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φορά πράγματα, ιδίως τους κατοικοΰντας εν 'Αθήναις, είναι γνωστή
ή κατά το παρελθόν και το παρύν δράσις της υμετέρας 'Εταιρείας και
ή μεγάλη αι'τής συμβολή ε?ς την Χριστιανικήν Ίστορίαν και την Ά ρ χαιολογικήν Έπιστήμην, ων ένεκα εύοίωνον προβλέπεται και ιό μέλ
λον αυτής.
Το Κράτος, κατά το μέτρο ν των δυνάμεων του, παρέσχε την ενί
σχυση- αύτοΰ. Δυστυχώς ύπάρχουσι περιστάσεις, κατά τας οποίας τοΰτο,
ένεκα λόγων οικονομικών, αδυνατεί να πράξη εκείνο, το όποιον επι
θυμεί. Ούχ ήττον, ελπίζω να εξακολούθηση την ενίσχυσιν οΰτήν εφ'
δσον τφ είναι δυνατόν.
Είναι, κύριοι, ευγενής ό ζήλο; υμών, και είναι δικαία ή υπερη
φάνεια υμών δια το έργον, το δποΐον επιτελείτε. Είσθε δια τοΰτο άξιοι
πάσης τιμής και είναι επίσης άξιοι πάσης ευγνωμοσύνης οι ίδρυταί
τής Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και Ιδία οί εκ τούτων
θανόντες.
Δραττόμενος τής τιμής, την οποίαν μοί εκάματε, αποκαλύπτω ευ
χαρίστως τήν άναμνηστικήν αυτήν στήλην.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ *· ΑΝΑΣΤ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟΥ
Μετά τας ανωτέρω επισήμους ομιλίας το εκλεκτον άκροατήριον διασχίοαν εγκαροίως τον ναον εξήλ&ε δια τής έναντι ΰύρας είς τον δπισ&εν εύρνν χώρον τής Μο
νής, δπον ό Κα&ηγ. τον Μετσοβ. Πολυτεχνείου και Σύμβουλος τής 'Εταιρείας Η.
'Αναστάσιος
'Ορλάνδος ώμήληοε δια μακρών περί τής ιεράς Μονής Δαφνιού.
Τής θαυμαστής ταύτης ομιλίας παρέχομεν ένταϋ&α σύντομον π>*ρίληψιν χάριν εκείνων
ιδίως, οΐτινες δεν παρέστησαν κατά την πανηγυρικήν ταύτην εν Δαφνίφ συγκέντρωσιν.

Ό κ. 'Ορλάνδος ώμίλησε κατ' αρχάς περί του χρόνου τής συστά
σεως της Μονής, δστις δύναται να όρισθή ασφαλώς έκ του τρόπου κακασκευής τοΰ περιβόλου και του προς κατασκευήν αύτοο χρησιμοποιη
θέντος όλικοο (κροκαλοπαγών λίθων). Ό περίβολος ούτος είχεν ακρι
βώς τήν μορφήν φρουρίου μέ πύργους καΐ μεταπύργια, ήρείδοντο δε
κατά τας πλευράς αύτοο κελλία είς δύο ορόφους. Ή είσοδος εύρίσκετο
επί τής δυτικής πλευράς καΐ ουχί, ώςσήμερον, επί τής ανατολικής. Έ ν
τω κέντρω δε τής περιοχής ο^ουτο το ΚαΦολικόν, δπερ είχε κατ'αρχάς
το σχήμα επιμήκους βασιλικής, ης ευρέθησαν λείψανα τίνα των Θεμε
λίων, ουτικώς του σημερινού ναοο. Εις τήν βασιλικήν ταύτην φαίνεται
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ότι άνήκουσς διάφορα έπίκρανα παραστάοων μετά λογχοειδών φύλλων
καί τίνα γλυπτά, άτινα ανήκουσι, λόγω τής τεχνοτροπίας των, εις τον
5ον μ. Χ. αΣώνα. Είς το αυτό χρονικον συμπέρασμα άγουσι καί Εστορι-

Ή Άνάοτασις. Θαυμαστον ψηφιδωτον εν τφ ναφ της Μονής Δαφνιού

κοί λόγοι. Ή μονή φαίνεται πιθ·ανώτατα δτι ίδρύθ-η επί τΐ)ς θέσεως
αρχαιοτέρου ναοο τοο 'Απόλλωνος, πυρποληθέντος οπό των άπο Έλευσΐνος έλθ-όντων Γότθ·ων του Άλαρίχου, τφ 395 μ. Χ. Κατά τους χρό-
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νου; τούτους μεγάλη ήτοή μεταξύ Χριστιανισμού καί Εθνισμού διαπάλη.
διότι ή λατρεία του Xptaroö δεν εΐχεν ακόμη δυνηθ^ να εγκαθιδρυθώ
είς την άκρόπολιν των εθνικών θεών, άλλα μόνον είς τα προάστβια,
φυσικον δέ ήτο, δτι ώς κέντρον ενεργείας του άντιμέτωπον της σχολές
του Εθνισμού έξέλεξεν ό Χριστιανισμός το Δαφνί, Ακριβώς δηλ. το άναγκαστικον ση μείον διαβάσεως τών τελευταίων λατρών των εθνικών μυ
στηρίων.
Σύνηθες φαινόμενον είς τάς βυζαντινάς μονάς είναι ή εγκατάλειψε
καί έρήμωσις καΐ ή έκ νέου άνάκτισις αυτών δαπάναις ευσεβούς τίνος
ή πλουσίου «νέου κτήτορος.» Τούτο φαίνεται δτι συνέβη καί δια τήν
πρώτην μονήν έν Δαφνίφ. Ή παλαιά βασιλική κατηδαφίσθη οπό τού
άνακαινιστοο καί αντί ταύτης οψώθη επί τή; αυτής Θέσεως μεγαλο
πρεπής μετά τρούλλου ναός. Πότε ακριβώς συνέβη τοΟτο δέν γνωρίζομεν. Πάντως βμως ό ναός ούτος ύφίστατο κατά τά τέλη τού 11ου αιώ
νος, ώς συνάγεται ix τε τών γραπτών πηγών, έκ μνημείων τέχνης καί
έκ τής αρχιτεκτονικής του. Τα κελλία καί κατά τήν περίοδον ταύτην
έξηκολούθουν υφιστάμενα ώς πρότερον, κατεσκευάσΘη δέ βορείως τού
Καθολικού καί πολυτελής επιμήκης Τράπεζα προς κοινήν έστίασιν τών
κοινοβιακών μοναχών.
Ώς προς τήν αρχιτεκτονική ν του ό ναός ανήκει εις τήν ομάδα εκεί·
νην τών χωνοστηρίκτων ναών, εις ήν άνήκουσιν ή έν 'Αθήναις Σωτήρα
Λυκοδήμου, ό παρά τήν Λεβάδειαν "Οσιος Λουκάς, ή 'Αγία Σοφία
της Μονεμβασίας, οί "Αγιοι Θεόδωροι τού Μυστρα κλπ. Είς τους ναούς
τούτους δ επί 4 χωνίων βαίνων τροΟλλος άνΛ νά ί χ η , ώς είς τους λοι
πούς ναούς, διάμετρον Τσην προς το πλάτος τού μέσου δρόμου, διευρύ
νεται όντως ώστε ή διάμετρος του νά έξισωθ$ προς τδ άθροισμα τού
πλάτους καί τών τριών δρόμων. ΆντΙ δηλ. νά στηριχθ^ επί εσωτερικών
κιόνων, στηρίζεται τώρα ό τροΰλλος επί τών περιβαλλόντων τδν ναόν
τοίχων, οί δέ κίονες παραλείπονται. Διά τού συστήματος τούτου απο
κτάται εσωτερικώς εύρύτης καί μεγαλοπρέπεια, έζωτερικως δμως ζημιοΰται ή αίσθητική λόγω τής λίαν ογκώδους εμφανίσεως τοο τρούλλου.
Ή αδξησις τής διαμέτρου τοο τρούλλου είχε καί {ν άλλο αποτέλεσμα:
ηύξησε τάς ωθήσεις, άς οοτος επιφέρει επί τών τοίχων καί προεκάλεσε
τήν δημιουργίαν 8 άντηρίδων, αϊτινες κατά βυζανηνήν δλως αρχήν,
αντί νά είναι έξωτερικώς δραταΐ, ενεγράφησαν εντός ορθογωνίου περι
βλήματος, δημιουργηθέντων ούτω 4 παρεκκλησίων, ών τά 2 ευρίσκον
ται προς ανατολάς εκατέρωθεν τού ίεροΟ. Τούτου δ 9 ένεκα το ίερον
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παρουσιάζεται εις πάντας τους ναούς του συστήματο; τούτου μετά 5
κογχών.
"Ο ναός έφερε Νάρθηκα, ύστερον δέ καΐ πρόναον μετ' ανοικτές
στοάς, δστις έτροποποιήθη κατά τους χρόνους της Φραγκοκρατίας, αντι
κατασταθέντων των ημικυκλικών τόξων δια οξυκόρυφων. Άπδ τοο προ-

Ή Κοίμησις της Θεοτόκου, ψηφίδωτον ήμικοτεστρομμένον
έν χω ναφ της Μονή; Δαφνιού.

νάου ανήρχετο τις δι' ελικοειδούς κλίμακος, ής διασώζεται ό κλωβό«:,
εις τον άνω δροφον, δστις δμως εΤνε άσχετος εντελώς πρδς τον έσωτερικον ναδν καΐ φαίνεται δτι ίχρησίμευεν ώς κατοικία τοο ηγουμένου ή
ως βιβλιοθήκη.
Εξωτερικός ή τοιχοδομία τοο ναοο έξετελέσθ·η κατά τδ από τοΟ
1000 μ. Χ. επικρατήσαν πλινθ-οπερφλητον laéhopov σύστημα. Γενικώς
ή κεραμίνη διακόσμησις τοΟ ναοΟ είναι λίαν λιτή: άπλα! οδοντωτά!
ταινίαι περιβάλλουσαι τα ωραία μετά μαρμαρίνων κιονίσκων δίλοβα ή
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τρίλοβα παράθυρα και ολίγοι μαίανδροι κατά το ιερόν αποτελοΰσι το
μόνοι' στόλισμα των εξωτερικών επιφανειών των τοίχων και μαρτυροϋσι
περί της κατά τόν llov αιώνα κατασκευής του.
"Οταν ή 'Αττική κατελήφθη οπό των Φράγκων (1204) ή μονή
Δαφνιού παρεχωρήθη είς τους Κιστερκιανούς μοναχούς ανακηρυχθεί σα
ως μετόχιον τής εν Βουργουνδία μονής τοΰ Bellevaux, έχρησίμευσε δε
ως το Εερον προσκύνημα των Βουργουνδών ευγενών καΐ ώς τόπος αιω
νίας αναπαύσεως τών δουκών τών 'Αθηνών, πλην του "Οθώνος de la
Roche. 'Ενταύθα μεταξύ άλλων ετάφη καΐ δ πολύς Gauthier de
Brienne, ό πεσών έν τη γνωστρ πανωλεθ-pia τών Γάλλων παρά τον
Κηφισον (1311). ΠολλαΙ σαρκοφάγοι άνευρεθεΐσαι έν τοις παρεκκλησίοις του ναού καί έν τ$ κάτωθεν αύτοΟ κρύπτη περιέχον πιθανώτατα
τα σκηνώματα τών δουκών. ΈπΙ μιας τούτων υπάρχει άνάγλυπτρς διακόσμησις αποτελούμενη έκ σταυροο άπο τής βάσεως toö οποίου ανελίσ
σονται δύο δφεις, έν ω είς τάς άνω δύο γωνίας εικονίζονται κρΛνανθεμα.
f
ü Buchon εξέλαβε το κόσμημα ώς το οίκόσημον τών d $ la, Roche,
τοϋθ' δπερ ήλέγχθη έσφαλμένον ήδη υπό του Lenormant. Έ π ί τής
οικογενείας τών Acciajuoli ή Μονή έχασε τήν προτέραν της λαμπρό
τητα, τών ευγενών τοο οίκου τούτον προτιμησάντων ώς κοιμητήριόν
των τον Παρθενώνα.
Μετά τήν τουρκικήν κατάκτησιν (1458) οί Φράγκοι έγκατέλειπον
τήν μονήν, ήτις περιήλθε καΐ πάλιν ε£ς τους'Ορθοδόξους ώς αποδεικνύ
εται έκ χαραγμάτων ταυ 16ου αιώνος. Φαίνεται δέ δτι καΐ ήκμαζε
κατά τους γ^ρό^ους τούτους, διότι είχε και μετόχια ώς π. χ. τον "Αγιον
Μελέτιον έπι τοΰ Κιθαιρώνος καΐ έν 'Αθήναις. Κατά.τήν περίοδον δε
ταύτην :ιατεσκευάσθησαν νέα κελλία μετά στοάς περιβαλλούσης τήν
νοτίως τοΰ Καθολικοί αύλήν.
Κατά τους επόμενους αιώνας, 17ον και 18ον, ή μονή φαίνεται δτι
συχνά έγκατελείπετο και πάλιν άνακατωκεΐτο. Λόγω τής θέσεως της
καΐ τών ίσχυρών τειχών, άτινα τήν περιέβαλλον έκέκτητο ή μονή Δαφ
νιού άξιόλογον στρατηγικήν σημασίαν. Τούτου Ενεκα δε κατά μεν το
1770 έχρησίμευσεν ώς καταφύγιον τοΰ μητροπολίτου 'Αθηνών Βαρθο
λομαίου, καταοιωκομένου υπό τών Τούρκων, κατά δε τήν έπανάστασιν
τοΰ 1821 ci Τούρκοι ήδυνάτουν νά την κυριεύσουν, κατορθώσαντες
τοΰτο μόνον δια προδοσίας.
ΠολλαΙ παραδόσεις φέρονται ώς προς τήν κτίσιν τής μονής Δαφνίου
ώς π. χ. δτι έκτίσθη 6πο τής Βασιλίσσης Δάφνης, ήτις έξώκειλε παρά
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τήν άκτήν Σκαραμαγκά μετά 12 βαρελιών φλωρίων. Κατ' άλλην παράδοσιν τήν μονή ν έκτισεν ή ωραία Μαργαρώνα. Έ$ρυλεΐτο δ' επίσης
δτι έν τ-% όπογείω κρύπτη τής μονής ό Φράγκος Acciajuoli έστραγγάλισε τήν Κιάραν, τουθ9 δπερ δμως έλαβε πράγμαη χώραν έν Μεγάροις.
Καί έν τ$ δημώδει δέ ποιήσει το δνομα τής Μονής του Δαφνιού
εΐι-at εύφημότατα γνωστόν, ώς άποδεικνύουσιν οί κάτωθι στίχοι αναφε
ρόμενοι TzpoZriktùi εϊς τα χρυσόπεδα μωσαϊκά, άτινα έπενδύουσιν εσωτε
ρικώς τον τροΰλλον καΐ τους τοίχους.
Κυρα Χρυσοδαφνιώτισσα, μεγάλη σου 'ν ή γάρι
μέ το ψηφί, μέ το ρηγλί, μέ το μαργαριτάρι.
Το δέ γευστικώτατον πράγματι οδωρ του Δαφνίου εξυμνεί το κά
τωθι ώραΐον δίστιχο ν.
Στή Σεργιανή σεργιάνι, και σ' τή Μεντέλη μέλι
Καί σ* το Δαφνί γ,ρύο νερό ποο πίνουν οί άγγελο ι.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ «· ΑΔΑΜΑΝΤΊΟΥ ΠΕΡΙ TÖN ΨΗΦΙΑΟΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ
Κατόπιν δλοι οί εκδρομείς συγκεντροννται ?1ς το εσωτερικον του
ναοΰ, δπου ό κ. Αδαμαντίου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου και
αντιπρόεδρος της ημετέρας Εταιρείας, κάμνει τήν εξής όμιλίαν περί
της τέχνης των ψηφιδωτών.
«Και,εις τήν ίσιορίαν και εις τήν παράδοσιν υπήρξαν περίφημα
ια ψηφιδωτά του Δαφνίου. Οί παλαιότεροι εξ ημών ενθυμούν cai πό
σον οί παλαιοί ΆθηΛάϊοι ηυχαριστοΰντο να έρχωνιαι και να εορτά
ζουν εις τήν εκκλησίαν αυτήν καί μέ πόσον θαυμασμον ώμίλουν περί
τών μωσαϊκών αυτής. Θέλω προσπαθήσει δσον το δυνατόν συντομώ
τερα καί απλουστέρα να εξηγήσω δτι ή αιτία του θαυμασμού τών ψη
φιδωτών του Δαφνίου ?'χει πραγματικήν ΰπόστασιν.
Είναι δέ κατά δυο ουσιώδη σημεία σπουδαιότατα τα ψηδωτα ταΰτα'
1) δια τήν ίστορίαν της βυζαντινή; είκονογραφίας, καί 2) δι3 αυτήν
τήν τέχνην άΰτών, ώς έργα τέχνης εξεταζόμενα. Παραλείπω τήν τεχνικήν αξίαν αυτών, ώς έργων ψηφιδογραφίας, δύσκολου δηλαδή τεχνι-
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