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Ἡ ἔρευνα καί ἡ μερική ἀνακατασκευή τῆς Τραπέζης
τῆς μονῆς τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ, κατά τά πρῶτα χρόνια τῆς
δεκαετίας τοῦ ’60, περιέλαβαν καί τήν ἀνασκαφή τοῦ
μεγάλου ἡμιυπόγειου χώρου της, ὁ ὁποῖος χρησίμευε ὡς
ἐργαστήριο ἐπεξεργασίας ἀγροτικῶν προϊόντων καί ὡς
ἀποθήκη. Ὅταν ἡ ἀνασκαφή προεκτάθηκε πρός τά νό-
τια ἦλθαν στό φῶς τά λείψανα ἑνός μεγάλου χώρου μέ
σταυρόσχημους πεσσούς καί παράλληλους τοίχους, σέ
μεγάλο μήκος (Eἰκ. 1).

Λόγῳ τῆς ὀγκώδους ἐπιχώσεως ἡ ἀνασκαφή περιορί-
σθηκε ἀφ’ ἑνός στό βόρειο ἄκρο τοῦ κτηρίου καί ἀφ’ ἑτέ-
ρου κατά μῆκος τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου του, ὁ ὁποῖος σω-
ζόταν σέ κακή κατάσταση καί σέ μικρό ὕψος, διέσωζε
ὅμως παραστάδες πρός τά ἔσω, σέ κανονικές μεταξύ τους
ἀποστάσεις, οἱ ὁποῖες ὅριζαν δεκαπέντε ἴσα διαστήματα.
Δύο δοκιμαστικές ἀνασκαφές ἀπέδειξαν ὅτι οἱ σταυρό-
σχημοι πεσσοί ἀκολουθοῦσαν σέ ἀντι στοιχία τίς παρα-
στάδες. Στό νότιο ἄκρο τοῦ κτηρίου διακρινόταν ἐγκάρ-

σιος τοῖχος καί ἴσως ἕνα πηγάδι. Κατά τήν πεντηκονταε-
τία πού διέρρευσε, οἱ ἐπιχώσεις καί ἡ βλάστηση ἔχουν
καταστήσει ἀόρατο μέγα μέρος τῆς ἀνασκαφῆς (Εἰκ. 2).

Ὁ Εὐστάθιος Στίκας, ὁ ὁποῖος εἶχε διενεργήσει τή με-
ρική ἀποχωμάτωση τοῦ μνημείου, στό γνωστό «Χρονι-
κόν» ἀνέφερε τήν ἀποκάλυψη τοῦ κτηρίου1, διέκρινε ὅτι
στεγαζόταν μέ σταυροθόλια καί ἔδωσε μιά σχημα τική
του κάτοψη στό γενικό τοπογραφικό σχέδιο τῆς μονῆς2,
καθώς καί ἑρμηνεία του (δυστυχῶς ἄστοχη) ὅτι ἦταν ἕνα
νοσοκομεῖο. Ἡ ἑρμηνεία βασίσθηκε σέ δικαστικό ἔγγρα-
φο τοῦ ἱεροδικείου τῆς Λειβαδειᾶς τοῦ ἔτους 16173, μέ τό
ὁποῖο οἱ μοναχοί ἔλαβαν τήν ἄδεια νά κτίσουν «...οἰ -
κίαν...ἵνα τοῖς χρησιμεύσῃ ὡς νοσοκομεῖον». Ἕνα κτήριο
μήκους πλέον τῶν 60 μ. δέν εἶναι δυνατόν νά χαρακτηρί-
ζεται «οἰκία» καί, τό σπουδαιότερο, ὁ τύπος τῶν βυζαν-
τινῶν καί τῶν μεταβυ ζαντινῶν νοσοκομείων εἶναι γνω-
στός4 καί σέ τίποτα δέν μοιάζει μέ τό κτήριο πού βρέθηκε
νοτίως τῆς Τρα πέζης.

* Εὐχαριστίες ὀφείλονται στόν Κλήμη καί στή Χριστίνα Ἀσλανίδη
γιά τήν ἐπί τόπου βοήθεια, καθώς καί στή Χρυσάνθη Ἰωακείμο-
γλου γιά τεχνική ὑποστήριξη.
1 Ε. Στίκας, Τό οἰκοδομικόν χρονικόν τῆς μονῆς Ὁσίου Λουκᾶ
Φωκίδος, Ἀθῆναι 1970, 59, εἰκ. 33, πίν. 163, σ. 218, 219.
2 Στό ἴδιο, ἀναδ. πίν. Α, ὑπόστυλος αἴθουσα ΙΗ.

3 Γ. Π. Κρέμος, Φωκικά. Προσκυνητάριον τῆς ἐν Φωκίδι μονῆς τοῦ
Ὁσίου Λουκᾶ, Ἀθῆναι 1885, τ. Γ΄, 11, ἀριθ. 124 καί Στίκας, ὅ.π.
(ὑποσημ. 1), 58 σημ. 2.
4 Ἀ. Ὀρλάνδος, Μοναστηριακή ἀρχιτεκτονική, Ἀθῆναι 1958, 76-
82, εἰκ. 102-106.
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Ἡ μεγάλη δίκλιτη αἴθουσα πού βρέθηκε σέ ἀνασκαφή
νοτίως τῆς Τραπέζης τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ πιθανῶς ἀποτε-
λοῦσε τίς ὑποδομές μιᾶς νέας πτέρυγας κελλιῶν. Μορ-
φικά καί κατασκευαστικά στοιχεῖα χρονολογοῦν τό
κτήριο στή μεσοβυζαντινή περίοδο. Ἡ οἰκοδόμηση τοῦ
κτηρίου ἴσως σχετίζεται μέ τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ
τῶν μοναχῶν κατά τό ἴδιο χρονικό διάστημα.

The large two-aisled hall found in excavations south 
of the Trapeza of Hosios Loukas probably formed the
substructure for a new wing of cells. Formal and con-
struction elements date this building to the Middle
Byzantine period. The building’s erection may be 
related to the increasing number of monks during the
same period.

Λέξεις κλειδιά
Μεσοβυζαντινή περίοδος, μοναστηριακή ἀρχιτεκτονική, κελ-
λιά μοναχῶν, Στερεά Ἑλλάδα, μονή Ὁσίου Λουκᾶ.

Keywords
Middle-Byzantine period, Monastic architecture, wing of cells,
Central Greece, monastery of Hosios Loukas.
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5 Sl. Ćurčić, Architecture in the Balkans from Diocletian to Sulei-
man the Magnificent, New Haven 2010, 378.
6 Ὅπως στίς ὑποδομές ἀταύτιστου κτηρίου κοντά στό Topkapi
Κωνσταντινουπόλεως, W. Müller Wiener, Bildlexikon zur Topogra-

phie Istanbuls, Tübingen 1977, εἰκ. 18, 19, 27. Εὐρύτερη ἐφαρμογή
τῶν σταυροειδῶν πεσσῶν εἶχε γίνει στή Μεσαιωνική Ρωσία (Ἁγία
Σοφία Κιέβου, Ἁγία Σοφία Novgorod κ.ἀ.).
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καί ἐσωτερικοῦ 9,30 μ. (Εἰκ. 3). Καί τίς δύο αὐτές (ἀλλά
καί ὅλες τίς μετρήσεις) καθιστοῦν ἐπισφαλεῖς ἀφ’ ἑνός
οἱ ἐπιχώσεις καί ἡ διάλυση τοῦ ἐξωτερικοῦ τοίχου καί
ἀφ’ ἑτέρου ὁ τρόπος δομῆς μέ ὀγκώδεις, μερικῶς ἀκα-
τέργαστους λίθους. Ἡ αἴθουσα εἶναι δίκλιτη μέ ἀξονι-
κούς σταυροειδεῖς πεσσούς καί ἀντίστοιχες παραστά-
δες στούς μακρούς, ἀνατολικό καί δυτικό, τοίχους6.
Εἶναι προφανῶς ὀψιμότερη τῆς Τραπέζης, ὅπως φαίνεται

Ὁ Sl. Ćurčić5 ὑποθέτει ὅτι τό νοτιοανατολικό κτήριο
ἦταν ξενώνας τῆς μονῆς ἐκτός τῶν ὁρίων της. Ἄν κρίνο-
με ὅμως ἀπό τούς χώρους φιλοξενίας στά ἑλληνικά μο-
ναστήρια ἤ ἀπό τά ἀρχονταρίκια τῶν μονῶν τοῦ Ἁγίου
Ὄρους, τό μέγεθος τοῦ ἐξεταζομένου κτηρίου ἀποκλεί-
ει καί αὐτήν τήν ἑρμηνεία.

Τό ἐξεταζόμενο μνημεῖο ἀποτελεῖται ἀπό ἑνιαία
αἴθουσα μήκους περίπου 63 μ., γενικοῦ πλάτους 10,80

Εἰκ. 1. Μονή Ὁσίου Λουκᾶ, νοτιοανατολικό κτήριο. Μερική ἄποψη τῆς ἀνασκαφῆς ἀπό
ψηλά.

04_MPOYRAS_TELIKO_2_XAE_2014:Layout 1  30/04/2014  12:11 ΜΜ  Page 2



ΤΟ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  ΚΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΜΟΝΗΣ  ΟΣΙΟΥ  ΛΟΥΚΑ

ΔΧΑΕ ΛΕ´ (2014), 1-8 3

Εἰκ. 2. Μονή Ὁσίου Λουκᾶ, νοτιοανατολικό κτήριο. Κάτοψη τῆς ἀνασκαφῆς.

Εἰκ. 3. Μονή Ὁσίου Λουκᾶ, νοτιοανατολικό κτήριο. Κάτοψη τοῦ κτηρίου σέ ἀναπαράσταση.
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7 Στίκας, ὅ.π. (ὑποσημ. 1), 218.
8 Ἡ ὑπερύψωση πρέπει νά ἦταν ἴση πρός τή διαφορά τῶν ἀκτίνων
τῶν τόξων μετώπου, δηλαδή περίπου 50 ἑκ. Κάλυψη μέ ἐλλειπτι-

κούς ἐν κατόψει θόλους δέν ἀποκλείεται, δέν συνηθίζονταν ὅμως
στήν Ἑλλάδα.
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λαξεύτους λίθους (Εἰκ. 4). Ἡ σταυροειδής μορφή τῶν
πεσσῶν καί ἡ ἀντιστοιχία πρός τίς παραστάδες κα-
θιστᾶ βέβαιο ὅτι οἱ θόλοι ἐνισχύονταν μέ ἰσχυρά σφεν-
δόνια. Τό ἐπίμηκες (καί ὄχι τετράγωνο σχῆμα στήν κά-
τοψη) τῶν μεταξύ τους διαστημάτων κάνει, ἐπίσης, βέ-
βαιο ὅτι ἡ κάλυψη γινόταν μέ σταυροθόλια7 καί μάλι-
στα ἐλαφρῶς ὑπερυψωμένα8. Τό ὑπερκείμενο ἑνιαῖο
δάπεδο πάνω ἀπό τούς θόλους σχηματιζόταν σέ ὕψος 5
περίπου μ. ἀπό τήν κάτω στάθμη.

στήν περιοχή συναντήσεως τῶν δύο κτηρίων. Στά ἀνα-
τολικά, τό ἔδαφος παρουσιάζει ἀπότομη κλίση καί
αὐτό συνέτεινε στήν κατάρρευση ἤ τήν ἀποδιοργάνω-
ση τοῦ ἀνατολικοῦ τοίχου. Σέ αὐτόν δέν διακρίνονται
ἀνοίγματα, οὔτε ἐξωτερικές παραστάδες.

Οἱ πεσσοί ἔχουν λίθινα τεκτονικά, ἐλαφρῶς κοῖλα
ἐπίκρανα μέ μικροῦ ὕψους ἄβακες, εἶναι δέ κτισμένοι μέ
πλακοειδεῖς λίθους, ὀπτοπλίνθους, ἰσχυρό ἀσβεστοκο-
νίαμα καί σέ μερικούς μέ ὀγκώδεις, ἴσως ἀρχαίους, ἡμι-

Εἰκ. 4. Μονή Ὁσίου Λουκᾶ, νοτιοανατολικό κτήριο. Σταυροειδής πεσσός.
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Στόν δυτικό τοῖχο καί σέ ἄμεση σχέση μέ τό ἡμιυπό-
γειο τῆς Τραπέζης ὑπάρχουν δύο ἀνοίγματα, τό ἕνα μέ
καλῶς διατηρούμενο πεταλόμορφο τόξο9. Ἔχει διάμε-
τρο 2,12 μ., ἄνοιγμα στίς γενέσεις του 2,06 μ. καί ὕψος
τοῦ ἐσωρραχίου 3,58 μ. ἀπό τό δάπεδο. Ἀποτελεῖται
ἀπό 26 καλολαξευμένους θολίτες ἀπό πωρόλιθο μέ ἐλά-
χιστο τό πάχος τῶν μεταξύ τους ἁρμῶν (Εἰκ. 5). Δέν
ὑπάρχει λίθινο κατώφλι, οὔτε ἐνδείξεις ἄλλοτε ὁριζον-
τίου ὑπερθύρου, πρᾶγμα πού ὁδηγεῖ στήν ὑπόθεση ὅτι

κλεινόταν μέ κιγκλίδωμα, ὅπως τό ὑπόγειο τῆς γειτο-
νικῆς Τραπέζης. Δεδομένου ὅτι τό δάπεδο ἔχει μείνει
ἀδιαμόρφωτο, ἀπό διαστρωμένο χῶμα, τά ὕψη ὑπολο-
γίσθηκαν μέ ἀφετηρία τή στάθμη τοῦ (μή ὑφισταμένου)
κατωφλίου10. Στή δεξιά πρός τόν εἰσερχόμενο παρα-
στάδα διακρίνονται σαφῶς οἱ γενέσεις τῶν τόξων τόσο
τῶν κατά μῆκος (μεταξύ τῶν παραστάδων) ὅσο καί τοῦ
κατά πλάτος (μεταξύ τῆς παραστάδος καί τοῦ πεσσοῦ).
Οἱ γενέσεις εἶναι κατά 60 ἑκ. ψηλότερα ἀπό ἐκεῖνες τοῦ

ΤΟ  ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ  ΚΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΜΟΝΗΣ  ΟΣΙΟΥ  ΛΟΥΚΑ

9 Ἀ. Ὀρλάνδος, «Τό πεταλόμορφον τόξον ἐν τῇ Βυζαντινῇ Ἑλλά-
δι», ΕΕΒΣ ΙΑ΄ (1935), 411-415. Χ. Μπούρας – Λ. Μπούρα, Ἡ ἑλλα-
δική ναοδομία κατά τόν 12ο αἰώνα, Ἀθήνα 2002, 466 σημ. 607-617.

10 Θεωρούμενο κατά 24 ἑκ. χαμηλότερο ἀπό τό κατώφλι τοῦ ἡμιυ-
πογείου τῆς Τραπέζης.
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Εἰκ. 5. Μονή Ὁσίου Λουκᾶ, νοτιοανατολικό κτήριο. Θύρα μέ πεταλόμορφο τόξο.
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11 Μέ τήν ἄνω ἐπιφάνεια τῶν ἐπιθημάτων τους κατά 1,52 μ. χαμη-
λότερα ἀπό τό ἐσωρράχιο τοῦ πεταλομόρφου τόξου.
12 Ν. Barsoukova (ἐπιμ.), Stranctbobanija, B.B. Barskago, Ἁγία Πε-
τρούπολις 1887, πίν. 17.
13 Στίκας, ὅ.π. (ὑποσημ. 1), πίν. 162.
14 Τό σημερινό νότιο τμῆμα τοῦ περιβόλου τῆς μονῆς, στό ὁποῖο
εἶχε ἐνσωματωθεῖ τοῖχος τῆς τραπέζης, ἀσφαλῶς δέν ἀνῆκε στή βυ-
ζαντινή ὀχύρωση.

15 Ὅπως τῆς μονῆς των Μαγγάνων Κωνσταντινουπόλεως [R. De-
mangel – E. Mamboury, Le quartier des Manganes, Παρίσι 1939,
ἀναδ. πίν. IV καί Ćurčić, ὅ.π. (ὑποσημ. 5), 354, εἰκ. 380] καί τοῦ
ἀταύτιστου κτηρίου Κωνσταντινουπόλεως [Sh. E. Gerstel – J. Lauf-
fenberger (ἐπιμ.), The Architectural Ceramics of Byzantium, Balti-
more 2001, 183]. Βλ. καί ἀνωτέρῳ ὑποσημ. 6.
16 Ἀνάλογα μέ ἐκεῖνα τῆς γειτονικῆς Τραπέζης τῆς μονῆς, στό τρί-
βηλο τῆς εἰσόδου καί σέ δίλοβα παράθυρά της. 

6 ΔΧΑΕ ΛΕ´ (2014), 1-8
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Ἡ χρονολόγηση τοῦ μνημείου παρουσιάζει προβλή-
ματα, γιατί ἀφ’ ἑνός ἡ ἀνασκαφή δέν ὁλοκληρώθηκε
καί ἀφ’ ἑτέρου, ὅπως εἶναι εὔλογο, ἀπό τίς ὑποδομές
ἑνός χρηστικοῦ κτηρίου, ἀπουσιάζουν μορφικά στοι-
χεῖα κατάλληλα γιά συγκρίσεις. Περισυλλογή κινητῶν
εὑρημάτων κατά τήν ἀνασκαφή φαίνεται ὅτι δέν ἔγινε.
Ἀπομένουν ὡς χρονολογικές ἐνδείξεις ἡ κατασκευή τοί-
χων καί παραστάδων ἀπό ὀγκώδεις ἡμιλαξεύτους λί-
θους (καί συμπλήρωση μέ μικροτέρους καί μέ ὀπτοπλίν-
θους), οἱ ἐν σειρᾷ σταυροειδεῖς πεσσοί15, τά ἁπλά τε-
κτονικά ἐπίκρανά τους16, καθώς καί τό πεταλόμορφο
τόξο τῆς εἰσόδου. Τά στοιχεῖα αὐτά δέν ἀφήνουν ἀμφι-
βολία ὅτι τό κτήριο προηγεῖται τοῦ 1204 καί ἐντάσσε-
ται στά μεγάλα οἰκοδομικά προγράμματα τῆς μονῆς
τοῦ 11ου καί τοῦ 12ου αἰώνα, μαζί μέ τό καθολικό, τήν
Τράπεζα, τόν ναΐσκο τοῦ κωδωνοστασίου καί τόν ἐξω-
νάρθηκα. Τό γεγονός ὅτι ἕπεται τῆς Τραπέζης δέν ὁδηγεῖ
σέ ἀκριβέστερη χρονολόγηση, δεδομένης τῆς ἀοριστίας

πεταλόμορφου τόξου τῆς εἰσόδου καί σέ ὕψος 2,80 μ.
ἀπό τό κατώφλι. Προκύπτει ἀμέσως ὅτι τό δυτικό τόξο
ἦταν ὁμόκεντρο πρός τό πεταλόμορφο, καθώς καί ὅτι
τά ἐγκάρσια τόξα ἦταν συμβατά μέ τό ὕψος τῶν σταυ-
ροειδῶν πεσσῶν11 (Εἰκ. 6). Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι κά-
ποια ἀπό τά τόξα ἐπρόβαλλαν ἀπό τίς ἐπιχώσεις κατά
τά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα καί διακρίνονται στό γνωστό
σκαρίφημα12 τοῦ B. Barskij.

Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι τό ἐξεταζόμενο κτήριο δέν
ὁλοκληρώθηκε. Τό δάπεδο παρέμεινε ἄστρωτο καί ἡ
κύρια (;) εἴσοδος χωρίς κατώφλι. Κατά τήν ἀνασκαφή
δέν βρέθηκαν ὑλικά ἀπό τήν ἐρείπωση τῶν ἀνωτέρων
ὀρόφων, ἀλλά οὔτε καί τῆς θολοδομίας τοῦ ἰσογείου. Ἡ
μεγάλη πεταλόμορφη εἴσοδος ἦταν τοιχισμένη13 καί
δύο ἐγκάρσιοι, προχείρου κατασκευῆς, μεταγενέστεροι
τοῖχοι παραμένουν ἀνερμήνευτοι.

Ὡς πρός τή χρήση του, τό μεγάλο μέγεθος καί ἡ κατά
μῆκος διάταξη σέ ἐπέκταση τῆς ἀνατολικῆς πλευρᾶς τῆς
μονῆς δέν ἑρμηνεύονται παρά μόνον ὡς τά χαρακτηρι-
στικά μιᾶς πτέρυγας κελλιῶν. Ἡ ἀδρή τοιχοποιΐα μέ
τούς ἡμιλαξεύτους λίθους τοῦ ἰσογείου ἀσφαλῶς δέν
ἦταν ἐπιχρισμένη καί αὐτό ἀποτελεῖ ἔνδειξη ὅτι δέν
ἦταν κατοικίσιμο· εἶχε ἄλλες δευτερεύουσες χρήσεις. Ἡ
ἰσχυρή κατασκευή τῶν σφενδονίων μαρτυρεῖ ὅτι
ὑπῆρχαν (ἤ ἐπρόκειτο νά γίνουν) στόν ὄροφο ἤ καί σέ
περισσοτέρους ὀρόφους κελλιά σέ δύο σειρές, μέ κοινό
τόν διάδρομο ἴσως κατά τόν ἄξονα.

Ἡ σημαντική διαφορά στάθμης τοῦ ἐδάφους πρός τά
δυτικά κάνει πιθανόν ἡ εἴσοδος στήν πτέρυγα τῶν κελ-
λιῶν νά γινόταν ἀπ’ εὐθείας στόν πρῶτο ὄροφο καί τό
ἰσόγειο να εἶχε μόνον δευτερεύουσες καί βοηθητικές
χρήσεις.

Ἡ μεγάλη ἐπέκταση τοῦ μοναστηριοῦ μέ τήν πτέρυ-
γα πρός τά νότια θέτει τό γενικότερο ἐρώτημα τοῦ
περιγράμματος καί τῆς ὀχυρώσεώς του κατά τή μεσοβυ-
ζαντινή περίοδο, ἐρώτημα τό ὁποῖο δέν θά ἀπαντηθεῖ
παρά μόνον μέ ἀνασκαφή τῆς πλατείας νοτίως τῆς ση-
μερινῆς εἰσόδου14.

Εἰκ. 6. Μονή Ὁσίου Λουκᾶ, νοτιοανατολικό κτήριο. Ἀνα-
παράσταση τοῦ σταυροθολίου καλύψεως. Κάτοψη καί δύο
τομές.
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καί γιά τήν ἴδια τήν Τράπεζα. Μόνον τό πεταλόμορφο
τόξο μέ τήν ἰδιάζουσα κατασκευή του κάνει πιθανότε-
ρη τήν ἔνταξη τοῦ μνημείου στόν 12ο αἰώνα.

Τήν προσθήκη νέας πτέρυγος κελλιῶν στόν Ὅσιο
Λουκᾶ πιθανῶς κατέστησε ἀναγκαία ἡ αὔξηση τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν μοναχῶν. Κυρίως κατά τόν 12ο αἰώνα ἡ
αὔξηση αὐτή γίνεται γενικότερα ἐμφανής μέ τήν ἐπέ-
κταση τῶν καθολικῶν διαφόρων μονῶν τοῦ ἑλλαδικοῦ
χώρου. Στήν ἴδια τή μονή τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ προσθέ-
τουν κατά τόν 12ο αἰώνα στό καθολικό μεγάλο ἐξω-
νάρθηκα17 καί μάλιστα εἰς βάρος τοῦ πρό αὐτοῦ ἐλευ-
θέρου χώρου. Στή μονή τοῦ Ὁσίου Μελετίου18 κατεδά-
φισαν τόν νάρθηκα καί ἔκτισαν ἄλλον, πολύ πιό εὐρύ-
χωρο. Στή μονή Ζωοδόχου Πηγῆς στό Δερβενοσάλεσι19

προσέθεσαν τρουλλαία λιτή. Στή μονή Βαρνάκοβας
πραγματοποίησαν τρεῖς διαδοχικές ἐπεκτάσεις τοῦ κα-
θολικοῦ20 τό 1148, τό 1151 καί τό 1229. Στόν Ταξιάρχη
Μεσαριᾶς Ἄν δρου21 προσέθεσαν, ἐπίσης, νάρθηκα,
ὅπως καί στό καθολικό τῆς μονῆς Ζυγοῦ.

Τό φαινόμενο τῆς μαζικῆς καταφυγῆς στόν μοναχικό
βίο σχετίζεται μέ τίς γνωστές βαθμιαῖες ἀλλαγές στό Βυ-
ζάντιο, ὡς πρός τή γαιοκτησία καί τήν πρωτογενή πα-
ραγωγή κατά τόν 11ο καί τόν 12ο αἰώνα. Πραγματο-
ποιεῖται ἐπέκταση τῆς μεγάλης ἰδιοκτησίας (περιλαμβα-
νομένης καί αὐτῆς τοῦ κράτους καί τῶν μεγάλων μονα-
στηριῶν) εἰς βάρος μικροϊδιοκτητῶν πού χάνουν τήν

περιουσία τους καί μερικοί ἀπό αὐτούς καταφεύγουν
στή μοναχική ζωή. Κατά τόν J. Lefort22 «...ἡ πιθανή μεί-
ωση τοῦ μεγέθους τῶν ἀγροτικῶν κλήρων, σέ συνδυα-
σμό μέ κακές σοδειές ἤ τήν ἀνασφάλεια, ἔκαναν ἐνίοτε
πιό ἐπισφαλή τήν κατάσταση τῶν χωρικῶν, μέ ἀποτέλε-
σμα νά πολλαπλασιάζονται οἱ περιπτώσεις τῶν ὑπερ-
χρεωμένων ἀγροτῶν, πού πουλοῦσαν τή γή τους σέ με-
γαλύτερους γαιοκτήτες». Εἶναι πολύ χαρακτηριστική
μιά μικρή ἀναφορά στόν Βίο τοῦ Ὁσίου Μελετίου23 γιά
γεγονότα στή μονή κατά τό ἔτος 1141· «..Ἰδοὺ γὰρ τριά-
κοντα πρὸς τοῖς ἓξ καὶ πρὸς παρέδραμον ἔτη, μετὰ τὴν
τοῦ πατρὸς κοίμησιν, καὶ ἄνδρες ἐγγὺς ποὺ τῶν τριακο-
σίων, γῆς οὐδὲ τοῦ βραχυτάτου κύριοι μέρους, πλὴν
ὅσην αὐτοῖς ἡ κατοικία καὶ τὸ λαχανοκήπιον περιείλη-
φεν, ἀπράγμονες πάντες, ἀκτήμονες, ἀφρόντιδες τῶν
ὅσα πρὸς σώματος θεραπείαν καὶ ἐπιμέλειαν... ἐπε-
στραμμένοι...».

Εἶναι πολύ πιθανόν ἡ μονή τοῦ Ὁσίου Λουκᾶ μέ τή
μεγάλη κτηματική της περιουσία καί τό κῦρος της νά
εἶχε δεχθεῖ κατά τόν 12ο αἰώνα σημαντικό ἀριθμό νέων
μοναχῶν, θυμάτων τῶν ἀλλαγῶν πού πραγματο-
ποιοῦνταν στόν τρόπο τῆς γεωργικῆς παραγωγῆς στό
Βυζάντιο κατά τήν ἐποχή αὐτή.

Ὁμότιμος καθηγητής ΕΜΠ
bourashistory@gmail.com
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17 Λ. Φιλιππίδου-Μπούρα, «Ὁ ἐξωνάρθηκας τοῦ καθολικοῦ τοῦ
Ὁσίου Λουκᾶ Φωκίδος», ΔΧΑΕ Στ΄ (1970-1972), 13-28.
18 Ἀ. Ὀρλάνδος, «Ἡ μονή τοῦ Ὁσίου Μελετίου καί τά παραλαύ-
ρια αὐτῆς», ΑΒΜΕ Ε΄ (1939-1940), 59, εἰκ.12, 78-83.
19 Χ. Μπούρας, «Ἐπανεξέταση τοῦ καθολικοῦ τῆς Ζωοδόχου Πη -
γῆς, Δερβενοσάλεσι», ΔΧΑΕ ΙΖ΄ (1993-1994), 28-35.
20 Ὁ ἴδιος, «Οἱ παλαιότερες οἰκοδομικές φάσεις τοῦ καθολικοῦ
τῆς μονῆς Βαρνάκοβας», 11ο Συμπόσιο ΧΑΕ (1991), 47.
21 Ἀ. Ὀρλάνδος, «Βυζαντινά μνημεῖα τῆς Ἄνδρου», ΑΒΜΕ Η΄
(1955-1956), 12.

22 J. Lefort, «Ἡ ἀγροτική οἰκονομία (7ος-12ος αἰώνας)», Οἰκονο-
μική ἱστορία τοῦ Βυζαντίου (ἐπιμ. Ἀ. Λαΐου), Ἀθήνα 2006, 449.
Βλ. καί Π. Ζέπος, «Καλλιεργηταί ξένης γῆς εἰς τό Βυζαντινόν κρά-
τος», Βυζαντινά 13 Α (1985), 33.
23 Χρ. Παπαδόπουλος (ἐπιμ.), Ὁ Ὅσιος Μελέτιος ὁ νέος, Ἀθῆναι
1986, 20 σημ. 49, 22, 56, 64.

Προέλευση εἰκόνων
Εἰκ. 1, 2: Στίκας, ὅ.π. (ὑποσημ. 1), πίν. 163β καί ἀναδ. πίν. 1. Εἰκ. 3-
6: Χ. Μπούρας. 
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The preserved building most likely formed the sub-
structure for a large wing of cells to expand the monastery
on the south. The view is noted that during the 12th cen-
tury (primarily), the number of landless farmers in the
provinces grew, which resulted in many of them finding
refuge in monastic life. The expansion of katholika with
exonartheces and the erection of new cells corresponded
to this increase in the number of monks.

Professor Emeritus NTUA
bourashistory@gmail.com

Partial excavation south of the Trapeza of the monastery
of Hosios Loukas (1963) brought to light the remains of a
large building (length ca. 63 m., width 10.80 m.) in the
form of a single two-aisled hall with cruciform piers along
the axis and corresponding pilasters along the side walls.
The preserved springs of the arches these support permit
a secure reconstruction of the structure’s having been 
covered by raised cross-vaults.

Formal and construction elements permit a dating of
the monument to the 11th or 12th century.

Charalambos  Bouras

THE  SOUTHEAST  BUILDING  OF  THE  MONASTERY  OF  
HOSIOS  LOUKAS
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