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Τῷ Ἐντιµολογιωτάτῳ κυρίῳ Χριστοφόρῳ Δ. Σωφρονίου, Ἄρχοντι Ὑπο-
µνηµατογράφῳ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Καρδιολόγῳ,
τέκνῳ τῆς ἡµῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καί εἰρήνην παρά
Θεοῦ.

Ὁµοῦ µετά τῶν ὁλοθύµων ἡµῶν εὐχῶν πρός τήν ὑµετέραν ἀγαπητήν
Ἐντιµολογιότητα καί τήν εὐλογηµένην οἰκογένειαν αὐτῆς ἐπί τῷ νέῳ ἔτει,
ἐκφράζοµεν τήν χαράν καί τά συγχαρητήρια ἡµῶν διά τό ἀξιολογώτατον
πόνηµα «Τό Εἰσοδικό τῆς Ἁγίας Σοφίας», καθώς καί τάς εἰλικρινεῖς ἡµῶν
εὐχαριστίας διά τήν ἀφιέρωσιν αὐτοῦ εἰς τήν ἡµετέραν Μετριότητα.

Ὁ περίπυστος καί περικαλλής ναός τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας, ἐν τῇ Πόλει
τῶν Πόλεων, δέν ἀποτελεῖ µόνον τό σηµαντικώτερον µνηµεῖον τοῦ «βα-
πτισµένου Ἑλληνισµοῦ», ἀλλά εἶναι «τῆς οἰκουµένης ἁπάσης τό κλέϊ-
σµα», καί ἐκφράζει, µέ ἀπαράµιλλον τρόπον, τό παγκόσµιον σωτηριῶδες
Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστιανισµοῦ.

Διεξελθόντες µετά µεγάλου ἐνδιαφέροντος τό ἔργον τοῦτο, ἐν τῷ ὁποίῳ
παρουσιάζετε παραστατικώτατα ὅσα ὑµεῖς ἀνεκαλύψατε καί ἐθαυµά-
σατε «στό κτίσµα καί στήν ἰδέα, στό σχῆµα καί στό πνεῦµα», καθώς καί εἰς
τήν πολυκύµαντον ἱστορίαν τῆς «Μεγάλης Ἐκκλησίας», ἐχάρηµεν τήν
θεολογικήν σας παιδείαν καί τάς ἱστορικάς σας γνώσεις, τήν φιλοσοφικήν
ὑµῶν διάθεσιν, τήν φιλοκαλίαν καί τήν καλλιτεχνικήν εὐαισθησίαν, τήν
γλαφυράν ἔκφρασιν τῶν βιωµάτων, τό ὀξύ αἰσθητήριον διά τό οὐσιῶδες,
τάς εὐστόχους παρατηρήσεις, τήν ὑπαρξιακήν µετοχήν εἰς τάς περιπετείας
τῆς Ρωµηοσύνης καί, γενικώτερον, τό συγγραφικόν τάλαντον τοῦ φιλί-
στορος µελετητοῦ.

Ἐγράφη προσφυέστατα, ὅτι εἰς τόν «κάλλιστον τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας
νεών», εἰς τό κορυφαῖον αὐτό δηµιούργηµα τῆς πίστεως εἰς Χριστόν καί τῆς
ἐξόχου ἐπιστηµοσύνης, «διαβάζεις ἀρχιτεκτονικά διατυπωµένο τό δόγµα
τῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος», ὅτι, εἰσερχόµενος εἰς τόν ναόν, «ἐνδύεσαι
ἦθος οὐρανίου Βασιλείας καί νοιώθεις πολίτης τῆς οἰκουµένης». Ὅπως, θε-
ολογικώτατα, σηµειώνετε καί ὑµεῖς, Ἐντιµολογιώτατε, «τό Ἀρχέτυπο, ὁ Κύ-
ριος Ἰησοῦς, διαχέει τοῦ Φωτός του τήν ἄκτιστη ἐνέργεια στό κτίσµα, γιά
νά γίνει αὐτό τό πρωτότυπον, πού κατά τήν ἀντιστροφή τῆς γνωστῆς θε-
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10 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ολογικῆς ρήσης, µεταβαίνει ὁρατό πλέον, ἐπί τά πνευµατικά αἰσθητήρια τοῦ
προσκυνητῆ». Τό µυστήριον τοῦ Φωτός εὑρίσκεται εἰς τόν πυρῆνα τῆς ὀρθο-
δόξου ἡµῶν πίστεως. «Ὁ Θεός φῶς ἐστι καί σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεµία»
(Α’ Ἰωάν. α’, 5). Ὀρθῶς ἐλέχθη, ὅτι «µόνον ὅ,τι εἶναι φῶς εἶναι Ὀρθοδοξία».

Εἰς τήν κοινήν γενέτειραν ἡµῶν, τήν ἐρατεινήν Ἴµβρον, ὁ δοξολογικός
σταυροαναστάσιµος τρόπος τοῦ βίου ἐδίδαξεν ἡµᾶς, κατά τήν εὔστοχον δια-
τύπωσιν λογίου Ἰµβρίου, «νά βρίσκουµε στό µικρό τό µέγα, ὅλη τήν ὀµορφιά
σέ ἕνα λουλούδι, ὅλη τή θεολογία στό φῶς τοῦ καντηλιοῦ, τό µεγαλεῖο τῆς
Ἁγια-Σοφιᾶς στό ταπεινό ἐκκλησάκι». Ὑµεῖς, φίλτατε Ἄρχων, ὡς εὐλαβής
προσκυνητής εἰς τήν φωτοστόλιστον Ἁγίαν Σοφίαν, ἀνεκαλύψατε, µέ τά
ὄµµατα τῆς καρδίας, ὅλην τήν ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν εὐλογηµένον λει-
τουργικόν χῶρον, τήν θεολογίαν τῆς εἰκόνος, τήν θεοσέβειαν τῶν πιστῶν, τόν
ζωηφόρον Σταυρόν καί τήν πεπληρωµένην χαράν τῆς Ἀναστάσεως, τήν µή κα-
ταισχύνουσαν ἐλπίδα, τό ἀνέσπερον φῶς τῶν Ἐσχάτων, τά µέγιστα ἐκεῖνα, τά
ὁποῖα βιοῦνται διηνεκῶς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ, δέν εὗρον ὅµως τοιαύ-
την ὑψηλήν ἔκφρασιν ἀλλαχοῦ ἐν τῷ ὀρθοδόξῳ κόσµῳ. Αὐτό τό βίωµα, τό µε-
τετρέψατε εἰς ποιητικόν λόγον εἰς «Τό Εἰσοδικό τῆς Ἁγίας Σοφίας».

Κατακλείοντες τό προλογικόν τοῦτο σηµείωµα, ἐκφράζοµεν ἅπαξ ἔτι τήν
εὐαρέσκειαν ἡµῶν καί τήν βεβαιότητα ὅτι «Τό Εἰσοδικό τῆς Ἁγίας Σοφίας», τό
ὁποῖον διεκδικεῖ περίοπτον θέσιν µεταξύ τῶν κειµένων περί τῆς «Μεγάλης
Ἐκκλησίας», θά ὁδηγήσῃ τά βήµατα τῶν ἀναγνωστῶν εἰς τήν Βασιλεύουσαν,
διά νά ἀνακαλύψουν καί νά θαυµάσουν καί αὐτοί τά ἱερά µυστικά καί τά θεῖα
µυστήρια τοῦ περιωνύµου ναοῦ, ὅπου «πάλλει ἡ καρδιά τῆς Ρωµηοσύνης».

Ἐπί δέ τούτοις, καταστέφοντες ὑµᾶς διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡµῶν εὐλο-
γίας, ἐπικαλούµεθα ἐφ᾿ ὑµᾶς πανοικί τήν ζωοπάροχον χάριν τοῦ διά τήν
ἡµετέραν σωτηρίαν ἐνανθρωπήσαντος, σταυρωθέντος, θανάτῳ θάνατον πα-
τήσαντος καί συνδοξαζοµένου τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι Θεοῦ Λόγου,
τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.

,βιη’ Ἰανουαρίου ιη’
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Ἁγία τοῦ Θεοῦ Σοφία… Τῆς οἰκουμένης ἁπάσης τὸ κλέι-
σμα καὶ τοῖς ὑπ᾽ οὐρανὸν τὸ καύχημα. Καθότι, «τύπον καὶ
εἰκόνα Θεοῦ φέρει, ὡς τὴν αὐτὴν Αὐτῷ κατὰ μίμησιν καὶ
τύπον ἐνέργειαν ἔχουσα».

Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής
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Πρόλογος

Αγία Σοφία… Εἰς τὸ ὄνομα τοῦτο συγκεντροῦται ὅλης τῆς Βυζαντινῆς
ἱστορίας ἡ διάρκεια, ἡ καρδία τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ πάλλει καὶ ἡ

θρησκεία μετὰ τῆς ἐθνικῆς φιλοτιμίας προσηλοῦσι τὴν προσοχὴν καὶ αὐτοῦ
τοῦ πλέον ἀδιαφόρου.

Κι ἐμένα, τοῦ ἐλάχιστα «ἀδιαφόρου, προσήλωσε τὴν προσοχήν» τὸ πολυ-
καιρισμένο σπάραγμα βιβλίου, μὲ τίτλο «Ἡ Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐν ἔτει 1453· ἐκ τοῦ γερμανικοῦ», μὲ πλούσιο πα-
ράρτημα περὶ Ἁγιασοφιᾶς, καὶ μὲ ἐρέθισε καὶ μὲ ξεσήκωσε στὴν παρούσα
συγγραφή… Εἶχα ἤδη τελειώσει, ὅταν μετὰ ἐπίπονη προσπάθεια, ἀνέλπιστα,
ἀνακάλυψα τὴν ταυτότητα τοῦ συγγραφέα καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης1. Τὸ
εὕρημα συμπλήρωσε τὴ βιβλιογραφικὴ πληρότητα τοῦ ἔργου μου, πρόλαβα
ὅμως νὰ χαρῶ τὴ γοητεία τῆς συναναστροφῆς μὲ τὸν «ἄγνωστο» συγγρα-
φέα καὶ τὸ γοητευτικὸ περιεχόμενο, ποὺ μὲ εἶχαν ἐν τῷ μεταξὺ συνεπάρει.

Πιὸ πολὺ μὲ γοήτευσε ἡ λόγια γλώσσα τοῦ μεταφραστῆ τοῦ κειμένου, τόσο
ταιριαστὴ μὲ τὰ περιγραφόμενα καὶ ἱστορούμενα, ἀλλὰ καὶ τόσο στιβαρὴ καὶ
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συμβατὴ μὲ τὴν ἱερότητα τῶν θρυλούμενων καὶ ἀποκαλυπτόμενων. Μία ἱερο-
πρεπὴς διάλεκτος ἱκανὴ νὰ ἀποδώσει μὲ ἀκρίβεια τὰ ἀκριβῆ, νὰ διασώσει ὁλο-
τελῆ τὰ ἀκριβά.

Ὁ ἄγνωστος μέχρι πρότινος συγγραφέας, γνώριμος συνταξιδιώτης μου
πλέον στὴν περιπέτεια αὐτῆς τῆς συγγραφῆς, ἐξιστορεῖ γεγονότα, περιγρά-
φει εἰκόνες καὶ σμιλεύει προσωπικότητες, ὅλα σὲ μία γοητευτικὴ διαπλοκή.
Σκόπιμα παραμελεῖ τὴ χρονικὴ ἀκρίβεια, ἀγνοεῖ τὶς κοινωνικὲς συμβάσεις,
ὑπερβαίνει τοὺς ὅρους τῆς ἱστορικῆς ἀντικειμενικότητας καὶ κατορθώνει
μία φασματικὴ συγγραφή. Πότε στοὺς τόνους τοῦ γκρίζου, ὅταν μοιρολογᾶ
στὴν κλίμακα τῆς ὀδύνης, πότε στοῦ χρυσοπόρφυρου, ὅταν δοξολογεῖ τὴ Ρω-
μανία, καὶ ἄλλοτε στῆς πολυχρωματικῆς πανδαισίας, ὅταν παιανίζει τὴν ἀνά-
σταση τοῦ Γένους καὶ τὴν προκοπή του. Παραθέτει φαινομενικὰ ἀναξιομνη-
μόνευτα, ἀφανῆ γεγονότα, πλάι σὲ ἄλλα σημαντικότατα ἀλλὰ ἀπωθημένα
στὸ περιθώριο τῆς ἱστοριογραφίας, καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀνακαλεῖ στὴν
ἱστορικὴ μνήμη καὶ ζωηρεύει τὰ δεύτερα καὶ τὰ ἀναπλάθει διανθίζοντάς τα
μὲ ἄρωμα θαυμάτων καὶ χρώματα θρύλου. Ἐπιστρατεύει ἐπώνυμους, τοὺς
συστρατεύει μὲ ἀνώνυμους καὶ στήνει ἕναν θίασο κομπάρσων μὲ προσωπίδες
πρωταγωνιστῶν, σκηνογραφώντας τὴν ἱλαροτραγωδία τῆς ἐθνικῆς μας δια-
χρονικῆς παράστασης. Ἔτσι εἰσέπραξα τὸ κίνητρο, ἔτσι διαισθάνθηκα τὴν
προτροπὴ καί…

14 ΤΟ ΕΙΣΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

Εἰκόνα 1. Χαρακτικὸ μὲ τὴν ὄψη τῆς Ἁγίας Σοφίας κατὰ τὰ πρῶτα ἐγκαίνια.
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Κίνησα νὰ συνάξω ἱστορικὰ καὶ κτητορικά, δόξες καὶ θριάμβους, τεχνικὰ
καὶ καλλιτεχνικά, θρύλους καὶ θαύματα, γνώσεις, μνῆμες καὶ γνῶμες, μέ-
τρα καὶ χρόνους, γιὰ τὴν Ἁγία τοῦ Θεοῦ Σοφία, γιὰ τὸ κτίσμα ποὺ οὐράνωσε
τὴν Πόλη, ἀλλὰ καὶ πάθη καὶ πληγὲς καὶ βάσανα , ὅσα ὡς ρομφαία διῆλθαν
τὴν καρδιὰ τῆς Ρωμηοσύνης ποὺ ἔκπαλαι πάλλει ἐκεῖ. Καμία φιλοδοξία δὲν
μὲ προτρέπει πρὸς ἔργο ἐπιστημονικὸ ἢ συγγραφὴ ἀκριβοῦς ἱστορικῆς καὶ
καλλιτεχνικῆς ἀρτιότητας. Ἐπιθυμῶ νὰ καταγράψω, ἐρανισμένα ἀπὸ κάθε
προσιτὴ σὲ μένα πηγή, ὅσα θὰ θέλξουν καὶ θὰ γοητεύσουν καὶ σὲ προσκύνημα
στὴν Ἁγία Σοφία θὰ ἐρεθίσουν τοὺς μελλοντικοὺς ἀναγνῶστες, ποὺ οὕτως ἢ
ἄλλως θὰ εἶναι οἱ ἐπιλεγμένοι καὶ διαλεχτοὶ φίλοι καὶ ὁμόφρονες καὶ συμπο-
ρευτές μου μέχρι σήμερα, στοὺς δρόμους τῆς πίστης, τῆς τέχνης, τοῦ ὀνεί-
ρου καὶ τῆς ἐλπίδας. Κρατῶ γιὰ μένα τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέξω μὲ δικά μου
κριτήρια γιὰ λογαριασμό τους, ὅσα ἀπὸ τὸν τεράστιο διαθέσιμο ὄγκο γνώ-
σεων, ἀναφορῶν καὶ μελετῶν, εἰσηγήσεων καὶ ὑποθέσεων περὶ τὴν Ἁγιασο-
φιά, προσφέρονται στὴ διεθνὴ καὶ ἐντόπια γραμματεία, ἀλλὰ καὶ στὴ δημώδη
μας παράδοση, καὶ νὰ προκρίνω πρὸς παρουσίαση καὶ ἐγκάρδια προσφορὰ
μέσῳ τούτου τοῦ πονήματος. Ἐλπίζω νὰ τοὺς ἐκπλήξω εὐχάριστα, ὅταν θὰ
διαπιστώσουν ὅτι στὴν Ἁγιασοφιά –στὸ κτίσμα καὶ στὴν ἰδέα, στὸ σχῆμα καὶ
στὸ πνεῦμα της–συμποσοῦνται ὅλα ὅσα μᾶς χαρακτηρίζουν συμπορευτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. A. D. Mordtmann, Ἡ Ἅλωσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐν ἔτει 1453,
ἐκ τοῦ γερμανικοῦ. Ἐκδόται: Βουνησέας & Σαραβάνος. 3η ἔκδοσις. Ἐν Ἀθήναις.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15
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Ἡ θέση καὶ ἡ γενεαλογία

ΗἉγία Σοφία κεῖται στὸν αὐχένα τῆς χερσονήσου, ἐκεῖ ὅπου ἦταν τὸ δι-
οικητικὸ καὶ θρησκευτικὸ κέντρο τῆς πόλης ἀπὸ τὰ χρόνια ἀκόμη τοῦ

ἀρχαίου Βυζαντίου, στὴν κλιτὺ τοῦ πρώτου λόφου πρὸς τὴν Προποντίδα.
Ἀπέχει σήμερα ἑβδομήντα βήματα ἀπὸ τὴ βορειοδυτικὴ πλευρὰ τῆς μεγά-
λης πύλης τοῦ Σαραγιοῦ τῆς ἐπιλεγομένης Bab-i-Hümayun. Σὲ ἄλλα τόσα
βήματα ἀπόσταση, κεῖται πρὸς τὰ δυτικά της τὸ Μίλιον. Τὸ Μίλιον, στὰ χρό-
νια τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας ἦταν ἡ θέση μηδὲν ἀπὸ τὴν ὁποία με-
τροῦνταν οἱ ἀποστάσεις πρὸς κάθε κατεύθυνση τῆς ἀχανοῦς ἐπικράτειας καὶ
ὑποσημαινόταν μὲ μεγαλοπρεπὲς μνημειακὸ κτίσμα, ἐρείπιο τοῦ ὁποίου δια-
σώζεται στὶς μέρες μας. Στὰ χρόνια τοῦ Βυζαντίου –ὅπως καὶ σήμερα–γειτ-
νίαζε πρὸς βορρᾶν μὲ τὴν Ἁγία Εἰρήνη (εἰκ. 3), μὲ τὴν ὁποία σὲ κοινὸ περί-

Εἰκόνα 2. Χάρτης τῆς Πόλης τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἰουστινιανοῦ.
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βολο συναποτελοῦσαν τὴ Μεγάλη Ἐκκλησία1. Μόνο ὁ ξενώνας τοῦ Σαμψὼν
τὶς χώριζε. Θὰ μπορούσαμε σήμερα νὰ ἀποτολμήσουμε μιὰν ἀναλογία πρὸς
τὰ σύγχρονα ἐκκλησιαστικὰ θέσμια: Ἡ Ἁγία Σοφία ἦταν ὁ καθεδρικὸς ναὸς
καὶ ἡ Ἁγία Εἰρήνη ὁ πατριαρχικὸς ναὸς τῆς Κωνσταντινούπολης. Ἄλλωστε
ἡ Ἁγία Εἰρήνη –ἐπ’ ὀνόματι τῆς τοῦ Θεοῦ Εἰρήνης τιμώμενη– εἶναι λίγο πα-
λαιότερη ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία, κάηκε κι αὐτὴ στὴ στάση τοῦ Νίκα, ξανα-
χτίστηκε ἀπὸ τὸν Ἰουστινιανὸ καὶ εἶχε διατελέσει, ἀπὸ τὴν προκωνσταντίνεια
ἤδη περίοδο μέχρι τὸ 415, ἐπισκοπικὸς ναὸς τοῦ Βυζαντίου. Ὅλη τὴν ἔκταση
νοτιοανατολικα τῆς Ἁγίας Σοφίας κατελάμβανε τὸ ἱερὸν Παλάτιον, ποὺ
ἐκτεινόταν μέχρι τὴν παραλία τῆς Προποντίδας καὶ τὸν λιμένα τοῦ Βουκο-
λέοντος. Στὴ νότια πλευρά της ὑπῆρχε ὁ Αὐγουσταιών, ἐκεῖ ποὺ σήμερα εἶναι
οἱ κῆποι τοῦ τζαμιοῦ τοῦ Σουλτὰν Ἀχμέτ (τοῦ Μπλὲ Τζαμιοῦ). Ἦταν μία με-
γάλη πλατεία περικλεισμένη μὲ διπλὴ κιονοστοιχία2. Περιεῖχε στὸ κέντρο μία
μεγάλη στήλη μὲ τὸ ἄγαλμα τῆς ἁγίας Αὐγούστας Ἑλένης (248-328), μη-
τέρας τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, καὶ πρὸς τιμήν της ἡ πλατεία ἔλαβε τὸ
ὄνομα Αὐγουσταιών. Στὴ δυτικὴ πλευρὰ τῆς πλατείας, ἐμπρὸς ἀπὸ τὴν
ἔξοδό της πρὸς τὸ Μίλιον, σὲ ὑψηλὴ στήλη ὑπῆρχε καὶ ἄγαλμα τοῦ Ἰουστι-
νιανοῦ. Στὸ κέντρο τῆς νότιας πλευρᾶς της ὑπῆρχε ἡ πύλη τῆς Μελέτης,
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Εἰκόνα 3. Ὁ ναὸς τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Εἰρήνης ὅπως εἶναι σήμερα.
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αὐτοκρατορικὴ εἴσοδος στὸν Αὐγουσταιώνα, καὶ στὴ νοτιοανατολικὴ γωνία
της ἡ μνημειακὴ Χαλκὴ Πύλη, κύρια εἴσοδος στὸ ἱερὸν Παλάτιον. Ἀνάμεσα
στὸ νοτιοδυτικὸ ἄκρο τῆς πλατείας καὶ τὴ βορειοανατολικὴ ἀπόληξη τοῦ ἱππο-
δρόμου, παρεμβάλλονταν οἱ θέρμες τοῦ Ζευξίππου, στὸ σημεῖο περίπου ποὺ σή-
μερα δείχνονται τὰ λουτρὰ τῆς Ρωξελάνης (Χασεκὶ-σουλτάνα [= πρώτη σύ-
ζυγος κάθε σουλτάνου καὶ μητέρα τοῦ διαδόχου] τοῦ Σουλεϊμὰν τοῦ Μεγα-
λοπρεποῦς).

Μεταξὺ τοῦ Αὐγουσταιῶνος καὶ τῆς Ἁγίας Σοφίας παρεμβάλλονταν τὰ
κτήρια καὶ οἱ κῆποι τοῦ Πατριαρχείου, στὴ θέση περίπου ποὺ σήμερα εἶναι τὰ
σουλτανικὰ μαυσωλεῖα3. Τὰ κτήρια αὐτὰ ἦταν ὁ Θεσσαλὸς τρίκλινος μὲ τὰ
πατριαρχικὰ διαμερίσματα, ὁ Θωμαΐτης τρίκλινος μὲ αἴθουσες ὑποδοχῆς καὶ
συνόδων, καὶ ὁ Μάκρων ποὺ συνέδεε τὰ δύο προηγούμενα καὶ στέγαζε διά-
φορες ὑπηρεσίες τοῦ Πατριαρχείου4 (εἰκ. 4).

Ἡ Ἁγία Σοφία ποὺ βλέπουμε σήμερα καὶ θαυμάζουμε καὶ ποὺ περιγρά-
φουμε ἐδῶ, εἶναι ἡ τρίτη κατὰ σειρὰ ἐκκλησία μὲ τὸ ἴδιο ὄνομα καὶ στὴν ἴδια
περίπου θέση. Ἦταν καὶ οἱ δύο προηγούμενες λαμπρὰ οἰκοδομήματα καὶ κα-
ταστράφηκαν ἀπὸ πυρκαγιά5. Ἡ πρώτη θεμελιώθηκε ἀπὸ τὸν Μεγάλο Κων-
σταντίνο κατὰ τὸ δεύτερο ἔτος τῆς βασιλείας του τὸ 326 καὶ ὀνομάστηκε
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Εἰκόνα 4. Ἀπὸ παλαιὰ λιθογραφία μὲ τὴν Ἁγία Σοφία.
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Ἁγία Σοφία γιὰ νὰ τιμᾶ τὸν Λόγο, τὸ δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος,
τὴ σοφία τοῦ Θεοῦ Πατρός6. Οἱ κάτοικοι μάλιστα τῆς πόλης τὴν ἐποχὴ
ἐκείνη συνήθιζαν νὰ τὴν ἀποκαλοῦν ἁπλὰ Σοφία. «Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον
[ἐπὶ πατριάρχου Μακεδονίου] ὁ βασιλεὺς τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν ἔκτιζεν,
ἥτις Σοφία μὲν προσαγορεύεται νῦν, συνῆπται δὲ τῇ ἐπωνύμῳ Εἰρήνῃ», ἀνα-
φέρει ὁ Σωκράτης, ποὺ ἔγραψε τὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ 326 ἕως
τὸ 4397. Ἡ θέση της ἦταν περίοπτη, δίπλα στὰ κωνσταντίνεια ἀνάκτορα καὶ
τὴ Σύγκλητο, καὶ δέσποζε στὸ κέντρο τῆς Νέας Ρώμης - Κωνσταντινούπο-
λης. Ἦταν δρομικὸς ναός, ὅπως ἦταν καθιερωμένο τότε, τρίκλιτη βασιλικὴ
ὡς πρὸς τὸν ρυθμὸ τῆς ναοδομίας. Ἐπιμήκης στὸ σχῆμα, μὲ ἡμικυκλικὴ
κόγχη στὴν ἀνατολικὴ πλευρά, στὴ θέση τοῦ ἀδύτου, δηλαδὴ τοῦ ἱεροῦ βή-
ματος, καὶ ξυλόστεγη. Ὁ Κωδινὸς μᾶς πληροφορεῖ8 ὅτι καθιερώθηκε ὡς χρι-
στιανικὸς ναὸς ἀφοῦ ἀναπαλαιώθηκε ἐρειπωμένος εἰδωλολατρικὸς ναὸς ποὺ
προϋπῆρχε στὴν ἴδια θέση, («μετεποιήθη», γράφει, «ἀπὸ ἑλληνικοῦ εἰδω-

λείου»). Τὸν διαψεύδει ὅμως ὁ Δουκάγ-
γιος9, βασιζόμενος στὴν ἄποψη τοῦ Κε-
δρηνοῦ «γράφοντος διαρρρήδην ὅτι ᾠκο-
δομήθη ἐκ βάθρων». Εἴτε ὅμως διότι
ἦταν στενός, εἴτε γιατὶ εἶχε πάθει ἀπὸ
σεισμό, εἴτε γιατὶ ἔμεινε ἡμιτελής,
καθὼς καὶ ἄλλα οἰκοδομήματα ποὺ πε-
ριλήφθηκαν στὸν ἀρχικὸ σχεδιασμὸ καὶ
ἐγκαινιασμὸ τῆς πόλης ἀπὸ τὸν Μ.
Κωνσταντίνο, τὸ 358 «μετεποιήθη ἐπὶ
τὸ εὐρυχωρότερον»10. Ἀφοῦ μάλιστα
καλλωπίστηκε πολυτελῶς, ἐγκαινιά-
στηκε πάλι τὸ 360, τριαντατέσσερα χρό-
νια μετὰ τὴν πρώτη του θεμελίωση, ἀπὸ
τὸν αὐτοκράτορα Κωνστάντιο, γιὸ καὶ

διάδοχο τοῦ Μ. Κωνσταντίνου, ἐπὶ πατριαρχίας τοῦ ἀρειανοῦ Εὐδοξίου, «κα-
τατεθέντων ἐν αὐτῷ λειψάνων τῶν ἁγίων Παμφίλου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Θε-
οδούλου, Πορφυρίου καὶ Παύλου, μετακομισθέντων ἐξ Ἀντιοχείας», καθὼς
μᾶς πληροφορεῖ ὁ Εὐσέβιος11. Εἶναι μάλιστα πιθανὸ τότε νὰ ὀνομάστηκε Ἁγία
Σοφία, ἐνῶ μέχρι τότε ὀνομαζόταν Μεγάλη Ἐκκλησία. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καὶ
μέσα σὲ αὐτὴν τὴν ἐκκλησία, ἀναγνώσθηκε πανηγυρικὰ τὸ 381 τὸ σύμβολο
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Εἰκόνα 5. Ὁ Μέγας Κωνσταντίνος ὡς
κτήτωρ τῆς Κωνσταντινούπολης.
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τῆς πίστεως τῆς Νικαίας. Ἀναφέρεται ἐπίσης ὅτι ὅταν ἀναγορεύτηκε αὐτο-
κράτορας ὁ Ἰουλιανὸς ὁ Παραβάτης ἐν Γαλλίαις, λόγῳ πιθανῶς σεισμοῦ,
«ἔπεσεν ἡ τρούλλα τοῦ ναοῦ φουρνικὴ οὖσα» (κτιστὴ μὲ φουρνισμένους πλίν-
θους), κατὰ τὸν Κεδρηνό12, καὶ συνέτριψε τὸν ἄμβωνα καὶ τὰς σολέτας (ὁ
χῶρος μεταξὺ ἄμβωνος καὶ εἰκονοστασίου), ποὺ ἦταν κατασκευασμένα ἀπὸ
ὄνυχα.

Τὴν εἰκοστὴ Ἰουνίου τοῦ 404, ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Ἀρκαδίου, ἔγινε ἡ ἐξέ-
γερση τῶν Ἰωαννιτῶν ἢ Ξυλοκερκιτῶν, ποὺ ἀντιδροῦσαν στὴν αὐθαίρετη ἐξο-
ρία τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου13. Τότε, στὰ πλαίσια τῶν βίαιων ἐπει-
σοδίων, πυρπολήθηκε ὁ ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας: «Εἴτε αὐτῶν τούτων ἐμβα-
λόντων τὸ πῦρ, εἴτε τῶν ἀπὸ τῆς ἐναντίας φατρίας, εἴτε καὶ αὐτομάτως ἐκρα-
γέντος κατὰ θεομηνίαν, ἐκάη οὐχὶ ὁλόκληρος, ἀλλὰ τὰ περὶ τὸ ἱερὸν βῆμα καὶ
τὸν ἄμβωνα αὐτοῦ μέρη μόνον, μεθ᾽ ὅλης τῆς στέγης», γράφει ὁ Θεοφάνης14.
Στὴν πραγματικότητα τὸ μόνο τμῆμα ποὺ ἔμεινε ἐντελῶς ἀλώβητο ἀπὸ τὴ
φωτιὰ ἦταν ἕνα κυκλικῆς κάτοψης οἰκοδόμημα προσαρτημένο στὴν ἐκκλη-
σία. Πιθανότατα πρόκειται γιὰ τὸ σκευοφυλάκιο ποὺ σώζεται σήμερα στὴ βο-
ρειοανατολικὴ γωνία τῆς Ἁγίας Σοφίας. Μαζὶ μὲ τὴν ἐκκλησία κάηκε καὶ
τὸ γειτονικὸ κτήριο τῆς Συγκλήτου.

Ἡ πρώτη Ἁγία Σοφία εἶναι συνυφασμένη λοιπὸν μὲ τὴν προσωπικότητα
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Ἀπὸ τὸν ἄμβωνά της ἐξακόντισε ἡ θε-
ορρήμων γλώσσα του τοὺς κατηχητήριους λόγους του καὶ ἐβρόντησε τὰ ὕψη
τῆς θεολογίας του καὶ ἐπαίδευσε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ ἐκεῖ στηλίτευσε ὅμως
καὶ τὴν ἄδικη πολιτεία τῶν αὐτοκρατόρων Ἀρκαδίου (395-408) καὶ Εὐδοξίας
καὶ ἄλλων μεγαλοσχημόνων τῆς ἐποχῆς, καὶ αὐτὸ ἦταν καὶ ἡ αἰτία τῆς
ἐκπτώσεώς του ἀπὸ τὸν θρόνο καὶ τῆς ἐξορίας του. «Εἰωθὸς γὰρ ἦν ἐκείνῳ»,
λέγει Νικηφόρος ὁ Κάλλιστος, «ἐπ᾽ ἄμβωνος ἀναβαίνοντα διεξιέναι τοὺς λό-
γους, ἵν᾽ εἰς ἅπαντας ἡ φωνὴ ἐπιφθάνῃ»15. Ὁ ἄμβωνας αὐτός, τὸ βῆμα τοῦ
ἁγίου Χρυσοστόμου, εἶναι πιθανότατα ὁ σωζόμενος στὸ προαύλιο τῆς σημε-
ρινῆς Ἁγίας Σοφίας στὸν χῶρο τοῦ παλιοῦ αἰθρίου της, παραπεταμένος καὶ
ὑποτιμημένος ἀπὸ τοὺς σύγχρονους ἐπικυριάρχους (εἰκ. 18, σελ. 70). Ἡ πα-
ράδοση θέλει καὶ τὸν ἐπισκοπικὸ θρόνο νὰ φυγαδεύεται ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ
ἁγίου Χρυσοστόμου καὶ νὰ φυλάσσεται ἔκτοτε στὸν Πατριαρχικὸ ναό, ποὺ
ὅμως δὲν ἀληθεύει, καθὼς ὁ θρόνος στὸ Φανάρι εἶναι κατασκευὴ τοῦ 16ου
αἰῶνος ἐπὶ πατριαρχίας Ἱερεμία τοῦ Β΄, ὅταν ἀκόμη πατριαρχικὸς ναὸς ἦταν
ἡ Παμμακάριστος16.
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Ὁ ναὸς ὅμως αὐτός, ἡ πρώτη Ἁγία Σοφία, τιμήθηκε καὶ ἀπὸ τὸ πέρασμα
ἑνὸς ἄλλου φωστήρα τῆς τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θε-
ολόγου. Ὁ πατὴρ αὐτός, μετὰ τὸν θάνατο τοῦ ἀρειανοῦ Οὐάλεντος καὶ ἐνόσῳ
ἀκόμη ὁ αὐτοκράτορας Θεοδόσιος παρεπιδημοῦσε στὴ Θεσσαλονίκη, προ-
σκλήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, ἢ μᾶλλον ἐκβιάστηκε ἀπὸ τὶς παρα-
κλήσεις τῶν κατατρεγμένων ἐλάχιστων Ὀρθοδόξων νὰ μεταβεῖ ἐκεῖ προ-
κειμένου νὰ τοὺς στηρίξει ἀπέναντι στοὺς αἱρετικοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Ἀρείου, τοῦ
Μακεδονίου καὶ τοῦ Ἀπολλιναρίου ποὺ κυριαρχοῦσαν ἀπόλυτα. Ἦταν ἀκόμη
ἐπίσκοπος Σασίμων καὶ τοποτηρητὴς Ναζιανζοῦ17. Δὲν βρῆκε τότε οὔτε μία
ἐκκλησία στὰ χέρια τῶν Ὀρθοδόξων σ’ ὁλόκληρη τὴν Πόλη. Τελοῦσε γιὰ
καιρὸ τὶς ἀκολουθίες γιὰ τὸ μικρό του ποίμνιο σὲ μία οἰκία συγγενῶν του ποὺ
τιμοῦσε τὴν ἁγία Ἀναστασία. Μὲ τὸν καιρὸ ὅμως, μὲ τὴν ὑποστήριξη τοῦ
ὀρθοδοξότατου Μεγάλου Θεοδοσίου, καὶ καθὼς ὁ ποιμενικὸς αὐλὸς τῆς θεο-
λογίας του, παράλληλα μὲ τὴν ἁγία βιοτή του, μετέστρεφε καὶ ἐπανευαγγε-
λιζόταν τοὺς αἱρετικούς, ἡ μία μετὰ τὴν ἄλλη οἱ ἐνορίες καὶ οἱ ἀντίστοιχοι ναοὶ
τῆς Πόλης ἔθεταν τὸ ποίμνιό τους κάτω ἀπὸ τὸ ὠμόφορο τοῦ ἁγίου Πατρὸς
καὶ τὴ σκέπη τῆς Ὀρθοδοξίας. Τότε, καὶ πρὶν παραδώσει τὴν πατριαρχία καὶ
τὴν προεδρία τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὸν διάδοχό του ἅγιο Νεκτάριο,
θὰ πρέπει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὡς πατριάρχης πλέον Κωνσταντινουπόλεως νὰ
ἱερουργοῦσε καὶ νὰ κήρυττε στὴν Ἁγία Σοφία ποὺ ἦταν τότε ἡ καθέδρα τοῦ
ἐπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (ἐνῶ οἱ ἐργασίες τῆς συγχρόνου του Β΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου λάμβαναν χώρα στὴν Ἁγία Εἰρήνη).

Ἐπὶ δέκα περίπου χρόνια μετὰ τὴν περιγραφεῖσα ἐξέγερση, ἡ πρώτη Ἁγία
Σοφία παρέμεινε μισοκαμένη καὶ ἐρειπιώδης. Ἐπὶ αὐτοκράτορος ὅμως Θεο-
δοσίου τοῦ Β΄, τοῦ ἐπονομαζομένου Μικροῦ –ποὺ κάθε ἄλλο παρὰ μικρὸς ἦταν–
τοῦ εὐσεβεστάτου συγκροτητῆ τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὴν Ἔφεσο καὶ
σοφοῦ περιτειχιστῆ τῆς Πόλης, ἀνακαινίστηκε ὑπὸ τὴν ἐπιστασία τοῦ μαγί-
στρου Ρουφίνου, ἐπεκτάθηκε καὶ περαιτέρω λαμπρύνθηκε18. Ἦταν πάλι δρο-
μική, πεντάκλιτη ὅμως αὐτὴ τὴ φορά, «στεγασθεῖσα διὰ θόλου ἐπὶ κυλινδρο-
ειδῶν καμαρῶν», κατὰ τὸν Κωδινό19. Τὴν 11η δὲ Ἰανουαρίου τοῦ 415, τὴν
ἡμέρα ποὺ τελοῦνταν οἱ ἀνὰ διετία καθιερωμένοι ἑορτασμοὶ γιὰ τὰ γενέθλια
τῆς Πόλης, ἐγκαινιάστηκε ἐκ νέου ἀπὸ τὸν πατριάρχη ἅγιο Ἀττικό20.

Ἑκατὸν δεκαεπτὰ χρόνια παρέμεινε σὲ λειτουργία ἡ σεβάσμια αὐτὴ
ἐκκλησία. Συνδέθηκε μὲ ἱερὰ πρόσωπα καὶ στέγασε γεγονότα μὲ μεγάλη
ἱστορικὴ βαρύτητα. Σ’ αὐτὴν καθιερώθηκε ἐπὶ Λέοντος τοῦ Α´ (457-474), ἡ

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ 21

AGIA SOFIA_Book_Q7 (01.07.18):Layout 1  1/7/18  18:22  ������ 21



ἀνάρρηση τῶν αὐτοκρατόρων νὰ γίνεται μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας καὶ
συμβολικὰ ἡ στέψη τους ἀπὸ τὸν Πατριάρχη21.

Τὸ 532 ὅμως, ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ πλέον καὶ Θεοδώρας τῶν αὐτοκρατόρων,
πυρπολήθηκε μαζὶ μὲ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς Πόλης22 «ὑπὸ τῶν Οὐϊκτο-
ριανῶν τῶν διεγειράντων τὴν φρικώδη ἐκείνην στάσιν τὴν ἀπὸ τοῦ συνθήμα-
τος αὐτῶν ἐπικληθεῖσαν τοῦ Νίκα (Vinca). Καὶ ἦλθον», λέγει ὁ Θεοφάνης,
«καὶ κατέκαυσαν καὶ τὴν μεγάλην Ἐκκλησίαν σὺν τοῖς ἀμφοτέροις κίοσι καὶ
πᾶσα εἰς γῆν κατηνέχθη»23. Κατακάηκαν καὶ τὰ ἀρχεῖα της ὅλα, ὅπου δια-
τηροῦνταν τὰ ἔγγραφα ποὺ περιέγραφαν τὰ προνόμιά της ὡς Μεγάλης
Ἐκκλησίας καὶ ἀπαριθμοῦσαν τὶς προσόδους της καὶ τὰ κληροδοτήματα.

Στὸν αὐλόγυρο τῆς Ἁγίας Σοφίας μποροῦμε ἀκόμη καὶ σήμερα νὰ δια-
κρίνουμε σπαράγματα καὶ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας
μπροστὰ στὸν δυτικὸ τοῖχο της, ἴχνη ποὺ βγῆκαν στὸ φῶς μὲ τὶς ἀνασκαφὲς
ποὺ ἔγιναν τὸ 193524. Μέσα σ’ ἕνα χαντάκι βάθους δύο μέτρων, μποροῦμε νὰ
διακρίνουμε ἕνα πρόστυλο, στὸ ὁποῖο μᾶς ὁδηγεῖ μία σκάλα μὲ πέντε σκα-
λοπάτια μαρμάρινα, ποὺ ἐπικοινωνεῖ ἀπὸ τρεῖς πόρτες μὲ τὸν νάρθηκα. Τὰ
εὐρήματα ἐπιτρέπουν νὰ ὑπολογιστεῖ ὅτι τὸ κτίσμα εἶχε 60 μέτρα φάρδος. Δια-
κρίνονται ἀτάκτως ἐρριμμένα τμήματα τοῦ προπυλαίου καὶ τοῦ ἀετώματός
του μὲ διαμελισμένους τοὺς τεράστιους κίονες (εἰκ. 6, σελ. 23). Διασώζουν τὰ
χαρακτηριστικὰ τῆς γλυπτικῆς τέχνης κατὰ τὴ ρωμαϊκὴ παράδοση, ὀγκώδη
καὶ ἐπιβλητικὰ στὸ μέγεθος καὶ φλύαρα στὶς λεπτομέρειές τους. Εἶναι, τὴν
ἐποχὴ ἐκείνη, ἀμβλυμένη ἡ ἀρχαία ἔννοια τοῦ μέτρου, ἰδίως στὴν τέχνη.

Σαράντα μέρες μετὰ τὴν καταστολὴ τῆς στάσης τοῦ Νίκα, καὶ συγκε-
κριμένα στὶς 23 Φεβρουαρίου τοῦ 533, ἄρχισε ὁ Ἰουστινιανὸς τὴν οἰκοδόμηση
τῆς τρίτης Ἁγίας Σοφίας, αὐτῆς ποὺ σ’ ὅλη τὴ συνέχεια αὐτῆς τῆς συγ-
γραφῆς θὰ ἀποκαλοῦμε ἁπλῶς Ἁγιασοφιά. Αὐτὴν βλέπουμε, θαυμάζουμε καὶ
προσκυνοῦμε σήμερα ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ ἱερότερα σκηνώματα τοῦ Γένους καὶ τῆς
Ὀρθοδοξίας, τῆς Χριστιανοσύνης καὶ τῆς Ρωμηοσύνης. «Τῆς οἰκουμένης
ἁπάσης τὸ κλέισμα καὶ τοῖς ὑπ᾽ οὐρανὸν τὸ καύχημα. Καθότι», κατὰ τὸν ἅγιο
Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, «τύπον καὶ εἰκόνα Θεοῦ φέρει, ὡς αὐτὴν Αὐτῷ κατὰ
μίμησιν καὶ τύπον ἐνέργειαν ἔχουσα»25.

Γιὰ τὴν πληρότητα τῆς γενεαλογίας, πρέπει ἐδῶ νὰ κάνουμε μία ἀναφορὰ
σὲ ἕνα αἰνιγματικὸ κτίσμα ποὺ σχετίζεται ἔμμεσα μὲ τὴν Ἁγιασοφιά. Πρό-
κειται γιὰ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Πολυεύκτου.

Κτήτοράς του ἦταν ἡ Ἀνικία Ἰουλιάνα (Anicia Juliana), δισέγγονη τοῦ Μ.
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Θεοδοσίου καὶ θυγατέρα τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορα τῆς Δυτικῆς αὐτο-
κρατορίας Ὀλιβρίου26. Μέχρι τὴν ἀνέγερση τῆς Ἁγιασοφιᾶς ἦταν ἡ μεγαλύ-
τερη ἐκκλησία τῆς Πόλης καὶ ἀναμφίβολα ἡ λαμπρότερη. Εἶχε κτισθεῖ με-
ταξὺ 524 καὶ 527 ἐπὶ Ἰουστίνου τοῦ Α´, στὰ μέτρα λένε τοῦ ναοῦ τοῦ Σο-
λομῶντος, μὲ σκοπὸ νὰ διαιωνίζει τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀρχαίας ρωμαϊκῆς δυνα-
στείας, τῆς ὁποίας κατιούσα ἦταν ἡ κτητόρισσα, ἀλλὰ καὶ νὰ συμβολίζει τὴν
κυριαρχία τῶν Χαλκηδονίων ποὺ εὐνοοῦσε ἡ Ἀνικία, ἐπὶ τῶν Μονοφυσιτῶν
ποὺ ἐκπροσωποῦσε ὁ ὁμοϊδεάτης τους, σύγχρονός της, αὐτοκράτορας Ἀνα-
στάσιος. Διασώζεται ἐπίγραμμα27, ὅπου ἡ Ἀνικία αὐτοπροβάλλεται ὡς ἰσό-
τιμη πρὸς τὸν Μ. Κωνσταντίνο μνημειακὴ κτήτωρ καὶ καταγράφεται ὡς δική
της ἡ ρήση: «νενίκηκά σε Σολομών». Ὁ ναὸς βρισκόταν στὴν ἀρχοντικὴ πε-
ριοχὴ τῶν Κωνσταντινιανῶν καὶ οἰκοδομήθηκε στὴ θέση παλαιότερου ναοῦ
τῆς Εὐδοκίας, συζύγου τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Β΄ καὶ γιαγιᾶς τῆς Ἰουλιάνας, γιὰ
νὰ στεγάζει τὴν κάρα τοῦ ἁγίου Πολυεύκτου, στὴ θέση τοῦ σημερινοῦ μη-
τροπολιτικοῦ δημαρχείου τῆς Πόλης. Καταστράφηκε κατὰ τὴν πρώτη ἅλωση
ἀπὸ τοὺς Φράγκους ποὺ λεηλάτησαν τὸν ναὸ καὶ ἐγκαταλείφθηκε κατόπιν,
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Εἰκόνα 6. Ἐρείπια στὸ αἴθριο, προερχόμενα ἀπὸ τὴ δεύτερη Ἁγιασοφιά.
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