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Έχω µεγάλη χαρά που βρισκόµαστε σήµερα εδώ για να εορτάσουµε την ολοκλήρωση µίας 
ακόµη περιόδου εργασιών που αποσκοπούν καταρχήν στη διατήρηση της ακεραιότητας και 
της αυθεντικότητας ενός µοναδικού µνηµείου του βυζαντινού πολιτισµού για τις επόµενες 
γενεές, της Ιεράς µονής που ίδρυσε λίγο πριν τα µέσα του 10ου αιώνα ο όσιος Λουκάς, και -
παράλληλα- στοχεύουν στη βελτίωση της νοηµατικής προσβασιµότητας του χώρου για την 
καλλίτερη κατανόηση της σηµασίας του τόσο στο πλαίσιο της πολιτισµικής περιόδου που το 
δηµιούργησε όσο και στους αιώνες που ακολούθησαν, καθώς παρέµεινε ζωντανό και 
αναπόσπαστο στοιχείο της καθηµερινότητάς τους (έως και σήµερα). Η Μονή έχει µάλιστα -
όπως ίσως οι περισσότεροι γνωρίζετε- εγγραφεί στον κατάλογο των µνηµείων Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς, χάρι στο καθολικό οκταγωνικού τύπου, µιας ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
σύνθεσης της βυζαντινής περιόδου, και στα εξαιρετικής τέχνης ψηφιδωτά που το 
διακοσµούν. 
 
Οι παρεµβάσεις που ολοκληρώθηκαν κατά την τελευταία προγραµµατική περίοδο 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων 2007-2013 έγιναν στο πλαίσιο δύο έργων, των 
οποίων την ένταξη υποστήριξε θερµά το Υπουργείο Πολιτισµού και η πολιτική του ηγεσία, 
αναγνωρίζοντας ακριβώς τη σηµασία του µνηµείου και την ευρεία επισκεψιµότητα που αυτό 
έχει. Το κύριο έργο είναι αυτό που σήµερα εγκαινιάζουµε, και αφορά στη στερέωση και 
αποκατάσταση των κατώτερων επιπέδων της βόρειας πτέρυγας των κελλιών της Μονής, των 
δύο υπογείων στοών, -η ανώτερη στάθµη της πτέρυγας, όπου βρίσκεται και το ηγουµενείο 
είχε αποτελέσει ξεχωριστό έργο στο παρελθόν-, καθώς και στη µετατροπή αυτών σε 
επισκέψιµο χώρο1. Στο πλαίσιο της επίσκεψης αναδεικνύονται στοιχεία του οικοδοµήµατος 
που µας αποκαλύπτουν την ιστορία του χώρου (ο οποίος άλλαξε µορφή µέσα στους αιώνες 
καθώς το µοναστήρι ενδυναµωνόταν και µεγάλωνε), ενώ ταυτόχρονα ο επισκέπτης λαµβάνει 
γενικότερη πληροφόρηση: Ι. για την οικοδοµική ιστορία του µοναστηριακού συγκροτήµατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των αναστηλωτικών εργασιών του πρόσφατου παρελθόντος, και ΙΙ. 
για τη σηµασία του µοναχισµού γενικότερα στη βυζαντινή κοινωνία και για τη θέση του ίδιου 
του Οσίου Λουκά στο δυναµικό αυτό πνευµατικό κίνηµα της εποχής του. 
Στο πλαίσιο του έργου αποκαλύφθηκαν και νέα αρχαιολογικά δεδοµένα που θα εµπλουτίσουν 
τη γνώση µας για το µνηµείο µόλις ολοκληρωθεί η µελέτη τους και παρουσιαστούν στην 
επιστηµονική κοινότητα. Ιδιαίτερα αφορούν την περιοχή της κρήνης στα βόρεια του ναού της 
Παναγίας και την εξελικτική της διαµόρφωση, καθόσο η περιοχή της βόρειας πτέρυγας 
αποκτούσε διαρκώς νέα κτήρια που έσβηναν τα ίχνη των παλαιότερων οικοδοµικών 
στοιχείων, όπως µίας κλίµακας, της οποίας η λειτουργία και ο τελικός προορισµός 
παραµένουν άγνωστα µέχρι σήµερα. Επίσης, ερµηνείας χρήζουν και τα κατάλοιπα ενός 
τοιχογραφηµένου χώρου στα βόρεια της βόρειας πτέρυγας των κελλιών, και στο βάθος της 
θεµελώσής της, χώρος ο οποίος αποκαλύφθηκε κατά την διάνοιξη της αποσραγγιστικής 
τάφρου. 
Το έργο αυτό εκτελέστηκε µε αυτεπιστασία από την 23η ΕΒΑ και χρηµατοδοτήθηκε από την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, την οποία και θέλω και από το βήµα αυτό να ευχαριστήσω για 
την ουσιώδη συµβολή της όχι µόνο για την καταρχήν χρηµατοδότηση του έργου αλλά και για 
τις κατευθύνσεις της για την ορθή οικονοµική του διαχείριση.  
 
Το δεύτερο έργο ήταν Πρόγραµµα της Ψηφιακής Σύγκλισης2, που υποβλήθηκε για ένταξη 
από την 23η ΕΒΑ, που επόπτευσε την ορθή ολοκλήρωσή του, και επελέγη για 



χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Αφορούσε την καταγραφή και προβολή µέσω 
διαδικτυακού κόµβου, που ονoµάσαµε www.medievalroutes.gr, όλων των µεσαιωνικών 
µνηµείων της Βοιωτίας, της Εύβοιας και της Σκύρου, και φυσικά η µονή Οσίου Λουκά 
κατείχε εξέχουσα θέση. Μάλιστα για το µοναστήρι ετοιµάστηκε ειδική εφαρµογή 
οπτικοακουστικού υλικού, που προβάλλεται κατά χώραν, στο παλαιό βορδοναρειό -έναν 
ακόµη επισκέψιµο χώρο του µοναστηριακού συγκροτήµατος- και παρέχει τη δυνατότητα 
ταυτόχρονης ξενάγησης σε πολλές γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερµανικά). 
 
Κλείνοντας την αναφορά µου στις πρόσφατες παρεµβάσεις για την βελτίωση της 
“αναγνωσιµότητας” του µνηµείου και από τους µη µυηµένους επισκέπτες, θα µιλήσω και για 
τις πινακίδες που τοποθετήθηκαν στους αύλειους χώρους της Μονής από το ΤΑΠΑ3 το 2012, 
και οι οποίες συµπληρώνουν την εικόνα, όπως αυτή διαµορφώθηκε µε τα έργα της τελευταίας 
τετραετίας. 
 
Ωστόσο, στο σηµείο αυτό πρέπει να πω ότι η πρόσφατη συµβολή της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας στην ολιστική προστασία του µνηµείου συνιστά ένα µικρό βήµα σε µια µακρά 
πορεία ανάλογων παρεµβάσεων του παρελθόντος που είχαν γίνει τόσο στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων όσο και µε εθνική καθαρά χρηµατοδότηση, και ξεκινούν στα 
µέσα του 19ου αιώνα, όταν πρωτοξεκινά και το γενικότερο ενδιαφέρον για την προστασία 
της µεσαιωνικής µας κληρονοµιάς, καθώς το µνηµείο χρήζει διαρκούς φροντίδας. Ειδικότερα, 
[Θα αναφερθώ απλώς σε µερικά σηµαντικά βήµατα]: 
Το 1848  Ξεκινούν επισκευές στο ναό της Παναγίας έπειτα από αίτηµα του Συµβουλίου της 
Μονής στο «Υπουργείο Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως». Η δαπάνη 
εξασφαλιζόταν από εκποίηση κτηµατικής περιουσίας της µονής.  
Το 1853 Επικαλύπτεται ο τρούλος του καθολικού µε φύλλα µολύβδου, που έφτασαν εδώ από 
τη Τεργέστη. 
Το 1863 Αναστηλώνεται µε τα αυθεντικά αλλά και νέα αρχιτεκτονικά µέλη το 
κατεστραµµένο τέµπλο στο ναό της Παναγίας.  
Το 1870-1871 Καθαιρείται ο εξωνάρθηκας του καθολικού και πραγµατοποιούνται εργασίες 
στερέωσης στο ναό της Παναγίας. 
Το 1888-1890 Εκπονείται η πρώτη µελέτη αποτύπωσης από τους Βρετανούς αρχιτέκτονες 
Robert Weir Schultz και Sidney H. Bransley.  
Το 1918 Με εντολή του «Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και ∆ηµοσίας Εκπαιδεύσεως» 
στερεώνονται µε γύψο κάποια από τα ετοιµόρροπα ψηφιδωτά. Επιπλέον, τοποθετούνται νέα 
κεραµίδια στη στέγη και επισκευάζεται ο τρούλος του καθολικού.  
Από το 1938 έως το 1964 οργανώνεται ένα µεγάλο εργοτάξιο, µε διακοπή κατά τον Β' 
Παγκόσµιο Πόλεµο, για τη στερέωση των ψηφιδωτών,  την αποκατάσταση των τοιχογραφιών 
της Κρύπτης, την αναστήλωση της τράπεζας, την αποµάκρυνση νεωτερικών στοιχείων και 
κτισµάτων, την αποκατάσταση των όψεων στις πτέρυγες των κελιών, του φωτανάµατος και 
των δύο πυλών της µονής. Από το 1950 γίνονται εργασίες δια µέσου της «Εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία» µε τη γενική εποπτεία διακεκριµένων επιστηµόνων.  
Από το 1982 έως το 1994 Εκτελούνται εργασίες στο µνηµειακό συγκρότηµα από την 1η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ενώ από το 1986 οι εργασίες εντάσσονται στο έργο 
«Αναστήλωση της Ι. Μονής Οσίου Λουκά», συγχρηµατοδοτούµενο από τα Μεσογειακά 
Ολοκληρωµένα Προγράµµατα.  
Στερεώνεται ο ναός της Παναγίας, αποκαθίσταται πλήρως ο ερειπωµένος στάβλος της µονής, 
το βορδονάρειο, όπου από το 1986 λειτουργεί έκθεση µεταβυζαντινών τοιχογραφιών από το 
παραλιακό µετόχι του Αγίου Σπυρίδωνα, στον Παλαιό Ελαιώνα.  
Επίσης, µε την οικονοµική συνδροµή της «Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & 
Πολιτισµού», η τραπεζαρία της µονής µετατρέπεται το 1987-89 σε έκθεση γλυπτών, και 
ανοίγει για τους επισκέπτες της µονής από το 1993.  



Από το 1989 έως το 1999 Με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους -κατά τα Α' και Β' Κοινοτικά 
Πλαίσια Στήριξης- η ∆ιεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων 
του Υπουργείου Πολιτισµού αποκαθιστά το τµήµα της βόρειας πτέρυγας, όπου το κτήριο του 
Ηγουµενείου, τον δεύτερο όροφο και την πρόσοψη της δυτικής πτέρυγας των κελιών, το 
καµπαναριό. 
Παράλληλα από το 1987 έως το 2010 αναστηλώνονται µε δαπάνες της µονής κελιά της 
βόρειας πτέρυγας και τα νεότερα κτήρια εξωτερικά του περιβόλου.   
Το 2005 Ξεκινά να καταγράφεται µε όργανα η συµπεριφορά των καθολικών σε σεισµικές ή 
άλλες καταπονήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε τη συνεργασία, επίσης, της 
∆ιεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνηµείων.               
Τέλος, την περίοδο 2006-2009  Εκτελούνται εργασίες στο καθολικό, στον ναό της Παναγίας, 
στην υπόγεια δεξαµενή, στο ελαιοτριβείο και σε άλλους περιφερειακούς χώρους, από τις 
κεντρικές ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου και την 23η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, µε 
ευρωπαϊκή συχρηµατοδότηση από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 
 
Και µόνη αυτή η µακρά συνέχεια και η συνέργεια πολλών φορέων και ανθρώπων συγκινεί 
και αυξάνει την ευθύνη όλων µας για την επόµενη µέρα του µνηµείου. Ενός µνηµείου, που η 
τύχη του καθορίστηκε -πέραν της αξίας που το ίδιο αυτονόητα έχει- και από το γεγονός ότι 
αποτελεί µέχρι σήµερα ζωντανό κύτταρο του σύγχρονου βίου, ενεργή µοναστική κοινότητα, 
η οποία έχει και την καθηµερινή φροντίδα του, ενώ διατηρεί ζωντανή και την αυθεντική 
αρχική χρήση του χώρου, ένα κοµµάτι της άϋλης πολιτισµικής κληρονοµιάς που συνήθως 
έχει χαθεί για την πλειονότητα των µνηµείων. 
 
Αυτή η συνύπαρξη µοναστικής κοινότητας και αρχαιολογικής υπηρεσίας απαιτεί διαρκή 
συνεννόηση και κατανόηση των πολυδιάστατων πτυχών της διαχείρισης του χώρου, ώστε να 
ξεπερνιούνται τυχόν δυσκολίες και κάθε ενέργεια να αποβαίνει προς όφελος του µνηµείου. 
Και στο σηµείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον σεβασµιώτατο Θηβών και 
Λεβαδείας, τον επί πολλών ετών ηγούµενο της Μονής, για την ουσιαστική συνεργασία του 
κατά την περίοδο που είχα την ευθύνη του µνηµείου και για το ειλικρινές ενδιαφέρον του να 
αποδώσουµε αλώβητο το µνηµειακό µοναστηριακό καθίδρυµα στις επόµενες γενιές, και να 
σας εκφράσω σεβασµιώτετε την αγάπη και τον σεβασµό µου.  
 
Επίσης, θα ήταν ατόπηµα να κλείσω την οµιλία µου χωρίς να ευχαριστήσω  τους δύο 
αρχαιοφύλακες που δίνουν καθηµερινή µάχη για να στηρίξουν από το δικό τους µετερίζι την 
προστασία του µνηµείου, τους πατέρες της Μονής που υπήρξαν σταθερά υποστηριχτικοί του 
έργου µας, και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση των έργων µε επιµονή, υποµονή και 
επιστηµονική γνώση, υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες.  Ιδιαίτερη µνεία θα µου 
επιτρέψετε να κάνω ονοµαστικά µόνο στην αρχιτέκτονα επικεφαλής του έργου την Καλλιόπη 
Σταµατιάδη, καθώς χωρίς την καθηµερινή της επιτόπια παρουσία τίποτα δεν θα είχε 
επιτευχθεί, σηµειώνοντας βέβαια ότι ήταν µεγάλος ο αριθµός αυτών που καθόρισαν το τελικό 
ύφος και την ποιότητα των εκθεσιακών χώρων που θα επισκεφθείτε. Ανάµεσα στους 
εξωτερικούς συνεργάτες θα αναφέρω την Stage Design που ανέλαβε τον εκθεσιακό 
σχεδιασµό, τη Radiant Technologies που δηµιούργησε την οπτικοακουστική εφαρµογή, και 
τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο που έφτιαξαν το εκπαιδευτικό υλικό. 
 
Ας επισκεφτούµε τώρα τους χώρους 
         Παρή Καλαµαρά 
        Οµιλία εγκαινίων 13-10-2016  
 
 


