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ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΙΚΗΤΑ ΤΟΝ ΠΑΦΛΑΓΟΝΑ

Στο δεύτερο μισό τού 9ου αιώνα γεννήθηκε στο Βυζάντιο καί εζησε μέχρι το
πρώτο μισό τού 10ου αιώνα μία έξέχουσα προσωπικότητα, γνωστή στή
βιβλιογραφία μέ το όνομα Νικήτας ό Παφλαγών'. Τό προσωνύμιο Παφλαγών του δόθηκε άπό τήν περιοχή καταγωγής του, τήν Παφλαγονία, χωρίς να
είναι γνωστός ό ακριβής τόπος γέννησής του.
Οί μελετητές συχνά αντιμετωπίζουν πρόβλημα μέ τήν ταύτιση τών προ
σώπων πού φέρουν τό όνομα Νικήτας τήν περίοδο τού 10ου αίώνα στό
Βυζάντιο. Αυτό τό πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σέ ό,τι άφορά τήν ταύ
τιση τού συγγραφέα Νικήτα τού Παφλαγόνος. Αύτός πιστεύεται ότι εζησε
μία περίοδο τής ζωής του, μέχρι τόν θάνατό του, καί πιθανώς έχρημάτισε
επίσκοπος τής εκκλησίας, στή Δάδυβρα τής Παφλαγονίας, άπό όπου πηγά
ζει καί τό ενδιαφέρον μας12.
Μέ τό όνομα Νικήτας άναφέρονται στή βιβλιογραφία άπό τά μέσα τού
9ου μέχρι τό τέλος τού 10ου αίώνα τριάντα ένα ιστορικά πρόσωπα, ανάμε
σα στα όποια ό Νικήτας μητροπολίτης ’Αθηνών καί ό Νικήτας Βυζάντιος3.
Δέν θά ασχοληθούμε εδώ μέ τήν ταύτιση τού προσώπου τού Νικήτα τού
Παφλαγόνος καί τή διάκρισή του άπό όλους τούς Νικήτες τής περιόδου
αύτής. Θά αναφέρουμε μόνο τόν Νικήτα επίσκοπο Δαδύβρων πού υπέγραψε
1. The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991, σ. 1480,
λήμμα “Niketas David Paflagon”.
2. Ί. Γ. Άρτόπουλος, «Ή Σαφράμπολη τής Μικράς ’Ασίας καί τό πρόβλημα τού
όνόματός της κατά τή βυζαντινή περίοδο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών
Σπονδών 14 (2004), σσ. 9-41.
3. Σ. Πασχαλίδης, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών, τό πρόσωπο καί τό έργο του,
Θεσσαλονίκη, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1999, σσ. 71-81.
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στήν 7η Οικουμενική Σύνοδο στήν όποια ελαβε μέρος, τον όποιο συγχέουν
ορισμένοι συγγραφείς μέ τον επονομαζόμενο Παφλαγόνα4. Ή 7η Οικου
μενική Σύνοδος, όπου υπογράφει επίσκοπος Δαδύβρων μέ τό όνομα Νι
κήτας, συνεκλήθη τό 787, χρονολογία πολύ προγενέστερη τής ήμερομηνίας
γέννησης τού Νικήτα Παφλαγόνος, όπως θά δούμε παρακάτω.
’Από τούς συγγραφείς πού ασχολήθηκαν μέ τό θέμα τού Νικήτα Παφλα
γόνος ό Romilly J. Η. Jenkins έγραψε τό πιό σημαντικό άρθρο, στο όποιο
άναλύει τήν προσωπικότητα τού άνδρός, τόν όποιο χαρακτηρίζει ώς
βιβλιογραφικό πρωτέα. ’Αναφέρει ότι τα προσωνύμια πού άποδίδονται
στό πρόσωπο τού Νικήτα είναι Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών, ρήτωρ, διδά
σκαλος, φιλόσοφος καί μοναχός5. Στήν τελευταία Ιδιότητά του σημειώνει

4. R. P. F. Michaelis Le Quien, Oriens Cristianus, Παρίσι 1740, στ. 555-558, βλ.
καί R. Janin, Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, τόμ. XVI,
Παρίσι 1960, στ. 11.
5. R. J. H. Jenkins, «Studies on Byzantine history of the 9th and 10th centuries.
A note on Nicetas David Paflago and the vita Ignatii», Dumbarton Oaks Papers 19
(1965), Variorum Reprints, Λονδίνο 1970, σσ. 241-247. Γράφει ότι στον Νικήτα
τόν Παφλαγόνα άποδίδεται καί ή όνομασία Δαβίδ, καθώς καί τά έπίθετα ρήτωρ,
φιλόσοφος, δούλος τού ’Ιησού Χριστού, άγιου άνθρώπου καί έπισκόπου Δαδύ
βρων. Συνεχίζοντας ό συγγραφέας λέει ότι ό Νικήτας πρέπει νά γεννήθηκε μετά τό
885, πιθανώς μετά τόν θάνατο τού πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ’Ιγνατίου
(887) καί ήταν ανεψιός τού Παύλου Σακελλαρίου, ό όποιος καταγόταν άπό τήν
Παφλαγονία. Ό συγγραφέας κάνει τήν υπόθεση ότι ίσως ό Νικήτας καί ό θείος του
νά κατάγονταν άπό τήν Άμαστρη, επειδή ό Νικήτας αναφέρει τόσους έπαίνους για
τήν πόλη αυτή σέ εναν άπό τούς λόγους του. Ό Νικήτας πήγε στήν Κωνσταντινού
πολη καί έγινε μαθητής τού μεγάλου σοφού Άρέθα, άρχιεπισκόπου Καισαρείας
άπό τό 903. Τάχθηκε μέ τό μέρος τού δασκάλου του Άρέθα εναντίον τού αύτοκράτορα Δέοντος τού ΣΤ' (886-911) στό σκάνδαλο τής τετραγαμίας τό 906/907, μέ
δλον τόν ενθουσιασμό τής νεότητάς του, μέχρι τήν προδοσία τού 907, όπότε απο
γοητευμένος άποσύρθηκε σέ ενα σπήλαιο στα σύνορα τής Βουλγαρίας, στή Μαύρη
Θάλασσα, στήν πόλη Μέση. Οί Βούλγαροι ύποπτεύθηκαν τόν Νικήτα γιά κατασκο
πία, τόν συνέλαβαν καί τόν έστειλαν πίσω στήν Κωνσταντινούπολη. Έκει τόν
κατηγόρησαν ότι είχε γράψει ένα λίβελλο εχθρικό καί πολύ δηκτικό γιά τόν αύτοκράτορα καί τόν Πατριάρχη Εύθύμιο (907-912). Τότε κινδύνεψε ή ζωή του, άλλά
μέ τή μεσολάβηση τού Άρέθα άπεστάλη στό μοναστήρι τού Αγαθού πού βρισκόταν
στή Μικρά Άσία καί άνήκε στή μονή Ψωμαθιών τής Κωνσταντινούπολης. Έκει ό
Νικήτας έμεινε δύο χρόνια, άπό τό 908 μέχρι τό 910 σέ σιωπή (incommunicado)
καί πιθανώς πήρε τό δεύτερο όνομά του «Δαβίδ». ’Έφυγε άπό τό μοναστήρι τό 910
σέ ηλικία 25 ετών. Τό υπόλοιπο τής ζωής τού Νικήτα είναι γνωστό μόνον άπό τά
έργα του. Ό συγγραφέας θεωρεί ότι σέ καμιά περίπτωση δέν υπήρξε ό Νικήτας
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öu πιθανώς οφείλεται καί τό δεύτερο όνομά του, Δαβίδ. Διατυπώνει επί
σης όρισμένα συμπεράσματα για τόν Νικήτα. Πρώτον, ότι καταγόταν από
τήν Παφλαγονία. Δεύτερον, ότι ήταν Ιερωμένος άλλά καί σπουδασμένος
φιλόσοφος. Τρίτον, ότι έλαβε μέρος στή διαμάχη τής τετραγαμίας τού Δέο
ντος ΣΤ' μέ σημαντικές σέ πολύ νεαρή ήλικία επιπτώσεις πού επηρέασαν
τόν Ιδιο άλλά καί τό παλάτι6. Τέταρτον, ότι τά έργα τού Νικήτα γράφηκαν
μετά τήν ήλικία τών 25 ετών σέ τόπο πού δέν είναι γνωστός καί άπό άγνω
στη θέση τήν όποιαν κατείχε7. Πέμπτον, δτι ποτέ του δέν ύπήρξε έπίσκοπος
Δαδύβρων8.
Ό Νικήτας άναφέρεται ότι γεννήθηκε στήν Παφλαγονία καί ως τόπος
καταγωγής του προτείνεται ή πόλη Άμαστρις, λιμάνι τής Παφλαγονίας,
τήν οποία προτείνει ό R. J. Η. Jenkins βασιζόμενος στο έγκώμιο τού Νική
τα γιά τήν πόλη αυτή9. Ώς χρονολογία γέννησής του προτείνεται ή δεκαε
τία 880 μέχρι 890 μέ πιθανότερη τό 885. Αυτό προκύπτει ανάμεσα σέ άλλα
καί άπό τό γεγονός ότι κατά τήν περίοδο τού ζητήματος τής τετραγαμίας
(906-907) ήταν μαθητής τού Άρέθα Καισαρείας. Ό πατέρας τού Νικήτα
όνομαζόταν Άνδρέας καί ήταν ιερέας στήν Παφλαγονία, άναφέρονται δέ
δύο άδελφοί του, ό Πέτρος καί ένας ακόμη, άπό τό όνομα τού όποιου έχει
διαβαστεί μόνο ή κατάληξη -ριανός. ’Ανώνυμα άναφέρεται καί ή μητέρα
του. Ό θειος του, αδελφός τού πατέρα του, άναφέρεται μέ τό όνομα
Παύλος καί ήταν πατριαρχικός σακελλάριος καί ήγούμενος τής μονής τού
'Αγίου Φωκά10. 11
Φαίνεται ότι ό Παύλος είχε προσκαλέσει στήν Κωνσταντι
νούπολη τόν ανεψιό του γιά νά λάβει άνώτερη μόρφωση Μετά άπό τά
γεγονότα τού σκανδάλου τής τετραγαμίας, τόν συμβιβασμό τού δασκάλου
του Άρέθα, τή δίωξη τού Νικήτα καί τόν έγκλεισμά του στή μονή τού Άγα-

έπίσκοπος Δαδύβρων. Όσον άφορά τά έργα του πιθανώς αυτά να γράφηκαν στούς
χρόνους τού Κωνσταντίνου Ζ', τών δύο Ρωμανών μέχρι καί τού Νικηφόρου Φωκά,
δηλαδή άπό τό 913 μέχρι τό 963. Έάν είναι έτσι, τότε ή ακμή τού έγκωμιαστή βρί
σκεται στό πρώτο μισό τού 10ου αιώνα.
6. R. J. Η. Jenkins, δ.π., σ. 243. Άπό τή συμμετοχή τού Νικήτα στή διαμάχη τής
τετραγαμίας βγάζει ό συγγραφέας τό συμπέρασμα ότι δέν θά μπορούσε νά είναι τό
ίδιο πρόσωπο μέ τόν επίσκοπο Νικήτα τών Δαδύβρων, ό όποιος υπέγραψε στήν 7η
Οικουμενική Σύνοδο τό 787.
7. R. J. Η. Jenkins, δ.π., σ. 244.
8. R. J. Η. Jenkins, δ.π., σ. 247.
9. R. J. Η. Jenkins, δ.π., σ. 243 σημ. 18
10. Σ. Πασχαλίδης, δ.π., σσ. 91, 92.
11. Σ. Πασχαλίδης, δ.π., σ. 92.
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θοΰ καί στή μονή τού 'Αγίου Φωκά, χάνονται οι πληροφορίες για τον τόπο
διαμονής του.
Υπάρχουν επιστολές πού συνδέουν τον Νικήτα με τον αύτοκράτορα
Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο κατά τήν περίοδο τής βασιλείας του, στις
όποιες άναφέρεται μέ τήν ιδιότητα τοΰ βασιλικού κληρικού η. Ό θάνατος
τοΰ Νικήτα τοποθετείται μετά τό 947, αφού σώζεται επιστολή πού άποδίδεται στό πρόσωπό του μέ χρονολογία 947 καί θεωρείται τό τελευταίο χρο
νολογικά γραπτό κείμενό του '3.
Ό R. J. Η. Jenkins διευκρινίζει ότι ό Νικήτας Δαβίδ άναφέρεται ως έπίσκοπος Δαδύβρων, διότι διαβάσθηκε λάθος ή συντομογραφία “Ααδ” πού
ύπάρχει σέ ορισμένα χειρόγραφα, ώς “Δαδύβρων” άντί τοΰ σωστού
‘Δαβίδ”. Έτσι καταλήγει στό συμπέρασμα ότι δέν μπορεί νά ήταν έπίσκοπος Δαδύβρων, όπως έχουν υποστηρίξει ορισμένοι12
14. Άλλοι
13
από τούς συγ
γράφεις, σέ άντίθεση μέ τόν Jenkins, αποδίδουν στον Νικήτα τόν Παφλαγόνα καί τόν τίτλο τοΰ έπισκόπου των Δαδύβρων '5. Ό Άλλάτιος έπίσης λέει
ότι ό Νικήτας έγινε έπίσκοπος Δαδύβρων τής Παφλαγονίας16.
Σημειώνουμε έδώ ότι γιά πρώτη φορά τό 45117 άναφέρεται έπισκοπή των

12. Σ. Πασχαλίδης, ö.jt., ο. 109.
13. Σ. Πασχαλίδης, ö.jt., σ. 115.
14. R. J. Η. Jenkins, ο.π., σ. 243, δπου άναφέρεται: «...Nor can Nicetas have
been a bishop or archibishop of Paphiagonia, ...since, as Ailatius puts it, episcopatus
Pafiagoniae nulius apparet». Έδώ διατυπώνουμε τήν άπορία μας για τήν έκφραση
αυτή τοΰ συγγραφέα, αφού είναι γνωστές τουλάχιστον οί έπισκοπές τών Δαδύ
βρων, τής ’Αμάστριδος καί τών Σορών τής Παφλαγονίας, βλ. Ε. Honigmann, «Re
cherches sur les listes des pères de Nicée et de Constantinople», Byzantion XI
(R.E.B.), Βρυξέλλες 1936, Kraus Reprint, Lichtenstein 1970, σσ. 429-449.
15. Fabricii Alberti Jo, «Bibliotheca Græca», Αμβούργο 1714, στ. 431 όπου
άναφέρεται: «Nicetas Dadybrensis, in Paphiagonia episcopis. Vide mox Nicetas
David» καί συνεχίζει: «Labbeo natione Paphlago, ab Allatio Dadybrorum in
Paphiagonia Episcopus fuisse traditur»· βλ. καί K. Krumbacher, Ιστορία της βυζα
ντινής λογοτεχνίας, μετάφραση Γ. Σωτηριάδη, τόμ. 1ος, ’Αθήνα, τύποις Π. Δ.
Σακελλαρίου, 1900, φωτοτυπική άνατύπωση τής έκδοσης Μαρασλή, 1974, σσ. 334335· έπίσης καί J. P. Migne, P.G., τόμ. CV, Παρίσι 1862, στ. 1-12,575-578.
16. K. Α. Δημητρακόπουλος, ’Ορθόδοξος Ελλάς, ήτοι περί τών Ελλήνων τών
γραψάντων κατά Λατίνων, καί περί τών συγγραμμάτων αυτών, Λειψία, τύποις
Μέτζγερ καί Βίττιγ, 1872, φωτοτυπική έπανέκδοση, 1968, σσ. 2-4, 8.
17. Ε. Honigmann, «The original lists of the members of the council of Nicaea,
the robber-synod and the council of Chalcedon», Byzantion XVI (1942-1943), Μασσαχουσέττη 1944, σσ. 20-80.
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Δαδύβρων στην Παφλαγονία καί για τελευταία το δεύτερο μισό τού 10ου
αιώναΙ8. Ή επισκοπή αυτή υπαγόταν στή μητρόπολη Γαγγρών.
Ό Νικήτας, ό έπονομαζόμενος καί Παφλαγών, Φιλόσοφος καί Ρήτωρ μέ
δεύτερο όνομα τό Δαβίδ έχει αφήσει ένα σημαντικό γραπτό έργο. Οί τίτλοι
φιλόσοφος καί ρήτωρ πιθανώς νά άνταποκρίνονται σέ θέσεις διδασκάλου,
πού δόθηκαν στον Νικήτα, άλλα αύτό δέν είναι δυνατόν νά τεκμηριωθεί18
19.
Όπως είδαμε πιό πάνω, τό γραπτό έργο τού Νικήτα μετά τό 910 δέν έχει
διευκρινισθεΐ σέ ποιο τόπο καί άπό ποιά θέση έχει γραφεί. Άπό τά γραπτά
έργα του οί συγγράφεις βγάζουν ορισμένα συμπεράσματα γιά τόν τόπο
όπου έζησε τό υπόλοιπο τής ζωής του.
Έχει διασωθεί μεγάλο μέρος άπό τό συγγραφικό έργο τού Νικήτα, ό
όποιος συνέγραψε πολλούς εκκλησιαστικούς λόγους, εγκώμια στούς απο
στόλους, πανηγυρικούς, υπομνήματα καί βίους αγίων. Μεταξύ τών βίων
των άγιων πού έγραψε έξέχουσα θέση κατέχει ό βίος τού Ιγνατίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως20. Συνολικά υπάρχουν περί τά πενήντα
δύο έργα τού Νικήτα δημοσιευμένα. Μελετώντας αυτά τά έργα του μπο
ρούμε νά κάνουμε κι εμείς ορισμένες παρατηρήσεις.
Τά έργα τού Νικήτα πού άναφέρονται σέ πανηγυρικούς άρχίζουν μέ
κλήση προς τό έκκλησίασμα. Ενδεικτικά άναφέρουμε τήν αρχή άπό τόν
πανηγυρικό λόγο “Εις τόν άγιον καί πανεύφημον απόστολον Ιάκωβον τόν
τοϋ Άλφαίου”, ό όποιος άρχίζει ώς έξης: «Χθές καί πρώην ό μακαριώτατος τών αποστόλων Θωμάς, τών αύτοϋ παθημάτων καί τής άναλύσεως...
Σήμερον δέ πρά'ξις άλλη καί άλλο σνμπόσιον μυστικόν.. ,»21.
Όλα τά έργα του καταλήγουν μέ τήν έκφραση : «...εις δόξαν Πατρός καί
Υίοϋ καί άγιου Πνεύματος, εις τούς αιώνας τών αιώνων. !Αμήν». Είναι
φανερό άπό τά λεγάμενα στήν άρχή τού πανηγυρικού ότι ό συγγραφέας
γράφει λόγους πού έκφωνούνται σέ έκκλησίασμα κατά τήν ημέρα εορτής
τής μνήμης τών άγιων.
Πληροφορίες γιά τό έκκλησίασμα, ένώπιον τού όποιου έξεφωνούντο οί
λόγοι, παίρνουμε άπό τό έργο τού Νικήτα, “Εις τούς άγιους καί κορυφαίους

18. V. Laurent, Le corpus des sceaux de l’Empire Byzantin, τόμ. V, L’église,
μέρος πρώτο : L’église de Constantinople, Παρίσι, Éditions du Centre National de
la Recherche Scientifique, 1963, oo. 322-323.
19. Σ. Πασχαλίδης, δ.π., σ. 99.
20. J. Patinot, Θρησκευτική καί Ηθική Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 9ος, ’Αθήνα 1966,
στ. 465-466.
21. J. P. Migne, δ.π., στ. 145-146.
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άποστόλονς Πέτρον καί Παϋλον”, το όποιο άρχίζει ώς έξης: «Τις ό δρόμος;
τίς ή σπονδή τήν ίεράν ταντην καταλαβείν αυλήν; πόθεν ύμΐν ώσπερ έξ ένός
συνθήματος, άφ’ εσπέρας αυτής έγεγηρμένης, τάς ιδίας μέν οικίας έκκενώσαι, τον θειον δέ πληρώσαι ναόν;»22. ’Από τήν παράθεση των πιο πάνω γί
νεται προφανές ότι τα κείμενα αυτά γράφηκαν γιά νά εκφωνηθούν σέ εκκλ
ησίασμα λαϊκών ('.·· τήν ίεράν ταύτην καταλαβείν αυλήν... τάς Ιδίας μέν
οικίας εκκενώσαι...) καί τέτοιο εκκλησίασμα ταιριάζει σέ ένοριακό ναό. Ό
Νικήτας έπομένως γράφει λόγους πού εκφωνούνται σέ ένοριακό ναό πιθα
νώς μέ τήν ιδιότητα τού ιερέα καί γιατί όχι, τού επισκόπου.
"Οπως άναφέραμε, ό Νικήτας έζησε στό μοναστήρι τού ’Αγαθού γιά δύο
χρόνια. "Εφυγε άπό εκεί τό 910, σέ ηλικία 25 έτών καί τό υπόλοιπο τής
ζωής του μετά τό 913 είναι γνωστό μόνον μέσα άπό τά γραπτά του23. Αύτό
σημαίνει βεβαίως ότι δέν είναι γνωστός ό τόπος, όπου πέρασε τό υπόλοιπο
τής ζωής του, ούτε ή ιδιότητα ή οί θέσεις πού τυχόν κατέλαβε.
Θεωρείται ότι ό Νικήτας μετά άπό τό 913, οπότε έφυγε άπό τήν Κων
σταντινούπολη, όδηγήθηκε στή γενέτειρά του, στήν Παφλαγονία. Επίσης
είναι πιθανή ή άποψη πού διατυπώνουν όρισμένοι συγγραφείς πώς ό Νική
τας, στον όποιο αποδίδονται καί όλα τά άλλα επίθετα, έλαβε σέ κάποια
φάση τής ζωής του τό άξίωμα τού επισκόπου, μετά τήν άπομόνωσή του
στήν Παφλαγονία. Μέ αύτή τήν ιδιότητα φαίνεται λογική ή διατύπωση
έκφράσεων όπως οί πιό πάνω («...ιδίας μέν οικίας εκκενώσαι...») στούς
πανηγυρικούς.
Σέ ποιά πόλη όμως βρισκόταν ;
Ό Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς στά Άνάλεκτα τής Ίεροσολυμιτικής
Σταχνολογίας δημοσίευσε έναν άπό τούς λόγους τού Νικήτα μέ τίτλο: “Λό
γος εγκωμιαστικός άμα καί ιστορικός περί τής έν Κωνσταντινουπόλει
ελεύσεως τοϋ τιμίον λειψάνου τον έν άγίοις πρωτομάρτνρος τοϋ Χριστού
καί άρχιδιακόνον Στεφάνου”24. Τό πρωτότυπο τού κειμένου αύτού μελέτη
σε ό Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, όπως αναφέρει, άπό κώδικα τής μονής
Κοσινίτζης ή Είκοσιφοινίσσης. Στον έγκωμιαστικό αύτό λόγο ό Νικήτας

22. J. P. Migne, P.G., δ.π., στ. 37.
23. R. J. Η. Jenkins, δ.π., ο. 244.
24. Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Λόγος εγκωμιαστικός άμα καί Ιστορικός
περί τής εν Κωνσταντινουπόλει έλεύσεως τοΰ τίμιου λειψάνου τοϋ έν άγίοις πρωτομάρτυρος τοΰ Χριστού καί άρχιδιακόνου Στεφάνου», Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής
Σταχνολογίας 5 (1898), έπανέκδοση αναστάσιμη, Culture et Civilisation, Βρυξέλλες
1963, τόμ. 5ος, σσ. 54-69,418-420.
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εξιστορεί τόν βίο καί το μαρτύριο τού 'Αγίου Στεφάνου, τήν ανεύρεση των
λειψάνων του στήν 'Ιερουσαλήμ, τή διακομιδή τους στήν Κωνσταντινούπο
λη καθώς καί θαύματα τού 'Αγίου. Διαβάζει λοιπόν κανείς σέ αυτό τό κεί
μενο : «...οϋτω καθ’ όδόν καί τάξιν επί τήν των τίμιων αύτοϋ λειψάνων
φανέρωσιν τόν λόγον μεταγαγεΐν...» (ο. 55, στ. 17-18). Ό συγγραφέας
κάνει άντιπαραβολή τού κειμένου τού κώδικα τής μονής Κοσινίτζης μέ τό
κείμενο τού ίδιου λόγου άπό άλλους κώδικες πού υπάρχουν, άνάμεσα στούς
οποίους καί ένας στή μονή τής Μεγίστης Λαύρας στο 'Άγιον ’Όρος. Ό σχο
λιαστής κάνει τήν παρατήρηση ότι στή θέση των πιο πάνω στίχων τού κώδι
κα τής μονής Κοσινίτζης, ô κώδικας τής μονής τής Μεγίστης Λαύρας ανα
φέρει: «...ετι τε περί τής ανακομιδής τον ίεροϋ καί θείου τούτον λειψάνου
καί όπως εξ Ιεροσολύμων εις τήν Βασιλεύουσαν μετεκομίσθη κατανγασθέντας...... Έάν λάβουμε ύπ’ όψη τό κείμενο τής μονής τής Μ. Λαύρας για
τούς στίχους αύτούς μπορούμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις :
- Ό Νικήτας έγραψε τόν λόγο για να εκφωνηθεί παρουσία τού λειψά
νου τού Άγιου Στεφάνου («...τού ίεροϋ καί θείου τούτον λειψάνου...»).
- Πιθανώς τό λείψανο, σέ παρουσία τού όποιου εκφωνήθηκε ό λόγος,
ήταν ένα άπό τα όστά τού Άγιου καί όχι όλα («...τούτουλειψάνου...»).
- Ό λόγος γράφηκε γιά να εκφωνηθεί σέ χώρο / πόλη άλλη άπό τή βασι
λεύουσα («...όπως εξ Ιεροσολύμων εις τήν Βασιλεύουσαν μετεκομίσθη...»).
Διατυπώθηκε ή άποψη ότι οί στίχοι στό τέλος τού κειμένου διευκρινί
ζουν ότι ό λόγος εκφωνήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στον ναό πού είχε
κτίσει ή αύγούστα Πουλχερία25. Παρατηρούμε όμως ότι τό κείμενο τού κώ
δικα άναφέρει ότι τόν ναό τού Αγίου Στεφάνου έκτισε «...ό πιστότατος
βασιλεύς...» εννοώντας τόν Κωνσταντίνο26. Άλλωστε ή Πουλχερία άναφέρεται ώς άδελφή τού Θεοδοσίου Β', συζύγου τής αύτοκράτειρας Ευδοκίας

25. Σ. Πασχαλίδης, δ.π., ο. 218, όπου άναφέρεται: «...(παράγραφος 17) παρέχε
ται ή διευκρίνιση ότι εκφωνήθηκε προφανώς στον ναό τού άγιου Στεφάνου, τόν
όποιο είχε άνεγείρει ή αύγούστα Πουλχερία, όταν είχε μεταφέρει τό λείψανο τού
αγίου Στεφάνου άπό τή Χαλκηδόνα στήν Κωνσταντινούπολη».
26. Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, δ.π., σ. 66, όπου άναφέρεται: «Ταϋτα Κωνστα
ντίνος ό φιλευσεβής βασιλεύς άκηκοώς...», καί σ. 68 πάλι: « Έξέστη ταϋτα γνούς καί
ό πιστότατος βασιλεύς, παραχρήμα δέ χειρί πολλή καί σπουδή τόν εν αύτφ τφ τόπω
σεβάσμιον Ιφκοδομήσατο/ τφ άγίω πρωτάθλω ναόν, όπου δή τό σεβασμιώτατον τοϋ
μακαριωτάτου άποστόλου καί πρωτομάρτυρος Στεφάνου λείψανον κατά τήν δευτέραν αύγούστου σεβασμίως κατατεθέν πλείστας δσας ίάσεις καί θεραπείας... ».
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καί δχι ώς αύγούστα27. Επομένως είναι λανθασμένη ή υπόθεση ότι ό λόγος
εκφωνήθηκε στον ναό τού 'Αγίου στην Κωνσταντινούπολη, αλλά λάθος
γίνεται καί στον κτήτορα του ναού.
"Οπως είδαμε αμέσως πιό πάνω, πιό πιθανό φαίνεται ò λόγος να εκφω
νήθηκε μακριά άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Τό ότι ό Νικήτας στό τέλος
τής ζωής του ζοΰσε μακριά άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί πιθανώς στήν
Παφλαγονία φαίνεται καί άπό επιστολή του προς τόν άναγραφέα τού
θέματος τής Παφλαγονίας Πέτρο, τόν όποιο επαινεί γιά τήν άπογραφή τον
ήμετέρου θέματος. Επίσης είναι προφανής ή απομάκρυνσή του άπό τήν
Κωνσταντινούπολη άπό τήν επιστολή του προς τόν στρατηγό Νικόλαο28.
Στό τέλος τού λόγου άναφέρεται χωρίς διαφορές καί στούς δύο κώδι
κες: «...Κύριε πάτερ, Κύριε υιέ, Κύριε παράκλητε, τριάς άγια καί όμοούσιε, πρεσβείαις της ύπεράγνου Θεομήτορος καί πάντων των άγιων, καί αϋ
δη τούτον τον ήμετέρου μετά σέ σωτήρος καί προστάτου καί άντιλήπτορος
Στεφάνου, εις δόξαν καί τιμήν καί αίνον τού άγιου καί προσκυνμτοϋ σου
όνόματος εις αιώνας των αιώνων. Αμήν» (σ. 69, στ. 7-τέλος).
Άπό τούς στίχους αυτούς φαίνεται ότι ό λόγος εκφωνήθηκε σέ κάποια
πόλη, όπου ό άγιος Στέφανος έθεωρείτο προστάτης τού εκκλησιάσματος,
όπως διατυπώνεται στό κείμενο άπό τις λέξεις: «...τον ήμετέρου...προστά
του...». Πόλη τής όποιας ό άγιος Στέφανος έθεωρείτο προστάτης ήταν ή
Δάδυβρα, όπου υπήρχε καί ναός τού 'Αγίου Στεφάνου, ό όποιος κατά τήν
παράδοση είχε κατασκευασθει άπό τήν αύτοκράτειρα Εύδοκία29. Εφόσον ό
λόγος έκφωνήθηκε σέ πόλη τής Παφλαγονίας, σέ ναό όπου υπήρχε λείψανο
τού 'Αγίου Στεφάνου, μια πόλη μόνο είναι πιθανή. Αυτή είναι ή πόλη
Δάδυβρα τής Παφλαγονίας, όπου καί ύπήρχε ό μοναδικός ναός τού 'Αγίου
μέ λείψανό του30.
Ό δεύτερος λόγος τού Νικήτα τού Παφλαγόνα, ό όποιος μάς ένδιαφέρει έδώ, είναι ό πανηγυρικός τού μάρτυρα Υακίνθου τού Άμαστρινοΰ31.
Ό "Αγιος Υάκινθος, όπως άναφέρει ό Νικήτας στον λόγο του, καταγόταν

27. V. Gregorovius, Athenais. Geschichte einer byzantinischen Kaiserin, μετά
φραση Σπ. Λάμπρου, Λειψία 1892, σσ. 38-77, 112-181,244-245.
28. Σ. Πασχαλίδης, δ.π., σ. 117.
29. Σχετικά μέ τή Σαφράμπολη, βλ. πληροφοριακό ύλικό πού έναπόκειται στό
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, ΑΠΠ, υλικό κατά περιφέρειες, φάκελος Σαφρά
μπολη I καί II, φάκελος II : πληροφορητής Κεκλίκογλου ή Περδικόπουλος Χρ.
30. Ί. Άρτόπουλος, «Ή Σαφράμπολη...».
31. J. P. Migne, P.G, δ.π., στ. 417-440.
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άπό τήν ’Άμαστρη, άπό σπουδαία οικογένεια”. Στον λόγο γίνεται εκτετα
μένη περιγραφή τής πόλης πού δείχνει καλή γνώση τού χώρου καί τών συν
θηκών ζωής στήν ’Άμαστρη. Διακρίνουμε επίσης καί κάποιο βαθμό υπερη
φάνειας για τήν πόλη. Ό Νικήτας τοποθετεί τήν Άμαστρη σέ θέση κλειδί,
ανάμεσα στή Δύση καί στήν ’Ανατολή. Αναφέρει πλούσια διακίνηση εμπο
ρίου άπό τό θαυμάσιο λιμάνι της, καθώς καί λαμπρά κτήρια πού στολίζουν
τήν πόλη, φυλασσόμενα όλα, όπως γράφει, άπό ισχυρά τείχη. Αύτά τά
στοιχεία δείχνουν ότι ό συγγραφέας γνώριζε πολύ καλά τήν Άμαστρη.
Αύτή ή σχέση τού Νικήτα μέ τήν πατρίδα του, τήν Παφλαγονία, θά θυμί
ζει πολλά σέ όσους κατάγονται άπό τή Σαφράμπολη. "Ολοι οί πρόσφυγες
άπό τόν τόπο αύτόν ήταν υπερήφανοι για τήν καταγωγή τους32
33. Είναι δικαι
ολογημένη λοιπόν ή ύπόθεση ότι ό Νικήτας καταγόταν άπό τήν περιοχή τής
Άμαστρης. Επίσης ό Νικήτας σέ άλλο κείμενό του, στό Μαρτύριο τού Άγι
ου Γεωργίου, επέδειξε Ιδιαίτερη έπιμέλεια καί φαίνεται ότι αύτό δέν ήταν
τυχαίο, αφού οί κάτοικοι τής περιοχής γύρω άπό τήν Άμαστρη λάτρευαν
τόν άγιο Γεώργιο καί ή πανήγυρις τής εορτής τού Άγιου στήν Παφλαγονία
ήταν ή πιό μεγάλη στή Μικρά Άσία34.

32. J. P. Migne, δ.π., στ. 422, παρ. δ., όπου άναφέρεται: « Άλλ ’ ούδ ’ ή κάτω κατρίς άσημος ούδ’ ανώνυμοι καί άγενεΐς τφ Ύακίνθφ τοκεΐς». Στή συνέχεια τού
κειμένου ό συγγραφέας δίνει περιγραφή τής πόλης Άμαστρης: «Άμαστρα, δ τής
Παφλαγονίας, μάλλον δέ τής οικουμένης, ολίγου δείν, όφΟαλμός, εις ήν οϊ τε τό
βόρειον τον Ενξείνον μέρος περιοικοϋντες Σκύθαι, καί οί προς νότον δε κείμενοι,
ώσπερ εις τι κοινόν συντρέχοντες έμπόριον, τά παρ ’ εαυτών τε συνεισφέρουσι καί
τών παρ ’ αύτής άντιλαμβάνουσι, πόλις εώας τε πάσης λήξεως καί έσπερίου μεταξύ
κείμενη ούδενί μεν τών άπό γής ή θαλάσσης άγωγίμιαν σπανίζεται, πάσι δέ τοίς
έπιτηδείοις δαψιλώς εϋθυνουμένη, οίκοδομήμασί τε λαμπροΐς καί τείχεσι κρατεροΐς, καί δή καί λιμέσι καλοϊς, καί οίκήτωρσιν άνωθεν περίφανεστάτοις κεχρημένη».
33. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, δ.π., σημ. 29. Πληροφορητές Κεκλίκογλου ή Περδικόπουλος Χρ., Σαφράμπολη, φάκελος I. Ό πληροφορητής Χρ. Σαββίδης παραδίδει: «Ή εκκλησία του άγιου Στεφάνου ήταν τόσο μεγάλη όσο περίπου
καί ή αγία Σοφία στήν Πόλη. "Οταν φύγαμε πήραμε μαζί μας 30 κάρα μέ εικόνες
άπό τήν εκκλησία». Βέβαια ή εκκλησία δέν ήταν τόσο μεγάλη όσο ή Άγιά Σόφιά
τής Κωνσταντινούπολης, άλλά ή έκφραση δείχνει τήν περηφάνεια τών προσφύγων.
34. "Ο.π., σημ. 27, ό πληροφορητής Χρ. Περδικόπουλος άναφέρει δτι στή θέση
Bulak στή Σαφράμπολη υπήρχε σπηλιά μέ άνάγλυφη τήν εικόνα τού Αγίου Γεωρ
γίου, τήν όποια επισκέπτονταν οί κάτοικοι τής πόλης τήν ημέρα τής εορτής τού
Αγίου. ’Επίσης σέ ανώνυμη “Διήγηση περί ενός θαύματος τοϋ 'Αγίου Γεωργίου”
στήν Άμαστρη τής Παφλαγονίας άναφέρεται : «οί τής τών Παφλαγόνων χώρας
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Στο τέλος του πανηγυρικοί) ό συγγραφέας σημειώνει: «... τών Παφλαγόνων τό ϋψωμα καί καλλώπισμα..., δέχειο καί την των ήμετέρων άπαρχήν
λόγων καί εί μηδέν τής σής άξιον μεγαλοπρεπείας έπιφαίνουσαν, άλλά
φίλην γε σοι πάντως οΰσαν, τφ εκ γειτόνων είναι καρπόν, καί τοίς μέν
άλλοις πάσιν, ä προς τον Παμβασιλέως πρότερον έπηύξω, μη διαλίπης
αυτός ενεργών■ δύνασαι γάρ έκείθεν λαβών τοίς γείτοσι δέ καί πολίταις, ώς
μέν άνηρτημένοις τής πίστεως καί αγάπης τής σής πλείω των άγαθοδώρων
Θεοϋ άγαθών τόν περιονσιασμόν επιχορήγηοον ..
Παρατηρούμε ότι ô Νικήτας, στην παράκλησή του προς τον άγιο να με
σολαβήσει προς τόν Θεό, αναφέρει δύο φορές τή λέξη “γείτονες”: τήν πρώ
τη φορά («τφ εκ γειτόνων είναι καρπόν» = αυτό πού είναι καρπός τών γει
τόνων) είναι προφανές ότι έννοεΐ γείτονες προς τήν πόλη του 'Αγίου,
δηλαδή προς τήν Αμαστρη. Τή δεύτερη φορά πού αναφέρει τή λέξη
(«...τοίς γείτοσι...») κάνει διάκριση ανάμεσα στούς “γείτονες” καί στους
“πολίτες”, πού ερμηνεύεται καί ώς συμπολίτες τού 'Αγίου. Παρακαλει, δη
λαδή, ό συγγραφέας τόν 'Αγιο αρχικά νά δεχθεί τήν προσφορά άπό τούς
γείτονες καί κατόπιν νά μεσολαβήσει στον Παμβασιλέα τόσο για τούς γεί
τονες όσο καί γιά τούς συμπολίτες του καί μάλιστα πρώτα γιά τούς γείτο
νες καί μετά γιά τούς συμπολίτες του.
Ή γνώμη μας είναι πώς ό λόγος γράφηκε γιά νά άναγνωσθεΐ στό εκκλη
σίασμα μιας άλλης πόλης καί όχι τής Αμαστρης. Μιας πόλης γειτονικής
στήν Αμαστρη. Γειτονική πόλη προς τήν Αμαστρη εννοούμε τή Δάδυβρα,
τής όποιας επίνειο ήταν ή Αμαστρη καί άργότερα τό Παρθένων.
Μπορούμε νά συμπεράνουμε λοιπόν ότι ό Νικήτας, μετά τήν άναχώρησή του άπό τό μοναστήρι τού Αγαθού, οδηγήθηκε στήν Παφλαγονία. Έκει
συνέγραψε τό υπόλοιπο έργο του γιά τό όποιο άναφέρεται ότι δέν είναι
γνωστός ό τόπος συγγραφής του. Από τόν τρόπο συγγραφής τών λόγων
του, όμως, αντίθετα μέ δ,τι γράφηκε, μπορούμε νά συμπεράνουμε ότι
κατείχε κάποια εκκλησιαστική θέση, πιθανότατα δέ χειροτονήθηκε επίσκο
πος. Επίσης οί λόγοι του φανερώνουν ότι δέν βρισκόταν στήν Αμαστρη
άλλά σέ γειτονική προς αύτήν πόλη. Καί τέτοια πόλη μέ λείψανο τού 'Αγί
ου Στεφάνου ήταν μόνο ή γειτονική στήν Αμαστρη Δάδυβρα, ή σημερινή35

οίκήτορες μεγίστην πίστην καί πόθον διάπνρον εις τόν πανένδοξον καί μεγαλο
μάρτυρα Γεώργιον κέκτηνται.,.καί μάλιστα οί εν τή περιχώρω τής Άμάστριδος
τνγχάνοντες» (AASS Aprilis III, ο. xxxv).
35. J. P. Migne, δ.π., στ. 440, παρ. κγ\
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Σαφράμπολη. Ή παραμονή του στήν πόλη Δάδυβρα για το υπόλοιπο τής
ζωής του πιθανώς όφείλεται στό ότι αυτή ήταν ή γενέτειρά του καί όχι ή
"Αμαστρη, όπως μέχρι τώρα πιστεύεται, σκέψη πού στηρίζεται καί από τό
γεγονός ότι οί άνθρωποι συνηθίζουν να άποσύρονται στή γενέτειρά τους,
στήν άγαπημένη τους πατρίδα.
Σέ έπίρρωση αυτής τής υπόθεσης σημειώνουμε ότι στό Τυπικό τής
Δρέσδης (Τυπικό τού κώδικα Δ 104 τής Βασιλικής Βιβλιοθήκης τής Δρέσ
δης) πού χρονολογείται στον 11ο αιώνα, υπάρχει ή μοναδική αγιολογική
αναφορά γιά τόν Νικήτα καί άναφέρεται ή ημερομηνία εορτής τού 'Αγίου
στις 17 Ιανουάριου : «Ό όσιος Νικήτας ο φιλόσοφος, ο καί Παφλαγών
εστιν, ος καί μετά θάνατον έτμήθη τήν κεφαλήν παρά των άθεων Τούρκων
μετά ρο' ετη αίμα πανόόξως βλνσας». Έδώ μαρτυρειται ό άποκεφαλισμός
τού λειψάνου τού Νικήτα ρο' (=170) έτη μετά τόν θάνατό του, δηλαδή σέ
συνδυασμό μέ τή χρονολογία θανάτου του (πού θεωρείται ότι έπισυνέβη
στό πρώτο μισό τού 10ου αιώνα), περίπου στό πρώτο μισό τού 12ου
αίώνα36. ’Από αυτή τήν αναφορά βγαίνει τό συμπέρασμα ότι τό λείψανο
τού Νικήτα δέν βρισκόταν στήν Κωνσταντινούπολη άλλά στήν Παφλαγονία. Αυτή ή υπόθεση ένισχύεται από τήν επιγραφή τού έγκωμίου του στον
απόστολο Πέτρο καί σέ χειρόγραφα τού 11ου αίώνα, όπου άναφέρεται :
«Νικήτα ρήτορος [τοϋ φιλοσόφου], τοϋ κατά τήν Παφλαγονίαν κειμένου
άγιου άνόρός».
Τό γεγονός τού Αποκεφαλισμού τού λειψάνου τού Νικήτα από τούς
Τούρκους συμπίπτει μέ τήν περίοδο συρρίκνωσης τού Βυζαντίου, οπότε οί
Σελτζοΰκοι Τούρκοι καταλαμβάνουν άρκετές άπό τις ανατολικές επαρχίες
τής Αύτοκρατορίας. Στό πρώτο μισό τού 12ου αίώνα στή βόρεια Μικρά
Άσία οί "Ελληνες, οί Τουρκομάνοι, οί Σελτζούκοι καί οί Δανισμενίδες
πολεμούσαν σέ ρευστά σύνορα, πού καθορίζονταν άπό τήν Κλαυδιούπολη,
τή Δάδυβρα, τήν Κασταμονή, τή Γάγγρα, τήν Άμάσεια καί τήν Οίνόη.
Είναι οί χρόνοι κατά τούς όποιους γιά πρώτη φορά επιτίθενται Τούρκοι
στή Δάδυβρα καί λεηλατούν τά περίχωρά της37. Στά περίχωρα τής Δάδυβρας βρίσκεται άκόμη καί σήμερα ό ναός τού 'Αγίου Στεφάνου πού έχει

36. Σ. Πασχαλίδης, ο.π., σσ. 116 καί 117, σημειώνεται (σημ. 140) ότι δ κώδικας
πρέπει να χρονολογηθεί τουλάχιστον μισόν αίώνα αργότερα.
37. Σπ. Βρυώνης, Ή παρακμή τοϋ Μεσαιωνικού Ελληνισμού τής Μικρός
’Ασίας καί ή διαδικασία έξισλαμισμοϋ (11ος-15ος αιώνας), μετάφραση Κ. Γαλαταριώτου, ’Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1996, σ. 106.
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μετατραπει σέ τζαμί. Ή ουσχέτιση της μαρτυρίας τής χρονολογίας τής
άποτομής τής κεφαλής τοΰ λειψάνου, 170 έτη μετά τον θάνατο τοΰ Νικήτα,
σέ συνδυασμό μέ τα Ιστορικά γεγονότα πού συνέβησαν στην περιοχή, νομί
ζουμε ότι έπιβεβαιώνει τήν άποψή μας ότι ό Νικήτας έζησε, πέθανε καί το
λείψανό του φυλασσόταν στήν περιοχή τής Δάδυβρας.
Τό συμπέρασμά μας είναι ότι ό Νικήτας ό Παφλαγόνας έζησε τό υπόλοι
πο τής ζωής του μετά τό 913 στή Δάδυβρα, όπου συνέγραψε τό μεγαλύτερο
μέρος τού έργου του ώς έπίσκοπος καί όπου καί πέθανε. Εκεί τιμήθηκε ώς
άγιος καί εκεί φυλασσόταν τό λείψανό του στον μητροπολιτικό ναό τοΰ
'Αγίου Στεφάνου, όπου τελικά άποκεφαλίσθηκε, έκατόν εβδομήντα έτη μετά
από τόν θάνατό του, από τούς Τούρκους κατά τήν πρώτη έπιδρομή τους
στήν πόλη στις αρχές τοΰ 12ου αιώνα38.

38. Ί. Γ. Άρτόπουλος, «Ή Σαφράμπολη...».
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