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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΤΗΣ ΡΑΜΝΟΥΣΙΑΣ ΝΕΜΕΣΕΩΣ
ΥΠΟ ΦΟΙΒΟΥ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΥ

Ή κατωτέρω δημοσιευόμενη επιγραφή περιέχουσα άκριβέστατον απολογισμόν τής 
τοϋ Τεροϋ τής Νεμέσεως περιουσίας αποτελεί άναντιρρήτως άξιόλογον πρόσκτημα τοΰ 
Επιγραφικού Μουσείου (άριθ. Ευρετηρίου 12863), διότι ελάχιστοι είναι αί μέχρι σήμερον 
άνευρεθεΐσαι παρόμοιας φΰσεως έπιγραφαί πόλεων ή δήμων, έν άντιθέσει προς τάς απει
ραρίθμους τών ιερών χρημάτων τοΰ Παρθενώνος, έπ'ι πλέον δε διότι θαυμασίως διατη
ρούνται και ή νέα στήλη καί τά έπ’ αυτής γράμματα.

Κεχαραγμένη επί ορθογωνίου στήλης έκ Πεντελησίου μαρμάρου—διαστ: ΰψ. 1.055, 
πλάτ. 0,31 καί πάχ. 0,055 — άνευ οίουδήποτε κόσμου, ή νέα επιγραφή σύγκειται έκ πέντε 
διακεκριμένων αναγραφών εις ’Αττικόν προευκλείδιον άλφάβητον γεγραμμένων. Στίχοι 
38, ΰψ. γραμμάτων 0,008-0,018, διαγραμμάτιον 0,008-0,022 καί διάστιχον 0,005-0,015.

Ή όπισθία δψις τής πλακός έχει δμαλώς πελεκηθή. Ή επιγραφή αΰτη εΰρέθη προ 
τετραετίας εις τον Προσφυγικόν Συνοικισμόν Ώρωποΰ, κατά τάς πληροφορίας τοϋ αρχαιο
πώλου κ. Γιαννοπούλου, υπό τοϋ οποίου καί έπωλήθη είς τό καθ’ ημάς Ύπουργεΐον.

Έξετάζοντες τον τρόπον τής γραφής καί τό σχήμα τών γραμμάτων πειθόμεθα αμέσως 
ότι οί χαράξαντες τήν έπιγραφήν είναι δυο ή καί περισσότεροι- άλλος δήλον ότι ό τεχνίτης 
τής πρώτης αναγραφής καί άλλοι τών υπολοίπων ή καί άλλος, επειδή όμοιάζουσιν άλλήλαις.

Τό όλον αυτής έχαράχθη επί τής πλακός μετρίως βαθέως καί έπιμελώς. Τά γράμματα 
τής πρώτης αναγραφής είναι κατά πολύ μεγαλύτερα καί αραιότερα συγκρινόμενα προς τά 
τών λοιπών, άτινα όμως πάλιν διά τό εύδιάκριτον αυτών, ήσαν κεχρωματισμένα δι’έρυθροϋ 
χρώματος, όπερ καί νϋν καλώς διατηρείται είς όλας τάς σειράς.

Τό όνομα τοϋ άρχοντος τής τρίτης αναγραφής είναι κεχαραγμένον είς βαθυτέραν επι
φάνειαν, άπας δ’ ό στίχος ούχί είς εΰθεΐαν γραμμήν. Τοϋτο, όφειλόμενον προφανέστατα είς 
έπανόρθωσιν τοϋ άρχικώς έσφαλμένως γραφέντος, έγένετο ίσως αφορμή νά έγκαταλειφθή 
καί τό στοιχηδόν τής γραφής, τό όποιον θαυμάσια μέχρις αύτοϋ τηρείται1.

Στίχ. 1. ΕΠAVTOKL-ΕΙΔΟΔΕΜΑΡΧΟΝΤΟΣ. Τό όνομα Αύτοκ?ιείδης κατά τήν Ε' π.Χρ. 
εκατονταετηρίδα ώς καί τό τών άλλων μνημονευομένων αρχόντων καί δημάρχων έν τή επι
γραφή ονόματα ήτοι Μνησιπτόλεμος, Ναυσιμένης, Εύαίνετος καί Δημοφάνης τό πρώτον 
έμφανίζονται ένταϋθα. Επειδή δέ αττικοί άρχοντες υπό τά ονόματα Μνησιπτόλεμος, Ναυ- 
σιμόνης καί Εύαίνετος, κατά τήν προαναφερθεΐσαν εκατονταετηρίδα δεν ΰπάρχουσιν, εΐμεθα 
τής γνώμης, ότι πρόκειται ένταϋθα περί τοπικών (δημοτικών) αρχόντων, χρησιμοποιούντων 
ότέ μεν τον τοϋ άρχοντος, ότέ δέ τον τοϋ δημάρχου τίτλον. (Επειδή ό δήμος ήτο τμήμα τής 
πόλεως ό δήμαρχος είχε καί δημόσια καί δημοτικά καθήκοντα- ήτο καί δημόσιος άρχων 
αλλά καί άρχων τοΰ δήμου. G. Gilbert Έγχειρίδιον αρχαιολογίας 1897, σελ. 253.)

1 Τό επί πλέον I της όγδοης σειράς δέν έχει σημασίαν, δέν κατέχει ιδιαιτέραν θέσιν γράμματος, τό δέ διότι μετά
τό μέν διότι ώς τοιοΰτον καί είς άλλας όμοιας έπιγραφάς τό ΟφΕί-ΟΪΙ ακολουθεί αριθμός.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:51:08 EEST - 18.237.180.167



AE 1934-1935 Απολογισμός τον ίεροϋ της 'Ραμνουσίας Νεμέσεως 129

Στίχ. 3 - 5. ΤΟΤΕ*ΝΕΜΕ*ΕΟ*. Πρόκειται περί τοΰ νεωτέρου ίεροϋ τής Ραμνουσίας 
Νεμέσεως τοΰ Ε' π.Χρ. αίώνος, όπερ κατέστησε περιώνυμον καί τον δήμον 'Ραμνοΰντα.

* ■ Λ. -
*.'Π XV τ ο ί ι- ε ι ^
όϊΛ Ε Λ, λ ρ /- £y Η. Τ ιΟ

·. >'-τ Ο r C - γ ρ 'V -
ΓΙ·° < \ ϊ \ ν ? " ti ρ|
* ί 'Φ, α 1· 4 ; ο ;i:T:-o’r:; 
■■Α V roisi’. w

^ ■■ , Λ ' : ■ ·
ν^τ Κ.,Α· A Ε! ι Q ^ n

Ρ . >\ ϊ· ’: \ ν; τ y>. .£ " i
ϊκ Ο Λ Γ’ ' V Ρ*

Ό f έ > Ν 1 '· Ι'" ί9^ 
V-'SXK ΕφΆ U X

• - χ«Ρ1 Η Η i. Ί Π -* |·*Λ

ί ■ XI X [η ht n win

χ:·;·ΐ

xava (< i ijpr>6 λ θ' 
ΠΆ Ρ* OWTOT κ ΕΦ Α"λ
/..|.·ΟίΉ·/\ Ax'0< TQi-E j

■•μΟΑνΓ' r*-V Ρ ‘ φ:
Η Η&Ν'Λ Δ Δ Λ Π h Μ nil . .

EVl^AV?t^^d'?A|XO|.
-τ- οΛ_ Κ Ε-Φ Α ΛΑ ί Ο A I X' A

ρ,όαρ rv> f οτ;ργαρ
,Α- ,'tf 7.\ί ' VSJP

.. *Γ-β#Κ ε·φ A Λ A%WW«Tt 15 ι
■Λ Κ^ίε4 Ο Kb
> >- %χ pρ Α /ν τ ο,Δ|

χΧ'Αχ! AWV’
■ 'Ί '

R

Είκ. 1. 3Αναγραφή των ιερών χρη
μάτων τον ίεροϋ τής cΡαμνουσίας 

Νεμέσεως.

EPAVT Ο Κ L· Ε I Δ 
ΟΔΕΜΑ Ρ ΧΟΝΤΟ 
^:ΤΟΤ Ε ( ΗΕ/ΑΕ^ 
EO^APAVPI 0:Κ 

5 Ε φ Α Κ A I Ο Ν:Τ Ο Ρ 
ΑΡΑΤΟ I * I Τ Α ί 
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Ε III

15 ΕΡ ΙΜΝΗΙ I ΡΤΟΛΕΜ 
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ΑΡΛνΡΙΟΚΕφΑΕΑΙΟΝ. Έν στίχοις: 9-10 ΤΟΔΕΑΕΕΟΑΡΛνΡΙΟ... 16-18 ΚΕφ&ΛΑΙΟΝ 

ΠΑΝΤΟ^ΤΟΙΕΡΟΑΡΓνΡΙΟ.. 25 ΤΟΔΕΑΛΛΟ.. 30 και 38 ΠΑΝΤΟΎ 33 ΠΑΡΑ ΙΕΡΟΠΟΙΟΙ* 

ΚΕφΑΛΑΙΟΝ. Βλ. Ditt2. «Τοΰ δέ ίεροϋ αργυρίου» 42 ns. « Ιεροποιοι απο τοΰ ιερού αργυ
ρίου», 1024ΐ8. «Κεψάλαιον αργυρίου σύμπαν» 99.1094ο, 334ίο. «"Απαν τό άργΰριον» 955*5-
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Ή στίξις εις την πρώτην και πέμπτην αναγραφήν γίνεται διά δΰο επάλληλων τελειών, 
εις δε τάς λοιπάς διά τριών καί τιθέμενη διαιρεί κυρίως τούς αριθμούς. Εις τον 9, 10 καί 

12 στίχον έτέθη κατά λάθΌς.

Στίχ. 6-8 ΤΟΙ*ΙΤΑ*ΔΙΑΚΟ*ΙΑ*ΔΡΑΧΜΑ*ΟφΕΙ-0*Ι. ΤΟΙ*Ι. Ή κατάληξις ΟΙ* καί 01*1 

κυμαίνεται μεταξύ τοΰ 500 καί 444 π. Χρ. Πάντως από τού 444 π. Χρ. έκνικά ή κατάληξις οις. 
Βλ. Meisterhans Grammatik der attischen Inschriften 3 σ. 126.

Ώς μη κατανομαζόμενοι οί όφείλοντες τάς διακοσίας δραχμάς παραμένουσι μεν 
άγνωστοι, βέβαιον δμως είναι πρώτον μεν δτι περί τών ιδίων ό λόγος κατωτέρω έν στίχοις: 
23-24 ΤΟΙ*ΤΑ<ΔΙΑΚΟέΙΑ<ΕΧ(ΧΙ. . καί 36-37 ΔΙΑΚΟΣΙΟΔΡΑΧΜΩΝ· δεύτερον δ’δτι εχουσι 
σχέσιν τινά μετά τών άναψερομένων έν στίχοις 28 -29 καί 35 ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΔΡΑΧΜΩΝ.

Είναι γνωστόν δτι ή περιουσία τών ιερών έν έμπολέμω μεν καταστάσει διετίθετο 
υπέρ τών αναγκών τοΰ στρατού, έν καιρφ δ’ ειρήνης έδίδετο ύπό τύπον δανείων διά διαφό
ρους κοινωνικός άνάγκας, δημοσίας οικοδομάς καί δη ίεράς, ώς δε αναφέρει ό G. Busolt 
έν Griech. Staatskuude I, 1920 σ. 621 καί εις φερεγγύους ίδιώτας έπί τόκω.

Ενταύθα λοιπόν πρόκειται πάντως περί τοΰ τελευταίου δηλ. περί δανείων γενομένων 
εις ίδιώτας, ών εις τινας μέν έδάνεισε διακοσίας δραχμάς εις άλλους δε τριακοσίας. Καί οί 
μεν πρώτοι είναι οί τάς διακοσίας δραχμάς 0<t>EU0*l ή ΕΧΟ*Ι ή ή κατηγορία τών διακοστο- 
δράχμων, οί δ’ άλλοι ή τών τριακοσιοδράχμων.

Έκ τής ήμετέρας έπιγραφής γνωρίζομεν λοιπόν, δτι ή περιουσία τής 'Ραμνουσίας 
Νεμέσεως άποτελουμένη τό μέν έκ τού άποθεματικού ήτοι τού έν αυτή κατατεθειμένου 
κεφαλαίου, δπερ δηλούται διά τών «τό δ’ άλλο άργύριον» ή «τό δέ άλλο» ή πληρέστε- 
ρον «παρ’ ίεροποιοίς κεφάλαιον», τό δέ έκ τών έκκρεμών δανείων, είχε κατά την περίοδον 
ταύτην ώς εξής:

— Έπ’ Αύτοκλείδου δημαρχούντος:

37.000 εις δάνεια διακοσιοδράχμων 
12.729 καί 2 οβολούς άπο&εματικόν.

— Έπί Μνησιπτολέμου άρχοντος: 

51.397 καί 5 οβολούς άποθεματικόν.

— Έπί Ναυσιμένους άρχοντος:

37.000 εις δάνεια διακοσιοδράχμων 
11.723 καί 2 οβολούς άποθεματικόν.

— Έπ’ Εύαινέτου άρχοντος:
13.500 εις δάνεια τριακοσιοδράχμων 
55.712 καί 1 οβολόν εις δάνεια καί 
άποθεματικόν.

— Έπί Δημοφάνους δημάρχου:
5.206 καί 4 οβολούς άποθεματικόν, 

14.400 εις δάνεια τριακοσιοδράχμων
37.000 εις δάνεια διακοσιοδράχμων 
56.606 καί 4 οβολούς εις δάνεια καί 
άποθεματικόν.

Παρατηρούντες και συγκρινοντες τα ποσά τών διαφόρων άναγραφών συμπεραίνομ,εν, 
δτι έν τή έπιγραφή τά δάνεια μονον και το έξ ού έλήφθησαν ταύτα κεφάλαιον σημειούνται, 
ουχι δε γενικώς το «δούναι» και «λαβεΐν», οπερ καταφαίνεται έκ τής τρίτης άναγραφής, 
ένθα ή παρουσιαζομένη έλάττωσις τών ιερών χρημάτων κατά (51.397 καί 5 δβ. — 37.000
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+ 11.723 και 2 όβ.) δύο χιλιάδας έξακοσίας έβδομήκοντα τέσσαρας δραχμάς καί 3 οβολούς 
δεν άναφέρεται ποΰ Οφείλεται.

Έάν τό ανωτέρω δεν συνέβαινε θά ήτο εύκολος ό καθορισμός ή τού τόκου τών γενο- 
μένων δανείων (οί αναγραφόμενοι οβολοί οφείλονται προφανώς εις τό έντοκον τών δανείων) 
ή τό αν αί άναγραφαί έγένοντο κατ’ έτος ή μή.

"Αν και έχομεν τόσους άρχοντας καί δημάρχους, εκ τών οποίων συνήθως χρονολο
γούνται αί δημόσιαι πράξεις, δεν εΐμεθα δυστυχώς εις θέσιν να όρίσωμεν ακριβώς τον 
χρόνον τής χαράξεως τής επιγραφής, διότι, ώς καί εν ταΐς παρατηρήσεσιν ημών (στίχ. 1-2) 
λέγομεν, πρόκειται γενικώς περί αρχόντων δημοτικών, τό πρώτον ώς τοιούτων ενταύθα άνα- 
φερομένων καί άγνωστων όλως άλλοθεν.

Λαμβάνοντες όμως ύπ’ όψιν τό σχήμα κυρίως τών γραμμάτων καί την τηρουμένην 
ορθογραφίαν (βλ. ΤΟΙ^Ι) δυνάμεθα ένεκα καί τής υφιστάμενης χρονολογικής τίνος σχέσεως 
μεταξύ τών πέντε αναγραφών να εϊπωμεν μετά βεβαιότητας, ότι ή όλη έπιγραφή είναι τών 
αρχών τού β' ήμίσεος τής Ε' π.Χρ. έκατονταετηρίδος.

Καθ’ όλην την πρώτην αναγραφήν έχομεν τό τρισκελές 5 όπερ είναι πλέον βέβαιον 
ότι δεν άπαντα εις έπιγραφάς νεωτέρας τού 449-446. Επομένως αΰτη άγνωστον πότε 
ακριβώς έγράφη, δεν είναι δε νεωτέρα τού 446 π.Χρ. ΙΊοία δ’ή χρονολογική σχέσις ταΰτης 
προς τάς υπολοίπους άναγραφάς; Αΰτη έξαρτάται πρώτον μεν εκ τού χρόνου τής εν τή 
αρχή παραμονής τών δημάρχων, δεύτερον δε εκ τής ΰποχρεώσεως, ήν θά εΐχον οί δια- 
χειριζόμενοι τήν ίεράν περιουσίαν τής καθ’ ώρισμένον χρόνον — κατ’ έτος ή καί περισσό
τερον— αναγραφής αυτής.

Ό Gilbert λέγει έ.ά. σ. 253 ότι «ό προϊστάμενος έκάστου δήμου δήμαρχος, έκληρούτο 
ίσως κατ’ έτος». Ό Haussoullier La vie municipale en Attique σ. 28 στηριζόμενος εις τά 
άναφερόμενα εν IG II2 1183, 18 καί 26 «ό νέος δήμαρχος» «ό περυσινός δήμαρχος» καί 
IGII2 1199, 15-16 «τον δήμαρχον τον μετά Νέαιχμον άρχοντα» λέγει «καθώς γνωρίζομεν 
θετικώς ώνομάζετο δι’ εν έτος». Τέλος δ’ό Schoeffer Pauly - Wissowa Real. Encycl. 4, 
σ. 2706 παραδέχεται ότι ό δήμαρχος έξελέγετο δι’ έν έτος, τό όποιον συνέπιπτε με τό έτος 
τού άρχοντος — CIA IV2, 447 c. πρβ. II 581 «κατασταθεΐς δήμαρχος εις τον επί Πέλοπος 
άρχοντος ενιαυτόν» —δι’ ό καί τό όνομά του χρησιμοποιείται παρά τό τού άρχοντος προς 
χρονολόγησιν έν τοϊς ψηφίσμασι τών δήμων.

Κατά τά ανωτέρω, θεωρούντες δηλ. βέβαιον τό ενιαύσιον τής διαδοχής τών δημάρχων, 
άν μεν παραδεχθώμεν τήν συνήθειαν τής κατ’ έτος καταγραφής τών χρημάτων τού ιερού, 
ή δευτέρα αναγραφή δεν είναι άπίδανον νά είναι τού 445, ή τρίτη τού 444, ή τετάρτη τού 
443 καί ή τελευταία τού 442 π.Χρ., άν δ’ ότι ούχί έτησίως άλλ’ άναλόγως τών παρουσιαζο- 
μένων αναγκών έγένετο ή καταχώρισις, τότε δυνάμεθα νά κατέλθωμεν ακόμη πέντε ή δέκα 
έτη, όπερ επιτρέπει καί τό είδος τής γραφής.

Είς τούς χρόνους όμως τούτους (περί τό 435/4 π. Χρ ) ευρισκόμενοι, θεωρούμεν σκο- 
πιμον νά άναφέρωμεν ότι ό θησαυρός τής Νεμέσεως δεν φαίνεται νά ύπέστη τον έλεγ
χον τής κατασταθείσης αρχής τών ταμιών τών άλλων θεών — IG I 2 91 - 92 —καί ότι 
έν IG I2, 310.324 δεν γίνεται μνεία, ούτε μάλιστα είς τά υπό τού κ. Merrit έσχάτως
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άνευρεθέντα ετερα εξ εις αυτήν άνήκοντα τεμάχια τοΰ ίεροΰ τούτου. Έπί τή βάσει των 
ανωτέρω δύναται νά λεχθή μέχρι σήμερον δτι οι 'Ραμνούσιοι, στηριζόμενοι προφανώς εις 
την ίσχυράν θέσιν τής πόλεως αυτών, καί οΰδένα κίνδυνον αισθανόμενοι διά τον θησαυρόν 
των δεν έδέχθησαν νά τοποθετηθή οΰτος είς την Άκρόπολιν μετά τών χρημάτων τών 
άλλων θεών, άλλ’ έκράτησαν αυτόν ιδιαιτέρως.

ΦΟΙΒΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΛΟΣ

ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΥΤΕΡΑΣ ΕΝ ΤΗι ΜΟΝΗ. ΔΑΦΝΙΟΥ

ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κατά την διάρκειαν τών άνασκαφικών ερευνών και τών εργασιών καθαρισμού καί 
συντηρήσεως, τών γενομένων εν τή Μονή Δαφνίου δαπάναις τοΰ Υπουργείου Παιδείας, 
άπεκαλύψαμεν την 13θν Ιουνίου 1935 την ψηφιδωτήν παράστασιν τής Θεοτόκου Πλατυ
τέρας, ήτις εύρίσκεται είς τήν κόγχην τοΰ Ίεροΰ Βήματος.

Ή νεωτέρα ιστορία τοΰ ψηφιδωτού τούτου, μέχρι τής ύφ’ ήμών άποκαλύψεως αυτού, 
είναι έν συνάψει ή εξής:

Ή βραδεία καταστροφή τής είκόνος προήλθε κυρίως εκ μεγάλης κατακορύφου ρωγμής, 
γενομένης είς τό μέσον τοΰ τεταρτοσφαιρίου τής άψΐδος, τό όποιον οΰτω έχωρίσθη είς δύο 
τμήματα1. Λόγω τής ρωγμής ταύτης τό μέσον τής παραστάσεως ήρχισε καταπίπτον.

Ή καταστροφή τοΰ ψηφιδωτού ειχεν αρχίσει προ τοΰ 1882, αλλά κατά τό έτος εκείνο 
διεσωζετο ακόμη τό πλεϊστον μέρος τής κεφαλής τής Θεοτόκου. Τότε έσχεδιάσθη ή παρά- 
στασις ύπό τοΰ ζωγράφου Έμμ. Λαμπάκη1 2. Τό σχεδίασμα εκείνο, τό όποιον σήμερον θά 
ήτο έξόχως πολύτιμον, ούτε ποτέ έδημοσιεύθη, ούτε είναι γνωστόν τί άπέγινε. Κατά τον 
χειμώνα 1884-85 τό άνω μέρος τής παραστάσεως κατέπεσεν3, οΰτω δέ άπωλέσθη ή κεφαλή 
τής Θεοτόκου μετά τών ώμων καί μέρους τοΰ στήθους, ομοίως δέ καί ή κεφαλή τοΰ Ίησοΰ 
ώς καί ή δεξιά αυτού χείρ. Ποία ή τότε κατάστασις τοΰ ψηφιδωτού δεικνύει ή ολίγον άργό- 
τερον ληφθείσα υπό τοΰ G. Millet φωτογραφία, ήν παραθέτομεν κατωτέρω, (είκ. 3)*.

1 Ή ρωγμή αύτη, ήπς έγένετο πρό τοϋ 1882, διακρίνε- 
ται είς τήν φωτογραφίαν τήν ληφθεΐσαν υπό τοϋ G. Millet. 
Βλ. είκ. 3. Πρβ. σ. 132 σημ. 4.

2 Γ. Λαμπάκη Χριστιανική αρχαιολογία τής Μονής Δα
φνιού, Άθήναι, 1889, 136. Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας Δελτ. Β', 66.

3 Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Α', 21 
(Έκθεσις Βρούτου, Ζέζου καί Λαμπάκη κατά ’Ιούνιον 1885). 
Λαμπάκη Χριστιανική αρχαιολογία Μονής Δαφνιού, 136. 
Φαίνεται δτι ή πτώσις τοΰ άνω μέρους τής συνθέσεως είχεν 
αρχίσει ένωρίτερον, διότι ό Λαμπάκης, γράφων έν τή Έβδο- 
μάδι τής 19ης Αΰγούστου 1884, σ. 193, όμιλεΐ περί τών

«ιερών μορφών», τής Θεοτόκου δηλαδή καί τοϋ Τησοϋ, ώς 
μή ύπαρχουσών πλέον. Είναι πιθανόν δτι ή άρξαμένη κατα
στροφή τοϋ άνω μέρους τής συνθέσεως συνετελέσθη κατά 
τούς χειμερινούς μήνας 1884-85.

4 Ή φοίτογραφία έλήφθη περί τό έτος 1892-93. Πρβ. G. 
Millet La collection chretienne et byzantine des Hautes 
Etudes, Paris, 1903, σ. 70, άριθ. C. 1343. Ή αυτή φωτο
γραφία έδημοσιεύθη καί ύπό Ε. Diez-O. Demus Byzan
tine Mosaics in Greece: Daphni and Hosios Lucas, Cam
bridge Massachusetts, 1931, είκ. 74. Σχεδίασμα τής παρα
στάσεως παρέχει καί ό G. Millet Le monastere de Daphni, 
Paris, 1899, σ. 109, είκ. 50.
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