
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΠΕΡΙΑΠΤΟΝ

Έν τά> Επιτροπικά) τοϋ εν Βερροία ναού τοϋ 'Αγίου ’Αντωνίου άπόκειται 
άξιολογώτατον χάλκινον περίαπτον, τοΰ οποίου την ΰπαρξιν έμαθον χάρις εις 
την εΰγειή καλοσύνην τοΰ εκεί Επιτρόπου καί πολυτίμου φίλου κ.Ά. Αυξεντίου.

Eix. 1. Χάλκινον περίαπτον έν τφ ναφ Άγ. ’Αντωνίου Βερροίας.

Τό περίαπτον τούτο είναι πλάξ χαλκή τετράγωνος (0,09x0,09 παχ. 0,006) 
(Είκ. 1) *. Έπί τής κυρίας δψεως εντός ελαφρώς προεξέχοντος πλαισίου είκο- 
νίζονται ανάγλυφοι τρεις όίγιοι όρθιοι κατά σειράν οί έξης δηλοΰμενοι διά 
των εκατέρωθεν αυτών επιγραφών. 1

1 Ή παρατιθέμενη είκών έγένετο έκ γύψινου εκμαγείου, καθ’ οσον ή φωτογράφησις 
τής πλακάς ήτο λίαν δυσχερής ώς έκ τής ίσχυρας αυτής κατιώσεως.

Επετηρις Εταιρείας Βυ?αντ. Σπουαον, 6τος Δ'. 17
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258 Α. Ξυγγοπούλου

ο Α(γιος) BACillAeioc. Παρίσταται εντελώς κατ’ ενώπιον κάμπτων ελα
φρώς τον δεξιόν πόδα. Φέρει την αρχιερατικήν αΰτοΰ στολήν και κρατεί διά 
τής υπό τό φελόνιον ευρισκόμενης άριστεράς χειρός τό εΰαγγέλιον, τό όποιον 
στηρίζει καί διά τής δεξιάς.

Ο ΑΓΙΟΟ IIΔΗΜΗΤΟΙΟΟ λ "Ισταται κατ’ ενώπιον κάμπτων ομοίως ολίγον 
τον δεξιόν πόδα. Είναι ένδεδυμένος χιτώνα μετά διακεκοσμημένης εις τό κάτω 
μέρος παρυφής καί χλαμΰδα μετά ταβλιού. Εις τήν δεξιάν φέρει σταυρόν, 
διά δέ τής άριστεράς έξερχομένης εκ τής άνασυρομένης χλαμυδος, κρατεί ξίφος 
ευρισκόμενον εντός τής θήκης αΰτοΰ.

Ο Α(γιος) ΓΡΗΓθΡΐθ(ς) IIΟ ΘΕθΛθ(γος). Εις στάσιν σχεδόν όμοίαν προς τήν 
τοΰ 'Αγ. Βασιλείου καί με μικράς μόνον διαφοράς ως προς τήν θέσιν τοϋ 
ευαγγελίου, ενταύθα είκονιζομένου εντελώς όρθιου, καί ως προς τήν διάθε- 
σιν τοΰ ωμοφορίου περιβάλλοντος τον λαιμόν τοΰ 'Αγίου.

Έπί τής οπίσθιας ό'ψεως τής πλακός (Είκ. 2) υπάρχει κατά μέν τήν 
άριστεράν ορθήν πλευράν κόσμημα άποτελουμενον εκ δυο σειρών στρογγυ
λών οπών περικλειουσών ταινίαν έκ ρόμβων συνδεομένων, κατά δέ τήν δεξιάν 
ορθήν πλευράν απλή σειρά στρογγυλών οπών καί τέλος εις τό κάτω ως καί 
τό αριστερόν μέρος πριονωτά κοσμήματα, εις τό εν τών οποίων τα κενά τρί
γωνα πληροΰσι ά'λλα μικρά κοσμήματα έν σχήματι Τ.

Πλήν τών κοσμημάτων ΰπάρχουσι καί πέντε έπιγραφαί διαφωτίζουσαι 
ημάς περί τοΰ προορισμοΰ καί τοΰ κτίτορος τής πλακός.

Τούτων αί ΰπ’ άριθ. 1, 2 καί 4 περικλείονται εντός ελλειψοειδούς γραμ
μής πάσαι δέ, πλήν τής υπ’ άριθ. 3 καί τής αρχής τής ΰπ’ άριθ. 2, άναγινώ- 
σκονται έκ δεξιών προς τ’ αριστερά καί φαίνονται πάσαι γενόμεναι διά σφρα- 
γΐδος, όταν ακόμη τό μέταλλον ήτο θερμόν.

Αί έπιγραφαί έχουσιν ως εξής :

1) f Κ(ΰρι)Ε ΒΟ-
ΗΘΗ ΤΟΝ 
φθΡΟΝ(τα)

2) f Κ(ύρι)Ε ΒΟΙΘ
Η ΤΟΝ φθΡ(οντα)

3) f Κ(ύρι)Ε ΒΟ(ήΘει . . . . )
4) f ΓΕΟΡ

ΓΙΟΟ ΔΟΥΛ(ος)
Χ(ριστο)Υ μ ΤΟΝ 1 2

1 Οΰτως άντί ΔΗΜΗΤΡΙΟΟ
2 Ένταΰάα φαίνεται ότι εχουσι τυπωδή δύο επάλληλοι σφραγίδες. Τά γραμματα 

μετά τό Χ(ριστο)Υ άνήκουσι πιθανώτατα είς άλλην σφραγίδα άνάλογον προς τάς ΰπ’άριθ. 1 
καί 2 καί είναι λείψανα τών λέξεων (Κύριε βοήδ)Η ΤΟΝ (φορόντα).
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Βυζαντινόν περίαπτον. 259

5) f ΓΕΟΡ 

THOC
ΔΟΥΛΟ(ς Χριστού . . . .)

Ούτως εκ τών επιγραφών μανΟάνομεν, δτι ή πλάξ έχρησίμευεν ως περί
απτον, οΰτινος ό κτίτωρ ωνομάζετο Γεώργιος.

Ή πλάξ άρα ανήκει εις την σειράν εκείνην τών μικρών αναγλύφων τών 
χρησιμευόντων ως περιάπτων, ής άλλος αντιπρόσωπος λίαν συγγενής είναι ή

εκ Φιλαδέλφειας προερχόμενη καί ευρισκόμενη άλλοτε είς την Συλλογήν τής 
Χριστ. Άρχαιολ. Εταιρείας, άποκειμένη δέ νϋν εις τό Βυζαντινόν Μουσεΐον 
’Αθηνών. Έπί τής πλακός εκείνης είκονίζεται ό “Αγ. Γεώργιος μετ’ επιγρα
φής λίαν συγγενούς προς τάς ύπ’ άριθ. 1-3 τής ήμετέρας: Κ(ύριε)6 BO I ΗΘΗ 
το(ν) I exoNTA ι Me amh(v) '. 1

1 Άπεικόνισις έν Λα μ π ά κ η, Οί επτά αστέρες τής Άποκαλύψεως, Άθήναι 1909 
σ. 412, είκ. 229.
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260 Λ. Ξυγγοπούλου

Λαμβανομένου δέ ύπ’ οψιν, δτι είς άμφοτέρας τάς πλάκας είκονίζονται 
άγιοι στρατιωτικοί, δεν θά ήτο ίσως πολύ άπίθανον να εΐκάσωμεν, δτι τα 
περίαπτα ταϋτα έφερον ίσως στρατιώται, ών προστάται έθεωροϋντο οί πολε- 
μισταί άγιοι.

Καθορισθέντος οΰτω τοϋ προορισμού τής ήμετέρας πλακάς, ανάγκη να 
έξετάσωμεν την εϊκονογραφικήν θέσιν των επ’ αυτής παριστανομένων αγίων 
καί, βοηθοΰμενοι έκ των πορισμάτων τής έξετάσεως ταΰτης, νά όρίσωμεν καί 
την χρονολογίαν τοϋ μνημείου.

Ό,τι αποτελεί την Ιδιαιτέραν σημασίαν τού ήμετέρου περιάπτου είναι δ 
λίαν ασυνήθης τρόπος, καθ’δν εϊκονίζεται δ “Αγ. Δημήτριος.

Είναι γνωστόν, δτι κατά τούς κυρίως βυζαντινούς χρόνους τούς άρχομέ- 
νους μετά τό τέλος των είκονομαχικών ερίδων, παραλλήλως προς τον νέον 
τόπον τον δημιουργηιθέντα διά τούς στρατιωτικούς αγίους, ήτοι την παρά- 
στασιν αυτών με τό στρατιωτικόν ένδυμα και την πανοπλίαν, ήν εφερον και 
οί στρατιώται τών χρόνων εκείνων, εξακολουθεί νά έπιζή καί δ παλαιοχριστια
νικός τόπος, καθ’ ον οί στρατιωτικοί άγιοι είκονίζονται ένδεδυμένοι χειριδω
τόν έζωσμένον χιτώνα καί επ’ αυτού χλαμύδα μετά ταβλιού πορπουμένην 
παρά τον δεξιόν ώμον. Πλήν δέ τοϋ παλαιοχριστιανικού τούτου ενδύματος, τό 
όποιον, κατά τον Millet, ύποδηλοΐ, δτι οί μάρτυρες είκονίζονται «δχι επί τής 
γής, άλλ’ έν τή δόξη»1 έξακολουθοϋσι νά διατηρούνται κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους καί τυπικαί ακόμη στάσεις δημιουργηθεΐσαι κατά τούς παλαιοχριστια
νικούς χρόνους, έν αίς καί αυτή ακόμη ή τού 'Αγίου έν στάσει δεήσεως1 2.

Ό βυζαντινός ούτος τύπος τοϋ 'Αγίου Δη μητριού με τό παλαιοχριστια
νικόν ένδυμα δ ένδιαφέρων ημάς ιδιαιτέρως ένταύιθα είναι αρκούντως διαδε
δομένος, ανευρίσκεται δέ κυρίως εις δόο παραλλαγάς, έξ ών, ως θά ίδωμεν, 
προήλθεν δ μετά σπάθης, δ άπαντών επί τού υπό μελέτην περιάπτου.

Κατά την μίαν παραλλαγήν, ής αντιπρόσωπον παραθέτομεν ένταΰθα 
τον έπί τής έκ στεατίτου αναγλύφου πλακάς τής Συλλογής Bearn (εΐκ. 3,)3

1 Έν επιστολή πρός G. S ch 1 urn b er g e r, έν Monuments Piot IX 1902, 234 
σημ. 1.

2 Κιβωτίδιον έν Halberstadt παρά Schlumberger, L’ Ερορέε byzantine II 505. 
Κιβωτίδια Βατοπεδίου καί Λαύρας έν 'Αγίω Όρει, περί ών θέλομεν άσχοληθή έν 
ίδίμ μελέτη.

‘ Schlumberger έν Monuments Piot IX 1902, Πιν. XX. Όμοιαι παραστάσεις: 
Έσμαλτωμένον τρίπτυχον Συλλογής Morgan παρά Dalton, Byzantine art and 
archaeology Oxford 1911 521 είκ. 310. Τρίπτυχον Βατικανού παρά Munoz, L’art 
byzantin a l’Exposition de Grotta - Ferrata Rome 1906 104 είκ. 70. Τρίπτυχον βιβλιο
θήκης Casanatense έν Ρώμη παρά Munoz, Ένθ’ άν. 106 είκ. 72. Άνάγλυφον Μονής 
Ξηροποτάμου έν 'Αγ. “Ορει παρά Brockhaus, Die Kunst in den Athosklostern 
Leipzig 1891 Πιν. 9.
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Βυζαντινόν περίαπτον. 261

ό "Αγιος φορεΐ χιτώνα και χλαμύδα μετά ταβλιού κα'ι κρατεί διά τής δεξιάς 
σταυρόν, ένω ή αριστερά εύρίσκεται υπό την χλαμύδα.

Κατά την έτέραν παραλλαγήν, ής παράδειγμα όΰναται νά ληφθή ή τοιχο
γραφία τοΰ σπηλαίου τοΰ Άγ. ΙΙαΰλου εν τή Μονή τοΰ Στόλου εν Λάτμω 
(είκ. 32) ', ό "Αγ. Δημήτριος είναι ομοίως ένδεδυμένος καί κρατεί επίσης διά 
τής δεξιάς σταυρόν 1 2, αλλά ή αριστερά εξέρχεται εκ τής άνεσυρμένης χλαμυ- 
δος καί παρίσταται μέ την παλάμην προς τά έξω.

12 3 4

1 Στεατίτης Bearn. 2 Τοιχογραφία Λάτμου. 3 ΙΙερίαπτον Βερροίας.
1 Τοιχογραφία 'Αγ. ’Αποστόλων Θεσσαλονίκης.

Τοΰ τελευταίου τουτου τόπου έξέλιξις δόναται νά θεωρηθή ή παράστασις 
τοΰ Άγ. Δημητρίου επί τοΰ υπό μελέτην περιάπτου. Κατά ταυτην ό Άγιος,

1 Milet, III 1: Wiegand, Der Latinos, Berlin 1913 Πιν. V,. "Ομοιοι παραστά
σεις: Σμάλτον έν Halberstadt παρά Dalton, ”ΕνΟ’ άν. 500 είκ. 299. Τρίπτυχον 
Harbaville έν Παρισίοις προχείρως παρά Diehl, Manuel d’art byzantin 2 Paris 
1925-6 II 662 είκ. 323.

2 Εις τήν έγχρωμον άπεικόνισιν τοΰ ανωτέρω βιβλίου τοΰ Wiegand, έ| ής τό ήμέτε- 
ρον σχέδιον, έχει παραλετφΟή ό διά λευκοΰ χρώματος έζωγραφημένος σταυρός, δν κρατεί 
ό "Αγιος. Υπάρχει δμως εις τό πρωτότυπον, ίος βέβαιοί ό Wulff παρά Wiegand, 
”Ενθ’ άν. 206 σημ. 3.
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262 Α. Ξυγγοπούλου

αντί νά έχη την άριστεράν εις τό τυπικόν σχήμα μέ την παλάμην προς τα 
έξω, κρατεί την σπάθην.

Ουτω δημιουργεΐται ό σπαθοφόρος τόπος τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. 
Τοΰ τόπου τοότου ετι περαιτέρω έξέλιξις ε’ιναι ή άπεικόνισις αυτοί μεταξύ 
των τοιχογραφιών τοΰ Ναοϋ τών 'Αγ. ’Αποστόλων εν Θεσσαλονίκη, (είκ. 34) 
’Αλλά είς την τοιχογραφίαν αυτήν πλήν τής έξελίξεως τοΰ σπαθοφόρου τόπου, 
βλέπομεν καθαρά καί την προϊοΰσαν παρανόησιν τοΰ παλαιοχριστιανικοί 
ενδύματος τοΰ Αγίου, ήτις άργότερον κατά τον 16ον αιώνα είναι ετι εμφανέ
στερα είς τάς άγιορειτικάς τοιχογραφίας λ Ή παρανόησις δέ αυτή κόριον 
ίσως λόγον έχει την όλονέν μεγαλυτέραν έπικράτησιν τοΰ ετέρου τόπου τών 
στρατιωτικών αγίων μέ τήν πανοπλίαν, τον όποιον προετίμων οί ζωγράφοι 
ως πλησιέστερον προς αυτους, ένφ ό άλλος, ό παλαιοχριστιανικός, ήτο πλέον 
εντελώς ξένος καί συνεπώς ακατανόητος.

Έκ τής έξετάσεως τών έν τή είκόνι 3 παραδειγμάτων δόναταί τις νά 
έννοήση την γένεσιν καί την έξέλιξιν τοΰ σπαθοφόρου τόπου τοΰ Αγίου 
Δημητρίου, συγχρόνως δμως δόναται νά ΐδη, ό'τι ό τόπος τοΰ Αγίου, οίον 
τον εύρίσκομεν επί τοΰ υπό μελέτην περιάπτου, πλησιάζει πολύ περισσότερον 
πρός τάς παλαιοτέρας παραστάσεις ή προς τήν τοιχογραφίαν τών Αγίων 
’Αποστόλων. Τοϋτο δόναται, ίσως, νά χρησιμεόση καί διά τον χρονολογικόν 
προσδιορισμόν τοΰ περιάπτου, περί ου ευθυς κατωτέρω.

'Ως πρός τάς παραστάσεις τών δυο εκατέρωθεν τοΰ Αγίου Δημητρίου 
'Ιεραρχών επί τοΰ ήμετέρου περιάπτου, τοΰ Άγ. Βασιλείου καί τοΰ Αγίου 
Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, δεν θά είχέ τις πολλά νά παρατηρήση, δεδομένου 
ότι είκονογραφικώς οί τόποι ούτοι ελάχιστα έξειλίχθησαν. Κατά τήν μορφήν 
οί 'Ιεράρχαι είναι πάντοτε οιους πολύ άργότερον περιγράφει ή Ερμηνεία τών 
ζωγράφων, ό μέν Άγ. Βασίλειος «μακράν έχων τήν γενειάδα, όφρόδια καμα
ρωτά», ό δέ Άγ. Γρηγόριος «γέρων φαρακλός πλατυγένης... καί τά όφρόδια 
ίσα»1 2. ’Από τοΰ 14ου δμως αίώνος, αν μή καί ολίγον Ινωρίτερον, βλέπομεν 
ώς πρός τό ένδυμα νεωτερισμούς τινας, ών κυριώτερος δόναται νά θεωρηθή 
τό σχήμα τοΰ επιγονατίου. Ένώ δηλαδή εις τά παλαιότερα μνημεία τούτο 
κρέμαται υπό μορφήν μανδηλίου 3, από τοΰ 14°ν κυρίως αίώνος λαμβάνει τό 
σχήμα τό όποιον καί σήμερον ακόμη έχει4. Οί 'Ιεράρχαι επί τοΰ άπασχο-

1 Τοιχογραφίαι Ναΐσκου 'Αγίου Γεωργίου έν τή Μονή 'Αγίου Παύλου, Καθολικών 
Μ. Ξενοφώντος καί Μ. Διονυσίου παρά Millet, Monuments de l’Athos I Les Peintures 
Paiis 1927 Πιν. 171, 192,, 2032. Πρβλ. προχείρως καί Diehl, ΈνΘ’ άν. II 842 είκ. 417.

2 'Ιερομ. Διονυσίου, 'Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέχνης, Έκδ. Παπαδοπούλου - 
Κεραμέως, Πετρούπολις 1909 154 § 16.

3 Βλ. προχείρως παραδείγματα παρά Diehl, ΈνΘ’ άν. II 637 είκ. 309. 692 είκ. 342.
4 Πρβ. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris 1910 Πιν. 103 3,6.
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Βυζαντινόν περίαπτον. 268

λούντος ημάς περίοπτου ώς προς την μορφήν τοϋ έπιγονατίου σχετίζονται 
ατενώς προς τά παλαιότερα μνημεία.

Έξ άλλου όμως οΰτοι παρουσιάζουσι λίαν αισθητήν αναλογίαν προς 
τους ευρισκομένους έπί ενός αργυρού κιβωτιδίου άποκειμένου εν τφ θησαυρο- 
φυλακεία) Sancta Sanctorum τού Λατερανοΰ έν Ρώμη (εικ. 4) '. 'Απλή 
παραβολή τής πλευράς τοϋ κιβωτιδίου, έφ’ ής οί δύο 'Ιεράρχαι προς τήν υπό 
μελέτην πλάκα, δεικνύει σαφώς τάς ύφισταμένας αναλογίας. Ή τοιαύτη σχέσις 
τών δύο μνημείων είναι λίαν χρήσιμος, διότι δύναται όμού με τάς άλλας ενδεί
ξεις νά όδηγηση ημάς εις τον χρονολογικόν προσδιορισμόν τού περιάπτου 
τής Βερροίας. Πράγματι τό έν Sancta Sanctorum κιβωτίδιον φέρει σφρα
γίδα μέ τό ό'νομα τού Πάπα Νι
κολάου Γ' (1277 - 1280) 2.

Ή σφραγίς βεβαίως έτέθη, 
δταν τό κιβωτίδιον μετά τών έν 
αύτώ άγίωνλειψάνων μετεφέρθη 
έξ 'Ανατολής, πιθανώτατα έξ 
αυτής τής Κωνσταντινουπόλεως.
Είναι άρα τούτο παλαιότερον τού 
δευτέρου ήμίσεως τού 13ου αίώ- 
νος. Ό Lauer (ένθ’άν. 78) ανά
γει αυτό εις τον 110,ν αιώνα.

Θά ήδυνάμεθα καί ημείς 
ν’ άναγάγωμεν τό απασχολούν 
ημάς περίαπτον εις τούς ίδιους 
χρόνους; Τόσον ή έκ στεατίτου 
πλάξ τής Συλλογής Bearn δσον 
καί αί τοιχογραφίαι τού σπηλαίου 
τού 'Αγ. Παύλου έν Λάτμο) χρο
νολογούνται γενικώς από τού 11ου αίώνος. Έξ άλλου αί τοιχογραφίαι τού 
Ναού τών 'Αγ. ’Αποστόλων Θεσσαλονίκης, μεταξύ τών οποίων άνεύρομεν 
καί τον σπαθοφόρον τύπον τού 'Αγίου Δημητρίου, είναι έργα τού 14ου 
αίώνος, ως άποδεικνύουσι πρόσφατοι ήμέτεραι έρευναι. "Ωστε μεταξύ 
τών δύο τούτων χρονολογιών, τού 11ου δηλαδή καί τού 14ου αίώνος πρέπει 
νά τοποθετήσωμεν τό περίαπτον τής Βερροίας. ’Αλλά ό έπί τού περιά
πτου τούτου τύπος τού 'Αγ. Δημητρίου σχετίζεται, ως ε’ίδομεν, περισσότερον 
προς τάς παλαιοτέρας παραστάσεις ή προς τήν τοιχογραφίαν τών 'Αγ. Άπο- * 1

1 Lauer, έν Monuments Piot XV 1906 Πιν. Χ2 καί προχείρως παρά Diehl, 
"Ένθ’ άν. II 707 είκ. 353,

1 Lauer, ’Ένθ’ άν. 78 πρβ. καί Πιν. XI 7.

Εικ. 4. Άργυροΰν κιβωτίδιον έν Sancta 
Sanctorum Λατερανοΰ Ρώμης.
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στόλων παρουσιάζει όμως μορφήν περισσότερον εξειλιγμένην ή τά έκ τού 
11ου αϊώνος παραδείγματα, πείίίουσαν ότι οΰτος είναι κατά τι μεταγενέστερος.

Επίσης οί 'Ιεράρχαι εΐδομεν ότι είκονογραφικώς είναι παλαιότεροι τοΰ 
14ου αίώνος.

Έχων τις προ οφθαλμών πάσας ταύτας τάς παρατηρήσεις νομίζω, ότι 
δεν θά ήτο ίσως πολύ μακράν τής αλήθειας χρονολογών τό περίαπτον τής 
Βερροίας από τοΰ 12ου αίώνος. Διά την εποχήν άλλως ταΰτην συνηγοροϋσι 
καί αί έπιμήκεις άναλογίαι τών μορφών καί ή κομψότης αυτών, ήτις όμοΰ 
μετά τής εΐκονογραφικής σημασίας καθιστά τό μνημείον τούτο τής μικροτε
χνίας άξιον πλείστης προσοχής.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
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