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         Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ, ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
                 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Βασίλειου Λαμπρινουδάκη, ομ. καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών 

Η περιοχή του Φλεριού στις Μέλανες Νάξου είναι χαρακτηριστική του ελληνικού 
νησιωτικού  τοπίου.  Το  βραχώδες  και  το  πράσινο  συντίθενται  σε  μια  αρμονική 
ενότητα,  όπου,  όπως  συνήθως  στους  μικρούς  τόπους,  ο  άνθρωπος  εκμεταλ‐
λεύθηκε  όλες  τις  δυνατότητες  που  παρέχει  η  φύση.  Η  ιστορία  της  περιοχής 
παρέχει  ένα  ωραίο  παράδειγμα  μιας  εκμετάλλευσης  των  φυσικών  πόρων 
ευεργετικής για τον κάτοικο  και τον πλούτο του, αλλά συγχρόνως φιλικής προς  
το περιβάλλον. 

Η περιοχή προικίσθηκε από την αρχαιότητα με πλούσιες πηγές που και σήμερα 
εξακολουθούν  να  δίνουν  ζωντάνια  στον  τόπο.  Η  λαξευμένη  μέσα  στο  βράχο 
δεξαμενή που μάζευε για τους αρχαίους το νερό σώζεται σήμερα κάτω από ένα 
παραδοσιακό  μαγγανοπήγαδο.  Απ’  αυτήν  ξεκινούσε  ένα  εντυπωσιακό  έργο 
ύδρευσης,  που  κατασκευάσθηκε  στο  τέλος  του  6ου  π.Χ.  αι.  Μεγάλοι  κουμπωτοί 
πηλοσωλήνες  οδηγούσαν  το  νερό  επί  11  χλμ.  μέχρι  την  πόλη  της  Νάξου.  Η 
διαδρομή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να περνά στο όριο χαμηλού καλλι‐εργήσιμου και 
υψηλότερου  άγονου  εδάφους, ώστε  με  δεξαμενές  κατανομής  να  είναι  δυνατή  η 
άρδευση όλων των κτημάτων κατά μήκος της διαδρομής. Η πραγματοποίηση του 
έργου αυτού, που πρέπει να φαντασθούμε ότι περνούσε από πλήθος ιδιοκτησιών,  
μαρτυρεί ισχυρή κεντρική διοίκηση, αλλά και κοινωνική συνοχή και συναίνεση. 
Το υδραγωγείο αυτό, για να βγει από τη λεκάνη του Φλεριού και πιθανότατα για 
να παραλάβει και άλλα νερά (από την περιοχή του Κινιδάρου), τρύπησε το βουνό 
στο  σημείο  ενός  αυχένα  στα  βόρεια  της  κοιλάδας  του  Φλεριού  σε  μήκος  230 
περίπου μέτρων. Η είσοδός του, με φρέαρ καθίζησης και κτιστή θολωτή είσοδο, 
που  προστέθηκε  κατά  την  μετασκευή  του  στους  χρόνους  της  Ρωμαιοκρατίας, 
εντοπίσθηκε  το  2003.  Η  αρχική  λαξευτή  στο  βουνό  σήραγγα  παρουσιάζει 
ομοιότητα με το (πολύ μεγαλύτερο) Ευπαλίνειο όρυγμα της Σάμου. Η ομοιότητα 
αυτή πιθανότατα δεν  είναι  τυχαία:  Είναι  γνωστές  οι  σχέσεις  των  τυράννων  της 
εποχής  Λύγδαμι  και  Πολυκράτη  στη  Νάξο  και  την  Σάμο,  ενώ  μαρτυρούνται 
ιδιαίτερες διαχρονικές σχέσεις της Νάξου με τα Μέγαρα, από τα οποία καταγόταν 
ο  μηχανικός  Ευπαλίνος,  που  κατεσκεύασε  το  όρυγμα  στη  Σάμο.  Το  2006 
εντοπίσθηκε και η έξοδος της σήραγγας του ναξιακού υδραγωγείου. 
Τα  ιζήματα αλάτων που  έφραζαν κατά καιρούς  τον πηλοσωλήνα δημιούργησαν 
την  ανάγκη  σημειακών  αντικαταστάσεών  τους.  Κατά  τους  χρόνους  της 
Ρωμαιοκρατίας το σύστημα ανανεώθηκε ριζικά πάνω στην ίδια γενικά διαδρομή 
με κτιστή αύλακα, αλλού υπόγεια και αλλού υπέργεια, που κι αυτή με τη σειρά της 
αντικαταστάθηκε,    πιθανότατα  τον  4ο  μ.Χ.  αι.  από  νέα  όμοια,  η  οποία  έμεινε  σε 
χρήση,  όπως  δείχνουν  ευρήματα  μέχρι  τον  8ο  μ.Χ.  αι.  Με  το  έργο  αυτό 
εξασφαλίσθηκε  με μηδαμινή παρέμβαση στη φύση  η ζωή στο αστικό κέντρο της 
Νάξου, αλλά και στα εύφορα τμήματα της υπαίθρου.   
Η ίδια περιοχή του Φλεριού, στα βραχώδη της τμήματα ήταν πλούσια σε μάρμαρο. 
Οι  γαιοκτήμονες  της  περιοχής  είχαν,  όπως  και  σήμερα,  μέσα  στα  κτήματά  τους 
καλλιεργήσιμα  και  βραχώδη  εδάφη. Με  θαυμάσια  γνώση  του  εδάφους  και  των 
κοιτασμάτων μαρμάρου εκμεταλλεύθηκαν με μαλακές επιφανειακές λατομεύσεις 
και  το  ευγενές  αυτό  πέτρωμα  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  της 
καλλιτεχνικής  έκφρασης,  που  από  τον  8ο  π.Χ.  αι.  στράφηκε  στην  παραγωγή 
μεγάλων έργων γλυπτικής και πλαστικής. Δημιουργήθηκε έτσι στην περιοχή από 
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τον 8ο αι. μια δυναμική κοινότητα τεχνιτών μαρμάρου που παρήγαν υλικό   τόσο 
για  την αρχιτεκτονική όσο και  για  την πλαστική,  για  τη σημασία της οποίας θα 
δώσουμε εδώ μερικά μόνο χαρακτηριστικά στοιχεία.  
Είχαμε την τύχη να αποκαλύψουμε το θρησκευτικό κέντρο αυτής της κοινότητας. 
Πρόκειται  για  ένα  αγροτικού  τύπου  ιερό,  το  οποίο  αποκαλύφθηκε  μέσα  στην 
βραχώδη περιοχή των λατομείων στο Φλεριό, 50 περ. μέτρα πάνω από την πηγή. 
Από τον 8ο π.Χ. αι. λατρεύθηκε εκεί μια θηλυκή θεότητα της ευφορίας της γης σε 
ένα ταπεινό πέτρινο μονόχωρο οικοδόμημα, που αντικαταστάθηκε τον 7ο αι. από 
ένα μεγαλύτερο. Η παρουσία των λατόμων μέσα σ’ αυτό ως κυρίων χρηστών του, 
τεκμηριώνεται  από  τα  μαρμάρινα  ευρήματα,  τα  οποία  στην  συντριπτική  τους 
πλειοψηφία  είναι  είτε  ημιτελή  ή  αποτυχημένα  έργα,  τα  οποία  φαίνεται  ότι 
απέθεταν στο ιερό οι λατόμοι. Γιατί υπάρχουν ενδείξεις ότι σ’ αυτό, παράλληλα με 
την  θεότητα  που  προστάτευε  την  γεωργοκτηνοτροφική  τους  δραστηριότητα, 
λάτρευαν και δύο ήρωες που προστάτευαν την δύσκολη και επικίνδυνη δουλειά 
τους  στην  πέτρα.  Επιγραφή  που  βρέθηκε  παλιότερα  στις  Μέλανες  αναφέρει 
τέμενος του Ώτου και του Εφιάλτου. Η αρχαία παράδοση λέγει ότι οι δυο ήρωες 
ήταν  δίδυμοι  και  είχαν  υπερφυσικές  ιδιότητες.  Αυξάνονταν  προοδευτικά  και 
υπερβολικά και άρχισαν να απειλούν με τη δύναμή τους τον Δία, ισχυριζόμενοι ότι 
θα υπερκεράσουν το θρόνο του στον Όλυμπο τοποθετώντας το ένα βουνό πάνω 
στο άλλο και θα ανατρέψουν την τάξη του κόσμου μολώνοντας τη θάλασσα σε γη 
και  δημιουργώντας  στη  θέση  της  γης  θάλασσα.  Ο  Ζευς  για  να  απαλλαγεί  τους 
έστειλε στη Νάξο να αναζητήσουν τη μητέρα τους, που είχαν απαγάγει οι Νάξιοι 
από  την  πατρίδα  της,  και  εκεί  με  τέχνασμα  της  Αρτέμιδος  σκότωσε  ο  ένας  τον 
άλλο (γιατί ήταν άτρωτοι από άλλους) σε κυνήγι. Τα δυο αδέλφια τάφηκαν στη 
Νάξο  και  λατρεύθηκαν  ως  ήρωες.  Ήταν  λοιπόν  φυσικό  οι  λατόμοι  να 
αναζητήσουν  ως  προστάτες  τους  κατά  τον  χειρισμό  των  τεράστιων  όγκων 
μαρμάρου ήρωες που διέθεταν τη δύναμη να μετακινήσουν όρη ολόκληρα, όπως 
σε  άλλους  τόπους  λατόμευσης  γνωρίζουμε  ότι  όρισαν  προστάτη  τους  τον 
κατεξοχήν «χεροδύναμο» ήρωα, τον Ηρακλή. Το τέμενoς των δύο ηρώων λοιπόν 
είναι πολύ λογικό να αναζητηθεί στο ιερό του Φλεριού Μελάνων. Τα πρώιμα ιερά 
οικοδομήματα  αναπτύχθηκαν  σε  επαφή  με  ένα  χαρακτηριστικό  σφαιρικό  όγκο 
μαρμάρου,  που  δεσπόζει  στο  χώρο  του  ιερού,  και  ο  οποίος,  όπως  απέδειξε  η 
ανασκαφή, δέχθηκε ειδικές προσφορές. Ο όγκος αυτός, σημείο αρχής της λατρείας, 
υπήρξε  πιθανότατα    το μαρτύριο,    ο  μάρτυρας    της  παρουσίας  των  δύο  ηρώων  
στον ιερό χώρο.    
Οι λατόμοι που εργάσθηκαν σ’ αυτή την περιοχή τον 7ο και τον 6ο κυρίως π.Χ. αι. 
υπήρξαν  πρωτοπόροι  στην  δημιουργία  της  μεγάλης,  μνημειώδους  μαρμάρινης 
ελληνικής  αρχιτεκτονικής  και  πλαστικής.  Ως  προς  την  πλαστική,  οι  δύο 
υπερφυσικού  μεγέθους  πρώιμοι  κούροι  που  εγκαταλείφθηκαν  ημιτελείς  στα 
λατομεία  του  Φλεριού,  αλλά  και  πολλά  άλλα  από  τα  πρώτα  γνωστά  ελληνικά 
μαρμάρινα αγάλματα, όπως η Άρτεμις, ανάθημα της Ναξίας Νικάνδρης στη Δήλο, 
ή  το  πρόσφατο  εύρημα  κόρης  από  το  νεκροταφείο  της  Σελλάδας  στη  Θήρα,  το 
αποδεικνύουν.  Για  την  αρχιτεκτονική  θα  αναφέρω  ένα  σημαντικό  στοιχείο,  στη 
γνώση  του  οποίου  συμβάλλει  ιδιαίτερα  η  έρευνα  στο  ιερό  του  Φλεριού:  Τα 
μνημειώδη  θυρώματα  είναι  ένα  βασικό  στοιχείο  της  κλασικής  ελληνικής 
αρχιτεκτονικής. Στο ιερό του Φλεριού τεκμηριώνεται η γέννησή τους. Στο δεύτερο 
ιερό οικοδόμημα, που χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο του 7ου π.Χ. αι., σώθηκε το 
μονόλιθο μαρμάρινο κατώφλι, το οποίο βεβαιώνει την ύπαρξη επίσης μονόλιθων 
παραστάδων  και  υπερθύρου.  Μολονότι  ακόμη  μικρό  και  χωρίς  διακόσμηση, 
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αποτελεί το σπάργανο των μνημειωδών υπερθύρων, που τονίζουν την είσοδο των 
κτιρίων. Λίγο αργότερα επαναλαμβάνεται σ’ αυτή την απλή μορφή στην πλευρική 
θύρα του Οίκου των Ναξίων στη Δήλο, για να εξελιχθεί στον μνημειώδη ναό των 
Υρίων  της  Νάξου  (580‐550  π.Χ.)  και  τις  μεταγενέστερες  φάσεις  του  Οίκου  στη 
Δήλο  στο  γνώριμο  επιβλητικό  στοιχείο  που  βλέπουμε  και  αργότερα  στις  θύρες 
του  σηκού  του  ναού  της  Δήμητρας  στο  Γύρουλα  Σαγκρίου  και  στα  περήφανα 
«Παλάτια»  (ναό  του  Απόλλωνος)  στη  Χώρα  της  Νάξου.  Το  νησιωτικό  αυτό 
επίτευγμα σημειώνει  μετά  εξαιρετική  επιτυχία και  χρησιμοποιείται συνεχώς για 
να  εξάρει  την  είσοδο  και  να  σηματοδοτήσει  τον  μνημειακό  χαρακτήρα  ενός 
κτιρίου. Έγινε πραγματικά «κλασικό»,  και  έμεινε όχι μόνο κατά την αρχαιότητα 
(βλ.  π.χ.  θησαυρό  Σιφνίων  στους  Δελφούς,  Προπύλαια  και  Ερέχθειο  στην 
Ακρόπολη των Αθηνών, Θόλο Επιδαύρου), αλλά και κατά την χριστιανική περίοδο 
(εκκλησίες), και συνεχίζει κατά την σύγχρονη εποχή να είναι ιδιαίτερα ενεργό (βλ. 
π.χ. κτίριο Μπαρμπαλιά στην Αθήνα, ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη).       
Ζωή  και  τέχνη  ρίζωσαν  λοιπόν  στην  περιοχή  του  Φλεριού,  στις  Μέλανες  της 
Νάξου, μέσα στη φύση. Το θαυμάσιο αυτό σύνολο ζωής ανέλαβε το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών να το αναδείξει, δηλαδή να το μελετήσει, να εντοπίσει και να σώσει όλα 
τα κατάλοιπά του, να τα συντηρήσει και να τα διαμορφώσει έτσι, ώστε να είναι 
προσιτά, καταληπτά και διδακτικά για το ευρύ κοινό, αλλά και όπως αρμόζει στο 
χαρακτήρα  των αρχαίων  καταλοίπων,  με  τις  ελάχιστες  δυνατές  επεμβάσεις  στο 
περιβάλλον.  Το  πρόγραμμα  αυτό  χρηματοδοτείται  από  το  Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Νοτίου  Αιγαίου,  είναι  πενταετές  και  τελειώνει    στο 
τέλος του 2007.  Ήδη έχουν γίνει  οι περισσότερες εργασίες  που 
προβλέπονται από αυτό. 

Τα σημαντικότερα τμήματα  του υδραγωγείου  έχουν συντηρηθεί,  προστατευθεί  
και διαμορφωθεί σε επισκέψιμα και διδακτικά σύνολα.  
• Στο  Κατσοπύρνι,  στο  πρανές  της  επαρχιακής  οδού  που  έκοψε  την  πλαγιά, 
στερεώθηκαν  και  συντηρήθηκαν  τα  τμήματα  του  πηλοσωλήνα  της  πρώτης 
φάσης, τα οποία εκτέθηκαν από τη διάνοιξη του δρόμου. Σήμερα αποτελούν ήδη 
ένα  ενδιαφέρον  έκθεμα  για  τον  βιαστικό  επισκέπτη,  που  μπορεί  να  το  δει 
διερχόμενος από το αυτοκίνητό του. 

• Λίγο  πιο  κάτω  προς  την  πόλη  της  Νάξου,  στα  «Λεύτερα»,  ένα  μεγάλο  τμήμα 
καλά  διατηρημένων  πηλοσωλήνων  που  εκτέθηκε  κατά  την  δημιουργία  ενός 
ισοπέδου  για  αμπέλια,  προστατεύθηκε  και  έγινε  προσβάσιμο  στο  κοινό  με 
καλαίσθητο στέγαστρο και πλακόστρωτο διάδρομο που οδηγεί σ’ αυτό από το 
δρόμο.  

• Περί  τα  100  μ.  πιο  κάτω,  στην  ίδια  τοποθεσία  «Λεύτερα»,  στη  συμβολή  των 
επαρχιακών  οδών  προς  Εγκαρές  και  προς  Κουρουνοχώρι,  η  βαθειά  τομή  που 
είχε  δημιουργήσει  η  διάνοιξη  του  δρόμου  στο  αρχαίο  τοπίο  προσέφερε  την 
ευκαιρία  να  συντηρήσουμε  σε  κάθετη  τομή  τα  κομμένα  λείψανα  όλων  των 
φάσεων  του  υδραγωγείου  και  να  παρουσιάσουμε  στο  κοινό  μια  εύγλωττη 
εικόνα της ιστορίας του τεχνικού αυτού έργου. 

• Αμέσως  απέναντι,  στην  «Αίμαζο»  (διατήρηση  της  αρχαίας  λέξης  αιμασιά= 
φράχτης),  ένα  καλά  διατηρούμενο  τμήμα  80  μ.  του  υδραγωγείου  ρωμαϊκών 
χρόνων  που  έτρεχε  επάνω  σε  υπερυψωμένη  λίθινη  υποδομή  που  αποτελούσε 
τώρα όριο κτημάτων, απαλλάχθηκε από στοιχεία που είχε επισωρεύσει επάνω 
του η άγνοια,  διακρίθηκε από  την  γειτονική δραστηριότητα  ενός  εκτεταμένου 
βουστασίου, συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε,  και αποτελεί  ήδη  ένα από τα 
καλύτερα σωζόμενα κομμάτια του αρχαίου υδραγωγείου.  
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• Όμοια τμήματα αποκαταστάθηκαν και είναι επισκέψιμα στο κοινό στις περιοχές  
Κριτόματη‐Λούροι‐Περδίκια,  Φάραγγας,  Άγιος Θαλλέλαιος  και  Άγ.  

   Στέφανος, η τελευταία στα Αγκίδια, κοντά στην πόλη της Νάξου.    

Οι  κούροι στα  λατομεία  έγιναν  επίσης  ευκολότερα προσιτοί.  Διακριτικοί,  άνετοι 
διάδρομοι  οδηγούν  ήδη  και  στους  δύο.  Ο  επάνω  κούρος  συντηρήθηκε  και 
συμπληρώθηκε.  Από  αυτόν  είναι  τώρα  και  οι  πιο  χαρακτηριστικές  λατομίες  
ευκολότερα  προσιτές.  Τα  ερείπια  στο  ιερό  των  λατόμων  συντηρήθηκαν  και 
διαμορφώθηκαν  με  τρόπο  που  παρά  την  πολύ  ελλιπή  διατήρησή  τους  είναι 
κατανοητά  στο  κοινό.  Καλαίσθητες  και  ανθεκτικές  ενημερωτικές  πινακίδες  με 
αναλυτικά  κείμενα,  εικόνες  και  σχέδια βοηθούν  τον  επισκέπτη στην  κατανόηση 
του  ευρύτερου  συνόλου  και  του  συγκεκριμένου  τμήματος  των  μνημείων  που 
βλέπει. 
Ένα μικρό κέντρο επισκεπτών στο Φλεριό θα προσφέρει ενημερωτικό υλικό και 
θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των επισκεπτών, ενώ στο κτίριο του πρώην Δημοτικού 
Σχολείου στο Κουρουνοχώρι, που παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για 
30  χρόνια  από  τον  Δήμο  Νάξου  και  αποκαταστάθηκε,  θα  εκτεθούν  στη  μία 
αίθουσα που διαμορφώθηκε κατάλληλα όλα τα ευρήματα που προήλθαν  από την  
έρευνα  του  υδραγωγείου,  των  λατομείων  και  του  ιερού των λατόμων.   
Για την ολοκλήρωση του έργου απομένει ακόμη η διαμόρφωση της  εισόδου και 
εξόδου  της  σήραγγας  του  υδραγωγείου,  καθώς  και  των  ερειπίων  της 
παλαιοχριστιανικής  βασιλικής  του  Αγ.  Στεφάνου,  ενός  σημαντικού  πρώιμου 
χριστιανικού μνημείου της Νάξου,  που μέχρι σήμερα έμεινε χωρίς φροντίδα και  
άγνωστο στον πολύ κόσμο.  

Θέλω εδώ να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου για την πολύτιμη συμβολή 
τους στο  έργο αυτό  (Θεμιστοκλής Μπιλής και Μαρία Μαγνήσαλη, αρχιτέκτονες, 
Ευάγγελος  Καζολιάς,  πολιτικός  μηχανικός,  Γεωργία  Ήβου,  αρχαιολόγος, 
Αναστασία  Γεώργα,  σχεδιάστρια)  και  ιδιαίτερα  την  συμπολίτισσά  σας 
αρχαιολόγο  Αλεξάνδρα  Σφυρόερα,  η  οποία  έχοντας  την  επιτόπια  συνεχή  και 
άμεση  εποπτεία  των  εργασιών  συνέβαλε  αποφασιστικά  στην  επιστημονική 
εγκυρότητα  και  την  καλή  διοικητική  του  πορεία.  Ανάλογες  ευχαριστίες 
οφείλονται  και  στη  Δημοτική  Αρχή  της  Νάξου  και  τους  εκπροσώπους  του 
Δηματικού Διαμερίσματος Μελάνων για την αποτελεσματική συνεργασία και την  
πάντοτε πρόθυμη και ουσιαστική βοήθειά τους.   

Παράλειψή  μου  όμως  θα  ήταν,  και  με  αυτό  το  ιδιαίτερα  παρήγορο  μήνυμα  θα 
τελειώσω,  να  μην  ευχαριστήσω  συγκεκριμένους  πολίτες  της  Νάξου,  οι  οποίοι 
είχαν  ιδιοκτησίες  στα  τμήματα  του  αρχαίου  συνόλου  που  επελέγησαν  για 
ανάδειξη.  Είτε  με  παραχώρηση  των  απαραίτητων  για  την  ανάδειξη  τμημάτων 
τους,  είτε  με  κατανόηση  και  διευκολύνσεις  για  την  πρόοδο  των  εργασιών  κατά 
την διάρκεια των διαδικασιών απόκτησης από της γης από το Δημόσιο, ο Αργύρης 
Ανεβλαβής,  ο  Γιώργος  Βερύκοκκος,  ο  Θαλλέλαιος  Κονδύλης,  η  οικογένεια 
Λυμπερτά και οι αδελφοί Πιτταρά, απέδειξαν ότι οι Νάξιοι έχουν την γενναιότητα 
να προσφέρουν για την ανάδειξη της πολιτισμικής τους κληρονομιάς.   


