
  

  Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

   Τόμ. 1 (1892)

   Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A'

  

 

  

  Ενέργειαι της Εταιρείας υπέρ διασώσεως της
περιπύστου Μονής Δαφνίου και των εν αυτή
περιφήμων ψηφοθετημάτων 

  Γεώργιος ΒΡΟΥΤΟΣ, Γεώργιος ΖΕΖΟΣ, Γεώργιος
ΛΑΜΠΑΚΗΣ   

  doi: 10.12681/dchae.1487 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΒΡΟΥΤΟΣ Γ., ΖΕΖΟΣ Γ., & ΛΑΜΠΑΚΗΣ Γ. (1892). Ενέργειαι της Εταιρείας υπέρ διασώσεως της περιπύστου Μονής
Δαφνίου και των εν αυτή περιφήμων ψηφοθετημάτων. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 1,
21–26. https://doi.org/10.12681/dchae.1487

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:06:41



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:06:41



Ενέργειαι της Εταιρείας υπέρ διασώσεως της
περιπύστου Μονής Δαφνίου και των εν αυτή
περιφήμων ψηφοθετημάτων

Δελτίον XAE 1 (1884-1891), Περίοδος A'• Σελ. 21-26
ΑΘΗΝΑ  1892



— 21 — 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ! ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ϊ1ΪΕΡ ΑΙΑΣΟΣΕΰϊ ΤΗΣ ΤίΕΡΙΠΥΣΤΟΎ ΙΟΝΗΣ ΔΑΦΝΙΟϊ 
ΚΑΙ TAN ΕΝ ΑΪΤΗ ΠΕΡΙΦΗΜΩΝ ΨΗΦΟΘΕΤΗΙΑΤυΝ 

[ΈπΙ tîj λυπηρά είδήσει, ότι μέγα τεμάχιονψηφοίεττίματος της μονής Δαφνίου 

χβτέπίσε, το συμβούλιον τη; Χριστιανικής 'Αρχαιολογική; Έταιρίίας ιί; εχτα-

χτον συνεδρίαν συνελθον, άπεφάσισεν, 8πως οί εχ των συμβούλων χ*. Τ . Βρού

τος, γλύπτης χαι χαβηγητής του Πολυτεχνείου, Γ. Ζέζος, άρχιτέχτων, χα\ ό 

(φόρος τον Χριστιανικού Μουσείου, χ. Γ. Λαμπάχης μεταβώσιν «Vi τόπου, 

άντιληφοώσι της γενομένης καταστροφής, έπιθεωρη'σωσι την εν γένει τον οϊκοδο-

μήματος κατάστασιν, και γνωματεύσω?! τίνα τά ληπτέα προ; οΊάσωσιν των δια 

τε την αρχιτεκτονικών χαΐ τά λαμπρά αυτού* ψηφοθετήματα πολυτίμου τούτου 

χριστιανικού* οικοδομήματος, Της επιστημονικής χαΐ ακριβούς εξετάσεως του οίκο« 

δομη'ματος επί τόπου γενομένης, η Επιτροπεία υπέβαλε διά του Προέδρου την έπο-

μένην εχθεσιν εις τό Συμβούλιον χαι εις πάντα τά μέλη τη; Χριστιανική; 'Αρχαιο

λογική; Εταιρείας]. 

-Κύριε Πρόεδρε, 

«Ai κατά τους παρελθόντα; μήνας τοΟ χειμώνος εΓς τε 

το οικοδόμημα και είς τά ψηφοθετήματα τής μονής Δαφνιού 

έπελθοοσαι βλά&άι είσΐ δυστυχώς δειναί και παρ* ελπίδα 

μεγάλαι; γοργω τφ βήματι δδηγοΟσαι το βλον οικοδόμημα 

εις τήν παντελή αύτοΟ καταστροφήν και άφάνειαν. 

«Έν τφ ίερφ, μέγα μέρος λαμπροο καταχρύσου ψηφο-

θετήματος κατέπεσεν ώρισμένως δέ κατέπεσε το άνω μέρος 

τής περίφημου τοΟ Δαφνιού Πλατυτέρας, τα ύπεοάνω της 

ταινίας τοΟ τόξου γράμματα, μέγα μέρος καταχρύσου ψη-

φοθετήματος έκατέρωθι τής Πλατυτέρας υπάρχοντος και 

έτερον δμοιον τοΟ· υπεράνω τής άγιας τραπέζης' σταυροθο-

λίου. Ωσαύτως μέγα τεμάχιον καταχρύσου ψηφοθετήματος 

υπεράνω τής κεφαλής τοΟ αρχιστρατήγου Μιχαήλ, έν τψ 

αύτω μέρει τοΟ ίεροΟ υπάρχοντος, Αν μή ήδη κατέπεσε, 

μετ* ού πολύ βεβαίως πίπτει. 

«Αύται είσίν al τελευταΐαι και έπαισθηταί βλάβαι, αί 

5πελθοθ7αι είς τό έσωτερικόν τοΟ ναοΟ ψηφοθέτημα. 
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«Τα εις το 5λον δέ οικοδόμημα έπελθόντα ρήγματα καί 

αϊ διάφοραι βλάβαι ωσαύτως δεν είναι μικραί, ούδ άνευ 

φόβου τάχιστης καταστροφής. Όρισμένως ή κόγχη τοΟ 

ίεροΟ άνω, ένθα ποτέ είκονίζετο ή λαμπρά Πλατυτέρα εσω

τερικώς διερράγη,' ακριβώς εις το μέσον, έζωτερικώς δέ άπε-

χωρίσθη τοΟ λοιποο οικοδομήματος δια μεγάλου και επι

κινδύνου ρήγματος, άπειλοΟσα ταχίστην πτώσιν. Το υπε

ράνω τής αγίας τραπέζης σταυροθόλιον οιερράγη λίαν επι

κινδύνως, ωσαύτως δ μέγας θόλος (τροΟλλος) καί το έπί 

τής αρκτικής τοο ναοο πλευράς φραγγικον κωδωνοστάσιον, 

ούτινος διερράγησαν καί κατέπεσαν αί κλείδες τοο μεγάλου 

τόξου, έφ' οδ βαρύς τετραγωνικός δγκος τοΟ κωδωνοστα-

σίου εδράζεται. Ωσαύτως είς διάφορα μέρη τών τοίχων 

έγεννήθησαν μικρότερα μεν ικανά δμως ρήγματα, συντε-

λέσαντα εις την γενικήν τοο οικοδομήματος έξασθένησιν καί 

χαλάρωσιν. Ό ναός, καθ' δλον τον παρελθόντα χειμώνα, 

πανταχόθεν ήν ανοικτός εις τάς προσβολάς τών σφοδρών 

ανέμων καί τών ομβρίων υδάτων. Αί θυρίδες τοΟ μεγάλου 

θόλου, έφ ού εικονίζεται ή κολοσσιαία μορφή τοο Παντο-

κράτορος, είσίν άνευ υαλοπινάκων, τα δέ οδατα τών βρο

χών άκωλύτως καί άφθόνως εις το έσωτερικον τοΟ ναοΟ 

καταρρέοντα, φοβεραν προξενοΟσι ζημίαν είς τε το οικοδό

μημα και εις το κατάχρυσον λαμπρον ψηφοθέτημα, ώρι-

σμένως εντός τών ανοικτών θυρίδων τοο τρούλλου. Έν τψ 

δυτικψ τοίχω τοΟ ναοΟ υπάρχει, λαμπρά σύνθεσις τής 

Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, ακριβώς δέ υπεράνω καί είς το 

μέσον τοο λαμπρού" τούτου ψηφοθετήματος υπάρχει ανοι

κτή θυρίς, δι'ής ώς έξ οχετ&Ο άκωλύτως τα οδατα τών 

βροχών κατέρχονται, την άπο χρόνων ίλυν αυτών έπί τής 

παραστάσεως έπαφίνοντα' καί το μέν κέντρον τής εικόνος 

ταύτης έκ τών άπο πολλών χρόνων είσρεόντων 6$άτων άσ· 
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πλάγχνως κατεστράφη, βαναύσως δ' έπεχρίσθη, τα άκρα 

δε μόνον τής παραστάσεως πρόκεινται εις διάσωσιν, έν οίς 

έσώθησαν λαμπραί μωσαϊκής τέχνης κεφαλαί, οΓα ή τής 

Θεοτόκου καί τίνων Αποστόλων, τήν νεκρικήν κλίνην τής 

Θεοτόκου περικυκλούντων. Έν συνόλω ή κατάστασις τοΟ 

μοναδικοΟ τούτου έν τη ιστορία τής τέχνης μωσαϊκοΟ καλ

λιτεχνικού αριστουργήματος είναι οίκτρά, λύπην καί βα-

ρυθυμίαν ταϊς ψυχαΓς των τήν άξίαν τοΟ ναοΟ τούτου έννο· 

ούντων έμβάλλουσα. 

«Ναός τοιαύτης αρχιτεκτονικής αξίας, τοιαΟτα αμίμητα 

έργα τέχνης έν έαυτφ περιέχων, ωραν περίπου μακράν των 

'Αθηνών απέχων, κατεδικάσθη ούτως είς καταστροφήν και 

άπώλειαν. Προ τής πτώσεως των υπεράνω τής Πλατυτέ

ρας γραμμάτων, έφρόντισέ τις αρά γε των αρμοδίων, βπως 

άντιγράψη ταΟτα καί ούτω διάσωση ταΓς έπερχομέναις γε-

νεαίς τι αν έπι τής μεγαλοπρεπούς εκείνης καταχρύσου άψΐ-

δος έπεγέγραπτο ; Μεγάλη δ' αληθώς χάρις καί ευγνωμο

σύνη Οπό σύμπαντος τοΟ έπιστημονικοΟ κόσμου θα ώφεί-

λετο είς έκεΓνον, δστις ήδύνατο, σήμερον, έν πανομοιοτύπω 

αντιγραφή, να δείξη ήμιν τίς ην ή δια παντός απολεσθείσα 

αύτη τής Πλατυτέρας παράστασις. Δυστυχώς ή αυτή τύ

χη αναμένει τα λοιπά δπως δήποτε διασωθέντα ψηφοθετή-

ματα. 

« Η Επιτροπεία δεν περιωρίσθη μόνον να εξέταση τήν 

παροΟσαν τοΟ ναοΟ κατάστασιν και να υπόδειξη τα προς δι

άσωσιν μέσα, αλλ' αυτή λαβοΟσα Οπ όψει πάντ* περίπου 

τα φημιζόμενα ψηφοθετήματα συγχρόνων ναών τής Δύσεως 

οία τοΟ S. Marco τής Βενετίας, τών έν Πανόρμω τής Σι

κελίας περίφημων ναών τής Martoranas (πάλαι Santa Ma

ria dell 'Ancirglio, 1132) τής Καπέλλας Παλατίνας 

^Cappella Palatina 1142 — 1143), των μητροπόλεων 



— η — 

τοο Monreale (1189), τής Cefalù il 148;, τής Μεσσή

νης (1330) καί συγκρίνασα ταοτα προς τα τοΟ Δαφνιού, 

εύρε ταΟτα άσυγκρίτω τφ λόγω υπέρτερα, λαμπρότερα καί 

εξοχώτερα κατά τε το σχέδιον, τήν»σύνθεσιν καί την έκτέ-

λεσιν. Μάτην εν τοΓς σχεδιογραφήμασι καί τοΓς άποτυπώ-

μασι των διαφόρων ψηφοθετημάτων της Δύσεως άναζητοο-

μεν[τοιαύτας παραστάσεις, οίας το σεμνον τοΟτο οικοδόμημα 

τοΟ Δαφνιού περιέχει, μάτην άναζητοΟμεν εν ψηφοθετήμασι 

τής Δύσεως παράστασιν τοΟ Ευαγγελισμού, οιαν εν τοΓς 

ψηφοΟετήμασι τοο Δαφνιού βλέπομεν. Ή εν Δαφνίω αμί

μητος καί λαμπρά πτυχολογία τοΟ τήν Παρθένον εύαγγε-

λιζομένου 'Αγγέλου, ή άπο μεγάλης ποιήσεως στιγμιαία 

αύτοΟ στάσις, το σεμνον τής Θεοτόκου παράστημα, ή ελευ

θερία των περί τα σώματα γραμμών, ή λαμπρά καί αρμο

νική άντίοεσις των λευκοΟ χρώματος ψηφίδων τοο Αγγέ

λου προς τάς κυανας τής Θεοτόκου, καθιστώσι τήν παρά

στασιν ταύτην, βεβαίως δια τήν έποχήν καί το είδος τής 

τέχνης μ.ονα?Ϊ£κήν έν τφ κόσμω. Ωσαύτως ή σύνθεσις 

σις τής γεννήσεως τοΟ Ίησοο ΧριστοΟ, ή λαμπρά κλίσις 

τής κεφαλές τής Θεοτόκου έν τη παραστάσει τής Κοιμή

σεως, ή αμίμητος στάσις καί ή πτυχολογία Ιωάννου τοο 

'Αποστόλου ύπό τβν σταυρόν τοο Κυρίου, καί έτεραί τίνες 

περί το τύμπανον τοο τρούλλου κεφαλαί των Προφητών, 

είσί τή άληθεία πρόσωπα τέχνης των αρίστων Ελλήνων 

ψηφοθετών τής εποχής εκείνης. Ή σπουδή τών μονογρα

φιών τής μονής Δαφνιού είναι δ άριστος συγχρύνως οδηγός 

τοΟ έπιστήμονος, δτι οί αρχαίοι τής βυζαντιακής τέχνης 

ζωγράφοι τα πάντα, στασιν, θέσιν, πτυ/ολογίαν ήρύοντο έκ 

τής εγκρίτου τέχνης τών αρχαίων αγαλμάτων ! Τοιαύτη ή 

τοΟ πολυτίμου τούτου ναοΟ κατάστασις καί τηλικαύτη ή 

των έν αύτψ ψηφοθετημάτων αξία. 
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«Μεθ' ίκανήν δε και ώριμον περί τής διασώσεως τοΟ πο-

λιοΟ ναοΟ τούτου σκέψιν, ή Επιτροπεία ως πρώτης και ανα

πόφευκτου ανάγκης μέτρα έγνωμάτωσε τα έξης' 

«A'j εσωτερικώς* 1) την παρεμπόδισιν τής συρροής των 

υδάτων* 2) την πλήρωσιν των διαφόρων ψηγμάτων των 

τοίχων* 3) τήν κατεδάφισιν τοΟ κωοωνοστασίου, αν ή συν-

τήρησίς του άποβή αδύνατος' 4) να φραχθώσι δια μυνίου 

οί αρμοί τοο έξώστου, δστ·ς συγχρόνως είναι καί στέγη 

τοΟ νάρθηκος τοΟ ναού* 5) να τεθώσιν υαλοπίνακες εις τας 

τέως άνοικτας θυρίδας' 6] νάνανεωθώσιν ο ί κακώς έχοντες 

κέραμοι της στέγης.τοΟ ίεροΟ βήματος' 7) ν'άφαιρεθώσι. τα 

έπί τής στέγης καί ιδίως τα έπί τοΟ τρούλλου χόρτα, πλη-

ρουυ,ε^ω^ τών τής στέγης ρηγμάτων δι' άμμοκονιάματος' 

καί 8) μετά πολλής προσοχής να επιδιορθωθ-?) δ από τοΟ 

λοιποΟ σώματος τής εκκλησίας αποχωρισθείς μύαξτοο ίεροΟ. 

«Β') εσωτερικώς' 1) Ί:ρος το παρόν ή δια γύψου στιρεο-

ποίησις καί σύνδεσις τών άποτοιχισθέντων ψηφοθετημάτων 

μετά τών τοίχων υπό επιτηδείου τεχνίτου και τ?) έπιο*λέψει 

καταλλήλου καλλιτέχνου* 2) ή έπικόλλησις διάφανους χάρ

του έπί τών παραστάσεων εκείνων, 5σων αί ψηφίοες κατά 

μικρόν καταπίπτουσι* 3) προς πρόληψη παντός νέου δυσά

ρεστου, ή πιστή αντιγραφή βλων τών μωσαϊκών παραστά

σεων, αίτινες δεν είναι πλέον πολλαί* και 4) ή έκ Σικελίας 

ταχίστη πρόσκλησις τών δεινών περί τήν βυζαντιακήν μου-

σειογραφιαν ψηφοθετών αδελφών Bonanno, προς έπιστημο-

νικήν και διαρκή στεροποίησιν τών εις τήν ταχίστην αυτών 

καταστροφήν βαινόντων ψηφοθετημάτων. 

«Τήν παροοσαν εκθεσιν έγχειρίζουσα ύμίν ή Επιτροπεία, 

κύριε τ.ρόεΒρι, εύχεται δπως έννοηθή έπί τέλους ή πολύτ:-
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μος α!;ία τοΟ μεσαιωνικού yptsTiaviKoO τούτου οικοδομήμα

τος και έξευρεθώσιν- οι πόροι προς διάσωσιν τούτου. 

Ή Επιτροπεία 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΟΤΤΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΖΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

[ Ή 'Εταιρεία την ϊχβεσιν τή*ς Επιτροπής περί της μονής Δαφνίου μετ* ανα

φοράς επιμψε προς το επί των Εχχλησ'.ασηχών χα'ι της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως 

Ύπουργείον, δ άπηντησεν αμέσως δια του κατωτέρω έγγραφου]. 

ΈΥ 'Αθήναις trj 12 ΊονΛίον 1885. 

Αριθ. Πρωτ. 7049 

Διεχπ. 5548 

Προς τον κ. Πρόβδρον «τΛς Χριότ. Άρχαιολ. Εταιρείας» 

Απαντώντες εις τήν από 12 'Ιουνίου ενεστώτος έτους 

ύπ αριθ. 35 υμετέραν άναφοραν προς τήν Γενικήν Έφο-

ρείαν των Αρχαιοτήτων, γνωστοποιοΟμεν ύμΓν, δτι ως προς 

μεν τήν μονήν Δαφνιού θέλομεν λάβει τα κατάλληλα μέ

τρα προς συντήρησιν των εν αύτη Χριστιανικών 'Αρχαιο

τήτων, ως -κρος δε τήν ζητουμένην παραχώρησιν αιθούσης 

τη υμετέρα Εταιρεία, ϊνα χρησιμεύση αύτη ώς ΜουσεΐΌν, 

προθύμως θα παράσχωμεν ύμίν τοιαύτην, αλλ' εν τω οίκο-

δομήματι τοΟ καθ' ήμας υπουργείου ουδεμία υπάρχει δια

θέσιμος. Εν τω Δ . άστυνομικω τμήματι έχει αγοράσει το 

δημόσιον ένεκα αρχαιολογικών λόγων πολλάς οικίας. Αν 

οέ τις τούτων είναι κατάλληλος δια τήν ήμετέραν συλλο-

γήν; προθύμως θέλομεν παραχωρήσει υμιν εν αύτη τον προς 

τοοτο άναγκαιοΟντα χώρον επί τη υμετέρα αιτήσει. 

Ό υπουργός 

Λ. ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ 
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