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«Τα  προβλήματα  των  αρχιτεκτονικών  μνημείων  της Νάξου  και  η  συμβολή 
των Ναξιωτών στην προστασία τους» 

Ειρήνη Γ. Γρατσία, αρχαιολόγου 
 

Η  αρχιτεκτονική  κληρονομιά  της  Νάξου  είναι  ιδιαίτερα  πλούσια  και 
αξιόλογη.  Σε  αυτήν  συγκαταλέγονται  όλα  τα  μεμονωμένα  κτήρια  με  το  άμεσο 
περιβάλλον  τους,  οι  πόλεις,  οι  οικισμοί,  τα  τοπία,  οι  αρχαιολογικοί  χώροι  που 
μαρτυρούν έναν ιδιαίτερο πολιτισμό, μια ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός, 
μεγάλες  δημιουργίες  αλλά  και  ταπεινά  έργα  που  με  τον  καιρό  απέκτησαν 
πολιτιστική  σημασία1.  Στόχος  του  προγράμματος  «Τοπικές  κοινωνίες  και  μνημεία 
της  Νάξου»  που  πραγματοποιεί  το  ηλεκτρονικό  περιοδικό  MOnuMENTA  σε 
συνεργασία με τον Δήμο Δρυμαλίας και κατά συνέπεια του άρθρου αυτού που έγινε 
στο  πλαίσιο  του  παραπάνω  προγράμματος,  είναι  να  γίνει  κατανοητό  ότι  στην 
αρχιτεκτονική κληρονομιά συγκαταλέγονται όλα τα  έργα με πολιτισμική σημασία 
από την προϊστορική εποχή έως τις ημέρες μας και ότι όλα χρειάζονται προστασία. 
Αντλώντας  παραδείγματα  από  το  αρχιτεκτονικό  απόθεμα  της  Νάξου  για  να 
κατανοήοσυμε  ποια  είναι  τα  αρχιτεκτονικά  μνημεία,  αναφέρουμε  ενδεικτικά  την 
Ακρόπολη  στον  Πάνορμο,  τον  πύργο  του  Χειμάρρου,  τον  ναό  της  Παναγίας  της 
Γυαλούς, το κάστρο της Χώρας, τον πύργο της Αγιάς, τον εναέριο, το λιθρόστωτο 
μονοπάτι  που  συνδέει  την  Απείρανθο  με  το  ναό  της  Αγίας  Κυριακής  και  τα 
σμυριδορυχεία, το αγγειοπλαστείο στο Δαμαλά, οι νερόμυλοι της Κωμιακής κ.ά. 
    Το παρόν κείμενο αναφέρεται στις ανάγκες των μνημείων,  τα προβλήματα 
που  αντιμετωπίζουν,  τα  αίτια  αυτών  των  προβλημάτων,  στους  αρμόδιους 
προστασίας και στη συμβολή  των Ναξιωτών στην προστασία  της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς του τόπου τους.  
 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

• Διαχείριση  
• Έρευνα, μελέτη 
• Πρόληψη 
• Αναστήλωση, αποκατάσταση, συντήρηση 
• Ανάδειξη 
• Διατήρηση καλής κατάστασης 

 
Τα μνημεία χρειάζονται μελέτη,  έρευνα προκειμένου να  επιτευχθεί η σε βάθος 

γνωριμία με αυτά. Η αναζήτηση της ιστορίας, της χρήσης, του τρόπου κατασκευής 
τους  είναι  καθοριστική  για  την  αποκάλυψη  των  αξιών  τους,  αρχαιολογικών, 
αρχιτεκτονικών,  ιστορικών,  αισθητικών,  κοινωνικών,  συναισθηματικών, 
εκπαιδευτικών,  χρηστικών,  η  οποία  θα  οδηγήσει  στη  σωστή  συντήρηση, 
αποκατάσταση,  ανάδειξη  και  χρήση.  Η  πρόληψη  κινδύνων  μπορεί  να  σώσει  από 

                                                
1Mε αυτές τις λέξεις περιγράφει τα µνηµεία το 1ο άρθρο του Χάρτη της Βενετίας, διεθνούς καταστατικού 
κειµένου για την αποκατάσταση και συντήρηση µνηµείων και µνηµειακών συνόλων και καθοριστικού για 
την προστασία των µνηµείων, που συντάχθηκε το 1964 στη Βενετία. Η µετάφραση είναι της Έφης 
Φερεντίνου.  
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πολλά  προβλήματα  ένα  μνημείο.  Η  συντήρηση  και  η  αποκατάσταση  είναι 
απαραίτητες  για  να  μπορέσει  να  διατηρηθεί  στο  διηνεκές.  Η  ανάδειξη  είναι  αυτή 
που επιτρέπει την αναγνωσιμότητα του μνημείου από τους πολίτες, την ένταξή του 
στην καθημερινή ζωή. Η διατήρηση της καλής του κατάστασης είναι πολύ βασική 
έτσι  ώστε  ένα  μνημείο  που  έχει  αποκατασταθεί  να  μην  επιστρέψει    σε  μια 
προηγούμενη  κακή  κατάσταση.  Όλα  τα  παραπάνω  συμπεριλαμβάνονται  σε  αυτό 
που ονομάζουμε διαχείριση του μνημειακού πλούτου, απαραίτητη προϋπόθεση για 
ολοκληρωμένη προστασία. 
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
Τα βασικά προβλήματα  των μεμονωμένων μνημείων και  των  ιστορικών συνόλων 
της Νάξου είναι: 
 

• Φθορές, βλάβες, αλλοιώσεις 
• Ερείπωση, κατάρρευση   
 
Τα παραπάνω προβλήματα αφορούν τη μορφή, τη δομή και την υπόσταση των 

μνημείων.  Οι  φθορές,  οι  βλάβες  συνίστανται  σε  ρωγμές,  αποσπάσεις  τμημάτων, 
καταρρεύσεις  των  κτισμάτων. Όσον  αφορά  τις  αλλοιώσεις  που  συναντάμε  στους 
παραδοσιακούς οικισμούς, ενδεικτικά αναφέρουμε την υπέρβαση του ύψους, τους 
μεγάλους εξώστες, τη χρήση ξένων υλικών (π.χ. κουφωμάτων αλουμινίου) αλλά και 
την  ένταξη νέων κτηρίων που δεν  εναρμονίζονται με το σύνολο των κτηρίων του 
διατηρητέου οικισμού. Αλλοίωση μπορούμε  να  επιφέρουμε σε  ένα μνημείο  με  μια 
ασύμβατη χρήση αλλά και με την εξάλειψη της φυσιογνωμίας, του χαρακτήρα ενός 
οικισμού μετατρέποντάς τον σε ένα σκηνικό που ζωντανεύει κάθε καλοκαίρι για να 
δεχτεί τους τουρίστες. 

 
ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
Τα κυριότερα αίτια των προβλημάτων των μνημείων της Νάξου είναι: 
 

• Φυσικά αίτια, φυσικές καταστροφές  
Η  φυσική  γήρανση  είναι  ένα  από  τα  αίτια  των  προβλημάτων.  Τα  μνημεία  είναι 
εκτεθειμένα  στις  καιρικές  συνθήκες  και  στις  φυσικές  καταστροφές  (έντονες 
βροχοπτώσεις, πλημμύρες), οι οποίες επιφέρουν σταδιακή φθορά και αλλοίωση. Τα 
αίτια αυτά είναι τα μόνα που δεν είναι ανθρωπογενούς προέλευσης. Στις πλημμύρες 
που  έπληξαν  τη  Νάξο  πριν  λίγα  χρόνια  καταστράφηκαν  πολλές  από  τις 
αναβαθμίδες τις γνωστές ξερολιθιές.  
 

• Ένοπλες συγκρούσεις 
Ευτυχώς για τη χώρα μας έχουν εκλείψει οι ένοπλες συγκρούσεις. Οι μεγαλύτεροι 
σε ηλικία θα θυμούνται τους βομβαρδισμούς του Κάστρου της Χώρας το 1944. 
 

• Έλλειψη πόρων 
Το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  των  μνημείων  είναι  η  έλλειψη  πόρων.  Αποτελεί  το 
σύνηθες  επιχείρημα  των  αρμοδίων  φορέων  για  την  εγκατάλειψή  τους.  Το 
πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζουν πολλοί από τους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτηρίων 
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και  γενικά παλαιών κτηρίων,  αφού  τα κίνητρα για  την αποκατάσταση και  χρήση 
τους  είναι  σχεδόν ανύπαρκτα στην Ελλάδα2. Ο πύργος του Χειμάρρου  αποτελεί 
ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  έλλειψης  πόρων.  Η  αναστήλωση  του  μνημείου 
είναι πολυσύνθετη και μεγάλου κόστους. Η μη άμεση ένταξή του σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  σοβαρότερα  άλυτα  προβλήματα.  Είναι 
πάμπολλα τα παραδείγματα μνημείων που έχουν εγκαταλειφθεί στη φθορά λόγω 
έλλειψης  χρημάτων.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  το ναό  του  Αγίου Μάμαντος  στην 
Κάτω  Ποταμιά,  το  Απάνω  Κάστρο  στα  δυτικά  της  Τραγαίας,  το  παλάτι  των 
Ιησουιτών στα Καλαμίτσια (περιοχή Μελάνων) κ.ά. 
 

• Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού 
• Έλλειψη ισχυρών ελεγκτικών μηχανισμών 
• Γραφειοκρατία, κακή οργάνωση, έλλειψη προσωπικού 

Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης που ταλανίζει ακόμη 
τη χώρα και κατά συνέπεια τον νησιωτικό χώρο, σημαίνει έλλειψη προστασίας των 
φυσικών  και  πολιτιστικών  αποθεμάτων,  έλλειψη  ισόρροπης  οικονομικής  και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Η ειδική χωροταξική μελέτη της Νάξου έγινε στις αρχές της 
δεκαετίας  του  1990  και  δεν  εφαρμόστηκε  ποτέ  με  εμφανές  το  αποτέλεσμα  της 
άναρχης ανάπτυξης, ειδικά των παράκτιων περιοχών του νησιού, αλλά και της άνευ 
σχεδίου  εξάπλωσης  των  οικισμών.  Η  εξάπλωση  του οικισμού Φιλώτι  κάτω  από 
τον  δρόμο,  μια  αξάπλωση  χωρίς  σχεδιασμό,  με  ύψη,  όγκους  και  μορφολογία 
κτηρίων που τίποτα δεν θυμίζει τον ιστορικό οικισμό, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα.  Το  νομοθετικό  πλαίσιο  προστασίας  είναι  ικανοποιητικό,  αλλά  η 
έλλειψη  ισχυρών  ελεγκτικών  μηχανισμών  το  αποδυναμώνει.  Η  γραφειοκρατική 
διαδικασία,  η κακή οργάνωση των αρμόδιων Υπηρεσιών,  η  έλλειψη προσωπικού3 
συνεπάγονται  καθυστερήσεις  που  ταλαιπωρούν  τους  πολίτες,  ειδικά  σε 
περιπτώσεις  επισκευών,  συντήρησης,  αποκατάστασης  και  εκσυγχρονισμού  των 
παλαιών σπιτιών. Το πρόβλημα αυτό συχνά οδηγεί σε  εγκατάλειψη των παλαιών 
κτηρίων και μετεγκατάσταση σε νέα κτήρια κυρίως στη Χώρα. 
 

• Πολεοδομική ανάπτυξη  
• Τουριστική ανάπτυξη χωρίς σχεδιασμό 
• Αναπτυξιακές πιέσεις 

Η  τουριστική  ανάπτυξη  βρίσκεται  σε  υψηλότατα  επίπεδα  και  μονοπωλεί  την 
οικονομία  του  νησιού.  Η  ανάπτυξη  έχει  συνδεθεί  με  την  συνεχή  ανοικοδόμηση 
τουριστικών  καταλυμάτων.  Η  εξάπλωση  της  Χώρας  και  η  διάχυση  των  κτηρίων 
στην  ύπαιθρο  έχει  αλλοιώσει,  έχει  αλλάξει  το  φυσικό  και  αγροτικό  τοπίο  του 
νησιού.  Ειδικά  στη  Χώρα  το  Κάστρο  έχει  χαθεί  μέσα  στην  άμορφη  μάζα  των 

                                                
2 Το Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε στις 12.7.2007 ότι οι ιδιοκτήτες 
παραδοσιακών και διατηρητέων κτηρίων που επιθυµούν να τα αποκαταστήσουν και να τα 
χρησιµοποιήσουν ως κατοικία θα µπορούν να λαµβάνουν δάνεια µε επιδότηση επιτοκίου µε ποσοστό ίσο 
µε το 50% του επιτοκίου χορηγήσεως. Η επιδότηση θα δίνεται για νέα δάνεια, µέχρι ποσού 100.000 ευρώ 
και για το σύνολο της επικράτειας. 
3 Η προσπάθεια που καταβάλλουν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισµού για την προστασία του 
αρχιτεκτονικού πλούτου της Νάξου είναι µεγάλη και σε καµιά περίπτωση ο µικρός αριθµός τους δεν 
µπορεί να ικανοποιήσει τις µεγάλες ανάγκες που υπάρχουν. 
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κτηρίων. Η ανάπτυξη της πόλης γίνεται χωρίς σχεδιασμό και μελέτη. Παράλληλα οι 
αναπτυξιακές  πιέσεις  για  μεγαλύτερο  λιμάνι  δημιουργούν  ένα  νέο  πλαίσιο 
αλλοίωσης του Κάστρου. 

 
•  Κακές επεμβάσεις, αυθαίρετες κατασκευές 
• Ασύμβατες χρήσεις 

Στα  προβλήματα  που  αντιμετωπίζουν  τα  μνημεία  της  Νάξου,  κυρίως  αυτά  των 
μεταγενέστερων  χρόνων,  είναι  οι  κακές  επεβάσεις  και  οι  αυθαίρετες  προσθήκες. 
Λανθασμένοι  τρόποι  αποκατάστασης  και  συντήρησης  μνημείων,  κυρίως  στις 
περιπτώσεις  που  δεν  ακολουθείται  η  νόμιμη  διαδικασία  (σύνταξη  –  έγκριση  ‐ 
εφαρμογή μελέτης) – αλλοιώνουν τη μορφή και την ιστορία του κτηρίου, απειλούν 
την ακεραιότητά του.  
Σημαντική  αλλοίωση  υφίστανται  τα  μνημεία  από  τις  κεραίες,  τα  κλιματιστικά 
μηχανήματα,  τους  θερμοσίφωνες,  τις  διαφημιστικές  πινακίδες  τα  δίκτυα  κοινής 
ωφέλειας που τοποθετούνται χωρίς καμία μελέτη. Τα στοιχεία αυτά προκαλούν την 
αισθητική αλλοίωση του χώρου. Στη Χώρα είνα πάμπολλες οι περιπτώσεις που όλα 
τα  παραπάνω  εμποδίζουν  τη  θέα  της Πορτάρας  και  του  Κάστρου.  Σε  αυτό  το 
σημείο  δεν  μπορεί  να  μην  γίνει  αναφορά  στην  τοποθέτηση  των  τεράστιων 
ογκόλιθων στην αποβάθρα του λιμανιού αποκρύπτοντας τη θέα του Κάστρου. 
 

• Έλλειψη πληροφόρησης, γνώσης 
Θα  ολοκληρώσουμε  τα  αίτια  των  προβλημάτων  με  αυτό  της  έλλειψης 
πληροφόρησης  και  γνώσης  από  την  πλευρά  των  πολιτών  αλλά  και  αυτών  που 
ασχολούνται με τα μνημεία (π.χ. μηχανικών) που δεν αφορά μόνο την ιστορία π.χ. 
των μνημείων, αλλά και τους τρόπους αποκατάστασής τους. Η γνώση του μνημείου 
αποτελεί  το  πρώτο  βήμα  που  οδηγεί  στην  επιθυμία  για  προστασία  και  ανάδειξη. 
Σημαντική  είναι  η  γνώση  που  αφορά  τους  σωστούς  τρόπους  συντήρησης  και 
αποκατάστασης.  Οι  εργασίες  αυτές  απαιτούν  ειδίκευση  και  εμπειρία.  Επίσης,  θα 
πρέπει να γίνει γνωστό ότι η κατασκευή νέου κτηρίου αντί της αποκατάστασης του 
παλαιού  δεν  σημαίνει  μικρότερο  κόστος.  Μια  λανθασμένη  αντίληψη  που  συχνά 
οδηγεί στην κατεδάφιση. 
 
ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  
Το Άρθρο 24 του ελληνικού Συντάγματος αναφέρει ότι η προστασία του φυσικού 
και  του  πολιτιστικού  περιβάλλοντος  αποτελεί  υποχρέωσιν  του  Κράτους  και 
δικαίωμα του καθενός. Οι κρατικοί φορείς που είναι υπεύθυνοι για την προστασία 
της  αρχιτεκτονικής  κληρονομιάς  είναι  το  Υπουργείο  Πολιτισμού,  το  Υπουργείο 
Περιβάλλοντος  Χωροταξίας  και  Δημοσίων  Έργων,  το  Υπουργείο  Νησιωτικής 
Πολιτικής  και  Ανάπτυξης  και  το  Υπουργείο  Μακεδονίας  και  Θράκης.  Στην 
περίπτωση  της  Νάξου  οι  τρεις  πρώτοι  φορείς  είναι  αρμόδιοι  για  τα  μνημεία  της. 
Συγκεκριμένα αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων είναι η ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, η 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και η Εφορεία 
Νεωτέρων  Μνημείων    Αττικής4.  Επίσης,  με  την  προστασία  των  μνημείων 

                                                
4 Διεθνείς Οργανισµοί που ασχολούνται µε την προστασία του µνηµειακού πλούτου είναι οι UNESCO, 
Συµβούλιο της Ευρώπης, ICOMOS, Europa Nostra κ.ά. 
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ασχολούνται  η  Ελληνική  Εταιρεία  για  την  προστασία  περιβάλλοντος  και 
πολιτιστικής  κληρονομιάς,  το  ελληνικό  τμήμα  του  ΙCΟΜΟS,  o  σύλλογος  Ελλήνων 
Αρχιτεκτόνων κ.ά. 
 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΝΑΞΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση  (T.A.)  είναι  αυτή που  εκπροσωπεί  τον πολίτη στη  δράση 
για την προστασία του μνημειακού πλούτου. Ωστόσο ο πολίτης μπορεί να έχει έναν 
ενεργό ρόλο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και συμμετέχοντας σε διάφορους μη 
κυβερνητικούς  φορείς  για  την  προστασία  του  μνημειακού  πλούτου5.  Στη  Νάξο 
δραστηριοποιούνται διάφοροι σύλλογοι και υπάρχουν πρωτοβουλίες πολιτών που 
έχουν  συνδράμει  στην  προστασία  και  την  ανάδειξη  της  αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς του νησιού6. Ειδικά από τη δεκαετία του 1980 και ύστερα η δράση της 
T.A.  και  των  πολιτών  είναι  ολοένα  και  μεγαλύτερη  δείχνοντας  μια  μεγαλύτερη 
ευαισθητοποίηση.  Παρουσιάζονται  επιλεκτικά  περιπτώσεις  πρωτοβουλίας  και 
δράσης για την προστασία7: 
 
Δήμος Νάξου 
Ο  Δήμος  Δρυμαλίας  έχει  συνεργασθεί  στην  πραγμάτωση  μεγάλων  έργων 
αποκατάστασης και ανάδειξης,  όπως  είναι η δημιουργία του Επιτόπιου Μουσείου 
στην πλατεία της Μητρόπολης (έργο του πανεπιστημίου Αθηνών) και η εν εξελίξει 
απακατάσταση του κτηρίου της Σχολής Ουρσουλινών. 
 
Δήμος Δρυμαλίας 
Ο  Δήμος  Δρυμαλίας  έχει  συμπεριλάβει  στη  δράση  του  τη  δημιουργία  του 
βυζαντινού  πάρκου  στην  Τραγαία  (βλ.  παρακάτω).  Η  κοινότητα  Φιλωτίου8  είχε 
προσπαθήσει  εντατικά  προκειμένου  να  σωθεί  ο  ελληνιστικός  πύργος  του 
Χειμάρρου. Οι ενέργειές της (επιστολές στους αρμόδιους φορείς) συνέβαλαν ώστε 
να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  της  αναστήλωσης  του  μνημείου.  Με  πρωτοβουλία  της 
κοινότητας Φιλωτίου ξεκίνησε και η ανασκαφή του σπηλαίου στον Ζα.  
 

                                                
5Οι τρόποι µε τους οποίους οι πολίτες µπορούν να συµµετέχουν στην προστασία των µνηµείων είναι:  

• Επιδίωξη για ενηµέρωση, γνώση 
• Μεµονωµένες ενέργειες, παρεµβάσεις (αποστολή επιστολών, δηµοσιεύµατα σε εφηµερίδες, 

δηµιουργία ιστοσελίδων, blog) 
• Συνεργασία, συµµετοχή σε Μη Κυβερνητικές Οργνώσεις 
• Δηµιουργία Συλλόγων, Οργανώσεων 

6 Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται αναφορά στα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης που έχουν 
πραγµατοποιήσει το Υπουργείο Πολιτισµού και το Πανεπιστήµιο Αθηνών στη Νάξο. Επίσης, δεν γίνεται 
αναφορά σε περιπτώσεις που πολίτες, φορείς συνέβαλαν στην αλλοίωση ή κατεδάφιση µνηµείων του 
νησιού. 
7 Τα παραδείγµατα που παρουσιάζονται δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση το σύνολο των περιπτώσεων. 
Αποτελούν καταγραφή στο πλαίσιο έρευνας της γράφουσας η οποία είναι σε εξέλιξη. Ευχαριστίες 
οφείλονται για την παροχή πληροφοριών στους Μάριο Βαζαίο, Νικόλα Βασιλάκη, Χριστίνα Ευθυµιάτου, 
ιερέα Κωνσταντίνο Κοίλη. 
8 Οι πρώτες ενέργειες έγιναν από τον αθλητικό µορφωτικό σύλλογο Φιλωτίου «Ο Ζευς». 
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Σε  πρωτοβουλίες  και  εργασίες  δημοτικών  διαμερισμάτων  οφείλονται  η  ανάδειξη 
του μυκηναϊκού θολωτού τάφου στην Κωμιακή9 και η αποκατάσταση του παλαιού 
σχολείου στον Δαμαριώνα. 
 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Νάξου «Αριάδνη Α.Ε.» 
Η  Αναπτυξιακή  Εταιρεία  «Αριάδνη  Α.Ε.»,  στην  οποία    συμμετέχουν  ο  Δήμος 
Δρυμαλίας (90%), ο Δήμος Νάξου (5%) και ο Δήμος Αμοργού (5%), πραγματοποιεί 
μεταξύ άλλων ευρωπαϊκά προγράμματα που αποσκοπούν στη βιώσιμη πολιτιστική 
ανάπτυξη.  Ορισμένα  από  τα  έργα  της  είναι  αποκαταστάσεις  μονοπατιών, 
ξερολιθιών.  Σε  εξέλιξη  βρίσκεται  το  μεγαλόπνοο  έργο  της  δημιουργίας  του 
βυζαντινού πάρκου της Τραγαίας. 
 
Ιερά ΜητρόποληΕνορείες 
Ένας  σημαντικός  αριθμός  βυζαντινών  ναών  έχει  αποκατασταθεί  με  την 
πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει ο πατέρας Φιλόθεος Δημητροκάλλης στην ενορία 
του  Γαλανάδου.  Οι  ναοί  Αγίου  Ισιδώρου,  Αγίας  Ειρήνης,  Αγίου  Γεωργίου  είναι 
μερικοί  από  αυτούς.  Η  Ι.  Μητρόπολη  έχει  επίσης  συμβάλει  στην  αποκατάσταση 
πολλών βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών. 
 
Σύλλογοι 
Με  ενέργειες  του  συλλόγου  «Φωτοδότης»  πραγματοποιήθηκε  η  μελέτη 
αποκατάστασης  του  μοναδικού  βυζαντινού  μνημείου,  της  μονής  του  Φωτοδότη 
Χριστού, βασικό βήμα στη διαδικασία προστασίας ενός μνημείου. Ήδη οι εργασίες 
αποκατάστασης βρίσκονται σε στάδιο ολοκλήρωσης. 
 
Ο  Σύλλογος  Σαγκριωτών  Νάξου  «Η  Πρόοδος»  προσπαθεί  για  τη  μη  λειτουργία 
λατομείου στην περιοχή του Σαγκρίου, όπου βρίσκονται πολλά βυζαντινά μνημεία 
και σχετικά κοντά είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Γύρουλα. 
 
Ιδιώτες 
Δεν  είναι  λίγοι  οι  ιδιώτες  που  έχουν  συντηρήσει  ή  αποκαταστήσει  μνημεία  που 
βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους. Εδώ αναφέρονται ενδεικτικά δύο παραδείγματα, 
τα οποία  είναι  επισκέψιμα από το κοινό. Πρόκειται  για  τη Μονή Τιμίου Σταυρού‐
Πύργου Μπαζαίου όπου η φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων έχουν 
εντάξει  το  μνημείο  στην  καθημερινή  ζωή  των  κατοίκων  και  των  τουριστών  της 
Νάξου  και  για  τον  ανεμόμυλο  στον  Αη  Γιάννη  της  Απειράνθου  που 
αποκαταστάθηκε από τον ιδιοκτήτη του το 2004. 
 
Ο αρχιτεκτονικός πλούτος της Νάξου δεν νοείται χωρίς τον φυσικό της πλούτο. Και 
οι  δύο  μαζί  αποτελούν  τη  βασική  προϋπόθεση  μιας  υψηλής  ποιότητας  ζωής.  Η 
προστασία τους είναι επιτακτική και δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη συμβολή των 
κατοίκων του νησιού. 
 
Βιβλιογραφία 

                                                
9 Το 1995 ο τάφος του οποίου η θέση είχε ξεχαστεί εντοπίστηκε από τον φιλόλογο Ν. Λεβογιάννη, 85 
χρόνια  µετά την ανασκαφή του από τον αρχαιολόγο Κλων.  
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