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Στα έγκατα της Αγιά Σοφιάς για πρώτη φορά  

 
 
 
 

 

Αντιγράφουμε από το romfea που 
επιμένει να μας δείχνει την Αγιά Σοφιά 
με μιναρέδες και μας εκπλήσσει ο 
τρόπος γραφής τους για τους Τούρκους 
που επί αιώνες καταστρέφουν το ιερό 
αυτό μνημείο της Ορθοδοξίας πράγμα 
που τους περνά...απαρατήρητο.  

 

Επίσης δεν αναρωτιούνται γιατί για πρώτη φορά οι Τούρκοι ανησυχούν κι αποφασίζουν να μπουν στα 
έγκατα της Αγίας Σοφίας (κλικ εδώ κι εδώ κι εδώ) κι επιμένουν να προσπερνούν το γεγονός ότι λειτουργεί 
ακόμα σαν τζαμί, είναι φωλιά πτηνών και τετράποδων (κλικ εδώ) και χώρος για παζάρια και 
εμποροπανήγυρεις. 

Τούρκοι δύτες και σπηλαιολόγοι μπήκαν στα έγκατα της Αγίας Σοφίας, κινηματογραφώντας 
μυστικά αιώνων. 

Εντυπωσιακές σκηνές με δύτες και σπηλαιολόγους να βρίσκονται στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας και 
να εισέρχονται στα έγκατά της, μπορεί κανείς να αντικρύσει σε τουρκικό ντοκιμαντέρ του οποίου τα 
γυρίσματα μόλις ολοκληρώθηκαν. 

«Τα υπόγεια μέρη της Αγίας Σοφίας είναι ακόμη πιο συναρπαστικά από το επίγειο κομμάτι της», είπε 
εντυπωσιασμένος στην εφημερίδα «Χουριέτ» ο Τούρκος σκηνοθέτης Γκιοκσέλ Γκιουένσεϊ που 
πραγματοποίησε ένα ταξίδι διαφορετικό από τα άλλα. Ένα ταξίδι στις υπόγειες στοές και στέρνες της 
Αγίας Σοφίας που είναι δαιδαλώδεις και ανεξερεύνητες. 

Κρύβουν ακόμη μεγάλες εκπλήξεις, όπως έδειξε η τυχαία ανεύρεση, κατά τη διάρκεια του 
εγχειρήματος, θαλάμου με δύο τάφους μεγάλης σημασίας για τους ορθόδοξους χριστιανούς: ο ένας 
εικάζεται ότι είναι του 15ου αιώνα και ανήκει στον Πατριάρχη Αθανάσιο, ο άλλος είναι ακόμη παλιότερος, 
κατά δύο αιώνες, και θεωρείται ότι ανήκει στον αγιοποιηθέντα παίδα Αντινέγενο. 

«Ξέραμε ότι υπήρχαν και τους ψάχναμε, αλλά δεν τους βρίσκαμε», είπε ο Γκιουένσεϊ. 
Βραβευμένος ήδη το 1992 για το ντοκιμαντέρ του με τίτλο «Αγία Σοφία» - είχε προβληθεί στα φεστιβάλ του 
Σαν Σεμπάστιαν, του Τάμπερε της Φινλανδίας και της Άγκυρας.- Ο Τούρκος σκηνοθέτης αποφάσισε να μη 
σταματήσει εκεί: «Ήθελα να αποκαλύψω τις στοές και τις στέρνες. 

Αργότερα, σε τρίτο ντοκιμαντέρ, θα επιχειρήσω να ερευνήσω τους θαλάμους κάτω από την αψίδα. 
Λένε ότι ο ένας συνδέεται με το ανάκτορο του Τοπ Καπί με στοά. Αλλά αυτό δεν έχει ερευνηθεί ακόμα». 

Είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνει άνθρωπος στις συγκεκριμένες στοές. Την κάθοδο επιχείρησαν, 
μέσα από στόμιο μικρής διαμέτρου, ένας κάμεραμαν και ένας δύτης-φωτογράφος. 

Το άνοιγμα ήταν τόσο στενό που δεν μπορούσε να περάσει ο σωλήνας του δύτη και χρειάστηκε 
αργότερα να του παρέχουν οξυγόνο από μεγάλη απόσταση. «Είναι σαν να βυθίζεσαι στην Ιστορία», είπε 
συγκινημένος ο δύτης Οζάν Τσοκντεγιέρ, που διήνυσε 283 μέτρα μέσα σε στοές. 

Όταν κατέβηκε σε βάθος 12 μέτρων, αντίκρυσε δύο μεγάλα ρόπαλα σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά 
μόλις τα άγγιξε έγιναν σκόνη.  

http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2894&Itemid=1
http://hellenicrevenge.blogspot.com/2009/07/blog-post_25.html
http://hellenicrevenge.blogspot.com/2009/06/unesco.html
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 Το ίδιο συνέβη με ένα δοχείο. Γι΄ 

αυτό και προτίμησε, όταν επεσήμανε και 
έναν σκελετό ζώου, να μην τον πειράξει 
για να μην του κάνει ζημιά. «Σε ένα 
σημείο βρήκαμε και μία αλυσίδα την 
οποία ακολουθήσαμε και οδηγούσε σε 
έναν τοίχο με δύο κρίκους. Εκεί πρέπει 
να φυλάκιζαν τους ανεπιθύμητους», 
είπε. 
 
     Την παρακινδυνευμένη κάθοδο 
επέτρεψε - αλλά μόνο για οκτώ ώρες - 
και επέβλεψε προσωπικά ο 

αρχαιολόγος Χαλούκ Τουρσούν, πρόεδρος του Ιδρύματος Μουσείου Αγίας Σοφίας. 
Στο παρελθόν έχουν γίνει σκέψεις εξερεύνησης των υπόγειων στοών ακόμη και από ξένους 

αρχαιολόγους, κανείς όμως δεν παίρνει αυτό το ρίσκο λόγω της πιθανότητας υπόσκαψης των θεμελίων 
της Αγίας Σοφίας. 

Το 50λεπτο ντοκιμαντέρ του Γκιοκσέλ Γκιουένσεϊ θα συμμετάσχει το φθινόπωρο σε διεθνή 
κινηματογραφικά φεστιβάλ. 

 
Νερό που δεν στερεύει ποτέ 
Κάτω από την Αγία Σοφία υπάρχουν δύο στοές με νερό που οπωσδήποτε συνδέονται με το Βυζαντινό 

Υδραγωγείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στον ναό. Το 1945 είχε γίνει μια προσπάθεια να αντληθεί το νερό, 
αλλά αυτό δεν στέρευε ποτέ, γεγονός που υποχρέωσε τη διακοπή των εργασιών. 

Οι δύτες πιστεύουν, από αυτά που αντίκρυσαν, ότι 
επαλήθευσαν κάποιες εικασίες: ότι η Αγία Σοφία συνδεόταν 
υπόγεια με το παλάτι του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου 
και βέβαια με το Βυζαντινό Υδραγωγείο. 

Θρύλοι αναφέρουν ότι οι Οθωμανοί επεξέτειναν τις στοές 
ώστε να μπορούν μέσω αυτών να πηγαίνουν οι Σουλτάνοι στην 
Αγία Σοφία, που είχαν μετατρέψει σε τζαμί, για να 
προσευχηθούν. 

Κάποιοι ακόμη πιο ευφάνταστοι πιστεύουν ότι οι στοές 
μπορεί να οδηγούν ακόμη και στα Πριγκιπόνησα, κάτι που θα 
σήμαινε ότι περνούν κάτω από τη Θάλασσα του Μαρμαρά! 

 
 

     Στον χρόνο: 
360: Εγκαίνια της Μεγάλης Εκκλησίας επί βασιλείας του 

Κωνσταντίου Β΄  
404: Ο ναός καταστρέφεται από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της Στάσης που ακολούθησε την 

καθαίρεση του πατριάρχη Ιωάννου Χρυσοστόμου  
415: Εγκαίνια της Αγίας Σοφίας από τον Θεοδόσιο Β΄  
532: Ο ναός καίγεται κατά τη διάρκεια της Στάσης του Νίκα. 
537: Εγκαίνια της καινούργιας τρουλαίας βασιλικής του Ιουστινιανού Α΄  

   1204: Ο μητροπολιτικός ναός λεηλατείται από τους σταυροφόρους.  
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1453:  Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς. Η Αγία Σοφία μετατρέπεται σε τζαμί από 
τον σουλτάνο Μωάμεθ Β΄.  

1717:  Το μεγαλύτερο μέρος των σωζόμενων ψηφιδωτών στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας καλύπτεται. 
     1931: Το Αμερικανικό Βυζαντινό Ινστιτούτο αρχίζει συστηματικές εργασίες αποκάλυψης και 
αποκατάστασης των ψηφιδωτών  

1934-1935: Το Αγία Σοφία τζαμί μετατρέπεται σε μουσείο.  
 
Δείτε βίντεο με τις υπόγειες στοές κάτω από την Αγιά Σοφιά εδώ 
 

Αρχικό: 06.08.09  01:02 Τα Νέα, Μανώλης Πιμπλής. 

http://hellenicrevenge.blogspot.com/2009/08/blog-post_322.html 




