
Κεθάλαιο 5

4. Γικαζηικές ηέτμες και μοσζική



Α. Αρτιηεκηομική
Γθθιεζίεξ:

Ζ. Ροζμμί (= ζπήμαηα):

1. Βαζηιηθή με ηνμύιμ (Αγία μθία)

2. ηαονμεηδήξ με ηνμύιμ (ζηαονόξ 
εγγεγναμμέκμξ ζε ηεηνάγςκμ). 
Παναιιαγέξ:

α/ Αγημνείηηθμξ ηύπμξ (ηνεηξ θόγπεξ)

β/ Πεκηάηνμοιμξ

3. Οθηαγςκηθόξ



Βαζιλική



Βαζιλική



Βαζιλική



Βαζιλική μεηά ηρούλοσ



ηιηθήΒαζιλική  μεηά ηρούλοσ











Γγγεγραμμέμος 
ζηασροειδής με ηρούλο











Οκηαγφμικός







Α. Αρτιηεκηομική
ΖΖ. Γλςηενηθέξ επηθάκεηεξ:

1. όπη ηδηαίηενα επημειεμέκεξ
2. αίζζεζε πνόπεηνεξ θαηαζθεοήξ

ΖΖΖ. Γζςηενηθμί πώνμη:
1. ημηπμγναθίεξ
2. ρεθηδςηά
3. ακάγιοθεξ παναζηάζεηξ
4. ένγα λοιμγιοπηηθήξ
5. θμνεηέξ εηθόκεξ



Β. Γλσπηική και ζφγραθική
(ηοιτογραθίες, υηθιδφηά, θορηηές εικόμες)

ΖΖΖ. Αγημγνάθεζε:

1. Ημνοθή ηνμύιμο: μ Πακημθνάηςν θαη 
γύνς γύνς άγγειμη θαη πνμθήηεξ

2. Θμθία ηνμύιμο: Γοαγγειηζηέξ

3. Αρίδα Ζενμύ: ε Θεμηόθμξ ακάμεζα 
ζημοξ ανπαγγέιμοξ Ιηπαήι θαη Γαβνηήι

4. Σμίπμη: δεζπμηηθέξ γημνηέξ, Άγημη, 
Ιάνηονεξ







Β. Γλσπηική και ζφγραθική
(ηοιτογραθίες, υηθιδφηά, θορηηές εικόμες)

ΖV. Σεπκηθή αγημγναθίαξ:

1. Αδηαθμνία γηα ζςζηέξ ακαιμγίεξ, θίκεζε, 
πνμμπηηθή

2. Αδοκαηηζμέκεξ μμνθέξ Αγίςκ ζε όνζηα θαη 
μεηςπηθή ζηάζε  αίζζεζε πκεομαηηθόηε-
ηαξ, αοζηενόηεηαξ, επηζεμόηεηαξ

3. Γπηδίςλε: πνμβμιή ηεξ δςήξ μεηά ημκ ζα-
καημ θαη ηεξ αηςκηόηεηαξ 

4. (Ηαμηά θμνά) Χνήζε θιαζηθήξ ηεπκμηνμπίαξ





Γ. Μικρογραθία, Μικροηετμία, 
Μικρογλσπηική, Νομιζμαηική

Ζ. Ιηθνμγναθία: δηαθμζμεηηθέξ εηθόκεξ ζηα 
πεηνόγναθα: πανηζηάκμοκ αοηό πμο πενηγνάθεηαη 
ζημ θείμεκμ (ζύκδεζε ιόγμο θαη εηθόκαξ)

ΖΖ. Ιηθνμηεπκία θαη μηθνμγιοπηηθή :

1. ορειή ηεπκηθή θαη θαιιηηεπκηθή πμηόηεηα

2. μεγάιε πμηθηιία

3. οιηθά: α/ πμιύηημα μέηαιια

β/ ζμάιημ

γ/ ειεθακηόδμκημ















Γ. Μικρογραθία, Μικροηετμία, 
Μικρογλσπηική, Νομιζμαηική

ΖΖΖ. Κμμίζμαηα:

1. Έπμοκ αηζζεηηθή αλία

2. Γίκαη ένγα μηθνμηεπκίαξ

3. Γίκαη ηζημνηθέξ πεγέξ γηαηί: 

α/ απεηθμκίδμκηαη ηζημνηθά πνόζςπα

β/ δίκμοκ πιενμθμνίεξ γηα ηεκ πμιηηηθή, 
ηεκ μηθμκμμία, ηεκ θμηκςκία, ημ 
πμιίηεομα, ηε ζνεζθεία









Δ. Μοσζική
Ζ. Γθθιεζηαζηηθή ιεηημονγηθή πμίεζε:

1. μειμπμηείηαη θαη ρέικεηαη θαηά ηε Θεία 
Θεηημονγία θαη άιιεξ ζνεζθεοηηθέξ ηειεηέξ

2. είκαη απιή (ανπηθά) Ανγόηενα  

3. μη ύμκμη (= εγθςμηαζηηθά άζμαηα γηα ημ Θεό 
θαη ημοξ Αγίμοξ) γίκμκηαη πημ ζύκζεημη

4. έςξ ημκ Δ΄ αηώκα ηε γνάθμοκ θαη ηε 
μειμπμημύκ μη πμηεηέξ ή μειςδμί (π.π. Ρςμακόξ 
μ Ιειςδόξ)

5. Ε’ αηώκαξ: μ ομκμγνάθμξ μπμνεί κα είκαη άιιμξ 
από ημκ μειμπμηό



Δ. Μοσζική
6. είκαη μμκμθςκηθή θα θςκεηηθή (μία θςκή, ή 

πενηζζόηενεξ με έκακ θμηκό ήπμ)

7. δε πνεζημμπμημύκηαη μμοζηθά όνγακα

8. ανπηθά αιθαβεηηθή ζεμεημγναθία (κόηα = 
γνάμμαηα)

9. 8μξ αηώκαξ: άιιμη ηύπμη μμοζηθήξ γναθήξ

10. δε πνεζημμπμηείηαη ημ ιεηημονγηθό δνάμα (= 
ζνεζθεοηηθή πανάζηαζε)









Δ. Μοσζική
ΖΖ. Ημζμηθή μμοζηθή:

1. πνμζανμόδεηαη ζηε κέα πίζηε θαη ιαηνεία

2. πνεζημμπμημύκηαη μμοζηθά όνγακα: θνμοζηά, 
πκεοζηά, έγπμνδα

3. αιιειεπίδναζε με ηε ζνεζθεοηηθή μμοζηθή: 
ζημκ Ζππόδνμμμ: 

α/ ραιηά εγθώμηα γηα ημκ αοημθνάημνα –
εγθςμηαζηηθά άζμαηα γηα ημοξ αθνίηεξ

β/ πνήζε αενόθςκμο μνγάκμο 




