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«Ἀντώνιος ἱερεὺς καὶ Μέγας Οἰκονόμος»

Εἰσαγωγικά
Ἀρχικά, ἐκφράζω τὴν ἰδιαίτερη χαρά μου γιὰ τὴν παρουσία
μου στὴν Κρήτη γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, μαζὶ μὲ τὶς εὐχαριστίες μου
γιὰ τὴν πρόσκληση στὸ παρὸν συνέδριο καὶ τὴν συμμετοχή μου
στὴν ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπή του. Ἡ ἔμπνευση καὶ ἡ συγκινητικὴ
μέριμνα τῶν ὀργανωτῶν δημιούργησε ἄριστες συνθῆκες γιὰ τὴν
παρουσίαση καὶ ἀνάλυση πολλῶν θεμάτων τῆς ψαλτικῆς καί,
ἀσφαλῶς, εἶναι πολλὴ ἡ ὠφέλεια ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν συλλογικὴ αὐτὴ ἐργασία.
Εὔχομαι νὰ ὑπάρξουν πολλὲς ἀνάλογες δραστηριότητες, μὲ
στόχευση στὴν καλλιέργεια τῆς ψαλτικῆς πρωτίστως ὡς λειτουργικῆς τέχνης, καὶ τὴν οἰκοδόμηση στὰ μέλη τῶν Συλλόγων ἱεροψαλτῶν Χανίων καὶ Ἡρακλείου καὶ σὲ ἄλλους πολλοὺς ἀνάλογης συνείδησης.

Προσωπικά
Εἶναι τώρα μιὰ εὐκαιρία γιὰ ἐμένα νὰ μνημονεύσω ἕνα Κρητικὸ ποὺ συνέβαλε τὰ μέγιστα ὥστε νὰ βρίσκομαι στὸν χῶρο τῆς
ἐκκλησίας καὶ μάλιστα στὴ λατρεία της, τὸν παπποὺ ἐκ μητρός
μου Ἐμμανουὴλ Φουντουλάκη, ὁ ὁποῖος ξεκίνησε τὴν τρίτη δεκαετία τοῦ 20οῦ αἰῶνα ἀπὸ τὸ Καλὸ χωριὸ Πεδιάδος (Ἡράκλειο) καὶ βρέθηκε στὴν Θεσσαλονίκη, ὅπου καὶ διέμεινε ὡς τὸ τέλος
τῆς ζωῆς του στὰ 1996. Ἐκεῖνος, μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του Παναγιώτα, ἦταν ποὺ μὲ τὸ παράδειγμά τους μὲ ὁδήγησαν στὴν ἀγά

Εἰσήγηση στὸ συνέδριο Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὴ Σύγχρονη Ἐκκλησιαστικὴ
καὶ Κοινωνικὴ Πραγματικότητα (Χανιά, 2-4 ∆εκεμβρίου 2016).
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πη γιὰ τὴν λατρευτικὴ ζωὴ καὶ σταδιακὰ γιὰ τὴν μουσικὴ ἔκφρασή της, μοῦ ἀγόρασαν τὸ πρῶτο δίτομο μουσικὸ βιβλίο καὶ
χαίρονταν, ὅσο ἔζησαν-κυρίως ὁ πρῶτος, καθὼς ἡ γιαγιὰ Παναγιώτα ἀπεβίωσε νωρίτερα, στὰ 1985 τὴν ὅποια πρόοδό μου. Ἡ
Κρητικὴ λαλιὰ λοιπόν, οἱ ἱστορίες καὶ οἱ περιγραφὲς τοῦ νησιοῦ,
ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπισκέψεις σὲ αὐτό, ἦταν παιδικά μου βιώματα. Ὅσο καὶ ἄν, λόγῳ τῶν «περιστάσεων καὶ θλίψεων καὶ ἀναγκῶν»
τῆς ζωῆς, δὲν ὑπῆρχε πραγματικὴ συγγένεια μὲ τὸν Κρητικὸ
παπποῦ, ἦταν ὅμως ἐκεῖνος ποὺ ἀπὸ τότε ποὺ θυμᾶμαι τὸν ἑαυτό
μου καὶ πολὺ πιὸ πρίν, διακόνησε μὲ αὐταπάρνηση τὴν ἐκκλησία
καὶ εἶχε μιὰ σταθερὴ βιωματικὴ σύνδεση μὲ τὴν λατρεία, τὴν
ὁποία μὲ τὸ παράδειγμά του μοῦ μετέδωσε. Τὸν εὐγνωμονῶ γι᾿
αὐτὸ καὶ εὔχομαι νὰ εἶναι ἀναπαυμένες οἱ ψυχὲς καὶ τῶν δύο,
ὅπως πρέπει πάντα νὰ εὐχόμαστε γιὰ ὅσους μᾶς εὐεργέτησαν.
Καὶ πῶς ἤλθαν ἔτσι τὰ πράγματα, πῶς τὰ ἔφερε ὁ δωρεοδότης Θεός! Ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Γρηγορίου Στάθη εἶχα ξεκινήσει νὰ ἐργάζομαι πάνω σὲ ἕνα θέμα τῆς ψαλτικῆς, ἐνῶ
παράλληλα ἐθέλχθην προσωπικὰ καὶ μελετοῦσα καὶ συγκέντρωνα ὑλικὸ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ συνέγραφα γιὰ
τοὺς Κρῆτες μελοποιοὺς τοῦ 16ου-17ου αἰῶνα. Ὅταν, δοθείσης
εὐκαιρίας, στὸ σπίτι μου στὴ Θεσσαλονίκη περὶ τὸ 1996, τοῦ
ἔδειξα τὶς ἔρευνες αὐτὲς καὶ τὰ ἀναλυτικὰ γραπτὰ ποὺ εἶχα ἤδη
σχηματίσει, τὰ κοίταξε καλὰ καὶ μοῦ εἶπε: «αὐτὸ εἶναι ἕνα ὁλοκληρωμένο διδακτορικό. Λείπει μιὰ καλὴ εἰσαγωγὴ καὶ ἕνα μέρος μορφολογικῆς ἐξέτασης τῶν συνθέσεων καί, τέλος!». Χαρὰ
μεγάλη! Ἀνέλαβα ἀμέσως νὰ τὸ ὁλοκληρώσω ὑπὸ αὐτὰ πλέον τὰ
δεδομένα, καὶ προέκυψε μιὰ μελέτη γιὰ τὴν περίοδο τῆς Κρητικῆς ἀναγέννησης, ἡ ὁποία παράλληλα εἶχε καὶ τὴν ψαλτική της
καὶ λειτουργική της πλευρά, τοὺς μουσικολογιώτατους διακόνους της καὶ τὶς συνθέσεις καὶ τὴν διδασκαλία τους, τὰ χειρόγραφά τους καὶ τὴν ἐν γένει λογιότητά τους ποὺ τοὺς ἔκανε περιζήτητους καὶ ἐκτός τοῦ νησιοῦ1.

1. Ἐμμανουὴλ Γιαννοπούλου Στ., Ἡ ἄνθηση τῆς ψαλτικῆς τέχνης στὴν Κρήτη
(1566-1669), (Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας-Μελέται 11), Ἀθήνα 2004.
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Τὸ γενικὸ πλαίσιο
Θὰ ἤθελα στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ παρεμβάλλω μιὰ παλαιότερη
ἀναφορά μου, ἡ ὁποία ἐλπίζω ὅτι ἐκφράζει τὸν κοινὸ ἀγῶνα μας
γιὰ τὴν ἔρευνα, τὴν θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ σπουδή, τὴν ἐφαρμογὴ καὶ διδασκαλία τῆς τέχνης ποὺ ὑπηρετοῦμε:
«Νὰ βρεῖς καὶ νὰ διαλέξεις τὶς ψηφίδες γιὰ μιὰ παράσταση
ποὺ δὲν ἔχεις δεῖ, ποὺ φαντάζεσαι ἀλλὰ δὲν γνωρίζεις καθαρά,
μιὰ παράσταση γιὰ τὴν ὁποία κάποιοι μίλησαν σὲ πολλὲς στιγμές, ἀλλὰ οἱ πραγματικές της διαστάσεις, τὸ περιεχόμενο μὲ τὰ
πρόσωπα καὶ τὸ ἔργο τους παραμένει θολὸ καὶ ἀσαφές. Καὶ νὰ
χρειάζεται, ἀκόμη καὶ τοῦτες τὶς ψηφίδες νὰ τὶς ἀναζητήσεις στὰ
τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, νὰ τὶς συλλέξεις καὶ νὰ ἀποφασίσεις ἐσὺ ποιὲς εἶναι ἀπὸ μάρμαρο, ποιὲς ἀπὸ πέτρα, ἀπὸ σμάλτο,
ἀπὸ ὀπτὴ γῆ, ἀπὸ βασάλτη καὶ ἀπὸ φίλντισι, ποιὲς χρυσές, ποιὲς
ἀσημένιες, καὶ ποιὲς γυάλινες. Ποιὲς ἔχουν τὰ φυσικὰ χρώματα
καὶ ποιὲς ἀποτελοῦν τὸ βασικὸ φάσμα ἀποχρώσεων γιὰ τὴν κοπιαστικὴ δουλειά σου, ποιὲς θ᾿ ἀποτελέσουν τὰ σημαντικὰ καὶ
ποιὲς τὰ δευτερεύοντα στοιχεῖα τῆς σύνθεσης. Καὶ μετὰ ν᾿ ἀρχίσεις νὰ τοποθετεῖς ἐπάνω στὴν ἐπιφάνεια, σχηματίζοντας ἀργὰ
ὄχι αὐτὸ ποὺ ἐσὺ θέλεις νὰ ἱστορήσεις, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ οἱ ψηφίδες ζωγραφοῦν καὶ φανερώνουν.
Σὰν νὰ λέμε, νὰ γράφεις τὴν ἱστορία τῆς τέχνης ποὺ ὑπηρετεῖς μὲ εἰκόνες, τῆς μελωδίας μὲ σχήματα, νὰ μελετᾶς καὶ νὰ ἀνιστορεῖς τοὺς προγόνους σου σ᾿ αὐτήν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐξέλιξή της.
Ποιὸς ἦταν πρῶτα καὶ τὶ ἄφησε ὡς ἔργο, ποιὸς μετὰ καὶ ποιὸς
μετέπειτα, καὶ ποιὰ ψαλτικὴ ἁλυσίδα δασκάλου-μαθητῆ κράτησε δυὸ-τρεῖς αἰῶνες, καὶ πῶς φτάσαμε μέσα ἀπ᾿ τὴν συνέχεια
τούτη σ᾿ αὐτὸ ἢ στὸ ἄλλο μέλος ποὺ ψάλλουμε ὡς τὰ σήμερα καὶ
θὰ ψάλλουμε γιὰ πάντα. Ποιὸς ἐποίησε τὰ γράμματα καὶ ποιὸς
τὸ μέλος, ποιὸς ἐκαλλώπισε τὰ παλαιὰ συνθέματα καὶ ποιὸς ἐμφάνισε τὶς νέες τάσεις. Ποιὸς πρωτοτύπησε καὶ ποιὸς αὐθαιρέτησε. Ποιὸς δίδαξε καὶ ποιούς, καὶ μὲ τί γραπτά, ὥστε νὰ μείνουν
γιὰ τὶς ἄλλες γενεές. Ποιὸς καλλιγράφησε τὰ μέλη στὶς ἐποχὲς
ἐκεῖνες ὅπου τὸ ἔντυπο δὲν εὐεργέτησε τὴν ψαλτική, καὶ ποιοὶ
μελέτησαν καὶ ἔψαλαν αὐτὲς τὶς χειρόγραφες καλλιγραφίες, σημειώνοντας κάποιες φορὲς στὰ περιθώρια τῶν τόμων τὴν προ-
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σωπική τους ἀναζήτηση, τὴν πάλη τους γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς
ψαλτικῆς γλώσσας, ἐραστὲς τῆς ἐν τῷ ναῷ ὑμνολογίας τοῦ Θεοῦ,
τῆς Παναγίας μητέρας Του καὶ τῶν ἁγίων Πάντων.
Ἀλλά, καὶ τί ἔμεινε ὡς κλασικὸ καὶ τί ἀπορρίφθηκε, τί θὰ
ζωγραφηθεῖ, ὡς παραδοσιακό, καὶ τί θὰ μείνει ἐκτός, ὡς εἰσβολὴ
ἀλλογενοῦς ἤθους καὶ τρόπου καὶ ἀκούσματος. Τί εἶναι μουσικὰ
ὑψηλό, ἀλλὰ λειτουργικὰ καὶ εὺχαριστιακὰ ἀνοίκειο, κατὰ τὸ
«πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει» (Α΄ Κορινθ. 6,12),
καὶ ἀντίστροφα, τί εἶναι ἁπλό, ἀπέριττο καὶ μὲ τὰ θύραθεν κριτήρια ἴσως πτωχό, ἀλλὰ λειτουργικὰ ἀναδεικνύεται λυσιτελές,
ἀστασίαστο, ἐκκλησιαστικό. Ποιὸ ἦθος παλαιότερων ἐκκλησιαστικῶν καλλιτεχνῶν μουσικῶν φανερώνεται ταιριαστὸ μὲ τὴν
τέχνη ποὺ ὑπηρετοῦν, καὶ ποιὸ φαντάζει ἀπωθητικὸ μιμήσεως,
ποιοὶ ποθοῦν νὰ προσκυνοῦν στὸν ἅγιο λειμῶνα τῆς λατρείας τὸ
ὑποπόδιο τῶν ποδῶν τοῦ Κυρίου (ὅσο ἀνθρώπινα μεγάλοι κι ἂν
εἶναι), καὶ ποιοί, ἀλίμονο, κολακεύονται νὰ προσκυνούνται.
Πῶς ὁ ψάλτης, ὁ μουσικός, ὁ ἀναγνώστης, ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ταλαντοῦχοι φωνητικά, πρέπει ταυτόχρονα νὰ εἶναι καὶ λόγιοι,
φιλομαθεῖς, γνῶστες καὶ σπουδαστὲς ὡς ἕνα βαθμὸ τῆς γλώσσας
καὶ τῆς θεολογίας ἀκόμη, ὥστε ἡ διακονία τοῦ μυστηρίου τῆς εὐσεβείας νὰ μὴν περιορίζεται στὸ «ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες», ἀλλὰ
αὐτὴ ἡ ᾀσματομελῴδηση νὰ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν καρδία (Εφεσ.
5.19). Ἄλλωστε,
«αὐτὸ τὸ Στιχηράριο ἂν δὲν μᾶς ταπεινώσει,
φρόνησιν δὲν κοιτάζομεν οὐδὲ βαστοῦμεν γνῶσιν»
ὅπως σημειώθηκε σὲ παλαιὸ σιναϊτικὸ μουσικὸ χειρόγραφο.»2

2. Οἱ τρεῖς αὐτὲς παράγραφοι ἐλήφθησαν ἀπὸ παλαιότερο κείμενό μου: Ἐμμ.
Γιαννοπούλου, «Ἡ ψηφιδωτὴ παράσταση Ἡ προσκύνησις τῶν διδασκάλων τῆς
Ψαλτικῆς. Ἀνίχνευση τῶν ψηφίδων της στὶς γραπτὲς μουσικὲς πηγές», Ἐπιτεύγ-

ματα καὶ προοπτικὲς στὴν ἔρευνα καὶ μελέτη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Τόμος ἀφιερωμένος στὸν καθηγητὴ Γρηγόριο Θ. Στάθη [Ἀκαδημία Θεολο-

γικῶν Σπουδῶν Βόλου-Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας], Ἀθήνα
2014, σσ. 81-88. Ἀναδημοσιευμένο καὶ στὸν ἡμέτερο τόμο Ἡ Ψαλτικὴ τέχνη. Λόγος καὶ μέλος στὴ λατρεία τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησίας. Β΄, Θεσσαλονίκη 2016, σσ.
327-333.
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Ἀντώνιοι
Ἂς ἔλθω τώρα στὸ κυρίως θέμα τῆς εἰσήγησής μου. Πολλοὺς
Ἀντωνίους γνωρίζουμε μέσα ἀπὸ τὰ ψαλτικὰ χειρόγραφα καὶ
ἔντυπα τοὺς τελευταίους ἑπτὰ αἰῶνες, κωδικογράφους, μελοποιούς, μαθητὲς σπουδαίων δασκάλων. Ἀπὸ τοὺς παλαιότερους, ὁ
πλέον κατάλληλος γιὰ νὰ μνημονευθεῖ στὴν σημερινὴ περίσταση
εἶναι ὁ περίφημος λόγιος τοῦ 16ου αἰῶνα Ἀντώνιος Ἐπισκοπόπουλος, πρωτοψάλτης Κυδωνίας, μελοποιὸς καὶ κωδικογράφος,
δάσκαλος τῆς ψαλτικῆς καὶ μάλιστα τοῦ ἐπίσης μουσικολογιώτατου υἱοῦ του Βενεδίκτου «πρωτοπαπᾶ Ρεθύμνης», ἀλλὰ καὶ
περιζήτητος ἀντιγραφέας ἑλληνικῶν κειμένων στὴν Βενετία καὶ
ἀλλοῦ στὴν Εὐρώπη3.
Λίγο ἀργότερα, στὸν 17ο αἰῶνα ὁ Ἀντώνιος Ντιρμιτζόγλου
ποὺ δρᾶ καὶ στὴν Βλαχία4, καὶ στὰ νεώτερα χρόνια τῶν Τριῶν
∆ιδασκάλων ὁ λαμπαδάριος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Ἀντώνιος ἀπὸ τὴν Ἀνδριανούπολη (†1828), καὶ ὁ Ἀντώνιος
ὁ Κύπριος, μαθητὴς τοῦ πρωτοψάλτου Γρηγορίου, ὁ ὁποῖος ἀντιγράφει συστηματικὰ τὶς ἐξηγήσεις τοῦ δασκάλου του «διὰ προσταγῆς τῆς αὐτοῦ μουσικολογιότητος» ὅπως χαρακτηριστικὰ σημειώνει5.

3. Τὰ σχετικὰ μὲ τὸν Ἀντώνιο καὶ τὸν Βενέδικτο βλ. στὸ ἔργο: Ἐμμανουὴλ
Γιαννοπούλου Στ., Ἡ ἄνθηση... [βλ. ὑποσ. 1].
4. Ὁ Ἀντώνιος Ντιρμιτζόγλου εἶναι ὁ γραφέας τοῦ κώδικα Ξηροποτάμου 327
(ἔτος 1674) καί, ὅπως διαπίστωσα, τοῦ χειρογράφου τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν 7 στὰ 1635 (γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Ἐμμ. Γιαννοπούλου, «Τὰ μουσικὰ χειρόγραφα τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν
Μελετῶν στὴ Θεσσαλονίκη», Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη. Λόγος καὶ μέλος... [βλ. ὑποσ. 2],
σσ. 271-276, κυρίως τὶς σσ. 274-275).
5. Ἀρκετοὶ κώδικες αὐτοῦ τοῦ Ἀντωνίου τοῦ Κυπρίου εἶναι πλέον γνωστοί.
Βλ. ὡς παράδειγμα τὸ χειρόγραφο Παντελεήμονος 934 (Γρηγορίου Στάθη Θ., Τὰ

χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις
τῶν ἱερῶν μονῶν καὶ σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τόμος Β΄, (Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκ-

κλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας), Ἀθήνα 1976, σσ. 237240). Εὐρύτερος λόγος καὶ γιὰ ἄλλους ποὺ ἔχουν ταυτιστεῖ πρόσφατα ὡς δικά του
δημιουργήματα δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἐδῶ.
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Ἀντώνιος ἱερεύς. Χειρόγραφη παράδοση. Χρονολογικὰ δεδομένα
Μιὰ ἰδιαίτερη περίπτωση ἑνὸς πολὺ καλοῦ μουσικοῦ καὶ παράλληλα συγκροτημένου, ἐγγράμματου καὶ ἐκπληκτικὰ φιλόπονου κωδικογράφου, προβάλλει τὰ τελευταῖα χρόνια μέσα ἀπὸ
τὸν ἐντοπισμὸ τῆς δράσης ἑνὸς Ἀντωνίου (ἂν τελικὰ εἶναι ἕνας)
στὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ τέλους τοῦ 17ου καὶ τῶν πρώτων
χρόνων τοῦ 18ου αἰῶνα. ∆ήλωσα προκαταβολικὰ τὸν προβληματισμό μου γιὰ τὸ κατὰ πόσο πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο ἄτομο, καθώς,
τόσο τὰ χρονολογικὰ δεδομένα, ὅσο καὶ ἡ ἐξέταση τῶν χειρογράφων κωδίκων μᾶς δημιουργοῦν ἐρωτήματα. Ἀναφέρομαι
στὸν γραφέα Ἀντώνιο ποὺ ἀπαντᾶ ἤδη στὰ 1675 (12 Ἰουνίου)
καὶ στὰ 1683 (12 Νοεμβρίου) χωρὶς ἄλλη ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἰδιότητά του (ἱερεύς, ἢ μαθητὴς κάποιου γνωστοῦ μουσικοῦ, ἢ ὅ,τι
ἄλλο) στοὺς κώδικες Ἰβήρων 1104 (Τριῴδιο καὶ Πεντηκοστάριο
τοῦ πρωτοψάλτου [Παναγιώτου] Χρυσάφου «τοῦ νέου») καὶ
1257 (Στιχηράριο Ἰανουαρίου-Αὐγούστου τοῦ ἴδιου Χρυσάφου),
ἀντίστοιχα6. Στὰ χειρόγραφα αὐτὰ ὑπάρχουν παρόμοιοι κολοφῶνες (βασισμένοι στοὺς ἀντίστοιχους τῶν κωδίκων τοῦ Χρυ6. Τὰ δύο αὐτὰ χειρόγραφα περιγράφονται ἀναλυτικὰ στὸ ἔργο: Γρηγορίου
Στάθη Θ., Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος. Κατάλογος περι-

γραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων ἐν
ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν καὶ σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τόμος ∆΄ (Ἱερὰ

Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας), Ἀθήνα 2015, σσ. 273-275 καὶ 719-722 (ὅπου καὶ δύο φωτογραφίες ἀπὸ τὸν κολοφῶνα), ἀντίστοιχα. Εἰδικὰ γιὰ τὸ πρῶτο τοῦ ἔτους 1675, ὁ Μ. Χατζηγιακουμῆς ὁ
ὁποῖος τὸ περιγράφει ἐν συντομίᾳ (Μανόλη Χατζηγιακουμῆ Κ., Χειρόγραφα Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς 1453-1820, Ἀθήνα 1980, σσ. 142-143 [ἀναφέρει τὸν κώδικα
ὄχι μὲ τὸν ἀριθμὸ 1104, ἀλλὰ μὲ τὸν ἐσωτερικὸ ταξινομικὸ τῆς βιβλιοθήκης 840,
ὅπως καὶ τὸν Ἰβήρων 1257 μὲ τὸν ἐσωτερικὸ ἀριθμὸ 560] καὶ φωτογραφία 45 [ἐδῶ
τὸν ἀναφέρει ὡς Ἰβήρων 480]) σημειώνει: «∆ὲν μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ μὲ βεβαιότητα
ὅτι πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο μὲ τὸν Ἀντώνιο ἱερέα καὶ Οἰκονόμο τῆς Μ.
Ἐκκλησίας. Ἡ γραφὴ καὶ τῶν δύο, παρὰ τὴν φαινομενικὴ ὁμοιότητα, εἶναι ἀρκετὰ διαφορετική», καί: «δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι ἀνήκει στὸν ἴδιο» (στὴν σ. 146). Γενικότερα, στὸ παραπάνω ἔργο τοῦ Μ. Χατζηγιακουμῆ ἀναφέρθηκε πρωτογενῶς ἡ
δράση τοῦ Ἀντωνίου, κάτι ποὺ ἐμφανίζεται καὶ στὴν αὐτοτελῆ ἀνατύπωση τμήματός του στὰ 1999 (Μ. Χατζηγιακουμῆ, Ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ μετὰ τὴν Ἅλωση. Σχεδίασμα ἱστορίας), χωρὶς δυστυχῶς, νὰ ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψιν οἱ νεώτερες, τὰ χρόνια ἐκεῖνα, πληροφορίες τῆς ἔρευνας.
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σάφου· μεταφέρονται ἐδῶ μὲ διατήρηση τῆς στίξης καὶ τῆς ὀρθογραφίας τους), ὅπου ὁ γραφέας δηλώνει «εὐτελής, ἐλάχιστος
καὶ ἁμαρτωλὸς ἀντώνιος» καὶ σημειώνει ὅτι ἀντιγράφει ἀπὸ τὸ
στιχηράριο τοῦ πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας [Παναγιώτη] Χρυσάφη «διὰ ἐξόδου καὶ μείζονος ἐπιμελεῖας
τοῦ ἐντιμοτάτου καὶ λωγιωτάτου κυρίου κυρίου ....» (στὰ 1675
ἀφήνει κενὸ στὸ σημεῖο αὐτό, ἐνῶ στὰ 1683 γράφει: «Ἱερεμίου
Χαλκηδόνος», τὸν ὁποῖο ἐπιπρόσθετα ὀνομάζει «μουσικολογιώτατον»).

Χφ. Ἰβήρων 1104, ἔτος 1675.
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Χφ. Ἰβήρων 1104, ἔτος 1675. Ὁ κολοφώνας.
Τὸν ἑπόμενο χρόνο, στις 2 Ιουλίου του 1684, τὸν συναντοῦμε
νὰ ὁλοκληρώνει τὸν κώδικα Ἁγ. Πετρούπολης-Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν 59 (Στιχηράριο Χρυσάφου), ὅπου στὸν παρόμοιο, καὶ
πάλι, κολοφῶνα δηλώνει ξεκάθαρα ὅτι εἶναι μαθητὴς τοῦ Ἱερεμίου («...δια συνδρομῆς τοῦ πανιερωτάτου καὶ λογιωτάτου καὶ
μουσικωτάτου μητροπολίτου τῆς ἁγιοτάτης μητροπόλεως Χαλκηδόνος κυρίου κυρίου ἰερεμίου. ἐγράφη δὲ καὶ παρεμοῦ τοῦ
εὐτελοῦς καὶ ἀμαρτωλοῦ τε καὶ ἀμαθοῦς ἀντωνίου καὶ μαθητοῦ
αὐτοῦ...»)7. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ μόνη σαφὴς πληροφορία ποὺ ἔχουμε
ἀπὸ τὸν ἴδιο γιὰ τὴν μαθητεία του σὲ κάποιον ἄλλο μουσικό.
7. ГЕРЦМАН ЕВГЕНИЙ В., ГРЕЧЕСКИЕ МУЗЬІКАЛЬНЬІЕ РУКОПИСИ
ПЕТЕРБУРГА. Камалоѕ Том IІ, 1999 [Γκέρτσμαν Εὐγένιου, Τὰ ἑλληνικὰ μουσικὰ

χειρόγραφα τῆς Πετρουπόλεως. Κατάλογος. Τόμος Β΄. Βιβλιοθήκη τῆς Ρωσσικῆς
Ἀκαδημίας τῶν ἐπιστημῶν. Τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ρωσσικῆς Ἀκαδημίας τῶν ἐπιστημῶν.
Βιβλιοθήκη τοῦ Πανεπιστημίου. Ἑρμιτάζ, Ἐν Ἁγίᾳ Πετρουπόλει 1999], σσ. 137140 καὶ πανομοιότυπο 22 (ὅπου ὁ κολοφώνας τοῦ τόμου). Τὸ χειρόγραφο, ὅπως
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Χφ. Ἁγ. Πετρούπολης-Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν 59
(ἡ φωτογραφία προέρχεται
ἀπὸ τὸν μνημονευθέντα κατάλογο τοῦ Εὐγ. Γκέρτσμαν).

καὶ ἄλλα τὰ ὁποῖα περιγράφονται στὸν ἔργο τοῦ Γκέρτσμαν, ἦταν ἄλλοτε στὴν
κατοχὴ τοῦ γνωστοῦ μουσικοῦ καὶ ἐκδότη Παναγιώτη Κηλτζανίδη στὴν Κωνσταντινούπολη. Πληροφορίες γιὰ τὸν τελευταῖο εἶχα ἀποστείλει περὶ τὸ 1998 στὸν Εὐγένιο Γκέρτσμαν (μετὰ ἀπὸ αἴτημά του) ἐν ὄψει τῆς ἔκδοσης τοῦ ἔργου του (βλ.
στὴν σελίδα 17-ὑποσημείωση 11 τῆς ἔκδοσης).
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Πράγματι, σύμφωνα μὲ τὸν γνωστὸ κατάλογο μουσικῶν ποὺ
βρίσκουμε σὲ κάποια χειρόγραφα, καὶ ἐπεξεργασμένο τὸν ἐνσωματώνει καὶ ὁ Χρύσανθος στὸ Θεωρητικό του, αὐτὴ ἡ σχέση μαθητείας ἦταν γνωστὴ τὰ παλαιότερα χρόνια: «Ἀντώνιος ἱερεὺς
καὶ μέγας Οἰκονόμος, μαθητὴς Ἱερεμίου Χαλκηδόνος μητροπολίτου ἐν τῷ τέλει τοῦ ιστ΄ [ἐννοεῖ ιζ΄] αἰῶνος»8, καί: «Ἀντώνιος ἱερεὺς καὶ μέγας Οἰκονόμος, χρηματίσας μαθητὴς Ἱερεμίου Χαλκηδόνος»9. Ὁ δὲ Γ. Παπαδόπουλος τὸν καταγράφει δύο φορὲς ὡς
δύο ξεχωριστὰ πρόσωπα: «Ἀντώνιος ἱερεὺς καὶ νομοφύλαξ, ἔχει
διάφορα μαθήματα εἰς τὴν βιβλιοθήκην τοῦ Βατοπεδίου (Ἁγιορειτικῶν Κωδίκων κατάλοιπα, ὑπὸ Σωφρ. Εὐστρατιάδου μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως, σελ. 61)», καὶ, «Ἀντώνιος ἱερεὺς καὶ
Μέγας Οἰκονόμος τῆς Μ. Ἐκκλησίας, κληρικὸς μουσικώτατος,
ἀνθήσας μετὰ τὴν ἅλωσιν καὶ μαθητὴς γενόμενος Ἱερεμίου τοῦ
Χαλκιδόνος (sic) (1660). Ἐποίησε Χερουβικὰ καὶ κοινωνικά, ἐξ᾿
ὧν τὰ χερουβικὰ καὶ ἐδημοσιεύθησαν»10. Αὐτὴ ἡ τελευταία πληροφορία γιὰ δημοσίευση τῶν χερουβικῶν τοῦ Ἀντωνίου δὲν ἔχει
ἐπιβεβαιωθεῖ, ἐπειδὴ ὅμως, ὅπως θὰ δοῦμε, ἔχουν δημοσιευτεῖ ἤδη ἀπὸ τὸ ἔτος 1864 τὰ κοινωνικά του, ἐνδέχεται ὁ Παπαδόπουλος νὰ ἔγραψε ἐκ παραδρομῆς «χερουβικά». Εἶναι ἐπίσης ἐνδιαφέρον νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι, παρότι ὁ Ἱερεμίας περιέχεται στὸν
μνημονευθέντα κατάλογο μουσικῶν, δὲν φαίνεται νὰ ἀπαντᾶ ὡς
παραγωγικὸς μελοποιὸς στὰ μουσικὰ χειρόγραφα, μὲ τὴν ἐξαίρεση ἴσως ἑνὸς κοινωνικοῦ Αἰνεῖτε σὲ ἦχο πλ. α΄ (βλ. ἐπὶ παρα8. Χειρόγραφο Ξηροποτάμου 318, γραφέας ὁ Νικηφόρος Καντουνιάρης ὁ Χῖος στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνα (Γρηγορίου Στάθη Θ., Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς

μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν καὶ
σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὀρους. Τόμος Α΄, (Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-

Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας), Ἀθήνα 1975, σ. 146).
9. Θεωρητικὸν Μέγα τῆς μουσικῆς συνταχθὲν μὲν παρὰ Χρυσάνθου ἀρχιε-

πισκόπου ∆υρραχίου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ἐκδοθέν δὲ ὑπὸ Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου
Πελοποννησίου διὰ φιλοτίμου συνδρομῆς τῶν ὁμογενῶν, Τεργέστη 1832 (καὶ

ἐπανεκδόσεις), σ. XXXIII
10. Γεωργίου Παπαδοπούλου, Λεξικὸν τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἀθήνα
1995, σ. 27. Βλ. καὶ παλαιότερες παρόμοιες ἀναφορὲς τοῦ ἴδιου, μὲ λανθασμένη
χρονολόγηση: Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ᾿ ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς,
Ἀθήνα 1890, σ. 293· Ἱστορικὴ ἐπισκόπησις τῆς Βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Ἀθήνα 1904, σ. 89.
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δείγματι τὸν κώδικα Ψάχου 45/19511 ἢ τὸ χειρόγραφο τῆς μονῆς
Ἁγίας Ἄνδρου 34 (Παπαδικὴ καὶ Ἅπαντα Πέτρου Μπερεκέτου,
γραφέας ὁ ἱερομόναχος Νεκτάριος ὁ Μυτιληναῖος στὰ 1756)12.
Τρεῖς μῆνες ἀργότερα, στὶς 4 Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1684, κάποιος Ἀντώνιος ὁλοκληρώνει τὸν σημερινό κώδικα τῆς Κεντρικῆς Πανεπιστημιακῆς Βιβλιοθήκης Ἰασίου I-40, ἕνα Ἀναστασιματάριο μὲ Ἀνθολογία13. Οἱ συγκρίσεις ποὺ ἔκανα, τοῦ κώδικα
αὐτοῦ μὲ τοὺς προηγούμενους, φανέρωσαν τὴν ἀναμφισβήτητη
ταύτιση τοῦ γραφέα τους, ὁ δὲ κολοφώνας τοῦ κώδικα τοῦ Ἰασίου στὸ φ. 153α εἶναι πανομοιότυπος ἀπὸ πλευρᾶς ἐμφάνισης
καὶ παρόμοιος, βέβαια, ἀπὸ πλευρᾶς φρασεολογίας μὲ τοὺς ἀναφερθέντες:

Εἴληφε τέλος τὸ παρὸν βιβλίον ἐν έτει
ἀπὸ ἀδὰμ –͵ζρϟβ΄- ἀπὸ δὲ Χριστοῦ ͵αχπδ΄- ἰνδικτιῶνος –ηης- ἐν μη
νὶ ὀκτωβρίου –δ΄- ἡμέρα Σαββάτω
δια ἐξόδου καὶ μείζωνος ἐπιμελεῖας τοῦ
ὁσιωτάτου ἐν ἱερομονάχοις τε, Ἐλισσαίου
τοῦ σουμελιώτου ἐκ πόλεως Τραπεζούν
τος, ἐγράφη δὲ καὶ παρεμοῦ τοῦ εὐτελοῦς
(φ. 153β)

καὶ ἀμαθοῦς ἀντωνίου. ὅσοι δὲ τῶν εὐ
σεβῶν χριστιανῶν τοῦ γένους τῶν Γραι
κῶν καὶ τῆς ἀφελλάδος ῥιζουχίας ἐντυγ
χάνοντες τῷ μικρῷ πονήματι τοῦτο
ἄδοντες καὶ ψάλλοντες αἱνεῖτε Θεὸν τὸν
ἐν ὑψίστοις. Μέμνησθαι καμοῦ τοῦ
γράψαντος διὰ τὸν Κύριον ὅπως ἔξωμεν
ἅμα τὸν μισθὸν ἐκατονταπλασίω
να καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον. ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
τῷ Κυρίῳ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἀμήν:11. Βλ. καὶ Γεωργίου Παπαδοπούλου, Λεξικόν... [βλ. τὴν ὑποσ. 10], σ. 104.
12. Ἐμμανουὴλ Γιαννοπούλου Στ., Τὰ χειρόγραφα ψαλτικῆς τέχνης τῆς νήσου Ἄνδρου, [Ἀνδριακὰ Χρονικὰ 36 (2005)], Ἄνδρος 2005, σ. 187.
13. Περιγραφὴ τοῦ κώδικα στὸ ἔργο τῆς Ozana Alexandrescu, Catalogul manuscriselor muzicale de tradiţie bizantinǎ din secolul al XVII-Lea, Bukuresti 2005,
σσ. 204-206.
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Στὶς 8 Ἰουλίου τοῦ 1685, ὅταν ὁ Ἀντώνιος ὁλοκληρώνει ἕνα
ἀκόμη ψαλτικὸ χειρόγραφο, τὸ Πατριαρχικῆς Βιβλ. Ἱεροσολύμων 548 (Στιχηράριο ἐνιαυτοῦ τοῦ Χρυσάφου), διατηρεῖ στὸν
κολοφῶνα τὴν ἀρχικὴ βασικὴ διατύπωση τῶν παλαιότερων χειρογράφων του, ἀλλὰ δηλώνει πιὰ «ἱερεύς»:
«...ἐγράφη δὲ καὶ παρεμου τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἁμαρτωλοῦ τε
καὶ ἀμαθοῦς ἀντωνίου ἰερέως...»14. Ὁ Β΄ τόμος αὐτοῦ τοῦ κώδικα
εἶναι τὸ χειρόγραφο Πατριαρχικῆς Βιβλ. Ἱεροσολύμων 546 (Στιχηράριο Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου τοῦ Χρυσάφου), γραμμένο καὶ πάλι ἀπὸ τὸν ἴδιο15.
Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς συγκρίσεις, τὴν ἴδια περίπου περίοδο ὁ Ἀντώνιος γράφει καὶ τὸν κώδικα Μετεώρων-Μεταμορφώσεως 282 (Ἀναστασιματάριο Χρυσάφου, Ἀνθολογία) χωρὶς νὰ
δηλώσει σαφῶς τὴν ταυτότητά του, παρὰ σημειώνοντας τὸ ὄνομά του κάτω ἀπὸ τὸ δένδρο τῆς παραλλαγῆς στὴν β΄ ὄψη τοῦ τελευταίου φύλλου τοῦ τόμου16. Στὸν κώδικα αὐτὸ ὑπάρχει καὶ
μιὰ σύνθεση τοῦ Χρυσάφου ὑπὸ τὴν ἐπιγραφή:
«ψάλλεται ἔνδον τοῦ ἁγίου Τάφου ὅταν ἐνδύουσι τὸν πατριάρχην» (φφ. 112β-114β).

14. Σύντομη περιγραφὴ τοῦ κώδικα καὶ προγενέστερη βιβλιογραφία ἀπὸ τὸν
Μανόλη Χατζηγιακουμῆ Κ., Χειρόγραφα... [βλ. τὴν ὑποσ. 6], σσ. 145-146 καὶ φωτογραφικὸ δεῖγμα 49.
15. Ἡ πληροφορία γιὰ τὸν συγκεκριμένο κώδικα μοῦ ἐδόθη ἀπὸ τὴν ἀγαπητὴ συνάδελφο κ. Φλώρα Κρητικοῦ τὴν ὁποία ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ. Μὲ βάση τὸν
ἤδη ὁλοκληρωμένο κατάλογο τῶν χειρογράφων τῶν Ἱεροσολύμων τὸν ὁποῖο ἐκπόνησε (σὲ συνεργασία μὲ τὸν ἄλλο ἐκλεκτὸ συνάδελφο ∆ημήτριο Μπαλαγεώργο)
οἱ συγκρίσεις ἔδειξαν ὅτι ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἀντωνίου γράφτηκαν τὰ φφ. 1-112 τοῦ
χειρογράφου αὐτοῦ, ποὺ σώζεται πολὺ ταλαιπωρημένο (ἀκέφαλο καὶ κολοβό). Ἡ
κατάληξη τοῦ τελευταίου μέλους τοῦ Τριῳδίου καὶ ὅλο τὸ Πεντηκοστάριο τὰ ὁποῖα πιθανότατα ἀποσπάστηκαν ἀπὸ τὸν ἀρχικὸ τόμο, εἶναι γραμμένα ἀπὸ
ἄλλον (φφ. 113-149).
16. Τὴν ταύτιση τοῦ γραφέα μὲ τὸν Ἀντώνιο κάνει ὁ Γρ. Στάθης περιγράφοντας τὸν κώδικα (Γρηγορίου Στάθη Θ., Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Με-

τέωρα. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων τῆς ἑλληνικῆς ψαλτικῆς τέχνης, βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς, τῶν ἀποκειμένων εἰς τὰς βιβλιοθήκας τῶν ἱερῶν μονῶν τῶν Μετεώρων, (Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα

Βυζαντινῆς Μουσικολογίας), Ἀθήνα 2006, σσ. 110-120). Μὲ βάση τὶς συγκρίσεις
τῶν φωτογραφιῶν ἀπὸ τὸν κώδικα τῶν Μετεώρων τὶς ὁποῖες δημοσιεύει ὁ Στάθης
μὲ ἀντίγραφα τῶν προηγούμενων κωδίκων, αὐτὴ ἡ ταύτιση δικαιώνεται.
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Ἂς στοχεύσουμε ὅμως τώρα σὲ μιὰ ἄλλη (β΄) ὁμάδα χειρογράφων. Σὲ τρεῖς κώδικες τῆς συλλογῆς τῆς μονῆς Ἀβραὰμ Ἱεροσολύμων τῶν ἐτῶν 1714 (χφ. 95 [Προθεωρία, Ἀναστασιματάριον]), 1719 (χφ. 129 [∆οξαστάριον]) καὶ 1720 (χφ. 58 [σπουδαιότατη καὶ ὀγκωδέστατη Παπαδική, ὅπου, μεταξὺ πολλῶν καὶ
σπουδαιότατων κειμένων, ὑπάρχει καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ Κρητικοῦ ἱερομονάχου Γερασίμου Βλάχου γιὰ τὴν χρήση τῶν κρατημάτων στὴν λατρεία]) συναντοῦμε ἕνα Ἀντώνιο ὁ ὁποῖος δηλώνει «Μέγας Οἰκονόμος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας» καὶ μάλιστα,
στὰ 1719 καὶ 1720 «πρεσβύτης ἱερεύς»17. Καὶ οἱ τρεῖς κώδικες
πρέπει νὰ εἶναι γραμμένοι ἀπὸ τὸν Ἀντώνιο (ὅπως φαίνεται ἀπὸ
τὴν περιγραφὴ τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 95 ἀπὸ τὸν Παπαδόπουλο-Κεραμέα)18, καί, πάντως, σίγουρα οἱ δύο τελευταῖοι, ὅπως στοὺς ὅμοιους- κολοφῶνες τους ὁ ἴδιος ὁ Ἀντώνιος δηλώνει (διατηρῶ
τὴν ὀρθογραφία ὅπως τὴν μεταφέρει ὁ Παπαδόπουλος-Κεραμεύς):

Τῷ μουσικὴν ἔνθεον προθυμουμένῳ
ὀρθῶς ἐκμαθεῖν καὶ μουσόληπτος φῦναι
συντόνως τήνδε μετιέτω τὴν βίβλον
ἣν γέγραφε χεὶρ πρεσβύτου ἱερέως
Ἀντώνιος ᾧ κλῆσις ἠδὲ Μεγίστης
μέγας οἰκονόμος τε τῆς Ἐκκλησίας
Στὸ χειρόγραφο 129 προστίθεται ἄλλη μιὰ σειρά:
͵αψιθω Μαρτίου κη (=1719 Μαρτίου 20)

17. Οἱ τρεῖς κώδικες περιγράφονται στὸ ἔργο τοῦ Ἀθανασίου Παπαδοπούλου-Κεραμέως, «Κατάλογος κωδίκων μετακομισθέντων ἐκ τοῦ σκευοφυλακείου
τοῦ ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καὶ νῦν εὑρισκομένων ἐν τῇ βιβλιοθήκῃ τῆς ἐγγὺς τοῦ
ναοῦ τούτου μονῆς Ἀβραάμ», Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη, ἤτοι κατάλογος τῶν ἐν

ταῖς βιβλιοθήκαις τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστολικοῦ τε καὶ καθολικοῦ ὀρθοδόξου πατριαρχικοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων καὶ πάσης Παλαιστίνης ἀποκειμένων Ἑλληνικῶν κωδίκων. Τόμος πέμπτος, Ἐν Πετρουπόλει 1915 (περιγραφὴ τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμὸν 95 στὶς σσ. 439-440, τοῦ 129 στὶς σσ. 452-456 καὶ τοῦ 58 στὶς σσ. 424-425).
18. «Ἐν τῷ φ. 4 σημειώματα δύο τοῦ γραφέως· «Ἀντωνίου ἱερέως καὶ οἰκονόμου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. -Ἀντώνιος ἱερεύς – καὶ οἰκονόμος τῆς μεγάλης
ἐκκλησίας:- » (Ἀθαν. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ὅ.π., σ. 439-440).
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ἐνῶ στὸν κώδικα 58 ἡ πρόσθετη αὐτὴ σειρὰ εἶναι διαφορετι-

͵αψκω Ἀπριλίου κθη (=1720 Ἀπριλίου 29) ἡμέρας στ.
Ἡ συλλογὴ κωδίκων τῆς μονῆς Ἀβραάμ θεωρεῖται χαμένη,
ἕνα δὲ τουλάχιστον χειρόγραφό της ἐμφανίστηκε σὲ βιβλιοθήκη
τῆς Εὐρώπης19. Ἂς ἐλπίσουμε ὅτι στὸ μέλλον θὰ ἐντοπιστοῦν τὰ
χειρόγραφα αὐτὰ καὶ θὰ ἀποδοθοῦν, ἀκολούθως, στὴν διάθεση
τῶν ἐρευνητῶν.
Ἀκριβῶς ὅμοιο κολοφῶνα μὲ τὰ χειρόγραφα μονῆς Ἀβραὰμ
58 καὶ 129 ἔχει καὶ ὁ κώδικας Ἰβήρων 968 (Προθεωρία, Ἀνθολογία, Ἀναστασιματάριο Χρυσάφου τοῦ νέου, Εἱρμολόγιο Μπαλάση) ὁ ὁποῖος γράφτηκε ἀναμφίβολα -καθὼς πάλι τὸ δηλώνει ὁ
ἴδιος ξεκάθαρα- ἀπὸ τὸν Ἀντώνιο καὶ ὁλοκληρώθηκε στὶς 12
Μαΐου τοῦ 1724. Πράγματι, μετὰ τὴν λέξη Ἐκκλησίας (βλ. τοὺς
κολοφῶνες τῶν χειρογράφων μονῆς Ἀβραὰμ 129 καὶ 58) στὸν
ὅμοιο κολοφῶνα τοῦ Ἰβήρων 968 ὁ Ἀντώνιος σημείωσε ἐπιπρόσθετα: Τετέλεσται δὲ κατά τὸ ͵αψκδ΄ ἔτος σριον (=σωτήριον) ἐν
μηνὶ μαΐῳ ιβ΄. Ὁ κώδικας αὐτὸς εἶναι γραμμένος μὲ καταπληκτικὴ φιλοπονία, καθὼς εἰδικὰ στὴν ὕλη τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐνσωμάτωσε (ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴ «ἡμέτερον») πληθώρα μελοποιήσεων ποὺ ἀνήκουν στὸν ἴδιο (προσόμοια, ἀπολυτίκια, ὑπακοές, κοντάκια, καθίσματα, κανόνες, ἐξαποστειλάρια, κ.ἄ.), καθὼς καὶ ἀναλυτικὲς τυπικὲς διατάξεις τῶν ἀκολουθιῶν καὶ ὁδηγίες γιὰ τὴν ψαλμώδηση («μετ᾿ εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ», «εὐρύθμως», κ.ἄ.)20.

19. Μανόλη Χατζηγιακουμῆ Κ., Χειρόγραφα... [βλ. ὑποσ. 6], σσ. 21, 146. Ὁ
κώδικας μονῆς Ἀβραὰμ 101 (γραφέας ὁ ∆ημήτριος Λῶτος, ἔτος 1783) εἶναι σήμερα
στὸ Παρίσι: Bibl. Nationale, Suppl. Grec 1333.
20. Τὴν περιγραφὴ τοῦ κώδικα βλ. στὸ ἔργο τοῦ Γρηγορίου Στάθη Θ., Τὰ χει-

ρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος. Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις
τῶν ἱερῶν μονῶν καὶ σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τόμος Γ΄, (Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκ-

κλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας), Ἀθήνα 1993, σσ. 706715 (ὅπου καὶ δύο πανομοιότυπα ἀπὸ τὸ χειρόγραφο). Συνοπτικότερη περιγραφὴ
τοῦ κώδικα (τὸν ἀναφέρει ὡς Ἰβήρων 397) καὶ ἕνα φωτογραφικὸ δεῖγμα εἶχε δημοσιεύσει παλαιότερα ὁ Μ. Χατζηγιακουμῆς (Χειρόγραφα... [βλ. τὴν ὑποσ. 6], σσ.
156-157, φωτογραφία 64).
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Χφ. Ἰβήρων 968, σ. 716. Ὁ κολοφώνας τοῦ Ἀντωνίου.
Παρενθετικὰ ἀναφέρω ὅτι, ὅταν τὸ ἔτος 2003 προλόγισα τὸ
πρῶτο ἀπὸ μιὰ σειρὰ σπουδαίων χειρόγραφων ψαλτικῶν βιβλίων ποὺ ἀξιώθηκα, χάριτι Θεοῦ, νὰ ἐκδώσω, τοῦ ἤδη ἐν μακαριστοῖς πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, μεταξὺ
τῶν ἄλλων σημείωσα: «Ὅσο γιὰ τὴν χρηστικὴ διάρθρωση [τοῦ
ἔργου], προτρέπω τοὺς εἰδήμονες τῆς ὑπερχιλιόχρονης κωδικογραφικῆς-χειρόγραφης παράδοσης τῆς ψαλτικῆς, τὴν ὁποία ἐζήλωσε καὶ συνεχίζει ὁ π. Κωνσταντῖνος, νὰ τὴν συγκρίνουν μὲ αὐ-

88

Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλος

τὴν τῶν κωδίκων τοῦ Ἀντωνίου ἱερέως, Οἰκονόμου τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας στὰ τέλη τοῦ ιζ΄ καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ ιη΄ αἰῶνα, ὅπου
ἐπίσης μὲ θαυμαστὴ πληρότητα παρουσιάζεται τὸ ἴδιο φαινόμενο. Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα στοιχεῖο ποὺ μεταφέρουν ἀκέραιο μέχρι
σήμερα οἱ αἰῶνες: ἡ προσφορὰ τῶν κληρικῶν μας στὴν ἐξέλιξη
καὶ διάδοση τῆς ψαλτικῆς»21.
Ἐπιστρέφω στὸ αὐτόγραφο τοῦ Ἀντωνίου, Ἰβήρων 968, γιὰ
νὰ σημειώσω ὅτι στὸν κολοφῶνα δηλώνει πάλι «πρεσβύτης ἱερεύς, μέγας οἰκονόμος τῆς ἐκκλησίας». Στὸν κώδικα αὐτὸ (ὅπου
τέσσερα χρόνια ἀργότερα, στὰ 1728, πρόσθεσε καὶ τὴν θεωρητικὴ συγγραφὴ περὶ περσικῆς μουσικῆς τοῦ πρωτοψάλτη Παναγιώτη Χαλάτζογλους, τὸν ὁποῖο γνώριζε καλὰ ἀσφαλῶς μέσα
στὸ κλίμα τῆς Μ.Χ.Ε.), κατέγραψε καὶ κάποια ἄλλα ἀπὸ τὰ δικά
του μελοποιήματα, ὅπως χερουβικὰ κατ᾿ ἦχον (στὸν πλ. α΄ δύο
συνθέσεις, ἄρα συνολικὰ ἐννέα συνθέσεις) καὶ κοινωνικὰ τῆς ἑβδομάδος, γιὰ τὰ ὁποῖα (χερουβικὰ καὶ κοινωνικά) σημειώνει ὅτι
πρόκειται γιὰ «καλλωπισμὸ ἡμέτερο»22. Ἐπίσης, κατέγραψε τὶς
καταβασίες γιὰ τὴν Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (εἶναι
γνωστὴ ἡ μελοποίηση τῶν ἴδιων ὕμνων ἀπὸ τὸν Πέτρο Μπερεκέτη, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Ἀντώνιος συγχρονίζει στὸ εὐρύτερο περιβάλλον τῆς Κωνσταντινούπολης) μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Ἕτεραι καταβασίαι τῇ Κυριακῇ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡμέτεραι»23.

21. ΜΟΥΣΙΚΟΝ ΤΡΙῼ∆ΙΟΝ καταρτισθὲν ὑπὸ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Πρωτοπρεσβυτέρου. ΤΟΜΟΣ Α΄ περιέχων τὰς ἀκολουθίας τῶν Κυριακῶν καὶ ἑορτῶν, Θεσσαλονίκη ͵αϠπε΄ [1985]. Σελίδες χειρόγραφες 360. Ἐξεδόθη

ἀπὸ τὸ University Studio Press τὸ ἔτος 2003, σ. ια΄ (Β΄ ἔκδοσις μετὰ πολλῶν διορθώσεων παροραμάτων ἀλλὰ καὶ τοῦ κειμένου κάποιων ὕμνων: Θεσσαλονίκη
2009).
22. Τὰ χερουβικὰ στὶς σσ. 178-183 τοῦ χειρογράφου («Ἕτερα χερουβικὰ σύντομα ψαλλόμενα ἡμέραν παρ᾿ ἡμέραν. Καλλωπισμὸς ἡμέτερος...») καὶ τὰ κοινωνικὰ στὶς σσ. 226-228 («Ἕτερα κοινωνικὰ τῆς ἑβδομάδος, καλλωπισμὸς ἡμέτερος...»
[Ὁ ποιῶν σὲ ἦχο α΄, Εἰς μνημόσυνον σὲ ἦχο βαρύ, Ποτήριον σὲ ἦχο δ΄, Εἰς πᾶσαν
σὲ ἦχο πλ. δ΄, Σωτηρίαν εἰργάσω σὲ πρωτόβαρυ, καὶ Μακάριοι σὲ ἦχο πλ. α΄]).
23. Οἱ καταβασίες βρίσκονται στὶς σσ. 263-266 τοῦ κώδικα. Εἰδικότερη ἀναφορὰ στὶς συνθέσεις αὐτὲς γίνεται παρακάτω.
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Νέες ταυτίσεις κωδίκων τοῦ Ἀντωνίου
Μὲ βάση τὴν πρώτη ὁμάδα κωδίκων τοῦ Ἀντωνίου τῶν ἐτῶν
1675-1685, ἀλλὰ καὶ μὲ βάση αὐτὴ τὴν ἀκόμη πιὸ εὐδιάκριτη φιλοπονία καὶ ἐντελῆ διάρθρωση τῶν κωδίκων τῆς β΄ ὁμάδας (1714
κ.ἑ., καὶ μάλιστα τὸ αὐτόγραφο τῆς Ἰβήρων 968 τῶν ἐτῶν 17241728), ταύτισα τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ κάποια ἀκόμη χειρόγραφα ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὴν πένα του καὶ συγκεντρώνουν
τὶς ἴδιες ἀρετὲς μὲ τὰ ἄλλα ἔργα του.
Ἔτσι, στὴν πρώτη ὁμάδα κωδίκων τῆς περιόδου 1675-1685
πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ τὸ χειρόγραφο τῆς συλλογῆς Καρὰ 11
(Πεντηκοστάριο Χρυσάφου τοῦ νέου), ἐφόσον ὁ γραφικὸς χαρακτῆρας του εἶναι ἀπόλυτα ὅμοιος μὲ ἐκεῖνα, καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὸ
Ἱεροσολύμων 548 τοῦ ἔτους 168524. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ὁ κώδικας αὐτὸς περιέχει ἐνδιαφέρουσες καὶ σπάνιες μελοποιήσεις τοῦ
πρωτοψάλτου [Παναγιώτου] Χρυσάφου μὲ χαρακτηριστικὲς ἐπιγραφὲς (ἐπὶ παραδείγματι: «...δι᾿ αἰτήσεως ...τοῦ μακαριωτάτου
πατρὸς ἡμῶν πατριάρχου Ἱεροσολύμων Νεκταρίου...», τὸ γνωστὸ Βασιλεῦ οὐράνιε «τοῦ χρυσοσχολαρίου»25, ἄλλο μέλος τὸ
ὁποῖο «..ἐτονίσθη δι᾿ ὀπτασίας ἱερομονάχου Ἀντιοχείας Νεοφύτου...», κ.ἄ.).

24. Γιὰ μιὰ πρώτη δημοσίευση γιὰ τὰ χειρόγραφα τῆς συλλογῆς Σίμ. Καρὰ
(γιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι ἤδη ἐντελῶς ἕτοιμος καὶ θὰ κυκλοφορηθεῖ ἡμέτερος ἀναλυτικὸς κατάλογος) βλ. Emmanouil Giannopoulos St., “A legendary collection of
Greek Manuscripts. First approach to Simon Karas᾿ archives”, The legacy of Ber-

nard Montfaucon: Three Hundred Years of Studies on Greek Handwriting. Proceedings of the Seventh International Colloquium of Greek Palaeography (Madrid-

Samalanga, 15-20 September 2008). Edited by Antonio Bravo García and Inmaculada Pérez Martin with the assistance of Juan Signes Codoñer [Bibliologia. Elementa
ad librorum studia pertinentia. Volume 31 A, pp. 403-423. The abstract: Volume 31
B, p. 620], 2010, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπανέκδοση τοῦ ἴδιου κειμένου μὲ πολλὲς προσθῆκες: Ἐμμ. Γιαννοπούλου, Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη. Λόγος καὶ μέλος... [βλ. ὑποσ. 2], σσ.
217-238, ἰδιαίτερα σ. 223, ὅπου ἡ ἀναφορὰ στὸν κώδικα 11.
25. Τὸ ἴδιο περιέλαβε ὁ Ἀντώνιος καὶ στὸν κώδικα Ἰβήρων 1104 τὸ ἔτος
1675. Γιὰ τὸ ποίημα καὶ τὸ μέλος αὐτὸ εἶχε γράψει παλαιότερα ὁ Γρ. Στάθης (βλ.
τὴν σχετικὴ ἀναφορὰ ἀλλὰ καὶ νεώτερα στοιχεῖα στὸ ἔργο τοῦ Ἐμμανουήλ Γιαννοπούλου Στ., Ἡ ἄνθηση τῆς ψαλτικῆς τέχνης... [βλ. ὑποσ. 1], σσ. 338-340).
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Χφ. Καρὰ 11, φ. 4α.
Ὅσον ἀφορᾶ τώρα στὴν β΄ ὁμάδα κωδίκων, ἀπὸ τὸ 1714 κ.ἑ.:
ἐργαζόμενος στὴν Βρετανικὴ Βιβλιοθήκη γιὰ τὶς ἀνάγκες ἐκπόνησης ἑνὸς ἀναλυτικοῦ καταλόγου τῶν -τελικά- ἐνενήντα ἑνὸς (91)
ψαλτικῶν χειρογράφων ποὺ σώζονται σὲ διάφορες συλλογὲς
στὴν Μεγάλη Βρετανία, μὲ τὴν πρώτη ματιὰ συνειδητοποίησα
ὅτι ὁ κώδικας Add. 36744 (Στιχηράριο ἐνιαυτοῦ, Τριῳδίου, Πεντηκοσταρίου) εἶναι ἔργο τοῦ Ἀντωνίου26. Ἡ ἴδια λεπτομερὴς δομὴ καὶ οἱ μελοποιήσεις τῶν ὕμνων ποὺ παρατηροῦνται στὸν κώδικα τῆς Ἰβήρων ὑπάρχουν καὶ ἐδῶ, ἀσφαλῶς καὶ ὁ ἴδιος γραφικὸς χαρακτῆρας. Ὁ γραφέας δὲν δηλώνει σαφῶς τὴν ταυτότητά
του, ἀποδίδει ὅμως τὴν πατρότητα πολλῶν συνθέσεων (κυρίως
μικρότερων ὕμνων τῶν δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν)
μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «Ἀντωνίου ἱερέως» ἤ «Ἀντωνίου ἱερέως καὶ
26. Ο κώδικας περιγράφεται στὸ ἔργο: Ἐμμανουὴλ Γιαννοπούλου Στ., Τὰ
χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς-Αγγλία. Περιγραφικὸς κατάλογος τῶν χειρογράφων Ψαλτικῆς Τέχνης τῶν ἀποκειμένων στὶς βιβλιοθῆκες τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου [Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος-Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Σειρά "Κατάλογοι"], Ἀθήνα 2008, σσ. 90-93 καὶ πανομοιότυπο Ε΄.
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Νομοφύλακος». Περιλαμβάνει καὶ μέλος «Ἰωάννου διδασκάλου
καὶ λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας [τοῦ Τραπεζουντίου]»
(ἄρα γράφει περὶ τὸ 1728 ἢ καὶ κάπως ἀργότερα)27, τὴν μελοποίηση τοῦ δοξαστικοῦ τῆς Κασσιανῆς ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Νικαίας Ναθαναὴλ τὸν Κρητικό, ἀλλὰ καὶ «κάθισμα καθὼς ψάλλεται
ἐν Ἱεροσολύμοις». Ὁ χαρακτηρισμὸς «Νομοφύλαξ» (τὸν ὁποῖο
εἴδαμε ὅτι χρησιμοποιεῖ καὶ ὁ Γ. Παπαδόπουλος), μᾶς ἐμβάλλει
τὴν ὑποψία ὅτι κάποια στιγμή ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὀφφίκιο τοῦ Μεγάλου Οἰκονόμου, τοῦ ἀπονεμήθηκε καὶ ἐκεῖνο τοῦ Νομοφύλακος.
Πάντως, ὁ Ἀντώνιος ἀπαντᾶ σὲ χειρόγραφο καὶ μὲ τὸ ἀξίωμα
τοῦ «Σακελλίου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας»28.

Χφ. Βρετανικῆς Βιβλιοθήκης Add. 36744.

27. Στὸν αὐτόγραφο κώδικά του Μ. Λαύρας Μ 93 (ὁ ὁποῖος ἦταν παλαιότερα στὴν κατοχή τοῦ Κ. Ψάχου) ὁ Ἰωάννης ὑπογράφει ὡς λαμπαδάριος ἤδη τὸν
Ὀκτώβριο τοῦ ἔτους 1728 (γιὰ τὸ χειρόγραφο βλ. Μανόλη Χατζηγιακουμῆ Κ.,
Χειρόγραφα... [βλ. τὴν ὑποσ. 6], σσ. 157-158 καὶ φωτογραφικὸ δεῖγμα ἀρ. 66).
28. Χειρόγραφο Ἰβήρων 1164, φ. 201β (Γρ. Στάθη, Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος... Τόμος Γ΄ [βλ. ὑποσ. 20], σ. 465).
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Ἀλλά, καὶ τὸ ἐπίσης ὅμοιο μὲ τὰ δύο παραπάνω καὶ θαυμάσιο χειρόγραφο τῆς μονῆς Ἁγ. Παύλου 12929, (ἕνα καλόφωνο
στιχηράριο τοῦ Χρυσάφου) τράβηξε τὴν προσοχή μου γιὰ τοὺς
ἴδιους λόγους ποὺ ἀνέφερα παραπάνω, καὶ πράγματι διαπίστωσα ὅτι ὁ γραφικὸς χαρακτῆρας τοῦ κωδικογράφου εἶναι ὁ ἴδιος.
Πρόκειται καὶ πάλι περὶ τοῦ Ἀντωνίου, ὅπως οἱ συγκρίσεις φανερώνουν. Ὡστόσο, παρότι καὶ σὲ αὐτὸν τὸν ὀγκώδη κώδικα
ἐνσωματώνει πλήρεις μελοποιήσεις γιὰ τὶς μεγάλες ἑορτὲς (καθίσματα, κανόνες, ἐξαποστειλάρια, κ.ἄ.) καὶ ὄχι μόνο τὰ στιχηρὰ
τοῦ πρωτοψάλτη Παναγιώτη Χρυσάφη, πουθενὰ δὲν ἀναφέρει
τὸ ὄνομά του, οὔτε κἂν ἔμμεσα ὡς μελοποιοῦ. Πάντως, πρόκειται
πραγματικὰ γιὰ ἕνα καταπληκτικό, λεπτομερὲς σὲ ὅλα (καὶ στὶς
τυπικὲς διατάξεις), καλαισθητότατο χειρόγραφο, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ διαφήμιση κωδικογραφικῆς καὶ ψαλτικῆς τέχνης καὶ ἱκανότητας, καὶ ἕνα μνημεῖο ποὺ γεννᾶ θαυμασμὸ καὶ γιὰ τὸν δημιουργό του. Εἰδικὰ βέβαια τὰ μέλη τοῦ Ἀντωνίου (τὰ ὁποῖα περιέχονται, ὅπως εἴδαμε, καὶ σὲ κάποιους ἀπὸ τοὺς παραπάνω
μνημονευθέντες κώδικες) μένει νὰ μελετηθοῦν καὶ νὰ παρουσιαστοῦν σὲ εἰδικὴ μελέτη.

29. Τὴν περιγραφὴ τοῦ κώδικα βλ. στὸ ἔργο τοῦ Γρηγορίου Στάθη Θ., Τὰ
χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος... Τόμος Γ΄ [βλ. ὑποσ. 20], σσ. 121123 (ὅπου καὶ πανομοιότυπο τοῦ φ. 1α τοῦ κώδικα).
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Χφ. Ἁγ. Παύλου 129, φ. 13α.
Ὡς μιὰ σημαντικὴ πολύφυλλη Παπαδικὴ προερχόμενη ἀπὸ
τὸ χέρι τοῦ Ἀντωνίου ταύτισα τὸ χειρόγραφο Σύμης-∆ημογεροντίας 33530. Στὸν κώδικα αὐτὸ ὁ γραφέας δὲν περιέλαβε κανένα
δικό του μέλος. Πέραν τῶν ἄλλων σχολίων ποὺ θὰ μποροῦσαν
νὰ γίνουν γιὰ τὸ περιεχόμενό του, εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι στὸν πολυχρονισμὸ τοῦ Χρυσάφου γιὰ τὸν μητροπολίτη Χαλκηδόνος
καὶ πάνω ἀπὸ τὶς λέξεις «καὶ λογιώτατον» ὁ Ἀντώνιος πρόσθεσε
ἐναλλακτικὰ καὶ τὶς λέξεις «καὶ μουσικώτατον», προφανῶς γιὰ
νὰ τιμήσει τὸν δάσκαλό του Ἱερεμία. Ὡστόσο, τὸ ὄνομα «Ἱερεμία» δὲν γράφτηκε στὸ κείμενο τοῦ πολυχρονισμοῦ. Στὸν κώδικα
αὐτόν, τὸ χρονολογικὰ ὑστερώτερο μέλος εἶναι ἡ ἐξήγηση τοῦ
Ἀλληλουιαρίου ἀπὸ τὸν Ἰωάννη ὁ ὁποῖος μνημονεύεται ὡς πρωτοψάλτης (φ. 272β), ἄρα τὸ χειρόγραφο γράφτηκε μετὰ τὸ 173436.

30. Ἀναρτημένο στὸ διαδίκτυο:
http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=tab02&id=16957. Περιλαμβάνει ἐκτενῆ Προθεωρία, Ἑσπερινό, Ὄρθρο, Θ. Λειτουργία, διάφορα ἀργὰ μαθήματα, καὶ κρατήματα.
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Χφ. Σύμης, ∆ημογεροντίας 335, φ. 1α.

Χφ. Σύμης 335. «Εἰς τὸν Χαλκηδόνος… κὺρ Χρυσάφου τοῦ
νέου»: … καὶ μουσικώτατον…
Ἕνα μονόφυλλο σπάραγμα τὸ ὁποῖο σώζεται στὴν βιβλιοθήκη Ψάχου (Ἀρχεῖο Γρηγορίου πρωτοψάλτου, φάκελος 3, ἀριθμὸς 78Α) καὶ περιέχει τὸ τέλος τῆς θ΄ ᾠδῆς τῶν καταβασιῶν τῶν
Χριστουγέννων σὲ μέλος τοῦ Μπαλάση καὶ τοὺς τρεῖς πρώτους
εἱρμοὺς ἀπὸ τὶς ἤδη μνημονευθεῖσες καταβασίες ποὺ ψάλλονταν
τὴν Κυριακὴ πρὸ τῶν Χριστουγέννων μὲ τὴν ἔνδειξη «ποιήματα
ἡμέτερα», εἶναι ἐπίσης αὐτόγραφο τοῦ Ἀντωνίου.
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Χφ. Ψάχου Φάκελος 3, 78Α. Πηγὴ ἡ ἱστοσελίδα «Πέργαμος»
τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
∆ύο ἀκόμη χειρόγραφα ἐντοπίστηκαν ἀπὸ ἐμένα ὡς δημιουργήματα τοῦ Ἀντωνίου: τὰ φφ. 177-203 τοῦ κώδικα Κοραῆ 40
(183) ποὺ περιέχουν ἰδιόμελα ἐνιαυτοῦ, Τριῳδίου, κ.ἄ.31,

31. Ὁ κώδικας περιγράφεται ἀπὸ τὸν Ἀγαμέμνονα Τσελίκα, «Τὰ βυζαντινὰ
καὶ μεταβυζαντινὰ χειρόγραφα τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Χίου “Ὁ Κοραής”», Χιακὰ
Χρονικὰ 14 (1982), σσ. 41-70 καὶ 15 (1983), σσ. 55-83 [καὶ σὲ ἰδιαίτερο τεῦχος:
Ἀθήνα 1984]. Στὰ συγκεκριμένα φύλλα δὲν δηλώνεται, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, γραφέας.
Ἡ ταύτιση ἔγινε μὲ βάση τὰ ἄλλα αὐτόγραφα τοῦ Ἀντωνίου. Ὁ συνάδελφος Μιχ.
Στρουμπάκης ἔχει ἤδη ἕτοιμο πρὸς κυκλοφορία ἀναλυτικὸ περιγραφικὸ κατάλογο ὅλων τῶν ψαλτικῶν κωδίκων τῆς συλλογῆς.
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Χφ. Κοραῆ 40 (183), φ. 177α.
καὶ τὸ Καρὰ 41, ἕνα Εἱρμολόγιο τοῦ ἱερέα Μπαλάση, στὸ τέλος τοῦ ὁποίου ὁ γραφέας σημείωσε τὸ ἔτος γραφῆς: 173932. Στὸν
κώδικα αὐτὸ ὁ γραφικὸς χαρακτῆρας ταυτίζεται ἀπόλυτα μὲ τό,
ἀναμφισβήτητα γραμμένο ἀπὸ τὸν Ἀντώνιο, σπάραγμα τῆς συλλογῆς Ψάχου.

32. Γιὰ τὸν κώδικα βλ. τὴν βιβλιογραφία ποὺ παρατέθηκε παραπάνω γιὰ τὸν
κώδικα Καρὰ 11. Στὸν τόμο Ἐμμ. Γιαννοπούλου, Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη. Λόγος καὶ
μέλος... [βλ. ὑποσ. 2], ἡ ἀναφορὰ στὸ χειρόγραφο βρίσκεται στὴν σ. 225.
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Ἂν ὁ μαθητὴς τοῦ Ἱερεμία, Ἀντώνιος, τῶν ἐτῶν 1675-1685
(ὀκτὼ τόμοι: πέντε χρονολογημένα χειρόγραφα καὶ οἱ κώδικες
Ἱεροσολύμων-Πατριαρχικῆς Βιβλ. 546, Μετεώρων-Μεταμορφώσεως 282 καὶ Καρὰ 11) εἶναι ὁ ἴδιος μὲ τὸν Ἀντώνιο τῶν τριῶν
κωδίκων τῆς μονῆς Ἀβραὰμ καὶ ἄρα ὁ ἴδιος (ὅπως φαίνεται ἀπὸ
τὴν ταυτότητα τῶν κολοφώνων καὶ τῆς γραφῆς) τῶν κωδίκων
Ἰβήρων 968 (1724-28), Βρετανικῆς Βιβλιοθήκης Add. 36744 (περίπου 1728-34), Ἁγ. Παύλου 129, Σύμης 335, πιθανῶς τοῦ ΕΒΕ
3474 (τὰ δύο τελευταῖα γραμμένα τουλάχιστον στὰ 1734-36), Κοραῆ 40 (183), φφ. 177-203 καὶ Καρὰ 41 (ἔτος 1739) τότε ἔχουμε
μιὰ κωδικογραφικὴ δραστηριότητα 64 ἐτῶν. Εἶναι κάτι τέτοιο
πιθανό; Σίγουρα πολὺ δύσκολο, ἀλλὰ ὡς δυνατότητα νομίζω
ναί, καθὼς μάλιστα ὑπάρχει ἀνάλογο σύγχρονο παράδειγμα.
Μένει βέβαια νὰ ἀποδειχτεῖ ἂν ἰσχύει στὴν συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως, κάποια ὑπολογίσιμα στοιχεῖα τοῦ γραφικοῦ χαρακτῆρα εἶναι ἴδια στοὺς κώδικες τῶν δύο ὁμάδων. Ὅταν καὶ
ἐὰν μελετηθοῦν καὶ τὰ τρία χειρόγραφα τῆς μονῆς Ἀβραάμ, θὰ
ἔχουμε στὴν διάθεσή μας ἀσφαλέστερα συμπεράσματα.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, μὲ βάση τὰ ἕως τώρα δεδομένα θὰ ἦταν
δυνατὸν νὰ πρόκειται γιὰ τὸ ἴδιο πρόσωπο: ὁ Ἀντώνιος ποὺ
πρωτοεμφανίζεται στὰ 1675, δηλώνει ἱερεὺς στὰ 1685 (ἴσως περίπου 27-30 ἐτῶν τότε) ἀνθολογῶντας πολλὰ καὶ ἰδιαίτερα μέλη
τοῦ Παναγιώτου Χρυσάφου δείχνοντας ἔμμεσα ὅτι βρίσκεται
στὸ Πατριαρχικὸ περιβάλλον, εἶναι πιὰ πρεσβύτης στὰ 1719 καὶ
1720 (ἔχοντας περάσει τὰ 60) καὶ Μέγας Οἰκονόμος τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας (στὸ ἴδιο περιβάλλον), καὶ ζεῖ καὶ γράφει ἕως καὶ
δύο-τρία χρόνια μετὰ τὰ 80 του ἔτη, πλήρης ἡμερῶν. Οἱ περαιτέρω ἔρευνες καὶ τυχὸν νέα στοιχεῖα θὰ δείξουν ἂν κάτι τέτοιο
ἰσχύει. Ὡστόσο, θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι ὁ Ἀντώνιος τῶν ἐτῶν
1675 κ.ἑ. ἀνδρώνεται μουσικὰ πλάι σὲ μεγάλα ψαλτικὰ ἀναστήματα: τὸν πρωτοψάλτη Παναγιώτη Χρυσάφη, τὸν ἐπίσκοπο Νέων Πατρῶν Γερμανό, τὸν λογιώτατο ἱερέα Μπαλάση, τὸν Πέτρο
Μπερεκέτη, καὶ (ἐὰν εἶναι ὁ ἴδιος τῶν ἐτῶν 1714, 1719, 1720,
1724) στὰ τελευταῖα του χρόνια ζεῖ ἀπὸ κοντὰ τοὺς πρωτοψάλτες Παναγιώτη Χαλάτζογλους καὶ Ἰωάννη Τραπεζούντιο, «γεφυρώνοντας» δύο σπουδαῖες ψαλτικὲς ἐποχές.
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Γιὰ τὴν εὐρύτερη δράση τοῦ Ἀντωνίου πρέπει νὰ σημειωθεῖ
καὶ τὸ ἑξῆς: εἴδαμε ὅτι στὸν κώδικα Καρὰ 11 περιέχεται μέλος
«δι᾿ αἰτήσεως τοῦ μακαριωτάτου πατρὸς ἡμῶν πατριάρχου Ἱεροσολύμων Νεκταρίου»33, στὸν κώδικα Μεταμορφώσεως 282 ὑπάρχει μέλος ποὺ ««ψάλλεται ἔνδον τοῦ ἁγίου Τάφου ὅταν ἐνδύουσι τὸν πατριάρχην» καὶ στὸ χειρόγραφο τῆς Βρετανικῆς Βιβλιοθήκης Add 36744 καταγράφεται «κάθισμα καθὼς ψάλλεται ἐν
Ἱεροσολύμοις». Ἐπίσης, ἤδη ἀναφέρθηκε ὅτι πέντε ἀπὸ τὰ χειρόγραφά του σώζονται ἐκεῖ, τὸ ἕνα μάλιστα (μονῆς Ἀβραὰμ 58)
ἔχει σημείωμα κτήσης τοῦ ἀρχιμανδρίτου τοῦ Παναγίου Τάφου
Προκοπίου. Μὲ βάση αὐτά, νομίζω ὅτι ὑπάρχουν ἀρκετὲς πιθανότητες παρουσίας τοῦ Ἀντωνίου καὶ στὴν Ἁγία Γῆ, ἢ κάποιας
σχέσης του μὲ τοὺς ἀνθρώπους της34.

Πιθανὰ αὐτόγραφα τοῦ Ἀντωνίου
Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ παραπάνω, ὑπάρχουν καὶ κάποιοι κώδικες οἱ
ὁποῖοι πιθανολογεῖται ὅτι προέρχονται ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ἴδιου
θαυμάσιου κωδικογράφου καὶ μελοποιοῦ. Ὁ Γρ. Στάθης ὑποπτεύεται τοὺς κώδικες Ἰβήρων 1061 (Μαθηματάριο καὶ Ἀκάθιστος Ἰ. Κλαδᾶ, γραμμένο μᾶλλον περὶ τὸ 1730, πιθανότατα στὴν
Κωνσταντινούπολη [βλ. π.χ. τὶς ἀναφορὲς τοῦ γραφέα: «Πέτρου
μελωδοῦ καὶ δομεστίκου τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου τῆς Ἐκκλησίας» γιὰ τὸν Πέτρο Μπερεκέτη]) καὶ Ἰβήρων 1195 (Ἀναστασιματάριο Χρυσάφου τοῦ νέου καὶ Ἀνθολογία, ἴσως περὶ τὸ 1725).
Μόνο στὸν δεύτερο κώδικα ὑπάρχει μέλος τοῦ «Ἀντωνίου ἱερέως
καὶ Οἰκονόμου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας» (τὸ γνωστὸ καὶ ἀπὸ ἀλλοῦ Πασαπνοάριο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου
σὲ ἦχο δ΄). Οἱ συγκρίσεις φωτογραφιῶν ἔδειξαν ὅτι τὸ πρῶτο
χειρόγραφο δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Ἀντωνίου, ἐνῶ γιὰ
33. Ὁ Νεκτάριος μαρτυρεῖται ὡς πατριάρχης στὰ 1660-1669 περίπου, μετὰ δὲ
τὴν παραίτησή του ἔζησε στὰ Ἱεροσόλυμα ἕως τὸν θάνατό του περίπου στὰ 1680.
34. Ἐπιπρόσθετα, στὸ πιθανὸ αὐτόγραφό του (σύμφωνα μὲ τὸν Γρ. Στάθη,
ἀλλὰ ἤδη οἱ συγκρίσεις τὸ ἀπέκλεισαν) Ἰβήρων 1061 ὑπάρχουν δύο μέλη μὲ ἐπιγραφές: «ψάλλεται εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ ὅταν ἔρχονται οἱ προσκυνητάδες· τοῦ κὺρ
Πέτρου Μπερεκέτη», καὶ «ψάλλεται ὅταν ἔρχονται οἱ προσκυνητᾶδες στὴν Ἱερουσαλήμ».
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τὸ δεύτερο ὑπάρχει πράγματι ὑπολογίσιμη πιθανότητα γιὰ κάτι
τέτοιο35.
Ὡς ἕνα ἀκόμη χειρόγραφο γραμμένο μᾶλλον ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ
Ἀντωνίου αὐτὴ τὴν ἐποχὴ τῆς πρωτοψαλτείας τοῦ Ἰωάννου τοῦ
Τραπεζουντίου, ἐντόπισα τὸν κώδικα τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης
τῆς Ἑλλάδος 3474 (πρώην Merlier 12). Ὁ γραφικὸς χαρακτῆρας
ἐδῶ παρουσιάζει λίγες διαφοροποιήσεις ἀπὸ τὸν κώδικα Ἰβήρων
968, πιστεύω ὅμως ὅτι πρόκειται πιθανῶς γιὰ τὸν ἴδιο γραφέα,
καθώς, συγκριτικά, πολλὰ χαρακτηριστικὰ τῆς πένας του παραπέμπουν σὲ αὐτόν. Στὴν ἐνδιαφέρουσα αὐτὴ Παπαδικὴ (Προθεωρία τῆς Ψαλτικῆς καὶ Ἑσπερινός-Ὄρθρος-Θ. Λειτουργία καὶ
Μαθήματα, ἀπὸ μελουργοὺς τοῦ ΙΖ΄, κυρίως, αἰῶνος) ὁ Ἀντώνιος σημειώνεται ὡς «Οἰκονόμος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας» (φ. 72α). Στὸν τόμο περιελήφθηκε ἡ «Νουθεσία τῶν
μελλόντων μαθεῖν τὴν ἐπιστήμην τῆς ψαλτικῆς» τοῦ Παναγιώτη
Χρυσάφη (φ. 3β), καὶ τὰ μελοποιήματα τοῦ Ἀντωνίου: «συνοπτικά» Κεκραγάρια (φ. 12α κ.ἑ.), Πασαπνοάριο τοῦ Εὐαγγελίου
τοῦ Ὄρθρου σὲ ἦχο δ΄ (φ. 72α κ.ἑ.), καὶ Κοινωνικὰ τῆς ἑβδομάδος (φ. 275α κ.ἑ., ἐκτὸς ἐκείνου τῆς Τρίτης). Περιέχονται ἀκόμη ἡ δοξολογία «Γιαννάκη πρωτοψάλτου» σὲ ἦχο α΄ (φ. 117β
κ.ἑ.), δύο μελοποιήσεις τοῦ «Θεοδοσίου ἱεροδιακόνου» [τοῦ Χίου, πρωτοψάλτου Σμύρνης] (φφ. 294α καὶ 306α) καὶ ἄλλα ἐνδιαφέροντα μέλη36.
Ἀκόμη, ὁ κώδικας Λειμῶνος 347 ἔχει ὅμοιο περιεχόμενο μὲ τὸ
χειρόγραφο Καρὰ 11 (Πεντηκοστάριο Χρυσάφου τοῦ νέου), περιέχει καὶ τὶς ἐνδιαφέρουσες καὶ κάπως σπάνιες συνθέσεις τοῦ ἐν
λόγῳ Πατριαρχικοῦ πρωτοψάλτη οἱ ὁποῖες μνημονεύτηκαν ὡς
35. Τὰ δύο αὐτὰ χειρόγραφα περιγράφονται ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Στάθη Θ., Τὰ

χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος... ∆΄ [βλ. ὑποσ. 6].

36. Ὁ πρωτοψάλτης Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος ἀναφέρεται κάποιες φορὲς ὡς
«Ἰωαννάκης», κατὰ τὴν συνήθεια ἐκείνης τῆς ἐποχῆς (βλ. ἐπὶ παραδείγματι: Chr.
Patrinelis, “Protopsaltae, Lampadarioi, and Domestikoi of the Great Church during
the Post-Byzantine Period (1453-1821)”, Studies in Eastern Chant 3 (1973), σ. 165,
ἀλλὰ καὶ ἀλλοῦ). Ὁ Θεοδόσιος ὁ Χῖος γεννήθηκε περὶ τὰ τελευταῖα χρόνια τοῦ
ΙΖ΄ αἰῶνα ἢ στὰ πρῶτα τοῦ ΙΗ΄. Γύρω στὰ 1750-53 πρέπει νὰ τοποθετηθεῖ ἡ διδασκαλία του στὸν Πέτρο τὸν Πελοποννήσιο στὴν Σμύρνη, καθὼς ὁ τελευταῖος
ἔφτασε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀκριβῶς τὸ ἔτος 1753 (Μουσικὴ βιβλιοθήκη διηρημένη εἰς τόμους... Τόμος δεύτερος, Κωνσταντινούπολη 1869, σ. 447).
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θησαύρισμα καὶ τοῦ τελευταίου κώδικα, καὶ εἶναι γραμμένος
περὶ τὸ 169037. Μιὰ σύγκριση τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ γραφέα
του μὲ τὰ παραπάνω χειρόγραφα τῆς πρώτης ὁμάδας θὰ δείξει
ἐὰν καὶ αὐτὸς εἶναι γραμμένος ἀπὸ τὸν Ἀντώνιο. Ὑπάρχουν καὶ
κάποιοι ἀκόμη κώδικες ποὺ βρίσκονται πολὺ κοντὰ στὸν γραφικὸ χαρακτῆρα τοῦ Ἀντωνίου, ἀλλὰ δὲν θὰ ἤθελα στὸ σημεῖο
αὐτὸ νὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο.

Οἱ μελοποιήσεις τοῦ Ἀντωνίου
Πέρα ἀπὸ ὅσα πολὺ ἀναλυτικὰ μελοποιεῖ ὁ Ἀντώνιος γιὰ τὶς
μεγαλύτερες ἑορτὲς στοὺς κώδικες Ἰβήρων 968, Ἁγ. Παύλου 129
καὶ Βρετανικῆς Βιβλιοθήκης Add. 36744, ὑπάρχουν καὶ οἱ ὑπόλοιπες περισσότερο ἢ λιγότερο γνωστὲς συνθετικές του ἐργασίες
οἱ ὁποῖες περιλαμβάνονται στὸ χειρόγραφο Ἰβήρων 968, καὶ σὲ
ἀρκετοὺς κώδικες ἄλλων μουσικῶν. Φαίνεται ὅτι ὁ Ἀντώνιος
στηρίχτηκε κατὰ βάσιν στὸ ἔργο συγχρόνων του μελοποιῶν τὸ
ὁποῖο συνέταμε, καλλώπισε ἤ μελοποίησε κατὰ διαφορετικὸ
τρόπο. Παρουσίασε κεκραγάρια κατ᾿ ἦχον ποὺ ὀνομάστηκαν ὅπως εἴδαμε «συνοπτικὰ» ἢ καὶ «ἐκκλησιαστικά»38, μέλη τῆς Προηγιασμένης (Κατευθυνθήτω [«σύντομον» ἢ «σύντομον καὶ σύνηθες»] καὶ Νῦν αἱ δυνάμεις [συναντᾶται καὶ μὲ τὴν ἐπιγραφὴ «ἐν
συντομίᾳ»), ἕνα Πασαπνοάριο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου σὲ
ἦχο δ΄ (στοὺς κώδικες Μετεώρων-Ἁγ. Στεφάνου 19 καὶ Παντελεήμονος 985 ἐπιγράφεται «Ἀντωνίου ἱερέως τοῦ Βυζαντίου»,
ἐνῶ μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπαντᾶ καὶ στὸν κώδικα Ξηροποτάμου
320 τοῦ ἔτους 1741), χερουβικὰ κατ᾿ ἦχον «καλλωπισμένα» σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο (χφ. Ἰβήρων 968) καὶ ἄλλους, ἀλλὰ καὶ (ὅταν
ἕπονται στὰ χειρόγραφα ἐκείνων τοῦ Χρυσάφη): «ἕτερα τὰ αὐτὰ
ἅπερ ἐσύνθεσεν ἐν συντομίᾳ ὁ κὺρ Ἀντωνάκης ἱερεὺς καὶ Μέγας
37. Τὸ χειρόγραφο περιγράφεται σύντομα ἀπὸ τὸν Μανόλη Κ. Χατζηγιακουμῆ (Μουσικὰ χειρόγραφα τουρκοκρατίας (1453-1832), Ἀθήνα 1975, σσ. 94-96).
38. Ὁ χαρακτηρισμὸς δόθηκε ἀπὸ τὸν Φρατζῆ τὸν Ρόδιο στὸ χειρόγραφο μονῆς Ἁγίας Ἄνδρου 33, φ. 5β κ.ε. (Ἐμμανουὴλ Γιαννοπούλου Στ., Τὰ χειρόγραφα
ψαλτικῆς τέχνης τῆς νήσου Ἄνδρου, [Ἀνδριακὰ Χρονικὰ 36 (2005)], Ἄνδρος 2005,
σ. 181). Τὰ κεκραγάρια τοῦ Ἀντωνίου ἀντιγράφει καὶ ὁ ∆ημήτριος Λῶτος (κώδικες ∆οχειαρίου 338 τοῦ ἔτους 1767 καὶ Ἁγ. Παύλου 132 τοῦ ἔτους 1774).
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Οἰκονόμος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας»39, ἤ, κατὰ ἄλλη ἐπιγραφὴ «ψαλλόμενα καθ᾿ ἡμέραν ἐλαττωνηθέντα ἐκ τῶν
τοῦ κὺρ Χρυσάφου παρὰ Ἀντωνίου ἱερέως καὶ Οἰκονόμου»40, ἢ
ἁπλὰ «σύντομα» ἢ «συνοπτικά», ἢ «ὡραῖα», «καθημερινά».

Χφ. Ἰβήρων 968, σ. 178.
Τὰ χερουβικὰ αὐτὰ δὲν ἔχουν ἐξηγηθεῖ στὴν Νέα Μέθοδο (ἐκτὸς ἀπὸ δύο-τρία, ἀπὸ σύγχρονο μουσικό)41, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ
φαίνεται ὅτι ὁ Ἀντώνιος παραλείπει μόνο κάποιες θέσεις τοῦ
Χρυσάφου, καὶ κατά τὰ ἄλλα τὸ μέλος τους εἶναι τὸ ἴδιο μὲ
ἐκεῖνα42.
39. Στὸν κώδικα Μετεώρων-Ἁγ. Στεφάνου 62, φ. 209β, ὅπου καὶ πάλι στὸν
πλ. α΄ ὑπάρχουν δύο συνθέσεις.
40. Χειρόγραφο Παντελεήμονος 1012, Μιχαὴλ ∆ράκου-ἔτος 1768, φ. 224β
(περιγράφεται ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Στάθη Θ., Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς.
Ἅγιον Ὄρος... Β΄ [βλ. ὑποσ. 5], σ. 435).
41. Πρόκειται γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Φωτόπουλο, ὁ ὁποῖος ἐξήγησε τὰ χερουβικὰ σὲ ἤχους α΄, πλ. α΄, βαρὺ καὶ τὰ ἀνήρτησε στὴν ἱστοσελίδα:
http://sholeionpsaltikis.gr/.
42. Γιὰ τὶς συνθέσεις χερουβικῶν τοῦ Ἀντωνίου βλ. ἀναλυτικὲς πληροφορίες
στὸ ἔργο: Κωνσταντίνου Καραγκούνη Χαρ., Ἡ παράδοση καὶ ἐξήγηση τοῦ μέλους
τῶν χερουβικῶν τῆς Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Μελοποιίας (Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας-Μελέται 7), Ἀθήνα 2003, σσ. 421-426.
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Ἀκόμη, ὁ Ἀντώνιος μελοποίησε τὰ κοινωνικὰ τῆς ἑβδομάδος
μὲ τὴν αὐτόγραφη ἐπιγραφὴ «Καλλωπισμὸς ἡμέτερος», ὅπως ἀναγράφηκε παραπάνω ἀπὸ τὸν κώδικα Ἰβήρων 968. Τὰ κοινωνικὰ αὐτὰ ἐκδόθηκαν στὰ 1864 ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Φωκαέα,
ἀργότερα ἀπὸ τὸν Ἱερόθεο Φιλοθεΐτη στὰ 1987, καί, τέλος, ἀπὸ
τὸν ἀλησμόνητο φίλο κὺρ Ἀβραὰμ Εὐθυμιάδη τὸ ἔτος 199143.
Πρόκειται γιὰ θαυμάσιες συνθέσεις οἱ ὁποῖες γεφυρώνουν τρόπον τινὰ τὴν μελοποιητικὴ πρακτικὴ τῶν παλαιότερων δασκάλων (σχετικὰ σύντομη μελοποίηση τοῦ κειμένου καὶ ἀκολούθως
τριπλὴ μελωδικὴ ἐπανάληψη τοῦ Ἀλληλούια) καὶ τὴν ἀνάλογη
τῶν δασκάλων τοῦ β΄ μισοῦ τοῦ 18ου αἰῶνα (ὅπου ἡ μελοποίηση
τοῦ κειμένου τοῦ κοινωνικοῦ κυριαρχεῖ καὶ ἐπεκτείνεται σὲ ἀργὲς καὶ ἔντεχνες θέσεις ἐνῶ τὸ Ἀλληλούια περιορίζεται σὲ δύοτρεῖς σειρές)44.
43. Ταμεῖον Ἀνθολογίας περιέχον ἅπασαν τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἐνιαύσιον
ἀκολουθίαν... Τόμος τρίτος, Κωνσταντινούπολη 1864, σσ. 260-273 (μετά ἀπὸ πα-

ράκλησή μου ἐντόπισε τὴν παρουσία τους στὴν συγκεκριμένη ἔκδοση ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν εἰδικός στὴν περὶ τὴν ψαλτικὴ βιβλιογραφία, ἄρχον μαΐστωρ τῆς Ἁγίας τοῦ
Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, τὸν ὁποῖο εὐχαριστῶ)·
Ἀθωνικὴ μουσικὴ Ἀνθοδέσμη Θείας Λειτουργίας, ἔκδοσις Ἱερᾶς μονῆς Φιλοθέου
͵αϠπζ΄ [=1987], σσ. 303-316· Ἀβραὰμ Εὐθυμιάδη Χ., Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Νέον τετράτομον Ὑμνολόγιον Φωναῖς Αἰσίαις. Τόμος ∆΄, Θεσσαλονίκη 1991, σσ. 352-365.
44. Ἡ εξήγηση τῶν μελῶν αὐτῶν στὴν Νέα Μέθοδο δὲν περιέχεται στὸν κώδικα Ψάχου-Φάκελος Ζ΄ τοῦ ἔτους 1817 ὅπου οἱ ἐξηγήσεις χερουβικῶν καὶ κοινωνικῶν ἀπὸ τὸν τότε λαμπαδάριο Γρηγόριο, οὔτε στὸν κώδικα ΕΒΕ-ΜΠΤ 705
τοῦ ἔτους 1829 ποὺ περιέχει ἐξηγήσεις (καί) Κοινωνικῶν ἀπὸ τὸν Χαρτοφύλακα
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Χουρμούζιο (τὴν ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τῶν δύο
αὐτῶν κωδίκων βλ. στὸ μνημειῶδες ἔργο τοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη, Τὰ πρωτόγρα-

φα τῆς ἐξηγήσεως εἰς τὴν Νέαν Μέθοδον σημειογραφίας. Β΄ τόμος. Ὁ κατάλογος

[Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας], Ἀθήνα 2016). Ὡστόσο, ἐξηγημένα τὰ κοινωνικὰ αὐτὰ περιέχονται σὲ μιὰ γνωστὴ χειρόγραφη συλλογὴ τῶν ἀρχῶν τοῦ
19ου αἰῶνος, τὴν Ἀνθολογία ἢ Ἐκλογὴ Παπαδικοῦ μέλους ἤδη περὶ τὰ 1818-19
(βλ. τὰ χειρόγραφα Καρὰ 174 [γραφέας ὁ διδάσκαλος Κωνσταντῖνος ἀπὸ τὴν
Ἄρτα στὰ 1818-19] καὶ Καρὰ 182). Στὰ χειρόγραφα μὲ αὐτὸ τὸν τίτλο ἡ ἐξήγησή
τους ἀποδίδεται ἄλλοτε στὸν πρωτοψάλτη Γρηγόριο (βλ. τὸν σπουδαῖο κώδικα
τοῦ Ἀποστόλου Κώνστα, Καρακάλλου 230, φ. 42α κ.ἑ. [(Γρ. Στάθη, Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος... Τόμος Γ΄ [βλ. ὑποσ. 20], σσ. 446-450]),
ἄλλοτε στὸν Χουρμούζιο (βλ. τὸν κώδικα Ξενοφῶντος 106, φ. 63β κ.ἑ. [Γρ. Στάθη
Θ., Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος... Β΄ [βλ. ὑποσ. 5], σσ. 1518]), ἐνῶ ἀρκετὲς φορὲς δὲν σημειώνεται ὄνομα ἐξηγητῆ (βλ. τὰ χειρόγραφα Σιάτιστας 5 [Ἐμμ. Γιαννόπουλου, Ταμεῖον χειρογράφων Ψαλτικῆς Τέχνης, (Ἑταιρεία
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Χφ. Καρακάλλου 230, φ. 42α.
Ἐπίσης, ὁ Ἀντώνιος μελοποίησε τὰ ἰδιόμελα τῆς Ἁγ. Εὐφημίας (ποίημα Καλλινίκου Ἡρακλείας45 ποὺ πέθανε στὰ 1726) τὸ
λείψανο τῆς ὁποίας εἶναι θησαυρισμένο στὸν Πατριαρχικὸ ναό.
Ἡ μνήμη της (16 Σεπτεμβρίου), ἀλλὰ καὶ τὸ θαῦμα μὲ τὴν ἐπικύρωση τοῦ τόμου τῶν ὀρθοδόξων (11 Ἰουλίου) τιμῶνται ἰδιαιτέΜακεδονικῶν Σπουδῶν-Σειρὰ Φιλολογικὴ καὶ Θεολογική, ἀριθμὸς 20), Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 27-29], Ξενοφῶντος 120 [Γρ. Στάθη Θ., Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς
μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος... Β΄ [βλ. ὑποσ. 5], σσ. 39-42], ∆οχειαρίου 335 [(Γρ. Στάθη,
Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς μουσικῆς. Ἅγιον Ὄρος... Τόμος Α΄ [βλ. ὑποσ. 8], σσ.
393-396], καὶ πολλὰ ἄλλα). Ἡ σύγκριση τῶν ἐξηγήσεων τῶν κωδίκων Καρακάλλου 230 καὶ Ξενοφῶντος 106 φανέρωσε τὴν ἀπόλυτη ταυτότητά τους. Θεωρῶ ὅτι
πρόκειται γιὰ ἀναμφισβήτητο ἔργο τοῦ Γρηγορίου, πολὺ περισσότερο καθὼς ὁ
γραφέας του δεύτερου κώδικα εἶχε ἀρχικὰ σημειώσει αὐτὸν ὡς ἐξηγητὴ καὶ κατόπιν διέγραψε τὸ ὄνομά του καὶ ἔγραψε ἐκεῖνο τοῦ Χουρμουζίου. Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ
καὶ εὐρύτερα γιὰ τὴν Ἐκλογὴ Παπαδικοῦ μέλους βλ. Ἐμμ. Γιαννοπούλου, «Χειρόγραφες ψαλτικὲς συλλογὲς τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰῶνα», εἰσήγηση (ὑπὸ ἔκδοση)
στὸ 9ο ∆ιατμηματικὸ Συνέδριο "Παραλλαγές, Ἐπεξεργασίες, Μεταμορφώσεις",
τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικολογικῆς Ἑταιρείας (Θεσσαλονίκη 1-3 ∆εκεμβρίου 2017).
45. Περιέχονται στὸ χειρόγραφο τῆς Βρετανικῆς Βιβλιοθήκης τὸ ὁποῖο ἀναφέρθηκε παραπάνω.
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ρως ἐκεῖ. Πρόκειται γιὰ μιὰ προφανῆ συνεργασία τοῦ Καλλινίκου μὲ τὸν Ἀντώνιο, στὰ πλαίσια τῆς στενῆς σχέσης τους μὲ τὸν
Πατριαρχικὸ ναό.
Τέλος, παραλείπω τὴν λεπτομερῆ ἀναφορὰ σὲ μερικὲς δευτερεύουσες μελοποιήσεις τοῦ Ἀντωνίου46, γιὰ νὰ ἀναφερθῶ εἰδικότερα σὲ μία. Πρόκειται γιὰ τὶς καταβασίες τῆς Κυριακῆς πρὸ
τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως τὶς ὁποῖες ἀνθολογεῖ ὁ ἴδιος στὸ χειρόγραφο Ἰβήρων 968 τοῦ ἔτους 1724 ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴ «Ἕτεραι
καταβασίαι τῇ Κυριακῇ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, ἡμέτεραι.
ᾨδὴ α΄· ἦχος α΄» Χριστὸς ἐν πόλει Βηθλεέμ... Ὁ Ἀντώνιος γνώριζε βέβαια τὴν μελοποίηση τοῦ (συγχρόνου του καὶ στὸ ἴδιο περιβάλλον τῆς Κωνσταντινούπολης δρῶντος) Πέτρου Μπερεκέτη.

Χφ. Ἰβήρων 968, σ. 263.
46. Πρόκειται κυρίως γιὰ τὸν καλοφωνικὸ εἱρμὸ Τὴν φωτοφόρον νεφέλην σὲ
ἦχο α΄ (χειρόγραφο Μετεώρων-Μεταμορφώσεως 118), καὶ τὸν οἶκο τοῦ Ἀκαθίστου Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων σὲ ἦχο δ΄ (βλ. Φλώρας Κρητικοῦ Ν., Ὁ Ἀκάθιστος
Ὕμνος στὴ Βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία, (Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας-Μελέται 10), Ἀθήνα 2004, σσ. 200-201, 273-274, 353-355· τὸ μέλος ὑπάρχει καὶ στοὺς κώδικες ∆οχειαρίου 339-∆ημ. Λῶτος-ἔτος 1768, Παντελεήμονος
1271-τέλη ιζ΄-ἀρχὲς ιη΄ αἰῶνος, Ἰβήρων 960-ἔτος 1768, Ἰβήρων 967, Ἰβήρων 1117,
Μεταμορφώσεως 479, Ἁγ. Στεφάνου 23, Ἁγ. Στεφάνου 127, κ.λπ.). Πληροφορία
γιὰ μελοποίηση τοῦ Ἀμώμου στὸν κώδικα Βατοπαιδίου 1379 δὲν φαίνεται νὰ
ἰσχύει (Εὐστρατιάδου Σωφρονίου-Ἀρκαδίου ἱεροδιακόνου, Κατάλογος τῶν ἐν τῇ
ἱερὰ μονὴ Βατοπεδίου ἀποκειμένων κωδίκων, Paris 1924, σ. 221).
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Σὲ κάποια σημεῖα τῆς δικῆς του μελοποίησης στηρίζεται σὲ
ἐκείνη, εἶναι ὅμως σαφὲς ὅτι δημιουργεῖ ἕνα νέο ἄκουσμα μὲ πολλὲς καὶ στοχευμένες διαφοροποιήσεις. ∆ιακρίνεται εὔκολα ὅτι ἡ
βασική του ἔγνοια εἶναι νὰ ἀπαλύνει τοὺς παρατονισμοὺς τοῦ
Μπερεκέτη, καθὼς καὶ νὰ χωρίσει καλύτερα τὰ νοήματα τῶν
φράσεων τοῦ ὑμνογραφήματος. Ἔτσι, παρατονισμοὶ ὅπως ᾄσμα

μελωδόν· εὐμενὲς Λόγε· τὰς φρένας Λόγε· ὑμνεῖν Σου τὰ γενέθλια·
ἐβόησε τρόμῳ· ἐγκαίνιζων τὴν κτίσιν· καταντήσασα πάλαι· θύσω
σοι Σῶτερ· θυσίαν· κράζομεν Λόγε· κόσμου καὶ Σῶστα· ἀγάλλεται τρόμῳ· πάντα τὰ ἔργα· καινουργῶν τοὺς φθαρέντας·
ἐξομαλύνονται σέ: ᾄσμα μελωδόν· εὐμενὲς Λόγε· τὰς φρένας·
ὑμνεῖν Σου τὰ γενέθλια· ἐβόησε τρόμῳ· ἐγκαινίζων τὴν κτίσιν·
καταντήσασα πάλαι· θύσω Σοι Σῶτερ· θυσίαν· κράζομεν Λόγε·
κόσμου καὶ σῶστα· ἀγάλλεται τρόμῳ· πάντα τὰ ἔργα· καινουργῶν τοὺς φθαρέντας.

Στὶς ἄλλες ἐπεμβάσεις του ὁ Ἀντώνιος ἀλλάζει ἀτελεῖς καὶ
ἐντελεῖς καταλήξεις, εἰσάγει ἐντονότερες ὑπερβατὲς κινήσεις τῆς
μελωδίας γιὰ τὴν ἔκφραση τῶν λέξεων, κ.ἄ., ἄλλοτε πολὺ καὶ
ἄλλοτε λιγότερο πετυχημένα, σὲ μιὰ δὲ τουλάχιστον περίπτωση
ἀτυχεῖ προφανῶς, ὅταν θεωρεῖ σωστότερο καὶ (ἀφήνοντας στὴν
ἄκρη τὴν ποιητικὴ δομή) χωρίζει μελωδικὰ τὸ νόημα Εἰς βυθὸν

ἀπωλείας ἡ ταλαίπωρος φύσις, / Χριστέ μου Σῶτερ, καταντήσασα πάλαι, ἔκειτο / φεῦ μοι! σκοτεινοῖς ἐν κευθμῶσιν·... ἀντὶ γιὰ τὸ
(ποιητικά, ἀλλὰ καὶ νοηματικά) σωστό: Εἰς βυθὸν ἀπωλείας ἡ
ταλαίπωρος φύσις, / Χριστέ μου Σῶτερ, καταντήσασα πάλαι, /
ἔκειτο φεῦ μοι! σκοτεινοῖς ἐν κευθμῶσιν·... Πάντως, σὲ μιὰ γενικὴ

θέαση, ἡ μελοποίηση τοῦ Ἀντωνίου ὁμαλοποιεῖ κατὰ πολὺ τὴν
μελωδικὴ ἔκφραση τῶν νοημάτων τῶν εἱρμῶν αὐτῶν σὲ σχέση μὲ
ἐκείνη τοῦ Μπερεκέτη, καὶ βρίσκεται σὲ συμφωνία μὲ τὴν σαφῆ
τάση ἐκείνη ἤδη τὴν ἐποχὴ γιὰ εὐστοχότερες μελοποιήσεις κατὰ
τὸ νόημα τῶν ὕμνων47. Μιὰ τάση ἡ ὁποία βρίσκει τὴν καλύτερη
47. Συγκριτικὴ ἀνάλυση τῆς μελοποίησης αὐτῶν τῶν καταβασιῶν καὶ ἐξήγησή τους στὴν Νέα Μέθοδο παρουσίασα καὶ διένειμα στοὺς συνέδρους στὸ δεύτερο
μέρος τῆς ὑπὸ ἔκδοση εἰσήγησής μου μὲ τίτλο “Some uninterpreted to the New Method and unpublished compositions in post-Byzantine psaltic manuscripts” στὸ 7th
International Musicological Conference MODUS-MODI-MODALITY (Nicosia, 610 September 2017). Σημειώνω ὅτι οἱ καταβασίες αὐτὲς χωρὶς τὸ ὄνομα τοῦ μελο-
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ἔκφραση της στὸν Πέτρο τὸν Πελοποννήσιο λίγες δεκαετίες ἀργότερα.
Ξαναλέω ἐδῶ, αὐτὸ ποὺ σὲ ἄλλες περιπτώσεις ἔχω πεῖ, ἔχω
γράψει καὶ ἔχω δείξει μὲ συγκρίσεις μελοποιήσεων48, ὅτι ἡ μεγαλοσύνη τοῦ Πέτρου ὡς μελοποιοῦ βρίσκεται κυριότατα στὴν
πολὺ ὁμαλότερη νοηματικὰ μελοποίηση τῶν ὕμνων σὲ σχέση μὲ
τοὺς παλαιότερούς του. Αὐτὸ συμβαίνει στὸ Εἱρμολόγιο, στὸ
Ἀναστασιματάριο ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σὲ μέλη τῆς Παπαδικῆς.
Εἰδικὰ δὲ στὸ Εἱρμολόγιο καὶ Ἀναστασιματάριο, τόσο ὁμαλότερη νοηματικὰ εἶναι ἡ μελοποίηση τοῦ Πέτρου στὴν ἐποχή του,
ποὺ τὰ ἀντίστοιχα ἔργα τοῦ Μπαλάση καὶ τοῦ ∆ανιὴλ οὔτε κἂν
ἐξηγήθηκαν στὴν Νέα Μέθοδο. Καὶ βέβαια οἱ ἐπίγονοι τοῦ Πέτρου προχώρησαν ἄμεσα σὲ ἀκόμη ὁμαλότερες μελοποιήσεις, ἕως
καὶ σήμερα. Μιὰ ἁπλή, ἀλλὰ συστηματικὴ διαχρονικὴ ἐξέταση
τῶν μελῶν στὰ χειρόγραφα, στὰ ἔντυπα, καὶ στὶς ἠχογραφήσεις
τοῦ τελευταίου αἰῶνα, ἀρκεῖ γιὰ νὰ φτάσουμε στὴν διαπίστωση
αὐτή, πέρα ἀπὸ ἐξιδανικεύσεις, ρομαντικὲς ἤ ἀπόλυτες διατυπώσεις περὶ δῆθεν ἀναλλοίωτης παράδοσης καὶ -ἐπιτρέψτε μου νὰ
πῶ- ἀφελῆ, χωρὶς πραγματικὸ ἔρεισμα, ἐπιχειρήματα.

ποιοῦ τους ὑπάρχουν καὶ σὲ ἄλλα χειρόγραφα, ὅπως τὸ Μουσείου Βυζαντινοῦ
Πολιτισμοῦ Θεσσαλονίκης ὑπ᾿ ἀριθμὸν 11 (Εἱρμολόγιο Μπαλάση), φ. 280α κ.ἑ.
48. Βλ. Emmanouil Giannopoulos, “Tracing the Sources of the Enormous Oeuvre of the Famous Ecclesiastical Musician Petros the Peloponnesian (ca. 1735†1778)”, εἰσήγηση στὸ ∆ιεθνὲς Μουσικολογικὸ Συνέδριο (IMC 2013: International

Musicological Conference) Musical Romania and the neighbouring cultures: traditions, influences, identities, Iasi 4-7 July 2013. ∆ημοσιευμένο στὸ Muzica. Romanian musicology magazine serie nouă, Anul XXVI, Nr. 3-4 (Aprilie-Iunie 2015), pp.
121-142. Ἀναδημοσιευμένη στὸ βιβλίο Ἡ Ψαλτικὴ τέχνη. Λόγος καὶ μέλος στὴ
λατρεία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Β΄, Θεσσαλονίκη 2016· Ἐμμανουὴλ Γιαννοπούλου, «Σύμμεικτα περὶ Νέας Μεθόδου», εἰσήγηση στὸ ΣΤ΄ Συνέδριο Μουσικολογικό καὶ Ψαλτικὸ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος. «Οἱ τρεῖς ∆ιδάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος καὶ ἡ
Νέα Μέθοδος Σημειογραφίας. 200ὴ ἐπέτειος: 1814/15–2015 (Ἀθήνα, Κεντρικὸ

Κτήριο τοῦ Πανεπιστημίου, 21 ἕως 23-10-2015), δημοσιευμένη στὸ ἠλεκτρονικὸ
περιοδικὸ τοῦ Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Σύνθεσις τόμ. 4, τεῦχος ΙΙ (∆εκέμβριος
2015), σσ. 1-29 (http://ejournals.lib.auth.gr/synthesis), ἰδιαίτερα σσ. 25-26.
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Ἐπιστροφὴ στὴν γενικὴ θεώρηση
«Μ᾿ αὐτὰ τὰ ψαλτικὰ χειρόγραφα ἔγινε τέχνη ὑψηλὴ ἡ ψαλτικὴ καὶ ἀπέκτησε γραμμένα ἔργα καὶ μελωδίες ποὺ ἀκούστηκαν
σὲ θόλους τῶν τρανῶν ναῶν, μὰ καὶ σὲ ταπεινότερους, σὲ συνάξεις καὶ σὲ πανηγύρεις, σὲ εὐφρόσυνες ἡμέρες, μὰ -ἐντυπωμένες
τώρα πιὰ στὴ μνήμη καὶ στὴν ψυχή- καὶ σὲ διωγμοὺς καὶ θλίψεις,
ὅπως ἀκριβῶς αἰῶνες πρὶν σ᾿ ἐκείνη τὴν εὐλογημένη φυλακή,
ὅταν μετὰ τὰς «πληγάς» ὁ Παῦλος καὶ ὁ Σίλας «κατὰ τὸ μεσονύκτιον προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ
δέσμιοι» (Πράξ. 16, 25). Καὶ μὲ τὰ ἴδια τὰ χειρόγραφα ἔγινε καὶ
ἡ διδαχή της, καθὼς ἐκεῖ χαράχτηκαν οἱ θεωρίες της, οἱ συγγραφὲς τῶν μαϊστόρων γιὰ νὰ μείνει ἀνέγγιχτη ἀπὸ ἀτάλαντους δῆθεν δασκάλους, ἡ ἐξήγηση τοῦ μουσικοῦ ἀλφαβήτου της, ἀλλὰ
καὶ τὰ δειλὰ μὰ σταθερὰ ἀνοίγματα ἀργότερα πρὸς τὴν θύραθεν
μουσικὴ τέχνη.
Τὰ στιχηράρια, τὰ εἱρμολόγια, οἱ παπαδικές, κι ὅλα τὰ ἄλλα
ψαλτικὰ χειρόγραφα, αὐτὴν τὴν τέχνη διασώζουν καὶ αὐτὴν μᾶς
διδάσκουν. Ἡ μελέτη τους δὲν εἶναι τῶν παλαιογράφων ἀδολέσχημα, οὔτε τῶν συλλεκτῶν μανία, μήτε ἀκόμη καὶ τῶν μουσικολόγων ἐπιστημονικὴ ἰδιαιτερότητα.
Ἐρευνᾶτε ταύτας τὰς γραφάς. Ἐν αὐταῖς γὰρ εὑρίσκετε τὴν
ψαλτικὴ ἐμφανιζόμενη καὶ ἀναπτυσσόμενη, σταδιακὰ ἐπωνυμούμενη καὶ ὀκταηχούμενη, πολυμερῶς τρεφόμενη καὶ ὑπὸ πολλῶν θεραπευόμενη, οὐ δοκήσει οὐδὲ φαντασίᾳ, ἀλλ᾿ ἀληθείᾳ (βλ.
τὸ ∆οξαστικὸ τῶν ἑσπερίων τῆς Ϟ΄ Φεβρουαρίου).
Πόσα μᾶς διδάσκουν αὐτοὶ οἱ κώδικες! Πόσα ἀρχαῖα τυπικά,
πόσους ξεχασμένους σήμερα ὕμνους, πόσες ἑρμηνεῖες ποιοτικές
τῶν σημαδιῶν πολύτιμες, τὴν εὐδιάκριτη πορεία γιὰ μιὰ ἐπιτυχέστερη λειτουργικὴ ἔκφραση τοῦ ποιητικοῦ λόγου, τὴν τεκμηριωμένη χρήση τῶν ἐπιπλέον ἤχων, τῶν συντομογραφιῶν στὶς μαρτυρίες τους, τῶν βάσεων τῶν μελωδικῶν καὶ τόσα ἄλλα. Πόσους
αἰῶνες καλλιέργειας καὶ προετοιμασίας χρειάστηκε ἡ τέχνη μας
γιὰ νὰ δημιουργήσει ἕνα ὀκτάηχο καὶ δίχορο Θεοτόκε Παρθένε,
μιὰ δοξολογία σὲ πλάγιο τοῦ πρώτου πανηγυρικὴ καὶ ἕνα λαμπρὸ χερουβικὸ νὰ μεγαλύνει ὑψηλόφθογγα τὸν Βασιλέα τῶν
ὅλων.
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Ἀπὸ τὸν κάμπο τῆς παράστασης ποὺ βάλθηκα νὰ ὀνειρευτῶ,
ξεπροβάλλουν τώρα ὁλοκάθαρα οἱ μουσικὲς ψηφῖδες καὶ συγκροτοῦν τὰ νάματα τῆς μελωδίας ποὺ περιβάλλουν τὸν Σωτῆρα.
Καὶ ἔμπροσθεν, σὲ πρῶτο πλᾶνο, κάποιες φιγοῦρες, ἀρχιερατικές, ἱερατικὲς (ὅπως ὁ Ἀντώνιος) καὶ διακονικές, καλογερικὲς
ἀλλὰ καὶ λαϊκὲς μὲ τὰ ὀφφίκια, ξεδιπλώνουν τὰ εἰλητάρια μὲ τὰ
μελωδικὰ ποιήματά τους.
Ἀλλά, μόνο τὰ μουσικὰ καὶ τὰ λειτουργικὰ «μυστήρια» μᾶς
διδάσκουν αὐτὰ τὰ ἀρχαῖα καὶ τὰ νεώτερα χειρόγραφα; Ὄχι! μὰ
καὶ τὴν ταπεινότητα τῶν διακόνων τῆς ψαλτικῆς, ὅταν οἱ μέγιστοι διδάσκαλοι τῆς μουσικῆς ἐπιστήμης ζητοῦν συγγνώμη ἀπὸ
τοὺς ἀναγνῶστες τοῦ θαυμαστοῦ ἔργου τους γιὰ τὰ τυχὸν σφάλματά τους, καὶ ἐλεεινολογοῦν τὸν ἑαυτό τους ἐκζητῶντας τὴν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προσευχὴ ὅσων θὰ χρησιμοποιήσουν
τὸ χειρόγραφο, ὑπὲρ τῆς ψυχῆς τους. ∆ηλαδή, τὴν προσευχὴ ὅσων διαβάζουν τὰ πονήματά τους ἀπὸ τὸ 1600 τόσο ἤ καὶ ἀπὸ
πιὸ παλιά, ἴσαμε τὰ σήμερα, δηλαδὴ καὶ τὴν δική μας. Καὶ εἶναι
καλὸ καὶ εὐλογημένο, τελειώνοντας τὴν ψαλμῴδηση, σὲ μιὰ
ἀκολουθία, τοῦ μέλους τοῦ τάδε ἤ τοῦ δεῖνα παλαιοῦ μουσικοῦ
ποὺ διακόνησε μὲ τὸ τάλαντό του τὴν λατρεία, νὰ εὐχόμαστε «ὁ
Θεός, ἀνάπαυσον αὐτόν».»49. Ἐπὶ παραδείγματι, τὸν ἱερέα καὶ
Μέγα Οἰκονόμο τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, Ἀντώνιο.

49. Καὶ πάλι, οἱ ἕξι τελευταῖες παράγραφοι προέρχονται ἀπὸ τὸ ἡμέτερο κείμενο «Ἡ ψηφιδωτὴ παράσταση Ἡ προσκύνησις...» (βλ. τὴν ὑποσημείωση 2).
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