
Β'. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

1. Κατά τό φθινόπωρον τοϋ 1957 ηρξαντο υπό την διευθυνσιν τοΰ 
καθηγητοΰ Άν. Όρλάνδου κα'ι την άμεσον έπίβλεψιν τοΰ έπιθεωρητοΰ άρ- 
χιτέκτονος κ· Ευσταθίου Στίκα, αί εργασίαι άναστηλώσεως τοΰ εν έρειπίοις 
και παρά την νοτίαν πλευράν παραλλήλως τοΰ καθολικοΰ κειμένου κτηρίου 
τής παλαιάς Τραπέζης τής Μονής ' Οσίου Λουκά Φωκίδας.

Τό κτήριον τοΰτο τής Τραπέζης είναι έπίμηκες ορθογώνιον όπερ κατα
λήγει προς άνατολάς εις μεγάλην τρίπλευρον κόγχην, έχει δέ διαστάσεις 
27.10X10.50 και είχεν ύποσιή Ιξωτερικώς πολλάς μεταλλαγάς και προσθήκας. 
Ούτω εις την δυτικήν πλευράν είχεν έπικολληθή καθ’ δλον του τό πλάτος 
νεώτερον κτίσμα, διαστ. 10.50 X 5.30 μ., άνωθεν τοΰ οποίου ειχον κατα- 
σκευασθή νεώτερα κελλία. ’Αλλά και ή Β. κα’ι ή Ν. πλευρά του ειχον ύποσιή 
πολλάς αλλοιώσεις, διότι έκ των διλόβων παραθύρων των άλλα ειχον κατα
στροφή και άλλα φραχθή διά τοιχοποιίας, ένφ άφ5 ετέρου ήνοίχθησαν νέα 
μικρότερα παράθυρα και θυραι, προς Α. δέ, έπι τής κόγχης τής Τραπέζης, 
ειχον επίσης κτισθή άλλα νεώτερα κελλία.

Έσωτερικώς ή παλαιά Τράπεζα είχε χωρισθή διά τοίχου κατά μήκος 
εις δυο, δεξιά δέ και αριστερά ειχον κατασκευασθή δυο αλλεπάλληλοι θόλοι. 
Και οί μέν κάτω θόλοι έχρησιμοποιοΰντο δι’ άποθήκας, άνω δέ εις τό βό
ρειον τμήμα κατεσκευάσθη μεταγενέστερα Τράπεζα, ή οποία έφερε προς Άνα
τολάς μικράν κόγχην, εντός τής οποίας άνεκαλυφθησαν καλαι τοιχογραφίαι 
τοΰ 17°υ αιώνος εικονίζουσαι την φιλοξενίαν τοΰ ’Αβραάμ (πίν. 76α), την 
φυγήν εις Α’ίγυπτον, τον “Οσιον Λουκάν, ως και ή σχετική κτητορική επι
γραφή λέγουσα: [Ή]γουμενέβοντος τοΰ κίρ Ευγενίου [σ\κεβοφΰλαξ τοΰ κίρ 
Παγκράτη [ά]νιστοριθ« ν παρόν Τράπεζα. ’Άλλη δέ πάλιν επιγραφή εύρέθη 
χαραγμένη έπι πωρολίθου, έχουσα ώς εξής: αχοδ' εν μηνι Ίοννίφ κβΕύ
ρέθη ωσαύτως μαρμάρινον κιονόκρανον τοΰ τέμπλου τοϋ καθολικοΰ. Τέλος 
τήν ολοσχερή σχεδόν καταστροφήν τής Τραπέζης επέφερε βομβαρδισμός αυ
τής έπι κατοχής (πίν. 77α).

Εις τήν ανωτέρω κατάστασιν παρελήφθη ή παλαιά Τράπεζα τής Μονής, 
δτε ηρξαντο αί εργασίαι άναστηλώσεως αυτής (πίν. 77β). Μετά λεπτομερή 
καταμέτρησιν κα'ι φωτογράφησιν τής ύπαρχοΰσης καταστάσεως έγένετο κατ’ 
άρχάς ή κατεδάφισις τών νεωτέρων προσκτισμάτων, τά όποια έκάλυπτον τήν 
Δ. πλευράν τοΰ μνημείου. Μετά τήν άπομάκρυνσιν τών ανωτέρω προέβαλεν
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ή δυτική δψις τοΰ κτηρίου μέ τό τρίβηλον άνοιγμά κάτω (πίν. 78), άποτελοΰ- 
μενον εξ ορθογωνίων λίθινων πεσσών, οϊ οποίοι έφερον όίνω έπίκρανον μέ 
σταυρόν. Τό τρίβηλον τοϋτο είχε φραχθή διά τοιχοποιίας (πίν. 78). Ύπε- 
ράνω αΐιτοΰ άπεκαλΰφθησαν τρία τοξωτά, μονόλοβα παράθυρα ομοίως κε- 
κλεισμένα διά τοιχοποιίας. Κατ’ άρχάς άπηλλάγη μετά προσοχής τό τρίβηλον 
τής εισόδου από τής κλειουσης αυτό τοιχοποιίας ως καί τά τρία παράθυρα, 
άτινα καί συνεπληρώθησαν κατά την άντυγα αυτών (πίν. 78). Ευτυχώς εύρέ- 
θησαν κατά χώραν δυο όδοντωταί ταινίαι, αΐτινες περιβάλλουν τά παρά-
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Είκ. 1. Άναπαράστασις τής B. πλευράς τής βυζαντινής Τραπέζης 
τής Μονής Όσιου Λουκά (Σχέδιον Ε. Στίκα).

θυρα καί ούτω κατωρίίώθη νά εύρεΟή ή κλίσις τοΰ αετώματος άποκαταστα- 
θείσης μετ’ ακρίβειας ολοκλήρου τής Δ. πλευράς, η τις, ως βλέπει τις επί τών 
πιν. 79 καί 76β, είναι εκτισμένη κάτω μέν διά μεγάλων μαρμάρινων κα
νονικών λίθων προερχόμενων από άρχαΐον ναόν, όίνω δε διά πο>ρολίθων, 
τους οποίους περιβάλλουν διπλαΐ σειραι οπτόπλινθων (πίν. 79).

Αί έργασίαι άναστηλοίσεως τής Τραπέζης έπροχώρησαν εις την Β. καί την 
Ν. πλευράν αυτής. Έκάστη τών πλευρών τούτων έφερε τέσσαρα επιμήκη 
δίλοβα παράθυρα (είκ. 1), τά όποια έχουν ως διαχωριστικά στηρίγματα 
ορθογωνίους πεσσούς μετ’ επικράνου. Τρία όμως παράθυρα τής Ν. πλευ
ράς ειχον ήμικίονας καί έφερον πλήν τοΰ κιονοκράνου καί έπίκρανον. Έπί 
τοΰ παρόντος άνεστηλώθη τό ήμισυ τοΰ βορείου τοίχου περιλαμβάνον δύο 
δίλοβα παράθυρα αύτοΰ.

Έσωτερικώς μετά την άνασκαφήν διεπιστώθη δτι τό κτήριον έφερεν 
υπόγειον, τό όποιον κατελάμβανε τά 2/3 τής έκτάσεως τής Τραπέζης έχωρί- 
ζετο δε δι’ αξονικής τοξοστοιχίας έκ τριών κιόνων. Εις τό υπόγειον εύρέ- 
θησαν κατά χώραν είσέτι μεγάλοι πίθοι κεχωσμένοι εις τό δάπεδον αύτοΰ. 
Κατά ταΰτα τό υπόγειον θά έχρησιμοποιεΐτο πιθανώτατα ως αποθήκη (δο- 
χεϊον) τής παλαιάς Τραπέζης.
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2) Εις την Μονήν Δαφνιού ένήργησεν ή Εταιρεία εις εύρεΐαν κλί
μακα εργασίας στερεώσεως καί συντηρήσεως τοϋ περίφημου καθολικού αυ
τής. Καί δή α) άπεμακρύνθη εκ τοϋ περιβόλου τής μονής ο μεγάλος σωρός 
των χωμάτων, άτινα εύρίσκοντο εκεί από των άνασκαφών τοϋ Καμποΰρογλου. 
Επίσης έξωτερικώς τού μνημείου άπεμακρύνθησαν αί νεώτεραι προσχώσεις, 
αΐτινες εκάλυπτον την δυτικήν πλευράν τού ναού. Άπεμακρύνθησαν ωσαύτως 
τα χώματα, άτινα εκάλυπτον κατά 0.80 μ. την βόρειον καί την ανατολικήν 
πλευράν τού καθολικού καί έστερεώθησαν οί εις τά σημεία αυτά κατεστραμ
μένοι τοίχοι τού μνημείου. Έν συνεχείφ β) άνεστηλώθη ολόκληρος ή ΝΑ. 
γωνία τού ναού καί άποκατεστάθη τό κατ’ αυτήν ωραΐον τρίλοβον παράθυ- 
ρον, όπερ είχε τειχισθή (πίν. 80α καί β). Κατά τήν κατεδάφισιν των νεωτέ- 
ρων τμημάτων τού τοίχου τούτου εύρέθη κατά χώραν ό εις εκ των δύο μαρ
μάρινων διαχωριστικών κιονίσκων τού παραθύρου, ένφ ό έ'τερος εύρέθη εις 
τό προαύλιον, μεταξύ τών πολλών εκεί ευρισκομένων μαρμάρινων βυζαντι
νών τεμαχίων. Σημαντική εργασία συνετελέσθη γ) εις τήν στέγην τοϋ ναού, 
ή οποία εύρίσκετο εις άθλίαν κατάστασιν. Κατ’ αρχήν κατεβιβάσθησαν καί 
έπανετοποθετήθησαν άπασαι αί κέραμοι τοϋ τρούλλου, αΐ όποΐαι ήσαν τε
λείως κατεστραμμένοι, έπιτρέψασαι εις τάς ρίζας τών άναπτυχθέντων φυτών 
νά εισχωρήσουν εντός τοϋ σώματος τοϋ τρούλλου καί νά επιφέρουν καταστρο- 
φάς εις τά κάτωθεν ψηφιδωτά. Εν συνεχείς άφηρέθησαν αί κέραμοι τών 
σκελών τοϋ σταυρού καί άπερρίφθησαν πολλά χώματα, άτινα εκάλυπτον 
κατά 0.60 μ. τούς θόλους τοϋ ναού προξενοϋντα μεγάλας ζημίας. Μετά τήν 
άπομάκρυνσιν τών σεσαθρωμένων κεράμων καί άχρηστων χωμάτων άπο- 
κατεστάθησαν εϊς τό αρχικόν των ΰψος πάντα τά αετώματα τοϋ μνημείου 
καί ετέθη ή έλλείπουσα οδοντωτή αυτών ταινία. Οϋτω άνέκτησεν ό ναός τήν 
αρχικήν του δψιν.

Άφηρέθησαν επίσης τά ακαλαίσθητα σιδηρά παράθυρα τοϋ τρούλλου 
ώς καί οί υπό τοϋ μακαρίτου Λαμπάκη κατασκευασθέντες μαρμάρινοι αντι
αισθητικοί φεγγίται τής Ν. καί Β. πλευράς τοϋ ναοΰ καί άντ’ αυτών έτοπο- 
θετήθησαν ωραία εκ λευκού σιμέντου μετά γλυπτού, βυζαντινού διακόσμου 
διάτρητα φράγματα (πίν. 80β), δμοια προς τά κατασκευασθέντα, επί τή βάσει 
παλαιών σωζομένων προτύπων, εις τον σύγχρονον περίπου ναόν τοϋ 'Οσίου 
Λουκά τής Φωκίδος.

Τέλος εις τήν αυλήν τοϋ μνημείου άνεστηλώθη παλαιόν κτίσμα μετά 
τής προ αυτού τοξωτής στοάς, δπερ θέλει χρησιμοποιηθή ώς έκδοτήριον 
εισιτηρίων.

Έσωτερικώς τοϋ καθολικού έστερεώθησαν καί έκαθαρίσθησαν τά ψη
φιδωτά καί έκαλύφθησαν οί γυμνοί καί έφθαρμένοι τοίχοι τοϋ ναού διά 
κονιάματος χρωματισθέντες δι* ενός ουδετέρου χρώματος, ώστε νά άναδει-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:18:22 EEST - 52.90.75.110



Ά. Κ Όρλάνδου: Άναστηλωπκαί έργασίαι τής Άρχ. 'Εταιρείας κατά τό 1957 153

χθώσι καλύτερον τά ψηφιδωτά. Τέλος άφηρέθησαν αί έφθαρμέναι πλάκες 
Μάλτας, αΐτινες έκάλυπτον τό δάπεδον, καί άντ’ αυτών έτέθησαν μαρμάρινοι 
έκ πεντελικοΰ μαρμάρου, λευκού καί ύποκυάνου χρώματος. Άντικατεστάθη- 
σαν ωσαύτως καί αί έφθαρμέναι ξύλινοι θύραι τού ναού.

3) Έπ’ εύκαιρίμ τών έν 'Αμφιαρείφ έκτελουμένων εργασιών κατεδα- 
φίσεως τού κατηρειπωμένου παλαιού κτηρίου τού μουσείου καί τής άνιδρύ- 
σεως νέου δαπάναις εν μέρει τής αρχαιολογικής Εταιρείας, έγένοντο διά τού 
εφόρου Τ. Παπαδημητρίου καί τού εκτάκτου επιμελητού Β. ΙΙετράκου ση
μαντικοί έργασίαι καθαρισμού τού αρχαιολογικού χώρου καί μερικής, δπου 
ήτο τούτο δυνατόν, επισκευής καί συντηρήσεως τών, από τού θανάτου μάλι
στα τού άνασκαφέως αειμνήστου Β. Λεονάρδου, εις έγκατάλειψιν ευρισκομέ
νων μνημείων.

Ούτως άφηρέθησαν τά μεταξύ τών μνημείων φυόμενα δένδρα καί δη τά 
κατά την ίεράν κρήνην, τον λουτρώνα τών άνδρών καί τον βωμόν καί άνι- 
δρύθησαν έν μέρει οί κατηρειπωμένοι τοίχοι. Κατεσκευάσθη επίσης διά πώ
ρων λίθων, οΐτινες εύρίσκοντο έσπαρμένοι εντός τού χώρου, ισχυρόν όπωσούν 
ανάλημμα κατά τήν υπό τού χειμάρρου καταστραφεΐσαν νοτίαν πλευράν τού 
μεγάλου ναού, τού οποίου νΰν είναι δυνατή ή πλήρης ά'ποψις καί κατανόη- 
σις τού σχεδίου. Διηυθετήθησαν επίσης οί λίθοι τού βωμού καί τών βα
θμιδών τού παλαιού θεάτρου καί έξεκαθαρίσθησαν ό παλαιότερος μικρός 
ναός καί τά κατά τό βόρειον ανάλημμα δωμάτια, ως καί τά ευρισκόμενα 
ό'πισθεν τού μεγάλου ναού. Κατά τάς εργασίας ταύτας άνευρέθησαν πολλά 
νέα γλυπτά καί έπιγραφαί. Προσβάσεις κατεσκευάσθησαν επίσης καθ’ δλον 
τον χώρον καί προς τό θέατρον καί τήν ίεράν κρήνην, τής οποίας ή έπί- 
σκεψις επί πολλούς μήνας τού έτους, λόγφ τών ύδάτων καί τών σχηματι- 
ζομένων ελών, καθίστατο αδύνατος.

Κατά τήν δεξιάν δ'χθην έξεκαθαρίσθη τό υπό τού Λεονάρδου άναφερό- 
μενον ως κρηναΐον οικοδόμημα, οπερ άπεδείχθη δτι ήτο κλεψύδρα ανάλογος 
προς τήν κατά τάς ’Αμερικανικός άνασκαφάς άποκαλυφθεΐσαν έν τή ’Αγορά 
τών ’Αθηνών. ’Επί τή εύκαιρίςι έγένετο καί νέα άποτύπωσις τών μνημείων 
καί συμπλήρωσις τού παλαιού σχεδίου τού αρχαιολογικού χώρου.
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α. Τοιχογραφία τής Τραπέζης τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας 
είκονίζουσα τήν φιλοξενίαν τοϋ ’Αβραάμ.

ΤΡΑΤΤ6ΖΑ I. MoNHC Ocioy ΛΟΥΚΑ d)o>KIAOC 
ΟΨιο αυΤικη

β. Άναπαράστασις τής προσό-ψεως τής βυζαντινής Τραπέζης 
τής Μονής Όσιου Λουκά. (Σχέδιον Ε. Στίκα).
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α. "Η Τράπεζα της Μονής 'Οσίου Λουκά μετά τόν επί 
κατοχής βομβαρδισμόν αυτής.

β. Ή Τράπεζα τής Μονής 'Οσίου Λουκά νατά τήν εναρξιν 
τών εργασιών άναστηλοισειος αυτής.
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ΙίΐΝΑΞ 78 ΠΑΕ 1957.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ

Αποψις της Τραπέζης από ΒΔ. πρό των εργασιών άναστηλώσεως.
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Άποψις τής Τραπέζης από ΒΔ. μετά τάς εργασίας άναστηλώσεως.
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1ΪΙΝΑΞ 8θ ίΙΑΕ 1957.—ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ
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