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γενομένην εργασίαν και νά λάβη κατά το μάλλον η ήττον σαφή Ιδέαν τής 
άποκαλυφθείσης θαυμαστής ψηφιδωτής είκόνος καί τών λεπτομερειών αυτής.

Έκ πολλών καί βάσιμων κριτηρίων χρονολογεί τοΰτο ό συγγραφεύς 
εις τήν τελευταίαν δεκαετίαν τοΰ 10ου αίώνος (986-994). Λαμβανομένου 
υπ’ δψιν δτι τα βυζαντινά ψηφιδωτά από τοΰ τέλους τοΰ 7ου αίώνος μέχρι 
τών αρχών τοΰ 11ου αντιπροσωπεύονται μέχρι τοΰδε με ελάχιστα καί κυρίως 
επαρχιακά δείγματα, τό νέον μωσαϊκόν τής αγίας Σοφίας θά άποτελέση 
σταθμόν εις τήν ιστορίαν τής έξελίξεως τών βυζαντινών ψηφιδωτών διά τον 
10ον αιώνα, όπως καί τό μωσαϊκόν τοΰ Χριστοΰ άνωθεν τής πύλης τοΰ 
νάρθηκος, τό δημοσιευθέν εις τό πρώτον τεΰχος, διά τον 9ον αιώνα. Έν 
παραρτήματι προστίθεται λεπτομερέστατος απολογισμός τών χρωμάτων καί 
εξαντλητική καταμέτρησις τών μεγεθών τών προσώπων καί τών αντικει
μένων μέχρι τών ελάχιστων λεπτομερειών των.

’Έγχρωμος πίναξ δστις θά έ'διδεν εις ημάς πλήρη έντΰπωσιν τών αρμο
νιών τών χρωμάτων, άφέθη διά νά δημοσιευθή εις τό μέλλον ν’έπακολουθήση 
συνολικόν έργον τών μωσαϊκών τής αγίας Σοφίας τής Κωνσταντινουπόλεως.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ

«’Ασματική 3Ακολουθία τοΰ ’Αγίου ενδόξου μ«γ α λομάρτν ο ο ς και Ιαματικόν 
Όρέστου τον έκ Τνάνων της Καππαδοκίας, ονντεθεΐσα μεν έν 'Αγίω 
* Ορει ’Άθω έτει σωτηρίω 1904 υπό τον αοιδίμου Προηγουμένου 
Χρυσοστόμου Λαυριώτου, τοΰ Μαδυτίου, Μεγάλου Αρχιμανδρίτου 
της Μ. τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας, καί υπό τής Ίεράς Συνόδου τον Οικου
μενικού Πατριαρχείου έγκριθέίοα, νυν πρώτον δ’ έκδιδομένη άναλώμασιν, 
έπιστααία τε καί έπεξεργασία Σοφοκλέους Άβρ. Χουδαβερδόγλου 
Θεοδότου, τοΰ Τυανέως, ισοβίου έπιτίμον Προέδρου τών Τνανέων, 
Προέδρου τοΰ Εκκλησιαστικού Μουσικόν Συλλόγου «Ίωάννου Δαμα
σκηνόν», ’Επιτίμου Καθηγητον τον ’Ανώτατου Ιταλικού Στενογραφικού 
’Ινστιτούτου, Ιππότου τον Παναγίου Τάφον, τον Βασιλικού Τάγματος 
τον Σωτήρος κλπ. Μετά προλεγομένων καί σημειώσεων τον ’Εκδότου. 
Άθήνησιν αφλς’. Σελ. 34.

Τοΰ ίεροΰ τοότου έργου, δπερ ό εκδότης, πατρώζων υιός άφιεροϊ εις 
τάς ψυχάς τών σεπτών γονέων αύτοΰ καί τής προς μητρός μάμμης, προτάσ
σονται έν σελ. 5-12 σοφά όντως προλεγόμενα, έν οίς έν γλώσση Ελληνική, 
καθαρά, ομαλή, άπταίστφ καί άμέμπτφ δμολογουμένως, ό έκδοτης έκτίθησι 
τήν άθλησιν τοΰ συμπατριώτου αύτοΰ 'Αγίου μεγαλομάρτυρος Όρέστου τοΰ 
ίατροΰ καί έκ προγόνων Χριστιανοΰ, μαρτυρήσαντος έπί τοΰ παρανόμου καί 
τυραννικωτάτου Διοκλητιανοΰ καί τοΰ ώμοτάτου Γαλερίου, Καίσαρος τής
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’Ανατολής. Ό εκδότης έν τή διοραπκότητι αυτού δεν διείδε μόνον την επι
κρατούσαν αταξίαν και ιά χάσματα, άτινα ύπάρχουσιν «εν ταΐς εις μνήμην 
τών 'Αγίων ψαλλομέναις άκολουθίαις*, άλλα καί τήν εις πολλούς 'Αγίους 
ελλειψιν ’Ακολουθιών, ενώ εις άλλους ΰπάρχουσι διπλαϊ καί τριπλαΐ τοιαΰται, 
ώς καί τήν ελλειψιν εν πολλαΐς «δοξαστικών, προσομοίων, απολυτίκιων, κον
τακίων, έξαποστειλαρίων καί τροπαρίων προς συμπλήρωσιν τής άκροστιχίδος, 
ενώ έν άλλαις ΰπάρχουσι παρεντεθειμένα τροπάρια άλλοιοΰντα ταότην». Καί 
πώς νά μή δπάρχωσι τά χάσματα καί κενά, άφοϋ ή επίσημος Εκκλησία 
ουδέποτε ήθέλησεν ϊνα άναθή τήν έκκάθαρσιν αυτών καί διόρθωσιν εις 
πολυμελή επιτροπήν, άποτελουμένην οΰχ απλώς έκ λογίων, άλλ’ έκ λογίων 
εμπείρων τής τε Εκκλησιαστικής ποιήσεως καί μετρικής καί τής Βυζαντινής 
μουσικής, άλλ’ άφήκε τήν έκτύπωσιν δλων τών λειτουργικών βιβλίων εις επι
χειρηματίας λαϊκούς, οϊτινες έξετυπουν καί έκτυποϋσιν έτι καί νΰν αυτά προς 
ίδιον υλικόν μόνον ό'φελος, καί διά τοΰτο εύρίσκονται είς τήν κατάστασιν, 
ήν περιγράφει ό εκδότης; ’Από δε τής μετρικής άπόψεως καί προσθήκης 
λέξεων ξένων δλως πρός τε τήν έννοιαν καί τό μέτρον καί άνορθογραφιών 
είς έτι χείρονα;

Έν τοΐς Προλεγομένοις ΰπάρχουσιν εκκλησιαστικοί λεπτομερείς ειδήσεις 
άγνωστοι τέως καί είς αυτούς τούς έκκλησιαστικογράφους, οί όποιοι παρα- 
λείπουσιν, ως έκ τούτου, τήν άναγραφήν αυτών έν ταΐς ίστορίαις αυτών.

Ή 4η ΰποσημείωσις ιδία παρέχει τοϊς φιλίστορσι λίαν σπουδαίας ιστο
ρικός ειδήσεις οίαι ή περί τών έν Τυάνοις ιπποφορβείων καί τής αυτόθι 
άκμασάσης στενογραφικής σχολής. Καί ό κατάλογος δέ τών τριάκοντα καί 
ενός έπισκόπων καί μητροπολιτών τών Τυάνων, τών άπό τοϋ 325 μέχρι τοϋ 
1928 άκμασάντων, έστί πολύτιμος.

Αί δέ παραπομπαί είς τήν Παρακλητικήν, τό Τριώδιον καί τά Μηναία 
πολλήν παρέχουσιν ευκολίαν τοϊς ίερεΰσι καί ιεροψάλταις.

Οί Τυανεΐς είναι λίαν ευτυχείς έχοντες συμπολίτας τοσούτους 'Αγίους, 
καί δή τον "Αγιον Όρέστην τον ιαματικόν, τον "Αγιον Γεώργιον τον Τρο- 
παιοφόρον, τον συμπολίτην αυτού "Αγιον Θεοδόσιον τον κοινοβιάρχην, τον 
"Αγιον Λογγΐνον τον Εκατόνταρχον, τον "Αγιον Άγαθόδωρον, τον "Αγιον 
Ούαρον καί άλλους. Ή παράθεσις δέ τών συντόμων Συναξαρίων καί τών 
έκτενών βιογραφιών τού 'Αγίου Όρέστου εκ διαφόρων κωδίκων Ελληνικών 
μέν, άλλ’ έν ξέναις Βιβλιοθήκαις άποκειμένων, καί έκ λωποδυσίας προελθόν- 
των, περιτράνως δείκνυσι τήν πολυγλωσσίαν καί τήν πολυμάθειαν δι’ ών 
ό έκδοτης έπλούτισε σπουδαίως τήν Εκκλησιαστικήν ημών 'Ιστορίαν καί 
φιλολογίαν, άμα δέ καί τούς άτρύτους κόπους ούς κατέβαλε πρός περισυλλογήν 
αυτών καί ταξιθέτησιν.

Καί πόσα άλλα δέν μανθάνει ό φιλίστωρ άναγνώστης έκ τών Προλεγο- 
μένων αυτών, έν οίς παρεντίθενται τά ιστορικά ταύτα γεγονότα, καί δή καί
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έκ τών υποσημειώσεων, εξ ών μανθάνομεν και ότι εν Τυάνοις σφζεται έ'χι 
και νΰν «σχεδόν άσινές τό μέγα τής πόλεως ύδραγωγεΐον» δπερ ήν κτίσμα 
Σωτήρος καί Θεοδότου, στήλη τις ρυθμού διορικοΰ, έπιγραφαί Ελληνικοί, 
ανάγλυφα και άλλα ερείπια, μαρτυροϋντα τον εκεί σπαρέντα από 2400 περίπου 
ετών Ελληνικόν πολιτισμόν, ένθα υπήρχε καί τό 'Ιερόν Άσβαμαίου ή Όρκίου 
Διός. Έξ αυτών μανθάνομεν δτι ή Μητρόπολις Τυάνων ύπήρχεν από τών 
αρχών τού Δ' αίώνος ι, αφού ό πρώτος αυτών Επίσκοπος Εύψύχιος έλαβε 
μέρος εις την Α' Οικουμενικήν Σύνοδον τώ 325, καί μετά διαφόρους μεταλ- 
λαγάς ΰπήχθη τό δεύτερον υπό τον Ίκονίου, ΰφ’ δν και, μεθ’ οΰ τέλεον εξέ- 
λιπεν, άτε τού ποιμενάρχου αυτών αειμνήστου Προκοπίου Λαζαρίδου τού 
Τυανέως σφαγιασθέντος υπό τών αγρίων Τούρκων, τών δέ πληθυσμών αυτών 
καί εν γένει τών τής Μικράς ’Ασίας έκριζωθέντων εκ τής πατρώας γής, ήν 
κατφκουν από είκοσι καί τεσσάρων αιώνων, καί ήδη διασπαρέντων άνά την 
νέαν Ελλάδα, όπόθεν οί πρόγονοι αυτών εϊχον δρμηθή καί έγκατασταθή έν 
τή Μικρά ’Ασία.

'Ο αείμνηστος ποιητής καί μελφδός τής Τέρας ’Ακολουθίας τού 'Αγίου 
Όρέστου Προηγούμενος Χρυσόστομος Λαυριώτης1 2 3 εχειρίζετο άριστα τον 
κάλαμον, κατείχε τούς “Ελληνας συγγραφείς καί ποιητάς δσον ούδείς άλλος 
λόγιος 'Αγιορείτης, είχε δέ καί τό τάλαντον τού ποιητοΰ καί τό τού μουσουρ
γού καί μελφδού, ώς έμφαίνεται εκ τής ασματικής ταύτης 'Ιεράς ’Ακολουθίας, 
ήν διακρίνει ή συμμετρία καί ή γλαφυρότης, άλλα καί ή μεγάλη ευσέβεια 
καί ή ένθερμος ΙΊίστις #ΐς τον έν Τριάδι Θεόν. Ή μεγάλη αύτη διάνοια έπέ-
πρωτο ϊνα άνοσίως δολοφονηθή έν αύτφ τφ 'Αγίω ’Όρει υπό άνοσίων καί 
ασυνειδήτων ρασοφόρων.

Τής ακολουθίας ταύτης, ήν δικαίως έπήνεσεν ή Α. Μ. ό ’Αρχιεπίσκοπος 
’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Κύριος Χρυσόστομος, (σελ. 319-320 τής 
«’Εκκλησίας» 3 ’Οκτωβρίου 1936, άρ. 39-40) ή Α. Θ. Π. ό Οικουμενικός 
Πατριάρχης Κύριος Βενιαμίν έποιήσατο χρήσιν τή 10ΐΐ Νοεμβρίου 1936, έπί 
τή μνήμη τού 'Αγίου, έν τώ Πατριαρχικφ Παρεκκλησίφ τού 'Αγίου Άνδρέου 
τής Πατριαρχικής Αυλής, ό δέ σοφός καί πολυμαθέστατος “Ιβηρ λόγιος Σάλβα 
Βαρδιδζέ μετέφρασεν εις γλαφυρούς στίχους έν Ίβηρική γλώσση τον «Οίκον» 
τού Κανόνος τού 'Αγίου.

+ ΑΡΧΙΜ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΤΕΝΑΣ 
Προϊστάμενος τής Ελληνικής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Βρασοβοΰ.

1 Τά Τύανα, πατρίς ’Απολλώνιου τοϋ Τυανέως, ’Απολλώνιου φιλοσόφου τοϋ νεωτέ-
ρου, Φίλωνος τοϋ Γεωμέτρου, τοϋ Χρύσιππού καί τοϋ Αΰτοκράτορος Ρωμανού τοϋ 
Διογένους ΰφίσταντο από 2110 έτών συνοικισθέντα τφ 174 π. X. ΰφ’ Ελλήνων έπί βασι- 
λέως τής Καππαδοκίας Άριαράθου Ε' τοϋ Εϋσεβοΰς.

3 Αί έν τέλει τής ακολουθίας τέσσαρες πρόσθετοι σελίδες αί περιλαμβάνουσαι τά 
Ιδιόμελα αυτής έμουσουργήθησαν ύπό τοϋ αοιδίμου Χρυσοστόμου.
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