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Θέτοντες σήμερον επί τά πητος το περι ιορυ- 
υεως ένταΰθα Μ ουσικο) Συλλόγου ζή τη μ α  δέν 
ίά έπιχειοήσωμεν νά βαοίσωμεν έπι τη ς πεπα- 
ΐημένης δσον άφορα τήν απαρχήν της ίορύσεως 
ΐοΰ Συλλόγου τούτου, ούδέ θά Οελήσωμεν νά 
ίναμασήσωμεν έω λα φληναφήματα οσονάφορα 
:όν σκοπόν καί τήν λειτουργίαν τοΰ περί ού 
πρόκειται Μουσικοΰ Συλλόγου. Ταΰτα -πάντα 
χνήκουσιν είς το άμαρτωλον παρελθόν, οπερ, ώς 
γνωστόν, ούδέν το ένθαρρυντικόν έκληροδότησεν 
ήμϊν τοΐς μεταγενεστέροις, άλλά τούναντίον έφι- 
λοδώρησεν ήμϊν τοΰτο άπαγοήτευσιν καί προ- 
χατάληψιν τοσαύτην, ώ σ τε νά Οεωρήται τις σή- 
υιίρον καί άνισορρόπου ετι διανοίας, έάν που λό
γον μόνον ποιήται περί ίδρύσεως ένταΰθα Μου
σικού Σ υλλόγου. Δέν άδικεΐ τις τον τοιοϋτον, 
έάν, άκούων τις αύτόν συζητοΰντα ύπο το αύτό 
περιβάλλον καί περί τών αύτών προσώπων καί 
πραγμάτων, άποδώση αύτώ τοιαύτην τινα έλ α τ- 
τωματικήν ιδιότητα. Δ ι’ ό καί ή μ εΐς , οπως μή 
/.ινδυνεύσωμεν νά χαρακτηρισθώμεντοιοΰτοι, θά 
προσπαθήσω μεν νά θέσωμεν το περί ού πρόκει
ται ζή τη μ α  τή ς ίδρύσεως Μουσικοΰ Συλλόγου 
εξωθεν τοΰ περιβάλλοντος τούτου καί μακράν 
τών προσώπων τούτω ν, έγγύτατα δέ νέων πρα- 
ναάτων έπιβεβληυ.μένων τανΰν ύπό τών περι-h I» I *
στάσεων καί τή ς άνάγκης.
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Κ α ί άλλοτε έδόθη ήμϊν άφορμή νά τονίσωμεν 
άπό τών στηλώ ν τούτων τήν άναπόφευκτον άνάγ- 
χην τή ς ύπάρξεως ένταΰθα Μουσικοΰ Συλλόγου 
χαί ήδη έπαναλαμβάνομεν το αύτό έντονώτερον 
αάλιστα.

Ό  παρακολουθών τάς φάσεις άς λαμβάνει 
το μουσικόν ζή τη α α  έκάστοτε άνακινούμενον 
θέλει ίδει ότι αύται πιστότατα  άπεικονίζουσι τάς 
περί τή ς  μουσικής ήμώ ν διαθέσεις τών έκάστοτε 
εκκλησιαστικών καί πολιτικών ήμών άρχών. 
Έ ν  τή  παρατηρήσει τών φάσεων τούτων βλέπει 
τις τάς μέν πολιτικάς ήμών άρχάς ολως άοια- 
φόρους έν τ φ  περί μουσικής ζη τή μ α τι, τάς όέ 
έκκλησιαστικάς ρυμουλκουαένας δυστυχώ ς ύπό 
τοΰ ένός καί τοΰ άλλου έπιτηδείου, δπόταν αύ- 
ται σκέπτονται ή άποφασίζουσί τι περί τή ς έκ - 
κλησιαστικής ήμών μουσικής. I I  άοιαρορία οε 
αύτη τών μέν καί ή άνευ παραδεδεγμένου καί 
άνεγνωρισμένου γνώμονος ρύθμισις τών σκέψεων 
τών δέ περιέπλεξαν άμρότερα ταΰτα τό μουσι
κόν ζή τη α α  έπί τοσοΰτον, ώ σ τε νά θεωρήται

ι ί-τοΰτο σήμερον οι ήμας ισότιμόν σχεΟον τω  
τοΰ πηδαλίου τοΰ άεροστάτου ή τώ  τοΰ τετρα
γωνισμού τοΰ κύκλου.

Κ α ί εινε μέν αληθές ό'τι κατά τή ς τοιαύτης 
άκαταλογίστου τα κτική ς άμφοτερων τών άνω
τέρω άρχών εγείρεται πολλάκις φωνή διαμαρτυ
ρίας, ά λ λ ’ ή φωνή αύτη ουδέποτε υπήρξε τόσον 
ισχυρά ώ σ τε νά δύναται νά έφελκύση έστω  καί 
έπ ’ έλάχιστον τήν προσοχήν τών άρμοδίων. Κ α ί 
σήμερον βύουσι τά  ώ τα  αί έκκλησιαστικαί καί 
πολίτικα! ήμών άρχαί προ τών τοιούτων φωνών 
κατανοοΰσαι τήν ίσ/νότητα αύτών καί έπομέ-
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Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως

νως τό άκίνδυνον αύτών.Αέν Οά συνέβαινεν όμως 
το τοιοϋτον,έάν ή φωνή αύτη προήρχετο ές ένός 
σωματείου σοβαρού καί συμπαγοΰς άποτελουμέ- 
νου όχι μόνον έκ μουσικών άλλά  καί έκ παντός 
λογίου καί μή φιλομούσου. Τοιούτου σωματείου 
ύπάρχ οντος το μουσικόν ζή τη μ α  δέν Οχ έλά μ - 
βανε τοιαύτας ποιχίλας καί οίον-ί άκανονίστους 
φάσεις. Δέν Οά έβλέπομεν τότε τάς έκκλησια - 
στικάς ήμών άρχάς έκοιδούσας έγκυκλίους περί 
διατηρήσεως έν τοΐςνχοϊς τής βυζαντιακής μου
σικής διά νά μή έφαρμοσθώσι ποτέ καί δέν θά* 
έβλέπομεν ταύτας συνιστώ σα; τά κακόζηλα μου
σικά έξαμβλώ ματα τοΰ ένός καί τοΰ άλλου δο
λοφόνου καί καταστρορέως τή ς έκχλησια στικής, 
ήμών μουσικής, ούδέ Οά έβλέπομεν ταύτας άνα- 
κινούσας δήθεν τό μουσικόν ζή τη μ α  διά νά δη- 
μιουργήσωσιν έν τώ  Καθεόρικώ Ν αώ τή ς Ε λ 
λάδος μουσικόν καθεστώς κατά το γοΰστο τοΰ 
ένος καί τοΰ άλλου έπιτηδείου. Κ α ί δέν θά έβλέ
πομεν τότε τά  εκκλησιαστικά συμβούλια έπ εμ - 
βαίνοντχ ε ί; τά  καθήκοντα καί τήν τέχνην άκό
μη τών μουσικών τών Χαών ών έφορεύουσιν, 
ούδέ Οά έβλέπομεν τούς διευθυντές τών εύρωπαί- 
κώ$ /ορών αναλαμβάνοντας προς το συμφέρον 
των κατ άποκοπήν καί τήν διατήρησιν τών β υ 
ζαντινών /ορών τών Ναών ενΟχ ούτοι ψάλλου- 
σιν. Κ αί δέν Οά έβλέπομεν έξασκουμένην τήν 
πίεσιν έπί τών έκκλησιαστικώ ν συμβουλίων όπως 
καταλαμβάνωσι τάς θέσεις οί πρώτοι τυχόντες

ξυλοσ/ίσται, ούδέ τούς διαφόρους μουσικούς 
ψάλλοντας ό ,τι έκ τή ς φαντασίας των γεννάται 
παραπλήσιον συνήθως μέ τά  χυδαία λαϊκά 
ασματα.

"Ο λα ταΰτα δέν Οά έβλέπομεν σήμερον άν 
ύπήρ/ε Σύλλογος Μουσικός σοβαρός, ώ ς προεί- 
πομεν, καί συμπαγής δυνάμενος διά τοΰ όγκου 
καί τή ς έπιστημονικής αύτοΰ έργασίας νά κα- 
ταρρίψη όλα τά  άτοπα ταΰτα καί νά ύποοείξη, 
ίνα μή είπωμεν έπ ιβ ά λ λ η ,είς  τε  τάς άρχάς καί 
τά  άτομα τό ορθόν καί λογικόν το άπορρέον έκ 
τή ς τέχνης καί τών κειμένων έκκλησιαστικώ ν 
κανόνων.

"Ό πω ς λοιπόν τά  άτοπα ταΰτα έξοβελισθώσι 
καί βπως μή σημειώ σω μεν καί άλλας έν τώ  
μέλλοντι άποτυ/ίας έν νέα τινι άνακινήσει τοΰ 
μουσικοΰ ζητήματος πάρίσταται σήμερον άναπό- 
φευκτος ή άνάγκη τή ς ίδρύσεως ένταΰθα Μου
σικού Συλλόγου έχοντος εύρύτατον πρόγραμμα 
ένεργείας.Περί τοΰ προγράμματος όμως τούτου ώς 
καί περί τών μέσων τή ς συντηρήσεως τοΰ περί 
ού δ λόγος Συλλόγου έκτενέστερον Οέλομεν γρά
ψει έν τώ  έπομένω φ ύλλω .

ΙΟΑΝΝΗΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
Υ 7 <  1 2  τών έπιφανεστέρων *Ιεραρχών μας δια- 

1 κοινό μένος έπί εύρεία παιδεία, συγγραφική 
νόνητι και πλοντφ μουοικών γνώσεων. Ό ρ -  

μώ μένος εκ Στεμνίτσης τής Γορτυνίας έπεδόθη 
μετά τάς Γυμνασιακάς αύτοϋ απουδάς μεσήλιξ καί εν 
χηρεία διατελών είς την σπουδήν τής Θεολογίας ής και 
ίγένετο πτνχιοϋχος κατά το 1 8 7 8 . Μετά τήν άπό- 
κτησιν τοϋ οικείου διπλώματος διωρίοθη εφημέριος 
τοΰ ένταΰθα 'Ιεροϋ Ναοϋ τών 'Αγ. Θεοδώρων 
παραμείνας ώς τοιοΰτος μέχρι τής εις ’Επίσκοπον 
χειροτονίας τον ήτοι επι 2 3  ’έτη ποιμαίνων τήν έμ- 
πιστευθεΐσαν αύτφ Ινορίαν και /.ηρύττων άόκνως 
τόν θειον λόγον. Τό 1 8 8 2  διωρίοθη καθηγητής 
τών 'Ιερών μαθημάτων έν τώ ’Αρσακείφ δώάξας 
έν αύτφ έπί 2 0  έτη και μορφώοας υπέρ τάς 7 χι
λιάδας μητέρας. 'Ο Σεβασμιώτατος Γόρτυνος εχρη- 
μάτιοεν ϊεροδικαστής και τοποτηρητής τον άποθα- 
νόντος Μητροπολίτου Γερμανού, διεκρίθη δε γ.άί 
κατέλαβε τήν έμπρέπονσαν αύτφ θέσιν έν τή ουνει- 
δήσει τον Ιεροΰ ήμών κλήρου και τοϋ λαοΰ τής 
πρωτενονσης άφ’ ής έποχής ήρξαιο έρμηνεύων τάς 
'Ιεράς Γραφάς έν τή ένταΰθα 'Εταιρεία τών Φίλων 
τοΰ Λαοΰ, έν τ/7 εύρνχώρω αίθούσι] τής όποιας 
έφοίτων και συνωθοΰντο χιλιάδες άκροατών άμφο
τερων τών φύλων. “Οχι μόνον δε έκ τούτου διε
κρίθη ό σήμερον βιογραφούμενος συνεργάτης μας 
Σεβασμιώτατος Γόρτυνος, άλλά και έκ τών παμ
πληθών σνγγραφών αύτοΰ ών αί κνριώτεραί εΐσι : 
'Ερμηνεία εις τούς ψαλμούς.— Βίος τών Βυζαντινών 
Αύτοκρατόρων μετά 8 5  εικόνων άφιερωθεϊς εις τόν 
άοίδιμον ’Αλέξανδρον τόν Γ ’ . Αύτοκράτορα Πασών 
τών Ρωσιών. —  'Ερμηνεία είς τόν ’Ακάθιστον 
νμνον. —  Όλεθρος κατά τής θετικής φιλοσοφηας. —  
I I  δρθόδοξος ομολογία.—  'Ερμηνεία είς τάς περι- 

κοπάς τών Κυριακών. —  'Ομιλία κατά τής αυτοκτο
νίας. ’Εκτός δε τούτων και εκ τής δημοοιενοεως 
πλείστιον όσων διατριβών είς τάς ένταΰθα εφημερί
δας περι διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων καί 
Ιδίως περί τής Βυζαντιακής μουσικής ής τυγχάνει βα
θύς γνώστης καί ένθερμος νποστηρικτής αύτής.ΙΙρα-
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γματείαν σπουδαίαν καί άξιόλογον περι τής Βυζαντια- 
κής μουσικής τοϋ Σεβασμιωτάτου Γόρτυνος έλαβε την 
τιμήν νά δημοσίευα]] πέρυαιν η «Φόρμιγξ» φέρονααν 
τόν τίτλον «ή Εκκλησιαστική ή μών μουσική και ή κα
ταγωγή αυτής.» Πανταχοϋ ένθα έκήρυττεν ό Σεβα- 
σμιώτατος Γόρτυνος ήτο αδύνατον νά μη άναφέρτ] 
τι παρεκβατικώς καί περ'ι τής Εκκλησιαστικής ήμών 
μονσικής θέλων ουτω νά κινή πάντοτε τό ενδιαφέ
ρον τών ακροατών του υπέρ τής Βυζαντιακής μου
σικής. Κατά τό 1901  δτε έπρόκειτο νά σνμπληρω- 
θώσιν αί χηρενουοαι τότε έπισκοπικα'ι εδραι πάντες 
τά όμματχ έστρεφαν πρός τόν Π απά Μαρτίνον, ώς 
κοινώς ώνομάζετο παρά τω λαφ καί πάντες έν έν'ι 
ατόματι καί μια καρδία ηϋχοντο δπως ή νποψηφιό- 
της τοϋ διαπρεπούς τούτου κληρικού ώς έπισκόπον 
τύχη τής άτοδοχής τής Α . Μ . τοϋ Βασιλέως μας. 
Αί ενχαΐ τούτων είσηκούσθησαν και ό δημοφιλέ
στατος ’Αρχιμανδρίτης Μαρτίνος προχειρίζεται την 
3 0  1Ιουλίου 1 9 0 1  είς επίσκοπον Γόρτυνος καί Με- 
γαλοπόλεως. *Η  επαρχία Ι'ορτυνίας ίπιδέξατο έν 
έορταομοΐς τόν Ποιμενάρχην της περιέβαλε δέ και 
περιβάλλει μέχρι σήμερον τοΰτον διά τής άμερίστου 
αυτής άγάπης καί υπολήφεοος.

Τοιοϋτος έν όλίγοις ό σήμερον βιογραφούμενο; 
σεβαστός συνεργάτης μας Σεβ. Γόρτυνος και Με- 
γαλονπόλεως κ. ’Ιωάννης Μαρτίνος, ούτινος αί 
περι τής εκκλησιαστικής ήμών μουσικής ίστορικαϊ 
μελέται αί δημοσιεοθεΐσαι έν τή «Φόρμιγγα και δ 
ύπέρ τής Βυζαντιακής μουσικής ένθεος αύτοϋ ζήλος 
έταξαν αυτόν έν τή χορεία τών ύπέρ τής μουσικής 
ήμών μαχομένων.

, Η Τ Η Μ Α Τ Α  Κ Α Ι . Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Αί έκ τής ομοθρήσκου Αύτοκρατορίας άποοταλ- 
λεΐσαι ήμϊν δυο άντ αποκρίσεις, ών τήν μεν έδημο- 

σιενσαμεν έν τω α '. φύλλω τΐ]ς
Καθήκοντα ήμετέρας έφημερίδος, τήν δέ 

και νπονοεώ<ίεΐς δημοσιεύομεν σήμερον ίν άλλη 
στήλη αύτής, μας παρονσιά- 

ζουσι δύο πολυμαθείς και φιλομούαους Αευΐτας 
τόν "Αγιον Τυφλίδος κ. ’Αλέξιον και τόν Πρωθιε
ρέα τής περιοχής Κάρς κ. Βοστόργωφ δχι μόνον 
θαυμαστάς τής πατρίου ήμών γλώσσης καί μούσης, 
άλλά και ένθέρμους ύποατηρικτάς άμφοτέρων τούτ 
των τών εθνικών ήμών γνωρισμάτων.

Χάρις είς τάς ένεργείας τών δύο τούτων κατ’ 
έξοχήν φιλελλήνων κληρικών βλέπομεν σήμερον 
τήν άθάνατόν γλώσσαν μας και τήν υψιπετή έθνι
κήν ήμών μούσαν διαδιδομένας ευρέως είς έν ολό
κληρον διαμέρισμα τής άχανοϋς Ριοσικής Αύτοκρα
τορίας, τό τής Καυκάσου, όπου ταννν διαμένουσιν 
6 0  χιλ. Ελλήνων, πρός τούς όποιους μέχρι σήμε
ρον ά ; νωστος σχεδόν ήτο ή τε γλώσσα και - ή μου
σική τών προγόνων των. Αιά τούς έν Καυκάσω 
Έλληνας τό γεγονός τοΰτο δέν θεωρείται ώς άπλοϋν 
τι και άνευ σημασίας, άλλά τουναντίον ώς μέγα τι 
καί οίονει θεϊκόν, διότι τούτο μεγάλως θά έπι- 
δράσΐ] επί τής μορφώοεως αύτών καί θά έμπεδώση 
έν τή συνειδήσει αύτών τά εθνικά αύτών ήθη καί 
έθιμα, ατινα ό πανδαμάτωρ χρόνος θά άπήλοιφεν 
άναμφιβόλως, άν μή εύρίακοντο σήιιερον νά ύπυ- 
θάλψωσι ταΰτα οί περί ον ό λόγος ομόθρησκοι 
λειτουργοί τοϋ *Υψίσιου.

Αιά τό άνέλπιστον γεγονός τοΰτο οί έν Καυκάσφ 
ομογενείς θεωρήσαντες εαυτούς ευτυχείς έσπευσαν, 
όρμώμενοι εκ τής ενγίνείας ήτις αείποτε εχαρακτή- 
ρισε κα\ χαρακτηρίζει τό ήμέτερον γένος, έσπευσαν 
λέγομεν, νά εκδηλώσωσι τήν άπειρον αύτών ευγνω
μοσύνην πρός τούς δημιουργούς τοΰ γεγονότος τού
του τόν "Αγιον Τυφλίόος κ. ’Αλέξιον καί τόν Πρω
θιερέα τής περιοχής Κάρς κ. Βοστόργωφ. Έ ξε-  
τέλεσαν ούτοι καθήκον δπερ έπέβαλεν αντόις τό 
συναίσθημα τής εύγενονς αυτών καταγωγής. Καί 
διά τούτους μέν ή έκδήλωσις τής ευγνωμοσύνης 
των δι’ δ,τι έλαβον παρά τών δύο άνωτέρω κλη
ρικών δύναται νά θεωρηθή αρκετόν, πλήν άλλ’ 
δμως εκ μέρους τής Έ λ λ . Πολιτείας ούχί καί πλή
ρες άνταποδομα πρός τονς δύο τούτους πραγματι
κούς ενεργίτας τών ίν Καυκάσω Ελλήνων.

Τό τοιοΰτον,νομίζομεν δτι, δέν πρέπει νά παρίδη 
ή Έλληνική Πολιτεία,άλλά τουναντίον καθήκον καί 
ύποχρέωσιν έχει ν * άναγνωρίστ] τοΰτο ζητούσα πρό- 
τερον επιοήμως έκ Καυκάσου πάσαν σχετικήν πλη
ροφορίαν επί τοϋ ζητήματος τούτον. "Οταηήε περί 
τούτον πλέον πειοθή αϋτη, ας σπενση τό.τε νά συμ
πλήρωσή τό έργον τών Καυκάσω ομογενών άμοί- 
βουσα ηθικώς τούς άνωτέρω δύο φιλέλληνας κλη
ρικούς διά τής άπονομής ενός παρασήμου είς έν- 
δειξιν εύγνωμοσύνης πρός αυτούς καί έκ μέρους τής 
'Ελληνικής Πολιτείας.

Μ Ε Λ Ε Τ Α Ι  Κ Α Ι  Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

ΙΙερί τοΰ ρνθμοΰ τών Εκκλησιαστικών ήμών μελών 
ύπό

Π Ο Λ Υ Χ ΡΟ Ν ΙΟ Υ  Γ· Π Α Χ Ε ΙΔ Ο Υ
Ιναθηγητοϊ τή ς Μ ου3ΐκής Σ το λ ή ς  τοϋ έν Κ ω ν)πόλει 

Εχχλν)<τ. Μ ουσικοί Συλλόγου

’Αξιότιμε κ. I. Τΰώκλη

Ά π ό  πολλοΰ ό ένταΰθα αντιπροσωπεύουν τήν 
φίλην «Φ όρμιγγα» Μουσικολ. κ. Ν .Π α γανά ς  
μέ προτρέπει ΐνα καί έγώ  διά τίνος περί τής 
’Εκκλησιαστικής ήμών Μουσικής διατριβής 
μου ρίψω λιθάριόν τι καί έν  τι] άσδενεϊ μου 
δυνάμει συμβάλλω  είς δν ύπέρ τοΰ Έ θνικοΰ  
τούτου κειμηλίου άνελά βετε γιγάντιον άγώ να, 
ά λ λ ’ άπέσχον, δι’ δν λ ό γ ο ν  Ισως καί πολλοί 
άλλοι τών ένταΰθα ιεροψαλτών καί Μουσικο- 
διδασκάλων άπέσχον, νά έλθω  είς άμεσον  
πρός τό άξιότιμον ύμών φύλλον σχέσιν καί 
άνταπόκρισιν, διότι οί έν Κω ν)πόλει ίεροψ άλ- 
ται, έκτός σπανιωτάτων έϊ,αιρέσεω ν, είμεθα  
δυστυχώς έστερημένοι παιδείας συστηματικής 
άδυνατοΰντες ένεκα τούτου καί τόν κάλαμον  
εύστόχως νά μεταχειρισθώ μεν καί αύτάς τάς 
ιδέας μας έν έπιστημονικί) τινι τάξει νά έκθέ- 
σω μεν. Βεβαίως ή γλω σσά αΰτη τής παρρη
σίας δυσάρεστε! τούς πολλούς, είς έμ έ δμως 
άρέσκει πολύ καί διά τοΰτο ομολογώ  τήν έλ- 
λειψ ίν μου ταύτην άπροκαλύπτως. Μέ τήν 
έλπίδα δμως καί τήν πεποίθησιν, ότι οί εύ γε-  
νεϊς πεπαιδευμένοι άναγνώ σται τί,ς «Φ όρμιγ- 
γος» δέν θ’ άποβλέψωσιν είς τάς Γραμματικός, 
Συντακτικός, Φ ιλολογικάς καί Έπιστημονικάς 
άτελείας τής λιτής ταύτης πραγματείας μου, 
ά λλά  θά περιορισθώσι μόνον είς τήνούσίαν τής 
ύποθέσεως καί είς τήν μετά λογικής καί πει- 
στικότητος έξέλεγϊ,ιν  καί ανασκευήν τών προ- 
τεινομένω ν λ όγω ν καί έπιχειρημάτων, άπο- 
φασίξω νά είπω τάς έξης σκέψεις καί ιδέας 
μου περί τοΰ ρυθμοΰ, δν έχουσι τά ’Εκκλη
σιαστικά ήμών μ έλη , καθόσον μάλιστα φρονώ 
δτι καί δλα  τά ούσιωδέστατα ζητήματα τής 
’Εκκλησιαστικής ήμών Μουσικής τά ύπό πυρε 
τώδη συξήτησ>ν δντα έν  τε τώ ένταΰθα ’Ε κ 
κλησιαστικά) Μουσικφ Σ υλλό γω  καί έν  τη φίλη 
«Φ όρμιγγι», είτε περί τονιαίων διαστημάτων, 
εΐ ε  περί ήχων, περί γ'ενών, μαρτυριών, γρ α 
φής κλπ. κλπ. πάντα ταΰτα, λ έγ ω , καί άν  
πρός στιγμήν ήθελον όριστικώς καί έπιστημο- 
νικώς έπιλυθ^, δέν θά συμβάλωσι τόσον είς 
τήν έπιτυχή έκτέλεσιν τής ’Εκκλησιαστικής 
ψαλμωδίας, ένόσω τό ζήτημα ρυθμοΰ τοΰ τών 
Εκκλης. ήμών μελώ ν διατελεΐ ά λ υ τ ο ν .Έ ν τ ε -  
χνότατον μουσικόν ’Εκκλησιαστικόν μάθημα  
ψ α λλόμ ενον άνευ χρόνου καί ρυθμοΰ χάνει 
ολην τήν άξ αν καί τήν μεγαλοπρέπειάν του, 
καί έν  τούτοις τό άπλούστατον μάθημα ψ αλ
λόμ ενο ν διά τοΰ ρυθμοΰ του προκαλεΐ τήν εύα- 
ρεστοτέραν έντύπωσιν καί είς αύτούς τούς μη- 
δεμίαν γνώ σιν τής Έ κ κ λ η σ . ήμών μουσικής 
έχοντας άκροατάς, διότι μόνον ό χρόνος καί 
ό ρυθμός ακριβώς καί κανονικώς έκτελούμε- 
νοι έμφυσώσιν ούτως είπεΐν τήν ξωήν καί τήν 
ψυχήν είς τό μάθημα, δπερ άνευ τούτων εύ- 
λόγω ς θεωρείται νεκρόν καί άψυχον.

Μετά τήν ά\ αγκαίαν ταύτην προεισαγ'ωγήν

έρχομαι νά ύποβάλω τήν ταπεινήν μου γνου· 
μην περί τοΰ ρυθμοΰ.

Έ ν  γενικαΐς γραμμαΐς υποστηρίζω οτι άπαντ 
τά Έκκλη®'.αστικά ήμών μέλη τά τε ειρμολογι*  ̂
καί τά στιχηραρικά σύντομά τε καί άργά ψάλλοντ*: 
διά ρυθμοΰ Αρτίου.

Μερικώτερον δέ τό μέν σύντομον Είρμολόγιον 
ψάλλεται διά τοΰ δίσημου, τό δέ άργόν είρμολογι- 
κόν τε καί στιχηραρικόν ψάλλεται διά τοΰ τετρά· 
σήμου.

Ό  τρίσημος καί έν γένει πχς περιττός μελικό; 
ρυθμός άπεκλείσθησαν έκ της Εκκλησιαστικής ήμ&ν 
ψαλμωδίας ώς ό'ντες χορευτικοί καί άσεμνοι καί p] 
άνταποκρινόμενοι εις την ιερότητα τοΰ σκοποΰ ον 
εχει ή Μουσική έν τη προσευχή.

“Οσοι τρίσημοι μελικοί εύρίσκονται άκανονίστως 
καί άτάκτως εγκατεσπαρμένοι είς τά παρ’ ήμϊν h 
χρήσει μουσικά βιβλία, έτέθησαν άνευ λόγου τίνος 
καί κανόνος καί επομένως άποδοτέοι ή είς άβλεψίαν 
τών έκδοτών ή καί είς έσφαλμένην περί ρυθμοΰ άν- 
τιληψιν τών μελοποιών συγγραφέων, οί όποιοι δέν 
ειχον καί την συναίσθησιν ότι ψάλλουσι διά ρυθμοί. 
Μεταβαίνω είς άπόδειςιν τοΰ άνωτέρω ϊσχυρισμοΰμοι^

Τάς πρώτας καί θεμελιώδεις άποδειξεις έκαστον 
ζητήματος δέον ν’ άναζητή τις έν τή "Ιστορία’ δυ
στυχώς είς όλα τά συγγράμματα τών περί έκκλησ. 
ήμών συγγραψάντων οϋδείς γίνεται λόγος πεοί τοΟ 
ρυθμοΰ τών εκκλησιαστικών ήμών μελών. Ααμβά· 
νομεν τά θεωρητικά τής έκκλησ.αστ. ήμών Μουσι
κής καί είς ταϋτα ούοαμοΰ άπαντώμέν τι διεξοδι
κόν, σαφές καί οριστικόν περί τοΰ ρυθμοΰ τών έκκλ. 
μελών. Έ ά ν  δέ τινα τούτων ποιώσι λόγον περί ρυθμοί 
καί ταΰτα έν πολλοΐς είναι άόριστα, ασαφή καί πολ· 
λάκις άντιφατι/.ά καί συγκεχυμένα. Έρωτώντες Se 
καί τούς πρεσβυτέρους ήμών Μουσικοδιδάσκαλους έάν 
ήκουσαν ποτέ τι περί ρυθμοΰ τών έκκλ. μελών μετα· 
δοθέν αύτοίς παρά τών διδασκάλων των είτε γραπτώ; 
είτε καί προφορικώς, λαμβάνομεν παρά πάντων αρ
νητικήν άπάντησιν.

Ούδεμιάς λοιπόν ύπαοχούσης ιστορικής άποδόί- 
ςεως, άνάγκη νά συμβου/,ευθώμεν αύτήν τήν πεί
ραν, αύτό τό πρακτ.κόν μέρος τής έκτελουμε'νης 
παρ’ ήμών ψαλμωδίας" άς έρωτήσωμεν δηλονότι 
ήμάς αύτούς, πώς ψάλλομεν τά δίάφορα έκκλησια- 
στικά μέλη καί ές αύτοΰ τοΰ τρόπου τού ψάλλει 
καί ές αύτών τών έν χρήσει παρ’ ήμϊν μουσικών 
βιβλίων θά διδαχθώμεν τόν ρυθμόν, δι’ ού τά μέλη 
ήμών ψάλλονται, ές αύτών όέ θά διδαχθώμεν άν 
έν τοΐς βιβλίοις ήμών παρεισέφρησαν λάθη είτε έζ 
άβλεψίας είτε ώς ές άγνοιας παντελούς τοΰ ζητή
ματος. Τι επραςαν δηλαδή οί φιλολόγοι δτε διά 
ποώτην φοράν έσκέφθησάν δτι είναι άνάγκη νά δτ)· 
μιουργηθώσι κανόνες γραμματικοί τής έλληνική; 
γλώσσης διά τόν κανονιστικόν τονισμόν τών λέξεων 
αύτής· δτι π .χ . ή μακροκατάληκτος γενική καί δο
τική τονιζομένη έπί τής ληγούσης περισπάται, δτι 
ή προπαραλήγουσα πάντοτε οςείαν δένεται, ότι 
δταν ή λήγουσα είναι μακρά ή προπαραλήγουσα 
δέν τονίζεται, καί τί επραςαν οί φιλολόγοι διά νά 
συντάςωσι κανόνας συντακτικούς καί έξαιοέσεις τών 
κανόνων, τό αύτό όφειλομεν νά πράςωμεν καί ήμεΐς 
πρός γνώσιν καί καθορισμόν διά κανόνων τοΰ ρυθ
μοΰ τών έκκλησ. μελών. Εκείνοι έλαβον ύπ’ ύψι 
των τά συγγράμματα τών Ελλήνων συγγραφέων 
καί άφοΰ είδον ότι οί πλείστοι θέτουσι τόν πεοισπω- 
μένην ή τήν όςεΐαν είς τήν δείνα συλλαβήν έδημι 
ούργησαν τούς σχετικούς περί τονισμού κανόνας και 
τάς έςαιρϊσεις, έθεώοησαν δέ ώς άβλεψίας πάντ* 
τά μέρη τά μή συμφωνοΰντα πρός τούς γενικούς 
κανόνας τών πλείστων συγγραφέων. Τούτ’ αύτά όφεί- 
λομεν νά πράςωμεν καί ήμεΐς. Θά λάβωμεν τά 
παρ’ ήμϊν έν· χρήσει μουσικά βιβλία Είομολόγιον, 
Άναστασιματάριον, Ανθολογίας κλπ. κλπ. καί έάν 
έν αύτοίς εύρωμεν δτι τό δείνα μέλος οδεύει διά 
τού δισήμου ή τρισήμου ή τετρασήμου, καί έάν εύ
ρωμεν λόγον τινά πειστικόν, δι’ δν νά έπιτρέπηται 
και ή άτακτος καί ανώμαλος έγκατασπορά τοΰ τρι- 
σήμου μεταςύ τών δισήμων ή τετρασήμων, τότε 
θα ειπωμεν όριστικώς δτι τό δείνα μέλος δέον νά 
ό6«ΰη ήιά τού δεινός ρυθμοΰ καί δτι τό δείνα μέ—

tz

ίΧ
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όέον νά ε/η  καί τόσους τρισήμους δι’ αύτόν ή
εκείνον τόν λόγον.

ΙΙοοβαίνών δ’θεν είς τόν διά τοΰ τρόπου τουτου
εγ/ον τοΰ ζητήματος ήοχισα τάς έρεύνας μου έκ
ύ συντόμου είρμολογικοΰ μέλους τό όποιον κατ’ εμην
;πεινήν τήν γνώμην, φρονώ ότι είναι ή πρωτόγονος
ιτάστασις τής έκκλ. ήμών ψαλμωδίας, καθότι ει
ι καί τό μάλλον σεμνόν καί άπέριττον, προσιδιά-

άληθώς είς προσευχήν ώς περιοριζόμενον έντός
•νός μόνον πεντάχορδου ώς έπί τό πλεΐατον.

ιΥαβών όθεν άνά ψείρας τό Είρμολόγιον τού αοι-
αου Ίωάννου Ααμπαδαρίου εκδοσις 1 8 5 6  ήνοιςα

σελίδα 4 5 5  ένθα υπάρξει μεμελισμένον τό
αί’τόμελον « Ιΐανενφημοι» » ομοίως τώ μέλει τού
ίιτοίου δεον νά ψάλλωντα πάντα τά ύπ’ αυτόν

πρόλογο'/ «προσόμοια». Έψαλον έπανειλημ-
ένως τό ρϊ(θέν αύτόμελον καί έκ τοΰ Ειρμολογ'-ϊυ
«ί άνευ αύτοΰ καθ’ ον τρόπον οί πάντες έκ πεί-
χς ψάλλομεν αύτό, σχηματίζων διά τής χειρόςκα-
,ονικώς θέσιν καί άρσιν- παρετήρησα δτι όλόκλη-

τό κείμενον, άπ’ άρ^ής μέ/ρι τέλους, ψάλλεται
jit; εύοδοΰται υ.όνον διά τοΰ δισήμου ρυθμοΰ* μόνον
is δτε εψαλ.ον αύτό μετά μεγίστης προσοχής έκ τοΰ
ίρμολογίου, παρετήρησα δτι ή κίνησις τής χει-

ός μου προσέκοψεν εις τήν συλλαβήν «ψεν» (κα-
έκρυψεν), ήτις εχουσα έπί τής ύπ’ αύτής άπο-
ττοόοου έν κλάσμα, άμέσως προσκρούει ρυθμικώς
ιχΐ σγηιιατίζει ένα τοίσηυιον μελικόν πόύκ, καί Γ 1 1 1 , ·. .
ήναγκάσθην, ένω εις δλον τό κείμενον εξακολουθεί
ίκτικώτατα επαναλαμβανόμενη μία θέσις καί μία 

ίρσις, είς τήν συλλαβήν δμως «ψεν» νά σχηματίσω 
αίαν θέσιν καί μίαν άρσιν καί άλλην μίαν άρσιν είς 
την συλλαβήν «αλλ» (ψε εν αλλ) καί τότε μόνον 
ήρχισε πάλιν ή κανονική διαδοχή μιας θέσεως καί 
»;,ΐ5ίς άρσεως. Ειπον τότε κατ’ έμαυτόν. Τί ζητεί 
ίς καί μόνος τρίσημος ποΰς μεταςύ 46  δισήμων πο
ιων, ούς εγει ολόκληρον τό αύτόμελον ; Έ τέθη  άρά 
γε πρός καλλωπισμόν τοΰ μέλους ; Ά λ λ ’ άφοΰ δλον 
η  αύτόμελον άποτελεΐται έκ συλλαβών 8 1 , δέν 

ρέθη λοιπόν ούδεμία άλλη συλλαβή ϊ\ αύτών 
δν 81 άςία αύτοΰ τοΰ καλλωπισμού παρά μόνον 

ή συλλαβή «ψεν» : Έ ά ν  αύτός ό τρίσημος με
λικός πούς τεθείς έν τή συλ,λαβή «ψεν» κατόπιν 8 
ίσήμων προηγηθέντων, έπανήρχετο καί πάλιν μετά 
! δίσημους, καί αυθις μ ετ’ άλλους 8 δισήμους, 
είς τοόπον ώστε ολόκληρον τό αύτόμελον ψαλλόμε
νον νά παρουσιάζη έν συμμετρία καί έν τάςει 
ρυθμική πέντε σειράς άποτελουμένας έκάστη έκ δι- 
φμων 8 καί ένός τρισήμου, τότε όμολογουμένως 
ί' άπεκαλυπτόμην έπί τή τοιαύτη συμμετρία καί 
λανονικότητι καί θά έθαύμαζον πώς έπί τόσους 
ζίώνας διετηρήθη τοιαύτη λεπτότατη ρυθμική άκρί- 

ια* άλλά ούδαμοΰ τοΰ αύτομέλου άπαντα άλλος 
τρίσηαος* άπλώς λοιπόν καί ώς έτυ·/εν, ές άβλε 
ύίας, λέγω, έτέθη ό τρίσημος, ή υπάρχει λόγος τις 
ίαί κανών, ον έγώ άγνοώ καί πάν ~ες, ούς ήρώτησα 
χγνοοΰσιν.

Έσκέοθην τότε νά συμβουλευθώ τό άογόν Είρ—
, * Λ , \μολογικόν μέλος τοΰ ίδίου αυτομέλου ώς άν καί έ 

*ύτώ ύπάρχη έν τή συ),λαβή «ψεν» ό τρίσημος τότ 
εβαίως Οά παραδεχθώ, δτι μυστήριόν τι ύποκρύ 
τεται είς αύτήν τήν Έκκλησ. ήμών ψαλμωδίαν 

ίζ;. εινε άνάγκη τότε νά έςευρεθή ό λόγος, δι’ ον 
ετέθη αύτάς ά τρίσημος.

Ήνοιζα λοιπόν έν τώ αύτώ Είρμολογίω τήν σελίδα 
Π 3 ένθα ύπάρχει μεμελισμένον τό αύτό αύτόμελον 
!·: άργόν Είρμολογικόν μέλος καί βλέπω, δτι έν- 
Ταΰθα ή συλλαβή «ψεν» δέν είναι διά τρισήμου 
*λλά δ’ άρτιου ποδός μεμελισμένη' τό περιεργότε- 
fov δέ δτι προ/ωρών είς τό άργόν Είρμολογικόν μέ 
*ος τού αύτοΰ αύτομέλου παρετήρησα, δτι ή συλ- 
Λ*βή «τε» (πρεσοεύσατε) ήτις έν τώ συντόμω είνα 

δισήαου, ένταΰθα είναι διά τρισήμου μεμελι 
ψενη* τότε πλέον έπείσθην δτι ό τρίσηαος έν τή 
^λλαβή «ψεν» τοΰ εντόμου Είομολ. μέλους έτέθη 
5'->χί έκ λόγου τινός ή κανόνος, άλλά τυχαίως, έ 
αβλεψίας ή μάλλον ες άγνοιας τοΰ περί ρυθμοΰ γε 
ν’·κοΰ ορισμού, δστις άπαιτεϊ τήν αύτήν σειράν τών 
Χρόνων νά έπανέρχηται πάντοτε έν τάςει καί συμ
μετρία* έπείσθην έπίσης ότι καί ό τρίσημος τής συλ

λαβής «τε» έν τώ άργώ Είρμολογικώ μέλει έτέθη 
άνευ λόγου τινός καί κανόνος.

Κατόπιν τοΰ αύτομέλου τούτου έλαβον ύπ’ οψιν 
μου καί άλλα είρμολογικά μέλη, είς αύτόμελα, είς 
ειρμούς κανόνων, είς τροπάρια διαφόρων ήχων, είς 
κεκραγάρια, πασαπνοάρια, είς-έσπέρια άπόστιχα κλπ. 
κλπ. έψαλον αύτά καί έκ τοΰ βιβλίου καί άνευ καί 
είδον δτι πάντων ή έκτέλεσις εύοδοΰται μόνον διά 
τοΰ δισήμου ρυθμοΰ, σποραδικώς δε καί άκανονί- 
στως δλως παρεισέφρησαν έν τοΐς βιβλίοις καί ολί- 

ιστοι τρίσημοι δέκκ τοΐς έκατόν περίπου, καί ουτοι 
ς έπί τό πλεϊστον παρουσιάζονται είς τάς άτελεις 

καί έντελεΐς μελικάς καταλήξεις, ένθα είς τόν πρό 
τής μαρτυρίας μουσικόν χαρακτήρα εύρίσκεται πολ
λάκις καί πλεονάζουσα χρονική παράτασις διά κλά
σματος ή άπλών καί έκ τούτου δύναται τις άπλώς 
νά συαπεράνη δτι ό μελοποιός είς τάς καταλήξεις 
έλάμβανε μέν τήν άναπνοήν του, άλλά μη έχων 
συναίσθησιν δτι ό τρόπος τοΰ ψάλλειν του ήτο ρυθ
μικός, έλάμβανεν αύτήν, ότέ μέν κατά σύμπτωσιν 
καταλλήλως καί εύωδοΰτο ό ρυθμός του, όν ηγνόει 
οτι έκτελεΐ, πολλάκις δέ έν συλλαβαϊς άκαταλλή- 
λους καί τοιουτοτρόπως προέκυπτεν ασυναισθητως 
τρίσημος ποΰς.

Τόν άνηςηγήτως καί άτάκτως παρουσιαζόμενον 
τοΰτον τρίσημον πόδα μελικόν, είς τά έν χρησει παρ’ 
ήμϊν βιβλία ήθέλησάν τινες νά τόν χαρακτηρίσωσιν 
ώς θαυμάσιόν τι προσόν καί πλεονέκτημα τής εκ
κλησιαστικής ήμών ψαλμωδίας, διότι τον βλέχομεν, 
λέγουσιν, ύπάρχοντα καί είς τά σύντομα είρμολο
γικά καί είς τά άρ/ά είρμολογικά τε καί στιχηρχ
οϊκά καί είς αύτά τά παπκδικά μέλη. Έ ν  διαλέςει 
μου άναγνωσθείσνι κατά τό 1900  εν τώ ενταύθα 
Έκκλησ. Μουσικώ Συλλόγω έν συνεδριάσει αύτοΰ 
Ξ Α ' καί Ξ Β ' καί έκτυπωθείστ) έν τώ τρίτω ΙΙεριο 
δικώ αύτοϋ τεύ·/ει παοεκάλεσα τούς υποστηρίζοντας 
ταΰτα νά παρουσιάσωσι μέλη Εκκλησιαστικά έστω 
καί δέκα μόνον είς τά όποια νά παρουσιάζηται ό 
τρίσημος άπ’ άρχής μέχρι τέλους, ή άν δέν τοϊς 
είναι τοΰτο δυνκτόν τουλάχιστον να παρουσιασωσι

λάχιστον νά δώσωσι λόγον τινα πειστικόν και λογι 
κόν, δι’ ον ό τρίσημος παρουσιάζεται σποραδικώς 
καί άκανονίστως, έπειδή δέ ούδείς μέχρι τοΰδε πα
ρουσίασε’ Tt τών άνωτέρω, άς μοι έπιτραπν) να μη 
θεωρώ προσόν καί πλεονέκτημα τόν άκανονίστως
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ίεράν ήμών ψαλμωδίαν εστερημενην κανόνων κα 
δρων τεχνικών ή επιστημονικών.

Πάσαι αί μέ/ρι τοΰδε παρατηρήσεις και σκέψεις 
υ.θυ μέ έπεισαν ΐνα σχηματίσω τήν πεποίθησιν δτ· 
έν γένει τό σύντομον είρμολογικον μέλος ψαλλετα 
διά τοΰ δισήμου ρυθμοΰ. ότι ό τρίσημος εν τή συλ· 
λαβή «ψεν» καί' δπου άλλαχοΰ απαντάται πάρει 
σέφρησεν ές άβλεψίας και εσφαλμένης άντιλήψεως 
τοΰ ζητήμα-ος. Εβλεπον δηλ. οτι ό τρίσημος και 
έν γένει ό περιττός μελικός ρυθμός αποκλ,είεται τος 
έκκλησιαστικής ψαλμωδίας, δέν ευρισκον όμως και 
άπόδειςιν ψηλαφητήν, δια τής όποιας να πεισθώ 
δο ι πράγματι ο τρίσημος μελικός ρυθμός αποκεκλει
σμενος τυγχάνει παρα τών μελοποιών εκ τής εκ·
κλησιαστικής ψαλμωδίας, δτε αίφνης τό εςής φαι 
νόαενον έπετ^ρε τήν προσοχήν μου και μέ ενεβαλε 
είς μενίστην άπορίαν.

Πώς δηλ. αύτό τό αύτόμελον «ΙΙανευφημοι Μάρ 
τυρες» ένώ άριθμεΐ 81 συλλαβας, εξ αυτών μόνον 
αί 13 άναλύονται είς δύο έμμελεΐς φθόγγους εκά- 
στη, πάσαι δέ νί άλλα ι 6 8  ψάλλονται δαπανώ· 
σαι άνά ενα ypovov μόνον ; Αφοΰ τό μέλος είνα 
σύντομον είρυ.ολογικόν, ώφειλεν ό μελοποιος, ώς 
ψάλλει τάς 6 8  συλλαβάς έκάστην μονοχρόνως, πρός 
τί άρά γε αύτάς τάς 13 τάς ανελυσεν έκαστην είς 
δύο έμμελεΐς φθόγγους : Πανε-ευφημοι μάρτυρες 
ύμα-ας o'j-f ή γή κατέκρυψεν άλλ’ ούρανο-ος υπε- 
δεςατο ήνοίγησαν ύμι-ιν παραδείσου πυ-υλαι-α 
κλπ. κλπ. κλπ. Αναλύει άρά γε μόνον τάς προ 
παροςυτόνους, τάς προπερισπωμένας, τάς περισπώ

Λένας ; Καί δμως ύπάρχουσι συλλαβαί πάντν) άτο
νοι άναλυόμεναι εις δύο έμμελεϊί φθόγγους «τε-ε» 
πρεσβεύσατε)’ συλλαβαί περισπώμεναι καί μή 

άναλυόμεναι «Γή κατέκρυψεν» ώστε ούτε ό τονι
σμός, ούτε ή μακρότης ή ή βραχύτης τής συλλαβής 
άναλύουσιν αύτήν εις ί  έμμελεΐς φθόγγους. Ή  κοι
νή γνώμη πάντων τών ιεροψαλτών ενταύθα ούς ήρώ
τησα είναι δτι yάριν καλλωπισμού τού μέλους γί
νονται αύτοί οί διπλασιασμοί τής φωνής τών συλ
λαβών. Ά λλά  έάν τό διπλασιάζειν μίαν συλλαβήν, 
τό ψάλλειν δηλ. αύτήν μέ δύο εμμελείς φθόγγους 
ήτοι διχρόνως, είναι καλλωπισμός τοΰ μέλους, τότε 
ε*αστος ιεροψάλτης, ώς έχων καί αύτός ποιάν τινα 
οαντασίαν καί καλλα'.σθητικήν δύναμιν δύναται νάt , ' ,
κάμνη τοιούτους καλλωπισμούς και τοτε άλλος μέν 
νά αύξάνγι τάς 13 συλλαβάς είς ‘23 ή είς 40  δπερ 
έστι καί τό ήυ.ισυ τού όλου (τών 81 συλλαβών) άλ
λος δέ νά περιορίζει τάς 13 είς μόνον 3 οσάκις μά
λιστα θέλει νά κερδίση καιρόν διά τής συντομίας. 
Καί άν ή άπορία μου περιωρίζετο μόνον εις αύτόν 
τόν διπλασιασμόν τών 13 συλλαβών, ίσως θά έχα- 
ρακτηρίζετο παρά πολλών καί παρ’ έμού τού ίδιου 
ώς γελοία καί λίαν τολμηρά* άλλ’ έκεΐνο τό όποιον 
αύςάνει ετι μάλλον τήν άπορίαν καί περιέογειάν 
u-ου είναι τό εξής. Έ κ  τών 13 συλλαβών αί όποίαι

μεμονωμεναι και ανευ τίνος ται,εως, αι κλλζι ομω
6 συλλαβαί δέν είναι μεμονωμεναι, άλλ’ άπαρτί- 
ζουσι τρίαζεύγη,είναι δέαύται «πύλαι=πυυλαιαι»  
«θηναι——θηηναιαι» «ελε^^εελεε» ώστε πάν ότι 
πάθη ή ιλία έκ τών 2 ^λλαβών τό αύτά πάσχει καί ή 
έτέοα τοΰ αύτοΰ ζεύγους συλλαβή* άλλον λοιπόν λόγον 
έχει ό διπλασιασμός τών 1 καί άλλον ό τών 6, καί 
ήρ-/ισα τάς σκέψεις καί έρεύνας μου πρώτον έπί τών
7 συλλαβών έπιφυλαττόμένος κατόπιν διά τάς 6 .

Άφοϋ δέ ή γνώμη όλων τών ιεροψαλτών καί μου-
σικοδιδασκάλων είναι δτι χάριν καλλωπισμού γίνον
ται αύτοί οι διπλασιασμοί, έλαβον τάς 7 συλλα
βάς ύπ’ όψιν μου καί έδοκίμασα πρώτον μέν τάς 7 
νάτάς αύζήσω είς 10 ήτοι διπλασιάζων καί άλλας. 
κατόπιν δέ τάς 7 νά τάς ελαττώσω εί; 3 άφαιρών 
άνά ενα y ρόνον έκ τών 4 συλλαβών καί νά ϊδω τί 
είδους μελωδία θά προκύψη έκ τοιαύτης αύθαιρέτου 
αύξοαειώσεως καί ίσως δυνηθώ νά άνακαλύψω λόγον 
τινά πειστικόν, δι’ ού οί διπλασιασμοί ούτοι γίνον
ται. Έ θεσ α  λοιπόν είς τάς μονοχρόνους συλλαβάς 
«μάρ, τυ, ρες, υ, ουχ, η, γη, κα, τε. κρυ . . . .  άνά 
ενα έτι /ρόνον καί ήρχισα ούτω νά ψάλλω άπό τής 
«νευ» μέχρι τής «ψεν» έκάστην συλλαβήν διχρό- 
νως, δτε αίφνης είδον νά μοι παρουσιάζεται τά άρ
γόν Είρμολογικόν μέλος τού ίδίου αύτομέλου. Ή  
πρώτη 'όθεν αύτη δοκιμή μου δέν μοι έξήγησε μέν 
τον λόγον, δι’ όν αί 7 συλλαβαί διπλασιάζονται, 
συνετέλεσεν δμως είς τό νά με πείσν), δτι μία σχέ- 
σις καί συγγένεια κληρονομική ύπάρχει μεταξύ τών 
δύο είρμολογ. μελών τού συ\τόμου καί τού άργοΰ, 
συγγένεια τέκνων πρός γονείς καί γονέων πρός τέ
κνα" τό έν αέ/.ος παοάγεται έκ τοΰ έτέρου* πώς δέ 
γίνεται τούτο θά ίδωμεν παρακατιόν. Εκ της πρώ
της λοιπόν ταύτης δοκιμής έδιδάχθην δτι ίδιον χα- 
οακτηριστικόν τών αογων μελών είναι το ψαλλ,ειν 
τάς σ,ιλλαβάς τοΰ κειμένου διά χρόνων πλειόνων τοΰ 
ένός, ϊδιον δέ χαρακτηριστικόν τού συντόμου είναι 
τό ψάλλειν αύτάς μονοχρόνως. Ά ρα  καί ο διπλα- 
σιασαός ό γινόμενος είς τάς 7 συλλαβάς θεωρείται 
πεοιττάς καί ούτως ήρχισα τόν δεύτερον τρόπον τής 
δοκιμής νά ψάλλω δηλ. δλας τάς συλλαβάς άπό τής 
«νευ» αέ/οι τής «ψεν» άπάσας μονοχρόνως καί πε
ραιτέρω άκόμη άφαιρέσας δηλονότι τόν δεύτερον 
χοονον και εκ των i συλλάβων. Αλλ *ν τ /j τοιαυτ·/} 
έκτελέσει τής ψαλμωδίας μου είδον δτι ή χείρ μου, 
ήτις τόσω κανονικώς καί εύτάκτως έκινεΐτο μέχρι 
τοΰδε παριστώσα τάς θέσεις καί άρσεις διαδοχικώς 
νά κλονίζεται, είδον ότι έν γένει τήν πρώτην τάςιν

^φημο
άνά ένα μόνον ypovov* μόλις ένόησα δτι διά νά τα- 
κτοποιηθή ή κίνησις τής χειρός μου οφείλω νά σχη
ματίσω θέσιν είς τήν συλλαβήν «ευ» άρσιν είς την
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«φη» καί πάλιν άρσιν είς την «μοθ) ώστε είς την 
ψαλμωδίαν των 3 συλλαβών « εύφημοι» κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον παρουσιάζεται τρίσημος μαλακός ποΰς 
ό όποιος δε έκ περισσού είνκι σύμφωνος καί ui τόν 
τρίσημον τονικόν ρυθμόν, όν άποτελοϋσι ή «.ία τονι- 
ζομένη συλλαβή «ευ» καί αί δύο άτονοι «φημοι». 
Έ ά ν  λοιπόν ό τρίσημος έπετρέπετο εϊς την έκκλησ. 
ψαλμωδίαν, τότε ό μελοποιός δέν θά κατέφευγεν είς 
διπλασιασμόν της συλλαβής «ευ» άλλά θά ε ψάλλε 
τάς 3 συλλαβάς διά τρισήμου, άλλ’ επειδή ουτος 
τυγχάνει άποκεκλεισμένος, μόνον δέ ό άρτιος έπι- 
τρέπεται έν τη έκκλησ. μελωδία, διά τοΰτο τόν τρί
σημον τονικόν όπου τόν άπκντήσεt αμέσως τόν με
τατρέπει εϊς άρτιον- πώς δέ κατορθοϊ τίΰτο ; άνκ- 
λύων την μίαν έκ τών τριών συλλαβών είς δύο έμ- 
μελείς- φθόγγους (κα1. δη την τονιζομένην ή την δευ- 
τέραν έκ τώ/ δύο άτονων), καθιστά οΰτω τάς 3 
συλλαβάς είς 4 δηλ. «ε ευ, φη. μοι» και τοιουτο
τρόπως άποδίδων τό « ε »  είς την θέσιν, τό «ευ»  
είς την άρσιν,τό «φη» είς την θε'σιν, καί τά «μοι» 
είς την άρσιν ψάλλει τόν τρίσημον τονιαΐον διά δύο 
δίσημων μελικών. Έδοκ ίμασα ολόκληρον τό αύτό- 
μελον καί πράγματι βλέπω ότι καί αί 7 συλλκβκί 
έδιπλασιάσθησαν, διότι έκάστη αύτών μέ τάς έπο- 
μένας άτονου; σχηματίζουσι περιττού; τονικούς πό
δας «μάς ουχ η» —  «νό; υ πε —  «μΐν πκ ρα» — 
« ής απο —  «σβεύσατε δωρη — μών την ει» — ο;
 «μαας ουχη =  δύοδί.ημοι— «νο ος υπε =
δύο δίσημοι ασβευσατεεδωρη» τόν πεντάσηαον (σβευ 
σατεδοιρη) τόν μετατρε'πει είς 3 δίσημους άναλύσας 
την δευτεραν έκ τών άτονων* σπκνιώτατκ αναλύει 
την τετάρτην εκ τών άτονων κτλ. κτλ.

Αιτία λοιπόν τού διπλασιασμού τών 7 συλλα- 
βών δέν είναι ούτε ό καλλωπισμός, ούτε ή οξεία, 
ούτε ή περισπωμένη, άλλ’ είναι ό ρυθμός ό δίσηαος 
ρυθμός, όστις υποτάσσει τό μέλο; καί ύποβάλλει 
τόν διπλασιασμόν έκεί ενθκ ύπάρχει τρίσημος τονι- 
κός πούς' όπου δέ ό το,νικος πούς είναι άοτιος, έκεί 
καί ό διπλασιασμός είναι περιττός* κκί πράγματι 
είς τόν πόδα «μάρτυρες υ» διπλασιασμό; δέν ύ-κρ- 
χει έν ούδεμια συλλαβή, διότι αί συλλαβαί είναι 4 
καί ψάλλονται διά δύο δίσημων «μαρτυ | ρες υο. 
Ή δη γίνεται κατάδηλον άν ή συλλαβή «ψεν» ποε-
πει ν’ άναλυθή εί; δύο εμμελείς οθόγγους η ό’-/ι.
Β ρ ■ μ * * V / \ \ , *ίοαιως οχι οιοτι η τονιςομενη με τας επομενας
άτονους άποτελοϋσι πόδας κρτύυς «τε κρυ ψεν αλλ
ου ρκ», εχομεν δηλ. C συλλαβάς ψαλλοαένας διά
3 δίσημων περιττόν λοιπόν τό κλάσαα τό έπί τη ;
άποστρόφου είς την συλλαβήν «ψεν». “ϋστε έάν τό
αΰτόμελον ήτο κατά τόν έξη; τρόπον συντεταγμέ-
νον : «Πανεύφημοι οί μάρτυρες ύμεΐ; ούς ο ύχ ή
γη κατέκρυψεν, άλλ’ ουρανός προσυπεδε'ξατο ήνοί-
γησαν ύμΐν αί πύλαι παραδείσου κκί έντός γενόμε-
νοι τού ξύλου κλπ. ό'λο; βεβαίως θά τό έψάλλομεν
χωρίς νά διπλασιάσωμεν τάς συλλαβάς «λο, μεϊς,
νό:, μΐν κλπ.» καθώς τοιαΰτα άσακτκ εγει ή έκ-

1 ' · · . > ■ ' >·> - κλησιαστικη κσμκτουργικ εγω τουλάχιστον κατα
Δ)οριον τοΟ 1900  ήτχολούμην είς τάς άνωτε'ρω 
ερεύνα; μου κκί αναδιφώ/ έν τώ στκσιδίω μου τό 
’Εκκλησιαστικόν Μηνιαΐον τού Δ)βρίου, εύρον τά  
έσπέρια τού 'Αγίου Μηνά τού Καλλικελάδου, έορ- 
ταζομένου, άν δέν άπανώμαι, περί τά μέσα Δ)ορίου, 
άρχόμενα ώς έξης «Μάρτυ; παναοίδιμε Μηνά» καί 
τά έσπέρια της Κυριακής πρό τής Χρίστου Γεενή- 
σεως άρχόμενα ώς έξής: «Τόκον άκκτάληπτον θε
σμούς». ’Αμφότερα τά προσόμοικ ταύτα ύπό τόν 
πρόλογον του «Πανεύφημοι μάρτυρες». "Ώστε βλέ- 
πομεν οτι τό μέν αύτόμελον ψαλλόμενυν θά διπλά
σιά ση την συλλαβήν «Ε υ » , τά προσόμοια όΐΛως 
αύτά ψάλλονται άνευ διπλασιασμού τή ; σχετικής 
συλλαβής «Μάρ» καί τής συλλαβής «τ  j ». Διατί; 
Δ'.ότι εί; ΐό  αύτόμελον ό αριθμός τών συλλαβών 
(τονιζομένων κκί τών άτονων) είναι περιττό;, εί; 
δέ τά προσόμοια είναι άρτιος.

Θεωρών έπαρκεϊς τάς εξηγήσεις τκύτας έπί τών 
7 συλλαβών, ήρχισα τάς έρεύνα; μου έπί τών έξ 
συλλαβών, άνεύρον δέ ότι ό διπλασιασμός αύτών 
γίνεται χάριν καλλωπισμού άλλά καί ό καλλωπι
στικός αυτός διπλασιασμός ύποτάσσεται είς τόν 
δίσημον ρυθμόν* γίνεται δηλ. είς τούς άρτιους τονι- 
κούς πόδας, άλλά γίνεται είς δύο συλλαβάς πλησιέ-

στατα άλλήλαις- δηλ. είς τήν συλλαβήν τής θέσεως 
κκί είς την τή ; άρσεως- δέν επιτρέπεται νάκκλλωπίση 
τις μόνον τήν θέσιν ήμ,ό ον τήν άρσιν, διότι τότε 
προκύπτει τρίσημος μελικός ποΰς* καί άν ό τρίση
μος έπετρέπετο έν τή Έκκλησ. μελωδία τότε ό 
μελοποιός ήδύνατο νά καλλωπίση ούτω : π^υλαι, 
ή ούτω : «πυλαι αι» δέν τό επραξε δέ διότι ή
πρόθεσίς του είναι νά μά; διδάξη τόν αποκλεισμόν 
τοΰ τρισήμου έκ τή ; Έ κ κ λ. ψαλμωδίας" δύνκτκι κατά 
συνέπειαν ν’ άφαιρέση τόν καλλωπισμόν άποφεύγων 
τόν διπλασιασμόν καί έξ άμφοτέρων τών συλλκβών 
καί νά τάς ψάλλη άμφοτέρας μονοχρόνως" καθώς 
κκί ήμεΐς οί Ίεροψάλται πολλάκις έν τώ αύτώ αύ- 
τομέλω είς τήν λέξιν «Ειρήνην» ποιοΰμεν καλλω
πισμόν μή ύπάρχοντα έν τώ Είομολογίω, άλλά 
ποιοΰμεν αύτόν διπλκσιάζοντες ούχί μ.ίαν μόνην 
άλλά δύο συγχρόνως συλλκβάς «οηνην»=ρηηνηην» 
πάντα δέ ταΰτα γίνονται διότι έπιβάλλονται ύπό 
τοΰ δίσημου ρυθμού, δι’ ού ψάλλεται τό σύντομον 
Ε  ί ρ μ ο λ ο γ ; κ ό ν μέλος.

Έ ά ν  τις τών άναγνωστών τής φίλης «Φόρμιγ- 
κος» δύναται ν’ άποδείξη, ό’τι ούχί ύπό τού δίση
μου ρυθμού επιβάλλονται οί διπλασιασμοί τών 7 
συλλαβών, πκρκκκλώ θερμώς νά εύκρεστηθή διά 
τής φίλης «Φόρμιγγος», ΐνα μοί ύποδείξη άλλον 
λόγον πειστικόν, δι’ ον γίνοντκι οί ρηθέντε; διπλα
σιασμοί κκί θά τώ οφείλω μεγίστην χάριν.

(“Επεται συνέχεια)

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ ΦΟΡΜΙΓΓΑ, ,
ΙΙοός τήν Λξιότιηον ΛιενΟνν<ίιν

τής ίν Ά δήνα’.ς Μουσικής εφημερίόος « Φόρμιγγος»

Π ολλάκις έκ πολλώ ν άφορμών, δοθεισών 
ήμϊν έκ διαφόρων δημοσιεύσεων, περί τής εκ 
κλησιαστικής μ έν ήμών Μουσικής διαπραγμα- 
τευομένω ν, είς προσωπικός δ’ έρπαθείας ώς 
έπί τό πλεϊστον περιστρεφόμενων, παρεκιιή· 
θημεν κατελθεΐν είς τήν δημοσιότητα* άΧΚ’ 
ύπ’ όψ·ιν λα βόντες, δτι μόνον τό μάχεσθαι 
ύπέρ άρχών έξ έπιστημονικοϋ ένδιαφέροντος 
άγαθόν καί εύ γενές  έργ'ον έστίν, ούχί δέ καί 
τό ύπέρ προσώπων έκ τούτου ή έκείνου τοϋ λ ό 
γου «άπρηκτον πόλεμον π ο λεμ ίϊ,ειν ,» κατά 
τόν είπόντα (όμηρ. Ί λ .β ,  Ι 2 ΐ ) ,  προετιμήσαμεν  
τήν σιγήν, ήτις έν  πάση άνεξαιρέτως περιστά- 
σει, δταν μή έχω μ εν κρείττω ταύτης λ έγ ειν , 
προτιμοτέρα έστί. Tdv. δ’ άκαίρων τούτων δη 
μοσιευμάτων
«Πληθύν ούκ άνέγώ μυθΛΰομαι οΰδ’ όνομύνω, 
ούδ’ εϊ μοι δέκα μέν γλώόιίαι, δέκα δέ στόματα είεν, 
φωνίι δ’ άρρηκτος, χάϊ.κεον δέμοι ητορ ένείτιρ

['Ο αν,ρ. Ί λ .  β, 4 8 8 - 4 9 0 . ]  .

Καί μηδε: ς έπί άκηδ α τινί ή άπαθεία κατα- 
λεγ έτω  ήμών, τό μ έν ώς τήν άναφοράν έ χ ό ν -  
των εις τόν ιερόν κατάλογον τοΰ εΐπερ τις καί 
ά λλος ένδιαφερομένου έν  τι] προκειμένη περι- 
στάσει Ό ,. θοδόξου κλήρου, τό δέ καί ώς μή 
πάντη άμοιρων τής Εκκλησιαστικής ήμών μ ε 
λω δίας, ής ή άρχαιότροπος καλλονή καί τό διη- 
κριδωμένον τών σχετικών γνώ σεω ν, εύεπηβό- 
λω ς μάλιστα παρά τών δοκίμων τής Ε κ κ λ η 
σιαστικής ήμών Μ ελπόμενης φρατόρων ά ν ε-  
λιττΟμένων συγκινοϋσι καί ήμάς τήν σωτήριον 
καί ίεράν έκείνην συγκίνησιν. Πώς γάρ οϋ ;

«Ό σ α  Ζεΰ μή πεφίληκε, άττίϊ,ονται βοάν 
ΙΙιερ δων άίοντα» έλεγ*εν ό ύ·ψ·ιπέτης έκεΐνος 
Λυρικός ποιητής Π ίνδαρος. 'Η μείς δέ μετά  
πάντων τών έρασιμόλπων άναγνω ρίϊ,ομεν καί 
έν  πεποιθήσει διακηρύττομεν, δτι καί ή μου
σική ού σμικρόν συμδάλλει εϊς τήν τοϋ ήθους 
κοσμιότητα καί τήν τής καρδίας έϊ,ευγένισιν  
καί δύναται κατά δίκαιον λ ό γ ο ν  έχειν  άξιώ- 
σεις έπί τής προσοχής τών έπάϊόντων, άφοϋ 
κατά τ ί  άψευδές λό γιο ν  «De toutes les 
educations celle  qui form e le coeur est 
la plus p arfa ite» . Ε ν τ ε ύ θ ε ν  άκριβώς άφορ- 
μώ μενοι μετά πολυχρόνιον σιγήν έπί τοΰ ε,ωτι- 
κωτάτου τούτου έθνικοΰ κειμηλίου πάρεσμεν

έν  μέσω διά τής δημοφιλούς καί πολυπύστοι 
«Φ όρμιγγος», κατόπιν μάλιστα τοΰ διά τφ 
σεπτών ένταΰθα Πατριαρχείων περιβληθέντο 
έκ τής έπισήμου ύπέρ αύτής έκκλησιαστική 
συστάσεως κύρους, πρός τό έπικαλεσθήναι τή 
άνεπηρέαστον γνώ μην πάντων, όσοι άϊ,ιόμαχο 
πανταχόθεν τής ίεράς ήμών μελω δίας όπαδο 
έπί τής έφεϊ,ής,τό γ ε  νΰν, σχετικής προτάσεως 
καί ειτα, Θεοΰ τοΰ παντογνώστου εύδοκοΰντος 
έπί πολλώ ν ά λλω ν.

ΓΙαρακολουθοΰντες δηλονότι μετ’ ένδιαφέ 
ροντος τοΐς άναγραφομένοις έ /  τί) φιλοκάλ^ 
«Φ όρμιγγι», είδομ εν σύν άλλοις όνόμασι με 
γάλοις καί μικροΐς έν  τί] Έκκλησιαστίκη Μοι> 
σικι] καί τό όνομα τοϋ έκ Μιτυλήνης μουσικο 
λργου κ. Ν. Π αγανά, Ληξιάρχου τών σεπταιν 
Πατριαρχείων, δστις, έϊ,ώ ν, ώς φαίνεται, έδη. 
μοσίευσε μουσικών πονημάτων άπέβη ό πολυ· 
γραφώτατος καί πολλά έμ όγησεν, ά λλοτε μέ\ 
προτείνω ντάς έαυτοΰ θεωρίας, ά λλο τε δέ άναι· 
ρών καί άνασκευάϊ,ων τούς άντιτιθεμένους αύ· 
τώ καί έν  γ έν ει μετά Ε,ήλου δλως ιδιαίτεροι 
καταγινόμενος είς τό πεΐσαι πάντας, άρμοδί· 
ους τε καί άναρμοδίους περί τής τελεσφόροι] 
έργασίας αύτοΰ.

Ά λ λ ά  περί τούτου μ έν  ούδείς φθόνος, άφοδ 
καί ό πολύαινος έκεΐνος Ό δυσσεύς έκαυχάτο 
καί περί τής μαγειρικής έτι αύτοΰ ίκανότητος' 
«Ούκ άν μοι έρίσσειε βροτός άλλος

δαιτρεΰσαί τεκαίόπτήσαι(Ό δυσσ 0 . 3 2 1 - 3.). 
ά λ λ ’ άρά γ ε  έϊ,ητάσθησάν ποτε μετά τής δεοό- 
σης επιστασίας τά έργα  τοΰ άλλω ς φιλοπόνοο 
τούτου άνδρός καί εύρέθησαν σύμφωνα πρός 
τάς κοη-άς καίπαραδεδειγμένας άρχάς τής μου
σικής τέχνης ; Ό  έν  λόγω  Κύριος Ν. Παγανάς 
τυγχάνει ήμϊν γνω στός καί φίλος μάλιστα, 
άφ’ ού χρόνου τάς διατριβάς έποιούμεθα έν 
Μιτυλήνη. Καί δμως ((AmiCUS P l a t o ,  ailli- 
eu s A r i s t o t e l e s ,  in a g is  a r n ic a  v e rita s » . 
Ό κ .  Ν. Π αγανάς εταμεν είς τάς μουσικός 
αύτοϋ θεωρίας νέαν όδόν αντίστροφον έν  πολ- 
λοΐς πρός τό μέχρι τοϋδε καθεστός. Γνωρίϊ,ομεν 
δέ, κατά τόν Θ εολόγον Γρηγόριον, δτι «Καί 
πως ταΐς καινοτομίαις χαίρουσιν άνθρωποι καί 
τά σφών ήδέως παρακερδαΐνουσι, καί ραόν τι 
καταλΰσαι τών καθεστώτων ή καταλυθένταιν 
έπαγ-αγεΐν» (Έπιτάφ . είς Μ. Β ασίλειον). Έν 
τούτοις παρά πάντα ταύτα καί μ έλος έπίλεκτον 
τοΰ έπ’ αίσίοις ύπό τήν προστασίαν τής 'Αγίας 
Μητρός ήμών Έ κκλησίας λειτουργοϋντος έν- 
ταϋθα Μουσικού Σ υλλόγου τυγχάνει ουτος καί 
μετά τών άποτελούντων τήν έν αύτώ ειδικήν 
τεχνικήν έπιτροπήν κατ’ έκ λογήν συνεδριάζει 
καί συνδιασκέπτεται. Έ ν  ταΐς νεωτεριστικαίς 
δέ περί Μουσικής ίδέαις καί οΰτως είπεϊν 
καινοτομίαις τοΰ μουσικολόγου κ. Ν. Παγ ανά 
άί,ιον πρό παντός άλλου ύπάρχει τό £,ήτημ<* 
τής ύπ’ αύτοΰ εύρεθείσης διαιρέσεως τής μο«· 
σικής κλίμακος, έν  ή ούτος τίθησιν ά λλα  δια
στήματα παρά τά κοινά καί παραδεδειγμένα 
μ έχριτοϋδε.

Ό  φιλόπονος ούτος μουσικολόγος Κύριο? 
Ν. Π αγανάς πρός διαίρεσιν μ έν τών τονιαίων 
διαστημάτων προβαίνει στερέμνιος ώς έπί άΰ" 
φαλοϋς είς τάς έφεξής κρίσεις καί τά έκ τού* 
των συμπεράσματα. Λ αμβάνει δηλαδή δύο 
ύπαγ-ωγεΐς Α .Β  έπί έγχορδου όργάνου κα' 
χωρίϊ,ων τό μήκος είς δύο ίσα μέρη σημειοΐ 
Ειτα  τό μεταξύ Γ .Β . ύποδιαιρών αύθις είς δύο 
Ισα μέρη σημειοΐ Δ. καί έντεϋθεν σχημάτιζε1 
δύο άντιφωνίας, συγκείμενης τής μέν μιάς έκ 
τοΰ διαστήματος Α Γ , τής δ’ έτέρας έκ τοΰ ύπο* 
λειπομένου Γ Δ , ήτις καίτοι όξυτέρα τής πρώτΓί 
ούδόλως διαφέρει αύτής.

Πρός διαίρεσιν δέ ό αύτός έκάστης άντιφ<*>- 
νιας είς τονιαΐα διαστήματα, ήτοι πρώτον είξ 
τόνους έξ καί ειτα έξύποδιαιρέσεω ν είς δώδεΚ» 
καί εϊκοσιτέσσαρα μετέρχεται δύο τρόπους. Κβ· 
τά τόν πρώτον τούτων τό μεταξύ τών ύπαγι»' 
γέω ν διαιρεί είς g \2  χιλιοστόμετρα καί είς ' ‘it 
όρών τό διάστημα τοϋ πρώτου τόνου ποιείτο
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τ ί ,ν έφ εξή ςπ ρ ά ξιν 9 1 2 Χ ΐ 7 '· 1 9 = 8 1 6 * άφαιρών I τού 9 ’/4. ΙΙρος εύρεσ.ν δέ τού δευτέρου τόνου διαι- 
δ έ άπό τοϋ 9 12  —  8 ι 6 εύρίσκει g 6 ,  δ καί τί- ροΰμεν τό ύπόλοιπον τής χορδής,τό μετα την άφαί-

—  J2?, καί άφαιρών άπό τοϋ 816  — 728 εύρί- πίλυτον υμών αίνιγμα, ή ουχ ούτως εχει ; ϋ.χον- 
σκει 88 καί οϋτω χωρών καταρτίζει τόν πίνακα τες δ’ ήδη τήν διαφοράν τών δύο τόνων καί προ- 
τών διαστημάτων g 6 ,  88 . 80 , 7 2 , 64 , 56· ^ ιά βκίνοντες όμαλώς είς τήν διαίρεσιν καί τών λοιπών 
τοΰ δευτέρου τρόπου λαμβάνει πάλιν τό διά- τόνων κατά φθίνουσαν αριθμητικήν πρόοδον ευρι- 
στημα τών ύπαγωγέω ν Α Β ήτοι 9 1 2 . εύρίσκει σκομεν κατά σειράν τούς αριθμούς 1 0 . 9 . 8 . 7 . 
τό ήμισυ 45^· δ έστιν ή μία Ά ντιφ ω νία Α Γ  καί Όντως θαυμασία ή μέθοδος διά τήν άπλοτητα, 
διαιρών διό τοΰ 57 εύρίσκει πηλ/κον 8 . Ά ρ α  έάν πάντως άκριβείας εχηται.
τά. '- 5̂7 ήτοι 8 x 1 2 — 96 θεω ρεί τό τονιαΐον Ή μεΐς δ’ ϊνα δώμεν νυςιν τοϊς άρμοδιοις, ιόικ
διάστημα τοϋ πρώτου τόνου* τά "/57 ήτοι 8χ ι  ι δέ τοϊς  ̂περί τόν έν Κων/πόλει μουσικόν Σύλλογον, 
— 88 τό τοϋ δευτέρου καί ούτωσί προχωρών οπως ΐδωσι τήν ύφισταμένην δικφοράν, κκί ινα μη 
έχει καί πάλιν τόν ώς άνωτέρω άπαράλλακτον διά τής άδιαφορίας κυτών άποθαρρύνουσιν υμάς 
πίνακα, φ ,  88 , 8ο , η2 64 , 56·· Έ π ί τί] βάσει τόν άληθώς άκαμάτως άγωνιζόμενον καί ολως νέαν 
δέ ταύτη χωρεΐ μετάπεποιθήσεως είς δλας τάς | τή μουσική όδόν δικνοιγοντκ ύποβληθέντες εις την

 ιδήδέ τό ΐ,ήτημα , ο - <
ούσιωδεστάτων στοιχείων τής μουσικής, ή δέ εύμελές ή  κακόηχον ταύτης) κατα Πυθαγόραν κκι
τούτου λύσις συνεπάγεται τί,ν λύσιν καί πολ- καθ’ ύμάς προτιμησαντες τό κύτό μήκος τής χορ-
λώ ν ά λλω ν συναφών ζητημάτων, δεΐται δέ δής ήτοι τόν άρθ. 108  καιπερ εμπιπτοντες εις
τής συντόνου προσοχής ού μόνον τών μούσι- κλασματικόν λαβύρινθον. Πρός εύρεσιν δ= τών επογ-
κ ολόγω ν, ά λλά  δή καί τών φυσικομαθηματι- δόων τόνων τοΰ ΙΙυθαγόρου εχομεν υπ όψει την
κών, εις ών τόν κύκλον τ ώ ν  γνώ σεω ν κυρίως άληθή καί βαθμηδόν φυσικώς συστελλομένην η πυ-
rVvrtvprrt 1 διά ταϋτα ποό πάσre  ταπεινής ήuώv κνουμένην κλίμακα ούχί δετήν ιδανικήν και άνε-■άνάγεται, διά ταϋτα πρό πάσης ταπεινής ήμών I κνουμένην κλίμακα ουχι 
άποφάνσεως έπί τοϋ προκειμένου προτείνομεν μώλιον. Τούτέστιν ώς πρός ευρεσιν τού πρώτου τό- 
αύτό καί έπ’ αύτοϋ νϋν έπικαλούμεθα τά φώτα νου διαιρούμεν τόν άρθ. 108 όιά τού 9 και εύρι- 
τών ειδημόνω ν, έπιφυλασσόμενοικατόπιν, ΐνα σκομεν τόν άρθ. 1 *2 , ουτω πρό; ευρεσιν του δευτε- 
καί γ-νώμην ταπεινΐιν έκφράσωμεν έπ’ αύτοϋ ρ°υ διαιρούμεν τό μετά την άφκιρεσιν του πρώτου 
καί έπί ά λλω ν σχετικών, ά λ λ ’ άμφιβόλων τής τόνου τής όλης χορδή; ύπόλοιπον,ήτοι 1 0 8  -  1 2 == 

γ , ώς έφθημεν είπόντες, | 9 6  αύθις διά τοΰ 9 κκι ούτως εφεςή; μέχρι τής
συμπληρώσεω; καί τών ε; τόνων.
Διαίρεσις και κατατομή τών τονιχών διαστημάτων 

κατά
Πυθαγόραν καί ΤΙαγαναν 

1 0 8

μουσικής ϊ,ητημάτων, 
διά τής αύτής όδοϋ τήν προσοχήν τών έπαϊόν- 
τω ν προκαλέσω μεν, άφοϋ «ex lliotu lux».

Έ ν  Φαναρίω Κωνσταντινουπόλεως τή  10 Μαίου 1903 

γ  Ό  Μ ητροπολίτη; Λητίτοης Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ Ο Σ

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Α Ι  ΑΠΟΡ Ι ΑΙ

Τω περπτνστω και ρηξικελενϋω μουσικολόγω 
κ· Ν.  ΙΙαγανίΐ

Ε ίς Κ Ω Ν )Π Ο Λ ΙΝ  

Ε ί καί διά τή ; έν τώ ύπ’ άριθ. 3 φύλλω τής 
•οίλης «Φόρμιγγος» έπιστολή; μου έσκόπουν ούχί νά 
κοίνω ούδέ νά επικρίνω τήν περί φυσικής μουσικής 
■δικιοέσεως τής κλίμκκος θεωρίαν ύμών, κλλ’ άπλώς, 
ΐνα λυθή ή άπορία μου ώς περιέργου περι τού πώς 
επιστημονικώ; κκί πού στηριζόμενοι εύρίσκετε τόν 
πρώτον καί δεύτερον αύτής τόνον, εν τούτοις άφή- 
κατε με μετέωρον, ϊνα μκντεύσω ούτως είπεϊν τό 
μυστήριον. Καί άπορον φαίνεται μοι πώς εκ τών 
τόσων μουσικολόγων είδικώ; έπί τά τοιαΰτα άσχο- 
λουαένων ούδείς ήξίωσε νά έπιφέοη τήν έκυτού κοί- 
σιν έπί τοΰ σπουδαιοτάτου καί θεμελιώδους τούτου 
ζητήματος τού άνατρέποντος άρδην τάς βάσεις τού 
•όλου οικοδομήματος. Καί όσον άπλούστατον θεω
ρείτε τό πράγμα, τόσον κατά την ασθενή μου κρι 
σιν μεγάλην σημασίαν κέκτηται, καθότι διά τής 
θεωρίας τκύτης παύει τού λ,οιπού ή είς 68τμ ημ α τα  
κατατομή τής κλίμκκος τών άοιδίμων διδασκάλων, 
ώ ; καί ή είς 7*2 τοΰ γηραιού καί παλαιμάχου πρω·

6 -
129 7 4

1 9 6 8 3
γ ’ .

7 -
1 0 7 5

2 1 8 7
i .

8 -
104

δ’ .
2 4 3

9
13 »

Υ ·27

10
9

β ’ .
3

12 α '.

3 9 1 6 1 8 7 5 9  Γ 3 8 2 6 15 4 4

4 4 0 0 1 3 5 6 5 8 3 7 7 4 7 5 0 3

5 9 9 8 2 5 *2 9 2 4 7 0 1 1

7 2 7 7 3 9 2 3 0 6 3 0 1 9

9 1 4 8 1 7 0 7 3 0

1 1 8 5 8 2 2 2 4 3 8 7

9 3 8 9 6 1

1 9 2 2 2 5 1

10
136

3 2 3

1 1
19

537-5
5 3 ---------

1 9 6 8 3
Τοΰθ’ όπε; ό’αως άξιον σημειώσεως είναι ότι τό 

-  “ δια·

νελληνίου μουσικού συνεδρίου έν ώ έςονυχιζόμενα 
τοιαΰτα ζητήματα ήθελον λάβη έκαστον τήν έμ- 
πρέπουσκν αύτών θέσιν προσπορίζοντα τοΐς άκαμά- 
τοις δημιουργοϊς τήν άνήκουσαν δάφνην.

“Έ ν  τινι φυλλωτής «Φόρμιγγος» είδομεν ότι ό έν 
Κων/πόλει έκκλησιαστικός μουσικός σύλλογος προ
κηρύσσει διαγωνισμόν πρός σύνταςιν βιβλίου με
θοδικού διά τήν θεωρητικήν και πρακτικήν διδα
σκαλίαν τής καθ’ ήμάς έκκλησιαστικής μουσικής, 
έπί τή βάσει τού συστήματος τής έν χρήσει ιδίας 
αύτής παρκσημαντικής. Ε ί καί άγνοούμεν ετι τούς 
όρους τού διαγωνίσματος, έν τούτοις κρίνομεν κα
λόν, όπως ό μουσικός σύλλογος πριν ή προβή εις 
τήν ίγκρισιν τούτου ή εκείνου τών προβληθεντων 
έξετάση έπισταμένως τήν έπί τοΰ προκειμένου άςιο- 
λογον ύμών μελέτην, ύμεϊς δ’ έμπράκτως οι’ ορ
γάνου άποδείξητε τό όοθόν καί βάσιμον, καί ούτως 
άποφύγωμεν, όσον ενεστι τά τετριμμένα και άνα- 
μασώμενα έν τοϊ; έκάστοτε έκόιδομένοις θεωρητι
κοί; πλημμελήματα.

’Ώ  πόσον έπεθύμουν, ώς καί προλαβόντω; ελε- 
γον, ϊνα έπί τή βάσει τκύτη άψευόεί καί άνεπι- 
κοίτω άποδεικνυμένη κατασκευασθή όογανον, ει 
δυνατόν, τέλειον καί άκριβές είδους κ λ ειδ ο κ υ μ β ά - 
λου ή μάλλον άρμονίου διά τό μόνιμον τών φθόγ
γων, ώς άναγκαιότατος μουσικός γνώμων εν τοϊς 
μουσικοδιδασκαλείοις, όπως δοξασθή τό ΕΛληνι- 
κόν όνομκ, καί περιτράνως καταδειχθή τοϊ; Εύρω
παίοις, οτι καιπερ άπωλέσαντας τά ; παναομονιους 
τών άρχαίων ήμών προγόνων ώδάς, δυνάμεθα όμως 
έμπράκτως καί μ ετ’ έπιστημονικής ακρίβειας, ώς 
κληρονόμοι τής εύκλείκς έκείνων, νά μελωδήσωμεν 
τό έναρμόνιον, τό παρ’ αύτοϊς διά τήν άσθενεικν 
πκντελώς άμελώδητον καί άπόβλητον !

Άπορηματική δέ προσέτι φκίνεταί μον ή παραλ
λαγή τής εύρέσεως τοΰ πρώτου καί δευτέρου τονου, 
διότι έάν λ . χ . τείνωμεν έπί τού όργάνου χορδήν 
αήκους 114 ύφεκατομέτρων, τό μήκος τού ποώτου 
τόνου εσται 12, τό δέ τού δευτέρου 1 1 . Ά λ λ  εάν 
τείνωμεν χορδήν μήκους μόνον 1 0 2 , έλαττουντες 
τούτέστι τήν πρώτην κκτά 12 ύφεκατόμετρα οια 
τής μεταθέσεως τού πρός τήν χειρίδα ή πήχυν ύπα- 
γωγέως, τότε τις ό πρώτος τόνος ; Άναμένοντες 
εύμενικήν ύμ.ών έξήγησιν τών άπορουμε’νων και συγ
γνώμην διά τήν ένόχλησιν διατελοΰμεν μ ετ’ άπειρου 
έκτιμήσεως

Έ ν Μουρλά, τή 20ij Μαΐου 1 9 0 3 .
Λ m i .  l i t  ρ ι ι ( τ έ » ι ι ς  

’Ιατρός

0  ΕΝ ΚϋΝΣΤΑΝΤΙΝΟΪΠΟΑΕΙ
Ε Κ Κ Λ Η Σ ΙΑ Σ Τ ΙΚ Ο Ι  Β ΙΟΥ Ι ΙΚ Ο Σ  Ι Υ Λ Α Ο Γ Ο Ι

Αιαγώνΐίίιια
Κηρύσσεται διαγώνισμα πρός σύνταξιν βιβλίου μεΟοοικοϋ 

διά την θεωρητικήν καί πρακτικήν διδασκαλίαν τή ς  κα9’ 
ήμας εκκλησιαστικής μουσικής έπί τ ή  βάσει τοΰ σ υ σ τή - 
ματος τή ς  έν χρήσει ιδίας αύτής παρασημαντικής.

'Όοοι τον Διαγωνίσματος*
1) Τό βιβλιον διγιρημένον είς δύο μ έρ η , τό περί 'Ρν&- 

ϋ και το περι Μ έλους, δέον νά πραγαατεύηται [χ ετά  ττα-

τοψάλτου Σμύρνης κ. Μισαηλίδου ώς πλημμελής άθροισμα τών έξ τόνων ίσοόυναμούντων τή δια- 
χ χ I υ.Υ^ε’λίχΊ ττλέον άζίο:ν ϊίοόπχ· Διότι κατά τό τwscgcov τ,τοι τ */) αντκρωνι^ αντίΊΤΟΐ^ούστ) ποος

τyjv δλην '/οοδτ,ν. έάν δέν άπατώρ,εθα, διά του αην τών τόνων είλφανως καθορα ττ̂ ν διαφοράν. Αλλα 
9 7ϊ· Ά λ λ ’ δ άρθ. 108  διαιρούμενος διά τοΰ 9 '/2 | τις ό κριτής τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου θεώρημα-

Τ / .  fUiV.S » ·  ·  ι  ’  1 w  | w r » i I ' Ί  ' *  ------ - -----  ̂ j
χορδήν κκθ’ εξ ετι τμήματα άντικαθιστώντες δηλ. στάσεως μουσικοΰ Συλλογου εν Αθήναις, ώς κκι 
τόν άρθ. 108 διά τού 114 καί διαιροΰντες διά ' τήν διά τούτου διοργάνωσιν κκί συγκροτησιν πα-

eui 'i/ων, περι μ * — ------ , —  Γ- Γ---------------- ,
π λειοαένου παντός ξενισμού ή καί καινοτομίας περί την 
ονοματολογίαν τών μουσικών σημείων καί τών τεχνικών
Ορων. _ μ , ,

2) Ή  διαίρεσις ια ί κατάταξις τή ς  ϋλης διά την ευ μ ε- 
Οοδον καί έπιστημονικήν τοϋ βιβλίου οιασκευήν άοιεται 
είς τήν κρίσιν τοϋ συγγραβέως.

3) Πασα πληροφορία σχετιζομένη πρός τήν 'Ιστορίαν 
τή ς  τέχ ν η ς καί τή ς  Βυζαντινής παρασημαντικής, άπορρέ- 
ουσα δέ έκ γραπτών υπομνημάτων, ώς άναγκαια καί χρήσι-

ινα
ίόίαις

μος είς τούς διδασκόμενους, θεωρείται απαραίτητος^ ι 
ΰπάρχη είτε έν τώ  προλόγω του βιβλίου, ε ιτε έν ιοί
σημειώ σεσι. ,

4) Πασα θεωρία μή έκπηγαίζουσα έκ τή ς κλασικής ού
τω ς είπεϊν μουσικής τή ς  εκκλησίας, ο>ς καί πασα θεωρία 
αναγόμενη είς τόν κύκλον τών υψηλών Φ υσικομαθηματι
κών επ ιστημ ώ ν, αποκλείεται τοϋ παρόντος βιβλίου ώς  ̂έ ; -  
ερχομένη τού τεχ/ικοϋ, έν μερει δε καί ιστορικού αύτοΰ
σκοποΰ. ( ,

5) Τ ό βιβλιον προωρισμένον νά χρησιμεύση ως αυτο-
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τελ ές  διδακτικόν συγγραααα, είσάγον πάντα λόγιον μαθη
τήν είς τήν εντελή γνώσιν ού μόνον τή ς  τεχν ική ς θεωρίας, 
αλλά καί τή ς  πράξεως τή ς μουσικής, θά περιέ/γ] καί ίδιον 
μέρος α,ουσικόν, άποτελούμενον έκ πλουσίων καϊ ποικίλων 
γυμνασμάτων, τών μιέν έκ τοΰ εκκλησιαστικού υμνολογίου 
ήρανισμένων, τών δέ ύπο τοϋ ίδιου συγγραφέως συντεθει- 
μενων κατά τρόπον διδακτικόν άαα καϊ ψυχαγωγικόν, άπο- 
σκοπούντων δε βαθ[/.ολογικώς τήν ολην θεωρίαν τή ς  εκ 
κλησιαστικής μουσικής καί καθιστώντων ευχερή τήν κ α - 
τάληψιν καί άνάγνωσιν αύτής.

6) Ε ις  τον διαγωνισμόν καλείται πας είδήι/,ων τή ς  
Μουσικής καί μή ών μέλος τοΰ ήμετέρου Συλλόγου’ 
εμποδίζεται δέ καί κοινή πολλών συνεργασία.

7) Τό βιβλίον πρόκειται νά χρησιμεύση είς διδασκα
λίαν διά τούς μαθητάς τή ς Μ ουσικής Σ χολή ς τοΰ Σ υ λ 
λόγου καί συνεπώς θά περιλαμβάνη τήν διδακτέαν ύλην’ 
συγχρόνως ομως δέον νά ληφθή ΰπ’ οψινδτι είναι βιβλίον, 
τοΰ οποίου ή χρησιμότης θά έξικνήται καί πέραν τοΰ 
Σ χολείου, εις τρόπον ο>στε νά αποβαίνη διαρκώς σύντρο
φος και σύμβουλος πρός χρησιμοποίησιν καί είς τόν ψαλ
τικόν βίον.

8) Τό βιβλίον ώς συλλογικόν κτή μ α  θά έκδοθή δαπά- 
ναις τοΰ Συλλογου έπ ’ ονόματι τοΰ συγγραοέως εις πεν- 
τα κισχίλια  αντίτυπα, ές ών τά ή μ ίση  θά δωρηθώσι τώ 
συγγράφει.

9 ) Εν περιπτωσει μόνον καί άλλης έκδόσεως έκ πεν 
τακισχιλίων πάντοτε αντιτύπων θά παρέχ-ηται έκάστοτε 
εις τόν συγγραφέα πεντηκοντάλιρος αμοιβή.

10) Τά χειρόγραφα, γεγραμμένα εύαναγνώστως, δέον 
νά σταλώσι ποός τόν ποόεδρον τού Συλλόγου μέχρι τής 
1 ’Απριλίου τοΰ 1904

ενσφραγίστου φέροντος έξωθεν μέν 
τό αυτό ρητόν, ένδον δε τό όνομα τοΰ συγγραοέως καί 
τήν διεύθυνσιν αύτοΰ.

12) Η κρισις τή ς  έπί τών Διαγωνισμάτων έπιτροπής, 
τή ς συγκειμένης έκ τών κ . κ . Γ .  I .  Παπαδοπούλου Μ. 
ΙΙρωτεκδίκου τ ή ς  Μ. ’Ε κκλη σία ς, προέδρου, Γ .  Β  ολάκη, 
ΙΙρωτοψάλτου τή ς  Μ. ’Ε κκλη σία ς, Χ ρ . Χ α τζηχρήστου , 
Γ .  Ο . Σκαναβή, Μάρκου Βασιλείου, Χ ρ. ΙΙαπαίωάννου 
καί Ν η λέω ς Καμαράδου, άναγνωσθήσεται έν τή  πανηγυ
ρική τε λ ετ ή  τή ς  έπιοοσεως τών απολυτηρίων εις τούς τ ε -

νου έργου ανοίγεται ΰπό τή ς  Α . 0 .  Π αναγιότητος τοΰ 
Οικουμενικού Πατριάρχου.

13) Τά πεμπομενα εις τόν διαγωνισμόν χειρόγοαοα δέν 
αποοιδονται, αλλά κατατίθενται είς τά αρχεία τοΰ Σ υ λ — 
λόγου' ούχ ήττον πας συγγραφεύς δύναται μετά  τήν γνω - 
στοποίησιν τοΰ αποτελέσματος τοΰ διαγωνισμού νά λάβη 
οι’ εξόδων αύτοϋ άντίτυπον τή ς  πραγματείας του.

’Εν τοις Πατριαρχείοις τ ή  14 Μαίου 1 9 0 3 .
Ό  Πρόεδρος 

•j* Ό  Ν εοκ αιααρε'α ; ’Αλέξανδρος
* 0  Γ εν . Γραμματεύς 

Ό  Μ . Π ρ ω ιέχ δ ιχ ος  Γ .  Π α π α δ ό ίΐο ν λ ο ς

ΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΔΜΠΔΔΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΡΪΣΑΦΗ

Περι τών ένθεωρονρένων τη β α λτικ ή  
τέχνη και περι ων φρονον«ίι κακώς- * 

τινες περι αντών
(Συνέχειαν ϊδέ ποοηγούμενον φύλλον)

Περι της τοι; π λά γ ιο ν  δει/τέρον φθοράς.
ΙΙερι . /)ς του 77Λ(ζγίου όευτερου οΟορδέζ, ε^ει τις 

άν ΐσως ειπεΐν δτι. εί μεν ήν τοΰ ν εν άνωσήν χρεία τής 
τοΰ πλάγιου όε .τέρου’ επει όέ του νενανώ ή φθορά 
δύναται καί τό ταύτη; άναπληροϋν ύστέρημα καί 
τήν έ αυτής χρείαν, τίς ήν χρεία ΐνα τεθή ή του πλα
γίου δευτέρου ; ουτω μέν ούν είποι τις άν άπορών. 
ΙΙ^-εις 6ε φαμέν ούτως· δτι ή μέν τοϋ νενανώ φθορά 

όεσμεϊ είς πλάτος καί λύεται έν τέχνως παρ’ άλλων 
φθορών κα: εχει κατ’ αύτήνμονοπρϋσώπως ίδια μέλη 
xoci αλλΥ) y ενέργειαν, άτινα ουχ. ε^ει αυττ) τ, του ττλα- 
γιου δευτέρου, ώς */-αΟώς [χελλο .̂εν ττερ: -αύτνίς εί- 
π;ϊν. Τοϋ δέ πλαγίου δευτέρου ή φθορά ούχ ούτως· 
άλλα ποιεί και αυττ, υ.ερικτ,ν εναλλαγήν, ώς και αί 
τών άλλων τ,γΐύΊ (ρΟοραι και ευΟυς λύεται ώς εν συν— 
τομω καί χωρίς έτέρας φθοράς καθώς υποδεικνύει 
τούτο ό χαριτώνυμος μαίστωρ ό Κουκουζέλης «ίς 
το μουσικώτατον αύτοϋ κράτημα, ο εχει είς τόν 
βαρυν ηχον τό μένα’ τίθησι γάρ έκεί περί τά μέσα 
τής τοϋ κρατήματος όόοΰ την τού πλαγίου δευτέρου 
φθοράν και κατερχεται το μέλος είς τόν πλάγιον 
δευτέρου απλώς, ούχ ώς τής νενανώ δεσμού φθοράς’

καί παρακατιών πάλιν τό αύτό ποιεί' καί πάλιν 
και είς εν άλληλουάριον, ό εχει είς τόν μέγαν εσπερινόν 
ο λέγεται φράγκικον ομοίως ποιεί’ άλλά καί είς τό: 
Αονλενσατε περί τό τοΰ κρατήματος τέλ,ος' ομοίως 
και είς τον καλ.οφωνικόν στίχον τό : ου<5έ j»dg εστ«
πνεύμα περί τά μέσα τούτου’ εί δέ θέλεις μαθείν 
και εις άλλα καλοφωνικά καί κρατήματα πώς τίθε
ται καί δεσμεϊται καί λύεται ώς εν συντόμω, ίδδ 
εις ταΰτα τά προρρηθέντα ποιήματα καί άλλαχοΰ 
είς άλλα μαθήματα, καί είς τήν άρχήν τοΰ : "kr
βάρος με τών λυπηρών καί είς τό κράτημα τοΰ 
Κορώνη τό πλαγίου δευτέρου τό μέγα περί τήν άρ- 
χην’ και είς τά ’έμπροσθεν, καί είς τήν άρχήν τοΰ 
κρατήματος τοΰ Κουχουζέλη τοϋ όνομαζομένου χο- 
ροϋ ο έχει εις πλάγιον τετάρτου' άλλά καί είς τό 
ϊδιόν μου κατανυκτικόν, ο έποίησα είς τόν βαρύν 
ήχον: την τετρανματιαμένην μου ψυχήν, περί τήν 
άρχήν. Καί νόει ώς ούτω πρέπον τιθέναι τοΰ πλά
γιου δευτέρου φθοράν. Καί ταΰτα μέν ούτως :

Περι τη ς  τον νενανώ φθοράς  
της γ λ ν κ ν τά τη ς

Έσχάτην μέν τή τάξει, πρώτην δέ τώ άξιώματι 
πασών τών φθορών ώς άποτέλεσμά τι καί οίον με
λιχρόν καί εύηχον μέλος ώς κρατίστην καί λιγυρω- 
τέραν μάλλ^ον 6έ καί κυριωτέραν περιφέρομεν τήν τοϋ 
νενανώ φθοράν, ήτις έστίν άπό παραλλαγών ήχος 
πρώτος. Διότι αί μέν τών άλλων ήχων φθοραί δε
σμού®! καί λ.ύουσιν ώς έν συντόμω έντέχνως, r  δέ 
τοΰ νενανώ φθορά καί αύτό μέν εχει καί αύτή κατά 
τόποις, εχει δέ καί περισσότερα άλλα, άτινα ούκ 
έχουσι ν αί τών άλλων ήχων φθοραί.

"Ιδιον γάρ μέλ.ος έχε ι παρά τούς άλλους ήχους 
καί παρά τάς φθοράς αύτών, καί άλλην ενέργειαν' 
καί εικότως άν τις καλέσειε ταύτην ήχον καί ού 
φθοράν, ήτις καί παρά παλαιοΐς εννατος ήχος κα
λείται, διότι έχει μονοπροσώπως έπ’ αύτή ή οθορά 
καί άλληλουάρια καί στιχηρά ιδιόμελα καί καλο
φωνικά καί κρατήματα καί κατανυκτικά καί σχε
δόν εί τι ζητήσεις έν ταύτγι τή φθορ  ̂ εύρήσεις, κα
θώς έ'χουσι καί οί κύριοι ήχοι. Ό ταν δέ τεθή καί 
είς άλλου ήχου μέλ.ος, ποιεί μέλος ίδιον, παρ’ ό 
ποιοΰσιν αΐ άλλα: φθοραί’ καί κατάληξις ταύτης ού 
γίνεται είς άλλον ήχον ποτέ, εί μή είς τόν πλάγιον 
τοΰ δευτέρου. Εί οέ θήσει τις ταύτην τήν φθοράν 
καί ού καταλ.ήξει είς πλάγιον δευτέρου, άλλ’ είς έ'τε-

Τ * ν ν -ρον ηχον, τούτο ουκ εστιν εντεχνον ποοειπομεν γάρ 
δτι έστίν άπό παραλλαγών ή αύτη φθορά πρώτος 
ήχος καί ούτως εχει' άλλ’ ού συνίσταται πάντοτε 
είς τον πρώτον ήχον τό μέλ.ος αύτής, άλ.λ.ά πολλά
κις δεσμούσα καί τόν τρίτον, ποιεί τοΰτον νενανώ' 
ομοίως καί τόν τέταρτον, ένίοτε καί τόν όεΰτερον 
καί τόν πλάγιον τετάρτου, πλήν ή κατάληςις ταύ
της γίνεται πάντοτε είς τόν πλάγιον δευτέρου κάν 
εις όποιον ήχον καί τεθή, καθώς διδάσκει καί ποιεί 
τοΰτο 6 άλ,ηθής εύμουσώτατος διδάσκαλος Μαίστωρ 
’Ιωάννης είς τό : μήποτε όργισ&η Κύριος, έν τώ : 
Λουλεύοατε. Τετάρτου γάρ ήχου δντος έκεί άπό 
παραλλαγών, δεσμεϊ τοΰτον ή φθορά αύτη καί άντί 
τοΰ κατελ.θεϊν πλάγιον πρώτου, κατέρχεται είς τόν 
πλάγιον δευτέρου. Όμοίως καί Πρωτοψάλτης ό 
Κορώνης είς τό : Ώ  πάσχα τό μέγα, περί τά μέσα 
είς τό : σοϋ μετασχεΐν' καί ό Λαμπαδάριος ’Ιωάννης 
είς τό : Άναστάσεως ημέρα, καί είς τό : Αυτη ή 
κλητη καί είς τό : την παγκόσμιον δόξαν’ καί είς 
άλλα πολλ.ά όμοιως ποιεί. Άλλ^ά καί είς τόν πο
λυέλεον τοΰ Κουκουμά καί είς τά αντίφωνα τοΰ 
βαρέος, ούτω ποιοϋτι πάντες. Καί άλλως είς τό : 
Tfj ύπερμάχω δεσμεϊ τόν τρίτον έκεί πολλάκ:ς 
έπταφωνοϋντ* καί γίνεται νενανώ' καί είς τά κρα- 
τήματα αύτά τού πλαγίου τετάρ.-ου, άλλά δή κα
είς αλληλουάρια καί κοινωνικά όμοίως ποιεί. Είς δέ 
τά αντίφωνα τοΰ τετάρτου ποιοϋσι τοΰτο πάντες οί 
ποιηται αλλά και είς πολ,λ.α καλ.οφωνικά' ομοίως 
καί τόν δεύτερον γινόμενον νενανώ καί τόν πλάγιον 
τετάρτου εύρήσεις εις τά φθορικά κρατήματα καί 
είς τούς οίκους τοΰ Λαμπαδαρίου.

Γαυτι μέν ούν ημΐν είς δύ /αμιν αρκούντως οίμαι 
είρήσθαι^ τάχα bk καί ώς ό τής άληθείας βούλεται 
λό/ος είη δε και τοις άλ.λοις άπασιν ούτω δόξειν 
<νερι αυτών. Ε : δε τισιν ουκ άρέσκει τά είρημένα.

ήμάς  ̂μέν ή τής άληθείας ζήτησις έξαιτιάται, εί καί 
ποι όοκεϊ μέν διαπιπτειν αύτής, δυσθήρατος γάρ ή 
ταύτης εύρεσις' έκείνοι δέ καθ’ δ,τι άν αύτοΐς ούκ 
άρέσκει λεγέτωσαν ήμΐν καί δεικνύτωσαν' εύλογο: 
γαο δοκοΰντάς λέγειν καί ήμας έξουσι πειθομένους 
τε αύτοΐς καί χάριν είδότας τής ώφελείας, εί μήτε 
βέλτιον τής αύτών άντιθέσεως εΐπεϊν έχοιμεν^ μή 
δεικνύντες όέ καθ’ δτι άρεστά τά είρημένα. άπλώς 
δέ ουτω μόνα λέγοντες μή άμεμπτα είναι, δυνήσον- 
ται μέν πεισειν ούδένα, δόξουσι δέ πάσι λοιπόν άκζί- 
οω φιλονεικ'.α καί φθόνω κεκινημένοι τοίς πάντγι 
βκσκαίνουσιν άνεπιλήπτως.

(’S k τοϋ ύπ’ άριθμόν 1120 χειρογράφου 
της ίερας Μονής τών Ίβήρων).

ΠΑΧΩΜΙ0Υ__Μ0ΝΑΧ0Υ
Ερμηνεία  είς τήν Μουσικήν

(Συνέχεια {δέ προηγούμενον ^ύ^^ον)

ΙΙερι διαφορας τών τε κνρίων και τών  
π λ α γ ίω ν .

Απο τοΰ δευτέρου έάν καταβής δύο φωνάς εύρί— 
σκεις πλάγιον τετάρτου, δς καί μέσος λέγεται τοΰ· 
δευτέρου διά τό εύρίσκεσθαι αύτόν μέσον τοϋ τε κυ
ρίου καί τοΰ πλαγίου δηλονότι δευτέρου. ’Από μέν 
ούν τοΰ κυρίου μέσος λέγεται έν καταβάσει δηλο
νότι* από δέ τοϋ πλαγίου άναβαίνων δύο φωνάς,, 
δίφωνος λέγεται, εί δέ τρεις τοίφωνος, εί δέ τέσσα
ρας τετράφωνος. Ούτω κάν τοϊο λοιποΐς κατ’ άναλο- 
γίαν σκεπτέον. Εύρίσκομεν δέ τόν πρώτον μάλλον 
χοώμενοι τή τετραφωνία καί τόν τέταοτον. Ίστέον 
δέ δτι ούχ οίκς καί δοας φωνάς άναβαίνομεν άπό 
τών πλαγίων, τοιαύτας καί τοσαύτας άπό τών κυ
ρίων, αλλ’ από μέν τών πλαγίων πλείονας ώς χθα- 
μαλωτέοων, ώς έντεΰθεν καί τό μέλος άλλάσσειν, 
άπό δέ των κυρίων ήττονας, εί μέν τις τών κυρίων 
άντί πλαγίου χρησάμενος πλείονκς έςέλθτ'και αύθις 
ουχ’ οΐκς καί δσοις φωνάς κατιζβαίνομεν έπί τοΰ κυ
ρίου τοιαύτας καί τοσκύτκς καί έπί τόν πλάγιον.

Περι δ ιπ λ ο ά ω ν ία ς .
Έντεΰθεν ούν γίνεται ή διπλοφωνια δι’ επιτετα

μένης καί άνειμένης φωνής, ίσοχοόνως τοΰ έπιτετα- 
μένου τω άνειμένω κατά ταύτόν συμφωνοΰντος. Δι- 
πλοφωνία γάρ λέγεται, ουχ’ ώς έκ δύο φωνών συ- 
νισταμένη ήτοι άνιουσών ή κατιουσών, έπεί κκτά 
τοΰτο διφωνία έλέγετο μάλλον άν, ούδ’ δτι άρτιός 
έστιν ό άριθμός, έπεί έν πολλοΐς τοϋτο συνέβαινεν 
άν, όντων πολλών άρτιων, άλλ’ όπ άρχόμενοι όπό- 
θοι τέταρτον ή καί πλάγιον τετάρτου ήχον. Έ ά ν  
τις έςέλθν) επτά φωνάς είτε έπί τό όξύτερον είτε έπί 
τό βκρύτερον, έρχεται είς τόν αύτόν ηχο> δνπερ κύ
τος σύ κρατεί,καί εύρίσκεται συμψάλλων σοι τόν αύ
τόν ήχον. Κκί διά τοΰτο λέγεται διπλοφωνια, ώς 
έκ χθαμαλής καί ύψηλής φωνής συνιοταμένου τοϋ 
μέλους* ο καί άντιφωνία λέγεται.

Περι π ο ρ α λ λ α γ η ς .
Ά λ λ ’ είδέναι χρή* ότι. εί καί έκάστην φωνήν.. Λ  
ίδιον ήχον άποτελεϊν, άλλ’ ού καθαρώς, έπεί ούν 

κατά συνέχειαν* μετά πολλών δέ εναλλαγήν ή καί 
ολίγων τινων, ενθα δηλονότι θέσις έστι. Καί ο ία 
τις στιγμή τό μέλος καταγίνεται' διό τόν άρχόμε- 
νον ψάλλειν δει άπαριθμείν τάς τε άνιούσας τάς τε 
κατιούσας φωνάς κάν έναλλάγδην εΐσί κάν διωοι- 
σμένως κατά μέλος. Καί εί μέν διωρισμένως έν χερσ’’ 
τό ζητούμενον, εί δ’ ούν παραβάλλειν δει ά λ λ ή λ α ς  
χαί έξετάζειν καί τάς περιττευούσας κάν τε άνιού
σας κάν τε κατιούσας, προστιθέναι τώ προκειμένω· 
ήχω, ήτοι τώ κατ’ άρχάς σημειωθέντι. Καί ούτως 
άριθμήσας κατά παραλλαγήν εύρήσεις τόν ζητούμε- 
νον ηχον. Hit οε εςισου εισιν αι φωναι ήτοι τοσαΰται 
τή ποσότητι αΐ τε. άνιοΰσαι καί κατιοΰϊαι ό αύτός 
μήν ήχος έστι ό καί κατ’ άρχάς.

ΙΙερι φθοράς  
Φθοράς δέ προτιθεμένης δει λοιπόν παραλλαγί- 

ζειν κατά τόν ήχον ον ή φθορά σοι δεικνύει, μέχρι ς

* Α έξις δυσανάγνωττος. Κ .Α .Ψ .
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-ού έτέρα φθορά λύσει τήν ταύτης ενέργειαν. Είσί 
γάρ αί φθοραί περί τά μέλη, αΐτινές είσι άλλοίωσις 
.καί τροπή τοΰ κειμένου ήχου είς Ιτερον άνευ πα
ραλλαγής φωνών. Τοϋτο καί πολλάκις ή τοιάδε ή 
τοιάδε θέσις ποιεί έπεί ούχ’ ώσπερ τόν πρώτον ήχον 
μελίζομεν ούτω καί τόν δεύτερον, ούδ’ ώσπερ τόν 
δεύτερον ούτω καί τόν τρίτον και τους λοιπούς. 
Τοΰτο συμβαίνει καί έν τριφωνία γίνεσθαι* κατιόν
τες γάρ άπό τοΰ πλαγίου τετάρτου τρεις φωνάς εύ- 
οίσκομεν τόν αύτόν ήχον* άπό μέλ.ους μεν ούν, ου 
κατά τόν τρόπον τής ρηθείσης παραλλαγής. Άπό  
γάρ παραλλαγής πλάγιος τοϋ πρώτου έστιν. Ω 
σαύτως γίνεται καί έν τώ πλαγίω τοΰ πρώτου καί 
έν τοΐς λοιποΐς. Καί αύθις άνιόντες άπό τοΰ πλα
γίου πρώτου τρεις φωνάς διά χθαμαλότητα εύρίσκο
μεν τή ποιότητι τόν αύτόν ήχον' καί άπό τοΰ δευ
τέρου τοσαύτας ώσαύτως δεύτερον ή νενανώ καί 
άπό τοϋ τρίτου τρίτον καί άπό τοΰ τετάρτου τέ
ταρτον.

ΙΙερι τη ς  τον νενανώ φθοράς
Ίστέον δέ δτι τών ήχων απάντων κυρίων τε καί 

πλαγίων δντων όκτώ^ έπεί ό τοΰ νενανώ ούκ έχει 
χώραν ιδίαν, διά τοϋτο συνήρμοσται τώ πλαγιω 
τοΰ δευτέρου, μάλλον τών άλλων εχοντι σχέσιν 
πρός τό τοϋ νενανώ μέλος* διό ώς συνυπακουομενου 
τοϋ πλαγίου δευτέρου τώ νενανώ έν ταίς φθοραϊς 
ένίοτε εώντες τήν τοϋ πλαγίου δευτέρου φθοράν την 
τοΰ νενανώ τίθεμεν. Γίνεται δέ το νενανώ μέλος α- 
νερχομένων ήμών τρεις φωνάς άπό τοΰ πλαγίου 
•δευτέρου. Πολλάκις δέ καί άπό τού πλαγίου πρώ
του άνερχομένων τρεις φωνάί τό αύτό γίνεται’ 
άλλά τοΰ τετάρτου τραπέντος είς τό τοΰ νενανώ 
μέλος έξ άνάγκη: καί ό πλάγιος τοΰ πρώτου είς 
τόν πλάγιον τοϋ δευτέρου τρέπεται, διά τό πολλην 
οικειότητα εχειν τό νενανώ πρός τόν πλάγιον τοϋ 
■δευτέρου, ώς είρηται. * Ώσαύτως τοίνυν καί έν τοΐς 
λοιποΐς. Ά λ λ ’ όλιγοχρόνιόν έστι τό τών φθορών μέ
λος ώς νόθον καί έπείσακτον καί μεταπίπτον τα
χέως είς τό οίκεΐον.

ΙΙερί των σχημάτων τών φωνων τοΰ τε καλΛω- 
πισμοϋ και τής χειρονομίας αύτών καί έκ τής τών 
σημαδίων προσηγορίας τε καί συνθέσεως έξεστι πο
σώς γνώναι τώ φιλομαθεΐ. Ταΰτα γάρ ώς έν συν
τόμω διήλθομεν χειριίόμενοι τοίς είσαγωγικοΐς καί 
τή τέχνη, ό δέ καί τοις έμπόνως ζητοΰσι καί δι’ 
αύτόν κρούουσιν άνοίξειε θύραν γνώσεως καί δωριεϊ- 
■ται κατά τό αίτημα.

Η “ ΦΟΡΜΙΓΞ,, ΕΝ Ρ Ω ΣΣΙΑ
Άνταπόκρκίις έκ Τυφλΐδος

Διά τής άνταποκρίσεώς μου ταύτης γνωρίζω τή  
φίλτ, «Φόρμιγγι» δτι ό Έξαρχος παντός Καυκά- 
σου κ. Αλέξιος μετά τοΰ κατ’ έξοχήν ύποστηοικτοΰ 
τής εθνικής ήμώ; μουσικής 'Γψηλοαιδεσιρ.ολογιω- 
τάτου κ. Ίωάννου Βοστόργωφ εύηρεστήθησαν νά 
μεταθέσουν έφέτος τήν πέρυσι ΐδρυθείσαν, ώς γνω
στόν, έν Κάρς Σχολήν τής Βυζαντιακής μουσικής 
εις τήν πρωτεύουσαν τού Καυκάσου Τυφλίδα, έδραν 
τής Αρχιεπισκοπής καί ’Εξαρχίας.

Ενταύθα λοιπόν συνε/.εντρώθησαν καί αύθις έκ 
τής περιοχής τοΰ Κάρς πάντες οί πέρυσι έν τή 
Σχολή φοιτήσαντες μαθηταί τής μουσικής, άποτε- 
λούμενοι ώς έπί τό πλεΐστον έκ τών διδασκάλων 
τής περιοχής Κάος, δπως συνεχίσωσι τά τής μου
σικής μαθήματα ύπό τήν καθηγεσίαν τοϋ γνωστού 
μουσικοδιδασκάλου κ. Στεφ. Κουτσογιαννοπούλου. 
Τά έξοδα τής ένταΰθα παραμονής τών μαθητών 
τούτων κατά τά διάστημα τής διδασκαλίας τής 
μουσικής ηύδόκησε νά καταβάλλτ) ή Σεβαστή Αύ- 
τοκρατορική Κυβέρνησις τής Ρωσσίας.

Τά μαθήματα τής Σχολής ήρξαντο άπό τού 
μηνός Μαίου μέ τόν χαρακτηρίζοντα τόν τε διδά
σκαλον καί τούς μαθητάς τής Σχολής ζήλον πρός 
τήν έθνικήν ήμών μουσικήν καί άφοσιωσιν πρός τό 
καθήκον δπερ απαντες άνέλαβον άπέναντι τών Υ 
ψηλών 'Ιδρυτών τής Σχολής ταύτης /.αί άπέναντι 
τοΰ ένταΰθα ομογενούς ήμΐν στοιχείου, δπεοήζιώθη 
>ά '.hr, καλλιεργουμένην τήν μουσικήν τών πάτε
ρων του έν τή χώρα ταύτη.

Έ κτός δέ τών πρός συντήρησιν τών μαθητών τής 
σχολής ταύτης καταβλ.ηθέντων έξόδων έκ μέρους 
του Αύτοκρατορικοΰ ταμείου, περί ών άνωτέρω άνέ- 
φερον, τό αύτό ταμεΐον κατέβαλε καί ετερα γεν
ναία ποσά άποκλειστικώς διά τήν καλλιέργειαν και 
άνάπτυξιν τής Έλληνικής γλωσσης καί τής Βυ- 
ζαντιακής μουσικής είς τήν περιοχήν τοΰ Καυ/.ά- 
σου. Τοιουτοτρόπως ή τε μητρική ήμων γλώσσα 
καί ή μουσική τών πατέρων μας εύοεν περίθαλψιν 
περισ  ̂()V έν τή χώρ :̂ ταύτη έκ μέρους τής Αύτο- 
κρατορικής Κυβερνήσεως, χάρις είς τά  ύπέρ τών 
έθνικών ήμών κειμηλ.ίων ευγενή αισθήματα τοΰ 
Σεβασμιωτάτου.Άγιου Τυφλίδος κ. Αλεζίου και 
τοΰ Αίδεσιμολογιωτάτου πρωθιερέως κ. Βοστόργωφ.

Περί τών προόδων τών μαθητών τής Σχολής καί 
περί τών κατ’ αύτήν έν γένει θέλ.ω προσεχώς απο- 
στείλη τή προσφιλή μοι «Φόρμιγγι» τά  δέοντα.

Kavnadict «Φόριιιγξ»

Μ ΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑ Τ Ο Υ Σ  Ψ Α Λ Τ Α Σ
Περι ορθογραφίας τη ς  Μ ονοικής.

(Συνέχεια  ΐδέ άριθ. 6 )

Λαμβάνει οξύτητα τεταρτημόριου τόνου ό 
φθόγγος τοϋ "Ισου και δταν τεθη έπ’ αύτοϋ 
ίι Δίεσις (<*)' έξαγγέλλεταχ δέ ώς εί είχεν ύπ’ 
αύτό Πεταστήν, διότι και ή ΙΙεταστη τοιαύ
την τινά οξύτητα φωνής προσδίόει εις τόν 
χαρακτήρα τοϋ “Ισου καί τοι οί Διδασκαλοι 
δέν ώοισαν άκριβώς τό σημεΐον εις δ πρέπει 
νά ύψωθη ή φωνή, δταν φθάση είς τό κατα- 
κόρυφον' τής αύξομειώσεώς της έν τή έκτε- 
λέσει τής ΙΙεταστής. Ά λ λ ’ ή όξύτης τής Διε- 
σεως, καί τοι ομοιάζει, ώς είπον, πρός έκεί- 
νην, ήν δίδει είς τό Ίσον ή Πεταστή, δέν έχει 
τήν δύναμιν τής αύξομειώσεως τής φωνής, 
άλλά τοπικήν και ξηράν ούτως είπεϊν έντα- 
σιν προσδίδει είς ϋν τίθεται φθόγγον. "Οταν 
δμως άντ\ τής Δΐέσεως τεθή έπ\ τού Ίσου ή 
"Υφεσις ( ρ ), τότε ό φθόγγος αύτού λαμβά
νει βαρύτητα τεταρτημορίου τόνου.

Κ«\ τούτο μέν τό παράδειγμα:

β

Α

Γ
0

άρκεΐ δπο>ς λάβωμεν ίδέαν τινα περι τής 
έξαγγελίας τού χαρακτήρος τού “Ισου δταν 
τεθη έπ’ αύτού ή Δίεσις’ τούτο δέ :

Δ

<Λ σπη λαι αι οις και ρε ί σιν

δταν τεθτί έπ ’ αύτού ή "Υφεσις.
Ά λ λ ’ αΐ φθοραί αυται, έπειδή σπανίως τί

θενται έπι τού “Ισου δυσκόλως και έκτελούν- 
ταΐ’ ή μάλλον έκτελούνται δταν τεθώσιν είς 
άλλους χαρακτήρας, ώς π. χ.

ν - : · — - ν -  '*·-
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κ

ε πο ον θα ο ο τα α α α α λας  ̂
Ά λ λ ’ ένταύθα, ώς και έν άλλαις τοιαύταις 

θέσεσιν, ή μέν όξύτης τής Διέσεως ποικίλ
λει μεταξύ τού τεταρτημορίου καί τοΰ ημι
τονίου, η δέ βαρύτης τής Ύφέσεως έπίσης 
άναλόγως τών διαστημάτων τών τόνων
έφ' ών δρώσιν.

Είπον άνωτέρω δ α  ή Δίεσις προσδίοει εις 
τό “Ισον οξύτητα φωνϊις ΐσην περίπου έκει-

νης, ήν δίδει είς αύτό κα\ ή Πεταστή, οξύ
τητα δηλ. τεταρτημορίου τόνου καί ούχί όλο 
κλήρου τόνου, ώς τινες φρονούσι. Διότι, άν 
τό “Ισον έν τη μετά τής Πεταστής συνθέσει 
του κατά τήν έξαγγελίαν αύτού έν τή θέσει 
τα ύτη :

(* ! Έ λ ή φ θ η  έκ τών ανεκδότων συνθέσεων τοΰ κ . Χα- 
οαλάμπους Παπαδημητοακοπούλου.

λαμβάνει οξύτητα τόνου, ήτοι άν έγγίζει άκα- 
ριαίως τον αν(θ αντον κατά μίαν φωνήν ενριοκο- 
μενον φΦόγγον, άνα,γχνωοτκο) είζ Θεωρτιτι- 
κόν τι, — ποιον έν τή έκτελέσει θά έγγίσω- 
μεν φθόγγον έξ δλων δσοι άπαρτίζουσι τά 
διάφορα διαστήματα τών κλιμάκων τών δια
φόρων ήχων ; Τόν Κε, άν εύρισκώμεθα είς 
τόν Δι, ή τόν Ζω, άν εύρισκώμεθα είς τόν Κε, 
ή τόν Νη, άν εύρισκώμεθα είς τόν Ζω; Ά λ λ ’ 
ό τόνος Δι—  Κε, έν τή Διατονική Κλίμακι 
εΐνε μείζων, ένω ό τόνος Κε —  Ζω, εινε έλασ- 
σων κα\ ό τόνος Ζω —  Νη έλάχιστος. Ποιον 
άρα διάστημα θά λάβωμεν έκ τών τριών τού
των δπως δώσωμεν είς τό “Ισον, δπερ έχει 
ύπογεγραμμένην τήν Πεταστήν, τήν ένέρ- 
γειαν ή μάλλον την φυσικήν οξύτητα τής 
Πεταστής; Τό μεϊζον, ή τό έλαττον, ή τό 
έλάχιστον ; ή, δπερ τό σπουδαιότερον, έκεϊνο 
τού Βου — Γα τού £ §\ δπερ είνε ήμιόλιον ή 
τριημιτόνιον ;

Καί έν τούτοις διδάσκονται σήμερον καϊ 
δημοσιεύονται μάλιστα τοιαύται έπιβλαβεϊς 
θεωρίαι, είς παραφωνίας μάλλον ή είς έκτέ- 
λεσιν άκριβή τού μαθήματος όδηγούσαι, ένώ 
είς ούδεμίαν στηρίζονται λογικήν ή έπιστιι- 
μονικήν βάσιν !

Ό  Χ ρύσανθος γράφων έν τώ Θεωρητι
κά) αύτού περ\ τής διαφοράς τής έντονότη- 
τος τού φθόγγου τού χαρακτήρος τής Πετα
στής λέγει έν § 113 τά έξής’ «ή δέ Πεταστή 
θέλει νά άναβιβάζωμεν τήν φωνήν δλίγω πε
ρισσότερον άπό ιήν φυσικήν όξύτητα τού τυ
χόντος τόνου. Φυλάττει δέ τούτο τό ίδίωμα 
κα\ δταν ύποτάσσηται ύπό τού Ίσ ου».

Ό  Φωκαενς έν Κεφ. ΙΑ' τού Θεωρητικού 
του λέγει’ « Ί Ι  δέ Πεταστή άναβιβάζει τήν 
φωνήν δλίγω περισσότερον άπό τήν φυσικήν 
[Μσιν τού τυχόντος τόνου μέ ταχεϊαν έπι- 
στροφήν άνεπαισθήτως είς τήν ιδίαν ^άσιν 
του’ φυλάττει δέ τούτο και δταν ύποτάσση- 
ται άπό τό “Ισον».

Ό  Λ έόβ.ος έν ύποσημειώσει έν σελ. 104 
τού Θεωρητικού αύτού γράφει περί τής Πε
ταστής τά έξής' « Ί Ι  δέ Πεταστή, ώς πετώσα, 
ήτοι ύι^ώνουσα τόν τόνον ολίγον τι περισσότε
ρον ύπέρ τό σύνηθες . . . . . .

Ό  Κυριάκος Φιλοξένονς, ο Έφε<ίιο-  
ρ ά γ ν η ς , έν τω Θεωρητικώ αύτού, § 139 γρά
φει «’ Η Πεταστή καταμετρείται είς άνάβασιν, 
θέλει δέ νΝ ^ναβιβάζη τήν φωνήν μέ περισσο- 
τέραν τιν ά  ύποκίνησιν, ή με ταχεϊαν περι
στροφήν άπό τήν φυσικήν όξυτητα τού τυ
χόντος τόνου. Φυλάττει δέ τούτο τό ίδιωμα 
καϊ δταν ύποτάσσηται τώ Ίσω ».

Τά αύτά περίπου γράφει περϊ τής Πεταστής 
καϊ ό Π. Γ . Κ ηλτίίανίδης έν τώ Θεωρη
τικώ αύτού.

Καϊ άφού τόσον σοφοϊ καϊ περιφανείς Δι
δάσκαλοι τής μουσικής τοιαύτας έξήνεγκον 
περϊ τής ένεργείας τής Πεταστής γνώμας, 
πού εύρηται ή θεωρία, δτι ή Πεταστή έγγίζει 
είς τόν κατά μίαν φωνήν ανω αντης ευρισκόμενον 
φθόγγον; *0 Φωκαευς μάλιστα ομιλών περϊ 
τής μετά τού “Ισου συνθέσεως τής Διέσεως, 
ένώ λέγει δτι ό τόνος τον vIdov προ-  
φέρεται όξύτερος τετα ρτη ρορ ίον  τό 
ν ον , άμέσως κατωτέρω γράφων περϊ τής 
μετά τής Πεταστής συμπλοκής τού Ίσου , 
λέγει δτι ό φθόγγος αύτού δταν υποτάξη 
τήν Πεταστήν λαμβάνει όξύτητα ό μ ο ί ω ς, 
τούτέστι τεταρτημορίου τόνου Ά λλά καϊ άν
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δέν έξηγεΐται όντως ή θεωρία αϋτη τοϋ Φω
καέως, έκεϊνο τό ολίγον τι περισσότερον  οξύ, 
δπερ όρίζουσιν αυτός και οι λοιποί Διδάσκα
λοι δτι λαμβάνει ι\ ΙΙεταστή άπό την φυσικήν 
βάσιν της, τί άλλο εϊνε ή τό τεταρτημόριον 
τοϋ μείζονος τόνου, δπερ έστι τό μνκρότερον 
έν τη ήμετέρα μουσική κλίμακι (διατονική 
ή χρωματική ή έναρμονίω) διάστημα, ήτοι 
αύτό τοϋτο τό ο λ ίγ ο ν  τ ι ;

Μείζονα δμως οξύτητα λαμβάνει τό "Ισον 
δταν εϋρεθή έν τή θέσει τα ύ τη :

ήτοι

cj ΙΤχ τρι ι ι t
.  " ·  Γ  Γ  ,  r— · Γ  ,
\  ^  — ο  — “

•/.χ'. χ'. χ 1. Γ'. υι u! ij! ω ω ω ω

—  ^  Λ
ω ω j\

Διότι και ή Πεταστή και τό ’Αντικένωιια καιf Λ ^ή Βαρεία και η 'Απλή ένεογοϋσι κατά τήν 
ιδιότητά των έκαστον έπι τοϋ χαρακτήρος 
αύτοϋ Και ή μέν ΙΙεταστή μετά τοϋ ’Λντικε- 
νώματος ένεργοϋοιν ώς έπί τό πλεΐστον έπι 
τοϋ πρώτου χρόνου, ίι δέ Βαρεία άμέσως έν 
τή άρχή τοϋ δευτέρου, δν προσδίδει είς αύτό 
ή Α π λή .

Ά λ λ ά  τό Ίσον και είς άποπλήρωσιν χρό
νου συμβάλλει πολλάκις. Τά Κεντήματα λ. χ. 
δέν δέχονται χρονικόν σημεΐον, έν ω παρου
σιάζεται άνάγκη ΐνα δαπανηθώσιν είς αύτά 
δύο τρεις, ή πλείονες χρόνοι. "Οπως λοιπόν 
άποπληρωθώσιν οί χρόνοι ούτοι τίθεται μετά 
τά Κεντήματα, ή κατόπιν χαρακτήρος, μ ή  έπι- 
δεχομένου χρόνον, τό ’Ίσον οϋτω :

~ε ε

. . .  π

ρΐΊ ρι ρε ^

"Οταν δέ μεταξύ δύο ’Ίσων εύρεθή άνιών 
χαρακτήρ μέ Γοργόν, ό χαρακτήρ ούτος γρά
φεται μέ ’Ολίγον ούτω :

π  γ  γ  γ  ά
<-| το ο ο ο ο ο το J\

Ά λ λ ’έάν ό άνιών αύτός χαρακτήρ δέν λαμ
βάνει Γοργόν, τότε ό χαρακτήρ ούτος γρά
φεται μέ Κεντήματα, τό δέ μέλος προφέρεται 
ήπίως ούτω :

ί»Ρ

τ, θε λη σχς

Δυνάμεθα δμως νά θέσωμεν καί Γοργόν είς 
τά Κεντήματα δταν εύρεθώσι μεταξύ δύο 
“Ισων, άλλά τότε τίθενται ταύτα άνωθεν τού 
’Ολίγου καί λαμβάνουσι τήν δύναμιν αύτού, 
τό δέ μέλος προφέρεται τραχέως πως, ούτω :

π
—— c -

π
'—> τε ε ε τε '—>

( Έ π ε τ α ι  συνέχεια .) Δ .  Π α π α π α ν α γ ιώ τ ο ι· .

Οί άποδεξάμενοι τά μέχρι τοϋδε άπο- 
ιίταλέντα αύτοίς φ ύ λ λ α  και τεύχη της 
« Φ ό ρ μ ιγ γ ο ς » ϋερμότατατα παρακα*  
λοϋνται δπως άπο<ίτείλω<ίι τήν μικρόν  
των Συνδρομήν καθόόον τά φ ύ λλα  
ήμώ ν εχον«ίιν α π όλυ τον  ανάγκην τ ο ύ 
τ η ς  δπως έξακολονθήϋω ιΐιν  τήν εκδο-  
cfiv των α ν ελ λ ιπ ώ ς μετά τη ς  αύτης  
πάντοτε φ ιλοκ α λία ς  και της αύτης  
εκλεκτικότητος καί αφθονίας της  
ύ λ η ς  των.

Τ Α  Τ Ω Ν  Α Ε Κ Α Π Ε Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ω Ν

— Έ ν  ιιέ(ϊ(.> πυκνοτάτον κα» έκλεκΐοΰ ίν  ταύτφ
ακροατηρίου έγένοντο έσχά τω ς έν Κ ω ν)π όλει καί έν τί) 
αιθούση τών τελ ετώ ν  τή ς  Μ εγά λη ; τοϋ Γένους Σ το λ ή ς  
αί ενιαύσιοι έξετάσεις τή ς  Μ ουσικής Σ χ ο λ ή ς τοϋ ύπο 
τήν  προστασίαν τή ς  Μ . ’Ε κκλησίας λυσιτελώ ς έογαζο- 
μένου Έ κκλη σ ια σ τικ οΰ  Μουσικοΰ Συλλόγου.

—  Αί εύστοχοι απαντήσεις τώ ν μαθητώ ν τή ς  Σ χολή ς 
τα ύτης έξετασθέντων έν τ ή  Ισ το ρ ία  τή ς  έκκλ. ήμών 
Μουσικής καί τ ή  θεωρία αύτής, ετ ι δέ καί ή π ισ τή  έκ- 
τέλεσ ις  ύπό τών έξεταζομένων μαθητών τών ^,αφόρων 
έκκλησιαστικών μελώ ν απέδειξαν OTt λίαν εύσυνε.δήτως 
έπετέλεσαν το εαυτών καθήκον τόσον οί διδάξαντες οσον 
και οί διδασκόμενοι.

—  ΟΕ παοευοεθέντες κατά τάς έξετάσεις ταύτας ά π ε- 
κόμισαν τάς αρίστας τών έντυπώ σεω ν, δι’ ο έσπευσαν 
ουτοι νά συγχαοώσι θερμώς τοϋς ζη λω τώ ς καί καοποφό- 
οως διδάξαντας έν τώ  άνωτέρω Σ / ολή  καθηγητάς τή ς 
Μουσικής κ .κ . Γ .  Ί .  Παπαδόπουλον, Πολυχρόνην Π α - 
χείδη ν , Ν ηλέα Καμαοάδον, Φ ώτιον Παπαδόπουλον καί 
’Ιάκωβον Ν α υπλιώ την.

— -Μετά τινας ημέρας άπο τοϋ πέοατος τών ανωτέρω 
έξετάσεων έπηκολούθησεν έτέοα έοοτή έν τ ι  αύτή αι
θούση τή ς Μ. τοϋ Γένους Σ /ολής έν μέσω  καί πάλιν 
εύρυτάτης δσω καί έκ λεκ τή ς όμηγύοεως διά τήν διανο
μήν τών απολυτηρίων είς τούς αποφοίτους τή ς  Μ ουσι
κής Σ χολή ς.

—  'Η  τε λ ετ ή  αύτη έγένετο μεγαλοποεπεστάτη εύλο- 
γούσης τή ς  Α .Θ .Π . τού Οϊκονμενικοϋ Πατριάρχου κ . 
’Ιω α κείμ  τοΰ Γ ’ .

—  Κ α τ ’ αύτήν έψάλλησαν ύπο πολυμελοϋς μουσικοΰ 
χορού έκ μαθητών τή ς  Σ χο λή ς διευθυνομένου υπό τοϋ α ' . 
δομεστίχου τή ς  Μ. ’Εκκλησίας κ . Ί α κ . Ν αυπλιώτου 
διάφορα έκκλησιαστικά άσματα καί ύμνοι μ εθ ’ δ ό Δ ιευ
θυντής τή ς Σ χ ο λ ή ς καί Μέγας ΙΙρω τέκδικος κ . Γ .  Π α - 
παδόπουλος άνεγνω τήν λογοδοσίαν τώ ν πεπραγμένων 
έν τή  Σ χ ο λ ή  τα ύτη  κατά το διαρρεϋσαν σχολικόν έτος.

— ’Ε κ  τή ς  λογοδοσίας τα ύτης έγένετο γνωστόν δτι 
ένεγράφησαν κατά τό λήξαν ετος έν τ ή  Σ χ ο λ ή  2 1 4  έν 
όλω μ α θηταί, έξ ών οί 185 ησαν έκ τώ ν μαθητών τή ς  
Μ. τοΰ Γένους Σ χ ο λ ή ς. Έ κ  τών 214  οί μέν 1 1 VI κα - 
τετάχθησαν είς τήν  Α '.  τάξιν, οί δέ 38  είς τήν Β ' . οί 
23  είς τήν Γ ' .  καί οί 34 είς τήν Δ '.

—  Μ ετά την ανάγνωσιν τή ς  λογοδοσίας έπηκολούΟη 
σεν ή εκτελεσις διαφόρων άλλων ασμάτων συνοδευομένων 
ύπό είδικοϋ μουσικοΰ οογάνου μ εθ ’ ο διενεμήθησαν διά 
χειρός τή ς  Α .Θ .Π .  τά απολυτήρια είς τούς εξής 27 τ ε 
λειόφοιτους τή ς Σ χ ο λ ή ς κ. κ . ’Ησύχιον Λαυριούτην μο 
ναχόν, Χαρίλαον Φιλανθίδην, Θ εμιστοκλήν Χωραφιάδην, 
Κ ω ν. Δ η μ η το έλ η ν , Ν ικ. Σαρρή, Λ α ζ. Χ α λεπλόγλου, 
Φ ώτιον Ααμπαδαρίδην, Λ εω ν . Γιασσημακόπουλον, Ή λ . 
Γεοακόπουλον, Τιμόθ. Εύαγγελινίδην ίεοοδιάκονον, Μ ιλτ. 
Τ ζώ νην, Σεραφείμ Χαραλάμπους, ’Α λ έξ . Κ α λπ α κτζό- 
γλου, Ίω άνν. Βαδράμογλουν, Κυριάκόν Ν ικολαίδην, 
Σπυρ. Βοουζιόπουλον, Ίω άνν. Τ οπίδην, Μ ι/. Χ α τζη α - 
θανασίου, Σω κο. Παπαδόπουλον, Χαρ. ’Αντωνιάδην, 
’Α ναστ. Ε αρινόν, Ξενοφ. Κυριάκόν, Δ η μ . Μ παλταν, 
Γ εώ ρ γ. Κωνσταντόπουλον, Βασ. ’Α γγελίδην, ’Ανδρ. 
Εύαγγελίδην καί Κ ων Σαοαφίδην.

—  Μ ετα την διανομήν τών απολυτηρίων ή Α Θ . Π . 
απηυθυνε σύντομον προσλαλιά/ δΓ ης έξεφοασε τάς εύχα- 
ριστείας Α ύτής πρός πάντας τούς έργαζομένους ύπέρ τή ς 
προόδου τή ς  σχολής άνακοινώσασα έν ταύτώ  δτι ή Ίεοά  
Σύνοδος τή ς Μ. εκκλησίας θέλει ορίσει ύπέρ τή ς  Σ χ ο 
λής έτήσιον χορήγημα τριακοντάλιοον έκ τοΰ ίδίου αύ
τή ς ταμείου

Μ ετά τό πέρας τή ς  τελ ετ ή ς  τα ύτης έποοθυμοποιήθη- 
σαν νά προσφέρωσιν ύπέρ τή ς  Σ /ολής δύο μέν είκοσά- 
φραγκα ή Α .Ε .  ό πρεσβευτής τή ς  Σερβίας κ . Σάββας 
Γοούϊτς, π εντε δέ όθωμανικάς λίρας ό έν Βηουττώ  έμ π ο - 
ρευομενος κ. Χριστόφορος Χοιστοφόοου.

— ’Ενώπιον τών (ΐίλών τής ’ Επιτροπής τοΰ 
Πανελληνίου Ιεροΰ 'Ιδρύματος τή ς  Ευαγγελιστοίας, τών 
μελών τή ς έφορευτικής έξεταστικής έπ ιτροπής, καί πολ
λών κληρικών καί φιλομούσων έγένοντο έν Τήνω  έν τή  
αιθούση τοϋ Έ λ λ .  Σ χολείου αί ένιαύσιοι έξετάσεις τώ * 
μαθητών τή ς  αύτόθι Μουσικής Σ χολή ς τή ς λειτουογού- 
σης πρό έτών δαπάναις τού ταμείου τοΰ Ίεροΰ  Ναοΰ τή ς 
Εύαγγελιστρίας καί διευθυνομένης ύπό τοΰ λογίου π οω το- 
ψαλτου τού ανώτερου Ναοϋ κ . Δ η μ . Λούβαρη.

—  Κ α τ’ αύτάς οί μαθηταί τή ς  άνωτέρω Σ χ ο λ ή ς έξ ετ έ -  
Λεσαν πιστότατα δ ,τ ι έξητάσθησαν έκ τών διδαχθέντων 
μουσικών μελω δημά τω ν ίκανοποιήσαντες ούτως άο’ ένός 
μέν τόν καταβαλόντα τοσούτους άτούτους κόπους π :ός 
τούτων μόρφωσΐν κ . Αούβαοην, άφ’ έτέρου δέ τό 'Ιερόν 
μουσικήν "Ιδρυμα τή ς  Εύαγγελιστρίας τό άπό πολλών έτών 
χορηγοΰν τά μέσα τή ς  συντηρήσεως τή ς  σχολής τω ν.

—  Οί έν τ ή  Μουσική Σ χο λή  τή ς  Τήνου φοιτήσαντες 
κατά τό λήξαν σχολικόν έτος άνήλθον τούς 4 0 . τούτων 
δέ οί πλεΐστοι τυγχά<ουσι καί μαθηταί τοΰ Έ λ λ .Σ χ ο λ ε ίο υ .

Ε κ  των μαθητών τούτων οί μέν οκτώ άπετέλουν 
τήν  άνωτέραν τάξιν τή ς  Σ χολή ς οί δέ λοιποί τήν κατω - 
τεραν. Καί οί μέν τή ς  άνωτέρας έδιδάχθησαν τό Ά ν ισ τ α -  
σιματάοιον καί τινα μαθήματα έκ τή ς  ’Ανθολογίας, οί 
δέ τή ς κατωτέρας εισαγωγήν είς τήν θεωρίαν τή ς  Μουσι
κή?» τινά εκ τοϋ ’Αναστασιματαριου καί ποακτικώς ά

παντα τά απολυτίκια, κοντάκια, πολυ/ρονισμούς, λ ε ι
τουργικά κ .λ .π .

Η πρακτική αυτη Οιδασκαλία θεωρείται απαραί
τη τος καθόσον οί μαθηταί τή ς  Σ χ ο λ ή ς τα ύτης άπα ρτί- 
ζουσι τούς μουσικούς χορούς τοΰ αύτόθι Ίεροΰ Ναοϋ τή ς 
Ε ύαγγελιστρίας.

— Έ ν  τώ νπ’ «οιθιι. 6 ψι/λλαδίφ t o ετονς 
( 1 9 0 3 )  τή ς  μηνιαίας έθνικής έπιθεω οήσεω ς « Ε λ λ η ν ισ μ ό ς»  
ανεγνωμεν λιαν περισπουοαστον ιστορικήν πραγματείαν 
«Π ερί των λείψανων τοΰ εν Ί τ α λ ί^  Παγκοσμίου Ίσ το ρ ι- 
κοΰ Κράτους τοϋ Έ λ λη ν ισ μ ο ΰ »  οφειλουιένην είς τόν 
γλαφυρόν καλαμον τοΰ διαποεποϋς καθηγητοΰ τή ς  'Ισ τ ο 
ρίας έν τω  Έ θ νικ ώ  ήμών Π α νεπ ιστημ ίω  κ . Παύλου Κ α -  
οολίδου.

Έ κ  τή ς  πραγματείας τα ύτης γίνεται γνωστόν δτι 
εύρίσκεται νϋν έν Ίτ « λ ία  μοναστήριον έλληνικόν δ ια τ η -

ούσίαν καί άκεοαίαν τήνοήσαν μέχρι σήμερον σώαν κ α τ’ 
ελληνικήν αύτοϋ ιδιότητα καί πνι

μοναστήριον τοΰτο κείμενον είς τ£Μών ώοών 
από τή ς Ρ ώ μ η ς ονομάζεται Κρυπτοφέροη θΓγρΙα
-σιδγιοόοοακτοΓ κοιί-τΓ-τ-π ρτγλι,Ί ,Λ  ι'λλ/ιΑτ  Xc (Γ/Λ

—  Τό
πνευματικήν μοοφήν.

αποστασιν t
ΡβΓΓ3ΐα)=σιδηρόφοακτος κρύπτη, έπαυλις) ίδρύθή δ έ * ’τώ  
1 0 0 4  μ .Χ .  ύπό τού έκ Ρωσσάνου τή ς  Καλαβρίας Έ λ λ η -  
νος μοναχοϋ Ν είλου τοΰ νεωτέρου ή Ρωσσανίου.

Εν τω  μοναστηριω τΰ υ τω , ώς έξιστοοεΐ ό κ . Κ α - 
ρολιδης, τελοΰνται σήμερον αί ίεραί άκολουθίαι έν τή  
Ε λ λ η ν ικ ή  γλώσση καί έν τή  καθαρά Βυζαντιακή μουσική, 
εχούση τα ύτη χαρακτηριστικά τινα μόνον ιδ ιώ μ α τα ,έπ ι- 
κρατεϊ δέ ή άρχαία βυζαντινή μοναστική τάξις.

—  Χαίροντες άγγέλ2»οιιεν onutpov δτι έπενο- 
ηθη παοα τοΰ λαμποοΰ συνεργάτου ήμών και είδικοϋ λα- 
ουγγο-ωτολόγου ίατροϋ κ. Μ ιχ . Παπαθανασοπούλου μη- 
‘̂ .αν·ημα δι’ ού διοχετεύονται άτμοί φαρμάκων είς τά. 
ώτα πρός ταχεϊαν θεραπείαν τή ς  βαρυκοίας καί τών ένο- 
χλη τικ ώ ν  βόμβojv.

— Τό άοκετά εύφυές τοΰτο μηχά νημα θέλει ό κ . Π α - 
παθανασόπουλος παρουσιάση είς τήν  ’Ακαδημίαν τών 
Παρισίων πρός άπόκτησιν διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
ΙΙρος πάντας τούς οπωσδήποτε συμμε- 

ρισθέντας τοΰ πένθους, εΐς δ έβύθισεν εμέ 
και τήν οικογένειαν μου ό θάνατος τοϋ 
προσφιλούς μοι άδελφοΰ Γεωργίου εκφράζω 
τάς εύχαριστείας μου.

’ Ιωάννης <ϋ>. Τίίώκλης

Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Ύ π ό  τά πιεστήρια εύρίΓκετα ι βιβλίον τόσον προ^τό- 
τυπον οσον καί χρήσιμον. Έννοοΰμεν τόπρόίκανοΰ /ρόνου 
ηγγελμένον πόνημα κ . Γ .  Π . ΙΙαλ>αιολόγου «ό  Ρυθμός 
έν τ ή  ’Ε κκλησια στική  Μ ουσική» έκδιδόμενον τ ή  έγκρίσει 
και συνεργασία τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει διαπρεπούς μου- 
σικοοιοασκαλου κ . Ε ύστρ . Παπαδοπούλου. 'Ο  κ . Γ .  II.

στηριζόμενον έπί λόγω ν  ιστορικών καί τε/νικών λίαν δ ιε- 
ςοοικώς αναλυόμενων εν τω  βιβλίω . Τό έογον δέν είνε μό
νον φιλολογική μ ελ έτη  άσχετος μέ τήν πραξιν' τουναντίον 
επαγγελλεται ριζικήν :-αί έπί έλλογων βάσεων διαρρύθμι- 
σιν τή ς  έκ τελέσ εω ς τών τοοπαοίων κατά τούς κανόνας 
τή ς  Μ ετρικής. Τ ά έν  αύτώ αναλυόμενα τροπάρια είνε γ ε -  
γραμμενα καί κατά τήν έκκλησιαστικήν καί κατά τ-ήν ευ
ρωπαϊκήν παρασημαντικήν. Οί βουλόμενοι οθεν έκ  τών κ . 
κ . ψαλτών νά έγγραφώσι συνδρομηταί άποταθήτωσαν είς 
τήν διεύθυνσιν τή ς  «Φ όρμιγγος». Τ ιμ ή  τοΰ έογου' έν 
Τουρκία γρ. άργ. 5 ' έν Έ λ λ ά δ ι δραχ. 2.

Ί ο Κ μουιίικον τεύχος της «Φόρ- 
μιγγος» διανεμηθή<ίεται μετά τού κατ’ 
αύτάς έκδοθικίομένου 1 1 ου φ ύ λ λ ο υ  αύ
τη ς .

Δ Η Λ Ω Σ ΙΣ
Ούδεμία α π ολύτω ς αί’τη<1ις πρός εγ 

γραφήν di/νδρομητοϋ της «Φόρμιγγος·» 
λαμδάνεται ύπ’ δύιν άν μ ή  όυνοδεύη-  
ται καί ύπό τη ς  έτηιίίας Συνδρομής  
τούτου.

Ή  Διεύθι/νόις τής «Φ όοηιγγοί».

ν  φ ο ι β  ι ^ α τ α β φ η μ α ς ι  τοΰ κ. Ά -  
ι ^ 00T0? ^ 0u?w0u^v οις έκτυποΰνται τά 

'-^ ή μ έτερα  φύλ?^α, διατίθενται καινουρ
γή Μουσικά Στοιχεία .πρός έκτύ- 

πωσιν μουσικών έργων τής καθ’ ήμάς π α - 
ραση μαντικής.


