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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Εικ. 1: Καθολικό Ι.Μ. Περιβλέπτου- Μυστράς τέλη 14ου αι.                Εικ. 2. Η Παρθένος, Οδηγήτρια, ά τέταρτο του 14ου αιώνα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Μυστράς αποτελεί από το 1989 μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO λόγω της

αρχαιολογικής, ιστορικής και θρησκευτικής του σημασίας. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος των εκκλησιών του Μυστρά

σχεδόν στο σύνολό τους ανάγονται στον κύκλο των τοιχογραφιών της Παλαιολόγειας ή Υστεροβυζαντινής περιόδου (1204-

1453) που χαρακτηρίστηκε ως «Παλαιολόγειος Αναγέννηση» με κύρια χαρακτηριστικά τον ρεαλισμό, την ελευθερία στην

κίνηση και τα πλούσια χρώματα στα πρόσωπα και στα ενδύματα των μορφών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Γνωρίζω τις Βυζαντινές Τοιχογραφίες του Μυστρά» όπου πρόκειται το πρώτο του

είδους του, δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκε το 2019-2020 αρχικά από τη Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας «Φώτης

Κόντογλου» λόγω του γνωστικού της αντικειμένου, σε συνεργασία με το Γραφείο Νεότητος υπό την σκέπη της Ι.Μ.

Μονεμβασίας και Σπάρτης και την άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και

μαθήτριες Νηπιαγωγείου, Π/θμιας (όλων των τάξεων του Δημοτικού) και Δ/θμιας εκπαίδευσης (όλων των τάξεων του

Γυμνασίου). Προβλεπόταν να εφαρμοστεί στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά, με την παρουσία των εκπαιδευτικών του

σχολείου, των κατηχητών και των συνοδών των μαθητών/τριών.

Ο κύριος σκοπός του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες μέσω της δια ζώσης

βιωματικής, τις τοιχογραφίες των βυζαντινών εκκλησιών του Μυστρά για και ειδικότερα των Ναών του Αγ. Δημητρίου, της

Οδηγήτριας, της Περιβλέπτου και της Παντάνασσας, να γίνουν αποδέκτες των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της

συγκεκριμένης ιδιαίτερης ζωγραφικής περιόδου μέσα στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία όπως είναι η Παλαιολόγεια

τέχνη και να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, ιστορικά και εικαστικά οφέλη.

Οι δραστηριότητες όπου σχεδιάστηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διδακτικών τεχνικών, μέσω διαφόρων υλικών

(ζωγραφική, κατασκευές, παζλ, κ.α.) ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες των ηλικιακών ομάδων μαθητών/τριών

του Δημοτικού και του Γυμνασίου, παρέχοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να εξοικειωθούν με τη συγκεκριμένη ζωγραφική

περίοδο μέσα στην βυζαντινή ιστορία, κατανοώντας τη σημασία της, βιώνοντας την ως ένα λειτουργικό μέσο έκφρασης

που δίνει πλαίσιο και αφορμές για προσωπική δημιουργία.

Λόγω της πανδημίας COVID-19 πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν στο μαθητικό κοινό.

Κύριος στόχος πλέον του εν λόγω προγράμματος είναι η εξ ’αποστάσεως παρουσίαση του μέσω διαφόρων τεχνικών

(video, χρήση drone, πολυμεσικό περιβάλλον, κ.α.) όπου θα αποτυπωθούν αρχικά τα μνημεία και μετά ο τοιχογραφικός

διάκοσμος για να παρουσιαστεί κατάλληλα στους μαθητές/τριες.

.

Λέξεις κλειδιά: Μυστράς, Μητρόπολη Μονεμβασίας & Σπάρτης, τοιχογραφίες, Βυζάντιο, Σχολή Αγιογραφίας ‘Φώτης

Κόντογλου’
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ως επιμέρους στόχοι του προγράμματος σημειώνονται οι εξής:

•Να γνωρίσουν οι μαθητές/-τριες τις τοιχογραφίες των εκκλησιών του Μυστρά με τη χρονική διαδοχή που ιστορήθηκαν, τις

επιδράσεις και το πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών συνθηκών του Βυζαντινού Μυστρά στα χρόνια των Παλαιολόγων.

•Να γίνουν αποδέκτες των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Παλαιολόγειας Τέχνης.

•Να συμπεράνουν, μέσα από την πληθώρα των εκκλησιών και των τοιχογραφιών του τόπου, το έντονο θρησκευτικό συναίσθημα που

διακατείχε τους κατοίκους του Μυστρά, τον καθημερινό τρόπο ζωής και την ενδυμασία τους.

•Να αποκομίσουν οι μαθητές παιδαγωγικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, ιστορικά και εικαστικά οφέλη, μέσα από την δραματοποίηση και

τη δημιουργικότητα.

Εικ. 5. Μονή Παντάνασσας 

1. 2.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Αϊβαλής, Π., 2006. Μυστράς: Ταξίδι στο χρόνο. Αθήνα: Βιβλιοσυνεργατική Α.Ε.Π.Ε.Ε. 

• Αντουράκης, Γ.Β., 1933. Χριστιανική ζωγραφική. Αθήνα. 

• Άσπρα-Βαρδαβάκη, Μ. & Εμμανουήλ, Μ., 2005. Η μονή της Παντάνασσας στον Μυστρά: Οι τοιχογραφίες 

του 15ου αιώνα. Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. 

• Χατζηδάκης, Μ., 1977-1979, Νεώτερα για την ιστορία και την τέχνη της Μητρόπολης του Μυστρά. Δελτίον 

Της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, 9, σελ. 143-179.

ΜΥΣΤΡΑΣ

Η ίδρυση του Δεσποτάτου του Μυστρά ή Δεσποτάτου του Μορέως είναι απόρροια των ιστορικών 

εξελίξεων των τελευταίων αιώνων της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Διακρίνονται δύο μεγάλες περίοδοι άνθισης του Μυστρά. Η 

πρώτη αρχίζει το 1262 όταν ο πρίγκιπας Γουλιέλμος ο Β΄ Βιλεαρδουίνος παραχωρεί στον Μιχαήλ Η΄ τον Παλαιολόγο. Ο 

κωνοειδής λόφος του Μυζηθρά, λόγω της φυσικής οχύρωσης που προσφέρει καταφύγιο για τους κατοίκους της Λακεδαιμονίας 

που άρχισαν να μετοικίζουν στον χώρο. Παράλληλα, η έδρα του ορθόδοξου μητροπολίτη, που εκδιώχθηκε από τους Φράγκους, 

μεταφέρεται στον Μυστρά και συμβάλλει στην εντατικοποίηση του εποικισμού της νέας βυζαντινής πολιτείας. Η πρώτη αυτή 

περίοδος φτάνει ως το 1348 όπου οι Βυζαντινές κτίσεις της Πελοποννήσου διοικούνται από έναν διοικητή της αυτοκρατορίας. 

Η δεύτερη περίοδος αρχίζει το 1348 όταν ο Μανουήλ Καντακουζηνός πήρε τον τίτλο του Δεσπότη του 

Μυστρά και τελειώνει το 1460 με τη κατάληψη του Μυστρά από τους Τούρκους. Κατά τη δεύτερη αυτή περίοδο στην 

διακυβέρνηση του Δεσποτάτου εναλλάσσονται πέντε πρίγκιπες της αυτοκρατορικής οικογένειας των Παλαιολόγων. Ο 

Μυστράς γίνεται κέντρο πολιτικό και στρατιωτικό, όχι όμως λιγότερο και πολιτιστικό. Ο Μυστράς έγινε κοιτίδα της 

αναγέννησης των γραμμάτων και των τεχνών. Ιδιαίτερα όμως, όσον αφορά στην εκκλησιαστική τέχνη, κατά την Παλαιολόγεια 

ή Υστερο-βυζαντινή περίοδος 1204-1453, η εικονογραφία φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και χαρακτηρίζεται ως 

«Παλαιολόγεια Αναγέννηση». 
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• Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη μέσα από την αντιπαραβολή του σημερινού με τον βυζαντινό κόσμο.

• Να διαμορφωθεί θρησκευτική συνείδηση μέσω της επαφής τους με την εκκλησιαστική τέχνη.

• Να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία και τη μοναδικότητα των αρχαιολογικών μας χώρων ως προς τη διαφύλαξη και κατανόηση

της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

• Να προσεγγίσουν εικαστικά-τεχνοτροπικά τις τοιχογραφίες.

• Να δραματοποιήσουν σκηνές τοιχογραφιών.

• Να πραγματοποιήσουν δημιουργικές δραστηριότητες.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ Α.Π.Σ & Δ.Ε.Π.Π.Σ. ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Το προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Γνωρίζω τις Βυζαντινές Τοιχογραφίες του Μυστρά» είναι συμβατό με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) και με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003) του 

Δημοτικού σχολείου και του Γυμνασίου (υποχρεωτικής εκπαίδευσης).

Μπορεί να διαχυθεί διαθεματικά, ως προς τις βιωματικές δραστηριότητες, στα διδακτικά αντικείμενα της Ιστορίας, της 

Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Θρησκευτικών, των Εικαστικών, των Τ.Π.Ε. και της Θεατρικής Αγωγής. 

Εικ.1: Η Ανάληψη, Παντάνασσα, 

Μυστράς 15ος αί. . • Στον Πρόεδρο της Σχολής Αγιογραφίας Μητροπολίτη Μονεμβασίας & Σπάρτης κ.κ. Ευστάθιο

• Στην Έφορο Αρχαιοτήτων Λακωνίας Δρ. Ευαγγελία Πάντου για την απαιτούμενη άδεια. 

• Στην εκπαιδευτικό όπου υλοποίησε το πρόγραμμα για το έτος 2019-2020 κα. Ελένη Παπαδόγιαννη.

• Στον Πανοσιολογιότατο. π. Ευστάθιο Πορφύρη τ. Πρόεδρο του Γραφείου Νεότητας για τις πρωταρχικές συζητήσεις.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η μεθοδολογία του εκπαιδευτικού προγράμματος στηριζόταν στις αρχές της βιωματικής και διερευνητικής μάθησης μέσω ομαδικών

δημιουργικών δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αντλούνται από τον οδηγό/αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος και καλύπτουν

ένα ευρύ φάσμα διδακτικών τεχνικών, (εκπαιδευτικά παιχνίδια, ζωγραφική, κατασκευές, σταυρόλεξα, παζλ, συνεργασία σε ομάδες,

εκπαιδευτικό δράμα). Οι προτεινόμενες δραστηριότητες είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και διαβαθμισμένες, ώστε να ανταποκρίνονται στις

ιδιαιτερότητες των ηλικιακών ομάδων μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού και του Γυμνασίου, παρέχοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να

εξοικειωθούν με τη βυζαντινή ιστορία και τέχνη και να κατανοήσουν τη σημασία της, βιώνοντας την ως ένα λειτουργικό μέσο έκφρασης που

δίνει πλαίσιο και αφορμές για προσωπική δημιουργία. Κατά την διάρκεια της πανδημίας έως και σήμερα το πρόγραμμα δεν ήταν δυνατόν

να παρουσιαστεί στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό το πρόγραμμα σχεδιάζεται ψηφιακά έτσι ώστε να είναι εύκολο να γνωρίσουν οι μαθητές

τον Μυστρά από τους υπολογιστές τους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Εικ. 3,4. Κατά την διάρκεια του προγράμματος  στον αρχαιολογικό χώρο του Μυστρά 

Λόγω της πανδημίας COVID 19 όλα τα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα δεν παρουσιάστηκαν στους μαθητές. Το βίωμα σε

έναν αρχαιολογικό χώρο είναι λογικό ότι κανένα ψηφιακό περιβάλλον δεν μπορεί να το αναπληρώσει. Παρόλα αυτά καλούμαστε να το

δημιουργήσουμε έτσι ώστε να μην χαθεί η σπίθα της γνώσης για τα παιδιά και τους νεότερους.

Έχοντας ως σκοπό τον αρχαιολογικό χώρο να τον πάμε στις οθόνες των παιδιών, θα σχεδιαστεί ένα ψηφιακό περιβάλλον με την

χρήση διαφόρων μεθόδων π.χ. χρήση drone, δημιουργία videos όπου οι εκπαιδευτές θα μιλούν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, κ.α.

Η Σχολή Αγιογραφίας σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα δημιουργήσει νέες δραστηριότητες βασιζόμενα στα πρότυπα της

εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ  
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