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Εικαστική δημιουργία που στηρίχθηκε 

τόσο από την Εκκλησία όσο και από την κρατική εξουσία, 

το ψηφιδωτό 

υπήρξε το κυριότερο μέσο έκφρασης 

της μνημειακής βυζαντινής ζωγραφικής 

και υπηρέτησε έξοχα 

το βυζαντινό πνεύμα και το αισθητικό του ιδεώδες. 

Εντοίχια ψηφιδωτά 

από τον 4ο μέχρι τον 11ο αι. μ.Φ.



τους βυζαντινούς ναούς τα ψηφιδωτά καταλάμβαναν 

τα ανώτερα τμήματα των τοίχων, την αψίδα του ιερού 

και την οροφή (τρούλους και θόλους). Αποτελούσαν  

δηλαδή, την κατεξοχήν επένδυση των ιερότερων 

τμημάτων του ναού και η χρήση τους παρείχε δύο 

σημαντικά πλεονεκτήματα: 

τη μεγάλη αντοχή στο χρόνο 

και την εντύπωση της λαμπρότητας.  

Μαζί με την ορθομαρμάρωση χαμηλότερα στους 

τοίχους, συμπλήρωναν την πολυτελή διακόσμηση και 

συνέβαλαν στη χρωματική αρμονία του συμβολικού 

σύμπαντος της κατοικίας του Θεού.  

Είχαν όμως σημαντικότατο κόστος! 

Έτσι τοιχογραφίες συμπλήρωναν το εικονογραφικό 

πρόγραμμα των εκκλησιών σε δευτερεύουσες 

επιφάνειες με την ίδια πάντα μέριμνα να διατηρείται η 

αισθητική ενότητα του χώρου και να υπηρετούνται τα 

επιμέρους αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

Χηφιδωτά ή Σοιχογραφίες; 



την τεχνική του ψηφιδωτού τα θέματα αποδίδονται με 

απειράριθμους πολύχρωμους κύβους κατασκευασμένους με 

ιδιαίτερη τεχνική, τις ψηφίδες, από διάφορα υλικά: ακριβά και 

σπάνια μάρμαρα, διάφορες πέτρες με έντονους χρωματισμούς, 

κεραμίδι ή χρωματιστή υαλόμαζα (σμάλτο), επιστρωμένη συχνά 

με φύλλο χρυσού ή αργύρου. 

Οι μεγάλες συνθέσεις δουλεύονταν τμηματικά ενώ για τα 

σημεία όπου χρειαζόταν μεγαλύτερη προσήλωση και 

λεπτομέρεια, η σύνθεση και φιλοτέχνηση γινόταν στο έδαφος ή 

το εργαστήριο, πάνω σε λινό κομμάτι υφάσματος. Η μεταφορά 

και η στερέωσή τους στην κατάλληλη θέση του τοίχου 

ολοκλήρωνε την επίπονη διαδικασία. 

Μια απαιτητική τεχνική - Μια ακριβή τέχνη



Οι ψηφοθέτες ήταν καλλιτέχνες με υψηλή 

ειδίκευση και μακρά μαθητεία τόσο στα ρεύματα 

της βυζαντινής μνημειακής ζωγραφικής όσο και 

τις τεχνικές έκφρασης του υπερβατικού κόσμου 

του Μεσαίωνα. Παραμένουν όμως, ουσιαστικά, 

ανώνυμοι θεράποντες της τέχνης τους.    

Μαθητεύουν στα εργαστήρια της Κωνσταντινού-

πολης και από εκεί ξεκινούν για να διακοσμή-

σουν χορηγίες Αυτοκρατόρων, Πατριαρχών, 

υψηλών αξιωματούχων, εντός και εκτός των 

συνόρων της Αυτοκρατορίας, σε Ανατολή και 

Δύση. Καλούνται ακόμα και για να κοσμήσουν 

μνημεία του μουσουλμανικού κόσμου. 

Η άσκηση της τέχνης του ψηφιδωτού απαιτούσε μεγάλη επιδεξιότητα στην προε-

τοιμασία, την επιλογή και την τοποθέτηση των ψηφίδων. Οι ψηφίδες κόβονταν σε διαφο-

ρετικά μεγέθη: μικρότερες χρησιμοποιούνταν για τα πρόσωπα και τη σάρκα ενώ μεγαλύ-

τερες για τις πλατιές επιφάνειες στα ενδύματα και τον κάμπο. Η τοποθέτησή τους  απαι-

τούσε γνώση της συμπεριφοράς του υλικού στο φως, εξαιρετική υπομονή και πολύ χρόνο.  

Οι ψηφοθέτες ή ψηφογράφοι



Η τέχνη του ψηφιδωτού είναι αυτοκρατορική. 

Κανένα από τα μνημεία με ψηφιδωτή 

διακόσμηση δεν είναι της «σειράς» ή 

«επαρχιακής τεχνοτροπίας» και συχνά αποτελεί 

έκφραση της αυτοκρατορικής αίγλης ή της 

υψηλής κοινωνικής θέσης και οικονομικής 

δυνατότητας του δωρητή. Γι’ αυτό και δεν είναι 

τυχαίο ότι οι σημαντικότερες ψηφιδωτές 

διακοσμήσεις έγιναν σε χρόνια ακμής, 

συνοδευόμενα από έντονη οικοδομική 

δραστηριότητα όπως στα χρόνια του Ιουστινιανού 

και της δυναστείας των Μακεδόνων. Οι 

περισσότερες εκκλησίες με ψηφιδωτή 

διακόσμηση βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη 

και τη Θεσσαλονίκη. ημαντικότατα όμως 

δείγματα ψηφιδωτής τέχνης έχουμε επίσης στην 

Ιταλία, στο ινά, την Κύπρο, τη Φίο, το Δαφνί 

κ.ά. 

Αυτοκρατορική τέχνη



Οι πρόγονοι των βυζαντινών ψηφιδωτών 

βρίσκονται στα δάπεδα δημόσιων κτηρίων και 

ιερών της ύστερης αρχαιότητας σε όλες τις 

μεγάλες πόλεις της Μεσογείου. 

υνεχίζοντας αυτή την παράδοση, μεγάλος 

αριθμός παλαιοχριστιανικών εκκλησιών και 

κοσμικών κτιρίων κοσμείται με ψηφιδωτά δάπεδα 

που διατηρούν μυθολογικά θέματα και 

διακοσμητικά μοτίβα από τον κόσμο της στεριάς 

και της θάλασσας που τώρα, αποκτούν νέο, 

χριστιανικό συμβολισμό.    

Όταν τα βυζαντινά ψηφιδωτά εγκαταλείπουν 

το δάπεδο, μπορούν να υπηρετήσουν το ρόλο του 

λατρευτικού αγάλματος της αρχαιότητας και να 

συμβάλουν τόσο στη δόξα του Θεού και του 

Αυτοκράτορα όσο και σε ευανάγνωστες παρα-

στάσεις σημείων της χριστιανικής πίστης.  

Από το δάπεδο στον τοίχο

.  



ταδιακά, και κυρίως από το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα 

κ. έξ., η θεματολογία εμπλουτίζεται σημαντικά με σκηνές 

από την Παλαιά και Kαινή Διαθήκη.   Διατυπωμένες 

αφηγηματικά, οι σκηνές αυτές, ουσιαστικά, αποσκο-

πούσαν στη διδασκαλία των πιστών συμπληρώνοντας το 

κατηχητικό έργο της εκκλησίας.   

Η αυτοκρατορική εικονογραφία και το 

τυπικό της αυλής αποτελούν τον 3ο & 

4ο αι. βασικές πηγές έμπνευσης για τις 

μεγάλες συνθέσεις  του ιερότερου 

χώρου των ναών, την αψίδα του ιερού.

Από το δάπεδο στον τοίχο



Σο εντοίχιο ψηφιδωτό ανταποκρινόταν στις ανάγκες μια 

τέχνης που είχε ως αποστολή να ερνηνεύσει και όχι να 

αναπαραστήσει τα φαινόμενα και να παρουσιάσει μορφές 

φορείς του αιώνιου, του άχρονου, του πνευματικού ή του 

μεταφυσικού. Η λειτουργία του φωτός στις γυάλινες 

χρωματιστές ψηφίδες, αποκάλυπτε την άυλη υπόσταση του 

κόσμου όπως τον αντιλαμβανόταν η χριστιανική θεολογία,

ενώ το χρυσό φόντο συμβόλιζε το άφθαρτο και το αναλ-

λοίωτο. 

Φρυσός για την υπερβατική αιωνιότητα



Φριστιανικό περιεχόμενο 

στην ελληνορωμαϊκή παράδοση 

Σα πρωιμότερα εντοίχια ψηφιδωτά συναντάμε σε 

χριστιανικά μαυσωλεία, βαπτιστήρια και ναούς 

στην Ιταλία. Εκεί η παράδοση της ύστερης αρ-

χαιότητας εμπλουτίζεται με νέα περιεχόμενα. 

Η άμπελος, ο αμνός,  η περιστερά, ο ποιμένας και 

άλλα αγαπημένα θέματα της υστερορωμαϊκής

εικονογραφίας γίνονται σύμβολα του 

χριστιανισμού.  

Εικόνεσ από τα μαυςωλεία τθσ 
Κωνςταντίασ και τθσ Γάλλασ
Πλακιδίασ και τθ βαςιλικι τθσ 
Santa Maria Maggiore, Ιταλία, 
4οσ & 5οσ αι. 



τα τέλη του 5ου αιώνα η μετωπικότητα, οι 

υπερβατικές μορφές και το χρυσό βάθος 

εγκαινιάζουν τις καλλιτεχνικές συμβάσεις 

της μεσαιωνικής, χριστιανικής απεικόνισης 

ενώ διατηρείται από την αρχαιότητα, ο ρυθ-

μός, το μέτρο και η φυσιοκρατική διάθεση.   

Από τα εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης στην Ιταλία

Εικόνεσ από τον Αγ. Απολλινάριο 
το Νζο και το Βαπτιςτιριο των 
Αρειανϊν ςτθ Ραβζννα



Η εποχι του Ιουςτινιανοφ Α’ (526-565) δίνει νζα 
ϊκθςθ ςτθν οικοδομικι δραςτθριότθτα για τθν εξυ-
πθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ λατρείασ. Αφθγθματικζσ 
ςκθνζσ από τθν Αγία Γραφι, πρόςωπα τθσ Βίβλου και 
ζνα κριαμβευτικό όραμα του Θεοφ ςτθν αψίδα του 
Ιεροφ αποτελοφν το βιβλίο των πιςτϊν. 

Τα εργαςτιρια τθσ Κωνςταντινοφπολθσ προμθκεφουν 
με καλλιτζχνεσ και ζργα τζχνθσ ολόκλθρθ τθν Αυτοκρα-
τορία.  Τα περίφθμα ψθφιδωτά του Ιουςτινιανοφ και τθσ 
ςυνοδείασ του και τθσ Θεοδϊρασ και τθσ ςυνοδείασ τθσ 
ςτον Άγιο Βιτάλιο τθσ Ραβζννασ αποτελοφν εξαίρετα 
δείγματα τθσ καλλιτεχνικισ παραγωγισ τθσ Κωνςτα-
ντινοφπολθσ που κοςμεί εκκλθςίεσ τθσ Ιταλίασ. 

Η εποχή του Ιουστινιανού

Εικονίηονται ο Ιουςτινιανόσ και θ Θεοδόρα με 
φωτοςτζφανα.  Πρόκειται για ζργο πολιτικισ 
προβολισ και κοςμεί τθν εκκλθςία αμζςωσ μετά 
τθν ανακατάλθψθ τθσ πόλθσ από το Βελιςςάριο. 

Άγιοσ Βιτάλιοσ, Ραβζννα



Ραβέννα, η πιο «βυζαντινή» πόλη της Ιταλίας

την αψίδα του ιερού εικονίζεται 

η Μεταμόρφωση. Οι αμνοί 

συμβολίζουν τους Δώδεκα 

Αποστόλους.

Διακρίνονται το φυσικό τοπίο 

κάτω σε πράσινο χρώμα σε 

αντίθεση με το υπερβατικό χρυσό 

του ουράνιου κόσμου.  

Άγιος Απολλινάριος in Classe

Σέτοιες απεικονίσεις εκλείπουν 

μετά τον 7ο αι. και το χρυσό 

μονοπωλεί 

το βάθος των ψηφιδωτών 

παραστάσεων.   



Παλαιοχριστιανικά Χηφιδωτά στην Ελλάδα

Σα σημαντικότερα σύνολα παλαιοχριστια-

νικών ψηφιδωτών βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. 

Εξαιρετικά δείγματα έχουμε από το ναό του 

Αγίου Γεωργίου (τέλη 4ου αι.) στη Ροτόντα.  

Εντυπωσιακές είναι οι χρωματικές αντιθέσεις 

και η ποικιλία στις απεικονίσεις των μαρτύρων 

της πίστης, οι οποίοι αποδίδονται με προσω-

πικά χαρακτηριστικά. Σα ονόματα καθώς και τα 

επαγγέλματά τους αναγράφονται δίπλα στις 

ολόσωμες απεικονίσεις τους ώστε να είναι 

σαφής η ταυτότητά τους.           



Παλαιοχριστιανικά Χηφιδωτά στη Θεσσαλονίκη

Αριστερά ο γέροντας προφήτης 

Ιεζεκιήλ.  το κέντρο ο Χριστός 

όπως εμφανίζεται στο όραμα του 

προφήτη. Αριστερά ο προφήτης 

Αβακούμ.   

Αψίδα του Οσίου Δαυίδ 

στη Θεσσαλονίκη (β΄μισό 5ου αι.)

Ο Άγιος πλαισιωμένος από επισκόπους της πόλης. Σα ψηφιδωτά του Αγίου 

Δημητρίου δεν ανήκουν στο εικονογραφικό πρόγραμμα της Εκκλησίας. 

Πρόκειται για αφιερώματα πιστών γι’ αυτό και μοιάζουν με τις φορητές 

εικόνες ως προς τη λειτουργία και την τυπολογία τους. 

Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης



Μονή Αγίας Αικατερίνης 

στο ινά 

Η διαφορετική καλλιτεχνική διαπραγμάτευση είναι εμφανής.  

Ο προφήτης αποδίδεται εκφραστικός στα αισθήματά του σε αντίθεση με τις 

θείες μορφές. Ακόμα και η εικαστική διαπραγμάτευση των ενδυμάτων είναι 

σαφώς διαφοροποιημένη. τα ενδύματα του Μωυσή σε αντίθεση με αυτά του 

Φριστού, διακρίνεται πλήθος χρωματικών τόνων και σκιάσεων που έχουν 

δουλευτεί με μεγάλη λεπτομέρεια, το ίδιο και η απόδοση των πτυχώσεων.   

τη σκηνή της Μεταμόρφωσης διακρίνεται έντονος συμβολισμός ενώ στο 

Μωυσή το αποτέλεσμα είναι περισσότερο φυσιοκρατικό.   

Μεταμόρφωση του ωτήρος

Μωυσής και Καιόμενη Βάτος



Η Εικονομαχία δεν ανέστειλε την διακόσμηση με ψηφιδωτά 

ούτε ναών ούτε και ανακτόρων στην πρωτεύουσα, άλλαξε όμως 

τη θεματολογία τους, η οποία στράφηκε σε διακοσμητικά 

μοτίβα, χριστιανικά σύμβολα και αυτοκρατορικά 

μονογράμματα. 

Εικονομαχία

Μια μεταβατική περίοδος για την τέχνη

Καταστροφή της εικόνας του 

Χριστού από εικονομάχους.

Εικονογράφηση χειρογράφου.

Σο θλιβερό βέβαια είναι ότι κατά 

την διάρκεια της εικονομαχίας 

πολλά έργα της εικονιστικής 

βυζαντινής τέχνης καταστράφηκαν 

προκειμένου να αντικατασταθούν 

με ανεικονικές διακοσμήσεις.  
Αγία οφία Θεσσαλονίκης



Ο λαμπρός 11ος αι.

Ξεχωριςτι κζςθ ανάμεςα ςτα οικοδομικά και 
εικονογραφικά προγράμματα τθσ βϋ περιόδου ακμισ 
τθσ βυηαντινισ τζχνθσ κατζχουν τα τρία μεγάλα 
μοναςτιρια  του 11ου αι. ςτθν Ελλάδα: του Οςίου 
Λουκά Φωκίδασ, τθσ Νζασ Μονισ Χίου και του Δαφνίου 
ςτθν Αττικι.  

Και τα τρία αρχιτεκτονικά ςφνολα προςτατεφονται 
από τθ δεκαετία του 1990 ωσ μνθμεία τθσ Παγκόςμιασ 
Κλθρονομιάσ από τθν Ουνζςκο. 

ΌΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

ΦΩΚΙΔΑΣ

ΝΕΑ ΜΟΝΗ 

ΧΙΟΥ 

ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ



Η ακτινοβολία του μεσοβυζαντινού ψηφιδωτού είναι 

τέτοια που καλλιτέχνες της Κωνσταντινούπολης 

καλούνται να διακοσμήσουν εκκλησίες σε Ανατολή 

και Δύση: Πρώτες χριστιανικές εκκλησίες στο Κίεβο, 

στη Γεωργία αλλά και στη Βενετία 

στο ναό του Αγ. Μάρκου, στη ικελία κ.ά. 

Η ακτινοβολία του μεσοβυζαντινού ψηφιδωτού

Ψηφιδωτό από το παρεκκλήσιο του Ρογήρου στην 

εκκλησία της Μαρτοράνα στο Παλέρμο. Ο νορμανδός

βασιλιάς στέφεται «Ρήξ» από το Χριστό, σε έναν καθαρά 

βυζαντινό εικονογραφικό τύπο. Είναι φανερές οι 

διεκδικήσεις του φιλόδοξου ηγεμόνα για την 

Κωνσταντινούπολη.



Η επόμενη περίοδος, η υστεροβυζαντι-

νή, περιορίζει τη χρήση του ψηφιδωτού 

διακόσμου λόγω οικονομικών δυσχε-

ρειών και γενικά της κατάστασης που 

διαμορφώνεται στο τέλος της Δ΄  ταυ-

ροφορίας, οπότε και καταλαμβάνεται η 

Κωνσταντινούπολη. 

Η καλλιτεχνική δραστηριότητα δια-

σπάται και δυσχεραίνεται. Μόνο παλά-

τια και πολύ σπουδαία εκκλησιαστικά 

οικοδομήματα κοσμούνται με ψηφιδωτά 

όπως η Μονή της Φώρας και η Αγία 

οφία στην Κωνσταντινούπολη, οι Άγιοι 

Απόστολοι Θεσσαλονίκης και η Μονή 

Βατοπεδίου. 

Μέχρι το τέλος του 14ου αιώνα τα 

ψηφιδωτά εξέλιπαν από τους ναούς και 

οι τοιχογραφίες είχαν πάρει τη θέση 

τους. 

Τστεροβυζαντινή «υποχώρηση» του ψηφιδωτού

Μονή της Χώρας, 

Κων/νούπολη

Μονή Βατοπέδιου, 

Άγιον Όρος



Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία

Για την εργασία χρησιμοποιήθηκαν:

• Νανώ Φατζηδάκη, Βυζαντινά Χηφιδωτά, Ελληνική Σέχνη, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1996

• Ντέιβιντ Σάλμποτ-Ράις, Βυζαντινή Σέχνη, Εκδόσεις Τποδομή, Αθήνα 1994

• Ανδρέας Ιωαννίδης, Ο συμβολισμός του χρυσού φόντου στα βυζαντινά ψηφιδωτά, Περιοδικό 

Αρχαιολογία, Ιούνιος 2011

• Ν. Γκιολές, Παλαιοχριστιανική Σέχνη, Αθήνα 1998

• Delvoye Charles, Bυζαντινή Σέχνη, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα 1998
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