδαιοτάτου τοϋ ζητήματος, διότι τοιαύτην 
τινά όρθήν καί επιστημονικήν διαίρεσιν τής φυ
σικής μουσικής κλίμακος έγά; τούλάχιστον θε
ωρώ ώς μίαν τών άριστων συμβολώ ν, καθότι 
έστιν ή βάσις καί τό πραγματικόν θεμ έλιον  
τής ήμετέρας μουσικής. Έ π ί δέτήςβά σεω ς ταύ
της δύναται νά  κατασκευασθή όργανον είτε έ γ 
χορδον είδους κλειδοκυμβάλου, είτε πνευστόν 
είδους άρμονίου παρεντιθεμένω ν καί τών τε
τάρτων τών τόνω ν, καί σημειουμένω ν έξω θεν  
διά πλήκτρων έπιτηδείως τεθειμένω ν χρώμα
τος κυανού ή ερυθρού, ίνα μή συγχέω νται πρός 
τά λευκά καί μ έλα να  τών ήμιτονίων, (εί καί 
δλως άγνοώ  τό είδος τοΰ ύμετέρου ψαλτηρίου 
καί τίνα βάσιν έχει) δι’ οδ ειπερ ποτέ πιστώς 
καί άριδήλως θά έκτελώ νται αί τριγενεΐς τής τε  
ίερας καί δημοτικής μουσικής κεχαριτωμέναι 
μελω δίαι, καί ούτινος ή χρήσις έν  ταϊς μουσι- 
καΐς σχολαΐς έσται έπιβεβλημένη ώς κ ανονί- 
ϊ,οντος καί ρυθμίϊ,οντος ασφαλώς τά διάφορα 
τών τόνω ν διαστήματα.

Ε ί καί έπανειλημμένω ς καί μετ’ επιστασίας 
ά νέγνω ν τήν έπί τού ζητήματος άξιόλογον  
ύμών μελέτην δέν ήδυνήθην νά έννοήσω , έάν  
μήτοι έξ αδαημοσύνης,πιθανόν έξ ασθενούς πρός 
τά μαθηματικά έπιδόσεως, πώς έπιστημονικώς 
ευρίσκετε τό μήκος τοϋ πρώτου καί δευτέρου 
τόνου, καί συνεπώς τήν διαφοράν, διότι κατά 
τήν αλγεβρικήν ύμών έκφρασιν λαμ βά νετε ώς 
δεδομένα τό τε μήκος τοϋ πρώτου τόνου καί 
τήν διαφοράν' προβαίνοντες ειτα όμαλώ ς διά 
της «κατά διαφοράν φθινούσης προόδου» είς 
τήν διαίρεσιν' καί ύποδιαίρεσιν τώ ν λοιπών τό
νω ν, έν  ώ ώς δεδομένον μόνον τό μήκος τής 
χορδής δέον νά  έχω μεν.

’Επερωτώ λοιπόν οί άριθ. g 6  καί 88 τούτέ- 
στι τά μήκη τοϋ πρώτου καί δευτέρου τόνου, 
τής ύμετέρας προβαλλομένης χορδής μήκος 
έχούσης 912  χιλιοστόμετρα είσίν υποθετικοί ή 
θετικο ί; Έ ά ν  τό δεύτερον, τότε τό μήκος τοϋ 
πρώτου τόνου κατά τήν ύμετέραν διαίρεσιν δι
αφέρει τοϋ μήκους τοϋ αύτοϋ τόνου κατά τό 
σύστημα τής διατομής τοϋ αοιδίμου καί πολυ- 
γνώ μονός αρχιεργάτου καί πρώτου τής μουσι
κής σκαπανέως Χρυσάνθου. Διότι κατά τόν πο 
λύφωτον τούτον αστέρα τό μήκος τοϋ πρώτου 
τόνου έπί τοϋ κανόνος ή πανδουρίδος, όν ονο
μάζει Δ ι - Κ ε  ίσοϋται πρός τό ένατον τής δλης 
χορδής, ά λ λά  τό '/,, τού μήκους 9 12  χιλιοστο
μέτρων τής ύμετέρας χορδής ούκ έστιν ό άριθ. 
g 6 ,  ά λ λ ’ ό 10 5 V3· ’Ιδού λοιπόν ούσιώδης δια
φορά κατ’ 9 /3 χιλιοστόμετρα άναστατοϋσα τόν  
μουσικόν κόσμον. Παραπλήσιον δέ διαφοράν 
άπαντήσομεν καί κατά τήν διατομήν τοϋ δευ

τέρου τόνου, καί ούτως έφεξής, ήν χάριν συν
τομίας παραλείπομεν. Καί άγνοώ , έά ν τό σύ-; 
στημα τοϋτο τής κατατομής τοϋ αειμνήστου  
Χρυσάνθου έρείδεται έπί έπιστημονικοΰ λόγου , 
ά λ λ  ώς εικάζεται έξ απαντος εΐχεν  ύπ’ οψει 
Κ λαύδιον τόν Π τολεμαίον άκμάσαντα περί τά 
125  έτη μ . X . καί Μ ανουήλ τόν Βρυέννυον  
περί τά 1320  όμιλοϋντας άμφοτέρους πλατύ
τατα περί τής κατατομής τοϋ κανόνος καί τής 
διαιρέσεως αύτοϋ διά τά τρία γένη  καί τών ει
δών αύτών, ώς ό ίδιος άναφέρει.

Ηδη λοιπόν, ϊνα κάλλιον συνενοηθώ μεν, 
καί ύμεϊς καταστήτε εύληπτότεροι καί μεταδο
τικότεροι, έν  έμοί τούλάχιστον, άνταλλάξω μεν  
πρός στιγμήν θέσιν. Έ χ ω  άνά χεΐράς μου έ γ 
χορδον όργανον (μπουζούκι), μ εθ’ ού ένίοτε δι
έρχομαι τάς τής ανίας μου ώρας, ά λ λ ’ άμφι- 
βάλλω  κατά τι περί τής κανονικής αύτοΰ διαι- 
ρέσεως. Τ ό μήκος τής έπ’ αύτοϋ τεταμένης μ ε
ταλλικής χορδής άπό τοΰ πρός τό σκαφοειδές 
ήχεΐον ύπαγωγίου μέχρι τοϋ πρός τόν ζυγόν  
ή πήχυν ετέρου ύπαγωγίου, έφ’ οίς στηρίζεται, 
ίσοϋται πρός 666 χιλιοστόμετρα. Ζητείται ή κα
τατομή τοΰ πρώτου καί δευτέρου τόνου, ώς καί 
ή δι’ έπιστημονικοΰ λόγου άνάλυσις τών ζητου
μένων' άριθμών. Ά ν α μ έν ω ν  τήν λύσιν τοϋ προ
βλήματος, δι’ ήν ού μόνον οί περί τήν μουσι
κήν άσχολούμενοι θά όφείλωσιν ύμΐν χάριν, 
ά λ λά  καί πάντες οί όργανοποιοί κτώμενοι ένα 
έπί π λέον λ ό γ ο ν  καί δή έπιστημονικόν, δι’ ού 
εύχερώς τε ταχέως καί μονίμως θά κανονί- 
ζωσι τά μήκη τών τόνω ν τών κατασκευαζομέ- 
νω ν έγχορδω ν οργάνω ν απαλλασσόμενοι τοϋ 
λοιπού τής τυραννίας τοϋ μ ετά γειν  άνω κάτω 
τούς πρός τόν σκοπόν τοΰτον περιδέσμους, δια- 
τελώ  μετ’ άπειρου πρός ύμάς ύπολήψεως.

Έ ν  ΛΙουολϊ ( Atytouj τ 7, ΙΟν-, Φεβρουάριου ()03

Λ ίι ιι.  Ιΐιοκίτώηξ
Ί α το ό ς .

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΚΑΙ

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
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Τήν δεκάτην τετάρτην τρέχοντος μηνός καί ε'τους 
έδοθη έν ταίς αίθούσα'.ς τής Δημαρχίας Αθηνών 
χορός ευεργετικός υπέρ τών άπορων έμπορορραπτο- 
εργατών. Τό πρόγραμμα τού χορού άνίγραοε τούς 
γνωστούς εύρωπαΐκούς χορούς καί πρός τούτοις ότι 
ή εναρςις αυτού, ώς καί ή λήςις, θά έγίνετο δ·.’ 
έ/.λην·.κού χορού. Χάριν τού σκοπού τοϋ χορού, τού
τον έτίμησαν όλαι αί τάξεις τής Αθηναϊκής κοινω
νίας. Ό ,τ ι  όμως ένδ’.αφέρει ήμας ύπό μουσικήν 
εποψιν, είνε ό ελληνικός χορός έν σχ'έσε’. πρός τά 
ήθη καί έθιμα τοϋ τόπου μας. Έ ν  σχέσει πρός τόν 
ελληνικόν χορόν τό πρόγραμμα δέν έτηρηθη" διότι 
άληθώς ή εναρςις έγένετο δι’ αύτοϋ, άλλά χορευταί 
προσήλθον έλ.άχισ τοι. άποτε/.έσαντες αικρότατον 
κύκλον έν τώ μέσω τής αιθούσης, κατά δέ τό τέ
λος τοϋ χορού βεβαίως, ώς έκ τής ώρας, οί χορευ- 
ται είχον άπομείνη όλίγιστοι.

Έ ν  τούτοις, παρά το πρόγραμμα, έν τώ μέσω 
τοϋ γενικού χορού καί τής γενικής ευθυμίας ήκού- 
σθησαν άπό τοϋ μέρους τής μουσικής οί ήχοι τοϋ 
ελληνικού χορού, τού λεγομένου καλαματιανού. 
Τούτο ήρκεσε νά έςυύώση είς άκρον τό εθνικόν αί
σθημα. εν ριπή δ οφθαλν.ου καί γενική εύθυι/.ία χ.ζ·. 
ενθουσιασμώ οι χορευτά; νά σχηματίσωσιν έν τή 
ευρεία αιθούση τοϋ χορού τοσούτους κύκλους, ώστε, 
διά τό μή χωρεΐν τήν αίθουσαν, έχρησιμοποίησαν 
καί αύτους τούρ διαδρόμους α $ 7 Ρ · .  τού κυλικείου.
Γ Ν * * ‘
'Οτε δέ μετά ικανήν ώοαν ή μουσική έσηαανε τό 
τέλος αυτού, οί χορευταί έπευφημούντές καί χειρο- 
κροτούντες ήνάγκασαν αύτήν νά έπαναρχιση τήν 
εκτέλεσιν τοϋ χορού, τόν όποιον έςηκολούθησαν υ.ετά 
τού αυτού ενθουσιασμού, καί μετά τήν λήςιν τού 
οποίου τινές έζεδήλωσαν τήν έπιθυμίαν διά χειρο
κροτημάτων καί αυθ’.ς άκομη νά έπαναλ.»;οθή ο 
εθνικός χορός. Και εβλεπέ τις καί έ ζήλευε κατά την

διάρκειαν αύτοϋ* τούς ηγουμένους έκάστου κύκλου 
χορευτάς νά έπιδεικνύωσι τήν σωματικήν των χάριν 
καί τήν χορευτικήν των τέχνην, ρυθμίζοντας τούς 
βηματισμούς των καί κλ.ίνοντας τά σώματά των, 
κατά τόν ρυθμ,όν καί τό ν.έλ,ος τού έκτε’λουαένου 
χοροϋ. ΙΙαρετηρήθη δέ καί δεσποινίς τις μοδιστρού- 
λα, ή οποία ζητήσασα ήγηθη ενός τών κύκλων καί 
εχόρευσε τόσον καλώς καί τεχν.κώς ώστε έδέχθη 
κατόπιν τά συγχαρητήρια τών συγχορευτών. “Αλλη 
δέ τις δεσποινίς άςία λόγου, μή ένδίδουσα κατ ού- 
δένα λόγον είς τό νά λ.άβη μέρος είς τόν χορόν, ώς 
αγνοούσα έντελώς τόν έθν.κόν χορόν, άτε μή χο- 
ρεύσασα ποτέ τοιοΰτον, έσύρθη άναγκαστικώς είς 
αύτόν, κατά δέ τό τέλος αυτού ώμολόγησεν, ότι 
,είχεν ήδη έκμάθη αύτοδίδακτος τόν εθνικόν χορόν 
τόσον συντόαως καί ευκόλως κατά την διάρκειαν 
αύτοΰ, μηδέν άλλο πράττουσα είμή μονον ρυθμί- 
ζουσα τά βήματα της πρός τήν μουσικήν καί τά  
βήματα τών άλλων συγχορευτών.

Τά γεγονότα ταϋτα μά: ά'γουσιν είς τήν σκέψιν 
οτι κατά τούς χρόνους τούτους ους διερχόμεθα, δέν 
εί'αεθα έν τή εύθεία όδώ έκλίναντ*ς κατά πολ.ύ άπό 
τά ήθη καί εθίμα τών πατέρων ήμών και ότι κατά 
συνέπειαν οί παρ’ ήμΐν γινόμενοι δημόσιοι χοροί δεν 
είνε σύμφωνοι πρός τόν χαρακτήρα, τήν κλίσιν, την 
ί νατό Οψήν, τά ήθη καί εθ'.μα τοϋ ήμετέρου λαού. 
λέν ύποστηρίζω ότι πρέπει νά έλλείπωσιν οί εύρω- 
"αϊκοί χοροί άπό τά προγράμματα τών διδόντων 
χορούς’ διότι είς ό σημεΐον έπιμιςίας πρός τούς ευ- 
ιωπαίους είμεθα είνε δύσκολον. Ά λλά  δέν είνε ορ
θόν ούδέ τ'./ίητικόν δ'.’ ήμας ώς ‘έθνος νά διδουσ; χο- 
;ούς οί παρ' ήμΐν πλούσιοι καί νά παραλείπωσιν 
εντελώς τούς ελληνικούς χορούς, μιμούμενο·, έντε
λώς τούς εύρωπαίους, ώσεί μη εϊχομεν ήμεϊς ώς ί;.- 
ληνες ίδιους έθνικούς χορούς. Άφοϋ δέ εχομεν τοι- 
ούτους σημαίνει δτι περιφρονούμεν αύτούς, καί 
περιφρονούντες καί ύβρίζοντες ούτω τους έθνικούς 
ήμών χορούς άποδεικνύομεν δτι άπαρνούμεθα τόν 
πατριωτισμόν ήμών καί ήμας αύτούς ώς ελλη- 
vjcc. Δ’.ά τοϋτο βλέπομεν ένίοτε καί τό άτοπον 
καί μή ελληνοπρεπές είς τούς τοιούτους εύρωπαϊ- 
κούς χορούς νά λ.αμβάνωσι μέρος μόνον νέοι καί 
νέαι· διότι είνε όντως κάπως άσυμβίβαστον νά 
βλέπωμεν τούς προβεβηκότας τήν ήλικίαν συμπλε
κόμενους μετά νεανίδων καί στροβιλιζομένους έν 
έναγκαλ.ισμοϊς, ούς άπαιτούσιν οί εύρωπαϊκοί χο- 
co;. ένώ όλως τούναντίον συμβαίνει είς τους ελλη
νικούς χορούς. Ένίοτε δέ βλέπομεν καί τό έτι άτο- 
πώτερον, νά παρευρίσκιονται ελληνες και έλ.ληνίδες 
είς το'Χ .τοιούτους χορούς καί θέλοντες νά μή δυ- 
νανται νά χορεύσωσι' διότι γνωρίζουσι μόνον τούς 
εθνικούς χορούς, τους όποιους ά π ο σ κ ορ α κ ίζο υ σι ν έκ 
των πραγμάτων. Άοοϋ δέ νενικώς ή δι αγωγή ν.αρ 
£'.νε τοιαύτη ε:ς τους χορούς, δεν πιστεύω σοίαρως 
νά κατηγορηση τις τήν δεσποινίδα, τής οποίας 
έμνημονεύσαμεν άνωτέρω, ότι έδίσταζε νά χορεύση 
τον έθν.κόν χορόν, ώς μηδέποτε χορεύσασα αύτόν 
διότι κάλ.λ.ιστα δύναται νά δικαιολογηθή π:όρ τουρ4 · 4
κατηγόρους της λέγουσα πολυ δικαίως*
, « Καί πού νά τόν διδαχθώ ; καί. άν τόν διδα
χθώ , π θ ’> νά τόν χορεύσω ; Είς την Κίναν ή είς 
~ην Αφρικήν, άν έκεΐ χορεύεται δεν θά μεταβώ, 
είς δέ τήν Ε λλ ά δ α  γνωρίζω άσφαλώς ότι είνε κα- 
Τηρνημένος ».V- ί I » · ^

Δέν θέλ.ω νά έίετάσω τόν εύρωπαϊκόν /ορόν έν 
Ρνκε’.σε'. προς τον ελληνικόν οια να ευρώ τ;ς εκ 
τών δύο είνε τεχνικώτερος καί σεμνότερος. *1*πό 
τοιαύτην έποψιν. έκτος ότι είνε αύτοδηλον τό πρά
γμα , άλλά καί πολλάκις τό ζήτημα έςητάσθη ύπό 
τών έχομενών στερρώς πρός τά ήθη και έθιμα τά  
•θνικά.

'Υπό μουσικήν έποψιν δμως καί ιδίως ρυθμικήν 
*ζί τεχνικήν πλοκήν ό ελληνικός χορός είνε άπα- 
«ά’Λΐ/.λος. έτι δέ καί πλούσιος είς τά διάφορα είδη 
του, ήτοι Γυρτός, Τσάμικος κλπ., ούτως ιόστε δυ- 
νζτα·. νά άποτελέση διά τούς θέλοντας καί αύτοτε- 

ες πρόγραμμα δημοσίου ελληνικού χορού, χωρίς 
νζ ληφθή άνάγκη συμπληρωματική διά τ ’.νος άλ.λου 
Ευρωπαϊκού χορού. Ρίπτομεν την ιδέαν ταύτην, 
ίως δτου άν ώριμκση.

Εύχαρίστως δμως βλέπομεν ότι ήρςατο έπ έσχά-

των παρ’ ήμΐν νά ένισχύηται ή τοιαύτη τάσις εκ 
μέρους πολλών πρός έπικράτησιν τών εθνικών ήμών 
παραδόσεων. Πρός τά έν γένει ήθη καί έθιμα ούκ 
ολίγον συμβάλλει καί ή Εταιρεία τών Πάτριων 
βοηθούσα είς τόν σκοπόν καί δι’ ίδίου δημοσιογρα
φικού οργάνου τής Έφημερίδος τών Πατρίων. Ιδι- 
κώς δέ ώς προς τήν έθνικήν μουσικήν, χάρις είς 
τόν κ. I Ιερ’κλήν Άραβαντινόν ( Άραμιν ), εδόθη- 
σαν καί έπανειλημμέναι μουσικαι συναυλία’, εκ δη
μοτικών ελληνικών ασμάτων. Έ κ  δέ τής διαλέςεως 
αύτοϋ τής γενομένης έν τή Αίθούστ) τού ενταύθα 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσού εύχαρίστως έπλη 
ροφορήθημεν δτι τοιαύτα έθνικά μας άσματα είσή- 
γ α Υ ε ν  έν Παρισίοις καί άλλαχόσε, ώς φέρ’ εΐπεϊν τό 
δημοτικόν άσμα «ό Αύγκος»*

Μην τόν είδατε, τόν Απαντήσατε
τόν Λίγκο τό λεβέντη, τόν Α ρχιληστή,

τοϋ όποιου λίαν πιστώς απήγγειλε τήν μουσικήν, 
κατά τήν δ’.άλεςίν του εκείνην, μέ τους στίχους τού 
άσματος μεταπεφρασμένους είς γαλλικήν γλώσσαν 
διά τούς Γάλλους. Ό  ίδιος δέ συγχρόνως προέτεινε 
καί τήν εισαγωγήν τών δημοτικών μας μελωδιών 
εις τε τόν Στατόν, τά Σχολεία καί τήν Γυμναστι
κήν, χωρίς νά καταφεύγωμεν είς ξένων έθνών μου
σικήν, ή όποία δέν συμφωνεί πρός τόν χαρακτήρα, 
τήν ανατροφήν καί τά ήθη μας. Είς τόν Στρατόν 
λ. χ . τά εμβατήρια είνε δυνατόν κάλ,λ.ιστα νά είνε 
συντεθειμένα δι’ ελληνικών μελωδιών. Πρός άπό- 
δειςιν δέ τών ισχυρισμών τούτων, έςετελέσθησαν 
έπί τής Σκηνής τής Αιθούσης τού Φ. Συλλόγου 
Παονασσού ύπό μαθητών έν τή Γυμναστική διάφο
ρο: ρυθμικαί γυμναστικαί ασκήσεις ύπό τους ήχους 
δημοτικών ασμάτων άπαγγελλομένων ύπό τοϋ κ. 
Άρα.μι. ’Ιδίως καί κατ’ έςοχήν ήρεσε καί έπέτυχεν 
ή γυμναστική άσκησις ύπο ρυθμόν 4/4 τού χρόνου, 
κατά τήν άπαγγελίαν τοϋ άσματος,

Κάτω στα δασιά πλατάνια (δίς),
Στην κρυόβρυσι, Διαμαντονλα α’, .
στην κρνόβρυσι-

Εινε λοιπόν καιρός πλέον καί εύχής έ'ργον νά βοη- 
θήσωμεν πάντες, τό καθ’ εαυτόν έκαστος, την καλ
λιέργειαν τών εθνικών ήμών χορών καί τής έθνική ς 
ήμών μουσικής’ διότι κατ’ ούδέν μέν ύπολείπονται 
τών έθνικών χορών καί τής μουσικής τών άλλων 
έθνών, έν πολλοΐς δέ άναμ- 
οισβητήτως ύπερτεροΰσιν.

J
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Ή  άκουστική τών ναών τυγχάνει έν έκ τών ού- 
σιωδεστάτων ζητημάτων, άτινα άπησχόλησαν καί 
έπασχολούσιν έτι τούς μηχανικούς, άλλ’ άτυχώς έστι 
ζήτημα σκοτεινόν καί ύπό τής Μηχανικής δυσεπί- 
λυτον παρ’ όλας τάς προόδους αύτής. Διά τούτο δέ

t *

έν ώ οί ε/.κ7τοτε κνεγε'.ρόαενο·. νκοϊ ττκρίστκνται »Λε- 
γαλοπρεπεϊς καί έπιβάλλονται διά τού έσωτερικοΰ 
πλούτου καί έςωτερικοϋ διακόσμου, ούχ ήττον η 
άκουστική αύτών σπανίως επιτυγχάνεται καί έν 
πολλοΐς είναι χειριστή πρός μεγίστην βλάβην τής 
οωνής τών ψαλτών.

’( (φείλουσι δέ ούτοι νά ύφίστανται άγογγύστως 
τά βάσανα τών συνθηκών, ύφ’ άς ώκοδόμηται ά ναός 
καί, έν ω ύάλλουσι, νά καταβάλλωσ: πολλάκις μέ- 
Υΐστον άγώνα καί έντείνωσιν ύπεράγαν τήν φωνήν, 
μή άναλοΥ'.ζόμενοι ότι ό άγών έκεΐνος άγει μοιραίως 
είς τήνταχεΐαν καταστροφήν τής φωνής, ή είς πτώ- 
σιν καί άπώλειαν τοΰ ύψους αύτής, ή είς άλλοίωσιν 
τοιαύτην ώστε, έν ώ μέχρι τήςχθές ήτο ήδεΐα, τερ- 
ψίθυμος καί κατεκήλει τά ώτα τών άκροωμένων διά 
τών μολπών τών θεοπνεύστων τροπαρίων, νΰν καθί
σταται κακόηχος καί προξενεί άποστροφήν.

'Ως δ’ οίκοδομούνται καί διασκευάζονται έσωθεν 
οί ναοί διά πολλαπλών διαιρέσεων, κιόνων, άνωμα- 
λιών καί κοιλοτήτων, παρέχουσ*. το μέγιστον μειο
νέκτημα δτι ή άπηχησις παρ άλλ.οις μέν έστιν

ύπόκωφος, παρ’ άλ.λοις δέ λίαν έντονος καί λίαν δυσ
άρεστος διά τούς ψάλ.τας, διότι έπιστρέφεται ή ιδία 
φο»νή, παρ άλλοις δέ τέλος ύπάρχει ή καλούμενη 
εστιακή άπήχησις, δηλονότι είς τινα σημεία είναι 
έντονωτέοα τών άλλων καί, έν ώ άπό τού λάρυγγος 
τοΰ ψάλτου έκφεύγει μία οωνη, διά τής εστιακής 
άπηχήσεως άποτελούνται πολλαί καί έν πολλοΐς 
άνάρμοστοι.

ΙΙλην τών άνιομαλιών τά παραπετάσματα, οί 
λίθοι, ή πρόσφατος άσβεστο κονία καί έν γένει πάντα 
τά νεόδμητα οικοδομήματα άπορροοώσι καί άπο- 
σβένουσι τήν οωνήν, έν ώ τούναντίον ή ύαλος, αί 
λεϊαι επιφάνειαι ζ.αί τά στιλπνά ξύλα, οί πεπαλαιω
μένοι ναοί καί οί έχοντες ενα ούρανόν ή θόλον άπη- 
χοϋσι δεόντως καί ύποβοηθοϋσι τήν οωνήν. Διά τούτο 
πάς ψάλτης δέον προηγουμένως νά σπουδάση τό μέ
ρος· εν ώ θά ψάλλη καί ν’ άναλογίσηται τήν οωνήν 
αύτοϋ, άλλοις διατρέχει τόν κίνδυνον ή νά κατζ- 
βάλλτ) έπιζήμιον, ώς εφθην είπών. άγώνα, ή νά μή 
ή εύκρινώς άκουστός.

< )ύ μόνον δ’ έν τώ άνεξαρτήτω τούτω τής θελή— 
σεώς του καλύματι δέον νά έφιστα τήν προσοχήν 
του πας ψάλτης, άλλά καί νά τηρή άπαρεγκλίτως 
καί μετά θρησκευτικής ευλαβείας τούς κανόνας τής 
υγιεινής, ους κατά τό παρελθόν εγραφον καί κατεχω- 
ρίσθησαν έν τή φίλη «Ψόρμιγγι» καί ούς λεπτομεοέ- 
στερον καί έκτενέστερον εύρίσκει τις είς τό περί 'Υγι
εινής τών φωνητικών οργάνων πόνημά μου. Οί κα
νόνες δέ ούτοι είναι άπαραίτητοι είς τούς ψάλλον
τας την καθαρώς Βυζαντινήν Μουσικήν καί ούχί 
τήν κακή μοίρα είσαχθεΐσαν έσχάτως καί ύπό πολ
λών ςενολατρών καί π^ηκιζόντων ύποστηριζομένην 
Εύρωπαϊκήν τήν άρμόζουσαν μάλλον δ’.ά καντάδας. 
Λέγω δ’ δτι είναι απαραίτητοι διά τούς πρώτους, 
διότι ή διαφορά είναι μεγίστη καί ο κάματος τών 
φωνητικών οργάνων μεταςύ τών πρωτων καί τών» ι « I ’  4
δευτέρων άσύγκριτος καί τούτο, διότι, έν ώ οί τήν 
Βυζαντινήν οκτώηχον ψάλλοντες ύποχρερϋνται νά 
έχωσιν εύστροφίαν καί λ.υγηρότητα τής οω'/ής, ϊν’ 
άνέρχωνται καί κατέρχωνται τήν κλίμακα εύχερώς, 
πλειστάκις άναβιβάζοντες καί καταβιβάζοντες τόν 
λάρυγγα, συστέλλοντες καί διαστέλλοντες καί τάς 
ύπερθεν αύτοϋ εύρισκομένας άπηχητικάς κοιλότητας 
είσπέοντες και έκπνέοντες συχνότερον, τούναντίον οί 
την Εύρωπαϊκήν ψάλλοντες έλ.άχιστα κοπιάζουσιν.

Συν τούτοις δε νά τηρώσ'.ν εύθυτενώς το σώμα 
καί τήν κεφαλήν εν τώ ψάλλειν καί νά διευθύνωσιν 
εύθέως πρός τά πρόσω τήν φοινήν, ίνα μ ή διά μέν 
τής πρός τά άνω καί όπισθεν άναστροφής τής κεφα
λής άπόλλυται ή φωνή έν τώ ύπερθεν έν τοΐς πλεί- 
στοις τών ναών δυσθεωοήτω κενώ καί διατείνηται 
ό λάρυγς καί τά άγγεΐα τού τραχήλου πιέζωνται 
κκί ή κυκλοφορία δυσχεραίνηται, διά δέ τής πρός 
τά κάτω κλίσεως άπηχή βαρέως καί δυσαρέστως, ο’>ς 
άπηχοΰσιν έκπυρσοκροτούντα όπλα μετά στομίου 
κατά γής έστραμμένου.

M t j j .  Π η η α Ο α ν α ιίό κ ο ν λ ο ς  

Α αρυγγ-ω τολόγος ’Ιατρός

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Ψ Α Λ Τ Α Σ

Π ε ρ ί ορθογραφ ίας τη ς  Μ ο ν ίίικ η ς .

Συνε/εια ’.οε προηγουμ. βυλλον;

'Υποτάσσει τό “Ισον τήν Πεταστΐιν και όταν 
ίίπωνται αντώ δνο Άπόστροι^οι έν μια καί 
τη αύτή υετά τον ’Ίσον σνλλαβή, δτε τοϋτο 
μέν γίνεται έτερόχρονον, λαμβάνει δηλαδή 
Κλάσμα, προτάσσεται δέ τών δνο Άποστρό- 
<3>ων ή Βαρεία οντω :

α ι σψρα ι ι δε ες του

ήτοι, προτάσσεται ή Βαρεία τών δνο ’Απο
στροφών, έπειδή έχονσιν αντοι τίιν αντήν 
μετά τον πρό αντών Ίσον σνλλαβήν. Ά λλα  
καί άν άλλην ονλλαβήν έχει τό Ίσον καί
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άλλην αχ δύο Άπόστροφοι, μίαν τουτέστι 
συλλαβήν άμφότεραχ αχ Άπόστροφοχ καχ ούχχ 
άνά μίαν έκαστη, ή αύτή πάλχν τηρείται ώς 
πρός τήν σύνταξιν τάξις, τίθεταχ δηλονότχ 
Βαοεία πρό τών δύο ’Αποστροφών. II. χ.

«  κ

=i

Α ^  ν*
κ α ι  προ ος εν θε ε ο ο ον

Έάν ομως μετά τό “Ισον εύρίσκωνταχ πε- 
ρχσσότεραχ τών δύο Άπόστροφοχ, τότε τίθεν
ται αύταχ άνευ Βαοείας ούτω :

νε . β λ α  α σ τ η  η  σε εν εν Ί Ί
Α

Λ  <

Ά λ λ ’ έάν τό "Ισον είνε ισόχρονον μέ τάς 
έπομένας αύτώ Άποστρόφους, τότε τίθεταχ 
μέν ύπ ’ αύτό τό Ψηφιστόν, δπως έπέλθη ζω- 
ηρότης είς τήν φωνήν, άν εχνε άνάγκη τοιαύ- 
της, ούδαμώς δε χωρεΐ πρό ή μεταξύ τών 
Άποστρόφοον ή Βαρεία, έκτος άν είς τάς δύο 
τελευταίας Άποστρόφους τίθεταχ μία καχ ή 
αύτη συλλαβή, δτε προτάσσεταχ αύτών ή Βα 
ρεχα ούτω :

η ουτω :

Έ ά ν δμως αχ τελευταιαι δύο Άπόστροφοι 
δέν έχουσχ τήν αύτήν μεταξύ των συλλαβήν, 
άλλ’ άλλην έκάστη, ή τήν αύτήν μετά τών 
προηγουμένων, τότε, ώς εχπομεν, ή σύνθε- 
σχς γίνεταχ άνευ Βαρείας ούτω :

α  να or. y .x  χ ρ  τ η  η  τον  cj

χ  β λ α  βει ει ε ’. ;  δι
7C

Ου λ χ  C|

Αί εχς τχνας δέ συνθέσεχς νεο)τέρων τχνών 
μουσχκών άπαντώμεναχ μουσχκαχ γραμμαχ 
ώς αχ έξης :

—  ^  V ! — *  — » » *—

ε ~ζρ τω  ων ye: e: ρω ων y.O'j
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είναι ανορθόγραφοι καχ επομένως έδεχ κατά 
τούς ορθογραφικούς κανόνας νά γοαφώσχν
ουτω :

3| ε , . ύ,ζ <7’.ς  τ ω  ων y e : . e :  ρω ων jaou

νά ύποταχθη τουτέστχν είς τήν πρώτην φω- 
νήν τής γραμμής ταύτης ή Πεταστή καχ 
ουΧ'· τ0 Ολίγον, δχότχ η φωνή αύτη, ενεκα 
τοϋ υπ αυτήν Κλάσματος, εχνε έτερόχρονος 
μέ τάς έπομένας αύτη δύο Άποστρόφους, 
εχς όε το μετο τάς Άποστρόφους ταύτας 
άπαντόμενον Ίσ ο ν  νά τεθη ούχχ Βαρεία, άλλά 
Ψηφχστόν, δχότχ τό "Ισον τούτο εχνε ισόχρο
νον μέ τάς μετ’ αύτό Άποστρόφους, και 
διοτχ επονταχ αυτώ δυο Άπόστροφοχ ών ή 
τελευταία έχεχ συλλαβήν. Ά λ λ ά " κάχ ή πρό 
τής τελευταίας Αποστοόφου εύρχσκομένη 
βαρεία εχνε περιττή άφ’ ού ή μετά τήν Άπό- 
στροφον αύτήν φο̂ νιι εχνε άνχούσα. Ούτε ’Ολί

γον λοχπόν, ούτε Βαρεΐαχ χωροϋσχν εχς τήν 
γραμμήν ταύτην κατά τούς όοθογραφχκους 
τής μουσχκής κανόνας.

Ή  δέδευτέρα γραμμή έδεχ νά γραφή Ούτω:

Λ

Λ
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τ η ς  π λ α  ν ης το υ ε7. Ορο
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Δέν έπρεπε δηλ. νά τεθή πρό τού β ’ Ίσου  
τής γραμμής ταύτης Βαρεία, δχότχ επονταχ 
αύτώ τρεχς Άπόστροφοχ, πρό δέ τρχών Α 
ποστροφών ούδέ ποτε τίθεταχ Βαρεία, άλλά 
καχ δχότχ ύπό τάς Άποστρόφους ταύτας ύπάρ- 
χουσχ συλλαβαχ· οϋτε δέ πρό τής δευτέρας 
Άποστρόφου χωρεχ βαρεία, δχότχ καχ ή τρίτη 
Άπόστροφος έχεχ συλλαβήν. Καχ τό μέν 
περχ ού ό λόγος "Ισον προφέρεταχ ήπχως, ώς 
μή έχον ϋ π ’ αύτό έντονον συλλαβήν, ή δέ 
δευτέρα ,Απόστροφος ύποτάσσεχ τήν Πετα- 
στήν, δχότχ ή ύπ ’ αύτήν συλλαβή εχνε έντο
νος καχ δχότχ επεταχ αύτη μία μόνη Ά π ό- 
οτροφος μέ συλλαβήν καχ α ύτη :

Καί ή τρίτη γραμμή ούτω :
9

θα να τον x.cco a x e

Δέν έπρεπεν έπίσης νά τεθώσι καί έ ν τη γραμμή 
ταύτη βαρεχαχ α', μέν, δχότχ μετά τό πρώτον 
'Ίσον ύπάρχουσχ τρεχς Άπόστροφοχ καχ εχ
πομεν ήδη, δτχ πρό τρχών Αποστροφών ού- 
δέποτε τίθεταχ βαρεία, πολύ δέ περχσσότερον 
δέν τίθεταχ βαρεία πρό οχας δήποτε φωνής 
πρό τρχών Άποστρόφωνεύοχσκομένης, & . δέ, 
δχότχ μετά τό δεύτερον "Ισον άκολουθούσχν 
Άπόστροφοχ έκάστη τών οποίων έχεχ ύπ ’ αύ
τήν συλλαβήν. Τίθεταχ δμως υπό τά "Ισα 
ταύτα τό Ψηφχστόν ενεκα τής Ίσότητος τοϋ 
χρόνου αύτών μέ τούς άκολούθους κατχόν- 
τας χαρακτήρας, ^

Ούτω λοχπόν ή Βαρεία δέν τίθεταχ πρό 
τεσσάρων Αποστροφών οταν έκάστη τούτων 
έχεχ χδίαν συλλαβήν ώς ή γραμμή αύτη τού 
αύτού συγγραφέως:

\  ί  ------------------
ν  »

τ η  σα ς τ η  I I  αρ θε εί | [ υ | « η  η-

ούτε πρό "Ισου, δπερ άκολουθοΰσι τοεχς Ά 
πόστροφοχ, ούτε πρό τρχών Αποστροφών, 
οϋτε πρό 'Ίσου μεθ’ ϋ επονταχ δύο Άπόστρο
φοχ έχουσαχ έκάστη χδχαν συλλαβχχν, οϋτε 
πρό "Ισου καχ μχάς Άποστρόφου, οταν άλ
λην συλλαβήν έχεχ τό "Ισον καχ άλλην ή 
Άπόστροφος, οϋτε πρό μχάς Άποστρόφου 
μεθ’ ήν επεταχ άνχοϋσα φωνή κλπ. κλπ., καχ 
τοϋτο, δχότχ γραμμαχ ούτω πώς γεγραμμέναχ 
δέν εύρίσκονταχ εχς τάς συνθέσεχς τών άρ- 
χακον δχδασκάλων, οϊτχνες έγίνωσκον πού 
καχ πώς έδεχ νά τίθενταχ τά άχρονα τής μου
σικής σημεία, τά ποχοτχκά λεγάμενα, καχ 
πώς άπηγγέλλετο ή φωνή ήτις συνωδεύετο 
ύφ’ ένός τούτων, τού Ψηφχστοϋ λ. χ . ή τής 
Βαρείας, ή τοϋ 'Ομαλού κλπ. ούδ’ έθετον 
οχονδήποτε έκ τών σημείων τούτων είκή καχ 
ώς έτυχε καχ ένθα ού δει, ώς ήμεΐς ένεκα 
άγνοίας πράττομεν σήμερον, άλλ’ ένθα δει, 
ού ένεκα όοθώς έγραύαν καί διδασκαλίαν 
πλήρη άφήκαν ήμϊν δχά τών έξοχων αύτών 
συνθέσεων, ήν ήμεΐς δυστυχώς παρορώμεν 
καί είς ούδέν λογχζόμεθα.

Δέν τίθεταχ λοχπόν ή Βαρεία εχς τάς άνω
τέρω και άλλας τοιούτου είδους θέσεχς, τίθε
ταχ δμως πρό τεσσάρων Αποστροφών, άλλ’ 
έν τή άρχη καχ εχς τό μέσον αύτών καχ χω- 
ρίζεχ αύτάς εχς ζεύγη, άν έκαστον ζεύγος τών 
Αποστροφών τούτων λαμβάνεχ ίδιαν συλλα
βήν οϋτο):

κ
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Προτάσσεται έπίσης ή Βαρεία πρό δύο Ά  
ποστρόφων άν αυταχ έχίοσχ μίαν καχ τήν αύ 
τήν συλλαβήν, ή καχ τήν αύτήν μετά τή 
προηγουμένης φωνής (χδε παραδεχγ. 1 καί 2) 

Έπίσης προτάσσεταχ τού "Ισου οταν χιει 
αύτό εύρίσκεταχ μία Άπόστροφος είς τήν αύ 
τήν μετά τού "Ισου συλλαβήν, ούτω:

Ούδέ ποτε δμως τίθεταχ πρό δύο Άποστρό 
φων έκάστη τών οποίων έχει συλλαβήν.

(Έ π ε τ α ι  συνέ/ειχ) Δ .  Π α π α π α ν α γ ιώ τ ο » ·

--------------------O O G ·--------------------

ΤΛ ΤΟΥ ΑΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ

Έ π α Η ω ς  τών ατρύτων xozojv οϋς ά λλοτΐ και v j' 
καταζάλουσιν προς ύποστήρίςιν τή ς  πατρίου ήαώ ν αου· 
σικής οί αζιότιαοι και πολύτίαοι τή ς  « (Ι>όρα.ίγγος ι 
συνεργαται κ. κ . Ιω άννης Μαρτίνος Ε π ίσ κο π ο ς Γόρτυ· 
νος καί Μ εγαλουπόλεως και ’Αθανάσιος Σακελλαοιάοηι 
καθηγητής τή ς  φιλολογίας, καί τή ς  μουσικής ωνοαί- 
σΟησαν ααφοτεροι επ ίτιαα  μ έλ η  τοϋ έν Κωνσταντίνου· 
πολει Ε κκλησια στικού  Μουσικοί» Συλλόγου, ο ;’ ό’π·: 
συγχαίοομεν αυτούς έγκαροίως.

-—  Ο δ ια π ρ ε π ή ς  καδηγητής τή ς φιλογογίας ■/.. Εϋ· 
άγγελος Παπχ-/ατζτ,ς έποίήαατο έι/ ά τω ς έν τώ  ένταϋίΚ 
Φ ιλολογικώ  Συλλόγω « Παρναισός » αίαν άπό τάς φω 
τεινοτέρας νεοελληνιχάς διαλέξεις.

—  Ώ μ ιλ η σ ε  μ ετά  πολλής εύφραδείας περί τή ς παι 
ήμϊν ςενολατρείας καί τή ς  ςενοτρόπου άριστοκρατίϊι 
πολλά οικαίως ψεςας καί πολλά ελληνικώ τα τα ένόαίού· 
νας τήν τε κοινωνίαν καί τήν νεότητα νά έαρείνγ,.

—  Μ εταξύ τών άλλων εύρυτατα διεξήλθε καί το ζή· 
τη  μα τή ς  εισαγω γής τή ς  τετραφώνου έν τοΐς Ναοΐς τήι 
πρωτευούσης, έπιτείΐείς δρυμύτατα κατά τών ΰποστη:!· 
κτώ ν τα ύτη ς.

—  Τήν έπί τοΰ ζη τήμ ατος τούτου περικοπήν τή ς  όμι 
λίας τοΰ κ. Π απα/ατζή εύγενώς παρα/ωρ-ηθείσαν ήμϊι 
υπό τοϋ ίδίου θέλομεν δημοσιεύσει είς τό επόμενον φύλλον

—  Κ α ί  ό  κ .  Π .  Ά ρ α (> α ν τ ιν ό ς  ’Ά ρ α μ ις) Οαυμα- 
σίαν όντως έποιήσατο διάλεξιν έν τώ  ίδίω Συλλόγω π·ο 
τή ς  δημώδους ήμώ ν μουσικής.

—  Συνεστησεν ουτος όπως ή δημώδης ήμώ ν μουσ:/.') 
τύ/ ει καλλιεργίας παρά τοΐς σ/ολείοις τοίς γυμναστή 
ρίοις καί τοίς στρατώσιν, όπως ουτω /εννηΟή παρά τοί: 
έν τούτοις φοιτώσιν ό έρως πρός τήν έθνικήν ήμώι 
μουσικήν.

Α Λ Λ Η Λ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ
«ΦΟΡΜΙΓΓΟΣ »

’ Ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  π ρ ο ς  ά π ά ν τ η ό ι ν .

Ό έν Άργο(Ιτο2νίφ μουσικός κ. Σωτήριος Α. 
Λουκάτος ύποδάλλει διά τη ς « Φόρμιγγος » τά( 
ν:άτο)θι έρωτήΰεις έπχ τών οποίων οί δυνάμενοι έν 
τών Οχινδρομητών Λμών παρακαλοϋνταχ νά άπο· 
ΰτείλωόχ τάς Απαντήσεις των πρός δημοΟίευΟΜ 
είς τχ τών προΟεχών φύλλων τη ς « Φόρμιγγος »·

1 1 Ποία ΐχ αίτια της έριδος τών δύο τή ς άρ· 
χαχότητος Μουΰχκών <3χολών Πυθαγορικής καί 
Άρχότοξενχκής ;

2) Δχατί οί μέν πρώτοι ονομάσθηκαν κανονικοί 
οί δέ δεύτεροχ άρμονικοί;

3) Τίνα λόγον είχε τό κομμάτιον Τήνελλα, Τή- 
νελλα, τό όποιον όχ/νέταξεν ό ’Αρχίλοχος, ϋταν 
ήθέλη<3εν είς ’Ολυμπίαν νά 'Τ μνήόμ τόν Ήρο* 
κλέα ;

4) Τά όργανα, Ί'αλτήριον, Πανδουρίς, Κυνήρα, 
’Ά ρπη και τόΟα ά?νλα, είχον περιόόοτέρας τώ< 
τριάκοντα χορδών; Πώς έκρούοντο; ούχί δπως dii· 
μερον κρούονται, τούτέότι, ίίλλαι νά ύποκρίνωνται 
τό μέλος καχ αλλαχ νά Ουμφωνώόχν ( coinpagnia' 
m e n t i ) ;

(“Επονταί καί άλλα: j

Ν Τ Ο ΙΣ  Ι>ΑΦΑΣΤ·ΗΜ ΑΙ}Ι TOO κ . ’λ
ι ποστολοπουλου έν οίς έκτυ.τοΰνται τό 

ήμέτερα φύλλα διατίθενται καινουρ· 
γί| Μ ουσικά Σ το ιχ εία  πρός έκτύ- 

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

Τνποις Άποοτολοπονλοχ'.


