
Β υ ζ α ν τ ι ν ά  

ψ η φι δω τά   



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. 

Η  ι σ τ ο ρ ί α  τ ο υ  ψ η φ ι δ ω τ ο ύ  



Τ α  υ λ ι κ ά  τ ο υ  ψ η φ ι δ ω τ ο ύ  

Το ψηφιδωτό, υλικό πολυτέλειας σε σύγκριση με την 
τοιχογραφία, παρείχε σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς είχε 
μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούσε 
την εντύπωση μεγάλης λαμπρότητας. 
Οι ψηφίδες είναι ακριβές, γιατί κατασκευάζονται με τεχνική 
ιδιαίτερη, από υλικά ποικίλα και συχνά ακριβά και δυσεύρετα: 
από μάρμαρο, από πέτρες φυσικές, από γυαλί χρωματιστό ή 
από κεραμίδι, ενώ οι χρυσές και οι ασημένιες ψηφίδες απαιτούν 
προσεκτική επεξεργασία του γυαλιού, το οποίο επιστρώνεται με 
λεπτό φύλλο χρυσού ή αργύρου και προστατεύεται με εφυάλωση. 
Όλα αυτά τα πολύχρωμα πετραδάκια τοποθετούνται με ανόμοια 
κλίση επάνω στο φρέσκο σοβά, έτσι ώστε να έχει το καθένα 
διαφορετική συμπεριφορά στο φως, με αποτέλεσμα να 
πολλαπλασιάζεται η λάμψη της πολύχρωμης επιφάνειας. 



Ψηφιδωτά  

της  Αγ ίας  Σοφίας  

Κωνσταντ ινούπολης  

Τα ψηφιδωτά και οι τοιχογραφίες της Αγίας Σοφίας είχαν 
καλυφτεί με σοβά την περίοδο άλωσης της 
Κωνσταντινούπολης, γεγονός που ευνόησε την καλύτερη 
συντήρησή τους. 
Το Αμερικάνικο Βυζαντινό Ινστιτούτο το 1930 ανέλαβε την 
εργασία για την αποκάλυψη των ψηφιδωτών.  



Η Αγία Σοφία.  Σύγχρονη φωτογραφία. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Istanbul


«Ένθρονος Θεοτόκος» κρατά αγκαλιά τον Χριστό, και οι αυτοκράτορες Ιουστινιανός και Μέγας 
Κωνσταντίνος αριστερά και δεξιά να της προσφέρουν ο ένας το ναό και ο άλλος την Πόλη. Ψηφιδωτό του 
10ου αιώνα και βρίσκετε στο τύμπανο του τόξου της Νότιας Πύλης του νάρθηκα. 

http://www.remaliaclub.gr/forum/showthread.php?t=2709


http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=115


http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=114
http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=119


Δέηση, ψηφιδωτό στο νότιο Υπερώο (γυναικωνίτη),1261  

http://greekworldhistory.blogspot.gr/2013/02/blog-post_18.html


http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=26
http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=38


http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=30
http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=35


http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=45
http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=49


http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=56
http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=84


Εγκόλπιο της Θεοτόκου Βρεφοκρατούσας  
στο δυτικό ημιθόλιο 

http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=133
http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=131


The Empress Zoe mosaics (11th-century) in Hagia Sophia (Istanbul, Turkey) Christ 
Pantocrator is seated in the middle. On his right side stands emperor Constantine IX 
Monomachos; on his left side, empress Zoe. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_(%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7)


The Comnenus mosaics (12th-century) in Hagia Sophia (Istanbul, Turkey) The Virgin 
Mary is standing in the middle, holding the Child Christ on her lap. On her right side 
stands emperor John II Comnenus ; on her left side, empress Irene. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_(%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7)


Imperial Gate mosaics in the former basilica Hagia Sophia of Constantinople (Istanbul, 
Turkey) The emperor Leo VI the Wise is bowing down before Christ Pantocrator. In 
medallions: on the left of Christ, the Archangel Gabriel; on his right, Mary. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1_(%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7)


http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=138
http://www.eikonografos.com/album/displayimage.php?album=38&pos=137


http://greekworldhistory.blogspot.gr/2013/02/blog-post_18.html


http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/05/2009.html


Ψ η φ ι δ ω τ ά  Μ ο ν ή ς  τ η ς  Χ ώ ρ α ς  

Μερικά από τα καλύτερα δείγματα των ψηφιδωτών της 
βυζαντινής τέχνης διατηρούνται μέχρι τις μέρες μας στη Μονή 
της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη.  
Το κτίσμα αυτό, περίφημος μεσοβυζαντινός ναός της 
Βασιλεύουσας ως προς την αρχιτεκτονική, του οποίου ο 
προσεγμένος διάκοσμος φιλοτεχνήθηκε επί Παλαιολόγων, 
μετά την Άλωση μετατράπηκε σε τέμενος και είναι γνωστό 
σήμερα ως Kariye Çamii. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου 
πολέμου, το κτίσμα επισκευάστηκε και έκτοτε λειτουργεί ως 
μουσείο.  
Οι τοίχοι και ο τρούλος του καθολικού διακοσμήθηκαν με 
ψηφιδωτά και τοιχογραφίες έξοχης τεχνοτροπίας που 
αναπαριστούν σκηνές από το βίο του Χριστού και της 
Θεοτόκου.  



Μονή της Χώρας. Σύγχρονη φωτογραφία. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chora-Kirche


Άποψη του κυρίου τρούλου της Μονής της Χώρας 

http://www.afirimeno.com/2012/09/istanbul-3-kariye-muzesi.html


Ο Χριστός Παντοκρἀτορας, λεπτομέρεια προηγούμενης εικόνας 

http://www.kolivas.de/archives/109789


Θόλος στο Παρεκκλήσι 

Μήτηρ Θεού  

στον τύπο της Βλαχερνίτισσας 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Genealogy_of_Mary_mosaic_at_Chora.jpg


Μήτηρ Θεού, λεπτομέρεια προηγούμενης εικόνας 

http://www.kolivas.de/archives/109789


 Ο Χριστός  
ως «Χώρα των Ζώντων» 

εδώ μάλλον είναι 
ενσάρκωση της ιδέας της 
Εκκλησίας ως σώματος 
του Κυρίου (είσοδος από 
τον έξω κόσμο στο ναό) 
και μοναδικής εισόδου 
στον Παράδεισο (Ιερό 
Βήμα). Γι’ αυτό η 
απεικόνιση του Χριστού 
πάνω από την είσοδο του 
καθολικού μάλλον πρέπει 
να ερμηνεύεται ως 
«επικράτεια των 
ζώντων», δηλαδή της 
Εκκλησίας, και η άλλη 
εικόνα μπροστά από την 
αψίδα του Βήματος ως 
«επικράτεια των (αει-) 
ζώντων», δηλαδή του 
ουράνιου βασιλείου. 

http://dimitrios-lp.blogspot.gr/2014_07_04_archive.html


Η Παναγία Θεοτόκος 

 Η Χώρα του Αχωρήτου 

http://www.pemptousia.gr/2011/06/i-panagia-theotokos-i-chora-tou-achoritou/


http://choratouaxoritou.gr/?p=30140


Η Δέηση 
Το ψηφιδωτό συνδυάζεται με τη μνημόσυνη λατρεία, εφόσον η Θεοτόκος προσεύχεται 
για την άφεση των αμαρτιών και για τη σωτηρία των ψυχών των νεκρών. Δίπλα στη 
Μητέρα του Θεού παριστάνεται ο σεβαστοκράτορας Ισαάκιος Κομνηνός γονατιστός, σε 
στάση προσευχής, και κοντά στο Χριστό σε αντίστοιχη στάση προσκύνησης παριστάνεται 
η μοναχή Μελανία (η εν κόσμω Μαρία Παλαιολογίνα). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chora-Kirche


O Χριστός, τμήμα από την Δέηση  
1315-1320 μ.Χ 

Κωνσταvτιvoύπολη  
Μονή της Χώρας 

http://galaxy.hua.gr/~hp228304/MOSAICS/mosaic21.htm


Mosaik der Koimesis, Grablegung Mariae 

https://de.wikipedia.org/wiki/Chora-Kirche


Ο Άγιος Πέτρος                                            Ο Άγιος Παύλος                                                      

http://www.afirimeno.com/2012/09/istanbul-3-kariye-muzesi.html
http://www.afirimeno.com/2012/09/istanbul-3-kariye-muzesi.html


Κ ο ρ υ φ α ί α  σ ύ ν ο λ α  ψ η φ ι δ ωτ ών   

σ τ ο ν  ε λ λ α δ ι κ ό  χ ώ ρ ο  
 

• Μονή Δαφνίου  

• Μονή Οσίου Λουκά  

• Νέα Μονή Χίου  
 

 

 

μν ημε ία  πα γ κ όσμ ι ας  κ ληρ ον ομ ιάς  της  UNESCO  



Ψ η φι δ ω τ ά  

Μ ο ν ή ς  Δ α φ ν ί ο υ  

Η μονή Δαφνίου χρωστά τη μεγάλη φήμη της στα λαμπρά 
ψηφιδωτά που κοσμούν τους τοίχους του καθολικού της.  
Τόσο η τεχνοτροπία όσο και η τεχνική κατασκευής τους είναι 
εξαιρετικής ποιότητας και καθιστούν το καθολικό του Δαφνίου 
ένα από τα πλέον σημαντικά βυζαντινά μνημεία του 
ελλαδικού χώρου, εφάμιλλο των μνημειακών ναών της 
Κωνσταντινούπολης. 



Το καθολικό της Μονής Δαφνίου 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B1%CF%86%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85


Ο Παντοκράτορας-«Δίκαιος Κριτής» 
στο μετάλλιο του τρούλου του 
καθολικού της μονής Δαφνίου.  

Η αυστηρότητα και η ένταση του 
βλέμματος οφείλονται σε μεγάλο 
βαθμό στα ισχυρά τοξωτά φρύδια 
και τις σκούρες σκιές γύρω από τα 
μάτια. Η σχετικά σχηματική και 
επίπεδη απόδοση των πλαστικών 
αξιών του προσώπου, απομακρύνει 
τη μορφή του Παντοκράτορα από 
την κλασικιστική τεχνοτροπία με την 
οποία έχουν εκτελεστεί όλες οι 
άλλες μορφές. Η σκουρόχρωμη, 
πυκνή γενειάδα επιτείνει την 
εντύπωση της αυστηρότητας. Η 
μεγάλη απόσταση που χωρίζει τον 
δείκτη από το μεσαίο δάκτυλο πάνω 
στο ευαγγέλιο προσδίδει ένταση στη 
χειρονομία, που βρίσκεται σε 
απόλυτη συμφωνία με τον όλο 
δυναμισμό της μορφής. 

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2015/01/m.html


Η  παράσταση του Ευαγγελισμού στο βορειοανατολικό ημιχώνιο του καθολικού της μονής Δαφνίου  

http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/03/blog-post_25.html


Λεπτομέρεια της προηγούμενης εικόνας 
Η μορφή της Παναγίας  

από την παράσταση του Ευαγγελισμού 

http://avagnon.blogspot.gr/2014_11_16_archive.html


Λεπτομέρεια της προηγούμενης εικόνας 

Η μορφή του αρχάγγελου Γαβριήλ, 
που με την ήρεμη, αρμονική κίνησή 
του θυμίζει αρχαιοελληνική Νίκη, από 
την παράσταση του Ευαγγελισμού. 

http://avagnon.blogspot.gr/2014_11_16_archive.html


Η Γέννηση στο νοτιοανατολικό ημιχώνιο του καθολικού της μονής Δαφνίου. Η παράσταση 
χαρακτηρίζεται από έντονο κλασικισμό, ο οποίος είναι εμφανής στην απόδοση του 
τοπίου, στα γαλήνια και με έντονη πλαστικότητα πρόσωπα των εικονιζόμενων μορφών, 
στην ήρεμη πτυχολογία των ενδυμάτων και στις αρμονικές κινήσεις τους. 

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2015/01/m.html


Άγγελοι από 
την παράσταση 
της Βάπτισης 
στο νοτιοδυτικό 
ημιχώνιο του 
καθολικού της 
μονής Δαφνίου. 

http://avagnon.blogspot.gr/2014_11_16_archive.html


Η μορφή της Παναγίας 
από την έντονα 
κλασικιστική παράσταση 
της Σταύρωσης. To ψυχικό 
πάθος της Παναγίας 
δηλώνεται από τη βαθιά 
μελαγχολική έκφραση και 
την ευγενική χειρονομία 
της. Η αρμονική σωματική 
διάπλαση και η στάση 
τόσο της Παναγίας όσο 
και του Ιωάννη 
(απέναντι) ανάγονται σε 
πρότυπα της κλασικής 
αρχαιότητας. 

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2015/01/m.html
http://peritexnisologos.blogspot.gr/2015/01/m.html


Η παράσταση της Ανάστασης  
από το καθολικό της μονής Δαφνίου 

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2015/01/m.html


Η Μεταμόρφωση 

http://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?id=14829&lng=1


Ψ η φ ι δ ω τ ά  

ο σ ί ο υ  Λ ο υ κ ά  
 

Τα λαμπρά ψηφιδωτά που κοσμούν τις ανώτερες επιφάνειες 
του καθολικού της Μονής του Οσίου Λουκά, αποτελούν ένα 
από τα σημαντικότερα ψηφιδωτά σύνολα της μεσοβυζαντινής 
τέχνης. 
 Χρονολογούνται γύρω στη δεύτερη και τρίτη δεκαετία του 
11ου αι.  



Μονή του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9F%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC


Παντοκράτορας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9F%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC


Η Θεοτόκος ενθρονισμένη  
στην κόγχη πάνω από το ιερό 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9F%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC


Ψηφιδωτό της Υπαπαντής 11ου αιώνα 

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2016/02/h-11.html


Ψηφιδωτό της Βάπτισης 11ου αιώνα 

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2016/02/h-11.html


Ο ιερός νιπτήρας 

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2016/02/h-11.html


Η Ανάσταση. Ψηφιδωτό 11ου αιώνα 

http://peritexnisologos.blogspot.gr/2016/02/h-11.html


Τ α  ψ η φ ι δ ω τ ά  

Ν έ α ς  Μ ο ν ή ς  

τ η ς  Χ ί ο υ  

 
Η Νέα Μονή της Χίου είναι 
στην πραγματικότητα ένα 
παλαιό ιστορικό μοναστήρι, 
που ιδρύθηκε το 1042 μ.Χ. 
και είναι γνωστό παγκοσμίως 
για τα εξαιρετικής τέχνης 
ψηφιδωτά του.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85


https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A7%CE%AF%CE%BF%CF%85


http://www.explorechios.gr/el/%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CE%AF%CE%BF%CF%82/188-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%


http://www.explorechios.gr/el/%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CE%AF%CE%BF%CF%82/188-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%


http://www.explorechios.gr/el/%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B5/%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CE%AF%CE%BF%CF%82/188-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%BC%CE%BF%


ΨΗΦΙΔΩΤΑ 

Θεσσαλονίκης 



Όσιος Δαβίδ (Μονή Λατόμου) Θεσσαλονίκης.  
Ψηφιδωτή παράσταση στην αψίδα του ιερού: 

το όραμα του προφήτη Ιεζεκιήλ. 

http://www.religiousgreece.gr/mnemeia-unesco/-/asset_publisher/F5tWoCMp8k2H/content/i-n-osiou-dabid


Το όραμα του προφήτη Ιεζεκιήλ. Όσιος Δαβίδ (Μονή Λατόμου) Θεσσαλονίκης 

http://explorethessaloniki.eu/2016/09/21/the-vision-of-ezekiel/


Τα χρυσά και ασημένια ψηφιδωτά της Ροτόντας  

http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2016/10/blog-post_10.html


http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2016/10/blog-post_10.html




Λεπτομέρεια 
αρχιτεκτονήματος με παγώνι, 

σύμβολο αναγέννησης και 
αιωνιότητας 

http://www.thetoc.gr/politismos/article/ta-xrusa-kai-asimenia-psifidwta-tis-rotontas-se-mia-spania-ekdosi


Ο τρούλος της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης 

http://2lyk-evosm.thess.sch.gr/drastiriotites.htm


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thessaloniki_Agia_Sophia11.jpg


Οι άγγελοι που κρατούν τη δόξα του Χριστού 

http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/06/blog-post_2230.html


http://www.amb-grece.fr/actuhelleniquesenfrance/actualites/infosdujour/mosaiques_de_thessalonique.htm


Αχειροποίητος 

http://gr.euronews.com/2014/10/01/psifidota-thessalonikis-apo-ton-4o-mexri-ton-14o-aiona


ΨΗΦΙΔΩΤΑ 
Ιεράς Μονής Σινά 



Το ψηφιδωτό της Μεταμορφώσεως. Ιερά Μονή Σινά 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Catherine's_Transfiguration.jpg


Mosaics  

in MONREALE (Palermo) 



https://www.google.gr/search?source=hp&q=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&oq=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30k1.1904.1904.0.3518.1.1.0.0.0.0.194.194.0j1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.193....0.xHwnyrqE5Gg


https://www.google.gr/search?source=hp&q=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&oq=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30k1.1904.1904.0.3518.1.1.0.0.0.0.194.194.0j1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.193....0.xHwnyrqE5Gg


https://www.google.gr/search?source=hp&q=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&oq=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30k1.1904.1904.0.3518.1.1.0.0.0.0.194.194.0j1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.193....0.xHwnyrqE5Gg


https://www.google.gr/search?source=hp&q=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&oq=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30k1.1904.1904.0.3518.1.1.0.0.0.0.194.194.0j1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.193....0.xHwnyrqE5Gg
https://www.google.gr/search?source=hp&q=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&oq=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30k1.1904.1904.0.3518.1.1.0.0.0.0.194.194.0j1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.193....0.xHwnyrqE5Gg


https://www.google.gr/search?source=hp&q=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&oq=Mosaics+in+MONREALE+(Palermo)&gs_l=psy-ab.12..33i22i29i30k1.1904.1904.0.3518.1.1.0.0.0.0.194.194.0j1.1.0....0...1.2.64.psy-ab..0.1.193....0.xHwnyrqE5Gg


The Genesis Mosaics in Monreale Cathedral 

https://www.wga.hu/html_m/zgothic/mosaics/5monreal/


https://www.wga.hu/html_m/zgothic/mosaics/5monreal/


https://www.wga.hu/html_m/zgothic/mosaics/5monreal/


https://www.wga.hu/html_m/zgothic/mosaics/5monreal/


https://www.wga.hu/html_m/zgothic/mosaics/5monreal/


Τα ψηφιδωτά  

του Αγίου Βιταλίου Ραβέννας 



Φυτικά μοτίβα και άγγελοι που υποβαστάζουν μετάλλιο με τον «αμνό». 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_San_Vitale


Ο Χριστός στο αριστερό του χέρι κρατά το βιβλίο της Αποκάλυψης, ενώ με το δεξί του χέρι 
προσφέρει τον στέφανο του μαρτυρίου στον Άγιο Βιτάλιο, που φορά στολή βυζαντινού 
αξιωματικού. Την παράσταση συμπληρώνει ο Άγιος Εκκλήσιος, ο οποίος προσφέρει στο Χριστό το 
ομοίωμα του ναού. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_San_Vitale


http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/07/blog-post_18.html


http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/07/blog-post_18.html


Βάπτιση και Απόστολοι – Βαπτιστήριο Αρειανών - Ραβέννα 

http://kelliteacher.weebly.com/pirhoomegatauomicronbetaupsilonzetaalphanutauiotanueta-tauepsilonchinueta-4omicronsigmaf-5omicronsigmaf-alphaiota.html


Η Εκκλησία, ο Αυτοκράτορας, ο Στρατός. 
Το Βυζαντινό μεγαλείο στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας. 

https://www.youtube.com/watch?v=ctWlKF-Jrjs


Όπως ο Ιουστινιανός κρατάει το σκεύος για τον άρτο της θείας Ευχαριστίας,  
η Θεοδώρα κρατάει το σκεύος για τον οίνο. 

https://www.youtube.com/watch?v=ctWlKF-Jrjs


https://1dimplagiarist.blogspot.gr/2013/11/

