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Μ Ο Υ Σ ΙΚ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ
Ή  ιδέα, ήν άλλοτε ή «Φόρμιγξ» διά τών 

χρυσών αύτης χορδών κ α τα λλή λω ς έτόνισε περί 
συστάσεω ς έν ’Αθήναις Μουσικοΰ Συλλόγου έν 
τή άρχαία τα ύτη κοιτίδι τών φώτων εδει πρόπολ- 
λοΟ νά πραγματω θή, άλλά φαίνεται το ά π λ η - 
στον τή ς έμπαθοΰς φΛαρχίας πνεύμα καί ό α
κάθεκτος ήμώ ν έγω ϊσμος μετά  πλείστων άλλων 
συιχπαοοααοτούντων παθών, άτινα κατεμάρανανi I { ι 7 Γ  ϊ

καί ώσεί σάρας κατατρώγουσιν όσημέραι τήν 
καρδίαν του πολυτλήμονος ΈλληνικοΟ  έθνους 
παρακωλύουσιν ετι τήν επίκαιρον αύτοΰ σύ— 
στασιν.

Ή μ ε ΐς  δέ καί πάλιν άναρριπίζοντες το θέμα 
τοΰτο διορώμεν δτι ή ίορυσις τοιούτου συλλόγου 
ύπο εύρεΐαν έννοιαν συντεταγμένου, καί μετά 
συνέσεως άπελαύνοντος παν πονηρόν καί προσ- 
κοπτικον πνεΰμα, έπί τή  ύποστάσει καί μονιμό- 
τητι τοΰ οποίου ή τε Κυβέρνησις καί ή ίερά Σύνο
δος δέον νά έπέλθωσιν αρωγοί, εργαζομένου δ 
έν ειλικρίνεια καί σύμπνοια παραλλήλω ς προς 
τον έν Κ  πόλει τοιοΰτον εύδοκίμως λειτουργοΰν- 
τα , έχοντος μάλιστα  καί ώς μέταλαμπαοεΰον 
οργανον τήν λίαν κ α τα λλή λω ς οιευθυνομένην καί 
άριστα συντασσομένην πανελλήνιον μουσικήν 
ταύτην έφημερίδα, ήθελε παράσχη πολλα χώ ς 
σπουδαίαν τή  εθνική ήμών μουσική ένίσχυσιν, 
καί άναστηλώση το καταρρεΰσαν θειον καί μ ε
γαλοπρεπές έθνικον οικοδόμημα, διά τήν άνέγερ- 
σιν καί διακόσμησιν τοΰ οποίου έπί τόσους αιώ
νας τόσοι έν τή  άρχαιότητι μεγαλοφυείς κ α λ λ ι- 
τέχναι Πυθαγόραι, Αριστόξενο1.,  Εΰκλεϊδαι, 
Π λάτωνες καί λοιποί άριστοφυεϊς καί άκάματοι 
τή ς θείας τα ύτης καί ώραίας τέχνης θεράποντες 
ένδελε/ώς καί μ ε τ ’ ένθέου ζήλου είργάσθησαν.

Ιδού λοιπον εύρϋ στάδιον, ίν’ ώς άλλη αρ
χαιολογική εταιρεία αναδίφηση βιβλιοθήκας, με- 
λετή ση  μ ε τ ’ έμβριθείας τά  έρείπια, καί συναρ- 
λογήση μεθ’ άρμονικής καί συνεκτικής δυνά- 
αεως τά  τή  δε κάκεισε διεσκορπισμένα λείψανα 
τοΰ οικοδομήματος, ιν’ άναθρώσκουσα άναφανή 
ή αίγλη καί ή μαρμαίρουσα τοΰ άριστοτεχνικοΰ 
"νεύματος μεγαλοπρέπεια τών ένοόςων καί αθα
νάτων ήμώ ν προγόνων.

Πλοΰτος δέ προγονικός πρόκειται ήμϊν άφθο
νος, το πλεϊστον άνεξερεύνητος. Επομένω ς πασα 
απόπειρα προσθήκης νέας καί οθνείας ύλης φρονώ 
οτι ήθελε παραβλάψη άμαυροΰσα τήν στιλβ η - 
δόνα καί παραμορφοΰσα το κάλλος καί τήν χάριν 
τών πατρικών κειμηλίω ν, ώς κατ ίσον λόγον 
καί πασα γραμμή, έστω  καί ή ελ ά χ ισ τη , νέου 
καλλιτέχνου άποπειρωμένου νά επιδιόρθωση ( !)  
το αριστούργημα τή ς ΰφηλίου, τον Ερμήν τοΰ 
Π ραξιτέλους, ή  καί πας τις τών νεωτέρων φιλο
λόγων άποπειρώμενος νά όιορθώση τήν γλώσσαν 
τοΰ θείου Π λάτω νος, άγνοών ένίοτε καί όιαπο- 
ρών έπί τή  σημασία καί ενός κ α ι ή άλλου τ ί
νος παραπλήσιου μορίου, ή έτερός τις  Ζωίλος τά

Ομηρικά έπη.
Ή δύνατο μάλιστα  συν τώ  χρόνω νά διοργα- 

νώση καί πανελλήνιον αουσικον συνέοριον, όπου•ι 4 ι * 1
τόσοι αουσοπόλοι καί αουσικοοιλόσοοοι γνωστοί 
τε  καί κεκρυμμένοι ΰποθρώσκοντες έν οέοντι έπί

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

Τ Π Ν  χ- κ. ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΩΝ  ΤΗΣ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Δ. Π Α Χ Φ Ι ^ Ο :

Κ Α Τ Α ΙΙΟ Ν Η Τ Ο Σ  οκαπανευς τής τε Βν-

Α ζαντιακής και τής Ευρωπαϊκής μουσικής, 
εξυπηρετών την Ελληνικήν μουσικήν διά 

/  τής δημιουργίας λογία ς νεοελλ  ηνικής 
μουσικής, έρειδομέ νης έπι τή βάσει 

τών δύο ακένωτων μουσικών πηγών τον ’Έθνους, 
ήτοι τών γεραρών εκκλησιαστικών ήμών ασμάτων

τώ  γλυκυφθόγγω τή ς λιγείαςα Φόρμιγγος » κ λ η τη - 
ρίω σα λπίσμα τι, ήθελον προθύμως καί ένθουσιω- 
δώς παντανόθεν συρρεύση έν παναοαονίω μ ου-/χ » ν *1 \ \ * i ^

σική συναυλία προς τήν πόλιν τή ς 11 αλλάοος 
τήν έν παρωχημένοις χρόνοις ένδοξον τή  σοφία 
καί παγκόσμιον ταύτην ρωτοόότιν αητρόπολιν,1 . > 1 i ί I I 7
προσκομΚοντες έκαστος είς τον θειον τοΰτον βω
μόν το έαυτοΰ τάλαντον, άοοντες καί ψάλλοντες 
έκ καθήκοντος «Τ ά  σά έκ τών σών σοί προσφέ- 
ρομεν κατά πάντα καί διά πάντα» καί άποκο- 
μίζοντες ουτω τήν ευγνωμοσύνην τοΰ έθνους διά 
τήν πολύτιμον αύτών συμβολήν χρησιμεύουσαν 
ώς άπ’ άρχήν καί αφετηρίαν πρός διακανόνισιν 
καί οριστικήν έπίλυσιν πλείστω ν ζη τη μ ά τω ν, 
άπερ μονομερώς άδυνατοΰμεν ήδη νά έπ ιτύ - 
χ ω μ ε ν .

Η ψυχή μου έν τή  ώρα τα ύ τη , καθ’ ήν χ α - 
ράσσω τά ς όλίγας ταύτας γραμμάς μεταρσιοΰται 
καί βαυκαλάται έν χρυσοϊς όνείροις, άλλά τοιοΰ- 
τος ήλεκτρικός σπινθήρ, έντάσεως ικανής, πέ- 
ποιθα δτι ήθελε παραγάγη πυρκαϊάν δυναμένην 
νά θερμάνη καί τήν πλέον ψυχράν τοΰ ύπουργοΰ 
τή ς Παιόειας καρδίαν, ώ ς καί τών άγίων Συνο- 
οικών τή ς Ε κκλη σία ς πατέρων, καί μεταβάλη 
άρδην τήν προς τήν έθνικήν ήμώ ν μουσικήν α
διαφορίαν είς διάπυρον καί έξαλλον έρωτα προς 
τιμήν καί δόξαν εαυτών τε  καί τοΰ έθνους σ ύ μ - 
παντος.

’Εν Μ ουρλί (Α ίγιου) ’Απρίλιος 1 9 0 3 .
Λιιιι. Πεοιύτέρης, ιατρός.

και τών πρωτοτυποτάτων τον ελληνικού λαοΰ με
λωδιών. Έγεννήθη εν τή μικρασιατική πολύχνη 
Όρτάκίοϊ τής Βιϋννίας. Τάς γυμνασιακός αντον 
σπονδάς διήνυσεν έν τφ ένταΰθα Βαρβακείφ Γυ-  
μνασίφ, μ ε θ ’ ας ένεγράφη έν τή Φιλολογική Σχολή 
τον ’Εθνικοΰ ήμών Πανεπιστημίον, άφ ’ ής έν νεα- 
ρωτάτη ηλικία ελαβε πτυχίον φιλολόγου.

Ό  κ. Παχτΐκος ένταΰθα διαμένων έφοίτησεν έν 
τω παρ’ ήμϊν Ώδείφ αγοιν διδάσκαλον τον Αείμνη
στον ’Αλέξανδρον Κατακονζηνόν και άλλους διακε
κριμένους Ευρωπαίους διδασκάλους. Τήν ’Εκκλη
σιαστικήν ήμών μουσικήν έδιδάχθη παιδιόθεν παρά 
τον τότε πρωτοψάλτου τής ιδιαιτέρας αντον πατρί
δας, εκτοτε δε ούκ έπαύσατο ασχολούμενος περι 
αυτήν έξετάζων ταύτην υπό φιλολογικήν καί τεχνι
κήν εποψιν.

Αί μουσικοί μελέται και άαχολίαι τοϋ κ. Παχτί- 
κου περιορίζονται συνήθως περί τήν έξέτασιν και 
ερευνάν τής άρχαίας έλληνικής μουσικής, τής 
μεσαιωνικής (βυζαντινής) και τής νεωττέρας. 
ΙΙερϊ τών τριών δε τούτων μουσικών περιόδων ό κ. 
ΤΙαχτϊκος έποιήσατο μέχρι τοϋδε έν τφ έν K jπόλει 
ιδία «Έλληνικφ Φιλολογικω Σύλλογοι» πλείστας 
δσας διαλέξεις και αναγνώσματα μετά άναλόγων χο
ρικών ερμηνειών νπό πολυμελούς έξ άνδρών και 
γυναικών χοροί5. Πολλάς αντοϋ διαλέξεις και ιδιαι
τέρας μουσικάς πραγματείας έδημοσίενοαν μετά λίαν 
κολακευτικών κρίσεων αί πλεΐσται τών έφημερίδων 
και τών περιοδικών ’Αθηνών και K j πόλεως ιδία 
δε τής Κωνσταντινουπόλεως ένθα άπό οκταετίας 
περίπου εργάζεται ό κ. Παχτΐκος.

Αί περι τής βυζαντιακής δε μονσικής μελέται τοΰ 
κ. Παχτίκον περιορίζονται εις πραγματείας· ιστορι
κός και τεχνικός ών τινες έδημοσιεύθησαν έν τή 
« ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια», τφ έπιαήμφ δργάνο) 
τών Πατριαρχείων, έν περιοδικοΐς και έφημερίσι καί 
έν τφ μονσικφ τεύχει τοΰ έν Φαναρκο « ’Εκκλησια
στικού Μονσικοϋ Συλλόγου». Ό  κ. Παχτΐκος πρεσ
βεύει δτι ή βυζαντιακή μουσική παρήχθη ά π ’ ευ
θείας άπό τής άρχαίας *Ελληνικής μουσικής και δτι 
και ή νϋν ’Εκκλησιαστική ήμών ψαλμωδία κατάγε
ται μεν έκ τής Βυζαντινής καί τής ’Αρχαίας, άλλ’ 
έπι τοϋ παγκάλου αυτής σώματος έπεκάθησαν πολ- 
λαϊ ξενικαϊ κηλίδες, αί δποΐαι ευκόλως δύνανται νά 
καθαρισθώσιν.

’Έργα έκ τής κλασικής φιλολογίας εχει μελοποιή
σει δ κ. Παχτΐκος τά εξής :

« Ώ δάς τινας ΙΙινδαρικάς», τά χορικά τοΰ « Ο ι
δίποδος Τυράννου», τής « ’Αντιγόνης», τής « Ή -  
λέκτρας», τοϋ «Φιλοκτήτου» τοΰ Σοφοκλέους, τήν 
« ’Ιφιγένειαν έν Ταύροις» τοϋ Ενρυπίδου, ήτις καί 
έβραβεύθη πέρυαιν υπό τής έν ’Αθήναις « Ε τ α ι
ρείας τών άρχαίων δραμάτων» και τήν «Μήδειαν» 
ήτις μόλις πρό ολίγων μηνών έξετελέαθη έν Κ\πό- 
λει δημοσία έν μεγάλη μουσικοφιλολογική έσπερίδι 
καί περί ής ενφημότατα εγρα'Ιιεν δχι μόνον ό τύ
πος τής Βαοιλενούσης άλλά καί μέρος τοϋ ευρωπαϊ
κού. ’Εκτός τούτων δ κ. ΙΙαχιΐκος εχει μελοποιή
σει τά περιλάλητα χορικά τών «Νεφελών» τοϋ ’Αρι- 
στοφάνους, τά δποΐα έξετελέσθησαν έπίσης έν Κων- 
σταντινονπόλει έν σχετική διαλέξει υπό πεντηκοντα- 
μελοΐς περίπου μικτοϋ χοροΰ.

Ό  κ. Παχτΐκος είναι δ πρώτος 'Έλλην μελοποιός 
ό μουσονργήσας καί έκδους τό πρώτον δύο χορικά 
ασματα έκ τοϋ «Φιλοκτήτου» τοΰ Σοφοκλέους, τά 
όποΐα έψάλησαν ίν ’Αθήναις παρά φοιτητών τοΰ 
ήμετέρου Πανεπιστημίου κατά τήν πρώτην έπέτειον 
έορτήν τοΰ ένταΰθα < Μικρασιατικού Συλλόγου ’Α 
νατολής». Έ ν  Ιδίφ τεύχει έξέδωκεν έν Κωνσταν- 
τινουτ.όλει δλας τάς μέχρι τοϋδε σωζομένας άρ-
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χαίας Ε λ λ η ν ικ ή ς  μελω δίας μετά τον περιλάλη
του εις Α π ό λ λω ν α  ΰμνου, δν έδημοσίεισε και όιά 
τής παρασημαντικής τής εκκλησιαστικής ήμών μον
σικής είς Ιδιον τεΰχος. *Εκτός δε τούτων εχει με
ταγράψει εις τήν πεντάγραμμον ευρωπαϊκήν παρα
σημαντικήν περι τάς 2 5 0  μελωδίας έκ τής εκκλη
σιαστικής ήμών μουσικής, ών τινας εχει περι βάλει 
και δι ’ ίδιας αρμονικής πολ.νφωνίας, τηρονμένης 
πάντοτε τής άρχικής μελωδίας Αμεταβλήτου. Τήν 
μετάψρασιν ταύτην οκοπεΐ νά έκδώσΐ] ό κ. ΙΙαχτϊκος 
και διά τον τύπον δπως ον τω καταστώσι γνωοταί 
και είς τονς σοφονς τής Αύσεως αί γεραραί τής ’.Ε κ 
κλησίας ήμών μελωδίαι πρός ενρντέραν έπι τούτων 
μελέτην.

Ό  κ. ΙΙαχτϊκος εχει έγκιψει είδικώτερον είς τήν 
σπονδήν τών δημωδών ήμών μελφόιών. ΙΙερΙ τού
των εχει γράψει ικανά άρθρα και εχει σνλλέξει άνω 
τών 1 5 0  δημωδών μελωδιών περιελθών έπι τούτω 
τήν 'Ελλάδα, ’Ήπειρον, Κρήτην, ΛΤάκεδονίαν, Θρά 
κην, Μικράν ’Ασίαν και τάς Νήσους τον Αίγαίον. 
Έ κ  τών μελφδιών τούτων αί όγδοήκοντα έβραβεν- 
θησν.ν δ'ις εις τόν «Ζωγράφειον αγώνα» τοΰ έν 
Καηοιαντινονπόλει Ελληνικόν Φιλολ. Συλλόγου 
κατά τάς δύο περιόδους 1 8 0 5  κα'ι 1 8 9 7 . Τά προϊ
όντα ταΰτα τής λαϊκής ήμών μούση; προσπαθεί ό 
κ. ΙΙαχτϊκος νά καταστήση επίσης γνωστά είς τους 
μουοικολόγονς τής Αύσεως. Εσχάτως άκόμη τό έν 
Μονάχοι μουσικόν περιοδικόν τοϋ «Διεθνούς Μου- 
σικοϋ Σνλλόγον» έδημοσίενσε μετά κολακευτικω- 
τάτων παρατηρήσεων μελωδίας τινάς τον κ. Παχτί- 
κον έπεξεργασθείσας νπό τοϋ διαπρεπούς μουσικο- 
λ.όγου κ. B u r c h n e r .  Τάς παρατηρήσεις ταύτας 
ηντύχησε κα'ι ή « Φόρμιγξ» νά δημοσιεύστ], ώς εν
θυμούνται οί άναγνώσται αυτής, έν τω α' φύλλω 
τον Β ' ετονς.

Ό  κ. ΙΙαχτϊκος τνγχάνει εν έκ τών πρώτων με
λών τον έν Κωνσταντινονπόλει Έ κκλ. Μονσικοϋ 
Σνλλόγον υπέρ τοϋ όποιον λίαν ίπιτυχώς πάντοτε 
έργάζεται. Τήν μουσικήν ίδιοφνΐαν τοΰ κ. Παχτίκον 
και τάς έπϊ τής έθνικής ήμών μουσικής έμβριθεϊς 
αντον γνώσεις ούχί άπαξ ό άνωτέρω Σύλλογος έξε- 
τίμησε, δι’ δ οντος εκλέγει τον κ. Ιΐαχτϊκον πάν
τοτε μέλος τής ειδικής τεχνικής αντοϋ έπιτροπής καί 
τής έπί τής ονντακτικής τον περιοδικού αντοϋ.

Τοιαύτη έν σνντόμω ή βιογραφία τοϋ συμπαθούς 
συνεργάτου τής «Φόρμιγγος> καί τοιαύτη ή έπί 
τής μονσικής ήμών καθόλον έργασία τον διαπρε
πούς μονσικολόγον τής Βασιλ.ενούσης κ. Γ . Παχτί
κον, ήν πάντοτε, δοθείσης ευκαιρίας έξαίρονσιν όχι 
μόνον τά φύλλα τής Κοησταντινονπόλεως άλλά καί 
τά τής Αύσεως μ η δ ’ αντών τών τής Αμερικής εξαι
ρούμενων.

Ζ η τ η μ α τ α  κ α ι  Σ κ ε ψ ε ις

Είς πάΐ'τας εινε γνωστόν δη έν έκάστί] άνακι- 
νήσει τοϋ μονσικοϋ ζητήματος άντί ευάρεστου τίνος

ονμπεράαματος άγοντος 
Ύ πέρ ποτε νΰν. πρός τήν λύσιν τοϋ ζητή

ματος τούτον έσημειώ- 
σαμεν άποτυχίας μόνον, αΐτινες μάλιστα διαδέχον
ται άλλήλας κατά τρόπον άγοντα άοφαλώς καί είς τήν 
τελείαν ετι διαγραφήν τοϋ μονσικοϋ τούτον ζητήμα
τος έκ τοϋ πίνακος τών πολλών άλλων εκκρεμών έκ- 
κλησιαστιχών ζητημάτων.

ΙΙολν φυσικόν καί πολύ ενκολον θά ήτο νά συνε- 
τάττετό τις μέ τήν άδιαφορίαν τήν παρατηρουμένην 
πάντοτε σχεδόν έκ μέρους τών Εκκλησιαστικών 
ήμών άρχών πρός τήν έθνικήν ήμών μουσικήν άν 
έβλεπεν δτι πρός τήν άδιαφορίαν ταύτην, τήν άσύγ- 
γνωστόν καί Εγκληματικήν, σνντάττεται όλοέν καί ό 
ελληνικός λ.αός ένπλειονότητι. Ά λ λ ’ δταν τις βλέπει 
δτι αλλαχού δπον λαλεϊται ή μητρική ήμών γλώσσα 
καί δπου τηρούνται έτι άκέραια καί άνόθεντα τά 
ήθη τών προγόνων μας θεραπεύεται έπιζήλως ή 
έθνική ήμών μουσική καί τηρείται άκεραία αντη καί 
ανόθευτος έν τοϊς ίεροϊς ναοΐς τοϋ 'Υψίστον, θά είνε 
πλ.έον ή μωρός ουτος νά σνντάττηται με τήν πρός 
τήν ’Εθνικήν ήμών μουσικήν άδιαφορίαν τοϋ ένός 
καί τοϋ άλλον Ιεράρχου, δστις εκάστοτε Αναβιβάζε

ται έπί τον Μητροπολιτικοϋ θρόνον διά νά διευθύνη 
τάς τνχας τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. Πρέπει νά 
έχ_7] τινός φθάσει είς βαθμόν μέγιατον πλ.έον ή πό- 
ρωσις τής έθνικής αύτοΰ σννειδήσεως διά νά ϊστα- 
ται οντος άπαθής πλέον καί όίφωνος πρό μιας κατα- 
στάσεως λεληθότως άπεργαζομένης τήν καταστρο
φήν ένός έθνικοΰ αύτοΰ κειμηλίου, δπερ, ώς Ιστο
ρείται, ετνχε δαψιλούς προστασίας καί ύπ ’ αύτοΰ 
άκόμη τοΰ Κατακτητοϋ καί τό όποιον μέχρι σήμε
ρον διέσωσαν καί έκαλλιέργησαν ζηλωτώς οί Έθνάρ- 
χαι ήμών ίδίοις αντών μάλιστα άναλ.ώμασιν.

Ά λ λ ’ έάν διά ταΰτα πάντα είς ονδένα έχοντα συν- 
αίσθησιν τής έθνικής αντοϋ όντότητος έπιτρέπεται 
νά τηρή τοιαύτην τινά στάσιν άδιάφορον καί άπαθή 
πολλω μάλλον δέν έπιτρέπεται τό τοιοϋτον είς έκεί- 
νονς οΐτινες τνγχάνονσι καί μΰσται τοΰ έθνικοΰ ήμών 
τούτον κειμηλίου. Είς τούτους έπιβάλεται νά περι- 
στείλωσι τό κακόν καί νά θρανσωσι πάντα πέλεκνν 
οντινος τά πλήγματα μετατρέπουσιν είς ερείπια τό 
εκπαγλον οικοδόμημα τής Έθνικής ήμών μουσικής. 
Είς τούτους εναπόκειται νά σκεφθώσι τό μέγεθος 
τής έπιγενησομένης έθνικής όντως καταστροφής καί 
άφέντες τάς μικροφιλοτιμίας καί φιλοδοξίας αύτών 
κατά μέρος νά κατανοήσωσι πλέον δτι ύπέρ ποτε νΰν 
επιβάλλεται είς τούτους νά σνμπήξωσι Μουσικήν 
Αδελφότητα έχονσαν εύρύτατον πλήν λελ.ογισμένον 
πρόγραμμα ένεργείας καί δράσεως σκοπούσης οχι 
μόνον τήν καλ.λιέργειαν καί άννψωσιν τής έθνικής 
ήμών μονσικής, άλλά τό καί σπονδαιότερον τήν έμ- 
πέδωσιν ταύτης έν τι] σννειδήσει ιού έλληνικοϋ λαοΰ, 
δστις δνστνχώς άμνδράν■ τήν ίίέαν έχει περί τοϋ 
άνεκτιμήτον προγονικού τούτον θησανροΰ τον.

Έ άν οί μΰσται τής Εθνικής ήμών μονσικής δεν 
οννασπιοθώοι σήμερον, δτε πάντες βλέπομεν μοι- 
ραίως ύποχωροϋν τό έδαφος έφ’ ον θεμελ.ιοΰται τό 
τής έθνικής ήμών μουσικής οικοδόμημα, άς ώσι 
πλ.έον ή βέβαιοι ουτοι δτι πολν ταχέως θά παραστώσι 
μάρτυρες τοΰ τελείον καταποντισμού τούτον, τήν δέ 
ευθύνην τής τοιαύτης καταστροφής άκεραίαν θά φέ- 
ρωαιν αντοί ουτοι ώς οί μόνοι ύπαίτιοι ταύτης.

Η Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  E H  Τ Η  Ε Κ Π Λ 1 Λ Ε Υ Σ Ε Ι  ,

Ο ύδείς δύναται ν ’ ά ρ νη θη , δτι ή μ ουσική  
καλώ ς και εύαρέστω ς έξασκουμένη έν το ΐς  
παρ’ ή μ ίν  έκπαιδευτηρίοις δύναται νά συμ  
βά λλη  σπουδαίω ς είς τόν η θοπ οιόν και έθνο- 
ποιόν χαρακτήρα τών παιδευομένω ν λέων 
και νεανίδω ν. "Α νευ τ η ς  έν τοΐς σ χολείο ις  
ύπ ο χρ εω τική ς διδασκαλίας τη ς  μ ο υ σ ικ ή ς ά
δύνα τον, κ α τ’ έμέ το ύ λ ά χ ισ το ν , νά διαδοθη  
π α ρ ’ ή μ ϊν  τό  μουσικόν αίσθημα και προσνι- 
κόντω ς νά έκ τιμ η θη  και ίι έπι τών ηθώ ν εύ- 
εργετικω τάτη τΓις θεσπεσίας το ϋ  Ορφέως τέ
χ ν η ς  έπίδρασις.

Ό τα ν  ό νέος ή  ή νεάνις έν τώ σχολείω  ή  
ούδέν περι μ ο υ σ ικ ή ς συστημ α τικ ώ ς δίδασκε 
ται ίι και έλλιπ εΐς  περι α ύ τη ς  προσλαμβάνει 
άρχάς, οΐκοθεν έννοειται, δτι τό π λ η μ μ ελ ές  
το ΰτο  τη ς  άμονσίας και κακομοναίας αίσθημα  
άνδρούμενον θάττον ίι βράδιον θά έπιφέρη  
δυσα ρέστους έν τή  κοινωνία συνεπείας. Τ -  
πά ρχουσι π α ρ 'ή μ ϊν  π λεϊστοι δσοι λόγιοι και 
ιατροί, φ ιλόλογοι, δικη γόροι κ λπ . οί όποιοι 
είς το ύ ς  ή χ ο υ ς  τη ς  σοβαράς και άομ ονικ ής  
ω δής ού μόνον ψυχροί καί άδιάφοροι μένου  
σιν, άλλά καί μετά τίν ο ς  άνευλαβείας περί 
α ύ τή ς  έκφράζονται. Π άντα τά ώραϊα καί έν
τεχνα  μουσικά προϊόντα  τά διά το ϋ έκ τά κ το υ  
αύτώ ν μουσικού κ ά λ λο υ ς δυνάμενα θαυμα- 
σίως νά διδάξωσι και νά έπιδρώ σιν έπι τοϋ  
ή θο υ ς καί το ϋ  φ ρονήμα τος τών άτόμω ν καί 
τώ ν κοινωνιών έν γένει τόσον παραγνω ρί
ζονται και τό σ ον ύπ οβιβά ζοντα ι, ώστε νά 
κρίνω νται άξια μ ά λλο ν  διά καφωδεία ή διά 
σοβαρά και έπίσημα σω ματεία. Λεν δύναμαι 
νά λη σμ ονή σω  άκόμη τ η ν  φράσιν, ή ν  ήκουσα  
κατά τή ν  πρώ την έν τώ παρ’ ήμ ϊν  Φ ιλολογι
κά) Σ υ λ λ ό γ ω  δημοσίαν περί άρχαίας μ ο υ σ ι-  

I κ ή ς  μετά χορω δίας διάλεξίν μ ο υ .

—  Καί τ ί ; Καφέ σαντάν θά κάμωμεν τόν Σύλ
λογόν μ α ς ;  ή το  ή βα ρύθυμ ος φράσις ένός ά- 
ξιο τίμο υ  μ έλο υ ς το ϋ  γεραροϋ Φ ιλολογικού  
Σ υ λ λ ό γ ο υ  ! Ή  ά γα νά κ τησις α ύ τη  ούδέν άλλο  
έδ ή λ ο υ  ή  τή ν  π α ντελή  έλλειύιν  διδασκαλίας  
τ ή ς  μ ο υ σ ικ ή ς έν το ϊς  π α ρ ’ ή μ ϊν  έκπαιδευτιι- 
ρίοις και τή ν  έκ το ύ το υ  π ρ οερ χ ομ ένη ν  έσφαλ- 
μένην έκτίμησιν τών ωραίων προϊόντω ν τή ς  
θείας τοϋ Ό ρφέω ς τέχ ν η ς .

Τ ή ν  σήμ ερον ούδείς δύναται π λέον  νά δια 
φ ιλονικήση, δτι ή  μ ουσική  το ια ύ τη ν  έπίδο- 
σιν έλαβεν, ώστε άπό φ υσικής υπ οκειμενι
κ ή ς τέχ ν η ς  κατέστη καθαρώς άντικειμενική. 
Ε π ο μ έ ν ω ς  διά νά δυνιχθη τ ις  οπω σδήποτε  
νά έκ τιμ ή σ η  και τά έλά χιστα  καλλιτεχνικά  
προϊόντα τΐίς άντικειμενικής τα ύ τη ς  τέχ ν η ς , 
και νά καταστη μ έτο χ ο ς τώ ν έκ τα ύ τη ς  ά)φε 
λημά τω ν καί ιερών συγκινήσεω ν, δέον νά 
είναι έφωδιασμένος μέ άπ αρα ιτήτους τινάς  
τεχνικάς μουσικά ς γνώ σεις. Ά λ λ ’ αί γνώ σεις  
αύται π ού ά λλο ϋ  συστημ ατικ ώ τερον καιάπο  
τελεσματικώ τερον δύνανται ν ’ άπ οκτηθώ σιν, 
είμή έν το ϊς  λεγομ ένοις  έκπαιδευτικοϊς κα- 
τα στήμα σιν , έν οίς π ά ς τ ις  λαμβάνει όπω ς- 
δήπ οτε νέαν ώ ρισμένην έγκ ύκ λιο ν παίδευσιν.

Τά π α ρ ’ ήμ ϊν  δέ λειτο υρ γο ϋ ν τα  π ολυά ριθ
μα μουσικά σω ματεία, τά π ροορισμόν έχοντα  
δήθεν τή ν  άνάπ τυξιν καί διάδοσιν τή ς  μ ο υ 
σικής έν ταΐς π α ρ ’ ήμϊν κοινω νίαις, κ α τ ’ έμέ, 
ή ούδεμίαν ή έλα χίσ τη ν  πα ρέχουσιν ωφέ
λειαν, δταν τή ν δ ρ ά σ ιν  αύτώ ν δέν έπεκτείνωσι 
και έπι τή ς  πα ιδευομένη ς ίδία νεολαίας. 'Η 
έξ άπαλών ονύχω ν μόνον π α ρεχο μ ένη  μ ο υ 
σική διδασκαλία δύναται νά έπιφέρη τόν 
προσδοκώ μενον μουσικόν καρπόν καί τήν  
έπιδιωκο μένην τοϋ ά λ η θο ϋ ς  μ ουσικού αίσθή- 
μ α το ς άντίληι[;ιν. Π ροσκαλούμεθα είς μ ελο
δράματα. εις σ υνα υλία ς και είς πολυόργα να  
άκροάματα, δπου έκτελοϋνται ποικίλα  φω
νητικά και οργανικά μ έλη  το ϋ  Β έρ δη, τοϋ  
Γκουνώ, το ϋ  Β ά γνερ , το ϋΜ ό ζα ρ τ και άλλων  
διασήμω ν μ ο υ σ ο υ ρ γώ ν. ’Α λλά πώ ς νά έκτι- 
μήσω μεν και νά θαυμάσω  μεν τό κ ά λλο ς τών 
αριστουργημ ά τω ν τούτω ν τή ς  τέχ ν η ς , άφ’ οδ 
ούδόλω ς σχεδόν από μικράς ήλικ ία ς μουσι
κώς έμορφώθημεν και ά ν ε π τ ύ χ θ η μ ε ν ; Ι ί ο λ - 
λοι ίσως θά είπωσιν ήμ ϊν  δτι τό αίσθημα της  
μ ουσικ ή ς είναι φυσικόν και ώς έκ τούτον  
προσιτόν το ϊς  πάσι. Ν αύ ποσώ ς δέν άρνού- 
μεθα τό τ ο ιο ϋ τ ο ν  άλλά σήμερον, ώς καί ά
νωτέρω εΐπ ον, ή μ ουσική  άπό φυσικής καί 
ύποκειμενικΐΐς· καταστάσεοος άπέβη π λέον κα
θαρώς αντικειμενική καί έπ ομένω ς δεϊται ό 
δκροατής ποια ς τίν ο ς  σ υ σ τη μ α τικ ή ς μορφώ- 
σεως καί άναπτύξεω ς διά νά δ υ ν η θή  όπως- 
δήπ οτε νά αίσθανθη καί νά έκ τιμ ή σ η  τό κα
λόν  έν τη  μ ουσ ικ ή . Τ ο ύ το υ  δέ μ ή  συμβαί- 
ν ο ν το ς, κατ’ άνάγκην τό αίσθημα μόνον της  
ξενομανίας ένεργεϊ, διά νά μεταβληθώ μεν είς 
δεινούς δοκησισόφ ους. Ί Ι  άμουσία σιωπη- 
ρώς πω ς και ύφ’ ήμώ ν καταδικάζεται είς τοι- 
αύτας περιστάσεις.

ΙΊερί τ ή ς  έν γένει δέ δυνάμεω ς καί σημα
σίας τ ή ς  μ ο υ σ ικ ή ς τοσάκις ώ ριλή σο μ εν καί 
έγράψαμεν κατά κα ιρούς, ώστε θεωροϋμεν 
περιττόν ϊνα καί πάλιν έπανέλθω μεν. "Α λλω ς 
τε δέ ή θεία α ύ τη  καί ούρανία μάθησις δέν 
είναι ξένη  τις  καί έπ η λ υ ς  τέχ ν η , ά λ λ ’ ίθαγε- 
νές το ϋ  ήμετέρου έθν ο υ ς  φυτόν και τοσοϋτο  
μ άλιστα  κ α λλίκομ ον καί κ αλλίκα ρπ ον, ώστε 
δύναται δικαίως νά καυχάται τό  ή μ έτερον Γ έ 
ν ο ς , θεω ρούν αύτήν ώς λα μ π ρό τα το ν καί μεγα- 
λοπ ρεπ έστα τον α ύτοϋ  στο λισ μ ό ν . Τ ή ν μεγά- 
λ η ν  τή ς  μ ο υ σ ικ ή ς δύνα μινέγκ α ίρω ς καί οί άρ- 
χαϊοι κ ατανοήσαντες μετεχειρίσθησαν αύτήν  
π ρ ός τε τή ν  διάπλασιν το ύ  ή θο υ ς  καί πρός  
τόν ώ ραϊσμόν το ϋ  ά τομ ικ οϋ, το ϋ  κοινω νι
κού έθνικοΰ έν γ έν ει βίου. Π εριέβαλον αύτήν  
διά τή ς  προστασίας τώ ν θείων καί άνθρωπί- 
νων νόμ ω ν, ών ή  παράβασις έθεωρεϊτο -ώς 
έσ χά τη  ιεροσυλία . Π ρός πλείονα δέ α ύτή ς

έξαρσιν καί θεόν τ ή ς  μ ο υ σ ικ ή ς π α ρεδέχθη - 
σαν, δ στις, ώς γνω σ τό ν, ήτο  ό Μ ουσιγέτης  
’Α π όλλω ν.

Κοινωνία δέ το ια ύ τη ν  ΰύ η λή ν  περί μ ουσι
κής ίδέαν σ υ λλα β ο ϋ σ α  έπόμενον ή το  νά χρ η -  
σιμοποιήσιι α ύ τή ν  καί ώς ίσχυρότα τον παι
δαγω γικόν . μ ο χ λ ό ν  έν τη  έκπαιδεύσει τή ς  
νεολαίας. ’Από τ ή ς  π α ιδευτικ ής λοιπ όν τα ύ
τη ς άπόύεω ς θά έξετάσω μεν τό  ή μ έτερον θέμα, 
είς τό  π ρ οσεχές διότι περί αύτοϋ άκριόώς 
πρόκειται.

Έ ν  Κ ωνσταντινουπόλε: ’Απρίλιος 1 9 0 3 .
Γ .  Δ .  Ι Ι α χ τ ϊ κ ο ς  

Φ ιλόλογος καί μουσικός

(Ά κ ο λ ο υ θ ίΐ)
 ------------------ΰ----------------Ο------------------

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ
ΙΙρος τίιν ΑιενΟυν«ίιν και τούς  
Σννε{*γ«τας τη ς  «Φόρμιγγοι.»

Κατόπιν κολακευτικωτάτης γνωμαδοτή- 
σεως τοΰ τε άρίστου καί κατά πάντα εύφη
μου μνείας Εκκλησιαστικού Μουσικού Σ υλ 
λόγου τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής 
Σεβαστής "Ιερας Συνόδου τής Μεγά?»ης 
Έκκ?α|σίας περί τής καθόλου πορείας τής 
ήμετέρας έφημερίδος και τών έν αύτή δη- 
μοσιευομένων ιιερισπουδάστων μουσικών δι
ατριβών καί μελετών τών αξιότιμων συνερ
γατών ήμών ή Α. Θ. Παναγιότης ό Οικου
μενικός Πατριάρχης κ.κ. ’Ιωακείμ ό Γ ' . εύη- 
ρεστήθη νά έκφράση διά τοΰ ύπ’ άριθ·. 3122  
εγγράφου Αύτής πρός τήν Διεύθυνσιν τής 
«Φόρμιγγος» τήν εύαρέσκειάν Της διά τήν 
ΐδρυσιν καί τακτικήν έ'κδοσιν τής έφημερί
δος ήμών «τής άναλαβούσης τήν ύποστήρι- 
ξιν τής καθ’ ημάς Εκκλησιαστικής Μουσι
κής, ώς προγονικού κειμηλίου ούχί άναξίου 
φίλτρου σεβασμού καί περισώσεως άπό τής 
άπειλούσης αύτό φθοράς καί έξαφανίσεως», 
έτι δ έ  νά διαπέμψΐ] ήμϊν καί τοϊς φερεπόνοις 
συνεργάταις ήμών τάς εύχάς καί εύλογίας 
τής Έκκλησίας «ύπέρ εύοδιόσεως καί παγιώ- 
σεως τοΰ έργου τής «Φόρμιγγος», δπερ ή 
Λ. Θ. Παναγιότης ιιέφίεται άπό μέσης καρ
δίας ίδεΐν όσημέραι ύπό πάσαν εποψιν διά 
τής κοινής άρο^γής καί άντιλήψεως προαγό- 
μενον καί τόν σκοπόν αύτοΰ ώς άριστα καί 
άνυσιμώτατα ύπέρ τής ίεράς τέχνης έπ ι- 
τελοΰν».

Η “ Φ Ο ΡΜ Ι Γ Ζ , ,  U  Σ Μ Υ Ρ Ν Η

Ό  Έ κ κ λ .  μ ο υ σ ι κ ό ς  Σ ύ λ λ ο γ ο ς  
Σ μ ύ ρ ν η ς .

(Τοΰ άνταποκριτοϋ μας)

’Αγάπη ειλικρινής καί ενΟερμο; πρός την Έ κκ λ. 
Ϋ,μών μουσικήν καί έπιθυμία ζων;ρά πρός άναστήλω- 
C’.v τοΰ γοήτρου αύτής συνήνωσαν άπό τ ’.νος τοές 
ΐλείοτους τών Σμυρναίων ιεροψαλτών, οΐτινες ΰπό 
τήν προεδρείαν τοΰ διακεκριμένου καί γνωστοΰ καί 
είς τόν ευρωπαϊκόν μουσικόν κόσμον μουσικολόγου

Μ. Μισαηλίδου συνε'στησαν ένταΰθα Σύλλογον 
μουσικόν σκοπόν αύτών προτιθε'μενοί τήν συστημα
τικήν καλλιέργειαν τής εκκλησιαστικής μουσικής καί 
τήν ομοιόμορφον επίδοσιν είς αύτήν, δι’ ών όμολο- 
γουμενως θέλει <>οθή ένταΰθα τούλάχιστον νέα είς 
τήν μουσικήν ώθησις, έάν ό αύτός ζήλος, ή αύτή 
ομοφροσύνη θέλη χαρακτηρίζη ώς μέχρι τοΰδε καί 
εν τώ μέλλοντι πάσας τάς ένεργείας τών οιλοτίυ.ων 
μελών τοΰ ειρημένου Συλλόγου.

Εις τήν άπό τίνος κατάπτωσιν τοΰ θρησκευτικού 
αισθήματος περί της άναστηλώσεως τοϋ όποιου τό
σον ενδιαφέρον ώς γνωστόν δεικνύει καί τόσον σύν

τονον ένέργειαν καταβάλλει ό περινούστατος ήμών 
Πατριάρχης ’Ιωακείμ 6 Γ ' . ,  νομίζομεν ότι, έάν μή 
άμέσως τουλάχιστον εμμέσως συνετέλεσεν ή ούχί 
βεβαίως άξιέπαινος άκηδεία περί τήν έκκλησιαστικήν 
ήμών μουσικήν, ήτις έπί χρόνον μακράν παραμελη- 
θεϊσα καί περιπεσοϋσα είς τάς άνηλεεϊς χεϊρας μου
σικών μετρ'οτήτων ή μάλλον άνθρώπων ούδέν κοινόν 
σημειον έπαφης πρός τήν μουσικήν έχοντας, έκτε- 
λεΐται τόσον κακοζήλως ώς έπί τό πλεϊστον καί 
κατά τρόπον κατηγορηματικώς άποκλείοντα πασαν 
συμπάθειαν προς τήν έν τώ ναώ δρώσαν μουσικήν 
φυσιογνωμίαν, ώστε καί τό εκκλησίασμα όσημέραι 
άραιότεοον καθίσταται καί οί ολίγοι δέ έκεϊνοι 
οι είς τούς ναούς προσερχόμενοι νομίζομεν, ότι ούχί 
ένθουσιωδώς πεοί της μουσικής θά έκφρασθώσιν ώς 
διατρέχοντες τόν κίνδυνον κατά π8σάν αύτών είς τόν 
ναόν προσέλευσιν τής διαρρήςεως τοΰ άκουστικοΰ αύ
τών τυμπάνου ύπό τών άγριων καί άζέστων κραυ
γών τοΰ κατά τινας συνθήκας είσπηδήσαντος είς τήν 
θέσιν ιεροψάλτου, άνθρώπου μουσικώς μέν παντά- 
πασιν άνερματίστου, επιτήδειου δέ μικροκόλακος ή 
πασαν αιδώ άποπτυσαντος αύτεπαγγέλτου μουσι
κού δήθεν σκαπανέως. Τινα δέ άλλα στοιχεία συν- 
τελούσιν είς τήν ούχί εύάρεστον ταύτην τών πραγ
μάτων κατάστασιν άλλοτε έν εύθέτω καιρώ διά μα
κρών θέλομεν άναφέρη.

Έ νώ  λοιπόν τά πράγματα εχουσιν ούτως οί πλεϊ- 
στοι τών Σμυρναίων ιεροψαλτών έπιθυμοΰντες κατά 
τό έφικτόν άν ούχί τέλεον νά διορθώσωσι τούλάχι- 
στον δμως νά βελτιώσωσι τήν έκρυθμον ταύτην κα- 
τάστασιν καί νά ποολάβωσν ώς έπόμενον πασαν έπί 
τά χείρω τροπήν, συνέστησαν ένταΰθα Έ κ κ λ . μου
σικόν Σύλλογον, τού οποίου σκοπός είναι ή έπιμε- 
λής καί συστηματική καλλιέργεια τής Εκκλησια
στικής μουσικής, ή σύστασις όργανοθήκης καί υ.ου- 
σικής βιβλιοθήκης καί ή μόρφωσις άςίων της άπο- 
στολής αύτών ιεροψαλτών έκ τών καλλιφώνων καί 
χρηστοηθών νέων της ένταΰθα όμογενοϋς κοινότητος. 
'Η περί συστάσεως τοιούτου συλλόγου ιδέα έρρίοθνι 
τό πρώτον κατά τήν εορτήν της πεντηκονταετηρί- 
δος τού κ. Μ. Μισαηλίδου ύπό τοΰ ένταΰθα ίκανω- 
τάτου καί δραστήριου ιεροψάλτου κ. Σταύρου Βενη, 
ό δ; γηραιός καί οοφος μουσικοδιδάσκαλος ύπεσχέθη 
τήν σύμπραςιν αύτοΰ τήν πολύτιμον πρός εύόδ^σιν 
τοΰ ίεροΰ τούτου σκοποΰ καί ούτω τό εύελπι τοΰτο 
σωματεΐον άν καί άριθμη μηνών τινων μόνον ζωήν, 
εχει πλέον τών εκατόν μελών άσχολούμενα (τά τα
κτικά εννοείται) άκαμάτως καί άποτελεαματικώς 
είς τήν καλλιέργειαν της Έκκλησ. μουσικής. Τ ’ίς 
επιτυχούς δέ έκπληρώσεως τοΰ σκ,οπού αύτοΰ περι- 
φκνέ; δείγμα εόωκε τό είρημένον Σωματεΐον κατά 
τήν τελεσιν της εορτής αύτοϋ τής Δευτέρας τοΰ 
Παναγίου Πνεύματος καθ’ ήν χορός ες εϊκοσιν ιερο
ψαλτών τελείως ήσκημένων καί έν συνοδεία καλλι
φώνων βοηθών καί ίσοκρατών καταλλήλων έψαλλε 
τά της θείας άκολουθίας έκ τών μελοποιηθέντων 
ύπό τοϋ έν μακαρία τή λήςει πρωτοψάλτου Σαύρ- 
νης Νικολάου καί τοΰ γνωστοΰ μουσικοο'.δασκάλου 
κ. Μ. Μισαηλίδου. Ή  έπιτυχία ήτο πλήρης· τό 
άπειρον έκκλησίασμα έν προφανεΐ ένθουσιασμώ καί 
θρησκευτική έςάοσει πρό τών θείων έκείνων μελω
διών τών τόσον άρμονικώς καί ίεοοποεπώς έκτελου- 
μένων, άπήλαυε τών θ ε ι Ο τ ά τ ω ν  συγκινήσεων τής 
πρωτοφανούς διά τήν Σμύρνην ίερας άκολουθίας, 
μετά τό πέρας τής όποιας τό πλεϊστον τών παριστα- 
μένων μετέοη είς τήν Σχολήν τοΰ ειρημένου ναοΰ 
καταλλήλως διακεκοσμημένην, ενθα τόν μέν πανη
γυρικόν τής ή μέρα: έςεφώνησεν ό διακεκριμένος κα- 
θηγητης κ. ’Αναστ. Ζάκκας πολλάς δούς τάς σοοάς 
συμβουλάς είς τό άρτιπαγές Σωματεΐον μεθ’ ον <5 έκ 
τών διδασκόντων έν τή Εύαγγ. Σχολή κ. ’Ιωάννης 
Κεσίσογλους με καλλιεπείς έκφράσεις έ σκιαγράφησε 
καταλλήλωί τόν σκοπόν τού Συλλόγου προσηκόντω: 
χαρακτηρησας τόν ένθερμον ζήλον ύπέρ της πατρίου 
μουσικής τών φιλότιμων ιεροψαλτών, έζέφρασε δ’ έν 
τελεί τήν βεβαιότητα, δτι καί ό σεπτός ήμών Πα
τριάρχης ’Ιωακείμ ό Ιν . θέλει έπιδαψιλεύσ·/] καί είς 
τό είρημένον Σωματεΐον τάς θειοτάτας αύτοϋ εύλο
γίας ένθαοούνων διά τής εύνοιας αύτοϋ τούς τά πά
τρια τιμώντας φιλογενεϊς ιεροψάλτας. Μετά ταΰτα 
ό χορός τών ιεροψαλτών διευθυνόμενος ύπό τοϋ ίκα-

νωτάτου ιεροψάλτου κ.Κ.Παπαπέτρου,εψαλε μελω- 
δικώτατα καταθέλςας τούς παρισταμένους τόν ύμνον 
τοϋ Συλλόγου ποιηθέντα ύπό τού δημοφιλεστάτου 
παρ’ ήμϊν καί διακεκριμένου λογίου κ. Στίλπωνος 
Πιττακη μελοποιηθέντα δε ύπό τοϋ κ. Μ. Μισαη- 
λίδου, δστις έπί έςήκοντα δλα έ'τη έν τή πρώτη 
γραμμή δράσας ηύτύχησε νά ίδη τούς μαθητάς αύ
τοΰ φιλοτίμως καί έπιτυχώς άσχολουμένους είς την 
Μουσικήν πλεϊστα δέ ύπέρ αύτης ύπισχνουμένους διά 
τοΰ εύγενοΰς έργου είς ο μέ τόσον ζήλον καί αύτα- 
πάρνησιν ένθουσιωδώς άπεζεδύθησαν. Έ ν  κατακλείδι 
δε σημειοΰμεν, δτι τό εργον τού καλού τούτου Σω
ματείου ποοαηνύεται εύρύ καί ούγι άαοιοον άμέσου 
επιόρασεως έπί της έν Σμύρνη, εκκλησιαστικής μου
σικής έξελίςεως. Έ άν δέ ή όμοφοοσύνη καί ή 
καρτερία κατά της ειδεχθούς τών άντιδράσεων κε
φαλής ή ήδη χαρακτηρίζουσα τό είρημένον σωμα
τεΐον δέν άπολίπη τά φιλότιμα αύτοϋ μέλη εχομεν 
στερράν τήν πεποίθησιν, δτι ό έν Σμύρνη Έκκλησ. 
μουσικός Σύλλογος θέλει έπιτελέση πολύ έςοχώτερα 
καίέπιδείςη δρασιν έν τη μουσική καί έν μέρει καί. 
καθόλου πολύ άνυσιμωτέραν ή δσον φιλογενεϊς τινες 
πιθανόν νά φαντάζωνται.
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ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΔΜΠΔΔΔΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΤΣΑΦΗ

ΙΙερί τών ενθεωρουμένων τΐι β α λτικ ή  
τέχνη  καί περί ων φρονοΰΟι κακώς 

τινές περι αύτών.
(Συνέχειαν ϊδε προηγοΰμενον ούλλον)

ΙΙερί της τοΰ ΙΙρώτου ήχου φθοράς.
Ε ί μέν ούν δησει τις είς μάθημα ψαλλόμενο-/ τοϋ 

οίουδήτινος ήχου πρώτου ήχου φθοράν, νόει ό’τι προ
κατασκευή έστι τοϋ βαρέως ήχου, ή δι’ ολίγου ή είς 
πλάτος, ού καταλήγει γάρ εις άλλον ήχον τού προει- 
οηκότος ήχου φθορά, εί μη είς τόν βαρύν. καθώς 
ποιεί και διδάσκει τούτο ό μουσικώτατος Μαίστωρ 
’Ιωάννης είς τό: πικρώς κατεθερίζετο, έν τώ μητέ
ρες ήτεκνονντο, καί παρακατιών πάλιν είς τό μέγα 
ήν τό δεινόν καί άλλαχοΰ καί μετ’ αύτόν Ξένος ό 
Κορώνης είς τό τού "Ινα τί έφρναξαν κράτημα’ τί- 
θησι γάρ εκεί την φθοράν τοϋ πρώτου καί κατεοχο- 
μένΟυ τού μέλους άντί τού εύρεϊν άπό παραλλαγών 
τόν μέσον τοϋ τετάρτου ήχου, ευρίσκει βαρύν ήχον. 
Καί μετ’ αύτόν ό χαριτωνυμος Λαμπαδάριος, είς 
τό κοάτηαα ο εχει τό: πολλάκις τήν υμνωδίαν έκ
τε λ.ών: είς τόν άπό παρ αλλαγών γάρ ήχον τέταρ
τον, έκεί τίθησι τήν φθράν τοΰ πρώτου, καί άντί 
τοΰ κατελθεΐν καί αύτός άπό παραλλαγών τόν μέ
σον τούτε τετάρτου ήχου, κατέρχεται βαρύν, καθώς 
ζητεί ή φθορά καί πρέπον έστιν. Ά λλά  καί είς τούς 
οίκους της Ακαθίστου περί τάς άρχάς ούτως γίνε
ται' δμως δέ κατασκευάζει ή φθορά αύτη καί κατα
λήγει είς φύσιν τού ήχου ταύτης, ή καί τού πλα
γίου πρώτου, δπερ ταύτόν έστι, καθώς ποιούσι πά
λιν οί πρό ήμών έπιστήμονες είς τους προρρηθέντας 
Οί'κους περί τάς άρχάς' ποιεί δέ τούτο Λέων Ά λ -  
μυριώτης είς τό στιχηρόν τών άγίών παθών τό: δτε 
τω στανρω είς τόν δεύτερον πόδα τό : έβόα πρός 
αυτόν' είς τόν άπό παραλλαγής τέταρτον ήχον είς 
τό πρό έμοΰ τίθησι τήν φθοράν τού πρώτου καί γί
νεται ό άπό παραλλαγών τέταρτος ήχος πρώτος, 
καί κατέρχεται μέχρι τέλους είς τήν αύτήν τάξιν' 
τό άπό παραλλαγών γάρ μέλος τηρείται άλώβητον 
άπ’ άρχης μέχρι τού εύρεθηναι τήν τού πρώτου φθο
ράν, άπό δέ της φθοράς τούτου συστέλλεται τοΰ πρώ
του μέλους r  ιδέα καί ή παραλλαγή αύτοΰ καί 
ποιεί ή φθορά ίδιον μέλος καί παραλλαγήν άλλην. 
Όμοίως καί ό ’Ηθικός τούτο ποιεί είς τό : ό συμ- 
μαχήσας Κύριε καί Συμεών ό Ψυρίτζης είς τό τών 
άγιων Πάντων στιχηρόν τό : άγγελοι έν ούρανοϊς' 
όμοίως καί άλλοι πολλοί είς άλλα' άλλά καί έγώ 
ομοίως ποιώ εις τό : μετά δακρύων γυναίκες’ άν γάρ 
τις θή τοΰ πρώτου ήχου φθοράν, καί καταλήςει είς 
ούσιν άλλου ήχου οϊαν άν θέλει ού μήν δε είς βαρυν, 
ή πλαγίου πρώτου, καθώς προειρήκαμεν, τοΰτο ουκ
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έντεχνον, άλλά πάνυ άτεχνον καί Ιςω της άληθείας" 
δία τοϋτο γοΰν ούκ’ εχει ό βαρύς η ό πλάγιος τοΰ 
ποώτου οθοράν, επειδή πληροί τό τούτου υστέρημα 
ή φθορά αΰτη. Εί δέ κάι εύρίσκονται εν τισι πα- 
λαιοϊς βιβλίοις καί τούτων τών ήχων φθοραί, άλλ’ 
ούκ έχρήσαντο ταύταις οί μεγάλοι διδάσκαλοι οί 
πρό ήμών" άλλ’ ούδέ ήμεΐς χρησόμεθα ταύταις* κα
θώς εύρίσκεται καί τοϋ πλαγίου τετάρτου φθορά εις 
γραψίματα άμαθών καί ούκ’ Ι’/ει καί αύτη χρησιν. 
έπεί ή τοϋ νανά φθορά, λέγεται φθορά πλαγίου τε
τάρτου.

Περί τη ς  τοΰ Δευτέρου ηχου φθοράς
Εΐ δέ δευτέρου ήχου φθοράν θής.νόει οτι λύσις 

έστι τοΰ με'λους τής νενανώ φθοράς ή δεσμός πρό 
ολίγου ή κζί είς πλάτος" καί εί μέν λύσις έστι τής 
τοΰ νενανώ, μνήσθητι ότι είς εν κράτημα τοΰ Κο
ρώνη είς τούς δευτέρους, ού ή άρχή «\ό ·\ό γίνεται 
άπό μέλους ό τρίτος νενανώ, έλκόμένος παρά τής 
φθοράς- είτα θελοντος τοϋ ποιητοΰ λΰσαι αύτόν, τί- 
θησιν έμπροσθεν δευτε'ρου ήχου φθοράν καί πάλιν 
άνέρχεται τό μέλος τοΰ δευτε'ρου ήχου είς τήν ίδε'αν 
αύτοΰ. 'Ομοίως καί ό Λαμπαδάριος Ιωάννης είς 
τόν δεύτερον τό έαυτοϋ κράτημα τό με'γα" είς δέ 
τόν καλοφωνικόν στίχον τό : ούδέ γάρ εοτι πνενμα, 
ποιεί ό χαριτώνυμος Μαίστωρ ούτως· τίθησιν έκεϊ 
δεύτερον ήχου φθοράν περί τά με'σα είς τ ό : εργα 
χειρών ανθρώπων καί πρώτον μέν λύει τήν νενανώ 
φθοράν, είτα δεσμοί καί μετά ταΰτα καί πλατύνε- 
ται έντε'χνως ύποδεικνύουσα τήν ένε'ργειαν αύτής. 
Εί δέ διά δεσμόν τε'θειται ή φθορά αύτη, γίνεται ού
τως. Ό  πρώτος ήχος πολλάκις τετράφωνων γίνεται 
δεύτερος άπό με'λους, ποιεί δέ τοΰτο ή τής δευτε'ρου 
ήχου φθοράς δύναμις. Εί γάρ μή ετίθετο φθορά είς 
τόν πρώτον,κατήρχετο είς τον με'σον αύτοϋ τόν βα- 
ρύν, άλλά διά τοΰτο τίθεται ή φθορά ή ό ήχος καί 
άντί τοΰ βαρέως δεσμεί τό με'λος καί με'σος γίνεται 
τοΰ δευτέρου ούτως: (νέανες). Ό  δέ θαυμασιώτα- 
τος Λαμπαδάριος ’Ιωάννης, είς τήν ακάθιστον αύ
τοΰ, ποιεί τόν τέταρτον ήχον δεύτερον είς τό: εχονοα 
θεοόόχον. Παρακατιών δέ είς τό: η Παρθένος την 
μήτραν, τίθησιν εκεί είς τόν τετραφωνοΰντα τέταρ
τον τήν φθοράν τοΰ δευτέρου καί γίνεται ευκόλως 
ήχου δευτέρου μέλος. 'Ομοίως καί είς τό : Νέαν 
έδειξε κτίσιν, είς τό: εμφανίοας ό κτίοτης, ποιεί ό 
αύτός πάλιν. Ή  κατάληξις γοΰν ταύτης τής φθο
ράς καί ή άνάπαυσίς έστιν ό μέσος τοΰ δευτέρου, 
ό πλάγιος τοϋ τετάρτου’ πλήν ού κατέρχεται απλώς 
είς τόν πλάγιον τετάρτου άλλά δεσμεϊται παρά τής 
φθοράς καί λέγεται ’Έ σω  δεύτερος- εί γάρ μή έδε— 
σμείτο ό πλάγιος τοΰ τετάρτου, τίς ήν χρεία ΐνα 
τεθή φθορά δευτέρου; άλλά διά τοϋτο τίθεται ή 
οθοοά, δεσι/.οΰσα τό μέλος έλκόαενον.* * 7 i k ν k

Ιίερτ τη ς  τοΰ Τρίτοι; η χου  φθοράς
Εί δέ τρίτου ήχου θήναι βούλει οθοράν, γίνωσκε 

ότι ού τίθεται είς τόν ήχον αύτόν,ψαλλόμενον άπλώς 
χωρίς άλλης φθοράς ή τοΰ τρίτου φθορά, έπειδή γάρ 
τρίτος έστι καί ούκ αναγκάζει τό τούτου μέλος άλλη 
οθορά.

Χρείαν ή φθορά τοΰ τρίτου ήχου ούκ, εχει" πλήν 
οτε γένηται τριφωνία άπό τοΰ τρίτου, τίθεται ή τοΰ 
τρίτου φθορά, ήτις λέγεται καί φθορά πλαγίου τε
τάρτου καί όνομαζομένη νανά- τίθεται δέ καί έκεί 
οπού ζητεί τό μέλος καί άναγκάζει οπως λύσει άλ
λην φθοράν. Ή  φθορά γοΰν αύτη ούκ άλλαχοΰ κα
ταλήγει, είμή είς τόν πλάγιον τετάρτου καθώς προεί- 
πομεν ότι έστι καί λέγεται φθορά πλαγίου τετάρτου 
καί ώς καθώς μαρτυρεί τοΰτο καί ό θαυμάσιος τώ 
όντι μαίστωρ ό Κουκουζέλης είς τό : οϊμοι γλυκύ
τατε Ίηοον  έν τω : μεγαλννω τά πάθη σου' τίθησι 
γάρ έκεί τήν τοΰ νανά οθοράν, είς τόν άπό παραλ
λαγών τέταρτον, καί γίνεται τρίτος" καί πρώτον 
μέν λύει τήν τοΰ νενανώ φθοράν, δεύτερον δέ ότι καί 
κατέρχεται άνεμποδίστως είς τόν πλάγιον τετάρτου. 
Είς δέ τά φθορικά κρατήματα, πολλά/.ις ή φθορά 
αύτη καταλήγει καί είς ήχον πλάγιον τοΰ π 3ώτου* 
ου ποιεί δέ τοΰτο ό ποιητής καί τίθησι τήν οθοοάν 
ΐνα κατέλθη άπαραιτήτως είς τόν πλάγιον τοΰ πρώ
του, άλλ’ ΐνα λύση προτιθεμένην φθοράν" και μετά 
ταΰτα εύρίσκεται ότι κατέρχεται καί είς τόν πλά

γιον τοΰ πρώτου τυχοΰσα. Ε ί μέν ούν γένηται τρί
του ήχου ιδέα εκεί όπου άν τεθή ή φθορά αύτη, γί
νωσκε ότι πρώτον τίθεται διά λύσιν τής τοϋ νε
νανώ φθοράς καί δεύτερον ΐνα δεσμεύση καί κατα- 
λήςη καί είς τόν πλάγιον τετάρτου καθώς ποοει- 
ρήκαμεν" εί δέ τεθή διά λύσιν τής τοΰ νενανώ καί 
μόνου καί ού καταλήςει είς ήχον πλάγιον τετάρτου, 
νόει ή μέλος τοϋ πλαγίου δετέρου ε νι κατ’ άρχάς, 
ή νενανώ" καί διά τοΰτο πρό ολίγου ποιεί μερικήν 
έναλλαγήν καί πάλιν ψάλλεται τό τοΰ νενανώ μέ
λος, ή τοΰ πλαγίου δευτέρου είς τήν ιδέαν αύτοϋ" 
εί δέ άλλου ήχου έστι μέλος ήτοι πρώτου ή δευτέρου 
ή πλαγίου πρώτου ή βαρέος καί δεσμεϊται παρά τής 
τοΰ νενανώ φθοράς, είτα άναγκάζει πάλιν τό μέλος 
καί ζητεί ΐνα άνέλθη είς τήν ιδέαν αύτοΰ, τότε εστι 
χρεία ΐνα θής φθοράν πρός λύσιν τοΰ νενανώ" καί 
εί μέν πρώτου φθορά έστιν ΐνα κατέλθης βαούν καί 
μετά ταΰτα εύρης τόν ζητούμενον ήχον* εί δέ δευ
τέρου ΐνα κατέλθης τόν μέσον αύτοΰ δεδεμένον καί 
μετά ταΰτα ΐνα ;.ύσης αύτόν μετά τής τοΰ νανά 
φθοράς ή τοϋ τετάρτου καί διορθώσης τοΰ πρώτου 
μέλους τήν ιδέαν καί εύρήσεις ο βούλει* εί δέ τρίτου 
μόνον ΐνα κατέλθης καί τόν πλάγιον τετάρτου άνεμ 
ποδίστως καί ποιήσης καί τόν ήχον καί μετά ταϋτα 
ώς βούλει είς τά ’έμπροσθεν ποιήσεις. Γνωστόν σοι 
δ’ έστω καί τοΰτο" ότι ή φθορά αύτη ούκ έ'χει κα
θώς έστιν ή τοΰ πρώτου ή τοΰ δευτέρου ή τοΰ τρί
του ή τού τετάρτου ή τοΰ πλαγίου δευτέρου, διότι 
αί τούτων τών ήχων φθοραί δεσμοΰσι καί λύουσι 
τάχιον καί ποιοΰσιν έναλλαγήν μερικήν άπό ήχον 
είς άλλον καί έ'χουσι τοϋτο καί μόνον. Αύτη δέ ή 
τοΰ νανά φθορά, ήτις έστιν άπό παραλλαγών ήχος 
τρίτος, ούχ ούτως, άλλά σχεδόν εΐπεϊν έστιν ώς ήχος 
κύριος' διότι καί στίχηρά ιδιόμελα πολλά έ'χει καί 
ειρμούς καί καλοφωνικά στιχηρά,ώς οί κύριοι ήχοι, 
άλλά καί άλληλουάρια είς τόν πολυέλεον καί είς 
τόν ά'μωμον τών λαϊκών" καί εικότως άν καλέ- 
σετε ταύτην ήχον καί ού φθοράν, καθώς 'έχει καί ή 
τοΰ νενανώ γλυκυτάτη καί λεπτοτάτη φθορά. Καί 
ταΰτα μέν ούτως.

("Ε π ετα ι το τέλος)

Τήν συνέχειαν περί ορθογραφίας τή ς  μουσικής είς τό 
επόμενον φύλλον.

ΤΠΟΜΝΗΜΑ

Περί της εισαγωγής της ηον<ίικής ίν τοΐς κάτω- 
τέροις έκπαιδεντηρίοις τής Κρήτης έπιδοΟέν 

διά τον £ε6α<5ιιιωτάτον Μητροπολίτου 
Η ράκλειον πρός τήν Κρητικήν Βου

λήν νπό τον κ.Δηιιητρίον II. Μπα- 
λαιιπάνη καΟηγητον τής uovdi- 

κής έν τω Διδαηκαλείω  
Κρήτης.

Σεβαομιώτατε
Διακαή πόθον έχοντες, οπως ή ’Ε κκλησια στική  ήμών 

μουσική καί ένταΰθα τύχτ] τή ς  αύτής ύποστηοίξεως ής 
καί αλλαχοΰ τυ γχά νει, μ εγ ίστη ς ήδη σηαασίας παρά πάν
των αύτή αποδιδομένν,ς ποόσφοοον ήγησάμην έπ ί τή  
ευκαιρία τών τή ς  Κ ρητικής Συνελεύσεως εργασιών ύπο- 
βαλεΐν τ ή  Ύ μ ετ έρ α  Σ εβ ασμ ιότητι σκέψεις τινας έν σ χ ί 
σει πρός τήν καί παρ’ ήμϊν πρόοδον καί ύποστήριξιν τή ς 
πατρώας τα ύτης κληρονομιάς παοακαλών θερμώς Α ύ τήν , 
όπως δεόντως διαβιβάσ?) ταύτας τ ή  σεβαστή Συνελεύσει 
έξ ης αναντιρρήτως ήρτηται ή άκμή καί πρόοδος αύτής.

“Ο τε προσεκλήθημεν ώς Πρωτοψάλτης καί δή διδά
σκαλος τή ς  καθ’ ή μα? μουσικής έν Κ ρήτη  πάνυ ποοθύ- 
μως απεδεςάμεθα τήν πρόσκλησιν, ούν ί βεβαίως εις 
ΰλικά συμφέροντα άπιδόντες, ούδέ νομίσαντες, οτι μ ε ί-  
ζονα υλικά κέρδη διά τή ς  θέσεως τα ύτης ήθέλομεν προσ- 
ποοίζεσθαι, α λλ’ άπλώς έπιθυμοΰντες, οπως τό έφ’ ήμΐν 
εις τήν διαδοσιν καί καλλιέργειαν τή ς  καθαρας καί γνή
σιας μουσικής συντελέσω μεν, έκκαθαίροντες ταύτην τών 
τ ε  ατάκτων βοών καί τών έκλελυμένων τή ς  φωνής σ χ η 
ματισμών καί αναομόστων στροφών, απερ έκπαλαι ή 
Ε κκλησία  ώς ολως αηδή καί ανάρμοστα έν τοΐς Οικοις 

τοΰ θ εο ΰ  κατέκοινε καί άπηγόρευσεν. Μή δυνηθέντες 
δμως έφ’ ολόκληρον τριετίαν καθ’ ήν παραμένομεν έν
ταΰθα ενεργήσαι ύπέρ αύτής ώς έπεθυμοΰμεν, άτε τή ς 
οιοασκαλίας τή ς  μουσικής τά μάλιστα περιορισθείσης, βα- 
οεως τοΰτο έφέοομεν καί πολλάς α ιτήσεις ταΐς άρχαΐς 
έπεδώκαμεν ύπέρ έπεκτάσεω ς αύτής καί έν άλλοις έ κ -  
παιδευτηρίοις καί δή καί έν τοίς κατω τέροις, καθ’ οσον 
εν αύτοίς προσήκει ταύτην διδάσκεσθαι, άτε τών μικρών 
παίοων μάλλον εύστροφον καί εύ'πλαστον τήν φωνήν 
έχόντω ν, δυναμένην στοέφεσθαι καί κανονίζεσθαι κατά 
τάς τοΰ διδασκάλου υποδείξεις. Είναι δ’ άναμφήριστον ότι

μόνον ο ί  τοιοΰτοι οί έκ τή ς  μικοάς το ΰ τ’ εστιν καί τρυ- 
φεράς ηλικίας περί τήν μουσικήν έκγυμναζόμενοι δύναν- 
ται διά τ ή ς  περαιτέρω διδασκαλίας καί τή ς  περί τ ’ ανώ
τερα μουσικά μαθήματα ένασχολήσεως ν’ άποβώσιν οΰ 
μόνον καλοί έκτελεστα ί τή ς  μουσικής, αλλά καί εύδόκι- 
μοι καί αποτελεσματικοί διδάσκαλοι αύτής. “Οταν δέ 
τούναντίον αύτη περιοοίζηται έν άνωτέροις μόνον έκπαι- 
δευτηοίοις, έν ο\ς ούχί πλέον έφηβοι άλλά καί άνδρες 
πολλάκις φοιτώσιν έχοντες άποκρυσταλωθείσαν, τά μάλι- 
σ~α δΰσκαμπτον καί άκανόνιστον φωνήν προφανές, ore 
παρά πάντα τόν ένθερμον τοΰ διδασκάλου ζήλον, παρά 
πάσας τάς προσπάθειας καί τό εύμέθοδον αύτοΰ τ ’ απο
τελέσμ α τα  θά ώσιν τά μάλιστα πενιχρά καί ανάξια λόγου, 
όίτε τών τοιούτων ού μόνον ολως ανικάνων δντων πρός 
μετάδοσιν τών μεμαθημένων καί άλλοις καί έπομένως 
καί πρός εΰουνσιν τοΰ κύκλου τών τή ς  ’Ε κκλησιαστικής ι 
ήμώ ν μουσικής ειδημόνων καί έκ τελεσ τώ ν , άλλά καί 
περί αύτήν τήν έκτέλεσιν  χωλαινόντων καί μή δυναμέ- 
νων αψόγως καί α μ έμ π τω ς ψάλλειν καί τό εύχερέστεοον 
τών μουσικών μαθημάτων. ’Ε πειδή  δέ κατά ταΰτα μαλ- 
λ θ ί βλάβης ή  ώφελείας αίτιοι γιγνόμεθα καθ’ όσον ή 
ήμιμά θεια  πάντοτε έπιβλαβής τυγχάνει καί κάλλιον οΰ- 
δείς νά ύπάρχγ) ό γνωοίζων ή πολλοί οί κακουογοΰντες 
αύτήν, διά ταΰτα θερμώς θά παρα*αλέσω 'Τ μ α ς , Σεβα- 
σμ ιώ τα τε τή ς  Κ ρή τη ς ποιμενάοχα, οπως κατά τό δυνατό» 
ύποστηρίξητε τήν καί έν τοΐς άλλοις έκπαιδευτηρίοις 
τή ς  τε  μέσης καί κατωτέρας έκπαιδεύσεως εισαγωγήν 
αύτής, συντελοΰντες ούτω ού μόνον είς τήν ύποστήοιξιν 
πολυτίμου καί άξιοσεβάστου κειμ ηλίου , άλλά καί τή ς έν 
τοΐς ίεροις Ναοΐς έπικρατήσεω ς τοΰ άγνοΰ καί χριστια
νικού χαρακτήρος τή ς  ’Ε κκλη σια στική ς ήμώ ν μουσικής 
κεκαθαομένης παντός όθνείου καί ξένου καί ικανής ού'σης 
διεγεΐοαί τε  τών θρησκευτικόν τό πιστών συναίσθημα καί 
τήν εαυτών διάνοιαν πρός τόν Θεόν έξυψώσαι. Ταΰτα δί 
λέγοντες έννοοΰμεν ού μόνον τήν έν τοΐς πόλεως Ήοα· 
κλείου έκπαιδευτηρίοις εισαγωγήν τή ς  ’Εκκλησιαστικής 
ήμώ ν μουσικής, άλλά καί έν τοίς τών άλλων πόλεων, 
διοριζόμενων ομως ώς διδασκάλων ανθρώπων ειδημόνων 
καί κατόχων αύτής, δυναμένων κατά πάντα άνταποκρι- 
θήναι ταΐς πεοιστάσεσι καί έκπληρώσαι έπακριβώς τήν 
αύτοίς ανατεθεΐσαν υψηλήν έντολήν τή ς  τ ε  ’Εκκλησίας 
καί τή ς  Π ολιτεία ς. ’Εν· ή δέ περιπτιόσει υπάρχει σήμε
ρον σπάνις τοιούτων ανάγκη, όπως περίορισθή ή διδα
σκαλία έν αίς μόνον πόλεσιν ύπάοχουσιν οί τ ’ άπαιτού- 
μενα προσόντα έχοντες, ΐνα μή διά τή ς  ήμιμαθείας / εί- 
ρονες τή ς  ύπαρχούσης καταστάσεως τή ς ’Εκκλησιαστικής 
μουσικής παραίτιοι γενώμεθα. Εύσεβάστως ύποβάλλοντες 
τάς ταπεινάς ήμών ταύτας σκέψεις τ ή  ύμετέρα προσκυ
νητή  μοι Σ εβ α σμ ιότητι καί ένθέρμως παρακαλοΰντες, όπως 
ή δέουσα καταβληθή ένέργεια καί φοοντίς.

Δ ιατελώ  
Ε ύπειθέστατος 

Δηιηιτριος Π. Μπαλαιιπάνης.

τη του αεκαπενθ ηιμ ερου

—- Ό  έν ΒαρνεμοΐΌ τής ’Αγγλίας διαιιένων όρ*
θόδοξος ίεοεύς, πλήν άγγλος τήν έθνικότητα κ. Σ . Χά-1 
φεολυ θέλει έκδώση λίαν προσε/ώς πόνημα αφορών τήν] 
έκκλησιαστικήν ήμών μουσικήν καί αποσκοποΰν είς τό 
νά καταστήσγι τοΐς όμοεθνέσιν αύτοΰ γνωστήν την σποιι- 
δαιότητα καί τάς άοετάς τή ς  έκκλησιαστικής ήμώ ν μου
σικής.

Τά ιιέλιι τών ιιον<5ικών ^ορών τον Μητροπολι-
κοΰ Ναοΰ περιβάλονται κατά τάς ώρας τών α/,ολουθειών 
pddov κατά τό έπικρατοΰν έν Κωνσταντινουπόλει Μ- 
άλλαχοΰ έθιμον.

—  Τό τοιοΰτον καλόν θά ήτο νά έφηρμόζετο είς όλους 
τούς Ναούς τή ς  ποωτευούσης.

— Έ ν τ φ  Ναω τής "Αγίας Ειρήνης έγκατείίτάθη 
τετοάφωνος χορός ύπό την διεύθυνσιν τοΰ κ . Χρ. Βρυζώλα.

— Τά έν τώ προηγονιιένω φνλλω τής «Φόριιιγ· 
γος δημοσιευθέντα πεοί τών καταοτισθεντων μουσικών 
χορών τή ς Μ ητοοπόλεως σχεδόν γενικώς έπεκροτήθησαν 
ύπό τών παο’ ήμϊν μουσικών καί φιλομούσων.

—  Ή  «Φόριιιγξ» όλοέν κατακτά έδαφος έν τΛ 
όμόοω Έ π ικρ α τεία .

—  ΙΙα ; μουσικός τή ς χώρας τα ύτης είς γνώσιν τον 
όποιου περιέρχεται τό πίεριεχόμενον ’έστω  καί ενός μ ο ν ο ί)  

ούλλου τή ς «Φ όομιγγος» άμέσως γίνεται διαπρύσιος /■'<' 
ουξ τοΰ σκοποΰ τή ς  «Φ όρμιγγος» καί ένθουσιώδης ταύτψ 
ύποστηρικτής.

—  Τό γραοεΐόν μ?ις καθ’ έκάστην σχεδόν λαμβάνει έ*ΐ" 
στολάς ύπο τών τοιούτων έν αίς έκδηλοΰται ό ακράτητο» 
πρός τήν «Φ όρμιγγα» ένθουσιασμός τούτων *α ί ή είλι' 
κρίνεια μ εθ ’ ής ούτοι έογάζονται πρός εύουτέραν κύκλο- 
οορίαν τή ς έφημερίδος ήμ ώ ν.

—  Τούς άξιοτίμους τούτους κυρίους, τούς ολως κατί 
πρόσωπον άγνώστους ή μ ϊν , εύχαριστοΰμεν τά μ έγ ιίΐ*  
ύποσχόμενοι νά φανώμεν αντάξιοι τών συστασειϋν των 
καί τών πρός τήν  «Φ όρμιγγα» συμπαθών έκδηλώσεών τω*·

— *0  παρ’ ίιιιΐν διαπρεπής λαρνγγολόγος 
ήμέτερας συνεργάτης κ , Μ ιχα ήλ Παπαθανασόπουλος μ ε '' 
ώκησεν είς τήν  οδόν Κολοκοτοιόνη άριθ. 1 1.

—  Τοΰτο πρός γνώσιν τή ς  έκ  τοΰ κύκλου τών μου· 
σικών πολυπληθούς αύτοΰ π ελα τεία ς.

Τνποις Ά ποότολοπονλον.


