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Παρά τοο κ. Άντ.Κ. Π. Σταμούλη έλάβομεν τάς κάτωθι φωτογρχ •
φίας βυζαντινών μνημείων ανεκδότων, τάς όποιας λίαν προθ-ύμως δημοσιεύομεν μετά σχετικού δι9 Ικαστον σημειώματος. Εύχαριστοϋμεν δέ
τον λόγιον αποστολέα, διότι ή περισυλλογή, μελέτη καΐ δημοσίευσις
παντός βυζαντινού" κειμηλίου ε!νε Ιργον υψίστης Ιθ-νικής καΓ επιστημο
νικής σημασίας, εϊθε δέ και πολλοί άλλοι όμοεθ-νεΐς ημών να έμιμοΟντο
το παράδειγμα του Ι
Είκών 1 ). Ναός τής Άγιας Σοφίας èv Βιζύ^ μεταβληθ-είς είς
Τζαμίον.

Είκ. 1 —Ναός τΐΐς ' Α γ ί α ς Σοφίας έν Βιζύη
μεχαβληϋεί,ς είς Τζαμίον.

Είκ. 2). Ναός τοϋ *Αγίου Σπυρίδωνος èv Σηλυβρία προ τής
επισκευής ή άνακαινίσεώς του.

63

ΕΙκ. 2. Ή μέχρι τοΰ 1878 κατάστασις τοΰ κατά tòv 6 μ. Χ. αιώνα
κτισθέντος έν Σηλυβρία ίεροϋ Ναοΰ τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνος.

Ely.. 3. Ό αυτός ναός μετά τήν έν Ixet 1878 άνακαίνισιν.
~ Ό θ · ό λ ο ς . τοΟ έν
Σηλυβρία ναοο τοΰ
'Αγίου- Σπυρίδωνος
στηρίζεται επί δεκαες κομψών μαρμάρι
νων κιόνων, ανά τεσ
σάρας είς κάθε πλευραν, ό δέ ναός είναι
εντελώς

κεκαλυμμέ-

μένος Ισωθεν οπό α
γιογράφων,

αί'τινες

παρίστων διάφορα ε
πεισόδια τϊ]ς 'Αγίας
Γραφής, αρκετά κα
λώς

διατηρούμεναι,

έκτο; των οφθαλμών
άφανισθέντων έν έποχ^ φανατισμού.
ΕΙκ. 3. Ό μετά τήν άνακαίνισιν ναός roù 'Αγ. Σπυ
ρίδωνος έν Σηλυβρία
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Είκ. 4. Αοτη παριστά τον "Αγιον Γεωργών τον έπιλεγόμενον
«Άράπην» έν άναγλύφφ εορισκομένω, έν 'Ηράκλεια (άρχ. Περίνθ-ω)
εντός ομωνύμου τοΰ "Αγίου ναοο.
Ή φωτογραφία του "Α
γίου Γεωργίου ελήφθη έξ α
νάγλυφου το όποιον είναι έκ
λίθου μέλανος, ένεκα του ο
ποίου Ισως καΐ δ άγιος επονο
μάζεται «Αράπης».
Ούτος
τιμάται καθ' δλην τήν πέριξ
χώραν, είς δέ τήν πανήγυριν
αυτοο κατ' έτος πολλοί καΐ
πολλαΐ προσήρχοντο κομίζονζοντες δώρα, έν οίς καΐ δαμάλεις και πρόβατα, τα οποία
καΐ προ τής εικόνος του αγίου
παρήλαυον. Γνωστός δέ τυγ
χάνει ό άγιος καΐ από το εξής
δίστιχον:
«w Ay ι Γιώργη μον 'Αράπη,
βάσανα πώχει ή άγάηη!»
ΚαΙ Ιν Κωνσταντινουπόλει
δέ έσέβοντο αυτόν καΐ κατά
τήν άφιξίν των είς τήν έν Σηλυβρία πανήγυριν τής ΟαναEU. 1. Ό "Αγιος Γεώργιος, ό επιλεγό
γίας τήν 8ην "Σεπτεμβρίου οί
μενος »Άράαης», έν 'Ηρακλείφ.
προσκυνηταΐ μετέβαινον καΐ
είς Ήράκλειαν είς προσκύνησιν τοο 'Αγίου.
Το άνάγλυφον τοοτο φεύγοντες οί ΉρακλεινοΙ μετεκόμισαν είς
θεσσαλονίκην δ*που καΐ έτοποθέτησαν αυτό είς τίνα ναον έν αοτ%.
Είκ. 5. "Αλέξιος Άπόκαυκος,
έκ χειρογράφου τοΟ 'Ιπποκρά
τους τής έν Παρισίοις Έθν. Βιβλιοθήκης.
Ή τοΟ Άποχανκου
είκών ελήφθη από χειρόγραφον τοο Ίππο"
κράτους τής έν Παρισίοις 'Εθνικής Βιβλιοθήκης, έν τφ όποίω οπάρχει καΐ
είκών τοο Ίπποκράτους.Έκ τούτου δύναταί τις ϊσως να είκάση δτι όάνήρ
οδ coç, εί καΐ πολιτευόμενος καΐ σφοδρός αντίπαλος τοο Κατακουζηνοο,
ήσχολεΐτο ούχ ήττον είς ίατρικας μελετάς, καθότι καΐ είς το βιβλίον,
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το οποίον φαίνεται κρατών εν τη είκόνι φέρεται το του 'Ιπποκράτους :
« e O μεν βίος
βραχύς, ή δε τέ
χνη μακρή».
Ό
έλλόγυμος
ούτος τοΰ Βυζαν
τίου άρχων 'Αλέ
ξιος ό 'Απόκαυκος
όπί)ρξε κτίτωρ τοΰ
έν Σηλυβρία ναοΟ τοο 'Αγίου Ι 
ωάννου.
ΕΣκ. 6. "Ανΰ-ιμος αρχιμανδρί
τη: Ko μ ν ηνός,
κτίτωρ χ1\ς έν Ά γ .
ν
Ορει Movfjç 'Αγ.
Παύλου, ώς φέρε
ται επί \ffi επιγρα
φές: «Κτίτωρ νέ
ος Mal δ.ομήτωρ
Ιερός ταύτης μο
νής, "Α ν & ι μ ος
5
Αρχιμανδρίτης,
Κομνηνός ών έκ
ήγειρα
Άλέξας
Άπόκανκος, S.A. χειρογράφου τοο Ίππο- φυλής,
5<ράτου τή; tv Παρισίοις Έ θ ν . Βιβλιοθήκης·.
μέν έκ βά&ρων
δια Ιδίας τοο δα
πάνη;, έ'σχς <5έ πατρίδα πάλιν Σηλιβρίαν τής Θρψκης. Μεμνησ&ε
ύπορ τούων, ώφΰ·η γαρ Μονής κα.1 ποοατάτη;. 1816». (Πρβ. Το
Άγιον "Ορος υπό Σμυρνάκη σελ. 595). Ή είκών αΰτη (0,93X0,72)
είνε ανηρτημένη έν τη α^ούση τοο Συνοδικοο ττ)ς Μονής, ω; δέ φανεpòv έκ τής επιγραφής γίνεται, δ είρημένος 'Αρχιμανδρίτης ήν γόνος
της μεγάλης αυτοκρατορικής οικογενείας των Κομνηνών, της τοαοϋχον
φιλοχρίστου καί ευσεβούς.
Έ π Ι τής εικόνος υπάρχει άνωθεν καί προς τα δεξιά τής κεφαλής
ή έξης επιγραφή :
ίί'ΆνϋΊμος Κομνηνός 'Αρχιμανδρίτης,
Κζήτωρ τής έν τω
Άγίφ "Ορει Μονής τοΰ 'Αγίου Παύλου τής πόλεως
Σηλνβρίας
1762.
ΓεννηϋεΙς

ITcet

1762
5
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Άρχιδιάκονος 1787
Ηγούμενος τον Αγίου Παύλου .
Ηγούμενος êv tjj Mcvfj
τής Μικρής Β
. • . χ ο»· τής έν Μολδαβία
179
Χειρ. Κ. Ίγγλέση

1869.»

Ή βίκων τοΟ αειμνήστου
'Ανθίμου είνε ανηρτημένη έν
ι% aifl-ούση τοΟ Συνοδικού
τΐ)ς Movfjç.
Ό κ. "Αντ Σταμούλης άπέστειλεν ήμΐν εσχάτως καΐ άντίτυπον μονογραφιών, 1ον)τοθ
κατά το 1590 (Ηκουμενικοΰ
Πατριάρχου 'Ιερεμίου τοο Β',
καΐ 2ον) περί έννενήκοντα
μητροπολιτών καΐ βαθμούχων
τοο Οίκουμεν. θρόνου, έκδοθεισών υπό τοΟ Βυζαντινολό
γου κ. Ρέγελ έν Πετρουπόλει
το 1901.
Άλέξ. Φτλαόελφεϋς

"Ανθιμος 'Αρχιμανδρίτης Κομνηνός, κτίτωρ
της έν Ά γ . "Ορει Μονής του Άγ. Παύλου.
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