
TO KIONION TOY ΝΕΟΦΥΤΟΥ1

Παρά την οδόν των Μεσογείων και εις ο σημεΐον άλλοτε διεσταυροΰτο 
αΰτη προς δρομίσκον κατερχόμενον εκ τής κατά τό βόρειον άκρον τοΰ Ύμητ-

Είκ. 1. Τό κιόνων τοΰ Νεοφύτου.

1 Οί γράψανιες περί τού στυλίσκου τόν χαρακτηρίζουσιν ώς στήλην, έν φ σαφώς 
περί στύλου πρόκειται. ’Εγώ νομίζω ότι οί μεσαιωνικοί "Ελληνες θά τόν έκάλουν κιόνιον. 

Ό γράψας τό σχετικόν σημείωμα περί τοΰ στυλίσκου τούτου ώς καί τοΰ παρακειμένου 
τοΰ ’Αθανασίου, περί οΰ κατωτέρω, τούς χαρακτηρίζει ώς κιόνια. «Εις τήν ’Αθήνα σημεία 
των γραμμάτων, άπερ εΐσίν είς τά κιόνια, εις τόν λεγόμενον Σταυρόν». Θά ή το δέ ή λέξις 
κιόνιον συνηθεστάτη κατά τόν μεσαίωνα. Τουλάχιστον έπανειλημμένως φέρεται αΰτη 
παρά Κωνσταντίνα) τφ Πορφυρογεννήτφ (Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως 544.5, 670 20, 
571.9) παρ’ φ καί τό δικιόνιον ("Ενθ’άν. 210.17, 211.18, 212.6), πρός ό παραβλητέα ή έν 
Κων/πόλει τοπωνυμία Διπλοκιόνιον. Νΰν έν Μάνη κιόνια λέγονται οί κίονες αρχαίων οικο
δομημάτων, τζιάνιν δ’ έν Κύπρφ μάρμαρον πρός κατασκευήν κιόνων χρησιμεΰον. Κιόνι 
είναι τοπωνυμία συνήθης εν ταΐς Κυκλάσι, Κύπρφ καί Ιθάκη, έν Χίφ δέ ώς τοπωνύμιον 
φέρεται καί τό Κιονίταια (Κ. Άμάντου, Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τής Χίου (Λεξικ. 
Άρχ. 2.48, Χιακά Χρονικά, 6.78).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:31:04 EEST - 34.211.113.242



Τό κιόνιον τοΰ Νεοφύτου. 149

τοΰ καί ουχί μακράν κείμενης μονής τοΰ 
αγίου Ίωάννου τοΰ Κυνηγοί των Φιλο
σόφων ή εν θέσει λεγομένη Σταυρός, 
ϊδρυται κιονίσκος (είκ. 1) φέρων την 
εξής επιγραφήν: (είκ. 2).

Ζητεϊς μαθήν όδΐτα τόνδε τον τρόπον; 
αρχήν άποοκόπενοον αυτόν και τέλος 
Και τις δ τούτον τερματώσας έκ πόθον; 
Νεόφυτος τοννομα λάτρης Κυρίου’ 
αΐτηοον αντώ ιρυχικην σωτηρίαν, 
οστις not' αν η καί παριων ενθάδε 
,ςΨΜς 1 2

Ψ
C φ

λ

Ό Νεόφυτος ό τό κιόνιον ϊδρόσας 
ουδεις ά'λλος είναι ή ό την επωνυμίαν 
φιλόσοφος φέρων3, ‘οΰτινος ή επιτύμ
βιος πλάξ καί σώζεται (είκ. 3) άποκειμένη

1 Περί τής μονής χαύνης έγράφησαν άρ- 
κοΰνχα. Ταΰχα συνεκέντρωσεν ό Δ. Γρ. Καμ- 
πούρογλους έν τή μελέτη του: Ή στήλη 
τοΰ Νεοφύτου (Μελέται καί Έρευναι — Τά 
’Αττικά, σ. 130 έξ.)

2 6746 = 1237-1238.
3 Ό Καμπούρογλους (Ένθ’ άν. σ. 

133) φρονεί δτι ό τό κιόνιον ίδρύσας Νεόφυ
τος είναι ό διάσημος ’Αρχιμανδρίτης των 
έν Άθήναις μοναστηρίων Νεόφυτος, ό πρό 
τοΰ 1220 άποθανών. "Οτι περί τοΰ ήγου- 
μένου τής μονής τοΰ Κυνηγοΰ τίδν Φιλο
σόφων Νεοφύτου πρόκειται, δν ώς φιλό
σοφον τήν κλήσιν χαρακτηρίζει επιγραφή 
πρός τήν μονήν σχετιζομένη (Δ. Καμπού- 
ρ ο γ λ ο υ, 'Ιστορία των ’Αθηναίων, 2.207. 
Ίωσ. Στρυγκόφσκη, Ή μονή τοΰ Κυ
νηγοΰ των Φιλοσόφων Δ. I. Ε. Ε. 3. 120.121.) 
καί ως φιλόσοφον πάλιν Μιχαήλ ό Άκομι- 
νάτος έν έπιστολή του (2. 247.629 έκδ. Αάμ-
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150 Φαίδωνος Κουκουλέ

νϋν έν τφ Βυζαντινφ Μουσείω των ’Αθηνών, φέρουσα τά έξης επιγεγραμμένα'

ΚεΊται μονάχος ενθαδ'ι Λουκάς κτίτωρ 
ουν Φιλοοόφω, εντελεΐ ρακένδυτη 
αΐτησον αντόΐς ψυχικήν οωτηρίαν, 
δοτις ποΛ ηαθα παριων των ενθάδε

’Έτους <ΓΨΜΓ Ν Ζ1.

Επειδή δε, ώς έκ τής πλακός ταυτης φαίνεται, οΰτος ήτο ήδη κατά τό

Είκ. 3. Ή επιτύμβιος πλάξ τοϋ Λουκά καί Νεοφύτου.

1235 νεκρός, έπεται δτι ή επί τοΰ κιονίου ανωτέρω επιγραφή έχαράχθη τρία 
μετά τον θάνατον αύτοΰ έτη.

’Αλλά διά τίνα λόγον ίδρυθη τό κιόνιον;
Κατά τον Πιττάκην, δ στυλίσκος ίδρυθη προς διάκρισιν των ορίων τής

πρου) άποδεικνύει τό έν τελεί τής ανωτέρω επιγραφής μονόγραμμα c Φ δπερ, έλλειπο-
Λ

φωνήεν δν, μόνον φιλόσοφος, ώς καί άλλοι δέχονται, καί δχι φιλοσόφων, ώς τινες ύπο- 
στηρίζουσι, δύναται ν’ άναγνωσθή. "Οτι δέν πρόκειται περί τοΰ ’Αρχιμανδρίτου των 
μοναστηρίων Νεοφύτου ύπεστήριξε καί όΑ. Plassart (Inscriptions de Pierie, Ema- 
thie et de Bottiee B.C.H. 47, a. 179) οστις πάλιν, μή λαμβάνων ΰπ’ δψιν δτι ή έπί τοΰ 
κιονίου επιγραφή έχαράχθη μετά τόν θάνατον τοΰ φιλοσόφου, θεωρεί διάφορον τόν 
Νεόφυτον τοΰ κιονίου άπό τόν μετά τοΰ Λουκά συνταφέντα φιλόσοφον.

> =1235.
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γης τών ’Αθηνών και τής παράλου ή προς διάκρισιν τών γαιών τής μονής 
τοΰ Κυνηγοΰ από τάς τής μονής Πεντέλης, ίσως Κ

Τά ανωτέρω, αν μη τι άλλο, είναι εντελώς παράδοξα, πρώτον διότι δεν 
νοείται πώς είναι δυνατόν τά δρια τής παράλου ’Αττικής χώρας νά έφθανον 
κατά τον ΙΓ'. αιώνα μέχρι τών προπόδων τοΰ βορείου άκρου τοΰ Ύμηττοΰ, 
καί δεύτερον, διότι, καθ’ δν χρόνον ίδρύθη τό κιόνιον (1238 μ. X.) μονή τής 
Πεντέλης δεν ύπήρχεν, άτε κατά τό τελευταΐον τέταρτον τοΰ iC' αίώνος υπό 
τοΰ οσίου Τιμοθέου ίδρυθεΐσα.

Ό μακαρίτης νομισματολόγος ’Ιωάννης Σβορώνος τό θεωρεί ως ήλιο- 
τρόπιον άναγινώσκων τό εν αρχή τής επιγραφής ΰπάρχον αστεροειδές κόσμημα 
ήλιου1 2 3. Δεν έ'λαβεν δμως ΰπ’ όψιν δ άνήρ έκεΐνο, δπερ άλλοι μετ’ αυτόν 
παρετήρησαν8, δτι δήλα δη παρόμοιον κόσμημα εύρηται καί εν αρχή τής 
επιτύμβιου πλακός τοΰ κτίτορος τής μονής Λουκά καί τοΰ φιλοσόφου Νεοφύ
του, χωρίς, φυσικά, εκεί νά δηλοΐ τον ήλιον, καί δεύτερον, δπερ καί σπουδαιό
τερου, δτι, δν άνεγινώσκομεν, ως θέλει,

ήλιον ζητείς μαθεΐν, όδϊτα, τόνδε τον τρόπον

τότε ό στίχος, δστις είναι χωλίαμβος, είναι υπέρμετρος.

Ό Άνδρέας Ξυγγόπουλος εν δημοσιεύματί του σχετικώ μέ την επιγρα
φήν ετέρου κιονίου παρά τό ήμέτερον ιδρυμένου, περί ής κατωτέρω θά 
όμιλήσωμεν, Ιξέφερε τήν εικασίαν μή ό στυλίσκος καί ό επ’ αύτοΰ σταυρός 
— διότι κατά τό άνω άκρον του, ως καί ώρισμένα συγκολλήσεως ίχνη δει- 
κνύουσιν, ύπήρχεν άντικείμενόν τι, καί δή σταυρός — ίδρύθη υπό τών μονα
χών τής μονής τοΰ Κυνηγοΰ ή μιμουμένων έθιμα τών Φράγκων, οϊτινες κατά 
τά κεντρικά σημεία οδών ίδρύουσι τον εσταυρωμένου προς προσκύνησιν υπό 
τών παρερχομένων ευσεβών οδοιπόρων ή κατόπιν εξαναγκασμοΰ υπό τής 
καθολικής εκκλησίας4.

’Αλλά καί ή γνώμη αύτη δεν δύναται νά γίνη αποδεκτή, διότι είναι 
εντελώς απίθανου δτι ορθοδόξου μονής μοναχοί ολίγα μετά τήν Φραγκικήν 
κατάκτησιν έτη ήθέλησαν νά μιμηθώσιν έθιμα ανθρώπων, προς ούς εις τόσην 
εύρίσκοντο από δογματικής έπόψεως άντίθεσιν.

Ή επί τοΰ στυλίσκου άλλως τε επιγραφή άλλα λέγει.

1 Βλ. Άρχαιολ. Έφημ. έτ. Δ'. (1842) σ. 492.
2 J. Svoronos, La Tholos d’Athenes, Numismatische Zeitschrift 1923 a. 136 

ύποσ. 3. Βλ. Δ. K α μπούρ ογλου, Ένθ’ άν. σ. 151. ’Αμφιβολίας διά τήν ορθότητα 
τής γνώμης τοΰ 2βορώνου έξέφρασε καί ό A. Plassart, Ένθ’ άν. σ. 176.

3 Δ. Καμπούρογλου, Ένθ’άν. ο. 145. A, Plassart, Ένθ’άν. σ. 176.
4 Α. Ξυγγοπούλου, Έ|άφορμής ενός σημειώματος (Γρηγόριος ό Παλαμάς 3.408).
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Τέλος ό Άθηναιογράφος Δ. Καμπουρογλους εχαρακτήρισε τούς εξ χωλι- 
άμβους ώς διαφημιστικήν εν δροσήμω επιγραφήν Χ.

Διά ποιον λοιπόν σκοπόν ίδρόθη το κιόνιον;
“Ινα τοΰτο δρίσωμεν, έπάναγκες είναι νά έξετάσωμεν καίά'λλο τι ζήτημα. 
Κατά πληροφορίαν, ήν παρέχει ήμΐν χειρόγραφον τής εν ’Άθφ Λαύρας 

τοϋ αγίου "Αθανασίου1 2, κατά τον ΙΖ'. αιώνα γεγραμμένον3, παρά τό ήμέτε-

ΕΙκ. 4. Ή επί τοϋ κιονίου τοϋ ’Αθανασίου επιγραφή.

ρον κιόνιον, υπήρχε καί δεύτερον κατά τό 1280 ίδρυθέν καί φέρον την εξής 
επιγραφήν4 (είκ. 4).

Ί(ηοοϋ)ς Χ(ριστό)ς
t Μωσής χεΐρας πριν στ(αν)ρικώς πετ αννών

1 Δ. Κα μπού ρ ογ λ ου, Ένθ’άν. σ. 144.
5 Κώδ. I. 29 φ. 61Ρ·
8 f Πρ. Λεοντοπόλεως Σωφρονίου, Άγιορειτικών κωδίκων σημειώματα. 

(Γρηγόριος ό Παλαμας 1 σ. 568).
4 Τό κιόνιον ειίρεν ό Plassart εις τούς πρόποδας τοϋ κάστρου τής Πλαταμώνος, 

A. Plassart, Ένθ’ άν. σ. 173.
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’ Αμαληκιτών κατέβαλε το θράσος 
και πάντας άρδην έξαπώ[ λωλ’1 εκεί]νος 
’Εγώ δ’ άννψών στ(αυ)ρικδν θήον τύπον,
’ Αθανάσιος Ναζιράϊος τον τρόπον 2, 

δι’ ον ληαιν ενροιμι των έπτεσμένων 

’Έτει ,ΤΨΠΗ 3.

Την επιγραφήν ταύτην παρεξηγήσαντές τινες, είρωνεύθησαν τον μονα
χόν ’Αθανάσιον ώς παρομοιάζοντα εαυτόν προς τον Μωϋσήν δεν έχει όμως 
ούτως.

Ό μοναχός, στηριζόμενος εις ώρισμένον κεφάλαιον τής Εξόδου (ιζ', 
8 -15) εν φ λέγεται δτι έφ’ δσον δ Μωϋσής έκράτει υψηλά τάς χείρας, τό 
σημεΐον ουτω τοΰ σταυρού άποτελών, έτρέποντο οι Άμαληκΐται πολεμοϋντες 
προς τούς Ίσραηλίτας, λέγει4, δΤ δσων γράφει- "Οπως ό Μωϋσής ύψώσας 
τάς χείρας κα'ι διά τής κινήσεως ταΰτης τό σημεΐον τού σταυρού άποτελέσας 
κατέβαλε τούς Άμαληκίτας, ουτω και εγώ ύψώ επί τού κιονίσκου τούτου 
τό σημεΐον τοΰ σταυρού5, ΐνα άπομακρύνω τήν έπίδρασιν των πονηρών 
πνευμάτων.

"Οτι δ σταυρός άποδιώκει τούς δαίμονας είναι Χριστιανική άντίληψις, 
ήν βλέπομεν έκφραζομένην εις διάφορα εκκλησιαστικά κείμενα' παράβαλε 
λ. χ. τό έπι τή υψώσει τού τιμίου σταυρού τροπάριον. «Σταυρός ό φύλαξ 
πάσης τής οικουμένης... σταυρός αγγέλων ή δόξα καί των δαιμόνων τό 
τραύμα, ώς καί τά εις τον Χρυσόστομον αποδιδόμενα Σταύρον τό θειον νψον- 
ται κράτος, πλήθος δαιμόνων φνγαδενέσθω. Προ σταυρού διάβολος προσεκυ- 
νεΐτο, νύν σταυρού κηρυττομένου διάβολος πέπτωκε. Χριστός επί σταυρού 
κρέμαται καί διάβολος νενέκρωται6.

1 Όρθότερον έξαπώλεσ’ εκείνος.
2 Ναζιραΐος τόν τρόπον = μοναχός. Έν κειμένοις έχομεν καί Ναζιραϊκόν φάρος αντί 

τοΰ μοναχικόν ένδυμα 2π. Λάμπρου, Νέος Έλλην. 21.317.
3 6788 = 1280.
4 Πβ. καί τό έν τή ’Ανθολογία (1. άρ. 60 έκδ. Stadtmuller) Χριστιανικών χρόνων 

επίγραμμα
Στανροφανώς ταννεις παλάμας τίνος ένεκα, Μωοη ;

Τφδε τνπω Άμαληκ ο/.λνται άμφόχερος.

5 Φανταστικήν άπεικόνισιν τοΰ σταυροΰ δρα παρά Δ. Καμπούρογλου, Ένθ’ άν. 
σ. 141. Οΰχί όρθώς ό 2βορώνος έφρόνει δτι ό σταυρός είχε τοποθετηθή επί τής άνω 
επιφάνειας τοΰ κιονίου όριξοντίως. Πάντως ή θέσις του θά ή το κάθετος. Έπιθι περί 
τούτου A. Plassart, “Ενθ'άν. σ. 180-181.

6 Βλ. Migne, P.G. 59.675.680.681. ΈνΜάνη δίδουσι καί εις παιδία τό δνομα Σταυ- 
ριανός ή Σταυριανή «γιά νά σταυρωθοϋσι τά κακά» τής οικογένειας.
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Περιττόν νά εΐπωμεν δτι την άντίληψιν ταΰτην έ'χουσι καί οί νεώτεροι 
"Ελληνες, οί όποιοι έν καιρφ νυκτός βαδίζοντες σταυροκοποΰνται, ΐνα άπο- 
μακρΰνωσι τά πονηρά δαιμόνια * χασμώμενοι δε ποιοΰσι προ των χειλέων τό 
σημεΐον τοΰ σταυροΰ, ΐνα μη δΤ αυτών είσέλθη ό πειρασμός. Άφ’ ου λοιπόν 
προ τοΰ σταυροΰ ΰποχωροΰσι τά δαιμόνια, φυσικόν ήτο οί προπάτορες ημών 
νά τον τοποθετώσιν εις τά σημεία εκείνα, ένθα κατ’ εξοχήν έσύχναζον ταΰτα 
καί ως τοιαΰτα εθεωροΰντο καί θεωροΰνται τά σταυροδρόμια ή έν γένει τά 
μέρη, εις ά ύπάρχουσι συμβολαί οδών 1 2.

Καί τοΰτο θά έ'καμνον, αν κρίνωμεν εκ τών σήμερον συμβαινόντων.
Σήμερον δήλα δη εις διάφορα τετραόδια ή εις μέρη τά όποια ύπέρκεινται 

χωρίων ίδρόουσιν οί χωρικοί τοιχία3, ύψους μικροτέρου ή μεγαλυτέρου 4, καί 
επ’ αυτών τοποθετοΰσι σταυρούς μετάλλινους ή ξυλίνους καλοΰντες τά κατα
σκευάσματα ταΰτα σταυροπήγια ή αταυροπήργια, σταυριά, σταυρούς5, σταν- 
ρούδια.

Τά σταυροπήγια ταΰτα, τά όποια ιδρύονται καί κατά την αρχήν τής 
κυρίας όδοΰ τής άγούσης εις τό χωρίον, ΐνα εμποδίζωσι τήν δι’ αυτής είσοδον 
τοΰ δαίμονος 6, δύνανται νά είναι έν ή πλείονα, ως δεικνύουσι καί αί τοπωνυ-

1 Πβ. τήν έν Ζακύνθψ παροιμιώδη φράσιν «οποίος κάνει τό σταυρό του, φεύγει τό 
κακό από μπρος του» ώς και τήν σημερινήν σημασίαν τοΰ σταυρώνω = άποτρέπω τό 
κακόν, κυρίως διά τής χαράξεως τοΰ σημείου τοΰ σταυροΰ.

2 ’Εκεί γίνονται καί πολλά! μαγικοί πράξεις. ’Εν Αίτωλίφ π. χ. λαμβάνουσι τρία 
λιθάρια από τρία σταυροδρόμια καί έξορκισμοΰς λέγοντες τά άκκουμβοΰν επί τής κεφα
λής τοΰ παθόντος έξοίδησιν βοός, πρός θεραπείαν (Δ. Λουκοπούλου, Συναγωγή 
Αίτωλικών έπφδών καί καταδέσμων έν Λαογραφ. 4.41). Έν Κύπρφ, δταν πέση έπιζφο- 
τία, πρός άποσόβησιν τοΰ κακοΰ, θέτουσιν έν καιρφ νυκτός νεκρόν πρόβατον εις σταυ- 
ροδρόμιον, προσέχοντες νά μή τούς ΐδη τις. Έν Γκιουμουλτζίνη τής Θράκης τήν νύκτα 
Τετάρτης καί Παρασκευής λαμβάνουσι κριθάρι, ζάχαρι καί καρφί καί τά θέτουσιν είς 
σταυροδρόμιον, «γιά νά περάση καί νά καρφωθή έκεϊνος ποΰ έλαχε». Στ. Κυριακί- 
δου, Δεισιδαιμονίαι καί δεισιδαίμονες συνήθειαι έκ Γκιουμουλτζίνας (Λαογραφ, τόμ. 2. 
410). Εις τό Λεβίδι τής ’Αρκαδίας, δταν έπεσε χολέρα, πρός αποτροπήν τής νόσου, 
προσήλθον τρεις αρχιερείς είς τήν θέσιν Στανροπηό καί κατέθαψαν έκεϊ τρία σφαγέντα 
μοσχάρια, άφ’ ού άνέγνωσαν έκκλησιαστικάς εΰχάς. Τ. Κανδηλώρου, Άρκαδικαί 
παραδόσεις (’Αρκαδική Έπετηρίς 1906 σελ. 102). Έν Μάνη καί Άρκαδίφ προσερχόμεναι 
αί γυναίκες συχνά είς τά σταυροδρόμια θυμιάζουσι.

3 Τά χωρία λέγονται τότε σταυρωμένα.
* Είς ώρισμένα χωρία τής Μάνης φθάνουσι ταΰτα τό ύψος τριών πήχεων, έν Άρκα-

δίφ δέ καί τεσσάρων.
6 Ή πολλαχοΰ τών Ελληνικών χωρών τοπωνυμία Σταύρος ή Στανρι δύναται νά 

έρμηνευθή ώς προερχόμενη είτε έκ τής διασταυρώσεως οδών είτε καί έκ τής έκεϊ Ιδρύ- 
σεως σταυροπηγίου. "Οπου έχομεν τήν τοπωνυμίαν είς πληθυντικόν αριθμόν, ασφαλώς 
περί τοΰ δευτέρου πρόκειται.

6 Ώς έν ’Αρκαδία. Κατά τάς προλήψεις τών κατοίκων τών έπαρχιών Καλαμών καί 
Οίτύλου τά δαιμόνια φθάνοντα είς τό σημεΐον ένθα ιδρυται σταυρός άδυνατοΰσι νά προ. 
χωρήσωσι καί είσέλθωσιν είς τό παρακείμενον χωρίον. Ν. Π ο λ ί τ ο υ, Παραδόσεις 1.440-
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μίαι ’ Σ τους σταυρούς, ’ Σ τά αταυριά, ’Σ τά ncavnojvia. Εν Λακωνική μάλι
στα ούχί σπανίως ίδρΰοντο περί τά χωρία καί εις τά τέσσαρα σημεία τοϋ 
όρίζοντος, ϊνα έμποδίσωσι την δι’ αυτών εισβολήν τοϋ πονηρού, σώζονται 
δ’ εκεί κατά χώραν καί μέχρι σήμερον τινά των σταυροπηγίων τούτων.

Διά τοιοϋτον λοιπόν σκοπόν ίδρύθη ό στυλίσκος τοϋ Νεοφύτου καί 
βραδύτερον ό τοΰ Αθανασίου. Άμφότεροι, σταυροπήγια δντες, έστήθησαν, 
ΐνα προστατεύσωσι τούς εν τή μονή τοϋ Προδρόμου από τής έπηρείας παντός 
πονηρού καί τούς διαβάτας από τά δαιμόνια τά συχνάζοντα εις τό σημεΐον 
τής διασταυρώσεως τής μεγάλης δδοϋ των Μεσογείων καί τοϋ δρομίσκου, δν 
με πολύν κόπον κατεσκεύασεν ό φιλόσοφος Νεόφυτος.

ΕΙς την προστασίαν ταύτην άποβλέπων ό τό πρώτον κιόνιον ίδρύσας 
έπηξεν επ’ αυτού απλώς τον σταυρόν μηδόλως μνημονεύσας τών προς κατα
σκευήν τοϋ δρόμου πόνων του. Κατόπιν, τρία μετά τον θάνατόν του έτη, οι 
αδελφοί τής μονής, μνήμονες τής ευεργετικής δράσεως τοΰ Νεοφύτου, καθή
κον αυτών έκριναν νά κάμωσι μνείαν τής ύπ’ αύτοΰ κατασκευής τοΰ δρομί
σκου, χαράξαντες τήν εν αρχή παρατεθεΐσαν επιγραφήν.

Ειπον δτι ενιαχού σήμερον τά σταυροπήγια ιδρύονται κατά τήν αρχήν 
τής κυρίας όδοϋ τής άγούσης εις τό χωρίον. Τούτο ερμηνεύει έπαρκώς τί 
σημαίνει ή λέξις τρόπος εις τον πρώτον στίχον τής επιγραφής τοΰ κιονίου 
τοϋ Νεοφύτου.

Τό ζητείς μαθεΐν, όδΐτα, τόνδε τον τρόπον, αρχήν άποσκόπευσον αυτού 
καί τέλος σημαίνει- ζητείς νά μάθης, όδΐτα τίς κατεσκεύασε τον δρομίσκον 
αυτόν;1 δήλα δή τον από τοΰ σταυροπηγίου εις τήν μονήν όδηγοϋντα, ΐδέ 
τήν αρχήν αυτού, τήν παρά τον κιονίσκον δήλα δή, καί τό τέρμα, ήτοι τήν 
μονήν τοΰ Προδρόμου.

Ή χρήσις τών σταυροπηγίων, αν κρίνη τις εκ τής μεγάλης αυτών έκτά- 
σεως (τοποθεσίαι φέρουσαι τό ό'νομα Σταυρός, Στανρί(α), Σταυρούλλια, Σταν- 
ρωμα, Στανροηήγι, Σταυρονδι, Σταυρώνι σώζονται, οσον εγώ γνωρίζω, εν 
’Άνδρφ, Καλύμνφ, Καρπάθψ, Κέα, Κρήτη, Κύθνφ, Νάξφ, Έόδφ, Σίφνο), 
Σκιάθο), Σύρω, Χίφ, Ήπείρφ, Μακεδονία, Φθιώτιδι, Ευρυτανία, ’Αρκαδία, 
Λακωνική καί ’Άθφ, ή χρήσις, λέγω, τών σταυροπηγίων θά ήτο εις παλαιο- 
τέρους αιώνας πολύ διαδεδομένη. Περί τούτου μάς πείθει πρώτον ή τοποθε
σία τά Στανρία εν Μπόβα τής Καλαβρίας 2, ήτις βεβαίως δεν έδόθη έπ’ εσχά
των, άφ’ ού από αιώνων δεν μετέβησαν εκεί "Ελληνες, δεύτερον ή εν εγγράφφ

1 Τήν ορθήν ταύτην ερμηνείαν εδωκε καί όΔ. Καμπούρογλους, ”Ενθ’ άν. σ. 146 
-147 καί ό A. Plassart,”Ev&’av. σ. 176. Βλ. καί Τ. Νερούτσου, Χριστιανικοί Άθήναι, 
Δ. I. Ε. Ε. 1.106. Τροπος νΰν έν Κεφαλληνία καί Λευκάδι λέγεται τό αύλάκιον.

2 A st. Pellegrini, II dialetto Greco-Calabro di Bova σελ. 263.
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τοϋ 1255 άναφερομένη τοποθεσία εις τό ΣτανρΙν 1 και τρίτον αυτά τα κιόνια 
τοϋ Νεοφύτου καί ’Αθανασίου, των οποίων οί πρόδρομοι ζητητέοι εις πολύ 
τού ΙΓ' αϊώνος παλαιοτέραν εποχήν.

Των κειμένων ή μελέτη και τής Ελληνικής γης ή έρευνα ελπίζω ότι θά 
πιστοποιήσωσι την γνώμην μου ταΰτην 2.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

1 Miklosich-Miiller, Acta et Diplomata 4.75.
2 Σταυρίον ίδρυμένον επί κίονος πλησίον τών αρτοπωλείων αναφέρει καί ό Ψευδοκω- 

δινός είς τά Πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως (185.7 έκδ. Th. Preger).
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