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ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΠΥΡΑΚΟΥ

Αὐτοκρατορικὴ ἰδέα καὶ ψαλτικὴ τέχνη9
Ὁ Πρωτοπαπᾶς στὴν ψαλμώδηση τοῦ Ἁμώμου
«εἰς κοιμηθέντας λαϊκοὺς» τοῦ Φαρδιβούκη

Ἡ Λειτουργικὴ χρήση τοῦ ψ- 007 καὶ ἡ καταγραφή του στὰ μουσικὰ χειρόγραφα
Ἁντικείμενο τοῦ παρόντος ἄρθρου θὰ ἀποτελέσει ὁ Ἄμωμος 'ψ- 007( καὶ ἡ ψαλμώδησή
του μέσα ἀπὸ τὶς τυπικὲς διατάξεις τῶν βυζαντινῶν μουσικῶν χειρογράφων- Σκοπὸς
αὐτῆς τῆς διαπραγμάτευσης εἶναι νὰ διερευνήσει τὴν περίπτωση μιᾶς ἰδιόμορφης καὶ σπά,
νια ἀπαντώμενης καταγραφῆς του+ νὰ προτείνει ἑρμηνεῖες διαφορετικῆς ἀφετηρίας καὶ νὰ
ὁδηγηθεῖ στὴν πλέον πιθανὴ καὶ ἀξιόπιστηὉ Ἄμωμος καὶ ἡ μελικὴ ἐπεξεργασία του ἔχει ἀποτελέσει τὸ ἐπίκεντρο σημαντικῶν
ἐρευνῶν+ κυρίως ἀπὸ τὴν Ch`md Sntkh`snr0- Διαπιστώθηκε ὅτι κατεῖχε σημαντικὴ θέση
στὶς ἀκολουθίες τοῦ Ἁσματικοῦ καὶ Μοναστικοῦ Τυπικοῦ+ εἰδικότερα δὲ στὴ Νεκρώσιμη
καὶ στὸν Ὄρθρο- Γιὰ τὴ Νεκρώσιμη ἀκολουθία τὰ μουσικὰ χειρόγραφα διασώζουν τρεῖς
τύπους Ἁμώμου+ συνήθως μὲ τὴν ἀκόλουθη διάταξη9 α( γιὰ «κοιμηθέντας λαϊκοὺς» ἢ
«κοσμικούς»+ β( γιὰ «κοιμηθέντας μοναχοὺς» καὶ γ( γιὰ «τὴν θεόσωμον ταφὴν τοῦ Κυρί,
ου»1- Εἰκάζεται ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αὐτονόητη χρήση του ὁ Ἄμωμος Λαϊκῶν ἦταν ὁ προσ,
φορότερος ὡς β΄ στιχολογία γιὰ τὸ Μοναστικὸ Ὄρθρο τοῦ Σαββάτου καὶ ὡς γ΄ στιχολογία
0- Sntkh`snr,A`mjdq+ Sgd Axy`mshmd @lnlnrΠρβλ- τῆς ἰδίας+ “Sgd Sgqdd Sxodr”- Τῆς ἰδίας+
“Rdkdbsdc Ldknchb Enqltk`d ne sgd Rs`mc`qc 08sg,
bdmstqx @lnlnr `r sq`bdc eqnl d`qkx 04sg,bdmstqx:
Sgdrr`knmh`m `mc Bnmrs`mshmnonkhs`m Rntqbdr”+ @bsdr
ct WUH d Bnmfqér Hmsdqm`shnm`k c’ Dstcdr Axy`mshmdr+
Uhdmm` 0870+ τόμ- ΙΙ.6+ σσ- 64,72- Τῆς ἰδίας+ «Ὁ ψαλ,
μὸς 007 στὸ Βυζάντιο καὶ στὴ Δύση»+ Μουσικολογία 3
'0875(+ σσ- 53,66 'μετάφραση Καίτης Ρωμανοῦ(1- Sntkh`snr,A`mjdq+ “Sgd Sgqdd Sxodr”+ σσ-

0/00,0/01+ ὅπου τὸν τρίτο τύπο ἐπιγράφει «εἰς τὴν
Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου»+ χάριν εὐκολίας- Γιὰ τὴ συν,
ήθη διατύπωση τῶν μουσικῶν κωδίκων+ βλ- ἐνδει,
κτικὰ τὸν Βατοπαιδίου 0417 'αἰ- ΙΕ΄(+ φ- 51α9 «Ἁρχὴ
σὺν Θεῷ- Ἄμωμος ψαλλόμενος εἰς τὴν Θεόσωμον
ταφὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ+ εἰς τὴν κοί,
μησιν τῆς πανυπεράγνου μητρός+ εἰς τὴν ἀποτομὴν
τοῦ τιμίου Προδρόμου+ εἰς τοὺς ἁγίους Ἁποστόλους+
εἰς Ἱεράρχας+ εἰς μάρτυρας καὶ εἰς ὁσίους+ ψάλλεται
δὲ ἀντὶ τοῦ πολυελέου»-
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γιὰ τὸν ἀντίστοιχο τῆς Κυριακῆς- Μία ἀπὸ τὶς ἐκδοχὲς τοῦ β΄ τύπου γιὰ Μοναχοὺς ὑπο,
καθιστοῦσε τὸν Ἄμωμο Λαϊκῶν στοὺς Ὄρθρους τῶν περισσοτέρων Σαββάτων τῆς Τεσσα,
ρακοστῆς καὶ ψαλλόταν ἐπίσης κατὰ τὴν Κουρὰ μοναχῶν- Ὁ γ΄ τύπος Ἁμώμου ψαλλό,
ταν στὸν Ὄρθρο τοῦ Μεγάλου Σαββάτου+ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καθὼς καὶ τὶς
ἀντίστοιχες ἀκολουθίες τοῦ ἁγ- Ἰωάννη τοῦ Βαπτιστῆ+ ἁγίων+ μαρτύρων καὶ ἐπισκόπωνΤέλος+ στὰ πλαίσια τοῦ Ἁσματικοῦ Τύπου ἀκολουθιῶν+ ὁ Ἄμωμος ψαλλόταν στὸν Ὄρθρο
τῶν Κυριακῶν χωρισμένος σὲ τρία ἀντίφωνα- Στὸ τελευταῖο γινόταν ἡ Εἴσοδος ἀπὸ τὸ
νάρθηκα στὸ ναό2Ἁπὸ τοὺς τρεῖς προαναφερθέντες τύπους Ἁμώμου ἡ παρούσα διαπραγμάτευση θὰ ἐπι,
κεντρωθεῖ στὸν Ἄμωμο Λαϊκῶν καὶ εἰδικὰ σ’ αὐτὸν ποὺ «συνετέθη ὕστερον δὲ καὶ ἐκαλ,
λωπίσθη παρὰ τοῦ Φαρδιβούκη3 ἐκείνου καὶ πρωτοπαπᾶ τῶν ἁγίων Ἁποστόλων»4- Ἡ συν,
ήθης μορφὴ μὲ τὴν ὁποία ἀπαντᾶται στὰ μουσικὰ χειρόγραφα καταγράφεται στὸν κώδικα
ΕΒΕ 788 τοῦ ΙΕ΄ αἰώνα9 , 'φ- 04/α( «Ἄμωμος ψαλλόμενος εἰς κοιμηθέντας λαϊκούς+ ποι,
ήματα διαφόρων ποιητῶν- Συνετέθη δὲ καὶ ἐκαλλωπίσθη παρὰ τοῦ Φαρδιβούκη ἐκείνου
καὶ πρωτοπαπᾶ τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων· ὁ δομέστικος ἀπὸ χοροῦ· ἦχος β΄ ἌÌˆÌÔÈἠἐÓἠὁ‰ῷ+
ἀλληλούια , ἔσω· σύντομον Zἦχος\ β΄ ª·ÎάÚÈÔÈἠÔἱἠἄÌˆÌÔÈ» , 'φ- 040α( «Εἰς τὴν τοιαύτην
δευτέραν στάσιν+ ἕτερα ἀλλάγματα τοῦ νενανῶ· ποιήματα διαφόρων ποιητῶν· ἄρχεται δὲ
τῶν τοιούτων ἀλλαγμάτων ὁ δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ· ποίημα κυροῦ Ἰωάννου τοῦ
Λαμπαδαρίου· ÓÂÓ·Óˆἠ ∞ἱἠ ¯ÂῖÚέ˜ἠ ÛÔ˘ἠ ἐÔίËÛάÓἠ ÌÂ» , 'φ- 044β( «Εἶτα μνημονεύει· καὶ
εὐθὺς ἄρχεται ὁ δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ τὴν δευτέραν στάσιν εἰς ἦχον πλ- αου· ποί,
ημα κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Γλυκέος πλ- α΄ ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘ἠἐÔίËÛάÓἠÌÂ , ἀπὸ χοροῦ+ ὅλοι κά,
τω· πλ- α΄ √ἱἠÊÔ‚ÔύÌÂÓÔίἠÛÂἠὄ„ÔÓÙ·ίἠÌÂ» , 'φ- 055α( «Στάσις Γ΄ ὁ δομέστικος τοῦ πρώτου
χοροῦ· ἦχος πλ- δ΄ ∫·ὶἠἐÏέËÛόÓἠÌÂ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·»Μέσα ἀπὸ εὐρύτερη θεώρηση τῶν μουσικῶν χειρογράφων προκύπτει ὅτι+ ὅπως ὅλοι οἱ
ἄλλοι+ ἔτσι καὶ ὁ πρῶτος τύπος Ἁμώμου ψαλλόταν ἀντιφωνικὰ ἀπὸ τοὺς δύο χοροὺς τῶν
2- Γιὰ μία εὐσύνοπτη παρουσίαση τῶν ἀκολουθιῶν
στὶς ὁποῖες ψαλλόταν ὁ Ἄμωμος κατὰ τὴ μέση καὶ
ὑστεροβυζαντινὴ περίοδο+ βλ- Sntkh`snr,A`mjdq+ Sgd
Axy`mshmd @lnlnr+ σσ- 101,1023- Οἱ πληροφορίες ποὺ διαθέτουμε γιὰ τὸν Φαρδι,
βούκη εἶναι πενιχρές- Κατὰ πᾶσα πιθανότητα βρισκό,
ταν ἐν ζωῇ στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΔ΄ αἰώνα+ ἐφόσον ἐντοπί,
ζονται συνθέσεις του στὴν πρώτη Παπαδικὴ τοῦ 0225
Zβλ- Γρ- Θ- Στάθη+ «Ἡ ἀσματικὴ διαφοροποίηση+ ὅ,
πως καταγράφεται στὸν κώδικα ΕΒΕ 1347+ τοῦ ἔ,
τους 0225»+ ἀνάτυπο ἀπὸ τὸν συλλογικὸ τόμο ΚΒ΄
Δημήτρια+ Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο Χριστιανικὴ Θεσ,
σαλονίκη , Παλαιολόγειος ἐποχή+ Θεσσαλονίκη 0878+
σ- 07/- Πρβλ- Γρ- Θ- Στάθη+ Οἱ Ἁναγραμματισμοὶ καὶ
τὰ Μαθήματα τῆς Βυζαντινῆς Μελοποιΐας+ Ἁθῆναι
0881+ σ- 016+ γιὰ τὴν κατάταξη τοῦ Φαρδιβούκη στοὺς
συνθέτες τῶν ἀρχῶν τοῦ ΙΔ΄ αἰ-\- Τὸ ὄνομά του συνδέ,
εται μὲ τὴ μελοποίηση τοῦ Ἁμώμου Λαϊκῶν- Στὶς

πρώιμες Παπαδικὲς τοῦ ΙΔ΄ αἰ- ἀνθολογοῦνται στίχοι
σὲ διάφορες στάσεις+ κυρίως ἐκείνου τοῦ Ἁμώμου ποὺ
παραδίδεται ἀνώνυμα- Ἐπίσης στίχοι του στεγάζον,
ται στὸν Ἄμωμο Λαϊκῶν τοῦ Ἰωάννη Λαμπαδαρίου
τοῦ Κλαδᾶ- Ἁπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΕ΄ ἀιώνα παραδίδεται
πλέον πλήρης Ἄμωμος στὸν ὁποῖο ὁ Φαρδιβούκης φέ,
ρεται ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴ συμπίληση καὶ καλλωπισμὸ
τῶν στίχων ἄλλων μελουργῶν περιέλαβε καὶ τοὺς δι,
κούς του στίχους- Τέλος+ στὸ πλαίσιο τῆς Νεκρώσι,
μης Ἁκολουθίας ἐντάσσεται καὶ ἕνα Νεκρώσιμο Τρισ,
άγιό του+ τὸ ὁποῖο προοριζόταν γιὰ ψαλμώδηση «εἰς
τὸν ἐπιτάφιον καὶ εἰς λείψανον» Zβλ- Στάθη+ Τὰ Χειρό,
γραφα Α΄+ σ- 606 καὶ Στάθη+ Τὰ Χειρόγραφα Γ΄+ σ86/\- Γιὰ μία ἀναλυτικὴ διαπραγμάτευση τῶν συνθέ,
σεων τοῦ Φαρδιβούκη+ βλ- Sntkh`snr,A`mjdq+ Sgd
Axy`mshmd @lnlnr+ σσ- 007,0644- Φιλοθέου 011 'τοῦ α΄ ἥμ- ΙΕ΄ αἰ-(+ φ- 041β-
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ψαλτῶν- Μετὰ τὰ εἰσαγωγικὰ ἡμιστίχια τῆς κάθε στάσης ἀπὸ τὸν δομέστικο τοῦ δεξιοῦ ἢ
τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ+ ὅλοι οἱ ψάλτες ἔψαλλαν ἐναλλὰξ ἀπὸ τοὺς δύο χορούς5- Παρόλ’ αὐτά+
σὲ ὁρισμένα μουσικὰ χειρόγραφα ἡ ὁρολογία τῶν τυπικῶν διατάξεων εἶναι τέτοια ὥστε νὰ
ὑπονοεῖται ὑποκατάσταση τῶν Δομεστίκων τῶν δύο χορῶν ἀπὸ τὸν ΠρωτοπαπᾶΕἰδικότερα+ στὸν κώδικα Σινᾶ 0351 'τοῦ β΄ ἡμ- ΙΕ΄ αἰ-+ φ- 346α( ἐντοπίστηκε ἡ διατύ,
πωση «Ὁ δομέστικος+ ἤτοι ὁ πρωτοπαπᾶς τοῦ ἑτέρου Zδεξιοῦ\ χοροῦ+ ἀπ’ ἔξω»6- Ἐπίσης+
στὸν κώδικα Σινᾶ 0201 'τοῦ ΙΕ΄ αἰ-+ φ- 111β( καταγράφεται ἀντίστροφα9 «ἄρχεται δὲ ὁ
πρωτοπαπᾶς+ ἤτοι ὁ δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ+ καὶ ψάλλει»- Ἡ ταύτιση τοῦ Πρωτο,
παπᾶ μὲ τοὺς Δομεστίκους τῶν δύο χορῶν ψαλτῶν προκύπτει μέσα ἀπὸ τὴ χρήση τοῦ μο,
ρίου ἤτοι τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ ἐπεξηγηματικὰ ὅπως ἀκριβῶς καὶ ὁ σύνδεσμος ἤγουν7+ ὁ
ὁποῖος χρησιμοποιεῖται «ὅπως ὁρίσῃ λέξιν τινὰ ὀρθότερον»8- Δηλαδή+ σὲ ὁμάδα μουσικῶν
χειρογράφων τῆς ὕστερης βυζαντινῆς περιόδου+ ποὺ παρατίθενται ἀναλυτικὰ στὸν πίνακα
ποὺ ἐπιτάσσεται τῆς παρούσης μελέτης+ φαίνεται ὅτι ἀποδίδεται στὸν ἱερέα ποὺ φέρει τὸ
ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπαπᾶ ὁ ἴδιος ρόλος μὲ τοὺς Ψάλτες ποὺ προΐσταντο τῶν δύο χορῶνΠρόκειται δὲ γιὰ μία ταύτιση ποὺ ἔχει ἐντοπιστεῖ ἀποκλειστικὰ στὸν Ἄμωμο τοῦ Φαρδι,
βούκη καὶ σὲ κανένα ἄλλο μέλος γιὰ τὸ ὁποῖο παρέχονται τυπικὲς διατάξεις ἀπὸ τὰ μου,
σικὰ χειρόγραφα0/-

Τὸ ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπαπᾶ
Ὁ ὅρος εἶναι ταυτόσημος μὲ τοὺς ἀντίστοιχους πρωτοπρεσβύτερος καὶ ἀρχιπρεσβύτε,
ρος00- Προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ λέξη παπᾶς ἢ πάπας+ ἡ ὁποία σημαίνει πατήρ+ καὶ
ἀπὸ τὴ λέξη πρῶτος+ ἡ ὁποία τὸν διακρίνει ὡς πρῶτο μεταξὺ τῶν ὁμοιοβάθμων του ἱερέ,
ων01- Ὁ ὅρος ἐμφανίζεται στὰ μέσα τοῦ 8ου αἰώνα γιὰ πρώτη φορὰ μεταξὺ τῶν ὀφφικιαλίων
τοῦ Τακτικοῦ Trodmrjhi καὶ στὴ συγκεκριμένη περίπτωση ἀναφέρεται στὸν Πρωτοπαπᾶ
τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας02- Ὁ Τωμαδάκης διακρίνει τοὺς Βυζαντινοὺς Πρωτοπαπάδες σὲ
5- Sntkh`snr,A`mjdq+ Sgd Axy`mshmd @lnlnr+ oo011+ 013- Βλ- τὴ χαρακτηριστικὴ καταγραφὴ τῆς α΄
στάσης ἀπὸ τὸν κώδικα Σινᾶ 0201 'τοῦ ΙΕ΄ αἰ-(+ φ- 107α6- Ἁντίστοιχη εἶναι καὶ ἡ τυπικὴ διάταξη ἀπὸ τὸν
κώδικα Βατοπαιδίου 0417 ποὺ παρουσιάζει ἡ Sntkh`,
snr,A`mjdq+ ἀφήνοντάς την ὅμως ἀσχολίαστη ZβλSntkh`snr,A`mjdq+ “Sgd Sgqdd Sxodr”+ σ- 0/1/\7- Khdcdkk,Rbnss+ Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς
Γλώσσης+ Ἁθῆναι 08/1+ τ- 1+ σ- 3448- Ὅ-π-+ σ- 3200/- Ἡ διαβεβαίωση προκύπτει ἀπὸ τὴν ἔρευνα ποὺ
ἔχει διεξαχθεῖ σὲ μεγάλο ἀριθμὸ μουσικῶν χειρογρά,
φων γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς διατριβῆς μου+ μὲ τίτλο Οἱ
Χοροὶ Ψαλτῶν κατὰ τὴν Βυζαντινὴ Παράδοση+ Ἁθή,
να 1//7- Διερευνήθηκαν Παπαδικὲς καὶ Ἁνθολογίες+

κυρίως+ μὲ σκοπὸ τὴ συλλογὴ καὶ ἐκμετάλλευση ἐκεί,
νων τῶν τυπικῶν διατάξεών τους+ οἱ ὁποῖες σὲ συνδυα,
σμὸ μὲ τὶς ἀντίστοιχες σὲ Λειτουργικὰ Τυπικὰ μπο,
ροῦν νὰ δώσουν μία σαφῆ καὶ ὁλοκληρωμένη εἰκόνα
τῆς διάρθρωσης καὶ τοῦ ρόλου τῶν Βυζαντινῶν Χορῶν
Ψαλτῶν00- Β- Ἁ- Λεονταρίτου+ Ἐκκλησιαστικὰ ἀξιώματα
καὶ ὑπηρεσίες στὴν πρώιμη καὶ μέση Βυζαντινὴ πε,
ρίοδο+ Ἁθήνα,Κομοτηνή 0885+ σ- 37201- Ἰ- Πιληλῆ+ Τίτλοι+ ὀφφίκια καὶ ἀξιώματα ἐν τῇ
Βυζαντινῇ αὐτοκρατορίᾳ καὶ τῇ χριστιανικῇ ὀρθοδόξῳ
Ἐκκλησίᾳ+ Ἁθῆναι 0874+ σσ- 073,07402- Τακτικὸ Trodmrjhi+ ἔκδ- M- Nhjnmnlhcèr+ Kdr
khrsdr cd oqéré`mbd axy`mshmdr cdr HW d ds W d rhèbkdr ZKd
Lnmcd axy`mshm\+ O`qhr 0861+ σ- 42 καὶ σημ- 20-
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Παλατιανούς+ Πατριαρχικοὺς καὶ Ἐπισκοπικούς+ θέτοντας ὡς κριτήριο τὸν Κλῆρο στὸν
ὁποῖο ὑπηρετοῦν- Ἐπιπλέον τοὺς κατατάσσει μὲ γεωγραφικὰ κριτήρια σὲ ὑπηρετοῦντες
«εἰς τοὺς κατὰ ναούς+ χώρας καὶ κώμας»Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Κοσμικούς+ ὁ Τωμαδάκης ἐντοπίζει καὶ τὴν περίπτωση Πρωτοπαπά,
δων σὲ Μονές+ βασισμένος ἀφενὸς μὲν στοὺς Πτωχοπροδρομικοὺς στίχους τοῦ ΙΒ΄ αἰώνα+
ἀφετέρου δὲ σὲ πράξεις ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν Πρωτοπαπᾶ τῆς Μονῆς Βλαχερνῶν03Πράγματι+ τὸν ΙΒ΄ αἰῶνα ἀναφέρεται μοναστηριακὸς Πρωτοπαπᾶς καὶ στὸ Τυπικὸ τῆς
αὐτοκρατορικῆς μονῆς Παντοκράτορος Κωνσταντινούπολης9 «Τούτου Zτοῦ καθηγουμέ,
νου\ ἀπόντος+ ὁ οἰκονόμος ἀντ’ αὐτοῦ καὶ τὸ κροῦσμα καὶ τὴν κρασοβολίαν εὐλογίαν ποι,
είτω· εἰ δὲ μὴ ἱερεὺς εἴη+ κρουέτω μὲν αὐτὸς τὸ ξύλον+ ἐπιτρεπέτω δὲ τῷ πρωτοπαπᾷ ἢ τῷ
λειτουργήσαντι ἱερεῖ καὶ ποιείτω τὴν εὐλογίαν τοῦ πόματος· ἀπόντος δὲ τοῦ οἰκονόμου+
αὐτὸς ὁ τῶν ἱερέων πρῶτος+ ἢ ὁ λειτουργήσας ἱερεύς+ ποιείτω τὰ παρὰ τοῦ καθηγουμένου
γίνεσθαι ὀφείλοντα»04Ἡ ἑρμηνεία τῆς ὕπαρξης μοναστηριακοῦ Πρωτοπαπᾶ καθίσταται δυνατὴ ὅταν συνυ,
πολογισθεῖ ἡ θέση καὶ ἡ φύση τῶν παραπάνω μονῶν- Τόσο ἡ μονὴ Παντοκράτορος ὅσο καὶ
ἡ Πτωχοπροδρομικὴ ἀνῆκαν στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Κωνσταντινούπολης05- Θὰ μπο,
ροῦσε μάλιστα νὰ ὑποστηριχθεῖ ὅτι οἱ ἀνώνυμοι στίχοι ἀναφέρονται στὸ εἰδικὸ καθεστὼς
τῆς Μονῆς Παντοκράτορος- Διότι μέσα ἀπὸ τὸ ποίημα προβάλλει ἀνάγλυφα ἡ εἰκόνα μιᾶς
μονῆς μὲ μεγάλο χάσμα στὶς συνθῆκες διαβίωσης δύο σαφῶς διαχωρισμένων ὁμάδων μο,
ναχῶν- Ἐπιπλέον+ στηλιτεύονται τὰ ἰδιαίτερα προνόμια ποὺ ἀπολάμβανε τόσο ὁ ἡγούμενος
ὅσο καὶ οἱ μοναχοὶ ποὺ προέρχονταν ἀπὸ ἐξέχουσες οἰκογένειες Παλατιανῶν ἀξιωματού,
χων06- Τὰ παραπάνω ἀποτελοῦν βασικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Κτητορικοῦ Τυπικοῦ τῆς
Αὐτοκρατορικῆς Μονῆς Παντοκράτορος07+ μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο προβάλλει γιὰ πρώτη φορὰ ὁ
διαχωρισμὸς τῶν μοναχῶν ἀνάμεσα σὲ «ἐκκλησιαζομένους» καὶ «δουλευτάς»08Ἡ χρήση τοῦ ὅρου Πρωτοπαπᾶς ἀπὸ τὸ παραπάνω Τυπικὸ εἶναι μᾶλλον ἀναμενόμενη
03- Ν- Β- Τωμαδάκη+ «Ἐκ τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ὁρολογίας- Πρωτοϊερεύς+ πρωθιερεύς+ πρωτοπρεσβύ,
τερος+ πρωτοθύτης+ πρωτοπαπᾶς+ πρωτοπαπαδίκιον+
χωρ'ο(επίσκοπος- Δευτερεύων τῶν ἱερέων+ πρωτο,
παπᾶς βίτζε- Διδακτής»+ ΕΕΦΣΠΑ 13-0 '0862,
0863(+ σ- 20004- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd H+ σ- 55405- Ἡ ἄποψη αὐτὴ στηρίζεται στὸν στίχο ποὺ μαρ,
τυρεῖ τὴν τακτικὴ μετάβαση τοῦ Ἡγουμένου της στὸ
Παλάτι9 «ἐκεῖνος πάντα ἐσέβαινε σειστὸς εἰς τὸ πα,
λάτιν» Zβλ- Λ- Πολίτη+ Ποιητικὴ Ἁνθολογία+ Βιβλίο
Πρῶτο , Πρὶν ἀπὸ τὴν Ἅλωση+ Ἁθήνα 0864+ σ- 4362\Ἡ συνήθεια αὐτὴ παραπέμπει στὴν ἀναλυτικὴ περι,
γραφὴ τοῦ ἐπισήμου γεύματος ποὺ παρέθετε ὁ Αὐτο,
κράτορας τὴν ἡμέρα τῶν Φώτων γιὰ τὸν Ἁρχιεπίσκο,
πο Κωνσταντινούπολης+ τοὺς ιβ΄ ἡγουμένους μονῶν
καὶ τοὺς «ἀβάδας» τους 'βλ- Πορφυρογεννήτου+ Ἔκ,
θεσις ΙΙ+ 0261(- Ἁνάλογο γεῦμα παρέθετε καὶ τὴν

πέμπτη ἡμέρα τοῦ Πάσχα+ προσκαλώντας μεταξὺ
ἄλλων καὶ «ἡγουμένους τῶν βασιλικῶν μοναστηρίων
ιβ΄» ZΙΙ+ 03/0\- Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἡγουμένων τῶν «βασι,
λικῶν μεγάλων μοναστηριῶν» ἦταν κυμαινόμενος γιὰ
τὸ γεῦμα τῆς Πέμπτης τῆς Τυροφάγου 'βλ- MNhjnmnlhcèr+ Kdr khrsdr cd oqéré`mbd axy`mshmdr cdr
HWd ds Wd rhèbkdr+ hahc++ σ- 08206- Βλ- Λ- Πολίτη+ ὅ-π-+ σσ- 41,44 καὶ εἰδικότερα
τοὺς στίχους 46+ 7/+ 81 καὶ 0/107- Βλ- I- Sgnl`r , @- B- Gdqn+ Axy`mshmd
Lnm`rshb Entmc`shnm Cnbtldmsr9 @ Bnlokdsd
Sq`mrk`shnm ne sgd Rtquhuhmf Entmcdqr’ Sxohj` `mc
Sdrs`ldmsr+ V`rghmfsnm C-B- 1///+ τόμ- 1+ σσ- 62/+
62208- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd H+ σ- 560- Πρβλ- Ἰ- ΜΚονιδάρη+ Νομικὴ Θεώρηση τῶν Μοναστηριακῶν Τυ,
πικῶν+ Ἁθήνα 0873+ σσ- 002,005-
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ἐὰν ληφθεῖ ὑπόψιν ἡ διάταξη ποὺ ὁρίζει στοὺς ἑβδομαδαρίους κληρικοὺς νὰ ψάλλουν τὴν
«ἀκολουθία τοῦ Ἁγιοπολίτου+ κατὰ τὸν τύπον τοῦ ἐν τῷ παλατίῳ μεγάλου ναοῦ» καὶ δια,
μορφώνει τὰ συστήματα τῶν ἱερέων καὶ ψαλλόντων κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ Κλήρου τῆς
Μεγάλης Ἐκκλησίας- Εἰδικότερα προβλέπει τὴν ὕπαρξη δύο ἑβδομαδαρίων Πρωτοπαπά,
δων+ ὥστε «ἕκαστος τῆς ἰδίας ἑβδομάδος πρωτεύσει τῶν λοιπῶν Zὀκτὼ πρεσβυτέρων\+
ὄντες ἀξιολογώτεροι»1/Ἡ περίπτωση τῶν πρωτοπαπάδων Ἑνετοκρατούμενων καὶ Φραγκοκρατούμενων πε,
ριοχῶν ποὺ δὲν ἦσαν χειροθετημένοι πρωτοπρεσβύτεροι ἀλλὰ προΐσταντο διοικητικὰ τοῦ
ἀκέφαλου ὀρθοδόξου κλήρου τῶν περιοχῶν αὐτῶν+ δὲν ἀφορᾶ τὴν παροῦσα διαπραγμάτευση+
διότι ὁ Τωμαδάκης ἔχει ἤδη κατατάξει τὴν περίπτωση τοῦ πρωτοπαπᾶ Φαρδιβούκη μεταξὺ
αὐτῶν τῆς Κωνσταντινούπολης10- Θὰ ἐπρόκειτο μᾶλλον γιὰ Βασιλικὸ Πρωτοπαπᾶ+ ἐφόσον
κατὰ τὸν Παχυμέρη ὁ Μιχαὴλ Ζ΄ Παλαιολόγος μὲ χρυσόβουλο τοῦ 0156,60 ἀποκατέστη,
σε τὸν Βασιλικὸ Κλῆρο στοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων καὶ τῶν Βλαχερνῶν11Εὔλογα εἶναι τὰ ἐρωτήματα ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν περιγραφεῖσα περίπτωση καὶ δια,
μορφώνουν τρεῖς διαφορετικὲς ὑποθέσεις πρὸς διερεύνηση9
Α΄- Θὰ μποροῦσε νὰ ἐκληφθεῖ ὁ Πρωτοπαπᾶς ὡς ἕνας ἀκόμη ὅρος+ ἂν καὶ σπάνιος+ γιὰ
τὸν μακροσκελῆ κατάλογο τῆς ὀνοματολογίας τῶν Ψαλτῶν:
Β΄- Μήπως οἱ τυπικὲς διατάξεις τοῦ Ἁμώμου ποὺ συνετέθη ἀπὸ τὸν Φαρδιβούκη ἀφο,
ροῦν κάποια ἐξαιρετικὴ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία ὁ Πρωτοπαπᾶς+ ἂν καὶ ἱερέας+
ἀφήνει τὰ τελετουργικά του καθήκοντα στὸ Βῆμα+ ὄχι ἁπλῶς γιὰ νὰ συμψάλλει+
ἀλλὰ γιὰ νὰ προεξάρχει τῶν χορῶν τῶν ψαλτῶν:
Γ΄- Ἢ πρέπει νὰ ἐκληφθεῖ ὁ συγκεκριμένος Ἄμωμος ὡς συνοπτικὴ καταγραφὴ κάποιου
ἰδιόμορφου τελετουργικοῦ ποὺ σχετίζεται εἰδικὰ καὶ μόνον μὲ τὸν ναὸ τῶν Ἁγίων
Ἁποστόλων Κωνσταντινούπολης καὶ τὸν Πρωτοπαπᾶ τους:
Α΄- Ο ΟΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΩΣ ΣΥΝΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗ

Μία πρώτη ἑρμηνεία τῆς ταύτισης ποὺ ἔχει ἐντοπιστεῖ θὰ μποροῦσε νὰ προέρχεται ἀπὸ
τὰ ἴδια τὰ μουσικὰ χειρόγραφα ποὺ τὴν περιέχουν+ διότι οἱ ὅροι παπᾶς+ ψάλτης καὶ τὰ πα,
1/- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd H+ σ- 567- Ἡ μοναδικὴ
ἔνσταση στὸ συλλογισμὸ τοῦ Τωμαδάκη ἔχει νὰ κάνει
μὲ τὸν Πρωτοπαπᾶ τῆς Μονῆς Βλαχερνῶν- Διότι ἡ
μαρτυρία ποὺ παρουσιάζει δὲν ἀφορᾶ μοναστηριακὸ
Πρωτοπαπᾶ+ ἀλλὰ Κοσμικό+ καθὼς ἡ Παναγία τῶν
Βλαχερνῶν δὲν ἀναφέρεται ὡς Μονὴ ἀλλὰ ὡς ΝαόςΜάλιστα ἦταν ἐπανδρωμένος μὲ Βασιλικὸ Κλῆρο καὶ
ἀποτελοῦσε οὐσιαστικὰ μέρος τοῦ συμπλέγματος τοῦ
παρακειμένου Παλατιοῦ Zβλ- I`mhm+ Kdr Éfkhrdr ds kdr
Lnm`rsèqdr+ σσ- 050,060\10- Ν- Β- Τωμαδάκη+ «Ὀφφικίων διάκρισις»+ Ἁθη,
νᾶ 65 '0865,0866(+ σ- 7- Ἡ κατάταξη αὐτὴ ἔγινε μὲ
βάση τὴ μαρτυρία ἀπὸ τὸν κώδικα Ξηροποτάμου 158

'ἀρχ- ΙΣΤ΄ αἰ-+ φ- 56α(9 «Ἄμωμος ψαλλόμενος+ συνο,
πτικός+ εἰς κοιμηθέντας λαϊκούς+ ποίημα τοῦ Φαρδι,
βούκη καὶ πρωτοπαπᾶ τῶν ἁγίων Ἁποστόλων· καθὼς
ψάλλεται ἐν Κωνσταντινουπόλει» Zβλ- Στάθη+ Τὰ
Χειρόγραφα Α΄+ σ- 13\11- Ἐλ- Παπαγιάννη+ Τὰ οἰκονομικὰ τοῦ ἔγγαμου
κλήρου στὸ Βυζάντιο+ Ἁθήνα 0875+ σ- 002- Ὁ ναὸς
τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων βρισκόταν μεταξὺ ἐκείνων
ποὺ εἶχαν διατελέσει ὑπὸ Λατινικὴ κυριαρχία- ΒλI`mhm+ Kdr Éfkhrdr ds kdr Lnm`rsèqdr+ σσ- 34,35 καὶ σσ468,47/+ γιὰ τὸν συνοπτικὸ κατάλογο τῶν ναῶν τῆς
Κωνσταντινούπολης ποὺ βρέθηκαν στὴν ἴδια κατά,
σταση-
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ράγωγά τους χρησιμοποιοῦνται παράλληλα+ χωρὶς νὰ δημιουργοῦν κάποιο προβληματισμὸ
στοὺς κωδικογράφους- Κατὰ πρῶτον+ τὰ χειρόγραφα ποὺ περιεῖχαν τὸ ρεπερτόριο τῶν
Πρωτοψαλτῶν τιτλοφοροῦνταν «Ψαλτικὸν» καὶ μετὰ τὴ μίξη τοῦ περιεχομένου τους μὲ
αὐτὴν τοῦ ἀντίστοιχου βιβλίου τοῦ Χοροῦ '«ᾈσματικὸν»( τιτλοφορήθηκαν ἀπὸ τὸν ΙΔ΄
αἰῶνα «Παπαδικές»+ ἀποτελώντας πλέον τὸ κοινὸ βιβλίο τῶν Ψαλτῶν καὶ τῶν Χορῶν12Ἐπίσης βρίσκουμε σωρεία Προθεωριῶν σὲ αὐτὲς τὶς Παπαδικὲς ποὺ ἐπιγράφονται εἴτε ὡς
«Σημάδια τῆς Παπαδικῆς τέχνης» εἴτε ὡς «Σημάδια τῆς Ψαλτικῆς τέχνης»+ μὲ ταυτό,
σημο περιεχόμενο13- Ἐπιπλέον+ στὴ θεωρητικὴ πραγματεία τοῦ Ἁγιοπολίτη βρίσκουμε τὴ
διατύπωση «Καὶ τί ὅτι εὑρίσκομέν τινας τάχα καὶ ἀπὸ τῶν παπάδων εἰς ἄκρον πεπαιδευ,
μένων λέγοντας κδ΄ τόνους εἶναι:»14+ ἡ ὁποία προφανῶς ἀναφέρεται στοὺς ψάλτεςΚατὰ δεύτερον+ ἐκτὸς τῶν καθεαυτὸ μουσικῶν πηγῶν+ ἡ μεταχείριση τοῦ ὅρου παπᾶς
γιὰ τὸν ἀνώτερο καὶ κατώτερο κλῆρο ἀδιακρίτως ἦταν συνηθισμένη γιὰ τὴ Βυζαντινὴ
σκέψη καὶ εἰδικὰ γιὰ τὴν κρατικὴ νομοθεσία15- Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον σὲ σχέση μὲ τὸ δια,
πραγματευόμενο θέμα παρουσιάζει ἡ παρακάτω νομοθετικὴ ρύθμιση τοῦ Ἁλεξίου Α΄ Κο,
μνηνοῦ '0/70,0007(9 «Καὶ ἐπὶ τῶν χειροτονιῶν δὲ τῶν ἱερέων ὁ παλαιὸς ἐνεργήσει τύπος+
καθὼς τὸ αὐτὸ διέξεισι τυπικὸν χρυσόβουλλον καὶ ὁ κατὰ χώραν ἐπίσκοπος τὰ ἑπτὰ μόνον
ὁμοίως λήψεται χρυσᾶ· ἕν μεν+ ὅτε ποιεῖ τοῦτον λιτὸν παπᾶν ἤτοι ἀναγνώστην· τρία δέ+ ὅτε
χειροτονεῖ τοῦτον διάκονον καὶ ἕτερα τρία+ ὅτε τελειοῖ τοῦτον ἱερέα»16- Ἐὰν μάλιστα συνυ,
πολογιστεῖ ὅτι ὁ δομέστικος τοῦ δεξιοῦ καὶ τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ εἶναι ὀφφίκια τῶν κατωτέ,
ρων κληρικῶν ποὺ φέρουν βαθμὸ ἀναγνώστη17+ μοιάζει οὐσιαστικὰ αὐταπόδεικτο ὅτι ἕνας
μικρὸς ἀριθμὸς κωδικογράφων θέλησε ἁπλῶς νὰ μεταχειριστεῖ γιὰ τὸν δομέστικο ἕνα ταυ,
τόσημο ὅρο+ βάζοντας τὸ πρόθεμα «πρωτο,»+ προκειμένου νὰ ἀναδείξει τὸν ρόλο του+ ὡς
προεξάρχοντα τοῦ χοροῦ ψαλτῶν , «παπάδων»Ἡ παραπάνω ἑρμηνεία θὰ μποροῦσε νὰ εὐσταθεῖ+ μόνο στὴν περίπτωση ποὺ ἐμφανιζό,
ταν παρόμοια χρήση τοῦ ὅρου Πρωτοπαπᾶς καὶ σὲ ἄλλες καταγραφὲς μελῶν+ στὰ πλαίσια
μάλιστα τῶν χειρογράφων τοῦ Πίνακα- Κάτι τέτοιο ὅμως δὲν συμβαίνει- Ἡ ταύτιση τῶν
δύο ὀφφικιαλίων συναντᾶται μόνο στὸν Ἄμωμο τοῦ Φαρδιβούκη+ γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴ
διερεύνηση τῆς ἑπόμενης ὑπόθεσηςΒ΄- Ο ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΨΑΛΤΗ

Ὁ Πρωτοπαπᾶς ὡς ἱερέας ὀνομάζεται καὶ «τελεστικός Z…\+ διὰ τὸ τὰς τελετὰς ἐνερ,
γεῖν»18- Κατὰ συνέπεια «οἱ πρεσβύτεροι δέ+ ὅτε μέγας πρωτοπαπᾶς καὶ οἱ λοιποὶ καὶ ὁ δευ,
12- Γρ- Θ- Στάθη+ Οἱ Ἁναγραμματισμοὶ καὶ τὰ Μα,
θήματα τῆς Βυζαντινῆς Μελοποιίας+ ὅ-π-+ σσ- 33,34+ 5013- Γιὰ μία ἐνδεικτικὴ παράθεση μιᾶς σειρᾶς τέ,
τοιων χειρογράφων ἀπὸ τὴν μονὴ Ἰβήρων+ βλ- KS`qcn+ K’@mshb` Ldktqfh` Ahy`mshm`+ Fqnss`edqq`s`
0827+ σ- 14114- Ὅ-π-+ σ- 05615- Ἐλ- Παπαγιάννη+ ὅ-π-+ σ- 1/-

16- Ἰ- Π- Ζέπου+ Itr Fq`dbnqnl`mtl+ Ἁθῆναι
0820 Z< @`kdm 0851\+ τ- Ι+ σ- 201+ Qdf- 001617- Γ- Ἁ- Ράλλη , Μ- Ποτλῆ+ Σύνταγμα τῶν θεί,
ων καὶ ἱερῶν κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἁνατολικῆς
Ἐκκλησίας+ Ἁθήνησι 0744+ τ- Ε΄+ σ- 30/18- Συμεὼν Θεσσαλονίκης+ Περὶ τῶν ἱερῶν χειρο,
τονιῶν+ OF 044+ 274-
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τερεύων τῶν διακόνων σὺν τοῖς ἄλλοις τοῖς μὴ ἔχουσιν ὀφφίκια διακόνοις+ ἔξω τοῦ ἱεροῦ
βήματος τόπον οὐκ ἔχουσι+ διὰ τὸ ἐξυπηρετεῖν αὐτοῖς ἐν τῷ βήματι»2/- Ἁναζητώντας τὴν
περίπτωση ἐκείνη ποὺ ὁ προϊστάμενος τῶν ἱερέων παίρνει τὴ θέση τοῦ ψάλτη+ διερευνήθη,
κε ἕνα εὐρὺ φάσμα Μοναστικῶν καὶ Κοσμικῶν Τυπικῶν+ προκειμένου νὰ σχηματιστεῖ μία
λεπτομερέστερη εἰκόνα τῶν συνηθισμένων καθηκόντων του καὶ νὰ καταστεῖ δυνατὸς ὁ
ἐντοπισμὸς κάποιας ἐξαίρεσης ἀπὸ αὐτάΤὸ συνηθέστερο ἱερατικὸ καθῆκον τοῦ πρωτοπαπᾶ εἶναι ἡ ἀνάγνωση τοῦ ΕὐαγγελίουΜὲ αὐτὸ τὸ ρόλο ἐμφανίζεται ὡς πρῶτος πρεσβύτερος στὴν ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος20 καὶ
στὴν Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα μὲ βάση τὸ πλῆρες στουδιτικὸ τυπικὸ τῆς
Μονῆς Σωτῆρος Μεσσήνης21- Στὸ πλαίσιο δὲ τῆς ἴδιας ἀκολουθίας παραδίδεται καὶ ὡς
πρωτοπρεσβύτερος+ ἀπὸ τὸ ὑβρίδιο Στουδιτικὸ Τυπικό22- Ἐπίσης καταγράφεται ὡς α΄ πρε,
σβύτερος στὸν Ἑσπερινὸ τῆς ἴδιας ἡμέρας23- Ὡς πρῶτος τῶν ἱερέων ἀναφέρεται στὴν
Παννυχίδα τῆς Α΄ ἑβδομάδος τῆς Τεσσαρακοστῆς24 καὶ ὁρίζεται τέλος ὅτι στὶς Ὧρες τῶν
Χριστουγέννων οἱ πρῶτοι τῶν ἄλλων πρεσβύτεροι διαβάζουν τὰ εὐαγγέλια25Ὡς πρωτοπαπᾶς ἐμφανίζεται στὸ Τυπικὸ τοῦ ναοῦ τῆς Ἁναστάσεως 'κωδ- Τιμίου
Σταυροῦ 32+ τοῦ ἔτους 0011(+ διαβάζοντας τὸ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγέλιο τῆς Ἁκολουθίας
τοῦ Νιπτῆρος26+ τὴν εὐχὴ καὶ τὸ εὐαγγέλιο τῆς Λιτῆς κατὰ τὴν παραμονὴ τῆς Κυριακῆς
τῶν Βαΐων27 καὶ τέλος+ τὸ μετὰ τὴν Α΄ Ὥρα εὐαγγέλιο τῆς Μ- Δευτέρας28- Ἐπιπλέον+ στὸν
Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα ἐκφωνεῖ τὸ «Δόξα τῇ ἁγίᾳ καὶ ὁμοουσίῳ»3/- Τὸ ἴδιο
ἐκφωνεῖ στὴν παραπάνω ἀκολουθία+ ἀλλὰ ὡς βασιλικὸς πρωτοπαπᾶς ὅταν αὐτὴ τελεῖται
μέσα στὸ Παλάτι30- Καθὼς ὁ βασιλέας νίπτει τὰ πόδια τῶν πενήτων στὸ βασιλικὸ κελλίο
κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος+ ὁ πρωτοπαπᾶς τοῦ Παλατιοῦ ἀναγινώσκει τὸ εὐαγγέ,
λιο31- Ἐπίσης εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ ἀναγινώσκει τὸ πρῶτο εὐαγγέλιο τῶν Ὡρῶν τῶν Χριστου,
2/- ΕΒΕ 1/36 'α΄ τέτ- ΙΕ΄ αἰ-(+ φ- 0β- Τὸ χωρίο
αὐτὸ βρίσκεται δημοσιευμένο στὴν μελέτη τοῦ IC`qqntyér+ “R`hmsd,Rnoghd cd Sgdrr`knmhptd c’`oqèr
tm qhstdk”+ QDA 23 '0865(+ σ- 3833,3720- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd H+ σ- 018 'Τυπικὸ ΜΧΕ(21- Lhftdk @qq`my+ Kd sxohbnm ct lnm`rsèqd ct
R`hms,R`udtq à Ldrrhmd+ Bncdw Ldrrhmdmrhr fq- 004+
@-C- 0020+ NB@ 074 'Qnl` 0858(+ σ- 14/01,079 «Εὐαγ,
γέλιον κατὰ Ἰωάννην Z…\+ ἀναγινώσκεται δίς+ παρὰ
τοῦ προεστῶτος+ ἢ παρὰ τοῦ πρώτου πρεσβυτέρου
ἔνδον τοῦ βήματος ἐν τῷ συνθρόνῳ+ ἔξωθεν δὲ ἐν τῷ
ἄμβωνι ἀντιφωνεῖται παρὰ τοῦ διακόνου+ τὸν αὐτὸν
λόγον λέγοντος αὐτοῦ+ ὅνπερ ἐκεῖνος ἔνδοθεν»- Γιὰ τὸ
χαρακτηρισμὸ τοῦ Τυπικοῦ Μεσσήνης ὡς Πλήρους
Στουδιτικοῦ Τυπικοῦ+ βλ- Q- S`es+ “Lntms @sgnr9 @
K`sd Bg`osdq hm sgd Ghrsnqx ne sgd Axy`mshmd Qhsd”+
CNO 31 '0877(+ σ- 07322- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd H+ σ- 116- Γιὰ τὸν χρησι,
μοποιούμενο ὅρο gxaqhc Rstchsd neehbd+ ὡς προσδιορι,
στικὸ τοῦ ἔργου τοῦ Θεοδώρου Στουδίτου Ὑποτύπωσις

Στουδίου+ βλ- Q- S`es+ ὅ-π-+ σ- 07123- It`m L`sgnr+ Kd Sxohbnm cd k` Fq`mcd ÉfkhrdLr- R`hmsd,Bqnhw Mn 3/+ Wd rhèbkd+ τόμ- ΙΙ+ NB@ 055+
Qnl` 0852+ σ- 8524- Συμεὼν Θεσσαλονίκης+ Περὶ τῆς Θείας Προσ,
ευχῆς+ OF 044+ 55025- ΕΒΕ 1/36 'α΄ τέτ- ΙΕ΄ αἰ-(+ φ- 05α- Τὸ χωρίο
αὐτὸ βρίσκεται δημοσιευμένο στὴ μελέτη τοῦ Ι- Φουν,
τούλη+ «Μαρτυρίαι τοῦ Θεσσαλονίκης Συμεὼν περὶ
τῶν Ναῶν τῆς Θεσσαλονίκης»+ ΕΕΒΣΑΠΘ 10 '0865(+
σ- 026+Υ826- Α- Παπαδοπούλου,Κεραμέως+ Τυπικὸν τῆς ἐν
Ἱεροσολύμοις ἐκκλησίας+ Ἁνάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς
σταχυολογίας+ τόμ- 1+ Βρυξέλλες 0852+ σ- 00127- Ὅ-π-+ σ- 0828- Ὅ-π-+ σ- 323/- Ὅ-π-+ σ- 08/30- Ordtcn,Jnchmnr+ “Sq`hsé cdr Neehbdr”+ Kd Lnm,
cd Axy`mshm H+ dc- Id`m Udqod`tw+ O`qhr 0855+ σ- 12131- Ὅ-π-+ σσ- 117,118-
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γέννων32- Τέλος+ ἀναλαμβάνει ὡς βασιλικὸς πρωτοπαπᾶς τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυ,
ροῦ ποὺ τελεῖται σὲ εἰδικὰ κατασκευασμένη ἀναβάθρα τοῦ βασιλικοῦ Τρικλίνου+ σὲ περί,
πτωση ἀπουσίας τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ἢ ἄλλων ἐνδημούντων Πα,
τριαρχῶν33Κατὰ τὴν ἀναζήτηση κάποιας τυπικῆς διάταξης ποὺ νὰ ὑπαγορεύει στὸν Πρωτοπαπᾶ
νὰ προεξάρχει τῶν ψαλτικῶν χορῶν+ ὑποκαθιστώντας τὸν ἕνα ἀπὸ τοὺς δύο δομεστίκους+
ἐντοπίστηκαν καὶ οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ ὁ Πρωτοπαπᾶς συμψάλλει μὲν μὲ τοὺς ὑ,
πολοίπους κληρικούς+ χωρὶς ὅμως αὐτὸ νὰ ἀποτελεῖ ἐξαίρεση ἀπὸ τὴ φύση τῶν ἱερατικῶν
του καθηκόντων- Διότι+ κατὰ τὸν Συμεὼν Θεσσαλονίκης9 «Καὶ ἱερεῖς μὲν ἀρχόμενοι τῶν
θείων ὕμνων+ τοῦ ἱεροῦ βήματος ἔνδοθεν+ τὰς περὶ Θεοῦ πρώτας εἰκονίζουσι τάξεις- Διάκο,
νοι δὲ σὺν ἀναγνώσταις καὶ ὑμνῳδοῖς+ τοὺς θείους τε ψαλμοὺς καὶ τὰς ἱερὰς Γραφὰς κατὰ
τάξιν διαδεχόμενοι+ τὴν μέσην τῶν οὐρανίων χορείαν ἐμφαίνουσι- Λαὸς δὲ ἅπας+ ὀρθῶς
ἔχων περὶ τὴν πίστιν προθέσει ψυχῆς+ τοῖς μελῳδοῦσι συνάπτεται+ τὸν ἀπὸ Θεοῦ ἐκκαλού,
μενος ἔλεον- Ἐμφαίνει δὲ οὗτος τὴν τελευταίαν τάξιν Z…\»34Ἡ μοναδικὴ περίπτωση ρητῆς τυπικῆς διάταξης μὲ βάση τὴν ὁποία ὁ Πρωτοπαπᾶς
παίρνει τὴ θέση ἐλλείποντος Δομεστίκου ἐντοπίζεται στὸν Ἁσματικὸ Ἑσπερινὸ Θεσσαλο,
νίκης35- Πρόκειται γιὰ μία ἀπὸ τὶς ρυθμίσεις τοῦ Συμεὼν Θεσσαλονίκης ποὺ ἀφορᾶ τὴ χο,
32- Ὅ-π-+ σ- 08233- Ὅ-π-+ σσ- 128,13/- Ἡ ἀνάληψη τῶν καθηκόν,
των τοῦ ἀπόντος ἀρχιερέως ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πρω,
ταρχικὰ δικαιώματα τοῦ Πρωτοπαπᾶ+ ὅπως αὐτὸ
φαίνεται στὸν κατάλογο Ἐκκλησιαστικῶν Ὀφφικίων
ποὺ ὁ C`qqntyér ἀποδίδει στὸν Ψευδο,Κωδινό9 «Ὁ
πρωτοπαπᾶς+ ἔκδικος καὶ πρῶτος τοῦ βήματος καὶ
φέρων τὰ δευτερεῖα τοῦ ἀρχιερέως» Zβλ- I- C`qqntyér+
Qdbgdqbgdr rtq kdr Ὀφφίκια cd k’ Éfkhrd axy`mshmd+
@qbghudr cd k’Nqhdms Bgqéshdm+ 00+ O`qhr 086/+ σ- 458\Μὲ βάση τὴν ἴδια ἀρχή+ ὁ πατριαρχικὸς πρωτοπαπᾶς
ἀναγινώσκει τὸν Ἁπόστολο τῆς παραμονῆς Χριστου,
γέννων+ διότι τὸ Εὐαγγέλιο θὰ διαβαστεῖ ἀπὸ τὸν Πα,
τριάρχη Zβλ- I- L`sdnr+ Kd Sxohbnm cd k` Fq`mcd
Éfkhrd+ Lr- R`hmsd,Bqnhw Mn 3/+ Wd rhèbkd+ τόμ- Ι+ NB@
054+ Qnl` 0851+ σ- 041+ σημ- 02\34- Συμεὼν Θεσσαλονίκης+ Ἑρμηνεία περί τε τοῦ
Θείου Ναοῦ+ OF 044+ 6/7,6/8- Μὲ βάση καὶ αὐτὴν τὴ
διάσταση τῶν ἱερατικῶν του καθηκόντων+ στὰ πλαί,
σια τοῦ πασχαλινοῦ συμπλέγματος ἀκολουθιῶν καὶ
εἰδικὰ στὸν Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς+ ἐμφανίζεται νὰ
ψάλλει ὁ Πρωτοπαπᾶς τὸ ἀναστάσιμο τροπάριο «ÃÚÈÛÙὸ˜ἠἀÓέÛÙË» τρεῖς φορές+ τὸ ὁποῖο ἐπαναλαμβάνουν
οἱ ψάλτες «μέχρις ἂν ὁ πρωτοπαπᾶς τοὺς τεταγμέ,
νους στίχους τελέσῃ» καὶ νὰ εἰσοδεύει συμψάλλοντας
μὲ τοὺς «μετ’ αὐτοῦ» τὸ «ἈÓ·ÛÙάÛÂˆ˜ἠ ἡÌέÚ·»
ZOrdtcn,Jnchmnr+ “Sq`hsé…”+ ὅ-π-+ σ- 122\- Μᾶλλον
κάποια ἀνάλογη μεταχείριση ὑπονοεῖται καὶ ἀπὸ τὴ

μοναδικὴ ἀνάλογη καὶ μᾶλλον περίεργη μαρτυρία
«Ἐν τῇ ἑβδόμῃ Zᾠδῇ τοῦ Κανόνος\+ ψάλλει ὁ πρωτο,
παπᾶς ἐν τῷ ἄμβωνι+ τὸ Ἡἠ¶·ÚıέÓÔ˜ἠ ÛήÌÂÚÔÓἠ ÙὸÓ
ὑÂÚÔύÛÈÔÓἠ ÙίÎÙÂÈ+ γ΄» ZΕΒΕ 1/36+ φ- 05β- ΠρβλΦουντούλη+ «Μαρτυρίαι…»+ ὅ-π-+ σ- 026+ Υ 0/\- Στὰ
πλαίσια Λιτῆς κατὰ τὸν Ὄρθρο τῆς Κυριακῆς Βαΐων+
ὁ Πρωτοπαπᾶς ψάλλει μὲ τὸν κλῆρο «ἘÓἠÙ·ῖ˜ἠÓ˘ÍὶÓ
ἐάÚ·ÙÂἠ Ùὰ˜ἠ ¯ÂῖÚ·˜ἠ ἡÌῶÓ»+ καθὼς ὁ Πατριάρχης
ἔχει ἀνεβεῖ στὸ Γολγοθᾶ «τοῦ θυμιᾶσαι» ZΠαπαδο,
πούλου,Κεραμέως+ Τυπικόν…+ ὅ-π-+ σ- 01\- Ἐπίσης+
μὲ ἀναλυτικότερη διατύπωση+ στὴ Λιτὴ τῆς παρα,
μονῆς τῆς 15ης Ὀκτωβρίου+ μετὰ τὸν Ἑσπερινὸ στὴ
Θεοτόκο Καταφυγῆς μὲ κατεύθυνση τὸν Ἅγ- Δημή,
τριο+ γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Β΄ Ἑσπερινοῦ+ «μετὰ τὸν
Ἁρχιερέα δέ+ εὐθὺς οἱ ἐπίσκοποι· καὶ αὐτοὶ κατὰ συζυ,
γίαν καὶ μετὰ τῶν μανδύων αὐτῶν· μετ’ αὐτοὺς δὲ οἱ
σταυροφόροι κριταὶ πρεσβύτεροι· εἶτα οἱ ἡγούμενοι·
εἶτα ὁ μέγας πρωτοπαπᾶς+ καὶ ὁ μέγας δευτερεύων+
καὶ οἱ λοιποὶ ὀφφικιάλιοι καὶ ἔκδικοι πρεσβύτεροι μετὰ
τῶν ράβδων αὐτῶν· μετ’ αὐτοὺς οἱ πνευματικοὶ καὶ
λοιποὶ ἱερομόναχοι· καὶ καθεξῆς οἱ τῆς πόλεως ἱερεῖς
ἅπαντες ἡσύχως κατὰ συζυγίαν πορευόμενοι καὶ
ψάλλοντες+ τοῦ δευτέρου κανονάρχου μέσον τῶν κλη,
ρικῶν ἱερέων κανοναρχοῦντος» ZΕΒΕ 1/36+ φ- 035β\35- Ὁ Ἄμωμος ποὺ ἀποτελεῖ ἀντικείμενο τῆς πα,
ρούσης διαπραγμάτευσης προέρχεται ἀπὸ μουσικὰ
χειρόγραφα τῶν ὁποίων τὸ περιεχόμενο καταγράφει
τὴν τάξη τῶν Μοναστικῶν ἀκολουθιῶν- Παρόλ’ αὐτά+
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ροστασία τῶν ψαλλόντων καὶ γίνεται μὲ κριτήριο τὴν ἐπισημότητα τῶν ἑορτῶν36- Διότι+ μὲ
δεδομένο ὅτι εἶναι στὴ φύση τῶν Ἁσματικῶν Ἁκολουθιῶν τὸ «χρείαν ἔχειν ἱερέων πλειόνων
τε καὶ ψαλτῶν»37 καὶ «ἵνα μὴ δίχα ὕμνων τὰ τῆς ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας γίνηται»38+ ὁ
Συμεὼν καθορίζει ὅτι «εἰς τὸ ἕτερον δὲ τοῦ σολέως μέρος+ ἐν τῇ ἀριστερᾷ βαθμίδι ὁ ἕτερος
δομέστικος ἵσταται ἐν τῷ καιρῷ τῶν ἑορτῶν+ τῶν λοιπῶν ψαλτῶν ἅμα αὐτῷ ἀπὸ τοῦ
ἄμβωνος ἔξωθεν χορείαν ποιουμένων καὶ ὡς πρὸς τὸν ἀρχιερέα ὁρώντων· ἢ καὶ ἔξωθεν τῆς
ἄλλης πλευρᾶς τοῦ σολέως ἵστανται καὶ πρὸς μεσημβρίαν ὁρῶσιν· εἰ δὲ οὔκ εἰσι ψάλται+ ὁ
μέγας πρωτοπαπᾶς ἵσταται ἐν τῇ ἀριστερᾷ τοῦ σολέως βαθμίδι μετὰ τῶν κληρικῶν+ πρε,
σβυτέρων ἢ καὶ ἀναγνωστῶν ψάλλειν εἰδότων+ ὡς πρὸς μεσημβρίαν καὶ αὐτοὶ βλέποντες
οἳ καὶ κατὰ στίχον τοῖς ψάλταις ἀντιφωνοῦσιν+ ἕως ὁ τῆς εἰσόδου ἔλθοι καιρὸς τότε δέ+ οἱ
μὲν ἱερεῖς εἰς τὴν εἴσοδον ἀπέρχονται· οἱ ἐν τῷ ἀριστερῷ δὲ μέρει ἀναγνῶσται+ τοῖς ψάλ,
ταις κατὰ στίχον ἀντιφωνοῦσιν»4/Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ τὴν ἀναζητούμενη ἐκείνη περίπτωση ποὺ ὁ Πρωτοπαπᾶς+ ἐφόσον
ἀναλαμβάνει νὰ προεξάρχει ὡς δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ τῶν ψαλλόντων+ στέκεται
ἀκριβῶς στὸ σημεῖο ποὺ αὐτὸς θὰ στεκόταν- Ψάλλει δὲ μὲ τὸν χορὸ του τὰ Μεγάλα Ἁντί,
φωνα τοῦ Ἑσπερινοῦ40+ προκειμένου νὰ καλύψει τὴν ἔλλειψη ψαλτῶν+ ἡ ὁποία εἰδικὰ γιὰ τὸ
συγκεκριμένο σημεῖο τῆς ἀκολουθίας εἶναι κρίσιμη- Αὐτὴ ἡ ρύθμιση τοῦ Συμεὼν γίνεται
οὐσιαστικὰ γιὰ τοὺς Ἑσπερινοὺς ἐλασσόνων καθημερινῶν ἑορτῶν κατὰ τὶς ὁποῖες παρί,
σταται μόνον ἡ μία «ἑβδομάδα» τῶν ψαλτῶν41ἡ δυνατότητα ἀναζήτησης κάποιας ἑρμηνείας στὰ
πλαίσια τῶν Ἁσματικῶν Ἁκολουθιῶν αἰτιολογεῖται
καὶ ἀπὸ τὴν Sntkh`snr,A`mjdq+ “Sgd Sgqdd Sxodr”+ σ0/01+ ἡ ὁποία ὑποθέτει ὅτι ὁ Ἄμωμος Λαϊκῶν προέρ,
χεται ἀπὸ αὐτὸν τοῦ Ἁσματικοῦ Ὄρθρου36- ΕΒΕ 1/36+ φ- 5α9 Ὁ Συμεὼν ἔχει ὁρίσει γιὰ
τοὺς δύο χοροὺς ψαλτῶν νὰ ὑπηρετοῦν «ἕκαστος μὲν
ἐν τῇ ἀποταχθείσῃ ἑβδομάδι τε καὶ ἡμέρᾳ»- Ἁλλά+
«ὁμοῦ δὲ πάντας συναγόμεθα εἰς δοξολογίαν Θεοῦ
κοινήν+ σαββάτου τε ἑσπέρα+ καὶ ὄρθρῳ Κυριακῆς καὶ
τῇ ἱερᾷ λειτουργίᾳ+ ὅπου καὶ ὁ ἀρχιερεὺς ἔσται σὺν
αὐτοῖς συναγόμενος Z…\ ὁμοίως τε συναθροίζεσθαι
σὺν αὐτῷ πάντας ἀδιαλείπτως+ δεσποτικαῖς ἑορταῖς+
τῶν μεγάλων ἁγίων ἑορταῖς ταῖς κατ’ ἔθος ἀρχαῖον
ἀποτεταγμέναις λιτανεῖες καὶ συνάξεσιν»37- Συμεὼν Θεσσαλονίκης+ Περὶ τῆς Θείας Προσ,
ευχῆς+ OF 044+ 44238- ΕΒΕ 1/36+ φ- 6α4/- Ὅ-π-+ φ- 2α- Τὸ ἀπόσπασμα ἔχει δημοσιευτεῖ
ἀπὸ τὸν I- C`qqntyér+ “R`hmsd Rnoghd cd Sgdrr`knmhptd
c’`oqèr tm Qhstdk”+ QDA 23 '0865(+ σ- 42- Στὸ πλαίσιο
τοῦ ἰδίου ἑορταστικοῦ Ἑσπερινοῦ+ μὲ βάση ὅμως τὴν
πάγια ἀρχὴ τοῦ Συμεὼν γιὰ τοὺς ψάλλοντες Ἱερεῖς
καὶ Διακόνους+ προβλέπεται ὅτι «ἠλλαγμένοι πάλιν
εἰς τὸν σολέα ἐξέρχονται καὶ κατὰ τάξιν στάντες+ ὡς
πρὸς τὸν λαὸν ὁρῶντες+ σὺν τῷ εὐωνύμῳ χορῷ τὰ στι,

χηρὰ ψάλλουσι+ τοῦ πρωτοκανονάρχου ἐν ταῖς τρισὶ
βαθμίσι τοῦ ἄμβωνος ἱσταμένου» 'φ- 3β καὶ IC`qqntyér+ ὅ-π-+ σ- 48\- Ἐπίσης+ «συμψάλλουσι Zτῷ
ἀριστερ\ῷ χορῷ+ ἄχρι καὶ τοῦ προκειμένου ἠλλαγμένοι
ἱστάμενοι» Zφ- 2β καὶ I- C`qqntyér+ ὅ-π-+ σ- 44\- Τέλος+
«οἱ ἐκκλησιαστικοί τε κατὰ τάξιν ἐκεῖσε ἵστανται· καὶ
οἱ μὲν ψάλται ἐν τῷ δεξιῷ πινσῷ· οἱ ἱερεῖς δὲ καὶ ἀνα,
γνῶσται+ ἐν τῷ ἀριστερῷ+ τῆς ἁγίας εἰκόνος τῆς Ὁδη,
γήτριας ἐν μέσῳ περὶ τὰς βαθμίδας τοῦ ἄμβωνος
ἱσταμένης- Ὁ οὖν πρωτοκανονάρχος μέσον τοῦ ναοῦ
διερχόμενος κανοναρχεῖ τὰ ἀποστίχου+ ὡς διετυπώθη»
Zφ- 3β καὶ I- C`qqntyér+ ὅ-π-+ σ- 48\40- Ὁ Συμεὼν ἔχει ὁρίσει ρητὰ ὅτι «Ψάλται δὲ ψάλ,
λουσι τὰ ἀντίφωνα+ τῶν προφητῶν ἐκτυποῦντες τὸν
χορόν» ZἙρμηνεία περί τε τοῦ Θείου Ναοῦ+ OF 044+
606\- Γιὰ τὸν κυμαινόμενο ἀριθμὸ τῶν πρὶν τὴν Εἴσο,
δο ἀντιφώνων τοῦ Ἁσματικοῦ Ἑσπερινοῦ καθὼς καὶ
τὸν τρόπο ψαλμώδησής τους+ βλ- Δημ- Μπαλαγεώρ,
γου+ Ἡ Ψαλτικὴ Παράδοση τῶν Ἁκολουθιῶν τοῦ Βυ,
ζαντινοῦ Κοσμικοῦ Τυπικοῦ+ Ἁθήνα 1//0+ σσ- 030,
04/41- M- Lnq`m+ Rhmfdqr hm K`sd Axy`mshmd `mc
Rk`unmhb O`hmshmf+ Kdhcdm 0875+ σ- 20- Ἡ κρατοῦσα
τάξη στὴ ΜΧΕ ἀπὸ τοὺς μετὰ τὴν Ἅλωση αἰῶνες
ἀποτέλεσε οὐσιαστικὰ μία κατ’ ἀναλογίαν ἐφαρμογὴ
τῆς παραπάνω ἀρχῆς+ λαμβάνοντας ὅμως ὑπόψιν τὶς
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Μὲ δεδομένο ὅτι ἡ νεκρώσιμη ἀκολουθία γιὰ λαϊκὸ ἔπρεπε νὰ τελεστεῖ σὲ ὁποιαδήποτε
ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας+ θὰ μποροῦσε νὰ συναχθεῖ ὅτι ὁ ναὸς θὰ ἦταν ἀναπόφευκτα ἐπαν,
δρωμένος μόνο μὲ τὴ μία «ἑβδομάδα» ψαλτῶν- Εἰδικὰ δὲ γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή+ καὶ
ἐφόσον ὁ τρόπος ψαλμώδησης τῶν Μεγάλων Ἁντιφώνων τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁμοιάζει μὲ τὴν
ἀνάλογη ἀντιφωνικὴ τοῦ Ἁμώμου+ θὰ μποροῦσε νὰ ἰσχύσει ἡ πρόβλεψη τοῦ Συμεὼν καὶ
γιὰ τὴν τέλεση τῆς νεκρώσιμης Ἁκολουθίας «εἰς κοιμηθέντας λαϊκούς»- Δηλαδή+ οἱ «ἑ,
βδομαδάριοι» ψάλτες νὰ ἀποτελέσουν τὸν δεξιὸ χορὸ καὶ νὰ σχηματισθεῖ ἀριστερὸς ἀπὸ
τοὺς κληρικοὺς καὶ τὸν Πρωτοπαπᾶ τοῦ ναοῦ ὡς προεξάρχοντα+ σὲ ρόλο καὶ θέση δομεστί,
κου42Ἡ παραπάνω ἑρμηνεία θὰ εὐσταθοῦσε μόνο στὴν περίπτωση ποὺ ὁ Πρωτοπαπᾶς εἶχε
καταγραφεῖ ὡς δομέστικος ἀποκλειστικὰ τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ- Ἂν καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ συ,
χνότερα ἐμφανιζόμενη περίπτωση+ δὲν μποροῦν νὰ ἀγνοηθοῦν οἱ δύο σπάνιες μέν+ ἀλλὰ ἐξί,
σου ἀξιόπιστες καταγραφές43+ μέσα ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἐμφανίζεται ὡς προεξάρχων τοῦ δεξιοῦ
χοροῦ- Ἐὰν μάλιστα ὅλες οἱ περιπτώσεις ἀντιμετωπιστοῦν συνολικά+ τότε ἡ ἑρμηνεία διὰ
τῶν ὁδηγιῶν τοῦ Συμεὼν καθίσταται μᾶλλον μερική+ γεγονὸς ποὺ ὁδηγεῖ στὴν διερεύνηση
τῆς τελευταίας ὑπόθεσης- Ἁναζητεῖται δηλαδὴ κάποια περίπτωση μέλους – κυρίως Ἁμώ,
μου– στὴν ὁποία ὁ Πρωτοπαπᾶς νὰ διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο κατὰ τὴν ψαλμώδησή
τουΓ΄- Ο ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ «ΒΑΣΙΛΕΩΝ»

Ἡ μοναδικὴ περίπτωση Ἁμώμου στὴν ὁποία πρωτοστατεῖ ὁ ψάλλων Ἱερέας εἶναι αὐτὴ
ποὺ προορίζεται γιὰ τὸν Ὄρθρο τοῦ Μεγάλου Σαββάτου+ δηλαδὴ ὁ τρίτος τύπος «εἰς τὴν
θεόσωμον ταφὴν τοῦ Κυρίου»- Παραδόξως+ τὰ μουσικὰ χειρόγραφα σιωποῦν+ ἐμφανίζον,
τας καὶ στὶς τρεῖς στάσεις τὸν Δομέστικο τοῦ ἑκάστοτε χοροῦ νὰ προψάλλει+ γιὰ νὰ τὸν
ἀκολουθήσουν μετὰ ὅλοι οἱ ψάλτες44- Δὲν χρησιμοποιοῦν κάποια ἀπὸ τὶς συνήθεις ἐκφρά,

δυσχερέστερες συνθῆκες ποὺ ἐπικράτησαν- Δηλαδή+
στὶς ἡμέρες ποὺ χοροστατεῖ στὸν ναὸ ὁ Πατριάρχης+
σὲ ὅλες τὶς μεγάλες γιορτές+ τοὺς Ἑσπερινοὺς Σαβ,
βάτου καὶ τὸ σύμπλεγμα Ὄρθρου,Λειτουργίας τῆς
Κυριακῆς+ οἱ χοροὶ εἶναι πλήρεις- Σὲ ἡμέρες ἐλασσό,
νων γιορτῶν χοροστατοῦν μόνον οἱ Δομέστικοι τῶν δύο
χορῶν- Τέλος+ στὸ σύμπλεγμα Ἑσπερινοῦ,Ὄρθρου
καὶ Λειτουργίας τῶν καθημερινῶν γιορτῶν ἀναλαμ,
βάνουν τόσο τὴν χοροστασία ὅσο καὶ τὴν ψαλμώδηση
οἱ ἐφημέριοι τοῦ ναοῦ μὲ τὸ Μέγα Σύγκελλο Zβλ- ἉγγΒουδούρη+ Οἱ Μουσικοὶ Χοροὶ τῆς Μεγάλης τοῦ Χρι,
στοῦ Ἐκκλησίας κατὰ τοὺς Κάτω Χρόνους+ μέρος
Δεύτερον+ ἐν Κωνσταντινουπόλει+ 0826+ σσ- 2,3\42- Βλ- Πίνακα+ ἀρ- 0,543- Βλ- Πίνακα+ ἀρ- 6,744- Βλ- ἐνδεικτικὰ γιὰ τὴν Α΄ στάση τὸν κώδικα

Κουτλουμουσίου 345 'τοῦ ἔτους 0332(+ φ- 14β «Z…\ ὁ
δομέστικος ἀπ’ ἔξω· ἦχος πλ- α΄ ∂ὐÏÔÁËÙὸ˜ἠÂἶ,ἠ∫ύÚÈÂ
, ἔσω ὁμοῦ ὅλοι ἀπὸ χοροῦ· πλ- α΄ ª·ÎάÚÈÔÈἠÔἱἠἄÌˆÌÔÈ» Zβλ- Γρ- Θ- Στάθη+ Τὰ Χειρόγραφα Γ΄+ σ- 234\Στὸν ΕΒΕ 788 'τοῦ ΙΕ΄ αἰ-(+ φφ- 074β,075α «ἄρχεται
ὁ δομέστικος τοῦ δεύτερου χοροῦ ἀπ’ ἔξω· πλ- α΄ ἜÊÚÈÍÂÓἠἡἠÁῆ,ἠἌÍÈόÓἠἐÛÙÈ , κάτω μελέτη μετὰ τό+ νανα·
πλ- α΄ ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘ἠἐÔίËÛάÓἠÌÂ,ἠἌÍÈόÓἠἐÛÙÈ»- Πρβλκαὶ Βατοπαιδίου 0170 'τοῦ ΙΕ΄ αἰ-(+ φ- 070α «ἄρχεται
ὁ δομέστικος τοῦ δεύτερου χοροῦ ἀπ’ ἔξω μετὰ τῶν σὺν
αὐτῷ· πλ- α΄ ἌÍÈόÓἠἐÛÙÈ , ἐσώτερον· πλ- α΄ Αἱ χεῖρές
σου ἐποίησάν με»- Τέλος+ στὸν Σινᾶ 0182 'τοῦ ΙΔ΄
αἰ-(+ φ- 04/β «εὐθὺς ἄρχεται ὁ δομέστικος τοῦ δεξιοῦ
χοροῦ· τὴν τρίτην στάσιν ἀπ’ ἔξω· πλ- α΄+ εἰς τὸν ἐπι,
τάφιον· ἭÏÈÂἠÙῆ˜ἠ‰όÍË˜ἠ, ἐσωτέρᾳ φωνῇ+ ὁμοίως· πλα΄ Ἐί‚ÏÂ„ÔÓἠἐ÷ἠἐÌέ»-
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σεις μὲ τὶς ὁποῖες ὑποδηλώνεται ἡ συμμετοχὴ Ἱερέων '«οἱ ἐντός»+ «οἱ ἐντὸς τοῦ βήμα,
τος»+ «οἱ ἱερεῖς»(- Ἁντίθετα+ οἱ διατάξεις τῶν Τυπικῶν γιὰ τὸν Ὄρθρο τοῦ Μεγάλου Σαβ,
βάτου+ πέρα ἀπὸ τὶς ὅποιες παραλλαγὲς στὴ διατύπωση+ συμφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν πρωτα,
γωνιστικὸ ρόλο τοῦ Ἱερέα καὶ τοῦ Χοροῦ τῶν ὁμοιοβάθμων του- Οἱ μαρτυρίες προέρχονται
ἀπὸ Λειτουργικὰ Τυπικά+ ἂν καὶ μεταγενέστερα τῶν χρησιμοποιούμενων μουσικῶν χειρο,
γράφων+ καθὼς τὰ σύγχρονά τους δὲν περιέχουν κάποια ἀναλυτικὴ διάταξη+ ἐκτὸς ἀπὸ
τὴν ἐπιγραμματικὴ ἀναφορὰ τοῦ ἉμώμουὩς ἐγγύτερη πρὸς αὐτὰ μαρτυρία+ ἂν καὶ συνοπτικότερη+ προκρίνεται ἡ προερχόμενη
ἀπὸ χειρόγραφο τοῦ ΙῺ΄ αἰῶνος γιὰ τὸ Τυπικὸ Ἁγ- Σάββα9 «Κἀκεῖ Zἐγγὺς τοῦ νάρθηκος\
ἄρχεται ὁ ἱερεὺς μετὰ μέλους τὸ ∂ὐÏÔÁËÙὸ˜ἠÂἶ,ἠ∫ύÚÈÂ- Εἶτα λέγει τὰ μεγαλυνάρια+ κἀκεῖ
στιχολογεῖται καὶ ὁ Ἄμωμος- Z…\ Καὶ πάλιν ἄρχεται τὴν ἑτέραν στάσιν+ τὸ ∞ἱἠ ÁÂÓÂ·ὶ
ᾶÛ·È- Εἶτα ψάλλει τὸ ∂ὐÏÔÁËÙὸ˜ἠÂἶ,ἠ∫ύÚÈÂ+ εἰς ἦχον πλ- α΄ καὶ τὰ τροπάρια ἀναστάσιμα·
ΔῶÓἠἀÁÁέÏˆÓἠὁἠ‰ῆÌÔ˜ καὶ τὰ ἕτερα ε΄»45- Ἁπὸ ἄλλο σύγχρονο Σαββαϊτικὸ Τυπικό+ χωρὶς
καταγραφὴ δομεστίκου+ φαίνεται σαφέστερα ἡ κατανομὴ τῶν ψαλλομένων μεταξὺ ἱερω,
μένων καὶ ψαλτῶν9 «Μεγαλυνάρια ἵσταται ὁ κανονάρχης εἰς τὸ μέσον+ λέγει τοὺς στίχους
τοῦ Ἁμώμου+ ὁ δὲ χαμηλός+ ἢ διάκονος φορεμένος+ κανοναρχεῖ τὰ μεγαλυνάρια+ τὸν εἱρμὸν
τῆς α΄ στάσεως ἀνὰ ἓξ καὶ τὰ τροπάρια ἀπὸ μίαν φοράν+ ἄρχει δὲ ὁ χορὸς ὁ ἄρχων καὶ τὰς
μικρὰς στάσεις+ ὁποῦ ἦρξε τὴν πρώτην ἀνάδοσιν»46Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν παραπάνω ἔγκειται στὸ γεγονὸς ὅτι πρόκειται γιὰ μία ἀκόμα ἀπὸ
τὶς περιπτώσεις ἐκεῖνες ποὺ οἱ τυπικὲς διατάξεις τῶν μουσικῶν χειρογράφων+ ἂν καὶ ἀρ,
χικὰ ἐλλειπτικὲς ἢ ἀκόμα καὶ σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς ἀντίστοιχες τῶν Λειτουργικῶν Τυπικῶν+
μποροῦν τελικὰ νὰ ὁδηγήσουν στὴν ἀνασύνθεση+ ἢ τουλάχιστον στὴν ἁπλῆ σύλληψη τοῦ
γενικότερου σχήματος κάποιου τελετουργικοῦ+ ποὺ ὑπόκειται σὲ ἀναμενόμενες διαφορο,
ποιήσεις+ κατὰ τόπους καὶ χρονικὲς περιόδους47- Μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν ὀπτική+ ὁ Ἄμωμος
45- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd HHH+ σ- 27/46- Ὅ-π-+ σ- 40547- Τὰ Τυπικὰ Ἁγ- Σάββα ποὺ στηρίζονται σὲ χει,
ρόγραφα τῶν μέσων τοῦ 08ου αἰώνα+ καταγράφουν
ἀναλυτικότατα τὴν κατανομὴ τῶν Ἐγκωμίων καὶ
τῶν στίχων τοῦ Ἁμώμου μεταξὺ τῶν χορῶν ἱερέων
καὶ ψαλτῶν+ χωρὶς ὅμως νὰ λείπουν κάποιες διαφορο,
ποιήσεις σὲ σχέση μὲ τοὺς χοροὺς ψαλτῶν+ τῶν ὁποί,
ων ὁ σχολιασμὸς ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς παρούσης
διαπραγμάτευσης- Συγκεκριμένα+ σὲ Σαββαϊτικὸ Τυ,
πικὸ ἀπὸ χειρόγραφο τῆς μονῆς Παντελεήμονος τοῦ
0730 «ὁ πρῶτος αὐτῶν Zτῶν ἱερέων\ Z…\+ ψάλλει τρο,
πάριον ἦχος πλ- α΄· ªÂÁ·ÏύÓÔÌέÓἠÛÂ,ἠ∑ˆÔ‰όÙ·ἠÃÚÈÛÙέ- Καὶ εὐθέως ψάλλομεν τὸν Ἄμωμον μετὰ τῶν με,
γαλυναρίων αὐτοῦ» ZClhsqhdurjhi+ Nohr`mhd HHH+ σ511\- Στὰ πλαίσια τοῦ ἰδίου Τυπικοῦ+ ἀλλὰ ἀπὸ χειρό,
γραφο τῆς μονῆς Διονυσίου ἐπεξηγεῖται ὅτι «Ἡἠ˙ˆὴ
ἐÓἠÙάÊῳ λέγεται πεντάκις+ τρὶς παρὰ τῶν ἱερέων καὶ
δὶς παρὰ τῶν χορῶν+ εἰς οὓς χοροὺς ἔρχονται καὶ οἱ ἱε,

ρεῖς καὶ ἵστανται μέχρι τέλους τῆς στάσεως- Ὥστε εἰς
τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη τῆς στάσεως κυκλοῦν τὸν ἐπι,
τάφιον τοὺς ἱερεῖς+ εἰς δὲ τὰ μέσα ἵστασθαι εἰς τοὺς
χορούς»- Πρόκειται ὅμως μᾶλλον περὶ παλαιᾶς τάξης+
διότι «Νῦν δὲ ἀπ’ ἀρχῆς τῶν ἐγκωμίων μέχρι τοῦ κα,
θίσματος περιίσταντο κύκλῳ τοῦ ἐπιταφίου+ ψάλλο,
ντες κ-τ-λ- καὶ ὁ ἐπιτάφιος κεῖται ἐν τῷ μέσῳ μέχρι
τέλους τῆς δοξολογίας+ καὶ τότε φορεμένων τῶν ἱερέ,
ων+ γίνεται λιτὴ κύκλῳ τοῦ ναοῦ+ ψαλλομένου τοῦ νε,
κρωσίμου τρισαγίου» ZClhsqhdurjhi+ Nohr`mhd HHH+ σ511+ σημ- 1\- Ἐπίσης+ μία ἄλλη ἐκδοχὴ ἀπὸ χειρόγρα,
φο τῆς μονῆς Ἰβήρων ἀναφέρει9 «Καὶ ἀποκρίνεται τὸ
αὐτὸ τροπάριον ὁ ἐναρξάμενος χορός+ ἤτοι ὁ ἀριστερός+
καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ ὁ προεστώς+ συμψαλλόντων καὶ τῶν
λοιπῶν ἱερέων+ καὶ πάλιν τὸ αὐτὸ ὁ δεξιὸς χορός+ καὶ
πάλιν τὸ αὐτὸ οἱ ἱερεῖς+ καὶ οὕτως ἄρχεται ὁ ἀριστερὸς
χορὸς τῶν στίχων τῆς α΄ στάσεως+ ὥστε συμβαίνει
πεντάκις ψάλλεσθαι τὸ πρῶτον τροπάριον+ τρὶς παρὰ
τῶν ἱερέων καὶ δὶς παρὰ τῶν δύο χορῶν- Καὶ οἱ λοιποὶ
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τοῦ Φαρδιβούκη μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ ὡς συντομογραφημένη καὶ μᾶλλον ἐλλειπτικὴ κατα,
γραφὴ κάποιου ἰδιότυπου τελετουργικοῦ νεκρώσιμης ἀκολουθίας μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ
Πρωτοπαπᾶ στὴν ψαλμώδηση+ τὸ ὁποῖο προοριζόταν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸ ναὸ τῶν Ἁγίων
Ἁποστόλων ΚωνσταντινούποληςΟἱ Ἅγ- Ἁπόστολοι48+ πέρα ἀπὸ τὸν ρόλο τους ὡς κέντρο χριστιανικῆς λατρείας+ ἦταν
ἄλλος ἕνας ἀπὸ τοὺς μείζονες ναοὺς ποὺ στόχευαν στὴν ὑποστήριξη τῆς αὐτοκρατορικῆς
ἰδεολογίας5/- Ὁ ναὸς ἦταν ἄρρηκτα συνδεδεμένος μὲ τὶς αὐτοκρατορικὲς ταφὲς καὶ αὐτὸς
ἦταν ἄλλωστε ὁ πρωταρχικὸς λόγος οἰκοδόμησής του ἀπὸ τὸν Μέγα Κωνσταντίνο- Προ,
όριζε τὸν ναὸ γιὰ μαυσωλεῖο του καὶ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο τοποθέτησε τὴν αὐτοκρατορικὴ
σαρκοφάγο στὸ κέντρο τοῦ θυσιαστηρίου+ περιστοιχίζοντάς την ἡμικυκλικὰ μὲ τὰ δώδεκα
κενοτάφια τῶν Ἁποστόλων50- Ἡ οἰκοδόμηση νέου χώρου+ ἐκτὸς τοῦ ναοῦ+ γιὰ τὶς σωροὺς
τῶν Αὐτοκρατόρων καὶ τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειάς τους51+ καθὼς καὶ ὁ καθαγιασμὸς τῆς
ἁγ- Τράπεζας μὲ τὰ ὀστᾶ Ἁποστόλων52+ ὁδήγησαν στὴν ἄρση τῶν ἀντιδράσεων τῆς Ἱε,
ραρχίας53- Ἁκόμα καὶ ἐὰν ἡ τελευταία ἀπὸ τὶς ταφὲς αὐτοκρατόρων τελέστηκε ἐκεῖ στὰ
ἱερεῖς 'βάλοντες τὰ ἑαυτῶν καμηλαύχια( ἀπέρχονται
εἰς τὰ ἑαυτῶν στασίδια Z…\- Μετὰ δὲ τὸ ¢όÍ·ἠÎ·ὶἠÓῦÓ+
τελειωθείσης τῆς Α΄ στάσεως+ λεγομένου τοῦ α΄ τρο,
παρίου ἔμπροσθεν τοῦ ἐπιταφίου+ ψάλλουσι καταβασία
τὸ α΄ μεγαλυνάριον+ ἤτοι· Ἡἠ˙ˆὴἠἐÓἠÙάÊῳ, ἅπαξ+ καὶ
οὕτω γίνεται μικρὰ συναπτὴ καὶ ἐκφώνησις παρὰ τοῦ
ἱερέως- Καὶ οὕτως ἄρχεται πάλιν ὁ προεστὼς τῆς β΄
στάσεως+ λεγομένου τοῦ α΄ τροπαρίου πεντάκις+ κα,
θὼς εἴπομεν+ τρὶς μὲν παρὰ τῶν ἱερέων καὶ δὶς παρὰ
τῶν χορῶν- Εἶτα ἄρχεται ὁ δεξιὸς χορὸς τῶν στίχων
τῆς β΄ στάσεως+ καὶ μετὰ τὸ τέλος ταύτης+ συνελθόν,
των αὖθις ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἱερέων+ ψάλλεται ἅπαξ κα,
ταβασία τὸ α΄ τροπάριον+ εἶτα πάλι συναπτὴ μικρὰ καὶ
ἐκφώνησις Z…\- Καὶ πάλιν ὁμοίως ἀρχὴ τῆς γ΄ στάσε,
ως» ZClhsqhdurjhi+ Nohr`mhd HHH+ σ- 511+ σημ- 2\- Τέ,
λος+ ἀπὸ Τυπικὸ τῆς μονῆς Γρηγορίου τοῦ 0740+ πα,
ραδίδεται συνοπτικά9 «Καὶ ἀρχόμεθα τοῦ Ἁμώμου
μετὰ τῶν ἐγκωμίων· Ἡἠ ˙ˆὴἠ ἐÓἠ ÙάÊῳἠ Î·ÙÂÙέıË˜,
ÃÚÈÛÙέ. Ἁλλάσσουσι δὲ οἱ ἱερεῖς+ καὶ ἐξερχόμενοι ψάλ,
λουσι κατὰ τάξιν ἐν τοῖς χοροῖς Z…\» ZClhsqhdurjhi+
Nohr`mhd HHH+ σ- 564\48- Χρ- Ἁγγελίδη+ «Ἡ Περιγραφὴ τῶν Ἁγίων Ἁ,
ποστόλων ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Ρόδιο»+ Σύμμεικτα 4
'0872(+ σ- 81- Γιὰ μία ἀναλυτικότερη περιγραφὴ τοῦ
ναοῦ τοῦ Κωνσταντίνου+ βλ- I`mhm+ Kdr Éfkhrdr ds kdr
Lnm`rsèqdr+ σ- 365/- I- A`kcnuhm+ Sgd Tqa`m Bg`q`bsdq ne Bgqhrsh`m
Vnqrgho+ NB@ 117 'Qnl` 0876(+ σ- 12250- Βλ- Ἁγγελίδη+ ὅ-π-+ σ- 81+ σημ- 0+ ὅπου παρα,
θέτει τὴ σχετικὴ βιβλιογραφία καὶ συνοψίζει τὶς δύο
ἑρμηνεῖες ποὺ προτείνονται ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς
εἰδικὰ γιὰ τὴν τοποθέτηση τῆς αὐτοκρατορικῆς

σαρκοφάγου στὸ κεντρικὸ σημεῖο τοῦ θυσιαστηρίουΘεωρεῖται ἀπὸ τοὺς μὲν ὡς ἀπόπειρα τοῦ Κων,
σταντίνου νὰ καταλάβει τὴν θέση τοῦ ἰσοτίμου ἀπο,
στόλου+ ἡ ὁποία ἀπορρέει ἀπὸ τὴν εὐρύτερη ἀντίλη,
ψή του γιὰ τὴν θέση του στὴν ἐκκλησιαστικὴ Ἱε,
ραρχία+ ἐνῶ ἄλλοι ἐρευνητὲς ἀντίθετα θεωροῦν ὅτι ὁ
Κωνσταντῖνος προσπάθησε μὲ τὸν τρόπο του νὰ
ἐπιβάλει τὴν ἀντιστοιχία αὐτοκράτορας,ἰσόθεος+
στὰ πρότυπα τῆς ρωμαϊκῆς λατρείας τοῦ αὐτοκρά,
τορα,Ἥλιου51- Ὁ Κωνσταντῖνος Πορφυρογέννητος παραδίδει
λεπτομερέστατο κατάλογο «τῶν τάφων βασιλέων τῶν
ὄντων ἐν τῷ ναῷ τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων»+ κατανέ,
μοντάς τους στὸ Ἡρῶο Κωνσταντίνου+ στὸ Ἡρῶο τοῦ
Μεγάλου Ἰουστινιανοῦ καὶ στὶς Στοές ZΠορφυρογεν,
νήτου+ Ἔκθεσις+ 0078,01/8\- Ἁντίθετα+ οἱ Ἱερωμένοι
ἐνταφιάζονταν μέσα στὸ ναὸ μέχρι τὸν Θ΄ αἰῶνα ZβλI`mhm+ Kdr Éfkhrdr ds kdr Lnm`rsèqdr+ σ- 38\52- Γιὰ τὸν μεγάλο ἀριθμὸ λειψάνων ποὺ τοποθετή,
θηκαν διαδοχικὰ στὸ ναό+ μεταξὺ αὐτῶν τοῦ Ἰωάννη
Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Ναζιανζηνοῦ+ βλ- I`mhm+ Kdr
Éfkhrdr ds kdr Lnm`rsèqdr+ σσ- 34,3553- Ὁ C`fqnm ὀρθὰ συνοψίζει ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος+
στὴν προσπάθειά του νὰ συμβιβάσει τὴν Ρωμαϊκὴ αὐ,
τοκρατορικὴ λατρεία μὲ τὴν χριστιανική+ δημιούργησε
μία δύσκολα συγκαλυπτόμενη διπλῆ ἀνωμαλία- Διότι+
τὸ μὲν αὐτοκρατορικὸ μαυσωλεῖο δὲν μποροῦσε νὰ
εἶναι ναός+ ἡ δὲ ταφὴ ἑνὸς αὐτοκράτορα στὴν μέση
τῶν Ἁποστόλων+ ἀκριβῶς ἐκεῖ ποὺ θὰ ἀναμενόταν ὁ
Χριστός+ ἦταν τουλάχιστον ἀνάρμοστη Zβλ- F- C`,
fqnm+ Dlodqnq `mc Oqhdrs9 Sgd Hlodqh`k Neehbd hm Ax,
y`mshtl+ B`laqhcfd 1//2+ σ- 028\-
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0/1754+ ὁ ναὸς συνέχισε νὰ εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένος μὲ αὐτές+ ἀναδεικνύοντας ἀκόμα
καὶ μετὰ τὴν Ἅλωση τὴν κυρίαρχη κοιμητηριακὴ διάσταση ποὺ εἶχε ἐκλάβει ἤδη ἀπὸ τὴν
οἰκοδόμησή του55Παρόλο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐκληφθεῖ ἁπλῶς ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ κορεσμοῦ τῶν μνη,
μείων+ ἔχει προταθεῖ ὅτι ἡ τελικὴ ἐγκατάλειψη τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων ὡς χώρου ταφῆς
τῶν Αὐτοκρατόρων ὀφείλεται στὸν νέο χαρακτῆρα τῆς ἴδιας τῆς Αὐτοκρατορίας ποὺ ἀντι,
κατοπτρίστηκε καὶ στὶς νεκρώσιμες ἀκολουθίες- Διότι οἱ μοναχοὶ ποὺ εἶχαν πλέον ἀντικα,
ταστήσει τοὺς Ἐπισκόπους στὸ πλευρὸ τοῦ αὐτοκράτορα ἀποζητοῦσαν τὴν αὐστηρότηταἉντὶ νὰ παραγγείλει τὸν τάφο του ἀμέσως μετὰ τὴ στέψη+ ὁ αὐτοκράτορας προτιμοῦσε
πλέον νὰ ἀνεγείρει μοναστήρι ὅπου θὰ θαβόταν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκογένειά του- Σὲ αὐτὸ τὸ
κλίμα δὲν εἶχαν πλέον θέση νεκρώσιμες ἀκολουθίες ποὺ ξεπερνοῦσαν σὲ μεγαλεῖο ἀκόμα
καὶ τὶς Ἐπευφημίες ἢ τὴν ἴδια τὴν τελετὴ Στέψης- Ἁπὸ τὸ β΄ μισὸ τοῦ ΙΒ΄ αἰώνα δὲν
ὑπῆρχε θέση γιὰ ἕνα τελετουργικὸ μὲ ἔντονα πολιτικὸ χαρακτήρα ποὺ ἀποθέωνε τὴν ἴδια
τὴν Βασιλεία καὶ ἦταν δομημένο πάνω στὰ πρότυπα τῆς ρωμαϊκῆς παράδοσης+ μὲ τελικὸ
ἀποδέκτη τὸν Λαό56Σὲ τελετουργικὰ ὅπως ἡ ἔκθεση τοῦ λειψάνου γιὰ προσκύνηση συμμετεῖχε σύσσωμος ὁ
κρατικὸς μηχανισμὸς καὶ ἡ λιτάνευσή του μέχρι τοὺς Ἁγ- Ἁποστόλους γινόταν μὲ τὴν
παρουσία τοῦ λαοῦ τῆς Κωνσταντινούπολης- Σὲ λειτουργικὸ ἐπίπεδο+ καὶ εἰδικὰ σὲ σχέση
μὲ τὰ ψαλλόμενα+ χωρὶς ὅμως ἰδιαίτερες διευκρινήσεις+ ἔχουν καταγραφεῖ πληροφορίες
διαφόρων ἱστορικῶν γιὰ συμμετοχὴ Παρθένων καὶ Ψαλτῶν ἢ γιὰ χοροὺς «παίδων καὶ ἀν,
δρῶν θρηνώδη τινὰ ὕμνον ἐς τὸν Περτίνακα ᾄδοντες»+ ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ χοροὺς παιδιῶν καὶ
γυναικῶν57Τὸ ἀξιοπρόσεκτο γιὰ τὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία αὐτοκρατόρων εἶναι ὅτι+ ἐκτὸς τῶν ἀπο,
54- Q- J`qkhm,G`xsdq+ “K’ `chdt à k’Dlodqdtq”+ Ax,
y`mshnm 50 '0880(+ σ- 007+ σημ- 1455- Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ὅτι κα,
τεδαφίστηκε τὸ 0350+ μὲ σκοπὸ νὰ χτιστεῖ στὴ θέση
του τζαμὶ μὲ τὴν ἴδια λειτουργικότητα+ δηλαδὴ γιὰ νὰ
στεγάσει τὸν μνημειακὸ τάφο τοῦ Πορθητῆ Zβλ- Ἁγ,
γελίδη+ ὅ-π-+ σ- 85+ σημ- 5\56- J`qkhm,G`xsdq+ ὅ-π-+ σσ- 001,02157- Ὅ-π-+ σ- 001+ σημ- 2- Εἶναι ἀναμενόμενη ἡ δια,
φοροποίηση τῶν ὅρων ἐφόσον πρόκειται γιὰ ἐξελισσό,
μενο τελετουργικὸ ποὺ ὅπως ὅλα ὑπόκειτο σὲ τροπο,
ποιήσεις κατὰ τόπους καὶ ἐποχές- Ἁναζητώντας
ὅμως τὴ βαθύτερη δομή του+ δὲν πρέπει νὰ ξενίζει ἡ
παρουσία χορῶν στὰ πλαίσια τῆς Κοσμικῆς Λατρείας
ποὺ ἀπαρτίζονταν ἀπὸ γυναῖκες ἢ παιδιά- Διότι+ εἰδικὰ
ἀπὸ τὸν Δ΄ αἰῶνα+ μαρτυρεῖται σαφῶς ἡ συμμετοχὴ
τῶν Παρθένων στὶς Ἁκολουθίες τῶν ἹεροσολύμωνἘπίσης στὴν ἴδια περιγραφὴ ἀναφέρεται ὅτι «πολλοὶ
παῖδες ἵστανται ἀποκρινόμενοι ∫ύÚÈÂἠ ἐÏέËÛÔÓ» Zβλ«Ὁδοιπορικὸν τῆς Ἁγίας Σιλβίας τῆς Ἁκυτανίας εἰς
τοὺς Ἁγίους Τόπους»+ Νέα Σιών+ τόμ- Ζ΄+ σσ- 112+

113+ 422 καὶ 428\- Στὴν Κωνσταντινούπολη+ τὸ ρόλο
τῶν Παρθένων ἀνέλαβαν τὰ ἔμμισθα Ἁσκητήρια ποὺ
κατοικοῦσαν γύρω ἀπὸ τοὺς ναοὺς στοὺς ὁποίους καὶ
ὑπηρετοῦσαν- Σὲ ἀνώνυμες ἱστορικὲς πηγὲς ποὺ ἀπα,
ριθμοῦν τὸν κλῆρο ποὺ ἐγκατέστησε ὁ Ἰουστινιανὸς
στὴν ἁγ- Σοφία ἀναφέρεται ὅτι περιελάμβανε καὶ
«ᾀδούσας ρ΄»- ZἙλ- Παπαγιάννη+ ὅ-π-+ σ- 43+ σημ- 13\Ἁπὸ τὴ μαρτυρία λαμβάνεται ὑπόψιν μόνον ὁ ὅρος+
διότι τόσο ὁ ἀριθμὸς ὅσο καὶ ἡ συναρίθμησή τους με,
ταξὺ τοῦ κλήρου εἶναι ἀνακριβεῖς- Ἄλλωστε+ ἡ ὕπαρξη
καὶ λειτουργία τους προβλέφθηκε μὲ διαφορετικὴ νο,
μοθετικὴ ρύθμιση ἀπὸ αὐτὴν ποὺ καθόριζε τὸν Κλῆρο
τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας- Εἰδικότερα ἡ Νεαρὰ 48
τοῦ 426 προέβλεπε ὅτι γιὰ τὶς νεκρώσιμες ἀκολουθίες
τουλάχιστον ὀκτὼ ἀπὸ τὰ ἔμμισθα ἀσκητήρια ἔπρεπε
νὰ συνοδεύουν τὸ νεκρὸ ψάλλοντας- Μποροῦσαν δὲ νὰ
χρησιμοποιηθοῦν καὶ ἄλλα ἐπιπλέον+ ἀλλὰ μὲ ἔξοδα
αὐτῶν ποὺ ἐπιθυμοῦσαν κάτι τέτοιο Zβλ- I`mhm+ Kdr
Éfkhrdr ds kdr Lnm`rsèqdr+ σσ- 438,44/\- Τέλος+ οἱ
παῖδες τῶν Ἱεροσολύμων συναντῶνται στὴν ΜΧΕ
Κωνσταντινούπολης ὡς Ὀρφανοὶ Zβλ- L`sdnr HH+ 20/\-
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σπασματικῶν φιλολογικῶν μαρτυριῶν58+ δὲν διασώζονται ἀμιγῶς λειτουργικὲς πληροφο,
ρίες+ γεγονὸς ποὺ σχολιάζεται ἀπὸ τὸ Εὐχολόγιο9 «Z…\ κἂν τινὲς ἐγκατέσπειραν τῷ Τύπῳ
ἀκολουθίαν ἰδίαν γυναικῶν καὶ παίδων+ καὶ τεθαύμακα+ πῶς ἐπελάθοντο τοῦ τυπῶσαι καὶ
εὐνούχων ἰδίαν ἀκολουθίαν+ ἢ βασιλέων»6/- Πράγματι+ γιὰ τὸ ἐξεταζόμενο θέμα+ δηλαδὴ
γιὰ τὰ ψαλλόμενα καὶ εἰδικὰ τὴ χρήση κάποιας μορφῆς Ἁμώμου+ ὁ Πορφυρογέννητος πα,
ραδίδει μόνο γενικόλογες πληροφορίες- Γιὰ τὸ μέρος τῆς τελετῆς ποὺ γινόταν μέσα στὸ
Παλάτι μαρτυρεῖ ὅτι «εἰσέρχονται οἱ τῆς Ἁγίας Σοφίας γήλωνες60 καὶ ὁ κλῆρος+ ὡσαύτως
καὶ πᾶσα ἡ σύγκλητος ἀπὸ σκαραμαγγίων+ καὶ ψάλλουσι κατὰ ἀκολουθίαν»· μετὰ δὲ τὴν
εἴσοδο τοῦ λειψάνου στοὺς Ἁγ- Ἁποστόλους «ἐν ᾧ μέλλει κηδευθῆναι+ γίνεται ἡ ἀκολουθία
τῆς ψαλμῳδίας καὶ τὰ συνήθη»61Παρόλ’ αὐτά+ ἡ ὕπαρξη καὶ ὁ συνδυασμὸς δύο δεδομένων θὰ μποροῦσαν ἴσως νὰ ὁδηγή,
σουν σὲ μίαν ὑποθετικὴ ἀνασύνθεση τοῦ τελετουργικοῦ ποὺ περιέβαλε τὴν ψαλμώδηση τοῦ
ψ- 007 μέσα στοὺς Ἁγ- Ἁποστόλους+ κατὰ τὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία αὐτοκρατόρωνΠρῶτον+ ὁ Πορφυρογέννητος μαρτυρεῖ τὴν ταυτόχρονη παρουσία σύσσωμου τοῦ ἁγιοσοφι,
τικοῦ καὶ τοῦ παλατιανοῦ κλήρου- Δεύτερον+ κατὰ τὴν παρουσίαση τῶν συμβολισμῶν ποὺ
ἐμπεριεῖχε ἡ αὐτοκρατορικὴ ἐνδυμασία τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα+ εἶχε ἀπροκάλυπτα προ,
χωρήσει σὲ παραλληλισμοὺς μεταξὺ Χριστοῦ καὶ Αὐτοκράτορα- Δηλαδὴ οἱ λῶροι ποὺ
ἐκεῖνος+ οἱ μάγιστροι+ οἱ ἀνθύπατοι καὶ οἱ πατρίκιοι φοροῦσαν εἰδικὰ τὴν ἡμέρα τῆς Ἁνά,
στασης ἦταν ὁλόχρυσοι χάρη στὴν ἡλιακὴ ἀκτινοβολία ποὺ σκόρπισε ὁ Χριστὸς ἐπάνω
τους μὲ τὴν ἀνάστασή του- Ἐπειδὴ «αὐτούς τε τοὺς μαγίστρους καὶ πατρικίους ἐν τύπῳ
χρηματίζειν τῶν ἀποστόλων+ τόν τε χρηστὸν βασιλέα κατὰ τὸ ἐφικτὸν ἀναλογοῦντα
Θεῷ»62Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἰδεολογία δὲν στερεῖται βάσης ἡ ὑπόθεση ὅτι ὁ ὅποιας μελικῆς
μορφῆς Ἄμωμος ψαλλόταν γιὰ τὸν λαϊκὸ Αὐτοκράτορα+ θὰ ἐμπεριεῖχε ἀντιστοιχίες μὲ τὸν
ψαλλόμενο τὸ Μεγάλο Σάββατο γιὰ τὴν ταφὴ τοῦ Χριστοῦ- Δηλαδὴ μὲ βάση τὴν ἀρχὴ τοῦ
Κοσμικοῦ Τύπου τῶν Ἁκολουθιῶν ποὺ συμπεριλαμβάνει τοὺς Ἱερεῖς καὶ Διακόνους με,
ταξὺ τῶν ψαλλόντων+ προτείνεται ὅτι συμμετεῖχαν καὶ ἐκεῖνοι στὴν ἀντιφωνικὴ ψαλμώδη,
ση τῶν στίχων τοῦ Ἁμώμου- Ἁναλυτικότερα+ οἱ «ἀποστολῖται καὶ ἁγιοσοφῖται ψάλται»63

58- Γιὰ τὴν ἀπαρίθμησή τους+ βλ- J`qkhm,G`xsdq+
ὅ-π-+ σ- 006 καὶ σημ- 08+ 1/6/- I- Fn`q+ Εὐχολόγιον+ rhud qhst`kd Fq`dbnqtl+
O`qhr 0536+ σ- 17860- Ὁ @- Unfs+ Bnmrs`mshmd UHH Onqogxqnfémèsd+ Kd
Khuqd cdr Béqélnmhdr+ τόμ- ΙΙΙ '0856(+ σσ- 84,85+ πα,
ρόλο ποὺ ἀγνοεῖ τὸ ἀκριβὲς περιεχόμενο τοῦ ὅρου+ ὑπο,
θέτει ὅτι πρόκειται εἴτε γιὰ ἐπικηδείους ἀδελφότητες
εἴτε γιὰ μοναχούς+ ποὺ καὶ στὶς δύο περιπτώσεις δὲν
συναριθμοῦνται μεταξὺ τοῦ κλήρου τῆς Ἁγίας Σο,
φίας- Ἄρα+ ἡ ἑρμηνεία τοῦ Unfs παραπέμπει στὰ ψάλ,
λοντα Ἁσκητήρια Zπρβλ- σημ- 57\61- Πορφυρογεννήτου+ Ἔκθεσις+ 433-

62- Ὅ-π-+ 0070- Πρόκειται γιὰ τὴ βασικὴ ἀρχὴ ποὺ
φαίνεται νὰ διέπει καὶ νὰ μορφοποιεῖ ὅλες τὶς ἐκδηλώ,
σεις τῆς Βασιλείου Τάξεως- Χαρακτηριστικὴ ἔκφαν,
σή της ἀποτελεῖ ὁ τρόπος ποὺ παρακάθηνται οἱ καλε,
σμένοι στὰ γεύματα ποὺ ὁ Αὐτοκράτορας παραθέτει
κατὰ τὶς ἐξέχουσες ἐκκλησιαστικὲς γιορτὲς στὸ Ἱερὸν
Παλάτιον- Γιὰ παράδειγμα+ τὴν ἡμέρα τῶν Χριστου,
γέννων «δεῖ ἡμᾶς καλεῖν μαγίστρους δύο+ ἀνθυπάτους
πατρικίους+ στρατηγοὺς ἕξ+ Βουλγάρους φίλους δύο+
ὀφφικιαλίους ἀπὸ τῆς τοῦ στρατιωτικοῦ λογοθέτου τά,
ξεως καὶ κατωτέρω δύο+ πρὸς τὸ συνανακληθῆναι τῷ
βασιλεῖ εἰς τύπον τῆς ἀποστολικῆς δωδεκάδος+ φίλους
τὸν ἀριθμὸν ιβ΄» Zὅ-π-+ 025/,0250\-
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σχημάτιζαν τοὺς δύο ἀντιφωνικοὺς χορούς+ στοὺς ὁποίους συνίσταντο καὶ συνέψαλλαν
ἀντίστοιχα οἱ Βασιλικοὶ καὶ Ἁγιοσοφίτες Ἱερεῖς- Ὁ Βασιλικὸς Πρωτοπαπᾶς ἔψαλλε τὸν
εἰσαγωγικὸ στίχο τῆς κάθε στάσης ὡς δομέστικος+ γιὰ νὰ ἀκολουθήσουν οἱ παριστάμενοι
ἱερεῖς καὶ ψάλτες τὸν πρῶτο της στίχο- Θὰ ἀκολουθοῦσε δὲ ἡ ἀντιφωνικὴ ψαλμώδηση τῶν
ὑπολοίπων ἀπὸ τὸν παλατιανὸ καὶ τὸν ἁγιοσοφίτικο κλῆρο ἀντίστοιχα64Προτείνεται οὐσιαστικὰ ὅτι τὸ τελετουργικὸ ποὺ συναντᾶται στὰ Τυπικὰ τοῦ Ἁγ- Σάβ,
βα γιὰ τὴν ψαλμώδηση τοῦ Ἁμώμου τὸ Μεγάλο Σάββατο ἦταν τὸ ἴδιο –τουλάχιστον στὴ
βαθύτερη δομή του– μὲ αὐτὸ ποὺ χρησιμοποιοῦσαν στὴ Νεκρώσιμη Ἁκολουθία τοῦ Αὐτο,
κράτορα+ τοῦ «κατὰ τὸ ἐφικτὸν ἀναλογοῦντος Θεῷ»- Ἡ θέση αὐτὴ ὑποστηρίζεται καὶ ἀπὸ
τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ψαλμώδηση τοῦ Ἁμώμου θεωρεῖται ὡς μία ἀπὸ τὶς ἐπιδράσεις ποὺ δέχθη,
κε ὁ μοναστηριακὸς τύπος ἀπὸ τὸ Κοσμικὸ Τυπικό65- Δηλαδή+ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ
βάσιμη ἡ ἄποψη ὅτι ὁ τρόπος ψαλμώδησης τοῦ Ἁμώμου γιὰ τὸν Λαϊκὸ Αὐτοκράτορα μὲ
τοὺς ἱερεῖς νὰ μετέχουν στοὺς Χοροὺς Ψαλτῶν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν τριῶν στάσεων καὶ
ἡ ἀνάληψη ἀπὸ τὸν Πρωτοπαπᾶ τοῦ ρόλου τοῦ Δομεστίκου ποὺ προψάλλει τὸν εἰσαγωγικὸ
στίχο+ πέρασε στὸν Σαββαϊτικὸ Τύπο Ἁκολουθιῶν- Ἄλλωστε τὸ τελετουργικὸ αὐτὸ εἶχε
ὅλη τὴν ἀπαιτούμενη μεγαλοπρέπεια γιὰ τὴν ταφὴ τοῦ ΧριστοῦἘπιπλέον μὲ βάση τὰ προαναφερθέντα προτείνεται ὅτι στὴν Νεκρώσιμη Ἁκολουθία τοῦ
Αὐτοκράτορα ψαλλόταν ὡς Β΄ στάση ἡ ἐκδοχὴ σὲ ¡ÂÓ·Óˆ ἦχο+ διότι μόνο σὲ αὐτὴν ἐμφα,
νίζεται ἡ τυπικὴ διάταξη μὲ τὸν ὅρο Πρωτοπαπᾶς- Διότι+ ἡ Ch`md Sntkh`snr ἔχει ἀποσαφη,
νίσει ὅτι δὲν ὑποδεικνύεται ἀπὸ τὰ μουσικὰ χειρόγραφα τὸ πότε ψαλλόταν ὁ ἦχος ¡ÂÓ·Óˆ
καὶ συντάσσεται μὲ τὴν ἄποψη τοῦ Jdmmdsg Kdux ποὺ θεωρεῖ ὅτι οἱ τονικὲς περιοχὲς τοῦ Δ΄
καὶ τοῦ Β΄ ἤχου 'καὶ ἄρα ὁ σχετιζόμενος μὲ τὸν Β΄ ÓÂÓ·Óˆ( ἦταν σὲ χρήση γιὰ λειτουρ,
γικὰ μέλη τῶν πρωιμότερων ἐποχῶν66- Γιὰ τὴ διατύπωση τῆς προαναφερθείσας θέσης
συνηγορεῖ καὶ τὸ ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν κωδικογράφων καταγράφει τὴ συγκεκριμένη
ἐκδοχὴ σὲ ¡ÂÓ·Óˆ «καθὼς ἐν τοῖς παλαιοῖς δεδήλωται»67+ γεγονὸς ἀναμενόμενο+ ἐφόσον
τὸ παραπάνω τελετουργικὸ ψαλμώδησης τοῦ Ἁμώμου ἀποτελοῦσε ἔθος τῶν μέχρι τὸν ΙΑ΄

63- Ἐνδιαφέρον εἶναι ὅτι ὁ Πορφυρογέννητος αὐ,
τοὺς τοὺς ὅρους χρησιμοποιεῖ γιὰ τοὺς ψάλτες τοῦ
Παλατιοῦ καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀντίστοιχα- ΒλΠορφυρογεννήτου+ Ἔκθεσις+ 0/65+ 000/+ 00/3+ 00/4
καὶ 00/764- Ἡ σύμπραξη τῶν δύο χορῶν+ δηλαδὴ τῶν ἉγἉποστόλων καὶ τῆς Ἁγ- Σοφίας+ ἦταν συνήθης+ εἰδι,
κὰ στὶς ἐπίσημες κρατικὲς διοργανώσεις ποὺ σκοπὸ
εἶχαν νὰ ἀναδείξουν τὸ Μεγαλεῖο τῆς Βυζαντινῆς Αὐ,
τοκρατορίας- Γιὰ αὐτὲς τὶς περιστάσεις ὁ Πορφυρο,
γέννητος προσφέρει λεπτομερέστατες ἀναφορές- Ἁνα,
λυτικότερα+ στὸ γεῦμα ποὺ διοργανώθηκε στὸν Ἰου,
στινιάνειο Τρίκλινο «ἐπὶ τῇ ἐφόδῳ Ἔλγης τῆς ἀρχον,
τίσσης Ρωσίας»+ «οἱ ἀποστολῖται ψάλται καὶ οἱ ἁγιο,
σοφῖται παρῆσαν ἐν τῷ αὐτῷ κλητωρίῳ ᾄδοντες τὰ
βασιλίκια» ZΠορφυρογεννήτου+ Ἔκθεσις+ 0001\-

Ἐπίσης+ γιὰ ἀνάλογη ὑποδοχὴ πρέσβεων ἀπὸ τὴν
Ταρσὸ ποὺ τελέστηκε στὸν τρίκλινο τῆς Μαγναύρας+
κατὰ τὴν ἄφιξή τους στὸ μητατώριο+ «οἱ δὲ ψάλται+ οἵ
τε ἀποστολῖται καὶ ἁγιοσοφῖται+ ἤρξαντο ᾄδειν τὰ βα,
σιλίκια» Zὅ-π-+ 0/81\- Τέλος+ γιὰ τὸ ἴδιο γεῦμα ἀναφέ,
ρεται ὅτι «ἔστησαν οἱ ψάλται ἀποστολῖται ἔσωθεν τοῦ
βήλου εἰς τὴν κάμαραν τὴν πρὸς τὸν βασιλικὸν
κοιτῶνα· οἱ δὲ ἁγιοσοφῖται ἔστησαν ἔσωθεν τοῦ βήλου
ἐν τῇ καμάρᾳ τῇ πρὸς τὸ πάνθεον+ δι’ ὅλου τοῦ κλη,
τωρίου ᾄδοντες βασιλίκια+ μόνον εἰς τὰς εἰσόδους τῶν
μινσῶν ἠρεμῶντες διὰ τὸ τὰ ὄργανα αὐλεῖν» Zὅ-π-+
0/85\65- Δημ- Μπαλαγεώργου+ ὅ-π-+ σσ- 137,13866- Sntkh`snr,A`mjdq+ Axy`mshmd @lnlnr+ σσ- 56+
01067- Βλ- Πίνακα+ ἀρ- 1+ 2+ 3+ 4-
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αἰώνων- Συνεπῶς+ τὸ μέλος σὲ πλ- Α΄ τοῦ Γλυκέος θὰ ψαλλόταν στὴ Νεκρώσιμη Ἁκολου,
θία τῶν ὑπολοίπων Λαϊκῶν68Συμπερασματικά+ ἀποδείχθηκε ὅτι οἱ τυπικὲς διατάξεις τοῦ Ἁμώμου ποὺ φέρει τὸ ὄνομα
τοῦ Φαρδιβούκη ἦταν στὴν πραγματικότητα μία συντομογραφημένη καταγραφὴ τοῦ τελε,
τουργικοῦ ποὺ σωζόταν μόνον προφορικὰ καὶ ἀφοροῦσε ἀποκλειστικὰ τὸν ναὸ τῶν Ἁγίων
Ἁποστόλων καὶ τὴν ἐποχὴ ποὺ γινόταν ἀκόμα ἐκεῖ οἱ ταφὲς τῶν αὐτοκρατόρων- Διασώθη,
κε δὲ μόνον προφορικὰ διότι ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα τελετουργικὸ μὲ ἔκδηλους συμβολισμοὺς καὶ
συνειρμούς+ ποὺ πάντα ἀποτελοῦσαν ἀντικείμενο συζήτησης+ προβληματισμοῦ καὶ ἀντιπα,
ραθέσεων γιὰ τοὺς Βυζαντινούς- Ἄρα οἱ κωδικογράφοι ποὺ θέλησαν νὰ διασώσουν τὸ τελε,
τουργικὸ αὐτό+ χρησιμοποίησαν τὸν ὅρο πρωτοπαπᾶς κυριολεκτικά+ διότι πράγματι ἔψαλλε
αὐτὰ ποὺ θὰ ἔψαλλαν οἱ δύο δομέστικοι στὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία ὁποιουδήποτε λαϊκοῦὙποκαθιστοῦσε δὲ τοὺς δομεστίκους τῶν δύο χορῶν ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ Ψάλτες καὶ
Ἱερωμένους προκειμένου νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα τελετουργικὸ ποὺ οὐσιαστικά+ παρὰ τὴν χρή,
ση τῶν κειμένων τοῦ Ἁμώμου Λαϊκῶν+ θὰ ἐξύψωνε τὸν Αὐτοκράτορα πάνω ἀπὸ αὐτούςἮταν δηλαδὴ αὐτὸ τὸ τελετουργικὸ ἕνα ἀκόμα ἀπὸ μία σειρὰ ἀναλόγων ποὺ ἐμπεριέχονται
στὸ Ἁσματικὸ Τυπικό7/+ τὰ ὁποῖα ὑπαγορεύονταν καὶ ὑπηρετοῦσαν πιστὰ τὴν Αὐτοκρατο,
ρικὴ Ἰδέα- Μία ἰδέα ποὺ μὲ ζῆλο προσπάθησε νὰ διασώσει καὶ νὰ ἐπαναδιαδώσει ὁ Κων,
σταντῖνος Πορφυρογέννητος+ προκειμένου νὰ ἀνακτήσει+ κατὰ τὸ δυνατόν+ τὴν παραδο,
σιακὴ ρωμαϊκὴ λατρεία ποὺ ἔχασαν οἱ αὐτοκράτορες μετὰ τὴν Εἰκονομαχία70Ἁναπόφευκτα προκύπτει τὸ ἐρώτημα9 Ποιά ἦταν τὰ αἴτια τῆς ξαφνικῆς ἐμφάνισης τῶν
τυπικῶν ἐκείνων διατάξεων ποὺ ὑποκρύπτουν τὸ προαναφερθὲν τελετουργικὸ σὲ μουσικὰ χει,
ρόγραφα μετὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΕ΄ αἰώνα: Γιατί μιὰ μειοψηφία κωδικογράφων θέλησε νὰ διασώ,
σει+ ἔστω καὶ κρυπτογραφικά+ ἕνα τελετουργικὸ ποὺ συνδεόταν μὲ τὴν ἀνάδειξη τοῦ γοήτρου
τοῦ αὐτοκράτορα+ εἰδικὰ σὲ μία περίοδο ποὺ αὐτὸ εἶχε ὑποστεῖ βαρύτατα πλήγματα: Διότι τὴν
ἐποχὴ ποὺ πρωτοεμφανίζονται οἱ τυπικὲς διατάξεις μὲ τὸν ὅρο Πρωτοπαπᾶς+ τὸ αὐτοκρατο,
ρικὸ γόητρο στηριζόταν πλέον μόνο στὴν ἰσχυρὴ Ἁνατολικὴ Ἐκκλησία+ τὰ ὅρια τῆς ὁποίας
ἦταν πολὺ εὐρύτερα ἀπὸ τὸν χῶρο ποὺ καταλάμβανε ἡ συρρικνωμένη Αὐτοκρατορία71- Πα,
ρόλ’ αὐτά+ στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΕ΄ αἰώνα ἔφθασε στὸ ἀποκορύφωμά της μία σειρὰ γεγονότων ποὺ
ἐγκαθίδρυσαν πλέον ἕνα καθεστὼς ἐνισχυμένης ὑποταγῆς τῆς Ἐκκλησίας στὴν ΠολιτείαἬδη ἀπὸ τὸν ΙΓ΄ αἰῶνα τὸ πάντοτε φλέγον ζήτημα τῆς φύσης τῶν αὐτοκρατορικῶν δι,
68- Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν παραπάνω θεωρία ἔρχεται ἡ
μαρτυρία ἀπὸ μεταβυζαντινὸ μουσικὸ χειρόγραφο+ σύμ,
φωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ μέλος σὲ πλ- Α΄ ἦχο ψάλλεται «ἐν
τοῖς λειψάνοις»+ ἐνῶ ἡ ἐκδοχὴ τοῦ Κορώνη σὲ ÓÂÓ·Óˆ
«ψάλλεται δὲ ἐν τοῖς μνημοσύνοις» Zβλ- Σίμωνος Πέ,
τρας 0 'τῶν ἀρχῶν ΙΖ΄ αἰ-(+ φφ- 05/α+ 050α\- Ἡ μαρτυ,
ρία αὐτὴ ἐκλαμβάνεται μᾶλλον ὡς καταγραφὴ τῆς τρέ,
χουσας λειτουργικῆς χρήσης τῶν δύο παραδεδομένων
ἐκδοχῶν+ παρὰ ὡς διάσωση σὲ ἕνα τόσο μεταγενέστερο
χειρόγραφο τῆς χρήσης σὲ χρόνους πρὶν τὴν Α΄ Ἅλωση-

7/- Βλ- ἀρχιμ- Ἱερ- Κοτσώνη+ «Ἡ Θέσις τοῦ Αὐτο,
κράτορος τοῦ Βυζαντίου ἐν τῇ Θείᾳ Λατρείᾳ»+ ΑΠΘ ,
Ἐπιστημονικὴ Ἐπετηρὶς τῆς Σχολῆς Νομικῶν καὶ
Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν Η΄ '085/(+ σσ- 000,01/70- F- C`fqnm+ Dlodqnq `mc Oqhdrs9 Sgd Hlodqh`k
Neehbd hm Axy`mshtl+ B`laqhcfd Tmhudqrhsx Oqdrr
1//2+ σ- 671- Rs- Qtmbhl`m+ Ἡ Βυζαντινὴ Θεοκρατία+ Ἁθήνα
08801+ σ- 043-
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καιωμάτων εἶχε μπεῖ σὲ νέα φάση συζητήσεων μὲ ἔναυσμα τὶς θέσεις τοῦ Βαλσαμῶνος
γιὰ θέματα φαινομενικὰ ἐλάσσονος σημασίας+ τὰ ὁποῖα ὅμως ἀποτελοῦσαν τὴν καρδιὰ
τοῦ προβλήματος- Δηλαδή+ θεωροῦσε ὁ Βαλσαμώνας ὅτι μὲ βάση τὸ χρίσμα τοῦ αὐτοκρά,
τορα μέ μύρο κατὰ τὴν τελετὴ Στέψης+ γινόταν σαφὴς διαχωρισμός του ἀπὸ τοὺς ὑπόλοι,
πους λαϊκοὺς ἐφόσον «ἀρχιερατικοῖς κατακοσμεῖται χαρίσμασι»72- Ἁποτέλεσμα σειρᾶς
σχετικῶν μὲ τὸ θέμα γεγονότων ἦταν ἡ σύγκλιση τῆς Ἐνδημούσας Συνόδου στὴ Μονὴ
Στουδίου στὰ 027/+ μὲ τὴν ὁποία ὁ Ἰωάννης Ε΄ ὁ Παλαιολόγος ἐπέβαλε στὴν Ἐκκλησία
νὰ ὁρίσει καὶ νὰ ἐκδώσει σὲ κείμενο ἐννέα ἄρθρων τὰ ἀπὸ αἰώνων ὑφιστάμενα ἄγραφα καὶ
ἀνυπόγραφα δικαιώματά του73- Μὲ τὸν τρόπο αὐτό+ παρὰ τὴ διεύρυνση τῆς περιφέρειας τοῦ
Πατριαρχείου+ πέτυχε τὴν ὁριστικὴ παράδοση στὸν Αὐτοκράτορα τῶν δικαιωμάτων πάνω
στὴν Ἐκκλησία- Ἡ προσπάθειά του ὁλοκληρώθηκε τὸ 0305 ἀπὸ τὸν γιό του Μανουὴλ Β΄+
μὲ τὴ σύγκληση στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων τῆς Ἐνδημούσας Συνόδου χωρὶς τὴν πα,
ρουσία τοῦ Πατριάρχη+ ἡ ὁποία ὑπέγραψε πλέον τὸ κείμενο τῶν προνομίων- Συνέπεια τῆς
ὑπογραφῆς αὐτῆς ἦταν ἡ πλήρης ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας στὴν Πολιτεία74Μέσα στὸ γενικότερο κλίμα ἐξαναγκασμένης ἀνάδειξης τοῦ αὐτοκρατορικοῦ μεγαλεί,
ου κινήθηκε καὶ ἡ αὐστηρὴ ἐπιστολὴ ποὺ ἀπηύθυνε τὸ 0282 ὁ Πατριάρχης Ἁντώνιος Δ΄
πρὸς τὸν Μεγάλο Δούκα τῆς Μοσχοβίας+ ὅταν ὁ τελευταῖος πρότεινε τὴν παράλειψη τοῦ
ὀνόματος τοῦ Αὐτοκράτορα ἀπὸ τὴ Λειτουργία- Τὰ ἐπιχειρήματα τῆς ἐπιστολῆς ἀποτε,
λοῦν οὐσιαστικὰ προάγγελο τῆς Συνόδου τοῦ 0305- Διότι τονίζεται ὅτι παρὰ τὴν ἀπώλεια
τῶν ἐδαφῶν τοῦ Αὐτοκράτορα+ ἡ Ἐκκλησία συνεχίζει νὰ ἐπαναλαμβάνει τὸ ἴδιο τελετουρ,
γικὸ καὶ εὐχές+ χρίοντάς τον μὲ τὸ Μύρο ποὺ τὸν καθιστᾶ Αὐτοκράτορα τῶν Ρωμαίων+ δη,
λαδὴ ὅλων τῶν Χριστιανῶν- Κατακλείει δὲ γράφοντας ὅτι εἶναι ἀδύνατο γιὰ τοὺς Χρι,
στιανοὺς νὰ ἔχουν Ἐκκλησία+ χωρὶς νὰ ἔχουν Αὐτοκράτορα- Ἕναν αὐτοκράτορα ποὺ πα,
ραμένει ἀκόμη ἡ καθαγιασμένη κεφαλὴ τῆς Οἰκουμένης75Μὲ βάση τὰ παραπάνω καθίσταται δυνατὴ ἡ ἑρμηνεία τῆς τάσης τῶν κωδικογράφων
72- F- C`fqnm+ “K` B`q`bsèqd R`bdqcns`k cd k` Qnx,
`tsé c’ `oqèr kdr Bnlldms`hqdr B`mnmhptdr ct WHHHd
rhèbkd”+ Ἑταιρεία Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν
μελετῶν Διπτύχων , Παράφυλλα+ Τὸ Βυζάντιο κατὰ
τὸν 01ο αἰ- , Κανονικὸ Δίκαιο+ Κράτος καὶ Κοινωνία+
ἐκδ- Β- Οἰκονομίδης+ Ἁθήνα 0880+ σσ- 054,06773- Ὅ-π-+ σ- 043 καὶ F- C`fqnm+ Dlodqnq `mc Oqhdrs9
Sgd Hlodqh`k Neehbd hm Axy`mshtl+ ὅ-π-+ σ- 2/674- Βασ- Στεφανίδου+ «Ὁ ἀκραῖος σταθμὸς τῶν
σχέσεων Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας τοῦ Βυζαντίου»+
ΕΕΒΣ 12 '0842(+ σσ- 17,20- Κύριος πολέμιος τῆς
ἰδέας ὅτι ἡ ὑποταγὴ τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρχε ἤδη ἐπὶ
ἕνδεκα αἰῶνες ἦταν ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης Zὅ-π-+
σσ- 2/,24\- Οἱ θέσεις του γιὰ τὸ θέμα καταγράφονται
σὲ πολλὰ σημεῖα τῶν ἔργων του+ ἀλλὰ ἀναφέρεται ἐδῶ
μία μόνον ἀπὸ αὐτές+ ἡ ὁποία συνδέεται μὲ τὸ θέμα
τῆς παρούσας διαπραγμάτευσης- Προκειμένου νὰ
στηρίξει τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὸν ρόλο τοῦ Αὐτοκράτο,

ρα καὶ τὴν θέση του στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία+
ἐντάσσοντάς τον σαφῶς μεταξὺ τῶν Λαϊκῶν+ ὁ Συ,
μεὼν μεταχειρίζεται ὡς ἐπιχείρημα τοὺς διαφορετι,
κοὺς χώρους ταφῆς ποὺ εἶχαν προβλεφθεῖ ὀκτὼ
αἰῶνες νωρίτερα στὸ ναὸ τῶν Ἁγίων Ἁποστόλων γιὰ
τοὺς Ἱερωμένους καὶ τοὺς Αὐτοκράτορες9 «Καὶ γὰρ ἐν
μὲν τῇ Κωνσταντίνου ἐν τῷ τῶν ἁγίων Ἁποστόλων
μεγίστῳ σηκῷ οἱ μὲν ἀρχιερεῖς ἔνδον τοῦ θυσιαστηρίου
ἐξ ἀρχῆς κατετίθεντο+ ὡς καὶ τὰ λείψανα τῶν ἁγίων+
διὰ τὴν τῆς θείας ἱερωσύνης χάριν Z…\ Οἱ βασιλεῖς δὲ
περὶ τὸν ναὸν καὶ κύκλωθεν τοῦ ναοῦ+ ὡς δείκνυται ἐκ
τῶν τάφων+ λαϊκοὶ τελοῦντες καὶ αὐτοί+ εἰ καὶ τὸ χρί,
σμα τῆς βασιλείας ἔλαβον+ ἡγεμονίαν τῆς κοσμικῆς
ταύτης ἀρχῆς ἐγκεχειρισμένοι» ZΠερὶ τοῦ τέλους
ἡμῶν καὶ τῆς ἱερᾶς τάξεως τῆς κηδείας+ OF 044+ 566\75- Βλ- Rs- Qtmbhl`m+ ὅ-π-+ σσ- 043,044 καὶ OBg`q`mhr+ “Hlodqh`k Bnqnm`shnm hm Axy`mshtl9 Rnld
Mdv Duhcdmbd”+ Βυζαντινὰ 7 '0865(+ σσ- 34,35-
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νὰ καταγράψουν συνοπτικὰ μέρος ἀπὸ τὸ τελετουργικὸ τῆς αὐτοκρατορικῆς Νεκρώσιμης
Ἁκολουθίας-Ἐπρόκειτο δηλαδὴ γιὰ ἐκείνους πού+ ἐκτὸς τῆς καταγραφῆς τοῦ μέλους+ θέ,
λησαν παράλληλα νὰ ὑπηρετήσουν ἢ ἁπλῶς νὰ διασώσουν στὰ χειρόγραφά τους τὴν ἐπί,
σημη στάση τῆς Ἐκκλησίας στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΕ΄ αἰώνα γιὰ τὸ πάντοτε φλέγον καὶ ἀμφιλε,
γόμενο θέμα τῶν ὁρίων τοῦ Αὐτοκράτορα- Διότι οἱ κωδικογράφοι αὐτοί+ ὑπηρετώντας τὸ
πνεῦμα τῶν δύο Συνόδων+ διέσωσαν ἕνα τελετουργικὸ ποὺ ἴσχυε γιὰ αἰῶνες καὶ πασι,
φανῶς ἀναδείκνυε τὸν Αὐτοκράτορα στὴ θέση τοῦ Ἁρχιερέα , Onmshedw L`whltr+ παραπέ,
μποντας ὅμως ἀναπόφευκτα στὴν παλαιότερη καὶ πλέον ἀκραία θέση του+ τοῦ «κατὰ τὸ
ἐφικτὸν ἀναλογοῦντος Θεῷ»-

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd H

<

Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd HHH

<

I`mhm+ Kdr Éfkhrdr ds kdr Lnm`rsèqdr

<

Πορφυρογεννήτου+ Ἔκθεσις

<

Στάθη+ Τὰ Χειρόγραφα Α΄

<

Στάθη+ Τὰ Χειρόγραφα Γ΄

<

Sntkh`snr,A`mjdq+
Sgd Axy`mshmd @lnlnr

<

Sntkh`snr,A`mjdq+ “Sgd Sgqdd Sxodr” <

Clhsqhdurjhi @kdjrdi+ Nohr`mhd khstqfhsrdrjhbg qtjnohrdi H+ Τυπικά+
Κίεβο 0784 '< Ghkcdrgdhl 0854(Clhsqhdurjhi @kdjrdi+ Nohr`mhd khstqfhsrdrjhbg qtjnohrdi HHH+ Τυπικά+
Πετρούπολη 0806 '< Ghkcdrgdhl 0854(Q- I`mhm+ K` Fénfq`oghd dbbkdrh`rshptd cd k’ Dlohqd Axy`mshm- @- Kd
rhèfd cd Bnmrs`mshmnokd ds kd O`sqh`qb`s ndbtlémhptd+ 2- Kdr Éfkhrdr ds
kdr Lnm`rsèqdr+ Παρίσι 0858Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου+ Ἔκθεσις τῆς Βασιλείου Τάξεως+
OF 001+ βιβλ- ΙΙΓρ- Θ- Στάθη+ Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Ἅγιον Ὄρος+
τ- Α΄+ Ἁθῆναι 0864Γρ- Θ- Στάθη+ Τὰ Χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Ἅγιον Ὄρος+
τ- Γ΄+ Ἁθῆναι 0882Ch`md G- Sntkh`snr,A`mjdq+ Sgd Axy`mshmd @lnlnr bg`ms ne sgd
entqsddmsg `mc ehesddmsg bdmstqhdr+ Θεσσαλονίκη 0873Ch`md G- Sntkh`snr,A`mjdq+ “Sgd Sgqdd Sxodr ne @lnlnr bg`ms”+
@bsdr ct WU d Bnmfqér Hmsdqm`shnm`k c’Dstcdr Axy`mshmdr+ @sgdmr
0870+ τόμ- ΙΙ+ σσ- 0/00,0/15-

στάση Α΄

2- ΦΙΛΟΘΕΟΥ 011
'α΄ ἥμ- ΙΕ΄ αἰ-(

1- ΛΑΥΡΑΣ Ε 062
'0325(

Zφ- 041β\ Ἕτερος ἄμωμος ψαλλόμενος
εἰς κοιμηθέντας λαϊκούς· ποιήματα δια,
φόρων ποιητῶν- Συνετέθη ὕστερον δὲ καὶ
ἐκαλλωπίσθη παρὰ τοῦ Φαρδιβούκη ἐκεί,
νου καὶ πρωτοπαπᾶ τῶν ἁγίων Ἁποστό,
λων- Ὁ δομέστικος ἀπ’ ἔξω· ἦχος β΄ ἔξω
ἌἠÌˆÌÔÈἠἐÓἠὁ‰ῷ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·

0- ΠΑΝΤΟΚΡ- 103 Zφ- 06/α\ Ἄμωμος ψαλλόμενος εἰς κοι,
μηθέντας λαϊκούς· ποιήματα διαφόρων
'0322(
ποιητῶν- Συνετέθησαν καὶ ἐκαλλωπί,
σθησαν παρὰ τοῦ Φαρδιβούκη ἐκείνου καὶ
πρωτοπαπᾶ τῶν ἁγίων Ἁποστόλων- Ὁ
δομέστικος ἀπ’ ἔξω· Zἦχος\ β΄ 'ἔξω(
ἌÌˆÌÔÈἠἐÓἠὁ‰ῷ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ· , ἀπὸ χοροῦ
β΄ ª·ÎάÚÈÔÈἠÔἱἠἄÌˆÌÔÈ
Ὁ ἕτερος χορός· β΄ ª·ÎάÚÈÔÈἠ Ôἱἠ ἐÍÂÚÂ˘ἠÓῶÓÙÂ˜

Χειρόγραφα

Zφ- 052α\ Εἰς τὴν τοιαύτην δευτέραν στάσιν ἑτέρα
ἀρχὴ τῶν ἀλλαγμάτων τοῦ νενανω· ἄρχεται δὲ ὁ δο,
μέστικος+ ἤτοι ὁ πρωτοπαπᾶς τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦΚαὶ ψάλλει ἀπὸ τὸ ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘+ καὶ οἷον οὕτως+ ἢ
τὴν καταρχὴν τοῦ πλαγίου πρώτου ἕως τέλους+ μετὰ
τὸ ¢όÍ·+ ὡς εἴρηται+ ἢ τὰ τοιαῦτα ἀλλάγματα τοῦ
νενανω ἕως τέλους μετὰ τὸ ¢όÍ· καθὼς ἐν τοῖς πα,
λαιοῖς δεδήλωται- Ποίημα κυροῦ Ἰωάννου Λαμπα,
δαρίου τοῦ Κλαδᾶ· νενανω ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘ἠἐÔίËÛάÓ
ÌÂ

Zφ- 68β\ Ἄρχεται ὁ δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ
τὴν βαν στάσιν+ ποίημα τοῦ Γλυκύ+ πλ- α΄ ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜
ÛÔ˘
Zφ- 70β\ Εἰς τήν Z…\ ταύτην δευτέραν στάσιν ἑτέρα
ἀρχὴ τῶν ἀλλαγμάτων τοῦ νενανω· ἄρχεται δὲ ὁ
δομέστικος ἤτοι ὁ πρωτοπαπᾶς τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦΚαὶ ψάλλει ἀπὸ ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘+ καὶ οἷον οὕτως Z…\
καταρχὴν τοῦ πλαγίου πρώτου ἕως τέλους μὲ τὸ δό,
ξα ὡς εἴρηται· εἶτα Z…\ αὐτὰ ἀλλάγματα τοῦ νενα,
νω ἕως τέλους μὲ τὸ ‰όÍ· καθὼς ἐν τοῖς παλαιοῖς
δεδήλωται9 τοῦ Λαμπαδαρίου+ νενανω ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘

Zφ- 070α\ Εἰς τὴν αὐτὴν βαν ᾠδήν Z…\ ἑτέρα ἀρχὴ
τῶν ἀλλαγμάτων τοῦ νενανω ἄρχεται δὲ ὁ δομέστι,
κος+ ἤτοι ὁ πρωτοπαπᾶς τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ καὶ
ψάλλει ἀπὸ τὸ ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘+ καὶ οἷον οὕτως· ἢ τὴν
καταρχὴν τοῦ πλαγίου πρώτου-

Zφ- 065β\ Ὁ δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ+ ἀπὸ
χοροῦ· πλ- α΄ ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘ἠἐÔίËÛάÓἠÌÂ

στάση Β΄

Zφ- 73α\ Ἁρχὴ τῆς Γης στά,
σεως· Zἦχος\ πλ- δ΄ ∫·ὶ
ἐÏέËÛόÓἠÌÂ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ· ,
ἀπὸ χοροῦ· πλ- δ΄ Ἐί‚ÏÂ„ÔÓἠἐ÷ἠἐÌέ

στάση Γ΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΜΩΜΟΥ ΦΑΡΔΙΒΟΥΚΗ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠ@
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Zφ- 000α\ Στάσις δευτέρα· ὁ δομέστικος+ ἀρχὴ πα, Zφ- 004β\ Στάσις τρίτη· ὁ
δομέστικος τοῦ δεξιοῦ χο,
λαιά- πλ- α΄0 ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘
ροῦ ἀπ’ ἔξω μετὰ τοῦ λαοῦ
αὐτοῦ- Zἦχος\ πλ- δ΄ ∫·ὶ
Zφ- 002α\ Εἰς τοιαύτην δευτέραν στάσιν+ ἑτέρα ἀρχὴ ἐÏέËÛόÓἠÌÂ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ· ,
τῶν ἀλλαγμάτων- Ἄρχεται δὲ ὁ πρωτοπαπᾶς+ ἤτοι ὁ ὅλοι πλ- δ΄ Ἐί‚ÏÂ„ÔÓἠἐ÷
δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ+ καὶ ψάλλει ἀπὸ τὸ ἐÌέἠÎ·ὶἠἐÏέËÛόÓἠÌÂ
∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘ Z…\

Zφ- 0/7α\ Ἄμωμος ψαλλόμενος εἰς κοι,
μηθέντας λαϊκούς· ποίημα διαφόρων
ποιητῶν- Συνετέθησαν δὲ καὶ ἐκαλλωπί,
σθησαν παρὰ τοῦ Φαρδιβούκη ἐκείνου+
καὶ πρωτοπαπᾶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων- Ὁ
δομέστικος+ ἤτοι ὁ πρῶτος χορός+ ἀπ’
ἔξω+ ἀπὸ χοροῦ· α΄ ἌÌˆÌÔÈἠἐÓἠὁ‰ῷ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·

5- ΛΑΥΡΑΣ Λ 054
'αἰ- ΙΕ΄(

6- ΒΑΤΟΠΑΙΔ- 0417 Zφ- 22α\ Ἄμωμος ψαλλόμενος εἰς κοιμη,
'αἰ- ΙΕ΄(
θέντας λαϊκούς· ποιήματα διαφόρων ποιη,
τῶν· συνετέθησαν δὲ καὶ ἐκαλλωπίσθη,
σαν+ παρὰ τοῦ Φαρδιβούκη ἐκείνου+ καὶ

Zφ- 111β\ Ἁρχὴ τῆς δευτέρας στάσεως· τῶν ἀλλα,
γμάτων τοῦ νενανω· ἄρχεται δὲ ὁ πρωτοπαπᾶς+ ἤτοι
ὁ δομέστικος τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ+ καὶ ψάλλει ἀπὸ τὸ
∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘ἠἐÔίËÛάÓἠÌÂ+ καθὼς ἐν τοῖς παλαιοῖς
ἐδηλώθησαν+ ποίημα τοῦ Λαμπαδαρίου- ∞ÓÂÓÂÓ·+
πλ- β΄ νενανω ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘

Zφ- 107α\ Ἄμωμος ψαλλόμενος+ εἰς κοι,
μηθέντας λαϊκοὺς ποιήματα διαφόρων
ποιητῶν· συνετέθησαν δὲ καὶ ἐκαλλωπί,
σθησαν παρὰ τοῦ Φαρδιβούκη ἐκείνου+
καὶ πρωτοπαπᾶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων· ὁ
Δομέστικος ἤτοι ὁ πρῶτος χορός+ ἀπ’ ἔξω
ἀπὸ χοροῦ· ἌÌˆÌÔÈἠἐÓἠὁ‰ῷ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·
ἐσωτέρα φωνὴ β΄ 0'ἔσω( ª·ÎάÚÈÔÈἠ Ôἱ
ἄÌˆÌÔÈ
καὶ ὁ ἀριστερὸς χορὸς τὸ αὐτὸ παρόμοιον
ª·ÎάÚÈÔÈἠÔἱἠἐÍÂÚÂ˘ÓῶÓÙÂ˜
πάλιν ὁ πρῶτος χορὸς √ὐἠÁὰÚἠἐÚÁ·˙όÌÂÓÔÈ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·
ψάλλονται δὲ εἰς τὸ αὐτὸ μέλος+ καὶ ἐπί,
λοιποι στίχοι· ἕως τὸ ἘÂόıËÛÂÓἠἡἠ„˘¯ή
ÌÔ˘·

Zφ- 77β\ Στάσις τρίτη· ὁ
δομέστικος τοῦ δεξιοῦ χο,
ροῦ+ ἀπ’ ἔξω μετὰ τοῦ λαοῦ
αὐτοῦ· ἦχος πλ- δ΄0 ∫·ὶ
ἐÏέËÛόÓἠÌÂ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·

στάση Γ΄

4- ΣΙΝΑ 0201
'αἰ- ΙΕ΄(

στάση Β΄

Zφ- 72α\ Ὁ δομέστικος ἤτοι ὁ πρῶτος χο, Zφ- 73β\ Στάσις Βα+ ὁ δομέστικος ἀπὸ χοροῦ- πλ- α΄
ρὸς ἀπ’ ἔξω+ ἀπὸ χοροῦ- ἦχος β΄ 'ἔσω( ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘ἠἐÔίËÛάÓἠÌÂ
ἌÌˆÌÔÈἠἐÓἠὁ‰ῷ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·
Zφ- 75α\ Εἰς τὴν τοιαύτην βαν στάσιν+ ἑτέρα ἀρχὴ τῶν
ἀλλαγμάτων τοῦ νενανω· ἄρχεται δὲ ὁ δομέστικος+
ἤτοι ὁ πρωτοπαπᾶς τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ+ καὶ ψάλλει
ἀπὸ τὸ ∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘ καί Z…\ ἐδηλώθησαν- ÓÂÓ·Óˆ
∞ἱἠ¯ÂῖÚέ˜ἠÛÔ˘

στάση Α΄

3- ΛΑΥΡΑΣ Ε 037
'α΄ ἥμ- ΙΕ΄ αἰ-(

Χειρόγραφα
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7- ΣΙΝΑ 0351
'β΄ ἥμ- ΙΕ΄ αἰ-(

Χειρόγραφα

στάση Α΄

στάση Β΄

Zφ- 35/α\ Ἕτερος ἄμωμος ψαλλόμενος Zφ- 342α\ Ἁρχὴ τῆς δευτέρας στάσεως· ὁ δομέστικος
εἰς κοιμηθέντας+ ποίημα διαφόρων ποι, τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ+ ἤγουν ὁ δεύτερος+ τοῦ Λαμπα,
ητῶν· συνετέθησαν δὲ καὶ ἐκαλλωπίσθη, δαρίου κυροῦ Ἰωάννου
σαν παρὰ τοῦ Φαρδιβούκη- Ὁ δομέστικος
ἀπ’ ἔξω· ἦχος β΄ 'ἔξω( ἌÌˆÌÔÈἠ ἐÓἠ ὁ‰ῷ,
ἀÏÏËÏÔύÈ·ἠὁ λαὸς ἐσώτερον· ª·ÎάÚÈÔÈἠÔἱ
ἄÌˆÌÔÈἠ ὁ ἀριστερὸς χορός Zἦχος\ β΄
'ἔξω( ª·ÎάÚÈÔÈἠÔἱἠἐÍÂÚÂ˘ÓῶÓÙÂ˜

πρωτοπαπᾶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων- Ὁ δο,
μέστικος+ ἤτοι ὁ πρωτοπαπᾶς+ ἀπ’ ἔξω+
ἀπὸ χοροῦ· ἦχος β΄ 'ἔξω( ἌÌˆÌÔÈἠἐÓἠὁ‰ῷ,
ἀÏÏËÏÔύÈ· ,
Ὅλοι+ ἐσώτερον· Zἦχος\ β΄ ª·ÎάÚÈÔÈἠÔἱἠἄἠÌˆÌÔÈ
Ὁ ἀριστερὸς χορός· Zἦχος\ β΄ ª·ÎάÚÈÔÈἠÔἱ
ἐÍÂÚÂ˘ÓῶÓÙÂ˜
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Zφ- 346α\ Ὁ δομέστικος+
ἤτοι ὁ πρωτοπαπᾶς τοῦ
ἑτέρου χοροῦ+ ἀπ’ ἔξωὍλοι οἱ τοῦ δεξιοῦ χοροῦ
πλ- δ΄ Ó·Ó·ἠ ∫·ὶἠ ἐÏέËÛόÓ
ÌÂ,ἠἀÏἠÏËÏÔύÈ·

στάση Γ΄
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