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Κσλζηαληηλνύπνιε. Ο ήιηνο έθαηγε πάλσ από ηε 
ιακπεξή Κσλζηαληηλνύπνιε. Μία αδπλαηηζκέλε 
θηγνύξα, κε καθξηά άζπξα καιιηά θαη κνύζηα θαη κε 
κία κηθξή θακπνύξα ζηελ πιάηε, θαηεπζπλόηαλ κε 
γξήγνξα βεκαηηζκό πξνο έλα κηθξό θηίξην. Ήηαλ έλα 
εξγαζηήξην όπνπ θαηαζθεπάδνληαλ ςεθίδεο, αιιά θαη 
έλα κέξνο όπνπ θηιόδνμνη λεαξνί είραλ ζπγθεληξσζεί 
εθείλε ηελ εκέξα γηα λα δηδαρηνύλ από έλαλ έκπεηξν 
ηερλίηε ηελ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνύ.  



Ο κηθξόζσκνο  άληξαο κε ην ξπηηδηαζκέλν πξόζσπό θαη κε έλα 
κηθξό ρακόγειν, κπήθε ζην εξγαζηήξη. Οη λεαξνί καζεηέο πνπ σο 
εθείλε ηε ζηηγκή κηινύζαλ κεηαμύ ηνπο ηνλ θαιεκέξηζαλ δεζηά 
θαη εθείλνο αληαπνθξίζεθε, ιέγνληαο:  
-Καιεκέξα ζηνπο ηαιαληνύρνπο καζεηέο κνπ. ήκεξα ζα είλαη ε 
πξώηε κέξα ζαο ζην θόζκν ησλ ςεθηδσηώλ. Αιιά όπσο 
γλσξίδεηε, πξώηα ζα ζαο πσ ηα πάληα γηα ηελ ηέρλε απηή θαη 
πηζηέςηε κε πσο όπνηνο από εζάο ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά, λα 
γίλεη ν θαιύηεξνο ηερλίηεο, ζα είλαη ε θαιύηεξε ηζηνξία πνπ έρεη 
αθνύζεη πνηέ ηνπ! Όινη ινηπόλ ζηακάηεζαλ θαηεπζείαλ ηελ 
νκηιία ηνπο, έζηξηςαλ ην θεθάιη ηνπο πξνο ην κέξνο ηνπ δαζθάινπ 
ηνπο θαη πεξίκελαλ γεκάηνη αλππνκνλεζία ηελ ηζηνξία πνπ είρε 
λα ηνπο δηεγεζεί. 



Δθείλνο θάζηζε ζε κία ρακειή ςάζηλε θαξέθια, πήξε κηα βαζηά 
αλάζα γεκίδνληαο ηα πλεπκόληα ηνπ κε πνιίηηθν αέξα θαη άξρηζε 
ηελ δηήγεζή ηνπ.
-Αξρηθά ζα ζαο κηιήζσ γηα ηελ εμέιημε ηνπ ςεθηδσηνύ κέρξη θαη 
ηηο κέξεο καο. Από ό,ηη γλσξίδσ, ε πξώηε κνξθή δηαθόζκεζεο κε 
ςεθίδεο έγηλε ζηελ λόηηα Μεζνπνηακία θαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θνρύιηα , όλπμ θαη πειόο. Αξγόηεξα ζηελ 
Γπηηθή Μηθξά Αζία, ζηελ πόιε Γόξδην ηεο Φξπγίαο, 
θαηαζθεπάζηεθαλ ηα παιαηόηεξα δείγκαηα ςεθηδσηώλ δαπέδσλ,  
κεηά αθνινπζεί ε  Όιπλζνο ζηε Χαιθηδηθή, όπνπ 
θαηαζθεπάζηεθαλ δάπεδα κε πεξίπινθα ζρέδηα,  κε θπζηθά 
βόηζαια άζπξα ή καύξα. 



την Πέλλα, την πρωτεύουσα του Φιλίππου και του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, κατασκευάστηκαν  ψηφιδωτά δάπεδα με πολλά χρώματα 

και με καινούργια υλικά, κυρίως γυαλί. Ύστερα  στην Πέργαμο 

κατασκευάστηκαν ψηφιδωτά με ψηφίδες από πέτρες, μάρμαρα, γυαλί 

σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων που σχεδόν μιμούνται την 

ζωγραφική. Και τέλος φτάνουμε στην Ιταλία και στους σεβαστούς 

Ρωμαίους προγόνους μας, οι οποία με τα ψηφιδωτά διακοσμούν τα 

δάπεδα και τους τοίχους σπιτιών, ναών και λουτρών ακολουθώντας μία 

μονόχρωμη και απλοποιημένη τεχνική. Εμείς βέβαια έχουμε προοδέψει 

πολύ περισσότερο από όλους αυτούς που προανέφερα. Εμείς με τα 

ψηφιδωτά διακοσμούμε δάπεδα, τοίχους, θόλους και προσόψεις ναών 

και παλατιών. 



Σόηε έλα κειαρξηλό αγόξη, κε ζθνύξα καύξα καιιηά πνπ έπεθηαλ 
ζαλ κπνύθιεο ζην ζηξνγγπιό πξόζσπό ηνπ κε κάηηα γεκάηα 
απνξία ξώηεζε δεηιά ην δάζθαιν:
-Καη εζείο δάζθαιε, πνύ ηα γλσξίδεηε όια απηά γηα ηνπο 
ππόινηπνπο ιανύο; 
-Από ηαμηδηώηεο θαη εκπόξνπο, νη νπνίνη θαηά ηηο επηζθέςεηο ηνπο 
ζηε Βαζηιεύνπζα κάο κηινύλ γηα ηελ παηξίδα ηνπο, είπε ν 
δάζθαινο κε ηε βξαρλή αιιά δπλαηή θσλή ηνπ.
Αιιά αο κε κηιάσ κόλν εγώ. Γηα λα δνύκε…. Πνηνο γλσξίδεη πνηα 

πιηθά ρξεζηκνπνηνύκε εκείο ζήκεξα;
-Χξεζηκνπνηνύκε ςεθίδεο από κάξκαξν, ρξσκαηηζηό γπαιί , 
θπζηθέο πέηξεο, όπσο επίζεο  ρξπζό θαη αζήκη. 



- Πνιύ ζσζηά! Δπίζεο από όηη ζα έρεηε πηζηεύσ αθνύζεη, δελ 
θαηαζθεπάδνπκε κόλν επηδαπέδηα θαη επηηνίρηα  ςεθηδσηά...
-Αιιά θαη θνξεηέο ςεθηδσηέο εηθόλεο. Φώλαμε έλα κηθξόζσκν, 
ζθπζξσπό αγόξη.
- Έρεηο δίθην, Κσλζηαληίλε! Δίπε ν δάζθαινο κε κάηηα λα ιάκπνπλ 
από επραξίζηεζε πνπ νη καζεηέο ηνπ ελδηαθέξνληαλ πξαγκαηηθά. 
Καη ηώξα ζα ζαο κηιήζσ  γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε 
δεκηνπξγία κηαο ςεθηδσηήο παξάζηαζεο κε αξθεηέο 
ιεπηνκέξεηεο. Θα ήηαλ θαιό λα κε αθνύζεηε πξνζεθηηθά θαζώο 
είλαη θάηη πνπ ζα ζαο ρξεζηκεύζεη ζίγνπξα αξγόηεξα ζηε δνπιεία 
ζαο. Μάιηζηα πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκηιίαο κνπ ζα 
ζαο δεηάσ λα ζπκπιεξώλεηαη ηα ιόγηα κνπ θαη απηόο είλαη άιινο 
έλαο ιόγνο πνπ ζα πξέπεη λα κε πξνζέρεηε.



Λνηπόλ, αο αξρίζνπκε. Οη ςεθίδεο θαηαζθεπάδνληαη, γηα ηελ 
αθξίβεηα θόβνληαη, από ηα πιηθά ηα νπνία αλαθέξακε. Tη καο 
επηηξέπεη  ηo γεγνλόο όηη ηα ςεθηδσηά πνπ δεκηνπξγνύκε είλαη 
καθξηά από ηα δάπεδα;
- Μαο επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε ηηο γπάιηλεο ςεθίδεο, αθνύ 
δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαζηξαθνύλ από ηα πόδηα ησλ 
αλζξώπσλ. Έηζη θεξδίδνπκε ζε ρξσκαηηθό πινύην θαη 
ζηηιπλόηεηα, απάληεζε έλαο ςειόιηγλνο λεαξόο κε κεγάια 
εθθξαζηηθά κάηηα, από ηνπο πην παιηνύο καζεηέο θαη 
αγαπεκέλνπο καζεηέο ηνπ δαζθάινπ.
-Πνιύ σξαία, είπε ν δάζθαινο θαη ζπλέρηζε:
-Βέβαηα,  ηε ιακπξόηεηα θαη ηε κνλαδηθόηεηα ησλ ςεθηδσηώλ 
καο πξνθαινύλ θπξησο νη ςεθίδεο από ρξπζό θαη αξγπξό πνπ 
ηνπνζεηνύκε.



. 

Απηέο νη ςεθίδεο ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα λα δηαθνζκνύλ όρη κόλν 
πνιπηειή ή ηδηαίηεξα θσηηζκέλα ελδύκαηα, έπηπια θαη θηήξηα 
αιιά θπξίσο γηα λα γεκίδνπλ ην βάζνο δηαθόξσλ παξαζηάζεσλ. 

Ο δάζθαινο άιιαμε θεθάιαην:
κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ ςεθίδσλ, 
αθνινπζεί ε πξνεηνηκαζία ηνπ ηνίρνπ πνπ ζα θηινμελεί ην 
ςεθηδσηό. Αξρηθά ρξεζηκνπνηνύκε πίζζα ή ξεηίλε , ώζηε ε 
πνιπηειήο παξάζηαζε λα πξνζηαηεπηεί από ηελ πγξαζία πνπ 
ηξαβά ν ηνίρνο. πλνιηθά πεξλάκε ηελ επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ κε 
ηξία επάιιεια ζηξώκαηα ζνβά. To πξώην είλαη αξθεηά ρνλδξό, 
θαζώο πεξηέρεη αζβέζηε, άκκν, ζεξατθή γε θαη ηξηκκέλν 
θεξακίδη. Αθνινπζεί ζηξώκα ιεπηόηεξνπ θαη θαζαξόηεξνπ 
θνληάκαηνο, όπνπ θαη γίλεηαη ην πξνζρέδην ηεο παξάζηαζεο ηνπ 
ςεθηδσηνύ...



-πγγλώκε γηα ηε δηαθνπή, δάζθαιε, είπε ν κεγαιύηεξνο ζε 
ειηθία καζεηήο, αιιά ην πξνζρέδην ηεο παξάζηαζεο ηνπ 
ςεθηδσηνύ δελ γίλεηαη πάληνηε πάλσ ζε απηό ην ιεπηόηεξν 
ζηξώκα πνπ πξναλέθεξεο, έηζη δελ είλαη;
-Αθξηβώο, Βαζίιεηε. Δλίνηε ην πξνζρέδην ζε πνιύ γεληθέο γξακκέο 
βέβαηα, γίλεηαη θαηεπζείαλ ζηνλ γπκλό, αζνβάηηζην ηνίρν, 
πξνθεηκέλνπ ε δηαθόζκεζε λα νξγαλσζεί απνηειεζκαηηθά ζε 
ζρέζε κε ην επηζπκεηό εηθνλνγξαθηθό πξόγξακκα θαη ηελ 
αξρηηεθηνληθή δηάηαμε ησλ ρώξσλ.  Μεηά ην δεύηεξν ζηξώκα 
επηρξίζκαηνο απιώλνπκε έλα αθόκα ιεπηόηεξν θνλίακα, πάλσ 
ζην νπνίν νη ππνκνλεηηθνί ηερλίηεο κπήγνπλ ηηο ςεθίδεο. To
ηκήκα απηό ηεο εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθό, αιιά πνηνο 
γλσξίδεη ην γηαηί; ξώηεζε ν δάζθαινο θαη έδεημε κε ην δάθηπιό 
ηνπ έλαλ μαλζό καζεηή πνπ θαζόηαλ κε ζηεξηγκέλε ηελ πιάηε ηνπ 
ζηελ άθξε ηνπ ηνίρνπ.



Δθείλνο βιέπνληαο ηνλ δάζθαιν λα ηνλ «ζεκαδεύεη» κε ην 
δάθηπιό ηνπ, απάληεζε κε ηξεκάκελε θσλή:
-Δ… Δπεηδή  νη απεηξάξηζκεο ςεθίδεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ 
ζηνλ επηρξηζκέλν ηνίρν κε αλόκνηα θιίζε, ώζηε, ώζηε λα έρνπλ 
δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην θσο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηε 
ιάκςε ηεο πνιύρξσκεο επηθάλεηαο. 
-σζηά! Λνηπόλ, ζπλερίδσ. Ο ιεπηόηαηνο ζνβάο απιώλεηαη 
ηκεκαηηθά, ζε επηθάλεηεο ηόζν πεξηνξηζκέλεο, ώζηε λα 
επηηξέπνπλ ζε εκάο ηνπο ςεθνζέηεο λα πξνιαβαίλνπκε λα 
δνπιεύνπκε όζν ην επίρξηζκα ήηαλ αξθεηά λσπό θαη νη ςεθίδεο 
θνιινύζαλ θαιά. Έηζη, θάζε κέξα εξγαζίαο μεθηλάεη κε ηελ 
επίζηξσζε ηνπ ιεπηόηεξνπ ζνβά ζηελ επηθάλεηα πνπ 
ππνινγίδεηαη πσο ζα νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηεο εκέξαο. ηα 
ζεκεία όπνπ απαηηείηαη  εμαηξεηηθή πξνζήισζε θαη ιεπηνκέξεηα 
θαη ηα νπνία είλαη; 



-Σα θεθάιηα ησλ κνξθώλ, θώλαμαλ όινη νη καζεηέο ηαπηόρξνλα.
-ε απηά ηα ζεκεία ινηπόλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο 
έκκεζεο ςεθνζέηεζεο: δειαδή ηα ζρέδηα δνπιεύνληαη ζε νζόληα
από ιηλό παλί πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηνπ 
ηνίρνπ. 
- Καη γηαηί δάζθαιε, αθήλνπλ ζην ηέινο ηελ επηθάλεηα ησλ 
ςεθηδσηώλ εληειώο αθαηέξγαζηε; Ρώηεζε κε ζηγαλή θσλή έλαο 
καζεηήο από ην ηέινο ηεο αίζνπζαο.
-Η επηθάλεηα ησλ ςεθηδσηώλ παξακέλεη εληειώο αθαηέξγαζηε, 
γηαηί έηζη ε αληαλαθιαζηηθόηεηα ησλ ζε δηαθνξεηηθέο θιίζεηο 
ηνπνζεηεκέλσλ ςεθίδσλ απμάλεηαη αθόκα πεξηζζόηεξν, 
πξνζδίδνληαο επηπιένλ θσηεηλόηεηα ζην ηειηθό απνηέιεζκα, 
απάληεζε ν δάζθαινο θαη πξηλ πξνιάβεη λα ζπλερίζεη άιινο έλαο 
καζεηήο «πεηάρηεθε» θαη είπε:



- Η ηερληθή απηή δάζθαιε, κνπ αθνύγεηαη πνιπδάπαλε θαη αξθεηά 
δύζθνιε, είπε ν Κσλζηαληίλνο θαη όινη ζπκθώλεζαλ. 
-Μα, θπζηθά. ε απηό έρεηο απόιπην δίθην. Οη ςεθηδσηέο 
παξαζηάζεηο απνηεινύλ ην απνηέιεζκα καθξνρξόληαο θαη 
επίπνλεο εξγαζίαο. Οη ηερλίηεο πξέπεη λα είλαη νπιηζκέλνη κε 
κεγάιε ππνκνλή. Αιιά ζθέςνπ ην απνηέιεζκα όιεο απηήο ηεο 
πξνζπάζεηαο… είπε ν δάζθαινο γεκάηνο ελέξγεηα ζην ύθνο θαη 

ζηε θσλή ηνπ. 



 Καη ύζηεξα ζπλέρηζε: Σώξα ήξζε ε ζεηξά 
ησλ θνξεηώλ εηθόλσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ 
θνξεηώλ ςεθηδσηώλ εηθόλσλ, ε 
ηερλνηξνπία είλαη δηαθνξεηηθή. Πάλσ ζην 
μύιν απιώλνπκε έλα ζηξώκα θεξνκαζηίρεο, 
ζην νπνίν εκθπηεύνληαη νη ςεθίδεο, πνιύ 
κηθξόηεξεο από ηηο ςεθίδεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύκε ζε έλαλ ηνίρν ή δάπεδν. 



Οη καζεηέο είραλ κείλεη άλαπδνη. Δίραλ αθνύζεη θαη 
ηαπηόρξνλα κάζεη ηόζα πνιιά, πνπ ζίγνπξα δελ κπνξνύζαλ 
λα ζθεθηνύλ θάπνηα άιιε απνξία εθείλε ηε ζηηγκή. Έηζη ν 
δάζθαινο πήξε πάιη ην ιόγν ιέγνληαο:

-Σώξα πηα είζαζηε έηνηκνη γηα λα μεθηλήζεηε θαη ην πξαθηηθό 
θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο. Θα ηα πνύκε ινηπόλ ηελ επόκελε 
θνξά. Έσο ηόηε λα είζηε όινη θαιά!!



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ



 ΓΛΩΣΣΑΡΙ:

Κηπομαζηίση: θαζαξό θεξί

Υαλόμαζα: μάζα από γςαλί

Επίσπιζμα: ην απνηέιεζκα ηνπ επηρξίσ, πιηθό    
κε ην νπνίν θαιύπηνπκε νκνηόκνξθα κηα 
επηθάλεηα

Σηιλπνόηηηα: ε ηδηόηεηα ηνπ ζηηιπλνύ, ην λα 
είλαη θη. γπαιηζηεξό, ιακπεξό

Όνςξ: είδνο εκηπνιύηηκεο πέηξαο



Θηπαφκή γη: Δίλαη έλα πξντόλ εθξήμεσλ πνπ γίλνληαη 
ζηα εθαίζηεηα. Χύλεηαη από ηα εθαίζηεηα κε ηε 
κνξθή ηεο ηέθξαο θαη ησλ κύδξσλ θαη πεξηέρεη 
αξθεηό ππξηηηθό νμύ. Η πεξηεθηηθόηεηά ηεο ζε 
άζβεζην είλαη κηθξή. Η ζεξατθή γε αλήθεη ζηελ 
θαηεγνξία ησλ εθαηζηείσλ γαηώλ πνπ έρνπλ 
πδξαπιηθέο ηδηόηεηεο. Δίλαη θαηάιιειε κεηά από 
ηελ αλάκεημε κε πδξάζβεζην αδξαλή θαη λεξό, γηα 
ηελ παξαζθεπή ζπκβαηώλ θνληακάησλ 
αξκνιόγεζεο θαη επηρξηζκάησλ. 

Χπςζοκονηςλιά: οι σπςζέρ και απγςπέρ τηθίδερ πος 
σπηζιμοποιούνηαν για ηο ζηολιζμό διάθοπυν 
ανηικειμένυν.  



Ρηηίνη: ε παρύξξεπζηε θαη θνιιώδεο ύιε πνπ 
εθθξίλεηαη από ηνλ θνξκό ηνπ πεύθνπ θαη 
άιισλ θσλνθόξσλ δέληξσλ· ξεηζίλη. 
νλνκαζία δηάθνξσλ ρεκηθώλ ελώζεσλ, 
θπζηθήο ή ηερλεηήο πξνέιεπζεο, πνπ έρνπλ 
ηε κνξθή παρύξξεπζηνπ πγξνύ.



ΠΔΡΙΟΣΔΡΑ ΣΟΙΧΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ 
ΨΗΦΙΓΩΣΑ: 



•Ψηφιδωτό θαιείηαη ε ηερληθή επέλδπζεο επηθαλεηώλ κε κηθξέο, 
ζπλήζσο ηεηξάγσλεο, ςεθίδεο από θπζηθά πεηξώκαηα ή 
παιόκαδα νη νπνίεο πξνζθνιιώληαη ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν 
ππόζηξσκα από αζβεζηνθνλίακα δεκηνπξγώληαο πεξίηερλα 
δηαθνζκεκέλεο επηθάλεηεο.
•Από ηελ Διιεληζηηθή Αλαηνιή δηαδόζεθε ην ςεθηδσηό ζηελ 
Ιηαιία θαη αλαπηύρζεθε ηδηαίηεξα ζηελ Πνκπεία θαη Ρώκε.
•ηα Βπδαληηλά ρξόληα, ε ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνύ παίξλεη ηελ 
θαιύηεξε κνξθή ηεο.
•Σα ζέκαηα ηελ επνρή απηή πνηθίινπλ. πλαληάκε από 
κπζνινγηθά θαη δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζάιαζζαο, ζηεξηάο, 
παξαζηάζεηο θπλεγηνύ, πξνζώπσλ, απηνθξαηόξσλ θαη άιια 
πξνζαξκνζκέλα ζηηο ρξηζηηαληθέο πιένλ αληηιήςεηο ή ζθελέο 
παξκέλεο από Παιαηά θαη Καηλή Γηαζήθε αξγόηεξα θαηά ηνλ 9ν –
10ν - 11ν - 12ν αηώλα.



•Οη ρξπζέο θαη νη αξγπξέο ςεθίδεο θαηαζθεπάδνληαλ σο εμήο: 
πάλσ ζε ζηξώκα εηδηθά επεμεξγαζκέλνπ γπαιηνύ άπισλαλ θόιια 
θαη αθνινύζσο ιεπηόηαην θύιιν ρξπζνύ ή αζεκηνύ. Απηό κε ηε 
ζεηξά ηνπ ην θάιππηαλ κε ιεπηό πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα γπαιηνύ 
(εθπάισζε).
•Με ηελ άλνδν ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο από ηνλ 5ν αηώλα 
ηνύηε ε κνξθή ηέρλεο απέθηεζε λέα ραξαθηεξηζηηθά. ε απηά ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη νη αζηαηηθέο ηερλνηξνπίεο θαη 
εηδνινγηθέο επηδξάζεηο θαη ε ρξήζε εηδηθώλ πάιηλσλ ςεθίδσλ 
πνπ θαηαζθεπάδνληαλ ζηε βόξεηα Ιηαιία θαηαξρήλ θαη ηηο 
γλσξίδνπκε κε ηνλ γεληθό όξν ζκάιηα. Σα ζκάιηα 
θαηαζθεπάδνληαλ από παρηά ζηξώκαηα έγρξσκεο πάινπ, είραλ 
αθαλόληζηε επηθάλεηα θαη πεξηείραλ κηθξνζθνπηθέο θπζαιίδεο 
αέξα. Δλίνηε ζηελ νπίζζηα όςε ηνπο ήηαλ θαιπκκέλα κε αξγπξά ή 
ρξπζά ιεπηά θύιια, πξνθεηκέλνπ λα παξάγνπλ ην αλάινγν 
αηζζεηηθό απνηέιεζκα ηεο ππνθώζθνπζαο θσηεηλόηεηαο, κηαο 
αθαηξεηηθήο δηάζηαζεο ηεο ηεξόηεηαο, πνπ δελ απαληάηαη ζε 
θακία άιιε πεξίνδν ηεο ηέρλεο ηνπ ςεθηδσηνύ.



•Σα βπδαληηλά επηηνίρηα ςεθηδσηά θηινηερλνύληαλ κε άκεζε 
ηνπνζέηεζε ησλ ςεθίδσλ πάλσ ζε εηδηθά πξνεηνηκαζκέλε 
επηθάλεηα αζβεζηνθνληάκαηνο πνπ απνηειείηαη από δηάθνξα 
ζηξώκαηα.
•Σν θαηώηεξν ζηξώκα, πάρνπο 2,5 εθ., απνηειείηαη από 
αθνζθίληζηα πιηθά: καξκαξόζθνλε, αζβέζηε, ηνπβιόζθνλε θαη 
θνκκέλν άρπξν, πνπ δίλεη όγθν ζην θνλίακα, δέλεη ηα πιηθά 
κεηαμύ ηνπο θαη δηεπθνιύλεη ηελ απνξξόθεζε ηεο πγξαζίαο. Πξηλ 
ζηεγλώζεη απηό ην θνλίακα, κε ηελ άθξε ηνπ κπζηξηνύ 
δεκηνπξγνύζαλ πάλσ ηνπ θπκαηηζηέο απιαθώζεηο ώζηε λα 
θνιιήζεη ην επόκελν ζηξώκα θνληάκαηνο.
•2. Σν επόκελν ζηξώκα, πάρνπο 1,5 – 2 εθ., πεξηιακβάλεη ηα ίδηα 
πιηθά θνζθηληζκέλα θαη κε ιεπηόηεξε ζύλζεζε.



•3. Σν ηξίην ζηξώκα, πάρνπο 1 – 1,5 εθ., έρεη θνζθηληζηεί δύν ή 
ηξεηο θνξέο θαη δελ πεξηέρεη άρπξν.
Σα θνληάκαηα ζηεξεώλνληαη κεηαμύ ηνπο κε ηζρπξά θαξθηά κε 
επίπεδα θεθάιηα. Γεληθώο ην ηξίην ζηξώκα, πνπ ήηαλ ην ζηξώκα 
ππνδνρήο ησλ ςεθίδσλ, βαθόηαλ κε «θόθθηλν ηεο γεο». Ο 
ςεθνζέηεο δνύιεπε κε πξνζρέδην ζε κνλνρξσκία κε θαζηαλό ή 
καύξν ρξώκα. ηα βπδαληηλά ςεθηδσηά νη ςεθίδεο ήηαλ 
αληζνκεγέζεηο. πλήζσο πνιύ κηθξέο ςεθίδεο ρξεζηκνπνηνύζαλ 
γηα ηα πξόζσπα θαη γεληθόηεξα ηα γπκλά κέξε ησλ κνξθώλ, ελώ 
νη κεγαιύηεξεο ζηα ελδύκαηα θαη ζηνλ θάκπν ηεο παξάζηαζεο. 
Όιεο απηέο νη ςεθίδεο εκθπηεύνληαλ κία πάλσ ζηνλ θξέζθν 
ζνβά κε δηαθνξεηηθέο θιίζεηο, πξάγκα πνπ επέηξεπε ηελ 
θαιύηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηνπ εμσηεξηθνύ θσηόο. Δλλνείηαη 
όηη ε ςεθνζέηεζε γηλόηαλ ηκεκαηηθά θαη κεξηθέο θνξέο 
δηαθξίλεηαη ην ζεκείν ξαθήο ησλ επηθαλεηώλ, αιιά ην εληαίν 
θνθθηλσπό ρξώκα πάλσ ζην ζνβά εμαζθάιηδε ηελ ελόηεηα ηνπ 
ζπλόινπ.



• To ρξπζό βάζνο πξνζδίδεη ππεξβαηηθό-εμσπξαγκαηηθό 
ραξαθηήξα ζηηο ζπλζέζεηο θαη θάλεη ηηο 
πξσηαγσληζηηθέο κνξθέο λα κνηάδνπλ άπιεο.

• Πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί ζηέξεα ην ππόζηξσκα ησλ 
ςεθηδσηώλ κε ηνλ ηνίρν, ηδίσο ζε πεξηπηώζεηο ζόισλ, 
θάξθσλαλ αλά δηαζηήκαηα θαξθηά κε πιαηύ θεθάιη, 
πνπ εμείραλ από ηνλ ηνίρν θαη ρώλνληαλ ζην πξώην 
ζηξώκα ζνβά ηνπ ππνζηξώκαηνο. 

• To κείγκα απηό, γλσζηό σο πδξαπιηθό θνλίακα ή 
θνπξαζάλη, είλαη εμαηξεηηθήο ζθιεξόηεηαο θαη 
ηδηαίηεξα αλζεθηηθό ζηελ πγξαζία.



Πού και πότε συναντάμε τα πρώτα ψηφιδωτά:

1. 4η χιλιετία π.χ. στην Νότια Μεσοποταμία,- στην περιοχή 
που κατοικούσαν οι ουμέριοι, σε ναό της πόλης 
Ουρούκ (Βάρκα)-

2. την Δυτική Μικρά Ασία το 8 π.χ. στην πόλη Γόρδιο της 
Φρυγίας

3. Αργότερα κατά τους υστεροκλασσικούς χρόνους στην 
Όλυνθο (Κασσάνδρα, Χαλκιδική)

4. την Πέλλα (Μακεδονία - Ελλάδα) κατά τον 4o π.χ.

5. Κατά τον 2o π.X. αιώνα στην Πέργαμο (Μικρά Ασία)



ΕΙΚΟΝΕ:
Έλα θπλήγη 
ειαθηώλ, 
ιεπηνκέξεηα 
από ην 
ςεθηδσηό 
δάπεδν πνπ 
ππνγξάθεθε
Γλώζε ζην 
«πίηη ηεο 
αξπαγήο ηεο 
Διέλεο»
ζηελ Πέιια, 
ηέινο 4νπ αηώλα 
π.Χ., Πέιια,
Αξραηνινγηθό 
Μνπζείν.



Βειιεξνθόληεο, 
θαβάια ζηνλ 
Πήγαζν,
ζθνηώλεη ηε 
Χίκαηξα, 
ςεθηδσηό δάπεδν 
ελόο ζπηηηνύ,                                                                                                                
432-348 π.Χ., 
Όιπλζνο



Βυζαντινά 

ψηφιδωτά από την 

Αγία οφία και τη 

Ραβέννα
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