
Η ΝΗΣΟΣ ΣΙΚΙΝΟΣ
1£<χΙ ανέκδοτον Χεγέλλεον Μονί}ς έν αύτΐ}.

Ή νήσος Σίκινος, μία τών Σποράδων, κεΐται στρας Α. τής Φολεγάνδρου 
και προς Δ. τής Ίου έν τή έπαρχί^ τής Μήλου,υπαγόμενη είς τήν νομαρχίαν 
τών Κυκλάδων. Ή νήσος πάλαι εκαλείτο κατά τήν μαρτυρίαν τών ιστο
ρικών1 Οϊνόη όιά τό άαπΐ.ΐόγντον αύτήν e(ra,i2 μετε'πειτα δέ μετωνο- 
μάσθη Σίκινος Σικίνου· υΐοΰ τοϋ Θόαντος, έκγόνου δέ τοΰ Βάκχου

1 ’Ίδ. Στέφ. Βυζάντ. ’Έκδ. Meineke έν λέξει (σελ. 568) ΣίκΙνος . . .αύτή Οίνόη 
πρότερον έκ-αλεΐτο... δ οίκήτωρ Σικινίτης. Σημειοΰμαι κεφαλαίω γράμματι τήν 
γραφήν, διότι έν τω κάτωθι δημοσιευομένω σιγιλλίφ φέρεται ή πλημμελής γραφή 
διά τοΰ Η (ΣίκΗνος). .‘Υπδ τοΰ σεβαστού κ. Κ. Κόντου άπεδείχθη πλημμελώς 
εχουσα καί ή γραφή Σικινί της τής παραληγούρης. γραπτέας διά τοΰ Η. "Ορα 
τά ύπ’ αύτοΰ γραφέντα έν «Παρνασσω» τόμ. 1Γ, τεδχ. Β', 1884. "Ιδε περί Σί
κινού καί Πλιν. έν 4, 23. 3. Πρβλ. Σκύλ. Καρυανδ. 48, Πτολεμ. 3, 15 κάι *Ραγ- 
καβή ‘Ελλην. Τομ. Γ' σελ. £48.
' 2 Κατά Μέγ, Έτυμολ. σελ. 712, 48 καί έν τοΐς παλαιοΐς σχολίοις Απολλώ
νιου ‘Ροδίου έ'κδ. OxOnii 1779 έν 1,623. ‘Ο TDurnpfort, κατά τδν La Croix, γρά- 
φοντα έν τω Univers (Jles de Grece) σελ. 478 λέγει, «ύπάρχουσιν άρκετάΐ 
άμπελοι, ώστε δικαίως άπέλαυε τής άρχαίας ταύτης ονομασίας», επαινεί μάλιστα 
καΐτά σΰκα τής νήσου'. Έπι τών νομισμάτων επίσης τής νήσου εΰρηται κεχα- 
ραγμένη σταφυλή.

Πρβλ. προσέτι καί C. Bursian Geographie von Grieohenland σελ. 506 τόΰ 
Β\ τόμου.

τόμοςO’ ■ ’Ιούλιος, Αύγουστος, 1’ε τέμδρ.ος 188Β SB

«Οϊη δ’ έκ πασέων γεραροΰ περιφείσατο πατρδς 
‘Υψιπύλεια Θόαντος, 8 δή κατά δήμον ά'νασσε, 
λάρνακι δ’ έν κοίλη μιν ΰπερθ’ άλδς ήκε φέρεσθαι 
αικε φύγη' και τήν μέν ες Οινοίην ερύσαντο 
πρόσθεν,.άτάρ Σίκινόν γε μεθύστερον αύδηθεΐσαν 
νήσον έπακτήρες Σικίνου ά'πο, τόν ρα Θόαντι 
Νηϊάς, Ο’ινοίη νύμφη τέκεν εύνηθεΐσα.»
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χ,αι τής Αριάδνης, ώς άναφέρει Απολλώνιος ό 'Ρόδιος έν τοΐς ’.4ργοναυ- 
τικοΐς έκτενώς και καλώς.1

1 Έν I, 620.
'* Έκ τών έπιγραφών εξάγεται 8τι πρώτη αποικία ήν ’Ιωνική και ’Αττική. 

Πρβλ. καί Boeck Corp. Inscr. Gr. σελ. 1082. ...
3 Ε’ίχόμεν ήδη τ’ ανωτέρω γεγραμμένα, δτε ενταύθα εφέτος έκ Κωνσταντινου

πόλεως -επανακάμψαντες εΰρομεν έκδεδομένην πρ'δ μηνών μονογραφίαν τής νήσου, 
περί ής τδν λόγον ποιούμεθα, ύπδ συμφοιτητού ημών έν τώ Έθνικώ Πανεπιστη- 
μίω, τοΰ κ. Γαβαλά. Περιγραφήν τοΰ ναοΰ ευρίσκει δ βουλόμενος εις τδ βιβλίον 
τούτο'(εκ σελ. 55 μικρού ογδόου σχήματος) έν σελ. 19 κτλ. Χαίρομεν έπί τή φι- 
λοπονία ταύτη τού καλού Σικινήτου νέου, έπιτραπήτω δμως νά παρατηρήσωμεν 
αύτφ φιλικότατα δτι άφ’ ού άπαξ έφιλοπόνησε τήν μονογραφίαν ταύτην τής έαυ- 
τοΰ πατρίδος, ώφειλε νά περισυλλέξη π. χ. πάσας τάς έκδεδομένας τε καί ανεκδό
τους έπιγραφάς έν τώ βιβλίφ αύτού τούτω, δπως έ'χη ό αναγνώστης πασαν δυ
νατήν πληροφορίαν καί νά μή άναγκάζηται ν’ άναδράμή είς τδ Corpus L G. ή

Εβασιλευε τής Λήμνου ό Θόας, δτε αί γυναίκες τής νήσου άπεοάσι- 
σαν νά παραδώσιν είς σφαγήν τούς άνδρας. Μόνος έσώθη, ώς άλλος Μωϋ- 
σής, ο Θοας τεθείς έν λάρνακι, ήν ριφθεΐσαν είς τήν θάλασσαν τά κύ
ματα μετήνεγκον είς τάς παραλίας τής Σίκινου, διέσωσαν δέ οί άλιεϊς. 
Ο Θοας έγκατοικήσας τή Θίνόη και νυμφευθείς έγέννησε τόν Σίκινον, έξ 

ου το ονομα τής νήσου.
Η νήσος, ώς εύνόητον, διήλθε πάσας τάς πολιτικά; μεταβολάς τών 

περί αύτήν ετέρων μεγάλων νήσων. Υπέταξαν αύτήν έκ διαδοχής 'Έλληνες1 2 
'Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Λατίνοι, Τούρκοι.

'Ότε κατά τήν ΙΓΖ εκατονταετηρίδα μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως ύπο τών Λατίνων. (1204 μ. X.) και τήν έν αύτή άποκατά- 
στασιν .τής Λατινοκρατίας/ ό. Βενετος Μάρκος Σανοΰδος καταλαβών τήν 
Νάξον - άνηγορεύθη μετέπειτα δούξ τοΰ ’Αρχιπελάγους, ή Σίκινος περιε- 
λήφθη συν τή Πάρω, Άντιπάρφ, Φολεγάνδρω κτλ. έν τω Δουκάτω τούτω, 
οπερ ύπέπεσεν είς’τήν κυριαρχίαν τών Τούρκων κατά τά τέλη τής αύ- 
τοκρατορίας τοΰ διαπρεπούς έν τή ιστορία Σουλτάνου Σουλεϊμάν τοΰ 
Κάνουν! (Νομοθέτου) (1520—1506) υίοΰ αίμοβόρου και άπηνοΰς πα- 
τρος τοΰ Σε,ΙΙμ. τοΰ Α'. (1512—1520).

Ή νήσος διετήρησε λείψανου αρχαίας τέχνης τον ναόν τοΰ Πυθίου 
Απόλλωνος σωθεντα έκ βεβαίας καταστροφής έπειδή είχε μεταβληθή είς 
χριστιανικόν, καλούμενου μέχρι τοΰ νΰν ’Επισκοπήν. Περιγραφήν τοΰ ναοΰ 
τούτου και τών αρχαιοτήτων τής’ νήσου έγραψε, καθά γράφει ό κ. Α. 
Μηλιαράκης έν τοΐς Κνκ-Ια,δικοΙς αύτοϋ (σελ. 37) ό μακαρίτης καθηγη
τής Ross έν τώ Reise auf den Griechischen Inseln και έν τή Άρ- 
χαιο.1ογί(ρ_ τής νήσον Σίκινου, βιβλίου δυσεύρετου, δπερ έγραψεν έν τω 
προγράμματι τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου τοΰ έτους 1837— 1838.3

Έπειδή αί νήσοι έν γένει τοΰ Αιγαίου πελάγους κατά τδν μ.έσον αιώνα 
ύφίσταντο έκάστοτε φοβεράς έπιδρομάς πειρατών, οί κάτοικοι, ώς έπί 
τδ πολύ, κα'ι οί διοικητα'ι τών νήσων έφρόντιζον νά οίκοδομώσι φρούρια 
οχυρά,πύργους, έντδς δέ τών έρυμνών τειχών και τοΰ ύψηλοτέρου μέρους, τοΰ 
λεγομένου Κάστρου, έκειτο συνήθως ή κυριωτέρα συνοικία. Ούτω και έν 
Σικίνω, καθ’ ά γράφει ό κ. Γαβαλάς έν τή άρτι έκδοθείση μονογρα
φή τής νήσου, ή κωμόπολις είς τδ μέσον τής νήσου κειμένη διήρηται είς 
χωρίον και κάστρον, έν ώ και αί κομψότεραι και εύρύτεραι οίκίαι.

Ό πληθυσμός τής νήσου κατά μ.έν τδν κ. Γαβαλάν ανέρχεται είς 1500 
ψυχάς, κατά δέ τάς Γεωγραφίας τοΰ Σακελλαρίου καί Άντωνιάδου (έκδόσ. 
1885) είς 700. Συντασσόμεθα βεβαίως τή γνώμη τοΰ κ. Γαβαλά ώς 
έντοπίου.

Οί Σικινήται, ώς καί οί λοιποί νησιώται, όντες φιλόθρησκοι, κατέβα- 
λον έπιμέλειαν περί τήν οικοδομήν ναών καί εύκτηρίων καθόλου. Ό 
όδοιπορών έν ταΐς έξοχαΐς τής Σίκινου, λέγει ό τής μονογραφίας συντά
κτης, άνά. πάσαν άπόστασιν τετάρτου τής ώρας άπαντά καί ναόν. Είναι 
δέ οί ναοί ουτοι ιδιόκτητοι μεταβαίνοντες είς τήν κυριότητα τών δια
δόχων τοΰ κτίστορος, ούδέποτε πωλούμενοι. Έγώ τούλάχιστον, περιελθών 
πόλεις τινάς έν Θράκη και τό τοιουτον παρατηρήσας πολλάκις έδικαίωσα 
τδ θρησκευτικόν τοϋτο αίσθημα τών κατοίκων μεμονοιμένης νήσου ή πό- 
λεως κα'ι παραλίας έτι’ διότι γυναίκες π. χ. μεμονωμέναι έν ταΐς συνοι- 
κίαις ή έν τοΰ, νησιωτικοί; βράχοις, άλλαι χήραι, άλλαι άναμένουσαι τούς

C. I. Α, καί άλλαχού, ούχ'ι δέ ν’ άρκήται λέγων (σελ. 25). «Έκτος τών καταχω- 
ριζομένων τριών (έπιγραφών) ύπάρχουσι καί ά'λλαι» . . . Έπίσης ώφειλε νά μνη- 
μονεύση μετά πάσης τής δυνατής λεπτομέρειας και τά ονόματα τών πολλών ναών, 
παρεκκλησίων κτλ. άφ’ ου άνά πασαν άπόστασιν τετάρτου τής ώρας, ώς λέ
γει, άπαντά τις έν ταΐς έξοχαΐς τής Σίκινου καί ναόν. Τούτο λέγομεν διότι 
έν τώ δημοσιευομένω. σιγιλλίω. δπερ εγένετο αφορμή τής μικράς ημών ταύτης 
διατριβής, .σημειοΰνται τοιαΰτα ονόματα ναών, καί ιστορία αύτών, αγνοώ δε εγώ 
τε ό γράφων καί ό έπιεικής αναγνώστης τών γραμμών τούτων, εάν τούλάχιστον 
διατηρούνται ή σώζονται έρείπια αύτών κτλ. ’Ώφειλε προσέτι έ'χων μάλιστα ύπ’ 
δψεΐ: τ'ον τρόπον τού άρίστου νησιογράφου κ. Α. Μηλιαράκη νά παραθέση και τα 
επώνυμα τώ.ν ’δημοτών τής νήσου έν τέλει τής μονογραφίας αύτού ταύτης, 
διότι καί ή γνώσις τούτων άπητεΐτο, ώς καταφαίνεται ή άνάγκη αυτή εκ τής 
άναγνώσεως τοΰ πλήρη ιστορίαν δύο οικογενειών, εί καί αυται Πάριαι, έχοντος σι- 
γιλλίου. Τέλος δφείλομεν νά σημειωσώμεθα ένταΰθα ενεκα τών μή ειδότων τήν 
τουρκικήν γλώσσαν, δτι ή. είς τδ γλωσσάριου τής νήσου άπαντώσα λέξις ταμα
χιάρης (ώς γράφει αύτήν δ φιλόπονος νέος, έν σελ. 53)=φιλάργυρος είναι τουρ
κική τ αμ α κ χ2 ά ρ καί σημαίνει τδν ζ η τ ο ύ ν τ α π λ έ ο ν έ χ ε ι ν, καί ούχί ά'λλη 
τις. .Παρά πολλοΐς μάλιστα γίνεται χρήσις τοΰ πρώτου συνθετικού μέρους τής 
λέξεως, τοΰ ταμάχ, λέγουσιν π. χ. τό ταμάχι σου (=ή πλεονεξία σου, ή 
πρδς τδ πλεονεκτεϊν κλίσις σου) είναι πολύ κτλ.
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έν αλλοδαπή έμπορίας ένεκα ή άλλης έργασίας συζύγους αυτών, ναυτι
κούς μάλιστα, ώς έν ΑίΖνω, έκτος τών οικιακών έργων περιο’πώνται κα'ι 
τυρβάζουσι {/.όνον περί την πίστην έκτέλεσιν τών της θρησκείας. Αύται 
αυται αί πανηγύρεις αΐ προς άναψυχήν κα'ι τέρψιν γινόμεναι καθ’ ώρισμέ- 
νας εορτασμούς ημέρας τοϋ ένιαυτοΰ συνδέονται πάντοτε προς [χίαν θρη
σκευτικήν τελετής π. χ. μνήμην ενός άγιου, ενός μάρτυρος, ούσαν άντικεί- 
μεναν ιδίας εύλαβείας δι’ ίδιάζουσάν τινα χάριν, ή διότι είναι ίδιος προ
στάτης άσθενείας τινός κτλ. ή άγια, ή ό γεραιρόμενος άγιος.

Έν τή νήσω, κατά τόν τής μονογραφίας συντάκτην κ. Γαβαλάν, 
άκριβώς έν τώ μεσω τοΰ Κάστρου κεΐται ναός Βυζαντιακοΰ ρυθμοϋ ό τοϋ 
Σταυροΰ, ό και ένοριακός. Έν τώ χωρίω ένοριακός ναός είναι ό τοϋ άγιου 
Βασιλείου ό ναΐσκος τής μονής τής Ζωοδόχου Πηγής, ή κατά τό' ήδη ύφ’ 
ήμών δημοσιευόμενον ανέκδοτον σιγίλλιον τής Χρυσοίτηγης, ό ναός τοϋ 
αγίου Παντελεήμονος άπέχων τής λωμοπόλεως πλέον ή δύο ώρας, και ό 
τής Επισκοπής, τό προαύλιον τοΰ οποίου χρησιμεύει κατά τήν πανήγυ- 
ριν, τελουμένην ίσως τή 15 Αύγουστου, ώς αίθουσα τοϋ χοροΰ διά τούς 
πανηγυρίζοντας.

ΙΙερ'ι τής μονής τής Ζωοδόχου πηγής, είς ήν τό σιγίλλιον άναφέρεται, 
μεταφέρομεν αυτολεξεί τά ύπό τοΰκ. Γαβαλά γραφέντα ένεκα τών πολλών 
άναγνωστών τοϋ Παρνασσού.

«Ή Μονή τής Ζωοδόχου Πηγής, έν ή έμόναζον γυναίκες, ήδη διαλελυμένη, εύ
ρίσκεται εις θέσιν ύψηλήν άνωθεν τοΰ βουνίου’ είναι περιβεβλημένη δι’ ισχυρών 
τειχών έκ πασών τών πλευρών πλήν τής βορείου, ή’τις διά τδ άπόκρημνον αύτής 
είνε απρόσβλητος. Ή θύρα κέΐται έπί τοΰ δυτικοΰ τείχους καί είνε κατεσκευα- 
σμένη έκ ξύλου, δπερ καλύπτει σιδηροΰν έλασμα’ άνωθεν τής θύρας ύπάρχει 
έπιμήκης όχετδς, δι’ ου προσέβαλλον τδν τολμήσοντα νά πλησιάση πρδς τήν θυ- 
ραν ίνα βιάση αύτήν, διότι ή μονή έχρησίμευε καί ώς φρούριον κατά τάς πειρα
τικός έπιδρομάς. Έν τοΐς τείχεσιν ύπάρχουσι σκοπευτικαί θυρίδες. Τά κελλία 
ήδη ήρειπωμένα, εύρίσκονται κατά τδν νότιον καί ανατολικόν τοίχον, ολίγα δέ 
καί κατά τδν βόρειον, διά τδ σφόδρα άπόκρημνον τής πλευράς ταύτης φρικωδώς 
κλινούσης πρδς τήν θάλασσαν. Έν τφ μέσω τής δλης μονής κεΐται δ μικρός αύ
τής αύτής ναός βυζαντιακοΰ ρυθμοΰ. Έντδς τής u-ονής εύρίσκοντΟ κλίβανοι, δε- 
ξαμενα'ι καί πάντα τά χρειώδη. Τδ προαύλιον τής μονής εΤνέ εύρύ καί παρέχει 
θέαμα εύάρεστον διότι εκ τοΰ βορείου μέρους ένθα δ τοίχος είνε χθαμαλός φαίνον
ται αί απέναντι νήσοι Σίφνος, Πάρος, Νάξος κτλ. κάί κάτωθεν αμέσως ή ήχήεσσά 
θάλασσα πλήττουσα τάς βραχώδεις παραλίας τής Σίκινου. Αΐ εικόνες τής μονής 
δέν είνε άρχαΐαι, έξ ού εΐκάζόμεν δτι καί ή μονή δέν έκτίσθη πρδ πολλών αίώνων, 
διότι ού'τε έ'γγραφος ιστορία αύτής ύπάρχει ού'τε παράδοσις, πότε έκτίσθη. Είκών 
αξία λόγου δλη αργυρά μεγάλου μεγέθους δμώνυμος τή μονή ύπήρχε μετενε- 
χθεΐσα είς τδν ναόν τοΰ χωρίου "Αγιον Βασίλειον. . . Τά κτήματα άτινα άνήκον 
τή μονή, καί άτινα ήσαν τά κρείττω τής νήσου έξεποίήθησαν, καί ήδη κέκτηνται 
ταΰτα ίδιώται, έξαιρέσει ολίγων, άτινα ένοικιάζονται».

Ιστορίαν ό'λην έχει ύπ’ δψει ό άναγινώσκων τό κάτωθι σιγίλλιον περί
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τοϋ,/σταυροπη.γιαΛοϋ,κ.αί πμτρίίζθχικοϋ τούτου γυναικείου μοναστηριού, τοΰ 
επ’ όνόματι.τής ,Ύ.περαγίμς Δεμποίνης ήμών ^Θεοτόκου τιμωμένου, καί επι
λεγόμενου τής Χριισοπηγης, γενόμενον τώ νοεμβρίω τοΰ 1805 έπί πα- 
τριάρχου Καλλινίκου τοϋ άπό Νίκαιας.1 Έκ τοϋ. σιγιλλίου πληροφορού- 
μεθα δτι. πρό .τοϋ 17.00 τό μοναστήρ.ιον τοϋτο ύφίστατο, και δτι τό έν 
τή νήσφ ΙΙάρφ κατά..τό χωρίον Λίΰααι2 μονύδριον Ίωάννου τοΰ Θεολο- 
γου, τό έπικεκλημ,ένον τοΰ ’Απάτοι? άνετέθη τώ 1705 είς το έν Σικινφ 
τοϋτο γυναικεΐον μοναστήριον τής Χρυσοπηγής. Το έν Πάρω τοϋτο μο- 
ναστήριον Ίωάννου τοΰ Θεολόγου είναι κατά τάς πληροφορίας, άς έχο- 
ρήγησέ [/.οι φοιτητής έκ Πάρου ό κ. Κουτρελης, νϋν ιδιοκτησία ένος άπό- 
γόνου τής ίδρυσάσης οικογένειας τών Καλοπλάστων, Καλοπλάστου καί 
τούτου έπωνυμουμένου. Ωσαύτως σώζεται.. τό έπίθετον τής έν τώ σι- 
γιλλίω μνημονευομένης έπίσης -δικαιούχου έπ'ι τοϋ μοναστηριού τούτου 
οικογένειας τών Γαμελιάριδων έν τώ χωρίω Αεύκαις καί έν Τσιπίδοις 
μετά τής διαφοράς δτι λέγεται οικογένεια ΓΕμελιάριδων, ούχί ΓΑμε- 
λιάριδων.

Τό ήδη είς φώς φερόμενον σιγίλλιον έχει ώδε :

Καλλίνικος έΜω Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης και οικουμενικός πατριάρχης.

Πρός τά πρεσβηγυνή καί καλώς γεγονότα καί θεοφελώς κατά καιρούς 
έκτελούμενα τών πραγμάτων άφορώσι καί τούτων μάλιστα, δσα είς έκ- 
κλησιαστικά δίκαια άναφέρονται καί είς ψυχικήν σωτηρίαν καί αιώνιον 
μνημόσυνον δευτέρας έπισυστάσεις καί έπινοεΐν καί έπιχορηγεΐν τοΐς άρ
χ αίοις ούκ άπ^δον’ άλλά προσοφειλόμενον έργον τούς κατά καιρούς έμ- 
πεπιστευμένους τούς πνευματικούς οιακας τδϋ πάγκοινου τουτούί σκά
φους τής Εκκλησίας, μάλιστα δέ είς λυσιτέλειαν τών ιερών καταγωγίων 
τών τήν άναφοράν καί σχέσιν. έχόντων πρός τήν τής ’Εκκλησίας, περίω- 
πήν καί μεγαλειότητα διά σταυροπηγιακής άξίας καί χάριτος άποδει- 
κτικοΐς καί έκκλησιαστικοΐς γράμμασι κατοχυροϋσθαι καί κατασφαλί- 
ζεσθαι μάλα καλώς ειθισται είς διηνεκή καί μόνιμον αύτών ένέργειαν

1 Καλλίνικος δ τδν Νεόφυτον διαδεξάμενος δ άπδ Νίκαιας, πρότερον Άδριανου- 
πόλεως δΐς έπατριάοχησεν α) απδ τοΰ 1801 σεπτεμβριου 1806. 'Ο αείμνη
στοςάνήρ μετά τών Μουρουζών ώφέλησε τδ έθνος και την διάδοσιν της παι
δείας τά μέγιστα έκράτυνεν. Έπ’ αύτοϋ ή Μ. τοΰ Γένους Σχολή μετηνεχθη εκ 

■ Φαναριού είς Κουρούτσεσριε. "Ορα τά ύπ*  εμοΰγραφεντα εν «Εκκλησιαστική Αλη- 
θεία» Περ. Β', 1885 Τεΰχ. Θ'σελ. 412—417 καί Τεΰχ. 1' 449—452 καί β) άπδ 
’Οκτωβρίου 1808—1809.

2) Χωρίον Λεΰκαι, έν τή δήμω 'Τρίας τής Πάρου, έπί ύψώματος.
3 Έκ τοποθεσίας υψηλής έν Αεύκαις ’Απάτης, ώς είπόν μοι. 
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και άπόδειξιν. Τά γάρ γραφής μή τετυχηκότα, μηδέ έγγράφως ένση- 
μανθέντα τω πικνδαμάτορι χρόνφ άλίσκεται και ραδίως διαφεύγει τήν 
τών άνθρώπων μνήμην και ούδέ το νόμιμον έχειν όλως δύναται, άλλά 
λήθης βυθούς παραπέμπεται, και εξίτηλα γίνεται. Έπεί τοίνυν κάι το έν 
τη νήσφ Σικήνφ1 κείμενον ιερόν και σεβάσμιον γυναικεΐον μοναστήριον 
το σεμνυνόμενον έπ’ όνόματι τής Ύπεραγίας δεσπόίνης- ήμών Θεοτόκου 
έπιλεγόμενον τής Χρυσοπηγής ύπάρχει άνέκαθεν πατριαρχική και σταυ
ροπηγιακή αξία και χάριτι τετιμημένον, υποκείμενον τφ καθ’ ημάς άγιω- 
τάτφ πατριαρχικφ άποστολικω τε καί οίκουμενικω θρόνφ διά πατριαρ
χικών και σταυροπηγιακών σεγιλλιωδών γραμμάτων, παρά δέ τών έν 
αύτφ μοναζουσών, προσεκομίσθησαν ήδη ενώπιον τής ήμών μετριότητας 
συνοδικώς προκαθήμενης παλαιγενή εκκλησιαστικά γράμματα έκδοθέντα 
το μέν έπ'ι τοϋ άοιδίμου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυροΰ Σερα
φείμ1 2 κατά τό παρεληλυθός φψνθ' σωτήριον έτος ίνδικτιώνος η' περιέχον 
οτι παπά Ζαχαρίας τις Γεράλδης τόύπίκλην έκ τής αύτής νήσου Σι- 
κήνου έχων έκεϊσε ιδίαν, κτιτορικήν εκκλησίαν σεμνυνομένην επ’ όνό- 
ματι τής Ύπεραγίας Δεσπόίνης ήμών Θεοτόκου και λεγομένην τής 
Θεοσκεπάστου, αύθαιρέτφ βουλή άνέθετο αύτφ τώ ίερώ και σεβα- 
σμίφ ήμετέρφ πατριαρχικφ και σταυροπηγιακφ γυναικείφ: μονυδρίφ τής 
Χρυσοπηγής, καί ταύτην άναθέμενος άφιέρωσε και τά περί έκεινον τόν 
τόπον κείμενα ύποστατικά αύτοΰ πράγματα, έν κελλάκιον δηλονότι, ενα 
κήπον, ένα αγρόν, έν άμπέλιον, καί άλλα τινά περιεχόμενα ρητώς καί 
κατ’ είδος είς τό όπερ πεποίηκεν ίδιοχείρως έκε~ κατά τόπον έμμάρτυ- 
ρον γράμμα έπι τώ διαμένειν άναφαίρετα και αναπόσπαστα αύτοΰ τοΰ 
μονυδρίου είς αιώνα τόν άπαντα. Προσενεφανίσθη δέ και έτερον γράμμα
τος έκκλησιαστικοΰ ίσον μνημονεΰον τόΰ είρημένοΰ πατριαρχιΧοΰ καί 
συνοδικοΰ γράμ,ματος και διαλαμβάνον οτι ιερομόναχος τις Διονύσιος 
τούνομα Γεράρδης τήν έπωνυμίαν έκ τής αύτής νήσου Σικήνου όρμώμε- 

1 Διετηρήσαμεν τήν εσφαλμένην ταύτην γραφήν, ήν. φέρει τδ χειρόγραφον, ’Ίδε 
άνωτέρω. έν προλόγου σημειώσει. .

2 Σεραφείμ ό Β", δ άπδ Φιλιππουπόλεως, Ήπειρώτης, έπατριάρχησεν άπδ τών 
μέσων τοΰ 1757 —1760, προεβίβασε δέ τότε κατά τδν ΐούλιον του 1757 είς τήν 
μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως τδν Διδυμοτείχου Αυξέντιον. Περί τής άπδ τοΰ 
1153 μ. X. σειράς τών μητροπολιτών Φιλιππουπόλεως άλλοτε μοι γενήσεται 
λόγος. Φέρω ήδη είς φώς ένταΰθα οτι δ πατριάρχης Σεραφείμ δ Β' έξελέγη Φι- 
λιππουπόλεως ιερομόναχος ών έν έτει 1746 έπι πατριάρχου Παϊσίου κατά Οκτώ
βριον επι διαδοχή τοΰ αποθανόντος Θ ε οκ λ ή το υ, τών κανονικών ψήφων τεθει- 
σών έν τώ ναώ έ'ξω τοΰ Κυνηγοΰ (Κ. Π.) τοΰ άγιου Ίωάννου. Ό Σεραφείμ 
πατριαρχήσας άνεδείχθη προστάτης τής Μ. τοΰ Γένους Σχολής- έπι τούτου προσ
κληθείς δ πολύς Εύγένιος δ Βούλγαρης έδίδαξεν έν αυτή. "Ορα Σάθα Μ. Βιβλ, 
Τόμ. Β'. σελ. 224, πρβλ. Μελετίου Έκκλ. Ίστορ. Τόμ. Δ', σελ. 88· *. λ.
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νος εχων και αύτός μοναστήριον κτιτορικόν, θείφ ζήλω. έμφορηθείς, άφιε- 
ρώσατο πρός αύτό τό πατριαρχικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις . γράμμα 
έπι τής πατριαρχίας του έν μακαρία τή λήξει γενομένου πρώην Κων
σταντινουπόλεως κΰρ Γερασίμου1 έκδοθέν κατά τό φψήδ'- σωτήριον έτος 
έν μηνίμαρτίφ έπινεμήσεως β'έπικυρωθέν. ύστερον καί παρά του πανα- · 
γιωτάτου και σεβασμιωτάτου πατριάρχου πρώην Κωνσταντινουπόλεως 
έν Χιό τφ Θφ άγαπητοΰ και περιποθήτου ήμών αδελφού καί συλλει- 
το.υργοΰ κΰρ Γρηγορίου2 περιέχον καί τοΰτο οτι έν τή νήσφ Πάρφ κατά 
τό χοιρίον .Λεϋχα,ι λεγόμενον ιερόν, άνηγέρθη μονύδριον τιμώμενον έπ’όνο- 
ματι τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, επιλεγόμενου δέ τοΰ Άπάτου. 
Περί τούτου ούν καλογραία τις Θεονύμφη τούνομα καί έκκλησιάρχισσα 
τοΰ έν τή νήσφ Σικήνφ ρηθέντος ίεροΰ ήμετέρου πατριαρχικού καί σταυ
ροπηγιακού γυναικείου μοναστηρίου τής Χρυσοπηγής, καί Γαβριήλ τις 
έκ Πάρου, τώ γένει Καλόπλαστος ήγούμενος τοΰ ρηθέντος μοναστηρίου 
τοΰ Άπάτου άμφισβητοΰντες πρός άλλήλους, καί έκάτεροι όλου έκείνρυ 
τοΰ μοναστηρίου αντιποιούμενοι ένεφάνισαν τηνικαΰτα άμφότεροι γράμ
ματα πατριαρχικά τε καί συνοδικά σιγίλλια καί άλλα τά μέν τφ μονα- 
στηρίφ' εκείνης τής Θεονύμφης, τά δέ τώ ρηθέντι Γαβριήλ έπικυροΰντα 
τά δίκαια καί τήν κτήσιν τοΰ είρημένοΰ μοναστηρίου" ή μέν γάρ Θεο- 
νυμφη ένεφάνισεν ίσον τοπικής τής Πάρου διαθήκης εν έτει ιγχπη' ίανουα- 
ρίου ζ', έν φ περιέχεται ότι Άνδριάνα τις μετονομασθεΐσα ύστερον Άθα- % 
νασία μοναχή είς τά ρηθέν μοναστήριον του Άπάτου ώς ίδιον έαυτής άνα- 
θεμένη, όσα τε παρά τοΰ άνδρος αύτής παρείληφε πράγματα,, καί όσα 

’ίδια έαυτής διορίζεται καί καταλείπει είς. τήν έξουσίαν καί διοίκησιν τών 
τότε δύο έαυτής άνεψιών τοΰ τε χωρεπισκόπου παπά Ίωάννου Γαμελιάρη, 
καί τοΰ ίερομονάχου Γρηγορίου Καλοπλάστου, έφ’ φ περιέρχεσθαι τήν

1 Γεράσιμος δ άπδΔέρκων έπατριάρχησεν άπδ μαρτίου τοΰ 1794 —19 άπριλίου 
1797, οτε διεδέξατο αύτδν δ αοίδιμος Γ ρηγόριος δ Ε' δ άπδ Σμύρνης, ών έπί 
τής πατριαρχείας τούτου συνοδικός. Ό Γεράσιμος προέστη τής Μ. τοΰ Γένους 
Σχολής, έχρημάτισε μητροπολίτης Βιζύης, είτα τής Νικομήδειας μετατεθείς είς 
τήν μητρόπολιν Δέρκων τή 26 μαρτίου τοΰ 1791 έπί διαδοχή του τδ-ζήν έκμε- 

τρήσαντος Άνανίου.
2 Α'πατριαρχία τοΰ Γρηγορίου άπδ 1 μάί'ου 1797—δεκεμβρίου 1798.. Μετά 

τήν: παραίτησιν τοΰ Γρηγορίου δστις λέγει άνέκδοτον συνοδικόν , γράμμα στελ- 
λόμενον πρδς τδν εν Πάτμω ούχί δ’ έν "Αθω, ώς έσφαλμένως γράφεται.καί έπα- 
ναλαμβάνεται έν σελ. 159 τής Β'έκδ. τοΰ Π. Κ. τοΰ Μαθά, (κατά διόρθωσιν ήν τώ 
σέβαστώ μοι κ. I. Σακελλίωνι οφείλω) Νεόφυτον τδν άπδ Μαρωνείας « . . . μη
δέν τών ανωτέρω φυλάξας καί ένεργήσας έπεχείρησε τολμήμασι καί κινήμασι, δι’ 
ών αφηρέθη άπ’ αύτοΰ τδ ε μ ν ι γ ι έ τ ι κατά πάντα ...» άνέρχεται τδ β' τδν πα
τριαρχικόν θρόνον Νεόφυτος δ Ζ.

Ό Γρηγόριος, ώς γνωστόν, έπατριάρχησε τρις.
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κτήσιν καί διοίκησιν τοΰ μοναστηριού τούτου έπίσης είς τούς άξιωτέ- 
ρους τών δυο τούτων γενών Καλοπλάστου καί Γαμελιάριδων. Ταϋτα έκ
τοΰ ρηθέντος ίσου της διαθήκης έγνώσθη

όστις κατά το

εν
Λϊκόν αύ-

ισαν τηνικαΰτα τή ’Εκκλησία. 
Προσεθηκε δε ή ρηθεΐσα Θεονύμφη διηγηθεΐσα δτι ό ρηθείς χωρεπίσκοπος 
παπα Ιωάννης Γαμελεάρης έγέννησεν υΐδν παπά Βασίλειον, αύτδς δέ Πέ“ 
τρον, και ο Πέτρος τον ετερον Βασίλειον Γαμελιάρην, δστις κατά τδ 
ςεψοε σωτήριον έτος κατά μήνα δεκέμβριον μετά τής μητρδς αύτοϋ Κα- 
λιδζης εν Ουγγροβλαχία διατριβών εύλαβεία φερόμενος πρδς τδ ρηθέν έν 
Σικηνω ιερόν μοναστηριον τής Χρυσοπηγής άνέθηκε τό κληρονομικόν 
του μοναστηριον τοΰ Απατου μετά πάντων τών πραγμάτων και κτημά
των καί άφιερωμάτων αύτοϋ, προσδιορισάμενος όπως ήν τις ποτέ έκ τοΰ 
γένους αυτοΰ ιερωθή και άξιος άναφανή, έκεΐνος προχειριζόμενος άποκα- 
θισταται ηγούμενος έν αύτφ, ού μήν δέ ώς κτίτωρ, άλλά τή γνώμη τών 
μοναζουσών, έφ οΐς καί παρέστησεν ή ρηθί - ·
τικον περί τουτου γράμμα κατησφαλισμένον ταΐς σφραγΐσι και ύπογρα- 
φαις τής τε Καλιδζης γυναικος του Πέτρου Γαμ-ιλιάρη, καί ..._____
τής Βασίλη Γαμελιαρη, και επιβεβαιωμένον παρά τοΰ μακαρίτου Γρηγο- 
ριου μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας καί μαρτυρικαΐς ύπογραφαΐς πολλών 
αξιόπιστων εν Βουκουρεστίφ αρχόντων καί πατριαρχικόν συνοδικόν σιγίλ- 

εκείνος προχειριζόμενος άποκα-

εΐσα Θεονύμφη και το άφιερω-

/Ν'
και τοΰ υΐοΰ αύ-

λιον εκδεδομενον έπι πάτριαρχεύοντος τοΰ αοιδίμου κυροΰ Σωφρονίου1 έν

1 Σωφρόνιός ο απδ ’Ιεροσολύμων 1774—- 1880. *0 τάφος αυτού έν τώ κατά 
τδ Ά ρ ν α ο ύ τ κ t ο ϊ τοΰ Βοσπόρου (Κων/πόλεως) ναφ τών Ταξιαρχών εύρίσκε- 
ται, ώς και τοΰ μετ’ αύτδν αμέσως πατριαρχήσαντος Γαβριήλ, τοΰ άπδ Παλαιών 
Πατρών.

τή κη’

ετει ^ψοζΖ. κατά μήνα Μάϊον έπικυροΰν τήν τοΰ μοναστηριού ’Απατου 
άφιερωσιν είς το μοναστηριον τής Χρυσοπηγής, καί τής σταυροπηγιακής 
καί αύτο κατ έκεΐνο άξιοΰν τιμ.ής, προσέτι καί έν γράμμα γεγραμμένον 

Ίανουαρίου τοΰ α’|πς’ ύπογεγραμμένον παρά τε τοΰ ρηθέντος 
ίερομονάχου Γαβριήλ ηγουμένου Καλοπλάστου, καί τής ρηθείσης Θεονύμ- 
φης εκκλησιάρχίσσης, καί κατησφαλισμένον μαρτυρικαΐς ύπογραφαΐς τών
παρευρεθέντων, και τή έπιβεβαιώσει τοΰ ΐερωτάτου μητροπολίτου. Πα- 
ροναξιας υπερτιμου καί έξάρχου παντός Αιγαίου Πέλαγους συναδελ-

/

φου ημών άγαπητοΰ καί συλλειτουργού κΰρ Νεοφύτου, καί τοΰ τότε έκεϊ 
παρευρεθεντος ΐερωτάτου μητροπολίτου Εύρίπόυ, έν ώ άμ,φότερα τά μέρη 
φαίνεται συντεθειμένα καί διαλλαγέντα ήτε ρηθεΐσα Θεονύμφη, καί δ Γα- 

' βριηλ Καλοπλαστος επί συμφωνία δπως τό μέν ρηθέν μοναστηριον, τοΰ 
Απάτου μένον άφιερωμένον είς τδ τής Χρυσοπηγής άποπληροΐ κατ’ έτος 

προς έκεΐνο λογω υποταγής άνά δέκα γρόσια, δ δ’ έν αύτώ ηγούμενος Γα
βριήλ 'Καλοπλαστος μ.ένη έπί τής ηγουμενικής ταύτης προστασίας έφ’ 
ρου ζωής αύτοϋ, μετά θάνατον δέ τούτου, δ' 

ο-
ν < I ‘όταν ευρισκεται εκ του γένους,

ή τών Γαμελιάριδων, ή τών Καλοπλάστων άξιος, εκείνος αποδεικνυτάι 
ηγούμενος, δτε γε μ.ήν έκλίπη δ άξιος τών δυο τούτων γενών τότε αι μο- 
νάζουσαι τοΰ μοναστηριού τής Χρυσοπηγής άποδεικνυωσιν ηγούμενον τοΰ 
’Απάτου, ον αν βούλωνται. Ταϋτα μέν δή έμφανιζουσα και προβαλλό
μενη ή ρηθεΐσα Θεονύμφη περιεΐλκε τήν έξουσιαν τόυ μοναστηριού του
του ώς άφιερώματος είς τδ ρηθέν μοναστηριον τής Χρυσοπηγής' ο δ αυ 
ρηθείς Γαβριήλ Καλοπλαστος, διηγούμενος περί μοναστηριού τουτου τοΰ 
Άπάτου ελεγεν ότι δ ποτέ Γρηγόριος Καλοπλαστος εν ετει αύιδ Ιανουά
ριου α’ διά διαθήκης ένυπογράφου κατέλιπε το μοναστηριον τούτο εις τον 
άδελφδν αύτοϋ Γρηγόριον Καλοπλαστον καί παρ’ εκείνου περιήλθεν εις 
τδν υιόν αύτοϋ Βαρθολομαίον, άφ’ ού καί είς αύτον τον ηγουμενευοντα 
Γαβριήλ Καλοπλαστον έκλιπούσης έκ πρώτης άρχής τής είς τους Γαμε- 
λιάριδες διαδοχής τοΰ μοναστηριού τούτου, άμα δέ ένεφάνισε και πατριαρ
χικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες γράμμα έκδεδομένον έπί τής πατριαρχίας 
τοΰ παναγιωτώτου καί σεβασμιωτώτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
κυρίου Προκοπίου1 άκυροΰν μέν τήν τοΰ Άπάτου εις τήν τής Χρυσοπηγής 
άφιέρωσιν ώς μή παρά τελείου κα'ι μόνου κληρονόμου γεγενημενην, επι- 
κυροΰν δέ τήν διαδοχήν τούτου είς τδ τών Καλοπλάστων γένος,-ώς. απάτη 
χρησαμένων τών Γαμελιάριδων καί δύο έπιτοπίους άναφοράς ύπερμαρτυ- 
ρούσας τοΰ ρηθέντος Καλοπλάστου Γαβριήλ καί τά δίκαια αύτώ προσ- 
νέμούσας. Ταύταις ούν καί αύτδς ταΐς άποδείξεσιν έπερειδόμε^ος έαυτοΰ 
είναι τδ μοναστηριον τοΰ Άπάτου διετείνετο καί ούτο> διασπαράξαι μο- 
νονουχί τδ ρηθέν ιερόν μοναστηριον έπεχείρουν τά μέρη άμφότερα, έπί 
πολύ γε μήν καί άκριβώς τής δίκης ταύτης βασανισθείσης έκκλησιαστι- 
κώς, άπεδείχθη κεφάλαιον τοϋτο έξ άπάντων ύπολειπόμενον, ότι τδ ρη
θέν μοναστηριον τοΰ Άπάτου δλον μετά πάντων τών κτημάτων καί πραγ
μάτων καί άφιερωμάτων αύτοϋ νομίμως άνατεθεεμένον έστίν είς τδ είρη- 
μένον τής Χρυσοπηγής μοναστηριον, πρώτον μέν γάρ άφίέρωται παρά τών 
Γαμελιάριδων έν Ούγγροβλαχίγ, είτα δέ καί παρά τών Καλοπλάστων 
κατά τόπον έγγράφως τε καί έμμαρτύρως τά τής άφιερώσεως έπικεκύ- 
ρωται κατά τά είρημένα γράμματα, ώστε παρ’ άμφοτέρων τών κληρονό
μων άφεέρωσις παρά πάσιν άν δμολογηθείη δικαία τε καί νόμιμος, καί δ 
έν αύτώ ήγουμενεύων Καλοπλαστος Γαβριήλ, εί μέν ένέμενε τοΐς ύπεσχη- 
μένοις διά γραμμάτων, διέμεινεν άν καί ήγουμενεύων. Έπειδή δέ άνεφάνη 
δίκας κινών, καί παραβαίνων τάς υποσχέσεις αύτοϋ, άπεφάνθη συνοδικώς 
άπελαθήναι αύτον τής ήγουμενείας έκ τοΰ παραυτίκα καί άκυρωθήναι

1 Προκόπιος ό άπό Σμύρνης έπατριάρχησεν ούχι άπδ τού, 1.784, ώςέσφαλ- 
μένως φέρεται παρά τοΰ Μαθά Π. Κ. (σελ. 159) άλλ’ άπδ τοΰ αύγούστου τοΰ 
1785 — 1789, δτε τδ πρώτον άνέρχεται τδν πατριαρχικόν Θρόνον δ άπδ Μαρω- 
νείας Νεόφυτος. "Ορα κα'ι σημείωσίν μου έν Έβδομάδος φύλ. 89. 
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λογω δικαίφ το έπί τής πατριαρχεία; τοΰ κυροΰ Προκοπίου έκδοθέν σι- 
γιλλιον, ως κατά απάτην ληοθέν, και έπικυρωθήναι το έπ'ι τοΰ άοιδί- 
[Λου Σωφρονίου. Ταΰτα περιέχει το ρηθέν έκκλήσιαστικόν σιγίλλιον τοΰ 
αοίδιμου πατριάρχου πρώην Κωνσταντινουπόλεως κυροΰ Γερασίμου έπι- 
κυρωθεν ύστερον, ώς διείληπται, καί παρά τοΰ κυροΰ Γρηγορίου. Είς έμ- 
πεδωσιν γοΰν τούτου, και τών λοιπών πρεσβηγενών εκκλησιαστικών γραμ- 
μ.ατων τών άποδεικνυοντων τά δίκαια τοΰ ίεροΰ τούτου γυναικείου; μονα
στηριού τής Χρυσοπηγής, και τάς γενομένας κατά καιρούς είς αύτό αφιε
ρώσεις, έδεήθησαν κοινώς τε και ένθέρμως αί έν αύτώ μονάζουσαι έκδο- 
θήναι καί το παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έν 
μεμβράναις γράμμα είς έναργή άπόδειξιν τών μοναστηριακών κτημάτων, 
καί άσφάλειαν καί αίωνίαν, ώς είπεΐν, διαμονήν. Καί δή εύμενώς προση- 
κάμενοι τάς θερμάς αύτών αιτήσεις, ώς εύλογους καί τοΰ δικαίου έχομέ- 
νας. γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ήμάς ίερωτάτων 
άρχιερέων καί ύπερτίμων τών έν άγίφ πνεύματι αγαπητών ήμών αδελ
φών καί συλλειτουργών, ίνα τό είρημένον άνδρφον ήμέτερον πατριαρχικόν 
καί σταυροπηγιακόν μοναστήριον τό έν τή νήσω Πάρω κατά τό χωρίον 
Λεΰχαι τό τιμώμενον μέν έπ’ όνόματι τοΰ άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, 
έπιλεγόμενον δέ τοΰ Άπάτου μετά πάντων τών κτημάτων καί πραγμά
των καί αφιερωμάτων αύτοϋ, καί ή έν αύτή τή νήσω Σικήνφ έκκλησία 
τής ύπεραγίας Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου τής έπιλεγομένης Θεοσκεπά- 
στου μεθ’ όλων τών κειμένων ύποστατικών αύτής καί πραγμάτων, ώς ά- 
νωτέρω δεείληπται, καί τών λοιπών τών τε ήδη οντων, καί είσέπειτα 
προσγενησομένων άν κινητών τε καί άκινήτων, ύπάρχωσε καί λεγωνται 
καί παρά πάντων γινώσκωνται ανατεθειμένα καί άφιερωμένα είς τό έν 
Σικήνω ιερόν καί σεβάσμιον μοναστήριον τής Ύπεραγίας Δεσποίνης ή
μών Θεοτόκου τής Χρυσοπηγής άναφαιρέτως καί άναποσπάστως είς τόν 
άπαντα αιώνα. Τοΰ δέ σιγιλλίου τοΰ έπί τής πατριαρχίας τοΰ κυροΰ Προ
κοπίου έκδοθέντος άκυρου μένοντος, ώς άνισχύρου, τούντεΰθεν μηδείς μήτε 
τών Καλοπλάστων, μήτε τών Γαμελιάριδων μήτε άλλος τις έχη εξου
σίαν τινά έν αύτώ τφ μ.οναστηρίφ τοΰ Άπάτου, μήτε έν τή Έκκλησία 
τή έν τή Σικήνφ τής Θεοσκεπάστου, μ.ήτε έν τοΐς κτήμασι καί πράγ- 
μασιν αύτών κινητοΐς τε καί άκινήτοις, άλλά πάντων διαμενόντων με- 
μακρυσμένων μένωσι τό τε μοναστήριον τοΰ Άπάτου, καί ή Έκκλησία 
τής Θεσκεπάστου’ πάντη έλεύθερα καί προσηλωμένα τώ ρηθεντι γυναι- 
κείφ μοναστηρίφ τής Χρυσοπηγής καί παρά τών έν αύτώ μοναζουσών 
διοικούμενα, καί δεσποζόμενα παρ’ αύτών, έςαποστελλομένου καί τοΰ κατά 
καιρούς έν αύπώ ήγουμένου καί διοριζόμενου έν αύτή τή Έκκλησίφ τής 
Θεοσκεπάστου, μηδενός άλλου τολμώντος ένοχλήσαι αύταΐς ή έπηρεάσαι 
καί ολως έπιμίγνυσθαι τή έξουσία καί διοικήσει αύτών περί τά κτήματα 

καί άφιερώματα τοΰ γυναικείου αύτών μοναστηριού. "Οστις δέ μικρός ή 
μέγας ιερωμένος ή λαϊκός τολμήση κακοβούλως άνατ^έψαι όπωσοΰν τά 
έν τφ παρόντι. συνοδικώς -άποφανθέντα, καί ένοχλήσαι κατά τι καί έπη
ρεάσαι τάς έν αύ τώ μοναζούσας ή βλάβην καί. ζημίαν μέχρι κεραίας έπε- 
νεγκεΐν, ή έπιχε ιρήσν) άσυνειδήτως άποσπάσαι τΓτών άφιερωθέντων είς 
αύτό τό γυναικεΐον μοναστήριον, οί τοιοΰτοι όποιοι καί άν ώσιν, ώς φι- 
λάδικοι καί ιερόσυλοι, άφωρισμένοι ύπάρχωσι παρά τής Παναγίας καί ό- 
μοουσίου καί ζωοποιοΰ καί άδ ιαιρέτου μακαρίας Τριάδας τοΰ ενός τή φύ
σει μόνου Θεοΰ καί κατηραμένοι καί άσυγχώρητοι καί μετά θάνατον ά" 
λυτοί καί τϋμπανίαΐόι, καί πάσαις ταϊς πατρικαΐς καί συνοδικαΐς άραΐς 
ύπεύθυνοί καί. ένοχοι τοΰ πυρός τής γεέννης καί τώ αίωνίφ άναθέματι υ
πόδικοι. Ταΰτα άπεφάνθη καί κεκύρωται κάν τώ παρόντι συνοδικώς. "Ο- 
θεν έίς τήν περί τούτου ένδειξεν καί διηνεκή άσφάλειαν έγένετο καί τό 
παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναιί 
γράμμα καταστρωθέν κάν τώ ίερώ κώδικι τής καθ’ ήμάς τοΰ Χριστοΰ Μ. 
Εκκλησίας, έδόθη δέ είς τό ρηθέν ήμέτερον πατριαρχικόν καί σταυροπη
γιακόν γυναικεΐον μοναστήριον τής Χρυσοπηγής’ έν ετει σωτηρίφ χιλια
στώ όκτακοσιοστώ πέμπτφ κατά μήνα νοέμβριον.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ έ.Ιέω θεοΰ άρχιεπ’ισχοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
'Ρώμης χαι οίχουμενιχός πατριάρχης.

Ό Καισαρείας Φιλόθεος -J- ό Ήραχ.Ιείας Μελέτιος -|- ό Νικομήδειας ' Α
θανάσιος, γό Βερχων Γρηγόριος, ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος "J*  ό Προΰ- 
σης ’Άνθιμος -J- ό Βερροίας Χρύσανθος ό Παλαιών Πατρών Μακά
ριος γ ό Μιτυλήνης Ιερεμίας ψ ό Άγγύρας (sic) Ίωαννίκιος ό Προϊλά- 
βύυ Παρθενίας -J- ό ζ/ημητριάόος Αθανάσιος -J- ό Φερσάλων Παρθένιο;.

* *
*

Ένταϋθα τοΐς άνω είρημένοις προσημειωτέον οτι τώ 1646 έπί Παρθε
νίου τοΰ Β’, τοΰ καί Νέου (ΒΖ. αύτοϋ πατριαρχία) δτε ό ιερομόναχος Αθα
νάσιος έξελέγη άρχιεπίσκοπος Σίφνου έγένετο συνοδικός τόμος, δι’ ού συ- 
νήπτοντο . είς τήν άρχιεπισκοπήν Σίφνου ή Αμοργός, Ανάφη ’Ίος κ.λ. έν 
οις καί ή Σίκινος.

* * 
¥

Τήν Σίκινον άπό τοΰ 1714 έπεσκέπτετο κατ’ έτος ό πατήρ ’Ιάκωβος 
Βουρνιών, έν Θήργ έγκατεστημένος γάλλος ιεραπόστολος κεκτημένος καί 
ούκ όλίγας ιατρικά; γνώσεις. "Ορα Παμνασσοΰ φυλλ. Β'. σελ. 138 τοΰ 
έτους τούτου.
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(Πρός συμπλήρωσιν τών γεγραμμένων κα'ι διασάφησιν τών έν τωσιγιλλίφ παρα- 
τίθημι κα'ι τάς δε τάς σημειώσεις.)

Ό έν τω σιγιλλίω άναφερόμενος ύπέρτιμος και εξαρχος παντός Αι
γαίου. Πέλαγους Παροναξίας κυρ Νεόφυτος έστ'ιν ό επιλεγόμενος Λα,χοβά- 
ρης Βυζάντιος, δευτερεύων Σαμουήλ τοΰ άπδ Δέρκων πατριάρχου έπί της 
Β’ αύτοΰ πατριαρχίας, ό τω φεβρουαρίω τοΰ 1780 έπ'ι Σωφρονίου πα
τριάρχου έκλεγείς όσιώτατος ών έν ίερομονάχοις πρδς διαδοχήν, τοΰ. τδ ζην 
έκμετρήσαντος 'ΛνθΙμου. Έν τοΐς προλεγομένοις τοΰ Γ' τόμου τής Μ. 
Βιβλ. Σάθα σελ. ξθ’ φέρεται ότι μεταξύ τών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης 
τής έν Πέραν Κωνσταντινουπόλεως ένοριακής σχολής τής Παναγίας «συλ
λογή συνοδικών έγκυκλίων πρδς τδν μητροπολίτην Παροναξίας Νεόφυτον 
τδν Λαχοβάρην Βυζάντιον 1788—1801 άφορώσα τήν είρήνευσιν τών 
έντω Αΐγαίω ένοχλουμένων ύπδ 'Ρώσσων πρακτόρων». Ούτος είναι ό οίκο- 
δομησάμενος τόν έν Νάξω μητροπολιτεκόν ναόν τής Ζωοδόχου Πηγής, 
Τδν Νεόφυτον τοΰτον άποθανόντα διαδέχεται ό θεοφιλέστατος έπίσκοπος 

..Ζητουνίου Ιερόθεος τω. σεπτεμβρίω τοΰ 1811.. Ούτος ? παραι.τεΐται τω 
1820 και άντ’ αύτοΰ ό Βοντίτσης Γρηγόριος έκλέγεται.

Σημειούσθω μοι προσέτι ότι ή Πάρος.και Νάξος ήνώθησαν έκκλησια- 
στικώς είς μίαν μητρόπολιν Παροναξίας έπ'ι ’Αλεξίου Κομνηνοΰ τώ 1083 
(6591 ά, κ.) "Ορα Parthey Hierocl. Synecd. σελ. 123 και τήν έν 
Αθηναίο» τόμ. Δ’ σελ. 239 διόρθωσιν τοΰ σεβαστού μοι φίλουκ. I. Σακελ- 
λίωνος έπ'ι τής χρονολογίας τής έν τή 219 σελ. τής είρημένης συγγρα
φής τοΰ Parthey, ένθα τδ κείμενον έτος τής ένώσεως ταύτης 
μεταγραπτέον εις ^βΦ^Α’. Έπι τής γεγονυίας έπι ’Ανδρονίκου διατυπώ- 
σεως άπο 79 τήν σειράν έγένετο 95. Κατά τδ 1802 ήν τάξεως Β'ή μη- 
τρόπολις αύτη και 19 τήν σειράν μετά τήν Λίνον, ητις τίθεται 18 μετά 
τάς Θήβας κατά τινα κατάλογον, δν άπήντησα έν πατριαρχικούς κώδιξι.

Περ'ι δέ τοΰ μή δνομαστ'ι άναφερομένου μητροπολίτου Εύρίπου τοΰ έν 
γράμματι ,μαρτυρικφ περ'ι τής μονής προσυπογραφέντος κατά τδ 1786 
σημειοΰμαι ένταΰθα δτι ούτος έστ'ιν άναμφισβητήτως δ τδν αυγουστον 
τοΰ 1782 διαδεξάμενος τδν Γεόεών όσιώτατος έν ΐερομονάχοις ών κΰρ 
'Ιερόθεος, ό τω 1799 είς τήν μητρόπολιν ’Ιωαννίνων προαχθείς.

Τω αύτώ έτει κατ’ άπρίλιον προχειρίζεται μητροπολίτης Εύρίπου 
(ύπέρτιμος και εξαρχος πάσης Εύβοίας) ό αρχιμανδρίτης τοΰ οικουμενικού 
πατριαρχικού θρόνου κΰρ Γρηγόριος, ζνθ' ού, ώς εύρίσκο> έν πατριαρχικφ 
ύπομνήματι, «φυγή χρησαμένου, δραπετεύσαντος και καθαιρέσει ύποβλη-
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θέντος έκλέγεται τώ μα’ίφ τοΰ 1827 Εύρίπου ό όσιώτατος έν ίερομονά- 
χοις αρχιμανδρίτης κΰρ Γεόεών.

Ό μητροπολίτης πρώην Εύρίπου Γρηγόριος συγχ_ωρηθέ'ις έξελέγη μη
τροπολίτης ’Αθηνών και Λεβαδείζς κατά σεπτέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους 
τουτέστι τοΰ 1827, άποθανών τώ μαρτίω τοΰ έπιόντος έτους 1828.*

Ταΰτα κατά σημειώσεις άσφαλεΐς παρ’ έμοι κειμένας.

"Εγραφον άρχομένου νοεμβρίου 1885.

Β. Α. Μυςτακιδης

Η ΕΠΙΝΟΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 
Γ£1λ ΑλΑΤΟΛΙΚίίΐ Ekk.AIliliiV

Ό δρος Παρασημαντική (τέχνη), τδ πρώτον παρ’ Άριστοξένφ άπαν- 
τών και λίαν πιθανόν ύπ’ αύτοΰ δηαιουργηθείς, σημαίνει τήν τέχνην τήν 
διαλαμβάνουσαν περί τών σημείων δι’ ών γράφεται ή μελφδία και δη- 
λοΰνται τά διάφορα μεγέθη τών διαστημάτων, συστημάτων, συμφωνιών 
κα'ι ρυθμικών σχημάτων έν τή μουσική, εν τε τή κατά τόπον δηλονότι 
και κατά χρόνον κινήσει τής φωνής.

Ή ιστορία άποδεικνύει, δτι ώσπερ άνεπτυγμένη τις γραπτή γλώσσα 
προϋποθέτει κατάστασιν άποχρώντως προηγμένου πολιτισμού, ούτω και 
ή άνεπτυγμένη παρασημαντική δύναται τότε νά καταστή έπαισθητη, 
κα'ι παρ’ έκείνοις μόνον τοΐς λαοΐς, παρ’ οις ή μουσική άνυψώθη ήδη ά
ποχρώντως είς τέχνην- ωσαύτως δέ παρασημαντικήν ήδυνήθησαν νά έπι- 
νοήσωσι μόνοι οί κεκτημένοι ήδη γραπτήν γλώσσαν λαοί δέ μή έχοντες 
τοιαύΐην καί σήμερον είσέτι στερούνται παρασημαντικής. Τά άρχαιοτατα 
δέ ίχνη άνεπτυγμένης όπωσοΰν παρασημαντικής κα'ι μουσικής άπαντώσι

’ Περί τών τελευταίων μητροπολιτών ’Αθηνών έδημοσίευσα έν τή «‘Εβδομάδι» 
φυλλ. 89, ένώ κατά τυπογραφικόν λάθος μή διορθωθέν ό μητροπολίτης Γρηγόριοϊ 
θεωρείται ώς εκλεγείς τφ άπριλίω του 1827, δπερ διορθωτέον εις 1799, οδτω δ’εύο- 
δοΰνται αί έκεΐσε χρονολογίαι.
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παρά τοΐς Κινέζοις καί άρχαίοις Ίνδοΐς- άμφοτέρων δέ ή μέν παρασημαν- 
τική σύγκειται έκ τών γραμμάτων τοΰ ίδίου αύτών αλφαβήτου και έξ 
ιδιαιτέρων σημείων ρυθμικών και έξα ^γελτικών, το δέ μ.ουσικδν αυτών 
σύστημα άποτελεΐται μόνον έκ του διατονικού γένους.

Τδ ελληνικόν δέ έθνος άπό της αρχαιότατης έποχής μέχρι της ύπδ τών 
Τούρκων άλώσεως της Κ^πόλεως μετεχειρίσθη τρία διάφορα συστήματα 
παρασημαντικής, τά όποια κατά τάς διαφόρους έποχάς άνάλόγως τής 
καταστάσεως κα'ι προόδου ή καταπτώσεως τής μουσικής και τοΰ πολι
τισμού αύτοϋ ελαβον μεταρρυθμίσεις τινάς άναλόγους. Τδ μέν άρχαιότερον 
τής παρασημαντικής σύστημα, έκ τών είκοσι καί τεσσάρων γραμμάτων 
τοΰ ελληνικού"άλφαβήτου συγκείμενον, περιεσώθη ήμ,ΐν τέλειον έν τοΐς 
Άρμονικοΐς συγγράμμασι τοΰ Άριστείδου Κοϊντιλιανοΰ, τοΰ Άλυπίου, 
κα'ι έν τώ περί μουσικής τοΰ ’Ανωνύμου, και άποδίδεται ύπο τοΰ πρώτου ή 
έπινόησις αύτοϋ είς Πυθαγόραν, όπερ πρδς διαστολήν τών άλλων δύο δνο- 
μάζομεν Πυθαγόρειον. Ή άρετή δέ τοΰ συστήματος τούτου έγκειται μό
νον έν τφ ότι δύναται νά π.αρασημάνη ακριβέστατα κα'ι τά λεπτότατα 
και έλάχιστα διαστήματα τών τριών γενών τής άρχαίας μουσικής, τοΰ 
διατονικού χρωματικού και έναρμονίου, τοΰ έξ αύτών μικτού, και τοΰ 
τούτων κοινού μετά τών χρΟνών αύτών, ήτοι τά άπλά διαστήματα τοΰ 
τεταρτημόριου και τριτημορίου τοΰ τόνου, τδ ήμιτόνιον, τόν τόνον, κα'ι τά 
έκ τών τούτων σύνθετα καί έκ συμφθάρσεως άσύνθετα,ήτοι τήν τριδίεσιν, πεν,- 
ταδίεσιν, έπταδίεσιν, τό τριημιτόνιον κτλ., τάς διαφόρους συμφωνίας άπλάς 
τε καί συνθέτους, τά. διάφορα τών τριών γενών συστήματα καί είδη μετά 
μαθηματικής άκριβείας έν μεγέθει τοΰ τρεις διά πασών έν τε τή Φωνη
τική καί Οργανική μουσική κατά τδν εξής τρόπον.

Τό έξ είκοσι καί' τεσσάρων γραμμάτων συγκείμενον έλλ. άλφάβητον 
διαιρείται κατά τόν Άλύπιον είς οκτώ μέρη κατά τάς οκτώ χορδάς τοΰ 
διά πασών έκ τριών γραμμάτων συνιστάμενα, δηλούντων τό μέγεθος 
τοΰ τόνου, καί τού μείζονος καί έλάττονος ήμιτονίου έν έκάστω τών 
τριών διατονικών διά πασών, όξυτέρου, μέσου καί βαρύτερου, διακρινο- 
μένων άπ’ άλλήλων τοΰ μέν όξυτέρου διά πασών διά τών γραμμάτων 
οξύτονων, τοΰ δέ βαρυτέρου διά τών γραμμάτων άνεστραμμένων, άπε- 
στραμμένων πρδς τά δεξιά ή άριστερά, ύπτιων, πλαγίων, άμελητικών, 
έλλειπών κτλ., τοΰ δέ μέσου σημαινομένου διά τών έν χρήσει κεφα
λαίων γραμμάτων. Διά τά λοιπά δέ διαστήματα έναρμόνια καί χρω
ματικά μεταχειρίζονται ίδια γράμματα, μεταβεβλημμένην τήν θέσιν έ- 
χοντα πρδς διάκρισιν, έλλειπή ή άμελητικά, περί ού παραπέμπομεν τδν 
βουλόμενον πλείονα είδένάι είς τάς πηγάς. 'Ίνα δέ πάράσχωμεν είς τούς 
ήμετέρους άναγνώστας μικράν τινα ιδέαν τής πυθαγορείου παρασημαν
τικής κατά τδν Άλύπιον, παραθέτομεν ενταύθα τό μέσον διά πα

σών, εχον ώς έξης έν τή φωνητική μουσική μεθ’ ερμηνείας είς τήν γερ- 
μ,ανικήν καταλογήν (solmisatiOll) :

τών αύτών μέν γραμμάτων, άλλ’ οξύτονων:

Μισόν Οιά Λάσων.

A Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ I KAM
f is' ges' f' eis' f' e' dis' es' d' eis' des' e'

Ν Ξ ' 0 Π Ρ C Τ Y Φ X Ψ Ω
his e' h ais b a gis as ge fis ges f

Τδ δέ όξύτερον διά πασών δηλοΰται κατά τήν αύτήν άκολουθίαν διά

Ά Β' Γ' Δ' -Ε' Ζ'_ Η' Θ' I' Κ' Λ' Μ'
fa' mi' re' do'
γα βου πα νη

Ν' Ξ' O' Π' Ρ' Σ' Τ' Υ' Φ' X' Ψ' Ω'
si ] la sol fa
ζω κε δι γα

Τδ δέ βαρύτερον διά πασών σημαίνεται κατά τήν αύτην του πρώτου
καί όξυτέρου άκολουθίαν διά τών αύτών μέν γραμμάτων, άλλ’ άνεστραμ
μένων, ύπτιων, άμελητικών κτλ. Κατά τήν αύτήν δέ σειράν καί διαίρεσιν 
εινε διηρημένα καί τά άντίστοιχα γράμματα τής κρούσεως, ήτοι τής 
οργανικής μουσικής, διαφέροντα μόνον κατά τήν θέσιν καί τδ σχήμα. 
Ή παράσήμαντική δέ αύτη καίπερ δυναμένη νά παρασημάνη μετά μαθη
ματικής άκριβείας άπαντα τά διαστήματα τής άρχαίας μουσικής, δέν 
σημαίνει όμως τήν χρονικήν διαίρεσιν, ήτοι τδν ρυθμόν, άλλ’ εχει'πρδς 
τούτο άνάγκην ιδίων σημείων. Η ελλειψις δέ αύτη άνεπληροΰτο έν τή. 
άρχαιότητι τό μέν ύπδ τοΰ λεκτικού ρυθμού τού κειμένου, τό δέ διά τής 
δηλώσεως τοΰ ρυθμικού γένους έπιγραφικώς εν τε τή φωνητική καί’ οργα
νική μουσική, όπερ είνε δυνατόν μόνον έν ταΐς ποδικαΐς τοΰ χρόνου διαι- 
ρέσεσιν, ούχί δέ καί έν ταΐς ίδίαις τής ρυθμοποιίας διαιρέσεσι καί χρό- 
νοις. Παραδείγματα δέ τοιαύτης έπιγραφικής δηλώσεως παρέχουσιν ήμϊν 
οί διά τής παρασημαντικής ταύτης παρασεσημασμένοι ύμνοι τού Διο
νυσίου καί Μεσομήδούς, ών ό είς Μούσαν φέρει έπιγεγραμμένον «Ίαμβος

1 Έν τοΐς έλλ. λεξικοΐς δέν άπαντα ή σημασία αυτή τής λεξεως «καταλογή», 
ήν οΐ βυζαντινοί μουσικοί δηλοΰσι και διά τών «ήχημα, ένήχημα καί έπήχημα». 
ών τήν διαφοράν έχομεν δηλώσαντ,ες έν τή πραγμ. «Lieber die altgriechische 
Jdusik in der griechischen Kircbe» (σελ. 39).
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βακχεΐος», «Συζυγία κατ’ άντίθεσιν ό πούς —υ' «Γένος διπλάσιον, ρυ- 
θυ.ός δωδεκάσημος» κτλ. Κατά ταΰτα εύνόητον καθίσταται, οτι ή πυ
θαγόρειος παρασημαντική διά τών μέσων τούτων ήδύνατο νά άνταπο- 
κρίνηται μόνον είς τάς απαιτήσεις μουσικής, ής ό μελωδικός ρυθμός 
συνέπιπτε κα'ι συνεταυτίζετο προς τον λεκτικόν του κείμενου η ποιήμα
τος, πρός τό μέτρον δηλονότι, και μουσικής περιοριζομένης μόνον εις τάς 
άπλάς ποδικάς τοΰ χρόνου διαιρέσεις, μη ποιουσης δε χρήσιν τών τρι- 
σήμων τετρασήμων καί πεντάσημων μέχρι οκτασημων χρόνων, μηδε τής 
άναλύσεως τής μακράς και βραχείας είς τρεις τέσσαρας κτλ. φθόγγους. 
Ή παρασημαντική αύτη άρα δέν ήδυνατο να παρασημανη τας υπο τής 
ρυθμοποιίας γινομένας ιδίας διαιρέσεις τοΰ πρώτου και άσυνθέτου χρόνου 
και τών διάφορων άσυνθετων χρονικών μεγεθών, περί ων διαλαμβάνει ο 
’Αριστόξενος έν τοΐς ρυθμικοΐς αύτοΰ' δέν ήδύνατο. νά παρ.ασημάνη φθόγ
γους μακροτέρους τών μακρών και βραχύτερους τών βραχέων, ουδέ τους 
άπ.Ιως συνθέτους και μικτούς χρόνους.1 Έκ τούτων εύνόητον είνε ότι ή 
πυθαγόρειος παρασημαντική, οιαν εΰρίσκομεν αύτήν παρά τοΐς Αρμονικοΐς, 
πλήν τοΰ’Ανωνύμου,ήδύνατο ούτως έ’χουσα νά έπαρκεση μονον εις τας απαι
τήσεις τής εύρυθμου μουσικής,ής θιασώται καί ύπερμαχοι υπήρξαν ο Πλά
των,’Αριστοφάνης, Αριστόξενος κτλ., και ητις επεκράτει εως του Αισχύλού. 
Άλλ’ άπό τής εποχής ταύτης οι ποιητα'ι και μελοποιο'ι ηρξαντο να μετα- 
χειρίζωνται τήν εύμελή μουσικήν, ητις έποίει χρήσιν τών καλούμενων 
χρόνων ρυθμοποιίας ιδίων, και κατ’ ολίγον νά είσάγωσιν εις την μελο- 
ποΐίαν σχοινοτενή και διακεκλασμένα μέλη, οπερ άποδεικνυεται καί μαρ- 
τυρεΐται έκ τής έν τοΐς δράμασι πολεμικής τοΰ Άριστοφάνους προς τον νεω
τερισμόν τών μελαποιών και ποιητών, έκ τών Νόμων και τής Πολιτείας 
τοΰ Πλάτοινος και άλλων ιστορικών πηγών, ώς προελθουσης τής πραγμα
τείας θέλομεν Αποδείξει1 2. Τάς Απαιτήσεις δέ τής έν τή μελοποιια μετα

1 Άριστοξ. 288. 'Απλώς μέν σύνθετος λεγέσθω ό ύπο μηδενός τών ρυθμιζομε- 
νων διηρημένος' ωσαύτως δέ καί σύνθετος ό ύπ'ο πάντων τών ρυθμιζομενων διη - 
ρημένος' πή δέ σύνθετος και πή άσύνθετος ό ύπό μέν τίνος διηρημενος, υπό δε τί
νος αδιαίρετος ών. Ό μέν οάν απλώς ασύνδετος τοιοΰτος άν τις ειη, οιος μεθ ύπδ 
ξυλλαβών πλειόνων, μεθ* ύπδ φθόγγων, μεθ’ ύπδ σημείων κατεχεσθαι' ο δ απλώς 
σύνθετος δ ύπδ πάντων καί πλειόνων ή ένδς κατεχόμενος' δ δέ μικτός, φ συμβε- 
βηκεν ύπδ φθόγγου μέν ενός, ύπδ συλλαβών δέ πλειόνων καταληφθήναι, η ανά- 
παλιν ύπδ Συλλαβής μέν μιας, ύπδ φθόγγων δέ πλειόνων.

2 Ούδεΐς μέχρι τοΰδε, καθ’ οσον ήμεΐς γινώσκομεν, παρετηρησεν οτι η μουσική 
τών αρχαίων διηρεΐτο εις εύ'ρυθμον και εύμελή. Τήν διαίρεσιν δέ ταύτην ανα
φέρει δ ’Αριστοτέλης έν τώ © τών Πολιτικών (κεφ. 7) διά τοΰ «Σκεπτεον δ ετι. ., 
»κα'ι πότερον προαιρετέον μάλλοντήν εύμελή μουσικήν ή τήν εύ'ρυθμον.» Ή διάφορά 
δέ αύ’τη τών δύο τούτων ειδών τής μουσικής έ'γκειται έν τή αυτή διαφορά τών δυο 
μεταφυσικών φιλοσοφικών συστημάτων, τοΰ Πλατωνικού καί ’Αριστοτελικού, ίΐ 
μέν εύρυθμος είνε ή μουσική τής φιλοσοφικής ή μάλλον ποιητικής πολιτείας τοΰ

βολής ταύτης, ήν τινες τών αρχαίων καί Αλεξανδρινών δ'νορ.άζουσιν έκ- 
βαρβάρωσιν τής γνήσιας ελληνικής μουσικής, θεραπεύουσι μόνον έπ’ έλά- 
χιστον αί ύπό τοΰ Ανωνύμου αναφερόμεναι συμπληρώσεις εις τήν πυθα
γόρειον παρκσημαντικήν, έχουσαι ώς έξής κατά τήν εκδοσιν τοΰ ΒθΙ- 
lermann καί Vincent.

1. Τέχνη

καί χρόνου τοΰ καλου-α 'Ο ρυθμός συνέστηκεν έκ τε άρσεως καί θέσεως
«μενού παρά τισι κενοΰ. Διάφοροί δέ αύτοΰ ά'ίδε" μακρά δίχρονος—, μα- 
«κοά τρίχρονος,__ , μακρά τετράχρονος ,__ ,. μακρά πεντάχρονος m .

2. Τά δέ τοΰ μέλους όνόματά τε καί σημεία καί σχήματα ούτω τέ- 
«τακταζ.

3. 'Η μέν ούν θέσις σημαίνεται, όταν απλώς τό σημεΐον άστικτον η· 
«οίον Ε-1 (Α). ή δέ άρσις όταν έστιγμένον, οίον f-i . 'Όσα ουν ήτοι δι’ 
«ωδής ή μέλους χωρίς στιγμής ή χρόνου τόΰ καλούμενου κενοΰ παρά τισι 
«γράφεται, ή μακρας δίχρονου—, ή τριχρόνου,__', ή τετράχρονου ,__,, ή
«πενταχρόνου ρ-γ , τά μέν ώδή κεχυμένα λέγεται, έν δέ μέλει μόνω κα- 
»λεΐται διαψηλάφήματα.

«Τά δέ προειρημένα τοΰ μέλους όνόματά τέ καί σημεία κα'ι σχή- 
«ματα ούτω τετακται' προ|σ]ληψίς έστιν έκ τοΰ βαρυτέρου φθόγγου έπί 
«τόν όξύτερον έπίτασις ήτοι άνάδοσις, ήν τινες καλοΰσιν ύφέν έσωθεν' 
«τούτο δέ γίνεται ποικίλως, Αμέσως τε καί διά μέσου' αμέσως μέν 
«οίον F Σ (Γθ — ηΐΐ = πα — βου)' εμμέσως δέ, ο,ίον διά τριών F pq 
«(re—ίπ=πα—γα), διά τεσσάρων F ΓΙ (re—SOl,—πα—δι)' διά πέντε 
«F < (re—la—πα—κε).

5 ’Έκλειψις δέ τά ύπεναντία τούτοις άπό τών όίυτέρων έπί τά βα- 
«ρέα άνεσις' οΐον άμέσως Σ uF (mi—Γ€'==βου—πα)· εμμέσως δέ διά 
Tpuovpq F(fa—re—γα—πα)' διά τεσσάρων 1Ί F(sol—Γβ=δι—πκ).κτλ.

Έν έτερφ δέ χειρογράφω ύπάρχουσι τά εξής σχήματα ί

τω α τα η τη ω τω α τα η τη ω
Η υ Γ, Γ υ F, L υ F, F υ Σ, Συ w, w υ Π, ΓΙ υ La—si, si—do, do—re, re—mi, mi—fa, fa—sol, sol—la 
Κε—ζω, ζω—νη, νη—πα, πα—βου, βου—γα, γα—δι, δι—κε

Πλάτωνος, περιέχει μόνον τό καλόν έν τφ μεγέθει τή τάξει καί τή συμμετρίοι ά'νευ τής 
δια τόνων έκδηλώσεως του ψυχικοΰ ήθους τών ατόμων, καί απευθύνεται εις τό 
πνεύμα καί τήν κρίσιν, τής μέν δ.ιανοίας τής λέξεως παραγούσης τάς διαθέσεις καί τάς 
εκ τούτων διαγειρομένας κινήσεις, τοΰ δέ μουσικού στοιχείου χρησιμεύοντος μόνον 
πρός επίρρωσιν, συνδιέγερσινκαί άναρρίπισιν τών κινήσεων τούτων.'Η δέ εύμελής

Τύμος ©' jesgpB,—. Ίοΰλεος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 1883 29
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τω η
διά τριών F υ w (=re—ίη=πκ—γα)- διά τεσσάρων F υ Π (=re—

τω ε
S01=TC!Z—δι)· διά πέντε F υ << (=ΓΘ=^=πα—κε).

87 . . . ήν τινες όνομάζουσιν ύφέν έξωθεν [—] Σ uF wuF < F) 
mi—re fa—re la—re

6. Πρό[σ]κρουσις δέ έστιν ενός, τουτέστιν έλάττονος χρόνου δύο μέλη, 
«τουτέστι δύο φθόγγοι άπδ τών βαρέων έπ'ι τά οξέα" οιον αμέσως μέν 
„F Σ (=re—Π1ΐ=πκ—βου). Έμ.μέσως δέ διά τριών F W (=f—d) 
«διά τεσσάρων I1F (=-ΓΘ—SO1)‘ διά πέντε F (re—la).

Έν έτέρω χειρογράφω. «’Έκκρουσις δέ τά ύπεναντία τούτοις άπδ τών 
«όξυτέρων έπ'ι τά βαρύτερα. .

Σ F, Α F, II F, nF, < 
mi—re, fa—re, sol—re, sol—re, la—fa

8. Έκκρουσμος δέ έστιν, όταν τοΰ αύτοϋ φθόγγου δ'ις λαμβανομενου 
«μέσος παραλαμβάνηται όξύτερος φθόγγος, οίον

F Σ F (re mi re) Σ Α Σ (mi fa mi)

9. Τδν δέ κομπισμον λέγομεν ούτως

F X F (=re—re) Σ χ Σ (=mi—mi)

«Τδν δέ μελισμδν λέγομεν ούτως

βίσις αροιςτων-νω 9*° t; ταν-να
FxF (re—do—re—re), ΣχΣ (mi—re—mi—mi),

0s«<; ά?«:ζ

Μ X !>1 (fa mi—fa—fa)

«Τδν δέ κομπισμον λέγομεν ούτως-

των-νω Οέσις άρσις ταν-να θέσις οφσις

F-4-F (re—mi—re—re), Σ-4-Σ (mi—fa—mi—mi),

ή μουσική τοΰ δυνατοί και πρέποντος, απευθυνόμενη μάλλον πρδς τήν α’ισθη-
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την-νη θεσίί άρσίς των-νω Οβσις άρσις

w +μ (fa—sol—fa—fa), η-ή-Π (sof—fa—sol—sol),

TSV-VS θΞσ[ί άρσις

< +< (la—si—la—la).

«Τον δέ κοινον έκ τής συνθέσεως αύτών σχηματισμόν, δν ένιοι τερετι- 
«σμον καλοΰσι, κομπισμοΰ τε και μελισμοΰ, ήτοι μελισμοΰ και κομπ.- 
«σμοΰ, λέγομε ν ούτως·

των-των-νω_________ θ£ΐ1;__________  “?σ'ί

F+FXF (re- -mi—re—re—do—re—re)

Πλήν δέ τών τρισήμων τετρασήμων, και πεντάσημων χρόνων ό ’Ανώ
νυμος άναφέρει και κενούς χρόνους τούς εξής:

Κενός βραχύς . .....................

Κενός μακρύς δίχρονου . . .

Λ (=λεϊμμα)

"λ"

» Κενός μακρύς τριχρόνου . . "λ-

Κενός μάκρος τετράχρονου . Α*

Τόν κενόν δέ χρόνον ορίζει δ Άριστ. Κοϊντιλιανος (σελ. 40) ώς έξής:
«Κενός έστι χρόνος άνευ φθόγγου προς άναπλήρωσιν τοΰ ρυθμοΰ. Λεΐμμα 

«δέ έν ρυθμω, χρόνος κενός έλάχιστος. Πρόσθεσις δέ χρόνος κενός μάκρος 
«ελάχιστου διπλάσιων.»

Εν δέ τώ περ'ι μελοποιΐας κεφαλαίω ό ’Ανώνυμος περιέχει πολλά παρα
δείγματα «’Αγωγής και άνακλήσεως τοΰ διά τεσσάρων κατά σύνθεσιν 
και άνάλυσιν» τής προσλήψεως και προσκρούσεως, έκκρούσεως κα'ι έκ- 
ληύεως κτλ., περ'ι ών διαλαμβάνει και ό Μ. Βρυέννιος έν τφ τρίτφ τών 
'Αρμονικών, άναφέρων τδ όλον ένδεκα τά εξής: 1) τήν πρόληψιν ή ύφ’ 
έν έσωθεν, 2) τήν πρόκρουσιν, ή ύφ' έν έξωθεν, 3) τήν έκληψιν, ή ύφ’ 
εν έσωθεν, 4) τήν έκκρουσιν, ή ύφ’ έν έξωθεν, 5) τδν προλημματισμόν, 6) 
τδν προκρουσμόν, 7) τδν έκλημματισμόν, 8) τδν έκκρουσμόν, 9) τδν με- 
λισμον, 10) τον κομπισμον, 11) τόν τερετισμόν, κοινόν σχηματισμόν έκ 
τής συνθέσεως τοΰ μελισμοΰ και κομπισμοΰ, προσθέτων: «Ό δέ τερετι- 

σιν κα'ι περιέχουσα πλήν τοΰ καλοΰ τάς ΰποκειμενικάς διαθέσεις τοΰ ατόμου χε- 
χρωματισμένας καί διά τοΰ τονικοΰ στοιχείου- πλείονα περί τούτου κατωτέρω. 
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«σμδς κοινός τοΰ τε μουσικοΰ καί όργανικοΰ’ καί γάρ δταν τις τώ μέν 
«στόματι fy&Q, τοΐς δέ δακτύλοις ή τώ πλήκτρω τάς χοοδάς κατά το 
«μέλος κρούη, τότε τερετίζειν λέγεται' η μάλλον τότε τις άληθώς τε- 
«ρετίζειν λέγεται, έπειδάν ού μόνον τδ όξύτεραν μέρος τοΰ μέλους, ήτοι 
«τό τών νητών τετράχορδον μετά ορδής άμα και κρούσεως διεξέρχοιτο, 
«άλλά και τδ βαρύτερον, ήτοι τδ τών ύπατών' ουτω κα'ι γάρ έναργώς 
«τερετίζειν οί τέττιγες φαίνονται.»

Άλλά καί μετά τήν συμπλήρωσιν ταύτην, ήν ή πυθαγόρειος παραση- 
μαντική έλαβεν, ήδύνατο μέν νά είνε άποχρώσα εις τάς απαιτήσεις τής 
εύρυθμου, ούχί δμως και εις τάς τής εύμελοΰς μουσικής, τής έλευθερως 
άναπτυσσομένης και άνά τόνχρόνον παντάπασιν άνεξαρτήτου γε.νομένης 
τοΰ λεκτικοΰ ρυθμοΰ διά τής χρήσεως τών ποικιλωτάτων τής ρυθμο- 
ποΐίας ιδίων διαιρέσεων κα'ι μελικών σχημάτων. Έπειδή δέ ή χρήσες τής 
εύρυθμου μουσικής εϊς τδν ύστερον χρόνον ήτο μετριωτάτη, και πολύ πι
θανόν μόνον εις τούς ιερούς ύμνους, έάν τοιοΰτόν τι δυνάμεθα νά συμπε- 
ράνωμεν έκ τών σωζομένων ύμνων τοΰ Διονυσίου κα'ι Μεσομήδους, ή πυθα
γόρειος πκρασημαντική έμείνεν έν χρήσει μόνον έν τή εύρύθμω μουσική έφ’ 
δσον αύτη διέμεινε. Κυρίως δέ διετηρήθη έν τή αρμονική θεωρίγ τών είρη- 
μένων αρμονικών συγγραφέων, ώς προσφορωτάτη πρδς τήν μετά μαθηματι- 
κήςάκριβείας δήλωσιν τών διαφόρων απλών, συνθέτων και άσυνθέτοχν διαςη- 
μάτων μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. Και αύτοί δέ οΐ .βυ
ζαντινοί μουσικοί ταύτην μετεχειρίζοντο έν τή διδασκαλία τοΰ θεωρητικού 
τήςΐεράς και βέβηλου μουσικής, ήτοι τής Αρμονικής. Άπόδειξις δέ τούτου 
τρανώτάτη δ Άγιοπολίτης, χειρόγραφον τής βιβλιοθήκης τών Παρισίων 
(άριθ. 360), δστις πραγματευόμενος τό θεωρητικόν μέρος τής ίερας τών 
βυζαντικών μουσικής κατά τδν ’Αριστόξενον και τούς Πυθαγορείους, έν 
σελ. 2—3 εκθέτει τδ μουσικόν συνημμένον καί διεζε-υγμένον διάγραμμα 
ταύτης διά τών γραμμάτων τής πυθαγορείου παρασημαντικής έν πληρέ
στατη συμφωνία πρδς τδν Άλιίπιον και Ανώνυμον διά τών εξής·; « Αριθμός 
«δέ τόνων όσος καί μ,ουσικής.. . Τά δέ ονόματα τών δεκαπέντε τής μου- 
«σικής καβαλλίων είσ'ι ταϋτα:

«Προσλαμβανόμενος ζήτα έλλειπές κα'ι ταΰ πλάγιον . . =A=La=Ke 
« Ύπατη ύπατων γάμμα άντεστραμμένονκα'ιγάμμα όρθδν =Η—8ί=Ζω 
«Παρυπάτη ύπατων θήτα έλλειπές και γάμμα ύπτιον= θ=(1θ=νη 
«Ύπατων διάτονος φΐ και δίγαμμα.............. .................... =d—Γβ=πα
«Υπάτη μέσων, σ κα'ι σ....................................................  =6=1111—βου
«Παρυπάτη μέσον ρ και σ άντεστραμμένον..................... =ί=ίΗ = γα
«Μέσων διάτονος μι'κα'ι π καθειλκυσμένον. ..=g=SOl= δν
«Μέση ι κα'ι λ πλάγιον..................... ... ■ .........................   = Η=1&=κε

«Τρίτη συνημμένων θ κα'ι λ άνεστραμμένον.......................=Β=Β=ζω
^Συνημμένων διάτονος γ και ν........................................... =C=do=^
«Νήτη συνημμένων ω τετράγωνον ύπτιον'κα'ι ζ..............= a =Γ6=πα
«Παράμεσος ζ καί π πλάγιον.................  . =11=8Ϊ=ζο>
«Τρίτη διεζευγμένων ε τετράγωνον και π άνεστραμ,μένον = Ο = άθ=νη 
«Διεζευγμένων δΐάτονος ώ τετράγωνον ύπτιον κα'ι ζήτα = d =Τβ=πα 
«Νήτη διεζευγμένων φ πλάγιον και η άμελητικδν . . . . =θ=Π1ΐ=βου 
«Τρίτη ύπερβολαίων υ κάτωνεΰον και ήμίαλφα άριστε-

ρόν άνεστραμμένον ........................................................... = ί=ίπ=γα
«Ύπερβολαίων διάτονος μ καί π καθειλκυσμένον έπ'ι τήν

οξύτητα . ;........................    . =g'=S01=0i
«Νήτη ύπερβολαίων ι καί λ πλάγιον έπί τήν οξύτητα . =a= 1π = κε

’Αμέσως δέ έπεται ή εξής παρατήρησις: «Σημείωσον ώδε περί τόνων 
«άπλών καί συνθέτων καί ποια δει είναι τά κυρίως σημάδια κατά μίμη- 
«σιν τών τής μουσικής καβαλλίων.»

Σημάδια δέ καί τόνους ένταΰθα καί έν τή άρχή έννοεΐ τά τής παρα- . 
σημαντικής τών βυζαντινών, δι’ ής εινε παρασεσημασμένα άπαντα τά λει
τουργικά καί ύμνολογικά χειρόγραφα τών ’Ανατολικών έκκλησιών, μου
σικήν δέ τδν καλούμενον αρμονικόν κανόνα. Τά γράμματα δέ τοΰ άρμο- 
νικοΰ τούτου κανόνος εΐσί τά τής φωνής,καί κρούσεως τοΰ βαρυτέρου διά 
πασών τοΰ Άλυπίου έν τώ Λυδίφ τρόπφ.

'Ωσαύτως δέ καί έν φυλ. 21 ό αύτδς 'Αγιοπολίτης περιέχει τούς έστώ- 
τας φθόγγους τοΰ ετέρου άρμονικοΰ κανόνος (τοΰ ύπολυδίου τρόπου), δν 
έδημοσιεύσαμεν πλήρη μετά τών σημείων τής πυθαγορείου παρασημαν
τικής έκ χειρογρ. τής έν Μονάχω βιβλιοθήκης έν τή «Περί τής άρχαίας 
«ελληνικής μουσικής έν τή ελληνική εκκλησία» έναισίμω πραγματείφ ή- 
μών (σελ. 101.)

Ούδεμίαν μέν ειδησιν ή μαρτυρίαν ήδυ'νήθημεν νά εύρωμεν μέχρι τοΰδε, 
καίτοι πολλά έρευνήσαντες καί χειρόγραφα καί έντυπα, άν αί Άνατο- 
λΐκαί έκκλησίαι έποίησάν ποτέ χρήσιν τής πυθαγορείου ταύτης παρασημαν
τικής έν τώ πρακτικώ, πλήν τής'Ρωμαϊκής εκκλησίας, ποιησάσης χρήσιν 
καί πρότερον καί έπί τοΰ Hlicbald (-J-932) μετά τινων μεταρρυθμίσεων. 
Έπειδή δέ έν τή 'Ρωμαϊκή ταύτη παρασημαντική ούδέν ίχνος εύρηται 
τών ύπδ τοΰ Ανωνύμου άναγραφομένων συμπληρώσεων, τών τρισήμων 
μέχρι πεντασήμων χρόνων καί λειμμάτων, ή 'Ρο>μαϊκή εκκλησία φαίνε
ται ότι έλαβε τήν άρχαιοτέραν πυθαγόρειον παρασημαντικήν παρά τής 
τοΰ Βοηθίου Αρμονικής, ήτις συνετάχθη κατά μετάφρασιν έκλεκτικώς έκ 
τών Ελλήνων Αρμονικών κατά τδν πέμπτον μ. X. αιώνα, παρ’ οίς δέν 
εύρίσκονται αί ύπδ τοΰ Ανωνύμου άναγραφόμεναι συμπληρώσεις. Άφ’ 
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έτέρου ό'μως έκ θετικών πηγών γινώσκομεν, δτι μέχρι τοΰ ε' αίώνος έν 
Κωνσταντινουπόλει κατά την ρητήν μαρτυρίαν τοΰ Χρυσοστόμου οΐ 
ψαλμο'ι ήδοντο έναλλάξ ύπδ διαφόρων χορών 'Ελληνιστί, Λατινιστί, 
Συριστ! και Βαρβαριστί.1 'Ωσαύτως δέ έν Νεαπόλει και άλλαχοΰ της ’Ιτα
λίας κα'ι Παλαιστίνης 'Ελληνιστί, Λατινιστί κα'ι Συριστί. Έκ τούτου δέ 
γενναται τό ζήτημα, μετεχειρίζοντο άρά γε άπασαι αΐ χριστιανικά! έκ- 
κλησίαι κατά τούς πρώτους πέντε αιώνας μίαν και τήν αύτήν παραση- 
μαντικήν ή ύπήρχον διάφοροι έν Ικατέρα τών εκκλησιών, ανατολική και 
δυτική ; Περί τούτου ούδεις τών μέχρι τοΰδε περί τά τοιαΰτα άσχοληθέν- 
των άπεφήνατό τι θετικόν, άλλως τε δέ λίαν μέν σκοτεινή ή ιστορία τής πρδ 
τοΰΟπϊάο d’ArezZO μουσικήςτώνδυτικώνέθνών είνε,πολλαΐ δέ γνώμαιτής 
ιστορίας ταύτης άνετράπησαν και άνεσκευάσθησαν έσχάτως ύπδ πεπει
ραμένων τής μουσικής ιστορικών, ών δμως αΐ γνώσεις θέλουσιν άποδειχθή 
λίαν ενδεείς έκ τής έρεύνης τής μουσικής τών’Ανατολικών έκκλησιών, ητις 
έπρεπε νά προηγηθή διά πολλούς και γνωστούς λόγους, ή τούλάχιστον νά 
μή παροραθή. Έλπίζομεν δέ, δτι αΐ ερευναι τών ελληνικών μοναστηριακών 
βιβλιοθηκών καί τινων τής εσπερίας, μή έπισκεφθεισών ύφ’ ήμών, ήθελον 
συντελέσει τά μέγιστα είς τήν διαλεύκανσή τοΰ άλύτου τούτου ζητή
ματος. Ταΰτα μέν έν συντόμω περί τής πυθαγορείου παρασημαντικής καί 
τής συμπληρώσεως αύτής κατά τδν ’Ανώνυμον, παρ’ ώ δέν άπαντώσι ση
μεία τών έξασήμων, έπτασήμων και δκτασήμων χρόνων, ών ποιεί χρή- 
σιν ή βυζαντινή παρασημαντική, κα'ι τών οποίων ή υπαρξις και έν τή 
αρχαία βεβαιοΰται έκ τοΰ Άριστοξένου, λέγοντος ί «καλείσθω de πρώτος 
«■per τώτ ypdrar ό ύπδ μηδενδς τών ρυθμιζομένων δυνατός ών διαιρε- 
«θήναι, δίσημος δέ δ δ'ις τούτω καταμετρούμενος, τρίσημος δέ ό τρίς, τε- 
«τράσημος δέ δ τετράκις’ κατά ταύτά δέ κα'ι έπ! τών λοιπών μεγεθών 
«τά ονόματα έζει», και σαφέστερου έκ τοΰ Άριστ. Κοϊντιλιανοΰ : «Τρο- 
«χαΐος όρθιος δ έκ τετρασήμου άρσεως και δκτασήμου θέσεως, τροχαίος 
«σημαντδς ό έξ δκτασήμου θέσεως κα'ι τετρασήμου άρσεως.»

1 Χρυσοστ. (τόμ. 63. σελ. 472). Σύ δέ μυρίους δήμους ετερόγλωσσους. Καί γάρ 
μυριους ήμΐν εξήγαγες χορούς, τούς μέν τή 'Ρωμαίων, τού; δέ τή Σύρων, τούς 
δε τή βαρβάρων, τούς δέ τή'Ελλάδι φωνή τά τοΰ Δαβίδ άνακρουομένους μσματα. 
καί διάφορά έ’θνη καί διαφόρους χορούς ήν ίδεΐν μίαν κιθάραν ά’παντας έ'χοντας τήν 
τοΰ Δαβίδ, και ταϊς εΰχαΐς σε στεφανοΰντας.» 'Ωσαύτως δέ δ 'Ιερώνυμος (vol. 
I. ρ. '723. Epist. 108): Graeco, Latino, Syroque sermoni psalmi in ordine per- 
sonabant.»

Περιεσώθησαν δ’ ήμΐν τρία μέν διαγράμματα διά τοΰ Γαλιλαίου και 
Κιρχέρου, έν δέ έν χειρογράφφ τής εθνικής ελληνικής βιβλιοθήκης (άριθ.75) 
τής γραμμικής παρασημαντικής, μαρτυροΰντα και άποδεικνύοντα μεταρ- 

ρύθμισεν διά τής πυθαγορείου, γενομένην πιθανώς κατά τούς πρώτους 
αιώνας τοΰ χριστιανισμού. Έκ τών σχημάτων τούτων τά μέν δύο έκ 
τοΰ Vincenzo Galilaei (Dialogo de musica) ύπδ τοΰ Κιρχέρου (Mu- 
surg. V. e. I. σελ. 213) δημοσιευθέντα έχουσιν ώς εξής’.
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Τό δέ τρίτον ύπδ τοΰ ίδιου Κιρχέρου έκ χειρο γράφου τής έν Μελίτη 
βιβλιοθήκης τοΰ Σωτήρος έκδοθέν έχει ώς εξής:
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Παρθενίη μέγα χαΐρε Θεόσδοτε δώτερ έάωνμήτ ερ άπημοσύνης3

1 Ελλείπει παρά τώ Κιρχέρω ’ίσως κατά τυπογραφικήν παραδρομήν, ών πολ
λά! παρ’ αύτφ.

2 Έσφαλμένως άντί Ψ, κατά τυπογραφικόν λάθος.
3 'θ στίχοςούτος είνε έκ του «Παρθενίας εγκωμίου» Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου.
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Τοδέ προκείμενοντέταρτον περιέχεται έν τώ ύπ’άριθ.75 χειρογρ. θεολ.τής 
ελληνικής εθνικής βιβλιοθήκης, και σύγκειται ωσαύτως έξ οκτώ γραμμών 
ώς τά προηγούμενα, άλλ' άντ'ι μέν του α, β, γ—θ, έχει τάς οκτώ κλείδας 
τών οκτώ ήχων τής βυζαντινής παρασημαντικής άπο τοϋ βαρέος έπι το 
οξύ κατά τήν έξης ακολουθίαν: πλάγιος α', πλάγιος β', βαρύς, πλάγιος 
δζ πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, οίτινες άντιστοιχουσι προς τά 
οκτώ είδη τής μελφδίας τών ’Αρχαίων, ήτοι τον ‘Υποδόριον, Ύποφρύ- 
γιον, ‘Υπολύδιον, Ύπομιξολύδιον, Δώριον, Φρύγιον, Λύδιον, Μιξολύδιον 
τοϋ ύπατοειδοΰς κα'ι μεσοειδοΰς τόπου τής φωνής’ ύπο το διάγραμμα δέ 
τοΰτο κεϊται ή αρχή τοΰ στιχηροΰ «Τάς έσπερινάς ήμών εύχάς πρόσδεξαι 
«άγιε κύριε»’ άντ'ι δέ τών στιγμάτων έπ'ι τών γραμμών κεΐ'νται τά σημεία 
τής βυζαντινής παρασημαντικής,σημαίνοντα τήν τε πορείαν και τά μεγέθη 
τών διαστημάτων τής μελφδίας, κα'ι τόν ρυθμόν. Τά σημεία δέ και καθ’ έαυ- 
τά άνευ τών γραμμών σημαίνουσιν ού μόνον ώρισμένα διαστήματα και 
χρονικάς διαιρέσεις, άλλά κα'ι τήν διαφοράν τών φωνών" έν τή έξαγγελίιγ, 
ώστε αί γραμμαί είνε ολως περιτταί, καί έγένετο αύτών χρήσις μόνον πρός 
έξήγησιν τών διαστημάτων. Τοιοϋτον δε τρόπον παρασημαντικής μετε-

1 Διά τής δεξιάς καταλογής (προστεΘείσης ύφ’ ήμών), δηλοΰται ή άπόςασιςτών 
ήχωη ήτοι, ή μ?νπλ. β' (ύποφρύγιος) κεΐται όξΰ,τερον τοΰ πλ. α'. (ύποδω·ρί<(υ·)κατά 
ένα τόνον, ό δέ βαρύς (ύπολύδιος) τοΰ πλ. β'επίσης κατά ένα τόνον, ό δέ πλ, δ' (ύπο,- 
μιξυλύδιος) του βαρέος κατά έν ήμιτόνίον, ό Α'. (Δώριος) τοΰ πλ. δ' κατά ένα τό
νον, οδέ Β'. (Φρύγιος) τοΰ Α'. ένα τόνον, ό δέ Γ'. (Λύδιος) ένα τόνον, καί ό Δ'. 
(Μίξολύδιος) έν ήμιτόνίον" ή δέ άριστερά καταλογή δεικνύει τά διαστήματα τοΰ 
Α'. είδους (Δωρίου αρμονίας) ή ήχου τών ’Αρχαίων καί Βυζαντινών’ περί δέ τών 
άλλων ειδών έ'πιδι α'. πραγμ. σελ. 45, καί β' σελ. 63—67 

χειρίσθη καί ό Guido (ΓΑτθΖΖΟ 1 (+ 1037 ) θετών τά «Νεύματα» τής 
δυτικής έκκλησίας έπί τών γραμμών.

Έκ τών τεσσάρων τούτων διαγραμμάτων τοΰ μεν πρώτου τα γραμ.- 
ματα είνε τά σημεία τοΰ Δωρίου τονου (πρώτου ήχου τών βυζαντινών) 
τοΰ άνωτέρω έκτεθέντος μέσου διά πασών τής κατα τόν Αλυπιον πυθα
γορείου παρασημαντικής έν τω διατονικώ γενει, σημαίνοντα τα διαστη- 
μ.ατα άπο τοΰ βαρέος έπί τό οξύ κατά τήν εξής άκολουθιαν’.
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Τό δεύτερον δέ’ σχήμα μετά τών Λατινικών γραμμάτων τής Όδονίου 
παρασημαντικής τής 'Ρωμαϊκής έκκλησίας είνε μετάφρασις τοΰ πρώτου, 
γεν,ομένη ί’σως ύπό τοΰ Γαλιλαίου ή παρ’ άλλου τίνος, ούχί προγενέστε
ρου τοΰ Hucbald (4-932).

Τό δέ τρίτον διαφέρει τοΰ πρώτου, ό'τι άντί τών σημείοιν τής άρχαίας 
πυθαγορείου παρασημαντικής φέρει τά οκτώ πρώτα γράμματα τοΰ ελ
ληνικού άλφαβήτου, σημαίνοντα τούς οκτώ φθόγγους τοΰ άρμονικοΰ κα
νόνας έν τώ διατονικώ γένει κατά τήν άρχαιοτέραν άρίθμησιν τών 8 ήχων 
ύπατων μελοποιών έν τή ’Ανατολική έκκλησία,άπερ δέ βραδύτερον άντικα- 
τέστησαν ύπό τών κλειδών τών οκτώ τής μελωδίας ειδών ή ήχων έν τφ 
τετάρτφ σχήματι,διότι οί βυζαντινοί μελφδοί κατ’άμφοτερους τούς τροπους 
δηλοΰσι τούς οκτώ αύτών ήχους, ή άριθμοΰντες άπό τοϋ πρώτου μέχρι τοΰ 
όγδόού κατά συνέχειαν, έξ ούκαί «οκτώηχος» ήδιαιροΰντες αύτούςείς τέσ- 
σάρας κυρίους καί τέσσαρας πλαγίους τοΰ μεσοειδοΰς καί ύπατοειδοΰς τόπου 
τής.φωνής. Διά τών τοΰ τετάρτου σχήματος οκτώ γραμμών, δηλουσών 
βεβαίως τάς οκτώ μεσαίας χάρδάς τής μουσικής (άρμονικοΰ κανόνος), ούδέν

1 ’Αποδεδειγμένο» ήδη είνε, οτι ό GuidO d’Arezzoou μόνοντή,νκαταλογήν(solmi- 
sation), άλλ*  ού,δέ τήν γραμμικήν πάρασημάντικήν έπενόησε,. ητις ευρηται ήδη 
παρά τω Hu.ebaid. . . 
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άλλο επιδιώκεται εΐ μή μόνον νά έξηγηθή καί καταστή καταληπτά ή 
δύναμίς κα'ι σημασία έκάστου τών ανιόντων και κατιόντων τόνων η 
σημείων άμεσων τε και έμμεσων, δπόσα τινά διαστήματα έκαστον τών 
σημείων τούτων άμεσα η εμμεσα έν έπιτάσει και άνέσει δηλοΐ’ άλλως 
δέ αΐ γραμμαί αύται, ώς είπομεν, είνε έντελώς περιτταί είς την βυζαντι
νήν παρασημαντικήν, διότι τά σημεία ταύτης δηλούσι διά της προτάξεως 
της ιδίας κλειδός έκάστου ήχου τών τριών γενών, διατονικού, χρωματι
κού και έναρμονίου, ώρισμένα διαστήματα ώρισμένων κλιμάκων, ώς καί 
έν τη σημερινή δυτική. Άλλ’ ή χρήσις αύτη τών γραμμών μαρτυρεί προ
φανώς, οτι και έν τή άνατολική έκκλησία ύπήρχε βεβαίως ποτέ τοιοΰτον 
σύστημα γραμμικής παρασημαντικής, εί και υποδεέστερον τής παρά τοΰ 

’Ανωνύμου άναφερομένης κατά τούς τρισήμους τετρασήμους κτλ. χρόνους, 
κα'ι τά σχήματα τοΰ μέλους, άπερ ανωτέρω έξετέθησαν.

Πλέον δέ ή πιθανόν φαίνεται μοι, ότι ή τοιαύτη γραμμική παρασημαν- 
τική ήν ένχρήσει έν τή ’Ανατολική έκκλησία κατά τούς πρώτους ίσως τρεις 
ή τέσσαρας αιώνας, δτε ή ιερά μουσική ήν είσέτι αφελής και άκατάσκευος 
κατά τήν ρητήν μαρτυρίαν τοΰ Γρηγορίου Νύσσης καί τοΰ Αύγουστίνου, 
σύμφωνος δέ πρός τόν πνευματικόν χαρακτήρα τών τότε έκκλησιών, μό
νον εύρυθμος, και ολως αντίθετος τής τότε ποικιλωτάτης κα'ι μαλθακω- 
τάτης θυμελικής μουσικής, ήν ούκ ολίγοι τών πατέρων τής έκκλησίας, λίαν . 
πλατωνίζοντες έν τώ περί χρήσεως τής μουσικής ζητήματι, οίον Κλήμης 
ό Άλεζανδρεύς, Βασίλειος ό Μέγας καί ιδίως ό Χρυσόστομος έν τοΐς λόγοις 
αύτών καταπολεμοΰσι σφοδρότατα, καί περιγράφουσιν ώς μάλιστα διακε- 
κλασμένηνκαί τεθηλυνωμένην, ηδυπαθή καί βακχικήν, μαλάκήν, μεθ υςικήν, 
καί συμποτικήν,εύμελεστάτην καί επομένως άνοίκειον καί λίανέπιβλαβή, 
έπομενοι προφανέστατα τή πλατωνική περί αύτής θεωρία ώς καί έν πολλούς 
άλλοις, καί άκολουθοΰντες τάς ιδέας τής όρθότερον φρονούσης μερίδος τής 
άρχαιότητος, τής ύπέρ τής εύρύθμου μουσικής συνηγορούσης, καί τών 

, όρθώς περί μελοποι’ίας φιλοσοφησάντων. Ούτω Κλήμης δ Άλεξανδρεύς 
αποκλείει ώσπερ ό Πλάτων τάς χρωματικάς μελωδίας ώς συμποτικάς καί 
ιδίας τώνάχρώμων παροινεών, παραδέχεται δέ ώσπερ,δ Πλάτων καί ’Αρι
στοτέλης καί άπασα ή άρχαιότης ώς παιδευτικήν καί άνταποκρινομένην τή 
προαιρέσει καί τώ παιδευτικώ χαρακτήρι καί πνεύματι τής έκκλησίας, μό
νην τήν Δώριον αρμονίαν, ώς έν τώ μέσω κειμένην (κατά τδ «ή αρετή έν 
τή μεσοτητι»), καί μόνην παιδευτικόν τδ ήθος έχουσαν. Έκ πολλών δέ 
σαφεστάτων μαρτυριών τών πατέρων, καίέκ τής σφοδροτάτης αύτών πολε
μικής κατά τής συγχρόνου θεατρικής καί ιεράς τών έθνικών μουσικής άπο- 
δεικνύεται, καί κυρίως έκ πολλών σωζομένων χιλιάδων μελωδιών έν ύπερδι- 
σχιλίοις μουσικούς χειρογράφοις τοΰμεσαίωνος έπιβεβαιούται, ότι ήτδ πρώ
τον έν τοΐς χριστιανικούς ναούς είσαχθεύσα μουσική έφερε τονάφελή καί άνε- 

πιτήδευτον καί άκατάσκευον χαρακτήρα τής άρχαιοτέρας εύρύθμου ελ
ληνικής μουσικής τής πρό τοΰ Εύριπίόου, περιοριζομενη μονον έν τω 
Δωρίφ τόνω (μεσοειδεύ τόπφ), καί έπ’ αύτοϋ $δουσα τά επτά διατονικά 
μόνον είδη τών διά πασών, ήτοι έν τώ μεσω τοπω τής φωνής, ως καί 
τά σημεύα τοΰ πρώτου τών άνωτέρω διαγραμ.μ.άτων μ,αρτυρουσι. Εν 
τοιαύτη δέ καταστάσει εύρισκομ,ένης τής ίεράς μουσικής κατά τούς 
τρεύς ή τέσσαρας πρώτους αιώνας, ή διά τών οκτώ γραμμών παρα- 
σημαντική ήν άποχρώσα πρδς τάς απαιτήσεις αύτής, μή έχούσης ούδ’ 
ανάγκην τών τρισήμων καί τετρασήμων χρόνων, ούδέ τών μελικών σχη
μάτων, καί τών ιδίων τής ρυθμοποΐίας χρόνων, διότι δ ρυθμός τής μελφ- 
δίας άπετίκτετο ούχί έκ τής τηρήσεως τών μακρών καί βραχειών τοΰ κει
μένου συλλαβών, άλλά τής διανοίας κυρίως θηρευομένης, έκ τοΰ προσφδια- 
κοΰ τονισμού, είς δν μετέφερον βραδύτερον άπαντα σχεδόν είπεύν τά είδη τών 
αρχαίων μέτρων, πολύ πιθανόν ίνα διά τούτου δυνηθώσι νά έφαρμόσωσιν 
έπ'ι έκκλησιαστικών κειμένων άρχαίας μελωδίας. Τδ τοιοΰτον δέ είδος τής 
μελοποι’ίας ούδ έποτε έξέλειπεν έκ τών ’Ανατολικών έκκλησιών, καλούμενον 
πιθανώς «χύμα»,κα'ι αντιστοιχούν μέν ίσως τώ τοΰ’Ανωνύμου «κεχυμέναι 
φδαί καί μέλη τά κατά τδν χρόνον σύμμετρα καί χύδην κατά τούτον μελω
δούμενα», άντιθέτως δέ εχον πρδς τά είδη τής μελικής, καί κυρίως τής 
φσματικής μελοποι’ίας, τά είσαχθέντα άπδ τού τετάρτου καί πέμπτου 
αίώνος είς τάς τής ’Ανατολής έκκλησίας. Διαφέρουσι δέ αί χύμα με- 
λωδίαι έκ τών άλλων πολυαρίθμων ειδών τοΰ μελικού καί φσματικού, 
καθ ότι ποιοΰσι χρήσιν μόνον τών πρώτονν καί δισήμων χρόνων, άπασών 
μεν τών άτονων συλλαβών τού κειμένου βραχειών, τών δέ τονιζόμενων μα
κρών λαμβανομένων, καί ούτω τοΰ ρυθμού έκ τών τόνων τής προσφδίας 
άποτικτομένου. Τούτο δέ άναφέρεται ρητώς καί ύπδ τοΰ Γρηγορίου Νύσ
σης λεγοντος, οτι ή σύγχρονος ιερά μουσική, ητις συνέκειτο τδ πλεϊστον 
έκ ψαλμών, δέν έτήρει ούδέ διέστειλεν έν τώ γδειν μακράς καί βραχείας συλ- 
λαβας κατά τήν άρχαίαν θεωρίαν, καί κατά τούτο διεκρίνετο τής μή 

χριστιανικής μελοποι’ίας.1 Πολλα'ι δέ χιλιάδες μελωδιών τού χύμα

1 Γρηγ. Νύσ. είς τούς ψαλμούς : Ού κατά τούς εξω τής ήμετέρας σοφίας με- 
Λοποιούς καί ταΰτα τά μέλη πεποίηται. Οό γάρ έν τώ τών λέξεων τόνω κεΐται τό 
μέλος, ώσπερ εν εκείνοις εστίν ΐδεΐν, παρ’ οις έντή ποια τών προσωδιών συν
θήκη, τοΰ εν τοΐς φθόγγοις τόνου βαρυνομένου τε καί όξυτονοΰντος, καί βραχυνο- 
μενου τε και παρατείνοντος, ό ρυθμός άποτίκτεται, άλλά κα'ι άκατάσκευον τε καί 
ανεπιτήδευτον τοΐς θείοις λόγοις ένείρας τό μέλος, έρμηνεύειν τή μελωδίμ τήν 
τών Λεγομένων διάνοιαν βούλεται τή ποια συνδιαθέσει τοΰ κατά τήν Φωνήν τόνου 
τόν εγκείμενον τοΐς ρήμασι νοΰν ώς δυνατόν έκκαλύπτων». Περί δέ του Μ. ’Αθα
νασίου λέγει δ Αυγουστίνος: Athanasius inodico flexu vocis faciebat sonare le- 
ctoreni psalmi, ut pronunciandi vicinior asset quam canendi.»
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η κεχυμενου1 τουτου συστήματος πασών τών εποχών διεσώθησαν ήμΐν 
εν τοΐς μουσικούς χειρογράφοις παρασεσημασμέναι μουσικούς σημείοις, και 
επιμαρτυρούσαι την ειόησιν τοΰ Γρηγορίου Νύσσης και Αύγουστίνου περί 
ΐοΰ άπερίττου τής πρώτης ίεράς εύρυθμου μελοποιΐας.

Αλλα το κεχυμενον η μάλλον ειπειν εύρυθμον τούτο σύστημα, εί 
μαλιστα προσήκον τού παιδευτικώ - και πνευμ.ατικώ χαρακτήρι κα'ι τή 
προαιρέσει τού χριστιανισμού των πρώτων τριών αιώνων, δεν ήδύνατο 
όμως νά έπαρκέση είς τάς απαιτήσεις τών ύστερον χριστιανών, οίτινες έν 
τή μεθυστική, διακεκλασμένη καί πομπώδει εύμελή μουσική τού εθνικού 
θεάτρου και τής εθνικής λατρείας άνατραφέντες και είθισμένοι κατ’ ού- 
δένα τροπον ήθελον νά στερηθώσι και άποχωρισθώσι τής συμμετοχής 
τών εθνικών εορτών και εθίμων. Την τοιαύτην δέ διαγωγήν τών χριστια
νών μαρτυρεί άποχρωντως, πλήν άλλων πολλών πατέρων2, Κλήμης δ 
’Αλεξανδρεύς έν τώ τρίτω βιβλίω τού Παιδαγωγού (σελ. 657 1 00,) διά 
τών εξής : «Νΰν δέ ούκ οιδα όπως συμμεταβάλλονται οΐ τώ Χριστώ τε- 
«λουμένοι τοΐς τόποις καί τά ήθη και τούς τρόπους- καθάπερ και τούς 
«πολύποδας ταΐς πέτραις φασιν έξομοιουμένους, αίς άν προσομιλώσι, 
«τοιούτους φαίνεσθαι και την χροιάν. Το γοΰν τής συναγωγής ενθέον μετά 
«την ενθάδε απαλλαγήν άποθέμενοι, τοΐς πολλούς έξομοιοΰνται, μεθ’ ών 
«δίαιτώνται- μάλλον δέ ελέγχονται, τήν έπίπλαστον άποθέμενοι τής σε- 
«μνοτητος ύποκρισιν, οίοι οντες έλελήθησαν, και τον περί Θεού λογον σε- 
«βασάμενοι, καταλελοίπασιν ένδον ού ήκουσαν' έξωθεν δ’ άρα μετά τών 
«άθεων άλύουσι κρουμάτών και τερετισμάτιον ερωτικών, αύλωδίας τε

’ Έάν αί κεχυμέναί ώδαί αί ϋπδ του Άνωνύρου άναφερόμεναι δεν είχον πράγ
ματι τήν μακράν δίχρονον, τότε αί χύμα μελωδίαι τής Ανατολικής εκκλησίας 
διαφέρουσι τών κεχυμένων μόνον κατά τήν χρήσιν τών μακρών, ήτοι ανάγονται 
εις τήν εύ'ρυθμον μουσικήν, είς ήν καί το μελικόν, ή μάλλον είς τδ «έκφωνητικόν.» 

2 Χρυσοστ. XV. σελ. 153. Πόσους γοΰν άνηλώσαμεν λόγους πολλούς τών ρά
θυμων παραινοΰντες και συμβουλεύοντες τά θέατρα άφεΐναι, κα'ι τάς έκεΐθεν ακο
λασίας ; καί οϋκ ήνέσχοντο, άλλ’ άεί κατά τήν ημέραν ταύτην επί τάς παρανό
μους τών ορχουμένων συνέτρεχον θεωρίας, καί σύλλογον διαβολικόν αντικαθίστα- 
σαν τώ πληρώματι τής εκκλησίας τοΰ Θεοΰ, καί ταΐς ενταύθα ψαλμωδίαις αντη
χούν αί έκεΐθεν κραυγαί μετά πολλής φερόμεναι τής σφοδρότητος». Καίάλλαχοΰ 
τόμ. 59 σελ. 564 : "Οταν ίοης χορεύοντας καί παίζοντας καί τά μσματα τών δαι- f
αόνων καταλέγοντας, στέναξον καϊ δακρύσας ύπομνήσθητι τοΰ Δαβίδ . . . Άλλα τί 
φασιν οί βαρυκάρδιοι, οί ζητοΰντες τδ ψεύδος ; οϋκ έστι κακόν λέγοντες τδ μετεω- 
ρίζεσθαι- τί γάρ βλάπτει ή κιθάρα καί τά λοιπά όργανα ;» Είς τδν ψαλμ. ΡΙΖ' [
σελ. 345. Άκουέτωσάν οί ταΐς σατανικαΐς ώδαΐς κατασηπόμενοι . . . εκείνοι διη- ί
νεκώς έν ταΐς τών δαιμόνων ώδαΐς έγκαλινδούμενοι». Είς τδν VIII ψαλμδν σελ· ΐ
169. Καί ταΰτα τοΰ μέν χοροΰ εκ μίμων καί ορχηστών συνισταμένου άνδρών, [
γοροστατ°ΰντος δέ παρ’ αύτοΐς βέβηλου τίνος καί κιθαρωδού, τοΰ δέ μέλους σα- j
τάνικοΰ καί ολέθριου τυγχάνοντος, όιδομένου δέ μιαρού καί πονηρού δαίμονος. ι

«καί κρότου καί μέθης, καί παντός άναπιμπλάμενοι συρφετού- τούτο δέ 
«άδοντες καί άντάδοντες αύτοί, οί πρόσθεν έξυμνοΰντες άθανασίαν, επί τέ- 
«λει τήν έξωλεστάτην κακοί κακώς ψάλλοντες παλινωδίαν *Φαγ(ύμεν  
«.χα,Ι πίω/ιεν αϊίρ’.ον γάρ άχοθνήσκομεκ,ι>

Το εθνικόν θέατρον, έν ώ (τελούντο αί δημοτελεΐς καί θρησκευτικαί τών 
εθνικών εορταί καί λατρεΐαι, παρασύρον καί άπάγον τόν χριστιανικόν 
λαόν καϊ έκκενοΰν τάς εκκλησίας καί κατ’ αύτάς μάλιστα τάς συμπτώ
σεις τών κυρίων εορτών τών χριστιανών πρός τάς έθνικάς, κατά τάς πο
λυαρίθμους μαρτυρίας πολλών πατέρων τών πρώτων 5 αιώνων, διά τής. 
πομπώδους εξωτερικής αύτοΰ λατρείας καί ηδυπαθούς καί τερπνότατης 
εύμελοΰς μουσικής, ύπήρξεν ό μέγιστος καί μάλιστα έπικίνδυνος πολέμιος 
τοΰ χριστιανισμού, καθ’ ού ούτος έπί πέντε αιώνας άτελεσφορως ήγωνι- 
ζετο- ούτε δέ αί σφοδρόταται επιτιμήσεις τών κατά τού θεάτρου Φιλιπ
πικών τών πατέρων πρός τούς πιστούς, ούτε τά επιτίμια τών πατριαρ
χιών καί μητροπολιτών, ούτε οί συνοδικοί κανόνες και αφορισμοι ισχυσαν 
νά άποτρέψωσι τούς πιστούς άπο τοΰ νάφοιτώσιν είς τά θέατρα καί τάς. έν 
αύτοΐς τελουμένας τελετάς τών εθνικών- αλλά καί κατ αυτών μιάλιστα 
τών κληρικών ό ’Ιουστινιανός ήναγκάσθη καί νομον να εκόωση ίδιον (νεαρα 
123) άπαγορεύοντα αύτοΐς «το φοιτάν είς τάς τών ίππων άμιλλας-, και- 
« γίγνεσθαι θεάτάς τών έν σκηνή καί θυμελαις παιγνιδιων, και των εν 
«τοΐς θεάτροις προς τά θηρία μαχομενων.» Ταυτα όμως παντα ουδεν 
άποτέλεσμα έφερόν,. άλλ’ ο λαός, εξηκολουθει, αψηφών τας επιτιμήσεις 
τάυτα’ς, νά συνεορτάζω) μετά τών εθνικών, να αδη κατα την ρητην 
μάρτυρίαν τού Χρυσοστόμου έν τοΐς γάμοις ύμνους εις·, τήν Άφρόδίτη.ν,.1 
νά έορτάζη τά Βρουμάλια, τάς Καλάνδας,τά λεγάμενα Βοτά τώ Πανί κτλ.2 
περί ών διά μακρών έν τή Β' πραγματείγ («ΙΤερί τής κατά τόν μέσάΐ'ώνα- 
μαυσικής τής ελληνικής εκκλησίας» σελ. 29—35) διαλαβοντες εχομεν.

Ηέισ-θεΐσ-α δέ ή εκκλησία, Οτι διά τών άνοιτερω κατα τού θεάτρου πο
λεμικών μέσών αύτής ούδέν- κατωρθούτο,·. καί θελουσα να προλαβη μειζρνα 
κακά,, φρονίμώς σκεφθεΐσα, ένέκ'ρινε- νά-άντεπεξε-λθη κατ’ αύτού διά
των αύτών μέσων, περιβάλλουσα τά μυστήρια αύτής διά’ τών τύπων' 
τής εξωτερικής λατρείας τών εθνικών εφ οσον ενεδεχετο, καί ιδίως εισά-

1 Χρυσοστ.. Είς τδ «Διά δέ τάς'πορνείας έκαστος' τήν εαυτοί? γυναίκα'έχετω,»’
σελ. 2Τ1 : Οί δέ έφ*'ημών  καί ύ'μνο'υς-εις τήν’Άφροδίτήν μδσυσΐ χά'ρε'ύοντεξή κΚ-ί- 
μοιχείας πολλάς καί γάμων διαφθοράς καί έρωτας παρανόμους,- καί Λόλλά έ'τερατ 
άσεβέίας καί αισχύνης γέμοντα '‘άσματα" κατ’’ εκείνην-ρίδόυσι τήν ή'μίραν τών γά1^' 
μων, καί μρτά μέθην καί τοσαύτην άσχήμοσύνην δι’ αισχρών ρημάτων δημοσία- 
τήν νύμφην πομπεύουσιν. '

2 "Επιθι Β'. Πραγμ. Περί τής κατά τδν μεσαίωνα μουσικής τής ελληνικής 

κλησίας σελ. 58—35.
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γουσα μουσικήν εύμελή, αίσθητικώτερον φέρουσαν χαρακτήρα, και άντα- 
ποκρινομένην όπωσοΰν είς τάς απαιτήσεις τής έποχής, πρός κάταπολέμη- 
σιν τών εθνικών, ώσπερ πρότερον και τών αιρετικών, Άρειανών και Άπο- 
ληναρίων, οίτινες γινωσκοντες τήν δύναμιν και έπίδρασιν τής λίαν ήδυσ- 
μένης μουσικής, μετεχειρίσθησαν αύτήν πρός απαγωγήν τών άπλου.στέ- 
νων είς τήν οίκείαν αίρεσιν.1 * III Ούτω δέ δύο τών διακεκριμένων ιεραρχών 
τής ’Ανατολικής έκκλησίας ύπείκοντες είς τήν ανάγκην ταύτην, τό μέν 
έδραματούργησαν τήν λειτουργίαν καί τά λοιπά μυστήρια κατά τούς τύ
πους τής έθνικής λατρείας, άποδόντες αύτοϊς αισθητικόν χαρακτήρα, τό 
δέ είσήγαγον νέους τρόπους μελωδίας. Όί νέοι δέ ούτοι ύπό τοΰ Μ. Βα
σιλείου καί Χρυσοστόμου εΐσαχθέντες τρόποι μελωδίας ούδέν άλλο ήσαν, 
είμη οί τοΰ καλουμένου «μελικοΰ συστήματος», δπερ έπίσης ανήκει είς 
τήν εύρυθμον μουσικήν.

1 Σωζομ. βιβλ. VII. κεφ. ΙΘ'σελ. 1477: Και θεσμοΐς άλλοτρίοις έχρώντο (Άπο-
λινάριοι) τής καθολικής εκκλησίας παρά τάς νενομισμένας ίεράς ωδάς, έ'μμετρά 
τινα μελύδρια ψάλλοντες, παρ’ αύτοϋ Άπολιναρίου εύρημένα. Πρδς γάρ τή άλλη 
παιδεύσει και ποιητικός ών, και παντοδαπών μέτρων είδήμων, καί τοΐς εντεύθεν 
ήδύσμασι τούς πολλούς έ'πειθεν αύτφ προσέχειν τδν νουν. ’Άνδρες τε παρά πό- 
τοις καί έν έ'ργοις, και γυναίκες παρά τούς ιστούς τά αΰτοΰ μέλη έ'ψαλλον. Σπου
δής γάρ καί άνέσεως καί εορτών καί τών άλλων, πρδς τδν έκάστου καιρδν ειδύλ
λια αύτώ πεπόνητο, πάντα είς ευλογίαν Θεοΰ τείνοντα’ δ αύτδς Σωζόμενος βιβλ.
III σελ. 1089. Ούκ αγνοώ δέ ώς καί πάλαι έλλογιμώτατοι τούτον τδν τρόπον 
παρά Ούρσηνοΐς έγένοντο, Βαρδησάνης τε, 'ος τήν παρ’ αύτοϋ καλουμένην αί’ρεσιν 
συνε<?τήσατο, καί ‘Αρμόνιος δ Βαρδησάνου παΐς' ον φασι διά τών παρ’ "Ελλησι 
λόγων άχθέντα, πρώτον μέτροις καί νόμοις μουσικοΐς τήν πάτριον φωνήν ύπα- 
γαγεΐν, καί χοροΐς παραδοΰναι, καθάπερ καί νυν πολλάκις οΐ Σύροι ψάλλουσιν, 
ού τοΐς 'Αρμονίου συγγράμμασι, άλλά τοΐς μέλεσι χρώμενοι . .. Ίδών δέ Έφραίμ 
κηλουμένους τώ κάλλει τών ονομάτων καί τώ ρυθμώ τής μελωδίας, καί κατά τοϋτο 
προσεθιζομένους ομοίως αύτφ δοξάζειν, καίπερ ελληνικής παιδείας άμοιρος, έπέ- 
στη τή καταλήψει τών ‘Αρμονίου μέτρων, καί πρδς τά μέλη τών έκείνου γραμ
μάτων, έτέρας γραφάς συνρώούσας τοΐς έκκλησιαστικοΐς δόγμασι συνέθηκεν, δποΐα 
αύτφ πεπόνητο ένθείοις ΰμνοις καί έγκωμίοις απαθών άνδρών. Έξ εκείνου τε Σύ- 
ροι κατά τδν νόμον τής 'Αρμονίου ωδής τά του Έφραίμ ψάλλουσι. '(’Έπιθι Β' 
πραγμ. σελ. 58).

• ’Έπιθι β'. πραγμ. σελ, 37.

'Ότι δέ αληθώς άμφότεροι οί Ίεράρχαι ούτοι είσήγαγον έν ταϊς ύπ’ 
αύτούς έκκλησίαις νέους τρόπους μελφδίας, περί μέν τοΰ Μ. Βασιλείου 
μαρτυρεί δ ίδιος2, περί, δέ τοΰ Χρυσοστόμου μαρτυρεί Θεοδώρητος δ Κό
ρου έπίσκοπος, όνομάζων αύτόν μελοποιόν «τής εύρύϋ/ιον με.Ιωδίας τών 
«δημοτικών ταγμάτων». Άπασα δέ ή ύστερον έποχή μέχρι τής άλώσεως 
τής Κωνσταντινουπόλεως ύπό τών Τούρκων, τόν Χρυσόστομον θεωρεί ώς 
άρχηγόν καί δημιουργόν τής γνήσιας ίεράς μουσικής, καί οί τήν ίεράν 

μουσικήν διδασκόμενοι τήν τούτου έπεκαλοΰντο άντίληψιν διά τοΰ εξής 
άσματος, όπερ εΰρομεν έν τή άρχή μουσικοΰ πρό τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως χειρογράφου τής έν τή εθνική βιβλιοθήκη θετταλικής 
συλλογής, παρασεσημασμένον μουσικοΐς σημείοςς, ποιηθέν δέ ύπό τίνος 
μελοποιοΰ, Ξηροΰ έπονομαζομένου.

«Ώ πάγχρυσε Χρυσόστομε, φωστήρ τής οικουμένης, καί διδάσκαλε 
«τών μαθημάτων σύ μου φώτισον τόν νοΰν καί τήν καρδίαν, σύ μου 
«λάπρϋνον τήν γλώτταν καί τά χείλη. Σύ μου δίδαξον τό φσμα τών ά- 
«σμάτων, ίνα ύμνώ κάγώ τόν Κύριον, τόν ό’λον χρόνον τής ζωής μου.»

Τον Χρυσόστομον δε συνεχεεν ή μετά ταΰτα άμ,αθής έποχή πρός Ίωάν- 
νην τόν Δαμασκηνόν έξ ιστορικής άμαθείας καί άκρισίας, άποδοΰσα έξ 
αγνοιας αυτω, πλην άλλων, ατινα εξελεγχει ο Εύστάθιος, καί τήν έπι- 
νοησιν τής παρασημαντικής, ααί μεταρρύθμισιν τοΰ πριότου άνεπιτηδεύ- 
του συστήματος τής ίερας μελοποΐί’ας.

Το υπο του Χρυσοστομ,ου δε επι τη βάσει τοΰ άνεπιτηδείτου μεταρρυθμι- 
σθέν καί είσαχθέν σύστημα τής ίερας μελοποΐίας, τό ύπό μέν τών βυζαντι
νών εκκλησιαστικών μελοποιων καλουμενον «Μελικόν»,ύπό δέ τών σήμερον 
ιεροψαλτών αμαθώς «Στιχηραρικον», ώσπερ καί τό γΰμα ή κεχυμ,ένον 
«Ειρμολογικον», διακρινεται του κεχυμένου ού μόνον κατά τήν χρήσιν τών 
τρισημων, τετρασήμων καί πεντασήμων χρόνων1 μέχρι όκτασήμων, καί 
τών μελικών σχημάτων τοΰ τε ’Ανωνύμου καί άλλων ιδίων, άλλά καί κατά 
την χρήσιν τών συμφιονιών, διά τεσσάρων, διά πέντε, διά πασών, διά πα
σών καί διά τεσσάρων, διά πασών καί διά πέντε, δίς διά πασών, καί τήν 
τών φθαρμάτων, ήτοι τριημιτονίου καί διτόνου, τουτέστι τοΰ διά τριών 
έλασσονος καί μειζονος κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Άγιοπολίτου, καί πρός 
τούτοις κατά τήν προσθήκην τής χρήσεως τοΰ ύπατοειδοΰς τόπου τής 
φωνής, ήτοι τών πλαγίων καλουμ,ένων ήχων ύπό τών πρακτικών μελο- 
ποιών καί μελωδών, μεταχειριζομενοι 10 ήχους. ’Άγνωστον δέ είναι, έάν 
το κεχυμένον ήδετο καί συμφώνως, ή μόνον όμοφώνως κατά τήν άντίφω- 
νον διά πασών συμφωνίαν.

’Αλλά καί ή μεταρρύθμισες αύτη δέν ήτο ίκανή διά τόν λαόν τών κο
σμικών έκκλησιών καί μάλιστα τών πρωτευουσών, ό'στις διημέρευε καθή- 
μενος έν τοΐς θεάτροις κατά τήν ρητήν εκφρασιν τοΰ Χρυσοστόμου, βα- 
σανίζων τά κρούματα τών συμφωνιών καί κιθαρωδών, τών χοραυλών καί

1 Τδ μέν μελικόν σπανιότατα μεταχειρίζεται χρόνους μείζονας τών πεντασή
μων, τδ δέ μσματικδν συχνότατα. Τά χρονικά δέ σημεία τής παρασημαντικής 
διαφέρουσιν εν τή δηλώσει τοΰ χρονικοΰ μεγέθους εις τά τρία ταΰτα συστήματα 
κεχυμένον (ανεπιτήδευτον ή άκατάσκευον κατά τδν Νύσσης Γρηγ.), μελικόν καί 
ρισματικόν. ’ -
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συριγγών.^ Η εξορία δε τοΰ Χρυσοστόμου, του άσπονδοτάτόυ έήθοόΰ τής 
τοΰ θεάτρου πολυτελείας καί διακεκλασμένης μουσικής, τοΰ εξάλλου καί 
μανιώδους θιασώτου τής πρώτης χριστιανικής απλότητας, ητις διετήρεΐτο 
είσέτι έν τοΐς μοναστηρίοις, είς τά όποια προετίμων νά πέμπωσι τούς 
παΐοας αύτών προς έκπαίδευσιν οί εύσεβεστεροι, παρέσχεν εύκαιρίάν καί 
πλήρη ελευθερίας ένεργέιαν είς τούς αντιπάλους αύτοΰ νά είσαγάγωσιν είς 
τάς έκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεωςτήν καθαρώς θυμελικήν μουσικήν 
μετά τής χειρονομίας, πιθανόν δέ κα'ι μετά τής οργανικής μουσικής, ητις ά- 
πετελεσε το καθαρως ιγσματικον καλόυμ,ενον σύστημά τής ίεράςμελοποιίας, 
και τας ρισματικας ακολουθίας, περί ων προσεχώς. Διακρίνετάιδέ τοΰτο έκ 
τοΰ μελικοΰ κατά το σχοινοτενές και διακεκλασμένον τής μελωδίας, κατά 
το πλήθος τών υπέρμετρων μελικών σχημάτων, τήν άνάμιξιν τών θυμε- 
λικών τεθετισμών καί τενανισμών έν τώ κειμε'νω τών μελωδιών, και 
τήν χρήσιν τοΰ χρωματικού και έναρμονίου γένους, τοΰ έξ ωεύτών μι- 
κτοΰ καί τοΰ έκ τούτων κοινού έν 16 ήχοις, καί προσέτι κατά τήν 
προσθήκην τής χρήσεως τοΰ ύπερβολοειδδΰς τόπου- τής φωνής, μεταχειρι- 
ζομενον ό'μως μόνον τάς συμφωνίας, ούχί δε καί τά φθάρματα κατά τον 
Αγιοπολίτήν.2 Έκ τής μίξεως δέ καί κράσεως τούτου μετά τοΰ μελικοΰ 
προέκυψαν άνά τον χρόνον διάφορα εί'δη μελοποΐίας, περί ών θελομεν πραγ- 
ματευθή προσεχώς. Μετά τον θάνατόν δέ τοΰ Χρυσόστομου ή θυμελική 
μουσική μετά πάσης τής πολυτελείας αύτής έγκαθί'δρύθη ήδη εντός τής 
έκκλησίας, έκ τής οποίας έξηλάθη έπί μέρος μέν κατά τήν' άλωσιν τής

3 Χρυσοστομ. όμ. I. Και μουσικός δέ εϊτις έπιδημήσειε, πάλιν ομοίως οί αυτοί 
δή Ουτόι πληροΰσι τδ θέατρον,· καί πάντα αφέντες τά έν χερσίν, αναγκαία πολλά
κις δντακά-ί κατεπείγοντα, άναβάντες κάθηνται μετά πολλής σπουδής τών φδών 
και τών κρουμάτων άκούοντες καί τήν άμφοτέρων βασανίζοντες συμφωνίαν.»

2 Άγιοπολ. φυλ. 19. «Τά μέλη ή άπλώς ή κατά σύγκρασιν κρουομένων τών 
φθόγγων έξηχεΐται. Ή δέ σύγκρασις γίνεται συμφώνων ή διαφώνων κρουομένων- 
καί τήν μέν τών διαφώνων σύγκρασιν φράγμα (γρ. φθάρμα ή κράμα;) καλόυσι-, 
τήν δέ τών συμφώνων συμφωνίαν- και λαμβάνεται έπί μέν τών ρισμάτων 
κράσϊς μόνή σύμφωνος, έπι δέ τών μερών (ώναγν. μελών) άμφότερά,

Τής δέ διά πασών ό μέν πρώτος φθόγγος δύο συμφών[ων κράσε]ις δέχεται καί 
τέσσαρα φράγματα (γρ·. φθάρματα ή κράματα) κτλ.» Άντί τής λέξεως, «φράγμα 
ήν έ'χει τδχειρόγραφον, ό Vincent διωρθώσατο «φρύαγμα», λίαν δέ πιθανόν γρα- 
πτέον «φθάρμα», διότι τών βυζαντινών τινες μελοποιών παν έ'λαττον διάστημα 
τοΰ τόνου καλοΰσι «φθοράν» καί «ύποσυράν», κατ’ αναλογίαν δέ καί παν 
έ'λαττον τών-συμφώνων διαστημάτων, τοΰ διά τεσσάρων καί διά πέντε, έκάλουν 
ίσως «φθάρμα», ό δέ Μ. Ψελλδς τά άσύνθετα διαστήματα καί έκ πλειόνων μεγε
θυνόμενα, οίον τήν τριδίεσιν, τδ τρικμ-ιτόνιον, διτόνιον καί τριτό'νιον, καί παν 
ά'λλοτών έν αύτοΐς κεκραμένων ονομάζει «δι αστή ματα έ κ σ υμφθάρ-σεω^ς·»;. 
δπερ έσφαλμένως άνέγνω δ Vincent’«σ ύ μφρ ασ ις» άντί «σύμφθ αρ σ ι ς»> καΐ 
«έξυφθάρσεως» άντί «έκσυμφθάρσεως».

Κωνσταντινουπόλεως ύπο τών Λατίνων, δλοσχερώς δέ κατά τήν ύπο τών 
Τούρκων, και άντ’ αύτοΰ- είσήχθη το Άγιοπολιτικον σύστημα. Και έν 
Άντιοχείςι δέ έτι ών δ Χρυσόστομος ήγειρε δεινόν πόλεμον κατά τής 
ήδη είς τήν εκκλησίαν εισερχόμενης θυμελικής ■ μουσικής, καί τής διά 
ταύτης βεβηλώσεως αύτής, άλλ’ άνευ άποτελέσματος. Τήν έκβάκχευ·» 
σιν . δέ τής ίεράς μουσικής άποχρώντως χαρακτηρίζει αύτός δ Χρυ
σόστομος διά τής εξής περικοπής, πολυσημάντου διά τήν τότε κατάστα- 
σιν τής ΐερας μουσικής, έκ τοΰ λόγου «Είδον τον Κύριον καθήμενον: » 
«Τοΰτο τοίνυν εΐδότες, μετά τής προσηκούσης εύλαβείας ένταΰθα παραγε- 
«νώμεθα, δπως μή άντί άμαρτημάτων άφέσεως, προσθήκην τούτων ποιη- 
«σάμενοι, οικαδε πορευσώμεθα. Τί δέ έστι το ζητούμενον, καί ό παρ’ήμών 
«άπαιτεΐται; Το τούς θείους άναπέμποντας ύμνους, φόβω πολλώ συνεσταλ- 
«μένους καί εύλαβείιγ κεκοσμημένους ούτω προσφέρειν τούτους. Καί γάρ είσί 
«τινες τών ένταΰθα, ούς ούδέ τήν ήμετέραν άγάπην άγνοεΐν οίμαι, οίτινες 
«καταφρονοΰντες μέν τοΰ Θεοΰ, τά δέ τοΰ πνεύματος λόγια ώς κοινά 
«ηγούμενοι, φωνάς άτάκτους άφιάσι, καί τών μαινομένων ούδέν άμεινον 
«διάκεινται, δλω τώ σώμ'ατι δονούμενοι καί περιφερόμενοι, καί άλλοτρια 
«τής πνευματικής καταστάσεως έπιδεικνύμ,ενοι τά ήθη. 'Άθλιε καί τα- 
«λαίπωρε, δέον σε δεδοικότα καί τρέμοντα τήν άγγελικήν δοξολογίαν 
«έκπεμπειν, φόβω τε τήν έξομολόγησιν τώ κτίστη ποιεΐσθαι, καί διά ταύ- 
«της συγγνώμην τών έπταισμένων αίτεΐσθαι, σύ τά μίμων καί ορχηστών 
«ένταΰθα παρεισάγεις,1 άτάκτως μέν τάς χεΐρας έπανατείνων, καί τοΐς 
«ποσίν έοαλλόμενος, καί ολφ περικλώμενος τφ σώμα.τι · ύπο τών 
«έν τοΐς θεάτροις ακουσμάτων τε καί θεαμάτων τον νοΰν έσκρτίσθής, καί 
«διά τοΰτο τά έκεΐσε πρκττόμενα τοΐς τής έκκλησίας άναφύρεις τόποις- 
«διά τοΰτο ταΐς άσήμοις κραυγαΐς το τής ψυχής άτακτον δημοσιεύεις. . . 
«Τί συντείνουσι προς ικεσίαν χεΐρες έπί μετεωρισμοί συνεχώς έπαιρόμεναι, 
«καί άτάκτως περιφερόμ.εναι, κραυγή τε.σφοδρά, καί τή βιαίιγ τοΰ πνευ- 
«ματος ωθήσει τό άσημον έχουσα ; Ούχί τά μέν αύτών τών έν τοΐς 
«τριόδοις έταιριζομένων γυναικών, τάδε τών έν τοΐς θεάτροις φωνούντων 
«έστίν'έργα ; Πώς ουν τολμάς τή άγγελική ταύτη δοξολογώ τά τών 
«δαιμόνων άναμιγνύειν παίγνια ;

«Έν φόβω δουλεύειν τό διακεχΰσθαί τε καί διατείνεσθαι, καί μηδέ 
«σεαυτόν έπίστασθαι περί τίνων διαλέγη τή άτάκτφ τής φωνής ένη-

1 "Ομοια τούτοις άπαντώσι καί παρ’ ά'λλοις έκκλησιαστικοΐς πατράσιν "Ελλησι 
καί Λατίνοι;, έν δέ τοΐς «Canones in clericis antiqui» (Distinctio 92) τά ακό
λουθα: «Audiant haec adolescentuli, audiant hi, ’ quibus psallendi in ecclesia 
offlcium est, deo non voce sed corde cantandum. nec in tragedorum modum 
guttnr et fauces dulci medicameni liniendae sunt, ut in ecclesia theatrales mo
duli audiuntur et cantioa, sed in timore, in opere, in sententia scripturarum.»

Τόμος β' ’Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 1888 30
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«χησει, Αλαλαξάτε τώ Κυριω πάσα ή γή" άλλ’ ούδ’ ήμεΐς τδν τοιοΰτον 
«διακοιλυομεν αλαλαγμόν, αλλά τήν άσημον βοήν’ ούδέ τήν φωνήν τής 
«αίνεσεως, άλλα την φωνήν τής αταξίας, τής πρδς άλλήλους φιλονει- 
«κιας, τας εική καί μάτην έπαιρομένας χεΐρας έν τώ οιέρι, τά άκοσμα 
«και διακεκλασμενα ηθη, απερ τών έν τοΐς θεάτροις και ταϊς ΐπποδρο- 
«μιαις σχολαζοντων εστι παίγνια" εκεΐθεν ήμΐν τά ολέθρια ταΰτα πα- 
«ρεισφερονται διδαγματα" εκεΐθεν αί τών χειρών άταξίαι, αί έριδες αί 
«φιλονεικιαι, τά άτακτα ήθη.

«Ουδεν γάρ ουτω καταφρονεΐν τών τοΰ Θεοΰ παρασκευάζει λογίων, ώς 
«οι εκεί τών θεαμάτων μετεωρισμοί" διά τοϋτο παρεκάλεσα πολλάκις μη- 
«δένα τών ένταϋθα παραγενομένων, και τής θείας διδασκαλίας άπο- 
«λα.υοντων, και τής φρικτής καί μυστικής μετεχόντο>ν θυσίας, πρδς.έκεΐνα 
«βαδιζειν τα θέατρα, και τα θεία τοΐς δαίμοσιν άναμιγνύειν μυστήρια. 
« Αλλ ουτω τινές μεμ.ηνασιν, ώστε καί σχήμα εύλαβείας περιφερόμενοι, 
«και εις πολιαν εληλακοτες βαθεΐαν, όμως αύτομολοΰσι πρδς έκεΐνα, μήτε 
«τοΐς ημετεροις προσεχοντες λογοις, μήτε τήν οίκείαν αΐσχυνόμενοι μόρ- 
«φωσιν. Αλλ όταν αυτοις τούτο προτείνωμεν, καί τήν πολιάν καί τήν 

τίς αύτών ό ψυχρός καί καταγέλαστος 
«λογος j παράδειγμα, φησι, τής έκεΐσε νίκης, και τών στεφάνων είσί, καί
«εύλάβειαν αίδεΐσθαι παραινώμεν,

«πλείστην εντεύθεν κοίρπούμ.εθιζ την ωφέλειαν. . .
« Εστι δε η πζρ ημών άπαιτουμενη ευταξία τοιαύτη" πρώτον μέν 

«συντετριμμένη καρδι,γ προσερχεσθαι τώ Θεφ, έπειτα καί το της καρδίας 
«ήθος δια τοΰ φαινομένου σχήματος ύποδεικνύειν, διά τής στάσεως, διά 
«τής τών χειρών ευταξίας, διά τής πραείας και συνεσταλμένης φωνής.. . 
«δια τούτο και τας άτακτους κατασιγάσωμεν φοινάς, και τά τών χει- 
«ρών καταστειλωμεν ηθη, δεδεμ,ένας ταύτας παριστάνοντες τώ Θεώ, και 
«μ.η τοις άκοσμοις επαιρομένας νευμ,ασι .. . κάν τις βουληθείη ταύτην 
«παραβήναι τήν έντολήν, έπιστομίσωμεν, έξω τών περιβόλων τής αγίας 
«έκκλησίας έκβάλλωμεν.»

Αλλ at συμβουλαι αυται και αΐ προτροπαι τοΰ Χρυσοστόμου, και έν 
Άντιοχεί^ κα'ι έν Κωνσταντινουπόλει γενόμεναι, δέν ευρον ούδεμίαν κα
νονικήν υποστηριξιν παρα τώ λαώ και κλήρφ,είς τά κατ’ αισθησιν τερ- 
πομενω, ως αποδεικνυεται εκ τε των ύστερον, έκδοθέντων συνοδικών κανό
νων και έπιτιμιων, τοΰ νομού τοΰ Ίουστιανοΰ, τών ειδήσεων τοΰ Βαλσα- 
μώνος, Ζωναρδέ και Κεδρήνου (έπιθι β'. πραγ. σελ. 33), κα'ι μάλιστα έκ 
τών σωζομένων άναρίθμων μελωδιών.

Γο έτι ζώντος τοΰ. Χρυσιστομου άρξάμενον νά είσάγητε εις τήν έκκλη- 
σιαν ‘.Gjiaztxor σύστημα μετά τής χειρονομίας ή ορχηστικής1 έκ τής θυ-

Βαλασαμ,ων εις τον Κανόνα ΟΕ’ τής εν Τροόλλω: Κωλύει γάρ δ Χρυσόστομος

μελικής καί δημοτικής μουσικής, όπερ διεφερε του μελικού, καθ α ανω
τέρω ειπομεν, καί ή περικοπή . τοΰ Χρυσοστόμου σαφώς ομολογεί, έγ- 
κατέστη όριστικώς έν ταϊς κοσμικαΐς έκκλησίαις, πλήν τής τής Ιερου
σαλήμ καί τών μακράν τών πόλεων κειμένων μοναστηρίων, άτινα διετή- 
ρησεν μόνον τδ άνεπιτήδευτον καί τδ μελικόν σύστημα, όπερ διεκρινετο ου- 
σιωδώς. τοΰ κοσμικοΰ καί κατά τδ τυπικόν, όνομαζομενον Αγιοπολιτικον. 
Τδ άσματικδν δέ σύστημα τών κοσμικών έκκλησιών συνέκειτο έκ τής κα
λούμενης φσματικής ακολουθίας, ητις διηρεΐτο είς φσματικούς εσπερινούς 
καί άσματικούς δρθρους, ών περιγραφήν άκριβή τοΰ τυπικοΰ διέσωσεν ημΐν 
μόνος δ Συμεών Θεσσαλονίκης. Τής φσματικής δέ ταύτης άκολου- 
θίας άνεκαλύφθησαν παρ’ ήμών κατά τδ παρελθόν έτος μόνον δύο φσμα- 
τικοί εσπερινοί πλήρεις μετά τοΰ τυπικοΰ, παρασεσημασμένοι μουσικοΐς 
σημείοις, περί ών θέλομεν πραγματευθή προσεχώς.

Ή γραμμική δέπαρασημαντική, ήν ό Hucbald καί ούχί ο Guido επα- 
νέφερεν είς χρήσιν έν τή 'Ρωμαϊκή έκκλησίγ, μεταχειριζομενη προ ταύτης 
τά «Νεύματα«, ών ή έξήγησις δέν είνε είσέτι έντελώς έξηκριβωμενη, δέν 
έξήρκει έν ητότε εύρίσκετο καταστάσει νά παρασημάνηούτε τδ μελικόν ούτε 
τδ τούτου πολυπλοκώτερον καί πλουσιώτερον φσματτκδν σύστημα τής ίεράς 
μελοποϊίας, καί κατά φυσικήν συνέπειαν έγκατελείφθη μέν κατά τήν έποχήν 
πιθανόν τοΰ Χρυσοστόμου, άλλά καί δέν έλησμονήθη παντελώς, ώσπερ καί 
τό πυθαγόρειον καί έν τή ελληνική,έκκλησή, ως το ανωτέρω τέταρτον σχήμα 
άποδεικνύει. Άλλ’ ούδέ ή παρά τώ Άνωνύμφ συμπεπληρωμένη πυθαγόρειος 
παρασημαντική ην άποχρώσα δια το μελικόν και μαλιστα το ιγσματικον 
ή θυμελικδν σύστημα τής εύμελοΰς και οργανικής πολυποίκιλου και κα- 
τακεκλασμένης μουσικής. Έκ τούτου δέ άνζγκαζόμεθα έξ ανάγκης νά 
παραδεχθώμεν, ότι ή λίαν προηγμένη ευμελης θυμελικη μουσική τών 
έθνικών έκέκτητο ήδη προ πολλοΰ ίδιον αποχρών παρασημαντικής συ- ,

τάς θυμελικάς ψαλμωδίας καί τάς ορχήσεις τών χειρονομούντων, καί τάς εκτετα- 
μένας έκφωνήσεις (φωνάς καί κινήσεις Β yer)... άφορισμω καθυποβάλλουσι τα 
σημειώματα διαφόρων Πατριάρχων τούς μή διά ψαλμωδημάτων καί άλληλουα- 
ρίων λιτών, ψαλλόμενων κατά τδ θεμέλιον τής ’Εκκλησίας, έκπληροΰντας τήνπαν- 
νύχιον ψαλμωδίαν . . . μή γίνεσθαι τά ιερά ψαλμωδήματα διά βοών άτακτων καί 
έπιτεταμένων, καί τήν φύσιν παραβιαζομένων" μήτε μήν διά τινων καλλιφωνιών 
ανοικείων τή εκκλησιαστική καταστάσει καί άκολουθιχ., οια εισι τά θεμελικα μέλη, 
καί αί περιτταί ποικιλίαι τών φωνών»" δ αυτός Βαλσαμων εις τον 103 κανόνα τής 
έν Ιίαρθαγένη : ώσαύτως άφωρίσθησαν διά συνοδικού σημειώματος καί οί Άνα- 
γνώσται, οΐ κατά τά μνημόσυνα μουσικά λέγοντες καί οργανικά μ,υνιρισματα, και 
ποιοΰντες τδν επιτάφιον έπιγάμιον. Και αύτοί μέν καλώς άφωρίσθησαν. Οί δέδιά 
ψαλμφδημάτων ευλαβών καί μή παραβιαζομένων τήν φύσιν, καί άλληλουαρίων 
έξεχομένων τής τεχνικής καλλιφωνίας, ήτοι τοΰ Θεμελίου, ταΰτα ποιοΰντες κα
κώς άφορίζονται. Εις τδν ΙΕ’. κανόνα τής έν έν Αασδικείμ δ αυτός· Σημείωσαι
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<5τημα, όπερ ή εκκλησία μετά τοΰ μελικού χχι ήσματικού έξ έκείνης 
napzXxSz, καϊ δι’ ού εενε παρασεσημασμένα χήχντχ .τά μουσικά,λειτουρ
γικά τε κα'ι ύμνολογικά χειρόγραφα τών Ανατολικών εκκλησιών, ούδέ 
τών κανονικών βιβλίων- της παλαιάς' κα'ι νέας Γραφής εξαιρούμενων.

Το σύστημα δέ τούτο της τών Βυζαντινών παρασημαντικής, ούδέν κοι
νόν έχον ούτε προς την πυθαγόρειον, ούτε προς- την γραμμικήν παρασημαν- 
τικήν, ήν ή δύσις άναλαβοΰσα από τού Hucbald ανέπτυξε, και μετα
χειρίζεται σήμερον, σύγκειται έκ πεντήκοντα και οκτώ σημείων, πλήν τών 
δώδεκα σημείων τών διαφόρων φθορών, άτινα είσϊ τά έξης: ’Ίσον, ολίγον, 
όξεΐα, πετάσθή, κούφισμα, πελαστόν, κέντημα, δύο κεντήματα, υψηλή, 
άπόστροφος, δύο άπόστροφοι σύνδεσμοι, έλαφρόν, χαμηλή, κρατημοϋπόρ- 
ροον, διπλή (οξεία), παρακλητική, κύλισμα, άντικενοκύλισμα, τρομ,ικόν, 
έκστρεπτον, τρομικοσύναγμα, ψηφιστόν, ψηφιστοσύναγμα, γοργόν, άργον, 
σταυρός, άντικενομα, όμαλλόν, θεματισμϋς έσω, θεματισμός έξω, έπέ- 
γερμα,- παρακάλεσμα, έτερον (παρακάλεσμα), ξηρόν κλάσμα, άργοσύν- 
θετον, γοργοσύνθετον, έτερον γοργοσύνθετον τοΰ ψαλτικού (=φσματικοΰ), 
ούράνισμα, άποδερμα (άπότερμα ή άπόδομα), θές και άπόθες, θέμα άπλοΰν, 
χόρευμα, ψηφιστοπαρακάλεσμα, τρομικοπαρακώλεσμα, πίεσμα, σείσμα, 
σύναγμα, έναρξις, βαρεία και λύγισμα. Τά πλεΐστα μέν τών σημείο>ν 
τούτων, σημαίνοντα ώρισμένως μόνον διάφορα μεγέθη χρονικά, ακριβώς 
ώσπερ τά τής σημερινής δυτικής μουσικής, ήτοι επεκτάσεις, διαιρέσεις και 
ύποδιαιρέσεις τοΰ χρόνου, βραχείας βραχυτέρας βραχειών, μακράς δισήμους, 
τρισήμους, τετρασήμους, πεντασήμους μέχρι όκτασήμων, σημαίνουσι συγ
χρόνως και ώρισμένα άμεσα και έμμεσα διαστήματα, οια τά πρώτα δε*  
κατέσσαρα τών σημείων, τή προτάξει τών ιδίων σημείων τών επτά τοΰ διά 
πασών ειδών τών τριών γενών, διατονικού, χρωματικού και έναρμονιου, 
έχόντων τήν αυτήν ακριβώς σημασίαν, ήν και αι καλούμε ναι «κλείδες» 
τής δυτικής σημερινής μουσικής. νΑλλα τινά έκ τών σημείων τούτων δη- 
λούσι σγχρόνως ού μόνον ώρισμένα χρονικά μεγέθη καϊ ώρισμένα άμεσα 
καϊ έμμεσα διαστήματα τή προτάξει τοΰ ίδιου σημείου έκάστης τών 
κλιμάκων τών τριών γενών, αλλά συγχρόνως καϊ διαφοράν φωνής έν τή 
έξαγγελίιγ τών φθόγγων’ άλλα δ’ έξ αύτών δηλοΰσι συγχρόνως μόνον 
χρονικά μεγέθη, συμφωνίας καϊ φθάρματα, άλλα μόνον χρονικάς διαιρέ- 

ταύτα . . . κα'ι διά τούς λαϊκούς τούς χοροστάτας τών κουδακίων (κονδών Bayer), 
τούς επ’ εκκλησίας, καί εν ταΐς άγοραϊς δομιστικεύοντας’ ωσαύτως σημείωσάι, 
8τι κα'ι τά τών ψαλτών μινυρΐσριατα καί τά βυμελικά μ,ελωδήματα πάντη κεχώ- 
λυνταν (εττιβι καϊ β'. πραγμ. σελ. 34—35.) Αί μαρτυρίαι δέ αύται μετά τών έν 
τή β'. πραγμ. δημοσιευθεισών πείθουσιν άποχρωντως, οτι έν τοΐς μουσικοΐς χειρο- 
γράφοις διεσώΟη ήμΐν οΰ μόνον ή ιερά, αλλά κα'ι ή βέβηλος τών Βυζαντινών μου
σική, πρδς δέ τούτοις, δτι ΰπήρχον Ιδιοι τής ίερας μελοποιΐας κανόνες.

(S-
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σχίς καϊ χειρονομίας, καϊ άλλα μόνον-υποδιαιρέσεις καϊ άναλύσεις τών 
βραχειών είς βραχυτέρας κτλ. Μόνον δέ τά πρώτα δεκατεσσαρα, διαιρού
μενα καϊ είς ανιόντα καϊ κατιόντα άμέσων και έμμεσων διαστημάτων δη
λωτικά, εινε φωνητικά, τά δέ λοιπά, ύποστάσεις μεγάλαι καλουμεναι, είσϊ 
κυρίως άφωνα καϊ μέλη, ρυθμικά δέ καϊ δηλωτικά τών συμφωνιών καϊ 
φθαρμάτων καϊ τών τεσσάρων τόπων τής φωνής κτλ. Τά τών εμμέσων 
δέ διαστημάτων σημεία δηλοΰσι κανονικά παρηυξημένα κα'ι ήλαττω- 
μένα (ύποσεσυρμένα, έκ συμφθάρσεως) διαστήματα άπό τοΰ διά τριών μέ
χρι τοΰ διά δέκα καϊ τεσσάρων έπ'ι έκαστου τών τεσσάρων τής φωνής 
τόπων, ήτοι τά έμμεσα διαστήματα εξ κατά συνέχειαν διά πασών. Έκ 
τών σημείων τούτων τό μέν άνεπιτήδευτον κα'ι τό μελικόν ή άγιοπ.ολι- 
τικόν σύστημα μεταχειρίζονται μόνον είκοσι καϊ οκτώ, τό. δέ έκφωνητικόν 
μόνον δέκα κα'ι πέντε, τό δέ άσματικόν άπαντα.

Ή παρασημαντική δέ αύτη, θαυμασία καϊ εύφυεστώτη έπινόησις, δυ- 
ναμένη νά δηλώση πάσαν πλοκήν φθόγγων καϊ παν μελικόν καϊ ρυθμι
κόν σχήμα, παραβαλλόμενη πρός τήν σημερινήν τήςδύσεως ού μόνον είνε 
ισοβάθμιος, αλλά κα'ι υπερέχει ταύτης έν τισιν, ώς κεκτημένη μείζονα κο- 
σμοπολιτικήν αξίαν. Μεταχειρίζεται μέν καϊ αύτη, ώσπερ ή σήμερον 
τική, κλείδας καϊ σημεία, άλλά τά μέν σημεία (notes) τής δυτικής ση
μαίνουσι μόνον ώρισμένας χρονικάς διαιρέσεις, τής δέ βυζαντινής τά 
άνιόντα κα'ι κατιόντα, άμεσα τε κα'ι έμμεσα, σημαίνουσιν ού μόνον ώρι
σμένας χρονικάς διαιρέσεις καϊ υποδιαιρέσεις, διά δέ τών προτασσομένο^ν 
κλειδών καϊ ώρισμένα άμεσα καϊ έμμεσα διαστήματα, άλλά καϊ διαφοράν 
φωνής έν τή έξαγγελί<γ έκάστου φθόγγου, τής δυτικής μεταχειριζομένης 
σημεία μέν διά τήν χρονικήν διαίρεσιν, γραμμ,άς δέ καϊ τάς τούτων με- 
ταξύτητας διά τήν δήλωσιν τών διαστημάτων, τών δέ σημείων τής δια
φόρου έκάστου τόνου εξαγγελίας σχεδόν είπεύν στερουμένης’ δ δέ αριθμός 
τών σημείιυν τής βυζαντινής είναι μικρότερος τών τής σήμερον δυτικής. 
Πρός δέ τούτοις ύπερέχει ή βυζαντινή καϊ κατά τήν συντομίαν και οι
κονομίαν τοΰ χώρου. Ώστε έν τή ταξεινομίσει τών διαφόρων συστημάτων 
τής παρασημαντικής, διά τούς έκτεθεντας λόγους ή μέν τών Βυζαντινών 
κατέχει τήν πρώτην θέσιν, ή δέ σήμερον γραμμική τής δύσεως τήν δευ- 

τέραν καϊ ή πυθαγόρειος τήν τρίτην.
Ή μέν τών Βυζαντινών παρασημαντική, προσφορωτάτη ιδίως διά τήν 

οργανικήν τήν καϊ κυρίως μουσικήν, έ'χει μείζονα κοσμοπολιτικήν τής δυ
τικής άξίαν, άτε δυναμένη νά παρασημάνη οϊανδήποτε διαστηματικήν διαί- 
ρεσιν πάσης μουσικής παντός έθνους διά μόνης τής προτάξεως ιδίας κλει- 
δός, δηλούσης τήν διαστηματικήν οϊαςδήποτε κλίμακος τελείας ή ατελούς, 
ρητής ή αλόγου διαίρεσιν, αρκεί μόνον νά ύπάρχη όργανον τοεαύτης διαι- 
ρέσεως’ ή δέ σήμερον δυτική πρός τούτο ήθελεν έχει ανάγκην τοσούτων 



438 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Η ΕΠΙΝΟΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 439

άκόμη φθορικών σημείο>ν, (ύποσυρών),’ δσαι διαστηματικά'ι διαιρέσεις κλι
μάκων δυνατόν \ά ύπάρχωσιν διαφόρου έπ'ι μ.έρους η καδόλου μουσικοΰ 
κανόνας, οΤος δ τώ'*  Τούρκων και δ ιδίως, τών Κινέζων, και εΐ τινες άλλοι. 
Ή δυτική ·μουσική δύναται μέν νά σημάνη μόνον τά σήμερον ένχρήσειπαρα 
τοΐς έσπερίοις διατονικά και χρωματικά διαστήματα, αδυνατεί δέ νά πα- 
ρασημάνη άλλως τάς διέσεις (τριτημόρια και τεταρτημόρια) τών ’Αρχαίων 
κα'ι Βυζαντινών τοΰ έναρμονίου και τοΰ χρωματικού γένους μετά τών χροών 
τούτων τε και τοΰ διατονικού, την άρμονικήν τριδίεσιν, κα'ι πενταδίεσεν καί 
έπταδίεσιν, τάς μικτάς και τάς νεωστ'ι έν τω φσματικώ συστήματι ύφ 
ημών άνακαλυφθείσας τοΰ κοινοΰ γένους κλίμακας τών άρχαίων και βυ
ζαντινών, εί μή προσθέτουσα πλήθος φθορικών σημείων, και ύποσυρών, τά 
όποια ήθελον καταστήσει αύτήν λίαν πολύπλοκον και δυσμαθή, τής βυ
ζαντινής πρδς τοΰτο μόνον κλείδας ισαρίθμους τοΐς ειδησΐ τών διαφόρων 
διά πασών μεταχειριζομένης, και ούσης έπιδεκτικής πάσης περαιτέρω τε- 
λειοποιήσεως, άναλόγου τών απαιτήσεων τής προόδου τής μουσικής.

1 Οΐ οροί «ΰποσυρά» καϊ «ύποσύρειν» άπαντώσιν εν άνεχδότοις μουσικαΐς πραγ- 
ματείαις τών βυζαντινών, και σημαίνουσι τά έλάττονα τοΰ. τόνου διαστήματα, τδ 
μεΐζον καί έλαττον ήμιτόνίον, τήν τεταρτημόριο» κα'ι τριτημόριον δίεσιν κτλ. Έν 
τοΐς λεξικοΐς δέν άναφέρεται καί ε’ινε άγνωστος ή σημασία αυτή τής λέξεως.

2 Ματθ. Καμαρεώτης’ Θρήνο; εις τήν άλωσιν Κωνσταντινουπόλεως, σελ. 1065; 
Τδ τής έκκλησίας ένθεόν τε καί ύψηλδν καταβέβληται σχήμα- δ άπδ γής ύμνος

Τά μουσικά δέ σημεία τής ίερας ταύτης τών Βυζαντινών παρασημαν
τικής, δι’ ών είναι παρασεσημασμένα πολυπληθή λειτουργικά και ύμνο- 
λογικά χειρόγραφα, έξ ών ερεύνησα ύπέρ τά εξακόσια έν ταΐς ύπ’ έμοΰ 
έπισκεφθείσαις βιβλιοθήκαις τής Δύσεως και ’Ανατολής, περιλαμβάνοντα 
ώναριθμ.ήτους μελωδίας δέκα και τριών αιώνων, παρέσχον πάντοτε πράγματα 
εις τούς διφήτορας τής μεσαιωνικής μουσικής, και είς τούς περ'ι τήν πα
λαιογραφίαν, ής μέρος έπίσης άποτελοΰσιν, κατανοήσαντας μέν άποχρών- 
τως τήν μεγίστην αύτών αξίαν διά τήν ιστορίαν τής μουσικής, ητις άρχε
ται κυρίως έν τή Δύσει άπδ τοΰ Gllldo d’ΑτβΖΖΟ, άλλά μεθ’ ό’λων τών 
έπιμ.όνων αύτών έρευνών πρδς άνεύρεσιν τής σημασίας τών σημείων ού
δέν κατορθώσαντας. Μουσικοΐς δέ σημείοις είνε παρασεσημασμένα έκεΐνα 
μονον τών λειτουργικών και ύμνολογικών χειρογράφων, τά δποΐα ήσαν 
ώρισμένα κυρίως διά τήν χρήσιν τών έκκλησιών, περιέχοντα τάς ύπδ τών 
’Ανατολικών έκκλησιών άνεγνωρισμένας ύμνωδίας και άκολουθείας, έν αΐς 
ύπάρχουσι καί ούκ ολίγα άνέκδοτα έφύμνια τών ψαλμών καί τινα στι- 
χηρά.

Ή βυζαντινή δέ παρασημαντική αύτη μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως άρξαμένη κατ’ ολίγον νά καθίσταται άκατάληπτος ενεκα 
έλλείψεως συστηματικής διδασκαλίας1 2 καί τής ,έπελθούσης παχυλωτάτης 

άμαθείας τών μετά τήν άλωσιν ιεροψαλτών, έγκατελήφθη κατά τάς άρχάς 
τοΰ λήγοντος αίώνος, πολύ πρότερον παντελώς άκατάληπτος καταστάσα, 
ώς έν τή Β’. πραγματεία διά μακρών άποδείξαντες έχομεν- άντικατέστη 
δέ ύπδ νέου, έκ 15 μέν μόνον σημείων συγκειμένου, τή πτωχεία δέ και τοΐς 
άπειροκάλοις αύτοσχεδιάσμασι τής δεινώς καταπεσούσης προτέρας εύρύθ- 
μου καί εύμελοΰς ιεράς μουσικής κατά τδ μετά τήν άλωσιν χρονικόν διά
στημα άνταποκρινομένου συστήματος παρασημαντικής, και εσφαλμένης 
άκουστικής θεωρίας κατά τάς άρχάς τοΰ φθίνοντος αίώνος, ώς διά βρα
χέων έν τή Β’. πραγματεία έξεθέσαμεν, ύπδ τριών ιεροψαλτών, τοΰ Γρη
γορίου πρωτοψάλτου τής έν Κωνσταντινουπόλει Μ. Έκκλησίας, τοΰ Χουρ- 
μουζίου, γαρτοφύλακος καί Χρυσάνθου τοΰ έκ Μαδύτων, ύστερον Μητρο
πολίτου Δυρραχίου, άνθρώπων άμοιρων πάσης συστηματικής παιδείας, 
κα.'ι πρό παντδς άλλου μουσικής. Ή θεωρία δέ τής παρασημαντικής καί 
άκουστικής ταύτης περιέχεται έν δύο συγγράμμασι τοΰ Χρυσάνθου, έξ ών 
ήρύσθησαν καί άρύονται τάς γνώσεις κα'ι τδ περιεχομενον αύτών άπαντα 
τά ύπδ ιεροψαλτών μέχρι τοΰδε έκδεδομένα θεωρητικά τής άτέχνου τέ
χνης καί άθεο>ρήτου αύτών θεωρίας, τεκμήρια παχυλωτάτης μουσικής ά
μαθείας, άπειροκαλίας καί οίήσεως. Τών δύο τούτων συγγραμμάτων του 
Χρυσάνθου τδ μέν έπιγεγραμμένον «Εισαγωγή είς τό θεωρητικόν κα’ι 
πραγματικόν τής μουσικής,» έξεδόθη έν Ιίαρισίοις τώ 1822 παρά τώ Rig- 
Iiaux, τδ δέ «Μέγα θεωρητικόν», τώ 1833 έν Τεργέστη.

Ή τε παρασημ.αντική κα'ι άκουστική θεωρία ή άρμ.ονική, ή ύπδ τών 
τριών άνωτέρω ιεροψαλτών δημιουργηθεΐσα, ούδέν εχει κοινόν προς τε τήν 
προτέραν παρασημαντικήν και άρμονικήν τών Βυζαντινών, είμ.ή πρδς μέν 
τήν πρώτην τά ονόματα τών σημείοιν, ά έξ έκείνης είς άλλην δμως ση
μασίαν παρέλαβε, πρδς δέ τήν δευτέραν τά ονόματα τών ήχων, άλλ’ άμφό- 
τερα έν διαφόρφ σημασί^ καί έννοίιγ. Ότι δέ ή ύπδ τούτων δημιουργηθεΐσα

Θεω άναπεμπόμενος, τή αγγελική προσαμιλλώμενος πολιτεία καί μελωδίμ κατε- 
σιγάσθη.» Ανδρονίκου Καλλίστου Μονφδίςς έπί τή δυστυχεί Κωνσταντινουπόλει 
σελ. 1134 : Νΰν γάρ ή κοινή τών Ελλήνων εστία, ή διατριβή τών μουσών, ή τής 
επιστήμης άπάσης διδάσκαλος, ή τών πόλεων βασιλίς έάλω . . . Ποΰ δέ τά φυσικά 
προβλήματα καί ζητήσεις καί λύσεις τήν εξιν ύπερβαίνοντα, καί διαιρέσεις καί 
μουσικής αναλογία; καί φθόγγοι καί γεωμετρίας σχηματισμοί καί λόγοι καί αστέ
ρων αΐτίαι καί δρόμοι»; Βησσαρίων, Εγκύκλιος πρδς τούς "Ελληνας σελ 452 : 
Άλλά νΰν (φεΰ τών κακών) ού τήν άρχήν άπωλέσαμεν καί δουλείας πειρώμεθα, 
καί ταύτης δεινής τε καί χαλεπής, βαρβάρων τε καί ανόμων άνδρών (ο’ίμοι!) δε
σποζόντων ήμών. Καί ού τοΰτο μόνον, άλλά καί σοφίας ούδ*  ’ίχνος έμεινε παράγε 
τοΐς ήμετέροις, εΐωθείας γε τής έπιστήμης μετά τήν τών αναγκαίων κτήσιν ζη- 
τεΐσθαι καί έπιγίνεσθαι. Ών νΰν ήμΐν έκλιπόντων διά τήν τοΰ γένους δουλείαν, 
καί τήν αύτώ έπομένην καί συνοΰσαν πενίαν, ούδεί; λόγος σοφίας, ούδεμία ζή- 

τησις επιστήμης.



440 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Η ΕΠΙΝΟΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗ2 ΤΏΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 441

κοιι ερωτώσι διατί δεν έχει άνδρικήν

ών τδ ημαρτημένου καϊ άλογον άπεδεί-

έν τδ δευτέρω αύτοΰ συγγράμματι ό αυτός Χρύσανθος λέγων: 
νά ψάλλη την κλίμακα άπό ψάλτην Έλληνα, 

δ αλλοεθνής μουσικός ψάλ- 
Κατά ταΰτα δε’, επειδή πάσι γνω- 

>σων και ’Αράβων μου-

παρασημαντική και άκουστικη θεωρία, ώσπερ κάΐ ή σήμερον ίσχύουσα ά- 
πέιρόκαλος και άτεχνος μελοποΐία, ούδέν προς την βυζαντινήν έχουσι κοι
νόν, και ότι εΐνε και νέα ίδια αυτών έπινόησις, άπεδείξαμεν διά [/.ακρών έν 
τη Β. πραγματείας· τό ομολογεί δέ ρητώς καί σαφώς και αυτός ό Χρύσαν
θος, έν μέν τώ πρώτω συγγράμματι λέγων: «Άνοήτως τινές τδ έζήτη- 
«σαν θέλοντες νά παραβάλλωσι την μουσικήν ΜΑΣ μέ τήν εύρωπαϊκήν 
«μόλις έβγήκεν άπδ τά σπάργανα, 
«ήλικίαν.» Ότι δέ κα'ι ή ύπ’ αύτών συστασα άκουστικη θεωρία εινε 
διάφορος κατά τά διαστήματα, ών τδ ήμαρτημένον και άλογον άπεδεί
ξαμεν καϊ έξεθέσαμεν ώσαύτως. έν τή Β' πραγματεία (σελ. 45—72), τδ 
ομολογεί ί 
« Πρέπει τις νά διδαχθή 
«προσέχων καλώς είς τήν προφοράν, επειδή 
«λων δεν φυλάττει τά διαστήματα.» 
στδν εινε, οτι ή τής Δύσεως, . ώς καί ή τών Πέρ- 
σική, εχει τδν αύτδν μουσικόν κανόνα τών ’Αρχαίων και. Βυζαντινών, 
καϊ τά αύτά διαστήματα έν τε τώ διατονικώ καϊ χρωματικώ συντόνω, ή 
σήμερον άρα ιερά τής ’Ανατολικής εκκλησίας μουσική, -κατά τήν ρητήν 
ταύτηνμαρτυρίαν διαφέρουσα τής τών αλλοεθνών, καϊ οϊαν εύρίσκομεν αύτήν 
έν τοΐς άνωτέρω εΐρημένοις καϊ λοιποΐς ύστερον έκδεδομένοις θεωρητικοΐς 
τών ιεροψαλτών, ούδέν, ώς διά μακρών άπεδείξαμεν έν τή Β. πραγματεία, 
κοινόν έχει πρός ούδεμίαν τών καταλεγεισών μουσικών, άλλά εινε πράγ
ματι άλλόκοτος τραγέλαφος, μίγμα καϊ κράμα διαφόρων μουσικών κανόνων, 
άσυμφώνων καϊ έλλειπών συστημάτων, στερούμενη τοΰ τελείου διά τεσσά
ρων, πέντε διά κα'ι διά πασών, ή δέ μελοποΐία αύτής απειρόκαλα αύτοσχε- 
διάσματα άνθρώπων στερουμένων παντελώς μουσικής συνέσεως καϊ εύμου- 
σίας, γυμνά μέν παντός καλλονής στοιχείου, πάσης δέ αναλογίας καϊ 
εύρυθμίας έν τε τώ μελικώ (στιχηραρικίρ) καϊ φσματικώ (ψαλτικώ, παπ- 
παδικω), πλήν όλιγίστων εξαιρέσεων έπ’ι τών δακτύλων άριθμουμε’νων έν 
τώ κεχυμένω (είρμολογικώ), άνάρμοστα δέ παντελώς τή ίερ^: μουσική, καϊ 
άπρεπή τώ ταύτη προσήκοντι σεμνφ κα'ι μεγαλοπρεπεΐ χαρακτήρι, περϊ 
ών θέλομεν πραγματευθή προσεχώς1 έν έκτάσει έπϊ τή βάσει νεωστί άνευ- 
ρεθεισών πηγών.

1 Θαυμάζσμεν, πώς οί αρμόδιοι έπιτρέπουσιν εΐσίτι νά διδάσκωνται έν τοΐς 
διδασκαλείοις τοιαΰται αλλόκοτοι θεωρίαι ψευδέσταται καί απειρόκαλοι, καίτοι εύ 
ειδότες, δτι ή ύψίστη αποστολή τών σχολείων εΐνε νά καταστήσωσι τούς διδα
σκόμενους λογικούς, τοιούτους δήλον δτι, ώστε ή γνώσις αύτών νά εΐνε αληθής, 
ή βούλησις καί πράξις αγαθή, καί τά συναισθήματα καλά.

Ειπομεν άνωτέρω, ότι ή μελοποΐία τών .’Ανατολικών έκκλησιών διαι
ρείται είς κεχυμένην (χΰμα), μελικήν καϊ φσματικήν, ή μάλλον είς ευ- 

ρυθμόν καϊ εύμελή, ών αί μέν δύο πρώται μεταχειρίζονται όλιγώτερα, ή 
δέ άπαντα τά 64 σημεία. Πλήν δέ τών τριών τούτων ειδών τής μελο- 
τοΐία.ς ή ’Ανατολική εκκλησία ποιεί χρήσιν καϊ άλλου είδους, καθ’ ό άνε- 
γινώσκοντο τά βιβλία τής παλαιάς καϊ νέας Γραφής, καϊ έξηγγέλλοντο αί έκ- 
φωνήσεες τών ιερέων καϊ διακόνων έν τή λειτουργία, όπερ πρός διάκρισιν 
όνομάζομεν ^κφωκητιχόκ. Έκφώνως δέ άνεγινώσκοντο καϊ ψαλμοϊ καί εύ- 
χαί, ώς κα'ι σήμερον έτι συνειθίζουσί τινες έν ταΐς μοναΐς. Το έκφωνητι- 
κον δέ τοΰτο σύστημα, μεταχειρίζεται ένδεκα έως δεκαπέντε περίπου ση
μεία, ών τά ονόματα και σχήματα έδημοσίευσεν ό κ. Παπαδόπουλος ό 
Κεραμεΰς έν αύτεκμάγματι, χαριζόμενος, ώς λέγει ήμΐν, έν τή Μαυρο- 
γορδατείω βιβλιοθήκη. ’Αλλά κα'ι ήμεΐς πρό τριών έτών έρευνώντες τά 
χειρόγραφα τής έν τή ’Εθνική.ελληνική βιβλιοθήκη θετταλικής συλλο
γής, ειχομεν εύρόντες όμοιον άπόσπασμα πολύ πρότερον τοΰ είρημένου Πα- 
παδοπούλου, καθ’ ό τά ονόματα τώνσημείωντοΰ έκφωνητικοΰ είσϊ τά έξηςI 
οξεία, βαρεία, συρματική, τελεία, παρακλητική, κρεμαστόν, κεντήματα 
δύο, καϊ κεντήματα τρία, άπόστροφος, οξεία διπλή, βαρεία διπλή,1 άπό- 
στροφοι δύο, ύπόκρισις έκ δύο καϊ έκ τριών άποστρόφων- τό δέ ύπό τοΰ 
κ. Παπαδοπούλου δημοσιευθέν άναφέρει έπ'ι πλέον το σημεΐον, «Σύνεμβα», 
όπερ δέν άναφέρεται μέν έν τώ ήμετέρω άποσπάσματι, εύρομεν όμως 
αύτά έν τισι τών πολυαρίθμων μουσικοΐς σημείοις παρασεσημασμένων 
ευαγγελίων τών τής Δύσεως καί ’Ανατολής βιβλιοθηκών. Τινά τών ση
μείων τούτων διαφέρουσι κατά το σχήμα έν τοΐς εύαγγελίοις τών διαφό
ρων αίιόνων τό άρχαιότερον δέ χειρόγραφον, έν ώ εύρηνται τά σημεία 
τοΰ έκφωνητικοΰ τούτου συστήματος εΐνε κατά τον Burney ό κώδιξ 
Έφραϊμ τής βιβλιοθήκης τών Παρισίων (A general history of HlU- 
sik τομ. Il), ουτινος τήν σχετικήν περικοπήν έχομε ν έν τή έναςσίμφ 
πραγματεία («Ueber die altgriechische musik in der griechischen 
Kirche σελ. 129 Milnchen 1874) δημοσιεύσαντες.

To έκφωνητικόν δέ τοΰτο είδος ουτινος ίχνη μέν σώζονται καί σήμε-

1 Τήν διπλήν βαρεΐαν ώς τόνον προσωδιακόν εύρίσκομεν μεταχειριζομένην εν 
Εύαγγελίω τοΰ δωδεκάτου αίώνος, έξ ού άπεστάλλησαν ήμΐν ύπδ του ήμετέρου α
δελφού εσχάτως τέσσαρα φύλλα, έν οίς φέρουσι διπλήν βαρεΐαν οί σύνδεσμοι δ έ, 
μ ή καί ά ν τών εξής φράσεων. «Ό δέ' εΐπεν αύτοΐς»,. «Οί δέ' εϊπον αύτώ», «Οι 
δέ' περισσώς έξεπλήσσοντο», «Οί δέ' έσιώπων», «‘Ο δέ' άποβαλών τ'ο ίμάτιον», 
«Ού μη’. τελέσητε τάς πόλεις τοΰ Ισραήλ», «'Έως ά'ν έ'λθη δ υίδς τοΰ ανθρώπου» 
κτλ. Τδ χειρόγραφον δέν φέρει μουσικά σημεία ούδέ τδ ύπογεγραμμένον ι, δπερ 
ήρξαντο νά ύπογράφωσι άπδ τοΰ 12ου μ. χ. αίώνος γενικώς, και εινε γεγραμμέ- 
νον μετά πάσης ορθογραφικής ακρίβειας, καλλιγραφίας καί καθαρότητος. Ή δι
πλή δέ βαρεία έλήφθη έκ τής μουσικής παρασημαντικής, ώς καί ή όξεΐα (προσω
δία), βαρεία, καί περισπωμένη (προσωδία όξυβαρεΐα, κεκλασμένη), περί ών προ
σεχώς έν τή έρμηνείμ τή παρασημαντικής.
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pov έν τε τή 'Ανατολική και δυτική έκκλησίφ,4 ούχί δε καί ή παραση- 
μαντική αύτοϋ, υπήρχε και έν τη άρχαιότητι καταλεγόμενον μεταξύ της 
συνεχούς και διαστηματικής κινήσεως τής φωνής, περί ού ό μέν ’Αριστεί
δης ό Κοϊντιλιανός έν τω Α'. περ'ι μουσικής "λέγει X « Τής δέ (κινήσεως) 
«τής φωνής ή μέν άπλή πέφυκεν, ή δέ ούχ απλή- κα'ι ταύτης ή μέν συ- 
«νεχής, ή δέ διαστηματική, ή δέ μέση’ συνεχής μέν ούν έστε φωνή ή 
«τάς τε άνέσεις και τάς επιτάσεις λεληθοτως διά τε τάχους ποιούμενη, 
«διαστηματική δέ ή τάς μέν τάσεις φανεράς έχουσα, τά δέ τούτων μέτρα 
«λεληθότα, μέση δέ ή έξ άμφοΐν συγκειμένη" ή μέν ούν συνεχής έστιν 
«ή διαλεγόμεθα, μέση δέ ή τάς τών ποιημάτων αναγνώσεις ποιούμεθα, 
«διαστηματική δέ ή κατά μέσον τών άπλών φωνών ποσά ποιούμενη δια- 
«στήματα καί μονάς, ητις και μελφδική καλείται.» 'Όμοια τούτοις ανα
φέρει ό Βοήθιος έν τή 'Αρμονική αύτοϋ έκ τοΰ Άλβίνου, μουσικοΰ λατίνου, 
λέγων: His (ut Albinus automat) additur tertia differentia,quae 
«medias voces possit iucludere, quum scilicet heroum poemata 
legimus, neque continuo cursu, ut prosam, neque suspenso sen- 
«gniorique modovocis, ut canticum.» Τήν μέσην δέ ταύτην τής 
φωνής κίνησιν αναφέρει κα'ι ό ’Αριστόξενος (9, 27) διά τών εξής: «Τήν 
«μέν ούν συνεχή κίνησιν λογικήν είναι φαμέν" διαλεγομένων γάρ ήμών 
«ούτως ή φωνή κινείται κατά τόπον, ώστε μηδαμού δοκεΐν 'ίστασθαι. 
«Κατά δέ τήν έτέραν, ήν ύνομάζομεν διαστηματικήν, έναντίως πέφυκε 
«γίγνεσθαι- άλλά γάρ ίστασθαί τε δοκεΐ, και πάντες τον τοϋτο φαινόμε- 
«νον ποιεΐν ούκέτι λέγειν φασίν, άλλ’ ςίδειν Διόπ^ρ έν τώ διαλέγεσθαι 
«φεύγομεν το έστάναι τήν φωνήν, άν μή διά πάθος ποτέ εις τοιαύτην 
«κίνησιν άναγκασθώμεν έλθεΐν, έν δέ τώ μελφδεΐν τούναντίον ποιοΰμεν.» 
Τής μέσης δέ ταύτης φωνής έποίει χρήσιν καί ή ρητορική κατά τον Λογ- 
γΐνον έν τώ περ'ι ύποκρίσεως (σελ. 312 έ'κδ· Spengel) λέγοντα τάδε 
«Οΐκτιζόμενον δέ δει μεταξύ λόγου και ωδής τον ήχον ποιήσασθαι ούτε 
«γάρ διαλεγόμενός έστιν" άναπείθει γάρ οίκτος έξάδειν, όθεν άρχαΐ μου- 
«σικής χαρμονή τε και λύπη, τοΰ φθέγματος έπεγειρομένου προς τήν 
«μεταβολήν τής λέξεως" ούτε δή έοικεν, άλλά πίπτει μεταξύ τούτων" 
«δρόμος δέ ού πρέπων έν τφ τοιούτφ μέρει, πλήν εί τούς έπιλόγους δεή- 
«σειεν ού κατ’ οίκτον, άλλά κατά το θυμοειδές διατίθεσθαι.» Ώσαύτο>ς 
δέ κα'ι ό ’Αριστοτέλης έν τφ Γ. τής ρητορικής τοιοΰτον τι, νομίζομεν, 
εννοεί περί ύποκρίσεως πραγματευόμενος κα'ι λέγων: «’Έστι δέ αύτη μ.έν 
»(ή ύπόκρισις) έν τή φωνή, πώς αύτή δει χρήσθαι πρός έ'καστον πάθος,

1 *H  παρασημαντική τοΰ έκφωνητιχοΰ συστήματος φαίνεται δτι ήτο έν χρήσει 
και έν τή Λυτική έκκλησίςι, διότι έν μιοί τών παρασημαντικών ταύτης, καλούμε
νων «Νεύματα», άπαντώσι τινά τών σημείων τής Βυζαντινής.
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«οιον πότε μεγάλη καί μικρ^ και μέση, κα'ι πώς τοΐς τόνοις, οΤον όξείφ 
«και βαρείς, και μέση, και ρυθμοΐς τίσι πρός έκαστα" τρία γάρ έστι περ'ι 
«ά σκοποΰσι" ταΰτα δ’ έστι μέγεθος, αρμονία, ρυθμός.»

Τό χωρίον δέ τοϋτο σχολιάζων Στέφανός τις βυζαντινός άγνωστου 
έποχής έν τοΐς Άνεκδότοις τοΰ Κράμμερ λέγει τά εξής". «’Έστιν ούν ύπό- 
«κρισις τό έκάστφ πάθει κατάλληλον τήν έξαγγελίαν διά τής ποιας φω- 
«νής ποιεΐσθαι. Εί μέν γάρ τύραννον ή Πολυμήστορα μιμοΐτο, δεΐ μεγάλη 
«χρήσθαι φωνή" εί δέ γυναίκα, οιον Έκάβην ή Πολυξένην, μικρές, και 
«οιον ύπό τοΰ πάθους διακοπτουμένη" άλλά καί τοΐς τόνοις χρηστέον 
«άρμοζόντως" διά τοϋτο και οΐ τά άγια Εύαγγέλια άναγινώσκειν μαν- 
«θάνοντες μυοΰνται πρώτον τούς τόνους, όξεΐαν καί συρματικήν καί βα- 
«ρεΐαν καί τελείαν έκπαιδευόμενοι.» Συρματικήν δέ ένταϋθα καί άνωτέρω 
ονομάζει τήν έν τή γραμματική καλουμένην περισπωμένην, ητις κατά 
τήν μαρτυρίαν γραμματικών τινοιν έκαλεΐτο ύπό τών μουσικών «μέση», 
ώς σημαίνουσα τόν μέσον φθόγγον ενός διά πέντε διαστήματος, ήτοι τόν 
τρίτον, τής μέν οξείας σημαινούσης τόν όξύν- πέμπτόν, τής δέ βαρείας 
τόν βάρύν πρώτον, κατά τήν μαρτυρίαν Διονυσίου τοΰ 'Αλικαρνασ- 
σέως έν τφ «Περί συνθέσεως ονομάτων» (στιχ. 58), λέγοντας τά εξής 
περί διακρίσεως διαλεκτικής καί μελφδικής φωνής! «Διαλέκτου μέν μέ- 
«λος μετρεΐται ένί διαστήματι τώ λεγομένφ διά πέντε ώς έγγιστα" καί 
«ούτε επιτείνεται πέρα τών τριών τόνων καί ήμιτονίου έπί τό οξύ, ούτε 
«ανίεται τοΰ χωρίου τούτου πλέον έπί τό βαρύ" ού μήν άπασα λεξις ή 
«καθ’ έν μόριον λόγου ταττομένη έπ'ι τής αύτής λέγεται τάσεως" άλλ’ ή 
«μέν έπί τής οξείας, ή δέ έπί τής βαρείας, αί δέ έπ’ άμφοΐν" τών δέ άμ- 
«φοτέρας τάς τάσεις έχουσών, αί μέν κατά μίαν συλλαβήν συνδιεφθαρμέ- 
«νον έχουσι τφ όξεΐ τό βαρύ, άς δή περισπωμένας καλοΰμεν" αι δέ έν 
«έτέρ^ καί έτέρ^ χωρίς έκάτερον έφ’ έαυτοΰ τήν οίκείαν φυλάττον φύσιν" 
«καί ταϊς μέν δισυλλάβοις ούδέν τό διά μέσου χωρίον βαρύτητάς τε και 
«όξύτητος" ταϊς δέ πολυσυλλάβοις, ήλίκαι άν ώσιν, ή τόν όξύν τόνον, 
«έχουσα μία έν πολλαϊς ταϊς άλλαις βαρίαις ένεστιν». Κατά ταΰτα δέ 
ή θέσις τών τόνων έν τώ διά πέντε έχει.ώς εξής:

βαρεία περισπωμένη οξεία
fa, sol, la, si, do

1 11 >/2 
γα δι κε ζω νη

Πρός Διονύσιον δέ τόν Άλικαρνασσέα διαφέρονταί τινες τών 'Αρμονι
κών, καθ’ ούς έν τώ άναγινώσκειν, ούχί έν· τή παρασηματική, ή μέν όξέΐα 
σημαίνει τόν τέταρτον όξύν φθόγγον τοϋ τετραχόρδου, ή δέ βαρεία τόν 
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πρώτοι βαρύν, ή δέ περισπωμένη είνε σύνθετος έκ τοΰ μέσου όξυτέρου καί 
μέσου βαρύτερου ώς εξής:
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Τόχωρίον τοΰτο τοΰ Διονυσίου και ή περί-τετραχόρδου θεωρία τών 'Αρ
μονικών παρέσχον ήμΐν τάς πρώτας νύξεις και άφορμάς πρός άνακάλυ- 
ψιν τής σημασίας τών σημείων τοΰ έκφωνητικοΰ είδους, περ'ι ου διά βρα
χέων διελάβομεν έν τή Α. πραγματεία, είς ήν παραπέμπουσιν έπιδοκιμά- 
ζοντες ο,τε σπουδαίος είδήμων τής παλαιογραφίας V. Qardthausen 
(Griechische palaeographie σελ. 260), και ό έπίσης έντριβέστατος 
περί τήν παρασημαντικήν τής Δυτικής έκκλησίας κατά τόν μεσαίωνα 
Η. Riemann (Studien zur geschichte der Notenschrift σελ. 112).

To κείμενον δέ τών κατ’ έκφώνησιν άναγινωσκομένων βιβλίων τής 
παλαιός καί νέας Γραφής είνε παρασεσημασμένον διαφόρως τοΰ κεχυμέ- 
νου, μελικοΰ και άσματικοΰ' είνε μέν και τοΰτο διηρημένον εις κώλα και 
περιόδους, άλλά μόνον έν τή άρχή και τώ τελεί έκαστου κώλου κεϊται 
τό αύτό σημειον (άλλο έν άλλοις κώλοις) άνωθεν ή κάτωθεν, σημαίνον 
ότι έν τή έξαγγελί^ έκαστου τών κώλων ή φωνή λήγει είς τόν αύτόν 
τοΰ διά πασών φθόγγον ή τόνον, άφ’ ου και ήρξατο, τών λοιπών τών κώ- 
λων συλλαβών, τών μεταξύ τής πρώτης και τελευταίας, έπιτεινομένων 
και άνιεμένων διά τών τόνων τής προσφδίας κατά τήν άνωτέρω έξή- 
γησιν τών 'Αρμονικών.

Εΐπομεν άνωτέρω, οτι τινά τών 64 σημείων τής βυζαντινής παραση
μαντικής σημαίνουσι καί χειρονομίαν. Χειρονομία δέ και χειρονομεΐν παρά 
τοΐς βυζαντινοΐς σημαίνει δύο, α') τήν καταμέτρησιν τοΰ χρόνου ύπό τοΰ 
χορολέκτου ή άρχφδοΰ διά τής ποικίλου κινήσεως τής χειρός, όπερ οι

ι Του τετραχόρδου συγκειμένου έκ δέκα διέσεων τεταρτημόριων, ή περισπω
μένη, ώς συνεφθαρμένον δηλοϋσα τδν μέσον τοΰ τετραχόρδου, ήτοι τδ έκ τής συμ- 
φβάρσεως τοΰ μέσου βαρυτέρου και μέσου όξυτέρου διάστημα, σημαίνει τήν πέμ- 
πτην τεταρτημόριου δίεσιν άπότε τοΰ οξέος καί τοΰ βαρέος' έκ τής θεωρίας δέ 
ταύτης διασαφίζεται καί τδ αρχαιότερο*  τής περισπωμένης σχήμα (Δ,^). 

άρχαΐοι έκάλουν «σημαίνεεν, σημαίνεσθαι καί σημασίαν» (ένεργητικώς 
μέν δηλοΰντές τήν «θέσεν και άρσιν σημαίνουσαν χρόνον ποδός», παθητι- 
κώς δέ τήν «θέσινκαι άρσινσημαινομένην» = «χρόνον σημαντόν», τοΰ όρου 
«σημείου» δηλοΰντος ότέ μέν τό γραπτόν (nota), ότέ δέ «σημειον όρχή
σεως»,άλλοτε «χρονονποδός »=μέρος ποδός, και άλλοτε τήν «σημασίαν» (s= 
dirigiren), οίον «Τροχαίος σημαντός ό έξ όκτασήμου θέσεως και τετρασή- 
»μουάρσεως' σημ αντός δέ καλείται ότι βραδύς ών τοΐς χρόνοις έπιτεχνηταΐς 
«χρήτάι σημασίαις,παρακολουθήσεως ένεκα διπλάσιάζων τάς θέσειςΆριστ. 
Κοϊντιλ. 37 σελ. 37), ώστε τό χειρονομεΐν έν τή σημασίόι ταύτη εινε 
ισοδύναμον τώ diriger, dirigiren, και εις ταύτην τήν σημασίαν μετε- 
χειρίζεται τόν όρον, ό κατά τόν ένδέκατον αιώνα Μελέτιος ό μοναχός έν 
τω «Περί φύσεως άνθρώπου» σελ. 1245 λέγων : «’Αλλά και ψαλμφδοί 
οι τών χωρών προϊστάμενοί, εί μή χρήσαιντο ταΐς χερσϊ συνεπακολου- 
«θούσαις τοΐς φδομένοις, καταγέλαστοι δείκνυνται». 'Ωσαύτως δέ και ό 
Πορφυρογέννητος Κωνσταντίνος έν τή «Εκθέσει τής βασιλείου τάξεως» 
έν μέν σελ. 432 τοΰ β’ τόμου '. «Καί έν τούτω τώ καιρώ είσάγειν πρός 
«χειρονομίαν τών άνακειμένων τούς δύο μεγάλους δομεστίκους ,. . προς 
«τό ποιεΐσθαι τήν χειρονομίαν έπι τήν ψαλμωδίαν τών άνακειμένων πα- 
«τέρων», έν δέ σελ. 438 τοΰ αύτοΰ τόμου ί «Και άμα τή τής αίνέσεως 
»εκφωνήσει καί πολυτέχνω τής χειρονομίας κινήσει, όμοθυμαδόν άπαν- 
«τας τούς άνακειμένους αδειν και συμψάλλειν» Άλλά και ό Πτωχοπρό- 
μος έν τώ β' βιβλ. στ. 78 εις τήν αύτήν σημασίαν μεταχειρίζεται τήν 
λέξιν χειρονόμος : «Αύτός ένεν καλόφωνος τεχνίτης χειρονόμος, σύ δέ 
τυγχάνεις πάρηχος και ψάλλειν ούκ ισχύεις.»

Δεύτερον δέ τό χειρονομεΐν καί χειρονομία σημαίνει παρά τοΐςΒυζαν- 
τινοΐς τήν παντοδαπήν τώνμελών τοΰ σώματοςκίνησιν, τήν διά τών προση
κόντων σχημάτων καί κινήσεων τών χειρών καί λοιπώντοΰ σώματος με
λών γενομένην ερμηνείαν τής διανοίας τοΰ κειμένου ύπό τών άδόντουν, ήτοι 
τήν παρά τών άρχαίων καλουμένην ορχηστικήν, ήτςς κατά τόν Αριστο- 
τέλην έν τφ «Περί ποιητικής» (1,20) έποιεΐτο τήν μίμησιν τών ηθών 
παθών καί πράξεων διά τών σχηματιζομένων ρυθμών, άποτελοΰσα τό 
τρίτον μέρος τής τελείας ωδής, συγκειμένης έκ λέξεως (λεκτικής μελω
δίας), αρμονίας (οργανικής μουσικής) καϊ ρυθμοΰ (όρχήσεως),περί τής οποίας 
πραγματεύεται διεξοδικώς ό Λουκιανός έν τω «Περί όρχήσεως.» Είς τήν 
σημασίαν δέ ταύτην μετεχειρίζεται τό χειρονομεΐν ό Χρυσόστομος έν τή 
άνωτέρω περικοπή' ωσαύτως δέ ό Βαλσαμών λέγων «Κωλύει ό Χρυσό
στομος έν τφ εϊδον τόν Κύριον καθήμενον» τάς θυμελικάς ψαλμωδίας 
καϊ τάς ορχήσεις τών χειρονομούντων, και τάς έκτεταμένας φωνάς καί 
κινήσεις (άλλοΓ εκφωνήσεις), καί ό Ιωάννης Καμενιάτης έν τή «Θρηνφ- 
δία έπι τή άλώσει τής Θεσσαλονίκης : «Έκεκλήρωτο γάρ έν έκάστφ 
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«τών ναών τάγματα ίερέοιν, καί άναγνωστών συστήματα, δι’ ών ή τών 
«θαμάτων σπουδάζεται ύμνωδία, άμοιβαδδν τους στίχους άλλαλάζοντες, 
«κα’ι ταϊς χειρονομίαις τών μελών τούς φθόγγους διατιθέντες, καί μεγά- 
«λην κα'ι άξιοθέατον χορείαν συνιστάντες-» δ δέ άνωτέρω είρημένος Στέ
φανος δ Βυζαντινός έν τοΐς είς Άριστοτέλους 'Ρητορικήν σχολίοις λέγει: 
«Τρία είδη ορχήσεων, σίκηνις ή ιερά, ή χρώνται έν τοΐς θείοις ναοΐς οί 
«χειρονομοΰντες, πυρρίχη ή ένόπλιος, ή χρώνται οί στρατιώται κατά 
«ξιφών καί μετά ξιφών κυβιστώντες, καί οί έν γαμηλίαις παιδιαΐς παίζον- 
«τες μετά σπάθης' τρίτη κόρδαξ, ώ οί άγοραΐοι όρχησταί κέχρηνται.» 
'Ότι δέ έ'τι και σήμερον τηρούνται ίχνη κυκλικής όρχήσεως έν τή ’Ανα
τολική έκκλησή έν τοΐς μυστηρίοις τοΰ γάμου και τής ίερωσύνης, φδο- 
μένων τοΰ «Ήσαΐα χόρευε» είνε πασίγνωστον τοΐς ήμετέροις. Ό Πλωτΐ- 
νος έν Ένν. 5, 9, 11 παρά τήν όρχησιν καταλέγει κα'ι τήν χειρονομίαν : 
«Τών δέ τεχνών δσαι μιμητικαί, γραφική μέν και ανδριαντοποιία, όρχη- 
«σίς τε καί χειρονομία, ένταΰθά που τήν σύστασιν λαβοΰσαι κα'ι αίσθητώ 
«προσχρώμεναι παραδείγματι, και μιμούμεναι είδη τε καί κινήσεις τάς τε 
« συμμετρίας, άς δρώσι μετατιθεΐσαι κτλ·» Παρά μέν τώ Εύσταθίω Θεσσαλο
νίκης άπαντά:« Όρχεΐσθαι χερσίν, χειρονομεΐν σκέλεσι», παρά δέ τώ 
Πολυδεύκει: «Τάΐς χερσίν έν ρυθμζί κινοΰμαι.» παρά δέ τώ Άρισταινέτω 
έν έπιστ. I. 10. σελ. 49: « Η διδάσκαλος έπέβλεπε τήν έπαίδουσαν, και 
«είς τδ μέλος ίκανώς ένεβίβαζε χειρονομούσα τδν τρόπον.» Ό δέ Ξενοφών 
έν τώ Συμποσίφ διακρίνει τήν όρχησιν τοΰ χειρονομεΐν: «ΚαΓαΰτδς έλ- 
«θών οίκαδε, ώρχούμην μέν ού’ ού γάρ πώποτε τοΰτ’ έμαθαν- έχειρονόμουν 
«δέ· ταΰτα γάρ ήπιστάμην». Ό δέ Άθήναιος (138) περ'ι χειρονομίας 
λέγει: «Έζήτουν γάρ κάν ταύτη κινήσεις καλάς καί έλευθερίους έν τώ 
»ευ το μέγα παραλαμβάνοντες" καί τά σχήματα μετέφερον έντεΰθεν είς 
«τούς, χορούς- καί γάρ έν τή μουσική κάν τή τών σωμάτων έπιμελεία 
«περιποιούντο τήν άνδρείαν, καί πρδς τάς έν τοΐς οπλοις κινήσεις έγυ- 
μνάζοντο μετά τής ωδής»’ Έκ τών είρημένων δέ δήλον καθίσταται, ότι οί 
όροι χειρονομεΐν καί χειρονομία έν τή βυζαντινή μ,ουσική δτέ μέν τήν 
έννοιαν1 τοΰ «σημαίνει» τών άρχαίων έχουσι (=diriger, dirigiren), δτέ 
δέ σημαίνουσι τήν διά τής ορχηστικής μίμησιν ηθών,παθών καί πράξεων, 
καί ότι είσαχθεΐσα μετά τής θυμελικής μουσικής άπδ τοΰ πέμπτου αίώνος 
έν τή, έκκλησία διέμεινεν μέχρι τής ύπό τών Τούρκων άλώσεως τής Κ/πό-

1 Είδός τι προσηκούσης ορχηστικής τή εκκλησία ή χειρονομίας φαίνεται οτι ύ- 
πήρχε καί κατάτδν τρίτον ήδη αιώνα έν τή 'Ελληνική έκκλησίμ κατά Κλήμεντα 
τδν Άλεξανδρέα (Στρωμ. κεφ. VTJ σελ. 286. § 40) . λέγοντα : «Ταύτη καί προ- 
σανατεΐνομεντήν κεφαλήν και τάς χεΐρας είς οΰρανδναϊρομεν, τούς τε πόδας έπε- 
γείρομεν κατά τήν τελευταίαν τής ευχής συνεκφώνησιν.»
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λεως, καίτοε σφοδρώς μέν, άλλ’ άνευ άποτελέσματος καταπολεμηθεΐσα διά 
συνοδικών κανόνων, καί πατριαρχικών καί μητροπολιτικών έπιτιμιων.

Άλλ’ άρά γε άφοΰ τοιοΰτοι αυθαίρετοι νεωτερισμοί περί τήν ιεραν μου
σικήν έγένοντο, δέν είσήχθη είς τήν έκκλησιαν και η οργανική μουσική j 
Έκ τών έρευνών τάς οποίας έπί τοΰ ζητήματος τούτο έποιήσαμεν θετι- 
κώς μανθάνομεν, ότι έν τή έκκλησίφ τών ανακτόρων τής Κ/πόλεως έγί- 
νετο χρήσις τής οργανικής μουσικής είς τάς επίσημους εορτας κατα την 
μ-αρτυρίαν Γεωργίου τοΰ Κωδινου' (κεφ. στ. σελ. 68): «Μετά δε την 
»άπόλυσιν τών προρρηθέντων ύμνων πάντες οί ψάλται τε και οι αναγνώ- 
«σται πολυχρονίζουσι τον βασιλέα εισερχομενον εν τη εκκλησι^ προσκινή- 
«σαι καί λήψεσθαι άντιδωρον. Είτα άνερχεται ό βασιλεύς επι τής προκυ- 
«ψεως, καί αύτίκα έρχεται δ βασιλικός άπας κλήρος μετά τών προρηθέν- 
«των ένδυμάτων αύτών, καί ίστανται έμπροσθεν τών φλαμουλων. Μεταξύ 
«δέ τούτων δή τών τοΰ κλήρου καί αύτών δη τών φλαμουλων, ίστανται 
«πάντες οί λεγόμενοι παιγνιώται, ήτοι σαλπιγκται, βουκινάτορες, άνακα- 
«ρισταί καί σουρουλισταί, ούτοι καί μονοί" άπό γαρ τών λεπτών οργά
νων ούδέ έν παραγίνεται κτλ.

'Ωσαύτως δέ άποδεικνύεται έκ λόγου έν τοΐς νόθοις τοΰ Χρυσοστόμου 
καταλεγο μένου, περί οργανικής δε μουσικής πραγματευόμενου, οτι και 
έν τι σι τών ’Ανατολικών έκκλησιών έγίνετο χρήσις τοΰ σήμερον έν ταϊς 
έκκλησίαις τών Δυτικών καί Εύαγγελικών εν χρησει οργάνου (OTgne, Of- 
gel), δπερ ύπδ τών Βυζαντινών ονομάζεται κυρίως καί κατ έξοχήν Όργα
νον,*  πολυδόναξ καί παναρμόνιον Όργανον, ώς έξάγεται έκ τής έπομένής 
περικοπής τοΰ λογου τούτου (σελ. 558): « Εδιδαξε σε τα μέτρα, ου τα
«άμετρα. Όρα γάρ πώς είς πολλάς άμετρίας έξεχύθη ή τέχνη ή άνθρω- 
«πίνη, καί ήν είκών τοΰ Θεοΰ. Έπενόησε πώς τδ τής φωνής όργανον άπο- 
«δίδοται, καί κατανοούσα τήν φύσιν μιμείται τή τέχνη τήν φύσιν. Έπι- 
«νοεΐ τήν τοΰ οργάνου φύσιν, τούτου τοϋ.-πο.Ιυδύναχος όργατοι:, τοΰ έκ 
«πολλών καλάμων ύφασμένου Καί όρα τί ποιεί, πώς ή τέχνη πρδς τήν

1 Ό Φραντζής, έν σελ. 810 διακρίνει τού οργάνου τά άλλα διά τού «ε’ίδη μου
σικά» λέγων : «’Εστάλην πρ'ος τδ» τής Ίβηρίας Κύριον Γεώργιον Μέπεν . . . καί 
πρδς τδν βασιλέα Τραπεζούντος κύρ Ιωάννη» τδν Κομνηνδν μετά δώρων αγλαών 
καί πολλής παρασκευής, μετά αρχόντων καί στρατιωτών καί ίερομονάχων καί 
μοναχών καί ψαλτών μουσικών καί ιατρών καί τινων κρουόντων δ ρ γ α ν α, καί 
έτερα είδη μουσικά. Καί έλδόντες είς Ίβηρίαν ύπδ πάντων έδέχΟημεν μετά 
χαράς, καί κρουομένων τών μουσικών ειδών καί οργάνων, πάντες οι ε- 
κεΐθεν έτρεχον καί έθαύμαζον λέγοντες, οτι ήκούομεν περί τούτων, άλλ’ αϊσθητώς 
ώς τά νυν ούκ εϊδομεν ού'τε ήκούσαμεν. Ούχί μόνον άπδ τής Ίβηρίας πόλεως, 
άλλά καί έκ τών πέριξ αυτής και περατων ετρεχον ιδειν και ακουσαι, δτι τδ ό
νομα αυτών ήκουον, τί δ’ έ'στιν ούκ έγίνωσκον»».
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«φύσιν έαυτήν ήκρίβιοσεν. ’Επινόησε·? άσκούς, ούκ έξ έαυτών προφερον- 
«τας’τδ πνεΰμα, άλλ’ άναπτυσσομένους κα'ι δανειζόμενους πνεύμα άλλο- 
«τριον. Είτα άπδ τών δύο άσκών είς σωληνοδοχεΐον τοΰ πνεύματος, εις 
»πάντας τούς καλάμους παραπέμπων τδ πνεΰμα, κα'ι έπενόησε και το 
«πνεύμα ρεΐν, και φωνάς μή είναι, έως αν δ δάκτυλος σχηματίση τον 
«φθόγγον . . . ούδέ γάρ φαΰλον τδ δργανον, άλλ’ έπειδάν αισχρών άσμά- 
«των γένηται δργανον ώς εί θεία έλέγετο άπ’ άρχής, ούκ ήν βέβηλα, εί 
«καί άμετρία έπενοήθη είς τρυφήν’ άλλ’ όμως, εί καθιέρωτο, ώσπερ άπ 
«άρχής, ούκ ήν βέβηλα. Διδ και Δαβίδ «Αινείτε αύτδν έν ψαλτηρίω και 
«κιθάρα» κτλ. . . Είθε ούν ή επίνοια μη πρδς τρυφήν άκολασίας έτράπη, 
»μ.ή είς προσκύνησή ειδώλων. Άλλ,’ ών αν έπενόησε, τούτων τούς καρπούς 
»εί άπεδίδου τώ Θεφ, ούκ άν έμέμφθη ή επίνοια τής τέχνης, εί τδν δε- 
«σπότην έγνώρισεν. Ούκ αν έμέμφθη ή κιθάρα, εί Θεός διά τής κιθάρας 
»έκηρύττετο. Διά τοΰτο δ μακάριος Δαβίδ επειδή κιθάραν έπήξατο, διά δέ 
«τής κιθάρας ούκ αισχρούς ύμνους ησεν, άλλ’ ιερούς έμελψε λόγους, έγένετο 
«ή κιθάρα τω Θεώ καθωσιωμένη, και δαιμόνων φυγαδευτήριον. . . Όρ^ς 
«ότι πάσα τέχνη, εί πρδς άρεσκείαν ήρμοσται Θεοΰ, ούδέν άν ήν φαΰλον, 
άλλά πάντα κατά γνώμην δν ήμΐν άπήντησεν Περιγραφήν δέ τοΰ πο- 
λυδόνακος ’Οργάνου περιέχει και τδ είς τδν Αύτοκράτορα Ίουλιανδν τδν 
’Αποστάτην άποδιδόμενον εξής έπίγραμμα.

Άλλοίην δρόω δονάκων φύσιν- ήπου άπ’ άλλης
Χαλκείης τάχα μάλλον άνεβλάστησαν άρούρης. 
’Άγριοι- ούδ’ άνέμοισιν ύφ’ ήμετέροις δονέονται. 
Άλλ’ άπδ ταυρείης προθορών σπήλλυγγος άήτης 
Νέρθεν εύτρήτων καλάμων ύπδ ρίζαν οδεύει.
Καί τις άνήρ άγέρωχος, έχων θοά δάκτυλα χειρδς 
Πσταται άμφαφάων κανόνας συμφράδμονας αύλών. 
Οί δ’ άπαλδν σκιρτώντες άποθλίβουσιν άοιδήν.

Περί δέ τών έν Κων/πόλει αύτοκρατορικών και δημοτικών Οργάνων 
επιθι Β’. πραγμ. σελ. 59. ΙΊερι τοΰ οργάνου τούτου δ κατά τον τέταρτον 
αιώνα Prudentius Λ/γεε τάδε: «Cum repente praefatum organum 
«insonuit, inaqstimabili et ineffabili suavitate omnium aures 
»et corta demulcens supra omnem modum humanum. Nec 
defuit curiositas importuna, si quis forsitan esset intus vel 
«extra, qui tam dulcifluam Harmoniam effundere potuisset, 
»verum veraciter debrehensum est et adore et canore, quod 
«turn etiam descendit veraeiter in jubilatione, qui ascendit in 
•jubilatione». 'Ωσαύτως δ Monaehus Sangallensis έν τώ ά. βιβλ. 
(κεφ. 10.) περί τών πρδς τδν Μ; Κάρολον πεμφθέντων δώρων διά τών εκ 
Κων^πόλεως άπεσταλμένων λέγει περί τοΰ οργάνου τάδε : «Adduxerunt
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«etiam iidem Missi (ab imperatore Constant. Michaele forte 
»cognomento Rhangabe) omne genus organorum, sed et varia- 
»rum rerum secum... et praecipue illud musicorum organum 
«praestantissimun, quod doliis ex aere conflatis, follibusque tau- 
«rinis, per fistulas aereas mire praes tantibus rugitu quidem, 
«tonitruiboatum, garrulitatem vero lyrae vel cymbali, dulce- 
»dine coaequabat».

Τήν γνώμην δέ, δτι τδ δργανον ήν έν χρήσει και έν τισι τών Ανατο
λικών ’Εκκλησιών ενισχύει ααίτοΰτο, δτι έν τοΐς μουσικοΐς χειρογρά- 
φοις εύρίσκονται ίερα'ι μελωδίαι έπιγεγραμμέναι «’Οργανικά.» Και 
Κλήμης δέ δ Άλεξανδρεύς συγχωρεΐ τήν πρδς τά όργανα ωδήν τών 
ύμνων καί ψαλμών (Παιδαγ. § 43, 17) λέγων ". «Καν πρδς κιθάραν έθελή- 
σης ή λύραν ^δειν τε καί ψάλλειν μώμος ούκ’ έστιν.»

Διαλαβόντες άνωτέρω περί τών διαφόρων ειδών τής παρασημαντικής καί 
ιδίως περί τής πυθαγορείου και τής ταύτης τελειοποιήσεως παρά τώ Άνωνύμω, 
διηρέσαμεν τήν άρχαίαν μουσικήν είς τήν μέχρι τοΰ Αισχύλου έπικρατοΰσαν 
εύρυθμον, καθ’ ήν έν τή σκηνική έγίνετο μόνον τής λύρας χρήσις, τοΰ δέ αύ- 
λοΰ μόνον έν τή ιερ^, και είς τήν άπδ τοΰ Περικλέους άρζαμένην εύμελή, 
έφ’ ού ή μέν μουσική έπεκράτησε τοσοΰτον τών άλλων τότε διδασκομένων 
τεχνών, ώστε έθεωρεΐτο ώς τδ μάλιστα άναπόφυκτον μέρος τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως, ,ήδέ ρυθμοποΐία καί μελοποΐία ήρξατο νά παραβαίνη τούς 
κανόνας τής εδρύθμου αίσχυλείου καί πινδαρικής μουσικής, τής άκριβώς 
καί αύστηρώς τηρούσης τδν ρυθμόν τοΰ κειμένου, καί νά μή περιορίζη- 
ται μονον είς τάς μακράς και βραχείας, ούδέ νά άρκήται είς τάς άπλώςπο- 
δικάς τοΰ χρόνου διαιρέσεις έν τετή ώδική καί οργανική μουσική ψιλή τε 
καί ηνωμένη, άλλά νά μεταχειρίζηται καί τούς χρόνους τής ρυθμοποΐίας 
ίδιους, ούς άναφέρει δ Αριστόξενος και δ Ανώνυμος- τότε ή λύρα, μήούσα 
πλέον ικανή νά έξαγγείλη τούς παρατεταμένους τετρασήμους και πεντά
σημους μέχρι όκτασήμων χρόνους, άντικατέστη ύπδ τοΰ μόνου έν τοΐς ίε- 
ροΐς μέλεσι έν χρήσει ύπάρχοντος αύλοΰ, ώς δυναμένου νά έξαγγέλλη κα'ι 
τούς μηκίστους χρόνους.

Τήν έπ'ι Περικλέους δέ έπικράτησιν τής εύμελοΰς μουσικής καί μετά- 
βασιν έκ τής Πλατωνικής είς τήν Αριστοτελικήν θεωρίαν, έπιδιώκου- 
σαν ούχ'ι ώς ή πρώτη τδ «οιαν έδει είναι» άλλά τδ «δυνατόν και τδ πρέ- 
πον» μαρτυρεί δ Αριστοφάνης έν Νεφ. ποιων τδν Δίκαιον λόγον λέγοντα 
τά εξής:

Λεξω τοινυν τήν άρχαίαν παιδείαν ώς διέκειτο 
οτ εγω τά δίκαια λέγων ήνθουν καί σωφροσύνη νενόμιστο. 
Πρώτον μέν έδει παιδός φωνήν γρύξαντος μηδέν’ άκοΰσαι 
ειτα βάδιζε ιν έν ταΐσιν δδοΐς εύτάκτως είς κιθαριστοΰ

Τόμος 4 S, 6,— Ιούλιος, Αύγουοτος, Σ-επτίμεριος 18BS ϊΐ 
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τούς κωμήτας γυμνούς άθρόους, κ’ εί κριμνώδη κατανίφοι. 
Είτ’ <ζύ προμαθεΐν άσμ’ έδίδασκε τώ μηρώ μή ξυνέχοντας 
•ίΐ Παλλάδα: περσέπολιν δείναν η Τηλέπορόν τι βόαμκ 
έντειναμένους τήν άρμονί<χν, ήν οΐ πατέρες παρέδωκεν. 
Εί δέ τις αύτών βωμολοχευσαιτ’ ήκάμψειέ τινα καμπήν, 
οιας νΰν τάς κατά Φρΰνιν ταύτας τάς δυσκολοκάμπτους, 
έπετρίβετο τυπτόμενος πολλάς, ώς τάς μούσας άφανίζων.

Ό αύτός δέ ’Αριστοφάνης, σκώπτων και καταπολεμών το διακεκλα- 
σμένον και σχοινοτενές μέλος τής έπ’ αύτοΰ άρξαμένης ήδη εύμελοΰς 
μουσικής ποιεί (έν ΘεσμοΦ. στιχ. 100) τον Μνησίλοχον έροιτώντα 
τον Εύριπίδην«Μύρμηκος ατραπούς μελωδεΐ'ν (Άγάθων) παρασκευάζεται 
ή τί διαμινυρεται.;»

’Έτι δέ σαοέστερον καθίσταται, τί ό ’Αριστοφάνης διά τούτου εννοεί εκ 
τοΰ σκωπτικοΰ ελέγχου τών Εύριπιδείων μελών έν τοΐς Βατραχ. (στιχ. 
1309=1351), ένθα ποιεί τον Αισχύλον άδοντα έκ τών Εύριπίδου:

’Αλκυόνες, αΐ παρ’ άενάοις θαλάσσης
κύμασι στωμύλλετε 
τεγγουσαι νοτίοις πτερών 
ρανίσι χρόα δροσιζόμεναι’ 
αΐ θ’ ύπωρόφιοΐ κατά- γωνίας 
ει ει ει ει ει ει λίσσετε δακτύλοις φάλαγγες 
ίστοπόνα πηνίσματα

είς ό ό σχολιαστής παρατηρεί «ή έπέκτασις τοΰ ει κατά μίμησιν τής 
«μελοποι'ίας εΐρηται, αλκυόνας δέ, ώς έκλελυμένα.»

'Ωσαύτως τήν μομφήν ταύτην έπαναλαμβάνει έν στιχ. 1345—1351 
τοΰ αύτοΰ δράματος:

«Έγώ δ’ ά τάλαινα προσέχουσ’ ετυχον 
«έμαυτής έργοισι
«λίνου μεστόν , άτρακτον
«ει ει ει λίσσουσα χεροΐν
«κλωστήρα ποιούσα.»

Εκ τούτων εναργής καθίσταται ή μεταξύ Αισχύλου κα'ι Εύριπίδου 
διαφορά έν τή μελοποιί^. Έν μέν τή αρχαία σοβαρά τοΰ Αισχύλου εύρύθμφ 
μουσική οι μελικοί φθόγγοι ήσαν ισάριθμοι ταΐς συλλαβαΐς τοΰ μέτρου, έν 
δέ τή τοΰ Εύριπίδου εύμελεΐ καί παρακεχρώσμένγι έν μ.ια συλλαβή ευρην- 

ται εξ μακρο'ι φθόγγοι’ ή αύτή δέ διαφορά εύρηται κα'ι έν τή ιερή μου
σική τής ανατολικής έκκλησίας μεταξύ τοΰ κεχυμένου και τοΰ μελικοΰ άφ’ 
ένος κα'ι τοΰ ήσματικοΰ άφ’ ετέρου, οί δέ εκκλησιαστικοί πατέρες κατάπο- 
λεμοΰσι τήν τότε θυμελικήν μουσικήν διά τούς αύτούς λόγους, δι’ ούς κα'ι 
ό Πλάτων και ο ’Αριστοφάνης.1 70τι δέ διά τοΰ «βωμολοχεύσαιτο» ό 
’Αριστοφάνης τήν ύπέρμετρον κατάχρησιν τών χρόνων ρυθμοποιίας ίδιων, 
τήν κατάχρησιν μελικών σχημάτων καί τό σχοινοτενές έννοεΐ και παρα- 
κεχρωσμένον τής μελφδίας,άποδεικνύεται έκ τοΰ ορισμού τοΰ Άριστοτέ- 
λους, λέγοντας (ΑΘ. 2,7). «Περ'ι δέ τό ήδύ τό έν παιδιή, ό μέν μέσος εύ- 
τράπελος κα'ι ή διάθεσις εύτραπελία’ ή δέ ύπερβολή βωμολοχία και ό ε- 
χων ταύτην βωμολόχος’ δ δέ έλλείπων άγροικός τις’» δ δέ σχολιαστής τό 
μέν «βωμολοχεύσαιτο» έρμηνεύει διά τοΰ «φλυαρήσαι (άγοραΐον τι είποι 
και εύτελές), τό δε «κάμψειε καμπήν» διά τοΰ «οιονεΐ κεκλασμένη τή 
φωνή τήν ωδήν προενέγκοιτο, παρηχήσειε παρήχησιν τοΰ μέλους.»

’Αλλά έκ τοΰ «ει ει ει ει ει ει λίσσετε», δι’ ού δ Εύριπίδης πειράται, 
νομίζομεν, νά χρωμάτίστ) αύτήν τήν πράξιν κα'ι διά τών φθόγγων, τό έκ- 
τεταμένον καί έπίπονον αύτής θέλων νά έκδηλώσγ, δυνάμεθα νά συμπε- 
ράνωμεν ότι μεταξύ τής Αίσχύλείου καί Εύρυπιδείου μουσικής ύπάρ- 
χει καί ή διαφορά έκείνη, ητις ύπήρχεν έν τω κανόνι (δορυφορφ) τοΰ 
Πολυκλείτου καί Αυσσίπου, μεταξύ τών Αίγινητών τεχνιτών καί τών τής 
'Ρόδου καί Περγάμου, μεταξύ τής ζωγραφικής τοΰ Ζεύξιδος καί Πολυ
γνώτου κατά τόν Άριστοτέλην, ή αύτή άρα διαφορά ή μεταξύ τής κα
λολογικής καί μουσικής θεωρίας τοΰ Πλάτωνος καί Άριστοτελους, ήν ού
τος έκθέτει περί τό τέλος τοΰ Θ τών Πολιτικών αύτοΰ. Τή μέχρι Αισχύ
λου μουσική έ'λειπε ο,τι καί τοΐς έ'ργοις τοΰ Παρρασίου καί-Κλείτωνος, ή
τοι τό τής ψυχής ήθος, ό’περ έξεδηλοΰτο άποχρώντως ύπό τής διανοίας 
τοΰ κειμένου, ή δέ μουσική παρελαμβάνετο ίνα μόνον άναρραπίσγι,έπιρρώση 
καί συνδιαγείρη τάς ύπ’ αύτής τής διανοίας τής λέξεως ή ποιήσεως πα-

1 Κλημ. Άλεξ. Παιδαγ. II. §. 41. 18. Μελών γάρ τοι κατεα.γότων καϊ ρυθμών 
γοερών τής μούσης τής Καρίκής αΐ ποικίλαι φαρμακεΐαι διαφθείρουσι τούς τρό
πους άκολάστω καί κακοτέχνφ μουσική είς πάθος ΰποσύρουσαι τοΰ κώμου τού
του . . . Άλλ’ αί μέν έρωτικαί μακράν έρρόντων ώδαί, ύ'μνοι δέ έστων τοΰ Θεοΰ 
αί ώδαί .... Καί γάρ αρμονίας παραδεκτέον τάς σώφρονας, άποτάτω δτι μά
λιστα έλαύνοντες τής έρρωμένης ήμών διανοίας τάς ύγράς όντως αρμονίας, αί 
περί τάς καμπάς τών φθόγγων κακοτεχνοΰσαι είς θρύψιν καί βωμολοχίαν εκδι- 
αιτώνται, τά δέ αύστηρά καί σωφρονικά μέλη αποτάσσεται ταΐς τής μέθης άγε- 
ρωχίαις. Καταληπτέον ούν τάς χρωματικάς αρμονίας ταΐς αχρώμοις παροινίαις 
και τή άνθοφορούση καί έταιρούση μουσική.» ’Έπιθι Πλατ. Πολ. βιβλ. γ'. καί 
Άριστ. Κοΐντιλιανδν λέγονται «δπου μέν γάρ σπουδαίοι σύμπαντες οί τής Πο
λιτείας φύλακες, ώς παρά τώ σοφώ Πλάτωνι, τών πρδς παιδείαν βυντεινόντων 

μελών χρεία μόνων.»
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ραγομένας ψυχικάς κινήσεις έκ τών διαθέσεων- ή δέ άπ’ Εύριπίδου μου
σική ήρξατο νά έκδηλοΐ και διά τών χρωματισμών τών φθόγγων καί με
λικών σχημάτων δ,τι και ή διάνοια τοϋ ποιήματος έξεδήλου- ή μέν μέ
χρι Αισχύλου εύρυθμος είχεν, ώς τά έργα τοΰ Παρρασίόυ, Κλείτωνος κάί 
Ζεύξιδος, ώς ό κανών τοΰ"Πολυκλείτου, μόνην την τάξιν και το μέγεθος, 
την συμμετρίαν καί εύρυθμίαν, έν αΐς κυρίως το. καλόν κατά τούς άρχαίους 
έγκειται, η δέ άπ’ Εύριπίδου ταΰτά τε και προς τούτοις την έκφρασιν της 
ψυχικής διαθέσεως. Ή μέν έπεζήτει Πλατωνικώς τά κοινά τοΰ γένους γνω
ρίσματα, άτε τών άτόμων άε'ι ρεόντων, ή δέ Άριστοτελικώς την βελτίω- 
σιν τοΰ άτόμου κα'ι τό δυνατόν και πρέπον. Πρός τοϋτο δέ ή δευτέρά έ- 
χρηζε βεβαίως ού μόνον τών πολύχορδων έντατών, άλλά καί τών έμ- 
πνευστών οργάνων, και μάλιστα τών πολυαρμονίων και παναρμονίων 
αύλών, καθ’ ών καταφέρονται οί περ'ι τόν Πλάτωνα έν τώ γ'. της Πο
λιτείας καί άλλαχοΰ, επόμενοι ταϊς περ'ι τέχνης οίκείαις άρχαΐς και θεω- 
ρίαϊς. Ή παραδοχή δέ και τοΰ αύλοΰ έν τη σκηνική μουσική τής έπο
χής τοΰ Περικλεούς άποδεικνύει ότι ή άπ’ αύτοϋ μουσική έφερε παθη
τικότερου καί μαλακώτερον χαρακτήρα τής μέχρι τοΰ Αισχύλου, ποιού- 
σης χρήσιν μόνον τών έντατών οργάνων. Ή διαφορά δέ αύτη μεταξύ τών 
δύο μουσικών έκδηλοΰται σαφέστατα έκ τής τών Αρχαίων θεωρίας περί 
τής ύπο τών έντατών καί έμπνευστών οργάνων παραγομένης διαφόρου 
κινήσεως, ήν ό Άριστ. Κοϊντιλιανός έκθέτει έν τώ β'. Περί μουσικής 
(XVIII) διά τών εξής: «Τί δή Θαυμαστόν εί τοΐς κινοΰσι τά όργανα, νευ- 
κραΐς τε καί πνεύμασι, σώμα όμοιον ή ψυχή φύσει λαβοΰσα συγκινεΐται 
κινουμένοις, καί πνεύματος έμμελώς καί έρρύθμως ήχοΰντος τώ παρ’ αύτή 
πνεύματι συμπάσχει καί πληττουμένης νευράς έναρμονίως νεκραΐς ταϊς 
ίδίαις συνηχεϊ τε καί συντείνεται, όπου γε κάν τή κιθάρα τό τοιόνδε συμ- 
βαΐνον θεωρείται, εί γάρ τις δύο χορδών ομοφώνων είς μέν τήν έτέραν σμι- 
κράν ένθείη καί κούφην καλάμην, θατέραν δέ πόρρω τεταμένην πλήξειεν, 
όψεται τήν καλαμοφόρον ένεργέστατα κινουμενην. δεινή γάρ ώς έοικεν ή 
θεία τέχνη καί διά τών άψύχ,ων δράσαί τι καί ένεργήσαι- πόσω δή πλέον 
έπι τών έν ψυχή κινουμένων τήν τής όμοιότητος αιτίαν ένεργεΐν άνάγκη j 
τών οργάνων τοίνυν τά μέν διά νευρών ήρμοσμένα τώ τε αίθερίω καί 
ξηρώ καί άπλώ παρόμοια, κόσμου τε τύποι καί φύσεως ψυχικής μέρη, 
άπαθέστερά τε όντακαί άμετάβολα καί ύγρότητι πολέμια, άέρι νοτίφ 
τής εύπρεποΰς στάσεως μεθιστάμενα, τά δέ έμπνευστά τώ πνευματικώ 
καί ύγροτέρω καί εύμεταβόλω, "λίαν τε θηλύνοντα τήν άκοήν καί είς τό 
μεταβάλλειν έξ εύθέος έπιτήδεια τυγχάνοντα καί ύγρότητι τήν τε σύ- 
στασιν καί τήν δύναμιν λαμβάνοντα. βελτίω μέν ούν τά τοΐς βελτίοσιν ό
μοια, έλάττω δέ θάτερα- ταΰτα γάρ δή καί τόν μΰθον ένδείκνυσθαί φασι 
τόν Μαρσύου, τά ’Απόλλωνος όργανά τε καί μέλη προτΐμ-ήσαντα. τον μέν 

Φρύγα τόν κρεμασθέντα έν Κελαιναΐς άσκοΰ δίκην τόν άέριον καί πλήρη 
πνευμάτων και ζοφώδη τυγχάνειν τόπον, ύπεράνω μέν ύδατος όντα, τοΰ 
δέ αΐθέρος έξηρτημένον, τόν δέ ’Απόλλωνα καί τά όργανα τούτου τήν 
καθαρωτεραν καί αίθέριον καί τόν ταύτης είναι προστάτην.

XIX. ’Έν γε μέν τώ περί τής χρήσεως τών οργάνων λόγω τάδε ήμΐν 
ύποφαίνουσιν οί παλαιοί- τήν μέν γάρ βλαβεράν καί φευκτήν μελφδίαν ώς 
είς κακίαν καί διαφθοράν ύπαγομένην θηριώδεσι τήν μορφήν καί θνηταΐς 
γυναεξί, ταϊς Σειρήσι περιέθηκαν, άς νικώσι μέν αί Μοΰσαι, φεύγει δέ 
προτροπάδην ό σοφός Όδυσσεύς. διττής δέ ούσης τής χρησίμου μουσουρ- 
γίας, καί τής μέν πρός ώφέλειαν τών σπουδαίων, τής δέ πρός άνεσιν ά
βλαβή τών άγελαίων, κάν εί τινες τούτων ταπεινότεροι, χρησίμου ούσης, 
τήν μέν έν κιθάρα παιδευτικήν, άνδρώδη τυγχάνουσαν, άνέθεσαν Άπόλ- 
λωνι, τήν δέ τό τερπνόν άναγκαίως μεταδιώκουσαν διά τό τών πολλών 
στοχάζεσθαι θηλεί^ θεών, μιή τών Μουσών, Πολύμνια περιτεθείκασιν- τής 
δέ κατά λύραν τήν μέν πρός παιδείαν χρήσιμον ώς άνδράσι προσφορον 
άφώρισαν 'Ερμή, τήν δέ πρός διάχυσιν επιτήδειον, ώς τό τής ψυχής θήλυ 
πολλάκις και έπιθυμητικόν έκμειλιττομένην Έρατοΐ περιήψαν. πάλιν δέ 
έπ'ι τών αύλών τήν μέν τό τής ήδονής έφιέμενον πλήθος άνδρών καί μέ
ρος ψυχής κολακεύουσαν μελωδίαν τή μετά τοΰ καλοΰ τό ήδύ παραινούση 
ζηλοΰν κατά τήν προσηγορίαν, Εύτέρπη προσένειμαν, τήν δέ ώφελεΐν 
δυναμένην σπανίως διά πολλήν έπιστήμην καί σωφροσύνην, ού μήν τέλεον 
τής φυσικής άποφοιτώσαν θηλύτητος ούκέτι άρρενι θεών, τή δέ θηλεία μέν 
κατά γένος, σώφρονι δέ κα'ι’πολεμική κατά τό ήθος, Άθηνίγ νέμουσι. τοι- 
γαροΰν βραχεΐαν είναι τήν δι’ αύτής ώφέλειαν έπιδεικνύμενοι, καί τοΐς 
σοφοΐς φευγειν κατά το πολύ τήν δι' αύλητικής ραστώνην παραινοΰντες, 
άπορρίψαι τήν Θεόν φασι τούς αύλούς, ώς ού προσφορον ήδονήν έπιφέρον- 
τας τοΐς σοφίας έφιεμένοις, τοΐς δέ διά τάς συνεχείς δημιουργίας τε κα'ι 
έργασίας καματηροΐς τε καί έπιπόνοις τών άνθρώπων χρησιμεύουσαν. οιον 
δή καί τόν Μαρσύας παρεισήγαγον, ον παρ’ αξίαν σεμνύνοντα τήν αύτοϋ 
μουσικήν δίκη μετήλθεν- ού τά όργανα τοσοΰτον έλέλειπτο τών ’Απόλ
λωνος, ό’σον οί τε χειρώνακτες καί αμαθείς άνθρωποι τών σοφών καί αύ- 
τός ό Μαρσύα τοΰ ’Απόλλωνος, ταΰτα καί Πυθαγόραν συμβουλεΰσαι 
τοΐς δμιληταΐς αύλοΰ μέν αίσθομένοις άκοήν ώς πνεύματι μιανθεΐσαν ά- 
ποκλύζεσθαι, προς δέ τό λύριον έναισίοις μέλεσι τάς τής ψυχής άλλόγους 
όρμάς άποκαθαίρεσθαι- τόν μέν γάρ τό τής χείρονος μοίρας προεστός θε- 
ραπεύειν, τό δέ τής λογικής έπιμελουμένω φύσεοις φίλιόν τε είναι καί κε- 
χαρισμένον. μαρτυροΰσι δέ μοι καί οί παρ’ έκάστοις τών άνθρώπων λογιοι 
μή τάς ήμετέρας ψυχάς μόνον, άλλά καί τήν τοΰ παντός τοιαύτη κε- 
χρήσθαι συστάσει. οί μέν γάρ τον ύπό τήν σελήνην θεραπεύοντες τόπον, 
πνευμάτων πλήρη καί ύγράς όντα συστάσεως, έκ δέ τής αιθέριου ζωής
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τήν ένέργειαν ποριζόμενον, άμφοτέροις τοΐς όργάνοις έμπνευστοΐς τε καί 
• νευροδέτοις άπομειλίττονται, οι δέ τόν καθαρόν καί αίθέριον πάν μέν το 

έμπνευστόν ώς ψυχήν μιαΐνον κα'ι έπι τάδε καθέλκον άπέστερξαν, κιθάρα 
δέ και λύρ^ μόνοις οργάνων ώς έναγεστέροις [προσέχοντες] ύμνησάν τε 
και έτίμησαν. ου δη τόπου και οί σοφοί μιμηταί τε και ζηλωταί, της 
μέν τών ενθάδε ταραχής τε και ποικιλίας, καν τώ σώματι παρώσι τή γε 
προαιρέσει χωριζόμενοι, της δέ τών έκεΐθι καλών διηνεκούς τε άπλότη- 
τος και πρός άλληλα συμφωνίας διά της κατά την αρετήν όμοιώσεως 
άντεχομενοι.» Ταΰτα μέν δ Κοϊντιλιανός κατά την περ'ι καλοΰ θεωρίαν 
τοΰ Πλάτωνος, τοΰ οποίου και τά περί μουσικής εκτίθενται άναλόγως 
κατά τον ιδανικόν χαρακτήρα της τε Πολιτείας και έπι μέρους και τών 
Νομών, όποια ταΰτα πρέπει η έπρεπε νά εινε έν πολιτείιγ καλώς συγκε- 
κροτημένη, ύπό έλευθέρων και πεπαιδευμένων συνισταμένη και ύπό φι
λοσόφων κυβερνωμένη. 'Ο δέ ’Αριστοτέλης έν τώ Θ τών Πολιτικών (7. 
1341)1 περί της δυνάμεως και χρήσεως της μουσικής φιλοσοφών και 
πρός τον Πλάτωνα διαφερόμενος έν τισι λέγει τάδε :

1 Άριστ. Κοϊντιλ. σελ. 69 : Ποικίλων δέ οντων τών τδ πλήρωμα τής κοινω
νίας συγκροτουντων, ώς εν ταΐς λοιπαΐς πόλεσι) προσφόρου καϊ τής ψυχαγωγίας 
έκάστοις έ’δεΓ άπερ άγνοήσαντες και τών έν τή Πολιτεία ρηθέντων τάς αιτίας ού 
συνιέντες οι μέν τά πρδς ηδονήν τών μελών παντάπασιν άπεδοκίμασαν, ού δια- 
κρίναντες οίς τε ήρμοττε και δπη παρελαμβάνετο, ο'ι δέ κα'ι τήν απασαν μελο- 
ποιίαν ώς τοιούτων μόνων άπεργαστικήν έξώρισαν, ούκ είδότες ώς εί, καί παιδείμ 
μόνη πολλών επεφύκει άλλων χρησιμωτέρα, τής γε φύσεως και τά τοιαΰτα άπαι- 
τούσης εμποδίζειν μέν αδύνατον (εύ γάρ ειρηται τώ σοφω καί τδ περί τοΰ τόξου), 
τών δέ ανέσεων τήν ωφέλιμον προκριτέον. λέγω δέ ταΰτα ού'τε τά πάντη δια- 
βεβλημένα τών μελών αποδεχόμενος (ούδέ γάρ μουσική τούτων έπιστάτις, άλλά, 
καθάπερ αΐ λοιπαΐ τέχναι τής σφετέρας ύλης, έκ τών βέλτιστων διακρίνει τά χεί
ρον»), ού'τε τούς διά τήν φαύλην μελωδίαν τή πάση τέχνη λοιδορουμένους έπαι- 
νών .... Ού'τε γάρ άπασα τέρψςς μεμπτόν ού'τε τής μουσικής αύτη τέλος, άλλ’ 
ή μέν ψυχαγωγία κατά συμβεβηκός, σκοπός δέ ό προκείμενος ή πρδς αρετήν ω
φέλεια.

«Σκεπτέον δ' έτι περί τε τάς αρμονίας και τούς ρυθμούς και-πρός 
παιδείαν πότερον πάσαις χρηστέον ταΐς άρμονίαις και πάσι τοΐς ρυθμοΐς 
η διαιρετέον, έπειτα τοΐς πρός παιδείαν διαπονοΰσι πότερον τον αύτόν διο
ρισμόν θήσομεν η τρίτον δει τινα έτερον, έπειδη την μέν μουσικήν δρώ- 
μεν διά μελοποΐίας και ρυθμών ούσαν, τούτων δ’ έκάτερον ού δει λεληθέ- 
ναι τίνα έχει δύναμιν πρός παιδείαν, και πότερον προαιρετόον μαΛΛον 
την εϋμεΛη μουσικήν η την εύρυθμον. νομίσαντες οΰν πολλά καλώς λέ- 
γειν περί τούτων τών τε νΰν μουσικών ένίους και τών έκ φιλοσοφίας ό
σοι τυγχάνουσιν έμπείρως έχοντες της περί την μουσικήν παιδείας, την 
μέν καθ’ έκαστον άκριβολογίαν άποδώσομεν ζητεΐν τοΐς βουλομένοις παρ’ 

έκείνων, νΰν δέ νομικώς διέλωμεν, τούς τύπους μόνον είπόντες περί αύ
τών. έπεί δέ τήν διαίρεσιν άποδεχόμεθα τών μελών ώς διαιροΰσί τινες 
τών έν φιλοσοφία, τά μέν ηθικά τά δέ πρακτικά τά δέ ενθουσιαστικά τι- 
θέντες, και τών άρμονιών τήν φύσιν πρός έκαστα τούτων οίκειαν άλλην 
πρός άλλο μέρος τιθέασι, φαμέν δ’ ού μιας ένεκεν ώφελείας τή μουσική 
χρήσθαι δεΐν άλλά καί πλειόνων χάριν (καί γάρ παιδείας ένεκεν καί κα- 
θάρσεως—τί δέ λέγομεν τήν κάθαρσιν, νΰν μέν απλώς, πάλιν δέ έν τοΐς 
περί Ποιητικής έροΰμεν σαφέστερο»—, τρίτον δέ πρός διαγωγήν, προς άνε- 
σίν τε καί πρός τήν τής συντονίας άνάπαυσιν), φανερόν ότι χρηστέον μέν 
πάσαις ταΐς άρμονίαις, ού τόν αύτόν δέ τρόπον, άλλά προς μέν τήν παι
δείαν ταΐς ήθικωτάταις, πρός δέ άκρόασιν ετέρων χειρουργούντων καί ταΐς 
πρακτικαΐς καί ταΐς ένθουσιαστικαΐς- ό γάρ περί ένίας συμβαίνει πάθοί 
ψυχαΐς ίσχυρώς, τοΰτο έν πάσαις ύπάρχει, τώ δέ ήττον διαφέρει καί τώ 
μάλλον, οίον ελεος καί φόβος, έτι δέ ένθουσιασμός· καί γάρ ύπο ταύτης 
τής κινήσεως κατακώχιμοί τινές είσιν. έκ δέ τών ιερών μελών ορώμεν 
τούτους, όταν χρήσωνται τοΐς έζοργιάζουσι τήν ψυχήν μελεσι, καθιστα- 
μένους ώσπερ ίατρείας τυχόντας καί καθάρσεως. ταύτο δή τοΰτο άναγ- 
καΐον πάσχειν καί τούς έλεήμονας καί τούς φοβητικούς καί τούς ολως πα
θητικούς, τούς δ’ άλλους καθ’ όσον έπιβάλλει τών τοιούτων εκαστφ, και 
πάσι γίγνεσθαι τινα κάθαρσιν καί κουφίζεσθαι μεθ ηδονής, ομοίως δε και 
τά μέλη τά καθαρτικά παρέχει χαράν άβλαβή τοΐς άνθρωποις" δι ο ταΐ? 
μέν τοιαύταις άρμονίαις καί τοΐς τοιούτοις μέλεσι θετέον τους την θεα 
τρικήν μουσικήν μετεχειριζομένους άγωνιστάς. έπειδη ο θεατής διττός’ 
ό μέν έλεύθερος καί πεπαιδευμένος, ό δέ φορτικός έκ βάναυσων και θητών 
καί άλλων τοιούτων συγκείμενος, άποδοτέον άγώνας καί θεωρίας και τοΐς 
τοιούτοις πρός άνάπαυσιν' είσϊ δ’ ώσπερ αυτών αι ψυχαι πκρεστραμμενα1 
τής κατά φύσιν έξεως, ούτω καί τών άρμονιών παρεκβάσεις εισι και τών 
μελών τά σύντονα καί παραχεχρωσμ&να’ ποιεί δέ τήν ήδονην έκαστοι? 
τό κατά φύσιν οίκεΐον' διόπερ άποδοτέον έξουσίαν τοις αγωνιζομενοιί 
ποός τόν θεατήν τόν τοιοΰτον τοιούτω τινί χρήσθαι τώ γενει τής μούσι" 
κής. πρός δέ παιδείαν τοΐς ήθικοΐς τών μελών χρηστέον και ταις αρμό” 
νίαις ταΐς τοιαύταις. τοιαυτη δέ ή δωριστι, καθαπερ ειπομεν προτερον 
δέχεσθαι δέ δει καν τινα άλλην ήμΐν δοκιμάζωσιν οί κοινωνοι τής έν φι- 
λοσοφίιγ διατριβής καί τής περί τήν μουσικήν παιδείας, ο δ εν τή πολι
τεία Σωκράτης ού καλώς τήν φρυγιστί μόνην καταλείπει μετά τής δω” 
ριστί, καί ταΰτα άποδοκιμάσας τών οργάνων· ιόν αύλον' έχει γαρ την 
αύτήν δύναμκν ή φρυγιστί τών άρμονιών, ηνπερ αυλός εν τοις όργανοις 
άμφω-γάρ οργιαστικά καί παθητικά' δηλοΐ δέ ή ποιησις' πασα γαρ βακ
χεία καί πάσα ή τοιαύτη ,κίνησις μάλιστα τών οργάνων εστιν εν τοΐς 
αύλοΐς, τών δέ άρμονιών έν τοΐς φρυγιστί μέλεσι λαμβάνει ταΰτα το
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πρέπον, οΐον ό διθύραμβος όμολογουμένως είναι δοζεΐ φρύγιον . . . Περί 
δε της δωριστ'ι πάντες όμολογοΰσιν ώς στασιμωτάτης ούσης καί μάλιστ’ 
ήθος έχούσης άνδρεΐον. έ'τι δέ τό μέσον μέν τών ύπερβολών έπαινοΰμεν 
και χρήναι διώκειν φαμέν, ή δέ δωριστ'ι τοιαύτην εχει την φύσιν πρός τάς 
άλλας άρμονίας, φανερόν ότι τά δώρια μέλη πρέπει παιδεύεσθαι μάλλον 
τοΐς νεωτέροις. είσί δέ δύο σκοποί, τότε δυνατόν και τό πρέπον- καί γάρ τά 
δυνατά δεΐμεταχειρίζεσθαι μάλλον και τά πρέποντα έκάστοις. έστι δέ 
και ταΰταώρισμένα ταΐς ήλικίαις, οΐον τοΐς άπειρηκόσι διά χρόνον ού 
^?διον ρίδειν τάς συντόνους άρμονίας, άλλά τάς άνειμένας ή φύσις υπο
βάλλει τοΐς τηλικούτοις. διό καλώς έπιτιμώσι και τούτο Σωκράτει τών 
περί τήν μουσικήν τινες, ότι τάς άνειμένας αρμονίας άποδοκιμάσειεν, ώς 
μεθυστικάς. λαμβάνων αύτάς, ού κατά τήν τής μέθης δύναμιν (βακχειτι- 
κον γάρ ή γε μέθη ποιεί μάλλον) άλλ’ άπειρηκυίας. ώστε και πρός τήν 
έσομένην ήλικίαν, τήν τών πρεσβυτέρων, δει και τών τοιούτων άρμονιών 
άπτεσθαι και τών μελών τών τοιούτων- έτι δέ ε’ί τίς έστι τοιαύτη τών 
άρμονιών ή πρέπει τή τών παίδων ήλικίγ διά τό δύνασθαι κόσμον τ’ έχειν 
άμα και παιδείαν, οΐον ή λυδιστι φαίνεται πεποιθέναι μάλιστα τών άρ
μονιών, δήλον ότι τούτους όρους τρεις ποιητέον είς τήν παιδείαν, τό τε 
μέσον και τό δυνατόν κα'ι τό πρέπον,» Τό χωρίον δέ τοΰτο τοΰ Άριστο- 
τέλους περιέχον έν συνάψει τάςτεσυμφωνίας και κυριωτέρας διαφοράς μεταξύ 
Πλάτωνος καί Άριστοτέλους έν τή χρήσει τών άρμονιών κα'ι οργάνων, 
και καθιστών ήμΐν γνωστήν τήν ύπαρξιν δύο συστημάτων μελοποι’ίας έν 
τή συγχρόνω μουσική, τό τής εύρυθμου και εύμελοΰς, δικαιολογεί άπο- 
χρώντως τούς χάριν τοΰ διττού άκροατηρίου παρεκβάσεις ποιοΰντας κα'ι 
διά τοΰτο ψεγομένους ποιητάς και μελοποιούς ύπό τών περ'ι τόν Πλά
τωνα, ουτινος ή μουσική, ώς ήπολιτεία, άφοργ είς κοινωνίαν μόνον έξ 
έλευθέρων και πεπαιδευμένων συγκειμένην, έχουσα μόνον το καλόν, όπερ 
κατ’ αύτόν έγκειται έν τή σύμμετρό?, έν μόνη τή τηρήσει τών σχέσεων 
και άναλογιών, τουτέστι τό καλόν άμικτον, ειλικρινές και καθαρόν πά
σης άναμίξεως τοΰ μείζονος ή έλάσσονος θυμικοΰ όξυρρόπου τοΰ άτόμου, 
έφαπτόμενον τοΰ άνθρώπου ώς πνευματικού όντος, άφορών είς τήν διά
νοιαν καί κρίσιν, έστερημένον τοΰ τερπνοΰ τοΰ έκ τών άτομικών ψυχι
κών διαθέσεων προερχομένου και είς το αισθητικόν τοΰ άνθρώπου άπευ- 
θυνομένου, τό καλόν γυμνόν δήλον ότι πάσης ύποκειμενικής διαθέσεως 
και κινήσεως, περιέχον μονά τά κοινά τοΰ γένους γνωρίσματα, τήν μέ- 
θεξιν, μίμησιν ή όμοίωσιν . τών ειδώλων ή ομοιωμάτων πρός τό παρά
δειγμα, μόνην τήν κοινωνίαν κα'ι παρουσίαν τής ιδέας έν τοΐς δμοιώμασι" 
διά τοΰτο δέ και τό είδος τής ύπ’ αύτοΰ παραδεκτής έν τή πολιτεία 
μουσικής εινε έν διά πάσας τάς ήλικίας και τάξεις, τό παιδευτικόν" με
ταξύ τών δύο άρα φιλοσόφων έν τή περ'ι καλού και τεχνών θεωρό? ύπάρ-

χει ή αύτή διαφορά ή και έν τή μεταφυσική θεωρό? έκατέρου, ή διαφορά 

τοΰ μονισμού και μοναδισμού,
Τόν αύλόν δέ άποδοκιμάζει έν τφ Θ τοΰ Πολιτ. (σελ., 1341) και αυ

τός δ ’Αριστοτέλης εν τισι περιπτώσεσι, οΐαι αι έξης: Δήλον δέ έκ τού
των και ποίοις δργάνοις χρηστέον- ούτε γάρ αύλούς είς παιδείαν άκτεον 
ούτ’ άλλο τεχνικόν όργανον, οΐον κιθάραν καν ει τι τοιοϋτον έτερον έστιν,1 
άλλ’ όσα ποιήσει αύτών άκροατάς άγαθούς ή τής μουσικής παιδείας ή 
τής άλλης, έτι δ’ ούκ έστιν δ αύλός ηθικόν άλλά μάλλον οργιαστικόν, 
ώστε πρδς τούς τοιούτους αύτώ καιρούς χρηστέον, έν οίς ή θεωρία κάθαρ- 
σιν μάλλον δύναται ή μάθησιν. προσθώμεν δέ ότι συμβέβηκεν έναντίον 
αύτώ πρδς παιδείαν καί τδ κωλύειν τώ λόγω χρήσθαι τήν αύλησιν- διό ■ 
καλώς άπεδοκίμασαν αύτοΰ οί πρότερον τήν χρήσιν έκ τών νέων και τών 

{ έλευθέρων, καίπερ χρησάμενοι τό πρώτον αύτώ. σχολαστικότεροι γάρ γι-
ί γνόμενοι διά τάς εύπορίας καί μεγαλοψυχότεροι πρός άρετήν, έτι τε πρό-
[ τερον καί μετά Μηδικά φρονηματισθέντες έκ τών έργων πάσης ήπτοντο
[ μαθήσεως, ούδέν διακρίνοντες άλλ’ έπιζητοΰντες. διό και τήν αύλητικήν
ί ήγαγον πρός τάς μαθήσεις, και γάρ έν Λακεδαίμονί τις χορηγός αύτος
j ηύλησε τώ χορώ, και περί Αθήνας ούτως έπεχωρίασεν, ώστε σχεδόν οί
t πολλοί τών έλευθέρων μετεΐχον αύτής, δήλον δέ έκ τοΰ πίνακος δν άνέ-

θηκε Θράσιππος Έκφαντίδη χορηγήσας. ύστερον δ' άπεδοκιμάσθη διά τής 
ί πείρας αύτής, βέλτιον δυναμένων κρίνειν τό πρός άρετήν καί τδ μή πρδς
I άρετήν συντεΐνον. δμοίως δέ κα’ι πολλά τών οργάνων τών άρχαίων, οίον
ί πηκτίδες καί βάρβιτοι καί τά πρός ήδονήν συντείνοντα τοΐς άκούουσι τών
ί χρωμένων, έπτάγωνα καί τρίγωνα, καί πάντα τά δεόμενα χειρουργικής
J επιστήμης, εύλόγως δ’ έχει καί τδ περί τών αύλών ύπδ τών άρχαίων με-

μυθολογημένον- φασί γάρ δή τήν Άθηνάν εύροΰσαν άποβαλεΐν τούς αύ- 

y λούς κτλ.»
ΐ Τήν μεταβολήν δέ τής άρχαιοτέρας μουσικής άπδ άπλής καί εύρύθμου

είς ποικίλην, εύμελή καί παρακεχρωσμένην, άπδ άφελοΰς, άπαθοΰς 
καί ξηράς είς θηλυνομένην, διακεκλασμένην, παθητικήν καί ύγράν ή μα- 

| λακήν περιγράφει ίστορικώς τό εξής παρά Πλουτάρχφ έν τφ περί μουσι-
( κής άπόσπασμα τοΰ κφμικοΰ Φερεκράτους, είσαγαγόντος τήν μουσικήν

I
1 Χρυσοστ. τομ. 56. σελ. 541. 'Η διά τών συριγγών καί αύλών μελωδία κα- 
ταγοητεύουσα καί τδ στερρδν τής διανοίας μαλάττουσα. 'Ομιλ. II. σελ. 465. 'Ό
ταν γαρ κύλικας καί κισσύβια καί ποτήρια τοΐς δακτύλοις ένείρων καί περιτιθείς 
j κυμβαλίζει και σύριγγα έχων οί&ει δι’ αύτής τά άσματα τά αισχρά καί έρωτος γέ-

ι μοντα κτλ. Βασιλ. Εις Ίσαίαν σελ. 376. Άκουέτωσαν τούτων οί άντί τών εύαγ-
( γέλιων τάς κιθάρας και τάς λύρας έπί τών οίκων φυλάσσοντες. . Σοί δέ χρυσώ
ι και ελεφαντι πεποικιλμένη ή λύρα έφ’ υψηλού τίνος βωμού ώσπερ τι άγαλμα

' καί είδωλον δαιμόνων εναπόκειται κτλ.
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έν γυναικείω σχήματι δλην κατηκισμένην τδ σώμα, και ποιήσαντος τήν 
μεν δικαιοσύνην διαπυνθανομένην τήν αίτίαντής λώβης, τήν δε ποίησιν 
λέγουσαν:

Λέξω μέν ούκ άκουσα, σοί τε γάρ κλύειν 
έμοί τε λέξαι θυμός ηδονήν έχει, 
έμοί γάρ ήρξε τών κακών Μελανιππίδης 
έν τοΐσι· πρώτοις, δς λαβών ανήκε με 
χαλαρωτέραν τ’ έποίησε χορδαΐς δώδεκα. 
Άλλ’ ούν όμως ούτος μέν ήν άποχρών άνήρ 
έμοιγε πρδς τά νυν κακά. 
Κινησιας δέ δ κατάρατος Αττικός 
έξαρμονίους καμπάς ποιων έν ταϊς στροφαΐς 
άπολώλεχ’ ούτως, ώστε τής ποιήσεως 
τών διθυράμβων, καθάπερ έν τοΐς άσπίσιν 
άριστέρ’ αύτοϋ φαίνεται τά δεξιά. 
Άλλ ούν άνεκτδς ούτος ήν ο’μως έμοί. 
Φρΰνις δ’ ίδιον στρόβιλον έμβαλών τινα 
κάμπτων με και στρέφων δλην διέφθορεν 
έν πέντε χορδάΐς δώδεχ’ αρμονίας έ'χων. 
Άλλ' ούν έμοι γε χούτος ήν άποχρών άνήρ" 
εί γάρ τι κάξήμαρτεν αύθις άνέλαβεν. 
Ό δέ Τιμόθεος μ’ώ φιλτάτη κατορώρυχεν 
κα'ι διεκέκναικ’ αίσχιστα. ΔΙΚ. Ποιος ούτοσιν 
ό Τιμόθεος; ΜΟΥΣ. Μιλήσιός τις Πυρρίας. 
ΔΙΚ. Κακά σο'ι παρέσχε χούτος; ΜΟΤΣ. άπαντας ους λέγω 
παρελήλυθ’ ^ίδων εύτραπέλους μυρμηκιάς 
έξαρμονίους ύπερβολαίους τ’ άνοσίους 
καί νιγλάρους, ώσπερ τε τάς ραφάνας δλην 
κάμπτων με κατεμέστωσε. 
κάν έντύχη ποΰ με βαδιζούση μόνη 
άπεουσε κάνελυσε χορδαΐς δώδεκα.

Ό αύτδς δέ Πλούταρχος έν τω π. μ. λέγει περί τής είρημένης διαφο
ράς, δτι «Αριστοφάνης δ κωμικός μνημονεύει Φιλόξενου, καί φησιν- οτι 
είς τούς κυκλίους χορούς (μονωδικά) μέλη εΐσηνέγκατο. Καί άλλοι δέ κω
μωδοποιοί έδειξαν τήν άτοπίαν τών μετά ταΰτα τήν μουσικήν κατακερ- 
ματικότων .... 'Ότι δέ περί τάς άγωγάς καί τάς μαθήσεις δεορθω- 
σις ή διαστροφή γίνεται, δήλον Αριστόξενος έποίησε- τών γάρ κατα την 
αύτοϋ ήλικίαν φησί Τηλεσίΐϊΐ τω Θηβαίω συμβήναι νέω μέν οντι τραφή- 
ναι έν τή καλλίστη μουσική καί μαθεΐν άλλα τε τών εύδοκεμούντων και
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δή τά Πινδάρου, τώ τε Διονυσίου τοΰ Θηβαίου καί τά Λάμπρου καί τά 
Πρατίνου καί τών λοιπών, δσοι τών λυρικών άνδρες έγένοντο ποιηται 
κρουμάτων άγαθοί- καί αύλήσαι δέ καλώς καί περί τά λοιπά μέρη τής 
συμπάσης παιδείας ίκανώς διαπονηθήναι- παραλλάξαντα δέ. τήν τής άκ- 
μής ήλικίαν ούτω σφοδρά έξαπατηθήναι ύπδ τής σκηνικής μουσικής, ώς 
καταφρονήσαι τών καλών έκείνων, έν οίς άνετράφη, τά Φιλόξενου δέ καί 
Τιμοθέου έκμανθάνειν, καί τούτων αύτών τά ποικιλώτατα καί πλείστην 
έν αύτοϊς έχοντα καινοτομίαν.» Καί έτερον δέ δμοιον απόσπασμα εύρηται 
παρά τω Θεμεστίω (λογ. 33), περιγράφον τήν κατάπτωσιν τής παλαιο- 
τέρας μουσικής διά τών εξής: «’Αριστόξενος δ μουσικός θηλυνομένην ήδη 
τήν μουσικήν έπειράτο άναρρωνύναι αύτός τε άγαπών τά άνδρικώτερα 
τών κρουμάτων καί ταϊς μαθηταΐς έπικελεύοιν τοΰ μαλθακού άφεμενους 
φιλεργεΐν τδ άρρενωπδν έν τοΐς μέλεσι. ’Επειδή ουν τις ήρετο αύτδν τών 

συνήθων
Τί δ’ άν γένοιτο πλέον ύπεριδόντι μέν τής νέας καί έπιτερποΰς άοιδής, 

τήν δέ παλαιάν διαπονήσαντι ;
’Άιση, φησί, σπανιώτερον έν τοΐς θεάτροις, ώς ούχ οίόν τε δν πλήθει 

άμα άρεστδν είναι καί άρχαΐον τήν έπιστήμην.
Αριστόξενος μέν ούν καί ταΰτα έπιτήδευσιν με’ιτών δημοτικήν παρ’ 

ούδέν έποιεΐτο δήμου καί δχλουύπεροψίαν. Καί εί μή ύπάρχει άμα τοΐς 
τε νομίμοις τής τέχνης έμμένειν καί τοΐς πολλοΐς ^δειν κεχαρισμένα τήν 
τέχνην είλετο άντί τής φιλανθρωπίας.»

’Επί τής έποχής λοιπόν τοΰ Άριστοξένου ή κατάχρησις έν τοΐς θεά- 
τροις φαίνεται φθάσασα τδν άνώτατον βαθμόν, δπερ επιμαρτυρείται καί 
έξ ετέρου άποσπάσματος διατηρηθέντος ύπδ τοΰ Αθηναίου". «Διόπερ Α
ριστόξενος έν συμμίκτοες συμποτικοΐς .... Ούτω δέ ούν φησί καί ήμεΐς, 
έπειδή τά θέατρα έκβεβαρβώρωται, καί είς μεγάλην διαφθοράν προελή- 
λυθεν ή πάνδημος αύτη μουσική, καθ’ εαυτούς γενόμενοι ολίγοι άναμι- 
μ,νησκώμεθα οία ήν ή μουσική.»

Τά χωρία μέν ταΰτα άποχρώντως μαρτυροΰσν περί τής καταστάσεως 
καί μεταβολής τής άρχαιοτέρας εύρύθμου είς εύμελή μουσικήν. ’Ιδέαν δέ 
τινα τής εύρύθμου δύνανται νά παράσχωσιν ήμΐν αί διασωθεΐσαι διά τής 
πυθαγορείου παρασημαντικής παρασεσημασμεναι άρχαΐαε μελωδίαι, ήτοι 
ή άρχή τοΰ είς Δήμητραν δμηρικοΰ ύμνου, ή πρώτη στροφή τής ά. τών 
Πυθιονικών Πινδάρου, καί οί τοΰ Διονυσίου καί Μεσομήδους ’ύμνοι είς 
Μοΰσαν, Απόλλωνα καί Νέμεσιν, καί πρδς τούτοις έ’τι τελειότερον καί 
αύταρκέστατα χιλιάδες τών μελφδιών τής ίεράς μ,ουσικής τοΰ τε λιτού 
καί μελικού συστήματος, μεμελοποιημέναι · άκριβώς κατά τούς κανόνας 
τής άρχαίας εύρυθμίας, προωδικώς, έπωδικώς, μεσωδικώς, παλινωδικώς, 
περιωδικώς, κατάσχέσιν, κατά περιορισμούς άνίσους, κατά περικοπήν ά- 
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νομοιομερή κτλ. περί ών επιθι Εγχειρίδιου Ηφαιστίωνος «Περί ποιή
ματος», και Άριστείδην Κοϊντιλιανδν« Περ'ι μουσικής Α,'.ν

Τήν δέ διαφοράντής εύμελοΰς πρδς τήν εύρυθμον χαρακτηρίζει άποχρών- 
τως πλήν τών άνωτέρωέκτεθέντων χωρίων και Διονύσιος δ ‘Αλικαρνασσεύς 
έπι τή βάσει άρχαίων έπ’ αύτοΰ διασωζομένων ρελωδιών έν τω «Περ'ι 
συνθέσεως ονομάτων,» ένθα περ'ι διαφοράς μεταξύ λογώδους και ωδικού 
με'λους πραγματευόμενος λέγει: «Ή δέ οργανική τε και ωδική μοϋσα 
διαστήμασι χρήται πλείοσιν, ού μόνον τδ διά πέντε μόνον, άλλ’ άπδ ταυ 
διά πασών άρξαμένη και τδ διά πέντε μελωδεί καί τδ διά τεττάρων, κα'ι 
τδ διάτονον (γρ. δίτονον), και τδ ήμιτόνιον ώς δέ τινες οίονται και τήν 
δίεσιν έπαισθητώς- τάς τε άίέζεις τοΐς μόΛεσιν ύποττάτειν άΡ.ιοΐ, χαι ον 
τα μέΐη ταΐς Λέζεσιν, ώς έζ α,Ι.Ι,ωτ τε πο.Ι.Ιών όή-Ίον, χαι μάΛιστα έχ 
τών Εύριπίόου με.ΐων, ά πεποίηκε τήν Ήλέκτραν λέγουσαν πρδς τόν χορόν

Σίγα, σιγά- λευκόν ίχνος άρβύλης 
τιθεΐτε, μή κτυπεΐτε 
άπο προβάτ’ έκεΐσε- άπο πρόμοι κοίτας.

καί γάρ δή τούτοις τδ «Σίγα, σίγα’ λευκόν« ύφ’ ενός φθόγγου μελφδεΐ- 
ται, καί τοι τών τριών λέξεων έκαστη βαρείας τε τάσεις έ’χει και οξείας, 
και τδ «Άρβύλης» τή μέση συλλαβή τήν τρίτην όμότονον εχει, άμηχά- 
νου δντος έν όνομα δύο λαβεΐν οξείας- κα'ι τοΰ «Τεθείτε» βαρυτέρα μέν ή 
πρώτη γίνεται, δύο δέ μετά ταύτην οξύτονοι τε κα'ι ομόφωνοι" τοΰ τε 
»Κτυπεϊτε» δ περισπασμός ήφάνισται, μι^ γάρ αί δύο συλλαβα'ι λέγονται 
τάσει καί τό «άπο προβάτε« ού λαμβάνει τήν τής μέσης συλλαβής 
προσωδίαν όξεΐαν, άλλ’ έπι τήν τετάρτην συλλαβήν μεταβέβηκεν ή τά- 
σις ή τής τρίτης. Τό ά*  αυτό γίνεται καί περί τους ρυθμούς" ή μεν γάρ 
πεζή λέξις ούδενδς ούτε ονόματος ούτε ρήματος βιάζεται τούς χρόνους 
ούτε μετατίθησιν" άλλ’ οίας παρείληφε τάς συλλαβάς τάς τε μακράς και 
τάς βραχείας, τοιαύτας φυλάττει- ή όό μουσική τε χαι ρυθμική μετα- 
βάΛΛουσιν αύτάς μειοϋσαι χαι παραύζουσαι, ώστε πο.Ι.Ιάκις είς τάναν- 
τΐα μεταχωρεΐν" ού γάρ ταΐς συ.ΙΙαθαΐς άπευ^ύνουσι τούς χρόνους, άΤΙά 
τοΐς χ,όνοις τάς συ.ί.ία,θάς».

Κα'ι τδ προκείμενον χωρίον σαφέστατα ομολογεί, δτι ή μουσική εΐχεν 
άπαλλαγή ήδη άπδ πολλοΰ τής δεσμεύσεως καί τοΰ περιορισμού τής μα
κράς καί βραχείας- ό μετρικός ρυθμός δέν συνέπιπτε πρδς τδν μουσικόν, 
ώςπερ έν τή άρχαιοτάτη έποχή, καθ’ ήν έπεκράτει ή εύρυθμος καί λιτή 
μουσική, οί δέ πειρωμενοι διά τών τρισήμων, τετρασήμων καί λοιπών 
χρονικών μεγεθών καί λειμμάτων νά άνεύρωσι τάς ρυθμικάς τοΰ μέλους 
διαιρέσεις μιγνύοντες τήν μετρικήν μετά τής ρυθμικής, τής περί τοΰ έν 

τή μουσική τάττομένου ρυθμοΰ πραγματευομένης, ύδροφοροΰσιν είς πίθον 
Δαναΐδων. Αί ύπδ τοΰ Διονυσίου άναφερόμεναι ειδήσεις «έκ τών Εύριπί- 
δου μελών και πολλών άλλων» άφορώσι βεβαιότατα είς τήν εύμελή μου
σικήν, καί εινε άληθέσταταε, διότι συμφωνοΰσι πληρέστατα πρδς τάς 
ύπδ τοΰ Πλάτωνος καί Άριστοφάνους κατά τών νεωτεριστών μελοποιών 
κάί πρδς τήν ρυθμικήν θεωρίαν τοΰ Άριστοξένου, δπερ άποδειχθήσεται 
προϊουσης τής πραγματείας. 'Ότι δέ ού μόνον έπι τοΰ Διονυσίου, άλλά 
καί πολύ ύστερον διεσώζοντο άρχαΐαι μελωδίαι καί κανόνες τής άρχαίας 
μελοποι’ίας καί ρυθμοποιίας μαρτυροΰσι καί άλλοι συγγραφείς. Ούτως δ 
μεν Πλούταρχος έν τώ «Περί Μουσικής» βέβαιοί δτι οί έπ’ αύτοΰ εψαλ- 
λον τούς νόμους τούς αρμονικούς τοΰ Όλύμπου λέγων: «Ούτος (Όλυμ
πος) γάρ τούς αρμονικούς νόμουςέξήνεγκεν είς τήν 'Ελλάδα, οίς νΰν χρών- 
ται οί Έλληνες έν ταΐς έορταΐς τών θεών», καί οίτινες δέν ήτο δυνατόν 
νά άπολεσθώσεν, έν δσω ετι ύπήρχεν ή έθνική λατρεία μέχρι τοΰ έκτου 
μ. χ. αίώνος, μεθ’ ής συνδιεσώζοντο άπαντες οί ύμνοι, αί ωδαί καί τά α. 
σματα τών δαιμόνων κατά τάς ρητάς μαρτυρίας πολλών συγχρόνων 
πατέρων καί μάλιστα τοΰ Χρυσοστόμου. Ό δέ κατά τδν τρίτον αιώνα Ά- 
θήναιος (ΙΔ, 632) λέγει περί Λακεδαιμονίων: «Τηροΰσι δέ Λακεδαιμό
νιοι καί νΰν τάς άργαίας ώδάς έπιμελώς, πολυμαθείς τε είς ταύτας είσϊ 
καί ακριβείς.» Ό δέ Σχολιαστής τοΰ Εύριπίδου ωσαύτως μαρτυρεί δτι έ- 
σώζοντο τά άρχαΐα τών τραγφδιών μέλη, καί ότι είσέτι ήδοντο, διότι είς 
τήν γΖ στροφήν τοΰ χορικού τοΰ Όρέστου (στιχ. 17 4).

Πότνια, πότνια νύξ
Ύπνοδότειρα τών πολυπόνων βροτών 
Έρεβόθεν ιθι- μόλε μόλε κατάπτερος 
Άγαμεμνόνιον έπ’ι δόμον

παρατηρεί": «Τοΰτο τδ μέλος έπι ταΐς λεγομέναις νήταις ρίδεται, καί ε- 
στιν όξύτατον- άπίθανον ούν τήν Ήλέκτραν δξέί<^ φωνή κεχρήσθαι, καί 
ταΰτα έπιπλήσσουσαν τώ χορώ· άλλά κέχρηται μέν τώ όξεΐ άναγκαίως 
λεπτότερον δέ ώς ενι μάλιστα.» Ό δέκατά τδν βλμ.χ.αίώνα Τατιανδς έπί- 
σης μαρτυρεί δτι έδιδάσκοντο άρχαΐαι τραγωδίαι λέγων (Πρδς Έλληνας 
σελ.858): «Τί μοι συμβάλλεται πρδς ωφέλειαν δ κατά τδν Εύριπίδην μ.αι- 
νόμενος καί τήν Άλκάίωνος μητροκτονίαν άπαγγέλλων j φ μηδέ τδ οί
κεΐον πρόσεστι σχήμα, κέχηνέ τε μέγα καί · ξίφος περιφέρει καί κεκραγώς 
πίμπραται καί φορέει στολήν ’ άπάνθρωπον.» 'Ωσαύτοις δ Συνέσιος. 
έν τω Περί Προνοίας λέγει : «Καθάπερ επί σκηνής δρώμεν τούς τής τρα- 
γφδίας ύποκριτάς- δστις καλώς έξήσκησε τήν φωνήν, ομοίως ύποκρινεΐ- 
ται τόν τε Κρέοντα καί τδν Τήλεφον, καί ούδέν θάλουργή τών ρακίων 
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διοίσει πρός τό μέγα κα'ι καλόν έμβοήσαι, και καταλαβεΐν ήχοι τοϋ μέ
λους το θέατρου’ άλλά και τήν θεράπαιναν και την δέσποιναν μετά τής 
αύτής έπιδείξεται μουσικής, κα'ι ο,τι άν περιθήται προσωπεΐον, το καλώς 
αύτόν ό χορηγός τοΰ δράματος άπαιτεΐ.» Ο αύτος δε Συνεσιος έν έπιστ. 
94 σελ. 1464 περ'ι τοϋ άνωτέρω είρημένου "Υμνου τοΰ Διονυσίου είς τήν 
Νέμεσιν λέγει : «Αύτη (Νέμεσις) μέντοι σαφώς έστι περί ήξ προς λύραν

Λήθουσα δε πάρ ποδοο βαίνεις 
Γαυρούμενον αύχένα κλίνεις 
ι"ϊ*πο  τντίχ,υν άει βιοτοεν κρατείς.

Ό δέ κατά τον γ αιώνα μ. χ. ’Αριστείδης Κοϊντιλιανος ~ εν τφ Β . 
περ'ι Μουσικής (σελ. 95) ομολογεί, δτι έσώζοντο αί περ'ι της χρησεως 
τών άρμονιών τοΰ έκ τοϋ γ’. βιβλίου τής Π-λατωνος Πολιτείας γνωστο~ 
μουσικοϋ Δάμωνος θεωρίαι, λέγων: »Ότι γάρ δι’ όμοιότητος ,οί φθογγοι 
συνεχοϋς μελωδίας πλάττουσί τε ούκ ’όν ήθος έν τε παισξκα'ι τοΐς ηδη 
προβεβηκόσι καί ένδομηχοΰν έξάγουσιν, έδήλουν καί οί περί τον Δάμωνα*  
έν γοΰν ταϊς ύπ’ αύτοϋ παραδεδομέναις άρμονιαις τών φερομενων φ ογ 
γων ότέ μέν τούς θήλεις, ότέ δέ τούς άρρενας έστιν εύρεϊν πλεονάζοντας, 
ή έπ’ έλαττον ή ούδ’ ολως παρειλημμένους, δήλον ώς κατα το ήθος ψυ
χής έκάστης καί άρμονίας χρησιμευουσης’ διο και V) πεττεια το χρη 
μώτατον, έν έκλογή τών άναγκαιοτάτων φθόγγων έκαστοτε θεωρούμενη.»

Τήν περί Θηλέων δέ καί άρρένων φθόγγων θεωρίαν περιγράφει ο αυτός 
Κοϊντιλιανος έν τω Β'. περί μουσικής (XIII) διά των εξής (σελ. ~). 
«Τής δέ μελωδίας έν τε ταϊς φδαΐς κάν τοΐς κωλοις έκ τής ομοιοτητος 
τής προς τούς οργανικούς ήχους λαμβανομενης τα τών στοιχείων αρμ 
τοντα προς τήν τών μελών έκφώνησιν έπελεξαμεθα. επτά γοϋν τών φω 
νηέντων δντων έν τε τοΐς μακροΐς καί τοΐς βραχεσι τας προειρημένας 
φοράς όρώμεν’ καθόλου γάρ τά μέν είς μήκος αίροντα το στομα~ σ μ . 
τέρους τε τούς ήχους καί άρρενοπρεπεΐς, τά δέ είς πλάτος διαιρουντα και 
τάς έκφωνήσεις ήττους τε καί θηλυτερας έχει, παλιν δε ειδικώς, μ 
τοΐς μακροΐς άρρην μέν ό τοϋ ω φθόγγος, στρογγυλός τε ών και συνε
στραμμένος, θήλυς δέ ό τοΰ η- διαχεΐται γάρ πως έν αύτφ το^ πνεύμα 
καί διηθείται, έν μέν τοι τοΐς βραχεσι το μεν δ τό αρρεν ηλο~, , 
φωνητικόν συνίλλον όργανον καί τδν φθόγγον πρίν έκφανήναι συναρπα- 
ζον, τεθύληνται δέ τό ε, κεχυνέναι πως άναγκάζον κατα τήν άπαγγε 
λίαν, τών δέ διχρόνων είς μελφδίαν τό ά κράτιστον’ εύφυές γάρ δια πλά
τος τής ήχήσεως είς μακρότητα’ τά δέ λοιπά διά λεπτότητα _ουχ ου 
τως έχει. έστι δέ τινα κάν τούτοις ίδεΐν μεσότητα’ τό μέν γαρ ά κοινω 
νίαν τε έχον καί’ άντιπάθειαν προς το ή, ή μέν εις αντίστροφον χρείαν 

έκείνου παραλαμ,βάνεται, πέφυκεν άρρεν, ή δέ τήν όμοίαν ποιείται σημα
σίαν, τεθύληνται’ δηλοΰσι δέ τοϋτο και αί τών διαλέκτων άλλήλαις άν- 
τιπεπονθυΐαι τή τών έθνών άναλόγως έναντιοτροπίγ, ή Δωρίς τε καί ή 
Ίάς” ή μέν γάρ Δωρίς τήν θηλύτητα φεύγουσα τοΰ η τρέπειν αύτοϋ τήν 
χρήσιν ώς ές άρρην τό ά νενόμικεν, ή δέ Ίάς τό στερεόν ύποστελλομένη 
τοϋ ά καταφέρεται πρός τό η. τό δέ ε θήλυ μέν έστι κατά τό πλεΐστον, 
ώς προείρηται, τώ δέ τόν όμοιον ήχον έπιφαίνειν, εί έκταθείη τή άι δι- 
φθόγγφ γραφομένη διά τοϋ ά, έπ’ έλάχιστον ήρρένωται. άλλά καί τών 
άρθρων καί τών καταλήξεων τά καθ’ άπάσας τάς πτώσεις ει γε έξετά- 
ζειν έθέλεις, σαφώς εύρήσεις, ώς τών μέν άρρενικών ονομάτων άρρενικά 
στοιχεία καθηγείται καί έπί τελευτής τίθεται, τών δε θηλυκών τά όμοια 
καί οί όμοιοι φθόγγοι, τών δέ ούδετέρων τά μεταξύ.

Τέτταρα μέν ούν τών φωνηέντων τά εύφυή πρός έκτασιν διά τής μελφ- 
δεκής φωνής διαστήματα πρός τούς φθόγγους έχρησίμευσεν έπεί δέ έδει 
καί συμφώνου παραθέσεως, όπως μή διά μόνων τών φωνηέντων γιγνόμε- 
νος ό ήχος κεχήνη, τών συμφώνων τό κάλλιστον παρατίθεται, τό τ’ 
τά τε γάρ προτακτικά τών άρθρων έδήλωσε, μόνον τε ταϊς τών οργάνων 
χορδαΐς έμφερώς ήχεΐ, τήν τε φωνήν έστι λειότατον’ ούτε γαρ πνεύματι 
τραχύνεται ποσώς, ώς τά δασέα, ούτ’ άκίνητον έα τήν γλώτταν, ώς τών 
λοιπών ψιλών έκάτερον, ούτε συριγμόν άγενή προ’ίησι καί άγροικον, ώς 
τά διπλά καί τό ίδιάζον, ούτε λεπτόν έστι καί άσθενές, ώς τά ύ γρά 
τούτων ούτως έχόντων οί μέν διά τοϋ η γινόμενοι φθόγγοι ύγροί τέ είσι 
καί ολως παθητικοί καί τεθυλησμένοι, οί δέ διά τοϋ ω δραστήριοι καί ήρ- 
ρενωμένοι, τών δέ μέσων οί μέν διά τοϋ ά πλέον μετέχοντες άρρενότητος, 
οί δέ διά τοΰ ε θηλύτητος. τούτοις όμοια γίνεται καί τά έξ αύτών δια
στήματα, καί πάλιν τοΐς διαστήμασιν ομόλογα τά έκ τούτων περιεχό
μενα συστήματα, άκρα μέν τά ύπό τών όμοίοον, μέσα δέ τά ύπό τών ά- 
νομοίων ταϊς φωναΐς’ καί ήτοι κατά τήν τοΰ συστήματος άγωγήν τής 
ποιότητος μεταλαμβώνει, ή κατά τήν ύπερβατόν μελφδίαν τοΐς πλεο- 
νάζουσι τών ήχων συνεξομοιοΰται. τοϋ δέ πρώτου συστήματος, όπερ έστι 
τετράχορδον, ό μέν πρώτος φθόγγος διά τοΰ ε προήκται, οί δέ λοιποί 
κατά τό εξής ακολούθως τή τάξει τών φωνηέντων, ό μέν δεύτερος διά 
τοϋ ά, ό δέ τρίτος διά τοΰ ή, ό δέ τελευταίος διά τοΰ ώ, εύπρεπώς κατά 
πολύ τών ήχων διά μεσότητος άλλήλους διαδεχομένων’ καί οί μέν εξής 
τοΐς προειρημένοις τρισί κατά συμφωνίαν λαμβάνονται, μόνος δέ ο τοΰ ε 
κατά τήν άρχήν τοΰ τε πρώτου διά πασών καί τοΰ δευτέρου, [κατά τήν] 
ομόφωνον τώ προσλαμβανομένφ τήν μέσην διώξει' διά τί δέ, ύστερον λέ- 
ξομεν. πάλιν μήν τών φθόγγων ήτοι περιεχόντων ή πλεοναζόντων, ή κατ’ 
άμφότερα τήν κυρίαν έχόντων, ή τών ετέρων καθ’ έκάτερον τρόπον ώς 
έν ραξει κατακρατούντων τά ποια γίνεται συστήματα^ έκ δέ τούτων αί
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άρμονίαι- αίς κατά τά προειρημένα χρώμενος, ή καθ’ δμοιοτητα έκαστη 
ψυχή προσφέρων άρμονίαν η κατ’ έναντιότητα, τό τε φαύλοι κα'ι ύποικου- 
ροΰν τηθος έκκαλύψεις και ιάση και βέλτιαν ενθέσεις και πειθώ ποιήσεις, 
εί μέν αγενές ή σκληρόν ύπείη, διά μεσότητας άγων είς τουναντίον, εί δέ 
άστεΐον και χρηστόν, δι’ ομοιότητας αύξων είς σύμμετρον.................... έτι
τών συστημάτων τά μέν βαρύτερα τω τε άρρενι κατά φύσιν και ήθει 
κατά τήν παίδευσιν πρόσφορα, τή πολλή και σφοδρά κάτωθεν άναγωγή 
τοΰ πνεύματος τραχυνόμενα, και πλείονος άέρος πληγή διά τήν τών πό
ρων εύρύτητα τό τε γοργόν δηλοΰντα και έμβριθές, τά δέ οξέα τω θήλει 
τή τοΰ περ'ι τά χείλη και έπιπολής άέρος πληγή διά λεπτότητα γοερά 
τε όντα και έκβοητίκά" καί τά μέν διά τών έξης φθόγγων ούτω προχω- 
ροΰντα δι’ όμαλότητος και ραστώνης, τά δέ διά τών ύπερβολών τραχύ- 
τερα καί άλλως παρακεκινημενα, καί διά τής έξαίφνης είς τούς εναντίους 
τρόπους μεταβολής βία τήν διάνοιαν άντιτείνοντα. καί τών τρόπων'τοί- 
νυν δ μέν δώριος βαρύτατος καί άρρενι πρέπων ήθει (τοΰτον γάρ καί τήν 
αρχήν αύτοΰ κατά τόν ωδικόν τύπον πρώτον ορον έποιησάμεθα, του βα
ρύτατου διά πασών μεταξύ τυγχάνοντα καί πέρας τοΰ τε ύπατοειδοΰς διά 
τεσσάρων έπί τήν οξύτητα καί τοΰ διά πέντε μεσοειδοΰς’ έπί τό βάρος 
κατά τήν ύποδώριον άρμονίαν), δ δέ τούτω τόνω πλεονάζοιν μέσος κατά 
τό ήθος, δ δέ τφ μεγίστφ τών αντιθέτων διαστημάτων όξύτερος τώ δι- 
τονω, θηλύτερος. οί δέ μέσοι λογιζέσθωσαν ώς επαμφοτερίζοντες, πάλιν 
δέ έπί τών οργάνων (αί γάρ τούτων χορδαί πολυχούστεραι) αί μέν άπό 
προσλαμβανόμενου δωρίου κατά τό βάρος κοιλότατοι καί ήρρενωμένοι, οί 
δέ έπί τήν οξύτητα τής διατόνου μέσοι, οί δέ μετά τούτους κατά πα- 
ραύξησιν όξύτατοί τε καί θηλύτεροι.»

Κατά ταΰτα δέ τό δεκαπεντάχορδον τέλειον σύστημα έμελφδεΐτο παρά 
τοΐς άρχαίοις διά τών φθόγγων τε, τα, τη, τω είς τό πρώτον τετράχορδον 
καί έπί τών λοιπών δμοίως, ώστε σύμπαντος τοΰ άμεταβόλου συστήμα
τος εϊχεν ή καταλογή (solimisation) ώς έξής :
τε τα τη τω τα τη τω τε τα τη τω τα τη τω τα
la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol la

Πρδς τδνΆρ. Κοϊντιλιανδν διαφέρεται δ Ανώνυμος λεγων: «Τών 
δέκα πέντε τρόπων οί προσλαμβανόμενοι λέγουσι τω, αί ύπάται τά,· αί 
παρυπάται τη, οί διάτονοι τω, αί μέσαι τε, αί παράμεσοι τά, αί τρίται 
τή, αί νήται τά,» ή δέ διαφορά έγκειται μόνον έν τώ φθογγω τοΰ προσ- 
λαμβανομένου τω άντί τε κατά τόν Κοϊντιλιανόν. Οί βυζαντινοί δέ μου
σικοί άντί τής καταλογής ταύτης μεταχειρίζονται τδ γράμμα ν μετά 
τών φωνηέντων- ά, ε, ων καί τής διφθόγγου άι ά, νε, ναι νώ, όπερ εύ- 
ρηται παρά τφ ’Ανωνύμφ- έξ αυτών έσχημάτισαν ή καί παρέλαβον έξ 
έπικλήσεως ίσως τών εθνικών πρδς τδν ’Απόλλωνα τά »’i^ra άζε<·, 'Άνα
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rai Ναί άζες, 'Ήτες, άγιε; rara, Νετανω, ών τδ rara καί re
ran» ύστερον προσληφθέντα καί μόνον έν τω μελικώ καί άσματικφ ά- 
παντώντα, είνε άσημα, τών δέ άλλων τό μέν ’Άνα εινε κλητική τοΰ &- 
ταζ, τδ δέ ή/ίη προστακτική άορίστου τόΰ ρημ.άγώ?_μι, τδ δέζαι άνΐί re 
προσετέθη ινα έπαρκέση πρδς καταλογήν τοΰ διώ πέντε- έκαστος δέ ή
χος (είδος τοΰ διά πασών) έχει παρά τοΐς Βυζαντινοΐς μουσικοΐς ιδίαν κα- 
ταλαγήν, ητις άρχεται άπδ τοΰ οξέος έπ'ι τδ βαρύ, ώ; εύαρμοστότερον 
κατά τούς άρχαίους,1 ώς έξης.

Πρώτος = Λώριος

mi
Αν 1

re
να 1

do si la sol
wd/jiz 1 νες,

fa
1

mi
7»

Λεύτερος = Φρύγιος

re do si la sol fa mi re do

Ναι 1 α 7, νε 1 α 1 νες.’Ι 72 1

Τρίτος = Λύδιος

do la sol fa mi re
1

do

Α 7* ναι 1 αΐ νε 1 ες. 5/2 1

Τέταρτος = ΜιζοΜιος

si 
Α 1

la
α 1

sol fa mi re do
α 1 γι 7 a χ· 1 .1

si
/2

ΟΙ σήμερον δέ ίεροψάλται μεταχειρίζονται τούς φθόγγους Πα, Βου, Γα, 
Δι, Κε, Ζω, Νη- Πα, άπδ τοΰ βαρέος έπί τό όξύ διά τδν πρώτον αύτών 
-ήχον, όστις ήθελεν είναι δ τών ’Αρχαίων και Βυζαντινών Φρύγιος == Δεύ
τερος, εχων τδ ήμιτόνίον δεύτερον άντί πρώτου, εάν πράγματι είχε τήν 
αύτήν δικστηματικήν διαίρεσιν- ότι δέ τά έν τοΐς θεωρητικοΐς βιβλίοις 
διαστήματα τών σημ,ερινώνιεροψαλτών διαφέρουσιν ούσιωδώς τών άρχαίων.

1 ’Αριστ. πρβλ. ΙΘ, 33. Διά τί εύαρμοστότερον άπδ τοΰ οξέος επί τδ βαρύ ή 
άπδ τοΰ. βαρέος έπί τδ όξύ ·, πότερον δτι τδ άπδ τής αρχής γίνεται ά'ρχεσθαι; ή 
γάρ μέση καί ήγεμών δξυτάτη του τετραχόρδου- τδ δέ ούκ απαρχής άλλ’ απδ τε
λευτής- ή ‘δτι-τδ βαρύ άπδ τοΰ οξέος γενναιότερο» και εύφωνότερ.ον;» Και κατα 
τοΰτο ά'ρα οι Βυζαντινοί άκολουθοΰσι τήν άρχαίαν θεωρίαν.

β' — *1<φίΐ>λεΏς,  Αΰγωεβτας, εβκτέρ,βρΜίς ΙΒδδ 3»
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κα'ι βυζαντινών και είνε έσφαλμένα διελάβομεν έν τη Β'. πραγματεία 
(σελ. 55-—-69), ένθα άπεδείξαμεν επίσης, δτι τά σήμερον είδη τοΰ διά 
πασών, ήτοι οί ήχοι τών ιεροψαλτών, ούδεμίαν κατά τε τά διαστήματα 
κα'ι τόν τοπον τής. φωνής σχέσιν και συμφωνίαν έχουσι πρός τά τών Άρ
χαίων και Βυζαντιών μέχρι τής άλώσεως τής Κ|πόλεως.

Έν τισι δέ τών μελφδιών τής ίεράς τών βυζαντινών μουσικής τοΰ ά- 
σματικοΰ συστήματος κεϊται έν τώ τελεί έπιφωνητικώς ή λέξις 'Όγγα 
'Άγγα, κτλ., ήτις πιθανόν ούδέν άλλο ήτο ή έπίκλησις πρός τήν Άθηνάν, 
Όγκαίην έπονομαζομε'νην, είλημμε'νη έκ τής θυμελικής τών έθνικών μου
σικής, κα'ι παραφθαρεϊσα άνά τόν χρόνον έν τοΐς τερετισμοΐς δέ, οιτινες 
ύπό πάντων μαρτυροΰνται και όμολογοΰνται παραληφθέντες έκ τής θυ
μελικής τών έθνικών μουσικής, γίνεται χρήσις ότέ μέν τής άνωτέρω κα
ταλογής τών Βυζαντινών, ότέ δέ τής τών άρχαίων, τοϊτοτετα, και έν άλ- 
λοις Τοΰ τερριρε τεριρε τερω κτλ. ές ών έσχηματίσθη το ρήμα έν τή άρ- 
χαιότητι τερετίζει^, ώς κα'ι έκ τοΰ τε rat, να τε rc.> παρά τών Βυζαντι
νών ή λεξις τεναησρ,ός" άπατώνται δέ οΐ νομίζοντες δτι τό τερ ρι ρε κτλ. 
άνήκει τή 'Ρωμαϊκή εποχή, σχηματισθέν έκ τοΰ «Tu Γ6Χ», διότι τό 
ρήμα τερεττίζει,ν., είνε άποχρώσα άπόδειξις, άπαντών έν τή Άρχαιότητι.1

1 Άριστ. προβλ. 1&. 10. Διά τί εΐ ήδιον ή ανθρώπου φωνή, ή ά’νευ λόγου ά’- 
δοντος ούχ’ ήδίων έστί, οίον τερετιζόντων, άλλ* αυλός ή λύρα;

'Ότι δέ οί διά τών χορών τρόποι τοΰ <γδειν έν τώ χριστιανικώ ναώ ήσαν 
αύτοί οί τοΰ άρχαίου θεάτρου διελάβομεν διά μακρών έντή Β'. πραγμ. σελ. 
35—39. Ωσαύτως δ’ άπεδείξαμεν δτι έν τοΐς χοροΐς έλάμβανον μέρος και 
γυναίκες, διακόνισσαι καί κόραι τών εύγενών- ένταΰθα δέ παραθέτομενπρός 
συμπλήρωσιν τά εξής χωρία. Ό μέν Κύριλλος κατά τόν γ'αιώνα'Ιεροσολύ
μων άρχιεπίσκοπος έν τή 10 Προκατηχήσει (σελ. 356) λέγει: Εί και κέ- 
κλεισται ή έκκλησία και πάντες ήμεΐς ένδον, άλλά διεστάλθω τά πράγ
ματα- άνδρες μετά άνδρών καί γυναίκες μετά γυναικών . . . Καί ό σύλ
λογος ό παρθενικός ούτω συνειλίχθω ή ψάλλων ή άναγινώσκων ήσυχη.» 
Ό δέ Ισίδωρος Πηλουσιώτης κατά τόν πέμπτον αιώνα έν έπιστ. XC 
βιβλ. I λέγει : Τάς έν έκκλησία φλυαρίας καταπαΰσαι βουλόμενοι οί ’Α
πόστολοι, κα'ι τής ήμών παιδευτα'ι καταστάσεως, ψάλλειν έν αύταΐς τάς 
γυναίκας συνετώς συνεχώρησαν" άλλ’ ώς πάντα είς τούναντίον έτράπη 
τά θεοφόρα διδάγματα, καί τοΰτο είς έκλυσιν καί αμαρτίας ύπόθεσιν τοΐς 
πλείοσι γέγονεν, καί κατάνυξιν μέν έκ τών θείων ύμνων ούχ ύπομένουσι- 
τή δέ τοΰ μέλους ήδύτητι είς έρεθισμόν παθημάτων χρισμένοι, ούδέν αύ- 
τήν έχειν πλέον τών έπί σκηνής φσμάτων λογίζονται.» Έν δέ τώ Βίω Μα- 
ξίμου τοΰ έπί Θεοδοσίου τοΰ νέουγέγραπται: Καί Άνθίμωτω μεγάλφ .. καί 
φαιδρύναντι έν ταΐς ύμνφδίαις διά χορών άνδρών τε καί γυναικών τάς αύ-

τάς παννυχίδας.» Ό δέ Γρηγόριος Νύσσης είς τόν βίον Μακρινής τής τοΰ 
Μ. Βασιλείου άδελφής (σελ. 992): 'Ως δέ ήμεΐς έν τούτοις ήμεν, καί αί 
ψαλμωδίαι τών παρθένων τοΐς θρήνοις καταμιχθεΐσαι περιήχουν τόν τό
πον ............... Έγώ δέ καίτοι κακώς τήν ψυχήν ύπό τής συμφοράς διακεί-
μενος, όμως έπενόουν έκ τών ένόντων, εί δυνατόν μ,ηδέν τών έπί τοιαύτη 
κηδεία πρεπόντων παραληφθή ναι. Άλλά διαστήσας κατά γένος τόν συρ- 
ρέοντα λαόν, καί τό έν γυναιξί πλήθος τώ τών παρθένων συγκαταμίξας 
χορώ, τόν δέ τόν άνδρών δήμον τω τών μοναζόντων τάγματι, μίαν έξ 
έκατέρων εύρυθμόν τε καί έναρμόνιον, καθάπερ έν χοροστασίςι, τήν ψαλ
μωδίαν γενέσθαι .παρεσκεύασα, διά τής κοινής πάντων συνωδίας εύκό- 
σμως συγκεκραμένην . . . Καί ήν τις μυστική πομπή τό γινόμενον, όμο- 
φώνως τής ψαλμφδίας άπ’ άκρων έπ’ έσχάτοις μελωδουμένης.

Βεβαιοτάτου δέ ήδη δντος έκ τών μέχρι τοΰδε είρημένων ότι ού μόνον 
άρχαΐα μέλη σκηνικά τε καί ιερά καί κανόνες τής Δάμωνος θεωρίας καί 
μελοποιίας έσώζοντο μέχρι τής εντελούς έξαφανίσεως τής έθνικής θρη
σκείας κατά τόν έκτον αιώνα, άλλά κ αί ότι έν τή έκκλησία είσήχθησαν 
θεατρικαί μελωδίαι καί τερετισμοί ού μόνον έπί τοΰ Χρυσοστόμου άλλά 
καί κατά τάς άλλας έποχάς, ώς μαρτυροΰσιν αί ειδήσεις τοΰ Βαλσαμώ- 
νος, Ζωναρά, Ματ. Βλαστάρεως, Κεδρηνοΰ καί λοιπών, ούδεμία άμφι- 
βολία ύπολείπεται, ότι έν τοΐς μουσικοΐς χειρογράφοις τών Βυζαντινών 
διεσώθησαν ού μόνον τά διάφορα είδη τής καθαράς ίεράς μουσικής, άλλά 
καί ή δημώδης καί θεατρική, καί πλέον ή πιθανόν καθίσταται, ότι καί 
αύτοί οί αύστηρότεροι έκκλησιαστικοί μελοποιο'ι καί ένπρογενεστεραις καί 
μεταγενεστέραις έποχαΐς παρέλαβον έκ τής τών έθνικών ίεράς καί σκηνι
κής μουσικής ό,τι ύγιές εύρον καί προσήκον τώ πνευματικώ χαρακτήρ^ 
τοΰ χριστιανισμού, άκολουθοΰντεςπανταχοΰ τήν γνωστήν παραίνεσιν’ «δί
κην μελισσών,» καί επόμενοι τώ έκλεκτικώ τροπω τών πρώτων πατέ_ 
ρων Βασιλείου, Γρηγορίου καί λοιπών καί ιδίως τοΰ Άλεξανδρέως Κλή- 
μεντος, λέγοντος έν τοΐς Στρωμ. (κεφ. θ'.) «Χριισεοραάη φημι τόν πάντα 
έπί τήν άλήθειαν άναφέροντα, ώστε καί άπο γεωμετρίας κα'ι μουσικής 
καί άπό γραμματικής και φιλοσοφίας αύτής δρεπόμενον τό χρήσιμον ά- 
νεπιβούλευτον φυλάττειν τήν πίστιν.» Πρός δέ τούτοις πασίγνωστον εινε, 
ότι έ©’ όσον μάλλον ή κατά τών έθνικών νίκη τοΰ Χριστιανισμού προέ- 
κοπτε, τόσον περισσότερα παρ’ αύτών στοιχεία παρελάμβανεν, έως ότου 
έξαφανισθέντας έκληρονόμησεν έντελώς, διά τών ιδίων όπλοιν έκείνων κα- 
τανικήσαντες. Κύριλλος δέ ό Αλεξάνδρειάς έπίσκοπος καυχάται μάλι
στα διά τήν ύπό τών κατά καιρούς τών έκκλησιών προεστηκότων διαρ- 
παγήν τής σοφίας τών Ελλήνων, λέγων (σελ. 731): «Ούκοΰν οί διά σο- 
»φίας κοσμικής καί λόγου φαιδρότητος οίκοδομοΰντες τήν έκκλησίαν, δι- 
»αρπάζουσί τε τούς Ελλήνων παΐδας, καί οίονε'ι τό χρυσεΐον αύτών καί 



Η ΕΠΙΝΟΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 469

468 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

«το άργύριον έκ πολλής άγαν επιείκειας καταΛλουΐήσαντες χΛήροτ αΰ- 
«Tor ποιοΰτται &εοϋ.» 'Η ενταύθα δέ άναφερομένη διαρπαγή τών έπιστη*  
μών και τεχνών τών εθνικών εινε πασίγνωστος, καί έξ αύτών δέν δυνα- 
ταί τις νά έξαιρέση βεβαίως τήν μουσικήν καί μελοποιταν, περ'ι ών μαρ- 
τυρούσιν αί μέχρι τής άλώσεως τής Κ/πόλεως μελωδίαι, περί ών θετικώς 
μέν γινώσκομεν, ότι είσι μεμελοπεποιημέναι κατά τήν άρχαίάν'θεωρίαν, 
τηροΰσαι ακριβώς τούς καλολογικούς κανόνας καί νόμους τής εύρυθμίας 
καί τά σχήματα αύτής, προωδικά, μεσωδικά, παλ.νωδικά, έπωδικά-κτλ.,' 
λίαν δέ πιθανόν, οτι έπί χριστιανικών κειμένων έφηρμόσθησαν έθνικαί με
λωδία'., καί εις τοϋτο άποδίδομεν τήυ μεταφοράν πάντων σχεδόν είπεΐν 
τών άρχαίων μέτρων είς τον προσωδιακόν δυθμόν τών τάσεων, είς αύτο 
δέ τοϋτο καί τήν μή διάσωσιν άρχαίων μελωδιών καί μελών. Ό δέ λό
γος, όν τινες προβάλλουσιν, ότι οί χριστιανοί έκ μίσους καί φανατισμού ■ 
'δέν ήδυνήθησαν νά παραδεχθώσι καί έφαρμόσωσι μέλη άρχαια έπί τών 
ίερών κειμένων έξελεγχεται άνυπόστατος έκ τών πολυπληθών σαφών [Μαρ
τυριών. Εάν δέ ο λογος ούτος ήτο αληθής, διά τί νά περιορισθή μόνον 
είς τήν μουσικήν ; μήπως άπαντα τά άρχαια συγγράμματα δέν εινε έργα 
τών εθνικών, ώςπερ καί αί τέχναι καί έπιστήμαι, -άπερ οί χριστιανοί 
έθεώρουν ώς ίδιον καί πατρικόν κλήρον ■ Διά τί το αύτο μίσος δέν έ- 
κώλυσε τήν σπουδήν τών ελληνικών γραμμάτων καί χρήσιν ; Διά τί δέν 
άπέτριψε τον συγκολλητήν τοΰ «Χρίστος πάσχων» τοΰ νά μεταχειρισθή 
άπαντα τά δράματα τοΰ Εύριπίδου, μεταβαλλών μόνον τά πρόσωπα 
καί άντικαταστήσας αύτά διά τών τοΰ ’Ιησού, τής Παναγίας κτλ. ; 
Διά τί δέν ήδυνήθη νά κωλήσιρ τήν είσοδον τών θυμελικών φσμάτων 
καί τής χειρονομίας είς τήν έκκλησίαν; Ήδυνάμεθα νά φέρωμεν πολλάς 
έτι "μαρτυρίας καί αποδείξεις έξ αύτών τών Πατέρων περί τοΰ πιθανω- 
τάτου τής γνώμης ήμών, =άς άνα-βάλλομεν είς προσεχή πραγματείαν πρόΐς 
άποφυγήν .μεγάλων παρεκβάσεων, ών ίκαναΐ αί μέχρι τοΰδε- αί μελω- 
δίαι τών Βυζαντινών κέκτηνται τοσαΰτα άρχαια στοιχεία τής Ελ
ληνικής μουσικής, όσα γραμματικά, συντακτικά, ρητορικά καί μετρι-κά 
αΐ ομιλιαι καί λοιπαί τών έκκλσι-άστικών πατέρων συγγραφαί- τούτο εινε 
άληθέστατον. 'Ωσαύτως δ’ άληθεστατόν είνε ότι ή ιερά τών Βυζαντινών 
μουσική φέρει άνάλόγόν χαρακτήρα ποικιλίας προς τ'ά νέν τώ βυζαντινώ 
κράτει καί ταϊς ύρθοδόξοιςάνατόλικαΐς έκκλησίαις περιλαμβανόμενα παντο- 
δαπά έθνη’διότιοί έν τοΐς μουσικοΐς χειρογράφοις άναφερόμ.ενοιμ.ελοποιοί είνε 
διαφορών εθνικοτήτων καί χωρών, οίτινες‘αδύνατον‘ήτο νά!μή παρελώμβα- 
νον στοιχεία τής; επιχωρίου αυτών μουσικής, ήν εκ παίδων ήκουον, ή δέ 
φαντασία, ώς γνωσ’τόν, δημιουργεί πάντοτε έκ δεδομένων διά τών αισθή
σεων στοιχείων, δημιουργίας μέν, έκ τοΰ μηδενός άδυνά'του ούσης έν αύτ^ 
πρωτοτυπίανδέ μόνον έχούσηςόιατά το σχήμα. Έν μουσικώ χειρογράφφ δέ 

τής Θετταλικής συλλογής εύρηνταικαί μέλη Περσικά μελοποιών προ τής 
άλώσεως τής Κ/πόλεως, δύο μέν τοΰ Μανουήλ Χρυσάφο.υ, έν δέ Μάρκου 
ιεράρχου, εν Λαμπαδαρίου τοΰ Κλαδά έπιγεγραμμένον «Άνακαράς» καί 
«’Οργανικόν Περσικόν,» εν τοΰ Γλυκέος, δύο περσικά τοΰ Κωρώνη, ών 
το μέν έπιγέγραπται «Έμπαχούμ», το δέ «Τασνέφι,» καί έν Βουλγαρικόν 
τοΰ Κουκουζέλη,1 έν δέ χειρογράφοις τής μετά τήν άλωσιν έποχής ούκ 
ολίγα Τουρκικά.
Ότι δέ ή μουσική τών Βυζαντινών προώρισται νά συμπλήρωσή σπου- 
δαίως τήν 'Αρμονικήν, Μετρικήν καί 'Ρυθμικήν θεωρίαν τών άρχαίων, 
αύτόδηλον έκ τε τών είρημένων καί έκ τής πρό ολίγων μηνών διά τών 
έφημερίδων γνωστής ύφ’ ήμών γενομένης άνακαλύψεως τών κλιμάκων 
τοΰ ύπό τοΰ ’Αριστοξένου άνευ διασαφήσεως άναφερομένου «Κοινού γέ
νους» τών Άρχαίων έκ του φσματικού των Βυζαντινών, περί ών προ
σεχώς.

’Έκ τε τών χωρίων τού Άρεστοφάνους, ’Αριστοξένου, Διονυσίου τοΰ 
Άλικαρνασσέως καί λοιπών κατάδηλος κατέστη ή μεταβολή, ήν ή μου
σική τών Άρχαίων ύπέστη άπο Περικλέους, μεταβληθεΐσα έξ εύρύθμου 
είς εύμελή, έκ Πλατωνικής είς ’Αριστοτελικήν, έκ λιτής είς ποικίλην καί 
βωμολόχον, έξ «οϊας έδεε είναι» είς το ^δυνατόν καί πρέπον» καί έτι 
πλέον τούτου άνά ταν χρόνον. Τούτων δέ ούτως έχόντων αύτόδηλον κα
θίσταται οτι, τής Πυθαγορείου παρασημαντικής άδυνατούσης νά άντα- 
πΟκριθή είς τάς απαιτήσεις τής εύμελοΰς, άναπόφυκτος άνάγκη έπεστη 
έπινοήσεως τελειοτέρας παρασημαντικής. Ότι δέ πράγματι έπενοήθητοι- 
αύτη καί ύπήρχεν ήδη, μαρτυρεί σαφώς τό εξής χωρίον τοΰ ’Αριστόξενου, 
(σελ. 30): «"Α δέ τινες ποιούνται τέλη τής Αρμονικής καλούμενης
πραγματείας, οί μέν τό παρασημαίνεσθαι τά .μέλη φάσκοντες πέρας είναι 
τοΰ ξυνιέναι τών μελωδουμένων έκαστον, οί δέ τήν περί τούς αυλούς 
θεωρίαν καί τό έχειν είπεΐν πίνα τρόπον έκαστα τώναύλομένων καί πό- 
θεν γίνεται- τό δή ταΰτα λ&γεεν παντελώς έστιν ολως τίνος διημαρτηκο- 
τος. Ού γάρ οτι ού πέρας τής αρμονικής επιστήμης έστιν ή. παρασημαν- 
Σική, άλλ’ ούδέ μέρος ούδέν, είμή καί τής μετρικής τό. γράψεσθαι τών 
μέτρων έκαστον, εί δ’ ώσπερ έπί τούτων ούκ άναγκαΐον έστι τόν δυνάμε- 
νον γράψεσθαι τό ιαμβικόν μέτρον καί είδέναι τί έστι τό ιαμβικόν, ού
τως έχει καί έπί τών μελωδουμένων [ού γάρ άναγκαΐον έστι τόν γραψά- 
μενον τό φρύγιον μέλος καί είδέναι τί έστι φρύγιον). δήλον οτι ούκ άν ειη

1 Tou αύτοϋ Κουκουζέλη (αιών ιγ'.) εΰρίσκονται έν τω αύτω χειρςγράφω κα,ι 
τά έξης, έπιγεγραμμένα: Σημαντήρα. Αηδών, Πολεμικόν, ’Ορφανόν, Άνηφαν- 
τής, Καμπάνα, Βιόλα, Χορός, Παπαδοπούλα, Μαργαρίτης, Τροχός, Του βασι- 
λέως, καί τινά Δυσικά, άλλα δε Φράγγικα έπιγεγραμμένα. 
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τής είρημένης επιστήμης πέρας. ή παρασημαντική. 'Ότι δέ άληθή τά 
λεγομενα και έστιν άναγκαΐον τω παρασημαινομένφ μόνον τά μεγέθη 
τών διαστημάτων διαισθάνεσθαι, φανερόν γενοιτ’ άν έπισκοπουμένοις. δ 
γαρ τιθέμενος σημεία τών διαστημ-άτων ού καθ’ έκάστην τών ένυπαρχου- 
σών αύτοΐς διαφόρων ίδιον τίθεται σημειον, οΐον εΐ τοΰ διά τεσσάρων 
τυγχάνουσεν αί διαιρέσεις ούσαι πλείους άς ποιοΰσιν αί τών γενών διαφο- 
ραι, ή σχήματα πλείονα, ά ποιεί ή τής τών άσυνθέτων διαστημάτων 
τάξεως άλλοιοισες. τον αύτόν δέ λόγον και περ'ι τών δυνάμεων έροΰμεν, άς 
αι τών τετράχορδων φύσεις ποιοΰσι- τό γάρ νήτης και μέσης καί ύπάτης 
τω αύτφ γράφεται σημείφ, τάς δέ τών δυνάμεων διαφοράς ού διορίζει 
τά σημεία, οίστε μέχρι τών μεγεθών αύτών κεΐσθαι, πορρωτέρω δέ μη
δέν. Ότι δέ ούδέν έστι μέρος τής συμπάσης ξενέσεως τό διαισθάνεσθαι 
τών μεγεθών αυτών έλέχθη μέν πως και έν άρχή, ρόδιον δέ και έκ τών 
^ηθησομένων συνιδεΐν' ούτε γάρ τάς τών τετραχόρδων, ούτε τάς τών 
φθόγγων δυνάμεις, ούτε τάς τών γενών διαφοράς ούτε, άπλώς είπεΐν, τήν 
τοΰ συνθέτου και άσυνθέτου διαφοράν, ούτε τό άπλοΰν καί μεταβολήν 
εΧον> ούτε τούς τών μελοποιών τρόπους ούτε άλλο ούδέν, ωσαύτως είπεΐν, 
δι αύτών τών μεγεθών γίγνεται γνώριμον.»

Το χωρίον δέ τοΰτο, και κυρίως τό μέρος αύτοΰ άπό τοΰ «'Ότι δέ α
ληθή τά λεγομενα κτλ.» μέχρι τέλους, άντιπαραβαλλόμενον πρός τήν ά
νωτέρω εκτεθεΐσαν θεωρίαν τής πυθαγορείου παρασημαντικής και τής 
συμπληρωσεως ταύτης παρά τω Άνωνύμ,φ, ούχί μόνον^ ούδεμίαν έχει ούδ’ 
ελαχίστην προς αύτήν σχέσιν, άλλά και περιγράφει σύστημα παρασημαν
τικής εντελώς διάφορου κα'ι άντιθέτου έκείνης, δηλούσης άκρεβέστατα ού 
μονον τα ελάχιστα των διαστημάτοιν τών διαφόρων γενών, διατονικού, 
χρωματικού και εναρμονιου, άλλά και τάς διαφόρους τών τετραχόρδων, 
πεντάχορδων καί οκταχόρδων διαιρέσεις τών δεκαπέντε τρόπων έν μεγέ- 
θει τοΰ τρεις δια πασών, τάς φθοράς τών διαστημάτων έν τε τφ μικτώ 
και κοινώ γενει διά των φθορών, τάς συμφωνίας, τά σύνθετα καί άσύνθετα 
διαστήματα, τάς εκλύσεις κα'ι έκβολάς διά τής διαφόρου θέσεωςτών είκοσι 
και τεσσάρων γραμμάτων τοΰ έλλ. άλφαβήτου, ορθών, ύπτιων, οξύτονων, 
πλάγιων, ανεστραμμένων, άπεστραμμένων πρός τά δεξιά καί άριστερά, ή- 
μισεων, άμελητικώνκτλ. έν τε τή ωδική και οργανική. Άπασα δέ ή άρετή 
τής Πυθαγορείου παρασημαντικής έγκειται, ώς άνωτέρω εέπομεν, κυρίως 
και μονον εν τη άκριβεστάτη παρασημάνσει τών διαστημάτων, όπερ ούδό
λως συμφωνεί πρός τήν ύπό τοΰ χωρίου τούτου περιγραφομένην παρασημαν- 
τικήν.Περ'ι τούτουδέ δύναται πάςτις νάπεισθή έκ τοΰ Άριστειδου Κοϊντι- 
λιανοΰ, Αλυπίου κα'ι Βοηθίου, καί έκ τών άνωτέρω περ'ι τής πυθαγορείου 
είρημένων. Τούναντίον δέ τό χωρίον τοΰ Άριστοξένου ώς καί ή ρυθμική 
αυτου θεωρία συμφωνεί πληρέστατα προς τήν παρασημαντικήν, δι’ ής
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εινε παρασεσημασμένα τά λειτουργικά καί ύμνολογικά βιβλία τών ’Ανα
τολικών έκκλησιών κατά τόν μεσαιώνα μέχρι τής άρχής τοΰ λήγοντος 
αίώνος, καί ήν πρός διάκρισιν επιτραπήτω ήμΐν άπο τοΰδε νά ονομάζω- 
μεν Άριστοζένειον, ώς ύπ’ αύτοΰ τό πρώτον άναφερομενην.

Ό Pau] Marguard έν τή έκδόσει αύτοΰ ύπομνηματίζων τό άνωτέρω 
χωρίον, καί λαμβάνουν μόνον ύπ’ δψει τό «το γάρ νήτης καί μέσης καί 
ύπάτης τώ αύτώ γράφεται σημείφ», παρορών δέ εντελώς τά προηγούμενα 
καί έπιφερόμενα, λέγει ότι μόνη ή πρότασις αύτη παρέσχε τώ Μ. 
Mibomii, έκδοτη τών επτά 'Αρμονικών συγγραφέων, πολλά πράγματα 
τοΰ οποίου ή ερμηνεία δέν φαίνεται αύτώ άποχρώντως ορθή, νομίζει δε 
.ότι καί αύτος τόρα πρώτον εύρε τό ορθόν- καί παραδέχεται μέν οτι είς 
τό «τό γάρ νήτης κτέ.» ύπονοεΐται τό ούσιαστικον «διάστημα», φαίνε
ται δέ αύτώ παράδοξον, ότι τρεις καί ούχί δυο φθογ.γοι άναφέρονταε, τρεις 
δέ φθόγγοι πρέπει νά περιέχοίσι δύο διαστήματα, οπερ καί εκ τής συνε
χείας, λέγει, άπαιτεΐται-τούτου δέ ένεκα νομίζει ότι και ένταΰθα εξεπεσαν 
λέξεες τινές, διά δέ τής έπανορθώσεως αύτών νομίζει οτι το δυσχερές τής 
έρμηνείας τής προτάσεωςταύτης έλαττοΰται άποχρώντοις, διο και γράφει 
«τό γαρ νήτης καί μέσής [καί το παραμέσης] και ύπάτης τφ αυτώ γρά
φεται σημείφ,» τουτέστι καταφεύγει είς τήν συνήθη και πρόχειρόν μέθο
δον, ητις σπανιώτατα έπέτυχε τοΰ σκοπούμενου. Μετά την προσθήκην 
δέ ταύτην παρατηρεί, οτι ήδύνατο τις νά άποπειραθη εκ τής προτάσεως 
ταύτης νά συμπεράνη, ότι παρά τήν γνωστήν πυθαγόρειον παρασημαν- 
τικήνύπήρχον καί ιδιαίτερα σημεία τών διαστημάτων, διά δετοΰ συμπε
ράσματος τούτου ήδύνατο μέν εύκολώτατα νά άπαλλαγή τις τής δυσχέ
ρειας, ήθελε δέ πιθανώς ολίγος πιστευθή ύπό τών ειδημόνων. Διά τής γε- 
νομενης δέ έπανορθώσεως λαμβάνων ώς παράδειγμα την υπολυδιον και λυ- 
διον κλίμακα πειράται νά άποδείξη, ότι ή μέν ύπάτη μέσων τής λυδιου 
διά τοΰ αύτοΰ σημείου σημαίνεται, δι’ ού καί ή μέση τής υπολυδιου, η 
δέ παραμέση τής λυδίου διά τοΰ αύτοΰ τής νήτης διεζευγμενων τής υ- 
πολυδίου. Δέν διαφεύγει δέ αύτοΰ τήν προσοχήν οτι άπο τής υπάτης υ- 
πολυδίου μέχρι τής μέσης λυδίου, καί άπό τής παράμεσης τοΰ υπολυδιου 
μέχρι τής νήτης δεεζευγμένων τοΰ λυδίου τά μεγεθη τών διαστημάτων 
εινε πεντάχορδα καί ούχί τετράχορδα, ώς τό χωρίον τοΰ Άριστοξένου 

■ ρητώς καί σαφώς λέγει καί άπαιτεϊ- άλλά και έν τούτφ καταφεύγει είς 
τήν πρόχειρον μέθοδον, αίτιώμενος το σύντομον, βραχύ και άσαφες τής 
έκφράσεως τοΰ χωρίου.

Ή τε προσθήκη καί έξ αύτής παραγομένη ερμηνεία τής προτάσεως 
ταύτης εινε περιττή καί ήμαρτημένη. Ό Ρ. Mai'guardt άγνοών οτι ύ- 
πάρχει καί έτέρα παρασημαντική, καί μή δυνάμενος νά έξελθη τής δυ- 
σχερείας, ήναγκάσθη νά προβή είς τήν παραβεβιασμένην προσθήκην καί 
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έσφαλμένην τάύτην έρμήνείαν, άτινα άντιφάσκο-υσι προς άλληλα κα’ι πρός 
τά άλλα σαφέστατα τοΰ χωρίου μέρη, τά όποια δέν έπρεπε νά παραβλέψη, 
παρακάμψη και άποσιωπήση. διότι ό ’Αριστόξενος προ τής προτάσεως 
ταυτης λέγει ^ητώς »ό γάρ τιθέμενος σημεία τών διαστημάτων ού καθ’ 
έκάστην τών ένυπαρχουσών αύτοΐς διαφορών ίδιον τίθεται σημεΐον, οΤον 
εί τοΰ διά τεσσάρων τυγχάνουσιν αΐ διαιρέσεις- ούσαι πλείους, άς ποιοΰ- 
σιν αί τών γενών διαφοραί, ή σχήματα πλείονα, ά ποιεί ή τής τών άσυν- 
θέτων διαστημάτων τάξεως άλλοίωσις- τόν αύτόν δέ λόγον και περί τών 
δυνάυεων έροΰμεν, άς αί τών τετραχόρδων φύσεις ποιοΰσι· τό γάρ νήτης 
κτε, πρόκειται άρα ούχί μόνον περί τών τριών τόπιον τής φωνής, άλλά 
κυρίως καί πρώτον περί παντός μεγέθους διαστήματος έκάστου τών τριών 
γένών και σχημάτων τών τετραχορδικών αύτών διαιρέσεων, ήτοι τής τε
ταρτημόριου, τριτημορίου, καί ήμιολίου διέσεως, τοΰ ήμιτονίόυ καί τό- 
νου, τής τριδιεσεως, πενταδιέσεως, καί έπταδιέσεως, τοΰ άσυνθέτου τριη- 
μιτονιου καί διτονου κτλ, άτινα κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Άριστοξένου 
εν τη παράσημαντική ταυτη δέν σημαίνονται δι’ ιδίων σημείων, τής πυ
θαγορείου ίδιον πρός παρασήμανσιν έκάστου τών μεγεθών τούτων γράμμα 
μεταχειριζομένης· ώστε ήλιου φαεινότερον καθίσταται ότι ένταΰθα σα
φέστατα περί έτέρας παρασημαντικής πρόκειται, όπερ ή επακολου
θούσα επεξηγησις τής άνωτέρω προτάσεως καθιστά έτι- σαφέστερον 
δια τών: «ούτε γάρ τάς τών τετραχόρδων ούτε τάς τών φθόγγων δυ-

θέτου καί άσυνθέτου διαφοράν ούτε τό άπλοΰν ν 
ούτε τούς τών μελοποιών τρόπους ούτε 
δι’ αύτών τών μεγεθών γίνεται γνώριμον.» 
τό χωρίον τοΰ Άριστοξένου διαλαμβάνει 
άντιθέτου καί διαφόρου τής πυθαγορείου 
εις τό Α'. βιβλίον τοΰ Άριστ. Κοϊντιλιανοΰ VII—XI σελ. 8—1 8, ένθα 
εκτίθενται τα την κατα διεσεις, ήμιτονια καί τόνους διαίρεσιν τών διά 
πασών δηλοΰντα γράμματα ή σημεία, έπί τοΰ Άλυπίου, δηλοΰντος ά- 
κριβεστάτα τα διαστήματα των δεκαπέντε τροπών τών τριών γενών 
δια διαφορωτάτων γραμμάτων τό σχήμα καί τήν θέσιν, ώς καί έπί τοΰ 
ανωτέρω διαγράμματος τοΰ Αγιοπολιτου, δηλοΰντος τά διαστήματα τοΰ 
αρμονικού κανονος του υποδωρίου τροπου 'έν τφ βαρυτέρφ διά πασών καί 
ύπατοειδεΐ τής φωνής τόπω. Άλλά καί ή ερμηνεία, ήν δίδει εί, ' 
τέρω πρότασιν ό Ρ, Marquard δέν εινε ορθή), ούδέ σημαίνει τό 
νήτης καί μέσης καί ύπάτης τω αύτφ γράφεται σημείφ» 
τράχορδα, βαρύ, μέσον καί οξύ, όπερ έτι μάλλον ένισχύεται διά τής 
προσθήκης «καί παραμέσης,» ήτις ούδέποτε δύναται νά σημάνη τόπον 
τινά τών τριών τής φωνής, ώςτε ή ερμηνεία αύτοΰ εύρίσκεται άντιφατι·» 

να|Λεις ούτε τάς τών γενών διαφοράς ούτε, άπλώς είπεΐν, τήν του συν- 
καί μεταβολήν έχον 

άλλο ούδέν, ωσαύτως εΐπεΐν, 
’Iva δέ πας τις πεισθή ότι 
περ’ι παρασημαντικής όλως 
άρκεϊ νά ρίψη έν βλέμμα

ι εις τήν άνω- 
«τό γάρ 

τά τρία τε-

κώς άντικειμένη πρός τήν προσθήκην. Άλλά καί τούς τρεις τόπους τής 
φωνής έάν παραδεχθώμεν ότι σημαίνει ή πρότασις αύτη, ήτοι τρία τε
τράχορδα διαζευγμένα ή συνημμένα, τότε ή μέν προσθήκη «καί τό πα- 
ραμέσως» εΐνε παντελώς άσυγχώρητος, τά δε τρία τετράχορδα δεν άπο- 
τελοΰσι σύστημα τέλειον, διότι τό μέν διά πασών σύγκειται έκ τετραχόρ
δων δύο. πλέον τοΰ διαζευκτικού τόνου, τό δέ δίς διά πασών έκ τεσσάρων 
τετραχόρδων πλέον τών δύο διαζευτικών τόνων, ώστε ούδεμία σύγκρισις 
δύναται νά γίνηται ούδέ μεταξύ λυδίου καί ύπολυδίου, τελείων συστη
μάτων έκ τεσσάρων τετραχόρδων έκατέρου συγκειμένου, καί κατά τον 
τόπον τής φωνής, ώς γνωστόν τώ διά τεσσάρων μεγέθει (δύο τόνων καί 
ήμίσεος (άφισταμένων. Ώςδέ γνωστόν, ή 'Υπάτη, Μέση, καί Νήτη (χορδή) 
άποτελοΰσι τάς έστώτας φθόγγους έκάστου διαπασών, τά όξύτερα, μέσα 
καί βαρύτερα άκρα τών διά πασών, ήτοι τήν άρχήν, τό μέσον καί τέ
λος έκάστου είδους κεχωρισμένως καί αύθυποστάτως παρ’ άπασι τοΐς Άρ- 
μΟνικοΐς ούδέ τοΰ Άριστοξένου ποιοΰντος έξαίρεσιν. Πλήν δέ τούτων ό Α
ριστόξενος ούδέποτε σημαίνει τούς τρεις τής φωνής τόπους διά τών ΰ- 
πάτη, μέση καί νήτη, ούδέ τις τών άλλων Αρμονικών, άλλά μόνον διά 
τοΰ «τόνος δώριος, ύποδώριος,· ύπερδώριος, φρύγιος ύποφρυγιος, ύπερ- 
φρύγιος, κτλ, διά τοΰ πληθυντικού «ύπατών, μέσων, νητών, καί διά 
τοΰ «τόπος συστήματος,» οί δέ άλλοι Αρμονικοί καί διά τοΰ «ύπα- 
τοειδής, μεσοειδής, νητοειδής (τόπος φωνής) είς ούς ό Ανώνυμος καί Ά- 
γιοπολίτης προσθέτουσι καί τέταρτον τόν ύπερβολοειδή, ό δέ Πλάτων 
καί Αριστοτέλης διά τοΰ άνειιζ,έναι καί χαλαραί (άρμονίαι), μέσαι καί 
σύντονοι,» καί διά τοΰ «βαρεΐαι, μέσαι, όξεΐαι,» οί δέ Βυζαντινοί μελο- 
ποιοί διά τοΰ «ήχοι Κύριοι, Μέσοι, Πλάγιοι, Παράμεσοι, Κύριοι Κυρίων, 
Φθοραί, Φθοραί Φθορών, Πλάγιοι Πλαγίων κτλ. Διά τής προτάσεως «τό 
γάρ νήτης καί μέσης καί ύπάτης τω αύτώ γράφεται σημείφ» προφανέ- 
σταταούδένάλλο ό Αριστόξενος δηλοΐεΐ μή ό,τι καί πάντες οί άλλοι Αρ
μονικοί, δήλον ότι τήν πρώτην, τετάρτην καί όγδόην χορδήν ή φθόγγον 
έκάστου διά πασών. Ή πρότασις δέ αύτη παραβαλλομένη πρός τήν περί 
παρασημαντικής θεωρίαν τών Βυζαντινών δηλοΐ τό αύτό, όπερ καί 
τό τούτων «Αρχή, μέση καί τέλος πασών τών άρμονιών, καί σύ
στημα πάντων- τών σημείων τό ίσον έστί' λέγεται δέ άφωνον ούχ ότι 
φωνήν ούκ έχει' φωνεΐται μέν ού μετρεΐται δέ. διά μέν πάσης τής ίσότη- 
τος ψάλλεται τό ίσον, δεά δέ πάσης τής άναβάσεως τό ολίγον, καί διά 
πάσης τής καταβάσεως ό άπόστροφος.» Τί μέν σημαίνει ή πρότασις 
«άρχή, μέση καί τέλος πασών τών άρμονιών τό ίσον έστί,» διασαφίζει 
ήμΐν Μανουήλ ό Βρυέννιος έν τοΐς Άρμονικοΐς αύτοΰ (2. 3. σελ. 406) 
διά' τών έξής. »Καί γάρ έκαστος τών τόνων (=άρμονία) άρχήν καί μέ
σον καί τέλος έχει' δι’ ό καί είδος εικότως προσαγορεύεται. Τέλειον δέ ούκ
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άν άλλογε είη εί μ ή μόνον τό είδος*  και γάρ -εν έκάστω των τόνων ού 
μόνον όξύ $σαι άλλά και βαρύ κα'ι μέσον» Κατά ταΰτα δέ τό ίσον ση
μαίνει την άρχήν τό μέσον και τέλος., την πρώτην πέμπτην καί όγδόην 
χορδήν δύο συνημμένων η διεζευγμένων τετράχορδων έ*άστης  κλίμακος, 
ώς καί τό έν σελ. τέταρτον σχήμα φανερόν καθιστγ. Περί τών λοιπών δέ 
σημείων άπλών καί συνθέτων της παρασημαντικής τοΰ μελικοΰ καί ά- 
σματικοΰ συστήματος, ώς καί περί τών καθ’ έκαστα τοΰ έκφωνητικοΰ θέ- 
λομεν πραγματευθή προσεχώς έν ιδία πραγματεία διεξοδικώς, άναβάλλον- 
τες έπί τοΰ παρόντος τήν συστηματικήν αύτών έ'κθεσιν ένεκα δυσχερείων 
περί τούς τύπους τών σημείων, καί διότι κύριος τής πραγματείας ήμών 
ταύτης σκοπός είνε μόνον ή ιστορική έ’ρευνα τής έπινοήσεως τής παρα
σημαντικής ταύτζ/ς, καί ή ορθή κατάληψις τοΰ άνωτέρου χωρίου τοΰ 
Άριστοξένου. Τήν έπινόησιν δέ τής παρασημαντικής ταύτης άπέδωκάν 
τινες άβασανίστως καί άνευ λόγου είς Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν, περί 
ου ούδείς άναφέρει τι τοιοϋτον, ούτε τών βιογράφων αύτοΰ ούτε τών άλ
λων ιστορικών μόνος δέ ό Άκροπολίτης έν τω μυθολογικοί βίφ τοΰ είρη- 
μένου Δαμασκηνού ονομάζει αυτόν μόνον διακεκριμένον ύμνογράφον καί με- 
λφδόν, Πέτρος δέ τις Δαμασκηνός άπαριθμεΐ τάς ύπ’ αύτοΰ συντεθείσας 
ώδάς καί μελοποιηθείσας. Συμεών δέ ό Θεσσαλονίκης αναφέρει μόνον δτι 
ό Δαμασκηνός μετερρύθμισε τρίτος ή τέταρτος αύτός τό 'Αγιοπολιτικόν τυ
πικόν, έξ ού βεβαίως προήλθεν ή σύγχυσις πρός τήν μελοποιίαν καί πα
ρασημαντικήν, ό δέ Εύστάθιος Θεσσαλονίκης, κηρύττων τόν τής Πεν- 
τακοστής ιαμβικόν κανόνα καί άλλα τινά ώς ψευδοδαμασκήνια ορ
θότατα παρατηρεί, δτι άπεδόθησαν αύτώ πολλά άνάξια τοΰ ό- 
νοματος αύτοΰ,1 άναφέρων προσέτι, δτι έσωζετο δράμα τοΰ Δαμα
σκηνού είς τήν 'Αγίαν Σωσάνναν. Τά έν τή παρακλητική δέ ή όκταήχω 
προτασσόμενα τών ’Ανατολικών στιχηρά τοΰ Δαμασκηνού έν ούδεν’ι 
τών άρχαιοτέρων διά τήν χρήσιν τών Έκκλησιών ώρισμένων μουσικών 
χειρογράφων εύρίσκονται, άλλά μόνα τά τοΰ Άνατολίου, τά έν τή Πα
ρακλητική .«’Ανατολικά« έπιγεγραμμένα. Μόνον δέ έν ’Αλληλούια, κα; 
εις Χερουβικός ύμνος τοΰ άσματικοΰ συστήματος εύρίσκεται έν τοΐς 
πλείστοις μουσικοϊς χειρογράφοις έπιγεγραμμένα ’Ιωάν, τού Δαμασκηνού,

1 ΕΰσταΟ. ©εσσαλ σελ. 509. Τοίνυν, ώ άγιώτατε Δαμασκηνέ, χρεώστει χά- 
ριτας τοΐς παραρρίψασιν έπ'ι σέ τούς τοιούτους κανόνας .... δέξαι κα'ι τρίτον 
κανόνα τόν εις τδ άγιώτατον πνεύμα »

2 Εύσταβ. ©εσσαλ. Προοίμισν είς τδν τής Πεντηκοστής κανόνα σελ. 508. Είτα 
προσεπακούσεται, οτι δ μέγας εκείνος Δαμασκηνός οϋ λέληΟεν όποιος ήν τήν ε
ποποιίαν’ ου γάρ απλώς μετρητάς άφήκε σελίδας επών, άλλά καί έδραματούργη- 
σεν’ ώς και ήμάε ή πείρα έδίδαξε περιτετυχηκότας δράματι εκείνου, πεποιημένω 
είς τά κατά τήν μακαρίαν Σωσάνναν, παρασεσημειωμένω δέ έκ πλαγίων ποίημα 
Ίωάννου Μανσούρί
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δογματικά δέ τινα καί τά έν ταΐς έντύποις παρακλητικαΐς ή όκταήχφ 
προτασσόμενα τών ’Ανατολικών στιχηρά αύτοΰ εύρίσκονται μόνον έν πολύ 
μεταγενεστέροις μόυσικοΐςχειρογράφοις τής μετά τήν. άλωσιν τήςΚ/πόλεως 
έποχής. (επιθι ΒΖ. πραγμ. σελ. 51). 'Η άκριτος δέ καί άβασάνιστος διάδο- 
σις δτι ό Δαμασκηνός έπενόησε τήν άνωτέρω όνομασθεΐσαν Άριστοξένειον 
παρασημαντικήν, στηρίζεται έπί τοιούτων άκριτων ειδήσεων άνωνυμων 
μουσικών πραγματειών τής μετά τήν άλωσιν τής Κ/πόλεως ζοφεράς καί 
άμαθοΰς ίεροψαλτικής έποχής, οία καί ή εξής: «Καί γάρ έπίσταμαι λέ- 
γειν ώσπερ αύτοί, άλλ' ού χρή ούτως, διότι πολλαί είσι σημαδϊων θεσεις, 
άλλ’ ού δει καί ονόματα λέγειν, διότι ού λέγουσι πάντες έπίσης. πώς δέ; 
διότι καί τό τής παπαδικής βιβλίον ού σώζεται, δτι έκάη ύπό άσεβοΰς 
βασελέως πρό τοΰ Πτολεμαίου τού βασιλέως καί μουσική καί άλλα πάμ- 
πολλα κρείττονα βιβλία, διά τοΰτο έστερήθησαν άπαντες τοΰ τής Πα
παδικής βιβλίου, τής μουσικής λέγω*  καί μή δυναμένοιν τών άνθρώπων 
έτέρως πως ύμνεΐν τόν Θεόν, δτι έξέκλιναν περισσοτέρως εις τύμπανα 
καί αυλούς καί κιθάρας καί άπλώς είπεΐν, άπαντα τά παιγνίδια, καί 
έν ταΐς έκκλησίαις ούκ είσήγαντο’ έκάθισαν οΐ άγιοι, δτε Ιωάννης καί 
Κοσμάς ό ποιητής καί έσύνθεσαν τόνους καί σημάδια πρός άνυμνησιν 
καί δόξαν Θεού έσύστησαν καί έκκλησιασμόν’ καί τοΰ φθεγγομένου μέ
λους ήγουν τοΰ οργάνου τρίπλοκον κατασκευάσαντες ύμνφδίαν, πρώτον 
τήν τού νοός μελουργίαν, δεύτερον τήν τοΰ τόκου σημείωσιν γνωριζόμε
νοι τοΐς μαθητευομένοζς, κάκεΐνοι (sic) άκολουθεΐν καί φθέγγεσθαι. τρίτον 
δέ τήν χειρονομίαν (χειρ, χειροτομίαν) προσέθεντο καλλιεργεΐν’ τά τρία 
ουν, πρώτον ό νοΰς γεννά, θώραξ έκπέμπει, χειρ δέ σημειοΰται (=ση- 
μαίνειν, χειρονομεΐν), καί άκολουθεΐ. έγράφησαν δέ καί παρ’ ήμών καί 
παρ’ άλλων αύται αί θέσεις, ώς ίνα λαμβάνωσι μικράν τήν προγύμνασιν 
οΐ άρχάριοι.» Αΐ μέν ίστορικαί άνακρίβειαι καί άντιφάσεις τοΰ χωρίου 
τούτου είνε άποχρώντως αύτόδηλοι, καί ούδενός έχουσι σχολίου χρείαν, 
άποδεικνύουσαι ΐκανώς τό άνεπιστήμον τών ύπό ιεροψαλτών τής μετά 
τήν άλωσιν έποχής άναφερομένων τοιούτων ιστορικών ειδήσεων περί τής 
παρασημαντικής, ούς ύπερβαίνουσι κατά τήν άμάθειαν οί κορυφαίοι τών 
σήμερον τοιούτων καί μάλιστα οί τόν διδάσκαλον τής σήμερον ίεράς μου
σικής έπαγγελλόμενοι. Έτέρα δέ μουσική πραγματεία τοΰ αύτοΰ χειρο
γράφου, προηγούμενη ταύτης καί άποδιδομένη έν τή έπιγραφή ύπό νεω- 
τέρου τινός είς Ίωάννην τόν Δαμασκηνόν, άναξία δέ τοΰ ονόματος αύ- 
τού, περί τής παρασημαντικής ταύτης καί τής έπινοήσεως αυτής λόγον 
ποιούμενη λέγει τά έξης : «Έγώ μέν, ώ παιδίον έμοί ποθεινότατον ήρ- 
ξάμην . . . τοΰ έρμηνεΰσαι καί διδάξαι ύμάς τήν 'Ρυθμητιχήν ταύτην 
τέχνην .... δίκαιον, ώ άκροατά, έκλέξασθαι άπό πάντων, καί γράψαι 
τά λυσιτελέστερα, καί μή μοι λέγε τίς ταύτην τήν ‘ΡυΟμιτιχήν πεποίηκε
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καί πόθεν ήρξατο. έκ μακρών γάρ τών χρόνοιν και άπο παλαιών μέν έξε- 
τέθη, και καθώς ημάς ο λόγος πρόσω διδάξει, δίκαιον παραδοΰνα-t γραφή 
έκεΐνα μόνα, άπερ οί πολλοί δοκο.ΰσιν αίσθάνεσθαι, εις μάτην δέ. ταΰτα 
νοοΰσι καί ψευδολογοΰσι τών αλήθειαν .... Φέρε δή είπώμεν και περί 
τόνων τόνοι μέν είσι τρεις’ ή ίση, τδ ολίγον καί δ άπόστροφος, ά και 
άνευ πνευμάτων συνίστανται. καί καλούνται καί λέγονται τόνοι ή οξεία 
και ή πεταστή, καί είσί, δι’ δ και συστέλλονται επιτιθεμένου αύτοΰ(’,) τό
νου, καί διά τοΰτο τόνοι κυρίως ού λέγονται- πας γάρ. τόνος έκ τόνου δε
χόμενος μείωσιν, ούκ ίστι τόνος κυρίως άλλά καταχρηστικώς- δι’ δ καί 
Πτολεμαίος ό μουσικός, ώς. μανθάνομεν, πάντων άρχαΐος έφεΰρε τούς τό
νους τούτους κτλ.» Ή άνάλεκτος πραγματεία αύτη, ήν ό άμαθής άνώ- 
νυμος άντιγραφεύς ή έπιτομεύς πολύ μεταγενέστερος έπιγράφειτοΰ «Όσιου 
πατρδς ήμών Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού έρωταπδκρισις τής Παππ^διχΐ^ 
έπιστήμης περί σημαδίων καί τόνων καί φωνών καί πνευμάτων καί κρα
τημάτων καί παραλλαγών καί όσα έν τή Παππαδική έπιστήμη διαλαμ.- 
βάνουσιν», έλήφθη άναμφιβόλως κατ’ έπιτομήν καί εκλογήν έξ άρχαια- 
τέρου συγγράμματος, ώσπερ καί αύτδς ομολογεί, όνομαζομένου «'Ρυθ
μητική, » όρος ή μάλλον είπεΐν τέχνη άναφερομένη ύπό τε Κλήμεντος τοΰ 
Άλεξανδρέως καί τοΰ Λογγίνου, καί άναμφιβόλως πραγματευόμενη ιδίως 
περί τής παρασημαντικής ταυτης. Έν τή αυτή δέ πραγματεία γίνεται 
λόγος καί περί «'Ρυθμητικής φωνής» ήτις ορίζεται «ή δέ ψυθμητική 
φωνή έστιν ή κατά (χειργ. μετά) τάξιν έμμελώς καί κατ’ άκολουθίαν 
είρμοΰ φδομένη, οίον τδ εύτάκτως φδόμενον μέλος.« Έκ τοΰ ορισμού δέ 
τούτου και έξ άλλοιν χωρίων τής πραγματείας ταύτης δυνάμεθα νά συμ- 
περάνωμεν άσφαλώς, ότι ή Ρυθμητική (τέχνη) έπραγματεύετο ού μόνον 
περί τών σημείων τής παρασημαντικής τών Βυζαντινών, άλλά καί περί 
μελοποιΐας και εύρυθμίας. Ό όρος δέ 'Ρυθμητική (σχημ.ατισθείς κατ' 
άναλογίαν τοΰ «Μετρητική» δέν είνε βεβαίως σφάλμα τοΰ ’Ανωνύμου, 

προελθδν έκ συγχύσεως ή παραφθοράς τοΰ όρου 'Ρυθμική, ώς ό Dindoif 
υπολαμβάνει- έπειδή δέ άπαντγ καί παρά Κλήμεντι1 καί Λογγίνω1 2 
έκ τούτου δυνάμεθα άσφαλώς νά συμπεράνωμεν, ότν ή παρασημαντική 
γών Βυζαντινών ύπήρχεν ήδη έπί Κλήμεντος καί Λογγίνου, άν ούχί έν 
χρήσει έν τή χριστιανική έκκλησίγ, βεβαίως έν τή πράξει τών μελφδών 
καί χειρουργών τής θυμελικής μουσικής τών έθνικών, παρ’ ών πλέον ή 
πιθανόν ή ’Ανατολική έκκλησία παρέλαβεν αύτήν κατά τδν πέμπτον 
αιώνα μετά τοΰ μελικοΰ καί ιδίως τοΰάσματικοΰ συστήματος καί τής χει-

1 Κ,λημ. Άλεξ. σελ. 413: Αριθμητικήν τε και γεωμετρίαν, ρυθμητικήν τε 
και άρμονικήν.

2 Λογγ· 8,2 : Τί> μουσικόν τε καί έναρμόνιον καί ρυθμητικόν.
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ρονομίας;,·ώσ'τε ή τώ Δαμασκηνώ άποδιδομενη έπινόησις αύτής δέν εινε ά- 
λ-ηθής. Τήν μαρτυρίαν δέ ταύτην, πρός ή.ν δέν άντιφάσκεε ή τής προη
γούμενης, λεγούσης ότι ή Παππαδική ήτοι ή 'Ρυθμητική έκάη ύπδ ά- 
σεβοΰς ίβασιλέως,-καί ύπονοούσης τήν πυρπόλησιν τής ’Αλεξανδρινής βι
βλιοθήκης, έπιβεβαιοΰσι καί άλλαι τοιαΰται χειρόγραφοι άνέκδοτοι πραγ" 
ματεΐαι, προσεπιλέγουσαι ότι Πτολεμαίος δ μουσικός εινε ούχί δ έπινοή- 
σας, άλλ’ δ συμπληρώσας τήν παρασημαντικήν ταύτην. Τοΰτο δέ φαίνε
ται εχον πραγματικήν ύπόστασιν, διότι δ Πτολεμαίος άπαριθμών τά με
λικά σχήματα διά προσηγορειών διαφόρων τών έν τώ « περί μουσικής» τοΰ 
’Ανωνύμου, καταλέγει μετά τής Άναπλοκής, Καταπλοκής καί Συμ
πλοκής καί τδ μελικόν σχήμα «Σύρμ.α,» όπερ πράγματι εύρίσκεται έν 
τή Παρασημαντική τών Βυζαντινών και ώς τοιοΰτον, καί ώς σημεΐδν, 
όνομαζομενον «Συρματική.» Κατά ταΰτα δέ πιθανώτατον καθίσταται 
ότι Ιωάννης δ Χρυσόστομος, δ κατά τδν Θεοδώρητον έπινοήσας καί είσα- 
γαγων είς τήν εκκλησίαν «τήν εύρυθμίαν τής ψαλμωδίας τών δημοτικών 
ταγμάτων,» ήτοι τδ μελικόν σύστημα, πρώτος παρέλαβεν έκ τής τών 
έθνικών μουσικής τήν Άριστοξένειον παρασημαντικήν καί είσήγαγε.ν αύ
τήν έπισήμως είς τήν εκκλησίαν, οί δέ ύστερον άμαθώς συνέχεον αύτόν 
προς Ιωάννην τδν Δαμασκηνόν, έπί τοΰ οποίου ήδη έπεκράτει καί τδ 
4σματικδν σύστημα, ώς αί δύο αύτοΰ άνωτέρω μνησθεΐσαι μελφδίαι άπο- 
δεικνυουσιν. Έν τή αυτή δέ ψευδοδαμασκηνίφ 'Ρυθμητική πραγματεία τδ 
ολίγον ονομάζεται καί μακρόν, έκ δέ τοΰ 'Αγιοπολίτου μανθάνομεν, ότι 
τά όνοματα τών σημείων έν αρχαιότερα εποχή έ’φερον άλλας προσηγο- 
ρείας, ήτοι ίσον, ολίγον, μετ’ δλίγον, μέσον, ύπέρμεσον, άκρον κία τέλειον, 
καί ότι ήσαν-δλιγώτερα τδν άριθμδν έν τή Εκκλησία· Έπηυξήθησανδέ 
ύστερον έίς είκοσι καί τεσσαρα φωνητικά, ών ποιεί χρήσιν τδ μελικόν, καί 
τριάκοντα καί οκτώ χειρονομικά, ών ποιεί χρήσιν μετά τών πρώτων 
είκοσι καί τεσσάρων*  τδ όλον εξήκοντα καί δύο, τδ άσμκζτικδν σύστημα.·

■ Κατά ταΰτα, καί δΡ ούς θέλομεν εκθέσει .λόγους προϊούσηςτή,ς. πραγμα- 
τείαςόύδείς δυναταννά άμφιβάλληότι ή έπενόησις τής παρασημαντικήςτών 
Βυζαντινών είνε άρχαιοτέρα ού μόνον τόΰ Δαμασκηνού άλλά και τοΰ 
Πτολεμαίου. Έν τοΐς ,μουσικοϊς διφθερίνοις χειρογράφοις εύρίσκονται με- 
λφδίαι έπιγεγραμμέναι ποιήματα Σωφρονίου (Πατριάρχου), άκμάσαντος 
πρδ τοΰ Δαμασκηνού κατά τδν ψεκτόν αίώ.νά, τοΰ μέν μελικοΰ συστήμα
τος είς οκτώ ήχους o't πρώτοι στίχοι τοΰ ψαλμοΰ «Κύριεέκεκραξεπροςσ.έ 
είσάκουσόν μου- είσάκουσόν μου1 κύριε» όστίχος «Δόξα1 πατρίκαί υίώπαι 
άγίφ πνεύματι» όκτάηχος, άνευ τοΰ «καί νΰν καί αεί καί είς τούς αιώνας

11 Ηερί to® ψαλμοΰ τούτου λέγει ό Χρυσόστομος (εις τόν ΡΜ’. ψαλ. σελ. 426).: 
Τούτου τοΰ ψάλμΰΰ τά μέν ρηματα ά’παντες, ώς είπεΐν ίσασι καί διά πάσης ,ή- 
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τών αίώνων.» και ό πρώτος στίχος τοΰ ψαλμοΰ «Αινείτε τον κύριον έκ 
τών ουρανών σοι πρέπει ύμνος τώ Θεφ,» επίσης δκτάηχος, τοΰ δέ φ- 
σματικοΰ τδ «Θεδς κύριος και έπεφανεν ήμΐν εύλογημένος ό ερχόμενος έν 
όνόματι κυρίου» ώσαύτως όκτάηχον. Πολλα'ι δέ χιλιάδες μελφδιών, ψαλ- 
μ.ών και έφυμνίων, στιχηρών καϊ ειρμών τοϋ μελικοΰ.καί φσματικοΰ κεϊν- 
ται άνεπίγρκφοι έν τοΐς μουσικοΐς χειρογράφοις, άλλαι μέν φέρουσαι μόνην 
τήνέπιγραφήν «παλαιόν» και άλλαι άρχαΐον», μόναι δέ αί άπδ τοϋ όγ- 
δόου αίώνος φέρουσι τδ όνομα τοΰ μελοποιοϋ, δνομαζομένου συνήθως πατη
τού καί διακρινομένου έκ τοΰ ύμνόγράφου, έάν ούτος δέν ήτο συγχρόνως 
και μ,ελοποιός, διά τοΰ «ποίημα τοϋ δεινός ή διά τοΰ .»τά μέν γράμματα 
τοΰ δεινός τδ δέ μέλος τοΰ δεινός.» Κατά δέ τδν Burney μουσικά ση
μεία φέρει και δ τοΰ πέμπτου αίώνος κώδηζ Έφραίμ τής βιβλιοθ.’ τών 
Παρισίων (έπιθι Α'. πρδέγμ. σελ. 129).

'Ο Fetis έν τή Biografie universelie des musiciens ίδίως έν τή 
Resume philosophique de 1’ histoire de la musique άποδοκιμά- 
ζει μέν όρθώς τήν γνώμην δτι ό Δαμασκηνές έπενόησε τήν παρασημαν- 

' τικήν, νομίζει δέ δτι τά σχήματα τών σημείων είνε τά τοΰ Κοπτικοΰ 
αλφαβήτου, δπερ εινε παντελώς έσφαλμένον, ώς έκ τών προσηγορειών καί 
σχημάτων τών απλών καί συνθέτων σημείων άποδεικνύεται. Τήν γνοόμην 
δέ ταύτην άποδοκιμάζει όρθώς ό Kiseweter, άλλά καί ούτος περιπίπτει 
είς έτερον χείρον άτοπον, παραδεχόμενος άπλώς, άνευ λόγου καί άποδείζεων 
ή μαρτυριών, δτι ή παρασημαντική έπενοήθη κατά τόν έννατον μέχρι ' 
τοΰ δεκάτου τρίτου αίώνος, τά δέ έν τοΐς Εύαγγελίοις σημεία άνήκουσιν

λικίας διατελοΰσι ψάλλοντες . . . ουδέ γάρ άπλώς οϊμαι τόν- ψαλμόν τούτον τε- 
τάχθαι παρά τών πατέρων καθ’ έκάστην εσπέραν λέγεσθαι,» 'Ο δέ πρωινός ψαλ- 
μδς κατά τόν αύτόν Χρύστ. ήτο «Ό Θεός ό Θεός μου πρός σέ ορθρίζω.» Τά κατα 
τήν εποχήν δέ αύτοϋ φδόμενα διαιρεί ό Χρυσόστομος είς ψαλμούς καί ύμνους εν τή 
πρός Κολασ. X. Όμιλίμλέγων: «"Οταν έν τοΐς ψαλμοΐς μάθη, τότε καί ύμνους 
εϊσεται, άτε θειότερον πράγμα. αί γάρ άνω δυνάμεις ύμνοΰσιν, ού ψάλλουσιν . . . 
Τις ό ύμνος τών ά'νω, τί λέγει τά Χερουβίμ ϊσασιν οί πιστοί. Τί έλεγον οί ’Άγ
γελοι κάτω, Δόξα έν ύψίστοις Θεφ. Διά τούτο μετά τάς ψαλμωδίας ύμνοι, ά'τε 
τελειότερον τό πράγμα.» *Η  καί σήμερον δέ φδομένη Δοξολογία υπάρχει εις τάς 
Κλήμεντος Άποστολικάς διατάξεις μετά παραλλαγών τών εξής στίχων : «Αι- 
νοΰμέν σε, ύμνουμέν σε, εύλογοΰμέν σε, δοξολογοΰμέν σέ, προσκυνοΰμέν σε, διά 
τοΰ μεγάλου άρχιερέως, σέ τόν όντα Θεόν, άγέννητον ενα, απρόσιτον μόνον, διά 
τήν μεγάλην σόυ δόξαν.

Κύριε ό Θεός, ό πατήρ τοΰ Χριστοΰ, τοΰ άμώμου άμνοΰ, ός αίρει τήν άμαρ- 
τίαν τοΰ κόσμου. Πρόσδεξαι τήν δέησιν ήμών ό καθήμενος έπ'ι τών Χερουβίμ. "Οτι 
σύ μόνος άγιος, σύ μόνος. Κύριος Ίησοΰς, Χριστός τοΰ Θεοΰ πάσης γεννητής φύ
σεως τοΰ βασιλέως ήμών, δι’ ου σοι δόξα, τιμή καϊ σέβας.» 'Η δοξολογία δέ αύτη 
ονομάζεται έν τοΐς Άποστ. Διατάξ. «Εωθινή προσευχή,» εσπερινή δέ τό «Αι
νείτε παίδες Κύριος» τό «Δον άπολύειν κτλ. Ό αυτός Χρυσόστ. έν σελ. περι- 

είς έτερον παρασημαντικής σύστημα, πλανηθείς έκ τοΰ διαφόρου σχήμα
τος τών σημείων, δπερ δέν είνε ορθόν ούτε άληθές, διότι ή διαφορά τοΰ 
σχήματος τών σημείων είνε οια καί ή τοΰ σχήματος τών γραμμάτων 
κατα τάς διάφορους έπ οχάς, άμ,φότερα δέ τά. συστήματα έχουσι τήν αύ- 
την άρχήν τής γεννέσ εως. Τδ σύστημα τής βυζαντινής παρασημαντικής 
τοΰ τε έκφωνητικοΰ, μελικοΰ καί φσματικοΰ συστήματος έχει κοινά μέν 
κατά τε τδ σχήμα κα'ι τήν προσηγορείαν πρδς μέν τδ σύστημα τοΰ ’Α
νώνυμου περ'ι μουσικής τδν βραχύν, μακράν, τρίσημον, τετράσημον καί 
πεντάσημου χρόνον, τά ισοδύναμα λείμματα καί τά σημεία τών μελι
κών σχημάτοιν, ίδια δέ τούς έξασήμους, έπτασήμους καί όκτασήμους χρό
νους οι οποίοι ύπήρχον καί έν τή αρχαία κατά τδν ’Αριστόξενον καί *Α-  
ριστ. Κοϊντιλιανόν, τά συνάγματα, άποτελοΰντα διάφορά μελικά σχή
ματα συνθέτων χρόνων, καί τά σημεία τών συμφωνιών, τών ποικίλων 
χειρονομιών κτλ, άπερ άπηριθμήσαμεν άνωτέρω. Πρδς δέ τούς προσωδια
κούς τόνους έχει κοινά μέν τήν όξεΐαν, περισπωμένην, βαρεΐαν, ψιλήν, δα- 
σεΐαν καί άπόστροφον, τήν άνω καί τήν κάτω στιγμήν τδ κόμμα, τήν άνω 
καίκάτω στιγμήν ( : ) τήν διαστολήν κα'ι τελείαν’ ίδια δέ τήν διπλήν κα'ι 
τριπλήν όξεΐαν, διπλήν βαρεΐαν, τδ γοργόν δηλοΰν τδ ήμισυ τοΰ βρα
χέος χρόνου κτλ. ’Ονομάζονται δέ ότέ μέν σημεία, διότι σημαίνουσι τήν 
κατά χρονον κίνησιν τής φωνής ώρισμένως, ότέ δέ τόνοι, διότι σημαίνουσι 
συγχρόνως καί τήν κατά τόπον κίνησιν τής φωνής, ήτοι ώρισμένα δια
στήματα διά τής προτάξεως τής οικείας κλειδδς καί τοΰ σημείου έκά- 
στης κλίμακος, γένους καί τόπου τής φωνής.

Έκ τούτου δέ δύο τινά δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν, ή δτι ή παραση
μαντική τών βυζαντινών συνέστη μετά τήν συμπλήρωσιν τής Πυθαγο
ρείου κα'ι μετά τήν έπινόησιν τών τόνων τής προσωδίας, ή δτι ή πυθα
γόρειος, οια εύρίσκεται παρά τώ Άνωνύμω, καί ’Αριστοφάνης ό Βυζάν
τιος έδανείσθησαν παρ’ αύτής, ή μέν τά πέντε έκ τών οκτώ χρονικών ση- 

ΐφάφων τήν τάξιν τών έν τοΐς μοναστηρίοις μοναχών λέγει (τομ.XI. σελ. 575): Εύ- 
θεωςάπαντες μετ’εύλαβείας τόν ύπνον άποθέμενοι διανίστανται,τοΰ προεστώτος διε- 
γείροντος αύτούς, καί έστήκασι τόν άγιον χορόν στησάμενοι, καί τάς χεΐρας εύ- 
θεως ανατειναντες, τούς ιερούς φδουσιν ύμνους. . . μετά πολλής τής συμφωνίας, 
μετά εύρ ύθμων μελών.» Έν δέ τώ VII. τομ. σελ. 545 αναφέρει τούς έξης ύπό 
τών Μοναχών ψδομένους ύμνους: Εύλογητός ό Θεός ό τρέφων με έκ νεότητάς μου, 
ό διδούς τροφήν πάση σαρκί’ πλήρωσον χαράς καί εύφροσύνης τάς καρδίας ήμών, 
ίνα πάντοτε πάσαν αύτάρκειαν έ'χοντες, περισσεύωμεν είς παν έργον αγαθόν έν 
Χριστώ Ίησοΰ τω Κυρίω ήμών, μεθ’ ού σοι δόξα τιμή καί κράτος, σύν άγίω 
πνεύματι είς τούς αιώνας. ’Αμήν.»

«Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι "Αγιε, δόξα σοι Βασιλεΰ, δτι έ'δωκας ήμΐν βρώματα 
είς ευφροσύνην Πλήσον ήμάς πνεύματος άγιου, ΐνα εύρεθώμεν ένώπιόν σου εύα- 
ρεστήσαντες, μή αίσχυνόμενοι, δτε άποδιδως έκάστω κατά τά έργα αΰτοΰ·*  
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μείων καί τινα έκ τών μελικών, ό δέ τά σημεία τών προσφδιών, μετά τοΰ 
βραχέος και μακροΰ, τοΰ λείμματος και τής προσθέσεως, ών μόνων έ'χρη- 
ζεν έν τω λογώδει μέλει.

Περί μεν τής έπινοήσεως τών προσφδιακών σημείων ύπο τοΰ Άριστο- · 
φανούς υπάρχει διαφωνία μεταξύ τών νεωτέρων γραμματικών, πλείστων 
θεωρουντων ώς άναπόδεικτον κα'ι άμφισβητήσιμον είσέτι τήν παρά τώ 
γραμματικφ Άρκαδίφ είδησιν περ'ι αύτών και παραδεχόμενων μάλλον, 
ότι παρέλαβ.εν αύτά έκ προϋφεστώτος συστήματος, και έκανόνισε μόνον 
τήν χρήσιν αύτών. Ή γνώμη δέ αύτη φαίνεται άληθεστέρα, ύποστηρι- 
ζομένη και ύπό ρητής μαρτυρίας έκ τής έπιτομής τής καθολικής προσω
δίας τοΰ έπ'ι Μάρκου Αύρηλίου (αιών 2ος μ. X.) άκμάσαντος Ήρωδιανοΰ, 
όστις έν τφ Κ'. κεφ. «Περ'ι τής τών τόνων εύρέσεο^ς καί τών σχημάτων 
αύτών» έπιγραφομένφ, λέγει-τά εξής : «Οΐ χρόνοι κα'ι οΐ τόνοι κάι τά 
πνεύματα Άριστοφάνους έκτυπώσαντος γέγονε πρός τε διαστολήν τής άμ- 
φιβολου λεξεως και προς το μέλος τής-φωνής συμπάσης καί τήν αρμονίαν^ 
ώς άν έπάδαιμεν φθεγγόμενοι. Σκέψαι δέ ώς έκαστον φυσικώς τε άμα καί 
οίκείως καθάπερ τά όργανα έσχημάτισται και ώνόμασται, επειδή και 
ταΰτα έμελε τώ λόγφ ώσπερ όργανα έσεσθαι. εωρακε γάρ καϊ τήν μου
σικήν ουτω τό μέΛος και τούς ρυθμούς σημαινομένην, καί πή μεν άνι- 
εϊσα,ν, πή ό'έ έπιτείνουσαν. Εί δέ ποτέ έπ^δοιμε-ν ή τέλειον έπιτείνον- 
τες ή πάλιν άνιέντες, τοΰτο σκληρόν καί μαλακόν έκάλει’ κατά τοΰτο 
και ’Αριστοφάνης σημεία έθετο τώ λόγφ πρώτα ταΰτα, ίνα άμα συλλα
βής καί λέξεως γενομένης κανών τις έποιτο και -σημειον όρθότητος. έ
πειτα τρίχα ταμών τήν κίνησιν τής φωνής, τό μέν είς χρόνους, τό δέ είς 
τόνους, τό δέ εις αύτό τό πνεΰμα και τούς μέν χρόνους τοΐς ρυθμοΐς εί
κασε, τούς δέ τόνους τοΐς τόνοις τής μουσικής.» Τό χωρίονδέ τοΰτο καί 
ιδίως τά «έώρακε γάρ και τήν μουσικήν ουτω τό μέλος και τούς ρυθμούς 
σημαινομένην» κα'ι «τούς μέν χρόνους τοΐς ρυθμοΐς είκασε, τούς δέ τό
νους τοΐς τονοις τής μουσικής» φαίνονται , μαρτυροΰντα τήν προΰπαρξιν 
τής παρά τοΐς βυζαντινόΐς άριστοξενείου παρασημαντικής, και τήν χρήσιν 
τών .κεραιών, ήτοι τής εύθείας, ορθής, και βραχείας γραμμής, αιτινες ά- 
.ποτελαϋσι τήν βάσιν τής παρασημαντικής ταύτης, και έξ ών διά συνθέ
σεων έγένοντο τά άλλα τών έμφώνων καί άφωνων σημείων, διπλή οξεία 
■τριπλή οξεία, διπλή -βαρεία, τά κρατήματα κάι -συνάγματα, όΐ σύνθετοι 
καλούμενοι τόνοι κτλ.

Ότι δ® τά σημεία τών κεραιών τούτοιν πράγματι προϋφίσταντο προ 
τοΰ Άριστοφάνους μαρτυροΰσι και τά ύπό τοΰ Ulrich Koehler δημο- 
σιευθέντα Bruchstiicke eines alien Lelirbuches der Granamatik 
έν τω Mittheilungen des Deutschen Insiituts έκ συντριμμάτων 
επιγραφής κέιμένης έν τή άκροπόλει, έν ή άναφέρεται προς -ταΐς είρημέ-
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ναις κεραίας κα'ι «προσηγμένη» (ίσως έννοητέον κεραία ή γραμμή.). Η 
έπιγραφή δέαύτη διαλαμβάνει, ώς ήμεΐς ήδυνήθημεν νά συμπεράνωμεν,περί 
τών σχημάτων τοΰ έλληνικοΰ αλφαβήτου, ήτοι έκ πόσων και ποιων έ
καστον γράμμα κεραιών σύγκειται. Τήν έπιγραφήν δέ ταύτην θεωρεί ο κ. 
Koeller άνήκουσαν είς τήν προαλεξανδρινήν έποχήν, ό δέ σεβαστός κα
θηγητής τοΰ ήμ. Πανεπιστημείου κ. Σ. Κουμανούδης, έπιστήσας τήν 
προσοχήν ήμών έπ'ι τής. έρεύνης τοΰ περιεχομένου, θεωρεί αύτήν κα'ι έτι 
άρχαιοτέραν, ώς έκ τοΰ σχήματος τών γραμμάτων είκάξει. Έτι δέ μάλ
λον ένισχύεται ή προΰπαρξις τής άριστοξενείου παρασημαντικής κα'ι έξ 
όσων τινές τών Αρμονικών λέγουσι περί τών τόνων τής προσφδίας, οί
τινες δηλοΰσι.τήν Υπάτην, Μέσην, καί Νήτην τών τετραχόρδων, καθ’ 
ά άνωτέρω είπομεν. Άλλά τήν κυριωτάτην άστόδειξεν δύνανται νά ,πα- 
ράσχωσιν οΐ τύποι τών σημείων κα'ι ή Ιστορική αύτών έξέτασις καί ά- 
,νάπτυξις, ήν όφείλομ.εν νά άναβάλλωμεν είς προσεχή ιδίαν περί τής ερ
μηνείας τών σημείων πραγματείαν. ’Επί τοΰ παρόντος δέ δυνάμεθα μό
νον περί τών τύπων τών δύο κυριωτέρων σημείων, τής οξείας καί βαρείας, 
νά είπωμεν ότι έχουσι σχέσιν πρός τά έν τω δεκάτφ τών Προβλημάτων 
(ΙΘ) τοΰ Άριστοτέλους, λέγοντας: «Διά τί ή βαρεία τόν-τής οξείας 
ισχύει φθόγγον ; ή ότι μεΐζον τό βαρύ. τή γάρ άμβΛεία eotre, τό δέ ,τή 
όζεία ;» Πράγματι δέ έν τοΐς άρχαιοτέροις χειρογρ. Εύαγγελίοις ή μέν 
όξεΐα τής παρασημαντικής τοΰ έκφωνητικοΰ συστήματος έχει τύπον ο
ξείας γωνίας, έν τοΐς άλλρις δύο συστήμασι άποβαλοΰσα τήν μίαν πλευ
ράν, ή δέ βαρεία άμβλείας έν τε τφ έκφωνητικώ, μελικώ καί φσματικφ.

Άλλ’ ήδύνατο τις νά άντιτάξη ήμϊν, πρός τί δύο παρασημαντικαί 
παρά τοΐς Άρχαίοις ; Τό νά ύπάρχωσι δύο συστήματα παρασημαντικής 
σύγχρονα άπό τής έποχής τοΰ Περικλέους ή τοΰ Άριστοξένου δέν έχει τι 
τό .παράδοξον, διότι »<κί κατά τόν μεσάίωνα έν τε τή Δυτική καί έν τή 
"Ανατολική άκκλησία έπεκράτουν διάφορα παρασημαντικής συστήματα 
συγχρόνως κ.ατά τά διάφορα είδη τής μελοποιίας, κεχυμένον, μελικόν, ά“ 
σματικόν καί έκφωνητικόν, καί δύναταί τις νά πεισθή περί μέν τής" τής 
δυτικής έκκλησίας έκ τής γενικής ιστορίας τής μουσικής, περί δέ τής τής 
Ανατολικής έκκλησίας, παραβάλλων τά τέσσαρα συστήματα, ήτοι το 
τοΰ έκφωνητικοΰ, κεχυμένου, μελικού καί άσματικοΰ, άτινα, εί καί τήν 
αύτήν βάσιν έχοντα, κέκτηνται όμως ούσιώδεις τινάς διαφοράς' τοιαΰται 
δέ διαφοραί ύπάρχουσι καί έν τφ μελικώ σρστήμα.τι μεταξύ τής .παρα
σημαντικής τής Ίεροσολυμιτικής έκκλησίας ;καί τών μονών άφ’ ένος, καί 
τής τής Κ/πόλεως μετά τών άλλων κοσμικών έκκλησιών (έπιθι Β'. πραγ. 
σελ. 49—51) ,άφ’ ετέρου.

Ή σύγχρονος ύπαρξις τής τε Πυθαγορείου καί Άριστοξενείου παραση- 
[ίαντικής καθίσταται πιθανωτάτη, έάν άναλογισθώμεν τό μέν ότι άπό

Τόμο; 4 s, β,— ’Ιούλιος, Αύγουστος, Χβπτβμύριος 18«Β S3
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της εποχής τοΰ Περικλέους ή άρχαια μ,ουσική διηρέθη, ώς άνωτέρω ει- 
πομεν, είς εύρυθμον, δι’ ήν έξήρκει ή πυθαγόρειος, και εις εύμελή, ητις 
μή τηρούσα άλλά μεταβάλλουσα του μετρικόν ρυθμόν κατά τάς Α
παιτήσεις τής εΰμελοΰς μουσικής, μετεχειρίζετο πολλάκις τά βραχέα 
ώς μακρά καί τάνάπαλιν, «ού τοΐς συλλαβαΐς άπευθύνουσα τούς χρό
νους άλλά τούναντίον τοΐς χρόνοις τάς συλλαβάς,» δπερ και ύπό πολ
λών άλλων επαναλαμβάνεται και ύπό τοΰ Λογγίνου (άποσπ. III) έπιβε- 
βαιοΰται λέγοντας: «’Έτι τοίνυν διαφέρει ρυθμοΰ τό μέτρον, ή τό μέν μέ- 
τρον πεπηγότας έχει τούς χρόνους μακράν τε και βραχύν . . . ό δέ ρυθ
μός ώς βούλεται έλκει τούς χρόνους, πολλάκις γοΰν και τόν βραχύν χρό
νον ποιεί μακράν,» Ταΰτα δέ συμφωνοΰσι πρός τά τοΰ 'Αλικαρνασσέως 
Διονυσίου : «Μήκους δέ και βραχύτητος συλλαβών ού μία φύσις" άλλά 
καί μακρότεραί τινές είσι τών μακρών, κα'ι βραχύτεραι τών βραχειών . . . 
Αρκεί . . . είρήσθαι δτι διαλλάττει και βραχεία συλλαβή βραχείας, και 

μακρά μακράς, και ούτε τήν αύτήν έχει δύναμιν, ούτε έν λόγοις ψιλοΐς, 
ούτ έν ποιήμασιν ή μέλεσι διά ρυθμών ή μέτρων κατασκευαζομένοις πάσα 
βραχεία και πάσα μακρά.» Ού μόνονδ'έ ιερά και σκηνικά μέλη έσώζοντο 
και περ'ι ρυθμοποιΐας και μελοποιΐας συγγράμματα ώς έκ τών άνωτέρω 
χωρίων έξάγεται, άλλά κα'ι περί ορχηστικής, καθ’ ά; άποδεικνύεται έκ 
τοΰ Άρ. Κ οϊντιλιανοΰ, ό όποιος έν τώ Β’. βιβλ. (IV) έξαίρων τήν ύπε- 
ροχήν τής μουσικής έν συγκρίσει πρός τήν γραφικήν και πλαστικήν, βέ
βαιοί δτι έπ’ αύτοϋ έσώζετο ή δρχησις τών παλαιών χορών, και πολλά 
περ'ι ύποκριτικής συγγράμματα διά τών εξής : «Τής γάρ δή πρώτης ή
μΐν μαθήσεως δι’ ομοιοτήτων γινομένης, άς ταϊς αίσθήσεσιν έπιβάλλον- 
τες τεκμαιρομεθα, γραφική μέν καί πλαστική δι’δψεως παιδεύει μόνον 
και ομοίως διεγείρει τε τήν ψυχήν κα'ι έκπλήττε.ι, μουσική δέ. πώς ούκ 
άν είλεν, ού διά μιας αίσθήσεως, διά πλειόνων δέ ποιουμένη τήν μίμη- 
σιν · και ποίησις μέν άκοή μόνη διά ψιλών χρήται λέξεων, άλλ’ ούτε 
πάθος άε'ι κι νεΐ δίχα μελφδίας ούτε δίχα ρυθμών οικείοι τοΐς ύποκειμέ- 
νοις. σημεΐον δέ- και γάρ ει ποτέ δέοι κινεΐν κατά τήν ερμηνείαν πάθος, 
ούκ άνευ τοΰ παρεγκλΐναί πως τήν φωνήν έπ'ι τήν μελφδίαν τό τοιοΰτον 
περιγίγνεται. μόνη δέ μουσική και λόγω κα'ι πράξεων είκοσι παιδεύει, 
ού δι’ άκινήτων ούδέ έφ’ ενός σχήματος πεπηγότων, άλλά δι’ έμψυχων, 
ά καθ’ έκαστον τών άπαγγελλομένων; εις τό οίκεϊον τήν τε μορφήν κα'ι 
τήν κίνησιν μεθίστησι. δήλα δέ ταΰτα κάκ τής τών παλαιών χορών όρ- 
χήσεως, ής διδάσκαλος ή ρυθμική, κάκ τών περ'ι ύποκρίσεώς τοΐς πολ- 
λοΐς συγγεγραμμένων» κτλ.

νΟτι μέν ή εύμελής τών ’Αρχαίων μουσική είχεν έν τω μελοποιεΐν 
τήν αύτήν έλευθερίαν, ήν και ή σήμερον, μεταχειριζομένη χρόνους μακροτέ- 
ους τών μακρών και βραχύτερους τών βραχέων, διάφορα μελικά «χήματα 

καί χρωματισμούς ποικίλους και οικείους πρός τήν λέξιν τοΰ κειμένου 
και τάς ύπό τοΰ περιεχομένου αύτής έκδηλουμένας διαθέσεις κα'ι πάθη,και 
ότι τά ύπό τοΰ Διονυσίου είρημένα εισιν άληθή, άποδεικνύεται μέν ά- 
ποχρώντως έκ τών άνωτέρω έκτεθεισών μαρτυριών τοΰ Άριστοφάνους, 
Φερεκράτους καί Άριστοξένου, θιασωτών τής άρχαιοτέρας εύρύθμου μου
σικής, έπικυροΰνται δέ κα'ι έκ τής εξής περ'ι ρυθμοΰ θεωρίας τοΰ Άριστο- 
ξένου λέγοντος: «Διαιρείται δέ ό χρόνος ύπό τών ρυθμιζομένων τοΐς έ
κάστου αύτών μέρεσιν. ’Έστι δέ τά ρυθμιζόμενα τρία- λέξις, μέλος, κί- 
νησις σωματική. Ώστε διαιρήσει τόν χρόνον ή μέν λέξις τοΐς αύτής μέ- 
ρεσιν, οιον γράμμασι και συλλαβαΐς και ρήμασι και πάσι τοΐς τοιούτοις· 

. τό δέ μέλος τοΐς έαυτοΰ φθόγγοις τε καί διαστήμασι καί συστήμασιν ή 
δέ κίνησις σημείοις τε καί σχήμασι κα'ι ει τι τοιοΰτον έστι κινήσεως 
μέρος.

Καλείσθω δέ πρώτος μέν τών χρόνων ό ύπό μηδενός τών ρυθμιζομένων 
δυνατός ών διαιρεθήναι, δίσημος δέ ό δίς τούτφ καταμετρούμενος, τρί- 

, σημος δέ ό τρις, τετράσημος δέ ό τετράκις' κατά ταύτά δέ και έπ'ι τών 
λοιπών μεγεθών τά ονόματα έξει.1 Έν ώ δή χρόνφ μήτε δύο φθόγγοι 
δύνανται τεθήναι κατά μηδένα τρόπον, μήτε δύο ξυλλαβαί, μήτε δύο 
σημεία, τοΰτον πρώτον έροΰμεν τόν χρόνον. Ών δέ τρόπον λήψεται τοΰ- 
τον ή αύσθησις, φανερόν εσται έπ'ι τών ποδικών χρόνων- λέγομεν δέ τινα 
και άσύνθετον χρόνον πρός την τής ρυθμοποιΐας χρήσιν άναφέροντες. 
Ώτι δ’ έστιν ού τό αύτό ρυθμοποΐία τε και ρυθμός, σαφές μέν ούπω ρω
διόν έστι ποιήσαι, πιστευέσθω δέ διά τής ρηθησομένης όμοιότητος. Ώσ
περ γάρ έν τή τοΰ μέλους φύσει τεθεωρήκαμεν, ότι ού τό αύτό σύστημα 
και μελοποΐία, ούδέ τόνος, ούδέ γένος, ούδέ μεταβολή, ούτως ύποληπτέον 
έχειν κά'ι περ'ι τούς ρυθμούς τε και ρυθμοποιΐας, έπειδή περ τοΰ μέλους 
χρήσιν τινα τήν μελΟποιΐαν εύρομεν ούσαν, έπί τε τής ρυθμικής πραγ-

1 Κατά ταΰτα ύπήρχον, ώς άνωτέρω ε’ίρηται, καί μεγέθη χρονικά μείζονα 
τών ύπδ τοΰ ’Ανωνύμου μέχρι πενταχρόνου άναφερομένων, ήτοι χρόνοι μακροί 
έξάσημοι, έπτάσημοι καί όκτάσημοι. "Οτι δέ ό Άριστ. Κοϊντιλιανδς αναφέρει ό- 
κτάσημον μέγεθος, έδηλώσαμεν άνωτέρω. Σημεία δέ έξασήμων, έπτασήμων καί 
όκτασήμων κέκτηται καί ή τών Βυζαντινών παρασημαντική, ήν διά τοϋτο ανω
τέρω ώνομάσαμεν Άριστοξένειον’ διότι αδύνατον άλλος εινε παραδεχθώμεν εν τή 
χρήσει τής τότε μουσικής τρισήμους, τετρασήμους μέχρι όκτασήμων χρόνων άνευ 
σημείων δηλωτικών τοΰ μεγέθους αύτών, τά δέ γράμματα τοΰ έλληνικοϋ αλφα
βήτου άριθμητικώς δέν ήδύναντο νά μεταχειρίζωνται πρδς παρασήμανσιν τών 
πολυσήμων μεγεθών, διότι ήθελον επιφέρει σύγχυσιν πρδς τά δηλοΰντα ώρισμένα 
διαστήματα τής πυθαγορείου παρασημαντικής, έάν αύτη μόνη ύπήρχεν εν 
χρήσει, καί έάν πράγματι ταύτην καί μόνην δ ’Αριστόξενος ενόει έν τώ άνωτέρω 
χωρίφ, σύγχυσις ητις ήθελεν είναι έτι μεγαλητέρα έν τή ψιλή οργανική καί εύμε- 
λεΐ μουσική.
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48.4 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

τοΰ προβλήματος ώδί, άπλώς μέν άσύνθετος λεγέσθω ό 
ρυθμιζομένων διηρημένος’ ώσαύτως δέ και σύνθετος ο 
ρυθμιζομένων διηρημένος' πή δε σύνθετος καί πη άσυν-

ματείας τήν ρυθμοποΐίαν ώσαύτως χρήσιν τινα φαμέν είναι. Σαφεστερον 
δέ τοΰτο είσόμεθά προελθούσης τής πραγματείας. Άσύνθετον δή (και 
σύνθετον) χρόνον προς τήν τής ρυθμοποιί’ας χρήσιν βλέποντες έροΰμεν οίον 
τόδε τι’ (εάν τι) χρόνου μέγεθος ύπδ μιας συλλαβής ή ύπό φθογγόυ ενός· 
ή σημείου καταληφθή, άσύνθετον τοΰτον έροΰμεν τδν χρόνον. Έάν δε το 
αύτδ τοΰτο μέγεθος ύπδ πλειόνων φθόγγων ή συλλαβών ή σημείων κατα
ληφθώ, σύνθετος ούτος ό χρόνος ρηθήσεται. Λάβοι δ’ άν τις παράδειγμα 
τοΰ είρημένου έκ τής περί τδ ήρμοσμένον πραγματείας· και γάρ έκεΐ το . 
αύτδ μέγεθος ή μέν άρμονία σύνθετον, τδ δε χρώμα άσύνθετον, και πά
λιν τδ μέν διάτ ονον άσύνθετον, τδ δέ χρώμα σύνθετον, ενίοτε δε καί το 
αύτδ γένος τδ άύτδ μέγεθος άσύνθετον τε και σύνθετον ποιεί, ού μέντοι 
έν τώ αύτώ τόπφ τοΰ συστήματος. Διαφέρει γάρ τδ παράδειγμα τοΰ 
προβλήματος τφ τδν μέν χρόνον ύπδ τής ρυθμοποιί’ας άσύνθετον τε καί 
σύνθετον γίνεσθαι, τδ δέ διάστημα ύπ’ αύτών τών γενών ή τής τοΰ συ
στήματος τάξεως

Μερισθέντος δέ 
ύπδ μηδενδς τών 
ύπό πάντων τών 
θετός δ ύπδ μέν τίνος διγιρημένος, ύπδ δέ τίνος άδιαίρε“Τος ών. Ο μέν ουν 
άπ.1ώς ά,σύνθετος τοιοΰτος άν τις είη, οΐος μέθ ύπο ξυλλαβών πλειόνων, 
μήθ’ ύπδ φθόγγων, μεθ’ ύπδ σημείων κατέχεσθαΓ δ δ’ ίιπ.Ιως σύνθετος, Ο 
ύπδ πάντων και πλειόνων ή ενός κατεχόμενος- ό δέ μικτός, ώ συμβεβηκεν 
ύπό φθόγγου μέν ενός, ύπδ ξυλλαβών δέ πλειόνων καταληφθήναι, η ανά- 
παλιν ύπδ ξυλλαβής μέν μιας, ύπδ φθόγγων δέ πλειόνων. .

ΤΩ δέ σημαινόμεθα τδν ρυθμόν και γνώριμον ποιοΰμεν τη αίσθήσει, 
πούς έστιν εις ή πλείους τοΰ ένος. Τών δέ ποδών οί μέν έκ δυο χρονοιν 
σύγκεινται, τοΰ τε άνω και τοΰ κάτω, οί δέ έκ τριών, δυο μέν τών άνω, 
ένδς δέ τοΰ κάτω, ή έξ ένδς μέν τοΰ άνω, δύο δέ τών κάτω. Ότι μέν ουν 
έξ ένδς χρόνου πούς ούκ &ν είη φανερόν, έπειδή'περ εν σημεΐον ού ποιεί 
διαίρεσιν χρόνου’ άνευ γάρ διαιρέσεως χρόνου πούς ού δοκει γίνεσθαι. Τοΰ 
δέ λαμβάνειν τδν πόδα πλείω τών δύο σημεία τά μ,εγέθη τών ποδών 
αίτιατέον’ οί γάρ έλάττους τών ποδών, εύπερίληπτον τή αίσθήσει τδ μέ
γεθος έχοντες, εύσύνοπτοί είσι και διά τών δύο σημείων, οί δέ μεγάλοι 
τούναντίον πεπόνθασι, δυσπερίληπτον γάρ τή αίσθήσει τδ μέγεθος ίχον- 
τες, πλειόνων δέονται σημείων, όπως είς πλείω μέρη’διάΐρέθέν ’τδ τοΰ ό
λου ποδδς μέγεθος εύσυνοπτότερον γίνηται. Διά τι δέ ού γίνεται πλείω 
σημεία τών τεττάρων, οίς δ ποΰς χρήται κατά τήν αύτοΰ ίδύναμιν, ύστε
ρον δειχθήσεται.

Δει δέ μή διαμαρτεΐν έν τοις νΰν είρημένοις, υπολαμβάνοντας, μ.ή με- 
ρίζεσθαι πόδα είς πλείω τών τεττάροιν άριθμόν. Μερίζονται γάρ ένίοι 

τών ποδών είς διπλάσιον τοΰ είρημένου. πλήθους άριθμδν >ςαί είς πολλα
πλάσιον’ άλλ’ ού καθ’ αύτδν δ πούς είς τδ πλέον τοΰ είρημένου πλήθους 
μερίζεται, άλλ’ ύπδ τής ρυθμοποι’ίας διαιρείται τάς τοιαύτας διαιρέσεις. 
Νοητεον δε χωρίς τά τε τήν τοΰ ποδδς δύναμιν φυλάσσοντα σημεία καί 
τάς ύπδ τής ρυθμοποιί’ας γινομένας διαιρέσεις, καί προσθετέον δέ τοΐς εί- 
ρημενοις, ότι τά μέν έκάστου ποδδς σημεία διαμένει ίσα όντα καί τώ ά- 
ριθμώ καί τώ μεγέθει, αί δέ ύπδ τής ρυθμοποι’ίας γινόμεναι διαιρέσεις 
πολλήν λαμβάνουσι ποικιλίαν.»

Τά χωρία ταΰτα τοΰ Άριστοξένου όρθώς έννοούμενα άποδεικνύουσι μέν 
έναργεστατα, ότι ή άρχαία μουσική έν τή ρυθμοποιί’γ κατ’ ούδέν ύπε- 
λείπετο τής σήμερον έν τώ πλούτφ τών ρυθμικών σχημάτων και έν 
ταΐς διαιρεσεσι και ύποδιαιρέσεσι τών ποδικών άσυνθέτων πρώτων τε καί 
πολυσήμων χρόνων είς συνθέτους, διακρίνουσι δέ σα©ώς τούς ποδιαούς 
χρονους έκ τοίν ύπδ τής ρυθμοποι’ίας γινομένων διαιρέσεων, άναλύσεων 
και ύποδιαιρέσεων τών ποδικών χρόνων, καί άποδεικνύουσι τδ άληθές τών 
ύπδ τοΰ Άλικαρνασσέως Διονυσίου είρημένων περί τής μεγίστης ελευθε
ρίας τοΰ μελοποιοΰ, τής χειραφετήσεως τής ρυθμοποιί’ας και άπαλλα- 
γής αύτής έκ τών στενών ορίων τών ποδικών χρόνων, οίτινες έν τή άρ- 
χαωτέρκ εύρύθμω μουσική συνέπιπτον τώ μετρικώ ρυθμώ. Ό όρος. Ποΰς 
τοΰ Άριστοξένου σημαίνει μέγεθος ούτινος τά έλάχιστα καί μέγιστα ό
ρια εινε τδ μονόσημον καί τετράσημον, ό δέ όρος σημεΐον πολλαχώς λε
γόμενος, ώς άνωτέρω ειπομεν, δηλοϊ καί όπερ σήμερον όνομάζομεν πόδα, 
έν δέ τή μουσική τής Δύσεως TactuS. Κατά τήν χρήσιν τοΰ Άριστοξέ
νου τδ έξάμετρον είνε ίσον καί τώ ποΰς έξάσημος, τό τρίμετρον ίσον καί 
τώ πούς τρίσημος κτλ. έν τή μουσική. 'Ότι δέ τδ μέγιστον μέγεθος τοΰ 
ποδδς δέν δύναται νά ύπερβαίνη τά τέσσαρα σημεία, έκαστος διδάσκεται 
έκ τοΰ περ'ι τομής τοΰ δακτυλικού έξαμέτρου, μή έπιτρέποντος άλλας 
πλήν τής πενθημιμεροΰς καί έφθημιμεροΰς τομής κατά τδν ίσον καί δι
πλάσιαν λόγον, τής μέν πρώτης έν τή άρχή του τρίτου, τής δέ δευτέρας 
έν τή άρχή τυΰ τετάρτου ποδδς γενομένης, καί άποτελούσης τής μέν τδν 
συμμετρικόν λόγον 3’. 3 τής δέ τδν 4: 2. Ό Αριστόξενος διαιρεί τούς 
πόδας είς έλάττους καί μείζονας, έν μέν τοΐς πρώτοις καταλέγων μόνον 
τούς πάσαις ταΐς μουσικαΐς τέχναις κοινούς, τούς τοΰ ίσου και διπλάσιου 
γένους, δέ άποκλείων τούς τοΰ ήμιολίου, ώς ίδιους τής χρήσεως τής ρυθμο- 
ποιίας, γενομένους έκ τής ύποδιαιρέσεως τών ποδικών χρόνων, και. άνή- 
κοντ.ας είς τάς ύπδ τής ρυθμοποίίας γενομένας διαιρέσεις, όπερ έπιβεβαιοΐ 
και ό Αριστοτέλης έν τώ τρίτφ τής ρητορικής λίγων I Ό δέ παιάν 
ληπτέος- άπδ μόνου γάρ ούκ έστι μέτρον τών ρηθέντων ρυθμών.» Πα- 
ρετηρήσαμεν δέ άνωτέρω, ότι δ Αριστόξενος άναφέρει ού μόνον άσυν- 
θέτους τρισήμους, καί τετρασήμους χρόνους, άλλά καί παρέχει ήμΐν νά 
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έννοήσωμεν διά τοΰ «κατά ταύτά δέ καί έπ'ι τών λοιπών μεγεθών τά 
ονόματα έξει,ϊ δτι ύπήρχον και μεγέθη χρονικά άσύνθετα μείζονα τών 
πεντάσημων, περί ών ούδείς τών άλλων πλήν τοΰ Αριστείδου Κοϊν- 
τιλιανοΰ ποιεί λόγον, κα'ι άπερ εύρίσκονται και έν τή ΐεργ 
τών Βυζαντινών παρασημαντική και μελοποιΐγ, ητις και διά τοϋτο εινε 
τδ άσφαλέστατον μέσον πρδς σαφή και άκριβή κατάληψιν τών άσαφών 
τής άρχαίας ρυθμοποιΐας, και ιδίως τής ύπδ τοΰ Άριστοξένου έκτεθειμέ- 
νης, ητις τή άρρωγή τής σημερινής δυτικής θεωρίας άντ'ι νά διασαφισθή 
έτι μάλλον έπεσκοτίσθη.

Ό Αριστόξενος πραγματευόμενος περ'ι τοΰ «διάτίνος σημαινόμεθατδνρυθ- 
μδν και γνώριμον ποιοΰμεντή αίσθήσει,» και παραδεχόμενος ώςτοιοΰτον τδν 
πόδα,απαριθμεί μόνον τούς τοΰ ίσου και διπλασίουγένους,καί άποκλείειτούς 
τοΰ ήμιολίου, ώς συνθέτους’ πραγματευόμενος δέ περίτών ποδώντών έπιδεχο- 
μένωνσυνεχή ρυθμοποιΐαν, συμπαραλαμβάνει καί τούς τοΰ ήμιολίου ήπαιω- 
νικοΰ γένους. Ωσαύτως δέ ό Πλάτων έν τω γΖ. τής Πολιτείας (400. Α), 
ώσπερ ό ’Αριστόξενος, περ'ι τοΰ έν τή μουσική ταττομένου ρυθμοΰ δια- 
λαμβάνων, ήτοι τών γενών ών ποιεί χρήσιν ή ρυθμοποιΐα, λέγει συμφώ- 
νως πρδς αύτδν, «"Οτι μέν γάρ τρΐ, άττα έςτΐν είδη (ρυθμών) έξ ών αί 
βάσεις πλέκονται, ώσπερ έν τοΐς φθόγγοις τέτταρα, δθεν αί πάσαι άρμο- 
νίαι, τεθεαμένος άν ε’ίποιμι.» Ό οέ ’Αριστοτέλης έν τώ γ'. τής 'Ρητο
ρικής (κεφ. 8) περί τοΰ ρυθμοΰ τής ρητορικής λέξεως διαλαμβάνων λέγει 
περ'ι τής χρήσεοις τών ρυθμών έν ταϊς τέχναις τής κινήσεως τά εξής : 
«Τδ δέ σχήμα τής λέξεως δει μήτε έμμετρον είναι μήτε άρρυθμον τδ 
μέν γάρ άπίθανον (πεπλάσθαι γάρ δοκεϊ) και άμα κάί έξίστησιν’ προσέ- 
χειν γάρ ποιεί τώ δμοίω, πότε πάλιν ήξει. ώσπερ ούν τών κηρύκων προ- 
λαμβάνουσι τά παιδία τδ «τίνα αίρεΐται έπίτροπον δ άπελευθερούμενος · 
Κλέωνα, τδ δέ άρρυθμον άπέραντον»’ δει δέ πεπεράνθαι μέν, μή μέτρω 
δέ’ άηδές γάρ καί άγνωστον τδ άπειρον, περαίνεται δέ άριθμώ πάντα’ δ 
δέ τοΰ σχήματος τής λέξεως άριθμδς ρυθμός έστιν, ού καί τά μέτρα 
τμητά’ διό ρυθμόν δει έχειν τδν λόγον, μέτρον δέ μή’ ποίημα γάρ έσται’ 
ρυθμόν δέ μή άκριβώς’ τοϋτο δέ έσται, έάν μέχρι του ή’ τών δέ ρυθμών 
δ μέν ήρώος σεμνός καί λεκτικός, καί άρμονίας δεόμενος, δ δέ ίαμβος 
αύτή έστιν ή λέξις ή τών πολλών διό μάλιστα πάντων τών μέτρων ίαμ- 
βεϊα φθέγγονται λέγοντες. δει δέ σεμνότητα γενέσθαι καί έκστήσαι. ό δέ 
τροχαίος κορδακικώτερος’ δηλοϊ δέ τά τετράμετρα’ έστι γάρ τροχερδς 
ρυθμός τά τετράμετρα’ λείπεται δέ παιάν, ώ έχρώντο μέν άπδ Θρασυμά- 
χου άρξάμενοι, ούκ είχον δέ λέγειν τίς ήν. εστι δέ τρίτος δ παιάν, καί 
έχόμενος τών είρημένων’ τρία γάρ πρδς δύ’ έστιν, έκείνων δέ δ μέν έν 
πρδς έν, δ δέ δύο πρδς έν. Έχεται δέ τών λόγων τούτων δ ήμιόλιος’ ου- 
τος δ’ έστιν δ παιάν- οί μέν ουν άλλοι διά τε τά είρημένα άφετέοι, και 

διότι μετρικοί' ό ίέ παιάν Ληπτόος" άπό μόνου γάρ ούκ εστι μέτρον των 
ρηθέντων ρυθμών, ώστε μά.Ιιστα .Ιανθάνειν' νΰν μέν ούν χρώνται τώ ένί 
παιάνι καί άρχόμενοι, δει δέ διαφέρειν τήν τελευτήν τής άρχής. έστι δέ 
παιάνος δύο είδη άντικείμενα άλλήλοις, ών τδ μέν έν άρχή άρμοττει, ώσ
περ καί χρώνται’ ουτος δέ έστιν ού άρχει μέν ή μακρά, τελευτώσι δέ 
τρεις βραχεΐαι, »Δαλογενές είτε Λυκίαν» (—υυυ—υυυ) καί «Χρυσεοκόμα 
Έκατε παΐ Διός.» Έτερος δ’ έξ εναντίας, ού βραχεΐαι άρχουσι τρεις ή 
δέ μακρά τελευταία. «Μετά δέ γάν ύδατά τ’ωκεανόν ήφάνισε νύξ.» 
(υυυ—υυυ—υυυ—υυυ—) ούτος δέ τελευτήν ποιεί’ ή γάρ βραχεία διά 
τδ άτελής είναι ποιεί κολοβόν’ άλλά δει τή:μακρ^ άποκόπτεσθαι καί 
δήλην είναι τήν τελευτήν, μή διά τδν γραφέα, μηδέ διά τήν παραγρα
φήν, άλλά διά τδν ρυθμόν, ότι μέν ουν εύρυθμον δει είναι τήν λέξιν καί 
μή άρρυθμον, και τίνες εύρυθμον ποιοΰσι ρυθμοί καί πώς έχοντες, ειρηται.

Ή μέν συμφωνία μεταξύ τών τριών τούτων σοφών τής άρχαιότητος 
περί τών τριών ρυθμικών γενών, ών έποίει χρήσιν ή ρυθμοποιΐα εινε πλη- 
ρεστάτη, μόνος δέ δ’Αριστοτέλης παρατηρεί ότι «άπδ τοΰ ήμιολίου ούκ 
έστι μέτρον εύρεΐν,» τουτέστιν ή μετρική έποίει χρήσιν μόνον τοΰ ίσου 
καί διπλάσιου γένους, ούχί δέ καί τοΰ ήμιολίου. Πρδς τδν Άριστοτέλην 
δμως διαφέρεται ό Κοϊντιλιανδς Αριστείδης καί ό Ηφαιστίων. Άλλ’ ή 
διαφορά αύτη προέρχεται έκ τούτου, δτι άλλως λαμβάνεται δ ήμιό
λιος έν τή ρυθμική καί άλλως έν τή μετρική, διότι δ πρώτος χρόνος τό
πον μονάδος έπέχων έν μέν τή λέξει θεωρείται περί συλλαβήν, έν δέ τώ 
μέλει περί φθόγγον ή έν διάστημα, έν δέ κινήσει σώματος περί εν σχήμα. 
Ή μέν μετρική βραχείας μόνον καί δίχρονους συλλαβάς έχουσα, δύναται 
νά άναλύση τήν μακράν μόνον εις δύο βραχείας, καί νά συναιρέση τάς 
δύο βραχείας είς μίαν μακράν δίχρονον, άλλ’ ή ρθμική τδν μουσικόν 
φθόγγον ώς μονάδα έχουσα δύναται έν μι^ διχρόνφ συλλαβή νά έξαγ- 
γείλη ού μόνον δύο φθόγγους, ώς έν τή εύρύθμφ άρχαιοτάτγι μουσική, 
άλλά καί τρεις καί τέσσαρας, τουτέστιν έποίει χρήσιν ού μόνον μακρών 
δισήμων, άλλά καί μακρών τρισήμων καί τετρασήμων, δπερ έγίνετο έν 
τή εύμελεΐ καί παρακεχρωσμένη μουσική ή βωμολόχφ, ώς ονομάζει αύ
τήν ό Αριστοφάνης. Κατά ταΰτα δ παιωνικδς ρυθμός πρέπει, νομίζο- 
μεν, νά καταλέγητε είς τάς χρονικάς διαιρέσεις τής ρυθμοποιΐας ιδίας, 
καί δι’ αύτδ άποκλείει αύτδν καί δ ’Αριστόξενος τών ποδών, δι’ ών έση- 
μαίνοντο τούς ρυθμούς κα'ι έποίουν γνωρίμους τή αίσθήσει. "Ινα δέ τοϋτο 
σαφές καταστήσιομεν λάβωμεν π. χ. τδ εξής δακτυλικόν τετράμετρον πο- 
δικάς τοΰ χρόνου διαιρέσεις έχον.

υυ υυ
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Τοΰ τετραμέτρου δέ τούτου άνάλυομένωνμέν τών άρσεων και θέσεων εις 
τρεις πρώτους φθόγγους παράγεται το τής ρυθμοποιίας ίδιον σχήμα

δέ είςΑναλυόμενων ττέσσαρας πρώτους φθόγγους λαμβάνομεν το σχήμα.
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ταΰτα συμφωνοΰσι πληρέστατα πρός την θεοφίαν τοΰ 
έν αύτοΐς «τά μέν έκαστου ποδος σημεία διαμένει

Τά σχήματα δέ 
Άριστοξένου, διότι 
ισα όντα και τω Αριθμώ και τω μεγέθει, αί δέ ύπό τής ρυθμοποιίας γε- 
νομεναι διαιρέσεις πολλήν λαμβάνουσι ποικιλίαν« Έάν δέ έν τώ αύτφ 
σχήμάτι περιέχωνται πόδες διαφόρων γενών, οίον έν τώ τετάρτφ ό μέν 
πρώτος τοΰ ίσου, ό δέ δεύτερος τοΰ έπιτρίτου, ό τρίτος τοΰ ήμιολίου 
και ό τέταρτος τοΰ διπλάσιου γένους, (τών μέν άνωθεν άριθμών τήν Απλήν 
ποδικήν διαίρεσιν τών δέ κάτωθεν τήν τής ρυθμοποιίας ίδιαν δηλούντων) 
τοΰτο δέν διαφωνεΐπρδς τήν θεωρίαν τοΰ Άριστοξένου λέγοντος : «Τών δέ 
ποδών (τών) καί συνεχή ρυθμοποιί’αν έπιδεχομένων τρία γένη έστί' τό τε δα
κτυλικόν καί τό ιαμβικόν καί τό παιωνικόν.» Τήν ύποδιαίρεσιν δέ ταύτην 
ή άνάλυσιν τής μακράς είς τρεις καί τέσσαρας φθόγγους ύπό τής ρυθμο- 
ποΐας έν τή μουσική ψιλή ή μετά λέξεως ηνωμένη ύποδηλοΐ καί ό Αρι
στείδης Κοϊντιλιανός έν τώ α'. περί μουσικής (σελ. 33) περί πρώτου χρό
νου λεγωνί «Λεγεται δέ ούτος (ό χρόνος) πρώτος ώς πρός τήν εκάστου 
κίνησιν τών μελωδούντων καί ώς πρός τήν τών λοιπών φθόγγων σύγκρι- 
σιν’ πολλαχώς γάρ έν αύτών έκαστος ήμών προσενέγκαιτο, πριν είς τα. 
τών δυεΐν διαστημάτων έμπεσεΐν μέγεθος’ έκ δέ τοΰ τών έξης μεγέθους, 
ώς έφην, άκριβέστερον συνοραται. σύνθετος δέ έστι χρόνος ό διαιρεΐσθαι 
δυνάμενος. τουτου δέ ό μέν διπλάσιων έστί τοΰ πρώτου, ό δέ τρι
πλασίων, ό δέ τετραπλασίων’ μέχρι γάρ τετράδος προήλθεν όρυθμι-

καί γάρ Αναλογεί τφ πλήθει τών τοΰ- τονου διεσεων καί 
διαστηματικήν φωνήν έκ φύσεως έχει’» Ετι δε σαφεστε- 

έξ όσων λέγει ό αύτός Κοϊντιλιανός έν 
«Τούτων

κός χρόνος’ 
πρός τήν 
ρον γίνεται τδ χωρίον τοΰτο 
τφ XXI κεφ. περί βραχειών καί μακρών συλλαβών έπιλεγων ’. 
ουν ούτως έχοντων δέδεικται τά μεγέθη τών στοιχείων τοΐς διαστημασιν 
ισάριθμα τοΰ τόνου’ τδ μέν γάρ ελάχιστον αύτών τοΰ μεγίστου τεταρτη- 
μόριόν έστιν, ώς ή δίεσις τοΰ τόνου, τδ δέ μέσον ήμισυ μέν τοΰ μειζονος, 
διπλάσιον δέ τοΰ έλάσσονος’ τής μέν γάρ μακράς ήμίσειά έστιν ή βραχεία, 
τής δέ βραχείας άπλοΰν σύμφωνον’ δήλον δέ έκ τοΰ τήν βραχεΐαν η δι- 
πλοΰ συμφώνου παρατεθέντος ή ένδς φωνήεντος γίνεσθαι μακράν.» Κατα 
ταΰτα φανερώτατον ότι ή μακρά δίχρονος παραβάλλεται προς τον το- 
νον. Ώσπερ δέ ό τόνος διαιρείται είς τέσσαρας διέσεις τεταρτημοριους η 
έναρμονίους, ούτω καί ή μακρά δίχρονος έν τή ρυθμοποιι^ αναλύεται εις 
τέσσαρας πρώτους φθόγγους.

'Ότι δέ ή τεταρτημόριο; δίεσις Αντιστοιχεί πρδς τδν πρώτον χρόνον, 
άναφέρεται ού μόνον ύπδ τών Αρμονικών καί 'Ρυθμικών συγγραφέων, 
Αλλά καί ύπδ τοΰ Άριστοτέλους (Μδβ. 1016 β. 21): «Αρχή ουν τοΰ 
γνωστοΰ περί έκαστον τδ έίν. ού ταύτδ δέ έν πασι τοΐς γενεσι το έν. ένθα 
μέν γάρ δίεσις, ένθα δέ τδ φωνήεν ή άφωνον.» καί (Μα 1053 α 12)’. 
«Καί έν μουσική δίεσις, οτι έλάχιστον, καί έν φωνή στοιχεΐον.» Κατα 
ταΰτα δέ δ ήμιόλιος μέν ή παιωνικδς ποΰς έν τή. μουσική σημαίνεται η 
μάλλον είπεΐν χειρονομεΐται λαμβανομένων έν μέν τή Θέσει τριών φθόγγων 
ή σημείων έν δέ τή άρσει δύο, ή άνάπαλιν δύο-μέν έν τή θέσει τριών δέ έν 
τή άρσει' δ δέ έπίτριτος τριών έν τή Θέσει καί τεσσάρων έν τή άρσει ή το 
άνάπαλιν. Ό έπίτριτος δέ δέν άναφέρεται ούτε ύπδ τοΰ Πλάτωνος καί 
Άριστοτέλους ούτε ύπδ τοΰ Άριστοξένου, άλλ’ ύπδ τοΰ Άριστείδου 
Κοϊντιλιανοΰ καί τών μεταγενεστέρων ώς εύρυθμος λογος.

Ό Αριστόξενος δέ δέν ορίζει όρια 
τοΰ 
καί 
και 
του

τής ύποδιαιρέσεως καί Αναλύσεως 
άσυνθέτου χρόνου, άλλά παρέχει είς τόν μελοποιόν τήν μεγίστην, ως 
σήμερον, έλευθερίαν λέγων : «ό δέ άπ2ως σύνθετος ό ίσιό πάντων 

π2ειόνων η ενός χατεχόμενος.*  7Ινα δέ σαφέστερα τά περί άσυνθέ- 
καί συνθέτου χρόνου πρός την χρήσιν της ρυθμοποιίας καταστηση, 

παραβάλλει τά μεγέθη τών έλαττόνων ποδών πρός τά μεγέθη τών Αρ
μονιών, λέγων : Λάβοι δ’ άν τις παράδειγμα τοΰ είρημένοΰ έκ τής περί 
τδ ήρμοσμένον πραγματείας’ καί γάρ έκεϊ τδ αύτδ μέγεθος ή μέν άρμοτ 
νία σύνθετον, το δέ χρώμα άσύνθετον, και πάλιν τδ μέν διάτονον άσυνθε- 
τον, τδ δέ χρώμα σύνθετον, ένίοτε δέ καί τδ αύτδ γένος τό αύτδ μέγεθος 
άσύνθετόν τε καί σύνθετον ποιεί, ού μέντοι έν τώ αύτφ τόπφ τοΰ συστή
ματος. Διαφέρει γάρ τδ παράδειγμα τοΰ προβλήματος τφ τδν μέν χρονον



490 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Η ΕΠΙΝΟΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 491

j ύπό της ρυθμοποιίας άσυνθέτου τε και σύνθετον γίνεσθαι, τό δέ διάστημα
ij ύπ’ αύτών τών γενών η της τοΰ συστήματος τάξεως.»
;ί 'Ωσαύτως δέ και έν τοΐς Άρμονικοΐς (βιβλ. II. 34,1 0) διαλαμβάνων δ
' ’ ’Αριστόξενος περ'ι τών συνθέτων καί άσυνθέτων διαστημάτων, παραβάλ

λει αύτά πρός τούς άσυνθέτους και συνθέτους χρόνους τής ρυθμοποιί’ας 
διά τών έξης: «Εύθέως γάρ τάς τών γενών διαφοράς αΐσθανόμεθα τοΰ 

ΐ μέν περιέχοντας μένοντος, τών δέ μέσων κινούμενων’ και πάλιν όταν μέ-
7 νοντός τοΰ μεγέθους τόδε μέν καλώμεν ύπάτην κα'ι μέσην, τόδε δέ παρα-

μέσην και νήτην μένοντος γάρ τοΰ μεγέθους συμβαίνει κινεΐσθαι τάς τών 
φθόγγων δυνάμεις’ καί πάλιν ο’ταν τοΰ αύτοΰ μεγέθους πλείω σχήματα 
γίγνηται καθάπερ τοΰ διά τεσσάρων και διά πέντε και έτέροιν. ώσαύτως 

.· δέ κα'ι όταν τοΰ αύτοΰ διαστήματος ποΰ μέν τιθεμένου μεταβολή γίγνη-
ται,ποΰδέ μή. Πάλιν έν τοΐς περί τούς ρυθμούς πολλά τοιαΰτα δρώμεν γι- 
γνόμενα- και γάρ μένοντος τοΰ λόγου καθ’ δν διώρισται τά γένη τά 

‘ μεγέθη κινείται τών ποδών διά τήν τής άγωγής δύναμιν, και τών μεγε
θών μενόντων άνόμοιοι γίγνονται οί πόδες’ και τό αύτδ μέγεθος πόδα τε 
δύναται καί συζυγίαν’ δήλον δ’ ότι και αί τών διαιρέσεων τε καί σχη
μάτων διαφοραί περί μένον τι μέγεθος γίγνονται. καθόλου δ’ είπεΐν ή μέν 

!< ρυθμοποι’ία πολλάς καί παντοδαπάς κινείται κινήσεις,· οί δέ πόδες οίς
σημαινόμεθα τούς ρυθμούς άπλάς τε καί τάς αύτάς άεί.»

, Τδ χωρίον τοΰτο τοΰ Άριστοξένου έπικυροΐ πληρέστατα τήν ύφ’ ή-
μών γενομένην άνωτέρω ερμηνείαν διά τών τεσσάρων σχημάτων, τά δ-

■ ποια πολλοΰ γε καί δει νά’έξαντλήσωσι τάς τοΰ Άριστοξένου παντοδα-
; πάς κινήσεις τής ρυθμοποιίας καί τάς ποικίλας και πολυαρίθμους άνα-
<''■ λύσεις τοΰ άσυνθέτου χρόνου είς πρώτους, «κατεχομένου ύπό πάντων

καί πλειόνων ή ενός.» Ού μόνον είς τέσσαρας πριότους χρόνους δύναται 
ή μακρά δίχρονος νά άναλυθή, άλλά καί είς οκτώ, διότι ό πρώτος χρό
νος δέν εινε τι άπόλιίτον άλλά σχετικόν πρδς τήν ’Αγωγήν, ήτις δρίζεται

' ύπδ τοΰ Άοιστείδου Κοϊντιλιανοΰ (α7. XIX. 42): «Αγωγή δέ έστι ρυθ
μική χρόνων τάχος ή βραδυτής, οίον όταν τών λόγο>ν σωζομένων, ούς αί 
θέσεις ποιοΰνται πρδς τάς άρσεις διαφορως έκάστου χρόνου τά μεγέθη προ- 
φερώμεθα,» όπερ συμφωνεί πρδς τδ τοΰ Άριστοξένου «μένοντος τοΰ λό
γου καθ’ δν διώρισται τά γένη τά μεγέθη τών ποδών κινείται διά τήν

< της άγωγής δύναμιν, καί τών μεγεθών μενόντων άνόμοιοι γίνονται οί
πόδες.» Ή άγωγή δύναται νά εΐνε ταχεία, μέση, βραδεία, σχολαία, σχο- 
λαιοτέρα, άργή, άργοτέρα, άνετος, ήρεμαία1 κτλ., τουτέστιί largo,

1 Διά τήν διάφορον δέ εξαγγελίαν τοΰ μέλους μεταχειρίζονται οί βυζαντινοί
, μελοποιοί τά έξης : Ζώση φωνή, Διαπρύσια, Διατορία, Λιγυρώς, Λεπτή φωνή,

Χθαμαλή, Γεγωνεία, Λαμπρά, Γεγωνοτέρα, Λευκάδι, Ήσύχω, Πραεία, Μεγα- 
! φώνως, Διεγηγερμένως, Πεπαρρησιασμένη φωνή κτλ.

moderate», allegro, andante, adagio, presto κτλ., ή δέ μακρά 
δύναται κατά τήν άγωγήν νά είνε ού μόνον δίχρονος, άλλά καί τρίχρο
νος, τετράχρονος κτλ. Επειδή δέ ή μακρά άντιστοιχοΰσα πρδς τδν τό
νον κατά τδν Άριστοτέλην καί Κοϊντιλιανδν κατέχεται ύπδ τεσσάρων πρώ
των χρόνοιν, ώς ό τόνος ύπδ τεσσάρων διέσεων, ή κατά τήν άγωγήν μακρά 
άσύνθετος δίχρονος κατέχεται ύπό οκτώ πρώτων χρόνων, ώς ό άσύνθετος 
δίτονος έν τω έναρμονίω γένει ύπδ οκτώ διέσεων άσυνθέτου μεγέθους κατά 
τήν παραβολήν τοΰ Άριστοξένου. "Οτι δέ πράγματι ύπάρχουσιν έν τή μου
σική τών Άρχαίων διαστήματα άσύνθετα δύο τεταρτημόριων διέσεων, ώς 
τδ ήμιτόνιον έν τω διατόνω γένει, τριών καί πέντε τεταρτημόριων διέσεων 
έν τω μαλακώ διατόνφ, έξ τεταρτημόριων διέσεων έν τω τριημιτονίω τοΰ 
συντόνου χρώματος, επτά έναρμονίων διέσεων ώς έν τώ διά πέντε τοΰ 
έναρμονίου γένους, οκτώ τεταρτημόριων διέσεων έν νω άσυνθέτω διτόνφ 
τοΰ αύτοΰ έναρμονίου, είνε πασίγνωστον έκ τε τοΰ Άριστοξένου καί τών 
άλλων Άρχαίων και Βυζαντινών Αρμονικών συγγραφέων. Άλλ’ ή ρυθ- 
μοποι’ία τών Άρχαίων δέν περιωρίζετο μέχρι τής μακράς δίχρονου, άλλ’ 
είχε καί μακράς τριχρόνους, τετράχρονους καί πενταχρόνους, ώστε ή κατά 
τήν άγωγήν μακρά άσύνθετος τρίχρονος ήδύνατο νά κατέχηται ύπδ δώ
δεκα πρώτων χρόνων, ή κατά τήν άγωγήν μακρά άσύνθετος τετράχρο
νος ύπο δέκα καί έξ, ή δέ πεντάχρονος ύπδ είκοσι προίτων. Κατά ταΰτα 
τής μέν μακράς τετρασήμου ό πρώτος χρόνος ίσοδυναμεΐ πρός τδ τής 
σημερινής δυτικής παρασημαντικής, ό τής μακράς δίχρονου κατά τήν 
ρυθμικήν άγωγήν πρδς τδ τής δυτικής, ό τής τριχρόνου πρδς 
καί ο τής τετράχρονου πρδς τδ '/32 κτλ. "Οτι δέ υπάρχει διαφορά μεταξύ 
τρίχρονου καί τρισήμου, τετράχρονου καί τετρασήμου φανερόν έκτε τών εί- 
ρημένων καί έκ τοΰ Ανωνύμου, όστις άναφέρει σημεία μακρών άσυνθέτων 
και λειμμάτων τρίχρονα, τετράχρονα καί πεντάχρονα, καί όστις δέν δνομά- 
ζει αύτά τρίσημα, τετράσημα κτλ. Έν τή μετρική δέ γίνεται μόνον χρή- 
σις μακράς δισήμου, οί δέ πόδες αύτής είνε δίσημοι, τρίσημοι, τετράση- 
μοι κτλ., διότι ή άγωγή έν τή μετρική μόνον μακράν δίχρονον μεταχει
ρίζεται καί ούχί πλέον, δηλονότι ή μακρά τής μετρικής μόνον είς δύο 
βραχείας δύναται νά άναλυθή ή είς δύο πρώτα σημεία καί πλέον ού. "Οτι 
δέ τοΰτο ούτως έχει έπικυροΰται ύπδ τοΰ Άριστείδου Κοϊντιλιανοΰ (Α. 

,XXIII.50) ’ «Τά μέν γάρ τών μέτρων καθ’ ένα βαίνεται πόδα καί προ
χωρεί σύνεγγυς κδ7. χρόνων, ισαρίθμων ταΐς έν τω διά πασών διέσεσι, τά 
δέ κατά διποδίαν ή συζυγίαν καί προχωρεί έως λ7, χρόνων ή όλίγω πλειό- 
νων, όθεν τινες τά ύπερβαίνοντα τδ προειρημένον τών χρόνων πλήθος δι- 
αιροΰντες είς δύο σύνθετα προσηγόρευσαν.« Κατά ταΰτα δέ τοΰ έξαμέτρου 
έξ είκοσι καί τεσσάρων πρώτων χρόνων συνισταμένου οί έξ πόδες άντι- 
στοιχοΰσι προς τούς έξ τόνους τοΰ διά πασών, τών δύο ήμιτονίων άντί
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ένδς τόνου παραλαμβανομενων. Έν μέν τοΐς κατά πόδα άρα βαινομένοις 
ΐ μέτροις ή δίεσις άντιστοιχεΐ,προς τδν βραχύν τις μετρικής, έν δέ τοΐς κατά
’· διποδίαν ή συζυγίαν ή βραχεία εινε βραχύτερα τής τών κατά πόδα' ή

μέν τών πρώτων άντιστοιχεΐ πρδς τδ 4/4 τής σημερινής δυτικής παραση
μαντικής, ή δέ τών δευτέρων βραχεία πρδς τδ */ 8 αύτής, δταν ή με- ' 

; τρική άγωγή εινε ή αύτή, Άλλά ταΰτα μέν άρκοΰσι πρδς διασάφησιν
τής θεωρίας τοΰ Άριστοξένου έπ'ι τοΰ παρόντος, θέλομεν δέ έπανέλθει 
προσεχώς συστηματικώτερον.

ι Έκ τών είρημένων δέ πάς ο πρδς τήν αλήθειαν οίκείως εχων πείθε- '
J ■ ται’ α) ότι ή αρχαία ρυθμοποιΐα ούδόλως ύπελείπετο τής σημερινής κατά
ή: τον πλούτον, τήν ποικιλίαν κα'ι τήν άφθονίαν τών συνθέτων τε κα'ι άσυν-
Ί ' θετών χρόνων τής ρυθμοποιΐας. β) δτι διά τής πυθαγορείου παρασημαν-
J' τικής άδύνατον ήτο νά παρασημαίνωνται αΐ τής ρυθμοποιΐας t0tat διαι-

f ρεσεις κα'ι μάλιστα έν τή εύμελεΐ μουσική, ώστε και έξ αύτών τών πραγ-
/' μάτων έσμέν ήναγκασμένοι νά παραδεχθώμεν τήν ύπαρξιν προσφόρου πα- ·

ρασημαντικής, άνταποκρινομένης εις τάς απαιτήσεις τής ρυθμοποιΐας 
Η λ κα'ι εύμελοΰς μουσικής' γ) δτι ή παρασημαντική αύτη ούδεμία άλλη ή·»
;ΐ ή ή ύπδ τοΰ Άριστοξένου άναφερομένη και έν τοΐς μουσικοΐς χειρογράφοις
, τών Ανατολικών έκκλησιών διασωθεΐσα, κα'ι ητις πληρέστατα πρός τε
ι,’ί , τήνύπδ τοΰ Άριστοξένου άναφερομένην καί πρδς τήν ρυθμικήν αύτοϋ θεω-
j. ριαν συμφωνούσα, μόνη δύναταιού μόνον νά παράσχη ήμΐν τήν ορθήν κα-
, τάληψιν καί διασάφησιν αύτής, άλλά καί νά συμπληροόση τάς έλλειπεΐς

ήμών τής περί τοΰ έν τή μουσική ταττομένου ρυθμοΰ θεωρίας τών Άρ-
■ χαίων, ήν οί μελοποιοΐ τής ίεράς καί βεβήλου τών Βυζαντινών μουσικής

; ί' άπαρεγκλίτως ήκολούηθσαν? ώσπερ καί έν τή Αρμονική καί μελοποιΐγ,
! f ' καθ’ ά έν τή ΑΖ. καί Β’. πραγματείγ διά μακρών, άποδείξαντες έχο-

μεν, καί δι’ άναγνωσμάτων (προσεχώς έκδοθησομένων) καί έξαγγελίας 
ι: καί χειρουργίας διαφόρων μελών άπδ τοΰ βήματος τοΰ Φιλολογικού Συλ

λόγου Παρνασσού έπεκυρώσαμεν.
ΐ.;: Έκ τών έκδεδομένων δέ κατέστη, νομίζομεν, άποχρώντως φανερά ή

σπουδαιότης τής μουσικής καί παρασημαντικής τών Βυζαντινών κατά 
τδν μεσαίωνα, καί έχομεν δι’ έλπίδος δτι τό τε Σ. Ύπουργεΐονκαί ή Θεο- 

j'j J λογική καί Φιλοσοφική σχολή τοΰ Ήμετέρου Πανεπιστημείου, άμιλλω-
■ ‘ ■ μενη πρδς τήν τοΰ Πανεπιστημείου τοΰ Μονάχου, θέλουσι φροντίσει νά
Η., έρευνηθώσιν ύπδ έμπειρων καί τά πολυπληθή χειρόγραφα τών ύφ’ήμών
r ,. μή έρευνηθεισών είσέτι βιβλιοθηκών, καί θέλουσιν άποδείξει, δτι κήδονται
;■< τοΰ πατρικού ήμών κλήρου, ώς αύτοϊς έμπρέπει καί όφείλουσιν. Ούδέποτε
- δέ ήλπίζομεν δτι ήθελον εύρεθή "Έλληνες Ύπουργοίτινες τής Παιδείας νά

παρεμβάλλωσι προσκόμματα καίρια είς τήν έρευναν καί μελέτην τοσοΰ- 
ή τον σπουδαίου καί έθνικοΰ ζητήματος, είς δ άπδ δέκα καί πέντε ετών ά-
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σχολούμεθα, καί έντδς έξ έτών νά μάς άνταμείψωσιν διά τριών μετα
θέσεων καί παύσεων, καί ούτω νά μάς άφαιρέσωσι τά μόνα μέσα καί τήν 
άπαιτουμένην ήσυχίαν πρδς προαγωγήν του ζητήματος, «Εΐωθείας γε 
τής έπιστήικης μετά τήν τών άναγκαίων κτήσιν ζητεΐσθαι καί έπιγίνε- 
σθαι» κατά τδν ήμέτερον Βησσαρίωνα. Αί μέν ύφ’ ήμών έπισκεφθεΐσαι 
καί έρευνηθεΐσαι βιβλιοθήκαι είναι ή τοΰ Μονάχου, τής Βιέννης, τών 
Παρισίων, τής’ ’Οξφόρδης, τής Νεαπόλεως, τοΰ Monte Casino, αί τής 
"'Ρώμης πλήν τής τοΰ Βατικανού, (ήν μεθ’ δλας τάς προσπάθειας τοΰ 
εύγενοΰς Καρδιναλίου De Luca δέν ήδυνήθημεν νά έπισκεφθώμεν ένεκα 
τών παύσεων καί τής άπουσίας τοΰ Καρδιναλ. De Pitra), ή τής Grotta 
Ferrata, Φλωρεντίας, Μιλάνου, Βενετίας, αί έν Κ/πόλει τής Εμπορικής 
καί Θεολογικής σχολής καί ή τοΰ μετοχιού τοΰ Αγίου Τάφου, κάί ή 
Ήμετέρά ’Εθνική διά τής Θετταλικής συλλογής άριθμοΰσα περίπου εκα
τόν μουσικά χειρόγραφα, ών ύπέρ τά εξήκοντα δέν ήρευνήθησαν είσέτι. 
Μένουσι δέ πρδς έξέτασιν τά μουσικά χειρόγραφα τής βιβλιοθήκης τοΰ 
Βρετανεικοΰ μουσείου καί τής Κανταβριγίας, τής 'Ισπανίας, τών τής 
'Ρωσσίας, τοΰ Αγίου δρους, τοΰ δρους Σινά καί τών έν Έλλάδι καί Τουρ
κία μοναστηρίων. Αί ίεραί δέ Σύνοδοι τών Ανατολικών Εκκλησιών νομί- 
ζομεν έ'χουσι καθήκον καί αύται νά φροντίσωσι περί τοΰ ζητήματος ώς καί 
πάςτις κληρικός. Ζητοΰμεν δέ συγγνώμηνπαρά τών ήμετέρων ’Αναγνωστών 
διά τάς παρεκβάσεις, αΐτινες δμως έγένοντο ούχί άνευ λόγου άποχρώντος.

I. Τςετςης
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Τό έτος 1885 (ε. ν.) ΰνχι διά τάς ’Αθήνας μετεωρολογικώς άξιόλογον 
ύπό την έποψιν της ομαλής διανομής τής θερμοκρασίας καί τοϋ πολυόμ- 
βρου αύτοΰ' ομοιάζει δέ δ καθόλου χαρακτήρ αύτοΰ πρός τόν τοΰ παρελ
θόντος έτους 1884.

Τά περαιτέρω παρεχόμενα γενικά εξαγόμενα βάσιν" έχουσι τάς τακτι- 
κάς μετεωρολογικής παρατηρήσεις τοΰ ’Αστεροσκοπείου, αιτινες άπό τοΰ 
1885 ήρχισαν δημοσιευόμενα! έν λεπτομερείς κατά μήνα έν τή «Έφημε- 
ρίδι τής Κυβερνήσεως».

Αί τακτικαι καθημερινά! παρατηρήσεις έξηκολούθησαν γινόμεναι τρις 
τής ήμέρας εις τάς 8 Π. Μ. 2 και 9 Μ. Μ.- μόνον αί άκραι θερμοκρα- 
σίαι έκάστης ήμέρας παρατηρούνται φυσικω τω λόγω άπαξ τής ήμέρας 
και τά μή καθημερινά φαινόμενα, ώς ή βροχή, χιών, ίρις κτλ. οσάκις συμ- 
βαίνουσιν. Έξ αύτών δ’ έλήφθησαν οί μέσοι όροι και τά γενικά έξαγόμενα' 
είς τούς μέσους όμως μηνιαίους όρους τής θερμοκρασίας προσετέθησαν αί 
ύπό τοΰ μακαρίτου "Διευθυντοΰ τοΰ ’Αστεροσκοπείου I. Σμιθ έξευρεθεϊσαι 

'■ j διορθώσεις, ήτοι διά τόν Ιανουάριον — 0,61, τόν Φεβρουάριον —0,73,
τόν Μάρτιον — 0,90, τόν’Απρίλιον—1,12, τδν Μάϊον —1,20, τόν Ιού
νιον— 1,23, τδν ’Ιούλιον — 1,21, τδν Αύγουστον—1,15, τδν Σεπτέμ
βριον— 1,02, τδν ’Οκτώβριον— 0,80, τδν Νοέμβριον — 0,60 κα’ι τδν 
Δεκέμβριον—0,5.

Αί μονάδες τών διαφόρων μετρήσεων είναι αί. διεθνώς παραδεδεγμέναι. 
Έν τή συγκρίσει τών διαφόρων έξαγομένων πρός τά άντιστοιχοΰντα προ- 

τερων έτών έλήφθησαν ύπ’ όψιν αί μετεωρολογικά! παρατηρήσεις άπδ τοΰ 
; 1885 και έντεΰθεν" και οί ώς κανονικοί δέ σημειούμενοι μέσοι όροι είναι οί
ί μέσοι πασών τών παρατηρήσεων άπδ τοΰ 1858—1885 συμπεριλαμβανο-
! μενού. Διά τήν έλαχίστην όμως άπόλυτον θερμοκρασίαν τοΰ Ίανουαρίου
ι' . προσελήφθη ώς ασφαλής παρατήρησις τής 23 Ίανουαρίου 1850, ητις πα

ρέχει τήν γνωστήν έλαχίστην θερμοκρασίαν τών ’Αθηνών και ητις ώς έκτής 
παρακολουθησάσης αύτήν βλάβης τών έλαιοδένδρων, άγνώστου όσον ή 
μνήμη και ή παράδοσις τών τότε συγχρόνων διδάσκει, φαίνεται ότι είναι ή 

' έλαχίστη θερμοκρασία τούλάχιστον άπό τών μέσων τοΰ παρελθόντος αίώνος.
Έν τοΐς περαιτέρω παρεχομένοις πίναξιν, οί άκροι όροι έκάστου φαινο

μένου σημειοΰνται διά παχυτέρων άριθμών.
' Τά τής θερμοκρασίας παρέχει δ επόμενος πίναξ είς βαθμούς τής κατά

Κέλσιον έκατονταβάθμου διαιρέσεως.
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Καί του Σεπτεμβρίου μηνός ή απόλυτος ελάχιστη θερμοκρασία είναι 
βεβαίως πολύ κατωτέρα τής έν τώ πίνακι σημειουμένης. 11,0 τής 26 
τοΰ 1876, διότι είναι άσφαλώς γνωστόν ότι τήν 23 Σεπτεμβρίου 1832 
κατέπεσεν έν Άθήναις χιών. ’Επειδή όμως δέν είναι γνωστή και ή τότε 
θερμοκρασία, έσημειώσαμεν εν τώ άνω πίνακι τήν έκ παρατηρήσεων γνω
στήν έλαχίστην θερμοκρασίαν. ’Επίσης είναι άσφαλώς γνωστόν ότι κατέ
πεσεν άφθονος χιών τήν 15 ’Απριλίου 1854' το φαινόμενον όμως αύτο 
δέν Υποδεικνύει ότι και ή θερμοκρασία ήτο κατώτερα τής έν τφ άνω πί- 
νακι σημειουμένης —· 2, 8 καί 4 ’Απριλίου 1882. Κατά τινα δέ πα
λαιών παράδοσιν κατά τον παρελθόντα αιώνα κατέπεσε χιών καί κατά 
μήνα Μάϊον.

Το τής βαρομετρικής θλίψεως δ’ ύψος 106, 6 μέτρων ύπέρ τήν έπι- 
φάνειαν τής θαλάσσης και είς θερμοκρασίαν τοΰ ύδραργύρου 0° παρέχει ό 
επόμενος πίναξ είς .χιλιοστά τοΰ μέτρου.

Μέση βαρομετρική θλίψις

1885 κανον. 1885 — καν.

’Ιανουάριος . , 
Φεβρουάριος.. 
Μάρτιος .... 
'Απρίλιος,. . . 
Μάιος. . .... 
’Ιούνιος.........
Ιούλιος.........
Αύγουστος. 
Σεπτέμβριος.. 
’Οκτώβριος.. 
Νοέμβριος. . . 
Δεκέμβριος . .

753,52
753,30
751,33
749,64
751,00
749,95
750,47
750,47
752,38
752,44
753,32
754,12

754,83
754,85
751,20
751,16
751,38
750,03
749,97
750,34
752,66
758,76
753,65
753,24

— 1,31
— 1,55 
t 0,13

— 1,52
— 0,88
— 0,08
f 0,5 0
f 0,13

— 0,28
— 1,32
— 0,33
f 0,88

Έτος.... . 751,83 752,27 — 0,43

Αί άκραι βαρομετρικαί θλίψεις παρετηρήθησαν τώ 1885 ή μέν μεγίστη 
763, 9 τήν 21 Δεκεμβρίου, ή δέ ελάχιστη 738, 4 τήν 12 ’Απριλίου.

Τήν σχετικήν ύγρασίαν είς εκατοστά τοΰ μέτρου και τήν θλίψιν τών ά- 
τμών είς χιλιοστά τοΰ μέτρου παρέχει ·ΰ επόμενος πίναξ, άνευ συγκρίσεως
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όμως προς κανονικά μ.έσα, διότι αι προς τοΰτο παρατηρήσεις δέν έπεκτεί- 
νονται εισέτι εις έπαρκώς μακράν σειράν έτών.
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Ή μεγίστη τοΰ 1885 σχετική ύγρασία 10,0 παρετηρήθη τήν 11 Ια
νουάριου, ή δ’ ελάχιστη 28 τήν 21 Σεπτεμβρίου- ή μεγίστη θλίψις τών 
άτμών 24, 2 ,τήν 9 Αύγουστου, ή δ’ έλαχίστη 3,1 τήν 28 Δεκεμβρίου,

Έκ τοΰ συνόλου τών άριθμών αύτών συγκρινομένων προς άρχαι.οτέρας 
παρατηρήσεις δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν γενικώς, δτε ή ύγρασία του 
έτους 1885 ήτο μεγάλη.

Τήν κατάπτωσήν τοΰ ύδατος ύπο οίανδήποτε μορφήν ώς βροχήν, χιόνα, 
χάλαζαν, ομίχλην, δρόσον, παρέχει ό επόμενος πίναξ είς χιλιοστά τοΰ,, 
μέτρου-’ έν αύτώ δέ γίνεται καί σύγκρισις πρός τά πρότερα έτη.

Τόμος ®' 4 Β, 6,— ’Ιούλιος, Αΰγουβτος, Σεπτέμβριος 188Β 34
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Κατάπτωσις ύδατος.

1888 /ζέση μεγίστη έτος ελάχιστη έτος

’Ιανουάριος... 
Φεβρουάριος.. 
Μάρτιος.......
’Απρίλιος.....
Μάιος....

112,3
66,7
86,5
15.4

6,9
28.5

54.7
38,2
40.6
20,1
22.6
11.8

138,8
110,7
86.5
65,8
77,7
43.6

1879
1865
1885
1870
1873
1862

1,0
0,6
3,1
0,9
0,2
0,0

1876 
1861 
1876 
1866 
1865 
(3έτ.) 
(7 ») 
(11»)

’Ιούνιος........
Ιούλιος........ 48,9 9,8 51,3 1865 0,0

Αύγουστος.... 0,0 13,2 62,8 1886 0,0
Σεπτέμβριος, 3,1 13,8 56,3 1875 0,0 (3 »)Οκτώβριος .. 46,3 . 51,4 211,4 .1883 0,0 1862Νοέμβριος.... 254,5 80,6 254,3 1885 1,5 1861
Δεκέμβριος... 51,1 67.5 198,0 1881 4,0 1862
/Ετος........... 720,0 | 424,3 838,7 1883 212,7 1876 1

Τήν διανομήν τών άνεμων κατά τάς 8 κυρίας διευθύνσεις και την νη
νεμίαν παρέχει ό επόμενος πίναξ. Σημαίνομεν δε τούς άνεμους διά τών διε
θνώς παραδεδεγμένων συμβόλων Ν = Βορράς, S= Νότος, Ε = Ανα
τολή, W = Δύσις, Ο=Νηνεμία.

παρατηρήσεων 1858—1885 κατά τάς 3 διευθύνσεις, παραλειπομένης 
τής νηνεμίας, ώς μή παρεχόμενης ύπό παλαιοτέρων παρατηρήσεων.

Ν ΝΕ Ε SE S SW W Ν

Ιανουάριος.. 15,9 30,6 2,0 3,9 11,6 20,3 6,6 9,1
Φεβρουάριος. 12,0 28,8 2,5 4,9 11,5 22,4 10,3 7,6
Μάρτιος...... 9,1 19,8 1,8 3,5 1,85 29,4 10,5 7,4
’Απρίλιος.... 6,9 18,5 1,5 5,4 14,5 37,4 10,3 5,5
Μάιος......... 4,8 17,9 1,5 2,9 16,4 45,1 ! 7,0 4,4
Ιούνιος ... ... 4,2 24,4 1,4 2,6 12,6 40,5 ! 7,3 7,0
Ιούλιος....... 8,4 42,3 0,9 2,5 9,2 29,3 ] 5,1 2,3
Αύγουστος .. 5,7 45,0 2,3 1,5 7,5 27,5 ! 6,4 4,1
Σεπτέμβριος 8,3 38,7 2,2 2,7 10,8 30,0 ’ 4,3 3,0
Οκτώβριος. 9,3 26,9 1,0 2,7 14,1 33,8 ; 7,5 4,7

Νοέμβριος... 12,2 27,7 2,6 4,0 17,4 23,1 8,2 4,8
Δεκέμβριος.. 15,6 25,8 2,1 4,7 13,5 20,6 10,5 7,2
Έτος.......... 9,4 28,9 1,8 3,4 13,1 30,0 ; 7,8 5,6

Συγκρενόμενον το έτος 1885 πρός πάντα τά προηγούμενα 1858 — 
18«5 είναι το δεύτερον κατά τάξιν πολυομβρίας, ύπερβαλλόμενον μόνον 
ύπό τοϋ 1883 (839 χμ.)'τό 1865 (719,7) έπεται άμέσως μετά τό 1885.

Ό αριθμός τών ημερών βροχής, χιόνος κτλ. ώς και ό τών άστραπών 
κα'ι βροντών παρέχεται ύπό τοϋ εξής πίνακος.

I

Ο επόμενός πιναξ παρέχει τήν μέσην διανομήν τών άνέμων έκ τών

1885 Ν ΝΕ Ε SE S SW W NW
4

Ο
i

Ιανουάριος... 40, 9 23, 7 6, 4 3,2 5, 4 9, 6 1, 1 4, 3 5, 4
te

Φεβρουάριος . 19, 0 55, 5 1, 2 7,1 11, 9 8, 5 4, 7 3, 6 10, 7 . ι
| Μάρτιος....... 22, 6 15, 1 3, 2 6,4 20, 4 10, 8 5, 4 6, 4 9, 7 f

Απρίλιος..... 2, 2 13, 3 3, 3 14,5 55, 6 15, 6 4, 4 0, 0 11, 1 ιL
Μάιος ........... 8, 6 10, 8 2, 2 5,4 25, 6 17, 2 6, 4 1, 1 24, 7

r
Ιούνιος......... 21, 7

00 0, 0 4,5 20, 0 13, 3 13,3 2, 2 16, 7Ιούλιος........ 16, 1 5.% 7 0. 0 4,3 6, 5 12, 9 3, 2 2, 2 16, 1Αύγουστος ... 4, 4 56, 6 3, 2 2,1 22, 5 8, 6 1, 1 0, 0 21, 5'Σεπτέμβριος, 13, 3 45, 4 1, 1 3,3 15, 6 3, 3 6, 7 3, 3 10, ο!
Οκτώβριος.. 17, 2 10, 8 2, 1 15,0 22, 6 10, 8 7, 5 2, 1 11, 9

Νοέμβριος.... 24, 5 16, 7 2, 2 13,3 23, 3 6, . 7 4, 4 0, 0 8,' θΙ
Δεκέμβριος .. 54, 6 12, 9 0, 0 5,4 .9, 7 6, 5 7. 5 2. 1 4, 3
Έτος.......... | 20,13 22, 2 2,07 7,04 18,09 10,32 5,4 812,27 12,58] ί

1885

Ήμέραι καταπτώσεως ύδατος. Ήμέραι

ο
«ώ.

ο> F
ts
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3ο
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ο 
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μ
S.’®
CL. Ο μοβ C£X*8
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’Ιανουάριος... 17 1 18 3 1
Φεβρουάριος.. 11 7 18
Μάρτιος........ 12 • 3 15 5 1
’Απρίλιος...... 7 1 7 2
Μάιος .......... 4 4 2
'Ιούνιος ........ 9 9 5 4
’Ιούλιος ....... 9 9 1 8
Αύγουστος ... 1 1 1
Σεπτέμβριος.. 2 2 2 1
’Οκτώβριος .. 6 1 7 2 1
Νοέμβριος .... 9 Γ 10 11 8
Δεκέμβριος.... 14 4 18 1

Έτος........... 101 1 1 16 118 31 28
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Έν τφ συνόλφ τών ήμερων καταπτ.ώσεως μ^το.ς φαίνεται άντίφασίς 
τις πρδ,ς τούς μερικούς άριθμούς’ ή άντίφμσις ομφ$ αύτη μ,ό.ν,ογ φαΐ·- 
νομένη, διότι έλογίσθησαν ώς [χίρε κι ήμέραι καταπτώσεως κατά διαφόρους 
τρόπους, ώς π. χ. βροχής χ.χι δρόσου.

Έκ τοΰ συνόλου τών άριθμών αύτών έξάγομεν τά έξης γενικά. Τό 
■ έτος 1885 έπι την έποψιν της θερμοκρασίας ήτο λίαν ομαλόν, διότι και 

οί χειμερινοί αύτοΰ μήνες $ίχον σχετικήν υψηλήν θερμοκρασίαν καί οί θερι- 
νοί μάλλον σχετικήν χαμηλήν θερμοκρασίαν, μάλιστα δέ ό Ίούγιος ήτο 
ό δροσερότατος πάντων άπό τοΰ 1858. Καί αί άπόλυτοι άκραι θερμο
κρασία! επίσης ήσαν πολύ όμαλαί, διότι τό θερμόμετρον ούδέποτε κατήλθε 
κάτωθεν τοΰ 0, ούτε άνήλθεν είς τάς ψψηλάς έκείνας θερμοκρασίας, είς τάς 
οποίας έν Άθηναις δύναται νά φθάση’ ούτε ή ελάχιστη θερμοκρασία 0, 7 
ούτε ή μεγίστη 36,0 είναι ΰπερβολικαί. Ώς πρός τό καταπεσον ύδωρ τό 
1885 ήτο πολυομβρότατον (720) ύπερβαλλόμενον μόνον ύπό τοΰ 1883 
(833) άκολουθούμενον δ’ ύπο τοΰ 1865 (719)’ μάλιστα δε δΝοέμβριος τοΰ. 
1885 είναι ό πολυομβρότατος πάντων μηνών άπό τοΰ ’Οκτωβρίου 1857, 
παρου.σιάζων και τήν μεγίστην ματάπτωσιν ύδατος 87 χ. μ. έν μι^ ή- 
μέρφ, έξ ών 63 κατέπεσον έν 3 i]<2 μόνον ώρας. Ύπο δέ τήν έποψιν τών 
άνεμων παρουσιάζει λίαν έπικρατοΰντα τόν καθαρόν βόρειον άνεμον, 
δστις ώς έκ τοΰ γενικού πίνακος τής διανομής άπό 1858^1885 δέν είναι 
έκ τών έπικρατεστέρων άνεμων.

Πολύς έπαινος οφείλεται είς τόν βοηθόν τοΰ Αστεροσκοπείου κ· Α. 
Βούρλην διά τήν έπιμελεστάτην έκπλήρωσιν τών καθηκόντων αύτοΰ.

Προσεχώς θέλομεν παράσχει έποψιν καί άλλων τινων παρατηρήσεων.

Δ. Κ. ΚΟΚΚΙΔΗΣ

Η ΓΥΝΗ ΕΝ ΤΩι ΔΙΚΑΙΩι 1
Τό θέμα, έφ’ ού βραχεΐαν μελέτην μου τολμώ νά άνακοινώσω ύμΐν τήν 

εσπέραν ταύτην τυγχάνει βεβαίως πολλώ άνώτερον τών έμών δυνάμεων, 
και διότι ούδείς παρ’ ήμΐν έτι, καθ’ δσον τούλάχιστον γινώσκω, είδικώς 
περί τούτου έπραγματεύθη καί διότι ή σπουδή αύτοΰ δεΐτΟΊ . έρευνητοΰ, 
δυναμενου νά διέρχηται εύχερώς και τάς μάλλον πεπαλαιωμένας καί ά- 
σαφεϊς του δικαίου σελίδας καί συνάγη έξ αύτών συμπεράσματα θετικά 
καί ασφαλή.

Νομίζω δμως, δτι άναγνωρίζοιν τήν άδυναμίαν μου καί όμολογών πρώ
τος έγώ τό άτελές τοΰ έργου μου, δικαιούμαι νά συστήσω αύτό είς τήν 
οσον ενεστιν έπιεική κρίσιν υμών. Ύπάρχουσιν έργάται άπλοι, ύπάρχουσι 
καί άριστοτέχναι’ κατατάσσων έμαυτόν είς τήν τάξιν τών πρώτων, άνα- 
με'νω νά διδαχθώ άπό τήν τελειότητα τής έργασίας άλλων, έχόντων τδ 
εύτύχημα ν’ άνήκωσιν είς τήν άραιάν τάξιν τών δευτέρων.

Ή γυνή έθεωρήθη. ον ηθικώς άνισον πρδς τδν άνδρα. Έν πάση εποχή 
καί παρά παντί λαώ ή κατάστασις αύτής ύπήρξεν άλλοία τής του άνδρός. 
Καί ότέ μέν αύτη άποτελεΐ μέρος τής περιουσίας τοΰ άνδρός, ώς οΐ δοΰλοι 
καί τά κτήνη, ότέ δέ παρίσταται σύντροφος τούτου καί βοηθός έν τφ 
οίκω, ύποκειμένη είς τήν έξουσίαν του ή τήν κηδεμονίαν.

Τδ φυλον, τό όποιον, κολακεύοντες τήν ίσχυροτέραν αύτόΰ φιλοδοξίαν, 
άποκαλοΰμεν ώραΐον, άνεγνώρισαν πάντες οί αιώνες, όποιαδήΐίοτε άν ύ
πήρξεν ή μορφή καί δ πολιτισμός τής κοινωνίας, ώς τδ άσθενές φυλον, καί 
ύπδ τδ κράτος τοιαύτης πεποιθήσεως ό νόμος καθάριζε τά δικαιώματα 
αύτοΰ.

Άλλ’ ή τοιαύτή διαφορά είνε πραγματική ; Ή γυνή είνε δημιούργημα 
άτελέστερον τοΰ άνδρός ή δ άνήρ, τυχών έκ φύσεως τόΰ προνομίου τής 
ισχύος, ίπέβλήθη είς τδν άσθενέστερον και έρρύθμισί κατά τδ ίδιον συμ
φέρον τά τής τύχης τούτου \

ΛΑν δύναται τις νά παράσχη πίστιν είς τήν ιστορίαν τής δημιουργίας 
τόΰ κόσμοό, δ Θεός πλάσας τόν άνθρωπόν, τδν άνδρά έπλασεν. Η γυνή 
είνε προϊόν μετκγενεβτέρας πείρας, δώρον άλεξιτήριόν τής πλήξεως, τήν 
όποιαν δ πρώτος άνήρ ήσθάν'θη μέσφ τής άφωνου φύσε'ως, προ#φέ£θ'έν αύτώ 
διά μικρ'δές τίνός τών πλευρών του τροπολογίας. Ούτως ή γυνή έπλάσθη

1 ΆνεγνώσΟη έν τω Συλλόγω τον Μάρτιον 1885.
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διά τόν Ανδρα, όπως χρησιμεύη είς τάς άνάγκας αύτοΰ, όπως διασκεδάζη 
τή', μελαγχολίαν του, ύπηρετή τάς ορέξεις του καί συνεπώς ύπόκηται 
τή εξουσία του. Άλλ’ ολίγων βεβαίως ή εύλάβεια έξικνεΐται σήμερον μέ
χρι τών Άγιων Γραφών καί ήθελον ίσως ευρει.πολλω πλείονας δίδοντας 
πίστιν είς τά πορίσματα τής φυσιολογίας καί Ανατομίας. Οί περί τούς 
δύω τούτους τής επιστήμης κλάδους ειδικοί, εύρίσκουσιν έν πολλοΐς άνο- 
μοιον τον σωματικόν τής γυναικος οργανισμόν προς τον τοΰ άνδρός’ άλλ’ 
εκείνο τό όποιον προ παντός δύναται νά κριθή προσοχής άξιον είνε, ότι ή 
τοΰ έγκεφάλου τοΰ άνδρός ποσότης τυγχάνει κατά τι ύπερτέρα εκείνης 
τήν οποίαν ή τής γυναικος κεφαλή εγκλείει. Εί καί δέν άνήκη έμο'ι νά 
εξετάσω κατά πόσον τό μέτρον τής διανοητικής ισχύος έχει σχέσιν τινα 
πρός τό μέτρον τοΰ έγκεφάλου, οπωσδήποτε όμως τό φαινόμενον τοΰτο 
Αγει τινα καί Ακοντα είς τό νά παραδεχθή τοιαύτην ύπόθεσιν ώς μή όλως 
άνυπόστατον, όπόταν μάλιστα άναλογισθή, ότι καί αύτών τών σωφρο- 
νιστήρων όδοντων στερείται ή γυνή

Έν τούτοις έγώ ούδόλως ήθελον διστάσει νά παραδεχθώ Απόλυτον 
μεταξύ τών δύω φύλων ισότητα, όσον άφορή τάς ήθικάς αύτών δυνάμεις, 
Αν μή έκινδύνευον νά θεωρηθώ είς Ακρον φανατικός τών Αδυνάτων προσ
τάτης. Άλλ’ έν πάση περιπτώσει καί με όποιονδήποτε κίνδυνον, τολμώ 
νά μή άποκρύψω, ότι λόγον τής ύπαρχούσης διαφοράς, Αν ύπάρχη, δέν 
δύναμαι ν’ άνεύρω έτερον, είμή, ότι καί ό προορισμός τής γυναικος έν 
τώ κόσμφ τυγχάνει όλως διάφορος έκείνου, τόν όποιον ό άνήρ κέκληται 
νά έκπληρώση. Νομίζοι δέ, ότι καί ό νόμος, είτε γραπτός είτε άγραφος, 
έπί τής έκτιμήσεοις τοΰ ίδιου έκάστου τών φύλων προορισμού έρείδεται 
μάλλον, διάκρισιν ποιούμενος μεταξύ δικαιωμάτων τοΰ άνδρός και δικαιω
μάτων τής γυναικος ή μή θεωρών ταύτην πρόσωπον, άλλά πράγμα.

Ύπήρξεν έποχή, καθ’ ήν ούδεΐς κανών, ούδεμία σύμβασις έρρύθμιζε 
τάς μεταξύ άνδρός καί γυναικος σχέσεις, καθ’ ήν ό τύπος τής οικογένειας 
ήγνοεΐτο, και ή συμβίωσις τών Ανθρώπων πρός ούδένα ηθικόν άφώρα σκο
πόν, άλλ’ ό οδηγών έκαστον νόμος ήσαν τά ίδια αύτοΰ έμφυτα κα'ι αί 
ίδιαι όρμαί. Αί γυναίκες άπετέλουν κοινόν. πάντων κτήμα καί τά τέκνα 
των έκεϊνον ώς ίδιον άνεγνώριζον πατέρα, πρός ον έτύγχανον μάλλον ό- 
μοιάζοντα.

Κατά τήν προϊστορικήν ταύτην έποχήν, .ή τής γυναικος κατάστασις 
μικρόν πρός τήν τοΰ άνδρός παραλλάσει. Άπηλλαγμένη ή γυνή πά
σης άνωτερας βουλήσεως, κτήμα άλλά καί κυρία πάντων τών περί αύ- 
τήν άνδρών, συμβουλεύεται αύτοΐς περί τών κοινών πραγμάτων κα'ι με
τέχει τών έργων των, ούδέ είς αύτούς τούς πολεμικούς άγώνας απολει
πόμενη τούτων.

Τήν κτηνοίδη ταύτην τής κοινωνίας περίοδον διαδέχεται έκε ίνη, καθ’ 

ήν ή οικογένεια μορφοΰται καί ό άνήρ Αποβαίνει κύριος έν αύτή. Ούδενός 
πολιτικού θεσμού ύφισταμ.ένου, έκάστη οικογένεια ύπό ιδίων διέπεται νο
μών. Είς χεΐρας τοΰ άνδρός πάσα περιέρχεται έξουσία. Ούτος καθίστα
ται νομοθέτης, δικαστής, ίερεύς, Αρχών. ένώπιον τής παντοδυναμίας του 
ή τής γυναικος προσωπικότης έκλείπει, και ή σύζυγος, τά τέκνα, οί. δού
λοι είσ'ιν έξ ίσου στοιχεία, τής τού συζύγου, πατρός κα'ι κυρίου περιου
σίας. Ο γάμος φέρει χαρακτήρα συναλλάγματος Αγοραπωλησίας, τού άν
δρός καταβάλλοντας τό τίμημα είς τόν πατέρα τής κόρης, ήτις μέλλει 
νά συζευχθή αύτώ. Ούδόλως δέ στερείται ό Αγοραστής τού δικαιώμ.ατος 
τής μεταπωλήσεως, άλλ’ έν πάση στιγμή δύναται νά έκποιήσή τήν ά- 
γορασθεΐσαν όπως τώ χρησιμεύση ώς σύζυγος, μεθ’ όσης εύκολίας άπαλ- 
λάσσεται ήμιφθαρέντος σκεύους, άμα τύχη εύτελοΰς τίνος τιμήματος. Η 
γυνή θεωρείται μηχανή πρός τεκνοποιίαν καί ώς γνιόμων τού πλουτου 
έκάστου άνδρός χρησιμεύει ή έν τω οίκω αύτοΰ ποσότης τοιούτων μηχα
νών. Έν τούτοις μεταξύ τών πολλών μία θεωρείται σύζυγος νόμιμος καί 
ταύτη αί λοιπα'ι καθήκον έχουσι νά ύπηρετώσι καί ύπακούωσιν είς τόν 
κύκλον δέ τών όφειλομένων υπηρεσιών άνήκεε κα'ι τό μετά τοΰ συζύγου 
αύτής τεκνοποιεΐν, θεοιρουμένης μητρός όλων τών προϊόντων τής πολυ
τίμου ταύτης ύπηρεσίας. Μή έχουσα προσωπικότητα ή γυνή, ούδέν ν’ ά- 
ποκτήση δύναται, άλλά τούναντίον περιέρχεται μετά τών λοιπών τοΰ 

άνδρός κτημάτων τοΐς κληρονόμοις αύτοΰ.
Κατόπιν Αθροίσματα οικογενειών συνιστώσι τάς φυλάς κα’ι ό κυβερνών 

τήν οικογένειαν θεσμός χρησιμεύει ώς τύπος πολιτεύματος διέποντος έκά- 
στηνφυλήν. Τότε, ή τής γυναικος κατάστασις μεταβάλλεται έπί τά βελτίω. 
Άνωθεν πάσης έπιγείου έξουσίας, ίστανται οί νόμοι τού Θεού. Έν τοΐς 
βιβλίοις τής θρησκείας περιέχεται τό δίκαιον, έν αύτοΐς κανονίζονται αί 
ίδι.ωτικαί καί δημόσιαι τών Ατόμων σχέσεις καί Αναγράφεται τό σύ
στημα τής κατά τοΰ έγκληματίου ποινής. . Ό πατήρ τής οικογένειας 
άπόλλυσι τήν ύπερτάτην έν αύτή εξουσίαν είς άνωτέραν ύποτασσόμενος 
βούλησιν, ήτις είναι ή τοΰ πατρός τής φυλής, τοΰ μονάρχου. 70,τι ό πα- 

. τήρ ήτο έν τή οίκογενεία, Αποβαίνει ό μονάρχης έν τή φυλή, πάσαν 
συγκεντρών έν έαυτω εξουσίαν κα'ι άνευθύνως τήν δικαιοσύνην διαχειρι- 
ζόμενος. ‘Η γυνή άποσείει τό απόλυτον τού πατρός καί συζύγου κράτος, 
ό δέ νόμος ορίζει καθήκοντα πρός αύτήν, ών ό παραβάτης έπισύρει τών 
Θεών τήν άράν. Ό γάμος, καίτοι σύμβασις Αγοράς καί' πωλήσεως έτι 
διαμένων προσλαμβάνει ηθικόν τι κύρος, προστατευόμένος ύπό τών θείων 
κανόνων, οίτινες καί περ'ι τών μάλλον άποκρύφων μεταξύ τών συζύγων 
σχέσεοιν περιλαμβάνουσιν. Ό άνήρ οφείλει πίστιν καί άφοσίωσιν τή ίδίγ 
γυναικί, άλλά τά καθήκοντα ταΰτα ούδόλως έχουσιν, ήν σήμερον έννοιαν. 
Τό ώραΐον παρίσταται ύπό πολλάς καί διαφόρους έν τώ προσώπω τής 



504 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Η ΓΥΝΗ ΕΝ Τίϊ ΔΙΚΑΙΩ 505

γυναικος όψεις, ό δέ Ανθρώπινος ·»ό|χος άποφεύγων νά έλθη έΐς βύγκρουσιν 
προς τον νόμον τν,ς φύσεως, παρέχει τώ άνδρ'ι τήν ελευθερίαν, μεθ’ ό
σων δήποτε γυναικών Απολαμβάνει τάς ήδύτητας τής ερωτικής έξάψεως, 
άρκει νά άγαπα, σέβηται και τιμή την νόμιμον αύτοΰ σύζυγον καί μή ά- 
ποστερή ταύτην παντός δ,τι ό δεσμός τοΰ γάμου τή επιτρέπει νά άπάίτή.

Λυόμένου τοΰ γάρου θανάτφτοΰ άνδρός, ή χήρα προστατεύεται ύπο 
τόΰ νόμου, μή παρέχοντος την άπόκτησιν τής κληρονομιάς είς τούς άρ- 
ρένας κληρονόμους του έκλιποντος, είμή ύπο τον ορόν τής περίθάλψεως 
και προστασίας τής έπιζώσης συζύγου αύτοΰ, ολίγον δέ κατ’ ολίγον πρό- 
βαίνων ό νόρος επιτρέπει εις την γυναίκα την κτήσιν ιδίας περιουσίας, 
τήν οποίαν πειράται ν’ άσφαλίση κατά πάσης ένδεχομένης άποιλείας έν 
Αεριπτώσει θανάτου τόΰ συζύγου, επέρχεται δέ χρόνος, καθ’ όν και- μερίδα 
έν τή κληρονορίςι του θάνόντος δικαιούται ν’ άπαιτή ή χήρα αύτοΰ, ό 
δέ γάρος τύπω μόνον είναι αγοραπωλησία.

Ουτω, τή παρόδω τών αιώνων^ ή γυνή χειραφετούμενη, τείνει νά τύχη 
ίσων τω άνδρ'ι δικαιωράτων εν τοις κειμένοις τοΰ άστυκοΰ δίκαιου., Έν 
Έλλάδι, άπο των 'Ομηρικών έτι χρόνων, ή γυνή κατέχει βαθμίδα πολλω 
άνωτέραν εκείνης, έφ’ ής παρά τοΐς λοιποϊς τής ’Ανατολής λαοϊς ισταται. 
Ό άνήρ τιμή και σέβεται αύτήν" διαρφισβήτών ριάς ωραίας γυναικος 
τήν κατοχήν, ρίπτεται ρετά λύσσης είς τον χαλεπώτεροντων αγώνων 
κα'ι ύφίσταται τάς έσχάτας των θυσιών. Ό δεσμός τοΰ γάρου παρίστα- 
ται ρέν ώς άγοραπωλησία και αί παρθένοι καλούνται άλφεσίβοιαΐ, ώς 
προσπαρίζουσαι είς τούς πατέρας αύτών βόας, τίμημα τής παρθενίας των, 
ούχ’ ήττον όμως ή καθιέρωσες τής μονογαμίας προσδίδει ηθικήν ΐσχύν όύ 
ρικράν είς τον θεσμόν τής οίκογενείας, έν τή οποία ή γυνή Αποβαίνει άν- 
τικείρενον στοργής και άφοσιώσεως. Ό Άχιλλεύς θεωρεί άφρονα τόν 
άνδρα εκείνον, δστις δεν τιμή τήν ίδιαν γυναίκα, ο δέ Όδυσσεύς ούδέν 
εύρίσκει πολυτιμώτερον τής έν γάρω ένώσεως, οπόταν παρακολουθώσίν 
αύτή ομόνοια και έρως Αμοιβαίος.

Έν Άθήναις δύω τάξεις γυναικών ύπάρχουσιν. Αί γυναίκες τοΰ οίκου 
καί αί έταϊραι. Έκεΐναι μεν είς διαρκή ύπόκεινται κηδεμονίαν, είτε τόΰ 
πατρος είτε τοΰ συζύγου, είς παν τής ήλικίας αύτών όριον, Ανήλικοι 
ύπο τοΰ νόμου λογιζόμενακ, αύται δέ ίσης προς τούς άνδρας τυγχάνου- 
σιν ελευθερίας καί μετ’ αύτών διέρχονται τον βίου, συμμετέχουσαι τών 
πνευματικών ασχολιών καί ηδονών των.

Ή γυνή τής οικίας, ή σύζυγος, ή πολίτις βιόϊ κατάκλέιστός έν τφ γυ- 
ναικωνίτη ύπό τών Αναγκών τοΰ οικου Απασχολούμενη καί τεκνοποι
ούσα" ουτω δ’ έκπληροΐ πληρέστατα τον προορισμόν αυτής καί το προς 
τήν πόλιν καθήκον. Τόν σύζυγον σύρει έκτος τοΰ οίκου ή πολιτική) ή 
οικογένεια ούδέν τώ παρουσιάζει θέλγητρου, ό γάμος θεωρείται καθήκόν

πρύς τήν πατρίδα, Αλλά καθήκον λίαν βαρύ. Ή πόλις έχει Ανάγκην πο
λιτών, καί δεν ύπάρχει άσφαλέστερον τοΰ νομίμου γάμου μέσον προς αυ- 
ξησιν καί συντήρησιν τοΰ πλήθους αύτών, διά τόΰτο ο νόμος έπιβάλλέι 
τον γάμον καί θεωρεί πρόσβολέα τοΰ κοινού συμφέροντος τον άγαμον, Ο
σον άφ’ έτέρόυ τιμ^ τήν ιδιότητα τοΰ έγγάμΟυ, όρίζων ταύτην προσόν 
προς κατοχήν τών άνωτάτων Αξιωμάτων. ’Αλλά τίς ή ήθική έπιρροή
τής αναγκαστικής ταύτης προς τον γάμον ώθήσ-εως έπί τής τύχης τής 
γυναικος; ’Αναγνωρίζεται ταύτη ή μεγάλη ύπηρεσία, τήν οποίαν προσ
φέρει τή πολιτείγ τεκνοποιούσα, έπιτάσσετάΐ ή μόρφωσες καί βελτίωσις 
αύτής, όπως φθάόη είς σημεΐον άναπτόξεως ίσης προς τήν τοΰ ίδιου συ
ζύγου; Ούχί. Ή σύζυγός ούδεμίάν ηθικήν ήδονήνπαρέχει τω άνδρ'ι αυ
τής· βιόΰσα έν τή μονώσει καί τή σιγή τοΰ γυναικωνίτου, ον δεν κατα
λείπει έίμή όπως πορευθή είς ΐεράν τινα τελετήν, προς τούς έγγυτάτους 
μόνον τών συγγενών της -άναστρεφομένη καί πάσης έστερημένη μαθήσεως, 
Απομένει οργανον ώραΐον τάξεως έν τώ οίκω καί ίσχυροποιήσεως τής πο
λιτείας.

’Ό,τι έν τή συζύγφ δεν δύναται ν’ άνευρη ό άνήρ, παρέχει είς αυτόν 
ή εταίρα, ή μέτόικος ή δούλη έκείνη, ήτις ποικίλων γνώσεων μεταλα-βοΰσα 
καί έν άπολύτω έθισθεισα έλευθεριότητι, κατέχει τήν δύναμιν νά τέρπη 
τήν ψυχήν αύτδΰ ώς ήδύνει τάς έξάψείς τοΰ σώματός του. ’Αλλά είς τήν 
έταίραν ό νόμος ούδεμίάν παρέχει προστασίαν ή Ασφάλειαν, ένώ τούναν- 
τίον προνοεΐ περί έξασφαλίσεως τών δικαιωμάτων τής συζύγου, τήν ύ- 
ποίαν θεωρεί φύσει άνίσχυρόν, όπως άφ’ έαυτής τά προστατεύση. Ή διαρ
κής κηδεμονία, είς ήν ύπόκειται, δέν τή άφαιρεΤ τήν προσωπικότητα, 
άλλά φέρει χαρακτήρα προνομίου άσφαλιστικοΰ τών συμφερόντων της. 
Έχει μερίδά έν τή πατρική κληρονομιά καί πλήρη κυριότητα έπί τών 
έδνων, τής προικος δηλονότι, ήτΐς ύπέ> τόΰ συζύγου διδόμενη περιέρχε
ται άύτή.

Κάτά τήν σπαρτιατικήν νομοθεσίαν, ή τής γυναίκος άνατροφή είς τήν 
σωματικήν αυτής ένίσχυσιν μάλλον άφόρώσά κατ’ ολίγον διαφέρει έκέί- 
νής, τήν ΰπόίαν ο άνήρ λαμβάνει. Ή γυνή άνδρίκύν φέρεε ένδυμά μέχρι 
τής έν τώ οικψ τόΰ συζύγου είσόδόυ καί τσσαύτής τυγχάνει έλευθερίό- 
τητος, ώστε ή αιδώς, ή αίωνίά αυτή τής γυναικος προστάτις, δίατελέΐ 
άγνωστός έν τή πρωτότύπφ τής Σπάρτης κοίνωνίιμ Έν τόύτοις ό γά
μος επιβάλλεται ώς σχέσις ιερά, κατηγορία δ’ έπί έγκλήματι Απαγγέλ
λεται κατά τοΰ μή εγκαίρως είς γάμον έρχομένόυ.-

*Ο βιός έίνε δημόσιός· ό άνήρ έκτος τόΰ οικου έύριόκέέ πάν ό,τί άί έ
ξεις καί ή φιλοδοξία του άπαιτο'ΰ'σιν, ή δέ γυνή καίτόι μή ένεργώς τών 
κοινών μετέχοΰσα) πλείώ ύπ’ αύτών Απασχολείται ή ύπο τών πρύς τήν 
οίκογένϊιαν καθηκόντων καί- αισθημάτων της.
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Τοιαύτη περίπου ή έν Έλλάδι κατάστασις της γυναικός. Αύτη μα
κράν της πολιτείας διατελόΰσα, κατέχει έν τώ ο’ίκω θέσιν έπιμελητοΰ 
κα'ι όδηγοΰ, κα'ι ϊσταται παρά τον άνδρα, ύποκειμένη μέν αύτώ, ούχ’ 
ηττον όμως τηρούσα πλήρη καί σεβαστήν τήν ιδίαν προσωπικότητα και 
ικανών άπολαμβάνουσα δικαιωμάτων. Ή μονογαμία προς δέ και ή προΐξ 
μαρτυροΰσι τρανώς οποίαν έν τώ Έλληνικώ κόσμω βελτίωσιν ύπέστη ή 
θε'σις αύτής.

Τή Ρώμη άπε’κειτο ή τιμή νά γίνη ή πατρ'ις τής έντελεστέρας νομο
θεσίας, ητις σήμερον έτι ούκ ολίγα τών εθνών διέπει και ώς βάσις καί 
τύπος είς τούς νεωτέρους κώδηκας έχρησίμευσε. Πολλάς περιόδους έν τώ 
καταρτισμώ ταύτης δύναται τις νά διακρίνη, καθ’ άς επίσης διαφόρως ή 
τής γυναικος κατάστασις ορίζεται- άλλ’ ή τοσοΰτον λεπτομερής κατά- 
ταξις και έρευνα μονον έν τόμω όγκοίδει ήδυνατο νά έπιτευχθή. Γρά
φουν επ'ι τή ύπερβολική έλπίδι νά συγκρατήσω τήν εύμενή ύμών προσο
χήν έπ'ι βραχύ, χρόνου διάστημα, είς τά κύρια θέλω ιστασθαι, παρερχό- 
μενος τάς απείρους έκείνας λεπτομέρειας καί μεταβολάς τών εις τήν γυ
ναίκα άφοροισών ρωμ.αϊκών διατάξεων.

Η άρχαία 'Ρωμαία είς ταπεινοτέραν τής Έλληνίδος διατελεΐ έν τώ 
οικω θέσιν, προσφιλή αύτή έχουσα έργα το νήθειν καί ύφαίνειν τά τής 
οικογένειας χρειώδη, καθήκον δέ ιερόν το παρέχειν τή πατρίδι στρατιώ
τες.· Ωραίαν εικόνα 'Ρωμαίας οίκοδεσποίνης δίδει ό ’Οβίδιος έν τώ δευ- 
τερω βιβλίω τών μεταμορφώσεων, .παριστών τήν Λουκρητίαν μέσω κύ
κλου θεραπαινίδων, ύφαίνουσαν τή συνεργασία τούτων τον στρατιωτικόν 
τοϋ συζύγου της μανδύαν είς έκστρατείαν κατά τών ‘Ρουτούλων άπο- 
ποδημοΰντος.

Έν τή οικογένεια άπολύτως καί άνευθύνως άρχει ό πατήρ, κτήτωρ 
τής τε περιουσίας καί τής ζωής τών συνιστώντων αύτήν μελών. Pater 
familias appelatur, qui in domo dominium habet, λέγει ό Ούλ- 
πιανος. Η γυνή ύπόκειται είς κηδεμονίαν διαρκή καί τοσοΰτον αύστηράν, 
ώστε ή προσωπικότης αύτής εκλείπει. ’Άγαμος ούσα θελησιν έχει τοΰ 
πατρος τήν θέλησιν καί έν τώ οικω τοΰ συζύγου κατόπιν μεταβαίνουσα 
δι εκείνου έ,κπροσωπεϊται. Ούδέ νά συναλλαχθή, ούδέ νά ύποχρεωθή, ούδέ 
νά διάθεση επιτρέπεται αύτή, άνευ τής απαραιτήτου τοΰ κηδεμόνος συναι- 
νεσεως. Μοναι αί Έστιάδες έξαιροΰνται τοΰ βαρέως. τής κηδεμονίας ζυγοΰ...

Ο πατήρ δέν αποβάλλει τήν έπί τής θυγατρός έξουσίαν είμή ρητώς 
ταύτης παραιτούμενος, είτε διά χειραφεσίας ε’ίτε διά μεταβιβάσεως είς 
τον συζυγον τής ύπεξουσίου. Έν ή περιπτώσει τοιαύτη μεταβίβασις δέν 
λάβη χώραν, ό πατήρ έχει τό παράγγελμα de liberis, δι’ ού έν πάση 
®τιγμή δύναται νά ζητήση τήν άπόδοσιν τής θυγατρός παρά τοΰ συζύ
γου αύτής. Τοΰ πατρος δέ καί τοΰ . συζύγου έκλιπόντων, ή γυνή περιέρχε

ται ύπδ το κράτος τών έξ άρρενογονίας συγγενών. Άλλά τήν ύπέρμετρον 
ταύτην τοΰ νόμου αύστηροτητα τεινουσι νά μετριάσωσι τά έθιμα, συν τώ 
χρόνφ δέ παραλλήλως τώ αύστηρφ δικαίω μορφοΰται τό δίκαιον τών 
Πραιτώρων.

Κατά τήν δωδεκάδελτον ό πατήρ διατίθησιν αύτοβούλως πρός ούδέν 
τών μελών τής οικογένειας ύποχρεούμενος νά καταλίπη τι. Άλλ’ δ Πραί- 
τωρ έξανίσταται κατά τοΰ όγκου τής άστοργου ταύτης αύθαιρεσίας καί 
θεωρών, ότι δ δεσμός τοΰ α'ίματος έπιβάλλει ύποχρεώσεις ίεράς, άπαιτεϊ 
παρά τοΰ πατρος ρητήν τοΰ τέκνου άποκλήρωσιν καί χορηγεί είς τήν θυ
γατέρα, άλόγως παραλειφθεΐσαν, τήν centra tabulas καί τό παράγγελμα 
quorum bonorum. Συνάμα δέ καταργεί πάσαν μεταξύ ύπεξουσίων καί 
χειραφέτων ή ύπάνδρων θυγατέρων διάκρισιν έν τή έξ άδιαθέτου κληρο- 
νομίγ τοΰ πατρός, άφ’ ής τδ αύστηρδν δίκαιον άπέκλειε τάς έξελθού- 
σας τής εξουσίας αύτοϋ, μέχρις ού διά τής 118ης Νεαράς άποκαθίσταται 
τελείως ή δυνάμει έξ αίματος συγγένειας διαδοχή, βάσεως ταύτης θεω
ρούμενης τής γεννησεως.

Ό γάμος δέν έπιφέρει ταύτά πάντοτε άποτελέσματα. Ότε μεν με
ταξύ τοΰ πατρός τής γυναικδς καί τοΰ συζυγου συνάπτεται η οοηνβη- 
tium manus, αύτη ύπεισέρχεταε είς τήν άπολυτον τοΰ συζυγου εξουσίαν, 
θυγάτηρ τούτου θεωρούμενη καί άδελφή τοΰ τέκνου της, ουτω δ εν συνε
χείς τής πρώτης ύπδ τδν πατέρα μηδαμινότητος, έξακολουθεΐ στερου- 
μένη ιδίας προσωπικότητος καί πρδς έπιχείρησιν ούδεμιάς νομικής πρά- 
ξεως ικανή ουσα. Συνεπώς ούδέ περιουσίαν ιδίαν νά έχη δύναται, ούδ 
έπί τής προικός της δικαίωμά τι- ό , άνήρ άποκτς: πάν δ,τι αύτή φυσι- 
κώς άνήκει. Ότε δέ ή τοιαύτη σύμβασις έκχωρήσεως τής πατρικής έ- 
ξουσίας είς τδν σύζυγον δέν συνάπτεται, πάν επι τής προικος και λοι
πής τής γυναικδς περιουσίας δικαίωμα διαμένει εις τον πατέρα.

Ή ύπδ τήν έξουσίαν τοΰ συζύγου διατελοΰσα γυνή, κληρονομεί τα 
τέκνα αύτής καί κληρονομείται ύπο τούτων ώς άδελφη, μη έχουσα κα- 
τιόντας, άλλ’ έκ πλαγίου συγγενείς μόνον καί άποκλειομενη παρ όλων 
τών έξ άρρενογονίας συγγενών,· ούτινος δήποτε βαθμοΰ. Αλλ η βάρβαρος 
αυτή διάταξις, ή έξευτελίζουσα καί ώς μηδέν λογιζομένη τήν ίεραν τής 
μητρδς πρδς τό τέκνον σχέσιν, ήτ.ις έν πάση άνθρωπίνη κοινωνις ύπήρξε 
σεβαστή, εδει νά καταπέση. Ό 'Ρωμαίος, αύτδς δ άγριος πολεμιστής 
περιεφρόνει τήν γυναίκα, άλλ’ έσέβετο καί ήγάπα την μητέρα. Κατεπεσε 
λοιπόν ή άστοργος διάταξις άκυρωθεΐσα διά τοΰ Τερτιλλιανοΰ δόγματός, 
καθ’ δ ή μήτηρ προηγείται παντός έξ άρρενογονίας συγγενούς εν τή δια
δοχή τών τέκνων της. Είς συμπλήρωσινδέ τούτου τδ Όρφτιανον δόγμα 
προτιμά τά τέκνα έν τή κληρονομώ τής μητρος άπο παντας τους λοι
πούς συγγενείς αύτής. Κατόπιν δέ δ μέγας τών γυναικών προστάτης, ό 
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αύτοκράτωρ ’Ιουστινιανός ίσην τοΐς άδελφοίς παρέχει είς τήν μητέρα με
ρίδα έν τή περιουσία. του θνήσκοντος τέκνου, έν συνδρομή δέ μετά του 
πατρδς τδ ήμισυ αυτής.

Ή γυνή ύπαχθεΐσα είς του συζύγου τήν εξουσίαν, κληρονομεί τού
τον ώς θυγάτηρ, μείνασα δμως έν τή έξουσίγ τοϋ πατρός, ούδέμιάς δι
καιούται μοίρας έν τή του συζύγου κληρονομιά. *0  Πραίτωρ ζητήσας νά 
έπιφέρη τροποποίησίν. τινα έπι τδ ήπιώτερον τής διατάξεώς ταύτης προ
τιμά την σύζυγον άπδ τδν δημόσιον Θησαυρόν, δσάκις ό άνήρ αποθνή
σκει Αδιάθετος καί άνευ νομίμων κληρονόμων. Διά τής ί 1 7ης §έ Νεαράς 
χορηγείται είς την ένδεή και άπροικον χήραν προνομιούχος μούρα έν τή 
περιουσίγ τού θνήσκοντος συζύγου, μεθ' δποιωνοήποτε άν συντρέχη συγ
γενών, ·έπ’ ούδενί' δέ λόγω δυναται ν' άπολέση ταύτην.

Οδτω συν τω χρόνω ή έπι τής γυναικδς Απόλυτος τού πατρδς και 
συζύγου εξουσία έξασθενεϊ, δ δέ νόμος ύπδ τάς έμπνεύσεις τής μεγάλης 
τού ’Ιησού διδασκαλίας, Αναγνωρίζει τή γύναίιί ιδίαν προσωπικότητα και 
πάντα τά ταύτη παρομαρτοΰντα δικαιώματα. Ο ΊούΜας κα'ι ό Πάπιας 
Ποππαΐος νομος καταργούσι την τού συζύγου κηδεμονίαν έπι τής αύτό- 
χθόνος μητρδς τριών τέκνων κα'ι τής άπέλευθερας, μητρδς τεσσάρων, 
παρέχεται δ’ ούτω αύταις Το δικαίωμα νά έχωσιν ιδίαν περιουσίαν και νά 
διαθέτωσι ταύτην αύτοβούλως είτε ζωή είτε θανάτφ. Εντελώς δέ καί 
άνευ ο’ρου τίνος' ή έπι Τής γυναικδς κηδεμονία τού συζύγου*  καταργεϊται 
έπ'ι Κλαυδίου

Η νόμιμός ενωσις, στοιχείου Απαραίτητον έχει την προίκα καί διά 
ταύτης διακρίνεται έν τω Ρωμαϊκω νόμω Από τής παλλακείας. Έπ'ι δη
μοκρατίας, ή τής. πρΟίκδς κυριότής, ουνεστώτος τού γάμου, Ανήκει είς τον 
συζυγον, δυνάμενον νά διαθέτη ταύτην, και τοσόΰτον ισχυρόν Αποβαίνει 
τδ δικαίωμα τούτο, ώστε έχει κατά τής συζύγου αγωγήν έν ή περιπτώ- 
σει αύτη Αφαίρεση τι των προικώων. Έπ'ι βασιλείας τού Αύγουστου ό
μως ό ’Ιούλιος νόμος τίθησιν δριόν είς τδ απόλυτον τούτο τού συζύγου 
έπι τής προικδς δικαίωμα κα'ι Απαγορεύει τήν διάθεΟίν προικώου Ακίνή- 

. τον, άνευ ψητής τής συζύγου συναινέσεως. Ό ’Ιουστινιανός δέ Ακόμη πε
ραιτέρω προβαίνων έν τή εξασφαλίσει τής προικώας περιουσίας, ουδέ τήν 
συναίνεσιν τής συζύγου αποδέχεται πρδς έγκυρον προικώου εδάφους έκ- 
πδίησιν, αλλά γενικώς Απαγορεύει ταύτην, χορηγεί δέ προσέτι υποθήκην 
προνομιούχου έπ'ι Των ακινήτων τού άνδρός, πρδς έξασφάλισιν τού κινη- 
ΤΟϋ Τής πρ'οικός μέρους. — Άλλ’ ή γυνή πλήν τής προικώας περιουσίας 
κέκτηται κα'ι ιδίαν, γνωστήν ύπδ τδ όνομά παράφερνά, έφ’ ής πλήρη έ
χει κυριότητα, δύναμένη κατά βούληάιν νά διαθέτη αύτήν. Έπ'ι άύτο- 
κρκτορίας είς τΟσοΰτον φθάνει ή μεταξύ των συζύγων διάκρισις περιου
σιών, ώστε· δίδεται είς τον άν'δρα ή έκ τού Άκουϊλίου νόμου Αγωγή διά

ταύτη προς χρήσιν.
Ή γάμω ενωσις, ι

βλάβην, ήν ή σύζυγός του έπήνεγκεν είς κοσμήματα αύτού δαυεισθέντα

μεθ’ όσων κα'ι άν περιβληθή έγγυήσεων, <ν®α«ίως 
άπο.δεικνύει Αληθείς τάς προσδοκίας των συζύγων. Μάτην ό άνήρ ύπισχνεΐ- 
ται, ότι είς σάρκα μίαν έσεται μετά τής ιδίας γυναικδς καί ό θειος 
’Ιησού λόγος προσδίδει τδν εύγενέστερον και ίερότερον χαρακτήρα είς τού 
γάμου το συνάλλαγμα. Οι συνάπτοντες αύτδ είσ'ι διακεκριμένοι τήν σάρκα 
και τήν ψυχήν, ούδε'ις δέ νόμος ή συμβολαίου δύυαται νά τούς ύποχρεώση 
είς πραγματικήν ενότητα. νΟθεν έπέρχεται π.ολλάκις σημείου χρόνου, καθ’ 
δ Αναπόφευκτος και σωτηρία καθίσταται ή διάλυσις τής πρό.ς συμβίωσιν 
καί κοινωνίαν θείου τε και Ανθρωπίνου δικαίου σνμβάσεως, τοιούτον δέ 
δικαίιομα, κατά τούς πρώτους τής 'Ρώμης χρόνους, τω άνδρί μόνφ πα
ρέχει ό νόμος, Ούτος δύναται ν’ Αποπεμπη τήν σύζυγόν του, όπόταν τυ
χόν άπαρέσκη αύτω ή περαιτέρω μετ’ αυτής συμβίωσές ή .καθίστατο» 
αύτη ένοχος ώρισμένων τινων εγκλημάτων. Άλλ’ ή τοιαυτη μονομερής 
παραχώρησις μέσου Απολυτρώσεως έκ δεσμού άτυχούς και άλογος καί ά
δικος ήτο. Πολλφ μάλλον τή γυναικί αρμόζει τδ τοιούτον προνομίου, λέ
γει δ Montesquieu, καθότι ό άνήρ, κύριος έν τω οικφ, έχει άπειρα μέσα 
όπως δδηγή και συγκρατή τήν γυναίκα είς τά έαυτής καθήκοντα, ένφ ή 
γυνή τι δύναται άπέναντι συζύγου βαρβάρου καί παραβάτου πασών των 
πρδς αύτήν ύποχρεώσεων;

Τήν Αλήθειαν ταύτην συνειδώς ό νομοθέτης, περί τά τέλη τής δη
μοκρατίας, χορηγεί είς τήν γυναίκα έπίσης τδ. δικαίωμα τού αίτεΐν. δεάζευ- 
ξιν. Ό ’Ιουστινιανός δέ, συμπληρών διά τής 11 7ης Νεαράς τδν Θεοδό
σιον κώδηκα, Αναφέρει ρητούς διαζεύξεως λόγους, ών μή υφισταμένων Α
παγορεύει ταύτην,

Άλλ’ ή των ηθών αύξάνουσα Ακολασία καί ή διάδοσής καί έπίτασις 
τού βδελυροΰ τής μοιχείας έγκλήματος, καθιστώ® ιτο διαζύγιον τοσού- 
τον κοινόν φάρμακον, ώστε. έξαίρεσις τού κανόνος. θεωρείται ή μή χρήσις 
αυτού. Ούτω παρίσταται είς τδν νομ,οθέτην ή Ανάγκη, όπως λάβη πρό
νοιαν περί εξασφάλισε ως τής προικδς έ ν περιπτώσει Χύσεως τού γάμου 
διαζυγίφ, κα*  δίδει είς τδν προικοδότην ή τήν σύζυγον τήν έκ τής Απη- 
ρωτήσιως Αγωγήν, όταν κατά τδν τύπον αύτής έγένετο, ή περί προικδς 
συμφωνία, άλλως χορηγεί τήν actio Γ6Ϊ UXOl'iiK?. Διά τών Αγωγών τού
των έπιδιούκεται ή άπόδοσις τής προικός, έν ή καταστάσει πα,ρελήψθη, 

Ό 'Ρωμαϊκός νόμος Αρνεΐται κατ’ άρχάς είς τήν γυναίκα τ,δ δικαίωμα 
τής υιοθεσίας, διότι αύτη θεωρείται άπομίμησις τής πατρικής έξο,υσίας, 
τήν οποίαν επίσης Αδυνατεί νά έξασκήση ή γυνή. Α^λ έ;ν έχει 294 ε
πιτρέπεται είς τήν Απολέσασαν τά φυσικά αυτής τέκνα μητέρα ή υιοθε
σία τέκνων ξένων, ώς μέσον παραμυθίας. Ό Λέων δέ μεταρρυθμίσας τήγ
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διάταξιν ταύτην, χορηγεί απόλυτον προς υιοθεσίαν δικαίωμα είς πάσαν 
γυναίκα, είτε ύπανδρον είτε μή.

’Επίσης με'χρι ταυ 390 μ. X. δ 'Ρωμαϊκός νόμος στερεί τήν μητέρα 
τοϋ δικαιώματος τής έπι τοϋ ορφανού πατρός τε'κνου τες επιτροπείας, 
αντιπράττων ούτως εις τον νόμον τής φύσεως, όστις δέν εύρε 1 πιστοτε- 
ρον τοϋ τέκνου φύλακα καί προστάτην έτερον τής μετρός. Διάταξις τις 
άφορώσα την χέραν, ήτις προβαίνει εις τήν σύναψιν νέου γάμου, φαίνε
ται μοι έξ ίσου πβρίεργος όσον άδικος. Ή διάταξις αύτε απαγορεύει τή 
χερ<£, επί ποινή άπωλείας πάσες σχεδόν τής περιουσίας αυτής, παρού
σες και έλπιζομενης, νά συνάπτνι γάμον εντός τοϋ πρώτου μετά τον θά
νατον του συζυγου έτους. Λόγοι δέ τής άπαγορεύσεως ταύτης προβάλ
λονται, αφ ενός μεν, ή προληψις συγχύσεως τής γονής, άφ’ ετέρου δε', ε 
προς την μνήμην τοϋ μεταστάντος συμβίου όφειλομένη εΰλάβεεα. Αλλ 
ουδέ δ εις ουδέ ό έτερος των λόγων τούτων δύναται νά κριθή άρκετα 
σπουδαίος, τοσούτω μάλλον, καθόσον τό προς τήν μνήμην τοϋ μεταστάν- 
τος συζύγου σε'βας έσεται πολλώ γνησιώτερον ύπό τάς εγγυήσεις τοϋ 
νομίμου γάμου. Ή άπαγόρευσις αύτη ύφίσταται ετι παρ’ ήμΐν σήμερον 
έπι ποινή άκυροτητος τοϋ γάμου, καταργηθεισών διά του ποινικού ήμών 
νομού των χρηματικών ποινών. Φρονώ, ότι πλείστων άβρών χερών τήν 
μυχιαιτάτην εκφράζω εύχήν, κηρυττόμενος υπέρ τής καταργήσεως τής 
υπερβολικώς αΰστηράς ταύτης διατάξεως, 
παραμυθίας μέσου τήν νέαν 
αυτής ύπό τής θλίψεως 
ώστε μοναν ή τάχιστη 
λύση τό έν τώ

Ή έ-

τής άποστερούσης τοϋ. μονού 
γυναίκα, καθ’ ήν στιγμήν άκριβώς, ή καρδία 

καί τοϋ πόνου τοσοΰτον εύαίσθητος καθίσταται, 
τοϋ άπολεσθέντος αναπλήρωσες δύναται νά δεα- 

δ οριζοντι τής’ εύτυχίας της έπελθόν σκότος.
Π επικρατούσα πεποίθησις, ότι ή γυνή άσθενή καί εύάλωτον έχει 

την βουλησιν, άπο των χρόνων τοϋ Αύγουστου ετι έδωκεν άφορμήν εις 
τεν εκδοσιν πολλών δογμάτων, δι’ ών θωρακίζεται ή περιουσία αυτής 
κατα πάσες τού συζυγου έπιθέσεως, θεωρούμενες άκυρου τής υπέρ τού
του άναδοχής ο'ιουδήποτε χρέους. ’Επί Κλαυδίου δέ διά τοϋ Βε,ΙΛειανεΙϋυ 
δόγματος, η άκυροτες επεκτείνεται εις πάσαν ύπό γυναικος άλλοτρίου 

χρέους άναδοχεν. Ουτω μονον δι’ ιδίας ύποχρεώσεις θεωρείται νομίμως 
ενεχόμενη ή γυνή.

Τοιαυτε ε εν τφ Ρωμαϊκώ νόμω βαθμιαία τής γυναικος πρόοδος έν 
τή άποκτησει αστυκών δικαιωμάτων. Ουτος παύει νά θεωρή μόνον αυ
τής προορισμόν τό ενισχύει ν τήν πολιτείαν διά τής τεκνοποιήσεως, άνα- 
γνωριζει αυτή ικανεν διανοετικήν δύναμιν, όπως τή παράσχη ελευθερίαν 
ένεργειας εις πάσαν σχεδόν το προσώπον και τήν περιουσίαν τες άφορώ- 
σαν σχεσιν, τοϋ γάμου βασις ορίζεται ήθικοϋ τίνος σκοποϋ ή εκπλήρωσις 
μάλλον ή τοϋ είδους ή διαιώνισες, καί ή σύζυγος δέν καθήκοντα

σκοτος.
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μόνον, αλλά καί δικαιώματα, μετέχουσα όλων τοϋ άνδρός τών τιμών 
καί τήν κατάστασιν αυτού άκολουθοΰσα. Ή νέα τοϋ Χριστοϋ θρησκεία 
παρίσταται διώκτης άμείλικτος πάοης τής ίσότητος προσβολής. Ούχ. έ'νι 
αρσεν καί θή.Ιυ, πάντες γάρ ‘ίψεΐς sic, ιστέ έν Χριστώ Ίησοϋ. Διά των 
λόγων τούτων ό μέγας τής άνθρωπότητος άναμορφωτής και διδάσκαλος 
κηρύσσει πλήρη μεταξύ τών δύω φύλων ισότητα καί καταδικάζει τον 
νομικόν τής γυναικος θάνατον' μεγίστη δέ ύπήρξεν ή έπι τοϋ πολιτικού 
νόμου επιρροή τών θείων αυτού διδαγμάτοιν.

Ούχ’ ήττον ό’μως αύτός δ Χριστιανισμός δίδει άφορμήν εις νέον πό
λεμον έξοντώσεως κατά παντός όμοιου τής λαιμάργου αμαρτωλής, ήτις 
τή συμβουλή τοϋ εύφυοΰς, άλλ’ έρποντος τοϋ ούρανίου πατρός έχθροΰ 
πεισθεϊσα, κατεβρόχθισε τόν άπηγορευμένον καρπόν. Οί πλεϊστοι τών α
γίων πατέρων τά δόγματα τοϋ διδασκάλου των παρερμηνεύοντες θεωρόΰσι 
τήν γυναίκα όργανον πειρασμού, τήν παρουσίαν αύτής τά πάντα μολύ- 
νουσαν, καί ζητοϋσι τήν έπικράτησιν τοϋ ασκητισμού, ίνα μή έρημος 
κατοίκων άπομείνη δ κήπος τοϋ παραδείσου καί πληρωθή ή άβυσσος τής 
κολάσεως.

Εις πολλά τοϋ κανονικού δικαίου κείμενα, ή ηθική τοϋ άνδρός έπι 
τής γυναικος υπεροχή μετά θαυμαστής ύποστηρίζεται δυνάμεως, είς τοι- 
οϋτον δέ ύπερβολής σημεϊον φθάνει τό κατά τής γυναικος μίσος, τή έ- 
ποχή έκεινη, ώστε έν τινι συνόδω τής Γαλλίας μετά σοβαρότητος έρευ- 
νάται τό μέγα ζήτημα άν αί απόγονοι τής Εύας εχωσι ψυχήν. ’Αγνοώ 
όποιον ύπήρξε τό συμπέρασμα τής έργασίας τών άγιων εκείνων συνοδι
κών, άλλα τότε βεβαίως μόνον ή λογική αύτών άρτιότης δύναται νά 
σωθή έν τή ιστορία, άν έπι τέλους άνεγνώρισαν τήν άναμφισβήτητον ά- 
λήθειαν, ότι δ φανατισμός, όσω εύγενής «έν ή ή έμπνέουσα αύτόν ιδέα, 
άγει πάντοτε είς παραφοράς καί ύπερβολάς παραλόγους. ’Αλλ’ άγών το
σούτω ξένος προς τήν πρόοδον τοϋ 'Ρωμαϊκού πνεύματος τή εποχή έκείνη, 
ούδέν νά παρεμβάλϊ) πρόσκομμα ήδυνήθη είς τήν εύρυνσιν καί συμπλή
ρωσή τής νομικής τής γυναικος άπελευθερώσεως.

ΪΊλήν τής έμφανίσεως τής τοϋ Χριστού διδασκαλίας, γεγονός τά μά
λιστα είς τήν βελτίωσιν τής καταστάσεώς τής γυναικος συντελέσαν έίνε 
ή εισβολή τών γερμανικών φυλών, ών τά έθιμα συν τφ χρόνφ καί ύπό 
τήν επήρειαν τής νέας θρησκείας συνεχωνεύθησαν μετά τών ρωμαϊκών 
καί άπετέλεσαν ούτο> τό γερμανορωμαϊκόν δίκαιον, διαδέχθέν το 'ρωμαϊκόν.

Παρά Γερμανούς τό πρόσωπον τής γυναικος θεωρείται ιερόν’ ένώπιον 
αύτής κλίνει μετ’ εύλαβείας ό άνήρ, έχων ώς άξίωμα, Οτι άνευ τής ω
ραίας ταύτης συντρόφου, δ βίος ήθελεν είσθαι ποινή δυσφορητος. Τιμή 
είς τόν Θεόν καί τάς γυναίκας, είνε τό έμπνέον σύμβολον έν τοΐς πεδίοις 
τών μαχών καί τών πανηγυρεων. Ή προς τό άσθενές όσφ εύγενές φΰλον
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εύνρι,α τών Γερμανών, σημειρν μεγίστης ηθικής άναπτύξεως, άποτελεΐ. 
κατόπιν έν των κυριωτέρων τρΰ γερμανςρωμαϊκυΰ πολιτισμού στοιχείων' 

Κατά τά γερμανικά έθιμα, γνωστά ύπδ τδ όλως άνώρμοστον αύγοίς 
όνομαί νόμοι βαρβάρων, ή γυνή έχει sui juris, εις δέ τδν κηδεμόνα αύ- 
τής επιβάλλεται τδ καθήκον νά τή παρέχη προστασίαν και την άντ·.- 
προσωπεύη είς ώρισμένας τινμς πράξεις, δι’ ας δεν τή έπιτρέπεγα/ νά 
παρίσταται αυτοπροσώπως· Ό Λομβαρδιηδς νόμος διατάσσει, ινοι πάσα 
γυνή έχη κηδεμόνα, ελλείψει δε πατρός, συζύγου ή συγγενών έξ άφρενοτ 
γονίας, κηδεμών αυτής θεωρήται δ βασιλεύς. 'Q κανών ούτος καθ’ ό’λον 
τδν μέσον αιώνα |τηρήθη έν ]Ξΰρωπη, £y δεν άπατώμαι δέ ύφίσταται έτι 
έν Αγγλία.

Άλλ’ ή τοιαύτη κηδεμονία, ή άπαραιτήτως ύπδ τοΰ νόμου άπάΑτ · 
τουμένη, ουδόλως εξαλείφει τήν προσωπικότητα τής γυν.αικ.δς ώς παρά 
’Ρι^μαίοις, τουναντίον μάλιστα καθιεροΰται πρδς έξασφάλισιν καί πλη- 
ρεστέραν. ενάσκησιν των δικαιωμάτων της. Τοσούτφ δέ βέβαιον εινε, ότι 
τοιαύγην 0 νόμος είς τήν κηδεμονίαν τής γυναικδς άπέδιδεν έννοιαν, 
ώστε, του χρόνου προϊόντος, αύτη z-ζταντα άπλή ενώπιον των δικαστη
ρίων αντιπροσωπεία, σραρέχετα» δέ είς τήν ύπρ κηδεμονίαν δικαίωμα εκ
λογής του κηδεμόνος μεταξύ των πλησιεστέρων συγγενών της.

Τά γερμανικά έθιμα δεν ύποχρεοϋσι τδν πατέρα εις πρρίκισιν τής ,θυ- 
γατρός, τουναντίον ουτος δέχεται παρά του νυμφίου δώρον, άντίτιμον 
τής πατρικής .εξουσίας, τήν όπρίαν τώ μεταβιβάζει,. Ό Σαξ.ωνικδς νό
μος ορίζει και τδ ποσδρ τρϋ άντιτίμου τούτου. Παρά ποιλλαΐς όμως γίμν 
γερμανικών φυλών ή τής θμγατρό,ς πώλη.σις άπαγορεύεται, παρεχρμένρ,μ 
είς ταύτην τοΰ αντιτίμου τής Μύη.Λίϋ,ιη, ήτοι τής έξον.σίαί, τήν οποίαν 
επ’ αυτής κταται δ σύζυγος.

Έν πάση περιπτώσει όμως μή ύ.ποθέσητ,ε., οτ.ι ό .πτωχός μγηστήρ 
ώφε.ιλε νά σκεφθή τότε περί έ,ξευρέσεως χρυσοΰ. απως απόκτηση τήν έη- 
λεκτ-ήν. τής καρδίας του. "Ο,τι πρδς άπόκτησιν αυτής τ.φ άπητεκτ,ο ήγη. 
ίππος, ολίγοι βόες, πέλτη, τόξον και ξίφος. Εύδαίμων εποχή, καθ’ ήν ή 
κόρη ουδέ διά τδν πατέρα ουδέ διά τδν σύζυγον ήτο λόγος χρεωκοπίας.

Άλλ’ όπου τδ 'Ρωμαϊκόν πνεύμα επικρατεί, ό θεσμός τής προικός εί-. 
σάγεται διαφόρως κατά τάς διαφόρους φυλάς διατυπούμενος. Κατά τδγ 
Αομβαρδιμον νόμον, ή προΐξ θεωρείται, ώς ή μόνη είς τήν θυγατέρα άνή- 
κουσα μερις έν τή πατρική περιουσία, άποκλει,ομένη.ν πάηης διαδοχής, Ό 
Σαλικδς όμως νόμος κατά όλως άντίθετον πνεύμα ορίζων τήν προίκα, 
χαρακτηρίζω ταύτην ώς ίζα,Ιρετον και ουδένα επιτρέπει άποκλεισμδν 
ήπό τής λοιπής τοΰ πατρός περιουσίας.

Θανοόσης της συζύγου ή προΐξ αυτής περιέρχεται είς τούς ίδίρυς κατ
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τιόντας, ελλείψει δέ τοιούτων επανέρχεται είς τδν προικοδότην, ου μή 
ύπάρχοντος πλέον, άνήκει τω δημοσίφ θησαυρώ.

Συνεστώτος του γάμου, ή επί τής γυναικδς εξουσία τοΰ συζύγου, ή
τοι ή Mllndillm, άπείρως διαφέρει τής manus τοΰ 'Ρωμ. νόμου, καθό
σον εκείνη μέν άφορά εις τδ συμφέρον τής γυναικδς μάλλον, ενώ αυτή είς 
τρ τοΰ συζύγου. Ό άνήρ διοικεί καί καρποΰται τήν προικωαν περιουσίαν, 
θεωρούμενος κηδεμών, άνευ τής αυθεντίας τοΰ οποίου ούδεμία άπαλλο- 
τρίωσις προικώου ύπδ τής συζύγου εΐνε έγκυρος.

Έν τή γερμανική οίκογενείγ παν δικαίωμα άπορρέει άπδ τής ταυτό- 
τητος τοΰ αίματος, έν τούτοις ύπάρχει έτερόν τι στοιχεϊον, πρόξενον δια
κρίσεων έν αυτή. Τδ στοιχεϊον τοΰτο είνε ή οικογενειακή άμυνα.Έκαστον 
τής οικογένειας μέλος, καθήκον έχει ν’ άμύνηται ύπέρ των λοιπών,τήν καθ' 
ενός υβριν πάντα όφείλουσι νά τιμωρήσωσιν.Ή οικογενειακή άμυνα είνε ό 
λόγος, έφ’ ού βασίζεται ή κληρονομικήδιαδοχή και συνεπώς ό ισχυρότε
ρος, ,ό φέρωγ τδ ξίφος, ό αρρην προτιμάται έν τή τάξει αυτής. Ούχ’ήτ- 
τον ή κληρονομιά δέν θεωρείται άποτελοΰσα έν δλον, ώς κατά τδν 'Ρο>μ. 
νόμον, παριστών τδ πρόσωπον τοΰ έκλιπόντος, άλλ’ επιτρέπεται ή είς 
δύο κατηγορίας διαίρεσες αυτής. Ούτω, μή ύπάρχοντος άρρενος κατιόν- 
τος, τά μεν άκίνητα τής πατρικής κληρονομιάς μεταβαίνουσι τφ πλησιε- 
στέρω συγγενεΐ, τά κινητά όμως καί οί δούλοι περιέρχονται είς τήν θυ
γατέρα. Ή τής μητρδς δέ περιουσία πάντοτε διαιρείται μεταξύ άρρένων 
καί θηλέων τέκνων της, καί είς έκεΐνα μέν άνήκρυσι τά χρήματα καί οί 
δοΰλρι, είς ταΰτα δέ τά κοσμήματα καί ενδύματα. Άλλ’ ή τοιαύτη των 
φύλων διήκρισις έν τή κληρονομί<ζ, επί τής ιδέας τής οικογενειακής άμύ- 
νης Ιρειδομένη, δέν είνε γενική. Κατά τδν Βαυαρικόν καί Σαξωνικδν νρ- 
μον, άρρένων τέκνων μή ύπαρχόντων, ούδείς τοΰ πατρός συγγενής προ- 
τιμάται τών θυγατέρων αύτοΰ έν τή κληρονομική άποκτήσει τών άκι- 
νήτων, παρά τισι δέ φυλαΐς ούδεμία άπαντα προνομία πρδς τδ συμφέ
ρον τών άρρένων, άλλ’ ίσων πάντες οι κατιόντες, άνευ διακρίσεως φύλου, 
δικαιοιμάτων άπολαμβάνουσιν επί τής κληρονομίας τών γονέων αυτών. 
Ότε δέ κατόπιν, τή επικρατήσει τοΰ ’Ρωμ. πνεύματος, γίνεται άποδε- 
κτός ό τής διαθήκης θεσμός, άγνωστος παρά Γερμανοις, παρέχεται εις 
τδν .πατέρα τδ μέσον, όπως είς ίσας μερίδας έγκαθιστά πάντα τά τέκνα 
αύτοΰ, κατά παράβασιν τ°ΰ περί διαδοχικής έξ άδιαθέτου τάξεως νόμου, 
οστις, μή ών δημοσίου συμφέροντος, καταργεΐται ούτω σιωπηρώς. Τοΰ 
θεσμοΰ δέ τής διαθήκης έπωφελεϊται καί ό σύζυγος, όπως έξασφαλίση μέ
ρος τής περιουσίας του εις τήν προσφιλή συμβίαν, ήτις ίσως ούκ ολίγον είς 
τήν άνάπτυξιν αύτής συνετέλεσεν.

Παρά τισι τών γερμανικών φυλών ή πρδς την χήραν εύνοια τοΰ νόμου 
εϊνε μεγίστη. Ό Βαυαρικός νόμος θεωρεί ταύτην είς μερίδα κατιόντος δι-

Τύμος ό’ 4-8,vS,— ’Ιούλιος, Αύγουστος, ϊεπτέμδριος 1888 35
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καιουμένην ϊί τη κληρονομώ του συζύγου, ελλείψει δέ κατιόντων τη 
παρέχει τό ήμισυ αύτής κατ’ έπικαρπίαν. Είς τά άγγλοσαξωνικά δε έ
θιμα άπαντά ή έν πάση περιπτώσει ριεταβίβασις τή χήρα του ήμίσεως 
τής τού συζύγου περιουσίας.

'Όσφάφορ^ τήν έπι τών ορφανών πατρός τέκνων έπιτροπείαν τής 
μητρός, αύτη έν τοΐς πλείστοις τών γερμανικών έθίμων ανευρίσκεται ο
ποία είς τούς νεωτέρους κώδηκας άπαντ^. Είς τήν μητέρα άνατίθενται 
ή άνατροφή κα'ι έπιμέλεια του ορφανού, μόνον δέ διά τής συνάψεως νέου 
γάμου άπόλλυσιν αύτάς.

’Αληθές είνε, ότι τά έθιμα τών διαφόρων γερμανικών φυλών έν πολλοΐς 
διΐστανται είς τον κανονισμόν τών άστυκών τής γυναικος δικαιωμάτων 
και ύποχρεώσεων, τά μέν αύστηρότερα τών δέ δεικνύμενα. Ούχ' ήττον ό
μως έν πάσι τούτοις το αύτό διήκει πνεύμα ήπιότητος και προστασίας 
προς τί> φΰλον, το όποιον μόνη ή συμπάθεια και εύνους έπιμέλεια δύναν- 
ται νά καταστήσωσιν ικανόν προς έκπλήρωσιν τού άληθώς μεγάλου προο
ρισμού του.

Ή νομοθεσία τών γερμανικών φύλων, ήτις μετά τής ρωμαϊκής συγ- 
χωνευθεΐσα άπετέλεσέ τι σχεδόν τέλειον, ώραΐον παρέχει έντρύφημα είς 
τον διερχόμενον τά άπειρα και έν πολλοΐς ασαφή αύτής κείμενα. Πιθα
νώς είς προσεχές μέλλον θέλω έκτενέστερον και πληρέστερον έρευνήσει τά 
κατ αύτήν έν ειδική έτέρα μελέτη.

νΗδη μεταβαίνω, άλλ’ όπως έπ’ έλάχιστον διαμείνω, είς τήν παρά
δοξον έκείνην έποχήν, καθ’ήν νόμου τόπον έπέχειή.τού ’ιδιοκτήτου τού 
τιμαρίου θέλησες, πάσας τάς τών υπηκόων αύτοΰ σχέσεις κανονίζουσα. 
'Υπό τό φεουδικόν σύστημα, ή τής γυναικος κατάστασις δύναται νά θεω- 
ρηθή μάλλον βελτιωθεΐσα, διότι ή έπ’ αύτής έξουσία τού άνδρός κατα
φαίνεται έτι άσθενεστέρα ή κατά τήν παρωχημένην έποχήν, τού χρόνου 
δέ προϊόντος και έν τή κληρονομική διαδοχή ίσων σχεδόν προς αύτόν με
τέχει δικαιωμάτων.

Κατ’ άρχάς ό κύριος τού τιμαρίου, απόλυτον έχει έξουσίαν ν’ ά- 
ποκλείη ή άποδέχηται έν τή κληρονομιά τήν θυγατέρα, νά θεωρή το ε- 
δαφος διαιρετόν μεταξύ τών θηλέων τού αύτού πατρός ή νά το κηρύσση 
άδιαίρετον καί το παραχωρή τή πρωτοτόκφ ή οίιγδήποτε βούλεται. Μόνον 
τού τιμαρίου τήν διαδοχήν κανονίζει έτερός τις λόγος, ή στρατιωτική 
ύπηρεσία. Άλλα καί τό τεμάριον- τού χρόνου προϊόντος καθίσταται διαι
ρετόν και μεταλαμβάνουσι τούτου έξ ίσου τά θήλεα, ώς κληρονόμοι.

Ή έπι τού τιμαρίου κληρονομικόν δικαίωμα έχουσα, δέον νά λάβη 
τού κυρίου τούτου τήν συναίνεσιν, όπως συνάψη γάμον, δύναται δ’ άφ’ ε
τέρου και ν’ άναγκασθή ύπ’ αύτού, όπως καταλίπη τόν άγαμον βίο^ 
άμα συμπληρούσα το 12 ον έτος τής- ηλικίας. Επίσης έπιβάλλεται τή 

χηρ^ η υποχρεωσις να συναπτή νεον γάμον, μόνον δέ αΐ εξήκοντα Άπρι- 
λιων τα ρόδα οσφρανθεισαι απαλλάσσονται τού μ.ή ήδέος πλέον αύταΐς 
καθήκοντος τούτου.

Η γυνή θεωρούμενη ανήλικος, υποκειται είς τήν κηδεμονίαν τού ίδιου 
συζυγου, ουχ ηττον όμως τηρεί την ιδίαν προσωπικότητα και αύτοβουλίαν. 
Κατα τα γερμανικά και γαλλικα έθιμα, ο σύζυγος άνευθύνως διαχειρίζε
ται την προίκα, ης την επικαρπίαν ο νομος τιφ παρέχει προς άνακούοισιν 
εκ τών γαμικών βαρών, δεν δύναται όμως ν’ άπαλλοτριώση τά προικώα 
ακίνητα, ανευ συναινεσεως τής συζύγου, ώς ούδέ αύτη άνευ τής έκείνου 
συγκαταθεσεως. Ο αγγλικός νομος φαίνεται αύστηρότερον ρυθμίζων τά 
περί τουτου. Εκλαμβάνει ώς έν άποτελοΰντας πρόσωπον τούς δύω συ
ζυγούς, αλλα κυρίως το προσωπον τούτο είνε ό άνήρ. Δύναται ουτος νά 
εκποιή ανευ συναινεσεως τής συζύγου τά προικώα άκίνητα, δέον δέ νά 
παρασχη την συναίνεσιν του, ίνα όποιαδήποτε διάθεσις περιουσίας έκ μέ
ρους τής συζυγου του έχη νόμιμον κύρος. Ώς τού άνωτέρω δέ νομικού 
πλάσματος συνέπεια πρεπει νά θεωρηθή και ή άπαγόρευσις τού νά κατα- 
λιπη τι διά διαθήκης είς τον έαυτής σύζυγον ή γυνή, διότι ύποτίθεται, 
οτι το αυτό προσωπον δέν δύναται νά διάθεση ύπέρ εαυτού. Τής άπαγο- 
ρευτικής ταύτης διατάξεως έξαιρεΐται μόνη ή βασίλισσα τής ’Αγγλίας, 
δυναμένη έλευθέρως νά διαθέτη ώς βούλεται.

Αλλά βαθμηδόν τό άληθές φεουδικόν πνεύμα άρχεται έκλεΐπον άπό 
τής νομοθεσίας καί σύστημα άριστοκρατίας λεληθότως διαδέχεται αύτό. 
Τά τιμάρια καθιστάμενα κληρονομικά δημιουργούσι τήν άριστοκρατίαν 
ταύτην καί δίδουσιν άφορμήν είς τήν ύπαρξιν τού δικαιώματος τής πρω
τοτόκιας, τήν προτίμησιν των άρρένων καί τόν παντελή άπό τής κληρο
νομικής διαδοχής άποκλεισμόν τών γυναικών.

Τοιαύτή'έν άμυδρίγ είκόνι, ή τής γυναικός κατάστασις άπό τών άρ- 
χαιοτάτων χρόνων μέχρι τής μεγάλης τών Γάλλων έπαναστάσεως, ήτις, 
έκ θεμελίοιν πάντα νόμον επί καταχρήσεως τής ισχύος στηριζόμενον άνα- 
τρέψασα, έκήρυξε τήν πλήρη τών δύω φύλων ισότητα ένώπιον τού άστυ- 
κού νόμου. Ή γαλλική έπανάστασις, άγών τής άληθείας κατά τού ψεύ
δους ούσα, διά τής νίκης αύτής, μετέβαλε τής όλης Εύρώπης τόν κοινω
νικόν βίον, καί τά δόγματά της κατέλαβον έν ταΐς πλείσταις τών συγ
χρόνων νομοθεσιών θέσιν διατάξεων θεμελιωδών. ’Εκτατέ ή γυνή έλευ- 
θερως δύναται νά συναλλάσσηται, ό νόμος έξ -ισου προστατεύει τάς άστυ- 
κάς καί έμπορικάς αύτής πράξεις καί ούδεμίαν ποιείται διάκρισιν μεταξύ 
ταύτης καί τού άνδρός, όσφ άφορ^ τάς ύποχρεώσεις καί τά δικαιώματα 
τά έκ τής οικογένειας άπορρεοντα.’Αληθώς μέν άπέμειναν ετι ένιαι διατά
ξεις,άπαγορεύουσαι είς τήν γυναίκα τήν αναδοχήν «ορισμένων τινων ύποχρεώ- 
σεων, άλλ’ αύτάι άφορώσιν είς τό πραγματικόν αύτής συμφέρον μάλλον.
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Άλλ’ Ικί ί·4 ταΐς νομοθεσίαις τής Δυσεως, τοιαύτας έιϊέφερεν ό προ- 
βαίνων πολιτισμός τροποποιήσεις ύπέρ τής γυναικός και άνεγνώρισε ταύ
την έν τή κοινωνία πρόσωπον ίσον και δμοιον τω άνδρί, έν ’Ανατολή ή 
γυνή διαμένει ετι έν ταπεινή και οίκτρΑ καταστάσει. Ό μέγβός Προφή
της δέν ωκνησε νά φώτιση τούς πιστούς του περί τής εντελούς Αξίας 
των γυναικών, τάς όποιας έν τούτοις αυτός πολύ ήγάπησεν. Οι Άνδρύ; 
ύπερε^ονσι των γυναικών διδάσκει τό Κοράνιον, οΰτοι Ιν τω κοσγιω 
φίρουσι τά πρωίτεΐα. Ό Θεός είς τό έν των φύλων άπένειμεν ιδιότητας, 
ών έστέρησε τό έτερον. Και έχει μέν ψυχήν ή γυνή, Αλλά τοιαύτης ποιο- 
τητος, ώστε άπαγορευθήσεται αύτή ή έν τω Παραδείσω είσοδος κα'ι διά 
τούτο δέν τή επιτρέπεται ουδέ του Κορανίου ή άνάγνωσις, όντος τούτου 
εισιτηρίου έν τω καταφύτω έστιατορίφ τής μελλούσης ζωής.

Ή πολυγαμία πάσαν έν τή οικογένεια αρμονίαν παραλύουσα, κα
ταστρέφει τον ηθικόν του γάμου σκοπόν καί ματαιοΐ τά πολύτιμα αΰ- 
τοΰ επί τής όλης κοινωνίας Αποτελέσματα. Οί πιστοί παραγγέλλονται 
νά μή λαμβάνωσι πλείονας των τεσσάρων νομίμων συζύγων, νά παρέχωσι 
δέ ταύταις, άνευ τής ελάχιστης διακρίσεως, ενδύματα, τροφήν, καί έρωτα. 
Φοβερά δέ, ύπό καλαισθητικήν έποψιν, κρέμαται έπί τού δεικνύοντας προ
τιμήσεις μεταξύ των συζύγων του ποινή, οτι έν τή σωτηρία τής δευτέ- 
ρας· παρουσίας στιγμή, θέλει παραστή ένώπιον του Προφήτου μέ γλουτούς 
άνίσους. Άλλ’ όπως πας διδάσκαλος ούδέποτε τηρεί δ,τι διδάσκει, καί 
ό Μωάμεθ ύπέρ τάς δώδεκα έγημεν όμοΰ συζύγους καί δλως ιδιαιτέραν 
πρός τινας τούτων Αφοσίωσιν έπεδείξατο. Αί παραβάσεις αύται όμως των 
ιδίων διδαγμάτων δηλούσιν Ακριβώς όπόσον έναντίοε τή φύσει ύπήρξα·ν 
οί νόμοι του. Λέγουσιν, δτι είνε άπείρως δύσκολον νά -συγκρατήση τις 
άμετάβλητον τήν πρός μίαν σύζυγον Αγάπην του, πώς λοιπόν θέλει κα
τορθώσει ό Ατυχής πιστός τω Κορανίφ νά έπαρκέση άνευ άναπαύλας α
γαπών τέσσαρας ή δώδεκα συζύγους συγχρόνως;

Σκοπός του γάμου είνε ή αύξησις του πλήθους των πιστών. Ό άνήρ 
ώς Απόλυτος τής γυναικός κύριος έχει παρά του ιερού νόμου τό ρητόν δι
καίωμα νά ραβδίζη τήν παρακούουσαν σύζυγον καί την έξορίζη είς ιδι
αιτέραν κλίνην.

Έκ των ολίγων τούτων τεκμηρίων, δύναταί τις νά συλλάβη Ακριβή 
ιδέαν τής κτηνώδους καταστάσεως, είς ήν διά παντός τόσα εκατομμύρια 
γυναικών κατεδίκασε τό Κοράνιον.

Έν τω δημοσίφ δικαίφ ή γυνή ούδέποτε σχεδόν καθεΐξε θέσιν. Ό νό
μος άρνούμενος νά δεχθή ταύτην έν τή Αρχή ή τή έμπιστευθή τήν δια- 
χείρισιν όποιασδήποτε δημοσίας εξουσίας, δέν έρείδεται πιθανώς έπί τής 
διανοητικής αυτής άτελείας τόσον, όσον έπί τής πεποιθήσεως, οτι ή άνα- 

δοχή καθηκόντων τοιούτων έστίν εναντία εις. τε τήν ιδιοφυίαν καί τήν 
αιδώ καί τήν Ανατροφήν τής γυναικός.

Ό ’Αριστοτέλης έδόξαζεν, δτι, ώς, ίνα άποτελεσθή ή οικογένεια δέον 
νά συμπράξωσιν άμφότερα τά φύλα, ούτω καί τήν πολιτείαν μόνη ή συνύ^- 
παρξις αύτών δύναται νά καταστήση Αρτίαν.Ό δέ Πλάτων ύπό πλείονος 
κατεχόμ,ενος ενθουσιασμού, δι" ούδέν των επιτηδευμάτων θεωρεί Ανίκα
νον τήν γυναίκα, ποθών όπως καί τής στρατιωτικής υπηρεσίας μή Απαλ*  
λάσσητα,ι -αύτη μετά ώρισμένον ηλικίας δριον, καθ’ ό ή παραγωγός αύ- 
τής δύναμις Α-πόλλυται. Οΐ μεγάλοι ούτο.ι νόες όμως, ούχί μονον τής 
(δίας προέτρ.εχον εποχής, αλλά πολλών μετ’ αύτούς αιώνων, ών ό άριθ.τ 
μός δέν-δύναται έτι έκ τών προτέρων νά όρ-ισθή. Διότι ευτυχώς διά τήν 
ανθρωπότητα, ούδέ πρός συμπλή ρωσιν του Ατελούς τής πολιτείας έκλήθ.η 
ποτέ ή γυνή, ούδέ παρέστη λαού τίνος γενεά προ του παραδόξου θεάμα
τος τής ύπό του ’’Αρεως στρατολογίας τών Απομάχων τής ’Αφροδίτης.

Έν τή ά ρχαίκ καί σοφή Έλλάδι ούδεμία συμμετοχή τής γυναικός 
έν τή πολιτείγ Απαντγ. Έπέδρων πιθανώς αι έταΐραι έπί τών ’Αθηναίων 
πολιτευτών, άλλ’ έπέδρω ν μόνον, ίσως ίσως δέ τούτο δέν πρέπει νά έκ- 
ληφθή δλως άσχετον πρός τά έπελθόντα δεινά.

Ή ‘Ρώμη Απηξίου νά έπιτρέψη τήν Ανάμιξιν γυναικός είς τά δημο
σία αυτής πράγματα, καί δτε ό έπί κραιπάλη γνωστός εκείνος αυτοκρά- 
τωρ Ήλιογάβαλος έτόλμησε νά είσαγάγη είς τήν Σύγκλητον τήν μη. 
τέρα αύτοϋ, τ ό τοιούτον τοσούτφ επαίσχυντος τών πολιτικών θεσμών 
βεβήλωσις έθεωρήθη, ώστε δέν έξ-ευρέθη ήπιωτέρα του θανάτου ποινή διά 
τήν βέβηλον. Έπί πού θρόνου δέ του μεγάλου αυτού κράτους δεν Ανήλθε 
γυνή, είμή άμα τή μεταφορά του έν Ανατολή,-τοπφ ένθα η βασιλική 
εξουσίαήτο -γνωστή ώς αξίωμ α κληρονομικόν.

Παρά Γερμανοΐς, του βασίλέως στρατιωτικού Αρχηγού θεωρούμενου? 
φυσικώς ή γυνή άπεκλείετο τής Αρχής, μέχρις ού, έπικρατήσαντος του 
φεουδικου -συστήματος, έγένοντο δεκταί-αί γυναίκες έν τή κλήρονομίγ 
του τιμαρίου, έν τω όποίω ή.νούτο ή τε Αρχή καί ιδιοκτησία· Ούτως ο 
πρός τό κληρονομικόν δίκαιον καί τήν ιδιοκτησίαν -σεβασμός ,-έπετρεψεν 
είς τήν γυναίκα δικαίωμα, τό όποιον άχρι .τότε -ή Δ-ύσις τή είχεν ,Αρνηθή.

Έν/Γαλλίγ εις τάς γυναίκας Απηγορεύθη πάντοτε ή /έπί τού θρονου 
άνοδος, τήν αυστηρότητα-δέ ταύτην άποδίδου.σί τινες είς τήν κρατούσαν 
δόξαν, δτι Αδύνατον τή γυναικί νά -παραφυλάττη τι μυστικόν καί OTt 
συνεπώς, αυτής άρχ.ούσης, τά μυστήρια τού κράτους θά κατεπροδίδοντο. 
Άλλ’ εις τήν βόρειον ’Ιταλίαν πλείονα τού ενός παραδείγματα δύναταί 
τις ν’ άνεύρη γυναικών καταλαβουσών τήν Αρχήν. Έν Άγγλίγ ένθα ο 
βασιλεύς βασιλεύει, Αλλά δέν κυβερνξϊ, ελάχιστη έδόθη-προσοχή άν ή μη
χανή αύτη, ή μόνην λειτουργίαν έχουσα τό ούδολως λειτουργεΐν,<θά ήτο 
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θήλεως ή έερρε'ίος γένους.*Οσον  άφορξί τά βασίλεια του Βορρά, την ‘Ρωσ- 
σίαν, την Πολωνίαν, τήν Ούγγαρίαν έκυβερνήθησαν ύπό βασιλισσών, ών 
ή εποχή μή έστερημένη δόξης καί μεγαλείου, δίδει άφορμήν νά πιστεύση 
τις, ότι, κατ’ έξαίρεσιν, σπανίως παρουσιαζομένην, δύναται γυνή ν’ άνα- 
δειχθή συνετή εν τη ’Αρχή.

Προ μακροΰ ήδη χρόνου τό περί συμπράξεως τών δύω φύλων έν τή 
πολιτεία ζήτημα άνεκινήθη μετά πολλοϋ ένδιαφέροντος έξεταζόμενον, 
καί διά θερμών ύπό τοϋ ενδιαφερομένου φύλου ενεργειών ύποστηριζόμενον, 
έν Άγγλίιγ και ’Αμερική ιδίως. Σοφοί πολιτειολόγοι έν άκραδάντω πε- 
ποιθήσει ύποστηρίζουσιν, δτι δ άπό τής πολιτείας άποκλεισμός τών γυ
ναικών τά μάλα είς τε τήν πολιτείαν και τήν κοινωνίαν έπιζήμιος καθί
σταται. Προς ένάσκησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων, είνε τόσον άσήμαν- 
τος ή διαφορά του φύλου, λέγει δ Μίλλ, όσον ή διαφορά τοϋ άναστήμα- 
τος και τοϋ χρώματος τών τριχών τοϋ άνθρώπου. Διατί τάχα άποκλεί- 
ετε τήν γυναίκα τοϋ δικαιώματος τής ψήφου, άφοϋ δεν τήν άπαλλάσσετε 
τής ύποχρε ώσεως τοϋ φορολογεΐσθαι j Πάντα τά άνθρώπινα όντα έξ ’ίσου 
δέονται κυβερνήσεοις διά τό ευ είνε αύτών και εχουσιν άνάγκην τοϋ δι
καιώματος νά συντελώσιν εις τόν καταρτισμόν τής κυβερνήσεως ταύτης.

Δεν τολμδί τις βεβαίως ν άντεπεξέλθη μετά θάρόους κατά τοσοϋτον 
μεγάλου συνηγόρου, και ήθελον παντελώς σιωπήσει, αν δεν ήτο άλήθεια, 
ότι πολλάκις αΐ θεωρίαι, δσφ σημαίνων άν ή δ κήρυξ αύτών, έκλείπουσι 
προ τοϋ κατόπτρου τής πραγμάτικότητος.

’Όντως έκ πρώτης άπόψεως ή τ.οϋ Μ'ιλλ γνώμη φαίνεται ορθή, λίαν 
δε άδικος δ ύπό τοϋ δημοσίου δικαίου άφορισμός τής γυναικος. ’Αλλ’ όταν 
τις έγγύτερον έξετάση τό ζήτημα και μετ’ άσθενεστέρου υπέρ τής ωραίας 
άδικουμένης ένθουσιασμοϋ, θέλει άντιπροτείνει έτερά τινα έρωτήματα, έπ1 
τών δποίων ή μόνη λογική άπάντησις, άμέσως θά κατάδειξη πόσον σφα
λερά και ξένη προς τήν φύσιν και τό συμφέρον τής γυναικός είνε, άφ’ ετέ
ρου δέ δποίων καταστροφών πρόξενος γενήσεται τή κοινωνία, ή κατά τοϋ 
καθεστώτος έπανάστασις, τής δποίας δ Μ'ιλλ συνήγορε?.

Έάν καλέσητε τήν γυναίκα νά συναναμιχθή τώ πλήθει τών εκλέξι
μων, άν άφαιρέσητε πάν πρόσκομμα άπό τοϋ σταδίου τής πολιτικής φι
λοδοξίας της, άν τή παραχωρησητε τό δικαίωμα νά φθάση έπϊ τοϋ εδω
λίου τοϋ κυβερνήτου υμών, τίνα θέλετε καταλείπει είς τόν οίκον, τίνι 
θέλετε έμπιστευθή τήν ηθικήν τής οικογένειας μόρφωσιν και πώς θέλετε 
έξασφαλίσει τήν έν αύτή άρμονίαν; Άναμφισβήτητον είνε, ότι ή οικογένεια 
άποτελει τήν βάσιν τής κοινωνίας και ό’τι έκείνης ή ηθική άποσύνθεσις 
έπιφέρει τάχιστα ταύτης τήν κατάπτωσιν. Ποιον λοιπόν τό μέγα εύεργέ- 
τημα, τό όποιον ή έν τή πολιτική ενεργείς συμμετοχή τής μητρός και 
συζύγου θέλει παράσχει είς τήν κοινωνίαν, όταν άποτέλεσμα ταύτης άμε-
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σον εσεται ή έγκατάλειψις τής οικογένειας και ή. άπώλεια τοϋ τρυφεροϋ 
και πολυτίμου ,ύπέρ αύτής αισθήματος, όπερ μόνη τή γυναικ'ι τυγχάνει 
έμφυτον;

Ή έμπορευομένη ή έτερόν τι επιτήδευμα μετερχομένη γυνή και συνε?· 
πώς είς τάς ύποχρεώσεις τής φορολογίας ύποκειμένη, δέν δύναται βεβαίως 
νά έχη έτερα συμφέροντα έκείνων, τά όποια οί τοϋ άντιθέτου φύλου συ
νάδελφοί της εχουσιν.Όταν λοιπόν δ νόμος ίσα τά δύο φΰλα ένώπιόν του 
θεωρή, τό δέ συμφέρον αύτών είνε κοινόν, δέν άρκεΐ ή τών άνδρών ψήφος 
όπως προστατεύση αύτό;

Ή φύσις έπλασε τήν γυναίκα μητέρα, τά δέ καθήκοντα τής μητρός 
είς άμεσον προς τάς ύποχρεώσεις τοϋ πολίτου έρχονται σύγκρουσιν. Φαν- 
τάσθητε, παρακαλώ, τι ένδιαφέρον δύναται νά έχη τό θέαμα έκλογέως είς 
τήν μάλλον ένδιαφέρουσαν κατάστασιν εύρισκομένης, ή λάβετε τόν κόπον 
νά προβήτε ετι περαιτέρω, μ-έχρι τοϋ κοινοβουλίου, καθ’ ήν στιγμήν α-ί 
μύλη ρήτωρ κρατεί τήν προσοχήν τών γονέων πλέον,ούχ'ι πατέρων μόνον, 
τοϋ έθνους. Όποια άληθώς έξυπηρέτησις τών συμφερόντων τής γυναικός, 
άν έν τή θερμοτέρα τής ρήτορος άποστροφή άκούσητε τήν σπαρακτικήν 
κραυγήν τής πρώτης ώδΐνος. Δέν παραλείπω ούδέ τήν κωμικήν αύτήν τοϋ 
θέματος παράστασιν, διότι νομίζω, ότι ούτως έναργέστερον και μάλλον 
καταληπτούς καθοράται πόσον ματαία καί άσκοπος τυγχάνει ή έπ’ αύτοϋ 
έμμονή καί σοβαρά συζήτησις. ’Αλλά κέκτηται τούλάχιστον ή γυνή τάς 
άπαραιτήτους έκείνας ιδιότητας, αίτινες τά κύρια τοϋ κυβερνήτου προ
σόντα άποτελοΰσι; Δύναται ή γυνή, πάσαν τής καρδίας αίσθησιν κατα- 
στέλλουσα, ν’ άκολουθήση τής διανόίας τάς ύπαγορεύσεις ’, Δύναται ή γυνή 
καί μίαν μόνην έν τω βίω στιγμήν νά έπιτύχη άμερολήπτου ένεργείας, καί 
ύπέρ τοϋ γενικοϋ συμφέροντος τό ίδιον παρορώσα, νά έργασθή" Πόσον 
πλανώνται όσοι πιστεύουσιν είς τοσοϋτον άνυποστάτους υποθέσεις. Έν τή 
γυναικ'ι ή καρδία δεσπόζει τής διανόίας καί ή φαντασία, τής κρίσεως. Προ 
τών ύγρών οφθαλμών τοϋ τυχόντος βλακός, ή έξουσία πίπτει τών χειρών 
της καί τό συμφέρον τών ώραίων αύτών οφθαλμών γίνεται συμφέρον τοϋ 
κράτους.

Πλεΐστα όσα παραδείγματα ήδυνάμην ν’ άναφέρω ύμΐν έκ τής ιστο
ρίας τήν άλήθειαν ταύτην τρανώς μαρτυροϋντα. Ή γυνή αισθάνεται καί 
όστις αισθάνεται δέν κυβερν^.

’Άφετε αύτήν έν τή οικογένεια, έν τή δποίγ ή φύσις τή παρέσχε τήν 
βασιλείαν πάσα έκτος αύτής έξουσία δέν τή άρμόζει. Ή άσθένεια τοϋ ορ
γανισμού της, τό πνεΰμά της, ή εκπαίδευσές της, ή χάρις της αύτή, τή 
άπαγορεύουσι νά ρίπτηται είς τάς επικινδύνους τής πολιτικής θυέλλας.

Ίσως ποτέ οΐ όροι τής κοινωνικής ύπάρξεως τοσοϋτον ούσιωδώς με- 
ταβληθώσιν, ώστε ή έν τή πολιτείγ έξίσωσις τών δύο φύλων εσεται έφι- 
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κτή, σήμερον όμως, ύφ’ οΐας συνθήκας ή κοινωνία ύπάρχέι',· δύναται Τις 
μετά βεβαιότατος νά π'ροείπη την πτώσιν και συντριβήν του λαοϋ έκέί- 
νου, δστις είς τοιοΰτον βαθμόν μωρίας ήθελε φθάσει, ώστε νά παράσχη 
εις την γυνάΤκα τό δικαίωμά νά σύμμετέχη τών πραγμάτων της πολι
τείας και δύναται νά ΰψωθή είς κυβερνήτην και οδηγόν άύτοΰ.

Δ. Ε. Ηαιοιιουαος

- ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΔΕΣΤΕΡΩΝ ΕΝ ΛΕΓΚΑΔΙ ΜΟΝΩΝ1

1 ”18. Τεύχος Παρνασσού τοΰ_μην'ος Απριλίου 1884 άπδ σελίδος 310— 315 
’βραχεία περιγραφή τών κυριωδεστέρων έν Αευκάδι μονών.»

Μονή τών Άσωμ,άτων

’Οφείλεται παραμείναντες τοΐς άναγνώσταις τοϋ περιοδικού. του ομω
νύμου πολ,υωφελοΰς συλλόγου, ,δτε μηνί Άπριλίφ 1884 προηγάγομεν είς 
φως βραχεΐαν περιγραφήν τών έν Αευκάδι κυριωδεστέρων μονών, ήδη συμ- 
πληροϋμεν αύτήν, Λείπεται..λοιπόν προς άποτελείωσιν ή περί.τής μονής 
των’^σωμάτων έκθεσις.. Αύτη κείμενη έπι ρωμαντικής τοποθεσίας και 
π,ερ'ι τήν ήμίσειαν ώραν άπέχο.υσα. τοϋ χωρίου Βαυκηρής (άνήκοντος τφ 
δήμφ Καρυάς άποτελούσης ούχί κώμην, άλλά μάλλον είπεΐν κωμόπολιν), 
στερείται μοναστική? οικογένειας,., διότι άπό τινων έτών οί μοναστα'ι μέ- 
τρικήσανγες, είς τήν. μονήν τοϋ αγίου Γεωργίου, έγκατεστά.θησαν μονίμως 
αυτόθι. Ό ναός τιμώμενος έπ’ όνόματι τών ’Αρχαγγέλων είναι ωκοδομη- 
μένος κατά βυζαντιακόν ρυθμόν. Όθεν οικονόμος μόνος μετ’ εύαριθμοτάτων 
μοναχών έπιμελεΐται τών τής μονής αύτής, ής ή ίδρυσις άνάγεται, ώς και 
ή. τών λοιπών είς βμζαντιακούς χρόνους. Τό δέ σύστημα τής διαχειρίσεως 
τών έν Αευκάδι μονών και κατά τήν λήξιν τοϋ παρελθόντος αΐώνος ήτό οΐον 
καί. νϋν, τουτέστιν Ηγουμενοσυμβούλια διεχειρίζοντα τήν. περιουσίαν τών 
μονών ύπό τήν έποπτείαν τής Κυβερνήσεως τής ένετικήρ, διότι ή αγγλική 
προστασία χρονολογείται έκ τοϋ 1810, δήλον δτι μετά τήν γαλλικήν. 
Μετά δέ ταϋτα έπειδή οί καλόγηροι ύπώπτευσαν δήμευσιν τών μονών, 
προέ,βησαν είς .πολλά εικονικά χρέη τών μονών αύτών προς διαφόρους, ό- 
ιρειλετζς κατά_τε τόν άγρόν και τήν πρωτεύουσαν τής νήσου όπως δίά 
τών χρεών αυτών λάβωσι κατοχήν επί τών μοναστηριακών κτημάτων.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΔΕΣΤΕΡΩΝ ΕΝ ΑΕΥΚΑΔΙ ΜΟΝΩΝ

Οί κάλόγήρόΐ δήλά δή έφρόνόυν οτϊ τά περί ών ό λογος μοναστηριακά 
κτήματά άνήκον αύτοΐς. Τόϋτό λοιπόν πληροφορηθεΐσά ή άγγλική κυ- 
βέρνησις άφεΐλε τοΐς καλογήροις τήν διαχείρισιν καί άνεθετο αύτήν τφ 
τΐλωύείφ τής πρώτέυούσής Λευκάδος. Μετέπείτα δέ πάλιν ή αύτή Κυ- 
βέ'ρνήσις διεπιστεύσατό τήν διαχείρισιν έπιτρόπ’οις καί ήδη έπάνήλθεν είς 
τό προσόμοιον τώ πρώτω και άρχικφ συστήματι. Έπωφεληθέντες δέ τήν 
σχολήν, ήν παρέχουσιν έκάστοτε αί σχολικαί διακοπαί, μεθηρμηνεύσαμεν 
έκ τής ιταλικής τόν κατάλογον των εγγράφων, τών άφορώντων είς την 
μονήν τοϋ Μιχαήλ ’Αρχαγγέλου, τήν κοινή τών Άσώμάτων έπονομα,ζο- 
μίνην καί τών μετοχίων αύτής, άτινά έγγραφά ύπάρχούσίν άποτεθήσαυ- 
ρισμένα έν τω άρχειοφυλακείφ Λευκάδος. Έχει δέ ό κατάλογος ούτος 
ώς εξής.1

’Αρχή έπι τής δεαχειρίσεως. τών έκκλησιαστικών καί τών ιερών 
κτημάτων.—Δεσμίς άριθ. 4 περιέχει τάδε τά έγγραφα.-:— Φάκελλος 2ος 
Μονή άγιου ΜιχαηΛ ’Αμγμγγ^Λ,ου.

Άριθ. 1. 1701 24 Μαΐου Έ. Ν. Διάταγμά έγκεκριμένον τοϋ έκτά- 
κτού πρόβλέπτοΰ (πρεβεδούρου) καί κτηματόσήμειώτοΰ Ιωάννου ΤΙιζα- 
μάνου, άφορών είς τά κτήματα τής ειρημενης μονής εξαχθεν εν επισημώ 
άντιγράφφ τή 15η ’Ιουνίου 1796 παρά τοϋ Ιωάννου Σκενα εισαγγελικου 
ύ·παλλήλου, ήτοι τών “παλαιών ’κτημάτων άφιέρωθεντων και άγορασθεν- 
των μετά τήν κατάΧτησιν.

Άριθ. 2. 1727. Άντίγραφον έπίσημον έξηγμένον, ώς άνωτέρω, έκ τοϋ 
κατάστιχου τοϋ χωρίου Αλεξάνδρου δια τα κτήματα, οσα κατεχέι η 
προμνημονευθεΐσα μονή. Ώ&άύτως τής κώμης Καρύάς. Αντιγράφόν εκ 
τοϋ καταλόγου τών κατοχών πάντων τών κτημάτων τής πεδιαδος Βα
σιλικής διά τά κτήματα, άτινα κατέχει ή μονή τοϋ άγιου Κηρυκου εν 
Άθαγίω, μετοχίφ των Άσωμάτων. Έπ ίσης αντίγραφού τής .μονής α
γίου ’Ιωάννου είς τό 'Ροδάκι, μετοχιον τής μονής τών Ασωματων. Πε- 
ρίληψις πάντων τών κτημάτων, τών κατεχομενων υπό τής μονής τών 
Άσωμάτων καί τών μετοχίων αύτής. Αντίγραφον έκ τοϋ κατάστιχου 
τοϋ χωρίου ’Αλεξάνδρου διά τά κτήματα, ά κατέχει η μονή άγιου Μι
χαήλ είς τό Άδάμι άπό Πλατύστομα.

Άριθ. 3.1805. Επίσημος κατάλογος υποβληθείς είς την Αρχήν παρα 
τών ερομόνάχων Βησαρίωνος, Γαζή καί Ίωαννικειου Κοντογεωργη Οι
κονόμου, περιλαμβάνων τά χωράφια τά δοθέντα είς σποράν, έπι διαφοροις 
οροις έκτεθειμένοίς έν τω κάταλόγφ αύτω καί κυρούμένοις 'δια τών ιδίων 

υπογραφών. ...
Άριθ. 4 τή 7η Ιουνίου. ’Άλλη επίσημος άπόγραφή προσαχθέΐσα εις

1 Τόν κατάλογόν αύ'τδν κρί'νόμεν ά'ξίον'δήμοσίέύσέώς ώ. περίεργόν πώς
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τήν ’Αρχήν παρά τοΰ είρήμένου ίερομονάχου Ίωαννικείου Κοντογεώργη 
Οικονόμου περιλαμβάνουσα τά ιερά σκεύη και κινητά έπιπλα τής αύτής 
μονής ύπό τοΰ αύτοΰ ύπογεγραμμένη.

Άριθ. 5 τή 29η τοΰ αύτοΰ μηνάς. Κατάλογος επίσημος υποβληθείς 
εις τήν ’Αρχήν παρά τοΰ προμνησθέντος ίερομονάχου Βησαρίωνος Γαζή 

. άφορών είς πάντα τά κτήματα, ήγουν χωράφια κεκαλλιεργημε'να και μή, 
άμπέλους ελαίας, μύλους καί πίκν άλλο κτήμα, ο κατέχουσιν ή μονή Ά- 
σωμάτων και τά εξαρτήματα αύτής άγιος Κηρύκος και άγιος ’Ιωάννης 
είς το 'Ροδάκι, ύπογεγραμμε’νος ύπο τοΰ αύτοΰ.

Άριθ. 6. Άπογραφή επίσημος άνευ χρονολογίας προσαχθεΐσα είς τήν 
’Αρχήν ύπο τοΰ ίερομονάχου Ίωαννικείου Κοντογεώργη Οικονόμου περί-, 
γράφουσα τά ιερά σκεύη και κινητά τής μονής πράγματα και τών κοι
νοβίων υπογεγραμμένη παρά τοΰ αύτοΰ.

Άριθ 7/11 έτει 1805 ’Ιουλίου 6. Άπογραφή επίσημος συνταχθεΐσα 
παρά τοΰ Σπυρίδοινος Άσπροϊέρακος, ενός τών μελών τής άρχής, δστις 
μετε’βη επίτηδες είς τήν περί ής ό λόγος μονήν μετά του αρμοδίου κυ
βερνητικού ύπαλλήλου Σεμπεη, σχετική προς τήν ύπο τοΰ Οικονόμου 
Κοντογεώργη ύποβληθεΐσαν και παραβληθεϊσαν, έξαριθμοϋσα τά ιερά 
σκεύη, κινητά ζφα χονδρά και λιανά και παν άλλο, παραδοθεΐσα δέ με- 
τεπειτα τω προμνησθέντι Οικονομώ, ώς διακρ’ιβοΐ ή ίδία ύπογραφή αύτοΰ.

Άριθ. 8/13 τή 16η 7βρίου τοΰ αύτοΰ έτους. ’Επιστολή τοΰ Οικο
νόμου Κοντογεοόργη είς τήν άρχήν άποβλέπουσα είς διάφορα χωράφια 
σπαρέντα άραβόσιτον, παρ’ ών ό επιτετραμμένος τής ’Αρχής άπαιτεΐ νά 
είσπράξη δικαίωμα άνώτερον τοΰ ύπό τοΰ Οικονόμου μετά τών άγρολη- 
πτών συμπεφωνημένου.

ΛΊετόχίον αγίου Ίωάννου ς,Ιζ τό Ί^οδάκο περιφερεία,ς 
ίϊουρνοκά.

Άριθ. 9/4 έτει 1729. Άντίγραφον επίσημον έξαχθεν τή 1 5γ Μαί'ου 
1797 παρά τοΰ είσαγγελικοΰ ύπαλλήλου Ίωάννου Σκένα έκ τής έκκαθα- 
ρίσεως τών κτημάτων τοΰ Κατάστιχου τής πεδιάδος Βασιλικής, περιέ- 
χον τά κτήματα τοΰ είρημένου Μετοχιού.

Άριθ. 10/12 έτει 1805 ’Ιουλίου 16η. Άπογραφή επίσημος τών ιερών 
σκευών και κινητών άνηκόντων είς τό αύτό Μετόχων προσαχθεΐσα είς 
τήν Αρχήν ύπό τοΰ ίερομονάχου Καλλιστράτου Δελλαπόρτα ώς ένοικια- 
στοΰ πιστουμένη έκ τής ιδίας υπογραφής.

Άριθ. 11/13. Έτέρα άπογραφή έπίσημος, ώς ή άνωτέρω.

Μετόχιον αγίου Κ,ηρύκου εέ$ χωρίον ΆΛάνι.

Άριθ. 12/1 έτει 1700 Ίανόυαρίου 8η. ’Επίσημον άντίγραφον έξηγ- 
μένον τή 20η ’Ιουνίου 1 796 παρα τοΰ προειρημένου I. Σκένα έκ τοΰ βι
βλίου σημειώσεως τών καταγραφέντων κτημάτων, όσα κατέχουσιν αί μο- 
ναι έν Λευκάδι, δήλα δή έγγραφον έγκρίσεως παρά τοΰ εκτάκτου προβλε- 
πτου (πρεβεδούρου) και κτηματοσημειωτοΰ Ίωάννου Πιζαμάνη διά τήν 
άμπελον είς Βλαχογιώργενα πεδιάδα Βασιλικής τζαπίων δέκα έπτά.1 Εν 
τω αύτφ· άντιγράφω περιλαμβάνεται έπ’ ’ίσης έτερον έγκριτικον διάταγμα 
και τών άρχαίων άκινήτων κτημάτων και τών μετά τήν κατάκτησιν τοΰ 

τοπου άφιερωθέντων.
Άριθ. 13/5 έτει 1804. Αύγουστου 30η. ’Επίσημος άπογραφή των 

ιερών σκευών και κινητών, άφορώντων είς τό μνησθέν μέτοχων πιστου- 
μένη έκ τής ύπογραφής τοΰ ίερομονάχου Ίωαννικείου Κοντογεώργη Οι

κονόμου και δυο μαρτύρων.
Άριθ. 14/8. Έτέρα έπίσημος άπογραφή αχρονολόγητος, περιλαμβά- 

νουσα κινητά παραδοθέντα τή Αρχή ύπό τών προεστώτων τοΰ χωρίου 
Αθανασίου, Νικολάκη 'Ρομποτή και Νικολέτου Σίδερη.

Άριθ. 1 5/5. 'Ετέρα άπογραφή άχρονολόγητος καί αύτη άνυπόγραφος 
τών ακινήτων κτημάτων, ήτοι χωραφίων, άμπέλων, έλαιών, οικημάτων 
και άλλων άνηκόντων είς τό αύτό Μετόχων.

Άριθ. 16/14. Περίληψις συνταχθεΐσα παρά τής Άρχής και έζαχθεΐσα 
έκ τών προσηγμένων έγγράφων και ύπογραφών, και καθ’ όσον άφορ^ έν 
γένει κτήματα ακίνητα τής μονής Άσωμάτων καί τών μετοχίων της.

Άριθ. 17/15. Κατάλογος τών κτημάτων τής μονής τών Άσωμάτων 
έξηγμένος έξ άλλου ύποβληθέντος είς τήν Αρχήν ύπό τοΰ ίερομονάχου 
Ίωαννικείου Κοντογεώργη περί τής αύτής μονής, έν ώ καταλόγφ περιέ- 
χονται ώσαύτως τά κτήματα και τών δύο μετοχίων τοΰ άγιου Κηρύκου 
και άγιου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου είς τό 'Ροδάκι κατά τήν περιφέρειαν 
Βουρνικά.2

’Er Λευκάδι Ίουΐίω Λήγοττι, 4885,

Ν. Πετρης.

1 Περί τοΰ μέτρου τζαπίου ϊδ. διατριβ εν Ώαρνασ. τεύχει Άπριλ. 1885.
2 Τήν συμπλήρωσιν ταύτην περί μονών Δευκάδος μόλις νυν άποστέλλομεν 

πρ’ος δημοσίευσιν έν τω Παρνασσώ, δστις τύχη άγαθή έμάθομεν 8τι καί αύΟις έκ- 

δίδοται.
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ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Άί Ελληνικά! τής Τουρκίας έπαρχίαι, τάς όποιας ή διπλωματία τής 
Ευρώπης δις έθεσεν υπ οψιν τών έν Βερολίνω συνδιασκέψεων·, και τάς όποιας 
φαίνεται ότέ μέν διατεθειμένη νά απελευθέρωση τοΰ Τουρκικού ζυγοΰ, ότέ 
δέ διστάζουσα νά άποκαταστήση ανεξαρτήτους, έφεραν ύπό τήν Τουρ ικι-
κήν κυριαρχίαν συλλήβδην το όνομα 'Ρούμελη. 

Άλλ’ έκ τών έπαρχιών τούτων, ή έπισημοτέρα είναι ή Ήπειρος, τά 
δε Ιωάννινά δεν ήσαν ή πρωτεύουσα τής καθ’ αύτό Ηπείρου μόνον, άλλ’ 
ωσαύτως το διοικητικόν κέντρον καί ή πνευματική εστία όλων τών χω- 
ρών τούτων.

Έλλην ποιητής τοΰ ιζ'. αίώνος, (μνημονευόμενος ύπο τοΰ Κ. Σάθα
εν τώ προλογω αύτοΰ τών Μνημείων τη 'ΕΛΛηκιχη ίατορία), λέγει τχΰτχ
περί τών Τωαννίνων.

»Άλλ’ έν τοΐς καθ’ήμας καιροϊς ή μογ’ Αθήνα έχάθη, 
και εμέινέ μονόφθαλμος 'Ελλάδα κάι έφθάρθη, 
άλλ εχέι πάλιν ή Ελλάς όμμα το δεξιόν της, 
αύτά τά Ιωάννινά, μεγάλον στολισμόν της» .

Η’ττολίς τών Ίωάννίνων μέ τούς δραστήριους κατοίκους και με τά 
σχολεία αύτής, ύπήρξε κατά τον ελληνικόν μεσαιώνα ή εστία τοΰέλλη- 
Vt-σμόΰ,'το 'δέ γόητρον αύτής διατηρείται είσέτι άκμαΐον εις το πνεΰμα τών 
Έλληνών. Άφ’ δτου μέρος τής 'Ελλάδος κα'τέστη ανεξάρτητόν,-ή Ελλη
νική φιλοπατρία ονειρεύεται άδιαλείπτως τήν πόλιν ταύτην, προς 'τά 
Ιωάννινα στρέφονται οί πόθοι καί αί αξιώσεις τών ‘Ελλήνων. Λέν λέ- 
γουσι»Θά έλευθερώσωμεντήν Λώρεσσαν, ή τά Τρίκκαλα, ή τον Βώλον 
ή τήν “Αρταν, αλλά «θά πάρωμεν τά Ίοιάννινα», διότι μετά τών Ίωαν- 
νίνων συμπεριλαμβώνονται καί τά λοιπά.

Τά ανέκδοτα άσματα τής Ηπείρου έδημοσιεύθησαν έν Άθήναις συλ" 
λεχθεντα ύπύ τοΰ άποβιώσαντος λογίου Άραβαντινοΰ. Ή συλλογή αύτη 
είναι πλουσία, συμπληροΐ δέ τό έργον τοΰ Fauriel και τοΰ PaSSOW. ’Εν 
τώ άξϋολόγω προλόγφ, τώ χρησιμεύοντι ώς εισαγωγή είς τήν συλλογήν 
ταύτην, οί υίοί τοΰ Άραβαντινοΰ γράφουσι τάδε.

ότι κατά τάς δύω τελευταίας
>/·

κητικήν αύτής πε

«Τών κλεφτικών άσμάτων ή πληθύς οφείλεται πρό πάντων είς τομφ.Ο, 
ότι κατά τάς δύω τελευταίας μάλιστα εκατονταετηρίδας ή Ήπειρος — 
λέγοντες δέ ένταΰθα ’Ήπειρον έννροΰμεν σύμπασαν τήν κατά joaeρφύς διοι- 

ριφέρειαν, είς ήν ως έπί τό πολύ ΰπήγετρ καί τής $μ- 
τικής Ελλάδος τό πλεΐστον, ,καί ή Θεσσαλία ολόκληρος και πρλύ τής 
Μακεδονίας- έγένετο τό διαρκέστερον θέατρον τοΰ άγώνος τών άρματωλών 

ύς Τούρκους. ’Εκεί είχον τήν έδραν αύτών οί Τοΰρκοι διοικηται 
είς ούς άνετίθετο ή περιστολή τής δ·,ηνεκοΰς τών άρματωλών άποστασιας 
πρός τούς

. . έκεΐθεν ό άσπονδος τών κλεφτών διώκτης Άλής, διεξήγε τήν αίμα- 
τηράν εκείνην κατ’ αύτών πάλην, ήτις άφθονον παρεσχε ύλην εις την

V

άλλα διαβλέπει τις, οτι

δημώδη εποποιίαν (συλλογή δημωδών θαμάτων τής Ηπείρου pwp JI· Α“ 
ραβαντίνοΰ πρόλογος σελ. ζ'.).

Όποια δύναμις έν τή κλέφτική ποιήσει 1 Άναγνώσατε τά πολεμικά 
άσματα, τάς δηκτ,ι.κάς σατύρας, τά ερωτικά $σματα αύτής. Πάντα έμ? 
φαίνουσι.ν έντασιν πνεύματος καί αισθήματος, καί ήρω’ίσμόν έν φή δ,ράσ&ι 
έξ ών εκπλήσσεται καί παρασύρεται ,ένταύτω ή Εί.ν,α,ι χείμαρρος,

ό χείμαρρος ούτος είναι .στενοχωρημένος· Ί&ά,ν 
είχε τό στάδιον ελεύθερον, έάν ήδύνατο νά .μετριάση -τήν ΰπέρμεςηρον -.ορ
μήν δ.ι' εύρυτε'ρας κοίτης καί ήττον άποτομου κλισεως, εν αλλαις λεξεσ,Γ 

’ε άν ό ήρεμος καί γαλήνιος ^ίος άντικαθίστα τάς μέριμνας τής πά,ήης μαί 
τών μαχών .έν τώ μέσφ τών όποιων τά ποιήματα ταΰτα συνετάθησαν, 
ήθέλομεν έχει έν αύτρΰς ποίησιν, ή έμπνευ.σις τής ..όποιας θ,ά ήνήρχετο άπ’ 
εύθε,ίας είς τήν ομηρικήν παράδοσιν.

•ών άρματωλών όλων τών μερών τής Ελλάδος, 
Άραβαντινοΰ, έψ.άλλοντο εψς τά

IC

Αί άνδραγαθ.ίαι
θώς δικαίως παρετήρησαν οί υιοί τοΰ ’. 
όρη τής ’Ηπείρου.

ι>

Έν Ήπείρω ύψοΰτα.ι τό ορεινόν εκείνο Σούλιον, τοΰ οποίου αί ήρωϊκαί 
άνθραγαθίαι προηγήθησαν τής Ελληνικής έπαναστώσεφς. Είς τήν Πίνδον 
κυρίως ,συνεκεντροΰτο τρ πνεύμα τών Κλεφτών. Τα ,Ι.ωάνχι.ν,α, ,ηο Σρΰλι, 
ή Πίνδος, κατέστησαν εύρυ.τέραν τήν σημασίαν τής λεξεφς

Ένομίσαμεν δτ.ι. ήδυνάμεθα χ.ά ^περιλάβωμο,ν υ*πρ  μιαν ρνομα,σιιαχ (ει 
καί άμφισβητήσιμον έ.ν τή άκριβεΐ αύτής ,σημαρια) την πριητικην .σχο
λήν περί ής ήδη ό.λόγος, ό .έστί,ν ύποτήν ονομασίαν ’Ηπειρωτική-σχόίλή; 
"Ισως ήτο έπιτετραμμένον νά ,έ,πα.νομά.ση τις αύτήνέθνικήχ, ,μαθ’ -ρμρν 

■ριλαμβάνει ποιητάς εζ όλων τών μερών τής Ελλάδος, α.ι δε ποιήσεις 
αύτών είναι γνήσιαι ελληνικά! κατά τε τό πνεΰμα και τήν γλώμσαΝ·

Διότι παρεκτός των έν ταις έπομέναις σε,λισιν μνημονευρμεν,ων Ονομά
των .καί τοΰ .Ζαλακώστα, δστις κατά τό ήμισυ ανήκει είς τήν ,.ήπζίρίΔτι- 
κήν σχολήν, οί πλεΐστοι τών καθαρευόντων ποιητών, έγρμψαν ;.κάί;ε^ς..φήν 
ζωντανήν καί νευρώδη ταύτην γλώσσαν. Ώς ηδη ,ειπ,ομεν, ρσ^κις ,Η^τε- 

πε·

κήν σχολήν, οί πλεΐστοι τών κι
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χονται ύπο ενδομύχου αισθήματος, είτε άτομικοΰ, είτε πατριωτικού, οί 
ποιηταί ουτοι φαίνονται έπιστρέφοντες άμέσως είς αύτήν.

Θέλομεν λοιπόν ΰπο τήν ονομασίαν ταύτην πραγματευθή περί τών 
ποιητών, οϊτινες διετήρησαν τήν δημώδη ορεινήν ποίησιν τής Ηπείρου, 
Θεσσαλίας και Μακεδονίας, τήν οποίαν διέσωσαν οί Κλέφται καί οί 'Αρ- 
ματωλοί.

Β’.

4

Ό ’Ρήγας έποίησε πατριωτικά άσματα είς τήν γλώσσαν και τον ρυθ
μόν τών Κλεφτών καί Άρματωλών. Ώς ή σάλπιγξ σημαίνει το εγερτή
ριον τοΰ στρατιώτου μέχρι τής ήμέρας καθ’ ήν καλεΐ αύτον είς τήν μά
χην, ούτω καί οί ύμνοι του^ήγα προιητοίμασαν τούς 'Έλληνας διά τον 
μέγαν άγώνα, άφοΰ πρώτον έξήγειραν το εθνικόν αύτών φρόνημα.

Ό Ρήγας έγεννήθη, περί τά μέσα τής παρελθούσης έκατονταετηρί- 
δος, έν αύτή ταύτη τή πόλει τών Φερών τής Θεσσαλίας, είς ήν ό τύραν
νος Αλέξανδρος έκληροδότησεν άπαισίαν φήμην, καί ήτις μετά εικοσιν 
αιώνας επέπρωτο νά δοξασθή ύπό τοΰ νέου άοιδοΰ και μώρτυρος τής ελ
ληνικής ελευθερίας. «

Ό Ρήγας άφήκε τήν γενέθλιον πόλιν, έν ή το στάδιον τής ένεργείας 
τώ έφαίνετο λίαν περιωρισμένον, όπως είσέλθη είς τήν υπηρεσίαν τών ή- 
γεμόνων τής Βλαχίας. Έκεΐ έφθασε μέχρις, αύτοΰ ή άντήχησις τής Γαλ
λικής Έπαναστάσεως, καί έπανέφερεν είς τήν ψυχήν του τά όνειρα τής 
Ελευθερίας δεικνύουσα τί δύναται νά κατορθώση εις λαός, καί οποίους 
έχθρούς δύναται νά καταβάλη όταν έχη τήν θέλησιν.

Ό 'Ρήγας δέν ήτο φύσις ποιητική, άλλ’άνήρ ρέκτης. Έκ τών πρώ
των, ή μάλλον πρώτος αυτός συνέλαβε τήν ιδέαν γενικής έπαναστάσεως 
τών ελληνικών χωρών, ύπέρ δέ τής ιδέας ταύτης είργάσθη παντί σθένει. 
Έδημοσίευε βιβλία, ένεψύχονε τάς καρδίας διά τοΰ φλογεροΰ αύτοΰ λόγου, 
παρεσκεύαζε συνωμοσίας εναντίον τοΰ δυνάστου, καί τή αύτή χειρί δι’ ής 
έχάραττε τον χάρτην τής Ελλάδος όπως άνακαλέση έναργώς είς τήν μνή
μην τών συμπατριωτών του όποιία ύπήρξεν ή Ελλάς, έγραφε τά ποιή- 
ματά του όπως τούς διδάξη οποία ήδύνατο καί πάλιν νά γείνη.

Έν τώ έργφ τοΰ Ρήγα, δέν ύπάρχουσιν ούτε ό ύψηλος λυρισμός, ούτε αί 
ποιητικαί εικόνες άς έθαυμ.άσαμεν άλλαχοΰ. Οί στίχοι αύτοΰ καταπίπτου- 
σιν ώς κτύπος πελέκεως, πλήττοντος ό,τι σκοπεί νά πλήξη. Διά τής αν
δρικής αύτών άφελείας, άνταπεκρίνοντο είς τούς πόθους ολοκλήρου τοΰ έ- 
θνου) έξέφραζον θαρραλέως αισθήματα, άτινα έως' τότε οί Έλληνες ήσθά- 
νοντο μέν δέν έξεστόμιζον όμως.

Ώς ποτέ παλληκάρΐ,α νά ζώμεν ’ς τά στενά,
Μονάχοι ’σάν λιοντάρια, ’ς ταΐς ράχαις,’ς τά βουνά, 
Σπηλ^αίς νά κατοικοΰμεν, νά βλέπωμεν κλαδιά; 
Νά φεύγωμ’άπ τον κόσμον γιά τήν πικρή σκλαβιά; 
Νά χάνωμεν πατρίδα, άδέλφία καί γονείς, 
Τούς φίλους, τά παιδιά μας κι’ όλους τούςσυγγενέϊς; 
Καλήτερα μιας ώρας έλεύθερη ζωή 
Παρά σαράντα χρόνων σκλαβιά καί φυλακή.

Οι δύο τελευταίοι στίχοι έχρησίμευσαν ώς σύνθημα τής έπαναστά
σεως, καί διαμενουσιν έτι ώς σύμβολον τής έπιτευχθείσης άνεξαρτησίας 
και τής υπολειπομενης είσέτι δουλείας. Έχαράχθησαν έπί τοΰ βάθρου τοΰ 
άνδριάντος τοΰ Ρήγα, τοΰ ύπό τών άπελευθερωθέντων Ελλήνων άνεγερ- 
θέντος έν Άθήναις.

Ελάτε μ’ ένα ζήλον ’ς έτουτον τον καιρόν, 
Νά κάμωμεν τον όρκον έπάνω ’ς τον Σταυρόν..., 
Καί τότε μέ τάς χεΐρας 'ψηλά ’ς τον ούρανόν 
ΛΑς εέπωμ’ έκ καρδίας αύτά προς τον Θεόν.
»Ώ Βασελεΰ τοΰ κόσμου! ορκίζομαι είς Σέ,
« Σ τήν γνώμην τοΰ τυράνου νά μ.ήν έλθω ποτέ.
«Μήτε νά τον δουλεύω, μήτε νά πλανηθώ, 
«Είς τά ταξίματά του νά μή παραδοθώ.
«Έν όσω ζώ ’ς τον κόσμον ό μονος μου σκοπός,
«Γιά νά τον αφανίσω νά είναι σταθερός.

«Πιστός εις τήν πατρίδα συντρίβω τόν ζυγόν.
» Αχώριστος θά ήμαι άπό τόν άρχηγόν,
»ΚΓ άν παραβώ τόν όρκον ν’ άστράψ’ ό ούρανός,
«Καί νά μ.έ κατακαύση νά γίνω ’σάν καπνός«.

Ούδέν άπλούστερον τών στίχων τούτων. Είναι καί όρκος καί δέησις 
ένταυτώ. Είναι φωνή τής ψυχής άνδρός φιλοπάτριδος προς τούς άδελφούς 
του. Όποιαν δύναμιν έμφαίνουσι, καί οποίαν συγκίνησιν μεταδίδουσιν είς 
τους πάσχ,οντας τόν άκοίμητον πόνον!

Πιστός είς τήν πατρίδα, συντρίβω τόν ζυγόν'
Αχώριστος θά ήμαι άπό τόν άρχηγόν'

Κι άν παραβώ τόν όρκον ν’ άστράψη ό ούρανος
Καί νά μέ κατακαύση νά γίνω σάν καπνός.
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ΟΙ ’Έλληνες δύνανται voc. μή ζηλεύωσι τήν Μασσαλιώτιδα: ήμών. ‘Ο 
'Ρήγας και ό Rouget de 1’ Isle ψάλλουσι τον αυτόν ύμνον,

Ό ποιητής δεν Αποτείνεται ίες μόνους τούς ομοεθνείς αύτού. Δεν ύ- 
φίσταντο τότε αί φυλετικά! διακρίσεις, αί εκτοτε ύπό τής άρχής των ε
θνοτήτων και ύπό των εξωτερικών επηρείων*  γεννηθεΐσαι. Ή Αλληλεγγύη 
ΰφίστατο μεταξύ όλων των χριστιανών των ύποκειμέ,νων εις τον μωαμε
θανικόν ζυγόν, 'Ο 'Ρήγας Αποτείνει προς πάντας τό εγερτήριον αύτοΰ.

■’Σ’ Ανατολή και δύσι και νότο και βορρίά, 
Για τήν παγρίδα όλοι ναχωμ.εν μιά καρδιά

Το ορμητικόν τής στιχουργίας, ό γοργός ρυθμός παροτρυνουσι προς 
Αμεσον δρασιν. Ή άνάγνωσις του ύμνου τούτου, διεγείρει έν πολεμική ψυχή 
τήν ταραχήν ήν προξενεί έπ’ αύτής ή κατά τοΰ έχθρ.οΰ έφοδος. Ή λέξις 
ei/πρδς καίτοι ούδαμοΰ τοΰ ποιήματος Απαντωμένη ύπάρχει όμως Απαν
ταχού- αισθάνεται τιςέν έαυτώ τον πόθον νά κινήση Αμέσως κατά τοΰ 
έχθροΰ.

Ό Fauriel όστις μετέφρασε γαλλιστί τον ύμνον τούτον, έγενετο αυ- 
τόπτης μάρτυς τής προ τής έπαναστάμεως έπι τών ελληνικών καρδιών 
προξενουμένης έντυπφτεως ύπο τ.ών στίχων τούτων ^αφέρει δέ τό εξής 
Ανέκδοτον, δπερ θεωροΰμεν Ασφαλέστερου πάσης Αλλης μαρτυρίας.

«Έν έτει 1817 λέγει, Έλλην τις φίλος μου περιηγείτο συνοδευόμε- 
νος ύπό μοναχού, τήν Μακεδονίαν. Φθάσαντες εις χωρίου, .τού οποίου έλη- 
σμόυησα τ’ όνομα, έσταμάτησαν όπως Αναπαυθώσι καί λάβωσι Αναψυ
χήν έν τινι Αρ.τοπωλείφ όπερ .έχρησίμεμε συνάμα και ώς ξενοδοχείου. Έν 
τφ Αρτοπωλείω τούτφ εύρίσκετο υπηρέτης, τού οποίου ή μορφή διήγειρε 
τήν προσοχήν των. ~Ητο .νέος Ήπειρώτης, &νχστήμ.χτος υψηλού, ώραίας 
και ύπερηφάνου μορφής, οι ,^έ βραχίονες, το στήθος μαι αί γυμναι κνή- 
μαί του ήδύναντο ,νά χρησ.ιμεύσωσιν ,ώς τύπος χάριτος έν ρώμη. Παρα- 
τηρήσας πρώτον προσε.κτικώς τούς δύο οδοιπόρους έστράφη προς'τον λαϊ
κόν: «Είξεύρεις ν' Αναγινώσκης ;« τώ ειπεν : τούτου δ’ Αποκριθέντος κα
ταφατικός, τον παρεκάλεσε νά πορευθή μετ’ αύτοΰ έπ’ ολίγον πρός τον 
πλησίον Αγρόν. Q οδοιπόρος συγκατανεύει και Ακολουθεί- ,τόν ύπηρέτην 
τού Αρτοπωλου εις είδος κήπου ,ή καλλιεργημένου περιβόλου, ένθα Αμ- 
φότεροι έκάθισαν έπι μεγάλου λίθου. Τότε ό νεανίας έμβαλών τήν χεΐρα 
έντός τοΰ κόλπου του έξήγαγέ τι, όπερ ήν δεδεμένον μέ σχοινίον και έ- 
κρέματο Από τον λαιμόν του. Ήτο τούτο βιβλιάριον, όπερ παρουσιάσας 
είς τον οδοιπόρον, παρεκάλεσε νά ,τφ Ανάγνωση έξ αύτοΰ. Τό μικρόν τούτο 
βιβλίου περιείχε τά ποιήματα τού 'Ρήγα. Ό οδοιπόρος ήρχισε νά τ’ Α- 
ναγινώσκη μετ’ έμφάσεως. Πάραυτα ύψοΐ το βλέμμα πρός τον Ακθοα- 

τήν του- άλλ’ οποία έκπληξις ! Ό Ακροατής του δεν είναι πλέον ό άύτός. 
Τό πρόσωπόν του Απαστράπτει, και όλοι οί χαρακτήρες αύτοΰ έμφαίνουσιν 
ενθουσιασμόν, τά ήμιηνεφγμένα χείλη τού τρέμουσι, καί δύο χείμ,αρροι δα
κρύων κατέρχονται τών οφθαλμών αύτοΰ. «Πρώτον σήμερον Ακούεις Αναγι- 
νωσκόμενον τό βιβλίου τούτο ; τον έρωτίκ ό ξένος. »Όχι, Απεκρίθη, παρα
καλώ όλους τούς τάξειδίώτας νά μοι Αναγινώσκωσιν έξ αύτοΰ, και έχώή δη 
ακούσει ταΰτα πάΐ'τα.» «Και πάντοτε μέ τήν αύτήν συγκίνησιν;» προσέθη- 
κεν ό πρώτος; «Μέ τήν αύτήν Απεκρίθη ό νέος. Έάν ό Αρτοποιός ουτος 
ζή σήμερον, έπιλέγει ό Fauriel, στοιχηματίζω OTt δεν μεταχειρίζεται 
τούς βραχίονας αύτοΰ εντός εργαστηρίου και όπως κατασκευάζη Αρτον.

Ό Ρήγας ήτο είς Τεργέστην, έτοιμος νά μεταβή είς Ελλάδα, ότε 
συνελήφθη ύιίό τής Αύστριακής αρχής, μετ’ άλλων συμπατριωτών του, 
ούς ύπιόπτευον ωσαύτως ώς συνωμόττοντας κατά τών δεσποτών τής 
Ελλάδος. Τον άπεστειλαν είς Βιέννην, ένθα Απηλπισμενος, και τό πα
τριωτικόν αύτοΰ όνειρον καταστρεφόμενον βλέπων, προσεπάθησε ν’ αύτο- 
κτονήση.

'Ολίγον μετέπειτα, παραδοθεις έίς τούς Τούρκους έθανατώθη είς Βελι- 
γράδιον τώ 1798, χωρίς νά δικασθή. Λέγεται ότι μέλλων νά θανατωθή 
άπηύθυνε πρός τούς δημίους του τούς εξής λόγους. «’Έσπειρα τον σπό
ρον, θά έλθη καιρός τής βλαστήσεως, καί ή πατρίς μου θά συνάξη τούς 
γλυκείς καρπούς » '

Ή Ελλάς Ανέμεινεν έπ'ι εν έτι τέταρτον τοΰ αίώνος μετά τον τρα
γικόν θάνατον: τοΰ προφήτου ποιητοΰ, πριν ή ίδει τήν πραγματοποίήσιν 
τής προρρήσεως αύτοΰ.

' Γ'.

Ότε ό περιβόητος Άλής, ο πασσάς τών Ίωαννίνων, προλαμβάνων 
τήν έν σιγή προπαρασκευαζομένην έξέγερσιν, προσεποιήθη ότι τήν ένεθάρ- 
ρυνεν, οί Έλληνες ήλπισαν πρός στιγμήν ότι έπέστη ή ώρα καθ’ ήν ή- 
νοίγετο είς τήν Ελλάδα νέα εποχή. Άλλ’ ό Άλής δέν διενοεΐτο είμή νά 
έκμεταλήευθή τήν φιλοπατρίαν τών Ελλήνων πρός έκτέλεσιν τών φιλο
δοξών αύτοΰ σκοπών. Πρός τοΰτο διεδίδετο ότι ό Ναπολέων τφ προσέφερε 
ν’ Ανάδειξη αύτόν βασιλέα τών Ελλήνων, έάν ύπέσχετο νά. ύποστηρίξη 
τά συμφέροντα τής Γαλλίας έν ’Ανατολή.1 Οί 'Έλληνες δέν ένέπεσαν είς 
τήν παγίδα.

Ό φανατισμός, τά ψεύδη, καί αί ωμότητες τοΰ πονηροΰ έκείνου 
Αλβανού, οστις Αλλως ήδύνατο ν’ Αποβή μέγας, ήσαν πάντως άκατάλ-

1 Ίδέ Henry Holland Travels in Greece. London l815 Σελ. 185.
Τόμος ®r 4 8, 6,—: ’Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 18Β8 36 
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ληλα όπως έμπνεύσωσιν εμπιστοσύνην είς λαόν έπιδιώκοντα την ελευθε
ρίαν του. "Αλλως τε ο'ι εξολοθρευτικοί πόλεμοι κατά των ηρωικών Σου
λιωτών ήρκουν όπως έξαγάγωσι της απάτης. τούς έλπίσαντας εις τον 
Άλή-Πασσάν. Άνήρ τοσοΰτον δόλιος, δεν ήδύνατο νά γείνη αρχηγός 
καταδυναστευομένης φυλής, και ιδρυτής ελληνικής δυναστείας.

Ή αύλή και ή Κυβέρνησις αύτοΰ είχον έπίπλαστον χρώμα Ελ
ληνισμού, δυνάμενον νά εξαπάτηση μόνους τούς άπλοΰς. Περιστοιχού- 
μενος ύπό έλλήνων γραμματε'ων, τοΐς ύπηγόρευεν έπιστολάς και διακοι- 
νώσεις είς τήν γλώσσαν αυτών, ήτις ήτο και ή τής διοικήσεως και ή παρ’ 
αύτοΰ συνήθως λαλουμε’νη.1 Πολλοί ώσαύτως υπουργοί πράκτορες και 
σωματοφύλακες αύτοΰ ήσαν Έλληνες. Και είς αύτούς ετι τούς θηριώδεις 
έρωτάς του τήν βδελυράν αύτοΰ προτίμησιν εδιδεν είς τάς 'Ελληνίδας. 
Γνωστή είναι ή ιστορία τής ώραίας Φροσύνης, τήν οποίαν έπνιξαν μετά 
δέκα επτά άλλων συντρόφοιν αύτής είς τήν λίμνην τών Ίωαννίνων, επειδή 
άντέστη είς τάς ορέξεις αύτοΰ, ώς κά'ι ή τής Βασιλικής ήτις κατόρθωσε 
νά διαφυγή τήν τύχην τής Φροσύνης και νά εξάσκηση έπ'ι του έρωτο- 
λήπτου Πασσά κράτος διάρκεσαν μέχρι του τραγικού τε'λους του.

1 ‘Ελληνιστί επίσης κατ’ εΐσήγησιν του έγράφη δ Βίος καί τά κατορθώματα 
του. Ό "Ομηρος του νέου τούτου ’Λχιλλέως ήτο Αλβανός τις Χατζή-Σεχρέτης 
θστις ύπαγορεύοντας του ήρωος αύτοΰ έγραψε μακροσκελές ποίημα εις τήν ελλη
νικήν, τήν δποίαν έλάλει καί αύτδς ώς καί ό κύριός του, ό Leake αναφέρει έν τή 
περιηγήσει του (Travels in Norlhern Greece τ'ο ποίημα τοΰτο, ούτινος άντί- 
γραφον είχε περιέλθει είς τήν κατοχήν του. "Ετερον εκτενέστερον άντίγραφον, πε- 
ριέχον επέκεινα τών μυρίων στίχων, υπάρχει έν τή έν Άθήναις εθνική βιβλιο
θήκη. Ό κ. Σάθας έδημοσίευσεν αποσπάσματα αύτοΰ έν τω παραρτήματα τής 
Νεοελληνικής φιλολογίας

Κατά τήν μακράν και σκληράν κυριαρχίαν τόΰ Άλή, ήτο δυστύχημα 
διά μέν τήν γυναίκα ή καλλονή, διά δέ τον άνδρα ό πλούτος. Ούχ ήτ- 
τον εν τω κράτει αύτοΰ έπροστάτευε τούς Έλληνας, ή δέ πρωτεύουσά 
του ήτο κέντρον ελληνικής παιδείας. Τα ύπό εύπορων Ηπειρωτών, έν τή 
αλλοδαπή έγκαταστημένων, ίδρυθεντα σχολεία, έν οΐς λόγιοι διδάσκαλοι 
μετέδιδον τάς γνώσεις αύτών, ήκμαζον. Οί περί τον Πασσάν Έλληνες 
ιατροί, παρεΐχον είς τήν αύλήν αύτοΰ δψιν σχεδόν εύρωπαϊκήν. Οί εύάριθ- 
μοι ξένοι οί κατά καιρούς έπισκεπτόμενοι αύτόν, έπανέκαμπτον έκπε- 
πληγμένοι καί καταγοητευμένοι έκ τών περιστοιχούντων τον ’Αλή Πασ
σάν.Ό ιατρός Holland, ό βραδύτερον γνωστός ώς sir Henry Holland, 
δστις διέτριψεν επί τινα χρόνον, έν έτει 1815. είς ’Ιωάννινα, διετήρησεν 
ήμιν τά όνοματα Έλλήνων τινών ιατρών ούς μνημονεύει μετ’ έπαίνων.

. Επιφανέστερος τούτων ήτο δ Ιωάννης Βηλαράς, δστις μετέπειτα διε- 
κρίθη ώς είς τών χαριεστέρων ποιητών τής συγχρόνου Ελλάδος. Ό ’Άγ-
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γλος έπιστήμων κατεθέλχθη έκ τής εύφυΐας τοΰ Έλληνος ιατρού, δν 
παριστίβ πολυμαθέστατον. Ή συνομιλία του λέγει, ήτο μίγμα εύφυΐας καί 
στωϊκής εύτραπελείας (Humour). μελαγχολίας καί σατύρας. Πολλάκις, 
προσθέτει, τδ ύψος καί ή ύπερηφάνεια αύτοΰ, άνακαλοΰσι μάλλον τούς 
άρχαίους χρόνους τής ελευθερίας, .ή τον σημερινόν έξευτελισμόν τής Ελ
λάδος.

Τήν περί τοΰ Βηλαρά γνώμην τοΰ ’Άγγλου ίατροΰ ώς προς τήν συνα
ναστροφήν καί τον χαρακτήρα αύτοΰ, δικαιοΰσι πληρέστατα αί ποιή
σεις του.

Είς τά σατυρικά ποιήματα, καί είς τούς μύθους αύτοΰ άνευρίσκομεν 
τό διά μιας λέξεως ύπό τοΰ άγγλου ίατροΰ χαρακτηριζόμενον ώς εύτρά- 
πελον (humour). Αί άλλαι ποιήσειςς αύτοΰ, ιγσματα έρωτικά ή περι- 
γραφαί τής φύσεως, εμφαίνουσι γλυκύθυμον μέν πλήν βαθεΐαν μελαγχο
λίαν. Ό Βηλαράς δεν έγραψε τι είς τό ηρωικόν είδος. Ή αύλή τοΰ Άλή- 
ΓΙασσά δέν έπετρεπε ποσώς αληθή πατριωτικά έξάλματα. Ή μελαγχο
λία καί αί σάτυραι αύτοΰ φαίνονται ενίοτε ότι είναι στεναγμοί, ή πικρά 
μειδιάματα ψυχής βδελυσσομένης τήν δουλείαν. Ούτω τούλάχιστον έρμη- 
νεόαυσιν οί συμπατριώται τοΰ Βηλαρά, τό γλυκύ αύτοΰ παράπονου.

«Πουλάκι ξένο 
’ξενιτεμένο, 
κυνηγημένο, 
ποΰ νά σταθώ; 
Ποΰ νά καθήσω 
νά ξενυχτίσω, 
νά μή χαθώ 1 

Βραδυάζει ή ’μέρα, 
σκοτάδει πέρνει, 
καί δίχως ταίρι 
πώς νά βρεθώ ; 
Πώς νά φωλιάσω 
σέ ξένο δασο, 
ν’ άποσυρθώ ! . . . 

Έρημο τρέχω,· 
Τόπο δέν έχω 
μηδέ φωλιά ! 
Νά βρω. γυρίζω 
ποΰ νά καθήσω, 
νά ξενυχτήσω 
καν μοναχό. ; i
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Λιγαν οί κλάδοι, 
τά φύλλα σειούνται, 
γλυΧοτσΙ’μπιοΰνται ‘ ' 
τ’ άλλα πουλιζ- 
κ’ εγώ τό ξένο, 
το πικραμένο, 
χωρίς φωλιά.

Άπό ’να ’ς άλλο 
πετώ δενδράκι, 
νά βρώ κλαράκι 
για να σταθώ-1 
γιά ν’ άκουμπήσω 

; νά ξενυχτήσω, 
νά μή χαθώ . . .

Είς τά ποιήματα ένθα δ Βηλαρας εκχέει το αίσθημά του δεν ενυ
πάρχει ή Ανακρεόντειος Αμεριμνήσία του Χρηστοπούλοϋ. Ώς επί τό πλεΐ- 
στον επικρατεί εν .αΰτοΐς-ή μελαγχολία μέ βαθύν προς την φύσιν έρωτα, 

Είς άπαντα σχεδόν τά ποιήματα; αυτοΰ, υπάρχει ή τάσις προς προ- 
σωποποιΐαν. -

Εος τήν άνοεξε.

Ή γλυκυτάτη Άνοιξι 
Μέ τ’ άνθια στολισμένη , 
Ροδοστεφανωμένη 
Τη γη γλυκοτηράει.

Κ*  ή γη τη χλόη έντύνεται, 
Τά δάση της ίσκιόνουν, 
Τά κρύα χιόνια λυόμουν, 
Ο ουρανος γελάει.,

Τά λουλουδάκια βάφονται 
Τά πλάγια χρωματίζουν, 
Κ’ ήδονικαΐς φωτίζουν 
'II δροσεραΐς αύγάίς., \ - >

Στο αγκαθερό τραντάφυλλο
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Γλυκολαλάει -τ’ ’Αηδόνι. 1
Τό ξένο Χελιδόνι 
Τεριάζει τη φωλιά.

Στους κάμπους πλούσια κι’ άκοπα, 
Σέ πράσινα λιβάδια
Τά ζωντανά κοπάδια
Βελάζουν και πηδΑν (
Κι’ δ νέος βοσκός..χαρούμενος 
Φυσώντας τη φλογέρα,
Γιομόζει τον αγέρα , 
Μέ τραγουδιών φωναίς.

Κάθε ψυχή ευφραίνεται, 
Την άνοιξι γιορτάζει 
Ό Θύρσης σκυθρωπάζει 
Στη γευτική χαρά’.

Ωραία Δάφνη πρόΐοάλε 
Νά την άπόστολίσης, 
Και τότες είναι δ Θύρσης, 
*0 πλέον ευτυχής.

Τά μικρά ταϋτα ποιήματα1 διακρίνονται έπί ρυθμική μελφδκγ καί 
χάριτι ύφους. Ό ΒηλαρΑς ήτοΆριστός στίχούργός, τοΰτο δ’ άπεδειξεν 
έν τοΐς εις τό πρόλαβαν είδος ποιήμασιν. αύτοΰ, ώς καί εν ταΐς σατυ 
αύτοΰ ποιήσεσιν. Ή ύπ’ αύτοΰ μετάφρασες τής Βατραχομιομαχίας είναι 
μικρόν Αριστούργημα. . , ..

Τό άποδιδόμενον είς τον Όμηρον, ποίημα τ,οΰτο, παραδοξως πως, 
μετεφράσθη πολλάκις είς την νεοελληνικήν. ]^[ία·,μετάφρασις αύτοΰ ανά
γεται είς τον 16ον αιώνα. Ή σύγκρισις τών διαφόρων τούτοιν μετα
φράσεων ήθελέν είσθαι, Αξιοπερίεργος διά τούς ένασ χολουμένους περί την 
δημώδη γλώσσαν.

Παραθέτομεν ένταΰθα τό έξης ευτράπελο V ποιημάτων έκ τών τοΰ 
Βηλ αρδί.

Πές μου ,Μώκο, στη ζωή σου 
Πώς τό νιόθεες τό κορμί σου, 
Ζωντανό κανένα πρΧμμα, 
”Η τής τέχνης είσαι θιάμα j 
’Αγαπούσα νά τό ξεύρω,
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Μόνε πώς νά σοΰ το ευρώ !
Δέν μου λεΐς την απορία ;
Φίλος είμαι, τί εχεις χρεία ;
Πέτρα είσαι; Λες κινιέσαι.
Μη είσαι δένδρο ; Μόνο ξιέσαι 
’Όρνιο τάχα ; θά πέτοΰσες.
Μαϊμού ; δέ θά μιλούσες............
'Ερπετό ; δέν περπατούσες.
Κήτος, θελα κολυμπούσες.
Κτήνος ; μόν’ όρθοποδίζεις. 
Μέταλλο; άμ δέν άχρήζεις.
Μέ κανένα δέν ταιρειάζέις,
Και άπ’ ό’λα προσομοιάζεις.
Πόθον είχα και μεγάλο
Σέ μιά τάξι νά σέ βάλω.
Πες μου, Μώκο, στά σωστά σου,
Μή είσαι τάχα ; . . . Στάσου, στάσου. 
Τρως, μουγράς, κοιμάσαι, πίνεις. 
'Υποψία δέν άφίνεις.
Ζώο είσαι δίχως άλλο,
Σου τό πέτυχα- δέν σφάλλω.
”Αμ τί ζώου είδος είσαι,
Δέν μάς λες ; τό προσποιήσαι;
Ό,τι είπα νά ήσαι σώνει,
Κι’ άπό πιά, δέ μάς ζημιόνει.

ΜΰΟος Ο

Συμφώνησαν παλιόν καιρό 
Τιμή, Φωτιά, και τό Νερό 
Μαζί νά συντροφέψουν, 
Και τύχη νά γυρέψουν.

Στο δρόμο τους που περπατάν.
Ένας τον άλλον έρωτάν
ΛΑν λάχη και χαθούμε, 
Πώς νά άνταμωθοΰμε ;

Μέ χάσεταν, λέει ή Φωτιά, 
'Ρίξτε τριγύρω μιά - ματιά, 
Κι’ οπού καπνό νά ίδήτε, 
Ελάτε νά μέ βρήτε.
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Κι’ εγώ άποκρίθη τό Νερό 
Έχω τον τόπο φανερό. 
Όπου χλωρό λιβάδι, 
Δικό μου είναι σημάδι.

Γυρίζουν λέν καί τής'Τιμής" 
Σου φανερόσαμεν εμείς 
Τοΰ καθενοΰ μας τόπο, 
ΙΊές μας κι’ εσύ τον τρόπο.

Λέγει ή’ Τιμή, εγώ σ’ αύτο 
Σάς συμβουλεύω, οχ τό κοντό 
Ποτέ μη γελαστήτε 
Νά μου ξεχωριστήτε.

Γίατι άν γλιστρήσω μιά 
Και δέ μέ πιάστε σταθερά, 
Όσο νά μέ γυρέψτε, 
Τον κόπο θά ξοδέψτε.

*
Ό Βηλαράς καί τοι λόγιος, δέν εγραψεν εις τήν καθαρεύουσαν άλλ’ είς 

τήν περί αύτον λαλουμένην δημώδη γλώσσαν. Πλήν μή άρκεσθεις νάκάμνη 
χρήσιν αύτής είς τήν ποίησιν, έτόλμησε νά τήν μεταχειρισθή και είς τό 
πεζόν. 'Υπερακοντίσας δέ τόν πρός τήν χυδαίαν γλώσσαν ζήλον, κατήρ- 
γησε και αύτήν έτι τήν ορθογραφίαν, άξιων διά τούτου οτι διηυκόλυνε 
τήν πρακτικήν χρήσιν τής γλώσσης. ’Όπως απόδειξη ότι ή μέθοδός του 
δέν προήρχετο έξ. άμαθείας τής αρχαίας ελληνικής, έφήρμωσεν αυτήν είς 
δημώδη μετάφρασιν τοΰ Κρίτωνος τοΰ ΠΛάτωνος.

’Αλλά τό φωνητικόν αύτοΰ σύστημα, δι’ ού προέλαβε τάς έν άλλαις 
χώραις γενομένας έκτοτε άναλόγους άποπείρας,. άπέτΰχε διά τήν Ελλη
νικήν ώς άπέτυχε και διά τάς λοιπάς γλώσσας.

’’Αλλως τε ό Βηλαράς, δέν έπέμεινεν είς τοΰτο. Ήτο εφήμερος αυτή 
ιδιοτροπία έξ ής διεσώθη μόνον ή μετάφρασις τοΰ Κρίτωνος, καί ολίγα1 
εύφυέσταται σελίδες είς πεζόν λόγον, έν αΐς δέν έφείδετο τής σχολαστι
κότητας τής έποχής αύτοΰ.

Ό Βηλαράς έτελεύτησεν έν τή ιδία πατρίδι, τω 1823, πεντηκον
τούτης, πριν μέν Γδη θριαμβεύουσαν τήν έπανάστασιν, άλλ’ άφοΰ ήδη ή 
άντήχησις τών πρώτων αύτής θριάμβων έ’φθασε μέχρι τών όρέων τής 
γεννησάσης αύτόν ’Ηπείρου.
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Ένώ ό Βηλαράς έξέπνεεν έν Ήπείρω, ό νεαρός Σπυρίδων Τρικούπης 
έκ Μεσολογγίου, σπουδαστής τότε έν Πβςρισίοις, ,έξέδιδεν εκεί τω 1821, 
ποίημα έν ώ εις δημώδη και κύτος γλώσσαν ώς ή τοΰ Βηλαρα, άλλ’ άν- 
δρικωτέραν έξύμνει τον πόλεμον, ούχί όμως έτι τον ύπέρ ανεξαρτησίας.

Ό ήρως αύτοΰ δέν θνήσκει ύπέρ πατρίδος. ,· Μόνος, μετά τοΰ άδελφο- 
ποιητοΰ του ό Δήμος έπολέμ,ησεν άνδρείως εναντίον δέκα Ανταγωνιστών, 
όπως άποσπάση τήν ώραίαν αύτοΰ μνηστήν. Φώτω άπό τών χειρών τών 
άρπασάντων αύτήν άλλ’ έπ'ι τέλους πίπτει πληγείς καιρίως. Το πτώμα 
κομίζεται είς τον πατέρα, δστις ' ορκίζεται, έκδίκησιν. Ό πατήρ θά έκδι- 
κηθή. Ό Αναγνώστης προαισθάνεται τοΰτο. Ή λύπη του γέροντας και 
τδ άλγος τών νεαρών τοΰ Δήμου συντρόφων έμφαίνουσι γενναίαν άγανά- 
κτησιν, ήτις ώφειλε νά έκδηλωθή εναντίον άλλων εχθρών, ύπέρ ύψηλοτε- 
ρου σκοποΰ. Δέν είναι γυναικεία τά άντηχοΰντα περί τό πτώμα τοΰ Δή
μου μοιρολογια.

Κλεφτόπουλα! ποΰ ζώνεσθε τ’ αδούλωτο κοντάρι ! 
Κλαΰστε τον Δήμον, κλαύσετε τ’ άξιό μας παλληκάρι ! 
ΟΙ στοχασμοί του πάντοτε, τά έργα του, τά λόγια, 
"Ησαν κλεφτών παλληκαριαίς, σπαθιά, μπαρούταις, βόλια. 
Έρωτα τούς παλληότερους πώς τον έχρόν νά ζώνη . . 
Νά πέφτη ξάφνω ’ς τών εχθρών τήν νύχτα τό λημέρι. 
Ή μάνα του δέν τούλεγε ποτέ της παραμύθια. .
Τ’ άναφτε μέ πολεμικά διηγήματα τά στήθια» ....
Σιώπασ’ αύτός ό λυριστής ή λύρ’ άρχίζ’ ή άλλη 
Θανάτου τήν άθάνατην δόξαν κλεφτών νά ψάλη. 
«Πόσον γλυκύς ό θάνατος οποίον γέννα τό βόλι ! 
Τον θάνατον ’ς τον πόλεμον θρίαμβον λέγουν Ολοι. 
Γίνονται τών Αγώνων του σάλπιγγες ή πληγαίς του, 
Στολίζουν τά πολεμικά χείλ’ ή παλληκαριαίς του. 
Προσκυνητάρια γίνονται οί λογγοι του και οί τράφοι, 
’Στο αίμαμτό μανδήλι του τό παλληκάρι βάφει. 
Μ’ αυτόν έγώ συνέζησα, άκοΰς εδώ τον ένα, 
"Αλλον, άπ’ όλους πλειότερον άγάπ’ αύτός έμενα 
"Αλλου, αύτός μ’ έδίδαξεν ’ίσα νά σημαδεύω,

... δχι πόσ’ είναι οί έχθροί, πλήν π’ ούναι νά γυρεύω.

01 στίχοι οδτοι. ήσαν άξιοι τής νεολαίας, ήτις έμελλεν έντός βρα-

01 2ΤΓΧΡ0Ν0Ι ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗ2 ΕΛΛΑΔΟ2 537

χέος, νά καταφρονήση τον θάνατον πολεμούσα ύπέρ ελευθερίας, και ;τής. 
οποίας ό ήρωϊσμός δις άπεθανάτισε τό Μεσολογγίου, τήν πατρίδα τοΰ 

" ποιητοΰ. '
Μετά τήν είς Ελλάδα επάνοδον ό Τρικούπης έλαβε.πάραυτα ενεργόν 

μέρος είς τά δημόσια πράγματα. ’Αλλά και πολιτευόμενος έτι διετέλει 
•φιλολογος και ποιητής.'Έπ'ι τώ θανάτω τοΰ Βύρωνος, έξεφώνησεν έν Με- 
σολόγγιω επικήδειου λόγον καί σήμερον έτι φημιζόμενον. Έξεφώνησε καί 
πολιτικούς λογους τών οποίων ή άξια έπέζησε τών προκαλεσάντων άύ- 
τούς περιστάσεων, καί ο'ίτινες κατά τήν δυσχερή εκείνην περίοδον.,έθεμε- 
λίωσαν τήν φήμην αύτοΰ ώς ρήτορος. Βραδύτερου γενόμενος πρεσβευτής 

■τής Ελλάδος εν Λονδίνω, συνέγραψε τήν ιστορίαν τήξ 'Ελληνικής Έπα- 
ναστάσεως, έν τών άριστων έν Έλλάδι έργων είς τό είδος τοΰτο.

Ο Τρικούπης δέν έγραψε πολλά ποιήματα, εάν πάντα όσα έγραψεν 
έδημοσιευθησαν. Έκ τούτων παραθέτομεν τό επόμενον έν ώ περιγράφει 
μετά Αγάπης τά‘τενάγη τής γεννεθλίου αύτοΰ πόλεως.

Εις τήν λίμνην κυματοΰσα μιάν Ανέφελη νυχτιά 
Ή πολύπαθη καρδιά μου έπόθοΰσε μοναξιά. 
Σιγά ’φλοίσβιζε τό κΰμα ’ς τό μονόξυλου έμπρός, 
Τό παυάκι μου φυσοΰσεν. Αεράκης στεριαυός. 
Δέυ άκούετο άλλος κρότος άπ’ τον κρότον τών ψαριών, 
"Οταν, έξαφνα πηδώντας, έβουτοΰσαν ’ς τον βυθόν. 
Έξανοίγοντα μακρόθεν τών ψαράδων ή πυραίς, 
’Φαίνοντ’ δλαις άπ’ τό μάκρος πώς ’κινούνταν μοναχαΐς, 
Κ’ έσχημάτιζαν έμπρός μου τόξου όλο φωτεινό, 
Σάν τής θάλασαας πλανήται περπατούσαν ’ς τό νερό. 
Ανεφαίνοντο σποράδην τ’ Αστερέωτα νησιά, 

Λες κ’ έβγήκαν υγρά τότε άπό τ’ άβαθα νερά. 
Πάμπολλα θαλαασοπούλια, κουρνιασμένα εδώ κ’ έκεϊ, 
Είχαν φύλακας τά σκότη και τά κύματα στρωμνή. 
Το φεγγάρι άπ’ τής Πάτρας είχε άρχίσει τό βουνό 
Ν’ άναβαίνη αγάλια άγάλια τον καθάριο ούρανό, 
Κ’ ή Αχτίνά του ’ς τό κΰμα έλαφρά νά κολυμβ^, 
Κι’ όλογάληνο τό κΰμα νά τήν βλέπη, νά γελίμ

*0 Τρικούπης έγραψεν έπιτυχεστάτην παράφρασιν τοΰ ύμνου τοΰ Τυρ
ταίου. Καί ό Κοραής προσεπά.θησε νά μεταφράσ,η εις τήν νεοελληνικήν 
την Μασσαλιώτιδα ταύτην τής άρχαιότητος. ’Αλλά παραβάλλων τις 
τούς φλογερούς στίχους τοΰ Τρικούπη πρός τήν άκριβή μέν άλλά ψυχράν 
στιχουργίαν τοΰ περιφανούς έλληνιστοΰ, δύναται έμπράκτως νά Απόδειξη
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ότι δύναται τις νά εΤνα« σοφός καί ευφυέστατος, χωρίς διά τούτοίχ εί
ναι και ποιητής. Ό Τρικούπης προσεπάθησε νά μεταπλάσή τδ άρχαΐον 
ποίημα, ώς θά έπραττεν ό Τυρταίος αύτδς εάν άπετείνετο εις τούς "Ελ
ληνας του 1821, και τδ επέτυχε πληρέστατα.

Ό Τρικούπης άπεβίωσεν έν Άθήναις, άπολαύων τής ύπολήψεως και 
του σεβασμού τών συμπατριωτών του. Τδ ονομα αύτοΰ, δεν θά έλησμο- 
νεΐτο καί εάν έτι δεν τδ μεταβίβαζεν είς τδν υιόν του, τδν έξοχον άνδρα, 
τδν εναλλάξ ύπουργόν ή^άνεγνωρισμένον αρχηγόν του κόμματός του.

Ό Σπυρίδων Τρικούπης διετήρησε μέχρις εσχάτων τήν άνθηρότητα 
του ποιητικού αύτοΰ αισθήματος· γέρων ήδη έξηκολούθει ένθαρρύνων τούς 
νέους ποιητάς, ώς ειδομεν αύτόν νέον όντα νά ένθαρρύνη τδν Σολωμόν.

"Οτε ό Βαλαωρίτης, ουτινος ή δόξα τότε άνέτελλεν, έν ωδή χαριε- 
στάτη άμα κα'ι θλιβερά ύμνησε τδν . θάνατον του Σολωμοΰ της Άηδότος 
της Ζαχύχθου, δ Τρικούπης άπέτεινεν είς τδν ποιητήν τής- Λευκάδας τούς 
έξης στίχους.

Τ’ αηδόνι δεν άπέθανε, 
τ’ αηδόνι άκόμη ζή 
άλλαξε τά φτερά του 
δεν άλλαξε φωνή.

Άπ’ τδν Σκοπόν έπέρασε 
είς βράχο ξακουστό, 
όπου του κύκνου τάσμα 
’τραγο.ύδησ’ ή Σαπφοό.

Κι’ όποιος έστάθη κι’ άκουσε 
τδν ύμνο τ’ άηδονιοΰ 
δεν ξ έρει άπο που ερχεται, 
τον βράχο ή τδν Σκοπό.1

1 *0 Σκοπός όρος έν ΖακύνΘφ ύπερκείμενον τής πόλεως.

Ε'.

Ό ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, άπέθανε τδν ’Ιούλιον του 1879. Έγεν- 
νήθη τώ 1824, είς την 'Αγίαν Μαύραν, την άρχαίαν Λευκάδα. Ή νή
σος αύτη ώς λέγει, δ γεωγράφος ReclllS, είναι παράρτημα τής Στερεάς, 
άφ’ ής χωρίζεται ύπδ άβαθοΰς πορθμού, άλλοτε δέ συνεδέετο μετ’ αυτής 
διά γεφύρά'ς. Αμφοτέρωθεν του στενού οί κάτοικοι είναι οί αυτοί. Οί Λευ- 

κάδιοι διά τε τής γλώσσης και των εθίμων αυτών είναι πολλφ μάλλον 
Ρουμελιώταιή Ίόνιοι.

Γεννηθείς άντικρυ, και ούτως. είπεΤν ύπδ την σκιάν των όρέων τής 
Στερεάς 'Ελλάδος δ Βαλαοιρίτης συνησθάνετο προσέτι εαυτόν συνδεόμε- 
νον μετ’ αύτής ώς έκ τής καταγωγής του. Ή οίκογένειά του διετήρησε 
την μνήμην τής καταγωγής ταύτης,ό δέ νεαρός’Αριστοτέλης δτε μετέβη 
εις τδ έν ’Αθήναις Πανεπιστήμιου όπως σπουδάση έν αύτω, ένεγράφη ώς 
Ήπειρώτης. Ή "Ηπειρος μετά τής γείτονας αύτής Θεσσαλίας έχρησίμευ- 
σαν είς τδν ποιητήν ώς θέμα έμπνεύσεως. Τά δημώδη $σματα τής Πίν
δου και του Όλυμπου, ύπέθρεψαν τήν φαντασίαν αύτοΰ, δ ρυθμός και ή 
γλώσσα των φτμάτων τούτων έχρησίμευσαν αύτω ώς ύπόδειγμα, έν δέ 
ταΐς ποιήσεσιν αύτοΰ έλαβε κατά προτίμησιν και ύπόθεσιν τάς ανδραγα
θίας των ύπδ των φσμάτων τούτων έξυμνηθέντων ήρώων.

Ό Βαλαωρίτης ένησμενίζετο είς τήν έν τώ ίδιοκτήτω νησιδίφ αύτοΰ 
μονήρη διατριβήν του, ένθα μετεφέρετο διά τής φαντασίας είς τούς επι
κούς χρόνους, οίτινες προηγήθησαν τής ελληνικής έπαναστάσεως, περι- 
κυκλούμενος ύπδ των παλληκαρίων των χρόνων εκείνων, τά όποια ούδέ- 
πότε έκλιναν τδν αύχένα ενώπιον τοΰ δυνάστου, διετήρησαν δ’ άνεπάφους 
τάς πολεμικάς άρετάς τής φυλής των δι’ όλης τής μακράς δουλείας. Ό 
Βαλαωρίτης συνωμίλει, συνεσκέπτετο, ούτως είπεΐν, μετά των μεγάλων 
εκείνων σκιών, αιτινες τω ώμίλουν περί έλευθερίας.

Τδ αθλητικόν άνάστημα τοΰ Βαλαωρίτου, ή άρενωπδς αύτοΰ μορφή 
καί δ ζωηρός χαρακτήρ, ήσαν έν άρμονί^ μέ τάς ποιητικάς, τάσεις του. 
Ήτο ώς Άρματωλδς τοΰ παλαιοΰ καιροΰ, άποπλανηθείς έν τφ μέσω 
νέας γενεάς μόνον παρηκολούθει μακρόθεν τήν κίνησιν τής έποχής του" 
ότε όμως έπρόκειτο περί τών τυχών τής Ελλάδος, τότε κατέβαλλε πρδς 
έπίτευξιν τοΰ ύψηλοΰ τούτου σκοπού όλην τήν ζέσιν τής θερμής αύτοΰ 
ψυχής. 'Υπέρ τής ένώσεως τής Έπτανήσου μετά τής 'Ελλάδος ήγωνίσθη 
παντι σθένει, ή δέ καρδία αύτοΰ συνεκινήθη βαθέως ότε ή δυστυχής Κρήτη 
έσπάρασσεν ήρωϊκώς έντδς τοΰ σιδηροΰ κύκλου τής ξένης κατακτήσεως 
όπως καί αύτή συμμεθέξη τής τύχης τών 'Επτά Νήσων. Τδ κυρίως όμως 
έπασχολοΰν αύτόν ήν ή άπελευθέρωσις τής ’Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας.

Άπεβίωσε πριν ιδη τά όνειρα αύτοΰ πραγματοποιούμενα. Δέν ήθελεν 
άναδειχθή δ Τυρταίος μόνον νέου άγώνος, άλλά καί πολεμιστής ήρωϊκδς 
φέρων είς τήν μάχην τήν τε λύραν καί τδ ξίφος.

Άναμένων τήν πρδς τοΰτο περίστασιν, έζη μεμονωμένος. Κατά τήν 
ένωσιν όμως τής 'Επτάνήσου συγκατετέθη νά έκλεχθή βουλευτής, καί 
παρέστη είς τάς συνεδριάσεις τής έν Άθήναις Βουλής’ άλλά έννοήσας ότι 
αί κοινοβουλευτικά! συζητήσεις δέν ήσαν άρμόδιοι όπως έμπνέωσιν αύτόν ? 
έπέστρεψε τάχιστα είς τήν ποιητικήν έρημίαν τοΰ νησιδίου αύτοΰ.
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.'. Ό δημώδης έκεινός καί άρέιμάνιός” άδίδός ' είχε7 τδ ’ πνεΰμα''παλλιεργη- 
μενον (έμ,χ καί λεπτοφυές, Περατώσας τάς σπουδάς?άύτοΰ εις το' έν Άθή? 

• ναις Πάνεπιστήμιον, συνεπλήρώσεν αύτάς7 είς’ τάς' έν" ΐίαρισίοις σχολάς. 
■Εντριβής της ελληνικής γλωσσης'καί φιλολογίας, ώς καί της γαλλικής 

-και-'τής Ιταλικής, ΰφίστάτο μέν τήν έπιρροήν " τόΰ μεγάλεΐΐέρου των γάλ- 
λων συγχρόνων ποιητών, μή παύων ό'μως να είναι έλλην’ποιητής· διο δι
καίως ήξιώθηύπδ τής πατρίδος του του τίτλου του εθνικού ποιητοΰ.

Εν άρθρώ δημοσιευθέντι έν τή « Έστίγ», έπι τώ θανάτω τοΰ Βαλαω- 
,,ρίτου, ο κ. Ροιδης μνημονεύει ' επιστολής τίνος του ποιητοΰ, έν ή ούτος 

•’-ομολογεί την επιρροήν ήν ο Βίκτωρ Ούγγώ έξήσκήσεν έπι τόΰ ύφους αύ- 
τοΰ. «Και, προσθέτει δ'κ. Ρο’ίδης θέωροΰμέν τον Βαλάωρίτην ώς τον ά- 
ριστον μαθητήν τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ.

Ο κ. Ροιδης κατακρίνει τον Βαλαώρίτήν έπι ύπερμέτρω γδνιμότητι. 
“Ό’· έλεγχος ούτος ίσως είναι δίκαιός αλλ’ δπόσος “έξ άλλου αληθής πλοΰ- 
. τος, όποση εκλεκτή ύλη: έν τή πληθώρα εκείνη. Αΐ κρίσεις και αΐ ανα
λύσεις τής μεγαλοφυΐαςτου Βαλαωρίτ'ου έπικυρούσιν έτι μάλλον τήν κρί- 

‘σνίι τής συγχρόνου 'Ελλάδος τής συγκαταλεξάσής αύτδν έν ΐόις άρίστοίς 
αύτής ποιηταΐς.

Ή πρώτη.7 δημοσίευσις, ήτις' έπέσυρεν επί του Βαλαωρίτου τήν προσο- . 
^χ·ή9 καί συνάμα καθιέρωσε τήν φήμην του Βαλαωρίτου, ήτο συλλογή 
ποιήσεων Μνημόσυνα- έπιγράφομένη, ήτις έπίγράφή υπαινίσσεται παρελ- 

. θούσας Άζαμήήσίΐς, καί τά ύπδ τής 'Ορθοδόξου έκκλήσίάς τελούμενα μνη
μόσυνα ύπερ των κεκοίμημένων, Ώς ή επιγραφή αύτών εμφαίνει, αΐ ποιή
σεις αύτα·ι άφιεροΰνται ΐΐς τόύς τετελευτηκότας- ενίοτε εις προσφιλή όντα 
ύπδ του ποιητοΰ θρηνούμενα, ή είς φίλους ώς π. χ. ή ώδή έίς τον Σολω- 
μόν, περί ής ήδη ώμιλήσαμεν" τά πλεΐσΐά όμως άφιεροΰντάι είς τούς ή- 
,ρωα-ς τούς παρασκευάσαντας τήν ελληνικήν ανεξαρτησίαν. Η καλλονή 
τών στίχων ή δύνάμίς -τής έκφράσεως, τδ βάθος τοΰ‘αισθήματος τδ σθέ
νος καί ή τόλμη τών εικόνων) άποάαλύπτόύσιν αληθή ποιητήν.

©ά παραθέσωμεν πρώτον απόσπασμα του' ΒΆαχάβ'α, άρΰόμενοι εκ 
του προλόγου τόΰ Βαλά'ώρίτου όσα περί του ήρωος αναφέρει.

Ό Βλάχάβας, ήτο άρματώλας ονομαστός. «Στρατόπεδεύων πάντοτε 
έπι τόΰΏίνδου, έπ’ι του Όλυμπου, έπι τής’Όσσης, ώς έξ ένέδρας έπιπτε 
κατά τοΰ .’Αλή Πασά και πολλάκις πόλλάχόΰ κατέστρεψε τά στρατεύ- 
ματά του. Ήπείλει δέ και άύτά τά ΐωά^ννινά, όπου ώς έν σπήλαίφ έφώ- 
λευεν ή άΐμοβόρος τίγρις.

Μετ’ αύτοΰ συν'εσήράτευε πάντοτε μοναχός τις, Δημήτριός, ψνώότος 
έν πάση τή Θεσσαλία διά τε τήν άγνότητα των ηθών καί τήν πρδς τον 
Θεόν καί τήν πατρίδα άφοσίωσίν του.

Οί δύο ούσοι έν μέσω τής άγροίκου ερημιάς των, ύπδ τήν σκιάν τώ^

c
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δένδρων και έν τή σιωπή των. μυρο.βο.λήτ.ων Ελληνικών κοιλάδων/ συνέ- 
λαβον τήν μεγάλην ιδέαν ,τής. άνεγέρσ.ε'ώς μας.. Τις ήδύνατο ν’,άμφιβάλη 
περί τής έπιτυχίας, ή τίς ήδυνατο.τνά .,δείλιάο.η , -μαχόμενος ύπδ·-,-τήν σκε
πήν 'τής σπάθης του. Βλαχήβα,-^ιαΙ-.πο.ΰ';στ.αυρρΰ..ταΰΔημητρίου-

Κατά τδ 1809. .συνέβη ..ή-πρώτη ρήξις τής υπογείου φλογός.'-Κατά 
τδ 1821 βοή μεγάλη καί-σεισμός,; ■ Κατά, τδ.·1.845·..νέου -μυκηθμοί κα'ζ 
κλόνοι του ήφαιστείου. Ευτυχής. ίόστις νδη τήν τετάρτην, καΓ-τελευταίαν 
έκρηξιν.

Μαθών δ Άλήπασ,ας.,ότι. τδ5 στίφος του. Βλαχάβα .καθ’ έκάστην ένι- 
σχύετο, ώρμησε κατ’ αύτοΰ έπι κεφαλής δυνάμεων, δεκαπλάσιων, -καί αι
ματώδης καί φονικωτάτη.Τ συνεκροτήθη ή μάχη. Είναι -απίστευτα τάν- 
δραγαθήματα τοΰ ήρωός μας,- ’Αλλά. δυστυχώς., πολλοί. άπελπισθέντες τδν 
παρήτησαν καί ούτω πληγωμένος, ήχμαλωτίσθη .ύπδ,τών. .’Αλβάνών-j οί- 
τινες καί σιδηροδέσμιου,,έσυραν, ;αύτδν εις,· Ιωάννινα,, δπου.,.κα'ί· άδακρυτ'ι 
ύπέμεινεν ζσχ δ νοΰς,κα'ι.ή καρδια. τ.οΰ φρβε-ροΰ·. τυράννου. ήδύναντν^Αίά έ- 
φεύρωσι μαρτύρια.

«Βλαχάβα ποιος,σ’ εγέννησε, ,ποιά μάνα, ;,?ίοιδςΛπκ.τ·έ·ρας- γ: >·-
Ό ’Όλυμπος αγάπησε τήν έμορφη, τήν’Όσσα, .
Τήν νΟσσα τήν περιφανή, τήν πολυγυρεμ.ένη; .
Χρόνους πολλούς τήν .έβλεπε μ’, έρωτεμένό μάτι μ
Κ’ έκείνη σάν,μ’,έντρεπετ,αι ,καίμάν ,καΐ τδν. φοβάται.?'· ■■■
Μιά νύχτα, ήταν .άνο.ιξι, χαρά θερΰ) γαλήνη... ..
Λάμπουν τάστ.έρια ,φώς τ,ους-τρεμ.ουλιάζεμ -· ' ■
Σάν νάχαν έρωτα.,κρυφόν..,καί φλογοκαρδιο'χτΰπΐ; ..........
Βελάζουνε τά πρόβατα, λαλούνε τά κουδούνια ί , , 
Τοΰ κοπαδιού, πού βόσκοντας, διαβαίνεΑ/,τδ λιβά,δΐφ''. 
Καί κάπου κάπ,ου ,άκρύεται,τρΰ ,πονστικοΰ-Λρλογέρα·. " · ..- 
Νά νανρυρίζηζέρωτικά ,γά,^έηδρά, ,τά λουλούδια.·.,.... 
Μοσχοβολάει δ άνασασμός τής δάφνης, τής μυρτούλας, 
Kt’ δ κρίνος δ περίχαρος,. άπ’τδ γέρο προβαίνει.;., 
Σάν πρόσωπο παρθενικό,,.π.οΰ,δεν τδ,βλέπει δ ήλιος- * 
Γέρνει καί καθρεφτίζεται καί κάνει τήν αγάπη , -· 
Κυττάζοντας τδν ίσκιο του στοΰ ποταμοΰ τά βάθη. 
Γλυκό.ςφγλυπδς ,άντίλαλος έφερνε τδ τραγούδι .,. 
Τοΰ Κλέφτη, ποΰ θυμήθηκε πδ . Χρηστό,τδ Μιλλιόνη/ , ' 
Κι’ αγέρας, δέντρα -καί ,ν^ρά μένουνε, ,λησμονιώνιτκι Γί> · - 
Καί στέκουν κι’ άκουρμένονται γιά τδν παληό τους φίλο. 
Στάζ’ ή δροσοΰλα διάφανη.;σάν.,.τοΰ παιδιρΰ τδ,δάκρ^ · 
Λες κ’ έπιασξ. παράπονο.,τή ν.ει.ονυφη .τήν πλάςψ ·■,.
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ΓΙ’ άκούει τδ μνημόσυνο τοΰ Χρήστου τοΰ Μιλλιόνη. 
Γιατί, βουνά μου, άνάμεσα τόσης χαράς κι’ άγάπης 
Άνάμεσα τόσης ζωής και τόσης άρμονίας 
Δέν ακόυσα νά κελαδή μές’ τής έτειάς τά φύλλα 
Και. μές’ τδ φλοίσβο τοΰ νεροΰ έλευθεριάς ή αύρα ; . . . 
Τέτοιαν νυχτιάν έδιάλεξεν δ Όλυμπος στην νΟσσα 
Νά δείξη τήν άγάπην του νά πή τδν έρωτά του. : 
Κυττάξετε τδ σαστικδ πώς εινε στολισμένος ! 
’’Ασπρη, μακρά ή χήτη του στ’ άνδρειωμένα νώτα 
Περήφανα τοΰ σέρνεται και γλυκοκυματίζει. 
Τήνε χτενίζουνε χρυσαΐς τοΰ φεγγαριού άχτίδες ■ 
Καί φαίνεται ξανθή, ξανθή και φλωροκαπνισμένη. 
Φορει φλοκάτη σύγνεφα σάν τδν άφρδ δροσάτα. 
Και τοΰ Μαϊοΰ τήν καταχνιά φορει γιά καρυοφύλλι. 
Χαρά στήν κόρη π’ άγαπά ό ’Όλυμπος ό κλέφτης ! 
Κρυφομιλοΰνε τά βουνά δλονυχτής ρωτιώνται. 
Και σάν έβγήκε ό αύγερινδς κι’ άρχίσανε τά ρόδα 
Νά ξεφυτρόνουν τής αυγής ψηλά στά κορφοβούνια, 
Ό Όλυμπος έκύτταξε τήν ώμορφη τήν Όσσα, 
Τήν είδε ποΰ κοκίνηζε σάν τροπαλή παρθένο, 
Και γέρνει, γέρνει τήν κορφή κα'ι τη φιλεΐ στο στόμα, * 
Κ’ ευθύς μ’ εκείνο τδ φιλί, ποΰναι ζωή και φλόγα, 
Άνάφτουν, ζωντανεύοννε τής νειόνυφης τά σπλάχνα, 
Καί δέν έπέρασε καιρός, χρόνοι πολλοί καί μήνες 
Πάκούστηκε σά μιά βοή μές τ’ ’Άγραφα στδν Πίνδο 
Τάρματωλοΰ τδ πάτημα τοΰ φοβεροΰ Βλαχάβα, 
Και νά φωνάζουν άητοί, νά σκούζουνε γεράκια 
«Άνοϊξτε λόγκοι νά διαβή, μεριάστε τά κλαριά σας 
»καί θά περάση τδ στοιχειό, δ δράκοντας τής Όσσας.»

ί Ή δεξιότης μεθ’ ής διεξάγεται ή μεγαλοπρεπής και λαμπρά αύτη
:! πρόσωποιΐα τών ερώτων τοΰ Όλύμπου καί τής Όσσης άναμιμνήσκει 
[ πως τούς 'Ομηρικούς ύμνους. Προφανώς είναι προϊόν τής αύτής έμ- 
!’ πνεύσεως.

Ό ποιητής μας δεικνύει τον Βλαχάβαν τούτον, τδν υιόν τοΰ Όλυμ
που και τής Όσσης, άλυσσόδετον έν τή ειρκτή τού Άλή Πασσά. Κατα
βεβλημένος ύπδ τής λύπης, και κατάκοπος, υπνώττει.

; *Αν  έχη δ τάφος όνειρα, τί όνειρο νά βλέπή; ...
Ποιος εΐν’ έκε^δς ποΰ πέρασε σά φάντασμα, σάν ίσκιος;
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Ράσο κατάμαυρο φορει κα'ι κάτου άπδ τδ ράσο
Κάτι βαστρϊ, και τρεμοντας στό γαΐμα μή γλίστρήση 
Αγάλι’ αγάλια περπατεϊ, γυρεύει τδν Βλαχάβα. 
Τδν άκουσε π’ άνάσαινε και γονατίζει, έμπρός του.
— Θύμιε, Θύμιε ! μ’ άκοΰς · δέ μέ γνωρίζεις πλέον j 

ι Ξύπνα κ’ ή ώρΟΙς φεύγουνε . . . Έδείλιασες, φοβάσαι·

Είναι ό φίλος και σύντροφος τοΰ Βλαχάβα Δημήτριος, δστις άψηφών 
πάντα κίνδυνον, έρχεται όπως παράσχη είς τδν θνήσκοντα ήρωα τήν τε- 

f λευταίαν παραμυθίαν. Ό διάλογος ούτος μεταξύ τοΰ. μονάχοΰ και τοΰ
μάρτυρας τής έλευθερίας, ή ύστατη αύτη έξομολόγησις έν τή ειρκτή τοΰ 
τυράννου είναι κράμα θρησκευτικού αισθήματος καί πατριωτισμού, ουτι- 
νος ή δραματική έντύπωσις είναι καταπληκτική.

Παιδί μου, μήν αμάρτησες ; ανάμεσα στδν, πόνο 
Μή σώφυγε παράπονο, μή δάκρυ, μή κατάρα"
— "Οχι πατέρα, πίστεψε. Δέ μώφυγ’ ένας λόγος, 
Ποΰ νάτανε βαρύγνωμο γιά τή σκληρή μου μοίρα- 
’Εψές τδ βράδυ μοναχά μυΰ πέρασ’ άπ’ τή μνήμη

ί, Τδ αίμα τ’ άξωτίμωτο τοΰ Όλυμπου, τοΰ Πίνδου,
Γιατί, πατέρα, ήθέλησα νά ίδώ τή Θεσσαλία 
Ελεύθερη, σΐά σύγνεφα νά σκώση τδ κεφάλι. . . 
Πνευματικέ, τί ώμορφη όπούναι ή Θεσσαλία ί 
’Εψές τήν έθυμήθηκα τήν είδα στώνειρό μόυ 
Σά μιά παρθένο άγγελική τά μαύρα φορεμένη. 
Έχτύπησ’ ή καρδούλα μου . . . άστόχησα τδν Πλάστη 
Κ’ έδάκρυσε τδ μάτι, μου . . . Μήν έκαμ’ άμαρτία ; ...
— ’Όχι παιδί μου, μή φοβοΰ, τδ αϊμα τδ δικό μας 
Σάν τή βροχή τής άνοιξης τδ χώμα θά ποτίση, 
Γιά νά φυτρώση έλευθεριά, έπλάκωσεν ή ώρα ... 
’Εμείς θά νά κοιμώμεθα βαθειά βαθειά στδ μνήμα 
Και θά ν’ άκοΰμε τή βοή τοΰ φοβεροΰ πολέμου, 
Τδν κρότο, τήν ποδοβολή, τή χλαλοή τής νίκης 
Επάνω άπδ τδ χώμα μας νά τρέχη, νά διαβαίνη, 
Και τά παιδιά μας θάρχωνται έλεύθερα, Βλαχάβα, 
Νά μάς σχωρούν στήν έκκλησίά καί νά μάς μνημονεύουν-

Τδ ύφος τού επομένου ποιήματος δπερ παραθέτομεν ολόκληρον, είναι 
έπίσης πολεμικόν ώσπερ τδ τοΰ Βλαχάβα, άλλά καί τοι μελαγχολικόν, 
ούχ ήττον είναι όλιγώτερον τραγικόν τδ είδος.
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Ό Λήμος καί τό Ιάαρυοφέλο του.

Έγέρασα [Χώρες παιδιά. Πενήντα χρόνους κλέφτης 
Τον ύπνο δέν έχόρτασα, κα'ι τώρ’άποσταυ.ένος 
Θέλωνά'πάω ϊχ‘κοιμηθώ. Έστρέφέψ’ ή καρδιά μου' 
Βρύσι το αίμα τώχυσα, σταλαματιά δέ μένει.

Θέλω νά πάω νά κοιμηθώ. Κόψτε κλαρί άπ’ τον λόγκο 
Νάναι χλωρό και δροσερό, νάναι άνθους γεμάτο, 
Κα'ι στρώστε τό κρεββάτι μου και βάλτε με νά πέσω. 

Ποιος-ξερειάπο το· μνημά μου τί δένδρο θά φυτρώση! 
Κι άν ξεφυτρώση πλάτανος στον ίσκιο του άποκάτω, 
Θάρχονται τά κλεφτοπουλα τάρματα νά κρεμούνε. 
Νά τραγουδούν τά νιάτά μου και την πάλληκαριά μου.

Κι άν κυπαρίσι ώμόρφο κα'ι' μαυροφορεμένο, 
Θάρχονται τά κλεφτοπουλα τά μήλά μου νά περνούν, 
Νά πλυνουν ταις λαβωμάτϊαίς, τό'Δημο νά*  σχωρανε. 

’Έφαγ’ ή φλόγα τ’ άρματα, οι .χρόνοι την άνδρειά μου. 
Ήρθε κ’έμένα ή ώρα μου. Παιδιά μου μη μέ κλάψτε. 
Τ άνδρειωμενου ο θάνατος δίνει ζωή στη νιώτη. 
Σταθήτ’ εδώ τριγύρω μου, σταθήτ’ εδώ σιμά μου, 
Τά μάτια νά μοΰ κλείσετε, νά πάρτε.τήν εύχή μου.

Κ έν άπο σΚς τό νιώτερο άς άνέβή τή ράχη, 
”Ας πάρη, τό' τοϋφέκι μου -τ’ άξο μου καρυοφύλλι,: 
Κι’ άς μου τό ρίξη τρεις φο'ραις και τρεις φοραις άς σκούξη 
» Ο Γέρο-Δημος -πέθάνε, δ Γέρο-Δήμος πάει» 
Θ’ άναστενάξ ή λαγκαδιά, θά νά βογγύξη δ βράχος 
Θά βαργομήσουν τά-στοιχιά, ή βρύσαις θά θολώσουν 
Και τ’ άγεράκΐ-τοΰ'βουΟοΰ, όπου περνί^. δροσάτο, -ί 
Θά ξεψυχήση θά σβυστή, θά ρίξη-τά φτερά του . . .

Άκουσ’ δ Δήμος1 τη βοη με’σ τόν βαθύ τον ύπνο, 
Τ’ άχνό του χείλι έγέλάσε, έσταύρωσε τά χέρια . . . 
Ό Γέρο-Δή^Ός πέθ'άόε, δ Γέρο-Δημος πάει.' 
Τ’ άνδρειωμένουή ψυχή τοΰ φοβερού τοΰ Κλέφτη 
Μέ τη βοή τοΰ τουφεκιού στά σύγνεφα άπαντιέται 
Αδερφικά άγκαλιάζονται, χάνονται, σβύώνταΐ, πάνε.

Μετά τά Μνηαύσυνα, δ Βαλαωρίτης έδημοσίευσε τήν Φροσύνην, 
ποίημα είς τέσσαρα άσματα, πραγματευόμενα τήν πασίγνωστον ιστορίαν 

τής ώραίας ‘Ελληνίδος, τής πνιγείσης υπό τοΰ Άλή-Πασσά είς τήν λί
μνην τών Ίωαννίνων, επειδή άντέστη είς τάς ορέξεις του. Ή,ίστορία αύτη 
ένέπνευσε πολλάκις τούς "Ελληνας ποιητάς, άπό τών δημοτικών άριδών 
μέχρι τών κ. 'Ραγκαβή και Δ· Βερναρδάκη, οίτι-νες ίλαβθν αυτήν ΰπόθε- 
τιν τραγφδίας. Ό Βαλαωρίτης τήν έπραγματεόθη ιμέν κατά. Βυρώνειον 
τρόπον, άλλά πάντοτε μετά πρωτοτυπίας.

«Ό άναγνώστης, τήν Φφρσύΐφ· .δύναται νά τήν άν.αγνώση άμέσως 
καί πάλιν, και τρις καί. πολλάκις μχτ’αΰξ^ύσ-ης πάντοτε ηδονής, άλλ’ ά- 
δυνατεΐ νά σχημκτίση κομ -νά διαφυλάξί*)  έν τώ πν^ύμπτ*  ^ίκόνα τής ή- 
ρωί’δος ταύτης σαφή και συγκεκριμένην, Οΐ "Ελληνες πύ.ι-ητκΐ, δ.Γ ολίγων 
τινών γραμμών, δι’ ενός μόνου πολλάκις επιθέτου, πάρίστων .έμψυχον γυ
ναίκα, δυναμένην νά. χρησιμεύση ώς πρότυπον είς τήν σμίλην τ,οίΰ τεχνί
του, και ώς έκ τούτου ώνομ,άοθησαν ,δ δΙ κ, βαλαώ^ίτης διά
συσσωρεύσεως σπινθηροβολώ/ μεταφορών, παριστά ήμίν αόριστόν τινα 
καί αίολόχρουν όπτασίαν, άφιπταμένην ,φς γλυκύ ονειρον άμα κλεισθή 
τό βιβλίον. Όλίγρστοι ποίηταί κέκτηνται πλρυσ,ίκτερον ·.*.·  Βαλαω-
ρίτου ταμεϊον παρομοιώσεων κ.α'ΐ είκό/ων. 'JSip&FSH} ·τοότώ>ν ειηηι έ" 
αυτήν εναργής και ζωηροτάτη, τό πλήθος των ό’μως τοσοΰτον, ώστε συμ
πλέκονται πολλάκις πρός άλλήλους ώς κλάδοι παρθένου δάσους, και τό 
άνέφ,ελρν ελληνικόν φως τρ λρρον τάς >*ορυφάί  FK 0ί/βου .κμ| τρΰ Ό· 
λύμπου., άΥτρςα.θιστά τότε .μυστηρ^ωδές πι ρωμαντικόν ήμίφως.ν’

’Ασμένως τ;ι? έ5ϊΐκαήεΐται (ΐήν ^μαρτυρίαν κριτικής ,τρ.σροτον -πεφωτι- 
σμ,ένης ,κα,ι φ^Λοδιμα,ί^,ς· ’Αλλ’ έά,νμν .τή φρμσύνη -ρί .χαρακτήρες, δεν .ει?· 
ναι. σαφείς ·,$μΙ .εάν πλ^ονάζωσιν ,αί μετμφρραί, Αμ^ί υπάρχουν 
αύτ$ άρεπαί, ό.πό.σον ύψος ίέν τ$ πατριωτισμέ · οπόση σφύδρότης j
δπόσον μίσθημα τής φόρίώς·

•pop π· χ-ή ,πόλεως ’ΊΚ Αςτνφ^^νον.·

’^πέσμνί τά ^ιάνενα-,σιγά γά κοιμηθούνε, 
■Έσβόσανε τά >φώ-ΐ5,ά Ακιλείσαν? -*ψά  ,μ4τΐά· 
Ήμάνα σφίγγει τό παιδί βκθειά ,^τήν άγκάλιά 
Γιατ’ είναι χρόνοι δύστυχοι και τρέμει μή τό χάση. 
Τραγούδι δέν άκούεται, ψυχή δέν άνασαίνει.
Ό ύπνος εινμι θάνατος,-καί μνήμα τό κρεββάτι, 
Κ’ ή χώρα κοιμητήριο, κ’ ή νύχτα ρημοκλήσι.

Και τό χωρίον τοΰτο.

Κρυφά τό γλυκοχάραμα προβαίνει ,άπ,ό τ,όν Πί/δο

Τόμος »' •Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 1888
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. Ραντίζοντας μέ τή δροσιά τό κάθε πάτημά του. . .
Κοιμάται ή λίμνη άτάραχη, καί στοΰ γιαλού την άκρη · 
’Ακούεται γλυκά γλυκά λίγος άφρός-νά παίζη 
Σάν ήσυχος άνασασμός μικρού παιδιού στον ύπνο. 
Κάποτ’ έδιάβαινε τρελλό χαρούμενο τ’ άγέρι 
Και μέ τ’ αθώα του φτερά γλιστρά στη λίμνη επάνω

; Και παίζει και δροσίζεται κ’ ένα φιλί τής παίρνει.
Κ’ εκείνη πούναι έντροπαλή, το μέτωπο ζαρόνει
-Καν σκυθρωπάζει μιά στιγμή καί τ’ άγεράκι φεύγει,. . 
Σηκόνεται, σηκόνεται, λευκή λευκή σά χιόνι, ■
Ή καταχνιά, ποΰ επάνω της άπλόνεται το βράδυ, . 
Τά μυστικά τά κάλλη της νά κρύβη νά σκεπάζη.

•Σηκόνεται, σηκόνεται, ψηλά ψηλ’. άναβαίνει
Σάν ιερό θυμίαμα μέ χίλιαις εύωδίαις, ■
Ποΰ βγαίνει άπ’ τήν Ήπειρο σάν άπό ρημοκλήσι, 
Και στά ποδάρια τοΰ Θεοΰ τρέχει πιστά νά φέρη 
Τής κόρης το παράπονο, τά δάκρυα τής σκλάβας.

' ’ Ο Θανάσης Λιάχος, -έτερον .ποίημα τοΰ Βαλαωρίτου είς πέντε άσματα, 
περιεχει τάς αύτάς άρετάς και ελαττώματα τών λοιπών αύτοΰ έργων.

Είς· τών δημοφιλέστερων ήρώοιν τής ελληνικής έπαναστάσεως είναι 
ο- Διάκος. Νέος και ωραίος, προσέφερε τον βίον αύτοΰ θυσίαν είς το αύτο 
στενόν τ,ών Θερμοπυλών, όπερ το άθάνατον όνομα τοΰ Λεωνίδου κατέ- 
στησεν εσαει ενδοζον. Αμφότερον άπέθανον ύπέρ τής αύτής ιδέας: όπως 
διαφυλαξωσι την πατρίδα άπο τής εισβολής βαρβάρου εχθροΰ*  άλλ’ ήτ- 
τον ευτυχής τοΰ Λεωνίδου, ό Διάκος συνελήφθη ζών ύπο τοΰ έχθροΰ και 
υπεβλήθη είς θάνατον σκληρόν και άτιμωτικόν, όν ύπέμεινε μεθ’ ηρωι
κής μεγαλοψυχίας, Ως παριστώσι τον Λεωνίδαν μετά τών Σπαρτιατών, 
κτενίζοντας τήν κόμην προ τής ύστάτης μάχης, ουτω και ο Διάκος ά- 
γομενος εις θάνατον ψάλλει τον θάνατόν του άπαγγέλων τούς δύο τού
τους ωραίους στίχους δημώδους άσματος.

Γιά ιδες καιρό ποΰ έδιάλεξεν ό χάρος νά μέ πάρη
Γωρα ποΰ άνθίζουν τά κλαριά ποΰ βγάν’ ή γή χορτάρι

Η ποιητική αύτη μορφή εμφανίζεται καί χάνεται έν άρχή τοΰ πο
λέμου, Οια άστραπή προηγούμενη λαίλαπος. Αί άνδραγαθίαι τοΰ Διά

κου παρέσχον είς τον Βαλαωρίτην θέμα άντάξιον τής μεγαλοφυΐας αύτοΰ, 
δθεν τό ποίημα είναι πλήρες τών καλλονών εκείνων οίας ύπεδείξαμεν και 
είς τά λοιπά αύτοΰ έργα.

Ό Διάκος ώς ή Φροσύνη, και τά Μνηριόσννα, συνοδεύεται ύπο ιστορι
κών σημειώσεων, αιτινες μαρτυροΰσι τήν άκριβή και εύσυνείδητον εργα
σίαν τοΰ συγγραφέως. Ό Βαλαωρίτης είναι ού μόνον ποιητής, άλλά και 
ιστορικός πολυμαθής.

Άξιον παρατηρήσεως ότι αί σημειώσεις κα'ι οί πρόλογοι αύτοΰ είναι γε- 
γραμμένοι, είς λίαν καθαρεύουσαν ελληνικήν, τήν ελληνικήν τών λογίων 
ενώ αί ποιήσεις αύτοΰ είναι είς τήν δημώδη γλώσσαν τών κλεφτικών χ- 
σμάτων. Δέν ύ’πόκειται άρα είς τήν αύτήν μέ τούς ίονίους μομφήν, ότ*  
έγραψεν είς δημώδη διάλεκτον, διότι δέν ήδύνατο νά πράξη άλλως.

€Ως ήδη ει’πομεν, ή λύρα τοΰ ποιητοΰ τούτου είναι πολύχορδος. Ότέ 
μέν ψάλλει μετά συγκινητικής χάριτος όπως έκφράση ίδιας θλίψεις και 
πάθη, ότέ δ’ όπως χαιρετήσγ τήν ένωσιν τής Έπτανήσου μετά τής Ελ
λάδος, ή θρηνήση έπ'ι τώ Θανάτφ τσΰ Σολωμοΰ ’Αλλά τό δεσπόζον έν 
τοΐς εργοις αύτοΰ είναι ό πατριωτισμός.

Υμνεί κατ’ έξοχήν τήν έποχήν ήτις προηγήθη τής έπαναστάσεως· 
τό λυκόφως τής έλευθερίας καί τήν εναρζιν τοΰ ύπέρ ’Ανεξαρτησίας άγώ- 
νος. Αύτή άποτελεΐ τήν έπικήν περίοδον τής νεωτέρας 'Ελλάδος. Ταύτης 
ύπήρξεν ό πιστότερος, ό κάλλιον έμπνευσμένος, καί ό τά μάλιστα κλεϊσθε'ις 
ραψωδός.

Ότε τώ 1872 έγένετο ή είς ’Αθήνας μετακομιδή τών λειψάνων τοΰ 
Πατριάρχου Γρηγορίου, τοΰ καταδικασθέντος κατά τώ 1821 ύπο τών 
Τούρκων είς άδικον και άτιμωτικόν θάνατον, και ήγέρθη αύτω άνδριάς 
τότε τό Πανεπιστήμιον λησμονούν τήν κατά τής δημώδους δυσμένειαν . 
άπετάθη είς τον Βαλαωρίτην όπως ύμνήση τήν έθνικήν ταύτην τελετήν 
τών άποκαλυπτηρίων τοΰ άνδριάντος. Δέν έπρόκειτο ήδη περί διαγωνι
σμού ένώπιον άκαδημίας, άλλά περί κρίσεως τοΰ κοινοΰ. Μεθ’ όσα κα; 
άν φρονή τό Πανεπιστήμιον, ό μόνος άρμόδιος κριτής, ό μόνος δυνάμενος 
όταν κατέχηται όλοκλήρως υπό τίνος ιδέας ν’ άποφανθή περ'Γ δοκίμου 
έργου, άν τούτο θά ύπερισχύση κατά τής λήθης, είναι ο λαός. Αιτία 
τούτου είναι ότι ό λαός δρά και ζή, ότι οί άρέσκοντες αύτφ άοιδο'ι συγ- 
κινοΰσι τήν καρδίαν του και έκπλήσσουσι τό πνεΰμά του' διά τοΰτο δέ 
πρέπει οί άρέσκοντες είς αύτόν άοιδο'ι νά έμπνέωνται ύπο τής φοράς τής 
περί αύτούς ζωής και τής πραγματικότητος. Πάν τό έζητημένον, τό έ- 
πεξειργασμένον, τό έπίπλαστον -και έκ νοσεράς έμπνεύσεως προερχόμενον 
δέν συγκινεΐ τον λαόν. ’Εάν ή ποίησις τών Κλεφτών, ή πηγή τής δημώ
δους έμ.πνεύσεως, διετηρήθη έπ'ι αιώνας, έάν καθ’ έκάστην έξέγερσιν είσέ- 
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δυσεν είς τήν ψνχή'ν τής Ελλάδος, αιτία -τούτου ήν ότι πρόήρχετο έχ νής 
μεγίστης τών πηγών, ήτοι της άρχαιοτήτος.

Περατοΰντες τήν μελέτην ταύτην, άναφέρομεν μετ’ έπιφύλάξεως) τήν 
οποίαν έΛβάλλει ήμΐν φίλου καί συνεργάτου ΐδ όνομά ε'τέρ'ού ποιη- 
τοΰ, άνήκοντος είς τήν σχολήν ταύτην, τδ του κ. Δ. Βικέλα. Αί είς δη
μώδη διάλεκτον ·δημοσιευθεΐσαι ποιήσεις αύτοΰ, εχουσι πάσαν τήνεμπνευ- 
σιν τής ηπειρωτικής σχολής, ενίοτε δέ άναλόγως τοΰ ειδοΰ'ς εχουσι τήν 
άφελή εκείνην χάριν, ήτις ύπερνικ^ τάς δυσκολίας και τήν δττοίά’ν ή έπι- 
στημίή τών γραμμάτων δημιουργεί. Ή ύπδ ‘τοΰ Δ. Βικέλα, γενομένή με
τάφρασες τοΰ Σαιξσπήρου είς τήν δημώδη γλώσσαν άποδεικνύει ό'τι αύτη 
δύνατάι ήά χρ'ήσιμεύσή πρδς έρμηνεείαν και τών διασημ'όΐέρων ποιητών.

ΣΙΙΜ. ΜΕΤΑΦΡ. Ή έ’πιφύλάξις τής σοφής συγγραφέως ουδόλως έμ- 
ποδίζβι ημάς νά δώσωμεν γενικώς τινας γραμμάς της Μόύσής τοΰ κ. 
Βικέλα. Ή γλώσσα αύτής ανήκει είς τήν μέσην οδόν, τήν οποίαν ή 
συνείδησις τοΰ Έθνους έχάράξε μεταξύ δύο αντιθέτων στρατοπέδων, τά 
όποια νομίζομεν, ότι προ καιρού κατέθεσαν ήδη τά όπλα. Ή μέση αυτή 
οδός είναι ή γλώσσα, τήν οποίαν λαλεΐ ή ημερήσια τοΰ ΈλλήνΟς *ωή,  
άνευ δηλαδή σχολαστικής ύποταγής είτε είς τήν κλασσικήν άρίχ'ά'ΐοτήτά 
ήτις παρήλθεν, είτε είς τήν μεσαιωνικήν διασκευήν, ήτις δέν δύναταε 
πλέον νά χρησιμεύση ώς ένδυμα είς τάς όσήμέ'ραι άνα'άτυσσομένάς ιδέας 
τοΰ Έθνους

Ή Μοΰσα τοΰ κ. Βικέλα δύναται νά μελετηθή ύπδ δύο κεφαλαιιοδεστά- 
τας επόψεις. Ή μία είναι πρωτότυπος, ή έτέρα είναι είκών άλλης Μού- 
σης. Διά τής δευτέρας έπόψεως εννοοΰμεν τάς έμμέ'τρούς •μεταφράσεις-, τάς 
-όποιας ό κ. Βικέλας έποιήσατο μερών τοΰ Όμηρου, τοΰ Γκαΐτέ κα'ι ιδι
αιτέρως τοΰ μεγάλου δραματικού τής άνθρωπότητος ΣαΐκσπείρΟυ, τοΰ 
οποίου τδν Ρωμαϊον κα'ι Ίουλιέταν, τδν Όθέλλόν, τδν βασιλέα Αήρ, τδν 
Μάκβεθ, τδν Άμλέτον και τδν Έμπορον τής Βενετίας μετά τόσης ακρί
βειας άμα και χάριτος μετήνεγκεν είς τδ δημοτικόν τής ‘Ελληνικής 
γλώσσής ιδίωμα. Έάν ήναι δυσχερής ή πρωτοτυπία εκεί όπου αύτη πλάτ- 
τει, άπαιτεΐται ιδιαιτέρα τής'τύχης εύνοια, ινά -άκολουθήση τις την με- 
γαλοφυΐαν όταν αύτη πετςί είς τούς ούρανούς.

Ή Μοΰσα τοΰ κ. Βικέλα, έν τή ετέρ^. έπόψε-ι τής ‘πρωτοτυπίας αυ
τής, κρούει πρδ πάντων τήν εσωτερικήν τοΰ αισθήματος χορδήν καί ο
μοιάζει πρδς ρυάκιον, τοΰ όποιου οί αρμονικοί ελιγμοί άποκαλυπτουσιν-ά- 
διακοπως νέους είς τήν διαλογιζομένην ψυχήν ορίζοντας. Έχομεν ύπ’ ο- 
ψιν τήν νέαν έκδοσιν τών «Στίχων» του, έν τοΐς όποίοις δημοσιεύονται 
χρονολογικώς διάφορα πλήρη έμπνεύσεως ποιήματά του, έξ ών τδ πρώ
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τον άνήκει είς τδ έτος 1851. Άποσπώμεν έξ αύτών τά επόμενα, ινα δώ
σωμεν πληρεστέραν τήν εικόνα:

Σελ. 65. — Μή ξεχνάς.

Μή ψυχρά μέ κυττάζεις. Θυμήσου 
πώς ’πετοϋσα χθες βράδυ μαζή σου 

’ςτδν χορό,—-μή ξεχνάς t 
Χθές τδ βράδυ σε ειχ’ άγκαλιά 
κ’ ή καρδιαίς μας κοντά έκτυποΰσαν, 
κ’ είς τά χείλη μ’ έμπρδς ’κυματοΰσαν 
τά ευώδη ξανθά σου μαλλιά, 
καί τά έδιδα χίλια φιλιά 

μυστικά,—μή ξεχνγς 1

Άκουσέ με ! Χθές βράδυ, θυμήσου, 
σ’ έρωτοΰσα νά ’πής ή ψυχή σου 

τί ποθεί;—μή ξεχνάς!
Μέ φωνή ντροπαλή καί γλυκειά, 
μέ τά ’μάτια σου κάτω γυρμένα, 
μέ έρώτησες τότε κι’ έμένα 
τί ποθεί κ’ ή ’δική μου καρδιά. 
Κι’ άπεκρίθηκα λόγια θερμά, 

μυστικά,—μή ξεχνάς !

I

Σελ. 83. Το λέγεο ή θάλασσα.

'Όταν ή θάλασσα γλυκά 
’ς τήν. άμμο ψιθυρίζη, 
’σάν νά τήν νανουρίζη, 
τί τάχα λέγει μυστικά, 
τί λέγει ς’ τ’ άκρογιάλι ;· 
Τοΰ λέγει : — ’Ακρογιάλι, 
μή άπ’ τδν φλοίσβο γελασθής 
καί ’ς τών νερών μου κοιμηθής 
τήν ήσυχην αγκάλη.
Μή ς’ τήν γαλήνη πιστευθής 
θάλθη κι’ άνεμοζάλη.

if
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Κι’ δταν ή θάλασσα μ’ οργή 
κυλίγ τά κύματά της, 
κι’ άφρίζουν τά βουνά της 
και φοβερά ήχολογή, 
τι λέγει άρά γε ’ς την γη 
μέ τά μουγκρίσματά της 
ή άγριά της ή κραυγή ; 
Λέγ’ ή κραυγή εκείνη : 
— Τον κόσμο θά χαλάσω, 
άλλ’ όμως θά περάσω 
και θάλθη και γαλήνη.

Επίλογος.

’Εάν έν τή μελέτη ήμών περ'ι τών τεσσάρων ποιητικών σχολών τής 
συγχρόνου ’Ελλάδος, είσήλθομεν είς τινας λεπτομέρειας, δέ,ν έπράξαμεν 
τοΰτο άσκόπως. ’ Προεθέμεθα ού μόνον ν’ άνεύρωμεν τούς νόμους, οίτινες 
διέπουσι τήν γένεσιν τών ποιητικών έργων και νά καταδείξωμεν οποίας 
ίσχυράς ζωτικότητας και όπόσης εύκαμψίας πλουτεΐ τό ελληνικόν πνεΰμα, 
άλλ’ ώσαύτως νά φανώμεν χρήσιμοι ύποδεικνύοντες οποίαν διεόθύνσιν ή- 
θελεν είσθαι ευχής έργον νά λάβη ή πνευματική ζωή τής Ελλάδος, και 
εί δυνατόν, νά έξετάσωμεν όποιον τό άναμένον τήν ελληνικήν φιλολογίαν 
μέλλον. .

Σήμερον επειδή αί περιστάσεις έν αίς έγεννήθησαν αί σχολαί, περ'ι. 
ών διελάβομεν, δέν ύφίστανται πλέον, είναι βέβαιον OTt συμφώνως τή 
άρχή καθ’ ήν τό άποτέλεσμα παύει άμα έκλίπη ή γεννήσσασα αύτό 
αίτια, αί σχολα'ι αυται πέπρωται νά έκλίπωσιν. Ή Τόνιος σχολή, τώρα, 
οτε ή Επτάνησος ήνώθη μετά τής έλευθέρας Ελλάδος, δέν έχει λόγον 
όπως έξακολουθήση έχουσα τον τοπικόν αύτής χαρακτήρα. Δύναταί τις 
νά ΐσχυρισθή ότι μέλλει να συγχωνευθή έν τώ γενικώ ποιητικώ ρεύματι, 
και έπειδή οί Ίόνιοι έχουσι ν’ άπομάθωσιν όλιγωτερα ή οί ποιηταί τής 
σχολής τών ’Αθηνών κα'ι τής Κωνσταντινουπόλεως, πρόδηλον δτι οί, · 
ποιηταί αύτών θά ύπαχθώσιν είς τήν ήπειρωτικήν σχολήν, μεθ’ ής κατά 
τό πλεΐστον συγγενεύουσιν.

Η σχολή τής Κωνσταντινουπόλεως μετά τόν ύπέρ άνεξαρτησίας ά
γων», συνεχωνεύθη μετά τής σχολής τών ’Αθηνών. Οί δημιουργήσαντες 
αυτήν, ή άπεβίωσαν σχεδόν πάντες, ή ή μοΰσα 
ζεται δ’είσέτι μόνον ύπό.τοΰ Πανεπιστημίου, 
άπό ώρας είς ώραν δύναται νά φωτισθή και νά 
νης όδοΰ έν η περιεπλέχθη. Αί διατριβα'ι τοΰ 

αύτών σιγά. Ύποστηρί- 
Άλλά τό Πανεπιστήμιον 
έξέλθη τής πεπλανημέ- 
κ. Ροίδου ύποδεικννουσι
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τούτο άρκούντως· τά βραβεία, ή διεύθυνσις,’ καί ή ώθησις του Πανεπι
στημίου ούδέν παρήγαγον άφ’ ετέρου δέ όταν έπρόκειτο περί τών άπο- 
καλυπτήρίων, τοΰ άνδριάντος τοΰ Πατριάρχου Γρήγορίου, είς τίνά'άνέ- 
θεσε τό Πανεπιστήμιον τήν άπαγγελίαν ποιήματος κατά τήν τελετήν 
έκείνην 5 Είς τόν Βαλαωρίτην, δστις έγραφεν είς δημώδη Χλώσσαν ! Δέν 
ώμολόγει διά τούτου , ότι όπως άποταθή τις είς άπασαν τήν 'Ελλάδα, 
άνάγκη νά μεταχειρισθή γλώσσαν άλλην ή τήν έχουσαν τό κύρος τοΰ 
Πανεπιστημίου;

Άμφότερα τά γεγονότα ταΰτα,—ούδείς δύναται νά τό άρνηθή,—διτ- 
τώς άποδεικνύουσιν, ότι ή τών πανεπιστημιακών πίστις έκλονίσθη, καί 
ότι χωρίς νά καταδικάσωσι τήν ποίησιν, τής σχολής τών ’Αθηνών, θ’άρ- 
χίσωσι νά βραβεύωσι τήν ποίησιν τήν καλήν ποίησιν, άδιάφορόΰντές περί 
τής άκαδημαϊκής ή τής δημώδους γλώσσης.είς ήν είναι γεγραμμένη.

’Αλλά και έν, περιπτώσει καθ’ ήν το Πανεπιστήμιον, μέ .τήν. ίσχυ- 
ρογνωμοσύνην τήν χαρακτηρίζουσαν τά συγκεκροτημένα σωματεία, ήθε- 
λεν έπιμείνει είς τάς.έαϋτοΰ προλήψεις, τό πρόσφατον έν^Αθήναις γεγο
νός, υποδεικνύει δτι οί ποιηταί άπεφάσισαν ν’ άποσείσωσι τήν κηδεμονίαν 
αύτοΰ. Έννοοΰμεν τόν κ. Παράσχον, δστις προέθετο καί έργον*  φιλοτιμίας 
νά μή συμμετάσχη ποτέ τών ποιητικών διαγωνισμών τοΰ Πανεπιστημίου· 
ή δέ προθυμία μεθ’ ής τό κοινόν άναγινώσκει τάς ποιήσεις αύτοΰ, άπόδει- 
κνύει ότι τοΰτο δέν άναμένει τήν. πανεπιστημιακήν σφραγίδα, όπως κρίνη 
ότι έργον τι άξίζει τόν κόπον ν’ άναγινώσκηται. καί ν’ άγ.οράζηται. .-.

Σήμερον ύπάρχει άνεξάρτητος 'Ελλάς,.' μή ώποτασσομένη./είς ξένον ή 
γενεά ή τραφεΤσα έν τή 'Εσπερία καί. είς αυτήν άποβλέπουσά· άντικαθί- 
σταται ύφ έτέρας γεννηθείσης, άνατ.ραφείσης .καί. .έν μέρε,ι-.έκπαιδευθείτ 
σης έν 'Ελλάδι- τήν .ώραν ταύτην ενδέχεται νάιύπάρχή, ή άρχίζεί νά 
σχηματίζηται φρόνημα εντελώς ελληνικόν. Είναι άναμφίβόλον. .δτι . τό 
πνεΰμα καί τά φυλετικά αισθήματα τα έπί τοσοΰτον πιεσθέντά θά συσ- 
σωματωθώσι, θά παγιωθώσι καί θά έκδηλωθώσιν έν όλη αύτών τ.ή-.ίσχύϊ 
έν τή φιλολογί<γ, Ναι μέν ή Ελλάς έξαρτάταί έκ τής. καλής θελήσεως τής 
Δύσέως καί πρός τήν διεκδίκησ.ιν τών’τελευταίων ελληνικών επαρχιών 
έφ’ ών δεσπόζει είσέτι ή ήμισέληνος, άλλ’ ,ού,χ ήττ.ον θά έννοήσωσιν έν 
'Ελλάδι δτι ούδεμία άνάγκη ν’ άπομιμώνται καθ’ δλα τήν 'Εσπερίαν·,, εν 
τε τή ποιήσει καί τοΐς λδιποΐς, όπως τυχωσι τήςεύνοιας <καί·;τής?ύπο- 
στηρίξεως αύτής. ,ϊ'πό τούς όρους τούτους, ύπό τάς/περιστάσεις? ταύταςί 
επιτρέπεται ήμιν/νά φρονώμεν ..καί νά λέγωμεν oti,. έαν έκ τών: ^εσσά» 
ρων ποιητικών σχολών' τής 'Ελλάδος, αί τρεις κατεδικάσθησαν είς θά
νατον, ή παρ’ήμών έπικληθεϊσα ήπειρωτική σχολή μόνη, έ/.ει ένώπιον αύ
τής τήν ζωήν ήτοι τό μέλλον. - . έν

Μόνη ή σχολή αύτη, τώ όντι,έρείδεται επί τοΰ ελληνικού πνεύματος,
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θά ήδύνάτο νά επίσπευση, είς καταπληκτικόν βαθμόν,

wel έμάνέεται έξ άύτού, όποιον ένυπάφχει έν τή κάρδί^ και έν τφ*  άίματι 
τΟΰ λαθυ. Μόνη αύτη μεταχειρίζεται γλώσσαν έννδΟυμένην ύπό πάσής 

. τής Έλλάδός· άρα αύτή μόνη δύνατα^ νά παραγάγη ποίήί/ιν δντώς t*  
θνικήν.

Πόσον άρά γε*  θά δίαρκέση τό έργον τούτο της έκκάθαρίσεώς άμα και 
άνάγεννήσεως; Ίσως ήθελεν είσθαι τολμηρόν ν’ άποφανθη τις #έρί ΐόύ4 
του" άλλ’ εάν πάντες συνέπραττον και έάν τό Πανεπιστήμιον συγκάτέ- 
τίθετο νά παράσχη την ειλικρινή καί πλήρη ύποστήριξίν του ήδύνατό τις 
νά είπη ότι τό τοιούτον θά συντελεΰτο εντός σχετίκώς βραχέος χρόνου.

Ή ύποστήριξις τοΰ Πανεπιστημίου, έπιμένομεν είς τούτο, θά ήτδ 
πολύτιμος,· κάθ’ όσον κέκτηται σπουδαία προσόντα. Πρώτον μέν ή πνευ
ματική καί φιλολογική κίνησις είναι συγκεντρωμένη είς χεϊρας αύτοΰ, το 
δέ γόητρόν του διατηρείται σχεδόν άνέπαφον. ’Εντός δεκαετηρίδος μόνον 
θά ήδύνάτο νά έπισπευση, είς καταπληκτικόν βαθμόν, τήν εσωτερικήν 
έργάσίαν ήν οΐ νεαροί ποιηται θά έίχον νά έπιτελέσωσιν έν Ιάυτοΐς, όπως 
άνεύρωσι τήν- πολύτιμον ελληνικήν πηγήν ίνά τήν χρησιμοποιήσωσι. Τό 
έργάν έν τοιάύτη περιπτώσει θά ήτο έλάχιστον θά ήρκέι νά κάνόνίσή 
συνετώς τούς διαγωνισμούς· νά πρόσδιορίση τά πραγματευθησόμένα θέ
ματα, άντι ν’ άφίνη αύτά είς τήν έλευθέραν εκλογήν τών δίαγωνίζομέ^· 
νων νά περιορίση τήν εκτασιν τών θεμάτων άπερ θά έδιδε' νάπρΟκα- 
λέση μελέτας, άναγνώσμάτα, διατριβάς έπί τών Κλεφτικών ποιημάτων, 
άτινα φαίνονται ήμΐν κατάλληλα όπως χρησιμεύσωσιν ώς βάσις τής ά· 
ναγεννήσεως. Έπί τέλους, καί πρό πάντων, ν’ άποσύρη τήν κατά τής 
δημώδους γλώσσης καταδίκην, και μάλιστα μέχρι τινός νά προκαλέση 
τήνύύάέρ αυτής εύνοιαν τών λογίων.

Ή γλώσσα λαού τίνος δέν άπόχωρίζεται τής διανοίας καί τόΰ πνέύ^ 
ματός του. Έάν. τό πνεύμα εύρύνητάι συλλαμβάνον νέας ιδέας, εάν ή 
διάνοια αυτού, τελειοπόιήται καί φωτίζηται, ή γλώσσα παρακολουθεί 

>ν ταύτην αυξάνεται) πλουτίζεται, λεπτύνέτάί,καθάίρεται, ά- 
νάλόγως τών περιστάσεων ΰπό τήν έπίδρασίν συγγραφέων έπιθυμούντων 
νά είναι σαφείς, V’ άποφεύγωσί τήν άμφιλογίαν και νά έκφράζωσι όλό- 

ειναι φλοιός όστις πλάτύνεται κατά λόγον τής

συνετώς τούς διαγωνισμούς' νά πρόσί

τήν πρό

κληρον την ίδέάν τών 
ένδρου.αύξήσεως- τόυ

Το νά θέλή ή«ς- νά έπιβάλή είς λ»0ν ·τίν& έήοίμήν γλώσσαν, ενώ κέ- 
κτηται ήδη Ιδίαν, έπί προφάσει ότι αύτη δέν είν&ι ό^θή, είναι ματ«ίο-ί 
πονία, παραβίασις τού πνεύματός του, άπόπειρα κάτά της έ'νδρμύχόΰ 
αύ^οΰ άναπτύξεως άναστόλή τής διανσήήίκής αύτοΰ προόδου, καθ’ όσον 
άναγκάζετάι νά παλαίή κατά τών νέων λέξεων, ένφ έίχεν άνάγκην ν’ άύ- 
ξάνη το κεφάλαιον τών ιδεών και τών αισθημάτων, άτίνα οφείλει νά έκ-
φράζ>

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ

’Εάν τό Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών, άντί άκαδημαϊκής καί τεχνη
τής γλώσσης, παραδέχετο τήν καθ’ άπασαν τήν Ελλάδα κοινήν, τήν 
γλώσσαν τής περί ής ό λόγος σχολής,*ή  γλώσσα αυτή θά είχεν ήδη 
προαχθή είς μέγαν βαθμόν τελειοποιήσεως- οΐ λόγιοι κα'ι οί φιλόλογοι θά 
προσέθετον νέας λέξεις, νέους τύπους, όπως έκφράζωσι τά διανοήματα αύ
τών διερρήγνυον τούς περιορίζοντας αύτήν φραγμούς. Τά όρια άτινα διε- 
γράψαμεν ήμιν μδίς έπιβάλλουσιν άποχήν άπό τής περαιτέρω άναπτύξεως 
τού γλωσσικού τούτου ζητήματος, καί τοι λίαν ενδιαφέροντος ήμάς.

Ώς παρετηρήθη ήδη, είτε περί γλώσσης, είτε περί ποιήσεως πρόκει
ται, προσκρούομεν σσρος τήν ενέργειαν τοΰ Πανεπιστημίου τών ’Αθηνών, 
κα'ι άναγκαζόμεθα ν’ άντιτασσώμεθα είς τά επιβλαβή άποτελέσματα ά
τινα παρήγαγε κα'ι παράγει είσέτι. Πολύ όμως άπέχομεν τού νά παρα- 
γνωρίζωμεν τάς άγαθάς αύτοΰ προθέσεις, Γινώσκομεν κάλλιστα όπόσον 
ποθεί νά δοξάση τήν πατρίδα, κα'ι ότι έάν έπεδόθη είς τό νά καθάρη 
τήν γλώσσαν, τούτο επραξε μόνον κα'ι μόνον όπως άνυψώση αύτήν ετι 
πρωϊμότερον καί ταχύτερον. Πεποίθαμεν ότι ή προσφιλεστέρα αύτοΰ φιλο
δοξία ήθελεν είσθαι νά συντελέση είς τήν παραγωγήν μεγάλης νεοελλη
νικής φιλολογίας, καί πιστεύομεν τοσοΰτον είς τά αίσθήματά του, τήν 
προτρεπτικήν δύναμιν καί τήν φιλοπατρίαν αύτοΰ, ώστε έκλιπαροΰμεν 
αύτό νά έξέλθη τής πλάνης. Πιστεύομεν δέ άδιστάκτως, ότι έάν θέλη, ό 
αιών ουτος θά τελείωσή διά τής παραγωγής έν'Έλλάδι έργων έναμίλλων 
τών τής άρχαιότητος.

■ 5

Ευφρ. Θ. Κετςεα

ί
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ρασταθείσης έπ’ έσχατων άπό τής σκηνής του θέατρου τουτου. Το ποίημα 
τοΰτο τής κυρίας Arnaud έπιγράφεται 480% και εχει ως πρόσωπα την 
Ποΐησιν και τήν Νίκην.

’Επί τή αύτή εύκαιρέ κα'ι φέρουσαν την αυτήν επιγραφή^ 480% πα- 
ρεσκεύασε διά τήν σκηνήν τοΰ ΓαΛ,Ιικον θεάτρον διαλογικην σκηνην και 
ό Ρενάν, ύποκειμένην είς τά αρχαία Ηλυσσεια πεδία, εφ ων παρέρχον
ται διαλεγόμενοι οί μεγάλοι τοΰ Γαλλικοΰ έθνους ποιηται.

Ό έν Γαλλί^ ύπουργός τών ταχυδρομείων και τηλεγραφείων κ. Gar
net μελετασχέδιον κατασκευής γραμμής τηλεφωνικής μεταξύ Παρισίων 
και Βρυξελλών. Ή άνταπόκρέσις διά τηλεφώνου θέλει έκτελεΐσθαι άπ’ 
ευθείας άπό Παρισίων είςΛίλλην και άπό Λίλλης είς Βρυξέλλας.

Το σπουδαστήριον τοΰ σοφοΰ Pasteur πληροΰται οσημεραι επισκε
πτών, προσβεβλημμένων έκ λύσσης. Ζωηρώς περιγράφουσι τά Ευρωπαϊκά 
φύλλα τήν άκλόνητον πεποίθησιν ήν έχουσι προς τον μέγαν έπιστημονα 
πάντες έν Γαλλίγ.

Έπ’ εύκαιρέ τής έκατονταετηρίδος τοΰ Άραγώ έτελέσθη έν τώ 
δημαρχείω Παρισίων, ύπό τήν προεδρείαν τοΰ Προέδρου , τής Γαλλικής 
Βουλής, συμπόσιον είς ο παρεκάθησαν οί έπισημότερόι τών έπιστημών '■ 
άντιπρόσωποι. 'Έκαστος τών συνδαιτυμόνων προύκατέβαλεν έπι τούτφ 
20 φράγκα.

Ό κατά το έζτος τοΰτο έν Παρισίοις τελεσθησόμενος ποιητικός καί καλ-. 
λιτεχνικος άγων θέλει λάβει χώραν κατά τον προσεχή Μάϊον. Πάντες οι 
καλλιεργοΰντες τά γράμματα καί τάς καλάς τέχνας καλούνται νά μετα- 
σχωσιν αύτοΰ. Τά θέματα προεκηρύχθησαν ήδη.

Έγένετο έν Παρισίοις ή πέμπτη έκθεσις τών γλυπτών κα'ι ζοιγράφων 
γυναικών. Μεταξύ τών έκτεθέντων έργων διεκρίθησαν ή Λουορ,ύνη νεανις, ?
άγαλμα τής Κυρίας Leon BertauX- ή παρά τής κυρίας Clovis Hu- 
gues φιλοτεχνηθεΐσα προτομή τής θυγατρός της Μαριάννας και θαλάσσιαι 
σκηναί τής κ. Έλωδίας Λαβιλέτ. · ι.

Εν Ρουέν άπεβίωσεν, εβδομηκοντούτης περίπου, ό ζωγράφος Gustave 
Morin. Μεταξύ άλλων πολλών εικόνων του φημίζεται ή παριστώσα τον 
Αριόστον, άναγινώσκοντα ένώπιον φίλων του άποσπάσματα τοΰ μαινο- 
υένουΡολάνδου, ήτις έγράφη τώ 1849.

Διά τήν ,4/26 Φεβρουάριου, έπέτειον τής γεννήσεως τοΰ Β. Ούγκώ, ή- 
νοίμασεν ή Διεΰθυνσις τοΰ Γαλλικοΰ ’Ωδείου πανήγυριν καθ’ ήν ταί ηθο
ποιοί RoilSSeil καί Weber θά άπαγγείλωσι διηγηματικον ποίημα τής 
Κυρίας Simone Arnaud, τής συγγραφέως τής Mile du Vigeau, πα-

Μεγάλην αίσθησιν παρήγαγεν είς τούς φιλολογικούς κύκλους βιβλίον 
έκδοθέν παρά τοΰ Δόκτωρος Brandes και έπιγραφόμενον Λουύοβΐκοο 
Χό^,ριπερ καί οί σύγχρονοι αύτοΰ. Έκ τοΰ βιβλίου τούτου μόνου ερ.χ- 
θον—τις οίδε!—οί πλεΐστοι έκ τών σοφών τής Εύρώπης, OTt έν Δανία έζη- 
σεν ό ποιητής, σατυρογράφος, φιλόσοφος, ιστορικός καί δραματουργός Λου-
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δόβικφς Χολμπερ, ο-&έ,ωρηθείς ώς δ Πλαΰτος. καί ό βολταιρος. τής πατρί- 
δΐίς toy. Προ τόΰ Δόκτωρος Brandes διά σπουδαίας μελέτης τόυ ,ό·Ε(1- 
mund Cosse ειχεν ήδη γνωρίσει είς τδν κόσμον τών γραμμάτων.ότι δ 
Χύλμπερ οδτος- δεν ήτό·μόνον. δ- μέγιστος της Δανίας ποιητής,. αλλά καί 
θ' μέγιστος τών συγχρόνων του, εξαιρέσει τοΰ; Βόλταίρου. ;Τοΰθ’ δστερ εσσε— 
τέλεσεν, ύπδ-πνευματικήν έπόψιν, δ-Βολταερος έν Γαλλίιγ, έν. Γερμανί^ 
ο Λεσσιγκ, τοΰτ’ αύτδ καί δ Χόλμπερ κατώρθωσεν εν Σκανδιναβία. Ή 
γλώσσα, την οποίαν εύρεν έχουσαν κακώς, τό εθνικόν θέατρον, τά γράμ
ματα εν γενει, όφείλουσιν είς τδν Χόλμπερ την άναγέννήσίν των, άφοΰ 
ανατέλλοντος τοΰ ΙΗΖ αίώνος είργάσθη ύπέρ αύτών, ώς οί άκάματοι έρ- 
γάται τής άναγεννήσεώς, άρχομένου τοΰ ΙΣΤ' αίώνος.

τής τελευταίας πεντηκονταετίας. Έκτυλίσσων τάς άπδ τοΰ 18-30 κ'αι 
έντεΰθεν αναμνήσεις του δ συγγραφεύς, λαλεΐ καί περί πολλών διάσημων 
νεκρών ή κάί ζώντων, μεθ’ ών ήλθεν είς συνάφειαν στενήν κατά το μα» 
κρδν τοΰτο χρονικόν διάστημα. Παρέχει εικόνας τοΰ Ούμβολδου^ τοΰ Βα- 
ζαίν, @ιέρς, ’Ιουλίου Φάβρού καί τέλος τοΰ δυστυχούς αύτοκράτορο-ς τοΰ 
Μεξικού Μαξιμιλιανοΰ. Παρέστη δ βαρώνος de Gageill είς τήν έπανά- 
σταισν τοΰ Φεβρουάριου 1848 έν Γαλλίγ, μετέσχε τής έν Ίσπανίιγ έπα- 
ναστάσεως τών Καρολιστών, καί εϊτα μετέβη είς ’Αμερικήν, καί περί 
πασών τών χωρών τούτων, περί πάντων τών έν αύταις διαδραματισθέν- 
των γεγονότων δίδει λεπτομερείς καί ένδιαφερουσας πληροφορίας.

Αι προς άνευρεσιν άνεκδοτων έργων τοΰ Βίκτωρος Ούγκώ γενόμεναι έρ- 
γασιαι κατεληξαν είς τήν άνακάλυψιν χειρογράφου δράματος αύτοΰ δ Κόιιης 
Ιωάννης έπιγραφομένου. Τδ έργον τοΰτο, γραφέν έν έτει 1839, κατά 
την μδίλλον εύτυχή τοΰ μεγάλου ποιητοΰ φιλολογικήν περίοδον, παρέ- 
μέινε δυστύχώς άτελές έκτοτε, ουδέποτε συμπληρωθείσης τής τελευταίας 
του πράξεως.

Εν Παρισίοις έξεδόθη δ δεύτερος τόμος συγγράμματος τοΰ Άλφρέδου 
Μαρσαν Οί Λνρικαί ποιηται τής Αυστρίας έπιγραφομένου. Ό πρώτος 
,τομος τοΰ βιβλίου, όστις εχει πρδ πενταετίας έκδοθή, περιέχει βιογραφι- 
άάς ϊήμειώσεις και αναλύσεις τών ποιήσεων τόΰ Lenau, Betty Paoli, 
Corinne και Fechtersleben. Ό νεωστ'ι έκδοθείς τόμος περιλαμβάνει 
τάς εικόνας τοΰ Maurice Hartmann, Josephine de Knorr, Robert 
Hamerling και Lorm. Οί όκτώ ούτοι ποιηται άντιπροσωπεύουσι τήν 
λυρικήν ποίησιν τής Αυστρίας, δύναταί τις δέ είπεΐν, καί άποτελοΰσι.ν 
ίδιαν, δλως διάφορον τής γερμανικής λυρικής ποιήσεως, σχολήν.

Έν Βερολίνω έξεδόθη έπ’ έσχάτων βιβλίον, περιέχον τάς αναμνήσεις 
τοΰ Βαρώνου de Cagern, ύπδ τδν τίτλον Νεκροί και Ζωντ.ες. Τδ βι- 
βλίο'ν τοΰτο έκρίθη ύπδ πολιτικήν έποψιν ώς συμβάλλον είς τήν ιστορίαν

Πολύ επαινείται μελοδραμάτιόν, τδ οποίον έπ έσχάτων παρεστάθη; εν 
τώ ΙΙάρισινω θεάτρω τοΰ κωμ.ικοΰ μελοδράματος. Επιγράφεται ‘Όρκος 
έρωτικόςν.χί είνε έργον Maurice OrdOnneau καί Edmond Aud-ran» 
Είνε άπλούστατον τήν ύπόθεΟιν καί τρυφερόν ·είδυλλιον, άνάγομενον’ <εις 
τούς άπλοΰς εκείνους καιρούς, άάθ’ ·οΰς όι βασιλείς -ένυμφευΌντο π^ιμενι*  
δας, έργον τδ όποιον ένεθουσίασε τούς άκ-ροατάς iia&o’Ti ά#έυθυβνεται άμό» 
σως είς τήν καρδίαν.

Ιδού ή άπέριττος ύπόθεσίς του : Νέος καί ώραίοςεύγενής ήράσθη· θελ» 
κτικής συντρόφου τών "παιδικών τού χρόνων, άλλά πτωχής χωρικής. U 
Ροζέτα ήτο τόσω ώραία, δ νεανίας τοσούτφ ειλικρινής,- ώστε αμέσως ά»*  
τήλλαξαν όρκον ισοβίου έρωτος. Άλλ’ ‘δ ειδυλλιακός ούτος έρωςυεσχε 
καί τάς τρικυμίας του. Ό νέος κόμης διετέλει ύπο την κηδεμονίαν πλου*  
σίας θείας του, άνθισταμένης είς τήν πραγματοποιήσίν ·τοΰ γάμου τού» 
του, όστις θά προσήπτεν όνειδος είς τδ -ευκλεές τής οικογενειαςτοΰ κόμη» 
τος όνομα. Ειχεν ΰπ’ δψιν τής νέ’αν άλλά δυσειδή πόλυφερτον ,-κόρην, φον- 
τώσαν είς τούς χορούς, τάς έξοχάς καί τά ^θεαΐρα^ κόρην ταΰ ριεγάΛου 
κόσρον. ' ■

’Αποπειράται λοιπόν νά νύμφευση τήν πτοιχην χωρικήν μετά καπη
λού, τίνος έν Αύρηλί^ καί .προς τδν σκοπόν τοΰτον την απομακρύνει τής 
πρωτευούσης. Άπελπισθείς δ κόμης κατατάσσεται εις τον στρατόν και 
πριν παρέλθωσι δύο έτη ^ατακτ^ τδν βαθμόν τοΰ ταγματάρχου.

Τότε μεταβαίνει είς Αύρη,λίαν. Ή Ροζέτα έπ ούδενί λογφ είχε ®υγ- 
κατατεθή νά νυμφευφθή τδν κάπηλον. Όποια ευτυχία ! Η καρδια τής 
χωρικής άνταπεκρίνετο είς τοΰ ταγματάρχου τά αισθήματα μεθ οσ.ης 
τρϋφερότητος καί ειλικρίνειας είς τοΰ νέου κόμητος τον έρωτα άλλοτε. 
Τδ είδύλλιον σύνεπληρώθη. Ό γάμος έπεσφράγισε την ποιητικήν τών 
δύο νέων άγάπην.
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■ Τήν τρυφερά*  ταύτην ύπόθεσιν, τήν Αφελή και Αρμονικήν τοΰ έργου 
γλώσσαν έπεσφράγισεν ή μελωδία. Ή μουσική τοΰ Audran, απλή και 

;ι θελκτική, συνετέλεσεν είς τήν πλήρη τοΰ έργου επιτυχίαν. Δύο δυωδίαι
άπετυπώθησαν αύθωρεί είς τών Παρισινών τήν μνήμην, ψαλλόμεναι έκ- 

ί ■ ’ τότε παρά παντός μουσοφίλου, άναδιδόμεναι άπό τών πλήκτρων τών κλει- 
■ δοκυμβάλων τής μεγαλουπόλεως.

•Ϊ ' ; .

] ! Προκειμένου περ'ι θεάτρου, δέον νά μνημονεύσωμεν τών τελευταίων δρα-
1 ματικών προϊόντων τής Γερμανίας. 'Ο Ριχάρδος VOSS έδημοσίευσε δράμα,
ί εχον ύπόθεσιν τήν πιστήν άφοσίωσιν Σάξωνος ύπαλλήλου πρός τον πρίγ-

! κηπά του, έν ή εΐϊοχή οι Πρώσσοι είχον καταλάβει τήν Δρέσδην. Το
1 δράμα πλέκεται έπι τής ψυχολογικής πάλης τής Μαριάνης, θυγατρός τοΰ

, πιστού τούτου ύπαλλήλου, ήναγκασμένης νά άποστή τοΰ. έρωτός της
| πρός νέον Αξιωματικόν, όπως νυμφευθή τόν άνθρωπον, είς όν ό πατήρ
; της ύπεσχέθη τήν χεϊρά της άντι τών σπουδαίων ύπηρεσιών, τάς οποίας
ί τω παρέσχε. Τό έργον τοΰτο τοΰ VOSS μετρίως επαινείται.

Έτερον νέον δρδίμα άναφέρεται τό τοΰ Ροδόλφου Kne’isel, τό όποιον 
κρίνεται μάλλον ώς σκηνικόν παίγνιον. Κ&τι. είζεύ^ω φέρει ώς τίτλον ή 
σκηνική αυτή σύνθεσις, και έπ'ι τοΰ λογίου τούτου έκτυλίσσεται πάσα ή 
ύπόθεσις. Έκάστη σύζυγος, άδελφή ή κόρη προφέρουσα τάς δύο αύτάς 
λέξεις ένώπιον τοΰ συζύγου, έραστοΰ ή άδελφοΰ, παράγει τήν ύπόνοιαν 
ότι χατι Sjiador έκ τοΰ ιδιαιτέρου και μυστηριοόδους αύτών βίου. Και ούτω 
λαμβάνουσι χώραν πλεΐστα κωμικά επεισόδια, άρκετα'ι άνευ λόγου έξο- 
μολογήσεες, και τέλος παράγεταιά φθονος γέλως, όταν αποκαλύπτεται 
έν τέλειτοΰ έργου ότι ούδε'ις γνωρίζει μυστήριόν τι έκείνου, ουτινος προε- 
κάλεσε τάς ύποψίας και τάς Αφελείς Αποκαλύψεις. Τό κωμικόν παίγνιον 
τοΰ Kne’isel θεωρείται ώς χαριεστάτη έπίνοια καί φυσικωτάτη κωμική 
σύνθεσις.

<«> ■
Έπ’ εύκαιρία τής 72ας έπετηρίδος τής γεννήσεως τοΰ Φρειδερίκου 

Schack μετά πολλής έπιτυχίας παρεστάθή έν Μονάχφ μία έκ τών καλ- 
λίστων αύτοΰ τραγφδιών ή Τιμάνδρα. Τήν ύπόθεσιν αύτής ήρύσθη έκ 
τής Αρχαίας ελληνικής Ιστορίας. Ή Τιμάνδρα είνε ή μήτηρ τοΰ Βασιλέως 
τής-Σπάρτης Παυσανίου, ήτις έφερεν, ώς λέγουσι, τόν πρώτον λίθον έν 
τφ ναφ, έν τω όποίω ό υιός της κατεκλείσθη. Ό ποιητής κατώρθωσε

νά Απεικόνιση λίαν πρωτοτύπως τόν χαρακτήρα τοΰ προδότου Παυσα
νίου. Δέν παριστά αύτόν ώς κοινόν κακοΰργον,πωλοΰντα τήν πατρίδα τού είς 
τόν ξένον*  ό Ατυχής Σπαρτιάτης βασιλεύς επικαλείται τήν συνδρομήν τοΰ 
βασίλέως τών Περσών έκ λόγων Ανώτέρας άπόψεως. Θέλει νά εΐσαγάγη 
έν τή Απλή και αυστηρά Σπάρτη τά πολυτελή ήθη τής Ανατολής, και 
νά καταστήση τήν πατρίδά του κέντρον πολιτισμού κα'ι γνώσεων. ’Αλλά 
δέν έγκειται έν τούτω τό δραματικόν ενδιαφέρον*  τοΰτο προκαλεϊ ή Αγω-' 
νιώδης τής μήτρός πάλη. Κατ’ άρχάς, έκ στοργής πρός τόν υιόν, στάρι— 
σταται ένώπιον τών έφορων, ίνα άναλάβη τήν ύπεράσπισίν του. Κα'ι όταν 
Ακόμη έξ έπιστολής τοΰ βασιλέως τών Περσών πείθεται περ'ι τής ένοχής 
τοΰ υίοΰ της, έλπίζει Ακόμη ότι μόνον είς υπερορίαν θά καταδικασθή. 
Άλλ’ ό Παυσανίας, μή δεχόμενος νά.ύποστή τήν ποινήν ταύτην, κατα
λείπει τόν οίκον τής μητρός του και καταφεύγει είς τον ναόν, ένθα τό 
Αναμένει ή γνωστή τραγική τύχη. ;

Ή τραγφδία αυτή ένέχει πραγματικάς άρετάς. Ό χαρακτήρ τής Τι- 
μάνδρας εινε μεγαλοφυές δημιούργημα, έπεσπώμενον πάντων τόν θαυμασμόν.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Έπανελήφθησαν αί έργασίαι τοΰ Συλλόγου και συνεκροτήθη ή τα
κτική συνεδρία τοΰ Σεπτεμβρίου. Ένεκα τών περιστάσεων έλήφθη- 
σαν διάφορα μέτρα σχετικά πρός τά έν έπιστρατεί<^ διατελοΰντα μέλη 
τοΰ Συλλόγου.

Ή Βασιλική Άκαδήμεια τών γραμμάτων τοΰ Βελγίου άπέστειλε διά 
τοΰ έν Βρυξέλλαις γενικοΰ προξένου τής 'Ελλάδος διάφορα βιβλία πρός 
τήν βιβλιοθήκην τοΰ Συλλόγου. 'Ομοίως άπέστειλε βιβλία πρός τήν Βι
βλιοθήκην τοΰ Συλλόγου διά τής ένταΰθα Γαλλικής πρεσβείας τό έπι 
τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως ύπουργεΐον τής Γαλλίας.
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Τη αιτήσει αύτής ό. Σύλλογος συνήψε--στερείς μετά -της εν Δράχι<^ 
φιλεκπαιδευτικής άδελφότητος «Σύμπνοια»,.
;·,. Ό έν Κωνσταντινουπόλει. Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος. προσε· 

κάλεαε τον.Σύλλογον,. ινα: &’ άντιτξρρσώ,πον αύρρΰ ,μρτάσχη τοΰ κπτά 
τον προσεχή. Αύγουστον σργκροτηβησομενου, έπίστημονικοΰ σμ^δ,ρίου. 
'Q Σύλλογος, ευχαρίστως, άπεδέξκτο την πρότ-α,σ·ιν\ ίΙέλει δε προ-βή . είς 
τήν εκλογήν αντιπροσώπου-

Αντιπρόεδρος.τοΰ Συλλόγου, άντί τοΰ-άνκχωρήσαντο,ς κ. ’Αν· Παπα·. 
διαμαντοπούλου, έξελέχθη.ό κ. Ίω, ,Βάμβας.,

Έψηφίσθη, ό. προϋπολογισμόςτοΰ Συλλόγου>διμ τό, τρεχον έτος καί: 
τΑμεν έσοδα .ώρίσθησαν είς Δρ. 13893,88 τά,δ:’ .έξοδα είς Δρ. 13387,40 
άπαμείναντος περισσεύματος 1κ Δρ·.506.40.

. Άπεβίωσεν ό. Δλύσ.<*χδρ»ς  .ί^αρτ,οεντζείγλ^ξ μέλος .επίτιμον 
τοΰ Συλλόγου έκ τών παλαιοτέρων, ό μέλος,
ομοίως παλαεόν. ,έκ Tffijv εκτάκτων, κοά ό .!|®SQS4e6Q5-ύπρλο- 
.χαγός τοΰ. προβολικού- τακτικόν, .ενεργόν μέλος τοΰ Συλλόγου.

■1 αρόρ%|Λ0ΐ·— Τό έν σελίδι 412 στίχ. 15 άντι Βοντίτσης Γρηγό- 
ριος άνάγνωθι 'Ιερόθεος έν τή περί Σίκινου διατριβή τοΰ κ. Μυστακίδου.


