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ΠΡΩΣΗ ΦΑΗ 

Βοθκάμε ςτθν ανάδυςθ των προγενζςτερων γνϊςεων των παιδιϊν, που ςχετίηονται 

με τθ κεματικι του ςεναρίου. Θζτουμε ερωτιματα που αφοροφν τον εντοπιςμό του 

νθςιοφ πάνω ςτο χάρτθ. Καταρχιν χρθςιμοποιοφμε το γεωμορφολογικό χάρτθ τθσ 

Ελλάδασ και μετά τον χάρτθ του νομοφ. Με μικροδιδαςκαλία αναφερόμαςτε ςτουσ 

βαςικοφσ όρουσ τθσ νζασ γνϊςθσ, δθλαδι τα ςθμεία του ορίηοντα, τισ ςχετικζσ κζ-

ςεισ ενόσ τόπου. Δίνουμε ζνα χάρτθ του νομοφ και τα παιδιά ςθμειϊνουν τθ κζςθ 

του νθςιοφ πάνω ςτο χάρτθ. 

   Πθγαίνουμε ςτο εργαςτιριο υπολογιςτϊν και το πρϊτο δεκαπεντάλεπτο γίνεται θ 

γνωριμία με τα βαςικά εργαλεία του Google Earth, τα εργαλεία πλοιγθςθσ, τον ςθ-

μειοδείκτθ και τον χάρακα μζτρθςθσ. 

 

1θ δραςτθριότθτα: 

Σα παιδιά εντοπίηουν διάφορουσ τόπουσ και τθ Φλϊρινα ςτθν υδρόγειο του Google 

Earth. Κατόπιν επιλζγουμε τθ διαδρομι Φλϊρινα - Άγιοσ Αχίλλειοσ, τοποκετοφμε 

ςθμειοδείκτεσ ανά τακτά διαςτιματα και ηθτοφμε από τα παιδιά να περιγράψουν 

τθ διαδρομι. Επιςθμαίνουμε τθν φπαρξθ ζνδειξθσ ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ, θ 

οποία δείχνει το υψόμετρο για κάκε ςθμείο τθσ διαδρομισ. Καταλιγουμε ςτθν υ-

ψομετρικι διαφορά μεταξφ Φλϊρινασ και Αγίου Αχίλλειου.  

 

2θ Δραςτθριότθτα: 

Οργανϊνουμε επίςκεψθ ςτον Άγιο Παντελειμονα Φλϊρινασ για να κατανοιςουν τα 

παιδιά, ιδίοισ όμμαςι, τθν αρχιτεκτονικι των ναϊν: βαςιλικι με τροφλο, κακολικό 

κακϊσ και τουσ όρουσ: πεςςόσ, κόγχεσ, κακολικό. Επίςθσ, να γνωρίςουν τθν αγιο-

γράφθςθ των ναϊν. 

 

3θ Δραςτθριότθτα: 

Οργανϊνουμε επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Φλϊρινασ, όπου ςϊηονται α-

ποτοιχιςμζνεσ αγιογραφίεσ από τθν εκκλθςία του Αγίου Αχίλλειου. 
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ΔΕΤΣΕΡΗ ΦΑΗ 

 

1θ Δραςτθριότθτα: 

Οργανϊνουμε εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτο νθςί του Αγίου Αχίλλειου. Οι μακθτζσ 

χωρίηονται ςε ιςοδφναμεσ ομάδεσ, παίρνουν τα φφλλα εργαςίασ κακϊσ επίςθσ και 

το χάρτθ με τα αυτοκόλλθτα και ξεκινοφν τισ δραςτθριότθτεσ με τθ βοικεια του εκ-

παιδευτικοφ. 

  Πριν απ’ όλα γίνεται ςυγκζντρωςθ των μακθτϊν ςτθ βαςιλικι του Αγίου Αχίλλειου 

για να δϊςουμε τισ γενικζσ πλθροφορίεσ κακϊσ και το κζμα με το οποίο κα αςχο-

λθκεί θ κάκε ομάδα (χϊρο, χρόνοσ, κζμα, ιςτορικι περίοδοσ). Ονομάηουμε τισ ομά-

δεσ: αγιογράφοι - ιςτορικοί, αρχιτζκτονεσ, δθμοςιογράφοι - εικαςτικοί (ομάδεσ ει-

δικότθτασ). 
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είςτε ζτοιμοι να γίνετε αρχιτζκτονεσ, αγιογράφοι, ιςτορικοί και δθμοςιογράφοι; Αν 

ναι, επιςκεφτείτε μαηί μασ το νθςάκι του Αγίου Αχίλλειου ςτθ Μικρι Πρζςπα για να 

εξετάςουμε τα ερείπια των βυηαντινϊν εκκλθςιϊν, που βρίςκονται εκεί. Να είςτε 

ςίγουροι ότι κα περάςουμε αξζχαςτα. Ζτοιμοι; 

ΠΑΜΕ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ομάδα αρχιτεκτόνων Ομάδα Ιςτορικϊν τθσ τζχνθσ Ομάδα δθμοςιογράφων 
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1ο φφλλο εργαςίασ 

 

ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ (Βαςιλικι Αγίου Αχίλλειου) 

1. Με βάςθ τα όςα γνωρίηετε από τθ βυηαντινι αρχιτεκτονικι, ποιο πιςτεφετε ότι 
ιταν το αρχικό ςχιμα του ναοφ;  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Θεωρείτε ότι ιταν μεγάλθ ι μικρι εκκλθςία. Να δικαιολογιςετε τθν απάντθςι 
ςασ. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Να παρατθριςετε τα ερείπια τθσ εκκλθςίασ και να ςθμειϊςετε τα υλικά που βλζ-
πετε. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. Πόςεσ αψίδεσ* πιςτεφετε ότι ζχει ο ναόσ και τι χρϊμα διακρίνετε; 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5. φμφωνα με τθν κάτοψθ που ςασ ζχουμε δϊςει, να ςθμειϊςετε ποιο ςθμείο του 
ναοφ ςϊηεται;  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. Ποια από τα υλικά που παρατθρείτε χρθςιμοποιοφνται και ςιμερα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

*Αψίδα : Κάκε καμπφλο ι τοξοειδζσ καταςκεφαςμα, τόξο. 
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ΟΜΑΔΑ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (Βαςιλικι Αγίου Αχίλλειου) 

 

1. Θυμθκείτε τισ τοιχογραφίεσ από τθ Βαςιλικι του Αγίου Αχίλλειου, που είδαμε ςτο 

Μουςείο τθσ Φλϊρινασ. ε ποιο ςθμείο του ναοφ πιςτεφετε ότι βρίςκονταν;  

 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

2. Γιατί πιςτεφετε ότι διακοςμοφςαν τισ εκκλθςίεσ;  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Γιατί κατά τθ γνϊμθ ςασ οι τάφοι του αμουιλ και των αξιωματικϊν βρίςκονται 

μζςα ςτο ναό;  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Θ εκκλθςία χτίςτθκε μεταξφ των ετϊν 986 - 990 μ.Χ. Να βρείτε ςε ποιον αιϊνα 

αντιςτοιχεί. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΩΝ (Βαςιλικι Αγίου Αχίλλειου) 

1. Να ηωγραφίςετε ζνα μζροσ του ναοφ και του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

 

2. Να διατυπϊςετε μια δικι ςασ ερϊτθςθ για τισ άλλεσ ομάδεσ. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. Μετά τθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν από τισ ομάδεσ, να πάρετε ςυνεντεφξεισ και 

να ετοιμάςετε ερωτιςεισ για τισ ομάδεσ, π.χ. για τθν εμπειρία τουσ, αν το διαςκζ-

δαςαν και τι αποκόμιςαν από τθν επίςκεψθ. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Παρατιρθςθ 

ε κάκε εκκλθςία οι ομάδεσ να αλλάηουν ρόλουσ. Αν οι μακθτζσ είναι αρκετοί, μια 

ομάδα κα μπορεί να μετριςει το χϊρο τθσ εκκλθςίασ. 
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2ο Φφλλο εργαςίασ 

 

ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ (Εκκλθςία Δϊδεκα Αποςτόλων) 

1. ϊηεται ολόκλθρθ θ εκκλθςία ι τμιμα τθσ και ποιο; 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. το τμιμα που ςϊηεται, τι παρατθρείτε; 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

3. Από τι υλικά είναι καταςκευαςμζνοσ ο ναόσ; 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Σι χρϊμα ζχουν; 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Ποια από τα υλικά που παρατθριςατε, χρθςιμοποιοφνται και ςιμερα; 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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ΟΜΑΔΑ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (Εκκλθςία Δϊδεκα Αποςτόλων) 

1. Να παρατθριςετε τθ ρωμαϊκι επιγραφι και να προςπακιςετε να τθ διαβάςετε. 

Ποια γράμματα ι φράςεισ αναγνωρίηετε; 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Θεωρείτε ότι οι κίονεσ* που βρίςκονται ςτο χϊρο αυτό, καταςκευάςτθκαν για τθν 

εκκλθςία ι προζρχονται από παλαιότερα κτιρια; Αν ναι, γιατί; 

 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

 

3. Ποιοι παράγοντεσ κατά τθ γνϊμθ ςασ βοικθςαν ςτθν πλιρθ καταςτροφι τθσ εκ-

κλθςίασ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Σι αγιογραφίεσ μπορεί να είχε ο ναόσ και ςε ποια ςθμεία του; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

*Κίονασ: κολϊνα, υποςτφλωμα. 
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ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΩΝ (Εκκλθςία Δϊδεκα Αποςτόλων) 

1. Να ηωγραφίςετε ζνα μζροσ του ναοφ και του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

 

 

2. Να διατυπϊςετε μια δικι ςασ ερϊτθςθ για τισ άλλεσ ομάδεσ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Μετά τθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν από τισ ομάδεσ, να πάρετε ςυνεντεφξεισ (τισ 

οποίεσ κα δθμοςιεφςετε ςτθν Εφθμερίδα του ςχολείου και τθσ τάξθσ) και να ετοι-

μάςετε ερωτιςεισ για τισ ομάδεσ, π.χ. για τθν εμπειρία τουσ, αν το διαςκζδαςαν και 

τι αποκόμιςαν. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3ο Φφλλο εργαςίασ  

 

ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΩΝ (Παναγία Πορφφρα) 

 

1. Είναι χτιςμζνθ ςφμφωνα με το ρυκμό τθσ βαςιλικισ με τροφλο; 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2. Με τι υλικά είναι χτιςμζνθ και πωσ νομίηετε ότι μεταφζρονταν ςτο νθςί;  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

3. τθν κάτοψθ που ζχετε, να ςθμειϊςετε τα μζρθ του ναοφ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Σι χρϊμα ζχουν τα υλικά; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ΟΜΑΔΑ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΣΗ ΣΕΧΝΗ (Παναγία Πορφφρα) 

 

1. Να διαβάςετε τθν επιγραφι που βρίςκεται πάνω από τθν πόρτα τθσ ειςόδου ςτο 

δυτικό τοίχο τθσ εκκλθςίασ. Να προςπακιςετε να καταλάβετε τι γράφει και να τα 

ςθμειϊςετε. 

 

 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

  

 

2. Να παρατθριςετε τθν αγιογραφία τθσ ειςόδου. Σι απεικονίηει, τι χρϊματα χρθςι-

μοποιοφνται και τι ςασ κάνει εντφπωςθ; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

3. Ποιεσ άλλεσ αγιογραφίεσ παρατθρείτε ςτο ναό; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΩΝ (Παναγία Πορφφρα) 

 

1. Να φωτογραφίςετε εςωτερικά και εξωτερικά το ναό. 

 

2. Θ παρακάτω εικόνα υπιρχε ακζραια ςτο ναό. Να τθν εντοπίςετε μζςα ςτθν εκ-

κλθςία, να τθν παρατθριςετε και να ςθμειϊςετε τι το ξεχωριςτό ζχει. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

3. Να βρείτε ομοιότθτεσ και διαφορζσ ςτθν αγιογράφθςθ του ναοφ με τισ ςθμερινζσ 

εκκλθςίεσ. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 

Σα παραπάνω φφλλα εργαςίασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και για τισ υπόλοιπεσ εκκλθ-

ςίεσ. 
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ΣΡΙΣΗ ΦΑΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Μετά τθν επιςτροφι μασ από το νθςί ακολουκοφν δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ: 

 

1. Μια μακζτα με φελιηόλ και αναπτφγματα εκκλθςιϊν. 

2. Σα παιδιά γράφουν κείμενα για τθν εφθμερίδα ι τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου 

μαηί με το φωτογραφικό υλικό. 

3. Καταςκευι ψθφιδωτοφ. 

4. Καταςκευι εικόνασ πάνω ςε κεραμίδι. 

5. Κρυπτόλεξο. 

6. ταυρόλεξο. 

7. Ψυχαγωγικό παιχνίδι «φιδάκι», βαςιςμζνο ςτο ςχολικό εγχειρίδιο τθσ Εϋ τάξθσ 

8. Καταςκευι φωτογραφικοφ άλμπουμ με τισ φωτογραφίεσ που ζχουν τραβιξει τα  

παιδιά τθσ ομάδασ των δθμοςιογράφων. 
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ΓΛΩΑΡΙ 

Αμφίκλινοσ, -θ, -ο Επικλινισ και από τισ δφο πλευρζσ: ~ ναόσ. ~ ςτζγθ. 

Αργολικοδομι  Αμελζσ ςφςτθμα τοιχοδομίασ, αποτελοφμενο από λίκουσ, 

που ζχουν άτακτα τοποκετθκεί ςτουσ τοίχουσ του ναοφ. 

Αψίδα  Κάκε καμπφλο ι τοξοειδζσ καταςκεφαςμα, τόξο. 

Βαςιλικι  

 

Αρχετυπικόσ ναόσ τθσ χριςτιανικισ τζχνθσ. Χρθςιμοποιικθ-

κε ιδιαίτερα κατά τθν παλαιοχριςτιανικι εποχι. τον αρχι-

τεκτονικό αυτό τφπο, τονίηεται ο κατά μικοσ άξονασ, για τον 

λόγο αυτό ονομάηεται και δρομικι βαςιλικι. Θ ονομαςία 

δρομικι εξθγείται από τθν αρχιτεκτονικι τθσ καταγωγι, 

που, κατά μία άποψθ, παραπζμπει ςε ρωμαϊκοφσ δρόμουσ, 

οι οποίοι είχαν ςτα πλάγια κιονοςτιρικτεσ ςτοζσ. Άλλθ ά-

ποψθ κζλει να κατάγεται από τισ ρωμαϊκζσ αίκουςεσ του 

κρόνου, απ’ τα περιςτφλια των ρωμαϊκϊν ςπιτιϊν ι τα νε-

κρικά παρεκκλιςια των κατακομβϊν και των κοιμθτθρια-

κϊν μαρτυρίων. Διακρίνεται ςε δφο τφπουσ: τθν ελλθνιςτικι 

(ξυλόςτεγθ, διαιρείται με κιονοςτοιχίεσ ςε τρία ι και περις-

ςότερα κλίτθ) και τθν ανατολικι (καμαροςκζπαςτθ, τρίκλι-

τθ, χωρίηεται με πεςςοφσ). 

Διακονικό  

 

α. μζροσ του Aγίου Bιματοσ, όπου ςτζκεται ο διάκονοσ κα-

τά τθ Θεία Λειτουργία.  

β. το ςκευοφυλάκιο που βρίςκεται ςτο Άγιο Bιμα. 

Δίλοβο  

 

Δίλοβο παράκυρο με αψιδωτό υπζρκυρο, που ςχθματίηει 

δφο μικρά τόξα. 

Εξαπτζρυγο  

 

υνικεισ μεταλλικόσ δίςκοσ ςτολιςμζνοσ με παραςτάςεισ 

των εραφείμ, που χρθςιμοποιείται ςε κρθςκευτικζσ τελε-

τζσ, ςτερεωμζνο ςτθν κορυφι ενόσ κονταριοφ. 

Κακολικό  

 

Ο χϊροσ ανάμεςα ςτο Iερό Bιμα και ςτο νάρκθκα, δθλαδι 

ο κυρίωσ ναόσ. 

Καμάρα 

 

Κτιριο με πολλζσ αψίδεσ. H Aψίδα του Θριάμβου. H Aψίδα 

του Γαλερίου. 

Κεραμοπλαςτικόσ Φτιαγμζνοσ από πθλό. 
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Κιονοςτοιχία  

 

ειρά από κίονεσ που ζχουν το ίδιο φψοσ, απζχουν ίςθ α-

πόςταςθ μεταξφ τουσ και δθμιουργοφν ζνα αρχιτεκτονικό 

ςφνολο. 

Κόγχθ  

 

Κοιλότθτα με τεταρτοςφαιρικι κάλυψθ ςτο ανατολικό τμι-

μα των χριςτιανικϊν ναϊν, θ οποία ςυνικωσ προεξζχει ε-

ξωτερικά: H ~ του ιεροφ. 

Κοιμθτθριακόσ  Ο ναόσ ο οποίοσ βρίςκεται ςτο χϊρο του κοιμθτθρίου. 

Κονίαμα  

 

Μείγμα από λεπτόκοκκθ άμμο, νερό και κονίαμα, το οποίο 

χρθςιμοποιείται, είτε ωσ ςυνδετικό υλικό ςτθ δόμθςθ τθσ 

τοιχοποιίασ, είτε ωσ υλικό επιχρίςματοσ. 

Μελιςμόσ  

 

Παράςταςθ με τον Χριςτό να εικονίηεται ωσ βρζφοσ γυμνό 

επάνω ςτθν Αγία Σράπεηα. Ο εικονογραφικόσ αυτόσ τφποσ 

ςυμβολίηει με ρεαλιςτικό τρόπο τθ μετουςίωςθ του άρτου 

ςε ϊμα και του οίνου ςε Αίμα. Παρατθρείται ςτα βυηαντι-

νά μνθμεία από το τζλοσ του 12ου αιϊνα και εξισ. Πρόκει-

ται για τθν εικονογράφθςθ μιασ ςτιγμισ τθσ Θείασ Λειτουρ-

γίασ, κατά τθν οποία ο ιερζασ προβαίνει ςτο «μελιςμό» του 

Άρτου, ενϊ ψάλλει ςχετικό τροπάριο. 

Νάρκθκασ  

 

τοά που καταλαμβάνει ολόκλθρθ τθ δυτικι πλευρά του 

χριςτιανικοφ ναοφ, όπου, κατά τουσ παλαιοχριςτιανικοφσ 

χρόνουσ, ςτζκονταν οι κατθχοφμενοι. 

Παραβιματα  

 

Παραβιματα ι παςτοφόρια ονομάηονται οι δφο χϊροι, που 

πλαιςιϊνουν ωσ βοθκθτικά δωμάτια τθν αψίδα με το Ιερό 

Βιμα των παλαιοχριςτιανικϊν ι βυηαντινϊν εκκλθςιϊν. Σο 

βόρειο ι το αριςτερό παςτοφόριο λζγεται πρόκεςθ, ενϊ το 

νότιο ι δεξί διακονικό (αργότερα ςκευοφυλάκιο). 

Παραςτάδα  

 

Κολόνα ι δοκόσ τετραγωνικοφ ςχιματοσ, ενςωματωμζνθ ςε 

τοίχο, ςυνικ. δεξιά και αριςτερά από ζνα άνοιγμα (πόρτα, 

παράκυρο κτλ.), ωσ ςτοιχείο ςτιριξθσ ι διακόςμθςθσ • πα-

ραςτάτθσ. 

Περικφρωμα  Πλαίςιο γφρω από τθν πόρτα. 

Περίκεντρο κτιριο 

 

Αρχιτεκτονικι μορφι που χρθςιμοποιικθκε ευρζωσ κατά τα 

παλαιοχριςτιανικά χρόνια. Σο πρϊτο κτιριο τθσ μορφισ αυ-
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τισ εμφανίςτθκε ωσ αίκουςα ςτισ ρωμαϊκζσ κζρμεσ. τθ ςυ-

νζχεια, εμφανίςτθκε ωσ προκάλαμοσ ςτθν ανακτορικι αρχι-

τεκτονικι, ενϊ το 2ο μ.Χ. αιϊνα, με το Πάνκεον τθσ Ρϊμθσ, 

ζλαβε μια ιδιαίτερθ ςθμαςία. Γφρω ςτον 3ο μ.Χ. αιϊνα 

χρθςιμοποιικθκε ωσ μαυςωλείο - λόγω και του ςυμβολι-

ςμοφ του - που δθλϊνει τον ουράνιο κόλο. ε αντίκεςθ με 

τθ βαςιλικι, ςτθν οποία τονίηεται ο κατά μικοσ άξονασ, εδϊ 

δίνεται ζμφαςθ ςτον κατακόρυφο άξονα, γφρω απ’ τον ο-

ποίο οργανϊνεται ο χϊροσ. Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, τα 

κτιρια αυτά διακρίνονται ςε κυκλικά, οκταγωνικά, εξαγωνι-

κά, τρίκογχα και τετράκογχα. 

Πεςςόσ Ογκϊδθσ τετράγωνθ κολόνα ωσ υποςτιριγμα. 

Προςκτίςματα  Προςκικθ ςε ζνα κτίριο. 

Σρίκλιτθ  Χριςτιανικόσ ναόσ ι οικοδόμθμα, που ζχει τρία κλίτθ. 

Σρίκογχοι ναοί  

 

Παραλλαγι των μονόκλιτων ελεφκερων ςταυρϊν με απλι 

προςκικθ κογχϊν ςτα τρία ςκζλθ του ςταυροφ. Κατάγονται 

από τα πρωτοχριςτιανικά μαρτφρια και ςτθν αρχι διαδόκθ-

καν ςτθ Β. Αφρικι, τθ υρία και τθν Αρμενία. τθν Ελλάδα 

ςυναντϊνται ςτθ βυηαντινι και μεταβυηαντινι εποχι. Πρό-

κειται για μικρϊν διαςτάςεων εκκλθςίεσ, που αποτελοφνται 

από ζναν βαςικό τετράγωνο χϊρο, που καλφπτεται με 

τροφλο, ο οποίοσ βαςτάηεται ςυνικωσ από τζςςερισ καμά-

ρεσ. 
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