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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Ι 

« Ή περί της σημερινής μουσικής ημών έρευνα 

είναι, πράγμα άξιόλογον» (1815) 

ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 1815 ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ είχαν φτάσει ειδή

σεις στη Βιέννη από την Κωνσταντινούπολη με αποδέκτη τον λόγιο 

έμπορο 'Αλέξανδρο Βασιλείου, τον στενότερο φίλο του Κοραή και διαχειρι

στή των εκδοτικών του υποθέσεων, δτι κάποια κίνηση σημειωνόταν στο 

περιβάλλον του Πατριαρχείου από ειδήμονες τής εκκλησιαστικής μου

σικής πού είχε στόχο τήν επιστημονική διερεύνηση τής καταγωγής, τής 

εξέλιξης και τής μορφολογίας του συστήματος της. Αυτές ή περίπου αυτές 

τις πληροφορίες θεώρησε ό Άλ. Βασιλείου δτι άξιζε να διαβιβάσει στον 

Κοραή, ευαίσθητο ακροατή κάθε είδησης από τό χώρο τής παιδείας, και 

είναι κρίμα πού τό γράμμα του τής 5ης Μαρτίου, όπως συμβαίνει άλλωστε 

και με τα υπόλοιπα γράμματα τόσο τα δικά του Οσο και τών περισσότερων 

επιστολογράφων του χιώτη σο^ου^ καταστράφηκε από τόν αποδέκτη τους 

και έτσι δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες με τις όποιες ασφαλώς περιγρα

φόταν τό γεγονός. Ό Κοραής στην απάντηση του τής 4ης Απριλίου, αφού 

σχολίαζε διάφορα άλλα θέματα σχετικά με πρόσωπα καί πράγματα πού 

θίγονταν στην επιστολή του φίλου του ή έδινε οδηγίες για τα οικονομικά 

τών εκδόσεων του, στεκόταν με ιδιαίτερη επιμονή στο σημείο με τήν κοι

νοποίηση τών νέων γύρω από τήν υπόθεση τής εκκλησιαστικής μουσικής.1 

Μια πρώτη νύξη του θέματος της ενότητας αυτής βλ. στη μελέτη « Ή έρευνα ώς 

επιστημονικός δρος στον 'Αδαμάντιο Κοραή», f O 'Ερανιστής 22 (1999), 153-154. Ή 

παρούσα εργασία, περισσότερο αναλυτική, έχει μια μόνη φιλοδοξία, να θεωρηθεί συ

μπληρωματική τών συμβολών γύρω άπο το θέμα του ((Μεγάλου Θεωρητικού τής 

Μουσικής» του Χρύσανθου του εκ Μαδύτων τις όποιες έχουν δημοσιεύσει έγκυροι με

λετητές τής νεοελληνικής μουσικής, δπως οι Μανόλης Χατζηγιακουμής, Καίτη Ρ ω 

μανού, Χάρης Ξανθουδάκης, Γιάννης Πλεμμένος καί Γ. Ν. Κωνσταντίνου. 

1. 'Αδαμάντιος Κοραής, Αλληλογραφία, τ. Γ', 'Αθήνα, ΟΜΕΔ, 1979, σ. 404-406. 
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Προφανώς ό συνήθης σκεπτικισμός του κατά πόσο ό βαθμός επι

στημοσύνης του ανθρώπινου δυναμικού πού είχε ξεκινήσει να ασχολείται 

με την έρευνα θα μπορούσε να φέρει εις πέρας τό εγχείρημα, είχε παρα

μεριστεί. Αντίθετα διαισθανόμενος Οτι υπήρχαν σοβαρές προϋποθέσεις 

για την προώθηση του ερευνητικού σχεδίου ενθάρρυνε την προσπάθεια, 

προθυμοποιήθηκε μάλιστα να προσφέρει και ό ίδιος τα φώτα του, Οχι ώς 

μουσικός — ά λ λ ω σ τ ε ομολογούσε τήν ελλιπή μουσική μόρφωση τ ο υ — 

άλλα ώς ερευνητής της νεοελληνικής γλώσσας πού τήν ένωναν παράλλη

λες ιστορικές τύχες μέ τή μουσική τού υπόδουλου γένους του, ώς λόγιος 

μέ ευχέρεια ενημέρωσης πάνω στους τίτλους βασικών δημοσιευμάτων πού 

κυκλοφορούσαν σχετικά μέ τήν τέχνη της μουσικής (βιβλιοθήκες τού Πα

ρισιού, βιβλιοπωλικοί κατάλογοι κλπ.) και βέβαια ώς κλασικός φιλόλο

γος, γνώστης τής βιβλιογραφίας για τα σωζόμενα μουσικά συγγράμμα

τα τής αρχαιότητας — κ ά π ο ι α μάλιστα άπό αυτά δεν αποκλείεται να βρί

σκονταν στα ράφια τής βιβλιοθήκης του. Μήν ξεχνάμε Οτι στην «Ανθο

λογία» του, τό σημειωματάριο που κρατούσε στή Σμύρνη και στο Μον-

πελλιέ τα χρόνια 1780-1785 καταγράφοντας αποσπάσματα ή παραπέ

μποντας σε θέματα πού τον ενδιέφεραν άπό τόν κύκλο τών διαβασμάτων 

του, οι αρχαίοι συγγραφείς θα είναι ή πηγή άπ' Οπου θα άπανθίσει μαρτυ

ρίες για τή μουσική 2 και αργότερα, στα προλεγόμενα τών εκδόσεων του, 

πάλι στα αρχαία κείμενα θα προσφύγει για να καταδείξει, μέσω τών εν

νοιών τής αρμονίας και τής ήδύτητας πού αυτή γεννάει, τή συνάφεια τής 

μουσικής μέ τήν ανθρωπιστική παιδεία, μια αρετή (λέξη όμόρριζη τής 

αρμονίας) πού ημέρωνε τα ήθη Οπως ή μουσική πράυνε τις ψυχές. 3 Άλλα 

και ώς συγγραφέας πού κατείχε στή θεωρία και στην πράξη τήν τέχνη 

τού γράφειν γνώριζε καλά π ώ ς ό ρυθμός τού λόγου είχε άμεση σχέση μέ 

τήν κίνηση τής μουσικής. Τα σχόλια του λίγο καιρό πριν για τό γλωσ

σικό ύφος τών άρχαϊστών εμπεριείχαν ακριβώς τό απόσταγμα τών άντι-

2. Κ. Θ. Δημαράς, «Τα νεανικά χρόνια του Κοραή. Ή "Ανθολογία" του», Ιστο
ρικά Φροντίσματα. Β\ 'Αδαμάντιος Κοραής, 'Αθήνα, Πορεία, 1996, σ. 15 (α' δημοσί
ευση στο 'Αφιέρωμα, εις Κ. Ι. "Αμαντον, 'Αθήνα 1940). Ό συγγραφέας εκδίδει το κεί
μενο τής «Ανθολογίας» και σχολιάζει τα λήμματα της. Τα σχόλια για τή μουσική βλ. 
στις σ. 33-34, 211. 

3. ((Αυτοσχέδιοι στοχασμοί περί τής ελληνικής παιδείας και γλώσσης», Πλου
τάρχου Βίοι Παράλληλοι, τ. Δ', Παρίσι 1812. Χρησιμοποιώ τή φωτομηχανική ανατύ
πωση του ΜΙΕΤ 'Αδαμαντίου Κοραή Προλεγόμενα στους αρχαίους Έλληνες συγγρα
φείς, τ. Α', έπιμ. Κ. Θ. Δημαράς, 'Αθήνα 1986, σ. 516-517. 
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λήψεων του γύρω άπό το θέμα: «Δεν είναι μόνος ό μακαρονισμός, δστις 

εκπλήττει και ταράττει της ακοής το τύμπανον, άλλα παρά τον μακαρο-

νισμόν άηδέστερον ή παντελής ελλειψις ρυθμού. Δεν εξεύρουν οι άθλιοι 

Οτι ή σύνθεσις των λέξεων είναι μουσικής έργον».4 

Ό ίδιος, έχοντας τοποθετήσει άπο τα χρόνια του "Αμστερνταμ, νε

αρός έμπορος ακόμη, τήν τέχνη των ήχων μαζί με άλλες σπουδές στο κέ

ντρο των ενδιαφερόντων του,5 αποστρεφόταν, κατά τα λεγόμενα του, 

τους αμουσους ανθρώπους.6 Αυτός ασφαλώς πρέπει να ήταν ένας άπό 

τους λόγους πού συντήρησε τή μακροχρόνια φιλία του με τον πρωτοψάλ

τη Σμύρνης Δημήτριο Αώτο, στον οποίο αναγνώριζε τήν ιδιότητα του 

φιλόσοφου, μια και «ή μουσική —δπως τόν βεβαίωνε το 1783— είναι 

μέρος τής φιλοσοφίας»,7 και του όποιου ή συνήθεια να διαβάζει ενώπιον 

κοινού τα γράμματα πού του έστελνε άπό τό Μονπελλιέ, είχε κάνει αργό

τερα τόν Κοραή άστεϊζόμενο να τόν φαντασιωθεΐ μελοποιό και ψάλτη 

των επιστολικών του κειμένων. «"Αλλο δεν έλειψε παρά να τήν τονίσης 

και να τήν ψάλλης έπ' εκκλησίας εις τόν ορθρον αντί του πολυελαίου» του 

έγραφε τό 1788 αναφερόμενος σε μια πρόσφατη επιστολή του.8 Με τόν 

4. 'Επιστολή προς Άλ. Βασιλείου 17. 1. 1813, 'Αλληλογραφία, δ.π., σ. 240. Τα 

σχετικά με τήν τέχνη του γράφειν βλ. στα προλεγόμενα τής έκδοσης του 'Ισοκράτη 

(1807). 

5. Κατά τή μαρτυρία του παραγιοϋ του Σταμάτη Πέτρου το 1772 και το 1774 

έπαιρνε ιδιαίτερα μαθήματα κιθάρας και τραγουδιού, ενδιαφερόταν για τή μουσική 

τής Δυτικής 'Εκκλησίας και παρακολουθούσε όπερα, Φίλ. Ήλιου (έπιμ.), Σταμάτη 

Πέτρου, Γράμματα άπο το Άμστερνταμ, 'Αθήνα, Ερμής, 1976, σ. 7, 19, 24, 31. Π β. 

οσα εξομολογείται ό ίδιος ό Κοραής στο γράμμα του τής 4. 4. 1815 πού παρατίθεται 

στή συνέχεια. Τις μαρτυρίες για τις μουσικές εμπειρίες του Κοραή στην 'Ολλανδία 

έχει αποθησαυρίσει και ό Χάρης Ξανθουδάκης, ((Ό Κοραής και ή βυζαντινή μουσι

κή», Αντί 26, τχ. 693 (1999), 48, 49 σημ. 

6. Χρησιμοποιώντας κάποτε το παράδειγμα ενός ''Αγγλου για τον όποιο κυκλο

φορούσε ή ιστορία δτι είχε κόψει τό πλησίον τής εξοχικής του οικίας δάσος για να 

απαλλαγεί από τα αηδόνια πού συγκεντρώνονταν εκεί, δήλωνε δτι αν τον είχε γείτονα 

θα άλλαζε τόπο κατοικίας ((δια να ελευθερωθώ άπο τήν άμουσίαν του», Πλουτάρχου 

Βίοι Παράλληλοι, δ.π., σ. 516 σημ. (1). Στην ίδια υποσημείωση αναφερόταν και στην 

απανθρωπιά των αρχαίων Κυναιθέων, των μόνων κατοίκων τής 'Αρκαδίας πού κατά 

τον Πολύβιο αποστρέφονταν τή μουσική. Στο τελευταίο παράδειγμα θά επανερχόταν 

και αργότερα. 

7. 'Επιστολή προς Δημ. Αώτο 11.8.1783, 'Αλληλογραφία, δ.π., τ. Α', 'Αθήνα 

1964, σ. 39. 

8. 'Επιστολή προς Δημ. Αώτο 15.1.1788, 'Αλληλογραφία, δ.π., σ. 90. Τον Δε-
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ίδιο τρόπο τριάντα χρόνια αργότερα, και ενώ στο μεταξύ στις σελίδες 

των εκδόσεων του, οπότε παρουσιαζόταν ή ευκαιρία, του άρεσε να επι

δεικνύει τις μουσικές του γνώσεις,9 θα έβαζε τον ήρωα τών προλεγομέ

νων της Ίλιά8(χςΊ τον όψιμο σπουδαστή τών αρχαίων κλασικών Παπα-

τρέχα, να παρακαλεί έναν άπό τους σοφότερους ψάλτες της Βολισσού «να 

του βάλη τα σημεία της Μουσικής» στον ύμνο του 'Ιππόλυτου προς τήν 

"Αρτεμη άπό τήν ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη, ύμνο αμίμητο κατά 

τον χαρακτηρισμό του σε γλυκύτητα και διδακτισμό. Δεν είναι τυχαίο 

δτι ή σκηνή αυτή του αφηγήματος του Παπατρέχα είχε άμεση σχέση, 

δπως θα δούμε στή συνέχεια, με τα τεκταινόμενα τότε γύρω άπό τα μου

σικά πράγματα στους πατριαρχικούς κύκλους της Κωνσταντινούπολης.10 

Τι ακριβώς περιλάμβανε ή απάντηση του Κοραή τής 4ης 'Απριλίου 

1815 στον 'Αλέξανδρο Βασιλείου; Τρεις σύντομες προσεγγίσεις στό θέμα 

πού κάλυπταν ισάριθμα ερευνητικά αιτήματα: περιεχόμενο και σημασία 

τής έρευνας για τήν εκκλησιαστική μουσική, προσόντα και εφόδια του 

ερευνητή, βιβλιογραφική υποστήριξη. Παρατίθεται εδώ αύτολεξεί το πρώ-

κέμβριο τού 1788 ό Κοραής παρακαλούσε άπό το Παρίσι, τον Πρωτοψάλτη να τοΰ 

στείλει, για λογαριασμό τοΰ γάλλου φίλου του Στέφανου Clavier «μερικά τραγούδια 

ρωμαϊκά σημειωμένα με τα σημεία τής μουσικής τών Ευρωπαίων» με τη συνεργεία 

ενός ευρωπαίου μουσικού τής Σμύρνης πού θα έκανε τη μεταγραφή τους στο ευρω

παϊκό πεντάγραμμο. 'Όμως ό Πρωτοψάλτης θα έπρεπε να επαληθεύσει τήν πιστότη

τα της ζητώντας άπό τον μεταγραφέα να τα ξανατραγουδήσει, 'Αλληλογραφία, δ.π., 

σ. 108. 'Ίσως έχουμε εδώ τήν πρώτη οδηγία επιστημονικής καταγραφής τραγουδιού. 

9. Στις σημειώσεις π.χ. του τ. Ε' τών Παραλλήλων Βίων του Πλουτάρχου (1813), 

σ. 396 και 436, με αφορμή τις λέξεις ((διάγραμμα» και ((δίεσις» του αρχαίου κειμένου 

θα κάνει αναγωγή, Οχι απαραίτητη για τή δεύτερη, στις μουσικές έννοιες πού αντι

προσώπευαν προτείνοντας τήν υιοθέτηση στα νέα ελληνικά του δρου ((διάγραμμα» 

(γαλλ. tablature, ((ό γραμμαΐς διακεκριμένος χάρτης, εφ' ών τα σημεία τών μουσικών 

φωνών καταγέγραπται») και διορθώνοντας τα ορθογραφικά και ερμηνευτικά λάθη 

τών σχετικών λημμάτων του τρίγλωσσου Λεξικού τού Γ. Βεντότη, Βιέννη 1790, β' 

εκδ. 1806. ''Αραγε ό Κων. Βαρβάτης ερμηνεύοντας στο Γαλλο-Έλληνικό Λεξικό του, 

'Αθήνα 1932, τή λέξη tablature «μουσικόν διάγραμμα περιέχον σύστημα σημείων 

κλπ.» είχε υπόψη του τήν πρόταση τού Κοραή; (να διευκρινιστεί δτι πρόκειται εδώ 

για κάτι διαφορετικό από τή σημερινή σημειογραφία σε πεντάγραμμο). Σημειώσεις 

και για άλλους μουσικούς δρους βλ. στα λήμματα τού τ. Δ' τών Άτακτων, 1832: «σή-

μασμα», «σημαστής» = μουσικό Οργανο, οργανοπαίκτης, καθώς και τής μεταθανά

τιας "Υλης ΓαλλογραικικοΌ Λεξικού, έκδ. Α. Ζ. Μάμουκα, 'Αθήνα 1981: ((harmonie», 

«instruments de musique». 

10. Για τή σκηνή αυτή βλ. παρακάτω. 
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το μέρος, το θεωρητικό, των σχολίων του χιώτη σοφού: (("Ας ελθωμεν 

τώρα εις την Έκκλησιαστικήν μουσικήν, ήτις (μην άμφιβάλλης) έχει τον 

αυτόν λόγον προς την πάλαιαν, τον οποϊον και ή Ρωμαίκιά μας γλώσσα 

προς την γλώσσαν του Πλάτωνος και του Δημοσθένους, και καθώς ή 

γλώσσα έμολύνθη με τουρκικάς και ίταλικάς λέξεις κατά την φύσιν και 

θέσιν τών τόπων εις τους όποιους λαλείται, απαράλλακτα και ή Μουσική 

άνακατώθη εις μεν το Βυζάντιον με μελωδήματα τών Μιναρέδων, εις δέ 

τινας άλλους τόπους (ως εις την Χίον και Κρήτην) με 'Ιταλικά τονίσματα. 

Τούτο σε λέγω, φίλε, δια να καταλάβης και άλλους να διδάξης, δτι ή περί 

της σημερινής μουσικής ημών έρευνα είναι πράγμα άξιόλογον και δεν 

αμφιβάλλω ποσώς, δτι καθώς ή έρευνα τής σημερινής γλώσσης συμβάλ

λει πολύ εις κατανόησιν τής αρχαίας, ούτως και εκ τής έρεύνης τής Μου

σικής θέλουν οπωσδήποτε σαφηνισθήν πολλά μέρη τών σωζόμενων πα

λαιών Μουσικών, τα όποια είναι ακόμη αινίγματα».11 

Ποιος θα ήταν ικανός να επωμιστεί τη διεξαγωγή μιας τόσο πολυε-

πίπεδης έρευνας; Ό Κοραής θεωρούσε τον εαυτό του αναρμόδιο και ανά

ξιο για ενα τέτοιο εγχείρημα. «Έλυπήθην πολλάκις», συνέχιζε, «δτι 

άφήκα τήν πατρίδα μου παντάπασιν αμύητος μουσικής* και μάλιστα δτε 

διέτριβον εις Όλλανδίαν, δπου έφρόντισα να διδαχθώ ολίγον τάς αρχάς 

τής Ευρωπαϊκής Μουσικής». 'Όσο λοιπόν αυτονόητη προϋπόθεση ήταν ό 

ερευνητής να γνωρίζει τήν εκκλησιαστική μουσική τών Ελλήνων και τή 

νεότερη τών Ευρωπαίων, άλλο τόσο ήταν να κατέχει τήν αρχαία ελλη

νική γλώσσα και άπό τις ξένες τουλάχιστο τή γαλλική. Τα γλωσσικά ε

φόδια θα του επέτρεπαν να κινηθεί με άνεση στην κλασική και διεθνή 

μουσική βιβλιογραφία. Ή πρώτη έπρεπε να περιλαμβάνει καταρχάς τις 

πηγές, όλους δηλαδή τους σωζόμενους συγγραφείς τής αρχαίας ελλη

νικής μουσικής (Άριστόξενος, Άλύπιος, Νικόμαχος, Αριστείδης κ.ά.) έκ-

δεδομένους σε δύο τόμους άπό τον Meibomius στό "Αμστερνταμ το 1652 

και ακόμη τα 'Αρμονικά του Πτολεμαίου τυπωμένα στην Αγγλία καθώς 

και τόν «δυσευρετώτατον» Περί Moυσικης διάλογο του Πλουτάρχου στή 

μετάφραση του Burette, Παρίσι 1735. Προφανώς δεν έκρινε άξια νά τα 

συμπεριλάβει στην απαρίθμηση του τα βιβλία τών 'Αρμονικών του συγ-

11. 'Αλληλογραφία, δ.π., τ. Γ', σ. 403-404. 'Αξιοπρόσεκτες παρατηρήσεις πάνω 

στο απόσπασμα αυτό και στα υπόλοιπα συναφή περιεχόμενα τής επιστολής διατυπώ

νει, χωρίς δμως νά τα συσχετίζει με τα συμβαίνοντα στην Κωνσταντινούπολη, ό Χά

ρης Ξανθουδάκης, 6.π., 46-48. 
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γραφέα του Μου αιώνα Μανουήλ Βρυέννιου, εκδ. 'Οξφόρδης 1699, πού 

παλαιότερα τα είχε χαρακτηρίσει άναμασήματα των θεωριών τών αρχαί

ων μουσικών12 και επομένως ανωφελή για την προκείμενη έρευνα. Μετά 

την υπόμνηση τών πηγών, άπό τη αδυσαρίθμητη» διεθνή βιβλιογραφία ό 

Κοραής περιοριζόταν να συστήσει ως βασικά βοηθήματα τέσσερα ειδικά 

ή γενικά έργα γραμμένα άπό φιλόσοφους και μουσικολόγους του Γαλλι

κού Διαφωτισμού (D'Alembert, Eléments de Musique, Paris 1772, J.-J. 
Rousseau, Dictionnaire de Musique, Paris 1768, Roussier, Mémoire sur la 
Musique des anciens, 1774, Blainville, Histoire générale de la Musique, 
Paris 1767), ενα ιταλικό (S. V. Requeno, Saggi sul ristabilimento dell'arte 

armonica de' Greci e de' Romani etc.) και δύο γερμανικά με τήν υπο

γραφή του J. Ν. Forkel, ενα παλαιότερο (Allgemeine Geschichte der Mu

sik) και ενα νεότερο πολυδιαφημισμένο άλλ' άγνωστο στον ίδιο (Allgemei

ne Literatur der Musik, oder Anleitung zur Kenntniss musikalischer 

Bücher, welche von ältesten bis auf die neusten Zeiten bey den Griechen, 
Römern und den meisten neuern europäischen Nationen sind gescrieben 
worden etc. etc., Λιψία 1792).13 Έκτος άπό αυτά πού ήταν κατά τον Κο

ραή δλα σχεδόν «εύπόριστα», υπενθύμιζε και τήν ύπαρξη άλλων, χωρίς 

όμως να τά κατονομάζει, συνταγμένων στά λατινικά. 

Ωστόσο ό βιβλιογραφικός οδηγός δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Ό 

Κοραής θα τον συμπλήρωνε με ενα δημοσίευμα πού τύχαινε να περιλαμ

βάνεται σε μιά μνημειώδη έκδοση, πρόσφατο πολύτιμο απόκτημα της 

βιβλιοθήκης του. 'Έχει ενδιαφέρον ή σχετική εξιστόρηση του στον 'Αλέ

ξανδρο Βασιλείου: «Είναι όμως εν άλλο υπόμνημα γραμμένον άπό Γάλ-

12. 'Επιστολή προς Άλ. Βασιλείου 17.1.1813, ο.π., σ. 242. 'Εδώ ό Κοραής μνη

μονεύει επίσης τήν έκδοση τών αρχαίων αρμονικών από τον Meibomius και τα μου

σικά συγγράμματα του Πλούταρχου και του Πτολεμαίου. Πβ. Χάρης Ξανθουδάκης, 

ο.π., 47-48. 

13. «Τη συμβουλή του σοφού Κοραή εύλαβώς στοιχοΰντες» προσπάθησε ό Γ. Ι. 

Παπαδόπουλος να βρει στην Ευρώπη τα έργα τών Blainville, Rousseau, d'Alembert 

και Roussier για βιβλιογραφική υποστήριξη του κλασικού συγγράμματος του Συμβό

λου εις την ίστορίαν της παρ' ημϊν Εκκλησιαστικής Μουσικής, 'Αθήνα 1977, σ. ιε', 

χωρίς δμως αποτέλεσμα, βλ. τή φωτομηχανική ανατύπωση από τις εκδόσεις Κουλ

τούρα, 'Αθήνα 1977. Πβ. Χάρης Ξανθουδάκης, ο.π-., 48, 49. 'Όλα τα συγγράμματα 

του καταλόγου του Κοραή, πού φέρουν τήν υπογραφή προσωπικοτήτων γνωστών Οχι 

μόνο για τή θεωρητική τους κατάρτιση άλλα και τις επιδόσεις τους ως συνθετών και 

εκτελεστών μουσικών οργάνων, έχαιραν εκτιμήσεως στον καιρό τους, ορισμένα μάλι

στα ανατυπώθηκαν σε μεταγενέστερες εποχές. 
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λον περί της σημερινής ημών Εκκλησιαστικής Μουσικής, γέννημα, ώς μ' 

έφάνη, πολλής και λεπτομερούς έρεύνης, κατά την οποίαν τουλάχιστον 

κάμνει παραβολήν αυτής με την νέαν των Ευρωπαίων μουσικήν. Άλλα 

τούτο το υπόμνημα είναι κατά δυστυχίαν θαμμένον εις πολύτιμον και με-

γαλότομον βίβλον έπιγραφομένην Description de l'Egypte, τυπωμένην εις 

την εδώ Αύτοκρατορικήν τυπογραφίαν, και τής οποίας έδημοσιεύθησαν 

ήδη δύο παραδόσεις (livraisons), ή δε τρίτη και τελευταία χρειάζεται ακό

μη εν έτος να τελειωθή. Πιθανόν δτι εις την αυτού [δηλ. τής Βιέννης] βι-

βλιοθήκην ήλθαν αϊ δύο παραδόσεις. Έαν είναι τρόπος δια του Κοπίτα-

ρος14 να δανεισθής προς ολίγας ημέρας τόν περιέχοντα τα περί τής ημετέ

ρας Μουσικής τόμον, πρέπει να τόν ζήτησης όνομαστί ούτως (εις απο

φυγήν τής συγχύσεως): Description de l'Egypte: Etat moderne: Mémoi
res: Tome 1er Seconde livraison)).15 Παίρνοντας αφορμή το εύρημα του 

περί μουσικής υπομνήματος μέσα στον πρώτο τόμο τής δεύτερης εκδο

τικής ενότητας του έργου θα εξηγούσε στή συνέχεια στον φίλο του πώς 

ευτύχησε να αποκτήσει τή μνημειώδη αυτή έκδοση (ήταν δώρο του Να

πολέοντα σε καθένα άπό τους τρεις συνεργάτες τής γαλλικής μετάφρα

σης τών Γεωγραφικών το\) Στράβωνα, Κοραή, La Porte du Theil, Gosse-

lin, προσπάθειας πού είχε ξεκινήσει τό 1805 κατ επιθυμία του αυτοκρά

τορα άλλα δεν είχε ακόμη περατωθεί), θα τήν περιέγραφε με ακριβείς 

άλλ' Οχι πλήρεις βιβλιολογικές λεπτομέρειες και θα έδινε διαφωτιστικά 

στοιχεία για τα περιεχόμενα της, πού δεν μπόρεσε να τα διατρέξει ακόμη 

δλα λόγω φόρτου εργασίας άλλα και του δύσχρηστου αγχώδους σχήμα

τος της, πληροφορώντας συγχρόνως τόν επιστολογράφο του για τή γέν

νηση και τόν φορέα του συλλογικού αυτού έργου: επρόκειτο για τόν καρ

πό τής ομάδας τών σοφών πού συνόδευσε τήν εκστρατεία τών Γάλλων 

στην Αίγυπτο κατά τήν τρίχρονη παραμονή τους εκεί.16 

Στην αλληλογραφία τών δύο ανδρών ώς τό τέλος του 1815 και τις 

αρχές του 1816 θα εξακολουθούσε να γίνεται λόγος για κάποια άπό τα 

14. Ό Kopitar είχε διοριστεί λογοκριτής τών ελληνικών εντύπων πού εκδίδονταν 

στή Βιέννη και έφορος τής Αυτοκρατορικής Βιβλιοθήκης. Φίλος τών ελλήνων λογίων 

τής Βιέννης και του Κοραή, φρόντιζε να τον επισκέπτεται δσες φορές βρισκόταν στο 

Παρίσι. 

15. 'Αλληλογραφία, δ.π., σ. 405. 

16. "Ο. π., σ. 405-406. Ή ναπολεόντεια εκστρατεία διάρκεσε από το 1798 ως το 

1801 και οι 22 τόμοι (κείμενα και σχέδια) της Description de l'Egypte εκδόθηκαν τμη

ματικά άπό το 1809 ως το 1822. 
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μουσικά πονήματα του βιβλιογραφικού καταλόγου του Κοραή πού ήταν 

προφανώς δυσεύρετα στην αυστριακή πρωτεύουσα και είχε αναλάβει ό 

τελευταίος να τα αγοράσει στο Παρίσι και να τα στείλει στον Βασιλείου. 

'Ανάμεσα τους ήταν και ό τόμος της Description de l'Egypte με το υπό

μνημα για τήν εκκλησιαστική μουσική. Επιτέλους στις 16 Φεβρουαρίου 

1816 ό Κοραής ανακοίνωνε στον φίλο του τήν ίποστολτ] του δέματος με 

τον συγκεκριμένο τόμο άλλα και τήν αποτυχία του να βρει τον μεταφρα

σμένο άπό τον Burette διάλογο Περί Μουσικής του Πλουτάρχου.17 Δύο 

άλλα, τα συγγράμματα του Roussier και του Blainville, τα είχε ήδη στεί

λει άπο τον Δεκέμβριο του 1815.18 

Πριν εξετάσουμε πώς ό Βασιλείου χειρίστηκε άπό τήν πλευρά του 

τήν υπόθεση στην όποια αναμίχθηκε, δπως είδαμε, ό Κοραής Οχι μόνο ώς 

επιστημονικός σύμβουλος άλλα και ενεργός συμπαραστάτης, να κάνουμε 

μερικές αναγκαίες διευκρινίσεις για τήν ταυτότητα της μουσικής δια

τριβής, αυτές πού ό έλληνας σοφός είχε παραλείψει νά δώσει στή σύντο

μη περιγραφή του. Χάρις στό σωζόμενο σώμα της Description de l'Egy

pte στή Βιβλιοθήκη «Κοραής» της Χίου,19 δσο και τήν ανατύπωση της σέ 

μικρότερο σχήμα άπό τήν τυπογραφία Panckoucke του Παρισιού (1821-

1830),20 γνωρίζουμε Οτι ή πραγματεία ήταν καταχωρισμένη στή δεύτερη 

ενότητα «Etat moderne» της έκδοσης, τόμος 14, 1809, σ. 784-833 (στον 

αντίστοιχο της β' έκδοσης, 1826, σ. 360-466) και συγγραφέας της ήταν ό 

μουσικολόγος Guillaume André Villoteau,21 συντάκτης Ολων τών κειμέ

νων του τόμου πού είχε τόν μερικό τίτλο De l'état actuel de l'art musical 
en Egypte, ou Relation historique et descriptive des recherches et ob
servations faites sur la musique en ce pays. Το κείμενο για τή νεοελληνική 

μουσική έπιγραφόμενο «De la musique grecque moderne», κάλυπτε ολό

κληρο τό κεφάλαιο του δεύτερου μέρους του τόμου (τα προηγούμενα κε

φάλαια αναφέρονταν στή μουσική τών Περσών και τών Τούρκων, τών 

Σύρων και τών Αρμενίων) και εκτεινόταν σέ δέκα άρθρα, μερικά άπό τά 

17. "Ο.π.,σ. 451, 455, πβ. σ. 447. 
18. 'Ό.π., σ. 442, πβ. σ. 429. 
19. Τις σχετικές πληροφορίες βασισμένες σέ προσωπική του αυτοψία οφείλω 

στον φίλο καθηγητή Στέριο Φασουλάκη. Τον ευχαριστώ και άπο εδώ θερμά. 
20. Τα περιεχόμενα τών τόμων της δεύτερης αυτής έκδοσης έχουν ψηφιοποιηθεΐ 

και είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. 
21. Είναι περισσότερο γνωστός για τή συμβολή του στις μουσικές έρευνες τής 

γαλλικής επιστημονικής αποστολής στην Αίγυπτο. 
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όποια θα μεταφράζονταν πολύ αργότερα άπό τόν λευκάδιο αρχιμανδρίτη 

Ευγένιο Περδικάρη και θα εκδίδονταν σχολιασμένα στη Βενετία το 1874.22 

'Αρχίζοντας άπό την αφήγηση της γνωριμίας του με αυτήν και των προ

σπαθειών σπουδής της στην Αίγυπτο, ό γάλλος συγγραφέας στή συνέ

χεια πραγματευόταν αναλυτικά και με παραστατικά διαγράμματα, κάνο

ντας χρήση και των κλιμάκων τής ευρωπαϊκής μουσικής, τα θέματα των 

χαρακτήρων του τονικού ιδιώματος και του σημειογραφικου συστήματος 

της καθώς και του τρόπου εκτέλεσης τών εκκλησιαστικών μελών, με συ

σχετισμούς προς τήν αρχαιοελληνική μουσική δσο και εκείνη του δημοτι

κού τραγουδιού. Με άλλα λόγια επρόκειτο για το μοναδικό βοήθημα άπ' 

Οσα πρότεινε ό Κοραής πού ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στό θεματικό 

αντικείμενο τό οποίο βρισκόταν στό επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέ

ροντος τών ανθρώπων του πατριαρχικού περιβάλλοντος. 

Ό Άλ. Βασιλείου στό ρόλο του συνδέσμου μεταξύ Κωνσταντινούπο

λης και Παρισιού φαίνεται Οτι είχε διεκπεραιώσει καλά τήν ίποστολτι 

πού του ανέθεσε ό φίλος του, όταν τόν παρακινούσε να κατανοήσει ό ίδιος 

και άλλους να διδάξει «ότι ή περί τής σημερινής μουσικής ημών έρευνα 

είναι πράγμα άξιόλογον». Οι «άλλοι» ήταν καταρχάς εκείνοι πού έπρεπε 

νά ενθαρρυνθούν στά σχέδια τους νά μπουν στην περιπέτεια του ερευνητι

κού έργου. Γι' αυτό άλλωστε ό Κοραής έσπευσε νά εκδηλώσει έμπρακτα 

τήν υποστήριξη του με τις δυνατότητες πού του παρείχε ό φιλολογικός 

του οπλισμός και ή πρόσβαση του στην παρισινή βιβλιοπωλική αγορά. 

'Όμως οι σχέσεις του Βασιλείου με τή λόγια ελληνική κοινότητα τής 

Βιέννης άνοιγαν ενα δεύτερο κύκλο ακροατών οι όποιοι θά μπορούσαν 

εύκολα νά πειστούν για τήν αναγκαιότητα διεύρυνσης τών πνευματικών 

τους ενδιαφερόντων σε περιοχές εξω άπό τα στενά όρια τής εκπαίδευσης 

και τών επιστημών, πού ήταν κύρια αιτήματα του καιρού και επιταγές 

τών άρχων του Διαφωτισμού. "Ηδη τό κλίμα φαινόταν ευνοϊκό, καθώς 

στις τάξεις τών ελλήνων λογίων τής Βιέννης τήν εποχή αυτή είχε προ-

22. Περί της καθ' ημάς 'Εκκλησιαστικής Μουσικής Μεταφρασθεν υπό Ευγενίου 

ιερέως Περδικάρη εκ Λευκάδος, Βενετία, τυπ. 'Αγίου Γεωργίου, 1874, ιε' + 40 σ. Τον 

πρόλογο υπογράφει, ό γνωστός ιστοριοδίφης Ί ω . Βελούδης, έφορος τής Βιβλιοθήκης 

του 'Αγίου Μάρκου, στον όποιο ανήκουν ορισμένα άπό τα υποσημειωμένα σχόλια. 

Πβ. Γ. Ι. Παπαδόπουλος, Συμβολαι εις την ίστορίαν, ο.π., σ. 507 (ό συγγραφέας κά

νει ενίοτε χρήση τής μετάφρασης του Περδικάρη). Ευχαριστώ τον φίλο Μάρκο Δρα

γούμη, Διευθυντή τοΰ Μουσικού Λαογραφικού 'Αρχείου Μέλπως Μερλιέ, πού μου 

έθεσε υπόψη φωτοτυπημένο αντίτυπο του βιβλίου άπό τή βιβλιοθήκη του 'Αρχείου. 
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κληθεί ενδιαφέρον για θέματα πού ξεπερνούσαν τις καθιερωμένες επιλο

γές, αναφέρουμε π.χ. τις πρωτοβουλίες για τη συγκρότηση συλλογής δη

μοτικών τραγουδιών,23 είδους λόγω του διφυούς χαρακτήρα του, ποιητι

κού και μουσικού, αλληλένδετου με το εκκλησιαστικό μέλος. Στην ίδια 

γραμμή το περιοδικό «Λόγιος Έρμης», όργανο διάχυσης τών φώτων, θα 

αποτελέσει το βήμα για να προβληθούν τότε για πρώτη φορά ιδέες πού 

έστρεφαν τήν προσοχή του αναγνωστικού κοινού και σε άλλες εκφάνσεις 

του πολιτισμού, όπως ήταν ή τέχνη τής μουσικής. 

Σ' ενα δημοσίευμα τεσσάρων συνεχειών, έπιγραφόμενο «Έλεύθεραι 

τέχναι» (σωστότερα «Ελευθέριοι» κατά τον πίνακα περιεχομένων του 

τόμου 1816)24 και με εξειδικευμένο παραπέρα τίτλο «Μουσική», μετά

φραση άπό τα γερμανικά αποσπασμάτων πραγματείας τού φιλόσοφου). 

G. Sulzer —ταυτίστηκε πρόσφατα με το έργο Allgemeine Theorie der 

schönen Künste—,25 γινόταν προλογικά αναφορά στα δσα συντελούνταν 

εκείνο τόν καιρό στα μουσικά πράγματα τής Κωνσταντινούπολης, ενώ σε 

επίμετρο παρέχονταν πληροφορίες για τα βιβλιογραφικά τών σωζόμενων 

μουσικών συγγραμμάτων τής αρχαιότητας κατά τό υπόδειγμα τού Κο

ραή άλλα με αναλυτικότερο τρόπο26 και αντίστοιχες «περί τής τών σημε

ρινών Ελλήνων μουσικής» χωρίς Ομως αναγραφή τού τόμου τής Descri

ption de l'Egypte. Στον προσεκτικό αναγνώστη και τών δύο βιβλιογρα

φικών συναγωγών δίνεται ή εντύπωση ότι ό συντάκτης τους δεν έκανε τί

ποτε άλλο παρά να αντιγράψει τα λήμματα τού δελτιοκαταλόγου κάποι

ας βιβλιοθήκης, πιθανόν τής Αυτοκρατορικής βιβλιοθήκης τής Βιέννης.27 

23. 'Αλέξης Πολίτης, Ή ανακάλυψη τών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, 

Αθήνα 1984, σ. 113 κ.έ., 138 κ.έ., 295 κ.έ. 'Έμμεση ανάμειξη στην υπόθεση αύτη, 

στην οποία πρωτοστάτησε στη Βιέννη ό Θεόδωρος Μανούσης, είχε και ό Κοραής ως 

αποδέκτης τής χειρόγραφης συλλογής, παρισινό αντίγραφο τής όποιας παραδόθηκε 

αργότερα στον Φοριέλ και αποτέλεσε τον πυρήνα τής δικής του έκδοσης τών δημο

τικών τραγουδιών. 

24. Δημοσιεύτηκε στους αρ. 1, σ. 10-15, άρ. 2, σ. 22-31, αρ. 3-4, σ. 43-50, αρ. 5-

6, σ. 65-78. 

25. Γιάννης Πλεμμένος, Το μουσικό πορτρέτο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, 

Αθήνα 2003, σ. 181, πβ. σ. 189-194. 

26. Έκτος τών άλλων μνημονευόταν εδώ και ή αποσιωπημένη στον κατάλογο 

του Κοραή έκδοση τών * Αρμονικών τον Βρυέννιου. 

27. Τήν εντύπωση αυτή ενισχύει ή αναγραφή ενός περίεργου αριθμού μετά το 

όνομα τών δύο πρώτων αρχαίων μουσικών τής συναγωγής, του Αριστόξενου και του 

Ευκλείδη (ή Κλεονείδη). Οι αριθμητικές δηλαδή ενδείξεις 3630 για τον πρώτο και 
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Πέρα άπό κάθε αμφιβολία, οι καταχωρίσεις του «Λόγιου Έρμη» προέ

κυψαν με τη διαμεσολάβηση του Βασιλείου και υστέρα από τις προηγη

θείσες ζυμώσεις γύρω άπό το θέμα μεταξύ Κωνσταντινούπολης, Βιέννης 

και Παρισιού (ή πρώτη άπο τις τέσσερις συνέχειες του δημοσιεύματος 

είδε το φως στο τεύχος άρ. 1 της 1ης Ιανουαρίου 1816 τού περιοδικού και 

ή τέταρτη με το επίμετρο στον άρ. 5-6 της 1ης/15ης Μαρτίου) και απευ

θύνονταν σε γνώστες τού αντικειμένου πού τους ενδιέφερε να εγκύψουν 

στην έρευνα της εκκλησιαστικής μουσικής ή, για να χρησιμοποιήσω τη 

διατύπωση τού μεταφραστή σε μια ανάλογη περίπτωση, «εις δσους θέ

λουν βαθύτερον και πλατύτερον να περιεργασθώσι τα μουσικά)).28 

Ό τελευταίος ομολογούσε δτι δεν διέθετε μουσική παιδεία τέτοια 

ώστε να έχει αποκτήσει εξοικείωση με τους τεχνικούς μουσικούς δρους 

τού μεταφραζόμενου κειμένου —κάτι πού τον παρώθησε να ζητήσει επι

είκεια για τις τυχόν άκυρολεξίες του— και συνάμα παραδεχόταν δτι 

σπάνιζαν μεταξύ των ομογενών όσοι μπορούσαν να κατανοήσουν τις θε-

ωρητικες ιοεες αυτής τής τέχνης. Ηταν όμως αισιοοοςος απο τήν αρχή 

τού δημοσιεύματος για τήν αλλαγή οπτικής των Ελλήνων απέναντι στή 

μουσική, «μία άπό τας άξιολογωτάτας έπιστήμας», αφού ή Ελλάδα ζη

τούσε πιά, δπως έγραφε, «εις τους χρόνους τούτους τής αναγεννήσεως 

των φώτων της να άποσπασθή άπό τής άμουσίας το βάραθρον».30 Τήν 

επιστροφή ακριβώς τού μουσηγέτη 'Απόλλωνα στην αρχαία πατρίδα του 

προοιώνιζε κατ αυτόν ή κίνηση γύρω άπό τήν εκκλησιαστική μουσική 

πού είχε εκδηλωθεί στην Κωνσταντινούπολη. 

3697 Ι. για τον δεύτερο αντιστοιχούσαν άραγε σε ταξινομικούς αριθμούς; Πιθανόν 

δμως να πρόκειται για τυπογραφικά λάθη, αντί δηλαδή για 363 και 360-71, στοιχεία 

προσδιοριστικά κατά προσέγγιση τής χρονικής περιόδου πού έζησαν οι δύο συγγρα

φείς, δπως συμβαίνει με τις χρονολογικές ενδείξεις πού συνοδεύουν τα υπόλοιπα ονό

ματα. 

28. «Λόγιος Έρμης» 1816, 30 σημ. (α). 

29. 'Ό.π., σ. 11. Παρακάτω σε υποσημείωση τής σ. 31 ό μεταφραστής θά χαρα

κτηρίσει ντροπή γιά το γένος τη στάση μερίδας Ελλήνων απέναντι στή μουσική, πού 

τη θεωρούσαν «διαφθορεύτριαν των ηθών και τέχνην των οκνηρών» και κακομεταχει

ρίζονταν τα παιδιά τους όταν μάθαιναν δτι σπούδαζαν μουσική. 'Όμως ((ή θεία του 

μέλους δύναμις» ημερώνει τους ασχολούμενους μέ τή μουσική, ενώ οι αναίσθητοι στή 

γοητεία της αποκτούν άγρια ήθη. Οι τελευταίες διαπιστώσεις αποτελούσαν, φαίνεται, 

κοινούς τόπους, βλ. π.χ. τις αντίστοιχες του Κοραή. 

30. "Ο.π., σ. 10. 
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Δεν γνωρίζουμε το όνομα του μεταφραστή μια και προτίμησε την 

ανωνυμία, άλλα υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύουμε ότι επρόκειτο 

για τον Ζηνόβιο Πώπ —και οχι για τον "Ανθιμο Γαζή, δπως γράφτηκε 

τελευταία,31 ό όποιος είχε διακόψει τις σχέσεις του με τον «Λόγιο Έρμη» 

μετά το 1814. Γερός ελληνιστής, μαθητής του Λάμπρου Φωτιάδη στο 

Βουκουρέστι, φίλος του Άλ. Βασιλείου στή Βιέννη32 και μόνιμος συνερ

γάτης του περιοδικού,33 ό Πώπ υπήρξε συγγραφέας μιας Μετρικής τής 

αρχαιοελληνικής ποίησης (Βιέννη 1803), δπου θίγονταν και θέματα κοινά 

στην ποίηση και τή μουσική (μέτρα, ρυθμός κλπ.) με πλήθος αναφορές 

στους παλαιούς αρμονικούς συγγραφείς, αυτούς πού είδαμε να παρατίθε

νται στή βιβλιογραφία του Κοραή και εκτενέστερα στις δύο συναγωγές 

του «Λόγιου Ερμή», οι όποιες φαίνεται να προέκυψαν ακριβώς άπό τα 

κατάλοιπα τών τότε σημειώσεων του (έτσι εξηγείται ή αποσιώπηση του 

τόμου τής Description de l'Egypte πού εκδόθηκε το 1809). "Αλλωστε ή 

Μετρική, κατά τή διατύπωση του, «μέρος τής Μουσικής παρά πάντων 

ομολογείται είναι ού το ελάχιστον».34 Άπό το άλλο μέρος ό ορισμός τής 

δεύτερης ώς «επιστήμης μέλους και τών περί τό μέλος συμβαινόντων»35 

συνέπιπτε με τον χαρακτηρισμό της ώς επιστημονικού αντικειμένου στο 

δημοσίευμα του «Λόγιου Ερμή». Ωστόσο τό σημαντικότερο άποδει-

31. Γιάννης Πλεμμένος, ο.π., σ. 182. Το ότι ό μεταφραστής χρησιμοποιεί εκ

κλησιαστική ορολογία (Παναγιώτατος Πατριάρχης, Λαμπαδάριος τής του Χρίστου 

Μεγάλης Εκκλησίας) δεν σημαίνει δτι προερχόταν απαραίτητα από τις τάξεις του 

κλήρου. "Αλλωστε εδώ αναπαρήγαγε τή φρασεολογία τών πατριαρχικών εγκυκλίων 

για τις όποιες γίνεται λόγος στή συνέχεια. 

32. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, « Ό ψευδώνυμος επικριτής τής "Ποιητικής" του Κων. 

Οικονόμου στον "Λόγιο Έ ρ μ η " και τα κίνητρα του», Ό 'Ερανιστής!! (1997), 285-286. 

33. Βλ. τό λήμμα « Π ώ π Ζηνόβιος» στο ευρετήριο του «Λόγιου Έρμη», Τα 

ελληνικοί προεπαναστατικά περιοδικά. Ευρετήρια. Β' Έρμης ό Λόγιος 1811-1821, 

έπιμ. Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, Λθήνα, ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1976, σ. 50-51. 

34. Μετρικής βιβλία Β', σ. V. 

35. Ό.7Γ., σ. XXX. Πρόκειται για ορισμό αντλημένο από τον Λριστείδη Κοϊντι-

λιανό πού τον υιοθέτησε και ό Χρύσανθος ό εκ Μαδύτων, βλ. Θεωρητικον Μέγα της 

Μουσικής, Τεργέστη 1832, σ. 1 και «Λόγιος Έρμης» 1817, 431. Για το ζήτημα πώς 

οι αρχαίοι αρμονικοί συγγραφείς προσλάμβαναν τή μουσική, ώς τέχνη δηλαδή ή ώς 

επιστήμη, βλ. Γιάννης Πλεμμένος, «Ουμανισμός και Νεοελληνική Μουσική θεωρία: 

ή περίπτωση του Χρύσανθου του εκ Μαδύτων (1832)», Μουσικός Λόγος 4 (2002), 31 

κ.ε. (στή σ. 21 τής μελέτης πρέπει να αποκατασταθεί μια αβλεψία: ή Εισαγωγή 

Λρμονικη του Ευκλείδη (ή Κλεονείδη, βλ. τή βιβλιογραφία του Ζ. Πώπ στον «Λόγιο 

Ερμή») περιλαμβάνεται και αυτή στή συλλογή του Meibomius). 
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κτικό στοιχείο για την ταύτιση του προσώπου του μεταφραστή εντοπίζε

ται στην επιλογή τής ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας του έργου: ό Ζ. Πώπ 

μεταξύ άλλων παρέπεμπε (δύο φορές) στην πραγματεία του Sulzer [Allge

meine] Theorie der schönen Künste, εκδ. Λιψίας 1786,36 εκείνη ακριβώς 

αποσπάσματα τής οποίας δημοσίευσε ό μεταφραστής στο περιοδικό τής 

Βιέννης. Να σημειωθεί Οτι στο βιβλίο τής Μετρικής, δπως θα δούμε, θα 

κατέφευγε για βιβλιογραφική τεκμηρίωση τών δικών του σχετικών με

λετών ό πρωτεργάτης τής κίνησης, θεωρητικός και ιστορικός τής μου

σικής Χρύσανθος ό εκ Μαδύτων. 

Τα προεισαγωγικά σχόλια και χαρακτηρισμοί του μεταφραστή για 

τά συντελούμενα στην Κωνσταντινούπολη είχαν συγκεκριμένο περιεχό

μενο. Εστιάζονταν σέ δύο κείμενα υπό τύπο έντυπων προκηρύξεων έκ-

πορευμένα στις 25 Νοεμβρίου 1815 άπό τους κόλπους του Πατριαρχείου, 

τά όποια είχαν γίνει ευρύτερα γνωστά χάρις στην αναδημοσίευση τους 

στο δεύτερο ελληνικό περιοδικό τής Βιέννης, τον "Ελληνικό Τηλέγραφο, 

στα τεύχη 3 και 4 (τής 9ης και 11ης αντίστοιχα) 'Ιανουαρίου 1816. 'Έτσι 

θεωρήθηκε περιττή ή εκ νέου καταχώριση τους στον «Λόγιο Ερμή» (πα

ρότι τό υπ' αρ. 1 τεύχος του, όπου ή παραπομπή στον "Ελληνικό Τηλέ

γραφο, έφερε προγενέστερη ημερομηνία άλλα καθώς φαίνεται τυπώθηκε 

και κυκλοφόρησε μετά τις 11 Ιανουαρίου), πού αρκέστηκε απλώς σέ μια 

συνοπτική και γενική παρουσίαση τους και βέβαια στον σχολιασμό τους. 

Οι αναγνώστες του περιοδικού πληροφορούνταν ότι τά δύο έγκύκλια 

γράμματα του πατριάρχη Κύριλλου ζ' γνωστοποιούσαν μια σημαντική 

πρόοδο στό πεδίο τής εκκλησιαστικής μουσικής: τή σύνθεση θεωρητικής 

και πρακτικής διδασκαλίας της και τήν εφεύρεση μιας νέας και συστημα

τικής μεθόδου παράδοσης της άπό τρεις μουσικολογιότατους διδασκά

λους, τον ιεροδιάκονο Χρύσανθο, τον Γρηγόριο Λαμπαδάριο και τον Γεώρ

γιο Χουρμούζιο, «εξ ών ό μεν πρώτος, άνήρ άλλως επιστήμων ένησχολή-

θη δια χρόνου μακρού και πόνων πολλών περί τό θεωρητικόν τής μου

σικής μέρος, και έβοηθήθη εις τάς μελετάς του άπό Ευρωπαίους μουσι

κούς διδασκάλους, οι δε άλλοι δύο περί τό πρακτικόν έπέδωκαν μάλλον, 

ήγουν περί τήν παράδοσιν τής καθ' ημάς άσματικής τέχνης» (εδώ ό με

ταφραστής παράφραζε τό σχετικό εδάφιο τής πρώτης προκήρυξης). Μά

θαιναν επίσης ότι υστέρα άπό τις έγγραφες διαβεβαιώσεις τών τριών δι

δασκάλων για τήν αποτελεσματικότητα τής νέας μεθόδου και τις δοκιμές 

36. Μετρική, σ. 219 καθώς και σ. 43 τών με νέα σελιδαρίθμηση ((Προσθηκών». 
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πού προηγήθηκαν ενώπιον της 'Ιεράς Συνόδου και δλων των ομογενών, ό 

Πατριάρχης αποφάσισε να συστήσει σχολεία μουσικά και να τους ανακη

ρύξει δημόσιους διδασκάλους της μουσικής τέχνης. 

'Εκτενέστερη ανάλυση του περιεχομένου τών δύο πατριαρχικών 

εγκυκλίων37 θα εμφάνιζε πιο ολοκληρωμένα το σκεπτικό και τις ενέργει

ες όσων είχαν τήν πρωτοβουλία αυτής τής κίνησης. Στό πρώτο κείμενο, 

τήν κατά τον Ελληνικό Τηλέγραφο «Προκήρυξη», πού απευθυνόταν 

στους απανταχού φιλογενεΐς σε άρχαίζον υφός και ήταν μακροσκελές και 

πυκνά στοιχειοθετημένο —όπως φαίνεται στό πρωτότυπο μονόφυλλο— 

περιγραφόταν ή προηγούμενη κατάσταση και προβαλλόταν ή νέα αισιό

δοξη πραγματικότητα γύρω από τή μουσική τής ελληνικής 'Εκκλησίας. 

Ό συντάκτης εκθέτοντας αρχικά τις ιδέες του για τήν ευεργετική επί

δραση του μέλους και του ρυθμού τών ψαλμών στην ψυχή περιέγραφε τις 

δυσμενείς συνέπειες πού είχε μέχρι τότε για τους ενδιαφερόμενους ή κο

πιώδης μάθηση τής εκκλησιαστικής μουσικής εξαιτίας τής απουσίας 

ερμηνευτικής μεθόδου και θεωρίας τών κανόνων της. Στή συνέχεια γινό

ταν λόγος για τήν εφεύρεση τής νέας μεθόδου άπό τους τρεις διδασκά

λους, πιστής στό υφός τής Μεγάλης του Χριστού 'Εκκλησίας, και τήν 

αποτελεσματικότητα τής διδασκαλίας της, μεθόδου πού παρουσιάστηκε 

ενώπιον τής 'Ιεράς Συνόδου και τών φιλογενών τής Κωνσταντινούπολης 

όπου καθορίστηκε ή χρονική διάρκεια τής παράδοσης της και τής μετα

γραφής στό νέο σύστημα τών προγενέστερων μουσικών βιβλίων. Μετά 

τήν κατανόηση τής σημασίας και τής ωφέλειας της για τό γένος και τήν 

37. 'Από σωζόμενα στην 'Εθνική Βιβλιοθήκη τής Ελλάδος αντίτυπα τών δύο 

μονόφυλλων τών προκηρύξεων ό Τάσος Ά θ . Γριτσόπουλος έπανεξέδωσε τα κείμενα 

τους (δεν μπόρεσε να βρει τον 'Ελληνικό Τηλέγραφο στις αθηναϊκές βιβλιοθήκες) στή 

μελέτη του Μητροπολίτης 'Αμυκλών και Τριπολιτζας Δανιήλ Παναγιωτόπουλος, 

'Αθήνα 1960, σ. 53-61. Περιγραφή τών μονόφυλλων βλ. στο Φίλ. Ήλιου, «Ελληνική 

Βιβλιογραφία 1800-1863. Προσθήκες-Συμπληρώσεις», Τετράδια εργασίας 4, 'Αθήνα, 

ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1983, άρ. 119 και 124. Πρόχειρη αντιπαραβολή τής παλαιότερης και τής 

νεότερης δημοσίευσης μέ τα πρωτότυπα κείμενα έδειξε δτι ή έκδοση του Ε. Τ. αποτε

λεί φωτογραφική απόδοση τοΰ πρωτοτύπου ελεγχόμενη μόνο για παραλείψεις μικροΰ 

άριθμοΰ λέξεων. Ή νεότερη έκδοση χαρακτηρίζεται άπο εκδοτικό εκσυγχρονισμό 

τών κειμένων (στίξη, παραγραφοποίηση, μικρογράμματα αρχικά λέξεων κλπ.) ελεγ

χόμενη για ορισμένες παραναγνώσεις. Ευχαριστώ τήν κυρία Αικατερίνη Κορδούλη, 

αναπληρώτρια Διευθύντρια τής Ε.Β.Ε για τήν παραχώρηση τών δύο μονόφυλλων σε 

ηλεκτρονική μορφή, άπο τήν όποια και αναδημοσιεύονται εδώ. 
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Εκκλησία σε δύο γενικές συνελεύσεις, κατά την αφήγηση του συντάκτη 

της ((Προκήρυξης», συμφωνήθηκαν οι ετήσιοι μισθοί των διδασκάλων 

και οι αμοιβές των μεταγραφών και αποφασίστηκε ή σύσταση ((Σχολεί

ου κοινού Μουσικής» για αυτόχθονες και ξένους, πού λειτουργούσε ήδη 

άπό τετραμήνου περίπου (δηλαδή άπό τον 'Ιούλιο ή τον Αύγουστο του 

1815), ενώ διορίστηκαν έφοροι και επίτροποι του σχολείου οι συνοδικοί 

μητροπολίτες Εφέσου Διονύσιος και 'Ηράκλειας Μελέτιος, ό άρχων μπά-

νος Γ. Μαυροκορδάτος και ό Μιχαήλ Βασιλείου άπο το εμπορικό σύστη

μα Κωνσταντινουπόλεως, αδελφός του 'Αλέξανδρου και προφανώς κύριος 

πληροφοριοδότης του γύρω άπό τα συμβαίνοντα στα πατριαρχεία και τήν 

κοινωνία της Πόλης.38 Τέλος γινόταν έκκληση προς όλους τους ομογενείς 

να συνδράμουν οικονομικά τήν προσπάθεια καταγράφοντας τα ονόματα 

τους και το ποσό της χρηματικής χορηγίας στό τέλος τής ((Προκήρυξης» 

και στέλνοντας τό έντυπο φύλλο στους εφόρους μέσω τών κατά τόπους 

αρχιερέων. 

Τό δεύτερο κείμενο, ή κατά τόν 'Ελληνικό Τηλέγραφο (('Εγκύκλιος 

Επιστολή», απευθυνόταν άπό τόν πατριάρχη Κύριλλο στους κατά τό

πους αρχιερείς και σ' αυτήν είχε επισυναφθεί ή προηγούμενη προκήρυξη. 

Ήταν συνταγμένη πάνω στον καμβά τών ιδεών και τό περιγραφικό πλαί

σιο τής πρώτης άλλα σε ενα σαφώς εύληπτότερο ύφος. Έκτος τών άλλων 

υπογραμμίζονταν ιδιαίτερα ή προσκόλληση τής νέας μεθόδου στην παρά

δοση και ή αποφυγή νεωτερισμών, άλλα και άπό τήν άλλη μεριά οι υπέ

ρογκες δαπάνες λειτουργίας του μουσικού σχολείου οι όποιες εκτός άπό 

τή συνδρομή τών Κωνσταντινουπολιτών έπρεπε να καλυφθούν με πλου-

38. Βλ. π.χ. τήν καταχωρισμένη στον «Αόγιο Έρμη» του 1816, σ. 301-302, επι

στολή προς τον αδελφό του 'Αλέξανδρο, με τήν οποία τον πληροφορούσε για τήν έτοι-

μαζόμενη προς έκδοση παράφραση τών ((Παραλλήλων Βίων» του Πλουτάρχου υπό 

τήν αιγίδα τοΰ ((Συστήματος τών εν Κωνσταντινουπόλει εμπόρων Γραικών». Ό Μι

χαήλ Βασιλείου είχε επίσης αλληλογραφία με τον Κοραή και μάλιστα ως εντολοδόχος 

τοΰ Πατριαρχείου για ζητήματα πού, δπως θα δοΰμε, είχαν δημιουργήσει ένταση στις 

σχέσεις τοΰ έλληνα σοφοΰ με τον πατριάρχη Κύριλλο. Μετά τον θάνατο τοΰ 'Αλέξαν

δρου (Ιανουάριος 1818), εξαιτίας τών εκκρεμοτήτων πού είχε αφήσει ή διαχείριση 

τών εκδοτικών υποθέσεων τοΰ Κοραή ό Μ. Βασιλείου δεν θα φεισθεΐ μειωτικών χαρα

κτηρισμών για τον τελευταίο και τα «διαβολοβιβλία» του κατηγορώντας τον δτι ((εις 

μόνον ιντερέσον αποβλέπει» (γράμμα τοΰ 1822 προς Πασχάλη, τρίτο αδελφό τών Βα

σιλείου), βλ. Χρήστος Κ. Ρέππας, (('Ανέκδοτες επιστολές τοΰ ήπειρώτη λογίου Μι

χαήλ Βασιλείου σε προσωπικότητες τοΰ Ελληνισμού τής διασποράς κατά τήν περίο

δο 1821-1829», 'Ηπειρωτικό 'Ημερολόγιο 11 (1989), 363. Πβ. σ. 333, 343. 
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σιοπάροχες χορηγίες τόσο των ίδιων των αρχιερέων δσο και του ποιμνί

ου της μητρόπολης τους. Επιπλέον καλούνταν οι τελευταίοι να φροντί

σουν για τη φοίτηση στο σχολείο καλλίφωνων μαθητών άπό τις περιφέ

ρειες τους προκειμένου να διδαχτούν ανέξοδα τη νέα μέθοδο και να τη με

ταδώσουν και σε άλλους. 

Ό Κοραής στο γράμμα του της 16ης Φεβρουαρίου 1816 προς τον 

Άλ. Βασιλείου, με το οποίο του διαμήνυε τήν αποστολή του τόμου της 

Description de l'Egypte, είχε ήδη στα χέρια του τις εγκυκλίους σταλμένες 

νωρίτερα άπο τον φίλο του άλλα, δπως του έγραφε τότε, δεν είχε βρει 

ακόμη καιρό να τις διαβάσει.39 Τόν Μάιο οι προκηρύξεις θα εξαιρεθούν 

άπο τη δέσμη χαρτιών πού ό Κοραής επέστρεφε στον Βασιλείου.40 Δύο 

μήνες αργότερα, στις 10 'Ιουλίου, απαντώντας προφανώς σε ερώτημα για 

τις εντυπώσεις πού του είχαν προκαλέσει οι μεταρρυθμιστικές επεμβά

σεις τών μουσικών του Πατριαρχείου στή σημειογραφία τών εκκλησια

στικών μελών και τό περιεχόμενο της πρώτης προκήρυξης, εξέφραζε τόν 

βαθύ προβληματισμό του χωρίς δμως να φτάσει ως τήν απαξίωση του 

εγχειρήματος. «Εις τάς περί Μουσικής καινοτομίας, αν και να τάς κρίνω 

δεν ήμαι καλός, τούτο μόνον κατά τό παρόν ευρίσκω κακόν, δτι άρχισαν 

εκείθεν, οπού έπρεπε να τελειώσωσι. [...]. Δεν είναι ακόμη καιρός περί 

τερετισμάτων έπρεπε ν' άρχίσωσιν άπο τήν μουσικήν της κεφαλής, και 

αυτή ήθελ' έξανάγκης φέρειν και τήν μουσικήν τής φωνής. Μ' δλον τούτο 

και ταύτα τα έξανάστροφα δεν είναι ανωφελή* σημαίνουσι καν δτι αϊ κε-

φαλαί του έθνους έπιασαν νέον δρόμον εχουσιν ετι και τούτο το καλόν δτι 

έγιναν έχοντος του Μολοχίτου, και ως λέγουσιν ούτοι [= οι Γάλλοι], à sa 
barbe. Βέβαια τούτο δεν έπρεπε να γένη, αν ήτο καλός να δείξη εις αυτούς 

τήν αληθή με^ο^ον τής παιδείας* άλλ' επειδή είναι ανάξιος, ουδέ κρίνει 

ίσως συμφέρον του να τους όδηγήση πόθεν έχουν ν' άρχίσωσι και πού να 

τελειώσωσιν, άς καταργώνται καν άπ' άλλους τα σκωριασμένα και τα 

άμουσα και τα αμέθοδα. Περί τής κηρύξεως τι να σε ειπώ; μίαν φοράν 

τότ' ευθύς έλθούσαν τήν άνέγνωσα, και Οχι μέχρι τέλους* [...] 'Όσον 

ενθυμούμαι άπο τήν τότε άνάγνωσιν, τό υφός ήτο κατά τό σύνηθες, ήγουν 

μακαρόνια πολλά χωρίς άλας και βούτυρον [...] )).41 

Στην κριτική του ό Κοραής είναι φανερό δτι αδυνατούσε λόγω ελλει-

39. 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 455. 
40. "Ο.π., σ. 468. 
41. "Ο.π., σ. 480. 
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. ο W a l «ai stóaat âvaxaXlat euvtoatiw *χρί ™ϋ v C v ε,'0 r«C Αροσ^ους τον Μσυβικέν μ α > * 
μάταν-, δεν λανθάνει" βίβαια ; touro μήτε τήν γνώσιν rfïs Α'ρχιεροούνής ctou. ή ασάφεια rôV 
SrnWo'öfov, ή έΛλεφς .μκϊί καλής με^οίΟυ, διδακτικής Too «odo« τον όϊα^ηματον r o i 
χρόνου- το ακανόνιςον τέν χαράκτη ρίςίκόν orùttïi οημέί©?, κάί τον ά λ λ ο ν Αροσόντον, οβα 
ή καιρική ϋτερίΐίίτεια αυγκαύχοΰίΜ είς τον # £ * > : τής φθοράς καί Τ η ς λ ή ^ ς , κατέςηοαν έ?ί-
τηλον OVföov τήν ÎÈ^àv. ασμαπκήν aùtnv ' τεχνην , Kai μοΛις είς dt'tf η το Λολύ τρία TöV 
ενταύθα Μόνσϊκόν Λρόσοϊΐα σοζόμενον το FAI τοσούτον ψυχοφελέςατον είς ό'λον τοΧρι^ε-
SÌÒVUUOV πλήρσμα «ai είς' twtçf«siflrv ; fâv απανταχού ίτρόν Ε'κκληοιόν αναγκαιότατο ν χ£ή-

•μα-, ό'̂ ε tfi« ΐας μεοολλαβούσας ^ ΓΟβσύτας οΊΐσκολίας καί άκαταληψίβς,ήδιόλου απεμοκ. 
ρύνοντο οί φιλομαθείς τόν μουβικόν ακροάσεων-, η προσερχόμενοι, πρΟσκχ^ιζον είς τους κό
που·* καί τιίν FA» ματαίο (faîiavnv του και^οϋ και τον ΰπερμετρον f^ctfov ·, icot ρπε<?ρεφον με-
•«ffruixoi'wfevoi * *<*' τούτο afrori', το αίτιον^ άκχ τοόπόϊον at λοιΛαί τάν ίερόν ΈκκλησΊόν, έκ
τος μόνον του Kcr3 ημάς Πατριαρχικοί^ Ναού* 4: τόσον ενταν^α εν Βάσιλευσιοη \ όσον «ai 
εις τα λοίΐίά μέρη άμοιροΰσι Μουοικών έντεχνον ÔiàaàKaXaVi, Taùróv ειπείν ύςτεροϋνται τής 
-αναγκάιοτάττ«* εώκοομίας αύττίς. αλλ' ό χρόνος οςτις «ο^ΰίτς ίξεύρει να κρύπτρ t a φανεν-
τ α , ουτοζ ίϊ^ύρεί νά α νακαλύπτη καί τ» αφανή Κατά τον είπόντα ΰοφον ^ η μάλλον ειπείν τί 
Θεία πρόνοια * κ,άί xciQiQ, ' καί Φύναμις ι, ή fa aa^tevn ^ερατΛευουΰα , «ori τα'ελλείποντα àWrt-
λήροΰσα i nùdÓKfice την κοττόρ^οσιν καί τελειοποϊησιν και τούτου του ιερόυ χρήματος έπι 
τον ήμερον μας- UÈ τον τρόπον καί ;τήν oVJdicriKnv μ&όέον ν ττίν <>Äoiflrv . 3λε«είς » Hai Λληρο* 
φορϊΐοίϊΐ $£• ττϊς «ερικλειομεντίς τετυΑα^ιενης ^ adaufôç ίίσκηρύξεος • ιί με^ό(Τος Λπΐτή ; kf\v 
óxoiffV εφει'ρον . K«i έπενόίιοαίν öi διαλαμβανόμενοι τρεις ρξιΐΛαινοι ανίρές, ϋ'Λερδαίν« τάς 
Τ«ν Λάλαιον'«crçordoaçwv , η μάλλον είτεειν «ΐναι τί μϋ'νη άκρίβης , Kart φοηςτικη ^ χαί αρίοτη 
finyoCccr ^έορηπκέίς ομα και ΑράΛτιΚας τα μέλη και οχήματα τ6ν φ α ν ό ν , irai dèwcviJ-
ÖL'Ö« Καλός τα οημεΐα τάν χρόνον, και ενί λο'γφ oda , σίμε'^οίοι τον ίΤσλαι5ν Λαραιϊόοε-
civ οεν ιΐίύναντο να )ccrröc3pGoöiv είζ tôv μα^-πττίν εΛΪ οέκα και είκοοι χρόνους , crùrnÙAd-
«χ^Ται vcviccrrOy^Gbn έ>? ^ιαΰΠίμοτΤί χρόνου ένος;, κα'ί νά αναίείξη τον οίκέΐον Της μα^ήτην Uà* 
vòv , ôire εκσοΓΟν μάθημα, καΓ αϋτην γέγρα'μμένον, να ίιίνοίται μέ μιίτραν τινά icori ολί-
γην k<x$' sauròv μελί':ην va ro ψηλλη αΛαραλλάκΓος μέ τον αΰματογράφόν kai Λόιήτην^ χα» 
ρις να τό ^ιίαχ^η ί'Λ αΰτοΰ Λρόΐρρον , και αΰτυ ό λ α , χορϊς όλος ve παρεκτρείΐηται τί με-
^οοος arto το οεμνον ε'κηνο Jtai ρ'ναρμόνιόν μέλος , το Λρός κατάνυ^ιν και ouvrçi6nv βάρδιας 
έντεχνος ηεποιημένον ; και JTaçrt τον Λρώτον εκείνον ΐερον μελοίών και diôaaxaXctv Λσφίιδε-
οομένον καί χορις να rtaciioayn φονόν *aj οχηματοτ νεο>τερι'σματά*. ταΰτα το/νυν JrpOTiyóu. 
μίνας ΛληρΟφΟρούμενΟς ε'κ της Λερικλειόμένης ίιακηρύ^εος^ Λληρόφορειβαι εξής Kai oönv 
φτλοτιμιαν και προ^υμίαν «ιείειξάμε^α, τόοον τίμετς μετά της «ρρί τίμος ιεράίς άαελφοτη-
τος , καί Άγιας Zuvddou , οοον καί οί φιλόκαλοι και φιλόμουοόι «ροΟχοντες του ημέτερου 
Γένους εις την ΰυγκροτηοιν κοινού Σχολίίου τον MOUÖIKOV παραίόοεον, εις το óftoTov οι τής 
νέας μρ^οόου diòacKoXoi είοαχ^εντες , Λαραίιοοαοι μέ φιλοπόνίαν ακ^αν καί εΛιμελειαν ύ-
ΛΕρ3άλλουΰαν , καί πληθύνεται κα$ έκάοτην ό αριθμός τον άπανταχή^εν Λροοίρχομενόν μα-
3ητσΛ», κάντεΰ^εν αλη^εοτάτη και αναμφίβολος τί ε,^δαβις τήςύΛοΛχεοεος τον.^ιίαοκαλον · 
καί r\ ΛεΪρα of. Λροσ^τι, καί η dà ττϊς «είρας φανρΤοα άνοηρα τον κοινον έλπϊίον ΑροΌ-
ί ο ς τον Lifr̂ nTcîv εν ίιαστήματι τετραμηνιαίο βεδαιοι τίίς ύποοχεοεος αυτής τήν αλή^ειαν. 
τούτον ο^τος εχόντόν , πρριττον κρίνομέν να άΛοτείνομίν λί'γονς μακρΟΚ fiÇ τίί να οΛοίεύ 
2;oufv τν, >ρχιερϋΐθύνρ οου, ΐτόΰη τί εΚ TÒTJTOU Ληγά^Ουίΐα σφ^λεια, καί îïéôov Αροογίνεται 
κλ^ος ρίςολον το Γένος ήμ£ν , καί πόοη ί^ίος αφέλεια καί ευπρέπεια είς ολας τ<ίς κοτά 
μέρος ί?ράς Έκκληοίας, έπριοτ^ έ? αύτοϋ τοΰ Σχολριου του MÖUÖIXOU , άς απότινο< Ληγής 
Λολυκρουνου καί πολυχεύμονος ^ρλει ΐΐροχεσνται άφρονας τα ζΌήρρυτα τής άγγελομιμή-
τηυ αοΐίατικής νάματα . και ^ελει μετοχετεύονται είς ολας τας κ^τα μέρος Ε'παρχίσς , κα-
^ί,ίς 8f6aia και είς τήν Ε'ίΓαργίαν τής Άρχιεροοινής οου είς ατολιέμόν καί τον ιερόν αιτό^ι 
Ε'κοιληοΐόν Cià τοΰτο καί όλοι οί ενταύθα ομογενές κοινός τε καί κατά μέρος ουνέίραμον 
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φιλοτΰιβς, και ε6οή3ηο»ν τψ Μουβικα τούτα Σχολείο , rovoAOi'ou αί κατ έτος cVjravai, τό
σον ίίς μισθούς τον ίκίασκάλον» όσον καί εις μεταγραφών τον σοζΌμένον Ααλαιαν Μοίτβικον 
βιολίον » εΓναι υπέρογκοι καί κοινής χρτί̂ ουσι Της δση^είας προς οίκονομίαν., προσκαλείται 
de καί il Άρχιεροούνή σου > «ori μετά σου πάντες σι φιλόμουσοι έπαρχιΟΓαί σου εύσεοίΤς είς 
τον επαφελή ερανον τούτον. έφ" ο και έντελλσμί^ά σοι ίια τής ι?ε τίϊς εν τύποις εγκυκλίου 
Πατριαρχικής ήμάν καί Συνοδικής επιστολής , οπός μετά την πληροφορίαν τον άνοτέρο , εν-
δίιξάμενσς πραγματικός τον υπέρ Τον καλόν ζηλόν σου, νά καταγραφής προτος η Άρχιε-
ροσυνή <ίσυ συνδρομητής είς το τέλος τής περικλεισμένης σΊακηρύξεβς πλουσιοπάροχος καί 
φιλότιμος, είτα ù,è να προσκάλεσες και όλους απλός τους φιλόμουσους ευκατάστατους 
έπαρχιστάς ÖOU , κ ai di« του γεναίου παραδείγματος σου καί τον προτρεπτικών λόγον βου 
και πνευματικόν συμοσυλόν να καταστήσης παρόμοιος συν<Ϊρομητάς , καί να συγκρότησης πα
ρά πάντον ο uro ν , καί παρά τόν εν τη 'Επαρχία σου ετι σοξομενον ιερσν ΈκκληοΐίΤν μιαν ά-
âqnv και άξισλογον βοη£ειαν, καί νά καταγράψης αυτήν εν το τέλει Της αιακηρύξεας , καί να 
βεδαιόσης με rrìv υπογραφή ν σου καί μί τάς υπογραφάς τον προκριτοτερον έπαρχιοτον σου , 
καί dia του ένθερμου ίφόρου σου ν« Λροφ^άσης είς χείρας τ<5ν έφορο ν και επιτρέπον του 
Σχολείου τής Μουσικής, οΊοΌιίς εϊσησιν εις όλους τους f παρχιότάς σου , ΰιά νά ελί^η, ό'ς τις 
εξ αΰτον (ίιψαλαΓος, είς την άένναον ταϋτην πηγήν , και νά κορεσ^η τόν ναμάτον τής Εκ
κλησιαστικής Μουσικής , μάλλον de η Α'ρχιεροσύνή σου κατά χρέος * Αρχιερατικής σου προ. 
νοίας ενρον duo η τρείς εξ aùrâv όσιους καί καλλίφωνους νά εξαποστείλης είς τήν2σχολήν, 
φροντίζΌν μόνον περί τον έξόσΌν τής έvduμaflίaς καί £οστροφίάς τον » dia νά ίιοαχ^οσιν 
àvf|ôdoÇ την μφσίον, καί έν ΟΊαστι/ματι χρόνου ενός «Τιοτρέψαντες, νά μετadóσoσι κα| 
άλλοις τήν τέχνην , καί νά κοβμήαοσι τάς ιεράς Εκκλησίας τής Ε'παρχίας σου. ίσο £έ xmXn-
ρο^ορημένος , αγαπητέ ori η φιλστιασς αυτή συνδρομή σου καί η βοήθεια £έλει σε avodfi-
\η καί είς τήν Έκκλησίαν καί εις όλον τΰ Γένος φιλόχαλον , φιλομουσον » και τόν κα?η. 
κόντον τό έπαγγέλματί σου τελεσιουργόν πρόθυμο ν και έκπληροτήν, 2£\ει λογιστή μία ίξαι-
ρετος όΌυλευσίς σου* καί 3έλει σέ κατσπλουτίσει με τους κοινούς επαίνους καί τά εγκώμια» 
καταστέφουσά σε καί μί τάς άφθονους Εκκλησιαστικός ευχάς και ευλογίας, tftö καί περιμε-
νομεν μετάπό^ου τάς άποτ?λεσματικάς, αποκρίσεις σου , Οηλοτικάς^μον και τής εφετής ήμΓν 
άγαμης ΰγιείας σου , ην dòn σοι μετά τόν σοτηριοΰών αίτημάτον αμετα'πτοτον dia βίου à 
Κύριος» ου η χάρις εϊη μετά τής Α'ρχίίροούνήςσρυ. 

£Zf«ß(fr[ip!:ß*-> 

0e Kaieofçefarç Φιλο3δος ; Ο* Ε'φεσον Διονύσιος ; 
Ο' Ηράκλειας Μελέτιος. ο* KuÇixou Κονσταίντιος. 
Ο* Νικομήδειας Αθανάσιος : Ο* Νικαίας Ίοαννίχιος . 
Ο1 Χαλκηδόνος Γεράσιμος. Ο* Δερχον Γρηγοριος * 
Ο' Τορνοβϋϋ Μακάριος . Ο* Νεοκαισαρείοτς Μελέτιος . 
Ο* Παλαιον Πατρ(5ν Γερμανός. Ο' Παρονα^ίας *ίερό3εος. 
Oc Σοφίας Θεοφάνης . Ο* Βάρνης Χρύσανθος . 

Ο" Πόσνας Καλλίνικος · Ο* Σάμον Κύριλλος. 

Καί εν Χριστώ Αδελφοί. 

Μονόφυλλο τής (('Εγκυκλίου Επιστολής» μέ αποδέκτη τον αρχιεπίσκοπο 

Άκόβων Δανιήλ, 0,33X0,22. EBE τμ. Χγρ. Μ.13.8 
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ψης ειδικών γνώσεων να απαντήσει επί της ουσίας τών πραγμάτων, 

σχεδόν εμφανιζόταν αδιάφορος για το αποτέλεσμα του πειράματος πού 

είχε επιχειρηθεί στην Κωνσταντινούπολη. "Αν δμως αυτό καθαυτό το πε

ριεχόμενο της υπόθεσης τον άφηνε ασυγκίνητο, διέκρινε καλά τις συμπα-

ραδηλώσεις του εγχειρήματος. Ή κατάργηση τών σκουριασμένων, τών 

άμουσων και τών αμέθοδων, όπως χαρακτηριστικά έγραφε, στην ψαλτι

κή τέχνη της 'Εκκλησίας, παρόλο πού μια τέτοια τομή δεν άνηκε στις ε

θνικές προτεραιότητες της παιδείας, συνιστούσε δείγμα δτι άρχισε να 

πνέει νέος άνεμος στον συντηρητικό περίβολο του θρησκευτικού και πο

λιτικού κέντρου του ελληνισμού. Ωστόσο τήν ενόχληση του Κοραή είχαν 

τροφοδοτήσει δύο ακόμη παράγοντες: πρώτον ή έκταση του περιεχομέ

νου της «Προκήρυξης» και ιδίως το άρχαίζον γλωσσικό ιδίωμα της («μα

καρόνια πολλά χωρίς άλας και βούτυρον»), πού καθιστούσε προβλημα

τική και απωθητική τήν ανάγνωση της (ό Κοραής δεν άντεξε να τήν δια

βάσει ολόκληρη)42 και δεύτερον ή παρουσία στον πατριαρχικό θρόνο του 

Κυρίλλου C/.43 

'Αποκαλώντας τον με τό προσωνύμιο «Μολοχίτης», τον χαρακτήρι

ζε όχι μόνο ανίκανο νά καθοδηγεί σωστά ως ανώτατη κεφαλή του έθνους 

στα θέματα της παιδείας άλλα και αρνητικό απέναντι στις μουσικές και

νοτομίες. Ή τελευταία άποψη απηχούσε πληροφορίες πού του είχε εκμυ

στηρευτεί προφανώς ό Βασιλείου και πού φαίνεται νά επιβεβαιώνονται 

άπό παρεμφερείς μαρτυρίες άλλων πηγών4 4 άλλα και τών όποιων ή ακρί

βεια υποδηλώνεται, νομίζω, πίσω άπό τις γραμμές τών ίδιων τών πα

τριαρχικών εγκυκλίων. Οι έμμονες δηλαδή υπογραμμίσεις εκεί περί μή 

εκτροπής της νέας μεθόδου άπό τα παραδεδομένα άφηναν νά διαφανεί ή 

42. Κρίσεις του Κοραή για τις πατριαρχικές γενικά εγκυκλίους βλ. στους 

((Αυτοσχέδιους Στοχασμούς» τών Παραλλήλων Βίων του Πλουτάρχου, τ. Α', 1809, 

Προλεγόμενα στους αρχαίους, δ.π., σ. 355-356. Χαρακτηριστική είναι ή φράση του: 

((Εις τήν νεαράν μου ήλικίαν ή σύνταξις τών εγκυκλίων ήτον άλλόκοτον και τερα

τώδες πράγμα». 

43. Για τον Κύριλλο, θεωρούμενο λόγιο πατριάρχη, και τήν πατριαρχική του θη

τεία (1813-1818) βλ. Μανουήλ Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, Έκδοσις δευτέρα, φι

λολογική επιμέλεια Νικ. Λ. Φορόπουλου, 'Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων 

Βιβλίων, 1996, σ. 596-599. 

44. Βλ. τον πρόλογο του Παναγιώτη Πελοπίδη, επιμελητή της έκδοσης του 

((Μεγάλου Θεωρητικού της Μουσικής» του Χρύσανθου, Τεργέστη 1832, σ. ς' (φωτο

μηχανική ανατύπωση, 'Αθήνα, Κουλτούρα, 2003). 
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ύπαρξη αρχικών τουλάχιστο ενστάσεων είτε εκ μέρους του ίδιου του πα

τριάρχη ε'ιτε άλλων εκκλησιαστικών και λαϊκών, μαζί και προσπάθεια 

καθησυχασμού, στο όνομα ακριβώς τών πατρίων και της παράδοσης. 

'Όπως και νάναι, ή επιθετικότητα του Κοραή κατά του Κυρίλλου δεν 

εκδηλώθηκε τυχαία ούτε αιφνιδιαστικά. Είχε δρομολογηθεί σαν συνέπεια 

του κλίματος καχυποψίας πού καλλιεργήθηκε στο Πατριαρχείο απέναντι 

του και τών επακόλουθων εχθρικών κινήσεων εις βάρος του (κλήση σε 

απολογία) εξαιτίας κάποιων αόριστων αιχμών οι όποιες εντοπίστηκαν 

στην κατακλείδα τών προλεγομένων του τρίτου τόμου του Πλουτάρχου 

(1811) και κίνησαν υποψίες στην Κωνσταντινούπολη δτι τους αφορούσαν. 

Τα κοραϊκα βέλη είχαν στόχο τους μισέλληνες εκείνους «Σκύθες» συκο

φάντες τών φιλοσόφων πού μεταχειρίζονταν ως δπλο την κατηγορία της 

άθείας, ενώ στην πραγματικότητα οι φιλόσοφοι απλώς αρνούνταν να πι

στέψουν στον θεό πού οι διώκτες τους είχαν πλάσει «κατ εικόνα και 

όμοίωσιν ιδίαν» ενθρονίζοντας τον στο τόπο τού αληθινού θεού.45 Ή «τα

ραχή τού κατ εικόνα», δπως τήν αποκαλεί ό Κοραής,46 και στην όποια 

αναμίχθηκε ως εντολοδόχος τού πατριάρχη ό Μιχαήλ Βασιλείου, ξέσπα

σε πολύ καθυστερημένα, τον Ιούλιο τού 1815, πέντε περίπου μήνες αφό

του είχε δεχτεί να συνεργαστεί στα σχέδια για τήν επιστημονική έρευνα 

πάνω στην εκκλησιαστική μουσική, και πέρασε από διάφορες φάσεις στή 

διάρκεια τών όποιων συνέχιζε να εφοδιάζει τους εντόπιους ερευνητές με 

μουσικά βοηθήματα, δπως τον τόμο της Description de VEgypte, αλλά 

και φρόντιζε να ακολουθεί μια δίγλωσση τακτική απέναντι στο πρόσωπο 

τού πατριάρχη ανάλογα με το τι είδους χαρακτήρα, ιδιωτικό ή δημόσιο, 

είχε ό γραπτός του λόγος.47 

45. 'Αδαμαντίου Κοραή Προλεγόμενα, τ. Α', δ.π., σ. 485. 

46. Επιστολή προς Άλ. Βασιλείου 26.12.1815, 'Αλληλογραφία, τ. Γ', σ. 447. 

47. Βλ. στην 'Αλληλογραφία, δ.π., τήν επιστολή του Μιχαήλ Βασιλείου στον Κο

ραή της 29.7.1815 με τήν όποια τον καλούσε να απολογηθεί ε'ιτε στον ίδιο ε'ιτε απευ

θείας στον πατριάρχη για το ζήτημα του ((κατ εικόνα», και τις επιστολές του Κοραή 

στον Άλ. Βασιλείου της 12.9., 3.10. και 6.10.1815, όπου ή απολογία γραμμένη σέ επι

θετικούς τόνους για τους συκοφάντες του προς γνώση τών ενδιαφερομένων στην Κων

σταντινούπολη (στην ουσία επρόκειτο για ομολογία πίστεως) άλλα διανθισμένη με 

επαίνους για τή λογιοσύνη, τή φιλογένεια και τον υπέρ της παιδείας ζήλο του Κύριλ

λου, πβ. παρόμοια κρίση του νωρίτερα στον 6ο τόμο τών Παραλλήλων Βίων του 

Πλουτάρχου (1814), Προλεγόμενα στους αρχαίους, 6.π., τ. Α', σ. 556. 'Όμως πέντε 

μήνες αργότερα στην επιστολή τής 16.2.1816 αρνιόταν οποιαδήποτε οίκείωση και 
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Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο συμφραζομένων ιδωμένα δεν εντυπωσιά

ζουν τα επαινετικά σχόλια του το 1817 με το στόμα του Παπατρέχα — 

μιλήσαμε στην αρχή για τή συγκεκριμένη σκηνή του αφηγήματος— 

αναφορικά με τα μουσικά πεπραγμένα του 1815. 'Αντιγράφω τό όλιγό-

στιχο παράθεμα άπό τήν έκδοση της Ραψωδίας Β' της Ίλιάδας:48 «'Όταν 

άνέγνωσε τό Πατριαρχικόν γράμμα περί της νέας μεθόδου της μαθήσεως 

της Μουσικής, ευλόγησε και τον Πατριάρχην και τήν Σύνο8ονΊ δτι έφρό-

ντισαν μέρος τής παιδείας τόσον άξιόλογον, δσον συμβάλλει πολύ εις τήν 

ήμέρωσιν των ψυχών», για να εκμεταλλευτεί στή συνέχεια τήν περίστα

ση ό ενθουσιώδης άπό τήν ανακάλυψη τής αρχαιότητας ιερωμένος και να 

ζητήσει να του μελοποιήσουν τον ύμνο στην "Αρτεμη άπό τον Ιππόλυτο 

του Ευριπίδη στέλνοντας τό μήνυμα δτι «δσοι αποστρέφονται τήν ήδονήν 

τής Μουσικής [...] εχουσι φυσικά ψυχήν άγρίαν», επικαλούμενος τό πα

ράδειγμα τών αρχαίων Κυναιθέων στην 'Αρκαδία.49 'Ανεξάρτητα άπό τα 

εσωτερικά κίνητρα και τις πραγματικές διαθέσεις του Κοραή —ό ίδιος 

έμοιαζε να θέλει να αποστασιοποιηθεί βάζοντας τους επαίνους στό στόμα 

Οχι τό δικό του άλλα ενός, έστω και επινοημένου, εκπροσώπου τής 'Εκ

κλησίας—, εκείνο πού έμενε ως εντύπωση στον κόσμο τών αναγνωστών 

δσο βέβαια και στό περιβάλλον τής θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας 

του γένους ήταν τό γεγονός δτι ό έλληνας σοφός επικροτώντας δημόσια 

τή μουσική μεταρρύθμιση τιμούσε τό Πατριαρχείο ως προνοητή σημα

ντικών τομέων τής παιδείας, δπως ή μουσική τέχνη. 

Άπό τήν πλευρά του και ό «Λόγιος Ερμής» θα συνέχιζε να φιλοξε

νεί ειδήσεις για τήν πρόοδο, διάδοση και στερέωση του νέου συστήματος. 

"Ετσι τήν ίδια αυτή χρονιά, τό 1817, θα δημοσίευε μια σχετική επιστολή 

του εμπνευστή και βασικού δημιουργού του Χρύσανθου προς τον απόφοι

το του μουσικού σχολείου ιεροδιάκονο Γρηγόριο (τον Χίο), διδάσκαλο 

ήδη τής νέας μουσικής μεθόδου στό Ίάσι,5 0 ενώ στις σελίδες του περιοδι-

ύποταγή στον πατριάρχη ούτε καν ανάμειξη του ονόματος του στις συζητήσεις στο πα

τριαρχικό περιβάλλον, για να φτάσει στις 10.7.1816 μέ αφορμή τις προκηρύξεις για τή 

μουσική μεταρρύθμιση στους άπαξιωτικούς χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπο του. 

Για το ποια επίδραση είχε στον ψυχικό κόσμο του Κοραή και τή συγγραφική παραγωγή 

του 1815 ή περιπέτεια αύτη βλ. Προλεγόμενα στους αρχαίους, δ.π., τ. Β', σ. XXII. 

48. "Ο.ΤΓ., σ. 464. 

49. Βλ. και σημ. 6. Π β. Χάρης Ξανθουδάκης, « Ό Κοραής και ή βυζαντινή μου

σική», δ.π., σ. 47. 

50. ((Λόγιος Έρμης» 1817, σ. 225-226. Να προσεχτεί ιδιαίτερα ή παρότρυνση 
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κοΰ, επίσης το 1817, σ' ενα δημοσίευμα με τίτλο «Μουσική» θα καταχω

ριστούν διοχετευμένες άπό τον Χρύσανθο οι έρωταποκρίσεις επί των θε

μάτων στα όποια εξετάστηκαν οι μαθητές του σχολείου το 1816.51 Δύο 

χρόνια αργότερα, το 1819, δημοσιευόταν στον «Λόγιο Έρμη» προκήρυξη 

του Πέτρου Έφέσιου για τήν έτοιμαζόμενη έκδοση του Άναστασίματα-

ρίου του κατά τή νέα μέθοδο στο νεοσύστατο μουσικό τυπογραφείο του 

Βουκουρεστίου, όπου ό συνθέτης και διδάσκαλος του εκεί 'Ηγεμονικού 

μουσικού σχολείου θύμιζε τό ιστορικό της μεταρρύθμισης —είχε φοιτή

σει και αυτός στην Κωνσταντινούπολη— και υπογράμμιζε τήν ανάγκη 

πολλαπλασιασμού τών έντυπων μουσικών βιβλίων ύστερα άπό τή χάρα

ξη και κατασκευή τών τυπογραφικών στοιχείων της νέας σημειογρα-

φιας. 
,νΑν ή εφεύρεση τών τριών διδασκάλων αναδείχτηκε και στηρίχτηκε 

μέσα άπό τα κείμενα και τους φορείς του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ως 

πρόδρομη έκφραση μελλοντικών επιτευγμάτων, τό έργο τό οποίο αναμε

νόταν να είναι ό επόμενος σταθμός στην πορεία τών μουσικών πραγμά

των στην Ελλάδα συνδεόταν με τή μουσικολογική έρευνα, θεωρητική και 

ιστορική, πού, όπως είδαμε, είχε προαναγγελθεί ανεπίσημα μέσα άπό 

τους διαύλους της επιστολικής επικοινωνίας μεταξύ Κωνσταντινούπο

λης, Βιέννης και Παρισιού, και στην πραγμάτωση της όποιας είχαν στέρ-

ξει να συμβάλουν άνυστερόβουλα και χωρίς επιφυλάξεις τόσο ό Κοραής 

με τή βιβλιογραφική του συνδρομή όσο και ό Ζηνόβιος Πώπ με τις αντί

στοιχες δημοσιεύσεις του στον «Λόγιο Έρμη» και τα ερεθίσματα πού 

πρόσφερε στους καταγινόμενους σ' αυτήν ερευνητές μεταφράζοντας τις 

μελέτες ευρωπαίων παιδαγωγών και φιλοσόφων του αναστήματος του J. 

G. Sulzer πάνω σε θεωρητικά και ιστορικά ζητήματα της μουσικής.53 

του Χρύσανθου «μηδόλως προσέχειν μελωδίαις άλλοεθνέσι και ξέναις της Ανατολικής 

Εκκλησίας». 

51. Ό . π., σ. 431-433. Πβ. Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής, «Αυτόγραφο (1816) 

του "Μεγάλου Θεωρητικού" του Χρύσανθου», Ό 'Ερανιστής 11 (1974) —Νεοελλη

νικός Διαφωτισμός. 'Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Δημαρά—, σ. 319. 

52. «Λόγιος Έρμης» 1819, σ. 610-613. Παρόμοια και στα προλεγόμενα του Νέ

ου Άναστασιματαρίου (1820), βλ. Γεώργιος Γ. Λαδάς, Toc πρώτα τυπωμένα βιβλία 

Βυζαντινής Μουσικής, 'Αθήνα 1978, σ. 11-12. 

53. "Εχει εικάσει σωστά ό Γιάννης Πλεμμένος όταν υποστηρίζει δτι ή μετάφρα

ση (γρ. και ή βιβλιογραφική συναγωγή) του ((Λόγιου Ε ρ μ ή » ήταν αφιερωμένη στον 

Χρύσανθο τον εκ Μαδύτων, Τό μουσικό πορτρέτο, δ.π., σ. 169. 
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Πιο πέρα άπο το επινόημα της τεχνικής μεταρρύθμισης, της απλοποίη

σης δηλαδή τής γραφής των συμβόλων τής εκκλησιαστικής παρασημα-

ντικής προς διευκόλυνση τής εκμάθησης της,54 απότοχο μακράς αναζή

τησης και κόπου, τώρα στα διάφορα στάδια τής προγραμματισμένης να 

εκπονηθεί επιστημονικής εργασίας θα έπρεπε να διερευνηθεί ή εσώτερη 

δομή τής άσματικής τέχνης τής Εκκλησίας, να εξεταστούν δηλαδή και 

αναλυθούν με συγκριτολογικά εργαλεία τα συστατικά της, ηχοχρώματα 

και ρυθμοί, δπως είχαν διαμορφωθεί και εξελιχθεί μέσα άπο τους αιώνες 

και τις ιστορικές περιπέτειες του ελληνισμού, και βέβαια ή παρουσία και 

συμβολή των Ελλήνων στην πρόοδο τής μουσικής γνώσης, δημιουργίας 

και παιδείας διαχρονικά. 

Ό μόχθος του διαχειριστή τής επιστημονικής αυτής έρευνας γνωρί

ζουμε δτι είχε αίσια έκβαση άλλα το τελικό προϊόν της άργησε να δει το 

φως τής δημοσιότητας* αυτό έγινε δυνατό μόλις το 1832 στην Τεργέστη 

και ή έκδοση πού τό διέσωσε έφερε τόν τίτλο Θεωρητικον Μέγα της Μου

σικής συνταχθεν μεν παρά Χρύσανθου 'Αρχιεπίσκοπου Διρραχίου του εκ 

Μαδύτων, εκδοθέν δε υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου. ΛΩς 

τότε όμως ούτε τό όνομα του συγγραφέα ούτε ή πορεία τής έρευνας είχαν 

απασχολήσει τις σελίδες τής αλληλογραφίας του Κοραή —με τόν πρόω

ρο θάνατο του 'Αλέξανδρου Βασιλείου στην Τεργέστη τόν Ιανουάριο του 

1818 οι ειδήσεις άπο τήν Κωνσταντινούπολη είχαν πλέον αραιώσει—, ό 

όποιος ασφαλώς ήταν ενήμερος για τό πρόσωπο και τήν ιδιότητα του λο

γίου πού είχε επωμιστεί τή διεξαγωγή της χάρις στις μέχρι τό 1818 επι

στολικές του ανταλλαγές με τόν φίλο και συνεργάτη του τής Βιέννης. Ή 

συμπερίληψη άλλωστε του Χρύσανθου, ιεροδιάκονου και μετέπειτα αρχι

μανδρίτη, στην τριάδα των μουσικών μεταρρυθμιστών και τό επιστημο

νικό του πορτραίτο Οπως διαγραφόταν στις πατριαρχικές εγκυκλίους του 

1815, πρέπει να είχαν επιπρόσθετα πείσει τόν σοφό του Παρισιού για τήν 

καταλληλότητα και αξιοσύνη του μελετητή τής εκκλησιαστικής μου

σικής παράδοσης, ενός μελετητή πού διέθετε απολύτως τα εφόδια δσα ό 

ίδιος είχε προσδιορίσει απαραίτητα για ενα παρόμοιο εγχείρημα (ευρύτε

ρη μουσική παιδεία, ελληνομάθεια, τουλάχιστο γαλλομάθεια). 

Αίγο αργότερα Ομως, τό 1821, προφανώς πριν ξεσπάσει ό επανα

στατικός βρασμός τών Ελλήνων, θα δοκίμαζε ασφαλώς μεγάλη έκπληξη 

54. Για τα τεχνικά χαρακτηριστικά τής μεταρρύθμισης βλ. Καίτη Ρωμανοΰ, 

((Ή μεταρρύθμιση του 1814», Μουσικολογία, 1 (1985), 14-15. 
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αν μάθαινε —θεωρώ πολύ πιθανό το νέο να είχε φτάσει ως το σπουδα

στήριο του— δτι από τυπογραφείο του Παρισιού κυκλοφορούσε ενα μι

κρό εγχειρίδιο 56 σελίδων στο Ονομα του Χρύσανθου με τίτλο Εισαγωγή 

εις το Θεωρητικοί και Πρακτικον της 'Εκκλησιαστικής Μουσικής, πού 

αποτελούσε επιτομή τού πρώτου μέρους της ανέκδοτης τότε ερευνητικής 

εργασίας τού λόγιου αρχιμανδρίτη και πού επρόκειτο να συμβάλει δρα

στικά στην εξάπλωση και επιβολή τής νέας μεθόδου.55 Και θα ήταν ακό

μη μεγαλύτερη ή έκπληξη του δταν θα διάβαζε στην προσφώνηση τού 

επιμελητή τού βιβλίου Α. Θάμυρη, μαθητή τού μουσικού σχολείου, πριν 

αυτή εξοβελιστεί άπό το εγχειρίδιο, αναφορές, σε σχέση με τή μουσική 

μεταρρύθμιση, για τήν «είσοδο τής φιλοσοφίας εις τήν Ελλάδα» και δια

κηρύξεις παιδαγωγικών ιδεών τού Διαφωτισμού πού ό ίδιος είχε διατυ

πώσει στους «Αυτοσχέδιους στοχασμούς» του για τήν παιδεία και τή 

γλώσσα, με ονομαστική μάλιστα μνημόνευση τού συντάκτη τους.56 

'Όπως και νάναι, τό «Μεγάλο Θεωρητικό» ολοκληρωμένο πλέον 

γνωρίζουμε δτι παραδόθηκε άπό τόν συντάκτη του τό 1820, πριν αναχω

ρήσει για τό Δυρράχιο αρχιεπίσκοπος πλέον τής πόλης αυτής, στον μα

θητή του στό μουσικό σχολείο Παναγιώτη Πελοπίδη, πού τό εξέδωσε 

στην Τεργέστη δώδεκα χρόνια αργότερα. Ή νεώτερη έρευνα εντόπισε 

και ενα χειρόγραφο, τό μοναδικό μέχρι στιγμής, τού έργου, αυτόγραφο 

55. Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής, Ή εκκλησιαστική Μουσική του Ελληνισμού 

μετά την ''Αλωση (1453-1820). Σχεδίασμα ιστορίας, 'Αθήνα 1999, σ. 98-99, 166-167. 

Στην έκδοση του βιβλίου βοήθησε ένας λόγιος του Παρισιού με σπουδές μουσικές, 

πού άνηκε στο ιδεολογικό στρατόπεδο οχι δμως τότε και στον στενό κύκλο του Κο

ραή, ό Κωνσταντίνος Νικολόπουλος καθώς και ό M. Léger, συνεργάτης τής τυπογρα

φίας των Didot, οικείων φίλων του έλληνα σοφού, βλ. Καίτη Ρωμανού, « Ή μεταρ

ρύθμιση», δ.π., σ. 16, και Ή ίδια, 'Έντεχνη ελληνική μουσική στους νεότερους χρό

νους, 'Αθήνα 2006, σ. 36. Ή παρουσία αυτών τών δύο ενισχύει τήν εικασία για τήν 

κυκλοφορία του εκδοτικού νέου στο κοραϊκό περιβάλλον. 

56. Τό παράθεμα πού χρησιμοποίησε ό Θάμυρης («μήτ' επιστήμη, μήτε τέχνη 

ουδεμία, δύναται ή να παραδοθή μέ εύκολίαν ή να ελθη εις τελειότητα χωρίς τήν χει-

ραγωγίαν τής φιλοσοφίας») προερχόταν από τα προλεγόμενα τής έκδοσης του Προ

δρόμου της Ελληνικής Βιβλιοθήκης (1805), βλ. Προλεγόμενα στους αρχαίους, δ.π., τ. 

Α', σ. 178. Ό Γ. Γ. Λαδάς, 6.π., σ. 19-26, αναδημοσίευσε τήν προσφώνηση του Θά

μυρη από σωζόμενο αντίτυπο του πρώτου tirage τής έκδοσης του βιβλίου. Ό εν συνε

χεία εξοβελισμός της αποδίδεται στην υπερβολική αυστηρότητα μέ τήν οποία ό συ

ντάκτης της αντιμετώπισε τους διδασκάλους τής παλαιάς μεθόδου. Μήπως δμως συ

νέβαλε σ' αύτο και ή προοδευτικότητα τών ιδεολογικών θέσεων του; 
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του Χρύσανθου, εκπονημένο υστέρα άπό αίτημα του συνδιδασκάλου του 

Γρηγόριου Ααμπαδάριου για διδακτική χρήση και χρονολογημένο 2 Σε

πτεμβρίου 1816.57 Χάρις στην πρόσφατη ολική δημοσίευση του (και σε 

ηλεκτρονική μορφή) σε αντιστοιχία με το κείμενο της έκδοσης του 183258 

μπορεί κανείς να διαπιστώσει τις διαφορές του άπο τήν τελευταία τόσο ώς 

προς τή διάταξη της ύλης Οσο και τον αριθμό και τή διατύπωση τών κε

φαλαίων, οι όποιες οφείλονταν άλλοτε σε εκούσιες παραλείψεις του συγ

γραφέα (στό χειρόγραφο) και άλλοτε σε παρεμβάσεις του έκδοτη Π. Πε-

λοπίδη (στό τυπωμένο κείμενο). 'Ανάμεσα λοιπόν στις δύο χρονολογίες, 

Σεπτέμβριος 1816 και 1820, το σύγγραμμα πήρε τήν οριστική του μορφή 

χωρισμένο σε δύο μέρη, στό θεωρητικό και πρακτικό αφενός και στό 

ιστορικό αφετέρου («Άφήγησις περί αρχής και προόδου τής μουσικής»). 

Είδαμε ότι ή κινητοποίηση του Κοραή και του Πώπ να προσφέρουν 

τα επιστημονικά φώτα τους για τήν προώθηση τής έρευνας με αποστολές 

βιβλιογραφικών υποδείξεων και μουσικών και φιλολογικών βοηθημάτων 

χρονολογείται άπο τόν 'Απρίλιο του 1815 ως τόν Μάρτιο του 1816. Αυτό 

σημαίνει ότι ό Χρύσανθος τόν Σεπτέμβριο του 1816, που ετοίμασε το αντί

γραφο του πονήματος του, είχε ήδη στα χέρια του τα δείγματα τής γεν

ναιοδωρίας τών δύο λογίων. Πραγματικά το αυτόγραφο έρχεται να δια

φωτίσει άλλ' ως ενα βαθμό τα σχετικά ζητήματα. Ό συγγραφέας στό 

ιστορικό μέρος του «Μεγάλου Θεωρητικού» μνημονεύει δύο φορές τή βι

βλιογραφική συναγωγή του «Λόγιου Ερμή» χωρίς Ομως παραπεμπτικά 

στον οικείο τόμο του περιοδικού59 —οι αναφορές έχουν αφαιρεθεί άπό το 

έντυπο—, ενώ ή περίεργη απουσία του ονόματος του Sulzer, του συγγρα

φέα του καταχωρισμένου εκεί μελετήματος, άπό τους ευρωπαίους φιλο

λόγους, φιλοσόφους και μουσικούς, εκδότες συγγραμμάτων μουσικοθεω-

ρητικοϋ ενδιαφέροντος, τους όποιους απαριθμεί ό Χρύσανθος στό κείμε

νο του —απαρίθμηση κοινή και στις δύο εκδοχές του έργου— τώρα πλέον 

57. Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής, ((Αυτόγραφο (1816) του "Μεγάλου Θεωρητι

κού"...», Ό 'Ερανιστής 11 (1974), 315-319. Το χειρόγραφο είχε περιγράψει χωρίς 

δμως να ταυτίσει τον γραφέα του ό Τάσος Ά θ . Γριτσόπουλος, ((Κατάλογος τών χει

ρογράφων κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής Σχολής Δημητσάνης», ΕΕΒΣ 22 (1952), 

200-201. 

58. Θεωρητικον Μέγα τής Μουσικής Χρύσανθου του εκ Μαδύτων. Το ανέκδοτο 

αυτόγραφο του 1816. Το έντυπο του 1832η Κριτική έκδοση υπό Γεωργίου Ν. Κωνστα

ντίνου, 'Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, 2007. 

59. Ό.7Γ., σ. 96, 97. 
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γνωρίζουμε δτι είχε την εξήγηση της. Ό κατάλογος αυτός δεν καταρτί

στηκε από τον ίδιο άλλα αντλήθηκε από το λήμμα «Musique», υπογραμ

μένο άπο τον J. J. Rousseau, τής γαλλικής Encyclopédie, πηγής σε πολλά 

του «Μεγάλου Θεωρητικού».60 Όπωσδήποτε, προκειμένου ό συντάκτης 

του να ανταποδώσει τήν υποστήριξη του έλληνα λογίου τής Βιέννης στην 

ερευνητική προσπάθεια του —ήταν ασφαλώς πληροφορημένος για τήν 

ταυτότητα του ανώνυμου συνεργάτη του «Λόγιου Ερμή»— θα αισθανό

ταν τήν ανάγκη ολοκληρώνοντας τή συγγραφή του να πολλαπλασιάσει τις 

παραπομπές στή Μετρική σε σχέση με εκείνες του αυτογράφου, παραπο

μπές κάπως ανορθόδοξα διατυπωμένες, αφού σ' αυτές δέν δηλώνεται ό 

τίτλος παρά μόνο το όνομα του συγγραφέα και οι σχετικές σελίδες του 

έργου (πρακτική πού τηρήθηκε και σέ άλλες παρόμοιες περιπτώσεις).61 

Για τή συμβολή αντίστοιχα του Κοραή υπάρχουν άραγε έστω και 

έμμεσες νύξεις στο χειρόγραφο ή το έντυπο; "Ελαβε ό Χρύσανθος υπόψη 

τον βιβλιογραφικό οδηγό του μέ τις χρήσιμες για τήν έρευνα μουσικές 

εκδόσεις αναφορικά μέ τήν αρχαιότητα και τή σύγχρονη εποχή; 'Έφτα

σαν στα χέρια του οι τρεις τόμοι πού στάλθηκαν άπό το Παρίσι στον Άλ. 

Βασιλείου και προορίζονταν γι' αυτόν; Ή βιβλιογραφία πού συνέταξε ό 

Κοραής στις αρχές 'Απριλίου του 1815 είχε προηγηθεί κατά εννέα μήνες 

τής αντίστοιχης του Ζ. Πώπ, άλλα φαίνεται απίθανο πριν από τήν έλευ

ση τής κοραϊκής συνδρομής ό συγγραφέας να αγνοούσε τις πηγές πού 

έπρεπε να συμβουλευτεί ή να ήταν στερημένος από ειδικά βοηθήματα για 

τή μελέτη του ελληνικού μουσικού φαινομένου. 'Αλλιώς θα έπρεπε να δε

χτούμε οτι εως τα μέσα του 1815 δέν είχε ξεκινήσει ακόμη τήν ερευνά 

του, κάτι πού μέ βάση τα υπάρχοντα δεδομένα αποκλείεται να έχει συμ

βεί.62 Άπό τήν ξενόγλωσση πάλι βιβλιογραφία, τα έργα πού θα μπορούσε 

60. Χάρης Ξανθουδάκης, «Το Μέγα Θεωρητικον του Χρύσανθου και οι γαλλικές 

πηγές του», στον παρόντα τόμο του 'Ερανιστή, σ. 162 έπ. Όρισμένα άπο τα ονόματα 

του καταλόγου (Marsenne, Burette, Valgulio, Wallis, Doni) ανιχνεύονται, και στή βι

βλιογραφική συναγωγή του ((Λόγιου Έρμη». 

61. ' Ό π ω ς π.χ. στις παραπομπές στα έργα του "Ανθιμου Γαζή. "Αλλοτε αυτές 

αφορούν το τρίτομο Λεξικον Έλληνικόν, Βενετία 1809-1816, και άλλοτε τή δίτομη 

Βιβλιοθήκη Ελληνική, Βενετία 1807. Παρόμοιες και άλλες συγγραφικές ασυνέπειες 

παρατήρησε ήδη ή Καίτη Ρωμανού, « Ή μεταρρύθμιση», ο.π., 19. 

62. Ό Μανόλης Χατζηγιακουμής τοποθετεί τή συγγραφή του έργου στα χρόνια 

1814-1815 ή και 1813-1814, «Αυτόγραφο (1816) του "Μεγάλου Θεωρητικού"...», Ό 

Ερανιστής, δ.π., 320. 
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να χρησιμοποιήσει ήταν μονάχα αυτά των γάλλων συγγραφέων —δεν 

φαίνεται να γνώριζε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Επομένως μέ ικανοποί

ηση θα είχε υποδεχτεί τήν αποστολτι τών τριών τόμων μέ τα κείμενα του 

Pierre-Joseph Roussier ('Υπόμνημα περί της μουσικής τών αρχαίων), του 

Charles-Henri de Blainville (Γενική ιστορία τής μουσικής) και του Guil

laume André Villoteau (Περί τής νεοελληνικής μουσικής, στον τόμο τής 

Description de l'Egypte). ,ΧΑν για τα δύο πρώτα λείπουν προς το παρόν οι 

μαρτυρίες πού θα μας έπειθαν δτι χρησιμοποιήθηκαν άπό τόν Χρύσανθο, 

για τό δημοσίευμα τής γαλλικής επιστημονικής αποστολής, πού μέ τόσο 

κόπο είχε αναζητήσει και βρει τελικά αντίτυπο του στο Παρίσι ό Κο

ραής, διαθέτουμε ξεκάθαρη και άμεση απόδειξη δτι αποτέλεσε ένα άπό 

τα ξενόγλωσσα βοηθήματα τής σύνταξης του «Μεγάλου Θεωρητικού». 

Σέ μια υποσημείωση, ενταγμένη μόνο στό έντυπο του 1832, όπου τεκμη

ριώνεται ή άποψη δτι ό Ιωάννης ό Δαμασκηνός υπήρξε «ό αρχαιότερος 

διδάσκαλος και πρωτουργός τής καθ' ημάς εκκλησιαστικής μουσικής», ό 

Χρύσανθος μεταφέρει αυτούσιο, στό γαλλικό δηλαδή πρωτότυπο, τό σχε

τικό απόσπασμα άπό τόν τόμο πού του έστειλε ό Κοραής, αυτή τη φορά 

μέ σχεδόν πλήρη βιβλιογραφική σαφήνεια: «pag. 786. De l'état actuel de 
l'art Musical en Egypte par M. Villoteau».63 Πρόκειται γιά μία άπό τις 

ελάχιστες παραπομπές, τή μοναδική πάντως στό ιστορικό μέρος του έρ

γου, πού φανερώνει χρήση ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Βέβαια κατά 

πόσο και σέ ποια έκταση ό Χρύσανθος αξιοποίησε και σέ άλλα κεφάλαια 

του «Μεγάλου Θεωρητικού» τό πλούσιο υλικό του υπομνήματος «De la 

musique grecque moderne» του Villoteau, δημοσιευμένου στον παραπάνω 

τόμο τής Description de l'Egypte, μένει να αποδειχθεί μελλοντικά άπό 

τήν έρευνα τών ειδικών μελετητών. 

Τό 1832, χρονιά πού τυπώθηκε τό μουσικό εγχειρίδιο του Χρύσαν

θου, ό γέροντας του Παρισιού ήταν ακόμη στή ζωή μέ ζωηρότητα πνεύ

ματος, αδιάκοπη συγγραφική δραστηριότητα και διόλου μειωμένη διάθε

ση γιά επιστολική επικοινωνία, άλλα και εγρήγορση γιά τήν πορεία του 

ελληνισμού ύστερα μάλιστα άπό τήν κατάκτηση τής ελληνικής ανεξαρ

τησίας και τήν δδευση προς τή δημιουργία του εθνικού κράτους. Δέν 

γνωρίζουμε αν έλαβε γνώση τής κυκλοφορίας του βιβλίου, μολονότι θα 

μπορούσε να τού είχε διαβιβάσει τήν πληροφορία ένας άπό τους συνδρο

μητές τού «Μεγάλου Θεωρητικού», ό τεργεστινός έμπορος 'Ιάκωβος 

63. Θεωρ-ηηκον Μέγα..., δ.π., σ. XXXIIL 



Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 203 

Ρώτας6 4 πού είχε αντικαταστήσει τον 'Αλέξανδρο Βασίλειου στη θέση του 

στενού συνεργάτη και διαχειριστή των εκδοτικών του υποθέσεων. Στα 

περιεχόμενα πάντως δεν υπήρχε ούτε υπαινιγμός για τη συμπαράσταση 

του Κοραή στη συγγραφή του, έκτος και αν ή εύφημη μνεία του ονόματος 

και τών παιδαγωγικών ιδεών του στην προσφώνηση τής Εισαγωγής το 

1821, πριν από τήν απάλειψη της, υποδήλωνε τήν έκφραση ευχαριστιών 

έκ μέρους του συγγραφέα μέσω του μαθητή του Θάμυρη, επιμελητή τής 

έκδοσης. Το «Μέγα Θεωρητικό» εκδόθηκε επίσης χωρίς πρόλογο του 

Χρύσανθου, ό οποίος εξακολουθούσε να ποιμαίνει τήν επισκοπή Δυρραχί

ου και θα μπορούσε να του είχε ζητηθεί να αφηγηθεί ό ίδιος το ιστορικό 

τής μεταρρύθμισης και τής ίστορικοθεωρητικής πλαισίωσης της εγκυρό

τερα άπό τόν Π. Πελοπίδη. Έξαλλου άπό τις σελίδες του είχε αφαιρεθεί 

κάθε νύξη σε τίτλους πού θύμιζαν τό προεπαναστατικό κίνημα τών φώ

των, όπως τό περιοδικό «Αόγιος Ερμής», άγνωστο αν με τή θέληση του 

ίδιου του Χρύσανθου ή με πρωτοβουλία του εκδότη του, ενώ δεν είναι βέ

βαιο αν ή ασάφεια ή ή συγκαλυμμένη μορφή τών περισσότερων αναφορών 

στή μουσική βιβλιογραφία του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού οφειλόταν σε 

πρόθεση του συγγραφέα ή σε ατελή συντακτική διατύπωση, σαν να μήν 

είχε δηλωθεί καθαρά στην πατριαρχική προκήρυξη του 1815 ή συνομιλία 

του Χρύσανθου με τα κείμενα τών ευρωπαίων θεωρητικών τής μουσικής. 

'Όλες αυτές οι αποκρύψεις μας κάνουν να αναρωτιόμαστε μήπως τελικά 

πρέπει να αναχθούν Οχι μόνο στα συντηρητικά αντανακλαστικά του χώ

ρου τής Εκκλησίας άλλα και στό γενικότερο κλίμα ανάσχεσης τών ιδεών 

του Διαφωτισμού πού έχει διαπιστωθεί στή μετεπαναστατική περίοδο.65 

Ωστόσο στην περίπτωση πού ό Κοραής είχε τή δυνατότητα να 

εντρυφήσει στα περιεχόμενα του «Μεγάλου Θεωρητικού», ποιες θα ήταν 

οι αντιδράσεις του απέναντι στό συνολικό αποτέλεσμα τής έρευνας στην 

όποια είχε αναμιχθεί με τήν ιδιότητα του εθελοντή επιστημονικού συμ

βούλου; 'Ανταποκρινόταν άραγε στις προσδοκίες του και στα μέτρα τών 

64. "Ο. π., σ. LXII. 

65. Βλ. τις βασικές μελέτες για τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό τών Κ. Θ. Δη

μαρά, Πασχάλη Κιτρομηλίδη κ.ά. Οι αποκρύψεις βέβαια αφορούσαν και άλλες 

πλευρές τών περιεχομένων τής έκδοσης του 1832. 'Αποσιωπήθηκε π.χ. εκεί δτι συ

ντάκτης του αλφαβητικού καταλόγου ((τών διδασκάλων και μελωδών» στο ιστορικό 

μέρος του έργου, σ. XXXIII κ.ε., ήταν ό πρώην Τήνου Κύριλλος Μαρμαρηνος κατά τή 

μαρτυρία του ίδιου του Χρύσανθου στο αυτόγραφο του 1816, Μανόλης Κ. Χατζηγια-

κουμής, ο. π., σ. 321 και Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Θεωρητίχον Μέγα, δ.π., σ. 100. 
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επιστημονικών του κριτηρίων; Ξέροντας την αυστηρότητα του απέναντι 

στις συγγραφικές επιδόσεις των ομογενών του, ασφαλώς θα είχε να διατυ

πώσει παρατηρήσεις σέ επιμέρους πτυχές της διαπραγμάτευσης, δμως θα 

έδειχνε τελικά κατανόηση για τις οποίες αδυναμίες της, μια και αφενός θα 

βεβαιωνόταν δτι είχε αξιοποιηθεί οπωσδήποτε ή προσωπική του συνδρομή 

στην υποβοήθηση της έρευνας και αφετέρου το κριτήριο πού θεωρούσε 

μείζον στον χειρισμό ενός τέτοιου θέματος, ή μέσω της εφαρμογής συ

γκριτικών μεθόδων ανάδειξη τών σχέσεων αρχαίας καί νεοελληνικής μου

σικής και τών διαφορών με τα χαρακτηριστικά τής δυτικής μουσικής 

έκφρασης, είχε ουσιαστικά πραγματωθεί κατά τήν επεξεργασία του μελε-

τώμενου αντικειμένου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα αξιολογούσε τή συγ

γραφή του ((Μεγάλου Θεωρητικού τής Μουσικής» ως απόρροια καί επί

τευγμα του πνευματικού οργασμού πού είχε εκδηλωθεί πριν από τήν Επα

νάσταση για τήν ανανέωση του περιεχομένου τής παιδείας καί τών μεθό

δων προσέγγισης τών επιμέρους εκφάνσεων της, αναγνωρίζοντας στο έργο 

του Χρύσανθου τις αρετές τις όποιες περιέγραψε ένας νεώτερος έγκυρος 

μελετητής τής εκκλησιαστικής μας μουσικής άπό τις σελίδες αυτού εδώ 

του περιοδικού: ((Πρόκειται για βιβλίο μνημειώδες καί κλασικό στο είδος 

του. Ή αυστηρή επιστημονική του συγκρότηση, ή ισορροπία στή δομή καί 

τή σύνθεση, επίσης ή βαθιά καί εύμέθοδη γνώση τού θέματος, προπάντων 

ή ολοκληρωμένη σύλληψη τού επαναστατικού για τήν εποχή του νέου μου

σικού συστήματος, Ολα αυτά εξακολουθούν να κάνουν το έργο μοναδικό καί 

πάντα επίκαιρο».66 

II 

((Εις άνατροφήν π τ ω χ ώ ν παιδιών συμβουλεύω Μουσικήν» (1821) 

Ή Επανάσταση, ή «απροσδόκητος μεγάλη κίνησις τών Ελλήνων» για 

τήν απόκτηση τής ελευθερίας τους, διακύβευε ήδη το δραμά της στα πε

δία τών μαχών, καί ό Κοραής σέ ηλικία έβδομηντατριών ετών, ανήμπο

ρος να σπεύσει να καταταγεί στις τάξεις τών ενόπλων αγωνιστών («είκο

σι ετη ηλικίας όλιγώτερα αν είχα, ούτε θεοί ούτε δαίμονες ήθελαν μ' 

έμποδίσειν» έγραφε τον Μάιο τού 1821),67 άρπαξε το όπλο πού ήξερε να 

66. Μανόλης Κ. Χατζηγιακουμής, 6.π., σ. 322. 

67. Επιστολή προς Παντολέοντα Βλαστό 23.5.1821, Αλληλογραφία, δ.π., τ. Δ', 

σ. 285. 
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χρησιμοποιεί καλά, τη γραφίδα του κοντυλοφόρου, προκειμένου να συμ

βάλει στον αγώνα για την οικοδόμηση και στερέωση της ελεύθερης πολι

τείας πού δλοι οραματίζονταν, αγώνα κατά τη γνώμη του δυσκολότερο 

από τον απελευθερωτικό, και στρατεύτηκε σ' αυτόν, με τη γνώση και την 

εγκυρότητα πού του επέτρεπε ή οίκείωσή του με τις πολιτικές θεωρίες 

των αρχαίων και της φιλοσοφίας του Διαφωτισμού, άλλα και με το πάθος 

του ανθρώπου πού βιαζόταν να φανεί χρήσιμος στην πατρίδα του πριν 

τον προλάβουν οι εξελίξεις των πραγμάτων».6 8 Τα προλεγόμενα της έκ

δοσης των Πολιτικών του 'Αριστοτέλη (1821) αποτέλεσαν πρόσφορο έ

δαφος όχι μόνο για θεωρητικές αναλύσεις μέ οδηγό τον σταγειρίτη φιλό

σοφο και τους σύγχρονους ευρωπαίους στοχαστές γύρω άπό πολιτικοκοι

νωνικές έννοιες συνυφασμένες μέ τη μορφή μιας ευνομούμενης πολιτείας 

(πολιτική επιστήμη, ευδαιμονία, αρετή, ελευθερία, νόμος, δικαιοσύνη, 

ατομικό και κοινό συμφέρον κλπ.) άλλα συνάμα και για υποδείξεις πολι

τειακών, διοικητικών και θεσμικών ρυθμίσεων πού ή εφαρμογή τους θα 

διασφάλιζε τήν επιβίωση και πρόοδο της ανεξάρτητης κρατικής οντότη

τας πού έμελλε να συσταθεί. Ή σφαίρα της παιδείας δέν μπορούσε παρά 

να έχει ειδική μεταχείριση στην παρέμβαση του σοφοί) συντάκτη τών 

προλεγομένων, καθώς στην εξάπλωση και προαγωγή της στον υπόδουλο 

ελληνισμό είχε αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και γνώρι

ζε ότι άπό τή μόρφωση τής νεότητας εξαρτιόταν κατά μεγάλο μέρος τό 

μέλλον τής υπό σχεδιασμό πολιτείας. 

Στή σειρά τών μέτρων πού πρότεινε ήταν ή υποχρεωτική εκπαίδευ

ση και ή εισαγωγή τής αλληλοδιδακτικής μεθόδου, μόνα ικανά να συμ

βάλουν στην καταπολέμηση του αναλφαβητισμού, ή επαγγελματική και 

τεχνική μαθητεία και απασχόληση τών νέων, ή σωματική άσκηση και ή 

μουσική αγωγή. 6 9 Και αν τα πρώτα μέτρα θα είχαν αντίκρισμα στον πε

ριορισμό τής ανισότητας στην κατανομή του αγαθού τής γνώσης, στην 

ενθάρρυνση τής εργασίας καθώς και στή διατήρηση τής πολεμικής ετοι

μότητας στις αυτοδιοικούμενες περιφέρειες τής πολιτείας, ή τελευταία 

πρόταση για εισαγωγή τής μουσικής στον κύκλο τής παιδικής ανατρο

φής είχε να κάνει Οχι τόσο μέ τήν αισθητική άποστολί) της Οσο μέ τις πα

ρεπόμενες επιπτώσεις στή διάπλαση άξιων πολιτών: ή μουσική διαμόρ

φωνε ήμερους στα ήθη και τήν ψυχή ανθρώπους, πολιτισμένους και κοι-

68. Προλεγόμενα στους αρχαίους, δ.π., τ. Β', σ. XXVIII. 
69. "Ο.ττ.,σ. 718 κ.έ. 
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νωνικοποιημένους, με υψηλά ιδανικά και αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους. 

Την υποστήριξη της επιχειρηματολογίας του ό Κοραής θα τήν εδραίωνε 

και πάλι στα κείμενα και τα παραδείγματα της αρχαιότητας, στους σύγ

χρονους θεωρητικούς τών καλών τεχνών, δπως ό Charles Batteux, και κυ

ρίως στους σπουδαίους παιδαγωγούς, δπως ό «σωκρατικός παιδευτής 

τών πτωχών παιδιών» Emm. Fellenberg, μαθητής του Pestalozzi.70 

Ωστόσο θα έσπευδε να δώσει κάποιες εξηγήσεις για τήν πρόταση 

του, για να προλάβει απορίες και ασφαλώς για να μή του καταλογιστεί 

δτι βρισκόταν έκτος πραγματικότητας συμβουλεύοντας να εισαχθεί στα 

σχολεία ή πολυτέλεια της μουσικής αγωγής κατά τις δύσκολες εκείνες 

ώρες της ανασυγκρότησης από τις κακοπάθειες και τις υλικές καταστρο

φές του πολέμου τής ελευθερίας. Λοιπόν, εξηγούσε, δέν πρότεινε «τήν 

τελείαν και πολυδάπανον μουσικήν», άλλα τήν αξιοποίηση τής μουσικής 

γνώσης πού κατείχαν τα φτωχά παιδιά κυρίως στις αγροτικές περιοχές 

παίζοντας τήν παραδοσιακή λύρα και τραγουδώντας τα τραγούδια του 

τόπου τους. Οι εκπαιδευτές τους μόνο δύο παρεμβατικές κινήσεις θα έ

πρεπε να κάνουν: να τους διδάξουν «να λυρίζωσιν ολίγον άρμονικώτερα» 

και αντί για τα ανόητα και πολλές φορές άσεμνα τραγούδια να τους μα

θαίνουν ύμνους στον θεό και άσματα «όποια νά κρύπτωσιν υπό τής η

δονής το κάλυμμα ήθικήν τίνα παραίνεσιν».71 Μπορεί στις προτεινόμε

νες παρεμβάσεις να διαφαίνεται αρνητική αντιμετώπιση του δημοτικού 

τραγουδιού,72 άλλα νομίζω δτι εκείνο πού ό Κοραής ήθελε νά δείξει εδώ 

αφορούσε πρωτίστως το εφαρμόσιμο τής πρότασης του, δηλαδή δτι ή 

πρώτη ύλη γιά τήν καθιέρωση στά σχολικά προγράμματα του μαθήμα

τος τής μουσικής αγωγής υπήρχε χάρις στή ζωντανή οργανική και φω

νητική κληρονομιά τών Ελλήνων. 'Από εκεί και πέρα οι μουσικοδιδά

σκαλοι θά μπορούσαν ευκολότερα νά διδάξουν, μέ τον ίδιο εμπειρικό τρό

πο τής εκμάθησης τής δημοτικής μουσικής, τους νεαρούς οργανοπαίκτες, 

δταν παίζουν ομαδικά, τό παίξιμο τους νά ήχεΐ αρμονικότερα, δηλαδή 

70. Οι παραπομπές γίνονται στο Περί Μουσικής του Πλουτάρχου, τα Πολιτικά 

του 'Αριστοτέλη και τον Πολύβιο (το παράδειγμα ξανά τών Κυναιθέων τής Αρκαδίας), 

στο έργο του Batteux, Les beaux arts réduits à un même principe (1747) και στή Revue 

Encyclopédique άπ' δπου μεταφράζεται ενα απόσπασμα σχετικό μέ τις απόψεις του 

Fellenberg ιδρυτή του γεωργικού σχολείου για φτωχά παιδιά στην Όφβύλη τής 'Ελβε

τίας, κοντά στή Βέρνη, για τήν επίδραση τής μουσικής στον χαρακτήρα τών νέων. 

71. Προλεγόμενα στους αρχαίους, δ.π., σ. 720. 

72. 'Αλέξης Πολίτης, ((Κοραής και Φοριέλ», Ό Ερανιστής 11 (1974), 286. 
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πολυφωνικότερα, κάνοντας την υποτυπώδη συνήχηση πού απέρρεε άπο 

την αυτοσχεδιαστική οργανική εκτέλεση των λαϊκών σκοπών πιο αισθη

τή, δπως άλλωστε συνέβαινε στις περιοχές δπου ή εγχώρια μουσική είχε 

αναμιχθεί με «ιταλικά τονίσματα» κατά τή φράση του το 1815. 'Όσο για 

τα τραγούδια μέ τα όποια θα συνόδευαν τα οργανικά τους σύνολα, έπρεπε 

νά έχουν περιεχόμενο τέτοιο πού νά ανταποκρίνεται στο νέο μουσικό ύ

φος και νά είναι κατάλληλο γιά παιδιά. 

Για τήν αισθητική του δυτικοθρεμμένου Κοραή ή ηδονή της μου

σικής πήγαζε άπό τήν αρμονία, αυτό το σύστημα ανάπτυξης συμμετρικά 

συνταιριασμένων ήχων ευφρόσυνων στην ακοή και έντυπούμενων βαθιά 

στην ψυχή.73 Χάρις στα ευρωπαϊκά μουσικά ακούσματα της πολυπολιτι-

σμικής Σμύρνης, τα μαθήματα κιθάρας, τις ακροάσεις τής δυτικής λει

τουργίας και τις επισκέψεις στην 'Όπερα του "Αμστερνταμ κατά τή νεό

τητα του, στην παρακολούθηση αργότερα τών μελοδραματικών παρα

στάσεων τής Opéra de Paris ( « Ώ τι ώραΐον πράγμα ή 'Όπερα! Ενθυ

μούμαι και ποθώ πολλάκις τήν 'Όπεραν τών Παρισίων», θα πει τό 1824 

ένας άπό τους συζητητές του κοραϊκού διαλόγου Περί τών ελληνικών 

συμφερόντων πού ευχόταν νά εισαχθεί τό είδος αυτό του θεάματος και 

στην Ελλάδα),7 4 ό Κοραής είχε οίκειωθεΐ και γοητευτεί άπό τήν αίσθηση 

τών έναρμόνιων ήχων. Δεν ήταν λοιπόν παράδοξο πού ζητούσε ν' απο

κτήσουν οι συμπατριώτες του ανάλογο μουσικό αισθητήριο μυούμενοι 

και έθιζόμενοι άπό παιδιά, σε στοιχειώδες αρχικά επίπεδο, στην εκτέλε

ση και ακρόαση και μιας άλλης μουσικής διαφορετικής σε χρώματα και 

73. 'Αντίθετα μέ τον Κοραή, αν και γνώστης και ακροατής τής δυτικής μου

σικής, παρουσιαζόταν απέναντι στην αρμονία εντελώς ασυγκίνητος ό μονοφωνιστής 

τής 'Ανατολής Χρύσανθος, βλ. Θεωρητικό ν Μέγα..., δ.π., σ. 222. 

74. Στο σημείο εκείνο του Διαλόγου, δημοσιευμένου στην έκδοση τών Πολι

τικών του Πλουτάρχου (1824) και ξανατυπωμένου τον επόμενο χρόνο σε αυτοτελές 

φυλλάδιο ("Υδρα = Παρίσι 1825), ή συζήτηση αφορούσε στη χρησιμότητα ή μη ίδρυ

σης θεάτρων στο ελεύθερο κράτος, βλ. Προλεγόμενα στους αρχαίους, δ.π., τ. Γ', 1990, 

σ. 218 και Κ. Θ. Δημαράς, 'Αδαμαντίου Κοραή Τρεις Αιάλογοι, 'Αθήνα 1960, σ. 134 

(στη φωτομηχανική ανατύπωση του φυλλαδίου του 1825 άπο το ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1983, σ. 

107-108). Τον σχολιασμό τής επιχειρηματολογίας τών δύο συζητητών, του Φύλαρχου 

και Φύξαρχου, βλ. στή μελέτη του Δημήτρη Σπάθη « Ή αμφισβήτηση τής αναγκαιό

τητας του θεάτρου στο πλαίσιο του νεοελληνικού διαφωτισμού», Ζητήματα Ιστορίας 

τών νεοελληνικών Γραμμάτων. Αφιέρωμα στον Κ. Θ. Αημαρά, Θεσσαλονίκη, Φιλο

σοφική Σχολή ΑΠΘ, 1994, σ. 194-199. Πβ. "Αννα Ταμπάκη, Περί νεοελληνικού Αια-

φωτισμοΰ, 'Αθήνα 2004, σ. 208-210. 
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ρυθμούς άπό τη δική τους στην πορεία προς μια μεταοθωμανική Ελλάδα 

και την ένταξη στην οικογένεια των ευρωπαϊκών εθνών. "Αλλωστε ή ένή-

χηση της αρμονίας στον εσωτερικό κόσμο ήταν αυτή πού μπορούσε πε

ρισσότερο από κάθε άλλο μουσικό στοιχείο να προκαλέσει διεργασίες σε 

νοητικό και συνειδησιακό επίπεδο ώστε να διαπλαστούν πολίτες με αντί

ληψη τών σχέσεων ισορροπίας και ευρυθμίας στην προσωπική και κοι

νωνική ζωή. "Αραγε ή πρόσληψη άπό τον Κοραή της μουσικής ως αισθη

τικής απόλαυσης ταυτισμένης με τήν αρμονία σε ποιο βαθμό είχε επηρε

άσει ίδιοσυγκρασιακά και ιδεολογικά τήν προσωπικότητα τού μέτρου και 

τών συγκερασμών πού είχε με τον καιρό διαμορφώσει; 

'Όταν τό 1829 ό Γρηγόριος Κωνσταντάς, άπό τους σημαντικότερους 

εκπροσώπους τού Νεοελληνικού Διαφωτισμού, τότε διορισμένος διευθυ

ντής τού 'Ορφανοτροφείου τής Αίγινας άπό τον 'Ιωάννη Καποδίστρια, ει

σηγήθηκε στον κυβερνήτη τού ανεξάρτητου πλέον κράτους προτάσεις για 

τήν καλύτερη διαπαιδαγώγηση τής νεολαίας, στην αναφορά του δεν πα

ρέλειπε να τονίσει τή σημασία τής μουσικής στό έργο τής αγωγής: «εύ-

ρυθμίζει τήν ψυχήν, τήν κάμνει δεκτικωτέραν γενναίων αισθημάτων, συ

ντείνει δε όχι ολίγον και εις τήν διατήρησιν τής υγείας».75 'Ασφαλώς ό 

Καποδίστριας, πού γνώριζε άπό τό 1814 ποια θέση κατείχε ή μουσική 

στα προγράμματα τού εκπαιδευτικού ιδρύματος τού Fellenberg για τα 

φτωχά παιδιά στην Όφβύλη τής 'Ελβετίας,76 θα συναίνεσε χωρίς δισταγ

μό στην πρόταση. Τήν ίδια χρονιά στον πίνακα τής διδακτέας ύλης τού 

«'Οργανισμού τού 'Ορφανοτροφείου» εντασσόταν και τό μάθημα τής μου

σικής, ενώ άρχισε να διδάσκεται με προχωρημένες μάλιστα μεθόδους 

(χορωδία, ρεπερτόριο άπό τραγούδια ιταλών συνθετών) στό Κεντρικό 

Σχολείο τής Αίγινας και με τήν προσωπική παρακολούθηση τών προό

δων του άπό τον ίδιο τόν φιλόμουσο κυβερνήτη (αναφέρεται Οτι πρό-

75. Ί ω . Δ. Σίμος, Ή μουσική εκπαίδευση στη νεώτερη και σύγχρονη Ελλάδα, 

Αθήνα 2004, σ. 67. 

76. Ώ ς πρέσβης τής ρωσικής Αυλής είχε περιέλθει τήν 'Ελβετία επιθεωρώντας 

διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, μεταξύ τών όποιων και τις γεωργικές εγκαταστά

σεις του Fellenberg στην Όφβύλη, και συνέταξε σχετική αναφορά τήν όποια υπέβαλε 

στον τσάρο 'Αλέξανδρο. Τήν είδηση φιλοξένησε ό ((Λόγιος Ερμής» του 1817, σ. 67, 

ενταγμένη σε ένα κείμενο του Fellenberg όπου γίνεται λόγος για τις εκπαιδευτικές του 

δραστηριότητες. Πβ. Ελένη Κούκκου, 'Ιωάννης Καποδίστριας. (0 άνθρωπος- (0 δι

πλωμάτης 1800-1828, 'Αθήνα 1978, σ. 47-48. 



Έ μ μ . Ν. Φραγκίσκος, ΚΟΡΑΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 209 

σφερε δώρο στους μαθητές μια δωδεκάδα βιολιά).77 Θα έλεγε κανείς 

πώς, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα, εφαρμόζονταν για πρώτη φορά 

έδώ οι συμβουλές του Κοραή στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής πολιτικής 

πού είχε προωθήσει και άλλες ρυθμίσεις (αλληλοδιδακτικά σχολεία κλπ.) 

σύμφωνες επίσης μέ τις δικές του αντιλήψεις. Μή ξεχνάμε τις κατιδίαν 

συναντήσεις πού είχαν οι δύο άνδρες στο σπίτι του Κοραή στο Παρίσι 

όταν ό Καποδίστριας βρισκόταν καθ' όδόν προς τήν Ελλάδα, Οπου συζη

τήθηκαν θέματα πολιτικής και παιδείας, πολύ δηλαδή πριν ξεσπάσει ή 

οξεία διαμάχη τους μέ αφορμή κυρίως τις αντιδημοκρατικές πρακτικές 

διακυβέρνησης τής χώρας. Δέν ξέρουμε πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγ

ματα στον μουσικό τομέα τής σχολικής παιδείας αν δέν είχε μεσολαβήσει 

ή δολοφονία του κυβερνήτη πού ανέκοψε τό εκπαιδευτικό του έργο. Τό 

βέβαιο είναι πώς μετά τήν ίδρυση του νεοελληνικού κράτους οι πρώτες 

οθωνικές κυβερνήσεις νομοθέτησαν μέν τήν εισαγωγή τών τεχνών (μου

σική, ζωγραφική) στά σχολικά προγράμματα άλλα τουλάχιστο γιά τα 

Γυμνάσια (κατά τα φαινόμενα και γιά τα Ελληνικά σχολεία) όρισαν προ

αιρετική τή διδασκαλία τους και ρητά Οχι εις βάρος τής άλλης εκπαιδευ

τικής διαδικασίας.78 'Ιεράρχηση τών προτεραιοτήτων του καιρού; Ε π ί 

γνωση τών υφιστάμενων συνθηκών σέ υποδομές και διδακτικό προσωπι

κό; (παρά ταύτα γινόταν λόγος γιά «ιδιαιτέρους διδασκάλους» πού επρό

κειτο να διδάξουν τα μαθήματα). Να αναζητήσουμε ιδεολογικά κίνητρα 

γιά τήν περιθωριοποίηση τής μουσικής δέν φαίνεται λογικό μιά και τά 

αναλυτικά προγράμματα είχαν εκπονηθεί μέ τήν έγκριση τών βαυαρών 

συμβούλων τών κυβερνήσεων αυτών, οι όποιοι έφερναν μαζί τους τήν 

κληρονομιά τής μακράς γερμανικής μουσικής παράδοσης. Οι δάσκαλοι 

πάντως τών πρώτων χρόνων τού νεοελληνικού κράτους, δπως εκείνοι τού 

Κεντρικού Σχολείου τής Αίγινας, πού είχε επιδείξει στό παρελθόν υψη

λού επιπέδου, τηρουμένων τών αναλογιών, οργάνωση μουσικής ζωής 

στους κόλπους του, θά ήταν τό 1834 ευχαριστημένοι αν ή κυβέρνηση ευ

δοκούσε να εισαγάγει στά σχολεία τό πιό απλό, άνεζο^ο και διαδεδομένο 

77. Ί ω . Δ. Σίμος, ο.π-., σ. 67-68. Δάσκαλος τής μουσικής ήταν ό 'Αθανάσιος 

Άβραμιάδης. 

78. Βλ. το άρθρο 1 του Β.Δ. του 1834 για τήν οργάνωση τών Δημοτικών Σχο

λείων, 'Αλέξης Δημαράς, f Η μεταρρύθμιση που 8εν έγινε, τ . Α', 'Αθήνα 1973, σ. 45. 

Στο Β.Δ. του 1836/1837 γιά τον κανονισμό τών Ελληνικών σχολείων και Γυμνασίων 

βλ. τά άρθρα 7, 34, 83. Στη διδακτέα ύλη τών Ελληνικών σχολείων περιλαμβάνονται 
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είδος μουσικής, τη «φωνική», το τραγούδι. 'Ένα τέτοιο μέτρο, έγραφαν 

στη Γραμματεία Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως «μεγά-

λως θα ένεργήση και εις την βελτίωσιν των ηθών, διότι κατασταίνει τους 

νέους επιτηδείους να μετριάζωσι τας λύπας και να αύξάνωσι την χαράν 

των με την μελωδικήν εκφρασιν αυτών».79'Απέναντι στην πολιτισμική, 

ηθικοπλαστική, διανοητική, κοινωνική κλπ. διάσταση της επιρροής τής 

μουσικής στους νέους ανθρώπους, δπως τήν είχε περιγράψει από τή βιω

μένη εμπειρία του ό Κοραής συμφωνώντας με τους σύγχρονους του παι

δαγωγούς και αισθητικούς τής τέχνης, ή σκέψη τών δασκάλων τής Αίγι

νας υπογράμμιζε μια περισσότερο χειροπιαστή πτυχή της, τήν ψυχοθε

ραπευτική της λειτουργία. 'Ίσως επειδή στην καθημερινότητα του μι

κρού ελληνικού βασιλείου εξαιτίας τής αδιέξοδης πολιτικής τής 'Αντιβα

σιλείας, τών κομματικών φατριασμών και τών πολιτικών διώξεων, τής 

οικονομικής δυσπραγίας και αβεβαιότητας, με άλλα λόγια τής διάψευσης 

τών εθνικών ελπίδων, είχαν πληθύνει στους υπηκόους του κρατιδίου οι 

απογοητεύσεις και οι ανατάσεις ήταν περιορισμένες. 

EMM. Ν. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 

ή μουσική και ζωγραφική άλλα απουσιάζουν από τά αναλυτικά προγράμματα και 

τών τριών τάξεων, βλ. Δαυίδ 'Αντωνίου, Toc προγράμματα της Μέσης 'Εκπαίδευσης 

(1833-1929), τ. Α', Αθήνα, ΙΑΕΝ, 1987, σ. 85 κ.έ., 93, 103. 

79. Γιάννης Κόκκωνας, Οί μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834), 'Αθή

να, ΙΑΕΝ - ΚΝΕ/ΕΙΕ, 1997, σ. 725. Το υπουργείο τελικά ικανοποίησε το αίτημα 

τους, βλ. τήν προηγούμενη σημείωση. 
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