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Ζ ΣΔΥΝΗΚΖ ΣΟΤ ΦΖΦΗΓΧΣΟΤ 

ΣΑ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΦΗΦΙΓΔ 

ε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 
ηζηνξίαο, ε ηερληθή ηνπ 
ςεθηδσηνχ δελ έρεη αιιάμεη 
απφ ηα αξραία ρξφληα κέρξη ηνπο πξφζθαηνπο αηψλεο. 
Σα βαζηθά εξγαιεία ηνπ ςεθνζέηε έκεηλαλ ηα ίδηα φπσο 
ηα βξίζθνπκε ζε ςεθηδσηφ ηεο Ρψκεο ηνπ Δ' αηψλα: ην 
δίθνπν ζθεπάξλη (martellina) θαη ην θνπηηθφ ακφλη 
(tagliolo) πνπ είλαη κπεγκέλν ζε θνξκφ δέληξνπ κήθνπο 
40 έσο 80 εθαηνζηψλ. Ο ςεθνζέηεο, θξαηψληαο κε ηνλ 
αληίρεηξα θαη ηνλ δείθηε ηελ παιψδε κάδα, θηππά κε έλα 
απφηνκν θηχπεκα κε ην ζθεπάξλη, θαη θφβεη ηελ ςεθίδα 
ζην επηζπκεηφ κέγεζνο. Σν θηχπεκα απηφ απαηηεί 
εμάζθεζε θαη κεγάιε αθξίβεηα. Η ςεθίδα έρεη ειαθξψο 

αθαλφληζην θπβηθφ ζρήκα, ζπλήζσο κε ζηελφηεξε ηελ έδξα πνπ πξφθεηηαη λα εκπερζεί ζηνλ 
ηνίρν. Σν πιηθφ απνηειείηαη απφ παιψδε αδηαθαλή κάδα, ρξσκαηηζκέλε κε κεηαιιηθά 
νμείδηα, καγγαλίνπ γηα ην ηψδεο, θνβαιηίνπ γηα ην θπαλφ, ληθειίνπ γηα ην θαζηαλφ, νπξαλίνπ 
γηα ην θίηξηλν θαη κειαλφ, ραιθνχ γηα ην πξάζηλν θαη ην εξπζξφ, ρξσκίνπ γηα ην πξάζηλν, 
ζηδήξνπ γηα ην θαηφ, ηξηδίνπ γηα ην κειαλφ θ.α. Σν πιηθφ απηφ δηνρεηεπφηαλ κέζα απφ έλα 
θεξακηθφ ππξίκαρν ρσλί, ζε δηάππξε ξεπζηή κάδα, θαη δεκηνπξγνχζε κία ιεπηή πιάθα 
πάρνπο 1-2 εθαηνζηψλ, θαη θαηφπηλ δηαρσξηδφηαλ ζε κηθξέο ςεθίδεο. Οη Βπδαληηλνί 
παινπξγνί δελ ζρεκάηηδαλ ηφζν ιεπηέο πιάθεο, αιιά παρχηεξεο πιάθεο πάρνπο 5-7 
εθαηνζηψλ, ηηο νπνίεο έζπαγαλ κε ην ζθπξί ηνπ ιηζνμφνπ (ηνλ καηξαθά) θαη θαηαζθεχαδαλ 
κηθξφηεξεο ςεθίδεο κε ην δίθνπν ζθεπάξλη θαη ην θνθηεξφ ακφλη. ε κέξε πνπ γίλνληαλ 
ςεθνζεηήζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, φπσο ζηελ Νηθφπνιε θαη ζηνλ Αικπξφ, νη αξραηνιφγνη 
βξήθαλ παινπξγηθνχο θιηβάλνπο θαη πιηθφ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ πξναλαθέξακε. 

Οη ρξπζέο θαη αξγπξέο ςεθίδεο έρνπλ πνιππινθφηεξε θαηαζθεπή. Πάλσ ζε κία ιεπηή 
πιάθα άρξσκνπ γπαιηνχ ηνπνζεηείηαη έλα θχιν ρξπζνχ ή αξγχξνπ, θαη θαιχπηεηαη κε ιεπηφ 
θχιιν γπαιηνχ. Καηφπηλ, απηφ ηνπνζεηείηαη ζηνλ παινπξγηθφ θιίβαλν (ζε 1000 βαζκνχο), 
φπνπ ην ιεπηφ θχιιν γπαιηνχ ιεηψλεη πάλσ ζηελ πιάθα θαη ζηεξενπνηεί ηνλ ρξπζφ. 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ ρξπζψλ ςεθίδσλ γίλεηαη κε δηακαληέλην εξγαιείν (ην εξγαιείν κε ην 
νπνίν θφβνληαη ηα γπαιηά), ζε πιαθίδηα ησλ 10 εθαηνζηψλ, έπεηηα ησλ 5 εθαηνζηψλ, θαη 
ηέινο, κε ην δίθνπν ζθεπάξλη, ζε κηθξέο ςεθίδεο. Οη ςεθίδεο απφ κάξκαξν θαη ιίζνπο 
θφβνληαη κε ην εηδηθφ ζθεπάξλη ηνπ ιηζνμφνπ (martellina da pietra). Πνιιέο θνξέο, ην ζρήκα 
ηα ςεθίδσλ ηειεηνπνηείηαη κε ηνλ δηαβξερφκελν ρεηξνθίλεην ή πνδνθίλεην ηξνρφ (rottino). 

ΣΟ ΥΔΓΙΟ 

Σν ζρέδην πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε αθξίβεηα θαη ρξσκαηηζκέλν κε απιά θαη 
ζπγθεθξηκέλα ρξψκαηα θαη ηφλνπο, ελψ ηα αζαθή θαη αδηφξαηα ή δηάρπηα ρξψκαηα πξέπεη 
λα απνθεχγνληαη. Δάλ ην ζρέδην είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ, π.ρ. κέρξη 60 εθαηνζηά, 
ρξεζηκνπνηείηαη σο έρεη γηα ηελ επηθφιιεζε ησλ ςεθίδσλ. Δάλ φκσο είλαη κεγαιπηέξσλ 
δηαζηάζεσλ, ηφηε πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ηα ιεγφκελα ζεκεία αληαπφθξηζεο θαη ελ 
ζπλερεία λα θνπεί ην ζρέδην ζε ηεκάρηα ησλ 50-60 εθαηνζηψλ πιάηνπο θαη κήθνπο, ψζηε λα 
είλαη εχθνινο ν ρεηξηζκφο θαη λα κπνξεί ν ςεθνζέηεο λα ην κεηαθηλεί εχθνια θαηά ηελ 
επηθφιιεζε ησλ ςεθίδσλ, θαη ηδίσο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ζην δάπεδν ή ζηνλ ηνίρν. Η 
γξακκή πνπ ελψλεη δχν ηεκάρηα ιέγεηαη "ξαθή" θαη πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξν 
νξαηή. Οη ξαθέο πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο γεληθέο γξακκέο ηνπ ζρεδίνπ θαη λα επξίζθνληαη 
ζε κέξε πνπ δελ ελνρινχλ ην ζχλνιν. Με θαλέλα ηξφπν δελ πξέπεη ε ξαθή λα δηαρσξίδεη ην 
πξφζσπν ή ηα ρέξηα, εθηφο εάλ πξφθεηηαη γηα ζρέδην ππεξθπζηθψλ δηαζηάζεσλ, νπφηε 
γίλεηαη πξνζπάζεηα λα γίλνπλ νη ξαθέο πάλσ ζηηο γεληθέο γξακκέο ηνπ ρξσκαηηζκνχ. 



ΣΡΟΠΟΙ ΔΡΓΑΙΑ 

Ο ςεθνζέηεο εξγάδεηαη κε δχν ηξφπνπο: Σνλ "απ' επζείαο" (diretto) θαη ηνλ "αλάζηξνθν" (a 
rovescio), πάληνηε φκσο ε ζχλζεζε ηνπ ςεθηδσηνχ γίλεηαη ζην εξγαζηήξην θαη θαηφπηλ 
εθαξκφδεηαη ζηνλ ηνίρν. Η άπνςε φηη ηα βπδαληηλά ςεθηδσηά θαηαζθεπάδνληαλ απ' επζείαο 
ζηνλ ηνίρν, ζηνλ νπνίν γηλφηαλ πξνεηνηκαζία κε πγξφ ππφζηξσκα, θαη πάλσ ζε απηφ ην 
ππφζηξσκα ζρεδίαδαλ θαη ρξσκάηηδαλ ηελ εηθφλα, θαη πάλσ ζε απηφ ην ζρέδην 
ηνπνζεηνχζαλ ηηο ςεθίδεο θαη ζπλέζεηαλ ην ςεθηδσηφ, δελ επζηαζεί. Η παξαλφεζε απηή 
νθείιεηαη ζε δχν ιφγνπο: (1) ζην φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν γίλνληαη ηα κηθξψλ δηαζηάζεσλ 
θνξεηά ςεθηδσηά, θαη (2) ζην φηη ζε θαηεζηξακκέλα ςεθηδσηά βξέζεθε φηη ηα 
ππνζηξψκαηα ήηαλ ρξσκαηηζκέλα θαη έηζη λνκίζζεθε φηη ην ζρέδην πξνυπήξρε ζηνλ ηνίρν, 
ήδε ρξσκαηηζκέλν. Η αιήζεηα είλαη φηη ηα ρξψκαηα απηά νθείινληαη ζηελ ζπλήζεηα πνπ 
είραλ (θαη έρνπλ αθφκε θαη ζηηο κέξεο καο) νη ςεθνζέηεο ζην Μνπξάλν λα ρξσκαηίδνπλ ηελ 
πίζσ φςε ησλ ςεθίδσλ κε έλα γεληθφ ρξψκα πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζην ρξψκα ησλ 
ςεθίδσλ (π.ρ. ξφδηλν γηα ηα ζαξθψκαηα, ρξπζνκέιαλν γηα ηα ρξπζά κέξε), έηζη ψζηε ζε 
πεξίπησζε πνπ μεθνιιήζεη θάπνηε κία ςεθίδα, λα κε θαίλεηαη κία ιεπθή θειίδα (ην ρξψκα 
ηνπ ζνβά), αιιά έλα ρξψκα αλάινγν πξνο ην ρξψκα ηεο ςεθίδαο πνπ ιείπεη. 

Η "απ' επζείαο" εξγαζία γίλεηαη σο εμήο: Ο ςεθνζέηεο δσγξαθίδεη κε φιεο ηηο ρξσκαηηθέο 
ιεπηνκέξεηεο ηελ εηθφλα πάλσ ζε πιάθα γχςνπ ή πεινχ πάρνπο 3-5 εθαηνζηψλ. Καηφπηλ, 
κε εηδηθφ καραηξίδην, αθαηξεί κηθξά θνκκάηηα ηεο επηθαλείαο, φζε είλαη ε ρξσκαηηζκέλε κε ην 
ίδην ρξψκα επηθάλεηα, θαη ηα αληηθαζηζηά κε νκνηφρξσκεο ςεθίδεο, ηηο νπνίεο ζθελψλεη ηελ 
κία πιάη ζηελ άιιε ρσξίο θελά δηαζηήκαηα. Μεξηθέο θνξέο ηηο ζθελψλεη ρξεζηκνπνηψληαο 
πνιηφ ειαθξφπεηξαο (puzzolana) πνπ ηηο ζπγθξαηεί ρσξίο φκσο λα ζθιεξχλεη. Απηφ ην 
θάλεη κέρξη λα αληηθαηαζηαζεί φινο ν ρξσκαηηζκέλνο γχςηλνο πίλαθαο κε ςεθίδεο. Μεηά ην 
πέξαο ηνπ έξγνπ ζηξψλεη πάλσ ζηηο ςεθίδεο έλα χθαζκα ή έλα θχιιν ζηεξενχ ραξηηνχ, ην 
νπνίν είλαη αιεηκκέλν κε θφιια θξηζακχινπ, θαη πεξηκέλεη κέρξη λα ζηεγλψζεη ε θφιια. Σφηε, 
ζεθψλεη ην χθαζκα ή ην ραξηί, κε ηηο επηθνιιεκέλεο ςεθίδεο πνπ απνηεινχλ ην ςεθηδσηφ, 
θαη ην ηνπνζεηεί ζην πγξφ ππφζηξσκα ηνπ ηνίρνπ, φπνπ πξννξίδεηαη λα ηνπνζεηεζεί ην 
έξγν. Αθνχ ζηεγλψζεη ν ηνίρνο, βξέρεη ην ραξηί θαη ην αθαηξεί, θη έηζη θαλεξψλεηαη ην 
ςεθηδσηφ. Σφηε, απηφ θαζαξίδεηαη επηκειψο θαη, αλ είλαη αλάγθε, ρξσκαηίδεηαη ην 
ππφζηξσκα πνπ μερείιηζε κεηαμχ ησλ ςεθίδσλ. 

Ο ςεθνζέηεο πνπ εξγάδεηαη κε ηνλ αλάζηξνθν ηξφπν, θαηά ηελ Βπδαληηλή παξάδνζε, 
δσγξαθίδεη πάλσ ζε θχιιν ζηεξενχ ραξηηνχ (νη Βπδαληηλνί ρξεζηκνπνηνχζαλ χθαζκα) 
αλεζηξακκέλε ηελ εηθφλα πνπ πξφθεηηαη λα ςεθνζεηήζεη. Αλ ην ραξηί είλαη κεγάισλ 
δηαζηάζεσλ, θφβεηαη ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα. Πάλσ ζην ραξηί θνιιάεη ηηο ςεθίδεο, ηελ κία ζε 
κηθξή απφζηαζε απφ ηελ άιιε, κε ηελ θχξηα επηθάλεηα (ηελ "θαιή") θνιιεκέλε πάλσ ζην 
ραξηί. Έηζη, θαηά ην ζηάδην ηεο επηθφιιεζεο, ε επηθάλεηα πνπ θαίλεηαη είλαη ε βάζε ησλ 
ςεθίδσλ (ε "αλάπνδε"), ε νπνία ζα εκπερζεί ζην πγξφ ππφζηξσκα. Σνλ ηξφπν απηφ 
κεηαρεηξίδνληαλ νη ςεθνζέηεο ηεο Βελεηίαο (Μνπξάλν), ελψ νη ςεθνζέηεο ηεο ζρνιήο ηνπ 
Βαηηθαλνχ κεηαρεηξίδνληαλ ηνλ απ' επζείαο ηξφπν. 

ΦΗΦΙΓΧΣΑ ΓΑΠΔΓΑ 

Η εξγαζία ησλ δαπέδσλ γίλεηαη θαη κε ηνπο δχν ηξφπνπο. Οη 
Ρσκαίνη κεηαρεηξίδνληαλ ηνλ απ' επζείαο ηξφπν πάλσ ζην 
δάπεδν, ηδίσο φηαλ επξφθεηην λα θάλνπλ γεσκεηξηθέο 
δηαθνζκήζεηο θαη αβαθσηέο εξγαζίεο. Πάλσ ζην πγξφ 
ππφζηξσκα ηνπ δαπέδνπ ραξαζζφηαλ ην ζρέδην θαη 
ηνπνζεηνχληαλ νη αλάινγεο ςεθίδεο. Γηα δηεπθφιπλζε ηεο 
εξγαζίαο, ρψξηδαλ ην ζρέδην κε ιεπηά ειάζκαηα ραιθνχ ή 

κνιχβδνπ, χςνπο 2 εθαηνζηψλ. Μεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, αθαηξνχζαλ απηά ηα 
ειάζκαηα, κεξηθέο φκσο θνξέο ηα άθελαλ επί ηφπνπ. 

ΦΟΡΗΣΑ ΦΗΦΙΓΧΣΑ 

Η ηερληθή ησλ θνξεηψλ ςεθηδσηψλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο. Ο 
ηερλίηεο πξνεηνηκάδεη ην ππφζηξσκα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ςεθίδσλ, πάλσ ζε ζαλίδα κε 



πεξηζψξην, βάζνπο 1-2 εθαηνζηψλ. Σν ππφζηξσκα απνηειείηαη απφ πνιηφ, ν νπνίνο θαηά 
ηελ Βπδαληηλή επνρή ήηαλ απφ θεξνκαζηίρε, θαη θαηά ηνπο κεηέπεηηα ρξφλνπο απφ κίγκα 
ιηλειαίνπ θαη θξεηηδηθψλ ή ηηηαληθψλ ζθνλψλ (stucco). Καηφπηλ, ραξάδεη ην ζρέδην πάλσ ζην 
ππφζηξσκα, θαη, αθνινπζψληαο ην ππφδεηγκα, ηνπνζεηεί ηηο θαηάιιειεο ςεθίδεο. ην ηέινο 
ρηππάεη ηηο ςεθίδεο θαη γηα λα ηηο θέξεη ζην ίδην επίπεδν. ε ηέηνηνπ είδνπο ςεθηδσηά 
κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη κέζνδνη πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δει. 
ηεο απ' επζείαο θαη ηεο αλάζηξνθεο ςεθνζέηεζεο. 

Οη Βελεηνί θαη νη Ρσκαίνη ςεθνζέηεο, ηδίσο κεηά ηνλ ΙΔ' αηψλα, δεκηνπξγνχζαλ ιεπηφηαηεο 
ςεθηδσηέο εηθφλεο, αιεζηλά έξγα ππνκνλήο, ρξεζηκνπνηψληαο ςεθίδεο πνπ έθνβαλ απφ 
κηθξέο ξάβδνπο παιψδνπο κάδαο, ηεηξαγσληθήο ηνκήο ελφο ρηιηνζηνχ ή θαη κηθξφηεξεο. 
Δθκεηαιιεπφκελνη ην πιήζνο ησλ ρξσκάησλ θαη ησλ ηφλσλ ηνπ πιηθνχ, απέδηδαλ κε ηφζε 
επηκέιεηα αθφκα θαη ηα ιεπηφηεξα έξγα δσγξαθηθήο, ψζηε ν ζεαηήο δελ κπνξνχζε εχθνια 
λα αλαγλσξίζεη φηη πξφθεηηαη γηα ςεθηδσηφ. Η εξγαζία γηλφηαλ κε ηνπνζέηεζε ησλ ςεθίδσλ 
πάλσ ζε ππφζηξσκα ιηλειαίνπ θαη ζηφθνπ, θαη θαηφπηλ ε επηθάλεηα ηνπ έξγνπ ηξηβφηαλ κε 
ζκπξίγιη θαη νμείδην ηνπ ραιθνχ (ξνζέην) γηα λα ιεηαλζεί θαη ζηηιβσζεί. 

ΠΡΟΠΑΡΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΣΟΙΥΟΤ - ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΑ 

Γηα ηελ πξνπαξαζθεπή ησλ ηνίρσλ, νη ηερλίηεο έθαλαλ ηξία ππνζηξψκαηα. Σν πξψην, απφ 
ρνληξή άκκν θαη αζβέζηε, ή απφ ζθφλε, αζβέζηε θαη ιεπηνηξηκκέλν θεξακίδη (θνπξαζάλη) 
ρξεζίκεπε γηα γεληθή ηζνπέδσζε ηνπ γπκλνχ ηνίρνπ. Σν ζηξψκα απηφ ην ζηήξηδαλ ζηνπο 
ηνίρνπο κε ρνληξά πιαηπθέθαια θαξθηά. Αθνχ ζηέγλσλε, ηνπνζεηνχζαλ δεχηεξν ζηξψκα, 
κε ιεπηφηεξε ζχζηαζε, θαη κεηά ην ζηέγλσκα θαη απηνχ, αθνινπζνχζε ην ηξίην θαη ηειεπηαίν 
ζηξψκα απφ αζβέζηε, ιεπηή καξκαξφζθνλε θαη ιεπηή ζθφλε ηξηκκέλνπ θεξακηδηνχ. Σν 
ζηξψκα απηφ, πνπ είρε πάρνο πέληε ρηιηνζηψλ, πνιιέο θνξέο ην ελίζρπαλ κε θφιια. Όηαλ 
ήηαλ αθφκε πγξφ, γηλφηαλ ε ςεθνζέηεζε. Κάζε ζηξψκα, πξηλ ζηεγλψζεη, ην ράξαζζαλ κε 
ην κπζηξί ζε ξφκβνπο, ηεηξάγσλα, ή απιψο ην θεληνχζαλ, γηα λα ππνβνεζήζνπλ ηελ 
ζπλέλσζε ησλ ηξηψλ ζηξσκάησλ. Αθνχ ηνπνζεηνχζαλ ην ραξηί πάλσ ζην νπνίν ήηαλ 
επηθνιιεκέλεο νη ςεθίδεο, νη ηερλίηεο θηππνχζαλ δπλαηά ηηο ςεθίδεο κε ην μπιφζθπξν 
(tacco), έηζη ψζηε ην ππφζηξσκα λα εηζρσξήζεη αλάκεζα ζηηο ςεθίδεο. Αθνχ ζηέγλσλε θαη 
ζηεξενπνηνχληαλ, έβξεραλ θαη αθαηξνχζαλ ην ραξηί, θαη θαζάξηδαλ ην ςεθηδσηφ απφ ηα 
ππνιείκκαηα ηεο θφιιαο, θαη ηέινο ρξσκάηηδαλ ηα κεηαμχ ησλ ςεθίδσλ νξαηά κέξε ηνπ 
ππνζηξψκαηνο. 

Γηα ηα δάπεδα, ην πξψην ζηξψκα απνηειείην απφ πιάθεο ζπλδεδεκέλεο κε ζθφλε 
αζβεζηίνπ ή θνπξαζάλη ή κίγκα ραιηθηψλ θαη αζβέζηε. Πάλσ ζε απηφ, ηνπνζεηνχζαλ 
δεχηεξν ζηξψκα αζβέζηε θαη ζθφλεο ηξηκκέλσλ θεξακηδηψλ, θαη ζην ηέινο ηνπνζεηνχζαλ 
έλα ιεπηφ ζηξψκα (ελφο εθαηνζηνχ), πάλσ ζην νπνίν ζθελψλνληαλ νη ςεθίδεο. 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

Μία απφ ηηο ιεπηφηεξεο θαη δπζθνιφηεξεο εξγαζίεο ηνπ ςεθνζέηε, είλαη ε ζπκπιήξσζε θαη 
ζηεξέσζε παιαηψλ ςεθηδσηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο. Ο ςεθνζέηεο εξγάδεηαη απ' 
επζείαο ζηνλ ηνίρν αλ ε βιάβε είλαη πεξηνξηζκέλε, ή αθαηξεί νιφθιεξν ην ςεθηδσηφ αλ ε 
βιάβε είλαη εθηεηακέλε. Η αθαίξεζε γίλεηαη σο εμήο: Αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ 
ςεθηδσηνχ, ην ρσξίδεη ζε κέξε θαη πάλσ ζε θάζε κέξνο θνιιάεη έλα ραξηί ζην νπνίν 
ζεκεηψλεη θαη ηα ζεκεία αληαπφθξηζεο γηα λα γλσξίδεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπο. Καηφπηλ, 
ρξεζηκνπνηψληαο θνπίδη, μεθνιιά απφ ηελ ζέζε ηνπο ηηο ςεθίδεο, νη νπνίεο, φπσο είπακε, 
είλαη θνιιεκέλεο ζην ραξηί. Αθνχ ηηο θαζαξίζεη θαη ζπκπιεξψζεη, ηηο επαλαθέξεη ζηηο ζέζεηο 
ηνπο, νδεγνχκελνο απφ ηα ζεκεία αληαπφθξηζεο. Δθηειεί φια ηα άιια ζηάδηα ζαλ λα 
επξφθεηην γηα λέν ςεθηδσηφ. 

Σα ςεθηδσηά απφ κάξκαξν κπνξνχλ λα ηξηθηνχλ κε ζκπξίγιη γηα λα γπαιίζνπλ. Σα 
ςεθηδσηά απφ παιψδε κάδα δελ επηδέρνληαη ιείαλζε. Αληίζεηα, απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο 
θαη απφ ηελ ςεθνζέηεζή ηνπο, έρνπλ κία θπκαηνεηδή επηθάλεηα, ε νπνία αληαλαθιά ην θσο 
πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο δίλεη ηδηαίηεξε δσληάληα. 

 



 

  

 

 

 

ΤΛΗΚΑ 
ηελ αξραηφηεηα ηα ςεθηδσηά θαηαζθεπάδνληαλ αξρηθά κε αθαηέξγαζηα (θπζηθά) ταλίκια, νκνηφκνξθα ζε 
κέγεζνο. Οη Έιιελεο επηλφεζαλ επίζεο θαη ηελ ηετνική ηφν υηθίδφν (ζηα Λαηηληθά “tesserae” , “κύβοι’’ ή 
‘’ζάρια’’), κηθξψλ ηεκαρίσλ θνκκέλσλ ζε ηξηγσληθφ, ηεηξάγσλν ή άιιν θαλνληθφ ζρήκα, ψζηε λα ηαηξηάδνπλ 
αθξηβψο ζηνλ θάλλαβν ησλ θχβσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ ςεθηδσηνχ. 
Οη ςεθίδεο πνηθίινπλ ζεκαληηθά ζε κέγεζνο, αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία πνπ επηηεινχλ: ζηα κεζαησληθά έξγα 
π.ρ. νη πεξηνρέο πνπ απαηηνχλ ιεπηνκέξεηα, φπσο ηα πξφζσπα θαη ηα ρέξηα , είλαη ζρεκαηηζκέλα κε ςεθίδεο 
κηθξφηεξεο ηνπ ζπλήζνπο. Οη θαλνληθέο δηαθνζκήζεηο δαπέδσλ ζηελ αξραηφηεηα απνηεινχληαη απφ ςεθίδεο 
ελφο εθαηνζηνχ πεξίπνπ. 
Όζν ην ςεθηδσηφ ρξεζηκνπνηείην ζηελ θαηαζθεπή δαπέδσλ, ην θχξην δεηνχκελν απφ ηα πιηθά ηνπ , εθηφο απφ 
ην ρξψκα ηνπο ήηαλ θαη ε αληνρή ηνπο ζηε θζνξά. 

Πέηρα 

 
Η πέςοα κσοιάουηρε για μεγάλξ διάρςημα καθ’ όλη ςη διάοκεια ςηπ αουαιόςηςαπ αλλά και καςά ςξσπ 
οχμαψκξύπ υοόμξσπ και ςα τσρικά υοώμαςα ςηπ πέςοαπ παοείυαμ ςξ βαρικό τάρμα απξυοώρεχμ πξσ είυε ρςη 
διάθερή ςξσ ξ καλλιςέυμηπ . Μξλξμόςι ποξςιμξύμςαμ ρσμήθχπ ςξ μάομαοξ και ξ αρβερςόλιθξπ , ρςα οχμαψκά 
φητιδχςά υοηριμξπξιήθηκε πξλύ και ξ μαύοξπ βαράλςηπ (ιδίχπ ρςημ αρποόμασοη ςευμική). Η τσρική πέςοα 
υοηριμξπξιείςαι και ρςα μξμςέομα φητιδχςά (π.υ. ρςα φητιδχςά πξσ καλύπςξσμ ςημ ενχςεοική επιτάμεια 
ςξσ ρςαδίξσ ςξσ Νςιέγκξ Ριβέοα ρςξ Μενικό(1957). 

 



Γυαλί 
Τξ γσαλί ποχςξεμταμίρςηκε αμάμερα ρςα σλικά ςχμ φητιδχςώμ καςά ςξσπ ελλημιρςικξύπ υοόμξσπ (3ξπ-1ξπ 

π.Χ. αι.)και ποξρέτεοε απεοιόοιρςεπ υοχμαςικέπ δσμαςόςηςεπ ρςημ ςέυμη ασςή. Οι καλλιςέυμεπ φητιδχςώμ 

ςηπ παλαιξυοιρςιαμικήπ επξυήπ έδχραμ μέα καςεύθσμρη ρςημ ςέυμη με ςημ ανιξπξίηρη ςχμ υοσρώμ και ςχμ 

αρημέμιχμ φητίδχμ. Όπχπ ρςξμ καθοέτςη, ρςιπ γσάλιμεπ ασςέπ φητίδεπ επικξλλξύραμ τύλλξ μεςάλλξσ , 

υοσρξύ ή καρρίςεοξσ.. Οι φητίδεπ ασςέπ έδιμαμ πξλύ λαμπεοέπ υοσρέπ ή αρημέμιεπ αμςαύγειεπ και 

υοηριμξπξιξύμςαμ, κσοίχπ, για μα απξδώρξσμ ςξ εκπξοεσόμεμξ από ςξ Θεό τχπ(μασρχλείξ ςηπ Γκάλα 

Πλακίμςια , Ραβέμμα 450μ.Χ. ), Τξ υοσρό βάθξπ έγιμε ξ καμόμαπ από ςξμ 6ξ αι.  

Άλλα σλικά πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ ρςα υοιρςιαμικά φητιδχςά ήςαμ ςξ τίλμςιρι, ξι ημιπξλύςιμξι λίθξι (ρπάμια) 

και φητίδεπ από φημέμξ πηλό (ςεοακόςα) 

 

Α .ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ 
 
1) Κφβνπκε έλα θνκκάηη μχινπ 3εθ. πεξίπνπ, κεγαιχηεξν απφ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ πνπ ζέινπκε 
λα θάλνπκε . 
2)Καξθψλνπκε μχιηλα περάθηα θάξδνπο 3εθ. ζηηο πιεπξέο ηνπ μχινπ(βάζεο) θαη κέζα ζην θελφ 
"ζηξψλνπκε" ηνλ πειφ (καχξν) κέρξη πάλσ ζην χςνο ησλ πιατλψλ μχισλ. Σέινο ηνλ βξέρνπκε . 
3)Απνηππψλνπκε ζε P.V.C.(πιαζηηθνπνηεκέλν ραξηί) ην ζρέδην πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη θαη ην 
ηνπνζεηνχκε πάλσ ζηνλ πειφ . 
4)Ξεθηλψληαο απφ ηελ πάλσ αξηζηεξή άθξε ηνπ πιαηζίνπ, αξρίδνπκε λα "ρηίδνπκε" ην έξγν καο 
θφβνληαο πξψηα κε έλα μπξαθάθη ην ραξηί θαη ηνπνζεηψληαο κε κηα ιαβίδα ηηο ςεθίδεο ζηνλ πειφ. 
5)Όηαλ φιεο νη ςεθίδεο ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ πειφ θαη ην έξγν "ηειεηψζεη', θφβνπκε χθαζκα 
ηνπινππάλη θαη αθνχ αιείςνπκε ηελ επηθάλεηα ηνχ έξγνπ (ηηο ςεθίδεο) κε θφιια (αιεπξφθνιια), 
ηνπνζεηνχκε πάλσ ζηηο ςεθίδεο ην ηνπινππάλη θαη ην αθήλνπκε 1-2 εκέξεο λα ζηεγλψζεη.  
6)Ξεθαξθψλνπκε ηα περάθηα .Γπξίδνπκε ην έξγν αλάπνδα κε πξνζνρή θαη ραξάδνληαο ηνλ πειφ ζε 
ηεηξαγσλάθηα 1εθ. ηνλ απνκαθξχλνπκε ζηγά ζηγά. 

7)Φηηάρλνπκε έλα ηειάξν μχιηλν ή κεηαιιηθφ θαη ηνπνζεηνχκε κέζα πιέγκα κεηαιιηθφ ζηηο δηαζηάζεηο 
ηνπ πιαηζίνπ . 
8)Αλαθαηεχνληαο ζηεγλά ,ίζε πνζφηεηα άκκνπ θαη ηζηκέληνπ θαη ξίρλνληαο ζηγά -ζηγά λεξφ 
θηηάρλνπκε ην "ραξκάλη" κε ην νπνίν γεκίδνπκε ην ηειάξν 2 ρηιηνζηά πξηλ μερεηιίζεη.  
9)Παίξλνπκε ην θαζαξφ (ρσξίο πεινχο )ηνπινππάλη θαη ην ηνπνζεηνχκε κέζα ζην ηζηκέλην παηψληαο 
ην ειαθξά γηα λα "θαζίζεη ".  
10)Καζαξίδνπκε κε ζθνπγγάξη θαη λεξφ ην έξγν καο απφ ηα πεξηζζεχκαηα ηνπ ηζηκέληνπ θαη ην 
αθήλνπκε κηζή ψξα αθίλεην .Βξέρνπκε μαλά θαη απνκαθξχλνπκε ην χθαζκα κε πξνζνρή .Σελ 
επφκελε κέξα ην μαλαβξέρνπκε θαη ην θαζαξίδνπκε κε κηα βνχξηζα, απαιά .Σν αθήλνπκε 3-4κέξεο 
βξέρνληαο ηo θαηά δηαζηήκαηα. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
1) Οη ςεθίδεο πξέπεη λα είλαη θάζεηεο ζηηο γξακκέο ηνπ ζρεδίνπ . 
2) Σηο ςεθίδεο ηηο θφβνπκε κε ζθεπάξλη & άθκνλα (αλ είλαη κεγαιχηεξα ηεκάρηα ) ή κε ηαλάιηα . 
3) Η "ππεξβνιή" ζηελ θφιια (αιεπξφθνιια ) θάλεη "θαθφ ". 

Αιεπξφθνιια = 1θνπηαιηά ζνχπαο αιεχξη ,1πνηήξη λεξφ. Αθνχ ην θαηεβάζνπκε απφ ηελ θσηηά, 
ξίρλνπκε 1θνπηαιηά γιπθνχ κέιη . 

 

Β. ΑΠΔΥΘΔΙΑΣ ΨΗΦΙΓΟΘΔΤΗΣΗ 

ε λσπφ θνλίακα 
1) Φηηάρλνπκε έλα μχιηλν πιαίζην ή κεηαιιηθά θαη ην γεκίδνπκε κε ηζηκεληνθνλίακα ,κέρξη πάλσ 
,5ρηιηνζηά πξηλ μερεηιίζεη . Ξχλνπκε ηελ επηθάλεηα ιίγν γηα λα κελ είλαη ιεία θαη ηνπνζεηνχκε ηηο 
ςεθίδεο ή ηα βφηζαια ζχκθσλα κε ην ζρέδην καο .Μέζα ζε 3-4 ψξεο πξέπεη λα έρνπκε ηειεηψζεη 
γηαηί κεηά ζα πήμεη ην θνλίακα θαη δελ ζα κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε πάλσ ζ' απηφ . 
2)Καζαξίδνπκε κε ζθνπγγάξη θαη λεξφ ηα πεξηζζεχκαηα ηνπ ηζηκέληνπ . 

 



 
ε βάζε μχινπ 
1) Πάλσ ζε μχιν (θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο) πνπ έρνπκε αιείςεη κε κνλσηηθφ πιηθφ θαηά ηεο πγξαζίαο, 
απνηππψλνπκε κε θαξκπφλ (καχξν θάξβνπλν) ην ζρέδην πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε . 
2) Κνιιάκε ηηο ςεθίδεο καο κε θφιια U.H.U plus, P.V.A. 
3) Κνξληδάξνπκε ην έξγν καο . 
4) Γεκίδνπκε ηα θελά ησλ ςεθίδσλ κε αξκνθνλίακα. 
5)Καζαξίδνπκε πξνζεθηηθά ηηο επηθάλεηεο ησλ ςεθίδσλ κε ζθνπγγάξη θαη λεξφ . 
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 
1) Αξκνθνλίακα = αλαθαηεχνπκε ζηεγλά ίζα κέξε ηζηκέληνπ θαη ιεπηήο πνηακίζηαο άκκνπ θαη 
ξίρλνπκε ιίγν -ιίγν ην λεξφ πξνζέρνληαο λα κελ γίλεη ζθηθηφ ην κείγκα . 

  

 

 

Γ . ΑΝΑΣΡΟΦΖ ΦΖΦΗΓΟΘΔΣΖΖ 

1) Κφβνπκε έλα θνκκάηη μχινπ (βάζε) θαη πάλσ ηνπ ηνπνζεηνχκε ρνληξφ ραξηί παθεηαξίζκαηνο κε 
ζρεδηαζκέλν αλάζηξνθα ην ζρέδην καο  
2) Κνιιάκε κε θφιια (πδξνδηαιπηή) ηηο ςεθίδεο κε ηελ θαιή ηνπο πιεπξά πάλσ ζην ραξηί. 
3) Όηαλ ηειεηψζνπκε ην θφιιεκα ,αθήλνπκε λα ζηεγλψζεη ε θφιια θαη εθαξκφδνπκε γχξσ απφ ην 
έξγν καο ην πιαίζην , μχιηλν ή κεηαιιηθφ . 
4) Φηηάρλνπκε αξκνθνλίακα θαη κε κηα ζπάηνπια ην ζηξψλνπκε ψζηε λα θαιπθζνχλ θαιά νη Φεθίδεο 
. 
5) Φηηάρλνπκε ηζηκεληνθνλίακα θαη γεκίδνπκε ην πιαίζην κέρξη πάλσ. Υηππάκε απφ ηα πιάγηα ην 
πιαίζην ,ψζηε λα γεκίζεη θαιά, ρσξίο θελά. Μπνξνχκε λα ηνπνζεηήζνπκε κέζα θαη κεηαιιηθφ πιέγκα 
γηα ελίζρπζε θαη ζηαζεξφηεηα 
6) Σνπνζεηνχκε λάηινλ ή ιαδφραξην θαη πάλσ ηνπ έλα θνκκάηη μχινπ . 
7) Αλαπνδνγπξίδνπκε πξνζεθηηθά 
8) Βξέρνπκε πνιχ θαιά ην ραξηί θαη ην ηξαβάκε πξνζεθηηθά . 
9) Καζαξίδνπκε κε ζθνπγγάξη θαη λεξφ ηελ επηθάλεηα 
10) θεπάδνπκε κε πγξή πεηζέηα, γηα 3κέξεο ηνπιάρηζηνλ ην έξγν καο, δηαηεξψληαο ηελ πεηζέηα 
πγξή. 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ 

Οη πξνδηαγξαθέο πνπ ην εξγαζηήξην ηνπ θέληξνπ "ΦΗΦΙΓΧΝ Γλψζηο" έρεη νξίζεη ζηελ θαηαζθεπή 
ησλ ςεθηδσηψλ αληηγξάθσλ, πξνυπνζέηνπλ ηελ εθαξκνγή κηαο δηαδηθαζίαο πνπ απνηειείηαη απφ 
πνιιαπιά ζηάδηα θαηαζθεπήο. θνπφ ηεο δηαδηθαζίαο  δεκηνπξγίαο ελφο πηζηνχ ςεθηδσηνχ 
αληηγξάθνπ απνηειεί αθελφο ε εθαξκνγή ηεο  ηερληθήο (άκεζε ςεθνζέηεζε) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξραίσλ θαη βπδαληηλψλ ρξφλσλ γηα ηελ θαηαζθεπή επηδαπέδησλ θαη επηηνίρησλ 
ςεθηδσηψλ θαη αθεηέξνπ ε πηζηφηεξε αληηγξαθή θαη απφδνζε ηνπ αξραίνπ ζέκαηνο. 

Πξψην βήκα γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ςεθηδσηνχ αληηγξάθνπ απνηειεί ε χπαξμε αλαιπηηθήο γξαθηθήο 
απνηχπσζεο ηεο αξραίαο παξάζηαζεο, ε νπνία, ζπλνδεπφκελε απφ ην θαηάιιειν θσηνγξαθηθφ 
πιηθφ, πξνζθέξεη ηελ απαξαίηεηε βάζε γηα ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ, ησλ δηαζηάζεσλ, ηνπ 
ζρήκαηνο θαη ηεο δηάηαμεο ησλ ςεθίδσλ. 
Αθνινχζσο πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ελφο ςεθηδσηνχ αληηγξάθνπ : 

 αληηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ ςεθίδσλ ζε δηαθαλέο ραξηί κε ηε ρξήζε 
θαηάιιεινπ κειαληνχ 



 κεηαθνξά ηεο απνηχπσζεο ησλ ςεθίδσλ ζε πξνζσξηλφ ππφζηξσκα 
πδξαζβέζηνπ, πιηθνχ πνπ δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 
ηνπνζέηεζε ησλ ςεθίδσλ 

 θνπή ησλ ςεθίδσλ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν, δειαδή κε ηε ρξήζε ζθχξαο 
θαη άθκνλα πνπ απνηεινχλ θαη ηα εξγαιεία ζρεκαηηζκνχ ησλ ςεθίδσλ ζηνπο 
αξραίνπο θαη βπδαληηλνχο ρξφλνπο 

 ηνπνζέηεζε  ησλ ςεθίδσλ κε βάζε ην ζρέδην πνπ έρεη απνηππσζεί ζηελ 
επηθάλεηα ηεο πδξαζβέζηνπ κε ηπρφλ  δηακφξθσζε ηνπο σο πξνο ην ζρήκα 
ηνπο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην 

 ηνπνζέηεζε πθαζκάησλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ςεθηδσηνχ, κε ηε ρξήζε 
πδαηνδηαιπηήο θφιιαο νξγαληθήο ζχλζεζεο 

 απνθφιιεζε ηεο ςεθηδσηήο επηθάλεηαο απφ ην πξνζσξηλφ ππφζηξσκα ηεο 
πδξαζβέζηνπ, κεηά ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ ζθιήξπλζε ηεο θφιιαο, 

 αθαίξεζε ηεο πδξαζβέζηνπ απφ ηελ νπίζζηα πιεπξά ησλ ςεθίδσλ, 
δηαηεξψληαο κφλν ηα ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ησλ ςεθίδσλ 

 ηνπνζέηεζε ηνπ ςεθηδσηνχ ζε κφληκν ππφζηξσκα 
 αθαίξεζε ησλ πθαζκάησλ πνπ ζπγθξαηνχλ ηηο ςεθίδεο έπεηηα απφ ηε 

ζθιήξπλζε ηνπ κφληκνπ ππνζηξψκαηνο, θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο ηνπ 
ςεθηδσηνχ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο θφιιαο θαη ηέινο, 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ κε ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ηνπ ςεθηδσηνχ 

ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ πνπ επηβάιιεη ε νξηζηηθή ηνπ ηνπνζέηεζε . 

 

 

YΛIKA  
KATAKEYH: 

 Kνλίακα 
 Φεθίδεο 

  

KONIAMA  
(κοσραζάνι):  

Aκκνο-πνιηφο άζβεζηνπ + λεξφ + ηνπβιφζθνλε 

  

Eνίζτσζη ηοσ 
κονιάμαηος:  

Mε θνκκάηηα απφ άρπξν - μχιν + θαιάκη, πέηξεο θαη 
φζηξαθα. 
`Aρπξν ιεπηφ ζην 2ν θαη 3ν ζηξψκα ηνπ 
θνληάκαηνο. 

  

ΦHΦIΓE   Aπφ θπζηθή πέηξα (πνπ κπνξνχκε λα 
βξνχκε ζηα ιαηνκεία ζηα καξκαξάδηθα ή 
ζηα πνηάκηα). 

 Aπφ παιφκαδα (γπάιηλεο ςεθίδεο πνπ ζηα 
ρξφληα ησλ Bπδαληηλψλ ε παξαγσγή ηνπο 
έθηαζε ζε πνιχ ςειά επίπεδα). 

  

ΠAΘOΛOΓIA TΧN YΛIKΧN KATAKEYH 

Tα ςεθηδσηά επεξεάδνληαη απφ: 

 Tν θσο 
 Tν ζεξκηθφ θιίκα (ζεξκνθξαζία- πγξαζία - παγεηψλεο) 
 Tνπο βηνινγηθνχο παξάγνληεο (κηθξννξγαληζκνχο-βαθηήξηα) 
 Tνλ άλεκν (πνπ κεηαθέξεη ζσκαηίδηα θαη θζείξεη ηελ πέηξα) 
 Tνπο ξππαληέο ηεο αηκφζθαηξαο 
 Tνλ αλζξψπηλν παξάγνληα 

 



 

                               ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ   

Σελίδα 1,2,3 http://www.coconis.com/tsavalos/bibliography/Mosaic_techniques.pdf  

Σελίδα 4 http://peristerdask.blogspot.com/2010/03/blog-post_21.html  

Σελίδα 5,6 http://www.mosaic.gr/TechniquesGr.htm  

Σελίδα 7 http://www.mosaicart.gr/Antigrafa/Diadikasia/diadikasia.html  

Σελίδα 8 http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/sinti/psifid/sin_1.htm 

http://www.coconis.com/tsavalos/bibliography/Mosaic_techniques.pdf
http://peristerdask.blogspot.com/2010/03/blog-post_21.html
http://www.mosaic.gr/TechniquesGr.htm
http://www.mosaicart.gr/Antigrafa/Diadikasia/diadikasia.html
http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/sinti/psifid/sin_1.htm

