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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Εκκλησιαστική Τέχνη 

 

Η εκκλησιαστική τέχνη σε κάθε εποχή διαµορφώνει νέους τρόπους έκφρασης 

επηρεασµένη από: 

• Τα δόγµατα της εκκλησιάς 

• Τα εκκλησιαστικά γεγονότα 

• Τον πολιτισµό των λαών που περιλαµβάνει τους κόλπους της 

Κυριότερες µορφές εκκλησιαστικής τέχνης είναι οι εξής: 

• ναοδοµία 

• αγιογραφία 

• υµνολογία 

• ψηφιδωτά  

Οι οµάδες µας ασχολήθηκαν µε τις τρείς από τις παραπάνω µορφές τέχνης την 

ναοδοµία, την αγιογραφία και τα ψηφιδωτά. 

 



ΝΑΟ∆ΟΜΙΑ 

Ι. Ρυθµοί  

   Αρχικά οι χριστιανοί τελούσαν τη λατρεία τους στο σπίτι ενός πιστού. Όταν ο 

αριθµός τους αυξήθηκε, τούς αρκούσε µια απλή αλλά ευρύχωρη αίθουσα που την 

ονόµαζαν ευκτήριο οίκο ή κυριακό (οίκος αφιερωµένος στον Κύριο). Στους διωγµούς 

χρησιµοποίησαν για τη λατρεία τους τις δαιδαλώδεις στοές των υπόγειων 

κοιµητηρίων - κατακοµβών.  

   

Όταν τελείωσαν οι διωγµοί (4ο µ.X. αι.) άρχισαν να χτίζουν µεγαλόπρεπους ναούς 

στο ρυθµό της βασιλικής. Η κάτοψή της είναι ορθογώνιο παραλληλόγραµµο, 

χωρισµένο εσωτερικά σε κλίτη, µε παράλληλες σειρές από κίονες. Yπάρχουν 

τρίκλιτες, πεντάκλιτες, πολύκλιτες βασιλικές.  

   



Το όνοµα και το σχέδιο του ρυθµού αυτού τα πήραν οι χριστιανοί από ρωµαϊκά 

οικοδοµήµατα (αντίγραφα από τις Βασιλικές στοές των αρχαίων Ελλήνων) που 

χρησιµοποιούνταν ως αγορές και ως δικαστήρια.  

   

Γνωστοί ναοί στο χριστιανικό κόσµο είναι η βασιλική της Αναστάσεως στα 

Ιεροσόλυµα, της Γεννήσεως στη Βηθλεέµ, του Aγίου Απολλιναρίου στη Ραβέννα και 

του Aγίου ∆ηµητρίου στη Θεσσαλονίκη.  

   

Παράλληλα, στους αρχιτέκτονες άρεσε να χτίζουν µικρούς στρογγυλούς ναούς µε 

θόλο ή τρούλο, που χάριζαν πνευµατική ανάταση στους πιστούς. Έτσι είναι κτισµένη 

η Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη. 

            



 Με την προσαρµογή του θόλου σε τετράγωνη βάση κτίστηκαν τετράγωνοι ή 

πολυγωνικοί ναοί, όπως ο οκτάγωνος ναός των Aγίων Σεργίου και Βάκχου στην 

Κωνσταντινούπολη, που λέγονται περίκεντροι ναοί (όλες οι πλευρές απέχουν ίση 

απόσταση από το κέντρο). 

   

 Οι βυζαντινοί αναζητούσαν, όµως, ένα ρυθµό πιο σύνθετο και έτσι προσπάθησαν να 

ισορροπήσουν ένα θόλο πάνω στην ορθογώνια βάση της βασιλικής. Ο συνδυασµός 

των στοιχείων αυτών δηµιούργησε ένα νέο ρυθµό, αυτόν της βασιλικής µε θόλο (6ος 

µ.X. αι.). 

 

 Η βυζαντινή αρχιτεκτονική µπαίνει σε νέα φάση µε το αριστούργηµα της Aγίας του 

Θεού Σοφίας.  

   



Με τον ίδιο ρυθµό κτίστηκε και ο ναός των Aγίων Αποστόλων στην 

Κωνσταντινούπολη, που λειτούργησε ως πρότυπο για τους αρχιτέκτονες του ναού του 

Aγίου Μάρκου στη Βενετία. 

  

 Η καινοτοµία του νέου ρυθµού βασίζεται στη λαµπρή επινόηση του σφαιρικού 

τριγώνου. Τα τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα συναντώνται στην οροφή σχηµατίζοντας µία 

στεφάνη. Σ' αυτήν στηρίζεται ο θόλος. 

 

 Στο ανατολικό άκρο προστίθεται µία κόγχη (ιερό βήµα) και στο δυτικό ο νάρθηκας ή 

πρόναος. 

 

 Παρότι η Aγία Σοφία θεωρείτο ναός-πρότυπο για πολλά χρόνια, η βυζαντινή 

αρχιτεκτονική δεν έµεινε στάσιµη. Εµφανίστηκε νέος ρυθµός, ο εγγεγραµµένος 



σταυροειδής µε τρούλο (9ος µ.Χ. αι.). Ο τρούλος ή θόλος στηρίζεται εκεί που 

τέµνονται οι δύο κεραίες του σταυρού. Ο σταυρός είναι εγγεγραµµένος σε τετράγωνο 

το οποίο φαίνεται, αν κοιτάξουµε τη στέγη του ναού. Το ιερό καταλήγει σε τρεις 

κόγχες. Ο ρυθµός αυτός φθάνει στην ακµή του κατά τους 11ο-13ο µ.Χ. αιώνες.  

 

Γνωστοί ναοί αυτού του ρυθµού είναι ο ναός της Θεοτόκου στη Μονή Οσίου Λουκά 

στη Βοιωτία, ο Άγιος Ελευθέριος, η Καπνικαρέα στην Αθήνα, η Όµορφη Εκκλησιά – 

Άγιος Γεώργιος στο Γαλάτσι, η Aγία Σοφία στο Μυστρά, η Μονή της Χώρας στην 

Κωνσταντινούπολη και η Aγία Σοφία Θεσσαλονίκης. 

      

ΙΙ. Ο συµβολισµός των µερών του ναού  

   Στον εγγεγραµµένο σταυροειδή µε τρούλο ναό, το τετράγωνο µέσα στο οποίο 

εγγράφεται ο σταυρός (σταυρική θυσία – Ανάσταση) συµβολίζει τη γη. Ο τρούλος 

συµβολίζει τον ουρανό. Τα δυο αυτά σχήµατα συµβολίζουν το κτιστό και το άκτιστο, 

εποµένως την ανθρώπινη και τη θεϊκή φύση του Χριστού.  



Ο συµβολισµός αυτός του ναού απαιτεί και την ανάλογη αγιογραφία που να δίνει την 

αίσθηση ότι τα εικονιζόµενα πρόσωπα είναι παρόντα και παρακαλούν το Θεό για 

τους πιστούς. 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΛΑΜΙΑΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ : Μονόκλιτη επιµήκης Βασιλική ταβανοσκεπής, η οποία 

µεταγενεστέρως διεχωρίσθη σέ δύο κλίτη µέ πρόσθετους κίονες είναι ο Ιερός Ναός 

των Εισοδίων της Θεοτόκου, πού ευρίσκεται κάτω από τό Κάστρο της πόλεως 

Λαµίας. Ο σηµερινός Ναός κτίσθηκε τό 1762 επάνω σέ παλαιότερο Ναό πού 

καταστράφηκε από πυρκαγιά όπως µαρτυρεί η κτιτορική επιγραφή: 

ΚΤΗΤΟΡΙΚΗΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΠΗ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΖΙΤΟΥΝΙΟΥ ΚΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΑΝΘΙΜΟΥ Ο ΘΙΟΣ ΗΚΟΣ 

ΟΥΤΟΣ ΕΠΟΝΟΜΑΤΗ ΤΗΣ ΗΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΤΗ ΤΩΝ ΙΣΟ∆ΗΩΝ 

ΕΚ ΦΘΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΗΣΟΚΑΛΟΥ ΕΚΑΤΑΚΑΪ ΕΞ Ε∆ΑΦΟΥΣ Η∆ΟΥ ΠΑΛΙΝ 

ΘΕΟΥ ΕΥ∆ΟΚΟΥΝΤΟΣ ΑΝΑΚΕΝΗΘΙ ΕΠΗ ΕΤΟΥΣ ΑΨΞ ∆ΗΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥ 

ΕΝΤΗΜΟΤΑΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ ΤΑΠΗΝΟΥ ΚΤΗΤΟΡ ∆ΗΑ ∆Ε ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΤΩΝ 

ΕΝΤΗΜΟΤΑΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΑΩΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡ 

∆ΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΗΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΣΤΟΡΙΘΙ ∆ΗΑ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥ 

Ε∆ΕΣΙΜΟΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΠΑ ΙΩ ΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΨΞΒ µηνός Ιουνίου κα΄. 

 

Η τοιχοδοµία του Ναού είναι απλή. Ο Νάρθηκας προστέθηκε αργότερα, γι΄ αυτό δέν 

έχει τοιχογραφίες όπως ο κυρίως Ναός. Εσωτερικά ο Ναός είναι κατάγραφος µέ 

τέσσερις σειρές θεµάτων - ζώνες. Η πρώτη έχει µαρτύρια αγίων της Παλαιάς καί της 

Καινής ∆ιαθήκης. Η δεύτερη ιστορεί από τόν Ιερόν Νιπτήρα µέχρι τήν Ανάσταση. Η 

τρίτη περιλαµβάνει τριάντα Αγίους καί η Τετάρτη ολόσωµους Αγίους άνδρες καί 

γυναίκες. Από πλευράς αρχιτεκτονικής ο Ναός δέν παρουσιάζει ειδικό ενδιαφέρον. 

Από πλευράς όµως τοιχογραφιών είναι όντως µια Αρχοντική Εκκλησία. 

 



    

 

 

Ναός Παναγίας Αρχοντικής 

Ο Ναός της Παναγίας της Αρχοντικής είναι χτισµένος πάνω σε έναν άλλο ναό που 

καταστράφηκε από πυρκαγιά.Έτσι,η αρχιτεκτονική του δεν είναι πολύ περίπλοκη. 

Ο Νάρθηκας προστέθηκε αργότερα, γι΄ αυτό δεν έχει τοιχογραφίες, όπως ο 

κυρίως Ναός. Εσωτερικά ο Ναός είναι κατάγραφος µε τέσσερις σειρές θεµάτων - 

ζώνες. Η πρώτη έχει µαρτύρια Αγίων της Παλαιάς και της Καινής ∆ιαθήκης. Η 

δεύτερη ιστορεί από τον Ιερόν Νιπτήρα µέχρι την Ανάσταση. Η τρίτη 

περιλαµβάνει τριάντα Αγίους και η Τετάρτη ολόσωµους Αγίους άνδρες και 

γυναίκες.Ένα µέρος της τοιχογραφίας µπορείτε να δείτε στην διπλανή 

φωτογραφία. 



 

Ναός Παναγίας ∆έσποινας 

Ο Ναός είναι τρίκλιτη Βασιλική πού χωρίζεται µέ κιονοστοιχίες. 

Αξιόλογα είναι τό τέµπλο, ο Επισκοπικός θρόνος, ο Άµβων καί τά 

προσκυνητάρια όλα διακοσµηµένα µέ ελεφαντόδοντα καί σπάνια σχέδια. Τό 

ξυλόγλυπτο τέµπλο ολοκληρώθηκε τό 1739 καί είναι επίχρυσο. Έχει ο Ναός 

ωραίες φορητές εικόνες καί άλλα σκεύη πού µαρτυρούν τή µεγαλοπρέπειά του 

καί τήν ευλάβεια των δωρητών. 

Τό παρεκκλήσιο του Αγίου Μηνά βορείως του Ναού της Παναγίας είναι του 

έτους 1867. Φαίνεται ότι υπήρχε παλαιότερα εκεί Ναός προβυζαντινής περιόδου. 

Αυτό µαρτυρεί µαρµάρινο θωράκιο µετά γλυπτού κανθάρου, βλαστών καί 

παγωνίου πού υπάρχει στό δάπεδο του Ιερού Βήµατος. 

 

ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 

Μέσα στο καταπράσινο δασύλλιο υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου Λουκά, 

πολιούχου της πόλης της Λαµίας. Μικρός Ναός σταυροειδής χωρίς τρούλο, που 

χτίστηκε ως ξωκλήσι το 1910. Έχει ιστορικό ενδιαφέρον για τις µνήµες των 



κατοίκων, λόγω της σύνδεσής του µε σηµαντικά ιστορικά γεγονότα. Έχει 

χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο Μνηµείο από το Υπ. Πολιτισµού. 

 

 

 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ορισμός: Αγιογραφία είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή 

θρησκευτικών σκηνών· είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών θεµάτων. Οι 

αγιογραφίες αντλούν τα θέµατά τους από τη ζωή και κυρίως τα θαύµατα των ανδρών 

και γυναικών που αγιοποιήθηκαν από την Εκκλησία. Η αγιογραφία είναι κεντρικής 

σηµασίας στην Ορθόδοξη παράδοση και λιγότερο στις ∆υτικές Χριστιανικές 

παραδόσεις όπως η Ρωµαιοκαθολική και Αγγλικανική. Σύµφωνα µε την Ορθόδοξη 

παράδοση, η αγιογραφική εικόνα δεν στοχεύει σε µια ρεαλιστική αναπαράσταση ενός 

προσώπου αλλά έχει πρωτίστως πνευµατική σηµειολογία αφού µέσω αυτής µπορεί να 

επιτευχθεί µια σχέση ζωής µε το Θεό και τους Αγίους Του. Η εικόνα δηµιουργεί µια 

αίσθηση ζωντανής παρουσίας και φέρνει τον πιστό σε προσωπική σχέση και επαφή 

µε την υπόσταση του εικονιζόµενου. Η αγιογραφία λοιπόν δε θεωρείται ως ένα απλό 

έργο τέχνης ή ένας θρησκευτικός πίνακας αλλά είναι ένα µέσο µε το οποίο ο 

άνθρωπος µπορεί να φτάσει στην αγιότητα. 

Η σημασία των εικόνων: Πολλές φορές οι χριστιανοί κατέφευγαν στις 

εικόνες και ζητούσαν τη βοήθειά τους σε περιστάσεις του ιδιωτικού βίου, εικόνες 

γίνονταν ακόµα και ανάδοχοι κατά τη βάπτιση των παιδιών. Τα σπίτια γέµιζαν όλο 

και περισσότερο µε εικόνες. Τις έπαιρναν και µαζί τους όταν ταξίδευαν. Η ολοένα και 

ιερότερη σηµασία που αποκτούσαν οι εικόνες οδήγησε στο ν’ αποδοθεί σε µερικές 

από αυτές µία υπερφυσική προέλευση. Μέσα στο β΄ µισό του 6ου αι. δηµιουργήθηκε 



ο θρύλος των λεγοµένων αχειροποίητων εικόνων, για τις οποίες πίστευαν ότι δεν 

είχαν ζωγραφιστεί από ανθρώπινο χέρι, αλλά ότι είχαν σταλεί από το Θεό κατά 

θαυµατουργικό τρόπο. Μάλιστα, η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι η πρώτη 

εικόνα, µε την έννοια της αναπαραστάσεως, έγινε από τον ίδιο τον Χριστό και 

µάλιστα αχειροποίητη.   

Στάδια της εικονογραφίας 

•  Οι πρώτοι αιώνες µέχρι την Εικονοµαχία. Η περίοδος αυτή υποδιαιρείται 

στην πρωτοχριστιανική (µέχρι τους χρόνους του Μ. Κωνσταντίνου) και την 

παλαιοχριστιανική 320-720 µ.Χ. (από τους χρόνους του Μ. Κωνσταντίνου 

µέχρι την εικονοµαχία). 

• Οι χρόνοι της Εικονοµαχίας (724-843 µ.Χ.). 

• Οι χρόνοι των Μακεδόνων και Κοµνηνών (867-1204 µ.Χ.). 

• Η Παλαιολόγεια Αναγέννηση (1204-1453 µ.Χ.) ή Υστεροβυζαντινή περίοδος. 

 
Εικονογραφικοί κύκλοι 
Οι εικόνες ενός ναού χωρίζονται σε εικονογραφικές οµάδες-κύκλους, ανάλογα µε τη 

σηµασία, το θέµα και τη θέση τους στον ναό. Όσες εικόνες βλέπουµε στην είσοδο, 

στον  

τρούλο και στην κόγχη του ιερού Βήµατος ενός ναού αποτελούν: 

I. τον δογµατικό κύκλο που µας διδάσκει αλήθειες της χριστιανικής πίστης. Στον 

νάρθηκα, µέσω του οποίου µπαίνουµε στον κυρίως ναό, µας υποδέχεται ο Χριστός 

κρατώντας Ευαγγέλιο ανοιχτό και µας ευλογεί. Στον τρούλο κυριαρχεί ο Χριστός-

Παντοκράτορας. Τον Παντοκράτορα περιβάλλουν Προφήτες και Άγγελοι ή η 

Θεοτόκος και ο Ιωάννης ο Πρόδροµος. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές εµφανίζονται στα 

τέσσερα σφαιρικά τρίγωνα που στηρίζουν τον θόλο. Στην κόγχη του Ιερού, που 

ενώνει την οροφή µε το δάπεδο, εικονίζεται η Θεοτόκος, γιατί ένωσε τον ουρανό µε 

τη γη. Λέγεται Πλατυτέρα των ουρανών, γιατί αυτή κυοφόρησε τον άπειρο Θεό που 

και ο ουρανός ακόµα δεν µπορεί να χωρέσει.  

ΙΙ. τον λειτουργικό κύκλο, στον οποίο εντάσσονται οι εικόνες του Ιερού Βήµατος. Η 

θέση τους είναι κάτω από την Πλατυτέρα και περιλαµβάνουν την παράσταση της 



Κοινωνίας των Αποστόλων. Πιο κάτω εικονίζονται οι Ιεράρχες και οι ∆ιάκονοι, όπως 

ο  

Στέφανος. Στην Πρόθεση (αριστερό µέρος του ιερού όπου προετοιµάζονται τα Τίµια 

∆ώρα για τη Θεία Ευχαριστία) εµφανίζεται ο Χριστός Πάσχων µε τα σύµβολα του 

Πάθους (Σταυρός και Λόγχη). Στο διακονικό (δεξιό µέρος του ιερού, όπως το  

βλέπει ο πιστός που βρίσκεται µέσα στον ναό) εικονίζονται άγγελοι, προφήτες, 

παραστάσεις από την Παλαιά ∆ιαθήκη και από τις εµφανίσεις του Χριστού µετά την 

Ανάσταση. 

ΙΙΙ. τον ιστορικό η εορταστικό κύκλο, που βρίσκεται στις τέσσερις καµάρες, στους 

πλάγιους τοίχους και στον νάρθηκα του σταυροειδούς βυζαντινού ναού. Τα θέµατα 

του είναι 12 (∆ωδεκάορτο), συνήθως σκηνές από τη Γέννηση µέχρι την Ανάληψη του 

Χριστού και εικόνες αγίων της Εκκλησίας. Παρότι η εικόνα έχει, όπως µάθαµε, πολύ 

σηµαντικό ρόλο στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, οι βυζαντινοί αγιογράφοι είναι 

συνήθως άγνωστοι. Με σεµνότητα και ανωνυµία, µε την οµορφιά της τέχνης τους 

δοξολογούν το µεγαλείο του αληθινού δηµιουργού, του Θεού 

 

 

 

 

Ψηφιδωτά 

 

 Ψηφιδωτό καλείται η τεχνική επένδυσης επιφανειών µε µικρές, συνήθως τετράγωνες, 

ψηφίδες από φυσικά πετρώµατα ή υαλόµαζα οι οποίες προσκολλώνται σε κατάλληλα 

διαµορφωµένο υπόστρωµα από ασβεστοκονίαµα δηµιουργώντας περίτεχνα 

διακοσµηµένες επιφάνειες. Καταγωγή Τα παλαιότερα σωζόµενα ψηφιδωτά 



εντοπίζονται στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα στη Μικρά Ασία και 

χρονολογούνται στον 8ο π.Χ. αιώνα. Από τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, η 

τεχνική των ψηφιδωτών µεταλαµπαδεύτηκε στη Ρώµη τον 1ο π.Χ. αι. και από εκεί σε 

ολόκληρη τη Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία. Οι Ρωµαίοι ήταν οι πρώτοι που 

χρησιµοποίησαν ψηφιδωτά σε επιτοίχιες εφαρµογές στα τεχνητά σπήλαια που 

αφιέρωναν στις Μούσες (Μωσαϊκό). Τη µεγάλη τους ακµή γνωρίζουν οι ψηφιδωτές 

διακοσµήσεις κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Οι Βυζαντινοί εκτός 

από επιδαπέδια και επιτοίχια ψηφιδωτά έφτιαχναν και φορητές ψηφιδωτές εικόνες. 

Βυζαντινό ψηφιδωτό Τα βυζαντινά επιτοίχια ψηφιδωτά φιλοτεχνούνταν µε άµεση 

τοποθέτηση των ψηφίδων πάνω σε ειδικά προετοιµασµένη επιφάνεια 

ασβεστοκονιάµατος που αποτελείται από διάφορα στρώµατα: 1. Το κατώτερο 

στρώµα, πάχους 2,5 εκ., αποτελείται από ακοσκίνιστα υλικά: µαρµαρόσκονη, 

ασβέστη, τουβλόσκονη και κοµµένο άχυρο, που δίνει όγκο στο κονίαµα, δένει τα 

υλικά µεταξύ τους και διευκολύνει την απορρόφηση της υγρασίας. Πριν στεγνώσει 

αυτό το κονίαµα, µε την άκρη του µυστριού δηµιουργούσαν πάνω του κυµατιστές 

αυλακώσεις ώστε να κολλήσει το επόµενο στρώµα κονιάµατος. 2. Το επόµενο 

στρώµα, πάχους 1,5 – 2 εκ., περιλαµβάνει τα ίδια υλικά κοσκινισµένα και µε 

λεπτότερη σύνθεση. 3. Το τρίτο στρώµα, πάχους 1 – 1,5 εκ., έχει κοσκινιστεί δύο ή 

τρεις φορές και δεν περιέχει άχυρο. Τα κονιάµατα στερεώνονται µεταξύ τους µε 

ισχυρά καρφιά µε επίπεδα κεφάλια. Γενικώς το τρίτο στρώµα, που ήταν το στρώµα 

υποδοχής των ψηφίδων, βαφόταν µε «κόκκινο της γης». Ο ψηφοθέτης δούλευε µε 

προσχέδιο σε µονοχρωµία µε καστανό ή µαύρο χρώµα. Στα βυζαντινά ψηφιδωτά οι 

ψηφίδες ήταν ανισοµεγέθεις. Συνήθως πολύ µικρές ψηφίδες χρησιµοποιούσαν για τα 

πρόσωπα και γενικότερα τα γυµνά µέρη των µορφών, ενώ οι µεγαλύτερες στα 

ενδύµατα και στον κάµπο της παράστασης. Όλες αυτές οι ψηφίδες εµφυτεύονταν µία 

µία πάνω στον φρέσκο σοβά µε διαφορετικές κλίσεις, πράγµα που επέτρεπε την 

καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση του εξωτερικού φωτός. Εννοείται ότι η ψηφοθέτηση 

γινόταν τµηµατικά και µερικές φορές διακρίνεται το σηµείο ραφής των επιφανειών, 

αλλά το ενιαίο κοκκινωπό χρώµα πάνω στο σοβά εξασφάλιζε την ενότητα του 

συνόλου. Όπως είναι φανερό, πρόκειται για τεχνική πολυδάπανη και δύσκολη. Στην 

περίπτωση των φορητών ψηφιδωτών εικόνων, η τεχνοτροπία είναι ιδιαίτερα 

διαφορετική. Πάνω στο ξύλο απλώνεται ένα στρώµα κηροµαστίχης, στο οποίο 

εµφυτεύονται οι ψηφίδες. Το µέγεθος των ψηφίδων εδώ είναι αισθητά πιο µικρό από 



αυτό στα επιτοίχια και επδαπέδια ψηφιφιδωτά. Συχνά φτάνουν το µέγεθος του 

κεφαλιού της καρφίτσας. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


