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Ο ανά χείρας τόμος είναι καρπός της συνεργασίας της Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευ-
σης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) και του Κέντρου Αριστείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών «Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκειακού Διαλόγου». Περιλαμβάνει εμβλη-

ματικούς ναούς αφιερωμένους στην του Θεού Σοφία που ανηγέρθησαν έως τις αρχές του 20ού αιώνα (ο νεότερος 
ναός που παρουσιάζεται στον τόμο χρονολογείται το 1907). 

Δεν είναι απολύτως εξακριβωμένο αν όλοι οι ναοί που αναφέρονται στον τόμο ήταν εξαρχής αφιερωμένοι στη 
Σοφία του Θεού. Οι πληροφορίες συγχέονται για πολλούς εξ αυτών. Μάλιστα, κάποιοι ναοί, βυζαντινής αρχιτεκτο-
νικής έκφρασης, φέρουν το όνομα «Αγία Σοφία» παρόλο που ανηγέρθησαν προς τιμήν κάποιου αγίου. Ένας τέτοιος 
ναός είναι και ο ομώνυμος ναός της Κορώνης (στην Πελοπόννησο), τον οποίο συμπεριλάβαμε στον κατάλογο ως 
δείγμα ακριβώς των αλλαγών που έχουν επέλθει στην ονομασία του μνημείου μέσα στους αιώνες.

Τα κείμενα για τους ναούς που επελέγησαν στον παρόντα τόμο κλήθηκαν να συγγράψουν ειδικοί επιστήμονες, 
οι οποίοι και φέρουν την ευθύνη των γραφομένων. Η πανδημία δυσκόλεψε το έργο των ερευνητών, περιορίζο-
ντας σε κάποιες περιπτώσεις τη δυνατότητα για επιτόπια έρευνα ή επίσκεψη σε χώρους όπου φυλάσσεται αρχει-
ακό υλικό. Όπου παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδυναμίας των ερευνητών, πέραν της θέλησής τους, να καταθέσουν 
εγκαίρως τα στοιχεία της έρευνάς τους, το κείμενο συμπληρώθηκε ή γράφηκε εξαρχής με ευθύνη της καθηγήτριας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κυρίας Ιωάννας Στουφή-Πουλημένου, επιστημονικής 
υπευθύνου της έκδοσης.

Ο παρών τόμος έχει εκδοθεί σε εννέα γλώσσες: αγγλικά, αραβικά, βουλγαρικά, ελληνικά, ιταλικά, ουκρανικά, 
ρουμανικά, ρωσικά και σερβικά. Την ευθύνη για τις μεταφράσεις των κειμένων φέρουν οι μεταφραστές· χάριν 
όμως της σαφήνειας, έγιναν από την επιστημονική υπεύθυνο και την επιμελήτρια του τόμου ορισμένες γλωσσικές 
προσαρμογές. Τον έλεγχο των ελληνικών κειμένων, καθώς και την εκδοτική επιμέλεια του τόμου, ανέλαβε η κυρία 
Λούλα Κυπραίου.

Εκδοτικό σημείωμα 
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Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.) με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζει τον παρό-
ντα τόμο, ο οποίος φιλοδοξεί να γνωρίσει στον αναγνώστη τριάντα επτά ιστορικούς ναούς που είναι 
αφιερωμένοι στην του Θεού Σοφία, από τη Σκωτία μέχρι την Κίνα. Εξέχουσα θέση κατέχει το αξεπέρα-

στο σύμβολο της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, η χιλιόχρονη καθέδρα της 
χριστιανικής αυτοκρατορίας, όπως εξελίχθηκε στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος. 

Η Σοφία του Θεού αποτελεί ουσιαστικό πνευματικό γνώμονα στην πίστη μας επιβεβαιώνοντας τον ψαλμό που 
έγραψε ο προφητάναξ Δαβίδ: «ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας». Ο πιστός δοξολογεί 
τον Θεό και τη Σοφία του, δοξολογώντας έτσι το θαύμα της Δημιουργίας. 

Πολλοί είναι οι ναοί που έχουν αφιερωθεί στη Σοφία του Θεού, όπου το φθαρτό υμνεί το άφθαρτο και όπου το 
έργο υμνεί τον Λόγο, ειδικά σε χώρες που βίωσαν τη βυζαντινή και τη μεταβυζαντινή παράδοση, ενσωματωμένοι 
και προσαρμοσμένοι στα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και του κάθε λαού. 

Ανάμεσά τους, ως κορωνίδα και ανυπέρβλητο ανθρώπινο δημιούργημα στέκει ο περικαλλής ναός που για αιώ-
νες αποτέλεσε το σύμβολο του μεγαλείου και της πνευματικότητας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: η Αγία Σοφία 
στην Κωνσταντίνου Πόλη, που εγκαινιάστηκε το 537 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος συνέλαβε 
και υλοποίησε αυτό το θαύμα των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Η αρχιτεκτονική της δομή, ο περίτεχνος διάκοσμος, 
τα πολύχρωμα μάρμαρα, τα ανυπέρβλητα ψηφιδωτά με τη βαθιά πνευματικότητα των εικονιζόμενων μορφών και 
το φως που διαχεόταν από τα εκατό παράθυρα του τρούλου της αποτελούσαν αγλάισμα των οφθαλμών και της 
ψυχής και έδιναν την αίσθηση στον επισκέπτη ότι βρισκόταν σε έναν άλλο κόσμο, πιο κοντά στον Δημιουργό.

Η Αγία Σοφία έκτοτε θα εκφράζει την ίδια την ψυχή του Βυζαντίου, σε μια αλληλένδετη σχέση της ιστορίας της 
με τα πεπρωμένα της αυτοκρατορίας, στις μεγάλες αλλά και στις δύσκολες στιγμές.

Η Μεγάλη Εκκλησία, ο φάρος αυτός της Ορθοδοξίας, μετά την Άλωση της Πόλης το 1453 και το τέλος της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος. Ο χριστιανικός διάκοσμός της, καλυμμέ-
νος από επιχρίσματα, έμεινε στη λήθη έως το 1934, όταν στο πλαίσιο της εκκοσμίκευσης του τουρκικού κράτους 
μετατράπηκε σε μουσείο. Λίγο αργότερα, επιστήμονες της διεθνούς κοινότητας αποκάλυψαν και συντήρησαν τα 
τραυματισμένα από την απουσία φροντίδας ψηφιδωτά και άρχισαν και πάλι να συρρέουν στο μνημείο επισκέπτες 
από όλες τις χώρες της υφηλίου, για να δουν και να θαυμάσουν το ζωντανό θαύμα του βυζαντινού πνεύματος. 
Αργότερα, η Αγία Σοφία εντάχθηκε στον επίσημο κατάλογο των προστατευμένων μνημείων της παγκόσμιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς της UNESCO. 

 Δυστυχώς τον Ιούλιο του 2020, το μοναδικό αυτό μνημείο, η Αγια-Σοφιά του Ελληνισμού και του χριστιανι-
κού κόσμου γενικότερα, έγινε και πάλι μουσουλμανικό τέμενος με μια απόφαση που παραβλέπει την ιστορία ενός 

Πρόλογος
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μνημείου που κανείς δεν μπορεί να το οικειοποιηθεί και να το διαχειριστεί, μια απόφαση που αδιαφορεί για τους 
διεθνείς θεσμούς και τις παγκόσμιες αντιδράσεις. 

Η Αγία Σοφία της Πόλης δεν είναι η μόνη που είχε αυτή την τύχη. Είχε προηγηθεί η μετατροπή σε τζαμιά και άλ-
λων ναών αφιερωμένων στην του Θεού Σοφία στη σημερινή Τουρκία: στη Νίκαια της Βιθυνίας, στην Τραπεζούντα 
του Πόντου και στην Αίνο της Ανατολικής Θράκης. 

Απέναντι σε αυτήν την αυθαιρεσία, που ανάγει το δίκαιο της πρόσκαιρης ισχύος πάνω από την ισχύ του δικαίου 
και συνιστά επικίνδυνη παραφωνία σε έναν κόσμο που φιλοδοξεί να εδραιώσει υψηλότερες αξίες και ευγενέστερα 
πρότυπα, καταθέσαμε την απόλυτη αντίθεσή μας. 

Ως Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, από την πρώτη στιγμή επιδιώξαμε με ποικίλες παρεμβάσεις να 
αναδείξουμε το πρόβλημα στη διεθνή κοινότητα, μη επιτρέποντας να παραδοθεί στη λήθη ένα μοναδικό μνημείο 
και ως εκ τούτου να νομιμοποιηθεί μια παράνομη πολιτική απόφαση. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η έκδοση 
του παρόντος τόμου. Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειές μας θα βρουν ευήκοα ώτα και τελικώς θα αρθεί η προσβολή 
προς τον ναό και προς τον πολιτισμό που εκφράζει η Αγία Σοφία. 

Παράλληλα, ο τόμος αυτός φιλοδοξεί, με το φωτογραφικό υλικό και τις χρήσιμες πληροφορίες που τον συνο-
δεύουν, να φέρει εγγύτερα τον αναγνώστη σε μια πλειάδα χριστιανικών ναών από διάφορες χώρες και περιοχές, 
αφιερωμένων στην του Θεού Σοφία, καταδεικνύοντας την πολιτισμική και πνευματική ενότητα των λαών που τους 
έχουν δημιουργήσει. 

Ο ανά χείρας τόμος είναι καρπός της συνεργασίας της Δ.Σ.Ο. με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών και το Κέντρο Αριστείας «Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκειακός Διάλογος», το οποίο 
και ευχαριστούμε για την πολύτιμη συμβολή του στην ευόδωση της προσπάθειας αυτής. Ευχαριστούμε επίσης 
όλους τους ειδικούς επιστήμονες από διάφορα σημεία της Ευρώπης, που έσπευσαν να συμβάλουν στην υλοποίησή 
του συγγράφοντας τα σχετικά κείμενα. Αντικειμενικές δυσκολίες που ταλανίζουν τον πλανήτη τελευταία δεν επέ-
τρεψαν να συμπεριλάβουμε στον παρόντα τόμο ναούς που βρίσκονται σε άλλες ηπείρους. 

Ευχόμαστε μέσα από την περιήγηση ο αναγνώστης να βαδίσει στα βήματα της ιστορίας που οδηγούν στην ανά-
γκη διάσωσης και σεβασμού της αλήθειας που εκπέμπουν τα μνημεία. 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2021
Καλή ανάγνωση

Δρ. Μάξιμος Χαρακόπουλος

Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.Ο.

Σεργκέι Γκαβρίλοφ

Πρόεδρος Γενικής Συνέλευσης Δ.Σ.Ο.
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Η 24η Ιουλίου του 2020, η ημέρα που η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επίσημα μετατράπηκε από 
μουσείο σε τζαμί, έχει πλέον καταγραφεί στην ιστορία του μνημείου. Η μετατροπή αυτή, με τις γνωστές 
για τη διατήρηση, την ανάδειξη και την ταυτότητα του μνημείου συνέπειες, αποτελεί προσβολή όχι μόνο 

προς την Ορθόδοξη Εκκλησία και όλο τον χριστιανικό κόσμο, αλλά και για την ιστορία του πολιτισμού της ανθρω-
πότητας. Κορυφαίο και ανεπανάληπτο μνημείο, παρακαταθήκη του βυζαντινού πολιτισμού, που για μια χιλιετία 
απλόχερα πρόσφερε τα φώτα του σε Ανατολή και Δύση και βορειότερα στους νεοφώτιστους χριστιανικούς λαούς, 
με αυτή την ιδιότητα πρέπει να παραμείνει στην ιστορία. Αυτή είναι η ταυτότητά του. Τα πολιτισμικά αγαθά, και 
μάλιστα μνημεία της εμβέλειας της Αγίας Σοφίας, δεν μπορεί να γίνονται αντικείμενα πολιτικών σκοπιμοτήτων 
και θρησκευτικής μισαλλαδοξίας, ανήκουν στους δημιουργούς τους και προσφέρονται ως πολύτιμη κληρονομιά σε 
όλη στην ανθρωπότητα. Ο πολιτισμός είναι η ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο.

 Όταν, με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, δημιουργήθηκε η ιδέα της υλοποίησης ενός προγράμματος που 
θα περιελάμβανε και την έκδοση τόμου με θέμα την ακτινοβολία του ναού της Αγίας Σοφίας στον ευρύτερο ευ-
ρωπαϊκό χώρο, αποτέλεσμα της συνεργασίας της Γραμματείας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας 
(Interparliamentary Assembly on Orthodoxy) και του Κέντρου Αριστείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών «Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρονομιάς και Διαθρησκειακού Διαλόγου», με πολλή χαρά και 
ενθουσιασμό ανέλαβα τον ρόλο της επιστημονικής υπευθύνου. Στόχος ήταν, με κέντρο και σημείο αναφοράς τη 
Μεγάλη Εκκλησία, να παρουσιασθούν εκκλησίες αφιερωμένες στην του Θεού Σοφία, που ιδρύθηκαν μέσα σε ένα 
ευρύ χρονικό φάσμα, από τη βυζαντινή εποχή έως και τους νεότερους χρόνους, και δηλώνουν την ακτινοβολία του 
μνημείου και κατ’ επέκταση του βυζαντινού πολιτισμού μέσα και έξω από τα όρια, γεωγραφικά και χρονικά, της 
αλλοτινής βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

 Ασφαλώς ο τόμος αυτός δεν φιλοδοξεί να εξαντλήσει το θέμα και να συμπεριλάβει όλους τους ναούς που κατά 
καιρούς αφιερώθηκαν στην του Θεού Σοφία, πράγμα φυσικά ανέφικτο και μάλιστα στα στενά χρονικά όρια της έκ-
δοσης αυτής, αν λάβουμε υπόψη και τις αντικειμενικές δυσκολίες που δημιούργησε σε όλους μας η πανδημία. Στον 
κατάλογο, χωρίς να είναι εξαντλητικός, γίνεται αναφορά κυρίως σε εκκλησίες περιοχών που ανήκαν στη βυζαντινή 
αυτοκρατορία ή δέχτηκαν τον Χριστιανισμό και πολιτισμικά στοιχεία από το Βυζάντιο, αλλά και σε εκκλησίες που 
οικοδομήθηκαν σε νεότερη εποχή, πάντα όμως μέσα στα ευρωπαϊκά όρια. Δεν συμπεριλαμβάνονται εκκλησίες από 
τον Νέο Κόσμο, την Αμερική ή την Αυστραλία. 

Αφού προηγηθεί το εισαγωγικό κεφάλαιο «Λόγος, Σοφία καί Ἀκολουθία. Μία πορεία ἀπελευθερώσεως ἀπό τόν 
κοσμικό ἀπομονωτισμό», η παρουσίαση των μνημείων ξεκινά με την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως και συνεχί-
ζεται γεωγραφικά στις κρατικές οντότητες στις οποίες σήμερα αυτά ανήκουν. Οι χώρες παρατίθενται αλφαβητικά: 

Πρόλογος της επιστημονικής υπευθύνου
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όλους τους ειδικούς επιστήμονες από διάφορα σημεία της Ευρώπης, που έσπευσαν να συμβάλουν στην υλοποίησή 
του συγγράφοντας τα σχετικά κείμενα. Αντικειμενικές δυσκολίες που ταλανίζουν τον πλανήτη τελευταία δεν επέ-
τρεψαν να συμπεριλάβουμε στον παρόντα τόμο ναούς που βρίσκονται σε άλλες ηπείρους. 

Ευχόμαστε μέσα από την περιήγηση ο αναγνώστης να βαδίσει στα βήματα της ιστορίας που οδηγούν στην ανά-
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Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Λευκορωσία, Ουκρανία, Ρωσία, 
Τουρκία. Αλφαβητικά παρουσιάζονται και τα μνημεία εντός των γεωγραφικών περιοχών.

 Στις περιπτώσεις που δεν αναφέρεται η προέλευση του φωτογραφικού υλικού, αυτό προέρχεται από το αρχείο 
των συγγραφέων και το αρχείο της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας.

 Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλες και όλους που μαζί, από την κατάθεση της ιδέας μέχρι την υλο-
ποίησή της, πορευτήκαμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο. Πρωτίστως τον Γενικό Γραμματέα 
της Δ.Σ.Ο. Δρ Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης της Δ.Σ.Ο. κ. Σεργκέι Γκαβρίλοφ και 
τον Σύμβουλο της Γραμματείας της Δ.Σ.Ο. Δρ. Κωνσταντίνο Μυγδάλη για την άριστη συνεργασία μας, καθώς και 
το Κέντρο Αριστείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Αξιοποίηση Ορθόδοξης Κληρο-
νομιάς και Διαθρησκειακού Διαλόγου» για την ανάθεση της επιστημονικής ευθύνης του προγράμματος. Η κ. Λίλη 
Βαρντανιάν ήταν η «ψυχή» όλης αυτής της προσπάθειας, πάντα πρόθυμη να συντονίσει και να μας διευκολύνει στο 
όλο εγχείρημα. Την ευχαριστούμε πολύ, όπως και όλους τους συνεργάτες της. Η συμβολή του Δρ. Μιχάλη Ασφε-
νταγάκη υπήρξε πολύτιμη στη συγκέντρωση φωτογραφιών και τη μορφοποίηση των υποτίτλων τους. Ευχαριστίες 
εκφράζουμε επίσης στους μεταφραστές των κειμένων, στους φωτογράφους και σε όσους παραχώρησαν φωτογρα-
φίες από το αρχείο τους. Την κ. Λούλα Κυπραίου ιδιαίτερα την ευγνωμονούμε, γιατί, όπως πάντα, με ευαισθησία 
και γνώση έκανε την επιμέλεια των κειμένων στα ελληνικά, πρωτότυπα ή μεταφρασμένα. Άφησα στο τέλος τους 
συγγραφείς, τους κύριους συντελεστές αυτού του τόμου, που με αγάπη και επιστημονική γνώση έγραψαν τα κεί-
μενα και μας έκαναν κοινωνούς της ιστορίας και της τέχνης μνημείων από τόσο διαφορετικούς τόπους. Φυσικά η 
καλαίσθητη και επιμελημένη έκδοση του τόμου οφείλει πολλά στη γραφίστρια κ. Έλλη Νικολαΐδου. Την ευχαρι-
στούμε πολύ.

Όλοι μαζί και ο καθένας μας χωριστά, με τα μάτια στραμμένα στη Μεγάλη Εκκλησία, καταθέτουμε με συγκίνη-
ση τη σκέψη και την εμπειρία μας, αλλά και τη βεβαιότητα ότι η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη θα συνεχίζει 
πάντα να θερμαίνει τις ψυχές των Χριστιανών και να ακτινοβολεί σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο! 

30 Ιουνίου 2021, των Αγίων Αποστόλων
 

Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου
Καθηγήτρια Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, 

Τμήμα Θεολογίας, ΕΚΠΑ
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Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου, παρόλο πού ἐμπίπτει γιά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας στή δημιουργία 
τοῦ σύμπαντος κόσμου, διαφοροποιεῖται ὡστόσο ἀπό ὅλη τήν ὑπόλοιπη κτιστή πραγματικότητα κατά 
τέτοιον τρόπο, ὥστε ὁ ἄνθρωπος τόσο ὡς πρός τή δημιουργία του ὅσο καί ὡς πρός τή θέση του μέσα 

στόν κόσμο νά ἀποτελεῖ μία ἰδιαίτερη κατάσταση. Αὐτό φαίνεται ἤδη ἀπό τό πρῶτο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως, ὅπου, 
ἐνῶ ἡ σύσταση ὅλων τῶν κτιστῶν ὄντων ἀπό τόν Θεό γίνεται «προστάγματι» Θεοῦ, ἡ διάπλαση τοῦ ἀνθρώπου γί-
νεται «χερσὶν» αὐτοῦ1. Ἐάν σέ αὐτήν τή διαφορετικότητα τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψιν ἡ παρατήρηση 
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὅτι κατά τή δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶπε ὁ Θεός «γεννηθήτω ἄνθρωπος», ἀλλά 
«ποιήσωμεν ἄνθρωπον»2, πού ἀναφέρεται «τῷ κοινωνῷ τῆς δημιουργίας..., δι᾽ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν [=στόν 
συνεργάτη τῆς δημιουργίας..., διά τοῦ ὁποίου δημιούργησε τόν χρόνο]»3, τότε δηλώνεται σαφῶς ὁ σκοπός τῆς ἀν-
θρώπινης υπάρξεως, ὁ ὁποῖος συνίσταται στήν ἀποκάλυψη καί γνώση τοῦ ἑνός Τριαδικοῦ Θεοῦ. 

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ ὡς Λόγος καί Σοφία

Ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ ἐντός τοῦ κόσμου δέν γίνεται ἀσφαλῶς ἀντιληπτή μέσω τῶν συνηθισμένων τρόπων ἀντι-
λήψεως τοῦ ἀνθρώπου, οἱ ὁποῖοι περιορίζονται στή διά τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων θέα καί γνώση τῆς πραγματι-
κότητας. Ὁ Θεός γίνεται ἀντιληπτός μέσω τῆς δημιουργικῆς θείας ἐνεργείας, ἡ ὁποία ἀποκαλύπτει τήν αἰτία τῆς 
δημιουργηθείσης φύσεως καί ὄχι αὐτόν τόν ἴδιο τόν Θεό. 

Ἡ δημιουργική αὐτή αἰτία, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τόν «λόγο» τῆς κτίσεως, ἀποκαλύπτει τόν Λόγο 
καί τή Σοφία τοῦ Θεοῦ. 

1. Βασιλείου Καισαρείας, In Lacizis, PG 31: 1452C, καί  Ἐπιφανείου, Adversus Haereses, 26, στό Epiphanius, Ancoratus und Panarion 
ΙΙ (Die griechischen christlichen Schriftsteller 31), ἐπιμ. ἔκδ. K. Holl, Leipzig 21922: 442 (PG 7: 1097C).
2. Γέν. 1, 26.
3. Βασιλείου Καισαρείας, In Hexaemeron IX, 6, στό Basile de Césarée. Homélies sur l’hexaéméron (Sources chrétiennes 26), ἐπιμ. 
ἔκδ. S. Giet, Paris 21968 [=SC 26]: 514 κ.ἑ. (PG 29: 205A). Πρβλ. ὅ.π., SC 26: 512 (PG 29: 204AB).

Λόγος, Σοφία καί Ἀκολουθία
Μία πορεία ἀπελευθερώσεως 

ἀπό τόν κοσμικό ἀπομονωτισμό

Ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου
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Ἔτσι ὁ Λόγος καί ἡ Σοφία ὡς αἰτία υπάρξεως τοῦ κόσμου χωρίς νά ταυτίζεται μέ αὐτόν γνωρίζεται μόνον δι’ 
αὐτοῦ. Αὐτήν τή Σοφία καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά γνωρίσει μέσω τῆς ἐπιστήμης, δηλαδή μέσω τῆς ἔρευνας τοῦ 
κόσμου καί τῶν φυσικῶν φαινομένων.

Ἄνθρωπος καί ἐπιστήμη

Ὁ ἄνθρωπος ὡς ὁ μόνος ἐπιδεκτικός «ἐπιστήμης», σύμφωνα μέ τόν Μεγάλο Ἀθανάσιο, μαθαίνει ἀπό τό φυσικό 
ἐπιστητό νά συνθέτει, νά μετατρέπει καί νά ἐπεξεργάζεται ὅ,τι ὑπάρχει μέσα σέ αὐτό. Στή συνέχεια παρατηρεῖ τίς 
κινήσεις τῶν ὑλικῶν στοιχείων καί μετά τήν πειραματική τους ἐπαλήθευση, μαθαίνει νά διατυπώνει σέ ἀρχές τά 
κοινά συμπεράσματα στά ὁποῖα καταλήγει. Ἀλλά ἡ παρατήρηση καί ἡ συστηματοποίηση τῶν συμπερασμάτων, 
τά ὁποῖα ἀποτελοῦν γιά τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο τήν ἐπιστήμη, ἐκφράζουν ἀκριβῶς τήν ὑπηρεσία πού προ-
σφέρει ὁ ἄνθρωπος στή διατήρηση τῆς ζωῆς, ἀναδεικνύοντας τόν συνεργατικό ρόλο πού ἔχει ἀναλάβει μέσα στή 
δημιουργία χωρίς ὁ ἴδιος νά ἀποτελεῖ τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας4. Διότι ὁ δημιουργός δέν συμβάλλει σέ μία ἤδη 
διαμορφωθεῖσα κατάσταση, ὅπως συμβαίνει μέ τόν ἄνθρωπο καί τήν ἐπιστήμη. Ὁ δημιουργός δέν μαθαίνει, ἀλλά, 
ὡς ποιητικό αἴτιο, δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μή ὄντος στό εἶναι, πρᾶγμα πού κανείς ἄνθρωπος μέσα στόν κόσμο δέν μπορεῖ 
νά πραγματοποιήσει μέσω τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως5.  Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος διά τῆς ἐπιστήμης μπορεῖ νά φθάσει 
μόνον στή διαπίστωση τῆς υπάρξεως μιᾶς δημιουργικῆς ἀρχῆς, συνειδητοποιώντας τήν ἐν λόγῳ καί σοφίᾳ δημι-
ουργία τοῦ κόσμου καί ἀναζητώντας τό «ποιός ἔδωσε αὐτήν τήν ἀρχή»6. Αὐτή θά πρέπει ὡς δημιουργική νά μήν 
συμπεριλαμβάνεται στή δημιουργία καί ὡς «ἔμφρων» νά δημιουργεῖ τόν κόσμο μέ λόγο καί σοφία.

Σοφία καί ἐπιστήμη

Ἡ διαφορετικότητα τῆς Ἀρχῆς ἔγκειται στό γεγονός, ὅτι ἡ σοφία της δέν θά πρέπει νά ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐπιστήμη, 
πού σημαίνει ὅτι δέν θά πρέπει νά ἐξαρτᾶται ἀπό τή μάθηση τοῦ νά συνθέτει καί νά ἐπεξεργάζεται τά πράγματα 
τῆς αἰσθητῆς πραγματικότητας. Ἐάν ἐξηρτᾶτο ἀπό τήν ἐπιστήμη, τότε ἡ σοφία της δέν θά εἶχε μόνιμο χαρακτῆρα. 
Ἡ γνώση της θά ἦταν διδακτή. Σέ αὐτήν ὅμως τήν περίπτωση θά ἦταν ἐλλειμματική, κάτι πού ἀναιρεῖ αὐτήν τήν 
ἴδια τήν ὕπαρξή της, ἐφόσον ἡ σοφία γιά νά εἶναι σοφία θά πρέπει νά εἶναι πλήρης καί τελεία χωρίς νά εἶναι ἀπο-
τέλεσμα τῆς διάρκειας καί τῆς ποιότητας τῆς μαθήσεως. Ἐπιπλέον, ἐάν ἡ σοφία ἐξαρτᾶται ἀπό τή μάθηση, τότε 
εἶναι σοφία ὄχι κατά τή φύση της, ἀλλά ἐξ αἰτίας τῆς μαθησιακῆς προόδου, ἡ ὁποία ὅμως μπορεῖ κάποια στιγμή νά 
μετατραπεῖ, νά σταματήσει καί ἐντέλει νά ἐκλείψει ἀνάλογα μέ τήν ποιότητα τῆς διδασκαλίας7. Ἑπομένως ἡ Ἀρχή 
αὐτή, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζεται μέσα στόν κόσμο ὡς ἡ δημιουργική ἐκ τοῦ μή ὄντος ἀρχή τοῦ παντός, θά πρέπει νά 
ταυτίζεται μέ αὐτήν τήν ἴδια τή Σοφία καί τόν Λόγο, ὁ ὁποῖος ἀποκαλύπτει μέ σοφία δημιουργικῶς τήν ἀλήθεια 
καί ἀπελευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή δουλεία τῆς φαντασίας καί τοῦ ψεύδους.

4. Γρηγορίου Θεολόγου, Theologica II (Oratio XXVIII), 29, στό Gregor von Nazianz, Die fünf theologischen Reden, ἐπιμ. ἔκδ. J. 
Barbel, Düsseldorf 1963: 120 (PG 36: 68BC). Πρβλ. Μ. Κολοβοπούλου, «Θεός καί νόμος τῆς φύσεως», στό Ἀρχή καί ἐξέλιξη τοῦ 
κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου μέ ἀναφορά στήν ἑξαήμερο τοῦ Μ. Βασιλείου, Πρακτικά διεπιστημονικοῦ συνεδρίου (17-18 Ὀκτωβρίου 
2017), Ἀθήνα 2018: 94.
5. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Adversus Arianos II, PG 26: 189C-192B καί 204A-C.
6. Βασιλείου Καισαρείας, In Hexaemeron I, 2, SC 26: 96 (PG 29: 8C).
7. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Adversus Arianos II, PG 26: 208A.
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Προϋποθέσεις γνώσεως τῆς ἀλήθειας

Προκειμένου λοιπόν ὁ ἄνθρωπος νά φθάσει στήν ἀνακάλυψη καί στή γνώση τῆς ἀποκαλυπτομένης στόν 
κόσμο ἀλήθειας, θά πρέπει διά τῆς ἐπιστήμης νά ἀκολουθήσει τόν λόγο τῆς κτίσεως, ὁ ὁποῖος ἀποκαλύπτει 
τόν Λόγο καί τή Σοφία τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός ἀπευθυνόμενος στούς μαθητές του 
ἐπισημαίνει: 

«Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ 
ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»8.

Πρώτη προϋπόθεση στήν πορεία τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή δουλεία πρός τήν ἀλήθεια, 
δηλαδή πρός τή γνώση τῆς πρώτης ἀρχῆς καί αἰτίας τοῦ παντός θέτει ὁ Ἰησοῦς τήν «ἐπιστήμη», ὅπως θά 
μποροῦσε σήμερα κάποιος νά ἑρμηνεύσει τόν παραπάνω λόγο του. Προϋποθέτει δηλαδή τή γνώση, ἡ ὁποία 
ἀποκτᾶται διά τῆς μαθήσεως καί τήν ὁποία ἀπαιτεῖ ἀπό ὅλους ὅσοι εἶναι κοντά του9. Ἡ ἐπιστήμη αὐτή δέν 
περιορίζεται σέ μία ἁπλή ἐπανάληψη ἤ ἐπαναδιατύπωση τῶν προηγουμένων γνώσεων πού λαμβάνει κάποιος 
διά τῆς μαθήσεως. Δέν παράγει «γνώση», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προβολή τῆς ὑποκειμενικῆς ἐπεξεργασίας τῶν δε-
δομένων. Ἡ ἐπιστήμη αὐτή μελετᾶ καί καταγράφει τά φυσικά φαινόμενα τοῦ κόσμου, τά ὁποῖα στή συνέχεια 
προσπαθεῖ νά κατανοήσει. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θέτει πρωτίστως ὡς προϋπόθεση τόν ἀπεγκλωβισμό καί τήν 
ἀπόρριψη ὅλων τῶν προηγουμένων γνώσεων. Ἔτσι, ἀπαλλαγμένη ἀπό ἀναφορές καί ἐξαρτήσεις, διεισδύει 
στήν οὐσία τῶν πραγμάτων, ἀνασύρει καί καταγράφει ὅ,τι πρωτογενῶς ἀνακαλύπτει. Γι’ αὐτό καί σέ αὐτήν 
τήν ἐπιστήμη δέν παρατηρεῖται ὅ,τι παρατηρεῖται στίς ὑπόλοιπες∙ δηλαδή τά συμπεράσματα προηγουμένων 
ἐρευνῶν νά διορθώνονται ἤ καί νά ἀνατρέπονται ἀπό τήν νεώτερη ἐπιστημονική ἔρευνα, διότι ἡ ἀνακάλυψη 
νέων δεδομένων εἴτε ἀνατρέπει τίς ὑποκειμενικές ἀπόψεις τῶν ἐπιστημόνων εἴτε προσδίδει νέες πληροφο-
ρίες, διορθώνοντας τοιουτοτρόπως τίς προηγούμενες. 

Ὁ ἐπιστημονικός αὐτός τρόπος μελέτης καί ἔρευνας τοῦ ἐπιστητοῦ, ὅπως εἶναι φυσικό, ἀπαιτεῖ μία συνεχῆ, 
ἀδιάκοπη καί ἐπίπονη διαδικασία καταρτήσεως τοῦ ἐπιστήμονα, ἡ ὁποία δέν ἀνακόπτεται ποτέ. Αὐτήν τήν «ἐπι-
στημονική» πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἐννοεῖ ὁ Χριστός, ὅταν προτρέπει τούς μαθητές του νά παραμένουν «σπου-
δαστές» τοῦ λόγου του γιά νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια. Τοῦ λόγου του, στόν ὁποῖον ἀποτυπώνεται ἡ Σοφία τοῦ 
δημιουργοῦ Θεοῦ καί ἑρμηνεύει τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο προσφέροντας μία διαφορετική κοσμοαντίληψη. Ἡ 
γνώση ἑπομένως αὐτή, ἡ ὁποία ἀποκτᾶται ἀπό τή μελέτη καί τήν ἔρευνα τῆς Σοφίας, δέν ἔχει καμία σχέση μέ τή 
γνώση πού προσφέρεται ἀπό τίς ἄλλες ἐπιστῆμες, ἐφ᾿ ὅσον πηγή της δέν εἶναι ἡ ἀνθρώπινη διανόηση, ἀλλά ὁ 
λόγος τῆς δημιουργίας. 

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τά παραπάνω, πραγματικοί «ἐπιστήμονες» τοῦ Λόγου καί τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτοί 
πού ἀκολουθοῦν πάντοτε τά δεδομένα τῆς ζωῆς, τά ὁποῖα ὅμως ὁδηγοῦν σέ ἕναν ἄλλον τρόπο ζωῆς ἀπό αὐτόν 
πού βιώνει ὁ ὑπόλοιπος κόσμος. Εἶναι αὐτοί πού ἀπαλλαγμένοι ἀπό τήν καθημερινότητα τοῦ βίου ἐπιδιώκουν, 
ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Πυθαγόρας, νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια10. Εἶναι αὐτοί πού εὑρίσκονται μεταξύ τῆς ἀμάθειας 
καί τῆς σοφίας, κατά τόν Πλάτωνα, δηλαδή μεταξύ τῆς ἀτελοῦς γνώσεως καί τῆς φανταστικῆς πραγματικότητας 
ἀπό τή μία πλευρά καί τοῦ θείου κάλλους καί τῆς ἀλήθειας ἀπό τήν ἄλλη. Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός δέν μπορεῖ νά εἶναι 

8. Ἰω. 8, 31-32.
9. Μτ. 23, 8-10.
10. Bλ. ∆ιογένης Λαέρτιος, Vitae Philosophorum VIII, 8, στό Diogenis Laertii de Clarorum Philosophorum, ἐπιμ. ἔκδ. C. G. Cobet, 
A. Westermanno, J. F. Boissonadio, Paris 1878: 206.
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Ἔτσι ὁ Λόγος καί ἡ Σοφία ὡς αἰτία υπάρξεως τοῦ κόσμου χωρίς νά ταυτίζεται μέ αὐτόν γνωρίζεται μόνον δι’ 
αὐτοῦ. Αὐτήν τή Σοφία καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά γνωρίσει μέσω τῆς ἐπιστήμης, δηλαδή μέσω τῆς ἔρευνας τοῦ 
κόσμου καί τῶν φυσικῶν φαινομένων.

Ἄνθρωπος καί ἐπιστήμη

Ὁ ἄνθρωπος ὡς ὁ μόνος ἐπιδεκτικός «ἐπιστήμης», σύμφωνα μέ τόν Μεγάλο Ἀθανάσιο, μαθαίνει ἀπό τό φυσικό 
ἐπιστητό νά συνθέτει, νά μετατρέπει καί νά ἐπεξεργάζεται ὅ,τι ὑπάρχει μέσα σέ αὐτό. Στή συνέχεια παρατηρεῖ τίς 
κινήσεις τῶν ὑλικῶν στοιχείων καί μετά τήν πειραματική τους ἐπαλήθευση, μαθαίνει νά διατυπώνει σέ ἀρχές τά 
κοινά συμπεράσματα στά ὁποῖα καταλήγει. Ἀλλά ἡ παρατήρηση καί ἡ συστηματοποίηση τῶν συμπερασμάτων, 
τά ὁποῖα ἀποτελοῦν γιά τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο τήν ἐπιστήμη, ἐκφράζουν ἀκριβῶς τήν ὑπηρεσία πού προ-
σφέρει ὁ ἄνθρωπος στή διατήρηση τῆς ζωῆς, ἀναδεικνύοντας τόν συνεργατικό ρόλο πού ἔχει ἀναλάβει μέσα στή 
δημιουργία χωρίς ὁ ἴδιος νά ἀποτελεῖ τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας4. Διότι ὁ δημιουργός δέν συμβάλλει σέ μία ἤδη 
διαμορφωθεῖσα κατάσταση, ὅπως συμβαίνει μέ τόν ἄνθρωπο καί τήν ἐπιστήμη. Ὁ δημιουργός δέν μαθαίνει, ἀλλά, 
ὡς ποιητικό αἴτιο, δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μή ὄντος στό εἶναι, πρᾶγμα πού κανείς ἄνθρωπος μέσα στόν κόσμο δέν μπορεῖ 
νά πραγματοποιήσει μέσω τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως5.  Ἔτσι ὁ ἄνθρωπος διά τῆς ἐπιστήμης μπορεῖ νά φθάσει 
μόνον στή διαπίστωση τῆς υπάρξεως μιᾶς δημιουργικῆς ἀρχῆς, συνειδητοποιώντας τήν ἐν λόγῳ καί σοφίᾳ δημι-
ουργία τοῦ κόσμου καί ἀναζητώντας τό «ποιός ἔδωσε αὐτήν τήν ἀρχή»6. Αὐτή θά πρέπει ὡς δημιουργική νά μήν 
συμπεριλαμβάνεται στή δημιουργία καί ὡς «ἔμφρων» νά δημιουργεῖ τόν κόσμο μέ λόγο καί σοφία.

Σοφία καί ἐπιστήμη

Ἡ διαφορετικότητα τῆς Ἀρχῆς ἔγκειται στό γεγονός, ὅτι ἡ σοφία της δέν θά πρέπει νά ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἐπιστήμη, 
πού σημαίνει ὅτι δέν θά πρέπει νά ἐξαρτᾶται ἀπό τή μάθηση τοῦ νά συνθέτει καί νά ἐπεξεργάζεται τά πράγματα 
τῆς αἰσθητῆς πραγματικότητας. Ἐάν ἐξηρτᾶτο ἀπό τήν ἐπιστήμη, τότε ἡ σοφία της δέν θά εἶχε μόνιμο χαρακτῆρα. 
Ἡ γνώση της θά ἦταν διδακτή. Σέ αὐτήν ὅμως τήν περίπτωση θά ἦταν ἐλλειμματική, κάτι πού ἀναιρεῖ αὐτήν τήν 
ἴδια τήν ὕπαρξή της, ἐφόσον ἡ σοφία γιά νά εἶναι σοφία θά πρέπει νά εἶναι πλήρης καί τελεία χωρίς νά εἶναι ἀπο-
τέλεσμα τῆς διάρκειας καί τῆς ποιότητας τῆς μαθήσεως. Ἐπιπλέον, ἐάν ἡ σοφία ἐξαρτᾶται ἀπό τή μάθηση, τότε 
εἶναι σοφία ὄχι κατά τή φύση της, ἀλλά ἐξ αἰτίας τῆς μαθησιακῆς προόδου, ἡ ὁποία ὅμως μπορεῖ κάποια στιγμή νά 
μετατραπεῖ, νά σταματήσει καί ἐντέλει νά ἐκλείψει ἀνάλογα μέ τήν ποιότητα τῆς διδασκαλίας7. Ἑπομένως ἡ Ἀρχή 
αὐτή, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζεται μέσα στόν κόσμο ὡς ἡ δημιουργική ἐκ τοῦ μή ὄντος ἀρχή τοῦ παντός, θά πρέπει νά 
ταυτίζεται μέ αὐτήν τήν ἴδια τή Σοφία καί τόν Λόγο, ὁ ὁποῖος ἀποκαλύπτει μέ σοφία δημιουργικῶς τήν ἀλήθεια 
καί ἀπελευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή δουλεία τῆς φαντασίας καί τοῦ ψεύδους.

4. Γρηγορίου Θεολόγου, Theologica II (Oratio XXVIII), 29, στό Gregor von Nazianz, Die fünf theologischen Reden, ἐπιμ. ἔκδ. J. 
Barbel, Düsseldorf 1963: 120 (PG 36: 68BC). Πρβλ. Μ. Κολοβοπούλου, «Θεός καί νόμος τῆς φύσεως», στό Ἀρχή καί ἐξέλιξη τοῦ 
κόσμου καί τοῦ ἀνθρώπου μέ ἀναφορά στήν ἑξαήμερο τοῦ Μ. Βασιλείου, Πρακτικά διεπιστημονικοῦ συνεδρίου (17-18 Ὀκτωβρίου 
2017), Ἀθήνα 2018: 94.
5. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Adversus Arianos II, PG 26: 189C-192B καί 204A-C.
6. Βασιλείου Καισαρείας, In Hexaemeron I, 2, SC 26: 96 (PG 29: 8C).
7. Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, Adversus Arianos II, PG 26: 208A.
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Προϋποθέσεις γνώσεως τῆς ἀλήθειας

Προκειμένου λοιπόν ὁ ἄνθρωπος νά φθάσει στήν ἀνακάλυψη καί στή γνώση τῆς ἀποκαλυπτομένης στόν 
κόσμο ἀλήθειας, θά πρέπει διά τῆς ἐπιστήμης νά ἀκολουθήσει τόν λόγο τῆς κτίσεως, ὁ ὁποῖος ἀποκαλύπτει 
τόν Λόγο καί τή Σοφία τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός ἀπευθυνόμενος στούς μαθητές του 
ἐπισημαίνει: 

«Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε, καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ 
ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»8.

Πρώτη προϋπόθεση στήν πορεία τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή δουλεία πρός τήν ἀλήθεια, 
δηλαδή πρός τή γνώση τῆς πρώτης ἀρχῆς καί αἰτίας τοῦ παντός θέτει ὁ Ἰησοῦς τήν «ἐπιστήμη», ὅπως θά 
μποροῦσε σήμερα κάποιος νά ἑρμηνεύσει τόν παραπάνω λόγο του. Προϋποθέτει δηλαδή τή γνώση, ἡ ὁποία 
ἀποκτᾶται διά τῆς μαθήσεως καί τήν ὁποία ἀπαιτεῖ ἀπό ὅλους ὅσοι εἶναι κοντά του9. Ἡ ἐπιστήμη αὐτή δέν 
περιορίζεται σέ μία ἁπλή ἐπανάληψη ἤ ἐπαναδιατύπωση τῶν προηγουμένων γνώσεων πού λαμβάνει κάποιος 
διά τῆς μαθήσεως. Δέν παράγει «γνώση», ἡ ὁποία ἀποτελεῖ προβολή τῆς ὑποκειμενικῆς ἐπεξεργασίας τῶν δε-
δομένων. Ἡ ἐπιστήμη αὐτή μελετᾶ καί καταγράφει τά φυσικά φαινόμενα τοῦ κόσμου, τά ὁποῖα στή συνέχεια 
προσπαθεῖ νά κατανοήσει. Μέ αὐτόν τόν τρόπο θέτει πρωτίστως ὡς προϋπόθεση τόν ἀπεγκλωβισμό καί τήν 
ἀπόρριψη ὅλων τῶν προηγουμένων γνώσεων. Ἔτσι, ἀπαλλαγμένη ἀπό ἀναφορές καί ἐξαρτήσεις, διεισδύει 
στήν οὐσία τῶν πραγμάτων, ἀνασύρει καί καταγράφει ὅ,τι πρωτογενῶς ἀνακαλύπτει. Γι’ αὐτό καί σέ αὐτήν 
τήν ἐπιστήμη δέν παρατηρεῖται ὅ,τι παρατηρεῖται στίς ὑπόλοιπες∙ δηλαδή τά συμπεράσματα προηγουμένων 
ἐρευνῶν νά διορθώνονται ἤ καί νά ἀνατρέπονται ἀπό τήν νεώτερη ἐπιστημονική ἔρευνα, διότι ἡ ἀνακάλυψη 
νέων δεδομένων εἴτε ἀνατρέπει τίς ὑποκειμενικές ἀπόψεις τῶν ἐπιστημόνων εἴτε προσδίδει νέες πληροφο-
ρίες, διορθώνοντας τοιουτοτρόπως τίς προηγούμενες. 

Ὁ ἐπιστημονικός αὐτός τρόπος μελέτης καί ἔρευνας τοῦ ἐπιστητοῦ, ὅπως εἶναι φυσικό, ἀπαιτεῖ μία συνεχῆ, 
ἀδιάκοπη καί ἐπίπονη διαδικασία καταρτήσεως τοῦ ἐπιστήμονα, ἡ ὁποία δέν ἀνακόπτεται ποτέ. Αὐτήν τήν «ἐπι-
στημονική» πορεία τοῦ ἀνθρώπου ἐννοεῖ ὁ Χριστός, ὅταν προτρέπει τούς μαθητές του νά παραμένουν «σπου-
δαστές» τοῦ λόγου του γιά νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια. Τοῦ λόγου του, στόν ὁποῖον ἀποτυπώνεται ἡ Σοφία τοῦ 
δημιουργοῦ Θεοῦ καί ἑρμηνεύει τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο προσφέροντας μία διαφορετική κοσμοαντίληψη. Ἡ 
γνώση ἑπομένως αὐτή, ἡ ὁποία ἀποκτᾶται ἀπό τή μελέτη καί τήν ἔρευνα τῆς Σοφίας, δέν ἔχει καμία σχέση μέ τή 
γνώση πού προσφέρεται ἀπό τίς ἄλλες ἐπιστῆμες, ἐφ᾿ ὅσον πηγή της δέν εἶναι ἡ ἀνθρώπινη διανόηση, ἀλλά ὁ 
λόγος τῆς δημιουργίας. 

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τά παραπάνω, πραγματικοί «ἐπιστήμονες» τοῦ Λόγου καί τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτοί 
πού ἀκολουθοῦν πάντοτε τά δεδομένα τῆς ζωῆς, τά ὁποῖα ὅμως ὁδηγοῦν σέ ἕναν ἄλλον τρόπο ζωῆς ἀπό αὐτόν 
πού βιώνει ὁ ὑπόλοιπος κόσμος. Εἶναι αὐτοί πού ἀπαλλαγμένοι ἀπό τήν καθημερινότητα τοῦ βίου ἐπιδιώκουν, 
ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Πυθαγόρας, νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια10. Εἶναι αὐτοί πού εὑρίσκονται μεταξύ τῆς ἀμάθειας 
καί τῆς σοφίας, κατά τόν Πλάτωνα, δηλαδή μεταξύ τῆς ἀτελοῦς γνώσεως καί τῆς φανταστικῆς πραγματικότητας 
ἀπό τή μία πλευρά καί τοῦ θείου κάλλους καί τῆς ἀλήθειας ἀπό τήν ἄλλη. Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός δέν μπορεῖ νά εἶναι 

8. Ἰω. 8, 31-32.
9. Μτ. 23, 8-10.
10. Bλ. ∆ιογένης Λαέρτιος, Vitae Philosophorum VIII, 8, στό Diogenis Laertii de Clarorum Philosophorum, ἐπιμ. ἔκδ. C. G. Cobet, 
A. Westermanno, J. F. Boissonadio, Paris 1878: 206.
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ποτέ φιλόσοφος· διότι αὐτός, ὡς ἡ ἴδια ἡ Σοφία, δέν ἀναζητᾶ ποτέ τή σοφία11. Ἑπομένως μόνον ὁ ἐπιστήμονας 
πού εἶναι φιλόσοφος, αὐτός δηλαδή πού στρέφεται πρός τήν οὐσία τῶν πραγμάτων καί ἐπιδιώκει τή γνώση τῆς 
ἀληθινῆς πραγματικότητας12, μπορεῖ νά γνωρίσει τή δημιουργική Ἀρχή καί τή Σοφία τοῦ Θεοῦ.

Τό εἶδος τῆς γνώσεως πού παρέχεται ἀπό τή Σοφία τοῦ Θεοῦ διαφοροποιεῖται σαφῶς ἀπό τήν ἀνθρώπινη γνώ-
ση καί ἀποτελεῖ τή δεύτερη προϋπόθεση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Δέν ἀφορᾶ στή μάθηση τῆς προγενέστερης 
γνώσεως οὔτε στήν ἀνάλυση, σύνθεση καί ἐπεξεργασία τῶν ἐπιμέρους πληροφοριῶν. Ἀφορᾶ στήν ἀλήθεια, γι’ 
αὐτό καί ἡ γνώση αὐτή ὑπερβαίνει τήν ἐπιστήμη ὡς ἁπλή μετάδοση τῶν ἀξιῶν ἑνός πολιτισμοῦ ἤ τή θρησκευτική 
κληρονομιά ἑνός ἔθνους, πού συνεχίζει τή ζωή καί τό ἔργο τῶν προηγουμένων γενεῶν, ἐπιβάλλει τόν ἴδιο τρόπο 
ζωῆς καί, χωρίς νά ἐπιτρέπει τήν ἐξέλιξη καί ἀνανέωση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, ἐγκλωβίζει τό νέο σέ μία καινούργια 
ἔκφανση τῆς παλαιότερης γενεᾶς13. Ἡ γνώση πού παρέχεται ἀπό τόν ἴδιο τόν Λόγο καί τή Σοφία τοῦ Θεοῦ εἶναι 
μία γνώση τοῦ καθόλου, τό ὁποῖο διαφεύγει ἀπό τήν ἐπιστημονική ἀνάλυση τοῦ κατακερματισμένου ἐπιστητοῦ 
τῶν ἐπιστημῶν14. Εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς συναρπαγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό αὐτήν τήν ἴδια τήν καθολικότητα τῆς 
ἀλήθειας, ἡ ὁποία ὁλοκληρώνει τόν ἄνθρωπο ὡς τό ὅλον τῆς κτίσεως15. Εἶναι ἡ γνώση πού ἀπορρέει ἀπό τήν πί-
στη στήν ἀλήθεια καί πού σημαίνει τό «πιστεύειν τε καὶ πείθεσθαι αὐτῷ [τῷ Χριστῷ], ὡς Δεσπότῃ, καὶ βασιλεῖ, καὶ 
ἰατρῷ, καὶ διδασκάλῳ ἀληθείας, ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου [=νά πιστεύετε καί νά πείθεσθε σέ αὐτόν (τόν Χριστό), ὡς 
τόν δεσπότη καί βασιλέα καί ἰατρό καί διδάσκαλο ἀληθείας, μέ τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς]»16. Τήν πίστη αὐτή 
προϋπέθεταν οἱ προφῆτες πρίν συνειδητοποιήσουν καί ἀποκαλύψουν τήν ἀλήθεια, τήν ἀλήθεια αὐτή ἐπίστευαν οἱ 
ἀπόστολοι καί αὐτή ἡ ἀλήθεια ὡς ἡ καθόλου γνώση ἀπευθύνεται μόνον στούς πιστούς καί πάντοτε μαθητές τοῦ 
Χριστοῦ17.

Γνώση καί ἐλευθερία

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς γνώσεως εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἐλευθερία. Ἡ ἐλευθερία ὅμως αὐτή, ἐπειδή ἀκριβῶς ἀναφέρε-
ται σέ μία διαφορετική γνώση ἀπό τήν ἐπιστημονική, ἐπειδή διεισδύει καί ἀνακαλύπτει τήν οὐσία τῶν πραγμάτων, 
δέν ἀναφέρεται στήν κοινωνική ἐλευθερία. Ἄλλωστε ὁ χριστιανισμός δέν ἀποτελεῖ ἕνα κοινωνικό σύστημα, ὥστε 
νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν κοινωνική ἐλευθερία καί νά ἀγωνίζεται κατά τῆς κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς ἤ πολιτικῆς 
δουλείας. Ἡ ἐλευθερία πού ἐπαγγέλλεται ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἐλευθερία ἀπό κάθε κοσμική ἐξάρτηση τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀπό κάθε ὑλική, οἰκονομική ἤ πολιτική ἀναζήτηση, ἡ ὁποία θά μποροῦσε πράγματι νά ὁδηγήσει σέ μία βιαίη ἀντί-
δραση κατά τοῦ κατεστημένου. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ φιλοσοφία, ἡ ὁποία ἱκανοποιεῖ τή γνώση τῆς οὐσίας τῶν 
πραγμάτων καί δέν χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν πρακτικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως συμβαίνει 
καί μέ τή γνώση τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀλήθειας τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοποθετεῖται ἀπό τόν Ἀριστοτέλη πάνω 
ἀπό τίς ὑλικές προϋποθέσεις γιά μία καλή καί ἄνετη ζωή, ἡ ὁποία θά ἐνδιέφερε ἕναν ἐγκλωβισμένο στή φαινομε-
νική πραγματικότητα ἄνθρωπο18.  Ἔτσι, ὅπως ἡ φιλοσοφία εἶναι ἐλεύθερη καί ὑπάρχει μόνον γιά τόν ἑαυτό της, τό 

11. Πλάτωνος, Symposium, 203E, στό Platonis Opera II, ἐπιμ. ἔκδ. I. Burnet, Oxford 1901.
12. Ἀριστοτέλους, Metaphysica I, 982B, στό Aristotle’s Metaphysics ΙΙ, ἐπιμ. ἔκδ. W. D. Ross, Oxford 1924.
13. Βλ. Εὐαγγ. Παπανούτσου, Φιλοσοφία καί Παιδεία, Ἀθήνα 21977: 169 κ.ἑ.
14. Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Α'. Εἰσαγωγή στή θεολογική γνωσιολογία, Θεσσαλονίκη 2016: 40 κ.ἑ.
15. Βλ. Κ. Παπαπέτρου, Πίστη καί Γνώση, ἀνάτ. ἀπό Ἐπίσημοι Λόγοι 27, Ἀθήνα 1987: 15.
16. Βασιλείου Καισαρείας, In Baptismo I, 2, PG 31: 1516B.
17. Εὐσεβείου Καισαρείας, Commentaria in Psalmos, PG 23: 105C-D.
18. Ἀριστοτέλους, Metaphysica I, 982B.
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ἴδιο καί ὁ χριστιανισμός εἶναι ἐλευθερία πού ὑπάρχει μόνον γιά τόν ἑαυτό του, ἀπαλλαγμένος ἀπό κάθε ἐπανα-
στατική ἀντίληψη. Γι᾿ αὐτό τό μέσον γιά νά φθάσει κάποιος στήν ἐλευθερία πού ἐπαγγέλλεται ὁ χριστιανισμός, 
εἶναι ἡ πίστη στήν ἀλήθεια, ἡ ὁποία δέν ἐγκλωβίζεται στίς συνθῆκες καί τά δεδομένα κάθε ἐποχῆς πού ἐπιζητοῦν 
τήν ἀνατροπή τῶν παλαιοτέρων. 

Κατ' ἐπίγνωση πίστη καί ἐλευθερία

Ἡ πίστη στήν ἀλήθεια ὡς καθολική, πού σημαίνει τήν ἐπίγνωση τῆς πραγματικότητας, ὁδηγεῖ στήν ἐλευθερία, 
διότι ἀπελευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε ἐπιθυμία αὐτοῦ τοῦ κόσμου. Ὄχι διότι καταργεῖ τήν ἐπιθυμία, ἀλλά 
διότι χαλιναγωγεῖ τήν ἀμετρία καί ἀποτρέπει τοιουτοτρόπως τόν ἄνθρωπο ἀπό τήν πλεονεξία19.  Ἔτσι ἡ πίστη στήν 
ἀλήθεια, πού σημαίνει τήν παράδοση τοῦ ἀνθρώπου στή δυνατότητα νά πεισθεῖ ἀπό αὐτήν, καταργεῖ τήν πλεονε-
ξία, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ρίζα τῆς δουλείας καί τήν ὁποία ὁ Παῦλος ταυτίζει μέ τήν εἰδωλολατρία20. 

Ἀπό ὅλα τά παραπάνω, πού συνοπτικῶς παρουσιάζονται, μπορεῖ κάποιος νά ἀντιληφθεῖ γιατί ἡ ἐλευθερία πού 
προσφέρεται ἀπό τόν Χριστό ἀπελευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή δουλεία στόν «νόμο» τῆς συμβατικότητας. 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὡς ὁ Λόγος καί ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ, ὡς διδάσκαλος καί Κύριος (master)21 πού ἔχει τή φυσική 
ἐξουσία, σέ ἀντίθεση μέ τήν κυριαρχική ἐξουσία τῆς κοσμικῆς ζωῆς22, ἀποκαλύπτει τήν ἀλήθεια καί προβάλλει ὡς 
«διάκονος» μία νέα μορφή ζωῆς καί κυριαρχίας23. Αὐτός προσδιορίζει τήν πορεία ἀπελευθερώσεως τοῦ ἀνθρώ-
που ἀπό τόν κοσμικό ἀπομονωτισμό καί αὐτός θεμελιώνει τή νέα ζωή, ἡ ὁποία ἀπαλλάσσει τόν ἄνθρωπο ἀπό τή 
δουλεία καί τίς στενοχώριες πού ἀπορρέουν ἀπό τό ἀνικανοποίητο τῶν ἐπιθυμιῶν, τόν ἀπελευθερώνει ἀπό τόν 
φόβο τῆς φθορᾶς καί τοῦ θανάτου, πρᾶγμα πού γίνεται ἐντόνως ἀντιληπτό στόν καιρό τῶν πανδημιῶν, καί δίνει 
μία νέα προοπτική, ἡ ὁποία, ἐλεύθερη ἀπό κάθε είδους εξάρτηση, συνεχίζει καί πέραν τοῦ βιολογικοῦ θανάτου. Γι’ 
αὐτό ἡ κατ’ ἐπίγνωσιν πίστη24, πού καθιστᾶ τόν πραγματικό ἐραστή τῆς ἀλήθειας «δοῦλον Θεοῦ»25, σημαίνει τήν 
ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό κάθε μορφή δουλείας καί τήν ἀναγέννησή του σέ ἕνα νέο ὑπαρξιακό ἐπίπεδο 
ζωῆς, στό ὁποῖο ὑπερβαίνεται ἤδη ἀπό αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο καί ἐντός τῆς Ἐκκλησίας26 ἡ ζωή τῶν ἐπιθυμιῶν καί 
τῆς ἀμετρίας27.

Νικόλαος Ξιώνης
Ἀναπληρωτής Καθηγητής

Δογματικῆς καί Συμβολικῆς Θεολογίας,
Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ

19. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, In Epistolam ad Romanos XIII, PG 60: 507-508.
20. Κολ. 3, 5-6. Βλ. Ν. Ματσούκα, ὅ.π.: 25 κ.ἑ.
21. Βλ. Γ. Μπαμπινιώτη, «διδάσκαλος», στό Λεξικό τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἀθήνα 1998: 508.
22. Ἰω. 13, 13-15.
23. Μκ. 10, 42-44.
24. Ρωμ. 10, 2-3.
25. Τίτ. 1, 1-3.
26. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Non esse desperandum, PG 51: 368AB. Πρβλ. Ν. Ξιώνη, Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι καί Θεός καί 
ἐκ Θεοῦ κατά φύσιν, Ἀθήνα 2018: 308 κ.ἑ.
27. Θεοδωρήτου Κύρου, Interpretatio epistolae ad Romanos, PG 82: 124B-D.

ΛΟΓΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
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ποτέ φιλόσοφος· διότι αὐτός, ὡς ἡ ἴδια ἡ Σοφία, δέν ἀναζητᾶ ποτέ τή σοφία11. Ἑπομένως μόνον ὁ ἐπιστήμονας 
πού εἶναι φιλόσοφος, αὐτός δηλαδή πού στρέφεται πρός τήν οὐσία τῶν πραγμάτων καί ἐπιδιώκει τή γνώση τῆς 
ἀληθινῆς πραγματικότητας12, μπορεῖ νά γνωρίσει τή δημιουργική Ἀρχή καί τή Σοφία τοῦ Θεοῦ.

Τό εἶδος τῆς γνώσεως πού παρέχεται ἀπό τή Σοφία τοῦ Θεοῦ διαφοροποιεῖται σαφῶς ἀπό τήν ἀνθρώπινη γνώ-
ση καί ἀποτελεῖ τή δεύτερη προϋπόθεση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας. Δέν ἀφορᾶ στή μάθηση τῆς προγενέστερης 
γνώσεως οὔτε στήν ἀνάλυση, σύνθεση καί ἐπεξεργασία τῶν ἐπιμέρους πληροφοριῶν. Ἀφορᾶ στήν ἀλήθεια, γι’ 
αὐτό καί ἡ γνώση αὐτή ὑπερβαίνει τήν ἐπιστήμη ὡς ἁπλή μετάδοση τῶν ἀξιῶν ἑνός πολιτισμοῦ ἤ τή θρησκευτική 
κληρονομιά ἑνός ἔθνους, πού συνεχίζει τή ζωή καί τό ἔργο τῶν προηγουμένων γενεῶν, ἐπιβάλλει τόν ἴδιο τρόπο 
ζωῆς καί, χωρίς νά ἐπιτρέπει τήν ἐξέλιξη καί ἀνανέωση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, ἐγκλωβίζει τό νέο σέ μία καινούργια 
ἔκφανση τῆς παλαιότερης γενεᾶς13. Ἡ γνώση πού παρέχεται ἀπό τόν ἴδιο τόν Λόγο καί τή Σοφία τοῦ Θεοῦ εἶναι 
μία γνώση τοῦ καθόλου, τό ὁποῖο διαφεύγει ἀπό τήν ἐπιστημονική ἀνάλυση τοῦ κατακερματισμένου ἐπιστητοῦ 
τῶν ἐπιστημῶν14. Εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς συναρπαγῆς τοῦ ἀνθρώπου ἀπό αὐτήν τήν ἴδια τήν καθολικότητα τῆς 
ἀλήθειας, ἡ ὁποία ὁλοκληρώνει τόν ἄνθρωπο ὡς τό ὅλον τῆς κτίσεως15. Εἶναι ἡ γνώση πού ἀπορρέει ἀπό τήν πί-
στη στήν ἀλήθεια καί πού σημαίνει τό «πιστεύειν τε καὶ πείθεσθαι αὐτῷ [τῷ Χριστῷ], ὡς Δεσπότῃ, καὶ βασιλεῖ, καὶ 
ἰατρῷ, καὶ διδασκάλῳ ἀληθείας, ἐπ’ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου [=νά πιστεύετε καί νά πείθεσθε σέ αὐτόν (τόν Χριστό), ὡς 
τόν δεσπότη καί βασιλέα καί ἰατρό καί διδάσκαλο ἀληθείας, μέ τήν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς]»16. Τήν πίστη αὐτή 
προϋπέθεταν οἱ προφῆτες πρίν συνειδητοποιήσουν καί ἀποκαλύψουν τήν ἀλήθεια, τήν ἀλήθεια αὐτή ἐπίστευαν οἱ 
ἀπόστολοι καί αὐτή ἡ ἀλήθεια ὡς ἡ καθόλου γνώση ἀπευθύνεται μόνον στούς πιστούς καί πάντοτε μαθητές τοῦ 
Χριστοῦ17.

Γνώση καί ἐλευθερία

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς γνώσεως εἶναι ἡ ἀνθρώπινη ἐλευθερία. Ἡ ἐλευθερία ὅμως αὐτή, ἐπειδή ἀκριβῶς ἀναφέρε-
ται σέ μία διαφορετική γνώση ἀπό τήν ἐπιστημονική, ἐπειδή διεισδύει καί ἀνακαλύπτει τήν οὐσία τῶν πραγμάτων, 
δέν ἀναφέρεται στήν κοινωνική ἐλευθερία. Ἄλλωστε ὁ χριστιανισμός δέν ἀποτελεῖ ἕνα κοινωνικό σύστημα, ὥστε 
νά ἐνδιαφέρεται γιά τήν κοινωνική ἐλευθερία καί νά ἀγωνίζεται κατά τῆς κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς ἤ πολιτικῆς 
δουλείας. Ἡ ἐλευθερία πού ἐπαγγέλλεται ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἐλευθερία ἀπό κάθε κοσμική ἐξάρτηση τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀπό κάθε ὑλική, οἰκονομική ἤ πολιτική ἀναζήτηση, ἡ ὁποία θά μποροῦσε πράγματι νά ὁδηγήσει σέ μία βιαίη ἀντί-
δραση κατά τοῦ κατεστημένου. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ φιλοσοφία, ἡ ὁποία ἱκανοποιεῖ τή γνώση τῆς οὐσίας τῶν 
πραγμάτων καί δέν χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἱκανοποίηση τῶν πρακτικῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως συμβαίνει 
καί μέ τή γνώση τῆς ἀποκεκαλυμμένης ἀλήθειας τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοποθετεῖται ἀπό τόν Ἀριστοτέλη πάνω 
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11. Πλάτωνος, Symposium, 203E, στό Platonis Opera II, ἐπιμ. ἔκδ. I. Burnet, Oxford 1901.
12. Ἀριστοτέλους, Metaphysica I, 982B, στό Aristotle’s Metaphysics ΙΙ, ἐπιμ. ἔκδ. W. D. Ross, Oxford 1924.
13. Βλ. Εὐαγγ. Παπανούτσου, Φιλοσοφία καί Παιδεία, Ἀθήνα 21977: 169 κ.ἑ.
14. Ν. Ματσούκα, Δογματική καί Συμβολική Θεολογία Α'. Εἰσαγωγή στή θεολογική γνωσιολογία, Θεσσαλονίκη 2016: 40 κ.ἑ.
15. Βλ. Κ. Παπαπέτρου, Πίστη καί Γνώση, ἀνάτ. ἀπό Ἐπίσημοι Λόγοι 27, Ἀθήνα 1987: 15.
16. Βασιλείου Καισαρείας, In Baptismo I, 2, PG 31: 1516B.
17. Εὐσεβείου Καισαρείας, Commentaria in Psalmos, PG 23: 105C-D.
18. Ἀριστοτέλους, Metaphysica I, 982B.
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ἴδιο καί ὁ χριστιανισμός εἶναι ἐλευθερία πού ὑπάρχει μόνον γιά τόν ἑαυτό του, ἀπαλλαγμένος ἀπό κάθε ἐπανα-
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τῆς ἀμετρίας27.

Νικόλαος Ξιώνης
Ἀναπληρωτής Καθηγητής

Δογματικῆς καί Συμβολικῆς Θεολογίας,
Θεολογική Σχολή, ΕΚΠΑ

19. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, In Epistolam ad Romanos XIII, PG 60: 507-508.
20. Κολ. 3, 5-6. Βλ. Ν. Ματσούκα, ὅ.π.: 25 κ.ἑ.
21. Βλ. Γ. Μπαμπινιώτη, «διδάσκαλος», στό Λεξικό τῆς Νέας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἀθήνα 1998: 508.
22. Ἰω. 13, 13-15.
23. Μκ. 10, 42-44.
24. Ρωμ. 10, 2-3.
25. Τίτ. 1, 1-3.
26. Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Non esse desperandum, PG 51: 368AB. Πρβλ. Ν. Ξιώνη, Περί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅτι καί Θεός καί 
ἐκ Θεοῦ κατά φύσιν, Ἀθήνα 2018: 308 κ.ἑ.
27. Θεοδωρήτου Κύρου, Interpretatio epistolae ad Romanos, PG 82: 124B-D.

ΛΟΓΟΣ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
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Κωνσταντινούπολη. Αγία Σοφία. Το μνημείο από ψηλά.

Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος (306-337) 

μετέφερε στη θέση του αρχαίου Βυζα-

ντίου την πρωτεύουσα της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας και ίδρυσε τη Νέα Ρώμη (330), την 

πόλη που θα έπαιρνε το όνομά του, ήταν φυσικό 

στο οικοδομικό πρόγραμμα της πόλης να συμπερι-

λάβει και την ανέγερση μεγάλου καθεδρικού ναού. 

Την παράδοση αυτή διασώζουν τα Πάτρια Κων-

σταντινουπόλεως, όπου αναφέρεται ότι ο Μέγας 

Κωνσταντίνος, ανάμεσα σε άλλες εκκλησίες, ίδρυ-

σε στην Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σοφία1. Ο 

1. Τα Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως (συλλογή λαϊκών διηγήσε-
ων για την Κωνσταντινούπολη, του 10ου αι.) αναφέρουν ότι 
ο Μέγας Κωνσταντίνος «…τὴν ἁγίαν Σοφίαν… πρῴην αὐτὴν 
ἀνήγειρε δρομικὴν (:βασιλική) ὁμοίαν τοῦ Ἁγίου Ἀγαθονίκου 
καὶ τῆς Αγίας Δυνάμεως καὶ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τῆς παλαιᾶς, 
τῆς οὔσης πλησίον τῆς Ἁγίας Σοφίας· ἤγουν εἰρήνην, δύναμιν 
καὶ σοφίαν καὶ νίκην», μαρτυρία που θα πρέπει να αναφέρε-
ται τουλάχιστον στην πρόθεση και στα σχέδια του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου να ιδρύσει την Αγία Σοφία. Βλ. Preger 1907: 
74. Η βιβλιογραφία για την Αγία Σοφία είναι τόσο εκτεταμέ-
νη, που δύσκολα μπορεί κανείς πλέον να την παρακολουθήσει. 
Θα αναφέρουμε μόνο ενδεικτικά κάποια έργα, επιλέγοντας 
από τα παλαιότερα έως τα πιο πρόσφατα: Αντωνιάδης 1907-
1908. Σωτηρίου 1921. Whittemore 1933-1952. Μιχελής 1946. 
Underwood - Hawkins 1961: 187-217. Mangο 1962. Mango – 
Hawkins, 1965: 115-151. Van Nice 1965-1986. Janin 1969: 455-
470. Mango – Hawkins 1972: 3-41. Mathews 1976: 261-312. 
Cormack – Hawkins 1977: 175 κ.ε. Σκαμπαβίας 1985-1986: 
307-313. Mainstone 1988. Teteriatnikov 1998. Teteriatnikov 
2004-2005: 9-19. Δετοράκης 2004. Russo 2011. Teteriatnikov 
2012: 61-76. Taddei 2012 και 2015. Schibille 2014. Σωφρονίου 
2019. Dark – Kostenec 2019.

Η ιστορία της

Η Αγία Σοφία 
Κωνσταντινουπόλεως
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ιστορικός όμως Σωκράτης, που αποτελεί και την αρχαιότερη μαρτυρία, μας πληροφορεί ότι την έκτισε 

ο γιος και διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Κωνστάντιος Β΄ (337-361) και τα εγκαίνια του ναού 

έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου του 3602. Μεταγενέστερες πάλι πηγές, μάλλον αντιφατικές, υποστηρίζουν 

ότι ο Κωνστάντιος ολοκλήρωσε τον ναό κατά την επιθυμία του πατέρα του, τον εγκαινίασε ο Ευσέβιος 

Νικομηδείας, πατριάρχης τότε Κωνσταντινουπόλεως (339-341), επισκευάστηκε όμως και ανακαινίστηκε 

αργότερα πάλι από τον Κωνστάντιο και τον πατριάρχη Ευδόξιο (360-370)3.

 Ο ναός εξαρχής αφιερώθηκε στον Χριστό, τον Σαρκωθέντα Λόγο του Θεού, ο οποίος ήδη από τον από-

στολο Παύλο αποκαλείται «Θεοῦ Σοφία» (Κορ. α΄, 1.24). Είναι επίσης γνωστός και ως «Μεγάλη Εκκλησία» 

για το μέγεθος, τη μεγαλοπρέπεια και τη σημασία του. Επίσημα εόρταζε τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμ-

βρίου4, ή κατ’ άλλη άποψη τη Μεσοπεντηκοστή5. Ήταν η έδρα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 

μέχρι την Άλωση –εκτός από την περίοδο της λατινικής κατάκτησης– και το κέντρο της εκκλησιαστικής 

και πολιτικής ζωής του Βυζαντίου για περίπου μία χιλιετία.

2. Σωκράτης, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, ΙΙ, 16, PG 67, 217B.
3. Κεδρηνός, Σύνοψις Ἱστοριῶν, PG 121, 561D, 569A, 577A.
4. Και τα δύο εγκαίνια του ναού έγιναν σε ημερομηνίες κοντά στα Χριστούγεννα.
5. Καλοκύρης 1988.

Κάτοψη του ναού (R. J. Mainstone).

Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
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Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Η νότια πλευρά του μνημείου και των πέριξ κτισμάτων. 

Τα ανώτερα μέρη του μνημείου και ο τρούλος.



24

ιστορικός όμως Σωκράτης, που αποτελεί και την αρχαιότερη μαρτυρία, μας πληροφορεί ότι την έκτισε 

ο γιος και διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Κωνστάντιος Β΄ (337-361) και τα εγκαίνια του ναού 

έγιναν στις 15 Φεβρουαρίου του 3602. Μεταγενέστερες πάλι πηγές, μάλλον αντιφατικές, υποστηρίζουν 

ότι ο Κωνστάντιος ολοκλήρωσε τον ναό κατά την επιθυμία του πατέρα του, τον εγκαινίασε ο Ευσέβιος 

Νικομηδείας, πατριάρχης τότε Κωνσταντινουπόλεως (339-341), επισκευάστηκε όμως και ανακαινίστηκε 

αργότερα πάλι από τον Κωνστάντιο και τον πατριάρχη Ευδόξιο (360-370)3.

 Ο ναός εξαρχής αφιερώθηκε στον Χριστό, τον Σαρκωθέντα Λόγο του Θεού, ο οποίος ήδη από τον από-

στολο Παύλο αποκαλείται «Θεοῦ Σοφία» (Κορ. α΄, 1.24). Είναι επίσης γνωστός και ως «Μεγάλη Εκκλησία» 

για το μέγεθος, τη μεγαλοπρέπεια και τη σημασία του. Επίσημα εόρταζε τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμ-

βρίου4, ή κατ’ άλλη άποψη τη Μεσοπεντηκοστή5. Ήταν η έδρα του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 

μέχρι την Άλωση –εκτός από την περίοδο της λατινικής κατάκτησης– και το κέντρο της εκκλησιαστικής 

και πολιτικής ζωής του Βυζαντίου για περίπου μία χιλιετία.

2. Σωκράτης, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, ΙΙ, 16, PG 67, 217B.
3. Κεδρηνός, Σύνοψις Ἱστοριῶν, PG 121, 561D, 569A, 577A.
4. Και τα δύο εγκαίνια του ναού έγιναν σε ημερομηνίες κοντά στα Χριστούγεννα.
5. Καλοκύρης 1988.

Κάτοψη του ναού (R. J. Mainstone).

Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

25

Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Η νότια πλευρά του μνημείου και των πέριξ κτισμάτων. 

Τα ανώτερα μέρη του μνημείου και ο τρούλος.



26

Επάλληλες σειρές 

ανοιγμάτων στη δυτική 

πλευρά του μνημείου. 

Στα ανώτερα ανοίγματα 

(σύνθετα παράθυρα) 

διακρίνονται θωράκια με το 

θέμα του σταυρού.

Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Οι τρεις θύρες του 

νάρθηκα που οδηγούν 

προς τον κυρίως ναό. 

 Η πρώτη Αγία Σοφία κτίστηκε ως ξυλόστεγη δρομική βασιλική, όπως και η κοντινή της Αγία Ειρήνη6, 

η οποία φαίνεται να αποτελούσε αρχικά τον επισκοπικό ναό της πόλης. Μετά τα εγκαίνια όμως της Αγίας 

Σοφίας το 360, αυτή έγινε πλέον και παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια του βίου της βυζαντινής αυτοκρατορίας 

η πατριαρχική εκκλησία, αν και οι δύο εκκλησίες λειτουργούσαν στην πραγματικότητα ως μία7. Η πρώτη 

αυτή εκκλησία καταστράφηκε από φωτιά το 404, στα γεγονότα που ξέσπασαν στην πόλη εξαιτίας της εξο-

ρίας του Ίωάννου του Χρυσοστόμου, πατριάρχη τότε Κωνσταντινουπόλεως. Από αυτή την εκκλησία δεν 

σώθηκε τίποτε. 

6. Preger 1907: 74.
7. Mainstone 1988: 9.
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Μια δεύτερη Αγία Σοφία θα ξανακτιστεί επί Θεοδοσίου Β΄. Τα εγκαίνια έγιναν στις 10 Οκτωβρίου του 

415. Η εκκλησία θα καεί και αυτή με τη σειρά της τον Ίανουάριο του 532 στη Στάση του Νίκα. Ο Ίουστι-

νιανός, που κατέπνιξε την επανάσταση, συνέλαβε τότε την ιδέα να κτίσει στην ίδια θέση μια νέα και, από 

κάθε άποψη, ανεπανάληπτη εκκλησία. 

Τα σχέδια του ναού εκτέλεσαν οι «μηχανικοί-μηχανοποιοί» Ανθέμιος από τις Τράλλεις και Ίσίδωρος 

από τη Μίλητο της Μικράς Ασίας. Το έργο, το οποίο με πάθος επέβλεπε ο ίδιος ο Ίουστινιανός, ολοκλη-

ρώθηκε μέσα σε πέντε έτη, χρόνο ρεκόρ για το μέγεθος, τη δυσκολία κατασκευής και την πολυτέλεια του 

μνημείου. Τα εγκαίνια έγιναν με πάνδημες εκδηλώσεις και κάθε μεγαλοπρέπεια στις 27 Δεκεμβρίου του 

Το εσωτερικό του ναού 

από το υπερώο.

Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
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νάρθηκα που οδηγούν 

προς τον κυρίως ναό. 

 Η πρώτη Αγία Σοφία κτίστηκε ως ξυλόστεγη δρομική βασιλική, όπως και η κοντινή της Αγία Ειρήνη6, 

η οποία φαίνεται να αποτελούσε αρχικά τον επισκοπικό ναό της πόλης. Μετά τα εγκαίνια όμως της Αγίας 

Σοφίας το 360, αυτή έγινε πλέον και παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια του βίου της βυζαντινής αυτοκρατορίας 

η πατριαρχική εκκλησία, αν και οι δύο εκκλησίες λειτουργούσαν στην πραγματικότητα ως μία7. Η πρώτη 

αυτή εκκλησία καταστράφηκε από φωτιά το 404, στα γεγονότα που ξέσπασαν στην πόλη εξαιτίας της εξο-

ρίας του Ίωάννου του Χρυσοστόμου, πατριάρχη τότε Κωνσταντινουπόλεως. Από αυτή την εκκλησία δεν 

σώθηκε τίποτε. 

6. Preger 1907: 74.
7. Mainstone 1988: 9.
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Μια δεύτερη Αγία Σοφία θα ξανακτιστεί επί Θεοδοσίου Β΄. Τα εγκαίνια έγιναν στις 10 Οκτωβρίου του 

415. Η εκκλησία θα καεί και αυτή με τη σειρά της τον Ίανουάριο του 532 στη Στάση του Νίκα. Ο Ίουστι-

νιανός, που κατέπνιξε την επανάσταση, συνέλαβε τότε την ιδέα να κτίσει στην ίδια θέση μια νέα και, από 

κάθε άποψη, ανεπανάληπτη εκκλησία. 

Τα σχέδια του ναού εκτέλεσαν οι «μηχανικοί-μηχανοποιοί» Ανθέμιος από τις Τράλλεις και Ίσίδωρος 

από τη Μίλητο της Μικράς Ασίας. Το έργο, το οποίο με πάθος επέβλεπε ο ίδιος ο Ίουστινιανός, ολοκλη-

ρώθηκε μέσα σε πέντε έτη, χρόνο ρεκόρ για το μέγεθος, τη δυσκολία κατασκευής και την πολυτέλεια του 

μνημείου. Τα εγκαίνια έγιναν με πάνδημες εκδηλώσεις και κάθε μεγαλοπρέπεια στις 27 Δεκεμβρίου του 

Το εσωτερικό του ναού 

από το υπερώο.
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Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά.

Ο τρούλος, τα σφαιρικά τρίγωνα και τα τεταρτοσφαίρια. 
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Το εσωτερικό του ναού από τα νότια. Ξεχωρίζουν τμήματα της ορθομαρμάρωσης, οι κοσμημένες με ψηφιδωτά καμάρες και 

οι κιονοστοιχίες.

537 από τον ίδιο τον Ίουστινιανό8, ο οποίος ενθουσιασμένος από το μεγαλειώδες αποτέλεσμα των εργασιών 

ανεφώνησε: «Νενίκησά σε Σολομών!»9. Η κατασκευή του ναού περιγράφεται από τον ιστορικό Προκόπιο10. 

Παρά τη θαυμάσια όμως λύση στήριξης του τρούλου, στις 7 Μαΐου του 558, πέντε μήνες μετά τον δυνα-

τό σεισμό του 557 και ενώ γίνονταν εργασίες αποκατάστασης στον ναό, κατέρρευσε το μεγάλο ανατολικό 

τόξο και μαζί του μεγάλο μέρος του τρούλου, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ο άμβωνας και η αγία τρά-

πεζα με το κιβώριο. Την ανακατασκευή του τρούλου ανέλαβε ο Ίσίδωρος ο νεότερος, ανεψιός του ομώνυ-

μου αρχιτέκτονα, και ο Ίουστινιανός εγκαινιάζει και πάλι τον ναό στις 24 Δεκεμβρίου του 56311. Ο Παύλος 

Σιλεντιάριος θα γράψει τότε τα ποιητικά του έργα του  Ἔκφρασις τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας και  Ἔκφρασις τοῦ 
ἄμβωνος τῆς τοῦ Θεοῦ Ἁγίας Σοφίας12 αφήνοντας παντοτινό τον έπαινο για το ιουστινιάνειο μνημείο. 

Το 869 ισχυρός σεισμός προξένησε ρήγμα στη δυτική αψίδα του ναού, που επισκευάστηκε άμεσα από 

τον αυτοκράτορα Βασίλειο Α΄ τον Μακεδόνα (867-886), ενώ το 989 ένας νέος σεισμός προκάλεσε την κατάρ-

ρευση του τρούλου και της δυτικής αψίδας. Τα έργα αποκατάστασης διήρκεσαν έξι έτη επί Βασιλείου Β΄ του 

Μακεδόνα (976-1025) και εκτελέστηκαν από τον Τιριδάτη (Trdat) από την Αρμενία, ο οποίος ενίσχυσε το 

δυτικό μεγάλο τόξο και το τεταρτοσφαίριο, όπως είχε κάνει ο Ίσίδωρος ο νεότερος για το ανατολικό το 55813. 

8. Δετοράκης 2004: 27.
9. Ψευδο-Κωδινός, Περὶ κτισμάτων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, PG 157, 628B.
10. Προκόπιος ο Καισαρεύς, Περὶ κτισμάτων, Α΄, 1. Πρβλ. και Procopius 1971: 10-33
11.Τα εγκαίνια τέλεσε ο πατριάρχης Ευτύχιος. Dindorfius 1832: 687. Theophanis 1883: 238.
12. Παύλος Σιλεντιάριος, Ἔκφρασις τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας, PG 86, 2119-2158.  Ἔκφρασις τοῦ ἄμβωνος, PG 86, 2251-2264. 
13. Δετοράκης 2004: 46. Σωφρονίου 2019: 60.
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Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ένα από τα περίτεχνα 

κιονόκρανα του 

μνημείου.

Τεταρτοσφαίριο της κόγχης του ιερού βήματος. Ψηφιδωτή παράσταση της ένθρονης βρεφοκρατούσας Παναγίας.
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 Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της Δ΄ σταυροφορίας (1204), η 

Αγία Σοφία λαφυραγωγήθηκε βάναυσα. Οι σταυροφόροι απέσπασαν τον χρυσό και αργυρό διάκοσμο της 

αγίας τράπεζας, του άμβωνα και των θυρών, μετέφεραν στη Δύση, κυρίως στη Βενετία, τους θησαυρούς 

και τα πολύτιμα σκεύη και άρπαξαν όλη την κινητή περιουσία του ναού14. Ο Νικήτας Χωνιάτης μάλιστα 

αναφέρει ότι οι σταυροφόροι φόρτωναν τη λεία τους πάνω σε υποζύγια μέσα στην εκκλησία15. Ο ναός στη 

συνέχεια μετατράπηκε σε έδρα της λατινικής επισκοπής της πόλης.

 Μετά το 1261, όταν οι Παλαιολόγοι ανακατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, η Αγία Σοφία ξανάγινε ο 

πατριαρχικός ναός. Παρά τη δύσκολη πολιτική και οικονομική κατάσταση της αυτοκρατορίας, αποκα-

ταστάθηκαν η αγία τράπεζα, ο άμβωνας και ο λοιπός εξοπλισμός του ναού, χωρίς όμως την προηγούμενη 

πολυτέλεια. Το 1317 ο Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος (1282-1328) διέθεσε σημαντικό χρηματικό ποσόν από 

την περιουσία της συζύγου του Ειρήνης και, επειδή οι πλάγιες πλευρές του ναού εμφάνισαν επικίνδυνα 

ρήγματα, κτίστηκαν οι εξωτερικές αντηρίδες που υπάρχουν και σήμερα, δύο για την αντιστήριξη των με-

γάλων πεσσών στα βόρεια και μία για την αντιστήριξη του νοτιοανατολικού πεσσού16. 

 Οι συνεχείς σεισμοί όμως στην περιοχή είχαν καταπονήσει τον τρούλο και τις αψίδες του ναού. Έτσι 

τον Μάιο του 1346 κατέρρευσε το ανατολικό τόξο συμπαρασύροντας τμήμα του τρούλου και του τεταρ-

τοσφαιρίου της μεγάλης ανατολικής αψίδας. Καταστράφηκαν και πάλι ο άμβωνας και το τέμπλο. Οι 

14. Πρβλ. Δετοράκης 2004: 50.
15. Νικήτας Χωνιάτης, Χρονικὴ Διήγησις, 758. 
16. Σωφρονίου 2019: 61.

Ψηφιδωτή παράσταση του ένθρονου Χριστού με γονυπετή αυτοκράτορα (Λέων ο ΣΤ΄;), πάνω από τη βασίλειο πύλη.
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επισκευές που ακολούθησαν με αυτοκρατορικές 

χορηγίες17 δεν αλλοίωσαν σημαντικά τη μορφή του 

τρούλου του Ισιδώρου του νεότερου. Η οικονομική 

όμως δυσπραγία δεν επέτρεπε πλέον την συντήρη-

ση της Μεγάλης Εκκλησίας και την αποκατάσταση 

των φθορών του χρόνου. Στα μέσα του 14ου αιώνα 

οι περισσότερες θύρες είχαν καταστραφεί και στις 

αρχές του 15ου αιώνα πολλά από τα προσκτίσματα 

του ναού και του πατριαρχικού οίκου είχαν εγκα-

ταλειφθεί18. Εξακολουθούσε όμως η Αγία Σοφία 

να αποτελεί το κέντρο της θρησκευτικής ζωής της 

Πόλης και της αυτοκρατορικής εθιμοτυπίας και να 

εντυπωσιάζει τους ξένους επισκέπτες της. Το 1392 

ένας Ρώσος προσκυνητής, ο Ιγνάτιος, περιγράφει 

με κάθε λεπτομέρεια την επιβλητική στέψη του αυ-

τοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου και της συ-

ζύγου του Ελένης, κατά τη διάρκεια της θείας λει-

τουργίας19.

 Μετά την Άλωση της Πόλης από τους Οθωμα-

νούς, η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε ισλαμικό τέ-

μενος. Το 1573, επί σουλτάνου Σελίμ Β΄, ο γνωστός 

αρχιτέκτονας Σινάν πραγματοποίησε εκτεταμένες 

εργασίες στερέωσης του κτηρίου. Κατασκεύασε 

συμπληρωματικές αντηρίδες, ύψωσε το εξωτερικό 

τμήμα των πεσσών μέχρι τα παράθυρα του τρούλου 

–στοιχεία που αλλοίωσαν την εξωτερική εμφάνιση 

του ναού– και πρόσθεσε ακόμη τρεις μιναρέδες. 

Καλύφθηκαν με σοβά τα εικονιστικά ψηφιδωτά, 

εκτός από του Παντοκράτορα, της Πλατυτέρας και 

των αρχαγγέλων στην ανατολική κόγχη. Ο Παντο-

κράτορας καλύφθηκε το 1610 επί Αχμέτ Α΄. 

 Το 1847, με εντολή του σουλτάνου Αβδούλ Με-

τζίτ Α΄, έγιναν σημαντικές επισκευές στο μνημείο 

και εργασίες συντήρησης των ψηφιδωτών του από 

τους φημισμένους Ιταλοελβετούς αρχιτέκτονες αδελ-

φούς Giussepe και Gaspare Fossati. Αφαιρέθηκαν οι 

αντηρίδες και οι προς τον τρούλο προεκτάσεις του 

17. Οι επισκευές ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν με χορηγίες 
της Άννας, χήρας του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου, του 
Ιωάννη Καντακουζηνού και του Ανδρόνικου Δ΄ Παλαιολόγου.
18. Δετοράκης 2004: 57.
19. Σιμόπουλος 1972: 261-264.

Ιερό βήμα. Ψηφιδωτή παράσταση αρχαγγέλου.
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Σινάν20. Αποκαλύφθηκαν κάποιες από τις ψηφιδωτές παραστάσεις, συντηρήθηκαν, σχεδιάστηκαν και επι-

καλύφθηκαν και πάλι. Πολλά από τα χαμένα σήμερα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας τα γνωρίζουμε από τα 

σχέδια των Cornelius Loos, αδελφών Fossati, Paul Durand και W. Salzenberg. Από το 1934 (επί Μουσταφά 

Κεμάλ Ατατούρκ) και έως το 2020, για 86 χρόνια, η Αγία Σοφία λειτουργούσε ως μουσείο. 

 Στις 24 Ίουλίου του 2020 τελέστηκε επίσημα, με τη συμμετοχή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ  

Ερντογάν, η ισλαμική προσευχή μέσα στην Αγία Σοφία που, παρά τη διεθνή κατακραυγή, μετατράπηκε 

ξανά σε τζαμί. Η μετατροπή αυτή προσβάλλει την ιστορία του μνημείου –συμβόλου της Ορθοδοξίας και 

ολόκληρου του χριστιανικού κόσμου– και την αισθητική ανάδειξη του μεγαλειώδους εσωτερικού του χώ-

ρου, αφού λωρίδες από υφάσματα καλύπτουν τα ψηφιδωτά του και χαλιά το μαρμάρινο δάπεδο. Η από-

φαση αυτή όμως προσβάλλει και το ίδιο το Ίσλάμ και τον πολιτισμικό του πλούτο. 

Η αρχιτεκτονική 

Τι είναι όμως αυτό που κάνει το μνημείο ανεπανάληπτο; Ασφαλώς η αρχιτεκτονική και ο εσωτερικός 

του διάκοσμος, τα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, οι ορθομαρμαρώσεις και τα υπέροχα ψηφιδωτά 

20. Σωφρονίου 2019: 65.

Εξωνάρθηκας. Ψηφιδωτή παράσταση της ένθρονης βρεφοκρατούσας Παναγίας με τους αυτοκράτορες Κωνσταντίνο τον 

Μέγα και Ίουστινιανό.
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επισκευές που ακολούθησαν με αυτοκρατορικές 
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17. Οι επισκευές ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν με χορηγίες 
της Άννας, χήρας του Ανδρόνικου Γ΄ Παλαιολόγου, του 
Ιωάννη Καντακουζηνού και του Ανδρόνικου Δ΄ Παλαιολόγου.
18. Δετοράκης 2004: 57.
19. Σιμόπουλος 1972: 261-264.

Ιερό βήμα. Ψηφιδωτή παράσταση αρχαγγέλου.
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Υπερώο. Ψηφιδωτή παράσταση του ένθρονου Χριστού με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μονομάχο και την 

αυτοκράτειρα Ζωή. 

Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

στους τοίχους και παλαιότερα οι πολυτελείς λειτουργικές κατασκευές και τα χρυσά και αργυρά κει-

μήλια, στολισμένα όλα με πολύτιμους λίθους. Βυζαντινοί συγγραφείς, όπως ο Προκόπιος, ο Παύλος 

Σιλεντιάριος, ο Νικήτας Χωνιάτης, ο πατριάρχης Φώτιος, αλλά και ξένοι προσκυνητές, περιηγητές και 

διπλωμάτες, αναφέρθηκαν με θαυμασμό στην αρχιτεκτονική, τα ψηφιδωτά και τις λειτουργικές κατα-

σκευές, και απαθανάτισαν την ιστορία του ναού μέσα στον χρόνο.

Η ιουστινιάνεια Αγία Σοφία, κτισμένη στον αρχιτεκτονικό τύπο της βασιλικής με τρούλο, είναι ένα οικο-

δόμημα σχεδόν τετράγωνο σε κάτοψη (71x77 μ.). Τέσσερις ογκώδεις κτιστοί πεσσοί, που ορίζουν έναν ευρύ 

κεντρικό τετράγωνο χώρο, υψώνονται στο εσωτερικό του ναού και συνδέονται ανά δύο με τόξα. Ανάμεσά 

τους, στη βόρεια και τη νότια πλευρά, διαμορφώνονται κιονοστοιχίες, που επαναλαμβάνονται και στον 

όροφο (υπερώα) και στηρίζουν μεγάλα τύμπανα (μέτωπα τοίχων), διάτρητα από παράθυρα. Στην ανατο-

λική και τη δυτική πλευρά τα τόξα αποτελούν τα μέτωπα δύο μεγάλων κογχών, ο ευρύς ημικύλινδρος των 

οποίων διασπάται σε τρεις μικρότερες ισοϋψείς ημικυκλικές κόγχες. Η κεντρική στα ανατολικά αποτελεί 

την αψίδα του ιερού βήματος και στα δυτικά την κύρια είσοδο του ναού. Δεξιά και αριστερά οι δύο πλάγιες 

κόγχες είναι διώροφες21. 

Ο μεγάλος τρούλος του ναού (διαμ. 32 μ.) φέρεται από τα τέσσερα μεγάλα τόξα που γεφυρώνουν τα ανοίγ-

21. Κrautheimer 22006: 255 κ.ε. Μπούρας 32001: 126 κ.ε.
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Υπερώο. Ψηφιδωτή παράσταση της όρθιας βρεφοκρατούσας Παναγίας με τον αυτοκράτορα Ίωάννη Κομνηνό 

και την αυτοκράτειρα Ειρήνη. 

ματα ανάμεσα στους πεσσούς και αντιστηρίζεται από τις δύο μεγάλες κόγχες22. Έχει τη μορφή ημισφαιρικού 

θόλου και εδράζεται σε κυκλική βάση (στεφάνη). Η μετάβαση από τα τόξα στη στεφάνη γίνεται μέσω τεσσά-

ρων σφαιρικών τριγώνων. Χαμηλά, στη βάση του τρούλου και ανάμεσα στις νευρώσεις, σαράντα παράθυρα 

προσφέρουν άφθονο φωτισμό στον κεντρικό χώρο του ναού και δημιουργούν την εντύπωση ότι ο τρούλος αιω-

ρείται σαν τον ουράνιο θόλο, κατά τον Προκόπιο «κρεμασμένος από τον ουρανό με χρυσή αλυσίδα»23.

 Στα δυτικά ο ναός διαθέτει εντυπωσιακό εσωνάρθηκα24 και ταπεινότερο εξωνάρθηκα, ενώ το αίθριο 

δεν σώζεται σήμερα. Στο αίθριο υπήρχε και η φιάλη (κρήνη) με την περίφημη καρκινική επιγραφή (δια-

βάζεται και ανάστροφα): ΝΊΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΊΝ. Νοτιοδυτικά του ναού βρισκόταν το 

βαπτιστήριο (ένα εγγεγραμμένο οκτάγωνο) και βορειονατολικά το κυκλικό σκευοφυλάκιο ή διακονικό, σε 

άμεση επικοινωνία με τον κυρίως ναό. 

 Το σύνθετο αυτό αρχιτεκτονικό σχέδιο της Αγίας Σοφίας δεν εφαρμόστηκε ποτέ ξανά ακριβώς, υπήρξε 

ένα unicum της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, καθώς ο ναός αποτελούσε μνημείο-σύμβολο της Αυτοκρατο-

ρίας και της Ορθοδοξίας25. Στο ευφυές σχέδιο των αρχιτεκτόνων της συνυπάρχουν τα πλεονεκτήματα της 

22. Mainstone 1988: 21.
23. Προκόπιος ο Καισαρεύς, Περὶ κτισμάτων, Α΄, 1. Βλ. και Μιχελής 1972: 136.
24. Mainstone 1988: 32.
25. Προδρομικά μνημεία έχουν θεωρηθεί οι ναοί των Αγίων Σεργίου και Βάκχου και του Αγίου Πολυεύκτου στην 
Κωνσταντινούπολη.
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Υπερώο. Το Τρίμορφο (Δέηση). Ο Χριστός πλαισιωμένος από την Παναγία και τον Ίωάννη τον Πρόδρομο.

αρχιτεκτονικής της δρομικής βασιλικής, με τον τονισμό του κατά μήκος άξονα και της πορείας προς το 

ιερό βήμα, και του περίκεντρου οικοδομήματος, με τον τονισμό του κατακόρυφου άξονα και της ανόδου  

–οπτικής και πνευματικής– προς τα άνω, προς τα ουράνια. Αποδεικνύεται έτσι η σημασία και η πρωτοτυ-

πία της ιουστινιάνειας ναοδομίας, που δεν υιοθετεί απλά νέες μορφές και αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά 

επιφέρει αλλαγές στη σύνθεση της κάτοψης και στη στέγαση του ναού, και προετοιμάζει τη μετάβαση 

προς τη μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική26. 

 Εξωτερικά το κτήριο δείχνει βαρύ. Σαράντα μικρές αντηρίδες περιβάλλουν τη βάση του τρούλου27 

και τέσσερις μεγάλες τον ναό στη βόρεια και τη νότια πλευρά του. Στο εσωτερικό όμως της Αγίας Σοφίας 

το αισθητικό αποτέλεσμα είναι μεγαλειώδες. Συγκρινόμενη με το πλησιέστερο προς αυτή ρωμαϊκό μνη-

μείο, το Πάνθεον της Ρώμης, αναδεικνύεται η υπεροχή της αρχιτεκτονικής της σύνθεσης, που δημιουργεί 

χώρους ποικίλους και ατέρμονες, τους οποίους πρέπει ο επισκέπτης να ανακαλύψει και να εξερευνήσει. 

Στο Πάνθεον η σύνθεση είναι απλή, τα όρια σαφώς καθορισμένα και άμεσα αντιληπτά. Στην Αγία Σοφία 

τίποτε δεν είναι πλήρως ορατό με την πρώτη ματιά, οι χώροι εμφανίζονται διαδοχικά και μεταβάλλονται, 

καθώς κάποιος κινείται στο εσωτερικό του μνημείου από τους νάρθηκες προς τον κεντρικό χώρο του κυρί-

ως ναού, που επιστέφεται από τον μεγάλο τρούλο, τα περιφερειακά πλάγια κλίτη και τα υπερώα28. 

 Η ποικιλότητα και συγχρόνως η ενότητα του χώρου, η ρυθμική εναλλαγή των κιόνων και των τοξωτών 

ανοιγμάτων, η ήρεμη ανάταση που δημιουργείται από τις διαδοχικές καμπύλες επιφάνειες, οι οποίες κλι-

26. Μπούρας 32001: 108.
27. Προστέθηκαν από τον Ισίδωρο τον νεότερο μετά την κατάρρευση του πρώτου τρούλου και επαναλήφθηκαν στις 
μεταγενέστερες επισκευές του.
28. Mainstone 1988: 37.
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Ο Χριστός, λεπτομέρεια της Δέησης.

μακωτά κορυφώνονται στον μεγάλο δεσπόζοντα τρούλο, οι επάλληλες κόγχες και τα πολλά παράθυρα που 

διατρυπούν τους τοίχους και «εξαϋλώνουν» τη μάζα τους, το πλούσιο φυσικό φως που καταυγάζει τα πάντα 

και τα κάνει να μοιάζουν ουράνια είναι ασφαλώς τα πλεονεκτήματα μιας αρχιτεκτονικής σύλληψης που 

προδίδει τη μεγαλοφυΐα των δημιουργών της. Στο συνολικό αισθητικό αποτέλεσμα, που προφανώς σήμε-

ρα υπολείπεται του αλλοτινού, θα πρέπει να προστεθούν η πολυτέλεια και η άψογη εκτέλεση του γλυπτού 

και του ψηφιδωτού διακόσμου και των λειτουργικών κατασκευών.

Οι λειτουργικές κατασκευές 

Για τη μορφή της πρώτης αγίας τράπεζας, του κιβωρίου που τη στέγαζε και του αρχικού άμβωνα της Αγί-

ας Σοφίας δεν έχουμε σαφείς μαρτυρίες. Ξέρουμε όμως ότι την 7η Μαΐου 558 «ἔπεσεν τὸ ἀνατολικὸν μέρος 
τῆς προϋποστολῆς τοῦ ἁγίου θυσιαστηρίου… καὶ συνέτριψεν τὸ κιβώριον καὶ τὴν ἁγίαν τράπεζαν καὶ τὸν ἄμ-
βωνα»29. Η δεύτερη αγία τράπεζα ήταν πολυτελέστατη. Η πλάκα της ήταν κατασκευασμένη από μείγμα 

διαφόρων πολύτιμων υλικών, χρυσού, ασημιού, πολύτιμων λίθων, γυαλιού, ξύλου κτλ., και στηριζόταν σε 

χρυσούς κίονες. Ασημένιες και επιχρυσωμένες ήταν και οι βαθμίδες γύρω από την αγία τράπεζα, όπου 

στέκονταν οι ιερείς30. 

29. Theophanis 1883: 359-360.
30. Κατά τον Προκόπιο (Προκόπιος ο Καισαρεύς, Περὶ κτισμάτων, Α΄, 1): «τὰ μέν τοι τῶν κειμηλίων τοῦ νεὼ ἅπαντα μὲν 
φράσαι ἀκριβολογουμένῳ ἀμήχανον. Ἑνὶ δὲ μόνῳ τεκμηριώσαιτ’ ἄν τις αὐτῷ, τὸ θυσιαστήριον μόνον λίτρων ἀργύρου μυριάδας 
ἐπιφέρεσθαι τέσσαρας». Πρβλ. και Αντωνιάδης 1907-1908: 102-104.
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Υπερώο. Το Τρίμορφο (Δέηση). Ο Χριστός πλαισιωμένος από την Παναγία και τον Ίωάννη τον Πρόδρομο.

αρχιτεκτονικής της δρομικής βασιλικής, με τον τονισμό του κατά μήκος άξονα και της πορείας προς το 
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26. Μπούρας 32001: 108.
27. Προστέθηκαν από τον Ισίδωρο τον νεότερο μετά την κατάρρευση του πρώτου τρούλου και επαναλήφθηκαν στις 
μεταγενέστερες επισκευές του.
28. Mainstone 1988: 37.
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 Το κιβώριο της αγίας τράπεζας ήταν όλο αση-

μένιο. Τέσσερις κίονες έφεραν πυραμιδοειδή πιθα-

νότατα στέγαση, στην κορυφή της οποίας ήταν το-

ποθετημένος σταυρός επάνω σε σφαίρα. Τέσσερις 

επίσης ασημένιοι κρατήρες υπήρχαν στις γωνίες 

του κιβωρίου με ομοιώματα κεριών. Κατά τον 10ο 

αιώνα, μέρη του κιβωρίου, όπως η σφαίρα με τον 

σταυρό και οι κρατήρες, ήταν επιχρυσωμένα31.

 Το φράγμα του ιερού ήταν ψηλό. Οι δώδεκα κί-

ονές του έφεραν ευθύ επιστύλιο32, όλα κατασκευα-

σμένα από πολύτιμα υλικά. Τα θωράκια ήταν χρυσά 

ή επιχρυσωμένα και οι κίονες χρυσοί. Στο επιστύ-

λιο, μέσα σε μετάλλια, είχαν χαραχθεί εικόνες του 

Χριστού, της Θεοτόκου, αγγέλων, προφητών και 

αποστόλων. Πιο ψηλά υπήρχε το μονόγραμμα του 

Ίουστινιανού και της Θεοδώρας, ενώ επάνω από το 

επιστύλιο ήταν τοποθετημένη σειρά από δενδρό-

μορφα πολυκάνδηλα και στο μέσον μεγάλος φωτο-

βόλος σταυρός33.

 Μπροστά από το ιερό εκτεινόταν ο επιμήκης 

σολέας, που ξεκινούσε από την ωραία πύλη και 

έφθανε μέχρι το κέντρο του ναού, όπου ορθωνό-

ταν ο πολυτελής άμβωνας, κατασκευασμένος και 

αυτός από πολύτιμα υλικά. Μετά την καταστροφή 

του 558, ο άμβωνας αντικαταστάθηκε από άλλον 

«διὰ λίθων καὶ κιόνων ἀργυρενδύτων». Ήταν κυκλι-

κός με δύο κλίμακες ανόδου, ανατολικά και δυτι-

κά, και φαίνεται ότι περιβαλλόταν από κυκλική 

στοά με χαμηλά καταστόλιστα θωράκια, κίονες 

και επιστύλιο που έφερε ασημένια δενδρόμορφα 

πολυκάνδηλα και ασημένιους φωτοβόλους σταυ-

ρούς34. 

31. Αντωνιάδης 1907-1908, 113.
32. Για το φράγμα του ιερού βήματος της Αγίας Σοφίας βλ. Παύλος 
Σιλεντιάριος, PG 86, 2145-2147. Αντωνιάδης 1907-1908: 85-89. 
Xydis 1947: 5-23. Mathews 1971: 98. Στουφή-Πουλημένου 1999: 76. 
Για τις λειτουργικές κατασκευές της Αγίας Σοφίας βλ. και Mainstone 
1988: 221 κ.ε.
33. Παύλος Σιλεντιάριος, PG 86, 2145-2147. Αντωνιάδης 1907- 
1908: 86-88.
34. Αντωνιάδης 1907-1908: 58-59.
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Στις πολυτελείς αυτές κατασκευές θα πρέπει να προστεθούν και οι θρόνοι του πατριάρχη και του αυτο-

κράτορα, τοποθετημένοι στον κυρίως ναό, ανάμεσα στο ιερό και τους ανατολικούς μεγάλους πεσσούς, του 

πατριάρχη δεξιά και του αυτοκράτορα αριστερά. 

Τα ψηφιδωτά 

Από τον ψηφιδωτό διάκοσμο, που σε διάφορες εποχές κόσμησε τη Μεγάλη Εκκλησία, λίγα δείγματα έχουν 

απομείνει ή είναι σήμερα ορατά. Αν και δεν γνωρίζουμε το πλήρες εικονογραφικό πρόγραμμα του μνημείου, 

πριν και μετά την Εικονομαχία, μια εικόνα γι’ αυτό μας προσφέρουν τα σχέδια και οι σημειώσεις των αδελφών 

Fossati και του Salzenberg τον 19ο αιώνα, οι εσωτερικές όψεις που σχεδίασε ο Cornelius Loos (1710) και οι 

περιγραφές των περιηγητών35. 

 Υποστηρίχθηκε ότι την εποχή του Ίουστίνου Β´ (565-578) η Αγία Σοφία διακοσμήθηκε με χριστολο-

γικές σκηνές (Δωδεκαόρτου)36, στην πραγματικότητα όμως ελάχιστα γνωρίζουμε για την εικονογράφηση 

του ναού κατά την ιουστινιάνεια περίοδο37. Πιθανότατα ο αρχικός διάκοσμος της Αγίας Σοφίας ήταν σε 

35. Βλ. τη δημοσίευση των σχεδίων αυτών από τον Mango 1962: σποραδικά.
36. Κυρίως από τον Heisenberg 1912.
37. Οι αναφορές των σύγχρονων ιστορικών και χρονογράφων, όπως του Προκοπίου, του Παύλου Σιλεντιαρίου, του Ευαγρίου, 
εστιάζονται στην περιγραφή και τον θαυμασμό τους για την αρχιτεκτονική και τις λειτουργικές κατασκευές του ναού. Πρβλ. και 
Mango 1962: 93.

Βόρειο τύμπανο του κεντρικού κλίτους. Ψηφιδωτές παραστάσεις ιεραρχών. Κάτω διακρίνεται το μαρμάρινο τοξωτό επιστύλιο.
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μεγάλη έκταση ανεικονικός, ενώ στον τρούλο υπήρχε ψηφιδωτός σταυρός38. Το μέγεθος εξάλλου και η 

αρχιτεκτονική του ναού, με τα πολλά ανοίγματα και τη διάλυση των επιφανειών στο εσωτερικό του, δεν 

επέτρεπαν την εικονογράφηση πολλών παραστάσεων. Μόνη ένδειξη για προεικονομαχικές εικονιστικές 

παραστάσεις αποτελεί ο ψηφιδωτός διάκοσμος στο Μικρό Σεκρέτο. Εκεί, στα μετάλλια που παρεμβάλλο-

νται ανάμεσα σε βλαστούς εικονίζονται σταυροί που φαίνεται ότι κάλυψαν, κατά την Εικονομαχία, μορφές 

αγίων, όπως πιστοποιούν τα ονόματά τους που αναγράφονται από κάτω39. Οι εικονομάχοι ασφαλώς θα 

κατέστρεψαν ή θα κάλυψαν οποιαδήποτε εικονιστική παράσταση στον ναό, όπως υπονοεί και η επιγραφή 

στο μέτωπο του τόξου της αψίδας του ιερού: ΑC ΟΊ ΠΛΑΝΟΊ ΚΑΘΕΊΛΟΝ ΕΝΘΑΔ’ ΕΊΚΟΝΑC ΑΝΑΚΤΕC 

ΕCΤΗΛΩCΑΝ ΕΥCΕΒΕΊC ΠΑΛΊΝ. 

 Λίγα χρόνια μετά τη λήξη της Εικονομαχίας και την οριστική αναστήλωση των εικόνων, στις 29 Μαΐου 

του 867, ο πατριάρχης Φώτιος θα εκφωνήσει έναν λόγο από τον άμβωνα της Αγίας Σοφίας ενώπιον των 

βασιλέων Μιχαήλ Γ΄ και Βασιλείου Α΄40. Οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν ότι ο λόγος αυτός εκφωνή-

θηκε για τα αποκαλυπτήρια της παράστασης της ένθρονης βρεφοκρατούσας Θεοτόκου στην αψίδα του 

ιερού, που σώζεται έως τις ημέρες μας, άριστο δείγμα της κλασικίζουσας τέχνης της «αναγέννησης» των 

Μακεδόνων41. H παράσταση πλαισιωνόταν από τους αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ στην καμάρα επά-

38. Σύμφωνα και με τη μαρτυρία του Παύλου Σιλεντιαρίου ( Ἔκφρασις τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας: 493, 506-508). Πρβλ. και 
Γκιολές 2007: 69-70. 
39. Mango 1962: 93. Cormack – Hawkins 1977: 175 κ.ε.
40. Πρόκειται για την 17η Ομιλία του Φωτίου (Λαούρδας 1959: 164-172. Mango 1958: 283 κ.ε.).
41. Ο C. Mango θεωρεί ότι δεν πρόκειται για την παράσταση της Παναγίας που σώζεται σήμερα, η οποία, κατ’ αυτόν, θα πρέπει 
να χρονολογηθεί έναν αιώνα περίπου μετά, στα μέσα του 10ου αιώνα. Κατά τον ίδιο μελετητή, η Παναγία που περιγράφει ο 
Φώτιος δεν ήταν ένθρονη αλλά όρθια, στον τύπο της Οδηγήτριας, και αντικατέστησε προηγούμενη ανάλογη παράσταση, η 
οποία καταστράφηκε την περίοδο της Εικονομαχίας, Mango 1962: 95.
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νω από το ιερό (σήμερα σώζεται μόνο ο Γαβριήλ). Τις επόμενες δεκαετίες θα πρέπει να ακολούθησε η 

εικονογράφηση και του υπόλοιπου ναού, αν και αυτή συνεχίστηκε μέχρι και την παλαιολόγεια περίοδο. 

Στον Βίον τοῦ Βασιλείου αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας δώρισε ψηφιδωτό με τη βρεφοκρατούσα Παναγία 

ανάμεσα στους αποστόλους Πέτρο και Παύλο42. Από την παράσταση αυτή, χαμένη σήμερα, φαίνεται να 

προέρχονται σχέδια και υδατογραφίες των Fossati και Salzenberg43.

Το μετατεικονομαχικό εικονογραφικό πρόγραμμα της Αγίας Σοφίας περιελάμβανε επίσης τον Παντο-

κράτορα στον τρούλο, ίσως ένθρονο44, που πιθανόν μετά τον σεισμό του 869 αντικατέστησε τον μεγάλο 

σταυρό του 6ου αιώνα. Στα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα εικονίζονταν εξαπτέρυγα σεραφείμ, τρία από τα 

οποία σώζονται και σήμερα. Στα μεγάλα τύμπανα του ναού εικονίστηκαν ιεράρχες και προφήτες45. Από 

τις παραστάσεις αυτές μόνο τρεις ιεράρχες σώζονται στο βόρειο τύμπανο: οι άγιοι Ίωάννης ο Χρυσόστο-

μος, Ίγνάτιος ο Θεοφόρος και Ίγνάτιος ο Νέος. Στο εσωράχιο του μεγάλου ανατολικού τόξου εικονιζόταν 

η Ετοιμασία του Θρόνου, αριστερά η Θεοτόκος δεομένη και δεξιά ο Πρόδρομος, θέμα με λειτουργικό 

και εσχατολογικό περιεχόμενο. Δεξιά υπήρχε κτητορική επιγραφή που αποδίδεται στον αυτοκράτορα 

Ρωμανό Γ΄ Αργυρό (1028-1034). Στους θόλους των υπερώων ιστορήθηκαν χριστολογικές σκηνές, όπως η 

Βάπτιση (στο βόρειο), η Πεντηκοστή και ο Χριστός Παντοκράτορας (στο νότιο), παραστάσεις που και αυ-

τές δεν σώζονται σήμερα και τις γνωρίζουμε από τα σχέδια των Cornelius Loos, Fossati και Salzenberg46. 

Η ψηφιδωτή διακόσμηση του ναού συνεχίστηκε επί Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού (886-912) και του υιού 

του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου ( 913-959). Θεωρείται από πολλούς μελετητές ότι ο γονατιστός 

αυτοκράτορας στην παράσταση του ένθρονου Χριστού Παντοκράτορα, πάνω από τη βασίλειο πύλη, είναι 

ο Λέων ο ΣΤ΄ που ως ικέτης ζητάει συγχώρεση για τον τέταρτο γάμο του. H απεικόνιση αυτή είναι γενι-

κά τυπική για την απόδοση του κτήτορα μιας εκκλησίας, που ανέλαβε ένα εκτεταμένο έργο επισκευής ή 

διακόσμησης. Γι᾽ αυτό μπορεί να απεικονίζεται και ο κατεξοχήν χορηγός της Αγίας Σοφίας την περίοδο 

των Μακεδόνων αυτοκρατόρων, ο Βασίλειος Α΄47. Η παρουσία, εξάλλου, της Θεοτόκου και του αρχαγγέ-

λου Γαβριήλ μέσα σε μετάλλια δεξιά και αριστερά του Χριστού μπορεί να υπαινίσσεται μια συνοπτική 

εκδοχή του Ευαγγελισμού ή μια Δέηση, ή να αποτυπώνει τους προστάτες του εικονιζόμενου αυτοκράτορα. 

Η παράσταση έχει συνδεθεί επίσης με την αναφορά του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου [ Ἔκθεσις τῆς 

Βασιλείου Τάξεως (De Ceremoniis, I, 1)] ότι ο αυτοκράτορας, προτού εισέλθει από τον νάρθηκα στον κυ-

ρίως ναό, προσκυνούσε τρεις φορές μπροστά από τη βασίλειο πύλη. Παράλληλα, φορτίζεται με πολιτικό 

περιεχόμενο, υπενθυμίζοντας στον αυτοκράτορα τη σχέση του με τον Παντοκράτορα και κατ’ επέκταση 

με την Εκκλησία του.

 Η ψηφιδωτή επίσης παράσταση του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου (912-913) στο βόρειο υπερώο πιθανόν 

δηλώνει τη μέριμνά του για τη συνέχιση της εικονογράφησης του ναού. Η απεικόνιση κτητόρων αυτο-

κρατόρων συνεχίζεται και τους επόμενους αιώνες με παραστάσεις στη νότια είσοδο του νάρθηκα και το 

νότιο υπερώο. Γύρω στο 1000 χρονολογείται το ψηφιδωτό που βρίσκεται επάνω από την είσοδο από το 

νοτιοδυτικό διαμέρισμα στον νάρθηκα. Εικονίζεται η βρεφοκρατούσα Παναγία ένθρονη ανάμεσα στους 

42. Cameniata – Symeon Magister – Georgius Monachus 1838: 322. 
43. Βλ. Mango 1962: εικ. 100-102. 
44. Βλ. τα σχέδια των αδελφών Fossati (Mango 1962: εικ. 23-24). Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τον εικονογραφικό τύπο της 
αρχικής παράστασης του Παντοκράτορα ούτε εάν ήταν ο ίδιος έως την Άλωση μετά από τόσες επισκευές του τρούλου.
45. Mango 1962: 48-49.
46. Ό.π.: εικ. 29-34. 
47. Την άποψη αυτή υποστήριξε ο Mango 1962: 96.
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μεγάλη έκταση ανεικονικός, ενώ στον τρούλο υπήρχε ψηφιδωτός σταυρός38. Το μέγεθος εξάλλου και η 

αρχιτεκτονική του ναού, με τα πολλά ανοίγματα και τη διάλυση των επιφανειών στο εσωτερικό του, δεν 

επέτρεπαν την εικονογράφηση πολλών παραστάσεων. Μόνη ένδειξη για προεικονομαχικές εικονιστικές 

παραστάσεις αποτελεί ο ψηφιδωτός διάκοσμος στο Μικρό Σεκρέτο. Εκεί, στα μετάλλια που παρεμβάλλο-

νται ανάμεσα σε βλαστούς εικονίζονται σταυροί που φαίνεται ότι κάλυψαν, κατά την Εικονομαχία, μορφές 

αγίων, όπως πιστοποιούν τα ονόματά τους που αναγράφονται από κάτω39. Οι εικονομάχοι ασφαλώς θα 

κατέστρεψαν ή θα κάλυψαν οποιαδήποτε εικονιστική παράσταση στον ναό, όπως υπονοεί και η επιγραφή 

στο μέτωπο του τόξου της αψίδας του ιερού: ΑC ΟΊ ΠΛΑΝΟΊ ΚΑΘΕΊΛΟΝ ΕΝΘΑΔ’ ΕΊΚΟΝΑC ΑΝΑΚΤΕC 

ΕCΤΗΛΩCΑΝ ΕΥCΕΒΕΊC ΠΑΛΊΝ. 

 Λίγα χρόνια μετά τη λήξη της Εικονομαχίας και την οριστική αναστήλωση των εικόνων, στις 29 Μαΐου 

του 867, ο πατριάρχης Φώτιος θα εκφωνήσει έναν λόγο από τον άμβωνα της Αγίας Σοφίας ενώπιον των 

βασιλέων Μιχαήλ Γ΄ και Βασιλείου Α΄40. Οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν ότι ο λόγος αυτός εκφωνή-

θηκε για τα αποκαλυπτήρια της παράστασης της ένθρονης βρεφοκρατούσας Θεοτόκου στην αψίδα του 

ιερού, που σώζεται έως τις ημέρες μας, άριστο δείγμα της κλασικίζουσας τέχνης της «αναγέννησης» των 

Μακεδόνων41. H παράσταση πλαισιωνόταν από τους αρχαγγέλους Γαβριήλ και Μιχαήλ στην καμάρα επά-

38. Σύμφωνα και με τη μαρτυρία του Παύλου Σιλεντιαρίου ( Ἔκφρασις τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας: 493, 506-508). Πρβλ. και 
Γκιολές 2007: 69-70. 
39. Mango 1962: 93. Cormack – Hawkins 1977: 175 κ.ε.
40. Πρόκειται για την 17η Ομιλία του Φωτίου (Λαούρδας 1959: 164-172. Mango 1958: 283 κ.ε.).
41. Ο C. Mango θεωρεί ότι δεν πρόκειται για την παράσταση της Παναγίας που σώζεται σήμερα, η οποία, κατ’ αυτόν, θα πρέπει 
να χρονολογηθεί έναν αιώνα περίπου μετά, στα μέσα του 10ου αιώνα. Κατά τον ίδιο μελετητή, η Παναγία που περιγράφει ο 
Φώτιος δεν ήταν ένθρονη αλλά όρθια, στον τύπο της Οδηγήτριας, και αντικατέστησε προηγούμενη ανάλογη παράσταση, η 
οποία καταστράφηκε την περίοδο της Εικονομαχίας, Mango 1962: 95.
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νω από το ιερό (σήμερα σώζεται μόνο ο Γαβριήλ). Τις επόμενες δεκαετίες θα πρέπει να ακολούθησε η 

εικονογράφηση και του υπόλοιπου ναού, αν και αυτή συνεχίστηκε μέχρι και την παλαιολόγεια περίοδο. 

Στον Βίον τοῦ Βασιλείου αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας δώρισε ψηφιδωτό με τη βρεφοκρατούσα Παναγία 

ανάμεσα στους αποστόλους Πέτρο και Παύλο42. Από την παράσταση αυτή, χαμένη σήμερα, φαίνεται να 

προέρχονται σχέδια και υδατογραφίες των Fossati και Salzenberg43.

Το μετατεικονομαχικό εικονογραφικό πρόγραμμα της Αγίας Σοφίας περιελάμβανε επίσης τον Παντο-

κράτορα στον τρούλο, ίσως ένθρονο44, που πιθανόν μετά τον σεισμό του 869 αντικατέστησε τον μεγάλο 

σταυρό του 6ου αιώνα. Στα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα εικονίζονταν εξαπτέρυγα σεραφείμ, τρία από τα 

οποία σώζονται και σήμερα. Στα μεγάλα τύμπανα του ναού εικονίστηκαν ιεράρχες και προφήτες45. Από 

τις παραστάσεις αυτές μόνο τρεις ιεράρχες σώζονται στο βόρειο τύμπανο: οι άγιοι Ίωάννης ο Χρυσόστο-

μος, Ίγνάτιος ο Θεοφόρος και Ίγνάτιος ο Νέος. Στο εσωράχιο του μεγάλου ανατολικού τόξου εικονιζόταν 

η Ετοιμασία του Θρόνου, αριστερά η Θεοτόκος δεομένη και δεξιά ο Πρόδρομος, θέμα με λειτουργικό 

και εσχατολογικό περιεχόμενο. Δεξιά υπήρχε κτητορική επιγραφή που αποδίδεται στον αυτοκράτορα 

Ρωμανό Γ΄ Αργυρό (1028-1034). Στους θόλους των υπερώων ιστορήθηκαν χριστολογικές σκηνές, όπως η 

Βάπτιση (στο βόρειο), η Πεντηκοστή και ο Χριστός Παντοκράτορας (στο νότιο), παραστάσεις που και αυ-

τές δεν σώζονται σήμερα και τις γνωρίζουμε από τα σχέδια των Cornelius Loos, Fossati και Salzenberg46. 

Η ψηφιδωτή διακόσμηση του ναού συνεχίστηκε επί Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού (886-912) και του υιού 

του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου ( 913-959). Θεωρείται από πολλούς μελετητές ότι ο γονατιστός 

αυτοκράτορας στην παράσταση του ένθρονου Χριστού Παντοκράτορα, πάνω από τη βασίλειο πύλη, είναι 

ο Λέων ο ΣΤ΄ που ως ικέτης ζητάει συγχώρεση για τον τέταρτο γάμο του. H απεικόνιση αυτή είναι γενι-

κά τυπική για την απόδοση του κτήτορα μιας εκκλησίας, που ανέλαβε ένα εκτεταμένο έργο επισκευής ή 

διακόσμησης. Γι᾽ αυτό μπορεί να απεικονίζεται και ο κατεξοχήν χορηγός της Αγίας Σοφίας την περίοδο 

των Μακεδόνων αυτοκρατόρων, ο Βασίλειος Α΄47. Η παρουσία, εξάλλου, της Θεοτόκου και του αρχαγγέ-

λου Γαβριήλ μέσα σε μετάλλια δεξιά και αριστερά του Χριστού μπορεί να υπαινίσσεται μια συνοπτική 

εκδοχή του Ευαγγελισμού ή μια Δέηση, ή να αποτυπώνει τους προστάτες του εικονιζόμενου αυτοκράτορα. 

Η παράσταση έχει συνδεθεί επίσης με την αναφορά του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου [ Ἔκθεσις τῆς 

Βασιλείου Τάξεως (De Ceremoniis, I, 1)] ότι ο αυτοκράτορας, προτού εισέλθει από τον νάρθηκα στον κυ-

ρίως ναό, προσκυνούσε τρεις φορές μπροστά από τη βασίλειο πύλη. Παράλληλα, φορτίζεται με πολιτικό 

περιεχόμενο, υπενθυμίζοντας στον αυτοκράτορα τη σχέση του με τον Παντοκράτορα και κατ’ επέκταση 

με την Εκκλησία του.

 Η ψηφιδωτή επίσης παράσταση του αυτοκράτορα Αλεξάνδρου (912-913) στο βόρειο υπερώο πιθανόν 

δηλώνει τη μέριμνά του για τη συνέχιση της εικονογράφησης του ναού. Η απεικόνιση κτητόρων αυτο-

κρατόρων συνεχίζεται και τους επόμενους αιώνες με παραστάσεις στη νότια είσοδο του νάρθηκα και το 

νότιο υπερώο. Γύρω στο 1000 χρονολογείται το ψηφιδωτό που βρίσκεται επάνω από την είσοδο από το 

νοτιοδυτικό διαμέρισμα στον νάρθηκα. Εικονίζεται η βρεφοκρατούσα Παναγία ένθρονη ανάμεσα στους 

42. Cameniata – Symeon Magister – Georgius Monachus 1838: 322. 
43. Βλ. Mango 1962: εικ. 100-102. 
44. Βλ. τα σχέδια των αδελφών Fossati (Mango 1962: εικ. 23-24). Δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τον εικονογραφικό τύπο της 
αρχικής παράστασης του Παντοκράτορα ούτε εάν ήταν ο ίδιος έως την Άλωση μετά από τόσες επισκευές του τρούλου.
45. Mango 1962: 48-49.
46. Ό.π.: εικ. 29-34. 
47. Την άποψη αυτή υποστήριξε ο Mango 1962: 96.
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αυτοκράτορες Μεγάλο Κωνσταντίνο και Ίουστινιανό, που προσφέρουν ο πρώτος ομοίωμα της πόλης και 

ο δεύτερος της Αγίας Σοφίας48. Χαρακτηριστική είναι η μνημειώδης μορφή της Παναγίας με τα ωραία 

χαρακτηριστικά του προσώπου και τις σωστές αναλογίες. Μεγαλύτερη ακαμψία και γραμμικότητα παρα-

τηρείται στις μορφές των αυτοκρατόρων, που εικονίζονται πανομοιότυπα, με έντονα περιγράμματα και 

αντιπαράθεση σκοτεινών και φωτεινών χρωματικών τόνων στα πρόσωπα.

 Στον ανατολικό τοίχο του νότιου υπερώου σώζεται και σήμερα η αναθηματική ψηφιδωτή παράστα-

ση του ένθρονου Χριστού-Παντοκράτορα που πλαισιώνεται από την αυγούστα Ζωή († 1050) και τον αυ-

τοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μονομάχο (1042-1055), τρίτο σύζυγο της Ζωής. Το αυτοκρατορικό ζεύγος 

εικονίζεται ως χορηγοί, ο Κωνσταντίνος φέρει ἀποκόμβιον (βαλάντιο) με χρυσά νομίσματα, δείγμα της 

γενναιοδωρίας του προς την εκκλησία, και η Ζωή κλειστό ειλητάριο, όπου αναγράφονται οι αυτοκρατορι-

κές δωρεές. Το κεφάλι του Κωνσταντίνου Μονομάχου και η επιγραφή που τον συνοδεύει προστέθηκαν εκ 

των υστέρων και αντικατέστησαν την απεικόνιση του πρώτου συζύγου της Ζωής, αυτοκράτορα Ρωμανού Γ΄ 

Αργυρού (1028-1034), ή του δεύτερου Μιχαήλ Δ΄ Παφλαγόνα (1034-1041)49.

 Στον ίδιο τοίχο του νότιου υπερώου εικονίζονται επίσης τα αυτοκρατορικά πορτρέτα τριών ακόμη 

αυτοκρατόρων. Ο Ίωάννης Β΄ Κομνηνός (1118-1145) και η αυτοκράτειρα Ειρήνη, κόρη του Λαδισλάου Α΄ 

της Ουγγαρίας (αγίου Λαδισλάου) και μετέπειτα αγία και αυτή της Ανατολικής Εκκλησίας50, πλαισιώνουν 

την όρθια βρεφοκρατούσα Θεοτόκο. Ίστορούνται και αυτοί ως κτήτορες, προσφέροντας στην εκκλησία 

βαλάντιο με χρυσά νομίσματα ο αυτοκράτορας και κρατώντας κλειστό ειλητάριο με τις αυτοκρατορικές 

δωρεές η Ειρήνη51. Αργότερα, στη συνεχόμενη παραστάδα προστέθηκε η παράσταση και τρίτου αυτο-

48. Whittemore 1933-1952 (1936): 9 κ.ε.
49. Whittemore 1933-1952 (1942): 9 κ.ε., ιδίως 17-18.
50. Έγινε μοναχή και μετονομάστηκε Ξένη. Εορτάζει στις 13 Αυγούστου.
51. Whittemore 1933-1952 (1942): 21 κ.ε.
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κράτορα, του υιού τους Αλεξίου. Η σύνθεση με τη βρεφοκρατούσα Παναγία και το αυτοκρατορικό ζεύγος 

φιλοτεχνήθηκε το φθινόπωρο του 1118, σε ανάμνηση της ανόδου στον θρόνο του Ίωάννη Β΄ Κομνηνού, 

ενώ η παράσταση του νεαρού Αλεξίου το 1122, όταν ανακηρύχθηκε συναυτοκράτορας σε ηλικία δεκαεπτά 

ετών52. Τα ψηφιδωτά χαρακτηρίζονται από εκλέπτυνση, τεχνική αρτιότητα και έντονη γραμμικότητα, ενώ 

το πλάγιο βλέμμα προσθέτει ζωντάνια στα επίπεδα πρόσωπα των βασιλέων. 

 Στην παλαιολόγεια «αναγέννηση» ανήκει η περίφημη Δέηση στο κεντρικό τμήμα του νότιου υπερώου 

της Αγίας Σοφίας. H παράσταση σήμερα σώζεται με πολλές φθορές. Απεικονιζόταν ο Χριστός ένθρο-

νος, πλαισιωμένος από την Παναγία και τον άγιο Ίωάννη τον Πρόδρομο53. Το ψηφιδωτό, κορυφαίο έργο 

της παλαιολόγειας τέχνης, με τη ζωγραφική και ιδεαλιστική απόδοση των μορφών και το επιδιωκόμενο 

κάλλος, φανερώνει τη συνειδητή αναβίωση κλασικών προτύπων κατά την περίοδο αυτή. Χρονολογείται 

μετά το 1261 και θεωρείται αφιέρωμα του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου προς τον ναό της Αγίας 

Σοφίας, μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, αν και από ορισμένους με-

λετητές χρονολογείται λίγο αργότερα. 

 Στην παλαιολόγεια περίοδο ανήκε και η μορφή του αυτοκράτορα Ίωάννη Ε΄ Παλαιολόγου, ενός από 

τους γνωστούς χορηγούς του ναού, στο μεγάλο ανατολικό τόξο και αριστερά της Παναγίας στην παράστα-

ση της Ετοιμασίας του Θρόνου, και αυτό ένα από τα πολλά χαμένα ψηφιδωτά του ναού54. 

Η ακτινοβολία της Αγίας Σοφίας

Ο Ίουστινιανός έμελλε να αφήσει στην ανθρωπότητα ένα μνημείο μοναδικό, πρωτοποριακό για την εποχή 

του και ανεπανάληπτο στις επόμενες γενιές. Γιατί η Αγία Σοφία δεν είναι απλά ένα σημαντικό βυζαντινό 

μνημείο, είναι το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του οικουμενικού χριστιανισμού, στο οποίο συναντώνται 

και διαλέγονται αρμονικά η αρχιτεκτονική και ο διάκοσμός της με τη θεολογία και τη βυζαντινή αισθητι-

κή, η πολυτέλεια με την ευσέβεια, η ανθρώπινη δημιουργία με την παρουσία του Θεού.

 Αυτό ακριβώς βίωσαν και οι απεσταλμένοι του Ρώσου πρίγκιπα Βλαδίμηρου, όταν επισκέφθηκαν την 

Κωνσταντινούπολη το 987, και έτσι το μετέφεραν στον ηγεμόνα τους: « Δεν ξέραμε αν είχαμε ήδη ανεβεί 

στον ουρανό. Πραγματικά, πάνω στη γη δεν θα έβρισκε ποτέ κανείς παρόμοια πλούτη και μεγαλοπρέ-

πεια. Το μόνο που μπορούμε να σου μεταφέρουμε είναι ότι εκεί αντιλαμβάνεται κανείς πραγματικά την 

παρουσία του Θεού και ότι η θρησκεία ξεπερνά κατά πολύ τη θρησκεία κάθε άλλης χώρας»55. Έτσι η Αγία 

Σοφία «…αναδείχθηκε σε νοητή κολυμβήθρα των Ρώσων…, αποδείχθηκε το πιο γοητευτικό κάλεσμα προς 

το Φώτισμα και το Βάπτισμα ενός ολόκληρου λαού»56. 

 Η Αγία Σοφία, η Μεγάλη Εκκλησία, δεν επαναλήφθηκε ποτέ αρχιτεκτονικά. Ακτινοβόλησε όμως σε 

όλο τον χριστιανικό κόσμο –και όχι μόνο–57 και πολλές μητροπολιτικές ή επισκοπικές εκκλησίες αφιερώ-

θηκαν, όπως και εκείνη, στην του Θεού Σοφία, τον Σαρκωθέντα Λόγο του Θεού. Ναούς της Αγίας Σοφίας 

συναντάμε σε σημαντικές πόλεις της αυτοκρατορίας, όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Νίκαια, την Τραπεζού-

52. Ό.π., 28.
53. Whittemore 1933-1952 (1952): 10 κ.ε. Mango 1962: 29.
54. Mango 1962: 74-76.
55. Hazzard-Cross – Sherbowitz-Wetzor 1953: 111. Σαββίδης 1990: 83-94 Πρβλ. και Mainstone 1988: 11.
56. Σωφρονίου 2019: 254.
57. Είναι γνωστή η επίδρασή της στην ισλαμική αρχιτεκτονική.
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αυτοκράτορες Μεγάλο Κωνσταντίνο και Ίουστινιανό, που προσφέρουν ο πρώτος ομοίωμα της πόλης και 

ο δεύτερος της Αγίας Σοφίας48. Χαρακτηριστική είναι η μνημειώδης μορφή της Παναγίας με τα ωραία 

χαρακτηριστικά του προσώπου και τις σωστές αναλογίες. Μεγαλύτερη ακαμψία και γραμμικότητα παρα-

τηρείται στις μορφές των αυτοκρατόρων, που εικονίζονται πανομοιότυπα, με έντονα περιγράμματα και 

αντιπαράθεση σκοτεινών και φωτεινών χρωματικών τόνων στα πρόσωπα.

 Στον ανατολικό τοίχο του νότιου υπερώου σώζεται και σήμερα η αναθηματική ψηφιδωτή παράστα-

ση του ένθρονου Χριστού-Παντοκράτορα που πλαισιώνεται από την αυγούστα Ζωή († 1050) και τον αυ-

τοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μονομάχο (1042-1055), τρίτο σύζυγο της Ζωής. Το αυτοκρατορικό ζεύγος 

εικονίζεται ως χορηγοί, ο Κωνσταντίνος φέρει ἀποκόμβιον (βαλάντιο) με χρυσά νομίσματα, δείγμα της 

γενναιοδωρίας του προς την εκκλησία, και η Ζωή κλειστό ειλητάριο, όπου αναγράφονται οι αυτοκρατορι-

κές δωρεές. Το κεφάλι του Κωνσταντίνου Μονομάχου και η επιγραφή που τον συνοδεύει προστέθηκαν εκ 

των υστέρων και αντικατέστησαν την απεικόνιση του πρώτου συζύγου της Ζωής, αυτοκράτορα Ρωμανού Γ΄ 

Αργυρού (1028-1034), ή του δεύτερου Μιχαήλ Δ΄ Παφλαγόνα (1034-1041)49.

 Στον ίδιο τοίχο του νότιου υπερώου εικονίζονται επίσης τα αυτοκρατορικά πορτρέτα τριών ακόμη 

αυτοκρατόρων. Ο Ίωάννης Β΄ Κομνηνός (1118-1145) και η αυτοκράτειρα Ειρήνη, κόρη του Λαδισλάου Α΄ 

της Ουγγαρίας (αγίου Λαδισλάου) και μετέπειτα αγία και αυτή της Ανατολικής Εκκλησίας50, πλαισιώνουν 

την όρθια βρεφοκρατούσα Θεοτόκο. Ίστορούνται και αυτοί ως κτήτορες, προσφέροντας στην εκκλησία 

βαλάντιο με χρυσά νομίσματα ο αυτοκράτορας και κρατώντας κλειστό ειλητάριο με τις αυτοκρατορικές 

δωρεές η Ειρήνη51. Αργότερα, στη συνεχόμενη παραστάδα προστέθηκε η παράσταση και τρίτου αυτο-

48. Whittemore 1933-1952 (1936): 9 κ.ε.
49. Whittemore 1933-1952 (1942): 9 κ.ε., ιδίως 17-18.
50. Έγινε μοναχή και μετονομάστηκε Ξένη. Εορτάζει στις 13 Αυγούστου.
51. Whittemore 1933-1952 (1942): 21 κ.ε.
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κράτορα, του υιού τους Αλεξίου. Η σύνθεση με τη βρεφοκρατούσα Παναγία και το αυτοκρατορικό ζεύγος 
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ενώ η παράσταση του νεαρού Αλεξίου το 1122, όταν ανακηρύχθηκε συναυτοκράτορας σε ηλικία δεκαεπτά 

ετών52. Τα ψηφιδωτά χαρακτηρίζονται από εκλέπτυνση, τεχνική αρτιότητα και έντονη γραμμικότητα, ενώ 
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 Στην παλαιολόγεια «αναγέννηση» ανήκει η περίφημη Δέηση στο κεντρικό τμήμα του νότιου υπερώου 
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νος, πλαισιωμένος από την Παναγία και τον άγιο Ίωάννη τον Πρόδρομο53. Το ψηφιδωτό, κορυφαίο έργο 

της παλαιολόγειας τέχνης, με τη ζωγραφική και ιδεαλιστική απόδοση των μορφών και το επιδιωκόμενο 

κάλλος, φανερώνει τη συνειδητή αναβίωση κλασικών προτύπων κατά την περίοδο αυτή. Χρονολογείται 

μετά το 1261 και θεωρείται αφιέρωμα του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου προς τον ναό της Αγίας 

Σοφίας, μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, αν και από ορισμένους με-

λετητές χρονολογείται λίγο αργότερα. 

 Στην παλαιολόγεια περίοδο ανήκε και η μορφή του αυτοκράτορα Ίωάννη Ε΄ Παλαιολόγου, ενός από 

τους γνωστούς χορηγούς του ναού, στο μεγάλο ανατολικό τόξο και αριστερά της Παναγίας στην παράστα-

ση της Ετοιμασίας του Θρόνου, και αυτό ένα από τα πολλά χαμένα ψηφιδωτά του ναού54. 

Η ακτινοβολία της Αγίας Σοφίας

Ο Ίουστινιανός έμελλε να αφήσει στην ανθρωπότητα ένα μνημείο μοναδικό, πρωτοποριακό για την εποχή 

του και ανεπανάληπτο στις επόμενες γενιές. Γιατί η Αγία Σοφία δεν είναι απλά ένα σημαντικό βυζαντινό 

μνημείο, είναι το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του οικουμενικού χριστιανισμού, στο οποίο συναντώνται 

και διαλέγονται αρμονικά η αρχιτεκτονική και ο διάκοσμός της με τη θεολογία και τη βυζαντινή αισθητι-

κή, η πολυτέλεια με την ευσέβεια, η ανθρώπινη δημιουργία με την παρουσία του Θεού.

 Αυτό ακριβώς βίωσαν και οι απεσταλμένοι του Ρώσου πρίγκιπα Βλαδίμηρου, όταν επισκέφθηκαν την 

Κωνσταντινούπολη το 987, και έτσι το μετέφεραν στον ηγεμόνα τους: « Δεν ξέραμε αν είχαμε ήδη ανεβεί 

στον ουρανό. Πραγματικά, πάνω στη γη δεν θα έβρισκε ποτέ κανείς παρόμοια πλούτη και μεγαλοπρέ-

πεια. Το μόνο που μπορούμε να σου μεταφέρουμε είναι ότι εκεί αντιλαμβάνεται κανείς πραγματικά την 

παρουσία του Θεού και ότι η θρησκεία ξεπερνά κατά πολύ τη θρησκεία κάθε άλλης χώρας»55. Έτσι η Αγία 

Σοφία «…αναδείχθηκε σε νοητή κολυμβήθρα των Ρώσων…, αποδείχθηκε το πιο γοητευτικό κάλεσμα προς 

το Φώτισμα και το Βάπτισμα ενός ολόκληρου λαού»56. 

 Η Αγία Σοφία, η Μεγάλη Εκκλησία, δεν επαναλήφθηκε ποτέ αρχιτεκτονικά. Ακτινοβόλησε όμως σε 

όλο τον χριστιανικό κόσμο –και όχι μόνο–57 και πολλές μητροπολιτικές ή επισκοπικές εκκλησίες αφιερώ-

θηκαν, όπως και εκείνη, στην του Θεού Σοφία, τον Σαρκωθέντα Λόγο του Θεού. Ναούς της Αγίας Σοφίας 

συναντάμε σε σημαντικές πόλεις της αυτοκρατορίας, όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Νίκαια, την Τραπεζού-

52. Ό.π., 28.
53. Whittemore 1933-1952 (1952): 10 κ.ε. Mango 1962: 29.
54. Mango 1962: 74-76.
55. Hazzard-Cross – Sherbowitz-Wetzor 1953: 111. Σαββίδης 1990: 83-94 Πρβλ. και Mainstone 1988: 11.
56. Σωφρονίου 2019: 254.
57. Είναι γνωστή η επίδρασή της στην ισλαμική αρχιτεκτονική.
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ντα, την Αχρίδα, την αρχαία Σαρδική (Σόφια) της Βουλγαρίας, τον Μυστρά κ.α., αλλά και εκτός της βυ-

ζαντινής επικράτειας, όπως στην Ίταλία, και σε περιοχές που εκχριστιανίστηκαν από τους Βυζαντινούς, 

όπως στο Κίεβο και το Νόβγκοροντ. Η ακτινοβολία της συνεχίστηκε και στα νεότερα χρόνια με σημαντικά 

μνημεία σε όλο τον ορθόδοξο χριστιανικό χώρο.

Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου
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ντα, την Αχρίδα, την αρχαία Σαρδική (Σόφια) της Βουλγαρίας, τον Μυστρά κ.α., αλλά και εκτός της βυ-

ζαντινής επικράτειας, όπως στην Ίταλία, και σε περιοχές που εκχριστιανίστηκαν από τους Βυζαντινούς, 

όπως στο Κίεβο και το Νόβγκοροντ. Η ακτινοβολία της συνεχίστηκε και στα νεότερα χρόνια με σημαντικά 

μνημεία σε όλο τον ορθόδοξο χριστιανικό χώρο.
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 Αχρίδα. Αγία Σοφία. Η ανατολική πλευρά του ναού με τις αψίδες του ιερού από τα βορειοανατολικά.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας κτίστηκε στο κέ-

ντρο της παλαιάς πόλης της Αχρίδας, 

πάνω σε παλαιοχριστιανικά θεμέλια. Επί 

τσάρου Σαμουήλ (976-1014) λειτουργούσε ως καθε-

δρικός ναός με πατριαρχικό καθεστώς1. Το κτήριο 

ανακαινίστηκε την εποχή του αρχιεπισκόπου Αχρί-

δας Λέοντος (1037-1056), όταν κατασκευάστηκε ο 

μεγάλος λιθόκτιστος τρούλος και το μαρμάρινο τέ-

μπλο του, το οποίο είναι από τα παλαιότερα στον 

ανατολικό χριστιανικό κόσμο. Οι εντατικές κατα-

σκευαστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν 

στις αρχές του 14ου αιώνα καθόρισαν τη μορφή 

των όψεων του ναού, ο οποίος διαθέτει εσωτερικό 

και εξωτερικό νάρθηκα, και οι δύο διώροφοι. Η δυ-

τική πρόσοψη της Αγίας Σοφίας έχει συγκριθεί με 

αυτήν του αποκαλούμενου «Χάλκινου Παλατιού» 

στη Ραβέννα, που είναι γνωστό και ως κατοικία του 

αυτοκράτορα Ίουστινιανού Α΄2. 

1. Чипан 1995: 23-72.
2. Коцо 1949: 350-355.

Η Αγία Σοφία 
στην Αχρίδα

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ένα επίγειο έργο ουράνιας ομορφιάς
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Το εικονογραφικό πρόγραμμα του ναού από τα δυτικά.

Ημικύλινδρος της αψίδας του διακονικού. Μετωπικοί ιεράρχες (ζωγραφική φάση 11ου αι.).

ΒΟΡΕΊΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ
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Οι πρώτες τοιχογραφίες του ναού θεωρούνται έμπνευση του αρχιεπισκόπου Αχρίδας Λέοντος και ανα-

τέθηκαν προς υλοποίηση από τον ίδιο, καθώς υπήρξε κορυφαίος γνώστης των θεολογικών θεμάτων και 

πληρεξούσιος διαπραγματευτής, εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στη δογματική και θεολογι-

κή αντιπαράθεση με τη Ρώμη στα χρόνια της έντασης πριν από το Σχίσμα (1054). Γύρω στο 1045 ο Λέων 

χρηματοδότησε ένα ολοκληρωμένο εικονογραφικό σύνολο, το οποίο θα αποτελούσε τεκμήριο υπέρ των 

θέσεων και της καθολικότητας της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας υπό την κηδεμονία της Κωνσταντι-

νουπόλεως. Βάσει αυτού του προγράμματος η πρώτη ζώνη του ιερού βήματος κοσμήθηκε με απεικονίσεις 

των πιο επιφανών προκαθημένων των χριστιανικών Εκκλησιών. Εικονιζόμενοι σε παράταξη, με σειρά 

βασισμένη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι αρχιερείς απεικόνιζαν την ιδέα της ιεραρχίας που διέπει τις 

έδρες της Εκκλησίας σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Δόθηκαν τιμητικές θέσεις στους επισκόπους της Οι-

κουμενικής Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και στις Εκκλησίες των Ίεροσολύμων, της Αλεξανδρείας 

και της Αντιοχείας, ενώ η Εκκλησία της Ρώμης, η οποία περιλαμβάνεται στο βασικό χριστιανικό θεσμικό 

σύστημα, αναπαριστάνεται στην αψίδα του διακονικού μέσω των προσωπογραφιών των έξι παπών. Μαζί 

με τους επισκόπους Κύπρου στο νότιο τοίχο του διακονικού, οι ολόσωμες μορφές του αγίου Κυρίλλου του 

Θεσσαλονικέως και του αγίου Κλήμεντος της Αχρίδας προστέθηκαν στη σειρά των αρχιερέων ως μαρτυ-

ρία της οικουμενικότητας της Εκκλησίας της Αχρίδας. Και οι δύο απεικονίσεις των αγίων μορφών που 

αναφέρονται παραπάνω είναι οι παλαιότερες σωζόμενες στη βυζαντινή τέχνη3. Η σειρά των ιεραρχών 

3. Грозданов 1985: 20-27

Το τρίβηλο άνοιγμα στο εσωτερικού του ναού.

Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗΝ ΑΧΡΊΔΑ
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στον ναό της Αγίας Σοφίας της Αχρίδας είναι η πολυπληθέστερη που φιλοτεχνήθηκε ποτέ και περιλαμ-

βάνει την ομάδα των παπών, ενώ η προσωπογραφία του πάπα Ίννοκέντιου Α΄ θεωρείται η μοναδική σε 

νωπογραφία4. 

Σε αυτό το εικαστικό σύνολο ο εξαιρετικά επιλεκτικός κατάλογος από θεματικές και εικονογραφικές 

καινοτομίες περιλαμβάνει τη μοναδική σκηνή της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, τη σκηνή 

της Θυσίας του Αβραάμ, της οποίας ο αφηγηματικός σχεδιασμός παραμένει ανυπέρβλητος, την Ευλογία 

του άζυμου άρτου της Θείας Ευχαριστίας από τον Χριστό στην παράσταση της Κοινωνίας των Αποστό-

λων5, καθώς και την ομάδα αγίων γυναικών στον νάρθηκα, μεταξύ των οποίων ξεχωριστή θέση έχει η 

απεικόνιση της Παναγίας. Εξαιρετική είναι και η παράσταση της Θεοτόκου με τον Υιό της στον βόρειο 

πεσσό, όπου αποκαλύπτονται τα γυμνά πόδια του Χριστού, στοιχείο που στη δυτική ζωγραφική εμφανίζε-

ται μόλις τον 13ο αιώνα. Η απεικόνισή τους έχει αναγνωριστεί ως η απαρχή της ιδέας του εξανθρωπισμού 

του Θείου και του Χριστού6.

Η πρόθεση, αφιερωμένη στους Αγίους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες της Σεβάστειας, φιλοξενεί έναν από 

τους εκτενέστερους βυζαντινούς βιογραφικούς κύκλους, που ιστορεί τους βίους τους από τον ασπασμό 

στον χριστιανισμό μέχρι το μαρτύριό τους. Η ομαδική τους απεικόνιση ως ανακηρυγμένων αγίων, με τα 

χαρακτηριστικά του μαρτυρίου τους, είναι η μοναδική αυτού του τύπου στη βυζαντινή τέχνη7. Όλες οι 

επιφάνειες του νότιου μέρους του ιερού βήματος, του διακονικού, κοσμούνται με σκηνές από τον βίο του 

4. Serafimova 2008: 203. 
5. Грозданов 2007: 85-92. 
6. Ђурић 1974: 11. 
7. Грозданов 1990: 42-50.

Κόγχη του ιερού βήματος. 

Η ένθρονη βρεφοκρατούσα 

Θεοτόκος (ζωγραφική φάση 

11ου αι.).

ΒΟΡΕΊΑ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑ
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Τμήμα της Μετάνοιας του Δαβίδ. Στο ξίφος του αρχαγγέλου σώζεται το όνομα του ζωγράφου Ίωάννη Θεωριανού 

(ζωγραφική φάση 14ου αι.). 

Η ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗΝ ΑΧΡΊΔΑ

Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, 

λεπτομέρεια (ζωγραφική φάση 11ου αι.).
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Κόγχη του ιερού βήματος. 

Η ένθρονη βρεφοκρατούσα 

Θεοτόκος (ζωγραφική φάση 

11ου αι.).
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Πάνω: Η Κοινωνία των Αποστόλων (λεπτομέρεια). 

Κάτω: Τοιχογραφίες στον βόρειο τοίχο του κυρίως ναού (ζωγραφική φάση 11ου αι.).
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αγίου Ίωάννη του Προδρόμου και ήταν μάλλον παρεκκλήσιο αφιερωμένο σε αυτόν, το οποίο χρησιμοποι-

ούνταν και ως βαπτιστήριο.

Το εξαιρετικό σύνολο από νωπογραφίες του 11ου αιώνα –σκοτεινές και ζοφερές, εκφραστικές και μυ-

στικιστικές, αναλυτικές και αυστηρές– αποτελεί άρνηση των επίγειων και των ασήμαντων, των σωματικών 

και των υλικών, της φυσικής ομορφιάς. Τα μηνύματα που εκπέμπει αυτή η τεχνοτροπία είναι η κορύφωση 

της μοναστικής αισθητικής και μια έκφραση ασκητικού σουρεαλισμού στην τέχνη.

Σημαντικό αγιογραφικό έργο πραγματοποιήθηκε και τον 14ο αιώνα στα χρόνια του αρχιεπισκόπου 

Νικολάου8. Κατά την περίοδο αυτή, οι τοίχοι του άνω ορόφου των επεκτάσεων του ναού –νάρθηκα και 

εξωνάρθηκα– έγιναν δελεαστικοί καμβάδες ζωγραφικής. Το παρεκκλήσιο βόρεια του άνω ορόφου του 

νάρθηκα ήταν το πρώτο που κοσμήθηκε μεταξύ του 1347 και του 1350. Ο δωρητής του, ο δεσπότης Ίω-

άννης Ολίβερος, το είχε αφιερώσει στον άγιο από τον οποίο είχε πάρει το όνομά του, τον άγιο Ίωάννη τον 

Βαπτιστή. Στους τοίχους απεικονίστηκαν σκηνές από τον βίο του Προδρόμου, ενώ η κάτω ζώνη κοσμή-

θηκε με τις προσωπογραφίες των μελών της οικογένειας του δωρητή, οι οποίες είναι επίσης σημαντικές, 

8. Serafimova 2014: 3-15.

Πρόθεση. Οι εν Σεβαστεία Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, λεπτομέρεια (ζωγραφική φάση 11ου αι.).
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αφού αποτελούν ιστορικό ντοκουμέντο9. Τα υφολογικά χαρακτηριστικά που εφαρμόστηκαν είναι ενδει-

κτικά της απήχησης που είχε η βυζαντινή Αναγέννηση κατά τον 14ο αιώνα και «μιλούν» εύγλωττα για το 

ταλέντο του δημιουργού τους, του ζωγράφου που υπογράφει με το όνομα Κωνσταντίνος.

Ο άνω όροφος του νάρθηκα κοσμήθηκε με νωπογραφίες γύρω στο 1345, χάρη σε μία δωρεά του αρχι-

επισκόπου Αχρίδας Νικολάου. Όπως αρμόζει σε καθεδρικό ναό, στον χώρο κυριαρχεί ο κύκλος των Οι-

κουμενικών Συνόδων. Ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους στα Βαλκάνια και δάσκαλος για πολ-

λές γενιές αγιογράφων στην Αχρίδα, ο ζωγράφος Ίωάννης Θεωριανός, άφησε την υπογραφή του στο σπαθί 

του αρχαγγέλου Μιχαήλ στη σκηνή της Μετάνοιας του βασιλιά Δαβίδ10.

Ήταν ακριβώς οι μαθητές του Θεωριανού που φιλοτέχνησαν το σπάνιο εικονογραφικό πρόγραμμα 

στον άνω όροφο του εξωνάρθηκα, γνωστού και ως «Εξώστης του Γρηγορίου», που ανεγέρθηκε το 1313. 

Υπό την αιγίδα του ίδιου αρχιεπισκόπου φιλοτεχνήθηκαν γύρω στο 1350 η σκηνή της Δευτέρας Παρου-

σίας, ο κύκλος από τη ζωή του Ίωσήφ, θέμα της Παλαιάς Διαθήκης, και ο κύκλος του Θανάτου και της 

Μετά θάνατον ζωής της ψυχής11. Ο κύκλος του Ίωσήφ, ο οποίος απεικονίζεται σε σαράντα σκηνές, φιλο-

τεχνήθηκε σε τέτοια έκταση κατά τον Μεσαίωνα μόνο στον ναό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία12. Οι σκη-

νές του μετά θάνατο διαχωρισμού της ψυχής από το σώμα, μαζί με τον ομότιτλο κύκλο στο παρεκκλήσιο 

του Αγίου Γεωργίου (13ος αι.), που βρίσκεται στον πύργο της μονής Χελανδαρίου στο Άγιον Όρος, είναι 

η μόνη σωζόμενη απεικόνιση αυτού του μοναστικού-μυστικιστικού και διδακτικού έπους στη βυζαντινή 

τέχνη13. Η τοιχογράφηση στον άνω όροφο του προστώου με τη μοναδική οπτική ρητορική της και την 

άψογη αξιοποίηση του χώρου καθιστούν το εικαστικό αυτό σύνολο την τελευταία ζωγραφική κορύφωση 

της μεσαιωνικής Αχρίδας.

Οι μεγαλοπρεπείς τοιχογραφίες στον καθεδρικό ναό της Αρχιεπισκοπής Αχρίδας είναι ένα μοναδικό 

εγχειρίδιο για τη σπουδή της μεσαιωνικής τέχνης μεταξύ του 11ου και του 14ου αιώνα. Εδώ, όπως και σε 

λίγα άλλα μνημεία στο σλαβονικό-βυζαντινό χώρο, που κοσμούνταν συνεχώς στο πέρασμα των αιώνων, 

οι τοιχογραφίες αυτές αποτελούν στρωματογραφία υψηλών ευρωπαϊκών επιτευγμάτων στις καλές τέχνες. 

Δρ. Ανέτα Σεραφίμοβα
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Μεσημβρία. Αγία Σοφία. Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά.

Τ α αξιόλογα λείψανα της βασιλικής της 

Αγίας Σοφίας αποτελούν ένα από τα σύμ-

βολα της αρχαίας Νέσεμπαρ (Nessebar), 

της Μεσημβρίας. Η βασιλική είναι επίσης γνωστή 

ως «Παλαιά Μητρόπολη» και βρίσκεται στο θεω-

ρούμενο παλαιό κέντρο της πόλης, στη θέση ενός 

αρχαίου ναού του Απόλλωνα2. Ο ναός ήταν μέρος 

της κατοικίας του μητροπολίτη Μεσημβρίας και 

συνέχισε να λειτουργεί έως τα τέλη του 18ου αιώνα.

Η Εκκλησία της Μεσημβρίας ιδρύθηκε στους 

χρόνους των αποστόλων, αλλά αγνοείται το όνομα 

του ιδρυτή της. Είναι πιθανό ότι ο απόστολος Αν-

δρέας πέρασε από εδώ καθ’ οδόν προς την αρχαία 

Οδησσό (σημερινή Βάρνα), αλλά στις ιστορικές πη-

γές δεν γίνεται μνεία των σταθμών του ταξιδιού του 

εκτός από την Οδησσό. Η έμμεση υποστήριξη μιας 

τέτοιας υπόθεσης είναι το γεγονός ότι μερικά από τα 

ιερά λείψανα (μέρος του χεριού και της γνάθου) του 

αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου μέχρι τον 13ο αιώ-

να φυλάσσονταν στην Αγία Σοφία, τον μητροπολιτι-

κό ναό της Μεσημβρίας.

1. Μετάφραση από τα αγγλικά: Χρυσόστομος Τρομπούκης.
2. Preshlenov 2018: 401.
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Η πόλη εκπροσωπήθηκε στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. από 

τον επίσκοπό της Πέτρο3. Η Εκκλησία της Μεσημβρίας είναι καθαγιασμένη από τα βήματα πολλών πι-

στών οπαδών του Χριστού, όπως είναι ο ιερομάρτυρας Αναστάσιος Αποκρισιάριος, μαθητής του αγίου 

Μαξίμου του Ομολογητή, ο οποίος πέρασε ένα χρονικό διάστημα ως εξόριστος στην πόλη. Ο άγιος Σάβ-

βας της Σερβίας έφτασε στη Μεσημβρία το 1235, μετά το δεύτερο ταξίδι του στους Αγίους Τόπους. Στις 

αρχές του 12ου αιώνα, κεφαλή της τοπικής Εκκλησίας ήταν ο άγιος Λουκάς, μητροπολίτης Μεσημβρίας, 

γνωστός για τα θαύματα και τις θεραπείες του. 

Ο μητροπολιτικός ναός της Νέσεμπαρ, αφιερωμένος στη Σοφία του Θεού, κτίστηκε μετά την Δ΄ Οι-

κουμενική Σύνοδο που έλαβε χώρα στη Χαλκηδόνα (451 μ.Χ.) και εντάσσεται στη σειρά των ναών των 

αφιερωμένων στην του Θεού Σοφία, που ανεγέρθηκαν σε διάφορα μέρη της χριστιανικής οικουμένης. Το 

πρώτο κτήριο χρονολογείται από τον 5ο-τις αρχές του 6ου αιώνα, ο ναός όμως απέκτησε τη σημερινή αρ-

χιτεκτονική του μορφή τον 9ο αιώνα. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι καταστράφηκε λίγο μετά την 

κατασκευή του, πιθανόν από σεισμό, και η πρώτη του αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 

6ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Αναστασίου (491-518). Η ανοικοδόμηση, 

που πραγματοποιήθηκε τον 7ο-8ο αιώνα, ακολούθησε το αρχικό σχέδιο της βασιλικής, αλλά οι κιονοστοι-

χίες μεταξύ των κεντρικών κλιτών αντικαταστάθηκαν από πεσσοστοιχίες και τα υπερώα αφαιρέθηκαν4.

3. Σταμούλης 1940: 137.
4. Boyadjiev 1962: 321-346.

Οι επάλληλες πεσσοστοιχίες του ναού από τα βορειοδυτικά.
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Η αρχιτεκτονική

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αγία Σοφία ξεκίνησαν το 19485. Ο ναός είναι τρίκλιτη βασιλική,  

διαστ. 25,50 x 20,20 μ. Το κεντρικό κλίτος του ναού είναι σημαντικά ευρύτερο από τα άλλα δύο. Τα κλίτη 

χωρίζονται από πεσσούς που συνδέονται με τόξα από τούβλα και πάνω σε αυτούς στηρίζεται μία δεύτερη 

τοξοστοιχία. Το κεντρικό κλίτος καταλήγει στα ανατολικά σε ημικυκλική αψίδα, χορδής 6,50 και βάθους 

3,25 μ. Το σύνθρονο στην κόγχη του ιερού αποτελείται από τέσσερις ομόκεντρες βαθμίδες και διατηρείται 

σχεδόν ακέραιο. Στον ανατολικό τοίχο της κόγχης υπάρχουν τρία αψιδωτά παράθυρα. Στα δεξιά είναι 

εντοιχισμένο ένα κυβόσχημο μάρμαρο, στο οποίο είναι χαραγμένος ένας ψαλμικός στίχος της Παλαιάς 

Διαθήκης: «Καὶ ἡ κραυγή μου πρὸς σὲ ἐλθέτω!» (Ψαλμ. 101:2). Χρονολογείται στον 4ο-5ο αιώνα και χρη-

σιμοποιήθηκε στην αρχική κατασκευή του ναού, καθώς και στη φάση του 7ου αιώνα6. Η βασιλική έχει 

επίσης έναν νάρθηκα και ένα αίθριο.

Η τοιχοποιία της ανωδομής είναι μεικτή, με πέντε συνήθως στρώσεις από ορθογώνιους λαξευτούς λί-

θους και τούβλα και με κονίαμα ως συνδετικό υλικό. 

Από το ψηφιδωτό δάπεδο σώζονται τεμάχια από τον 6ο αιώνα, αποθηκευμένα στο τοπικό μουσείο. Χα-

ρακτηριστικό μοτίβο είναι το «κύπελλο του λωτού», το οποίο είναι ένα προσφιλές διακοσμητικό θέμα στα 

παλαιοχριστιανικά ψηφιδωτά, θέμα που συναντάται επίσης στον επάνω όροφο του δεύτερου ναού κάτω 

5. Покровски 1949: 245.
6. Preshlenov 2018: 402.

Άποψη του ναού από τα βορειοανατολικά.
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από τη βασιλική της Αγίας Σοφίας στη Σόφια. Στο άνω μέρος της ανατολικής πλευράς της νότιας κιονο-

στοιχίας σώζονται ίχνη τοιχογραφιών από τον 17ο αιώνα.

Πολλοί ερευνητές εντοπίζουν στην Αγία Σοφία την ισχυρή επιρροή των ναών της Κωνσταντινούπολης, 

όσον αφορά τη διάρθρωση του λειτουργικού χώρου της, και συγκεκριμένα την παραλληλίζουν με το κα-

θολικό της μονής Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη, που χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα. 

Οι ομοιότητες της Παλαιάς Μητρόπολης με την κωνσταντινουπολίτικη μονή οφείλονται στο γεγονός ότι ο 

ναός της Μεσημβρίας κτίστηκε έχοντας ως πρότυπο αυτό το μνημείο7 ή ότι και τα δύο μνημεία είναι σχε-

δόν σύγχρονα και ακολουθούν «την ίδια κανονιστική λειτουργική διαμόρφωση για όλες τις περιοχές που 

εξαρτώνταν από το πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως»8.

7. Бояджиев 1996: 13.
8. Станев 2007: 65.

Αριστερά: Μονόχωρο τρίκογχο 

κτίσμα βόρεια του ναού. 

Κάτω: Ίερό βήμα. Το ημικυκλικό 

σύνθρονο του ναού.
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Προσκυνήματα και λείψανα

Το 1257 οι Βενετοί, με επικεφαλής τον Jacomo Doro, εισέβαλαν στη Μεσημβρία και λεηλάτησαν τον ναό. 

Πήραν τα ιερά λείψανα που φυλάσσονταν μέσα σε αυτόν –το σώμα του αγίου Θεοδώρου, που έγινε ένας 

από τους πολιούχους προστάτες της Βενετίας, το χέρι και τη γνάθο του αποστόλου Ανδρέα, το κρανίο του 

αγίου Σίξτου και το χέρι του αγίου Βαρθολομαίου. Τα λείψανα μεταφέρθηκαν πρώτα στην Κωνσταντινού-

πολη και μετά στη Βενετία, στον ναό του Σωτήρος (San Salvador), όπου και φυλάσσονται9.

Σύμφωνα με την παράδοση, στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αιώνα στον ναό της Αγίας 

Σοφίας ενταφιάστηκαν οι οικογένειες των Παλαιολόγων και των Καντακουζηνών. Στην πραγματικότητα 

πρόκειται για την πριγκίπισσα Μαρία Παλαιολογίνα Καντακουζηνή, κόρη του αυτοκράτορα Ανδρονίκου 

Γ΄ Παλαιολόγου, που πέθανε ως μοναχή στην πόλη, μετά τον θάνατο του συζύγου της Μιχαήλ Ασέν, βασι-

λιά της Βουλγαρίας. Σώζεται η μαρμάρινη πλάκα που κάλυπτε τον τάφο της και φυλάσσεται στο Αρχαιο-

λογικό Μουσείο της πόλης. Ο τάφος βρίσκεται απέναντι από το ιερό με προσανατολισμό προς τα νότια. 

Η καμάρα πάνω από τον τάφο είναι κατασκευασμένη από σφηνοειδή λίθινα κομμάτια, στα οποία είναι 

χαραγμένα επτά μονογράμματα, από τα οποία τρία είναι των Παλαιολόγων, δύο των Καντακουζηνών και 

ένα του αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ Κομνηνού10. 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας λειτούργησε ως μητροπολιτικός ναός έως τον 16ο αιώνα, όταν η μητρόπολη 

μεταφέρθηκε στον ναό του Αγίου Στεφάνου της Νέσεμπαρ, που ονομάζεται «Νέα Μητρόπολη».

Δρ. Ζλατίνα Ιβάνοβα 
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από τη βασιλική της Αγίας Σοφίας στη Σόφια. Στο άνω μέρος της ανατολικής πλευράς της νότιας κιονο-
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7. Бояджиев 1996: 13.
8. Станев 2007: 65.

Αριστερά: Μονόχωρο τρίκογχο 

κτίσμα βόρεια του ναού. 

Κάτω: Ίερό βήμα. Το ημικυκλικό 

σύνθρονο του ναού.
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Προσκυνήματα και λείψανα
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Δρ. Ζλατίνα Ιβάνοβα 

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ 

Boyadjiev S. 1962: Boyadjiev S., «L’ancienne église métropole de Nesebǎr», Byzantino-Bulgarica, I.
Бояджиев 1996: Бояджиев С., «Първичният архитектурен образ на Старата митрополия в Несебър и въпросът 

с нейното наименование», Арх & Aрт борса V: 49.
Станев 2007: Станев Ст., «Старата митрополия в Несебър в контекста на литургичното планиране на 

константинополските църкви», Годишник на Департамента по история към Нов Български университет I.
Preshlenov 2018: Preshlenov Hr., «Late Antique Mesembria. (Re)Shaping of Public Spaces», Proceedings of the First 

International Roman and Late Antique Thrace Conference “Cities, Territories and Identities” (Plovdiv, 2016), Bulletin of 
the National Archaeological Institute, XLIV, Πρακτικά.

Klein 2010: Klein H., «Refashioning Byzantium in Venice, ca. 1200-1400», San Marco, Byzantium, and the Myths of 
Venice (επιμ. H. Maguire – R. Nelson), Washington DC.

Покровски 1949: Покровски С., «Археологически проучвания на църковните старини в Несебър в миналото и 
предстоящи задачи», Разкопки и проучвания, 4.

Σταμούλης 1940: Σταμούλης Μ., «Συμβολή εις την ιστορίαν των εκκλησιών της Θράκης», Θρακικά, 14.
Theoklieva-Stoycheva 2001: Theoklieva-Stoycheva E., «Who is Matthaisa Cantacuzena Palaeologina», Περί Θράκης, A΄, 

ΠΑΚΘ, Ξάνθη 2001.

9. Klein 2010: 221.
10. Theoklieva-Stoycheva 2001: 209-214.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΤΗΣ ΜΕΣΗΜΒΡΊΑΣ



62

Σόφια. Αγία Σοφία. Η δυτική όψη του ναού.

Η σημερινή πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, η 

Σόφια, η αρχαία Σερδική ή Σαρδική, εί-

ναι μια πόλη με χιλιάδων ετών ιστορία. Ο 

χριστιανισμός διείσδυσε εδώ ήδη από τον 1ο αιώνα 

μ.Χ. Η εξάπλωσή του σχετίζεται με τα ονόματα του 

αγίου Κλήμεντος της Ρώμης και του αγίου Ποτιτίου 

της Σερδικής, καθώς και πολλών άλλων χριστιανών 

μαρτύρων της πρώιμης Εκκλησίας, των οποίων τα 

ονόματα δεν έχουν σωθεί1. Το έτος 311 μ.Χ. ο αυ-

τοκράτορας Γαλέριος εξέδωσε εδώ το γνωστό διά-

ταγμα ανοχής του, τερματίζοντας έτσι τη δίωξη των 

χριστιανών στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 

Λίγο αργότερα η Σερδική έγινε ο αγαπημένος τόπος 

διαμονής του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος μά-

λιστα έκανε τη σκέψη ακόμη και της μεταφοράς της 

πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στη 

Σερδική. Η χαρακτηριστική φράση του διατηρείται 

στην ιστορία: «Roma mea Sardica est» (Η Σαρδική 

είναι η Ρώμη μου)2. Την εποχή του άρχισαν να κτίζο-

νται χριστιανικοί ναοί και μοναστήρια, μερικά από 

τα οποία σώζονται έως σήμερα.

 Ένας από τους πιο σημαντικούς ναούς, που έγι-

νε έμβλημα και σύμβολο της πόλης, είναι η βασιλι-

κή της Αγίας Σοφίας (ναός της Αγίας του Θεού Σο-

φίας) αφιερωμένη στη Σοφία του Θεού, στην οποία 

ολόκληρη η πόλη θα αφιερωθεί αργότερα. Ο ναός 

1. Каравълчев 2011: 116-127. Каравълчев 2020: 44-54.
2. Müller 1851: 199.15.

Η Αγία Σοφία
στη Σόφια
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κτίστηκε στον χώρο μιας μεγάλης νεκρόπολης, εκτεταμένης περισσότερο από ένα χιλιόμετρο προς τα 

ανατολικά και τα νότια, που βρίσκεται κοντά, αλλά έξω από τα τείχη της πόλης3. Οι αρχαιότερες ταφικές 

μαρτυρίες, όπου κυριαρχούν οι χριστιανικές ταφές4, χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα. 

Κάτω από τον σημερινό ναό βρίσκονται δύο παλαιότερες βασιλικές, με αρκετές κατασκευαστικές φά-

σεις (βλ. παρακάτω). 

Αρχικά, πιθανόν αμέσως μετά το διάταγμα της Σερδικής (311 μ.Χ.) ή το διάταγμα των Μεδιολάνων 

(του Μιλάνου) (313 μ.Χ.), ανεγέρθηκε εδώ το «μαρτύριο» ενός μέχρι τώρα άγνωστου μάρτυρα του χρι-

στιανισμού5. Το «μαρτύριο» σύντομα ενσωματώθηκε στον πρώτο ναό που κτίστηκε σε αυτή τη θέση και ο 

οποίος βρίσκεται σήμερα κάτω από τη βασιλική και χρονολογείται επίσης στον 4ο αιώνα6. Στη συνέχεια, 

η πρώιμη αυτή βασιλική δέχθηκε δύο ακόμη ανακατασκευές και επεκτάσεις. Το δάπεδο της πρώτης βα-

σιλικής ήταν καλυμμένο με ψηφιδωτό. Στα πέριξ του ναού οικοδομήθηκε μια δεύτερη βασιλική, που χρο-

νολογείται επίσης από τον 4ο αιώνα. Η βασιλική έχει διαστάσεις 24,50 x 10 μ., ήταν πιθανόν μονόκλιτη 

3. Динчев 2014: 7.
4. Филов 1913: 67, 86-87, 106-107.
5. Popova 2014: 131.
6. Чанева-Дечевска 1999: 293.

Η τοιχοποιία των κάθετων τοίχων και των θόλων στο εσωτερικό του ναού.
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με μία αψίδα και ένα εγκάρσιο κλίτος7. Περίπου 10-15 μ. νότια αυτών των ναών αποκαλύφθηκε μια τρίτη 

βασιλική, η οποία χρονολογείται από τον 4ο-6ο αιώνα. Η βασιλική αυτή είναι μονόκλιτη, με μία αψίδα και 

νάρθηκα, και έχει διαστάσεις 16 x 5,60 μ.8. 

Πάνω στον πρώτο ναό κτίστηκε μια μεγάλη τρίκλιτη βασιλική, με μία αψίδα στην ανατολική πλευρά 

και στενό νάρθηκα, που είχε διαστάσεις 31,80 x 17,45 μ.9. Στην κόγχη του ιερού σώζεται το σύνθρονο, που 

δηλώνει ότι η εκκλησία ήταν επισκοπική. Τα πλάγια κλίτη χωρίζονταν από δύο κιονοστοιχίες με πέντε 

κίονες η καθεμιά. Το δάπεδο ήταν καλυμμένο με ψηφιδωτό. Περίπου 5 μ. βόρεια από τη βασιλική απο-

καλύφθηκε ένα βαπτιστήριο, επίσης του 5ου αιώνα10, αποτελούμενο από δύο δωμάτια. Είναι ενδιαφέρον 

ότι ο νάρθηκας αυτής της βασιλικής βρίσκεται στα ερείπια της δεύτερης παλαιοχριστιανικής βασιλικής 

που αναφέρθηκε παραπάνω11.

Η βασιλική της Αγίας Σοφίας, σχεδόν με τη μορφή που έχει σήμερα, κτίστηκε στα μέσα του 5ου-αρχές 

7. ΄Ο.π.: 294.
8. Господинов 1921: 65-66.
9. Чанева-Дечевска 1999: 294.
10. ΄Ο.π.: 294.
11. ΄Ο.π.: 295.

Το εσωτερικό του ναού κατά τη διάρκεια τέλεσης της θείας 

λειτουργίας. 

Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗ ΣΟΦΊΑ
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του 6ου αιώνα, επί αυτοκράτορος Ίουστινιανού (527-565)12, πάνω στα ερείπια παλαιότερων βασιλικών, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η βασιλική έχει διαστάσεις 46,50 x 23 μ. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική 

με τρούλο, με μία αψίδα ιερού, με νάρθηκα και εγκάρσιο, καμαροσκέπαστο, κλίτος. Το ύψος του μεσαίου 

κλίτους είναι 16,10 μ. και το μέγιστο ύψος του ναού με τον τρούλο 19,75 μ. Τα δύο ελεύθερα άκρα του 

νάρθηκα καταλήγουν σε πύργους χωρίς εξωτερικές εισόδους, η επικοινωνία με τους οποίους γίνεται μέσω 

του νάρθηκα. 

Τα θεμέλια της βασιλικής είναι κατασκευασμένα από λαξευμένους λίθους και ζώνες από πλίνθους και 

οι τοίχοι είναι δομημένοι από πλίνθους και παχύ κονίαμα αναμεμειγμένο με τριμμένες πλίνθους13. 

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταγράψει ξένοι ταξιδιώτες και οι οποίες συνοψίζονται από τον 

Μπογκντάν Φίλοβ, η Αγία Σοφία έπαψε να λειτουργεί ως χριστιανική εκκλησία λίγο μετά την κατάκτηση 

της πόλης από τους Οθωμανούς. Από τις αρχές του 16ου αιώνα έχουμε πληροφορίες ότι ο νάρθηκας με-

τατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος και το εσωτερικό του ναού σε αποθήκη14. Η πλήρης μετατροπή της 

12. Krautheimer 1965: 183-184. Krautheimer – Ćurčić: 255-257.
13. Чанева-Дечевска 1999: 292-293. Филов 1913: 110-114.
14. Филов 1913: 148-151.

Τμήμα της πεσσοστοιχίας και της ανωδομής του νότιου τοίχου.
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Τμήμα του παλαιοχριστιανικού ψηφιδωτού δαπέδου του ναού.

χριστιανικής βασιλικής σε τζαμί έλαβε χώρα στις αρχές του 17ου αιώνα, πριν από το 1621. Για τον σκοπό 

αυτό κτίστηκε ένας μιναρές και η Αγία Σοφία έγινε το κύριο τζαμί της πόλης15.

Κατασκευαστικές περίοδοι της βασιλικής της Αγίας Σοφίας

Οι μελετητές του μνημείου κάνουν λόγο για τρεις, τέσσερις, πέντε ή και περισσότερες κατασκευαστικές 

περιόδους16, οι επικρατέστερες από τις οποίες είναι οι εξής:

- Πρώτη κατασκευαστική περίοδος: αντιστοιχεί στην αρχική κατασκευή του ναού.

- Δεύτερη κατασκευαστική περίοδος: ορισμένα από τα τοξωτά παράθυρα μειώθηκαν σε ύψος, ενώ άλλα 

εφράγησαν, χωρίς να αλλάξει το αρχικό τους σχήμα.

- Τρίτη κατασκευαστική περίοδος: Οθωμανική. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά συμπαγή και προσε-

15. ΄Ο.π.: 151-152.
16. Динчев 2014: 5, 19. Филов 1913: 49-60, 110-113, 144-148. Бояджиев 2009: 22-36.
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του 6ου αιώνα, επί αυτοκράτορος Ίουστινιανού (527-565)12, πάνω στα ερείπια παλαιότερων βασιλικών, 
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12. Krautheimer 1965: 183-184. Krautheimer – Ćurčić: 255-257.
13. Чанева-Дечевска 1999: 292-293. Филов 1913: 110-114.
14. Филов 1913: 148-151.
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Παλαιοχριστιανικό επιδαπέδιο ψηφιδωτό με απεικονίσεις φυτών και πτηνών.

Τμήμα παλαιοχριστιανικού γραπτού διακόσμου με 

γεωμετρικά σχήματα και φυτά.
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κτική κατασκευή από λίθους τοποθετημένους μεταξύ τεσσάρων σειρών τούβλων ή μόνο από τούβλα. Τα 

παράθυρα μειώθηκαν περαιτέρω και απέκτησαν καλοκτισμένα οξυκόρυφα τόξα. 

- Τέταρτη κατασκευαστική περίοδος: επίσης οθωμανική. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη κατασκευαστι-

κή αμέλεια, η οποία είναι άνιση και βιαστική.

- Πέμπτη κατασκευαστική περίοδος: μετά την απελευθέρωση της Βουλγαρίας το 1878. Ο ναός αποκα-

ταστάθηκε στην παρούσα μορφή του και κατασκευάστηκε η σημερινή στέγη του.

Κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων ανασκαφικών ερευνών στον χώρο, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη 

του 19ου αιώνα και συνεχίστηκαν σε όλο τον 20ό, αποκαλύφθηκαν περισσότερα από 70 τ.μ. ψηφιδωτών 

από τα δάπεδα των πρώτων βασιλικών, καθώς και πολυάριθμες ταφές. Το 1893, κάτω από την αψίδα της 

βασιλικής της Αγίας Σοφίας, ο Βάτσαβ Ντομπρούσκι αποκάλυψε έναν τάφο, μέσα στον οποίο υπήρχε μία 

ασημένια λειψανοθήκη με νομίσματα από τον 4ο αιώνα17. Κατά τη διάρκεια μιας ανασκαφής στα τέλη του 

20ού αιώνα, ο ερευνητής Κ. Σαλγκάνοβ, κάτω από το ψηφιδωτό στην αψίδα της πρώτης βασιλικής, στη 

θέση όπου βρισκόταν η βάση της αγίας τράπεζας, βρήκε δύο ακόμη ασημένιες λειψανοθήκες (εγκαίνια;)18. 
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Ανδραβίδα. Αγία Σοφία. Το ιερό και τα παρεκκλήσια από τα δυτικά.

Σ το κέντρο της σύγχρονης πόλης της Αν-

δραβίδας στην Ηλεία βρίσκεται ο γοτθικός 

ναός της Αγίας Σοφίας, μοναδικό ορατό 

κατάλοιπο του μεσαιωνικού παρελθόντος της. Η 

Ανδραβίδα1, «ἡ χώρα ἡ λαμπρότερη στὸν κάμπον τοῦ 
Μορέως»2, υπήρξε σημαντική πόλη της Πελοπον-

νήσου ήδη από τα βυζαντινά χρόνια. Μετά την 

άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυρο-

φόρους το 1204 και τον διαμελισμό3 των εδαφών 

της βυζαντινής αυτοκρατορίας, οι ιππότες Γουλι-

έλμος Σαμπλίτης και Γοδεφρείδος Α΄ Βιλλεαρδουί-

νος από την Καμπανία της Γαλλίας κατέκτησαν 

1. Για την πόλη της Ανδραβίδας βλ. Bon 1969: 318-320.
2. Χρονικὸν τοῦ Μορέως, στ. 1427. Πρόκειται για χρονικό ανώ-
νυμου, πιθανόν γασμούλου, χρονικογράφου του 14ου αιώνα, 
που σώζεται σε τέσσερις γλωσσικές παραλλαγές (ελληνική, 
αραγονική, ιταλική και γαλλική) και αποτελεί σημαντική πηγή 
για τη φεουδαρχική οργάνωση του πριγκιπάτου της Αχαΐας.
3. Τα εδάφη της βυζαντινής αυτοκρατορίας διαμοιράστηκαν 
μεταξύ του Λατίνου αυτοκράτορα, των Βενετών και των 
σταυροφόρων της Δ΄ σταυροφορίας, όπως προέβλεπε η από 
τον Μάρτιο του 1204 μεταξύ τους υπογεγραμμένη συνθήκη 
«Partitio Imperii terrarum Romanie». 

Η Αγία Σοφία
στην Ανδραβίδα

ΕΛΛΑΔΑ
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την Πελοπόννησο, ίδρυσαν το σταυροφορικό πριγκιπάτο της Αχαΐας και όρισαν την Ανδραβίδα ως 

πρωτεύουσά του4.

Η Αγία Σοφία είναι ένας από τους τρεις γοτθικούς ναούς που, σύμφωνα με την αραγονική εκδοχή του 

Χρονικού του Μορέως, ανήγειραν οι Φράγκοι στην πόλη. Από τους άλλους δύο, τον Άγιο Στέφανο και τον 

Άγιο Ίάκωβο, ταφικό παρεκκλήσιο των Βιλλεαρδουίνων, δεν διατηρούνται σήμερα ίχνη τους5.

Το μνημείο κέρδισε το ενδιαφέρον των μελετητών ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι πρώτες έρευνες 

έγιναν από τη Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία6 το 1891, ενώ σημαντικά στοιχεία για τον ναό και γε-

νικότερα τη μεσαιωνική πόλη μάς δίνουν οι R. Traquair, Σπ. Λάμπρος, Γ. Παπανδρέου και A. Bon7. Πιο 

πρόσφατα, η Αγία Σοφία μελετήθηκε διεξοδικά από τους B. Kitsiki-Panagopoulos, C. Sheppard, M. L. 

4. Το πριγκιπάτο της Αχαΐας ή του Μορέως επιβίωσε για περισσότερο από δύο αιώνες (1205-1432). Στα μέσα του 13ου αιώνα, κατά την 
ηγεμονία του Γουλιέλμου Β΄ Βιλλεαρδουίνου, αναδείχθηκε σε ένα από τα ισχυρότερα σταυροφορικά κράτη στην ανατολική Μεσόγειο 
και τη νότια Βαλκανική. Επίνειο της πρωτεύουσάς του Ανδραβίδας υπήρξε η Γλαρέντζα (Clarentia), ενώ το διοικητικό και στρατιωτικό 
του κέντρο βρισκόταν στο κάστρο Χλεμούτσι (Clermont).
5. Sheppard 1985: 211. Kitsiki-Panagopoulos 1979: 65-66. 
6. ΔΧΑΕ 1, 1894: 98.
7. Traquair 1923-1924: 17-20. Λάμπρος 1916: 480. Λάμπρος 1923: 101-103. Λάμπρος 1927: 389-392. Παπανδρέου 1924: 171-174. 
Bon 1969: 547-553.

Αεροφωτογραφία του ναού από τα νοτιοδυτικά.
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73

Η καμάρα του ιερού βήματος.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΑΒΊΔΑ

Coulson, N. Cooper8. Παράλληλα, με μέριμνα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στο μνημείο έχουν πραγμα-

τοποιηθεί εργασίες ανασκαφής και στερέωσης9. 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας ιδρύθηκε από το τάγμα των δομινικανών10 μοναχών ως αυλικός ναός των 

Βιλλεαρδουίνων11 και καθεδρική έδρα του λατίνου επισκόπου Ωλένης12. Είναι όμως και ο χώρος όπου 

συνεδρίαζε η Μεγάλη Κούρτη13, το συμβούλιο του πρίγκιπα, με κύρια αρμοδιότητα την απονομή υψηλής 

δικαιοσύνης, ενώ εδώ λάμβαναν χώρα σημαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις14.

Πρόκειται για μια μεγάλη τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική, το αρχικό μήκος της οποίας ξεπερνούσε τα 45 

μ., εκτεινόμενη δυτικά κάτω από τον σύγχρονο δρόμο, δυτικά του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου. 

8. Kitsiki-Panagopoulos 1979: 64-77. Sheppard 1985: 201-220. Sheppard 1986: 139-144. Coulson 1996: 49-59. Cooper 1996: 29-
47.
9. Γιαλούρης 1964: 178. Ζίας – Κακούρης 1975: 121-122. Γεωργοπούλου 1980: 208. Αθανασούλης 2001-2004: 611.
10. Kitsiki-Panagopoulos 1979: 65-66. Coulson 1996: 49-59.
11. Sheppard 1986: 139-144.
12. Kitsiki-Panagopoulos 1979: 66. Sheppard 1985: 211.
13. Η Μεγάλη Κούρτη ήταν συμβούλιο του πρίγκιπα της Αχαΐας με δικαστικές αρμοδιότητες, που αποτελούνταν από τον ίδιο, 
τους βαρόνους του και τους υποτελείς των εξαρτημένων περιοχών του.
14. Sheppard 1986: 139. 
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την Πελοπόννησο, ίδρυσαν το σταυροφορικό πριγκιπάτο της Αχαΐας και όρισαν την Ανδραβίδα ως 
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5. Sheppard 1985: 211. Kitsiki-Panagopoulos 1979: 65-66. 
6. ΔΧΑΕ 1, 1894: 98.
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Από τον ναό διατηρείται το ιερό βήμα και τα δύο εκατέρωθεν τετράγωνα παρεκκλήσια που καλύπτονται 

από σταυροθόλια με νευρώσεις, καθώς και η θεμελίωση των πλάγιων τοίχων και των τοξοστοιχιών15. Τα 

παρεκκλήσια χωρίζονται από το ιερό με τοίχους χωρίς ανοίγματα επικοινωνίας16.

Η τοιχοποιία αποτελείται κυρίως από μεγάλους λαξευτούς πωρόλιθους αλλά και ενσωματωμένα 

παλαιό τερα βυζαντινά γλυπτά17. Δυτικού τύπου παράθυρα διατρυπούν τους τοίχους της αψίδας και 

των παρεκκλησίων, ενώ κόγχες διαμορφώνονται στον νότιο τοίχο του ιερού βήματος και του νότιου 

παρεκκλησίου. 

Τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως τα σταυροθόλια με νευρώσεις, τα κιονόκρανα με τον φυ-

τικό διάκοσμο και τα φουρούσια, οι εξωτερικές ακτινωτά διευθετημένες αντηρίδες κ.ά., πιστοποιούν την 

εμπνευσμένη από γοτθικά πρότυπα κατασκευή του ναού. 

15. Το μεγαλύτερο μέρος του οικοδομικού υλικού της Αγίας Σοφίας έχει λιθολογηθεί και χαθεί. Ο Άγγλος περιηγητής Rennell 
Rodd (Rodd 1907: 174) αναφέρει πως στον χώρο υπήρχαν έξι κίονες από γρανίτη, εκ των οποίων οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στη 
γειτονική πόλη των Λεχαινών, για να χρησιμοποιηθούν σε άλλον ναό.
16. Η θύρα επικοινωνίας που συνδέει το ιερό με το βόρειο παρεκκλήσιο ανοίχθηκε τα νεότερα χρόνια, όταν η Αγία Σοφία 
μετατράπηκε σε ορθόδοξο ναό (Παπανδρέου 1924: 171-174). Από τη φάση αυτή διατηρούνται και οι τοίχοι που σφράγιζαν τα 
δυτικά ανοίγματα.
17. Είναι πιθανό το οικοδομικό υλικό να μεταφέρθηκε από την πλησιόχωρη αρχαία Ήλιδα, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο ύπαρξης παλαιότερου βυζαντινού ναού στην Ανδραβίδα, ίσως και στο σημείο όπου αργότερα κατασκευάστηκε η 
Αγία Σοφία, από τον οποίο να προέρχεται μέρος του οικοδομικού υλικού της (Cooper 1996: 33-34).

Αποκατεστημένη κάτοψη του ναού (Cooper 1996, σχέδ. 6).

ΕΛΛΑΔΑ

75

Ως προς τη χρονολόγηση, ο ναός της Αγίας Σοφίας, αν και κτίσμα του 13ου αιώνα, φαίνεται πως έχει 

οικοδομηθεί σε διαδοχικές φάσεις, με πιθανότερο το βόρειο παρεκκλήσιο και το αντίστοιχο κλίτος να μην 

ανήκουν στην αρχική κατασκευή18.

Μετά την κατάλυση της φραγκοκρατίας, η Αγία Σοφία φέρεται να λειτούργησε ως ορθόδοξος ναός, ενώ 

σύμφωνα με την παράδοση στη διάρκεια της τουρκοκρατίας έγιναν ανεπιτυχείς προσπάθειες να μετατρα-

πεί σε τζαμί19. Ορθόδοξος ναΐσκος λειτουργούσε στα σωζόμενα κατάλοιπα του γοτθικού ναού και κατά τα 

νεότερα χρόνια, μετά την ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους20.

Από την περιοχή της Ανδραβίδας21 προέρχονται δύο αξιόλογα γλυπτά, που σήμερα εκτίθενται στο Μου-

σείο του κάστρου Χλεμούτσι (Clermont). Πρόκειται για τη μαρμάρινη επιτάφια πλάκα της πριγκίπισσας 

Άννας Βιλλεαρδουίνης, κόρης του βυζαντινού ηγεμόνα της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄, τρίτης και τελευταίας 

συζύγου του Γουλιέλμου Β΄ Βιλλεαρδουίνου, που κοσμείται με μεγάλο ανάγλυφο σταυρό, τον οποίο πε-

ριβάλλουν παγώνια, τα σύμβολα της ουράνιας αθανασίας, και ερπετά· στο πλαίσιό της φέρει εγχάρακτη 

18. Traquair 1923-1924: 20. Kitsiki-Panagopoulos 1979: 66, 77. Sheppard 1985: 218. Sheppard 1986: 139. Coulson 1996: 50-53.
19. Παπανδρέου 1924: 171-174.
20. Ό.π.
21. Ο αρχαιολογικός χώρος της Αγίας Σοφίας λειτούργησε επί έτη ως «αποθετήριο» αρχαιοτήτων που προέρχονταν από την 
ευρύτερη περιοχή της Ανδραβίδας.

Προοπτική αναπαράσταση του εσωτερικού του ναού (Cooper 1996, σχέδ. 7). 

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΑΒΊΔΑ
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γαλλική επιγραφή: + ICI GIST .MIKAILLE ET [--/---/--MCCL]XXXVI AS IIII IOURS DE IANVIER 

(+ Ενθάδε κείται η κυρία Αγνή άλλοτε κόρη του δεσπότη κυρ-Μιχαήλ και [της --/---/--] που πέθανε στις 

4 Ίανουαρίου 1286), καθώς και ένα κιονόκρανο που φέρει τον ανάγλυφο θυρεό του πριγκιπικού ζεύγους 

Ίσαβέλλας Βιλλεαρδουίνης - Φλωρέντιου Ντ’Αινώ (1289-1297)22. 

Η Αγία Σοφία, σύμβολο της πόλης της Ανδραβίδας, αποτελεί σπουδαίο μνημείο της πολιτιστικής κλη-

ρονομιάς της περιοχής, ενώ παράλληλα, παρά την αποσπασματική διατήρησή της, συμβάλλει σημαντικά 

στη μελέτη της γοτθικής αρχιτεκτονικής στην Πελοπόννησο κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας. 

Αθανασία Ράλλη
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Δράμα. Αγία Σοφία. Η ανατολική όψη του ναού.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας βρίσκεται στο κέ-

ντρο της Δράμας, στο βορειοανατολικό 

τμήμα της περιοχής που ορίζουν τα βυζα-

ντινά τείχη της πόλης. Ο ναός έχει ανεγερθεί σε πε-

ρίοπτη θέση, πάνω σε φυσικό έξαρμα του εδάφους, 

στα ερείπια προγενέστερου χριστιανικού ναού. 

 Για τον ναό δεν έχουν εντοπιστεί αναφορές στις 

γραπτές πηγές1. Με βάση τα ιδιαίτερα τυπολογικά 

χαρακτηριστικά του, έχει προταθεί η χρονολόγησή 

του στον 10ο αιώνα, άποψη που έχει επικρατήσει 

στη βιβλιογραφία2. Ωστόσο, η χρονολογία ανέγερ-

σης και η οικοδομική ιστορία του ναού (μεταγενέ-

στερες επεμβάσεις και επισκευές κατά την πάροδο 

των αιώνων), ο κτήτορας, η λειτουργία του –καθολι-

κό μονής,3 ενοριακός ή επισκοπικός ναός4–, καθώς 

1. Όσα αναφέρει ο Στράτης (1924: 11), σχετικά με την 
αποκατάσταση του ναού επί Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου, 
είναι ανακριβή. Το συγκεκριμένο χωρίο του Νικηφόρου 
Γρηγορά που επικαλείται αναφέρεται στην Αγία Σοφία 
Κωνσταντινουπόλεως και όχι στην Αγία Σοφία Δράμας. 
2. Βελένης – Τριανταφυλλίδης 1991: 113. Κούντουρας – 
Μπακιρτζής 1992: 145. Τσουρής 2002: 113. Γεωργιάδης 2012: 
127-129.
3. Κούντουρας – Μπακιρτζής 1992: 145.
4. Η αφιέρωση στην Αγία Σοφία παραπέμπει σε επισκοπικό 
ναό. Ωστόσο, η αφιέρωση αυτή δεν φαίνεται να είναι η αρχική, 
βλ. Κίσσας 1992: 200.

Η Αγία Σοφία 
στη Δράμα
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και η αρχική αφιέρωση του στην Αγία Σοφία ή στην Κοίμηση της Θεοτόκου5, είναι ζητήματα που παραμέ-

νουν ανοικτά προς διερεύνηση και ερμηνεία. Άγνωστη παραμένει η χρονολογία μετατροπής του ναού σε 

τζαμί και η οθωμανική ονομασία του6. 

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας προστέθηκε στα δυτικά, σε στάθμη 2 μ. ψηλότερα από αυτή του ναού, 

κιονοστήρικτο προστώο, καθώς και ένας μιναρές στη ΝΔ. γωνία του ναού. Στις αρχές του 20ού αιώνα το 

κτήριο λειτούργησε και πάλι ως χριστιανικός ναός. Το προστώο διευρύνθηκε σε στεγασμένο προθάλα-

μο-νάρθηκα, ενώ ο μιναρές ταπεινώθηκε και μετατράπηκε σε κωδωνοστάσιο. 

5. Σε σημείωση κώδικα της μητρόπολης Δράμας αναφέρεται ότι η Αγία Σοφία της Δράμας ήταν αρχικά αφιερωμένη στην Κοίμηση 
της Θεοτόκου, βλ. Γιαννόπουλος 1892: 634 και Κίσσας 1992: 200, σημ. 15. Όπως σωστά παρατηρεί ο Eyice 1990: 18: «While a 
number of mosques in many places that were originally built as churches are popularly referred to as “Ayasofya”, it is known that 
very few of them actually bore the name “St. Sophia”».
6. Ο Εβλιά Τσελεμπή, περιηγητής του 17ου αιώνα, αναφέρει την ύπαρξη ενός μόνο τζαμιού εντός των τειχών της Δράμας, το 
«τζαμίον τοῦ βέη (μπέη τζαμισί)», βλ. σχετικά Μοσχόπουλος 1939: 151. Ο Στράτης (1924: 21) παραδίδει διαφορετική ονομασία: 
«Ἐπειδὴ δὲ κεῖται παρὰ τὸ ἀρχαῖον Βυζαντινὸν τεῖχος καὶ ἐντὸς αὐτοῦ, μετωνομάσθη ὑπὸ τῶν Τούρκων Ἰσσὰρ Τζαμισῆ, ἤτοι τοῦ 
Φρουρίου Τζαμίον». 

Ο ναός από τα νοτιοανατολικά.

ΕΛΛΑΔΑ
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Κάτοψη του ναού και τομή κατά μήκος.

Η Αγία Σοφία ακολουθεί σε γενικές γραμμές τον τύπο του ναού με τρουλαίο πυρήνα και περίστωο7. 

Αποτελείται από ένα κεντρικό τετράπλευρο χώρο που ορίζεται από τέσσερις πεσσούς και στεγάζεται με 

τόξα και τρούλο, και από το περίστωο που τον περιβάλλει κατά τη βόρεια, τη δυτική και τη νότια πλευ-

ρά· καλύπτεται με ημικυλινδρικές καμάρες. Ο κεντρικός χώρος επικοινωνούσε με το περίστωο μέσω 

τριών τρίλοβων ανοιγμάτων, από τα οποία το δυτικό έχει αφαιρεθεί8. Στα ανατολικά διαμορφώνεται 

κόγχη ιερού με μία προεξέχουσα τρίπλευρη αψίδα. Οι πλευρικές στοές απολήγουν στα ανατολικά σε 

χώρους που δεν επικοινωνούν με το ιερό. Οι χώροι αυτοί διαμορφώνονται ως ανεξάρτητα παρεκκλήσια 

και απολήγουν σε κόγχες, οι οποίες εγγράφονται στο πάχος του ανατολικού τοίχου. Η αρχική διαμόρ-

φωση της δυτικής όψης του ναού δεν είναι γνωστή. Η τοιχοποιία του ναού αποτελείται από αργολιθοδο-

μή που διακόπτεται καθ’ ύψος από ζώνες τριών ή τεσσάρων επάλληλων στρώσεων τούβλων. Παρόμοια 

τοιχοποιία παρουσιάζει η πρώτη φάση των βυζαντινών τειχών της πόλης9.

Ο τύπος του ναού με τρουλαίο πυρήνα και περίστωο, στις διάφορες παραλλαγές του, εντοπίζεται στην 

Κωνσταντινούπολη, στη Μακεδονία και στη σφαίρα επιρροής τους, και αντιπροσωπεύεται με λίγα σχετικά 

δείγματα που χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα έως και την ύστερη βυζαντινή περίοδο10. Αντίστοιχα, η 

τοιχοποιία του ναού αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των μνημείων της Κωνσταντινούπολης και επι-

βιώνει έως την όψιμη βυζαντινή περίοδο11. Τυπολογικά, μορφολογικά και κατασκευαστικά στοιχεία της 

Αγίας Σοφίας Δράμας εντάσσουν τον ναό στην κωνσταντινουπολίτικη παράδοση ναοδομίας. 

Από τα γλυπτά που έχουν διατηρηθεί στη θέση τους συνάγεται ότι ο μαρμάρινος γλυπτός διάκοσμος 

της Αγίας Σοφίας ήταν μάλλον λιτός και βασίστηκε σε αρχαίο υλικό σε δεύτερη χρήση, συνίστατο δε σε 

αρχιτεκτονικά γλυπτά. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα τέσσερα στηρίγματα των δύο τρίλοβων ανοιγμάτων 

7. Βοκοτόπουλος 1975: 126-131. Κούντουρας – Μπακιρτζής, 1992: 141-155. Λανθασμένα ο Στράτης (1924: 23) χαρακτηρίζει τον 
ναό ως τρίκλιτη βασιλική.
8. Κούντουρας – Μπακιρτζής 1992: 142. 
9. Βελένης – Τριανταφυλλίδης 1991: 113. Τσουρής 2002: 113.
10. Βοκοτόπουλος 1975: 126. 
11. Βελένης – Τριανταφυλλίδης 1991: 112.
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Τρίβηλο άνοιγμα που ενώνει τον κεντρικό χώρο του ναού 

με τη βόρεια πλευρά του περίστωου. 

Το νότιο παράβημα του ναού.

ΕΛΛΑΔΑ
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μεταξύ πυρήνα και περίστωου, στη βόρεια και τη νότια πλευρά, τα περισσότερα κατά πάσα πιθανότητα 

spolia του προγενέστερου στην ίδια θέση ναού. Στο βόρειο τρίλοβο άνοιγμα χρησιμοποιήθηκαν μονολι-

θικοί κίονες υπόλευκου μαρμάρου και ιωνικά κιονόκρανα, ενώ μεγάλα επιθήματα από λευκό μάρμαρο 

χρησίμευσαν ως βάσεις. Στα στηρίγματα του νότιου τριλόβου οι μονολιθικοί κορμοί των δύο κιόνων είναι 

από γκρίζο μάρμαρο και υπόλευκο με σκούρες φλεβώσεις αντίστοιχα, ενώ τα κιονόκρανα είναι επιθήματα 

από γκρίζο μάρμαρο. Οι βάσεις από λευκό μάρμαρο θυμίζουν δωρικά κιονόκρανα με συμφυή επιθήματα. 

 Ο τοιχογραφικός διάκοσμος του ναού έχει καταστραφεί σε βαθμό που να μη μπορεί να ανασυντεθεί το 

εικονογραφικό του πρόγραμμα. Σπαράγματα τοιχογραφιών της βυζαντινής εποχής εντοπίζονται κυρίως 

στον χώρο του ιερού12. Στο τεταρτοσφαίριο της κόγχης διατηρούνται σήμερα σε κακή κατάσταση τμήματα 

τριών όρθιων μορφών. Σύμφωνα με μαρτυρία του Στράτη, των αρχών του 20ού αιώνα, οι δύο από αυτές θα 

μπορούσαν να ταυτιστούν με τον Χριστό και τον Πρόδρομο13. 

12. Βλ. Στράτης 1924: 24-25. Πρόκειται για ολιγάριθμες μορφές αγίων και ιεραρχών, οι οποίες ήταν δυσδιάκριτες ήδη στις 
αρχές του 20ού αιώνα και παραμένουν αταύτιστες (με μοναδική πιθανή εξαίρεση τη μορφή του Ιωάννη Χρυσόστομου). 
13. Στράτης 1924: 24: «…διακρίνομεν τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς τοῦ Κυρίου καὶ τὸ ἄνω μέρος τοῦ φωτοστεφάνου τοῦ  Ἰ. Προδρόμου 
παρ’ αὐτὸ δὲ καθέτως τὴν μόνην ἐπιγραφὴν ἐν τῷ Ναῷ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟC». 

Ο κεντρικός χώρος του κυρίως ναού και το ιερό βήμα.
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 Αντίστοιχα, πενιχρές πληροφορίες έχουμε για το αρχικό δάπεδο του ναού, το οποίο σήμερα καλύπτουν 

βιομηχανικού τύπου πλακίδια. Η πληροφορία του Στράτη για ύπαρξη ωραίου ψηφιδωτού δαπέδου, το 

οποίο καταστράφηκε στο σύνολό του κατά την περίοδο επαναλειτουργίας του ως χριστιανικού ναού, πα-

ραμένει ανεπιβεβαίωτη14.

 Εργασίες αποκατάστασης του ναού της Αγίας Σοφίας πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2007-2013 και συνεχίζουν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-202015. Στόχος των προγραμματισμένων εργασιών 

14. Στράτης 1924: 22: «διελύθη ἐξαφανισθὲν τὸ ὡραῖον μωσαϊκὸν τοῦ δαπέδου, μὴ φυλαχθέντων μηδὲ τῶν χρωματιστῶν λιθαρίων 
πρὸς ἀνάμνησιν». 
15. Δαδάκη – Τσάτσος 2018: 8, 24-34. Η πρώτη φάση των εργασιών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση 
Ιερού Ναού Αγ. Σοφίας Δράμας ΕΣΠΑ 2007-2013», που εκτελέστηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. Η δεύτερη φάση των εργασιών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση-
Ανάδειξη Ιερού Ναού Αγ. Σοφίας Δράμας, φάση Β΄, ΕΣΠΑ 2014-2020», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας. 

Ο τρούλος και τα σφαιρικά τρίγωνα.
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είναι ο περιορισμός της φθοράς του μνημείου, η βελτίωση της στατικής επάρκειας του κτηρίου και η συ-

ντήρηση των τμημάτων του που παρουσιάζουν προβλήματα, η αποκάλυψη και συντήρηση των τοιχογρα-

φιών του ναού και η αποκατάσταση της μορφής του16. Περιλαμβάνουν εκτεταμένη ανασκαφική έρευνα 

και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ναού, διερεύνηση των οικοδομικών φάσεων και του ζωγρα-

φικού διακόσμου. Οι εργασίες αυτές θα αποκαλύψουν άγνωστες πτυχές της ιστορίας του μνημείου και θα 

συμβάλουν στην ανασύνθεση της ιστορίας και της εικόνας της βυζαντινής πόλης17. 

Σοφία Γεωργιάδου

Μαρία Κοντογιαννοπούλου

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ 

Βελένης – Τριανταφυλλίδης 1991: Βελένης Γ. –Τριανταφυλλίδης Κ., «Τα βυζαντινά τείχη της Δράμας - Επιγραφικές 
μαρτυρίες», Βυζαντιακά 11: 98-116. 

Βοκοτόπουλος 1975: Βοκοτόπουλος Π. Λ., Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την 
Ήπειρο από του τέλους του 7ου μέχρι του τέλους του 10ου αιώνος, Θεσσαλονίκη.

Γεωργιάδης 2012: Γεωργιάδης Ν., «Η νομισματική κυκλοφορία στη βυζαντινή Δράμα (12ος-13ος αι.)», Η Δράμα και η 
περιοχή της. 30000 π.Χ.-1950 μ.Χ., Θεσσαλονίκη.

Γιαννόπουλος 1892: Γιαννόπουλος Ν. Ι., «Χρονικά σημειώματα Δράμας», Νεολόγου εβδομαδιαία Επιθεώρησις 1.40: 
634-635. 

Δαδάκη – Τσάτσος 2018: Δαδάκη Στ. – Τσάτσος Ι., Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας. Μελέτη Συντήρησης-Αποκατάστα-
σης ναού Αγ. Σοφίας Δράμας, Β΄ φάση. Αδημοσίευτο.

Eyice 1990: Eyice S., «The Other Ayasofyas», Ayasofya Muzesi Yilliği 11:1-37 και 177-196.
Κίσσας 1992: Κίσσας Σ., «Συμβολή στην ιστορία της Δράμας στις αρχές του 13ου αιώνα», Η Δράμα και η περιοχή της. 

Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης (Δράμα 1989), Δράμα: 197-201.
Κούντουρας – Μπακιρτζής 1992: Κούντουρας Α. – Μπακιρτζής Χ., «Η Αγία Σοφία Δράμας», Η Δράμα και η περιοχή 

της. Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης (Δράμα 1989), Δράμα: 141-155.
Πελεκανίδης 1960: Πελεκανίδης Στ., «Δράμα», Αρχαιολογικόν Δελτίον 16: 230. 
Στράτης 1924: Στράτης Ε., Η Δράμα και η Δραβήσκος, Σέρραι.
Τσουρής 2002: Τσουρής Κ., «Παρατηρήσεις στη χρονολόγηση της οχυρώσεως της Δράμας», Η Δράμα και η περιοχή 

της. Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης (Δράμα 1998), Δράμα: 113-118.
Φουντουκίδης 2006: Φουντουκίδης Κ., «Η βυζαντινή Δράμα και η περιοχή της το 14ο αιώνα», Η Δράμα και η περιοχή 

της. Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης (Δράμα 2002), Δράμα: 169-180. 

16. Δαδάκη – Τσάτσος 2018: 24-34.
17. Για τη βυζαντινή Δράμα βλ. επίσης Φουντουκίδης 2006: 169-180. 

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ



84

 Αντίστοιχα, πενιχρές πληροφορίες έχουμε για το αρχικό δάπεδο του ναού, το οποίο σήμερα καλύπτουν 

βιομηχανικού τύπου πλακίδια. Η πληροφορία του Στράτη για ύπαρξη ωραίου ψηφιδωτού δαπέδου, το 

οποίο καταστράφηκε στο σύνολό του κατά την περίοδο επαναλειτουργίας του ως χριστιανικού ναού, πα-

ραμένει ανεπιβεβαίωτη14.

 Εργασίες αποκατάστασης του ναού της Αγίας Σοφίας πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2007-2013 και συνεχίζουν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-202015. Στόχος των προγραμματισμένων εργασιών 

14. Στράτης 1924: 22: «διελύθη ἐξαφανισθὲν τὸ ὡραῖον μωσαϊκὸν τοῦ δαπέδου, μὴ φυλαχθέντων μηδὲ τῶν χρωματιστῶν λιθαρίων 
πρὸς ἀνάμνησιν». 
15. Δαδάκη – Τσάτσος 2018: 8, 24-34. Η πρώτη φάση των εργασιών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση 
Ιερού Ναού Αγ. Σοφίας Δράμας ΕΣΠΑ 2007-2013», που εκτελέστηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου. Η δεύτερη φάση των εργασιών πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση-
Ανάδειξη Ιερού Ναού Αγ. Σοφίας Δράμας, φάση Β΄, ΕΣΠΑ 2014-2020», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από 
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας. 

Ο τρούλος και τα σφαιρικά τρίγωνα.

ΕΛΛΑΔΑ

85

είναι ο περιορισμός της φθοράς του μνημείου, η βελτίωση της στατικής επάρκειας του κτηρίου και η συ-

ντήρηση των τμημάτων του που παρουσιάζουν προβλήματα, η αποκάλυψη και συντήρηση των τοιχογρα-

φιών του ναού και η αποκατάσταση της μορφής του16. Περιλαμβάνουν εκτεταμένη ανασκαφική έρευνα 

και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του ναού, διερεύνηση των οικοδομικών φάσεων και του ζωγρα-

φικού διακόσμου. Οι εργασίες αυτές θα αποκαλύψουν άγνωστες πτυχές της ιστορίας του μνημείου και θα 

συμβάλουν στην ανασύνθεση της ιστορίας και της εικόνας της βυζαντινής πόλης17. 

Σοφία Γεωργιάδου

Μαρία Κοντογιαννοπούλου

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ 

Βελένης – Τριανταφυλλίδης 1991: Βελένης Γ. –Τριανταφυλλίδης Κ., «Τα βυζαντινά τείχη της Δράμας - Επιγραφικές 
μαρτυρίες», Βυζαντιακά 11: 98-116. 

Βοκοτόπουλος 1975: Βοκοτόπουλος Π. Λ., Η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική εις την Δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και την 
Ήπειρο από του τέλους του 7ου μέχρι του τέλους του 10ου αιώνος, Θεσσαλονίκη.

Γεωργιάδης 2012: Γεωργιάδης Ν., «Η νομισματική κυκλοφορία στη βυζαντινή Δράμα (12ος-13ος αι.)», Η Δράμα και η 
περιοχή της. 30000 π.Χ.-1950 μ.Χ., Θεσσαλονίκη.

Γιαννόπουλος 1892: Γιαννόπουλος Ν. Ι., «Χρονικά σημειώματα Δράμας», Νεολόγου εβδομαδιαία Επιθεώρησις 1.40: 
634-635. 

Δαδάκη – Τσάτσος 2018: Δαδάκη Στ. – Τσάτσος Ι., Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας. Μελέτη Συντήρησης-Αποκατάστα-
σης ναού Αγ. Σοφίας Δράμας, Β΄ φάση. Αδημοσίευτο.

Eyice 1990: Eyice S., «The Other Ayasofyas», Ayasofya Muzesi Yilliği 11:1-37 και 177-196.
Κίσσας 1992: Κίσσας Σ., «Συμβολή στην ιστορία της Δράμας στις αρχές του 13ου αιώνα», Η Δράμα και η περιοχή της. 

Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης (Δράμα 1989), Δράμα: 197-201.
Κούντουρας – Μπακιρτζής 1992: Κούντουρας Α. – Μπακιρτζής Χ., «Η Αγία Σοφία Δράμας», Η Δράμα και η περιοχή 

της. Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Συνάντησης (Δράμα 1989), Δράμα: 141-155.
Πελεκανίδης 1960: Πελεκανίδης Στ., «Δράμα», Αρχαιολογικόν Δελτίον 16: 230. 
Στράτης 1924: Στράτης Ε., Η Δράμα και η Δραβήσκος, Σέρραι.
Τσουρής 2002: Τσουρής Κ., «Παρατηρήσεις στη χρονολόγηση της οχυρώσεως της Δράμας», Η Δράμα και η περιοχή 

της. Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Γ΄ Επιστημονικής Συνάντησης (Δράμα 1998), Δράμα: 113-118.
Φουντουκίδης 2006: Φουντουκίδης Κ., «Η βυζαντινή Δράμα και η περιοχή της το 14ο αιώνα», Η Δράμα και η περιοχή 

της. Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης (Δράμα 2002), Δράμα: 169-180. 

16. Δαδάκη – Τσάτσος 2018: 24-34.
17. Για τη βυζαντινή Δράμα βλ. επίσης Φουντουκίδης 2006: 169-180. 

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ



86

Θεσσαλονίκη. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοανατολικά.

Η παλαιότερη γραπτή αναφορά για την 

Αγία Σοφία είναι του έτους 795, σε μια 

επιστολή του εξόριστου στη Θεσσαλονί-

κη αγίου Θεόδωρου του Στουδίτη1. Από τον Ευστά-

θιο Θεσσαλονίκης ο ναός αναφέρεται συχνά ως «ἡ 
μητρόπολις»2, ενώ τον 13ο αιώνα γίνεται μητρόπολη 

των Λατίνων3. Πριν από τον 12ο αιώνα δεν έχουμε 

σαφείς αναφορές για την τάξη του ναού μεταξύ των 

εκκλησιών της Θεσσαλονίκης, αλλά υπάρχουν αρ-

κετές ενδείξεις ότι η Αγία Σοφία υπήρξε μητρόπο-

λη και πριν από την εποχή του Ευσταθίου.

 Ο ναός κτίστηκε στη θέση μεγάλης πεντάκλι-

της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, της οποίας κα-

ταλαμβάνει το δυτικό μέρος των τριών κλιτών του 

κυρίως ναού4. Την εποχή ανέγερσης του σημερινού 

ναού διατηρούνταν στα δυτικά του ο νάρθηκας της 

βασιλικής, που είχε ενσωματωθεί αρχικά στον ναό. 

Η Αγία Σοφία θεωρείται τυπικό δείγμα του μετα-

βατικού σταυροειδούς με τρούλο και περίστωο. Στο 

κέντρο του κτηρίου διαγράφεται καθαρά το σχήμα 

του σταυρού, πλαισιωμένου από τις τρεις πλευρές 

1. Θεόδωρος Στουδίτης, επιστ. Ι, στ. 917.
2. Tafel 1832: 152.
3. PL 215, 1478. PL 216, 213, 603, 605.
4. Δροσογιάννη 1963: 235-242.

Η Αγία Σοφία 
στη Θεσσαλονίκη

ΕΛΛΑΔΑ
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του από τα πλάγια κλίτη και τον νάρθηκα, σε τύπο περιμετρικής στοάς. Το κέντρο, κατά τις τρεις πλευρές 

του, επικοινωνεί με το περίστωο με τοξοστοιχίες, ο τρούλος στηρίζεται σε τέσσερις ογκώδεις πεσσούς, ενώ 

τριμερές ιερό βήμα συνάπτεται στον κεντρικό χώρο και τα πλάγια κλίτη.

 Η σημερινή μορφή του ναού είναι αποτέλεσμα τεσσάρων βυζαντινών φάσεων και κάποιων της τουρ-

κοκρατίας. Στην αρχική φάση κτίζεται με τοιχοποιία από επάλληλες σειρές από αδρά ορθογωνισμένους 

ασβεστόλιθους και τούβλα δομημένα με ισχυρό ρόδινο κουρασάνι. Στην αρχική φάση ανήκει το σύνολο 

του ισογείου, το τριμερές ιερό βήμα και ο κεντρικός σταυρικός πυρήνας μέχρι τη βάση του τυμπάνου 

του τρούλου5. Τα υπάρχοντα στοιχεία της αρχικής φάσης συνηγορούν στην ύπαρξη θολωτής κάλυψης 

στα υπερώα. Το πρόβλημα της αρχικής ανόδου στα υπερώα λύνεται με την υπόθεση ότι ο νάρθηκας της 

προγενέστερης βασιλικής με τα κλιμακοστάσιά του διατηρήθηκε και ενσωματώθηκε στον βυζαντινό ναό6. 

Τη δεύτερη φάση του ναού χαρακτηρίζει τοιχοποιία που σχηματίζει ζώνες από πράσινη πέτρα και τού-

βλα και ρόδινο κουρασάνι ως συνδετικό υλικό, όπως και στην πρώτη φάση. Στη δεύτερη φάση ανήκουν 

5. Θεοχαρίδου 1994: 63-69.
6. ΄Ο.π.: 85-93, 97-101.

Τρούλος. Η Παναγία δεομένη και άγγελοι. Τμήμα της ψηφιδωτής παράστασης της Ανάληψης του Χριστού (9ος αι.).
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οι εξωτερικοί τοίχοι των υπερώων σε ύψος 2,55 μ. από το δάπεδο του γυναικωνίτη, τα διαφράγματα των 

κεραιών του σταυρού στη στάθμη των υπερώων και ο τρούλος7. Η μορφή του ναού στη φάση αυτή περι-

λαμβάνει ξυλόστεγα υπερώα με στάθμη στέγης πολύ χαμηλότερη από τη σημερινή, πάνω από τα τοξωτά 

παράθυρα στην κάτω ζώνη των εξωτερικών τοίχων του βόρειου και του νότιου υπερώου. Στο δυτικό υπερώο 

τα υπάρχοντα στοιχεία συνηγορούν στο ότι, για κάποιο διάστημα, το κεντρικό τμήμα παρέμεινε ακάλυπτο.

 Η τρίτη φάση εντοπίζεται στον εξωτερικό τοίχο του κεντρικού τμήματος του δυτικού υπερώου, από το 

σημερινό δάπεδο μέχρι τις ποδιές των μονόλοβων παραθύρων της επάνω ζώνης. Στη φάση αυτή ο ακάλυ-

πτος χώρος του κεντρικού δυτικού υπερώου στεγάζεται, ενώ εξωτερικά του δυτικού τοίχου δημιουργείται 

κεκλιμένο επίπεδο ανόδου8.

 Η τέταρτη φάση χαρακτηρίζεται από τοιχοποιία που ακολουθεί το ατελές πλινθοπερίκλειστο σύστημα 

και αναγνωρίζεται στην υπερύψωση του ανατολικού και του βόρειου εξωτερικού τοίχου του βόρειου υπε-

ρώου, όπου δημιουργείται σειρά από δίλοβα και τρίλοβα παράθυρα. Στον δυτικό τοίχο του δυτικού υπερώ-

7. Ό.π.: 69-75, 76-81.
8. Ό.π.: 81-82, 114-117. 

Ο τρούλος με 

την ψηφιδωτή 

παράσταση της 

Ανάληψης του 

Χριστού (9ος αι.).
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ου κτίζεται η ανώτερη ζώνη με τα μικρά μονόλοβα 

παράθυρα. Τα υπερώα καλύπτονται με ξύλινη στέ-

γη, σε στάθμη 60 εκ. ψηλότερα από τη σημερινή9.

 Στην εποχή της Τουρκοκρατίας ανάγεται εκτε-

ταμένη φάση στον ανατολικό, τον νότιο και τον δυ-

τικό τοίχο του νότιου υπερώου, ο δυτικός τοίχος του 

βόρειου υπερώου και το δυτικό άκρο του βόρειου 

τοίχου του βόρειου υπερώου, καθώς και ο σημερι-

νός πύργος ανόδου στα υπερώα.

 Η τέταρτη φάση του ναού μπορεί να χρονολο-

γηθεί, από τα στοιχεία της τοιχοποιίας και τα ελά-

χιστα λείψανα τοιχογραφημένου διακόσμου σε πα-

ράθυρο του δυτικού υπερώου, στον 11ο ή τον 12ο 

αιώνα10. Η τρίτη φάση, που χαρακτηρίζεται από 

την επαναλειτουργία των υπερώων σε όλη τους την 

έκταση, χρονολογείται βάσει νομισμάτων που βρέ-

θηκαν στην ανασκαφή του δαπέδου των υπερώων 

στα μέσα του 10ου αιώνα11.

 Η διαπίστωση ότι ολόκληρος ο τρούλος ανά-

γεται στη δεύτερη φάση δίνει ένα όριο ante quem 

για τη φάση αυτή από τα ψηφιδωτά του τρούλου. 

Η παράσταση της Ανάληψης τοποθετείται στον 9ο 

αιώνα, αλλά η νεότερη ανάγνωση των επιγραφών 

στη βάση της, που ανήκουν σε αρχαιότερο διάκο-

σμο, οδηγεί σε μια χρονολόγηση που δεν μπορεί να 

είναι μετά τα τέλη του 7ου αιώνα12 και προτείνεται 

το έτος 690/1 ως η πιθανότερη χρονολόγηση για 

την πρώτη φάση της διακόσμησης του τρούλου. Για 

τη χρονολόγηση της δεύτερης φάσης ως όριο ante 

quem θεωρείται το 690/1 και αναζητούμε μια μεγά-

λη καταστροφή που προκάλεσε την πτώση της θο-

λωτής ανωδομής των υπερώων και του τρούλου ή το 

ενδεχόμενο μη αποπεράτωσης του κτηρίου αρχικά 

εξαιτίας καταστροφών. Ως αιτία της καταστροφής 

θεωρείται ένας μεγάλος σεισμός. Οι πρώτοι σει-

σμοί αμέσως πριν το 690/1 είναι οι μεγάλοι σεισμοί 

των ετών 620-630, που αναφέρονται στα θαύματα 

του αγίου Δημητρίου. Μπορούμε λοιπόν να θεωρή-

9. ΄Ο.π.: 82-83, 118-120. 
10. ΄Ο.π.: 185-186. 
11. ΄Ο.π.: 187-189. 
12. Θεοχαρίδου 1976: 265-273. 
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σουμε ως υπαίτιους αυτούς τους σεισμούς για την 

καταστροφή της πρώτης φάσης και ένα όριο post 

quem για τη δεύτερη φάση13. 

 Για τη χρονολόγηση της πρώτης φάσης έχουμε 

ένα όριο ante quem το 620-630 και αναζητούμε ένα 

όριο post quem που δεν είναι άλλο από την κατα-

στροφή της προηγούμενης βασιλικής στον ίδιο χώ-

ρο. Ο πιθανότερος λόγος καταστροφής φαίνεται να 

είναι ένας άλλος σεισμός πριν από το 620-630 και η 

μόνη περίπτωση είναι ο σεισμός του 618, γνωστός 

και πάλι από τα θαύματα του αγίου Δημητρίου, πο-

λύ κοντά στους προηγούμενους σεισμούς, πράγμα 

που μπορεί να σημαίνει ότι ο δεύτερος σεισμός 

βρήκε το κτήριο μισοτελειωμένο14. 

 Στον γλυπτό διάκοσμο του ναού ανήκουν οι έξι 

κίονες του ισογείου και οι έντεκα των υπερώων που 

δεν σώζονται σήμερα. Ανάμεσα στους κίονες του 

ισογείου υπάρχουν τέσσερις που έχουν κιονόκρα-

να με ανεμιζόμενα φύλλα και δύο με τεκτονικά, σε 

δεύτερη χρήση, ενώ στους κίονες των υπερώων, που 

αντικαταστάθηκαν κατά τις τουρκικές επισκευές 

μετά το 1890, υπήρχαν ιωνικά κιονόκρανα με συμ-

φυές επίθημα, γνωστά από παλιές φωτογραφίες και 

λίγα θραύσματα.

 Ο ψηφιδωτός διάκοσμος του ναού σώζεται στον 

χώρο του ιερού και του τρούλου. Στην κυλινδρική 

καμάρα του ιερού, κάτω από δύο ζώνες με σταυρούς 

και φύλλα της εποχής της Εικονομαχίας, διατηρεί-

ται η επιγραφή «Χριστὲ βωήθη Θεοφίλου / ταπινοῦ 
ἐπισκόπου» και τα μονογράμματα του Κωνσταντίνου 

ΣΤ΄ και της Ειρήνης, που οδηγούν σε χρονολόγηση 

μεταξύ των ετών 780 και 797. Στο τεταρτοσφαίριο 

της αψίδας του ιερού, μέσα σε χρυσό βάθος, εικο-

νίζεται η μορφή της ένθρονης Παναγίας, μεταγενέ-

στερης χρονολόγησης, που αντικατέστησε μεγάλο 

σταυρό της εποχής της Εικονομαχίας15.

Στο τύμπανο του τρούλου παριστάνεται η μεγα-

λειώδης σύνθεση της Ανάληψης. Αναπτύσσεται σε 

13. Θεοχαρίδου 1994: 189-194. 
14. ΄Ο.π.: 196-197. 
15. Diehl – Le Tourneau – Saladin 1918: 36. Kalligas 1935: 57 
κ.ε. Pelekanidis 1964: 29-40. Cormack 1981: 111-135.
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χρυσό βάθος, με τον Χριστό στο κέντρο, την Παναγία ανάμεσα σε δύο αγγέλους και τους δώδεκα απο-

στόλους μέσα σε τοπίο με ελαιόδεντρα. Το ψηφιδωτό χρονολογείται για τεχνοτροπικούς λόγους στον 9ο 

αιώνα16, ενώ στη βάση της Ανάληψης μία ζώνη με ελισσόμενη γιρλάντα περιέχει δύο ημιτελείς επιγραφές, 

κατάλοιπα προγενέστερου διακόσμου, που δίνουν στοιχεία χρονολόγησης και το όνομα του αρχιεπισκό-

που Παύλου. 

 Από τον τοιχογραφικό διάκοσμο σώζεται μόνο ένα πολύ μικρό μέρος μέσα στα εσωράχια των τοξωτών 

δυτικών ανοιγμάτων του νάρθηκα.

Δρ. Καλλιόπη Θεοχαρίδου

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ

ΑΔ: Αρχαιολογικόν Δελτίον.
Cormack 1968: Cormack R., Ninth-century Monumental Painting and Mosaic in Thessaloniki (αδημ. διδακτ. διατρ., Πα-

νεπιστήμιο Λονδίνου).
Cormack 1981: Cormack R., «The Apse Mosaic of Saint Sophia at Thessaloniki», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογι-

κής Εταιρείας 10: 111-135.

16. Smirnov 1900: 60-67. Grabar 1957: 195-196. Cormack 1968: 124-131. 

Άγγελος. Λεπτομέρεια της 

ψηφιδωτής παράστασης της 

Ανάληψης (9ος αι.).
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Ψηφιδωτή επιγραφή με το 

όνομα του αρχιεπισκόπου 

Θεσσαλονίκης Παύλου στη βάση 

του τρούλου.

Diehl - Le Tourneau - Saladin 1918: Diehl Ch. – Le Tourneau M. – Saladin H., Les monuments chrétiens de Salonique, 
Παρίσι.
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τα χρονολόγησης», ΑΔ 31, Μελέται: 265-273.
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PL: Patrologiae curcus completus, series Latina, επιμ. J.-P. Migne, Παρίσι. 
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μονόγραμμα της αυτοκράτειρας 

Ειρήνης.
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Καρδαμύλη. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοανατολικά.

Σ την άκρη του γραφικού συνοικισμού της 

Αγίας Σοφίας, σε ένα ύψωμα που εποπτεύ-

ει την ομηρική ακρόπολη και τον παράκτιο 

οικισμό της Καρδαμύλης, δεσπόζει ο κομψός ναός 

της Αγίας Σοφίας, η ωραιότερη ίσως εκκλησία που 

κτίστηκε στη Μάνη μετά την Άλωση της Κωνστα-

ντινουπόλεως το 1453. Ο ναός είναι κτισμένος σε 

πώρινο βραχώδες έξαρμα, επί του οποίου η εντα-

τική και μακραίωνη λατομική δραστηριότητα έχει 

αφήσει ανεξίτηλα ίχνη· στις λαξευμένες εσοχές των 

λατομικών τομών οφείλει και το μεσαιωνικό του 

όνομα ο οικισμός, γνωστός με την επωνυμία (τα) 

Γούρνιτσα, που μετονομάστηκε στα νεότερα χρόνια 

σε Αγία Σοφία προς τιμήν του εντυπωσιακού ομώ-

νυμου ναού.

Το μνημείο έγινε γνωστό στην επιστημονική 

κοινότητα ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα με 

τη δημοσίευση του R. Traquair για τους ναούς της 

Μάνης1. Πολλές δεκαετίες αργότερα μια σύντομη 

1. Traquair 1908: 208.

H Αγία Σοφία
στην περιοχή

της Καρδαμύλης

ΕΛΛΑΔΑ
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περιγραφή της αρχιτεκτονικής του υπάρχει στη μελέτη των Α. Χριστοφίδου και Μ. Μιχαηλίδη για τα μο-

ναστήρια της Καρδαμύλης2. 

Πρόκειται για δικιόνιο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό με τρούλο, στα ανατολικά του οποίου προβάλ-

λουν οι τρεις αψίδες του ιερού. Η κεντρική είναι εξωτερικά πεντάπλευρη, ενώ οι πλάγιες τρίπλευρες. Ο 

τρούλος στηρίζεται στους τοίχους που διαιρούν τους χώρους του ιερού και σε δύο μαρμάρινους, μονολι-

θικούς κίονες χωρίς ραβδώσεις, σε δεύτερη χρήση. Η κάλυψη των σκελών του σταυρού και των γωνιακών 

διαμερισμάτων γίνεται με ημικυλινδρικές καμάρες. Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο ιδιαίτερα τονισμένος 

καθ’ ύψος άξονας του κτηρίου που φαίνεται να εμπνέεται από παλαιολόγεια πρότυπα, όπως και η εξαιρε-

τική τεχνική αρτιότητα στην κατασκευή. 

Στη συμβολή των κεραιών υψώνεται οκτάπλευρος τρούλος, από τους πιο καλοσχεδιασμένους της μετα-

βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Το τύμπανό του απολήγει σε διβαθμιδωτή στέγαση, λύση ιδιαίτερα σπάνια. 

Ένα στενό παράθυρο ανοίγεται σε κάθε πλευρά του τυμπάνου του τρούλου διαχέοντας το φυσικό φως στο 

2. Μιχαηλίδης – Χριστοφίδου 1989: 193-195. 

Η ανατολική όψη του ναού.

ΕΛΛΑΔΑ
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εσωτερικό του ναού. Για τη στατική του ενίσχυση στο εσωτερικό του ναού αναπτύσσονται δύο ζώνες από 

ξύλινους ελκυστήρες διακοσμημένους με ζωγραφιστά γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα. 

 Ο ναός είναι δομημένος κατά το ισόδομο σύστημα με καλά λαξευμένους πωρόλιθους προερχόμενους 

από τα λατομεία της περιοχής. Η λεπτομέρεια στη λάξευση και στην αρμογή των λιθοπλίνθων προκα-

λεί θαυμασμό. Λαξευτά λοξότμητα γείσα διαμορφώνονται στις στέψεις των τοίχων, ενώ η δεινότητα του 

οικοδομικού συνεργείου γίνεται αντιληπτή κυρίως στις λεπτομέρειες των παραθύρων του τρούλου, όπου 

ημικυκλικής μορφής τόξα εναλλάσσονται με τόξα πολλαπλής καμπυλότητας, η αρχική πηγή έμπνευσης 

των οποίων πιθανόν ανάγεται στη γοτθική αρχιτεκτονική της εποχής της φραγκοκρατίας. Πάνω από τα 

παράθυρα σειρά τυφλών αψιδωμάτων διαρθρώνει το τύμπανο, στη δεύτερη βαθμίδα του οποίου διαμορ-

φώνονται σειρές τριγωνικών και σπανιότερα καμπύλων εσοχών. 

Ο διαχωρισμός του ιερού από τον κυρίως ναό επιτυγχάνεται με κτιστό τέμπλο, μπροστά από το οποίο 

προσαρμόστηκε σε μεταγενέστερη εποχή, ενδεχομένως προς τα τέλη του 18ου αιώνα, ένα περίτεχνο ξυλό-

γλυπτο εικονοστάσιο. 

Κάτοψη του ναού και τομή κατά μήκος.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
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Βάσει τριών χαραγμάτων στη νότια πλευρά ο ναός κτίστηκε το 16043. Αποτελεί ως εκ τούτου ένα από τα 

αρχαιότερα ακριβώς χρονολογημένα μνημεία που οικοδομούνται στην Πελοπόννησο μετά την οθωμανική 

κατάκτηση, ενώ βάσει μορφολογικών και κατασκευαστικών λεπτομερειών στο ίδιο οικοδομικό συνεργείο 

μπορεί να αποδοθεί και η ανέγερση του νεότερου καθολικού της μονής των Αγίων Θεοδώρων στο γειτονι-

κό Πραστείο.

Οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό του ναού έχουν εκτελεστεί σε μία ενιαία φάση. Το εικονογραφικό πρό-

γραμμα εντυπωσιάζει με τον πλούτο και τη μεστότητα των θεολογικών μηνυμάτων που υπομνηματίζει, 

αντλώντας από την αρχαιότερη εικονογραφική παράδοση των πιο φημισμένων μεταβυζαντινών ζωγρά-

φων της Πελοποννήσου, των Κακαβάδων και των Μόσχων, αμφοτέρων από την πόλη του Ναυπλίου, η 

κορύφωση της δράσης των οποίων τοποθετείται στα τέλη του 16ου και στις πρώτες δεκαετίες του 17ου 

αιώνα. 

Στον τρούλο δεσπόζει η μορφή του Χριστού Παντοκράτορα πλαισιωμένη από τα αγγελικά τάγματα, 

ενώ η ζώνη με τους προφήτες που παριστάνονταν ανάμεσα στα παράθυρα έχει πλήρως καταστραφεί. Στο 

3. Στην κτητορική επιγραφή αναφέρεται ως έτος οικοδόμησης το 1630.

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού.

ΕΛΛΑΔΑ
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Τεταρτοσφαίριο της κόγχης της πρόθεσης. Ο Χριστός ως της Μεγάλης Βουλής Άγγελος.

τεταρτοσφαίριο της κεντρικής αψίδας εικονίζεται το «Επί σοι Χαίρει», χαμηλότερα η Κοινωνία των Απο-

στόλων και πιο κάτω σειρά συλλειτουργούντων ιεραρχών στραμμένων προς το εικονιζόμενο στον άξονα 

του ημικυλίνδρου άγιο ποτήριο. Στην αψίδα της πρόθεσης παριστάνεται ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος και 

πιο κάτω η Άκρα Ταπείνωση, ενώ στην κόγχη του διακονικού ο Αναπεσών. Το εσωτερικό του κυρίως ναού 

χωρίζεται σε πολλά διάχωρα όπου, εκτός από τον καθιερωμένο χριστολογικό κύκλο, αναπτύσσεται πλη-

θώρα άλλων θεμάτων, όπως ο Ακάθιστος Ύμνος, κύκλος θαυμάτων του Χριστού, κύκλος απόδοσης των 

λόγων του Ίησού (Ματθ. κε΄, 35-36), σκηνές από τη Δημιουργία, καθώς και άλλα θέματα από την Παλαιά 

Διαθήκη, όπως η Παραλαβή των Νόμων και η Άφλεκτος Βάτος. Την καμάρα του δυτικού σκέλους του 

σταυρού κοσμεί η παράσταση των Αίνων με τον ζωδιακό κύκλο να πλαισιώνει το κεντρικό μετάλλιο της 

σκηνής, ενώ στο βορειοδυτικό γωνιακό διαμέρισμα απεικονίζεται η Δευτέρα Παρουσία. Στην κατώτερη 

ζώνη των τοίχων του ναού απεικονίζονται ολόσωμοι όρθιοι άγιοι, ιεράρχες στον χώρο του ιερού βήματος, 

γυναίκες μάρτυρες στον βόρειο τοίχο του κυρίως ναού, μοναχοί στον δυτικό και στρατιωτικοί και ιαματι-

κοί άγιοι στον νότιο τοίχο. Πάνω από τους εικονιζόμενους αγίους παριστάνεται αρκετά συχνά και η σκηνή 

του μαρτυρίου τους, μια εικονογραφική διάταξη προσφιλής στη μνημειακή ζωγραφική των χρόνων μετά 

την Άλωση. 

Σύμφωνα με τη μεγαλογράμματη κτητορική επιγραφή πάνω από την κεντρική θύρα του ναού, οι τοιχο-
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Πάνω: Ημικύλινδρος της κόγχης της πρόθεσης. Η Άκρα Ταπείνωση.

Κάτω: Ημικύλινδρος της κόγχης του ιερού βήματος. Συλλειτουργούντες ιεράρχες.
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γραφίες φιλοτεχνήθηκαν κατά το έτος 1700, δηλαδή περίπου εκατό χρόνια μετά την ανέγερση του κτηρί-

ου, χάρη σε συλλογική χορηγία ομάδας αρχόντων από την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι αναφέρονται ονο-

μαστικά. Στο τέλος υπογράφει σε μικρογράμματη γραφή και ο αγιογράφος που ζωγράφισε τον ναό: Διὰ 
χειρὸς ἐμοῦ Γεωργίου Μακρομάλη ἀπὸ χόραν Νησι, δηλαδή από τη σημερινή Μεσσήνη4. Ο ζωγράφος Γεώργιος 

Μακρομάλης, η δράση του οποίου έχει αναγνωριστεί και σε άλλα μνημεία της περιοχής, φαίνεται να συνε-

χίζει τη λαμπρή παράδοση που εγκαινίασαν τα φημισμένα εργαστήρια των Μόσχων και των Κακαβάδων 

στη μνημειακή ζωγραφική της Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της δέκατης έβδομης εκατονταετίας. 

Η πιο σημαντική πληροφορία που μας προσφέρει η κτητορική επιγραφή του ναού αφορά την αρχική 

του ονομασία: Ἁνηγέρθη ἐκ βάθρων γῆς κ(αὶ) ἀνιστορίθη ὁ θεῖος κ(αὶ) πάνσεπτος ναὸς οὗτος τῆς πανυπερευ-
λογιμένης ἐνδόξου Δεσπίνης ἡμ(ῶν) Θ(εοτό)κου τῆς ἐπονομαζομένης Ἁγ(ίας) Σοφ(ίας)… Δηλώνεται δηλαδή με 

τον πλέον επίσημο τρόπο στην κτητορική επιγραφή ότι ο ναός, αν και ήταν αφιερωμένος στη Θεοτόκο, 

ονομαζόταν από τους γηγενείς Αγία Σοφία, όπως και σήμερα. Η συγκεκριμένη διπλή ονομασία δεν μαρτυ-

ρείται εξ όσων γνωρίζουμε σε καμιά άλλη περίπτωση βυζαντινού ή μεταβυζαντινού ναού, η ερμηνεία της 

οποίας παραμένει ζητούμενο, μιας και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επαρκούν προς το παρόν για τη διατύ-

πωση μιας εύλογης εξήγησης. 

Δρ. Μιχάλης Κάππας 
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Κορώνης. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.

Σ το εσωτερικό του κάστρου της Κορώνης 

στον Νομό Μεσσηνίας και ειδικότερα στην 

είσοδο του δυτικού περιβόλου, δίπλα στη 

μονή του Τιμίου Προδρόμου, σώζεται ένα από τα 

σημαντικότερα μνημεία της βυζαντινής εποχής. 

Πρόκειται για τα ερείπια μιας τρίκλιτης βασιλικής 

μεγάλων διαστάσεων, κατάλοιπα του ναού της Αγί-

ας Σοφίας. Πιθανολογείται πως ο ναός οικοδομή-

θηκε στα θεμέλια ναού του Απόλλωνος, αν και δεν 

έχει πραγματοποιηθεί αρχαιολογική ανασκαφή για 

να επιβεβαιώσει τις εν λόγω απόψεις. Μέσα στα 

χαλάσματα φαίνεται ακόμη η κολυμβήθρα, τα πέ-

τρινα σκαλοπάτια του άμβωνα και η μία κόγχη του 

ιερού. 

 Η ίδρυση του μνημείου μπορεί να χρονολογηθεί 

από τον 7ο αιώνα, πιθανότερα μεταξύ του 8ου και 

του 9ου, όταν αναδιοργανώνεται η βυζαντινή εξου-

σία στην Πελοπόννησο. Το γεγονός της ίδρυσης 

της επισκοπής της Κορώνης κατά τον 8ο αιώνα, σε 

συνδυασμό με την παρουσία ενός εντυπωσιακού 

συνθρόνου από τον αρχικό σχεδιασμό της Αγίας 

Σοφίας, ενισχύουν το ενδεχόμενο το κτήριο να κτί-

Η Αγία Σοφία
στην Κορώνη 

ΕΛΛΑΔΑ
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Πάνω: Ο ναός από τα νοτιοδυτικά και αρχιτεκτονικά μέλη της τρίκλιτης ερειπωμένης βασιλικής.

Κάτω: Ο ναός από ψηλά και τα ερείπια της τρίκλιτης βασιλικής· στο βόρειο κλίτος της έχει ανεγερθεί ο νεότερος ναός της 

Αγίας Σοφίας.
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στηκε εξαρχής προκειμένου να καλύψει τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών της επισκοπής. Τεμάχια κιό-

νων, κιονόκρανα, επιθήματα και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη σώζονται στον ναό.

 Μετά την κατάληψη της Πελοποννήσου από τους Φράγκους, το 1204, η εκκλησία της Αγίας Σοφίας, 

όπως άλλωστε και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ορθόδοξης επισκοπής Κορώνης, πέρασαν 

στην κατοχή του λατίνου επισκόπου της πόλης. Ο ναός θα λειτουργήσει καθ’ όλη την Α΄ βενετοκρατία ως 

καθεδρικός ναός των Λατίνων έως και την κατάληψη της πόλης από τους Οθωμανούς το 15001.

 Το αρχικό σωζόμενο κτίσμα είναι ένας μονόχωρος θολωτός ναός, στα δυτικά του οποίου κτίστηκε ένα 

διαμέρισμα με στέγη στον άξονα Ανατολής-Δύσης. Κατ’ αυτό τον τρόπο ο ναός εξωτερικά είναι εμφανώς 

διμερής. Στο εσωτερικό διατηρείται ένα κτιστό τέμπλο με τρία ανοίγματα. Από τις τέσσερις γωνίες του 

τετραγώνου ανοίγονται τόξα, πάνω στα οποία επικάθεται το χαμηλό τύμπανο του τρούλου, το οποίο έχει 

παράθυρα, πλην της ανατολικής του πλευράς. 

Το 1927, δυτικά του φρουρίου, βρέθηκε εικόνα βυζαντινής τεχνοτροπίας, με τη μορφή της αγίας Σο-

φίας, και το 1935 στην πρόθεση της τρίκλιτης βασιλικής οικοδομήθηκε μικρός ναός, αφιερωμένος στην 

αγία.

 Ο ναός, ως μνημείο, βρίσκεται υπό την επίβλεψη της μονής Τιμίου Προδρόμου Γ.Ο.Χ. από το 1930, 

όταν παραχωρήθηκε σε αυτήν από τον τότε Έφορο Αρχαιοτήτων Λακωνίας-Μεσσηνίας, κατά το πρότυπο 

του Μυστρά2.

Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη
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Πάνω: Ο ναός από τα νοτιοδυτικά και αρχιτεκτονικά μέλη της τρίκλιτης ερειπωμένης βασιλικής.

Κάτω: Ο ναός από ψηλά και τα ερείπια της τρίκλιτης βασιλικής· στο βόρειο κλίτος της έχει ανεγερθεί ο νεότερος ναός της 

Αγίας Σοφίας.
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στηκε εξαρχής προκειμένου να καλύψει τις λατρευτικές ανάγκες των πιστών της επισκοπής. Τεμάχια κιό-
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Μονεμβασία. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα βορειοδυτικά. 

Σ το βορειοανατολικό άκρο της Άνω Πόλης 

του Κάστρου της Μονεμβασίας, σε περίο-

πτη θέση, δεσπόζει ο επιβλητικός ναός της 

Αγίας Σοφίας. Το μνημείο, απτή απόδειξη της οι-

κονομικής ευμάρειας που γνώρισε η πόλη της Μο-

νεμβασίας ειδικά κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα1, 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον 

ενδια φέροντα μνημεία της Πελοποννήσου.

Η παράδοση συνδέει τον ναό με χορηγία του 

αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (1282-

1328)2. Τα στοιχεία ωστόσο που το ίδιο το κτήριο 

διασώζει, αλλά και οι γραπτές πηγές, οδήγησαν 

τους μελετητές στη χρονολόγησή του στον 12ο  

1. Για την ιστορική διαδρομή της Μονεμβασίας βλ. Καλλιγά 
2010, όπου συγκεντρωμένη και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 
2. Πιθανότατα λόγω της ιδιαίτερης σύνδεσής του με την πόλη 
της Μονεμβασίας, υπέρ της οποίας εξαπέλυσε τουλάχιστον 
τέσσερα χρυσόβουλλα, παραχωρώντας σημαντικά προνόμια 
στους κατοίκους της. Kalligas 1979: 217 σημ. 1. Στίκας 1986: 
276, σημ. 1 Kalligas 1990: 101-115. Για την προνομιακή θέση 
της μητρόπολης Μονεμβασίας επί Ανδρονίκου Β΄ βλ. Πίκου-
λας 1996: 393-394.

Η Αγία Σοφία
στη Μονεμβασία

ΕΛΛΑΔΑ



106

Μονεμβασία. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα βορειοδυτικά. 

Σ το βορειοανατολικό άκρο της Άνω Πόλης 

του Κάστρου της Μονεμβασίας, σε περίο-

πτη θέση, δεσπόζει ο επιβλητικός ναός της 

Αγίας Σοφίας. Το μνημείο, απτή απόδειξη της οι-

κονομικής ευμάρειας που γνώρισε η πόλη της Μο-

νεμβασίας ειδικά κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα1, 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον 

ενδια φέροντα μνημεία της Πελοποννήσου.

Η παράδοση συνδέει τον ναό με χορηγία του 

αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (1282-

1328)2. Τα στοιχεία ωστόσο που το ίδιο το κτήριο 

διασώζει, αλλά και οι γραπτές πηγές, οδήγησαν 

τους μελετητές στη χρονολόγησή του στον 12ο  

1. Για την ιστορική διαδρομή της Μονεμβασίας βλ. Καλλιγά 
2010, όπου συγκεντρωμένη και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 
2. Πιθανότατα λόγω της ιδιαίτερης σύνδεσής του με την πόλη 
της Μονεμβασίας, υπέρ της οποίας εξαπέλυσε τουλάχιστον 
τέσσερα χρυσόβουλλα, παραχωρώντας σημαντικά προνόμια 
στους κατοίκους της. Kalligas 1979: 217 σημ. 1. Στίκας 1986: 
276, σημ. 1 Kalligas 1990: 101-115. Για την προνομιακή θέση 
της μητρόπολης Μονεμβασίας επί Ανδρονίκου Β΄ βλ. Πίκου-
λας 1996: 393-394.

Η Αγία Σοφία
στη Μονεμβασία

ΕΛΛΑΔΑ



108

αιώνα, ειδικότερα στο 1150, και στην ταύτισή του με τον ναό της Θεοτόκου Οδηγήτριας, αφιέρωμα πιθα-

νότατα εξέχουσας προσωπικότητας ως ανταμοιβή στις ναυτικές επιτυχίες των κατοίκων της Μονεμβασίας3. 

 Η χρήση του μνημείου υπήρξε αδιάλειπτη μέχρι τις ημέρες μας, αφού δέχθηκε επισκευές και μετατρο-

πές, άμεσα συνυφασμένες με την ιστορική εξέλιξη της Μονεμβασίας. Στη διάρκεια της Α' βενετοκρατίας 

(1463-1540) λειτούργησε ως ναός του καθολικού δόγματος και αναφέρεται ως Madonna del Castello4, 

ενώ μετά την παράδοση του κάστρου στους Οθωμανούς (1540) μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος, 

3. Ίσως κτίστηκε μετά την επιτυχή απώθηση των ναυτικών δυνάμεων των Νορμανδών το 1148. Kalligas 1979: 217-221. Kalligas 
1990: 68-69, σημ. 95. Μπούρας – Μπούρα 2002: 241-246. Ο Στίκας θεωρεί τον ναό κτίσμα του τέλους του 11ου ή των αρχών του 
12ου αιώνα, επί της εποχής του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού (1081-1118). Στίκας, 1986: 276.
4. Καλλιγά 2010: 120.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας και τμήμα της Άνω Πόλης από ψηλά (λήψη από τα ανατολικά).

ΕΛΛΑΔΑ
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γνωστό ως Φετιχέ τζαμί ή του Σουλτάνου Σουλεϊμάν5. Με την επάνοδο των Βενετών (1690) επανήλθε στη 

χριστιανική λατρεία και αφιερώθηκε στη Madonna del Carmine6, ενώ μετά τη δεύτερη οθωμανική κατά-

κτηση επαναλειτούργησε ως τέμενος7. Μετά την απελευθέρωση της Μονεμβασίας το 1821 αφιερώθηκε 

στη Σοφία του Θεού, επειδή θεωρήθηκε αντίγραφο της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης8.

 Ο ναός, θεμελιωμένος κατά μεγάλο τμήμα του πάνω στον βράχο, ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο 

5. Καλλιγά 1994α: 131, σημ. 18. Την εποχή αυτή κατασκευάζεται μιχράμπ στη νότια πλευρά, πραγματοποιείται διάνοιξη θύρας 
στην κόγχη του ιερού και ανεγείρεται μιναρές.
6. Traquair 1905-1906: 273. Αποτέλεσε το ευαγές ίδρυμα τριών φραγκισκανών μοναχών. Την περίοδο αυτή κτίζεται και ο ογκώδης 
εξωνάρθηκας στα δυτικά. Καλλιγά 1994β: 181-183. Καλλιγά 2010: 234. 
7. Κτίζεται νέος μιναρές στη νοτιοδυτική γωνία του ναού. 
8. Παπαμιχαλόπουλος 1874: 57. Kalligas 1979: 217-221. 

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΊΑ

Ο νάρθηκας και τα βόρεια διαμερίσματα του ναού.
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του σύνθετου οκταγωνικού ή ηπειρωτικού οκταγω-

νικού και παρουσιάζει τυπολογικές ομοιότητες με 

τη μονή Δαφνίου9. Ο εσωτερικός χώρος του είναι 

ευρύς και μεγαλοπρεπής. Το κεντρικό τετράγωνο 

καλύπτεται από τον ευμεγέθη τρούλο, διαμέτρου 

7 μ., που διατρυπάται από δεκαέξι παράθυρα. Το 

κτήριο περιβάλλεται από όλες τις πλευρές από δευ-

τερεύοντα μικρά διαμερίσματα10. Στα ανατολικά ο 

ναός απολήγει σε τρεις ημιεξαγωνικές αψίδες ιερού 

και στα δυτικά σε τριμερή νάρθηκα11, ενώ διώρο-

φο, πολυτελούς κατασκευής πρόσκτισμα –γνωστό 

ως «στοά»– με θολωτή δεξαμενή στο υπόγειο υπήρ-

χε στα νότια12.

 Ως προς την κατασκευή του το μνημείο παρου-

σιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της γενικευμένης 

χρήσης του λαξευτού πωρόλιθου σε θόλους και τό-

ξα13, με εξαίρεση τα λοφία και το ημισφαίριο του 

τρούλου που είναι κατασκευασμένα από λεπτές 

πλίνθους. Τη διακόσμηση των εξωτερικών όψεων 

συμπληρώνει οδοντωτή ταινία και κεραμοπλαστικά 

κοσμήματα, ενώ μάρμαρο είχε χρησιμοποιηθεί σε 

διάφορα σημεία. Χαρακτηριστικά του 12ου αιώνα 

είναι τα πεταλόσχημα τόξα πάνω από τα μαρμάρι-

να υπέρθυρα των θυρωμάτων. Το δάπεδο του ναού 

στόλιζε μαρμάρινη πλακόστρωση με ένθετες δια-

κοσμήσεις. 

Τις εξέχουσες αναλογίες στις όψεις συμπληρώ-

9. Στίκας 1986: 271, 319-322. Καλλιγά 2010: 228. Ο ναοί του 
τύπου αυτού διακρίνονται για το μέγεθός τους και τον ιδιαίτερα 
ευρύ τρούλο, και απαντούν κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και 
στην Πελοπόννησο. Το καθολικό της μονής του Οσίου Λουκά 
υπήρξε το πρώτο μνημείο του σύνθετου οκταγωνικού στην 
Ελλάδα και αποτέλεσε το πρότυπο για την ίδρυση και άλλων 
οκταγωνικών με κάποια απλοποιημένη μορφή και καθαρά 
ελλαδική τοιχοδομία. Μπούρας – Μπούρα 2002: 352. Για τον 
ναό του Οσίου Λουκά βλ. Στίκας 1970. Στίκας 1974-1975. 
10. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι τα παρεκκλήσια είχαν 
ταφικό χαρακτήρα και μάλιστα ότι στο ένα από αυτά είχε 
ταφεί ο αυτοκράτορας Ιωάννης ΣΤ΄. Kalligas 1990: 142, σημ. 
144. Καλλιγά 2010: 234.
11. Ο νάρθηκας αρχικά ήταν διώροφος. 
12. Το πρόσκτισμα κατέρρευσε το 1893. Καλλιγά 2010: 229. 
13. Ακολουθώντας τη μονεμβασιώτικη παράδοση. Καλλιγά 
2010: 228. Σχετικά με τα λατομεία πωρόλιθου της περιοχής βλ. 
Δεργκάλιν – Κούλογλου ²1976: 16. Καλαμαρά 2001: 33-34.

Η κεντρική είσοδος του ναού και ανάγλυφη εντοιχισμένη 

πλάκα.

ΕΛΛΑΔΑ
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Το μαρμάρινο περιθύρωμα της βασιλείου πύλης.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΊΑ

νει ο πλούσιος γλυπτός αρχιτεκτονικός διάκοσμος, έργα υψηλής σχεδιαστικής ποιότητας, με πλούσια θε-

ματολογία, αντιπροσωπευτικά δείγματα της τέχνης του 12ου αιώνα14. Κάποια από τα γλυπτά αρχιτεκτονι-

κά μέλη σώζονται στην αρχική τους θέση, ενώ όσα, μετά την αποκατάσταση που πραγματοποιήθηκε στη 

δεκαετία του 1950, δεν κατέστη δυνατό να επανατοποθετηθούν, έχουν μεταφερθεί και εκτίθενται στην 

Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασίας15. Στοιχείο πρωτοτυπίας αποτελούσαν τα γλυπτά μαρμάρινα προ-

σκυνητάρια που αρχικά κοσμούσαν τις επιφάνειες στον κυρίως ναό16, ενώ από το μαρμάρινο τέμπλο του 

τμήματα μόνο σώζονται κατά χώραν17. 

 Ο ναός υπήρξε στο εσωτερικό κατάγραφος. Οι λίγες παραστάσεις που έχουν απομείνει από τον αρχικό 

14. Για τον γλυπτό διάκοσμο του ναού βλ. Ξυγγόπουλος 1936. Στίκας 1986: 314, 316, εικ. 27-28, 32, 37-41, 44-45. Μπούρας – 
Μπούρα 2002: 243, 447-450, 534-538, 543-551, 556-562 και σποραδικά, εικ. 278-279, 487-488, 543β, 559.
15. Καλαμαρά 2001: 26-33, εικ. 26-28, 33, 35, 43. Η Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασίας στεγάζεται από το 1997 στο κτήριο 
του οθωμανικού τεμένους στην Κάτω Πόλη του Κάστρου της Μονεμβασίας. Για το κτήριο της Αρχαιολογικής Συλλογής βλ. 
Χαραλάμπους 2001. Χαραλάμπους 2008, 142-144.
16. Κανένα δεν σώθηκε ακέραιο. Στη θέση τους βρίσκονται κάποια από τα φουρούσια που στήριζαν τα τόξα και συγκρατούσαν το 
ζεύγος των κιονίσκων. Το στοιχείο θεωρείται μοναδικό στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Μπούρας – Μπούρα 2002: 450, εικ. 487-488.
17. Ό.π.: 243-246, υποσημ. 9, εικ. 276.
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τη μονή Δαφνίου9. Ο εσωτερικός χώρος του είναι 

ευρύς και μεγαλοπρεπής. Το κεντρικό τετράγωνο 

καλύπτεται από τον ευμεγέθη τρούλο, διαμέτρου 

7 μ., που διατρυπάται από δεκαέξι παράθυρα. Το 
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ναός απολήγει σε τρεις ημιεξαγωνικές αψίδες ιερού 

και στα δυτικά σε τριμερή νάρθηκα11, ενώ διώρο-

φο, πολυτελούς κατασκευής πρόσκτισμα –γνωστό 

ως «στοά»– με θολωτή δεξαμενή στο υπόγειο υπήρ-

χε στα νότια12.
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τρούλου που είναι κατασκευασμένα από λεπτές 
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διάφορα σημεία. Χαρακτηριστικά του 12ου αιώνα 

είναι τα πεταλόσχημα τόξα πάνω από τα μαρμάρι-

να υπέρθυρα των θυρωμάτων. Το δάπεδο του ναού 

στόλιζε μαρμάρινη πλακόστρωση με ένθετες δια-

κοσμήσεις. 

Τις εξέχουσες αναλογίες στις όψεις συμπληρώ-

9. Στίκας 1986: 271, 319-322. Καλλιγά 2010: 228. Ο ναοί του 
τύπου αυτού διακρίνονται για το μέγεθός τους και τον ιδιαίτερα 
ευρύ τρούλο, και απαντούν κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και 
στην Πελοπόννησο. Το καθολικό της μονής του Οσίου Λουκά 
υπήρξε το πρώτο μνημείο του σύνθετου οκταγωνικού στην 
Ελλάδα και αποτέλεσε το πρότυπο για την ίδρυση και άλλων 
οκταγωνικών με κάποια απλοποιημένη μορφή και καθαρά 
ελλαδική τοιχοδομία. Μπούρας – Μπούρα 2002: 352. Για τον 
ναό του Οσίου Λουκά βλ. Στίκας 1970. Στίκας 1974-1975. 
10. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι τα παρεκκλήσια είχαν 
ταφικό χαρακτήρα και μάλιστα ότι στο ένα από αυτά είχε 
ταφεί ο αυτοκράτορας Ιωάννης ΣΤ΄. Kalligas 1990: 142, σημ. 
144. Καλλιγά 2010: 234.
11. Ο νάρθηκας αρχικά ήταν διώροφος. 
12. Το πρόσκτισμα κατέρρευσε το 1893. Καλλιγά 2010: 229. 
13. Ακολουθώντας τη μονεμβασιώτικη παράδοση. Καλλιγά 
2010: 228. Σχετικά με τα λατομεία πωρόλιθου της περιοχής βλ. 
Δεργκάλιν – Κούλογλου ²1976: 16. Καλαμαρά 2001: 33-34.

Η κεντρική είσοδος του ναού και ανάγλυφη εντοιχισμένη 

πλάκα.
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Το μαρμάρινο περιθύρωμα της βασιλείου πύλης.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΊΑ

νει ο πλούσιος γλυπτός αρχιτεκτονικός διάκοσμος, έργα υψηλής σχεδιαστικής ποιότητας, με πλούσια θε-

ματολογία, αντιπροσωπευτικά δείγματα της τέχνης του 12ου αιώνα14. Κάποια από τα γλυπτά αρχιτεκτονι-

κά μέλη σώζονται στην αρχική τους θέση, ενώ όσα, μετά την αποκατάσταση που πραγματοποιήθηκε στη 

δεκαετία του 1950, δεν κατέστη δυνατό να επανατοποθετηθούν, έχουν μεταφερθεί και εκτίθενται στην 

Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασίας15. Στοιχείο πρωτοτυπίας αποτελούσαν τα γλυπτά μαρμάρινα προ-

σκυνητάρια που αρχικά κοσμούσαν τις επιφάνειες στον κυρίως ναό16, ενώ από το μαρμάρινο τέμπλο του 

τμήματα μόνο σώζονται κατά χώραν17. 

 Ο ναός υπήρξε στο εσωτερικό κατάγραφος. Οι λίγες παραστάσεις που έχουν απομείνει από τον αρχικό 

14. Για τον γλυπτό διάκοσμο του ναού βλ. Ξυγγόπουλος 1936. Στίκας 1986: 314, 316, εικ. 27-28, 32, 37-41, 44-45. Μπούρας – 
Μπούρα 2002: 243, 447-450, 534-538, 543-551, 556-562 και σποραδικά, εικ. 278-279, 487-488, 543β, 559.
15. Καλαμαρά 2001: 26-33, εικ. 26-28, 33, 35, 43. Η Αρχαιολογική Συλλογή Μονεμβασίας στεγάζεται από το 1997 στο κτήριο 
του οθωμανικού τεμένους στην Κάτω Πόλη του Κάστρου της Μονεμβασίας. Για το κτήριο της Αρχαιολογικής Συλλογής βλ. 
Χαραλάμπους 2001. Χαραλάμπους 2008, 142-144.
16. Κανένα δεν σώθηκε ακέραιο. Στη θέση τους βρίσκονται κάποια από τα φουρούσια που στήριζαν τα τόξα και συγκρατούσαν το 
ζεύγος των κιονίσκων. Το στοιχείο θεωρείται μοναδικό στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Μπούρας – Μπούρα 2002: 450, εικ. 487-488.
17. Ό.π.: 243-246, υποσημ. 9, εικ. 276.
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Τμήμα του τρούλου, των ημιχωνίων και των τόξων. 

διάκοσμο είναι εξαιρετικής τέχνης, διακρίνονται από την έννοια του κλασικισμού και την αίσθηση της 

μνημειακότητας και αντανακλούν εργασία καλλιτεχνικού εργαστηρίου κωνσταντινουπολίτικης επιρροής 

των αρχών του 13ου αιώνα18. Από τα εναπομείναντα θέματα του εικονογραφικού προγράμματος αναφέ-

ρουμε ολόσωμους μετωπικούς ιεράρχες στο ιερό, τη μορφή του Χριστού στον τύπο του Παλαιού των Ημε-

ρών στην καμάρα του ιερού και σκηνές από τον κύκλο του αγίου Νικολάου στην πρόθεση. Στον κυρίως ναό 

στα ψηλότερα σημεία σώζονται μετάλλια μαρτύρων στα οκτώ σφαιρικά τρίγωνα που υποστηρίζουν τον 

τρούλο και χαμηλότερα, όπου η διακόσμηση αναπτυσσόταν σε ζώνες, τμήματα παραστάσεων πιθανότατα 

από τον χριστολογικό κύκλο. Τέλος, στους πλάγιους τοίχους εικονίζονται ολόσωμοι άγιοι με λαμπρή στρα-

τιωτική εξάρτυση ή αυλική ενδυμασία, μοναχοί και αναχωρητές άγιοι, σε φυσικό σχεδόν μέγεθος. Το κα-

τώτατο σημείο των τοίχων καταλάμβανε γραπτή μίμηση ορθομαρμάρωσης. Ξεχωριστή θέση μεταξύ των 

παραστάσεων κατέχει η σύνθεση που αναπτύσσεται στο τύμπανο της ωραίας πύλης και φέρει σημαντικές 

φθορές λόγω μεταγενέστερου τόξου που διανοίχθηκε στο κέντρο της. Αποδίδει τον Χριστό σε προτομή 

μεταξύ δύο σεβιζόντων αγγέλων, ενώ στο κάτω τμήμα της σώζεται, σε δύο μέρη, μεγαλογράμματη αφιε-

ρωτική επιγραφή19. Την είσοδο παραστέκουν χαμηλότερα δύο αρχάγγελοι με στρατιωτική ενδυμασία. 

18. Για τις τοιχογραφίες του ναού βλ. Panayotidi 1975: 350-354. Panayotidi 1989, 463-464 και σποραδικά, εικ. CLXI-CLXIV. 
Skawran 1982: 176, εικ. 336. Sevčenko 1983: 31, εικ. 193-195.
19. Kalligas 1979: 221, σημ.16.
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ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΊΑ

Τις παραστάσεις, τόσο στο ιερό όσο και στον κυρίως ναό, διαχώριζαν πολύχρωμες διακοσμητικές ζώνες 

με φυτικά ή γεωμετρικά θέματα που εντυπωσιάζουν με τον πλούτο των χρωμάτων, αλλά και των θεμάτων 

τους. 

 Ο ναός της Αγίας Σοφίας κέρδισε το ενδιαφέρον των μελετητών ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα20, ενώ 

εκτεταμένες επισκευές πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία του 1950 με ευθύνη του αρχιτέκτονα Ευστάθιου 

Στίκα21. Η πρόσφατη αποκατάστασή του και η ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής από τις υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχουν επιτύχει τη δυναμική επανένταξη του λαμπρού αυτού μνη-

μείου στο πολιτιστικό και εκκλησιαστικό γίγνεσθαι της περιοχής22.

Δρ. Δανάη Χαραλάμπους

20. Το μνημείο επισκέφθηκαν μέλη της γαλλικής αποστολής υπό τον Gabriel Millet, αλλά και οι Βρετανοί R. W. Schultz και S. 
Barnsley, οι οποίοι σχεδίασαν και φωτογράφησαν το μνημείο. Millet 1916: 112-117, και σποραδικά, εικ. 59, 60, 95, 113. Τα σχέδια 
των Schultz και Barnsley δημοσιεύθηκαν από τη Χ. Καλλιγά. Καλλιγά 2010: 230-233, σχέδ. 12/5-12/8.
21. Ορλάνδος 1959: 192-193, εικ. 195-200. Στίκας 1986: 21, σημ. 1.
22. Το μνημείο αποκαταστάθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ταυτοχρόνως και υπό το ίδιο χρηματοδοτικό πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανάδειξης του 
περιβάλλοντος χώρου του από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, συνδέοντας τον ναό με την πλησιόχωρη γειτονιά της Άνω 
Πόλης που επίσης αποκαταστάθηκε.

Ίερό βήμα. Ο Παλαιός των Ημερών (13ος αι.).
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Μυστράς. Αγία Σοφία. Ο ναός και τμήμα της Άνω Πόλης από τα νοτιοδυτικά.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας στον Μυστρά, κα-

θολικό βυζαντινής μονής1, βρίσκεται στην 

«Επάνω Χώρα», νοτιοδυτικά και ψηλότε-

ρα από τη συνοικία του παλατιού και εντάσσεται 

στον οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά, 

εγγεγραμμένο από το έτος 1989 στον Κατάλογο της 

Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco. 

 Η Αγία Σοφία, αφιερωμένη στον Χριστό, στην 

ενυπόστατη Σοφία του Θεού, έχει θεωρηθεί ως η 

«εκκλησία του παλατιού»2. Ίδρυτής της υπήρξε ο 

Μανουήλ Καντακουζηνός (περ. 1326-1380), δευτε-

ρότοκος γιος του αυτοκράτορα Ίωάννη ΣΤ΄ Καντα-

κουζηνού και πρώτος δεσπότης του Μυστρά (1349)3. 

Αψευδείς μάρτυρες της ευποιίας του είναι τα συμπι-

λήματα του αξιώματος και του πατρικού του επωνύ-

μου στα επίκρανα των παραστάδων του δυτικού τοί-

χου του ναού: Δεσπότης Καντακουζηνός4. Ο Γάλλος 

Michele αβάς Fourmont το 1730 αντέγραψε έμμε-

1. Sotiriou 21956: 46-49. Dufrenne 1970: 13 κ.ε. και σποραδικά. 
Χατζηδάκης 1987: 68-71. Δρανδάκης 1979-1985. Sinos 1999: 
430-433. Εμμανουήλ 2003. Emmanuel 2007: 120-122. Μαρίνου 
2009.
2. Χατζηδάκης 1987: 69. Για την απουσία ασφαλών πηγών βλ. 
Τάντσης 2015: 265.
3. Nicol 1968: 122-129. Zakythinos 1975, τ. 1: 95-113 και 335-
338. Talbot 1991. Για το αξίωμα του δεσπότη βλ. Guilland 
1965, τ. ΙΙ: 1-24. Failer 1982. Kazhdan 1991.
4. Εμμανουήλ 2003: 154. Μαρίνου 2009: 172.

Η Αγία Σοφία 
στον Μυστρά
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τρο πολύστιχο επίγραμμα5 που αναγραφόταν σε μία από τις δύο στοές της Αγίας Σοφίας και υμνούσε τους 

γονείς του Μανουήλ αλλά και τον ιδίο, αποδίδοντάς του μάλιστα την «ἐκ βάθρων ἵδρυσιν τοῦ ναοῦ τῷ παντο-
ποιῷ τοῦ Θεοῦ πατρὸς Λόγῳ». Καθ’ υπόδειξη του Μανουήλ, στην πρόσοψη του μνημείου είχε απεικονισθεί 

η βασιλική συζυγία, σύμφωνα με τη διατύπωση του στιχουργήματος, «πρὸ τῶν πυλῶν ἔγραψε τῆς ἐκκλησίας 
τὴν βασιλικὴν συζυγίαν». Η παρουσία των βασιλέων χρονολογεί την οικοδόμηση της Αγίας Σοφίας στην 

περίοδο από το 1349, πρώτο έτος δεσποτείας του Μανουήλ, έως και το 1354, έτος παραίτησης του Ίωάννη 

ΣΤ΄ Καντακουζηνού από τον θρόνο της αυτοκρατορίας6. Ενδιαφέρουσα πληροφορία, αναδυόμενη από την 

ποιητική σύνθεση, είναι η παρουσία πολυπληθούς αδελφότητας («χρηστῶν ἀγέλην μονοτρόπων») στο σημα-

ντικό καθίδρυμα του Μανουήλ, όπως επιβεβαιώνουν άλλωστε τα πλούσια υλικά κατάλοιπα γύρω από αυτό. 

Η Αγία Σοφία έχει ταυτιστεί με τη μονή του Ζωοδότου Χριστού7, η οποία εικονογραφείται σε πατριαρ-

χικό σιγίλλιο του 13658 και σε λειτουργικό χειρόγραφο του 1363/1364 από την Κωνσταντινούπολη (paris. 

gr. 47)9. Το σιγίλλιο έδινε σταυροπηγιακή αξία και μετέβαλε σε πατριαρχικό τον ναό που είχε ιδρύσει ο 

Μανουήλ εἰς ὄνομα τιμώμενον τοῦ κυρίου καὶ θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ και είχε ήδη αποκαταστή-

5. Millet 1899: 143-146.
6. Nicol 1968: 85-86. Failer 1971. Failer 1976. 
7. Χατζηδάκης 1987: 69, 70.
8. Miklosich ‒ Müller 1860: 472-474.
9. Ommont 1890: 21. Λάμπρος 1907: 168-169. Επισημαίνονται οι τοπογραφικοί προσδιορισμοί αυτών των πηγών: στο σιγίλλιο 
η μονή τοποθετείται «περὶ τὴν ἐκεῖ πόλιν τὴν Μιζηθρᾶν» και στον χειρόγραφο κώδικα «ἐν τῷ τοῦ Μυζιθρᾶ τῆς Λακεδαίμονος 
κάστρῳ».

Η ανατολική όψη του κτηριακού συγκροτήματος.

ΕΛΛΑΔΑ
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Ο ναός και το κωδωνοστάσιο από τα βορειοδυτικά.

σει σε ανδρικό μονύδριο, πριν από το έτος 136510. Υπέρ της ταύτισης της Αγίας Σοφίας με τη μονή του 

Ζωοδότη Χριστού συνηγορούν η απεικόνιση του Χριστού στην κόγχη του ιερού, τα μονογράμματα του 

Μανουήλ στα επίκρανα των παραστάδων του ναού, η έμμετρη επιγραφή που διέσωσε ο Fourmont και η 

εντοιχισμένη ανάγλυφη εικόνα του Χριστού στην ανατολική πλευρά του κωδωνοστασίου11. Πρόσφατα αμ-

φισβητήθηκε η άποψη αυτή και προτάθηκε η ταύτιση της μονής της Παντάνασσας, επίσης στον Μυστρά, 

με τη μονή του Ζωοδότη Χριστού12. 

Η Αγία Σοφία, κατά την πρώτη οθωμανική κατοχή, μετατράπηκε σε τζαμί13. 

Το μοναστικό σύνολο της Αγίας Σοφίας συναπαρτίζουν κτήρια με ποικίλες λειτουργίες14. Η πρόσβαση 

από την ύπαιθρο χώρα γινόταν από πύλη των εξωτερικών τειχών στα νοτιοδυτικά της μονής, ενώ ο πυλώ-

νας της διαμορφωνόταν βορειότερα αυτής της εισόδου, στο ύψος μιας τοξωτής σύνθεσης με πλευρικά αψι-

δώματα, συνεχόμενης με μεγάλο τριώροφο κτήριο κελιών. Επιμήκης Τράπεζα με λείψανα τοιχογραφιών 

στα βορειοδυτικά του καθολικού και ανατολικότερα υπόγεια κιονοστήρικτη κινστέρνα (δεξαμενή), βοηθη-

τικά κτίσματα δυτικότερα της Τράπεζας και δεύτερο επίμηκες οικοδόμημα, παράλληλο με την τριώροφη 

10. Λούβη-Κίζη 2019: 225.
11. Τάντσης 2015: 266. Στη μονή του Ζωοδότη Χριστού ανακομίσθηκαν τα οστά της συζύγου του δεσπότη Κωνσταντίνου, 
Μαγδαληνής-Θεοδώρας Tocco, και εκεί ενταφιάστηκε η σύζυγος του δεσπότη Θεόδωρου Β΄, Cleopa Malatesta, βλ. Bekker 1838: 
154.14, 158.8-9. 
12. Λούβη-Κίζη 2019: 215-246
13. Η αρχιτεκτονική αποκατάστασή της στη δεκαετία του 1930 οφείλεται στον ακάματο αναστηλωτή Αν. Ορλάνδο, Σίνος 2009:19.
14. Χατζηδάκης 1987: 79. Μαρίνου 2009: 158-168.
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πτέρυγα κελιών, που ορίζει το νότιο πέρας του καθιδρύματος και περιλαμβάνει κτήριο στην ανατολική του 

πλευρά με μεγάλη κόγχη, σημειογραφούν την οργανωτική δομή του μοναστικού συνόλου. διευρύνοντας 

την εικόνα μας για τα συνθετικά του μέρη.

Τυπολογικά το καθολικό συνιστά έκφραση του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρού-

λο15, γνωστού από δύο ακόμη εφαρμογές του στο μεσαιωνικό αστικό σύνολο του Μυστρά, την Περίβλε-

πτο16 και την Ευαγγελίστρια17. Στον ναοδομικό πυρήνα του μνημείου αρθρώνονται νάρθηκας με τρούλο, 

παρεκκλήσια στα ανατολικά, δύο στοές, μία αναστηλωμένη στα βόρεια και μία κατερειπωμένη στα δυ-

τικά, κομψό, τριώροφο αρχικά κωδωνοστάσιο και σύμπλεγμα παρεκκλησίων δυτικότερα. Τη συνθετική 

αντίληψη της Αγίας Σοφίας, αποτέλεσμα δυναμικής αρχιτεκτονικής δημιουργίας, εγγραφομένης σε δια-

φορετικές χρονικές φάσεις της υστεροβυζαντινής περιόδου18, έχει επηρεάσει το περίβλεπτο οικοδόμημα 

και απείκασμα της κωνσταντινουπολίτικης αρχιτεκτονικής παράδοσης στην απομακρυσμένη επαρχία του 

Βυζαντίου, ο ναός της Οδηγήτριας στην «Κάτω Χώρα» του Μυστρά19, ο καλυπτόμενος με τρούλο νάρθη-

κας, οι στοές, τα παρεκκλήσια και το κωδωνοστάσιο.

 Στη διαμόρφωση των ελεύθερων όψεων της Αγίας Σοφίας από στοές ή παρεκκλήσια εφαρμόζεται 

το οικείο στην ελλαδική σχολή πλινθοπερίκλειστο σύστημα δομής. Τις επιφάνειες των τρούλων και τα 

τύμπανα των κεραιών του σταυρού διαπλάθουν πλίνθινα στοιχεία σε ισόρροπες συνθέσεις μορφώνοντας 

διακοσμητικά σχήματα, οδοντωτές ταινίες και επάλληλα τόξα παραθύρων.

 Το εσωτερικό του ναού χαρακτηρίζει ασυνήθης για τη βυζαντινή ναοδομία έξαρση του ύψους απο-

διδόμενη σε δυτική επίδραση20. Γλυπτά μέλη παλαιότερου τέμπλου με ποικιλία τεχνικών από ναό της 

ευρύτερης περιοχής, επαναχρησιμοποιήθηκαν στο νέο κέλυφος21. Κατά χώραν σώζεται μικρό τμήμα επι-

15. Βλ. κάτοψη του ναού στο Millet 1910: πίν. 31.4· για τις οικοδομικές φάσεις του σε αναπαράσταση από τους R. W. Schultz και 
S. H. Barnsley (1888-1890), βλ. Χλέπα 2011, εικ. 145.
16. Λούβη-Κίζη 2019: 76-77.
17. Χατζηδάκης 1987: 91.
18. Sinos 1999: 430-432.
19. Ετζέογλου 2013: 15-18. Κουφόπουλος ‒ Μυριανθέως 2018.
20. Χατζηδάκης 1987: 70.
21. Πάλλης 2006: 93-94. Μαρίνου 2009:169-174.
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στυλίου εντοιχισμένο στον νότιο διαχωριστικό τοί-

χο του ιερού, ενώ παρόμοιο μέλος βρίσκεται στο 

Μουσείο του αρχαιολογικού χώρου. Οι καλαίσθη-

τες γλυπτικές μορφές που αποδίδονται έξεργα σε 

επιπεδόγλυφο βάθος κατά τη διπλεπίπεδη τεχνική 

είναι, αντιστοίχως, γρύπας και λέων τη στιγμή που 

αιχμαλωτίζουν βοοειδή. Τα γλυπτά αυτά μέλη, συ-

μπληρωμένα με υστεροβυζαντινή λάξευση, ευάριθ-

μα μικρότερα από το Μουσείο του Μυστρά και τα 

δύο τοξωτά προσκυνητάρια της Μητρόπολης συ-

νανήκουν στην ίδια γλυπτική σύνθεση του τέλους 

του 12ου-των αρχών του 13ου αιώνα, η κατασκευή 

της οποίας εγγράφεται στη δραστηριότητα του «ερ-

γαστηρίου της Σαμαρίνας»22 και που ως έκφραση 

υψηλής μαρμαρογλυπτικής τέχνης εντάχθηκε στον 

διάκοσμο του υστεροβυζαντινού μνημείου23. Σύγ-

χρονα με τον ναό είναι τα επίκρανα των παραστά-

δων και τα επιθήματα των κιόνων24. Η ομοιότροπη 

γλυπτική τους διατύπωση25 περιλαμβάνει πεντά-

φυλλα ανθέμια που πλαισιώνουν κεντρικό θέμα με 

τον δικέφαλο αετό ή τα μονογράμματα Δ(ΕC)ΠΟ-

Τ(ΗC) και Κ(Α)Ν(ΤΑ)Κ(OY)Z(H)N(OC).
Το δάπεδο του ναού ήταν πλούσια ποικιλμένο 

με ομφάλια26 και πολύχρωμα μάρμαρα περιβαλλό-

μενα από μαρμαροθετημένα πλαίσια με γεωμετρι-

κά σχέδια27. Το σωζόμενο κεντρικό πενταομφάλιο 

κάτω από τον τρούλο και αποτμήματα μαρμαρο-

θετημάτων υποσημαίνουν τους αισθητικούς προσα-

νατολισμούς του διακόσμου και μαρτυρούν για τον 

εκλεκτισμό των εκφραστικών μέσων της υστεροβυ-

ζαντινής περιόδου.

Από την εσωτερική διακόσμηση του κυρίως ναού 

σώζονται ευάριθμες παραστάσεις. Στην κόγχη του 

ιερού αναβιώνει παλαιά εικονογραφική συνήθεια, 

σύμφωνα με την οποία αντί της Θεοτόκου Πλατυ-

22. Πάλλης 2006.
23. Τη σύνθεση πιθανότατα πλαισίωναν και άλλα μέλη που 
λαξεύθηκαν ad hoc, βλ. Μαρίνου 2009: 172-173.
24. Τμήματα του επιθήματος του βόρειου κίονα φυλάσσονται 
στο Μουσείο του Μυστρά.
25. Μαρίνου 2009: 172.
26. Millet 1910: πίν. 31.6. Sinos 1999: 432, 433.
27. Χατζηδάκης 1987:70.
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τέρας εικονίζεται ο Χριστός Παντοκράτορας28. Η 

Ανάληψη στην καμάρα του ιερού, ίχνη από τους συλ-

λειτουργούντες ιεράρχες στον ημικύλινδρο της αψί-

δας με τον Μελισμό και λιγοστά λείψανα από την 

παράσταση της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας με 

τον Χριστό στον τρούλο του νάρθηκα συνιστούν τα 

πενιχρά κατάλοιπα της βυζαντινής τοιχογράφησης. 

Στο βορειοανατολικό παρεκκλήσιο, που έχει 

υπόγειο καμαροσκέπαστο χώρο29, αναπτύσσεται 

ένα άρτιο εικονογραφικό πρόγραμμα, από το οποίο 

αναδύεται ο νεκρικός του χαρακτήρας με σκηνές 

από το Δωδεκάορτο, σχετικές με τον θάνατο και την 

ανάσταση, και την παρουσία των αρχαγγέλων Μι-

χαήλ και Γαβριήλ πλησίον της εισόδου30. Οι τοιχο-

γραφίες αυτές συσχετίστηκαν τεχνοτροπικά με τις 

τοιχογραφίες του κυρίως ναού και με τον διάκοσμο 

της Περιβλέπτου, και αποδόθηκαν στον χρωστήρα 

ζωγράφου της Κωνσταντινούπολης που εργάστηκε 

στα μέσα του 14ου αιώνα31. Το παρεκκλήσιο, ως 

νεκρικός χώρος, συνδέθηκε με τον ενταφιασμό του 

Μανουήλ ή μελών της οικογένειάς του32.

Στο φουρνικό της ασπίδας του νοτιοανατολικού 

παρεκκλησίου33 εικονίζεται η Θεοτόκος δεομένη με 

τον Χριστό σε μετάλλιο και ολόγυρα η Ουράνια Λει-

τουργία με τον Χριστό ως Αρχιερέα. Στον ανατολικό 

τοίχο του παρεκκλησίου εικονογραφούνται τα Εισό-

δια της Θεοτόκου και στον δυτικό δεσπόζει η Γέννηση 

της Θεοτόκου. Οι υπερμεγέθεις μορφές του Χριστού 

και της Παναγίας βρεφοκρατούσας κατά τα πρότυπα 

28. Εμμανουήλ 2003: 157-158. Emmanuel 2007: 120. Πιθανόν 
ως υπόμνηση της αυτοκρατορικής προέλευσης του ιδρυτή του 
μνημείου Μανουήλ Καντακουζηνού, πρώτου δεσπότη του 
Μυστρά, Εμμανουήλ 2003: 158. Emmanuel 2007: 120.
29. Δρανδάκης 1952: 516-517. 
30. Δρανδάκης 1979-1985. Εμμανουήλ 2003: 159.
31. Δρανδάκης 1979-1985: 489.
32. Ό.π.: 478-479. Εμμανουήλ 2003: 182. Πλήθος τάφων 
αποκάλυψε η ανασκαφική έρευνα του Ν. Δρανδάκη το 
1955 έμπροσθεν των στοών του ναού, βλ. Αρβανιτόπουλος 
2008: 86-92 με συγκεντρωτική αναφορά τους. Ανάμεσα στα 
ευρήματα υπήρχαν υφάσματα κατασκευασμένα από πλούτο 
πρώτων υλών, βλ. Το ένδυμα μιας βυζαντινής πριγκίπισσας. 
Αρχαιολογικά υφάσματα από την Αγία Σοφία του Μυστρά, 
κατάλογος έκθεσης, Genève 2000.
33. Εμμανουήλ 2003:159-186. Emmanuel 2007: 121-122.

Τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού. Ο Χριστός στον 

τύπο του ένθρονου Παντοκράτορα.
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Νοτιοανατολικό 

παρεκκλήσιο. 

Τοιχογραφίες στο 

φουρνικό και στις γύρω 

επιφάνειες. 

της αυτοκρατορικής εικονογραφίας κοσμούν τους πλάγιους τοίχους. Ο διάκοσμος του νοτιοανατολικού παρεκ-

κλησίου έχει συσχετισθεί εικονογραφικά και τεχνοτροπικά με το γραπτό σύνολο της Περιβλέπτου, του οποίου 

θεωρήθηκε σύνοψη, ενώ η εκτέλεσή του αποδόθηκε στο συνεργείο της Περιβλέπτου και στην περίοδο της δια-

κόσμησής της μεταξύ των ετών 1370 και 138034. Μάλιστα, στη συγκρότησή του ανιχνεύθηκε η παρουσία μιας 

γυναίκας, συζύγου του Μανουήλ Καντακουζηνού, της πριγκίπισσας Isabelle Lusignan35, και η επιθυμία της να 

αποκτήσει απογόνους36. 
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παράσταση της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας με 

τον Χριστό στον τρούλο του νάρθηκα συνιστούν τα 

πενιχρά κατάλοιπα της βυζαντινής τοιχογράφησης. 

Στο βορειοανατολικό παρεκκλήσιο, που έχει 

υπόγειο καμαροσκέπαστο χώρο29, αναπτύσσεται 

ένα άρτιο εικονογραφικό πρόγραμμα, από το οποίο 

αναδύεται ο νεκρικός του χαρακτήρας με σκηνές 

από το Δωδεκάορτο, σχετικές με τον θάνατο και την 

ανάσταση, και την παρουσία των αρχαγγέλων Μι-

χαήλ και Γαβριήλ πλησίον της εισόδου30. Οι τοιχο-

γραφίες αυτές συσχετίστηκαν τεχνοτροπικά με τις 

τοιχογραφίες του κυρίως ναού και με τον διάκοσμο 

της Περιβλέπτου, και αποδόθηκαν στον χρωστήρα 

ζωγράφου της Κωνσταντινούπολης που εργάστηκε 

στα μέσα του 14ου αιώνα31. Το παρεκκλήσιο, ως 

νεκρικός χώρος, συνδέθηκε με τον ενταφιασμό του 

Μανουήλ ή μελών της οικογένειάς του32.

Στο φουρνικό της ασπίδας του νοτιοανατολικού 

παρεκκλησίου33 εικονίζεται η Θεοτόκος δεομένη με 

τον Χριστό σε μετάλλιο και ολόγυρα η Ουράνια Λει-

τουργία με τον Χριστό ως Αρχιερέα. Στον ανατολικό 

τοίχο του παρεκκλησίου εικονογραφούνται τα Εισό-

δια της Θεοτόκου και στον δυτικό δεσπόζει η Γέννηση 

της Θεοτόκου. Οι υπερμεγέθεις μορφές του Χριστού 

και της Παναγίας βρεφοκρατούσας κατά τα πρότυπα 

28. Εμμανουήλ 2003: 157-158. Emmanuel 2007: 120. Πιθανόν 
ως υπόμνηση της αυτοκρατορικής προέλευσης του ιδρυτή του 
μνημείου Μανουήλ Καντακουζηνού, πρώτου δεσπότη του 
Μυστρά, Εμμανουήλ 2003: 158. Emmanuel 2007: 120.
29. Δρανδάκης 1952: 516-517. 
30. Δρανδάκης 1979-1985. Εμμανουήλ 2003: 159.
31. Δρανδάκης 1979-1985: 489.
32. Ό.π.: 478-479. Εμμανουήλ 2003: 182. Πλήθος τάφων 
αποκάλυψε η ανασκαφική έρευνα του Ν. Δρανδάκη το 
1955 έμπροσθεν των στοών του ναού, βλ. Αρβανιτόπουλος 
2008: 86-92 με συγκεντρωτική αναφορά τους. Ανάμεσα στα 
ευρήματα υπήρχαν υφάσματα κατασκευασμένα από πλούτο 
πρώτων υλών, βλ. Το ένδυμα μιας βυζαντινής πριγκίπισσας. 
Αρχαιολογικά υφάσματα από την Αγία Σοφία του Μυστρά, 
κατάλογος έκθεσης, Genève 2000.
33. Εμμανουήλ 2003:159-186. Emmanuel 2007: 121-122.

Τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού. Ο Χριστός στον 

τύπο του ένθρονου Παντοκράτορα.

ΕΛΛΑΔΑ

123

Νοτιοανατολικό 

παρεκκλήσιο. 

Τοιχογραφίες στο 

φουρνικό και στις γύρω 

επιφάνειες. 

της αυτοκρατορικής εικονογραφίας κοσμούν τους πλάγιους τοίχους. Ο διάκοσμος του νοτιοανατολικού παρεκ-

κλησίου έχει συσχετισθεί εικονογραφικά και τεχνοτροπικά με το γραπτό σύνολο της Περιβλέπτου, του οποίου 

θεωρήθηκε σύνοψη, ενώ η εκτέλεσή του αποδόθηκε στο συνεργείο της Περιβλέπτου και στην περίοδο της δια-

κόσμησής της μεταξύ των ετών 1370 και 138034. Μάλιστα, στη συγκρότησή του ανιχνεύθηκε η παρουσία μιας 

γυναίκας, συζύγου του Μανουήλ Καντακουζηνού, της πριγκίπισσας Isabelle Lusignan35, και η επιθυμία της να 

αποκτήσει απογόνους36. 
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Υπάτη. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.

Η Υπάτη1 είναι πολίχνη της Φθιώτιδας, 

22 χλμ. νοτιοδυτικά της Λαμίας, κτισμέ-

νη στην πλαγιά ενός κρημνώδους κωνι-

κού λόφου στις βόρειες υπώρειες του όρους Οίτη, 

σε φυσικά οχυρή θέση, που εποπτεύει την κοιλά-

δα του Σπερχειού ποταμού. Η μακραίωνη ιστορία 

της αποτυπώνεται στις γραπτές πηγές, στα ευρή-

ματα πολυάριθμων ανασκαφών και στα διάσπαρ-

τα αρχαία, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία2. 

1. Αναλυτικά για τις ονομασίες που σηματοδοτούν την 
ιστορική διαδρομή της πόλης (Υπάτη, Ύπατα, Υπάτα, Νέαι 
Πάτραι, Neopatria, La Patria, Πατρατζίκ ή Πατρατζίκι), βλ. 
Κουτρούμπας 1993: 87-89, υποσημ.1-3. Δελόπουλος 2007: 
113-129 και 2009: 30-55.
2. Για το ιστορικό περίγραμμα της Υπάτης και τη βασική 
βιβλιογραφία, βλ. Béquignon 1937: 308-310. Βορτσέλας 
1907: 39-43, 82-89, 202-226, 275-277, 286, 294-301, 317-
323, 330-339, 354-358, 374-376, 383-386, 391-393, 402-404, 
416-421, 473-476. Γόνης 2011: 19-40. Ζαφειροπούλου 2007: 
9-13. Κακαβάς – Υφαντή 2011: 42-47. Πάλλης 2011: 495-503. 
Παπακωνσταντίνου 2015: 6-11. Παπαναγιώτου 1971: 221, 223-
228. Stählin 22008: 368-371. Συθιακάκη-Κριτσιμάλλη 2001: 
48-67. Y Lluch Rubiò 1912: 52-73. Επιγραμματικά, υπήρξε 
πρωτεύουσα του Κοινού των Αινιάνων (4ος αι. π.Χ.), έδρα 
της Αιτωλικής Συμπολιτείας (2ος αι. π.Χ.), σημαντική ρωμαϊκή 
πόλη με φημισμένες μάγισσες (1ος αι. π.Χ.-3ος αι. μ.Χ.), έδρα 
επισκοπής (4ος-6ος αι.) και μητρόπολης (9ος αι.), πρωτεύουσα 
του κρατιδίου του Ιωάννη Α΄ Δούκα του Νόθου (1268-1318), 
συμπρωτεύουσα του καταλανικού δουκάτου Αθηνών και 
Νέων Πατρών (1319-1393), έδρα πασά και του αρματολικιού 
των Κοντογιανναίων στην τουρκοκρατία. Συμμετείχε ενεργά 
στην Επανάσταση, έγινε ακριτικό στρατιωτικό κέντρο του 
νεοσύστατου ελληνικού κράτους και ολοκαύτωμα από τα 
γερμανικά στρατεύματα (17 Ιουνίου 1944).

Η Αγία Σοφία
στην Υπάτη

ΕΛΛΑΔΑ
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Η ακρόπολη και τα διατειχίσματα της βυζαντινής καστροπολιτείας διακρίνονται στη νότια απότομη λο-

φώδη πλαγιά3. Στον οθωνικό στρατώνα φιλοξενείται το Βυζαντινό Μουσείο Φθιώτιδας. Υπάρχουν δύο 

ενοριακοί ναοί, αμφότεροι θύματα της ναζιστικής θηριωδίας, οι Άγιος Γεώργιος και Άγιος Νικόλαος.

Στην ενορία του τελευταίου υπάγεται ο ναός της Αγίας Σοφίας. Βρίσκεται στο ανατολικό ύψωμα στην 

είσοδο της Υπάτης. Στις γραπτές πηγές αναφέρεται η διαχρονικότητα της θέσης του. Στα ερείπια αρχαίου 

ναού κτίστηκαν διαδοχικά παλαιοχριστιανική βασιλική, βυζαντινός ναός, καθολικός ναός της αρχιεπισκο-

πικής μητρόπολης των Φράγκων και των Καταλανών, ενδεχομένως οθωμανικό τέμενος και ορθόδοξος 

ναός4. Ο σημερινός οικοδομήθηκε πιθανώς μετά το 1840, στη θέση παλαιότερου που καταστράφηκε κατά 

την Επανάσταση. Ανακαινίστηκε μεταξύ 1978-1995, μετά από κατάρρευση τμήματος του βορειοανατολι-

3. Το 2008 εκπονήθηκε μελέτη και το διάστημα 2011-2015 εκτελέστηκαν εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του 
κάστρου από την 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδος και Ευρυτανίας, στο πλαίσιο 
του Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και του ΕΣΠΑ 2007-2013, βλ. Κακαβάς – Υφαντή 2011: 47-61. Παπακωνσταντίνου 2015: 12-25.
4. Βορτσέλας 1907: 474. Γιαννόπουλος 1910: 444-445. Y Lluch Rubiò 1912: 54, 56. Κατά τον Γιαννόπουλο δεν τεκμηριώνεται 
η μετατροπή του σε οθωμανικό τέμενος στις αρχές του 15ου αι., επειδή το 1643 ανακαινίστηκε προϋπάρχων ναός της Αγίας 
Σοφίας. Πιθανώς ανακαινίστηκε και στις αρχές του 19ου αι.

Η ημικυκλική αψίδα του ιερού βήματος.

ΕΛΛΑΔΑ
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κού τοίχου και του λιθόκτιστου περιβόλου. Είναι μονόκλιτος, ξυλόστεγος, με ορθογώνια κάτοψη, εξωτε-

ρικών διαστάσεων 10,80x5,10 μ. Μέχρι το 1977 είχε επιχρισμένη εξωτερική όψη, με πλίνθινο οδοντωτό 

γείσο και κυκλικό φεγγίτη δυτικά. Στην ανακαίνιση προστέθηκε εξωνάρθηκας, αντικαταστάθηκε η στέγη, 

αναδιαμορφώθηκαν τα ανοίγματα, αποκαλύφθηκε η εξωτερική τοιχοποιία και αποκαταστάθηκε ο λιθό-

κτιστος περίβολος5.

Η τοιχοποιία αποτελείται από αργούς και ημιλαξευτούς λίθους διαφόρων μεγεθών, ανάμεσα στους 

οποίους παρεμβάλλονται σειρές πλίνθων και αρχαίοι δόμοι, ιδιαιτέρως στις λιθοδομές των γωνιών και στα 

ανοίγματα. Το μεγαλύτερο προεξέχον θεμέλιο της ημικυκλικής αψίδας του ιερού υποδηλώνει την ύπαρξη 

παλαιότερου ναού. Η αψίδα φέρει κεραμοσκεπή, οδοντωτό πλίνθινο γείσο και κάθετη φωτιστική σχισμή 

λαξευμένη σε πωρόλιθο. Η εξωτερική είσοδος στο διακονικό μετασκευάστηκε σε παράθυρο. Πάνω από 

τις ορθογώνιες εισόδους, δυτικά και βόρεια, διαμορφώθηκαν αψιδωτές εσοχές και στα παράθυρα τοξωτά 

πλίνθινα υπέρθυρα.

5. Στο ολοκαύτωμα παρέμεινε αλώβητος. Χρησιμοποιήθηκε πρόσκαιρα ως ενοριακός ναός αντί του πυρπολημένου Αγίου 
Νικολάου (μαρτυρία π. Καραγιάννη. Αρχείο ΕΦΑ Φθιώτιδος και Ευρυτανίας. Σιμόπουλος 1985: 38. Νικολάου 2003: 18-19).

Η δυτική όψη του ναού.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ
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Σε όλες τις πλευρές έχουν εντοιχιστεί πολλά σπαράγματα μαρμάρινων αρχαίων και βυζαντινών αρχι-

τεκτονικών και γλυπτών μελών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τμήματα θωρακίων και κιονόκρανου στα νότια 

και ανατολικά, τεμάχια βυζαντινής επιγραφής, επιθήματος και κιονόκρανων παλαιοχριστιανικών χρόνων 

στα βόρεια, αμφικιονίσκοι, πεσσίσκος, τεμάχια ρόδακα, περιθυρώματος, επιστυλίου, κιονόκρανων και 

επιθήματος βυζαντινών χρόνων, καθώς και δύο ιωνικά κιονόκρανα και μία ενεπίγραφη βάση αρχαίων 

χρόνων στα δυτικά. Στη δυτική κόγχη τοποθετήθηκε ανάγλυφη πλάκα με παράσταση εστεμμένου δικέφα-

λου αετού κάτω από σταυρό, ανάμεσα σε χερουβικές μορφές και φυτικό διάκοσμο, πιθανότατα υστεροβυ-

ζαντινών χρόνων. Κάτω από το γείσο εντοιχίστηκε μαρμάρινη πλάκα με εγχάρακτη επιγραφή, στην οποία 

αναφέρεται η ανακαίνιση του 1643, που περιλάμβανε στέγη, οροφή και τέμπλο, με δαπάνη του Ίωάννου, 

ιερέως και σακελλαρίου6. Την πλαισιώνουν δύο ανάγλυφες πλάκες με ζωόμορφες παραστάσεις, προερχό-

μενες πιθανώς από τον διάκοσμο βυζαντινού περιθυρώματος του Αγίου Νικολάου7.

Εσωτερικά ο ναός είναι απέριττος. Ο εξωνάρθηκας είναι υπερυψωμένος κατά μία χαμηλή βαθμίδα 

και επικοινωνεί με τον υπόλοιπο ναό μέσω τριών ορθογώνιων ανοιγμάτων. Δεν υπάρχει οροφή, ούτε 

6. Γιαννόπουλος 1910: 445-446.
7. Γιαννόπουλος 1910: 448-450, εικ. 3, 6, 6α.

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού.
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τοιχογραφίες. Νεωτερικά πλακίδια καλύπτουν το δάπεδο. Στο νότιο κατώφλι διατηρήθηκαν τετράγωνες 

πήλινες πλάκες του παλαιότερου δαπέδου. Η κόγχη του ιερού καταλαμβάνει σχεδόν τον ανατολικό τοί-

χο. Δύο αβαθείς κόγχες εγγράφονται στο πάχος των τοίχων της πρόθεσης. Αρχαία spolia συνθέτουν την 

αγία τράπεζα.

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο κατασκευάστηκε περίπου το 1995 από Τρικαλινό τεχνίτη, ονομαζόμενο Κυρί-

τση. Οι τρεις δεσποτικές εικόνες και η Παναγία Προυσιώτισσα στον βόρειο τοίχο είναι ενυπόγραφα έργα 

του π. Καραγιάννη8, του 1983. Διατηρούνται σε καλή κατάσταση τρεις ενεπίγραφες φορητές εικόνες του 

19ου αιώνα9.

Η τοπική παράδοση, τα ανασκαφικά ευρήματα και η πληθώρα αρχιτεκτονικών μελών και γλυπτών που 

περισυλλέχθηκαν από τον περιβάλλοντα χώρο του ναού, όπου εναπόκεινται ακόμη αρκετά spolia, υποδει-

8. Ο π. Δημήτριος Καραγιάννης καταγράφει τοπικές παραδόσεις, δημοτικά τραγούδια, ήθη και έθιμα και έχει συμβάλει στην 
περισυλλογή και διάσωση αρχαιοτήτων της Υπάτης. Μαθήτευσε στον αγιογράφο Π. Βαμπούλη και στο Άγιον Όρος.
9. Η εικόνα της Αγίας Σοφίας, του 1872, προέρχεται από τη Σύρο και αφιερώθηκε από τη Χρ. Δ. Αναγνωπούλου, σύζυγο Υπαταίου 
αγωνιστή, από εύπορη οικογένεια εμπόρων καπνού και μεταξιού. Η εικόνα με τις αγίες Σοφία, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη αφιερώθηκε 
το 1883 από τον Γ. Κολοβό ως εξιλέωση για απόπειρα εμπρησμού της προηγούμενης εικόνας από τον γιο του. Η δίζωνη εικόνα 
της Προυσιώτισσας του 1861, είναι έργο του ζωγράφου Αναγνώστη εκ Γρεβενών.

Εγχάρακτη επιγραφή πάνω από τη δυτική θύρα, στην οποία αναφέρεται η ανακαίνιση του έτους 1643.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΤΗ
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κνύουν ότι είναι κτισμένος στη θέση παλαιοχριστιανικής βασιλικής, η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες κα-

ταστράφηκε από καθίζηση και τη διάνοιξη οδού στη θέση του νότιου κλίτους της. Η ανασκαφή του 1980 

στο νότιο αντικρινό οικόπεδο του Δημ. Σχίζα αποκάλυψε σπάνιου τύπου τετράγωνο παλαιοχριστιανικό 

βαπτιστήριο, με τετράλοβη κτιστή κολυμβήθρα (α΄ μισό 5ου αι.). Την περιέβαλλε πολύχρωμο ψηφιδωτό 

δάπεδο10 με γεωμετρικό θεματολόγιο, η κατασκευή του οποίου αποδίδεται σε εργαστήριο ψηφοθέτησης 

της Νέας Αγχιάλου11.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας Υπάτης αποτελεί ιδιαίτερο τοπόσημο, το οποίο συνδιαλέγεται με την τοπική 

συλλογική μνήμη και συγκροτεί ένα βιωματικό αφήγημα για τον επισκέπτη12.
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Λονδίνο. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.

Ο ελληνορθόδοξος ναός (από το 1922 κα-

θεδρικός) της Αγίας του Θεού Σοφίας στη 

Moscow Road της περιοχής Bayswater του 

Λονδίνου οικοδομήθηκε μεταξύ των ετών 1877 και 

1879 και εγκαινιάστηκε το 1882. Ήταν ο πρώτος 

ναός στην πρωτεύουσα της βρετανικής αυτοκρατο-

ρίας, για την οικοδόμηση του οποίου επιλέχθηκε ο 

«βυζαντινός» (ή μάλλον ο «νεοβυζαντινός») ρυθμός1. 

«Η Νέα Ελληνική Εκκλησία» κτίστηκε με πρωτοβου-

λία, δαπάνη και επίβλεψη της ολοένα και πιο εύπο-

ρης ελληνικής κοινότητας, η οποία από τα μέσα του 

19ου αιώνα επανεγκαθίσταται σε νεόδμητες περιοχές 

του δυτικού Λονδίνου, στα βόρεια και στα δυτικά του 

Hyde Park. Παλαιότερα, και συγκεκριμένα από το 

1849 έως το 1882, η κοινότητα αυτή εκκλησιαζόταν 

στον ναό του Σωτήρος (Christ Church) στον αριθμό 

82 του London Wall στο ανατολικό Λονδίνο, στην 

καρδιά του City, όπου βρίσκονταν και οι περισσό-

τεροι εμπορικοί οίκοι των Ελλήνων της διασποράς. 

Ανάμεσά τους αναφέρουμε τους μεγάλους εθνικούς 

ευεργέτες, τον Ράλλη, τον Ίωαννίδη, τον Αργέντη, τον 

Σπάρταλη, τον Μαυροκορδάτο, τον Σκυλίτση. 

1. Πολλές από τις απόψεις που περιέχονται στο άρθρο αυτό 
έχουν τύχει διαπραγμάτευσης στο Manginis, υπό έκδοση.

Η Αγία Σοφία
στο Λονδίνο

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
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Αυστηρά νεοκλασικής αισθητικής, η βασιλική του Σωτήρος ήταν έργο του Λύσανδρου Καυταντζόγλου 

(1812-1885), ενός Έλληνα αρχιτέκτονα που είχε σχεδιάσει τόσο εκκλησίες όσο και κοσμικά κτήρια στο 

νεαρό ελληνικό κράτος επί βασιλείας του Όθωνα (1832-1862)2. Η ποιότητα της επίπλωσης του ναού του 

Σωτήρος μαρτυρείται από τα λεπτοδουλεμένα στασίδια, που επαναχρησιμοποιήθηκαν στην Αγία Σοφία, 

και από τους κηροστάτες, που φυλάσσονται πλέον στο σκευοφυλάκιο του καθεδρικού ναού.

Όταν αποφασίστηκε να ανεγερθεί ένας νέος ναός για το πληθυνόμενο ελληνορθόδοξο εκκλησίασμα 

του Λονδίνου, επελέγη ένας Βρετανός αρχιτέκτονας, ο John Oldrid Scott (1841-1913). Ήταν ο δευτερό-

τοκος γιος του sir George Gilbert Scott (1811-1878) και, σε γενικές γραμμές, σχεδίαζε τα κτήριά του στον 

ρυθμό της «γοτθικής αναβίωσης», που είχε υιοθετήσει και ο πατέρας του3. Σε αντίθεση τόσο με τον Καυ-

ταντζόγλου όσο και με το προγενέστερο έργο του, ο Scott αναζήτησε έμπνευση για την Αγία Σοφία στη 

μορφολογία και τη διακόσμηση του σημαντικότερου βυζαντινού ναού, του πατριαρχικού καθεδρικού ναού 

της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη (532-537)4. Παρά ταύτα, οι οδηγίες που οι Έλληνες παραγγε-

λιοδότες έδωσαν στον Βρετανό αρχιτέκτονα να σχεδιάσει μια «βυζαντινή» Αγία Σοφία τον είχαν στρέψει 

αρχικά προς έναν άλλο ναό, τον καθεδρικό του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. 

Το αρχικό πεντάτρουλο σχέδιο, που κατέθεσε προς έγκριση στην επιτροπή ανέγερσης, παρέπεμπε 

στον Άγιο Μάρκο και μέσω αυτού στον ναό των Αγίων Αποστόλων της Κωνσταντινούπολης, του 6ου αιώνα. 

Όμως το κόστος ενός τέτοιου εγχειρήματος κρίθηκε υπερβολικό και μια λιγότερο τολμηρή κατασκευαστι-

2. Θεοδώρητος 2002: 23-24, εικ. 21, 22. 
3. Konialidis 2002: 27, 31.
4. Konialidis 2002: 27-39. Ferguson 2008: 29-30.

Αριστερά: Ο τρούλος και τα σφαιρικά τρίγωνα. Δεξιά: Ψηφιδωτη διακόσμηση στην καμάρα του ιερού, έργο του Boris 

Anrep.
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Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού.

κά και πιο οικονομική πρόταση προκρίθηκε τελικά, με έναν μόνο ταπεινωμένο τρούλο και κοντές κεραίες, 

που εγγράφουν στην κάτοψη έναν ελληνικό σταυρό5. Ο Scott υιοθέτησε επίσης και «βυζαντινή» διακόσμη-

ση στην επένδυση των τοίχων τόσο εξωτερικά με ταινίες πλίνθων, όσο και εσωτερικά με πολύχρωμα μαρ-

μαροθετήματα. Ο σχολαστικός νεοβυζαντινισμός του έβρισκε σύμφωνους τους Έλληνες παραγγελιοδότες, 

οι οποίοι πιθανότατα είχαν φροντίσει να τον προσανατολίσουν προς την κατεύθυνση αυτή –άλλωστε πολ-

λοί από αυτούς κατάγονταν από την Κωνσταντινούπολη. Επιπλέον, θα πρέπει να είχε μελετήσει και επι-

στημονικά συγγράμματα και να είχε επηρεαστεί από τον βυζαντινολόγο Edwin Freshfield (1832-1918)6. 

Ένα αντίτυπο της έκδοσης Alt-christliche Baudenkmäler von Constantinopel vom V. bis XII. Jahrhundert 

(Βερολίνο 1855), με επιχρωματισμένα χαρακτικά από βυζαντινούς ναούς της Κωνσταντινούπολης, φυ-

λάσσεται στο σκευοφυλάκιο της Αγίας Σοφίας και έχει συνδεθεί με τον Scott. Οι ομοιότητες ανάμεσα στις 

εικονογραφήσεις της έκδοσης αυτής και τα σχέδια του Scott για την Αγία Σοφία, τα οποία φυλάσσονται 

στο Royal Institute of British Architects (RIBA) και στο σκευοφυλάκιο, επιβεβαιώνουν αυτή τη σύνδεση.

Ο εξοπλισμός και η διακόσμηση του κτηρίου του Scott συνεχίζονται έως σήμερα. Το τέμπλο, από πολύ-

τιμο ξύλο καρυδιάς με ένθετα υλικά, κατασκευάστηκε από τον οίκο Farmer and Brindley και κοσμήθηκε 

με εικόνες, τις οποίες φιλοτέχνησε το 1879-1880 ο Βαυαρός ζωγράφος Ludwig Thiersch (Θείρσιος για 

τους Έλληνες) (1825-1909), ακολουθώντας την τότε δημοφιλή «ναζαρηνή» τεχνοτροπία. Ο Thiersch είχε 

την υποστήριξη τόσο του Όθωνα όσο και του Καυταντζόγλου κατά την παραμονή του στην Αθήνα (1852-

5. Konialidis 2002: 31, εικ. 26, 30. Ferguson 2008: 27-31.
6. Konialidis 2002: 31, 39. Για τη μελέτη της βυζαντινής τέχνης στη Μεγάλη Βρετανία, βλ. Bullen 2003: 113-117.
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1855), γεγονός που τονίζει περαιτέρω την επαφή 

των Ελλήνων του Λονδίνου με το ελλαδικό πολιτι-

στικό γίγνεσθαι. 

Η διακόσμηση του τρούλου, με την ψηφιδωτή 

παράσταση του Παντοκράτορα, πλαισιωμένου από 

χερουβείμ, αποστόλους και ευαγγελιστές, σχεδιά-

στηκε από τον A. G. Walker (1861-1939) και υλο-

ποιήθηκε από το εργαστήριο του G. M. Mecenero 

and Co. το 1891-1893. Μεταγενέστερα ψηφιδωτά 

στο μέτωπο του τόξου, κάτω από τον τρούλο (1887), 

και στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού ακο-

λούθησαν την ίδια δυτικότροπη τεχνοτροπία. Πα-

ρά ταύτα, τα ψηφιδωτά που δημιούργησε ο Ρώσος 

Boris Anrep (1883-1969) τα έτη 1928, 1952 και 

1954, πάνω από το ιερό και στα τόξα που στηρίζουν 

τον τρούλο, διαφέρουν τεχνοτροπικά και συνδυά-

ζουν τη βυζαντινή παράδοση με τον εξπρεσιονισμό 

της εποχής του μεσοπολέμου7.

Nεότερες γενεές επιτρόπων συνέχισαν να προ-

τιμούν τα ψηφιδωτά για τα ανώτερα τμήματα των 

τοίχων και τις καμάρες, καθώς και τα μαρμαροθε-

τήματα για τα χαμηλότερα τμήματα. Τόσο αυτή η 

διακοσμητική συνέπεια όσο και η ονομασία και η 

αρχιτεκτονική μορφολογία του καθεδρικού ναού 

μαρτυρούν τη συνειδητή υιοθέτηση του «νεοβυζα-

ντινού» ρυθμού, μια υιοθέτηση που συνδέεται τόσο 

με τα εθνοτικά όσο και με τα θρησκευτικά αφηγή-

ματα της ελληνικής κοινότητας του Λονδίνου. Ο ελ-

ληνορθόδοξος καθεδρικός ναός της του Θεού Σοφί-

ας παραμένει η καρδιά της κοινότητας αυτής. Το 

2004 η ελληνική νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Ποδοσφαίρου συνέγειρε πλήθη στη Moscow Road. 

Ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση που καταδεικνύει 

τη συνεχιζόμενη σημασία του ναού κατά τον 21ο 

αιώνα.

Δρ. Γιώργης Μαγγίνης

7. Konialidis 2002: 27, 39, 43-54. Για τα ψηφιδωτά του Boris 
Anrep βλ. Konialidis 2002: 47-54 και Manginis 2006: 34-37.

Το εσωτερικό του ναού από τα βόρεια. Διακρίνεται ο 

δεσποτικός θρόνος.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΊΛΕΊΟ

139

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ

Bullen 2003: Bullen J. B., Byzantium Rediscovered, London.
Ferguson 2008: Ferguson H. C. S., «John Oldrid Scott and the Designs of St. Sophia», Yearbook of the Greek Cathedral of 

St. Sophia 2007: 27-31.
Θεοδώρητος 2002: Θεοδώρητος, Επίσκοπος Ναζιανζού, «Ιστορία του καθεδρικού ναού της του Θεού Σοφίας Λονδί-

νου», Ελλήνων κειμήλια. Δωρεές στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας του Λονδίνου, Αθήνα: 21-26.
Konialidis 2002: Konialidis Z., «Η ανέγερση του ναού της Αγίας Σοφίας και οι πρώιμες φάσεις της διακόσμησής του», 

Ελλήνων κειμήλια. Δωρεές στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας του Λονδίνου, Αθήνα: 27-58.
Manginis 2006: Manginis G., «A New Book on Boris Anrep, one of the Creators of Mosaics in Hagia Sophia», Yearbook 

of the Greek Cathedral of St. Sophia 2005: 34-37.
Manginis, υπό έκδοση: Manginis G., «Bosphorus-on-Thames; Neo-Byzantine Architecture in Victorian London», Art 

and Archaeology in Byzantium and beyond, Oxford.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ



138

1855), γεγονός που τονίζει περαιτέρω την επαφή 

των Ελλήνων του Λονδίνου με το ελλαδικό πολιτι-

στικό γίγνεσθαι. 

Η διακόσμηση του τρούλου, με την ψηφιδωτή 

παράσταση του Παντοκράτορα, πλαισιωμένου από 

χερουβείμ, αποστόλους και ευαγγελιστές, σχεδιά-

στηκε από τον A. G. Walker (1861-1939) και υλο-

ποιήθηκε από το εργαστήριο του G. M. Mecenero 

and Co. το 1891-1893. Μεταγενέστερα ψηφιδωτά 

στο μέτωπο του τόξου, κάτω από τον τρούλο (1887), 

και στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού ακο-

λούθησαν την ίδια δυτικότροπη τεχνοτροπία. Πα-

ρά ταύτα, τα ψηφιδωτά που δημιούργησε ο Ρώσος 

Boris Anrep (1883-1969) τα έτη 1928, 1952 και 

1954, πάνω από το ιερό και στα τόξα που στηρίζουν 

τον τρούλο, διαφέρουν τεχνοτροπικά και συνδυά-

ζουν τη βυζαντινή παράδοση με τον εξπρεσιονισμό 

της εποχής του μεσοπολέμου7.

Nεότερες γενεές επιτρόπων συνέχισαν να προ-

τιμούν τα ψηφιδωτά για τα ανώτερα τμήματα των 

τοίχων και τις καμάρες, καθώς και τα μαρμαροθε-

τήματα για τα χαμηλότερα τμήματα. Τόσο αυτή η 

διακοσμητική συνέπεια όσο και η ονομασία και η 

αρχιτεκτονική μορφολογία του καθεδρικού ναού 

μαρτυρούν τη συνειδητή υιοθέτηση του «νεοβυζα-

ντινού» ρυθμού, μια υιοθέτηση που συνδέεται τόσο 

με τα εθνοτικά όσο και με τα θρησκευτικά αφηγή-

ματα της ελληνικής κοινότητας του Λονδίνου. Ο ελ-

ληνορθόδοξος καθεδρικός ναός της του Θεού Σοφί-

ας παραμένει η καρδιά της κοινότητας αυτής. Το 

2004 η ελληνική νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 

Ποδοσφαίρου συνέγειρε πλήθη στη Moscow Road. 

Ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση που καταδεικνύει 

τη συνεχιζόμενη σημασία του ναού κατά τον 21ο 

αιώνα.

Δρ. Γιώργης Μαγγίνης

7. Konialidis 2002: 27, 39, 43-54. Για τα ψηφιδωτά του Boris 
Anrep βλ. Konialidis 2002: 47-54 και Manginis 2006: 34-37.

Το εσωτερικό του ναού από τα βόρεια. Διακρίνεται ο 

δεσποτικός θρόνος.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΊΛΕΊΟ

139

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ

Bullen 2003: Bullen J. B., Byzantium Rediscovered, London.
Ferguson 2008: Ferguson H. C. S., «John Oldrid Scott and the Designs of St. Sophia», Yearbook of the Greek Cathedral of 

St. Sophia 2007: 27-31.
Θεοδώρητος 2002: Θεοδώρητος, Επίσκοπος Ναζιανζού, «Ιστορία του καθεδρικού ναού της του Θεού Σοφίας Λονδί-

νου», Ελλήνων κειμήλια. Δωρεές στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας του Λονδίνου, Αθήνα: 21-26.
Konialidis 2002: Konialidis Z., «Η ανέγερση του ναού της Αγίας Σοφίας και οι πρώιμες φάσεις της διακόσμησής του», 

Ελλήνων κειμήλια. Δωρεές στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας του Λονδίνου, Αθήνα: 27-58.
Manginis 2006: Manginis G., «A New Book on Boris Anrep, one of the Creators of Mosaics in Hagia Sophia», Yearbook 

of the Greek Cathedral of St. Sophia 2005: 34-37.
Manginis, υπό έκδοση: Manginis G., «Bosphorus-on-Thames; Neo-Byzantine Architecture in Victorian London», Art 

and Archaeology in Byzantium and beyond, Oxford.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΊΝΟ



140

Galston. Αγία Σοφία. Ο ναός και τα προσκτίσματά του από τα βορειοδυτικά.

Σ την κωμόπολη Galston στο East Ayrshire 

της Σκωτίας, στον αριθμό εννέα της οδού 

Bentinck, ορθώνεται ο ρωμαιοκαθολικός 

ναός της Αγίας Σοφίας, ένα μνημείο του τελευταίου 

τετάρτου του 19ου αιώνα, που για την ανέγερσή του 

πηγή έμπνευσης αποτέλεσε η εκκλησία –πλέον τζα-

μί– της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο 

John Patrick Crichton Stuart, ο τρίτος κατά σειρά 

μαρκήσιος του Bute (1847-1900), βρίσκεται πίσω 

από τη χορηγία του έργου, αλλά και τη σύλληψη 

της ιδέας ανοικοδόμησής του, καθώς στην ηλικία 

των δεκαοκτώ ετών ταξίδεψε από τη Χίο στην Κων-

σταντινούπολη, όπου και εντυπωσιάστηκε από το 

επιβλητικό ιουστινιάνειο μνημείο. Είχε αποφασίσει 

να χρηματοδοτήσει την κατασκευή ενός ναού με 

τρούλο, που σε κάτοψη θα είχε το σχήμα ισοσκε-

λούς σταυρού, και παράλληλα να δημιουργήσει την 

πρώτη εκκλησία στη Σκωτία κτισμένη εξολοκλήρου 

σε βυζαντινό ρυθμό. Ως αρχική θέση του ναού είχε 

επιλεγεί η κωμόπολη Troon, αλλά τελικά κτίστηκε 

στο Galston, καθώς βρισκόταν σε κοντινή απόστα-

ση από ορισμένες τοποθεσίες, με τις οποίες ο μαρ-

κήσιος ήταν συνδεδεμένος συναισθηματικά1. 

1. Hannah 2003: 255-257, 259.
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Πέραν του θαυμασμού του μαρκησίου για το μεγαλειώδες κτίσμα της Βασιλεύουσας, που την εποχή 

που το επισκέφτηκε λειτουργούσε ως τζαμί, ένας από τους βασικούς λόγους που τον οδήγησαν στην αφιέ-

ρωση του ναού που σχεδίαζε στην του Θεού Σοφία, τον Χριστό, αποτέλεσε το όνομα της αγαπημένης του 

μητέρας λαίδης Σοφίας, η οποία απεβίωσε, έπειτα από πολύμηνη ασθένεια, στις 28 Δεκεμβρίου 1859, σε 

κοντινή από τα Χριστούγεννα ημερομηνία2. 

Το έργο ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Robert Rowand Anderson, ο οποίος, μερικά χρόνια νωρίτερα, 

είχε αναλάβει και τον σχεδιασμό της μεγαλοπρεπούς κατοικίας του Mount Stuart από τον μαρκήσιο του 

Bute. Οι εργασίες ανοικοδόμησης του ναού ξεκίνησαν τους πρώτους μήνες του 1885 και ολοκληρώθηκαν 

ένα έτος αργότερα, ενώ τα θυρανοίξια εορτάστηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων του 18863.

2. Ό.π.: 258-259.
3. Ό.π.: 255, 259, 262.

Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.
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Η δυτική όψη του ναού.

Ο ναός τυπολογικά ανήκει στους σταυροειδείς εγγεγραμμένους με τρούλο. Το μήκος του είναι εκατόν 

τέσσερα πόδια, το πλάτος του εξήντα τέσσερα και το ύψος του, μέχρι το κέντρο του τρούλου, ογδόντα 

δύο4. Ανατολικά καταλήγει σε τρεις αψίδες και δυτικά σε νάρθηκα, ενώ στον νότιο τοίχο υπάρχει μια 

μικρή προέκταση, ώστε να δημιουργηθούν εκεί χώροι εξομολόγησης. Ο τρούλος έχει κωνοειδή κάλυψη 

και ψηλό τύμπανο με οκτώ μεγάλα ανοίγματα. Ο ναός κατά μήκος καλύπτεται με δίριχτη στέγη. Οι 

αψίδες του ιερού εσωτερικά είναι ημικυκλικές και εξωτερικά τρίπλευρες. Η κεντρική, που επέχει θέση 

ιερού βήματος, είναι ευρεία και έχει τρία φωτιστικά ανοίγματα. Οι άλλες δύο είναι αρκετά μικρότερες, 

έχουν από ένα άνοιγμα και λειτουργούν ως παρεκκλήσια. Το ένα είναι αφιερωμένο στη Θεοτόκο και 

το άλλο στον άγιο Ίωάννη τον Θεολόγο. Στη βόρεια πλευρά του νάρθηκα έχει κατασκευαστεί κλιμακο-

4. Macintosh 1890: 15-16.
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Πάνω: Ο χώρος του ιερού και οι είσοδοι των πλάγιων παρεκκλησίων. 

Κάτω: Το ιερό. Στο βάθος η αρχική αγία τράπεζα με τα ελληνικά γράμματα Α και Ω.
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στάσιο που οδηγεί στο υπερώο, ενώ στη νότια, η οποία καταλήγει σε τρίπλευρη κόγχη με ένα άνοιγμα, 

υπάρχει το σκευοφυλάκιο5.

Με την αφιέρωση των παραβημάτων στην Παναγία και στον Ίωάννη τον Θεολόγο επιτυγχάνεται ένας 

συμβολισμός που αποτελούσε βασική επιδίωξη του κτήτορα της Αγίας Σοφίας: να αναπαρασταθεί αρχιτε-

κτονικά η στιγμή της Σταύρωσης του Χριστού, με τον Εσταυρωμένο να καταλαμβάνει τον χώρο του ιερού 

βήματος, που αποτελεί και το άνω σημείο του εγγεγραμμένου σταυρού, ώστε οι τρεις μορφές να σχημα-

τίζουν ένα νοητό τρίγωνο. Στο πρόσωπο του αγίου Ίωάννη, προστάτη αγίου του, ο μαρκήσιος έβλεπε τον 

εαυτό του, ενώ στο πρόσωπο της Παναγίας την πρόωρα χαμένη μητέρα του. Με την ανέγερση του ναού 

επιδίωκε να δημιουργήσει ένα είδος σύνδεσης ανάμεσα στον ίδιο, τη μητέρα του Σοφία και στον σταυρω-

θέντα Χριστό, τη μόνη πηγή λύτρωσης6.

Στην κατασκευή του μνημείου χρησιμοποιήθηκε ένας συνδυασμός οπλισμένου σκυροδέματος και ερυ-

θρών τούβλων. Στο ευήλιο, λόγω του πλήθους των παραθύρων, εσωτερικό του ναού είναι δυνατόν να φιλο-

ξενηθούν περίπου τριακόσιοι πενήντα μέχρι τετρακόσιοι πιστοί. 

Ο ναός δεν φέρει τοιχογραφικό διάκοσμο, παρά μόνο κάποια υαλογραφήματα (vitraux) και ένα κομψό 

ψηφιδωτό διακοσμητικό, με πλοχμούς και άνθη, στην πρόσοψη της αρχικής αγίας τράπεζας7. 

Δρ. Μιχαήλ Ι. Ασφενταγάκης

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ

Hannah 2003: Hannah R., «St Sophia’s Church, Galston: ‘The Vast Space of the Interior’», Architectural History 46: 255-
268.

 Macintosh 1890: Macintosh J., Historical Review of Galston and Loudoun Parishes, and Poems, Newmilns.

5. Στην κάτοψη του R. R. Anderson φαίνεται πως ο αρχιτέκτονας προόριζε αυτό τον χώρο για βαπτιστήριο, ενώ για σκευοφυλάκιο 
σκόπευε να χρησιμοποιήσει τη νότια κόγχη, δίπλα στο ιερό. Βλ. Hannah 2003: εικ. 3. 
6. Hannah, 2003: 262.
7. Ό.π.: 260, 262 κ.ε., εικ. 8.
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Ο ναός της Αγίας Σοφίας αποτελεί μαρτυρία για τις σχέσεις Βενετίας και Κωνσταντινούπολης. 

Υπάρχουν δύο βάσιμες απόψεις για τον λόγο ίδρυσης του ναού κοντά στο Ριάλτο, σύμφωνα με 

τις οποίες οικοδομήθηκε από τον Giorgio Trilimpolo το 8861 ή από την οικογένεια Gussoni και 

τον Giorgio Tribuno το 10202. Οι περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν για τη μεταγενέστερη χρονολογία, 

αλλά και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για εποχή, κατά την οποία η Βενετία ήταν στη δικαιοδοσία της 

Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ουσιαστικά ή τυπικά. Ως εκ τούτου η ονομασία Santa Sofia παραπέ-

μπει άμεσα στον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. 

Φαίνεται ότι ο ναός επέζησε της πυρκαγιάς του 1105, όμως αναστηλώθηκε το 12253, όταν η Βενετία 

είχε τον έλεγχο μέρους της λατινικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης (1204-1261). Στα Κρατικά 

Αρχεία της Βενετίας φυλάσσονται περίπου εκατόν πενήντα έγγραφα που συνδέονται με τον ναό, μεταξύ 

των οποίων και ένας εκκλησιαστικός κατάλογος από το 1517 που περιέχει κανόνες λειτουργίας του ναού 

από το 11914. Σύμφωνα με την έμμεση παράδοση η ίδρυση του μνημείου χρονολογείται στους βυζαντινούς 

χρόνους (886 ή 1020), όμως το αρχειακό υλικό για τον ναό μάς πληροφορεί ότι οι κανόνες λειτουργίας του 

θεσπίστηκαν το 1191. 

Το όνομα «Αγία Σοφία» δεν είναι συνηθισμένο στη Βενετία. Εάν ο ναός ιδρύθηκε πριν από το 886, 

ίσως συνδέεται με την περίοδο μετά τη μεταφορά της έδρας του δόγη από το Metamauco στην περιοχή 

του Rivoalto (Rialto) από τον δόγη Angelo Partecipazio (811-826). Από εδώ το παλάτι του δόγη μεταφέρ-

θηκε στην περιοχή του Αγίου Μάρκου τον 10ο αιώνα. Η ονομασία «Αγία Σοφία» λοιπόν, θα άρμοζε σε 

ένα παρεκκλήσιο συνδεδεμένο με την κυβερνητική έδρα, όπως ακριβώς στην Κωνσταντινούπολη, όπου 

ο αυτοκρατορικός ναός ήταν αφιερωμένος στην Αγία Σοφία. Για τη θέση του Rivoalto ο Κωνσταντίνος Ζ΄ 

Πορφυρογέννητος (913-959), στη νουθεσία προς τον γιο του, γράφει στα μέσα του 10ου αιώνα: «κάστρον 
Ῥίβαλτον, ὃ ἑρμηνεύεται ‘τόπος ὑψηλότατος’, ἐν ᾧ καθέζεται ὁ δοὺξ Βενετίας»5. Από το παλάτι δεν σώζονται 

ίχνη, σώζεται όμως η εκκλησία της Αγίας Σοφίας.

Η σημερινή εκκλησία έχει ορθογώνιο σχήμα και τρία κλίτη. Η γενική εικόνα οφείλεται στην αναστή-

λωση που ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Antonio Gaspari (πριν από το 1660-μετά το 1738) το 1698, γνωστός και 

από άλλα μνημεία της Βενετίας: San Marcuola, Santa Maria della Fava, palazzo Michiel dalle Colonne, Ca’ 

Zenobio degli Armeni, palazzo Barbaro a San Vidal6. Η αναστήλωση του Gaspari πραγματοποιήθηκε μετά 

από προτροπή του ιερέα Tommaso Curini, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος εφημέριος της εκκλησίας.

1. Galliccioli 1795: 17.
2. Fontana 1836: 4.
3. Ό.π.: 8.
4. Ιστορικά Αρχεία εκκλησιών της Βενετίας, Reg. 1 της ενορίας της Αγίας Σοφίας.
5. Moravcsik 1967: 27.93-94. 
6. Favilla – Rugolo 2006-2007.

Η Αγία Σοφία στη Βενετία

ΙΤΑΛΙΑ
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1. Galliccioli 1795: 17.
2. Fontana 1836: 4.
3. Ό.π.: 8.
4. Ιστορικά Αρχεία εκκλησιών της Βενετίας, Reg. 1 της ενορίας της Αγίας Σοφίας.
5. Moravcsik 1967: 27.93-94. 
6. Favilla – Rugolo 2006-2007.
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Στο εσωτερικό της εκκλησίας έχουν διατηρηθεί 

σημαντικά εικονογραφικά έργα: Η Βάπτιση του 

Χριστού, του Daniel Heintz (1530-1596), Ο Χλευα-

σμός του Χριστού και Η Προσκύνηση των Μάγων, 

του Leandro Bassano (1557-1622), η Παναγία και 

το Βρέφος με τον άγιο Αντώνιο και την αγία Πα-

ρασκευή, του Giovanni Battista Maganza του Νεό-

τερου (1577-1617), ο άγιος Αντώνιος της Πάδοβα, 

του Girolamo Brusaferro (1684-1760). Επάνω στην 

αγία τράπεζα αξιόλογο είναι ένα άγαλμα της Πανα-

γίας με τον μικρό Ίησού, έργο του André Beauneveu 

(1335-1400), το οποίο βρισκόταν αρχικά στην εκκλη-

σία Santa Maria dei Servi. Από εκεί προέρχονται και 

τέσσερα αγάλματα αγίων, του Antonio Rizzo (1430-

1499), ο οποίος είχε λαξεύσει και τα κιονόκρανα του 

παλατιού των δόγηδων (palazzo ducale)7.

Η εκκλησία έχει σημαντική μουσική ιστορία, 

αφού ο Benedetto Marcello (1686-1739) μελοποίη-

σε μια σειρά ψαλμών για την εκκλησία, το «Estro 

Poetico-Armonico» (1724-1726)8. Η σύνθεση ήταν 

διά σημη στην εποχή της, αλλά και σήμερα θεω-

ρείται ως ένα από τα πρώτα δείγματα μεταγραφής 

εβραϊκής θρησκευτικής μουσικής9. Πράγματι, ο 

Marcello μελέτησε κάποιες από τις μελωδίες, τις 

οποίες έψαλαν στις συναγωγές του εβραϊκού γκέτο 

εκεί κοντά. Ενδιαφερόταν και για άλλες μουσικές 

παραδόσεις· για να συνθέσει μάλιστα τον Ψαλ-

μό 16 βασίστηκε στον αρχαίο ελληνικό ύμνο στον 

Ήλιο, του Μεσομήδη (2ος αι. μ.Χ.)10. Ίσως και 

η νεκρώσιμη ακολουθία για τον ίδιο (Ρέκβιεμ) να 

εψάλη στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, αφού ο 

συνθέτης επιθυμούσε να γίνει η κηδεία του σε αυτή 

την εκκλησία.

Η ενορία της Αγίας Σοφίας καταργήθηκε το 1810. 

Η εκκλησία αγοράστηκε από τον Giovanni Rebellini 

και άνοιξε ξανά το 1836. Από την 1η Ίανουαρίου 

1945 υπάγεται στην εκκλησία San Felice Martire.

Frederick Lauritzen

7. Schultz 1983. 
8. Selfridge-Field 1990.
9. Seroussi 2002. 
10. Psaroudakes 2018.
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Α πό τον 7ο αιώνα η εδαφική ακεραιότητα της σημερινής Ίταλίας υπό τη γεωπολιτική κυριαρχία 

της Ρώμης δεν υπήρχε πλέον, με το νότιο σύνορο να οριοθετείται από τον ρου των ποταμών Κράτι 

και Σαβούτο, από τις τυρρηνικές ακτές της Aμαντέα μέχρι τις ακτές του Ίονίου στη Συβαρίτιδα1. 

Για την άμυνα της περιοχής από Βορρά προς Νότο στρατοπέδευαν μονάδες Λογγοβάρδων στρατιωτών, 

ενώ οι Βυζαντινοί αναπτύσσονταν κυρίως κατά μήκος της παράκτιας οδού, η οποία οδηγεί από το Ροσάνο 

προς το Μπιζινιάνο και την Κοζέντσα. Οι εντεταλμένοι για τον έλεγχο στρατιώτες, για την ασφάλειά τους, 

είχαν παραταχθεί κατά μήκος της τάφρου που διέτρεχε παράλληλα την κοίτη των ιστορικών παραποτά-

μων του Κράτι. Αυτό έγινε για να προστατευθούν και από φυσικούς εχθρούς, μέχρι να φτάσουν στο ψηλό 

ακρωτήριο που, στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας, τέμνει την περιοχή όπου ρέει ο χείμαρρος Γκαλατρέλα 

από την κοιλάδα του Ντούκα. 

Κατά μήκος της ιστορικής τάφρου δημιουργήθηκε ένα στρατόπεδο αποτελούμενο από καλύβες για κα-

τοικία και μονόχωρα κτίσματα για τις θρησκευτικές ανάγκες. Αυτή η πρακτική χαρακτήρισε όλο το όρυγ-

μα από το Ροσάνο μέχρι την Κοζέντσα και η απόδειξη είναι η ύπαρξη παρόμοιων κτισμάτων, όπως αυτά 

που κατασκευάστηκαν δίπλα στην οδό Καμινόρα στο Σαντ’Αντριάνο, βυζαντινού τύπου και με πρότυπο τη 

Μεγάλη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.

Ανάμεσα στις επισκοπές Κοζέντσα, Ροσάνο και Κασάνο, καθώς και της ευρύτερης Καλαβρίας, θα πρέ-

πει να αναφερθούν οι εκκλησίες του Μπιζινιάνο και της Αγίας Σοφίας, καθώς και άλλες, που κτίστηκαν 

στις περιοχές Άκρι, Λούτσι, Ρόζε, Σαν Ντεμέτριο και Σαν Κόσμο. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται όχι μόνο 

από την ελληνορθόδοξη πίστη, που ακόμη διατηρείται ζωντανή στην περιοχή, αλλά και από τις εμπορικές 

συναλλαγές μεταξύ των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και των κατοίκων της επισκοπής του Μπιζι-

νιάνο, όπως δηλώνουν τόσο οι εκκλησίες που ανεγέρθηκαν, όσο και η πληθώρα γλωσσικών δανείων που 

χρησιμοποιούνται ακόμη στην ευρύτερη περιοχή. 

1. Roma 1998.

Η Αγία Σοφία d’Epiro
στην Καλαβρία
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Η εκκλησία που οικοδομήθηκε στη Σάντα Σοφία Τέρρα, από την οποία πήρε το όνομά της η γύρω 

περιοχή, από την εποχή της ανέγερσής της παρατηρούμε ότι σε αυτήν αναπαράγονται αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην Κωνσταντινούπολη. Εξάλλου, από τον 9ο αιώνα η περιοχή Κα-

ζάλε Τέρρα στο Μπιζινιάνο αποκαλείται «Santa Sofia Casale di Bisignano». Οι κάτοικοι της περιοχής 

ακολούθησαν το βυζαντινό τελετουργικό από την ανέγερσή της, ενώ η εκκλησία, που αναφέρεται ως 

«tenimentum ecclesiae Sanctae Sophiae»2, καταγράφεται σε ιστορικό απογραφικό έγγραφο ως περιου-

σιακό στοιχείο. 

Η εκκλησία είναι γνωστή ως Παλαιά Εκκλησία της Αγίας Σοφίας Ηπείρου (Chiesa Vecchia di Santa 

Sofia d’Epiro στα ιταλικά και Kisja Vieter στην ντόπια ηπειρώτικη-αλβανική διάλεκτο). Πρόκειται για ένα 

κτίσμα ορθογώνιας κάτοψης, με το ιερό βήμα σε ψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον κυρίως ναό. Στην 

2. Cassian 1997.

Η δυτική όψη του ναού με το προσαρτημένο σε αυτήν κωδωνοστάσιο.
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ανατολική πλευρά βρίσκεται η αψίδα του ιερού και η θέση των ψαλτών και δυτικά η κύρια είσοδος (η 

θύρα των ανδρών), ενώ στη νότια πλευρά ανοίγεται μικρή είσοδος (η θύρα των γυναικών). Η τοιχοδομία 

αποτελείται από λείες ποταμίσιες πέτρες και με ασβεστοκονίαμα, άμμο και άργιλο ως συνδετικό υλικό· το 

ίδιο κονίαμα χρησιμοποιήθηκε ως επίχρισμα και στην τοιχοποιία. Την οροφή, η φέρουσα κατασκευή της 

οποίας αποτελούνταν από υποτυπώδη ζευκτά, στήριζαν τα δευτερεύοντα δοκάρια σύνδεσης, επάνω στα 

οποία πατούσε η θολωτή οροφή3.

 Το κωδωνοστάσιο και η δομή του άλλαξαν στο πέρασμα των αιώνων ως προς τη μορφή, τη διάρθρωση 

και τη θέση του. Αρχικά υψωνόταν εφαπτόμενος στην εξωτερική πλευρά του βόρειου τοίχου, ακριβώς στο 

σημείο που χωρίζει το ιερό βήμα από το κλίτος. 

Στη νότια πλευρά, προς τα δυτικά, όπου το έδαφος ήταν πιο σταθερό από γεωλογικής άποψης –η 

περιοχή ταλαιπωρείται από σεισμούς–, κατέστη εφικτή η οικοδόμηση προσθήκης. Χωρίς να ανοικοδο-

μηθεί ο τοίχος που είχε καταρρεύσει, κατασκευάστηκαν τόξα που στηρίζονταν σε κίονες, προκειμένου 

να μη διακοπεί η συνέχεια της τοιχοποιίας και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο νέο κλίτος από την 

υπόλοιπη εκκλησία. Στη γωνία της δυτικής με τη νότια πλευρά αυτής της προσθήκης κτίστηκε το νέο 

κωδωνοστάσιο.

Η κυρία είσοδος της εκκλησίας οδηγεί μέσα στο κλίτος4, ενώ στον χώρο της πλαγίας εισόδου υπήρχαν 

επίσης η κολυμβήθρα του βαπτιστηρίου, η πύλη εισόδου των γυναικών και τα παρεκκλήσια που ήταν 

αφιε ρωμένα στη Santa Madre (Παναγία Μητέρα του Κυρίου) και στη Madonna del Carmine (Παναγία 

του Κάρμινε). Στη βόρεια πλευρά του κλίτους υπήρχαν μικρές εσοχές για παρεκκλήσια, των οποίων η 

ταυτότητα χάθηκε κατά τη διάρκεια των διαφόρων επεμβάσεων. Το εσωτερικό του ναού φωτιζόταν ανε-

παρκώς. Επισημαίνεται ότι, όταν ο κυρίως ναός φωτιζόταν από το παράθυρο επάνω από την είσοδο, αυτό 

σήμαινε το πέρας της θείας λειτουργίας, ενώ όταν ο φωτισμός προερχόταν από το παράθυρο επάνω από 

την αψίδα του ιερού την έναρξή της. Αμέσως μετά την είσοδο, στο εσωτερικό, υπήρχε στα δεξιά η κολυμ-

βήθρα του βαπτιστηρίου, τα λίθινα στοιχεία της οποίας, αφού είχαν αντέξει σε πολλαπλές καταρρεύσεις, 

εντέλει καταστράφηκαν εντελώς και χρησιμοποιήθηκαν ως υλικό σε δεύτερη χρήση.

Από τον Σεπτέμβριο του 1471, μετά την οθωμανική κατάκτηση, η εκκλησία της Αγίας Σοφίας γίνεται 

σημείο αναφοράς των χριστιανών προσφύγων από διάφορα μέρη της Ηπείρου5. Σεβόμενοι τα θρησκευ-

τικά «πιστεύω» τους, εγκαταστάθηκαν κοντά στην εκκλησία δημιουργώντας γειτονιές με μικρά σπίτια 

σύμφωνα με τις συνήθειες που είχαν στην πατρίδα τους. Ήταν ακριβώς αυτοί που έδωσαν νέα ζωή στον 

ταλαιπωρημένο από θρησκευτικής άποψης χώρο στον οποίο εγκαταστάθηκαν. 

Η Αγία Σοφία από τις αρχές του 15ου και έως τα μέσα του 17ου αιώνα αφιερώθηκε επίσης στον προστά-

τη τους, στον άγιο Αθανάσιο τον Μέγα, τον Αλεξανδρείας6. Όταν οι πρόσφυγες από την Ήπειρο έφτασαν 

στο Καζάλε με οδηγό-προστάτη μια εικόνα του αλεξανδρινού αρχιερέα, βρήκαν τον παλαιό ναό αφιερω-

μένο στη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, εξέλαβαν το γεγονός ως θεικό σημάδι και θεώρησαν 

αυτόν τον τόπο «Γη της Επαγγελίας».

Η εκκλησία ήταν γνωστή στο παρελθόν και για μια άλλη συνήθεια. Στο υπόγειό της ενταφιαζόταν ο 

ντόπιος πληθυσμός, ενώ στην έκταση που βρισκόταν στη βόρεια πλευρά της ενταφιάζονταν, σύμφωνα με 

το χριστιανικό τυπικό, ξένοι, άτομα που είχαν δολοφονηθεί, αυτόχειρες, μοιχοί, κλέφτες και ειδωλολά-

3. Jochalas 1999.
4. Pizzi 2003. Pizzi 2021.
5. Mazziotti 2004.
6. Masci 1928.
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Η εκκλησία που οικοδομήθηκε στη Σάντα Σοφία Τέρρα, από την οποία πήρε το όνομά της η γύρω 
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κτίσμα ορθογώνιας κάτοψης, με το ιερό βήμα σε ψηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον κυρίως ναό. Στην 

2. Cassian 1997.
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τρες. Τον Αύγουστο του 1726 η «ecclesia Sanctae Sophiae» αντικαταστάθηκε από έναν πιο σύγχρονο ναό, 

αφιερωμένο στον άγιο Αθανάσιο.

Από τα μέσα του 18ου αιώνα ο ναός αφέθηκε σε αργή και αμείλικτη φθορά, απομονωμένος πλέον από 

το κέντρο της πόλης. Λειτουργούσε μόνον τον Σεπτέμβριο, λίγο περισσότερο από δεκαπέντε ημέρες τον 

χρόνο, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Παναγία. Επιπλέον, από το 1839 απαγορεύτηκε με βασι-

λικό διάταγμα η λειτουργία του ιστορικού υπογείου της εκκλησίας ως τόπου ταφής. 

Στις 23 Φεβρουαρίου του 1957 ξεκίνησε η διαδικασία αναστήλωσης, λόγω της επισφαλούς στατικής 

κατάστασης της εκκλησίας, και ενοποιήθηκε όλη η εσωτερική επιφάνειά της με έναν ακατάλληλο «ύφαλο» 

από σκυρόδεμα7.

Στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, εδώ και πάνω από μία χιλιετία, τελείται η θεία λειτουργία του αγίου 

Ίωάννη του Χρυσοστόμου στα ελληνικά. Πρώτα από τους βυζαντινούς στρατιώτες που υπερασπίζονταν τα 

7. Pizzi 2003. Pizzi 2021.

Σύγχρονη εικόνα με απεικόνιση της λιτανείας της εικόνας του αγίου Αθανασίου Αλεξανδρείας από Ηπειρώτες πρόσφυγες.

ΊΤΑΛΊΑ
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ιστορικά σύνορα της αυτοκρατορίας και στη συνέχεια από τους πρόσφυγες που βρήκαν εδώ κατάλυμα με-

τά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, διαμορφώθηκε μια ξεχωριστή κοινότητα η οποία, χωρίς διακοπή, 

συνεχίζει να θρησκεύεται στην ίδια εκκλησία και με το ίδιο ελληνορθόδοξο τελετουργικό. 

 Σε ένδειξη αναγνώρισης της πορείας αυτής, από τις 17 έως τις 20 Σεπτεμβρίου του 2019, ο οικουμε-

νικός πατριάρχης Βαρθολομαίος, με την ιστορική του επίσκεψη στην επισκοπή του Λούγκρο, θέλησε να 

τιμήσει την αγάπη των προσφύγων προς τη Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.

Atanasio Basile Pizzi

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ 
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Μπενεβέντο. Αγία Σοφία. Η δυτική όψη του ναού από ψηλά. Δεξιά το κωδωνοστάσιο του ναού με την οξυκόρυφη στέγη.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας ιδρύθηκε από τον 

δούκα Γκισούλφο Β΄ και ολοκληρώθηκε 

από τον Αρέτση Β΄, όταν έγινε δούκας του 

Μπενεβέντο. Η ανέγερσή του ξεκίνησε το έτος 758 

δίπλα σε μια μονή βενεδικτίνων και περατώθηκε 

το έτος 762, ενώ από το 768 στέγασε τα λείψανα 

του αγίου Μερκουρίου, προστάτη των Λογγοβάρ-

δων του Μπενεβέντο. Ο Αρέτσης Β΄, πιθανόν μετά 

από πρόταση του διακόνου Παύλου-Χριστιανού, 

μοναχού, ποιητή και συγγραφέα, αφιέρωσε το νέο 

κτίσμα στην του Θεού Σοφία. Τους αιώνες που ακο-

λούθησαν η μονή έγινε μία από τις πλουσιότερες 

και πιο διάσημες της Νότιας Ίταλίας. Έφτασε στο 

απόγειo της ακμής της τον 12ο αιώνα, γεγονός που 

οφείλεται όχι μόνο στην αίγλη του καθολικού της 

με το περιστύλιο και το καμπαναριό, που είχαν οι-

κοδομηθεί τον προηγούμενο αιώνα, αλλά κυρίως 

χάρη στο αντιγραφείο (scriptorium), κέντρο της 

περίφημης και διαδεδομένης γραφής του Μπενε-

βέντο. 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας, παρά το μικρό του μέ-

γεθος (η περιφέρειά του έχει διάμετρο μόλις 23,50 

μ.), αποτελεί κτίσμα της πρώιμης μεσαιωνικής αρ-

χιτεκτονικής εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Αρχικά 

ο ναός αποτελείτο από μία κεντρική αίθουσα που 
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έχουν τοποθετηθεί έξι μεγάλοι κίονες προερχόμενοι από αρχαία ρωμαϊκά κτήρια που υπήρχαν στην πόλη 

και από ένα διπλό περιστύλιο: το πρώτο είναι δεκάγωνο με οκτώ πεσσούς από λευκό ασβεστόλιθο ενωμέ-

νους μεταξύ τους με σειρές πλίνθων και δύο πεσσούς στην είσοδο (προστέθηκαν τον 12ο αι.)· το δεύτερο 

περιστύλιο βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς τους πεσσούς και τον εξωτερικό τοίχο του κτηρίου. Οι πεσσοί 

του πρώτου περιστυλίου έχουν τετράγωνη κάτοψη και τις πλευρές τους παράλληλες προς τους εξωτερικούς 

τοίχους, η διάταξη των οποίων αποτελεί ακόμη και σήμερα το αντικείμενο πολυάριθμων μελετών. Σήμε-

ρα, η κάτοψη είναι κυκλική με τρεις μικρές αψίδες και στη συνέχεια διακόπτεται απότομα από τοίχους 

που σχηματίζουν το άστρο των βενεδικτίνων του Μπενεβέντο. 

Η μορφή της Αγίας Σοφίας έχει με το πέρασμα των αιώνων αλλοιωθεί, είτε λόγω των πολυάριθμων πα-

ρεμβάσεων κατά τη διάρκεια έργων αναστήλωσης είτε λόγω καταρρεύσεων, κατεδαφίσεων και τροποποιή-

σεων. Τον 12ο αιώνα ο ναός δέχθηκε τις πρώτες οικοδομικές επεμβάσεις. Η αρχική κάτοψη παρέμεινε 

όπως είχε, ενώ προστέθηκαν το καμπαναριό στο αριστερό τμήμα του κεντρικού πυρήνα και ένα κομψό 

προστώο στην είσοδο, στηριζόμενο σε τέσσερις κίονες με μείωση της πρόσοψης, η οποία αρχικά είχε 

πλάτος 9 μ. Στο εσωτερικό, δύο πεσσοί του δεκάγωνου εσωτερικού περιστυλίου προς την είσοδο αντικατα-

στάθηκαν από κίονες, οι οποίοι σώζονται μέχρι σήμερα. 

Ο σεισμός του 1688, ο οποίος ισοπέδωσε μεγάλο μέρος της πόλης, προκάλεσε τεράστιες ζημιές και 

στην Αγία Σοφία. Κατέρρευσε ο κεντρικός τρούλος με την εξαγωνική στήριξη –ήταν πολύ χαμηλότερος 

Η δυτική όψη του ναού.

ΊΤΑΛΊΑ
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Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά.

από τον σημερινό και χωρίς φωτιστικά ανοίγματα–, ενώ το ρωμανικό καμπαναριό κατέρρευσε επάνω στο 

προστώο, καταστρέφοντάς το ολοσχερώς. 

Με την ανοικοδόμηση σε ρυθμό μπαρόκ το 1698 από τον τότε αρχιεπίσκοπο του Μπενεβέντο καρ-

δινάλιο Ορσίνι, μετέπειτα πάπα Βενέδικτο ΊΓ΄, και τις περαιτέρω τροποποιήσεις μετά από τον επόμενο 

σεισμό του 1702, έγιναν ριζικές αλλαγές, οι οποίες ήταν καθοριστικές για την εξαφάνιση της αρχικής 

λογγοβαρδικής μορφολογίας, προκαλώντας, μεταξύ άλλων, τη σχεδόν πλήρη καταστροφή των πολύτιμων 

τοιχογραφιών του 9ου αιώνα. Οι επεμβάσεις συνίσταντο κυρίως στην αλλαγή του σχήματος από αστερό-

σχημο σε εντελώς κυκλικό, στην κατεδάφιση και ανοικοδόμηση της κεντρικής αψίδας σε νέα μορφή, στη 

μείωση των οκτώ πεσσών του εσωτερικού περιστυλίου και στην κατασκευή της νέας πρόσοψης, η οποία 

υπάρχει μέχρι σήμερα, καθώς και στην οικοδόμηση δύο παρεκκλησίων και του σκευοφυλακίου. Οι τοίχοι 

στο εσωτερικό καλύφθηκαν με ασβεστοκονίαμα και διακοσμήθηκαν σε στυλ μπαρόκ. 

Το 1947, στο πλαίσιο των εργασιών αναστήλωσης της μεταπολεμικής περιόδου, αποκαλύφθηκαν οι 

δύο μικρές αψίδες, καθώς και κατάλοιπα τοιχογραφιών του 9ου -10ου αιώνα. Το 1951 τέλος, ξεκίνησαν, 

με την επιμέλεια της Εφορείας Μνημείων της Νάπολης, οι εργασίες αναστήλωσης, που επέτρεψαν να 

έρθει στο φως η θεωρούμενη ως η αρχική λογγοβαρδική οικοδομική φάση και να συμπληρωθούν τα μέρη 

που είχαν κατεδαφιστεί ή αλλοιωθεί από τις παρεμβάσεις της μπαρόκ ανάπλασης. Ειδικότερα, καταργή-

θηκαν τα δύο παρεκκλήσια στα πλάγια της πρόσοψης, η κεντρική αψίδα και μέρος του κυκλικού τοίχου 
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που είχε ενσωματώσει τις εξωτερικές ακμές των τοίχων σε σχήμα άστρου, οι οποίοι και ανοικοδομήθηκαν. 

Στην μπαρόκ πρόσοψη έκλεισαν τα δύο παράθυρα και ο στρογγυλός φεγγίτης, ενώ η πύλη εισόδου επα-

νήλθε στην αρχική της μορφή. 

Το εσωτερικό του ναού δίνει την εντύπωση ενός αρχιτεκτονικού κατακερματισμού του χώρου, από τον 

οποίο απορρέει η αναγνωρισμένη του ιδιαιτερότητα με απρόβλεπτες προοπτικές. Το ίδιο μπορεί να πει 

κανείς και για την εξαιρετική ποικιλομορφία των θόλων, η οποία οφείλεται στον ασυνήθιστο συνδυασμό 

του εξαγωνικού αστεροειδούς της κεντρικής αίθουσας με το δεκάγωνο του εσωτερικού περιστυλίου και του 

δεύτερου περιστυλίου με την περιμετρική τοιχοποιία. Η ποικιλομορφία αυτή επιτυγχάνεται χάρη στην αλ-

ληλουχία τετράγωνων, ρομβοειδών και τριγωνικών θόλων ποικίλων διαστάσεων. Όλη η περιμετρική τοιχο-

ποιία έχει πάχος 95 εκ. και είναι κατασκευασμένη, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, από σειρές λεπτών 

πλίνθων, στις οποίες παρεμβάλλεται μία σειρά κυβόλιθων από τόφφο, ακανόνιστα τετραγωνισμένων. 

Στην πρόσοψη, στο τύμπανο πάνω από την είσοδο, η οποία επανέκτησε τη μορφή του 12ου αιώνα, 

προστέθηκε ένα ανάγλυφο που απεικονίζει τον Χριστό ένθρονο, δεξιά την Παναγία και αριστερά τον άγιο 

Μερκούριο τον Μεγαλομάρτυρα (Ρωμαίος στρατιώτης, του οποίου τα λείψανα βρίσκονται σήμερα κάτω 

από την αγία τράπεζα του δεξιού παρεκκλησίου) και έναν γενειοφόρο μοναχό, ίσως τον ηγούμενο Ίωάννη 

Δ΄, ο οποίος επόπτευε τα αναστηλωτικά έργα.

Το εσωτερικό του ναού από τα νοτιοδυτικά.

ΊΤΑΛΊΑ
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Το εσωτερικό του ναού αρχικά ήταν πλήρως τοιχογραφημένο. Το μαρτυρούν τα τμήματα που ήρθαν 

στο φως κατά την αναστήλωση του 1947 και είναι σήμερα ορατά κυρίως στις αψίδες. Στην αριστερή απει-

κονίζονται σκηνές από τον βίο του Ζαχαρία, πατέρα του αγίου Ίωάννη του Προδρόμου, ενώ στη δεξιά 

σκηνές από τον θεομητορικό κύκλο. Στην κεντρική αψίδα, η οποία είχε καταρρεύσει και ανακατασκευά-

στηκε, δεν ανιχνεύονται πλέον σημάδια τοιχογράφησης και είναι αδύνατον να διαπιστωθεί εάν υπήρχε 

τοιχογραφικός διάκοσμος και τα θέματά του. 

Μεταξύ του τέλους του 20ού αιώνα και των αρχών του 21ου, αναδιαμορφώθηκε πλήρως η πλατεία 

μπροστά στην Αγία Σοφία, σε αντιστοιχία με το σχέδιο που υιοθετήθηκε για την Corso Garibaldi στην 

οποία βρίσκεται, ενώ μία πλατιά ταινία από λευκό ασβεστόλιθο χρησιμεύει ως μαρτυρία του περίβολου 

μπροστά από τον ναό, ο οποίος είναι ορατός στο παπικό σχέδιο της πόλης του τέλους του 18ου αιώνα. 

Nicola Mucci

 

Σπάραγμα τοιχογραφίας.
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Nicola Mucci

 

Σπάραγμα τοιχογραφίας.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΟ ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ
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Πάδοβα. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοανατολικά.

Σ τις 11 Φεβρουαρίου του 1123, ο επίσκοπος 

της Πάδοβα Sinibaldo ανανέωσε την παρα-

χώρηση των «δεκάτων» υπέρ των κανονικών 

της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, ώστε όχι μόνο να 

εξασφαλίσει τη συντήρηση των κληρικών, αλλά προ 

πάντων να ολοκληρωθεί η ανέγερση του ναού. Στο 

κείμενο ανανέωνε ένα προνόμιο που ο Sinibaldo εί-

χε παραχωρήσει το 1106 και προέβλεπε ότι, μετά 

την ολοκλήρωση της οικοδόμησης του ναού, η κοι-

νότητα των κληρικών θα αποδεχόταν τον κανόνα 

των Portuensi, δηλαδή αυτόν που είχε υποστηρίξει 

ο Pietro degli Onerati και ίσχυε για τη Santa Maria 

Porto της Ραβέννας1. Το έγγραφο αυτό αποτελεί 

την αρχαιότερη μαρτυρία της ύπαρξης του ναού 

της Αγίας Σοφίας στην Πάδοβα και παρέχει πολύ-

τιμες πληροφορίες για την ιστορία του. Μάλιστα, 

διευκρινίζεται σε αυτό ότι ήδη πριν από το 1106 

ήταν εν εξελίξει η κατασκευή του κτηρίου της Αγίας 

Σοφίας μέσα σε έναν πύργο (burgus). 

Το κείμενο του Sinibaldo προϋποθέτει την πα-

ρουσία, σε αυτή την περιοχή, ενός ναού προγενέ-

στερου αυτού που κατασκευάστηκε τον 12ο αιώνα, 

ο οποίος είχε την ίδια επωνυμία. Η αφιέρωση του 

1. Trincanato 1963. Zuliani 1975: 137-159. Bellinati 1982: 34-
35.

Η Αγία Σοφία
στην Πάδοβα

ΙΤΑΛΙΑ
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ναού στην Αγία Σοφία μάς επιτρέπει να αντιλη-

φθούμε ένα ιδιόμορφο χαρακτηριστικό της ιστο-

ρίας του ιερού κτίσματος, που το καθιστά σημείο 

σύζευξης ανάμεσα στην περιοχή της Κοιλάδας του 

Πάδου, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία 

των Λομβαρδών, και στις επιρροές από την Κων-

σταντινούπολη μέσω της Βενετίας2. Ο αρχικός να-

ός της Αγίας Σοφίας μάλιστα ήταν αφιερωμένος σε 

μία αγία χήρα και μάρτυρα, την οποία τιμούσαν 

πολύ στη Λομβαρδία. Από τα τέλη του 11ου αιώνα 

όμως, η συνωνυμία με την Αγία Σοφία στην ελλη-

νική γλώσσα οδήγησε σε νέα ερμηνεία της επω-

νυμίας της εκκλησίας με αναφορά στη Σοφία του 

Θεού. Η ανέγερση της νέας Αγίας Σοφίας, με χο-

ρηγία του επισκόπου Sinibaldo, εμπίπτει σε αυτό 

τον θρησκευτικό και πολιτισμικό ορίζοντα. Ο ναός 

διοικείτο βάσει των κανόνων Portuensi καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Μεσαίωνα και αργότερα βάσει των 

κανόνων της επισκοπής. 

Μετά από μια σημαντική αναστήλωση στα τέ-

λη του 14ου αιώνα, στην οποία οφείλεται η παρου-

σία σταυροθολίων στην τοιχοδομία, η Αγία Σοφία 

επεκτάθηκε κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, 

ενώ παράλληλα το 1578 ξεκίνησε η οικοδόμηση 

μιας γυναικείας μονής των βενεδικτίνων στη βόρεια 

πλευρά του ναού, την οποία παραχώρησε ο επίσκο-

πος Federico Carnaro στις μοναχές από το Monte 

Gemola. Τον Αύγουστο του 1941, όταν πλέον ο ναός 

είχε γίνει ενοριακός, πραγματοποιήθηκαν σημαντι-

κές εργασίες αναστήλωσης οι οποίες συνεχίστηκαν 

μετά τις ζημιές που υπέστη από τον βομβαρδισμό 

της Πάδοβα στις 12 Μαρτίου 19453.

Τόσο η αρχιτεκτονική όσο και ο ζωγραφικός 

διά κοσμος του κτηρίου μάς επιτρέπουν να κατα-

νοήσουμε πώς, σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο 

του ναού, διαμορφώθηκε η κατασκευή και με ποιες 

εναλλακτικές λύσεις4. Το εγχείρημα της ανέγερσης 

μιας νέας εκκλησίας αφιερωμένης στην Αγία Σοφία 

ανάγεται στα χρόνια που θρησκευτικός ηγέτης της 

2. Niero 1973.
3. Galimberti 1940. Forlati 1941. Franco 1957. 
4. Arslan 1931. Canella 1935.

Τμήμα των εξωτερικών τοξοστοιχιών του ναού και το 

κωδωνοστάσιο. 
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Πάδοβα ήταν ο επίσκοπος Ulderico, μεταξύ του 1070 και του 1080. Είναι η εποχή που ξεκινούν οι εργασί-

ες για την κρύπτη της νέας εκκλησίας5. Δεν είναι σαφές αν πρόκειται για νέα προσθήκη στο ήδη υπάρχον 

κτίσμα ή αν αποφασίστηκε να ενσωματωθούν τα ερείπια της αρχαίας εκκλησίας σε αυτό. Η κατασκευή 

της κρύπτης δεν ολοκληρώθηκε. Αποφασίστηκε να προηγηθεί η ανέγερση του κυρίως κτηρίου, και πρώτα 

της μεγάλης αψίδας, η οποία εξωτερικά αποτελείται από τρία επίπεδα: το πρώτο, χαμηλό, με τόξα που 

στηρίζονται σε ημικίονες με διακοσμημένα κιονόκρανα, ένα ψηλότερο επίπεδο με επαναλαμβανόμενα 

βαθιά τυφλά αψιδώματα σε ζεύγη, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλονται χαμηλότερα τυφλά αψιδώματα, τα 

οποία στηρίζονται σε πεσσούς. Στο κεντρικό τμήμα της αψίδας διαμορφώνεται μια μεγάλη «scarsella». Η 

αψίδα τυπολογικά συνδέεται με την περιοχή της Βενετίας, ειδικότερα με τον ναό των Santi Maria e Donato 

στο Μουράνο. 

Η μεγάλη αψίδα ήταν μέρος ενός σχεδίου που περιλάμβανε μία εκκλησία με δομή παρόμοια με τη 

βενετική βασιλική του Αγίου Μάρκου, η οποία είχε οικοδομηθεί επί του δόγη Δομένικου Α΄ Κονταρίνι. 

Κάποια σημαντικά στοιχεία που υπάρχουν στη δομή της εκκλησίας επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη. Ο 

κυρίως ναός της Αγίας Σοφίας διαιρείται σε τρία κλίτη από πεσσούς και δύο ανά πλευρά (βόρεια και νό-

5. Lorenzoni 1982: 48-49.
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τια) κίονες. Από τους πεσσούς, οι τέσσερις που οριοθετούν τη συμβολή μεταξύ κυρίως ναού και εγκάρσιου 

κλίτους υπέστησαν τροποποίηση στα τέλη του 14ου αιώνα, όταν αποκόπησαν για να μπορέσει να στηρι-

χθεί μέρος μιας νέας στέγης. Το μεγάλο αρχικό μέγεθος των τεσσάρων πεσσών υποδηλώνει ότι αρχικά θα 

πρέπει να στήριζαν έναν τρούλο, ακολουθώντας και σε αυτή την περίπτωση το μοντέλο του Αγίου Μάρκου. 

Πιθανότατα ο Sinibaldo τροποποίησε το σχέδιο, ίσως για να μειώσει το κόστος και τον χρόνο δόμησης. 

Αποφασίστηκε τότε να κτιστούν οι περιμετρικοί τοίχοι και να φθάσουν μέχρι την αψίδα. Με αυτό τον 

τρόπο ουσιαστικά καταργήθηκε η δυνατότητα ύπαρξης περιστώου· επιπλέον, αντί των προβλεπόμενων 

τρούλων, επελέγη μία πιο απλή και ελαφριά στέγη με ξύλινα ζευκτά. 

Η θύρα στην πρόσοψη της εκκλησίας φέρει πλατύ ημικυκλικό τόξο από τούβλα, πλαισιωμένο από 

τέσσερις τυφλές κόγχες, δύο στην κάθε πλευρά. Στο αρχικό σχέδιο προβλεπόταν ένα κεντρικό, δίλοβο 

παράθυρο και δύο πλάγια, μονόλοβα, σε αντιστοιχία με τα τρία κλίτη. Γύρω στο 1296 κατασκευάστηκε 

το κωδωνοστάσιο στο νότιο τμήμα της αψίδας και στα τέλη του 14ου αιώνα ο ναός απέκτησε νέα οροφή· 

έτσι καταργήθηκαν οι πηγές φωτισμού από τα τρία παράθυρα στην πρόσοψη, γεγονός που οδήγησε στο 

άνοιγμα του μεγάλου κεντρικού κυκλικού φεγγίτη και των δύο πλάγιων μικρότερων, επίσης κυκλικών. 

Η εκκλησία δεν σώζει εικονογραφικούς κύκλους, αλλά μάλλον μία διαστρωμάτωση παρεμβάσεων. 

Ίχνη του διακόσμου που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα είναι ορατά σήμερα στον χώρο μεταξύ της 

Το ιερό του ναού.
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ξύλινης στέγης και των θόλων, καθώς και λείψανα παράστασης του Ευαγγελισμού6, με σαφή στοιχεία βυ-

ζαντινής επιρροής, με τον αρχάγγελο Γαβριήλ και την Παρθένο εικονιζόμενους επάνω στους δύο πεσσούς 

που στηρίζουν την αψίδα του ιερού. Στο μέτωπο της κόγχης είναι γραμμένο το κείμενο της αναγγελίας 

του αγγέλου. Τεχνοτροπικά η τοιχογραφία θυμίζει ψηφιδωτά και υποδηλώνει ότι φιλοτεχνήθηκε από αγι-

ογράφο, ο οποίος είχε ως υπόδειγμα τα ψηφιδωτά του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Χαρακτηριστικά που 

θυμίζουν ανατολική τεχνοτροπία διακρίνονται και σε σπάραγμα τοιχογραφίας από απεικόνιση της βρεφο-

κρατούσας Παναγίας στον τύπο της Ελεούσας, που σώζεται στην πρώτη κόγχη στο εσωτερικό της μεγάλης 

ημικυκλικής αψίδας. 

Είναι προφανής η απόσταση ανάμεσα στις αγιογραφίες του 13ου αιώνα, που συνδέονται με τη βυζα-

ντινή παράδοση, και σε τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, οι οποίες δείχνουν την πολύ ισχυρή επιρροή που 

άσκησε το πέρασμα του Τζόττο από την Πάδοβα7. Η τοιχογραφία της Παναγίας με το Βρέφος στο τύμπα-

νο του ημικυκλικού τόξου της καμάρας του ιερού ανάγεται στο 1325-1330. Η Θεοτόκος είναι ένθρονη, 

φοράει πτυχωτό ιμάτιο και κρατάει στην αγκαλιά της το Βρέφος που φοράει κομψό λευκό-χρυσαφί ένδυ-

6. Canella 1935: 49-71. 
7. Zuliani 1970. Lucco 1977.
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Το ιερό του ναού.
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ξύλινης στέγης και των θόλων, καθώς και λείψανα παράστασης του Ευαγγελισμού6, με σαφή στοιχεία βυ-

ζαντινής επιρροής, με τον αρχάγγελο Γαβριήλ και την Παρθένο εικονιζόμενους επάνω στους δύο πεσσούς 

που στηρίζουν την αψίδα του ιερού. Στο μέτωπο της κόγχης είναι γραμμένο το κείμενο της αναγγελίας 

του αγγέλου. Τεχνοτροπικά η τοιχογραφία θυμίζει ψηφιδωτά και υποδηλώνει ότι φιλοτεχνήθηκε από αγι-

ογράφο, ο οποίος είχε ως υπόδειγμα τα ψηφιδωτά του Αγίου Μάρκου στη Βενετία. Χαρακτηριστικά που 

θυμίζουν ανατολική τεχνοτροπία διακρίνονται και σε σπάραγμα τοιχογραφίας από απεικόνιση της βρεφο-

κρατούσας Παναγίας στον τύπο της Ελεούσας, που σώζεται στην πρώτη κόγχη στο εσωτερικό της μεγάλης 

ημικυκλικής αψίδας. 

Είναι προφανής η απόσταση ανάμεσα στις αγιογραφίες του 13ου αιώνα, που συνδέονται με τη βυζα-

ντινή παράδοση, και σε τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, οι οποίες δείχνουν την πολύ ισχυρή επιρροή που 

άσκησε το πέρασμα του Τζόττο από την Πάδοβα7. Η τοιχογραφία της Παναγίας με το Βρέφος στο τύμπα-

νο του ημικυκλικού τόξου της καμάρας του ιερού ανάγεται στο 1325-1330. Η Θεοτόκος είναι ένθρονη, 

φοράει πτυχωτό ιμάτιο και κρατάει στην αγκαλιά της το Βρέφος που φοράει κομψό λευκό-χρυσαφί ένδυ-

6. Canella 1935: 49-71. 
7. Zuliani 1970. Lucco 1977.
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μα· εκατέρωθεν εικονίζονται δύο άγιοι και δύο μικρότερες ανδρικές μορφές σε στάση προσκύνησης (οι 

χορηγοί του έργου). Κατάλοιπα τοιχογραφίας της Παναγίας με τον Χριστό στη δυτική πλευρά του τρίτου 

πεσσού, δεξιά της αψίδας, χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα. Ζωγραφικό διάκοσμο έφεραν 

και οι τέσσερις κόγχες της πρόσοψης. Στις αρχές του 16ου αιώνα, διά χειρός Girolamo del Santo ή κά-

ποιου καλλιτέχνη από το εργαστήριό του, στο προτελευταίο τόξο μεταξύ κεντρικού και αριστερού πλάγιου 

κλίτους, απεικονίστηκαν μορφές προφητών. 

Ένα αρτοφόριο, που χρονολογείται από τις αρχές του 15ου αιώνα, μία λεκάνη αγιασμού από την πα-

λαιά εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης και μία άλλη από μετασκευή κορινθιακού κιονοκράνου φυλάσσο-

νται στην Αγία Σοφία, καθώς και ένα άγαλμα επιχρωματισμένο με θέμα την Pietà (Επιτάφιος Θρήνος), 

που φιλοτεχνήθηκε το 1429-1430, έργο του Egidio di Wiener Neustadt8. Το έργο θυμίζει τα γερμανικά 

«Vesperbilder», με την Παναγία καθιστή να κρατάει στα γόνατά της τον νεκρό Υιό της. 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας διακρίνεται προφανώς από μια ιστορική και θρησκευτική αλληλουχία, όσον 

αφορά την αρχιτεκτονική και τον διάκοσμο. Κτισμένη με βάση ένα αρχικό σχέδιο που είχε ως πρότυπο 

τον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, η εκκλησία έως τα τέλη του 13ου αιώνα έφερε εμφανή ίχνη της ανατολικής 

8. Wolters 1976: 105-106, 262-265. 

Παράσταση του προφήτη Δανιήλ 

σε εσωράχιο τόξου· στη βάση του 

τόξου περίτεχνο κιονόκρανο
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καλλιτεχνικής επιρροής διά μέσου της Βενετίας. Ο αντίκτυπος της σχολής του Τζόττο σηματοδότησε μία 

πρώτη ριζική αλλαγή, η οποία στη συνέχεια επηρέασε την αρχιτεκτονική με την κατασκευή της νέας «γοτ-

θικής» στέγης της εκκλησίας. Όλα αυτά καθιστούν την Αγία Σοφία στην Πάδοβα ιδιόμορφη περίπτωση 

πολιτισμικών και ιστορικών-θρησκευτικών οσμώσεων μεταξύ Δύσης και Ανατολής.

Δρ Riccardo Saccenti
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Ο οικισμός Papasidero από ψηλά.

Η περιοχή Μερκούριον είναι μία μεγά-

λη γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται 

στα σύνορα ανάμεσα στη σημερινή Κα-

λαβρία και τη Βασιλικάτα, στο κέντρο της οποίας 

υψώνεται ο ορεινός όγκος Πολλίνο, από τον οποίο 

πηγάζει ο ποταμός Μερκούρε/Λάο.

Εδώ, από τον 7ο αιώνα μ.Χ., μεγάλος αριθμός 

ελληνόφωνων μοναχών της Ανατολικής Εκκλησί-

ας δημιούργησαν έναν ασκητικό και στη συνέχεια 

μοναστικό πυρήνα: τη μοναστική επαρχία του  

Μερκούριον, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά 

και πολιτιστικά κεφάλαια του Μεσαίωνα στη Νότια 

Ίταλία. 

Για περίπου οκτακόσια χρόνια μάλιστα, από 

τον 7ο έως τον 14ο αιώνα, αναρίθμητοι μοναχοί 

εγκαταστάθηκαν στα πιο απρόσιτα μέρη αυτής της 

τραχιάς και αραιοκατοικημένης περιοχής, η οποία, 

πλούσια σε ποτάμια και δάση, αποτελούσε το ιδα-

νικό περιβάλλον για τους θρησκευόμενους ανθρώ-

Η Αγία Σοφία 
στο Orsomarso. 

Η Αγία Σοφία 
στο Papasidero

ΙΤΑΛΙΑ

Η περιοχή Μερκούριον
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πους, οι οποίοι για να ξεφύγουν από τη μουσουλμανική εισβολή κατέφυγαν εδώ και αποφάσισαν να αφιε-

ρωθούν στη μοναστική ζωή και την προσευχή. 

Στους τόπους αυτούς, στην αρχή του Μεσαίωνα, ήταν έντονη ακόμη η παρουσία ενός πληθυσμού ελ-

ληνικού ως προς τη γλώσσα και τον πολιτισμό, ο οποίος αντλούσε τις ρίζες του από αυτό που οι μελετητές 

ορίζουν ως «πρώτο εξελληνισμό», μια ιστορική στιγμή που συνέβαλε στην επιλογή αυτών των περιοχών 

από τους μοναχούς εξ Ανατολής, οι οποίοι εγκαινίασαν μία μεταναστευτική ροή που δεν έμελλε να διακο-

πεί ποτέ. 

Το πρώτο μεταναστευτικό κύμα σημειώθηκε ήδη από το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα, όταν, εγκαταλεί-

ποντας τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και τη Λιβύη1, πλήθος μοναχών κατέκλυσε την περιοχή του 

Μερκούριον, όπου σύντομα έκαναν την εμφάνισή τους αναρίθμητα ασκητήρια και μοναστήρια, ενισχύο-

ντας όλο και περισσότερο την ιδεολογική συνάφεια, η οποία ανέκαθεν υπήρχε μεταξύ Νότιας Ιταλίας και 

χριστιανικής Ανατολής2.

Τον 8ο αιώνα, η Εικονομαχία3 και η απόφαση του αυτοκράτορος Λέοντος Γ΄ Ισαύρου να  αφαιρεθούν οι  

επισκοπές της Καλαβρίας από την Εκκλησία της Ρώμης και να υπαχθούν  στο πατριαρχείο Κωνσταντινου-

πόλεως προκάλεσαν νέα μεταναστευτικά κύματα μοναχών από την ελληνορθόδοξη Ανατολή. Ακόμα και 

1. Russo 1953. Μαζί τους έφτασε στην Καλαβρία και ο περίφημος Codex Purpureus (Πορφυρός Κώδικας) του Rossano (6ος αι.).
2. Orsi 1929: 261. 
3. Lacava Ziparo 1977: 69.

Papasidero. Η Αποκαθήλωση και οι αγίες Αικατερίνη, Λουκία και Απολλωνία.
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Papasidero. Η ένθρονη βρεφοκρατούσα Παναγία ανάμεσα σε αγγέλους και οι άγιοι Ρόκκος και Βλάσιος.

λή. Ακόμα και μετά την απόφαση του αυτοκράτορα, προσφιλής προορισμός ήταν η βόρεια Καλαβρία, η 

οποία τελούσε επί αιώνες υπό την κυριαρχία των Λογγοβάρδων και των Βυζαντινών, και αυτό χωρίς μεγά-

λες ένοπλες συρράξεις4. 

Η επέκταση του ελληνικού μοναχισμού στην περιοχή Μερκούριον συνεχίστηκε αδιάλειπτα κατά το 

δεύτερο μισό του 9ου αιώνα, υποστηριζόμενου και από τις αυτοκρατορικές δυνάμεις, οι οποίες, παρά την 

υποταγή της Σικελίας5, κατάφεραν να αποσπάσουν στην Καλαβρία τεράστιες εκτάσεις από τους Λογγο-

βάρδους. 

 Το Μερκούριον έφτασε τότε στο ύψιστο σημείο της ακμής του. Οι μοναχοί ακολουθούσαν ταυτό-

χρονα και τους τρεις τρόπους ζωής που είναι χαρακτηριστικοί του ανατολικού μοναχισμού: τον ανα-

χωρητισμό (απομόνωση και προσευχή), τη διαβίωση σε λαύρες (σε κοντινές σπηλιές και με κοινό τόπο 

προσευχής) και τον κοινοβιακό μοναχισμό (κοινοβιακή ζωή και υπακοή στους κανόνες της μονής και 

στον ηγούμενο)6. 

Το Μερκούριον στην πραγματικότητα ήταν ο πρόδρομος πρωτοποριακών μοναστικών εμπειριών, οι 

οποίες σηματοδότησαν τη γένεση των πιο γνωστών μοναστικών πολιτειών του Μεσαίωνα, όπως είναι το 

Άγιον Όρος, ο Όλυμπος και τα Μετέωρα. 

4. Gay 1917: 158 κ.ε.
5. Η Σικελία κατελήφθη εξολοκλήρου από τους Άραβες το 902, με την κατάκτηση της Taormina.
6. Cappelli 1963: 281.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΟ ORSOMARSO - ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΟ PAPASIDERO
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1. Russo 1953. Μαζί τους έφτασε στην Καλαβρία και ο περίφημος Codex Purpureus (Πορφυρός Κώδικας) του Rossano (6ος αι.).
2. Orsi 1929: 261. 
3. Lacava Ziparo 1977: 69.
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Papasidero. Η ένθρονη βρεφοκρατούσα Παναγία ανάμεσα σε αγγέλους και οι άγιοι Ρόκκος και Βλάσιος.
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4. Gay 1917: 158 κ.ε.
5. Η Σικελία κατελήφθη εξολοκλήρου από τους Άραβες το 902, με την κατάκτηση της Taormina.
6. Cappelli 1963: 281.
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Στην περιοχή ήταν πολύ διαδεδομένη η αφιέρω-

ση ναών στην Αγία (του Θεού) Σοφία, η οποία πα-

ραμένει μέχρι σήμερα ως τοπωνύμιο στους δήμους 

Papasidero, Orsomarso και Laino Castello.

Η Αγία Σοφία στο Orsomarso

Στο ψηλότερο άκρο του κατοικημένου κέντρου του 

Orsomarso ξεπροβάλλει μια μικρή εκκλησία που 

ξεχωρίζει ανάμεσα σε έναν νερόμυλο και πλήθος 

από μικρά χωράφια στην κοίτη του ποταμού Porta 

la Terra.

 Η μικρή εκκλησία αποτελούσε το καθολικό ενός 

ελληνόφωνου κοινοβίου του 10ου αιώνα, τα ερείπια 

του οποίου είναι ακόμη ορατά στη δεξιά πλευρά 

της. Η εκκλησία είναι ένας μονόχωρος ναός, στο 

μέσον των μακρών πλευρών του οποίου υπάρχει 

ένα είδος ζεύξης με συνακόλουθη τροποποίηση της 

προέκτασης των τοίχων, η οποία οφείλεται πιθανό-

τατα στη δομική επέκταση που πραγματοποιήθηκε 

τον 16ο αιώνα. Ανάμεσα στον παλαιό πυρήνα και 

την προέκταση υπάρχει μία υψομετρική διαφορά, 

η οποία όμως δεν επηρεάζει καθόλου την πρόσο-

ψη, σε μια μικρή κόγχη της οποίας διακρίνονται τα 

ίχνη τοιχογραφίας της Παναγίας Οδηγήτριας. Αν 

και συνδέονται με μία ενιαία στέγη, τα δύο μέρη 

της εκκλησίας διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως 

προς το σχήμα και τη διακόσμηση. 

 Στον χώρο γύρω από τη θύρα εισόδου είναι κα-

τασκευασμένα κτιστά εικονοστάσια, πάνω από τα 

οποία βρίσκονται τοιχογραφίες, μεταξύ των οποί-

ων η παράσταση του Θρήνου, του Giovan Battista 

Colimodio, αγιογράφου του 17ου αιώνα από το 

Οrsomarsο.

 Το αρχικό τμήμα του κτίσματος της εκκλησίας 

χαρακτηρίζεται από «θρανία»-χαμηλά τοιχία από 

λιθοδομή κατά μήκος των τοίχων, στα οποία κάθο-

νταν οι μοναχοί κατά τη διάρκεια της προσευχής 

και των θρησκευτικών λειτουργιών. 

Στον βόρειο τοίχο, φωτισμένες από τρία μικρά 

παράθυρα, σώζονται δύο τοιχογραφίες που εικονί-

Πάνω: Papasidero. Λεπτομέρεια της Αποκαθήλωσης.

Κάτω: Papasidero. Λεπτομέρεια της βρεφοκρατούσας 
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ζουν η μία τον άγιο Φαντίνο τον Νέο, ηγούμενο και πνευματικό οδηγό της επαρχίας του Μερκούριον κατά 

τον 10ο αιώνα, ο οποίος κατονομάζεται με τη λατινική λέξη titulus σε συντομογραφία, και μία αταύτιστη 

μορφή με φωτοστέφανο και άμφια, που παραπέμπουν σε ηγούμενο ή επίσκοπο. Στον τοίχο, στο βάθος, 

υπήρχε μία κομψή αψίδα, κάποτε το καύχημα του ιερού χώρου, σήμερα δυστυχώς μία απλή κόγχη που 

φιλοξενεί την εικόνα του αγίου Λεονάρδου.

Η Αγία Σοφία στο Papasidero

Στο κέντρο του οικισμού Papasidero (στα ελληνικά παπα-Ισίδωρος), στην κάτω πλευρά της ενορίας του Αγί-

ου Κωνσταντίνου, υψώνεται η μικρή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, έργο ελληνόφωνων μοναχών. Πρόκειται 

για μικρό κτίσμα με τετράγωνο κλίτος και αμφικλινή στέγη, η αρχική οικοδόμηση του οποίου ανάγεται 

στον πρώιμο Μεσαίωνα· σε τρεις τοίχους υπάρχουν τοιχογραφίες που η θεματολογία και η τεχνοτροπία 

είναι καθαρά βυζαντινού ύφους. 

 Στον τοίχο, στο βάθος, δίπλα στην παράσταση της Αποκαθήλωσης του Χριστού (Ταφή του Χριστού), 

εικονίζονται οι αγίες Αικατερίνη, Λουκία και Απολλωνία, ενώ οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος διακρίνο-

νται στον τοίχο αριστερά, όλα έργα ντόπιων αγιογράφων των πρώτων χρόνων του 16ου αιώνα. Στον νότιο 

τοίχο οι τοιχογραφίες, που χρονολογούνται από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, απεικονίζουν μία δεύτε-

ρη ομάδα αγίων, μεταξύ των οποίων διακρίνονται ο άγιος Βλάσιος και ο άγιος Ρόκκος. 

 Μία τρίτη ομάδα ολόσωμων μορφών, που πιθανόν αντικατέστησαν άλλες παλαιότερες, βρίσκεται τόσο 

στον τοίχο αριστερά, όπου απεικονίζεται η αγία Σοφία, όσο και στον τοίχο δεξιά, όπου ιστορείται η Πα-

ναγία Οδηγήτρια (Santa Maria) της Κωνσταντινούπολης, στην οποία είναι αφιερωμένη η εκκλησία που 

διακρίνεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Λάο, στις παρυφές του κατοικημένου κέντρου του Papasidero.

Giovanni Russo

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ

Cappelli 1963: Cappelli B., Il monachesimo Basiliano ai Confini Calabro-Lucani, Napoli.
Gay 1917: Gay G., L’Italia Meridionale e l’Impero Bizantino, Firenze. 
Lacava Ziparo 1977: Lacava Ziparo F., Dominazione Bizantina e Civiltà Basiliana nella Calabria Prenormanna, Reggio 

Calabria. 
Orsi 1929: Orsi P., Le chiese Basiliane della Calabria, Firenze.
Russo 1953: Russo P. F., «Attività artistico-culturale del monachesimo calabro-greco anteriormente all’epoca normanna», 

Atti dello VIII Congresso Internazionale di Studi Bizantini (Palermo, 1951), τ. I, Roma: 463-475.
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Χαρμπίν. Αγία Σοφία. Η δυτική όψη του ναού.

177

Ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας στη Χαρμπίν είναι μία από τις πλέον γνωστές ορθόδοξες εκ- 

κλησίες στην Κίνα, η οποία σώζεται έως τις ημέρες μας. Η πόλη Χαρμπίν, η οποία βρίσκεται 

στην αριστερή όχθη του ποταμού Songhua, ιδρύθηκε από Ρώσους μηχανικούς το 1898, μετά τη 

συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας για την κατασκευή του κινεζικού ανατολικού σιδηρόδρομου. 

Ο σύγχρονος ναός είχε δύο πρόδρομους ναούς. Ο πρώτος ήταν μια μικρή ξύλινη εκκλησία της Αγίας Σοφί-

ας, χτισμένη τα πρώτα χρόνια του 20ού αιώνα στο στρατόπεδο Κόρπουσνι, στη θέση όπου στρατοπέδευε 

η 4η μεραρχία τυφεκιοφόρων της Ανατολικής Σιβηρίας. Το 1906, μετά τον ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο, η με-

ραρχία επέστρεψε στη Ρωσία και η εκκλησία, μετά από αίτηση του εμπόρου τσαγιού Ί. Φ. Τσιστιακόφ και 

με δικά του έξοδα, μεταφέρθηκε στη νέα θέση της, κοντά στο Πρίσταν, το εμπορικό λιμάνι της Χαρμπίν. 

Το 1907 η εκκλησία αποκαταστάθηκε στην οδό Βοντοπροβόντναγια (σύγχρονη Τοουλούν-ντζε), ανακα-

τασκευάστηκε εν μέρει και επενδύθηκε με τούβλα. Αυτή αποτελεί τον δεύτερο πρόδρομο ναό της σύγχρο-

νης Αγίας Σοφίας. Κύριος χορηγός του υπήρξε ο έμπορος Ί. Φ. Τσιστιακόφ έως τον θάνατό του το 1924. 

Ο ναός αποτελεί θρησκευτικό και αρχιτεκτονικό ορόσημο που δεσπόζει στην περιοχή Πρίσταν, οι δρό-

μοι της οποίας πλαισιώνονταν κυρίως με διώροφα και τριώροφα κτήρια. Η παρουσία της εκκλησίας μέσα 

στον χώρο βασιζόταν στην αντίθεση ανάμεσα στον χαμηλωμένο όγκο του ναού και το ψηλό και κομψό 

καμπαναριό. «Η κατασκευή και η διακόσμηση του καμπαναριού με οκτάπλευρη «σκηνοειδή» κατασκευή 

και ορόφους επαναλαμβάνει ως προς τον ρυθμό τη λίθινη ναοδομία του 17ου αιώνα, παρότι είναι ξύλινη 

και έχει μόνο επένδυση από τούβλα»1.

Η Χαρμπίν και ο κινεζικός ανατολικός σιδηρόδρομος κατασκευάστηκαν στη Μαντζουρία, η οποία την 

εποχή εκείνη ήταν μια παραμεθόρια περιοχή της Κίνας, πλούσια σε φυσικούς πόρους, με βουνά, τάιγκα 

(δάση κωνοφόρων) και στέπες που είχαν εξερευνηθεί ελάχιστα. Οι πολιτικοί, εμπορικοί και βιομηχανικοί 

κύκλοι σχεδίαζαν να την εντάξουν στη ρωσική επικράτεια, ίσως και να την προσαρτήσουν. Ήταν ένας από 

τους λόγους, για τους οποίους ο ναός αφιερώθηκε στην Αγία Σοφία με ιδιαίτερη έμφαση στις ιστορικές 

αναφορές. «Η απευθείας παραπομπή στον ναό της Αγίας Σοφίας του Κιέβου ισοδυναμούσε με την επιθυ-

μία να καθιερωθούν οι εθνικές και ορθόδοξες ρίζες και ο πολιτισμός μέσω μιας συμβολικής απομίμησης 

1. Левошко 2015: 44.

Αγία Σοφία στη Χαρμπίν

ΚΙΝΑ



176

Χαρμπίν. Αγία Σοφία. Η δυτική όψη του ναού.

177
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του γνωστού σεβάσματος. Δεν υπάρχει αρχιτεκτο-

νική ομοιότητα με την κάτοψη του ναού στο Κίεβο, 

ωστόσο η αφιέρωση βρήκε την έκφρασή της στην 

εσωτερική διακόσμηση: μπαίνοντας οι ενορίτες 

στην εκκλησία έβλεπαν τις σκηνές «Οι πρεσβευτές 

του Βλαντίμιρ στον ναό της Αγίας Σοφίας στη Βασι-

λεύουσα» και «Η Βάπτιση των κατοίκων του Κιέβου 

επί Βλαντίμιρ»2. 

Είναι επίσης σημαντικό το γεγονός ότι για τη ρω- 

σική ορθόδοξη συνείδηση οι απεικονίσεις της Αγί- 

ας Σοφίας συνδέονται στενά με τις βιβλικές αντιλή- 

ψεις σχετικά με την κτίση του κόσμου, στην οποία 

συμμετέχει η του Θεού Σοφία. Χάρη στη συμμετο- 

χή της, ο κόσμος δημιουργείται πάνω στις αρχές 

της σοφίας και του κάλλους, της αρμονίας και της 

χαράς. Έτσι από την ανυπαρξία γεννάται σωματι- 

κά και πνευματικά μια τακτοποιημένη ολότητα, η 

κτίση. Οι αντιλήψεις αυτές ήταν πολύ οικείες στους 

πολεοδόμους της Χαρμπίν, οι οποίοι δημιουργού- 

σαν μια πόλη, ένα καινούργιο «σπίτι» του ρωσικού 

κόσμου μέσα στην άγρια στέπα της Μαντζουρίας. 

Ως προς τη γενική αρχιτεκτονική σύλληψη, η Χαρ- 

μπίν σχεδιάστηκε ως μια πόλη σύγχρονου τύπου, 

η οποία συνδύαζε αρμονικά τις πρακτικές και τις 

πνευματικές απαιτήσεις των ανθρώπων, ως μία 

πόλη-κήπος. Η σύνθετη εικόνα της Αγίας του Θε-

ού Σοφίας ανταποκρινόταν με τον καλύτερο τρόπο 

στις ιδέες των αρχιτεκτόνων και τις διαθέσεις των 

ανθρώπων.

Ο ναός που κτίστηκε το 1907 ήταν σχετικά μι-

κρός. Ωστόσο, η πόλη αναπτυσσόταν και η εκκλη-

σία δεν χωρούσε πλέον όλους τους πιστούς. Αυτό 

έγινε ιδιαίτερα εμφανές στις αρχές της δεκαετίας 

του 1920, όταν η Χαρμπίν πλημύρισε με δεκά-

δες χιλιάδες πρόσφυγες από τη Σοβιετική Ρωσία. 

Ο εφημέριος του ναού Μιχαήλ Φιλόλογκοφ και 

οι ενορίτες με επικεφαλής τον Ί. Φ. Τσιστιακόφ 

έκα- ναν αίτηση στις αρχές της Κίνας για ανέγερ-

ση ενός νέου ναού στη θέση του παλαιού. Η κα-

τασκευή ανατέθηκε στον Γ. Π. Ζντάνοφ και στη 

2. Ό.π.: 44.

Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.
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συνέχεια στον Μ. Μ. Οσκόλκοφ, έναν γνωστό μηχανικό και αρχιτέκτονα της Άπω Ανατολής, ο οποίος 

είχε μεταναστεύσει στη Χαρμπίν. Ως πρότυπο έλαβε το σχέδιο της εκκλησίας των Θεοφανείων στο νησί 

Γκουτούγιεφ στην Αγία Πετρούπολη, που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1890 σε σχέδια του Β. Α. 

Κοσιακόφ, ο οποίος βασίστηκε στα σχέδια του ναού του Χριστού Σωτήρα στο χωριό Μπόρκι κοντά στο 

Χάρκοβο. 

«Παρόλο που δεν έγιναν ριζικές αλλαγές στις γενικές διαστάσεις, το σχέδιο και τον χαρακτήρα της 

σύνθεσης των όγκων, ο Οσκόλκοφ έκανε ορισμένα πράγματα στον ναό της Αγίας Σοφίας με διαφορετικό 

τρόπο3». Σύμφωνα με τα σχέδια, ο ναός έπρεπε να χωράει δύο χιλιάδες πιστούς, το δε συνολικό εμβαδόν 

του ανήλθε σε 717,25 τ.μ.

3. Крадин 2001: 109.

Ο ναός από ψηλά μετά την πρώτη αναστήλωση (1997).
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Για την έναρξη των εργασιών συγκεντρώθηκαν 

σημαντικές δωρεές σε χρήματα και οικοδομικά 

υλικά. Στις 14/27 Σεπτεμβρίου του 1923 τέθηκαν τα 

θεμέλια του νέου κτηρίου. Η εποχή ήταν δύσκολη, 

ωστόσο οι χορηγίες δεν εξαντλούνταν και η χήρα 

του κύριου δωρητή Ί. Π. Τσιστιακόφ κάλυψε περί- 

που τις μισές δαπάνες.

Ο επίσημος καθαγιασμός του ναού πραγμα-

τοποιήθηκε στις 12/25 Δεκεμβρίου του 1932. «Ο 

ναός της Αγίας Σοφίας ανήκει στον τύπο των να-

ών με «τράπεζα», έχει σχήμα λατινικού σταυρού 

(με μακρύτερο το δυτικό σκέλος) και η αψίδα από 

τις τρεις πλευρές περιβάλλεται από ένα υπερώο. Ο 

χώρος της «τράπεζας» χωρίζεται σε τρία κλίτη από 

δύο σειρές πεσσών. Ο οκτάπλευρος σε σχήμα χώ-

ρος του κυρίως ναού φωτίζεται πολύ καλά από δε-

καέξι παράθυρα που διατρυπούν το ψηλό ογκώδες 

τύμπανο του τρούλου. Ο ναός στέφεται από έναν 

τεράστιο κρεμμυδόσχημο τρούλο, οι πλαϊνοί χώροι 

έχουν οκτάπλευρη, σε σχήμα σκηνής, κάλυψη και 

οι προσόψεις έχουν κατασκευαστεί σε ρωσικό ρυθ-

μό»4. Το συνολικό ύψος του ναού είναι 48 μ., μαζί 

με τον σταυρό περισσότερα από 53 μ. Οι τοιχογρα-

φίες φιλοτεχνήθηκαν από τον Α. Κ. Χολοντίλοφ.

Ο ναός άρχισε να λειτουργεί από την περίοδο 

της ιαπωνικής κατοχής της Μαντζουρίας. Αν και οι 

ιαπωνικές αρχές δεν παρενέβαλαν ιδιαίτερα εμπό- 

δια στο έργο της ρωσικής ορθόδοξης διασποράς, οι 

διωγμοί και οι απαιτήσεις σχετικά με την εκτέλεση 

των καθημερινών θρησκευτικών τελετών προς τιμή 

του Ίάπωνα αυτοκράτορα αφορούσαν και τους Ρώ- 

σους. Ο εφημέριος του ναού της Αγίας Σοφίας Μιχα- 

ήλ Φιλόλογκοφ φυλακίστηκε για τρεις μήνες, εξαιτί- 

ας της άρνησής του να εκτελεί σιντοϊστικές κρατικές 

και θρησκευτικές τελετές. Πέθανε σύντομα μετά την 

αποφυλάκισή του και ετάφη μέσα στον ναό, στο νό- 

τιο κλίτος5. Ωστόσο, γενικά η ενορία βίωνε τη συνη- 

θισμένη εκκλησιαστική ζωή και ο ναός συνέχισε να 

λειτουργεί έως τις αρχές της δεκαετίας του 1950.

4. Левошко 2015: 44.
5. Еремин -Киричков 2020, стр. 134-135.

Πάνω: Ο κρεμμυδόσχημος κεντρικός τρούλος. 

Κάτω: Ο ναός σε σύγχρονη χαλκογραφία (2018).
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Μετά τη μαζική έξοδο των Ρώσων από τη Χαρμπίν, ο ναός ερημώθηκε. Βεβηλώθηκε με βάναυσο τρόπο 

στα χρόνια της «Μεγάλης πολιτιστικής επανάστασης», στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Καταστράφηκαν 

οι εσωτερικοί χώροι και ένα μέρος της εξωτερικής του διακόσμησης και το κτήριο χρησιμοποιήθηκε ως 

αποθήκη. Τη δεκαετία του 1980, η στάση των κινεζικών αρχών και των κατοίκων άλλαξε ραγδαία. Το 

1986, με ειδική απόφαση, ο ναός απέκτησε ειδικό καθεστώς μνημείου και βρίσκεται υπό την προστασία 

του κράτους. Τον Νοέμβριο του 1996 εντάχθηκε στον κατάλογο μνημείων πρώτης κατηγορίας της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Κίνας. Από απλούς πολίτες συγκεντρώθηκαν δωρεές ύψους περίπου 10 εκ. γουάν και 

άρχισε η αποκατάσταση του κτηρίου, το οποίο ήταν το σύμβολο της παλαιάς Χαρμπίν. Ολοκληρώθηκε η 

μεγάλης κλίμακας αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με την κατεδάφιση των νεότερων κτισμάτων 

που βρίσκονταν στα πέριξ και το άνοιγμα μιας μεγάλης πλατείας. Ο ναός επανήλθε σχεδόν στην αρχική 

του κατάσταση, στους εσωτερικούς του χώρους αναρτήθηκαν και πάλι οι εικόνες. Οι τοιχογραφίες που 

σώζονται σε ορισμένα σημεία δεν συντηρήθηκαν, οι συντηρητές, εξαιτίας της εξαιρετικής τους σημασίας, 

τις άφησαν εσκεμμένα ως είχαν μέχρι να έρθουν καλύτερες ημέρες. Οι εργασίες συντήρησης και αποκα-

τάστασης, έξω και μέσα στην εκκλησία, συνεχίζονται κατά καιρούς με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από τη 

Ρωσία.

Το κτήριο λειτουργεί ως Μουσείο της ρωσικής ιστορίας της Χαρμπίν. Στην έκθεσή του παρουσιάζονται 

έγγραφα, φωτογραφίες, αφίσες και πίνακες από τη ζωή της Χαρμπίν το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Ο 

ναός της Αγίας Σοφίας έγινε και πάλι το κύριο σύμβολο της Χαρμπίν. Αναπαράγεται σε λευκώματα, φυλ- 

λάδια και αναρίθμητα τουριστικά προϊόντα, τον συναντάς παντού, ακόμη και μέσα στα πολυτελή τρένα 

που εκτελούν δρομολόγια από τη Χαρμπίν.

Στο κωδωνοστάσιο έχουν αποκατασταθεί οι καμπάνες, ο ήχος των οποίων καμιά φορά υψώνεται πάνω 

από την ευρύχωρη πλατεία και τους τεράστιους ουρανοξύστες, και διαχέεται στον ουρανό.

Δρ. Αντρέι Ζαμπιγιάκο
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σημαντικές δωρεές σε χρήματα και οικοδομικά 

υλικά. Στις 14/27 Σεπτεμβρίου του 1923 τέθηκαν τα 

θεμέλια του νέου κτηρίου. Η εποχή ήταν δύσκολη, 

ωστόσο οι χορηγίες δεν εξαντλούνταν και η χήρα 

του κύριου δωρητή Ί. Π. Τσιστιακόφ κάλυψε περί- 

που τις μισές δαπάνες.

Ο επίσημος καθαγιασμός του ναού πραγμα-

τοποιήθηκε στις 12/25 Δεκεμβρίου του 1932. «Ο 

ναός της Αγίας Σοφίας ανήκει στον τύπο των να-

ών με «τράπεζα», έχει σχήμα λατινικού σταυρού 

(με μακρύτερο το δυτικό σκέλος) και η αψίδα από 

τις τρεις πλευρές περιβάλλεται από ένα υπερώο. Ο 

χώρος της «τράπεζας» χωρίζεται σε τρία κλίτη από 

δύο σειρές πεσσών. Ο οκτάπλευρος σε σχήμα χώ-

ρος του κυρίως ναού φωτίζεται πολύ καλά από δε-

καέξι παράθυρα που διατρυπούν το ψηλό ογκώδες 

τύμπανο του τρούλου. Ο ναός στέφεται από έναν 

τεράστιο κρεμμυδόσχημο τρούλο, οι πλαϊνοί χώροι 

έχουν οκτάπλευρη, σε σχήμα σκηνής, κάλυψη και 

οι προσόψεις έχουν κατασκευαστεί σε ρωσικό ρυθ-

μό»4. Το συνολικό ύψος του ναού είναι 48 μ., μαζί 

με τον σταυρό περισσότερα από 53 μ. Οι τοιχογρα-

φίες φιλοτεχνήθηκαν από τον Α. Κ. Χολοντίλοφ.

Ο ναός άρχισε να λειτουργεί από την περίοδο 

της ιαπωνικής κατοχής της Μαντζουρίας. Αν και οι 

ιαπωνικές αρχές δεν παρενέβαλαν ιδιαίτερα εμπό- 

δια στο έργο της ρωσικής ορθόδοξης διασποράς, οι 

διωγμοί και οι απαιτήσεις σχετικά με την εκτέλεση 

των καθημερινών θρησκευτικών τελετών προς τιμή 

του Ίάπωνα αυτοκράτορα αφορούσαν και τους Ρώ- 

σους. Ο εφημέριος του ναού της Αγίας Σοφίας Μιχα- 

ήλ Φιλόλογκοφ φυλακίστηκε για τρεις μήνες, εξαιτί- 

ας της άρνησής του να εκτελεί σιντοϊστικές κρατικές 

και θρησκευτικές τελετές. Πέθανε σύντομα μετά την 

αποφυλάκισή του και ετάφη μέσα στον ναό, στο νό- 

τιο κλίτος5. Ωστόσο, γενικά η ενορία βίωνε τη συνη- 

θισμένη εκκλησιαστική ζωή και ο ναός συνέχισε να 

λειτουργεί έως τις αρχές της δεκαετίας του 1950.

4. Левошко 2015: 44.
5. Еремин -Киричков 2020, стр. 134-135.

Πάνω: Ο κρεμμυδόσχημος κεντρικός τρούλος. 

Κάτω: Ο ναός σε σύγχρονη χαλκογραφία (2018).

ΚΊΝΑ

181

Μετά τη μαζική έξοδο των Ρώσων από τη Χαρμπίν, ο ναός ερημώθηκε. Βεβηλώθηκε με βάναυσο τρόπο 

στα χρόνια της «Μεγάλης πολιτιστικής επανάστασης», στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Καταστράφηκαν 

οι εσωτερικοί χώροι και ένα μέρος της εξωτερικής του διακόσμησης και το κτήριο χρησιμοποιήθηκε ως 

αποθήκη. Τη δεκαετία του 1980, η στάση των κινεζικών αρχών και των κατοίκων άλλαξε ραγδαία. Το 

1986, με ειδική απόφαση, ο ναός απέκτησε ειδικό καθεστώς μνημείου και βρίσκεται υπό την προστασία 

του κράτους. Τον Νοέμβριο του 1996 εντάχθηκε στον κατάλογο μνημείων πρώτης κατηγορίας της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Κίνας. Από απλούς πολίτες συγκεντρώθηκαν δωρεές ύψους περίπου 10 εκ. γουάν και 

άρχισε η αποκατάσταση του κτηρίου, το οποίο ήταν το σύμβολο της παλαιάς Χαρμπίν. Ολοκληρώθηκε η 

μεγάλης κλίμακας αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με την κατεδάφιση των νεότερων κτισμάτων 

που βρίσκονταν στα πέριξ και το άνοιγμα μιας μεγάλης πλατείας. Ο ναός επανήλθε σχεδόν στην αρχική 

του κατάσταση, στους εσωτερικούς του χώρους αναρτήθηκαν και πάλι οι εικόνες. Οι τοιχογραφίες που 

σώζονται σε ορισμένα σημεία δεν συντηρήθηκαν, οι συντηρητές, εξαιτίας της εξαιρετικής τους σημασίας, 

τις άφησαν εσκεμμένα ως είχαν μέχρι να έρθουν καλύτερες ημέρες. Οι εργασίες συντήρησης και αποκα-

τάστασης, έξω και μέσα στην εκκλησία, συνεχίζονται κατά καιρούς με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από τη 

Ρωσία.

Το κτήριο λειτουργεί ως Μουσείο της ρωσικής ιστορίας της Χαρμπίν. Στην έκθεσή του παρουσιάζονται 

έγγραφα, φωτογραφίες, αφίσες και πίνακες από τη ζωή της Χαρμπίν το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Ο 

ναός της Αγίας Σοφίας έγινε και πάλι το κύριο σύμβολο της Χαρμπίν. Αναπαράγεται σε λευκώματα, φυλ- 

λάδια και αναρίθμητα τουριστικά προϊόντα, τον συναντάς παντού, ακόμη και μέσα στα πολυτελή τρένα 

που εκτελούν δρομολόγια από τη Χαρμπίν.

Στο κωδωνοστάσιο έχουν αποκατασταθεί οι καμπάνες, ο ήχος των οποίων καμιά φορά υψώνεται πάνω 

από την ευρύχωρη πλατεία και τους τεράστιους ουρανοξύστες, και διαχέεται στον ουρανό.

Δρ. Αντρέι Ζαμπιγιάκο

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ
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Λευκωσία. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοανατολικά.

Ο γοτθικός ναός της Αγίας Σοφίας1 βρίσκεται 

στην εντός των ενετικών τειχών πόλη της 

Λευκωσίας. Ο ναός είναι αφιερωμένος στη 

Σοφία του Θεού, δηλαδή τον Χριστό, και φαίνεται 

ότι κτίστηκε στη θέση παλαιότερου βυζαντινού. Η 

υπόθεση ενισχύεται από τα εντοιχισμένα στον γοτ-

θικό ναό αρχιτεκτονικά μέλη παλαιότερου ναού, κα-

θώς και από τη σφραγίδα του λατίνου αρχιεπισκόπου 

Eustorge de Montaigu (1217-1251), στην οποία εικο-

νίζεται ο προγενέστερος, προφανώς τρουλαίος ναός2.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας είναι ένα από τα σημα-

ντικότερα δείγματα σταυροφορικής αρχιτεκτονικής 

στην Κύπρο3. Έχει διαστάσεις 66 x 21 μ., χωρίς τα 

παρεκκλήσια και το πρόπυλο, και είναι η μεγαλύ-

τερη γοτθική εκκλησία που κτίστηκε στην Κύπρο. 

Διαθέτει «περίπατο» (ambulatory), στοιχείο που δεν 

απαντά σε κανέναν άλλο ναό στο νησί, και ψευδο-

εγκάρσιο κλίτος4. Άρχισε να κτίζεται με κυπρια κό 

πωρόλιθο από τα πρώτα χρόνια της φραγκοκρατί-

ας5. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε το 1209 επί του λα-

τίνου αρχιεπισκόπου Thierry6. Οι διάδοχοι του 

Thierry, Albert και Eustorge de Montaigu, συνέχι-

σαν τις εργασίες οικοδόμησης του ναού7.

1. Παπαγεωργίου 1990: 274-276. Schabel s.a.: 412-414.
2. Enlart 1987: 83.
3. Navari 2003: 89, 113, 122, 149, 163, 236, όπου χάρτες με τη 
θέση ή την απεικόνιση του ναού της Αγίας Σοφίας. 
4. Enlart 1987: 89, 94-95, 98.
5. Ό.π.: 91.
6. Ό.π.: 82. Schabel s.a.: σημειώνει ότι τον θεμέλιο λίθο έβαλε ο 
αρχιεπίσκοπος Albert.
7. Enlart 1987: 103. Schabel 2012: 155.

Η Αγία Σοφία 
στη Λευκωσία
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Οι εργασίες της πρώτης φάσης συνεχίστηκαν μέχρι τον 13ο αιώνα και ακολουθούν τον ρυθμό της γοτ-

θικής αρχιτεκτονικής των μέσων του 12ου αιώνα. Η φάση αυτή παρουσιάζει επιδράσεις από τη γοτθική 

αρχιτεκτονική της περιοχής του Παρισιού και της Καμπανίας8. Μέχρι το 1228 είχε κτιστεί το ανατολικό 

τμήμα, το οποίο περιελάμβανε τον περίπατο, το ιερό βήμα και το εγκάρσιο κλίτος, στο οποίο ανήκαν δύο 

παρεκκλήσια, προσαρτημένα στον βόρειο και τον νότιο τοίχο του ανατολικού χώρου του ναού που στεγάζει 

τον χορό. Το ύψος των παρεκκλησιών φτάνει μέχρι το ύψος των πλάγιων κλιτών και όχι μέχρι το ύψος του 

κεντρικού κλίτους, όπως συνηθιζόταν. Κατά την πρώτη φάση ο γλυπτός διάκοσμος ήταν περιορισμένος. Σε 

αυτήν ανήκουν και δύο ζεύγη αντηρίδων από δύο μισά επάλληλα τόξα πάνω από το εγκάρσιο κλίτος. Το 

κάτω τόξο των αντηρίδων αυτών είναι στηριγμένο σε αντηρίδα εντοιχισμένη στον φωταγωγό του κεντρικού 

κλίτους και πάνω σε κιονίσκο με κιονόκρανο που φέρει διάκοσμο από διπλές έλικες και φύλλωμα.

Στην εξωτερική πλευρά τα τόξα είναι στηριγμένα σε ισχυρή ορθογώνια αντηρίδα, με δικλινή επίστεψη, 

που είναι προσκολλημένη στον βόρειο και τον νότιο τοίχο του ναού. Στο πάνω μέρος του ψηλότερου τόξου 

δημιουργείται αυλάκι απορροής όμβριων υδάτων, που συλλέγονται στη στέγη του κεντρικού κλίτους. Το 

αυλάκι καταλήγει σε λεοντόμορφη υδρορρόη. 

Το διώροφο παρεκκλήσιο, το οποίο βρίσκεται στα ανατολικά του βόρειου παρεκκλησίου του εγκάρσιου 

κλίτους, ανήκει στην πρώτη φάση. Έχει ημικυκλική αψίδα καλυμμένη με τεταρτοσφαίριο, που οφείλεται 

μάλλον σε επίδραση της τοπικής βυζαντινής αρχιτεκτονικής. Στη βορειοδυτική γωνιά υπάρχει στριφτή 

κλίμακα, που οδηγούσε στο παρεκκλήσιο του ορόφου9. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το παρεκκλήσιο του 

ορόφου διέθετε ορθογώνιο άνοιγμα προς την πλευρά του κεντρικού κλίτους, από όπου θα μπορούσε κά-

ποιος να παρακολουθεί τις ακολουθίες. Ωστόσο, το άνοιγμα αυτό φράχθηκε κατά τον 14ο αιώνα, όταν ο 

8. Schabel 2012: 155-157.
9. Enlart 1987: 102.

Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά.
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Το βαθμιδωτό περίθυρο της 

κεντρικής δυτικής εισόδου του 

ναού.

αρχιεπίσκοπος Giovanni del Conte ή Polo (1312-1332)10 άλλαξε την κάλυψη του παρεκκλησίου, το οποίο 

εικάζεται ότι αφιέρωσε στον άγιο Θωμά της Καντερβουρίας11. Τα παράθυρα του πρώτου αυτού τμήματος 

του ναού είναι μεγάλα, οξυκόρυφα, χωρίς διαχωριστικούς κίονες.

Ο ναός αποπερατώθηκε από τον αρχιεπίσκοπο Giovanni del Conte12. Ο αρχιεπίσκοπος έφτασε στη Λευκω-

σία το 1319 και έως το 1326 συμπλήρωσε την ανέγερση του καθεδρικού ναού. Τότε κτίστηκε το κεντρικό κλίτος 

και κατασκευάστηκαν οι επίπεδες στέγες, που κοσμούνται με σειρά από τετράλοβα ανοίγματα. Η κορυφή των 

τοίχων του κεντρικού κλίτους έχει γείσο, που κοσμείται με ανθέμια και φύλλα. Το γείσο, επάνω από τα παρά-

θυρα, κάμπτεται προς τα πάνω και σχηματίζει μικρό αέτωμα, η κορυφή του οποίου ήταν διακοσμημένη με 

στέλεχος βλαστού. Κάτω από το αέτωμα και πάνω από το παράθυρο υπάρχει τοξωτό άνοιγμα. Το ανάγλυφο 

γείσο διακόπτεται στα σημεία στήριξης των αντηρίδων από παραστάδες με τρεις κόγχες με επίστεψη σε σχήμα 

αετώματος. Οι αντηρίδες φέρουν στην κορυφή αυλάκι απορροής των ομβρίων που καταλήγει σε ζωόμορφες 

υδρορρόες. Οι αντηρίδες έχουν δικλινή επίστεψη, η οποία διακόπτεται στα πλάγια από αετώματα. Στην κο-

ρυφή επιστέφονται από στελέχη βλαστών. Κάτω από το αέτωμα της δεύτερη αντηρίδας της νότιας πλευράς 

προβάλλει σε προτομή ανθρώπινη μορφή που κρατεί στα χέρια της τον δίσκο ηλιακού ωρολογίου.

Επί αρχιεπισκόπου Giovanni διαμορφώθηκε η πρόσοψη του ναού και κτίστηκε ένα παρεκκλήσιο- 

βαπτιστήριο στο δυτικό τμήμα του νότιου τοίχου. Την ίδια εποχή το βήμα και το τμήμα του κεντρικού 

κλίτους, που περικλείεται από τους τρεις πρώτους κίονες που το χωρίζουν από τα πλάγια, απέκτησαν 

τοιχογραφίες13. Τα εγκαίνια του ναού έγιναν στις 5 Νοεμβρίου του 1326 από τον ίδιο τον αρχιεπίσκοπο, 

10. Ό.π.: 86.
11. Ό.π.: 99. Schabel 2012: 156-157. Schabel s.a.: 413, όπου και αναφορά στις πλούσιες δωρεές εκκλησιαστικών αντικειμένων από 
τον αρχιεπίσκοπο Giovanni στον ναό της Αγίας Σοφίας.
12. Enlart 1987: 86.
13. Schabel 2012: 157.
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8. Schabel 2012: 155-157.
9. Enlart 1987: 102.
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Το βαθμιδωτό περίθυρο της 

κεντρικής δυτικής εισόδου του 

ναού.
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10. Ό.π.: 86.
11. Ό.π.: 99. Schabel 2012: 156-157. Schabel s.a.: 413, όπου και αναφορά στις πλούσιες δωρεές εκκλησιαστικών αντικειμένων από 
τον αρχιεπίσκοπο Giovanni στον ναό της Αγίας Σοφίας.
12. Enlart 1987: 86.
13. Schabel 2012: 157.
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παρόλο που το πρόπυλο μαζί με τους πύργους δεν είχαν ολοκληρωθεί. Το 1347 ο πάπας Κλήμης ΣΤ΄14 

εξέδωσε βούλλα για τη συμπλήρωση και την επισκευή του ναού, ο οποίος είχε πληγεί από σεισμούς15. Στη 

φάση αυτή ανήκουν το πρόπυλο και ο βορειοδυτικός πύργος. Ο νότιος πύργος δεν κτίστηκε ποτέ ούτε και 

η τοξοστοιχία που θα ένωνε τους δύο πύργους, αν και είχαν προβλεφθεί στα σχέδια16. 

Ο δυτικός τοίχος του ναού έχει τρεις μεγαλοπρεπείς εισόδους, από τις οποίες η κεντρική είναι μεγα-

λύτερη. Στον όροφο ένα μεγάλο εντυπωσιακό παράθυρο καταλαμβάνει το μήκος του κεντρικού κλίτους. 

Τα βαθμιδωτά περίθυρα των εισόδων αποτελούνται από πολλαπλά τόξα, τα οποία διακοσμούνται με 

φύλλα και ανθέμια. Στις πλάγιες θύρες υπήρχαν τρεις κόγχες σε κάθε πλευρά για την τοποθέτηση αγαλ-

μάτων, όπου στις δύο κεντρικές υπήρχαν τα αγάλματα των προφητών Μωυσή και Ηλία και στο μέσον 

άγαλμα του Χριστού (απεικόνιση της Μεταμόρφωσης). Το άγαλμα του Χριστού πατούσε στον κιονίσκο 

που διαιρούσε στο μέσον τις εισόδους σε δύο. Το περίθυρο της κεντρικής εισόδου φέρει πλούσιο γλυπτό 

διάκοσμο. Τρία από τα τέσσερα επάλληλα τόξα είναι διακοσμημένα με μορφές βασιλέων, προφητών, 

αποστόλων και επισκόπων. 

Στον ναό της Αγίας Σοφίας οι Φράγκοι Λουζινιάν στέφονταν βασιλείς της Κύπρου17. Ο ναός μετατράπηκε 

σε τζαμί, όταν οι Τουρκοι κατέλαβαν τη Λευκωσία το 1570 και το ονόμασαν «Ayasofya»18. Τότε προστέθηκαν 

δύο μιναρέδες και καταστράφηκε ο πλούσιος γλυπτός και τοιχογραφικός διάκοσμος του εσωτερικού, καθώς 

14. Caporilli 1999: 60.
15. Enlart 1987: 85-86.
16. Ό.π.: 92. Schabel 2012: 158.
17. Enlart 1987: 87. Schabel 2012: 159.
18. Schabel 2012: To 1954 μετονομάστηκε σε τζαμί «Selimiye», από το όνομα του Οθωμανού σουλτάνου που κατέλαβε την Κύπρο.

Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.

ΚΥΠΡΟΣ

187

Κάτοψη του ναού (Enlart 1987).

Ο ναός από τα βορειοανατολικά. 

Σχέδιο του Camille Enlart 

(Enlart 1987).

και ταφικά μνημεία βασιλέων του οίκου των Λουζινιάν19. Από τις τοιχογραφίες απέμειναν κάποιοι σταυροί 

σε κίονες και υπολείμματα χρωμάτων σε γείσο τόξου, αμφότερα στον βόρειο τοίχο του ναού20. 

Χριστόδουλος Α. Χατζηχριστοδούλου

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ
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Πάφος. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα βορειοανατολικά.

Ό ταν στις 9 Αυγούστου 1571 ο γενικός 

αρχιστράτηγος των τουρκικών χερ-

σαίων δυνάμεων Λαλά Μουσταφά πα-

σάς εισήλθε θριαμβευτής στη λεηλατημένη Αμμό-

χωστο1, έκλεινε οριστικά η περίοδος της βενετικής 

παρουσίας στην Κύπρο (1474-1571) και άρχιζε 

η μακρά περίοδος της τουρκοκρατίας2, που θα 

διαρ κέσει 307 ολόκληρα χρόνια έως το 1878 που 

το νησί θα περιέλθει υπό αγγλική κατοχή. Είχε 

προηγηθεί η άλωση της πρωτεύουσας Λευκωσίας3 

στις 9 Σεπτεμβρίου 1570 και η πτώση, έντεκα μή-

νες αργότερα της Αμμοχώστου, απλώς ολοκλήρω-

σε την οθωμανική κυριαρχία στην Κύπρο. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι μόνο αυτές οι δύο πόλεις της 

Κύπρου, η Λευκωσία4 και η Αμμόχωστος5, ήταν 

οχυρωμένες, αφού οι υπόλοιπες, η Λάρνακα, η 

Λεμεσός, η Πάφος και η Κερύνεια, διέθεταν μόνο 

μικρά κάστρα.

1. Κιτρομηλίδης 2011.
2. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1974: 307-310, 312-313. 
Παπαδόπουλλος 2011.
3. Κιτρομηλίδης – Τορναρίτου-Μαθιοπούλου 2015.
4. Michaelides 2012: 231-322.
5. Walsh – Edbury – Koureas 2012. Weyl Carr 2014. Grivaud – 
Nicolaou-Konnari – Schabel 2020.

Η Αγία Σοφία
στην Πάφο

ΚΥΠΡΟΣ
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Κατά την πάγια τακτική των κατακτητών οι χριστιανικοί ναοί, ιδιαίτερα οι καθεδρικοί ναοί των πόλε-

ων, μετατρέπονται αμέσως σε μουσουλμανικά τεμένη. Έτσι οι μεγαλοπρεπείς καθεδρικοί γοτθικοί ναοί 

της Αγίας Σοφίας στη Λευκωσία6 και του Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο7 μετατρέπονται σε τεμένη. Την 

ίδια τύχη θα έχουν όλοι οι βυζαντινοί και γοτθικοί ναοί όχι μόνο των πόλεων, αλλά και πολλών κοινοτήτων 

του νησιού8.

Η πόλη της Πάφου, η Νέα Πάφος, διαδέχθηκε την Παλαίπαφο και υπήρξε λαμπρή πρωτεύουσα της 

Κύπρου κατά τα ελληνιστικά και τα ρωμαϊκά χρόνια9. Σε αυτήν είχε την έδρα του ο ρωμαίος διοικητής και 

σε αυτή δίδαξαν, αφού διέτρεξαν ολόκληρο το νησί, οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας το 46 μ.Χ. Μάλι-

6. Michaelides 2012:154-160. Bağışkan 2009: 129 κ.ε.
7. Bağışkan 2009: 214-219.
8. Η μετατροπή χριστιανικών ναών σε τεμένη συνεχίζεται σταδιακά και αυξάνεται σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας κυρίως 
στην ύπαιθρο και έχει άμεση σχέση με τους μαζικούς εξισλαμισμούς που σημειώνονται στην Κύπρο. Είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι πολλά χωριά με αμιγή τουρκοκυπριακό πληθυσμό φέρουν ονόματα αγίων της Όρθόδοξης Εκκλησίας, όπως Άγιος 
Συμεών, Άγιος Χαρίτων, Άγιος Ανδρόνικος, Άγιος Θωμάς κ.ά. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι στην Επαρχία Πάφου και τα πέντε 
τεμένη τα οποία είναι κηρυγμένα αρχαία μνημεία είναι χριστιανικές εκκλησίες οι οποίες διατηρούν τα ονόματα των αγίων στους 
οποίους ήταν αφιερωμένες. Οι εκκλησίες αυτές είναι η Αγία Σοφία στην Τίμη, η Αγία Σοφία στην πόλη της Πάφου, ο Άγιος Νικόλαος 
στη Χρυσοχού, ο Άγιος Ανδρόνικος στην Πόλη Χρυσοχούς και η Αγία Αικατερίνη στην Πελαθούσα. Για το θέμα των εξισλαμισμών 
στην Κύπρο βλ. Σαμαράς 1987, Παπαδόπουλος 2003, Κοκκινόφτας 2019. Το φαινόμενο της μετατροπής χριστιανικών ναών σε 
μουσουλμανικά τεμένη θα επαναληφθεί, μαζικά μάλιστα, αμέσως μετά την τουρκική εισβολή του Ιουλίου-Αυγούστου 1974 και την 
κατάληψη του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Για το θέμα βλ. Χοτζάκογλου 2008 και Σαββίδης 2019.
9. Maier – Karageorghis 1984.
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στα ο τότε ρωμαίος ανθύπατος της Κύπρου Σέργιος 

Παύλος υπήρξε ο πρώτος ρωμαίος αξιωματούχος 

που ασπάστηκε τον χριστιανισμό. Από τα μέσα του 

1ου αιώνα μ.Χ. η Πάφος έγινε επισκοπική έδρα. Ο 

φοβερός σεισμός του 4ου αιώνα, αλλά και η υπα-

γωγή της Κύπρου στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, 

αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα και πρωτεύουσα της 

Κύπρου γίνεται τώρα η Σαλαμίνα/Κωνσταντία. Παρ’ 

όλα αυτά, σύντομα η Πάφος ανακτά την παλαιά της 

αίγλη, αφού κτίζονται νέες λαμπρές βασιλικές, όπως 

αυτές της Χρυσοπολίτισσας, μία από τις πιο μεγάλες 

βασιλικές της Κύπρου. Ακολουθούν οι αραβικές επι-

δρομές και η πόλη άρχισε πλέον να παρακμάζει10. 

Μετά την απελευθέρωση της Κύπρου το 963 μ.Χ. 

από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, φαίνεται 

ότι η πόλη της Πάφου δεν επανευρίσκει τον παλαιό 

της εαυτό. Οι λαμπρές παλαιοχριστιανικές της βα-

σιλικές είναι ερειπωμένες και ελάχιστες εκκλησίες 

υπάρχουν στην πόλη, όπως η Παναγία η Θεοσκέπα-

στη, αν και η σημερινή εκκλησία είναι νεότερη11. Σε 

κοντινή απόσταση όμως διατηρούνται πολύ σημα-

ντικά μνημεία, όπως η εκκλησία της Αγίας Παρα-

σκευής στη Γεροσκήπου12 και η εκκλησία της Πανα-

γίας της Χρυσελεούσας στην Έμπα13.

 Στα ταραγμένα χρόνια των αραβικών επιδρο-

μών φαίνεται ότι ο πληθυσμός της πόλης μετακινή-

θηκε και εγκαταστάθηκε σε νέα θέση, σε βραχώδες 

ύψωμα βορειότερα, που σήμερα είναι γνωστό ως 

Κτήμα14. Σε αυτή τη θέση θα πρέπει να κτίστηκε, 

στα χρόνια μετά τον 10ο αιώνα, μεγαλοπρεπής να-

ός που υπήρξε ο καθεδρικός ναός της επισκοπής 

Πάφου και έδρα του επισκόπου της.

Πρόκειται για τον ναό της Αγίας Σοφίας που στα 

χρόνια της τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε μου-

10. 2ΜΚΕ, τ. 15: 176-240.
11. Από την εκκλησία της Θεοσκέπαστης προέρχεται μία 
σημαντική αμφιπρόσωπη εικόνα που φυλάσσεται στο 
Βυζαντινό Μουσείο της Μητρόπολης Πάφου, του 12ου αιώνα. 
Παπαγεωργίου 1991: 26-27.
12. Φούλιας – Φιλοθέου 2008: 61-94. Φούλιας – Χατζηχριστο-
δούλου 2019.
13. Παπαγεωργίου 1996: 63.
14. 2ΜΚΕ, τ. 10: 113-114.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Ο ναός από τα βορειοανατολικά.



190

Κατά την πάγια τακτική των κατακτητών οι χριστιανικοί ναοί, ιδιαίτερα οι καθεδρικοί ναοί των πόλε-

ων, μετατρέπονται αμέσως σε μουσουλμανικά τεμένη. Έτσι οι μεγαλοπρεπείς καθεδρικοί γοτθικοί ναοί 

της Αγίας Σοφίας στη Λευκωσία6 και του Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο7 μετατρέπονται σε τεμένη. Την 

ίδια τύχη θα έχουν όλοι οι βυζαντινοί και γοτθικοί ναοί όχι μόνο των πόλεων, αλλά και πολλών κοινοτήτων 

του νησιού8.

Η πόλη της Πάφου, η Νέα Πάφος, διαδέχθηκε την Παλαίπαφο και υπήρξε λαμπρή πρωτεύουσα της 

Κύπρου κατά τα ελληνιστικά και τα ρωμαϊκά χρόνια9. Σε αυτήν είχε την έδρα του ο ρωμαίος διοικητής και 

σε αυτή δίδαξαν, αφού διέτρεξαν ολόκληρο το νησί, οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας το 46 μ.Χ. Μάλι-

6. Michaelides 2012:154-160. Bağışkan 2009: 129 κ.ε.
7. Bağışkan 2009: 214-219.
8. Η μετατροπή χριστιανικών ναών σε τεμένη συνεχίζεται σταδιακά και αυξάνεται σε όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας κυρίως 
στην ύπαιθρο και έχει άμεση σχέση με τους μαζικούς εξισλαμισμούς που σημειώνονται στην Κύπρο. Είναι ιδιαιτέρως χαρακτηριστικό 
το γεγονός ότι πολλά χωριά με αμιγή τουρκοκυπριακό πληθυσμό φέρουν ονόματα αγίων της Όρθόδοξης Εκκλησίας, όπως Άγιος 
Συμεών, Άγιος Χαρίτων, Άγιος Ανδρόνικος, Άγιος Θωμάς κ.ά. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι στην Επαρχία Πάφου και τα πέντε 
τεμένη τα οποία είναι κηρυγμένα αρχαία μνημεία είναι χριστιανικές εκκλησίες οι οποίες διατηρούν τα ονόματα των αγίων στους 
οποίους ήταν αφιερωμένες. Οι εκκλησίες αυτές είναι η Αγία Σοφία στην Τίμη, η Αγία Σοφία στην πόλη της Πάφου, ο Άγιος Νικόλαος 
στη Χρυσοχού, ο Άγιος Ανδρόνικος στην Πόλη Χρυσοχούς και η Αγία Αικατερίνη στην Πελαθούσα. Για το θέμα των εξισλαμισμών 
στην Κύπρο βλ. Σαμαράς 1987, Παπαδόπουλος 2003, Κοκκινόφτας 2019. Το φαινόμενο της μετατροπής χριστιανικών ναών σε 
μουσουλμανικά τεμένη θα επαναληφθεί, μαζικά μάλιστα, αμέσως μετά την τουρκική εισβολή του Ιουλίου-Αυγούστου 1974 και την 
κατάληψη του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Για το θέμα βλ. Χοτζάκογλου 2008 και Σαββίδης 2019.
9. Maier – Karageorghis 1984.
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βασιλικές της Κύπρου. Ακολουθούν οι αραβικές επι-

δρομές και η πόλη άρχισε πλέον να παρακμάζει10. 
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μών φαίνεται ότι ο πληθυσμός της πόλης μετακινή-

θηκε και εγκαταστάθηκε σε νέα θέση, σε βραχώδες 

ύψωμα βορειότερα, που σήμερα είναι γνωστό ως 

Κτήμα14. Σε αυτή τη θέση θα πρέπει να κτίστηκε, 
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Πάφου και έδρα του επισκόπου της.
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10. 2ΜΚΕ, τ. 15: 176-240.
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σημαντική αμφιπρόσωπη εικόνα που φυλάσσεται στο 
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σουλμανικό τέμενος. Ο σημερινός ναός της Αγίας Σοφίας είναι κτισμένος στη συνοικία Μούταλλος στο 

Κτήμα και δεσπόζει ολόκληρης της περιοχής με το μέγεθός του. Δεν γνωρίζουμε αν εξαρχής ήταν αφιε-

ρωμένος στην Αγία Σοφία, το όνομα διατηρείται όμως μέσα από την προφορική παράδοση. Η διατύπωση 

της άποψης ότι ο ναός ήταν αφιερωμένος στον άγιο Φιλάγριο, επίσκοπο Πάφου, δεν τεκμηριώνεται επαρ-

κώς15. Ο ναός της Αγίας Σοφίας, αν και είναι ο πιο σημαντικός ναός της πόλης της Πάφου, δεν έχει μελετη-

θεί επαρκώς και μόνο απλές αναφορές γίνονταν σε αυτόν16. Τούτο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο ναός 

μετατράπηκε σε τέμενος και δέχθηκε πολλές επεμβάσεις που δεν επέτρεπαν την εις βάθος μελέτη του17.

 Ο σημερινός ναός της Αγίας Σοφίας είναι κτισμένος στη θέση παλαιότερου ναού, από τον οποίο έχει 

διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο το βόρειο κλίτος που κατέληγε σε αψίδα. Ο αρχικός αυτός ναός ενδεχομέ-

νως να ήταν τρίκλιτος με τρούλο, να κτίστηκε τον 11ο αιώνα και να αποτελούσε τον καθεδρικό ορθόδοξο 

ναό της Πάφου στον οποίο θα είχε την έδρα του ο επίσκοπος Πάφου. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι 

στην Κάτω Πάφο δεν έχει διασωθεί βυζαντινή εκκλησία που να μπορεί να θεωρηθεί ως καθεδρικός ναός.

 Ο βυζαντινός αυτός ναός πιθανότατα καταστράφηκε από τον φοβερό σεισμό του Μαΐου του 1222 που 

ισοπέδωσε τη Νέα Πάφο18. Μεταξύ των κτηρίων που καταστράφηκαν ήταν και το βυζαντινό κάστρο Σα-

ράντα Κολόνες. Λίγα χρόνια πριν, το 1191, η Κύπρος κατακτήθηκε από τον Άγγλο βασιλιά Ριχάρδο τον 

Λεοντόκαρδο, πουλήθηκε στους Ναΐτες ιππότες και στη συνέχεια περιήλθε στην κατοχή των Λουζινιάν 

που εγκαθίδρυσαν το μεσαιωνικό φράγκικο βασίλειο της Κύπρου (1192-1474). Το 1260 η Κυπριακή Αυ-

τοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία υποτάσσεται στους Λατίνους με την Bulla Cypria που εξέδωσε ο πάπας 

Αλέξανδρος Δ΄. Η Bulla πρόεβλεπε τη μείωση των ορθόδοξων επισκοπών σε τέσσερις. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο εντάσσεται και ο εκτοπισμός του ορθόδοξου επισκόπου Πάφου στην Αρσινόη, στη σημερινή Πό-

λη Χρυσοχούς19.

 Φαίνεται ότι αυτά τα δύο γεγονότα, δηλαδή ο σεισμός του 1222 και η μεταφορά της έδρας της επισκο-

πής Πάφου στην Αρσινόη, ήταν οι αιτίες για την πλήρη σχεδόν καταστροφή και εγκατάλειψη της εκκλη-

σίας της Αγίας Σοφίας στο Κτήμα20. Είναι σαφές ότι το Κτήμα θα πρέπει να διαδέχθηκε τη Νέα Πάφο και 

να υπήρξε μετά τον 10ο αιώνα η επισκοπική έδρα της Πάφου. Αυτό μαρτυρείται αρχαιολογικά από την 

πρώτη οικοδομική φάση της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας που εντοπίζεται στο βόρειο κλίτος του σημερι-

νού ναού.

Δεν γνωρίζουμε αν το Κτήμα είχε άλλη ονομασία στη μέση βυζαντινή περίοδο, αφού το όνομά του συν-

15. Βρυώνης 2017: 34-35· για τον άγιο Φιλάγριο βλ. Μακαρίου Γ΄ Αρχιεπισκόπου 1997: 47 και 2ΜΚΕ, τ. 18: 468.
16. Gunnis 1936: 147. Τσικνόπουλλος 1971: 82-83. Παπαγεωργίου 1996: 81.
17. Ως τέμενος ο ναός της Αγίας Σοφίας εχρησιμοποιείτο μέχρι και το 1974 από τους Τουρκοκύπριους κατοίκους της Πάφου, οι 
οποίοι μετακινήθηκαν μετά την τουρκική εισβολή του 1974 στις κατεχόμενες σήμερα από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχές. 
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταξύ των ετών 2002 και 2017 προχώρησε σε εκτεταμένες και σημαντικές 
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ναού σεβόμενο πλήρως τον χαρακτήρα του ως τεμένους. Ο ναός μετά την 
μετατροπή του σε τέμενος ανήκει ιδιοκτησιακά στο μουσουλμανικό Ίδρυμα EFKAF της Κύπρου, το οποίο διαχειρίζεται τις 
βακουφικές περιουσίες και είναι κηρυγμένο με άλλα δεκαοκτώ τεμένη που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ως αρχαίο μνημείο. Για τις εργασίες συντήρησης βλ. ARDAC 2002: 43· 2003: 36-37· 2004: 50· 2005: 42· 2006: 38· 
2007: 36· 2008: 35· 2009: 28· 2010: 38.
18. Ο σεισμός αυτός είχε ένταση 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και θεωρείται από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς που 
έπληξαν την Κύπρο. Papazachos – Scordilis – Papaioannou – Solomi 2013: 87-110.
19. Παπαδόπουλλος 1995: 543-665.
20. Ένας δεύτερος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε και ισοπέδωσε ξανά την Πάφο το 1350, 
συνέβαλε ενδεχομένως στην ολοκληρωτική καταστροφή του ναού της Αγίας Σοφίας. Papazachos – Scordilis – Papaioannou – 
Solomi 2013: 87-110.
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δέεται περισσότερο με τη φράγκικη και τη βενετι-

κή περίοδο21. Η περιοχή του σημερινού Κτήματος 

αποτέλεσε βασιλικό κτήμα (domaine royale) και 

το 1193 παραχωρήθηκε από τον Φράγκο βασιλιά 

της Κύπρου στον Άμωρ, πρώην κοντοσταύλη της 

Ίερουσαλήμ. Στο Κτήμα κατοικούσαν οι πλούσι-

οι Φράγκοι και Έλληνες, αφού διέθετε εξαιρετικό 

κλίμα σε σχέση με την Κάτω Πάφο. Παρ’ όλα αυτά 

στην Κάτω Πάφο κτίζεται στις αρχές του 14ου αι-

ώνα λαμπρός γοτθικός καθεδρικός ναός, από τον 

οποίο όμως σήμερα ελάχιστα κατάλοιπα σώζονται. 

Στον χώρο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της 

Χρυσοπολίτισσας κτίζεται, την ίδια περίοδο (τέλος 

13ου-αρχές 14ου αι.), επίσης μία γοτθική εκκλησία, 

που ανήκε πιθανόν στους φραγκισκανούς μονα-

χούς, τα ερείπια της οποίας αποκαλύφθηκαν προ-

σφάτως μετά τις ανασκαφές του Τμήματος Αρχαιο-

τήτων22. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας η Κάτω 

Πάφος περιπίπτει σε πλήρη μαρασμό, ενώ το Κτή-

μα αποτελεί πλέον τον κύριο χώρο κατοίκησης23.

 Ο σημερινός ναός της Αγίας Σοφίας κτίστηκε 

στη θέση του τρίκλιτου βυζαντινού ναού, από τον 

οποίο διατηρήθηκε μόνο το βόρειο κλίτος που κα-

ταλήγει σε ημικυκλική αψίδα, ενώ διασώζεται και 

τμήμα από την κεντρική αψίδα. Η άποψη ότι ο 

ναός ήταν λατινικός δεν ευσταθεί, αφού θα πρέπει 

να χρησιμοποιήθηκε και πάλι ως ορθόδοξος καθε-

δρικός ναός μετά και την επάνοδο των ορθόδοξων 

επισκόπων στις έδρες τους24.

 Ο ναός της Αγίας Σοφίας είναι σταυροειδής 

εγγεγραμμένος με οκτάπλευρο τρούλο και ημικυ-

κλική αψίδα στα ανατολικά. Η κάθε πλευρά του 

21. Στον σημαντικό χάρτη του Leonida Attar του 1542 το 
Κτήμα σημειώνεται ως CTIMA με την ένδειξη κάστρου 
με πύργους, το οποίο όμως δεν έχει εντοπιστεί. Η Πάφος 
σημειώνεται επίσης με την ύπαρξη μεγαλυτέρων κτηρίων, 
τα οποία παραπέμπουν πιθανώς στους γοτθικούς ναούς. Βλ. 
Romanelli – Grivaud 2006: 105, 143-144.
22. 2ΜΚΕ, τ. 15: 239-240.
23. Στην πρώτη απογραφή της Κύπρου που έγινε από την οθω-
μανική διοίκηση ένα μόλις χρόνο (1572) μετά την κατάκτησή 
της, στο Κτήμα σημειώνονται δέκα ενορίες χριστιανών, ενώ 
στην Πάφο μόνο πέντε. Βλ. Θεοχαρίδης 2021: 99.
24. Gunnis 1936: 147.
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μετατράπηκε σε τέμενος και δέχθηκε πολλές επεμβάσεις που δεν επέτρεπαν την εις βάθος μελέτη του17.

 Ο σημερινός ναός της Αγίας Σοφίας είναι κτισμένος στη θέση παλαιότερου ναού, από τον οποίο έχει 

διατηρηθεί σε χαμηλό επίπεδο το βόρειο κλίτος που κατέληγε σε αψίδα. Ο αρχικός αυτός ναός ενδεχομέ-

νως να ήταν τρίκλιτος με τρούλο, να κτίστηκε τον 11ο αιώνα και να αποτελούσε τον καθεδρικό ορθόδοξο 

ναό της Πάφου στον οποίο θα είχε την έδρα του ο επίσκοπος Πάφου. Σε αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι 

στην Κάτω Πάφο δεν έχει διασωθεί βυζαντινή εκκλησία που να μπορεί να θεωρηθεί ως καθεδρικός ναός.

 Ο βυζαντινός αυτός ναός πιθανότατα καταστράφηκε από τον φοβερό σεισμό του Μαΐου του 1222 που 

ισοπέδωσε τη Νέα Πάφο18. Μεταξύ των κτηρίων που καταστράφηκαν ήταν και το βυζαντινό κάστρο Σα-

ράντα Κολόνες. Λίγα χρόνια πριν, το 1191, η Κύπρος κατακτήθηκε από τον Άγγλο βασιλιά Ριχάρδο τον 

Λεοντόκαρδο, πουλήθηκε στους Ναΐτες ιππότες και στη συνέχεια περιήλθε στην κατοχή των Λουζινιάν 

που εγκαθίδρυσαν το μεσαιωνικό φράγκικο βασίλειο της Κύπρου (1192-1474). Το 1260 η Κυπριακή Αυ-

τοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία υποτάσσεται στους Λατίνους με την Bulla Cypria που εξέδωσε ο πάπας 

Αλέξανδρος Δ΄. Η Bulla πρόεβλεπε τη μείωση των ορθόδοξων επισκοπών σε τέσσερις. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο εντάσσεται και ο εκτοπισμός του ορθόδοξου επισκόπου Πάφου στην Αρσινόη, στη σημερινή Πό-

λη Χρυσοχούς19.

 Φαίνεται ότι αυτά τα δύο γεγονότα, δηλαδή ο σεισμός του 1222 και η μεταφορά της έδρας της επισκο-

πής Πάφου στην Αρσινόη, ήταν οι αιτίες για την πλήρη σχεδόν καταστροφή και εγκατάλειψη της εκκλη-

σίας της Αγίας Σοφίας στο Κτήμα20. Είναι σαφές ότι το Κτήμα θα πρέπει να διαδέχθηκε τη Νέα Πάφο και 

να υπήρξε μετά τον 10ο αιώνα η επισκοπική έδρα της Πάφου. Αυτό μαρτυρείται αρχαιολογικά από την 

πρώτη οικοδομική φάση της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας που εντοπίζεται στο βόρειο κλίτος του σημερι-

νού ναού.

Δεν γνωρίζουμε αν το Κτήμα είχε άλλη ονομασία στη μέση βυζαντινή περίοδο, αφού το όνομά του συν-

15. Βρυώνης 2017: 34-35· για τον άγιο Φιλάγριο βλ. Μακαρίου Γ΄ Αρχιεπισκόπου 1997: 47 και 2ΜΚΕ, τ. 18: 468.
16. Gunnis 1936: 147. Τσικνόπουλλος 1971: 82-83. Παπαγεωργίου 1996: 81.
17. Ως τέμενος ο ναός της Αγίας Σοφίας εχρησιμοποιείτο μέχρι και το 1974 από τους Τουρκοκύπριους κατοίκους της Πάφου, οι 
οποίοι μετακινήθηκαν μετά την τουρκική εισβολή του 1974 στις κατεχόμενες σήμερα από τα τουρκικά στρατεύματα περιοχές. 
Το Τμήμα Αρχαιοτήτων της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταξύ των ετών 2002 και 2017 προχώρησε σε εκτεταμένες και σημαντικές 
εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ναού σεβόμενο πλήρως τον χαρακτήρα του ως τεμένους. Ο ναός μετά την 
μετατροπή του σε τέμενος ανήκει ιδιοκτησιακά στο μουσουλμανικό Ίδρυμα EFKAF της Κύπρου, το οποίο διαχειρίζεται τις 
βακουφικές περιουσίες και είναι κηρυγμένο με άλλα δεκαοκτώ τεμένη που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ως αρχαίο μνημείο. Για τις εργασίες συντήρησης βλ. ARDAC 2002: 43· 2003: 36-37· 2004: 50· 2005: 42· 2006: 38· 
2007: 36· 2008: 35· 2009: 28· 2010: 38.
18. Ο σεισμός αυτός είχε ένταση 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και θεωρείται από τους πιο καταστροφικούς σεισμούς που 
έπληξαν την Κύπρο. Papazachos – Scordilis – Papaioannou – Solomi 2013: 87-110.
19. Παπαδόπουλλος 1995: 543-665.
20. Ένας δεύτερος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε και ισοπέδωσε ξανά την Πάφο το 1350, 
συνέβαλε ενδεχομένως στην ολοκληρωτική καταστροφή του ναού της Αγίας Σοφίας. Papazachos – Scordilis – Papaioannou – 
Solomi 2013: 87-110.
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δέεται περισσότερο με τη φράγκικη και τη βενετι-

κή περίοδο21. Η περιοχή του σημερινού Κτήματος 

αποτέλεσε βασιλικό κτήμα (domaine royale) και 

το 1193 παραχωρήθηκε από τον Φράγκο βασιλιά 

της Κύπρου στον Άμωρ, πρώην κοντοσταύλη της 

Ίερουσαλήμ. Στο Κτήμα κατοικούσαν οι πλούσι-

οι Φράγκοι και Έλληνες, αφού διέθετε εξαιρετικό 

κλίμα σε σχέση με την Κάτω Πάφο. Παρ’ όλα αυτά 

στην Κάτω Πάφο κτίζεται στις αρχές του 14ου αι-

ώνα λαμπρός γοτθικός καθεδρικός ναός, από τον 

οποίο όμως σήμερα ελάχιστα κατάλοιπα σώζονται. 

Στον χώρο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής της 

Χρυσοπολίτισσας κτίζεται, την ίδια περίοδο (τέλος 

13ου-αρχές 14ου αι.), επίσης μία γοτθική εκκλησία, 

που ανήκε πιθανόν στους φραγκισκανούς μονα-

χούς, τα ερείπια της οποίας αποκαλύφθηκαν προ-

σφάτως μετά τις ανασκαφές του Τμήματος Αρχαιο-

τήτων22. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας η Κάτω 

Πάφος περιπίπτει σε πλήρη μαρασμό, ενώ το Κτή-

μα αποτελεί πλέον τον κύριο χώρο κατοίκησης23.

 Ο σημερινός ναός της Αγίας Σοφίας κτίστηκε 

στη θέση του τρίκλιτου βυζαντινού ναού, από τον 

οποίο διατηρήθηκε μόνο το βόρειο κλίτος που κα-

ταλήγει σε ημικυκλική αψίδα, ενώ διασώζεται και 

τμήμα από την κεντρική αψίδα. Η άποψη ότι ο 

ναός ήταν λατινικός δεν ευσταθεί, αφού θα πρέπει 

να χρησιμοποιήθηκε και πάλι ως ορθόδοξος καθε-

δρικός ναός μετά και την επάνοδο των ορθόδοξων 

επισκόπων στις έδρες τους24.

 Ο ναός της Αγίας Σοφίας είναι σταυροειδής 

εγγεγραμμένος με οκτάπλευρο τρούλο και ημικυ-

κλική αψίδα στα ανατολικά. Η κάθε πλευρά του 

21. Στον σημαντικό χάρτη του Leonida Attar του 1542 το 
Κτήμα σημειώνεται ως CTIMA με την ένδειξη κάστρου 
με πύργους, το οποίο όμως δεν έχει εντοπιστεί. Η Πάφος 
σημειώνεται επίσης με την ύπαρξη μεγαλυτέρων κτηρίων, 
τα οποία παραπέμπουν πιθανώς στους γοτθικούς ναούς. Βλ. 
Romanelli – Grivaud 2006: 105, 143-144.
22. 2ΜΚΕ, τ. 15: 239-240.
23. Στην πρώτη απογραφή της Κύπρου που έγινε από την οθω-
μανική διοίκηση ένα μόλις χρόνο (1572) μετά την κατάκτησή 
της, στο Κτήμα σημειώνονται δέκα ενορίες χριστιανών, ενώ 
στην Πάφο μόνο πέντε. Βλ. Θεοχαρίδης 2021: 99.
24. Gunnis 1936: 147.
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τρούλου διατρυπάται από ένα μονόλοβο παράθυρο, ενώ και η κόγχη του ιερού βήματος φέρει από ένα μο-

νόλοβο παράθυρο. Ο ναός στην κάτοψή του παρουσιάζει ασυμμετρία, αφού η βόρεια κεραία του σταυρού 

είναι μεγαλύτερη από τη νότια λόγω του γεγονότος ότι στον σημερινό ναό ενσωματώθηκε το βόρειο κλίτος 

του αρχικού βυζαντινού ναού. Η δυτική κεραία είναι επίσης αρκετά επιμήκης και φαίνεται ότι η δυτική 

όψη υπέστη μετατροπές στην περίοδο της τουρκοκρατίας, αφού δεν έχει τη μνημειακότητα που έχει η 

νότια είσοδος με το λαξευτό περιθύρωμα και το τυφλό τόξο πάνω από αυτή. Εκτός από τη νότια είσοδο, 

στη νότια πλευρά υπάρχει ακόμα μία θύρα στο μέσον της δυτικής κεραίας, ενώ στη βόρεια πλευρά υπήρχε 

αντίστοιχα μία είσοδος που στα χρόνια της τουρκοκρατίας φράχθηκε και έγινε παράθυρο. Στην ίδια πλευ-

ρά υπάρχει στρογγυλός φεγγίτης, που συνήθως συναντούμε στη δυτική πλευρά των ναών της περιόδου της 

βενετοκρατίας25.

 Η μορφολογία του τρούλου, οι σωστές αναλογίες, η μορφολογία της νότιας εισόδου συνηγορούν στην 

ανοικοδόμηση του ναού της Αγίας Σοφίας στο τέλος του 15ου αιώνα, την περίοδο της βενετοκρατίας. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και την αφαίρεση εσωτερικά των νεότερων επιχρισμάτων, 

δεν εντοπίστηκαν ίχνη τοιχογραφικού διακόσμου. Στον βόρειο τοίχο, εσωτερικά, κάτω από τον κυκλικό 

φεγγίτη εντοπίστηκε λίθινο οικόσημο, που ανήκει προφανώς στην οικογένεια του δωρητή, το οποίο προς 

το παρόν δεν έχει ταυτιστεί.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας φαίνεται ότι δεν μετατράπηκε άμεσα σε μουσουλμανικό τέμενος μετά την 

κατάκτηση της Κύπρου το 1571 από τους Τούρκους και η άποψη αυτή ενισχύεται από το ότι στα επιδιορ-

θωμένα κάστρα των μικρών πόλεων εγκαταστάθηκαν αρχικά ολιγομελείς φρουρές. Είκοσι ένα χρόνια 

μετά την τουρκική κατάκτηση, το 1592/3, η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος από τον 

Mehmet Bey Ebubekir ο οποίος διετέλεσε διοικητής της Πάφου (Sanjaic Bey) την περίοδο 1578-1606 και 

στον οποίο είναι αφιερωμένο το τέμενος. Περισσότερο όμως είναι γνωστό, και έτσι σημειώνεται στους 

κτηματολογικούς χάρτες, ως τέμενος Kebir, δηλαδή «μεγάλο τέμενος»26. Με τη μετατροπή σε τζαμί η 

Αγία Σοφία δέχθηκε σημαντικές επεμβάσεις, όπως την ανέγερση στη βορειοδυτική γωνία λίθινου μιναρέ. 

Επίσης δημιουργήθηκε κόγχη προσευχής (mihrab) με το κλείσιμο της νότιας εισόδου, τοποθετήθηκε άμ-

βωνας (minber), ενώ στη νότια πλευρά δημιουργήθηκε ξύλινος γυναικωνίτης.

 Στο εσωτερικό το δάπεδο καλύφθηκε με νέο ξύλινο πάτωμα και οι δύο είσοδοι στη βόρεια και τη νότια 

πλευρά μετατράπηκαν σε παράθυρα. Επίσης επεμβάσεις δέχθηκε η πρόσοψη της δυτικής πλευράς με 

το άνοιγμα δύο παραθύρων εκατέρωθεν της εισόδου. Στη νότια πλευρά, στη δυτική κεραία του σταυρού, 

κτίστηκε λίθινη κλίμακα που δεν φαίνεται να έχει κάποια λειτουργική χρήση και η οποία αλλοίωσε τη 

μορφολογία της πλευράς αυτής του ναού. Στο νότιο κλίτος, το οποίο καταλήγει σε ημικυκλική αψίδα εσω-

τερικά, υπάρχει ο τάφος του Hafiz Ibrahim Si Efendi (1803-1885)27. 

 Ο ναός της Αγίας Σοφίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Κύπρου και ο πιο σημαντικός 

βυζαντινός ναός που διασώζεται στην πόλη της Πάφου. Είναι ένα μνημείο που η ανάγνωσή του μας δίδει 

πολλά και ενδιαφέροντα νέα στοιχεία για την Πάφο και ρίχνει νέο φως σε πολλές πτυχές της ιστορίας της.

Γιώργος Φιλοθέου

 

25. Χρυσοχού 2018: 40-41, 181-183.
26. Bağışkan 2009: 318-322.
27. Ό.π.: 322-323.
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 Ο ναός της Αγίας Σοφίας είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Κύπρου και ο πιο σημαντικός 

βυζαντινός ναός που διασώζεται στην πόλη της Πάφου. Είναι ένα μνημείο που η ανάγνωσή του μας δίδει 

πολλά και ενδιαφέροντα νέα στοιχεία για την Πάφο και ρίχνει νέο φως σε πολλές πτυχές της ιστορίας της.

Γιώργος Φιλοθέου

 

25. Χρυσοχού 2018: 40-41, 181-183.
26. Bağışkan 2009: 318-322.
27. Ό.π.: 322-323.
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 Πόλοτσκ. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.

Ο  ναός της Αγίας Σοφίας, ο οποίος κτί- 
στηκε στο Πόλοτσκ το δεύτερο μισό του 
11ου αιώνα, έγινε το σύμβολο της ανεξαρ-

τησίας, της ισχύος και του μεγαλείου του πρώτου 
κράτους που ιδρύθηκε στην περιοχή της σύγχρο-
νης Λευκορωσίας, του πριγκιπάτου του Πόλοτσκ. 
Υπήρξε το πολιτικό, οικονομικό, θρησκευτικό και 
πολιτιστικό κέντρο της πόλης και του πριγκιπά-
του. Εδώ κλείνονταν συμφωνίες για την ειρήνη ή 
κηρυσσόταν πόλεμος, υπογράφονταν τα εμπορι- 
κά έγγραφα, εδώ υπήρχε το θησαυροφυλάκιο του 
πρίγκιπα, κρατούνταν τα Χρονικά του Πόλοτσκ και 
αντιγράφονταν βιβλία, εδώ βρισκόταν η βιβλιοθήκη 
και η πρότυπη ζυγαριά, με τη βοήθεια της οποίας 
ελεγχόταν η φερεγγυότητα των εμπόρων. Στον ναό 
ήταν επίσης η έδρα του επισκόπου. Σε περίπτωση 
πολέμου, οι πολίτες μπορούσαν να καταφύγουν πί-
σω από τους ισχυρούς τοίχους της Αγίας Σοφίας.

Στα μέσα του 11ου αιώνα οι αρχιτέκτονες που 
προσκλήθηκαν από τον θρυλικό πρίγκιπα του Πό-
λοτσκ Βσεβλάβ Μπριατσιλάβιτς (περίοδος διακυ-
βέρνησης 1044-1101) οικοδόμησαν τον ναό της 
Αγίας Σοφίας σε πέντε κατασκευαστικές περιόδους 

Η Αγία Σοφία
στο Πόλοτσκ 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΊΑ
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(πέντε έτη χωρίς τους χειμώνες). Κατά την άποψη του αρχαιολόγου Σεργκέι Ταράσοφ1 στην κατασκευή 

του ναού συμμετείχε ένα συνεργείο από τη Βαλκανική (πιθανόν από την Αχρίδα).

Οι έρευνες των ετών 1970-1980, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τον Ρώσο τεχνοκριτικό και αρχαιο- 

λόγο Βαλεντίν Μπούλκιν2, έδειξαν ότι ο ναός ήταν σταυροειδής με τρούλο, είχε τρεις αψίδες και τη μορφή 

κύβου με πλευρά 26,40 μ. και στεφόταν από επτά τρούλους σε σχήμα περικεφαλαίας. Ο ναός δεν ήταν 

σοβατισμένος στις εξωτερικές πλευρές του, στη δόμησή του δε χρησιμοποιήθηκαν πέτρες ακανόνιστου 

μεγέθους. Εσωτερικά o όγκος του ναού ήταν χωρισμένος από δεκαέξι κίονες σε πέντε επιμήκη κλίτη και 

είχε στοά, η οποία βρισκόταν πάνω από την είσοδο του ναού σε ύψος περίπου 7 μ. 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας κτίστηκε πάνω σε γερά θεμέλια (ύψος 1,20 μ.), τα οποία έχουν σωθεί έως τις 

1.С. Тарасов 2007: 61. 
2.В. Булкин 2012: 14-66. 

Η ανατολική όχθη του ποταμού Dvina, ο ναός της Αγίας Σοφίας και μέρος της πόλης.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΊΑ
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ημέρες μας. Σήμερα, εκτός από τα θεμέλια, μπορεί κανείς να δει τις αψίδες του ιερού, τον δυτικό και τον 

ανατολικό τοίχο που σώζονται από τα μέσα του 11ου αιώνα σε ύψος 8 και 12 μ., το σύνθρονο, τα υπο-

λείμματα των κιόνων, καθώς και τα σπαράγματα των τοιχογραφιών του 11ου αιώνα (έχουν σωθεί 20 τ.μ. 

τοιχογραφιών με φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα) στο Μουσείο Ίστορίας της Αρχιτεκτονικής του ναού της 

Αγίας Σοφίας, το οποίο άνοιξε το 1987 μέσα στον ναό.

Μαζί με την πόλη, ο ναός βίωσε πολλές δραματικές εξελίξεις, καταστροφές και πυρκαγιές. Στη στροφή 

από τον 15ο στον 16ο αιώνα απέκτησε τη μορφή αμυντικού ναού. Αυτό αποδεικνύεται από το πρώτο γνω-

στό σχέδιο του Πόλοτσκ, του 1579. Από το 1596 ο ορθόδοξος ναός της Αγίας Σοφίας πέρασε στα χέρια των 

Ουνιτών και παρέμεινε ουνιτικός έως το 1839. Το 1710 στον ναό της Αγίας Σοφίας έγινε έκρηξη της πυρι-

τιδαποθήκης, η οποία φυλασσόταν εκεί κατά τον Μεγάλο Βόρειο Πόλεμο κατόπιν εντολής του Μεγάλου 

Πέτρου. Ύστερα από είκοσι οκτώ έτη, ο αρχιεπίσκοπος των Ουνιτών Φλοριάν Γκρεμπνίτσκι κάλεσε τον 

αρχιτέκτονα Γιαν Κρίστοφ Γκλάουμπιτς από τη Βίλνα για να αποκαταστήσει τον ναό. 

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΟ ΠΟΛΟΤΣΚ

Ο ναός της Αγίας Σοφίας και ο ποταμός Dvina από τα νοτιοανατολικά.
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Ο ναός της Αγίας Σοφίας και ο ποταμός Dvina από τα νοτιοανατολικά.
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Η βόρεια όψη του ναού.  Η δυτική όψη του ναού.

Για ιδεολογικούς ή οικονομικούς λόγους τα παλαιά θεμέλια και τα υπολείμματα των τοίχων και των 

αψίδων ενσωματώθηκαν στην καινούργια σύνθεση του ναού, η οικοδόμηση του οποίου ολοκληρώθηκε το 

1750. Μετά την ανακατασκευή, ο ναός μετατράπηκε σε τρίκλιτη βασιλική με μία αψίδα και προσανατολι-

σμό προς βορρά. Στη νότια πλευρά οικοδομήθηκαν δύο συμμετρικοί πύργοι, ύψους 50 μ.

Ο νέος ναός ανοικοδομήθηκε σε ρυθμό του όψιμου λευκορωσικού μπαρόκ ή του μπαρόκ της Βίλνας 

και απέκτησε νέο εσωτερικό διάκοσμο. Εκτός από τους κίονες σε ρυθμό μπαρόκ, στην εσωτερική διακό-

σμηση υπάρχουν πολλά γλυπτά διακοσμητικά στοιχεία, ανάγλυφα περβάζια και σχετικά ασυνήθιστα χρώ-

ματα. Το ιερό του ναού χωρίστηκε από το κεντρικό κλίτος με ένα ψηλό τέμπλο και στην καμάρα υπήρχε 

μια ανάγλυφη απεικόνιση της Αγίας Τριάδας που σώζεται έως σήμερα. H δεύτερη και η τρίτη ζώνη του τέ-

μπλου ζωγραφίστηκαν και κοσμήθηκαν με γλυπτά. Από τη ζωγραφική του τέμπλου έχει σωθεί αντίγραφο 

του γνωστού έργου του Λεονάρντο ντα Βίντσι «Ο Μυστικός Δείπνος», καθώς και ο Σωτήρας Αχειροποίητος. 

Η μετέπειτα τύχη του ναού της Αγίας Σοφίας του Πόλοτσκ είναι εξίσου δραματική με αυτή του 18ου 

αιώνα. Στις αρχές του 20ού έγινε η γενική επισκευή του ναού και σύντομα το κτήριο προσαρμόστηκε στις 

ΛΕΥΚΟΡΩΣΊΑ
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ανάγκες του μουσείου και στη συνέχεια μιας σιτα-

ποθήκης. Στα χρόνια του Δεύτερου Παγκόσμιου 

Πολέμου ο ναός λειτουργούσε ως χώρος λατρείας. 

Μετά τον πόλεμο χρησιμοποιήθηκε ως αρχείο και 

αποθήκη.

Το 1969 στον ναό της Αγίας Σοφίας άρχισαν οι 

εργασίες αποκατάστασης. Το σχέδιο εκπονήθηκε 

από τον γνωστό Λευκορώσο αρχιτέκτονα και ανα- 

στηλωτή Βαλέρι Σλιούντσενκο (1945-1992). Στις 

εργασίες της επαναφοράς του ναού στη ζωή έλαβαν 

μέρος Λευκορώσοι και Λιθουανοί αναστηλωτές, 

Ρώσοι αρχαιολόγοι (Πάβελ Ραποπόρτ, Βαλεντίν 

Μπούλκιν) και Τσέχοι μουσικοί.

Το 1983 στον ναό της Αγίας Σοφίας άνοιξε η αί- 

θουσα συναυλιών για μουσική δωματίου. Η πρώτη 

μουσική εκδήλωση ήταν η εκτέλεση των έργων του 

«Τετραδίου του Πόλοτσκ» (16ος αι.) από το συ- 

γκρότημα «Καντάμπιλε».Το 1985 για πρώτη φορά 

ακούστηκε η μεγαλειώδης μουσική του εκκλησια- 

στικού οργάνου. Το όργανο για τον ναό της Αγίας 

Σοφίας κατασκευάστηκε και τοποθετήθηκε από 

την τσεχική εταιρεία «Ρίγκερ Κλος». Έχει 3.905 

σωλήνες διαφορετικού μεγέθους, 48 κλίμακες, σύ-

στημα πεντάλ (40) και τρία χειροκίνητα πληκτρο-

λόγια. Κάτω από τους θόλους του ναού της Αγίας 

Σοφίας έχουν ακουστεί οι φωνές των παγκοσμίου 

φήμης τραγουδιστών Ίρίνας Αρχίποβα, Βλαντισλάβ 

Πιαφκό, Αλεξάντρ Βεντέρνικοφ, Μαρίας Μπιέ-

σου, Μπορίς Στόκολοφ, Βεργκίλιους Νορέικα, των 

αδελφών Λισιτσιάν, Σβετλάνας Ντανιλιούκ, Νατά-

λια Γκάιντα. Έχουν εκτελεστεί μουσικά έργα από 

τις ορχήστρες και τις χορωδίες υπό τη διεύθυνση 

των Γκενάντι Ροζ ντέστβενσκι, Βαλέρι Πολιάνσκι, 

Σβετλάνας Μπεζ ρόντναγια, Βλαντίμιρ Σπιβακόφ, 

Βλαντίμιρ Μίνιν, Σάουλιους Σοντέτσκις και έχουν 

παίξει σόλο οι γνωστοί μουσικοί Μαργκαρίτα Φι-

όντοροβα, Ίγκορ Ολόβνικοφ, Νατάλια Σεριόγκι-

να, Βλαντίμιρ Τρετιακόφ. Εκκλησιαστικό όργανο 

έχουν παίξει μουσικοί από το Βατικανό, τη Γερμα-

νία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ελβετία, τη Λετο-

νία, την Ουκρανία, τη Ρωσία και άλλες χώρες.

Όπως και πριν από εννιακόσια πενήντα και 

διακόσια εβδομήντα χρόνια, το φως, το χρώμα, η 

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΟ ΠΟΛΟΤΣΚ

Τμήματα των παλαιότερων οικοδομικών φάσεων του ναού, 

ενσωματωμένα στο νέο κτίσμα.
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μουσική, η γλυπτική και η αρχιτεκτονική έχουν συγχωνευθεί οργανικά και έχουν δημιουργήσει μια καλλι-

τεχνική εικόνα μοναδική ως προς τη δύναμη της συναισθηματικής της επίδρασης. Η αίθουσα συναυλιών 

με τη μοναδική της ακουστική μέσα στο μνημείο συνδυάζεται φυσιολογικά με τη μόνιμη έκθεση του Μου-

σείου, τα βασικά εκθέματα της οποίας αποτέλεσαν τα ερείπια του ναού του 11ου αιώνα. Η νέα χρήση του 

ναού όχι μόνο δεν παραποίησε την αρχική του όψη, αλλά αποκάλυψε και υπογράμμισε το πιο σημαντικό, 

εκείνο που δεν εξαρτάται από τον χρόνο και συγκεκριμένα την υψηλή τέχνη των δημιουργών του.

Χρονολόγιο

Δεκαετία του 1050: οικοδόμηση του ναού της Αγίας Σοφίας.

1447: μετά από πυρκαγιά ο ναός της Αγίας Σοφίας ανοικοδομήθηκε ως ναός αμυντικού τύπου.

1620: ο ναός αποκαταστάθηκε μετά από πυρκαγιά.

1710: ο ναός καταστράφηκε από έκρηξη πυριτιδαποθήκης. 

Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά κατά τη διάρκεια μουσικής εκδήλωσης.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΊΑ
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1738-1750: αναστήλωση του ναού από τον αρχιτέκτονα Γιαν Κρίστοφ Γκλάουμπιτς από τη Βίλνα.

1850,1870, 1913: επισκευές του ναού. 

1969: έναρξη της αποκατάστασης του ναού.

1983: λειτουργία της αίθουσας συναυλιών για μουσική δωματίου. 

1985: τοποθέτηση του εκκλησιαστικού οργάνου και λειτουργία της αίθουσας συναυλιών για το εκκλησια-

στικό όργανο.

1987: λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως Μουσείου Ίστορίας της Αρχιτεκτονικής, παραρτήματος του Εθνικού 

Ίστορικο-πολιτιστικού Πάρκου του Πόλοτσκ.

Από το 1987 κάθε Απρίλιο στον ναό της Αγίας Σοφίας οργανώνονται διεθνή φεστιβάλ με παλαιά και σύγ-

χρονη μουσική δωματίου.

Από το 1997 κάθε χρόνο τον Νοέμβριο οργανώνονται στον ναό διεθνή φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου 

«Ήχοι της Αγίας Σοφίας».

Κάθε χρόνο στις 5 Ίουνίου, την ημέρα μνήμης της αγίας Ευφροσύνης του Πόλοτσκ, η οποία πέρασε τα 

πρώτα οκτώ χρόνια της μοναχικής της διακονίας στον ναό της Αγίας Σοφίας αντιγράφοντας βιβλία, τελεί-

ται η επίσημη ορθόδοξη θεία λειτουργία. 

Ταμάρα Τζουμαντάγιεβα

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ

Тарасов 2007: Тарасов С., «От Охридского озера до берегов Двины», Родина 6: 58-62.
Булкин 2012: Булкин В., О древнерусской архитектуре. Избранные труды, Санкт-Петербург.
Слюнченко 1987: Слюнченко В., Полоцкий Софийский собор, Минск.
Web-site.http://sophia.polotsk.museum.by/node/51232.
Джумантаева 2018: Джумантаева Т., Полацкі Сафійскі сабор, Минск.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΟ ΠΟΛΟΤΣΚ
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ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ: ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 Κίεβο. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοανατολικά.

Σ το ιστορικό κέντρο του Κιέβου, εδώ και πά- 

νω από χίλια χρόνια, υψώνεται ο μεγαλο- 

πρεπής ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας, ο 

οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πλέον σημα- 

ντικά μνημεία του πολιτισμού. Είναι ο παλαιότερος 

χριστιανικός ναός, που έχει διασωθεί στις περιοχές 

των ανατολικών Σλάβων, και έχει το πληρέστερο 

σύνολο ψηφιδωτών και τοιχογραφιών του 11ου αι-

ώνα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρονολογία ίδρυ- 

σης της Αγίας Σοφίας που περιλαμβάνονται στα 

Χρονικά είναι συγκεχυμένες και αντιφατικές, γεγο- 

νός που ήδη πριν από διακόσια χρόνια προκάλεσε 

το ενδιαφέρον των ειδικών, η έρευνα των οποίων 

συνεχίζεται έως σήμερα. Οι χρονικογράφοι του 

Γιαροσλάβ του Σοφού (1016-1054) αναφέρουν ως 

χρονολογία ίδρυσης του ναού το 1017 και το 1037 

και θεωρούν τον Γιαροσλάβ κτήτορά του1. Οι χρο- 

νολογίες αυτές συμπίπτουν με την αρχή και την 

ακμή της διακυβέρνησής του στο Κίεβο. Ωστόσο, 

χαράγματα με τις χρονολογίες 1018/21, 1019, 1022, 

1023, 1028, 1033 και 1036, που έχουν εντοπισθεί 

στις τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας, αποδεικνύουν 

ότι ο ναός υπήρχε ήδη την εποχή του πρίγκιπα και 

βαπτιστή των Ρως, Βλαντίμιρ του Μεγάλου (980- 

1015). Μια σειρά από χαράγματα, που αναφέρουν 

1. Лаврентьевская летопись 2000: стлб. 151. Новгородская 
2000: 15-16, 180. Ипатьевская летопись 2001: стлб. 139. 
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ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ: ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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γνωστοί ιστορικοί, χρονολογούνται στο 10192, χρονολογία που επιβεβαιώνει ότι η Αγία Σοφία είχε ήδη 

ανεγερθεί και είχε κοσμηθεί με ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. 

Ο Γερμανός χρονικογράφος Thietmar von Merseburg († 1018) αναφέρει ότι η Αγία Σοφία τo 1017-

10183 ήταν η έδρα του μητροπολίτη του Κιέβου. Ο μητροπολίτης του Κιέβου ρουσίνος Ίλαρίων, σύγχρο-

νος της κατασκευής του ναού, παραδίδει, σε σχέση με την ίδρυση της Αγίας Σοφίας, ότι ο Γιαροσλάβ 

ολοκλήρωσε το εγχείρημα του πατέρα του Βλαντίμιρ4. Η σύγκριση των αρχαιότερων χρονολογημένων 

χαραγμάτων με τις ημερομηνίες του καθαγιασμού του ναού, που αναφέρονται στα μηνολόγια των αρχών 

του 12ου-αρχών του 14ου αι. (11 Μαΐου και 4 Νοεμβρίου)5, οδηγεί στη χρονολόγηση 1011-1018. 

Την εποχή του Βλαντίμιρ και του Γιαροσλάβ, το κράτος των Ρως έγινε ένα από τα πλέον ισχυρά κράτη 

της Ευρώπης. Οι πρίγκιπες του Κιέβου συνδέονταν με δυναστικούς γάμους με τις ηγεμονικές αυλές πολ-

λών χωρών, αρχής γενομένης από τον γάμο του Βλαντίμιρ του Μεγάλου με τη βυζαντινή πορφυρογέννητη 

πριγκίπισσα Άννα, κόρη του αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ρωμανού Β΄.

 O ναός της Αγίας Σοφίας, η «ρωσική μητρόπολη», ήταν το σύμβολο του μεγαλείου και της κυριαρχίας 

των Ρως. Ως κεντρικός ναός του κράτους, αποτέλεσε το πνευματικό, το πολιτικό και το πολιτιστικό του κέ-

ντρο. Κάτω από τους θόλους της Αγίας Σοφίας πραγματοποιούνταν οι επίσημες τελετές ενθρόνισης των με-

γάλων πριγκίπων, οι εκκλησιαστικές σύνοδοι, οι χειροτονίες των μητροπολιτών, η υποδοχή των πρεσβευτών, 

η επικύρωση των πολιτικών συμφωνιών. Οι κάτοικοι του Κιέβου όλων των ηλικιών συγκεντρώνονταν εδώ 

για το «Βέτσε» (Λαϊκή Συγκέντρωση). Στον ναό δημιουργήθηκε η πρώτη γνωστή βιβλιοθήκη των Ρως, εδώ 

2. Thietmari 1935: 488-489.
3. Никитенко - Корниенко 2012.
4. Thietmari 1935: 48-49.
5. Молдован 1984: 97.

Ο νότιος χορός του ναού.
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φυλάσσονταν τα Χρονικά της εποχής και μεταφράζονταν τα βιβλία από τα ελληνικά στη σλαβική γραφή και 

γλώσσα. Επί αιώνες η Αγία Σοφία ήταν ο τόπος ενταφιασμού των πριγκίπων και του ανώτατου κλήρου. 

Ένα από τα αρχαιότερα κειμήλια του ναού είναι η μαρμάρινη σαρκοφάγος του Γιαροσλάβ του Σοφού, ο 

οποίος πέθανε το 1054. Ο ανθρωπολόγος Μ. Μ. Γκεράσιμοφ, με βάση το κρανίο του πρίγκιπα, δημιούργησε 

το γλυπτό του πορτρέτο, το οποίο εκτίθεται μέσα στον ναό. Εκτός από τον Γιαροσλάβ, στον ναό ενταφιάστηκαν 

ο γιος του Βσέβολοντ (1093), οι εγγονοί του Ρόστισλαβ Βσέβολοντοβιτς (1093) και Βλαντίμιρ ο Μονομάχος 

(1125), καθώς και ο δισέγγονός του Βιατσεσλάβ Βλαντίμιροβιτς (1154). Στους τοίχους του ναού έχουν αποκαλυ-

φθεί 7,5 χιλιάδες ακιδογραφήματα που χρονολογούνται από τον 11ο έως τις αρχές του 18ου αιώνα. Πρόκειται 

για ανεπίσημες επιγραφές και σκίτσα που έχουν χαράξει οι κληρικοί και οι επισκέπτες του ναού.

Ο ναός υπέστη αλλεπάλληλες λεηλασίες, πυρκαγιές, ερημώσεις, επισκευές και ανοικοδομήσεις. Το 

1240, όταν το Κίεβο κατελήφθη από τις ορδές του Μπατού Χαν, ο ναός λεηλατήθηκε και ερημώθηκε. 

Παρά τη βαθμιαία παρακμή του Κιέβου όμως, η Αγία Σοφία εξακολουθούσε να λειτουργεί ως έδρα του 

μητροπολίτη και παρέμεινε το πνευματικό κέντρο ολόκληρου του κράτους των Ρως.

Η αναγέννηση του ναού συνδέεται με τα ονόματα του μητροπολίτη Πιοτρ Μογκίλα (1633-1647) και του 

χέτμαν Ίβάν Μαζέπα (1687-1708). Στη στροφή από τον 17ο στον 18ο αιώνα, ο ναός δέχτηκε εκτεταμένες 

επεμβάσεις στο εξωτερικό του σε ρυθμό μπαρόκ. Τον 18ο αιώνα οι παλαιές τοιχογραφίες επιχρίστηκαν, 

οι επιφάνειες των τοίχων βάφτηκαν με λευκό χρώμα και καλύφθηκαν με ελαιογραφίες. Ο ναός έκλεισε επί 

της σοβιετικής εξουσίας· το 1934 ιδρύθηκε το κρατικό ιστορικό πάρκο της Αγίας Σοφίας για επιστημο- 

νικές έρευνες και για εργασίες συντήρησης.

Στον ναό οι εργασίες αποκατάστασης έχουν αποκαλύψει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ψηφιδωτών και 

τοιχογραφιών του πρώτου τετάρτου του 11ου αιώνα (260 τ.μ. ψηφιδωτών και 3.000 τ.μ. τοιχογραφημένων 

επιφανειών). Το 1990 ο ναός μαζί με το συγκρότημα των μοναστηριακών κτισμάτων του 18ου αιώνα κα-

ταγράφηκε στον κατάλογο μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Οι ψηφιδωτές παραστάσεις στον τρούλο, 

στα σφαιρικά τρίγωνα και στα τόξα της 

βάσης του (11ος αι.).

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΚΊΕΒΟΥ
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Οι πηγές δεν αναφέρουν τους αρχιτέκτονες και 

τους ζωγράφους της Αγίας Σοφίας. Η αρχιτεκτονι-

κή του ναού βασίζεται στον σταυροειδή εγγεγραμ-

μένο τύπο. Αρχικά είχε πέντε τρούλους και πέντε 

κλίτη με ισάρρυθμα ιερά βήματα. Στα βόρεια, στα 

δυτικά και στα νότια είχε διπλές ανοικτές στοές: 

μία διώροφη εσωτερική και μία μονώροφη εξω-

τερική, πάνω από την οποία βρισκόταν ο εξώστης 

της εσωτερικής («γκούλμπισε»). Στις γωνίες της δυ-

τικής πλευράς υψώνονταν δύο πύργοι με εξωτερι-

κή κλίμακα που οδηγούσαν στον χορό. Ο ναός στε-

φόταν από μια κλιμακωτή σύνθεση, αποτελούμενη 

από δεκατρείς τρούλους επενδεδυμένους με φύλλα 

μολύβδου.

Όπως και στο Βυζάντιο, η τοιχοδομή παρέμεινε 

ορατή χωρίς επίχρισμα. Οι τοίχοι ήταν δομημένοι 

με την τεχνική opus mixtum από μεγάλους αλά-

ξευτους λίθους –γρανίτη και ροζ κουαρτσίτη–, οι 

οποίοι εναλλάσσονταν με σειρές από πλίνθους. Ως 

συνδετικό υλικό της τοιχοδομής είχε χρησιμοποιη-

θεί ένα μείγμα από ροζ διάλυμα ασβέστη και τριμ-

μένου χαλικιού. Με τις ανακατασκευές που έλαβαν 

χώρα στη στροφή από τον 17ο στον 18ο αιώνα, ο 

ναός απέκτησε εξωτερικά μπαρόκ όψη, τα βασικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας διατηρού-

νται έως τις ημέρες μας.

Ο εσωτερικός διάκοσμος του ναού έχει διασωθεί 

σχεδόν αναλλοίωτος από τον 11ο αιώνα. Ο ορθογώ-

νιος χώρος χωρίζεται από δώδεκα κίονες σε πέντε 

επιμήκη κλίτη, τα οποία διασχίζονται από άλλους σε 

εγκάρσια διάταξη (transepts). Στη διασταύρωση του 

κεντρικού κλίτους με το κύριο εγκάρσιο σχηματίζεται 

ένας ισοσκελής σταυρός, πάνω από τον οποίο υψώνε-

ται ο κεντρικός τρούλος. 

Ο δεύτερος όροφος αποτελείται από έναν ευρύ-

χωρο χώρο που προοριζόταν για τον πρίγκιπα και 

τους αυλικούς. Πιθανόν εδώ βρισκόταν η βιβλιο

θήκη με το σκριπτόριο, όπου μεταφράζονταν και 

αντιγράφονταν βιβλία, καθώς και χώροι που σχετί-

ζονταν με τον πρίγκιπα και τη μητρόπολη. 

Αρχικά το εσωτερικό του ναού ήταν διακοσμη-

μένο από 640 τ.μ. ψηφιδωτών και 6.000 τ.μ. τοι-

χογραφιών, το εκτενέστερο σύνολο της μεσοβυζα-

 Ψηφιδωτή απεικόνιση του αρχαγγέλου Γαβριήλ από τη 

σκηνή του Ευαγγελισμού (θριαμβικό τόξο, 11ος αι.).
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Ψηφιδωτή απεικόνιση της Παναγίας από τη σκηνή του 

Ευαγγελισμού (θριαμβικό τόξο, 11ος αι.). 

ντινής περιόδου. Δημιουργοί τους ήταν Βυζαντινοί 

έμπειροι καλλιτέχνες που εφάρμοσαν το κλασικό 

εικονογραφικό πρόγραμμα. Τα ψηφιδωτά και οι 

τοιχογραφίες διακρίνονται από το εξεζητημένο 

τους σχέδιο, την πλούσια χρωματική κλίμακα, το 

ατομικό ύφος και τη βαθιά πνευματικότητα των 

μορφών, με υφολογικές αναλογίες με βυζαντινά 

μνημεία του 10ου-των αρχών του 11ου αι., κυρίως 

με το καθολικό της μονής του Οσίου Λουκά στη 

Βοιωτία, του οποίου η ανοικοδόμηση ολοκληρώ-

θηκε το 10116. Ωστόσο, το πλησιέστερο, από κάθε 

άποψη, στην Αγία Σοφία μνημείο θεωρείται η εκ-

κλησία των Δεκάτων (της Κοίμησης της Θεοτόκου) 

στο Κίεβο, που είναι έργο Ελλήνων τεχνιτών, προ-

σκεκλημένων από τον Βλαντίμιρ, οι οποίοι στη συ-

νέχεια εργάστηκαν και στον ναό της Αγίας Σοφίας7. 

Το ιερό βήμα και ο κεντρικός τρούλος της Αγίας 

Σοφίας ξεχωρίζουν χάρη στα ψηφιδωτά, ενώ οι 

άλλες επιφάνειες του ναού κοσμούνται με τοιχο-

γραφίες. Στον τρούλο εικονίζεται ο Χριστός Πα-

ντοκράτορας περιστοιχιζόμενος από τους τέσσε-

ρις αρχαγγέλους (έχει σωθεί ο αρχάγγελος με τη 

γαλάζια αμφίεση) και στα διάκενα, ανάμεσα στα 

παράθυρα του φωτεινού τυμπάνου του τρούλου, οι 

δώδεκα απόστολοι (σώζεται η μορφή του Παύλου). 

Στα σφαιρικά τρίγωνα εικονίζονται οι ευαγγελιστές 

(έχει σωθεί η μορφή του Μάρκου και ένα σπάραγ-

μα από την παράσταση του Ματθαίου). Στα τόξα 

που στηρίζουν τον τρούλο, σε δεκαπέντα μετάλλια, 

εικονίζονται οι εν Σεβαστεία άγιοι Τεσσαράκοντα 

Μάρτυρες σε προτομή. Πάνω από την κόγχη του ιε-

ρού απεικονίζεται η Δέηση με τις μορφές του Χρι-

στού, της Παναγίας και του Προδρόμου σε προτο-

μή. Στους πεσσούς της αψίδας του ιερού βήματος ο 

Ευαγγελισμός και ο πρώτος αρχιερέας Ααρών, και 

στο τεταρτοσφαίριο η Θεοτόκος δεομένη. Ακολου-

θεί η παράσταση της Κοινωνίας των Αποστόλων, με 

τον Χριστό ως Αρχιερέα, και πιο κάτω ολόσωμοι 

μετωπικοί ιεράρχες, με πρώτους τον άγιο Επιφάνιο 

6. Chatzidakis 1956: 14-17. Лазарев 1960: 74, 77-78, 80, 101, 
111, 157. Лазарев 1978: 79-80. Лазарев 1986: 77-78.
7. Айналов 1917: 36. Логвин 2001: 28.
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6. Chatzidakis 1956: 14-17. Лазарев 1960: 74, 77-78, 80, 101, 
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Κύπρου, την ημέρα μνήμης του οποίου καθαγιάστηκε η εκκλησία των Δεκάτων, και τον Κλήμεντα Ρώμης, 

το λείψανο του οποίου μετέφερε ο Βλαντίμιρ από τη Χερσώνα στην εκκλησία των Δεκάτων. 

Οι τοιχογραφίες συνδυάζονται οργανικά και αρμονικά με τα ψηφιδωτά. Κάτω από τον τρούλο ανα-

πτύσσονται σκηνές από τον χριστολογικό κύκλο και το έργο των αποστόλων, και ολοκληρώνεται με μια 

Ο ψηφιδωτός 

διάκοσμος του ιερού 

βήματος: Η Παναγία 

δεομένη, η Κοινωνία 

των Αποστόλων και 

ιεράρχες (11ος αι.).

ΟΥΚΡΑΝΊΑ
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μνημειακή παράσταση της οικογένειας του πρίγκιπα, που καλύπτει τους τρεις τοίχους του κεντρικού κλί-

τους, εκτός από την ανατολική πλευρά, σε μία ζωγραφική απεικόνιση που δοξάζει τους δημιουργούς του 

ναού με τον πιο παραστατικό τρόπο. Στην παράσταση εικονίζεται η οικογένεια των βαπτιστών των Ρως, ο 

Βλαντίμιρ και η Άννα με τσαρικά ενδύματα και τα παιδιά τους, μεταξύ των οποίων ο Μπορίς και ο Γκλεμπ.

Στους τοίχους των δύο πύργων, που έχουν εξωτερικές κλίμακες για την πρόσβαση στον χώρο για τους 

ευγενείς, ζωγραφίζεται ένας ευρύς κύκλος από τοιχογραφίες με κοσμικά θέματα, όπως ο αρραβώνας του 

Βλαντίμιρ και της Άννας στην Κωνσταντινούπολη, το 987/988, όταν άρχισε ο εκχριστιανισμός των Ρως, 

«μνημείο» του οποίου διαμέσου των αιώνων αποτελεί η Αγία Σοφία του Κιέβου8. 
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ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ: ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αγία Πετρούπολη. Αγία Σοφία στο Τσάρσκογιε Σελό. Η δυτική όψη του ναού.

Ο καθεδρικός ναός της Αγίας του Θεού Σο-

φίας θεμελιώθηκε στις 30 Ίουλίου του 

1782 με εντολή της αυτοκράτειρας Αι-

κατερίνης Β΄ στην κωμόπολη Σόφια, η οποία είχε 

ιδρυθεί το 1779 και αργότερα ενσωματώθηκε στο 

Τσάρσκογιε Σελό. Το σχέδιο προέβλεπε την οι-

κοδόμηση ενός ναού-μνημείου αφιερωμένου στις 

νίκες της Ρωσίας κατά τους ρωσοτουρκικούς πο-

λέμους, που θα αποτελούσε υπόμνηση στην Αγία 

Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Πρόδρομος ναός 

της Αγίας Σοφίας ήταν μια ξύλινη εκκλησία των 

Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. 

Ο ναός κτίστηκε σε σχέδια του Τσαρλς Κάμερον 

σε συνεργασία με τον Ί. Ε. Στάροφ. Ο κυρίως ναός, 

αφιερωμένος στην Ανάληψη του Χριστού, καθαγιά-

στηκε στις 20/31 Μαΐου του 1788 από τον μητροπο-

λίτη του Νόβγκοροντ και της Αγίας Πετρούπολης 

Γαβριήλ (Πετρόφ) παρουσία της Αικατερίνης Β΄ 

και των μελών της αυτοκρατορικής οικογένειας1. 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας στο Τσάρσκογιε Σελό εί-

ναι ένα από τα πρώτα κτήρια στον ρυθμό του ρωσι-

1. Историко-статистические 1884: 358.

H Αγία Σοφία 
(ναός της 

Αναλήψεως) στο 
Τσάρσκογιε Σελό
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ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ: ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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κού κλασικισμού. Είναι του τύπου του εγγεγραμμένου 

σταυρού με τρούλο. Τις πλευρές του ναού κοσμούν 

δωρικά προστώα, ενώ ο βασικός τετράγωνος πυρήνας 

του στέφεται από πέντε θόλους πάνω σε χαμηλά κυ-

λινδρικά τύμπανα. Έχει ορθογώνια ανοίγματα παρα-

θύρων και στενά κλίτη στεγασμένα με καμάρες. Το 

τετράγωνο σχήμα του ναού με τους χαμηλούς τρού-

λους εν μέρει μόνο θυμίζει τον ναό της Αγίας Σοφίας 

στην Κωνσταντινούπολη. 

Οι εσωτερικοί χώροι του ναού είχαν λιτή δια-

κόσμηση. Οι τοίχοι του ήταν βαμμένοι με ανοιχτά 

χρώματα και τα παράθυρα είχαν επιχρυσωμένα 

πλαίσια. Ο εσωτερικός χώρος του ναού χωριζόταν 

από τέσσερις πεσσούς και οκτώ κίονες από στιλπνό 

γρανίτη, οι οποίοι στέφονταν από επίχρυσα ιωνικά 

κιονόκρανα. 

Στον κυρίως ναό ήταν κρεμασμένο ένα μεγάλο 

ασημένιο πολυκάνδηλο, στους χορούς είχαν τοποθε-

τηθεί δύο ογκώδη ασημένια κηροπήγια2. Πρωτότυ-

πα πολυκάνδηλα, μικρότερου μεγέθους από το κε-

ντρικό, είχαν φιλοτεχνηθεί από τον τεχνίτη Μπουγκ. 

Τα λειτουργικά σκεύη για την εκκλησία κατασκευά-

στηκαν το 1787-1788 από τους Φ. Σεγκάν και Γ. Ν. 

Λουντ, τα καντήλια από τον Π. Αζί. Το 1812, εξαιτί-

ας του πολέμου, τα πολύτιμα αντικείμενα μεταφέρ-

θηκαν στην εκκλησία της Αναστάσεως στο ανάκτορο 

της Αικατερίνης Β΄ και στη συνέχεια στον ναό της 

Αγίας Αικατερίνης στο Τσάρσκογιε Σελό.

Το 1849, κατά τη διάρκεια γενικών επισκευών, 

κάτω από την αγία τράπεζα αποκαλύφθηκαν ιερά 

κειμήλια –μία μαρμάρινη λειψανοθήκη με ιερό λεί-

ψανο, μία ασημένια επιχρυσωμένη μεταλλική πλά-

κα, που είχε τεθεί στα θεμέλια του ναού το 1782, 

ένα σφυρί και ένα μυστρί με το έμβλημα της αυτο-

κράτειρας Αικατερίνης Β΄ και την επιγραφή στην 

αγγλική γλώσσα «Τσαρλς Κάμερον, αρχιτέκτονας». 

Σήμερα βρίσκονται σε μια μεγάλη ασημένια προθή-

κη μπροστά από το ιερό, κοντά στις παλαιές σημαί-

ες των συνταγμάτων3. 

Το 1849-1850, σε σχέδια του Ί. Ν. Τσέρνικ, κα-

2. Вильчковский 1911: 231-232. 
3. Ό.π.: 232. 

Τμήμα του ναού και το καμπαναριό.
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τασκευάστηκε το νέο κεντρικό τέμπλο της Αγίας Σοφίας, ενώ τα σχέδια των πλαϊνών εικονοστασίων εκπο-

νήθηκαν από τον Π. Γιεγκόροφ4. Το 1850 στα νότια του ναού κτίστηκε το παρεκκλήσιο του αγίου πρίγκιπα 

Αλεξάνδρου Νέφσκι. Την ίδια εποχή, το βόρειο παρεκκλήσιο της Αγίας Αικατερίνης, που υπήρχε από το 

1804, καθαγιάστηκε εκ νέου στο όνομα των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Το 1905 μετά από άλλη μία 

επισκευή το βόρειο παρεκκλήσιο καθαγιάστηκε ξανά προς τιμή της Αγίας Αικατερίνης5. 

 Η Αγία Σοφία υπαγόταν αρχικά στην υπηρεσία των εκκλησιαστικών επαρχιών, ωστόσο στις 9/21 Σε-

πτεμβρίου του 1817 όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ναού μεταφέρθηκαν στη δικαιοδοσία της Στρατιω-

τικής Υπηρεσίας και έγινε ναός του συντάγματος των ουσάρων της τσαρικής φρουράς6. Έως το 1845 

ήταν επίσης ο ναός του παράσημου του αγίου πρίγκιπα Βλαντίμιρ. Το 1850 το νότιο παρεκκλήσιο παρα-

χωρήθηκε στο πρότυπο σύνταγμα του πεζικού, στη συνέχεια στο 1ο και στο 2ο τάγμα των τυφεκιοφόρων 

4. Хайкина 1987: 18. 
5. Цитович 1913: 77.
6. Ό.π.: 77. 

 Το εσωτερικό του ναού από τα βόρεια.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΟ ΤΣΑΡΣΚΟΓΊΕ ΣΕΛΟ
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της τσαρικής φρουράς, ενώ το βόρειο παρεκκλήσιο 

από το 1832 έως το 1899 ανήκε στο σύνταγμα των 

θωρακοφόρων7. 

Στο κεντρικό ιερό βήμα του ναού βρισκόταν η 

εικόνα «Τα Εισόδια της Θεοτόκου», που είχε φιλο-

τεχνηθεί το 1788 από τον Π. Σοκολόφ, στο βόρειο 

παρεκκλήσιο, από το 1833, η εικόνα «Η Θεοφάνεια 

στο όρος Σινά» ενώ το 1898 στο νότιο τοποθετήθη-

κε μια εικόνα με θέμα την Ανάσταση του Χριστού.

Οι πεσσοί και οι τοίχοι του ναού τη δεκαετία του 

1790 κοσμήθηκαν από τοιχογραφίες με θέματα από 

τον ευαγγελικό κύκλο, φιλοτεχνημένες από γνωστούς 

ζωγράφους. Στον αριστερό χορό, μέσα σε προσκυ-

νητάριο, βρισκόταν η εικόνα του αγίου Παύλου του 

Ομολογητή με ασημένια επίχρυση επένδυση, που 

δωρήθηκε το 1836 από τους αξιωματικούς του συ-

ντάγματος των ουσάρων. Μία άλλη εικόνα, του αγίου 

πρίγκιπα Αλεξάνδρου Νέφσκι, αφιέρωμα των αξιω-

ματικών προς τιμή του προστάτη τους αυτοκράτορα 

Αλεξάνδρου Β΄, ήταν τοποθετημένη σε προσκυνητά-

ριο από λευκό μάρμαρο.

Στο δυτικό μέρος του ναού ήταν εκτεθειμένες οι 

σημαίες και τα στρατιωτικά εμβλήματα που ο στρατη-

γός Μ. Γ. Τσερνιάγιεφ είχε αποκτήσει στη μάχη του 

Τσιμκέντ (1864). Εδώ βρισκόταν επίσης μία μαρμάρι-

νη πλάκα με τα ονόματα των αξιωματικών του τάγμα-

τος των ουσάρων της τσαρικής φρουράς που έπεσαν 

στον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768-17748. Το 1903 ο 

τσάρος Νικόλαος Β΄ δώρισε στον ναό έναν σταυρό και 

εκκλησιαστικά σκεύη, πιστά αντίγραφα εκείνων που 

είχαν δωρηθεί από την Αικατερίνη Β΄. 

Ο ναός δεν είχε δικό του καμπαναριό. Το 1900, 

χάρη στις δωρεές των αξιωματικών του συντάγμα- 

τος των ουσάρων, στο εργοστάσιο του Ουσα τσιόφ 

της περιοχής Βαλντάι κατασκευάστηκαν δέκα 

μπρούτζινες καμπάνες για τον ναό, η μεγαλύτερη 

από τις οποίες ζύγιζε 5,6 τόνους. Το 1903-1904 με 

χρήματα του Νικολάου Β΄ οικοδομήθηκε το καμπα-

ναριό ως χωριστό κτίσμα (σε σχέδια του Λ. Ν. Μπε-

7. Историко-статистические 1884: 358. 
8. Вильчковский 1911: 231-232. 

Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά. Ξεχωρίζουν ο 

τρούλος και το χρυσοποίκιλτο τέμπλο στο βάθος.
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νουά), στον κάτω όροφο του οποίου στεγαζόταν ένα μικρό παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον όσιο Σεραφείμ 

του Σαρόφ. 

Το 1918 η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε ενοριακό ναό. Το 1922 αφαιρέθηκαν τα πολύτιμα εκκλησιαστικά 

σκεύη από τον ναό και στις 6 Νοεμβρίου του 1933 η εκτελεστική επιτροπή των προαστίων του Λένινγκραντ 

αποφάσισε το κλείσιμο του ναού. Οι εικόνες που υπήρχαν στον ναό μεταφέρθηκαν στο Ρωσικό Μουσείο και 

το κτήριο παραχωρήθηκε στην 32η μηχανοκίνητη ταξιαρχία, που το χρησιμοποιούσε ως αποθήκη.

Στον Μεγάλο Πατριωτικό (Β΄ Παγκόσμιο) Πόλεμο ο ναός έπαθε κάποιες ζημιές. Στη συνέχεια εδώ στεγά- 

στηκε και πάλι αποθήκη, στην οποία έκαιγαν σε ανοικτή φωτιά απόβλητα9. Το νοτιοδυτικό μέρος της πλα-

τείας της Αγίας Σοφίας από το 1960 ήταν κατειλημμένο από το συνεταιριστικό συγκρότημα γκαράζ αριθ. 4. 

Τον Νοέμβριο του 1988 ο μητροπολίτης του Λένινγκραντ και Νόβγκοροντ Αλέξιος (Ρίντιγκερ) ζήτησε 

από την εκτελεστική επιτροπή της πόλης Πούσκιν να εγκρίνει τη σύσταση μιας ορθόδοξης κοινότητας 

και την παραχώρηση σε αυτήν του ναού της Αγίας Σοφίας. Μετά τη θετική έκβαση του αιτήματος, στις 8 

Ίουνίου 1989, εορτή της Αναλήψεως που εορτάζει ο ναός, ο πρωθιερέας Γκενάντι Ζβέρεφ τέλεσε την πρώ-

τη θεία λειτουργία. Την ίδια ημέρα καθαγιάστηκε το βόρειο παρεκκλήσιο των αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης και τον Ίούλιο του 1990 το νότιο, του αγίου πρίγκιπα Αλεξάνδρου Νέφσκι· τον Απρίλιο του 1991 

αποκαταστάθηκε και το καμπαναριό. 

Από τις 20 Μαρτίου του 1995 ο ναός της Αγίας Σοφίας εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων της Ρωσι-

κής Ομοσπονδίας. Τον Μάιο του 1998 «τα βιοτεχνικά εργαστήρια της Βιάτκα» κατασκεύασαν και τοποθέ-

τησαν τα νέα τέμπλα, που αποτελούν αντίγραφα των προεπαναστατικών. Μέσα στον ναό υπάρχουν εικόνες 

του 18ου-των αρχών του 20ού αιώνα, που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές και από τις συλλογές των μου-

σείων, καθώς και εικόνες που φιλοτεχνήθηκαν στα τέλη του 20ού αιώνα σε παλαιά ρωσική τεχνοτροπία10. 

Οι τοίχοι του ναού το 1999-2009 διακοσμήθηκαν με ψηφιδωτά και εικόνες από σμάλτο. Εκατέρωθεν 

της κεντρικής εισόδου το 2013 εγκαταστάθηκαν μπρούτζινα αγάλματα των πριγκίπων Αλεξάνδρου Νέφ-

σκι και Ίγκορ Τσερνίγκοφσκι, έργα του γλύπτη Α. Αβετισιάν. 

Δρ. Μιχαήλ Σκαρόφσκι
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της τσαρικής φρουράς, ενώ το βόρειο παρεκκλήσιο 

από το 1832 έως το 1899 ανήκε στο σύνταγμα των 

θωρακοφόρων7. 

Στο κεντρικό ιερό βήμα του ναού βρισκόταν η 

εικόνα «Τα Εισόδια της Θεοτόκου», που είχε φιλο-

τεχνηθεί το 1788 από τον Π. Σοκολόφ, στο βόρειο 

παρεκκλήσιο, από το 1833, η εικόνα «Η Θεοφάνεια 

στο όρος Σινά» ενώ το 1898 στο νότιο τοποθετήθη-

κε μια εικόνα με θέμα την Ανάσταση του Χριστού.

Οι πεσσοί και οι τοίχοι του ναού τη δεκαετία του 

1790 κοσμήθηκαν από τοιχογραφίες με θέματα από 

τον ευαγγελικό κύκλο, φιλοτεχνημένες από γνωστούς 

ζωγράφους. Στον αριστερό χορό, μέσα σε προσκυ-

νητάριο, βρισκόταν η εικόνα του αγίου Παύλου του 

Ομολογητή με ασημένια επίχρυση επένδυση, που 

δωρήθηκε το 1836 από τους αξιωματικούς του συ-

ντάγματος των ουσάρων. Μία άλλη εικόνα, του αγίου 

πρίγκιπα Αλεξάνδρου Νέφσκι, αφιέρωμα των αξιω-

ματικών προς τιμή του προστάτη τους αυτοκράτορα 

Αλεξάνδρου Β΄, ήταν τοποθετημένη σε προσκυνητά-

ριο από λευκό μάρμαρο.

Στο δυτικό μέρος του ναού ήταν εκτεθειμένες οι 

σημαίες και τα στρατιωτικά εμβλήματα που ο στρατη-

γός Μ. Γ. Τσερνιάγιεφ είχε αποκτήσει στη μάχη του 

Τσιμκέντ (1864). Εδώ βρισκόταν επίσης μία μαρμάρι-

νη πλάκα με τα ονόματα των αξιωματικών του τάγμα-

τος των ουσάρων της τσαρικής φρουράς που έπεσαν 

στον ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768-17748. Το 1903 ο 

τσάρος Νικόλαος Β΄ δώρισε στον ναό έναν σταυρό και 

εκκλησιαστικά σκεύη, πιστά αντίγραφα εκείνων που 

είχαν δωρηθεί από την Αικατερίνη Β΄. 

Ο ναός δεν είχε δικό του καμπαναριό. Το 1900, 

χάρη στις δωρεές των αξιωματικών του συντάγμα- 

τος των ουσάρων, στο εργοστάσιο του Ουσα τσιόφ 

της περιοχής Βαλντάι κατασκευάστηκαν δέκα 

μπρούτζινες καμπάνες για τον ναό, η μεγαλύτερη 

από τις οποίες ζύγιζε 5,6 τόνους. Το 1903-1904 με 

χρήματα του Νικολάου Β΄ οικοδομήθηκε το καμπα-

ναριό ως χωριστό κτίσμα (σε σχέδια του Λ. Ν. Μπε-

7. Историко-статистические 1884: 358. 
8. Вильчковский 1911: 231-232. 

Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά. Ξεχωρίζουν ο 

τρούλος και το χρυσοποίκιλτο τέμπλο στο βάθος.
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νουά), στον κάτω όροφο του οποίου στεγαζόταν ένα μικρό παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον όσιο Σεραφείμ 

του Σαρόφ. 

Το 1918 η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε ενοριακό ναό. Το 1922 αφαιρέθηκαν τα πολύτιμα εκκλησιαστικά 

σκεύη από τον ναό και στις 6 Νοεμβρίου του 1933 η εκτελεστική επιτροπή των προαστίων του Λένινγκραντ 

αποφάσισε το κλείσιμο του ναού. Οι εικόνες που υπήρχαν στον ναό μεταφέρθηκαν στο Ρωσικό Μουσείο και 

το κτήριο παραχωρήθηκε στην 32η μηχανοκίνητη ταξιαρχία, που το χρησιμοποιούσε ως αποθήκη.

Στον Μεγάλο Πατριωτικό (Β΄ Παγκόσμιο) Πόλεμο ο ναός έπαθε κάποιες ζημιές. Στη συνέχεια εδώ στεγά- 

στηκε και πάλι αποθήκη, στην οποία έκαιγαν σε ανοικτή φωτιά απόβλητα9. Το νοτιοδυτικό μέρος της πλα-

τείας της Αγίας Σοφίας από το 1960 ήταν κατειλημμένο από το συνεταιριστικό συγκρότημα γκαράζ αριθ. 4. 

Τον Νοέμβριο του 1988 ο μητροπολίτης του Λένινγκραντ και Νόβγκοροντ Αλέξιος (Ρίντιγκερ) ζήτησε 

από την εκτελεστική επιτροπή της πόλης Πούσκιν να εγκρίνει τη σύσταση μιας ορθόδοξης κοινότητας 

και την παραχώρηση σε αυτήν του ναού της Αγίας Σοφίας. Μετά τη θετική έκβαση του αιτήματος, στις 8 

Ίουνίου 1989, εορτή της Αναλήψεως που εορτάζει ο ναός, ο πρωθιερέας Γκενάντι Ζβέρεφ τέλεσε την πρώ-

τη θεία λειτουργία. Την ίδια ημέρα καθαγιάστηκε το βόρειο παρεκκλήσιο των αγίων Κωνσταντίνου και 

Ελένης και τον Ίούλιο του 1990 το νότιο, του αγίου πρίγκιπα Αλεξάνδρου Νέφσκι· τον Απρίλιο του 1991 

αποκαταστάθηκε και το καμπαναριό. 

Από τις 20 Μαρτίου του 1995 ο ναός της Αγίας Σοφίας εντάχθηκε στον κατάλογο των μνημείων της Ρωσι-

κής Ομοσπονδίας. Τον Μάιο του 1998 «τα βιοτεχνικά εργαστήρια της Βιάτκα» κατασκεύασαν και τοποθέ-

τησαν τα νέα τέμπλα, που αποτελούν αντίγραφα των προεπαναστατικών. Μέσα στον ναό υπάρχουν εικόνες 

του 18ου-των αρχών του 20ού αιώνα, που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές και από τις συλλογές των μου-

σείων, καθώς και εικόνες που φιλοτεχνήθηκαν στα τέλη του 20ού αιώνα σε παλαιά ρωσική τεχνοτροπία10. 

Οι τοίχοι του ναού το 1999-2009 διακοσμήθηκαν με ψηφιδωτά και εικόνες από σμάλτο. Εκατέρωθεν 

της κεντρικής εισόδου το 2013 εγκαταστάθηκαν μπρούτζινα αγάλματα των πριγκίπων Αλεξάνδρου Νέφ-

σκι και Ίγκορ Τσερνίγκοφσκι, έργα του γλύπτη Α. Αβετισιάν. 

Δρ. Μιχαήλ Σκαρόφσκι
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 Βελίκι Νόβγκοροντ. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοανατολικά.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας στο Νόβγκοροντ 

οικοδομήθηκε το 1045-1050 «με εντολή 

του πρίγκιπα Γιαροσλάβ, του γιου του 

Βολοντίμιρ και του επισκόπου Λουκά»1. Οι αρχιμά-

στορες, κατά πάσα πιθανότητα, είχαν έρθει από το 

Κίεβο. Πρόδρομος του λιθόκτιστου ναού ήταν ένας 

ξύλινος «με δεκατρείς τρούλους», που είχε ιδρυθεί 

από τον Ίωακείμ Χερσωνίτη, πρώτον επίσκοπο του 

Νόβγκοροντ, λίγο μετά τον εκχριστιανισμό των κα-

τοίκων της πόλης. Μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιο-

ριστεί η θέση στην οποία βρισκόταν. 

Η αγία τράπεζα του λιθόκτιστου ναού καθιαγιά-

στηκε το 1052, υποθέτουμε στις 13/26 Σεπτεμβρίου. 

Κάτω από το σημερινό θυσιαστήριο, στην κεντρική 

αγία τράπεζα, σώζονται οι πλίνθινοι κιονίσκοι του 

παλαιότερου θυσιαστηρίου που φέρουν διακοσμη-

τικά θέματα των αρχών του 13ου αιώνα2.

Αρχικά οι τοίχοι του ναού δεν ήταν επιχρισμέ-

νοι. Η τοιχοδομή από μεγάλους ασβεστόλιθους και 

λιγοστές σειρές πλίνθων, που κοσμούν κυρίως τα 

τόξα των παραθύρων και των θυρών, απέκλειε την 

1. ПСРЛ III: 181.
2. Штендер 1968.

Η Αγία Σοφία 
στο Βελίκι

Νόβγκοροντ

ΡΩΣΙΑ



218

 Βελίκι Νόβγκοροντ. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοανατολικά.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας στο Νόβγκοροντ 

οικοδομήθηκε το 1045-1050 «με εντολή 

του πρίγκιπα Γιαροσλάβ, του γιου του 

Βολοντίμιρ και του επισκόπου Λουκά»1. Οι αρχιμά-

στορες, κατά πάσα πιθανότητα, είχαν έρθει από το 

Κίεβο. Πρόδρομος του λιθόκτιστου ναού ήταν ένας 

ξύλινος «με δεκατρείς τρούλους», που είχε ιδρυθεί 

από τον Ίωακείμ Χερσωνίτη, πρώτον επίσκοπο του 

Νόβγκοροντ, λίγο μετά τον εκχριστιανισμό των κα-

τοίκων της πόλης. Μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιο-

ριστεί η θέση στην οποία βρισκόταν. 

Η αγία τράπεζα του λιθόκτιστου ναού καθιαγιά-

στηκε το 1052, υποθέτουμε στις 13/26 Σεπτεμβρίου. 

Κάτω από το σημερινό θυσιαστήριο, στην κεντρική 

αγία τράπεζα, σώζονται οι πλίνθινοι κιονίσκοι του 

παλαιότερου θυσιαστηρίου που φέρουν διακοσμη-

τικά θέματα των αρχών του 13ου αιώνα2.

Αρχικά οι τοίχοι του ναού δεν ήταν επιχρισμέ-

νοι. Η τοιχοδομή από μεγάλους ασβεστόλιθους και 

λιγοστές σειρές πλίνθων, που κοσμούν κυρίως τα 

τόξα των παραθύρων και των θυρών, απέκλειε την 

1. ПСРЛ III: 181.
2. Штендер 1968.

Η Αγία Σοφία 
στο Βελίκι

Νόβγκοροντ

ΡΩΣΙΑ



220

προσθήκη άλλων διακοσμήσεων. Μια εικόνα σχε-

τικά με την αρχική όψη των τοίχων του ναού δίνει 

η επιφάνειά τους στην ανατολική πλευρά και στους 

εσωτερικούς χώρους. Ο ναός επιχρίστηκε για πρώ-

τη φορά το 1156. 

Η Αγία Σοφία ανήκει στον τύπο του σταυροει- 

δούς ναού με τρούλο. Στο εσωτερικό χωρίζεται σε 

πέντε επιμήκη κλίτη από ισχυρούς πεσσούς που 

στηρίζουν τους θόλους και τον εξώστη, από όπου 

η πριγκιπική οικογένεια παρακολουθούσε τη θεία 

λειτουργία. Σε όλους τους εσωτερικούς και τους 

εξωτερικούς τοίχους στα στηρίγματα αυτά αντιστοι- 

χούν παραστάδες. Ο κεντρικός πυρήνας του ναού 

περιβάλλεται από τις τρεις πλευρές, εκτός από την 

ανατολική, από ευρείες διώροφες στοές, που αρχι- 

κά προβλεπόταν να είναι ανοικτές. Ωστόσο, η ιδέα 

αυτή άλλαξε στην πορεία της οικοδόμησης ή σύ- 

ντομα μετά την ολοκλήρωσή της. Κτίστηκαν μόνο 

τρία παρεκκλήσια –του Αγίου Ίωάννη του Θεολό- 

γου, του Γενεσίου της Θεοτόκου και της Αποτομής 

της Κεφαλής του Ίωάννη του Προδρόμου– και οι 

στοές μετατράπηκαν σε κλειστές πλαϊνές «πτέρυ- 

γες» του ναού. Επίσης δεν κατασκευάστηκε το τέ- 

ταρτο παρεκκλήσιο στο νοτιοδυτικό τμήμα του να- 

ού, πιθανόν για να επεκτείνουν τον προαύλιο χώρο 

στα νότια, που σύντομα έγινε χώρος ενταφιασμού 

πριγκίπων και επισκόπων.

Ο πυρήνας του ναού στέφεται από πέντε τρού-

λους μνημειακών διαστάσεων. Το 1408 η περικεφα-

λαία του θόλου του κεντρικού τρούλου επιχρυσώθη-

κε. Ένας ακόμη τρούλος εντυπωσιακών διαστάσεων 

βρίσκεται στα νοτιοδυτικά, πάνω από τον πύργο της 

κλίμακας που οδηγεί στον πριγκιπικό χώρο-εξώστη. 

Εξαιτίας του η σύνθεση των τρούλων που στέφουν 

τον ναό απέκτησε μια γραφική ασυμμετρία. Οι 

εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου απολήγουν σε ημικυ-

κλικές «ζακομάρες» ή σε οξυκόρυφα αετώματα, τα 

οποία αποτελούν ιδιαιτερότητα στη δομή του ναού3. 

Η κύρια (δυτική) είσοδος του ναού κλείνει με μια 

παλαιά μπρούτζινη θύρα. Κατασκευάστηκε στο Μα-

3. Комеч 1976. Комеч 1987: 205-206, 233-254. Штендер 1977. 
Штендер 1995.

Μπρούτζινη θύρα από το Μαγδεβούργο, με σκηνές από την 

Παλαιά και την Καινή Διαθήκη (1153-1154).
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Φορητή εικόνα με θέμα την του Θεού Σοφία (15ος αι.). Τοιχογραφία του απόστολου Πέτρου, λεπτομέρεια  

(12ος αι.).

γδεβούργο στα μέσα του 12ου αιώνα από Γερμανούς τεχνίτες. Κοσμείται με θέματα από την Παλαιά και την 

Καινή Διαθήκη, συμβολικές σκηνές από τη φύση και με ιστορικά πρόσωπα4. Από τον λίθινο διάκοσμο της 

δυτικής πρόσοψης σώζεται ένας τεράστιος ανάγλυφος λευκός σταυρός του 14ου αιώνα, ο οποίος αρχικά είχε 

τοποθετηθεί σε κόγχη, δεξιά της κύριας εισόδου του ναού, κατ’ εντολή του αρχιεπισκόπου Αλεξίου5. Στη νοτιο-

δυτική γωνία του ναού βρίσκεται ένα παρεκκλήσιο, του 1411, αφιερωμένο στους μάρτυρες Γουρία, Σαμωνά 

και Άβιβο. Το παρεκκλήσιο έχει δεχθεί πολυάριθμες μετασκευές που έχουν αλλοιώσει την αρχική μορφή του. 

Το 1528, στη δυτική όψη απεικονίστηκε μνημειακή τοιχογραφία με τις παραστάσεις της Αγίας Τριάδας, της 

Αγίας του Θεού Σοφίας και του Αχειροποιήτου. Τον 17ο αιώνα, η μορφολογική λιτότητα των τοίχων του ναού 

καταργείται. Τα υπέρθυρα των κύριων εισόδων αποκτούν πολυάριθμα επάλληλα τόξα και πλαστικό διάκοσμο, 

ενώ αντιστοίχως πάνω από κάθε θύρα ανοίχτηκε ένα μεγάλο παράθυρο με ανάγλυφο πλαίσιο. 

Έως τον 12ο αιώνα, ο ναός ουσιαστικά δεν έφερε τοιχογραφίες. Στο ιερό ξεχωρίζουν η ψηφιδωτή επέν-

δυση του συνθρόνου και του επισκοπικού θρόνου, καθώς και τα επισμαλτωμένα διακοσμητικά μοτίβα στις 

πλάκες του δαπέδου. Από τη διακόσμηση αυτή που, όπως υποθέτουμε, τοποθετείται χρονικά στις αρχές 

του 12ου αιώνα, σώζονται δύο ψηφιδωτές πλάκες στους τοίχους του ιερού (οι υπόλοιπες αποκαταστάθη-

καν με τη χρήση αρχαίων σμάλτων στα τέλη του 19ου αι.), καθώς και θραύσματα από τις πλάκες του δα-

πέδου από ασβεστόλιθο, που κοσμούνται με ταινίες και ρόδακες6. 

4. Царевская 2001. 
5. Николаева 1984. 
6. Штендер 1968.
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γες» του ναού. Επίσης δεν κατασκευάστηκε το τέ- 

ταρτο παρεκκλήσιο στο νοτιοδυτικό τμήμα του να- 

ού, πιθανόν για να επεκτείνουν τον προαύλιο χώρο 

στα νότια, που σύντομα έγινε χώρος ενταφιασμού 

πριγκίπων και επισκόπων.

Ο πυρήνας του ναού στέφεται από πέντε τρού-

λους μνημειακών διαστάσεων. Το 1408 η περικεφα-

λαία του θόλου του κεντρικού τρούλου επιχρυσώθη-

κε. Ένας ακόμη τρούλος εντυπωσιακών διαστάσεων 

βρίσκεται στα νοτιοδυτικά, πάνω από τον πύργο της 

κλίμακας που οδηγεί στον πριγκιπικό χώρο-εξώστη. 

Εξαιτίας του η σύνθεση των τρούλων που στέφουν 

τον ναό απέκτησε μια γραφική ασυμμετρία. Οι 

εξωτερικοί τοίχοι του κτηρίου απολήγουν σε ημικυ-

κλικές «ζακομάρες» ή σε οξυκόρυφα αετώματα, τα 

οποία αποτελούν ιδιαιτερότητα στη δομή του ναού3. 

Η κύρια (δυτική) είσοδος του ναού κλείνει με μια 

παλαιά μπρούτζινη θύρα. Κατασκευάστηκε στο Μα-

3. Комеч 1976. Комеч 1987: 205-206, 233-254. Штендер 1977. 
Штендер 1995.

Μπρούτζινη θύρα από το Μαγδεβούργο, με σκηνές από την 

Παλαιά και την Καινή Διαθήκη (1153-1154).
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Φορητή εικόνα με θέμα την του Θεού Σοφία (15ος αι.). Τοιχογραφία του απόστολου Πέτρου, λεπτομέρεια  

(12ος αι.).

γδεβούργο στα μέσα του 12ου αιώνα από Γερμανούς τεχνίτες. Κοσμείται με θέματα από την Παλαιά και την 

Καινή Διαθήκη, συμβολικές σκηνές από τη φύση και με ιστορικά πρόσωπα4. Από τον λίθινο διάκοσμο της 

δυτικής πρόσοψης σώζεται ένας τεράστιος ανάγλυφος λευκός σταυρός του 14ου αιώνα, ο οποίος αρχικά είχε 

τοποθετηθεί σε κόγχη, δεξιά της κύριας εισόδου του ναού, κατ’ εντολή του αρχιεπισκόπου Αλεξίου5. Στη νοτιο-

δυτική γωνία του ναού βρίσκεται ένα παρεκκλήσιο, του 1411, αφιερωμένο στους μάρτυρες Γουρία, Σαμωνά 

και Άβιβο. Το παρεκκλήσιο έχει δεχθεί πολυάριθμες μετασκευές που έχουν αλλοιώσει την αρχική μορφή του. 

Το 1528, στη δυτική όψη απεικονίστηκε μνημειακή τοιχογραφία με τις παραστάσεις της Αγίας Τριάδας, της 

Αγίας του Θεού Σοφίας και του Αχειροποιήτου. Τον 17ο αιώνα, η μορφολογική λιτότητα των τοίχων του ναού 

καταργείται. Τα υπέρθυρα των κύριων εισόδων αποκτούν πολυάριθμα επάλληλα τόξα και πλαστικό διάκοσμο, 

ενώ αντιστοίχως πάνω από κάθε θύρα ανοίχτηκε ένα μεγάλο παράθυρο με ανάγλυφο πλαίσιο. 

Έως τον 12ο αιώνα, ο ναός ουσιαστικά δεν έφερε τοιχογραφίες. Στο ιερό ξεχωρίζουν η ψηφιδωτή επέν-

δυση του συνθρόνου και του επισκοπικού θρόνου, καθώς και τα επισμαλτωμένα διακοσμητικά μοτίβα στις 

πλάκες του δαπέδου. Από τη διακόσμηση αυτή που, όπως υποθέτουμε, τοποθετείται χρονικά στις αρχές 

του 12ου αιώνα, σώζονται δύο ψηφιδωτές πλάκες στους τοίχους του ιερού (οι υπόλοιπες αποκαταστάθη-

καν με τη χρήση αρχαίων σμάλτων στα τέλη του 19ου αι.), καθώς και θραύσματα από τις πλάκες του δα-

πέδου από ασβεστόλιθο, που κοσμούνται με ταινίες και ρόδακες6. 

4. Царевская 2001. 
5. Николаева 1984. 
6. Штендер 1968.
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Μία από τις λίγες συνθέσεις ζωγραφικής, που πιθανόν χρονολογείται στον 11ο αιώνα, είναι η παράστα-

ση των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης –σώζεται στον νότιο προαύλιο χώρο του (αρχιεπισκόπου) Μαρ-

τυρίου. To 1108/1109 έφτασαν στο Νόβγκοροντ οι τεχνίτες που φιλοτέχνησαν τις τοιχογραφίες της Αγίας 

Σοφίας, κατόπιν παραγγελίας του επισκόπου Νικήτα7. Από το έργο τους σώζονται οι μνημειακές παραστά-

σεις των προφητών στο τύμπανο του κεντρικού τρούλου και των τεσσάρων όρθιων αγίων ανάμεσα στα πα-

ράθυρα του ιερού βήματος, της πρόθεσης και του διακονικού. Η παράσταση του Χριστού Παντοκράτορα 

στηθαίου, η οποία κοσμούσε τον τρούλο και χρονολογείται στην ίδια εποχή, καταστράφηκε το 1941 κατά 

τη διάρκεια των βομβαρδισμών της πόλης από τους ναζί. Ένα μικρό μέρος των παλαιών τοιχογραφιών 

σώζεται στο προαύλιο του (αρχιεπισκόπου) Μαρτυρίου, στον βόρειο τοίχο: σκηνές από τον βίο κάποιου 

αδιάγνωστου αγίου, η σκηνή της Βάπτισης και η Δέηση, έργο του 11448. Σώζονται εν μέρει δύο μορφές 

ιεραρχών που φορούν πολυσταύρια φαιλόνια και δέονται μπροστά στον Χριστό. Παλαιότερα βρίσκονταν 

σε μια μικρή τετράγωνη κόγχη, η οποία τώρα είναι κενή (χρονολογούνται στο 1466). 

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο ναός της Αγίας Σοφίας του Νόβγκοροντ ιστορήθηκε από αγιογράφους από 

το Βλαντίμιρ με τοιχογραφίες που κοσμούν και σήμερα τους τοίχους του ναού. Επικεφαλής των εργασιών 

ήταν ο Ν. Μ. Σοφόνοφ από τη Μστιόρα, που ανήκε σε οικογένεια αγιογράφων πολλών γενεών. Οι τοιχο-

γραφίες έχουν φιλοτεχνηθεί με την τεχνική «Κέιμα» (με τη χρήση του υγρού γυαλιού) σε «ψευδοβυζαντινό» 

ρυθμό, που αποτελεί μείξη της βυζαντινής εικονογραφίας, της ακαδημαϊκής ζωγραφικής τεχνοτροπίας 

και παλαιών πρότυπων διακοσμητικών θεμάτων. 

Εκτός από τις τοιχογραφίες, στους τοίχους του ναού σώζονται πολυάριθμες σημαντικές επιγραφές του 

11ου και του 12ου αιώνα, χαραγμένες πάνω στο αρχικό από τριμμένα τούβλα επίχρισμα ή στην επιφάνεια 

των παλαιών νωπογραφιών. 

Στο εσωτερικό του ναού βρίσκονται δύο τέμπλα. Το «μεγάλο», της Κοίμησης της Θεοτόκου, αποτελεί- 

ται από πέντε ζώνες και κοσμείται με εικόνες του 15ου-18ου αιώνα. Η αγιογράφηση της Αγίας του Θεού 

Σοφίας έγινε τις τελευταίες δεκαετίες του 15ου αιώνα9. Το «μικρό» τέμπλο, που βρίσκεται στο παρεκκλή-

σιο που είναι αφιερωμένο στο Γενέσιον της Θεοτόκου, αποτελείται από τέσσερις ζώνες, χρονολογείται 

στον 16ο αιώνα και κατά την παράδοση φέρει τη «σφραγίδα» του αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

Τρεις φορητές εικόνες στον ναό τιμώνται ξεχωριστά. Η πιο σημαντική είναι η θαυματουργή εικόνα της 

Παναγίας Δεομένης, του πρώτου μισού του 12ου αιώνα, ένα από τα πλέον γνωστά σεβάσματα της ρωσικής 

γης. Η μικρή αυτή αμφιπρόσωπη εικόνα τιμάται ιδιαιτέρως, αφού χάρη σε θαύμα της οι κάτοικοι του Νόβ-

γκοροντ νίκησαν τους κατοίκους του Σούζνταλ το 1169· έκτοτε θεωρείται προστάτιδα του Νόβγκοροντ10. 

Η δεύτερη τιμώμενη εικόνα βρίσκεται στο «μικρό» εικονοστάσιο, αριστερά της ωραίας πύλης. Πρόκειται 

για την «Παναγία του Τίχβιν», του 16ου αώνα, ένα πρώιμο αντίγραφο της γνωστής θαυματουργής εικόνας 

που βρίσκεται στη μονή του Τίχβιν. Στην τρίτη εικόνα παριστάνεται ο Χριστός ένθρονος και χρονολογείται 

το 1362. Η επιγραφή που βρίσκεται στη βάση του θρόνου, γραμμένη με παλαιά κομψή χρυσή περίτεχνη 

γραφή, αναφέρει ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε κατόπιν παραγγελίας του αρχιεπισκόπου του Νόβγκοροντ. 

Στον ναό της Αγίας Σοφίας σώζονται και έργα εφαρμοσμένης και διακοσμητικής τέχνης. Μεταξύ αυτών 

αναφέρουμε μία μπρούτζινη θύρα βυζαντινής τέχνης από τη Χερσώνα, η οποία μεταφέρθηκε στον ναό 

αμέσως μετά την αποπεράτωσή του. Τον 16ο αιώνα, στο εσωτερικό του ναού προστέθηκαν δύο θρόνοι με 

7. ПСРЛ III: 203. 
8. Лазарев 1968. Лифшиц 1994.
9. Филатов 1974. Гордиенко 1984.
10. Смирнова 1995.
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πλούσια διακόσμηση, ο δεσποτικός του αρχιεπισκόπου Ποιμένος (1560) και ο θρόνος του τσάρου Ίβάν 

Δ~ του Τρομερού (1572). Κατασκευάστηκαν από τους τεχνίτες από το Νόβγκοροντ Ίβάν Μπελοζέρετς, 

Ευτρόπιι Στεφάνοφ και Ίσάκ Γιάκοβλεφ, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στην εγχάρακτη επιγραφή 

που σώζεται σε μία από τις πλευρές του δεσποτικού θρόνου11. Το 1600 η διακόσμηση του ναού συμπλη-

ρώθηκε από έναν τεράστιο «πολυώροφο» μπρούτζινο πολυέλαιο, δυτικοευρωπαϊκής τέχνης. 

Στους ιερούς χώρους του ναού της Αγίας Σοφίας συγκαταλέγεται και το παλαιό νεκροταφείο, όπου 

υπάρχουν οι τάφοι του κτήτορα του ναού, του αγίου πρίγκιπα Βλαντίμιρ Γιαροσλάβιτς, των τιμώμενων 

αγίων του Νόβγκοροντ και πάσης Ρωσίας –του Νικήτα († 1108), του Ίωάννη († 1186), του Γρηγορίου († 

1192)– και των πριγκίπων Μστισλάβ του Θαρραλέου († 1180) και Θεοδώρου († 1232), αδερφού του Αλε-

ξάνδρου Νέφσκι12. 

Δρ. Τατιάνα Τσαρέβσκαγια
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ιεραρχών που φορούν πολυσταύρια φαιλόνια και δέονται μπροστά στον Χριστό. Παλαιότερα βρίσκονταν 

σε μια μικρή τετράγωνη κόγχη, η οποία τώρα είναι κενή (χρονολογούνται στο 1466). 

Στα τέλη του 19ου αιώνα ο ναός της Αγίας Σοφίας του Νόβγκοροντ ιστορήθηκε από αγιογράφους από 

το Βλαντίμιρ με τοιχογραφίες που κοσμούν και σήμερα τους τοίχους του ναού. Επικεφαλής των εργασιών 

ήταν ο Ν. Μ. Σοφόνοφ από τη Μστιόρα, που ανήκε σε οικογένεια αγιογράφων πολλών γενεών. Οι τοιχο-

γραφίες έχουν φιλοτεχνηθεί με την τεχνική «Κέιμα» (με τη χρήση του υγρού γυαλιού) σε «ψευδοβυζαντινό» 

ρυθμό, που αποτελεί μείξη της βυζαντινής εικονογραφίας, της ακαδημαϊκής ζωγραφικής τεχνοτροπίας 

και παλαιών πρότυπων διακοσμητικών θεμάτων. 

Εκτός από τις τοιχογραφίες, στους τοίχους του ναού σώζονται πολυάριθμες σημαντικές επιγραφές του 

11ου και του 12ου αιώνα, χαραγμένες πάνω στο αρχικό από τριμμένα τούβλα επίχρισμα ή στην επιφάνεια 

των παλαιών νωπογραφιών. 

Στο εσωτερικό του ναού βρίσκονται δύο τέμπλα. Το «μεγάλο», της Κοίμησης της Θεοτόκου, αποτελεί- 

ται από πέντε ζώνες και κοσμείται με εικόνες του 15ου-18ου αιώνα. Η αγιογράφηση της Αγίας του Θεού 

Σοφίας έγινε τις τελευταίες δεκαετίες του 15ου αιώνα9. Το «μικρό» τέμπλο, που βρίσκεται στο παρεκκλή-

σιο που είναι αφιερωμένο στο Γενέσιον της Θεοτόκου, αποτελείται από τέσσερις ζώνες, χρονολογείται 

στον 16ο αιώνα και κατά την παράδοση φέρει τη «σφραγίδα» του αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

Τρεις φορητές εικόνες στον ναό τιμώνται ξεχωριστά. Η πιο σημαντική είναι η θαυματουργή εικόνα της 

Παναγίας Δεομένης, του πρώτου μισού του 12ου αιώνα, ένα από τα πλέον γνωστά σεβάσματα της ρωσικής 

γης. Η μικρή αυτή αμφιπρόσωπη εικόνα τιμάται ιδιαιτέρως, αφού χάρη σε θαύμα της οι κάτοικοι του Νόβ-

γκοροντ νίκησαν τους κατοίκους του Σούζνταλ το 1169· έκτοτε θεωρείται προστάτιδα του Νόβγκοροντ10. 

Η δεύτερη τιμώμενη εικόνα βρίσκεται στο «μικρό» εικονοστάσιο, αριστερά της ωραίας πύλης. Πρόκειται 

για την «Παναγία του Τίχβιν», του 16ου αώνα, ένα πρώιμο αντίγραφο της γνωστής θαυματουργής εικόνας 

που βρίσκεται στη μονή του Τίχβιν. Στην τρίτη εικόνα παριστάνεται ο Χριστός ένθρονος και χρονολογείται 

το 1362. Η επιγραφή που βρίσκεται στη βάση του θρόνου, γραμμένη με παλαιά κομψή χρυσή περίτεχνη 

γραφή, αναφέρει ότι η εικόνα φιλοτεχνήθηκε κατόπιν παραγγελίας του αρχιεπισκόπου του Νόβγκοροντ. 

Στον ναό της Αγίας Σοφίας σώζονται και έργα εφαρμοσμένης και διακοσμητικής τέχνης. Μεταξύ αυτών 

αναφέρουμε μία μπρούτζινη θύρα βυζαντινής τέχνης από τη Χερσώνα, η οποία μεταφέρθηκε στον ναό 

αμέσως μετά την αποπεράτωσή του. Τον 16ο αιώνα, στο εσωτερικό του ναού προστέθηκαν δύο θρόνοι με 

7. ПСРЛ III: 203. 
8. Лазарев 1968. Лифшиц 1994.
9. Филатов 1974. Гордиенко 1984.
10. Смирнова 1995.
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πλούσια διακόσμηση, ο δεσποτικός του αρχιεπισκόπου Ποιμένος (1560) και ο θρόνος του τσάρου Ίβάν 

Δ~ του Τρομερού (1572). Κατασκευάστηκαν από τους τεχνίτες από το Νόβγκοροντ Ίβάν Μπελοζέρετς, 
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υπάρχουν οι τάφοι του κτήτορα του ναού, του αγίου πρίγκιπα Βλαντίμιρ Γιαροσλάβιτς, των τιμώμενων 

αγίων του Νόβγκοροντ και πάσης Ρωσίας –του Νικήτα († 1108), του Ίωάννη († 1186), του Γρηγορίου († 

1192)– και των πριγκίπων Μστισλάβ του Θαρραλέου († 1180) και Θεοδώρου († 1232), αδερφού του Αλε-

ξάνδρου Νέφσκι12. 
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Βόλογκντα. Αγία Σοφία. Το κτηριακό συγκρότημα του ναού από τα νοτιοανατολικά.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας είναι ο παλαιό-

τερος λίθινος ναός στην πόλη, ο οποίος 

κτίστηκε το 1568-1570 κατόπιν εντολής 

του τσάρου Ίβάν Δ~ του Τρομερού. Βρίσκεται στην 

όχθη του ποταμού και διαδραματίζει κυρίαρχο ρό-

λο στο αρχιτεκτονικό σύνολο του ιστορικού μέρους 

της πόλης. 

Ο ναός θεμελιώθηκε μέσα σε ένα μεγάλο λιθό-

κτιστο κάστρο, η κατασκευή του οποίου άρχισε 

το 1566. Το χρονικό της Βόλογκντα μας δίνει την 

εξής μαρτυρία: «Ο μέγας Τσάρος Ίβάν Βασίλιεβιτς 

διέταξε να ανεγερθεί η μητρόπολη, αφιερωμένη 

στην Κοίμηση της Θεοτόκου, μέσα στην πόλη κο-

ντά στο σπίτι του αρχιερέα και να ολοκληρωθεί σε 

δύο χρόνια· στο τέλος κάθε ημέρας να καλύπτεται 

με φλοιό και άλλα υλικά και γι' αυτό η μητρόπολη 

είναι ανθεκτική και δεν παρουσιάζει ρωγμές»1. Τον 

Σεπτέμβριο του 1571 ο τσάρος έφυγε εσπευσμένα 

1. ПСРЛ 1882: 196.

Η Αγία Σοφία
στη Βόλογκντα
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από τη Βόλογκντα χωρίς να υλοποιήσει τα μεγαλεπίβολα πολεοδομικά του σχέδια που είχαν σχέση με τη 

μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωσίας στο μεγάλο αυτό εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο. 

Δεν είναι γνωστή η ημερομηνία του καθαγιασμού της Αγίας Σοφίας στη Βόλογκντα. Παλαιότερα πί-

στευαν, στηριζόμενοι στο χρονικό Λετοπίσετς του 1716, ότι παρέμεινε μη καθαγιασμένη για πολύ καιρό 

και ότι μόλις το 1587 καθαγιάστηκε το βόρειο παρεκκλήσιο της Αποτομής της Κεφαλής του Προδρόμου. 

Έχει όμως αποδειχθεί ότι ο ναός της Αγίας Σοφίας λειτουργούσε ήδη επί αρχιεπισκόπου Μακαρίου, το 

1571-15762. Εκτός από το παρεκκλήσιο που αναφέραμε (έπαψε να λειτουργεί το 1848-1851), επί τσάρου 

Φιόντορ Ίωάννοβιτς στον ναό κατασκευάστηκε το νότιο παρεκκλήσιο, του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλά-

τη (έπαψε να λειτουργεί το 1701). 

Μία από τις τραγικές σελίδες στην ιστορία της Βόλογκντα είναι η καταστροφή την εποχή των Ταρα-

χών. «Πολωνοί, Λιθουανοί, Τσερκέσιοι, Κοζάκοι και Ρώσοι ληστές» επιτέθηκαν στην πόλη, τη λεηλάτησαν 

και την έκαψαν στις 22 Σεπτεμβρίου του 1612. Παράλληλα με άλλους ναούς υπέστη μεγάλες ζημιές και ο 

ναός της Αγίας Σοφίας. Καταστράφηκαν η στέγη, οι τρούλοι και οι σταυροί τους, ο εσωτερικός διάκοσμος 

2. Соколова – Камкина 2018. 

Ο ναός από τα νοτιοανατολικά. Φωτογραφία των αρχών του 20ού αιώνα.
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Το κτηριακό συγκρότημα του ναού από τα βορειοδυτικά.

και ιερά σκεύη. Με ημερομηνία 9 Απριλίου 1612 σώζεται ένα αντιμήνσιο, όπου γίνεται λόγος για τον νέο 

αγιασμό του ναού «στο όνομα της Αγίας του Θεού Σοφίας από τον θεοφιλέστατο Σίλβεστρο, επίσκοπο της 

Βόλογκντα και του Ορέσεκ»3. 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας στη Βόλογκντα ξεχωρίζει ανάμεσα στους ναούς του 16ου αιώνα χάρη στη 

μνημειώδη εμφάνισή του. Έχει ορθογώνια κάτοψη, έξι κίονες, πέντε τρούλους και σταυροθόλια. Από τις 

τρεις πλευρές οδηγούν στον ναό τοξωτές πύλες με επάλληλα τόξα· μπροστά στη δυτική είσοδο βρίσκεται 

ένα μεγάλο θολωτό στεγασμένο προστώο. Οι παραστάδες-λεσένια στις προσόψεις απολήγουν σε επιθήμα-

τα, οι αψίδες του ιερού χωρίζονται από ημικίονες. Πάνω σε τύμπανα των τρούλων με τα μικρά ανοίγματα, 

υψώνονται μεγάλοι θόλοι σε σχήμα κρεμμυδιού, στην κορυφή των οποίων είναι στερεωμένοι χυτοί διάτρη-

τοι σταυροί που κατασκεύασαν το 1686-1688 τεχνίτες από τη Μόσχα. 

Πρότυπο για την οικοδόμηση της Αγίας Σοφίας θεωρείται ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη 

Μόσχα. Ωστόσο, παρά τη γενική ομοιότητα των βασικών αρχιτεκτονικών στοιχείων, ο ναός στη Βόλογκντα 

διαφέρει πολύ από τον ναό της Μόσχας ως προς τον όγκο και τις πλαστικές του λεπτομέρειες: «Η μορφή 

3. Чекалова 2018: 270-273. 
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της Αγίας Σοφίας στη Βόλογκντα με την εξαιρετικά 

λιτή της διακόσμηση βρίσκεται πιο κοντά στα μνη-

μεία του Νόβγκοροντ παρά της Μόσχας»4. 

Από την οικοδόμησή του και μέχρι την κατα- 

στροφή του το 1612, ο ναός κατά πάσα πιθανότη- 

τα είχε ξύλινη στέγη πάνω από τις «ζακομάρες» (το 

1624 οι τρούλοι απέκτησαν σχήμα κρεμμυδιού). Στη 

διάρκεια του 17ου-18ου αιώνα άλλαξε η μορφή και 

ο αριθμός των παραθύρων, προστέθηκαν λιθόκτι-

στοι νάρθηκες, η στέγη έγινε τετρακλινής και ανα-

καινίστηκαν οι μνημειωδών διαστάσεων τοιχογραφί-

ες του ναού. Στις μεταβολές αυτές συνέβαλαν και οι 

μεγάλες πυρκαγιές που συνέβησαν στην πόλη, π.χ. 

το 1636 και το 1698, όταν οι τρούλοι και οι σταυροί 

τους υπέστησαν φθορές. Το 1724 άναψε πυρκαγιά 

μέσα στον ναό· εξαιτίας της κατέρρευσε το βόρειο 

τμήμα του τέμπλου, ενώ η στέγη κάηκε ολοσχερώς.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας εξακολουθούσε να λει- 

τουργεί έως τις 14 Αυγούστου του 1923, όταν έκλει- 

σε και παραχωρήθηκε στο μουσείο της Βόλογκντα. 

Το 1959-1970 στον ναό έγινε αρχιτεκτονική απο-

κατάσταση μεγάλης κλίμακας με σχέδια του Β. Σ. 

Μπάνιγκε, στη διάρκεια της οποίας διαλύθηκαν τα 

λίθινα παρεκκλήσια του 19ου αιώνα και αποκατα-

στάθηκε η κάλυψη με ζακομάρες. Το κτήριο απέ-

κτησε και πάλι τη μορφή που σε γενικές γραμμές 

είχε τον 17ο αιώνα.

Το 1962-1978 υπό την επίβλεψη του Ν. Β. Πέρ- 

τσεφ έγινε η συντήρηση των τοιχογραφιών και του 

τέμπλου. Οι τοιχογραφίες που σώζονται φιλοτε-

χνήθηκαν από καλλιτέχνες από το Γιαροσλάβλ επί 

αρχιεπισκόπου Γαβριήλ, το 1686-1688. Υπεύθυνος 

συνεργείου τριάντα τεχνιτών ήταν ο Ντμίτρι Γκρι- 

γκόριεβιτς Πλεχάνοφ, στον οποίο ανήκουν τα χαρα- 

κτηριστικά του καλλιτεχνικού ύφους του Γιαροσλάβλ. 

Πρόκειται για το τελευταίο έργο του καλλιτέχνη, το 

οποίο αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο ανάμεσα στα 

πολυάριθμα έργα του και ένα, χαρακτηριστικό της 

τέχνης του, εικονογραφικό σύνολο5. 

4. Рыбаков 1980: 16. Баниге – Перцев 1970: 10-12. 
5. Макарова, 2018: 151-152. 

Νότιος τοίχος. Τοιχογραφίες με σκηνές από την Καινή 

Διαθήκη, έργο του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του Ντμίτρι 

Πλεχάνοφ (1686-1688).
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Φορητή εικόνα με θέμα την του Θεού Σοφία, έργο των 

ζωγράφων Βασίλι Νοβγκορόντετς και Ζνταν Ντεμέντιεφ 

(1618).

Η σύνθεση «Η Τελική Κρίση» είναι η μεγαλύ- 

τερη νωπογραφία στη Ρωσία με το συγκεκριμένο 

θέμα, αφού καταλαμβάνει περίπου 400 τ.μ. Το 

εσχατολογικό αυτό θέμα απέκτησε νέο νόημα στη 

σύνθεση του Ν. Γ. Πλεχάνοφ –έχασε τον ζοφερό 

διδακτικό του χαρακτήρα και συνδυάστηκε με την 

ιδέα της δικαίωσης του ανθρώπου. Ασυνήθιστη εί- 

ναι η εικονογραφία της μεγάλης σύνθεσης «Η Αγία 

του Θεού Σοφία», που παριστάνεται στον βόρειο 

τοίχο του ιερού. Εικονίζονται ο Ίωάννης ο Πρόδρο-

μος και ο Ίωάννης ο Θεολόγος με βασιλικά στέμ-

ματα και φτερούγες να πλαισιώνουν τον άγγελο με 

το φωτεινό πρόσωπο, ο οποίος κάθεται πάνω σε 

θρόνο. Στο άνω μέρος της σύνθεσης βρίσκονται οι 

ημίσωμες μορφές του Χριστού, του Κυρίου Σαβα-

ώθ και του Αγίου Πνεύματος εν είδει περιστεράς. 

Η απουσία της μορφής της Παναγίας υποδηλώνει 

τη σχέση της του Θεού Σοφίας με τη λατρεία της 

Θεοτόκου6. 

Οι τοιχογραφίες έχουν γίνει σε χαρακτηριστική 

για τον 17ο αιώνα μεικτή τεχνική (νωπογραφία πά-

νω σε σοβά, ο οποίος δεν έχει στεγνώσει, συμπλη- 

ρωνόταν με τέμπερα και χρώματα με κόλλα), όπως 

και η οργάνωση των εργασιών, όταν σε κάθε σύν- 

θεση δούλευαν διαδοχικά τεχνίτες διαφορετικής 

ειδικότητας. Οι τοιχογραφίες του ναού προσλαμ- 

βάνονται ως ενιαίο ζωγραφικό σύνολο το οποίο 

συνδέεται στενά με την αρχιτεκτονική.

Το υφιστάμενο, τρίτο στη σειρά τέμπλο της 

Αγίας Σοφίας στη Βόλογκντα είναι έργο του 1737-

1744. Από τα προηγούμενα τέμπλα σώζονται μόνο 

η εικόνα της Αγίας του Θεού Σοφίας (του ναού) που 

φιλοτεχνήθηκε το 1618 από τους Βασίλι Νοβγκορό-

ντετς και Ζνταν Ντεμέντιεφ7. 

Πρότυπο για το δεύτερο τέμπλο, που κατασκευά-

στηκε το διάστημα 1686-1695 από τους αδερφούς 

ξυλογλύπτες Βλας και Αρτιούσκα Φιόντοροφ, ήταν 

το εικονοστάσιο του ναού της Κοιμήσεως της Θεο-

τόκου στη λαύρα της Αγίας Τριάδας και του Αγίου 

6. Бочаров – Выголов 1979: 29-33. Рыбаков 1980: 23.
7. Биланчук – Преображенский 2017:43.
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της Αγίας Σοφίας στη Βόλογκντα με την εξαιρετικά 
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4. Рыбаков 1980: 16. Баниге – Перцев 1970: 10-12. 
5. Макарова, 2018: 151-152. 

Νότιος τοίχος. Τοιχογραφίες με σκηνές από την Καινή 

Διαθήκη, έργο του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του Ντμίτρι 

Πλεχάνοφ (1686-1688).
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Σεργίου. Τις εικόνες του εικονοστασίου φιλοτέχνη-

σαν αγιογράφοι από τη Βόλογκντα8. Μια οπτική 

για τη ζωγραφική του συγκεκριμένου συνόλου δίνει 

η εικόνα «Μυστικός Δείπνος - Νιπτήρας» από τη 

ζώνη του Δωδεκαόρτου, η οποία σώζεται αποσπα-

σματικά.

Το 1737-1738 άρχισε η κατασκευή νέου εικονο- 

στασίου από πέντε ζώνες, που δημιουργήθηκε σε 

ρυθμό πρώιμου μπαρόκ. Τα ξυλόγλυπτα ανέλαβε 

ο μοναχός πολωνικής καταγωγής Αρσένι Μπορσέβ- 

σκι. Για τις εικόνες είχε προσκληθεί ο Μαξίμ Καλί- 

νιν Ίσκρίτσκι από την Αγία Πετρούπολη, ο οποίος 

ειδικευόταν στο δυτικοευρωπαϊκό μπαρόκ. Φιλοτέ-

χνησε πενήντα τέσσερις εικόνες στην τεχνική της 

ελαιογραφίας9. 

Το 1988 άρχισαν και πάλι οι εορταστικές λει-

τουργίες στον ναό της Αγίας Σοφίας που τελούνταν 

την καλοκαιρινή περίοδο (από το 1997 τελούνται 

πιο τακτικά). Τον Αύγουστο του 1992 και τον Ίούνιο 

του 2007 στις αρχιερατικές ακολουθίες χοροστάτη-

σε ο πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών 

Αλέξιος Β΄. 

Το 1999-2007, για να ομαλοποιηθεί το μικρο- 

κλίμα στον ναό, το δάπεδο του ναού έγινε θερμαι- 

νόμενο και το κτιστό δυτικό προστώο μετατράπηκε 

σε κλειστό προθάλαμο με υαλοπίνακες. Το 2003, 

κατά τη διάρκεια αρχιτεκτονικών-αρχαιολογικών 

εργασιών, δίπλα στον νοτιοανατολικό κίονα αποκα- 

λύφθηκε λιθοδομή, ίσως το θεμέλιο του τσαρικού 

θρόνου, και στον βόρειο τοίχο του ιερού μία κόγχη 

που προοριζόταν για την ταφή του κτήτορα.

Ο ταφικός χαρακτήρας της εκκλησίας που έγι-

νε γνωστός από την ανακομιδή του λειψάνου του 

επισκόπου Κυπριανού από την πρώην μητρόπολη 

(μέσα του 16ου αι.), καταλαμβάνει σημαντική θέση 

στην ιστορία του μνημείου. Κατά μήκος του νότι-

ου και του βόρειου τοίχου βρίσκονται οι τάφοι των 

αρχιερέων της Βόλογκντα. Πάνω στους κατασκευ-

ασμένους από πλίνθους τάφους τοποθετήθηκαν 

8. Евдокимов 1916.
9.Комашко 2006: 21. 

Το τέμπλο του ναού. Φωτογραφία των αρχών του 20ού 

αιώνα.
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επιτάφια μνημεία και εικόνες. Οι περισσότερες εικόνες βρίσκονταν πάνω από τον τάφο του επισκόπου 

Αντωνίου († 1588), τοπικού αγίου, τα οστά του οποίου φυλάσσονται τώρα στον μητροπολιτικό ναό της 

Αναστάσεως10.
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 Κάμενκι. Ναός Αγίου Νικολάου (πρώην Αγίας Σοφίας). Ο ναός και το κωδωνοστάσιο από τα νοτιοδυτικά.

Τ ο χωριό Κάμενκι, που τώρα βρίσκεται 

εντός των ορίων της πόλης Νίζνι Νόβγκο-

ροντ, στο παρελθόν ονομαζόταν Κάμενκι 

Νικόλσκιγιε και βρισκόταν στο Νιζεγκορόντσκι Ου-

γέστ (διοικητική επαρχία). Στις αρχές του 20ού αιώ-

να είχε περισσότερους από δύο χιλιάδες κατοίκους, 

σχεδόν το ένα τρίτο των οποίων ήταν παλαιόπιστοι.

Τον 19ο αιώνα επισκέπτονταν συχνά το χωριό 

εκπρόσωποι του ανώτατου κλήρου, καθ’ οδόν προς 

την ανδρώα μονή της Παναγίας Δεομένης (Orant), 

όπου δύο φορές τον χρόνο γινόταν η περιφορά του 

σταυρού που συνόδευε τη θαυματουργή εικόνα της 

Παναγίας του Βλαντίμιρ. Ο πιο σημαντικός από 

τους ναούς του Κάμενκι είναι η λιθόκτιστη εκκλη-

σία της Αγίας Σοφίας (Αγίου Νικολάου), η οποία 

σώζεται έως τις ημέρες μας.

Ήδη στις αρχές του 19ου αιώνα υπήρχαν εδώ 

δύο ξύλινες εκκλησίες.Η πρώτη, για το καλοκαίρι, 

αφιερωμένη στον άγιο Νικόλαο τον Θαυματουργό, 

κτίστηκε κατά την παράδοση το πρώτο τέταρτο του 

17ου αιώνα και είχε παρεκκλήσιο του Προφήτη 

Ηλία, που οικοδομήθηκε το 1788 από τον ιερέα Ίω-

άνν Πετρόφ, με την ευλογία του επισκόπου του Νί-

ζνι Νόβγκοροντ, Δαμασκηνού (Ρούντνιεφ). Ο ναός 

του Αγίου Νικολάου κατεδαφίστηκε λόγω παλαιό-

τητας το 1820. Η δεύτερη εκκλησία, αφιερωμένη 

στον άγιο πρίγκιπα Αλέξανδρο Νέφσκι, ήταν για 

Η Αγία Σοφία
στο Κάμενκι

ΡΩΣΙΑ
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τους μήνες του χειμώνα και ο χρόνος κατασκευής της παραμένει αδιευκρίνιστος. Καταστράφηκε στην 

πυρκαγιά της 23ης Νοεμβρίου του 1808. Έχει διατυπωθεί η τεκμηριωμένη υπόθεση ότι ο ναός του Αλε-

ξάνδρου Νέφσκι κατασκευάστηκε από τους ιδιοκτήτες του Κάμενκι, τους πολύ γνωστούς Ρώσους γαιοκτή-

μονες Αλεξάντρ Ίλίτς Πασκόφ (1734-1809) και τη γυναίκα του Ντάρια Ίβάνοβνα, το γένος Μιασνικόβα 

(1735-1808). Το γεγονός αυτό επιβεβαίωνε, μεταξύ άλλων, η εικόνα του αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκι και της 

μάρτυρος Ντάρια, που διασώθηκε από την πυρκαγιά1 και τοποθετήθηκε αργότερα στο ιερό του παρεκ-

κλησίου του Προφήτη Ηλία. Το παρεκκλήσιο του Προφήτη Ηλία ιδρύθηκε, όπως πιστεύεται, εις μνήμη 

του πατέρα του Αλεξάντρ Ίλίτς Πασκόφ. 

Η ανέγερση του λιθόκτιστου ναού, του αφιερωμένου στην Αγία του Θεού Σοφία, άρχισε ενώ λειτουρ-

γούσαν ακόμη οι δύο ξύλινες εκκλησίες. Θεμελιώθηκε στις 8 Ίουλίου του 1804 επί του ιδίου ιερέα Ίωάνν 

Πετρόφ, ενώ το 1809, αμέσως μετά την αποπεράτωσή του, καθαγιάστηκε και το παρεκκλήσιο του Προ-

φήτη Ηλία. Η αγία τράπεζα του ναού καθαγιάστηκε μόλις το 1826, πιθανόν επειδή συνεχίζονταν οι οικο-

δομικές εργασίες. Μετά την κατάργηση της ξύλινης εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, μεταφέρθηκαν στον 

νεόκτιστο ναό οι εικόνες του Παντοκράτορα, της Θεοτόκου, του Ίωάννη του Προδρόμου και των αποστό-

λων Πέτρου και Παύλου, οι οποίες τοποθετήθηκαν στη δεύτερη καθ’ ύψος ζώνη του κεντρικού τέμπλου. 

Πολλές άλλες εικόνες, ανάμεσά τους και παλαιές, τοποθετήθηκαν στην «τράπεζα», στην αψίδα ανάμεσα 

στον κυρίως ναό και τα παρεκκλήσια, καθώς και μέσα στα παρεκκλήσια. Στον ναό φυλάσσονταν ιστορικά 

έγγραφα και βιβλία. Ανάμεσά τους αξίζει να αναφέρουμε το ψαλτήριο του Συμεών Πόλοτσκι με μουσικές 

οδηγίες «Πώς να ψάλλουμε τους ψαλμούς», που εκδόθηκε το 1680, και το ευαγγέλιο για την αγία τράπεζα 

που τυπώθηκε επί τσάρου Αλεξέι Μιχάηλοβιτς και επί πατριαρχίας Ίωάσαφ (1667-1672). Αν τα κειμήλια 

1. Снежницкий 1904: 7

Ο ναός και το κωδωνοστάσιο από τα ανατολικά. 
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αυτά ανήκαν εξαρχής στον ναό του Αγίου Νικολάου, τότε ο ναός αυτός θα υπήρχε τουλάχιστον από το 

δεύτερο μισό του 17ου αιώνα.

Μέχρι την κατάργησή της, η εκκλησία του Αγίου Νικολάου εθεωρείτο η κεντρική εκκλησία του χωριού, 

γι’ αυτό οι κάτοικοι θεωρούσαν τη νεόδμητη εκκλησία της Αγίας Σοφίας ως εκκλησία του Αγίου Νικολάου. 

Σε αυτό συνέβαλε και το όνομα του χωριού Κάμενκι Νικόλσκιγιε. Όταν το 2005 ανοικοδομήθηκε ο ναός, 

αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο. 

Ανατολικά του ναού του Αγίου Νικολάου υψωνόταν ένα λιθόκτιστο καμπαναριό, οι συνθήκες ανέγερσης 

του οποίου δεν είναι γνωστές. Πιθανόν θεμελιώθηκε μαζί με τον ναό της Αγίας Σοφίας στις αρχές του 19ου 

αιώνα. Το καμπαναριό σώζεται μέχρι σήμερα και βοηθάει να κατανοήσουμε την ιστορική τοπογραφία 

του συγκεκριμένου μέρους. 

Η εκκλησία της Αγίας Σοφίας κτίστηκε με την υιοθέτηση των μορφών του πρώιμου κλασικισμού. Απο-

τελείται από τον κεντρικό τετράγωνο χώρο («τσετβερίκ») που έχει πέντε τρούλους και την «τράπεζα». Οι 

όψεις του «τσετβερίκ» έχουν χαρακτηριστικά αετώματα, οι τρούλοι έχουν σχήμα κρεμμυδιού, τα τύμπανά 

τους είναι οκτάπλευρα χωρίς παράθυρα, εκτός από τον κεντρικό που διατρυπάται από τέσσερα ανοίγματα.

Στην ανέγερση του ναού συνέβαλε ενεργά ο ιερέας Ίωάνν Πετρόφ και οι ενορίτες· ωστόσο, ως βασικός 

συντελεστής θεωρείται ο κηροφόρος Πιοτρ Ντιμίτριγιεβιτς, χάρη στους κόπους του οποίου συγκεντρώθη-

καν χρήματα για ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα. 

«Ο Πιοτρ Ντιμίτριγιεβιτς ήταν μια εξέχουσα προσωπικότητα όχι μόνο για τους συγχρόνους του, αλλά και 

για τους νεοτέρους. Παρά το χαμηλό του αξίωμα στην εκκλησία, έχαιρε μεγάλης εκτίμησης λόγω του ασκη-

τικού του πνεύματος και ως ζηλωτής της πίστης»2. Γεννήθηκε στο Κάμενκι το 1734. Ήταν νεωκόρος επί των 

2. Снежницкий 1904: 7.

Παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του 

στάρετς Πιοτρ Ντιμίτριγιεβιτς.
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ιερέων Μαξίμ Μιχάηλοφ και Ίωάνν Πετρόφ. «Σπίτι του ήταν ένα άθλιο κελί, κρεβάτι του ένα γυμνό παγκάκι ή 

το πάτωμα... Για να προσευχηθεί μόνος του ο Πιοτρ Ντιμίτριγιεβιτς πήγαινε περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά 

από το Κάμενκι, στο δάσος, πίσω από το Ζολοτόι κλιουτς. Εδώ... έσκαψε με τα χέρια του ένα σπήλαιο με μικρή 

και δυσδιάκριτη είσοδο, η οποία καλυπτόταν από ξερά κλαδιά και φύλλα και μακριά από τον κόσμο άνοιγε 

την ψυχή του στον Θεό»3. Επειδή συχνά γύριζε στο χωριό λερωμένος από λάσπες, πίστευαν ότι κατασκεύαζε 

τούβλα για την εκκλησία. Όταν απεβίωσε, ετάφη απέναντι από την αγία τράπεζα του ναού της Αγίας Σοφίας. 

Από τα ελάχιστα πράγματα που άφησε πίσω του αναφέρουμε το βιβλίο του οσίου Ίωάννη της Κλίμακος «Ουρα-

νοδρόμος Κλίμαξ» με την εξής σημείωση: «2 Φεβρουαρίου του 1802. Το θεόπνευστο αυτό βιβλίο ανήκει στον 

λειτουργό της εκκλησίας Πιοτρ Ντιμίτριεβ του Νιζεγκορόντσκι Ουγέστ, από το χωριό Κάμενκι, ο οποίος το 

έφερε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού που βρίσκεται στο χωριό Κάμενκι».

Με την άδεια του επισκόπου του Νίζνι Νόβγκοροντ Μωυσή (Μπλιζνετσόφ-Πλατώνοφ) πάνω από τον 

τάφο του Πιοτρ Ντιμίτριγιεβιτς κατασκευάστηκε ένα παρεκκλήσιο, μέσα στο οποίο τοποθετήθηκε μια 

πέτρινη ταφόπλακα, όπου ήταν γραμμένο: «Κάτω από την πέτρα αυτή ενταφιάστηκε η σορός του εκδημή-

σαντος εν Κυρίω δούλου του Θεού κηροφόρου Πιοτρ Ντιμίτριεβιτς, ο οποίος απεβίωσε το 1814, έχοντας 

ζήσει 80 χρόνια». Στη συνέχεια της επιγραφής σε μία από τις κατά μήκος πλευρές αναφέρεται: «... Χάρη 

στις προσευχές και τους κόπους του ανηγέρθη ο ναός που βρίσκεται εδώ προς τιμήν της Αγίας του Θεού 

Σοφίας και το μνημείο στήθηκε το 1818 με μέριμνα του μεγαλογαιοκτήμονα της περιοχής του Καζάν Γιε-

βγκράφ Αλεξίγιεβιτς Λέμπεντιεφ».

3. Ό.π.: 7.
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Στο κατεστραμμένο κοιμητήριο του ναού της Αγίας Σοφίας ετάφη ο ιερέας Συμεών Ίβάνοβιτς Καμένσκι 

(† 1875). Επίσης σώζεται επιτάφιος ξύλινος σταυρός με την επιγραφή: «Εδώ αναπαύεται η σορός του δού-

λου του Θεού Ίννοκέντιου Ναντιόζιν, ιερομονάχου της μονής της Παναγίας Δεομένης»4.

Η λειτουργία της Αγίας του Θεού Σοφίας στο Κάμενκι ως τόπου λατρείας σταμάτησε μετά την Επανά-

σταση, ενώ το 1938 μετασκευάστηκε για να στεγάσει αποθήκη και γκαράζ του κολχόζ. 

Η σταδιακή αποκατάσταση του ναού άρχισε μόλις στις αρχές του 21ου αιώνα. Το 2005 στο Κάμενκι 

ανασυγκροτήθηκε η ενορία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού και στις 17 Ίουλίου του 2009, μετά 

από μακροχρόνια διακοπή, τελέστηκε στον ναό η πρώτη θεία λειτουργία.

Βίκτωρ Γκούριεφ

Ντενίς Πεζέμσκι

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ

Материалы 2012:Материалы к «Русскому провинциальному некрополю» великого князя Николая 
Михайловича, τ. 1/Изд. подгот. Д.Н. Шилов, СПб.

Снежницкий 1904: Снежницкий А., «Село Каменки Никольские», В. Драницын Н.Н. Адрес-календарь 
Нижегородской епархии на 1904 г., 5-8, Нижний Новгород.

Επίσημη ιστοσελίδα του ναού: http://kamenki-nikola.cerkov.ru/

4. Материалы 2012: 43.
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 Λάισεβο. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.

Το Λάισεβο είναι μια κωμόπολη στο Τα-

ταρστάν, με πληθυσμό περισσότερους 

από 8.000 κατοίκους. Πιστεύεται ότι 

ιδρύθηκε το 1557, αν και οικισμός υπήρχε από την 

εποχή του χανάτου του Καζάν1. Το Λάισεβο βρί-

σκεται στην όχθη του ποταμού Κάμα, στο σημείο 

όπου, χάρη στην τεχνητή λίμνη Κούιμπισεβσκογιε, 

το πλάτος του ποταμού ξεπερνά τα 20 χιλιόμετρα. 

Η περιοχή του Λάισεβο είναι γνωστή περισσότερο 

ως γενέτειρα του Ρώσου ποιητή Γαβριήλ Ρομάνο-

βιτς Ντερζάβιν (1743-1816). Ο ναός της Αγίας του 

Θεού Σοφίας από τον 18ο αιώνα αποτελεί τον ση-

μαντικότερο ναό της πόλης. 

Στην ιστορία του Λάισεβο είναι γνωστοί δύο 

ναοί αφιερωμένοι στην Αγία Σοφία. Ο πρώτος να-

ός οικοδομήθηκε το 1767. Πιστεύεται γενικά ότι 

θεμελιώ θηκε για την αναμενόμενη άφιξη της Αικα-

τερίνης Β΄, ωστόσο η αυτοκράτειρα δεν πέρασε από 

εδώ ενώ ταξίδευε προς τον Βόλγα. Το 1780 η Αγία 

Σοφία μετατράπηκε σε μητροπολιτικό ναό, όταν το 

Λάισεβο έγινε διοικητικό κέντρο2. Ο ναός υπήρχε 

1. Историко-культурный атлас 2014: 48.
2. Республика Татарстан 1998:178.

Δύο ναοί
της Αγίας Σοφίας 

στο Λάισεβο

ΡΩΣΙΑ
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έως τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν κρίθηκε ότι δεν ήταν αρκετά μεγάλος και το 1853 κατεδαφίστηκε. Με 

την ευλογία του Γρηγορίου (Πόστνικοφ), αρχιεπισκόπου του Καζάν και του Σβιγιάζσκ, στην ίδια θέση 

άρχισε η ανέγερση μεγαλύτερου και πιο ευρύχωρου ναού, που ολοκληρώθηκε σταδιακά. Έτσι, τα πα-

ρεκκλήσια στην «τράπεζα» χρονολογούνται τη δεκαετία του 1850, ενώ ο νέος ναός καθαγιάστηκε από τον 

αρχιεπίσκοπο Αντώνιο (Αμφιτεάτροφ) στις 20 Αυγούστου του 1870. 

Ο ναός ήταν ένα κτήριο με πέντε τρούλους σε παραδοσιακή σύνθεση. Είχε καμπαναριό, ισόγεια «τρά-

πεζα», το δε κεντρικό κτίσμα είχε τέσσερις πεσσούς που στήριζαν τρεις αψίδες στις τρεις πλευρές (εκτός 

από την ανατολική), καθώς και δύο σειρές παραθύρων στις προσόψεις. Τη διαρρύθμιση χαρακτηρίζουν 

τα εκλεκτικιστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία με τη χρήση πολύπλοκων συνθέσεων του ρωσικού «ουζόροτσιε» 

στον δυτικό τοίχο του κάτω ορόφου του καμπαναριού, ο οποίος σώζεται έως σήμερα. Το ανατολικό τμή-

μα του ναού σχεδιάστηκε για τους καλοκαιρινούς μήνες και το δυτικό, μικρότερων διαστάσεων, για τους 

χειμερινούς. Ο ναός είχε πέντε αγίες τράπεζες: η κεντρική ήταν αφιερωμένη στην Αγία του Θεού Σοφία, η 

νότια στην αγία Αικατερίνη και η βόρεια στον προφήτη Ηλία. Στον χώρο για τους χειμερινούς μήνες της 

«τράπεζας» βρίσκονταν τα παρεκκλήσια του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού (1855) και της εικόνας 

της Παναγίας του Καζάν (1858).

«Ο Θεός φανέρωσε την παντοδυναμία και την πανσοφία του, ιδιαίτερα με την αποστολή στη γη του 

Μονογενούς Υιού Του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Η γέννηση του Κυρίου ημών Ίησού Χριστού από την 

Παναγία Παρθένο Μαρία αποτελεί τη μέγιστη Σοφία του Θεού. Γι’ αυτό ο ναός σας, αφιερωμένος στη Σο-

Το μοναστηριακό συγκρότημα από τα νοτιοδυτικά.
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φία, είναι ένας ναός αφιερωμένος σε αυτή τη Σοφία (του Θεού). Η Σοφία, λέει η Βίβλος, οικοδόμησε τον 

οίκο της και καθαγίασε επτά κίονες, δηλαδή η Σοφία ίδρυσε την Εκκλησία και θέσπισε επτά μυστήρια. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Σοφία σάς έδωσε όλα τα μέσα για τη σωτηρία». Αυτόν τον δογματικό ορισμό τής 

του Θεού Σοφίας έδωσε ο Αρσένιος (Μπριάντσεβ), αρχιεπίσκοπος του Καζάν και του Σβιγιάζσκ, σε ένα 

κήρυγμά του στον ναό της Αγίας Σοφίας τον χειμώνα του 18983.

Μετά την επίσκεψη του αρχιεπισκόπου Αρσενίου στο Λάισεβο, έγιναν οικοδομικές τροποποιήσεις στον 

ναό της Αγίας Σοφίας. Τα δύο τμήματα του ναού για τους ζεστούς και τους κρύους μήνες ενώθηκαν με μια 

πλατιά αψίδα και στο δεύτερο τοποθετήθηκε υποδαπέδια θέρμανση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλος ο ναός 

έγινε ζεστός και ακόμα πιο ευρύχωρος4. Το 1900 προστέθηκε ένας ακόμη όροφος στο καμπαναριό και το 

1901 ανοικοδομήθηκαν και οι πέντε τρούλοι του ναού. 

Το 1898 στην αγιογράφηση του ναού συμμετείχε ο Στεπάν Ερζιά (Στεπάν Ντμίτριγιεβιτς Νεφιόντοφ, 

1876-1959), γνωστός Ρώσος ζωγράφος και γλύπτης μορντοβικής καταγωγής. Οι τοιχογραφίες στους τέσσε-

ρις κεντρικούς πεσσούς του ναού δεν υπέστησαν ζημίες κατά τη διάρκεια της σοβιετικής εποχής, αν και ο 

ναός ήταν κλειστός. «Ο τρόπος του νεαρού ζωγράφου αναγνωρίζεται κατά τη σύγκριση της παραστατικής 

και πλαστικής τεχνοτροπίας των τοιχογραφιών με τις εικόνες που σώζονται, τις οποίες ο Σ. Νεφιόντοφ 

3. «Церковные торжества» 1898: 78.
4. «Пребывание Высокопреосвященнейшего Арсения» 1901: 743.

Μορφολογικές και διακοσμητικές λεπτομέρειες στη δυτική πρόσοψη του κωδωνοστασίου του μοναστηριακού 

συγκροτήματος.

ΔΥΟ ΝΑΟΊ ΤΗΣ ΑΓΊΑΣ ΣΟΦΊΑΣ ΣΤΟ ΛΑΙΣΕΒΟ
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είχε φιλοτεχνήσει νωρίτερα. Το έργο του διακρίνει 

κάποια στεγνότητα και εντοπιότητα στη χρωματική 

επιλογή, η στατική σύνθεση, η προσήλωση στους 

κανόνες και τα αυστηρά περιγράμματα των μορ-

φών»5.

Κοντά στον νότιο τοίχο του ναού της Αγίας Σο- 

φίας βρισκόταν ένα παρεκκλήσιο με τον τάφο του 

σχημοναχού Βαρσονόφιου, τη μνήμη του οποίου τι- 

μούν ιδιαιτέρως οι κάτοικοι του Λάισεβο. Μόνασε 

στην ανδρώα μονή της Αγίας Τριάδας του Λάισεβο, 

η οποία αναφέρεται τον 17ο-18ο αιώνα, ασχολή- 

θηκε με τη συγκέντρωση δωρεών υπέρ της μονής 

(ζητείες) και δολοφονήθηκε από ληστές. Το πα- 

ρεκκλήσιο κτίστηκε το 1735 από τον Τιμοφέι Γιά- 

κοβλεβ, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, επειδή «ο όσιος 

Βαρσονόφιος θεράπευσε τον Τιμοφέι, τον έσωσε 

από τον θάνατο και τους ληστές». Το παρεκκλή- 

σιο δεν σώζεται. Αν και ο σχημοναχός Βαρσονόφι- 

ος δεν ανακηρύχθηκε επίσημα από την Εκκλησία 

άγιος, οι ντόπιοι κάτοικοι ζητούσαν τη βοήθειά του 

όταν αρρώσταιναν και το όνομά του ήταν γραμμένο 

σε όλα τα σημειώματα «υπέρ συγχωρήσεως»6. 

Ο ναός υπέστη σημαντικές ζημιές μετά την επα-

νάσταση του 1917. Ο εφημέριός του Λεονίντ Γιεφ-

στάβιεβιτς Σκβορτσόφ (1878-1918) εκτελέστηκε 

από τους μπολσεβίκους ως υποκινητής ενεργειών 

κατά της σοβιετικής εξουσίας και για βοήθεια 

στους λευκοφρουρούς». Το 1930 ο ναός έκλεισε και 

το 1956 μετατράπηκε σε κινηματογράφο. Στην πο- 

ρεία της ανασυγκρότησης αφαιρέθηκαν οι τρούλοι 

του ναού και οι επάνω όροφοι του καμπαναριού. 

Μόλις το 2013 το κτήριο επεστράφη στους πιστούς. 

Το 2017 στον ναό της Αγίας Σοφίας αποκατα- 

στάθηκαν ο κεντρικός και οι πλαϊνοί τρούλοι. Με-

τά την παραχώρηση στην Ορθόδοξη Εκκλησία της 

Ρωσίας, καθαγιάστηκε στο όνομα του αγίου Νικο-

λάου του Θαυματουργού, καθώς στην Αγία Σοφία 

είχε αφιερωθεί το καθολικό της πρώην μονής της 

Αγίας Τριάδας. Έτσι, ένα άλλο κτήριο από το 1993 

5. Бутрова 2019: 180.
6. Город Лаишев 1905: 1192.

Το δυτικό διαμέρισμα του καθολικού της μονής από τα 

νότια.
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έγινε ναός της Αγίας Σοφίας. Είναι πολύ νεότερος, σε σχέση με τον ναό της Αγίας Σοφίας που οικοδομήθη-

κε προεπαναστατικά, η δε εξωτερική του όψη εντυπωσιάζει όλους όσοι έρχονται στην πόλη. 

Η γυναικεία μονή της Αγίας Τριάδας στο Λάισεβο, για την οποία κτίστηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας, ιδρύ-

θηκε το 1888. Το 1895 η μοναχική κοινότητα, με απόφαση της Ίεράς Συνόδου, τέθηκε υπό καθεστώς μονής. 

Ο ναός, αφιερωμένος στη Ζωοποιό Τριάδα, το σχέδιο του οποίου εκπονήθηκε από τον γνωστό αρχιτέκτονα 

Φιόντορ Νικολάγιεβιτς Μαλινόφσκι (1864 - ;), θεμελιώθηκε μόλις το 1901 από τον αρχιεπίσκοπο Αρσένιο 

(Μπριάντσεβ). Η οικοδόμηση έγινε με χρήματα ευεργετών, μεταξύ των οποίων ήταν ο Καπιτόν Αντρέγιεβιτς 

Μακάσιν, έμπορος από το Λάισεβο και η Αγριππίνα Ίβάνοβνα Φλεγόντοβα, χήρα άλλου εμπόρου, γνωστοί 

για το ενδιαφέρον τους και για τους άλλους ναούς του Λάισεβο. Ο καθαγιασμός της Αγίας Τριάδας από τον 

Νικάνωρα (Καμένσκι), αρχιεπίσκοπο του Καζάν και Σβιγιάζσκ, έγινε στις 30 Μαΐου του 1910. «Δικαίως θεω-

ρείται ένας από τους καλύτερους ναούς όχι μόνο του Καζάν, αλλά και ολόκληρης της περιοχής του Βόλγα», 

έγραφε για τον ναό της Αγίας Τριάδας η εφημερίδα της επαρχίας του Καζάν «Ίζβέστιγια»7.

Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του εντυπωσιακού αυτού κτηρίου μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εκλεκτικισμός 

με ρωσο-βυζαντινά στοιχεία. Τη σύνθεση και τη δομή του ναού χαρακτηρίζει η προς τα άνω μείωση των 

7. «Посещение» 1910: 775.

Άγιος Νικόλαος (πρώην Αγία Σοφία). Η είσοδος του ναού από τα ανατολικά και η τοιχογραφία της Δευτέρας Παρουσίας.
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Αγία Σοφία (πρώην ναός της Ζωοδότου Τριάδας). Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά και το μνημειώδες τέμπλο. 

όγκων των ημισφαιρικών τρούλων. Ανήκει στον τύπο των εκκλησιών με συμμετρικό άξονα και, εκτός από 

τους πέντε τρούλους, έχει τέσσερις πεσσούς στο εσωτερικό και μία αψίδα στην ανατολική πλευρά. Ως πι-

θανό πρότυπο του ναού θεωρείται ο ναός του Αγίου Νικολάου του πολεμικού ναυτικού στην Κροστάνδη. 

Άλλος ένας ναός του Φ. Ν. Μαλινόφσκι είναι όμοιος με τον ναό της Αγίας Τριάδας στο Λάισεβο· πρόκειται 

για τον ναό της εικόνας της Θεοτόκου «Η Χαρά των Θλιμμένων» στη γυναικεία μονή του Αγίου Ίωάννου 

του Προδρόμου στο Σβιγιάζσκ8.

Επί σοβιετικής εξουσίας, η μονή της Αγίας Τριάδας και ο ναός της έκλεισαν. Στους χώρους της μονής 

εγκαταστάθηκαν το μηχανοστάσιο των τρακτέρ και διάφορες άλλες υπηρεσίες. Το 1983 ο πρώην ναός της 

Αγίας Τριάδας τέθηκε υπό την προστασία του κράτους ως μνημείο της αρχιτεκτονικής. Η ανακαίνιση του 

ναού έγινε τη δεκαετία του 1990 με την επωνυμία «Αγία Σοφία». Το 2017 ο μητροπολίτης του Καζάν και 

του Ταταρστάν Θεοφάνης (Ασούρκοφ), κατά την επίσκεψή του στο Λάισεβο, ευλόγησε την αποκατάσταση 

της μονής της Αγίας Τριάδας. Τώρα ο ναός έχει καθαγιαστεί εκ νέου στο όνομα της Αγίας Τριάδας και η 

ενορία ονομάζεται «αρχιερατικό μετόχι της Αγίας Τριάδας της πόλης Λάισεβο». 

Παρά τις περιπέτειες που υπέστησαν οι δύο ναοί της Αγίας Σοφίας στο Λάισεβο, η ιστορία τους αποτε-

λεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για το πώς η θεολογική αντίληψη, εκφρασμένη στη ναοδομία, εφαρμόζε-

ται στα δεδομένα μιας κωμόπολης.

Μαρκ Σίσκιν

8. Республика Татарстан 1998: 175.
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Το παρεκκλήσιο στο βόρειο κλίτος του ναού.
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Μόσχα, Πούσετσνι Ντβορ. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.

Ο ναός της Αγίας του Θεού Σοφίας στην οδό 

Λουμπιάνκα ή Πούσετσνι Ντβορ (χυτήριο 

όπου κατασκεύαζαν κανόνια και καμπά-

νες) είναι γνωστός, καθώς ο πατήρ Πάβελ Φλωρέν-

σκι ανακάλυψε εδώ έναν σπάνιο κατάλογο με τις 

ακολουθίες του ναού, τον οποίο εξέδωσε αργότερα1. 

Ο πρώτος ξύλινος ναός θεμελιώθηκε σε αυτή τη 

θέση το 1480 από τους κατοίκους του Νόβγκοροντ, 

οι οποίοι μετοίκησαν στη Μόσχα διά της βίας, κατό-

πιν εντολής του μεγάλου πρίγκιπα Ίβάν του Γ΄, μετά 

την προσάρτηση του Βελίκι Νόβγκοροντ στο κράτος 

της Μόσχας. Τους θύμιζε την παλαιά εκκλησία της 

Αγίας Σοφίας στην πατρίδα τους και είχε παρεκκλή-

σιο αφιερωμένο στον άγιο Νικήτα του Νόβγκοροντ. 

Είναι γνωστό ότι ένας νέος ξύλινος ναός της Αγίας 

Σοφίας στην ίδια θέση οικοδομήθηκε επί πατριαρ-

χίας του Νίκωνα και καθαγιάστηκε στις 19 Ίουλίου 

του 1650. Μετά από μόλις τριάντα πέντε χρόνια και 

αυτός ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά. 

Ο λίθινος κτιστός ναός της Αγίας Σοφίας στο 

Πούσετσνι Ντβορ οικοδομήθηκε το 1691-1692. 

Την ίδια εποχή το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικήτα 

μετονομάστηκε σε παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολά-

ου του Θαυματουργού. 

1. Служба 1912. 

Η Αγία Σοφία
στο Πούσετσνι 

Ντβορ της Μόσχας

ΡΩΣΙΑ
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Ο ναός της Αγίας Σοφίας έχει το σχήμα του 

«τσετ βερίκ». Ο ναός στέφεται από έναν θόλο σε 

σχήμα κρεμμυδιού πάνω σε οκτάπλευρο τύμπανο 

που κοσμείται με «λεσένια» και μικρές ορθογώνιες 

τυφλές κόγχες. Οι τοίχοι του αρχικού οικοδομήμα-

τος σώζονται μέχρι σήμερα, παρά τις αλλεπάλλη-

λες επισκευές και τις αρχιτεκτονικές συμπληρώσεις 

που έχει υποστεί.

Η εκκλησία της Αγίας του Θεού Σοφίας δια-

κρίνεται για την επιμήκη, τριμερή, παραδοσια-

κή αρχιτεκτονική. Ανατολικά ο ναός έχει χαμηλό, 

ορθογώνιο ιερό που, το πρώτο μισό του 19ου αι-

ώνα, αντικατέστησε την παλαιά τρίπλευρη αψίδα. 

Το διώ ροφο καμπαναριό, η θολωτή κάλυψη του 

οποίου απολήγει σε βέλος, ολοκληρώνει τη σύνθε-

ση από τα δυτικά. Μεταξύ τους έχει κατασκευαστεί 

«τράπεζα», που έχει το ίδιο ύψος με το ιερό, και δύο 

παρεκκλήσια, οι ημικυκλικές αψίδες των οποίων 

κλείνουν εν μέρει τις προσόψεις του «τσετβερίκ». 

Το βόρειο παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου είναι 

ορθογώνιο, ενώ το νότιο, που είναι αφιερωμένο 

στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν, διακόπτεται 

από την οικοδομική γραμμή της οδού Σοφίικα, που 

χώριζε τον ναό από το χυτήριο, και γι’ αυτό έχει το 

σχήμα ενός ακανόνιστου τραπεζίου. 

Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων του βασι-

κού κτηρίου διατηρούν τη δομή που είχαν στα τέλη 

του 17ου αιώνα. Στα τέλη του 18ου αιώνα ο ναός 

υπέστη κάποιες επισκευές· συγκεκριμένα το 1729 

ανακαινίστηκε το παρεκκλήσιο του Αγίου Νικο-

λάου που είχε υποστεί φθορές. Την ίδια εποχή το 

«τσετβερίκ» απέκτησε νέα διακόσμηση στις προσό-

ψεις, έναν τρούλο και ψευδοπαράθυρα στην οροφή 

(dormer). Στον Πατριωτικό Πόλεμο του 1812 η εκ-

κλησία δεν υπέστη καμιά ζημιά και το 1813 καθα-

γιάστηκε εκ νέου. Το 1838-1841 ο ναός μετασκευά-

στηκε ριζικά. Κατασκευάστηκε νέα «τράπεζα» και 

ανακαινίστηκε το καμπαναριό. Όλες οι μετασκευές 

έγιναν στον ρυθμό του όψιμου «αμπίρ». 

Το καμπαναριό, η μία γωνία του οποίου βλέπει 

με έναν εντυπωσιακό τρόπο προς τον δρόμο, απο-

τελεί και σήμερα το πιο γνωστό σημείο του κτηρί-

ου. Ο κάτω όροφος είναι επενδεδυμένος με ακανό-

Ο ναός από τα νότια. 

Ο πάνω όροφος του καμπαναριού, λεπτομέρεια.
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 Επιχρυσωμένο προσκυνητάριο με την εικόνα της του Θεού 

Σοφίας.

νιστους ως προς το μέγεθος δόμους και κοσμείται 

από δύο προστώα με τέσσερις ανά ζεύγη κίονες τύ-

που Τοσκάνης κάτω από τριγωνικά αετώματα, που 

σχηματίζουν τις πύλες εισόδου (το τρίτο, το βόρειο 

προστώο αντικαταστάθηκε κατά το δεύτερο μισό 

του 19ου αιώνα από παρεκκλήσιο, που χρησίμευε ως 

σκευοφυλάκιο και χώρος για τους εκκλησιαστικούς 

λειτουργούς). Πάνω από τα αετώματα ανοίγονται 

ημικυκλικά παράθυρα. Ο άνω όροφος του καμπανα-

ριού είναι κυλινδρικός. Φέρει τέσσερα αψιδωτά πα-

ράθυρα αξονικά, που η πρόσοψή τους έχει ναϊσκό-

μορφη διαμόρφωση με δύο κιονίσκους (aediculae), 

μοτίβο που είναι χαρακτηριστικό για το μοσχοβίτικο 

«αμπίρ». Τα τόξα των αψίδων των παραθύρων έχουν 

ανάγλυφη διακόσμηση από φύλλα άκανθας. 

Είναι γνωστό ότι ο ναός της Αγίας Σοφίας ανα-

καινίστηκε επίσης το 1901 και λίγο αργότερα απο-

καταστάθηκαν και οι εσωτερικοί του χώροι. Σύμ-

φωνα με αίτημα των κληρικών το 1908, έπρεπε να 

«επιχρυσωθεί ξανά και να διορθωθούν το εικονο-

στάσιο, τα προσκυνητάρια για τις εικόνες και οι τοι-

χογραφίες σε παλαιό ρυθμό και τόνο». Οι εργασίες 

έγιναν από γνωστούς τεχνίτες, τον αγιογράφο Β. Π. 

Γκουριάνοφ (1866-1920) και τον ξυλογλύπτη-επι-

χρυσωτή Ο. Σ. Γκόλουμπεφ2. 

Τη δεκαετία του 1930, ο ναός έπαψε να λειτουργεί 

και πέρασε στη δικαιοδοσία της Ενωμένης Κρατικής 

Πολιτικής Διεύθυνσης-Λαϊκού Επιτροπάτου Εσωτε-

ρικών. Το κτήριο μετασκευάστηκε για τις ανάγκες 

του πειραματικού εργοστασίου αθλητικών στολών 

της ομάδας «Ντιναμό», ενώ στο μεταξύ καταστράφη-

καν ο τρούλος του «τσετβερίκ», το βέλος στην κορυφή 

και τα προστώα του καμπαναριού και κτίστηκαν τα 

ανοίγματα των παραθύρων. Η εσωτερική διακόσμη-

ση εξαφανίστηκε ολοσχερώς. Τη δεκαετία του 1980 

βόρεια και ανατολικά του ναού ανεγέρθηκαν νέα 

πολυώροφα διοικητικά κτήρια της Επιτροπής Κρα-

τικής Ασφαλείας της ΕΣΣΔ, με αποτέλεσμα ο ιστορι-

κός αυτός ναός να χαθεί μέσα στην αυλή τους. 

Το 2001 ο ναός αποκαταστάθηκε με χρήματα 

2. Материалы для истории 1884. Александровский 1915: 
70. Макаревич 1989: 203, 227-228. Святыни 1993: 98. 
Паламарчук 1994: 126-127.
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των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασφαλείας και το 2002 επεστράφη στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. 

Τώρα η εκκλησία της Αγίας του Θεού Σοφίας στο Πούσετσνι Ντβορ ανήκει στην Ομοσπονδιακή Υπηρε-

σία Ασφαλείας.

Οι εσωτερικοί χώροι του ναού επανήλθαν στην αρχική τους μορφή βάσει παλαιών φωτογραφιών των 

αρχών του 20ού αιώνα. Οι τοίχοι κοσμούνται με τοιχογραφίες μνημειακών διαστάσεων σε ρυθμό του 

όψιμου ακαδημαϊσμού, με επικράτηση των ροζ, των χρυσών και των ανοικτών μπλε τόνων. Μεταξύ των 

παραδοσιακών βιβλικών και ευαγγελικών σκηνών, ξεχωρίζουν οι ολόσωμες απεικονίσεις των στρατιωτι-

κών αγίων, μεταξύ άλλων των αγίων πριγκίπων Αλεξάνδρου Νέφσκι και Ντμίτρι Ντονσκόι, που βρίσκονται 

ανάμεσα στα παράθυρα του «τσετβερίκ», καθώς και σκηνές από την ιστορία του Πατριωτικού Πολέμου 

του 1812 (στο νότιο παρεκκλήσιο της Παναγίας του Καζάν), ως φόρος τιμής στη στρατιωτική-πατριωτική 

ανάμνηση των γεγονότων και όπως αρμόζει στο νέο καθεστώς του ναού. 

Στην είσοδο του ναού, στον θόλο του κάτω ορόφου του καμπαναριού, απεικονίζεται η Αγία του Θεού 

Σοφία σε τεχνοτροπία του Νόβγκοροντ. Η Σοφία με πύρινες φτερούγες κάθεται πάνω σε θρόνο, πλαισιω-

μένη από τη Θεοτόκο και τον Ίωάννη τον Πρόδρομο· πιο ψηλά εικονίζεται ο Σωτήρας μέσα σε δόξα, το 

ουράνιο τάγμα των αγγέλων και ο Θρόνος του Κυρίου με το ευαγγέλιο3.  

Τα εικονοστάσια στον ναό και τα παρεκκλήσια έχουν μορφολογικά στοιχεία του εκλεκτικιστικού ρυθμού, 

όπου επικρατούν μοτίβα μπαρόκ, και του ρωσικού ρυθμού. Οι επιχρυσωμένες λεπτομέρειες των ξυλόγλυ-

πτων διακοσμήσεων ξεχωρίζουν πάνω σε εκρού φόντο. Το κεντρικό τέμπλο που αποτελείται από τέσσερις 

ζώνες περιλαμβάνει, από κάτω προς τα πάνω, τις μεγάλες ορθογώνιες δεσποτικές εικόνες, μία ζώνη με τε-

τράγωνες εικόνες με σκηνές Δωδεκαόρτου, τη Δέηση σε κομψές εικόνες αψιδωτού σχήματος, με τον Χριστό 

στο μέσον σε μεγαλύτερες διαστάσεις. Την ανώτερη ζώνη καταλαμβάνει η βρεφοκρατούσα Παναγία, στον 

τύπο της Βλαχερνίτισσας, και προφήτες, σε επίσης αψιδωτές εικόνες μικρότερων διαστάσεων. Οι εικόνες 

χωρίζονται από επίχρυσους κιονίσκους που σχηματίζουν ίσα διάχωρα. Η ωραία πύλη είναι ξυλόγλυπτη και 

πάνω από αυτήν εικονίζεται ο «Μυστικός Δείπνος» σε μετάλλιο. Τα εικονοστάσια των παρεκκλησίων είναι 

χαμηλά και έχουν δύο ζώνες, τη ζώνη των δεσποτικών εικόνων και τη ζώνη με εικόνες από το Δωδεκάορτο. 

3. Рахиль 2020: 190-194.
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Η επώνυμη εικόνα του ναού –της Αγίας του Θεού Σοφίας –, σε τεχνοτροπία του Κιέβου, βρίσκεται δεξιά 

της εισόδου από την «τράπεζα» στο «τσετβερίκ» σε ειδικό προσκυνητάριο. Όπως οι περισσότερες εικόνες 

του ναού, φιλοτεχνήθηκε τον 21ο αιώνα σε ύφος δυτικότροπης αγιογραφίας του τέλους του 17ου αιώνα. Η 

σύνθετη εικονογραφία της περιλαμβάνει την παράσταση της Παναγίας με το Βρέφος, μπροστά από τον 

ναό της Αγίας του Θεού Σοφίας που αποδίδεται ως ροτόντα με «επτά κίονες». Εκατέρωθεν εικονίζονται 

προφήτες και ψηλά, στα σύννεφα, ο Κύριος Σαβαώφ με αγγελικό τάγμα. 

Από τα κειμήλια του ναού αναφέρουμε την εικόνα των αγίων μαρτύρων Πίστης, Ελπίδας, Αγάπης και 

της μητέρας τους Σοφίας, καθώς και τη λειψανοθήκη όπου φυλάσσεται ένα τεμάχιο από το λείψανο της 

μάρτυρος Σοφίας, και βρίσκονται στον νότιο τοίχο του παρεκκλησίου της Παναγίας του Καζάν. 

Παρά τις μετασκευές και τις απώλειες, η εκκλησία της Αγίας του Θεού Σοφίας είναι ένα χαρακτηριστι-

κό μνημείο της ρωσικής ναοδομίας του τέλους του 17ου-των αρχών του 19ου αιώνα. Αν και στις εξωτερικές 

όψεις του ναού επικρατούν τα χαρακτηριστικά του ρυθμού «αμπίρ», στο κεντρικό «τσετβερίκ» σώζονται 

τα αρχικά μοτίβα της αρχαίας ρωσικής αρχιτεκτονικής. Η καταστροφή και η μετέπειτα αποκατάσταση 

του ναού τον 19ο-20ό αιώνα αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύσκολης και δραματικής 

ιστορίας της Ρωσίας τη συγκεκριμένη περίοδο.

 Αλεξέι Γιάκοβλεφ
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Материалы для истории 1884: Материалы для истории, археологии и статистики Московских церквей, 

собранные из книг и дел преждебывших патриаршьих приказов, М.
Паламарчук 1994: Паламарчук П. Г., Сорок сороков, τ. 2, М.
Рахиль 2020: Рахиль (Шатохина), мон., София Премудрость Божия в русской иконописи и в православной 

культуре, М.
Святыни 1993: Святыни древней Москвы, М.
Служба 1912: Служба Софии Премудрости Божии/Павел Флоренский, свящ, Свято-Троицкая Сергиева лавра.

 Σύγχρονη τοιχογραφία με θέμα την του Θεού Σοφία 

(αντίγραφο της ομώνυμης παράστασης σε φορητή εικόνα του 

15ου αιώνα στο Νόβγκοροντ).
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Μόσχα, Σρέντνιγιε Σαντόβνικι. Αγιά Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας στο Σρέντνιγιε 

Σαντόβνικι βρίσκεται στο κέντρο της ρω-

σικής πρωτεύουσας, στη δεξιά όχθη του 

Μόσχοβα, απέναντι από το αρχαίο Κρεμλίνο. Από 

την πλευρά της προκυμαίας υψώνεται το καμπανα-

ριό του ναού, το οποίο κρύβει στο βάθος ένα υπέρο-

χο μνημείο, μία εκ πρώτης όψεως μικρή εκκλησία 

με πέντε τρούλους, από την οποία πήρε το όνομά 

της και η προκυμαία. Ο προσδιορισμός «Σρέντνιγιε 

Σαντόβνικι» έχει σχέση με την οργάνωση του τσα-

ρικού κήπου στο Ζαμοσκβορέτσιε (περιοχή στην 

αντίπερα όχθη του Μόσχοβα) και τη συγκρότηση 

της συνοικίας των Σαντόβνικι (κηπουρών)1.

Η ίδρυση του ναού στο κέντρο της πόλης συν-

δέεται με τη μετανάστευση εδώ των κατοίκων του 

Νόβ γκοροντ στα τέλη του 15ου αιώνα, μετά την προ-

σάρτηση του Μεγάλου Νόβγκοροντ στη Μόσχα. Η 

1. Историческое известие 1848: 70. Александровский 1915. 
Сорок сороков 1994: 597-601. «Церковь Софии» 1994: 90-92.

Η Αγία Σοφία
στο Σρέντνιγιε

Σαντόβνικι
της Μόσχας

ΡΩΣΙΑ



252

Μόσχα, Σρέντνιγιε Σαντόβνικι. Αγιά Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.

Ο ναός της Αγίας Σοφίας στο Σρέντνιγιε 

Σαντόβνικι βρίσκεται στο κέντρο της ρω-

σικής πρωτεύουσας, στη δεξιά όχθη του 

Μόσχοβα, απέναντι από το αρχαίο Κρεμλίνο. Από 

την πλευρά της προκυμαίας υψώνεται το καμπανα-

ριό του ναού, το οποίο κρύβει στο βάθος ένα υπέρο-

χο μνημείο, μία εκ πρώτης όψεως μικρή εκκλησία 

με πέντε τρούλους, από την οποία πήρε το όνομά 

της και η προκυμαία. Ο προσδιορισμός «Σρέντνιγιε 

Σαντόβνικι» έχει σχέση με την οργάνωση του τσα-

ρικού κήπου στο Ζαμοσκβορέτσιε (περιοχή στην 

αντίπερα όχθη του Μόσχοβα) και τη συγκρότηση 

της συνοικίας των Σαντόβνικι (κηπουρών)1.

Η ίδρυση του ναού στο κέντρο της πόλης συν-

δέεται με τη μετανάστευση εδώ των κατοίκων του 

Νόβ γκοροντ στα τέλη του 15ου αιώνα, μετά την προ-

σάρτηση του Μεγάλου Νόβγκοροντ στη Μόσχα. Η 

1. Историческое известие 1848: 70. Александровский 1915. 
Сорок сороков 1994: 597-601. «Церковь Софии» 1994: 90-92.

Η Αγία Σοφία
στο Σρέντνιγιε

Σαντόβνικι
της Μόσχας

ΡΩΣΙΑ



254

πρώτη μαρτυρία που αναφέρεται στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας είναι η περιγραφή της πυρκαγιάς του 

1493 στη Μόσχα στο Χρονικό του Συμεώνοφ: «Πέρα από τον Μόσχοβα κάηκε η έκταση από την Αγία Σοφία 

μέχρι την εκκλησία των Αγίων Ίωακείμ και Άννας»2. Την εποχή εκείνη ο ναός ήταν ακόμη ξύλινος. Υπάρ-

χουν σχέδια του Αδάμ Ολεάριου του 1634 και του Αυγούστου Μάιερμπεργκ, όπου ο ναός εικονίζεται με έναν 

τρούλο και το καμπαναριό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, «πέρα από τον 

Μόσχοβα στο Σαντόβνικι», κήρυττε ο πρωτόπαπας Αββακούμ μετά την επιστροφή του από την εξορία3.

Η πρώτη αναφορά ενός λιθόκτιστου ναού σε αυτή τη θέση χρονολογείται από το 1682, αν και, σύμ- 

φωνα με νεότερες έρευνες, υπήρχε ήδη από τα μέσα του 17ου αιώνα. Μετά τις μετασκευές στις αρχές της 

δεκαετίας του 1680, η εκκλησία της Αγίας Σοφίας απέκτησε πέντε τρούλους με ψηλά κυλινδρικά τύμπανα 

χωρίς ανοίγματα. Την ίδια εποχή πιθανόν κτίστηκαν και πάλι οι καμάρες του ιερού. Ορισμένες πηγές 

αναφέρουν το 1686 ως χρονολογία ίδρυσης «της εκκλησίας με παρεκκλήσιο». Εκείνη την εποχή το μνη-

μείο ήταν ένα χαρακτηριστικό δείγμα ναού που στέκεται σαν «καράβι», καθώς στον ίδιο άξονα βρίσκονταν 

το πυραμιδοειδές καμπαναριό, η «τράπεζα» και ο κεντρικός τετράγωνος χώρος («τσετβερίκ»), προέκταση 

του οποίου αποτελούσε το χαμηλό τριμερές ιερό με τις κόγχες του να προεξέχουν στην ανατολική πλευρά. 

Τα παράθυρα του ιερού (το κεντρικό έχει φραχθεί) σήμερα είναι τοξωτά με μικρές εσοχές χωρίς πλαίσια.

2. ПСРЛ XVIII: 278.
3. Урушев 2013: 33. 

Άποψη των τρούλων και των «κοκόσνικ» του ναού.
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Δυτικά του «τσετβερίκ» βρίσκεται η «τράπεζα», αποτελούμενη από δύο παρεκκλήσια του τέλους του 

19ου αιώνα, κτισμένη σε ρωσικό ρυθμό. Οι γωνίες της εξωτερικά διαμορφώνονται σε παραστάδες, ενώ 

τα παράθυρα έχουν πλαίσια που στέφονται από «κοκόσνικ» (ημικυκλικό πολύλοβο διακοσμητικό στοιχείο 

που μοιάζει με καρίνα πλοίου). Τα τύμπανα των τριγωνικών αετωμάτων διακοσμούνται με σειρά τοξυλλί- 

ων και με μετάλλια (tondos) με μορφές αγίων σε προτομή. Τη διακόσμηση συμπληρώνουν σειρές «οδό-

ντων» κλασικιστικού τύπου.

H εκκλησία της Αγίας του Θεού Σοφίας στο Σρέντνιγιε Σαντόβνικι αποτελεί ένα λαμπρό δείγμα της μο-

σχοβίτικης αρχιτεκτονικής, σε ρυθμό του ύστερου «ουζόροτσιε». Το ρωσικό «ουζόροτσιε» είναι ο αρχιτε-

κτονικός ρυθμός που διαμορφώθηκε τον 17ο αιώνα στο ρωσικό κράτος και χαρακτηρίζεται από σύνθετα 

σχήματα, πληθώρα διακοσμητικών στοιχείων και πολύπλοκη σύνθεση. Στο «τσετβερίκ» του ναού υψώνονται 

πέντε τρούλοι πάνω από αλλεπάλληλα «κοκόσνικ». Στη δεύτερη σειρά τα γωνιακά «κοκόσνικ» έχουν τεθεί 

δια γωνίως. Οι τρούλοι κοσμούνται με μια ψευδο-τοξοστοιχία. Στο άνω τμήμα των τοίχων υπάρχει ένα μεγά-

λο διάζωμα από μια σειρά διακοσμητικών στοιχείων, «μπεγκουνόκ» (διακοσμητική τοιχοδομή με τριγωνικές 

μικρές εσοχές) και «πορέμπρικ» (ορισμένα τούβλα τοποθετούνται υπό γωνία στην επιφάνεια του τοίχου). 

Αρχικά ο ναός είχε «τράπεζα» με παρεκκλήσιο και πυραμιδοειδές καμπαναριό, που είναι σύγχρονα 

με τον ναό, και ως προς τη σύνθεση και τη διακόσμηση είχε πολλές ομοιότητες με την εκκλησία του Αγί-

ου Συμεών του Στυλίτη στην Ποβαρσκάγια (1676-1679). Εντυπωσιάζουν τα πλαίσια των παραθύρων της 

δεύτερης σειράς στο «τσετβερίκ», των οποίων τα «κοκόσνικ» είναι κατασκευασμένα από διακοσμητικά 

τούβλα και θυμίζουν σειρές από περιδέραια. Παρόμοια διακόσμηση έχουν και τα τύμπανα των «κοκό-

 Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά και το τέμπλο του ιερού βήματος.
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πρώτη μαρτυρία που αναφέρεται στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας είναι η περιγραφή της πυρκαγιάς του 

1493 στη Μόσχα στο Χρονικό του Συμεώνοφ: «Πέρα από τον Μόσχοβα κάηκε η έκταση από την Αγία Σοφία 

μέχρι την εκκλησία των Αγίων Ίωακείμ και Άννας»2. Την εποχή εκείνη ο ναός ήταν ακόμη ξύλινος. Υπάρ-

χουν σχέδια του Αδάμ Ολεάριου του 1634 και του Αυγούστου Μάιερμπεργκ, όπου ο ναός εικονίζεται με έναν 

τρούλο και το καμπαναριό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, «πέρα από τον 

Μόσχοβα στο Σαντόβνικι», κήρυττε ο πρωτόπαπας Αββακούμ μετά την επιστροφή του από την εξορία3.

Η πρώτη αναφορά ενός λιθόκτιστου ναού σε αυτή τη θέση χρονολογείται από το 1682, αν και, σύμ- 

φωνα με νεότερες έρευνες, υπήρχε ήδη από τα μέσα του 17ου αιώνα. Μετά τις μετασκευές στις αρχές της 

δεκαετίας του 1680, η εκκλησία της Αγίας Σοφίας απέκτησε πέντε τρούλους με ψηλά κυλινδρικά τύμπανα 

χωρίς ανοίγματα. Την ίδια εποχή πιθανόν κτίστηκαν και πάλι οι καμάρες του ιερού. Ορισμένες πηγές 

αναφέρουν το 1686 ως χρονολογία ίδρυσης «της εκκλησίας με παρεκκλήσιο». Εκείνη την εποχή το μνη-

μείο ήταν ένα χαρακτηριστικό δείγμα ναού που στέκεται σαν «καράβι», καθώς στον ίδιο άξονα βρίσκονταν 

το πυραμιδοειδές καμπαναριό, η «τράπεζα» και ο κεντρικός τετράγωνος χώρος («τσετβερίκ»), προέκταση 

του οποίου αποτελούσε το χαμηλό τριμερές ιερό με τις κόγχες του να προεξέχουν στην ανατολική πλευρά. 
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2. ПСРЛ XVIII: 278.
3. Урушев 2013: 33. 
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σνικ». Ο εντυπωσιακός αυτός διακοσμητικός ρυθ-

μός είναι χαρακτηριστικός για τα ύστερα μνημεία 

του «ουζόροτσιε» της Μόσχας, όπως είναι η εκκλη-

σία της Αγίας Τριάδας στο Οστάνκινο (1677-1683). 

Ορισμένα τύμπανα των «κοκόσνικ» του ναού της 

Αγίας Σοφίας κοσμούνται με κεραμικά πλακάκια 

με τη μορφή πτηνών, επίσης σύνηθες στοιχείο για 

τις προσόψεις των μοσχοβίτικων εκκλησιών της συ-

γκεκριμένης περιόδου4. 

Το 1722 καθαγιάζεται το παρεκκλήσιο του Αγίου 

Ανδρέα του Πρωτόκλητου και το 1757, στην αριστερή 

πλευρά του ιερού, το παρεκκλήσιο του Αγίου Δημη-

τρίου του Ροστόφ, το οποίο αργότερα καταργήθηκε. 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας έχει μετασκευαστεί κατ’ 

επανάληψη. Κατά την επισκευή του 1857 ανακαινί-

στηκε το «τσετβερίκ» και τοποθετήθηκε νέο τέμπλο. 

Επί του εφημέριου πρωθ. Αλεξάντρ Νετσάγιεφ, το 

1862-1868, και σε σχέδια του Ν. Ί. Κοζλόφσκι, οι-

κοδομήθηκε το ψηλό πυραμιδοειδές καμπαναριό 

σε ρωσο-βυζαντινό ρυθμό, που βρίσκεται προς την 

πλευρά του ποταμού και θυμίζει τους πύργους του 

Κρεμλίνου. Στον δεύτερο όροφο του καμπαναριού 

το 1868, καθαγιάστηκε ο ναός ο αφιερωμένος στην 

εικόνα της Θεοτόκου «Η των απολωλότων αναζή-

τηση», που κτίστηκε με χορηγία του επιτρόπου Σ. 

Γ. Κότοφ. Στην νέα εκκλησία τοποθετήθηκε ένα τέ-

μπλο από λευκό μάρμαρο με χρήματα του εμπόρου 

Π. Ί. Χαριτόνενκο.

Το 1891 κατεδαφίστηκε η παλαιά και κατασκευ-

άστηκε νέα «τράπεζα» σε σχέδια του Β. Ί. Βερίγκιν 

και σε ρωσικό ρυθμό και καθαγιάστηκε το παρεκ-

κλήσιο, το αφιερωμένο στον Ανδρέα τον Πρωτό-

κλητο, και αργότερα, το 1893, το παρεκκλήσιο του 

Αγίου Νικολάου. Είναι γνωστό ότι στον ναό της Αγί-

ας Σοφίας πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από επι-

σκευαστικές και αναστηλωτικές εργασίες μετά την 

πλημμύρα του Απριλίου του 1908, όταν η στάθμη 

του νερού μέσα στην εκκλησία είχε φτάσει το 1 μ.

4. Αναφέρουμε ως παράδειγμα τις εκκλησίες του Αγίου 
Νικολάου στο Χαμόβνικι (1679-1682) και του Αγίου Μάρτυρα 
Νικήτα στην όχθη του ποταμού Γιάουζας (αρχές του 1680), 
Баранова 2012: 53, 68-69.

Μέρος του κεραμοπλαστικού διακόσμου στους 
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Το 1924 εφημέριος του ναού γίνεται ο πρωθιερέας Αλεξάντρ Αντρέγιεφ (1901-1937), ο οποίος συσπείρω-

σε την ενορία και προσέφερε γεύματα στους φτωχούς. Δημιούργησε μια εξέχουσα βιβλιοθήκη και μετέφερε 

στον ναό της Αγίας Σοφίας το τέμπλο από την εκκλησία του Γενεθλίου της Θεοτόκου στο Στάρογιε Σίμονοβο, η 

οποία δεν λειτουργούσε. Επί της εφημερίας του, τον Φεβρουάριο του 1925 και λίγο πριν πεθάνει, ο πατριάρχης 

Τύχων τέλεσε λειτουργία στον ναό της Αγίας Σοφίας. Ο πατήρ Αλεξάντρ κάλεσε τους συντηρητές Ίβάν και 

Βασίλι Μπαράνοφ να ανακαινίσουν τις τοιχογραφίες του ναού, οι οποίες είχαν υποστεί φθορές, καθώς και 

τον αγιογράφο Β. Α. Κομαρόφσκι (1883-1937), ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου «Ρωσική εικόνα». 

Το 1928-1929 ο καλλιτέχνης φιλοτέχνησε στον θόλο του ναού της Αγίας Σοφίας τη σύνθεση «Ἐπὶ σοὶ χαίρει, 
Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις» και στη δεξιά επιφάνεια του θόλου την «Αγία του Θεού Σοφία».

Το 1929 ο πατήρ Αλεξάντρ συνελήφθη, άρχισαν οι εξορίες και οι φυλακίσεις του (το 2000 έγινε η αγιο-

κατάταξή του ως αγίου νεομάρτυρα). Το 1932 ο ναός έκλεισε οριστικά. Στην κρατική Πινακοθήκη Τρε-

τιακόφ μεταφέρθηκε το τιμώμενο αντίγραφο της Παναγίας του Βλαντίμιρ από την κάτω ζώνη του μικρού 

εικονοστασίου, που έγινε διά χειρός «του ιερέα και αγιογράφου Ίωάννου, υιού του Μιχαήλ» –η επιγραφή 

υπήρχε στη σφυρήλατη επένδυση του 1805. Μετά το κλείσιμο του ναού, πέρασε στη δικαιοδοσία της Ένω-

σης των Αθέων και ένα μέρος των χώρων του μετατράπηκε αργότερα σε κατοικίες. Το 1960, με απόφαση 

Τοιχογραφία με θέμα την του Θεού Σοφία.
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του υπουργικού συμβουλίου της σοβιετικής δημοκρατίας, ο ναός και το καμπαναριό του τέθηκαν υπό 

προστασία ως μνημεία της αρχιτεκτονικής. Το 1972 άρχισαν οι έρευνες για τη ζωγραφική του ναού και 

το 1974 οι εργασίες αναστήλωσης. Έως το 1990 αποκαταστάθηκαν οι πέντε τρούλοι, αποκαλύφθηκαν τα 

αρχικά πλαίσια των παραθύρων και ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος. Συνεχίζεται επίσης η αποκατάσταση 

του καμπαναριού, η οποία είχε αρχίσει την εποχή της σοβιετικής δημοκρατίας.

Το 1992, με απόφαση της κυβέρνησης της Μόσχας, ο ναός της Αγίας Σοφίας επιδόθηκε στην Ορθόδο- 

ξη Εκκλησία της Ρωσίας. Τον Δεκέμβριο του 1994 άρχισαν οι ακολουθίες στην εκκλησία «Η των απολω-

λότων αναζήτηση», που βρίσκεται πάνω από την πύλη εισόδου στον ναό. Μέσα στον ίδιο τον ναό της Αγίας 

του Θεού Σοφίας η πρώτη λειτουργία τελέστηκε το Πάσχα (11 Απριλίου) του 2004. Οι τοιχογραφίες στους 

θόλους του ναού, που είχαν γίνει από τον Β. Α. Κομαρόφσκι σύμφωνα με τις παραδόσεις της παλαιάς ρω-

σικής εικονογραφίας, καθαρίστηκαν στις αρχές του 2000 από τα επιχρίσματα. 

Η Ανάληψη του Χριστού, λεπτομέρεια (τέλος 19ου -20ός αι.).
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Η Αγία Σοφία αποτελεί ένα μοναδικό μνημείο της ρωσικής εκκλησιαστικής τέχνης του 20ού αιώνα. 

Το 2017 έγιναν μια σειρά από εργασίες αποκατάστασης των χαμένων τοιχογραφιών. Η αποκατάσταση 

έγινε με βάση τα σχέδια του Β. Α. Κομαρόφσκι, τα οποία έχουν διασωθεί, και φωτογραφικό υλικό από τη 

δεκαετία του 1930.

Αυτή τη στιγμή ένα νέο εικονοστάσιο κοσμεί τον ανατολικό τοίχο του κυρίως ναού, στη διακόσμηση του 

οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί γλυπτά του 18ου αιώνα. Στον ναό επίσης υπάρχουν μερικές παλαιές εικόνες, 

μεταξύ των οποίων, η «Ανάσταση του Κυρίου» κατά τον εικονογραφικό τύπο της «Εις Άδου Καθόδου», η 

«Παναγία του Καζάν», η «Κοίμηση της Θεοτόκου», η εικόνα της Θεοτόκου «Άξιον Εστί», αθωνίτικης τέ-

χνης, και άλλα σεβάσματα.

Δρ. Νατάλια Μερζλιούτινα

ΒΊΒΛΊΟΓΡΑΦΊΑ
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построения их и того, когда бывают в них храмовых праздники, собранное из достоверных источников, Μ.

ПСРЛ XVIII: Полное собрание русских летописей, τ. XVIII (Симеоновская летопись), 2007, Μ.
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Επίσημη ιστοσελίδα του ναού της Αγίας Σοφίας στο Σρέντνιγιε Σαντόβνικι: https://hram-sofia.ru/o-nas/
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 Τομπόλσκ. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα βορειοδυτικά.

Η  Αγία Σοφία του Τομπόλσκ είναι ο πρώ-

τος κτιστός ναός της Σιβηρίας. Το αυ-

στηρό του περίγραμμα αιωρείται πάνω 

από την πόλη και τις χαμηλές όχθες του ποταμού 

Ίρτίς. Kατά τη μακραίωνη ιστορία του, ο ναός της 

Αγίας Σοφίας του Τομπόλσκ, αν και υπέστη πολυ-

άριθμες επισκευές, παραμένει το ίδιο κτήριο που 

καθαγιάστηκε πριν από περισσότερα από τριακό-

σια χρόνια.

Το 1582 ο στρατός του Γιερμάκ κατέλαβε με 

έφοδο την πρωτεύουσα του χανάτου της Σιβηρίας, 

σε απόσταση 17 χιλιομέτρων από το σημείο όπου 

το 1587 ιδρύθηκε το Τομπόλσκ. Ήταν ο πρώτος οι- 

κισμός στη Σιβηρία, ο οποίος εξελίχθηκε σε πόλη, 

κέντρο εξουσίας και προβολής της πόλης1. 

 Αρχικά οι νέες περιοχές του βασιλείου της 

Μόσχας ήταν μέρος της εκτενούς επαρχίας της 

Βόλογκ ντα και του Μεγάλου Περμ. Ωστόσο, τα 

εδάφη της Σιβηρίας δεν υπάγονταν για πολύ και-

ρό στην περιφέρεια της Βόλογκντα. Ήδη το 1620 

ιδρύθηκε η επαρχία της Σιβηρίας, η οποία επεκτά-

θηκε βαθμιαία μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. Πρώ-

τος αρχιεπίσκοπος ήταν ο Κυπριανός (Σταρορού-

σενκοφ) που μέχρι τότε ήταν αρχιμανδρίτης της 

1. Кочедамов 1977. Кириллов 1984.

H Αγία Σοφία
του Τομπόλσκ

ΡΩΣΙΑ



260

 Τομπόλσκ. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα βορειοδυτικά.

Η  Αγία Σοφία του Τομπόλσκ είναι ο πρώ-

τος κτιστός ναός της Σιβηρίας. Το αυ-

στηρό του περίγραμμα αιωρείται πάνω 

από την πόλη και τις χαμηλές όχθες του ποταμού 

Ίρτίς. Kατά τη μακραίωνη ιστορία του, ο ναός της 

Αγίας Σοφίας του Τομπόλσκ, αν και υπέστη πολυ-

άριθμες επισκευές, παραμένει το ίδιο κτήριο που 

καθαγιάστηκε πριν από περισσότερα από τριακό-

σια χρόνια.

Το 1582 ο στρατός του Γιερμάκ κατέλαβε με 

έφοδο την πρωτεύουσα του χανάτου της Σιβηρίας, 

σε απόσταση 17 χιλιομέτρων από το σημείο όπου 

το 1587 ιδρύθηκε το Τομπόλσκ. Ήταν ο πρώτος οι- 

κισμός στη Σιβηρία, ο οποίος εξελίχθηκε σε πόλη, 

κέντρο εξουσίας και προβολής της πόλης1. 

 Αρχικά οι νέες περιοχές του βασιλείου της 

Μόσχας ήταν μέρος της εκτενούς επαρχίας της 

Βόλογκ ντα και του Μεγάλου Περμ. Ωστόσο, τα 

εδάφη της Σιβηρίας δεν υπάγονταν για πολύ και-

ρό στην περιφέρεια της Βόλογκντα. Ήδη το 1620 

ιδρύθηκε η επαρχία της Σιβηρίας, η οποία επεκτά-

θηκε βαθμιαία μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. Πρώ-

τος αρχιεπίσκοπος ήταν ο Κυπριανός (Σταρορού-

σενκοφ) που μέχρι τότε ήταν αρχιμανδρίτης της 

1. Кочедамов 1977. Кириллов 1984.

H Αγία Σοφία
του Τομπόλσκ

ΡΩΣΙΑ



262

μονής Χούτιν (της Μεταμόρφωσης του Σωτήρoς) στο Νόβγκοροντ. Προτεραιότητά του ήταν η ανέγερση 

του μητροπολιτικού ναού. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ένα ξύλινο οίκημα ως εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το 

οποίο θεμελιώθηκε με την ευλογία του Μακαρίου, αρχιεπισκόπου της Βόλογκντα. Ο Κυπριανός διατήρη-

σε την αφιέρωση στην Αγία Σοφία για τη μητρόπολη της επαρχίας του, παρότι το έγγραφο από τη Μόσχα 

όριζε να αφιερωθεί στην Ανάληψη του Χριστού2. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Αγία Σοφία του Τομπόλσκ γίνε-

ται ο άμεσος διάδοχος των ναών της Αγίας Σοφίας του Βελίκι Νόβγκοροντ και της Βόλογκντα. 

Από περιγραφές του πρώτου κτιστού ναού της Αγίας Σοφίας, των ετών 1621-1622, γνωρίζουμε ότι είχε 

πέντε τρούλους, έναν στο κέντρο και από έναν στις τέσσερις γωνίες. Ο κεντρικός τρούλος υψωνόταν πάνω 

σε οκταγωνικό τύμπανο, που είχε «ζακομάρες». Το ψηλό «τσετβερίκ» του ναού κοσμούσαν τρεις ημικυλιν-

δρικές «ζακομάρες» σε κάθε πλευρά. Ο ναός κάηκε το 1643. 

Ο δεύτερος ναός της Αγίας Σοφίας κτίστηκε το 1646-1648 σε νέα θέση. Είναι γνωστό ότι είχε δεκατρείς 

τρούλους και ίσως υπενθύμιζε συμβολικά τον ναό της Αγίας Σοφίας στο Νόβγκοροντ3. Ο ναός ανακατα-

σκευάζεται ως σύνθετη εκδοχή του πολύ σπάνιου ναού με εννέα τρούλους που βρίσκονταν στο «τσετβερίκ» 

περιμετρικά. Αντίθετα, στο κέντρο της στέγης, αντί για τρούλο ο ναός είχε ακόμη ένα, αρκετά ψηλό «τσετ-

βερίκ» με πέντε τρούλους, ένας από τους οποίους ήταν ο κεντρικός και υψωνόταν πάνω σε μια μικρή πυ-

2. Тобольский архиерейский дом 1994.
3. Баландин 1986.

Ο ναός από τα ανατολικά.

ΡΩΣΊΑ
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ραμιδοειδή κατασκευή. Οι τοίχοι και των δύο «τσετβερίκ» κατέληγαν σε τριγωνικά οξυκόρυφα αετώματα 

και όχι «ζακομάρες», όπως στον προηγούμενο ναό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο δεύτερος ναός ήταν μοναδικός 

ως προς τη σύνθεσή του4. Και αυτός καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1677. 

Ο τρίτος ναός της Αγίας Σοφίας στο Τομπόλσκ, ο οποίος υφίσταται μέχρι σήμερα, κατασκευάστηκε το 

1683-1686. Η προμήθεια των πήλινων πλίνθων για την ανέγερσή του άρχισε επί μητροπολίτου Κορνηλίου, 

ο οποίος απεβίωσε το 1677. Ο διάδοχός του μητροπολίτης Παύλος, ο οποίος προηγουμένως ήταν αρχι-

μανδρίτης στη μονή Τσούντοφ (Θαύματος) στο Κρεμλίνο της Μόσχας, ζήτησε από τον τσάρο Φιόντορ 

Αλεξέγιεβιτς να του στείλει σίδηρο και τεχνίτες από τη Μόσχα και το Ούστιουγκ. Κατόπιν τσαρικού δια-

τάγματος του 1680, πρότυπο για τον ναό του Τομπόλσκ ορίστηκε το καθολικό της μονής της Αναλήψεως 

στο Κρεμλίνο της Μόσχας, το οποίο ήταν κοιμητήριο των μεγάλων Ρώσων πριγκιπισσών και τσαρινών. 

Στις 3 Ίουλίου του 1681 τέθηκαν τα θεμέλια και στις 22 Απριλίου του 1682 άρχισε η ανοικοδόμηση υπό 

την επίβλεψη των τεχνιτών από τη Μόσχα. Στις 27 Ίουνίου του 1684, όταν το κτήριο είχε ήδη φτάσει στο 

ύψος του κεντρικού τρούλου, κατέρρευσαν οι θόλοι. Κατά την αποκατάστασή τους χρειάστηκε να με-

γαλώσουν οι κίονες και αντί για ζακομάρες5 ο ναός απέκτησε μια τετρακλινή σκεπή. Τότε κτίστηκε και 

ένα πυραμιδοειδές καμπαναριό. Στις 27 Οκτωβρίου του 1686, ο ναός καθαγιάστηκε αφιερωμένος στην 

4. Майничева 2000.
5. Копылова 1979. Козлова-Афанасьева 2008. 

Το Κρεμλίνο του Τομπόλσκ και η Αγία Σοφία από τα δυτικά
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5. Копылова 1979. Козлова-Афанасьева 2008. 

Το Κρεμλίνο του Τομπόλσκ και η Αγία Σοφία από τα δυτικά

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΤΟΥ ΤΟΜΠΟΛΣΚ



264

Κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά, σύμφωνα με την παράδοση, όπως και στο Νόβγκοροντ, εξακολουθούσε να 

ονομάζεται Αγία Σοφία. 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας του Τομπόλσκ στο σύνολό του είναι ένας καθεδρικός ναός, χαρακτηριστικός για 

το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Εν τούτοις είχε κάποιες ιδιαιτερότητες, ορισμένες από τις οποίες είναι μοναδι- 

κές. Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους τετρακιόνιους ναούς της εποχής. Έχει εξωτερικές διαστάσεις 

23x36 μ. και επιμηκυμένη κάτοψη. Λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του ναού (τετρακιόνιος), οι συγκεκριμένες 

αναλογίες σημαίνουν ότι υπήρχε μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους κίονες. Το τέμπλο βρίσκεται μπροστά από 

το ανατολικό ζεύγος των κιόνων και έτσι στον κυρίως ναό ορατοί είναι μόνο οι δύο δυτικοί κίονες. Η συγκεκρι- 

μένη παραλλαγή του τετρακιόνιου ναού ήταν ιδιαιτέρως χαρακτηριστική για τον ρωσικό βορρά.

Η διάταξη των δυτικών κιόνων στην Αγία Σοφία του Τομπόλσκ είναι ασυνήθιστη. Έχουν μετακινηθεί 

πολύ προς τα ανατολικά δημιουργώντας στο μπροστινό μέρος έναν ανοικτό χώρο γεμάτο φως. Η ιδιαι-

τερότητα αυτή είναι εμφανής και απ’ έξω όπου οι όψεις των τοιχών αρθρώνονται με ψευδοπαραστά-

δες και φέρουν καμπύλα ελεύθερα αετώματα. Των πλαϊνών εξωτερικών τοίχων του ναού είναι αρκετά 

πλατύτερα σε σχέση με τα κεντρικά, όπως και σε σχέση με τα ανατολικά. Εξαιτίας της μετακίνησης, 

οι κίονες βρίσκονται στον άξονα των δυτικών παραθύρων των κεντρικών αψιδωμάτων μειώνοντας τη 

δέσμη του φωτός που εισέρχεται από αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν δημιουργεί πρό-

Τα πλαίσια των παραθύρων, της θύρας και του υπέρθυρου προσκυνηταρίου στη νότια πλευρά του ναού.
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Η ανατολική όψη του ναού.

βλημα φωτισμού του χώρου μπροστά στο τέμπλο, 

καθώς τα κεντρικά αετώματα φωτίζονται από δύο 

παράθυρα. Η άρθρωση του δυτικού τοίχου καθο-

ρίζει ακόμη μία σπάνια ιδιαιτερότητα του ναού: 

για να δημιουργηθεί μια συμμετρική σύνθεση με 

πέντε τρούλους, οι δυτικοί έχουν μετακινηθεί πο-

λύ προς τα ανατολικά. Αυτό προκάλεσε τη δημι-

ουργία ενός πιο σύνθετου συστήματος των θόλων. 

Για ποιον λόγο όμως ήταν τόσο σημαντικό για 

τους οικοδόμους της Αγίας Σοφίας να διευρύνουν 

το δυτικό μέρος του ναού έστω και αν θυσίασαν 

τον φωτισμό από τους δυτικούς τρούλους; Ο λόγος 

που οδήγησε στις παραπάνω λύσεις εικάζουμε ότι 

ήταν η επιθυμία να εντείνουν την ομοιότητα του 

ναού με τους πλέον γνωστούς ναούς που είχαν έξι 

κίονες εσωτερικά και να επαναλάβουν ένα από τα 

πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία του προτύπου που 

τους είχε επιδείξει ο ίδιος ο τσάρος, που ήταν ο 

ναός της Αναλήψεως στο Κρεμλίνο της Μόσχας6. 

Τη δεκαετία του 1690 στον ναό κατασκευάστηκε 

το νότιο παρεκκλήσιο των Αποστόλων Πέτρου και 

Παύλου, το οποίο υφίστατο έως το 1769. Το 1704 

στη βόρεια πλευρά του ναού κατασκευάστηκε το 

παρεκκλήσιο των Αγίων Αντωνίου και Θεοδοσίου 

Πετσέρσκι για τους χειμερινούς μήνες, που κατα-

στράφηκε το 1743. Στη θέση του το 1751 κτίστηκε 

ένας νέος ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Ίωάννη τον 

Χρυσόστομο, που και αυτός στη συνέχεια υπέστη 

πολλές μετασκευές. 

Οι αρχικές τοιχογραφίες του ναού της Αγίας Σο-

φίας, οι οποίες φιλοτεχνήθηκαν μάλλον στις αρχές 

του 18ου αιώνα, καλύφθηκαν με ζωγραφική με λα-

δομπογιά στα μέσα του 19ου αιώνα. Το 1720 ολο-

κληρώθηκε η κατασκευή ενός τεράστιου τέμπλου 

που και αυτό αντικαταστάθηκε το 1862. 

Το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, το σχήμα των 

τρούλων άλλαξε και μετατράπηκαν από κρεμμυδό-

σχημοι σε απιόσχημους, που είναι χαρακτηριστικοί 

για την «ουκρανική» αρχιτεκτονική. Το 1733 η νέα 

στέγη και οι τρούλοι κάηκαν και αποκαταστάθηκαν 

6. Масиель Санчес 2017.
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το 1735. Πενήντα χρόνια αργότερα χρειάστηκε να γίνουν σοβαρές εργασίες για τη στερέωση των τοίχων 

του ναού.

Το 1785 ο αρχιτέκτονας του κυβερνείου Αλεξάντρ Γκούτσεφ εκπόνησε τα σχέδια ενός νέου καμπανα-

ριού σε κλασικιστικό ρυθμό. Θεμελιώθηκε το 1791 και τον επόμενο χρόνο κατέρρευσε κατά τη διάρκεια 

της οικοδόμησης. Αντικαταστάθηκε το 1792-1797 από άλλο σε σχέδια του Φιόντορ Ούτκιν. 

Τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα, ο ναός της Αγίας Σοφίας του Τομπόλσκ δεν υπέστη καμιά σο-

βαρή αλλαγή. Μετά τη σοβιετική επανάσταση, ο ναός εξακολουθούσε να λειτουργεί και έκλεισε μόλις τον 

Νοέμβριο του 1930. Εργασίες αποκατάστασης έγιναν το 1956-1966 και το 1985-1987, όταν οι όψεις του 

απέκτησαν και πάλι «ζακομάρες». Από το 1988 ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας. Τα έργα 

αποκατάστασης του ναού αποκάλυψαν αποσπάσματα της αρχικής ζωγραφικής των αρχών του 18ου αιώ-

να. Το 2010-2011 ο ναός τοιχογραφήθηκε εκ νέου υπό την επίβλεψη του Ίλιά Σιλάεφ.

 

Δρ. Λεβ Μασιέλ Σάντσες 

Μέρος του εικονογραφικού προγράμματος στον τρούλο και στα εσωράχια των τόξων.
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Αίνος. Αγία Σοφία. Το μνημείο από τα νοτιοδυτικά.

Η Αίνος (ή αλλιώς Enez) στον νομό Αδρια-

νουπόλεως της Ανατολικής Θράκης απο-

τελεί μια περιοχή που γνώρισε ιδιαίτερη 

άνθηση κατά τους μέσους και τους ύστερους βυζα-

ντινούς χρόνους, όπως διαγράφεται μέσα από τα 

αρχαιολογικά ευρήματα και τη μελέτη των εκεί χρι-

στιανικών ναών1. 

Ο ναός της Αγίας Σοφίας, γνωστότερος ως Fatih 

Camii, υπήρξε ένα από τα αξιολογότερα βυζαντι-

νά μνημεία της Θράκης και συνδέεται με την αρ-

χιτεκτονική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. 

Βρίσκεται στη νοτιοανατολική γωνία του κάστρου 

της Αίνου και πιθανότατα οικοδομήθηκε ως καθε-

δρικός ναός. Η πληροφορία πως η εκκλησία αφιε-

ρώθηκε στον Χριστό, την του Θεού Σοφία, θεωρεί-

ται αυθαίρετη και δεν τεκμηριώνεται με κάποιον 

τρόπο. Η τοπική παράδοση αναφέρει πως ο ναός 

ετιμάτο στο όνομα του Αγίου Κωνσταντίνου, αλλά, 

σύμφωνα με τους μελετητές του μνημείου, το πιθα-

νότερο είναι ότι είχε αφιερωθεί στη Θεοτόκο2.

Το μνημείο μετατράπηκε σε τζαμί το 1456 και 

λειτουργούσε έως το 1965, όταν ένας ισχυρός σει-

σμός προκάλεσε την κατάρρευσή του. Έπειτα 

1. Παπαζώτος 1992-1994: σποραδικά. Μαμαλούκος 2002. 
Ousterhout – Bakirtzis 2007: 17-48. Ćurčić 2010: 400. Konch 
2014: 307.
2. Ousterhout 1985: 261-262. Παπαζώτος 1992-1994: 98-99. 
Ousterhout – Bakirtzis 2007: 30-31.
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εγκαταλείφθηκε. Μεταξύ των ετών 1979 και 1982 τμήματα των δυτικών τοίχων (του εσωνάρθηκα και του 

εξωνάρθηκα) κατέπεσαν. Γύρω στο 1990 έγιναν ορισμένες ενέργειες, ώστε να επιδιορθωθεί η δυτική πρό-

σοψη του ναού. Πολλά χρόνια αργότερα, με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινουπόλεως, 

καθαρίστηκε ο εσωτερικός χώρος3. To 2016 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης του μνημείου με σκοπό να 

λειτουργήσει ως τζαμί. 

Ο ναός ανήκει στον τύπο των σταυροειδών εγγεγραμμένων, με κάποιες ιδιομορφίες. Είναι μεγάλων  

διαστάσεων (38 x 21 μ., χωρίς τις αψίδες)4 και αποτελείται από τριμερές ιερό, τον κυρίως ναό, έναν διώ-

ροφο νάρθηκα και έναν διώροφο, σύγχρονο ή λίγο μεταγενέστερο, εξωνάρθηκα5. Η κεντρική αψίδα του 

ιερού και αυτές των παραβημάτων είναι ημικυκλικές εσωτερικά και πολυγωνικές εξωτερικά. Ο σταυρός 

που εγγράφεται στο εσωτερικό του ναού ορίζεται από τοίχους, στους οποίους έχουν διαμορφωθεί ανοίγμα-

τα επικοινωνίας με τα γωνιακά διαμερίσματα. Μάλιστα, στη δυτική πλευρά τα ανοίγματα είναι δίβηλα. Τα 

3. Ousterhout 1985: 262. Ousterhout – Bakirtzis 2007: 23-24. Başaran – Başaran 2012: 91. Konch 2014: 307.
4. O Σταύρος Μαμαλούκος αναφέρει τις διαστάσεις 29,30 x 21 μ. Βλ. Μαμαλούκος 2005-2006: 13.
5. Κατά τον R. Ousterhout ο εξωνάρθηκας ήταν στην αρχή ισόγειος και ξυλόστεγος (Ousterhout 1985: 272), άποψη με την οποία 
διαφωνεί ο Στ. Μαμαλούκος (Μαμαλούκος 2005-2006: 15).

Το μνημείο από τα δυτικά και το κάστρο της Αίνου.
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κλίτη καλύπτονταν με ημικυλινδρικές καμάρες, ενώ στο σημείο διασταύρωσής τους δέσποζε ο τρούλος. 

Με ημικυλινδρική καμάρα στεγαζόταν και ο νάρθηκας, αλλά μόνο στο μέσον, καθώς τα εκατέρωθεν πλαϊ-

νά στεγάζονταν με σταυροθόλια. 

Τόσο η είσοδος στον νάρθηκα όσο και στον κυρίως ναό γινόταν από τρεις θύρες στη δυτική πλευρά. 

O εξωνάρθηκας αποτελούνταν από έναν στενό ενιαίο χώρο, πλάτους 3 μ. Στη δυτική πλευρά του υπήρχε 

τρίβηλο άνοιγμα που διαμόρφωναν δύο κίονες και εκατέρωθεν άλλα δύο ανοίγματα, δίβηλα με έναν κίονα. 

Ανά μία θύρα υπήρχε επιπλέον στον βόρειο και στον νότιο τοίχο. Πιθανότατα η στέγη και το δάπεδο του 

εξωνάρθηκα ήταν ξύλινα. Το εσωτερικό του ναού ήταν ιδιαιτέρως φωτεινό, λόγω του πλήθους των μονόλο-

βων και τρίλοβων παραθύρων6. 

Οι όψεις του ναού ήταν διαρθρωμένες με τυφλά αψιδώματα και οι τοίχοι του ήταν κτισμένοι από εναλ-

λασσόμενες ζώνες λιθοδομής και πλινθοδομής, κατασκευασμένες με την κωνσταντινουπολίτικη τεχνική 

της κρυμμένης πλίνθου. Στα τύμπανα των τυφλών αψιδωμάτων και στα ανώτερα μέρη των κογχών του 

6. Ousterhout 1985: 263. Μαμαλούκος 2002: 62. Μαμαλούκος 2005-2006: 13-14. Ousterhout – Bakirtzis, 2007: 23 κ.ε. Ćurčić 
2010: 400. Başaran – Başaran 2012: 91 κ.ε.

Το τρίβηλο άνοιγμα στον εξωνάρθηκα.
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ιερού υπήρχε αρκετά πλούσιος κεραμοπλαστικός 

διάκοσμος7.

Ο R. Ousterhout, μελετώντας εκτενώς τις τυπο-

λογικές ιδιαιτερότητες του μνημείου, το τοποθέτησε 

χρονικά στον 12ο αιώνα, άποψη που ενστερνίζεται η 

πλειοψηφία των επιστημόνων. Το συσχετίζει με μια 

ομάδα ναών της ίδιας περιόδου, που συναντώνται 

κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, όπως είναι η Αγία 

Θεοδοσία (Gül Camii), η Παναγία η Κυριώτισσα 

(Kalenderhane Camii), το καθολικό της Μονής της 

Χώρας (Kariye Camii) κ.ά.8. Ωστόσο, υπάρχει και η 

άποψη ότι το κτήριο ανεγέρθηκε κατά την παλαιο-

λόγεια περίοδο9.

Όσον αφορά τα σωζόμενα μαρμάρινα αρχιτε-

κτονικά μέλη του μνημείου, φαίνεται πως όλα βρί-

σκονται σε δεύτερη χρήση. Η λειτουργία των βυ-

ζαντινών λατομείων μαρμάρου έπαψε μετά τον 7ο 

αιώνα, αλλά σε μια περιοχή, όπως η Αίνος, είναι 

βέβαιο ότι υπήρχε διάσπαρτο οικοδομικό υλικό 

προς επαναχρησιμοποίηση από μνημεία παλαιότε-

ρων εποχών. Έτσι, για παράδειγμα, τα κορινθιακά 

κιονόκρανα στο εσωτερικό του ναού είναι δημιουρ-

γήματα του 6ου αιώνα, ενώ τα τέσσερα κιονόκρανα 

του εξωνάρθηκα, σε σχήμα ανεστραμμένης κόλου-

ρης πυραμίδας, ακολουθούν πρότυπα επίσης του 

6ου αιώνα, που όμως κατασκευάστηκαν πολύ αρ-

γότερα, πιθανώς τον 9ο ή τον 10ο αιώνα. Υλικό σε 

δεύτερη χρήση αποτελούν και τα περιθυρώματα, 

όπως διαπιστώνεται από αυτό της νότιας εισόδου 

του νάρθηκα, το οποίο απαρτίζεται από διαφορετι-

κά και ασύνδετα μεταξύ τους τμήματα10.

Λείψανα τοιχογραφιών διατηρούνται στο εσωτε-

ρικό του ναού, τα οποία καθαρίστηκαν και δημο-

σιεύθηκαν τη δεκαετία του ’90. Το σημαντικότερο 

7. Ousterhout 1985: 263-265. Μαμαλούκος 2002: 62. 
Μαμαλούκος 2005-2006: 14-15. Ousterhout – Bakirtzis 2007: 
26.
8. Ousterhout 1985: 263 κ.ε. Μαμαλούκος 2002: 62. 
Μαμαλούκος 2005-2006: 13-14, 16, όπου αναφέρονται και 
άλλοι ερευνητές. Ousterhout – Bakirtzis 2007: 23.
9. Ousterhout 1985: 261-262, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
Konch 2014: 307.
10. Ousterhout 1985: 276 κ.ε. Ousterhout – Bakirtzis 2007: 29.

Η τοιχοποιία σε μια από τις αψίδες του ιερού.
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σπάραγμα βρίσκεται σε υπέρθυρο προσκυνητάρι, πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού. Στο κέντρο 

απεικονίζεται η Θεοτόκος, όπως υποδηλώνουν τα ενδύματα της μορφής· αριστερά της σώζεται η μορφή 

ενός ιεράρχη, που με το αριστερό του χέρι συγκρατεί κλειστό κώδικα, ενώ απλώνει το άλλο προς την Πα-

ναγία. Η παράσταση αποτελεί το βασικότερο στοιχείο, όσον αφορά την αφιέρωση του ναού στη Μητέρα 

του Κυρίου.

 Οι τεχνοτροπικές παρατηρήσεις, που είναι δυνατόν να γίνουν στα διατηρούμενα τμήματα των λιγοστών 

απεικονίσεων, είναι εξαιρετικά περιορισμένες και σχετίζονται κυρίως με την πτυχολογία των ενδυμάτων 

και τα χρώματα. Οι τοιχογραφίες μάλλον φιλοτεχνήθηκαν κατά τους πρώιμους παλαιολόγειους χρόνους11.

Δρ. Μιχαήλ Ι. Ασφενταγάκης
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7. Ousterhout 1985: 263-265. Μαμαλούκος 2002: 62. 
Μαμαλούκος 2005-2006: 14-15. Ousterhout – Bakirtzis 2007: 
26.
8. Ousterhout 1985: 263 κ.ε. Μαμαλούκος 2002: 62. 
Μαμαλούκος 2005-2006: 13-14, 16, όπου αναφέρονται και 
άλλοι ερευνητές. Ousterhout – Bakirtzis 2007: 23.
9. Ousterhout 1985: 261-262, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
Konch 2014: 307.
10. Ousterhout 1985: 276 κ.ε. Ousterhout – Bakirtzis 2007: 29.
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σπάραγμα βρίσκεται σε υπέρθυρο προσκυνητάρι, πάνω από την κεντρική είσοδο του ναού. Στο κέντρο 
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του Κυρίου.
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και τα χρώματα. Οι τοιχογραφίες μάλλον φιλοτεχνήθηκαν κατά τους πρώιμους παλαιολόγειους χρόνους11.
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 Βιζύη. Αγία Σοφία. Το μνημείο από τα νοτιοανατολικά.

Η Βιζύη (ή Βύζα ή Βυζώ, τουρκικά Vize) 

βρίσκεται στην Ανατολική Θράκη και 

υπήρξε πόλις γνωστή από τους προχρι-

στιανικούς χρόνους, πρωτεύουσα του βασιλείου των 

Αστών1. Κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα έγινε πρωτεύουσα 

του βασιλείου των Οδρυσών (περίοδος των βασιλέ-

ων Σαδάλα έως Ροιμητάλκη)2. Η Βιζύη αναφέρεται 

από τον Στράβωνα (64 π.Χ.-24 μ.Χ.). Ήκμασε και 

κατά τους ρωμαϊκούς και τους βυζαντινούς χρό-

νους. Ήταν πόλη που περιβαλλόταν με τείχος εξαι-

ρετικής κατασκευής. Επί Ίουστινιανού (518-578 

μ.Χ.) τα τείχη και οι πύργοι της πόλης ενισχύθηκαν, 

με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως δυσάλωτη3. 

Άντεξε στην πίεση των Τούρκων πολιορκητών και 

έπεσε στα χέρια τους μόλις λίγες ημέρες (Μάρτιος 

1453) πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης. 

Η Βιζύη ήταν κτισμένη στις νοτιοανατολικές 

υπώρειες του όρους Μικρός Αίμος (ή Στράντζα). Οι 

εκτενείς και γόνιμες πέριξ αυτής εκτάσεις αρδεύο-

νταν από πολλούς παραπόταμους του ποταμού Ερ-

γίνη. Πριν από την ανταλλαγή των πληθυσμών το 

1923, είχε 3.500 κατοίκους, εκ των οποίων οι περισ-

σότεροι ήταν Ελληνορθόδοξοι (Ρωμιοί). Φιλόπονοι 

και φιλοπρόοδοι, καλλιεργούσαν δημητριακά και 

λαχανικά, επίσης ασχολούνταν με την αμπελουργία 

και τη σηροτροφία. Τα κατάφυτα δάση προσέφε-

1.Μελισσηνός 1967: 338-341.
2. Σακελλαρίδης 1929: 159.
3. Σαμοθράκης 1926: 264-265.

Η Αγία Σοφία 
στη Βιζύη
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ραν άφθονη πρώτη ύλη, με αποτέλεσμα πολλοί από 

τους κατοίκους να επιδίδονται στην υλοτομία και 

την ανθρακοποιία. Τα προϊόντα που παρήγαν ταξί-

δευαν στη μεγάλη αγορά της πρωτεύουσας του Βυ-

ζαντίου και των Οσμανών, την Κωνσταντινούπολη, 

από την οποία απέχει περί τα 130 χιλιόμετρα. 

Το ανεπτυγμένο εμπόριο είχε ως αποτέλεσμα 

την ευμάρεια και αυτή με τη σειρά της επέτρεπε 

την επίδοση των κατοίκων σε έργα ευποιίας. Μετα-

ξύ αυτών ήταν και η κατασκευή σχολείων και δύο 

εκκλησιών, εκ των οποίων η μία ήταν αφιερωμένη 

στην του Θεού Σοφία και η άλλη στον άγιο Νικόλαο 

(σήμερα παντελώς εξαφανισμένη).

Κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, το 325 μ.Χ., η 

Βιζύη ήταν επισκοπή. Το 14ο αιώνα ανυψώθηκε σε 

μητρόπολη και το 1682 συγχωνεύθηκε με τη μητρό-

πολη Μηδείας. Από το 1837 η Βιζύη αναφέρεται ως 

έδρα της μητρόπολης και ο μητροπολίτης Μηδείας 

έφερε τον τίτλο του «υπερτίμου» και εξάρχου της 

Μαύρης Θαλάσσης4.

Από τη Βιζύη κατήγετο ένας από τους πλέον 

γνωστούς Έλληνες λογοτέχνες, ο Γεώργιος Βιζυη-

νός (Γεώργιος Μιχαήλ Σύρμας ή Μιχαηλίδης, 1849-

1896). Μεγάλωσε στη Βιζύη ακούγοντας θρακιώτι-

κα παραμύθια. Ένα από τα ποιήματά του, με τίτλο 

«Αγία Σοφία», αποτελεί προσαρμογή ενός εξ αυτών 

των παραμυθιών5.  

Ο ναός της του Θεού Σοφίας (Αγίας Σοφίας) της 

Βιζύης ανήκει τυπολογικά σε αρχιτεκτονικό τύπο, 

ο οποίος είναι γνωστός και ως μεικτός τύπος ή τύ-

πος του Μυστρά: στο ισόγειο ο ναός εμφανίζεται ως 

τρίκλιτη βασιλική, ενώ στην ανωδομή ως σύνθετος 

σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο. Βάσει των 

τυπολογικών, μορφολογικών και κατασκευαστικών 

του χαρακτηριστικών, αλλά και διαφόρων πληρο-

φοριών από σχετικές πηγές, πρέπει να κτίστηκε 

περί τα τέλη του 8ου ή στις αρχές του 9ου αιώνα. 

Από τις αποχωματώσεις, οι οποίες έγιναν κατά τη 

διάρκεια εργασιών συντήρησης στα ανατολικά του 

ιερού, φαίνεται ότι εδράζεται πάνω σε ερείπια με-

4. Πατέλης 2019: 19. 
5. Βιζυηνός 1884: 48-52.

Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.
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 Ένα από τα δύο κορινθιακά κιονόκρανα στο εσωτερικό του 

μνημείου.

γάλης παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα σχετικά με τη ναοδομία στις περιφέ-

ρειες της αυτοκρατορίας, ο ναός θεωρείται ευμεγέθης (15 x 22 μ. περίπου)6. Το 902 ή 903 μ.Χ. ετάφη σε 

αυτόν η αγία Μαρία η Νέα.

Μετά την οσμανική κατάκτηση μετετράπη σε τέμενος (Gazi Süleyman Paşa Camii ή KüÇük Ayasofya 

Camii), γεγονός που συνετέλεσε στη διάσωση του σημαίνοντος αυτού βυζαντινού μνημείου από τη φθορά, 

την καταστροφή και την εξαφάνιση7. 

Στην πορεία του χρόνου το κτήριο υπέστη σοβαρές ζημιές και παρέμεινε εκτός χρήσεως για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Από το 2006 άρχισαν οι εργασίες αναστήλωσης και συντήρησης. Σήμερα λειτουργεί 

και πάλι ως χώρος λατρείας του Ίσλάμ και αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόλογα, σωζόμενα, βυζαντινά 

μνημεία της Θράκης.

Από την εικονογράφηση του ναού και τον λοιπό εσωτερικό διάκοσμο δεν έχει διασωθεί τίποτα, δια-

τηρούνται όμως στη θέση τους δύο κίονες, οι οποίοι στέφονται με κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, σε 

άριστη κατάσταση. 

Μιχάλης Ε. Πατέλης
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Λέριον. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα βορειοδυτικά.

Σ τις παρυφές του ιστορικού ποντοαρμενι-

κού κόσμου σώζεται ένα κτίσμα, το οποίο 

χρονολογείται κατά πάσα πιθανότητα στον 

6ο αιώνα. Εικάζεται πως ανήκει στα ιουστινιάνεια 

χρόνια και ότι εντάσσεται στα έργα που πραγμα-

τοποίησε ο αυτοκράτορας για την ενίσχυση της βυ-

ζαντινο-περσικής μεθορίου και τον εκχριστιανισμό 

των Τζάννων και άλλων ανυπότακτων φυλών της 

εσωτερικής Χαλδαίας. 

 Η Αγία Σοφία είναι μια «στιβαρή» κατασκευή 

τρίκλιτης βασιλικής (14,27 x 11,42 μ.), με τέσσερις 

πεσσούς που διαμορφώνουν τα κλίτη και στηρί-

ζουν τη δίριχτη ξύλινη στέγη. Παρόλο που η ορο-

φή αναδιαμορφώθηκε σαφώς κάποια στιγμή, δεν 

υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι το κτήριο 

στεγαζόταν με τρούλο.

1. Σε περιπτώσεις ακούσιας αδυναμίας των συγγραφέων 
να παραδώσουν εγκαίρως τα στοιχεία της έρευνάς τους, το 
κείμενο συντάχθηκε με ευθύνη της επιστημονικής υπευθύνου 
του τόμου, κ. Ιωάννας Στουφή-Πουλημένου», καθηγήτριας 
του ΕΚΠΑ. 

Η Αγία Σοφία 
Λερίου1

ΤΟΥΡΚΙΑ
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Οι εγγεγραμμένες αψίδες στα ανατολικά, τα τοξωτά παράθυρα και άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία θυ-

μίζουν τις αρμενικές και τις γεωργιανές εκκλησίες της εποχής, γεγονός που σημαίνει ίσως ότι οι κτίστες 

ήταν Αρμένιοι ή ότι οι αρμενικές επιρροές ήταν έντονες –άλλωστε η ονομασία Λερίν είναι παραφθορά 

αρμενικής λέξης, που σημαίνει ορεινό βοσκοτόπι. Το χωριό βρίσκεται λίγο βορειότερα από την όχθη του 

ποταμού Χαρσίτη, 27 χλμ. ανατολικά του κάστρου της Τζανίχας και 35 χλμ. δυτικά των αρμενικών εκκλη-

σιών του οροπεδίου της Παϊπέρτης. 

Η επισκοπή Λερίου ανήκε στη μητρόπολη Τραπεζούντος και πρωτοαναφέρεται γύρω στο 900 (στα Νέα 
Τακτικὰ του Λέοντος ΣΤ΄ του Σοφού). Η τελευταία αναφορά της, το 1734 ή το 1737, παραπέμπει σε μια τραγι-

κή περίοδο του Πόντου, μία από τις πολλές τυραννικές περιόδους στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, 

όταν εφαρμόστηκε και πάλι η πολιτική του υποχρεωτικού εξισλαμισμού σε βάρος του χριστιανικού πληθυ-

σμού. Τότε η Αγία Σοφία μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος (Ayasofya Camii) και κτίστηκε ένας τοίχος 

που έκρυψε το ιερό. Η δυτική πλευρά ξανακτίστηκε σε μεγάλη έκταση, πιθανώς όταν η εκκλησία έγινε τζαμί.

 Το σημερινό όνομα του μνημείου Ayasofya Camii είναι η μόνη, αλλά σαφής ένδειξη της αρχικής του 

αφιέρωσης στην Αγία Σοφία. 

Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου

Αριστερά: Μουσουλμανική κρήνη για τον καθαρισμό των άνω και των κάτω άκρων των πιστών.

Δεξιά: Το μιχράμπ για την προσευχή των Μουσουλμάνων.

ΤΟΥΡΚΊΑ

281

ΠΗΓΕΣ

Κορομηλά 22001: Κορομηλά Μ., Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα, Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, Αθήνα. 
Bryer A. – Winfield D., The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, τ. 1, Washington D.C. 

Το εσωτερικό του μνημείου από τα δυτικά. Ξεχωρίζουν τα ενισχυτικά τόξα στην οροφή και την κόγχη.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΛΕΡΊΟΥ
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 Νίκαια. Αγία Σοφία. Το μνημείο από τα νοτιοανατολικά.

Σ το κέντρο της πόλης Iznik στην Τουρκία, 

στη θέση που κάποτε ήκμαζε η βυζαντινή 

Νίκαια της Βιθυνίας, δεσπόζει ο ναός της 

Αγίας Σοφίας, που από το 2011 λειτουργεί, για δεύ-

τερη φορά στην ιστορία της, ως τζαμί (Ayasofya 

Camii). H πρώτη μετατροπή του ναού σε τζαμί 

πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 14ου αιώ-

να (1330/1), όταν η περιοχή κατακτήθηκε από τους 

Οθωμανούς, ενώ το 1935 το καθεστώς άλλαξε και 

το μνημείο λειτούργησε ως μουσείο1. 

Σύμφωνα με την έρευνα της N. R. Pitamber, 

προκύπτει ότι ο ναός στη Νίκαια ήταν η δεύτερη 

εκκλησία, μετά την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπό-

λεως, σε ολόκληρη τη βυζαντινή επικράτεια, που 

αφιερώθηκε στον Χριστό, την του Θεού Σοφία. Με-

τά την ανέγερση του θεοδοσιανού ναού στη Βασι-

λεύουσα (415-532), φαίνεται πως η Αγία Σοφία στη 

Νίκαια οικοδομήθηκε με σκοπό να διαδραματίσει 

τον ρόλο του καθεδρικού ναού της πόλης, που είχε 

αναβαθμιστεί σε μητρόπολη το 365, δηλαδή κατά 

1. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας στη Νίκαια από χριστιανικό 
ναό σε τζαμί, στη συνέχεια σε μουσείο και στο τέλος πάλι σε 
τζαμί φαίνεται πως αποτέλεσε μια προεικόνιση της πορείας που 
θα ακολουθούσε, εννέα έτη αργότερα (2020), ο μεγαλύτερος 
ναός της Ορθοδοξίας στην Κωνσταντινούπολη, η Αγία Σοφία. 

Η Αγία Σοφία
στη Νίκαια

της Βιθυνίας

ΤΟΥΡΚΙΑ
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την περίοδο της βασιλείας των συναυτοκρατόρων Ουαλεντιανού (364-375) και Ουάλη (364-378). Μάλιστα, 

στον συγκεκριμένο ναό έλαβε χώρα η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος (787), ένα καταλυτικής σημασίας γεγονός 

για την Ορθοδοξία, το οποίο ενίσχυσε τη συμβολική αξία του μνημείου, αφού σε αυτόν αποκαταστάθη-

κε η τιμή των εικόνων. Μετά την πτώση της Πόλης στους σταυροφόρους της Δ΄ σταυροφορίας (1204), ο 

αυτοεξόριστος στρατηγός Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρης (1204-1222), ιδρυτής της αυτοκρατορίας της Νίκαιας, 

στέφθηκε αυτοκράτορας στην Αγία Σοφία, που πλέον από μητροπολιτική έδρα μετατράπηκε σε έδρα του 

οικουμενικού πατριάρχη και σε καθεδρικό ναό του εξόριστου βυζαντινού αυτοκράτορα2. 

Το μνημείο έχει κτιστεί σε σημείο που πιθανώς καταλάμβανε ρωμαϊκό γυμνάσιο, αγορά ή μεγάλων 

δια στάσεων αρχαίος ναός3. Για την ανέγερση του πρώτου ναού έχουν διατυπωθεί διάφορες προτάσεις. Η 

S. MÖllers στη μονογραφία της για την Αγία Σοφία της Νίκαιας, βασιζόμενη στις παρατηρήσεις της και 

στα ανασκαφικά δεδομένα, που αφορούν τόσο το εσωτερικό του ναού όσο και τους εξωτερικούς χώρους, 

υποστηρίζει ότι τα αρχαιότερα τμήματα του κτηρίου χρονολογούνται στον 5ο αιώνα και πως ο πρώτος 

2. Pitamber 2010. Pitamber 2015: 96-110, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
3. Pitamber 2015: 99.

 Το μνημείο από τα βορειοανατολικά.
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ναός παρουσίαζε ομοιότητες με το καθολικό της μονής του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη4. Σε παλαιό-

τερες δημοσιεύσεις έχει προταθεί ο 8ος αιώνας ως περίοδος οικοδόμησης5 ή ανακαίνισης του ναού6 και ο 

11ος αιώνας για ορισμένα μέρη του, όπως τα δύο παστοφόρια7, καθώς και η παλαιολόγεια περίοδος για 

τους τρουλίσκους που τα καλύπτουν8. 

Ο R. Krautheimer, αναφερόμενος στην οικοδομική φάση του 11ου αιώνα (λίγο μετά το 1065), επιση-

μαίνει ότι στο εσωτερικό του ναού παρατηρούνται κάποιες εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, σε αντίθεση με 

τις σχετικά απλές εξωτερικές του επιφάνειες, χαρακτηρίζοντας το όλο ως ένα «παιχνίδι αντιπαράθεσης». 

Πριν από τη μετασκευή του ναού σε ισλαμικό τέμενος, έφερε στο εσωτερικό δύο επάλληλες τοξοστοιχίες, 

4. Möllers 1994: σποραδικά.
5. Wulff 1914: 402. 
6. Brounoff 1925: σποραδικά.
7. Ο A. M. Schneider αναφέρει για τις οικοδομικές φάσεις του μνημείου τα εξής: ένα κτίσμα του 5ου ή 6ου αιώνα ενσωματώθηκε 
στους τοίχους του νότιου κλίτους, ενώ γύρω στο 1065 ακολούθησαν το υπάρχον μεσαίο κλίτος, με τους πεσσούς και τέσσερις 
ομάδες τρίλοβων τοξοστοιχιών στηριγμένων σε κίονες, η αψίδα του ιερού και οι δύο τρουλαίοι χώροι που την πλαισιώνουν 
(Schneider 1943: σποραδικά).
8. Brounoff 1925: 480.

Η νότια όψη του μνημείου.

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ ΣΤΗ ΝΊΚΑΊΑ ΤΗΣ ΒΊΘΥΝΊΑΣ
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2. Pitamber 2010. Pitamber 2015: 96-110, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία.
3. Pitamber 2015: 99.
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ναός παρουσίαζε ομοιότητες με το καθολικό της μονής του Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη4. Σε παλαιό-

τερες δημοσιεύσεις έχει προταθεί ο 8ος αιώνας ως περίοδος οικοδόμησης5 ή ανακαίνισης του ναού6 και ο 

11ος αιώνας για ορισμένα μέρη του, όπως τα δύο παστοφόρια7, καθώς και η παλαιολόγεια περίοδος για 

τους τρουλίσκους που τα καλύπτουν8. 

Ο R. Krautheimer, αναφερόμενος στην οικοδομική φάση του 11ου αιώνα (λίγο μετά το 1065), επιση-

μαίνει ότι στο εσωτερικό του ναού παρατηρούνται κάποιες εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, σε αντίθεση με 

τις σχετικά απλές εξωτερικές του επιφάνειες, χαρακτηρίζοντας το όλο ως ένα «παιχνίδι αντιπαράθεσης». 

Πριν από τη μετασκευή του ναού σε ισλαμικό τέμενος, έφερε στο εσωτερικό δύο επάλληλες τοξοστοιχίες, 

4. Möllers 1994: σποραδικά.
5. Wulff 1914: 402. 
6. Brounoff 1925: σποραδικά.
7. Ο A. M. Schneider αναφέρει για τις οικοδομικές φάσεις του μνημείου τα εξής: ένα κτίσμα του 5ου ή 6ου αιώνα ενσωματώθηκε 
στους τοίχους του νότιου κλίτους, ενώ γύρω στο 1065 ακολούθησαν το υπάρχον μεσαίο κλίτος, με τους πεσσούς και τέσσερις 
ομάδες τρίλοβων τοξοστοιχιών στηριγμένων σε κίονες, η αψίδα του ιερού και οι δύο τρουλαίοι χώροι που την πλαισιώνουν 
(Schneider 1943: σποραδικά).
8. Brounoff 1925: 480.

Η νότια όψη του μνημείου.
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οι οποίες στηρίζονταν σε κίονες· ένας πεσσός ανάμεσά τους λειτουργούσε ως διαχωριστικό και ταυτόχρονα 

ως συνδετικό δομικό στοιχείο. Οι τοξοστοιχίες χρησίμευαν για τη στήριξη των υπερυψωμένων τοίχων του 

φωταγωγού, ο οποίος έφερε σε κάθε πλευρά πέντε τοξωτά παράθυρα. Γενικά πρόκειται για έναν σύνθετο 

τύπο ναού, ανεπτυγμένο σε ύψος, που περιβάλλεται από απλούς στη δομή τους εξωτερικούς τοίχους9. 

O Χ. Μπούρας, με σύντομο και περιεκτικό τρόπο, περιγράφει τον ναό του 11ου αιώνα ως μια τρίκλιτη 

ξυλόστεγη βασιλική με μικρούς τρούλους πάνω από τα παραβήματα10.

 Η αψίδα του ιερού είναι ημικυκλική εσωτερικά και πολυγωνική εξωτερικά. Στο εσωτερικό διατηρείται 

το αρχικό σύνθρονο, ενώ τα τρία ανοίγματα των παραθύρων της κόγχης του ιερού έχουν επανέλθει στην 

αρχική μορφή τους. Η εύρεση ενός κτίσματος που ταυτίζεται με παρεκκλήσιο, κατά τη διάρκεια ανα-

σκαφικών εργασιών, που επικοινωνούσε με το νότιο κλίτος, οδήγησε τη S. MÖllers στη χρονολόγηση της 

πρώτης Αγίας Σοφίας στον 5ο αιώνα11.

Στον χώρο του ιερού αποκαλύφθηκε δάπεδο με μαρμαροθετήματα, χρονολογημένο στον 11ο αιώνα, 

καθώς και υποκείμενο στρώμα, πιθανώς από την πρώτη οικοδομική φάση, με επισκευές του 8ου αιώνα. 

Στον 8ο αιώνα τοποθετείται χρονικά και ένα πενταόμφαλο στο ανεσκαμμένο παρεκκλήσιο. Επίσης, έχει 

έρθει στο φως ένα ιδιαιτέρως περίτεχνο ομφάλιο, το οποίο βρίσκεται στη δυτική πλευρά του κεντρικού 

κλίτους. Πρόκειται για τετράγωνο διάχωρο διακοσμημένο με πολύχρωμα μάρμαρα, με την τεχνική του 

opus sectile και αποτελεί καλό δείγμα του επιδαπέδιου διακόσμου των ναών της μεσοβυζαντινής περιόδου. 

Αρχικά χρονολογήθηκε στον 11ο αιώνα, μετά όμως από ενδελεχή έρευνα της Χρ. Πινάτση, το ομφάλιο 

αναχρονολογήθηκε στο πρώτο μισό του 13ου αιώνα και συνδέθηκε με τα έργα ανακαίνισης που πραγμα-

τοποιήθηκαν στον ναό κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της αυτοκρατορίας της Νικαίας από τον οίκο 

των Λασκαρίδων. Μάλιστα, τα κρινάνθεμα που κοσμούν τα κενά γύρω από τον κεντρικό κύκλο του διαχώ-

ρου παραπέμπουν σε νομίσματα των αυτοκρατόρων της Νίκαιας12.

9. Krautheimer 22006: 452-453.
10. Μπούρας 32001: 262.
11. Möllers 1994: 62-69. Pitamber 2015: 102-103.
12. Πινάτση 2005. Pinatsi 2006: σποραδικά, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία. 

Αριστερά: Το περίτεχνο ομφάλιο στο δάπεδο του κυρίως ναού (πρώτο μισό 13ου αι.). 

Δεξιά: Το ιερό και το σύνθρονο (στο βάθος).
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Κάποιες τοιχογραφίες –σπαράγματα ως επί το πλείστον– σώζονται σε ορισμένα σημεία του μνημεί-

ου, ιδίως στα παραβήματα. Σε καλύτερη κατάσταση σώζεται η σύνθεση της Δέησης (Τρίμορφο), με τον 

Χριστό ανάμεσα στην Παναγία και τον άγιο Ίωάννη τον Πρόδρομο, που κοσμεί αρκοσόλιο στον βόρειο 

τοίχο13. Γενικά οι τοιχογραφίες έχουν χρονολογηθεί από τους παλαιότερους ερευνητές στην παλαιολόγεια 

περίοδο (13ος-14ος), οι οποίοι στηρίχθηκαν κυρίως στην άποψη πως τα παραβήματα ανήκουν σε μεταγε-

νέστερη του 11ου αιώνα φάση 14. Η N. R. Pitamber, μέσα από συγκρίσεις και αναλύσεις, τεκμηριώνει την 

άποψη πως οι τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας αντανακλούν την τέχνη που καλλιεργήθηκε στη Νίκαια την 

περίοδο της βασιλείας των Λασκαρίδων15. 

Δρ. Μιχαήλ Ι. Ασφενταγάκης
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Τραπεζούντα. Αγία Σοφία. Ο ναός από τα νοτιοδυτικά.

Η Αγία Σοφία στην Τραπεζούντα αποτε-

λεί ένα σπουδαίο βυζαντινό μνημείο, που 

η πορεία του μέσα στην ιστορία υπήρξε 

προάγγελος της πορείας που θα ακολουθούσε ο πε-

ρίλαμπρος ναός της Αγίας Σοφίας στη Βασιλεύουσα. 

Μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας στη Νίκαια 

(σημερινό Iznik) το 2011 από μουσειακό χώρο σε τζα-

μί, ο ναός της Τραπεζούντας, που μετά την αναστή-

λωση των ετών 1957-1962 λειτουργούσε ως αρχαιο-

λογικός χώρος, ξεκίνησε από το 2013 να υποδέχεται 

ξανά μουσουλμάνους πιστούς για προσευχή (τον 16ο 

αι. είχε μετατραπεί για πρώτη φορά σε τζαμί).

 Ο ναός ανεγέρθηκε ως καθολικό μονής και εί-

ναι κτισμένος σε απόσταση περίπου 1.800 μ. από 

την τειχισμένη πόλη της Τραπεζούντας, δίπλα σχε-

δόν στην ακτή. Ως ιδρυτής της μονής εμφανίζεται ο 

Μανουήλ Α΄ Μέγας Κομνηνός (1238-1263), καθώς 

το όνομά του αναφέρεται σε μια, χαμένη πλέον, 

επιγραφή. Αν και το κείμενο της επιγραφής μάς εί-

ναι γνωστό από μεταγραφή, ωστόσο ένα χάραγμα 

του έτους 1291, που λειτουργεί ως terminus ante 

quem, φαίνεται πως επιβεβαιώνει εμμέσως αυτή 

την πληροφορία. Σε χάραγμα επίσης (1486), ανα-

φέρεται η αφιέρωση του ναού στην Αγία Σοφία. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε γραπτές πη-

γές υπάρχουν αναφορές στη μονή και στην αφιέρω-

σή της στον Χριστό, είτε με αυτή την ονομασία είτε 

με τον χαρακτηρισμό του ως Αγία Σοφία, οι οποίες 

όμως περιγράφουν την εορτή της Μεταμορφώσεως 

ως ημέρα εορτασμού, όχι τα Χριστούγεννα1.

1. Bryer – Winfield 1985: 231-233. Ballance 1968. Winfield 
1963: 117-118. Eastmond 2004: 13 κ.ε.

Η Αγία Σοφία
της Τραπεζούντας
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1. Bryer – Winfield 1985: 231-233. Ballance 1968. Winfield 
1963: 117-118. Eastmond 2004: 13 κ.ε.
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Η ανέγερση του ναού τοποθετείται χρονικά στην εποχή της βασιλείας του Μανουήλ Μεγαλοκομνηνού. 

Όσον αφορά την τυπολογία, ακολουθεί μια τοπική παραλλαγή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρού-

λο, με επιμηκυμένα τα δυτικά γωνιακά διαμερίσματα και βαθιά προεξέχοντα πρόπυλα προς τα βόρεια, 

τα νότια και τα δυτικά, και με τοξωτά ανοίγματα που διαμορφώνουν δύο κίονες σε κάθε πλευρά. Το ιερό 

βήμα είναι τριμερές. Και οι τρεις αψίδες εσωτερικά είναι ημικυκλικές, ενώ εξωτερικά των παραβημάτων 

παραμένουν ημικυκλικές, ενώ η κεντρική είναι τρίπλευρη, με ένα μονόλοβο παράθυρο σε κάθε πλευρά 

της. Στη δυτική πλευρά υπάρχει διώροφος νάρθηκας, που στον επάνω όροφο λειτουργούσε παρεκκλήσιο2. 

Στη βαριά λίθινη κατασκευή της Αγίας Σοφίας, στη σχεδόν δρομικού τύπου επιμήκυνση του κλίτους, 

στις διατομές των παραθύρων της, στην απουσία διακοσμητικών στοιχείων στο εσωτερικό της και στην 

ύπαρξη γλυπτού διακόσμου εξωτερικά διαπιστώνει κανείς την επίδραση της παράδοσης των ορεινών πε-

ριοχών της Μικράς Ασίας, που ενισχύονται από γεωργιανές ή αρμένικες επιρροές. Ωστόσο, στα σφαιρικά 

τρίγωνα και στο τύμπανο του τρούλου είναι εμφανής η βυζαντινή παράδοση, τουλάχιστον ως προς την 

τεχνική της κατασκευής, καθώς κτίζονται με τούβλα3.

Στην πρόσοψη, στο βόρειο τμήμα της δυτικής πλευράς του ναού, ορθώνεται μια πυργοειδής κατασκευή 

2. Brounov 1927-1928. Ballance 1968: 8-27. Bryer – Winfield 1985: 232. Krautheimer 22006: 518. Eastmond 2004: 27 κ.ε.
3. Ballance 1968: 29 κ.ε. Krautheimer 22006: 518-519. 

Ο ναός από τα ανατολικά.
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–πιθανότατα κωδωνοστάσιο–, που, όπως φαίνεται, αποτελεί μια νεότερη προσθήκη στο μοναστηριακό 

συγκρότημα. Σύμφωνα με χάραγμα, η κατασκευή του ξεκίνησε το 1427. Στην εξωτερική πλευρά του πύρ-

γου διατηρείται τμήμα επιγραφής (συνοδεύει φθαρμένη παράσταση), στην οποία μνημονεύεται το όνομα 

του Αλεξίου Δ΄ Μεγαλοκομνηνού (1417-1429), αλλά περιγράφει τον υιό του, δηλαδή τον Ίωάννη Δ΄ (1426-

1460). Επιπλέον, στον δεύτερο όροφο του νάρθηκα, που λειτουργούσε ως παρεκκλήσιο, σώζονται τοιχο-

γραφίες που χρονολογούνται με βεβαιότητα στο 1442/43-14444.

Βόρεια της Αγίας Σοφίας και σε εξαιρετικά κοντινή απόσταση από αυτήν βρίσκονται τα ερείπια ενός 

ναΐσκου, του οποίου το αρχιτεκτονικό σχέδιο θυμίζει τον ναό της Αγίας Άννας στην πόλη της Τραπεζού-

ντας, αλλά η εποχή ανέγερσής του παραμένει αδιευκρίνιστη. Πιθανολογείται η οικοδόμησή του μετά την 

ολοκλήρωση του καθολικού της μονής και μάλλον κατά τον 15ο αιώνα5.

Η Αγία Σοφία φέρει πλούσιο γλυπτό διάκοσμο, που στην πλειονότητά του τοποθετείται χρονικά στον 

13ο αιώνα, γεγονός που δηλώνει πως τα γλυπτά σμιλεύτηκαν με σκοπό να κοσμήσουν εξαρχής το καθολι-

κό της μονής. Εξαίρεση αποτελούν κάποια αρχιτεκτονικά μέλη, όπως π.χ. τα κιονόκρανα των κιόνων που 

στηρίζουν τον τρούλο, τα οποία είναι σε δεύτερη χρήση. Άξια λόγου είναι λίθινη ζωφόρος από δώδεκα 

4. Ballance 1968: 27-28. Bryer – Winfield 1985: 233.
5. Talbot Rice 1968α: 40-41. Bryer – Winfield 1985: 233.

Η δυτική όψη του ναού. Διακρίνονται σπαράγματα τοιχογραφιών.
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πλάκες η οποία βρίσκεται επάνω από την τοξοστοιχία του νότιου προπύλου και αναπαριστά την πορεία 

των Πρωτοπλάστων Αδάμ και Εύας προς την Πτώση. Οι σκηνές είναι αρκετά φθαρμένες και κινούνται 

αντίστροφα, δηλαδή από τα ανατολικά προς τα δυτικά, ενώ συνοδεύονται από επιγραφές6. Επίσης, το 

δάπεδο του ναού, στο τμήμα κάτω από τον τρούλο κοσμείται με πολύπλοκο ομφάλιο, εξαιρετικής τέχνης, 

που για τη δημιουργία του συνδυάστηκαν διάφορες τεχνικές (π.χ. η τεχνική opus musivum). Δυστυχώς 

σήμερα διατηρείται τμηματικά7. 

Όσον αφορά τον τοιχογραφικό διάκοσμο του καθολικού, αν και ένα μεγάλο μέρος του εικονογραφικού 

προγράμματος έχει καταστραφεί, οι παραστάσεις που σώθηκαν από τη φθορά του χρόνου είναι αρκετές, 

ώστε να ανιχνεύεται το ζωγραφικό σύνολο του ναού. Κατά τη συνήθη διάταξη, απεικονίζεται ο Παντοκράτο-

ρας στον τρούλο, η Παναγία, στον τύπο της Πλατυτέρας, στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του ιερού, σκηνές 

από τον χριστολογικό κύκλο στους χώρους του ιερού (σκηνές από τον κύκλο των Εωθινών) και του κυρίως να-

ού (σκηνές από τον κύκλο των Παθών), σκηνές από τον θεομητορικό κύκλο στο διακονικό, παραστάσεις με 

θαύματα του Χριστού στον νάρθηκα κ.ο.κ. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί το γεγονός ότι στα σφαιρικά τρίγωνα 

του τρούλου, εκτός από τους Ευαγγελιστές με τα σύμβολά τους, απεικονίζονται σκηνές από το Δωδεκάορτο 

6. Σχετικά, βλ. Strzygowski 1895. Alpatov 1927-1928. Talbot Rice 1968β. Safran 1994. Eastmond 1999. Eastmond 2004: 64 κ.ε.
7. Κυρίως, βλ. Talbot Rice 1968γ.

To νότιο πρόπυλο. Ξεχωρίζουν οι λίθινες πλάκες που απαρτίζουν τη γλυπτή αναπαράσταση των Πρωτοπλάστων.

ΤΟΥΡΚΊΑ
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Το εσωτερικό του ναού από τα δυτικά.

(Βάπτιση, Γέννηση, Σταύρωση και Ανάσταση). Ο συνδυασμός αυτός που, όπως αποδεικνύεται, αποτελεί ένα 

unicum στη βυζαντινή μνημειακή ζωγραφική, προκύπτει από τη σύνδεση των σκηνών αυτών με τις περικο-

πές των ευαγγελίων που διαβάζονται τις ημέρες του εορτασμού των παραπάνω θείων γεγονότων. 

Πέραν της πρώτης ζωγραφικής φάσης στο καθολικό, που χρονολογείται στα μέσα του 13ου αιώνα, 

υπάρχει και δεύτερη φάση, η οποία όμως είναι περιορισμένης έκτασης και μάλλον χρονολογείται στο 

πρώτο μισό του 15ου αιώνα8. 

Έργα ιδιαίτερης σημασίας αποτελούν και οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου στον δεύτερο όροφο του 

νάρθηκα της Αγίας Σοφίας που, όπως ήδη αναφέρθηκε, χρονολογούνται την πέμπτη δεκαετία του 15ου 

αιώνα (1442/43-1444). Διατηρούνται οι συνθέσεις της Δέησης και της Κοινωνίας των Αποστόλων στο ιερό, 

χριστολογικές και θεομητορικές σκηνές στον κυρίως ναό, μεμονωμένες μορφές αγίων κ.ά.9.

Δρ. Μιχαήλ Ι. Ασφενταγάκης

8. Millet – Talbot Rice 1936: 95-100. Talbot Rice – Winfield 1968. Eastmond, 2004: 97 κ.ε. Caillet – Joubert 2012.
9. Millet – Talbot Rice 1936: 77-88, 100-106. Bryer – Winfield 1985: 234-236.
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γωνισμός φωτογραφίας της Δ.Σ.Ο.

Αγία Σοφία στην Αχρίδα 

Φωτογραφίες: Ανέτα Σεραφίμοβα. Αρχείο της Δ.Σ.Ο.

Αγία Σοφία στη Μεσημβρία 

Φωτογραφίες: Στέφκα Νικοντίμοβα Μπορίσοβα.

 

Αγία Σοφία στη Σόφια 

Φωτογραφίες: Στέφκα Νικοντίμοβα Μπορίσοβα.

Αγία Σοφία στην Ανδραβίδα

Φωτογραφίες: Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας. 

Αγία Σοφία στη Δράμα

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μεσσίνης.

Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη

Φωτογραφίες: Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσ-

σαλονίκης.

Αγία Σοφία στην περιοχή της Καρδαμύλης

Φωτογραφίες: Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσ-

σηνίας.

 Αγία Σοφία στην Κορώνη

Φωτογραφίες: Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη. 

Αγία Σοφία στη Μονεμβασία 

Φωτογραφίες: Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Λα-

κωνίας.

Αγία Σοφία στον Μυστρά 

Φωτογραφίες: Αρχείο Εφορείας Αρχαιοτήτων Λα-

κωνίας.

Αγία Σοφία στην Υπάτη

Φωτογραφίες: π. Ηρωδίων Ρίζος. 

Αγία Σοφία στο Λονδίνο

Φωτογραφίες: Δρ. Γιώργης Μαγγίνης. Αρχείο της 

Δ.Σ.Ο.

Αγία Σοφία στο Γκάλστον 

Φωτογραφίες: Νώντας Πίττικας, Ελληνική Κοινό-

τητα Γλασκόβης. 

Προέλευση φωτογραφικού υλικού



300

ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ: ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αγία Σοφία στη Βενετία 

Φωτογραφίες: Frederick Lauritzen. 

Αγία Σοφία d’Epiro 

Φωτογραφίες: Atanasio Basile Pizzi.

Αγία Σοφία στο Μπενεβέντο 

Φωτογραφίες: Nicola Mucci.

 

Αγία Σοφία στην Πάντοβα 

Φωτογραφίες: Giorgio Boato.

Αγία Σοφία στο Orsomarso. Αγία Σοφία στο 

Papasidero 

Φωτογραφίες: Pietro Rotondaro. 

Αγία Σοφία στη Χαρμπίν 

Φωτογραφίες: Αντρέι Ζαμπιγιάκο. 

Αγία Σοφία στη Λευκωσία

Φωτογραφίες: Χριστόδουλος Α. Χατζηχριστοδού-

λου. Alexander Savin, Αρχείο της Δ.Σ.Ο.

Αγία Σοφία στην Πάφο

Φωτογραφίες: Γιώργος Φιλοθέου. A. Savin. Διαγωνι-

σμός φωτογραφίας της Δ.Σ.Ο.

Αγία Σοφία στο Πόλοτσκ 

Φωτογραφίες: Αρχείο Εθνικού Ίστορικού-Πολιτι-

στικού Πάρκου του Πόλοτσκ.

Αγία Σοφία Κιέβου 

Φωτογραφίες: Μουσείο της Αγίας Σοφίας της Ου-

κρανίας. 

Αγία Σοφία στη Βόλογκντα 

Φωτογραφίες: Αλεξάνδρ Ταρασόφσκι. 

Αγία Σοφία στο Βελίκι Νόβγκοροντ 

Φωτογραφίες: Αρχείο της Δ.Σ.Ο.

Αγία Σοφία στο Τομπόλσκ 

Φωτογραφίες: Όλγα Ματσίτοβα. 

Αγία Σοφία στο Σρέντνιγιε Σαντόβνικι, Μόσχα 

Φωτογραφίες: Γιούλια Ζενκόβα.

Αγία Σοφία στο Πούσετσνι Nτβορ, Μόσχα 

Φωτογραφίες: Αλεξέι Γιάκοβλεφ. 

Αγία Σοφία στο Τσάρσκογιε Σελό

Φωτογραφίες: Αλεξέι Σάβκιν.

 Αγία Σοφία στο Λάισεβο 

Φωτογραφίες: Αικατερίνα Μακάροβα. 

 Αγία Σοφία στο Κάμενκι 

Φωτογραφίες: Ντενίς Πεζέμσκι. Αρχείο της Δ.Σ.Ο.

Αγία Σοφία στην Αίνο

Φωτογραφίες: Μιχάλης Ε. Πατέλης.

Αγία Σοφία στη Βιζύη

Φωτογραφίες: Μιχάλης Ε. Πατέλης. 

Αγία Σοφία Λερίου 

Φωτογραφίες: Αρχείο της Δ.Σ.Ο.

Αγία Σοφία στη Νίκαια της Βιθυνίας 

Φωτογραφίες: Μιχάλης Ε. Πατέλης.

Αγία Σοφία στην Τραπεζούντα 

Φωτογραφίες: Αρχείο της Δ.Σ.Ο.

Ο τόμος
Α Γ Ι Α  Σ Ο Φ Ι Α

ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Σελιδοποιήθηκε σε εννέα γλώσσες
(αγγλικά, αραβικά, βουλγαρικά, ελληνικά, ιταλικά, ουκρανικά, ρουμανικά, ρωσικά και σερβικά)

τον Σεπτέμβριο 2021
από τις «Εκδόσεις Πεδίο Α.Ε.».

Τυπώθηκε και βιβλιοδετήθηκε στο τυπογραφείο της Βουλής των Ελλήνων.

Γενικός συντονιστής: Κωνσταντίνος Μυγδάλης.

Γλωσσική και εκδοτική επιμέλεια: Λούλα Κυπραίου.
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