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Κιάδεο Αληώληνο   

 H Αγία Σνθία  

 

   Ζ Αγία Σνθία ή Αγηά-Σνθηά (ηνπξθηθά Ayasafya, ιαηηληθά:Sancta Sophia ή Santa 

Sapientia), γλσζηή θαη σο λαόο ηεο Αγίαο ηνπ ζενύ Σνθίαο ή απιά, ε κεγάιε 

Δθθιεζία, είλαη πξώελ ρξηζηηαληθόο λαόο θαη λπλ κνπζείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε. Από ην 537 (ν νκώλπκνο λαόο ηνπ 360 πνπ είρε αλεγεξζεί ζην 

ίδην ζεκείν, απαιινηξηώζεθε πξνο ζεκειίσζε ηνπ ππάξρνληνο) κέρξη ην 1453 

ιεηηνπξγνύζε σο νξζόδνμνο θαζεδξηθόο λαόο ηεο πόιεο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίνδν 

1204-1261, θαηά ηελ νπνία ήηαλ ξσκαηνθαζνιηθόο λαόο
1
. 

Μεηά ηα εγθαίληα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο  ζηηο 11 Μαΐνπ 330 κ.Χ., ε αλέγεξζε ελόο 

λανύ ηεο Αγίαο Σνθίαο ππήξμε ηκήκα ελόο επξύηεξνπ πξνγξάκκαηνο νηθνδόκεζεο 

γύξσ από ην Μέγα Παιάηη. Ζ πξώηε Αγία Σνθία εγθαηληάζηεθε ην 360 επί ηεο 

απηνθξαηνξίαο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Β΄ θαη καδί κε ην λαό ηεο Αγίαο Δηξήλεο 

απνηεινύζε ηνλ θύξην θαζεδξηθό λαό ηεο πξσηεύνπζαο θαη έδξα ηνπ Παηξηαξρείνπ 

ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.
2
 Δηθάδεηαη όηη επξόθεηην γηα μπιόζηεγε βαζηιηθή, ηξίθιηηε 

ή πεληάθιηηε. Καηαζηξάθεθε από ππξθαγηά ην 404 θαη ρηίζηεθε εμαξρήο ηα επόκελα 

ρξόληα. Από ην πξώην θηίζκα δηαηεξήζεθαλ -θαηά ηελ παξάδνζε- κόλν ην άγην βήκα 

θαη ν άκβσλαο ηνπ Χξπζνζηόκνπ, πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ζηνλ Άγην Γεώξγην ηεο 

Πόιεο.
3
 Ο λένο λαόο εγθαηληάζηεθε ην 415 επί βαζηιείαο ηνπ Θενδνζίνπ Β΄. 

Αιιά θαη απηόο ν λαόο θάεθε ζηε Σηάζε ηνπ Νίθα (532), ζηα ρξόληα ηεο βαζηιείαο 

ηνπ Ηνπζηηληαλνύ. Ο Ηνπζηηληαλόο, πνπ κε ηελ έκπλεπζε θαη ηελ πξνηξνπή ηεο 

απηνθξάηεηξαο Θενδώξαο θαη ηνπ ζηξαηεγνύ Βειηζζάξηνπ θαηέζηεηιε ηε Σηάζε ηνπ 

Νίθα, ζεώξεζε ρξένο ζξεζθεπηηθό λα επηρεηξήζεη ηελ αλνηθνδόκεζε ηεο Αγίαο 

Σνθίαο, πνπ ζεσξνύληαλ ην ηεξόηαην ζύκβνιν ηεο ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηθήο 

ύπαξμεο ηνπ έζλνπο. Έηζη, ζα πςσλόηαλ ην πεξηθαλέζηεξν θαη σξαηόηεξν ησλ 

ρξηζηηαληθώλ κλεκείσλ ηεο επνρήο.  

Ο Ηνπζηηληαλόο, γηα λα απμήζεη ην ρώξν αλαγθάζηεθε λα απαιινηξηώζεη θαη λα 

απνδεκηώζεη όια ηα γύξσ νηθνδνκήκαηα. Αθόκα γηα λα δώζεη ζην λαό ιακπξόηεηα, 

πηζαλόλ θαη νηθνπκεληθόηεηα, ζπγθέληξσζε από όιν ηνλ θόζκν ηα πην ζπάληα θαη 

πνιύηηκα πιηθά.  Αλαθέξεηαη όηη δηέηαμε όινπο ηνπ θπβεξλήηεο ησλ επαξρηώλ λα 

ζηείινπλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηα πην αμηόινγα ιείςαλα ησλ αξραίσλ κλεκείσλ. 

Δπηπιένλ, θξόληηζε λα ζπγθεληξώζεη από ηα πην θεκηζκέλα ιαηνκεία ρξσκαηηζηά 

κάξκαξα. Πξάγκαηη, κεηαθέξζεθαλ εθεί πξάζηλα κάξκαξα από ηελ Κάξπζην, 

ξνδόρξνα κε ιεπθέο θιέβεο από ηε Φξπγία, αλνηρηόκαπξα κε γαιάδηεο θιέβεο από ην 

Βόζπνξν, θόθθηλα κε ιεπθά ζηίγκαηα από ηε Θήβα ηεο Αηγύπηνπ θαη άιινπο 

                                                           
1
« Αγία Σνθία (Κσλζηαληηλνύπνιε)». Σηελ  Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκσκλοπαίδεια. 

2
 Ο ηζηνξηθόο Σσθξάηεο θαη ν ρξνλνγξάθνο Εσλαξάο ππνζηεξίδνπλ όηη ν ηδξπηήο ηεο Αγίαο Σνθίαο 

ήηαλ ν Κσλζηάληηνο (337-361κ.Χ), δηάδνρνο ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ. Άιινη όκσο ηζηνξηθνί θαη 

ρξνλνγξάθνη , κε ηνπο νπνίνπο ζπκθσλεί θαη ν Κεδξελόο, απνδίδνπλ ηελ ίδξπζε ηνπ λανύ ζην Μέγα 

Κσλζηαληίλν, ππνζηεξίδνληαο όηη ν Κσλζηάληηνο έθαλε κόλν επηζθεπέο ηνπ. «Αγία Σνθία 

Κσλζηαληηλνύπνιεο»  Σηελ Δγθπθινπαίδεηα Επιζηήμη και Ζωή,  ηόκνο 1, 69.  
3
  Δγθπθινπαίδεηα  «Δπηζηήκε θαη Εσή»,ό.π,69-70 
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ρξσκαηηζκνύο από δηάθνξεο πεξηνρέο. Αιιά θαη ην δηαθνζκεηηθό πιηθό ήηαλ 

ηδηαίηεξα δηαιεγκέλν. Οη πνιύηηκεο πέηξεο, ην ρξπζάθη θαη ην αζήκη θξαηνύζαλ ηελ 

πξώηε ζέζε.
4
 

Σρεδηαζηέο ηνπ λανύ ήηαλ ν καζεκαηηθόο Αλζέκηνο από ηηο Τξάιιεηο θαη ν 

αξρηηέθηνλαο Ηζίδσξνο από ηε Μίιεην.
5
 Ζ θαηαζθεπή ηνπ νινθιεξώζεθε ζε κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηα εγθαίληά ηνπ ηειέζηεθαλ ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ ηνπ 537. Τόηε, 

ζύκθσλα κε ηνλ ζξύιν, ν Ηνπζηηληαλόο αλαθώλεζε «Γόμα ησ Θεώ ησ θαηαμηώζαληί 

κε ηνηνύηνλ έξγνλ επηηειέζαη. Νελίθεθά ζε, Σνινκώλ», ζέινληαο έηζη λα εθθξάζεη ην 

ζαπκαζκό ηνπ γηα ηνλ λαό, ν νπνίνο ήηαλ πην ζαπκαζηόο από ην Ναό ηνπ Σνινκώληα 

ζηα Ηεξνζόιπκα. Τξαθόζηα θαη πιένλ εθαηνκκύξηα ρξπζώλ δξαρκώλ, θαη΄ 

αληηζηνηρία, είραλ δαπαλεζεί γηα ηελ αλέγεξζε απηνύ ηνπ Νανύ. 
6
  

Ο λαόο ηεο Αγίαο Σνθίαο, ηόζν από αξρηηεθηνληθή όζν θαη από δηαθνζκεηηθή άπνςε 

ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ, απνηειεί έλα κνλαδηθό έξγν ηέρλεο κε μερσξηζηή ζέζε αλάκεζα 

ζηα άιια όισλ ησλ αηώλσλ. Έρεη ζπάληα ηειεηόηεηα πνπ απιώλεηαη ζε θάζε θνκκάηη 

ηνπ λανύ από ηελ θξήλε ηνπ αηζξίνπ κε ηελ πεξίθεκε θαξθηληθή θξάζε 

«ΝΗΨΟΝΑΝΟΜΖΜΑΤΑΜΖΜΟΜΑΝΟΨΗΝ» (λίςνλ αλνκήκαηα κε κόλαλ όςηλ, 

δει. μέπιπλε ηηο ακαξηίεο ζνπ θαη όρη κόλν ην πξόζσπό ζνπ) κέρξη ηα πεξίθεκα 

ςεθηδσηά.
7
 Ζ θξάζε απηή, αλ αλαγλσζζεί αλάπνδα (από δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά) 

απνδίδεη ηηο ίδηεο ιέμεηο θαη επνκέλσο θαη ην απηό λόεκα.
8
 

Τελ επνρή ηνπ Ηνπζηηληαλνύ ε Αγία Σνθία είρε ρίιηνπο θιεξηθνύο. Ζ «λεαξά» ηνπ 

Ζξαθιείνπ, πνπ βαζίιεςε ηνλ έβδνκν αηώλα καο αλαθέξεη: Πξεζβύηεξνπο  80, 

δηαθόλνπο 150, δηαθόληζζεο 40, ππνδηάθνλνπο 70, αλαγλώζηεο 160, ςάιηεο 25, 

ζπξσξνύο 75. Σύλνιν 600. Ο αξηζκόο ησλ θιεξηθώλ είρε ειαηησζεί θαηά ηα 

ηειεπηαία έηε ηνπ θξάηνπο, όηαλ ηα εηζνδήκαηα ηεο εθθιεζίαο αξθνύζαλ κόιηο γηα 

ηελ θσηαςία ηνπ λανύ. 

Δίθνζη ρξόληα κεηά ηα πξώηα εγθαίληα, εμαηηίαο ησλ ζεηζκώλ ηνπ 558, ν 

ηνικεξόηαηνο ζηε ζύιιεςε θαη θαηαζθεπή, γηα ηελ επνρή ηνπ, ζόινο θαηέπεζε θαη 

ζπλέηξηςε ηελ αςίδα παξά ηνλ ηεξό άκβσλα, ηνλ ίδην ηνλ άκβσλα, ην θηβώξην θαη ηε 

Αγία Τξάπεδα. Ο αληςηόο ηνπ Ηνπζηηληαλνύ, ν Ηζίδσξνο ν λεόηεξνο, αλέιαβε θαη 

έθηηζε ην λέν ζόιν πνπ πθίζηαηαη κέρξη ζήκεξα. Μηα πεξηγξαθή ηνπ παξαδίδεηαη από 

ηνλ ηζηνξηθό Αγαζία, από ηελ νπνία ζπκπεξαίλεηαη πσο ν αξρηθόο ηξνύινο ήηαλ 

κάιινλ επξύηεξνο θαη ρακειόηεξνο από ηνλ δεύηεξν. Σηηο 24 Γεθεκβξίνπ 562, ππό 

ηνλ Παηξηάξρε Δπηύρην, ηειέζηεθαλ ηα δεύηεξα εγθαίληα, παξνπζία ηνπ 

Απηνθξάηνξα θαη ηνπ ιανύ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.  

Ο λαόο ηεο Αγίαο Σνθίαο έρεη κέγηζηεο δηαζηάζεηο 77Χ72 κέηξα θαη ν εληππσζηαθόο 

θαη επξύο ηξνύιινο , πνπ θπξηαξρεί ζε όιε ηε ζύλζεζε, έρεη δηάκεηξν 33κέηξα θαη 

ύςνο από ην δάπεδν 62 κέηξα. Τέζζεξεηο νγθώδεηο πεζζνί κε ηε βνήζεηα ηόμσλ θαη 

                                                           
4
  «Αγία Σνθία». Σηε  Στολική Εγκσκλοπαίδεια, 69 

5
 Στολική Εγκσκλοπαίδεια, ό.π. 

6
 Σύκθσλα κε κηα παξάδνζε, ε νηθνδόκεζε ηεο Αγίαο Σνθίαο ζηνίρηζε 320.000 ιίηξα ρξπζάθη, πνζό 

αζύιιεπην γηα εθείλε ηελ επνρή. Βι. «Αγία Σνθία». Σηελ Δγθπθινπαίδεηα  Δομή,  158. 
7
  Δγθπθινπαίδεηα  Επιζηήμη και Ζωή, ό.π., 71 

8
  Βικιπαίδεια, ό.π. 
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ζθαηξηθώλ ηξηγώλσλ βαζηάδνπλ ηε ζηεθάλε πάλσ ζηελ νπνία εδξάδεηαη ν ηεξάζηηνο 

ηξνύιινο. Τν ηύκπαλν ηνπ ηξνύινπ δηαηξππνύλ ζηε ζεηξά 40 κνλόινβα παξάζπξα, 

από ην νπνία κπαίλνπλ δέζκεο θσηόο πνπ θαηαπγάδνπλ ηνλ εζσηεξηθό ρώξν, 

δηαζπνύλ ηνπο όγθνπο θαη δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε ηνπ απέξαληνπ ρώξνπ. Μεγάια 

παξάζπξα επίζεο αλνίγνληαη βόξεηα θαη λόηηα, ζην ηύκπαλν πνπ βξίζθεηαη πάλσ από 

ηηο δηώξνθεο θηνλνζηνηρίεο. Τν βάξνο ηνπ ηξνύιινπ εμνπδεηεξώλεηαη κε ηα εκηζόιηα 

πνπ ππάξρνπλ αλαηνιηθά θαη δπηηθά θαη, αληίζηνηρα, κε ηηο πειώξηεο, νγθώδεηο 

αληεξίδεο βόξεηα θαη λόηηα. Γπηηθά ππάξρνπλ δύν λάξζεθεο, ν εμσλάξζεθαο θαη ν 

εζσλάξζεθαο, πνπ θαιύπηνληαη κε ζηαπξνζόιηα. Βόξεηα θαη λόηηα ηνπ εζσλάξζεθα 

αλνίγνληαη «νη θνριίεο», ζηεγαζκέλνη πεξηζηξεθόκελνη δηάδξνκνη πνπ νδεγνύλ ζηα 

ππεξώα. Δληππσζηαθά θαη κνλαδηθά ζηνηρεία, ηα δαληεισηά θηνλόθξαλα κε ην 

κνλόγξακκα ηνπ Ηνπζηηληαλνύ, νη ζπάληεο απνρξώζεηο ηεο νξζνκαξκάξσζεο θαη νη 

μερσξηζηέο κπξνύληδηλεο πόξηεο κε ηα κνλόγξακκα δεκηνπξγνύλ ηελ Αγία Σνθία. 

Τα ιίγα αιιά ηόζν ζεκαληηθά ςεθηδσηά θαλεξώλνπλ ην δένο θαη ηνπο δηζηαγκνύο 

ηεο θάζε επνρήο, πνπ δελ ηνικνύζε ή δελ κπνξνύζε λα πξνρσξήζεη κε ηόικε ζηνλ 

ζρεδηαζκό εηθνλνγξαθηθνύ πξνγξάκκαηνο αληάμηνπ ηεο θήκεο ηνπ κλεκείνπ.
9
 Με 

ηνπο θαζαξηζκνύο πνπ γίλνληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ λανύ απνθαιύπηνληαη ζηαδηαθά 

ςεθηδσηά ηνπ 9
νπ

 έσο θαη ηνπ 13
νπ

 αηώλα. Από ηνλ 9
ν
 αηώλα θαη ηνλ 10

ν
 αηώλα 

ζώδνληαη ε Έλζξνλε Πιαηπηέξα θαη ν Αξράγγεινο Γαβξηήι ζην Ηεξό Βήκα, ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ νκνξθηά ησλ πξνζώπσλ,  ελώ μερσξηζηό είλαη θαη ην 

ςεθηδσηό ηνπ Λένληα ΣΤ΄ηνπ Σνθνύ (ηέιε 9
νπ

 αηώλα) ζηνλ λάξζεθα, όπνπ 

εηθνλίδεηαη ν απηνθξάηνξαο λα πξνζθπλά ηνλ Χξηζηό, ν νπνίνο είλαη θαζηζκέλνο ζηνλ 

ζξόλν. Από ηνλ 10
ν
 αηώλα ππάξρεη κηα ζεηξά ηεξαξρώλ θαη πξνθεηώλ(παηξηάξρεο 

Ηγλάηηνο, Ησάλλεο Χξπζόζηνκνο θ. ά.), θαζώο θαη ην πνιύ γλσζηό ςεθηδσηό ηνπ 

Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Ηνπζηηληαλνύ ζην λόηην πξνζηών ηνπ λάξζεθα, όπνπ  

εηθνλίδεηαη ζηε κέζε ε Θενηόθνο, θαζηζκέλε ζην ζξόλν, κε ηνλ Χξηζηό ζηελ αγθαιηά 

ηεο.
10

 

Ο λαόο, πνπ απνηέιεζε ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο βπδαληηλήο  απηνθξαηνξίαο ηελ έδξα 

ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνππόιεσο θαη ππήξμε ν ζεκαληηθόηεξνο 

λαόο ηεο Οξζόδνμεο εθθιεζίαο κέρξη ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ην 1453, 

ππέζηε ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άισζεο από ηνπο Φξάγθνπο ηεξάζηηεο δεκηέο. 

Δπίζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο έγηλαλ ζην λαό ζεκαληηθέο 

θαηαζηξνθέο ζηηο ηνηρνγξαθίεο (αζβεζηώζεθαλ), αθνύ ε απεηθόληζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

ζώκαηνο ζεσξείηαη βιαζθεκία γηα ην Ηζιάκ. Τα πεξίθεκα ςεθηδσηά ηεο 

ζθεπάζηεθαλ από λέεο, αλάινγεο κε ην πλεύκα ηεο κνπζνπικαληθήο ιαηξείαο, 

δηαθνζκήζεηο, κέρξη ην δηάζηεκα 1847-1849 , νπόηε ν Διβεηόο αξρηηέθηνλαο Φνζάηη 

καδί κε ηνλ αδειθό ηνπ αλέιαβαλ, κε δηαηαγή ηνπ ζνπιηάλνπ Αβδνύι  Μεηδήη, ηελ 

αλαθαίληζε ηνπ λανύ. Τόηε απνθαιύθηεθαλ νξηζκέλα ςεθηδσηά πνπ αληέγξαςε ν 

                                                           
9
 «Κσλζηαληηλνύπνιε». Σηελ Δγθπθινπαίδεηα Πάπσρος Λαρούς Μπριηάννικα, ηόκνο ηξηαθνζηόο 

έβδνκνο, εθδόζεηο Πάππξνο,131. 

10
 Δγθπθινπαίδεηα   Δομή, ό. π, 159. 
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Σάιηζελκπεξγθ θαη ηα δεκνζίεπζε ζην βηβιίν ηνπ Παλαιοτριζηιανικά αρτιηεκηονικά 

μνημεία ηης Κωνζηανηινούπολης.
11 

Ο λαόο κε ηελ ζπνπδαία αξρηηεθηνληθή ηνπ απνηέιεζε πξόηππν γηα ηελ θαηαζθεπή 

θαη άιισλ ηεκελώλ, όπσο ην κπιέ Τδακί. Τν 1934 ν Μνπζηαθά Κεκάι, ζηα πιαίζηα 

ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ηεο Τνπξθίαο κεηέηξεςε ην ηέκελνο ζε κνπζείν. Τα ηειεπηαία 

ρξόληα άξρηζαλ λα γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο, αθνύ ην θηίξην, 

καδί κε άιια ζεκαληηθά κλεκεία ηεο Πόιεο, νλνκάζηεθε κλεκείν παγθόζκηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκίαο από ηελ Οπλέζθν (1985).
12

   

Τέινο, ε Αγία Σνθία απνηειεί ην επίθεληξν ζε έλα κεγάιν αξηζκό δεκνηηθώλ 

ηξαγνπδηώλ ζρεηηθώλ κε ηελ Άισζε ηεο Πόιεο. Τν πεξηθεκόηεξν από απηά, γλσζηό 

κε ηνλ ηίηιν «Τεο Αγηά-Σνθηάο» αλαθέξεη ηα δάθξπα ησλ εηθόλσλ θαη ηεο Παλαγίαο 

κεηά ηε θνβεξή είδεζε ηεο Άισζεο θαη ηειεηώλεη κε ην ζηίρν «πάιε κε ρξόλνπο κε 

θαηξνύο πάιε δηθά ζνπ είλαη».
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