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Ο φάκελος αυτός µπορεί να σε βοηθήσει στην οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της 

επίσκεψης των µαθητών στην Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία. Στο α΄ µέρος θα 

βρεις κάποιες βασικές ιστορικές και αρχαιολογικές πληροφορίες για το µοναστήρι. Στο β΄ 

µέρος θα βρεις προτεινόµενες δραστηριότητες κατά την επίσκεψη στο µνηµείο και µετά 

καθώς και φύλλα εργασίας. 

 
Α '  ΜΕΡΟΣ - πληροφοριακό υλικό  

 "ενηµερώνοµαι και οργανώνω την επίσκεψη, τη δράση" 

 
 Λίγα λόγια για το µοναχισµό 

Ο µοναχισµός πρωτοεµφανίστηκε τον 3ο µ.Χ. αιώνα στην Ανατολή, όπου 
κάποιοι ευσεβείς άνδρες αποσύρονταν στην έρηµο της Αιγύπτου για να ζήσουν µόνοι, 
προσευχόµενοι µακριά από τον κόσµο. Πήρε δύο µορφές του αναχωρητικού ή 
ερηµητικού µοναχισµού που προηγήθηκε, και του κοινοβιακού που κυριάρχησε 
µακροπρόθεσµα. Το µοναστικό κίνηµα εξαπλώνεται σταδιακά σε ολόκληρη τη βυζαντινή 
αυτοκρατορία και παίζει σηµαντικό κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτιστικό ρόλο. Από τον 
4o έως τον 6ο αιώνα, εποχή ακµής του µοναχισµού, εµφανίζονται σηµαντικές µορφές 
µοναχών όπως ο Αντώνιος, ο Μέγας Παχώµιος και ο Μέγας Αθανάσιος.  O Άγιος 
Παχώµιος θεωρείται ο ιδρυτής του κοινοβιακού µοναχισµού, καθώς ιδρύει στη νήσο 
Ταβένησσο της Άνω Αιγύπτου την πρώτη περιφραγµένη µε περίβολο µοναστική 
κοινότητα.  

Οι µονές, οχυρά κτηριακά συγκροτήµατα ιδρύονταν µε την έγκριση του 
επισκόπου, ενώ ο πατριάρχης διόριζε «έξαρχο» για την επίβλεψη των µοναστηριών και 
«σακελλάριο» υπεύθυνο για την περιουσία τους. Οι µοναχοί όφειλαν να ζουν εντός του 
µοναστηριού υπό τη διοίκηση ενός ηγουµένου, ο οποίος εκλεγόταν από τους ίδιους και 
διοριζόταν από τον επίσκοπο. Χαρακτηριστικό της ζωής στις µονές ήταν η αυστηρή 
πειθαρχία, η διοικητική οργάνωση και οι σαφείς κατανεµηµένες εργασίες και προσευχές. 
Ιδιαίτερα αναπτύσσεται και ισχυροποιείται ο µοναχισµός µετά την Εικονοµαχία, καθώς οι 
µοναχοί, εξαρχής εικονολάτρες, συνέβαλαν δραστικά στην επικράτηση των εικόνων. Την 
εποχή αυτή δρουν σηµαντικές µορφές του µοναχισµού, όπως ο Όσιος Νίκων ο 
Μετανοείτε, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα και απεβίωσε το 997. Υπήρξε ο πρώτος 
κήρυκας της ορθής χριστιανικής πίστης στην απελευθερωθείσα από τον αραβικό ζυγό 
Κρήτη αλλά και στη νότια Πελοπόννησο, όπου έκτισε µονή στην Σπάρτη η οποία 
προσείλκυε, όπως και του Οσίου Λουκά, πλήθη πιστών και µετά το θάνατό του.  

Κατά τον 9ο και 10ο αιώνα ο µοναχισµός παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και 
δηµιουργούνται µεγάλα µοναστικά κέντρα σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, όπως του 
Αγίου Όρους και των Μετεώρων στον ελλαδικό χώρο. Η ιστορία του Αγίου Όρους είναι 
στενά συνδεδεµένη µε τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη και την ίδρυση του πρώτου 
µοναστηριού της Μεγίστης Λαύρας το 964, µε χορηγία του αυτοκράτορα Νικηφόρου 
Φωκά. Τον 10ο και 11ο αιώνα ιδρύονται τα πιο γνωστά µοναστήρια της αυτοκρατορίας, 
στα οποία κυριαρχεί το κοινοβιακό σύστηµα και οι βασιλείς, οι βασίλισσες και οι 
αξιωµατούχοι προσπαθούν να συνδέσουν το όνοµά τους µε κάποιο από αυτά. 
  Τα µοναστήρια έγιναν από νωρίς αποδέκτες δωρεών και κληρονοµιών από 
αυτοκράτορες και ευσεβείς πιστούς. Υπήρξαν πυρήνες αγροτικής, οικονοµικής και 



εµπορικής δραστηριότητας και έδωσαν την αφορµή για την οικιστική ανάπτυξη της 
περιφέρειάς τους. Τα µοναστήρια παραµένουν ισχυρά και µετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης. Εξαρτώνται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 
απολαµβάνουν προνόµια, διατηρούν την έγγειο περιουσία τους και αποτελούν 
οικονοµικά, πνευµατικά και καλλιτεχνικά κέντρα. 
 
 
 
Στα βήµατα του Οσίου 

Ο Όσιος Λουκάς σύµφωνα µε το Βίο του, κείµενο που γράφτηκε λίγο µετά το 961 
από ανώνυµο συγγραφέα, µάλλον µοναχό που τον γνώρισε, γεννήθηκε το 896 στο 
Καστόριον (σηµερινή Θίσβη). Την εποχή εκείνη οι συνθήκες για τους κατοίκους του 
Ελλαδικού χώρου ήταν εξαιρετικά δύσκολες, λόγω των επιδροµών ξένων λαών από το 
βορρά και των πειρατών που λυµαίνονταν τους παράλιους οικισµούς. 

Ο Όσιος Λουκάς από πολύ µικρός είχε φυσική κλίση προς το µοναχισµό και σε 
ηλικία 14 ετών εντάχθηκε σ’ αυτόν. Ακολουθώντας δύο µοναχούς από τη Ρώµη έφτασε 
στην Αθήνα, όπου έγινε δόκιµος µοναχός. Επέστρεψε στη γενέτειρά του και στη µητέρα 
του στο Καστόριον, την οποία σύντοµα εγκατέλειψε ξανά για να ασκητέψει νότια της 
Δεσφίνας, στο όρος Ιωαννίτζη. Εκεί διέµεινε για εφτά χρόνια και κατόρθωσε να 
συγκεντρώσει γύρω του µια πρώτη οµάδα µοναχών αλλά και να γίνει γνωστός στην 
περιοχή. Το 918 αναγκάστηκε λόγω των βουλγαρικών επιδροµών στην περιοχή, τις 
οποίες είχε προβλέψει, να καταφύγει µαζί µε άλλους κατοίκους στην Κόρινθο. 

Ο βιογράφος του αναφέρει: «Έβδοµον γαρ έτος εν τη κατά Ιαννίτζην ερήµω 
πληρώσας, άκων και αυτός µετανάστης γίνεται µετά πάντων. Συµεών γαρ ο του 
σκυθικού έθνους άρχων (Βουλγάρους αυτούς οίδαµεν συνήθως καλείν) τα προς 
Ρωµαίους σπονδάς αθετήσας, εχώρει κατά πάσης ηπείρου». Για δέκα χρόνια παρέµεινε 
στην υπηρεσία ενός στυλίτη µοναχού στην περιοχή της Ζηµένας (το σηµερινό 
Ξυλόκαστρο), ενώ το 928 επέστρεψε στο όρος Ιωαννίτζη, όπου διέµεινε για δώδεκα 
χρόνια. Στη συνέχεια, λόγω ουγγρικών επιδροµών, αποµακρύνθηκε ανατολικότερα, στο 
φυσικό λιµένα του Καλαµίου, από όπου πέρασε στη νήσο Άµπελο του Κορινθιακού 
Κόλπου, µαζί µε αρκετούς κατοίκους. Ο Όσιος παρέµεινε στο µικρό αυτό νησί και µετά 
την αποχώρησή τους, και µόνος πια ασκήτευσε εκεί για ακόµη τρία χρόνια.  

 Όλα αυτά τα χρόνια της ασκητικής του ζωής η φήµη και η εκτίµηση προς το 
πρόσωπό του µεγάλωνε διαρκώς και οι κάτοικοι του Στειρίου τον κάλεσαν να 
εγκατασταθεί στην περιοχή τους, στο δυτικό Ελικώνα. Σε µια τοποθεσία µε πηγές 
πόσιµου νερού, προφυλαγµένη ανάµεσα στα βουνά και αθέατη από τη θάλασσα αρχίζει 
να χτίζει το µοναστήρι του και να δηµιουργεί µία πρώτη µοναστική κοινότητα. 

Ο Όσιος Λουκάς ήταν λιτός, δεν έτρωγε κρέας, τυρί και αυγά, του αρκούσε 
κριθαρένιο ψωµί, λαχανικά, όσπρια και νερό. Καλλιεργούσε τη γη και µοίραζε τους 
καρπούς σε όσους είχαν ανάγκη. Με τον καιρό έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσµο. 
Σπουδαίοι αξιωµατούχοι και απλοί άνθρωποι, συχνά στρέφονταν σε αυτόν και ζητούσαν 
τη βοήθειά του. Είχε προφητεύσει την ανακατάληψη της αραβοκρατούµενης Κρήτης από 
τους Βυζαντινούς και συγκεκριµένα, από τον αυτοκράτορα Ρωµανό Β’, γεγονός που 
ενίσχυσε τη φήµη του. «Άξια µεν και ταύτα θαυµάζειν· η δε γε περί της Κρήτης αυτού 
προαγόρευσις ουδέ µακράν εστί απιστίας, καίτοι πολλήν έχουσα την µαρτυρούσαν 
αλήθειαν· σχεδόν γάρ είκοσι πρότερον χρόνοις προλέγει περί αυτής ότι τε αλώσεται και 
επί τίνος η άλωσις έσται, ούτω καθαρώς ειπών, ‘’Ρωµανός Κρήτην χειρούται’’». 

Ο Όσιος Λουκάς πέθανε στις 7 Φεβρουαρίου του 953, περιτριγυρισµένος από 
τους µοναχούς του και τους κατοίκους των γύρω χωριών. Επιθυµία του ήταν να ταφεί 
απλά, στο δάπεδο του κελιού του µε λίγες πλίνθους στην επιφάνεια. Το 955, οι µοναχοί 
ολοκλήρωσαν το κτίσιµο της Αγίας Βαρβάρας, του πρώτου καθολικού της µονής του 
Οσίου Λουκά που δεν ταυτίζεται µε βεβαιότητα, και στη συνέχεια έκτισαν κελιά και 
ξενώνες, καθώς και ένα σταυρόσχηµο ναό, ο οποίος στέγασε το κελί µε τον τάφο του 
Οσίου. Ο τάφος του µέσα στο κελί του µετατρέπεται σε χώρο προσκυνήµατος όπου 



συρρέουν προσκυνητές κυρίως από την Εύβοια και τη Βοιωτία, και η µοναστική 
κοινότητα ολοένα µεγαλώνει. Πλήθος θαυµατουργών θεραπειών πραγµατοποιούνταν 
στο µοναστήρι, µετά την επίκληση του ονόµατος του Αγίου, την επάλειψη µύρου από τον 
τάφο του. 

 
 

Το µοναστήρι του Οσίου Λουκά µέσα στο χρόνο (τότε και σήµερα) 
 
Μετά το θάνατο του Οσίου η ακτινοβολία του µοναστηριού αυξάνεται και χτίζονται 

τα δύο καθολικά: ο περίτεχνος 
σταυροειδής ναός της Παναγίας, ο 
οποίος πιθανόν χτίστηκε στη θέση της 
Αγίας Βαρβάρας, και το οκταγωνικό 
καθολικό αφιερωµένο στον όσιο Λουκά. 
Σύµφωνα µε την παράδοση χτίζονται µε 
αυτοκρατορική χορηγία του Ρωµανού Β’ 
ή του Βασίλειου Β’. Οι απεικονίσεις 
όµως στις τοιχογραφίες µελών της 
τοπικής αριστοκρατίας και κυρίως της 
θηβαϊκής οικογένειας των Λεωβάχων, 
µαρτυρούν τη συµβολή τους στην 
ανέγερση του συγκροτήµατος. Με τον 
καιρό η Μονή καθίσταται σηµαντικό 
προσκύνηµα και αποκτά γαίες από 
δωρεές, αυτοκρατορικές χορηγίες και 
έσοδα από τους χιλιάδες προσκυνητές. 
Για την καλύτερη διαχείριση των γαιών 
αυτών ιδρύονται µετόχια, τα οποία 
ενισχύουν την ακτινοβολία του 
µοναστηριού. Στην περιοχή της 
Βοιωτίας είναι γνωστά ως µετόχια ο 
Άγιος Νικόλαος στα Καµπιά, ενώ στην 
Εύβοια η Μονή της Περιβλέπτου στα 
Πολιτικά και ο ναός Μεταµόρφωσης του Σωτήρα στο χωριό Άγιος Λουκάς στο Αλιβέρι. Ο 
αρχιτεκτονικός τύπος των µετοχίων αυτών έχει ως πρότυπο το συγκρότηµα του Οσίου 
Λουκά, στοιχείο που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι πιθανόν δούλεψαν και εκεί τα ίδια 
συνεργεία.  

 Για το χτίσιµο των  εκκλησιών κάλεσαν πιθανόν από την Κωνσταντινούπολη 
τους καλύτερους λιθοξόους, τέκτονες, χτίστες, οικοδόµους, δηµιουργώντας το 
µεγαλοπρεπές αυτό µοναστικό συγκρότηµα. Σε µεταγενέστερες φάσεις οι δύο εκκλησίες 
καθώς και η κρύπτη κοσµούνται από διάφορα συνεργεία µε περίλαµπρα ψηφιδωτά και 
τοιχογραφίες, ορθοµαρµαρώσεις και περίτεχνα γλυπτά. Παράλληλα χτίζονται η Τράπεζα, 
κελιά και ξενώνες, χώροι περίθαλψης, στέρνες, εργαστήρια, ελαιοτριβεία, αποθήκες, 
άλλοι χώροι, ασφαλή τείχη για την προστασία από τους εχθρούς, συµπληρώνοντας και 
τελειοποιώντας το οικιστικό σύνολο.  

Τα συνεργεία των τεχνιτών, των γλυπτών και των ζωγράφων που εργάστηκαν 
στο µοναστήρι επηρεάζουν την καλλιτεχνική παραγωγή στην ευρύτερη περιοχή και όχι 
µόνο. Η Μονή του Οσίου Λουκά ακτινοβολεί και αποτελεί καλλιτεχνικό πρότυπο για µια 
σειρά οικοδοµηµάτων σε ολόκληρη την κεντρική και νότια Ελλάδα. 

Κατά τη λατινοκρατία (1204-1460) και την τουρκοκρατία καθώς και τα πρώτα 
χρόνια δηµιουργίας του ελληνικού κράτους, η Μονή επιβιώνει σε αντίξοες συνθήκες, 
εκδιώκονται οι µοναχοί, το µοναστήρι χάνει τις γαίες του και τα χτίσµατα παρουσιάζουν 
εκτεταµένες φθορές. Κατά την ελληνική επανάσταση (1823) προκαλούνται από τα 



οθωµανικά στρατεύµατα σηµαντικές καταστροφές καθώς και από τους βοµβαρδισµούς 
κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

Σήµερα η Μονή του Οσίου Λουκά αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα και 
καλύτερα διατηρηµένα µεσοβυζαντινά µοναστήρια, έργο υψηλής αισθητικής και 
καλλιτεχνικής αξίας. Η µοναστική κοινότητα, ιδιαίτερα δραστήρια διατηρείται έως τις 
µέρες µας. Στο χώρο έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια εργασίες συντήρησης και 
αναστήλωσης, ώστε να διατηρηθεί το σπουδαίο αυτό µνηµείο. Ο Όσιος Λουκάς αποτελεί 
µέχρι σήµερα πόλο έλξης µεγάλου αριθµού επισκεπτών από όλο τον κόσµο και έχει 
εγγραφεί στον κατάλογο παγκόσµιας κληρονοµιάς της Unesco από τη δεκαετία του 
1990. 
 
Στους χώρους του µοναστηριού 

Η Μονή του Οσίου Λουκά αποτελείται από παρατακτικά τοποθετηµένα κτήρια 
που περικλείουν ευρύχωρη εσωτερική αυλή, στο µέσο της οποίας δεσπόζουν τα δύο 
καθολικά µε την κρύπτη, αφιερωµένη στην Αγία Βαρβάρα. Στα περιµετρικά κτήρια 
στεγάζονται τα κελιά των µοναχών καθώς και βοηθητικοί χώροι. Για την ασφάλειά της η 
Μονή ενισχύεται µε πύργους από τους οποίους σήµερα σώζεται ένας. Τα κτίσµατα γύρω 
από τα δύο καθολικά εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των µοναχών και αποτελούν 
µάρτυρες των καθηµερινών τους ασχολιών. Στο διώροφο κτήριο, στα νότια των 
καθολικών βρίσκεται η τράπεζα που οι µοναχοί γευµάτιζαν. Σήµερα λειτουργεί έκθεση 
αρχιτεκτονικών γλυπτών από τη Μονή, ενώ στο ισόγειο βρίσκεται το ελαιοτριβείο για την 
παραγωγή του λαδιού. Τις ανάγκες της Μονής για ύδρευση εξυπηρετούσε µεγάλη 
υπόγεια κινστέρνα (δεξαµενή νερού), η οποία βρίσκεται ανάµεσα στο Καθολικό και στην 
Τράπεζα. Στο φωτάναµµα, στο βόρειο µέρος της αυλής συγκεντρώνονταν οι µοναχοί τις 
κρύες νύχτες για να ζεσταθούν και να συζητήσουν θέµατα που απασχολούσαν την κοινή 
τους ζωή στο µοναστήρι. Τέλος, στη Μονή υπάρχει το βορδοναριό, δηλαδή ο στάβλος 
για τα ζώα.  

Ο ναός της Παναγίας, που ταυτίζεται ή κτίζεται στη θέση του αρχικού ναού της 
Αγίας Βαρβάρας χρονολογείται στο δεύτερο µισό του 10ου αιώνα. Ανήκει στον τύπο του 
σύνθετου τετρακιόνιου σταυροειδούς εγγεγραµµένου µε τρούλο, προσαρµοσµένο στην 
τοπική οικοδοµική παράδοση. Πρωτότυπη δηµιουργία αποτελεί ο οκτάπλευρος τρούλος, 
που έγινε αντικείµενο ευρύτατης µίµησης στη νότια Ελλάδα, καθώς και τα περίτεχνα 
µαρµάρινα στοιχεία του. Από τον εσωτερικό τοιχογραφικό του διάκοσµο διατηρούνται 
ελάχιστες παραστάσεις. Εντυπωσιακό είναι το πλούσια διακοσµηµένο µε 
µαρµαροθετήµατα δάπεδο. Εξωτερικά ο ναός της Παναγίας είναι ιδιαίτερα περίτεχνος.  

Διακρίνεται για την επιµεληµένη πλινθοπερίκλειστη τεχνική µε την οποία είναι 
χτισµένος, τη χρήση δηλαδή παραλληλόγραµµων λίθων που περιβάλλονται από 
πλίνθους, το πρώτο αυτής της τεχνικής. Είναι πλούσια διακοσµηµένος µε πλίνθινο 
κουφικό διάκοσµο, θέµα που αποτελεί αποµίµηση της παλιάς τετράγωνης αραβικής 
γραφής στην οποία πρωτογράφτηκε το Κοράνι στην πόλη Κούφα του Ιράκ, από όπου 
πήρε και το όνοµά του, και εµφανίζεται εδώ για πρώτη φορά στη βυζαντινή τοιχοδοµία. 
Ο µαρµάρινος διάκοσµος είναι εξαιρετικής τέχνης και οργανώνεται σε ανάγλυφες ταινίες 
και πλάκες.  

Το καθολικό του Οσίου Λουκά συνδέεται µε το ναό της Παναγίας ακριβώς στο 
σηµείο της λάρνακας του Οσίου, από όπου διέρχονταν και συνεχίζουν να διέρχονται όλοι 
οι επισκέπτες. Το επιβλητικό καθολικό ανήκει στον τύπο του σύνθετου οκταγωνικού 
ναού µε υπερώα και χρονολογείται λίγο αργότερα από τις αρχές του 11ου αιώνα. 
Χαρακτηριστικό της επιρροής από την Κωνσταντινουπολίτικη αρχιτεκτονική είναι τα 
µεγάλα παράθυρα στον τρούλο, τα σταυροθόλια στη στέγαση του εσωτερικού χώρου, η 
κάλυψη των χώρων µε ορθοµαρµάρωση και µε εξαιρετικής τέχνης ψηφιδωτά. 

Η διακόσµηση του Καθολικού µε εξαιρετικής ποιότητας ψηφιδωτά φαίνεται ότι 
έχει εκτελεστεί από συνεργεία από την Κωσταντινούπολη και καλύπτει την επιφάνεια 
των θόλων του κυρίως ναού και του νάρθηκα. Ακολουθεί το εικονογραφικό πρόγραµµα 
όπως αποκρυσταλλώθηκε µετά το τέλος της Εικονοµαχίας. Στον κυρίως ναό εικονίζονται 



ένθρονη η Βρεφοκρατούσα, στην κόγχη του ιερού, ιεράρχες, οι ψηφιδωτές παραστάσεις 
της Γέννησης, της Υπαπαντής και της Βάφτισης κάτω από τον τρούλο, στρατιωτικοί 
άγιοι, µεµονωµένες µετωπικές µορφές αγίων και µοναχοί.  

Στο νάρθηκα δεσπόζουν η προτοµή του Παντοκράτορα που ευλογεί και κρατάει 
ευαγγέλιο και σκηνές, όπως η Σταύρωση και ο Νιπτήρας στα βόρεια και η Εις Άδου 
Κάθοδος και η Ψηλάφηση του Θωµά στα νότια. 

Η Κρύπτη, αφιερωµένη στην Αγία Βαρβάρα, στεγάζει τον τάφο του Οσίου Λουκά 
και είναι διακοσµηµένη µε τοιχογραφίες, οι οποίες έχουν ταφικό χαρακτήρα όπως 
φαίνεται από την παράσταση της Κοίµησης της Θεοτόκου, τη Δέηση στην κόγχη του 
ιερού και τις σκηνές του Πάθους του Χριστού. Επίσης, απεικονίζεται ο ίδιος ο Όσιος 
Λουκάς, ασκητές άγιοι καθώς και πρόσωπα που έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ιστορία 
της Μονής όπως οι ηγούµενοι Θεόφιλος, Αθανάσιος, Θεοδόσιος, ο οποίος µπορεί να 
ταυτιστεί µε τον άρχοντα Θεόδωρο Λεωβάχο. 
 
Μια µέρα στο µοναστήρι 

Το µοναστήρι αποτελεί µέχρι σήµερα ένα ζωντανό πυρήνα που συρρέουν πολλοί 
επισκέπτες. Βασικό χαρακτηριστικό της καθηµερινής ζωής στη µονή ήταν η αυστηρή 
διοικητική οργάνωση, η πειθαρχηµένη ζωή των µοναχών, η προσευχή και οι σαφώς 
κατανεµηµένες εργασίες ή αλλιώς διακονήµατα. Κάθε µονή είχε τους δικούς της 
κανονισµούς, ένα τυπικό, το οποίο όφειλαν να σέβονται και να ακολουθούν όλοι. Οι 
µοναχοί συµµετέχουν στις καθηµερινές λειτουργίες και τις ακολουθίες του Μεσονυκτίου, 
του Όρθρου, των Ωρών, του Απόδειπνου και του Εσπερινού. Παράλληλα ασχολούνταν 
και µε την καλλιέργεια της γης και την κτηνοτροφία. Η καλλιέργεια σιταριού, 
καρποφόρων δέντρων, της ελιάς και του αµπελιού και η παραγωγή λαδιού, κρασιού και 
αλευριού αποτελούσαν καθηµερινές ασχολίες και εξασφάλιζαν στη µονή αυτάρκεια. Ο 
µοναχός είχε ένα αυστηρό και πειθαρχηµένο πρόγραµµα. Με το χτύπηµα του τάλαντου 
ήταν υποχρεωµένος να παρίσταται στις ακολουθίες και στις θείες λειτουργίες µέρα και 
νύχτα, να καλλιεργεί τους αγρούς, να περιποιείται τις καλλιέργειες και τα ζώα, να µαζεύει 
ξύλα για να ζεσταθούν και να ετοιµάσουν το φαγητό στα µαγειρεία. Μάρτυρες των 
εργασιών αυτών είναι οι πολυάριθµοι αποθηκευτικοί και εργαστηριακοί χώροι που 
σώζονται σήµερα και δείχνουν τη µεγάλη παραγωγή, η οποία δεν καλύπτει µόνο τις 
ανάγκες των µοναχών αλλά διοχετεύεται και στις τοπικές αγορές καθιστώντας τη µονή 
σηµαντικό οικονοµικό κέντρο της περιοχής. Εκτός από τις παραπάνω εργασίες και 
ασχολίες οι µοναχοί ασχολούνταν και µε την προσφορά κοινωνικού έργου, καθώς τα 
µοναστήρια ήταν υπεύθυνα για τη φροντίδα των ιερών προσκυνηµάτων, πτωχοκοµείων, 
γηροκοµείων και νοσοκοµείων. 
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 Β΄ µέρος -  Προτεινόµενες δραστηριότητες για µαθητές 
 
"δοµώ τη δράση-δίνω µήνυµα"                         Ώρα για παιχνίδι 
 
Πριν την επίσκεψη στη Μονή του Οσίου Λουκά καλό θα είναι να έχει προηγηθεί 
στην τάξη µια µικρή εισαγωγή για το µοναστήρι, το βίο του Οσίου Λουκά, την 
καθηµερινή ζωή στις µονές. 
 
Στόχος της επίσκεψης είναι η παρατήρηση από τα ίδια τα παιδιά και η βιωµατική 
προσέγγιση του χώρου µέσα από δραστηριότητες. 
 
Γνωριµία µε τον χώρο του µοναστηριού µέσα από την παρατήρηση 
 
1) Παρατηρείστε το µοναστήρι: από πόσα κτήρια αποτελείται, αρχιτεκτονικός 
τύπος, υλικά κατασκευής, τοιχοποιία, ο τρούλος, τα µεγέθη, τα χρώµατα που 
χρησιµοποιούν. 
Ποιοι εργάστηκαν για να χτιστούν οι χώροι. 
Μέτρηµα των κελιών, των ανοιγµάτων, των παραθύρων, των κιόνων, των 
φεγγιτών, σχολιασµός των µεγεθών, του ύψους (µε ανάταση χεριών, µε το σώµα 
τους πόσες φορές για να φτάσουν το παράθυρο), πώς µπορούµε να φτάσουµε 
το παράθυρο. Συγκέντρωση στο εσωτερικό της Παναγίας για να παρατηρήσουν 
τα σχήµατα. Μπορεί να ακολουθήσει ζωγραφική από τα παιδιά µε σχέδια από τα 
µαρµαροθετήµατα που βρίσκονται εντός του ναού. 
 (δυνατότητα χρήσης από το µάθηµα των µαθηµατικών για εξοικείωση µε τα 
σχήµατα για τάξεις α’ β΄ και γ΄ δηµοτικού) 
 
2) Αποτύπωση σε ένα χαρτί του χώρου της µονής ή των δύο καθολικών 
(χαρτί, µολύβι, µπογιές, γόµα). Ζωγραφίστε τον χώρο που σας έκανε πιο πολλή 
εντύπωση. Ζωγραφίστε ένα παράθυρο, τα µαρµαροθετήµατα. 
Γίνε χτίστης και ζωγράφισε έναν τοίχο. Αναγνωρίστε τα σχήµατα που 
προκύπτουν. 
Ζωγράφισε µια µορφή, χρώµατα, ρούχα. 
 
Μπορεί να γίνει σύνδεση µε το µάθηµα των καλλιτεχνικών, να φτιάξουν µια 
µακέτα ή να ζωγραφίσουν τα ίδια τα παιδιά τις δύο εκκλησίες, το καµπαναριό µε 
το ρολόι είτε άλλους χώρους χρησιµοποιώντας διάφορα υλικά (χαρτί γκοφρέ, 
πλαστελίνη, µπογιές, σπίρτα, οδοντογλυφίδα κ.α). Στη συνέχεια µπορεί να 
διοργανωθεί µια µικρή έκθεση στην τάξη µε τις δηµιουργίες των παιδιών. 
 
3) Ανακαλύψτε τη ζωή των µοναχών, περιγράψτε µια µέρα στη Μονή (µε 
βάση όσα έχουν ειπωθεί στην τάξη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης). 
Σκοπός των δράσεων είναι να κατανοήσουν την καθηµερινή ζωή των µοναχών 
σε ένα µοναστήρι µέσα από το παιχνίδι και τη βιωµατική δραστηριότητα. 
 
Μέσα υλοποίησης των δράσεων µε δραµατοποίηση (θεατρικό παιχνίδι ή 
παντοµίµα).  
 



Α) Περιγράψτε µια µέρα ενός µοναχού, µια δραστηριότητά του). Συγκέντρωση 
στο χώρο της τράπεζας όπου θα γίνει αναπαράσταση από τα ίδια τα παιδιά ενός 
δείπνου µοναχών και στη συνέχεια θα διαλέξουν ένα σχέδιο από τα γλυπτά που 
βρίσκονται µέσα και θα το ζωγραφίσουν στο µπλοκ τους. 
Β) Συγκέντρωση στο χώρο του ελαιοτριβείου, χωρισµός σε οµάδες και µε 
παντοµίµα θα αναπαραστήσουν µια δραστηριότητα των µοναχών σε σχέση µε 
αυτά που έχουν ακούσει κατά την περιήγηση.  
 
4) Οι ήχοι: αφουγκραστείτε το τώρα και µαντέψτε τους ήχους του τότε. Τα 
παιδιά σε οµάδες περιγράφουν τους ήχους που ακούγονται σήµερα στη µονή 
(ψαλµοί, λειτουργία, επισκέπτες της µονής, άλλα σχολεία, ξεναγήσεις, τους 
µοναχούς που συζητούν, την καµπάνα κλπ.) φαντάζονται και µαντεύουν τους 
ήχους του τότε (π.χ. τα τάλαντα, το τρεχούµενο νερό, τις συζητήσεις), χτυπώντας 
το τάλαντο…  
 
 
5) Προσέγγιση του µνηµείου ως έργο τέχνης. 
 
 Προσεγγίζοντας τα επαγγέλµατα: Ζωγράφοι, ψηφοθέτες, κτίστες, συντηρητές 
 
Φύλλα εργασίας 
το Μηνολόγιο (κινητές εορτές, ακίνητες). Σύνδεση των εορτών µε τις 
παραστάσεις στο εσωτερικό των ναών. 
 
Γνωριµία των µαθητών µε το βυζαντινό αλφάβητο 
Ανακαλύψτε τα βυζαντινά γράµµατα στα ψηφιδωτά και σχηµατίστε το βυζαντινό 
αλφάβητο. 
Χρησιµοποιώντας το βυζαντινό αλφάβητο γράψτε το όνοµά σας 
(απευθύνεται στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ δηµοτικού) 
 
 
 
Σχεδιασµός εκπαιδευτικού φακέλου: Πένυ Γκάνη, Μαρία-Νίκη Κουτσούκου  
Συγγραφή κειµένων: Πένυ Γκάνη 
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