ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
υντάκτρια: Κατερίνα Λαλαγιάννθ

ΘΕ 1. Βϋ Γυμναςίου
Μποροφν οι άνκρωποι να εικονίηουν τον Θεό;
2ο δίωρο: Εικονομαχία
1.1 Τίτλοσ ςχεδίου διδαςκαλίασ
Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχίασ
1.2 Γενικόσ Σκοπόσ
Ραιδαγωγικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ/-τριεσ :
 Να μυθκοφν ςτθ διαδικαςία κατανόθςθσ, κριτικισ ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ
ποικίλων πθγϊν, με τισ οποίεσ προςεγγίηονται και ερμθνεφονται τα ιςτορικά
γεγονότα
 Να δουν τθν εικόνα ωσ εργαλείο και πθγι μάκθςθσ
 Να διαμορφϊςουν, μζςα από τθ μελζτθ των αντικρουόμενων εικονομαχικϊν και
εικονολατρικϊν κζςεων, άποψθ για τθ κζςθ τθσ εκκλθςίασ και το ςεβαςμό ςτισ
διαφορετικζσ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ.
Γνωςιολογικοί ςτόχοι
 Να αντιλθφκοφν τθ διαδικαςία κατανόθςθσ, κριτικισ ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ
των διαφορετικϊν πθγϊν, με τισ οποίεσ προςεγγίηονται και ερμθνεφονται τα
ιςτορικά γεγονότα .
 Να αναδειχκοφν ερωτιματα και κζςεισ για τον ρόλο τθσ εικόνασ ςτθ ηωι και το
ηιτθμα του εικονιςμοφ του Θεοφ.
Να προςλάβουν τθ ςθμαςία τθσ τζχνθσ ωσ μζςου για τθν απεικόνιςθ του Θεοφ, όςο
και τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ των ανκρϊπων.
Δίνεται εποπτικό υλικό ςε φφλλα εργαςίασ.
Οι μακθτζσ καλοφνται:
α) να υπογραμμίςουν τα χαρακτθριςτικά τθσ βυηαντινισ απεικόνιςθσ,
β) να τα ςυςχετίςουν με αρχαιοελλθνικζσ παραςτάςεισ και αγάλματα, με παραδόςεισ του
Ιςλάμ, του Ιουδαϊςμοφ και αφρικανικϊν κρθςκειϊν,
γ) να αιτιολογιςουν τθ επικράτθςθ τθσ ελλθνικισ πνευματικισ παράδοςθσ ζναντι τθσ
ανεικονικισ παράδοςθσ τθσ Ανατολισ,
δ) να εντοπίςουν και να κατανοιςουν μζςα από ςυγκριτικι μελζτθ το κεολογικό νόθμα
των εικόνων .

1.3 Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα
Οι μακθτζσ/-τριεσ αναμζνεται να:
• εξθγοφν τουσ λόγουσ τθσ εικονομαχικισ ζριδασ και τθν κριςιμότθτα του ηθτιματοσ,
• αναγνωρίηουν και αξιολογοφν τα ςοβαρά ηθτιματα και τισ παρανοιςεισ που υπάρχουν
ςτθ βάςθ τθσ ζριδασ,
• περιγράφουν τθ ςυνάφεια εντόσ τθσ οποίασ ανζκυψε το ηιτθμα,
• αναπτφςςουν τα επιχειριματα των δφο πλευρϊν,
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• κρίνουν και αξιολογοφν τθ ςφνκεςθ που διαμορφϊκθκε,
• διαμορφϊνουν και διατυπϊνουν τθ δικι τουσ άποψθ πάνω ςτο ηιτθμα του εικονιςμοφ
του Θεοφ,
• παρουςιάηουν τα επιχειριματα που διατυπϊνουν οι άλλεσ κρθςκείεσ για τθν απεικόνιςθ
του Θεοφ
• κρίνουν και ελζγχουν -με παραδείγματα- το ρόλο τθσ εικόνασ ςτθ ηωι τουσ.
1.4 Εμπλεκόμενοι Στόχοι και Επάρκειεσ τθσ Τάξθσ
Ρροςδοκϊμενα Μακθςιακά Αποτελζςματα:
Οι μακθτζσ/-τριεσ μποροφν να:
• εξθγοφν τουσ λόγουσ τθσ εικονομαχικισ ζριδασ και τθν κριςιμότθτα του ηθτιματοσ,
• αναγνωρίηουν και αξιολογοφν τα ςοβαρά ηθτιματα και τισ παρανοιςεισ που υπάρχουν
ςτθ βάςθ τθσ ζριδασ,
• περιγράφουν τθ ςυνάφεια εντόσ τθσ οποίασ ανζκυψε το ηιτθμα,
• κρίνουν και αξιολογοφν τθ ςφνκεςθ που διαμορφϊκθκε,
• διαμορφϊνουν και διατυπϊνουν τθ δικι τουσ άποψθ πάνω ςτο ηιτθμα του εικονιςμό
Επάρκειεσ τθσ Τάξθσ:
Σο μακθςιακό επίπεδο τθσ τάξθσ είναι υψθλό, με κριτικι διάκεςθ και καλι ςυνεργαςία.
Τπάρχει ςχετικι ομοιογζνεια ςε κακαρά αςτικό περιβάλλον. Θ αίκουςα είναι μεγάλθ,
κατάλλθλθ για δθμιουργία ομάδων εργαςίασ. Διακζτει προτηζκτορα, αλλά όχι δυνατό ςιμα
internet.
1.5 Ρροτεινόμενθ Εκπαιδευτικι Μζκοδοσ
Διδακτικι Μζκοδοσ :
■
Εμπλουτιςμζνθ διδαςκαλία (παρζχεται, πλζον
του ςχολικοφ εγχειριδίου, πρόςκετο υλικό για επεξεργαςία)
■
υνεργατικι και ομαδοκεντρικι, διαλογικι και διερευνθτικι ( Ανακαλυπτικι,
Επίλυςθ προβλιματοσ)
■
Ερωτθματικι διδαςκαλία
■
Αξιοποίθςθ προγενζςτερθσ γνϊςθσ
■
Πολυπριςματικι κεϊρθςθ ςτθ διδαςκαλία τθσ Ιςτορίασ και
■
Διδαςκαλία από πθγζσ
■
Διακεματικι προςζγγιςθ: Εκπαίδευςθ μζςα από τθν Σζχνθ, Ιςτορία και
Θρθςκευτικά.

1.5 Τεχνικζσ
Χριςθ ςτρατθγικϊν και τεχνικϊν διδαςκαλίασ που προτείνονται ςτο νζο Π:



Artful thinking
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ: ΔΕΚΑ ΕΡΙ ΔΥΟ [Looking: Ten times Two]
«Παρατθρϊ».«Επεξεργάηομαι»,«Ερμθνεφω»



Σκζψου, Συηιτθςε, Μοιράςου. - Think, Pair, Share. (TPS)



«Τι ςε κάνει να το λεσ αυτό;» [What makes you say that?]



ΡΑΙΧΝΙΔΙ γνϊςεων

2. ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
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2.1 Γενικι Ρεριγραφι
τάδιο 1: 1θ ϊρα
Αφόρμθςθ με ανάκλθςθ προγενζςτερων γνϊςεων
Οι μακθτζσ με τθ βοικεια εικόνων καλοφνται να ανακαλζςουν ςτθν μνιμθ τουσ τα
χαρακτθριςτικά των τοιχογραφιϊν των κατακομβϊν, που μελζτθςαν τθν προθγοφμενθ
χρονιά,
(ΘE 1.Μεγαλϊνοντασ και αναηθτϊντασ). Θ απεικόνιςθ του Θεοφ και ο φυςικόσ
διάκοςμοσ ςθμειϊνονται ιδιαίτερα.
Δραςτθριότθτα 1
Βιμα 1: Δίνονται οι λζξεισ - κλειδιά: « Εικονομαχία, εικονολατρία, εικονομάχοι,
εικονολάτρεσ, κρθςκευτικόσ φανατιςμόσ».
Βιμα 2: Με τθ μζκοδο τθσ ιδεοκφελλασ επιχειρείται μια πρϊτθ προςζγγιςθ, κακϊσ οι
γνϊςεισ των μακθτϊν είναι ικανοποιθτικζσ.
Δραςτθριότθτα 2 Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε πζντε ομάδεσ, Ιςτορικοί και Δθμοςιογράφοι,
και επεξεργάηονται τα φφλλα εργαςίασ. τθ ςυνζχεια ο κάκε εκπρόςωποσ των Ομάδων
παρουςιάηει περιλθπτικά τθν πθγι που μελζτθςαν και ανακοινϊνει τα πορίςματα τθσ
εργαςίασ τουσ.
Δραςτθριότθτα 3 Ολοκλιρωςθ τθσ 1θσ ϊρασ με ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια.
Δραςτθριότθτα 4 Οδθγία του εκπαιδευτικοφ προσ τουσ μακθτζσ να αναηθτιςουν τα
γεγονότα τθσ εικονομαχίασ με τθ βοικεια τθσ φιλολόγου τουσ, (ζχει ςχεδιαςτεί
διακεματικι ςυνεργαςία Ιςτορίασ-Θρθςκευτικϊν).
τάδιο 2: 2θ ϊρα
Δραςτθριότθτα 1
Οι μακθτζσ ζχοντασ ιδθ διδαχκεί ςτθν Ιςτορία το οικείο μάκθμα και ανακαλοφν τισ γνϊςεισ
τουσ μϋζνα παιγνίδι :
Χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ ςτθν τάξθ.
Παίρνουν από μία βάςθ χαρτονιοφ και ετοιμάηονται να τθν αναμζτρθςθ.
ε κάκε ςωςτι απάντθςθ θ ομάδα παίρνει ζνα κομμάτι εικόνασ.
Νικιτρια είναι αυτι που κα ςυνκζςει πρϊτθ τθν εικόνα τθσ και κα τθν αναγνωρίςει.
Δραςτθριότθτα 2
Δίνονται οι λζξεισ - κλειδιά: « ανεικονικι λατρεία, εικονιςμόσ του Θεοφ, πορτρζτα Φαγιοφμ,
αρχαιοελλθνικι κλθρονομιά».
Δραςτθριότθτα 3
Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε πζντε ομάδεσ, καλλιτζχνεσ , κριτικοί και ιςτορικοί τζχνθσ,
επεξεργάηονται τα φφλλα εργαςίασ. τθ ςυνζχεια ο κάκε εκπρόςωποσ των Ομάδων
περιγράφει τα ζργα που μελζτθςαν και ανακοινϊνει τα πορίςματα τθσ εργαςίασ τουσ. Όλοι
οι μακθτζσ τα βλζπουν ςε διαφάνειζσ.
Δραςτθριότθτα 4
υηιτθςθ ςτθν ολομζλεια, τελικά ςυμπεράςματα.
Δραςτθριότθτα 5
Σουσ ηθτείται να ςθμειϊςουν ςτο ατομικό θμερολόγιο τα καινοφργια ςτοιχεία του
μακιματοσ και να ετοιμάςουν ζνα χρονολόγιο τθσ εικονομαχίασ και να ςυγκεντρϊςουν τα
επιχειριματα των δφο πλευρϊν, για να γίνει ζνα debate ςτο επόμενο μάκθμα.

Το περίγραμμα τθσ Διδαςκαλίασ
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α/α

Στάδια διδαςκαλίασ

Χρόνοσ

Εκπαιδευτικι Τεχνικι
(πολφ ςφντομθ περιγραφι)

Ρροςδοκϊμενα
Μακθςιακά
Αποτελζςματα που
υπθρετοφνται

1θ ϊρα

1

Αφόρμθςθ με
ανάκλθςθ
προγενζςτερων
γνϊςεων –ιδεοκφελλα
προφορικι

10
λεπτά

2

Μελζτθ πθγϊν τθσ
εικονομαχικισ
περιόδου
ανά ομάδεσ

15
λεπτά

3

Παρουςίαςθ των
ςυμπεραςμάτων
ςτθν ολομζλεια

15
λεπτά

4

Ανακεφαλαίωςθ
Μελζτθ ςτο ςπίτι των
βαςικϊν ιςτορικϊν
ςθμείων τθσ
εικονομαχίασ

Θεματικι προςζγγιςθ
Ιδεοκφελλα - Brainstorming

Ανάκλθςθ προγενζςτερων
γνϊςεων –ειςαγωγι ςτο
νζο αντικείμενο μελζτθσ

Αναγνωρίηουν και
αξιολογοφν τθ
κζψου, υηιτθςε, Μοιράςου. ςοβαρότθτα και τθν
Think, Pair, Share. (TPS)
κριςιμότθτα τθσ
εικονομαχικισ ζριδα
Κρίνουν και αξιολογοφν
τισ ιςτορικζσ παραμζτρουσ
Ομαδοκεντρικι διδαςκαλία
που οδιγθςαν ςτθ
ςφγκρουςθ

5 λεπτά

Ανακεφαλαίωςθ

10
λεπτά

Ομαδικό παιγνίδι γνϊςεων

Ανατροφοδότθςθ
γνϊςεων

2θ ϊρα
5

Παιγνίδι γνϊςεων
ςτθν τάξθ

Ανάκλθςθ και εμπζδωςθ
γνϊςεων

10
λεπτά

Βλζπω, ιςχυρίηομαι,
αναρωτιζμαι - διερωτϊμαι
*Ιsee, Ι think, Ι wonder+
Ζντεχνθ ςυλλογιςτικι
Artful Thinking

Διαμορφϊνουν και
διατυπϊνουν τθ δικι τουσ
άποψθ πάνω ςτο ηιτθμα
του εικονιςμοφ του Θεοφ

7

Παρουςίαςθ των
ςυμπεραςμάτων τουσ
ςτθν ολομζλεια,
ςυηιτθςθ

15
λεπτά

Ομαδοκεντρικι διδαςκαλία

Αναγνωρίηουν τθ
ςθμαςία και τθν ανάγκθ
εικονιςμοφ του Θεοφ

8

Ατομικι αξιολόγθςθ χριςθ ατομικοφ
θμερολογίου

7 λεπτά

Αυτοαξιολόγθςθ

Ατομικι αξιολόγθςθ όςων
προςζλαβαν

6

Μελζτθ εποπτικοφ
υλικοφ ςε φφλλα
εργαςίασ
ανά ομάδεσ
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9

Καλοφνται
να ετοιμάςουν
ζνα χρονολόγιο τθσ
εικονομαχίασ
και
να ςυγκεντρϊςουν τα
επιχειριματα των δφο
πλευρϊν, για να γίνει
ζνα debate ςτο
επόμενο μάκθμα.

3 λεπτά

Οδθγίεσ για δθμιουργικι
μελζτθ

Κριτικι εμπζδωςθ
γνϊςεων

2.2 Υλικοτεχνικι Υποδομι
 Υπαρξθ και λειτουργία φωτοτυπικοφ για φφλλα εργαςίασ,
 Υπαρξθ υπολογιςτι
 Σο internet είναι ζνα μόνιμο πρόβλθμα ςτο ςχολείο μασ και γι αυτό αποφεφγεται θ
χριςθ του ςτθν τάξθ για διαδικτυακζσ εργαςίεσ.
2.3 Βιβλιογραφικζσ πθγζσ ςχεδίου:













Γλφκατηθ-Ahrweiler Ελζνθ : «L’ ideologie politique de l’ Empire Byzantin», 1975
(μετάφραςθ Σοφλασ Δρακοποφλου ωσ Θ πολιτικι ιδεολογία τθσ Βυηαντινισ
αυτοκρατορίασ, εκδ. Ψυχογιόσ
Ιςτορία (B Γενικοφ Λυκείου - Γενικισ Παιδείασ): Θλεκτρονικό Βιβλίο
el.wikipedia
http://www.impantokratoros.gr/istorikoi_aitia_eikonomachia1.el.aspx
http://www.wikiwand.com/gl/Sinagoga
http://www.revolvy.com/main/index.php?s=Oldest%20synagogues%20in%20the%2
0world&item_type=topic
http://karamanlidika.gr/zevgma-mosaics-seleukia-1/
https://lykeio-thrakomakedonon.wikispaces.com/file/view/ΙΣΟΡΒ6_21-23-2.docx
http://www.lifo.gr/team/evrymata/35166
http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=64&v=2
http://www.symbole.gr/forum/viewtopic.php?f=48&t=420

www.lifo.gr

3. Φφλλα Εργαςίασ
3.1 Φφλλα Εργαςίασ 1θσ ϊρασ
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Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχία
φφλλο εργαςίασ

Λζξεισ - κλειδιά:
Εικονομαχία, εικονολατρία,
εικονομάχοι, εικονολάτρεσ,
κρθςκευτικόσ φανατιςμόσ
1θ ϊρα

«…ο Λζων « ο δυςςεβισ» ςυγκρότθςε «ςιλζντιο» (=αυτοκρατορικό
ςυμβοφλιο) κατά των αγίων και ςεβαςτϊν εικόνων. Κάλεςε και τον
αγιότατο Ρατριάρχθ Γερμανό, επειδι νόμιηε πωσ κα τον πείςει να
υπογράψει κατά των αγίων εικόνων. Ο γενναίοσ όμωσ δοφλοσ του
Χριςτοφ χωρίσ να πειςτεί κακόλου ςτθν άκλια κακοδοξία του ( του
Λζοντα) ακολουκϊντασ το δρόμο το ςωςτό τθσ αλικειασ παραιτικθκε
από το αρχιερατικό του αξίωμα. Αφοφ παρζδωςε το ωμοφόριό του
είπε, μετά από πολλά διδακτικά λόγια: « Αν εγϊ είμαι Ιωνάσ, ρίξτε με
ςτθ κάλαςςα. Πμωσ, βαςιλιά, είναι αδφνατο ςε μζνα να φζρω αλλαγζσ
ςτθν πίςτθ χωρίσ οικουμενικι ςφνοδο». Και φεφγοντασ πιγε ςτο
πατρικό του ςπίτι, ςτο Ρλατάνι, και θςφχαςε (ζηθςε ωσ μοναχόσ)».
Θεοφάνθσ, Χρονογραφία PG 108,820c- 821a

Σκζψου, Συηιτθςε, Μοιράςου. - Think, Pair, Share. (TPS)

1.
2.
3.
4.

Ερωτιςεισ κατανόθςθσ:
Ποιεσ πλθροφορίεσ για τισ ςχζςεισ αυτοκράτορα και
πατριάρχθ αντλοφμε από το απόςπαςμα αυτό;
Να ςχολιάςετε τα λόγια και τα ζργα του Πατριάρχθ.
Ποια είναι θ ορκόδοξθ παράδοςθ για τθν επίλυςθ των
κεολογικϊν προβλθμάτων;
Διαφαίνεται θ άποψθ του Θεοφάνθ του Ομολογθτι για το
κζμα τθσ λατρείασ των εικόνων; Αν ναι, ποια είναι
αυτι;
6

2 Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχίασ

φφλλο εργαςίασ
Σκζψου, Συηιτθςε, Μοιράςου. –
Think, Pair, Share. (TPS)

Λζξεισ - κλειδιά:
Εικονομαχία, εικονολατρία,
εικονομάχοι, εικονολάτρεσ,
κρθςκευτικόσ φανατιςμόσ

Ρρακτικά τθσ Αγίασ Εβδόμθσ Οικουμενικισ Συνόδου
«Ζτςι, βαδίηουμε τθ βαςιλικι οδό και ακολουκοφμε τθν παιδεία που
εμπνεφςτθκε με κείο τρόπο από τουσ Άγιουσ Πατζρεσ μασ και τθν
Παράδοςθ τθσ κακολικισ Εκκλθςίασ... Αποφαςίηουμε με κάκε ακρίβεια
και μετά από ολοκλθρωμζνο ζλεγχο ότι, όπωσ ο Άγιοσ και Ηωοποιόσ
ταυρόσ, και οι άγιεσ και πολφτιμεσ εικόνεσ που ηωγραφίηονται με
χρϊματα, που φτιάχνονται με μικροφσ λίκουσ ι με κάκε άλλο υλικό που
προορίηεται για αυτό το ςκοπό, πρζπει να τοποκετθκοφν μζςα ςτισ
άγιεσ εκκλθςίεσ του Θεοφ, επάνω ςτα δοχεία και τα ιερά άμφια, επάνω
ςτουσ τοίχουσ και ςτα μαδζρια, μζςα ςτα ςπίτια και ςτουσ δρόμουσ,
είτε είναι εικόνεσ του Θεοφ και Κυρίου μασ και Λυτρωτι Ιθςοφ Χριςτοφ,
είτε τθσ εξαιρζτου και άςπιλθσ Μθτζρασ του Θεοφ, είτε των αγίων
αγγζλων και των ςεβαςτϊν αγίων. Ζτςι, κάκε φορά που βλζπουμε τθν
απεικόνιςι τουσ ςτθν εικόνα, κάκε φορά που παρακινοφμαςτε να τισ
κεωροφμε ενκυμοφμενοι αυτοφσ που απεικονίηονται, αποκομίηουμε
περιςςότερθ αγάπθ για εκείνουσ και παρακινοφμαςτε περιςςότερο να
τουσ τιμοφμε, αςπαηόμενοι τισ εικόνεσ τουσ και μαρτυρϊντασ τθν
ευλάβεια και όχι τθ λατρεία που, ςφμφωνα με τθν πίςτθ μασ, αρμόηει
μόνο ςτθ κεία φφςθ, αλλά με τον τρόπο που τιμοφμε τον πολφτιμο και
ηωοποιό ταυρό, το Άγιο Ευαγγζλιο και άλλα ιερά αντικείμενα, τα οποία
Ερωτιςεισ
κατανόθςθσ:
τα τιμοφμε
δια του
λιβανίςματοσ και των λαμπάδων, ςφμφωνα με τθν
ευλαβι ςυνικεια των παλαιοτζρων. Επειδι θ τθσ εικόνασ τιμι επί το
πρωτότυπον διαβαίνει, αυτόσ που ευλαβείται τθν εικόνα, ευλαβείται το
πρόςωπο που απεικονίηεται…»
Mansi, τ. XII, cοl. 377-380, γαλλικι μετάφρ. από τον L. Ouspensky, Δοκίμιο για τθ
κεολογία τθσ εικόνασ ςτθν Ορκόδοξθ Εκκλθςία, τ. Ι, Παρίςι, 1960, ςς. 157-159.

Ερωτιςεισ κατανόθςθσ:
1. Ποια κεολογικά ςτοιχεία για τθν προςκφνθςθ των εικόνων μασ
δίνει το κείμενο;
2. Ποιο είναι το τελικό ςυμπζραςμα ςτο οποίο καταλιγει θ Εβδόμθ
Οικουμενικι φνοδοσ;
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3. Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχίασ
φφλλο εργαςίασ
Σκζψου, Συηιτθςε, Μοιράςου.
- Think, Pair, Share. (TPS)

Λζξεισ - κλειδιά:
Εικονομαχία, εικονολατρία,
εικονομάχοι, εικονολάτρεσ,
κρθςκευτικόσ φανατιςμόσ

Χρονογραφία Θεοφάνουσ θγουμζνου
Γιατί, όπωσ ακριβϊσ οι ανωτζρω αναφερόμενεσ νιςοι Θιρα και Θθραςία είχαν
κάποτε εκβραςτεί, το ίδιο ζγινε και τϊρα με τθ νιςο τθν ονομαηόμενθ Ιερά, που
δθμιουργικθκε, ενϊ δεν υπιρχε προθγοφμενα, μζςα από μια φοβερι ζκρθξθ , επί
βαςιλείασ του Λζοντα, του εχκροφ του Θεοφ. Αυτόσ, κεωρϊντασ ότι θ οργι του
Θεοφ ιταν με το μζροσ του και όχι εναντίον του, ξεκίνθςε ακόμθ πιο ανελζθτο
πόλεμο ενάντια ςτισ άγιεσ και ςεπτζσ εικόνεσ... Γιατί είχε μεγάλθ αγριότθτα και
απόλυτθ άγνοια, που είναι και θ αιτία των περιςςοτζρων κακϊν.
Ο λαόσ τθσ Βαςιλεφουςασ ταράχκθκε πολφ από τα νεοεμφανιςκζντα δόγματα
και αποπειράκθκε επίκεςθ εναντίον του και εφόνευςε μερικοφσ από τουσ άνδρεσ
του βαςιλιά, οι οποίοι είχαν κατεβάςει τθν εικόνα του Κυρίου που υπιρχε
κρεμαςμζνθ πάνω από τθ Χάλκινθ Πφλθ, με αποτζλεςμα πολλοί απ’ αυτοφσ να
Ερωτιςεισ
τιμωρθκοφν
χάριν τθσκατανόθςθσ:
αλθκινισ πίςτεωσ και να υποςτοφν ακρωτθριαςμοφσ,
μαςτιγϊςεισ,
εξορία
και
φυλάκιςθ,
εκείνοι που ιταν προφχοντεσ
εκ γενετισ
1. Ποια ιταν θ αφορμι ειδικά
τθσ εικονομαχίασ,
ςφμφωνα
με τθν
και λόγω παιδείασ. Αυτό οδιγθςε ςτο κλείςιμο των ςχολείων και ςτθν εξάλειψθ
πθγι;
τθσ ευςεβοφσ εκπαιδεφςεωσ, θ οποία είχε κακιερωκεί από τθν εποχι του αγίου
2. Πωσ ερμινευςε
το γεγονόσ
αυτοκράτορασ
πολιτικά
καικαλά
Κωνςταντίνου
μζχρι τισ μζρεσ
μασ, αλλάοκαταςτράφθκε,
μαηί με
πολλά άλλα
πράγματα,
απ’ενζργειεσ
αυτόν τον ςαρακθνόφρονα
ςε ποιεσ
προζβθ; Λζοντα.

3. Τπογραμμίςτε τα ακραία ςτοιχεία
φανατιςμοφ
και των δφο
Θεοφάνους Χρονογραφία,
PG 816b- 817b
πλευρϊν.
Ερωτιςεισ κατανόθςθσ:
1. Ποια ιταν θ αφορμι τθσ εικονομαχίασ, ςφμφωνα με τθν
πθγι;
2. Πωσ ερμινευςε το γεγονόσ ο αυτοκράτορασ πολιτικά και
ςε ποιεσ ενζργειεσ προζβθ;
3. Τπογραμμίςτε τα ακραία ςτοιχεία φανατιςμοφ και των δφο
πλευρϊν.
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4. Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχίασ
φφλλο εργαςίασ

Σκζψου, Συηιτθςε, Μοιράςου.
- Think, Pair, Share. (TPS)

Λζξεισ - κλειδιά:
Εικονομαχία,
εικονολατρία,
εικονομάχοι, εικονολάτρεσ,
κρθςκευτικόσ φανατιςμόσ

1.Σο διάταγμα τθσ ςυνόδου τθσ Ιερείασ (754)
Ομόφωνα ορίηουμε ότι οι παντόσ είδουσ εικόνεσ που ζχουν καταςκευαςκεί
από κάκε είδουσ υλικό και ζχουν ηωγραφιςτεί από τον κακότεχνο χρωςτιρα
των εικονογράφων κα είναι ςτο μζλλον απόβλθτεσ από τισ χριςτιανικζσ
εκκλθςίεσ και ξζνεσ και αποκρουςτικζσ για τουσ Χριςτιανοφσ. Και κανζνασ πια
να μθν ζχει το δικαίωμα να αςκεί το ανόςιο και αςεβζσ αυτό επάγγελμα.
Όποιοσ τολμά από δω και πζρα να καταςκευάηει ι να προςκυνά ι να
τοποκετεί ςε εκκλθςία ι ιδιωτικι κατοικία ι να αποκρφπτει εικόνεσ, αν αυτόσ
είναι επίςκοποσ ι διάκονοσ, να κακαιρείται, αν είναι μοναχόσ ι λαϊκόσ, να
ανακεματίηεται και να είναι υπόλογοσ απζναντι ςτουσ αυτοκρατορικοφσ
νόμουσ, με τθν κατθγορία ότι ςτρζφεται ενάντια ςτισ διαταγζσ του κεοφ και
είναι εχκρόσ των πατροπαράδοτων δογμάτων.
Θ. Hennephof (εκδ.) Textus Byzantinos ad Iconomachiam pertinentes in ususm academicum,Λζιντεν 1969, ρ.73

2. τισ καʹ του μθνόσ Αυγοφςτου τθσ δʹ ινδικτίωνοσ ο αυτοκράτορασ αποφάςιςε να
διαπομπεφςει και να ατιμάςει το ςχιμα των μοναχϊν μζςα ςτο ιπποδρόμιο. Διζταξε
λοιπόν ο κακζνασ μοναχόσ να μπαίνει μζςα ςτον ιππόδρομο κρατϊντασ από το χζρι μια
κοινι γυναίκα και όλο το πλικοσ να τουσ βρίηει και να τουσ εμπτφει.
Θεοφάνθσ Ομολογθτισ, Χρονογραφία, PG108, 881a -b

Ερωτιςεισ κατανόθςθσ:
1. Να ςχολιάςετε το φφοσ και το ικοσ των αποφάςεων τθσ ςυνόδου
τθσ Ιζρειασ.
2. Τπογραμμίςτε τον ρόλο τθσ πολιτικισ εξουςίασ ςτα κζματα τθσ
εκκλθςίασ.
3. Θ διαπόμπευςθ των μοναχϊν (ςτο δεφτερο παράκεμα) ποια
ςτοιχεία μασ δίνει:
α) για τθ κζςθ του αυτοκράτορα εναντίον των μοναχϊν, και
β) για τον φανατιςμό που επικρατοφςε κατά τθν περίοδο αυτι.
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5. Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχίασ

φφλλο εργαςίασ
Σκζψου, Συηιτθςε, Μοιράςου.
- Think, Pair, Share. (TPS)

Λζξεισ - κλειδιά:
Εικονομαχία, εικονολατρία,
εικονομάχοι, εικονολάτρεσ,
κρθςκευτικόσ φανατιςμόσ

1. Σο ίδιο ζτοσ ο ςτρατθγόσ του κζματοσ των Θρακϊν, ο Μιχαὴλ ὁ
Λαχανοδράκων, …. κατελάμβανε τα μοναςτιρια, ανδρικά και
γυναικεία, και όλα τα ιερά ςκεφθ, τα βιβλία και τα ηϊα, τα πουλοφςε.
Σα δε χριματα που μάηευε τα ζςτελνε ςτον βαςιλιά. Αν κάποιοσ
φφλαςςε κάπου ιερό λείψανο, το παρζδιδε ςτθν φωτιά και τον κάτοχο
αυτοφ τον τιμωροφςε ωσ αςεβι. Και πολλοφσ μοναχοφσ τουσ
αποτελείωςε με το μαςτίγιο, άλλουσ με το ξίφοσ και αναρίκμθτουσ
τουσ τφφλωςε. Άλλουσ, αφοφ τουσ άλειφε με κθρζλαιο τουσ ζβαηε
φωτιά, και άλλουσ, μετά από πολλά βάςανα, τουσ ζςτελνε ςτθν εξορία.
Σζλοσ ςτο κζμα που διοικοφςε , δεν άφθςε κανζναν μοναχό. Αυτά
ζμακε ο μιςάγακοσ βαςιλιάσ (δθλ. ο Κωνςταντίνοσ Εϋ) και ζγραψε ζνα
γράμμα ευχαριςτίασ προσ αυτόν λζγοντασ " βρικα άνδρα κατά τθν
καρδιά μου, ο οποίοσ κάνει πάντα το κζλθμά μου ".
2. Όταν ο πάπασ τθσ Ρϊμθσ ζμακε τθν κακαίρεςθ των ςεπτϊν εικόνων,
εμπόδιςε να ςταλοφν οι φόροι τθσ Ρϊμθσ και τθσ Ιταλίασ ςτθν
Κωνςταντινοφπολθ. Με επιςτολι του ακόμθ εμινυςε ςτον
αυτοκράτορα Λζοντα Γ' ότι δεν πρζπει ο βαςιλιάσ να κάνει λόγο και να
μεταβάλει τθν αρχαία πίςτθ τθσ εκκλθςίασ, θ οποία ζχει κακιερωκεί
από τουσ αγίουσ πατζρεσ.
1. Θεοθάνης Ομολογηηής, Χρονογραθία, PG,108, 900a- c
2. Θεοθάνης Ομολογηηής, Χρονογραθία, PG,108, 816a- b

Ερωτιςεισ κατανόθςθσ:
1.Χαρακτθρίςτε τθ ςτάςθ του ςτρατθγοφ του κζματοσ των
Θρακϊν και του βαςιλιά.
2.Ποιεσ ιταν οι επιπτϊςεισ τθσ εικονομαχίασ ςτισ ςχζςεισ
ανατολισ και δφςθσ.
3. Διαφαίνεται θ άποψθ του Θεοφάνθ του Ομολογθτι για το
κζμα τθσ λατρείασ των εικόνων; Αν ναι, ποια είναι αυτι;
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Ραιγνίδι ςτθν τάξθ
 Οι μακθτζσ χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ για ζνα παιγνίδι
γνϊςεων. Παίρνουν από μία βάςθ χαρτονιοφ και ετοιμάηονται
να τθν αναμζτρθςθ.
 ε κάκε ςωςτι απάντθςθ θ ομάδα παίρνει ζνα κομμάτι
εικόνασ.
 Νικιτρια είναι αυτι που κα ςυνκζςει πρϊτθ τθν εικόνα τθσ
και κα τθν αναγνωρίςει. (10’)

3.2 Φφλλα Εργαςίασ 2θσ ϊρασ
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η

2 ώρα

Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχίασ
1ο φφλλο εργαςίασ Artful thinking

ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ [elaboration game]
«Ραρατθρϊ»
«Επεξεργάηομαι»
«Ερμθνεφω»

Λζξεισ -κλειδιά
ανεικονικι λατρεία, εικονιςμόσ του Θεοφ,
πορτρζτα Φαγιοφμ,
αρχαιοελλθνικι κλθρονομιά

2

1

4

3

5
6

12

1-2. Σοιχογραφίεσ με ςκθνζσ τθσ Π. Δ. από τθ ςυναγωγι τθσ Δοφρα
Ευρωπόσ, 244μ.Χ.
οσ

οσ

3. Μζροσ από κωράκιο ςυναγωγισ, Αςκάλωνα, 6 -7 αι.
4. υναγωγι τθσ Santa María la Blanca, 1180
οσ

5. υναγωγι τθσ Χεβρϊν, δάπεδο μωςαϊκό Huldah, δάπεδο μωςαϊκό, 5 αι.
οσ

οσ

6. υναγωγι Shalom Al Yisrael, 6 -7 αι.

1.

2.

3.

Αφορμι για ςυηιτθςθ
Παρατθριςτε προςεκτικά τισ τοιχογραφίεσ τθσ ςυναγωγισ ςτθ
Δοφρα Ευρωπόσ. Σι ςασ εντυπωςιάηει; Ζχετε εντοπίςει τθν
παρουςία του Θεοφ ςτισ τοιχογραφίεσ τθσ ςυναγωγισ;
τισ επόμενεσ εικονογραφικζσ περιόδουσ ο διάκοςμοσ αλλάηει
κεματολόγιο. Ποια μοτίβα ακολουκεί ;
Εξθγιςτε τισ ιουδαϊκζσ επιλογζσ με βάςθ τισ πρϊτεσ εντολζσ του
δεκαλόγου.
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Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχίασ
2ο φφλλο εργαςίασ Artful thinking
Α ) ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ: ΔΕΚΑ ΕΡΙ ΔΥΟ
[Looking: Ten times Two]

2

1

4

3

5

1.
2.
3.
4.
5.

Μικρογραφία ςε χειρόγραφο. Ο προφιτθσ Μωάμεκ διδάςκει
Μικρογραφία ςε χειρόγραφο. Ο προφιτθσ Μωάμεκ οδθγεί τουσ πιςτοφσ ςτθ Μζκκα.
Μουκάρνασ, ο κυψελωειδισ κόλοσ ςε πρόπυλο τεμζνουσ ςτο Ιςφαχάν .
Αραβουργιματα ςτθν αυλι των Λεόντων ςτο Alhambra, Andalusia, Ιςπανία.
Θ τζχνθ τθσ καλλιγραφίασ
Λζξεισ -κλειδιά
ανεικονικι λατρεία, εικονιςμόσ του Θεοφ,
πορτρζτα Φαγιοφμ,
αρχαιοελλθνικι κλθρονομιά
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Αφορμι για ςυηιτθςθ
1. Σο πρόςωπο που κυκλϊνεται είναι ο Μωάμεκ ο προφιτθσ και ιδρυτισ του
Ιςλάμ. Γιατί νομίηετε παραμζνει λευκό;
2. Σα τζλεια γεωμετρικά ςχιματα ονομάηονται αραβουργιματα. Ποιοσ
πιςτεφετε πωσ είναι ο λόγοσ φπαρξισ τουσ ςτο χϊρο λατρείασ του Ιςλάμ;

Β ) ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ
«Ραρατθρϊ»
«Επεξεργάηομαι»
«Ερμθνεφω»

Ρορτρζτα Φαγιοφμ και εικόνεσ αγίων

15

Σα περίφθμα πορτρζτα Φαγιοφμ είναι προςωπογραφίεσ που φιλοτεχνικθκαν τον 1ο ζωσ
τον 3ο μ Χ. αιϊνα και αποτελοφν μάλιςτα τθν αρχαιότερθ μορφι προςωπογραφίασ. Είχαν
ταφικι χριςθ και πιραν το όνομά τουσ από τθν πόλθ Φαγιοφμ τθσ Αιγφπτου, όπου
ανακαλφφκθκαν τα πρϊτα. Σα πορτρζτα αυτά είναι απόγονοι τθσ ελλθνιςτικισ
ηωγραφικισ, τθσ αλεξανδρινισ ςχολισ που δθμιουργικθκε ςτθν Αίγυπτο τον 4ο πχ αιϊνα.
Πολλά από αυτά φιλοτεχνικθκαν από Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ, όταν μζροσ του ελλθνικοφ
πλθκυςμοφ εγκαταςτάκθκε ςε πόλεισ, όπωσ τθν Αλεξάνδρεια, όταν αυτζσ διοικοφνταν
από Ζλλθνεσ βαςιλείσ μετά τισ κατακτιςεισ του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αφορμι για ςυηιτθςθ
1. Παρατθριςτε προςεκτικά τισ εικόνεσ, που προζρχονται από τον κφκλο
πορτραίτων Φαγιοφμ τθσ Αιγφπτου.
2. Μελετιςτε τα ηευγάρια των εικόνων και καταγράψετε τα ςυμπεράςματά
ςασ.
3. υηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ τθν πορεία τθσ τζχνθσ από τθν αρχαιότθτα μζχρι
τθν εκκλθςιαςτικι- βυηαντινι.
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Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχίασ
3ο φφλλο εργαςίασ Artful thinking

ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ [elaboration game]
«Ραρατθρϊ»

«Επεξεργάηομαι»
«Ερμθνεφω»

2

1

3

4

5

6

7
17

8

1. Αρχαία πόλθ Ηεφγμα, κοντά ςτθ υρία

2. Προτομι του Αλεξάνδρου, Αρχ. Μουςείο Κων/πόλεωσ, ελλθνιςτικι περίοδοσ
3. Κεφαλι Κριδοσ, ηωοφόροσ Παρκενϊνα
4. Θεοφάνθσ τρελίτηασ, ο Κρισ, 1546
5. Ψθφιδωτό Διλου, ελλθνιςτικι περίοδοσ
6. Πανςζλινοσ, Βάπτιςθ, λεπτομζρεια
7. Ραφαιλ, Ο κρίαμβοσ τθσ Γαλάτειασ
8. Ηεφγμα - Ωκεανόσ και Σθκφσ
Λζξεισ -κλειδιά
ανεικονικι λατρεία, εικονιςμόσ του Θεοφ,
πορτρζτα Φαγιοφμ,
αρχαιοελλθνικι κλθρονομιά

Αφορμι για ςυηιτθςθ
1. Να μελεηήζεηε προζεκηικά ηις εικόνες ηης αρταιοελληνικής μας
κληρονομιάς. Καηαγράυηε ηις εκηιμήζεις ζας.
2. Να παραηηρήζηε και να ζσγκρίνεηε ηα μοηίβα ηφν υαριών ζηις εικόνες
διαθορεηικών ιζηορικών ζημείφν.
3. Πιζηεύεηε πφς θα μπορούζαν ηα πορηραίηα ηης Θάλειας και ηης
Σηθύος από ηο Ζεύγμα να βρεθούν ζε μια εκκληζία, αν προζθέηαμε
ένα θφηοζηέθανο;
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Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχίασ
4ο φφλλο εργαςίασ Artful thinking
ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ: ΔΕΚΑ ΕΡΙ ΔΥΟ
[Looking: Ten times Two]

1

2

3

4
5

Λζξεισ -κλειδιά
ανεικονικι λατρεία, εικονιςμόσ του Θεοφ,
πορτρζτα Φαγιοφμ,
αρχαιοελλθνικι κλθρονομιά
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1. Εικονομάχοι καλφπτουν τθν εικόνα του Χριςτοφ με αςβζςτθ. Ψαλτιρι
Cludov,( περί το 830). Ιςτορικό Μουςείο Μόςχασ
2-3. τισ εικόνεσ διωγμοί μοναχϊν. Λεπτομζρειεσ από το Χρονικό του Ιωάννθ
κυλίτηθ, τζλθ 12ου-αρχζσ 13ου αιϊνα, Mαδρίτθ, Biblioteca Nacional, fol.
28vb.
4. Ανεικονικζσ παραςτάςεισ με λουλοφδια και γεωμετρικά κζματα. Άγιοσ
Αρτζμιοσ ςτο αγκρί τθσ Νάξου (9οσ αι.). Λεπτομζρεια από τθ
διακόςμθςθ.
οσ
5. Εκκλθςία τθσ Καππαδοκίασ 9 αι.

Αφορμι για ςυηιτθςθ

1. τθν εικόνα του χειρογράφου του 9ου αιϊνα εικονίηονται
εικονομάχοι να καλφπτουν με αςβζςτθ τθν εικόνα του Χριςτοφ. Θ
πράξθ αυτι παραλλθλίηεται με τθ ςταφρωςθ του Χριςτοφ.
υηθτιςτε αυτόν τον παραλλθλιςμό και αιτιολογείςτε τθν άποψι
ςασ.
2. Θ εικόνα μασ δίνει ιςτορικά ςτοιχεία για τθν εποχι τθσ.
Καταγράψτε τισ ιςτορικζσ μαρτυρίεσ που μασ δίνουν οι
μικρογραφίεσ του Χρονικοφ. Ποια ςτοιχεία φανερϊνουν για το
ςυγγραφζα του πονιματοσ;
3. Θ φπαρξθ ςτυλιηαριςμζνων εικονομαχικϊν μοτίβων μιλά για τθν
εξάπλωςθ τθσ εικονομαχίασ. υηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ τισ
επιπτϊςεισ τουσ ςτθν τζχνθ.
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Μια προςζγγιςθ τθσ εικονομαχίασ

η

2 ώρα

5ο φφλλο εργαςίασ Artful thinking
ΡΑΙΧΝΙΔΙ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ
[elaboration game]

«Ραρατθρϊ»
«Επεξεργάηομαι»
«Ερμθνεφω»
1

2

5

4

3

6

7
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1. Θεοί τθσ Αρχαίασ Αιγφπτου.
2. Ο Μίκρασ, (κεόσ τθσ Περςίασ), γεννάται από τθν πζτρα, Ρϊμθ, 180-192 μ.Χ.
3. Ο Ερμισ του Πραξιτζλθ. O Θεόσ προςφζρει ζνα τςαμπί ςταφφλι ςτον νιπιο Διόνυςο, (340 π.Χ.).
(Μουςείο Ολυμπίασ).
4. Σο ανάγλυφο τθσ ςκεπτόμενθσ Ακθνάσ, πρϊτο ιμιςυ του 5ου π.Χ. αιϊνα, Μουςείο τθσ
Ακρόπολθσ .
5. Θ Άλκθςτθ, ο Θρακλισ και ο κζρβεροσ. Νωπογραφία από τθν κατακόμβθ τθσ Via Latina, ςτθ
Ρϊμθ (4οσ αιϊνασ μ.Χ.). Σο κζμα τθσ ανάςταςθσ τθσ νεκρισ μαγνιτιςε το ενδιαφζρον των
χριςτιανϊν καλλιτεχνϊν, ωσ προεικόνιςθ τθσ νίκθσ του κανάτου από τον Ιθςοφ.
6. Ο Μωχςισ μπροςτά ςτθ φλεγόμενθ βάτο, ινά, ψθφιδωτό 6ου αιϊνα.
7. Φιλοξενία του Αβραάμ, απεικόνιςθ τθσ Αγίασ Σριάδασ με τθ μορφι τριϊν αγγζλων,
Αντρζι Ρουμπλιϊφ.
Λζξεισ -κλειδιά
ανεικονικι λατρεία, εικονιςμόσ του Θεοφ,
πορτρζτα Φαγιοφμ,
αρχαιοελλθνικι κλθρονομιά

Αφορμι για ςυηιτθςθ
1. Θ αρχαιοελλθνικι κρθςκεία, όπωσ και πολλζσ γειτονικζσ,
( αφρικανικι, περςικι), είναι πολυκεϊςτικζσ. Ο φόβοσ τθσ
επιςτροφισ ςτθν ειδωλολατρία ποιο ρόλο ζπαιξε ςτθ ςυνείδθςθ
των χριςτιανϊν
2. Θζματα αρχαιοελλθνικά μεταφζρονται ςτον χριςτιανικό κόςμο με
αλλθγορικι ςθμαία. υηθτιςτε το ςτθν ομάδα ςασ και αναηθτιςτε
και άλλεσ παρόμοιεσ εικόνεσ.
3. Ο Θεόσ τθσ εκκλθςίασ δεν εικονίηεται. Ο άνκρωποσ όμωσ, επειδι
κζλει να βλζπει τον Θεό του, βρικε αλλθγορικοφσ τρόπουσ
εικονιςμοφ, (φιλοξενία αγγζλων, μενταγιόν κεϊκισ παρουςίασ).
Αιτιολογείςτε τθν παραπάνω κζςθ.
4. Ο Χριςτόσ, ωσ κεάνκρωποσ, είναι θ εικόνα του Θεοφ ςτθ γθ,
επομζνωσ μπορεί να αποτυπωκεί θ κεανκρϊπινθ παρουςία του.
υηθτιςτε ςτθν ομάδα ςασ τθ κζςθ αυτι.
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