
  

  Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

   Τόμ. 2 (1894)

   Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A'

  

 

  

  Εκθέσεις του αντιπροέδρου της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας προς το Δ. Συμβούλιον
της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και
της Αρχαιολογικής Εταιρείας (περί των μωσαϊκών
της Μονής Δαφνίου) 

  Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ   

  doi: 10.12681/dchae.1518 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ Γ. (1894). Εκθέσεις του αντιπροέδρου της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας προς το
Δ. Συμβούλιον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Εταιρείας (περί των μωσαϊκών
της Μονής Δαφνίου). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 2, 65–79.
https://doi.org/10.12681/dchae.1518

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:07:00



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 23/05/2023 07:07:00



Εκθέσεις του αντιπροέδρου της Χριστιανικής
Αρχαιολογικής Εταιρείας προς το Δ. Συμβούλιον της
Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και της
Αρχαιολογικής Εταιρείας (περί των μωσαϊκών της
Μονής Δαφνίου)

Δελτίον XAE 2 (1892-1894), Περίοδος A'• Σελ. 65-79
ΑΘΗΝΑ  1894



ΕΚΟΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Έν 'Αθήναις, 15 Μαρτίου 1894. 

Κύριε Πρόεορε, 

Κύριοι οννααεΛφοι, 

βπι των εις το Δαφνί ενεργούμενων επισκευών, 

φέρω τα έξί)ς είς γνώσιν τοΟ διοικητικού συμ

βουλίου. 

Τήν 7)19 Αύγουστου 1893 έληξε το συμ-

βόλαιον το ύπογραφεν δι' εν έτος έν Βενετία μεταξύ τοΟ αυ

τόθι προξένου τής Ελλάδος κ. Τυπάλδου Φορέστη ως αν

τιπροσώπου τής Ελληνικές Κυβερνήσεως και τοΟ κ. Φραγ

κίσκου Νόβο άρχιμουσειωτοΟ (capo musaicista), άφορον 

είς τήν έπισκευήν των μωταικών τοΟ Δαφνιού. 

Τα κατά το ένιαύσιον τοΟτο διάστημα έπισκευασθέντα 

είνε: έπ! τοΟ θόλου δ γιγαντιαίος Παντοκράτωρ τοΟ θόλου 

και οί περί τήν εικόνα ταύτην δεκαέξ Προφήται' και υπό 

τον θόλον: τριΧςΆγωι ήμίσωμοι εντός δίσκων κυκλοτερών, 

ή εξ επτά προσώπων συγκειμένη έξαισία σύνθεσις τ?)ς Γεν

νήσεως της Θεοτόκου, καί τεμάχια Κοσμήματος είς το 

εσωτερικον μέρος των παραθύρων. Προς ταΟτα δ κ. Νόβο 

ήδυνήθη δια προχείρου εργασίας να συντήρηση προσωρινώς 

τρείς ωραίας κεφάλας, αίτινες άπετέλουν μέρος καταστρα-
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φείσης συνθέσεως παριστώσης τήν'Ανάαταύιν τον Λαζάρου. 

Μετά τήν λήξιν τοΟ μετά τοΟ κ. Νόβο συμβολαίου, αί 

έργασίαι διεκόπησαν ελλείψει πιστώσεως -κρος έξακολούθη-

σιν αυτών. Ευτυχώς το συμβούλιον τΐ)ς 'Αρχαιολογικής 

Εταιρείας, κατά τήν συνεδρίασιν αύτοΟ της 16 Σεπτεμ

βρίου 1893, άποδόσαν τήν δέουσαν σημασία ν εις τους λό

γους οος δια δύο αναφορών μου προς αυτό ανέπτυξα έπί 

τοΟ ζητήματος τούτου, έψήφισε πίστωσιν τεσσάρων χιλιά

δων δραχμών προς έκτέλεσιν τών μάλλον κατεπειγουσών 

επισκευών, διώρισε δέ τριμελή έπιτροπήν εις ήν ανετέθη 

ή φροντίς της επιβλέψεως καθ' δλην τήν διάρκειαν τής ερ

γασίας ταύτης. 

Ό κ. Νόβο απήλθε προσωρινώς δι* οίκογενειακας υπο

θέσεις του εις Βενετίαν πρό τίνων εβδομάδων, άφοΟ έπερά-

τωσε τήν έργασίαν, τήν δποίαν εϊχεν αναλάβει κατά παραγ-

γελίαν τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας, ήτις δια το σωτή-

ριον τοΟτο έργον της έδαπάνησε μέχρι τοοδε δρ. 6,225. 

Τήν 20 τοΟ παρελθόντος Σεπτεμβρίου έπανέλαβεν Ò κ. 

Νόβο τάς εργασίας του εις το Δαφνί, προέβη δέ ευθύς είς 

τήν πρόχειρον στερέωσιν μωσαϊκών τίνων, ων ή κατάστα-

σις ήτο κρισιμωτάτη. Ό κ. Νόβο παρετήρησεν ότι κατά-

το τεσσαρακονθήμερον διάστημα τής διακοπής τών έργων 

κατέπεσαν και άπωλέσθησαν τινές ψηφίδες. Έσωσε δέ διά 

προσωρινής στερεώσεως από έπικειμένην κατάπτωση τους 

έν τψ ίερψ βήματι δύο ωραίους 'Αγγέλους, καί έν τψ κυ

ρίως Ιερψ τα λείψανα τής IJavayiaQ μετά τον παιδιού. 

Το 1882 έσώζετο ακόμη ίκανον μέρος τοΟ τεχνικοΟ καί μΐ-

γαλοπρεπεστάτου τούτου μωσαϊκοΟ, το δποΓον ώς είχε τότε 

Ιχνογράφησε μετά πολλής ακριβείας Ò συνάδελφος ημών κ. 

'Εμμανουήλ Λαμπάκης. 

Το κύριον έργον τοΟ κ. NóSo δαπάνη τής Άρχαιολογι-
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κής Εταιρείας, ύπήρξεν ή τελεία επισκευή δύο εξαίσιων 

συνθέσεων, τής Σταυρώσεως το$ Κυρίου καΐ τοΟ Ευαγ

γελισμού της Θεοτόκου. "Οταν δ κ. Νόβο ιπελείφθη τής 

εργασίας ταύτης, δπως καί τής προσωρινές στερεώσεως άλ

λων τινών μωσαϊκών, διέτρεχον ταΟτοί τον εσχατον κίνδυ-

νον καί προφανώς ήθελον καταστραφή 6πο τής Ισχυρας 

σεισμικής δονήσεως, ήτις είχε συμβή κατά τάς πρώτας ημέ

ρας τοΟ παρελθόντος Νοεμβρίου. Καταφανές είνε μάλιστα 

δτι θα έπήρχετο τελεία ή καταστροφή τοΟ ΕύαγγεΑισμοϋ 

τήζ Θεοτόκου, τοΟ ανεκτίμητου τούτου αριστουργήματος. 

Ή είκών αύτη ήτο εντελώς ετοιμόρροπος, ήτο δέ οοτως 

άπεσπασμένη άπο. το υπόχρισμά της, ώστε είς τίνα μέρη 

έχώρει όπισθεν αυτής ολόκληρος ή χειρ. 

Πλην τών ανωτέρω δύο συνθέσεων, δ κ. Νό6Ό έπεσκεύ-

ασι κατά τήν τελευταιαν τετράμηνον έργασίαν του καί τίνα 

μωσαϊκά κοσμήματα και έπιγραφάς. 

Το σύνολον τών σωζόμενων μωσαϊκών τοΟ Δαφνιού, τών 

κατά το μάλλον ή ήττον ακεραίων καί τών κατά το μάλλον 

ή ήττον κατεστραμμένων λειψάνων, σκεπάζουσιν έπιφάνειαν 

μέτρων τετραγωνικών 191 περίπου. Έκ τούτων δ κ. Νόβο 

έπεσκεύασε μέχρι τούδε μέτρα τετραγωνικά 71 καί 80 εκα

τοστά. Μένουσιν επομένως προς έπισκευήν μέτρα τετραγω

νικά 119 περίπου. ΤαΟτα τα υπολειπόμενα προς έπισκευήν 

μωσαϊκά παρουσιάζουσι τά πλείστα τάς μεγαλειτέρας δυ

σκολίας είς τήν έργασίαν, διότι είνε τοποθετημένα έπί κυρ

τών επιφανειών, εις θόλους, ημισφαιρικά τρίγωνα, καί εις 

καμάρας ποικίλων διαστάσεων. 

'Αλλ' έκ τών υπολειπομένων προς έπισκευήν μωσαϊκών 

τούτων τινά, εκ τών ωραιότατων, ευρίσκονται είς τοιαύτην 

κρίσιμον κατάστασιν, ώστε έργον προνοίας έπιβαλλόμενον 

είνε ή 6σον το δυνατόν ταχύτερα έκτοίχισις αυτών, βπως 
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.κεΓνται έν άσφαλεία μέχρις οδ ελΟη ή σειρά τής επισκευής 

αυτών. Αλλ ή εργασία αοτη τής έκτοιχίσεως εΤνε δυσχε

ρέστατη και κρισιμωτάτη, μάλιστα είς τα έπΙ των κυρτών 

επιφανειών κείμενα μωσαϊκά. Μόνος είδικώτατος τεχνίτης 

άμα καί καλλιτέχνης, δποΓος παραδείγματος χάριν είνε δ κ. 

Νό6*ο, δύναται να επιχειρίση τοΟτο μετά μεγίστης προσο

χής, κεκτημένος άλλως δεδοκιμασμένην δεξιότητα καί έμ-

πειριαν. Καί αυτή ή μετακίνησις τών εκτοιχισθέντων είνε 

πολύ επικίνδυνος. 

Έν τούτοις τόσον κρίσιμος εΐνε ή κατάστασις τών μω

σαϊκών τοΟ Δαφνιού, ώστε πριν αναχώρηση είς Βενετίαν 

δ κ. \Τόβο έθεώρησεν άφευκτον να έκτοιχίση τήν σύνθεσιν 

τής lli>o(t*vYi)<ietûQ τών Μάγων> συγκειμένην άπο εξ πρό

σωπα. Η καλλίστη αΰτη σύνθεσις ήτο κατά μέγα μέρος 

άπεσπασμένη καί εις μεγάλον κίνδυνον καταπτώσεως και 

καταστροφή;. Δια τον αύτον λόγον πρίν αναχώρηση δ κ. 

Νόβο ΐξετοί/ισε και μίαν εικόνα Προφήτου, καί μίαν άλ-

λην ακόμη εικόνα. Τα έκτοιχισθέντα ταΟτα μωσαϊκά εχου-

σιν εκτασιν εννέα τετραγωνικών μέτρων περίπου, έτοποθε-

τήθησαν δέ ασφαλώς έπί τοΟ έν τψ ναψ ανεγερθέντος Ικριώ

ματος, καί έσκεπάσθησαν δια βαμβακερού" υφάσματος. 

Δυστυχώς καί άλλα ύπάρχουσιν είς Δαφνί ωραιότατα 

μωσαϊκά, μή έκτοιχισθέντα, συνθέσεις κάλλισται τών δποίων 

δύναται δια παντός ν' αποστέρηση το έθνος καί τήν τέχνην 

μία δπωσοΟν Ισχυρά σεισμική δόνησις, έκ τών δχι σπανίων 

ένταΟθα. 

Έκ τών μωσαϊκών τοΟ Δαφνιού σας αναφέρω τα. έξης, 

τών δποίων ή έκτοίχισις και ή επισκευή φαίνεται μάλλον 

κατεπείγουσα. Είνε δέ ταΟτα δλα αριστουργήματα μουσειω-

τικής αγιογραφίας: Τρείς συνθέσεις ύπο τον κεντρικον θό-

λον: ή του Χριοτον Βάπησκ, αποτελούμενη άπο έξ 
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πρόσωπα, ή του Χριοζοϋ Μεταμορφωθώ, αποτελούμενη 

επίσης από ες πρόσωπα, και ή τον Χριοτοϋ Γέννηση, 

αποτελούμενη άπο εννέα πρόσωπα. Εντός δε τοΟ ίεροΟ και 

εις διάφορα τοΟ ναοΰ* μέρη: ή Παναγία μετά του Παιδιού, 

ό άγιος Ιωάννης ό Βαπτισζής ήμίσωμος και διαστάσεων 

διπλών τοο φυσικοο μεγέθους, Η Βαϊφόρος, ή εις "Λδον 

Κάθοδος, πολλοί 'Αρχάγγελοι, "Αγγελοι, "Αγιοι, κοσμή

ματα και έπιγραφαί. 

Ευτυχής περίπτωσις δια το έργον τής σωτηρίας των μω

σαϊκών του Δαφνιού ύπήρξεν, ίτι ή ελληνική κυβέρνησις 

προσέλαβε, τη υποδείξει τοΟ επκρανοΟς Νοβέλι δια τας 

έπισκευας τοΟ Δαφνιού τον εξοχον μουσειωτήν και επισκευ

αστή ν τών Βυζαντιακών μωσαϊκών τής Ιταλίας κ. Φραγ-

κϊσκον Νόβο. Ή μέχρι τοοδε εργασία αύτοο υπήρξε τε

λεία, έλαβε δε βαθεϊαν γνώσιν της τεχνοτροπίας τών μω

σαϊκών τοΟ Δαφνιού, και εις αυτόν τοΟ λοιποΟ απόκειται να 

συμπλήρωση το λαμπρον έργον. 

Αί συμπληρώσεις τών κενών εις τα ύπο τοο κ. Νόβο 

έπισκευασθέντα εις Δαφνί μωσαϊκά,έγιναν αί πλείσται μέ τα 

κατά καιρούς καταπεσόντα άπο τας εικόνας του* ναοΟ τού

του ψηφοθετήματα. Έξαντληθέντων βμως τούτων, αί συμ

πληρώσεις ε'ις τας εικόνας τοΟ ΕύαγγεΛιομοϋ καί τής 

Σταυρώσεως, έγιναν δια ψηφοθετημάτων πανομοίων προς 

τα τοΟ Δαφνιού, έπί τούτψ κατασκευασθέντων είς το έν 

Βενετία μουσειωτικον κατάστημα τοΟ Σαλβιάτι. *0 κ. 

Νόβο προβαίνει πάντοτε μετά μεγίστης περισκέψεως ή ά-

κριβέστερον είπεΓν μετ' επιστημονικής ακριβείας καί ασφα

λείας εις τας συμπληρώσεις ταύτας, μόνον δσάκις σώζονται 

μέρη τοο μωσαϊκού" τοιαΟτα, ώστε ή συμπλήρωσις τοΟ ελ

λείποντος να είνε καταφανής. "Ηδη ενεργείται ή έπίχρισις 

τών τοιχωμάτων διά χρώματος συναρμοζομένου μετά τών 
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μωσαϊκών. Τήν όρθήν ταύτην Ιδέαν εϊχεν εκφέρει δ κ. Δη
μήτριος Καμπούρογλους. 

"Αξιοι εθνικής ευγνωμοσύνης έπι τοΟ προκειμένου εΪνε δ 
Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως χ. Τρικούπης, και το συμβού-
λιον τής 'Αρχαιολογικής * Εταιρείας, ίδια δέ οί κ. κ. Φιν-
τικλής, Μυλωνδς και Φίλιος, επίσης και δ γενικός έφορος 
των αρχαιοτήτων καί μουσείων κ. Καββαδίας. 

Ένεργόν ενδιαφέρον Οπερ τής έξακολουθήσεως τών έρ
γων έδειξε καί δ τέως έπί τής Παιδείας Υπουργός κ. 'Αθα
νάσιος Ευταξίας. 

Άλλα δίκαιον είνε να μνημονεύσω μεταξύ τών σωτή
ρων τοΟ Δαφνιού καί τό ήμέτερον συμβούλιον. Διότι εάν, 
ελλείψει χρηματικών μέσων, ή Χριστιανική 'Αρχαιολογι
κή Εταιρεία δέν ήδυνήθή να άναλάβη τό ανήκον ί»ύτή μέ
ρος εις τό έθνικόν τοΟτο έργον, δίκαιον εΪνε να μή λησμο
νηθώ ίτι τα κατορθωθέντα κατά μέγα μέρος οφείλονται είς 
τάς αξιόλογους δημοσιεύσεις καί τα έργα τών κ. κ. Δ. Γ. 
Καμπούρογλου, Γ. Λαμπάκη καί Έμμ. Ααμπάκη, μελών 
τοΟ συμβουλίου τούτου. 

Έδη έψηφίσθη ύπό τής Βουλής ποσόν δρ. 10,000 προς 
έξακολούθησιν τών επισκευών τοΟ Δαφνιού. Άλλα και ή 
Αρχαιολογική Εταιρεία δέν θέλει μείνει αδιάφορος είς τήν 
συμπλήρωσιν του" έργου. 

Μετά τήν καταστροφήν τόσων αριστοτεχνημάτων εις τό 
Δαφνί, ας έλπίσωμεν 5τι θα σωθώσι τουλάχιστον τα ύπο-
λειφθέντα λείψανα, αρκετά βπως προσθεσωσιν εν άνθέμιον 
περιπλέον είς τό διάδημα τής καλλιτεχνικής δόξης τοΟ 
έθνους μας. Προς τοΟτο βμως απαιτείται δραστήρια ενέργεια 
έκ μέρους τών αρμοδίων, διότι καί ή παραμικροτέρα ανα
βολή δύναται να γίνΥ) πρόξενος ανεπανόρθωτου ζημίας. 

Δεχθήτε, κτλ. 

Ό 'Ârtijtpoiâpoç 

Γ. ΤΠΙΑΑΔΟΣ ΚοΖΑΚΗΪ 
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Έν ΑΘΛναις, 4 Ίουνίο« 1R94 

Κύριε Ilpoeâpe, 
Κύριοι avraâeJgxx, 

Τήν 14 τοΟ παρελθόντος μηνός έπανήλθεν h Βενετίας δ 

μουσειωτήςκ.Νόβο,5πως προβή είς τήν έκτοίχισιν δλων τών 

μωσαϊκών τοΟ Δαφνιού καί τήν μεταφοραν αυτών είς το Ε-

θνικον Μουσειον. Ή Κυβέρνησις απεφάσισε το μέτρον τοΟτο 

στνεπεία τών σεισμών τοΟ παρελθόντος Απριλίου. Αί έχ τών 

σεισμών τούτων επελθοΟσαι ζημία ι είς το Δαφνί, δεν ήσαν 

αληθώς τοιαΟται ώστε να υπάρχη φόβος προσεχοΟς τελείας 

καταστροφής. Έκ τών ύπο τοΟ κ. Νόβο έπιδιορθωθέντων 

μωσαϊκών κάνέν δέν έβλάβη, έκτος είς σημεία τινά, 5που δ 

τοίχος έπαθε μικρας σχισμάδας. Έπί τών αδιόρθωτων α

κόμη μωσαϊκών, δλίγαι έγιναν ζημίαι, χάρις είς τήν πρό-

νοιαν τήν δποιαν είχε λάβει δ κ. Νόβο προ τής αναχωρή

σεως του, βπως στερέωση προσωρινώς τα μάλλον κινδυ-

νεύοντα. Το μάλλον βλαμμένον μέρος τοΟ ναοΟ είναι δ 

Νάρθηξ, £>που κατέπεσεν και μέρος τής καμάρας της υψού

μενης ΰπερθεν τής παραστάσεως τών Είσοαίων της Θεο

τόκου καί άλλης σχεδόν διαρρυείσης είκόνος, έξ ής σώ

ζονται μόνον δύο κεφαλαί. Πλην έν συνόλφ ή κατάστασις 

τών αδιόρθωτων είς το Δαφνί μωσαϊκών είναι τόσον άκρο-

σφαλής, ώστε σπουδαΐαι καί ανεπανόρθωτοι ζημίαι δύναν

ται να συμβοΟν έν περιπτώσει νέων Ισχυρών σεισμικών 

δονήσεων. Δια τοΟτο δρθώς έθεωρήθη ως πολύ κατεπείγου

σα ή ίσον το δυνατόν ταχύτερα έκτοίχισις αυτών καί ή είς 

ασφαλή τόπον προσωρινή κατάθεσίς των είς το Εθνικον 

ΜονσεΓον. Πλην ή εργασία αύτη είναι δυσχερής καί λεπτή. 
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Δεν είναι δυνατόν να έκτελεσθή μετ' απερίσκεπτου σπου-

ς. Ή έκτοίχισις παλαιών μωσαϊκών είνε έργον το δποΓον 

απαιτεί ειδικότητα. ΤοΟ έργου τούτου προηγείται ή ίχνο-

γράφησις, ήτις εΐναι απολύτως άναγκαΐΌν μέτρον δια τήν 

ασφαλή έπιδιόρθωσιν τών μωσαϊκών. Δια ταΟτα εκρίθη 

άναγκαίον να δοθή είς τον κ. Νόβο βοηθός μουσειωτής τής 

εκλογής του, δστις και αναμένεται εκ Βενετίας, ίνα κα-

τορθωθή ή έκτοίχισις εντός χρόνου 6'σον το δυνατόν συν

τόμου. 

Τα μωσαϊκά τα δποΓα πρόκειται να έκτοιχισθοΟν, κατέ

χουν επιφάνειαν 120 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Ή 

μεταφορά αυτών είς το Έθνικόν ΜουσεΓον, δεν σημαίνει 

τήν οριστικήν αυτών εκ τοο ναοΟ άπόσπασιν. Ή επαναφο

ρά αυτών είς τήν θέσιν των, επιδιορθωμένων έπί νέου υπο-

χρίσματος, σχετίζεται μετάτοΟ ζητήματος της στερεώσεως 

τοο ναοΟ, περί τής δποίας έλπίζομεν, ό'τι θα γίνωσι τα δέ

οντα. 'Ιδίως το κρίσιμον μέρος τοΟ ναοΟ είνε οι τοίχοι τής 

προς τήν αύλήν εισόδου, εφ' ών παρατηρούνται σπουδαΓα 

ρήγματα, στηρίζεται έν τούτοις έπ' αυτών κατά μέγα μέ

ρος ό κεντρικός θόλος. 

Ηδη δ κ. Νόβο έξετοίχισε τήν ε(κόνα τών Είσοόίων τής 

Θεοτόκου, και τάς δύο κεφάλας, αί'τινες είναι τα μόνα λεί

ψανα άλλης διαρρυείσης εκεί παραστάσεως. 

Δεχθήτε, κτλ. 

Ό Άνηπρόεόρος 

Γ . Τ Υ Π Ά Λ Δ Ο Σ K O Z A K H Ì 

s* 
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Έν 'Αθήναις, 24 Ιουνίου 1894 

Κύριε Πρόεάρε, 

Κύριοι συνάόεΛφοι, 

Καίτοι δ κ. Νό£ο εργάζεται χωρίς βοηθόν είς τήν έκ-

τοίχισιν των ετοιμόρροπων μωσαϊκών τοΟ Δαφνίου, βμως 

χάρις είς τον ζήλόν του και τήν είδικήν δεξιότητα του, το 

έργον τοΟτο έπροχώρησεν ήδη αρκετά δι' εργασίας ενός και 

ημίσεως περίπου μηνός. Περί της εργασίας ταύτης δύνα-

μαι να σας παράσχω τάς εξής πληροφορίας. 

Τα έκτοιχισθέντα μωσαϊκά είνε τα έζής: 

Είς τον Νάρθηκα της εκκλησίας τοΟ Δαφνιού, υπεράνω 

των παραθύρων προς μεσημβρίαν, υπήρχε μεγάλη είκών. 

Ο χρόνος και οί τελευταίοι σεισμοί άφήκαν ολίγα λείψανα 

της συνθέσεως ταύτης, ήτις παριστά τον άγιον 'Ιωακείμ 

φέροντα είς τάς χεΓράς του τήν Μαρίαν είς τον ναόν. Τα 

λείψανα της εικόνος ταύτης συνίστανται είς τρία μόνον 

πρόσωπα, ήτοι τόν άγιον 'Ιωακείμ κρατοοντα τήν μικράν 

Μαρίαν καί τήν άγίαν "Ανναν. 

Προς δεξιά τής είκόνος ταύτης ύπήρχεν άλλη μεγάλη εί

κών επί θολωτοΟ, παριστώσα τήν μικράν Μαρίαν, συνοδευ-

ομένην υπό των γονέων της καί Οπό επτά θεραπαινίδων, αϊ 

οποΓαι κρατοΟν δάδας άναμμένας, καί παρουσιαζομένην είς 

τον 'Αρχιερέα. Είς το μωσαϊκον τοΟτο λείπουσιν ή κεφαλή 

τοΟ άγιου 'Ιωακείμ, σχεδόν ίλον το χρυσοΟν έδαφος χαί το 

κόσμημα το περιβάλον τήν εικόνα ώς είδος πλαισίου. 

'Επίσης είς τον Νάρθηκα προς βορράν υπεράνω των πα

ραθύρων υπήρχον λείψανα παραστάσεως έπί ΘολωτοΟ. Ή 

είκών αύτη έχει τάς αύτάς διαστάσεις μέ τήν σύνθεσιν τήν 
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παριστώσαν τον άγιον Ιωακείμ φέροντα τήν Μαρίαν είς τον 

ναόν. Παριστά δέ τον Χριστον νίπτοντα τους πόδας των 

Αποστόλων. Τής συνθέσεως ταύτης σώζονται μόνον τέσ

σαρες 'Απόστολοι. Ενός τούτων λείπει ή κεφαλή. "Ολα τα 

άλλα πρόσωπα κατέρρευσαν 

Προς αριστερά τής εικόνος ταύτης ύπήρχεν εΐκών παρι-

στώσα τον ΔεΧπνον τον Μυστικόν. Ή σύνΟεσις αύτη είνε 

των αυτών διαστάσεων και τοΟ αύτοΟ τύπου μέ τήν σύν· 

θεσιν τήν παριστώσαν τήν παρουσίασιν τής Μαρίας είς τον 

'Αρχιερέα. Τής εικόνος ταύτης τοΟ Δείπνου του Μυστικοϋ 

σώζονται ολίγα λείψανα, ήτοι ή κεφαλή τοΟ ΊησοΟ σχεδόν 

τελεία, τρ?Γς 'Απόστολοι καθήμενοι και μέρος μικρόν τοΟ 

περιβάλλοντος τήν εΙκόνα κοσμήματος. "Ολον το άλλο μέ

ρος καιέρρευσεν. 

Όλα τα λείψανα ταΟτα τών μωσαϊκών, ο κ. Νόβο τα 

έπλυνε και τα έκαθάρισεν, έπειτα τα ίχνογράφησεν έπί χάρ

του διαφανοΟς είς κλίμακα τοΟ δεκάτου του" μεγέθους των, 

και τα έχρωμάτισε κατά τα ίδια αυτών χρώματα, είς τρό

πον ώστε μέ τα είκονογραφήματα ταΟτα δύναται να κατορ

θωθώ πάντοτε ή άναπαράστασις τών εν λόγω μωσαϊκών είς 

τάς πραγματικάς διαστάσεις των και με τα χρώματα αυ

τών. Οΰτω καλώς ήσφαλισμένα τα άπετοίχισε και τα κα-

τέθεσεν επί τραπεζών. 

"Ηδη ο κ. Νόβο εργάζεται είς τήν έκτοίχισιν τής εΐκό-

νος τής παριστώσης τήν Κοψησιν τής Θεοτόκου, ήτις 

είνε ετοιμόρροπος. 

Ή σωστική αύτη εργασία γίνεται δαπάνη τής Αρχαιο

λογικής Εταιρείας. 

Ό Γενικός Έφορος τών αρχαιοτήτων κ. Π. Καββαδίας 

είχεν ορθήν ΐδέαν κατασκεύασα; εις τήν αύλήν τής Μονής 

Δαφνιού αίθουσαν εντός τής οποίας θέλουσι προσωρινώς χα-
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τατεθή τα έκτοιχιζόμενα μωσαϊκά.Ούτω; άπέφυγεν ή εφορεία 

των αρχαιοτήτων τα; μεγάλα; δαπάνα; τΐ); μεταφορά; ci; 

το 'EOvtxòv ΜουσεΓον και του; έκ ταύτη; κινδύνου; τη; 

καταστροφή;. 

Οφείλω έν τούτοι; να σα; κάμω γνωστόν, 5τι ζήτημα 

σπουδαιότατον πρόκειται το τή; στερεώσεω; τοΟ ναοΟ τοΟ 

Δαφνίου, τουλάχιστον εΐ; τα κυριώτατα και κρισιμώτατα 

μέρη αύτοΟ, ΐδίω; ει; τού; δύο τοίχου; τή; πύλη; τϊ); εΐ-

σόδου, έφ' ών έν μέρει στηρίζεται δ κεντρικό; θόλο;. Περί 

των έργων τούτων υπέβαλα επανειλημμένο); τα; πλέον επι

μόνου; παραστάσει;, διότι ή αναβολή αυτών άποτελεΓ κίν-

δυνον μεγάλη; και ανεπανόρθωτου καταστροφή;. 

Δεχθήτε, κτλ. 
Ό Άνηχρόεάρος 

Γ. ΤνΠΑΛΔΟΣ ΚυΖΑΚΗΣ 

[Σχετικώς προς τα ίν τί| έχοε'σει της 15 Μαρτίου 1894 του ημετέρου αντι

προέδρου αναφερόμενα περί της ζητηθείσης παρεμβάσεως της Άρ/_αιολογιχης Ε 

ταιρείας δημοσιεΰομεν τάς έξης «πιστολάς της 9 Αυγούστου 1893,13 Σεπτεμβρίου 

1893 χαί!6 Σεπτεμβρίου 1893]. 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

'Αριθ. πρωτ. Έν 'Αθήναις · Αύγούοτου 1893. 

Upoç τον Κνριον ΦινηχΑή, Καθηργτήγ, Αντιπρόεάρογ 

rrjç ΆρχαιοΛογικής 'Etaipeiaç. 

Kopie 'Arwtpoeôpe, 

Επειδή ή'Αρχαιολογική Εταιρεία, ή; προίστασθε,είνε έν 

γνώσει των άφορόντων ει; τήν έπιδιόρθωσιν των λαμπρών 

μωσαϊκών τοΟ Δαφνίου, περιορίζομαι και σδ; εκθέτω συν-
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τόμως περίπτωσιν τίνα ένδιαφέρουσαν τήν Χριστιανικήν 

Αρχαιολογική ν Έταιρείαν, επίσης καί τήν 'Αρχαιολογική ν 

Εταιρείαν. 

Γνωρίζετε, ίτι τα μωσαϊκά τοΟ Δαφνίου, καί ιδίως τα 

ύπο τον θόλον άνεγνωρίσθησαν ήδη Οπό των ευρωπαίων 

καλλιτεχνών βυζαντινολόγων, ώς έξοχα καί ανώτερα έργα 

ίλων των εν Ιταλία βυζαντιακών μωσαϊκών. 

"Ηδη εληξεν ή μεταξύ της Κυβερνήσεως καί τοΟ μου-

σειωτοΟ κ. Νόβο σύμβασις, συνεπώς διεκόπησαν αί έπιδιορ-

θωτικαί αύτοΟ έργασίαι, μένουσι δέ αδιόρθωτα τα κάλλιστα 

τοΟ Δαφνίου μωσαϊκά, τα οπο?α είνε δυστυχώς σχεδόν £>λα 

ετοιμόρροπα. Μία ισχυρά δπωσοον δόνησις σεισμοΟ, ίπερ 

δεν είνε τι σπάνιον εις τήν Άττικήν, δύναται να επιφέρη 

ανεπανόρθωτους ζημίας εις τα καλλιτεχνήματα ταΟτα. 

ΤοιοΟτον δυστύχημα, έάν συνέβαινε, δεν ήθελε μόνον 

στερήσει το έθνος λαμπρών καλλιτεχνημάτων ανηκόντων 

εις το παρελθόν του, την iatopiar του, άλλ* ήθελε συνάμα 

προκαλέσει καί τήν δικαίαν κατάκρισιν τοΟ πολιτισμένου 

κόσμου κατά τής συγχρόνου Ελλάδος επί άμουσία και άκη-

δεία. 

Δια ταΟτα επειδή δυστυχώς ή Χριστιανική 'Αρχαιολογι

κή Εταιρεία στερείται εντελώς τών μέσων, δπως ελθττ) επί

κουρος εις τήν περίστασιν ταύτην, κατά καθήκον αποτεί

νομαι προς ύμας, 5πως προκαλέσω τήν επί τοΟ προκειμένου 

παρέμβασιν της Αρχαιολογικές Εταιρείας. Πράττω τοΟτο 

απλώς κατά καθήκον, ώς προϊστάμενος τής Χριστιανικής 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, διότι άλλως γνωρίζω 5τι το 

ζήτημα τοΟτο απασχολεί ήδη τήν Άρχαιολογικήν Έται

ρείαν. 

Δεχθήτε, κ.τ.λ, Ό 'Artutpoeâpoç 
Γ. ΤΠΙΑΛΔΟΣ ΚοΖΑΚΗί. 
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

'Αριθ. 170 Έν 'Αθήναις τυν 13 Σβπτβμδρίου 1893. 

Κύριε Άνηπρόεάρε, 

Είς άπάντησιν τοΟ άπο 9 Αύγουστου 1893 υμετέρου έγ

γραφου λαμβάνομεν τήν τιμήν να άνακοινώσωμεν ύμίν, βτι 

το συμβούλιον τής 'Αρχαιολογικές Εταιρείας μετά λύπης 

εμαθεν, δτι ένεκα ελλείψεως χρημάτων διεκόπησαν αϊ δα

πάνη τής Κυβερνήσεως γενόμεναι έπισκευαι των βυζαντι

νών ψηφοθετημάτων τής έν Δαφνίψ εκκλησίας. 

Πριν 6μως προβτ το συμβούλιον τής ημετέρας Εταιρείας 

εις άπόφασίν τίνα περί τοΟ πρακτέου, έθεώρησεν άπαραίτη-

τον να μάθη πρώτον ακριβώς πόσων χρημάτων δαπάνη είς 

μισθούς και αποζημιώσεις τεχνιτών, άγοράν υλικών και 

κατασκευήν Ικριωμάτων καί είς άλλα ενδεχόμενα έξοδα, ή· 

θελεν άρκέση προς τελείαν άποπεράτωσιν τών Ιρ^ων τής 

επισκευές. 

Περί τούτου λοιπόν παρακαλοομεν ύμας,δπως εύαρεστη-

θέντες παράσχητε ήμιν τάς δέουσας πληροφορίας. 

Διατελοομεν μετά τής προσηκούσης τιμής και υπολήψεως. 

Ό Πρόεάρος χαί ά. ά. 

Ό Άντιηρόεόρος 

Σ. ΦίΝΤΙΚΛΗΣ 

Ό Γραμματεύς 

ΣΤΕΦΑΝΙ Α. KOYMANOVAU2 

ΙΙρός τον Κιίριον 

Γίώργιον Τνπάλδον Κοζάχην 

Άντιπρόεδρον 

Χριστιανιχή; 'Αρχαιολογικής Εταιρεία;. 
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'Apio. πρωτ. Έν ΆΘΛναΐς lé Σεπτεμβρίου 1893. 

Προς τον Κνριον Σ. ΦιντιχΛή, ' Αντιπρόεάρον της 

'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. 

Κύριε 'Artutpceâpe, 

Έπληροφορήθην, βτι το συμβούλιον τής 'Αρχαιολογι

κές Εταιρείας ήθελε να μάθη δια πόσης δαπάνης ήδύνατο 

να κατορθωθώ ή σ^μπλήρωσις τής έπιδιορθώσεως τών μω

σαϊκών τοΟ Δα φ ν ίο υ, δπως άναλάβη αύτη τήν άποπεράτω-

σιν τοΟ έργου. 

Δέν είνε δυνατόν νά προσδιορισθώ έκ τοΟ προχείρου άχρι· 

6*ής προϋπολογισμός τής δαπάνης ταύτης. Δυνάμεθα δμως 

έξ αναλογίας να ε»5ρωμεν αυτήν κατά προσέγγισιν. 

'Εάν "ή εργασία αΰτη άνατεθή εις εμπειρον μουσειωτήν 

ώς τον κ. Νόβο, έχοντα τήν άρωγήν εγχωρίου βοηθό0 και 

ενός Οπηρέτου, ή εργασία δραστηρίως καί επιμελώς άμα 

έπιδιοκωμένη ήθελεν απαιτήσει χρονικον διάστημα είκοσι 

περίπου μηνών. Εύκολον επομένως να προϋπολογισθή το 

άπαιτούμενον ποσόν επί τη βάσει τοΟ δεδομένου τούτου. Ή 

αυτή καί μεγαλητέρα ίσως δαπάνη θα άπητεΓτο είς ολιγώ-

τερον χρονικον διάστημα, εάν εις τον άρχιμουσειωτήν προ· 

σετίθετο βοηθός καλλιτέχνης έξ 'Ιταλίας καλούμενος. Υπο

λογίζω τήν δαπάνην εις περίπου 650 χρυσά φράγκα κατά 

μήνα (άνευ βοηθοΟ έξ Ιταλίας). 

Ή συμπληρωσις λοιπόν τής έπιδιορθώσεως τών μωσαϊ

κών τοΟ Δαφνιού ήθελεν απαιτήσει δαπάνην ύπερβαίνουσαν 

τα μέσα τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας. 

'Αρκεί ή παρέμβασις τής 'Αρχαιολογικής Εταιρείας είς 
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τήν έθνικήν ταύτην ύπόθεσιν δια δαπάνης μή ύπερβαινού» 

σης τάς 4,000 δραχμάς. Δια τής δαπάνης ταύτης ή 'Αρ

χαιολογική Εταιρεία δύναται να προσφέρη εζοχον έκδούλευ-

σιν είς το έθνος και είς τήν τέχνην, σώζουσα τινά των ετοι

μόρροπων αριστοτεχνημάτων τοΟ Δαφνιού, και δίδουσα 

καιρόν είς τήν Κυβέρνησιν καί τήν Βουλήν ν' άποπερατώ-

σωσι το έργον. 

Επιτρέψατε μοι, αξιότιμε κύριε 'Αντιπρόεδρε, να επανα

λάβω έδώ, 6τι ή σημασία τών μωσαϊκών τοΟ Δαφνιού έγνώ-

σθη ήδη εις τον πολιτισμένον κόσμον, καί 6τι επομένως ή 

περίσωσις αυτών εινε ζήτημα εθνικής φιλοτιμίας. 

Δεχθήτε, κτλ 

Ό 'Ârzinpoeâpoç 
Γ. ΤΥΠΆΛΔΟΣ ΚΟΖΑΚΗΣ 

Σημ. Έκ τών ανωτέρω εκθέσεων καί επιστολών γίνεται κατα

φανές, οτι ή φιλόκαλος καί αληθώς πατριωτική παρέαβασις της 

'Αρχαιολογικής Εταιρείας υπερέβη κατά πολύ τάς εύχας του 

ημετέρου Συλλόγου. Όθεν εις τήν Άρχαιολογικήν Έταιρείαν με

γίστη θα οφείλεται πάντοτε χάρις δια τήν σωτηρίαν τών λειψά

νων τών αωσαϊκών τοΰ Δαφνιού. 
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