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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αρχίζει να σκέπτεται, αρχίζει 

και να ερωτά. Είναι το μόνο έμψυχο ον που έχει τη δυνατότητα 

να ερωτά και να προσπαθεί να δώσει απαντήσεις. Το προνόμιο 

αυτό είναι σύμφυτο με τη λογική του και με τον όλο ψυχισμό 

του. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν στα πλαίσια αυτής της 

ερευνητικής εργασίας να αναζητήσουμε και να επισημάνουμε 

τα κρίσιμα ερωτήματα που σχετίζονται με τα μεγάλα ζητήματα 

της ύπαρξης και της ζωής. Ακόμη θα προσπαθήσουμε να 

εξακριβώσουμε εάν οι θρησκείες ( αρχαία Ελληνική θρησκεία 

και Χριστιανισμός) έδωσαν απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. 

Η διατύπωση ερωτημάτων και η αναζήτηση των σχετικών 

απαντήσεων είναι μια υπαρξιακή ανάγκη, που απασχολεί όλους 

τους ανθρώπους και δεν είναι απλά προσωπικό ζήτημα 

μεμονωμένων φιλοσόφων. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται 

πνευματικά ο άνθρωπος, τόσο και πιο σημαντικά και 

πολύπλοκα ερωτήματα διατυπώνει και προσπαθεί να βρει τις 

πιο σωστές απαντήσεις στα μεγάλα ζητήματα που τον 

απασχολούν. Κοινός παρονομαστής αυτών των ερωτημάτων 

είναι η βαθιά πνευματική ανάγκη της γνώσης της αλήθειας για 

το Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ποια είναι η ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργεί ιερά  

αφιερωμένα στο θείο; 

Πριν απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό είναι ανάγκη να 

αναφέρουμε τα μεγάλα ερωτήματα που απασχολούν τον 

άνθρωπο από τότε που εμφανίστηκε στον πλανήτη μας. Θα 

μπορούσαμε να τα συγκεφαλαιώσουμε στο τριπλό θεματολόγιο: 

Θεολογία, Κοσμολογία, Ανθρωπολογία . Ξεκινώντας από το 

τρίτο, την ανθρωπολογία, εξειδικεύουμε το θεματολόγιο στα 

εξής επιμέρους βασικά ερωτήματα: Τι είναι ο άνθρωπος;  

 

Ποια είναι η βαθύτερη ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης; Από 

πού προέρχεται; Πού πηγαίνει; Γιατί ζει; Πώς πρέπει να ζει; 

Γιατί υπάρχουν στη ζωή το κακό και ο θάνατος; Παρόμοια για 

την κοσμολογία βασικά ερωτήματα είναι τα ακόλουθα: Από 

πού προήλθε ο κόσμος; Μήπως υπάρχει αιώνια ή έχει κάποια 

αρχή και τέλος; Γιατί δημιουργήθηκε και πού πορεύεται τελικά; 



 

6                                                               ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Ερευνητική Εργασία Α΄ Τετραμήνου 2013-14 

Σχετικά με τη θεολογία ερωτήματα που απασχολούν τον 

άνθρωπο είναι: Υπάρχει Θεός; Αν υπάρχει, τι είναι, πού 

βρίσκεται και ποια είναι η σχέση του με τον κόσμο και τον 

άνθρωπο; Ποια είναι η αναγκαιότητα της θρησκείας; 

Στα μεγάλα και βασανιστικά αυτά ερωτήματα δόθηκαν κατά 

καιρούς διάφορες απαντήσεις. Οι απαντήσεις αυτές είναι 

δυνατό να αναζητηθούν στα φιλοσοφικά συστήματα, στις 

θρησκείες, στις φυσικές και τις ανθρωπιστικές επιστήμες, στα 

ηθικά και κοινωνικά συστήματα. Αρκετές φορές οι απαντήσεις 

που δίνονταν δεν ικανοποιούσαν επαρκώς τους ανθρώπους με 

συνέπεια την αδιάκοπη αναζήτηση της αλήθειας. 

Το ζήτημα για το Θεό 

 

Το πρώτο και μεγαλύτερο από τα μεγάλα ζητήματα, με τα οποία 

ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο μάθημα, είναι το ζήτημα για 

το Θεό. Είναι γενικά αποδεκτό ότι δεν υπάρχει άνθρωπος μέχρι 

σήμερα που να μην έχει θέσει στον εαυτό του το ερώτημα αυτό. 

Είναι φανερό ότι βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τα άλλα 

δύο βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με τον κόσμο και τον 

άνθρωπο. Ας επιχειρήσουμε, λοιπόν, σήμερα να αιτιολογήσουμε 

την ενασχόλησή μας με αυτό το ερώτημα, να επισημάνουμε τις 

σπουδαιότερες αντιλήψεις για το Θεό και να συζητήσουμε για 

τις λεγόμενες ενδείξεις για την ύπαρξη του. 
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Οι αντιλήψεις για το Θεό 

Σημειώνουμε τις πιο γνωστές αντιλήψεις: 

1. Ο Θεός είναι μια ανώτερη δύναμη, το ύψιστο ον. Είναι μια 

απρόσωπη θεϊκή υπόσταση χωρίς καμιά σχέση με τον κόσμο 

και τον άνθρωπο. 

 

2. Ο δυνατός και φοβερός Θεός. Απέναντι στην παντοδύναμη 

εξουσία του οι άνθρωποι νιώθουν εντελώς αδύναμοι, γι' αυτό 

τον φοβούνται και για να τον εξευμενίσουν, τον προσκυνούν. 

 

3. Ο τιμωρός Θεός, ο οποίος απαιτεί την τήρηση του θελήματος 

του, διαφορετικά εκδηλώνει τη δικαιοσύνη του με κάποια 

σκληρότητα, η οποία φτάνει μέχρι την παραδειγματική τιμωρία 

των ενόχων και στην εκδίκηση για τους παραβάτες των νόμων 

του. 

 

4. Ο σύμμαχος και συμπαραστάτης των ανθρώπων. Τον 

επικαλούνται οι άνθρωποι αποκλειστικά και μόνο όταν 

κινδυνεύουν ή έχουν ανάγκη τη συμπαράστασή του. 

 

5. Ο Θεός της εξουσίας και της τάξης. Τον χρησιμοποιούν 

κυρίως τα απολυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα, γιατί 
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θεωρούν ότι έχει «συνεργάτες» του μόνο τους ισχυρούς 

εξουσιαστές των συνανθρώπων τους. 

 

6. Ο Θεός που αμείβει και ανταποδίδει με την προστασία του 

εκείνους που τον επικαλούνται με διάφορες λατρευτικές 

εκδηλώσεις και τάματα. 

7. Ο «τελετάρχης» Θεός, που τον καλούν οι άνθρωποι μόνο σε 

σημαντικές στιγμές της ζωής τους (γέννηση - βάφτιση - γάμος – 

κηδεία κ.ά.). 

 

8. Ο Θεός των πανθεϊστών, που ταυτίζουν Θεό και κόσμο. 

 

9. Ο Θεός των αγνωστικιστών, οι οποίοι αρνούνται τη 

δυνατότητα απάντησης στο ερώτημα για την ύπαρξη ή 

ανυπαρξία του Θεού. Είναι ευνόητο ότι ο Θεός που πιστεύουν 

οι χριστιανοί δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τις παραπάνω 

αντιλήψεις.  

 

Η ύπαρξη του Θεού και οι σχετικές ενδείξεις 

 

Οι ενδείξεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ύπαρξη του Θεού 

σε διάφορες εποχές στο χώρο της απολογητικής, κατ' επίδραση 

της Δυτικής Θεολογίας, είναι οι εξής: 
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1. Κοσμολογική. Σύμφωνα με το νόμο της αιτιότητας κάθε 

αποτέλεσμα προϋποθέτει την αιτία του. Είναι λογική και 

φυσική αρχή: καθετί που γίνεται και κινείται, γίνεται και 

κινείται από κάποιο άλλο. Και ο κόσμος δεν έγινε μόνος του 

ή τυχαία• προϋποθέτει το δημιουργό του, δηλαδή το Θεό, 

που αποκαλύπτεται στον άνθρωπο μέσα από τη δημιουργία 

(φυσική αποκάλυψη του Θεού). Κατά τον Πλάτωνα είναι το 

«Όντως Ον» η πρώτη αιτία του παντός, ενώ κατά τον 

Αριστοτέλη είναι το  

 

2. Τελολογική (από τη λέξη τέλος = σκοπός). Η τάξη, η 

αρμονία και η σκοπιμότητα που παρατηρούνται στο σύμπαν, 

προϋποθέτουν την ύπαρξη της σοφίας του δημιουργού Θεού, 

ο οποίος τα (Ψαλμ. 103,24). οποίος τα  

 

 

3. Ηθική. Εισηγητής της είναι ο γερμανός φιλόσοφος Εμμ. 

Καντ (1724-1804), ο οποίος θεωρεί ότι ο Θεός είναι πηγή 

και αιτία της ηθικής τάξης και του ηθικού νόμου, που είναι 

έμφυτος σε κάθε άνθρωπο. Στη ζωή αυτή παρατηρείται 

αναντιστοιχία αρετής και ευδαιμονίας με συνέπεια τη 

διασάλευση της ηθικής τάξης. Η συνείδηση του ανθρώπου 
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όμως απαιτεί την αποκατάσταση του δικαίου σε μια άλλη 

ζωή. Επομένως, υπάρχει Θεός ως νομοθέτης και φρουρός 

της ηθικής αυτής τάξης. 

 

4. Ιστορική - θρησκειολογική. Η καθολικότητα του 

θρησκευτικού φαινομένου, το οποίο επικυρώνεται από την 

παγκόσμια ιστορία των θρησκειών και του πολιτισμού, η 

έμφυτη ορμή του ανθρώπου προς το Θεό μαρτυρεί την 

ύπαρξη του Θεού, που εμφύτεψε στην ψυχή του ανθρώπου 

την τάση αυτή. 

 

5. Ψυχολογική. Η ροπή της ανθρώπινης ύπαρξης προς το 

απόλυτο προϋποθέτει την ύπαρξη μιας απόλυτης αρχής, 

δηλαδή το Θεό. Το ανικανοποίητο της ανθρώπινης ψυχής 

και η καθολικότητα του θρησκευτικού βιώματος 

συνηγορούν υπέρ αυτής. 

 

6. Φιλοσοφική - αξιολογική. Οι ιδρυτές των μεγάλων 

φιλοσοφικών συστημάτων δέχονται την ύπαρξη μιας 

ύψιστης και αυτοαίτιας πνευματικής αρχής, θεωρώντας το 

Θεό ως την υπέρτατη αξία και πηγή όλων των αξιών.  
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Είναι δεδομένο ότι η επιστήμη δεν έχει τη δυνατότητα να 

αποδείξει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία του Θεού αφού δεν έχει 

τέτοιους στόχους. Το ζήτημα για το Θεό εντάσσεται κυρίως στο 

χώρο της προσωπικής βιωματικής εμπειρίας. Εξάλλου η 

ανυπαρξία αποδείξεων για την ύπαρξη και τον ορισμό του Θεού 

δεν αποτελεί απόδειξη της ανυπαρξίας του. Στα πλαίσια των 

παραπάνω σκέψεων εντάσσονται και οι λεγόμενες ενδείξεις για 

την ύπαρξη του Θεού (βλ. υποσημείωση). Αυτές βέβαια δεν 

έχουν το κύρος των αποδείξεων των φυσικών επιστημών, αλλά 

είναι φιλοσοφικά επιχειρήματα και λογικές ενδείξεις. Αν και ο 

πιστός, που έχει την προσωπική βιωματική εμπειρία της θείας 

παρουσίας, δεν τις έχει ανάγκη, οι ενδείξεις αυτές στηρίζουν 

τους αμφιταλαντευόμενους και τους δύσπιστους. 

Η αναζήτηση, λοιπόν, του Θεού ως υπαρξιακή ανάγκη του 

ανθρώπου, βρίσκεται σε άμεση αντιστοιχία προς την ύπαρξή 

του, για την οποία ο πιστός χριστιανός έχει απόλυτη 

βεβαιότητα. Αυτή η βεβαιότητα ονομάζεται πίστη, από την 

οποία αντλεί δύναμη και αισιοδοξία για τον αγώνα της ζωής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ποια είναι η ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργεί ιερά  

αφιερωμένα στο θείο; 

2.1 Αρχαϊκή περίοδος 

Αρχαϊκή περίοδος: Περιλαμβάνει τον Ζ' και τον ΣΤ' αιώνα 

π.Χ. Η αρχιτεκτονική, η γλυπτική και η κεραμική της 

περιόδου αυτής έδωσαν σπουδαία επιτεύγματα. 

Η αρχαϊκή περίοδος σφραγίζεται από δύο κορυφαίες 

δημιουργίες: 

α) την ανέγερση Λίθινων ναών 

β) την δημιουργία λίθινων αγαλμάτων σε φυσικό και 

υπερφυσικό μέγεθος 

Αξιοσημείωτη όμως είναι και η επίδραση της τέχνης της 

Ανατολής και της Αιγύπτου στην ελληνική αρχαϊκή τέχνη. 

Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της αρχαϊκής τέχνης 

ειναι η επίδραση της τέχνης της Ανατολής που οι Έλληνες 

την γνωρίζουν στα ταξίδια τους. Την εποχή αυ΄τη χτίζονται 

μεγάλοι λίθινοι ναοί για τους θεούς : 

α) αυστηρός, αρρενωπός, απέριττος δωρικός ρυθμός 

β) κομψός, ελαφρύς και διακοσμητικός ιωνικός ρυθμός 

Τους ναούς συνήθως στόλιζαν ανάγλυφα και ολόγλυφα 

λιοντάρια και μυθολογικά τέρατα και πρόκειται για τα 

αρχιτεκτονικά γλυπτά εκείνης της εποχής. 
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Αυτήν την εποχή οικοδομούνται οι πρώτοι μνημειακοί ναοί 

της αρχαίας Ελλάδας .Ο ελληνικός ναός δομείται συνήθως με 

μάρμαρο ή πέτρα ή και τα δύο. 

Το σχήμα των ναών θυμίζει μυκηναϊκό μέγαρο και 

αποτελείται από έναν ανοιχτό προθάλαμο-πρόναος-με δύο 

κίονες και ένα κυρίως δωμάτιο το σηκό (άγαλμα θεού) 

Όταν προστεθεί ένα παρόμοιο ανοιχτό δωμάτιο πίσω-ο 

οπισθόδομος- και μία κιονοστοιχία γύρω από το κτίριο- το 

πτερό- οι ναοί γίνονται μεγαλοπρεπέστεροι και 

εντυπωσιακότεροι. 

Ο περίπτερος ναός είναι τύπος αρχιτεκτονικής ναών στην 

αρχαία Ελλάδα. Χαρακτηριστικό του είναι ότι ο  σηκός 

περικλείεται από μία σειρά κίονες, την λεγόμενη περίσταση, 

οι οποίοι σχηματίζουν τον χώρο μεταξύ της περίστασης και 

του ναού, την πτέρυγα. Ο περίπτερος ναός είναι πιο 

δημοφιλής εκείνη την περίοδο. Η μπροστινή και η πίσω όψη 

του ναού έχουν από έξι κίονες. Το πλήθος των κιόνων στα 

πλάγια μεταβάλλεται στην πάροδο των αιώνων. Στην 

αρχαϊκή π.χ. στον ναό του Δία στην αρχαία Ολυμπία 

συναντούμε 6*17 κίονες ενώ στου Δωρικού ρυθμού της 

κλασικής εποχής συναντάμε 6* 13. 

Μερικοί περίπτεροι ναοί: 

α) ο ναός του Ηφαίστου στην αγορά 

β) ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο 

γ) οι ναοί του Αγκριζέντο στην Σικελία  
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2.2 H Κλασική περίοδος  

Η κλασική εποχή (500 π.Χ.-323 π.Χ.)είναι χρονική περίοδος της 

αρχαίας ελληνικής ιστορίας και ονομάστηκε έτσι λόγω των 

υψηλών επιτευγμάτων που σημειώθηκαν κατά την περίοδο αυτή 

στο χώρο του πολιτισμού. 

Τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα κτίρια που χτίστηκαν αυτή 

την περίοδο όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές 

ήταν οι ναοί. Ο ναός του Δία στην Ολυμπία, ο ναός του 

Ποσειδώνα στο Σούνιο και πολλοί ακόμη ναοί, καθώς και οι 

ναοί που σώζονται στην Ακρόπολη της Αθήνας, είναι όλοι 

φτιαγμένοι τον 5ο αιώνα π.Χ. 
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Μετά τους Περσικούς πολέμους, ο Ιππόδαμος ο Μιλήσιος 

σχεδίασε την Μίλητο αλλά και την πόλη του Πειραιά, 

εφαρμόζοντας το γνωστό ιπποδάμειο σχέδιο, όπου οι δρόμοι 

τέμνονται κάθετα μεταξύ τους δημιουργώντας μεγάλα 

οικοδομικά τετράγωνα. Μέσα σ’ αυτή την ορθολογική χάραξη 

της πόλης, έβρισκαν την θέση τους τα μεγάλα δημόσια κτίρια 

και οι κατοικίες, αλλά μπορούσε να καθοριστεί και να 

προβλεφθεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο.  

Οι κατοικίες οργανώνονταν γύρω από μία παραλληλόγραμμη 

αυλή, το ‘ αίθριο’ , και είχαν συνήθως δύο πατώματα. Στην 

ιδιωτική αλλά και στην δημόσια καθημερινή ζωή, οι κάτοικοι 

των Αθηνών, περνούσαν λόγω του κλίματος, πολλές ώρες σε 

υπαιθρίους χώρους. Η αρχιτεκτονική οργάνωση των κατοίκων 

δεν διέφερε και πολύ από την αρχιτεκτονική των ναών. Από το 

μυκηναϊκό Μέγαρο και από τους πρώτους ξύλινους ναούς, η 
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μορφή των ναών εξελίχθηκε, διατηρώντας και επανεξετάζοντας 

συνεχώς τις αρχές, που σιγά-σιγά είχαν παγιωθεί από τους 

προηγούμενους αιώνες 

 

2.3 Ελληνιστικοί χρόνοι 

Η αρχιτεκτονική στην Ελληνιστική εποχή 

Βασικό φαινόμενο της περιόδου είναι ο συγκερασμός της 

Ελλάδας με την Ανατολή. Νέες πολιτικές και κοινωνικές 

συνθήκες δίνουν ένα σαφή προσανατολισμό στην οικοδομική 

δραστηριότητα. Αξιοσημείωτη ελάττωση στον αριθμό ναών που 

κτίζονται (στην Αθήνα κτίζεται μόνο ο ναός του Ολυμπείου ). 

Αιτία είναι ότι η αγάπη για τους θεούς και την πόλη δεν είναι η 

πρωταρχική κινητήρια δύναμη αυτή την εποχή, η οποία 

χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από εκλεκτισμό. Δίνεται 

έμφαση στο διακοσμητικό σε σχέση με το λειτουργικό 

χαρακτήρα των αρχιτεκτονικών μελών. 

Ο Ναός του Ολυμπίου Διός 

Ο ναός βρίσκεται νοτιοανατολικά της Ακρόπολης και περίπου 

700 μέτρα από το κέντρο της Αθήνας. Τα θεμέλια του πρώτου 

ναού στο χώρο, είχε κτίσει ο τύραννος των 

Αθηνών Πεισίστρατος το 515 π.Χ. αλλά οι εργασίες 

σταμάτησαν όταν ο γιος του 

Πεισιστράτου, Ιππίας εξοστρακίστηκε το 510 π.Χ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%80%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%8D%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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Η αποπεράτωση του ναού έγινε τον 3ο αιώνα π.Χ. κατά τη 

διάρκεια της Μακεδονικής κυριαρχίας στην Ελλάδα υπό την 

αιγίδα του Ελληνιστικού βασιλιά Αντιόχου του Δ' Επιφανούς, 

που προσέλαβε τον Ρωμαίο αρχιτέκτονα Κοσσούτιο να 

σχεδιάσει τον μεγαλύτερο ναό στον γνωστό τότε κόσμο. Όταν ο 

Αντίοχος πέθανε, το 164 π.Χ., η κατασκευή του ναού 

σταμάτησε ξανά. 

Ο ναός κατασκευάστηκε από πεντελικό μάρμαρο και είχε 96 

μέτρα μήκος στις άκρες του και 40 μέτρα στην ανατολική και 

δυτική πρόσοψη. Είχε 104 κολώνες Κορινθιακού ρυθμού, η 

κάθε μία 17 μέτρα ύψος, 2.6 μέτρα διάμετρο και βάρος 364 

τόνους περίπου. 48 κολόνες στεκόταν σε τριπλή σειρά κάτω από 

τα αετώματα και 56 σε διπλή σειρά στα άκρα. Μόνο 15 από τις 

αρχικές κολόνες του ναού παραμένουν όρθιες σήμερα. Ένας 

θυελλώδης άνεμος έριξε μια κολόνα το 1852, η οποία βρίσκεται 

στο ίδιο ακριβώς σημείο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%94%27_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82#.CE.A4.CE.BF_.CE.BC.CE.AC.CF.81.CE.BC.CE.B1.CF.81.CE.BF_.CE.A0.CE.B5.CE.BD.CF.84.CE.AD.CE.BB.CE.B7.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/1852
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Ο Αδριανός αφιέρωσε το ναό στον Δία. Ανέγειρε επίσης ένα 

τεράστιο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία στο σηκό του ναού. 

Τ' αετώματα κοσμούνταν από πολλά αγάλματα, αλλά και σ' 

ολόκληρο το ναό υπήρχαν αγάλματα και προτομές φημισμένων 

ανδρών. Οι Αθηναίοι, για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους 

στον Αδριανό, του έκτισαν άγαλμα πίσω απ' το ναό. Δυστυχώς 

κανένα από τα γλυπτά που κοσμούσαν το ναό, δεν έχει 

διασωθεί. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς καταστράφηκε ο ναός 

αλλά εικάζεται ότι όπως και άλλα μεγάλα κτίρια στην Αθήνα 

καταστράφηκε μάλλον από κάποιο σεισμό κατά τη διάρκεια των 

Βυζαντινών χρόνων και τα ερείπια του χρησιμοποιήθηκαν για 

την κατασκευή άλλων κτιρίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BA%CF%8C%CF%82
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η Χριστιανική Ναοδομία στα Ρωμαικά και Βυζαντινά 

Χρόνια 

 

3.1 Ρωμαικά Χρόνια 

Στα Ρωμαϊκά Χρόνια, την εποχή των διωγμών οι συνάξεις των 

χριστιανών  γίνονταν κρυφά την νύχτα σε απόμερες οικίες, στην 

ύπαιθρο, σε σπήλαια και κυρίως στις κατακόμβες (Εικόνα ). Οι 

κατακόμβες ήταν υπόγειες βαθιές δαιδαλώδης στοές , στις 

οποίες θάπτονταν οι νεκροί τότε. Σπανίως, φυσικά, 

χρησιμοποιούσαν τις κατακόμβες γιατί δεν ήταν ευρύχωρες και 

υπήρχε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα. Παραδείγματα 

κατακομβών στον ελλαδικό χώρο συναντάμε στο νησί της 

Μήλου, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

 

Κατακόμβες 

Στο τέλος του Β’ αιώνα δόθηκε στους Χριστιανούς μια ευκαιρία 

για νόμιμη συγκέντρωση. Έτσι άρχισαν να αναγείρονται οι 
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πρώτοι ιδιόκτητοι ναοί, στους οποίους συναθροίζονταν οι 

Χριστιανοί. 

Το σχήμα τους ήταν απλό και κατά κανόνα ήταν στραμμένοι 

προς την ανατολή. Ονομάζονταν Ευκτήρια, Κυριακά, Βασιλικές 

και Μυρτήρια. Οι πιστοί συγκεντρώνονταν εκεί στην επέτειο 

του θανάτου του μάρτυρα και τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία.  

 

 

 

Οι βασικοί Ρυθμοί Ναών 

Όταν τέλειωσαν οι διωγμοί , η Εκκλησία ήταν πια ελεύθερη και 

ισχυρή. Έτσι άρχισαν να χτίζονται μεγάλοι ναοί , όπως είναι 

γνωστοί ως παλαιοχριστιανικές βασιλικές . Οι 

παλαιοχριστιανικές βασιλικές είναι τεράστια επιμήκη 

οικοδομήματα , διαιρούμενα εσωτερικά ,σε κλίτη , 

καταλήγοντας στην ανατολική μικρή πλευρά σε αψίδα και τα 

οποία κυριάρχησαν τον 4ο και 5ο αιώνα. Τα κλίτη των 
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βασιλικών ήταν τρία, πέντε, επτά, μέχρι και εννέα. Το μεσαίο 

κλίτος ήταν το πιο ευρύχωρο και το υψηλότερο. Οι κίονες που 

χώριζαν τα κλίτη μεταξύ τους δεν είχαν συνήθως ραβδώσεις και 

κατέληγαν σε περίτεχνα κορινθιακά κιονόκρανα , ενώ τα κενά 

μεταξύ των κιονόκρανων ενώνονταν συνήθως με τόξα. Οι 

τοίχοι από το δάπεδο μέχρι το ύψος των τόξων καλύπτονταν 

ορθομαρμαρώσεις λεπτών και πολύχρωμων μαρμάρων. Τέλος 

το μεσαίο και υψηλότερο κλίτος καλύπτονταν από ξύλινη 

στέγη. Στο ανατολικό μέρος του μεσαίου κλίτους βρισκόταν το 

Ιερό Βήμα, στο κέντρο του οποίου βρισκόταν η Αγία Τράπεζα. 

Πίσω από την Αγία Τράπεζα βρισκόταν ο θρόνος του 

επισκόπου. Ο κυρίως ναός ήταν ο χώρος των πιστών. 

Παράδειγμα τέτοιου ναού είναι ο Άγιος Δημήτριος 

Θεσσαλονίκης.  

Παράλληλα οι αρχιτέκτονες έχτιζαν μικρούς στρογγυλούς 

ναούς με θόλο ή τρούλο, που χάριζαν πνευματική ανάσταση 

στους πιστούς (παράδειγμα : η Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη). Στη 

συνέχεια χτίζονται ναοί με θόλο σε τετραγωνική βάση, οι οποίοι 

ονομάζονται περίκεντροι ναοί , δηλαδή όλες οι πλευρές απέχουν 

ίση απόσταση από το κέντρο. 

Τον 6ο αιώνα η παλαιοχριστιανική βασιλική εμπλουτίζεται με 

νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η σπουδαιότερη καινοτομία ήταν ο 

περιορισμός του μήκους του κτιρίου και κυρίως η προσθήκη 

τρούλου στη στέγη του μεγάλου κλίτους. Αυτός ο ρυθμός 

ονομάστηκε βασιλική με τρούλο και πρόκειται για μία 
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εφεύρεση των Ανθεμίου και Ισίδωρου. Οι αρχιτέκτονες αυτοί 

κατάφεραν να τοποθετήσουν τον κυκλικό τρούλο στην 

τετράγωνη στέγη της βασιλικής, ο οποίος μέσω τεσσάρων 

σφαιρικών τριγώνων κατέληγε να στηρίζεται σε τέσσερις 

μεγάλους πεσσούς. Ένα από το σπουδαιότερο δείγμα αυτού του 

ρυθμού είναι η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. 

Έπειτα εμφανίζεται ο εγγεγραμμένος σταυροειδής με τρούλο (ή 

βυζαντινός) ρυθμός. Το κύριο χαρακτηριστικό του ρυθμού 

αυτού είναι ο σχηματισμός σταυρού εσωτερικά και εξωτερικά 

στο σχεδόν τετράγωνο πια κτίσμα, με τον έναν ή τους πέντε 

τρούλους. Η δημιουργία κογχών στη βόρεια και νότια πλευρά 

αυξάνουν τον εσωτερικό χώρο και χαρίζουν ομορφιά και χάρη. 

Παραδείγματα του ρυθμού αυτού είναι η Παναγιά των Χαλκέων 

στη Θεσσαλονίκη και οι εκκλησίες του Μυστρά.  

Παραλλαγή αυτού του ρυθμού είναι ο εγγεγραμμένος 

οκτάγωνος ναός. Ο τρούλος είναι ευμεγέθης,  καλύπτει σχεδόν 

όλη τη στέγη και στηρίζεται σε ισάριθμους κίονες. Επίσης ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό είναι ο παραμερισμός των πεσσών ή 

των κιόνων από το κέντρο του ναού και η δημιουργία ενιαίου 

άνετου χώρου στον κυρίως ναό. Ένα παράδειγμα είναι ο ναός 

της Ρώσικης Εκκλησίας των Αθηνών. Στο εσωτερικό του ναού 

δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές, εκείνο που άλλαξε είναι η 

εσωτερική διακόσμηση και ειδικά η βυζαντινή ζωγραφική που 

παραμένει αξεπέραστη μέχρι και σήμερα.   
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3.2 Παλαιοχριστιανική ναοδομία 

Η ανάγκη ναϊκών οικοδομημάτων που θα μπορούσαν να 

φιλοξενήσουν πολλές συγκεντρώσεις πιστών και όχι απλά και 

μόνο το άγαλμα της θεότητας, προέκυψε μετά από την 

ολοκληρωτική στροφή της χριστιανικής λατρείας προς τη Θεία 

Ευχαριστία στη διάρκεια συγκέντρωσης σε κλειστό χώρο. Σε 

αρκετές περιπτώσεις εκτός από το άγαλμα της θεότητας 

φιλοξενούσαν και το θησαυρό της πόλης όπως οι αρχαίοι 

ελληνικοί ναοί. 

Όταν οι λατρευτικές ανάγκες δεν μπορούσαν πια να 

ικανοποιηθούν στα σπίτια των πιο πλούσιων μελών την 

κοινότητας, οι πρώτοι Χριστιανοί στράφηκαν στη ρωμαϊκή 

αίθουσα δημόσιων συγκεντρώσεων ορθογώνιας κάτοψης, τη 

λεγόμενη βασιλική. Αυτό συνέβη αφού ο συγκεκριμένος 

αρχιτεκτονικός τύπος προσφερόταν για οικοδομήματα 

μνημειακών διαστάσεων, όπως η Βασιλική του Αγίου Πέτρου 

στη Ρώμη ή οι ναοί που αποδίδει η παράδοση στον 

Κωνσταντίνο Α΄, τα οποία ήταν ικανά να προβάλουν τη νέα 

πολιτικοθρησκευτική ιδεολογία. Έτσι, με τις κατάλληλες 

 τροποποιήσεις που επέβαλλε η χριστιανική λατρεία, γεννήθηκε 

η χριστιανική βασιλική. 
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Ο νέος αρχιτεκτονικός τύπος κυριάρχησε στην 

Παλαιοχριστιανική ναοδομία σε τέσσερις βασικές παραλλαγές: 

την απλή δρομική και τη σταυρική, που ήταν ξυλόστεγες, την 

καμαροσκεπαστή ή θολωτή και, από την εποχή του 

Ιουστινιανού, την τρουλαία.  

 

Η τρουλαία  εισήγαγε τον καινοτόμο συνδυασμό ορθογωνίου 

κτηρίου και τρούλου, που ως τότε είχε χρησιμοποιηθεί μόνο σε 

περίκεντρα κτήρια με κυκλική κάτοψη. Ο συνδυασμός αυτός 

πραγματοποιήθηκε στην παραλλαγή της σταυρικής βασιλικής, 

όπου ο τρούλος ,πορούσε να στηριχθεί στο κέντρικό 
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τετράπλευρο, εκεί που τέμνονταν τα κάθετα κλίτη. Συναντάμε 

την καινοτομία της τρουλαίας βασιλικής  για πρώτη φορά το 

532-537 στον καθεδρικό ναό της Κωνσταντινούπολης, την Αγία 

Σοφία. 

Η Αγία Σοφία ήταν έργο του Ανθέμιου και του Ισιδώρου με την 

φροντίδα του Ιουστινιανού και αποτέλεσε το κορυφαίο έργο του 

πρώιμου βυζαντινού πολιτισμού. Οι επερχόμενες γενιές 

αρχιτεκτόνων και καλλιτεχνών εμπνεύστηκαν από αυτή  και 

ήταν το σύμβολο της αυτοκρατορικής εξουσίας του Βυζαντίου 

και της μεγαλοπρέπειας του. Αξίζει να σημειώσουμε και άλλα 

σημαντικά κτίσματα επί βασιλείας Ιουστινιανού που είναι η 

βασιλική της Αγίας Ειρήνης και οι ναοί των Αγίων Αποστόλων 

και Αγίου Ιωάννη στην Έφεσο. 

 

Στο πρωτότυπο ναϊκό σχέδιο της Αγίας Σοφίας αποτυπώνονται 

οι νέες αντιλήψεις  της βυζαντινής αρχιτεκτονικής για τον χώρο. 

Σπουδαία θέση τώρα το εσωτερικό του ναού,που φιλοξενεί τους 

πιστούς και τους υποβάλλει την ιδέα του άπειρου σύμπαντος 

στο οποίο κατοικεί ο Θεός. Ο τρούλος είναι αυτός που ενισχύει 

ιδιαίτερα την αίσθηση του απείρου, και που προσελκύει το 
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βλέμμα προς τα πανω και φανερώνει την κατακόρυφη διάσταση 

αντί της οριζόντιας των δρομικών κτηρίων. Ακόμα, την 

αίσθηση του απείρου ενισχύει και ο διάκοσμος με τη ρυθμική 

του ομοιογένεια. Σε αντίθεση με τον αρχαίο ελληνικό ναό, το 

εσωτερικό του ναού είναι αυτό που καθορίζει την τελική μορφή 

που παίρνει το εξωτερικό σχήμα του κτίσματος. 

 

3.2 Μεσοβυζαντινή περίοδος  

Η μεσοβυζαντινή περίοδος (843-1204) χαρακτηρίζεται από 

πολλές αλλαγές .Το δυτικό τμήμα της βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, χάθηκε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το κράτος 

να αποκτήσει μεγαλύτερη ομοιογένεια. Έπειτα των εχθρικών 

επιδρομών και επιθέσεων δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα 

και οικονομική κρίση, κάτι το οποίο οδήγησε σε εγκατάληψη 

των χριστιανικών πόλεων και αντικατάστασής τους από πόλεις-

κάστρα. Κατά τη διάρκεια του 8ου και του 9ου αιώνα η Εκκλησία 

άρχισε να περνάει μια κρίση εξαιτίας της γνωστής σε όλους, 

εικονομαχίας αλλά και της αντιμοναχικής πολιτικής των τότε 

αυτοκρατόρων καθώς και τα νομοθετικά μέτρα περί 

εκκλησιαστικής και μοναστηριακής περιουσίας. Μόλις τελείωσε 

αυτή η κρίση παρατηρήθηκε η τάση για μοναχισμό.  

Η βασίλισσα Θεοδώρα βοήθησε στην αναστήλωση των 

κατεστραμμένων εικόνων (843) και έτσι έληξε η περίοδος της 

εικονομαχίας. Ως επακόλουθο, μέσα από αυτή την 

αποκατάσταση της τάξης και της ηρεμίας εξελίχθηκαν οι τέχνες 
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και η δημιουργία σημαντικών έργων σε αρκετούς τομείς, αλλά 

το κυριότερο ήταν η διαμόρφωση του βυζαντινού πολιτισμού 

μέσα από την πνευματική καλλιέργια,τον εκχριστιανισμό των 

γειτονικών λαών, τη μοναστική και εκκλησιαστική γενικότερα 

οργάνωση καθώς και την εξέλιξη των εσωτερικών οικονομικών 

δομών. Όμως από τον 11ο αιώνα άρχισαν οι βαρβαρικές 

επιδρομές, οι στάσεις των αξιωματούχων και η Ίδρυση του 

Βουλγαρικού κράτους αλλά και οι Νορμανδικοί  πόλεμοι που 

προκάλεσαν πολλά προβλήματα και έπειτα στην κατάλυση του 

βυζαντινού κράτους  από τους Φράγκους της Δ’ Σταυροφορίας 

.Δυστυχώς τα αποτελέσματα της Δ’ Σταυροφορίας  ήταν 

καταστροφικά καθώς διαλύθηκαν έργα ανυπολόγιστης αξίας, 

προκλήθηκαν φθορες και πολλές ζημιές. 

 

Κατά τη διάρκεια της μεσοβυζαντινής περιόδου εξακολουθεί να 

υπάρχει ο τύπος της θολωτής ή της τρουλαίας θολωτής 

βασιλικής. Επίσης εμφανίζονται τύποι όπως ο σταυροειδής 

εγγεγραμμένος με τρούλο και ο οκταγωνικός. Ο σταυροειδής 
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εγγεγραμμένος με τρούλο τύπος, έχει τετράγωνη περίπου 

κάτοψη, με τέσσερα στηρίγματα για τη στήριξη του τρούλου, ο 

οποίος εδράζεται στη συνέχεια σε τέσσερα τόξα, με τη βοήθεια 

τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων στις γωνίες. Τα τόξα αποτελούν 

τα μέτωπα των τεσσάρων καμαρών οι οποίες καλύπτουν τις 

κεραίες του εγγεγραμμένου σταυρού. Στον οκταγωνικό τύπο, ο 

τρούλος καλύπτει ολόκληρο το χώρο του κυρίως ναού. 

Εδράζεται σε οκτώ τόξα που αποτελούν τα μέτωπα τεσσάρων 

ημιχωνίων ή κογχών στις γωνίες και τεσσάρων τόξων στις 

πλευρές, με τη βοήθεια οκτώ σφαιρικών τριγώνων και 

στηρίζεται σε οκτώ στηρίγματα. Οι νέοι τύποι εντάσσονται 

ανάλογα τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους στη "Σχολή της 

Κωνσταντινουπόλεως" και στην "Ελλαδική Σχολή". 

 

 

3.3 Υστεροβυζαντινή περίοδος 

Η Υστεροβυζαντινή Περίοδος ή Περίοδος Παλαιολόγων ή 

Παλαιολόγεια Αναγέννηση ονομάζεται η ιστορική περίοδος η 
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οποία ξεκινά το 1261 όταν ο Μιχαήλ Η’ ο Παλαιολόγος 

καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη που ως τότε βρισκόταν 

υπό Φραγκική κατοχή. Όμως αυτή η περίοδος λήγει με την 

άλωση της Κωνσταντινούπολης απο τους  Τούρκους το 1453. Η 

Δυναστεία των Παλαιολόγων εξακολουθεί να είναι στο θρόνο 

της αυτοκρατορίας  σε αυτό το διάστημα κατά το οποίο 

παρατηρείται άνθιση γραμμάτων και τεχνών. Αν και αυτή τη 

περίοδο η αυτοκρατορία  περνά κρίση ,οικονομική και 

κοινωνική , με εμφύλιους πολέμους η πνευματική και 

καλλιτεχνική δραστηριότητα άρχισε να ανθίζει. Αυτή τη 

περίοδο επαναλαμβάνονται αρχιτεκτονικοί τύποι των 

προηγούμενων περιόδων. Τέτοιοι είναι ο εγγεγραμμένος 

σταυροειδής, ο οκταγωνικός, ο μονόχωρος τρουλαίος με 

περιμετρικό διάδρομο και η βασιλική. Στο Μυστρά 

παρατηρείται ο λεγόμενος μικτός τύπος ναού, με διάταξη 

βασιλικής στο ισόγειο και εγγεγραμμένου σταυροειδούς με 

τρούλο στον όροφο. 'Αλλος τύπος ναού είναι ο σταυρεπίστεγος 

που πρωτοεμφανίστηκε τον 13ο αι. Ο σταυρεπίστεγος τύπος 

είναι ένας θολοσκεπής ναός, μονόκλιτος ή τρίκλιτος στη στέγη 

του οποίου σχηματίζεται το σχήμα του σταυρού. 
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Διάφοροι τύποι ναών φαίνονται στις παρακάτω φωτογραφίες: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Σύγκριση αρχαίων ναών με Βυζαντινούς - Αρχαίοι ναοί 

κάτω απο Εκκλησίες 

 

Είναι ευρύτερα γνωστό πως 

δίπλα ή κάτω από μία 

εκκλησία υπάρχουν τα ερείπια 

κάποιου αρχαίου ελληνικού 

ναού. Σε αρκετές, μάλιστα 

περιπτώσεις, οι ίδιοι οι αρχαίοι 

ναοί έχουν μετατραπεί σε 

χριστιανικές εκκλησίες. 

 

Όποιον ιερέα κι αν ρωτήσουμε γιατί χτίστηκαν χριστιανικοί 

ναοί πάνω σε αρχαίους ναούς και ιερά θα μας πει πως ήθελαν να 

«εξαγνίσουν» το χώρο από την «ειδωλολατρία» των «εθνικών». 

Αυτό, ίσως, είναι η μισή αλήθεια.  

Πιθανότερο είναι πως ήθελαν να «ελέγξουν» ή να 

«εκμεταλλευτούν» την δύναμη των αρχαίων ιερών. Εξάλλου 

είναι γνωστό και κατά ένα μεγάλο ποσοστό επιβεβαιωμένο ότι 

οι αρχαίοι ναοί ήταν ιδρυμένοι πάνω σε τόπους δύναμης, πάνω 

σε ειδικούς ενεργειακούς τόπους οι οποίοι πρόφεραν ηρεμία, 

γαλήνη, ίαση, οριακά φαινόμενα κλπ.  
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Ωστόσο, η δύναμη ενός τόπου φαίνεται να «λειτουργεί» 

σύμφωνα με την «ηθική» αυτών που διαμένουν εκεί. Ή για να 

το πω διαφορετικά: η δύναμη ενός τόπου γίνεται γόνιμη και 

δημιουργική, για τον άνθρωπο, όταν αυτός που θα κατοικήσει 

εκεί το κάνει με σεβασμό. Τότε ο άνθρωπος «συντονίζεται» με 

την δύναμη, ή έρχεται σε συνάφεια με το «θείο». Διαφορετικά η 

δύναμη μένει στείρα και δεν αποδίδει. Ο τόπος μπορεί να γίνει 

περίτρανος και λαμπρός αλλά η δύναμη δεν αποδίδει. Ή μάλλον 

αποδίδεται, διαχέεται αλλά δεν εκλαμβάνεται.  

 

Σε όσες εκκλησίες δεν έχουν «προσαρμοστεί» δεν έχουν 

εναρμονιστεί στο περιβάλλον όπως οι αρχαίοι ναοί, πάνω στους 

οποίους κτίστηκαν, έχουν παρατηρηθεί πολλά διαζύγια και όχι 

μόνο δεν στεριώνει ο γάμος αλλά και τα παιδιά που βαφτίζονται 

σε τέτοια μέρη-εκκλησίες δεν έχουν την «απαραίτητη» ή 

«απαιτούμενη» πνευματική και ψυχική ισορροπία.  

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΤΟΠΩΝ & ΙΕΡΩΝ 

Αν με προσοχή ερευνήσουμε τα ονόματα των εκκλησιών και 

των αρχαίων ιερών, θα διαπιστώσουμε εύκολα, πως σε πληθώρα 

των περιπτώσεων αυτοί που ονόμασαν τις εκκλησίες πολύ απλά 

αντιστοίχισαν το όνομα που ήταν αφιερωμένος ο αρχαίος ναός 

με τον χριστιανικό άγιο που έχτισαν από πάνω του.  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αντικατάσταση του 
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ονόματος αρχαίου ναού από Δήμητρα Χθονία σε Άγιο 

Δημήτριο. Όπου δηλαδή υπάρχει εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, στο ενενήντα τις εκατό των περιπτώσεων έχει 

χτιστεί πάνω σε αρχαίο ναό της Δήμητρας Χθονίας.  

 

 

 

 

 

 

Το ίδιο συμβαίνει με τα πιο πολλά  εκκλησάκια του προφήτη 

Ηλία που έχουν «αντικαταστήσει» τους αρχαίους ναούς 

του Απόλλωνα Ηλίου. Ή ακόμα και τα εκκλησάκια του Αγίου 

Γεωργίου έχουν πάρει τη θέση ναών και ιερών του Δία.  

Για παράδειγμα οι περισσότερες εκκλησίες του Αγίου Πέτρου 

είναι κωδικοί που σχετίζονται με κάποιο «ειδικό» πέτρωμα ή 

ορυκτό στο υπέδαφος της εκκλησίας -πρώην αρχαίου ναού- με 

κάποιο πολύτιμο, ημιπολύτιμο λίθο ή ακόμα και «μαγικό» ή 

«μυθικό» λίθο (συνήθως Ερμές, Απόλλωνος Αυγιέου, ομφαλούς 

κλπ) τους οποίους, αν και «ειδωλολατρικής» προέλευσης η 

εκκλησία τους κρατά καλά φυλαγμένους στους κόλπους της.  
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Οι εκκλησίες με την ονομασία Κοίμηση της Θεοτόκου 

κωδικοποιούν την παρέμβαση του ιερατείου σε κάποια πύλη, 

είσοδο, σπηλιά κλπ που -φυσικά βρίσκεται από πάνω τους η 

συγκεκριμένη εκκλησία- «κοίμισαν» δηλαδή σφράγισαν και 

απομόνωσαν την όποια είσοδο από το ευρύ κοινό και τους 

πιστούς, συνήθως για προσωπική εκμετάλλευση ή για άλλους 

λόγους.  

Μια διαφορετική σημασία έχουν οι εκκλησίες Παναγία η 

Τρυπητή στο Αίγιο, Παναγία η Εκατονταπυλιανή στην Πάρο, 

Παναγία η Παραπορταριανή στην Μύκονο, η μονή Μέγα 

Σπήλαιο στα Καλάβρυτα κλπ. Όλες υποδηλώνουν πως 

βρίσκονται επάνω ή δίπλα σε ανοίγματα από σπηλιές, οι οποίες 

ναι μεν δεν έχουν σφραγιστεί, αλλά και πάλι οι περισσότερες 

δεν είναι προσβάσιμες για το κοινό. 
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Με σπηλιές, άλλου είδους, συνδέονται και οι εκκλησίες που 

έχουν το όνομα της Αγίας Παρασκευής και που σημαίνει ότι το 

κτίριο βρίσκεται «παρά Εκάβης» ή σχετίζεται με το όνομα 

των Καβείρων, οπότε η σύνθεση των λέξεων οδήγησε στην 

παραφθορά του Παρασκευή, ή πολύ απλά συνδύασαν το όνομα 

αυτό με τις σπηλιές της Εκάβης ή των Καβείρων, λόγω της 

ομοιότητας των ονομάτων.  

Και στις δύο περιπτώσεις, η Εκάβη και οι Κάβειροι υπονοούν 

υποχθόνιους θεούς που βγαίνουν από την γη, μέσα από σπηλιές, 

γι αυτό και στην συγκεκριμένη είσοδο ήρθε και χτίστηκε η 

εκκλησία της αγίας Παρασκευής, για να εμποδίσει την έξοδό 

τους. 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΠΑΝΩ Ή ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΙΕΡΑ 

Είδαμε πως οι χριστιανικοί ναοί χτίστηκαν πάνω στους 

αρχαίους για πολλούς λόγους. Όταν δεν τους «σκέπαζαν» με 

χριστιανικούς ή όταν δεν τους γκρέμιζαν εκ θεμελίων, κι όταν 

δεν μπορούσαν να τους καταστρέψουν, τότε πολύ απλά τους 

μόλυναν. Έπρεπε να μολυνθεί το αρχαίο ιερό, αφού δεν 

μπορούσαν αλλιώς οι χριστιανοί να «κλέψουν» την δύναμη του 

τόπου. Ο πιο απλώς και πιο εύκολος τρόπος για να μολύνουν 

ήταν με την ίδρυση και τοποθέτηση στην κατάλληλη θέση ενός 
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νεκροταφείου, όπως εκείνο που αποκάλυψε η αρχαιολογική 

σκαπάνη κολλημένο στην πλευρά ιερού ναού του Απόλλωνος 

στους Δελφούς ή εκείνο που επίσης ανακαλύφθηκε στον χώρο 

των Ιερών στην Νεμέα.  

ΑΚΡΟΠΟΛΗ  

 

Ήδη από τον 6ο μ.Χ. αιώνα ο Παρθενώνας βεβηλώνεται, ή αν 

θέλετε, μετατρέπεται σε χριστιανική εκκλησία της Παρθένου 

Μαρίας. Το 1204, η εκκλησία αυτή μετατρέπεται σε φράγκικη, 

ενώ μερικούς αιώνες μετά, ο τουρκικός ζυγός επεμβαίνει και 

αλλάζει το σκηνικό σύμφωνα με τα δικά του θρησκευτικά 

δεδομένα. Στα 1456 ο Παρθενώνας γίνεται τούρκικο τζαμί.  

Διάφοροι χώροι της Ακρόπολης αλλάζουν και γίνονται 

χριστιανικοί. Για παράδειγμα μία σπηλιά που βρίσκεται πάνω 

από το θέατρο μετατρέπεται και αφιερώνεται στην Παναγία την 

Χρυσοσπηλιώτισα. Το Ασκληπιείο αλλάζει σε ναό των Αγίων 

Αναργύρων. Η Αρχαία Κρήνη, όπως και κάθε πηγή που για 

τους αρχαίους -όπως και σήμερα είναι παραδεκτό - είχε  
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θαυματουργές ιδιότητες, αν και καθόλα «ειδωλολατρικής» 

έμπνευσης γίνεται Αγίασμα, για τις ίδιες, φυσικά, ιαματικές 

ιδιότητες.  

Απέναντι από την Ακρόπολη υπάρχει ο λόφος που βρίσκεται το 

αστεροσκοπείο. Παλιά λεγόταν λόφος των Νυμφών επειδή εκεί 

υπήρχε ιερό τους. Στο ίδιο πιθανόν μέρος, ή πολύ κοντά υπάρχει 

σήμερα ο ναός της Αγ. Φωτεινής.  

 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΥΠΟΓΕΙΩΣ 

Πολλές εκκλησίες, κυρίως βυζαντινές και των πρώτων 

χριστιανικών χρόνων έχουν χτιστεί πάνω σε αρχαία ιερά και 

ναούς που αυτά είχαν πρόσβαση σε υπόγειες στοές που 

επικοινωνούσαν με άλλα συστήματα στοών και έφταναν τελικά 

να επικοινωνούν με άλλους ναούς ή τοποθεσίες.  

Τέτοια παραδείγματα έχουμε στην εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου Θεσσαλονίκης, με το λιγότερο τέσσερις υπόγειες 

διαδρομές που η μία από αυτές καταλήγει στις κατακόμβες του 

Αϊ-Γιάννη του Πρόδρομου απέναντι από την Αγία Σοφία, και η 

άλλη στα κάστρα. Τον Άι Γιάννη τον Πρόδομο πολλοί τον 
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ξέρουν και ως Αι Γιάννη τον Υπόγειο.  

Στην Σύρο, η ορθόδοξη εκκλησία Κοίμησης της Θεοτόκου και η 

οποία είναι χτισμένη πάνω από τον αρχαίο ναό της Φρατρίας 

Αθηνάς, έχει ένα πολύπλοκο σύστημα στοών στα υπόγειά του 

και επικοινωνεί με άλλους ορθόδοξους αλλά και καθολικούς 

του νησιού. 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

http://www.slideshare.net/sapavlidis/ss-6196642 

http://www.slideshare.net/theologos/20-7093680 

http://10oeuosmou.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5657.html 

http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconbyzNa5.aspx 

http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconbyzNa6.aspx 

Γιαννόπουλος Ιω. κ.ά., Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό, ΕΑΠ, 

(Πάτρα 2000). 

Δρανδάκη Π., Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Φοίνιξ, (Αθήνα χ.χ.) 

Ιστορία της Τέχνης Larousse,, τ. 1, Βιβλιόραμα, (Αθήνα 1994). 

Φιλιππίδης Δ., Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση της Ελληνικής 

Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, ΕΑΠ, (Πάτρα 2001). 

Μαστοράκη Ανδρονίκη, «Νεοκλασικισμός στην Ελλάδα του 19ου και 

του 20ου αιώνα», στο Archive, Φεβ 2003. 

http://www.slideshare.net/sapavlidis/ss-6196642
http://www.slideshare.net/theologos/20-7093680
http://10oeuosmou.blogspot.gr/2013/01/blog-post_5657.html
http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconbyzNa5.aspx
http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconbyzNa6.aspx


 

41                                                               ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Ερευνητική Εργασία Α΄ Τετραμήνου 2013-14 

Γιαννουλάκη Παντελή, Κούφια Γη, Ανιχνευτές, 1998  

Μυστική Ελλάδα, συλλογικό, Αρχέτυπο-Μεταεκδοτική, 1999  

Ιερή Ελλάδα, συλλογικό, Αρχέτυπο, 2001          

Ιωάννης Θ. Γιαννόπουλος, Μυστική Αθήνα και Αττική, Έσοπτρον, 1998  

Δημόπουλος Π. Δημήτριος, Στο άδυτο των ελληνικών Μαντείων, 

Ελεύθερη Σκέψις, 2001 

Μαρίνη Παναγιώτη, Ελληνική Κοσμοθέασις, Νέα Θέσις, 1997  

 

 


