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ΣΟ ΜΝΗΜΔΙΟ – Ο ΝΑΟ ΣΗ ΠΑΡΗΓΟΡΗΣΙΑ 

Γιδακηικό ενάπιο 

 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΟΙΧΔΙΑ 

Πληποθοπιακό ςλικό 

Τοποζεζία 

ην θέληξν ζρεδφλ ηεο πφιεο ηεο ζεκεξηλήο Άξηαο, πςψλεηαη ν ζσδφκελνο ζε φιν ην χςνο 

ηνπ θαη  κεγαινπξεπέζηεξνο λαφο ηνπ Γεζπνηάηνπ, απηφο ηνπ Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ ή 

πην γλσζηή σο «Παλαγία ε Παξεγνξήηηζζα».  Δίλαη ρηηζκέλνο ζε έμαξκα  ηνπ εδάθνπο ζηε 

δπηηθή πιαγηά ηνπ ιφθνπ Πεξάλζεο θαη δεζπφδεη ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ηνπ φγθνπ  ηνπ ζηελ 

πεδηάδα ηνπ Αξάρζνπ.   

 

Ιζηορηθά ζηοητεία 

Ζ  Παλαγία Παξεγνξήηηζζα είλαη ηαπξνπεγηαθή
1
 Μνλή, αιιά παξφιν πνπ είλαη ην  

κεγαιχηεξν θαη ην ζεκαληηθφηεξν κλεκείν ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Γεζπνηάηνπ, απνπζηάδνπλ 

νη ηζηνξηθέο καξηπξίεο γηα ηελ αλέγεξζε θαη ηελ δηαδξνκή ηνπ ζηνπο πζηεξνβπδαληηλνχο 

ρξφλνπο. Μφλν ε πξνθνξηθή παξάδνζε
2
  θαη κεηαγελέζηεξεο πεγέο, κε πξψηε αλαθνξά, 

παηξηαξρηθφ ζηγίιιην ηνπ Παηξηάξρε Ηεξεκία Β΄ (1572 - 1595),  κε ην νπνίν ε Μνλή πεξηήιζε 

σο κεηφρην ζηελ Μνλή ηεο Κάησ Παλαγηάο. Απφ ην έγγξαθν ηνπ Κ. αζά πνπ κλεκνλεχεη ην 

ζηγίιιην καζαίλνπκε πσο ήηαλ γπλαηθεία Μνλή θαη φηη εθείλε ηελ επνρή ε Μνλή είρε 

πεξηέιζεη ζε θηψρηα θαη εξήκσζε.  Απφ παξαδφζεηο καζαίλνπκε φηη ζεκειηψζεθε ην 1285 

απφ ηνλ Νηθεθφξν Α’ Κνκλελφ Γνχθα. Κηίζζεθε ζε 2 θάζεηο: αξρηθά, άξρηζε λα 

θαηαζθεπάδεηαη κηθξφηεξνο λαφο απφ ηνλ Γεζπφηε Μηραήι Β’ θαη ηε ζχδπγφ ηνπ Θενδψξα, 

άγλσζηνπ ζρήκαηνο. Ο  γηνο ηνπ Μηραήι, Νηθεθφξνο, θαη ε ζχδπγφο ηνπ Άλλα Παιαηνιφγνπ 

Καληαθνπδελή, άιιαμαλ ηηο αξρηθέο πξνζέζεηο θαη δεκηνχξγεζαλ ην ζεκεξηλφ κλεκείν, 

πξνζπαζψληαο λα θηηάμνπλ έλαλ λαφ αληάμην κηαο πξσηεχνπζαο ζε αίγιε.  

Χο καξηπξία γηα ηελ αιιαγή ησλ εληνιέσλ, ζεσξείηαη ην εζσηεξηθφ γιππηφ ππέξζπξν ηεο 

δπηηθήο ζχξαο ηνπ θχξηνπ λανχ,  ζην νπνίν δηαζψδεηαη ειιηπήο ε θηεηνξηθή επηγξαθή,  Σν 

απνθαηεζηεκέλν θείκελν ηεο επηγξαθήο έρεη σο εμήο: 

«ΚΟΜΝΖΝΟΓΟΤΚΑC ΓΔΠΟΣΖC Ν[ΗΚΖΦOΡΟC] ΑΝΝΑ ΒΑCΗΛ[ΗCC]Α 

ΚΟΜΝΖΝ[ΟΓΟΤΚΑΗΝΑ;] 

ΚΟΜΝΖΝΟΒΛΑΣΟC Γ[ΔΠΟΣΖC ΘΧΜ]ΑC ΜΔΓΑC 

ΚΟΜΝΖ[ΝΟΗ ΔΛΛ]ΑΓΟC Α[ΤΣΑΝΑΚΣΔC] ή ΚΟΜΝΖΝ[HΝ Κ]ΛΑΓΟC 

Α[ΓΓΔΛΧΝΤΜΧΝ]» 

                                                           
Σταυροπθγιακι Μονι καλείται θ μονι  που υπάγεται απευκείασ ςε Πατριαρχείο  (ςυνικωσ το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο) και όχι ςτθν τοπικι Αρχιεπιςκοπι.  λζξθ ςταυροπθγιακι είναι ςφνκετθ (ςταυρόσ + πιγνυμι) και 
πθγάηει από τθν κανονικι παράδοςθ τθσ Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ, θ οποία προβλζπει τθ δυνατότθτα του 
Πατριάρχθ να ςτείλει ζνα ςταυρό για να τοποκετθκεί ςτα κεμζλια τθσ εκκλθςίασ τθσ μονισ, πράξθ που οδθγεί 
ςτθν εξάρτθςθ τθσ μονισ από αυτόν. Το δικαίωμα αυτό το απζκτθςε πρϊτθ φορά ο Πατριάρχθσ 
Κωνςταντινουπόλεωσ τον 8ο αιϊνα και μπορεί να το αςκεί ςε όλθ τθν επικράτεια τθσ Ανατολικισ Ορκόδοξθσ 
Εκκλθςίασ. Οι ςταυροπθγιακζσ μονζσ αποτελοφςαν πθγι εςόδων για το οικείο Πατριαρχείο, κακϊσ ιταν 
υποχρεωμζνεσ να αποςτζλλουν ετιςια ςε αυτό κάποιο χρθματικό ποςό. Ζνα πλεονζκτθμα για τισ μονζσ ιταν ότι 
ζτςι εξαςφάλιηαν μεγαλφτερθ ελευκερία κινιςεων, αποφεφγοντασ τθν ανάμιξθ των τοπικϊν επιςκόπων ςτουσ 
ςκοποφσ τουσ. 
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χκθσλα κε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επηγξαθήο, θηήηνξεο ηνπ λανχ είλαη ν Γεζπφηεο 

Νηθεθφξνο Α΄ Κνκλελφο Γνχθαο (1267-1294), ε ζχδπγνο ηνπ Άλλα Καληαθνπδελή 

Παιαηνιφγνπ θαη ν γηνο ηνπο Θσκάο (1294 -1318). Καηά ηνλ Α. Οξιάλδν, ν λαφο κε βάζε 

ηππνινγηθά θαη ηερλνηξνπηθά θξηηήξηα ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο γιππηηθήο, φζν θαη κε 

βάζε ηελ πξναλαθεξζείζα επηγξαθή ρξνλνινγείηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1283 - 1296. 

Δπίζεο αλαθνξέο πεξηεγεηψλ απφ ηνλ 17ν σο ηνλ 19ν αηψλα, πεξηγξάθνπλ ηηο πεξηπέηεηεο 

ηνπ κλεκείνπ ζηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο.   

Σνλ 20
ν
  αηψλα, ην κλεκείν, έηπρε ηεο θξνληίδαο ηεο ειιεληθήο Αξραηνινγηθήο Τπεξεζίαο, 

κε πξσηεξγάηε ηνλ Α. Οξιάλδν. Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ '90 δηελεξγνχληαη θαηά πεξηφδνπο 

αλαζθαθηθέο έξεπλεο ζηνλ πεξίβνιν ηνπ λανχ. Δπίζεο έγηλαλ ηνκέο ζην δάπεδν ηνπ θπξίσο 

λανχ ην 1989. Σν 1977 αληηθαηαζηάζεθε ε μχιηλε ζχξα ηεο δπηηθήο πιεπξάο, ζπκπιεξψζεθε 

ε ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θαη ζπληεξήζεθαλ ηα θειηά. Σν 1991 ζηεξεψζεθε εζσηεξηθψο ε 

ΝΓ πιεπξά ηνπ λανχ θαη ζπληεξήζεθε κέξνο ησλ ηνηρνγξαθηψλ. 

ηνλ ρψξν ηεο Παξεγνξήηηζζαο, πξνυπήξρε κηθξφο ηεηξαθηφληνο ζηαπξνεηδήο 

εγγεγξακκέλνο κε ηξνχιν λαφο. Ζ ρξήζε ηνπ ίζσο ήηαλ ηαθηθή φπσο ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ 

παξνπζία αξθεηψλ ηάθσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. Ο πξνγελέζηεξνο 

απηφο λαΐζθνο ρξνλνινγείηαη ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 12ν αηψλα. Απφ ην ζπγθξφηεκα ηεο Μνλήο 

ζψδνληαη ε αλαζηεισκέλε ζήκεξα αλαηνιηθή πηέξπγα ησλ θειηψλ, ε Σξάπεδα θαη ην  

κεγαιφπξεπν Καζνιηθφ (ε θπξίσο εθθιεζία ηεο Μνλήο).  

 

Ο Θρύιος 

Τπάξρεη κία εθδνρή πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηνπ ζξχινπ θαη ζπλαληάηαη κε κηθξνδηαθνξέο θαη γηα 

άιια κλεκεία. Σν ρηίζηκν ηεο εθθιεζίαο είρε αλαιάβεη έλαο πεξηδήηεηνο πξσηνκάζηνξαο. 

Όηαλ ν λαφο έθηαζε ζρεδφλ ζηε κέζε ηνλ θάιεζαλ λα παξαζηαζεί θαη λα αλαιάβεη θαη κία 

άιιε εθθιεζία. Δπεηδή είρε πξνρσξήζεη αξθεηά ε θαηαζθεπή ηεο Παλαγίαο άθεζε ζην πφδη 

ηνπ ηνλ θάιθα ηνπ, φπσο ιέγνληαλ ηφηε νη βνεζνί θαη έθπγε. Έιιεηςε πνιχ θαηξφ θαη ηφηε 

βξήθε ηελ επθαηξία ν λεαξφο βνεζφο είηε γηα λα αλαδεηρζεί ν ίδηνο είηε απφ εηιηθξηλή 

αηζζήκαηα θαιαηζζεζίαο θαη ηξνπνπνίεζε εμ νινθιήξνπ ην έξγν. Ζ πξσηνβνπιία ηνπ 

απεδείρζε επθπέζηαηε θαη νη αιιαγέο πνπ εθπφλεζε θαη εθηέιεζε πξφζζεζαλ άιιε ράξε ζην 

λαφ θαη απνηέιεζαλ πξφηππν θαληαζίαο θαη θαιιηηερλίαο. Κάπνηε φκσο ν πξσηνκάζηνξαο 

γχξηζε. Καη φηαλ είδε ηειεησκέλν ην λαφ θάηη ξάγηζε κέζα ηνπ, θαζψο απφ ηε κηα απέκεηλε 

άθσλνο λα ηνλ ζαπκάδεη θη απφ ηελ άιιε αλαγλψξηζε φηη δελ είρε πιένλ θακηά ζρέζε κε ην 

δηθφ ηνπ έξγν. Ζ δήιεηα θνχλησζε ζηελ θαξδηά ηνπ θαη απνθάζηζε λα εθδηθεζεί ηνλ θάιθα 

ηνπ, πνπ ηνλ αγλφεζε επηδεηρηηθά. Κάιεζε ην λεαξφ λα αλέβνπλ ζηε ζηέγε γηα λα ηνπ 

επηζεκάλεη έλα ζνβαξφηαην ιάζνο. Αλαζηαησκέλνο ν λεαξφο, θαζψο ήηαλ ζίγνπξνο φηη ε 

θαηαζθεπή ηνπ ήηαλ ηέιεηα ηνλ αθνινχζεζε. Φηάλνληαο ζηε ζηέγε ν βνεζφο έζθπςε ζην 

ζεκείν πνπ ηνπ ππέδεημε ν πξσηνκάζηνξαο θαη ηφηε δέρηεθε κηα δπλαηή ζπξσμηά ζηελ 

πιάηε. ηελ πξνζπάζεηα ηνπ φκσο λα κελ πέζεη θξαηήζεθε απφ ηνλ πξσηνκάζηνξα κε 

απνηέιεζκα λα ηνλ παξαζχξεη ζηελ πηψζε ηνπ. Ο ιατθφο ζξχινο ζέιεη ηνπο δχν άληξεο λα 

απνιηζψλνληαη κφιηο πξνζθξνχνπλ ζηε γε. Απηφ ην ζξχιν έξρνληαη λα εληζρχζνπλ  δχν 

θαηαθφθθηλεο πέηξεο, πνπ βξίζθνληαη κέρξη θαη ζήκεξα ζην πίζσ κέξνο ηνπ λανχ θαη νη 

νπνίεο δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε θαλέλα άιιν πέηξσκα ζην κεγάιν πεξίβνιν ηνπ. 

Ζ Παλαγία θαλεξψζεθε ζηελ κάλα ηνπ θάιθα γηα λα ηελ παξεγνξήζεη γηα ηνλ άδηθν ρακφ 

ηνπ γηνπ ηεο. Έηζη πήξε θαη ν λαφο ην φλνκά ηνπ. 

 

Αρτηηεθηοληθά ζηοητεία 

Απφ ηελ παιαηά Μνλή ηεο Παξεγνξήηηζζαο ζψδνληαη ζήκεξα ηξία νπζηψδε ζηνηρεία: ην 

θαζνιηθφ, ηα θειηά, θαη ε ηξάπεδα ή εζηηαηφξην.  Σα θειηά θαη ε ηξάπεδα ηνπνζεηνχληαη ζηηο 
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πιεπξέο ηεο ηεηξάπιεπξεο πεξηνρήο ηεο Μνλήο, ελψ ην θαζνιηθφ ζην κέζν ηεο, κηαο θαη είλαη 

ην πλεπκαηηθφ θέληξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ επηθξαηνχληα ζρεδηαζκφ απφ ηα 

πξψηα ρξηζηηαληθά ρξφληα.  Ζ είζνδνο ηεο Μνλήο θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα ήηαλ ζηε Γπηηθή 

πιεπξά.  

 
Μνλή Παξεγνξήηηζζαο: Σν θαζνιηθφ, ν παιαηφο λαφο ζηελ λνηηνδπηηθή γσλία ηνπ θαζνιηθνχ, ηα 16 ζσδφκελα θειηά ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά, θαη ε ηξάπεδα ζηε λφηηα.  

 

Σν θαζνιηθφ ηεο Παλαγίαο Παξεγνξήηηζζαο είλαη νθηαγσληθφο λαφο κε ηξνχιν θαη κε 

πεξίζησν (1294-1296). Οη εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ λανχ είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθέο: 

Μήθνο δπηηθήο πιεπξάο 22,10κ, κήθνο πιάγησλ πιεπξψλ 20,27κ, χςνο 20,28κ, εμσηεξηθή 

δηάκεηξνο ηξνχινπ 7,58κ, χςνο ηξνχινπ 3,50 κ.   

Αλαθνξηθά κε ηελ εμσηεξηθή ηνπ ζρεδίαζε έρεη ζρήκα νγθψδνπο νξζνγσλίνπ 

παξαιιειεπηπέδνπ. Ξερσξίδνπλ νη έμη ηξνχινη, κε ηνλ κεγάιν ζην θέληξν ηνπ, νη ηέζζεξηο 

κηθξφηεξνη ζηηο γσλίεο ηνπ θαη έλαλ νπξαλίζθν ζην κέζν ηεο δπηηθήο πιεπξάο.  Σν ζψκα ηνπ 

θηεξίνπ ρσξίδεηαη εμσηεξηθά ζε ηξεηο θαζ’ χςνο δψλεο.  

Ζ Παξεγνξήηηζζα ηππνινγηθά είλαη ηδηφκνξθε θαη απνηειεί θάηη κνλαδηθφ ζηελ βπδαληηλή 

αξρηηεθηνληθή. ηελ θάηνςε αθνινπζεί ηνλ κεζνβπδαληηλφ ηχπν ηνπ νθηαγσληθνχ λανχ., πνπ 

ζηελ άλνςε κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζηαπξνεηδή εγγεγξακκέλν κε ηξνχιν.  

Οη ηξεηο πιεπξέο, εθηφο ηεο αλαηνιηθήο, δηαηξέρνληαη απφ κία δηψξνθε ζηνά ην πεξίζησν. 

χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, ην πεξίζησν έρεη θηηζηεί ζε δεχηεξε νηθνδνκηθή θάζε, φπσο 

θαίλεηαη απφ ηνπο δηαρσξηζηηθνχο αξκνχο ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά θαη ηελ θάιπςε ηεο 

εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ηνπ θεληξηθνχ λανχ, ζην εζσηεξηθφ. Γηαηππψζεθαλ δχν 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φζν αθνξά ηφζν ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ηχπν ηνπ αξρηθνχ λανχ φζν θαη 

ζην ζχζηεκα ηεο ζηέγαζεο ηνπ. 

Ο Γ. Βειέλεο, επηζεκαίλεη φηη πξνυπήξρε έλαο πξσηκφηεξνο λαφο, ηνπ 13νπ αηψλα, θαζφξηζε 

κάιηζηα θαη ηνλ ηχπν ηνπ. Ζ άπνςή ηνπ επηβεβαηψζεθε κεηά απφ αλαζθαθηθή έξεπλα πνπ 

έθεξε ζην θσο ηελ ζεκειίσζε ησλ ηεζζάξσλ θηφλσλ πνπ ζηήξηδαλ ηελ αξρηθή ζηέγαζε ηνπ. 

Απνθιείζηεθε έηζη άιιεο ππνζέζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λανχ. Σν θαηψηεξν ηκήκα ηνπ 

λανχ απηνχ δηαθξίλεηαη ζηελ θάηνςε ηνπ ζεκεξηλνχ θεληξηθνχ ππξήλα ηεο Παξεγνξήηηζζαο. 

ε απηφλ αλήθεη ην ζεκεξηλφ Άγην Βήκα θαη ν θχξηνο λαφο.  

 
Κάηνςε ηνπ θαζνιηθνχ θαηά L.Theis Die Architektur der Paregoretissa in Arial Epirus Amsterdam 1990. 

Με καχξν ε Α θάζε θαη κε δηαγξακκηζκέλν γθξη ε Β θάζε νηθνδφκεζεο.  
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Ο ζρεδφλ ηεηξάγσλνο θχξηνο λαφο, έρεη εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 9.15 κ. κήθνο θαη 9.20 κ. 

πιάηνο. Μνξθνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα ηξηψλ δεπγψλ παξαζηάδσλ πνπ πξνβάιινπλ απφ ηνπο 

ηνίρνπο. Ζ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, γηλφηαλ κε ηελ βνήζεηα πέληε ηνμσηψλ 

ζπξψλ , απφ ηηο νπνίεο νη ηξεηο ζηελ δπηηθή πιεπξά θαη δχν αλαιφγσλ ζπξψλ πνπ αλνηγφηαλ 

ζην θέληξν ησλ καθξψλ πιεπξψλ.  

Μεηά ηελ αλέγεξζε ηνπ αξρηθνχ λανχ, ζηνλ ηχπν ηνπ ζχλζεηνπ ζηαπξνεηδνχο εγγεγξακκέλνπ 

λανχ, απνθαζίζηεθε ε αιιαγή ηνπ λανδνκηθνχ ηχπνπ κε ηελ επηλφεζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο 

ζηέγαζεο ηνπ θεληξηθνχ λανχ θαη ηελ πξφζζεζε ηνπ δηψξνθνπ πεξηζηψνπ. Πξνέθπςε έηζη 

έλα λέν είδνο λανχ, ηνπ νθηαγσληθνχ ηχπνπ, αιιά κε πνιιέο ηδηνκνξθίεο, φπσο ε ζηαδηαθή 

κείσζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ηξνχινπ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε κεγάινπ αξηζκνχ αξραίσλ θηφλσλ
3
 γηα 

ηελ δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζηέγαζεο, ηερληθή πνπ ηνλ θάλεη κνλαδηθφ ζηνλ θφζκν.  

Σν ζχζηεκα ηεο ζηέγαζεο θαη ηεο έδξαζεο ηνπ ηξνχινπ είλαη επξεκαηηθφ. Σν ζχζηεκα απηφ, 

ινηπφλ, καο δίλεη έλα ππξακνεηδέο ζρήκα, πνπ αθήλεη ειεχζεξν ρψξν γηα θσηηζκφ θαη 

επηπιένλ επηηξέπεη ζηνλ επηζθέπηε λα βιέπεη ηνλ ηξνχιν απφ ηελ θεληξηθή είζνδν.  

 

             
       

ηελ θάζε απηή πξνζηέζεθε εμσηεξηθά ηνπ θχξηνπ λανχ θαη ην δηψξνθν πεξίζησν, ην νπνίν 

πεξηέιαβε ηνλ ππξήλα ηνπ θηεξίνπ απφ ηηο ηξεηο πιεπξέο ηνπ, πξνθαλψο γηα κεγαιχηεξε 

επζηάζεηα ηνπ θηηξίνπ.   

 

 

Παρεθθιήζηα 

ηηο καθξέο πιάγηεο πιεπξέο ηνπ ηζνγείνπ, δηακνξθψζεθαλ κνλφρσξα παξεθθιήζηα, 

αθηεξσκέλα ζηνπο αξράγγεινπο Μηραήι θαη Γαβξηήι, θαη ηνλ Ησάλλε ηνλ Πξφδξνκν. Ζ 

επηθνηλσλία ησλ ρψξσλ απηψλ κε ηνλ θχξην λαφ, επηηπγράλεηαη κέζσ πιάγησλ ζπξψλ. 

Δπηθνηλσλνχλ επίζεο κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν κέζσ δχν ζπξψλ, πνπ αλνίγνληαη ζηνλ βφξεην 

θαη λφηην ηνίρν απφ ηηο νπνίεο νη αλαηνιηθφηεξεο ηνηρίζηεθαλ αξγφηεξα.  Σν βφξεην 

παξεθθιήζη ρσξίδεηαη απ’ ην ηεξφ κε ηνίρν-εηθνλνζηάζη, πνπ πξνζηέζεθε αξγφηεξα. Σα 

παξεθθιήζηα θέξνπλ θεξακνπιαζηηθή δηαθφζκεζε ζηνπο ηνίρνπο πνπ ηα ρσξίδνπλ απ’ ηνλ 

θπξίσο λαφ, γεγνλφο, πνπ επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη πξνυπήξρε λαφο ζηελ ίδηα ζέζε θαη νη 

ηνίρνη απηνί απνηεινχζαλ ηηο εμσηεξηθέο πιάγηεο πιεπξέο ηνπ, ή φηη ν λαφο άξρηζε λα 

θαηαζθεπάδεηαη ρσξίο ηα παξεθθιήζηα, αιιά θαηά ηελ πνξεία ηεο θαηαζθεπήο άιιαμαλ ηα 

ζρέδηα γηα κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα θαη επζηάζεηα ηνπ θηίζκαηνο.  

 

Νάρζεθας 

Απφ ηελ κνλαδηθή είζνδν ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ πεξηζηψνπ γίλεηαη ε πξφζβαζε ζηνλ 

καθξφζηελν λάξζεθα (δπηηθή πηέξπγα) πιάηνπο 4,95κ. θαη κήθνπο20,28κ. πνπ αληηζηνηρεί 

ζην πιάηνο ηνπ λανχ. Ο λάξζεθαο επηθνηλσλεί κε ηνλ θχξην λαφ κέζσ ηξηψλ ζπξψλ θαη κε ηα 

                                                           
3
 Τα κιονόκρανα φαίνεται να είναι παρμζνα από διάφορα κτίρια τθσ Αμβρακίασ, ακόμα και τθσ αρχαίασ 

Νικόπολθσ. 
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παξεθθιήζηα, κε ηνμσηέο ζχξεο. Ζ επηθνηλσλία ηνπ λάξζεθα κε ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν, 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο θεληξηθήο νξζνγψληαο ζχξαο ζην θέληξν ηνπ δπηηθνχ ηνίρνπ. Ο 

φξνθνο ηνπ πεξηζηψνπ, ν γπλαηθσλίηεο, αθνινπζεί κε κεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηελ 

δηακφξθσζε ηεο θάηνςεο ηνπ ηζνγείνπ. Αλαηνιηθά θαηαιήγεη ζε αληίζηνηρα παξεθθιήζηα 

(αγλψζησλ αγίσλ). Ο ππφινηπνο εληαίνο ρψξνο ζε ζρήκα Πη, ζρεκαηνπνηείηαη κε ζπλερείο 

νξζνγψληνπο ρψξνπο, κε ηελ βνήζεηα δεπγψλ παξαζηάδσλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ λα δείρλνπλ ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ζε απηφ. Ζ νπηηθή επαθή ηνπ 

ππεξψνπ–γπλαηθσλίηε κε ηνλ λαφ, επηηπγράλεηαη κε κεγάια ηνμσηά αλνίγκαηα. Τπάξρεη 

αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηηο παξαζηάδεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ νξνθή ησλ παξεθθιεζίσλ θαη ζ’ 

εθείλεο πνπ ζηεξίδνπλ ηε ζηέγε ηνπ γπλαηθσλίηε (δελ βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θαηαθφξπθν 

άμνλα) γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε αλάινγε αλαληηζηνηρία ζηα παξάζπξα ηνπ ηζνγείνπ θαη ηνπ 

πάλσ νξφθνπ ζηηο πιάγηεο πιεπξέο ηνπ λανχ. Απηφ καξηπξεί ηελ έιιεηςε νινθιεξσκέλεο 

θαηαζθεπαζηηθήο πξνκειέηεο. 

 

    

Γισπηός θαη γραπηός δηάθοζκος  

ήκεξα νη ηνίρνη ηεο Παξεγνξήηηζζαο δηαθνζκνχληαη κε ηνηρνγξαθίεο πνπ ρξνλνινγνχληαη 

ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο: ην 1ν ζηξψκα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ κνλαρφ Αλαλία θαη 

ζψδνληαη ζηελ θφγρε ηνπ ηεξνχ,  ην 2ν ρξνλνινγείηαη ην 17ν αη. θαη αλήθεη ζηελ θξεηηθή 

παξάδνζε,  ζην 3ν ζηξψκα αλήθεη ε εηθφλα ηνπ Άγηνπ Ησάλλε θαη ε δηαθφζκεζε ηνπ 

λάξζεθα, ρξνλνινγείηαη ηνλ 18ν αη.   Αξρηθά φκσο έθεξαλ πνιπηειή νξζνκαξκάξσζε, 

ιηγνζηά ηκήκαηα ηεο νπνίαο δηαηεξνχληαη ζηε δπηηθή πιεπξά, πάλσ απφ ηελ θεληξηθή 

είζνδν. ηελ ίδηα πιεπξά ππάξρεη ηφμν κε πεξίηερλε αλάγιπθε δηαθφζκεζε θαη ηελ επηγξαθή 

πνπ αλαθέξεη ηνπο θηήηνξεο ηεο εθθιεζίαο, ην Nηθεθφξν Α΄ Kνκλελφ Γνχθα, ηε ζχδπγφ ηνπ 

Άλλα Παιαηνινγίλα θαη ην γην ηνπο Θσκά.  

ηε βάζε ηνπ ηξνχινπ, ζηα κεγάια ηφμα ησλ θακαξψλ, ππήξρε γιππηή δηαθφζκεζε. ήκεξα, 

ζψδνληαη κφλν ηα γιππηά ζπκπιέγκαηα ηεο Γέλλεζεο θαη ηνπ Aκλνχ, πνπ πιαηζηψλνληαη κε 

επαγγειηζηέο θαη πξνθήηεο. Σα ζέκαηα θαη ε ηερληθή ησλ γιππηψλ θαλεξψλνπλ δπηηθέο 

επηδξάζεηο θαη πηζηεχεηαη φηη έγηλαλ απφ ηερλίηεο πνπ ήξζαλ απφ ηε Γχζε (ίζσο απφ ηε 

γεηηνληθή Ηηαιία).  

 Πην αλαιπηηθά, νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ Ηεξνχ είλαη έξγν ηνπ αγηνγξάθνπ κνλαρνχ Aλαλία θαη 

ρξνλνινγνχληαη ην 1558.  Οη ηνηρνγξαθίεο ηνπ θπξίσο λανχ έγηλαλ πηζαλψο ζηα ηέιε ηνπ 

17νπ-αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα, ελψ αθφκε λεφηεξεο είλαη νη ηνηρνγξαθίεο ηνπ λάξζεθα.   

Σν ζεκεξηλφ θηηζηφ ηέκπιν αληηθαηέζηεζε ην αξρηθφ καξκάξηλν, απφ ην νπνίν ζψδνληαη 

ιηγνζηά αλάγιπθα. ην ηέκπιν ππάξρνπλ θαη ηξεηο θνξεηέο εηθφλεο. εκαληηθέο είλαη νη 

δεζπνηηθέο εηθφλεο ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ Υξηζηνχ. Ζ πην ζεκαληηθή  φκσο θνξεηή είλαη ε 

ζαπκαηνπξγή εηθφλα ηεο Παλαγηάο ηεο Παξεγνξήηηζζαο, κε δηαζηάζεηο 0,66Υ0,97 ζε μχιν 

θέδξνπ, ε νπνία ζχκθσλα κε επηγξαθή «αλαθαηλίζηεθε» ην 1792. Ζ εηθφλα βξίζθεηαη ζε 

μχιηλν πξνζθπλεηάξη ηνπ ηέκπινπ ηνπ νκψλπκνπ λανχ θαη είλαη ε θχξηα ιαηξεπηηθή εηθφλα 

ηνπ λανχ. Ζ Παλαγία απνηειεί εηθνλνγξαθηθή παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ ηεο Διενχζεο θαη 

ζπλδπάδεη ζηνηρεία απφ ηνλ ηχπν ηεο Παλαγίαο ηνπ Πάζνπο, φπσο είλαη ην αλάζηξνθν πέικα 

ηνπ Υξηζηνχ θαη ε ζπγθξαηεκέλε κειαγρνιία ηεο Παλαγίαο γηα ην Πάζνο ηνπ Υξηζηνχ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

 
Α. Γενικοί ζηόσοι 

ηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ βαζικόρ ζηόσορ είλαη ε αξιοποίηζη ζηοισείων 

μνημειακήρ απσιηεκηονικήρ ζηε δηακφξθσζε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπλείδεζεο 

ζηνπο καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Δ΄ θαη Σ΄ ηάμε 

Γεκνηηθνχ), κέζσ εθπαηδεπηηθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηφρν ηελ ανάδειξη ηηρ 

πολιηιζηικήρ μαρ κληπονομιάρ θαη ηνπ απσιηεκηονικού πλούηος ηηρ σώπαρ κε έκθαζε 

ζηελ ηνπηθφηεηα. 

Ζ αμηνπνίεζε ηνπ πιηθνχ επηρεηξείηαη αθελφο ζηελ ηάμε, αιιά θαη ζην ρψξν ηνπ κλεκείνπ 

κέζσ ηεο βησκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ καζεηή κε απηφ κε δηηηφ ζηφρν: 

Σε δηακφξθσζε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ζπλείδεζεο κέζσ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επηκνξθσηηθψλ παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη ηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ 

αξρηηεθηνληθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ.  

Συνεπϊσ, το ςενάριο, του οποίου ζχει προθγθκεί το πλθροφοριακό υλικό για το μνθμείο και 

θ ενδεικτικι βιβλιογραφία και δικτυογραφία, περιλαμβάνει τα εξισ μζρθ:  

1. Συνοπτικι πρόταςθ / παρουςίαςθ τθσ ιδζασ του ςεναρίου.  

2. Στόχοι (γνωςτικοί, ψυχοκινθτικοί, ςυναιςκθματικοί).  

3. Εποπτικά μζςα.  

4. Προτεινόμενθ διδακτικι μεκοδολογία.  

5. Πορεία διδαςκαλίασ (α. Πριν τθν επίςκεψθ - Διδαςκαλία ςτθν τάξθ. β. Επίςκεψθ 

ςτο πεδίο. γ. Αξιοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ ςτθν τάξθ).  

6. Αξιολόγθςθ.  

7. Διαγραμματικι παρουςίαςθ του ςεναρίου μζςω ενόσ αραχνογράμματοσ 

(κεματικοφ δικτφου).  

8. Λφςεισ των αςκιςεων των φφλλων εργαςίασ. 

 

Σφνδεςη με τα ιςχφοντα ςτο ςχολείο 

Οι επιςκζψεισ των μακθτϊν ςε χϊρουσ ιςτορικοφ-πολιτιςτικοφ χαρακτιρα είναι ςφμφωνεσ 

με τθν αντίλθψθ που διαπνζει τα νζα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδϊν (ΑΠΣ) των 

μακθμάτων του Δθμοτικοφ Σχολείου. Για να αποβοφν, όμωσ, αυτζσ οι επιςκζψεισ 

περιςςότερο αποτελεςματικζσ από παιδαγωγικι-διδακτικι άποψθ είναι αναγκαίο να 

τονιςτεί τόςο ο ζγκαιροσ προγραμματιςμόσ τουσ όςο και ο δθμιουργικόσ τουσ χαρακτιρασ. 

Με άλλα λόγια, πρζπει να υλοποιθκοφν: α) δραςτθριότθτεσ προετοιμαςίασ πριν τθν 

επίςκεψθ ςτθν τάξθ, β) δραςτθριότθτεσ αξιοποίθςθσ κατά τθν επίςκεψθ ςτο πεδίο και γ) 

δραςτθριότθτεσ επεξεργαςίασ μετά τθν επίςκεψθ ςτθν τάξθ. 

Η Τοπικι Ιςτορία αποτελεί πεδίο ςπουδισ ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ παιδείασ και 

διαμορφϊνει νζεσ προςεγγίςεισ ςτθ διδακτικι του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ, οι οποίεσ  

ςχετίηονται με τθν επιτόπια μελζτθ και ζρευνα του περιβάλλοντοσ χϊρου μζςα από 

άμεςουσ και ενεργθτικοφσ τρόπουσ επικοινωνίασ.   
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Συνοπτική παρουςίαςη τησ πρόταςησ– Ιδζα του ςεναρίου 

Θζμα του ςεναρίου είναι θ γνωριμία με τον ναό τθσ Παρθγοριτιςςασ, το οποίο βρίςκεται 

ςτθν Άρτα. Η ιςτορία του ςυνδζεται ςτενά με τθ Βυηαντινι περίοδο. Η αρχιτεκτονικι του 

ιδιαιτερότθτα το αναδεικνφει ςε αντικείμενο ςπουδισ. Ο μακθτισ ερχόμενοσ ςε επαφι με 

το μνθμείο ζχει τθν ευκαιρία να εμβακφνει ςτθν Ιςτορία τθσ εποχισ αυτισ, κακϊσ και ςε 

ςτοιχεία τθσ χριςτιανικισ λατρείασ και παράδοςθσ.  

 

 

 

 

Β. Δκπαιδεςηικοί ζηόσοι 

 

Οη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα: 

 Να γλσξίζνπλ ην λαφ ηεο Παξεγνξήηηζζαο θαη λα ην ηνπνζεηήζνπλ ζηνλ ρψξν θαη 

ζηνλ ρξφλν. 

 Να απνθηήζνπλ κία επξεία αληίιεςε θαη γλψζε ηνπ ρξηζηηαληθνχ λανχ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ηνπ ραξαθηήξα, ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θαη ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. 

 Να εμνηθεησζνχλ κε ηελ εξεπλεηηθή παξαηήξεζε ηνπ κλεκείνπ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν ην κλεκείν.  

 Να αληηιεθζεί ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν, ηε βαξχηεηα ηνπ ζηελ αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία 

θαη ησλ αιιαγψλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηελ πνξεία.  

 Να ζπλδέζεη ην κλεκείν κε ηε γεληθή θαη ηνπηθή ηζηνξία.  

 Να αλαδεηήζεη θαη λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν θαη ηηο βηβιηνζήθεο 

πνπ έρεη πξφζβαζε ν καζεηήο.  

 Να αζθεζνχλ ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ κλεκείνπ.  

ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΜΔΑ 

 

Αλαγθαία κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ ζηφρσλ είλαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

 Αίζνπζα ππνινγηζηψλ κε ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν  

 Βηληενπξνβνιέαο ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ππνινγηζηή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Υάξηεο ηεο Διιάδαο. 

 Φχιια εξγαζίαο κε νδεγίεο. 

 Μέζα ρεηξνηερλίαο. 

 Φσηνγξαθηθή κεραλή. 

 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

Χο πξνο ηε κνξθή δηδαζθαιίαο πξνηείλεηαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή, βησκαηηθή, αλαθαιππηηθή 

κάζεζε. Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νκαιή έληαμε ηνπ καζεζηαθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζηνλ δηδαθηηθφ θνξκφ ηνπ ζρνιηθνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Έηζη, 

δηαπηζηψλεηαη πσο ε αλαδξνκή ζε καζήκαηα φπσο γεσκεηξία γηα ηελ αληίιεςε ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ ζρεδίσλ πνπ δηέπνπλ ην πξνο εμέηαζε κλεκείν θαζίζηαηαη αλαγθαία. Όπσο 
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απηνλφεηε είλαη ε αλαθνξά ζε νηθεία καζήκαηα γεσγξαθίαο, ζξεζθεπηηθψλ, θαζψο θαη 

ηζηνξίαο (θπξίσο ηεο βπδαληηλήο ηζηνξίαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ελ ιφγσ κλεκείνπ). 

Κεληξηθή ζέζε ζηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε είλαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ καζεηή γηα ηελ επίζθεςή 

ηνπ ζην κλεκείν. Ζ πξνεηνηκαζία ζηελ ηάμε έρεη αθξηβψο απηφ ηνλ ζηφρν. Ζ παξερφκελε 

πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη ηφζε φζε ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα εμάπηεη ην ελδηαθέξνλ λα 

γλσξίζεη θαη λα εκπιαθεί βησκαηηθά κε ην κλεκείν κε ην νπνίν πξφθεηηαη λα έξζεη ζε άκεζε 

επαθή. 

Οη καζεηέο έξρνληαη ζε κία πξψηε επαθή κε ην κλεκείν κέζα απφ θσηνγξαθίεο θαη 

θαινχληαη λα δηαηππψζνπλ ηδέεο πνπ λα αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη έληαμε ηνπ κλεκείνπ 

κέζα ζε επξείεο θαηεγνξίεο θαηαλφεζεο. Σν πιηθφ πνπ ηνπο πξνζθέξεηαη έρεη ζηφρν λα 

επηηχρεη ηελ άκεζε, βησκαηηθή εκπινθή ηνπο κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθζεί ε πεξηέξγεηα θαη ε αλαδήηεζε. 

Καηά ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ ζην κλεκείν κέζα απφ ξφινπο πεξηεγεηή, εξεπλεηή, 

μελαγνχ, θσηνγξάθνπ ζε νκαδηθφ ζπλεξγαηηθφ πλεχκα ζα πξνζρσξήζνπλ κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δαζθάινπ ζε κία βησκαηηθή επαθή κε ην κλεκείν νξγαλψλνληαο κέζα απφ απηφ ην πξίζκα 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο έρνπλ πξνζθεξζεί σο εθείλε ηε ζηηγκή. Ο δάζθαινο, βεβαίσο, 

απηελεξγεί αλαιφγσο ησλ πξφζθνξσλ κέζσλ πνπ δηαηίζεληαη ζε θάζε πεξίζηαζε.  

Μεηά ηελ επίζθεςε πξνηείλνληαη δξαζηεξηφηεηεο αθνκνίσζεο ηνπ πιηθνχ θαη ηεο εκπεηξίαο 

πνπ απνθφκηζαλ θαηά ηελ επίζθεςή ηνπο ζην κλεκείν. 

 

Γηαζεκαηηθές ελόηεηες 

Σνλίδνπκε ηηο δηαζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ καο αληηθείκελν πνπ 

είλαη: 

Α. Μαζεκαηηθά 

Β. Γεσγξαθία 

Γ. Ηζηνξία 

Γ. Θξεζθεπηηθά 

 

Ζ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ σο αθφξκεζε ή θαη ζπλδπαζκνχ απφ ηνλ δάζθαιν 

ελαπφθεηηαη ζηε δηθή ηνπ θξίζε θαη ελ πνιινίο θαζνξίδεηαη απφ ηε ρξνληθή ζπγθπξία ηεο 

δηδαζθαιίαο. 
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5. ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ  

1 Πριν τθν επίςκεψθ - Διδαςκαλία ςτθν τάξθ 

Ωσ αφόρμηςη, ο εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ μακθτζσ να αναηθτιςουν και να 

παρατθριςουν φωτογραφίεσ χριςτιανικϊν ναϊν από όλο τον κόςμο.  

Στθ ςυνζχεια αξιοποιϊντασ τισ απαντιςεισ των μακθτϊν που κατζγραψαν προςφζρεται 

πλθροφοριακό υλικό με αφορμι τον τόπο του μνθμείου, τθν καταςκευι και εξζλιξι του ςτο 

χρόνο. Τα φφλλα δραςτθριοτιτων βοθκοφν ςτθν εμπζδωςθ αφενόσ των πλθροφοριϊν, 

αφετζρου ςτθ ςταδιακι βιωματικι εμπλοκι τουσ, ιδίωσ εν όψει τθσ επιτόπιασ επίςκεψισ 

τουσ ςτο μνθμείο. Τα διάφορα ςτοιχεία αρχιτεκτονικά, λατρευτικά κ.ά. που το απαρτίηουν 

δίνονται μζςα από το εικονογραφικό και άλλο εποπτικό υλικό που προςφζρεται είτε μζςα 

από το βιβλίο του μακθτι είτε μζςα από το διαδίκτυο.  

2 Επίςκεψη ςτο πεδίο  

Κατά τθν επίςκεψθ ςτθν Άρτα και ςτον ναό τθσ Παρθγοριτιςςασ, οι μακθτζσ παρατθροφν 

κρατϊντασ ςτα χζρια τουσ μία χαλκογραφία του 1821 που αποτυπϊνει το χϊρο όπωσ ιταν 

τθν εποχι εκείνθ και τουσ ηθτοφμε να προςπακιςουν να ηωντανζψουν και να περιγράψουν 

το τοπίο με τθ φανταςία τουσ  

Παρομοίωσ οι τζςςερισ ομάδεσ των μακθτϊν ςυλλζγουν τα ςτοιχεία που τουσ 

ενδιαφζρουν, προκειμζνου να τα αξιοποιιςουν αργότερα ςτθν τάξθ τουσ ςυνάςςοντασ ζνα 

κείμενο που να περικλείει τα κφρια ςτοιχεία τθσ ζρευνάσ τουσ.  

3 Αξιοποίηςη τησ επίςκεψησ ςτην τάξη  

Κατά τθν επιςτροφι ςτθν τάξθ, ηθτοφμενο είναι να εμπεδωκοφν περαιτζρω οι γνϊςεισ και 

οι εμπειρίεσ των μακθτϊν. Στο πλαίςιο αυτό ηθτείται από τουσ μακθτζσ να εκφράςουν 

κάποιο ςυναίςκθμα ι μία ηωθρι εντφπωςθ κατά τθν επίςκεψι τουσ ςτο μνθμείο θ οποία 

καταγράφεται. Ο τελικόσ ςτόχοσ είναι θ ςυλλογικι ςυγγραφι ενόσ κειμζνου που κα 

αναρτθκεί διαδικτυακά.  
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Η αξιολόγθςθ μπορεί να ςυντελείται και κακ’ οδόν ςτθ διάρκεια εκτφλιξθσ του 

εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςτθν τάξθ. Τα ερωτθματολόγια και οι δραςτθριότθτεσ 

υποβοθκοφν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.  

Ωςτόςο, θ τελικι αξιολόγθςθ κα μποροφςε να λάβει τθ μορφι μίασ τελικισ ςυηιτθςθσ ςτθν 

τάξθ μζςα από τθν οποία κα εξαχκοφν ςυμπεράςματα και κα ςυνοψιςτοφν τα κφρια 

ςθμεία. Στο πλαίςιο μίασ τζτοιασ εργαςίασ θ ςυμπλιρωςθ του παρακάτω διαγράμματοσ εκ 

μζρουσ των μακθτϊν κα μποροφςε να προςφζρει ςθμαντικά αποτελζςματα. 

 

 

7. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ  

 

 

Παρηγορήτισσα 

1. Αφόρμηση. 
Μζςα από φωτογραφίεσ και 
γενικζσ γνϊςεισ.  

5. Επίςκεψθ ςτον ναό. 
Γνωριμία με τον χϊρο. 
Εκτίμθςθ και μελζτθ τθσ 
πραγματικότθτασ.  
 

ΕΤΕΛΙΚΣΗ ΖΩΝΗ – 
ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΑ – 

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

3. Πότε κτίςτθκε;   Ποιοι το 
ζκτιςαν; Γιατί το ζκτιςαν;  

 
ΙΣΟΡΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

4. Πϊσ  κτίςτθκε; (ςχζδιο- 
φάςεισ οικοδόμθςθσ). 
  

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 

 

2.  Ποφ βρίςκεται; 
Πλθροφορίεσ για τθν 
περιοχι και το 
μνθμείο. 
 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

6. Αξιοποίθςθ τθσ επίςκεψθσ 
ςτθν τάξθ   

ΙΣΟΡΙΑ 
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ΛΤΔΗ ΣΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ – ΑΚΖΔΧΝ 
 

1
ν
 Φχιιν εξγαζίαο 

  
 

2
ν
 Φχιιν εξγαζίαο 

ην ζαθί ηεο Ηζηνξίαο: θηεηνξηθή, Κνκλελφο,  

ην ζαθί «Αξρηηεθηνληθή»: ηξνχινο, θεξακνπιαζηηθφο, νθηαγσληθφο, ζηνά.  

ην ζαθί «Εσγξαθηθή»: ςεθηδσηφ, ηνηρνγξαθία, Παληνθξάηνξαο 
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3
ν
 Φχιιν εξγαζίαο 

Ο πίλαθαο ηνπ θξππηφιεμνπ: 

Σ Ρ Ο Τ Λ Ο  Κ Ν Η Ν Α Ο  Α 

Κ Δ Ρ Α Μ Ο Π Λ Α  Σ Η Κ Ο  

Τ Φ Λ Η Β Φ Ρ Δ Φ Π Γ Σ Η Β Σ 

Β Α Α Γ Τ Ν Α Η Κ Χ Ν Η Σ Ζ  

Ο Ρ Ν Π Ε Β Π Υ Σ Τ Γ Ξ Θ Φ Α 

 Σ Γ Ρ Α Δ Α Σ Γ Β Φ Ε Ο Δ Χ 

Υ Α Ο Π Ν Γ Ν Ρ Μ Ο Τ  Δ Η Ο 

Ζ Τ  Ξ Σ Γ Α Γ Β  Α Φ Υ Σ Δ 

Μ Ε Α Γ Η Ο Γ Ρ Α Φ Η Α Ρ Ο Π 

Ο Α Ρ Σ Ν Α Η Μ Ν Ζ Μ Δ Η Ο Η 

 Ο Σ Ρ Ο Ρ Α Ξ Γ Μ Φ Ρ Α Ρ Γ 

Π Σ Χ Υ  Α  Σ Θ Ο Γ Φ Θ Σ Ρ 

Ε Ξ Ν Α Ρ Θ Ζ Κ Α  Ρ Σ Π Ρ Α 

Σ Θ Ρ Υ Φ Π Σ Ε Δ Σ Ε Ρ Ξ Π Φ 

Η Ο Κ Σ Α Γ Χ Ν Η Κ Ο  Δ Σ Ζ 

 

5
ν
 Φχιιν εξγαζίαο 
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