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Ο ναόσ τθσ Αγίασ οφίασ, ςθμαντικό-
τατοσ για τθν πόλθ τθσ Δράμασ και 
για τθ βυηαντινι αρχιτεκτονικι, 
τρουλαίοσ ναόσ με περίςτωο με-
ταβατικοφ τφπου, πρζπει να ιταν 
αρχικά χτιςμζνοσ ςτο υψθλότερο 
ςθμείο τθσ περιοχισ, το επίπεδο 
του οποίου ιταν τότε αρκετά 
χαμθλότερο από το ςθμερινό. 
Μεταγενζςτερεσ επιχωματϊςεισ 
ςυντζλεςαν ςτθν άνοδο του επιπζδου, με αποτζλεςμα να 
«βυκιςτεί» το κτίςμα ςτο ζδαφοσ και να ενιςχυκεί ζτςι θ 
ςτατικότθτά του. Αυτόσ ιταν ίςωσ και ο λόγοσ που το κτίριο 
ςϊκθκε από το φοβερό ςειςμό του 1829, ο οποίοσ ιςοπζδω-
ςε τθ Δράμα.  

ιμερα ξεπροβάλλει μιςοχωμζνοσ ςτο ζδαφοσ με επεμβά-
ςεισ τθσ βυηαντινισ περιόδου και με προςκικεσ, τόςο από 
τθν εποχι τθσ οκωμανικισ κυριαρχίασ, όταν μετατράπθκε ςε 
μουςουλμανικό τζμενοσ με τθν ονομαςία «Μπζθ τηαμί», όςο 
και από τθν περίοδο μετά το 1913, οπότε και επαναλειτοφρ-
γθςε ωσ χριςτιανικόσ ναόσ.  

Οι ςυνκικεσ ανζγερςθσ του μνθμείου είναι άγνωςτεσ, θ  
οικοδόμθςθ του όμωσ ςυμπίπτει με μία περίοδο μεγάλθσ 
ακμισ του Βυηαντίου. Ωσ προσ τθν αρχιτεκτονικι ο ναόσ δια-
τθρεί ομοιότθτεσ με εμβλθματικά μνθμεία τθσ βυηαντινισ 
ναοδομίασ, όπωσ θ Αγία οφία Θεςςαλονίκθσ και θ Κοίμθςθ 
ςτθ Νίκαια τθσ Βικυνίασ Μικράσ Αςίασ, και προδίδει επιδρά-
ςεισ από τα δφο ςπουδαιότερα κζντρα τθσ αυτοκρατορίασ, 
τθν Κωνςταντινοφπολθ και τθ Θεςςαλονίκθ. Χρονολογείται 
ςτον 10ο αιϊνα. 
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Κατά τον Μθτροπολίτθ Δράμασ Αγακάγγελο θ εκκλθςία   
μετατράπθκε ςε τηαμί από τουσ Σοφρκουσ το 1430.  

Κατά τθν πρϊτθ βουλγαρικι κατοχι οι Βοφλγαροι ςχεδίαηαν 
να μετατρζψουν τον ναό ςε μουςείο, γεγονόσ που προκάλε-
ςε τθ ςφοδρι αντίδραςθ του τότε Μθτροπολίτθ Δράμασ  
Αγακάγγελου. Μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ Δράμασ από 
τουσ Βοφλγαρουσ, ο ναόσ αποδόκθκε και πάλι ςτθν ορκόδο-
ξθ χριςτιανικι λατρεία. 

Σο 1922, ο ναόσ αφιερϊκθκε ςτθ οφία του Θεοφ από τουσ 
Ζλλθνεσ Μικραςιάτεσ πρόςφυγεσ που εγκαταςτάκθκαν ςτθ 
Δράμα. 

Πρόςφατα ολοκλθρϊκθκε το πρϊτο ςτάδιο τθσ αποκατάςτα-
ςθσ τθσ Αγίασ οφίασ και νζα ςτοιχεία για τθν οικοδομικι τθσ 
ιςτορία ιρκαν ςτο φωσ. Ακόμθ, διαπιςτϊκθκε ότι ο ναόσ του 
10ου αιϊνα ανεγζρκθκε επάνω ςτα ερείπια μιασ τρίκλιτθσ 
παλαιοχριςτιανικισ βαςιλικισ που τα «λείψανά» τθσ αποκα-
λφφκθκαν κατά τισ εργαςίεσ διαμόρφωςθσ του αφλειου χϊ-
ρου τθσ Αγίασ οφίασ. Θ παλαιοχριςτιανικι αυτι βαςιλικι, 
που θ αναςκαφι τθσ δεν ολοκλθρϊκθ-
κε ακόμθ, ςυνιςτά πλζον τον παλαιό-
τερο ςωηόμενο ναό ςτθν πόλθ τθσ 
Δράμασ. 

Ο ναόσ τθσ Αγίασ οφίασ αποτελεί 
πραγματικό κόςμθμα για τθ Δράμα και 
είναι για τουσ πιςτοφσ ζνασ πανίεροσ 
και κατανυκτικόσ χϊροσ λατρείασ, που 
προςκζτει ςτθν απαςτράπτουςα αίγλθ 
τθσ ορκόδοξθσ ιεροπραξίασ και τθν 
αίγλθ τθσ μακρόχρονθσ ιςτορίασ του. 


