
ΣΑΛΩΜΗ (;)

Τό επίθημα τού κιονίσκου, τοΰ χωρίζοντος τό τελευταΐον προς ανατολάς 
δίλοβον παράθυρον τής νοτιάς πλευράς τοΰ εν Μονεμβασία Ναοΰ τής 'Αγίας 
Σοφίας, φέρει λίαν περίεργον άνάγλυφον παράστασιν, αξίαν ν’ απασχόληση 
ημάς ενταύθα.

’Επί τοΰ επιθήματος τούτου παρίσταται έν άναγλύφφ (Είκ. 1) γυνή 
δρθία κατενώπιον, έχουσα επί τής κεφαλής κωνοειδή πίλον, δστις άφίνει νά 
φαίνωνται οί επί τού μετώπου πίπτοντες καί εις δύο χωριζόμενοι βόστρυχοι 
τής κόμης. Ή παριστανομένη γυνή φορεΐ μακρόν πολύπτυχον καί άζωστον 
χιτώνα, μέ λίαν μακράς χειρίδας, έκτεινομένας καί πέραν των άκρων τών 
χειρών. Ή δεξιά χειρ παρίσταται κεκαμμένη παρά τήν όσφύν, ή δέ αριστερά 
τείνεται προς τά άνω. Οί πόδες φέρουσι σανδάλια καί είναι άμφότεροι 
έστραμμένοι προς δεξιά. Τό βάθος τέλος περί τήν γυναικείαν ταύτην μορφήν 
πληροϋται υπό ελαφρώς αναγλύφων παχέων έλισσομένων φύλλων, ίσχυρώς 
εσχηματοποιημένων.

Ή περίεργος αύτη γυναικεία μορφή είκονίζει άναμφιβόλως όρχηστρίδα 
χορεύουσαν. 'Ότι πρόκειται περί δρχηστρίδος συνάγεται κυρίως έκ τών 
μακρών αυτής χειριδών, όμοιας τών οποίων φέρουσιν αί χορεύτριαι εις πολλά 
διασωθέντα παραδείγματα. ’Αρκεί προς πίστωσιν τούτου νά ύπενθυμίσωμεν 
τήν χορεύτριαν, ήτις είκονίζεται επί τοΰ γνωστού αναγλύφου τού κιθαρφ- 
δούντος Κενταύρου εν τω Βυζαντινά) Μουσείω ’Αθηνών', (Είκ. 2), εις ήν 
καί θά έπανέλθωμεν, δπως επίσης καί τήν χορεύτριαν τήν εΐκονιζομένην εις 
μίαν τών μικρογραφιών τού άπολεσθέντος χειρογράφου τού Φυσιολόγου, 
τού φυλασσομένου άλλοτε εις τήν Ευαγγελικήν Σχολήν τής Σμύρνης 1 2.

Τάς μακράς ταύτας χειρίδας, ’ίδιον φαίνεται χαρακτηριστικόν τών χορευ
τριών, βλέπομεν φέροντας καί άνδρας ακόμη χορεύοντας. Οίίιως εις τά πλου- 
σίως κεκοσμημένα πλαίσια, τά περιβάλλοντα τούς κανόνας αντιστοιχίας έν 
αρχή τοΰ ύπ’ άριθ. 540 χειρογράφου Ευαγγελίου τής Ιν Βενετία Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης, εΰρίσκομεν δύο χορευτάς μέ τοιαύτας μακράς χειρίδας όρχου- 
μένους εκατέρωθεν μουσικού κρούοντος έγχορδον δργανον3 (Είκ 3). Τούς

1 ’Λπεικόνισις τελευιαΐον έν G. Sotiriou, Guide du Musee Byzantin d’Athenes, 
edit, franpaise par O. Merlier, Athenes, 1932, είκ. 28a.

1 J. Strzygowski, Der Bilderkreis des griechisclien Physiologus . . . Leipzig, 
1899. (Byzant. Arehiv, 2), σ. 28 καί πίν. XI.

3 Έκ τής ύπ’ άριθ. C. 589 φωτογραφίας τής έν Παρισίοις Collection des Hautes 
Etudes.
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χορευτάς τέλος τούτους μέ τάς μακράς χειρίδας εύρίσκομεν είσαγομένους κατά 
τον 14ον αιώνα, όμοϋ μετά μουσικών, και εις την είκονογραφικήν σκηνήν
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Εΐκ. 1. ’Ανάγλυφος παράσιασις επί επιθήματος κιονίσκου 
έν τφ Ναφ Άγ. Σοφίας Μονεμβασίας.

τοϋ Έμπαιγμοΰ τοΰ Ίησοΰ, δπως εν Ναγορίτσινο τής Παλαιός Σερβίας1 
καί αλλαχού.

Έκ τών ανωτέρω μνημονευθέντων δύο παραδειγμάτων όρχηστρίδων,
1 Ν. Okunev, Monumenta artis serbicae, I. Zagrebiae-Praguae, 1928, πίν. 9 

και P. Muratoff, La peinture byzantine, Paris, 1928, πίν. CCXXXVIII.
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τά όποια βεβαίως θά ήδΰνανιο νά πολλαπλασιασθώσι, τό παρουσιάζον ιάς 
περισσοτέρας αναλογίας προς την απασχολούσαν ημάς παράστασιν είναι άναμ- 
φιβόλως ή εϊκονιζομένη επί 
τοΰ αναγλύφου τοΰ Βυζαντινού 
Μουσείου ’Αθηνών (Είκ. 2).
“Ή μορφή αύτη ύπετέΟη ότι 
είκονίζει χορευτήν1, άλλα δύ- 
ναται νά θεωρηθή απολύτως 
βέβαιον ότι παριστά χορεύ
τριαν, ώς είχεν ήδη προ πολ- 
λοϋ παρατηρήσει ό Strzygow- 
ski 1 2, καί ώς μάλιστα πείθει 
ή παραβολή προς τήν μορ
φήν τήν συνοδεύουσαν τον 
αύλοϋντα Κένταυρον επί τής 
ξυλογλύπτου θύρας τού 'Αγίου 
Κλήμεντος εν Άχρίδι, περί ής 
ούδεμία δύναται νά ύπαρξη 
αμφιβολία ότι είκονίζει γυ-

Είκ. 2. ΙΙαράστασις όρχηστρίδος έπί τού άναγλύ- 
φου τοΰ Κενταύρου έν τφ Βυζ· Μουσ. ’Αθηνών.

1 Γ. Σ ω τ η ρ ί ο υ, 'Οδηγός τοΰ 
Βυζαντινού Μουσείου ’Αθηνών, 
έκδ. 2α, ΆΟήναι, 1931, σελ. 46, 
άριθ. 178. Πρβ. καί Sotiriou,
Guide, σελ. 52, άρ. 178. Ή γνώμη 
αΰτη προήλθεν έκ τής ύ,τοθέσεως 
δτι πρόκειται πιθανώς περί αντι
γραφής αρχαίου προτύπου παρι- 
σ τάνο ντος τό ν Χείρωνα δ ιδάσκοντα, 
τόν Άχιλλέα, ώς είχενήδη εικάσει
καί ό L. Brehier, Nouvelles recherches sur l’histoire de la sculpture byzantine έν 
Nouv. Archives des Missions scientifiques, Nouv. serie, fasc. 9, 1913, 25. Αλλά εις τάς 
γνωστός σχετικός παραστάσεις τών μέσων αιώνων ό Χείρων παρίσταται διδάσκων τόν 
Άχιλλέα ή τήν χρήσιν τών όπλων καί τό κυνήγιον, δτως εις τό χάλκινον πινάκων τοΰ 
Μουσείου τσΰ Καΐρου (J. Strzygowski, Koptische Kunst, Wien, 1904 [Catalogue 
general des antiquites egyptiennes du Mus0e du Caire] a. 257, άριθ.9039 καί πίν. XXVI. 
Προχείρως παρά Cabrol, Dictionnaire d’Archeologie chretienne, 11,2, a. 3250, είκ. 
2343) καί εις τήν μικρογραφίαν τοΰ όπ’ άριθ. 14 Ίεροσολυμιτικοΰ χειρογράφου τών λόγων 
τοΰ Γρηγορίου Ναζιανζηνοΰ (Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, 2“ έκδ. Paris, 1925-6, 
II, σ. 268, είκ. 302) ή τήν μουσικήν δπως εις τήν χαλκίνην λεκάνην τοΰ έν Παρισίοις 
Cabinet des Medailles (Gazette archeologique, 11, 1886, 38 κ.έξ. πίν. 5), ουδέποτε δμως 
τόν χορόν. Διά τάς άρχαίας άναλόγους παραστάσεις βλ. Brehier, ένθ’ άν. 25, σημ. 1.

2 J. Strzygowski έν Jahrbuch der konigl. preuss. Kunstsammlungen, 1898, 
62 κ. έξ.
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ναΐκα* 1. Ή παρά τον κιθαρωδοΰντα Κένταυρον όρχηστρις επί τοΰ άναγλΰφου 
τοΰ Βυζαντινού Μουσείου έχει τήν αυτήν στάσιν με την επί τοΰ επιθήματος 
τής Μονεμβασίας μορφήν, τήν αυτήν περίπου θέσιν τών χειρών καί τήν αυτήν 
προς δεξιά διεύθυνσιν τών ποδών. Αί παρουσιαζόμεναι προς το έξεταζόμενον 
άνάγλυφον τής Μονεμβασίας διαφοραί είναι κυρίως δτι ή παρά τον Κένταυ
ρον όρχηστρις φέρει χιτώνα έζωσμένον, ενφ εκείνης είναι άζωστος. ’Άν δμως 
έξετάση τις τό γυναικεΐον ένδυμα εις παραστάσεις τοΰ 11ου καί 12ου αίώνος, 
θά εΰρη πολλά παραδείγματα άζωστων χιτώνων2. Διαφορά επίσης μικρά 
υπάρχει ώς προς τήν κόμην τής δρχηστρίδος τοΰ Βυζαντινού Μουσείου, ήτις

Είκ. 3. Χορευιαί καί μουσικός έκ τοΰ χειρογράφου Ευαγγελίου 540 (φ. 3Ρ) 
τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης έν Βενετία.

πίπτει εις πλοκάμους εκατέρωθεν τοΰ προσώπου, ενώ τοιοΰτοι πλόκαμοι δεν 
ύπάρχουσιν είς τήν δρχηστρίδα τής Μονεμβασίας. Τέλος φαινομενικός διαφο
ράς παρουσιάζει τδ κάλυμμα τής κεφαλής. Λεπτομερεστέρα δμως έξέτασις 
πείθει δτι ό τεχνίτης τοΰ άναγλΰφου τοΰ Βυζαντινού Μουσείου είχεν ύπ’δψει 
τυο πίλον διαφόρου κατά τι σχήματος, εΰρυνόμενον δηλαδή περισσότερον 
προς τά άνω, δπου ελάμβανε σχήμα ήμικυκλικόν. Τοιαΰτης δμως μορφής 
πίλον εύρίσκομεν είς παραστάσεις γυναικών μεταξύ τών μικρογραφιών τοΰ 
είς τον 11ον αιώνα άναγομένου ύπ’ άριθ. 752 χειρογράφου Ψαλτηρίου τής 
Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού (Είκ. 4). Είς τήν μικρογραφίαν μάλιστα ταΰτην 
εύρίσκομεν καί τάς επί τοΰ πίλου χιαστί διατεταγμένος ταινίας, αιτινες εις 
τδ άνάγλυφον τοΰ Βυζαντινού Μουσείου δηλοΰνται ύποτυπωδώς διά δυο 
εγχαράκτων γραμμών.

1 Άπεικόνισις ευκρινέστερα παρά G. Millet, L’ancien art serbe: Les eglises> 
Paris, 1919, σ. 150, είκ. 168.

’ [H. Oraont], Evangiles avec peintures byzantines du XIe siecle, Paris, [1908],
1, πίν. 47a, 69a, 71b, II πίν. 134l>, I36b, 173b.
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'Η απασχολούσα λοιπόν ημάς ανάγλυφος γυναικεία μορφή επί τοΰ επι
θήματος τής Μονεμβασίας φέρει τό συνηθες ένδυμα καί τον πίλον, δν συχνό
τατα παριστάνονται από τοΰ 11ου αίώνος έχουσαι επί τής κεφαλής αί γυναίκες, 
δχι μόνον τών λαϊκών τάξεων', άλλα καί άρχόντισσαι καί αύταί ϊσως ακόμη 
αί πριγκίπισσαι2. "Ο,τι χαρακτηρίζει την εν λόγω μορφήν ως χορεύτριαν 
είναι κυρίως οι μακραί χειρίδες τοΰ χιτώνός της.

Είκ. 4. Κόραι τοΰ ’Ισραήλ χορεύουσαι. Τμήμα μικροκραφίας 
έκ τοΰ χειρογράφου Ψαλτηρίυ 752 (φ. 449Ρ) τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανοΰ.

=Άν δμως πρόκειται περί απλής χορεύτρια:, τίς ό λόγος τής άπεικονί- 
σεως αυτής επί τοΰ επιθήματος τοΰ παραθύρου τής εκκλησίας;

Ή πρώτη σκέψις θά ήτο νά σχετίσωμεν τήν παράστασιν ταυτην προς 
τον Φυσιολόγον, εξ έπιδράσεως τοΰ οποίου ως γνωστόν πολλαί τοιαΰται 
μορφαί εικονίζονται εις τάς εκκλησίας, ως ό Κένταυρος, ή Σειρήν κ. ά. Ό 
Φυσιολόγος δηλαδή, ομίλων περί τής γαλής, υπό τό δνομα δέ τοΰτο εννοεί 
τήν ικτίδα, περιγράφει ταυτην ώς λαμβάνουσαν τό σπέρμα τοΰ άρρενος είς 
τό στόμα καί γεννώσαν διά τών ώτων καί παραβάλλει προς αυτήν τους 
άκαταστάτως τρώγοντας τον έπουράνιον καί πνευματικόν άρτον εν τή εκκλη
σία, «ίπάν δε άπολυθώοιν, έκρίπτουσιν τον λόγον τον Κυρίου εκ τών ώτων 
αυτών οι άνθρωποι, και γίνονται ώσε'ι άοπ'ις κωφή βνονσα τά ώτα αυτής» 3.

1 [OraontJ, Evangiles, I, πίν. 71b, II, πίν. 164a. Strzygowski, Physiologus, 
VIII, X, XII. Βλ. προχείρως καί Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, II, σ. 600 είκ. 282.

! Byzant. Zeitschr. 10, 1901, a. 550 καί πίν. VI. 1. Πρβ. καί Επετηρίδα τής Εται
ρείας Βυζαντ. Σπουδών, 3, 1926, σ. 11, είκ. 1.

■’ F r. Lau chert, Geschichte des Physiologus, Strassburg, 1889, a 253, άρ. 21. 
ΙΙρβ. καί τήν έκδοσιν τοΰ Α Karnejev έκ χειρογράφου τής Μόσχας έν Byz Zeitschr.
3, 1894, σ. 62, άρ. 34.

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, ίτος ΙΒ’. 1S
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To άλλοτε εν τή Ευαγγελική Σχολή τής Σμύρνης είκονογραφη μένον χειρό
γραφον τοϋ Φυσιολόγου παρίστανε, προς έξήγησιν τοϋ κεφαλαίου τούτου 
είς διπλήν μικρογραφίαν, άνω μέν τον “Αγ. Σίλβεστρον έμπροσθεν εκκλησίας 
διανέμοντα τον «έπουράνιον κα'ι πνευματικόν άρτον» υπό μορφήν άντιδώρου 
εις τούς πιστούς, κάτω δέ άνδρας παίζοντας μουσικά ό'ργανα καί όρχηστρίδα 
χορεύουσαν λ Ή δεύτερα αύτη παράστασις, παρά τάς υπό τοΰ Gfoldstaub] 
παρατηρουμένας δυσχερείας ως προς την ερμηνείαν 1 2, φαίνεται δτι είκονίζει 
τούς έκρίπτοντας τον λόγον τοΰ Κυρίου έκ τών ώτων αυτών καί επιδιδόμενους 
είς διασκεδάσεις.

Θά ήτο δυνατόν νά παραδεχθώμεν δτι ή επί τοΰ εξεταζόμενου επιθή
ματος τής Μονεμβασίας όρχηστρίς σχετίζεται προς τό κεφάλαιον τοΰτο τοΰ 
Φυσιολόγου;

Νομίζω δτι τό πράγμα δεν είναι πολύ πιθανόν, διότι μόνη ή παράστασις 
μιας όρχηστρίδος δέν θά ήτο δυνατόν νά ύπενθυμίση την διήγησιν τοΰ 
Φυσιολόγου καί τά έκ ταύτης άπορρέοντα ηθικά διδάγματα.

Διά τοΰτο θά έπρεπεν άλλαχοΰ νά στραφώμεν, διά ν’ άνεύρωμεν την 
πιθανήν ερμηνείαν τής άπασχολούσης ημάς αναγλύφου ταύτης παραστάσεως.

Είναι πολύ πιθανόν δτι ή μορφή αύτη δέν είκονίζει απλήν χορεύτριαν, 
αλλά πρόσωπον λίαν γνωστόν έκ τής Ευαγγελικής ιστορίας, δηλαδή τήν 
Σαλώμην, τήν κόρην τής Ήρωδιάδος. Πράγματι, είς παραστάσεις άναφερο- 
μένας είς τον τραγικόν θάνατον τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Προδρόμου είκονί- 
ζεται συχνότατα, ώς γνωστόν, ή Σαλώμη χορεύουσα προ τής τραπέζης τοΰ 
συμποσίου τοΰ Ήρώδου. Είς πολλάς έκ τών παραστάσεων τούτων ή Σαλώμη 
φέρει ένδυμα λίαν άνάλογον προς τό έπί τοΰ έξεταζομένου αναγλύφου, καί 
μάλιστα τάς χαρακτηριστικός μακράς χειρίδας. Τήν παράστασιν ταύτην τής 
δρχουμένης θυγατρός τής Ήρωδιάδος εύρίσκομεν, μεταξύ πολλών άλλων, 
εις μίαν μικρογραφίαν τοΰ εις τον 11ον αιώνα αναγόμενου χειρογράφου 
Ευαγγελίου ύπ’ άριθ. VI. 23 τής έν Φλωρεντίφ Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης, 
δπου έν φ. 29 β είκονίζεται ολόκληρος ή ιστορία τοΰ συμποσίου τοΰ Ήρώδου 
καί τής άποτομής τής κεφαλής τοΰ Προδρόμου3 (Εΐκ. 5). Ή δρχουμένη 
Σαλώμη έν τή μικρογραφία ταύτη φέρει ένδυμα μέ μακράς άνεμιζομένας 
χειρίδας, έντελώς σχεδόν δμοιον προς τό τοΰ αναγλύφου τής Μονεμβασίας. 
Διαφορά μόνον υπάρχει ώς προς τό κάλυμμα τής κεφαλής, εις τό όποιον καί 
κατωτέρω θά έπανέλθωμεν. Ή εις τήν παραπλεύρως δμως σκηνήν εϊκονιζο- 
μένη Ήρωδιάς, ήτις συμβουλεύει τήν Σαλώμην νά ζητήση από τον Ήρώδην

1 Strzygowski, Physiologus, πίν. XI.
2 Παρά Strzygowski, Physiologus, 28, § 2δ.
3 Φωτογραφία τής έν Παρισίοίς Bibliothfeque d’Art et d’Archeologie.
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την κεφαλήν τοΰ Προδρόμου επί πίνακι (Ματθ. 14.8), φέρει Ιπί κεφαλής 
κάλυμμα εξ άναδιπλουμένου υφάσματος, λίαν άνάλογον προς τό Ιπί τοΰ εξε
ταζόμενου ανάγλυφου (Είκ. 5). Μέ δμοιον τέλος ένδυμα καί στάσιν πολύ 
άνάλογον προς τήν τοΰ χειρογράφου, παρίσταται ή όρχουμένη Σαλώμη μεταξύ 
των από τοΰ 13ου αίώνος τοιχογραφιών εν τω Ναώ τής Παναγίας Χρυσα- 
φιτίσσης παρά τό χωρίον Χρυσαφα έν τή περιοχή τής Σπάρτης (Είκ. 6). 
Ή παράστασις μάλιστα αυτή τής Σαλώμης θά ήδΰνατο ίσως νά έρμηνεΰση 
καί τό έν εΐδει καλΰπτρας ύφασμα επί τής κεφαλής τής χορευούσης θυγατρός 
τής Ήρωδιάδος έν τή ανωτέρω παρατεθείση μικρογραφία τοΰ Λαυρεντιανοΰ

Είκ. 5. Ή Σαλώμη όρχουμένη. Ή Ήρωδιάς συμβουλεΰουσα τήν Σαλώμην 
νά ζητήση τήν κεφαλήν τοΰ Προδρόμου. Τμήμα μικρογραφίας έκ τοΰ κώδ.

VI. 23 (φ. 29β) τής Λαυρεντιανής Βιβλιοθήκης έν Φλιορεντίφ.

κώδικος (Είκ. 5). Είς τήν τοιχογραφίαν δηλαδή τής Χρυσαφιτίσσης ή Σαλώμη 
φέρει άνηρτημένην από τοΰ άριστεροΰ ώμου κατάκοσμον ταινίαν, ήτις κατ
έρχεται προς τά κάτω παραλλήλως, προς τήν χεΐρα. ’Αλλά καί τό ύφασμα, τό 
όποιον φέρει Ιπί τής κεφαλής ή Σαλώμη είς τήν μικρογραφίαν τοΰ Λαυρεν- 
τιανοΰ κώδικος, φαίνεται έ'χον μορφήν ταινίας περιβαλλούσης τήν κεφαλήν 
αυτής καί άποληγούσης κατά τό άκρον είς κροσσούς (Είκ. 5). Είναι πολύ 
πιθανόν δτι πρόκειται περί τής αυτής ταινίας, ήτις θά ήδΰνατο ίσως νά θεω- 
ρηθή ώς άνάμνησις τοΰ πέπλου, δν κρατοΰσιν αί όρχηστρίδες είς Βυζαντινάς 
παραστάσεις ελληνιστικής προελεΰσεως 1.

' Πρβ. τάς όρχηστρίδας έν τή μικρογραφίρ τοΰ κώδ. 479 τής έν Βενετία Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης, περιέχοντος τά Κυνηγετικά τοΰ Όππιανοΰ, παρά G. S ch 1 u m b er ger, 
L’Epop0e byzantine, II, 149, καί προχείρως έν Έιετηρίδι τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών,
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276 Α. Ξυγγοπούλου

Τά παραδείγματα ταϋτα τΊά ήδΰναντο νομίζω νά όδηγήσωσιν ημάς εις 
τό συμπέρασμα δη ή ανάγλυφος μορφή επί τοϋ επιθήματος τής 'Αγ. Σοφίας 
Μονεμβασίας είκονίζει πιθανώτατα την Σαλώμην.

Ποιον δμως λόγον έχει ή παράστασις αυτή 
έπι τοΰ παραθύρου τής εκκλησίας;

Ανάγλυφοι εΐκονογραφικαί παραστάσεις — 
Δέησις, Ετοιμασία τοΰ θρόνου, μορφαί 'Αγίων 
κ. λ. π.— ουδέποτε, ως γνωστόν, έλειψαν από τάς 
Βυζαντινός εκκλησίας Διά τον λόγον τούτον ή 
έξεταζομένη άνάγλυςιος είκών, παρά τό περίεργον 
τοΰ θέματος αυτής, δεν θά ήδύνατο νά θεωρηθή 
ξένηπρός τήν Βυζαντινήν παράδοσιν.

Είναι αληθές δτι τά επιθήματα τών Βυζαν
τινών εκκλησιών, τ’ ανάλογα προς τό φέρον τήν 
περί ής ό λόγος εικόνα, κοσμούνται συνήθως διά 
γεωμετρικών ή φυτικών θεμάτων, σπατιώτερον δε 
διά παραστάσεων ζώων και πτηνών ώς και διά 
μυθολογικών ακόμη μορφών. Τούτο δμως δεν 
αποκλείει και τήν έπ’ αυτών άπεικόνισιν θέματος 
ειλημμένου έκ τής Ευαγγελικής ιστορίας.

Έπι τοΰ προκειμένου νομίζω δτι ή άπεικό- 
νισις τής Σαλώμης έπι τού παραθύρου τής εκκλη
σίας σχετίζεται ίσως προς αυτό τό οικοδόμημα.

Τό παράθυρον δηλαδή, έφ5 ού τό επίθημα 
τοΰ κιονίσκου τό φέρον τό απασχολούν ημάς 

άνάγλυφον, ανοίγεται εις επιμήκη ορθογώνιον χώρον, ευρισκόμενον παρα- 
πλεύρως τού Διακονικού τής εκκλησίας και καταλαμβάνοντατήν ΝΑ γωνίαν 
τού οικοδομήματος* 1 2 3.

Είναι γνωστόν δτι εις τάς έν Έλλάδι σφζομένας εκκλησίας, τάς έκτι- 
σμένας κατά τό οκταγωνικόν λεγόμενον σύστημα, είς ο ανήκει και ή 'Αγ. 
Σοφία τής Μονεμβασίας, οί κατά τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ οικοδομήμα
τος ορθογώνιοι ούτοι χώροι χρησιμοποιούνται ώς Παρεκκλήσια, δπως έν

Είκ. 6. Ή Σαλώμη όρχου- 
μένη. Τοιχογραφία τής Πα
ναγίας Χρυσαφιτίσσης παρά 

τά Χρύσαφα Λακωνίας.

2, 1925, 33. Βλ. επίσης καί τάς δύο διά σμάλτου παραστάσεις χορευτριών έπι τοϋ στέμ
ματος τοΰ Μονομάχου έν Βουδαπέστη παρά Ο. Μ. Dalton, Byzantine Art and 
Archaeology, Oxford, 1911, σ. 527, είκ. 313.

1 Βλ. Ιδίως L. Brehier, Da sculpture iconographique dans les eglises byzan-
tines, έν Bulletin de l’Academie Roumaine, Section historique, 11, 1924, 55 κέξ.

3 Βλ. τήν κάτοψιν παρά G. Millet, L’Ecole grecque dans l’architecture byzantine, 
Paris, 1916. o. 113, είκ. 60.
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Δαφνίφ ', τά όποια ήσαν καί τόποι ταφής επισήμων προσώπων, όπως εις τούς 
*Αγ. Θεοδώρους τού Μυστρά2. Θά ήδυνάμεθα λοιπόν νά καταλήξωμεν εις τό 
συμπέρασμα ότι ό ως Παρεκκλήσιον χρησιμοποιούμενος οΰτος χώρος κατά 
την ΝΑ γωνίαν τής Άγ. Σοφίας Μονεμβασίας ήτο πιθανώς αφιερωμένος εις 
τον ”Αγ. Ίωάννην τον Πρόδρομον, σχετική προς τον όποιον είναι και ή επι 
τοΰ επιθήματος τοϋ παράθυρου είκονιζομένη Σαλώμη.

Βεβαίως πάντα τ’ άνωτέρα ως ύπόθεσιν μόνον άναγράφομεν, δεδομένου 
ότι, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, οΰδέν άνάλογον παράδειγμα είναι 
γνωστόν. Έν πάση όμως περιπτώσει έθεωρήσαμεν όχι άσκοπον τήν δημο- 
σίευσιν τοΰ περιέργου τοΰτου ανάγλυφου, μοναδικού μέχρι τοϋδε, ως νομίζο- 
μεν, εις τό ειδός του.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ 1

1 Γ. Λαμπάκη, Χριστιανική αρχαιολογία τής Μονής Δαφνιού, ΆΟήναι 1889, 103. 
Πρβ. και Εύρετήριον τών μεσαιωνικών μνημείων τής Ελλάδος, τεΰχ. Γ', ύπό Α. 
Όρλάνδου, ΆΟήναι, 1933, 219.

■ Α· Struck, Mistra, Wien - Leipzig, 1910, 91.
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