
ΕΜΜΕΗ  ή  ΚΑΣΕΤΘΕΙΑΝ 

ΧΗΥΟΘΕΣΗΗ

ΟΜΑΔΑ: Ε.Θ.

• Δάφνη Καραμανϊλη

• Στζφη Σιακάρα

• Ειρήνη Σφακιανάκη

• Αλεξία Ντε Πιάν



Κατασκευή ψηφίδων από

• Υύλλο χρυσού ή ασημιού πάνω σε γυάλινη επιφάνεια

• μάλτο 

• Πέτρες

• Μάρμαρα

• Βότσαλα 



Η Έμμεση ή αλλιώς κατευθείαν 

ψηφοθέτηση

• Εφαρμόστηκε στην Βενετία (1700-1750 π.Φ.).

• Πιο κατάλληλη τεχνική για δάπεδα.

• Σο σχέδιο γίνεται σε νάιλον ή πανί κάμποτο.



Έμμεση μέθοδος κατασκευής ψηφιδωτών

Για να κατασκευάσουμε ψηφιδωτά με την έμμεση μέθοδο,

• Kολλάμε τις ψηφίδες με την καλή τους επιφάνεια (αυτή που θα 

φαίνεται στο τελικό έργο) πάνω σε μια προσωρινή βάση, σε χαρτί 

του μέτρου.

• το χαρτί, πάνω στη ματ επιφάνεια, έχουμε σχεδιάσει με 

μαρκαδόρο την αντίστροφη εικόνα του σχεδίου μας.
.



Σο τοποθετούμε ανάποδα αφού πάνω του θα βάλουμε τις 

ψηφίδες κατά πρόσωπο.

Ψς προς τα υλικά και ως προς τον τρόπο ψηφοθέτησης 

εφαρμόζονται τα ίδια με την κατευθείαν ψηφοθέτηση.



ε ένα κομμάτι από νοβοπάν λίγο μεγαλύτερο από το 

σχέδιό μας καρφώνουμε ένα βαμβακερό άσπρο πανί. 

Ζωγραφίζουμε αρνητικά (σαν να το βλέπουμε σε έναν 

καθρέπτη) το σχέδιο μας και αρχίζουμε να ψηφοθετούμε. 

Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα μια αγιογραφία.

1ο βήμα



2ο βήμαΣοποθετούμε την

καλή πλευρά της 

ψηφίδας με μια 

προσωρινή, 

υδατοδιαλυτή κόλλα 

πάνω στο πανί. Δεν 

μας ενδιαφέρει η 

πλευρά της ψηφίδας 

που βλέπουμε

εμείς τώρα, γιατί 

βλέπουμε την 

επιφανεια του έργου 

αντίστροφα.



Σα γράμματα της συγκεκριμένης

εικόνας αρχικά ζωγραφίστηκαν αντίστροφα, έπειτα, 

με την τοποθέτηση του κονιάματος, αποτυπώνονται 

από την κανονική τους πλευρά.

Αρνητική πλευρά Κανονική πλευρά



Δεύτερος τρόπος
Μία παραλλαγή της έμμεσης μεθόδου είναι η 

χρησιμοποίηση πηλού ως βάση για την προσωρινή 

τοποθέτηση των ψηφίδων.

(Όπως απεικονίζεται στις παρακάτω εικόνες)



Α.  Τοποθζτηςη 
ψηφίδων πάνω 
ςτον πηλό

Β. πλήρησ 
αποτφπωςη 
ςχεδίου

Γ. επίςτρωςη 
κονιάμτοσ 

Δ. Αφαίρεςη 
ςτρϊματοσ 
πηλοφ

Ε.  Καθαριςμόσ ζργου 
από το κονίαμα



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
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1. Χατηθδάκθ Ν., Ελλθνικι Τζχνθ-Βυηαντινά 

Ψθφιδωτά/Εκδοτικι Ακθνϊν.

2. Γ. Κολζφα, Η τεχνικι του ψθφιδωτοφ.

3. Νικολτσοφ, Ψθφιδωτό K. …ψθφίδες-μαγικζς λζξεις 
για μία μαγικι τζχνθ / ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

4. Α τάξθ, 2ο Γενικό Λφκειο Λαμίας, Ερευνθτικι Εργασία 
(Project),  Η τζχνθ του ψθφιδωτοφ: μια υπζροχθ 
τεχνοτροπία / σχολικό ζτος: 2011-2012

5. Αγιογραφίες, Ψθφιδωτά, εκδ. Κουμουνδουρζας

6. Πινακοκικθ, «Δομι», εκδ. ΔΟΜΗ, Ακινα.

7. Μονζς τθς Αττικις και Εκκλθσίες τθς Ακινας,εκδ. 
Αλλθλεγγφθ.


