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3. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αϊ κατά τον Σεπτέμβριον τοΰ 1941 γενόμεναι έργασίαι εις την 'Αγίαν 
Σοφίαν τής Θεσσαλονίκης δεν περιωρίσθησαν μόνον εις εκσκαφικήν εργα
σίαν, άλλ’ άπέβλειβαν και εις μελέτην οικοδομικών προβλημάτων τοΰ ναοΰ. 
Έπι πλέον λόγφ τής καταστροφής, ήτις έπήλθεν εις τό κονίαμα τής προσό- 
ψεως έκ τοΰ ιταλικού βομβαρδισμού τής 10 Φεβρουάριου τοΰ 1941 (είκ. 1),

Εϊκ. 1. "Αποψις τής καταστροφής τής'Αγίας Σοφίας έκ τοΰ βομβαρδισμού 
τών Ιταλών τής 10 Φεβρουάριου 1941.

κατέστη εύχερεστέρα ή διάνοιξις εντοιχισμένων Ουρών καί ή άπομάκρυνσις 
τμημάτων τοίχων άνωθεν τών μεταγενεστέρων τουρκικών παραθύρων τοιου
τοτρόπως άπεκαλΰφθησαν λίαν ένδιαφέρουσαι Βυζαντινοί τοιχογραφίαι, τινές 
των οποίων έφωτογραφήθησαν, ενώ άλλων, μόνον όταν τά παράθυρα έπα- 
νέλθουν εις την αρχικήν των θέσιν, θά είναι δυνατόν νά ληφθοϋν ικανο
ποιητικοί φωτογραφία!.

Ευθύς εις την αρχήν τής παρουσης έκθέσεως αισθάνομαι ύποχρέο^σιν 
νά έκφράσω τάς θερμάς μου ευχαριστίας προς τον προϊστάμενον τής Υπηρε
σίας Άναστηλώσεων καθηγητήν κ. Ά. Όρλάνδον διά τήν παρασχεθεΐσάν μοι
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βοήθειαν κατά τάς εργασίας, ιδίως δέ διότι μοί έπέτρεψε την χρησιμοποίησιν 
των ικριωμάτων εις το Ισωτερικόν τοϋ ναοΰ, ουτω δέ ήδυνήθην να φωτο
γραφήσω τό μωσαϊκόν τοΰ τροΰλλου και να παρατηρήσω εκ τοΰ πλησίον

Είκ. 2. Καμάρα εις τό νότιον τμήμα τοϋ προαυλίου.

ενδιαφέρουσας λεπτομέρειας τοΰ έργου. ΙΤρός τον αρχιτεχνίτην Ψαρρόν 
εκφράζω τάς ευχαριστίας μου.

Λόγφ τής ένεκα τοΰ πολέμου συντομίας τής έκθέσεως τοΰ 1940 παρα
θέτω σήμερον συμπληρωματικούς μίαν όψιν τής καμάρας (είκ. 2), ήτις

Είκ. 3 α. Θέσις τής άνασκαφής έν σχέσει πρός τόν ναόν.

παρέχει εικόνα τοΰ ιδιαιτέρου καί χαρακτηριστικοΰ τρόπου οίκοδομήσεως 
τής εποχής εκείνης (βλ. ΠΑΕ 1940,24). Επίσης κάτοψιν (είκ. 3α) καί 
(βλ. είκ. 3 β καί είκ. 3γ) ωσαύτως τομήν τής εις τό ανατολικόν μέρος 
τοΰ ναοΰ εκτελεσθείσης άνασκαφής (ΠΑΕ 1940, 27). Τέλος σχέδιον κενταΰρου 
επί θραύσματος βυζαντινοΰ αγγείου ( είκ. 4) κατά σχέδιον τοΰ καθηγητοΰ 
κ. Άνδρ. Ξυγγοποΰλου (βλ. ΠΑΕ ως άνω).
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05Μ 1Μ

ΤΟΜΗ

ΚΑΤΟΦΙΣ
Είκ. 3 β. Τομή και κάτοψις άνασκαφής πρός άνατολάς τοϋ ναοΟ.
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Είς τό προαΰλιον τοΰ ναού και ε’ις κατ’ ευθείαν έπέκτασιν τοΰ πέρυσιν 
άνευρεθέντος τοίχου, δστις εύρίσκεται είς 17.50μ. περίπου άπόστασιν (βλ. ΠΑΕ 
1940, 24) από δυτικής πλευράς τοΰ ναοϋ, άνέσκαψα και άνεϋρον την συνέχειαν 
τοΰ τοίχου τοΰ του κατά την βορείαν ά'κραν τοΰ προαυλίου, ένφ κατά τό προη- 
γοΰμενον έτος είχον άνεΰρει τό νότιον τμήμα αΰτοΰ. Κατά την άνασκαφήν

ΤΟΜΗ Α-Β
ΕΝ ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙ

020μ 040μ 060μ

Είκ. 3γ. Τμήμα ρωμαϊκού κτίσματος.

τοΰ τοίχου κατά μήκος απεκαλΰφΟη τμήμα 13 μ. Προς βορράν δένδρον ευρι
σκόμενον είς τό σημεΐον εκείνο ήμπόδισε την περαιτέρω άνασκαφήν, προ 
παντός όμως ήμπόδισε αυτήν ό άναλημματικός τοίχος (βλ. είκ. 5 αριστερά), 
δστις θά ήνάγκαζε νά εκτελεσΰή ή άνασκαψή είς μέγα βάθος. Ό άνευρεθείς 
τοίχος διακόπτεται υπό πόλης, τής οποίας διεσώθη ό μαρμάρινος ουδός (είκ. 5

Είκ. 4. Θραύσμα αγγείου μετά παραστάσεως πάλης Κενταύρου 
(Σχέδιον καθηγ. κ. Άνδρ. Ξυγγοπούλου).

εις τό κέντρον κάτω και είς τό σχέδιον είκ. 6), διετηρήθη μάλιστα μικρόν 
τμήμα ορθομαρμαρώσεως είς την βορείαν πλευράν. Εις την εξωτερικήν, την 
δυτικήν πλευράν τοΰ τοίχου, διεσώθησαν τμήματα μαρμάρινου περιζώματος, 
τά όποια είναι τοποθετημένα έπι μωσαϊκοΰ δαπέδου εκ λευκοΰ μαρμάρου 
άνευ διακοσμήσεως' οΰτω διαπιστοΰται τό αρχικόν ύψος τοΰ προαυλίου, τό 
όποιον εύρίσκεται είς τό σημεΐον τής άνασκαφής κατά 1.50 μ. περίπου 
χαμηλότερον τοΰ σημερινοΰ επιπέδου. Ή μερική τουλάχιστον άπομακρυνσις
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τοΰ διά τών όμβριων ύδάτων επ’ αρκετούς ίσως αιώνας συσσωρευθέντος 
χώματος θά συνέβαλε πολύ εις την άνάδειξιν τοΰ ναού καί θά συνετέλει ώστε 
νά φανή οΰτος ραδινώτερος, άφοΰ εννοείται άποκαθίστατο και εις τον γυναι- 
κωνίτην ή αρχική μορφή τής στέγης. Εις 4. 50 μ. προς νότον τής προανα- 
φερθείσης πύλης υπάρχει άλλη πύλη, ής δέν συνεπληρώθη ή άνασκαφή' επι
φυλάσσομαι κατά τήν προσεχή άνασκαφήν ν’ άνασκάψω τό ύπολειπόμενον 
κεντρικόν τμήμα τοΰ τοίχου τούτου, τοΰ οποίου ήδη έχουν εκσκαφή τά δύο 
προς τά έξω τμήματα καί δπου πιθανώς θά εύρεθή ή κεντρική πύλη.

Εις τήν βορείαν άκραν, προς άνατολάς, έναντι τοΰ ναοΰ εΰρέθη βάσις 
ορθογωνίου παραστάδος Α (εικ. 6 καί’λεπτομερώς εις εικόνα 7) προσηρμο-

Εικ. 5. Ή εκσκαφή εις τό βόρ. τμήμα τοΰ τοίχου εις τό προαύλιον τοΰ ναοΰ.

σμένη προς τον τοίχον εις τό κέντρον τής βάσεως διετηρεΐτο τετράγωνος σιδη- 
ροΰς γόμφος, στερεούμενος διά χυτοΰ μολύβδου. Ό γόμφος ούτος δηλοΐ δτι 
άρχικώς ύπήρχεν εκεί καί τό μαρμάρινου σώμα τής παραστάδος, δπερ νΰν 
άπωλέσθη. Πρό τής παραστάδος προς άνατολάς εύρέθησαν τμήματα μαρμά
ρινων πλακών δαπέδου. Τά ελάχιστα αυτά υπολείμματα πείθουν δτι μετά 
πολλής έπιμελείας διερρυθμίσθη ό δλος περί τον ναόν χώρος.

Εις τήν εικόνα 5 διακρίνονται αί μόλις διανοιγόμεναι εις τά δύο άκρα 
τής δυτικής πλευράς τοΰ ναοΰ πύλαι (ή μία δεξιά τών δύο ορθογωνίων 
(τουρκικών) παραθύρων, ή άλλη εις τήν άριστεράν άκραν τής εΐκόνος δπου 
δ εργάτης επί τής κλίμακος). Αί πύλαι αύταί είχον εμφραχθή προφανώς υπό 
τών Τούρκων, ευτυχώς δμως αί τοιχογραφίαι, αΐτινες εύρίσκονται εις τό κοιλον 
τών πυλών αύτώιν, σώζονται αρκούντως καλά. Εις τό τμήμα δμως τό ευρισκό
μενον προς τό εσωτερικόν τοΰ ναοΰ έχει άπομακρυνθή τό παλαιόν κονίαμα, 
δπερ έφερε τάς τοιχογραφίας, καί έχει άντικατασταθή διά νεωτέρου τουρκικοΰ.
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Είκ. G. Κάτοψις καί όψις άνασκαφής εϊς τό βόρειον τμήμα τής αυλής.

At πύλαι έκτίσθησαν διά δυο τοίχων διαφόρου εποχής· έκαστος τοίχος έχει 
περίπου πλάτος δσον τδ ήμισυ τοϋ τοίχου τοϋ ναοϋ, ό παλαιότερος είναι 
ό προς τά έξω, δστις πιθανόν να εκτίσθη, δταν παρεδόθη 6 ναός εις την
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μωαμεθανικήν λατρείαν, ό δέ προς τα μέσα, ό νεώτερος, πιθανόν νά εκτίσιθη 
κατά τάς έπισκευάς τοϋ 1807. Προς τό παρόν άπεμακρύνθη μόνον ό εξωτε
ρικός τοίχος, δστις μόνος καλύπτει τάς τοιχογραφίας. Τής νοτιάς πύλης τό 
νότιον τμήμα ήτο κατεστραμμένον πιθανώς ήδη κατά την εποχήν, δτε έκτίσθη 
ό τοίχος, ώς δύναταί τις νά συμπεράνη εκ τής θέσεως των λίθων. At τοιχο- 
γραφίαι φθάνουν μέχρι τοΰ άκροτέρου σημείου προς τον εξωτερικόν τοίχον 
έκ τοΰ γεγονότος τούτου συνάγεται δτι υπήρχε και εις τούς βυζαντινούς 
χρόνους προστώον, τό όποιον προφανώς άντικατεστάθη μεταγενεστέρως διά 
τουρκικού. ’Ίσως τό αρχικόν νά ήτο ξυλόσκεπον καί πιθανόν νά μη διέφερε

ΚΛΙΜΑΞ

Είκ. 7. Πλαγία οψις τής βάσεως τής ορθογωνίου παραστάδος.

ούσιωδώς τοϋ σημερινού' προφανώς θά ήτο και εις χαμηλότερον επίπεδον, 
ώστε νά μή άποφράσσωνται αϊ είσοδοι, ως συμβαίνει σήμερον.

Εκατέρωθεν τής κορυφής τοΰ τόξου εΐκονίζονται ζεύγη οσίων κατενώ
πιον εις δέ τό κατώτερον τμήμα υπάρχουν δίσκοι (medallions) μετά 
προτομών αγίων επί κυανού βάθους. Καί εις μέν την δεξιάν πύλην (προς 
νότον) υπάρχουν άνδρικαί μορφαί, εις δέ την άριστεράν (προς βορράν), γυ
ναικείοι, (είκ. 8 καί 9).

Επιφυλασσόμενος νά πραγματευθώ λεπτομερώς περί αυτών άργότερον, 
δταν δηλ. καταστή δυνατόν νά άποκαλυφθοϋν καί φωτογραφηθοϋν πλήρως 
αί σωζόμεναι τοιχογραφίας περιορίζομαι προς τό παρόν ν’ αναφέρω τό πό
ρισμα προχείρου μόνον μελέτης, έξ ής φαίνεται δτι αί τοιχογραφίαι είναι δύο 
εποχών. Αί παλαιότεραι είναι αί ευρισκόμενοι ύψηλότερον εντός τοϋ τόξου, 
έ'ργα πιθανώς τοΰ τέλους τοΰ 12ου αώνος, ενώ αί τοιχογραφίαι εις τούς δί
σκους είναι μεταγενέστεροι κατά ένα περίπου αιώνα (είκ. 8 καί 9). Δέον 
νά σημειωθή δτι καί ό νάρθηξ καί ά'λλα τμήματα τοΰ ναού έφερον παρεμ
φερή διακόσμησιν διά τοιχογραφιών (βλ. προχείρως Ο. Μ. Dalton, Byzan
tine Art and Archaeology, Oxford 1911, 286, 376). Εις τινα τμήματα, 
τών τοιχογραφιών, ιδίως δέ εις τά ευρισκόμενα άνωθεν τα>ν τουρκικών παρα
θύρων φαίνονται καταφανή ακόμη τά σημεία τής πυρκαϊάς τοΰ 1890.
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Έργασίαι εις τό εσωτερικόν τοϋ ναόν.
Είς to εσωτερικόν άπεμακρύνθη είς διάφορα σημεία τοΰ ναοΰ to κονίαμα 

και άνεσηκώθησαν πλάκες'τοΰ δαπέδου τοΰ γυναικωνίτου. Έκ τής έρεΰνης 
ταΰτης διεπιστώθη ή αρχική στέγη τών πλαγίων πλευρών τοΰ γυναικωνίτου' 
οΰτω ύπήρχεν εκεί επικλινής στέγη, ως φαίνεται σαφώς είς τό σχέδιον (είκ. 10), 
χαμηλοτέρα τής σημερινής· δθεν καί ολόκληρον τό άνω εξωτερικόν τμήμα 
τοΰ τοίχου, τό διά διλόβων καί τρίλοβων παραθύρων κοσμοΰμενον, είναι

Είκ. 8. Κεφαλή Όσιας εντός τοϋ τόξου 
τής βορ. θΰρας επί τής δυτικής πλευράς.

Είκ. 9. Κεφαλή Όσιας έντός τοΰ τόξου 
τής βορ. -θύρας έπί τής δυτ. πλευράς.

προσθήκη μεταγενεστέρων βυζαντινών χρόνων. Επίσης έπιστοποιήθη οτι 
ό τοίχος τοΰ άνατολικοΰ άκρου τών πλευρών τοΰ γυναικωνίτου είχε δίλο- 
βον παράθυρον, τοΰ οποίου σώζονται αί άρχαί τών τόξων. Έκ τής λεπτομε- 
ροΰς έξετάσεως τοΰ τοίχου διαφαίνονται σαφώς διάφοροι οικοδομικοί 
περίοδοι. Ή παλαιοτέρα (είκ. 10 δεξιά κάτω) συνέχεται απολύτως πρός 
τό κύριον, σώμα τοΰ ναοΰ καί αποτελεί μετ’ αύτοΰ έν άδιάρρηκτον σύνο- 
λον ολίγον διάφορον τρόπον οικοδομής, άλλ’ ασφαλώς σύγχρονος πρός τον

4
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προηγούμενου, συναντώμεν εις τό τμήμα to όποιον περιλαμβάνει τό δίλοβον 
παράθυρου. ’Ίσως έμεσολάβησεν εις τό σημεΐον αυτό μικρά διακοπή κατά τήν 
οικοδομήν, παρατηρεΐται δέ ένεκα τούτου ελαφρά διαφορά εις τον χειρισμόν 
τοΰ μυστρίου καί χρησιμοποίησις λίθων λαξευμένων μετ’όλιγωτέρας έπιμελείας.

1 2

Είκ. 10. Ή πρός άνατολάς δψις τοΰ βορείου γυναικωνίτου.

Τό τμήμα τούτο καταλήγει εις σαφώς επικλινή μορφήν διά νά δεχθή τήν 
στέγην. Ό τοίχος ό ευρισκόμενος άνωθεν τοΰ τμήματος τούτου προσετέθη 
δτε φκοδομήθη καί τό άνώτερον τμήμα τοΰ προαναφερθέντος πλαγίου τοίχου. 
Τέλος κατά μεταρρυθμίσεις γενομένας υπό των Τούρκων, τό δίλοβον παρά
θυρον μετετράπη καί έ'λαβε τήν μορφήν, ήν έχει σήμερον. Τάς αΰτάς περίπου 
οικοδομικός μετατροπάς διεπίστωσα εις άμφότερα τά άκρα των ανατολικών 
πλευρών τοΰ γυναικωνίτου.
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'Ολόκληρον τό μέσον και τό προς βορράν τμήμα τοΰ γυναικωνίτου 
είναι ύπερυψωμένον εν σχέσει προς τό υπόλοιπον τμήμα αυτοί κατά 1.15 μ. 
( είκ. 11). Έκ τής γενομένης έρεΰνης διαπιστοΰται δτι ή ΰψωσις είς τό 
σημεΐον αυτό οφείλεται εις μετατροπήν τουρκικών χρόνων, δτε έγένετο καί 
ριζική μεταρρύθμισις τής δυτικής προσόψεως τοΰ ναοί, ιδίως μάλιστα τοΰ 
τμήματος δπερ αντιστοιχεί προς τον γυναικωνίτην. Ότι είναι τουρκικών

ι 2

Είκ. 11. Βορ. - δυτική γωνία τοΰ γυναικωνίτου, τό ύψω- 
μένον δεξιά τμήμα τής τουρκικής κατασκευής.

χρόνων προσθήκη φαίνεται έκ τοΰ χαρακτηριστικοί τρόπου οικοδομής 
(είκ. 11) καί έκ τοΰ γεγονότος δτι άπεφράχθη βυζαντινόν παράθυρον προς 
βορράν. Κατά τήν ΰψωσιν τοΰ δαπέδου έχρησιμοποιήθησαν διά νά συμπλη- 
ρωθοΰν τά σχετικώς μεγάλα κενά, τά σχηματιζόμενα έκ χθαμαλών θο
λών τοΰ ισογείου, στάμνοι, θραύσματα αυτών καί χώμα καθιστώντα τό 
δάπεδον έλαφρότερον. Έπιστοποιήθη συγχρόνως δτι οί τρεις κίονες 
τοΰ κέντρου τοΰ γυναικωνίτου θά ήσαν άρχικώς μεγαλύτεροι, διότι δ ΰπο- 
βαστάζων αυτούς τοίχος είναι τουρκικός (είκ. 12) Ή αρχική θέσις τοΰ 
δαπέδου είς τόν γυναικωνίτην καθ’ δλην τήν δυτικήν πλευράν θά ήτο 
προφανώς κατά 0.70 μ. χαμηλοτέρα τής σημερινής- θά περιελάμβανε δέ καί 
τό νότιον τμήμα τοΰ γυναικωνίτου τό όποιον είναι καί σήμερον χαμηλότερον
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τούτο φαίνεται σαφώς έκ τής τοιχοδομίας εις τό σημεΐον αυτό. Κατά τάς 
τουρκικός έπισκευάς τά τόξα τών παραθύρων έσμικρύνθησαν κατά τι (περί 
τά 0.20 μ.) Άπεμάκρυνα επίσης μεγάλα τμήματα κονιάματος έκ τής δυτικής 
προσόψεως τού ναού. Έκ τής άπομακρύνσεως ταύτης δύναταί τις ν’ από
κτηση μίαν σαγεστέραν ιδέαν τής διαρθρώσεως τής προσόψεως, άλλ’ δμως 
άνευ πλήρους άπομακρύνσεως τού κονιάματος επί ολοκλήρου τής επιφάνειας 
δεν είναι δυνατόν είσέτι νά συμπληρωθή ή είκών καί νά εξαχθούν οριστικά 
συμπεράσματα.

Εις τό μωσαϊκόν τής κόγχης, κατά παρατηρήσεις γενομένας παρά τού 
καθηγητού κ. Α. Ξυγγοπούλου, διεπιστώθη δτι ό σημερινός Χριστός ό καθή-

Εΐκ. 12. Νοτ. - δυτική γωνία τοΰ γυναικωνίτου.

μένος επί τών γονάτων τής Παναγίας, αντικατέστησε παλαιότερον, τοΰ 
οποίου ίχνη τών μηρών καί τών ποδών διακρίνονται σαφώς μεταξύ τών 
γονάτων τής Παναγίας κάτωθεν τής δεξιάς Της χειρός καί τού άκρου τοΰ 
μαφορίου Αυτής. Ό αρχικός Χριστός έκάθητο πλαγίως. Διά τίνα λόγον άντι- 
κατεστάθη ό Χριστός παραμένει άγνωστον. Ό μεταγενέστερος, δ σημερινός, 
φαίνεται έργον τών μωσαϊστών τοΰ τρούλλου. Έκτενέστερον καί περί άλλων 
τινών παρατηρήσεων επί τού μωσαϊκού τούτου ελπίζω νά έπανέλιθω άλλοτε.

Χάρις εις τά ικριώματα ήδυνήθην νά φωτογραφήσω λεπτομερώς έκ 
τοΰ πλησίον τό μωσαϊκόν τής Άναλήψεως εις τον τροΰλλον συγχρόνως 
δέ κατεμέτρησα επακριβώς τούτον. Ήδυνήθην ούτω νά παρατηρήσω 
έκ τοΰ πλησίον την τεχνικήν τοΰ μωσαϊκού καί νά πιστοποιήσω δτι καί 
ενταύθα, μολονότι πρόκειται περί μεγάλης καμπύλης, τό μωσαϊκόν κατε- 
σκευάζετο τμηματικώς επί τού εδάφους (π.χ. εις ’Απόστολος, εις κορμός 
δένδρου, κ.λ.π.) καί μετά ταΰτα προσηρμόζετο επί τού τρούλλου, μετέπειτα 
δέ συνεπληρούντο τά κενά διά χρυσών ψηφίδων. μαρινος καλλιγας
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