
Καηαθόκβεο,

ηόπνο θαηαθπγήο θαη κλήκεο

http://theologoi-kritis.sch.gr/docs/ppt/katakomves.pps


Τι ήταν οι κατακόμβες;

 Τπόγεια κοιμθτιρια (ςε υπαίκριεσ εκτάςεισ
που ανικαν ςε πλοφςιουσ πιςτοφσ).

 Αποτελοφνταν από υπόγειεσ ςιραγγεσ ςε
μορφι λαβφρινκου μικουσ πολλϊν
χιλιομζτρων ςυχνά και πολλϊν ορόφων.

 τον τοίχο των διαδρόμων δθμιουργοφνταν
ορκογϊνια κοιλϊματα για τθν τοποκζτθςθ
των νεκρϊν.
Ο όροσ κατακόμβθ παράγεται από τθν ελλθνικι πρόκεςθ κατά και τθ λατινικι λζξθ cuba, θ
οποία είναι δάνειο από τθν ελλθνικι κφμβθ, που ςθμαίνει τφμβοσ, τάφοσ.



Κατά τθ διάρκεια των
διωγμών οι Χριςτιανοί
καταφεφγουν ςε κατακόμβεσ
για:

 λα ζπλαληεζνύλ,

 λα αθνύζνπλ ην θήξπγκα,

 λα εληαθηάζνπλ ηνπο λεθξνύο

ηνπο (ηδηαίηεξα ηνπο κάξηπξεο),

 λα κεηάζρνπλ ζηε Θεία

Επραξηζηία.

http://theologoi-kritis.sch.gr/docs/ppt/katakomves.pps


Σν εζσηεξηθό ησλ 

θαηαθνκβώλ

Οη ζηνέο μεθηλνύζαλ από κηα

είζνδν θαη απιώλνληαλ πξνο

όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο

θαηαιήγνληαο ζε λεθξηθνύο

ζαιάκνπο.

Έηζη νη θαηαθόκβεο απνθηνύλ

δαηδαιώδε κνξθή.

ηγά – ζηγά ζθάβνληαλ

ρακειόηεξα θη άιινη δηάδξνκνη

θαη νη θαηαθόκβεο έπαηξλαλ

βάζνο θαη γίλνληαλ δηώξνθεο,

ηξηώξνθεο, αθόκα θαη

πεληαώξνθεο.

http://www.apologitis.com/gr/ancient/katakombes2.htm


Οη θαηαθόκβεο ιαμεύνληαλ ζε

πσξώδεο έδαθνο πεξηέρνληαο

πεξίπινθα ζπκπιέγκαηα

δηαδξόκσλ θαη θεληξηθώλ

ζαιάκσλ ζηα ηνηρώκαηα ησλ

νπνίσλ αλνίγνληαη ηάθνη ζε

επάιιειεο ζεηξέο θαη ζε

δηάθνξα ζρήκαηα.

Οη “θνπηάηεο” ήηαλ απηνί νη

νπνίνη είραλ ηελ επηκέιεηα

(εθζθαθή, ζπληήξεζε θαη

δηαθύιαμε) ησλ θαηαθνκβώλ θαη

ήηαλ εηδηθεπκέλνη ηερλίηεο πνπ

κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ

απνηέιεζαλ θαη ζπληερλίεο.

Καηαζθεπή

http://digilander.libero.it/altromond/catacomb1.htm


Η ατμόςφαιρα μζςα ςτισ
κατακόμβεσ δεν ιταν
κακόλου ευχάριςτθ, διότι
και ο χϊροσ ιταν πολφ
περιοριςμζνοσ, αλλά και
ο εξαεριςμόσ και ο
φωτιςμόσ δεν ιταν
κακόλου ικανοποιθτικόσ.

http://theologoi-kritis.sch.gr/docs/ppt/katakomves.pps


Ελώ ζηελ επηθάλεηα καηλόηαλ δησγκόο γηα λα εμαθαληζηεί ε πίζηε , θάησ από ηε γε, ζηηο θαηα-

θόκβεο, κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπο νη ρξηζηηαλνί δηαηεξνύζαλ θαη ελδπλάκσλαλ απηή ηελ πίζηε.

http://www.abbaziagreca.it/gr/arte/catacombe.asp


http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.schulen.regensburg.de/cfhs/R Callistus-Katakomben.JPG&imgrefurl=http://www.schulen.regensburg.de/cfhs/Rom 2004.htm&usg=__AuYlGZYQR8YUEtL0-hB2CHHoYDk=&h=435&w=600&sz=52&hl=el&start=15&um=1&tbnid=qsSQQWZF_AqgSM:&tbnh=98&tbnw=135&prev=/images?q=%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B2%CE%B5%CF%82&hl=el&rlz=1W1WZPA_en&sa=X&um=1


Νεθξηθόο ζάιακνο

ηνπο λεθξηθνύο 

ζαιάκνπο ησλ 

θαηαθνκβώλ 

ζάβνληαλ ζπλήζσο

• νη επίζθνπνη,

• νη πξεζβύηεξνη

• θαη νη κάξηπξεο. 

http://www.de.sch.gr/~astavrid/rodopi/justinart/sld020.htm


Καηαθόκβε, Ρώκε (Domitilla) 

http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/ByzNaodomia/naodom1catkomb/catacombicon/catacbRomedomitlrg.jpg


Οι κρφπτεσ

 Κάποια από τα πιο ευρφχωρα δωμάτια που
χρθςίμευαν ωσ οικογενειακοί τάφοι
μετατράπθκαν ςε κρφπτεσ,

 δθλαδι ςε μικροφσ υπόγειουσ ναοφσ,

 όπου κατά τθν εποχι των διωγμϊν ετελείτο θ
Θεία Ευχαριςτία

 με Αγία Τράπεηα τον τάφο κάποιου μάρτυρα.



http://www.slideshare.net/giannispsifas/10-39564188


 Οη ρξηζηηαλνί δηαθνζκνύλ ηνπο ηνίρνπο ησλ

θαηαθνκβώλ κε δηάθνξα ζρέδηα.

 Σα ζέκαηα σο ηνλ 2ν αη. ήηαλ παξκέλα απ’

ηελ εηδσινιαηξία.

 Αξγόηεξα εκθαλίδνληαη θαη ζπκβνιηθά

ζέκαηα (ηρζύο, άκπεινο θιπ.).

 ηγά-ζηγά παξνπζηάδνληαη θαη ζέκαηα από

ηελ Παιαηά θαη ηελ Καηλή Δηαζήθε.

Τοιχογραφίεσ με ςυμβολικζσ παραςτάςεισ



Φοίνικασ, το μυκικό πουλί, νίκθ κατά του κανάτου
Παράςταςθ από Κατακόμβθ, Ρϊμθ. 

φμφωνα με αιγυπτιακό μφκο ο φοίνικασ όταν πρόκειται να πεκάνει πετάει πολφ 
ψθλά, καίγεται από τισ ακτίνεσ του θλίου και ξαναγεννιζται από τισ ςτάχτεσ του.

http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconbyzNa1.aspx
http://digilander.libero.it/altromond/catacomb1.htm


Άγθπξα : 

ύκβνιν ειπίδαο ζηνλ ηαπξό. 

Με ηρζύ, ζύκβνιν ειπίδαο ζηνλ Χξηζηό.

Άγκυρα με ταυρό, 
κατακόμβθ Αγίου εβαςτιανοφ

http://digilander.libero.it/altromond/catacomb1.htm
http://10gym-patras.ach.sch.gr/protoxr-texni/texni-protoxr.htm


Jonah being thrown into the Sea. 
Catacomb of Saint Peter and Saint Marcellino, Rome, 4th century

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://madameevangelista.files.wordpress.com/2009/10/jonah_thrown_into_the_sea.jpg&imgrefurl=http://madameevangelista.wordpress.com/2009/10/05/jonah-and-the-good-samaritan/&usg=__WmZOqwM-ScHMqtxdXyncDtmgXcI=&h=600&w=761&sz=112&hl=el&start=13&tbnid=lk_uwqOhrVp3dM:&tbnh=112&tbnw=142&prev=/images?q=%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82+%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1&gbv=2&hl=el&sa=G


Ο Ισλάο εθβξάδεηαη από ην θήηνο. πκβνιηζκόο ηεο Αλάζηαζεο.

http://theologoi-kritis.sch.gr/docs/ppt/katakomves.pps


Ο Χξηζηόο σο Καιόο Πνηκήλ

Παξάζηαζε από Καηαθόκβε 

(Callistus) ζηε Ρώκε

http://theologoi-kritis.sch.gr/docs/ppt/katakomves.pps


Μνξθή γπλαίθαο κε αλνηθηά ηα ρέξηα. 

Ση ζπκβνιίδεη; 

 ηελ Παξζέλν Μαξία, 

 ηελ Εθθιεζία 

 ηελ πξνζεπρόκελε ςπρή; 

 ίζσο θαη ηα ηξία καδί; 

http://digilander.libero.it/altromond/catacomb1.htm


Catacomba di Priscilla 

http://www.iterconficere.net/salarcatacomb.htm


Πολλαπλαςιαςμόσ άρτων και ιχκφων - ευχαριςτιακό ςφμβολο.
Κατακόμβθ Αγίου Καλλίςτου, Ρϊμθ, 2οσ αι.

http://kelliteacher.weebly.com/pirhoomegatauomicronbetaupsilonzetaalphanutauiotanueta-tauepsilonchinueta-4omicronsigmaf-5omicronsigmaf-alphaiota.html


Ι Ιησούς

Χ Χριστός

Θ Θεού

Υ Υιός

Σ Σωτήρ

Η ακροςτιχίδα ΙΧΘΥΣ,
ομολογία πίςτεωσ

Anchor-fish.
Catacombs
st sebastian,
via appia, 
Rome

http://texnis-egkwmio.blogspot.com/2009/10/3.html


Σν Χξηζηόγξακκα

http://10gym-patras.ach.sch.gr/protoxr-texni/texni-protoxr.htm


Πεξηζηέξη κε θιαδί ειηάο ζην 

ξάκθνο ηνπ. πκβνιίδεη ηνλ 

πηζηό κέζα ζηε ραξά ηνπ 

Παξαδείζνπ.

Πνιύ ζπρλά βιέπνπκε ζηαθύιηα, πνπ ηα ξακθίδνπλ

πνπιηά, θάηη πνπ ζεκαίλεη ηελ παξακνλή ηεο ςπρήο ηνπ

αλζξώπνπ ζηνλ παξάδεηζν ή ζηελ Εθθιεζία. Σν πνπιί,

ζύκβνιν ηεο ςπρήο, παξακέλεη δσληαλό ηξώγνληαο

ην ζηαθύιη, ζύκβνιν ηνπ Χξηζηνύ θαη πεγή ηεο

δσήο. Σν ζέκα απηό έρεη επραξηζηηαθή ζεκαζία. Σελ ίδηα

ζπκβνιηθή έρνπλ θαη νη άιινη θαξπνί, όπσο ηεο

βειαληδηάο.

http://digilander.libero.it/altromond/catacomb1.htm
http://10gym-patras.ach.sch.gr/protoxr-texni/texni-protoxr.htm


Ο Χξηζηόο ην Α θαη ην Ω, θαηαθόκβε 

Commodilla, Ρώκε 3-4 αηώλαο κ.Χ.

Ο Χξηζηόο 

είλαη ε αξρή 

θαη ην ηέινο 

ησλ πάλησλ.

http://users.ach.sch.gr/pchaloul/protoxr-texni/texni-protoxr.htm
http://theologoi-kritis.sch.gr/docs/ppt/katakomves.pps


Οι κυριότερεσ κατακόμβεσ
Τπάρχουν 36 μεγάλεσ ςτθ Ρϊμθ. Επίςθσ ςτθ Νάπολθ, ςτθ ικελία (υρακοφςεσ,
Παλζρμο), ςτθν Αίγυπτο και Βόρειο Αφρικι, ςτθ υρία, ςτθ Μικρά Αςία και ςτα
νθςιά Μάλτα, Κφπρο και Μιλο.

Κατακόμβθ, 
Αλεξάνδρεια Αιγφπτου 

(di Kom es-shogafa)

http://www2.e-yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/ByzNaodomia/naodom1catkomb/catacombicon/catacmbAllexandr.jpg


Οι εντυπωςιακζσ κατακόμβεσ τθσ Μιλου, όπου κάφτθκαν 8 χιλ. χριςτιανοί

Περίπου 8 χιλιάδεσ χριςτιανοί ζχουν ταφεί ςτισ κατακόμβεσ τθσ Μιλου που
κεωροφνται το τρίτο μεγαλφτερο πρωτοχριςτιανικό μνθμείο αυτοφ του είδουσ,
μετά τουσ Αγίουσ Σόπουσ και τισ κατακόμβεσ τθσ Ρϊμθσ.

Σο 2009 θ Ιερά φνοδο ανακιρυξε τθ Μιλο ωσ ιερό νθςί.

Ήταν ο πρϊτοσ τόποσ ςυγκζντρωςθσ των πρϊτων Χριςτιανϊν και το πρϊτο
κοινοτικό νεκροταφείο ςτα τζλθ του 2ου μ.Χ. αιϊνα.

Οι κατακόμβεσ αποτελοφνται από ςφμπλεγμα τριών μεγάλων υπόγειων ςτοών (Α,
Β και Γ) και υπάρχει και ζνασ νεκρικόσ κάλαμοσ. Η είςοδοσ βρίςκεται κοντά ςτον
ςθμερινό οικιςμό τθσ Τρυπθτισ, τθν αρχαία αγορά και το αρχαίο κζατρο. Σο 1844
τισ επιςκζπτεται ο γερμανόσ αρχαιολόγοσ L. Ross, οπότε είχαν ιδθ ςυλθκεί. Από
ελλθνικισ πλευράσ ζχουμε το 1907 τον Γεϊργιο Λαμπάκθ και το 1928 τον Γεϊργιο
ωτθρίου, που τισ μελετά ςυςτθματικά. Σο πλάτοσ κάκε ςτοάσ ποικίλλει από 1
μζχρι 5 μζτρα και ζχουν διαφορετικό φψοσ. Τάφοι είναι λαξευμζνοι ςτα
τοιχϊματα αλλά και ςτο δάπεδο, δθλαδι αποτελοφν ζνα υπόγειο νεκροταφείο. Οι
λαξευμζνεσ καμάρεσ-τάφοι ςτα τοιχϊματα λζγονται αρκοςόλια. Η επιφάνεια
χρωματιηόταν και ςε οριςμζνα αρκοςόλια υπάρχουν επιγραφζσ με ονόματα.
ϊηεται επίςθσ και μονόγραμμα του Χριςτοφ.



Φωτογραφίεσ από τισ Κατακόμβεσ τθσ Μιλου

http://www.milos.gr/el/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%81%CE%B9%25C


Οικογενειακοί τάφοι ςτθν κατακόμβθ Α

http://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=39619


2θ κατακόμβθ

http://www.pemptousia.gr/2017/09/i-katakomves-tis-milou/


Σάφοσ με χριςτιανικά ςφμβολα 3θσ κατακόμβθσ

http://www.tribune.gr/religion/news/article/42598/h-milos-anakirissete-iero-nisi.html


Σάφοσ με ςφμβολα

http://www.tribune.gr/religion/news/article/42598/h-milos-anakirissete-iero-nisi.html


Διάδρομοσ 2θσ κατακόμβθσ

http://www.tribune.gr/religion/news/article/42598/h-milos-anakirissete-iero-nisi.html


Κακάξα αξθνζνιίνπ δσγξαθηζκέλε κε θόθθηλν ρξώκα

http://www.johnsanidopoulos.com/2011/06/milos-to-be-consecrated-sacred-island.html


Ζνασ τάφοσ ςκαμμζνοσ ςε βράχο, «ο τάφοσ του μάρτυροσ», τον οποίο 
χρθςιμοποιοφςαν οι χριςτιανοί και ςαν Αγία Σράπεηα ςτισ λειτουργίεσ τουσ.

http://www.mixanitouxronou.gr/i-entiposiakes-katakomves-tis-milou-opou-thaftikan-8-chiliades-christiani-echoun-mikos-184-metra-ke-tis-echtisan-i-douli-ton-orichion-pou-itan-christiani/


Οι κατακόμβες μήνσμα ηρωισμού

 Εδϊ οι χριςτιανοί ζβριςκαν κουράγιο και
δφναμθ να αντιμετωπίςουν τουσ διωγμοφσ.

 Παρόλο που είναι κοιμθτιρια μεταδίδουν ζνα
μινυμα ηωισ (ελπίδα, ςωτθρία, ειρινθ).

 Οι μάρτυρεσ μασ κυμίηουν ότι πολλζσ φορζσ θ
πίςτθ απαιτεί κόπουσ αγϊνεσ και κυςίεσ.




