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μνησικακίας opyvj εμμόνω κατά τίνος προσηνέχθησαν, εΓτε πάθε: υπερηφάνειας κρατη-

θεντες ύπερ ο οεί εφρονησαν, είτε υπό πλεονεξίας και ακηδίας τ*ους πτωχούς ουκ ήλέη-

σαν, είτε τας νηστησιμους ημέρας κατέλυσαν, είτε τάς εορτάσιμους ουκ έτήοησαν, εΓτε 

των άλλων τι έπραξαν, απερ κόλασιν εμποιεί τοΓς άνθρωπίνην σάοκα φοοοΰσιν, είτα 

εν συναισθησει γενόμενοι και μεταμεληθέντες εξωμολογήσαντο π*νευαατικοΐς πατυάσι 

τα επταισμενα, και τον υπέρ αυτών κανόνα από καρδίας έδέξαντο και πλήρωσα», προε-

θυμηθησαν, αλλ'ουκ έφθασαν πληρώσαι* εκ τούτων ούν απάντων των γνωστών καί 

άγνωστων αμαρτημάτων της ενοχής και του δεσμού, δυνάμει της παοά του Κυρίου 

οοθεισης τοΓς Άποστόλοις εξουσίας τοΰ δεσμεΓν καί λύειν, εξ εκείνων δε και ήυιν τοις 

αναξίοις αλληλοδιαδόχως μεταβιβασθείσης, ίκετεύομεν ίνα ώτι λελυμένοι καί συγκεχω-

ρημένοι πάντες οί προτελευτηκότες αδελφοί ημών. 

Ναί Δέσποτα πολυέλεε Κύριε ό Θεός ημών, νικήσατω Σου το αμ,ετοον έλεος και 

ή φιλανθρωπία ή ανείαστος και ανυπέρβλητος, και μη παρίοης το πλάσμ,α τών χει

ρών Σου καταποθήναι τη απόκλεια, αλλ* έπάκουσον ημών τών άμαοτωλών και ταπει

νών ικετών σου οεομεν(·>ν ύπερ τών κεκοιμημένων δούλων Σου Βασιλέων, Ιίατοιαρχών, 

αρχιερέων, ιερέων, διακόνων καί λοιπών, πάσης τάξεως καί παντός βαθμού καί πάντα 

έπικείμενον αύτοις δείμόν, δν αυτοί καθ' εαυτούς εκ συνχρπαγής η άλλης τινός αίτιας 

εοείλκυσαντο. διάλυσον ώς αγαθός καί φιλάνθρωπος Κύριος; φιλανθρώπως πααδών 

άπαντα κατά το Σον ν.υ.ετ^ον έλεος καί το πλήθος της Σής αμέτρητου /οηστότητος 

πρεσ&ειαις καί Ίκεσίαις τής Πανάχραντου Σου μητρός Δεσποίνης ημών Θεοτοχ,ου καί 

άειπαρθένου Μαρίας, τοΰ τιμίου ενδόξου Πεοφήτου ΙΙοοδοόυ,ου καί βαπτιστου 'Ιωάννου. 

τών Άγιο>ν ενοόςων και Πανευφήμων 'Αποστόλων, και πάντων τών άγιων τών άπ' 

αιώνος Σοι ευαρεστησάντων. Άαήν. 

Έν Μηνί Σεπτεμβρίω Ίνδικτιώνος Α'. 

Μετά δε την ανάγνωοιν ταύτης ϊ'καοτος Άρχιερευς φέρων επιτραχήλιον και 

ώμοφόριον υπογράφει ταντην. 

Εν τέλει τής τελετής ενλαβώς παρεκαλεοαμεν την Α. ΓΙ. δπως μεταλαμπά

δευα*] και δι' ημών είς την Έλεν&έραν Ελλάδα, την $ναρξιν τον Νέον Έκ~ 

χληοιαοτικον ετονς. 

Η δε Α. II. * Ιωακείμ δ Γ', έχάραξεν èv τω ήμετέρω Αενκώματι οΰτωοϊ 

την Αέαν Ίνδικτιώνα (Ιδικών 6) με&' ου ονννπέγραψαν δια τοΰ σννήΰονς 

κανικλώματος : 

f Ο Έφέοον Ιωακείμ f Ό Προύαης Ναθαναήλ f Ό ^βοκαισαρ^α^'Λλίξανδρος 

f Άμασείας "Ανθιμος f Ό Σμύρνης Βασίλειος f Ό Χίου Κωνσταντίνος 

f Ό Βάρνης Ιίολύκαρκος f Ό Βοδενών Νικόδημος /· Ο Λιτίταης Νικηφόρος 

/• Ό Καλλιπόλεως 'Ιερώνυμος 

Λίαος x?jç Α γ ί α ς Χ ο φ έ α ς 

2)7 - Σεπτεμβρίον ώρα 3 μ. μ., το πρώτον εΐδομεν το άρρητον ϋαυμα τής 

Χριστιανικής 'Αρχιτεκτονικής, οίον ο Χριστιανικός κόομος ονδεν τίως άνεδει-

ξεν. (Εικών 7. 8). 
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Οπερ δε πολν την προσοχηι· ψίΧών προΐ'χάλ.εσεν, εστίν oft HCÌXCÙ, TIFO} %ην 

βάοιν τών τοίχων τον Ναού (από του ϊερον βήματος μέχρι του επιστεγαζοιιένον 

μέρους νπο του Όόλον) αντί παντός άλλον κοσμήματος ετέΰη ώς κόσμημα δ 

'Ελληνικός μαίανδρος, φέρων το οχήιια του Στανρον, δπεο ημείς ακράδαντος 

πιστενομεν δτι ουχί εική και ώς ετνχεν επραξεν δ Τραλλιανος Άνϋέμιος, άλλα 

δια τούτον ηΰέλησε να δείξη την εκχριστιάνισιν τον αρχαίου 'Ελληνικού 

κόσμου. 

"Εν τώ ααιάνδοω τούτω βλέ-

πομεν την οννένωοιν όντως ει

πείν τών Ιδεών τον αρχαίου "Ελ

ληνικού και Χριστιανικον κόσμου. 

Ή. 'Ελληνική τέχνη (μαίαν

δρος) είναι ή βάσΐβ, εφ" ης, ώς 

ηπομεν, οτηριζομένΐ) αναπετάν-

ννται η Χριστιανική τεχνη.(Σταν· 

QOÇ). 

Πολλού λόγου άξιον δτι, δταν 

'κατά το 1906 εξητάζομεν τάς 

Τράλ,λ,εις, την πατρίδα τον '.. \ν-

ϋεμίον, εν τφ μικρώ προ τών (Είχ. 9.) Μαίανδρος tot? Ναοί? 

Τράλλεων χωρίο) Δειμερτζικ (ο τΛς Α γ ί α ς Σοφίας. 

y.al Προτράλλεις ιονομάσαμεν), 

r/.εϊ ψιλάρχαιος φίλος ϊπέδειξεν ήμϊν κέραμον (Μονσέιον αριν. 5S05), ην, 

ώς είπεν ήμΐν, ευρεν εις ηρειπωμένον Χριστιανικό)· vuòv περί την χωράν 

ταύτην τών Τράλλεων, εφ' ης απεικονίζεται δ αυτός μαίανδρος δ υπάρχων 

h τ// Άγια Σοφία. (Εικών 9). 

Είναι Ιίραγε προσχεδιάσματα του μεγάλου τούτον Χριστιανοί) Ικτινον ; 

"Επί τών κεράμων της Άγιας Σοφίας ητο αποτετνπωμένη σφραγίς. (Ει-

κών 10). 

Τοιαύτην κέραμον πεσονσαν το 1870 από της στέγης τον ναον της Αγιας 

Σοφίας, δ εν Κωνσχαντινονπόλει τότε γηραιό, και σοφός Πρεσβευτής κ. ίαγ-

y.aßrjg παρέλαβε και απέστειλεν εις το Ύπονργεΐον της Παιδείας. 

και πολυτελές έργον « Ευγενίου Μ. Αντωνιάδον. 'Αρχαιολογικοί πάνακες της * Αγίας Σοφίας 

«Απ». Παρίοιοι 1905.» 'Ωσαύτως παρβλ. καί το νεώτερον αυτοϋ περί της 'Αγίας Σοφίας 

*ργ·ν, και πληϋνν άρ'/.αιοτέρων τοιούτων οίον του Γάλλου Pauli/her, του Salzcnbevg κ?.. 
9 
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Ομοια κέραμος ενρηται καί h> τώ εν Βερο/.ίγιο Χρ. Μουσείο) ( ) . 

(Ely.. 10). Κέραμος έκ του Ναοί? τϋς 'Αγίας Σοφίας, έφ · ης 

Μ<ΞΓ[ΑΛΗ|0 GKKAfHCIAjC (κέραμος) 

Κατάλογον ονλλογης φωτογραφιών Άγιας Σοφίας ΐδε Ask. θ', σελ. 21—30. 

X ò Οέαμοι τ^ς Α γ ί α ς Χ ο φ £ * ς 

Ποίον είναι το θέαμα, καί ola συναισθήματα εν τη ψνχη του "Ελληνος 

Χριστιανού οδοιπόρου εξεγείρει δ Μέγας ούτος Ναός, οντε λέγεται, πολύ δε 

ολιγώτερον οντε περιγράφεται. (*) 

Πανταχού του Βυζαντίου, οπού καί αν υπάγει τις, προέχει το μεγαλείον καί 

το επιβάλλον τοο πρώτου Ναοΰ της 'Ορθοδοξίας. Έσπουδάζομεν την άγίαν 

<-οφιαν πανταχόθεν, ε*βλέπομεν ταύτην εκ του βάθους του Κερατίου κόλπου, 

ικ του Πέραν, ι κ του Γάλατα, εκ Χαλκηδόνος, Ικ Μαλαεπε, πανταχον οπού 

μετεβαινομεν δ νους και το βλέμμα ημών, α'ίοπερ περί μαγνητικον κέντρον 

εοτρέφετο περί την ποτέ Μεγάλην ημών Έκκλησίαν, πανταχού δε εγράφομεν 

διάφορους εκφράσεις, μονολογίας, περιγραφάς και εντυπώσεις, ας εί$ε να 

δννηθώμεν και δημοσιεύσοίμεν άλλοτε εις καλλίτερους καιρούς. 

Κ'ναι δε περίεργον πόσας όψεις και φάσεις μεταβάλλει δ θείος αυτός Ναός, 

ίκτών διαφόρων μερών της ΚΙ Ι θεωρούμενος. Ούτω, πλησίον εφαίνετο ήμΐν 

οίος είναι, οτε μακράν, εκ τοΐι βάθους τον Κερατίου κόλ.που ιπιστραφέντεζ 

προς αυτόν, εΐδομεν αντάν πολν μεγαλείτερον, η οτε είμεθα ΐγγυς' πιθα

νόν το εσπέρας εκείνο fj ατμόσφαιρα ην τοσούτον νγρα ώστε ταύτην διαβλέπο-

μεν οιονεί μέσον φακού. 

Οϋτε δέ δυνάμεθα να εκφράσω μ εν τι ΐ/σθανόμεθα, οτε ^βλ,έπομεν τον Νέ-

( ) Περί της κεράμου ταύτη; παράβαλ, ημετεραν ΠραγματεΙαν εν τφ Αελτίω τη; *Ιοτορ· 

καί Έ&νολογ. 'Εταιρείας Τόμ. Α', Τευχ. Γ, ο. 1885. ο. 515 Γ. Ααμπάκη, ή Μονή 

Δαψνίου 1889 ο. 87. και εν τφ Memoire sur les Antujuitaes Chrétiennes fig. io. 

( J Περί των αίαϋημάιων και των ελπίδων, ας εξεγείρει ή ûêa του Ναον της 'Αγίας Σό

φιας ιοε%λαμπρον ποίημα υπέροχου τέκνου της 'Ιωνίας, του λογιωτάτου ποιητοΰ κ. Φ, Βουτσινά 

• Πφμφόλυγες* 188G. ο. 144. 
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γαν ημών Naòv κατάτεταγμένον εις τίμ· σειράν το»· Λοιπών τζαμιών. Τίνα; im 

πρώτον Naòv των Όρϋοδόξων, τον Ηρύτανιν τών οικοδομημάτων της Έλλ 

Χριοτ. Τέχνης ! Amai al βονλαί τον Ύηήστον, αΰτη ή απόκρνφος Διαταγί 

ria 
IM 
W\ I 
vu%4\ 'fiat 

' ^ < * 

—!
 MM 

C i 

Ο 

τον Κνρίον. Μάλιστα, ότε έβλέπομεν τον μεγαν τούτον Ναον, νφ δν εμορφώ&ΐ}-

oav at τελεται και έορται της αγίας ημών 'Κκκληοίας, κατασκότεινοι' εις τας 

ημέρας τών Χριατιανικών εορτών, κατάφαπον δε εις τάς εορτάς της γεννή

σεως του Γίροφήτον και το? Μτταΐραμίον ! 
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Δεν ϋιχ λησμον\\σωμίν ποτέ εοπ-έραν τίνα, ι\,ν ώραν τον Εσπερινού, κ\ί{) ι.ν 

ευρέϋημεν εν τω Ναφ καί εί'δομεν τον ηλιον είσερχόμενον εκ της ίΰσεως 

και φωταγωγονντα δια του ϋόλου τον Μεγαν Ναοί'. ( ) 

Έμνήσ&ηνεν αύΰωρει του Προκοπίου λέγοντες αφαίης αν ουκ έ ξ ω θ ε ν 

καταλύμτζεϋθαι ilvico τον γ ω ο ο ν , αΛλα την α ϊ ν λ η ν , εν 
αι)τφ (τφ ϋόλω) iSvedOcii·)) (III ο. 2838 Mi {β ne) ( ) ενχαριστονμεν δε 

τον Ύψιστον, δτι ηξίωσεν ήμας εις τοιαύτην στιγμήν να ιδωμεν τον Naòv της 

ϋείας Αντοΰ Σοφίας, ον από παίδων εφανταζόμεϋα και εσπονδάζομεν. 

Ε ι ς edneoivoç· Το φ ω ς ίλαοον ν«ο τονς θ ό λ ο υ ς τΐίς 

Αγίας Σοφίας 

Κατά την στιγ/ιην ταύτην άνέτρεξεν δ νους ημών εις τονς άνω αιώνας. Έ-

φαντάσΟη ποία ήτο ή προ της αλώσεως δόξα των Πατριαρχών και τών Αυτό-

κρατύρα)ν, ψαλλόντων τον Έσπερι-

Αναγνωστών τών Ύποδιακόνων, 

τών Διακόνων καί τών Πρεσβυτέρων εξερχόμενων δια του βορείου κλίτους, 

'ιστάμενων δ* είτα tv γραμμΓ] υπό τον θοΐον προ του Πατριάρχου, όπως ψάλ-

λωσι τί/v επιλύχνιον ευχαριστία ν, και δ νους μου Ιβυϋίζετο 

περισσοτερον εις τα βάϋη τών αιώνων καί ανεπλήρου τα χάσματα m κενά) 

εβλεπον τους κρεμάμενους πολυελαίους, τα φώτα της άγιας Τραπέζης, ττ)ν πλη-

( ) IIBQÌ το τύμπανον τον ϋόλον $ΰρηνται 40 ϋυρ'δες, ων 4 ehi κλειστά'. 
( ) Εξ ον και s μ φ ω τ ο ν (το "Εμφωτον) τον ϋόλον ο Ενάγριος èxàkei. 
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&bv των κρεμάμενων χρυσώι- και αργυρών κανδηλών, tac ιεράς μορφας των 

παρεπιδη μουντών άακητών, ηγουμένων, 'Αρχιερέων, χους Πατρικίους, και èv 

τω Μηταταρίφ τας Πατρικίας, τους Πραιποσίτους, τους Κανδιδάτους, τους 

Σπαϋαρίους, τους Ηρωυοπ,αυαρίονς κρατούντος τα εαυτών διοτράλια (ΌβΧ-

ti'CtliCl) (ήμιπελεκεις) και προ παντός την Αυγούσταν με το μεγαλεΐον της 

{αυτής άκολουϋίας, προκύπτουοαν (Εικ. 13) κάτω εκ των ανω αυτής δια-

(Mix. 13). Ί Ι Λί'τοκοάτειοα Θεοδώρα μετά της άκολονθί ι ις τ ο ν 

Αυλικών αύτης Κΐ'οιών 

μερισμάτων, καί τον λαον ατενίζοντα προς το Μεγαλεΐον Αυτής, εβλεπον 

τα από των στεμμάτων των βαοιλέων κρεμάμενα και απαστράπτοντα αδαμάν

τινα πρεποδονλια, ίίτινα εκράτουν ακίνητοι·, εκ ΰαυμασμοΰ, τον λαόν, ήκονον 

τους ΐοοκράτας ΰπηχοϋντας και τους κανονάρχας μελφδικώς, συρομένη τη φωνή, 

κανοναρχοΰντας της ερχόμενης περιόδου το κώλον, δ ευκρινώς ηκουεν δ λαός, 

πριν η οι ψάλται κατάρζωνται του μέ?*.ους, και τέλος εφανταζόμην, εν ϋεία τινι 

του νου ανατάσει, τον Ιΐατριάρχην κλίνοντα πρώτον την κεψαλι,ν προς Ανατο

λάς προ του Κλήρου αύτου και άναγινωσκοντα την μυοτικην ευχήν της εισόδου. 

«'ECÎJÏUOCU; κιιι J*(OL.)I K<Ù μβοΐΐρ,Ορίας atvovy-ev, εί'λογουπεν, ir^aü^uJOT-
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μεν και οεόμεΟά (ίου Δέσποτα των απάντων . . , κατεrOuvov την τιροοίευχτιν 

ι'ιιι ιον ώς θυμίαμα ενώπιον öou . . . οτι ατούς οε Κύριε Κύριε ο'ι οφθαλμοί 

υμών και έπί οοι η?ν,:πίοαμεν,μίΐ καταιο^ύνιις ύιιας ό Θεός Vin ων. > 

Και ενώ ταύτα διελογιζόμην, καί ταύτα et; τον νουν μου ανέβαινον, οτρέφω 

πέριξ μου εις την πραγματικότητα, και βλέπω την φρικαλέαν γύμνωσιν και 

ερήμωσιν της 'Εκκλησίας ! Εις Ό&ωμανος πλησίον μου διαρκώς κινούμε

νος, άνεγίνωσκεν του Κορανίου τα ρήματα, ενώ) έτερος περιήρχετο βλέπων τας 

ψάϋας του εδάφους και εμέ, νεύων, οτι καιρός ην να εξέλ&ω ! 

Αυνωρεί, οιονεί μελετών, βαίνω εις το μέοον του Ναού, ΐσταμαι υπό tòv 

ΰόλον, και εν απερίγραπτο) κατανύξει ψυχής, σιωπηλώς απήγγειλα το «Φως 

Ίλαρον» Άϋηνογένωζ, του Μάρτυρος ! 

Είναι νο'ΐίζω ό λαμπρότερος 'Εσπερινός, δν τέως ήκουσα εν τη ζωη μου ! 

ΙΙατρ&αρχ&κος Λίχος ό " Α γ ι ο ς Γ ε ώ ρ γ ί ο ς . — Πλουσίως εσω

τερικώς (Εικ. 18) διακεκοσ μη μένος εστίν ό ίερος ναός οντος, ος δια το χ&αμα-

/ιον και σκοτεινον αντοΰ, μυστικόν τίνα αποπνέει μελ,αγχολίαν, λ.αμπρώς συμβο-

λιζουσαν του Et νους καί της *Εκκλ,ησίας την ταλαίπωρον καιρικην διέλευσιν. 

Ο ναός οντος πρότερον ητο γυναικεία Μυνή. Πρώτος δε Πατριάρχης όστις 

κατέλαβε ταύτην αρχάς του 1600, ην Μαι&αΐος ό Β'. (Γεδεών χρον. Πατρ, 

οίκου και ναού, σ. S3 — 84). 

Γο ΕΙκονοστάσιον του ναού φέρει πλ,ουσίαν, αξίας λόγου τέ'/νης ξυλογεγλυμ-

μενψ> διακόσμησιν, επί τούτου παρίσταται. 

IC XC επί ΰρόνου «'Εγώ ει μι η άμπελος» καθήμενος εν μέσο) 

τών δώδεκα ;ίποστόλων περιπεπ)·.εγ μένων εν άμπέλω. 

M P <Ξ>& '/ Ρίζα του Ίεσσαί. 
8Επί του εΟ.ηταριου του Προδρόμου άναγινωσκομεν 

€ άρας οία π&οχουοι . . . » 

Μεγάλης άξιας ε ναι το ψηφο'&έτημα της εικόνος της Θεοτόκου, της Παμ

μακάριστου εν τω δεξιώ παρεκκ?*.ησίω, έργον Ό' — ι' αιώνος (*). 'Ωσαύτως 

και η ίτέρα δια ψηφίδων είκιον του Προδρόμου, ηιις ίκ του συνόλου αμφο

τέρων τών εικόνων φαίνεται μεν έργον σύγχρονον, ουχί ομώς καί του αυτόν 

τεχνίτου, ένεκα της τεχνικής διαφοράς τών προσώπων. 

Πιϋανώτερον οτι ό "Αγιος 'Ιωάννης, είναι έργον μεταγενέστερον του ιγ'.— 

ιδ'. αιώνος, ί) δύναται να είναι σύγχρονοι' προς την εικόνα της Θεοτόκου, να 

επεδιορΰώϋη όμως βραδύτεροι· τυ πρόσωπον του Προδρόμου. 

(ι) Πρβλ. Παοιάτη Βνζ. Α/ελεταί α. 302 και"/.. Feoeòjv Χρον. Ηατριαρχ, οίκον και 
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