
ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΑΞΙΨΣΗ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΜΠΑΚΟΤΛΗ 



Η ΑΓIA ΟΥIΑ ΠΟΤ 

ΒΡΙΚΕΣΑΙ ;
• Η Αγία Σνθία βξίζθεηαη ζηελ Κωλζηαληηλνύπνιε

• Ο θαζεδξηθόο λαόο είλαη ν θεληξηθόο λαόο κηαο πόιεο πνπ

απνηειεί έδξα ηνπ επηζθόπνπ ηεο πεξηνρήο.

• Η ιέμε πξνέξρεηαη από ηελ ειιεληθή ιέμε "θαζέδξα" πνπ

απνηειεί ζύληκεζε ηωλ ιέμεωλ θάηω θαη έδξα.

• Οη Καζεδξηθνί Νανί είλαη ζπλήζωο κεγαινπξεπείο

θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ θηηζηεί θπξίωο ζηηο θεληξηθέο

πιαηείεο ηωλ πόιεωλ θαη θαηέρνπλ δεζπόδνπζα ζέζε

κεηαμύ ηωλ άιιωλ θηηζκάηωλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη

νξαηνί από παληνύ.



ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΕ ΣΗ

ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ



ΣΟ ΠΡΨΣΟ ΚΣΙΜΑ

Η Αγία νθία είλαη ην πξώην 

θηίζκα πνπ αληηθξίδεη ν 

επηζθέπηεο, θαζώο 

εηζέξρεηαη από ηελ 

Πξνπνληίδα ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε. Σν 

μερσξηζηό απηό ζεκείν είραλ 

επηιέμεη γηα λα ρηίζνπλ ηνπο 

λανύο ηνπο, αηώλεο πξηλ από 

ηνπο ρξηζηηαλνύο, νη εζληθνί 

(εηδσινιάηξεο).



ΟΙ ΠΡΨΣΟΙ ΔΤΟ ΝΑΟΙ

• Λίγνη γλσξίδνπλ όηη ε Αγία νθία πνπ ππάξρεη ζήκεξα

ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε δελ είλαη ε πξώηε, αιιά ε

ηξίηε κνξθή ηνπ λανύ.

• Ο πξώηνο λαόο ηεο Αγίαο νθίαο, ηύπνπ μπιόζηεγεο

βαζηιηθήο, ζεκειηώζεθε από ηνλ Μεγάιν Κσλζηαληίλν

ην 330 κ.Υ. όηαλ κεηέθεξε ηελ πξσηεύνπζα ηεο

παξαπαίνπζαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο από ηελ

Ρώκε ζηελ Νέα Ρώκε (Κσλζηαληηλνύπνιε αξγόηεξα).

Η αλέγεξζε ηνπ λανύ νινθιεξώζεθε από ηνλ γην ηνπ

Κσλζηάληην θαη ηα εγθαίληα έγηλαλ ζηηο 15

Φεβξνπαξίνπ 360.

• Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηιείαο ηνπ Αξθαδίνπ, ην 404,

ν πξώηνο λαόο ππξπνιήζεθε από εμαγξησκέλνπο

ππνζηεξηθηέο ηνπ Ισάλλε ηνπ Υξπζόζηνκνπ, ηνλ

νπνίν είρε εμνξίζεη ε απηνθξάηεηξα Επδνμία. Η Αγία

νθία μαλαθηίζζεθε σο μπιόζηεγε βαζηιηθή από ηνλ

απηνθξάηνξα Θενδόζην Β’ θαη ηα εγθαίληα έγηλαλ ζηηο

11 Ιαλνπαξίνπ 415 από ηνλ παηξηάξρε Αηηηθό. Όκσο ν

λαόο ζα ππξπνιεζεί εθ λένπ, ην 532, θαηά ηε ηάζε

ηνπ Νίθα.

• Έηζη, ν απηνθξάηνξαο Ινπζηηληαλόο Α’ απνθάζηζε λα

θαηαζθεπάζεη ηελ εθθιεζία από ηελ αξρή, ζηνλ ίδην

ρώξν, αιιά πνιύ πην επηβιεηηθή, γηα λα δεζπόδεη ζηε

Βαζηιεύνπζα. Σα ζεκέιηα απηνύ ηνπ κεγαινπξεπή

λανύ ηέζεθαλ ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 532, ζαξάληα

εκέξεο κεηά ηελ θαηαζηνιή ηεο εμέγεξζεο, κε ζρέδηα

πνπ εθπόλεζαλ ν Αλζέκηνο Σξαιιηαλόο (474-534) θαη

ν Ιζίδσξνο ν Μηιήζηνο (442-534).



ΟΙ ΕΙΚΟΝΕ ΠΟΤ 

ΜΑΓΕΧΑΝΕ ΣΟΝ ΚΟΜΟ



• Αςεθώληαο πνιέκνπο, θαηαζηξνθέο θαη ζεηζκνύο, αθνύ

έρεη αληέμεη πάλσ από 65 ηεο ηάμεσο ησλ 7.4 ξίρηεξ, ε

Αγηα-νθηά ζηέθεη αγέξσρε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε,

ζύκβνιν ηεο ρξηζηηαληθήο ηεο ηζηνξίαο θαη κλεκείν

παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.

• Αξρηηέθηνλεο ήηαλ νη γεσκέηξεο Αλζέκηνο από ηηο Σξάιιεηο

θαη ν Ιζίδσξνο από ηε Μίιεην. Σξηαθόζηα θαη πιένλ

εθαηνκκύξηα ρξπζώλ δξαρκώλ, θαη΄ αληηζηνηρία, είραλ

δαπαλεζεί γηα ηελ αλέγεξζε απηνύ ηνπ Νανύ. Σα

«ζπξαλνίμηα» ηεο Αγηάο νθηάο αθνινύζεζαλ δηαλνκέο

ρηιηάδσλ ειαθηώλ, βνώλ, πξνβάησλ θαη νξλίζσλ θαη

ρηιηάδσλ κνδίσλ ζίηνπ ζηνπο θησρνύο θαζώο θαη

πνιπήκεξε παλήγπξε.

• Σν νηθνδόκεκα αθνινπζεί ηνλ αξρηηεθηνληθό ξπζκό ηεο

ηξνπιαίαο βαζηιηθήο θαη ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηεο πξώηκεο

βπδαληηλήο λανδνκίαο, ζε πνιύ κεγάιε θιίκαθα.

Αξρηηεθηνληθέο επηξξνέο ηεο Αγίαο νθίαο εληνπίδνληαη ζε

αξθεηνύο κεηαγελέζηεξνπο νξζόδνμνπο λανύο αιιά θαη ζε

νζσκαληθά ηδακηά, όπσο ζην ηέκελνο ηνπ νπιετκάλ θαη

ζην νπιηαλαρκέη ηδακί. Εθηόο από ηνλ αξρηηεθηνληθό

ζρεδηαζκό ηεο, ε Αγία νθία μερσξίδεη επίζεο γηα ηνλ

πινύζην εζσηεξηθό δηάθνζκό ηεο, πνπ σζηόζν ππέζηε

ζνβαξέο θαηαζηξνθέο θπξίσο από ηνπο Σνύξθνπο

θαηαθηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο.

Ο ΜΕΓΑΛΟ ΕΙΜΟ



• Όηαλ θαλείο εηζέξρεηαη ζην λαό κέλεη έθζακβνο από ηε κεγαινπξέπεηα 

θαη αηελίδεη ηνλ ύςνπο 55 κέηξσλ ηεξάζηην ζόιν, πιάηνπο 31 κέηξσλ, 

πνύ ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο αςίδεο, νη νπνίεο πάιη 

βαζηάδνληαη από ηέζζεξηο νγθώδεηο θίνλεο. Η Αγία νθία είλαη ν ηύπνο 

ηεο ζνισηήο βαζηιηθήο, γλσζηόο ζηελ Μηθξά Αζία από ηνλ 5ν αηώλα. 

Η δηαθόζκεζε πνύ θάιππηε ην εζσηεξηθό ηνπ λανύ ήηαλ ίζεο 

ζπνπδαηόηεηαο κε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ. Τςεινί θίνλεο από πνξθύξα, 

ιεπθό θαη πξαζηλσπό δηάζηηθην κάξκαξν, ζηεθαλσκέλνη κε 

καξκάξηλα θηνλόθξαλα ήηαλ δηαθνζκεκέλνη κε γξακκέο ρξώκαηνο 

κπιε ή ρξπζαθί. Οη ηνίρνη θαιύπηνληαλ κε κάξκαξα πνιύρξσκα, 

δσγξαθηζκέλα από ηνύο πην επηδέμηνπο δσγξάθνπο, θαη από 

ςεθηδσηά πνύ έιακπαλ κέζα ζην βαζύ κπιε ή αξγπξό θόλην. Η Αγία 

Σξάπεδα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε από θαζαξό ρξπζό θαη έιακπε 

δηαθνζκεκέλε κε ζπάληα θνζκήκαηα θαη ζκάιην, ελώ ην Ιεξό ήηαλ 

ζηνιηζκέλν κε κεηαμσηά θαη ρξπζά θεληήκαηα. Ο ηεξάζηηνο 

πνιπέιαηνο κε ηα ρηιηάδεο θεξηά θώηηδε ην λαό, ν νπνίνο θσηηδόηαλ θαη 

ζην εμσηεξηθό ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύθηαο θαη έθαλε ηελ εθθιεζία 

λα ιάκπεη κε πύξηλε ιακπξόηεηα θαη λα αλαγγέιιεη ζηνπο λαπηηθνύο 

από καθξηά ηε δόμα ηεο απηνθξαηνξίαο θαη ην ηέινο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο.

• Όπσο απνθαιύθζεθε από ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ην πιηθό 

ππνδνκήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηνλ ζόιν ηεο Αγίαο νθίαο είλαη 

θαηά 97% παξόκνην κε εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα ηζηνξηθά 

θηίξηα ηεο Ρόδνπ θαη πεξηέρεη έλα ζπζηαηηθό πνπ αληέρεη ζηε θσηηά θαη 

εμειίρζεθε ζηελ Αλαηνιή.

• Απηό ην νηθνδνκηθό πιηθό, έλα είδνο ππξίκαρνπ ηνύβινπ, είλαη 

όκσοδώδεθα θνξέο πην ειαθξύ από ην θαλνληθό ηνύβιν θαη αληέρεη 

ζηελ έληαζε πνπ πξνθαιεί ν ζεηζκόο. Απνθαιύθζεθε επίζεο όηη ε 

ιάζπε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνηειείην από 

εκηαπνθξπζηαιινπνηεκέλν πιηθό ην νπνίν έρεη ηελ ηδηόηεηα λα 

απνξξνθά ηελ ελέξγεηα ηνπ ζεηζκνύ

• Ο Αλζέκηνο θαη ν Ιζίδωξνο

ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ  ΟΙ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΕ

Ο Αλζέκηνο θαη ν Ιζίδσξνο πνπ ζρεδίαζαλ ηελ Αγηά νθηά, ζε 

πξνρσξεκέλε ειηθία, ππήξμαλ ζπνπδαίνη επηζηήκνλεο κε 

βαζηά γλώζε ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηεο θπζηθήο Σνπ ηζηνξηθνύ 

Κσλζηαληίλνπ Λαγνύ Ο Αλζέκηνο από ηηο Σξάιιεηο θαη ν 

Ιζίδσξνο από ηε Μίιεην πνπ ζρεδίαζαλ ηελ Αγία νθία δελ 

ήηαλ αξρηηέθηνλεο αιιά επηζηήκνλεο. Σν θνηλό ηνπο ζηνηρείν 

ήηαλ ε βαζηά γλώζε ησλ καζεκαηηθώλ θαη ηεο θπζηθήο. 

ύκθσλα κε θηινινγηθέο πεγέο ηεο βπδαληηλήο επνρήο, ν 

Αλζέκηνο έθαλε πεηξακαηηζκνύο ζηε θπζηθή θαη επίζεο 

αζρνιήζεθε κε […]...



ΕΙΚΟΝΕ ΣΗ ΑΓΙΑ

ΟΥΙΑ

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΣΗ

ΑΓΙΑ ΟΥΙΑ

ΠΑΛΙΟΣΕΡΑ
TO ΦΕΔΙΟ ΣΗ ΑΓΙΑ

ΟΥΙΑ



ΣΕΛΟ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΤΗ


