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Λ Υ Κ Ε Ι Ο ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

   Ψηφιδωτό εμπνευσμένο από την «Ιθάκη» του Κ. Καβάφη  



Κατασκευή ψηφιδωτού 
 
Στα πλαίσια του στόχου ,της σχολικής χρονιάς 2008-09,καινοτομία και 
δημιουργικότητα, κατασκευάσαμε ψηφιδωτό με θέμα την «Ιθάκη» του 
Κ. Καβάφη. 

Στάδια 
Συζήτηση με μαθητές της Β΄ Τάξης Ελεύθερου Προοπτικού σχεδίου για 
την επιλογή του θέματος. 
 
Μακέτα και σκίτσα από τους μαθητές Μενελάου Χριστόδουλο και 
Χρίστου Μαρία της Β8.Στο προσχέδιο παρουσιάζονται δύο φιγούρες, η 
μία ντυμένη με σύγχρονα ρούχα και η άλλη με φούστα όπως ο αρχαίος 
Οδυσσέας, που συναντιούνται και δείχνουν τον ήλιο της γνώσης και 
εμπειρίας σύγχρονος είναι νέος στο ξεκίνημα της ζωής και δίνει σημασία 
στα καλούπια που του βάζει η κοινωνία ώριμος είναι ο άνθρωπος που 
απελευθερώθηκε  από το κατεστημένο. Γύρω είναι οι κύκλοι της ζωής 
και οι εμπειρίες  όπως και ο Κύκλωπας,  Ποσειδώνας, κεραυνοί το 
καράβι με πανί. 
 



Συγκρότηση ομάδας για τον τρόπο υλοποίησης του 
ψηφιδωτού. 
 
Παρουσίαση πέντε βιβλίων για τρόπους κατασκευής 
ψηφιδωτών και έργων σύγχρονων καλλιτεχνών ανά τον 
κόσμο. 
 
Creative Garden Mosaics 
Mosaic art and style 
Mosaic today 
The mosaic book 
The complete Pebble mosaic 
 
Καταλήξαμε στα εξής. 
Το ψηφιδωτό να γίνει απευθείας στον τοίχο που μας 
παραχωρήθηκε , δηλ. στην είσοδο της αίθουσας 
πολλαπλής χρήσης.  
 



 
Να χρησιμοποιηθούν πολλαπλά υλικά, όπως κεραμικά πλακάκια, 
πέτρες της θάλασσας, καθρέπτη,  χρωματιστά γυαλιά και 
διαφορετικά χρώματα αρμού. 
Με αυτόν τον τρόπο τονίσαμε τον συμβολισμό του ποιήματος,  
για τις διαφορετικές εμπειρίες που μας προσφέρει το ταξίδι της 
ζωής. 
Συλλογή των υλικών και ξεκίνημα .Δυο από τους μαθητές της 
ομάδας οι Μάριος Γεωργίου και  Αντρέας Πατσαλίδης εργάζονται 
τα καλοκαίρια στις οικοδομές  κι έτσι μας έδειξαν πως να 
αναμειγνύομε τη γόμα και να κολλάμε τα υλικά στον τοίχο. 
 



















Οι μαθητές που διακρίθηκαν με το 3ο Βραβείο στον 
56ο Διαγωνισμό Τέχνης Σχολείων της Ευρώπης είναι 
οι ακόλουθοι: 
 
Μενελάου Χριστόδουλος Β5 
Μαρία Χρίστου Β5 
Μάριος Γεωργίου Γ8 
Αντρέας Πατσαλίδης Γ8 
Ελίζα Χαραλάμπους Γ12 
Ραφαέλα Καραμάνου Γ8 
Νάσος Γεωργίου Γ10  
 
Καθηγήτρια Τέχνης:  Κατερίνα Δεληγιώργη 
 


