




Η Νέα Μονή της Χίου

Χ ΙΟΣ  2 0 1 2

3 η  Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α  Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ν Ω Ν  Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν



Πρόλογος

Η Νέα Μονή αποτελεί το καύχημα της Χίου και είναι αναμφισβήτητα το 
σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο του νησιού. Μόνιμο μέλημα της Αρχαιολο-
γικής Υπηρεσίας από την επαύριο κιόλας της απελευθέρωσης του νησιού το 
1912, συνεχίζει να απορροφά μεγάλο μέρος των δράσεων της τοπικής Εφο-
ρείας Αρχαιοτήτων.

Οι δέκα αιώνες που έχουν διαρρεύσει από την ίδρυση του μοναστηριού 
και η σχεδόν χιλιόχρονη ύπαρξη και λειτουργία του έχουν αφήσει ανεξίτηλα 
σημάδια στα κτίρια του συγκροτήματος. Το αναστηλωτικό έργο που έχει 
συντελεσθεί τα τελευταία χρόνια στη Νέα Μονή είναι πολύ μεγάλο και αυτό 
πραγματοποιήθηκε με την ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Στη 
δεκαετία του 1990, με τη βοήθεια του Β⌘ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-
1999), αποκαταστάθηκε το κτίριο της κινστέρνας και κυρίως, το κτίριο της 
Τράπεζας, το οποίο ήταν μέχρι τότε ετοιμόρροπο. Στη δεκαετία που ακολού-
θησε, στο νέο αιώνα και χάρη στο Γ⌘ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006), 
αποκαταστάθηκε το Καθολικό της μονής και συντηρήθηκε ο ψηφιδωτός του 
διάκοσμος, ενώ παράλληλα αποκαλύφθηκαν τα ανατολικά κελιά με ανασκα-
φική μέθοδο και επακολούθησε το έργο της ανάδειξης των ερειπίων τους. Τέ-
λος, οργανώθηκε έκθεση των αρχαιοτήτων που προήλθαν από τις πολύχρονες 
έρευνες στο κτίριο της Τράπεζας, η οποία έλαβε πλέον τη χρήση μουσειακού 
χώρου.

Με την ευκαιρία του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007-2013), 
το έτος 2012 ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση δύο κελιών της βόρειας πτέρυ-
γας της μονής. Ο σύντομος ανά χείρας οδηγός εκδόθηκε χάρη στο τελευταίο 
αυτό Πρόγραμμα και έχει περιλάβει τα νέα πορίσματα των ερευνών της τε-
λευταίας εικοσαετίας στο χώρο της Νέας Μονής.

Παρά το εκτεταμένο αναστηλωτικό πρόγραμμα των τελευταίων ετών, πολ-
λά απομένουν ακόμη να γίνουν στη μονή που θα αποκαλύψουν νέα στοιχεία 
για το κτιριακό συγκρότημα και θα φωτίσουν νέες πτυχές της ιστορίας του.

Όλγα Βάσση
Προϊσταμένη της 3ης Εφορείας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων
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Θέση
Η Νέα Μονή βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του Προβάτειου όρους στο κέ-

ντρο σχεδόν του νησιού της Χίου και καταλαμβάνει έκταση 17 περίπου στρεμ-
μάτων. 

Ίδρυση - Ιστορικά
Η ίδρυσή της συνδέεται με μοναστική παράδοση, η οποία διασώθηκε στα 

«Νεαμονήσια», μία σύνοψη της ιστορίας της μονής που συνέγραψαν τον 19ο 

αιώνα δύο ηγούμενοι της Νέας Μονής, ο Νικηφόρος και ο Γρηγόριος Φωτει-
νός. Σύμφωνα με αυτήν, το καθολικό κτίστηκε στη θέση όπου τρεις Χιώτες 
ασκητές είχαν βρει μία θαυματουργή εικόνα της Παναγίας κρεμασμένη σε 
ένα κλαδί μυρσίνης. Εκεί οι τρεις ασκητές είχαν κτίσει αρχικά έναν μικρό ναό 
αφιερωμένο στην Παναγία. Το γεγονός αυτό τοποθετείται χρονικά στα χρόνια 
της βασιλείας του Μιχαήλ Δ⌘ (1034 -1041). Το ίδιο διάστημα ζούσε εξόριστος 
στη Μυτιλήνη ο Κωνστα-
ντίνος Μονομάχος, που 
εκπροσωπούσε την αρι-
στοκρατία της Κωνστα-
ντινούπολης και λόγω της 
θέσεώς του, η ανάρρησή 
του στον θρόνο μάλλον 
ήταν αναμενόμενη. Οι 
ασκητές μετέβησαν στη 
Μυτιλήνη προκειμένου 
να συναντήσουν τον Μο-
νομάχο για να του αναγ-
γείλουν ότι σύντομα θα 
ανέβαινε στον αυτοκρα-
τορικό θρόνο. Σε αντάλ-

Άποψη της μονής από τα δυτικά.

Άποψη του καθολικού από τα νοτιοδυτικά.
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λαγμα απέσπασαν την υπόσχεση ότι, εάν η προφητεία έβγαινε αληθινή, ο 
Μονομάχος θα χορηγούσε για την ανέγερση μίας μονής στον χώρο ανεύρεσης 
της εικόνας. 

Πράγματι, το 1042, ο Μονομάχος, αφού έγινε ο τρίτος σύζυγος της Ζωής της 
Πορφυρογέννητης, στέφθηκε αυτοκράτορας του βυζαντινού κράτους. Μετά 
την ανάρρησή του στον θρόνο φαίνεται ότι οι μοναχοί τον επισκέφθηκαν εκ 
νέου, αυτήν τη φορά στην Κωνσταντινούπολη, για να του υπενθυμίσουν την 
υπόσχεσή του. Ο αυτοκράτορας ανταποκρίθηκε άμεσα και τους προέτρεψε 
να επιλέξουν ανάμεσα στους ναούς της Κωνσταντινούπολης, εξαιρούμενης 
της Αγίας Σοφίας, το πρότυπο για τον αρχιτεκτονικό τύπο του ναού που θα 
κατασκεύαζαν. Οι τρεις ασκητές φέρεται ότι επέλεξαν τον μικρό ναό από το 
συγκρότημα των Αγίων Αποστόλων, που από τους ερευνητές ταυτίζεται με το 
μαυσωλείο του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με την «Ακολουθία» του 
Νικηφόρου, εκτός από τον αρχιτεκτονικό τύπο του ναού, από την Πρωτεύου-
σα απεστάλη και ο αρχιτέκτονας. 

Αν και από την μοναστική παράδοση προκύπτει ότι η αυτοκρατορική εύ-
νοια έπεται της ανόδου του Μονομάχου στον θρόνο, οι ίδιες οι πηγές και 
συγκεκριμένα τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλα μαρτυρούν ότι το μοναστήρι 
υπήρχε και μάλιστα κατείχε κτηματική περιουσία ήδη από την εποχή της 
βραχυχρόνιας πρώτης συμβασιλείας της Ζωής με την αδελφή της Θεοδώ-
ρα (1042). Ο ίδιος ο αυτοκράτορας σε χρυσόβουλο του έτους 1048 για τον 
«εγκαινισμό» της Μονής επικαλείται τα προγενέστερα χρυσόβουλα των δύο 
βασιλισσών και αναφέρει: δι’ ὅ καὶ ἡ θεοστεφὴς ἡμῶν γαληνότης τῇ ἐν τῇ Χίῳ Νέα 
Μονή τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἥν ἄνδρες εὐλαβεῑς ἐκ βάθρων ἀναγείραντες ...

Την εύνοια των δύο βασιλισσών προς τη μονή συνέχισε ο Μονομάχος. Πι-
θανόν η χορηγία του ήταν η αιτία που ο αρχικός ναός «ανακαινίσθηκε εκ βά-
θρων» και ψηφοθετήθηκε. Η συμμετοχή του στην ιστορία της Νέας Μονής δεν 
σταμάτησε στην κτητορική δαπάνη. Τα αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα αποδει-
κνύουν το ενδιαφέρον του αυτοκράτορα για τη μονή και την προσπάθειά του 
να της εξασφαλίσει οικονομική αυτάρκεια. 

Το καθολικό από τα βορειοδυτικά.
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Έκτοτε η Νέα Μονή αποτέλεσε ένα προνομιούχο και πλούσιο μοναστήρι, 
τα συμφέροντα του οποίου διασφαλίστηκαν και στη συνέχεια με αυτοκρα-
τορικά έγγραφα, που του επέτρεπαν να διατηρεί την αίγλη του. Τα διάφορα 
διοικητικής φύσης προνόμια αποσκοπούσαν στην ανεξαρτησία της μονής και 
στην προστασία των εισοδημάτων της από τις τοπικές αρχές ή την εκκλησι-
αστική ιεραρχία. 

Την περίοδο της Γενουατοκρατίας το γόητρο της Νέας Μονής αυξήθηκε και 
η ευημερία και η ακμή της συνεχίστηκαν κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 
(μετά το 1566). Μάλιστα η πρόσκτηση πολλών ιδιοκτησιών από κληρονομιά ή 
αγορές το διάστημα 1600-1800 δημιούργησε τη φήμη της τεράστιας περιου-
σίας της Νέας Μονής σε σημείο που κάποιοι περιηγητές να υποστηρίζουν ότι 
κατείχε τα 2/3 των κτημάτων της Χίου. Σύμφωνα με τις περιγραφές και τα 
σχέδια των περιηγητών που επισκέφτηκαν τη μονή τον 17ο και 18ο αιώνα, η 
Νέα Μονή παρουσίαζε την όψη ενός μικρού τειχισμένου χωριού.

Η μονή αρχικά ακολούθησε το κοινοβιακό σύστημα μέχρι την πρώτη ερή-
μωση  (τέλη 11ου αιώνα), οπότε και εγκαταλείφθηκε. Όταν εγκαταστάθη-
καν νέοι μοναχοί υιοθετήθηκε ένα ιδιόρρυθμο σύστημα με κάποια κοινοβιακά 
στοιχεία, το οποίο διατηρήθηκε μέχρι και το 1950. Μέχρι και τον δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο η μονή ήταν ανδρική. Αν και ο πραγματικός αριθμός των 
μοναζόντων δεν είχε ποτέ αποκαλυφθεί για να μην επιβαρύνεται φορολογικά 
το μοναστήρι, λέγεται ότι στο διάστημα της Τουρκοκρατίας είχε φτάσει τους 
300 - 400 μονάζοντες.  

Το πρώτο πλήγμα στη μονή ήρθε με την καταστροφή και τις λεηλασίες του 
1822. Το επόμενο πλήγμα ήταν ο σεισμός του 1881, καθοριστικός τόσο για 
τα κτίσματα όσο και για τα οικονομικά της μονής. Το 1946, μετά τον θάνατο 
του τελευταίου μοναχού, η μονή ερημώθηκε, μέχρι το 1950, όταν η Μητρόπολη 
Χίου στην προσπάθειά της να κρατήσει το μοναστήρι ζωντανό, το μετέτρεψε 
σε γυναικείο, οπότε εγκαταστάθηκαν σε αυτό μοναχές. 

Σχέδιο της Νέας Μονής από τον Vasilij Barsky.
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Το μοναστικό συγκρότημα
Το μοναστήρι κτηριακά ακολουθεί την τυπική διάταξη των βυζαντινών 

μονών. Ο χώρος ορίζεται και προστατεύεται από έναν ψηλό περίβολο. Στη 
βορειοδυτική άκρη του περιβόλου υψώνεται ο ερειπωμένος σήμερα πύργος 
της μονής. Στο μέσον του περιβόλου βρίσκεται το καθολικό, η κύρια δηλαδή 
εκκλησία της μονής, ελεύθερο από όλες τις πλευρές και σε άμεση σχέση με 
αυτό, στη νότια πλευρά του, το κτήριο της Τράπεζας, ο χώρος κοινής εστί-
ασης των μοναχών, σύμφωνα με το κοινοβιακό σύστημα. Σε απόσταση 15μ. 
περίπου βορειοδυτικά του καθολικού διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση 
η κινστέρνα, όπου συγκεντρώνονταν τα όμβρια ύδατα για τις ανάγκες της 
μονής. Τον υπόλοιπο χώρο καταλαμβάνουν άλλα κοινόχρηστα κτήρια, όπως 
το αρχονταρίκι, κυρίως όμως πτέρυγες κελιών. 

Γενικό τοπογραφικό Νέας Μονής (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με συμπληρωμένη την ανασκαφή 
των ανατολικών κελιών). 
1. Είσοδος 
2. Παρεκκλήσιο Τιμίου Σταυρού 
3. Καθολικό 
4. Τράπεζα 
5. Μουσειακή Συλλογή 
6. Κινστέρνα

7. Παρεκκλήσιο Αγίου Παντελεήμονα 
8. Πύργος 
9. Κελιά 
10. Νότια κελιά 
11. Ανατολικά κελιά 
12. Βόρεια κελιά 
13. Αρχονταρίκι
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Εκτός μονής διατηρείται το διώροφο κοιμητηριακό παρεκκλήσι του Αγίου 
Λουκά, που θεωρείται κτίσμα του 11ου αιώνα, τμήμα του υδραγωγείου καθώς 
και διάφορα άλλα κτήρια – κελιά, που πιθανότατα στέγαζαν εργαστήρια, 
αποθήκες και κατοικίες του προσωπικού.  

Ο περίβολος της μο-
νής, κατασκευασμένος από 
αργολιθοδομή, όπως είναι 
φυσικό, έχει δεχτεί πολλές 
επεμβάσεις και προσθήκες 
λόγω των καταστροφών 
που έχει υποστεί, ίσως και 
λόγω πιθανών επεκτάσεων 
της μονής. Από τη σύγκρι-
ση του υφιστάμενου περι-
γράμματος του περιβόλου 
και ενός σχεδίου του ρώ-
σου μοναχού Vasilij Barsky, 
που επισκέφτηκε τη μονή 
το 1732, προκύπτει μία τέ-
τοια επέκταση στην ανατολική πλευρά καθώς και μία αλλαγή της θέσης του 
κεντρικού πυλώνα της μονής στη βόρεια πλευρά.  

Ο ναός του Αγίου Λουκά. Το υδραγωγείο

Είσοδος στη μονή και ναός Τιμίου Σταυρού.
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Το καθολικό
Αρχιτεκτονική
Το καθολικό της μονής μέχρι σήμερα παραμένει αφιερωμένο στην Παναγία 

και εορτάζει στις 23 Αυγούστου. Αποτελείται από τον κυρίως ναό, τον εσω-
νάρθηκα, τον εξωνάρθηκα, το πρόσκτισμα και το κωδωνοστάσιο. 

Από τυπολογικής απόψεως το καθολικό της Νέας Μονής εντάσσεται στους 
απλούς οκταγωνικούς ναούς. Ο κυρίως ναός έχει τετράγωνη κάτοψη και εσω-
τερικά δεν υπάρχουν ελεύθερα στηρίγματα, παρά μόνο οκτώ παραστάδες 
στις τέσσερις πλευρές που εξέχουν ελάχιστα από το μέτωπο των τοίχων. Στην 
αρχική φάση και μέχρι τον σεισμό του 1881 μπροστά από κάθε παραστάδα 
υπήρχε ένα διπλό ζεύγος μαρμάρινων κιονίσκων, διακοσμητικών κατά κά-
ποιους, φερόντων κατά άλλους. Σήμερα οι κιονίσκοι έχουν αντικατασταθεί 
από ογκώδεις παραστάδες. Με τη 
μεσολάβηση μίας ουδέτερης ζώνης 
επιτυγχάνεται η μετάβαση από το 
τετράγωνο της χαμηλότερης στάθμης 
στον ανώτερο οκτάκογχο σχηματι-
σμό, στον οποίο φέρεται ο τρούλος. 
Ο ίδιος ο τρούλος έχει ανακατασκευ-
αστεί μετά από την κατάρρευσή του 
με τον σεισμό του 1881.  

Η τοιχοποιία του καθολικού συ-
νίσταται στην εναλλαγή λίθινων και 
πλίνθινων ζωνών, τη συνήθη δηλαδή 
κωνσταντινουπολίτικη μεικτή τεχνική. Όπως αποδείχθηκε μετά την καθαίρεση 
των εξωτερικών  επιχρισμάτων -στη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης 
του καθολικού- οι εξωτερικές τοιχοποιίες καλύπτονταν με ρόδινο επίχρισμα 
που έφερε χαράξεις, οι οποίες μιμούνταν το ισόδομο σύστημα δόμησης. Οι 
δύο κόγχες του εξωνάρθηκα, κατασκευάστηκαν με το ατελές πλινθοπερίκλει-
στο σύστημα. 

Τα τοξωτά τμήματα των πλαγίων πλευρών καθώς και τα τμήματα μεταξύ των 
εξωραχίων των τόξων φέρουν πλούσιο κεραμοπλαστικό διάκοσμο όπως μαιάν-
δρους, ήλιους, καρδιές, επάλληλα λάμδα, απομίμηση ύφανσης ψάθας κ.ά.

Κάτοψη καθολικού (Orlandos)

Εσωτερικό κυρίως ναού.
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Από τις εργασίες που έγιναν στο καθολικό στο πλαίσιο του έργου «Στε-
ρέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη Νέας Μονής Χίου» του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Βορείου Αιγαίου 2000-2006 του Γ⌘ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) άρχισε να συμπληρώνεται η εικόνα των 
κατασκευαστικών φάσεων του καθολικού και να επιβεβαιώνονται οι πηγές. 
Ήδη πριν την καθαίρεση των επιχρισμάτων, ήταν εμφανής ο αρμός μετα-
ξύ εσωνάρθηκα – εξωνάρθηκα. Στη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης 
αποκαλύφθηκε ότι ο ανατολικός τοίχος του εξωνάρθηκα, όπως και οι εξωτερι-
κές όψεις του ναού, έφερε ρόδινο επίχρισμα 
με χαράξεις, άρα αρχικά ήταν εξωτερικός. 
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι 
σε πρώτη φάση υπήρχε ένας ναός μικρότε-
ρος σε σχέση με τον υφιστάμενο, που τον 
συνιστούσε μόνον ο κυρίως ναός και ο (εσω)
νάρθηκας. Αυτός ο χωρίς ιδιαίτερη πολυτέ-
λεια ναός, όπως μαρτυρούν τα απλά πλίν-
θινα τοξωτά ανοίγματα χωρίς τα μαρμάρινα 
πλαίσια, θα μπορούσε να ταυτιστεί με το 
πρώτο κτίσμα, την «Παλαιά Μονή» που κα-
τασκεύασαν οι τρεις ασκητές στη θέση που 
βρήκαν την εικόνα, στο διάστημα  βασιλεί-
ας του Μιχαήλ Δ⌘ Παφλαγόνα (1034 -1041). 

Έχει διατυπωθεί η άποψη, ότι όταν έγινε 
η χορηγία του Μονομάχου ο κυρίως ναός 
άλλαξε ανωδομή και μαζί αρχιτεκτονικό 
τύπο. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι ο 
ναός αρχικά ανήκε στον τύπο του σταυρο-
ειδούς εγγεγραμμένου. Στη συνέχεια και με 
την ευκαιρία της χορηγίας του Μονομάχου, ο κυρίως ναός απέκτησε τον τύπο 
του απλού οκταγωνικού. Η εφαρμογή ενός κογχωτού κτηρίου με επιρροές 
από κάποιο ρωμαϊκό κωνσταντινουπολίτικο πρότυπο σε μία τετράγωνη κά-

Καθολικό, νότια όψη.

Καθολικό, νότια όψη.
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τοψη οδήγησε σε ένα αρχιτεκτονικό 
unicum, που αποτέλεσε πρότυπο 
για μία σειρά απλών οκταγωνικών 
ναών στο νησί: τον Άγιο Γεώργιο 
Συκούση στο ομώνυμο χωριό, την 
Παναγία Κρήνα στους Βαβύλους, 
τους Αγίους Αποστόλους στο Πυργί, 
τον Άγιο Μηνά στο Νεοχώρι και ίσως 
την Υπαπαντή στο Στρατηγάτο του 
Δαφνώνα. Τα αντίγραφα, αισθητικά 
και τυπολογικά, απέχουν αρκετά 
από το πρότυπο. Στην εξέλιξη του 
τύπου είναι εμφανής η προσπάθεια 
για την ενίσχυση του στατικού φο-
ρέα του τρούλου και την καλύτερη 
οπτική επικοινωνία των επιμέρους 
χώρων του ναού. 

Εκτός από τον κυρίως ναό, στην 
περίοδο του Μονομάχου προστίθε-
ται ένα κιονοστήρικτο ανοικτό προ-
στώο στα δυτικά του εσωνάρθηκα 
που καλυπτόταν από τρεις χαμηλούς 
ελαφρά κωνικούς θόλους. Στη συνέ-
χεια, όταν για λειτουργικούς λόγους 
(πιθανότατα προσθήκη Ακολουθίας 
της Λιτής) απαιτείται η δημιουρ-
γία ενός κλειστού χώρου, το ανοι-
κτό προστώο μετατρέπεται –μετά 
τον 12ο αιώνα– σε κλειστό εξωνάρ-
θηκα με την προσθήκη δύο κογχών 
στη βόρεια και νότια πλευρά του 
και φραγμάτων από μαρμάρινα θω-
ράκια και γύψινα διαφράγματα με 
υαλοστάσια στη δυτική όψη. Δύο 
οξυκόρυφα τόξα ενισχύουν τα εσω-
ράχια των τόξων στο μέτωπο των 
δύο κογχών και εγκιβωτίζουν σε πα-
ραστάδες τους δύο κίονες στα πο-
δαρικά των τόξων. Την ίδια περίοδο, 
αφού αφαιρέθηκαν πλίνθινοι δακτύ-
λιοι από τους αρχικούς τυφλούς θό-
λους, υψώθηκαν στη θέση τους τρεις 
τρούλοι με τύμπανα, ένας πτυχωτός 
στο κέντρο και δύο με νευρώσεις στα πλάγια. Στο μέσον της δυτικής όψης 
τοποθετείται η μαρμάρινη μνημειακή πύλη του εξωνάρθηκα. Αργότερα οι 
δύο κόγχες και πάλι ανακατασκευάστηκαν και σ’ αυτήν την ανακατασκευή 
οφείλεται η υπάρχουσα πλινθοπερίκλειστη τοιχοποιία (από τον 14ο έως τον 
16ο αιώνα). 

Με την μετατροπή του ανοικτού προστώου σε κλειστό εξωνάρθηκα προ-
έκυψε ανάγκη για ένα νέο ανοικτό πρόπυλο στα δυτικά. Οπότε παράλληλα 
με τη δημιουργία του εξωνάρθηκα (12ο αι.) κατασκευάζεται το πρόσκτισμα 

Οικοδομικές φάσεις εξωνάρθηκα (Μισαηλίδου - 
Καββαδία).
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στα δυτικά του, που πιθανότατα φιλοξένησε στο δυτικό τμήμα του το φιάλιον 
της μονής και στο ανατολικό τον σημαντήρα, πριν κατασκευαστεί νέος τον 
16ο αιώνα στη βόρεια πλευρά του καθολικού. Μεταγενέστερα, πιθανόν στις 
αρχές του 16ου αιώνα, και ίσως γύρω στο 1512 όταν προστίθεται το νέο κω-
δωνοστάσιο στα δυτικά του προπύλου, φράσσονται τα τοξωτά ανοίγματά του 
με αργολιθοδομή και κατασκευάζεται το περιμετρικό θρανίο. Έτσι ο χώρος 
έχασε την όποια μεγαλοπρέπεια είχε αρχικά και μετατράπηκε σε μία απλή 
δίοδο προς τον εξωνάρθηκα. Το κωδωνοστάσιο, βάσει επιγραφής, ανακατα-
σκευάστηκε το 1900. 

Τον 19ο αιώνα πραγματοποιήθη-
καν από τον ηγούμενο Γρηγόριο Φω-
τεινό στο εσωτερικό του καθολικού 
κάποιες μετατροπές μικρής έκτασης, 
προκειμένου να αποκτήσει ο χώρος 
περισσότερο φως. Έτσι δημιουργή-
θηκαν ανοίγματα από τον κυρίως ναό 
στον εσωνάρθηκα και από τον εσω-
νάρθηκα στον εξωνάρθηκα, τα ίχνη 
των οποίων είναι εμφανή μέχρι σήμε-
ρα, και ανοίχθηκαν αξονικά παράθυ-
ρα στις ημικυλινδρικές κόγχες του. 

Ο ναός υπέστη μεγάλη καταστρο-
φή με τη Σφαγή του 1822 αρχικά και 
τον σεισμό του 1881, στη συνέχεια, 
που οδήγησε στην ανακατασκευή 
του τρούλου του κυρίως ναού, μεγά-
λων τμημάτων της ανωδομής και των 
τοξωτών απολήξεων των πλαγίων 
πλευρών και της ανατολικής. 

Πρόσκτισμα, νότια όψη. Υποθετική αναπαράσταση προσκτίσματος 
(Μισαηλίδου - Καββαδία).

Καθολικό, νότια όψη.
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Εσωτερικός διάκοσμος και ψηφιδωτά
Ο σημερινός εσωτερικός διάκοσμος του ναού προσφέρει μία μικρή μόνο 

εικόνα της αρχικής πολυτέλειας του εσωτερικού του κτηρίου. Στα δάπεδα 
διατηρούνται τα μαρμαροθετήματα και στον κυρίως ναό τμήματα της ορθο-
μαρμάρωσης των τοίχων που κάλυπταν την πρώτη ζώνη. 

Ο ψηφιδωτός διάκοσμος της Νέας Μονής συνιστά ένα από τα τρία σύνολα 
ψηφιδωτών της μεσοβυζαντινής περιόδου, που σώζονται σήμερα στον ελλαδι-
κό χώρο, μαζί με τον Όσιο Λουκά στη Βοιωτία και τη Μονή Δαφνίου στην Ατ-

τική. Στα ανώτερα τμή-
ματα του κυρίως ναού 
και του εσωνάρθηκα 
σώζεται μεγάλο μέρος 
του ψηφιδωτού διακό-
σμου του 11ου αιώνα, με 
εξαίρεση τον τρούλο και 
την ανατολική κόγχη του 
κυρίως ναού, που κατέρ-
ρευσαν το 1881, οπότε 
έχασαν και τον αρχικό 
τους διάκοσμο.

Στον τρούλο άλλοτε 
κυριαρχούσε η μορφή 
του Παντοκράτορα με 

εννέα ολόσωμους αγγέλους. Στην αψίδα του ιερού εικονίζεται η Παναγία 
δεομένη και εκατέρωθέν της, στις κόγχες της πρόθεσης και του διακονικού, οι 
αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. 

Στις κόγχες του κυρίως ναού απεικονίζονται παραστάσεις του Χριστολο-
γικού κύκλου, που συνεχίζονται και στους τοίχους του εσωνάρθηκα. Στον κυ-

Καθολικό, ψηφιδωτά κυρίως ναού.

Καθολικό, κυρίως ναός, Βάπτιση.
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ρίως ναό σε καλή σχετικά κατάσταση σώζονται η Βάπτιση, η Μεταμόρφωση, 
η Σταύρωση, η Αποκαθήλωση και η Ανάσταση. Στον εσωνάρθηκα σώζονται η 
Έγερση του Λαζάρου, η Βαϊοφόρος, ο Νιπτήρας και τμήμα από τρία προπα-
ρασκευαστικά επεισόδιά 
του. Στον τρουλίσκο σώ-
ζεται η προτομή της Πα-
ναγίας δορυφορούμενη 
από οκτώ αγίους – μάρ-
τυρες, ενώ στα τόξα και 
στις παραστάδες μεμο-
νωμένοι άγιοι. 

Τα ψηφιδωτά της 
Νέας Μονής χαρακτηρί-
ζονται από λιτά σχέδια 
σε συνδυασμό με έντο-
να χρώματα. Οι μορφές 
των αγίων είναι ραδινές, 
τα πρόσωπα εκπέμπουν 
σοβαρότητα και ήθος, τα ενδύματα είναι δύσκαμπτα και με έντονες φωτοσκι-
άσεις. Το αρχιτεκτονικό βάθος και το φυσικό τοπίο είναι σχεδόν ανύπαρκτα 
και περιορίζονται στη βασική υποδήλωση του χώρου. Κυρίαρχο ρόλο έχει ο 
χρυσός κάμπος που σε συνδυασμό με τον φυσικό φωτισμό από τα παράθυρα 
του τρούλου εξαϋλώνει τις μορφές προσδίδοντάς τους έντονη πνευματικότη-
τα και υπερβατικό χαρακτήρα. 

Οι τοίχοι του εξωνάρθηκα δεν κοσμούνταν με ψηφιδωτά. Ο ημικύλινδρος 
των κογχών αρχικά έφερε εσωτερικά επένδυση από ορθομαρμάρωση. Στη 
συνέχεια το ανώτερο τμήμα τους καλύφθηκε από τοιχογραφίες και η ορθο-
μαρμάρωση διατηρήθηκε μόνο στο κατώτερο τμήμα. Από τις τοιχογραφίες 
σώζεται στη νότια κόγχη η Δευτέρα Παρουσία και στη βόρεια σπαράγματα 
από την παράσταση των Εισοδίων της Θεοτόκου. Κατά τις εργασίες αποκα-
τάστασης αποκαλύφθηκαν τοιχογραφίες και στους τρεις τρούλους του εξω-

νάρθηκα. Στον κεντρικό τρούλο, 
όπου διατηρούνται δύο στρώματα 
τοιχογράφησης, απεικονίζεται ο 
Παντοκράτορας δορυφορούμενος 
από αγγέλους. Στον βόρειο τρού-
λο σώζεται σε μετάλλιο η μορ-
φή της Θεοτόκου και γύρω της οι 
μορφές επτά προφητών, κάποιες 
από τις οποίες έχουν καταστρα-
φεί. Στον νότιο τρούλο σώζεται η 
παράσταση της Πεντηκοστής με 
το Άγιο Πνεύμα στο κέντρο δο-
ρυφορούμενο από Αποστόλους. 
Οι τοιχογραφίες των τρούλων 
ανάγονται στη βυζαντινή περί-
οδο. Τέλος, τη βορειοανατολική 

γωνία του εξωνάρθηκα κοσμούσε η τοιχογραφία της Βρεφοκρατούσας Θεο-
τόκου. Η τοιχογραφία έχει αποτοιχιστεί και εκτίθεται στο Βυζαντινό Μουσείο 
Χίου ενώ in situ παραμένει το παλαιότερο στρώμα της τοιχογράφησης με την 
παράσταση μίας ακόμη Βρεφοκρατούσας.

Καθολικό, ανωδομή εσωνάρθηκα.

Καθολικό, βόρειος τρούλος εξωνάρθηκα.
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Η Τράπεζα
Η Τράπεζα είναι ένα δρομικό κτήριο που καλύπτεται από ελαφρά οξυκό-

ρυφο θόλο. Ανατολικά απολήγει σε ημικυκλική αψίδα, το μοναδικό ίσως τμή-
μα του αρχικού κτηρίου της Τράπεζας που θα μπορούσε να χρονολογηθεί τον 
11ο αιώνα. Το υπόλοιπο κτήριο αποτελεί αποτέλεσμα συνεχών επεμβάσεων 
και μετασκευών. Στο εσωτερικό της Τράπεζας διατηρείται τραπέζι μήκους 
15,70μ., που κοσμείται από μαρμαροθέτημα με γεωμετρικά θέματα από πο-
λύχρωμες κρούστες μαρμάρων και θεωρείται ότι αποτελεί το αυθεντικό τρα-
πέζι του 11ου αιώνα. Εκατέρωθεν του τραπεζιού διατηρούνται τέσσερα ζεύγη 
κτιστών πάγκων.

Το κτήριο της Τράπεζας αποκαταστάθηκε στο πλαίσιο του Β⌘ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και οργανώθηκε σε μουσειακό χώρο στο πλαίσιο του έργου 
«Μουσειακός Χώρος Τράπεζας Νέας Μονής Χίου» του Γ⌘ Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου 
(2000-2006). Εκτός από το βασικό έκθεμα, που είναι το ίδιο το τραπέζι με 
το μαρμαροθέτημά του, σήμερα ο χώρος της Τράπεζας φιλοξενεί βυζαντινά 
γλυπτά του 11ου αιώνα, που προέρχονται από το καθολικό της μονής, αγγεία 
που προέρχονται από το δώμα της κινστέρνας και τμήματα αποτοιχισμένων 
τοιχογραφιών, που προέρχονται από τον εξωνάρθηκα του καθολικού και από 
την ίδια την Τράπεζα. Η έκθεση υποστηρίζεται από εποπτικό υλικό, όπως 
επεξηγηματικά σχέδια και φωτογραφίες που αφορούν στο ιστορικό πλαίσιο 
και στην αρχιτεκτονική της μονής, στον ψηφιδωτό και ζωγραφικό διάκοσμο 
του καθολικού, καθώς και στο ιστορικό των εργασιών συντήρησης και ανάδει-
ξης του μαρμαροθετήματος του κτιστού τραπεζιού.

Τράπεζα.
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Η κινστέρνα
Η κινστέρνα είναι επίσης κτήριο του 11ου 

αιώνα. Πρόκειται για μία ημιυπόγεια κα-
τασκευή, από την οποία εξέχουν του εδά-
φους μόλις 4,80μ. Η ορθογώνια κάτοψή της 
χωρίζεται εσωτερικά σε τρία τμήματα από 
δύο σειρές τεσσάρων κιόνων η καθεμία. 
Επάνω στα τόξα που γεφυρώνουν τους κί-
ονες μεταξύ τους και τους κίονες με τις 
πλευρικές παραστάδες φέρονται δεκαπέ-
ντε τυφλοί ημισφαιρικοί τρούλοι. Στον κατά 
μήκος άξονα του κτηρίου, προς τον οποίο 
συγκλίνουν τα δύο τμήματα της επίπεδης 
στέγης, υπάρχουν οπές για τη συλλογή των 
ομβρίων στο εσωτερικού του κτηρίου.

Στη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης 
της κινστέρνας που διεξήχθησαν στο πλαί-
σιο του Β⌘ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 
το 1999, αποκαλύφθηκε ότι τα κενά ανάμε-
σα στα εξωράχια των θόλων στο δώμα της 
κινστέρνας είχαν πληρωθεί με αγγεία. Από τη μελέτη των αγγείων τα οποία 
ανέρχονται σε 80 κατά τον αριθμό –στην πλειονότητά τους αμφορείς για την 
μεταφορά προϊόντων σε υγρή μορφή αλλά και πίθων– και προέρχονται από 
την Ισπανία του 15ου αι., προκύπτει ότι το δώμα υπέστη κάποια επισκευή τη 
συγκεκριμένη περίοδο. 

Ο πύργος
Ο πύργος έχει ορθογώνια κάτοψη. Αρχικά ήταν τριώροφος, σήμερα όμως 

σώζεται μόνο το ισόγειο και ο ένας όροφος χωρίς στέγαση. Το αρχικό ύψος 
πιθανότατα έφτανε στα 20μ. Η τοιχοποιία του συνίσταται σε αργολιθοδο-

μή με την παρεμβολή 
πλίνθων. Η πρόσβαση 
στον πύργο γινόταν 
από τη στάθμη του 
πρώτου ορόφου με ξύ-
λινη φορητή κλίμακα, 
που μπορούσε να με-
τακινηθεί σε περίπτω-
ση κινδύνου. Ο πύργος 
μαρτυρείται πως είχε 
χρησιμοποιηθεί και ως 
βιβλιοθήκη της μονής. 

Αγγεία στο δώμα της κινστέρνας.

Εσωτερικό κινστέρνας.

Ο πύργος από τα νοτιοανατολικά.
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Οι ναΐσκοι
Εντός του περιβόλου της μονής, εκτός 

των άλλων κτηρίων διατηρούνται και δύο 
μικροί ναοί: ο ναός του Τιμίου Σταυρού 
στα νότια της σημερινής πύλης της μονής 
και ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος στα 
δυτικά του καθολικού. 

Ο ναός του Τιμίου Σταυρού κτίστηκε 
κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα 
μετά τον σεισμό του 1881. Πιθανόν κτίστη-
κε ως παρεκκλήσιο της εισόδου αλλά μπο-
ρεί να χρησιμοποιήθηκε και ως χώρος στον 
οποίο επιτρεπόταν η είσοδος σε γυναίκες 
για την προσκύνηση λειψάνων και την ανά-
γνωση ευχής ή παρακλήσεως, όταν ίσχυε 
ακόμη το άβατον πριν το 1931, πιθανότητα 
που ενισχύεται από την ύπαρξη δύο θυρών 
στον ναό.

Ο κυρίως ναός είναι τετράγωνος με προ-
σαρτημένο στα ανατολικά το ιερό με την 

ημικυκλική αψίδα. Στη βόρεια και νότια πλευρά ανοίγονται οι δύο θύρες με 
αετωματικές επιστέψεις. Ο χώρος στεγάζεται με οκτάπλευρο τρούλο, που 
φέρεται σε τέσσερα ημιχώνια. Η τοιχοποιία συνίσταται σε αργολιθοδομή. Η 
βόρεια πλευρά είναι επενδυμένη με μαρμάρινες πλάκες. 

Ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος κατασκευάστηκε για να καλύψει τις λει-
τουργικές ανάγκες των μοναχών μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που 
υπέστη το καθολικό από τον σεισμό του 1881. Βρίσκεται στα δυτικά του κα-
θολικού στον δρομίσκο που 
οδηγεί προς τον πύργο.

Ο ναός είναι μονόχωρος 
δρομικός καμαροσκέπα-
στος με δικλινή στέγη και 
απολήγει σε ημιεξαγωνική 
αψίδα. Η τοιχοποιία συνί-
σταται σε αργολιθοδομή. 
Εσωτερικά στους πλάγιους 
τοίχους ανοίγονται τυφλά 
αψιδώματα στο πλάτος της 
τοιχοποιίας. Ο κυρίως ναός 
διαχωρίζεται από το ιερό 
με ένα απλής μορφής  ξύλι-
νο τέμπλο. 

Τα κελιά
Τα συγκροτήματα των κελιών της μονής διατηρούνται σήμερα σε κακή 

κατάσταση μετά τις ζημιές του καταστροφικού σεισμού του 1881. Η νότια 
πτέρυγα, που αποτελείται από διώροφα κελιά καθώς και οι πτέρυγες του 
δυτικού τμήματος, έχουν υποστεί μεγάλες καταρρεύσεις. 

Εξαίρεση αποτελούν κάποια από τα κελιά στο μέσον του περιβόλου στα 
δυτικά του καθολικού. Το 1980 με δαπάνες του Αντωνίου Χανδρή διά της 
Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού η Εφορεία αναστήλωσε 

Ναός Τιμίου Σταυρού.

Ναός Αγίου Παντελεήμονος.
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διώροφο κελί που σήμερα χρησιμοποιείται ως φυλακείο στο ισόγειο και ως 
μικρή μουσειακή συλλογή – σκευοφυλάκιο της μονής στον όροφο. 

Η μουσειακή συλλογή αποτελείται από δύο αίθουσες. Όλα τα εκθέματα 
προέρχονται από δωρεές, μια και τα ίδια τα παλαιά κειμήλια της μονής κατα-
στράφηκαν με τη Σφαγή του 1822 και κατά την εκστρατεία του Γάλλου αξι-
ωματικού Κάρολου Φαβιέρου (1827-28). Έτσι όλα τα εκθέματα της συλλογής 
είναι σχετικά νεότερα. Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται έργα αργυροχοΐας και 
φορητές εικόνες του 18ου και 19ου αιώνα. Στη δεύτερη αίθουσα εκτίθενται κυ-
ρίως άμφια και έργα χρυσοκεντητικής. Από τα εκθέματα ξεχωρίζει το «πευ-
κί», ένα έξοχο δείγμα της χιακής υφαντικής τέχνης του 1742.

Το 1994 επισκευάστηκε από τον Δήμο Ομηρούπολης και με πιστώσεις του 
Υπουργείου Αιγαίου ένα ακόμη διώροφο κτήριο δυτικά της Τράπεζας που 
χρησιμοποιείται ως ξενώνας για τους μοναχούς, καθώς και η στέγη ενός εκ 
των κελιών της βόρειας πτέρυγας.

Το 1997, κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάδειξης του αύλειου χώρου 
της Μονής, οι οποίες πραγματοποιούνταν στα πλαίσια του Β⌘ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης από την 
3η Εφορεία Βυζαντινών Αρ-
χαιοτήτων, αποκαλύφθηκε 
τμήμα της πτέρυγας των 
ανατολικών κελιών που εί-
χαν πιθανόν καταρρεύσει 
με τον σεισμό του 1881 και 
έκτοτε παρέμεναν καταχω-
μένα. 

Το 2003, στο πλαίσιο του 
έργου «Στερέωση, αποκα-
τάσταση και ανάδειξη της 
Νέας Μονής Χίου» του Γ⌘ 
Κοινοτικού Πλαισίου Στή-
ριξης, εντάχθηκε το υποέρ-
γο «Ανάδειξη ανατολικών 
κελιών της Νέας Μονής Χίου». Έτσι, η 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
διενήργησε ανασκαφή στον χώρο των ανατολικών κελιών προκειμένου να 
αποκαλυφθεί η πτέρυγα, να συντηρηθούν τα αποκαλυφθέντα λείψανα, να 
στερεωθούν και να αναδειχθούν. Σε μία έκταση 530 τ.μ. αναδείχθηκαν δε-
καεπτά χώροι. Η εικόνα που προέκυψε μετά το πέρας των ανασκαφικών 

Ανατολικά κελιά.

Νότια κελιά. Κτήριο μουσειακής συλλογής.
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εργασιών είναι ότι επρόκειτο για κελιά κατά κανόνα διώροφα, που έμοιαζαν 
με αυτοτελείς κατοικίες με κοιτώνα, εργαστήριο, μαγειρείο κλπ. Τα ανα-
σκαφικά ευρήματα, νομίσματα και κεραμική, οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι 
στον χώρο σώζεται ένας μικρός πυρήνας από τα κελιά της υστεροβυζαντινής 
περιόδου (περίοδος Γενουατοκρατίας για τη Χίο, 1346 -1566) και ειδικότερα 
του 14ου αιώνα. Ο ανεσκαμμένος χώρος των ανατολικών κελιών είναι σήμερα 
επισκέψιμος μέσα από περιμετρικούς διαδρόμους θέασης, κλίμακες και επι-
κλινή δάπεδα πρόσβασης.     

Μόλις το 2012 ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση ενός ακόμη εκ των διώρο-
φων κελιών της μονής στο πλαίσιο  του έργου «Αποκατάσταση Τμήματος 
Κελιών Βόρειας Πτέρυγας Νέας Μονής Χίου» του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013» του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). 

Το κτήριο των κελιών που αποκαταστάθηκε βρίσκεται βόρεια του καθολι-
κού της μονής και, βάσει της επιγραφής του υπερθύρου, χρονολογείται στο 
1885. Πρόκειται για ένα λιθόκτιστο διώροφο κτήριο. Το ισόγειό του αποτελεί-
ται από τρεις θολοσκεπείς χώρους και ο όροφος από άλλους τρεις χώρους που 
στεγάζονται με κεραμοσκεπείς στέγες. Το κτήριο είχε υποστεί σημαντικές 

φθορές που οφείλονταν 
κυρίως στην υγρασία 
λόγω έλλειψης μέριμνας 
απορροής των ομβρίων, 
τα οποία διαπότιζαν τη 
λιθοδομή, ενώ οι βορει-
οανατολικές τοιχοποιίες 
λόγω επιχώσεων και έλ-
λειψης υγρομόνωσης πα-
ρουσίαζαν προβλήματα 
στα κονιάματα δόμησης 
και στα εσωτερικά επι-
χρίσματα. 

Στο πλαίσιο του έργου 
το κτήριο αποκαταστάθη-
κε πλήρως. Από τις εργα-

σίες αποχωμάτωσης της βόρειας πλευράς προέκυψαν τρεις νέοι ασκεπείς χώ-
ροι, οι οποίοι πιθανότατα είχαν καταρρεύσει στον σεισμό του 1881 και έκτοτε 
παρέμεναν καταχωμένοι. Από τις εργασίες δε στο εσωτερικό εντοπίστηκε 
υπόγειο που επικοινωνεί με καταπακτή με το ισόγειο του κτηρίου.

Στα ευρήματα της αποχωμάτωσης 
του χώρου περιλαμβάνονται κεραμικά, 
ως επί το πλείστον των νεότερων χρό-
νων και αποτμήματα αρχιτεκτονικών 
μελών καθώς και ακέραια αρχιτεκτο-
νικά μέλη, όπως ένα κιονόκρανο που 
επέστεφε τους διπλούς κιονίσκους τους 
κυρίως ναού του καθολικού, πανομοιό-
τυπο με άλλα που βρίσκονται σήμερα 
ενσωματωμένα στο προσκυνητάρι του 
εξωνάρθηκα.

Το διώροφο κτήριο χρησιμοποιείται και πάλι ως κελί των μοναχών της Μο-
νής, ενώ ο δυτικός ισόγειος χώρος έχει τη χρήση εκθετηρίου-εκδοτηρίου. 

Κελί βόρειας πτέρυγας.

Κιονόκρανο από ανασκαφή βόρειας πτέρυγας.
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Η Νέα Μονή μνημείο της Unesco
Από το 1990 η Νέα Μονή έχει εγγραφεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κλη-

ρονομιάς της UNESCO.
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