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Η δίωξη των 
χριστιανών

 Η γρήγορη εξάπλωση του Ευαγγελίου στη 
ρωμαϊκή αυτοκρατορία δημιουργούσε ένα 

νέο πολιτισμό. Ταυτόχρονα, όμως, 
προκάλεσε και αντιδράσεις. Είδαμε ότι οι 

περισσότεροι Ιουδαίοι αντέδρασαν, 
αρνούμενοι να δεχθούν ότι ο Χριστός ήταν 
ο Μεσσίας. Δεν αντέδρασαν, όμως, μόνο 
αυτοί η ρωμαϊκή αυτοκρατορία έβλεπε με 
προβληματισμό την αύξηση του αριθμού 

των χριστιανών.



 

 

Η δίωξη των 
χριστιανών (εικόνες)



 

 

Αρχικοί Χώροι 
Λατρείας

 Συνεπώς οι Χριστιανοί έπρεπε να βρουν ειδικούς χώρους 
συγκέντρωσης και λατρείας. Αρχικά συγκεντρώνονταν στις 
ιδιωτικές κατοικίες των πλουσιότερων. Από το τέλος του 2ου 
αιώνα έχουμε κτίρια που κατασκευάζονται για αυτό το σκοπό. 
Ονομάζονται ευκτήριοι οίκοι, εκκλησίες, οίκοι Θεού και οίκοι 
Κυρίου.
 Δούρα Ευρωπός: Είναι η παλαιότερη μορφή οίκου-εκκλησίας 
που έχει ανακαλυφθεί. Η κατασκευή του τοποθετείται γύρω 
στο 230 μ.Χ., καθώς η ελληνιστική πόλη Δούρα Ευρωπός 
(που αποτελεί ένα απτό παράδειγμα συγχώνευσης μεταξύ του 
ελληνιστικού και ασιατικών πολιτισμών) καταστράφηκε το 256 
μ.Χ. Βρίσκεται στη Συρία, στη δεξιά όχθη του ποταμού 
Ευφράτη. Περιλαμβάνει ένα μεγάλο χώρο για το κήρυγμα και 
τις αγάπες και ένα μικρότερο βαπτιστήριο. Οι τοιχογραφίες 
απεικονίζουν τον Καλό Ποιμένα, τη Θεραπεία του Παραλυτικού 
και τον Χριστό με τον Πέτρο να περπατούν στη Θάλασσα.  



 

 

Αρχικοί Χώροι 
Λατρείας (εικόνες)



 

 

Τα κείμενα από εδώ και πέρα 
είναι βάση του κειμένου 13 

απλώς θεώρησα πως επειδή 
λένε μερικές ακόμα 

πληροφορίες για τους ναούς 
της εποχής θα ήταν ωραίο να 

τα είχα και αυτά στην 
παρουσίαση. 



 

 

Οι πρώτοι ναοί: 
τύπου βασιλικής 

Μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) άρχισαν να 
κτίζονται καινούριοι ναοί, μεγάλοι σε διαστάσεις και 
λαμπροί σε πολυτέλεια. Πολλοί έχουν τον τύπο της 
βασιλικής.Επικράτησε την περίοδο 312-527 και επανήλθε 
στην υστεροβυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο. Απλή, 
δρομική κάτοψη με μεγάλες διαστάσεις. Απλός 
οργανισμός – μπορούσαν να επιμηκυνθούν ή να 
βραχυνθούν χωρίς προβλήματα – τυποποιημένα στοιχεία 
για μαζική παραγωγή. Τονίζεται ο κατά μήκος άξονας 
που οργανώνεται με ρυθμική διάταξη κιονοστοιχιών. Το 
μεσαίο κλίτος ήταν συνήθως μεγαλύτερο και είχε 
μεγαλύτερο ύψος. Οι κιονοστοιχίες τόνιζαν τον κατά 
μήκος άξονα.



 

 

Οι πρώτοι ναοί: 
τύπου 

βασιλικής(εικόνες) 



 

 

Οι πρώτοι ναοί: 
τύπου περικέντρου

Παράλληλα με τη βασιλική υπάρχει και το 
περίκεντρο (οκταγωνικό ή κυκλικό) 

λατρευτικό κτίριο, και αυτό με 
ελληνορωμαϊκή καταγωγή (μαυσωλεία και 
ηρώα). Το ιδιαίτερο γνώρισμά του είναι η 
θολωτή στέγη του, που σε μια εξελιγμένη 

μορφή της λέγεται τρούλος . 



 

 

Οι πρώτοι ναοί: 
τύπου 

περικέντρου(εικόνες)



 

 

Οι πρώτοι ναοί: 
τύπου τρουλαίας 

βασιλικής

Επιδιώκοντας οι αρχιτέκτονες να στεγάσουν 
με τρούλο και τη βασιλική, δημιούργησαν τον 
τύπο της τρουλαίας βασιλικής. Σ’ αυτήν ο 
τρούλος στηρίζεται πάνω σε τέσσερις πεσσούς 
(τετράγωνους κίονες) που υψώνονται στο 
κέντρο της βασιλικής, μπροστά στην είσοδο 
του ιερού.



 

 

Οι πρώτοι ναοί: 
τύπου τρουλαίας 

βασιλικής(εικόνες)
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