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Christian Churches – Eastern Orthodox

Η Ροτόντα «Αγίου Γεωργίου» είναι το αρχαιότατο ρωμαϊκό κτίριο στη 
πόλη της Σόφιας. Αποτελεί μέρος αρχιτεκτονικού συμπλέγματος που κτίστηκε 
στην αρχή του Δ΄ αιώνα, επί του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μέγα (306-
337). Επιστημονικά  έχει επικρατήσει η γνώμη, ότι σ’εκείνη την εποχή ήταν 
βαπτιστήριο. Πιθανόν στο ΣΤ΄ αιώνα, επί αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565) 
έγινε εκκλησία. Τότε για πρώτη φορά εξιστορήθηκε. Από την αγιογραφία αυτή 
διασώθηκε μόνο ένα μικρό απόσπασμα στη νοτιοδυτική κόγχη. 
Η Ροτόντα είναι κυλινδρικό κτίριο με θόλο, κτισμένο πάνω σε τετράγωνη βάση. 
Το πλάτος της σε διάμετρο είναι 9.75 μ. και το ύψος του τρούλλου είναι 13.70 
μ. Οι πιο πρώιμες αγιογραφίες είναι από τους Ι΄- ΙΑ΄ αιώνες. Οι μεταγενέστερες 
είναι από τους ΙΒ΄ και ΙΔ΄ αιώνες. Τον ΙΕ΄ αιώνα ο ναός έγινε καθεδρικός. Στην 
αρχή του ΙΣΤ΄ αιώνα μετατράπηκε σε τζαμί και οι τοιχογραφίες σοβατίστηκαν. Στο 
δυτικό τοίχο διασώθηκε απόσπασμα απ’ αυτόν τον στόκο. Το 1469, έμειναν στο 
ναό για δύο εβδομάδες τα λείψανα του Αγίου Ιωάννη Ρίλλας κατά την μεταφορά 
τους από τη πόλη Τύρνοβο στη μονή Ρίλλα. Σ’ αυτόν το ναό ήταν και τα λείψανα 
του Σέρβου βασιλέα Αγίου Στεφάνου Ούρος Β΄ Μιλούτιν (1282-1321) πριν 
μεταφερθούν στην εκκλησία της «Αγίας Κυριακής». Ο ναός εορτάζει στις 6 Μαΐου. 
Βρίσκεται στην αυλή του ανακτόρου του Προέδρου της Δημοκρατίας,  
Λεωφ. Kniaz Dondukov 2, www.svgeorgi-rotonda.com

The Rotunda “Sveti Georgi Pobedonosets” (“St. George the Victor”) is 
the most ancient Roman construction in the city in a state of good preservation. It is 
part of the ancient complex of buildings erected at the beginning of the fourth cen-
tury AD during the reign of Emperor Constantine I the Great (306-337). It is widely 
accepted that in the early Christian era it served as a baptistry. Its conversion into a 
church happened most probably in the sixth century AD under the rule of Justinian 
the Great (527-565). It was painted then for the first time. Only one small fragment 
of this first fresco layer has been preserved, in the north-eastern alcove.
The rotunda is a cylindrical construction with a cupola, built on a square foun-
dation. It is 9.75 metres in diameter at its base and the height of the cupola is 
13.70 metres. The earliest medieval fresco layer dates back to the ninth to tenth 
century AD. The later frescoes are from the twelfth and the fifteenth century AD. 
In the fifteenth century the church was a metropolitan church. At the beginning 
of the sixteenth century it was turned into a mosque and the frescoes were 
covered with a layer of plaster, fragments of which have been preserved on the 
western wall. In 1469 the holy remains of St. Ivan Rilski stayed here for a whole 
week on their way from Tarnovo to the Rila monastery. The holy remains of the 
Serbian king St. Stefan Urosh II Milutin (1282-1321), which were transported 
later to St. Sofia church, were also kept here. Church Festival – 6th May 
The Court of the Presidency, 2, Knyaz Al. Dondukov Blvd., www.svgeorgi-rotonda.com

2, Paris Str., www.pravmladeji.org

Οι Χριστιανικοί Ναοί – Οι Ορθόδοξοι Ναοί

Ο Ναός της Αγίας Σοφίας βρίσκεται στο μέσο της μεγάλης νεκρόπολης της αρχαίας Σαρδικής. Αυτή 
εδρεύει στις δύο πλευρές της αρχαίας οδού προς την Κωνσταντινούπολη. Ενδεχομένως το πρώτο κτίριο 
να ήταν αφιερωμένο σε μάρτυρα και κτίσθηκε κατά την εποχή του διατάγματος του Μεδιολάνου (313). 
Σε λίγα χρόνια το μαρτύριο μετατράπηκε σε μονόκλιτη βασιλική και αργότερα, πιθανόν στα χρόνια του 
αυτοκράτορα Ουάλεντος (364-378), σε τρίκλιτη βασιλική. Στα τέλη του Δ΄ αιώνα πραγματοποιήθηκε η 
τέταρτη ανασυγκρότηση του κτιρίου. Γκρεμίστηκε πιθανόν κατά την εισβολή των Ούνων. Το σημερινό 
κτίριο είναι από το δεύτερο μισό του Ε΄ αιώνα ή από το πρώτο μισό του ΣΤ΄αιώνα. Επιστημονικά έχει 
επικρατήσει η γνώμη ότι αυτό το κτίριο κτίστηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (527-565). Ο 
ναός αφιερόθηκε στην Αγία Σοφία, δηλαδή στον κύριο Ιησού Χριστό. Το σημερινό κτίριο είναι σταυροειδές, 
τρίκλιτη βασιλική με θόλο και απλό νάρθηκα. Έχει μορφή λατινικού σταυρού. Η αρχιτεκτονική του ναού 
περιλαμβάνει στοιχεία και από την δυτική και από την ανατολική αρχιτεκτονική, γι’αυτό το στιλ του 
βρίσκεται στο χώρο μεταξύ της βυζαντινής και της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής . Η δομή σχηματίζεται κατά τη 
λεγόμενη «χρυσή τομή». Οι διαστάσεις της είναι 46.45 μ. επί 20.20 μ. Το ύψος του τρούλλου είναι 19.75 
μ. και το διάμετρο του 9 μ. Τα θεμέλια εισχωρούν σχεδόν 5 μέτρα κάτω από το πάτωμα. Στους ΙΓ΄ και ΙΔ΄ 
αιώνες πραγματοποιήθηκαν ανακαινίσεις του κτιρίου. Από τότε αυτή η εκκλησία είναι καθεδρικός ναός 
του μητροπολίτη της Σόφιας. Λόγω αυτού, ενταφιάστηκαν άτομα από την  αριστοκρατική τάξη της πόλης, 
διακεκριμένοι ιερείς και μητροπολίτες.  
Η βασιλική έδωσε το ονομά της στην πόλη Σόφια. Για πρώτη φορά η μεσαιωνική πόλη Σρεδέτς, 
ονομάζεται «Σοφία» το 1382, στο δίπλωμα του Βούλγαρου βασιλέα Ιωάννη Σίσμαν απευθυνόμενο στη 
μονή «Δραγγαλέβτσι». Στην εποχή της Τουρκοκρατίας η εκκλησία μετατράπηκε σε τζαμί. Δίπλα σ’ αυτή 
κτίστηκαν το Κερβάνη σαράι και τεκές Δερβίσηδων. Το 1515 κοντά στην εκκλησία μαρτύρησε ο Άγιος 
Γεώργιος της Σόφιας, ο Νέος, ο οποίος μαρτύρησε για τη χριστιανική πίστη στη πυρά (κάηκε) από τους 
Μουσουλμάνους. Το 1818 και 1858 οι σεισμοί γκρέμισαν ένα μέρος του τζαμιού και αυτό εγκαταλείφθηκε 
από τους Μουσουλμάνους. Σήμερα ο ναός είναι σύμβολο της πόλης της Σόφιας και αποτελεί το πρώτο 
αρχαιλογικό μνημείο στη πρωτεύουσα, το οποίο ανακαινίστηκε ολόκληρο.  
Στα 80α και στα 90α του Κ΄ αιώνα ο ναός συντηρήθηκε και στη νότια πρόσοψη κτίστηκε μνημείο του 
αγνώστου στρατιώτη –«άσβεστη φλόγα». Ο ναός εορτάζει στις 25 Μαρτίου και στις 17 Σεπτεμβρίου.

“Sveta Sofia” (“Hagia Sophia”) Church was built in the middle of the vast eastern necropolis in Serdica 
situated on both sides of the road leading to Constantinople. It is assumed that the first church – a martyrion 
– dates back to the Edict of Milan in 313 AD. Soon afterwards the martyrion was turned into a single nave 
church and, most probably under Emperor Valent (364-378), replaced with a three nave church. The fourth 
reconstruction happened during the reign of Theodosius (379-395) towards the end of the fourth century 
AD. This church was probably destroyed by the Huns. The erection of the fifth church, which has survived 
to the present day, is considered to have occured in the second half of the fifth century AD or the first half 
of the sixth century AD. The opinion that it dates back to the rule of Justinian (527-565) has taken hold. The 
“Sveta Sofia” (Wisdom of God) Church is dedicated to Christ. It is a vaulted, cruciform, three nave basilica 
with a cupola and esonarthex. The presence of elements from both eastern and western church architecture 
determines the style as transitional between Byzantine and Roman architecture. It was built according to the 
principle of the so-called ”golden ratio”. Its size is 46.45 metres to 20.20 metres. The height of the cupola is 
19.75 metres and its diameter is 9 metres. Its foundations reach nearly five metres underground. Around the 
eighth or the ninth century AD there were new renovations of the church. It was turned into a metropolitan 
church and high-ranking clergymen and secular officials were buried there. 
The basilica gave its name to the city. It was in 1382, in Tsar Ivan Shishman's charter, given to the Draga-
levtsi monastery, that Sredec was called Sofia for the first time.
During Ottoman rule the church was turned into a mosque. A caravanseray and a dervish tekke were built to it. 
In 1515, in the vicinity of “Sveta Sofia” Church, St. Georgi Novi Sofiyski – a martyr for the Christian faith – was 
burned at the stake. Heavy earthquakes in 1818 and 1858 destroyed part of the mosque and it was abandoned.
The church – a symbol of the city – is the first reconstructed archeological monument in the capital. The patron 
icon “Hagia Sophia – the Wisdom of God” is by the painter Gospodin Zhelyazkov and was painted according 
to the ideas of Metropolitan Stefan, being unique in the Orthodox world for its depiction of the Holy Trinity.
In the 1980s and the 1990s, the church was restored and conserved and a memorial to the Unknown War-
rior – Eternal Fire – was built on its southern facade. Church Festivals – 25th March and 17th September



Ναός «Αγ. Αλεξάνδρου Νέβσκυ», είναι ο καθεδρικός ναός του Βούλγαρου πατριάρχη. Κτίσθηκε με έρανους του απλού λαού και αφιερώθηκε στους στρατιώτες που έπεσαν στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο (1877-1878). Ο προστάτης του ναού 
είναι και ο προσωπικός προστάτης του Ρώσου αυτοκράτορα Αλεξάνδρου Β΄, ο οποίος το 1877 κήρυξε τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Η καθεδρική βουλή της καινούργιας Βασιλείας των Βουλγάρων στο Τύρνοβο ψήφισε το 1879 να ξεκινήσει το χτίσιμο της καινούργιας εκκλησίας. Ο ναός ιδρύθηκε το 1882, αλλά το χτίσιμο άρχισε το 1904 και τελείωσε το 1912. Η καθαγίαση άργησε 
μέχρι το 1924, λόγω των Βαλκανικών Πολέμων, αλλά και του Α΄ Παγκόσμιου Πόλεμου. Το σχέδιο του κτιρίου έκανε ο Ρώσος αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Πομέριντσεβ. Πάνω στη καλλιτεχνική διαμόρφωση εργάσθηκαν και άλλοι Βούλγαροι, Ρώσοι 
και Τσέχοι καλλιτέχνες. Για το εσωτερικό κάλος του ναού εισήχθηκαν υλικά καλλίτερης ποιότητας απ’ όλο τον κόσμο. Σήμερα, αυτός είναι ο δεύτερος κατά μέγεθος μεγαλύτερος ναός στα Βαλκάνια. Ο κεντρικός τρούλλος είχει ύψος 45 μέτρα και οι 
12 καμπάνες ζυγίζουν 23 τόνους. 
Μπροστά στο τέμπλο βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Αλέξανδρου Νέβσκυ. Ο ναός εορτάζει στις 23 Νοεμβρίου – η Κοίμηση του αγίου, όπως και στις 30 Αυγούστου – η μετακόμιση των λειψάνων του Αγίου από τη πόλη Βλαδίμιρο στην Αγία 
Πετρούπολη. 
Στη κρύπτη του ναού βρίσκεται ενδημούσα έκθεση αγιογραφίας απ’όλα τα μέρη της Βουλγαρίας.  

Σόφια, Πλατεία «Αλέξανδρου Νέβσκυ» 

“Sveti Aleksandâr Nevski” (“St. Alexander Nevsky”) Memorial Church is the Bulgarian Patriarchal Cathedral. It was built with voluntary national donations in memory of the soldiers who lost their lives in the Russian-Turkish liberation war (1877-
1878). The patron of the cathedral – St. Alexander Nevsky – is the heavenly patron of the Russian emperor Alexander II who waged war on the Ottoman Empire. The decision to erect the church monument was made during the Constituent Assembly 
in Târnovo in 1879. The foundation stone was laid in 1882 and the construction work took place between 1904 and 1912. The Balkan Wars (1912-1913) and the subsequent First World War (1914-1918) delayed its consecration, which took place 
in 1924. The design of the church – a five nave, cruciform domed basilica in Neobyzantine style – was by the Russian architect Alexander Pomerantsev. Russian and Bulgarian painters worked on its frescoes’ layout. Materials of the greatest quality 
were imported from all over the world for its internal decoration. The cathedral is the second largest Orthodox church in the Balkans. The main cupola is 45 metres high. The 12 bells, which weigh 23 tonnes overall, were made in Russia. In a special 
reliquary in front of the main altar, one can see part of the holy remains of St. Alexander Nevsky – a gift from the Russian Orthodox Church. 
In the crypt of the cathedral there is a permanent exhibition of magnificent iconographic patterns from the Middle Ages and the Renaissance which have been collected from various parts of Bulgaria.
The church festival is the 23rd November – the feast day of St. Alexander Nevsky – as well as the 30th August – the transportation of his holy remains from the city Vladimir to the capital St. Petersburg.

Alexandar Nevski Sq. 
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“Sveti Sedmochislenitsi” (“St. St. Seven in Number”) 
Church was built in 1528 as a mosque under the orders of the 
Sultan Suleyman the Magnificent. It was called Imaret mosque and 
Kodja dervish Mehmet-Pasha mosque. It is also known as The 
Black Mosque because of its minaret reveted with black stone. It 
was built on the ruins of an old Christian church and pagan sanctu-
ary. This was the project of the prominent Aga Kodja Mimar Sinan. 
In the period 1901-1903 it was turned into a church again accord-
ing to the design of the architects Alexander Pomerantsev, Petko 
Momchilov and Yordan Milanov. Patrons of the church were the 
Slavonic enlighteners – St. Cyril and St. Methodius and their dis-
ciples – Kliment, Naum, Sava, Gorazd and Angelariy. 
The church was built in national-romantic art nouveau style. The 
iconostasis is also in late art nouveau style, constructed with ce-
ramic tiles and covered with an entirely gilt plaster decoration. Its 
painting started in the 1920s and finished in 1996. In the 1930s a 
wall-clock was attached to the west side of the belfry.
Parts of the holy remains of St. Climent and St. Gorazd as well as 
the martyr St. Harlampy are preserved there. 
The Church festival is 27th July, which is also the festival of the 
martyr St. Harlampy. 

25, Graf Ignatiev Str., www.svsedmochislenitzi.com

Christian Churches – Eastern Orthodox

Ιερός Ναός «Επτά Αγίων» κτίσθηκε το 1528 ως τζαμί κατά την 
διαταγή του σουλτάνου Σουλεϊμάν Α΄ του Μεγαλοπρεπή. Το σχέδιο 
ήταν του περίφημου αρχιτέκτονα Κοτζά Μημάρ Σηνάν Αγγά. Την 
ονομάζανε επίσης «Ιμαρέτ τζαμί» και «Κοτζά ντερβίσι Μεχμέθ-
πασά τζαμί». Ήταν γνωστή επίσης σαν «το μαύρο τζαμί», λόγω 
των μαύρων πετρών που κάλυπταν το μιναρέ. Κτίσθηκε πάνω 
στα ερείπια ενός αρχαίου χριστιανικού ναού, που βρισκόταν πάνω 
σε εθνικό ιερό. Με τα σχέδια τριών αρχιτεκτόνων –Αλεξάνδρου 
Πομεράντσεβ, Πέτκο Μομτσίλωβ και Ιορδάνη Μιλάνωβ –
πραγματοποιήθηκε η βασική μεταρρύθμιση του κτιρίου, για να γίνει 
εκκλησία. Οι προστάτες του ναού είναι οι διαφωτιστές των Σλάβων, 
οι Άγιοι Θεσσαλονικείς αδελφοί Κύριλλος και Μεθόδιος και οι 
μαθητές τους – Κλήμης, Ναούμ, Σάββας, Γκοράζντ και Αγγελάριος.    
Το στιλ είναι χαρακτηριστικό για την Βουλγαρία εκείνης της 
εποχής. Οι επιστήμονες συνήθως το ονομάζουν «Ρωμανικό 
σετσεσσιόν». Σε στιλ «μεταγενέστερο σετσεσσιον» είναι φτιαγμένο 
και το τέμπλο, που αποτελεί επίχρυση κεραμική. Η αγιογράφιση 
του ναού ξεκίνησε στα 20α του Κ΄ αιώνα και τελείωσε το 1996. 
Στα 30α, στη δυτική πλευρά του καμπαναριού εφαρμόσθηκε και 
ρολόι τοίχου. Στο ναό μέχρι σήμερα φυλάσσονται τα λείψανα του 
Αγίου Κλήμεντος και του αγίου Γκοράζντ, όπως και του Αγίου 
Χαράλαμπου. Ο ναός εορτάζει στις 27 Ιουλίου – η Κοίμηση του 
αγίου Κλήμεντος Αχρίδος. 
Σόφια, οδός Γκράφ Ιγνάτιεβ, 25, www.svsedmochislenitzi.com

Ιερός Ναός «Αγίας Κυριακής» είναι ο καθεδρικός ναός της μητρόπολης της Σόφιας. Κάτω από το σημερινό κτίριο βρίσκονται τα ερείπια μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου από 
το Γ’ ή Δ’ αιώνα. Το σημερινό κτίριο, το οποίο κτίσθηκε μεταξύ του 1856 και του 1863, αντικαθιστά ένα μεσαιωνικό ξύλινο ναό με πέτρινα θεμέλια. Στα τέλη του ΙΘ΄ αιώνα 
πραγματοποιήθηκε μεταρρύθμιση του σημερινού κτιρίου από τον αρχιτέκτονα Νικόλαο Λάζαρωβ. Μετά από την τρομοκρατική απόπειρα του 1925, όπου έχασαν τη ζωή τους 
παραπάνω από 300 άτομα, ο ναός ανακαινίσθηκε σύμφωνα με τα σχέδια δύο αρχιτεκτόνων του Βασίλιωβ και του Τσόλωβ. Την άνοιξη του 1933 κτίσθηκε ο καινούργιος ναός 
με τρούλλο στο κέντρο, έχοντας μήκος 30 μέτρα, πλάτος 15.50 μέτρα και ύψος 31 μέτρα. Το επίχρυσο τέμπλο είναι σε δύο επίπεδα και οι εικόνες του εξιστορήθηκαν από τον 
Βούλγαρο αγιογράφο Στανισλάβ Δοσπέφσκυ στα 60α του ΙΘ αιώνα. Η ξυλογλυπτική είναι έργο του Μακαρίου Νεγρίεβ. 
Στα τέλη του ΙΘ΄ αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του Κ΄ αιώνα, ο ναός ονομαζόταν «Άγιος Κράλος», κατά το όνομα του σέρβου βασιλέα Αγίου Στεφάνου Ούρου Β΄ Μιλούτιν (1282-
1321), τα λείψανα του οποίου μέχρι και σήμερα φυλάσσονται σε κιβώτιο μπροστά στη νότια τράπεζα. Ο ναός εορτάζει στις 7 Ιουλίου – Αγία μεγαλομάρτυρα Κυριακή – και στις 
30 Οκτωβρίου – στη μνήμη του Αγίου Στεφάνου Μιλούτιν. Την προηγούμενη ημέρα, κατά την αρχαία παράδοση, αλλάζονται τα ρούχα του Αγίου. Τα ρούχα από το προηγούμενο 
χρόνο κόβονται σε μικρά κομμάτια και μοιράζονται στους πιστούς ως ευλογία. 
Σόφια, Πλατεία «Αγία Κυριακή», www.sveta-nedelia.org

“Sveta Nedelya” (“St. Nedelya”) Church is the Metropolitan Cathedral Church of Sofia. Roman remains of the big communal building from the end of the third and beginning 
of the fourth centuries were found underneath. The present-day church was erected where the medieval church was and has stone foundations and a wooden construction. It 
was built in the period 1856-1863. At the end of the nineteenth century it was rebuilt according to the design of the architect Nikola Lazarov. After the bloody coup on the 16th April 
1925 which had many victims and caused a lot of structural damage, the church was restored according to the design of the architects Vasilyov and Tsolov. By the spring of 1933 
almost a whole new central-cupola church had been built, with a height of 30 metres, a width of 15.50 metres and a cupola 31 metres high. The surviving two-row gilt iconostasis 
was returned. Some of its icons were painted by the prominent Bulgarian painter Stanislav Dospevski in the 1860s. At the same time the famous wood-carver and icon-painter 
Makriy Negriev decorated the column capitals and the narthex with a special mixture of lime, cotton and olive oil. 
In the 19th century and the first decades of the 20th century, the church was called St. King because of the holy remains of the Serbian king Stefan Urosh II Milutin (1282-1321) 
which are preserved in a reliquary in front of the southern throne. The church festivals are 7th July – St. Nedelya and 30th October – St. King Stefan Milutin. Tradition has it that 
on the previous day – 29th October – the annual ‘’dresschanging“ of the holy remains of the saint takes place. The garments from the previous year which are removed, cut into 
pieces and given as a blessing to the believers.
20, Sveta Nedelya Sq., www.sveta-nedelia.org
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Ιερός Ναός «Αγίας Παρασκευής» είναι 
αφιερωμένος στην Αγία Παρασκευή την εξ Επιβατών, 
τα λείψανα της οποίας μεταφέρθηκαν από την Θράκη 
στην τότε πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Τύρνοβο το 
1238, επί του Βούλγαρου βασιλέα Ιωάννη Ασσέν. 
Σήμερα βρίσκονται στη πόλη Ιάσι στη Ρουμανία. 
Σύμφωνα με μια επιγραφή, που βρίσκεται μέσα 
στο ναό, το κτίριο κτίσθηκε μεταξύ 1241 και 1257. 
Ενδεχομένως  να ήταν οικογενειακή εκκλησία του 
σεβαστοκράτορα Καλλογιάννη – Δεσπότης της Σόφιας 
– και να βρισκόταν μέσα στο παλάτι του. Οι αρχαιολόγοι 
ισχυρίζονται ότι ο ναός κτίσθηκε πάνω στα ερείπια 
του παλατίου του Αγίου Κωνσταντίου του Μεγάλου 
στην αρχαία Σαρδική. Το 1930 εντοιχίσθηκε μέσα στο 
κτίριο της Μητρόπολης Σόφιας. Στο ναό φυλάσσονται 
θαυματουργές εικόνες, το ξύλο του ιερομάρτυρα 
Θεράποντος και το αγίασμα της Αγίας Παρασκευής. Ο 
ναός εορτάζει στις 14 Οκτωβρίου (η Αγία Παρασκευή) 
και στις 27 Μαΐου (ο Αγιος Θεράπων). 
Σόφια, οδός «Τσάρ Καλλογιάννης»9, http://hramsvetapetka.org

Ιερός Ναός «Αγίου Νικολάου Θαυματουργού» 
(η Ρωσική εκκλησία) κτίσθηκε σύμφωνα με το 
σχέδιο του αρχιτέκτονα Μιχαήλ Πρεομπραζένσκυ 
μεταξύ του 1907 και του 1914, για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του διπλωματικού σώματος της Ρωσίας στη 
Βουλγαρία. Όμως στα 20α  του Κ΄ αιώνα αυτή έγινε 
κέντρο πνευματικής δραστηριότητας των Ρώσων 
μεταναστών στη πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, 
οι οποίοι έφυγαν με διωγμούς μετά από τη 
κομμουνιστική επανάσταση του 1917 στη Ρωσία. Από 
το 1953 ο ναός ξαναβρίσκεται κάτω από τη σκέπη του 
Πατριαρχείου Μόσχας. 
Το αρχιτεκτονικό στιλ έπεται στις παραδοσιακές 
ρωσικές εκκλησίες του ΙΖ΄αιώνα. Οι πέντε επίχρυσοι 
τρούλλοι έχουν τη μορφή βολβού. Ο καθένας έχει και το 
χαρακτηριστικό ρώσικο οκταμελή Σταυρό. Ο κεντρικός 
τρούλλος έχει ύψος 19 μέτρα. Οι οκτώ καμπάνες είναι 
δώρο του τελευταίου Ρώσου αυτοκράτορα Νικόλαου 
Β΄. Στο νότιο μέτωπο του κτιρίου βρίσκεται η κεραμική 
εικόνα του Αγίου Νικολάου και στο βόρειο  του Αγίου 
Αλεξάνδρου Νέφσκυ. Η εσωτερική αγιογράφηση του 
ναού πραγματοποιήθηκε από τον Ρώσο αγιογράφο 
Βασίλειο Βασνέτσωβ, ο οποίος έκανε αντίγραφα 
τοιχογραφίων που βρίσκονται στο καθεδρικό ναό 
του Κιέβου «Άγ. Βλαδιμίρου». Στη κρύπτη του ναού 
θάφτηκε ο Ρώσος αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Σόπμολεβ, 
ο οποίος σήμερα είναι γνωστός στη χώρα και ως 
θαυματουργός. Ο ναός εορτάζει στις 19 Δεκεμβρίου. 
Σόφια, Πλατεία «Τσάρ Οσβομποδίτελ» 3 
http://podvorie-sofia.org

The Russian Church “Sveti Nikolay Chudot-
vorets” (“St. Nikolay the Miracle-Worker”) was 
constructed according to the design of the architect 
Mihail Preobrazhenski. It was built in the period 
1907-1914 to meet the needs of the Russian diplo-
matic mission in Bulgaria. In the 1920s it became a 
center of the spiritual life of a great number of Rus-
sian emigrants who found shelter in our country after 
the October Revolution in 1917. The status of the 
church changed more than once. Since 1953 the 
church has been under the jurisdiction of the Mos-
cow Patriarchy.
The church was built in the spirit of the Russian 
churches from the 17th century. The five gilt cupo-
las are onion-shaped. Russian eight-ended crosses 
decorate each of these. The height of the central 
cupola is 19 metres. The eight bells are a gift from 
the last Russian emperor Nikolay II. On the southern 
fronton above the outside entrance is the majolica 
icon of St. Alexander Nevsky. The internal painting 
of the church was entrusted to Vasiliy Perminov. The 
iconostasis is entirely ceramic and on it there are 
icons by Vasiliy Vasnetsov, which are copies of icons 
that are to be found in the Kiev cathedral St. Vladi-
mir. The archbishop Serfaim Sobolev, revered as a 
miracle-worker by a number of Orthodox Christians, 
is buried in the crypt. 
Church festival – 19th December
3, Tsar Osvoboditel Blvd.  
http://podvorie-sofia.org

“Sveta Petka Stara” (“St. Petka the Elder”) 
Church has been dedicated to St. Paraskeva (Petka) 
Epivatska of Bulgaria, whose holy remains were trans-
ported to the old capital city Târnovo in 1238 and are 
currently in the Romanian city Iaşi. According to the 
preserved inscription it was built in the period 1241-
1257. It was most probably a court church of the gov-
ernor of Sofia at the time – sebastokrator Kaloyan. It 
was built on the remains of the castle of Constantine 
I the Great. In 1930 the church was incorporated into 
the new building of the Sofia bishopric. 
The holy possessions of the church are a couple of 
miracle-working icons, the tree of Holy Martyr Ther-
apon and the Holy Spring of St. Petka. Two church 
festivals are celebrated – 14th October (St. Petka) 
and 27th May (Holy Martyr Therapon).

9, Tsar Kaloyan Str., http://hramsvetapetka.org
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Ιερός Ναός Μεταβυζαντινής εποχής «Αγίου 
Νικολάου Μύρων, του Θαυματουργού» κτίσθηκε 
πάνω στα ερείπια αρχαίας αυτοκρατορικής έδρας από 
το Δ΄αιώνα. Ενδεχομένως το κτίριο να χρησιμοποιούταν 
και στους μέσους αιώνες. Στην Οθωμανική εποχή η 
εκκλησία ονομαζόταν «Άγιος Νικόλαος ο Μέγας». Το 1934 
ο μητροπολίτης Σόφιας Στέφανος την παραχώρησε στους 
Ρώσους μετανάστες. Το 1944 γκρεμίστηκε ολοσχερώς από 
τους βομβαρδισμούς που έγιναν στη Σόφια. Διασώθηκε 
μόνο η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Νικολάου που 
βρίσκεται πάνω από τη πόρτα. Ο ναός εορτάζει στις 6 
Δεκεμβρίου. 

Σόφια, οδός «Τσάρ Καλλογιάννης», 8

Ιερός Ναός «Αγίας Παρασκευής του Σαμαρτζή» 
αποτελεί μονόκλιτη εκκλησία με μία αψίδα, τοξοειδή 
στέγη με κερεμίδια. Το κτίριο είναι εμπηγμένο κατά 
τη χαρακτηριστική πρακτική της Τουρκοκρατίας. 
Κάτω από την εκκλησία αποκαλύφθηκαν αρχαίο 
ρωμαϊκό οστεοφυλάκιο (ενδεχομένως από το Δ΄αι.). 
Αυτή είναι μία από τις ελάχιστες εκκλησίες στη Σόφια 
που δεν μετατράπηκαν σε τζαμί κατά την εποχή της 
Τουρκοκρατίας. Κτίσθηκε το ΙΔ’ αιώνα με τη χορηγία 
του σιναφιού των Σαμαρτζήδων (οι μάστορες των 
σελλών αλόγων). Κατά το έθιμο της εποχής εκείνης, ο 
ναός δεν έχει εξωτερική διακόσμηση και καμπαναριό. 
Είναι αφιερωμένος στην Αγία Παρασκευή Ικονίου. 
Η αγιογράφηση προέρχεται από τους ΙΔ΄, ΙΕ΄ και ΙΖ΄ 
αιώνες. Ενδεχομέως εδώ εργάσθηκαν ο αγιογράφος 
αθωνίτης Άγιος Ποιμήν ο εκ Ζωγράφου (1540-1620) 
και άλλοι αθωνίτες αγιογράφοι της Κρητικής Σχολής 
του ΙΣΤ΄ αιώνα. Στο βόρειο τοίχο βρισκεται σπάνια 
για τη Βουλγαρία τοιχογραφία «Ανύψωση του Αγίου 
Σταυρού». Ο ναός εορτάζει στις 28 Οκτωβρίου. 

Σόφια, Λεωφ. «Κνιαγίνια Μαρία-Λουίζα», 2
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Ancient Church “Sveti Nikolay Mirlikiyski Chudot-
vorets” (“St. Nikolay of Myra the Miracle-Worker”) 
was built on the ruins of the late ancient residence with mu-
rals from the fourth century AD, which later was probably 
a residence of sebastokrator Kaloyan – governor of Sofia 
in the middle of the 13th century. During Ottoman rule the 
church was called “Sveti Nikolay Golemi”. In 1934 the So-
fia metropolitan Stefan gave it to the Russian community 
because of a change in the statute of the previous ambas-
sadorial Russian church “St. Nikolay the Miracle-Worker”. 
During the bombardments in March 1944 the church was 
completely destroyed. Only the icon of St. Nikolay above 
the door survived, and has since been considered as a 
miracle-making icon. Church Festival – 6th December

8, Tsar Kaloyan Str. 

“Sveta Petka Samardzhiyska” (“St. Petka of 
the Packsaddle-Makers”) is a single nave, one-
apsis, vaulted church with a two-slope brick roof, partly 
dug into the earth. An ancient Roman tomb, probably 
dating back to the fourth century AD, was also found 
under the church. It is one of very few active medieval 
churches in Sofia which were not turned into a mosque 
during Ottoman rule. It was built in the 14th century 
with stone and bricks by the influential craft-guild of 
samardzhii – masters in the preparation of horse pack-
saddles. The requirements of the Ottoman conquerers 
were taken into account in its construction – it is low, 
windowless and without a bellfry or external decoration 
which could attract attention with its Christian symbols. 
It was dedicated to St. Paraskevi (Petka) of Iconium. 
The frescoes were painted in the 14th, the 15th and 
18th centuries. It is believed that St. Pimen Zografski 
worked here (1540-1620). Remarkable among the 
frescoes is the scene Exaltation of the Holy Cross, 
which is rare for Bulgaria and is on the northern wall. 
The artists probably belong to the group of Cretan 
icon-painters who worked in the monasteries in Mount 
Athos around the middle of the 16th century. Church 
festival – 28th October
2, Knyaginya Maria Luiza Blvd.
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Ιερός Ναός «Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου» είναι 
μονόκλιτη εκκλησία με τρείς τρούλους. Οι διαστάσεις 
είναι 30 μέτρα πλάτος, 20 μέτρα μήκος και 27 μέτρα 
ύψος. Ο ναός κληρονόμησε την ενορία της παλαιάς 
εκκλησίας της Υπεραγίας Άμωμου  Θεοτόκου. Το 1928 
κτίσθηκε δίπλα στην εκκλησία ένα σαλόνι, το οπόιο 
σήμερα είναι το αρχονταρίκι της εκκλησίας. Το τέμπλο, 
ο αρχιερατικός θρόνος και ο άμβωνας φτιάχτηκαν 
από το μάστορα Γέντσο Π. Μαραγγόζωφ, κάτοικο της 
πόλης Τριάβνα. Οι εικόνες αγιογραφήθηκαν από τους 
αγιογράφους Στέφανο Ιβανώφ, Γεώργιο Ζελιάζκωφ, 
Στέφανο Μπάδζωφ και Απόστολο Χρίστωφ. Ο ναός 
εορτάζει στις 11 Μαΐου. 

Σόφια, οδός «Βάσιγκτον», 47 
www.symvol.org

Ιερός Ναός «Αγίας Παρασκευής» κτίσθηκε σύμφωνα με το σχέδιο του Βούλγαρου αρχιτέκτονα Αντώνιου Τωνιώφ. Το 
κτίριο ενώνει νεοβυζαντινό στιλ με μεταγενέστερο σετσεσσιόν. Η απόφαση να κτισθεί αυτή η εκκλησία χρονολογείται από 
το 1909. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Α΄Παγκόσμιος πόλεμος καθυστέρησαν την ανοικοδόμηση του ναού μέχρι το 1944. Η 
αρχιτεκτονική του δεν είναι τυπική για τη περιοχή. Ο κεντρικός ναός αποτελεί στρόγγυλη αίθουσα με διάμετρο 20 μέτρα χωρίς 
κολώνες. Η καταπληκτική ακουστική οφείλεται στους μικρούς ημιτρούλους που βρίσκονται κάτω από το μεγάλο κεντρικό 
τρούλο. Το τέμπλο, ο αρχιερατικός θρόνος, ο άμβωνας, οι κλήροι και η επένδυση του εξώστη φτιάχτηκαν από τους καλλιτέχνες 
ξυλογλύπτων Ιβάν Τροβνίτσκυ και Θεοδώρου Χρίστωφ. Οι εικόνες εξιστορήθηκαν από τους αγιογράφους Στέφαν Ιβανώφ, 
Μαρίν Δρίνωφ και Σεργέϊ Σίσωφ. Ο ναός εορτάζει στις 28 Οκτωβρίου. 
Σόφια, οδός «Γεώργι Σ. Ρακόβσκυ», 58, www.sveta-paraskeva.com

“Sveta Paraskeva” (“St. Paraskevi”) Church was built according to the design of the architect Anton Torniov in a Neobyzan-
tine style with elements of late art nouveau. The church was dedicated to St. Paraskevi (Petka) of Iconium. The idea to build the 
new church in place of the old one, which was half-delapidated, dates back to 1909 but the Balkan Wars and World War I were the 
reason for the postponement of the building, which ended in 1944. The shaping of the nave as a round hall, without columns and a 
diameter of more than 20 metres is unusual for church achitecture. The exceptional acoustics are due to the half-cupolas situated 
under the central cupola which enable the “spreading” of the sound. The Iconostasis, the Prelate throne, the pulpit, the rood-lofts 
and the panelling of the balcony were made by the wood-carvers Prof. Ivan Trovnitski and Prof. Todor Hristov. The iconostasis 
icons were painted by Prof. Stefan Ivanov, Prof. Marin Drinov and Prof. Sergey Shishov. Church Festival – 28th October
58, Georgi S. Rakovski Str., www.sveta-paraskeva.com

Οι Χριστιανικοί Ναοί – Οι Ορθόδοξοι Ναοί / Christian Churches – Eastern Orthodox

“Sveti Sveti Kiril and Metodiy” (“St. St. Cyril and 
Methodius”) Church is a single nave church with three 
cupolas, consecrated on the 10th May 1909. Its size is 
impressive: width – 30 metres, height – 20 metres, the 
height of the central cupola – 27 metres. The church in-
herited the congregation of the old church St. Pretchista 
Bogoroditsa. In 1928 a saloon living room was built 
which turned into an parish centre after after a certain 
period of time. The iconostasis, the Prelate throne and 
the pulpit were made by the Treven master wood-carver 
Gencho P. Marangozov. The iconostasis icons were 
made by famous Bulgarian painters: Ivan Dimitrov, Prof. 
Stefan Ivanov, G. Zhelyazkov, Prof. St. Badzhov and 
Apostol Hristov. Chruch festival – 11th May

47, Washington Str.  
www.symvol.org
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Ιερός Ναός  «Αγίου Νεομάρτυρα 
Νικολάου Σόφιας» καθαγιάσθηκε το 1900. 
Ο ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο, 
ο εκ της Σόφιας, ο οποίος μαρτύρησε το 
1555 μέσα στη πόλη. Το σχέδιο του κτιρίου 
είναι έργο του Βούλγαρου αρχιτέκτονα 
Αντωνίου Τονιώφ. Το τέμπλο είναι έργο των 
καλλιτέχνων ξυλουργών αδελφών Λαζάρου 
Αλέξιεβ και Νέστορος Αλέξιεβ. Μερικές 
από τις εικόνες αγιογραφήθηκαν από τους 
αγιογράφους Γκοσποδήν Ζελιάζκωφ και 
Απόστολο Χρήστωφ το 1922. 
Ο ναός εορτάζει στις 17 Μαΐου, όταν τα 
λείψανα του αγίου εκτίθενται για προσκύνηση. 

Σόφια, οδός «Πίροτσκα», 76

“Sveti Nikolay Sofiyski” (“St. Niko-
lay of Sofia”) Church was consecrated in 
1900 in honour of St. Nikolay Novi Sofiyski 
who died as a martyr in 1555. The project 
was made by the achitect Anton Tornyov. 
The beautiful iconostasis is the result of the 
long work of the wood-carver brothers Lazar 
and Nestor Aleksievi. Some of the icons in 
the iconostasis were painted by the painters 
Gospodin Jeliazkov and Apostol Hristov in 
1922. 
On the day of the church festival, 17th May, 
the holy remains of the saint are laid in state.

76, Pirotska Str. 
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Ιερός Ναός «Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου» κτίσθηκε σύμφωνα με το σχέδιο του αρχιτέκτονα Αντώνιου 
Τονιώφ. Ο καθαγιασμός έγινε την 11 Νοεμβρίου του 1918. Ο ναός είναι τρίκλητη βασιλική και έχει τρεις αγίες τράπεζες. 
Η νότια είναι αφιερωμένη  στον Άγιο Ιωάννη Ρίλλας τον Θαυματουργό, η βόρεια είναι στον Άγιο Βασίλειο Καισαρείας. 
Στον ναό βρίκονται λείψανα από τον Άγιο Ιωάννη Ρίλλας. Εορτάζει στις 6 Μαΐου. 
Σόφια, λεώφ. «Πατρ. Ευθύμιος», 90

“Sveti Velikomachenik Georgi Pobedonostets” (“St. Holy Martyr George the Victor”) Church It was built 
accoring to the design of the architect Anton Tornyov. The consecration took place on 11th November 1918. The church 
is a three nave basilica with three consecrated thrones: the southern one is in honour of St. Ivan Rilski Chudotovrets, 
the northen one in honour of St. Vasiliy Veliki. Some of the holy remains of the All-Bulgarian guardian St. Ivan Rilski are 
preserved in the church. Church Festival – 6th May
90, Patriarh Evtimiy Blvd. 
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Ιερός Ναός «Αγίου Ιωάννου Ρίλλας» κτίσθηκε το 1903 στο πάρκο της 
Ιερατικής Σχολής Σόφιας. Το σχέδιο είναι έργο του Αυστριακού αρχιτέκτονα 
Friedrich Grünanger. Το κτίριο της Ιερατικής Σχολής επίσης είναι δικό του έργο 
και είναι η πρώτη του μεγάλη δημόσια κατασκευή κατά παραγγελία στη χώρα. 
Οι εικόνες αγιογραφήθηκαν ακόμα από το 1903 από τους ζωγράφους Ιβάν 
Μάρκβιτσκα και Αντώνιο Μίτωφ. Εδώ φυλάσσονται τα λείψανα του προστάτη 
της Βουλγαρίας Αγίου Ιωάννη Ρίλλας και του Αγίου Αρσενίου Καππαδοκίας. 
Ο ναός εορτάζει στις 19 Οκτωβρίου, όπως και στις 18 Αυγούστου και στις 1 
Ιουλίου. 
Σόφια, Πλατεία «Βεέλτσοβα Ζαβέρα», 2, http://sofia-seminaria.org

“Sveti Ioan Rilski” (“St. John of Rila”) Church was built in 1903, in the 
park of the Sofia Ecclesiastical Seminary according to the design of Friedrich 
Grünanger. The Seminary, built in the period 1902-1914, was the first significant 
public commission for the Austrian achitect. As soon as 1903, the Tsar icons of 
the iconostasis, which were painted by Ivan Murkvichka and Anton Mitov were 
completed. The church houses parts of the holy remains of All-Bulgarian guard-
ian St. Ioan Rilski and parts of the holy remains of St. Arsenius of Cappadocia. 
Church Festival – 19th October as well as 18th August and 1st July
2, Velchova Zavera Sq., http://sofia-seminaria.org

Εθνικό Μουσείο «Η Εκκλησία της Μπογιάννας» από το 1979 
βρίσκεται στη λίστα της πολιτισμικής κληρονομίας του UNESCO. Είναι 
από τα ελάχιστα μνημεία της Βουλγαρίας τα οποία φυλάσσονται έτσι όπως 
ήταν στους μέσους αιώνες. Το παλαιότερο κτίριο είναι η μικρή μονόκλιτη 
σταυροειδής εκκλησία και χρονολογείται από το Ι΄αιώνα. Τον ΙΓ΄αιώνα 
προσκτίστηκε με την χορηγία του σεβαστοκράτορα Καλλογιάννη και της 
συζύγου του Δεσισλάβας. Τότε το κτίριο αποτελούσε εκκλησία-οστεοφυλάκιο 
και είχε ήδη δύο ορόφους. Το τρίτο πρόσκτισμα είναι από τον ΙΘ΄αιώνα. Η 
αγιογράφηση προέρχεται από διάφορες περιόδους, αλλά τα πιό ενδιαφέροντα 
είναι από το 1259. Εξιστορήθηκαν από το μάστορα της Μπογιάννας και τους 
βοηθούς του – αντιπροσώπους της Σχολής Τυρνόβου (τότε η πρωτεύουσα 
της χώρας). Τα πορτραίτα  των κτητόρων – Καλλογιάννη και Δεσισλάβας –
όπως και του τσάρου Καλλογιάννη του Τοίχου και της συζύγου του Ειρήνης, 
είναι καταπληκτικά παραδείγματα (με τα χαρακτηριστική τους ιδιοτυπία) 
της αγιογραφίας της εποχής εκείνης. Τα έργα αυτού του μάστορα στο ναό 
περιέχουν 240 τοιχογραφημένες μορφές που υποδείχνουν το υψηλότατο 
επίπεδο της βυζαντινής αγιογραφίας εκείνης της εποχής. 

Σόφια, οδός «Μπογιάνσκο έζερο», 1-3, τηλ..: +359 2/959 0939, 959 296 
www.boyanachurch.org

Οι Χριστιανικοί Ναοί – Οι Ορθόδοξοι Ναοί / Christian Churches – Eastern Orthodox

The National History Museum “Boyana Church Sveti Sveti Nikola 
i Pantaleymon” (“St. St. Nikola and Pantaleymon”) was entered in the 
UNESCO World Heritage List in 1979. It is one of the very few wholly preserved 
Bulgarian medieval monuments which have survived to the present day. The 
oldest building period dates back to the end of the tenth to the beginning of the 
eleventh century – a small one-apsis, cross-cupola building. The second an-
nexe – a two-storey church-tomb was built in the thirteenth century with dona-
tions from sebastokrator Kaloyan and his wife Desislava. The third, the newest 
part, was built in the middle of the 19th century. The frescoes in the church 
date back to different periods and the most precious ones, which were made 
by the Boyan master and his assistants, representatives of the Târnovo paint-
ing school, are from 1259. The portraits of the ktitors (church-donors) Kaloyan 
and Desislava, as well as Tsar Constantin Tih and Tsaritsa Irina were executed 
with such spellbinding psychological insight and bright individualism as had 
not been witnessed by then in the canons of Byzantine church painting. Eight 
years before the birth of Giotto (1267-1337) – the forerunner of the European 
Renaissance in painting, the unknown master from Boyana painted his 240 
images which reflected the extraordinary status of Bulgarian medieval culture.

1-3, Boyansko ezero Str., tel: +359 2/959 0939, 959 2963 
www.boyanachurch.org
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Εβραϊκή Συναγωγή «Σαλόμ» κτίσθηκε μεταξύ 
του 1905 και του 1909, σύμφωνα με το σχέδιο του 
Αυστριακού αρχιτέκτονα Friedrich Grünanger. Σήμερα, 
είναι ο μόνος εβραϊκός ναός στη Σόφια. Αυτή είναι και 
η μεγαλύτερη σεφαράδικη συναγωγή στην Ευρώπη. 
Το στιλ της ορίζεται από τους επιστήμονες ως νεο-
μαυριτάνικο με στοιχεία Γερμανικού σετσεσσιόν. Το ύψος 
του τρούλου είναι 23 μέτρα, το διάμετρο 19 μέτρα. Στο 
δεύτερο όροφο βρίσκεται μικρό μουσείο της ιστορίας των 
Εβραίων της Βουλγαρίας. 
Σόφια, οδός «Έξαρχος Ιωσήφ», 16, www.sofiasynagogue.com

The Sofia Synagogue was built in the period 1905-
1909 according to the design of the Austrian architect 
Friedrich Grünanger. Today it is the only Jewish Prayer 
House in the capital.
The Sofia synagogue is the biggest Sephardic synagogue 
in Europe. It was built in a neo-Mauritanian style with ele-
ments of German art nouveau. The height of the cupola is 
23 metres and the diameter is 19 metres. On the second 
floor there is a museum of the history of Jewish people, as 
well as their rescue during World War II. 
16, Ekzarh Yosif Str., www.sofiasynagogue.com

Το τζαμί «Μπάνια Μπάσι» είναι ο μόνος 
μουσουλμανικός ναός στη Σόφια που λειτουργεί 
μέχρι σήμερα. Κτίσθηκε μεταξύ 1566 και 1567 από 
το μεγαλύτερο αρχιτέκτονα εκείνης της εποχής στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία, τον Κοδζά Μημάρ Σηνάν 
Αγγά (1489-1588). Οι τοίχοι οικοδομήθηκαν με πέτρες 
και κεραμικά τούβλα. Ο κεντρικός τρούλος καλύφθηκε 
με πλάκες μολύβδου. Η εσωτερική διακόσμηση περιέχει 
διάφορες κεραμικές πλάκες. Την Παρασκευή κανονικά 
εδώ έρχονται γύρω στους 700 μουσουλμάνους. 
Σόφια, Πλατεία «Μαρία-Λουήσα», 2

“Banya Bashi” Mosque is the only active Muslim 
temple in Sofia. It was built in 1566-1567 by the prominent 
architect-builder in the history of Ottoman architecture 
Kodja Mimar Sinan Aga (1489-1588). Its walls are built of 
carved stone and brick. The central cupola is covered with 
lead plates. The interior of the mosque is decorated with 
colourful ceramic tiles. On Fridays the mosque is visited 
by 700 Muslims.
2, Maria Luiza Blvd. 

Ουνιατική Εκκλησία «Κοίμησις της Θεοτόκου» 
εκτίσθηκε μεταξύ του 1922 και του 1924. Το σχέδιο είναι 
έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Heinrich και είναι η πρώτη 
σιδερομπετονένια εκκλησία στη Σόφια. Η αγιογράφηση 
είναι έργο των Βούλγαρων αγιογράφων Κοζουχάρωφ και 
Σωτήρωφ και η ξυλογλυπτική –του καλλιτέχνη  ξυλουργού 
Θεοδώρου Χρήστωφ. Οι εικόνες της Θεοτόκου και 
του Ιησού Χριστού εξιστορήθηκαν από τον Νικόλαο 
Ροστώφτσεβ. Ο ναός εορτάζει στις 15 Αυγούστου. 
Σόφια, οδός «Λιούλιν πλανινά», 5 
www.kae-bg.org

Eastern Rite Catholic Church “Uspenie Bogorod-
ichno” It was built in the period 1922-1924. The church 
was constructed by the engineer Heinrich as the first ferro-
concrete church in Sofia. The frescoes were made by the 
painters Kozhuharov and Sotirov and the wood carvings by 
Todor Hristov. The tsar icons of the Virgin Mary and Jesus 
Christ were painted by Nikolay Rostovtsev. Church festival 
– 15th August
5, Lyulin planina Str. 
www.kae-bg.org

Πρώτη Ευαγγελική Εκκλησία άνοιξε την 17 Ιουνίου το 1889. Το κτίριο γκρεμίστηκε από τους βομβαρδισμούς της 
Σόφιας στο Β΄Παγκόσμιο πόλεμο, το 1944. Ξανακτίσθηκε με την ίδια μορφή μετά το πόλεμο. Στην αρχή του Κ΄ αιώνα 
δίπλα στο ναό υπήρχε ορφανοτροφείο, το οποίο έκλεισε το 1948. 

Σόφια, οδός «Σόλουνσκα», 49, www.sesc-bg.org 

The First Evangelical Cathedral Church was consecrated on the 17th June 1889. The building was destroyed during 
the bombardments in January 1944 and was rebuilt in the same style after the war. At the beginning of the 20th century an 
Evangelical orphanage was founded in addition to the church and was closed in 1948.

49, Solunska Str., www.sesc-bg.org

Μη Χριστιανικοί Ναοί / Non-Christian Temples

Οι Χριστιανικοί Ναοί – Προτεσταντικοί Ναοί / Christian Churches – Protestant

Καθεδρικός Ναός «Αγίου Ιωσήφ» είναι ο 
μεγαλύτερος ρωμαιοκαθολικός ναός στη Βουλγαρία. 
Το σχέδιο είναι έργο δύο Βούλγαρων αρχιτεκτόνων, 
του Κωνσταντίνου Πέεβ και του Στογιάννου Ιάννεβ. Το 
μήκος του κτιρίου είναι 23 μέτρα, το πλάτος 15 μέτρα 

και το ύψος 33 μέτρα. Καθαγιάσθηκε την 21 Μαϊου 
2006. Ο ναός διαχειρίζεται από τη τάξη των 

Καπουτσίνων. 
Σόφια, οδός «Κνιάζ Μπορής Α΄», 125

The Roman Catholic Cathe-
dral Church “Sveti Yosif” (“St. 

Joseph”) is the biggest Catho-
lic church in Bulgaria. It was 

designed by the architects 
Constantin Peev and 

Stoyan Yanev. The ca-
thedral is 23 metres long 

and 15 metres wide and 
the height of the bell 

tower is 33 metres. 
The consecra-

tion took 

place on the 
21st May 2006. 
The Cathedral 
is kept by the 
Order of the 
Capuchins.

125, Sveti 
Knyaz Boris I 
Str. 

Οι Χριστιανικοί Ναοί – Ῥωμαιοκαθολικοί Ναοί / Christian Churches – Roman Catholic 

www.info-sofia.bg  09Οι Ναοί της Αγίας Σόφιας / The Churches of Sofia



Σόφια, οδός «Ομπόριστε» 44, Σόφια 1505
Τηλ.: 00359 2 943 37 28, 9434205, fax: 00359 2 943 47 68
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