
ΧΗΥΙΔΨΣΑ 

4ος αι. π.Φ. - 4ος αι μ.Φ.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:

Μαθητές : Γιώργος Μάρκου

Ιάσονας Μουρελάτος

Νικόλας Μοάτσος

Δημήτρης Κοκαλιάς

Επιβλέπων καθηγητής: κ. Ελισσαίος Κυνούσης

ΧΗΥΙΔΨΣΟ 

Από τη θεωρία στην πράξη



ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ:

Eισαγωγικά

Καταγωγή Χηφιδωτών

Χηφιδωτά Ολύνθου

Χηφιδωτά Πέλλας

Ρωμαϊκά Χηφιδωτά



Εισαγωγή



Χηφιδωτά δάπεδα

Αγιογραφικές 

παραστάσεις



Χηφιδωτές παραστάσεις 

σε Νυμφαία



Άποψη του κυρίου τρούλου 

της Μονής της Χώρας

Σρούλος 

Αγίας οφίας 

Κωνσταντινούπολης



Μαρμάρινες μετώπες 

της Αγίας οφίας 

Κωνσταντινούπολης

Μαρμάρινο 

μωσαϊκό  δάπεδο 

της Ι. Μονής Ιβήρων 

Αγίου Όρους



Χηφίδες 

από σμάλτο 

Ταλόμαζα με 

επίστρωση 

ασημιού

Ταλόμαζα με 

επίστρωση 

χρυσού



Ανάκλαση  φωτός  

πάνω  στις  ψηφίδες



Καηαγωγή Ψηθιδωηών

Τα πρώηα ψηθιδωηά:

 εκθαλίζηεθαλ ηελ 4ν ρηιηεηία

 ζηε δπηηθή Μ. Αζία

 απνηεινύλ ειιεληθή ηέρλε



Πιο ζσγκεκριμένα

Σα ςεθηδσηά 

πξσηνεκθαλίζηεθαλ ζηε 

Μεζνπνηακία ζην ηέινο 

ηεο 4εο ρηιηεηίαο ζην λαό 

ηεο Οπξνύθ. Παιαηόηεξα 

δείγκαηα ςεθηδσηώλ 

ππάξρνπλ θαη ζηε Δπηηθή 

Μηθξά Αζία. Οη Έιιελεο 

πξώηνη αλέπηπμαλ ηελ 

ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνύ 

γη’αύην θαη ιέγεηαη πσο 

πξόθεηηαη  γηακηα 

ειιεληθή ηέρλε.



Ψηθιδωηά Ολύνθοσ

 Χρονολογούνηαι ζηο διάζηημα 432-348 π.Χ.

 Καηαζκευαζμένα από ποηαμίζια βόηζαλα



Σα αξραηόηεξα ςεθηδσηά ηεο Μαθεδνλίαο 

βξίζθνληαη ζηηο ηδησηηθέο νηθίεο ηεο Οιύλζνπ,ηεο 

πξσηεύνπζαο ηνπ Χαιθηδηθνύ από ην 432π.Χ. Σα 

έξγα απηά ρξνλνινγνύληαη ζην δηάζηεκα 432-

348πρ.Έηλαη θαηαζθεπαζκέλα από πνηακίζηα 

βόηζαια ηα νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλα  αξαηά ζην 

ππόζηξσκα γηα λα 

παξακέλεη νξαηό ζε

κεγάιν βαζκό.  Σα ζέκαηα

ηνπο είλαη κπζνινγηθά θαη

νη κνξθέο πξνβάιινπλ 

αλνηρηόρξσκεο ζε ζθνύξν 

βάζνο.



Ψηθιδωηά Πέλλας



Η Πέιια είλαη ε πξσηεύνπζα ηνπ 

Μαθεδνληθνύ βαζηιείνπ όπνπ εθεί πέξα 

βξέζεθε ην ζεκαληηθόηεξν ζύλνιν 

ςεθηδσηώλ ηνπ καθεδνληθνύ ρώξνπ ζηελ 

«Οηθία ηνπ 

Δηνλύζνπ» θαη 

ζηελ «Οηθία 

Αξπαγήο ηεο 

Ειέλεο»  πνπ 

ρξνλνινγνύληαη  

πεξίπνπ πξνο 

ην ηέινο ηνπ 

4νπ αη. π.Χ. 



Η εηθνλνγξαθία ρσξίδεηαη ζε 

δπν θαηεγνξίεο, ζε αύηε πνπ 

πνπ θέξεη απιώο γεσκεηξηθό 

δηάθνζκν θαη ζε απηή πνπ 

παξνπζηάδεη εηθνληζηηθά 

ζέκαηα όπσο θπλήγη δώσλ

θ.α. Έρνπκε λενηεξηθά 

ζηνηρεία θαη ζηε ηέρλε ησλ 

δαπέδσλ όπνπ γίλεηαη γηα 

πξώηε θνξά εθκεηάιιεπζε 

ηνπ κεγέζνπο ησλ βόηζαισλ 

θαη ρξεζηκνπνηνύληαη λέα 

πιηθά, όπσο ημιπολύτιμοι 

λίθοι ή ψηφίδες από 

υαλομάζα, γηα ηηο 

ιεπηνκέξεηεο.



Ρωμαϊκά Ψηθιδωηά
 Σα ςεθηδσηά εμαπιώλνληαη ζε όιεο ηηο επαξρίεο 

ηεο απηνθξαηνξίαο

 Σα ςεθηδσηά ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα 

αξρηηεθηνληθή θαη γηα ηνπο ηόπνπο ιαηξείαο



ηε ξσκατθή επνρή ε ηέρλε ηνπ 

ςεθηδσηνύ εμαπιώλεηαη ζε όιεο ηηο 

επαξρίεο ηηο απηνθξαηνξίαο. Ελώ 

παξάιιεια βξίζθεη λέεο εθαξκνγέο ζε 

επηθάλεηεο κε ζπλερή παξνπζία 

ηξερνύκελνπ λεξνύ θαζώο θαη ζε 

ηνίρνπο πεξίθεκσλ νηθνδνκεκάησλ 

όπσο ηνπ Νέξσλα όπνπ γηα πξώηε 

θνξά δηαπηζηώλεηαη ε ρξήζε 

ςεθηδσηώλ κε θύιια ρξπζνύ.  

Ρσκαίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ην  

ςεθηδσηό ζε κεγάιε 

θιίκαθα ηόζν ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ησλ

θαηνηθηώλ όζν θαη ζηνπο

ηόπνπο ιαηξείαο.


