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Πρόσβαση
Από τον σταθμό Termini: με το λεωφορείο ν. 714 μέχρι την 
στάση Piazza dei Navigatori, μετά συνεχίζεται αριστερά στην 
οδό via delle Sette Chiese μέχρι να φτάσετε στο νούμερο 282.

Από την πλατεία Βενετίας: λεωφορείο ν. 160 μέχρι  την στάση 
Piazza dei Navigatori, και μετά συνεχίζετε όπως πριν.

Από την πλατεία San Silvestro: λεωφορείο ν. 160 και μετά 
συνεχίζετε όπως πριν.

Από Largo Torre Argentina: λεωφορείο ν. 30 μέχρι  την στάση 
Piazza dei Navigatori.

Ωράριο λειτουργίας : Από της 9.00 μέχρι της 12.00 και
 Από της 14.00 μέχρι της 17.00
 ΤΡΙΤΗ ΚΛΕΙΣΤΑ 

Για πληροφορίες:
Catacombe di Domitilla

Via delle Sette Chiese 282 – 00147 ROMA (RM)
Tel. 0039.06.5110342
Fax 0039.06.5110512

Sito web: www.domitilla.info 

Διαχείριση 
Οι   Ιεραπόστολοι του Θείου Λό-
γου ανέλαβαν την διαχείριση της 
κατακόμβης την 1η Ιανουαρίου 
του 2009. Είναι επιφορτισμένοι 
στην φύλαξη αυτού του ιερού 
χώρου όπως και στο να μεταφέ-
ρουν στους επισκέπτες την βα-
θειά έννοια της ιστορίας του. Η 
μεγαλύτερη επιθυμία αυτής της 
κοινότητας είναι να μεταδώσει 
τον πνευματικό και πολιτιστικό 
πλούτο που έχουν αυτές οι υπέ-
ροχες χριστιανικές κατακόμβες.

Ιεραπόστολοι του Θείου Λόγου – Ποιοι ήμαστε
Είμαστε μία θρησκευτική ιεραποστολική κοινότητα, που 
αποτελείται από ιερείς και μοναχούς που ιδρύθηκε από τον 
Sant’Arnold Janssen το 1875. Καταγόμαστε από διαφορε-
τικές χώρες και κουλτούρες. Ζούμε σε κοινότητα, μαρτυ-
ρώντας  τον θείο Λόγο του Ευαγγελίου. Με το να ήμαστε 
μέλη διεθνών και με διαφορετικές κουλτούρες κοινωνιών, 
προσευχόμαστε όπως με την χάρη του Θεού, να μπορού-
με να είμαστε σύμβολο της παγκοσμιότητας της εκκλησίας 
και της αγάπης του Θεού.

Η αποστολή μας 
Μεταξύ των παραληπτών του ιεραποστολικού μας έργου, 
δίδομαι προτεραιότητα στις επείγουσες ανάγκες. Ακολου-
θώντας το παράδειγμα του Χριστού δίνομαι προβάδισμα 
στους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους.

Πηγαίναμε το έργο μας προπαντός εκεί που το Ευαγγέλιο 
ακόμα δεν αναγγέλθηκε είτε εκεί που διαδόθηκε με τρόπο 

ανεπαρκή και όπου οι τοπικές 
εκκλησίες χρειάζονται βοήθεια.
Σεβόμαστε τις πολιτιστικές και 
θρησκευτικές  παραδόσεις των 
πληθυσμών κοντά στις οποίες 
προσφέρομε το ιεραποστολικό 
μας έργο, επιζητώντας τον δι-
άλογο με όλους και σε όλους 
αναγγέλλουμε την χαρμόσυνη 
είδηση της αγάπης του Θεού.
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Εκτός από τις νωπογραφίες και τα αρχαία χριστιανικά 
σύμβολα που έχουν διατηρηθεί στο εσωτερικό του κοι-
μητηρίου, ο επισκέπτης θα εντυπωσιαστεί από το μεγα-
λείο της εκσκαφής και θα μπορέσει να ανακαλύψει την 
μοναδικότητα της εργασίας αυτών που σκέφτηκαν και 
κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτούς τους υπόγειους 
χώρους με το περίπλοκο σύμπλεγμα διαδρόμων, αποτέ-
λεσμα των ακριβών αρχιτεκτονικών τεχνικών γνώσεων 
των πρώτων αιώνων. 
Παρέχομαι επίσης στους προσκυνητές που το επιθυ-

μούν, κατόπιν προκράτη-
σης, την πιθανότητα να 
τελέσουν θεία λειτουρ-
γία στην βασιλική είτε 
στα παρεκκλήσια που 
γι ‘αυτό τον λόγο έχουν 
προετοιμαστεί μέσα στον 
χώρο της κατακόμβης. Η 
βασιλική μπορεί να χωρέ-
σει περίπου 500 προσκυ-
νητές.

Επισκεπτόμενοι αυτό τον χώρο θα έχετε την πιθανότητα να 
γνωρίσετε από πιο κοντά μερικές  πτυχές  της ζωής της χριστια-
νικής κοινότητας των πρώτων αιώνων, την πίστη τους στην 
ανάσταση και στην αιώνια ζωή,  θαυμάζοντας την μαρτυρία 
που διασώθηκε στην διάρκεια των αιώνων χαραγμένη πάνω 
στα κομμάτια από τις λίθινες πλάκες με τις συμβολικές δια-
κοσμήσεις  και τις υπέροχες νωπογραφίες, ένδειξη της σχέσης 
τους με τον Θεό και της 
λατρείας τους προς 
τους μάρτυρες, 
που θάφτηκαν 
σε αυτό το 
αρχαίο κοι-
μητήριο.

Οι κατακόμβες της Δομιτίλλης είναι οι μοναδικές από 
όλες τις κατακόμβες ανοικτές προς το κοινό που ακό-
μα και σήμερα έχουν μία ημιυπόγεια βασιλική εκκλησία 
επισκέψιμη, που οικοδομήθηκε στο τέλος του 4ου αιώνα 
κατά την διάρκεια της παποσύνης του Δαμάσου (366-
384) ήταν δε αφιερωμένη στους αγίους μάρτυρες Νηρίο  
και Αχίλλειο που ήταν θαμμένοι  κάτω από την αψίδα 
του ναού κοντά στον τάφο της Αγίας Πετρονήλλας.

Οι πρώτες στοές στην περιοχή που παραχωρήθηκε 
στους χριστιανούς από την Φλάβια Δομιτίλλα, εγγο-
νή του αυτοκράτορα Βεσπασιανού, σκάφτηκαν μεταξύ 
του τέλους του 2ου αιώνα και των αρχών του 3ου μ.Χ. 
Αυτές δημιουργήθηκαν κοντά σε ένα προϋπάρχον υπόγειο οι-
κογενειακό νεκροταφείο, επονομαζόμενο των “Φλαβίων”, που 
το αποτελούσε μία στοά κατάλληλη για ταφές είτε σε κοιλώμα-
τα στον τοίχο είτε σε σαρκοφάγους. Κοντά σε αυτό το υπόγειο 
νεκροταφείο, αργότερα κατασκευάστηκε ένα τρίκλινο δηλα-
δή ένας χώρος αφιερωμένος στις τελετουργίες για τις αγάπες, 
τα νεκρόδειπνα αφιερωμένα στην μνήμη των νεκρών. Κοντά 
στο τρίκλινο είναι επίσης ορατός ένας οικογενειακός τάφος 
γνωστός με το όνομα “Θάλαμος  του Έρωτα και της Ψυχής”.
Όλες οι επισκέψεις πραγματοποιούνται από δικούς μας ειδι-
κευμένους ξεναγούς  και στην γλώσσα που ζητείτε από τον 
επισκέπτη. Παρέχομαι επισκέψεις στα ιταλικά, αγγλικά, γαλ-
λικά, ισπανικά, πολωνικά, πορτογαλικά και γερμανικά μα 
υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ακούσετε μαγνητοφωνη-

μένη ξενάγηση στα ρωσικά, ελληνικά, κορε-
ατικά, ιαπωνικά, κροατικά και 

σε άλλες πολλές 
γλώσσες. 

Οι κατακόμβες της Δομιτίλλας είναι από τις πιο εκτεταμέ-
νες της Ρώμης, και περιλαμβάνουν μια ημιυπόγεια βασιλι-
κή εκκλησία και 17 χιλιόμετρα από υπόγειες στοές και δι-
αδρόμους διανεμημένες σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα, 
που περιέχουν συνολικά 150.000 ταφές. 


