
ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 

 

Λέγοντας παλαιοχριστιανική τέχνη εννοούμε την τέχνη που αναπτύχθηκε στους 

κόλπους της χριστιανικής θρησκείας από τους πρώτους χρόνους που εμφανίστηκε ο 

χριστιανισμός μέχρι τους χρόνους της εικονομαχίας. Κατά τους τρίτους πρώτους 

αιώνες, μέχρι το 313μΧ, δεν μπορούμε να μιλάμε ουσιαστικά για τέχνη, αφού η νέα 

θρησκεία είναι καταδιωκόμενη. 

Οι κατακόμβες έχουν να επιδείξουν καλλιτεχνικά στοιχεία με  συμβολικό χαρακτήρα. 

Με τα σύμβολα οι ζωγράφοι επιδίωκαν: α) Να γίνουν κατανοητές οι βασικές 

αλήθειες του χριστιανισμού (πίστη, αγάπη, ελπίδα, σωτηρία, αιωνιότητα). β) Να 

προστατευτούν και   συγκαλυφθούν  οι αλήθειες αυτές από τους διώκτες της νέας 

θρησκείας. γ) Να διαδοθούν οι βασικές ιδέες του χριστιανισμού, με τη κατάλληλη 

επιλογή και χρήση των συμβόλων. 

Τα θέματα που εικονίζονται στις κατακόμβες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτά 

που δανείστηκαν από τον ειδωλολατρικό κόσμο και στα κύρια χριστιανικά θέματα. 

Α) Στα πρώτα περιλαμβάνονται: α) Συμβολικά πτηνά και ζώα: Το περιστέρι 

συμβολίζει την ειρήνη και θεωρείται σύμβολο της αθωότητας και ακεραιότητας. Το 

παγώνι είναι σύμβολο  της αθανασίας της ψυχής. Το λιοντάρι είναι σύμβολο της 

δύναμης και εξουσίας. β) Συμβολικά φυτά και άνθη: Η ελιά συμβολίζει την ειρήνη. Η 

δάφνη είναι έμβλημα της δόξας. Η άμπελος σύμβολο της Εκκλησίας. γ) Συμβολικά 

αντικείμενα: Η άγκυρα είναι σύμβολο της ελπίδας. Το πλοίο απαντάται ως σύμβολο 

της Εκκλησίας. Ο φάρος είναι σύμβολο της διάσωσης. δ) Συμβολικοί μύθοι: Ο μύθος 

του Ορφέα, ο μύθος του Έρωτα και της Ψυχής, ο μύθος του Ηρακλή. 

Β) Τα χριστιανικά θέματα των κατακομβών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Σε 

συμβολικές παραστάσεις που αναφέρονται στον Χριστό όπως ο ιχθύς, ο αμνός, ο 

καλός ποιμήν και τα μονογράμματα του Χριστού. β) Σε παραστάσεις από την Παλαιά 

και Καινή Διαθήκη όπως η κιβωτός του Νώε, η θυσία του Αβραάμ, ο Ιωνάς, ο Δανιήλ 

ανάμεσα στα λιοντάρια, η προσκύνηση των μάγων, οι δώδεκα απόστολοι και κάποια 

θαύματα του Ιησού.    

 



               

    Οι πέντε άρτοι=σώμα Χριστού                                  καράβι=Εκκλησία 

 

              

Ι.Χ.Θ.Υ.Σ                                                                     Άγκυρα=ελπίδα 

 

                     

Περιστέρι= αθωότητα                                                        φοίνικας=αθανασία 

Ελιά= αιωνιότητα 

                    



 

 

                

        Ο Καλός Ποιμήν                                         Οι Δώδεκα απόστολοι 

Οι τοιχογραφίες των κατακομβών έχουν μεγάλη σπουδαιότητα για τη Χριστιανική 

Τέχνη, επειδή στις κατακόμβες σώθηκαν τα αρχαιότερα δείγματα της Ζωγραφικής, 

των πέντε πρώτων χριστιανικών αιώνων. Δεδομένου ότι δε διατηρούνται πολλές 

τοιχογραφίες της Παλαιοχριστιανικής περιόδου, αντιλαμβάνεται κανείς την τεράστια 

σημασία της ζωγραφικής των αρχαίων χριστιανικών τάφων. Πολλά αγιογραφικά 

θέματα, τα οποία επαναλαμβάνονται μέχρι σήμερα στους ναούς, έχουν τις ρίζες τους 

στις κατακόμβες. Έτσι, η ζωγραφική των κατακομβών αποτελεί όχο μόνο την 

απαρχή, αλλά και την εξελικτική πορεία της Χριστιανικής Ζωγραφικής.    

 

Οι τρεις παιδες εν καμίνω 



 

Όταν η Εκκλησία θριάμβευσε και βγήκε από τις κατακόμβες, τότε και η ζωγραφική 

έγινε εξάγγελος του ιστορικού περιεχομένου της πίστης. Οι τοίχοι των Βασιλικών 

γέμισαν με παραστάσεις από τη ζωή του Ιησού, της Παναγίας, των Μαρτύρων.  Στην 

περίοδο αυτή η ζωγραφική έχει έντονο ελληνικό χαρακτήρα. Τα θέματά της ήταν μια 

περαιτέρω εξέλιξη του θεματολογίου των κατακομβών. Καθώς περνούσαν όμως τα 

χρόνια, το ελληνιστικό στοιχείο ( η χάρη, η κομψότητα, η γραφικότητα και 

ειδυλλιακά παραδείσια θέματα) υποχωρούσε μπροστά στο ανατολίτικο στοιχείο ( 

ασιατική πολυτέλεια, μετωπικότητα των μορφών, ιερατική ακαμψία). Η πάλη 

ανάμεσα στα δύο στοιχεία κορυφώθηκε την εποχή του Ιουστινιανού και επικράτησε 

το ανατολίτικο στοιχείο. Τότε μπήκαν οι βάσεις για τη διαμόρφωση της καθαυτό 

βυζαντινής ζωγραφικής, η οποία πήρε την τελική της  όψη μετά την εικονομαχία. 

 Οι τοιχογραφίες αυτής της περιόδου δεν είναι πολλές και οι κυριότερες βρίσκονται 

στις μονές του αγίου Ιερεμίου και του Απολλώ στην Αίγυπτο. Επίσης στην Ρώμη και 

στο Καστελσέπριο του Μιλάνου. 

    

Παλαιοχριστιανικές νωπογραφίες: Ο Καλός Ποιμήν και οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός. 

 

Η περίοδος πριν την εικονομαχία είναι η περίοδος των ψηφιδωτών συνθέσεων. Τα 

ψηφιδωτά αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για την επίστρωση δαπέδων και στη συνέχεια 

για την επένδυση τοίχων.  Έτσι μπορούμε να θαυμάσουμε τα ψηφιδωτά  όπου οι 

χριστιανοί καλλιτέχνες δανείζονται τα περισσότερα θέματα αλλά και την τέχνη του 

ψηφιδωτού, από τα σύγχρονα κτίρια της εποχής. Οι θόλοι και οι κόγχες των κτιρίων 

κοσμούνται με φυσιοκρατικά θέματα, με ζωηρά και εντυπωσιακά χρώματα. Βάκχοι 



που τρυγούν σταφύλια και βόδια που τα μεταφέρουν πάνω σε ένα αμάξι, πουλιά με 

φωτεινά χρώματα πάνω σε καρποφόρα δέντρα, συνδυάζονται συχνά με την 

παράσταση του Χριστού.  Οι γιρλάντες αυτών  των παραστάσεων, με ρόδια και 

σταφύλια, φανερώνουν όλη τη φυσιοκρατική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην 

τέχνη του ψηφιδωτού (και στους τοίχους και στα δάπεδα).  

 

Ο διάκοσμος των Παλαιοχριστιανικών Ναών καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό  από τις 

κοινωνικές  και οικονομικές συνθήκες των διαφόρων περιοχών. Έτσι , στα μεγάλα 

αστικά κέντρα η διακόσμηση ήταν πλουσιότερη, ενώ στην περιφέρεια φτωχότερη. Το 

δάπεδο των Ναών στην επαρχία στρωνόταν κατά κανόνα με ψηφιδωτά και οι τοίχοι 

διακοσμούνταν με τοιχογραφίες, ενώ στους πιο πολυτελείς Ναούς συνηθίζονταν 

μαρμάρινα δάπεδα και εντοίχια ψηφιδωτά και μαρμαροθετήματα.    Είναι γεγονός ότι 

αρχικά οι εκκλησίες κοσμούνται από ψηφιδωτές παραστάσεις οι οποίες έχουν καθαρά 

συμβολικό περιεχόμενο. Ταυτόχρονα είναι αδιαμφισβήτητη η ελληνιστική τους 

προέλευση με την έντονη φυσιοκρατική αντίληψη που τις διαπνέει.  

 Παγώνι : Σύμβολο της ομορφιάς και της αθανασίας. 



Ο 4
ος

 μ.Χ αιώνας κάνει  πρώτη απόπειρα να παρουσιάσει πιο συστηματικά, θα 

λέγαμε, την επίγεια και επουράνια ζωή του Χριστού. Οι  ψηφιδωτές παραστάσεις της 

Santa Costanza  και της Αγ. Πουντεντιάνα είναι η απαρχή μιας συγκεκριμένης 

χριστιανικής εικονογραφίας. Έτσι λοιπόν η ψηφιδωτή διακόσμηση κατά τον 5
ο
 αιώνα  

θα έχει να μας παρουσιάσει σημαντικές συνθέσεις με συμβολικό, αλλά και ιστορικό-

αφηγηματικό περιεχόμενο. 

  

Ο Καλός Ποιμήν, Μαυσωλείο Galla Placidia, 5
ος 

αι, Ραβέννα. 

Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η ψηφιδωτή παράσταση του Καλού Ποιμένα από το 

Μαυσωλείο της Galla Placidia, κόρης του Μεγάλου Θεοδοσίου.  

Στη σκηνή η κυρίαρχη μορφή είναι αυτή του Χριστού, που είναι στο κέντρο της 

παράστασης. Είναι καθισμένος σε ένα βράχο και στηρίζει στο έδαφος μεγάλο χρυσό 

Σταυρό. Εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα το ολόχρυσο φωτοστέφανο , τα νεανικά 

χαρακτηριστικά του προσώπου με τα μακριά μαλλιά που πέφτουν πίσω από τους 

ώμους και ο χρυσός μακρύς χιτώνας με τις δυο κατακόρυφες γαλάζιες ταινίες. Στα 

πόδια του αναδιπλώνεται πορφυρό ιμάτιο. Στη σκηνή , ο Χριστός παριστάνεται ως 

«Καλός Ποιμένας» και υπάρχουν διπλά του έξι αμνοί μέσα σε παραδεισιακό τοπίο. 

Αυτό το αγαπητό θέμα έχει καταγωγή από απεικονίσεις βουκολικών σκηνών της 

ύστερης αρχαιότητας. Ανάλογη καταγωγή έχει και η απόδοση του κάμπου. Αυτά που 

χαρακτηρίζουν την εικόνα είναι η λαμπρότητα και ο πλούτος των πολύχρωμων 



ψηφίδων. Η παράσταση αυτή θεωρείται από πολλούς ως ένα αριστούργημα της 

χριστιανικής τέχνης στη Ραβέννα.  Παράλληλα εκφράζει την προσπάθεια της 

Εκκλησίας να διατυπώσει τις αλήθειες της πίστης της χρησιμοποιώντας το κυρίαρχο 

φυσιοκρατικό και νατουραλιστικό καλλιτεχνικό ρεύμα της εποχής. 

Τέλος οι πρώτες Παλαιοχριστιανικές φορητές εικόνες ακολούθησαν την τεχνική και 

την τεχνοτροπία των προσωπογραφιών του Φαγιούμ της Αιγύπτου. Οι παλαιότερες 

από τις γνωστές σήμερα βυζαντινές φορητές εικόνες ανάγονται στον 6
ο
 αιώνα και 

βρέθηκαν στη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. Αυτές εικονίζουν επεισόδια από 

την Αγία Γραφή και τους βίους των αγίων ή μεμονωμένα ιερά πρόσωπα. Οι τεχνικές 

που χρησιμοποιούνται είναι της τέμπερας, του σμάλτου και κυρίως  η εγκαυστική.   

Μοναδικό δείγμα εγκαυστικής τεχνικής και Παλαιοχριστιανικής Ζωγραφικής τέχνης 

αποτελεί η φορητή εικόνα του Χριστού της Μονής Σινά που ανήκει στον 6
ο
 μΧ αι. 

Στη συγκεκριμένη εικόνα συνυπάρχουν οι 

νατουραλιστικές τάσεις της ελληνιστικής 

παράδοσης –ιδιαίτερα στο πρόσωπο- με την 

εμφανή προσπάθεια του καλλιτέχνη να 

προχωρήσει στην αφαιρετική διαδικασία και 

να προβάλλει μια άχρονη Ύπαρξη πίσω από 

την απεικόνιση του συγκεκριμένου 

προσώπου, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες 

χρωματικές αποδόσεις, τη μετωπικότητα, 

την έκφραση των ματιών, τα σύμβολα του 

φωτοστέφανου και του σταυρού. Η 

μετάβαση από το νατουραλισμό στην 

αφαίρεση είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο στη 

διαδικασία της ιστορικής μετάβασης της τέχνης από την Ύστερη Ρωμαϊκή στην 

Πρώιμη Βυζαντινή περίοδο και ως εκ τούτου είναι ένα σημείο αιχμής για τη διάκριση 

και καθιέρωση μιας πραγματικά μοναδικής αντίληψης για την τέχνη. Ο Χριστός είναι 

ενδεδυμένος με τον παραδοσιακό πορφυρό χιτώνα. Το φωτοστέφανο που περιβάλλει 

το κεφάλι Του φέρει σταυρό και μια σειρά διακοσμητικές χάντρες στην περιφέρειά 

του. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι η διαφορά ανάμεσα στο χρώμα του 

προσώπου και το χρώμα των χεριών. Αν επιχειρούσαμε να φέρουμε τον κεντρικό 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82


άξονα της εικόνας θα βλέπαμε ότι η δεξιά πλευρά του προσώπου και του σώματος 

του Χριστού έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνα της αριστερής 

πλευράς. Σκοπός του καλλιτέχνη είναι να δείξει τον Χριστό στον θεατή της δεξιάς 

πλευράς, ως φορέα της Αγάπης και στον θεατή της αριστερής πλευράς, ως φορέα της 

Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον Κουρτ Βάιτζμαν (Kurt Weitzmann), «η υψηλή 

ποιότητα αυτής της εικόνας στηρίζεται στο λεπτό χειρισμό της σάρκας, που 

υποδεικνύει μια σταθερή σχέση με τη κλασική παράδοση, και στη δυνατότητα του 

καλλιτέχνη να ξεπερνά την ανθρώπινη φύση του Χριστού με τη μεταβίβαση της 

εντύπωσης του άχρονου που συνδέεται με το θείο»..  

 

Μέχρι τον 6
ο
 αιώνα μ.Χ είναι εμφανής η παρουσία του νατουραστικού και 

φυσιοκρατικού στοιχείου ( ελληνιστική παράδοση) αλλά και η θέληση της Εκκλησίας 

να προβάλλει τα ιερά της πρόσωπα και να διατυπώσει μέσω της Ζωγραφικής Τέχνης 

θεμελιώδεις αλήθειες της πίστης. 

 

 

Ψηφιδωτό. Λεπτομέρεια από τον τρούλλο Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, 6
ος

 αι μΧ. 

Η ακίνητη υπερβατική μορφή της Θεοτόκου και οι ωραίες και γεμάτες 

πνευματικότητα ανάλαφρες μορφές των αγγέλων αποτελούν το σύνδεσμο ανάμεσα 

στη γη και στον ουρανό.  

 



Με τη Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο ξεκαθαρίστηκε η ορθή αντίληψη για τις εικόνες, αλλά 

και για την αγιογράφηση των βυζαντινών ναών. Από τότε η Βυζαντινή Ζωγραφική 

πήρε το χαρακτήρα της υψηλής θεολογίας και υπομνηματίζει άριστα ότι διδάσκουν οι 

εκκλησιαστικοί ύμνοι. Όλες οι μορφές είναι εξώκοσμες. Με τα μέσα που διαθέτει η 

Ορθόδοξη αγιογραφία κατορθώνει να εκφράσει με τρόπο μοναδικό τον κόσμο της 

Χάριτος, «τον καινόν ουρανόν και την καινήν γην».  

Ο Παντοκράτορας του τρούλλου 

εκφράζει άριστα το δόγμα του 

ομοουσίου, η Θεοτόκος  στο 

τεταρτοσφαίριο της  κόγχης του ιερού -

ως Πλατυτέρα- εκφράζει το 

μεσιτευτικό Της ρόλο για τη σωτηρία 

των ανθρώπων. Η παράσταση της 

Ανάστασης –σαν Κάθοδος στον Άδη- 

εκφράζει το δογματικό νόημα της 

Ανάστασης « θάνατον πατήσας» και                                                         

Παντοκράτορας, «καινός ουρανός και καινή γη».         τον Αδάμ «παγγενή αναστήσας». 

 Η Βυζαντινή Ζωγραφική θα αναδειχτεί σε τέχνη μυσταγωγική. Η μυστική γλώσσα 

της Αγιογραφίας μας βοηθά να βιώσουμε ολόκληρο το Μυστήριο της Θείας 

Οικονομίας, δηλαδή «της εν σαρκί πολιτείας, του Πάθους, του σωτηρίου θανάτου και 

της απολυτρώσεως». Επίσης θα πάρει και χαρακτήρα προτρεπτικό. Ο Κων/πόλεως 

Γερμανός Α΄ γράφει: «άπερ δια της ακοής πεπιστεύκαμεν, ταύτα και δια της γραφικής 

μιμήσεως προς βεβαιοτέραν ημών πληροφορίαν συνιστάνομεν… ώστε και ημάς 

μιμητάς της ανδρείας αυτών και της προς Θεόν αγάπης, δια των αγαθών έργων 

αποδειχθήναι». 

 

   …θάνατον πατήσας…. και τον Αδάμ παγγενή αναστήσας. 



  


