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Καθολικό. 
Εσωνάρθηκας. 

Το δάπεδο μετά τις εργασίες 
συντήρησης (λεπτομέρεια)

    Katholikon. 
Esonarthex. 

Floor a� er conservation 
 (detail)







ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΟ ΕΡΓΟ που απολογισμό του συνιστά το ανά χείρας βι-
βλίο, ήλθε σε συνέχεια των έργων που υλοποιεί η Εφορεία 
στον αρχαιολογικό χώρο της Νέας Μονής με εντατικούς 
ρυθμούς και χωρίς διακοπή από τη δεκαετία του 1990, 
με την ευκαιρία των μεγάλων, συγχρηματοδούμενων  από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, Προγραμμάτων. Στο επίκεντρο του 
ευρέως αναστηλωτικού προγράμματος που διαρκεί εδώ 
και μια 20ετία, βρίσκεται το μείζον μνημείο της Μονής, το 
καθολικό της. Μετά την αποκατάσταση του ναού και τη 
συντήρηση του ψηφιδωτού του διακόσμου, έργα που υλο-
ποιήθηκαν την περασμένη δεκαετία (2001-2010), το μόνο 
που απέμενε πλέον για την ολοκλήρωση της ανάδειξης του 
μνημείου ήταν η συντήρηση των πολυτελών μαρμαροθετη-
μένων δαπέδων του.

Το έργο σχεδιάστηκε από την Εφορεία το έτος 2012 
και σε πρώτη φάση εκπονήθηκε η μελέτη συντήρησης των 
δαπέδων από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων και 
Νεωτέρων Μνημείων, με τη σύμπραξη της Εφορείας. Υπεύ-
θυνη για τη σύνταξή της ήταν η κ. Γεωργία Σωτηροπού-
λου, ΤΕ Συντηρήτρια Έργων Τέχνης που τότε υπηρετούσε 
στη Διεύθυνση, ενώ η Προϊσταμένη της κ. Μαρία Μερτζά-
νη ασμένως ενέταξε στο Πρόγραμμα της Διεύθυνσης  την 
ολοκλήρωση της μελέτης. 

Μετά την έγκριση της μελέτης από το Κεντρικό Αρχαιο-
λογικό Συμβούλιο τον Μάιο του 2016, μας απασχόλησε η 
εξεύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου. Η 

ΙΝTRODUCTORY 
NOTE

THE PROJECT that is reviewed in the present publica-
tion actually followed upon a series of projects carried 
out by the Ephorate in the Nea Moni archaeological site; 
these projects have been implemented incessantly and 
rigorously since the 1990s, utilizing the opportunity of-
fered by the availability of large and well-funded Oper-
ational Projects co-fi nanced by the European Structural 
and Investment Funds of the European Union. The prima-
ry monument of Nea Moni Monastery, namely its katho-
likon, is in the epicenter of this all-encompassing restora-
tion program that has been continuing for over 20 years 
now. Following the restoration of the church edifi ce and 
the conservation of its mosaic decoration, realized dur-
ing the decade between years 2001 and 2010, the last 
remaining element that was missing in order to complete 
the enhancement of the monument was the conservation 
of its elaborate opus sectile fl oors.

The project proposal was prepared by the Ephorate in 
2012, and during the fi rst phase the Directorate of Con-
servation of Ancient and Modern Monuments prepared 
the relevant conservation proposal, in cooperation with 
the Ephorate. Conservator Georgia Sotiropoulou who was 
employed at the Directorate was in charge of preparing 
the proposal, while her supervisor, Maria Mertzani, glad-
ly included the proposal in the Directorate Operational 
Program.
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ευκαιρία μας δόθηκε με την πρόσκληση που δημοσίευσε η 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου τον ίδιο μήνα. Η πρότασή μας 
για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 
2014-2002 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ έγινε δεκτή με την Από-
φαση ένταξης που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2016.

Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 και περατώ-
θηκε στα τέλη του 2019. Ήταν δύσκολο, χρονοβόρο και 
με πολλές αντιξοὀτητες που ευτυχώς δεν στάθηκαν ανυ-
πέρβλητες. Δίπλα μας, άλλοτε κάνοντας υπομονή για την 
αναστάτωση που φέραμε στη λειτουργία του καθολικού 
επί τρία χρόνια και άλλοτε ενθαρρύνοντάς μας, στεκόταν 
πάντοτε ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής, αρχιμανδρίτης πα-
τήρ Διονύσιος, προς τον οποίο οφείλουμε να απευθύνουμε 
τις πιο θερμές ευχαριστίες. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω από καρδιάς τον παλιό μου συμφοιτητή και 
φιλόλογο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και 
Οινουσσών κ. Μάρκο που πάντα τιμά το ιστορικό μονα-
στήρι, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη μεγάλη σημασία του. 

Αρωγός μας –όπως πάντα– ήταν η Διαχειριστική Αρχή 
Βορείου Αιγαίου και ιδίως ο Προϊστάμενός της κ. Γεώργος 
Πλακωτάρης, καθώς και όλο το προσωπικό της Αρχής. Σε 
όλους οφείλουμε χάριτες. Μεταξύ δε των στελεχών της 
Εφορείας που κοπίασαν για το έργο, θα πρέπει να αναγνω-
ρίσω τις ιδιαίτερες ικανότητες που επέδειξε ο κ. Σταύρος 
Ντίλης, που με υψηλό αίσθημα ευθύνης ανέλαβε μεγάλο 
βάρος του έργου και εργάσθηκε σκληρά για την επιτυχή 
ολοκλήρωσή του.

Με το έργο της συντήρησης των δαπέδων θεωρούμε 
ότι έκλεισε ο κύκλος της αποκατάστασης και της συντή-
ρησης του καθολικού και η προσοχή μας τώρα μπορεί να 
στραφεί πλέον σε άλλα κτίρια του μοναστηριού που έχουν 
ανάγκη μέριμνας. Ήταν επιθυμία του αείμνηστου Χαραλά-

A� er the proposal was approved by the Central Ar-
chaeological Council in May2016, the next step was to 
secure fi nancing for the project. A funding opportunity 
arose when we received an invitation from the North Ae-
gean Regional Administration in May. Our proposal was 
accepted and integrated into the North Aegean Regional 
Operational Program, of the relevant 2014-2020 Part-
nership Agreement following an Integration Decision is-
sued in July 2016. 

The project commenced in January 2017 and was 
completed in late 2019. It was demanding, time-con-
suming, and faced numerous obstacles, none of which, 
thankfully, proved to be insurmountable. The abbot of 
Nea Moni Monastery, father Dionysios, to whom we owe 
our warmest gratitude, stood by our side throughout this 
trying time, sometimes exercising patience in face of 
the upheaval we caused in the smooth operation of the 
katholikon for three years, and at other times actively 
encouraging us in our eff orts. We would also, likewise, 
wish to express our heartfelt gratitude to His Eminence 
Mark, the Metropolitan of Chios, Psara and Oinouses, 
who always honors this historic monastery, by actively 
promoting its international signifi cance.

The North Aegean Intermediate Managing Authority, 
and primarily its Head Giorgos Plakotaris, as well as the 
entire staff  of the Authority stood –once again– at our 
side. We owe them all our gratitude. Lastly, I would like 
to praise the competence of Ephorate employee Stavros 
Ntilis, who personally bore the weight of the project, or-
ganized the worksite, and diligently worked towards the 
project’s completion, with an exemplary sense of respon-
sibility.
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μπου Μπούρα να αποκατασταθεί και να μελετηθεί σε όλες 
του τις πτυχές το καθολικό της Νέας Μονής· το ενδιαφέρον 
του για το μνημείο ήταν διαρκές και αμείωτο. Ηταν πάντα 
στο πλευρό μας σε όλες μας τις προσπάθειες για τη σωτη-
ρία και την ανάδειξη της Νεάς Μονής. Λυπούμαστε πολύ 
που δεν είναι σήμερα μαζί μας να δει ολοκληρωμένη την 
αποκατάσταση του μνημείου για το οποίο κατέβαλε κάθε 
προσπάθεια, επιστημονική και όχι μόνο. Στη μνήμη του αφι-
ερώνουμε το έργο και το πόνημα αυτό. 

Όλγα Βάσση
Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Δρ. Βυζαντινής Αρχαιολογίας

In our view, the conservation project concludes the 
overall restoration and conservation initiative for the 
katholikon, and that now we may in turn concentrate on 
other buildings in the monastery that are in need of atten-
tion. It has always been a wish of the late Charalambos 
Bouras to restore and thoroughly document the katho-
likon of Nea Moni Monastery; his concern for the mon-
ument was constant and incessant. He always stood by 
our side throughout our eff orts to salvage and enhance 
Nea Moni. We are deeply saddened by the fact that he 
is no longer with us, to enjoy the completed restoration 
of the monument towards which he strived continuously, 
both as a scholar and otherwise. We, thus, dedicate the 
project and this present publication to his memory.

Olga Vassi
Head of the Ephorate of Antiquities of Chios

Byzantine Archaeology Ph.D.

Καθολικό. Εσωνάρθηκας. Μαρμαροθετημένη ταινία μετά τις εργασίες συντήρησης
Katholikon. Esonarthex. Opus sectile band a� er the conservation



Εικ. 1 Νέα Μονή. Άποψη από δυτικά
Fig. 1 Nea Moni. View from west



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΡΜΑΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ

Η ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑ μέσα του 11ου αιώνα του μοναστηριακού 
συγκροτήματος της Νέας Μονής στο Προβάτειο όρος στην 
κεντρική Χίο (εικ. 1-2), συνδέεται άμεσα με τους τελευ-
ταίους εκπροσώπους της αυτοκρατορικής δυναστείας των 
Μακεδόνων και συγκεκριμένα με τη Ζωή και τη Θεοδώρα, 
τις θυγατέρες του Κωνσταντίνου Η΄, και με τον τρίτο σύζυ-
γο της Ζωής, τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ΄ Μονομάχο 
(1042-1055).

Πολύτιμες για την ανασύσταση της ιστορικής πορείας 
του μοναστηριού είναι οι μαρτυρίες δύο μοναχών που δι-
ετέλεσαν ηγούμενοι της μονής, του ιεροδιάκονου Νικηφό-
ρου και του Γρηγορίου Φωτεινού, οι οποίες συνοψίσθηκαν 
στο βιβλίο Νεαμονήσια, που εκδόθηκε από τον τελευταίο 
το 1865.

Σύμφωνα με τη μοναστική παράδοση, η μονή χτίστηκε 
στη θέση όπου τρεις ασκητές, ο Νικήτας, ο Ιωάννης και 
ο Ιωσήφ, είχαν βρει με θαυμαστό τρόπο μία  εικόνα της 
Παναγίας. Οι τρεις χιώτες καλόγεροι εξασφάλισαν για την 
ίδρυση του μοναστηριού αυτοκρατορική χορηγία από τον 
Κωνσταντίνο Μονομάχο (1042-1055), ως ανταπόδοση για 
την επαλήθευση της προφητείας τους ότι ο τελευταίος θα 
επιστρέψει από τον τόπο της εξορίας του, τη Λέσβο και 
θα αναρρηθεί στο θρόνο της Βασιλεύουσας. Καλλιτέχνες 
και πολυτελή οικοδομικά υλικά στάλθηκαν στη Χίο από την 
πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας για να κοσμήσουν τον λα-
μπρό ναό, που αφιερώθηκε στη Θεοτόκο και ακολουθούσε 
τον αρχιτεκτονικό τύπο του ναού των «μικρών» Αγίων Απο-
στόλων, ενός μνημείου της Κωνσταντινούπολης που δεν 

CONSERVATION OF THE OPUS 
SECTILE FLOORS OF THE KATHOLIKON 
OF NEA MONI ON CHIOS ISLAND

THE FOUNDING OF the monastic complex of Nea 
Moni, on Mount Provateion in central Chios (fig. 1-2) in 
the mid-11th century is directly linked to the last repre-
sentatives of the Macedonian imperial dynasty, namely 
Zoe and Theodora, daughters of emperor Constantine 
VIII, and the third husband of Zoe, namely emperor Con-
stantine IX Monomachos (1042-1055).

The testimonies of two monks that served as abbots 
in the monastery, namely hierodeacon Nikephoros and 
Gregorios Foteinos, in the book Neamonisia, published by 
the latter in 1865, provide valuable information that al-
lows us to reconstruct the history of the monastery.

According to monastic tradition, the monastery was 
built in the spot where three ascetics, Niketas, Ioannis 
and Iosef, had miraculously discovered an icon of the 
Virgin Mary. The three Chian monks obtained an impe-
rial donation from emperor Constantine IX Monoma-
chos (1042-1055) to found the monastery, in return 
for the confi rmation of their prophecy that the latter 
would return from his place of exile, the island of Les-
bos, and ascend to the imperial throne. Both artists and 
expensive building material was sent to Chios from the 
capital of the Byzantine Empire to adorn the illustrious 
new church, which was dedicated to the Mother of God 
and was constructed in the same architectural type as 
the church of the “small” Holy Apostles, a monument of 
Constantinople which does not survive today. Emperor 
Constantine IX Monomachos expressed his reverence 
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σώθηκε. Η εύνοια του Μονομάχου για τη Νέα Μονή εκ-
φράστηκε και μέσα από χρυσόβουλλα που εκδόθηκαν στο 
διάστημα από το 1044 έως και τον Μάιο του 1054, με τα 
οποία ο αυτοκράτορας εξασφάλισε την οικονομική αυτοτέ-
λειά της. Ο ναός αποπερατώθηκε το 1055 μετά τον θάνατο 
του Μονομάχου, κατά το σύντομο χρονικό διάστημα της 
βασιλείας της Θεοδώρας (1055-1056).

Η Νέα Μονή στην πορεία της μέσα στους αιώνες γνώ-
ρισε μεγάλη ακμή και οικονομική ευημερία, ακόμη και όταν 
η Χίος βρέθηκε κάτω από την κυριαρχία των Γενουατών 
για 220 χρόνια (1346-1566) και στη συνέχεια των Οθω-
μανών. Διέθετε μεγάλη κτηματική περιουσία, η οποία δεν 
περιοριζόταν μόνο στο νησί της Χίου, αλλά και έξω από 
αυτό, όπως στη Μικρά Ασία, στη Σάμο, στην Τήνο, στη 
Μαγνησία κ.αλ. Ο Γάλλος περιηγητής Jean de Thévenot, 
περιγράφοντας τις εντυπώσεις του από την επίσκεψή του 
το 1656, αναφέρει ότι «το μοναστήρι είναι πολύ μεγάλο και 
μοιάζει με κάστρο» και ότι σε αυτό ζουν 200 καλόγεροι. Η 

Εικ. 2 Τοπογραφικό Νέας Μονής
Fig. 2 Nea Moni Monastery 
complex topographical map

for Nea Moni through a series of golden bull decrees 
(chrysoboula) issued between 1044 and March of 1054, 
with which the emperor granted the monastery ade-
quate endowment to render it fi nancially self-suffi  cient. 
The church was completed in 1055 a� er the death of 
emperor Monomachos, during the short reign of Theo-
dora (1055-1056)

During its long history course, Nea Moni went through 
periods of considerable growth and prosperity, even 
when Chios fell under the dominion of the Genoese for 
220 years (1346-1566), and subsequently the Ottomans. 
The monastery possessed a considerable real estate and 
land holdings, part of which lay outside the island of Chi-
os, namely in Asia Minor, Samos, Tinos, Magnesia, etc. 
French traveler Jean de Thévenot, in his account of his 
visit to the monastery in 1656, reports that “the monas-
tery is very large and resembles a castle” and that 200 
monks reside in it. The period of decline of Nea Moni 

1. Είσοδος / Entrance
2.  Παρεκκλήσιο Τίμιου Σταυρού /

Holy Cross Chapel
3. Καθολικό / Katholikon
4. Τράπεζα / Refectory
5.  Μουσειακή Συλλογή / Museum 

Collection
6. Κιστέρνα / Cistern
7.  Παρεκκλήσιο Αγίου Παντελεήμονα / 

Saint Panteleimon Chapel
8. Πύργος / Tower
9. Κελιά / Cells
10.  Αρχονταρίκι / Guest House
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παρακμή της Νέας Μονής ξεκίνησε αμέσως μετά την είσο-
δο στον 19ο αιώνα, το 1800 ή το 1802, όταν αναγκάστηκε 
να προβεί στην πώληση μεγάλου μέρους της περιουσίας 
της, προκειμένου να αποδώσει στις τουρκικές αρχές ένα 
τεράστιο πρόστιμο που της είχε επιβληθεί. Οι τρομερές 
σφαγές και οι καταστροφές των Οθωμανών τη μοιραία 
για το νησί χρονιά του 1822, άφησαν το αποτύπωμά τους 
στο μοναστήρι, το οποίο λεηλατήθηκε και διαλύθηκε από 
τα άτακτα στρατεύματα των επιδρομέων. Το 1828, κατά 
την αποτυχημένη εκστρατεία του Φαβιέρου στο νησί, έγινε 
νέος εμπρησμός στη μονή. Στα μέσα του 19ου αιώνα και συ-
γκεκριμένα το 1857, αναλαμβάνονται με την πρωτοβουλία 
του Γρηγορίου Φωτεινού, δραστικές επεμβάσεις στο καθο-
λικό, που αλλοίωσαν σε μεγάλο βαθμό την εμφάνιση του 
κτηρίου. Την εικόνα της καταστροφής στο μοναστήρι, ήλθε 
να συμπληρώσει η μανία του Εγκέλαδου που χτύπησε τη 
Χίο το 1881, αφήνοντας πίσω του χιλιάδες θύματα και με-
τατρέποντας μεγάλο τμήμα του νησιού σε ερειπιώνα. Τότε 
ήταν που κατέρρευσε ο αρχικός εννεάπλευρος τρούλος 
του καθολικού, η ανατολική πλευρά του ιερού, καθώς και 
το κωδωνοστάσιο, που είχε αντικαταστήσει το αρχικό του 
1512. Τις φθορές που προκάλεσε ο σεισμός, προσπάθησαν 
να αποκαταστήσουν, όχι με επιτυχημένο τρόπο, οι ευρείες 
εργασίες που ξεκίνησαν το 1891 με την επιτροπεία έξι πα-
τέρων. Στο καθολικό υψώθηκε νέος τρούλος που έφερε 
δώδεκα πλευρές, οι αρχικές παραστάδες στους πλάγιους 
τοίχους του κυρίως ναού και οι λεπτοί κιονίσκοι από λευκό 
μάρμαρο που εφάπτονταν σε αυτές, αντικαταστάθηκαν με 
τις σημερινές ογκώδεις παραστάδες από κόκκινο μάρμαρο. 
Ακόμη, τα τμήματα της ορθομαρμάρωσης που είχαν κατα-
πέσει, αντικαταστάθηκαν με ζωγραφισμένα επιχρίσματα 
που μιμούνταν φλεβώσεις μαρμάρου, ενώ το 1900 χτίστη-
κε νέο κωδωνοστάσιο στη θέση του παλαιού. 

Ο πρωτότυπος αρχιτεκτονικός τύπος του καθολικού της 
Νέας Μονής, που ανήκει στον λεγόμενο «νησιωτικό» οκτα-
γωνικό, τα λαμπρά ψηφιδωτά που κοσμούν τις εσωτερικές 
του επιφάνειες, καθώς και η ακριβής χρονολόγησή του, το 
κατατάσσουν σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της με-
σοβυζαντινής περιόδου,  στο οποίο απαντούν όλα τα στοι-

commenced immediately a� er the eve of the 19th cen-
tury, in 1800 or 1802, when it was forced to sell a large 
part of its property, in order to pay an enormous fi ne 
that had been imposed on it by the Turkish authorities. 
The gruesome slaughters and destructions brought on 
by the Ottomans in the fateful year of 1822 naturally 
le�  an indelible mark on the monastery, which was loot-
ed and sacked by the irregular raiding parties. In 1828, 
during the course of the failed expedition of Favieros 
on the island, the monastery was torched once again. 
In the mid-19th century, namely the year 1857, Grigorios 
Foteinos initiated a number of drastic interventions that 
greatly altered the appearance of the building. Finally, 
the severe earthquake that struck Chios in 1881, came 
to fi nalize the state of devastation, leaving thousands 
of casualties in its wake, and transforming a large part 
of the island into an assortment of ruins. It was during 
this earthquake that the original, nine-sided dome drum, 
the eastern side of the sanctuary apse, and the belfry 
of the katholikon (which had replaced the original bel-
fry in 1512) collapsed. Major repairs that commenced 
in 1891 under the oversight of six monks, attempted to 
rectify, albeit in a rather unsuccessful manner, the dam-
age caused by the earthquake. A new dome, this time 
with twelve sides, was added to the katholikon, and the 
original pilasters on the lateral walls of the main church, 
together with the adjacent slender colonettes of white 
marble, were replaced with the massive, red marble pi-
lasters still seen today. Furthermore, the parts of the 
marble revetment that had collapsed were replaced with 
faux marble, painted plaster renders, while in 1900 a 
new belfry was erected in the same location where the 
old one used to stand. 

The innovative architectural type of the katholikon of 
Nea Moni, the so-called “insular” octagon type, the spec-
tacular mosaic decoration that adorns its interior, and 
its exact date of construction, classify this as one of the 
most important monuments of the Middle Byzantine pe-
riod, in which can be found all those elements that char-



χεία που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική της βυζαντινής 
πρωτεύουσας την ίδια εποχή (εικ. 3-4).

Η Νέα Μονή λόγω της σπουδαιότητάς της, από το 
1990 αποτελεί μνημείο εγγεγραμμένο στον κατάλογο των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ του καθολικού της Νέας Μονής (εικ. 5), δεν 
θα μπορούσαν να υστερούν σε πολυτέλεια και καλλιτεχνι-
κή αξία έναντι των ψηφιδωτών και των ορθομαρμαρώσε-
ων που λάμπρυναν τους εσωτερικούς τοίχους της εκκλη-
σίας.  Οι μεγάλες πλάκες από πολύχρωμα μάρμαρα και οι 
γεωμετρικές συνθέσεις από μικρότερα μαρμάρινα στοιχεία, 
προκάλεσαν τον θαυμασμό των περιηγητών που επισκέ-
φθηκαν το μοναστήρι και κατέγραψαν τις εντυπώσεις τους 
στα ταξιδιωτικά τους κείμενα.

Γλαφυρές είναι οι περιγραφές του Φωτεινού στα Νε-
αμονήσια για τις καταστροφές που υπέστησαν τα δάπεδα 
του καθολικού στη σκαιά δεκαετία του 1820, όταν το μο-
ναστήρι ακολουθώντας τη μοίρα του νησιού, γνώρισε την 
αγριότητα των επιδρομέων, αρχικά το 1822 και μετά το 
1827. « …τό ἔδαφος κατέσκαψαν καί τό σύμπλεγμα τῶν κύ-
κλων ἠλλοίωσαν διά τοῦ σιδήρου», γράφει για το δάπεδο 
του εξωνάρθηκα. Σε άλλο σημείο της αφήγησής του ανα-
φέρει «τά γάρ ἐν αὐτῶ μάρμαρα τά τε ὀρθοστάδια καί τά τοῦ 
ἐδάφους, ἀπολέσαντα τήν οἰκείαν στιλπνότηταν, ἐκηλιδώθη-
σαν, καί ἀπό τῆς πυρκαιᾶς κετεθλάσθησαν, πολλά δέ καί ἡ 

acterize the architectural production of the Byzantine 
capital in the same time period (fig. 3-4). 

Exactly because of its signifi cance, Nea Moni has 
been listed as a UNESCO World Heritage Site since 1990. 

THE FLOORS of the katholikon of Nea Moni (fig. 5), 
could not fall short in terms of quality and artistic val-
ue, compared to the splendid mosaic decoration and the 
marble revetment that adorn the interior of the church. 
The large, multicolored marble slabs, and the intricate 
geometric designs composed of smaller marble elements 
impressed travelers who visited the monastery in the 
past, and recounted their impressions in their accounts.

The account of Foteinos in the Neamonisia book is 
particularly vivid in its description of the damage incurred 
on the katholikon fl oors in the fateful 1820s decade, 
when the monastery, together with the rest of the island, 
witnessed the savagery of raiders, fi rst in 1822 and then 
again in 1827. In the description of the exonarthex fl oor 
one reads that “…they dug up the ground, and they ravaged 
the circular designs with their iron”. At another instance 
the text reads “…the marbles, both marble revetments and 
fl oor slabs, lost their original luster, and were stained, while 
their also fractured in the confl agration, many were shat-
tered into fragments by envious, irreverent iron, and greed 
sought long lost treasures by opening pits in the church 



CONSERVATION OF THE OPUS SECTILE FLOORS OF THE KATHOLIKON OF NEA MONI ON CHIOS ISLAND 15

ἐπίφθονος άσέβεια διά σιδήρου κατέθραυσεν’ ἡ δέ πλεονε-
ξία φρέατα ἐν τῷ ναῷ κατορύξασα θησαυρούς κεκρυμμέ-
νους ἐξεζήτει.» Ακολούθησαν βεβιασμένες και αυτοσχέδιες 
συμπληρώσεις των κατεστραμμένων τμημάτων των δαπέ-
δων από τους μοναχούς (εικ. 6-7).

Τα μαρμάρινα δάπεδα του καθολικού της Νέας Μονής, 
αποτελούν σπουδαία παραδείγματα της τεχνικής της δια-
κόσμησης που είναι γνωστή με τον όρο opus sectile (μαρ-
μαροθέτημα), η οποία αναπτύχθηκε κατά τη Ρωμαϊκή εποχή 
και την πρώιμη χριστιανική περίοδο, ενώ κατά τη Βυζαντινή 
εποχή γνώρισε ιδιαίτερα μεγάλη διάδοση. Βάση της τεχνι-
κής αποτελεί η ένθεση μικρών τμημάτων μαρμάρου (κρού-
στες ), διαφόρων χρωματικών αποχρώσεων και κομμένων 
σε ένα συγκεκριμένο σχήμα, ώστε να δημιουργούν γεωμε-
τρικές κατά κύριο λόγο συνθέσεις.

Ο αποκλειστικά γεωμετρικός διάκοσμος των δαπέδων 
στη Νέα Μονή, βασίζεται στον συνδυασμό των ορθογώ-
νιων και των κύκλων, σχήματα που εμπλουτίζονται με τις 
μαρμαροθετημένες ζώνες που τα πλαισιώνουν.

Εικ. 5 Νέα Μονή. Καθολικό. Κάτοψη 
δαπέδων μετά τις εργασίες συντήρησης 
(Σχεδ. Γ. Μακρυνόρη 2019)
Fig. 5 Nea Moni. Katholikon. General 
fl oor plan a� er the conservation 
(by G. Makrynori 2019)

Εικ. 3  Το καθολικό της Νέας Μονής. 
Άποψη από ΒΔ

Fig. 3  Nea Moni katholikon. 
View from north-west

Εικ. 4  Καθολικό. Άποψη κυρίως ναού. 
Ψηφιδωτός διάκοσμος

Fig. 4  Katholikon. Nave. Mosaic 
decoration 

fl oor.” The monks hastily attempted to improvise repairs 
to the damaged areas (fig. 6-7). 

The marble fl oors of the Nea Moni katholikon con-
stitute eminent specimens of the decorative technique 
known under the term opus sectile, which was fi rst devel-
oped in the Roman and Early Christian periods; the tech-
nique saw widespread use also during Byzantine times. 
This technique refers to the inlay of small marble piec-
es (crusts) of varying colors and hues, cut into specifi c 
shapes that usually compose a geometric design. 

The geometric design decoration of the Nea Moni 
fl oors is based on a combination of rectangles and cir-
cles, as well as opus sectile bands that frame them.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ του καθολικού στο οποίο εισέρχεται 
σήμερα ο επισκέπτης, είναι ένα επίμηκες πρόσκτισμα σε 
επαφή με τη δυτική πλευρά του εξωνάρθηκα. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που έδωσαν οι εκτεταμένες αναστηλωτικές ερ-
γασίες στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ιδρύθηκε στους 
μεσοβυζαντινούς χρόνους και δεν πρόκειται για κτίσμα της 
Τουρκοκρατίας, όπως εθεωρείτο μέχρι πρόσφατα.

Τα δάπεδό του είναι καλυμμένο με μαρμάρινες πλάκες 
ποικίλων σχημάτων και αποχρώσεων, χωρίς καμία διακο-
σμητική πρόθεση, πολλές από τις οποίες έχουν τοποθετη-
θεί σε δεύτερη χρήση. 

Εικ. 7 Καθολικό. Κυρίως ναός. Τμήμα του δαπέδου 
μετά τις συμπληρώσεις του 19ου αιώνα

Fig. 7 Katholikon. Nave. Part of the fl oor 
including 19th century repairs

Εικ. 6 Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Το πενταόμφαλο μετά τις συμπληρώσεις του 19ου αιώνα

Fig. 6 Katholikon. Exonarthex. 
Pentaomphalon including 19th century repairs

THE VISITOR FIRST enters into the primary part of the 
katholikon, namely a long annex adjacent to the western 
side of the exonarthex. According to the evidence collect-
ed during the extensive restoration project of the mid-
2000s decade, this part of the building was founded in 
Middle Byzantine times, and does not date to the time of 
Ottoman rule as was previously thought. 

The fl oor of this space is covered with marble slabs of 
various shapes and hues, without any decorative intent, 
many of which are elements in second use.
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Ο ΕΞΩΝΑΡΘΗΚΑΣ χτίστηκε αρχικά ως κιονοστήρικτο ανοικτό 
προστώο του καθολικού μετά τον θάνατο του Μονομάχου και 
συγκεκριμένα την εποχή της σύντομης βασιλείας της Θεοδώ-
ρας (1055-1056). Μετασκευάστηκε σε κλειστό χώρο κατά 
τον 12ο-13ο αιώνα, με την προσθήκη δύο κογχών στη νότια 
και βόρεια πλευρά αντίστοιχα, καθώς και τριών τρουλίσκων. 

Το δάπεδό του εξωνάρθηκα, ακολουθώντας την τριμε-
ρή διάταξη του χώρου, συντίθεται από τρία διάχωρα, που 
πλαισιώνονται με ταινίες (εικ. 8). Παρατηρείται δηλαδή και 
εδώ, η πρακτική που απαντά στους νάρθηκες των βυζαντι-
νών ναών, όπου χρησιμοποιείται περιττός αριθμός διαχώ-
ρων, ώστε στον άξονα της κεντρικής εισόδου να υπάρχουν 
ορθογώνιες πλάκες και όχι πλαίσια.

Στο κέντρο δεσπόζει το θέμα «των πέντε άρτων», γνω-
στό και ως «πενταόμφαλον» ή «πεντάκυκλον», που περι-
γράφεται από το Φωτεινό ως «ἀξιοθέατον σύμπλεγμα». 
Πρόκειται για διακοσμητικό σχήμα που συνδέεται με το 
θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων στη λίμνη της Τι-
βεριάδας και χρονολογείται από τους παλαιοχριστιανικούς 
χρόνους. Υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητό θέμα στη διακόσμη-
ση  των βυζαντινών δαπέδων, αλλά και των δαπέδων των 
ναών της Δύσης, από τον 11ο αιώνα και εξής. Η χρήση 
μεγάλης διαμέτρου μαρμάρινων δίσκων στο κέντρο των 
ομφαλίων, όπως συμβαίνει στο πενταόμφαλο της Νέας 
Μονής, απαντά συχνά στο β΄ μισό του 11ου αιώνα.

Ο δίσκος του κεντρικού ομφαλίου (διαμ. 0,86 μ.) από 
πολύ σκούρο πράσινο μάρμαρο, διαφοροποιείται ως προς 
το μέγεθος και το χρώμα των δίσκων των τεσσάρων περιφε-
ρειακών ομφαλίων (διαμ. 0,71 μ.). Οι δίσκοι των τελευταίων 
είναι από μάρμαρο πορτοκαλορόδινο με μικρές γκρίζες λα-
τύπες και σποραδικές λευκές, λεπτές φλεβώσεις. Πρόκειται 
για μάρμαρο χιακής προέλευσης. Σήμερα ακέραιος σώζε-
ται μόνο ο δίσκος του ΝΔ ομφαλίου. Γύρω από τα πέντε 
ομφάλια ελίσσεται, κατά το σύστημα των σηρικών τροχών, 
εξαμερής ταινία, πλάτους 0,30 μ., η οποία αποτελείται από 
τρεις μαρμάρινες ταινίες και ισάριθμες ζώνες με μαρμαροθε-
τήματα. Στην εξωτερική της περιφέρεια είναι τοποθετημένη 
στενή, γκρίζα μαρμάρινη ταινία. Ακολουθεί ζώνη με τριπλή 
σειρά από τετράγωνα κομμάτια κόκκινου, λευκού και μαύ-
ρου μαρμάρου, τοποθετημένα κατά τη διαγώνιο, με μικρότε-

THE EXONARTHEX was originally built as an open, col-
umned portico of the katholikon, a� er the death of em-
peror Monomachos, during the brief reign of Theodora 
(1055-1056). It was converted to an enclosed space in 
the 12th-13th century, with the addition of two apses on its 
south and north sides, respectively, as well as three small 
domes. 

Following this tripartite layout, the exonarthex fl oor 
is composed of three separate areas (diachora) framed 
with bands (fig. 8). This shows that here we also have 
a practice that was in widespread use in the narthexes 
of Byzantine churches, in which an odd number of areas 
were formed, so that rectangular slabs could be placed 
along the central entrance axis, instead of framing bands.

The theme of the “fi ve loaves”, also known as pen-
taomphalon or pentacyclon, proclaimed by Foteinos as a 
“noteworthy synthesis” adorns the center of the fl oor. This 
is a decorative motif that alludes to the miracle of the 
multiplied loaves of bread on the Sea of Tiberias, and 
dates back to Early Christian times. It was a favorite 
theme that was o� en used in the decoration of Byzan-
tine fl oors, but is also encountered in the churches of the 
West a� er the 11th century. The use of large-diameter 
marble discs in the center of the fi ve omphalia seen here 
in the pentaomphalon of Nea Moni is a typical feature in 
churches that date to the second half of the 11th century.

The disc of the central omphalion (diameter 0.86 m.) 
is made of very dark green marble, and is slightly dif-
ferent both in terms of color and dimensions from the 
other four surrounding omphalia (diameter 0.71 m.). The 
discs of the latter are made of orange-rose colored mar-
ble with small grey inclusions, and sporadic, thin, white 
veins. It is evidently a marble originating from Chios. 
Only the disc of the south-west omphalion survives intact 
today. A 0.30 m. wide, six-part band, composed of three 
marble strips and an equal number of bands with inlaid 
ornaments , winds around the fi ve omphalia, in the pat-
tern of interlocking circles. A narrow strip of grey marble 
runs along its external perimeter. Within this band one 
fi nds a triple series of red white and black square mar-





Εικ. 8 Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Το δάπεδο πριν τις εργασίες συντήρησης

Fig. 8 Katholikon. Exonarthex. 
Floor before the conservation 
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ρα τρίγωνα από λευκό μάρμαρο να συμπληρώνουν τα κενά. 
Οι δύο λευκές ταινίες προέρχονται από ενιαίο τμήμα μαρμά-
ρου, που έχει απολαξευθεί και στο κοίλο τμήμα του έχει γίνει 
ένθεση με τη χρήση κονιάματος, μικρών τριγώνων, λευκών 
και μαύρων, σε τρεις σειρές. Τα κενά στις δύο άκρες της ζώ-
νης πληρώνονται με μικροσκοπικά τρίγωνα σε κόκκινο και 
κίτρινο χρώμα. Η έκτη ζώνη αποτελείται από σειρά μαύρων 
τριγωνικών στοιχείων σε διάταξη βέλους και από μικρότερα 
λευκά τρίγωνα στα κενά. Μεταξύ των περιφερειακών ομ-
φαλίων, παρεμβάλλονται τέσσερις μεικτόγραμμες τραπε-
ζιόσχημες πλάκες, από έγχρωμα λατυποπαγή μάρμαρα, που 
πλαισιώνονται από ζώνες μαρμαροθετήματος: τρεις σειρές 
μικροσκοπικών τριγώνων σε μαύρο λευκό και κόκκινο χρώ-
μα. Παρόμοιες είναι και οι τριγωνικές μαρμάρινες πλάκες 
που τοποθετήθηκαν στις τέσσερις γωνίες που σχηματίζονται 
μεταξύ του πενταόμφαλου και της γκρίζας μαρμάρινης ται-
νίας που το περιβάλλει. 

Ομοιομορφία χαρακτηρίζει τα δάπεδα του βόρειου και 
νότιου διαχώρου του εξωνάρθηκα (εικ. 8). Στο κέντρο τους 
υπάρχουν ζεύγη από μεγάλες πλάκες γκριζόλευκου μαρ-
μάρου, με συμμετρικά τα «νερά» τους ως προς τον μεταξύ 
τους αρμό και σε θέσεις παράλληλες με τον κατά μήκος 
άξονα του ναού. Το πλαίσιο του κεντρικού θέματος απο-
τελείται από τρεις σειρές πλακών, δύο από σκούρο γκρίζο 
μάρμαρο που πλαισιώνουν την τρίτη από ροδόχρωμο λα-
τυποπαγές μάρμαρο.  

Εικ. 9 Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Το δάπεδο της νότιας κόγχης 

μετά τις εργασίες συντήρησης
Fig. 9 Katholikon. Exonarthex. 

Floor of the south apse 
a� er the conservation

ble pieces, arranged diagonally, with smaller triangular 
pieces of white marble fi lling in the resulting voids. The 
two white strips are cut from a single piece of marble 
that has been carved out to receive the inlays, in the 
form of small white and black triangles, attached to it 
with mortar, in three consecutive rows. The gaps on both 
edges are fi lled with smaller triangles in red and yellow 
color. Finally the sixth band is composed of a series of  
black triangular pieces, arranged in an arrow fashion, 
with smaller white triangles fi lling the remaining voids. 
The spaces between the peripheral omphalia are filled 
with four trapezoidal slabs, composed of breccia mar-
ble, framed with inlay ornaments: three series of minute 
triangular pieces of black, white and red marble. The tri-
angular marble slabs that form the four corners of each 
panel between the pentaomphalon and the surrounding 
grey strip are similar to the latter.

The northern and southern diachoron of the fl oor of 
the exonarthex are uniform (fig. 5). Their center is com-
posed of pairs of large greyish white marble slabs, whose 
veins are symmetrically arranged along the seam running 
between them, which is also oriented along the main axis 
of the church. These slabs are framed by three slabs, two 
in dark grey marble, on either side of a third middle in 
rose-colored breccia marble.
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Το αρχικό σχέδιο της δαπεδόστρωσης στις κόγχες του 
εξωνάρθηκα, διατηρείται ακέραιο μόνο στη νότια κόγχη. 
Σχηματίζεται από ένα κεντρικό τετράγωνο, που το αποτε-
λούν δύο ορθογώνιες πλάκες από έγχρωμο χιακό μάρμα-
ρο  και δύο εκατέρωθεν αυτού τριγωνικές πλάκες ρόδινου 
μαρμάρου. Και τα τρία μέρη της σύνθεσης περιβάλλονται 
από λευκές πλάκες μαρμάρου (εικ. 9).

Η υπόλοιπη έκταση του εξωνάρθηκα καλύπτεται με ανι-
σομεγέθεις, ορθογώνιες κατά βάση πλάκες μαρμάρου, που 
έχουν λευκό ή ανοιχτό γκρίζο χρώμα. Οι πλάκες από τον 
τοπικό λίθο Θυμιανών, που καλύπτουν μέρος του δαπέδου 
της βόρειας κόγχης, προέρχονται από τις επεμβάσεις που 
έλαβαν χώρα το 1832.

Τα αλληλοσυμπλεκόμενα μαρμαροθετήματα εντάχθη-
καν στη διακόσμηση των βυζαντινών δαπέδων κατά τον 
10ο αιώνα και έγιναν πολύ δημοφιλή  κατά την περίοδο 
από τον 11ο έως τον 14ο αιώνα. Ομοιότητες παρουσιάζει 
το «πενταόμφαλο» στον εξωνάρθηκα της Νέας Μονής με 
ανάλογες συνθέσεις σύγχρονων μεσοβυζαντινών δαπέδων, 
όπως στον βόρειο χορό του καθολικού της μονής Βατοπε-
δίου στο Άγιο Όρος, στο καθολικό της μονής Κοίμησης στη 
Λέχοβα Κορινθίας (11ος-12ος αιώνας), στον παλαιό νάρθηκα 
της μονής Οσίου Μελετίου στον Κιθαιρώνα (11ος-12ος αιώ-
νας), στον ερειπωμένο μονόχωρο ναό στο όρος Λυκοβου-
νό της Λακωνίας (11ος-12ος αιώνας), στο Μαυσωλείο του 
Orhan Gazi στην Προύσα (11ος αιώνας) κ.αλ.

O ΕΣΩΝΑΡΘΗΚΑΣ είναι σύγχρονος με τον κυρίως ναό 
του καθολικού. Η δυτική του όψη, πριν την προσθήκη του 
εξωνάρθηκα με τη μορφή ανοικτού προστώου, αποτε-
λούσε την πρόσοψη του ναού. Το δάπεδό του ακολουθεί 
την τριμερή διάρθρωση του χώρου, κατά αναλογία με το 
δάπεδο του εξωνάρθηκα (εικ. 10). Ο αρχικός σχεδιασμός 
του κεντρικού τμήματος του δαπέδου δεν σώζεται. Σήμερα 
καλύπτεται με ορθογώνιες μαρμάρινες πλάκες, διαφόρων 
διαστάσεων και αποχρώσεων. Δύο όμοιες μαρμαροθετημέ-
νες ζώνες χωρίζουν το κεντρικό από τα πλευρικά διάχωρα. 
Αποτελούνται από κρούστες σε σχήμα πλάγιου παραλλη-
λογράμμου, χρώματος κόκκινου, λευκού και μαύρου, τοπο-
θετημένες εναλλάξ. Το μειωμένο πλάτος της νότιας ζώνης 

The original design of the marble fl ooring in the aps-
es on the exonarthex is retained intact only in the south 
apse. It is composed of a central square panel, comprised 
of two rectangular slabs of colored Chian breccia marble 
and two adjoining triangular slabs of rose-colored marble 
on either side of it. All three parts of this composition are 
framed with strips of white marble (fig. 9). 

The remainder of the exonarthex is covered with un-
even, mostly rectangular marble slabs, of white or light 
grey color. The slabs of local Thymiana stone that cover 
part of the fl oor of the north apse evidently belong to the 
series of interventions carried out in 1832.

Interlocking opus sectile bands were introduced into 
the decoration of Byzantine fl oors during the 10th cen-
tury, and became very fashionable during the time pe-
riod between the 11th and 14th centuries. The pentaom-
phalon in the exonarthex of Nea Moni displays similar-
ities with comparable compositions of contemporary 
Middle Byzantine fl oors, such as the north chorus of 
the katholikon of Vatopedi Monastery in Mount Athos, 
the katholikon of the Koimisis Monastery in Lechova, 
Corinthia (11th-12th cen.), the old narthex of Hosios Me-
letios Monastery on Mount Kithairon (11th-12th cen.), 
the ruined, single-nave church on Mount Lykovouno in 
Laconia (11th-12th cen.), the Mausoleum of Orhan Gazi 
in Bursa (11th cen.), etc. 

THE ESONARTHEX is contemporary with the nave of 
the katholikon. Before the addition of the exonarthex in 
the form of an open portico, the west face of the eso-
narthex constituted the front façade of the church. The 
esonarthex fl oor follows the tripartite layout of the space, 
in a similar manner as the exonarthex fl oor (fig. 10). The 
original design of the central part of the fl oor does not 
survive today; it is covered with rectangular marble slabs, 
of varying dimensions and hues. Two identical opus sectile 
bands separate the central part from the lateral diacho-
ra. These bands are composed of crusts in the shape of 
an oblique rectangle, in red, white and black, arranged in 
an alternating sequence. The reduced width of the south 
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(0.12 μ.) έναντι του πλάτους της βόρειας (0,22 μ.), δηλώνει 
ότι η πρώτη σώζεται κατά το ήμισυ. 

Δύο ζεύγη ορθογώνιων πλακών από λατυποπαγές μάρ-
μαρο σε αποχρώσεις του πορτοκαλί και του γκρίζου, χιακής 
προέλευσης, καταλαμβάνουν το κεντρικό τμήμα του βόρει-
ου και του νότιου διαχώρου. Οι κεντρικές αυτές ακόσμητες 
συνθέσεις, πλαισιώνονται από πλατιά ροδόχρωμη, μαρμά-
ρινη ταινία, που φθάνει μέχρι τους τοίχους.

Η ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ της περιοχής κάτω από τον τρούλο, στον 
κυρίως ναό του καθολικού της Νέας Μονής (εικ. 11), με με-
γάλες μαρμάρινες πλάκες, αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα 
της εκτίμησης των Βυζαντινών στα μεγάλα ολόσωμα μάρμα-
ρα, όπως καταδεικνύεται και από ανάλογες επιδαπέδιες συν-
θέσεις μεσοβυζαντινών μνημείων (Μονή Βατοπεδίου, Μονή 
Μεγίστης Λαύρας, Όσιος Λουκάς κ.άλ.). Σήμερα, το κεντρικό 
ακόσμητο διάχωρο του δαπέδου διατηρείται αλλοιωμένο σε 

Εικ. 10 Καθολικό. Εσωνάρθηκας. Το δάπεδο πριν τις εργασίες συντήρησης
Fig. 10 Katholikon. Esonarthex. Floor before the conservation 

band (0.12 m.) compared to that of the north one (0.22 
m.) indicates that only half of the fi rst one has survived.

The central panel of the north and south diachora con-
sists of two pairs of breccia marble in orange and grey 
hues, whose origin is evidently from the island of Chios. 
These central unadorned panels are framed with a wide, 
rose-colored marble strip that extends all the way to the 
base of the walls.

THE ADORNMENT of the central area of the nave of the 
Nea Moni katholikon directly under the main dome with 
large marble slabs (fig. 11), is one more representative 
example that testifi es to the high regard that the Byzan-
tines had for large, single marble pieces, along with similar 
fl oor compositions encountered in other middle-Byzantine 
monuments (Vatopedi Monastery, Megistis Lavras Monas-
tery, Hosios Loukas, etc.). The central, unadorned diachoron 



Εικ. 11 Καθολικό. Κυρίως ναός. Το κεντρικό τμήμα του δαπέδου πριν τις εργασίες συντήρησης 
Fig. 11 Katholikon. Nave. Central part of the fl oor before the conservation
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μεγάλο βαθμό, λόγω των καταστροφών που υπέστη από την 
καταστροφή του 1822 και την κατάρρευση του τρούλου το 
1881. Η αναφορά όμως του Φωτεινού ότι  έφερε «…ἐν τῷ 
μέσῳ τέσσαρα τετράγωνα μάρμαρα», καθώς και η σωζόμενη 
ακέραια ΒΑ πλάκα, αποτελούν αδιάψευστους μάρτυρες για 
την αρχική του μορφή από τέσσερις ισομεγέθεις πλάκες από 
μάρμαρο με ποικίλους τόνους του σκούρου ρόδινου. 

Μεταγενέστερη επέμβαση, πιθανά μετά το 1822, είναι 
η ταινία από συνεχόμενους ρόμβους και τρίγωνα στα ενδι-
άμεσα κενά, που ορίζει τις τέσσερις πλευρές της κεντρικής 
σύνθεσης. Τέλος, μία στενή ζώνη με μαρμαροθετήματα που 
διατηρούνται αποσπασματικά, περιτρέχει το κεντρικό ορ-
θογώνιο. Ο διάκοσμος της ζώνης αποτελείται από μικρά 
οκτάγωνα σε σειρά, που σχηματίζονται από εξάπλευρες 
κρούστες σε τρεις διαφορετικούς, χρωματικούς συνδυα-
σμούς: κόκκινο με λευκό, κίτρινο με μαύρο και γκρίζο με 
κίτρινο. Στο κέντρο των οκταγώνων ένα μικρό τετράγωνο 
στοιχείο πλαισιώνεται από τέσσερα τριγωνικά (εικ. 17). 

Πλατιά ταινία από εναλλασσόμενα ορθογώνια και ομ-
φάλια σε παράθεση και χωρίς να συμπλέκονται με μαρμα-
ροθετημένη ζώνη, περιθέει το κεντρικό θέμα του δαπέδου. 
Παρόμοιας σύλληψης είναι οι ταινίες που πλαισιώνουν το 
κεντρικό τμήμα των δαπέδων ναών του 11ου αιώνα (Μονή 
Βατοπεδίου, Μονή Ιβήρων, ναός της Κοίμησης της Θεοτό-
κου στη Νίκαια της Βιθυνίας). 

Τα οκτώ ομφάλια διατάσσονται ανά ένα στις τέσσερις 
γωνίες και ανά ένα στο μέσον κάθε πλευράς (εικ. 11). Εγ-
γράφονται σε τετράγωνα πλαίσια, που σχηματίζονται από 
συναρμοσμένες μεταξύ τους ταινίες από λευκό μάρμαρο 
(εικ. 12-15). Στις τέσσερις γωνίες των πλαισίων υπάρχουν 
τριγωνικά κενά, που κοσμούνται με μαρμαροθετήματα, τα 
οποία είτε σχηματίζουν ομοιόθετα τρίγωνα από μαύρα, κί-
τρινα, κόκκινα και λευκά τριγωνικά στοιχεία είτε διαμορφώ-
νουν σύνθεση που αποτελείται από μία κεντρική κρούστα με 
μικρά τρίγωνα γύρω της. Σε δύο τρίγωνα στο πλαίσιο του 
δυτικού ομφαλίου, τα μαρμαροθετήματα έχουν αντικατα-
σταθεί με συμπαγή κομμάτια έγχρωμου μαρμάρου (εικ. 14). 

Δύο ομόκεντρες ταινίες περιβάλλουν τους κεντρικούς δί-
σκους των ομφαλίων πλην του δυτικού και ανατολικού. Η 
πρώτη, η εσωτερική ταινία, είναι από σκούρο κίτρινο μάρ-

of the nave fl oor survives in a heavily altered state today, 
mostly due to the damage it suff ered both in the massacre 
of 1822 and the collapse of the dome in 1881. However, 
Foteinos’ report of “…four large, square marble slabs in the 
center”, as well as the northeast slab that survives intact 
today, both undoubtedly attest to the fact that in its origi-
nal form it was composed of four marble slabs, of identical 
dimensions, in various tones of dark rose color.

The strip that is made up of a series of diamond and 
triangular shapes in the remaining corners, which frames 
the central composition must by a subsequent addition, 
possibly sometime a� er 1822. Lastly, a narrow opus sec-
tile band, which only survives in fragments today, sur-
rounds the central square. The decoration of this band 
consists of small consecutive octagons, composed of 
six-sided crusts in three distinct color combinations: red 
and white, yellow and black, and, grey and yellow. In the 
center of these octagons, a small square piece is sur-
rounded by four triangular pieces (fig. 17).

The central fl oor theme is further enveloped by a wide 
zone of alternating rectangles and omphalia, which are 
not intertwined with an opus sectile band. The composi-
tion is reminiscent of similar zones that adorn the central 
square space of other 11th century churches (Vatopedi 
Monastery, Iviron Monastery, the church of the Koimesis 
in Nicaea in Bithynia). 

Out of the eight omphalia, four are arranged in the 
corners, while the other four are placed in the middle of 
each side (fig. 11). They are encased in square frames, 
composed of joined strips of white marble (fig. 12-15). In 
the four corners of each such composition there remain 
four triangular voids that are adorned with opus sectile, 
either in the form of regularly arranged black, yellow, red 
and white triangles, or a composition with a central crust 
in the center, surrounded by small triangles. The inlaid 
decoration in two triangles in the frame of the west om-
phalion has been replaced with single, colored marble 
pieces (fig. 14).

Two concentric strips surround the central discs of the 
omphalia except of the west and east. The fi rst, innermost 
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μαρο, που κοκκινίζει κατά τόπους. Στα γωνιακά ομφάλια το 
μαρμαροθέτημα της δεύτερης ταινίας σχηματίζει δύο σειρές 
από τρίγωνα, μαύρα και κόκκινα αντίστοιχα, που πλαισιώ-
νουν μία τρίτη από κίτρινα τετράγωνα, τοποθετημένα κατά 
τη διαγώνιο. Μικρότερα τρίγωνα στις ίδιες αποχρώσεις κα-
λύπτουν τα κενά που σχηματίζονται (εικ. 12). Στενότερη και 
με απλούστερο μαρμαροθέτημα είναι η δεύτερη ταινία στα 
κεντρικά ομφάλια του άξονα Β-Ν: μία σειρά από κόκκινα τρί-
γωνα εναλλάξ με τρίγωνα που σχηματίζονται από τρία μαύρα 
τριγωνικά κομμάτια με ένα λευκό τρίγωνο στη μέση (εικ. 13).

Στους δίσκους των κεντρικών ομφαλίων που βρίσκονται 
στον άξονα Δ-Α, το πλαίσιο από κίτρινο μάρμαρο παραλεί-
πεται. Ο δυτικός δίσκος πλαισιώνεται από τριγωνικές κρού-
στες, τοποθετημένες σε δύο σειρές και σε δύο χρωματικούς 

Εικ. 12 α,β Καθολικό. Κυρίως ναός. Το βορειοδυτικό ομφάλιο πριν και μετά τις εργασίες συντήρησης
Fig. 12 a,b Katholikon. Nave. Northwest omphalion before and a� er the conservation

strip consists of dark yellow marble, with an occasional 
reddish tint. In the four corner omphalia, the second strip 
consists of two series of triangles, black and red respec-
tively, which frame a third band of diagonally arranged 
yellow squares. Smaller triangles in the same color com-
bination fi ll the remaining voids (fi g. 12). The second strip 
of the central omphalia along the north-south axis is thin-
ner and with a less complex opus sectile pattern; one row 
of red triangles alternating with triangles composed of 
three black triangular pieces, and a white triangle in the 
center (fig. 13).

The yellow marble framing strip is omitted in the cen-
tral omphalia found along the east-west axis. The west 
disc is framed with triangular crusts, arranged in two 
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Εικ. 13 α,β Καθολικό. Κυρίως 
ναός. Το κεντρικό ομφάλιο της 
βόρειας πλευράς πριν και μετά 

τις εργασίες συντήρησης
Fig. 13 a,b Katholikon. Nave. 

Central omphalion of north side 
before and a� er the conservation 

Εικ. 15 Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Το ανατολικό ομφάλιο μετά 

τις εργασίες συντήρησης
Fig. 15 Katholikon. Nave. 

East omphalion a� er 
the conservation

Εικ. 14 Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Το δυτικό ομφάλιο πριν τις 

εργασίες συντήρησης
Fig. 14 Katholikon. Nave. 

West omphalion before the 
conservation 

Εικ. 16 α,β Καθολικό. Κυρίως 
ναός. Το δυτικό ορθογώνιο της 
βόρειας πλευράς πριν και μετά 

τις εργασίες συντήρησης 
Fig. 16 a,b Katholikon. Nave. 

West rectangular of north side 
before and a� er the conservation 
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συνδυασμούς: μαύρες με λευκές και κόκκινες με λευκές 
(εικ. 14). Η μαρμαροθετημένη ζώνη του ανατολικού δίσκου, 
που βρίσκεται μπροστά από την Ωραία Πύλη, αποτελείται 
από κρούστες λευκού μαρμάρου σε σχήμα ρόμβου (εικ. 15).

Παρόμοια με τα ομφάλια είναι και η οργάνωση της δι-
ακόσμησης στα ορθογώνια. Γύρω από την κεντρική πλάκα 
των ορθογωνίων της βόρειας και νότιας πλευράς, δημι-
ουργείται ένα πλαίσιο από δύο ταινίες, λευκού και κίτρι-
νου μαρμάρου αντίστοιχα, ενώ μία μαρμαροθετημένη ζώνη 
(κάθετες σειρές από μικρά τετράγωνα στοιχεία σε λευκό, 
μαύρο και κόκκινο χρώμα) τρέχει ανάμεσά τους (εικ. 16). 
Πλατιά ζώνη, με άγνωστο σήμερα το διακοσμητικό θέμα 
των μαρμαροθετημάτων της, υπήρχε μεταξύ των ορθογω-
νίων και των κεντρικών ομφαλίων. 

Τα δύο ορθογώνια της δυτικής και ανατολικής πλευ-
ράς αντίστοιχα, πλαισιώνονται μόνο από ζώνη μαρμαρο-
θετήματος από μικρά, τετράγωνα στοιχεία σε λευκό, μαύ-
ρο, κίτρινο και κόκκινο χρώμα, εντεθειμένα έτσι ώστε να 
σχηματίζουν διαγώνιες σειρές. Τα ενδιάμεσα μεταξύ των 
σειρών τετράγωνα κενά, συμπληρώνονται με δύο εν επαφή 
τριγωνικά στοιχεία, εναλλασσόμενου χρώματος και σε τέσ-
σερις χρωματικούς συνδυασμούς (μαύρο με κίτρινο, κίτρινο 
με κόκκινο, κόκκινο με λευκό και λευκό με μαύρο) (εικ. 17). 

Από τους μαρμάρινους δίσκους των οκτώ ομφαλίων, 
σήμερα διατηρούνται κατά χώραν οι έξι από τους οκτώ, 
ενώ από τις κεντρικές πλάκες των ισάριθμων ορθογωνίων, 
αρχική είναι μόνο του ΒΔ ορθογωνίου και τμήμα πλάκας 
στο ΝΔ ορθογώνιο.

Τα τμήματα του δαπέδου γύρω από την κεντρική σύν-
θεση έχουν συμπληρωθεί με μαρμάρινες πλάκες ποικίλων 
μεγεθών, σχημάτων και αποχρώσεων, χωρίς καμία διακο-
σμητική διάθεση.

ΤΟ 2004 ΚΑΙ στο πλαίσιο των εργασιών αποκατάστασης 
του καθολικού, αφαιρέθηκαν τα  νεώτερα πλακίδια, χρώ-
ματος λευκού και μαύρου, τοποθετημένα εναλλάξ, που 
κάλυπταν μέχρι τότε το δάπεδο του Ιερού του ναού. Εί-
χαν τοποθετηθεί στις αρχές του 20ου αιώνα, πιθανότατα 
το 1906, ταυτόχρονα με την κατασκευή ενός νεωτερικού 
μαρμάρινου τέμπλου, που απομακρύνθηκε το 1979. Τα λεί-

rows and in two color combinations: black and white, and, 
red and white (fig. 14). The opus sectile band around the 
east disc, which is located in front of the sanctuary door, 
is composed of diamond-shaped, white marble crusts 
(fig. 15).

The decorative arrangement of the rectangles is sim-
ilar to that of the omphalia. A frame composed of two 
strips, of white and yellow marble respectively, surrounds 
the central slab of the rectangles of the north and south 
side, while an opus sectile band (vertical series of small 
square pieces of white, black and red marble) separates 
the two strips (fig. 16). Another wide band, with a still 
unclear opus sectile pattern, used to separate the rectan-
gles from the central omphalia. 

The two rectangles of the west and east side re-
spectively, are framed only with an opus sectile band of 
small, square, white, black, yellow and red marble piec-
es, arranged in such a manner as to form diagonal lines. 
The square voids between these lines are fi lled with two 
adjacent triangular pieces, in contracting color combina-
tions (back and yellow, yellow and red, red and white, and, 
white and black) (fig. 17).

Out of a total of eight marble discs of the eight om-
phalia, only six survive in-situ today, while only the orig-
inal north-west and part of the original south-west rec-
tangle slab, out of a total of eight slabs, respectively, are 
retained today.

The parts of the fl oor that surround the central com-
position have been repaved with marble slabs of varying 
sizes, shapes and hues, without any decorative intent.

DURING THE 2004 restoration project of the katholikon, 
the modern, black and white, checkerboard pattern tiles 
that had until then covered the sanctuary fl oor of the 
church were removed. These had been installed in the 
early 20th century, possibly in the year 1906, together 
with a modern marble altar screen, which was in turn re-
moved in 1979. The surviving fragments of the previous 
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ψανα του προγενέστερου δαπέδου που ήρθαν στο φως, 
αποτελούνταν από υπόλευκες μαρμάρινες πλάκες, πάχους 
0,05 μ. και όπου αυτό δεν σώθηκε, βρέθηκε το υπόστρωμά 
του από κονία με αποτυπώματα των πλακών.

Η παλαιά πλακόστρωση συμπληρώθηκε με νέα από 
υπόλευκες ορθογώνιες μαρμάρινες πλάκες.

Στη διακόσμηση των μαρμαροθετημένων δαπέδων του 
καθολικού της Νέας Μονής επικρατούν απλές, ισορρο-
πημένες συνθέσεις, οι οποίες σχηματίζονται από βασικά 
γεωμετρικά σχέδια, που τονίζουν την αρχιτεκτονική διά-
πλαση. Τις διακρίνει η κλασική αυστηρότητα και η απλό-
τητα του 11ου αιώνα, χωρίς την έντονη διακοσμητικότητα 
που χαρακτηρίζει τα δάπεδα του 12ου αιώνα. Η χρωματική 

Εικ. 17 α,β  Καθολικό. Κυρίως ναός. Το βόρειο ορθογώνιο της δυτικής πλευράς πριν και μετά τις εργασίες συντήρησης
Fig. 17 a,b Katholikon Nave. North rectangular of west side before and a� er the conservation 

fl oor that were unearthed appear to have been composed 
of 5 cm. thick, off -white marble slabs; in the areas where 
this fl oor had not survived, its mortar substratum was 
discovered, bearing traces of the shapes of the old mar-
ble slabs.

The old marble fl oor was completed with the installa-
tion of new, rectangular, off -white marble slabs.

The decoration of the opus sectile fl oors of the Nea Moni 
katholikon is characterized by the prevalence of simple, 
balanced compositions, which consist of basic geometri-
cal pattern, and highlight the architectural space in gen-
eral. These patterns are imbued with the classical aus-
terity and simplicity of the 11th century, which lacks the 
bold decorative intent of the later 12th century fl oors. The 
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κλίμακα των επιμέρους διακοσμητικών είναι λιτή και περι-
ορισμένη. Με τις κατάλληλες όμως χρωματικές εναλλαγές 
των μαρμάρινων στοιχείων επιτυγχάνεται η ανάδειξη των 
συνθέσεων. 

Η οργάνωση του διακόσμου στο δάπεδο του κυρίως 
ναού, όπου κυριαρχεί το κεντρικό ακόσμητο διάχωρο, 
ακολουθεί την απλή τάση, όπως αυτή εκφράζεται στα 
δάπεδα των καθολικών στις αθωνικές μονές της Μεγί-
στης Λαύρας, του Βατοπεδίου, του Ξενοφώντος (παλαιό 
καθολικό), στο δάπεδο του καθολικού της Μονής του 
Οσίου Λουκά, μνημείων που χρονολογούνται στον 11ο 
αιώνα.

Η ανώτερη ποιότητα της διακόσμησης των δαπέδων 
στους τρεις χώρους του καθολικού της Νέας Μονής, όπως 
και η χρήση πολυτελών, έγχρωμων μαρμάρων, πείθει ότι 
το καλλιτεχνικό εργαστήρι που απασχολήθηκε, δεν προέρ-
χεται από το νησί, αλλά μετακλήθηκε πιθανότατα από την 
πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, όπως άλλωστε και ο αρ-
χιτέκτονας του μνημείου.

chromatic range of the decorative components is modest 
and limited, but still manages to bring out and enhance 
the compositions through the skillful use of color varia-
tion in the marble elements.

The organization of the decoration of the nave fl oor 
is dominated by the central unadorned diachoro, and 
follows a trend of simplicity, also found in the fl oors of 
the katholika of Athonite monasteries, such as Megistis 
Lavras, Vatopedi, Xenophontos (old katholikon), as well as 
the katholikon of Hosios Loukas monastery, all of them 
monuments that date back to the 11th century.

The superior quality of the decorative fl oors in all 
three spaces of the Nea Moni katholikon, as seen in the 
use of luxurious, colored marble leaves no doubt as the 
fact the artistic workshop that was commissioned to 
fashion it must not have been from the island of Chios, 
but rather must have been invited over from the capital 
of the empire, as was the case with the architect who 
designed the church itself.

Καθολικό. Κυρίως ναός. Μαρμαροθετημένη ταινία μετά τις εργασίες συντήρησης (λεπτομέρεια)
Katholikon. Nave. Opus sectile band a� er the conservation (detail)



ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ και την προέλευση των μαρμάρων που χρησι-
μοποιήθηκαν στα δάπεδα, στις ορθομαρμαρώσεις και στα 
θυρώματα  του καθολικού της Νέας Μονής, δεν έχει γίνει 
μέχρι σήμερα καμία έρευνα. Είναι γνωστό από τις πηγές ότι 
για τη διακόσμηση του λαμπρού αυτού μνημείου, απεστά-
λησαν μάρμαρα από την Κωνσταντινούπολη. Στην Ἀκολου-
θία των τριών ιδρυτών της μονής, που εξέδωσε το 1804 
ο ηγούμενος του μοναστηριού Νικηφόρος, παραδίδεται 

Εικ. 18 Πόλη Χίου. Λατόμι. Αρχαίο λατομείο
Fig. 18 Chios city. Latomi. Ancient quarry

NO RESEARCH has been carried out to this day on the 
specifi c kind and origin of the marbles that were used 
in the fl oors, the revetments and the door and window 
frames of the Nea Moni katholikon. It is known to us 
from sources that marble from Constantinople was 
shipped to Chios to be used for the decoration of this 
illustrious monument. In the Akolouthia document of 
the three founders of the monastery, published in 1804 
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η πληροφορία «…πέμπει δέ καί πολλούς μαρμαρίνους στύ-
λους, πάνυ διαφανεῖς, ἀλλά καί δή καί πορφυρόχροα μάρ-
μαρα, ἐσοπρώδη καί διαφανῆ καί ἄλλα πρός τήν Βασιλικήν 
οἰκοδομήν φέροντα». 

Έγχρωμα μάρμαρα για τη διακόσμηση του ναού προ-
σέφερε και η τοπική παραγωγή. Στους τέσσερις περιφερει-
ακούς δίσκους του πενταόμφαλου στον εξωνάρθηκα, στις 
κεντρικές συνθέσεις του βόρειου και νότιου διαχώρου του 
εσωνάρθηκα και στους δίσκους και στα ορθογώνια διά-
χωρα του κυρίως ναού, τα μάρμαρα που χρησιμοποιήθη-
καν προέρχονται από τη Χίο. Πρόκειται για το περίφημο 
Marmor Chium, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές στη Ρώμη 
την εποχή του Αυγούστου (τέλη 1ου αιώνα π.Χ) έως και τον 
4ο αιώνα. Οι παραστάδες από το ίδιο μάρμαρο στην Ιερή 
Πύλη του ναού του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, του χάρισε 
το όνομα Portasanta. Πρόκειται για πολύχρωμο, λατυπο-
παγές μάρμαρο με ποικιλίες πολύ διαφορετικής εμφάνισης.

Το λατομείο από το οποίο εξορύσσονταν τα συγκεκρι-
μένα μάρμαρα, βρίσκεται στα ΒΔ και σε μικρή απόσταση 
από την πόλη της Χίου, στην περιοχή με τη χαρακτηριστική 
ονομασία «Λατόμι» (εικ. 18). Λειτούργησε κατά την αρχα-
ϊκή, την κλασική και τη ρωμαϊκή εποχή, ενώ στα μεσοβυ-
ζαντινά χρόνια φαίνεται ότι ξανατέθηκε σε λειτουργία με 
περιορισμένες όμως εξορύξεις, που σκοπό είχαν να εξυπη-
ρετήσουν τις διακοσμητικές ανάγκες της Νέας Μονής.

Από τα λατομεία της Προκοννήσου στη θάλασσα του 
Μαρμαρά, προέρχονται πιθανά οι γκριζόλευκες πλάκες που 
καλύπτουν τις κεντρικές συνθέσεις των πλαϊνών διαχώρων 
του εξωνάρθηκα. Το έντονο κόκκινο μάρμαρο, το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε στα μαρμαροθετήματα και των τριών 
δαπέδων του καθολικού, είναι το rosso antico ή marmor 
taenarium, ένα από τα πιο σημαντικά έγχρωμα μάρμαρα 
της αρχαιότητας, που εξορυσσόταν σε λατομεία της Λα-
κωνίας. Προϊόν εισαγωγής θεωρείται ότι αποτελεί και το 
κίτρινο μάρμαρο, από το οποίο έχουν κατασκευαστεί οι ται-
νίες που περιβάλλουν τους κύκλους και τα ορθογώνια της 
ζώνης γύρω από την κεντρική σύνθεση του κυρίως ναού.     

by the abbot Nikephoros, were are also informed that
“…also sends many marble columns, highly polished, but 
also crimson-colored marble and other [material] for the 
royal edifi ce.”

Local production also supplied colored marble for 
the decoration of the church. Marble from the island of 
Chios is used in the four peripheral discs of the pen-
taomphalon in the exonarthex, in the central composi-
tions of the south and norh diachora of the esonarthex, 
and in the discs and the rectangular diachora of the 
nave. This is the famous Marmor Chium, which was par-
ticularly fashionable in Rome from the time of Augustus 
(late 1st century B.C.) up to and including the 4th century. 
The Marmor Chium pilasters in the Holy Door of Saint 
Peters cathedral in the Vatican are among the elements 
that are responsible for its very name, Portasanta. This 
is a colorful, breccia marble that comes in a variety of 
guises.

The quarry that produced this particular kind of 
marble is found a short distance to the north-west of 
the city of Chios, in an area that bears the distinctive 
place name “Latomi” (=quarry in greek) (fig. 18). The 
quarry was in use during the archaic, classical and Ro-
man periods, and it appears to have reopened in middle 
Byzantine times, producing only a limited amount of 
material, most of which was destined for the decora-
tive elements of Nea Moni.

The greyish-white slabs that make up the central com-
positions of the lateral diachora of the exonarthex come 
from the quarries of Proconnese in the Sea of Marmara. 
The vibrant red marble, that was used in the opus sectile 
of all three fl oors οf the katholikon, is one of the most 
signifi cant colored marble kind of antiquity that was ob-
tained from the quarries of Laconia. The yellow marble, 
which is found in the strips that frame the rectangles and 
discs around the central composition in the nave, is also 
considered to be imported.
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Εικ. 19 α,β Καθολικό. 
Άποψη της βόρειας πλευράς. 

Το λίθινο θρανίο πριν και μετά 
τις εργασίες αποκατάστασης

Fig. 19, a,b Katholikon. 
View of north side. 

Stone bench before and a� er 
the restoration 
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XΑΜΗΛΟ ΘΡΑΝΙΟ, χτισμένο με τον τοπικό λίθο από τα 
Θυμιανά, περιβάλλει και τις τέσσερις εξωτερικές πλευρές 
του καθολικού (εικ. 19). Διαρθρώνεται από μεγάλες οριζό-
ντιες πλάκες με διακόσμηση απλών κυματίων, που συνδέο-
νται με μεταλλικούς συνδέσμους και οι οποίες στηρίζονται 
σε άλλες, τοποθετημένες κάθετα. Με κυμάτια διακοσμείται 
και η χαμηλή βάση του θρανίου, όπου εδράζονται οι κατα-
κόρυφες πλάκες.

Το θρανίο αποτελεί κατασκευή των χρόνων της Τουρ-
κοκρατίας στο νησί (1566-1912) και αποτυπώνεται ήδη 
στο σχέδιο που φιλοτέχνησε ο Ρώσος μοναχός και περιη-
γητής, Βασίλι Μπάρσκι, ο οποίος επισκέφθηκε τη μονή την 
τρίτη δεκαετία του 18ου αιώνα (εικ. 20). 

Εικ. 20 Σχέδιο της Νέας Μονής του Βασίλι Μπάρσκι 
Fig. 20 Drawing of Nea Moni by Vasily Barsky

A LOW BENCH, built of local porous stone from Thymi-
ana lines all four external façades of the katholikon (fig. 
19). It is constructed of large horizontal stone slabs dec-
orated with simple moldings connected with metal ties, 
and supported by other vertically placed stone slabs. The 
low base of the bench, on which these latter vertical slabs 
rest, is also decorated with moldings.

This bench is a structure that is dated to the period 
of Ottoman rule of the island (1566-1912) and is already 
recorded in the drawing by the Russian monk and trave-
ler Vasily Barskij, who visited the monastery in the third 
decade of the 18th century (fig. 20).





ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Εφορείας στο σημαντικότερο μνημείο 
του νησιού είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Με τη συνεισφο-
ρά των Ευρωπαϊκών Κοινοτικών Προγραμμάτων, ήδη από 
τη δεκαετία του 1990, υλοποιείται ένα ευρύ αναστηλωτικό 
έργο στο βυζαντινό μοναστηριακό συγκρότημα, που έχει 
σαν στόχο να αντιμετωπίσει τα ποικίλα προβλήματα που 
συσσώρευσε η χιλιόχρονη ύπαρξή του.

Με πιστώσεις του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης την 
πρώτη δεκαετία του αιώνα μας, όταν και αποκαταστάθηκε 
το καθολικό της μονής, πραγματοποιήθηκαν μερικές επεμ-
βάσεις στα μαρμάρινα δάπεδά του, που όμως δεν ολοκλη-
ρώθηκαν.

Η Εφορεία κατανοώντας την αναγκαιότητα της ολο-
κλήρωσης του έργου της συντήρησης των δαπέδων, αλλά 
και της αποκατάστασης διαφόρων επεμβάσεων που είχαν 
γίνει, αιτήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Συντήρησης 
Αρχαίων & Νεώτερων Μνημείων, τη σύνταξη σχετικής με-
λέτης. Έτσι το έτος 2016, εγκρίθηκε η «Μελέτη Κατάστα-
σης Διατήρησης & Προτάσεις Συντήρησης - Αποκατάστα-
σης των Μαρμαροθετημένων Δαπέδων του Καθολικού της 
Νέας Μονής Χίου», που εκπονήθηκε από τη συντηρήτρια 
της ΔΣΑΝΜ, κ. Γεωργία Σωτηροπούλου (εικ. 21).

Οι προτάσεις της μελέτης αποσκοπούσαν α) στην απο-
κατάσταση προηγούμενων επεμβάσεων, όπως συμπληρώ-
σεις απωλειών με τσιμεντοκονιάματα που δεν ήταν συμβα-
τά με τα αυθεντικά υλικά, χρήση νέων έντονα στιλβωμένων 
μαρμάρων κ.άλ. και β) στο συστηματικό καθαρισμό των 

‹ Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Πενταόμφαλο. Συμπλήρωση ζώνης μαρμαροθετήματος 
‹ Katholikon. Exonarthex. Pentaomphalon. Completion of opus sectile band
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THE CONSERVATION PROJECT 
OF THE OPUS SECTILE FLOORS 
OF THE KATHOLIKON OF NEA MONI 
ON CHIOS ISLAND

THE PRESENCE OF the Ephorate of Antiquities of Chi-
os in the most important monument of the island has 
been continuous and incessant. Already from the 1990s 
a wide-ranging restoration project, funded by European 
Structural and Investment Funds, is being carried out in 
the Byzantine monastic complex, with the intent to deal 
with a variety of issues that have accrued over the course 
of its thousand-year-long history.

During the first decade of this century, the Third Eu-
ropean Community Partnership Agreement funded the 
restoration of the monastery katholikon, which included 
some interventions on its marble floors, which were never 
fully completed.

The Ephorate, recognizing the need to complete the 
floor restoration project, but also to redress certain in-
terventions that had already been carried out, request-
ed that the Directorate of Conservation of Ancient and 
Modern Monuments prepare a relevant conservation pro-
posal. Thus, in 2016, the “Assessment report and conser-
vation-restoration proposal for the opus sectile floors of 
the Katholikon of Nea Moni of Chios” (fig. 21), prepared 
by Directorate conservator Ms. Georgia Sotiropoulou, 
was approved by the Central Archaeological Council.

The proposed interventions aimed at a) the redress-
ing of previous interventions, such as the use of cement 
mortars, which are not compatible with historic mortars, 
to fill in missing areas, the use of new overly polished 
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Εικ. 21 α,β,γ Σχέδια της «Μελέτης Κατάστασης Διατήρησης & Προτάσεις Συντήρησης-Αποκατάστασης 
των Μαρμαροθετημένων Δαπέδων του Καθολικού της Νέας Μονής Χίου» (Γ. Σωτηροπούλου 2016)

Fig. 21 a,b,c Drawings from “Assessment report and conservation-restoration proposal 
for the opus sectile fl oors of the Katholikon of Nea Moni of Chios” (by G. Sotiropoulou 2016)

Ρωγμές

Απώλεια

Προτεινόμενες αντικαταστάσεις
των πρόσφατων επεμβάσεων
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δαπέδων από επικαθήσεις, κηλίδες σκουριάς, ρυπαρούς 
λεκέδες, έργο το οποίο ουδέποτε είχε πραγματοποιηθεί. 
Ιδιαίτερη επισήμανση έκανε η μελέτη στο πρόβλημα της 
παρουσίας αυξημένων επιπέδων υγρασίας στον ναό, οπότε 
και προέταξε την αναγκαιότητα κατασκευής αποστραγγι-
στικών έργων, προκειμένου να εξαλειφθούν οι δυσμενείς 
επιπτώσεις στα δάπεδα. 

 
ΤΟ ΕΡΓΟ με τίτλο «Συντήρηση μαρμαροθετημένων δαπέ-
δων Καθολικού Νέας Μονής Χίου», εντάχθηκε τον Ιούλιο 
του 2016 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 
2014-2020», με προϋπολογισμό 296.000,00 € και τον Σε-
πτέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργα-
σιών στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου από την Εφορεία, με 
τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Στο φυσικό αντικείμενο του 
έργου, εκτός από τις εργασίες συντήρησης των δαπέδων, 
συμπεριελήφθησαν και εργασίες συντήρησης και αποκα-
τάστασης του λίθινου θρανίου που βαίνει περιμετρικά του 
ναού, προκειμένου να περιοριστεί η υγρασία στο εσωτε-
ρικό του καθολικού. Εργασίες στο θρανίο είχαν πραγμα-
τοποιηθεί στα μέσα της δεκαετίας του 2000, αλλά είχαν 
περιοριστεί μόνο στα τμήματα όπου αυτό ήταν πλήρως 
αποσαθρωμένο, καθώς και στα τμήματα που περιβάλλουν 
τους χορούς του εξωνάρθηκα.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2017, όταν και 
ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πρόσληψης έξι συντηρη-
τών. Στο έργο απασχολήθηκε επιπλέον και μόνιμο προσω-
πικό της Εφορείας. 

Το έργο της συντήρησης των δαπέδων στα τρία μέρη 
του καθολικού της Νέας Μονής, τον εξωνάρθηκα, τον 
εσωνάρθηκα και τον κυρίως ναό, ήταν ιδιαίτερα απαιτη-
τικό, δεδομένης της μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας τους. 
Επιπρόσθετες όμως δυσκολίες στην υλοποίησή του οφεί-
λονται στο γεγονός ότι ο ναός συνέχισε να λειτουργεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια των εργασιών, στον μεγάλο αριθμό επισκε-
πτών του μνημείου, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, στις  
δύσκολες συνθήκες εργασίας το χειμώνα, αλλά κατά κύριο 
λόγο στις συνεχείς παραιτήσεις και επαναπροσλήψεις του 
προσωπικού των συντηρητών. Έτσι για να γίνει εφικτή η 

marble, etc. and b) the systematic cleaning of the floors 
from accretions, rust stains, and pollutants, which had not 
been performed in the previous project. The conservation 
proposal particularly stressed the high levels of humidity 
recorded in the church, and hence, pressed the necessity 
of completing the required drainage infrastructure that 
would eliminate future water damage to the marble floors.

THE PROJECT with the official title “Conservation of 
the opus sectile floors of the Katholikon of Nea Moni 
on Chios Island” was incorporated into the North Ae-
gean  Partnership Agreement 2014-2010 in July 2016, 
with a budget of 296.000,00 €, and in September 2016, 
the Ephorate was approved to carry out the project with 
its own staff and supervision. The work included in the 
project, apart from the relevant conservation interven-
tions, also encompassed conservation and restoration 
interventions of the stone bench that lines the exterior 
façades of the church, in order to address the humidity 
issues in the interior. Some work had been already per-
formed on the stone bench in the mid-2000s, but those 
had been limited to the parts of it that were heavily 
weathered, as well as the section of the bench around 
the choirs of the exonarthex.

WORK COMMENCED in January 2017, after six conser-
vators were formally employed by the Ephorate specifi-
cally for the project. The project also utilized the perma-
nent staff of the Ephorate.

The conservation project of the floors of the three 
parts of the Nea Moni katholikon, namely the exonarthex, 
esonarthex and nave, was particularly demanding, given 
the great artistic value of the marble floors. Additional 
adverse factors, though, were also present, such as the 
fact that the church continued to operate normally and 
receive large number of visitors during the project, and 
particularly in the summer months, unfavorable working 
conditions during the winter, but most of all the succes-
sive resignation and re-employment of the conserva-
tion staff. Thus, in the end, it was deemed necessary to 





 Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Το δάπεδο μετά τις εργασίες συντήρησης
Katholikon. Exonarthex.  The fl oor a� er the conservation
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ολοκλήρωση του έργου, κρίθηκε αναγκαία η ανάθεση σε 
ιδιωτικό συνεργείο συντηρητών των εργασιών καθαρισμού 
του δαπέδου στον κυρίως ναό του καθολικού (εικ. 22-23). 

Η έρευνα για την επιλογή και η προμήθεια των κατάλ-
ληλου τύπου μαρμάρων, για την αντικατάσταση αυτών που 
είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες επεμβάσεις και 
είχαν κριθεί ακατάλληλα, επίσης απαίτησε χρόνο. Απέβη 
όμως άκαρπη η προσπάθεια εντοπισμού νέων μαρμάρων 
που να προσομοιάζουν με τα μάρμαρα προέλευσης από 
το αρχαίο και ανενεργό πλέον λατομείο στη θέση Λατόμι, 
στα βόρεια της πόλης της Χίου. Έτσι στους περιφερειακούς 
δίσκους του πενταόμφαλου στον εξωνάρθηκα και στους 
δίσκους και στα ορθογώνια διάχωρα της ταινίας που περι-
βάλλει την κεντρική σύνθεση στον κυρίως ναό του καθο-
λικού, επαναχρησιμοποιήθηκαν, όπου δεν σώζονταν οι αρ-
χικές, οι πλάκες μαρμάρου της προηγούμενης επέμβασης, 
αφού υπέστησαν εκ νέου επεξεργασία.

Στο πλαίσιο του έργου ελήφθησαν πέντε δείγματα αυ-
θεντικών κονιαμάτων από το υπόστρωμα των μαρμάρινων 
πλακών των δαπέδων του καθολικού, η ανάλυση της σύ-
στασης των οποίων έγινε στο Τμήμα Τεχνικών Ερευνών 
Αναστήλωσης της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών 
& Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ.Α. Σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα των ανωτέρω αναλύσεων, το δείγμα 1 
(: από το δάπεδο της νότιας κόγχης του εξωνάρθηκα) και 
το δείγμα 5 (: από το βορειοανατολικό τμήμα του δαπέ-
δου του κυρίως ναού) αποτελούν ασβεστιτικά κονιάματα 
με κεραμικά, ενώ το δείγμα 2 (: κεντρικό τμήμα δαπέδου 
εξωνάρθηκα), το δείγμα 3 (: βόρειο τμήμα δαπέδου εσω-
νάρθηκα) και τέλος το δείγμα 4 (μαρμαροθέτημα δαπέδου 
εσωνάρθηκα), είναι υδραυλικά κονιάματα με κεραμικά.

Πριν την έναρξη των επεμβάσεων πραγματοποιήθηκε 
λεπτομερής φωτογραφική αποτύπωση, καθώς και η απο-

Εικ. 22 α,β,γ Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Το ανατολικό ομφάλιο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

τις εργασίες καθαρισμού (αρχείο Χ. Στεφανίδη)
Fig. 22 a,b,c Katholikon. Nave. East omphalion 

before, during the course of, and a� er 
cleaning operations (Ch. Stefanidis’ archive)
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Εικ. 23 α,β,γ Καθολικό. Κυρίως ναός. Το νοτιοδυτικό 
τμήμα του δαπέδου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 

τις εργασίες καθαρισμού (αρχείο Χ. Στεφανίδη)
Fig. 23 a,b,c Katholikon. Nave. Southwest part of the 

fl oor before, during the course of, and a� er 
cleaning operations (Ch. Stefanidis’ archive)

commission a private conservation company to perform 
cleaning operation on the nave floor (fig. 22-23), in order 
to allow for the timely completion of the entire project.

Another aspect of the work that demanded extra time 
was the research, selection and procurement of suitable 
marble, to replace those that had been used in previous 
interventions and were identified as unsuitable for the 
task. The attempt to obtain new marble, with similar 
qualities with the historic marble that came from the 
ancient and now out-of-service quarry at Latomi, to the 
north of the city of Chios, proved to be an impossible 
task. Hence, the marble slabs of the previous conserva-
tion project were reprocessed and reused, in the periph-
eral discs of the pentaomphalon of the exonarthex, and 
in the discs and rectangular diachora of the band that 
surround the central composition of the nave floor, when 
the original marble slabs did not survive.

During the project, five historic mortar samples were 
collected from the marble floor substratum; these sam-
ples were analyzed by the Department for Technical 
Research on Restoration of the Directorate of Restora-
tion of Byzantine and post-Byzantine Monuments of the 
Ministry of Culture and Sports. According to the analysis 
results, sample 1 (from the floor of the south apse of 
the exonarthex) and sample 5 (from the north-east part 
of the floor of the nave) are lime mortars with ceramic 
aggregate, while sample 2 (from the central part of the 
floor of the exonarthex), sample 3 (from the north part of 
the esonarthex floor) and sample 4 (from the opus sec-
tile floor of the esonarthex) are hydraulic mortars with 
ceramic aggregate.

A meticulous photographic and architectural survey 
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τύπωση των δαπέδων στους τρεις χώρους του καθολικού 
σε κλίμακα 1:1 (εικ. 24), όπως επίσης και ο καθαρισμός και 
η εσωτερική διαμόρφωση του κελιού, που ευγενώς παρα-
χωρήθηκε από τον ηγούμενο της μονής Αρχιμ. Διονύσιο 
Παπανικολάου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργα-
στήριο και χώρος αποθήκευσης υλικών.

Σε πολλές συμπληρώσεις μαρμαροθετημάτων στον 
εξωνάρθηκα και στον κυρίως ναό, χρησιμοποιήθηκαν αυ-
θεντικά στοιχεία που βρέθηκαν στην επίχωση κατά την 
διάρκεια των εργασιών απομάκρυνσης των νέων επεμβά-
σεων (εικ. 25-26). Άλλα ευρήματα που περισυνελέγησαν 
ήταν ψηφίδες από υαλόμαζα, σπαράγματα τοιχογραφιών, 
σιδερένια καρφιά, οστά, θραύσματα από κεραμικά αγγεία 
και από γυάλινα σκεύη (εικ. 27-28).

Εικ. 24 Καθολικό. 
Εξωνάρθηκας. Αποτύπωση σε 

κλ. 1:1 του πενταόμφαλου 
Fig. 24 Katholikon. 

Exonarthex. Tracing the 
pentaomphalon

Εικ. 25-28 Καθολικό. 
Εξωνάρθηκας. Ευρήματα από 

την επίχωση του πενταόμφαλου 
Fig. 25-28 Katholikon. 

Exonarthex. Findings from the 
infi ll of the pentaomphalon

(in a scale of 1:1) of the floors of the three parts of the 
katholikon (fig. 24) was conducted before the commence-
ment of the interventions. A monastic cell that was kindly 
offered by the monastery abbot Archimandrite Dionysios 
Papanikolaou, to be used as a workshop and for other 
material storage, was also cleaned and refurbished. 

Authentic building material that was unearthed dur-
ing the removal of modern interventions was reutilized 
in many opus sectile replacements in the exonarthex and 
the nave (fig. 25-26), as well as in the replacement of 
the white marble strip of the exonarthex pentaompha-
lon. Other findings that were discovered included glass 
tesserae, wall painting fragments, iron nails, bones, and 
pottery and glassware sherds (fig. 27-28) .



CONSERVATION OF THE OPUS SECTILE FLOORS OF THE KATHOLIKON OF NEA MONI ON CHIOS ISLAND 43

Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν με βάση την εγκεκριμέ-
νη μελέτη, ήταν οι εξής:
• Στερέωση της επιφάνειας των διαβρωμένων μαρμάρων.
• Μηχανικός και χημικός καθαρισμός των επιφανειών από 

επικαθήσεις, κηλίδες σκουριάς και ρυπαρούς λεκέδες 
(εικ. 29-31).

Εικ. 31 α,β Καθολικό. Εσωνάρθηκας. Ζώνη μαρμαροθετήματος πριν και μετά τις εργασίες καθαρισμού (λεπτομέρεια)
Fig. 31 a,b Katholikon. Esonarthex. Opus sectile band before and a� er cleaning operations (detail)

Εικ. 30 Καθολικό. 
Εξωνάρθηκας. Το 

πενταόμφαλο κατά 
τη διάρκεια των 

εργασιών καθαρισμού 
(λεπτομέρεια)

Fig. 30 Katholikon. 
Exonarthex. 

Pentaomphalon during 
the course of cleaning 

operations (detail)

Εικ. 29 α,β,γ 

Καθολικό. 
Εξωνάρθηκας. 
Η βόρεια κόγχη πριν, 
κατά τη διάρκεια και 
μετά το τέλος των 
εργασιών καθαρισμού 
(λεπτομέρεια)
Fig. 29 a,b,c 

Katholikon. 
Exonarthex. 
North apse before, 
during the course of, 
and a� er cleaning 
operations (detail)

The following interventions were performed, always 
according to the approved conservation proposal:
• Surface consolidation of weathered marble.
• Mechanical and chemical cleaning of surfaces from 

accretions, rust stains and pollutants (fig. 29-31).



• Αφαίρεση των αλάτων και των μικροοργανισμών.
• Καθαρισμός των εσωτερικών κενών στις επιφανειακές 

ρωγμές των μαρμάρων και πλήρωσή τους με ένεμα.
• Συγκολλήσεις ρηγματωμένων μαρμάρινων πλακών 

(εικ. 32).
• Αφαίρεση με μηχανικό τρόπο όλων των τσιμεντοκονιαμά-

των που είχαν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες επεμβά-
σεις στις σφραγίσεις των ρωγμών και των αρμών (εικ. 33).

• Απομάκρυνση των μαρμάρινων πλακών και των μαρμά-
ρινων στοιχείων (κρούστες), που είχαν τοποθετηθεί στις 
επεμβάσεις της δεκαετίας του 2000, πλην ενός δίσκου 
και τμημάτων δύο άλλων στο πενταόμφαλο του εξω-

Εικ. 32 Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Συγκόλληση θραυσμένης 

μαρμάρινης πλάκας
Fig. 32 Katholikon. Exonarthex. 

Bonding of fragmented marble slab

Εικ. 33 Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Αφαίρεση 
τσιμεντοκονιαμάτων από το πενταόμφαλο

Fig. 33 Katholikon. Exonarthex. 
Removal of cement mortars from

 the pentaomphalon

Εικ. 34 Καθολικό. Εξωνάρθηκας. 
Νότιο διάχωρο. Tοποθέτηση νέας 

μαρμάρινης πλάκας
Fig. 34 Katholikon. Exonarthex. 

South diachoron. Ιnstallation 
of new marble slab

• Removal of solidified salts and microorganisms.
• Cleaning of superficial marble cracks, and micro grout-

ing.
• Bonding of fragmented marble slabs (fig. 32).
• Mechanical removal of cement mortars that had been 

used during previous interventions for cracks and 
joints filling (fig. 33).

• Removal of marble slabs and crusts, that had been 
installed in the 2000s restoration project, with the ex-
ception of one disc, and parts of two other discs in the 
exonarthex pentaomphalon, as well as two discs and 
seven rectangular slabs in the nave floor. 



Εικ. 36 Καθολικό. Κυρίως ναός. 
Συμπλήρωση ζωνών μαρμαροθετημάτων

Fig. 36 Katholikon. Nave. 
Completion of opus sectile bands

Εικ. 35 Καθολικό. Εξωνάρθηκας. Πενταόμφαλο. 
Συμπλήρωση ζώνης μαρμαροθετήματος 
Fig. 35 Katholikon. Exonarthex. Pentaomphalon. 
Completion of opus sectile band
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νάρθηκα και δύο δίσκων και επτά ορθογωνίων πλακών 
στον κυρίως ναό.

• Αφαίρεση όλων των τσιμεντοκονιαμάτων που είχαν 
χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες επεμβάσεις είτε για 
να συμπληρωθούν τμήματα των δαπέδων όπου είχαν 
απωλεσθεί οι μαρμάρινες πλάκες και οι ζώνες των μαρ-
μαροθετημάτων είτε για να διαμορφωθεί το υπόστρω-
μα τοποθέτησης νέων πλακών και μαρμαροθετημάτων.  

• Κατασκευή νέου υποστρώματος τοποθέτησης από κο-
νίαμα.

Εικ. 37 α,β Καθολικό. 
Κυρίως ναός. 

Ζώνη πλαισίωσης της 
κεντρικής σύνθεσης, 

πριν και μετά τις εργασίες 
συντήρησης (λεπτομέρεια)

Fig. 37 a,b Katholikon. 
Nave. Framing band 

of the central composition, 
before and a� er 

conservation (detail)

• Removal of all cement mortars that had been used in 
previous interventions to replace part of the floors, 
where marble slabs and opus sectile bands were miss-
ing, or where the substratum needed to be reconstruct-
ed in order to install new slabs and opus sectile sections.

• Construction of new mortar floor substratum.
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• Συμπλήρωση των απωλειών με νέες μαρμάρινες πλά-
κες (εικ. 34) και με νέες ζώνες μαρμαροθετημάτων, στις 
οποίες η ένθεση των μαρμάρινων στοιχείων έγινε είτε 
με άμεση είτε με έμμεση ψηφοθέτηση (εικ. 35-37). 

• Σφραγίσεις αρμών και ρωγμών με νέα κονιάματα, αφού 
προηγήθηκε η κατασκευή διαφόρων δοκιμίων, ώστε να 
επιτευχθεί η κατάλληλη απόχρωση (εικ. 38).

• Σχεδιαστική αποτύπωση των νέων επεμβάσεων, που 
αφορούσαν σε συμπληρώσεις μαρμαροθετημένων ζω-
νών.

• Completion of missing areas with new marble slabs 
(fig. 34) and new opus sectile bands, in which the 
marble elements were inlaid either directly or indi-
rectly (fig. 35-37).

• Repointing of joints and cracks with new mortar, pre-
pared after the testing of several mortar composi-
tions, to achieve the desired color hue (fig. 38). 

• Architectural drawing survey with measured drawings 
of the new interventions that were related to the re-
placement of opus sectile floor sections.



Εικ. 38 α,β 

Καθολικό. 
Κυρίως ναός.

 Σφραγίσεις 
αρμών και 

ρωγμών
Fig. 38 a,b 

Katholikon.
Nave. 

Repointings of 
joints and cracks 



Καθολικό. Κυρίως 
ναός. Άποψη του 
δαπέδου μετά τις 
εργασίες συντήρησης

Katholikon. Nave. 
View of the floor after 
the conservation





Καθολικό. Εσωνάρθηκας. Το δάπεδο μετά τις εργασίες συντήρησης
Katholikon. Esonarthex.  The fl oor a� er the conservation
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΛΙΘΙΝΟ ΘΡΑΝΙΟ: Τον Ιούνιο του 2016, 
ξεκίνησαν οι εργασίες στο λίθινο θρανίο που βαίνει περι-
μετρικά του καθολικού της Νέας Μονής από το διμελές 
συνεργείο ειδικευμένων εργατοτεχνιτών, που προσλήφθη-
κε στο πλαίσιο του έργου για έξι μήνες. Μετά τη λήξη της 
σύμβασής τους, τις εργασίες στο θρανίο ανέλαβε το μόνιμο 
εργατοτεχνικό προσωπικό της Εφορείας.

Οι εργασίες στο θρανίο έγιναν σύμφωνα με την εγκε-
κριμένη με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/18029/885/11-
6-1999 Απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α., Τεχνική Έκθεση και με την 

Εικ. 39 Καθολικό. Λίθινο θρανίο. Aπομάκρυνση πλακών
Fig. 39 Katholikon. Stone bench. Removal of stone slabs

Εικ. 40 Καθολικό. Λίθινο θρανίο. 
Επανατοποθέτηση κάθετων λίθινων πλακών

Fig. 40 Katholikon. Stone bench. 
Replacement of vertical stone slabs

STONE BENCH INTERVENTIONS: Work on the stone 
bench that lines the perimeter of the Nea Moni katho-
likon commenced in June 2016 by the two members of 
the specialized workmen team, which was specifically 
employed in the conservation project for a period of six 
months. After the end of their contract, work was per-
formed by the permanent workmen staff of the Ephorate.

The conservation project of the stone bench followed 
the approved conservation proposal (Protocol number 
ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/18029/885/11-6-1999), as well as the 
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συμπληρωματική Τεχνική Έκθεση που εκπονήθηκε με δα-
πάνη της Υπηρεσίας, από τον πολιτικό μηχανικό κ. Ιωάννη 
Μπουλαζέρη.

Τα στάδια των εργασιών ήταν τα εξής:
• Φωτογραφική και σχεδιαστική αποτύπωση του θρα-

νίου.
• Απομάκρυνση του συνόλου των λίθινων στοιχείων του 

θρανίου, αφού προηγήθηκε η αρίθμησή τους και ο κα-
θαρισμός τους (εικ. 39).

• Αφαίρεση της επίχωσης από το εσωτερικό του θρανί-
ου. Κατά το κοσκίνισμα της επίχωσης περισυνελέγησαν 
λίθινες και γυάλινες ψηφίδες, όστρακα από αβαφή και 
εφυαλωμένα κεραμικά αγγεία των χρόνων της Τουρκο-
κρατίας, δύο νομίσματα επίσης της Τουρκοκρατίας, σι-
δερένια καρφιά, απότμημα αρχιτεκτονικού μέλους από 
λευκό μάρμαρο, γυάλινα θραύσματα και όστρεα. 

• Καθαρισμός της αποκαλυφθείσας θεμελίωσης του κα-
θολικού.

• Αρμολόγηση του τμήματος της τοιχοποιίας που κάλυ-
πτε το σώμα του θρανίου.

• Κάλυψη της θεμελίωσης του καθολικού και της τοιχο-
ποιίας πίσω από το θρανίο με κεκλιμένη στρώση από 
υδραυλικό κονίαμα. 

• Επανατοποθέτηση της βάσης και των κατακόρυφων 
πλακών του θρανίου ή τοποθέτηση νέων λίθινων στοι-
χείων, όπου αυτά ήταν πλήρως αποσαθρωμένα (εικ. 
40).

• Τοποθέτηση στο εσωτερικό του θρανίου α) γεωϋφά-
σματος και β) πλαστικών, αποστραγγιστικών σωλήνων 
(εικ. 41) για τη συλλογή των ομβρίων υδάτων: έναν 
κατά τον διαμήκη άξονα του θρανίου και άλλους μι-
κρότερης διατομής, κάθετους στον πρώτο, με το ένα 

supplementary technical report that was commissioned 
by the Ephorate and prepared by civil engineer Mr. Ioan-
nis Boulazeris.

Conservation work followed the following stages:
• Detailed documentation of the stone bench in photo-

graphs and measured drawings.
• Numbering, removal, and cleaning of all stone pieces 

of the bench (fig. 39).
• Removal of the earth infill in the interior of the stone 

bench. The infill material was sifted and, thus, pro-
duced a number of stone and glass tesserae, sherds 
from plain and glazed ceramic vessels dated to the 
period of Ottoman rule, two Ottoman coins, iron 
nails, a white marble architectural member fragment, 
glassware sherds and potsherds.

• Cleaning of the foundations of the katholikon.
• Repointing of that part of the masonry that was cov-

ered by the stone bench.
• Filling in of the foundations of the katholikon and the 

masonry behind the bench with an inclined coat of 
hydraulic mortar.

• Reinstallation of the base and the vertical slabs of the 
bench, or installation of new stone elements, where 
the previous ones were found to be unsound (fig. 40). 

• Restoration of the interior of the bench by the suc-
cessive installation of the following materials, a) root 
barrier fabric, and b) plastic drainage pipes (fig. 41), 
one along the length of the bench, and a series of 
shorter, and thinner  ones perpendicular to it, with one 
end leading drainage water outside the stone bench 
through small holes. The latter pipes were only in-
stalled in the portions of the bench, where drainage 
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άκρο τους να διαπερνά τις πλάκες μετώπου του θρα-
νίου μέσω μικρών οπών. Οι τελευταίοι σωλήνες τοπο-
θετήθηκαν στα τμήματα του θρανίου όπου δεν υπάρχει 
φυσική κλίση.

•  Πλήρωση των κενών στο εσωτερικό του θρανίου με 
αδρανή υλικά.

• Επανατοποθέτηση των οριζόντιων πλακών του θρανίου 
ή αντικατάσταση με νέες όσων παρουσίαζαν προχωρη-
μένες φθορές που δεν επιδέχονταν επέμβαση (εικ. 42).

• Σφραγίσεις με κονίαμα των αρμών.
• Αντικατάσταση των διαβρωμένων μεταλλικών συνδέ-

σμων στις οριζόντιες πλάκες του θρανίου, με νέους 
ανοξείδωτους. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου της «Συντήρησης των 
μαρμαροθετημένων δαπέδων του Καθολικού της Νέας 
Μονής Χίου», υπήρξε συνεχής φωτογραφική τεκμηρίωση, 
καθώς και βιντεοσκόπηση των διαφόρων σταδίων των ερ-
γασιών.

Εικ. 41 Καθολικό. Λίθινο θρανίο. 
Τοποθέτηση γεωϋφάσματος,  

αποστραγγιστικών σωλήνων και 
πλήρωση με αδρανή υλικά

Fig. 41 Katholikon. Stone bench. 
Installation of root barrier fabric, drainage 

pipes, and in-fi ll with aggregate

was not possible due to the natural inclination of the 
ground.

• Infill of the voids in the interior of the bench with ag-
gregate.

• Reinstallation of the horizontal slabs of the bench, 
or installation of new slabs where the previous ones 
were deemed unsound, and could not be repaired (fig. 
42).

• Repointing of joints.
• Replacement of oxidized metal ties in the horizontal 

slabs of the stone bench with new, stainless steel ties.

In must be noted here that all interventions were con-
tinuously documented in photographs and video, through-
out all stages of the conservation project.
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Εικ. 42 α,β Καθολικό. 
Λίθινο θρανίο. Η βόρεια πλευρά 

πριν και μετά τις εργασίες 
αποκατάστασης

Fig. 42 a,b Katholikon. 
Stone bench. North side before 

and a� er the restoration
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