
 
Μαρία Κουνέλη 

8ο Δ. Σ. Κορυδαλλοφ Τμιμα Ε΄1    Όνομα:……………………………………………………… 

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΑΡΦΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  

H Α' Αγία Σοφία κεμελιώκθκε από τον Μεγάλο Κωνςταντίνο αλλά οικοδομικθκε από το γιο του 
Κωνςτάντιο (337-361). Τα εγκαίνιά τθσ ζγιναν το 346. 
Η Β' Αγία Σοφία χτίςτθκε πάλι από τον Κωνςτάντιο προσ Ν τθσ πρώτθσ, ςτθ ςθμερινι κζςθ τθσ Αγίασ 
Σοφίασ του Ιουςτινιανοφ. Τα εγκαίνια τθσ Β' Μεγάλθσ Εκκλθςίασ ζγιναν από τον πατριάρχθ Ευδόξιο το 
360. 
Οι ναοί αυτοί υπζςτθςαν ηθμιζσ κατά καιροφσ, καταςτράφθκαν από πυρκαγιζσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 
Συνόδου του 381 επί Θεοδοςίου Α' (378-395) πυρπολικθκαν από τουσ αρειανοφσ. Κατά τθν εξορία του 
Χρυςοςτόμου από τοφσ οπαδοφσ του το 404. 
Η Γ' Μεγάλθ Εκκλθςία είναι ζργο τοφ Θεοδοςίου Β' (408-450). Τα εγκαίνιά τθσ ζγιναν το 415. 
 
Κατά τθ ςτάςθ του Νίκα καταςτράφθκαν από πυρκαγιζσ τόςο θ Αγία Ειρινθ όςο και θ Γ' Αγία Σοφία του 
Θεοδοςίου Β'. Μετά τθν καταςτολι τθσ ςτάςεωσ ο Ιουςτινιανόσ (527-565) αμζςωσ αποφάςιςε το χτίςιμο 

τθσ ςθμερινισ Δ' Αγίασ Σοφίασ επάνω ςτα 
ερείπια τθσ βαςιλικισ 

 
Σε πρϊτο πλάνο η Αγία Σοφία του Θεοδοςίου, ςτη 

μζςη η ΔϋΑγία Σοφία του Ιουςτινιανοφ(537) και ςτο 

βάθοσ η εκκληςία όπωσ αποκαταςτάθηκε μετά από 

ςειςμό και αφοφ προςτζθηκε ο μεγάλοσ τροφλοσ(557) 

Ο Ιουςτινιανόσ ανζκεςε το χτίςιμο ςτον 
μθχανικό Ανκζμιο και ςτον αρχιτζκτονα 
Ιςίδωρο, από τουσ μεγαλφτερουσ ςτθν 
ειδικότθτά τουσ ςτθν ελλθνικι Ανατολι 
με τθν εντολι να τον ςχεδιάςουν ζτςι 
ώςτε όμοιοσ του να μθν υπάρχει 

πουκενά. 
Οι δφο αρχιτζκτονεσ ςυνδφαςαν το ρυκμό τθσ ορκογώνιασ βαςιλικισ και του περίκεντρου ναοφ με 
τροφλο. Ζτςι γεννικθκε θ βαςιλικι με τροφλο που επθρζαςε τθν αρχιτεκτονικι ωσ τισ μζρεσ μασ. 

  
βαςιλική 

 περίκεντροσ με τροφλο 
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η κάτοψη τησ Αγίασ Σοφίασ - βαςιλική με τροφλο 

 

Αποτελείται από τα εξισ μζρθ: το αίκριο,τουσ δφο νάρκθκεσ και τον κυρίωσ ναό.  
Το αίκριο είναι αυλι, ορκογϊνια με κολόνεσ γφρω γφρω και με βρφςθ ςτο κζντρο(κρινθ) που ζφερε 
τθν περίφθμθ επιγραφι "ΝΙΨΟΝ ΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗ ΜΟΝΑΝ ΟΨΙΝ", που διαβαηόταν και 

αντίςτροφα(καρκινικι). Σιμερα θ επιγραφι δε ςϊηεται. 

Ο ναόσ χωρίηεται ςε τρία μζρθ: τα κλίτθ 
Τζςςερισ μεγάλοι πεςςοί(κολόνεσ) ςτθρίηουν τον τροφλο και ςυνδζονται μεταξφ τουσ με τόξα 

 

Το μικοσ του ναοφ είναι 80,90 μ. το πλάτοσ 
69,5 μ. και το φψοσ 55,6 μ. Η διάμετροσ του 
τροφλου είναι 33 μ. και το φψοσ του 13,8 μ. 

 

 
 

Ο Ιουςτινιανόσ ηιτθςε από όςουσ το επικυμοφςαν να προςφζρουν υλικά και χριματα για το χτίςιμο 
του ναοφ. Ζτςι προςφζρκθκαν πολφτιμα μάρμαρα και ςπάνια υλικά ενϊ χιλιάδεσ εργάτεσ και τεχνίτεσ 
εργάςτθκαν χωρίσ διακοπι, ζωσ ότου ολοκλθρϊςουν το ζργο.  
Ο ναόσ άρχιςε να χτίηεται ςτισ 23 Φεβρουαρίου 532 και τελείωςε το 537 μ. Χ. ςτισ 27 Δεκεμβρίου.  
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Περνϊντασ τθν πφλθ και κάτω από τον τροφλο ο Ιουςτινιανόσ αναφϊνθςε: "Νενίκθκά ςε, Σολομϊν!"  
Είκοςι χρόνια αργότερα δυνατόσ ςειςμόσ κα καταςτρζψει το κόλο και μζροσ του ναοφ αλλά ο Ιςίδωροσ 
ανιψιόσ του άλλου φρόντιςε για τθ ςτερζωςθ του ναοφ. 
Στθ ΝΔ πλευρά τθσ Αγίασ Σοφίασ τοποκετικθκε και θ "κολόνα" του Ιουςτινιανοφ με το χάλκινο ζφιππο 
άγαλμά του. 

 
 
 

 
πλάγια όψη της Αγίας Σουίας. Διακρίνεται μπροστά και το 

άγαλμα τοσ Ιοσστινιανού 

 
Στα επόμενα χρόνια όλα τα μεγάλα γεγονότα τελοφνταν εκεί, 
όπωσ ςτζψεισ αυτοκρατόρων, γάμοι αυτοκρατόρων, ανακιρυξθ 

Πατριαρχϊν κλπ Μετά τθν άλωςθ από τουσ Τοφρκουσ μετατράπθκε ςε τηαμί και ςιμερα είναι μουςείο. 
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