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της Αγίας Σοφίας
Ο µεγαλοπρεπής ναός
ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας είναι η µεγαλύτερη και πιο µεγαλόπρεπης εκκλησία στην εντός των τει-
χών Λευκωσία, καθώς και η σηµαντικότερη φράγκικη κατασκευή στο νησί, µε το σχέδιο και το διάκοσµό της να 
αντικατοπτρίζουν την ιστορία της µεσαιωνικής Κύπρου. Αντίθετα από την κοινή αντίληψη, ο ναός δεν είναι αφι-
ερωµένος σε κάποιαν Αγία µε το όνοµα Σοφία, αλλά στην Αγία του Θεού Σοφία, στην οποία είναι αφιερωµένες 
και οι οµώνυµες εκκλησίες στην Κωνσταντινούπολη, τη Σόφια, το Κίεβο, το Νόβγκοροντ, την Τραπεζούντα, τη Νί-
καια, τη Θεσσαλονίκη και το Στρόβολο. ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΛΥΡΑΣ

Στο χώρο της Αγίας Σοφίας υπήρχε παλαιότερα 

βυζαντινή εκκλησία, η οποία κτίστηκε στη θέση 

ρωµαϊκού ναού. Μετά την άφιξη των Λουζινιανών 

το 1192, την αποκλειστική χρήση του ναού απόκτη-

σε η Λατινική Εκκλησία. Το 1209, ο Αρχιεπίσκοπος 

Thierry προσκάλεσε την Alix de Champagne, µετέ-

πειτα σύζυγο του Βασιλιά Ερρίκου Α΄, για να καταθέ-

σει το θεµέλιο λίθο του σηµερινού ναού, που κτίστη-

κε πάνω από το βυζαντινό. Την περίοδο 1217-1250 

εντάθηκαν οι προσπάθειες εξασφάλισης οικονοµι-

κών πόρων για την ανέγερση του ναού από τον Αρ-

χιεπίσκοπο Eustorge de Montaigu. Οι καλλιτέχνες 

που συνόδευαν το Βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκο 

Θ΄, κατά την επίσκεψή του µεταξύ 1248-1249, φαί-

νεται ότι εργάστηκαν επίσης για τα σχέδια και το δι-

άκοσµο της εκκλησίας.

Ο ναός υπέστη ζηµιές από σεισµούς (1222, 1267, 

1303) και από την επιδροµή των Λογγοβάρδων 

(1232). Επί Αρχιεπισκόπου Ugo di Faciano (1251-

1261), εδώ άρχισαν να εκκλησιάζονται οι Ελληνορ-

θόδοξοι που ακολουθούσαν το λατινικό τυπικό, ενώ 

επίσηµα ορίστηκε ως καθεδρικός ναός µε την Bulla 

Cypria το 1260. Ο Αρχιεπίσκοπος Giovanni del Conte 

(1312-1332) φρόντισε για τον τελικό γοτθικό χαρα-

κτήρα του ναού, µε έντονες επιρροές από τη Notre 

Dame του Παρισιού και το Αββαείο του Pontigny, 

την επιβλητική πρόσοψη και την οροφή, χρώµατος 

βαθύ µπλε µε χρυσά αστέρια. Υπάρχουν 5 παρεκ-

κλήσια: στα βόρεια το διπλό παρεκκλήσι του Αγίου 

Νικολάου, ενώ στα νότια τα παρεκκλήσια των Κυρι-

ών, του Αγίου Φραγκίσκου και του Αγίου Θωµά του 

Ακινάτη.

Στέψη Βασιλέων

Το 1324, ο νέος Βασιλιάς, Ούγος ∆΄, στέφεται στον 

καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας. Έκτοτε, οι Λου-

ζινιανοί στέφονταν Βασιλείς της Κύπρου στην Αγία 

Σοφία και στη συνέχεια Βασιλείς της Ιερουσαλήµ 

στον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου της Αµµο-

χώστου. Ο καθαγιασµός του ναού έγινε στις 4 Νο-

εµβρίου 1326. Το 1347 ο Πάπας Κλήµης ∆΄ εξέ-

δωσε Βούλα για επισκευή και αποπεράτωση του 

ναού, ωστόσο συνέχισε η σταδιακή οικοδόµησή 

του, χωρίς ποτέ να ολοκληρωθεί, για περισσότερο 

από έναν αιώνα. Η Αγία Σοφία κτίστηκε εξ ολοκλή-

ρου από πουρόπετρα του Πενταδακτύλου, ενώ για 

το διάκοσµο χρησιµοποιήθηκε πεντελικό µάρµαρο 

από παλαιότερα οικοδοµήµατα της πόλης. Ο περί-

τεχνος γλυπτός διάκοσµος, έργο ντόπιων τεχνιτών, 

απεικονίζει εκκλησιαστικές, βιβλικές και βασιλικές 

µορφές. Το όλο οικοδόµηµα ήταν ο µεγαλύτερος 

λατινικός ναός του Λεβάντε, µε διαστάσεις σε µέ-

τρα 66 (µήκος) x 24,5 (πλάτος) x 21 (ύψος). Στηρί-

ζεται από 16 κολώνες, τέσσερις εκ των οποίων πι-

στεύεται ότι µεταφέρθηκαν από τη Σαλαµίνα.

Η Αγία Σοφία υπήρξε µάρτυρας των ιστορικών στιγ-
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µών της Λευκωσίας: το Νοέµβριο του 1330, εκεί κα-

τέφυγε ο λαός της πρωτεύουσας για να γλυτώσει 

από τη µεγάλη πληµµύρα του Πεδιαίου· το 1359, οι 

Ελληνορθόδοξοι προσπάθησαν να πυρπολήσουν τις 

θύρες της Αγίας Σοφίας, καθώς ο λεγάτος του Πάπα 

περιµάζεψε τους ελληνορθόδοξους ιερείς στο ναό 

και προσπάθησε να τους επιβάλει την υποταγή στη 

Λατινική Εκκλησία· το 1374, οι επιδροµείς Γενουά-

τες έκαψαν και λεηλάτησαν την Αγία Σοφία· εδώ, το 

1396, ο Ιάκωβος Α΄ στέφθηκε Βασιλιάς της Αρµενί-

ας· το 1426, οι Μαµελούκοι της Αιγύπτου κατέστρε-

ψαν µέρος της Αγίας Σοφίας, την οποία επιδιόρθω-

σε ο Ιωάννης ο Β΄ για τη στέψη του το 1432· το 1491, 

1547 και 1735, µέρος του ναού υπέστη ζηµιές από 

σεισµούς.

Προσθήκες και αναστήλωση

Κατά το 14ο αιώνα κτίστηκε το διώροφο Chapter 

House (∆ιασκεπτήριο κληρικών) στα νοτιοανατολι-

κά του ναού, που το χρησιµοποιούσαν οι Λατίνοι ιε-

ρείς για τις διάφορες συγκεντρώσεις τους. Το 15ο αι-

ώνα, στα νοτιοδυτικά της Αγίας Σοφίας ανεγέρθηκε 

ο ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας, ο οποίος κατά 

τη Λατινοκρατία ήταν ο ελληνορθόδοξος καθεδρικός 

ναός· επί Τουρκοκρατίας µετατράπηκε σε αγορά (το 

γνωστό Μπετεστάν), ενώ κατά την Αγγλοκρατία χρη-

σιµοποιόταν ως αποθήκη σιταριού. Στα βόρεια της 

Αγίας Σοφίας ανεγέρθηκε η Λατινική Αρχιεπισκοπή 

περί το 1250 και ξανά το 1329· οι Οθωµανοί κατακτη-

τές ξανάκτισαν τους πάνω ορόφους για χρήση ως οι-

κία του Αρχικαδή.

Το 1564-1565 έγινε µια γενική αναστήλωση του 

ναού. Ενώ σε σχέση µε τα φραγκικά τείχη της Λευ-

κωσίας βρισκόταν στο βόρειο µέρος της πόλης (που 

τότε χωριζόταν από τον ποταµό Πεδιαίο, του οποί-

ου το ρου άλλαξαν οι Βενετοί το 1567), µε την οικο-

δόµηση των ενετικών τειχών η Αγία Σοφία βρέθη-

κε σχεδόν στο κέντρο. Ωστόσο, η αίγλη της δεν διήρ-

κεσε πολύ, αφού στις 22 Ιουλίου 1570 εµφανίστηκε 

από τους λόφους της Αγίας Μαρίνας, του Αγίου Γε-

ωργίου και της Μάνιας ο πάνοπλος και πολυάριθµος 

οθωµανικός στρατός υπό τη διοίκηση του Πιαλέ Πα-

σιά. Παρά τη σκληρή αντίσταση των υπερασπιστών 

της πόλης, οι Οθωµανοί πολιορκητές απέκοψαν την 

παροχή νερού της τάφρου, προσέγγισαν τα τείχη και 

ανήγειραν πρόχειρες κατασκευές. Το µεσηµέρι της 

9ης Σεπτεµβρίου 1570, ένας Τούρκος µπαϊρακτά-

ρης ανέβηκε στον προµαχώνα Κωστάντζα, ακολου-

θούµενος από πολλούς γενίτσαρους: η πόλις εάλω! 

Για την ιστορία, ο σηµαιοφόρος σκοτώθηκε επιτόπου 

και στη µνήµη του ανεγέρθηκε το γνωστό τέµενος 

του Μπαϊρακτάρη.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Το ψηλότερο κτίριο στην εντός των τειχών πόλη 

Το υψηλότερο οικοδόµηµα της εντός των τειχών Λευκωσίας αναφέρεται από 

όλους τους περιηγητές και ξεχωρίζει στα σχέδια και τις γκραβούρες τους. Το-

ποθετηµένη στο επίκεντρο του λευκωσιάτικου παζαριού και όντας το µεγαλύτε-

ρο και σηµαντικότερο µωαµεθανικό κέντρο λατρείας, γύρω από την Αγία Σοφία 

κατοικούσε η οθωµανική αριστοκρατία και η οµώνυµη ενορία ήταν η µεγαλύτε-

ρη από τις ενορίες της πόλης. Στα δυτικά της εκκλησίας κτίστηκε ένα µεντρεσσέ 

(θεολογική σχολή), που το 1829 ξανακτίστηκε ως βιβλιοθήκη µε τους χαρακτηρι-

στικούς λευκούς τρούλλους, µε εντολή του Σουλτάνου Μαχµούτ Β .́ Πιο ανατο-

λικά βρίσκεται το Μουσείο του Τζέφρυ, γνωστό και ως Lapidary Museum (Μου-

σείο αρχιτεκτονικών µελών), ένα χαριτωµένο κτίριο του 15ου αιώνα. 

Σφαγή και λεηλασία

Οι πορθητές της πόλης επιδόθηκαν σε ένα ανελέ-

ητο µακελειό, κατασφάζοντας όσους έβρισκαν στο 

διάβα τους και αιχµαλωτίζοντας αρκετούς. Ολόκλη-

ρος ο πληθυσµός που είχε συγκεντρωθεί στον κα-

θεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας σφαγιάστηκε, αφού 

οι κατακτητές κατάφεραν να σπάσουν τις µανταλω-

µένες θύρες της. Μετά από 7 ηµέρες λεηλασιών και 

20.000 νεκρούς, άρχισε ο εξοθωµανισµός της πό-

λης. Την Παρασκευή, 15 Αυγούστου 1570, ο Λαλά 

Μουσταφά Πασιάς προσευχήθηκε στο ναό και τον 

ονόµασαν τέµενος Αγίας Σοφίας. Ο εσωτερικός διά-

κοσµος καταστράφηκε (θεωρούµενος προσβολή για 

το Ισλάµ), το εσωτερικό βάφτηκε λευκό και οι µεσαι-

ωνικές ταφόπλακες χρησιµοποιήθηκαν για δάπεδο, 

το οποίο καλύφθηκε µε ένα τεράστιο χαλί. Το 1571, 

προστέθηκαν στα ατελή καµπαναριά οι δίδυµοι µινα-

ρέδες, ύψους 49 µέτρων, ενώ στην αυλή ανεγέρθη-

κε µια µεγάλη κρήνη κάθαρσης. Την ίδια εποχή κτί-

στηκε και ένα µιχράπ (δείκτης της Μέκκας) στη θέση 

του παρεκκλησιού του Αγίου Φραγκίσκου.

Μετατροπή σε τέµενος

Η είσοδος στην Αγία Σοφία απαγορευόταν για όλους 

τους Χριστιανούς µέχρι και τις αρχές του 19ου αιώ-

να. Το 1873, στα ανατολικά του ναού κατασκευάστη-

κε η θύρα Αζιζιέ, µε το µονόγραµµα του Σουλτάνου 

Αµπντούλ Αζίζ, ενώ το 1903 έγινε ανακαίνιση από το 

Εβκάφ και συντήρηση µεταξύ 1947-1951. Παλαιότε-

ρα, ο µουεζίνης ανέβαινε καθηµερινά τα 170 σκα-

λοπάτια του µιναρέ για να καλέσει τους Μουσουλ-

µάνους πιστούς σε προσευχή πέντε φορές την ηµέ-

ρα, µέχρι που από τις 12 Μαΐου 1949 το «Αλλάχ ακ-

µπάρ» άρχισε να µεταδίδεται από µεγάφωνα. Στις 13 

Αυγούστου 1954 ο Μουφτής ανακοίνωσε την αλλα-

γή του ονόµατος της Αγίας Σοφίας σε τέµενος Σελι-

µιέ, προς τιµήν του Σουλτάνου Σελίµ Β΄ (1566-1574), 

επί της εποχής του οποίου οι Οθωµανοί κατέλαβαν 

την Κύπρο.

Κατά τα αιµατηρά γεγονότα της τουρκοκυπριακής 

ανταρσίας 1963-1964, η Αγία Σοφία βρέθηκε στο βό-

ρειο τµήµα της πόλης, το οποίο ελεγχόταν από τους 

Τουρκοκύπριους εξτρεµιστές. Με την τουρκική ει-

σβολή της 20ής Ιουλίου 1974 βρέθηκε πλέον κάτω 

από τον έλεγχο της Άγκυρας και έκτοτε στενάζει υπό 

τους Αττίλες και την τουρκική σηµαία και την ψευδο-

σηµαία που ανεµίζουν στην είσοδό της. Μαζί µε το 

κτίριο Μαγκλή (Πύργος Σιακόλα), θεωρείται ακόµη 

το υψηλότερο οικοδόµηµα της πρωτεύουσας και δε-

σπόζει του τοπίου της ηµικατεχόµενης Λευκωσίας.

Η Αγία Σοφία κτίστηκε εξ ολοκλήρου από 

πουρόπετρα του Πενταδακτύλου, ενώ για 

το διάκοσµο χρησιµοποιήθηκε πεντελικό µάρµαρο 

από παλαιότερα οικοδοµήµατα της πόλης
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Λατινική Εκκλησία· το 1374, οι επιδροµείς Γενουά-

τες έκαψαν και λεηλάτησαν την Αγία Σοφία· εδώ, το 

1396, ο Ιάκωβος Α΄ στέφθηκε Βασιλιάς της Αρµενί-

ας· το 1426, οι Μαµελούκοι της Αιγύπτου κατέστρε-

ψαν µέρος της Αγίας Σοφίας, την οποία επιδιόρθω-

σε ο Ιωάννης ο Β΄ για τη στέψη του το 1432· το 1491, 

1547 και 1735, µέρος του ναού υπέστη ζηµιές από 

σεισµούς.

Προσθήκες και αναστήλωση

Κατά το 14ο αιώνα κτίστηκε το διώροφο Chapter 

House (∆ιασκεπτήριο κληρικών) στα νοτιοανατολι-

κά του ναού, που το χρησιµοποιούσαν οι Λατίνοι ιε-

ρείς για τις διάφορες συγκεντρώσεις τους. Το 15ο αι-

ώνα, στα νοτιοδυτικά της Αγίας Σοφίας ανεγέρθηκε 

ο ναός της Παναγίας της Οδηγήτριας, ο οποίος κατά 

τη Λατινοκρατία ήταν ο ελληνορθόδοξος καθεδρικός 

ναός· επί Τουρκοκρατίας µετατράπηκε σε αγορά (το 

γνωστό Μπετεστάν), ενώ κατά την Αγγλοκρατία χρη-

σιµοποιόταν ως αποθήκη σιταριού. Στα βόρεια της 

Αγίας Σοφίας ανεγέρθηκε η Λατινική Αρχιεπισκοπή 

περί το 1250 και ξανά το 1329· οι Οθωµανοί κατακτη-

τές ξανάκτισαν τους πάνω ορόφους για χρήση ως οι-

κία του Αρχικαδή.

Το 1564-1565 έγινε µια γενική αναστήλωση του 

ναού. Ενώ σε σχέση µε τα φραγκικά τείχη της Λευ-

κωσίας βρισκόταν στο βόρειο µέρος της πόλης (που 

τότε χωριζόταν από τον ποταµό Πεδιαίο, του οποί-

ου το ρου άλλαξαν οι Βενετοί το 1567), µε την οικο-

δόµηση των ενετικών τειχών η Αγία Σοφία βρέθη-

κε σχεδόν στο κέντρο. Ωστόσο, η αίγλη της δεν διήρ-

κεσε πολύ, αφού στις 22 Ιουλίου 1570 εµφανίστηκε 

από τους λόφους της Αγίας Μαρίνας, του Αγίου Γε-

ωργίου και της Μάνιας ο πάνοπλος και πολυάριθµος 

οθωµανικός στρατός υπό τη διοίκηση του Πιαλέ Πα-

σιά. Παρά τη σκληρή αντίσταση των υπερασπιστών 

της πόλης, οι Οθωµανοί πολιορκητές απέκοψαν την 

παροχή νερού της τάφρου, προσέγγισαν τα τείχη και 

ανήγειραν πρόχειρες κατασκευές. Το µεσηµέρι της 

9ης Σεπτεµβρίου 1570, ένας Τούρκος µπαϊρακτά-

ρης ανέβηκε στον προµαχώνα Κωστάντζα, ακολου-

θούµενος από πολλούς γενίτσαρους: η πόλις εάλω! 

Για την ιστορία, ο σηµαιοφόρος σκοτώθηκε επιτόπου 

και στη µνήµη του ανεγέρθηκε το γνωστό τέµενος 

του Μπαϊρακτάρη.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Το ψηλότερο κτίριο στην εντός των τειχών πόλη 

Το υψηλότερο οικοδόµηµα της εντός των τειχών Λευκωσίας αναφέρεται από 

όλους τους περιηγητές και ξεχωρίζει στα σχέδια και τις γκραβούρες τους. Το-

ποθετηµένη στο επίκεντρο του λευκωσιάτικου παζαριού και όντας το µεγαλύτε-

ρο και σηµαντικότερο µωαµεθανικό κέντρο λατρείας, γύρω από την Αγία Σοφία 

κατοικούσε η οθωµανική αριστοκρατία και η οµώνυµη ενορία ήταν η µεγαλύτε-

ρη από τις ενορίες της πόλης. Στα δυτικά της εκκλησίας κτίστηκε ένα µεντρεσσέ 

(θεολογική σχολή), που το 1829 ξανακτίστηκε ως βιβλιοθήκη µε τους χαρακτηρι-

στικούς λευκούς τρούλλους, µε εντολή του Σουλτάνου Μαχµούτ Β .́ Πιο ανατο-

λικά βρίσκεται το Μουσείο του Τζέφρυ, γνωστό και ως Lapidary Museum (Μου-

σείο αρχιτεκτονικών µελών), ένα χαριτωµένο κτίριο του 15ου αιώνα. 

Σφαγή και λεηλασία

Οι πορθητές της πόλης επιδόθηκαν σε ένα ανελέ-

ητο µακελειό, κατασφάζοντας όσους έβρισκαν στο 

διάβα τους και αιχµαλωτίζοντας αρκετούς. Ολόκλη-

ρος ο πληθυσµός που είχε συγκεντρωθεί στον κα-

θεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας σφαγιάστηκε, αφού 

οι κατακτητές κατάφεραν να σπάσουν τις µανταλω-

µένες θύρες της. Μετά από 7 ηµέρες λεηλασιών και 

20.000 νεκρούς, άρχισε ο εξοθωµανισµός της πό-

λης. Την Παρασκευή, 15 Αυγούστου 1570, ο Λαλά 

Μουσταφά Πασιάς προσευχήθηκε στο ναό και τον 

ονόµασαν τέµενος Αγίας Σοφίας. Ο εσωτερικός διά-

κοσµος καταστράφηκε (θεωρούµενος προσβολή για 

το Ισλάµ), το εσωτερικό βάφτηκε λευκό και οι µεσαι-

ωνικές ταφόπλακες χρησιµοποιήθηκαν για δάπεδο, 

το οποίο καλύφθηκε µε ένα τεράστιο χαλί. Το 1571, 

προστέθηκαν στα ατελή καµπαναριά οι δίδυµοι µινα-

ρέδες, ύψους 49 µέτρων, ενώ στην αυλή ανεγέρθη-

κε µια µεγάλη κρήνη κάθαρσης. Την ίδια εποχή κτί-

στηκε και ένα µιχράπ (δείκτης της Μέκκας) στη θέση 

του παρεκκλησιού του Αγίου Φραγκίσκου.

Μετατροπή σε τέµενος

Η είσοδος στην Αγία Σοφία απαγορευόταν για όλους 

τους Χριστιανούς µέχρι και τις αρχές του 19ου αιώ-

να. Το 1873, στα ανατολικά του ναού κατασκευάστη-

κε η θύρα Αζιζιέ, µε το µονόγραµµα του Σουλτάνου 

Αµπντούλ Αζίζ, ενώ το 1903 έγινε ανακαίνιση από το 

Εβκάφ και συντήρηση µεταξύ 1947-1951. Παλαιότε-

ρα, ο µουεζίνης ανέβαινε καθηµερινά τα 170 σκα-

λοπάτια του µιναρέ για να καλέσει τους Μουσουλ-

µάνους πιστούς σε προσευχή πέντε φορές την ηµέ-

ρα, µέχρι που από τις 12 Μαΐου 1949 το «Αλλάχ ακ-

µπάρ» άρχισε να µεταδίδεται από µεγάφωνα. Στις 13 

Αυγούστου 1954 ο Μουφτής ανακοίνωσε την αλλα-

γή του ονόµατος της Αγίας Σοφίας σε τέµενος Σελι-

µιέ, προς τιµήν του Σουλτάνου Σελίµ Β΄ (1566-1574), 

επί της εποχής του οποίου οι Οθωµανοί κατέλαβαν 

την Κύπρο.

Κατά τα αιµατηρά γεγονότα της τουρκοκυπριακής 

ανταρσίας 1963-1964, η Αγία Σοφία βρέθηκε στο βό-

ρειο τµήµα της πόλης, το οποίο ελεγχόταν από τους 

Τουρκοκύπριους εξτρεµιστές. Με την τουρκική ει-

σβολή της 20ής Ιουλίου 1974 βρέθηκε πλέον κάτω 

από τον έλεγχο της Άγκυρας και έκτοτε στενάζει υπό 

τους Αττίλες και την τουρκική σηµαία και την ψευδο-

σηµαία που ανεµίζουν στην είσοδό της. Μαζί µε το 

κτίριο Μαγκλή (Πύργος Σιακόλα), θεωρείται ακόµη 

το υψηλότερο οικοδόµηµα της πρωτεύουσας και δε-

σπόζει του τοπίου της ηµικατεχόµενης Λευκωσίας.

Η Αγία Σοφία κτίστηκε εξ ολοκλήρου από 

πουρόπετρα του Πενταδακτύλου, ενώ για 

το διάκοσµο χρησιµοποιήθηκε πεντελικό µάρµαρο 

από παλαιότερα οικοδοµήµατα της πόλης
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