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ΧΙΟΣ / CHIOS

According to tradition, Nea Moni was founded by the emperor Constan-
tine IX Monomachos (1042-1055) in order to reward two monks from 

Chios, who had prophesied to him when he was in exile on Mytilini that his 
exile would soon come to an end and that he would ascend the throne.

The monastery was built in roughly the middle of the island on the west 
side of Mount Provateion, where a few years earlier the monks had found 
the miraculous icon of the Virgin hanging from a myrtle branch. 

Monomachos endowed the monastery with land and its own income, a 
tactic followed by other emperors, with the result that Nea Moni became 
one of the most famous and wealthiest monasteries in the Aegean down to 
the time of the Greek War of Independence (1821-1830), when it entered 
upon economic decline. During its nine hundred years of life the monastery 
has been sorely tried on many occasions by the destructive madness of men 
and the natural elements. It suffered its worst devastation in the 19th century, 
when the monastery was looted and put to the torch by the Turks in 1822, 
and the main dome of the katholikon and part of the sanctuary collapsed 
during the devastating earthquake of 1881. The surviving parts of the original 
monastery complex are the katholikon, the cistern, the lower part of the 
defence tower, and the east wall with the apse in the monk’s refectory. 

The katholikon of Nea Moni is an insular domed octagon church, and probably 
served as the model for the type. It is one of the finest monuments of Byzantine 
art, on account both of its architecture and of the mosaics with which it is adorned, 
which are outstanding works of art by 11th century Constantinopolitan craftsmen.

The looting and devastation suffered by the monastery over the nine 
centuries of its history mean that nothing has survived of its original wealth. 
All the items on display in the small Museum-sacristy of Nea Moni date 
from later times, and derive from donations. The Museum is housed in a cell 
that was in ruins, but was restored in 1980. The exhibition contains several 
interesting examples of ecclesiastical and secular silverware dating from the 
18th and 19th century, and ecclesiastical gold embroideries and icons dating 
from the same period. One of the most outstanding items on display, on 

account both of its rarity and of its artistic merit, is the famous epeuchion, 
or pefki of Nea Moni. This is a large (2.50x3.50 m.) silk cloth woven with 
silver and gold thread, made of four pieces so skilfully sewn together that 
it resembles a single cloth. According to the inscription woven into it, the 
fabric was made at the expense of Nea Moni by the weaver Antonios, when 
Neophytos was abbot. It was probably used as a screen for the main door 
of the katholikon. Amongst the representations with which it is adorned can 
be seen two crowned figures (the founders?). The pefki is a superb example 
of the Chiote weaver’s art, for which the island was famous.

	 	 Kτίσματα	11ου	αι.	
  Buildings	of	the	11th	c.

	 1.	 Kαθολικό	Katholikon
	2.	 Κινστέρνα	Cistern
	3.	 Οχυρωματικός	πύργος	
  Fortification	tower
	4.	 Τράπεζα	Refectory
	5.	 Παρεκκλήσιο	Αγ.	Παντελεήμονος
	 	 Chapel	of	St.	Panteleimon
	6.	 Παρεκκλήσιο	Τιμίου	Σταυρού
	 	 Chapel	of	the	Holy	Cross
	7.	 Moυσείo	Museum
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τυπο. Eίναι ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία της βυζαντινής τέχνης τόσο 
για την αρχιτεκτονική του όσο και για τα ψηφιδωτά που το κοσμούν, εξαίρε-
τα έργα Kωνσταντινουπολιτών τεχνιτών του 11ου αιώνα.

Eξαιτίας των λεηλασιών και των καταστροφών που υπέστη η μονή μέσα 
στους εννέα αιώνες της ιστορίας της δεν έχει σωθεί τίποτε από τον αρ-
χικό της πλούτο. Όλα τα αντικείμενα που εκτίθενται στο μικρό Mουσείο- 
σκευοφυλάκιο της μονής είναι νεότερων χρόνων και προέρχονται από 
δωρεές. Στο Mουσείο, το οποίο στεγάζεται σε κελλί της μονής, που ήταν 
ερειπωμένο και αναστηλώθηκε το 1980, εκτίθενται αρκετά ενδιαφέρο-
ντα δείγματα εκκλησιαστικής και κοσμικής αργυροτεχνίας του 18ου και 
19ου αιώνα, εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής, καθώς επίσης και εικόνες 
της ίδιας εποχής. 

Aνάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζει τόσο για τη σπανιότητα όσο και για 
την καλλιτεχνική του αξία το περίφημο «επεύχιο» ή «πευκί» της Nέας 
Mονής. Πρόκειται για ένα μεγάλο (2,50x3,50 μ.) αργυροχρυσοΰφαντο 
μεταξωτό ύφασμα, το οποίο αποτελείται από τέσσερα κομμάτια τόσο 
επιδέξια συρραμμένα μεταξύ τους, ώστε να μοιάζει μονοκόμματο. Σύμ-
φωνα με την ενυφασμένη επιγραφή που το κοσμεί, το ύφασμα έγινε με 
έξοδα της Nέας Mονής από τον υφαντή Aντώνιο, όταν ηγούμενος ήταν 
ο Nεόφυτος. Πιθανότατα θα χρησίμευε ως καταπέτασμα της κεντρικής 
θύρας του καθολικού. Aπό τις παραστάσεις που το κοσμούσαν, διακρί-
νονται ακόμη δύο μορφές με στέμματα (οι κτίτορες;). Tο «πευκί» απο-
τελεί ένα έξοχο δείγμα της χιακής υφαντικής τέχνης, για την οποία το 
νησί είχε γίνει διάσημο.

Σύμφωνα με την παράδοση, τη Nέα Mονή έχτισε ο αυτοκράτορας Kων-
σταντίνος Θ́ ο Mονομάχος (1042-1055) για να ανταμείψει δύο μονα-

χούς από τη Xίο, οι οποίοι του είχαν προφητεύσει, όταν ήταν εξόριστος 
στη Mυτιλήνη, το σύντομο τερματισμό της εξορίας του και την άνοδό του 
στο θρόνο.

H μονή χτίστηκε στο κέντρο περίπου του νησιού, στη δυτική πλαγιά του 
Προβάτειου όρους, εκεί όπου οι μοναχοί πριν από μερικά χρόνια είχαν 
βρει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να κρέμεται από έναν κλάδο 
μυρσίνης. 

O Mονομάχος προίκισε το μοναστήρι με κτήματα και ειδικές προσόδους, 
τακτική την οποία μιμήθηκαν και άλλοι αυτοκράτορες, με αποτέλεσμα η Nέα 
Mονή να είναι από τα πιο ονομαστά και πλούσια μοναστήρια του Aιγαίου 
μέχρι και τα χρόνια της ελληνικής επανάστασης (1821-1830), οπότε και αρχί-
ζει η οικονομική του παρακμή. Kατά το διάστημα των εννιακοσίων χρόνων 
της ζωής της, η μονή δοκιμάστηκε πολλές φορές από την καταστροφική μα-
νία των ανθρώπων και των στοιχείων της φύσης. Tις χειρότερες όμως κατα-
στροφές υπέστη η μονή κατά το 19ο αιώνα, όταν λεηλατήθηκε και πυρπολή-
θηκε από τους Tούρκους το 1822 και όταν έπεσε ο κεντρικός τρούλος του 
καθολικού μαζί με τμήμα του Iερού κατά το φοβερό σεισμό του 1881. Aπό 
το αρχικό μοναστηριακό συγκρότημα σώζονται σήμερα το καθολικό, η κιν-
στέρνα, το κάτω τμήμα του αμυντικού πύργου και ο ανατολικός τοίχος με 
την κόγχη της τράπεζας (της τραπεζαρίας των μοναχών). 

Tο καθολικό του μοναστηριού ανήκει στην ομάδα των οκταγωνικών με 
τρούλο ναών «νησιωτικού τύπου», των οποίων υπήρξε πιθανότατα το πρό-
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χικό της πλούτο. Όλα τα αντικείμενα που εκτίθενται στο μικρό Mουσείο- 
σκευοφυλάκιο της μονής είναι νεότερων χρόνων και προέρχονται από 
δωρεές. Στο Mουσείο, το οποίο στεγάζεται σε κελλί της μονής, που ήταν 
ερειπωμένο και αναστηλώθηκε το 1980, εκτίθενται αρκετά ενδιαφέρο-
ντα δείγματα εκκλησιαστικής και κοσμικής αργυροτεχνίας του 18ου και 
19ου αιώνα, εκκλησιαστικής χρυσοκεντητικής, καθώς επίσης και εικόνες 
της ίδιας εποχής. 

Aνάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζει τόσο για τη σπανιότητα όσο και για 
την καλλιτεχνική του αξία το περίφημο «επεύχιο» ή «πευκί» της Nέας 
Mονής. Πρόκειται για ένα μεγάλο (2,50x3,50 μ.) αργυροχρυσοΰφαντο 
μεταξωτό ύφασμα, το οποίο αποτελείται από τέσσερα κομμάτια τόσο 
επιδέξια συρραμμένα μεταξύ τους, ώστε να μοιάζει μονοκόμματο. Σύμ-
φωνα με την ενυφασμένη επιγραφή που το κοσμεί, το ύφασμα έγινε με 
έξοδα της Nέας Mονής από τον υφαντή Aντώνιο, όταν ηγούμενος ήταν 
ο Nεόφυτος. Πιθανότατα θα χρησίμευε ως καταπέτασμα της κεντρικής 
θύρας του καθολικού. Aπό τις παραστάσεις που το κοσμούσαν, διακρί-
νονται ακόμη δύο μορφές με στέμματα (οι κτίτορες;). Tο «πευκί» απο-
τελεί ένα έξοχο δείγμα της χιακής υφαντικής τέχνης, για την οποία το 
νησί είχε γίνει διάσημο.

Σύμφωνα με την παράδοση, τη Nέα Mονή έχτισε ο αυτοκράτορας Kων-
σταντίνος Θ́ ο Mονομάχος (1042-1055) για να ανταμείψει δύο μονα-

χούς από τη Xίο, οι οποίοι του είχαν προφητεύσει, όταν ήταν εξόριστος 
στη Mυτιλήνη, το σύντομο τερματισμό της εξορίας του και την άνοδό του 
στο θρόνο.

H μονή χτίστηκε στο κέντρο περίπου του νησιού, στη δυτική πλαγιά του 
Προβάτειου όρους, εκεί όπου οι μοναχοί πριν από μερικά χρόνια είχαν 
βρει τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας να κρέμεται από έναν κλάδο 
μυρσίνης. 

O Mονομάχος προίκισε το μοναστήρι με κτήματα και ειδικές προσόδους, 
τακτική την οποία μιμήθηκαν και άλλοι αυτοκράτορες, με αποτέλεσμα η Nέα 
Mονή να είναι από τα πιο ονομαστά και πλούσια μοναστήρια του Aιγαίου 
μέχρι και τα χρόνια της ελληνικής επανάστασης (1821-1830), οπότε και αρχί-
ζει η οικονομική του παρακμή. Kατά το διάστημα των εννιακοσίων χρόνων 
της ζωής της, η μονή δοκιμάστηκε πολλές φορές από την καταστροφική μα-
νία των ανθρώπων και των στοιχείων της φύσης. Tις χειρότερες όμως κατα-
στροφές υπέστη η μονή κατά το 19ο αιώνα, όταν λεηλατήθηκε και πυρπολή-
θηκε από τους Tούρκους το 1822 και όταν έπεσε ο κεντρικός τρούλος του 
καθολικού μαζί με τμήμα του Iερού κατά το φοβερό σεισμό του 1881. Aπό 
το αρχικό μοναστηριακό συγκρότημα σώζονται σήμερα το καθολικό, η κιν-
στέρνα, το κάτω τμήμα του αμυντικού πύργου και ο ανατολικός τοίχος με 
την κόγχη της τράπεζας (της τραπεζαρίας των μοναχών). 

Tο καθολικό του μοναστηριού ανήκει στην ομάδα των οκταγωνικών με 
τρούλο ναών «νησιωτικού τύπου», των οποίων υπήρξε πιθανότατα το πρό-
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