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Στα πλαίσια της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναπτυχθεί ο προβληματισμός σχετικά με το
εάν ορισμένες από τις παραδοσιακές χορωδιακές πρακτικές που εντοπίζονται στις βυζαντινές, κυρίως,
πηγές θα ήταν εφικτό να επανέλθουν, σε συνδυασμό με τις ευκολίες που η Νέα Μέθοδος έχει πλέον
χαρίσει στον ψαλτικό κόσμο. Αναλυτικότερα:
Την εποχή που καθιερώνεται η Νέα Μέθοδος, η βυζαντινή χορωδιακή παράδοση, έχοντας
διέλθει από δύο κύριες φάσεις1, έχει πλέον μετασχηματισθεί στην νεότερη Πατριαρχική παράδοση
των Πρωτοψαλτών και Λαμπαδαρίων της ΜΧΕ2. Μία παράδοση που θα μπορούσε να
χαρακτηρισθεί από την σταδιακή σύντμηση, συμπύκνωση και εισαγωγή καινοφανών πρακτικών στην
από αιώνων παραδεδομένη χορωδιακή πράξη. Άλλωστε, οι συνθήκες της Τουρκοκρατίας ήταν
αναπόφευκτο να οδηγήσουν σε κατ΄ οικονομίαν λύσεις που συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι τις
ημέρες μας, όπως για παράδειγμα την έξωθεν των πατριαρχικών χορών αναζήτηση ικανών
δομεστίκων μέχρι και πρωτοψαλτών3 ή ακόμη και την συγκέντρωση πολλαπλών ρόλων σε ελάχιστα
πρόσωπα4.
Η Νέα Μέθοδος καθιερώνεται σε μία εποχή που ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός στιγματίζει την
όποια επίκληση σε βυζαντινά και κυρίως εκκλησιαστικά έθη, θεωρώντας τα υπόλογα για την
οπισθοδρόμηση και στασιμότητα του έθνους5. Ενδεικτική της τάσης αυτής είναι ο αρκούντως

Για τις δύο φάσεις μετασχηματισμού που σχετίζονται με την σταδιακή αποδυνάμωση του ασματικού τυπικού και την
τελική επικράτηση του σαββαϊτικού, βλ. Σπυράκου, Χοροί, 432-443.
2 Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα, 42-43.
3 Βουδούρη, «Χοροί», Α’ 14: «Διὰ τὴν χηρεύουσαν θέσιν τοῦ δομεστίκου τούτου ἐν παλαιοτέροις χρόνοις ἐπροτιμᾶτο ἐκεῖνος
ὅστις ἔχων τὰ διὰ τὸ ἀξίωμα προσόντα ἐμαθήτευσε τὴν μουσικὴν παρὰ τῷ πρωτοψάλτῃ ἢ τῷ λαμπαδαρίῳ. Οὐχὶ σπανίως εἰς τὴν
θέσιν ταύτην ἀνεδείχθησαν καὶ ὅσοι ἐκ τῶν πατριαρχικῶν κανοναρχῶν φάνησαν δόκιμοι. Συνήθως διὰ τὴ δομεστικίαν
προσελαμβάνοντο πρόσωπα ἐκλεγόμενα μεταξὺ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ἀρίστων καὶ καλλιφωνοτέρων ἱεροψαλτῶν τῆς ἀρχιεπισκοπῆς
Κων/πόλεως. Ὁ πρώτιστος καὶ κυριώτατος ὅρος πρὸς ἐπιτηδίαν του διὰ τὸν ὑποψήφιον δόμέστικον ἦτο ἡ καλλιφωνία. Τὸ ὁλίγον
τῆς μαθήσεως καὶ τὸ ἀκατάρτιστον περὶ τὴν μουσικὴν σοβαρῶς δὲν ἐλαμβάνετο ὑπ' ὅψιν. Ὁ μουσικὸς καταρτισμὸς τοῦ
δομεστίκου ἔδει νὰ εἶναι καρπὸς τῆς ἐν τῷ πατριαρχικῷ ναῷ χοροστασίας».
4 Αναφέρεται ενδεικτικά η περίπτωση του κοντακίου Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ, το οποίο ψάλλεται από τον Δεσπότη,
σύμφωνα με το Τυπικό του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη στα 1838 [Κωνσταντίνου, Τυπικὸν, 14]. Σε προγενέστερα
Τυπικά, ψάλλεται είτε από τον Πρωτοψάλτη «μετὰ τῶν συν αὐτῷ» [Τυπικό Μεσσήνης από το χφ. Messiniensis gr. 115
του έτους 1131, όπως το δημοσίευσε ο Arranz, Typicon, 25], είτε από του Ψάλτες [Τυπικό Κασούλων από το χφ. Τορίνου
216 του έτους 1174, όπως το δημοσίευσε ο Dmitrievskij, Opisanie I, 182 και Τυπικό Συμεών Θεσσαλονίκης από το χφ.
ΕΒΕ 2047 του α΄ τετάρτου ΙΕ΄ αι., φ. 110β), είτε από τους μοναχούς, σύμφωνα με το Τυπικό Αγίου Σάββα, από το χφ.
Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 311 του ιστ΄ αι., όπως δημοσιεύτηκε από τον Dmitrievskij, Opisanie III, 352.
5 Χαρακτηριστικές του κλίματος είναι οι κατηγορίες που διατυπώνονται το 1806 μέσα από το κείμενο της Ἑλληνικῆς
Νομαρχίας: «Ἀπὸ τότε, λοιπόν, ὁποὺ ἐστερεώθη ὁ χριστιανισμός, ἕως εἰς τοὺς 1453 [...] ἡ δεισιδαιμονία καὶ ὁ ψευδής τε καὶ
μάταιος ζῆλος τῶν ἱερέων καὶ πατριαρχῶν, κατεκυρίευσεν τὰς ψυχὰς τῶν βασιλέων, οἱ ὁποῖοι, ἀντὶς νὰ ἐπιμελοῦντο εἰς τὸ νὰ
διοικῶσι τὸν λαόν, καθὼς ἔπρεπε, ἄλλο δὲν ἐστοχάζοντο, παρὰ νὰ φιλινικῶσι, καὶ νὰ κτίζωσι ἐκκλησίας [...] Ἀφοῦ, λέγω, τὸ
ἱερατεῖον ἠθέλησεν νὰ ἐνώσῃ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἐντάλματα μὲ τοὺς πολιτικοὺς νόμους, διὰ νὰ τιμᾶται ἐν ταυτῷ καὶ νὰ ὁρίζῃ
χωρὶς δυσκολίαν, ἐκατάλαβεν, ὅτι ἀναγκαῖον ἦτον πρότερον νὰ τυφλώση τὸν λαὸν μὲ τὴν ἀμάθειαν, διὰ νὰ στερεώση καλλιότερα
τὸν σκοπόν του, καὶ οὕτως ἐπροσπάθησεν νὰ ἐσβήση κάθε σπουδὴν εἰς τὴ Ἑλλάδα, καὶ ὑπερασπισθὴ τὴν ἀμάθειαν. Αἱ ἐπιστῆμαι
ὅπου πρότερον ἤνθιζον, ἄρχισαν νὰ μαρανθῶσι, τὰ σχολεῖα ἐσφαλίσθησαν, οἱ διδάσκαλοι ἐμωράνθησαν, καὶ ἡ ἀλήθεια μὲ τὴν
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επιθετικός αλλά τελικά μη εκδοθείς πρόλογος του Θαμύρεως στην Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ Θεωρητικὸν καὶ
Πρακτικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς του Χρυσάνθου, όπως βρίσκεται καταγεγραμμένος στον
κώδικα Παντελεήμονος 257 του ά ημίσεως ΙΘ΄ αιώνος. Θριαμβολογεί λοιπόν λέγοντας ότι «Ἡ
εἴσοδος τῆς φιλοσοφίας εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ ἐξερρίζωσε πολλὰς ἀκάνθας διὰ νὰ ἐξομαλίσῃ τὴν περὶ τὴν
παιδείαν ὁδόν, δὲν ἄργησε νὰ ἀφανίσῃ ἀπὸ τὴν ὅψιν μας, καὶ τὰ γελοίως ἀπὸ σᾶς λατρευόμενα δένδρα τῆς
Μουσικῆς, εἰς τῶν ὁποίων τὴν κατάληψιν πολλοὶ [...] ἐθυσίαζον τὸν πολύτιμον καιρὸν τῆς νεότητός τους».
Με προσεκτικότερη διατύπωση στα 1821, ο Χρύσανθος παρατηρεί στον δικό του πλέον πρόλογο
για το ίδιο βιβλίο, πως, χάρη στη Νέα Μέθοδο, «τὴν σήμερον καὶ λόγιοι ἄνδρες δὲν στοχάζονται
ἀνωφελῆ τὴν μάθησιν τῆς Μουσικῆς, διὰ τὴν ὀλίγην τοῦ καιροῦ δαπάνην, καὶ διὰ τὴν ἀσυγκρίτως
εὐμεθοδικωτέραν ὡς πρὸς τὴν παλαιὰν ἀμέθοδον μέθοδον»6. Γεγονός που στα τέλη του 19ου αιώνα της
αναγνωρίζεται από την Μουσική Επιτροπή του 1883: «ἁπλουστευθείσης τῆς Διδασκαλίας καὶ τῆς
μουσικῆς παιδεύσεως συντμηθείσης κατὰ πολύ […] τέως μὲν ἡ ἔλλειψις αὕτη ἀπεπληροῦτο διὰ τῆς
μακροχρόνου διδασκαλίας, ἢν ἀπῄτουν τὰ ἀρχαῖα συστήματα· ἡ φωνητικὴ παράδοσις διὰ τῆς μακρᾶς τριβῆς
ἐνετύπον εἰς τὸ οὖς τοῦ διδασκομένου τοὺς τόνους »7. Είχε, δηλαδή απαντήσει η Νέα Μέθοδος σε αυτά
που πάνω από έναν αιώνα πριν αποτελούσαν πλέον βασικό αίτημα, όπως ο Χρύσανθος
χαρακτηριστικά αναφέρει: «ὁ δὲ διάδοχος αὐτοῦ Ἰωάννης ὁ Πρωτοψάλτης ἔλεγε φανερῶς, ὅτι ἔπρεπε νὰ
σηκωθῇ ἀπὸ τὰ ποιήματά των ἐκείνη ἡ διὰ τὸ πολυχρόνιον δυσκολία τῆς διδάξεως καὶ μεταδόσεως τῆς
Ψαλμώδίας […] καὶ νὰ συστηθῇ σύστημα χαρακτήρων ἁπλούστερον, μεθοδικώτερον, καὶ στοιχειῶδες, δι' οὗ
νὰ εἶναι δυνατὸν νὰ γράφηται κάθε εἶδος μελωδίας, καὶ νὰ μεταδίδωται ἀπαρασαλεύτως»8.
Τώρα πλέον που η τέλεση της Λατρείας δεν απειλείται, όπως τον καιρό της Τουρκοκρατίας,
τώρα που η Νέα Μέθοδος γραφής πρόσφερε την άρση του μακροχρόνιου της σπουδής, την
απομάκρυνση από την δυσνόητη χειρονομία και από την ανάγκη απομνημόνευσης πολυάριθμων και
περίπλοκων θέσεων, συνοπτικά καταγεγραμμένων, ή πολύ περισσότερο τώρα, που με διαφόρους
τρόπους υποβοηθείται η σπουδή της Ψαλτικής Τέχνης (είτε μέσω Ωδείων, είτε μέσω των σχολών των
Μητροπόλεων είτε μέσω των Μουσικών Σχολείων ή και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με δυνατότητα
συνέχισή τους πλέον σε πανεπιστημιακό επίπεδο), υπάρχουν άραγε κάποια από τα συστατικά
στοιχεία της βυζαντινής χορωδιακής παράδοσης που θα μπορούσαν να αναζωπυρωθούν και να
αποτελέσουν αφετηρία για το πέρασμα της Ψαλτικής Τέχνης σε μία νέα φάση εξέλιξης και άνθισης;
Αναμφίβολα, έχει παρέλθει πλέον ανεπιστρεπτί η εποχή του Χρυστοστομικού «ἐκκλησία γέγονεν
ἡμῖν ἡ πόλις ἅπασα»9. Δηλαδή, εκείνη η εποχή που ήταν έκδηλος ο βυζαντινός θεοκεντρισμός με
κύριο χαρακτηριστικό του την συναλληλία της ιερατικής και πολιτικής εξουσίας και των φορέων
τους. Φορέων, οι οποίοι υπηρετούσαν με διαφορετικές προοπτικές και με διάφορα μέσα την ίδια
αποστολή στον κόσμο, δηλαδή την πραγμάτωση της βουλής του Θεού για την σωτηρία του. Σε μία
τέτοια περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήταν αναπόφευκτο να χρειάζεται μια ασύγκριτης περιπλοκότητας
και μεγαλείου χορωδιακή δομή που να αισθητοποιεί την πολιτική θεολογία της βυζαντινής
αυτοκρατορίας, όπως από νωρίς εξέφρασε νομοθετικά ο Ιουστινιανός, θεωρώντας την Ιερωσύνη και
την Βασιλεία ως δώρα της φιλανθρωπίας του Θεού10 . Παραμένοντας πιστός στις αντιλήψεις αυτές, ο
φιλοσοφίαν ἐξωρίσθησαν. Ἄλλο βιβλίο δὲν εὑρίσκετο, εἰμὴ τὰ πονήματα τῶν ἱερέων», βλ. Ἀνωνύμου, Ἑλληνικὴ Νομαρχία, 123125.
6 Χρυσάνθου, Εἰσαγωγὴ, 55-56.
7 Εκδίδεται το 1888 ως Στοιχειώδης διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής εκπονηθείσα επί τη βάσει του Ψαλτηρίου υπό της
Μουσικής Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν έτει 1883, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου,
1888, σσ. 10-11.
8 Χρυσάνθου, Θεωρητικὸν, XLVIII- XLIX.
9 PG 49, 155.
10 Φειδά, Βυζάντιο, 48-49 καὶ 145, όπου καταγράφει την Στ΄ Νεαρά: «Μέγιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις ἐστὶ δῶρα Θεοῦ πρὰ τῆς
ἄνωθεν δεδομένα φιλανθρωπίας Ἱερωσύνη τε καὶ Βασιλεία, ἡ μὲν τοῖς θείοις ὑπηρετουμένη, ἡ δὲ τῶν ἀνθρωπινων ἐξάρχουσά τε

2

3

Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος τον 10ο αιώνα συμπλήρωσε στην εισαγωγή του Αυτοκρατορικού
Πρωτοκόλλου διασαφηνίζοντας ότι «τοῦ βασιλείου κράτους ρυθμῶ καὶ τάξει φερομένου εἰκονίζοιμεν τοῦ
Δημιουργοῦ τὴν περὶ τόδε τὸ πᾶν ἁρμονίαν καὶ κίνησιν»11.
Οι συνθήκες δεν αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο για την ύπαρξη πολυπληθούς συστήματος
αδόντων12 (Εικόνα 1) που περιελάμβανε ὄχι μόνον τοὺς 25 Ψάλτες τοῦ ἄμβωνα13, τοὺς 110-160
Ἀναγνῶστες, τοὺς 70-90 Ὑποδιακόνους καὶ ὁρισμένους ἀπὸ τοὺς πυλωροὺς-ὁστιαρίους14, ἀλλὰ
ἐπίσης ἕναν λαὸν πολύυμνον15, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖτο ἀπὸ δεκάδες Ὀρφανοὺς16, Παραμοναρίους17 ή
καὶ ἐπιμελουμένη, καὶ ἐκ μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς ἀρχῆς ἑκάτερα προϊοῦσα καὶ τὸν ἀνθρώπινον κατακοσμοῦσα βίον». Πρβλ. Νάσση,
«Αυτοκρατορική εθιμοτυπία», 398-408.
11 Πορφυρογεννήτου, Ἔκθεσις, 77.
12 Πρόκειται για την εξήγηση που δίνει το λεξικό του Ι΄ αιώνα στον όρο χορός (A. Adler, Suidae Lexicon, τόμ. Ι-IV,
Lipsiae 1928 [= Stuttgart 1971], 1129).
13 Ήδη από τον 6ο αι., ο τελετάρχης του Παλατιού Παύλος Σιλεντιάριος περιγράφει ότι στο σπήλαιον, δηλαδή στον χώρο
που σχηματίζεται κάτω από τον άμβωνα και περιβάλλεται από οκτώ κίονες, «σοφίης ὑποφῆται ἵλαον ἀγλαόπαιδα
προεντύνουσιν ἀοιδήν» [Εὐγ. Ἀντωνιάδης, Ἔκφρασις ἁγίας Σοφίας, τόμ. Β΄, ἐν Ἀθήναις 1908 [= Ἀθῆναι 1983], 53, στ. 110
και εξής]. Η αναφορά στους Ψάλτες με τον όρο ὑποφήτης, δηλ. ως διερμηνευτής του θείου λόγου ή προφήτης ή ιερέας
δεν ξενίζει, διότι αρκετούς αιώνες αργότερα, ο Συμεών Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι οι Ψάλτες «τῶν προφητῶν ἐκτυποῦντες
τὸν χορόν» (PG 155, 717). Για μία συνοπτική απαρίθμηση των μελών που ψάλλονται από τους Ψάλτες στον άμβωνα
(Προκείμενα και μέλη προκειμενικού τύπου, μεγάλη Δοξολογία, μικρά και μεγάλα Αντίφωνα, Άμωμος, Απολυτίκια και
Κοντάκια) και ενδεικτικών παραδειγμάτων από μουσικά χειρόγραφα και Τυπικά, βλ. Σπυράκου, Χοροί, 441.
14 Οι αριθμοί των τεσσάρων κατηγοριών προκύπτουν από τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Ιουστινιανού και του Ηρακλείου
το 612, προκειμένου να θέσουν τα ανώτατα όρια των μισθοδοτουμένων [βλ. Γεωργίου Ράλλη- Μιχαήλ Ποτλή, Σύνταγμα
των θείων και ιερών Κανόνων, τόμος Γ΄ (Αθήνα 1853), 18-21 και Σύνταγμα Ε’ (Αθήνα 1855), 230-231 αντίστοιχα). Κυρίως
έργο των οστιαρίων-πυλωρών ήταν να κλείνουν τις πύλες του ναού και του νάρθηκα πριν την έναρξη του συμβόλου της
Πίστεως. Λαμβάνουν μέρος από τα αυτοκρατορικά αποκόμβια-επιχορήγηση του Αυτοκράτορα, όπως και οι Ψάλτες
(Πορφυρογεννήτου, Ἔκθεσις, 172-178). Για την απεικόνιση της συγκεκριμένης στιγμής, βλ. Neil Moran, Singers in late
byzantine and slavonic painting (Leiden 1986), εικ. 17. Πρβλ. Ι. Πιλιλῆ, Τίτλοι, ὀφφίκια καὶ ἀξιώματα ἐν τῇ Βυζαντινῇ
Αὐτοκρατορίᾳ καὶ τῇ Χριστιανικῆ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ (Ἀθῆναι 1985), 174-177 καὶ Χρυσάνθου τοῦ μακαριωτάτου
Πατριάρχου τῶν Ἱεροσολύμων, Συνταγμάτιον περὶ τῶν Ὀφφικίων, Κληρικάτων καὶ Ἀρχοντικίων τοῦ Χριστοῦ ἁγίας
Ἐκκλησίας (Τεργόβιστον 1715), λε'.
15 Με τον όρο αυτό περιγράφει ο Παύλος Σιλεντιάριος τον αναφερόμενο από τα Τυπικά και μουσικά χειρόγραφο ως
Λαό, τοποθετώντας τον ουσιαστικά στο χώρο του σωλέα: «Δύω δ' ἐς κίονας ἄλλας κόγχας ἀμφοτέρωθι προβάλλεται ἐσ δύσιν
ἕρπειν, οἵπερ ἐκτανύουσα περιγναμφθέντας ἀγοστούς, λαὸν ὅπως πολύυμνον ἐοῖς ἀγκάσσεται οἴκοις» ἀπὸ τὴν Ἔκφρασιν τοῦ
Σιλεντιαρίου (βλ. Ἀντωνιάδου, Ἔκφρασις Β΄, 65, στ. 372-375).
16 Η ψαλμωδία δια στόματος παιδιών είχε ήδη καθαγιασθεί την Κυριακή των Βαΐων κατά την είσοδο του Χριστού στα
Ιεροσόλυμα, συνέχισε να αναφέρεται σε ιστορικές πηγές και νομοθετήθηκε από τον Ιουστινιανό στην Ρκγ΄ Νεαρά,
καθιερώνοντας το κατώτατο όριο χειροθεσίας Αναγνώστη στα οκτώ έτη, γεγονός που στηλιτεύεται από τον πατριάρχη
Φώτιο στις αρχές του β΄ ημίσεος του Θ΄ αιώνα. Παρόλη δε την ανακάθαρση των Νεαρών που είχαν πλέον ορίσει την
ηλικία αυτή στα δεκαοκτώ έτη, ο Πατριάρχης διαμαρτύρεται για τα όσα παρατηρούνται στις μέρες του, διότι «σήμερον
σφραγίζονται ἀναγνῶσται κληρικοὶ ἑξαετεῖς, ἔστι δ' ὅτε καὶ τριετεῖς» (Ράλλη - Ποτλῆ, Σύνταγμα Δ΄, σ. 68). Παρόλο που
εμφανίζονται ως ψάλλοντες σε σειρά τυπικών διατάξεων, αναφέρονται ως έμμισθα-ψάλλοντα μέλη του κλήρου μόνον στην
περίπτωση του ναού της Ελεούσης τον ΙΒ΄ αιώνα: «ὀρφανοὺς, ἢτοι κανδηλάπτας ὀκτώ, καὶ περισσοὺς ἑτέρους ὀρφανοὺς
τέσσαρας, ὀφείλοντας ἐπιδέχεσθαι προκοπὴν κατὰ ἀκολουθίαν, ὅποτε ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐμβάθμων ὀρφανῶν ἐλλιπὴς γένηται […].
Ὀφείλουσι δὲ οἱ τοιοῦτοι κληρικοὶ δύο ἑβδομάδας ἔχειν, καὶ οἱ μὲν ἡμίσεις ἵνα ψάλλωσι κατὰ τὴν μίαν ἑβδομάδα, οἱ δὲ ἡμίσεις
κατὰ τὴν ἑτέραν» (Dmitrievkij I, 678). Αναφέρονται επίσης ως Παίδες στην Ακολουθία της Καμίνου (Κώδικας ΕΒΕ
2017, φφ. 219ρ και 220ρ). Για μία αναλυτική παρουσίαση του θέματος των Ορφανών, ως μελών του συστήματος αδόντων,
βλ. Σπυράκου, Χοροί, 197-203.
17 Εμφανίζονται επίσης ως Προσμονάριοι και πληρώνονται με την έκτακτη επιχορήγηση του Αυτοκράτορα μαζί με τους
Ψάλτες στις Δεσποτικές γιορτές, πριν τη λήψη του αντιδώρου (Πορφυρογεννήτου, Ἔκθεσις, 172-178) και
χαρακτηριστικό τους είναι ότι κατοικούν στο ναό [Βασιλική Λεονταρίτου, Ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα καὶ ὑπηρεσίες στὴν
πρώιμη καὶ μέση Βυζαντινὴ περίοδο (Ἀθήνα - Κομοτηνὴ 1996), 456 και εξής]. Σε αρμενικό κατάλογο οφφικίων των αρχών
ΙΓ΄ αιώνα αναφέρονται ως φύλακες, οι οποίοι είναι μοναχοί και οφείλουν να δοξολογούν στο ναό που τάχθηκαν, χωρίς
δικαίωμα ανόδου στον άμβωνα (βλ. Σπυράκου, Χοροί, 162). Για ψάλλοντες μοναχούς, παράλληλα με την ύπαρξη των
ψαλτών, βλ. Moran, Singers, εικ. V, 34, 61, 63 και 82.
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αλλιώς Ἀσκητήρια18 καὶ Πένητες ή Περισσούς19, με την ψαλμωδία να εναλλάσεται ἀνάμεσα στὰ τρία
Βήματα: τὸ ἅγιο Βῆμα, τὸ Βῆμα τοῦ ἄμβωνος20 καὶ τὸ βῆμα τῶν Ἀναγνωστῶν, δηλ. τὴ σωλέα21.

Εικόνα 1. Η σωλέα και άμβων της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, ως χώρος των πολυπληθών και
αποτελουμένων από τις διάφορες τάξεις ημιχορίων (με μπλε) και των ψαλτών-μονωδών (με κόκκινο) αντίστοιχα
Πηγή: www.cnn.grstylepolitismosstory195541500-xronia-istorias-h-agia-sofia-sto-tholo-toy-ellinikoykosmoy (21.8.2017)

Ακόμη δε περισσότερο, καθώς η ίδια η ιστορική πραγματικότητα τους μετέτρεψε σε παρελθόν,
δεν θα ήταν πλέον δυνατόν να ξαναδούμε τους τρεις χορούς της Πόλης που ουσιαστικά
αντιστοιχούσαν στους τρεις φορείς εξουσίας της, δηλαδή την Εκκλησία, το Παλάτι και το Λαό22. Σε
κάθε περίπτωση, δύο ήσαν τα βασικά δομικά στοιχεία τους: το σώμα των σολιστών-μονωδών και το
ευρύτερο, πολυπληθές σώμα ψαλλόντων, ηχοχρωματικά κατανεμημένων σε επιμέρους ημιχόρια23
που καταλάμβαναν συγκεκριμένη θέση στο ναό24 (Πίνακας 1).
Βλ. αναλυτικά Σπυράκου, Χοροί, 182-197.
Αναφέρονται από τον Πορφυρογέννητο με τον όρο πένητες (Πορφυρογεννήτου, Ἔκθεσις, 172-178), ο οποίος είναι
περιγραφικός της οικονομικής τους κατάστασης, καθώς πληρώνονται μόνον στις δεσποτικές εορτές με το αυτοκρατορικό
αποκόμβιο, ενώ από τον Αλέξιο Κομνηνό αναφέρονται ως περισσοί. Επιπλέον, περιγράφει ότι «οἱ δὲ περισσοὶ
ἀπογεγραμμένοι μὲν ὑπάρχουσι καὶ δουλεύουσι τῇ ἐκκλησίᾳ, οὐ λάμβάνουσι δέ τι, ἀλλ' ἐλπίδι καὶ μόνῃ τρέφονται προκοπῆς» [βλ.
Ελευθερία Παπαγιάννη, Τὰ οἰκονομικὰ τοῦ ἔγγαμου κλήρου στὸ Βυζάντιο (Ἀθήνα 1986), 78-101].
20 Σύμφωνα με το στουδιτικό Τυπικό Κασούλων από χειρόγραφα του ΙΓ΄ αιώνα, το οποίο σκιαγραφεί την παράδοση του
Τάραντα (Dmitrievskij I, 828).
21 Σύμφωνα με το Συμεών Θεσσαλονίκης (PG 155, 345): «ἔξωθεν τοῦ βήματος περὶ τὸν σωλέαν, ὃς δὴ καὶ βῆμα καλεῖται
ἀναγνωστῶν».
22 Χαρακτηριστική είναι οι συνύπαρξη των αντιστοίχων χορών σε περιπτώσεις υποδοχής πρέσβεων, προκειμένου
18
19

σύσσωμοι να αναδείξουν το αυτοκρατορικό μεγαλείο. Βλ. ενδεικτικά Πορφυρογεννήτου, Ἔκθεσις, 1076: «Οἱ δὲ δημῶται
τῶν δύο μερῶν καὶ οἱ ἀποστολῖται ψάλται ὁμοίως καὶ οἱ ἁγιοσοφῖται, ἔστησαν ἐπὶ σκάμνων ὑψηλῶν ἔνθεν κἀκεῖθεν τὼν αὐτῶν
ἀναβαθρῶν εὐφημοῦντες καὶ ᾄδοντες βασιλίκια» (Πρβλ. 1092, 1104, 1105, 1108 και 1112).
23 Ενδεικτικό για την χρήση του όρου χορός σε ενικό αριθμό, συμπεριλαμβάνοντας όμως όλους τους ψάλλοντες που κατά
περίπτωση διαιρούνται σε μέρη: «Ἀντίφωνον πρῶτον. Ἐκφών. τοῦ χοροῦ. Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ
ὀνόματι σου ὕψιστε. Τὸ αὐτὸ εἰς τὸ ἄλλο μέρος τοῦ χοροῦ ψάλλεται. [...] Δόξα Πατρί. Καὶ νῦν. Ψάλλεται ταῦτα παρὰ τοῦ
χοροῦ» [Jacobus Goar, Εὐχολόγιον, sive rituale Graecorum (Paris 16472), 90- 91].
24 Για την κατανομή των ψαλλόντων στον χώρο, βλ. Σπυράκου, Χοροί, 433-441 και 581-661 (Ευρετήριο ονομάτων και
όρων).
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Η βαθύτερη δομή του βυζαντινού χορωδιακού συστήματος
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

ημιχόριο

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Σολίστες
(Μονωδοί)

ημιχόριο

Πίνακας 1

Πιο συγκεκριμένα και με διαφοροποιούμενη ορολογία κατά περιβάλλον25, τα δύο άνισα σύνολα
ήσαν, αφενός μεν οι σολίστες-μονωδοί που κατά περίπτωση αναφέρονται είτε ως Ψάλτες του
αγιοσοφίτικου άμβωνα26, οι οποίοι μέχρι τον ΙΒ΄ αιώνα ήσαν ευνούχοι27- κάστρατοι28 είτε ως
βασιλικοί καλλίφωνοι29 είτε ως Κράκτες των Δήμων30 και αφετέρου, ο πολυπληθής χορός είτε των
Σπυράκου, Χοροί, 170-177.
Για τις χρήσεις του άμβωνα από του ψάλτες, βλ. Juan Mateos, Le Typicon de la Grande Église. Ms Sainte – Croix No 40,
Xe siècle, τόμ. 2, OCA 166, Roma 1963) 328-329, II-III.
27 Ο ερμηνευτής του νομοκανονικού δικαίου Θεόδωρος Βαλσαμώνος, σχολιάζοντας τα σχετιζόμενα με τον γάμο των
Ψαλτών, παρατηρεί ότι στην εποχή του, δηλαδή τον ΙΒ΄ αιώνα, δεν υπάρχει λόγος συζήτησης για το θέμα αυτό.
Ολοκληρώνει δε τον συλλογισμό του επεξηγώντας: «πρὸ πάντων σημείωσαι απὸ τοῦ παρόντος κανόνος ότι το παλαιὸν οὐκ
ἀπό εὐνούχων μόνον τὸ τῶν ψαλτῶν τάγμα συνίστατο, καθὼς γίνεται σήμερον, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μὴ τοιούτων» (PG 137, 532). Βλ.
Moran, Singers, εικ. I από την μικρογραφία του κώδικα Διονυσίου 587 του ΙΑ΄ αιώνα για την απεικόνιση του ευνούχουΨάλτη επάνω στον άμβωνα, κρατώντας ειλητάριο. Πρβλ. εικόνες VII, 10, 16, 20 και 24.
28 Με τον όρο αυτό ο μητροπολίτης Θεόδωρος Βαλσαμώνος κατηγοριοποιεί τον ΙΒ΄ αιώνα τις διάφορες μορφές
ευνουχισμού: α) κάστρατοι ή ἐκτομίαι ή ἔκτομοι, β) οι θλιβίαι ή θλαδίαι και γ) σπάδονες ή μαλακοὶ ἐκ κοιλίας (βλ.
Ράλλη‑Ποτλῆ, Σύνταγμα Β΄, σ. 30).
29 Αναφέρονται με τον όρο αυτό στο Τυπικό της Μονής Λιβός, το οποίο συντάχθηκε μεταξύ 1294 και 1301 [Hippolyte
Delehaye, Deux typica byzantins de l’ époque des Paléologuesi (Bruxelles 1921), 128]. Επίσης, περί τα 1391 ή 1392
μνημονεύονται οι ίδιοι ψάλλοντες από τον Ψευδο-Κωδινό με τον παρεμφερή όρο καλόφωνοι, βλ. Jean Verpeaux, PseudoKodinos, Traitè des offices, (Paris 1966) 356-357]. Επίσης αναφέρονται και ως βασιλικοί βουκάλιοι, βλ. Ν. Oikonomidès, Les
Listes de Préséances Byzantines des IXe et Xe siècles (Paris 1972), 167-169 και 171.
30 Για πολλούς αιώνες, ως Κράκτες αναφέρεται το σώμα των μονωδών των Δήμων. Βλ. ενδεικτικά Πορφυρογεννήτου,
Ἔκθεσις, 189-192: «Κατέρχονται οἱ δύο δήμαρχοι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν διασφαγὴν καὶ σφραγίζει ἕκαστος τὸν ἵδιον Δῆμον ἀνὰ
τριῶν σταυρῶν· λέγει ὁ λαὸς ἀπὸ τοῦ Δήμου […]. Καὶ εὐθέως λέγουσιν οἱ κρᾶκται ἑκάστου Δήμου ἀπὸ φθογγῆς. Τῶν δὲ
δημάρχων ἀνερχομένων πρὸς τοὺς ἱδίους δήμους, ἀπάρχεται ὁ λαὸς ἑκάστου Δήμου ἀπελατικόν». Πρβλ. του ιδίου, 597: «Καὶ
ἀπὸ τοῦ τετάρτου βαῐου κατέρχεται ὁ μαΐστων μετὰ τοῦ λαοῦ καὶ ἵσταται ἔμπροσθεν τοῦ Δήμου», και του ιδίου, 649: «Τὰ δὲ τῆς
εὐφημίας ἄκτα ᾄδονται παρά τε τῶν κρακτῶν καὶ τοῦ λαοῦ καθὼς καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς δοχαῖς». Τα άκτα αυτά περιλαμβάνουν
στιχηρὸ σχετικό με την εοτρή, το Πολλὰ τὰ ἔτη από τους Κράκτες και το Λαὸ με τριπλή επανάληψη και κατακλείδα το
Πολυχρόνιο από τους Κράκτες. Σε μία μόνον περίπτωση χρησιμοποιείται ο όρος κράκτες για τους βασιλικούς ψάλτες, όταν
25
26
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Αναγνωστών, Υποδιακόνων, Ασκητών, Ασκητριών31 και Ορφανών της αγιοσοφίτικης σωλέας, ο
αναφερόμενος και ως Λαός είτε οι παλατιανοί Αναγνώστες είτε ο Λαός του Δήμου.
Τα τρία βυζαντινά χορωδιακά σύνολα της Κωνσταντινούπολης

ΠΑΛΑΤΙ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ημιχόριο
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ
• Αναγνώστες με
ΔΟΜΕΣΤΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
ή τον του ετέρου μέρους
δομέστικο
ή δομέστικο της πρώτης ή
δευτέρας εβδομάδος από του

αριστερού μέρους

• Υποδιάκονοι-Νοτάριοι με

ΠΡΙΜΙΚΗΡΙΟ
• Ορφανά, Ασκητήρια με
ΛΑΟΣΥΝΑΚΤΗ

Αναγνώστες με
ΔΟΜΕΣΤΙΚΟ

Σολίστες (Μονωδοί)
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Ημιχόριο
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ

Ψάλτες με
ΔΟΜΕΣΤΙΚΟ ΤΩΝ
ΨΑΛΤΩΝ (Δομέστικος και
Μαΐστωρ του Κλήρου )
ή ΜΕΣΟ
ή ΔΟΜΕΣΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΑΜΒΩΝΟΣ
ή ΠΡΙΜΙΚΗΡΙΟ ΤΩΝ
ΨΑΛΤΩΝ
ή ΑΡΧΟΝΤΑ ΤΩΝ
ΚΟΝΤΑΚΙΩΝ (Δευτερεύων
των Διακόνων)
(πρωτοψάλτης/ ο Α΄ ψάλτης)

Αναγνώστες με
ΔΟΜΕΣΤΙΚΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
• Υποδιάκονοι –
Νοτάριοι με
ΠΡΙΜΙΚΗΡΙΟ
•
ΛΑΟΣΥΝΑΚΤΗΣ

Καλλίφωνοι-Καλόφωνοι«Κράκτες» Βασιλικοί βουκάλιοι με
ΜΑΪΣΤΟΡΑ

Αναγνώστες με
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

•

αναλαμβάνουν να ψάλλουν στα τέλη ΙΔ΄ αιώνα τον πολυχρονισμό του Αυτοκράτορα κατά την στέψη του από τις ειδικά
στημένες αναβάθρες (Verpeaux, Pseudo- Kodinos, 262 – 263: «Ἐξ ἑκατέρων δὲ μερῶν τοῦ ναοῦ ξυλίνων οὐσῶν ἀναβαθρῶν
ἐπ' αὐτὸ τοῦτο πεποιημένων, ἱστάμενοι ἐπάνω οἵ τε πρωτοψάλται καὶ οἱ δομέστικοι καὶ οἱ ἀναγνῶσται, οὕς ἐξ ἔθους παλαιοῦ
κράκτας ἐν ταῖς τοιαύταις ὀνομάζουσι πανηγύρεσί τε καὶ τελεταῖς, ψάλλουσιν ἄσματά τινα συντελοῦντα καὶ ἡρμοσμένα εἰς τὰ
τοιαῦτα»). Αναφέρονται δε ως κράκτες, σε ανάμνηση του αρχαιοπαράδοτου έθους της ψαλμώδησης του πολυχρονισμού
του Αυτοκράτορα από τους Δήμους με τους Κράκτες τους κατά την τελετή στέψης μέσα στην Αγία Σοφία, σύμφωνα με
τον Πορφυρογέννητο (PG 112, 441, 444 – 445: «Ἀκολουθία τῶν δήμων ἐπὶ στεψίμῳ βασιλέως»).
31
Η απαγόρευση της συμμετοχής στην ψαλμωδία των κοσμικών γυναικών αποκτά νομοκανονική εγκυρότητα με τον Ο΄
κανόνα της Στ΄ Οικουμενικής Συνόδου του 691, ακολουθώντας μία σειρά ανάλογων απαγορεύσεων από τα πρώτα
αποστολικά χρόνια. Όμως, οι ψάλλουσες ασκήτριες στους αστικούς ναούς που διάγουν το βίο τους σύμφωνα με τους
κανόνες του Μεγ. Βασιλείου αποτελούν διαφορετικοί περίπτωση. Για το λόγο αυτό τις αντιδιαστέλει ο Ιουστινιανός με
την 59η Νεαρά του έτους 537 ως «ἀσκητρίαις, ἤτοι κανονικαῖς» [βλ. Ἀντώνιος Μάτεσις (ἐπιμ.), Ἰουστινιανοῦ Νεαραί
(Ἀθήνησι 1898), 167]. Αναλυτικά επεξηγεί ο Νικόδημος Αγιορείτης ότι οι γυναίκες που μονάζουν εκλαμβάνονται ως
μέλη του κανονικού κλήρου, διότι διαβιούν σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες: «Κανονικοί, καὶ ἐν τῷ Κανόνι, ἐξεταζόμενοι
ἰδιαιτέρως ὀνομάζονται οἱ κληρικοί, ὡσὰν ὁποῦ ἡ ζωὴ αὐτῶν καὶ ὁ νοῦς, καὶ ὁ λόγος διεξάγεται, καὶ ἀπευθύνεται κατὰ τοὺς
ἱεροὺς Κανόνας, Ἀποστολικούς φημι, Συνοδικούς τε καὶ Πατρικοὺς[…]. Κανονικοὶ πρὸς τούτοις λέγονται“Κανονικοί, καὶ οἱ
μοναχοί, ὡς ἐν πολλοῖς τῶν Κανόνων τοῦτο ὁρᾶται, ἀλλὰ δὴ καὶ αἱ μονάζουσαι γυναῖκες, διὰ τὴν αὐτὴν
ἀφορμὴν κανονικαὶ ὀνομάζονται, τῶν λαϊκῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αὐτονόμως, ταὐτὸν εἰπεῖν, ἀκανονίστως καὶ ἀδιαφόρως
πολιτευομένω» [Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Πηδάλιον (Θεσσαλονίκη 1982), 144, ὑποσ. 1].
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Λαός του Δήμου- το άλλο
μέρος με επικεφαλής τον του

ΔΗΜΟΙ

μέρους των Βενέτων
ΜΑΪΣΤΟΡΑ

Κράκτες με επικεφαλής τον
ΔΗΜΑΡΧΟ- Μέγα

Δομέστικο
•
Δημοκράτης των
Βενέτων, ήγουν ο
Δομέστικος των
Σχολών
•
Δημοκράτης των
Πρασίνων, ήγουν ο
Εκσκούβιτος
ή Δομέστικος των
Εκσκουβιτών

Λαός του Δήμου- το ένα
μέρος με επικεφαλής τον

του μέρους των Πρασίνων
ΝΟΤΑΡΙΟ

Πίνακας 2. Τα τρία βυζαντινά χορωδιακά σύνολα της Κωνσταντινούπολης, τα οποία δομούνται σε κοινή βάση,
αλλά με διαφοροποιούμενη ορολογία ανά περιβάλλον και πηγή

Η ίδια η Α΄ Άλωση της Πόλης στα 1204 επισφράγισε το πέρασμα στην β΄ φάση του βυζαντινού
χορωδιακού συστήματος που χαρακτηρίσθηκε από την συγκέντρωση όλων των ψαλλόντων στα
εκατέρωθεν αναλόγια και την κατά περίπτωση πλέον συγκέντρωσή τους στο κέντρο, χωρίς όμως να
χάνεται η παραδοσιακή κατανομή ρόλων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε κάθε φάση, είτε ως
εναλλαγή ενός μονωδού με το σύνολο ή τα εκατέρωθεν ημιχόρια, κατά τα πρότυπα της κοσμικής
αντιφωνικής ψαλμωδίας, είτε ως εναλλαγή των δύο ισοτίμων χορών του Σαββαϊτικού τυπικού, είτε
ακόμη και ως συνεχής μουσική απαγγελία με τη νοερή συμμετοχή του προσευχομένου
εκκλησιάσματος, συντηρούνται οι βασικοί ρόλοι: Αυτοί του κεντρικού συντονιστή του συνόλου, του
μονωδού-μονωδών και του ευρυτέρου συνόλου ή των ημιχορίων-υποσυνόλων του.
Υπάρχει παρόλ΄ αυτά τουλάχιστον η πιθανότητα να ξαναϋπάρξει ηχοχρωματική ποικιλία; Διότι,
στην χορωδιακή παράδοση της Κωνσταντινούπολης η επιθυμητή από τους Πατέρες ποικιλία των
μελών που θα κρατούσε τεταμένη την προσοχή των εκκλησιαζομένων32 είχε επιτευχθεί με δύο
κυρίως μέσα. Πρώτον με την εναλλαγή ηχοχρωματικά και συχνοτικά διαφοροποιημένων ημιχορίων
και δεύτερον με την εναλλαγή μεταξύ σολιστικών, επιτηδευμένων εκτελέσεων και απλά μελισμένων
απαντήσεων από μεγαλύτερα χορωδιακά σύνολα. Πιο συγκεκριμένα, οι ιστορικές κυρίως πηγές
αναδεικνύουν την ύπαρξη στο αγιοσοφίτικο σύνολο ψαλλόντων σειράς ημιχορίων αποτελούμενων
από παιδικές φωνές, γυναικείες, ανδρικές και ευνούχων σε ρόλο μονωδού.
Είναι πλέον δεδομένο ότι η εποχή των αγενείων Ευνούχων33 που από τον άμβωνα, κάτω από τα
χρυσά πολυκάνδηλα (Εικόνα 2) έψαλλαν το ρεπερτόριο του Άσματος34, κάνοντας την εκκλησία να
αντηχεί από τα τεχνικότερα των μελών με ένταση, δεξιοτεχνία και άγνωστο πλέον σε εμάς
ηχόχρωμα35 έχει ανεπιστρεπτί παρέλθει, από την Α΄ Άλωση και εντεύθεν36.
Βλ. ενδεικτικά Μεγ. Βασιλείου (PG 31, 1006): «Ἐν μὲν γὰρ τῇ ὁμαλότητι πολλάκις μου καὶ ἀκηδιᾷ ἡ ψυχὴ καὶ
ἀπομετεωρίζεται, ἐν δὲ τῇ ἐναλλαγῇ καὶ τῷ ποικίλλῳ τῆς ψαλμῳδίας [...] νεαροποιεῖται καὶ ἀνακαινίζεται τὸ νηφάλιον».
33
Ο όρος εντάσσεται στην επίσημα χρησιμοποιούμενη ορολογία του αυτοκρατορικού πρωτοκόλλου, καθώς απαντάται
σε καταλόγους αξιωμάτων του Παλατιού, σύμφωνα με το Κλητορολόγιο Φιλοθέου του έτους 899. Εκεί αναφέρονται τα
αξιώματα εκείνα στα οποία έχει πρόσβαση η «τάξις τῶν εὐνούχων», σε αντιδιαστολή με αυτά που «τοῖς βαρβάτοις
προσγίνονται» (βλ. Oikonomidès, Préséances, 125-135).
34 Σύμφωνα με τον Neil Moran, «The musical ‘Gestaltung’ of the Great Entrance Ceremony in the 12th Century in
Accordance with the Rite of Hagia Sophia», JÖB 28 (1979), 168, ὑποσ. 5. Για μία αναλυτική παρουσίαση των μουσικών
χειρογράφων που περιέχουν το ρεπερτόριο αυτό, βλ. Bartolomeo Di Salvo, «Gli asmata nella musica bizantina», BBGG
13 (1959), 128-137.
35 Για μία αναλυτική διαπραγμάτευση του θέματος, βλ. Ευαγγελία Σπυράκου, "Ἡ ἠχοχρωματικὴ ποικιλία στὴν
βυζαντινὴ χορωδιακὴ πράξη", Papers of the First International Conference of the American Society of Byzantine
Music and Hymnology, “Byzantine Musical Culture” (Athens 2007), 151-156.
32
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Εικόνα 2. Ο Άμβων της Αγίας Σοφίας από το 563 έως την Α΄ Άλωση του 1204, σύμφωνα με τη διαδραστική
παραγωγή εικονικής πραγματικότητας του Κέντρου Πολιτισμού ‘Ελληνικός Κόσμος’-Ίδρυμα Μείζονος
Ελληνισμού
Πηγή: http://agiasophia.tholos254.gr/gr/index.html (21.8.2017)

Μήπως όμως υπάρχει δυνατότητα να ξαναηχήσουν στον αριστερό σωλέα φωνές από ημιχόρια
soprano παίδων37-ορφανών ή των alto ασκητηρίων38- αδουσών39; Ή τουλάχιστον την φωνή ενός παιδόςΉδη με την δυναστεία των Κομνηνών στις αρχές του ΙΒ΄ αι., όταν πλέον την εξουσία του αυτοκράτορα
υπερασπίζονται τα μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος και όχι οι ευνούχοι με τις μηχανοραφίες τους, ξεκινά η
έντονη απαξίωσή τους, η οποία όμως έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της μετά την Εικονομαχαία (βλ. Al. Kazhdan,
“Eunuchs”, ODB 2 (1991), 747]. Με αυτό το κλίμα συμπορεύεται ο κανόνας για αποπομπή τους από τις μονές που
ακολουθούν το Σαββαϊτικό τυπικό (βλ. Dmitrievskij I 222: «Καὶ μηδαμῶς ἢ εὐνοῦχον ἢ ἀγένειον ἐν τῇ λαύρᾳ δέχεσθαι»).
Για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος που οι μονωδοί ήταν ευνούχοι, είναι βοηθητικές οι μαρτυρίες από την
εποχή των Αρειανικών ερίδων. Δηλαδή, όταν στις αρχές του Ε΄ αι., ο πατριάρχης Ιωάννης Χρυσόστομος ζήτησε τη
βοήθεια του ευνούχου παλατιανού ψάλτη Βρίσωνος προκειμένου να σχηματίσει αντιφωνικές χορωδίες που θα αντέκρουαν
τα ψαλλόμενα από τους αιρετικούς στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Ο Βρίσων αναφέρεται ως «εὐνοῦχος τῆς
βασιλέος γαμετής» και ως «ὁ τῆς βασιλίδος εὐνοῦχος, συγκροτῶν τότε τοὺς ὑμνῳδούς» (βλ. αντίστοιχα Σωζομενοῦ,
Ἐκκλησιαστικὴ Ἰστορία, PG 67, στ. 1536‑1537 και Σωκράτους, Ἐκκλησιαστικὴ Ἰστορία, PG 67, στ. 688 και 692).
37 Ο όρος χρησιμοποιείται στις τυπικές διατάξεις από την Ακολουθία της Καμίνου, στην οποία μετέχουν ως αριστερός
χορός και εναλλάσσονται με τους ψάλτες: «Καὶ ψάλλεται ἡ ᾠδὴ ὅλη ἡ ἑβδόμη οὕτως· τῶν ψαλτῶν λεγόντων ἕνα στίχον καὶ
Τῶν Πατέρων· καὶ τῶν παίδων ὁμοίως ἕτερον στίχον· καὶ Τῶν Πατέρων... Καὶ ψάλλουσιν οἱ Ψάλται ἠχήματα κομμάτια
κρατημάτων πλαγίου τετάρτου ἤχου· ἀνάλογα πρὸς τὸν διπλασμὸν τῆς φωνῆς τῶν παιδῶν· εἰς δὲ τὸ τέλος τοῦ κρατήματος
λέγουσιν ἀπὸ χοροῦ πάντες εἰς τὴν αὐτὴν φωνὴν, τοῦτο· Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, σῶσον ἡμᾶς»(βλ. κώδικα ΕΒΕ 2047 του α΄
τετάρτου ΙΕ΄ αιώνα, φφ. 219ρ και 220ρ.
38 Εκτός των ιστορικών πηγών, η ύπαρξη ασκητριών που ψάλλουν στην Αγία Σοφία και αναφέρονται ως ἀσκητήριαι,
μαρτυρείται στον κώδικα Δρέσδης Α 104 του ΙΑ΄ αιώνος, μίας εκ των πηγών για το Τυπικό της ΜΧΕ, όπως
δημοσιεύεται από τον К.К. Акеньев, 2007, Дрезденский список Типика константинопольской Св. Софии (Cod.
Dresden
A
104):
Реконструкция
текста
по
материал
архива
А.А.
Дмитриевского
http://byzantinorossica.org.ru/sources/papers/dresden104.pdf (9.11.2014), σ. 30: «και λέγεται εις το γ΄ αντίφωνον του
36
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κανονάρχη που προϊδέαζε για το κείμενο αλλά συνάμα παρέδιδε τη βάση για το ισοκράτημα της
επόμενης θέσης, ποικίλλοντας το χορωδιακό μέλος συχνοτικά και ρυθμικά40; Διότι, τα έντυπα βιβλία
έχουν πλέον εξοστρακίσει εντελώς την παιδική φωνή του κανονάρχου ή ακόμη και του μοναχούκανονάρχη41, όπως ρητώς μας περιγράφει Σαββαϊτικό τυπικό του 1850 «οὐδὲ κανοναρχεῖται ὡς
ἄλλοτε, ἀλλὰ καθὼς ψάλλονται οἱ εἱρμοί, οὕτω καὶ τὰ τροπάρια, κρατούντων φυλλάδας ἐν χερσὶ τῶν
ψαλλόντων ἄνευ κανοναρχήματος»42.
Είναι πλέον δεδομένο ότι τυπικά και τελετουργικά που υποστηρίζουν τις προαναφερθείσες
πρακτικές έχουν από αιώνες μετασχημαστισθεί προς το απλούστερο, προς το συνοπτικότερο. Τα
μέλη που γράφονται πλέον φανερώνουν την συγκέντρωση όλων των ρόλων στο πρόσωπο ενός ψάλτη.
Μήπως όμως θα μπορούσε να υπάρξει, χάρις σε μία καλή και συντονισμένη συνεργασία όσων
υποβοηθούν την εκπαίδευση μελλοντικών ψαλτών, γύρω και μέσα στις ακολουθίες, εκείνο το
περιβάλλον μάθησης που θα οδηγούσε σε βιωματική μαθητεία όχι μόνον της Ψαλτικής Τέχνης,
αλλά και Τυπικού καί Υμνολογίας και άλλων περί της θέσης του ψάλλοντος θεμάτων;
Πραγματώνοντας με τον τρόπο την από την Παλαιά Διαθήκη καθορισμένη συμπερίληψη στους
ψάλλοντες Λευίτες, όχι μόνον των ωρίμων, ολοκληρωμένων μουσικών, αλλά και των νεαρών
μαθητευομένων τους: «Καi ἔβαλον καὶ αὐτοὶ κλήρους ἐφημεριῶν κατὰ τὸν μικρὸν καὶ κατὰ τὸν μέγαν,
τελείων καὶ μανθανόντων»43.
Άλλωστε, αυτό εκλαμβάνεται ότι είναι το μήνυμα της μικρογραφίας από τον κώδικα
Κουτλουμουσίου 45744 που μας παρουσιάζει τον Πρωτοψάλτη Ιωάννη Γλυκύ με τους μαθητές του
Ξένο Κορώνη και Ιωάννη Κουκουζέλη, όχι με έναν οποιοδήποτε σχηματισμό, αλλά απεικονίζοντάς
τους στις θέσεις και τις ακριβείς λειτουργίες τους κατά την τέλεση της Θ. Λατρείας (Εικόνα 3). Πιο
συγκεκριμένα, και κάνοντας χρήση των κατά καιρούς και πηγή ορολογιών-περιεκτικών του ρόλου

Αμώμο [sic] τροπάριον, ήχος γ΄· Συγκλονουμένης της κρίσεως και ρηγνυμένου καταπετάσματος […]. Το αυτό δε ψάλλονται και αι
ασκητήριαι και δομέστικοι, μετά δε τούτο το ευλογείται». (βλ. Moran, εικ. 29, 30, όπου απεικονίζονται κατά την ύψωση του
Σταυρού και εικ. 49 κατά την ακολουθία για την κοίμηση του Χρυσοστόμου Για το ρόλο τους στις κηδείες, βλ.
Σπυράκου, «Αυτοκρατορική Ιδέα και Ψαλτική Τέχνη: Ο Πρωτοπαπάς στην ψαλμώδηση του Αμώμου ‘Εις κοιμηθέντας
λαϊκούς’ του Φαρδιβούκη», Ανατολής το Περιήχημα 1, Αθήνα 2014, σ. 229). Η κατάταξη των ασκητριών στην alto
φωνητική περιοχή πραγματοποιείται, θεωρώντας ότι εφαρμόζουν τις επιταγές διατάξεων από το σαββαϊτικό τυπικό που
ορίζουν την ψαλμώδηση χωρίς τέντωμα των φωνητικών χορδών: «ἀπρόσεκτον καὶ ἀπαίδευτον τὸ ἐπιτεταμμένως ψάλλειν»
(χφ. ΜΠΤ 59 [402] του ΙΕ΄ αι.) εν Al. Dmitrievskij, Opisanie liturgitseskich rukopisej III, Τυπικά, Πετρούπολη 1917
[= Hildesheim 1965], σσ. 257‑258. Ακόμη όμως και για τις εποχές που είναι σε ισχύ το ασματικό και το στουδιτικό
τυπικό για τις μονές, έχει σαφώς καταδικαστεί το «τὴν φύσιν πρὸς κραυγὴν ἐκβιάζεσθαι» με τον ΟΕ΄ κανόνα της Στ΄
Οικουμενικής Συνόδου του έτους 691 (βλ. Ράλλη‑Ποτλῆ, Σύνταγμα Β΄, σ. 478).
39 Ο όρος χρησιμοποιείται τον ΙΒ΄ αιώνα από την Άννα Κομνηνή κατά την περιγραφή των ψαλλόντων στο νέο ναό που
οικοδόμησε ο πατέρας της. Αναφέρει δε το ναό του Σολομώντα ως πρότυπο για τη διοργάνωση του νεόκτιστου ναού:
«παραγενόμενος εἰς τουτονὶ τὸν νεών ἴδοις ἂν χοροὺς ἑκατέρωθεν ἀντᾴδοντας· κατέταξε γὰρ τῷ τῶν ἀποστόλων νεῷ ᾄδοντας
καὶ ᾀδούσας κατὰ τὸν Σολομῶντα·» (Alexiadis, σ. 348). Η ύπαρξη γυναικών από τη φυλή Λευί που συμμετείχαν στην
ψαλμωδία, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη (Α΄ Παραλ. 25, 5‑6) πριν την χρήση του όρου ᾄδουσαι, ο οποίος
πρωτοεμφανίζεται μετά τη βαβυλώνειο αιχμαλωσία: «Πᾶσα δὲ ἡ ἐκκλησία ὁμοῦ ᾠσεὶ τέσσαρες μυριάδες δισχίλιοι τριακόσιοι
ἐξήκοντα, χωρὶς δούλων αὐτῶν, οὗτοι ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριακονταεπτά· καὶ οὗτοι ᾄδοντες καὶ ᾄδουσαι διακόσιοι» (Β΄
Ἔσδρ. 2, 64‑65. Πρβλ. Νεεμ. 7, 66‑67 και 7, 44.
40 Βλ. Moran, Singers, εικ. VII, VIII, Χ, 42, 70.
41 Βλ. Moran, Singers, εικ. 41, όπου ο κανονάρχης φαίνεται ενήλικος, φέροντας μοναχικό σκούφο.
42 DMITRIEVSKIJ ΙΙΙ 652.
43 Α΄ Παραλ. 25, 7 – 8.
44 Πρόκειται για τη μικρογραφία που απέσπασε ο P. Uspenskij από τον συγκεκριμένο κώδικα, την οποία δημοσίευσε.
Στο φ. 1ρ του κώδικα (β΄ ήμ. ΙΔ΄ αι.) παραδίδονται αναλυτικά στοιχεία για το περιεχόμενό της: «Ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ
τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ, ἀπὸ χοροῦ, περιέχει δὲ ἀλλάγματα παλαιά τε καὶ νέα, διαφόρων ποιητῶν, τοῦ τε θαυμαστοῦ
πρωτοψάλτου τοῦ Γλυκύ καὶ τῶν διαδόχων αὐτοῦ καὶ φοιτητῶν κὺρ Ξένου καὶ πρωτοψάλτου τοῦ Κορώνη καὶ τοῦ
Παπαδοπούλου κυροῦ Ἰωάννου καὶ μαΐστορος τοῦ Κουκουζέλη, σὺν αὐτοῖς καὶ ἑτέρων πολλῶν».
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του καθενός, ο Διδάσκαλος-Μαΐστωρ45 και μέσος46 Ιωάννης Γλυκύς χειρονομεί με τα δύο του χέρια,
απευθυνόμενος στα εκατέρωθεν μέρη του Χορού, κατακλείοντας μέλος με το σημείο του σταυρού,
ουσιαστικά ευλογώντας-σφραγίζοντας-κατασφραγίζοντας47, ενώ στα γόνατα έχει την πατερίτσα που ο
κατά καιρούς μέσος χρησιμοποιούσε για τον ρυθμικό συντονισμό48. Με την κίνηση των χεριών του
πραγματώνει αυτό που καταγράφεται στον κώδικα Βατοπαιδίου 1495 του ΙΔ΄ αιώνα (φ. 181β) για
την κατάληξη του Τρισαγίου: «Ὁ μονοφωνάρης· πλ. β΄ Εὐλογήσατε κυρήττω δόξα – Ὁ δομέστικος·
Κύριε, δόξα Πατρί - ὁ δομέστικος εὐλογήσας· ὅλοι· καὶ νῦν, ἅγιος ὁ Θεός». Οι δε μαθητές του και
διάδοχοί στην χορωδιακή ιεραρχία Δομέστικοι κρατούν τα βιβλία με τα μέλη που δια της
χειρονομίας τους θα σχηματοποιήσουν και θα διδάξουν στα ημιχόρια που έχουν γύρω τους.
Κατακλείοντας την αναδρομή στις ψαλτικές πρακτικές της βυζαντινής παράδοσης, τίθεται
συνοπτικά ένα προς διερεύνηση ερώτημα: το εάν υπάρχει περιθώριο να εγκύψουμε εκ νέου στην
οργάνωση της ψαλτικής τέχνης των προ της Άλωσης αιώνων, και, χρησιμοποιώντας τις ευκολίες της
Νέας Μεθόδου, να δώσουμε ώθηση και πιθανώς λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα, στηριζόμενοι
όμως, όχι σε ρηξικέλευθες ιδέες, προσωπικές επιλογές και έξωθεν δάνεια, αλλά στη στερεή και από
αιώνων δοκιμασμένη παράδοση του βυζαντινού χορού, δηλαδή του «συστήματος τῶν ἐν ἐκκλησίαις
ᾀδόντων».

45

Ο όρος χρησιμοποιείται με τη διευρυμένη έννοιά του, ως του υπευθύνου για την εκπαίδευση στο Διδασκαλεία που
λειτουργούσαν είτε γύρω από την Αγία Σοφία και Αγίους Αποστόλους, είτε στα πέριξ των μονών (βλ. Κουκουλέ,
Βυζαντινών βίος, Α΄ σ. 80).
46 Πρόκειται για τον όρο που αναφέρεται σε μουσικά χειρόγραφα για τον κεντρικό συντονιστή του συστήματος τῶν ἐν
ἐκκλησίαις ᾀδόντων και είναι ταυτόσημος με τους όρους α΄ και β΄ πριμικήριος ψαλτῶν, δηλαδή της α΄ και β’ ἑβδομάδος,
δομέστικος, δομέστικος τῶν ψαλτῶν, δομέστικος τοῦ ἄμβωνος (βλ. Σπυράκου, Χοροί, 173 για μία αναλυτική παράθεση πηγών
ανά όρο). Παραδίδεται εδώ ενδεικτικά η μαρτυρία από το χφ. Σινά 1294 του α΄ τετάρτου ΙΔ΄ αιώνα (φφ. 85β-86ρ), στο
οποίο ο μέσος ηχίζει όπως ο δομέστικος του χφ. ΕΒΕ 2406 του 1453 (φφ. 220β-221ρ): «ἦχος πλ. α΄ Ανεανες, Ὅσοι εἰς

Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, ἀλληλούια- Τὸ δεύτερον· Ὅσοι εἰς Χριστόν - Τὸ τρίτον, Ὅσοι εἰς Χριστὸν- Ὁ ἀναγνώστης μονοφωνάρης· Δόξα
τὸ αὐτό- Ὁ μέσος· Ανεανες, Δόξα Πατρί - Καὶ νῦν, Χριστὸν ἐνεδύσασθε, ἀλληλούια- Ὁ δομέστικος μονοφωνάρης· ἦχος πλ. α΄ Δύναμις, Ὅσοι εἰς Χριστὸν». Αντιπαραβάλλοντας με το χφ. Λαύρας Ι 185 των μέσως ΙΔ΄ αι. (φφ. 226β-227ρ) που παρουσιάζει

αναλυτικότερα το συγκεκριμένο σημείο, γίνεται σαφές ότι αμέσως μετά το ενηχητικό ανεανες του δομεστίκου,
ακολουθούν ὅλοι· το Δόξα Πατρί, Καὶ νῦν, Χριστὸν ἐνεδύσασθε, ἀλληλούια.
47 Η κίνησης που παραπέμπει στην ιεαρατική ευλόγηση από τον συντονιστή του χορωδιακού συνόλου, παραδίδεται
επίσης για τις πρακτικές των Δήμων στον Ιππόδρομο (πρβλ. υποσ. 30). Ο ανάλογος του εκκλησιαστικού μέσουΔομεστίκου παλατιανός αξιωματούχος Δομέστικος των σχολών παρουσιάζεται να συντονίζει την ακολουθία της ακτολογίας
κατασφραγίζοντας: «Ἰστέον, ὅτι τοῦ δήμου ἀκτολογοῦντος κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῆς ἀκτολογίας, ἢγουν τοῦ λαοῦ ἀποκρινομένου
τοῖς κράκταις, κατασφραγίζει ὁ δομέστικος τῶν σχολῶν κατ' ἄκρον τῆς αὐτοῦ χλανίδος πρὸς τὸν βασιλέα τρίτον·καὶ τῶν κρακτῶν
λεγόντων ἔχει δεδεμένην ταῖς χερσί·πάλιν τοῦ λαοῦ λέγοντος, κατασφραγίζει μέχρις ἂν πληρωθῇ πᾶσα ἡ ἀκτολογία. Ἡ δὲ τάξις
καὶ ἡ ἀκτολογία καὶ ἐν ταῖς λοιπαῖς δοχαῖς τελεῖται τῶν Βενέτων καὶ Πρασίνων» (Πορφυρογεννήτου, Έκθεσις, στ 148). Οι
προαναφερθείσες πρακτικές συνάδουν με τη θεωρία του Χρυσάνθου που ορίζει ότι η Χειρονομία «ἐπράττετο κατὰ τὸν
διπλοῦν προκελευσματικὸν πόδα· ἢ κατὰ τὸ μέτρον 4, ὅπερ πληροῦται μὲ δύο θέσεις καὶ μὲ δύο ἄρσεις. Διότι τὰ παλαιὰ μέλη,
ἅτινα ἐμελίζοντο, ἐν ᾧ ὑπῆρχεν εἰς πρᾶξιν ἡ χειρονομία, μὲ τοῦτο τὸ μέτρον μετρούμενα, εὑρίσκονται, ὅτι φυλάττουσιν ἔμφασιν»,
δηλαδή το να αρχίζει και να τελειώνει μαζί με το μέτρο το εμμελές μάκρος της συλλαβής της σημαντικής λέξης (βλ.
Χρυσάνθου, Θεωρητικόv, σ. 93, § 216. Πρβλ. του ιδίου, σ. 74, § 170).
48
Σπυράκου, Χοροί, 480-483.

10

11

Εικόνα 3. Οι τρεις συντονιστές του βυζαντινού συστήματος τῶν ἐν ἐκκλησίαις ᾀδόντων
Πηγή: http://ellinondiktyo.blogspot.gr/2016/06/blog-post_7.html (2.7.2016)

Σπυράκου Ευαγγελία, "Ἡ ἠχοχρωματικὴ ποικιλία στὴν βυζαντινὴ χορωδιακὴ πράξη", Papers of the
First International Conference of the American Society of Byzantine Music and Hymnology, “Byzantine Musical
Culture”, 144-156. Athens 2007: http://www.asbmh.pitt.edu/page12/Spyrakou.pdf (12.3.2015), σσ. 144-156.
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