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ΑΚΕΡΑΙΟΝ Kftl ΑΥΤ Ο Υ ΣΙΟ Ν
Κατόπιν τοΰ τόσου δημοσιογραφικοί) θ ο 

ρύβου περι καταργήσεως τής τετραφώνου 
ύπό τοϋ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ή
μών και κατόπιν τών τόσων μεγαληγόρων 
επαγγελιών περί καταρτισμού Βυζαντινών 
χορών έν τώ Μητροπολιτικώ Ναφ της πρω- 
τευούσης έπιστεύθη πράγματι δτι θά έγκα- 
θιδρύετο έν τφ Ναφ τούτα) σύστημά τι, άν 
μή τέλειον, όμως προσεγγίζον έκείνω τό ό
ποιον άλλαχοΰ τηρείται γνήσιον και καθ’ 
αύτό Βυζαντινόν. Δυστυχώς όμως όπως νΰν 
διωργανώθησαν τά τών μουσικών χορών 
τοϋ Ναοϋ τούτου άσφαλώς δύναται τις νά 
είπη ότι έπανήλθεν έν αύτώ τό πρώην μου
σικόν καθεστώς Α Κ Ε Ρ Α ΙΟ Ν  καί Α Υ Τ Ο Υ - 
Σ ΙΟ Ν . Διότι όπως καί πρότερον ούτω καί 
νϋν σχεδόν ψάλλεται έν τφ Ναφ τούτω ό 
ορθρος καί ή λειτουργία, μέ μόνην τήν δια
φοράν ότι ήλλαξαν τά πρόσωπα.

’Αλλ’ άφοϋ έπρόκειτο περί τής άλλαγής 
τών προσώπων καί ούχί τών πραγμάτων, 
ώς ένομίζετο, ήτο νομίζομε ν περιττός ό τό
σος θόρυβος περί καταργήσεως πλέον τής 
τετραφώνου καί έγκαταστάσεως δήθεν έν τφ 
Μητροπολιτικφ Ναφ Βυζαντινών χορών. 
Καί ήτο έπίσης ολως.περιττόν νά διατυμπα 
νίζηται διά τοϋ τύπου, ότι έγκατεστάθησαν 
έν τφ Ν αφ τούτω Βυζαντινοί δήθεν χοροί, 
ένφ έπρόκειτο άκριβώς περί τής έγκαταστά
σεως έν αύτφ τοΰ ύπό τόν κ. Κανακάκην 
τετραφώνου χοροΰ τής 'Αγίας Ειρήνης, 
τοΰ οποίου τό ψάλλειν δέν ήτο βεβαίως 
άγνωστον είς τούς παροικοΰντας έν 'Ιερου
σαλήμ.

ΠΕΡΙΣΣΗ ΑΔΕΞΙΟΤΗΣ
Οπως ήρξατο τελευτα ίω ς άνακινούμενον το 

μουσικόν ζή τη μ α  ύπ αύτης ταύτης τη ς Ε κ 
κλησιαστικής ήμών άρχής μία καί μόνη έπί 
τούτου είχε σχημα τισθή γνώ μ η, οτι δηλαδή 
θά έπήρχετο ώρισμένως πλέον ή λύσις τού μου
σικού ζη τή μ α τος συμφώνως προς τήν επιθυ
μίαν τού Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Λαού καί τούς κειμένους 
Εκκλησιαστικούς κανόνας. Ο πως ομως έκ 

τών πραγμάτων φαίνεται ή Ε κκλη σια στική  ή 
μών άρχή έπελήφθη τή ς λύσεω ς τού ζη τή μ α 
τος τούτου κατά τρόπον άγοντα μάλλον εις τήν 
περιπλοκήν ή τήν λύσιν τούτου.

Απο το μουσικόν καθεστώς όπερ έπρόκειτο 
νά έγκατασταθή έν τώ  Κα.Οεορικώ Ν αώ τή ς 
Ε λ λ ά δ ο ς  Οά έξηρτάτο άναμφιβόλως ή έν τώ  
μέλλοντι ύπαρςις ή μή τή ς τετραφώνου μουσι
κή ς. Α ύτό δέ τούτο τό καθεστώς Οά έχρησί- 
μευεν άναμφισβητήτως καί ώ ς ύπόδειγμα, έπί— 
σημον πλέον καί κεκυρωμένον ύπό τή ς Ε κ κ λ η 
σίας τή ς 'Ε λ λά δ ο ς, διά τούς διευθύνοντας τούς 
Βυζαντινούς χορούς τών λοιπών ένταύθα Χ α ώ ν. 

ΙΙδη  οέ, δτε έγκατεστάθησαν έν τώ  άνωτέρω 
Ν αώ καί αυθις άμφότερα τά  μουσικά συστή
μ α τα , ούδεμία πλέον οέον νά ύπαρξη έλπίς οτι 
Οά ιδη ό Ε λ λ η ν ικ ό ς  Λαός τήν έπιθυμίαν αυτού

Η ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ “ ΦΟΡΜΙΓΓΟΣ, ,
ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ Β ΙΟΓΡΑΦ ΙΑΙ

ΤΩ Ν  κ- ν.. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ  ΤΗΣ

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Α .  Ψ Α Χ Ο Σ

Τ Τ ί  Ι Σ  τών λογιωτέρων μουσικών τής Βαβιλευού- 
I οης έγκύψας ιδίως είς τά περι τον ρνθμοΰ 

τοΐς άσμασι τής Εκκλησίας, /.αταδεικνύων 
μετά λόγου καί επιστήμης τήν ρυθμικήν τών 

εκκλησιαστικών ημών μελών ποικιλίαν. Έγεννήθη

έκπληρουμένην ύπό τή ς  νΰν τουλάχιστον ’Ε κ 
κλησιαστικής ήμών άρχής. Διότι κατόπιν μιας 
τοιαύτης ευμενούς άποοοχήςτοΰ έν τώ  Μητροπο- 
λιτικώ  Ν αώ έγκαΟιδρυΟέντο,' κα; αυθις ήδη μικτού 
μουσικού συστήματος ύπό τή ς Ε κ κλ η σια στι
κής ήμών αρχής ούδέν έκκλησιαστικόν Σ υ μ - 
βούλιον θά φανή εις τό εξής διατεθειμένον νά 
καταργήση τον τετράφωνον χορόν τοΰ Ναοΰ 
ούτινος εφορεύει. Κ α ί όχι μόνον τοΰτο, άλλά 
καί παν άλλο έκκλησιαστικόν Συμβούλιον'θά 
δύναται τοΰ λοιποΰ αύθαιρέτως καί άνευ ’Ε κ 
κλησιαστικής τίνος έγκρίσεως νά είσαγάγη καί 
κινεζικήν άκόμη μουσικήν, έάν ύπάρχη, είς τον 
έα>ορευόμενον ύπό τούτου Ναόν, αρκεί νά τό 
θελήσωσιν ολίγοι τινες ένορ'ιται.

Τοιαύτη τις λυπηρά κατάστασις εύλογον καί 
πολύ φυσικόν εινε νά δημιουργηθ γ ] έν τώ  μ έ λ -  
λοντι, τοΰ κακοΰ δοθέντος ήδη έξ αύτοΰ τοΰ 
Καθεδρικού Ναοΰ τή ς Ε λλά δος. Διά τοΰτο έ -  
πιτραπήτω ήμϊν νά είπωμεν σήμερον ότι ή ’Ε κ 
κλησιαστική ήμών Α ρ χή  έπεδείξατο νΰν έπί 
τοΰ μουσικοΰ ζητήματος περισσήν όντως άδε- 
ςιότητα , ής τό αίτιον ευκόλως δύναταί τις νά 
άνεύρη οταν έπ ’ ολίγον συλλογισθή οτι έν τή  
χώρα ήμών ούδέποτε σχεδόν ίσχυσεν ή αύτο- 
βουλία τών αρχόντων ήμών άλλά πάντοτε ή 
τών έπιτηδείων καί μάλιστα  τών έχόντων ά
μεσον το συμφέρον νά λαμβάνουσι τά  πράγ
ματα οι αν ουτοι έπιθυμοΰσιν οδόν, τήν σκολιάν 
συνήθως καί κατωφερή.

εν Μεγάλο) Ρεύματι τοΰ Βοσπόρον κχτά Μάϊον τοΰ 
1861). Τάς άρχάς τής εκκλησιαστικής ημών μονσι
κής έδιδάχθη παρά τοΰ αρχιμανδρίτου Θεοδώρου 
Μαντζουρανή,, διδασκάλου τής Μουσικής εν τή επί 
τής πρώτης πατριαρχείας ’Ιωακείμ τοΰ Γ ' . ίδρυ- 
θείση Ιερατική Σχολή, ής καί τρόφιμος ό κ. Τά
χος ϋπήρξεν, είσαχθεις εν ι ή Σχολή τούτη τή προ
στασία τής Α . Θ. Ιΐαναγιότητος τοϋ καί νϋν Οί
κου μενικοϋ Πατριάρχου κ. κ. ’Ιωακείμ τοΰ I ” . 
Έκτος τοΰ διδασκάλου τούτον ονδένα άλλον έσχεν 
τοιοϋτον έν τή μουσική ό κ. Ψάχος, άλλά μόνος διά 
τών ιδίων του μελετών έτελειοποιήθη εν τή μου
σική τέχνη έπί τοσοΰτον, ώστε λίαν ενωρίς νά έκτι- 
μηθή ή μουσική Ιδιοφυία του παρά τών συγχρό
νων τον.

Κατά το 1 8 8 7  πρώτην φοράν έχοροστάτησε μετά 
τον άειυ.νήοτου Γεωργίου ΣαρχνταεκνΛησιώτον, ώς 
δομέστιχος αύτοΰ έν τω έν Γαλατά 'Ιερφ Ναφ τοϋ 
Χριστοϋ, όπόθεν προσελήφθη ώς τοιοΰτος καί ύπό 
τοϋ διαπρεποϋς εν Κωνσταντινουπόλει ιεροψάλτου 
κ. Ευστρατίου Παπαδοπούλον έν τω έν Πέραν "Ιερφ 
Ναφ τών ΕΙσοδίων. Παρά τφ κ. Ιΐαπαδοπονλφ 
έπί πενταετίαν ολην διαμείναςό κ. Ψάχος έμορφώθη 
ετι μάλλον έν τφ ψάλλειν προσοικειωθείς τω ϋφει 
τοΰ πεφημισμένου ιεροψάλτου τούτου. Έ κ  τής θέ- 
σεως ταύτης έκλήθη πρωτοψάλτης τοϋ έν Σμύρνη 
Γραικικοΰ Νοσοκομείου υπο τοΰ τότε Οίκονόμον 
αύτοϋ νϋν δε Μητροπολίτου Μελανίκου κ. Ιω α 
κείμ Φυροπονλου. Έκεΐθεν μετά ετος έπανελθών 
είς Κων)πολ·.ν προσελήφθη ντ.ό τοϋ τότε έπιτρόπου 
τοϋ Άγιοταφικοΰ Μετοχιού Αρχιμανδρίτου Γερμα
νού Άποστολάτου πρωτοψάλτης τοΰ 'Ιεροΰ Ναοΰ 
τοΰ Μετοχιού τούτου καί διδάσκαλος τών άνωτέ- 
ρων ελληνικών έν τφ πρό διετίας ενεκιν οικονομι
κών λόγων καταργηθέντι Άγιοταφικοϊ ΙΙαρθενα- 
γωγείω. Έ ν  άμφοτέροις ταΐς θέσεσιν ταύταις ό κ. 
Ψάχος έπεδείξατο περισσήν ευσυνειδησίαν περί τήν 
έκπλήρωσιν τών καθηκόντων τον, πλήν άλλ ’ δμως 
παρεγνωρίσθη τοΰτο ώς καί αί πολλαπλοί αλλαι ύ- 
πηρεσίαι αντοϋ δι ’ δ άπεχώρησεν οίκειοθελώς τών 
θέσεων τούτων μετά εξαετή ενδόκιμον υπηρεσίαν. 
3Εκεΐθεν ν.νριαρχικφ δικαιώματι διωρίσθη νπό τοΰ 
καί ανθις τόν Πατριαρχικόν Θρόνον λαμπρύνοντος 
Ιω ακείμ τοΰ Γ '  πρωτοψάλτης τοϋ έν Βλάγκα 'Ζε
ρού Ναοϋ τών Άγιων Θεοδώρων έν φ καί νΰν 
υπηρετεί κατακηλών τά ώτα τών έν τφ Ναφ τούτφ 
έκκλησιαζομένων τόσον διά τής τέχνης του δσονκαί 
διά τής λιγυρας φωνής του καί τοΰ άπαραμίλλου 
Βυζαντινοϋ ϋφους του.

Ό  κ. Ψάχος τυγχάνει έκ τών μάλλον δρώντων 
μονσικών τής Κων)πόλεως, διότι καί εις τών ιδρυ
τών τοϋ άρίστον Έκκλησιαστικοΰ Μονσικοϋ Σνλ
λόγον τής Κων)πόλεως υπήρξε καί μετά ζήλου 
πολλοΰ αείποτε είργάοθη ύπέρ τής Βνζαντιακής 
μονσικής πολλά γράψας έν διαφόροις ΤΙμερολογίοις 
καί έφημερίαιν ύπέρ αυτής. ’Εκτός δε τούτων πρώ
τος αυτός άνασύρας έν τφ άνωτέρω Συλλόγφ τό 
περί ρυθμοΰ έν τοΐς έκκλησιαστικοΐς ήμών ασμασιν 
παραπέτασμα άπεκάλυψε τόν υπάρχοντα ρυθμικόν 
πλοϋτον καί τήν ποικιλίαν τών απλών και ρυθμικών 
ποδών τών άπαντωμένων έν ταΐς έκκλησιαστικαΐς 
ήμών μελωδίαις διά παραθέσεως πολλών παραδειγ
μάτων έκ τοΰ ειρμολογικοΰ τοΰ στιχηραρικοΰ καί τον 
παπαδικοΰ μέλους.Τήν τοιαύτην ποικιλίαν τών ρυθ
μών κατέδειξε'ι ό άκάματος ουτος σκαπανείς τής 
πατρώας ήμών μουσικής νπάρχουσαν ον μόνον έν 
τη κα θ ’ ήμας μουσική, άλλά καί έν τή άρχαία ελλη
νική μουσική, ώς καί έν αυτή τή λεγομένη Α μ 
βροσίαν ή ψαλμχοδίτι, ήτις έκ τής Ανατολής εις την 
Δύσιν είσήχθη ύπό Αμβροσίου επισκόπου Μεδιο-
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λάνων. Διά πάντα ταϋτα δε ό κ. Ψάχος κατέχει νϋν 
επιφανή θέσιν μεταξύ τών μουσικών τής Κωνσταν
τινουπόλεως έκτιμώμενος πρός τούτοις καί διά τό 
ενμέθοδον τής διδασκαλίας τής μουσικής, ής διδά
σκαλος έπι διετίαν ϋπήρξεν και εν τή νυν Μουσική 
Σχολή τοϋ ’Εκκλησιαστικού Συλλόγου Κων)πόλεως.

’Εκτός τών πολλών περί μουσικής πραγματειών 
ας κατά διαφόρους καιρούς ύπό διάφορα -ψευδώ
νυμα έδημοσίευσεν ό κ. Ψάχος, εχει ήδη έτοιμον 
πρός εκδοσιν και σύγγραμμα ενμέϋοδον γέρον τόν 
τίτλον «Πρακτική διδασκαλία τής Εκκλησιαστικής 
μουσικής». Τούτου ή έκδοοις θέλει διευκολύνει κατά 
πολυ όχι μόνον τους σπουδάζοντας τήν εκκλησια
στικήν ήμών μουσικήν, άλλά και αύτους τους διδά
σκοντας ταύτην, καθόσον διά τοϋ συγγράμματος 
τούτου υποδεικνύονται πολλά, α τινα δέον ν ’ άκο- 
λουθώσιν οΐ τε διδάσκοντες και οί διδασκόμενοι 
πρός εύόδωσιν τοϋ οκοποϋ αντών.

Ό  κ. Ψάχος κατέχει οιψ τή Βυζαντιακή μουσική 
και τήν Ευρωπαϊκήν, εκτός δε τής έλληνικής καί 
τήν οθωμανικήν γλώσσαν, πάντα δέ ταϋτα δεξιώς 
όμιλεΐ και γράφει.

Τοιαύτη εν περιλήψει ή βιογραφία τοϋ λογίου 
τούτον μουσικοΰ τής Βασιλενούσης, δστις εσχάτως 
προσετέθη έν τή ενγενει χορεία τών συνεργατών τής 
«Φόρμιγγος», ής τάς σελίδας δέν άμφιβάλλομεν, 
δτι θέλονσι καταλαμπρύνει συντόμους τά γλαφυρά 
προϊόντα τοϋ καλάμου τοϋ διαπρεπούς τούτου μου
σικού.

Ζ η τ η μ α τ α  κ α ι  Σ κ ε ψ ε ις

Εις δ,τι άπό τής στήλης ταύτης έν τώ προηγου
μένου ήμών φύλλω έγράφομεν, περι μετα/.λήσεως

δηλονότι εκ Κων/πό-
Καΐ αι·ϋις ίπιρένοιιεν λεως είδικοϋ και έμπει

ρον μουσικοΰ πρός κα
ταρτισμόν τελιίων Βυζαντινών μουσικών χορών, εις 
τοϋτο καί σήμερον έπιμένομεν, μάλιστα δε και έν- 
τονώτερον. Καί γάρ τό έν τώ Μητροπολιτικφ Ναφ  
τής πρωτευούσης έγκαθιδρνθέν νΰν μουσικόν καθε
στώς εύγλωττότερον ήμών συνηγορεί υπέρ τής ιδέας 
ήμών ταύτης.

Δεν δύναται, νομίζομε ν, νά νπάρχη τις τόσον 
αφελής ώστε να πιστεύη δτι τό νϋν έγκαθιδρνθέν 
έν τφ Μητροπολιτικφ Ναω μουσικόν καθεστώς εΐνε 
έκεϊνο δπερ οί θιασώται τής Βνζαντιακής μουσικής 
προσεδόκων, κατόπιν μάλιστχ μιας τόσον γ ε ν 
ναίας χορηγήσεως δοθείστ,ς έκ μέρους τον ταμείου 
τοϋ Ιερόν τούτον Ναοΰ πρός τόν άναλαβόντα τόν 
σχηματισμόν τών μουσικών χορών τούτου. Και δεν 
πιστεύομεν νά ύπάρχη τις, έστω και μεροληπτών, 
δστις νά παραδέχεται έν έπιγνώσει δτι τοιοΰτοι 
όντως εΐνε οί Βυζαντινοί μουσικοί χοροί, δπως οί 
νϋν καταρτισθέντες έν τφ Μητροπο/.ιτικοΊ Ν αφ, καί 
δτι τοιαύτη τις εΐνε ή πολυθρύλητος Βυζαντιακή 
μουσική, οΐα ή υπό τών χορών τούτων έξαγγελλο- 
μένη. Δέν πιστεύομεν, λέγομεν, νά έχη τις δι’ άμφό- 
τερα ταΰτα έναντίαν ήμών γνώμην, δταν διά τόν 
σχηματισμόν τών περίφημων τούτων χορών ούδείς 
προσελήφθη ώς βοηθός τών διευθυνόνιων τούτους 
ιεροψάλτης δόκιμος συμφωνών αύτοΐς κατά τε τήν 
ποιότητα τής φωνής και τήν τέχνην και δταν τά 
πλεΐστα τών ύπό τών χορών τούτων ψαλλόμενα 
ελέγχονται και υπό τών άμοιρων έτι μονοικής ώς 
αμφίβολον προελεύσεως ατε μή προερχόμενα έκ τών 
μουσικών διφθερών τών φερουσών τό κΰρος τής 
Μ . ‘Εκκλησίας.

"Ολα δμως ταΰτα τά νΰν έν τω Μητροπολιτικφ 
Ναω έγκαθιδρνθέντα δέν ϋά σννέβαινον έάν έπεκρά- 
τει ή άνωτέρω ήμών γνώμη, πρός τήν οποίαν άλλως 
τε άρχικώς σύμφωνος ήτο καί δ Σεβ. Μητροπολί
της ήμών καί τά λοιπά μέλη τής Ίερας ήμών Σ ύ 
νοδον. Διότι ούδείς ποτε Ιεροψάλτης ύπό τοΰ Οι
κουμενικού Πατριαρχείου άποστελλόμενος έν 
ταΰθα πρός διοργάνωσιν μουσικών χορών θά κατήρ- 
τιζε τοιούτους άποτελονντας τταρφδίαν Βυζαντινών 
μουσικών χορών ή θά έψαλλε κατά σύστημα άλλοΐον 
εκείνον δπερ ψάλλεται έπι τόσα ήδη έτη έν τφ Ναω

τών Πατριαρχείων άναλοιώτως και άπαραβάτως.
Περι τούτον δέ δχι μόνον ήμεϊς έχομεν πεποίθη- 

σιν, άλλά καί πας άλλος εντνχήσας νά άκούση τους 
πρωτεύοντας έν Κωνσταντινονπόλει ίεροψάλτας μετα 
τών χορών των ψάλλοντας δέν δύναται νά μή άνο- 
μολογήση τήν άλήθειαν τών γραφόμενων μας και 
τό δίκαιον τής επιμονής ιιας είς δ,τι καί έν τφ προ
ηγουμένου ήμών φύλλφ άπροκαλύπτως έξεφράααμεν 
άπό τής στήλης ταύτης.
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Δέν πρόκειται περι ποιότητος και ευστροφίας και 
γλνκντητος μόνον τής φωνής, άλλά και περί τής 

πιστής και έγχρόνου καί 
Περι τίνος μεθ’ ϋφους σεμνοΰ έκτελέ- 

πρόκειται (ίήιιεοον αεως τ<Χ)ν άρχαίων πρό 
παντός μουσικών Βυζαντι

νών μελωδημάτων ατινα άποτελοϋσι τό καλούμε
νοι’ σύστημα τής Βυζαντιακής μουσικής.

"Οταν δέ τις δχυρούμενος όπισθεν τοϋ ποιοΰ τής 
φωνής του παραμελεί τά άνωτέρω τότε πόρρω 
κα θ ’ ήμας άπέχει ουτος τοΰ νά νομίζη δτι τό ύ π ’ αύ
τοϋ ψαλλόμενον είνε Βυζαντινόν. Δυνατόν νά άρέση 
ούτος είς μέγα πλήθος λαοΰ. Τοϋτο δέν σημαίνει 
τίποτε, ουδέ δύναται νά θεωρηθή ούτος διά τοΰτο 
και μόνον θεράπων τής τέχνης άλλά μάλλον τής 
άρεσκείας τον λαοϋ δστις τόν άκούει. ’Εν τοιαύτη 
δμως περιπτώσει δέν έπιβάλλ.εται, νομίζομεν, ή τέ
χνη εις τόν λαόν άλλά παραβιάζεται αυτη και κατα- 
στρέφεται τό σύστημα χάριν τής άρεσκείας τών δ λί
γων. Σήμερον δμως ακριβώς περι τοΰ εναντίου 
πρόκειται. Ν ά έπιβληθή δηλονότι ή τέχνη καϊ τό σύ
στημα είς τόν λαόν και δχι μόνον ή φωνή' διότι τήν 
φωνήν τήν ευρίσκει τις και είς τόν καλόν λάρυγγα 
ένός τενόρον τοϋ τετραφώνον χοροΰ.

IVVVUWV

’Εν άντιθέσει πρός τήν άναλγηαίαν ήν δεικνύον- 
σιν αί έκάστοτε Κυβερνήσεις τής χώρας ήμών καί

οί λοιποί άντιπρόσω- 
Ί1 ΒνΓαντιακΐ» {ίονιίικϊι ποι τοϋ λαοϋ πρός τήν 
έν -eft Κρητική Βουλή εκκλησιαστικήν ήμών

μουσικήν ή Κρητική 
Βουλή τουναντίον δεικνύει διά ταύτην ένδιαφέρον 
μέγιστον.— Καί τό ένδιαφέρον της αύτό δέν τό δει
κνύει περιοριζομένη είς λόγονς ματαίονς και υπο
σχέσεις δημοκοπικάς άλλά τό δεικνύει δι ’ έ'ργων, 
δλως δ ’ άθορύβως.

Έπιληφθεισα ή Βονλή αυτη τής διαρρυθμίσεως 
τών έν Κρήτη έκκλησιαστικών πραγμάτων εϊδεν δτι 
ύπάρχει και ε'ν πρός τήν έκκλησίαν πολυ συναφές, 
ή Βυζαντινή μονσική. Ταύτην λοιπόν φρονιμώτατα 
ποιοϋσα ή Βονλή αυτη νίοθέτησεν δπως και τά άλλα 
εκκλησιαστικά ζητήματα. Τήν δέ νίο&έτησιν ταύτην 
έποιήσατο έπιοήμως καταρτίσασα, ώς γράφει ό άντα- 
ποκριτής ήμών έκ Κρήτης, ειδικόν περι τής Β ν-  
ζαντινής μουσικής νομοσχέδιον, δπερ ίσως καϊ να 
έψήφισε μέχρι τής στιγμής ταύτης κα θ ’ ήν χαράτ- 
τομεν τάς γραμμάς τούτας.

Καί ημείς ;
Δημοκοποϋμεν μόνον είς βάρος και αύτής ακόμη 

τής ’Εκκλησίας μας.

Δ Η Λ Ω Σ ΙΣ
Ονδεμία ά π ο λ ί τ ω ς  α ΐτηόις πρός έγ- 

γρα^ΐιν (ίυνδροιιιιτοϋ τη ς  «Φόρμιγγος·» 
λαμβάνεται νη ’ διΗν αν μ η  ΰννοδεύη-  
ται και ί·πό τίιν, έτηΟίας «ίννδρομίις 
τούτον.

Ή  Αιενθιτνόις τής «Φόρμιγγος».

ϋ ί  αποδεχόμενοι τά μέχρι τονδε άπο- 
(ίταλε’ντα αντοϊς ^ ν λ λ α  και τεύχη  της 
« Φ ό ρ μ ιγ γ α ς » θερμότατατα παρακα- 
λονντα ι δπως ά ποϋτείλω όι τίιν μικρόν  
των όννδρομήν καθόσον τά φ ύ λλα  
ήμώ ν εχοΐ'<ίιν ά π όλντον  ανάγκην ταύ* 
τ η ς  δπως έξα κ ο λο νθή ό ω ΰ ιν  την  εκδο-  
div των α ν ελ λ ιπ ώ ς  μετά τη ς  αντης  
πάντοτε φ ιλο κ α λία ς  και τη ς  αντης  
έκλεκτικότητος και αφθονίας της  
ν λ η ς  των.

A n O J O I U O I I f l O N  T Q H  Α Ο Γ Ι Ο Ν ^ Ι Λ Ο Ι Ι Ι Ο Ϊ Σ Ω Ι Ι

Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Γ .  Π α ϊ ι α Χ α φ ζ η β

Ή  συμπαθής 
φυσιογνωμία τοΰ 
διαπρεπούς κα- 
θηγητοΰ τή ς 'Ε λ 
ληνικής Φιλολο
γίας κ. Εύαγγέ- 
λ ου Γ . Παπαχα- 
τζή , ή γνωστοτά- 
τη  έν τφ κύκλψ 
τών γραμμάτων, 
δέν πρέπει νομί. 
ζομεν νά μείνι;ιά·; 
γνωστός καί έν τφ 
κύκλω τών θια
σωτών τή ς Βυ- 
ζαντιακής μου
σικής, άφοΰ ό ά- 
νήρ ούτος ένθου· 
σιωδώς πρό τίνος 
ύπεστήριξεν άπό 

τοϋ βήματος τοϋ «ΓΙαρνασσοΰ» τήν πάτριον ήμών 
μουσικήν στηλιτεύόας άμειλίκτως τό ξενότοοπον 
τη ς μερίδος έκείνης της κοινωνίας μας, ήτις άρέ- 
σκεται είς τό νά ύποτάσσι?, άφρόνως ύπό τήν πτέρ
ναν τοϋ πολιτισμού τής Λύσεως παν δ,τι ύγειές 
και έθνικόν περιεσώθη μέχρις ήμών.

’Όθεν διά τοΰτο ή «Φόρμιγξ» προάγεται σήμε
ρον είς τό νά παρουσιάσω πρός τούς άξιοτίμους d- 
ναγνώστας αύτής τόν φιλόμουσον τοΰτον άνδρα 
βιογραφούσα δι’ ολίγων αύτόν καί δημοσιεύουΰα 
τήν εικόνα αύτοΰ τιμής ενεκεν

'Ο κ. Ευάγγελος ΙΙαπαχατζϊις άνήκων είς μίαν 
τών -Ήαπρεστέρων οικογενειών τής Εύβοιας άείποτε 
διεκρίθη έν τοϊς γράμμασιν άτε άριστεύων πάν
τοτε έν τε τω Γυμνασίω καί τί> Φιλολογική Σχολτί 
άφ’ ής έλαβε καί τό πιυχίον του μόλις εικοσαετής.

Μετά τήν άπόκτησιντοϋ διπλώματός του προσε
λήφθη έν τφ Ύ πουργείω τή ς Παιδείας ώς βοηθός 
τοΰ τό ϊε έν α υ τ ή  τμηματάρχου Δ. ΙΊετρίδου μεθ’ 
ό διωρίσθη άλληλοδιαόόχως καθηγητής έν τοΐς 
Γυμνασίοις τής Ά ρ τη ς, τής Σύρου, τή ς Κερκύρας, 
τή ς Χαλκίδος καί τών ΙΙατρών, προσληφθείς έν τφ 
μεταξύ ώς καθηγητής καί έν Κρήτι^.. Τελευταίως 
μετετέθη έν ’Αθήναις, έ\θα καί νΰν ύπηρετεϊ ώς 
καθηγητής έν τω ένταΰθα-Βαρβακείφ.Κατά τό διά
στημα τούτο τής καθηγεσίας του γενομένου άρ- 
χαιολογικοΰ διαγωνισμού διδακτόρων κατά τό 1881) 
ήλθε πρώτος έν αύτω.

Ό  κ. Παπαχατζής τυγχάνων βαθύς γνώστης τής 
Έ λληνικής Φιλολογίας καί τήν τέχνην τοΰ όμι- 
λεΐν δεξιώς χειριζόμενος διεκρίθη πανταχοΰ οπου 
ώς καθηγητής ύπηρέτησε καί πανταχοΰ άρκούν- 
τως έξετιμήθη τόσον διά τάς γνώσεις τουδσονκαί 
διά τό σθένος μεθ’ ού ύποστηρίζει τάς Ιδέας καί 
τάς άρχάς έκείνας ύφ’ ών δέον νά διέπηται ή 'Ε λ
ληνική κοινωνία. Τούτου δ’ ένεκεν ό κ. Παπαχα- 
τζής θεωρείται σήμερον ώς εις τών λογίων άνδρών 
έκείνων οΐτινες έπιζητοΰσι τήν διάπλασιν τής έλ
ληνικής κοινωνίας συμφώνως πρός τό πνεύμα τών 
άρχαίων 'Ελλήνων φιλοσόφων καί τήν Ιστορίαν τής 
ένδόξου Φυλής ήμών.

Ό  κ. Παπαχατζής τυγχάνει καί είς έκ τών μάλ
λον δρώντων έν τοϊς έλληνικοΐς γράμμασι. Αιότι 
καί συγγραφεύς πλείστων διδακτικών βιβλίων καί 
έπιστημονικών μονογραφών εΐνε καί είς πάντα τά 
έπιμονικά σωματεία καί τούς άλλους συλλόγους 
μέρος λαμβάνει, ’^κτός δέ τούτων ποιείται συχνό
τατα ομιλίας έν τώ «Παρνασσώ» καί τή  Σχολί]ϊ τών 
«Φίλων τού Λαοϋ·> ένώπιον πολυπληθούς άκροα- 
τηρίον άποκομίζοντος πάντοτε τάς άρίστας έντν- 
πώσεις έκ τών εύφραδών ομιλιών του. Σύν τούτοις 
εινε κάτοχος τή ς γερμανικής καί γαλλικής άλλη- 
λογραφεΐ δέ μέ τούς έπιφανεστέρους σοφούς τής 
Εύρώπης, παρ’ ών Ιδιαζόντως τιμάται.

Τοιαύτη έν όλίγοις ή βιογραφία καί ή έπιστημο· 
νική δράσις τοΰ κ. ΓΙαπαχατζή, ούτινος ή άπό τοϋ 
βήματος τοΰ «Παρνασσοϋ» ύιΐ,ωθεϊσα έσχάτως φωνή 
ύπέρ τή ς πατρώας ήμών μουσικής έδωκεν άφορ- 
μήν νά φέρηται τό δνομα αύτοΰ έλθουσιωδώς έν τώ 
κύκλφ τών μουσικών καί τών θιασωτών τή ς Βυ- 
ζαντιακής μουσικής.

Η “ Φ ΟΡΜΙΓΞ,, ΕΝ ΚΡΗΤΗ.
( ’Ανταπόκριόις έξ Η ράκλειον )

Ευτυχής λογίζομαι διότι αοι κνετε'θν, r, έκ Κρή
της «νταπόκρισις πρός τήν φίλην «Φόρμιγγα», τη ; 
όποιας τούς ύπερμε'τρους άγώνα; καί κόπους ύπέρ 
της πατρώας ήμών μουσική; πάντε; γενικώ; οί έν-

~ταϋθα Οιχσώ-χι τη ; μουσικής μα; συμμεριζόμεθα 
υ.χ\ εί; της οποίας τά γραφόμενα ήδεως έντρυφώμεν 
καρπούμενοι τά παρ’ αύτη; άφθόνως καί μετ εκλε- 
χτικότητος πάντοτε χορηγούμενα ήμΐνχάρι; εί; την 
ά'οκνον προσπάθειαν της έριτίμου Διευθύνσεως αυτή; 
■/.χι τή ; λοιπή; εκλεκτή; πλειάδος τών εύγενών 
,χύτή; συνεργατών.

’Έ τ ι  δέ εύτυχε'στερον θεωρώ σήμερον έμαυτόν, 
διότι διά τής πρώτης ταύτης άνταποκρίσεώ; μου 
μεταδίδωμι τοΐ; άξιοτίμοις άναγνώσται; τής αΦορ- 
μιγο;» τήν έςής σπουδαιοτάίην είδησιν, δτι όηλαδη 
ή Κρητική Βουλή μέλλει κατ’ αύτά; νά ψηφιση 
αεταςύ τών διαφόρων ά'λλων έκκλησιαστικών νομο
σχεδίων καί εν άοορών τήν εισαγωγήν τή ; έκ/.λη- 
σ’-αστική; ήμών μουσική; έν άπασι τοϊς’Εκπαιδευ
τήριο;; τή ; Κρήτη;.

Ή  εϊδησις αύτη δέν άμφιβάλλω, ότι θέλει έμ- 
πλήσσει χαρας άπαντας έκείνου; οϊτινε; φλέγονται 
ύπό τοΰ πόθου νά ϊδωσι τήν πατρώαν ήμων μου- 

i σικήν εύρίσκουσαν έπίσημον περίθαλψιν πανταχοΰ 
οπου ή μητρική ήμών γλώσσα λαλεϊται καί όπου 
τηρούνται έτι γνήσια καί ανόθευτα τά ήθη καί 
έ'Οιμα τοΰ Γένους ήμών.

’Εν ίτερχ. μ.ου άνταποκρίσει θέλω προσπαθήση ν’ 
άποστείλω τή «Φόρμιγγι» όλό/.ληρον τό ψηφισθη- 

- σόμενον νομ.οσχέδιον ώς καί εν ύπόμνημα πολλοΰ 
λόγου άςιον διαλαμβάνον τάς έπί τοΰ ζητήμ.ατος 
σκέψεις τοΰ διαπρεπούς καθηγητοΰ τή ; Έ κ κ λ. Μου
σική; έν τώ ήμετέρω άρτισυστάτω Διδασκαλείφ κ. 
Δ. Μπαλαβάνη, καί τό όποιον έπεδόθη διά τοΰ 
'Αγίου Ηρακλείου πρό; τήν Κρητικήν Βουλήν πρό; 
διαοώτησιν ταύτη;.

Κιννραw

Η “ΦΟΡΜΙΓΞ,, ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
( Άνταπόκριιίις έκ Οε(ί($αλονίκης )

Έ ν  προηγούμενη μου άνταποκοίσει κατέστησα 
γνωστόν τή φίλη « Φόρμιγγι » τά περί τ ή ; συστά- 
σεω; ένταΰθα Σωματείου 'Ιεροψαλτών σκοποΰντος 
την καλλιέργειαν τής Βυζαντινή; μουσική; καί τό 
άπό κοινού ψάλλειν τούς ένταΰθα ίεροψάλτα; κατά 
τάς μονεκκλησίας.

"Ηδη δ’.ά τ ή ; δευτέρας ταύτης άνταποκρίσεώ; 
μου προάγομαι νά γνωρίσω ταύτη ότι ο σκοπό; 
τοΰ Σωματείου τούτου βαίνει εύοοούμενος ζηλευ- 
τώς χάρις εις τήν άμοιβαίαν πρός άλλήλους έκτί- 
μησιν τών άποτελούντων τούτων μελών. Ή  σύμ.- 
πνοια αύτη επέοεοε μέν ρ: σήμ.ερον άποτελέσμ.ατα 
λίαν ευάρεστα διά τήν Βυ,αντιακήν ήμών μουσι
κήν, καθόσον κατά τάς μέχρι σήμερον γινομένας 
Μονεκκλησίας οί μουσικοί χοροί καταρτίζονται πάν
τοτε σχεδόν τέλειοι, ψάλλουσι δέ τά αγνότερα Βυ
ζαντινά μέλη μετά πάσης προσοχής καί άπό κοινοΰ 
άνευ διακρίσεων καί επιδείξεων. Κατά τήν μνήμην 
τοΰ Αγίου Γρηγορίου τοΰ Παλαμ.α πανηγυριζούσης 
τής πόλεως ήμών έν Μονοεκκλησία έδόθη ή πρώτη 
ευκαιρία νά γείνωσι κατάδηλοι οί καρποί τοΰ Σω
ματείου τών Ιεροψαλτών, διότι κατά τήν εορτήν 
ταύτην οί ύπό τού Διοικητικού Συμ,βουλίου τοΰ 
Σωματείου τούτου καταρτισθέντε; μουσικοί χοροί 
έςετέλεσαν μ.ετά θα,ιμ.αστή; όντω; επιτυχίας τά ; 
■διαφόρου; μελωδία; έπισπασάμενοι τά ^γχαρητή- 
;ρια τοΰ τε ίεοουργοΰντος Σεβ. Μητροπολίτου ήμών 
καί τοΰ πολυπληθούς έκκλησιάσμ.ατο; οπερ έκτοτε 
ένθουσιωδώ; εκφράζεται ύπέρ τοΰ Σωματείου τούτου.

Έ τέρα  ευκαιρία οπως καταδειχθώσιν επίσης οί 
καρποί τοΰ Σωματείου τούτου έδόθη καί κατά τήν 
κηδείαν τοΰ άέιμνήστου πρεσβυτέρου Δημητρίου 
Βανάκου καθ’ ήν χορός έκ δέκα καί ές ιεροψαλτών 
’έψαλλε μελωόικώτατα τά κατά τήν Ι'όδιον ακο
λουθίαν άφ’ ής άρίστη ύπήρξεν ή έντύπωσις τοΰ 
κοινοΰ.

Τοιαΰτα τά κατορθώματα τοΰ Σωματείου τουτου 
άτινα σήμερον μετά πάση; χαρά; άποστέλλω ύμ.ϊν.

θεριια ϊκΰ « Φ όρυιγξ »

Τ ό  γ ρ α φ εΐο ν  τη ς  « Φ Ο Ρ Μ Ι Γ Γ Ο Σ »  

μ ε τ ε φ έ ρ θ η  ε ις  τ ή ν ό δ ό ν  Π ρ α ξιτέ/ .ους ά ρ . 3 2

ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΛΔΜΠΔΔΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΤΪΑΦΗ

ΙΙερι τών ένθεωρονμένων τη  β α λτικ ή
τέχνη και περι ών φρονονίίι κακώς 

τινες περι αντώ ν.
( Συνέ’/ειαν ιδε προηγουμενον ούλλον )

'Ο γάρ χαριτώνυμο; μαΐστωρ ό Ινουκουζέλης 
έν τοις άναγραμματισμοΐς αύτοΰ τών παλαιών ούκ 
έςίσταται στιχηρών, άλλά κατ’ ίχνος τούτοι; ά- 
κολουθεϊ. δυνάμενο; άν πάντως καί αύτό; ώ; οί 
νΰν καί πολύ μάλλον εϊπεο ούτοι μέλη μ.όνα 
ποιείν ίδια Μηδέν τι κοινωνοΰντα τοϊς πρωτοτύποι; 
αύτών στιχηροϊ;· άλλ’ εί ούτως έποίει ούτε καλώς 
άν έποίει, ούτε τής έπιστήμης προσηκόντω; έπαίειν 
έδόκεΓ διό καί μετ’ άκρίβειαν τού τών παλαιών 
στιχηρών έχεται δρόμου, καί αύτών ού πάνυ τοι 
έςίσταται, τοϊς τής έπιστήμης νόμοι; πειθόμενο;. 
Καν τοΐ; κατανυκτικοΐ; δέ τόν πρό αύτοΰ τή τέχνη 
ένευδοκιμήσαντα μιμείται ό μ.ετ’ αύτόν” καί έν τοϊς 
κρατήμασι καί τοϊς μεγαλυναρίοις ομοίως. Ά λλά  
καί έν τοϊς χερουβικοΐς ύμνοις κοματιαστών τών έν 
αύτοί; μελών δντων, εύροι τις άν τούς πάντα; ποιη- 
τάς σκοπούμενος ακριβώς, έπίσης τε χρωμένους αύ- 
τοϊ; καί συμφωνοΰντα; άλλήλοι;. Ού μήν δέ άλλά 
καν τώ μ.εγάλφ έσπερινώ τώ αύτω χρώνται κανόνι 
καί τή αύτή συνήθεια" κάν τώ πολυελέφ καί τοΐ; 
άντιφώνοις λεγομ,ενοις καί τοϊς οίκοι; ομοίως. Τών 
οίκων δέ γε πρώτος ποιητή; ό Άνανεώτη; ύπήρζε 
καί δεύτερο; ό Γλυκύς τόν Άνανεώτην μιμούμενος* 
έπειτα τρίτος ό ’Ηθικός όνομ.αζόμενος ώ; διδάσκα
λος επόμενος τοϊς προειρημένοι; δυσίν* καί μετά 
πάντα; αυτούς ό Χαριτώνυμ.ος Ινουκουζέλης, ος εί 
και μέγα; τώ όντι διδάσκαλο; ήν ούδενί τών πρό 
αύτοΰ παραχωρείν είχε τής έπιστήμης, εϊπετο δ’ ούν 
ομως κατ’ ίχνος αύτοΐς\καί ούδέν τι τών έκείνοις 
δοςάντων καί δοκιμασθέντων καλώς^δεϊν ώετο και- 
νοτομεϊν’ διό ούδέ έκαινοτόμει. 'Ο οέ λαμπαδάριος 
’Ιωάννης τούτων ύστερος ών καί κατ’ ούδέν έλατ- 
τούμενος τών προτέρων καί αύταίς λέξεσι γράφων 
ιδία χειρί έφη: Ακάθιστος ποιηθεΐσα παρ’ έμοΰ 
Ίωάννου Λαμπαδαρίου τοΰ Κλαδά μιμούμενη κατά 
τό δυνατόν τόν παλαιόν άκάθιστον, καί ούκ ήσχύ- 
νετο γοάφων ούτως εί μή μάλλον καί έσεμνύνετο 
καί τοίς λοιποΐς ώσπερ έ νομοθετεί διά τοΰ κατ’ αύ
τόν υποδείγματος, τοΰ τών παλαιοτέρων ζήλου μ.η- 
δόλως έξίστασθαι μ.ηδέ καινοτομεΐν τι παρά τά 
καθάπας δόςαντα καλώς εχειν αύτοΐς· καί καλώς 
γε ποιών έκεϊνος τε ούτω; έφρόνει καί φοονών έλ.εγε 
καί λέγων ούκ έψεύδετο, άλλά τού; παλαιούς έμι- 
μεϊτο τών ποιητών, τούς τή έπιστήμη ένδιαποέ- 
ψαντας. Καί ήμά; είγε μή μέλοιμεν τής άληθείας 
καί τής κατ’ έπιστήμ.ην άκριβείας διαμαρτάνειν, 
ποιείν ούτω προσήκει καί ποιοΰντας μέμψαιτ’ άν 
όρθώς ούδέ είς, ει μ.ή μάλλον καί έπαινέσειε. Εί δέ 
καγώ ταΰτα ποιώ καί τής τών παλαιών μιμήσεως 
κατά το δυνατόν ούκ’ άφίσταμ.αι ούδ’ έςστήσομαι 
εως άν περί τών τοιούτων ύγιαίνοντι κριτηρίω δύ- 
νωααι χρήσθαι* εγώ μέν ούκ άν είποιμι_; τήν άλα- 
ζονείαν καί τόν τύφον άποπεμ-πόμενος, άλλοι δέ, 
οί; τούτων τε έαέλησε καί ή άλήθεια παρά πάντα 
πεοίληταίκρινοΰσι τε καί έροΰσιν. Είδες ώς οί πρό 
ήμών διδάσκαλοι πάντες σύμφωνοι ήσαν άλλήλοις 
καί εαυτοί; καί ούδέποτ’ έν ούδενί διεφέροντο, τώ 
πρωτοτύπω κανόνι τής έπιστήμης επόμενοι. Ά λ λ ’έπεί 
ταΰθ’ ίκανώς ήμΐν εϊρηται,, καί περί τών τής ψαλτι
κής λοιπών κεοαλαίων διαληψόμ,εθα- ταΰτα δέ τόν 
άριθμ,όν είσίν, ες, ού παρά πάσι μέν γινωσκόμενα 
πάσι δέ όφειλόμενα γινώσκεσθαι τοίς γε τής έπιστή- 
μης ταύτης άντιποιουμένοις.

Πρώτον ούν έστιν τό ποιείν τινα θέσεις προση- 
κούσας καί άρμοδίας, έπόμενον τώ δρω τής τέχνης.

Δεύτερον, τόν μ.ή έγκύπτοντα τώ βιβλίω καί 
όρώντα άλλά καί χωρίς βιβλίου γράφειν άσφαλώς 
καί ώς ή τέχνη βούλεται εΐτι άν τις έπιτάςειε 
γράφειν.

Τρίτον, τό άμελετήτως μή προδιασκεψάμ,ενον, 
άλλ’ άαα τώ θεάσασθαι δύνασθαι παντοΐα ψάλλειν 
μ,αθήΐί,ατα παλαιά τε καί νέα τοΰ άπταιστου πάντη 
πάντως έχόμ,ενον.

Τέταρτον, τό ψάλλειν μέν άλλον, αύτόν τε τό 
ψαλλόμενον γράφειν τε καί ψάλλειν ομοίως έκείνω.

Πέμπτον, τό παντοία ποιείν ποιήματα ίδια ή 
οίκοθεν κινουμενον ή καί ές ετέρου έπιτάγματος καί 
μετά μελέτης καί ταύτης έκτός.

Έ κ το ν , τ. τών ποιημάτων κρίσις έστίν’ εΐτι έστίν 
ίσως μέν καί τό δύνασθαι κρίνειν τό ποιηθέν καθ’ δ,τι 
τε καλώς άν έχοι καί άσφαλώς καί καθ’ δ,τι μη, 
ίσως δε καί τό δύνασθαι γνωρίζειν άπό μ.όνη; άκοή; 
τό τοΰδε τίνο; ποίημα, δπερ δη καί κάλλιστόν εστι 
πάντων τών έν τή τέχνη.

Τούτων τών είρημένων ές κεφαλαίων ό τήν επι
στήμην έχων καί δυνάμ.ενος ώς ή τέχνη βούλεται 
χρήσθαι αύτοΐς, διδάσκαλος ών τέλειος λοιιΐόν, 
ποιήτω τε ποιήν,ατα καί γοαοετω καί διδασκέτωk I I I
και ψήφοις κρίνων εςαγέτω περί τε τών οικείων καί 
ών άλλοι ποιοΰσι μάλλον δέ περί τούτων" τά γάρ 
ίδια αύτός μέν άκολουθών τή τέχνη συνθήση, τήν 
δέ περί αύτών εςουσιν έτεροι ψήφον διά τό τήν εύ
νοιαν πεφυκέναι μή άδικάστους έςάγειν τάς ψήφους’ 
αύτόν δέ εύνως εχειν τοΐς εαυτού κάν όποια τύχω- 
σιν όντα’ ό δέ μήτε τήν επιστήμην αύτών έχων, 
μήτε διά τοΰτο δυνάμ.ενος χρήσθαι αύτοΐς, σιγάτω 
λοιπόν, τοΰτο βέλτιον τοΰ μή σιγάν ήγησάμ.ενός τε 
καί άσφαλέστερον εί είμή σιγάν βούλοιτο, τούτο δε 
δήπουθεν έςέσται τώ βουλομένω παντί, άλλά μ.ή 
κρίνειν τά ετέρων έπιχειρήτω, είδώς ώς οΰδένα δυ- 
νήσεται πείσειν φαΰλον, ώς αύτός έστιν, έκόντα γί- 
νεσθαι^καί νομίζειν, άπερ αύτό; νενόμικε.

Περί μέν δή τούτων άρκεϊ τοσαΰτα’ λοιποί 
δ’ ήμΐν ό περί τών φθορών λόγο;* άλλ’ ώς αύτοΐς 
πάσιν εύληπτος ή^πρός τό άπλούστερον τε καί άσφα- 
λέστερον αύτόν μ,εθοδεύσωμεν* έχει δέ ούτως.

Τί έ(1τϊ φθορά και διατι τίθεται καί
εις ποιον ηχον κ α τα λή γει μία έκά- 

d ^ i  τών φ θορώ ν.

Φθοοά έστι τό παρ’ έλπίδα οθείρειν τό μέλο;I k » Γ k 7

τοΰ ψαλλομ,ένου ήχου καί ποιείν άλλο μέλο; καί 
έναλλαγήν μερικήν άπό τοΰ ψαλλομένου ήχου εί; 
άλλ^ν δι’ ολίγου’ ειτα πάλιν λυομένης τής φθο
ράς ψάλλεται ό προψαλλόμ.ενος ήχος είς τήν ιδέαν 
αύτοΰ καθώς καί πρό τής φθοράς’ ούκ εναλλάτ- 
τεται γάρ τοΰ κατ’ άρχάς ψαλλομένου ήχου τό 
μέλος καί ή ιδέα πρός άλλον ήχον χωρίς φθοράς’ 
ο τοιοΰτον τι έστιν’ ψάλλεται κατ’ άρχάς πρώ
τος ήχος’ σοΰ δε ποιοΰντο; εναλλαγήν εί; δεύ
τερον ήχον ή είς τρίτον ή είς τέταρτον καί κα
θεξής’ ού λέγω τοΰτο έστι φθορά», επειδή φω- 
νάς τελείας έςέρχεΓ άπό μέν γάρ τοΰ πρώτου εί 
έςέλθεις μίαν φωνήν εύρίσκεις δεύτερον κατά πάντα, 
εί δέ δύο, τρίτον, εί δέ τρεις,τέταρτον καί καθεξής* 
καί τοΰτο έστιν άπό παραλλαγών^ούτως^ώς ουν εί- 
κός άν εϊη τοΰτο φθοράν εΐπεϊν ; εί μή οτε ψάλλεται 
ά πρώτος ήχος κατά λόγον καί εστιν είς τήν ιδέαν 
αύτοΰ καί σύ θέλεις ποιήσαι τήν φύσιν αύτοΰ εί; 
δεύτερον ή τέταρτον ήχον; τό τοιοΰτον λέγεται 
φθορά τότε. Έ π εί εί μή ού θήση; φθοράν ού κατα
λαμβάνεται δτι έγένετο εναλλαγή τοΰ ήχου* τοΰτο 
γάο κατ’ άκρίβειαν εύρομεν εν τοΐς πρό ήμ.ών δι- 
δασκάλοις. "Οτε ούν μέλει τεχνίτης ποιήσειν εναλ
λαγήν τοΰ μέλους μ.ετά φθοράς, τότε τίθησιν την 
φθοράν είς τον πρέποντα τόπον, ώσπερ σύμβολόν τι 
σημαίνον τήν έν αλλαγήν τοΰ ήχου καί τοΰ μέλους, 
καί άπό τότε φθειρομενου τού μέλους λεπτομερώς, 
ποιεί ίδιον μέλος ή φθορά, μ έχρ ι ς δτου εύρη τήν άνά- 
παυσιν αύτής, ήτοι την κατάληξιν καί μετά ταΰτα 
πάλιν άνέρχεται τό μέλος τοΰ προψαλλομένου ήχου 
είς τήν ιδέαν καί φύσιν αύτοΰ, λυόμενης - τής φθο
ράς καθώς ποοειρήκαμεν.

( ’Ακολουθεί)

Α Ι Α Ν  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ

Δημοσίευσις έν τι) ( ( Φ όρμιγγι)) ετέρου 
α ν ε κ δ ό τ ο υ  α ρ χ α ί ο υ  χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ο υ  
έπιγραφομένου « Ε Ρ Μ Η Ν Ε ΙΑ  Ε Ι Σ  Τ Η Ν  
Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Ν  » ύπό Παχωμίου μοναχού 
τοϋ Ρουσάνου.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Ψ Α Λ Τ Α Σ
Περί. ορθογραφίας τη ς  Μ ονΰικης.

(Σ υ νεχεία  ΐδε προηγούμενον φύλλον.)

Τό Έ τερ ο ν  ώνομάσθη ουτω, διότι κατά τονς 
αρχαίους έσήμαινεν έτερον παρακάλεαμα. Σή
μερον δέ ονομάζεται και Σύνδεσμος, έπειδή 
συνδέει διαφόρους χαρακτήρας, ήτοι άνιόν- 
τας μετά κατιόντων ουτω :

ι » r -

τω /μ  or.·, ρω της

και προγραφομενης ραρειας, ούτω :

*  ,
c| ot o’, οι μ« or. or. or. or.

ή Ίσον μέ Ίσ ο ν , Τι ’Ολίγον μέ Ίσ ο ν , ή Ά -  
πόστροφον μέ Ίσ ο ν , ή 'Γπορροήν μέ Ίσον. 
ή Έλαφρόν μέ "Ισον, ή  Χαμηλήν μέ Ίσ ον , 
ουτω:

|

Ά λ λ ’ όπως τόΈ τερον κανονικώς λειτουρ- 
γιιση, πρέπει νά ύπάρχη μία μόνη συλλαβή 
κάτωθι τών συνδεομένων δι’ αύτοϋ χαρακτή
ρων, είς τόν πρώτον έκ τούτων, ή είς τινα 
έκ τών πρό αύτοΰ, και ούχί δύο, ήτοι άνά 
μία συλλαβή είς έκαστον χαρακτήρα. Διότι, 
έάν είς έκάστην έκ τών συνδεομένων φωνών 
τεθη συλλαβή, παρέλκει τό "Ετερον, ώς μή 
δυναμένου ούδενός έκ τών πλεονεκτημάτων 
αύτοΰ νά λειτουργήση,άτε τής έν τη δεύτερα 
φωνή τιθεμένης συλλαβής έξουδετερούσης 
πάντα ήσυχον ή λιγυρόν κυματισμόν φω
νής κλπ.

Ά λ λ ’ οί κανόνες ουτοι ούδόλως τηρούν
ται, διότι ούδόλως έμελετήθησαν ύπό τινων 
έκ τών σημερινών ύαλτών, οΐτινες και δι
δάσκαλοι τής μουσικής παρουσιάζονται, ά- 
διδακτοι αύτοί δντες, και συνθέσεις έκκλ. 
ασμάτων έπιχειροΰσιν ένω καί αύτάς τάς 
κλίμακας τών διαφόρων ήχων άδυνατοΰσιν 
έξ άγνοιας νά έκτελέσωσι, ου ένεκα ού μό
νον άνορθογράφους, άλλά και άσυναρτήτους 
και δλως τραγελαφικός βλέπομε ν καθεκά- 
στην δημοσιευομένας είς διαφόρους φυλλά- 
δας συνθέσεις αύτών, τά μάλιστα ύποδει- 
κνυούσας τό γλίσχρον τών μουσικών αύτών 
γνώσεων.

"Οθεν έκ τών τοιούτων συνθέσεων παρα- 
θέτοιιεν τάς εξής γραιιμάς :

κ

β · δ·. νη /.χ: τουςπτω

ε ευ χ το δει λη η

Και έν μέν τή πρώτη γραμμή παρατηρούν· 
ται Βαρεΐαι, αΐτινες είσι περιτταί, καί Άντι 
κενωμα μέ απλήν, ένω δύο έπονται κατιοΰ 
σαι. και "Ετερον μέ Τριπλήν, ένω έπεται 
κατά τρεις τόνους ύπερβατώς ανιούσα μέ 
συλλαβήν. Έ ν  δέ τή δεύτερα, έπρεπε νά τε- 
θή πρό τοΰ έν τή άρχή αύτής εύρισκομένου 
’Ολίγον, Βαρεία, νά άφαιρηθή ή πρό τοΰ τρί· 
του χαρακτήρος (τοΰ Ίσ ον) Βαρεία, ν’ άφαι

ρεθή άπό τοΰ δεκάτον χαρακτήρος (τής άπο- 
στρόφον) τό "Ετερον καί νά μείνη ή Τριπλή, 
καί νά άφαιρεθη άπό τοΰ 14ου χαρακτή-ρος 
(τής Άποστρόφον) τό "Ετερον, κα\ νά μείνη 
Διπλή καί ούχί Τριπλή. "Οθεν αί γραμμαί 
αύται, ώς έντελώς άκανόνιστοι, άνορθόγρα- 
φοι καί άρρνθμοι, δέον νά γραφώσιν ούτω :

Ά
Α δι ΛX <j'J νη /.x'‘ τους πτω

το δν

r*
λη η νο ο ίο ο ο ο ον

Ά λλά καί οταν τό "Ισον άπαιτήση μείζονα 
διάρκειαν χρόνον, τούτέστι τρεις ή τέσσα
ρας χρόνονς, πάλιν τό Ίσ ον  δέχεται "Ετε
ρον πλήν μέ διπλήν ή μέ τριπλήν καί μέ 
κατιόντα χαρακτήρα έμπροσθεν, προτασσο- 
μένης βαρείας, άν ό κατιών χαρακτήρ είνεέν 
τη αύτή μετά τοΰ Ίσ ο ν  συλλαβή οίον :

κλ·. νας
Έ ά ν δμως τό "Ισον δπερ δέχεται τά άνω

τέρω έγχρονα ύποστατικά σημεία άλλην έχη 
συλλαβήν καί άλλην ή κατιοΰσα φωνή, τότε 
ουτε βαρεία τίθεται πρό τοΰΊσον, ο ν τεΈ τε-  
ρον ύπ’ αύτό, άλλά μόνα τά έγχρονα σημεία 
τής διπλής, τριπλής ή τετραπλής κλπ. οίον:

πυ 'λχς &. χ χ χ  χ  Ί χ  χ  χ  δου

Τοΰτο συμβαίνει καί οταν μετά τό Ίσον  
δπερ έχει διπλήν ή τριπλήν άκολουθεϊ άλλο 
Ίσ ον , ή άνιών χαρακτήρ, είς ή  πολλοί ή 
περισσότεροι τοΰ ενός κατιόντες, ανεξαρτή
τως άν τοΰτο έχη τήν αύτήν ή άλλην μετά 
τοΰ άκολούθου χαρακτήρος συλλαβήν, διότι 
πολλάκις καί ό άκόλουθος χαρακτήρ λαμβά
νει είς τοιαύτας θέσεις συλλαβήν δέν δέχε
ται δηλαδή βαρεϊαν ούτε έτερον τούτο, άλλά 
μόνον τά άνωτέρω έγχρονα σημεία οίον :

τω <\ω
'ν*

ω β του ου
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Ά λ λ ’ έκτος τών άνωτέρω χρονικών ση
μείων τό "Ισον δέχεται κάτωθεν αύτοΰ καί 
τήν 'Απλήν, πλήν μ ετ’ Άντικενώματος καί 
ούδέποτε μόνην, ένω έμπροσθέν θέλει ενα  
μόνον κατιόντα χαρακτήρα, Άπόστροφον ή 
Έλαφρόν, μέ Γοργόν άνωθεν, έν μια καί τή  
αύτή συλλαβή, δτε ή .φωνή τοΰ κατιόντος 
τούτου χαρακτήρος προφέρεται ώςκρεμαμένη 
τρόπον τινα καί άχώριστος, ή μάλλον έλ· 
κεται άπό τόν πρό αύτοΰ χαρακτήρα ούτω :

Ί Ί  το ΤΟ ο

π
0 0 ΤΟ Cj

Πλήν ένταΰθα δύο παρουσιάζει τό Ά ντι- 
κένωμα ίδιότητας, καί δύο τώ δντι έχει τοι
αύτας· α'.) ελκει πρός έαυτό τόν άκόλουθον 
κατιόντα χαρακτήρα, δταν ύπογράφεται μέ 
'Απλήν, ώς γίνεται είς τά άνωτέρω δύο "Ισα 
καί β '.) προφέρει μετά τόνου καί τετιναγμέ- 
νης φωνής τόν είς δν ύπογράφεται άνευ Α 
πλής χαρακτήρα, ώς γίνεται είς τό δεύτερον 
’Ο λίγον άλλ’ ό χαρακτήρ ούτος δέον νά έχη 
πάντοτε κατόπιν αύτοΰ ένα ή καί περισσο
τέρους κατιόντας χαρακτήρας.

Έο,ν δμως έν τοιαύτη μετά τοΰ Ίσ ο υ  συν
θέσει λαμβάνη καί ό κατιών χαρακτήρ συλ
λαβήν, τότε άντί Άντικενώματος καί 'Απλής 
τίθεται άνωθεν τοΰ Ίσ ου  μόνον τό Κλάσιια 
ούτω :

στε

Γ  *. 
^  -

νκγ

ν Γ Ρ

ον της '/.x .c  δ’.

( Έ π ε τ α ι  συνέχεια .) Λ. Παπαπαναγιώτον.

ΤΑ ΤΟΥ ΙΙΕΚΗΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
— Ό  vvto τίιν διείτθννόιν τον «ρωτοψάΧτοι? της

Ά γ ια ς  Είοήνης κ . Κανακάκη τετράφωνος χορός προσε- 
ληφθη είς τον ένταΰθα Μ ητοοπολιτικόν Ναόν.

— Έ ν  τω Ναώ τής Α γίας ΕΙρήνης προιίληφβή· 
σετα: τετράφωνος χορός.

—  ’Ή ρξαντο μάλιστα νά δοκιμάζωνται τοιοΰτοι /οροί 
ύπό την  διεύθυνσιν διαφόρων γνωστών μουσικών τη ς  Ευ
ρωπαϊκής μουσικής.

— Έ ν  τφ Ναώ τον Ά γ ίο ν  Γεώργιον (Καρντόη) 
προσελήφθη ό υπό τήν  διεύθυνσιν τοϋ κ. Θ εμ . Πολυκοά- 
τους τετράφωνος /ορός, άπολυθέντος τοϋ πρώην τοιούτου- 
υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Δ ε ϊμ έζη .

—  Έ ν  τ η  ίν τα Γ -θ α  Ί.' Δ η ι ιο τ ικ ή  S jjo 5 .f i  τ ώ ν  ά ρ  
οένων διδάσκονται λίαν καρποφόοως τά δημώδη ήμών 
άσματα ύπό τοΰ φιλοπόνου πρωτοψάλτου τοΰ ένταΰθα 
'Ιεροΰ Ναοΰ τών Ά γ ιω ν  ’Αναργύρων κ . Σωτηρίου Τεν- 
τοπούλου.

—  Την έκλογήν τών διδασκόμενων ασμάτων ποιείται 
ό κ. Τεντόίτουλος έκ τών έν τώ  α' τόμ ω  τοΰ Μουσικοί 
παραρτήματος τή ς  « Φόρμιγγος » δημοσιευθέντων το ιο ύ 
τ ω ν ,  ές ων προτιμά τά τοΰ κ. Π εριστέρη ώς τά μάλλον 
αρεστότεοα εις τους ένθουσιώδεις μικρούς μαθητάς του.

—  Ε ίθε τον κ . Τεντόπουλον νά μιμηθώ σι καί άλλοι 
μουσικοί όπως ουτω βαθμηδόν είσδύστ] ή δημώδης ήμών 
μουσική είς τά Σ χολεία  μας έςοβελιζομένης άπό τούτων 
τή ς  ευρωπαϊκής ώς ακαταλλήλου διά τήν διαπαιδαγώγη
σ ή  τή ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  νεολαίας.

-—- Κατά τάς προόε^εϊς Διιιιοτικάς έκλογάς έκ· 
τεθήσεται ένταΰθα ώς Δ ημοτικός Σύμβουλος τοϋ Δήμου 
’Αθηναίων ό φίλος ήμών κ . ’Ιωάννης Δούκας διδάκτωο 
τή ς  Ν ομ ικής καί πρωτοψ άλτης τοϋ Ίεροΰ Ναοϋ τοΰ Με
γάλου Μοναστηριού.

—  Ό  κ . Δούκας κα τέρχετα ι είς τόν εκλογικόν άγώνα 
όρμώμενος ές αγαθών προαιρέσεων. Δ ιότι, τυγ/άνων θερ
μότατος ζη λω τή ς τή ς  πατρώας ήμώ ν μουσικής και βλέ- 
πων αύτην παραμελ^ουμένην ύπό τών έκάστοτε Δ ημ οτι
κών μ«ς αρχόντων, έπιθυμει νά κίνηση τό ένδιαοέοον κα! 
τήν μέριμναν τούτων έπ ί τή ς  μουσικής καί τών μυστών 
τα ύτης.

—  Τούτου δέ κ α τ’ άλλον τοόπον μ ή  δυνάαενος νά έ -  
πιτύχγι ό κ. Δοϋκας, έπ ιζη τει τήν νόμιμον είσοδον αύτον 
έν τώ  Δ η μ οτικώ  Συμβουλίω  οπως θαρραλέως έκεϊ ΰπο- 
στηρίξγι τάς εύγενεϊς ταύτας ιδέας τού.

—  Τόν κ . Δοΰκαν πεποίθααεν οτι, πάντες οί έν
ταΰθα μουσικοί καί φιλόμουσοι θά ΰποστηρίςωσιν έν εί- 
λικρινία κατά τάς προσε/εΐς έκλογάς είνε καθήκον μας.

Άφϊκετο Λπως τ:αρα«ιείνη έντανθα δι" ύί.ίγας 
ήμέρας χάοιν τοΰ Ίατοικοΰ Συνεδρίου» ό έν Έ ρ μ ιόνη  έ γ ' 
κριτος ιατρός καί μουσικός κ. ’Ιωάννης Παπαδογιαννάκης.

Λ Ι Α Ν  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ω Σ
άνατυποΰται τό « Ε ΙΡ Μ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Ν  » Π έ
τρου τοΰ Πελοποννΐ)σίου ύπό τών Βιβλι
εμπορικών καταστημάτων τοΰ κ. Ά ποστο- 
λοποΰλου.

Οί έπιθυμοΰντες τήν άπόκτησιν τοΰτου 
τιμη{)ησομένου άντί 6  δραχμών μόνον διά 
τούς συνδρομητάς ας σπεύσωσι νά δη λώ - 
σωσιν ήμϊν ή τοΐς κατασχήμασι τοΰ κ. Ά -  
.ποστολοπουλου τό όνοματεπώνυμον καί τήν 
διεύθυνσιν των.

Τνττοις ’Ατ;ο^τολοτ:ονλον.


