
ΝΕΑ ΜΟΝΗ-ΑΝΑΒΑΤΟΣ-ΛΙΘΙ 

Πληροφορίες 

Η Νέα Μονή (Κοίμηση της Θεοτόκου ) χτίστηκε τον 11ο αιώνα (1042-1056).και κατατάσσεται στα υπό προστασία μνημεία της UNESCO. 

Περιλαμβάνει τον κύριο ναό, δύο μικρότερες εκκλησίες, την τράπεζα όπου δειπνούσαν οι μοναχοί, τα καταλύματα (κελιά) των μοναχών και 

υπόγειες δεξαμενές για αποθήκευση νερού. Όλο το Μοναστήρι περιβάλλεται από ψηλά πέτρινα τείχη. Οι τρεις τρεις Χιώτες Μοναχοί, 

Νικήτας, Ιωσήφ και Ιωάννης ανακάλυψαν την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας σε μια μυρτιά, όπου αρχικά έχτισαν ένα μικρό εκκλησάκι με 

μερικά κελιά. Τα ψηφιδωτά της Νέας Μονής χρονολογούνται από τον 11ο αιώνα και είναι μια από τις τρεις εναπομείνασες συλλογές στην Ελλάδα 

της Βυζαντινής περιόδου. Η εξαιρετική ποιότητά τους (ένα τμήμα είναι από χρυσό) τα κατατάσσει ανάμεσα στα πιο σημαντικά δημιουργήματα 

της Βυζαντινής τέχνης  

Σε απόσταση 16 χιλιομέτρων από την πόλη της Χίου, κρυμμένο από τα αδιάκριτα βλέμματα, δύσβατο στην ανάβασή του, υψώνεται σαν φρούριο 

, το μεσαιωνικό -βυζαντινό χωριό Ανάβατος που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού: ο “Μυστράς” του Αιγαίου. Παρόλο που σήμερα είναι ένα 

έρημο χωριό, κουβαλάει ως τις μέρες μας την ιστορία του νησιού. Ήταν ένας τόπος μαρτυρικός, το τελευταίο προπύργιο της ελευθερίας και το 

Ζάλογγο της Χίου που με προδοσία έπεσε στα χέρια του κατακτητή. Μέχρι και σήμερα μένει ζωντανός ο μεγάλος Ταξιάρχης που είναι το μόνο 

κτίσμα το οποίο δεσπόζει από μακριά. Είναι το λεγόμενο “Τριώροφο” που αποτελείται από το λιοτρίβι, το διδακτήριο, την Δεξαμενή και την 

εκκλησία της Παναγιάς. Ο οικισμός-μνημείο είναι ένα ποίημα ομορφιάς χάρη στα πυργωτά σπίτια του, τις αψίδες, τα τόξα και τα κατακόρυφα 

σχεδόν καλντερίμια του. 

Η παραλία του Λιθιού βρίσκεται περίπου στο κέντρο του νησιού, από τη βόρεια πλευρά και απέχει 25 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου. 

Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο φυσικό λιμάνι του ομώνυμου χωριού. 

Το Λιθί είναι χτισμένο αμφιθεατρικά, ανάμεσα σε πεύκα και άλλη πλούσια βλάστηση, με πρόσωπο στο απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου πελάγους 

και μια μεγάλη φιλόξενη παραλία, με ψιλή άμμο και ρηχά καθαρά νερά. Επιλέξτε μια από τις πολλές ταβέρνες με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά 

και απολαύστε το μοναδικό ηλιοβασίλεμα. 



 

Κόστος ενηλίκωνΠαιδί 5-10 ετών Κόστος με φαγητό 

€16,00/ατομο 

€10,00  

€28,00/ατομο (παιδί €20,00) 
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