
Μονή Οσίου Λουκά η γνωριμία με έναν λατρευτικό οχυρωμένο 

αυτάρκη χώρο μοναστικής ζωής χιλίων χρόνων. 

 

Μονή Οσίου Λουκά η γνωριμία με έναν 

λατρευτικό οχυρωμένο αυτάρκη χώρο 

μοναστικής ζωής χιλίων χρόνων. Η 

μονή αυτή είναι απο τα σπουδαιότερα 

βυζαντινά μνημεία του 11ου αι. 

χτισμένη στις δυτικές υπώρειες του 

Ελικώνα. Η τέχνη των ψηφιδωτών της 

μονής ακτινοβολεί ενώ αποτελεί και 

πρότυπο για όλα τα βυζαντινά μνημεία. Η απαρχή της μοναστικής 

δραστηριότητας στην περιοχή ξεκινάει από τον ίδιο τον Όσιο Λουκά, όταν 

ασκήτευσε εκεί στα τελευταία χρόνια της ζωής του, από το 946 έως το 

953 ενώ ιστορικά στοιχεία για το μοναστήρι μας παρέχουν δύο αξιόπιστα 

κείμενα: ο Βίος του Οσίου και οι Ακολουθίες της Κοιμήσεως και της 

Ανακομιδής του λειψάνου του. Πολλά και ποικίλα είναι τα μοναστηριακά 

κτίσματα του συγκροτήματος, με σπάνιας αξίας αρχιτεκτονικό και 

διακοσμητικό πλούτο. Εκπληκτικές είναι οι ορθομαρμαρώσεις της μονής 

και παγκοσμίως διάσημα τα Ψηφιδωτά, που μαζί με εκείνα της Μονής 

Δαφνίου και της Νέας Μονής Χίου, θεωρούνται τα σημαντικότερα 

ψηφιδωτά σύνολα της Μεσοβυζαντινής τέχνης. Το μοναστηριακό ίδρυμα 

αποτελούσε και αποτελεί για αιώνες το καύχημα των κατοίκων της 

Ρούμελης, ενώ ήταν αντικείμενο θαυμασμού περιηγητών και 

προσκυνητών κατά τα νεώτερα χρόνια. Υπήρξε πνευματικό και 

μοναστικό κέντρο τόσο στην βυζαντινή όσο και στην μεταβυζαντινή 

εποχή. Ιδρυτής της μονής είναι ο Όσιος Λουκάς ο Στειριώτης, ο οποίος 

πήρε αυτό το προσωνύμιο μετά την εγκατάσταση του μοναστηριού κοντά 

στην Αρχαία Στείριδα. Στο πλούσιο σύνολο των ψηφιδωτών του 11αι. η 

κυριαρχία της ανθρώπινης μορφής σε διάταξη ισόρροπη και ρυθμική 

προσδίδει έντονα τον χαρακτήρα του μνημειακού σε όλες τις παραστάσεις 

της μονής. Οι κοντές και στέρεες μορφές με μεγάλα κεφάλια χωρίς λαιμό 

και μεγάλα εκφραστικά μάτια προσδίδουν στο ανθρώπινο παράστημα 

μία εκφραστική δύναμη που προσφέρει την εντύπωση της άμεσης και 

ζωντανής παρουσίας. Όσον αφορά την χρωματολογία στα περίφημα 

ψηφιδωτά είναι φωτεινή με πλατιές επιφάνειες και ανοιχτόχρωμους 

τόνους  προσδίδοντας και ιδιαίτερη ποιότητα στην εικόνα.  



Η αντικλασική αυτή τεχνοτροπική τάση έχει χαρακτηρισθεί ώς 

ανατολική, ιερατική, μοναστική και εκφραστική ενώ συνδέεται και με την 

τέχνη της ψηφιδωτής αναλήψεως στον ναό της Άγιας Σοφίας του 9ου αι. 

στην Θεσσαλονίκη. Η Σταύρωση στον νάρθηκα του καθολικού της μονής 

ξεχωρίζει για το εκφραστικό ύφος στις μορφές. Ενώ το συστρεφόμενο 

σώμα του Χριστού μαζί με τις στάσεις και χειρονομίες της Παναγίας και 

του Ιωάννη φαίνεται να επιδιώκουν να ενισχύσουν το δραματικό στοιχείο 

της σκηνής 

 

 

 

Το περίφημο ψηφιδωτό της στάυρωσης που ξεχωρίζει για τα έντονα 

εκφραστικά στοιχεία στις μορφές καθώς ενισχύεται το δραματικό στοιχείο 

της σύνθεσης. Το ύφος δεν διαθέτει την κομψότητα και την λεπταισθησία 

της αυλικής τέχνης της Κωνσταντινούπολης της ίδιας εποχής άλλα 

ξεχωρίζει για την λάμψη, την ζωντάνια και την ζωηρότητα των χρωμάτων 

ενώ παράλληλα είναι πιο πρωτόγονο και πιο εκφραστικό. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Το εσωτερικό της μονής διακρίνονται τα ψηφιδωτά: στην κόγχη της 

αψίδας η Παναγία σαν ένθρονη Βρεφοκρατούσα  που ακολουθεί το 

παράδειγμα της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Στο φουρνικό 

πάνω από την Αγία Τράπεζα εικονίζεται η παράσταση της Πεντηκοστής, 

πρώτη φορά σε αυτή τη θέση. Η απεικόνιση των Αποστόλων σε χωριστό ο 

καθένας θρόνο σηματοδοτεί και τη μεταβολή του ρόλου τους, καθώς με 

την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος από μαθητές του μεγάλου 

Διδασκάλου γίνονται πλέον οι ίδιοι δάσκαλοι με μαθητές όλους τους 

λαούς, που απεικονίζονται χαμηλότερα με την επιγραφή «φυλαί», 

«γλώσσαι». 

 



 

Η σκηνή του Νιπτήρα. 

 

 

Η ανάσταση του Κυρίου. 

Στο νάρθηκα της μονής επιλέγονται τέσσερις σκηνές που έχουν σχέση με 

τα Πάθη και την Ανάσταση. Αριστερά της πύλης προς το ναό είναι η 

τριπρόσωπη λιτή σύνθεση της Σταύρωσης, με την Παναγία και τον 

Ιωάννη, και δεξιά η Ανάσταση. Στις ακραίες αβαθείς κόγχες 

τοποθετούνται ο Νιπτήρας στη βόρεια και η Ψηλάφηση του Θωμά στη 

νότια. 

Συγγραφέας Αργύρης Μάντης 


