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Φοίβου Α. Σταυροπούλλου: Άπολογ. τοϋ ίεροϋ τής *Ραμνουσίας Νεμέοεως

ΑΕ 1934-1935

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 παράστασις 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 άργότερον ληφθείσα υπό τοΰ G. Millet φωτογραφία, ήν παραθέτομεν κατωτέρω, (είκ. 3)*.
1 Ή ρωγμή αύτη, ήπς έγένετο πρό τοϋ 1882, διακρίνε-

«ιερών μορφών», τής Θεοτόκου δηλαδή καί τοϋ Τησοϋ, ώς

ται είς τήν φωτογραφίαν τήν ληφθεΐσαν υπό τοϋ G. Millet.

μή ύπαρχουσών πλέον. Είναι πιθανόν δτι ή άρξαμένη κατα

Βλ. είκ. 3. Πρβ. σ. 132 σημ. 4.

στροφή τοϋ άνω μέρους τής συνθέσεως συνετελέσθη κατά

2 Γ. Λαμπάκη Χριστιανική αρχαιολογία τής Μονής Δα
φνιού, Άθήναι,

1889, 136. Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής

Εταιρείας Δελτ. Β', 66.

τούς χειμερινούς μήνας 1884-85.
4

Ή φοίτογραφία έλήφθη περί τό έτος 1892-93. Πρβ. G.

Millet La collection chretienne et byzantine des Hautes

3 Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας Δελτίον Α', 21

Etudes, Paris, 1903, σ. 70, άριθ. C. 1343. Ή αυτή φωτο

(Έκθεσις Βρούτου, Ζέζου καί Λαμπάκη κατά ’Ιούνιον 1885).

γραφία έδημοσιεύθη καί ύπό Ε. Diez-O. Demus Byzan

Λαμπάκη Χριστιανική αρχαιολογία Μονής Δαφνιού,

tine Mosaics in Greece: Daphni and Hosios Lucas, Cam

136.

Φαίνεται δτι ή πτώσις τοΰ άνω μέρους τής συνθέσεως είχεν

bridge Massachusetts, 1931, είκ. 74. Σχεδίασμα τής παρα

αρχίσει ένωρίτερον, διότι ό Λαμπάκης, γράφων έν τή Έβδο-

στάσεως παρέχει καί ό G. Millet Le monastere de Daphni,

μάδι τής 19ης Αΰγούστου 1884, σ. 193, όμιλεΐ περί τών

Paris, 1899, σ. 109, είκ. 50.
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Κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1893 τό ύπολειφθέν τμήμα τοΰ ψηφιδωτοΰ, τό όποιον ήπείλει
άμεσον πτώσιν, έστερεώθη προχείρως υπό τοΰ F. Νονο1, όστις άπό τοΰ 1892 ειχεν αρχίσει
την επισκευήν τών ψηφιδωτών τοΰ Δαφνίου. Πότε ακριβώς τό ψηφιδωτόν τής Θεοτόκου

Είκ. 1. 'Η παράοταοις τής Πλατυτέρας εν τή κόγχυ τής Μονής Δαφνίον.

κατεβιβάσθη υπό τοΰ Νονο καί έπεκολλήθη πάλιν, μετά την επισκευήν τής άψΐδος δεν γνωρίζομεν. Πάντως τοΰτο θά έγένετο μεταξύ τοΰ 1893 και τοΰ ’Απριλίου 1897, οπότε έπερατώθησαν αί υπό τοΰ Νονο γενόμεναι έπισκευα! τών ψηφιδωτών τοΰ Δαφνίου2.
’Αλλά και μετά τό πέρας τών εργασιών καί τήν άναχώρησιν τοΰ Νονο τό ψηφιδωτόν
τής Πλατυτέρας, άγνωστον διά τίνα λόγον, παρέμεινε κεκαλυμμένον υπό τοΰ λινοΰ ύφάσμα1 Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας Δελτίον Β', 66.
("Εκθεσις Γ. Τυπάλδου Κοζάκη άπό 15 Μαρτίου 1894).

2 Γ. Λαμπάκη Ή Μονή Δαφνίου μετά τάς έπισκευάς,
‘Αθήναι, 1899,12.
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τος, τοΰ προσκολληθέντος επ’ αύτοΰ διά την άποτοίχισιν κα'ι την έκ νέου έπικόλλησιν επί,
τής άψΐδος1. Έκτοτε ή ΰπαρξις τοΰ -ψηφιδωτού τούτου έλησμονήθη, ό δέ έπικαθήσας επί
τοΰ λινού υφάσματος κονιορτός έδιδεν εις αυτό, βοηθοΰντος κα'ι τοΰ μεγάλου ύψους τής
κόγχης, την έντύπωσιν τοίχου ασβε
στωμένου1
2. Οΰτω ή ψηφιδωτή αΰτη
παράστασις έμεινε κεκαλυμμένη μέ
χρι τής 13*1? Ιουνίου 1935, οπότε
διά μικράς έμβροχής τοΰ λινού υφά
σματος άπεκαλύφθη αΰτη κα'ι πάλιν.
Καί αυτή μεν είναι ή ιστορία
τοΰ -ψηφιδωτού, ώς ήδυνήθημεν νά
τήν άποκαταστήσωμεν επί τή βάσει
των διασωθεισών πληροφοριών, αί
όποΐαι όμως εν πολλοΐς

άλληλο-

συγκρούονται.
Έρχόμεθα ήδη εις τήν περι
γραφήν τοΰ διασωθέντος τμήματος
τοΰ -ψηφιδωτού τούτου (είκ. 1-2).
Έπί χρυσού βάθους,έντωόποίω
αί χρυσαΐ -ψηφίδες ποικίλλονται καί
δΤ ολίγων μελανών προς αποφυγήν
μονοτονίας, εΰρίσκεται ή παράστασις
τής Θεοτόκου. Ή Θεομήτωρ είκονίζεται καθημένη έπί μεγαλοπρεπούς
θρόνου μή έχοντος έρεισίνωτον, καί
τοΰ όποιου οί μόνοι φαινόμενοι εμ
πρόσθιοι πόδες είναι χρυσοί, έχοντες
τήν μορφήν κιόνων μετά πλουσίως

ΕΙκ. 2. Λεπτομέρεια τον ψηφιδωτόν τής Πλατυτέρας.

κεκοσμημένων κιονοκράνων καί βά
σεων, εν οίς αί λεπτομέρειαι τής διακοσμήσεως δηλοΰνται διά βαθέως καστανών καί μελανών
γραμμών. Έπί τοΰ θρόνου υπάρχει έπίμηκες προσκεφάλαιον, ερυθρόν μετά χρυσών θυσάνων
κατά τά άκρα, έφ’ ού κάθηται ή Θεοτόκος. Τής Παναγίας, ήτις φέρει κυανοΰν ένδυμα μετά
μελανών σκιών καί χρυσών κροσσών κατά τό δεξιόν γόνυ καί τον αριστερόν ώμον, σώζεται
1 Λαμπάκης ένθ' άν. 83, σημ. 1. *0 Λαμπάκης τό έπικεκολλημένον λινόν ύφασμα είχεν έκλάβει ώς χάρτην.

μέχρι τοΰ 1882 έσφζετο τμήμα. ’Αλλά τό έπίθετον Χρυσοδαφνιώτισσα άναφέρεται μάλλον εις τήν δλην έκκλησίαν

2 Ό κ. Δ. Καμπουρογλους Τό Δαφνί, Άθήναι, 1920,

καί δχι είδικώς εις τήν Πλατυτέραν, ήτις δέν είναι ή μόνη

103, 108, όμιλεΐ περί «ιχνών» τής Πλατυτέρας. Καθ’ ήν

έν τφ Ναφ παράστασις ή κατεσκευασμένη «μέ τό ψηφί

όμως εποχήν έζεδόθη τό βιβλίον οΰδέν ίχνος διεκρίνετο,

κλπ.·

τά δέ ύπό τοΰ υφάσματος καλυπτόμενα λείψανα δέν ήσαν

μέχρι τοΰ 1882, ώς εΐδομεν, διετηρεΐτο δχι τμήμα, αλλά τό

τοΰ δίστιχου. Τής παραστάσεως έ"ξ άλλου ταύτης

ίχνη, άλλα τά 2/4 περίπου τής όλης συνθέσεως. Έν σ. 104

πλειστον, ώς καί ό ίδιος ό κ. Καμπουρογλους σημειώνει

τοΰ ίδιου] βιβλίου ταυτίζει τήν Χρυσοδαφνιώτισσαν τοΰ

εις επιστολήν του δημοσιευβεΐσαν εις τήν Εστίαν τής 16ί?

λαϊκοΰ δίστιχου πρός τήν Πλατυτέραν, ής προσθέτει δτι

’Ιουνίου 1935.
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ολόκληρον τό κάτω σώμα καί ή αριστερά αυτής χειρ, στηριζομένη επί τοΰ γόνατος καί κρα
τούσα λευκόν μανδήλιον υπό μορφήν ταινίας μετά δΰο ερυθρών γραμμών κατά τά άκρα
(six. 2)'. Οί πόδες τής Θεοτόκου,

ών ό

μεν δεξιός, ευρισκόμενος εις τό κέντρον τής

ΕΙκ. 3. Το ψηφιδωτόν της Πλατυτέρας προ της επισκευής του Νονο.

Φωτογραφία G. Millet.

παραστάσεως έχει καταστροφή, ό δε αριστερός, φέρων ερυθρόν υπόδημα, τείνεται προς τά
εμπρός, πατοΰσιν επί πλουσίως κεκοσμημένου υποποδίου, τοΰ οποίου ή άνω επιφάνεια πληροϋται ΰπό αργυρών καί μελανών ψηφίδων, αί δέ στεναί πλευραί υπό κοσμήματος βαθέως
καστανού, ερυθρού καί αργυρού μετά μαργάρων. Έπί τών γονάτων τής Παναγίας κάθηται1
1 Μανδήλιον κρατεί εις τήν χεΐρα ή φέρει άνηρτημένον

φνίου. Βλ. Diez-Demus ένθ’ άν. είκ. 82, 99.

έκ τής ζώνης ή Θεοτόκος και εις άλλας συνθέσεις τοΰ Δα-
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ό Ίησοϋς, τοϋ οποίου διεσώθη ομοίως τό κάτω σώμα και τό αριστερόν μέρος τοΰ στήθους
μετά τής άριστεράς χειρός, κρατοΰσης είλητάριον κλειστόν στηριζόμενον επί, τοΰ μηροΰ.
Ό Χριστός φέρει ένδυμα χρυσοΰν μετά καστανών σκιών κατά τάς πτυχώσεις.
Τό άπολεσθέν μέρος τής παραστάσεως δεν θά ήτο ϊσως πολύ δύσκολον ν’ άναπαραστήσωμεν βασιζόμενοι άφ’ ενός μέν εις άναλόγους συγχρόνους παραστάσεις και άφ’ ετέρου
εις άντίγραφον διασωδέν ευτυχώς μέχρις ημών. Πράγματι, πλήν τοϋ έν έτει 1882 γενομένου υπό τοϋ Έμμ. Λαμπάκη σχεδιάσματος, τό όποιον, ώς εΐπομεν ανωτέρω, άπωλέσθη, την

Είκ. 4. Τοιχογραφία της Πλατντερας εν τη Ρωοσικη ’Εκκλησία ’Αθηνών.

παράστασιν τοϋ Δαφνιού άπεμιμήθη καί, ό Λουδοβίκος Thiersch εις την αψίδα τής έν
Άθήναις Ρωσσικής Εκκλησίας, ής την διακόσμησιν έξετέλεσεν ούτος κατά τά έτη 1853-55.
Κατά τον Λαμπάκην, ή Πλατυτέρα τοΰ Ναοϋ τούτου είναι πιστόν άντίγραφον τοϋ ψηφιδωτοϋ τοϋ Δαφνιού1, τό όποιον κατά την εποχήν εκείνην διεσωζετο ακόμη ακέραιον. Ή τοι
χογραφία τής Ρωσσικής Εκκλησίας (είκ. 4)2 απομακρύνεται βεβαίως από τον χαρα
κτήρα τοϋ ψηφιδωτοϋ τοϋ Δαφνιού, διότι ό Thiersch, κατά τάς τότε έπικρατοιϊσας ιδέας,
ήθέλησε νά διορθώση τά ανατομικά καί προοπτικά δήθεν σφάλματα τοϋ Βυζαντινοϋ πρω
τοτύπου, πάντως όμως αυτή είναι λίαν χρήσιμος ΐνα σχηματίσωμεν σαφή ιδέαν τής άρχικής
μορφής τής έν Δαφνίω παραστάσεως3. Μεταξύ τών παλαιών αναλογών ψηφιδωτών ίδιαι-1
1 Γ. Λαμπάκη Κατάλογος τής έν Ζαππείφ έκθέσεως,
Αθήναι, 1891, σ. 23, σημ. 1. Περί τής υπό τοΰ Thiersch
διακοσμήσεως τής

Ρωσσικής

Εκκλησίας βλ. Λαμπάκην

ένΟ’ άν. 7 κ.έξ. 12.
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τέραν σημασίαν έχει δι’ ημάς ή παράστασις τής Θεοτόκου εις τον Ναόν τοϋ Monreale έν
Σικελία, τοΰ οποίου ή διακόσμησις έγένετο μεταξύ των ετών 1174 και 1189'. Προς την
παράστασιν ταΰτην συνεχώς παραβάλλει ό Λαμπάκης τό "ψηφιδωτόν τοϋ Δαφνιού, εύρίσκων
αυτό εντελώς όμοιον κατά τον τύπον, άλλ’ άπείρως άνώτερον κατά τήν τέχνην2. ”Αν κρίνη
τις από τό διασωθέν τμήμα τοΰ ψηφιδωτού τοΰ Δαφνιού, αληθώς τοΰτο παρουσιάζει μεγί
στων είκονογραφικήν ομοιότητα προς τήν παράστασιν τοΰ Monreale, ομοιότητα, ήν επίσης

ΕΙκ. 5. ’Άποηπς τοϋ ιερόν τής Μονής Δαφνιού μετά την άποκάλνφιν τής Πλατυτέρας.

εύρίσκομεν κα'ι εις τό σύγχρονον ή ολίγον μεταγενέστερον τοΰ Δαφνιού ψηφιδωτόν τής
κόγχης τοΰ S. Giusto έν Τεργέστη3.
Έπ'ι τή βάσει ?ιθΐπόν τής τοιχογραφίας τής Ρωσσικής Εκκλησίας και τών παλαιών
ψηφιδωτών παραστάσεων, δύναται νά θεωρηθή βέβαιον ότι έν τή παραστάσει τοΰ Δαφνιού
ή άπολεσθεΐσα δεξιά τής Θεοτόκου εύρίσκετο προ τοΰ στήθους τοΰ Ίησοΰ, συγκρατοΰσα
αυτόν, ή δέ μη ΰπάρχουσα πλέον δεξιά τοΰ Βρέφους έτείνετο όριζοντίως εύλογοΰσα.
κατοχήν τής θυγατρός αότοΰ. Τό άντίγραφον τοΰτο, ιό

Μονής Δαφνιού, 136. Τοΰ αύτοΰ Ή Μονή Δαφνιού μετά

όιτοΧον δέν ήδυνήθημεν νά ’ίδωμεν, δέν είναι γνωστόν πότε

τάς έπισκευάς, 83. Ό Λαμπάκης κατά λάθος παραβάλλει τό

έγένετο. Είναι πιθανόν ότι έγένετο ΐνα χρησιμεύση διά τήν

ψηφιδωτόν πρός τήν παράστασιν δχι τοΰ Μ onreale, αλλά τής

Πλατυτέραν τής Ρωσσικής Εκκλησίας, τήν έκτελεσθεϊσαν

Martorana, όπου, ώς γνωστόν, δέν διασώζεται ή Πλατυ

ύπό τοΰ Thiersch, δν έβοήθησεν, ώς γνωστόν, εις τήν εργα

τέρα τής άψΐδος. Πρβ. Ch. Diehl Manuel d’art byzantin,

σίαν του εκείνην ό νεαρός τότε Λύτρας.

2« δκδ. Paris, 1925-26, II, 552.

1 Είκών προχείρως παρά Ο. Wulff Altchristlicbe und
byzantinische Kunst, II, σ. 574, εΐκ. 498.

3

P. Muratoff La peinture byzantine, Paris, 1928, πίν.

CXLII.

2 Έβδομός, 1884, σ. 193. Λαμπάκη Χριστ. άρχαιολ. τής

18
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Ή παράστασις τής κόγχης τοΰ Δαφνιού έπλαισιοΰτο υπό επιγραφής ειλημμένης εκ
τής προφητείας τού Άγγαίου (2.9) καί έχούσης οΰτω: «Μεγάλη ή δόξα τον οίκου τούτον
ή έοχάτη νπερ τήν πρώτην, λέγει Κύριος Παντοκράτωρ». Ή επιγραφή αυτή, ής ολίγα γράμ
ματα διακρίνονται ακόμη εις τήν υπό
τοΰ Millet γενομένην φωτογραφίαν
(είκ. 3), δεν υπάρχει πλέον1.

Διά τής άποκαλύψεως τοΰ ψηφι
δωτού τής Πλατυτέρας συμπ?ιηρούται
καί πάλιν τό τρίπτυχον, τό κοσμούν τό
άνω μέρος τού Ιερού τού Δαφνιού.
Διότι πράγματι εκεί σχηματίζεται είδος
τριπτΰχου, ού τό μεσαϊον φύλλον απο
τελεί ή εν τή κόγχη Πλατυτέρα, τά
δε εκατέρωθεν οί δυο ωραίοι ’Αρχάγ
γελοι, Μιχαήλ καί Γαβριήλ, οί ευρι
σκόμενοι εις τούς δύο εκατέρωθεν
τοίχους τού ιερού (είκ. 5). Τήν έντύπωσιν τού τριπτΰχου καθιστώσιν έτι
μάλλον έντονον αί

αύταί

ακριβώς

διαστάσεις τών δύο εκατέρωθεν παρα
στάσεων καί τής εν τω μέσω κόγχης,
όπως επίσης καί τό ή μικυκλικόν άνω
σχήμα τών εικόνων τών ’Αρχαγγέλων
τό όποιον άνταποκρίνεται πρός τό ημι
κύκλιον τού άνω μέρους τής άψΐδος,
όπου ή Θεοτόκος. Πρός τήν ταινίαν
επίσης μέ τό πλουσιώτατον κόσμημα,
Είκ. 6. Κόσμημα άποκαλνφΰ'εν εις την ΝΑ. γωνίαν
τον νπερ τό 'Ιερόν Βήμα στανρο&ολίον.

ήτις πλαισιώνει τάς δύο παραστάσεις
τών ’Αρχαγγέλων, άνταπεκρίνετο ή

τού αυτού ακριβώς πλάτους ταινία μέτήν επιγραφήν, ή περιβάλλουσα τήν εικόνα τής Θεοτόκου.
Τά ψηφιδωτά ταύτα τού Δαφνιού είναι τό μόνον, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω,
διασωθέν μέχρις ημών παράδειγμα τοιαύτης διατάξεως διδούσης τήν έντύπωσιν τριπτΰχου.
Εις τον Ναόν τής Κοιμήσεως ένΝικαία οί ’Αρχάγγελοι, τέσσαρες τον αριθμόν, εύρίσκοντο εις
τήν προ τής κόγχης καμάραν, εκατέρωθεν τής Ετοιμασίας τοΰ Θρόνου, πρός ήν έσχετίζοντο 2 καί ήτις ΰπήρχεν άλλοτε καί εν τή Μονή Δαφνιού εις τήν αυτήν ακριβώς θέσιν3.
1 Περί τών κατά καιρούς καταστροφών τής επιγραφής
βλ. Λαμπάκη Χριστ. άρχαιολ. τής Μονής Δαφνιού, 136 κέξ.

άλλα μή τεθέντα εις τήν θέσιν των.
2 Th. Schmit Die Koimesis - Kirche von Nikaia, Ber

Τοΰ αύτοΰ 'Η Μ. Δαφνιού μετά τάς έπισκευάς 83. ’Ολίγα

lin-Leipzig. 19-27, πίν. XIII, XIV. Βλ. καί O. Wulff Die

γράμματα διασφζονται ακόμη έν τή συλλογή τοΰ Δαφνιού,

Koimesiskirclie in Nicaa, Strassburg, 1903, 202 κέξ.

προσκεκολλημένα υπό τοΰ Νονο επί λινοΰ υφάσματος,
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Εις την Μ. Όσιου Λουκά ή Θεοτόκος παρίσταται μόνη έν τή κόγχη, ένώ οί ’Αρχάγγελοι
είκονίζονιαι εις τό προ τής καμάρας τοΰ ιερού τόξον'. Επίσης ε’ις την Νέαν Μονήν
Χίου ό Μιχαήλ καί ό Γαβριήλ εύρίσκονται εις τάς κόγχας τής Προθέσεως και τοΰ Διακο
νικού2. Τέλος από τοΰ 12ου περίπου αίώνος οί Αρχάγγελοι παρίστανται εις την κόγχην,
εκατέρωθεν τής Θεοτόκου, ή θέσις δέ αύτη αποβαίνει πλέον τυπική κατά τούς μετέπειτα
χρόνους. Ή διάταξις συνεπώς τοΰ ιερού τοΰ Δαιρνίου απομένει, ώς εΐπομεν, μοναδικόν

Εϊκ. 7. 5Άπο-ψις τον σταυροθολίου και των τόξων τής Προθέσεως.

παράδειγμα τής υπό μορφήν τριπτΰχου συνθέσεως τών εικόνων τής Θετόκου καί των δύο
εκατέρωθεν ’Αρχαγγέλων.

Προς συμπλήρωσιν τοΰ παρόντος σημειώματος δέον νά προσθέσωμεν δτι πλήν τοΰ
ψηφιδωτού τής Πλατυτέρας, άπεκαλύφθη καί τμήμα ψηφιδωτού επίσης κοσμήματος, κεκαλυμμένου ομοίως διά λινού υφάσματος. Τό κόσμημα τούτο είναι ταινία άρχομένη από τοΰ
σημείου συναντήσεως τοΰ προς δεξιά τμήματος τοΰ ημικυκλίου τής άψίδος καί τοΰ αρι
στερού μέρους τοΰ τοίχου, έφ’ ου ή παράστασις τοΰ ’Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Ή άποκαλυφθεισα ταινία τοΰ κοσμήματος έκάλυπτε μίαν τών ακμών τοΰ σταυροθολίου, τοΰ ευρισκο
μένου προ τής κόγχης τοΰ ιερού. Τό θέμα τής επί τής ταινίας ταΰτης διακοσμήσεως
(είκ.6) είναι διπλή σειρά φύλλων, ών ή βάσις εύρίσκεται εις τάς έξω παρυφός τής λωρίδος.

Τά φύλλα ταΰτα, κατεσκευασμένα διά χρυσών ψηφίδων, είναι διατεταγμένα κατά τοιοΰτον
τρόπον, ώστε τό περί αυτά βαθέως κυανοΰν έδαφος νά σχηματίζη σειράν άλληλοσυνδεομέ-1
1 Βλ. τό διάγραμμα παρά Diez-Demus ενθ’ άν. σ. 119.

2 Διάγραμμα παρά Diez-Demus ενθ’ άν. σ. 123.
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νων σταυρών, τό κέντρον έκαστου των οποίων τονίζεται υπό λευκής ψηφΐδος, μεγαλύτερων
ή αί άλλαι διαστάσεων.
Δι’ όμοιου κοσμήματος έκαλύπτοντο άναμφιβόλως καί αί τέσσαρες άκμαί τοΰ σταυρο
θολίου, τοϋ οποίου ή λοιπή επιφάνεια ήτο έπεστρωμένη διά χρυσών ψηφίδων. Αί τέσσαρες
αύται κεκοσμημέναι ταινίαι συνήντων εις την κορυφήν τοΰ σταυροθολίου τήν άπολεσθεΐσαν νΰν παράστασιν τής Ετοιμασίας τοΰ Θρόνου. ’Ιδέαν τινά τής όλης διακοσμητικής
έντυπώσεως, ήν παρουσίαζεν ή διάταξις αυτή, δΰναται νά δώση τό σταυροθόλιον τής Προθέσεως (είκ. 7), όπου βεβαίως ή διακόσμησις είναι άπλουστέρα, αντί δέ τής έν τή κορυφή
παραστάσεως τής Ετοιμασίας υπάρχει άστήρ εντός κύκλου.
Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΥΠΟ Ν.

I. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Α'. ΑΤΡΑΞ Η ΑΡΓΟΥΡΑ (;)

Κατά Νοέμβριον τοΰ 1933 έν Παλαιά Γουνίτση τής Θεσσαλίας παρά τον Πηνειόν
έν τώ νέω συνοικισμώ ό χωρικός ’Απόστολος Κουρδάς εργαζόμενος έν τώ κτήματι αύτοΰ,
έν τή θέσει «Καστανιά», άνεΰρε βάσιν λευκοΰ λίθου, άποκλίνοντος εις τό φαιόν, τετράγωνον
περίπου, έντελή μεν κατά τάς τρεις πλευράς, άνω, κάτω καί αριστερά, άποκεκρουμένην δέ
δεξιά, έχουσαν επί τής πρόσθιας όψεως αρχαϊκήν έπιγραφήν έκ 13 στίχων στοιχηδόν γεγραμμένων. Ή βάσις αυτή έχει ΰψ. 0,74, πλ. 0,60 καί πάχ. 0,42, ΰψ. δέ γραμμάτων 0,02—0,025.
Άπόστασις γραμ. 0,02—0,025, διάστιχον 0,01. Επομένως ό λίθος ήτο μάλλον ορθογώνιος
καί όπισθεν άποκεκρουμένος.
Ό γραμματεΰς τών Κοινοτήτων Γουνίτσης καί Θωμαι ίδών τήν έπιγραφήν καί θελήσας νά άντιγράψη αύτήν παρεμόρφωσε τό γράμμα σίγμα διά μολυβδίδος, τό όποιον ενώ
ήτο τρισκελές, *, κατέστησεν αυτό τετρασκελές Σ, προσθέσας καί τετάρτην γραμμήν κάτω.
Οΰτω δέ έν τή δημοσιευομένη ένταΰθα φωτογραφική είκόνι παρεστάθη τό σίγμα τετρασκε
λές Σ, ενώ επί τοΰ λίθου είναι τρισκελές *. Τούτου δ’ ένεκα δημοσιεύομεν καί πανομοιότυπον πιστόν άντίγραφον τής έπιγραφής. Επίσης παρεμόρφωσε καί τό γράμμα Τ εις Κ τοΰ
6ου στίχου ΤΟ εις ΚΟ.

Ή ενεπίγραφος αυτή βάσις έκομίσθη εις τήν ’Αρχαιολογικήν συλλογήν Λαρίσης.
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