
Ο ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ. ΤΗΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ 
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

'Ως γνωστόν, εν Νίκαια της Βιθυνίας ύπαρχουν δύο όνομαστοί Βυζαν
τινοί ναοί, ό τής αγίας Σοφίας καί ό τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, επ’ εσχά
των δ’ ήλθον εις φως τά ερείπια καί τρίτου ναοΰ. Ταϋτα εμελέτησεν έμπε- 
ριστατωμένως ό εύφήμως γνωστός Τούρκος Βυζαντιολόγος κ. Semavi Eyice 
(Σεμαβή ’Έγιτζε, ήτοι Ήριγενής Καλλίας), άφιερώσας εις αυτά πραγματείαν 
διεξοδικήν υπό τον τίτλον «Iznik’ de bir Bizans kilisesi» (Βυζαντινός ναός 
εν Νίκαια).

Τά εν λόγφ ερείπια κεϊνται εις τό βόρειον τμήμα τής πόλεως καί αρι
στερά επί τής μεγάλης οδού τής άγούσης προς την πύλην την καλουμένην 
τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ποιος δμως νά ήτο ό περί ου ό λόγος ναός ; Εις τάς κατωτέρω γραμ- 
μάς θά επιχειρήσωμεν την λύσιν τού προβλήματος τής ταυτίσεώς του, οδη
γόν έχοντες την όντως πολύτιμον εν προκειμένη) μελέτην τού κ. ’Έγιτζε, καί 
δη τά έξης τρία σημεία :

α') Οί τοίχοι τού ναού σψζονται μέχρις ύψους 1.50 μ. Λεπτομερής έξέ- 
τασις των ερειπίων έδειξεν δ'τι ό επί τής ι3έσεως ταύτης πρωταρχικός ναός 
εΐχεν ύποστή βλάβας σημαντικός, βραδύτερον δέ άνεστηλώθη καί διερρρυ- 
θμίσθη διαφοροτρόπως. Τά σωζόμενα μέρη κατά τό πλειστον ανήκουν εις 
την άνοικοδόμησιν. Ό ναός, αναστηλωθείς, διεκοσμήθη μέ λαμπρά μωσαϊκά, 
ως μαρτυροΰσιν αί άνευρεθεΐσαι καί διαρκώς άνευρισκόμεναι παμπληθείς 
πολυτελείς ψηφίδες μωσαϊκών. Τό δάπεδον επίσης ήτο έπεστρωμένον πολυ
τελέστατα καί καλλιτεχνικότατα. Φαίνεται δμως δτι δεν είχε καταβληθή ή 
αυτή επιμέλεια καί διά τήν δόμησιν των τοίχων δση καί διά τήν διακό- 
σμησίν των.

β') Οί τοίχοι είναι έκτισμένοι κατά τήν συνήθη Βυζαντινήν δομικήν, 
ήτοι δι’ αλλεπαλλήλου οριζοντίων στρωμάτων πλίνθων εναλλασσόμενων μέ 
στρώματα έκ λίθων.

Φαίνεται δτι ή άνοικοδόμησις τού ναοΰ έγένετο κατά τάς άρχάς τοϋ 
ΙΓ' αίώνος. Πλέον συγκεκριμένως ομιλούν αί πλίνθοι, έχουσαι πάχος μέν 
0,03 μ. καί πλάτος έκατέρας τών πλευρών 0,26 μ. Μέ πλίνθους παρομοίων 
σχεδόν διαστάσεων είναι εκτισμένος καί ό 19ος πύργος τών τειχών τής 
Νίκαιας, δστις, ώς φαίνεται, εκτίσθη μεταξύ τών ετών 1204—1222.
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Εις το αυτό συμπέρασμα θίγει και ή μελέτη άλλων τινών τεκμηρίων, ως 
ή διακοσμητική αναγλύφων μαρμάρων κ.λ.π.

Ή μεγάλη άψις τοϋ μνημείου, ήτις, ώς δρθώς παρατηρεί 6 κ. Έγιτζε, 
■θά επέτρεπε την άκριβεστέραν χρονολόγησίν του, δυστυχώς άμα τη εκσκαφή 
τούτου κατέπεσε' πάντως τα υφιστάμενα τεκμήρια θέτουσι τό έτος 1222 ώς 
έσχατον δριον τής χρονολογήσεως τοϋ μνημείου.'Εννοείται δ'τι οι τοιοϋτοι 
υπολογισμοί είναι επιδεκτικοί κάποιας έπεκτάσεως, άντιθέτως δέ καί περιο
ρισμού.

γ') Παρά τον ναόν υπάρχουν τά υπολείμματα τοίχων. Εις τούτων μάλι
στα, οΰτινος μόνον τά θεμέλια σώζονται, εκτείνεται κατά μήκος τής νοτίου 
πλευράς τοϋ ναοΰ. Έπι τούτων δ κ. Έγιτζε έφιστά την προσοχήν μας λέγων 
δτι δεν πρέπει νά παραμεληθή ή μελέτη των, διότι θά άποβή αϋτη χρήσιμος 
εις μελλοντικός μελέτας, περί τοϋ τοίχου δέ τής νοτίου πλευράς ομίλων προσ
θέτει δτι, πιθανώτατα, ό ναός θά ειχεν έν παρεκκλήσιον ή στοάς εξωτερικός 
ή καί δωμάτια, τά όποια θά έγκατελείφθησαν προ τής ολοσχερούς καταστρο
φής τοϋ ναοΰ. Πράγματι, ώς θά ίδωμεν αμέσως κατωτέρω, ή ϋπαρξις τού
των συντελεί εΐπερ τι καί άλλο εις την ταύτισιν τοϋ ναού.

Πάντα τά σημεία ταΰτα μέ ήγαγον νά μορφώσω την πεποίθησιν δτι 
πρόκειται περί τοϋ ναοΰ τοϋ αγίου Τρύφωνος, περί τοϋ οποίου διά μακρών 
όμιλε! ό παρά Σάθα ’Ανώνυμος Βυζαντινός ιστορικός.

Ό ’Ανώνυμος λοιπόν μάς πληροφορεί δτι ό αύτοκράτωρ Θεόδωρος Β' 
ό Λάσκαρις (1254—1258) έσέβετο υπερβολικά τον "Αγιον Τρύφωνα, τον 
οποίον έθεώρει ώς προστάτην του "Αγιον.

'Ο αύτοκράτωρ ’Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, άποθανών έν τφ παρά την 
Σμύρνην Νυμφαίφ τή 30ή ’Οκτωβρίου 1254, άφήκεν εις τον υίόν καί διά
δοχόν του Θεόδωρον Β' Λάσκαριν κράτος πλούσιον, ισχυρόν καί έκτεταμέ- 
νον. Έν Μικρρ ’Ασία Ιξετείνετο τούτο μέχρι τής Φιλαδέλφειας, συμπεριλαμ- 
βανομένης, Ιπί πολλών νήσων μεταξύ τών οποίων ή Λέσβος καί ή Ρόδος, 
έν δέ τή Ευρώπη, προς βορράν, πέραν τής Άδριανουπόλεισς καί τής Ροδό
πης καί περιελάμβανεν έν Μακεδονία τάς πόλεις Σέρρας, Μελένικον, Στενή- 
μαχον καί τήν δχυροτάτην Τζέπαιναν, προς δυσμάς δέ την άκμαίαν πόλιν 
Στόβους, τά Σκόπια, τήν Πελαγονίαν κλπ. Ή αυτοκρατορία τής Θεσσαλο
νίκης είχεν έντελώς υποταγή εις τό κράτος τής Νίκαιας ήδη από τοϋ 1246.

Έν τή βορειοδυτική Μακεδονία τό κράτος τής Νίκαιας περιελάμβανε 
τάς πόλεις Καστοριάν, ’Αχρίδα, Πρέσπαν, Έλμπασάν κλπ. άφαιρεθείσας τό 
1251 από τον Δεσπότην τής ’Ηπείρου Μιχαήλ τον Β', δστις ύπεχρεώθη, διά 
νά κλείση ειρήνην μετά τοϋ Βατάτση, νά παραδώση τον Περλεπέν, τά Βε- 
λεσσά καί τήν δχυράν πόλιν τής ’Αλβανίας Κρόϊαν.

Ή τεραστία αϋτη έπέκτασις τοϋ Κράτους τής Νίκαιας έν Ευρώπη εγένετο 
εις βάρος τοϋ Δεσπότου τής ’Ηπείρου Μιχαήλ τοϋ Β', τοϋ ήγεμόνος τής
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Βουλγαρίας Μιχαήλ, γυναικαδέλφου τοϋ νέου αύτοκράτορος Θεοδώρου τοϋ Β\ 
ώς καί τής Λατινικής αυτοκρατορίας τής Κωνσταντινουπόλεως, ήτις περιω- 
ρίσθη μόνον εντός των τειχών τοϋ Βυζαντίου.

Ό θάνατος τοϋ Βατάτση άνεπτέροισε τάς ελπίδας τοϋ ήγεμόνος τής 
Βουλγαρίας Μιχαήλ, δστις όρμήσας διέβη τον 'Έβρον, καί εϊσήλασεν εις τήν 
βόρειον Μακεδονίαν καταλαμβάνων τά πάντα. Μόνον αί πόλεις Σέρραι, 
Μελένικον καί Μνείακον 1 κατώρθωσαν νά προβάλουν άποτελεσματικήν 
άντίστασιν, χάρις εις τήν ανδρείαν τής πολιτοφυλακής των. Μόλις έπληροφο- 
ρήθη ταΰτα ό αϋτοκράτωρ Θεόδωρος συνεκάλεσε πάντας τούς εν τελεί διά 
να συσκεφθώσι περί τοϋ πρακτέου. Γιάντες τον άπέτρεπον νά έκστρατεύστ], 
λόγιρ τοϋ δτι έπλησίαζεν ό χειμών. Ό Θεόδωρος όμως έσκέφθη δτι ήτο 
ανάγκη νά έκστρατεύση αμέσως εναντίον τοϋ Μιχαήλ διά νά σταματήση τήν 
προέλασίν του, είς τοϋτο δέ προέβη τοσοΰτο μάλλον θαρρούντως, καθ’ όσον 
τφ παρουσιάσθη καθ’ ύπνους ό προστάτης του “Αγιος Τρύφων ενθαρρύ
νω ν αυτόν.

'Η εκστρατεία τοϋ Θεοδώρου έστέφθη υπό πλήρους επιτυχίας. Εις επι
στολήν, τήν οποίαν εστειλεν ούτος εις τον διδάσκαλόν του Νικηφόρον Βλεμ- 
μύδην 1 2 3 * * *, άγγέλλων τάς νίκας του, λέγει συν άλλοις : «θαύμασον έκ βάθους 
καρδίας τά υψηλά ταϋτα κατορθώματα τής Ελληνικής ανδρείας» 8. 'Ο Θεό
δωρος ίσχυρίζετο έξ άλλου δτι είς εκάστην κρίσιμον περίστασιν, κατά τήν 
διάρκειαν τής εκστρατείας, έβλεπε τον "Αγιον Γρύφωνα ούχί πλέον καθ’ 
ύπνον, άλλ° έν έγρηγόρσει νά βαδίζη επί κεφαλής τοϋ στρατεύματος,

Ό “Αγιος Τρύφων κατήγετο έκ Λαμψάκου, Ιμαρτύρησε δέ έν Νίκα ία. 
Εις τον τόπον τοϋ μαρτυρίου του ίδρύθη εύκτήριον πλινθόκτιστου, τό οποίον 
δμως συν τφ χρόνφ, ε!χεν ύποστή βλάβας σημαντικός κατακλυζόμενον υπό 
τών ύδάτων.

'Ο Θεόδωρος, έπανακάμψας είς Νίκαιαν νικητής καί τροπαιοΰχος, 
έσπευσε νά άναγράψη τά νικητήρια είς τό ιερόν τοϋ 'Αγίου Τρύφωνος, ίδών 
δμως τήν κατάστασιν εις τήν οποίαν εΰρίσκετο τοϋτο, αμέσως έδωσε διατα- 
γάς, πριν ή έπιληφθή έτέρας τίνος ύποθέσεως πριν ή προβή εις τήν τελετήν 
τής στέψεώς του διά τήν οποίαν τόσον έβιάζετο, νά άνοικοδομηθή τοϋτο

1 Κατά τόν ’Αντώνιον Μηλιαράκην «Ιστορία τοΰ Βασιλείου τής Νί
καιας», Αθήναι, 1898, σ. 424, τό Μνείακον ήτο πόλις όχυρά επί τοΰ ’Άρδα ποταμού.

2 ’Επιστολή ΧΕΧΙ, Ν. Festa, Theod. Ducae Tascaris, Fpistulse, Φλω
ρεντία 1898.

3 Έν έτέρςι επιστολή υπογράφεται <5 Αϋτοκράτωρ τών ’Ελλήνων καί ούχί τών
Ρωμαίων, κατά τά είωθότα.

1 ’Ανώνυμος παρά 2άθ·α, Bibliotheca graeca medii aevi, Paris, 1894. Έν
τφ Ζφ τόμφ, σ. 514.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:20:42 EEST - 3.236.241.27



'0 έν Νικαία τής Βιθυνίας ναός τοϋ αγίου Τρύφωνος 113

επειγόντως μετά πάσης λαμπρότητος *. Εις την σπουδήν ταύτην προφανώς 
πρέπει νά άποδοθή ή πλημμελής δόμησις τών τοίχων τοϋ ναοϋ τήν οποίαν 
παρετήρησεν ό κ. Έγιτζε.

'Ο αυτός ’Ανώνυμος ιστορικός προσθέτει και άλλας τινάς λεπτομέρειας 
σχετικάς μέ τον ναόν τοϋ 'Αγίου Τρΰφωνος, δυναμένας νά εξηγήσοοσι τί 
είναι τα παρά τον ναόν ερείπια, επί τών όποίοον επέστησε τήν προσοχήν μας 
ό διαπρεπής Τοϋρκος Βυζαντιολόγος.

Λέγει λοιπόν εν συνεχεία ό ’Ανώνυμος ιστορικός δτι ό Αύτοκράτωρ 
οικοδόμησε πέριξ τοϋ ναοϋ τοϋ Αγίου Τρΰφωνος κτήρια σχολικά ’, καί δή 
μίαν σχολήν άνωτέρων φιλοσοφικών σπουδών ως και δημοσίαν βιβλιοθήκην. 
Σημειωτέον δτι δ αυτός βασιλεύς καί εις πολλάς άλλας πόλεις τής επικρά
τειας του ίδρυσε σχολάς καί βιβλιοθήκας 3.

Τό θερμόν ενδιαφέρον διά τήν καλλιέργειαν τών γραμμάτων τοϋ φίλο- 
μοΰσου Αύτοκοάτορος δεικνύει ή έξης περικοπή μιας επιστολής του, εν τή 
όποια εκφράζει τήν χαράν καί τον ενθουσιασμόν του, δτε οί καθηγηταί 
τής περί ής ανωτέρω ό λόγος σχολής τφ έστειλαν τούς πρώτους αποφοί
τους αυτής :

«Βλέπων αυτούς, λέγει, έδοκίμασα τήν χαράν τοϋ κηπουροϋ, δστις άπο- 
θαυμάζει τον κήπον του ευρισκόμενον εν πλήρει ανθήσει. Ή Ικμάς τής βλα- 
στήσεως καί τό σφρίγος τής άντΤήσεως δίδει μίαν ιδέαν έκ τών προτέρων 
τής ώραιότητος καί τής γεύσεως τών καρπών, τούς οποίους τά δενδρύλλια 
θά παραγάγωσι βραδύτερον *.

Θά ήτο ευχής έργον, εάν συνεχίζοντο αί άνασκαφαί καί επί τών πέριξ 
τοϋ ναοϋ ερειπίων.

I. ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1 2 * 4

1 ’Ανώνυμος, ”Ενθ’ αν. σ. 514. Βλέπε καί τό έμόν σύγγραμμα Theodore II 
Eascaris Empereur de Nicee, Paris, 1908, a, 70, σημ. 2. Δέν είναι άπιθανον νά 
επέσπευδεν ό Θεόδωρος Λάσκαρις τήν άνοικοδόμησιν τοΰ ναοϋ τοϋ Αγίου Τρύφωνος, 
έν τή έπιθυμίφ του δπως τελεσθή έν αύτω ή τελετή τής στέψεοις του.

2 Άνοόνυμος, Ένθ’ άν.
5 Βλ. έμόν σύγγραμμα, σσ. 86 -87.
4 ’Επιστολή CCXVII.
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