
 

interior, the vault is supported by four buttressing arches springing from 
projecting pilasters. Between the pilasters, blind arcades are created on the 
northern and southern sides. Rectangular windows framed by Thymiana 
stone were opened in the northern and southern arches indicating later 
constructions. The eastern apse features a triple light window. 

Inside the Refectory, the building’s main space is dominated along its length 
by a long built table (length 15.16 m.) ending in semi-circles at both ends. Its 
upper surface is decorated with fifteen inlaid panels (made according to 

the opus sectile technique) composed 
of tiny multi-colored marble pieces that 
form various geometric shapes. This 
technique dates the table to the Mid-
dle Byzantine period. Along the table’s 
long sides, small recesses open that 
were used to store the monks’ dining 
utensils. 

In front of the entrance there must 
have been a small building with lean-
to roof, window, and door, as shown 
in the drawing by a Russian traveler, 
the monk Basil Barsky, in the early 18th 
century. The same drawing shows that 
the Refectory formed a continuous unit 
with the monastery’s western cells. 

The Refectory was built in the 11th 
century. The eastern side and the lower 
part of the northern façade (the front 
of the building) belong to its initial form. 
The form of the building today was cre-
ated following repairs, rebuilding, and 
additions during the period of Ottoman 
rule (16th & 17th c.) and the modern 
era (late 19th c.) after the destructive  
earthquake that struck Chios in 1881. 

The Refectory of Nea Moni was re-
stored within the framework of the EU’s 

Second Community Support Framework (CSF) and converted to a museum 
within the context of the project “The Museum of the Refectory of Nea Moni, 
Chios” of the Third Community Support Framework – Regional Operational 
Program (ROP) for the Northern Aegean. The Refectory itself serves as the 
main exhibit, dominated by the oblong built table with marble inlay standing 
in the center of the hall. In addition, in the same space 11th century Byzantine 
sculptures from the monastery’s Katholikon, jars from the roof of the monas-
tery’s Byzantine cistern, and parts of detached frescoes from the Katholikon’s 
exonarthex and the Refectory itself are displayed. The exhibition is supported 
by visual materials that include explanatory texts, drawings, and photographs 
related to the historical context and architecture of the monastery, the mosaic 
and painted decoration of the Katholikon, and the history of conservation and 
enhancement works on the built table’s marble inlay.
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Nea Moni (the “New Monastery”), founded in the early 11th century, is 
located in central Chios. The monastery complex has a trapezoidal 

shape, dominated at the center by its main church (the Katholikon), an 
exceptional monument in terms both of its architecture and art. The monu-
ment of Nea Moni has been inscribed in the Catalogue of UNESCO World 
Heritage Monuments (id. no. 537/13.12.1990). 

In the southern part of the Monastery and southwest of the Katholikon 
is the Refectory (the Trapeza), the place that served the monks as a com-

munal dining area. The building’s layout follows the normal arrangement of 
such buildings in Byzantine monasteries, providing direct access from the 
Katholikon to the Refectory.

The Refectory is an oblong building (20.60x8.20 m.) consisting of a single 
room, rectangular in plan and terminating on its eastern side in a large semi-
circular apse. The building is covered by a saddleback, tile-covered roof; on 
its interior it is covered by a slightly pointed barrel-vault. The most carefully-
finished masonry on the building is that on its eastern façade, executed in 
the pseudo-cloisonné system. On its southern side, a buttress wall was built. 
The building is entered from the north. The entrance door is framed by 
classicizing pilasters made in a local porous stone from the nearby village 
of Thymiana and a straight lintel, above which an inscription (dated 1637) 
is built into the wall testifying to extensive repairs to the building. On the 



Η Νέα Μονή βρίσκεται στην κεντρική Χίο και ιδρύθηκε στις αρχές του 
11ου αι. Το μοναστηριακό συγκρότημα έχει τραπεζοειδές σχήμα, στο 

μέσον του οποίου δεσπόζει το Καθολικό, μνημείο εξαίρετης αρχιτεκτονικής 
και τέχνης. Το μνημείο της Νέας Μονής έχει εγγραφεί στον κατάλογο Μνη-
μείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO με αριθμό εγ-
γραφής 537/13.12.1990. 

Στο νότιο τμήμα της μονής και στα νοτιοδυτικά του Καθολικού βρίσκε-
ται η Τράπεζα, ο χώρος που εξυπηρετούσε την κοινή εστίαση των μονα-
χών. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση του κτιρίου ακολουθεί τη συνήθη διάτα-
ξη των κτισμάτων των βυζαντινών μονών, εξυπηρετώντας την άμεση πρό-
σβαση από το Καθολικό στην Τράπεζα. 

Πρόκειται για ένα επίμηκες μονόχωρο κτίριο (20,60x8,20 μ.), ορθογώνι-
ας κάτοψης, που καταλήγει στην ανατολική του πλευρά σε μεγάλη ημικυκλι-
κή αψίδα. Το κτίριο στεγάζεται με δικλινή κεραμοσκεπή στέγη, ενώ εσωτε-
ρικά καλύπτεται με θόλο ελαφρά οξυκόρυφο. Από τις τοιχοποιίες του κτιρί-
ου η πιο επιμελημένη είναι αυτή της ανατολικής όψης, κατά το ατελές πλιν-
θοπερίκλειστο σύστημα. Στη νότια όψη έχει κατασκευαστεί κεκλιμένο αντέ-
ρεισμα, στο οποίο σχηματίζονται τέσσερις ογκώδεις αντηρίδες. Η είσοδος 
στο εσωτερικό επιτυγχάνεται από τη βόρεια πλευρά. Η θύρα εισόδου πλαι-
σιώνεται από κλασικίζουσες παραστάδες, κατασκευασμένες από τον τοπι-
κό πωρόλιθο Θυμιανών, και ευθύγραμμο υπέρθυρο, πάνω από το οποίο εί-
ναι εντοιχισμένη επιγραφή που μαρτυρεί εκτεταμένες επισκευαστικές ερ-

γασίες στο κτίριο και φέρει τη χρονολογία 1637. Στο εσωτερικό, ο θόλος 
ενισχύεται από τέσσερα τόξα («σφενδόνια»), που στηρίζονται σε προεξέ-
χουσες παραστάδες. Ανάμεσα στις παραστάδες σχηματίζονται ανά πέντε 
σε κάθε πλευρά τυφλά αψιδώματα. Στα αψιδώματα της βόρειας και νότιας 
πλευράς ανοίγονται ορθογώνια παράθυρα με περιθυρώματα από λίθο Θυ-
μιανών, στοιχείο που καταδεικνύει ότι πρόκειται για μεταγενέστερες κατα-
σκευές. Στην ανατολική αψίδα υπάρχει τρίλοβο παράθυρο. 

Στο εσωτερικό της Τράπεζας δεσπόζει στο κέντρο κατά μήκος του κτι-
ρίου επίμηκες κτιστό τραπέζι (μήκους 15,16 μ.), το οποίο στα δύο άκρα του 
έχει ημικυκλικές απολήξεις. Στο άνω τμήμα του φέρει μαρμαροθέτημα. Απο-
τελείται από δεκαπέντε διάχωρα, στα οποία αναπτύσσονται ισάριθμες συν-
θέσεις διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων από πολύχρωμα μαρμάρινα τεμά-
χια. Η τεχνική αυτή ανάγει τη χρονολόγηση του τραπεζιού στη μεσοβυζα-
ντινή εποχή. Στις κατά μήκος πλευρές του κτιστού τραπεζιού ανοίγονται μι-
κρές θυρίδες που χρησίμευαν για την τοποθέτηση των απαραίτητων ειδών 
για την εστίαση των μοναχών. 

Έμπροσθεν της εισόδου πρέπει να υπήρχε μικρό κτίσμα με μονοκλινή στέ-
γη, παράθυρο και πόρτα, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο του Ρώσου περιη-
γητή μοναχού Basil Barsky των αρχών του 18ου αι. Στο ίδιο σχέδιο φαίνεται 
ότι το κτίριο της Τράπεζας αποτελούσε ενιαίο σύνολο με τα κελιά του δυτι-
κού τμήματος της μονής. 

Το κτίριο της Τράπεζας χτίστηκε τον 11ο αι. Στην αρχική μορφή του ανή-
κουν η ανατολική όψη και το κάτω τμήμα της βόρειας όψης (πρόσοψη). Η 
σημερινή μορφή του κτιρίου διαμορφώθηκε μετά από επισκευές, ανακτίσεις 
και προσθήκες κατά την εποχή της Tουρκοκρατίας (16ος, 17ος αι.) και στη 
νεότερη εποχή, στο τέλος του 19ου αι., μετά τον καταστροφικό σεισμό για 
το νησί της Χίου του 1881. 

Το κτίριο της Τράπεζας της Νέας Μονής Χίου αποκαταστάθηκε στo πλαί-
σιo του Β΄ ΚΠΣ και οργανώθηκε σε μουσειακό χώρο στo πλαίσιo του έρ-
γου «Μουσειακός Χώρος Τράπεζας Νέας Μονής Χίου» του Γ΄ ΚΠΣ - ΠΕΠ 
Βορείου Αιγαίου. Ο ίδιος ο χώρος της Τράπεζας αποτελεί το βασικό έκθε-
μα, μέσα στο οποίο κυριαρχεί το επίμηκες κτιστό τραπέζι με το μαρμαροθέ-
τημα που δεσπόζει στο μέσον της αίθουσας. Εκτός αυτού, στον ίδιο χώρο 
έχουν εκτεθεί βυζαντινά γλυπτά του 11ου αι. που προέρχονται από το Καθο-
λικό της μονής, αγγεία που προέρχονται από το δώμα της βυζαντινής κιν-
στέρνας του μοναστηριού και τμήματα αποτοιχισμένων τοιχογραφιών που 
προέρχονται από τον εξωνάρθηκα του Καθολικού και από την ίδια την Τρά-
πεζα. Η έκθεση υποστηρίζεται από εποπτικό υλικό, όπως επεξηγηματικά κεί-
μενα, σχέδια και φωτογραφίες που αφορούν στο ιστορικό πλαίσιο και την 
αρχιτεκτονική της μονής, στον ψηφιδωτό και ζωγραφικό διάκοσμο του Κα-
θολικού καθώς και στο ιστορικό των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης 
του μαρμαροθετήματος του κτιστού τραπεζιού.
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Η Νέα Μονή βρίσκεται στην κεντρική Χίο και ιδρύθηκε στις αρχές του 
11ου αι. Το μοναστηριακό συγκρότημα έχει τραπεζοειδές σχήμα, στο 

μέσον του οποίου δεσπόζει το Καθολικό, μνημείο εξαίρετης αρχιτεκτονικής 
και τέχνης. Το μνημείο της Νέας Μονής έχει εγγραφεί στον κατάλογο Μνη-
μείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO με αριθμό εγ-
γραφής 537/13.12.1990. 

Στο νότιο τμήμα της μονής και στα νοτιοδυτικά του Καθολικού βρίσκε-
ται η Τράπεζα, ο χώρος που εξυπηρετούσε την κοινή εστίαση των μονα-
χών. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση του κτιρίου ακολουθεί τη συνήθη διάτα-
ξη των κτισμάτων των βυζαντινών μονών, εξυπηρετώντας την άμεση πρό-
σβαση από το Καθολικό στην Τράπεζα. 

Πρόκειται για ένα επίμηκες μονόχωρο κτίριο (20,60x8,20 μ.), ορθογώνι-
ας κάτοψης, που καταλήγει στην ανατολική του πλευρά σε μεγάλη ημικυκλι-
κή αψίδα. Το κτίριο στεγάζεται με δικλινή κεραμοσκεπή στέγη, ενώ εσωτε-
ρικά καλύπτεται με θόλο ελαφρά οξυκόρυφο. Από τις τοιχοποιίες του κτιρί-
ου η πιο επιμελημένη είναι αυτή της ανατολικής όψης, κατά το ατελές πλιν-
θοπερίκλειστο σύστημα. Στη νότια όψη έχει κατασκευαστεί κεκλιμένο αντέ-
ρεισμα, στο οποίο σχηματίζονται τέσσερις ογκώδεις αντηρίδες. Η είσοδος 
στο εσωτερικό επιτυγχάνεται από τη βόρεια πλευρά. Η θύρα εισόδου πλαι-
σιώνεται από κλασικίζουσες παραστάδες, κατασκευασμένες από τον τοπι-
κό πωρόλιθο Θυμιανών, και ευθύγραμμο υπέρθυρο, πάνω από το οποίο εί-
ναι εντοιχισμένη επιγραφή που μαρτυρεί εκτεταμένες επισκευαστικές ερ-

γασίες στο κτίριο και φέρει τη χρονολογία 1637. Στο εσωτερικό, ο θόλος 
ενισχύεται από τέσσερα τόξα («σφενδόνια»), που στηρίζονται σε προεξέ-
χουσες παραστάδες. Ανάμεσα στις παραστάδες σχηματίζονται ανά πέντε 
σε κάθε πλευρά τυφλά αψιδώματα. Στα αψιδώματα της βόρειας και νότιας 
πλευράς ανοίγονται ορθογώνια παράθυρα με περιθυρώματα από λίθο Θυ-
μιανών, στοιχείο που καταδεικνύει ότι πρόκειται για μεταγενέστερες κατα-
σκευές. Στην ανατολική αψίδα υπάρχει τρίλοβο παράθυρο. 

Στο εσωτερικό της Τράπεζας δεσπόζει στο κέντρο κατά μήκος του κτι-
ρίου επίμηκες κτιστό τραπέζι (μήκους 15,16 μ.), το οποίο στα δύο άκρα του 
έχει ημικυκλικές απολήξεις. Στο άνω τμήμα του φέρει μαρμαροθέτημα. Απο-
τελείται από δεκαπέντε διάχωρα, στα οποία αναπτύσσονται ισάριθμες συν-
θέσεις διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων από πολύχρωμα μαρμάρινα τεμά-
χια. Η τεχνική αυτή ανάγει τη χρονολόγηση του τραπεζιού στη μεσοβυζα-
ντινή εποχή. Στις κατά μήκος πλευρές του κτιστού τραπεζιού ανοίγονται μι-
κρές θυρίδες που χρησίμευαν για την τοποθέτηση των απαραίτητων ειδών 
για την εστίαση των μοναχών. 

Έμπροσθεν της εισόδου πρέπει να υπήρχε μικρό κτίσμα με μονοκλινή στέ-
γη, παράθυρο και πόρτα, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο του Ρώσου περιη-
γητή μοναχού Basil Barsky των αρχών του 18ου αι. Στο ίδιο σχέδιο φαίνεται 
ότι το κτίριο της Τράπεζας αποτελούσε ενιαίο σύνολο με τα κελιά του δυτι-
κού τμήματος της μονής. 

Το κτίριο της Τράπεζας χτίστηκε τον 11ο αι. Στην αρχική μορφή του ανή-
κουν η ανατολική όψη και το κάτω τμήμα της βόρειας όψης (πρόσοψη). Η 
σημερινή μορφή του κτιρίου διαμορφώθηκε μετά από επισκευές, ανακτίσεις 
και προσθήκες κατά την εποχή της Tουρκοκρατίας (16ος, 17ος αι.) και στη 
νεότερη εποχή, στο τέλος του 19ου αι., μετά τον καταστροφικό σεισμό για 
το νησί της Χίου του 1881. 

Το κτίριο της Τράπεζας της Νέας Μονής Χίου αποκαταστάθηκε στo πλαί-
σιo του Β΄ ΚΠΣ και οργανώθηκε σε μουσειακό χώρο στo πλαίσιo του έρ-
γου «Μουσειακός Χώρος Τράπεζας Νέας Μονής Χίου» του Γ΄ ΚΠΣ - ΠΕΠ 
Βορείου Αιγαίου. Ο ίδιος ο χώρος της Τράπεζας αποτελεί το βασικό έκθε-
μα, μέσα στο οποίο κυριαρχεί το επίμηκες κτιστό τραπέζι με το μαρμαροθέ-
τημα που δεσπόζει στο μέσον της αίθουσας. Εκτός αυτού, στον ίδιο χώρο 
έχουν εκτεθεί βυζαντινά γλυπτά του 11ου αι. που προέρχονται από το Καθο-
λικό της μονής, αγγεία που προέρχονται από το δώμα της βυζαντινής κιν-
στέρνας του μοναστηριού και τμήματα αποτοιχισμένων τοιχογραφιών που 
προέρχονται από τον εξωνάρθηκα του Καθολικού και από την ίδια την Τρά-
πεζα. Η έκθεση υποστηρίζεται από εποπτικό υλικό, όπως επεξηγηματικά κεί-
μενα, σχέδια και φωτογραφίες που αφορούν στο ιστορικό πλαίσιο και την 
αρχιτεκτονική της μονής, στον ψηφιδωτό και ζωγραφικό διάκοσμο του Κα-
θολικού καθώς και στο ιστορικό των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης 
του μαρμαροθετήματος του κτιστού τραπεζιού.

T: 22710 79370

ΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΑΡΙAΝΘΗ ΚΑΛΑΪΤΖH

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΠ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

TEXT: MARIANTHI KALAITZI

GENERAL SUPERVISION: ARF, PUBLICATIONS 
DEPARTMENT

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΕΑΣ  
ΜΟΝΗΣ ΧΙΟΥ

REFECTORY OF  
NEA MONI, CHIOS

ΧΙΟΣ / CHIOS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
HELLENIC REPUBLIC

Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού
Ministry of Culture and Sports www.tap.gr

1
1

8
 Τ

Ν
Μ

Χ
.G

R-
ΕΝ

 -
 2

0
1

9
 ©

 T
.Α

.Π
.

 i  



 

interior, the vault is supported by four buttressing arches springing from 
projecting pilasters. Between the pilasters, blind arcades are created on the 
northern and southern sides. Rectangular windows framed by Thymiana 
stone were opened in the northern and southern arches indicating later 
constructions. The eastern apse features a triple light window. 

Inside the Refectory, the building’s main space is dominated along its length 
by a long built table (length 15.16 m.) ending in semi-circles at both ends. Its 
upper surface is decorated with fifteen inlaid panels (made according to 

the opus sectile technique) composed 
of tiny multi-colored marble pieces that 
form various geometric shapes. This 
technique dates the table to the Mid-
dle Byzantine period. Along the table’s 
long sides, small recesses open that 
were used to store the monks’ dining 
utensils. 

In front of the entrance there must 
have been a small building with lean-
to roof, window, and door, as shown 
in the drawing by a Russian traveler, 
the monk Basil Barsky, in the early 18th 
century. The same drawing shows that 
the Refectory formed a continuous unit 
with the monastery’s western cells. 

The Refectory was built in the 11th 
century. The eastern side and the lower 
part of the northern façade (the front 
of the building) belong to its initial form. 
The form of the building today was cre-
ated following repairs, rebuilding, and 
additions during the period of Ottoman 
rule (16th & 17th c.) and the modern 
era (late 19th c.) after the destructive  
earthquake that struck Chios in 1881. 

The Refectory of Nea Moni was re-
stored within the framework of the EU’s 

Second Community Support Framework (CSF) and converted to a museum 
within the context of the project “The Museum of the Refectory of Nea Moni, 
Chios” of the Third Community Support Framework – Regional Operational 
Program (ROP) for the Northern Aegean. The Refectory itself serves as the 
main exhibit, dominated by the oblong built table with marble inlay standing 
in the center of the hall. In addition, in the same space 11th century Byzantine 
sculptures from the monastery’s Katholikon, jars from the roof of the monas-
tery’s Byzantine cistern, and parts of detached frescoes from the Katholikon’s 
exonarthex and the Refectory itself are displayed. The exhibition is supported 
by visual materials that include explanatory texts, drawings, and photographs 
related to the historical context and architecture of the monastery, the mosaic 
and painted decoration of the Katholikon, and the history of conservation and 
enhancement works on the built table’s marble inlay.
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Nea Moni (the “New Monastery”), founded in the early 11th century, is 
located in central Chios. The monastery complex has a trapezoidal 

shape, dominated at the center by its main church (the Katholikon), an 
exceptional monument in terms both of its architecture and art. The monu-
ment of Nea Moni has been inscribed in the Catalogue of UNESCO World 
Heritage Monuments (id. no. 537/13.12.1990). 

In the southern part of the Monastery and southwest of the Katholikon 
is the Refectory (the Trapeza), the place that served the monks as a com-

munal dining area. The building’s layout follows the normal arrangement of 
such buildings in Byzantine monasteries, providing direct access from the 
Katholikon to the Refectory.

The Refectory is an oblong building (20.60x8.20 m.) consisting of a single 
room, rectangular in plan and terminating on its eastern side in a large semi-
circular apse. The building is covered by a saddleback, tile-covered roof; on 
its interior it is covered by a slightly pointed barrel-vault. The most carefully-
finished masonry on the building is that on its eastern façade, executed in 
the pseudo-cloisonné system. On its southern side, a buttress wall was built. 
The building is entered from the north. The entrance door is framed by 
classicizing pilasters made in a local porous stone from the nearby village 
of Thymiana and a straight lintel, above which an inscription (dated 1637) 
is built into the wall testifying to extensive repairs to the building. On the 

 

interior, the vault is supported by four buttressing arches springing from 
projecting pilasters. Between the pilasters, blind arcades are created on the 
northern and southern sides. Rectangular windows framed by Thymiana 
stone were opened in the northern and southern arches indicating later 
constructions. The eastern apse features a triple light window. 

Inside the Refectory, the building’s main space is dominated along its length 
by a long built table (length 15.16 m.) ending in semi-circles at both ends. Its 
upper surface is decorated with fifteen inlaid panels (made according to 

the opus sectile technique) composed 
of tiny multi-colored marble pieces that 
form various geometric shapes. This 
technique dates the table to the Mid-
dle Byzantine period. Along the table’s 
long sides, small recesses open that 
were used to store the monks’ dining 
utensils. 

In front of the entrance there must 
have been a small building with lean-
to roof, window, and door, as shown 
in the drawing by a Russian traveler, 
the monk Basil Barsky, in the early 18th 
century. The same drawing shows that 
the Refectory formed a continuous unit 
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The Refectory was built in the 11th 
century. The eastern side and the lower 
part of the northern façade (the front 
of the building) belong to its initial form. 
The form of the building today was cre-
ated following repairs, rebuilding, and 
additions during the period of Ottoman 
rule (16th & 17th c.) and the modern 
era (late 19th c.) after the destructive  
earthquake that struck Chios in 1881. 

The Refectory of Nea Moni was re-
stored within the framework of the EU’s 

Second Community Support Framework (CSF) and converted to a museum 
within the context of the project “The Museum of the Refectory of Nea Moni, 
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sculptures from the monastery’s Katholikon, jars from the roof of the monas-
tery’s Byzantine cistern, and parts of detached frescoes from the Katholikon’s 
exonarthex and the Refectory itself are displayed. The exhibition is supported 
by visual materials that include explanatory texts, drawings, and photographs 
related to the historical context and architecture of the monastery, the mosaic 
and painted decoration of the Katholikon, and the history of conservation and 
enhancement works on the built table’s marble inlay.
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Η Νέα Μονή βρίσκεται στην κεντρική Χίο και ιδρύθηκε στις αρχές του 
11ου αι. Το μοναστηριακό συγκρότημα έχει τραπεζοειδές σχήμα, στο 

μέσον του οποίου δεσπόζει το Καθολικό, μνημείο εξαίρετης αρχιτεκτονικής 
και τέχνης. Το μνημείο της Νέας Μονής έχει εγγραφεί στον κατάλογο Μνη-
μείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO με αριθμό εγ-
γραφής 537/13.12.1990. 

Στο νότιο τμήμα της μονής και στα νοτιοδυτικά του Καθολικού βρίσκε-
ται η Τράπεζα, ο χώρος που εξυπηρετούσε την κοινή εστίαση των μονα-
χών. Η συγκεκριμένη χωροθέτηση του κτιρίου ακολουθεί τη συνήθη διάτα-
ξη των κτισμάτων των βυζαντινών μονών, εξυπηρετώντας την άμεση πρό-
σβαση από το Καθολικό στην Τράπεζα. 

Πρόκειται για ένα επίμηκες μονόχωρο κτίριο (20,60x8,20 μ.), ορθογώνι-
ας κάτοψης, που καταλήγει στην ανατολική του πλευρά σε μεγάλη ημικυκλι-
κή αψίδα. Το κτίριο στεγάζεται με δικλινή κεραμοσκεπή στέγη, ενώ εσωτε-
ρικά καλύπτεται με θόλο ελαφρά οξυκόρυφο. Από τις τοιχοποιίες του κτιρί-
ου η πιο επιμελημένη είναι αυτή της ανατολικής όψης, κατά το ατελές πλιν-
θοπερίκλειστο σύστημα. Στη νότια όψη έχει κατασκευαστεί κεκλιμένο αντέ-
ρεισμα, στο οποίο σχηματίζονται τέσσερις ογκώδεις αντηρίδες. Η είσοδος 
στο εσωτερικό επιτυγχάνεται από τη βόρεια πλευρά. Η θύρα εισόδου πλαι-
σιώνεται από κλασικίζουσες παραστάδες, κατασκευασμένες από τον τοπι-
κό πωρόλιθο Θυμιανών, και ευθύγραμμο υπέρθυρο, πάνω από το οποίο εί-
ναι εντοιχισμένη επιγραφή που μαρτυρεί εκτεταμένες επισκευαστικές ερ-

γασίες στο κτίριο και φέρει τη χρονολογία 1637. Στο εσωτερικό, ο θόλος 
ενισχύεται από τέσσερα τόξα («σφενδόνια»), που στηρίζονται σε προεξέ-
χουσες παραστάδες. Ανάμεσα στις παραστάδες σχηματίζονται ανά πέντε 
σε κάθε πλευρά τυφλά αψιδώματα. Στα αψιδώματα της βόρειας και νότιας 
πλευράς ανοίγονται ορθογώνια παράθυρα με περιθυρώματα από λίθο Θυ-
μιανών, στοιχείο που καταδεικνύει ότι πρόκειται για μεταγενέστερες κατα-
σκευές. Στην ανατολική αψίδα υπάρχει τρίλοβο παράθυρο. 

Στο εσωτερικό της Τράπεζας δεσπόζει στο κέντρο κατά μήκος του κτι-
ρίου επίμηκες κτιστό τραπέζι (μήκους 15,16 μ.), το οποίο στα δύο άκρα του 
έχει ημικυκλικές απολήξεις. Στο άνω τμήμα του φέρει μαρμαροθέτημα. Απο-
τελείται από δεκαπέντε διάχωρα, στα οποία αναπτύσσονται ισάριθμες συν-
θέσεις διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων από πολύχρωμα μαρμάρινα τεμά-
χια. Η τεχνική αυτή ανάγει τη χρονολόγηση του τραπεζιού στη μεσοβυζα-
ντινή εποχή. Στις κατά μήκος πλευρές του κτιστού τραπεζιού ανοίγονται μι-
κρές θυρίδες που χρησίμευαν για την τοποθέτηση των απαραίτητων ειδών 
για την εστίαση των μοναχών. 

Έμπροσθεν της εισόδου πρέπει να υπήρχε μικρό κτίσμα με μονοκλινή στέ-
γη, παράθυρο και πόρτα, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο του Ρώσου περιη-
γητή μοναχού Basil Barsky των αρχών του 18ου αι. Στο ίδιο σχέδιο φαίνεται 
ότι το κτίριο της Τράπεζας αποτελούσε ενιαίο σύνολο με τα κελιά του δυτι-
κού τμήματος της μονής. 

Το κτίριο της Τράπεζας χτίστηκε τον 11ο αι. Στην αρχική μορφή του ανή-
κουν η ανατολική όψη και το κάτω τμήμα της βόρειας όψης (πρόσοψη). Η 
σημερινή μορφή του κτιρίου διαμορφώθηκε μετά από επισκευές, ανακτίσεις 
και προσθήκες κατά την εποχή της Tουρκοκρατίας (16ος, 17ος αι.) και στη 
νεότερη εποχή, στο τέλος του 19ου αι., μετά τον καταστροφικό σεισμό για 
το νησί της Χίου του 1881. 

Το κτίριο της Τράπεζας της Νέας Μονής Χίου αποκαταστάθηκε στo πλαί-
σιo του Β΄ ΚΠΣ και οργανώθηκε σε μουσειακό χώρο στo πλαίσιo του έρ-
γου «Μουσειακός Χώρος Τράπεζας Νέας Μονής Χίου» του Γ΄ ΚΠΣ - ΠΕΠ 
Βορείου Αιγαίου. Ο ίδιος ο χώρος της Τράπεζας αποτελεί το βασικό έκθε-
μα, μέσα στο οποίο κυριαρχεί το επίμηκες κτιστό τραπέζι με το μαρμαροθέ-
τημα που δεσπόζει στο μέσον της αίθουσας. Εκτός αυτού, στον ίδιο χώρο 
έχουν εκτεθεί βυζαντινά γλυπτά του 11ου αι. που προέρχονται από το Καθο-
λικό της μονής, αγγεία που προέρχονται από το δώμα της βυζαντινής κιν-
στέρνας του μοναστηριού και τμήματα αποτοιχισμένων τοιχογραφιών που 
προέρχονται από τον εξωνάρθηκα του Καθολικού και από την ίδια την Τρά-
πεζα. Η έκθεση υποστηρίζεται από εποπτικό υλικό, όπως επεξηγηματικά κεί-
μενα, σχέδια και φωτογραφίες που αφορούν στο ιστορικό πλαίσιο και την 
αρχιτεκτονική της μονής, στον ψηφιδωτό και ζωγραφικό διάκοσμο του Κα-
θολικού καθώς και στο ιστορικό των εργασιών συντήρησης και ανάδειξης 
του μαρμαροθετήματος του κτιστού τραπεζιού.
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