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The former Greek cathedral of the Panagia Hodegetria – now commonly known as the 
Bedestan – lies at the heart of medieval Nicosia’s long and turbulent history. Located directly 
adjacent to the grand Latin cathedral of Saint Sophia, in the centre of the walled town, the 
present edifice is an intriguing and perplexing palimpsest. Construction and remodelling phases 
span many centuries, from Late Antiquity to the modern era: an Early Christian basilica 
(fifth/sixth century) was superseded by a series of Gothic-style projects during the Lusignan 
and Venetian periods (1192–1570/1), before the structure’s conversion into a covered market 
in the Ottoman period (1570/1–1878). The haphazard juxtaposition of parts erected at different 
dates attests to the site’s longstanding use as the seat of the Greek prelate of Solea (or Nicosia), 
an institution having just cause to celebrate its antiquity as a prestigious prerogative setting it 
apart from the other Christian communities making up the island’s multi-creedal religious 
fabric. Yet for a building that stands as one of the most poignant witnesses to Greek religious 
history in Cyprus for more than a thousand years, the Bedestan remains effectively unstudied. 

This project’s primary aim was to produce the first in-depth study of the history of the 
Hodegetria and the bishopric that it once served. It investigated the documentary history of the 
capital’s Greek episcopal see in the Middle Ages, focusing on prosopography and relations 
with the secular and ecclesiastical authorities. Furthermore, it broached questions of religious 
and social identity with respect to the church’s late medieval patrons. The project also 
examined and documented the architectural fabric of the Bedestan in an attempt to disentangle 
the chronology of the building’s many phases of construction and refurbishment, and the 
relationship of these phases to other church-building campaigns on the island between the sixth 
and sixteenth centuries. Lastly, the project explored the extant Ottoman documentation 
concerning the post-medieval uses to which the cathedral was put. These research activities 
were framed by fresh archival research in Cyprus, Italy, Turkey and the United Kingdom, as 
well as on-site reexamination of the architecture, sculpture and painting. The project’s ultimate 
goal will be to make the findings (including unpublished archival materials) available to 
scholars in the form of a multi-author volume that will serve as a template for analogous 
projects in future. 

Project team: Fryni Hadjichristofi (Department of Antiquities, Cyprus), Thomas Kaffenberger 
(Université de Fribourg), Georgios E. Markou (British School at Rome), Geoffrey Meyer-
Fernandez (Aix-Marseille Université), Michalis Olympios (University of Cyprus and Principal 
Investigator), Tassos Papacostas (King’s College London), Theoharis Stavrides (University of 
Cyprus), Ludivine Voisin (Université de Rouen Normandie), Michael Willis (British 
Museum). 

*     *     * 

Ο πρώην ελληνορθόδοξος καθεδρικός ναός της Παναγίας Οδηγήτριας – γνωστότερος σήμερα 
ως «Μπεζεστένι» – κείται στην καρδιά της μακράς και ταραχώδους ιστορίας της μεσαιωνικής 
Λευκωσίας. Το παρόν κτίσμα, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στον επιβλητικό λατινικό 



καθεδρικό της Αγίας Σοφίας, στο κέντρο της εντός των τειχών πόλης, συνιστά ένα ενδιαφέρον 
αν και αινιγματικό παλίμψηστο, καθώς γνώρισε πολλαπλές φάσεις κατασκευής και 
ανακαίνισης που εκτείνονται χρονολογικά από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι τη 
νεωτερικότητα: μια παλαιοχριστιανική βασιλική (5ος/6ος αι.) έδωσε τη θέση της σε μια σειρά 
οικοδομικών επεμβάσεων γοτθικού ρυθμού κατά τις περιόδους των Λουζινιανών και των 
Βενετών (1192-1570/1), προτού το κτήριο μετατραπεί σε στεγασμένη αγορά κατά την 
οθωμανική περίοδο (1570/1-1878). Η μορφολογική ανομοιογένεια των μερών που το 
συναπαρτίζουν καθίσταται δηλωτική της μακροχρόνιας χρήσης του μνημείου ως έδρας της 
ελληνικής επισκοπής Σολέας (ή Λευκωσίας), ενός θεσμού ο οποίος δικαιολογημένα 
προέβαλλε την αρχαιότητά του ως μέσο υπερίσχυσης έναντι των άλλων χριστιανικών 
κοινοτήτων που συνέθεταν το μωσαϊκό της πολυδογματικής νησιωτικής κοινωνίας της εποχής. 
Παρά το ότι το «Μπεζεστένι» αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μάρτυρες της ιστορίας 
της ελληνορθόδοξης Κύπρου για περισσότερο από μια χιλιετία, δεν έχει μέχρι στιγμής τύχει 
ανάλογου ενδιαφέροντος από μέρους των ερευνητών. 

Ο κύριος στόχος του παρόντος προγράμματος ήταν η συγγραφή της πρώτης εις βάθος 
μελέτης της ιστορίας της Οδηγήτριας και της επισκοπής που άλλοτε εξυπηρετούσε. Η έρευνα 
επικεντρώθηκε στην ιστορία της ελληνικής επισκοπικής έδρας της κυπριακής πρωτεύουσας 
κατά τον Μεσαίωνα, εστιάζοντας στην προσωπογραφία και τις σχέσεις με τις κοσμικές και 
εκκλησιαστικές αρχές, ενώ έθιξε ερωτήματα θρησκευτικής και κοινωνικής ταυτότητας 
αναφορικά με τους κτίτορες του ναού. Επιπλέον, το πρόγραμμα εξέτασε και τεκμηρίωσε τα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του «Μπεζεστενιού» σε μια απόπειρα σαφέστερης διάκρισης των 
αλλεπάλληλων αρχιτεκτονικών φάσεων του και συσχετισμού τους με άλλα έργα ναοδομίας 
στο νησί μεταξύ του 6ου και του 16ου αι. Τέλος, το πρόγραμμα μελέτησε τα σωζόμενα 
οθωμανικά έγγραφα που αφορούν στις χρήσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο καθεδρικός μετά το 
πέρας της μεσαιωνικής περιόδου. Οι προαναφερθείσες ερευνητικές δραστηριότητες 
περιέλαβαν νέα αρχειακή έρευνα στην Κύπρο, την Ιταλία, την Τουρκία και το Ηνωμένο 
Βασίλειο, καθώς επίσης την κατά χώραν επανεξέταση της αρχιτεκτονικής και των καταλοίπων 
γλυπτικής και ζωγραφικής του μνημείου. Ο απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η 
διάχυση των ευρημάτων και αποτελεσμάτων του (συμπεριλαμβανομένου μέρους του 
αδημοσίευτου αρχειακού υλικού) στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω της δημοσίευσης ενός 
συλλογικού τόμου, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει υποδειγματικά για αντίστοιχες 
μελλοντικές πρωτοβουλίες. 
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