
Μετά την οδυνηρή στάση του Νίκα η Πόλη είχε καταστραφεί. Ο 
Ιουστινιανός την οικοδόμησε ξανά. Το σημαντικότερό του έργο είναι ο 
καθεδρικός της Αγίας Σοφίας. Μετά το χτίσιμό της το 537, η Αγία Σοφία 
ήταν το κέντρο της Ορθοδοξίας μέχρι και το 1453, με την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους. Οι αρχιτέκτονες που ανέλαβαν 
αυτό το έργο ήταν ο Ανθέμιος από τις Τράλλεις και ο Ισίδωρος ο 
Μιλήσιος. Οι 2 κορυφαίοι αρχιτέκτονες συνδύασαν τους ρυθμούς 
βασιλικής και περικέντρου και δημιούργησαν τον ρυθμό της βασιλικής 
με τρούλο, ρυθμό τόσο επιβλητικό που οι ναοί ακόμα χτίζονται έτσι. Ο 
Ιουστινιανός ζήτησε τα πιο σπάνια υλικά από όλη την Ανατολική 
Μεσόγειο: πάταγο κάνουν και τα πολύ ελαφριά τούβλα από τη Ρόδο για 
το χτίσιμο του τρούλου. Δεκάδες χιλιάδες τεχνίτες δούλεψαν, και η Αγία 
Σοφία ολοκληρώθηκε το 537, μόλις σε έξι χρόνια. Εγκαινιάστηκε από 
τον Πατριάρχη Επιφάνιο και ήταν η καλύτερη στον κόσμο. Ο ναός ήταν 
γεμάτος ψηφιδωτά και τα πάντα ήταν καλυμμένα με χρυσό, μέχρι και ο 
άμβωνας (εκεί όπου διαβάζεται το Ευαγγέλιο) και η Αγία Τράπεζα! Ο 
Ιουστινιανός, όταν τον είδε ολοκληρωμένο, αναφώνησε «Νενικηκά σε, 
Σολομών». Και ναι, μέχρι και ο Ναός του Σολομώντα ήταν κατώτερός 
της!
Η βασιλική με τρούλο χωρίζεται σε 3 κλίτη (μακρόστενα μέρη του ναού). 
Στο 2ο κλίτος τέσσερις πεσσοί (τετράγωνες κολώνες) στηρίζουν τέσσερα 
μεγάλα τόξα. Επάνω τους στηρίζεται ο τρούλος και με τα πάνω από 40 
παράθυρα της βάσης του το φως μπαίνει στην Αγία Σοφία άπλετο. 
Συχνά δημιουργούνταν ζημιές στον ναό αλλά πάντα ανοικοδομούταν. Οι 
Φράγκοι κατέλαβαν την Πόλη το 1204 και λεηλάτησαν τον ναό, ενώ η 
ολοκληρωτική λεηλασία έγινε με τους Τούρκους το 1453. Ο ναός έγινε 
τζαμί. Το 1934 μετατράπηκε σε μουσείο και γίνονται αγώνες 
αναστήλωσης.

Αριθμοί
Επιφάνεια:7.550 τ.μ. (4η στον κόσμο)
Τρούλος: 55,6 μ. ύφος, 32 μ. διάμετρος
Δαπάνες:6.200 κιλά χρυσού
Χρόνος:5 χρόνια, 11 μήνες, σε αντίθεση με τον ναό του Αγίου Πέτρου 
που χρειάστηκε 150 χρόνια
Πίεση που ασκείται από πεσσούς κ.λ.π.:105 τόνοι ανά τ.μ.
Γεγονός: Ο Αχμέτ Α’ προσπάθησε να ξεπεράσει την Αγία Σοφία με το 
μπλε τζαμί, αλλά δεν τα κατάφερε
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