
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΗ… 



Η Αγία Σοφία 

Η Αγία Σοφία ή Αγια-Σοφιά , γνωστή και ως ναός της Αγίας 
του Θεού Σοφίας ή απλά η Μεγάλη Εκκλησία, είναι ναός που 

βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.  

Από το 360 μέχρι το 1453 λειτουργούσε 
ως ορθόδοξος καθεδρικός ναός της πόλης, με εξαίρεση την 

περίοδο 1204–1261, κατά την οποία ήταν ρωμαιοκαθολικός ναός.  

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης μετατράπηκε 
σε ισλαμικό τέμενος, ενώ το 1934 μετατράπηκε 

σε μουσειακό χώρο 



Ιστορικά Στοιχεία 
  Αρχιτέκτονες του ναού ήταν οι γεωμέτρες Ανθέμιος 

από τις Τράλλεις και ο Ισίδωρος από τη Μίλητο. Η 

κατασκευή του ολοκληρώθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα 

και τα εγκαίνιά του τελέστηκαν στις 27 Δεκεμβρίου του 

537. 

 Μετά τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης στις 11 

Μαΐου 330μ.Χ., η ανέγερση ενός ναού της Αγίας Σοφίας 

υπήρξε τμήμα ενός ευρύτερου προγράμματος οικοδόμησης 

γύρω από το Μέγα Παλάτι.  

 Η πρώτη Αγία Σοφία εγκαινιάστηκε το 360 επί της 

αυτοκρατορίας του Κωνσταντίου Β΄ και μαζί με το ναό 

της Αγίας Ειρήνης αποτελούσε τον κύριο καθεδρικό ναό της 

πρωτεύουσας και έδρα του Πατριαρχείου της 

Κωνσταντινούπολης.  



  Εικάζεται ότι επρόκειτο για ξυλόστεγη βασιλική, 

τρίκλιτη ή πεντάκλιτη. Καταστράφηκε από πυρκαγιά το 

404 και χτίστηκε εξαρχής τα επόμενα χρόνια. Ο νέος ναός 

εγκαινιάστηκε το 415 επί βασιλείας του Θεοδοσίου Β΄ και 

καταστράφηκε από τους οπαδούς του πατριάρχη επειδή ο 

Θεοδόσιος είχε μια διαμάχη με τον Πατριάρχη.  





Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ  



ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ  
(ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ) 



Αρχιτεκτονική 

  Ο ναός είναι κτισμένος σε αρχιτεκτονικό 

ρυθμό βασιλικής με τρούλο. Ο κυρίως χώρος του 

κτίσματος έχει σχήμα περίπου κύβου. Τέσσερις 

τεράστιοι πεσσοί, (κτιστοί τετράγωνοι στύλοι), που 

απέχουν μεταξύ τους ο ένας από τον άλλο 30 μ., 

στηρίζουν τα τέσσερα μεγάλα τόξα πάνω στα οποία 

εδράζεται ο τρούλος, με διάμετρο 31 μέτρων.  

  Ο τρούλος δίνει την εντύπωση ότι αιωρείται 

εξαιτίας των παραθύρων που βρίσκονται γύρω στη 

βάση του (ο σύγχρονος ιστορικός Προκόπιος 

λέει: ...δίνει την εντύπωση ότι είναι ένα κομμάτι 

ουρανού που κρέμεται στη γη...). 

 



  Αν και λίγα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν 
ως προς την αρχιτεκτονική αξία του οικοδομήματος, 
οι ιστορικές πηγές μαρτυρούν πως στο εσωτερικό του 
φυλάσσονταν ιερά κειμήλια μεγάλης αξίας, από 
χρυσό ή ασήμι.   

  Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προσπάθειες 
αναπαράστασης του ναού, υποθέτουμε πως είχε 
εύρος 52 μ. αποτελούμενη από ένα κεντρικό κλίτος 
και τέσσερις διακριτούς διαδρόμους.  

  Κατά τη Στάση του Νίκα το 532, υπέστη μεγάλη 
φθορά και το κτίσιμο του ναού που διατηρείται ως 
σήμερα δρομολογήθηκε από τον 
αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α'. 



 Γενικά ο ναός είναι ορθογώνιο οικοδόμημα μήκους 

78,16 μ. και πλάτους 71,82 μ. κτισμένο στη ΝΔ. πλευρά του 

πρώτου λόφου της Πόλης με κατεύθυνση ΝΑ. Περιβάλλεται 

από δύο αυλές την βόρεια και την δυτική καλούμενη και 

αίθριο.  

 Συνορεύει Ν με τα Πατριαρχικά κτίρια τα οποία 

συνδέονταν με το Αυγουσταίο, τη μεγάλη δηλαδή πλατεία 

που βρίσκοταν το λαμπρό από πορφυρό μάρμαρο άγαλμα 

της Αυγούστας Ελένης. 

 Εσωτερικά ο Ναός διαιρείται από δύο κιονοστοιχίες 

εξαρτώμενες από τους πεσσούς σε τρία κλίτη. Ο όλος Ναός 

αποτελείται από τα εξής μέρη: 





Ο έξω και ο κυρίως νάρθηκας 

       Πέντε πύλες από το αίθριο οδηγούν στον έξω 

νάρθηκα και από αυτόν άλλες πέντε πύλες οδηγούν 

στον εσωτερικό νάρθηκα, από τις οποίες η μεσαία 

πύλη λέγεται και Μεγάλη ή Ωραία Πύλη.  

  Από τον έσω νάρθηκα εννέα πύλες, τρεις ανά 

κλίτος οδηγούν στον κυρίως Ναό. Οι τρεις μεσαίες εξ 

αυτών καλούνται Βασιλικές πύλες επειδή εξ αυτών 

εισήρχετο ο Αυτοκράτορας στις επίσημες τελετές. 

      Και οι δύο νάρθηκες καταλαμβάνουν περίπου το 

ίδιο πλάτος του Ναού με μικρό μήκος εισόδου ο 

καθένας.  

 



  Εκατέρωθεν του νάρθηκα διασώζονται 
προσαρτήματα μεγάλης ιστορικής σημασίας.  

  Το προς Ν. εκαλείτο Προπύλαιο του Νάρθηκα ή 
Ωραία Πύλη που από τον 10ο αιώνα ήταν η κύρια 
είσοδος στον Ναό.  

  Δεξιά αυτού του προπυλαίου ήταν 
το αποδυτήριον (μητατώριον) όπου ο Αυτοκράτορας 
κατά την είσοδό του άλλαζε το τζιτζάκιο και φορούσε 
το σαγίο.  

  Πάνω από τον έσω νάρθηκα είναι 
ο γυναικωνίτης, εξ’ ου και το όνομα "νάρθηξ 
γυναικωνίτιδος" η είσοδος στον οποίο οδηγούσε 
άλλο προαύλιο της Β. πλευράς (στο σχέδιο κάτω 
πλευράς). 



 
Ο κύριος Ναός 

    Η είσοδος στον κυρίως Ναό, όπως 
προαναφέρθηκε, ήταν οι τρεις Βασιλικές πύλες και οι 
έξι, ανά τρεις εκατέρωθεν, του έσω νάρθηκα. Ο κυρίως 
Ναός χωρίζεται σε τρία κλίτη (στοές θα λέγαμε σήμερα), 
των οποίων το μεσαίο είναι διπλάσιου πλάτους των 
εκατέρωθεν.  

   Το εσωτερικό σχέδιο είναι απλούν. Τέσσερις 
πεσσοί, κτιστοί στύλοι, συνδέονται μεταξύ τους με 
υπερώα τόξα στα οποία και φέρονται επιθόλια τόξα 
συναποτελώντας έτσι μια περιμετρική βάση επί της 
οποίας και εδράζει ο τεράστιος θόλος. Η περιμετρική 
βάση φέρει πλήθος στυλιδίων υπό μορφή παραθύρων 
από τα οποία και ολόκληρος ο Ναός καταυγάζεται από 
το φως. Η όλη κατασκευή παρουσιάζει πράγματι την 
εντύπωση μια αρμονίας φωτός και αρχιτεκτονικής.  



     Τα 100 αυτά παράθυρα, 40 επί της στεφάνης του θόλου 

και τα υπόλοιπα στα ημιθόλια, τις κόγχες και τους τοίχους 

προσδίδουν την εικόνα της ανακρέμασης του θόλου από τον 

ουρανό, οι δε ακτίνες του Ήλιου που εισέρχονται στο χώρο 

δίνουν την εντύπωση να άγονται από τους ουρανούς.  

  Γενικά τα τόξα, τα ημιθόλια και ο εκπληκτικός θόλος 

στηρίζονται στους τέσσερις πεσσούς οι λίθοι των οποίων 

φέρονται στερεωμένοι με χυτό μόλυβδο και σιδερένιους 

μοχλούς.  

  Στη δε κατασκευή του θόλου έχουν χρησιμοποιηθεί 

ελαφρόπετρες από τη Ρόδο που φέρουν την επιγραφή 

"Μεγάλης Εκκλησίας του Κωνσταντίνου". Εξωτερικά και επί 

της κορυφής του θόλου υπήρχε ο μέγας "ερυσίπτολις 

σταυρός" (=έρεισμα της πόλης), που έχει αντικατασταθεί με 

την ημισέληνο. 





     Μετά τη μετατροπή του ναού σε μουσουλμανικό 
τέμενος προστέθηκαν τέσσερις μιναρέδες. 

     Τα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας είχαν υποστεί 
σημαντικές ζημιές και σήμερα γίνονται προσπάθειες 
για τη διάσωσή τους. Στις παρακάτω εικόνες φαίνονται 
λεπτομέρειες ορισμένων από αυτά. 

 
 Τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες της Αγίας 

Σοφίας είχαν καλυφτεί με σοβά την περίοδο άλωσης της 

Κωνσταντινούπολης, γεγονός που ευνόησε την καλύτερη 

συντήρησή τους 
 

 Πρόκειται για καλυμμένες με σοβά 

αγιογραφίες, είναι πολύ παράδοξο να μη φαίνονται με 

γυμνό μάτι, αλλά να αποτυπώνονται στο φωτογραφικό 

φακό!!!  



Τα ψηφιδωτά 

     Στην Αγία Σοφία σώζονται πανέμορφα ψηφιδωτά 

από την βυζαντινή εποχή. Οι Οθωμανοί κατέστρεψαν 

πολλά από αυτά, ενώ άλλα τα κάλυψαν με στρώμα 

ασβέστη και διατηρήθηκαν για πολλούς αιώνες κατω 

από αυτό. 

  Oταν οι αρχαιολόγοι μετακίνησαν το στρώμα 

ασβέστη,έφεραν στην επιφάνεια τα ψηφιδωτά αυτά 

και θαμπώθηκαν από την λάμψη και την ομορφιά 

τους. 

  Ας δούμε μερικά ψηφιδωτά - αγιογραφίες… 













…ΣΤΗ ΔΥΣΗ 



ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ 

I. ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 
II. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  



Κοινότητες Αυστρίας 

 
⬜ Οι ρίζες της παρουσίας 

ορθοδόξων στην Αυστρία 
ξεκινούν όταν ο Αυτοκράτορας 
Μανουήλ Α΄ Κομνηνός έδωσε 
την ανιψιά του Θεοδώρα 
Κομνηνή ως σύζυγο του 
Ερρίκου Β' Μπάμπενμπεργκ . Η 
Θεοδώρα απεβίωσε το 1184. Ο 
τάφος της βρίσκεται στην 
Κρύπτη του Schottenstift , 
μοναστήρι στην καρδιά της 
Βιέννης , του οποίου υπήρξε 
κτήτορας του, μαζί με τον 
σύζυγο της.  

⬜ Η νεότερη ιστορία των 
ορθόδοξων ελληνικών 
κοινοτήτων της Αυστρίας και 
ειδικότερα της Βιέννης αρχίζει 
με την πολυπληθή εγκατάσταση 
ορθοδόξων Ελλήνων εμπόρων 
στην περιοχή έγινε μετά τη 
δεύτερη πολιορκία της Βιέννης 
το 1683, λόγω παροχής 
εμπορικών προνομίων στους 
υπηκόους της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.  



H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 

Η πρόσοψη 
του ναού. 

 
 

Η Ελληνική Κοινότητα της Βιέννης, το 1782, αγόρασε 
το μεγαλοπρεπές αυτό κτήριο, από τον Κόμη Joh. 

Von Stockhammer και ανέθεσε στον αρχιτέκτονα 

Peter Mollner τη μετατροπή του σε Εκκλησία. Ο 

Αυστριακός καλλιτέχνης τοποθέτησε στη μέση του 

οικοδομήματος το κωδωνοστάσιο και το ρολόι 



Ο ευεργέτης κάλεσε το φημισμένο Δανό αρχιτέκτονα 
Θεόφιλο Χάνσεν (έργα του οποίου είναι τα 

μεγαλύτερα δημόσια κτήρια της Αθήνας), να 
ολοκληρώσει τις εργασίες του Ναού και να δώσει 
στο κτήριο τα απαραίτητα αρχιτεκτονικά στοιχεία 

που να το κάνουν να μοιάζει με βυζαντινό 
Ορθόδοξο Ναό. Τις δαπάνες για την 

αποπεράτωση του Ναού κάλυψε εξ’ολοκλήρου ο 
Βαρόνος.  

    Στις 21 Δεκεμβρίου 1858, έγιναν τα 
   επίσημα θυρανοίξια – εγκαίνια του 

    πρώτου Ορθόδοξου Ναού 
στην Αυστρία. 



Ο ΤΡΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 







Η αρχιτεκτονική του ναού 

        Ο ναός εξωτερικά είναι σε κόκκινο χρώμα, ενώ τα πολλά δίλοβα 
καμαροειδή παράθυρα, του δίνουν τη μορφή βυζαντινού 
εκκλησιαστικού κτηρίου. Πάνω από την είσοδο του Ναού 
βρίσκονται σε χάλκινες πλάκες οι απεικονίσεις της Αγίας Τριάδος, 
του Αγίου Συμεών, της Αγίας Αικατερίνης, του Αγίου Γεωργίου και 
της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας. Εισερχόμενος στο ναό ο 
προσκυνητής υποβάλλεται από το ημίφως του πρόναου – 
διαδρόμου που θυμίζει το παλαιοχριστιανικό αίθριο και τον οδηγεί 
στον κυρίως Ναό.  

        Στους δύο τοίχους του πρόναου οι οποίοι είναι καλυμμένοι με 
μάρμαρο είναι σκαλισμένα τα ονόματα των ευεργετών, δωρητών 
και αφιερωτών του Ναού. Μεταξύ των πολλών δωρητών 
διακρίναμε τα ονόματα: του Βαρώνου Σίμωνος Σίνα (με εγχάρακτο 
και το οικόσημό του), τα ονόματα του διοικητικού συμβουλίου της 
Αδελφότητας των Αγίων Πέτρου και Παύλου Νεαπόλεως Ιταλίας, 
του διατελέσαντος Μητροπολίτη Αυστρίας Χρυσόστομου Τσίτερ, 
του Υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Αβέρωφ, της οικογένειας του 
Δρος Άρχη Ενισλέιδη, κ.α...  





        Στo δεξιό μέρος του κυρίως Ναού, βρίσκεται το παγκάρι με 
τους τρείς σκαλιστούς κηροστάτες και τα τρία προσκυνητάρια. 
Εκατέρωθεν των τοίχων του Ναού υπάρχουν τα ξύλινα στασίδια 
και ο περικαλλής αρχιερατικός θρόνος. Το τέμπλο του ναού είναι 
ξυλόγλυπτο και επιχρυσωμένο. Στο αριστερό μέρος του Ναού 
βρίσκεται ο κυλινδρικός άμβων με οξυκόρυφη απόληξη πρός τα 
κάτω ενώ το αναλόγιο του είναι ένας εστεμμένος δικέφαλος αετός. 
Το Ιερό δεν ακολουθεί τη συνήθη τριμερή διάρθρωση και 
αποτελείται από ένα ενιαίο κυκλικό χώρο στη μέση του οποίου 
βρίσκεται το παλαιοχριστιανικού ρυθμού κιβώριο της Αγίας 
Τραπέζης.  

              Ιδιαίτερη πρωτοτυπία αποτελεί η Αγία Πρόθεση του Ιερού, η 
οποία περιβάλλεται από δύο ξύλινους ραβδωτούς κίονες με την 
απεικόνιση του οφθαλμού του Κυρίου. Στο δεύτερο όροφο του 
κτηρίου, στεγάζονται τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως 
Αυστρίας, η κατοικία του επισκόπου, οι αίθουσες των βιβλιοθηκών 
και η Ελληνική Εθνική Σχολή, η οποία ιδρύθηκε το 1801 και 
συνεχίζει μέχρι σήμερα, το σημαντικό εθνικό και πνευματικό της 
έργο. Τόσον η ενορία της Αγίας Τριάδος όσον και η Σχολή τελούν 
υπό την επιτροπεία του 12μελούς Κοινοτικού Συμβουλίου. Η 
κοινότητα και η ενορία της Αγίας Τριάδος συνεχίζουν τη λαμπρή 
ιστορική πορεία του Ελληνισμού της Βιέννης, προς δόξα της 
Ορθοδοξίας και του Γένους. 

 







AΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  Ο ναός του Αγίου Γεωργίου, στην Οδό Ελλήνων στο κέντρο της 
Αυστριακής πρωτεύουσας, είναι ένας από τους αρχαιότερους και πλέον 
ιστορικούς ναούς της Ορθοδοξίας στη Διασπορά. 

  Στη σημερινή του μορφή, ο ναός του Αγίου Γεωργίου χρονολογείται 

από το 1806 και σε αυτόν εκκλησιάζονταν ο Ρήγας Φεραίος, ο 

Αλέξανδρος Υψηλάντης και μέλη της Φιλικής Εταιρείας. Αποτέλεσε συν 

τοις άλλοις, την αφετηρία του νεοελληνικού διαφωτισμού και γενικότερα 

την εστία της πνευματικής προετοιμασίας του Γένους, που οδήγησε στην 
Επανάσταση του 1821. 

  Φιλοξενήθηκε αρχικά σε άλλα κτίρια, για να  

 ανεγερθεί στη σημερινή του μορφή στην Οδό των  

 Ελλήνων, διαθέτοντας μέχρι σήμερα έργα επιφανών  

 καλλιτεχνών μεγάλης αξίας, όπως εικόνες του  

 Κωνσταντίνου Παρθένη. 
 
 



Τιμητική πλάκα για τον Ρήγα Φεραίο  

στον Ναό Αγίου Γεωργίου 





Ο τρούλος του ναού 

 



το εσωτερικό του ναού 









Τα μοναδικά βιτρώ του ναού 





Ευεργέτες του ναού 

 



Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιέννη της Αυστρίας 

Υπεύθυνοι υλοποίησης του προγράμματος: κος Πολίτης Γεώργιος, κα Πάντικ 

Ηρώ,  κα Ανοικτομάτη Νικολέττα 


