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Α'. ΑΝΑΚ0ΙΝΩΣ1Σ 

Ύπό 

ΝΙΚΟΥ Α. ΒΕΗ (BEES) 

Η ΜΟΝΗ TOT ΟΣΙΟΓ ΛΟΓΚΑ ΤΟΓ ΣΤΕΙΡΙΩΤΟΓ 

•και ή Εκκλησιαστική Κοίνότης της Παναγίας της Ναυπακτιω-
τίσσης, ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος καΐ Κυριάκος ό έξ Άνκώνος. 

Κατά τους ασφαλέστερους υπολογισμούς δ "Οσιος Λουκάς δ Στειριώτης 

απέθανε τη 7 Φεβρουαρίου 953 '). Δια δε την ίστορίαν της εν Φωκίδι επ* 

•ονόματι αΰτου ιδρυμένης μονής κυριωτάτη πηγή είναι το διεξοδικόν έν λο-

γιωτέρα γλώσση συντεταγμένον συναξαριον, δπου εξιστορείται δ βίος καΐ 

τα θαύματα του περίφημου δσίου τούτου a), εφ' φ « χαίρει. . . πλέον Έλ-

') Γ. Π. Κρέμον, Φωκικά. 'Ιστορία της εν τή Φωκίδι μονής του 'Οσίου Λουκά του -
πίκλην Στειριώτου· Τόμ. Β'. Έν Αθήναις 1880, σελ. 23-26. Περί των χρονιών, είς ας 
ανάγεται υπ' άλλων ερευνητών ό θάνατος του "Οσίου Λουκά τοΰ Στειριώτου, ίδέ Νΐχον 
Α. Βέην (Bees), «Αί έπιδρομαί των Βουλγάρων υπό τόν τζάρον Συμεών και τά σχε
τικά σχόλια τοΰ Άρέθα Καισαρείας» εν τοΐς «Έλληνικοΐς» τόμ. Α' (1928) σελ. 340 
κ. ε. 

2) Τό κείμενο ν τοΰ διεξοδικού και εν λογιωτέρα γλώσοη συντεταγμένου σύναξα-
ρίου τοΰ οσίου Λουκά τοΰ Στειριώτου κείται παρά Γ. Π. Κρέμφ, ενθ' ανωτέρω, τόμ. 
Α', σελ. 25-62 (προηγείται μακρά εισαγωγή, έπονται δ* έν τω αύτω τόμφ ως και έν 
•τοις έπομένοις της αυτής συγγραφής διάφορα υπομνήματα είς τό περί ου ό λόγος συνα
ξαριον). Μνημονευτέον και Ε. Martini, Supplementum ad acta S. Lucae junioris 
έν «Analecta Bollandiana», τόμ. ΙΓ' (1894) σελ. 81-121. Περί των συναξαριών τοΰ 
'Οσίου Λουκά τοΰ Στειριώτου πρβλ. και Νΐχον Α. Βέην, ενθ' ανωτέρω, σελ. 340 κ. έ 
(αυτόθι και βιβλιογραφία αναφερομένη είς τήν μονήντοΰ Όσίου Λουκά τοΰ Στειριώ
του* ai κυριώτεραι περί αυτής σνγγραφαί πλην τοΰ προμνημονευθεντος τριτόμου έρ
γου τοΰ Γ. Π, Κρέμον (1874-1880) καί τίνων άλλων έργων κατωτέρω μνημονευομένων, 
είναι τά Ιξής : Λ. Μηάρλου, «Ό Κρέμος ελεγχόμενος» (φυλλάδιον άνευ τόπου και χρό
νου εκδόσεως' πάντως περί τό 1880). Ch. Diehl, Études d'archéologie byzantine 
L'église et les mosaïques du couvent de Saint· Luc en Phocide (Bibliothèque 
des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, fascicule XIV-XV). Έν Παρισίοις 
1889. (=Ch. Diehl, Choses et Gens de Byzance, έν Παρισίοις 1926, σελ. 12 κ έ.). 
-Robert Weir Schulte and Sidney Howard Barnsley, The Monastery of Saint 
Luke of Stiris. in Phocia, and the dependent Monastery of Saint Nicolas in 
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λάς καϊ ή τον Πέλοπος γάννται καϊ ΦωκΙς καϊ Παρνασσός», ώς λέγει ή σχε

τική ακολουθία. Διεσπαρμέναι δε πηγαι διαφόρων κατηγοριών συμπληροΰσι* 

τας εν τω προμνημονευθέντι συναξαρίω κειμένας ειδήσεις περί της μονής του· 

Όσιου Λουκά του Στειριώτου καϊ των τροφίμων αυτής. Οΰτω εκ του υπ9 ' 

αριθ. 153 κωδικός τής άλλοτε εν Μόσχα υφισταμένης Συνοδικής Βιβλιοθή

κης μανθάνομεν το όνομα του ποιητοΰ, ό όποιος εποίησε τον εν τφ μη-

ναίφ του Φεβρουαρίου σήμερον άνωνΰμως φερόμενον κανόνα του Στει-

ριώτου, τον έχοντα ακροστιχίδα: «Λουκαν επαινώ το κλέος τής Ελλάδος» *)• 

Έκαλεΐτο δε ό ποιητής του κανόνος τούτου κατά τα παραδεδομένα υπό του 

προμνημονευθέντος κωδικός Γαβριήλ, ο όποιος είναι γνωστός και εξ άλλων 

υμνογραφημάτων 8). Πότε ακριβώς εζησεν ό υμνογράφος οΰτος Γαβριήλ δεν 

έχει καθορισθή μετ* απολύτου βεβαιότητος, πάντως πρέπει να τάξωμεν αυτόν 

εις τον Ι'-ΙΑ* αΙώνα, αφ 3 ου, ώς εΐρηται, ό δσιος Λουκάς ό Στειριώτης απέ

θανε τφ 953, ό δε υπ 3 αριθ. 153 κώδιξ τής άλλοτε εν Μόσχα υφισταμένης. 

the fields, near Skripou in Bœotie. Έν Λονδίνω·Νέα Ύόρκΰ 1901. Ο- Wulff, Das-
•Katholikon von Hosios Lukas und werwandte byzantinische Kirchenbauten 
('Απόσπασμα «t τοΰ περιοδικού «Die Baukunst herausg. von R. Borrmann und R. 
Graul», σειρά Β', τεύχος 11). Nikos A. Bees (Βέης), Zur Sigillographie der byzan
tinischen Themen Peloponnes und Hellas. [S.A. aus dem «Vizantijskij Vremme-
nik», Bd XX]. Dorpat 1915. (Σποράδην αποδόσεις μολύβδοβούλλων εις πρόσωπα,, 
ta όποια μνημονεύονται έν τφ συναξαρίω του 'Οσίου Λουκά τοϋ Στειριώτου). /'. Α. Σω> 
τη οίον, «Νεώτεραι έπιγραφαι περί της τεχνικής των μωσαϊκών επί τη ευκαιρία επι
σκευών τοΰ καθολικού τής Βυζαντινής μονής 'Οσίου Λουκά. Έπιγραφαί και χαράγ
ματα». Έν τφ «Άρχαιολογικφ Λελτίω τοΰ Υπουργείου των "Εκκλησιαστικών και τής. 
Δημοσίας Εκπαιδεύσεως», ζόμ. <Γ' (1920-21, έν 'Αθήναις 1923), σελ. 177-189. Ε. Diez 
and C. Dermis, Byzantine mosaics in Greece. Hosios Lucas and Daphni. 
Cambridge (Mass,) 1931. [Προςθήκαι κατά τήν διόρθωσιν : Άρχιμ. Χριστόφορου 
Ζώνα% «Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγησις τοΰ όσιου πατρός ημών και 
θαυματουργού Λουκά τοΰ νέου···» Έν Αθήναις 1935. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, αρ
χιεπισκόπου 'Αθηνών και πάσης Ελλάδος, «Α'. Ό "Οσιος Λουκάς ό «νέος> (896-953)» 
['Απόσπασμα εκ τοΰ ΙΓ' τόμου τής «Θεολογίας», σελ. 193-223). Έν 'Αθήναις 1935]). 

1 ) Άνωνύμως κείται ό κανών και έν τφ βιβλίω «'Λσματικαί άκολουθίαι τοΰ οσίου 
και θεοφόρου πατρός ημών Λουκά τοΰ έν τφ Στηρίφ τής Ελλάδος· ΣυντεθεΪσαν μεν 
παρά ανωνύμου τινός, προσφωνηοείσαι δέ τφ Ευγενέστατο) "Λρχοντι Κυρίω Ιωάννη Φί
λωνος τφ εκ Λεβαδίας. "Οστις χάριν τής ής έχει προς τον "Αγιον μεγάλης ευλάβειας, 
και διά τήν ώφέλειαν των 'Ορθοδόξων Χριστιανών, ιδίοις άναλώμασι τύποις αύτας 
ήδη έκδίδωσι. 'Αδεία και προτροπή τοΰ Παναγιωτάτου, και Οικουμενικού Πατριάρ
χου Κυρίου Κυρίου Κυρίλλου. 'Επιστασία δέ τοΰ Πανοσκοτάτου, και Έλλογιμωτάτου-
διδασκάλου τε και Πρωτοσυγγέλλου τοΰ Παναγίου τάφου Κυρίου 'Ανθίμου τοϋ ΙΙελο-
ποννησίου, τοΰ έξαρχικώς τα τής Ελλάδος ιερά καταγώγια περιοδεύσαντος. Έ ν ëxBt 

1814». 'Επίσης άνωνύμως, αλλά και ελλιπώς κείται ό αυτός κανών και παρά /'. II-
Κρέμφ, Φωκικά, τόμ. Α', σελ. 17 κ. ε-, ώς και έν αλλαις έκδόσεσι τής ακολουθίας. 
τοϋ 'Οσίου Λουκά τοΰ Στειριώτου)]. 

2) Πρβλ. Α. Παπαδόπουλον · Κεραμέα, « Ό υμνογράφος Γαβριήλ», εν «Byzantini
sche Zeitschrift», τόμ. IB* (1903) σελ. 171-172. 
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Συνοδικής Βιβλιοθήκης, εν φ παρεδόθη ό εις τον ήμέτερον Στειριώτην δσ'ιον 

αναφερόμενος κανών εγραφη διαρκοΰντος του ΙΑ' αιώνος *). Όπωςδήποτε 

εν τη καθ' όλου πολυστρόψφ ύμνογραορικη παράγωγη, ή όποια αναφέρεται 

€Ϊς τον δσιον Λουκαν τον Στειριώτην, ό σχετικός κανών του υμνογράφου 

Γαβριήλ πρέπει να καταλάβη ώς προς τήν αρχαιότητα ασφαλώς περίοπτον 

•θέσιν. 

Λίαν ένδιαφέρουσαι είναι αί ειδήσεις, τάς όποιας περί της μονής του 

οσίου Λουκά του Στειριώτου άρυόμεθα εκ του καταστατικού θρησκευτικής 

άδελφότητος 3), αποτελούμενης μεν εκ κληρικών και λαϊκών8), καθιερωμένης 

δε εις τήν λατρείαν τής εικόνος της «Ύπεραγίας Θεοτόκου της Ναυπακτιω-

τίσσης» 4). Περιεσώθη δε το καταστατικόν τής προμνημονευθείσης άδελφο-

τητος, ήτις συνέστη τφ 1048/49, εν πολυτελεΐ γραμματι, το όποιον εγραφη 

πιθανώς περί τα ετη 1060-1068, εναπόκειται δε από αιώνων εν τω άρχείφ 

τής Regia Cappella Palatina του Παλέρμου5). Μεταγράφομεν εκ του πολ

λαπλώς ενδιαφέροντος καταστατικού τα εξής : 

« . . . Διό δή και τον παρόντα συνθέντες τόμον και ταις οικείαις ημών 

ΰπογραφαΐς τούτον κατεμπεδώσαντες, εν τω ονόματι του Πατρός και του 

») Αυτόθι. 
2) Τελευταίο, επιμελής, εκδοσις τοΰ καταστατικού τούτου μετά εισαγωγής ση

μειώσεων και Ιταλικής μεταφράσεως (συνεργασία C. Ο. Zuretti) υπό C. Α. Garufi, 
<Ι Capitoli délia confraternita di Santa Maria di Naupactos (1048, 1060-1068) 
conservati nella R. Cappella Palatina di Palermo», εν «Bullettino dell' lstituto. 
Storico Italiano», τόμ. Λ V (1910) σελ. 73-97 μετά παρενΟέτων πανομοιότυπων (πρβλ. 
και P. M[ar\c, έν *Β. Ζ.», τόμ. KB', 1913, σελ. 278-9). 

8) Πρβλ. Adalbert Ebner, Die klösterlichen Gebets Verbrüderungen bis zum 
Ausgange des Karolingischen Zeitalters. Έν Regensburg 1890. Πρβλ. Ε. v. 
Dobschütz, εν «Β. Ζ.>, τόμ. IB', 1903, σελ. 211 κ. ε. (περί τής άδελφότητος τής ει
κόνος τής Παναγίας Ρωμαίας), P. Mfarjc, ενϋ' ανωτέρω, σελ. 278. 

*) Τό όνομα σαλεύει έν τφ σχετικφ καταστατικφ : «Ναυπακτιτησσών μονή>, 
Θεοτόκου «Ναυπακτιτήσης», «Ναπακτιτήσις», «Ναπακτητήσης», <Ναπακτιτήσις», 
«Νεπακτιτίσης», «Νεπακτητήσης, σελ. κλ. Πρβλ. Ο. Α. Garufi, σελ. 88, 92 κ. έ. 
Προφανώς καθ* δν χρόνον έγράφη τό ήμέτερον καταστατικόν ή Ναύπακτος κοινώς 
ελέγετο: Νέπακ(χ)τος. Πρβλ. περί τοΰ τύπου αυτοΰ Bruno Migliorini, «Ναύπακτος= 
Lepanto», εν «Studi Bizantini», τόμ. Β' (1927) σελ. 305-311. 

5) Προς τήν αυτήν χρονολογίαν, ώς ορθώς παρετήρησε και ό P. Mfarjc, ενϋ' ανω
τέρω, σελ. 278-9, συμφωνεί και ή αξία ιδιαιτέρας προσοχής γραφή τοΰ καταστατι
κού* τοΰτο, προηγουμένως υπό τοΰ P. Μ [arc] (Plan eines Corpus der griechischen 
Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit» [εν Μονάχη 1903, σελ. 66], 
έθεωρήΌ-η εγγραφσν εκ τής περιόδου 1143-1145, οι·χί εξ αυτοψίας, άλλ' επί τή βά. 
•σει παρατηρήσεων τοΰ Cusa. 
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Υίοΰ και του αγίου Πνεύματος της μιας καΐ άσυγχΰτου καΐ βασιλείου αρ
χής, τυποΰμεν, ώς αν ύπηρετώμεν εν ταΐς θείαις και ίεραις δοξολογίαις τήι 
πανσέπτω και θεία εικόνι της ύπερά[γ]νου δεσποίνης ημών Θεοτόκου καΐ 
άειπαρθένου Μαρίας της και την στασιν εχοΰσης εν τω ναφ του πανενδόξου 
και αρχιστρατήγου Μιχαήλ του τιμωμένου εν τη των Νανπακτιτησσών μονή-
κατά τήν τον Γνρίον γειτονίαν. Προ μεν άλλου παντός, κοινώς άπαντες άπαξ 
εκάστου μηνός εν fj εκκλησία της στάσεως ετυχεν, εκείθεν δε μεθ' ιερών 
ΰμνων ταΰτην λαμβάνοντες, άπαγώμεν δπου αν ετοιμάσει εις εξ ημών τήν 
μηνιαίαν στασιν αυτής· εκείθεν δε πάλιν προς ετέραν δπου δ έτερος καΐ κα-
θεξεΐς τροχικώς εως αν ή δλη αδελφότης επιμετρηθή: τήν πάσαν ύπηρεσίαν 
ποιοΰντος εκάστου ημών εν τή αύτη αγία εΐκόνι κατά το δλον μηνιαιον 
διάστημα. 'Επιτελούμενης καιτής θείας μυσταγωγίας εν ταΐς εβδοματικαΐς πε-
ριόδοις, κατά τετράδα τε και παρασκευήν, μνείαν ποιούμενων ημών τών 
ορθοδόξων ημών βασιλέων, του άγιωτάτου πατριάρχου, toi; ΐερωτάτου μη
τροπολίτου Θηβών, του πανοσίου εκείνον μονάχου καϊ ηγουμένου τών Στει-
ρίου κυρ Θεοδώρου του Αεονάρδου, του περιόντος της αυτής μονής' τών 
ήγουμενευουσών εν τή τών Ναυπακτιτηοών μονή, τής όλης ημών άδελφό-
τητος τών τε περιόντων και τών προαπελθόντων, καϊ παντός του χριστιανι
κοί) πληρώματος: ταΰτα οΰν τετυπωται γίνεσθαι παρ' ημών κατ' αυτήν τήν 
εισβολήν τής πρώτης ημέρας εκάστου μηνός* ει δέ<ι> γε χειμών τις σφοδρός 
επεισφρήσας τήν λειτουργίαν εμποδίσει, τήν μετ' εκείνην ήμέραν ή τήν μετ' 
αυτήν ή τήν εφεξής ϊν' εκπληρώμεν το λειτούργημα* val μήν και άπαξ του 
ενιαυτοΰ τελεΧν οφείλομεν τήν θείαν καϊ άναίμακτον μυσταγωγίαν, ένθα αν 
παρ' ημών τυπωθείη, ύπερευχόμενοι αλλήλων καϊ πάντων κοινώς, ως προ-
λέλεκται, πάσαν σεμνοπρέπειαν εχοντρς και ΧριστιανοΧς άρμόδιον πολιτείαν 
και κατάστασιν. 'Αλλ' επει εκ τών ομοίων και τα δμοια τεκμαίρεσθαι δεΐν, 
ό τής πολιτείας λόγος διαρρήδην βο§, ει συμβεί τών αδελφών ημών εν 
φθόνω του τα τής σωτηρίας ημών βασκαίνοντος αρχαίου εχθρού καϊ άπο-
στάτου δαίμονος σκανδαλισθήναι, ώσπερ όρώμεν τοΰτο γινόμενον εν πολλοίς, 
ή κατά του ετέρου παροξυνθήναι ή καϊ άπορραγήναι τής ιεράς ημών άδελ-
φότητος, τα του κυριακοΰ λογίου διαπραττόμενα εν αύτφ, ιδία τε τούτον 
νουθετοΰντες και δημοσία και επι τής εκκλησίας αυτής* και εΐ ευδοκία του 
αγαθού θεού" ημών τής κάκιστης εκείνης, οποία αν καϊ ε'ι'η, άποσταίη διαγω
γής, τών μελών καϊ μερών αΰθις εσεται τής θειοτάτης συναυλίας ημών, ώσπερ 
δή το ανάπαλιν. Τφ δε περιπεσόντι νόσφ τινι σώματος άδελφφ ημών συνα-
θροιζομένων ημών πάντων ευχή γινέσθω εις άπαλλαγήν του οχλοΰντος αύτφ 
νοσήματος. Άλλα και περί του τήν ζωή ν άπολελοιπότος αδελφού ημών καϊ 
μεταχωρήσαντος προς τα εκείθεν μονήματα καϊ αθάνατα, συναθροιζομένων 
ημών περί τήν έκφοράν του λειψάνου αύιοΰ, τάς ειωθείας δοξολογίας επι-
τελώμεν μεθ' ημετέρων κηρών, ει και τούτο δρήσειεν (sic)* καϊ ετι διαμνη-
μονεΰοντες αύτοΰ εσόμεθα κατά τήν επικρατήσασαν παρά τοις Χριστιανοΐς 
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συνήθειαν, κατ« την τρίτη ν έννάτην και τεσσαρακοστήν ήμεραν της τούτου 

ταφής [και] κατά τας ενιαυσιαίας μνήμας αΰτοΰ,» *). 

Παλαιότεροι 'Ιταλοί ερευνηταΐ ηθέλησαν να σχετίσωσι το καταστατικόν, 

περί ου ενταύθα γίνεται λόγος, προς εκκλησιαστικήν αδελφότητα και ιερά 

καταγώγια της Σικελίας καΐ δη της πόλεως Π-αλέρμου2). Άλλα το ήμέτερον 

καταστατικόν σχετίζεται ασφαλώς προς καθεστώτα της κυρίως "Ελλάδος και 

δη της Βοιωτίας εν ευρύτατη γεωγραφική έννοια* τοΰτο εξάγεται και εξ άλ

λων τεκμηρίων 8) καΐ μάλιστα εκ τών ρητών δηλώσεων του ανωτέρω παρα-

τεθειμένου αποσπάσματος, καθ9 ας ορίζεται, δπως προς τοις άλλοις μνημο-

νεΰωνται μητροπολιται Θηβών καΐ ηγούμενοι της μονής του Όσιου 

Λουκά του Στειριώτου κατά τάς υπό της άδελφότητος τελουμένας λειτουρ

γίας καΐ τελετάς *). "Αλλά πώς τα φύλλα της πολυτελούς περγαμηνής, 

εφ* ών έχει διασωθή το καταστατικόν τής άδελφότητος, περιήλθον εις το 

άρχεΐον τής Cappella Palatina του Παλέρμου; "Ως γνωστόν, κατά το έτος 

1147 αι θήβαι κατελήφθησαν υπό τών περί τον Ρογήρον Β' Νορμανδών, 

οι όποιοι έδήωσαν την τότε βιομηχανικώς και άλλως ανθούσαν Βοιωτικήν 

πρωτεΰουσαν και άπήγαγον εξ αυτής πολυάριθμους Εβραίους μεταξουρ-

γούς καΐ πορφυροβαφεΐς, αλλά καΐ άλλους ανθρώπους και ποικίλα πράγματα 

πολύτιμα δ ) ' τότε λοιπόν πιθανώτατα άπήχθησαν εις Παλέρμον και τα σχε

τικά προς την αδελφότητα τής Παναγίας τής Ναυπακτιωτίσσης περγαμηνά 

φύλλαβ), τών οποίων πανομοιότυπον επι μέρους παρέχομεν αμέσως κα

τωτέρω (σελ. 8). 

Καθ' α παρατηρεί ό αναγνώστης επι κεφαλή; του σχετικού γράμματος 

υπάρχει εικών τής Θεοτόκου 7), παριστάμενης μετά φεγγείου εν στάσει δεη-

σεως, φορούσης δε και έπενδύτην 8). Ή εικών αΰτη έχει ασφαλώς επί τής 

περγαμηνής φιλοτεχνηθή συγχρόνως προς την γραφήν τοΐ3 επ* αυτής ύπάρ-

') Πρβλ. G. Α. Garufic ένθ' άνωτ., σελ. 88-91 (ένιαχοΰ ακολουθώ ενταύθα αλ
λάς γραφάς). 2) Πρβλ. G. Α. Garufi, ενθ' ανωτέρω, σελ. 73 κ. έ. 

3) Πρβλ. κατωτέρω, σελ. 10 κ. έ. 
*) Πρβλ. P. Mfarjc, ένθ' ανωτέρω, σελ. 278. 
Β) Πρβλ. Ε. Caspar, Roger II (1101-1154) und die Gründung der norma-

niech-sizilischen Monarchie. Innbruck 1901, σελ. 381. F. Chalandon, Histoire 
de la domination Normande en Italie et en Sicile. Τόμ. Β'. Έν Παρισίοις 1907, 
σελ. 135. Τον αντοΰ, Les Comnènes. Jean II Gomnène (1143-1180). Έν Παρισίοις 
1912, σελ. 319 (όπου αναγράφονται και σχετικοί πηγαί* πρόςθες και τήν «Σύνοψιν 
Χρονικήν» [τοΰ Θεοδώρου Σκυνταριώτον] παρά Κ. Ν, Σά&α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 
τομ. Ζ', σελ. 228). Γεωργίου Α. Τζεβάν, 'Ιστορία τών Θηβών και τής Βοιωτίας. Τόμ. 
Β'. Έν 'Αθήναις 1929, σελ. 48 κ. έ. 

β) Πρβλ. C. Α. Caruß, ενθ* ανωτέρω, σελ 85 κ. ε. 
7) Ai διαστάσεις τής εικόνος εΤναι 0,280x0,130 (πρβλ. C. Α. Carufi, ενθ* ανω

τέρω» σελ. 80). 
8) Προσοχής αξία είναι και ή εν τη εικόνι παράστασις τοΰ δαπέδου. 
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χοντος κειμένου. "Αντιθέτως μεταγενέστερον είναι τ© επί της δεξιάς άνω γω
νίας γεγραμμένον σημείωμα: «Capitula confraternitatis ve|nerabilis imaginis 
S. Marie col|locate in templo Sancti Michae|l:s Naupactitesse Panormb1), 

Πανομοιότυπον της χεφαλίδος τον Καταστατιχον της Άδελφότητος της 

Παναγίας Ναυπαχτιωτίσσης. 

τοΰθ' δπερ — ως ήδη ανωτέρω παρετηρήθη — δεν ανταποκρίνεται καθ' όλου 
προς τα πράγματα. Ή παράστασις της δεομένης Θεοτόκου, ως αυτή παραδί
δεται ανωτέρω, υπενθυμίζει mutatis mutandis τοιχογραφίαν επί του δεξιοί) 
ανατολικού πεσσού του παλαιού καθολικού της Μονής της Μεταμορφώσεως 
του Πλατυλίθου των Μετεώρων* κατά την επιγραφήν της τοιχογραφίας αυ
τής, ή οποία είναι έργον του ΙΔ' αιώνος, ή δεομένη Θεοτόκος χαρακτηρίζε-

*) Κατά τον C. Α. Garufi (ενθ' ανωτέρω, σελ.. 81) to ανωτέρω σημείωμα έχει γραφή 
δια χειρός του Δομενίκου Schîavo. 
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ται ως: Η ΓΙΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ι ) . Έ ν τούτοις λαμβάνοντες υπ ό'ψιν την πα-

ράστασιν της δεομένης Θεοτόκου, ή οποία κείται επι κεφαλής του ημετέρου 

γράμματος, πρέπει ν<* δεχθώμεν δτι ή τοιαύτη της Θεοτόκου παράστασις 

ήτο καθιερωμένη ήδη κατά το β ' ήμισυ του Ι Α ' αιώνος, αν και τα'πολλά 

αυτής μνημεία — εφ3 όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν —άπαντώσι συνηθέστε-

ρον από του Ι Δ ' αιώνος και εντεύθεν. Αναμφιβόλως δε ή επι τής κεφα

λής τής περγαμηνής παράστασις αποδίδει πιστώς την εικόνα τής Παναγίας 

τής Ναυπακτιωτίσσης, ή οποία άπετέλει το παλλάδιον τής περί ης ό λόγος 

θρησκευτικής άδελφότητος. Τούτων ούτως εχόντων, εχομεν το πόρισμα, δτι 

ή Παναγία «Δέησις» παρίστατο ήδη από του Ι Α ' αιώνος και επί φορητών 

εικόνων. 

Πάντως ή Παναγία ή Ναυπακτιώτιοοα συνδέεται προς την πόλιν τής 

Ναυπάκτου. Επιτρέπεται να δεχθώμεν, δτι οΰτω άρχήθεν θα εκαλεΐτο ε'ι-

κων τής Παναγίας, ή οποία θ 3 άπετέλει το ιερόν παλλάδιον τής Αιτωλικής 

αυτής πόλεως. Βέβαιον όπωδήςποτε είναι, δτι ό μητροπολιτικός ναός τής 

Ναυπάκτου έτιμάτο επ' ονόματι τής Θεοτόκου. Τούτο μαρτυρεί'πλην άλλων 

καΐ χρυσόβουλλον, άπολυθέν κατά Μάϊον του 1228 ύπό του Θεοδώρου 'Αγ

γέλου Δούκα Κομνηνού· εν τω χρυσοβοΰλλφ τοΰτω άναγινώσκομεν: «συνεις-

φέρει [—ή βασιλεία μου] τή μητροπόλει ταύτη [ = τ ή ς Ναυπάκτου] και δι9 

αύτης τή τιμώμενη εν ταύτη πανυμνήτω του Κυρίου μητρί, δι* ην έχει πάν

τως προς το θείον εύσέβειαν, το επικυρωτικόν καΐ το βεβαιωτικόν τών προς-

όντων ταΰτη διαφόρων δικαιωμάτων παλαιγενών, ΰστερογενών βασιλικών 

προσταγμάτων, διαθηκών, δωρεών, σιγγιλλίων πρακτορικών, συνηθειών εγ

γράφων τε και άγραφων, και παντός ετέρου μερικού καΐ καθολικού δικαιο-

δοτήματος» 2). Άλλα και εκ τών γραπτών καταλοίπο>ν του πολλού 'Ιωάν

νου 'Λποκαΰκου, μητροπολίτου Ναυπάκτου (f περί το 1233), εξάγεται, δτι 

ο καθεδρικός αυτής ναός ήτο αφιερωμένος εις την Παναγίαν* μάλιστα ό 'Ιω

άννης Άπόκαυκος τον κατ' εξοχήν ναόν τής μητροπολιτικής αύτοΰ διοική

σεως, σεσαθρωμένον «εκ χρόνου καΐ εκ σεισμών», εφιλοτιμήθη^ ν ' ανακαίνιση, 

επιστέλλων δε προς επίσκοπον Βονδίτζης και επικαλούμενος σχετικώς προς 

το έργον τοΰτο την άρωγήν αύτοΰ γράφει κατά λέξιν περί του ναού τούτου : 

«Θεού δ ' εστί και.τής ύπεράγνου αυτού μητρός» 3). Έ κ δε τής Ναυπάκτου, 

') Πρβλ. Γ. Α. Σωτηρίου εν trj «Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», 
τόμ. Θ' (1932) σελ. 408, δπου και είκών τής σχετικής τοιχογραφίας τών Μετεώρων. 

2) V. G. Vasiljevskij έν «Vizantijskij Vremennik», τόμ. Γ' (1896) σελ. 296-
299 ( = V. G. Vasiljevskij, Epirotica saeculi XIII [Petersburg 1903], σελ. 64-67). 
Πρβλ. καΐ ΆΘ. ΠαπαδόπουλονΚεραμέα, εν «Vizantijskij Vremennik*, τόμ. ΙΑ', (1904)·, 
σελ. 849 κ ε., Matthias Wellnhofer, Johannes Apokaukos, Metropolit von Nau· 
paktos in Aetolien (c. 1155-1233). Freising 1913, σελ. 66. Παρθένων Κ. Πολάκην, 
έν «Νέα Σιών>, τόμ. ΙΗ' (1923) σελ. 321 κ· ε., 333 κ. ε.). 

8) Κώδιξ 'Ισαάκ Μεσοποταμίτου [=Petropolitanus Graecus 250] φ 4P -5ß (c... 
Προς τόν κυρ Δοκειανόν)' φ- 35α «Προς τόν Τορνίκην κυρ Εύθύμιον»)- φ. 74« («Τφ 
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της αρχικής αύτης κοιτίδος, διεδόθη ή λατρεία της Παναγίας της Ναυπακτία)-

τίσσης και εις άλλους τόπους. 

Συμφώνως προς τα κείμενα εν τω ανωτέρω (σελ. 5 κ. ε.) παρατεθεί μένω· 

άποσπάσματι εκ τον καταστατικού της άδελφότητος της Παναγίας της Ναυ-

πακτιωτίσσης ή εικών αΰτης, το κέντρον, περί δ εκυκλοΰτο ή καθ' δλου θρη

σκευτική αδελφότης, εναπέκειτο μονίμως «εν τφ ναω του πανενδόξου και 

αρχιστρατήγου Μιχαήλ του τιμωμένου εν τη των Ναυπακτιτισσών μονή κατά: 

τήν του Γυρίου γειτονίαν». 'Εντεύθεν αναντιρρήτως εξάγεται, δτι ό ναός 

του αρχιστρατήγου Μιχαήλ ήτο παρεκκλήσιον εντός της μονής των Ναυπα

κτιτισσών, ή οποία κατά ρητήν δήλωσιν ήτο μονή γυναικεία *), ιδρυθείσα,, 

ως επιτρέπεται να εικάσωμεν, υπό προσώπων ορμώμενων εκ Ναυπάκτου ^ 

άλλως πως συνδεομένων προς τήν πόλιν ταΰτην. Άλλα που πρέπει ν ' άνα-

ζητήσωμεν «τήν roi; Γυρίον γειτονίαν», δπου εκείτο ή μονή των Ναυπακτι

τισσών; "Ως καΐ ανωτέρω ε'ίπομεν, εν Βοιωτία 2 ) . Μάλιστα "ίσως το εν τφ· 

ήμετέρω καταστατικά) μνημονευόμενον Γύρων να μήν είναι άσχετον προς 

τήν Πολνγνραν, τοπωνΰμιον απαντών εν Άγίοις θεοδώροις, προαστείφ τών 

Θηβών 3 ), του όποιου η περιοχή πολλαχοΰ δεικνύει λείψανα της παλαιοχρι

στιανικής καΐ βυζαντινής περιόδου. Πλην του καταστατικού εκείνου δρου, 

δι' ου προβλέπεται, δπως εν τελεταΐς της άδελφότητος της Παναγίας της 

Ναυπακτιωτίσσης μνημονεύωνται οι μητροπολΐται τών Θηβών καΐ οι ηγού

μενοι της μονής τών Στειρίον*), ύπάρχουσιν—δπως ε ΐ π ο μ ε ν 5 ) — κ α ΐ άλ-

λαι ενδείξεις, πείθουσαι ημάς νά εντοπίσωμεν τήν αυτήν αδελφότητα εν-

Βοιωτία, τής χώρας ταύτης λαμβανομένης έν τη ευρύτατη γεωγραφική έν

νοια. "Εν τέλει δήλον δτι του καταστατικού τής άδελφότητος υπογράφονται 

αύτφ Ηονδίτξης»), φ. 74«·β ([Τφ αύτφ Βονδίτζης]). Πρβλ. τήν περιγραφήν του προ^ 
μνημονευθέντος κωδικός υπό V. G. Vasiljevskij, έν τφ Δ' παραρτήματι τής Έπε· 
τηρίδος τής Δημοσίας Αυτοκρατορικής Βιβλιοθήκης τής Πετρουπόλεως δια τό έτος. 
1883 (έν Πετρουπόλει 1885), σελ. 3,11,21. 

') Πρβλ. τά κείμενα έν τφ ανωτέρω αποσπασματι έκ τοδ καταστατικού τής άδελ-
φότητος : «τών ήγουμενευουσών έν τή τών Ναυπακτιτησσών μονή». 

2) Ό C. Ο. ZfurettiJ παρά C. Α. Garufi, ενθ' ανωτέρω, σελ. 88, ύποσημ. 2*. 
έσημείωσε τοπωνυμικά τίνα σχετιζόμενα προς τό Γύρων πρόςθες : 1) Γύρα (τοπωνΰ
μιον έν τή περιοχή τού δήμου Μεσολογγίου), 2) Γνρι (συνοικισμός του τέως δήμου 
Ναφθίων τής Ζακύνθου)· Πρβλ. προχείρως '/ Έ. Νονχάκην, "Ελληνική Χωρογραφία. 
[Έκδοσις Γ). Έν 'Αθήναις 1901, σελ. 267, 864. 

8) Πολνγύρα είναι καΐ περιοχή τής μονής Σκριποΰς έν τφ τέως δήμω Όρχομενίων* 
πρβλ. προχείρως '/. Ρ. Ραγκαβήν, Τα "Ελληνικά, Τόμ. Α'. Έν 'Αθήναις 1853, σελ.-
478,483. 

4) Άστόχως τινές τήν μονήν αυτήν άνεζήτησαν ουχί έν Βοιωτία, αλλ' έν Κων-
στιν ινουπόλει- πρβλ. P. M[ar]c, έν «Β. Ζ.», τόμ. KB' (1913) σελ. 278. 

δ) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 7. 
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διάφορα αύτης μέλη *)* μεταξύ τούτων άπαντά>σι καί τα εξής πρόσωπα:· 

«f Ιωάννης εύκλής μοναχός καϊ πρεσβύτερος Αγιωφωτ(ι)(ν(ίτης) ομο

λογώ είναι δούλος της Ύπεραγίας Θεοτόκου της Νεπαχτητήοης/». 

fZiyvov Γεωργίου του Σαγματοϋ* *). 

Έ κ των δυο τούτων υπογεγραμμένων μελών της άδελφότητος δ μεν 
€Αγιωφωτ(ι)*(ίτης) υπενθυμίζει την πάλαιαν εκκλησίαν της Άγιας Φωτινης, 

κειμένην εν ερειπίοις εις άπόστασιν ολίγων χιλιομέτρων από των Θηβών 

και δη νοτιανατολικώς τούτων. Το δε επώνυμον του ετέρου μέλους της αδελφό— 

τητος, του Γεωργίου Σαγματοΰ, υπενθυμίζει την και σήμερον διατηρουμένην 

Βοιωτικήν μονήν της Μεταμορφώσεως του Σαγματα, κειμένην επί βουνού 

εν τη περιοχή του τέως δήμου Άκραιφνίου. Της μονής αυτής εχομεν καί 

παλαιόν πλαστόν «χρυσόβουλλον καισαρικόν^ έπ' ονόματι του αύτοκρ. Α λ ε 

ξίου Α ' Κομνηνού, άπολυθέν δήθεν εν ετει 1106 e). 

Κατά τον καταστατικόν δρον της άδελφότητος εν τελεταις αυτής πλην 

του εκάστοτε (του περιόντος), ηγουμένου τής μονής του Όσίου Λουκά του 

Στειριώτου έπρεπε να μνημονεύεται πάντοτε «καϊ ο πανόοιος εκείνος μονα

χός καί ηγούμενος των Στειρίου Θεόδωρος του Αεονάρδου». Ό άνήρ ού

τος είναι επι του παρόντος άγνωστος εις ημάς άλλαχόθεν. Έ π ι λευκής μαρ^ 

μαρίνης πλακός διεσώθη εν τη μονή του Όσίου Λουκά του Στειριώτου 

έμμετρος επιγραφή 4 ), αναφερομένη εις τίνα θεόδωρον, διατελέσαντα μεν 

κατά κόσμον άν&ύπατον, πατρίκιον, κατεπάνω^ καί βεατην, δια δε του άγ»-

γελικοΰ σχήματος μετονομασθέντα θεοδόσιον. Άλλ ' ό ταυτισμός τούτου προς 

τον Θεόδωρον τον Λεονάρδου, τον ήγοΰμενον του Όσίου Λουκά του Στει-

*) Περί ιών ονομάτων των μελών τούτων ίδέ τάς σημειώσεις του C. Α. Garuft,. 
ενθ' ανωτέρω, σελ. 82 κ. έ. (Κακώς έδηλώθη τό ΡοιριΌν=Ρωδίου. Πρεβεντινος πρέπει 
ν' άναχθή εις το πρεβέντα [λατ. praeventa], τοΰθ' όπερ καί ως τοπωνύμιον άπαντφ εν 
ταΐς έλληνικαϊς χώραις [ούτω π. χ. καλείται χωρίον εν τΐ\ περιοχή τής Καλαμπάκας]}' 
Φηγελλήτης=Φΐ)γελίττ\ς, ήτοι έκ Φυγέλων τής Μικράς Ασίας). 

XV 
2) Πρβλ. C. Α. Garufi, ενθ : ανωτέρω, σελ. 92 (όπου τό: αγιωφω αναλύεται: αγιο-

φωτινός), 96. 
*) Τό κείμενον προχείρως παρά Miklosich-Müller, Acta et Diplomata, τόμ. Β',, 

εν Βιένντ) 1887, σελ. 253, δπου και σχετική βιβλιογραφία (πρβλ. καί Miklosich-
Müller, ενθ'ανωτέρω, τόμ. «Γ', σελ. 462 κ. ε. Nikos Α. Bees [Βέης], εν Byzantini
sche Zeitschrift, τόμ. IB', 1906, σελ. 463 καί Σ. Π. Λάμπρον, «ΝέοςΈλληνομνήμων», 
τόμ. ΙΓ', 1916, σελ. 363. Fr. Dölger, Corpus der griech. Urkunden des Mittel
alters u. d. neuren Zeit. Reihe A. Regesten. Abt. I. 2. Teil. Έν Μονάχω καί Βε
ρολίνα 1925, σελ. 49, αριθ. 1228). 

4) Περί αυτής έπραγματευθη έπ' εσχάτων δ Γ. Α. Σωτηρίου, έν τφ «'Αρχαιολογική 
Δελτίω τοϋ'Υπουργείου των Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως», τόμ. 
θ ' (1920-21) σελ. 180-182, όπου παρέχεται καί πανομοιότυπον τής επιγραφής καί ανα
φέρονται καί ol πρότερον περί αυτής πραγματευθέντες. 
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•ριώτου προσκρο\>ει εις πολλά δεδομένα* π. χ. ό Θεόδωρος της επιγραφής 

αναφέρεται μόνον ώς μοναχός ούχι καΐ ώς ηγούμενος, έπειτα εν τω κατα

στατικοί της άδελφότητος έπρεπε, εάν ήτο δ αυτός προς τον Θεόδωρον του 

Λεονάρδου, να ονομάζεται Θεοδόσιος, δια του μοναστικού δηλον δτι ονόμα

τος αυτοΰ. "Επειτα ή προ μνημονευθείσα επιγραφή πρέπει ν 9 άναχθή εις τα 

τέλη του ΙΑ' αιώνος, *) ενω ό Θεόδωρος του Λεονάρδου έζησε πάντως προ 

των μέσων του ΙΑ' αιώνος 2). 

Άποχωριζόμενοι από του καταστατικού της έκκλησιασπκής άδελφότητος 

της Παναγίας της Ναυπακτιωτίσσης σημειοΰμεν, δτι ό πρώτος τών ύπογρα-

ψάντων αυτό — κατά τίνα παλαιοτέραν εκδοσιν 8) — είναι ό: « / Διονύσιος 

μοναχός καϊ 6 ιερεύς της μονής τον Στηρίον ομολογώ είναι δούλος της 

νπεραγίας Θεοτόκου της Νεπακτιτήσης». 'Αλλά το πρωτότυπον του κατα

στατικού έχει σαφώς οΰτω : της μονής, Ουχί του: Στηρίον, άλλα: Σαφήον ή. 

Που εκείτο ή μονή αυτί] ; 

Ανωτέρω δ) έμνημονεΰσαμεν τα γραπτά κατάλοιπα τον πολλού Ι ω ά ν 

νου Άποκαΰκου (f περί το 1233), ό όποιος κατά πάσαν πιθανότητα ήδη προ 

της καταλήψεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό τών Λατίνων (1204) είχε προ-

αχθή εις τον μητροπολιτικό ν θρόνον της Ναυπάκτου* τα κατάλοιπα ταΰτα, 

ώς σύνολον λαμβανόμενα πολύτιμα ιστορικά και φιλολογικά κείμενα, περιέ-

χουσι και σχετικός · προς τήν μονήν του Όσιου Λουκά του Στειριώτου ειδή

σεις, ολίγας μεν κατά ποσόν, άλλα σημαντικωτάτας κατά το περιεχόμενον. 

Έ ν πρώτοις μνημονευίέα επιστολή του 'Ιωάννου Άποκαΰκου, ή οποία έχει 

παραδοθή εις υμάς υπό τήν επιγραφήν : «Τφ κραταιφ βασιλεΐ» ·)·· ασφαλώς 

Ό μή δνομαστι αναφερόμενος βασιλεύς οΰτος ταυτιστέος προς τον Θεόδωρον 

Δοΰκαν Άγγελον Κομνηνόν, ό όποιος — ώς γνωστόν — τω μεν 1214 διε-

δέχθη ώς δεσπότης της Η π ε ί ρ ο υ τον ετεροθαλή αυτοΰ άδελφόν ' Μιχαήλ, 

κατά δε το εαρ του 1224 εστέφθη εν Θεσσαλονίκη υπό τοο αυτοκέφαλου 

αρχιεπισκόπου Άχρίδσς Δημητρίου Χωματιανοΰ βασιλεύς και αυτοκράτωρ 

Ρωμαίων, δπω£ παραμείνη ως τοιούτος εν δόξη και τιμή μέχρι της κατα

στροφής αυτοΰ κατ9 Άπρίλιον τοΰ 1230 έν μάχη παρά τήν Κλοκοτνίκαν 7 ). 

') Πρβλ. και Γ. Α. Σωτηρίου, ενθ' ανωτέρω, σελ. 182. 
2) Πρβλ. και C. Α. Garufi, ενθ' «νωτερω, σελ. 83. 
Β) Nie. Buscemi, Appendix ad Tabularium Reg. ac lmper . Cappellae D. 

Petri in regio Palatio Panhormitano. 1839, σελ. 5-10. 
4) Πρβλ. G. Α. Garufi, ενθ' ανωτέρω, σελ. 92. 
6) Σελ. 9. 
β) Κώδιξ 'Ισαάκ Μεσοποταμίτου, φ. 63« . Πρβλ. V. G. Vasiljevskij, ενθ* ανω

τέρω, σελ. 17. 
Τ) Περί τών χρονιών Ιδέ πρό πάντων Μ. Wellnhofer, ενθ' ανωτέρω, σελ. 19, 30. 

' Ή Κλοκοτνίκα (σήμερον SemMsche) κείται επί της δδοΰ άπό- Άδριανουπόλβως εις 
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'Επειδή όμως οϊ· δεσπόται της 'Ηπείρου, δπως άλλως τε και οι ηγεμόνες 

μικρότερων ηγεμονιών, συνήθιζον να προσαγορεΰωνται βασιλείς *), δι« τοΰτο 

δυνατόν καΐ ή ανωτέρω επιστολή να άγραφη και κατά τήν περίοδον 1214— 

εαρ 1224, δτιε ό αποδέκτης ταύτης ήτο επισήμως απλούς μόνον δεσπότης, 

Όπωςδήποτε δια της περί ής ό λόγος επιστολής ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος 

επικαλείται τήν εΰνοιαν του βασιλέως υπέρ αδελφού της μονής του Όσιου 

Λουκά του Στειριώτου, τον όποιον «γυμνόν και άπέριττον», ειχεν αποβάλει 

εκ «του κατ' αυτόν άγιωτάτου κελλίου» δ «της λατινικής επήρειας βίαιος 

πάσσαλος». Καίτοι δε ό Λουκαΐτης αδελφός — επάγεται ό 'Ιωάννης Ά π ό 

καυκος εν τη αύτη επιστολή — πολλά «τους Λατίνους άντεπασσάλευσε τη 

κατ' αυτόν πραγματική δεξιόυητι, αλλ' δμως ϊσχυσεν ό εκείνων [πάσσαλος] 

και τής ίδιας κέλλης τούτον έξηγαγεν. "Ο1 γοΰν λε.ιπόμενον ην το προς τήν 

σήν βασιλείαν τούτον άναδραμείν, αυτό τούτο κατά αριστοβουλίαν εποίησε, 

πάντως γνούς και μαθών, ως ό εμός αύθέντης και βασιλεύς τα προς άνά-

παυσιν αύτου και ζωήν μετά βασιλικής φιλοτιμίας έκπερανεΐ και δέο

μαι σου μή στραφήναι τον γέροντα τεταπεινωμένον, κατησχυμένον», «τον 

εν τοις πράγμασιν ενδόξιον πατέρα μου του Στειρίου». Δυστυχώς δεν ονο

μάζει ο Ιωάννης Άπόκαυκος τον υπ' αυτού προς τον βασιλέα συνιστώμενον 

Λουκαΐτην, ό όποιος ως φαίνεται ύπήρξεν ηγούμενος ή άλλως πως εκ των 

προϊστάμενων τής μονής τοΰ Στειριώτου* ήκιστα πιθανός είναι ό ταυτισμός 

αυτού προς τίνα άρχιμανδρίτην ίερομόναχον Ίωαννίκιον* προς τούτον άξίως 

υπέρ τής εκκλησίας δεινώς πάσχοντα και τής αληθείας περί τήν πίστιν ύπερ-

μαχούντα ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος επιστέλλει έπιστολήν παρηγοριάς κα\ 

ενισχύσεως.a) Μετά τήν κατάληψιν τής Στερεάς υπό τοΰ Βονιφατίου τού 

Μομφερρατικοΰ καΐ τών περί αυτόν παντοδαπών ανδρών—κατά τους τελευ

ταίους μήνας τοΰ 1204—γνωρίζομεν, δτι ή μονή τοΰ 'Οσίου Λουκά τοΰ 

Στειριώτου παρεχωρήθη υπό τών νέων τής χώρας δυναστών εις τους Λατί

νους ηγουμένους καΐ τους Λατίνους Ϊερεΐς τοΰ Παναγίου τάφου, 8) σι όποιοι 

κατά κανόνα κατεπίεζον τους "Ελληνας ορθοδόξους αδελφούς τής μονής ή 

καΐ εξέκρουον αυτούς εξ αυτής. Ό υπό τού 'Ιωάννου Άποκαύκου εις τον Βα

σιλέα συνιστώμενος Λουκαΐτης ασφαλώς δεν υπήρξε, αρχομένης τής Φραγκο

κρατίας, μεταξύ τών συναδέλφων τον το μόνον θΰμα τοΰ διωγμοΰ τών Λα-

V 

,Φιλιππούπολιν (πρβλ. C. Jirecek, Geschichte der Serben. Τόμ. A'. 'Εν Γόθα 1911, 
σελ. 303). 

') Πρβλ. Σ. 77. Αάμπρον, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. Α' (1904) σελ. 37 κ.ε. 
2) Κώδι£ 'Ισαάκ Μεσοποταμίτο« φ. 78Ρ («Το£ Ναυπάκτου προς τίνα άρχιμανδρί

την·)· Πρβλ. και V. G. Vasiljevskij, ενθ* ανωτέρω, σελ. 23. 
8) G. Hopf, ενEweÄfGruber, En-zyolopädie, I. Section, τόμ. ILE', σελ. 234. 

W.' Miller, The Latins in·.the, Levant. A.history of Frankjsh £reçcç(1204^ 
3566). Έν Λονδίνω 1908, σελ. 70,234 (ελληνική διασκευή ύπο -, Π. Λάμπρου, τόμ. 
Α', έν 'Αθήναις 1,908-1910, σελ. 104, 335). 



— 14 — 

τίνων. "Οπως δε και εν αλλαις μοναΐς ούτω καΐ εν τη μονή τον Όσιου Λουκά 

του Στειριώτου θα ήσαν οι "Ελληνες μοναχοί ανεκτοί παρά των Λατίνων 

μόνον εφ9 δσον θα συνεβιβάζοντο προς την νέαν κατάστασιν των πραγμάτων 

καΐ θ ' άινεγνώριζον τον Πάππαν ως άνωτάτην κεφαλήν της Εκκλησίας. 

"Αλλη επιστολή του 'Ιωάννου Άποκαΰκου τελευτα δια των εξής λέ

ξεων: «'Εγώ δε πλείσταις ταΐς άσθενείαις κατατρυχόμένος, εκδέχομαι καιρόν 

εύοετον προς εντυχίαν της σης αντιλήψεως επιτήδειον, δν καΐ δοθήναι μοι 

προ του άποθανεΐν με έπεΰχομαι' εντυχών σοι Sa και προσκυνήσας καΐ των 

από σου εμφορηθείς αγαθών προςλαλιών καΐ προςρήσεων, όντως επί την 

Λίνενματικώς με γειναμένην του Στειρίου μονήν αφίξομαι, τον χουν εκεωε 

πφ χοι άποδώσων».1] Ή επιστολή αυτή έχει παραδοθή εις ημάς άνευ ρητής 

'δηλώσεως αποδεκτού, κείται δε μεταξύ επιστολών, τας οποίας δ 'Ιωάννης 

Άπόκαυκος βραχύ προ του θανάτου του απηύθυνε προς τον αρχιερέα 

'Ιωαννίνων, δτε πλέον μετά τήν πτώσιν του Θεοδώρου Δοΰκα Αγγέλου 

Κομνηνού *) είχε παραιτηθή του μητροπολιτικού θρόνου της Ναυπάκτου καΙ 

»ειχεν ένδυθή το ΐσάγγελον σχήμα, μετονομασθείς Ίωαννίκιος 8 ) . Κατά τας 

τελευταίας λέξεις του ανωτέρω παρατεθειμένου επιστολιμαίου αποσπάσματος 

ό Ιωάννης Άπόκαυκος προτίθεται να διέλθη τήν τελευταίαν δΰσιν του βίου 

>εν τη μονή του οσίου Λουκά του Στειριώτου, ή οποία θα είχε περιέλθει τότε 

καΙ πάλιν προς καιρόν εις χείρας "Ελλήνων. Άλλα πώς πρέπει να εκλά-

,βωμεν τήν φράσιν της επιστολής «τήν πνευματικώς με γειναμένην του Στεί

ρ ο υ μονήν»; ΕΤχεν αναλάβει ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος το μοναχικόν σχήμα ή 

«ίχε χειροτονηθή χειροτονίαν τινά εν xfj μονή του οσίου Λουκά προ τής προα

γωγής αυτού είς τήν μητρόπολιν Ναυπάκτου4) ή άνέλαβεν αυτόθι τό μονα

χικόν σχήμα μετά τήν παραίτησίν του από του αρχιερατικού θρόνου ; Πάντως 

•αναντίρρητος καθίσταται ή πνευματική σχέσις του 'Ιωάννου Άποκαΰκου προς 

>τήν μονήν του 'Οσίου Λουκά τοΰ Στειριώτου, ίσως δε λόγω τής πνευματικής 

•αυτής σχέσεως καΙ ουχί εξ απλής κληρικής ευγενείας συνιστών εκείνος εις τον 

,βασιλέα τον Λουκαΐτην, τό θύμα των καταδιώξεων τών Λατίνων, αποκαλεί 

αυτόν Πατέρα5 ). 

Δεν γνωρίζομεν, αν ή πρόθεσις τού 'Ιωάννου Άποκαΰκου, δπως 

•διέλθη τας τελευταίας αυτού ημέρας εν τή μονή τοΰ Όσιου Λουκά τού Στει-

') Κώδιξ 'Ισαάκ Μεσοποταμίτου, φ. 70ß —71« . Πρβλ. και V. G. Vasiljeskij, 
ενθ' ανωτέρω, σελ. 20. 

9) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 12. 
9) Πρβλ. Μ. Wellnhofer, ενθ' ανωτέρω, σελ. 67 κ. ε., Παρθένων Κ. Πολάκην, 

-ενθ' ανωτέρω, σελ. 208 κ. έ. 
*) Έν τη κυρίως 'Ελλάδι και 8ή εν Ναυπάκτω είχε ζήσει δ 'Ιωάννης Άπόκαυκος 

'ώς διάκονος τοΰ θείου του Κωνσταντίνου Μανασσή- πρβλ. Nikos Α. Bees, εν «Byz.-
Ngr. Jb.», τόμ. Ζ', σελ. 119 κ. ê. 

s) Πρβλ. ανωτέρω, σελ. 13. 



— 15 — 

ριώτου, επραγματοποιήθη. Τελευτώντος του 1232 ή αρχομένου και του 1233, 

υπ' ασθενειών καΐ θλίψεων πληττόμενος, διέτριβεν ό Ιωάννης Άπόκαυκος εν 

ττ) 'Ηπειρωτική πολίχνη Κοζΰλη *)· εντεύθεν γράφει προς τον ?Ιωαννίνων, 

παραπονοΰμενος και δι* άλλα και δια της «άπειλας και τους εν γράμμασι προ-

πηλακισμούς» εκ μέρους του μητροπολίτου Άγκυρας καΐ πατριαρχικού εξάρ-

χου Χριστόφορου 9 ). Πολύ μετά ταΰτα δέν θα εζησεν ό 'Ιωάννης Ά π ό 

καυκος. 

" O u παλαιόθεν Έσπέριοι και Βόρειοι θα έπεσκέπτοντο την μονήν του 

Όσιου Λουκά του Στειριώτου, θέας ή καΐ προσκυνήσεως χάριν, είναι 

αυτονόητον μάλιστα θα έγίνετο τοΰτο μετά την Δ ' σταυροφορίαν και την 

Ιδρυσιν των Φραγκικών κρατών εν τη Ελληνική Ανατολή, οπότε ουχί μόΨ 

νον αί περί την μονήν χώραι επι μακρόν ήσαν υπό Έσπερίους ηγεμόνας, 

άλλα καΐ αύτη αύτη ή μονή είχε—κατά τα προειρημένα ») — εις παππικούς 

καλογηρους παραχωρηθη. Γνωρίζομεν δέ, δτι κατά τους χρόνους της Φραγ

κοκρατίας καΐ επίσημα εκ της λαϊκής τάξεως του Λατινικού κόσμου πρόσωπα 

επεσκέφθησαν τήν περιλάλητον μονήν του Στειριώτου. Περί δέ της ωραίας 

Ελένης, της θυγατρός μέν του δουκός τών Νέων Πατρών 'Ιωάννου Α' Ά γ -

7έλου, συζύγου δέ του Γουλιέλμου Δελαρός, κυρίου της Λεβαδείας, βραδύτε-

^ον δέ δουκός τών Α θ η ν ώ ν (1280-1287) και βαΐλου της ηγεμονίας της 

Αχαΐας (1285-1287), αναφέρεται, δτι όχι μόνον έπεσκέφθη τήν μονήν του 

Όσιου Λουκά του Στειριώτου, άλλα μετά τον θάνατον του συζύγου αυτήν 

«ϊχεν εκλέξει ως τόπον της χηρείας της παρά τας αντιρρήσεις του υίοΰ 

Γουΐδωνος, του τελευταίου δουκός τών Α θ η ν ώ ν εκ του οίκου τών Δελα-

ρος (1207-1308). Έ κ του γεγονότος, δτι ή προ μνημονευθείσα ήγεμονις 

Ελένη ήτο "ΕλληνΙς έθεωρήθη υπό τίνων νεωτέρων ερευνητών πιθανόν, δτι 

«α! ετάφη εκείνη εν τη μονή του Όσιου Λουκά 4), τούθ* δπερ δεν άπο-

ι) "Εκείτο έν τφ τμήματι τής Λάμαρης, τανΰν έρημος. Κατά τους μέσους αιώνας 
και έπΐ Τουρκοκραείας ή Κοζύλη υπήρξε και επισκοπική έδρα, υπαγόμενη επί μακρόν 
ιίς τήν εκκλησίαν Άχρίδος. Έπ'ι Τουρκοκρατίας ή επισκοπή ελέγετο και Ρογών και 
Κοζύλης. Κατά πάσα ν πιθ«νότατα ό 'Ιωάννης Άπόκαυκος τότε (ίδε άνωτέσω) διέτριβε 
έν τ% μονή της Κοιμήσεως, κειμένη παρά τήν Κοζύλην, τανΰν δέ διαλελυμένχ). Πρβλ. 
Miklosich- Müller, Acta et Diplomata, τόμ. Α', σελ. 411. Ä" Geher, Der Pat rar chat 
•on Achrida. Έν Λειψία 1902. σελ. 4. Πρβλ. Π. *Αραβανιινόν, Χρονογραφία της 
'Ηπείρου· Τόμ. Β'. Έν 'Αθήναις 1857, σελ* 85. Σεραφείμ τον Βνζάνζιον. Δοκίμιο ν Ιστο
ρικής τίνος περιλήψεως... "Αρτης και... Πρεβέζης. Έν 'Αθήναις 1884, σελ. 97, 258 κ.έ., 
34§. Γ. Α. Σωτηρίου, έν «Ήπειρωτικοΐς Χρονικοϊς*, τόμ. Β' (1927) σελ. 100. 

·) Πρβλ· Ε. Kurtz, «Christophoros von Ankyra als Exarch des Patriarchen 
Germanos II.», έν «Β. Ζ.», τόμ. IT' (1907) σελ. 120 κ. έ., μάλιστα δέ σελ. 140 κ. έ. 
Πρβλ. και M. Wellnhofer, ενθ* ανωτέρω, σελ. 67 κέ·, Παρθ. Κ. Πολάκην, Ινθ* άνω-
«ρω, οελ. 208 

9) Πρβλ. σελ. 13. 
*) Πρβλ. Γ. Π. Κρέυον, ενθ* ανωτέρω, τόμ. Β', σελ. 39. 
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δεικνυεται *). Έ κ δε του Ι Ε ' αιώνος εχομεν εν αυτή τή μονή και τίνα 

κεχρονισμένα χαράγματα, χαραχθέντα δι3 ακίδος υπό ξένων (μη Ελλήνων) 

επισκεπτών το άρχαιότερον τών εκ του αιώνος τούτου χαραγμάτων άναγι-

νωσκεαχι επι πλακός του αριστεροί» έξωνάρθηκος του Καθολικού καΐ λέγει: 

GEORGIVS INTERIANVS 
1404 

VT DELPHOS : PERGEREM 
VENI

2
) 

Το προσωπικόν του ανδρός τούτου παρ 3 δλας τας αναζητήσεις μου δεν 

κατωρθωσα επι του παρόντος να εξακριβώσω. Δεν γνωρίζω, αν τον Γεωρ

γών του ανωτέρω χαράγματος πρέπη να τάξωμεν εις τους περιηγητας της 

Ελλάδος εν νεώτερο εννοία 8). Κατά τα μέχρι τοΰδε ασφαλώς εγνωσμένα ό 

χίρονολογικώς πρώτος της μεγάλης σειρας-βκείνων, οι όποιοι χάριν ερευνών 

επεσκέφθησαν την μονήν του 'Οσίου Λουκά του Στειριώτου, είναι ό ενθου

σιώδης Άγκωνίτης Κυριάκος de' Pizzicolli (γενν. περί 1391, f περί το 1455 

εν Κρεμώνι 4). Θα ήτο τελεία παραγνώρισις του πραγματικού χαρακτήρος του 

ανδρός, αν ήθέλομεν δεχθή, δ'τι καθαρά αγάπη της κλασσικής ..αρχαιότητος 

και διακαής πόθος προς μελέτη ν τών λειψάνων αυτής υπήρξαν τα. μόνα 

κίνητρα τών επανειλημμένων και «εκτεταμένων άπρδημιών αύτοΰ* ούχ ήττον 

ήσαν και εμπορικά! επιχειρήσεις και οικονομικά συμφέροντα, εχς τα όποια 

άπέρλεπεν ό ά'λλως τε πλούσιος ' Αγκωνίτης επισκεπτόμενος συχνά τήν Ελλάδα 

και λοιπήν Άνατολήν 5 ) . Τήν μονήν του Όσιου Λουκά του Στειριώτου 

επεσκεφθη ό Κυριάκος κατά τήν πρώτην τών μεγαλυτέρων αύτοΰ περιο^ 

δειών εις τάς ελληνικός χώρας, ή οποία διήρκεσεν εξ περίπου μήνας, από 

του τέλους του 1435 μέχρι .σχεδόν τών μέσων του επομένου έτους· τή 

29 Δεκεμβρίου 1435 εύρίσκετο εν 'Ακαρνανία (ήτοι εν "Αρτη), δθεν έγραψε 

και επιστολήν, περιγραφικήν τής όδοιπορίας του.β) Κατ' άγαθήν τΰχην προ 

·') -Πλάσματα είναι τα σημειωθέντα· ύπο τον J. Α. Buchon (La Grèce continen
tale et la Morée. Ε ν Παρισίοις 1843, σελ. 244), ότι εν ιη κρύπτχ) του 'Οσίου Λουκά 
ο» λεγόμενοι τάφοι του αύτοκρ. Ρωμανού Β' και τής συζύγου αύτοΰ Θεοφανοΰς περιέ-
λαβον δήθεν τα σώματα τών Λατίνων αυτοκρατόρων Κωνσταντινουπόλεως Πέτρου 
Κουρτεναι καΐ του υίοΰ αύτοΰ Ροβέρτου (πρβλ. και Γ. Π. Κρέμον, ενΟ' ανωτέρω, τόμ· 
Β', σελ. 39. W. Miller, ενο' ανωτέρω, σελ. 89 [ελληνική διασκευή ύπόι Σ. Π. 4<Φ*-
πρου, τόμ. Α', σελ. 130]). 

*) Γ. Α. Σωτήριοι; ενθ* ανωτέρω, ask. 185 κ. ε., δπου και πανομοιότυποVv 
3 ) Οΰτω ό Γ.Ά. Σωτηρίου, ενθ ' άνοηέρω, σελ. 186. 
4) Περί τής χρονιάς τοΰ θανάτου Ιδέ Emil Jacobs,· εν «Β. Ζ.>, τόμ. Λ ' (1930) 

σελ. 202. 
δ) Πρβλ. F. Gregorovius, G e s c h i c h t e d e r S t a d t A t h e n im Mittelal ter . " Ε κ δ . 

Β' . Τόμ. Β'. Έ ν Στουτγάρδη 1889, σελ. 337. 
6 ) Kyriaei Anconitani I t i n e r a r i u m . E d . Laur. Melius. ^Ev Φλωρεντία 1742» 
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ετών εγνώσθη νε'ον απόσπασμα εκ των οδοιπορικών του Κυριάκου, άναφε-

ρόμενον εις την άποδημίαν αύτοΰ εις 'Ελλάδα κατά τα ετη 1435/6 και πε

ριέχον και σημειώματα σχετικά προς την μονήν του οσίου Λουκά του Στει-

ριώτου. *) Το απόσπασμα τοΰτο, εκ περγαμηνών φύλλων 31, γεγραμμένων 

κατά μέγα μέρος υπ' αύτοΰ του Κι»ριάκου, άνήκεν άλλοτε εις τον Φλωρεν-

τινόν οίκον Strozzi, τφ 1912 περιήλθεν εις τον εν Μονάχφ εκδοτικόν και 

παλαιοπωλικόν οίκον Jacques Rosenthal, υφ' ου επωλήθη εις την Πρωσσι-

κήν Κρατικήν Βιβλιοθήκη ν αυτόθι εναπόκειται εν τω τμήματι τών χειρογρά-

'~jh> < Û^/T}SK^ Çf'fi ξ* 

mmm œsSBÊBm &frï te 
ύwjrf-m ~r*f nr*\ *\rm Â - t r f ^ f ^ r ^ r ^ 

WÊM 

Πανομοιότνπον ê£ οδοιπορικού Κνριάχον τον εξ Άγχώνος· 

φων υπό έπίσημον Ms graec. Quart. 89. Έ ν φ. 2 2 α β του αποσπάσματος 

έ'γραψεν ό Κυριάκος ιδία χειρί μικρόν κείμενον, ου ό τίτλος: « Ή συναξις 

των τίμιων αποστόλων και δήλωσις δπως και δπου έκαστος αυτών έκήρϊξε.» 

(-Αρχ. : Πρώτος Πέτρος απόστολος και πρώτος μαθητής . . . . —Τέλ. :...εν 

τη Αιθιοπία κηρύξας και πολλαις τιμωριαις υπ9 αυτών αικϊσθεις το πνεύμα 

τώ Θεώ παρατίθησιν :—·»). Έ ν τέλει τοί) κειμένου τούτου εσημείωσεν επίσης 

σελ. 58 κ.έ. (πρβλ. και Ε. Ziebartk, Κυριάκος ό εξ Άγκώνος έν 'Ηπβίρψ», εν «Ήπει-
ρωτικοΐς Χρονικοίς», Τόμ. Α'. 1926, σελ. 110 κ. ε.). 

χ) Ίδέ : «Ein Notizbuch des Cyriacus von Ancona aus dem Jahre 1436 
von Dr Paul Maas. S.A. aus Beiträge zur Forschung. Studien und Mitteilun
gen aus dem Antiquariat Jacques Rosenthal, München. Folge I. Heft 1. Verlag 
Jacques Rosenthal, München». Σελ. δ—15, μετά τριών παρενΟέτωνπινάκων. 

Ια 
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ιδία χειρί δ φιλαρχαιος Άγκωνίτης : «έγραψα ego* Κ[υριακός] Α[γκωνίτης] 

apud nobilissimam Lucae monachi aedem aeditam a Monomacho Imp. 

in Phocide prope Delphos ad XX mil. | ad quam veni V. K. Apriles* et ea 

excaepi ex antiquissimo praefatae | ecclesiae Libro:-». ( Ί δ έ πανομοιότυπον 

του σχετικοί) αυτογράφου του Κυριάκου Άγκωνιτου ανωτέρω, σελ. 16α ). 

Το αύτόγραφον τουιο του Κυριάκου 'Αγκωνιτου σημείωμα πρέπει να 

παραβληθη προς συγγενές σημείωμα, κείμενον εν τη υπ' αύτοΰ κατηρτι-

σμένη συναγωγή επιγραφών του 'Ιλλυρικού, ή οποία έτυπώθη το πρώτον 

τω 1660 υπό του Καρόλου Moroni1), και έπειτα τω 1747 εν Ρώμη 1 ) . 

Κείται δε το δεύτερον τοΰτο σημείωμα Ιν σελ. XXXI, υπ' αριθ. 211, της 

προμνημονευθείσης επιγραφικής συναγωγής του Κυριάκου Άγκωνίτου και 

λέγει: «Ad VI. Κ. April, relictis Delphis ad nobilissimam Locas Monachi 

aedem adveni in Phocide iuxta Dauliden ad VIII. mil. Editam sub Oppido 

Stiri à Monomacho Imp. optimo. Ibi inveni antiquissimos Libros sacrarum 
litterarum. Ex quibus aliqua excerpsi de Apostolorum omnium conditio-
nibus. Sed hoc in antiquissimo marmore consculptum inveni. 

ΦΙΛΟΚΡΑΤΕΙ 

ΑΡΧΗ. Κ Α Ρ Π Ο Φ Ο Ρ Ι Α Σ . ΑΝΘΟΣ 

KAI. ΑΡΧΗ. Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ . Α Ρ Ε Τ Η Σ 

ENKPATIA 

*0 Άγκωνίτης, κατά τας ανωτέρω και ά'λλας χρονολογικός δηλώσεις 

τών οδοιπορικών αύτοΰ, άνεχώρησεν εκ Δελφών τη 27 Μαρτίου 1436, τη 2b 

Μαρτίου ήτο εν Ααυλίδι καΐ εν τη μονή του Όσιου Λουκά, τη 29 Μαρ

τίου εν Λεβαδεία" ή διαμονή του εν τη μονή του Στειριώτου ύπήρξεν αναμ

φιβόλως βραχεία s). Έ κ τών <<ο/αιοτάτων ιερών χειρογράφων, τα όποια 

είδεν εκεί ό Κυριάκος, ουδέ ν. α ν άνάμνησιν διατηροΰσιν οι σημερινοί 

') «Epigrammata reperta per lllyricum a Cyriaco Anconüano» (aveu τι-
τλοφύλλου). 

9) «Inscriptiones seu Epigrammata reperta per lllyricum a Cyriaco Anco
nitano» (το τιτλόφυλλον είναι μεταγενέστερα προςθήκη είς το εν ετει 1660 τυπωθεν 
σώμα. Πρβλ. και Ρ· Maas, ένθ' ανωτέρω, σελ. 6). 

8) Πρβλ. Ρ. Maas, ενθ' ανωτέρω, σελ- 8, και W. Miller, ενθ' ανωτέρω, σελ.418 
(ελλην. διασκευή υπό Σ. Π. Λάμπρου, τόμ. Β', σελ. 125)—Γ. Π. Κρέμος, Ινθ' ανωτέρω, 
τόμ. Β , σελ 40, έσημείωσε: «ϊφ δε 1436 ό . . . Κυριάκος ό εξ Αγκώνος εΰρεν αυτήν 
|=τήν μονήν του 'Οσίου Λουκά του Στειριώτου] ευ συντηρουμένην κα'ι διακρινομέ-
νην πασών τών εν τβ Χερσώα Ελλάδι μονών»!!! Ό αυτός, αυτόθι, σελ. 288, επαναλαμ
βάνει τά κείμενα παρά Π. Χ,ιώτχι ('Ιστορικά απομνημονεύματα της νήσου Ζακύνθου. 
Τόμ. Β. Εν Κέρκυρα 1858. Σελ. 232);: «Εν ετέρα δε αυτού επιστολή περί το αυτό 
έτος διευθυνομένη προς Γεώργιον Ραγναλόρον Πισαυρόν..., άφοΰ ώμίλησε [δ Κυριά
κος Ανκωνίτης) περί του μοναστηρίου του αγίου Λουκά και τών λειψάνων και ερει
πίων τών εγγύς ελληνικών τειχών λέγει. . •»* εις ταύτα προςεθεσεν ό Γ* Π. Κρέμος: 
«Δυστυχώς τήν επιστολή ν ταύτη ν του Κυριάκου περί της μονής του οσίου Λουκά θέν 
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αδελφοί του 'Οσίου Λουκά *). Μάτην ανεζήτησα και την ανωτέρω επιγραφήν. 

Πολύ αξία προσοχής εΐναι ή υπό του Κυριάκου Άγκωνίτου παρεχο

μένη ειδησις, δ η ή μονή του Στειριώτου είναι κτίσμα του αΰτοκρατορος 

J Κωνσταντίνου] Μονομάχου (1042-1054). Είς τήν εΐδησιν αυτήν επιτρέπε

ται να προςγράψωμεν αυθεντικόν χαρακτήρα' δεν αποκλείεται εκ γραπτών 

πηγών να ήντλησεν αυτήν ό ζητητικός 'Ιταλός* πάντως οΰτος τον προμνη-

μονευθέντα αυτοκράτορα θα θεωρη κτίστην του καθολικοί) της μονής του 

*Οσίου Λουκά και τών θαυμαστών ψηφιδωτών αύτοΰ. Είναι γνωστόν πόσον 

ό Κωνσταντίνος Μονομάχος ήγάπα να κτίζη κτίσματα, δια τα όποια έδα-

πάνα μεγάλα ποσά, παραβλέπων και άλλα και μάλιστα στρατιωτικά πράγ

ματα* *) και έκτος της Πρωτευούσης εκτισεν ευαγή κτίσματα, π. χ. τήν Νέαν 

Μονήν τής Χίου. "Αλλως τε και υπό τών δοκιμωτέρων ερευνητών τα ψη

φιδωτά του Καθολικοί) του 'Οσίου Λουκά ανάγονται εις τα μέσα του Ι Α ' 

αιώνος 8), ήτοι εις τους χρόνους της αρχής του Κωνσταντίνου Μονομάχου. 

Εν τέλει ας έπιτραπή γενική παρατήρησις περί του Κυριάκου Άγκω

νίτου: 'Επειδή δεν αναφέρει οΰτος εν τοις καταλοίποις αύτοΰ ουδέν περί 

τών καλλιστευμάτων του Μυστρά, τα όποια τουλάχιστον δις έπεσκέφθη *), 

συνήγαγον τινές, δ α ό φιλάρχαιος'Ιταλός ήτο αδιάφορος προς τα έργα τής 

χριστιανικής περιόδου δ). Άλλα τα πράγματα διαψεΰδουσι τήν τοιαύτην κρί

σιν τών καθ ημάς. "Ινα περιορισθώ μεν μόνον εις το απόσπασμα εκ τών 

οδοιπορικών του Κυριάκου εκ του έτους 1435/6, τονίζομεν, δτι εις τούτο 

ούχι μόνον εχουσι συμπεριληφθή ειδήσεις περί τής μονής τοΰ Όσίου Λουκά, 

άλλα και αντίγραφα εκκλησιαστικών επιγραφών εχουσιν άποθησαυρισθή β). 

«ήδυνήθην να ευρω». Και ή μέν σχετική επιστολή έδημοσιευθη πολλαχοΰ (ίδέ π. χ. 
Epigrammata reperta per Illyricum, σελ. IUI. Kyriaci Anconitani, ltinerarium, 
ed. L. Mehus, σελ. 66-7)· εν τούτοις εν τ|} επιστολή ταύτχι δέν πρόκειται περί τής μο
νής τοΰ 'Οσίου Λουκά τοΰ Στειριώτου, αλλά περί τοΰ εν Ρογοις τής 'Ηπείρου ναοΰ 
του Εύαγγελιστοΰ Λουκά, τόν όποιον ό Κυριάκος έπεσκέφθη δίς, κατά 'Ιαν. 1436 και 
τή 18 Όκτ. 1448. Πρβλ. και Ε. Ziebarth, ε. αν., σελ. 118 κ. έ., Γ. Α. Σωτηρίου, 
εν «Ήπειρωτικοΐς Χρονικοίς», τόμ. Β' (1926) σελ. 102 χ. έ. Emil Jacobs, ε. άν·, σ. 
197 κ. έ., ύιοσ. 3. 

') Περί τών χειρογράφων τής μονής του Στειριώτου και τής τύχης αυτών πρβλ. 
Γ. Π. Κρέμον, ενΟ·' άνο:»τέρω, τόμ. Β', σελ. 164, 230, 239. 

') Πρβλ. Η. Geizer παρά Krumbacher, GBL», σελ. 1003. 
·') Πρβλ. τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν ανωτέρω, σελ. 3 κ. έ. Έν τούτοις ό Xheod. 

•J. Schmitt, <Τά μωσαϊκά τής μονής τοΰ 'Αγίου Λουκά» (ρωσσιστί, απόσπασμα έκ 
•του τόμου τής Ιστορικής κσί Φιλολογικής Εταιρείας τοΰ Χαρκόβου προς τιμήν τοΰ 
V. Buzeskul), έν Χαρκόβφ 1914, επιχειρεί ν* άποδείξχι, ότι τά μωσαϊκά τής περί ή ς ό 
λόγος μονής είναι έργα τοΰ ΙΑ' τελευτώντος ή πιθανώτερον τοΰ IB' αιώνος. 

*) 1437 και 1447/8· πρβλ. Nikos'A. Bees (Βέης), Vie de Saint Théoclète évê-
que de Lacédémonie. Dorpat 1916, σελ. 22 κ. ε. 

5) W. Miller, εν%' ανωτέρω, σελ. 420-421 (έλλην. διασκευή υπό Σ. Π. Λάμπρου9 

•τόμ. Β', σελ. 127,130). 
·) Ρ. Maas, ενΟ' ανωτέρω, σελ. 8. 
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Και προς τον συγχρονον ελληνικόν λαόν ήρχετο ό Κυριάκος εις έπικοινω-
νίαν *), αν και ενίοτε δεν είχε καλούς λόγους δι' αυτόν. Προ παντός έμπο
ρος και διπλωματικός ό Άγκωνίτης ών δεν εδιστασεν εν δεδομένη στιγμή να 
στραφτί και προς τους Όσμανίδας· ύπήρξεν οικείος, κατά δε τάς δυσμάς τον 
βίου του καΐ γραμματεύς του Μωάμεθ του Κατακτητοΰ δ). 

ZUSAMMENFASSUNG. Der hl· Lukas, der Gründer des 
gleichnamigen Klosters in Phokis, ist nach sehr sicheren Berechnun
gen am 7. Februar 953 gestorben. Für die frühe Geschichte ge
nannten Klosters gilt die ausführliche, in archaisierender Sprache 
abgefasste Lebensbeschreibung seines Gründers als die hauptsäch
lichste Quelle, die sich jedoch aus verschiedenen Texten noch sehr 
ergänzen lässt. Erwähnt sei ζ· B-, dass man aus dem Kodex 153 
der ehemaligen Synodalbibliothek in Moskau den Namen des Dich
ters erfahren konnte, der den Kanon mit der Akrostoichis «Λουκάν 
επαινώ το κλέος της Ελλάδος» geschrieben hat. Er hiess nach dem 
Moskauer Kodex Gabriel, lebte im X. - XL Jh. und ist auch noch 
als Dichter anderer Kirchenlieder bekannt. Interessante Nachrichten 
über das Lukas - Kloster in Phokis bieten auch die Statuten einer 
aus Geistlichen und Laien zusammengesetzten, im Jahre 1048 ge
gründeten, Bruderschaft, die sich dem Dienst eines Muttergottes
bildes mit dem Beinamen Ναυπακτιώτισσα widmete. Diese Statuten 
sind uns durch eine Urkunde der Cappella Palatina-und zwar durch 
eine authentische Neuausfertigung, die in der Zeit von 1060—1068 
hergestellt worden sein soll-überliefert worden. Eine Klausel dieser 
Statuten lautet dahin, dass der Metropolit von Theben und der Abt 
των Στειρίου κνρ Θεόδωρος του Λεονάρδου in Messe und Gebet er
wähnt werden müssen. Weitere Beiträge zur Geschichte des L u k a s -
Klosters sind aus den Nachlässen des Metropoliten von Naupaktos 
Johannes Apokaukos, und des Cyriacus von Ancona zu entnehmen; 
ersterer wollte sein Leben als Mönch im Lukas-Kloster beschliessen, 
letzterer hat dieses am 28. März 1436 besucht und notierte in seinem 
Reisetagbuch, das Kloster sei von dem Kaiser Konstantinos Mo-
nomachos gegründet, was man unter gewissen Vorbehalten wohl 
als Tatsache annehmen darf· Zur allgemeinen Charakteristik des 
Cyriacus von Ancona sei bemerkt, dass seine Aufzeichnungen über 
das Lukas-Kloster in Phokis, sowie über andere christliche Denkmä
ler ein beredtes Zeugnis für sein Interesse auch für nachklassische 
Überreste ablegen· 

*) Αυτόθι, σελ. 15. 
6) Ίδέ προ πάντων Ε. Jacobs, ενθ' ανωτέρω, σελ. 197 κ. ε. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

