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Τα μνημεία και η ιστορία της αρχαιολογίας της Νάξου1 
 

Στέλιος Λεκάκης  
αρχαιολόγος, Υπ. Διδ. Πανεπιστημίου Αθηνών  

 
 

Πρόλογος 
Πραγματικά,  είναι  πολύ  δύσκολο  να  χωρέσει  κανείς  την  ιστορία  της 

Νάξου μέσα σε είκοσι λεπτά ακόμα και όταν την εξετάζει μέσω των μνημείων, 
όπως θα επιχειρήσουμε σήμερα. Αν μιλούσαμε για όλα τα μνημεία του νησιού, 
θα  χρειάζονταν  πολλές  ώρες  και  αυτό  γιατί  η  Νάξος  είναι  διάσπαρτη  από 
κατάλοιπα πολλών περιόδων, πολλά από τα οποία ξεχωρίζουν για την ποιότητά 
τους:  πολλοί  αρχαιολογικοί  χώροι,  εκ  των  οποίων  έξι  οργανωμένοι,  υπέρ  των 
500  βυζαντινών  μνημείων,  σημαντικά  κατάλοιπα  ενετικής  περιόδου, 
τουλάχιστον 22 προστατευόμενοι2 παραδοσιακοί οικισμοί και προβιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.  Η  πολιτιστική  κληρονομιά  και  η  ιστορική  μνήμη  για  τους 
Ναξιώτες  και  τους  επισκέπτες  του  νησιού  είναι  ορατές  κατά  ένα  μεγάλο 
ποσοστό στο περιβάλλον που γεννήθηκαν. 
 
Κάποια γεωγραφικά στοιχεία 

Το  Αιγαίο,  μια  θάλασσα  περισσότερο  κλειστή,  παρά  ανοιχτή  προς  την 
υπόλοιπη  Μεσόγειο3,  χαρακτηρίζεται  από  συστάδες  νησιών.  Η  Νάξος  στο 
κέντρο,  ενός  από  αυτά  τα  συμπλέγματα,  είναι  το  μεγαλύτερο  και  ευφορότερο 
νησί  των  Κυκλάδων.  Βρίσκεται  Ανατολικά  της  Πάρου  και  Νότια  της Μυκόνου 
και  έχει  εξαιρετική  οπτική  επαφή  με  τα  γύρω  νησιά  (εικ.1)4·  γεγονός  που 
ωφέλησε τα ταξίδια των κατοίκων του νησιού από πολύ νωρίς.    

Το  νησί  διασχίζει  από  Βορρά  προς  Νότο  ορεινός  όγκος  (πλούσιος  σε 
μάρμαρο  και  σμύριδα:  τα  δυο  στοιχεία  που  έκαναν  γνωστό  το  νησί)  με 
υψηλότερη  κορυφή  τον  Ζα,  δημιουργώντας  ένα  ενδιαφέρον  και  πολυποίκιλο 
ανάγλυφο  (εικ.2).  Το  δυτικό  και  νότιο  τμήμα  του  νησιού  χαρακτηρίζεται  από 
εύφορες καλλιεργήσιμες κοιλάδες ενώ το ανατολικό είναι άγριο, ξερό με βαθιές 
και απότομες χαράδρες.  
Όρμοι σχηματίζονται κυρίως στα ΝΑ και Ν του νησιού ενώ εντυπωσιακές είναι 
οι μεγάλες παραλίες με τους αμμόλοφους, τις θίνες, τα δάση των κέδρων (εικ.3). 
Την  ορεινή  Νάξο  θα  ομόρφυναν  πυκνά  δάση  στο  παρελθόν  ‐που  πλέον  δε 
σώζονται‐ αφού ακόμη και τον 18ο αι. υπάρχουν μαρτυρίες για κυνήγι ελαφιών. 
Υδροβιότοποι  με  ιδιαίτερη  χλωρίδα  και  πανίδα  απαντούν  συχνά  ενώ  μεγάλο 
μέρος του νησιού ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές Natura5. 
 

Μνημειακά κατάλοιπα & η ιστορία της Νάξου 
 

                                                
1 Το κείµενο που ακολουθεί είναι εκείνο της οµιλίας της 3ης Αυγούστου· για τη γραπτή του µορφή 
προστέθηκαν απλά οι υποσηµειώσεις και έγινε µια επιλογή από τις εικόνες που παρουσιάστηκαν.  
Το κείµενο αφιερώνεται στη µνήµη της γειτόνισσάς µου, Ειρήνης Μάλαµα-Κάγκανη.  
2

 http://estia.minenv.gr/ 
http://www.buildings.gr/greek/ipiresies/government/paradosiakiikismi3.htm#%CC%D5%D4%C9%CB
%C7%CD%C7%D3/ 
3 Treuil et al. 1996, 95 
4 Οι φωτογραφίες είναι του γράφοντος εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. 
5 Gratsia 2007, 1. 
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Προϊστορικοί χρόνοι 
Τα  πρώτα  δείγματα  ανθρώπινης  δραστηριότητας  στη  Νάξο 

χρονολογούνται  από  την  ύστερη  Νεολιθική  περίοδο,  δηλαδή  περίπου  6.500 
χρόνια πριν από σήμερα. Από τα λίγα ευρήματα που έχουν έρθει στο φως, στον 
Κοκκινόβραχο (εικ.4)  (στη Γρόττα) και στο σπήλαιο του Ζα, υποδηλώνεται μια 
γεωργική νησιωτική οικονομία, στραμμένη προς τη θάλασσα, που  έχει  επαφές 
με  την  ηπειρωτική  Ελλάδα  και  ίσως  τα  Βαλκάνια.  Οι  άνθρωποι  εκείνης  της 
Νεολιθικής  περιόδου  είχαν  ήδη  αρχίσει  να  αναπτύσσουν  την  μεταλλουργία, 
όπως δείχνει το χρυσό έλασμα και τα χάλκινα εργαλεία από τη σπηλιά του Ζα6.  

Όπως  είδαμε ο  χωρισμός  των «εποχών»  είναι συμβατικός και  έχει  γίνει 
από του μελετητές για να διευκολύνεται η έρευνα αλλά και η παρουσίασή τους. 
Συνήθως,  παίρνουν  το  όνομά  τους  από  κοινά  χαρακτηριστικά  που 
παρουσιάζουν τα ευρήματα εκείνη την εποχή.  

Έτσι,  η  επόμενη  ‐χρονολογικά‐  περίοδος  που  εξετάζουμε  στην  περιοχή 
είναι  η  λεγόμενη  Κυκλαδική·  και  αυτό  γιατί  οι  Κυκλάδες,  παρά  τις  όποιες 
διαφοροποιήσεις, παρουσιάζουν κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά.  

Από αυτή τη μεγάλη χρονικά περίοδο,  ιδιαίτερα σημαντική για τη Νάξο, 
είναι η λεγόμενη Πρωτοκυκλαδική, που εκτείνεται από το 3200 έως το 2300 π.Χ. 
περίπου7. Τα ευρήματα αυτής της περιόδου δείχνουν αύξηση  ‐σε σχέση με την 
προηγούμενη‐ και διασπορά του πληθυσμού σε μικρές κοινότητες και αργότερα 
(μέσα  3ης  χιλιετίας)  συνοικισμούς  και  εγκατάσταση  σε  παράκτια  υψώματα 
κοντά  σε  καλλιεργήσιμη  γη  και  απάνεμους  όρμους,  όπως  στη  Γρόττα,  στο 
Καστράκι,  στο  Σπεδό,  στον  Πάνορμο,  στον  Κλειδό  και  τον  Απόλλωνα  με 
αυξημένη  επικοινωνία  με  τα  κοντινά  νησάκια  (Κουφονήσια,  Κέρος,  Σχινούσα, 
Ηρακλειά)  και  μέσω  αυτών  το  ανατολικό  και  νότιο  Αιγαίο8  (εικ.1).  Οι 
δραστηριότητες  των  ανθρώπων  εκείνης  της  περιόδου φανερώνουν  σημαντική 
πρόοδο  σε  τεχνικές  όπως  της  τεχνολογία  μετάλλων,  της  ξυλουργικής,  της 
ναυπηγικής & ναυσιπλοΐας και της λιθοτεχνίας. 

Οι  περισσότερες  πληροφορίες  για  την  Πρωτοκυκλαδική  περίοδο 
αντλούνται από τα νεκροταφεία, τα οποία οργανώνονται –σε συστάδες τάφων‐ 
έξω από τους οικισμούς και  δείχνουν σύνθετη κοινωνική οργάνωση. Οι  νεκροί 
θάβονται  σε  συνεσταλμένη  στάση  και  σε  μικρούς  ορθογώνιους  λάκκους 
καλυμμένους  στις  τέσσερις  πλευρές  με  πλάκες  και  κτερίζονται  με  μαρμάρινα 
ειδώλια και αγγεία, πήλινα αγγεία, χάλκινα και λίθινα εργαλεία και όπλα9 (εικ.5).  

Τα  νεκροταφεία αυτής  της περιόδου  ήταν  τα πρώτα από  το  μνημειακό 
πλούτο της Νάξο που ανασκάφηκαν συστηματικά ήδη στις αρχές του 20ου από 
το  ανθρωπολόγο  Κλών  Στέφανο,  ο  οποίος  το  1903  κατά  την  έρευνα  του  στη 
Νότια Νάξο σημειώνει:  «… πολλαί μεν  εισί  τάφων συστάδες πολλή δε προς  το 
τυμβωρυχείν  έφεσις  τελείαν  έτεινε  να  επενέγκη  αυτόθι  καταστροφίν»10.  Η 
σύληση  και  η  καταστροφή  τάφων  έχει  ήδη  αρχίσει  και  θα  κορυφωθεί  τη 
δεκαετία  του  1950‐60.  Κύριος  λόγος  είναι  ο  ευρωπαϊκός  θαυμασμός  και  η 
ζήτηση για τα ΠΚ μαρμάρινα ειδώλια και αγγεία, που απαντώνται –όχι συχνά‐ 
στις  ταφές  αυτής  της  περιόδου.  Μάταια  ο  ‐τότε  επιμελητής  αρχαιοτήτων‐ 
Χρήστος Ντούμας, προσπάθησε να αντιπολεμήσει την αρχαιοκαπηλική λαίλαπα 

                                                
6 Φιλανιώτου 2005, 272-5. 
7 Ντούµας 2000, 20. 
8 Φιλανιώτου 2005, 274-5. 
9 Φιλανιώτου 2005, 274-5. 
10 Κλών, 1903, 53. 
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με  σωστικές  ανασκαφές11.  Αποτέλεσμα  όλων  αυτών  είναι  ότι  από  τα  1600 
μαρμάρινα  ειδώλια που γνωρίζουμε σήμερα, μόνο τα 143 να προέρχονται από 
επιστημονική  ανασκαφή  ενώ  υπολογίζεται  πως  11.000‐12.000  τάφοι  της 
Πρωτοκυκλαδικής  περιόδου  λεηλατήθηκαν  στις  Κυκλάδες  προς  αναζήτησή 
τους12, ανάμεσα τους και  το νεκροταφείο του Ραχιδιού, στο Φιλώτι13. Ειδώλια 
και αγγεία βρήκαν το δρόμο τους προς ιδιωτικές συλλογές και κοσμούν μουσεία 
του  εξωτερικού  (εικ.6)  ενώ  η  καταστροφή  που  προκλήθηκε  στα  νεκροταφεία 
έχει αφήσει πολλά  ερωτήματα για  τη  ζωή αυτών των πρώιμων κατοίκων των 
Κυκλάδων και της Νάξου, που μάλλον θα παραμείνουν για πάντα αναπάντητα.    
 

Κατά  τη μετάβαση στη Μυκηναϊκή  εποχή  (1600‐1050 π.Χ.),  δηλαδή  την 
Ύστερη  εποχή  του  Χαλκού  παρατηρείται  πάλι  μια  μετακίνηση  των 
εγκαταστάσεων  προς  τα  παράλια  από  τις  οχυρωμένες  φυσικές  ακροπόλεις  
(Σπεδό, Πάνορμος, Καστράκι, Ριζοκαστελλιά) της προηγούμενης περιόδου. Έτσι 
ενώ στην ύπαιθρο δεν υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις στη Γρόττα ακμάζει μια 
μεγάλη  πόλη  το  14ο  αι.  π.Χ.,  με  περισσότερο  μυκηναϊκό  παρά  μινωικό 
χαρακτήρα14,  η  οποία  αντικαθίσταται  από  μια  άλλη  τον  12ο  αι.  π.Χ.  Από  την 
τελευταία έχει σωθεί ένας σημαντικός εργαστηριακός χώρος καθώς και τμήμα 
του  τείχους  της  πόλης  στην πλατεία Μητροπόλεως,  τα  οποία προστατεύονται 
από το επιτόπιο μουσείο. Τα δίκτυα επικοινωνίας με τα άλλα Κυκλαδονήσια την 
ηπειρωτική  Ελλάδα  και  την  Κρήτη  διατηρούνται  ενώ  υπάρχουν  ενδείξεις  για 
σχέσεις  με  την  Κύπρο  και  την  Ανατολική  Μεσόγειο.  Σημαντικές  γεωλογικές 
μεταβολές και η ανύψωση των υδάτων προκάλεσαν τη βύθιση του μεγαλύτερου 
τμήματος  της  πόλης,  το  οποίο  εντοπίζεται  τώρα  μέσα  στη  θάλασσα  (εικ.7), 
γεγονός  που  έκανε  πολλή  δύσκολη  της  ανασκαφή  από  τον  Ν.  Κοντολέοντα 
(1949‐1977) και τον συνεχιστή του, καθηγητή Β. Λαμπρινουδάκη (1984‐94).  

Τα νεκροταφεία, αυτής της περιόδου, οργανώνονται έξω από τον οικισμό 
αλλά σε κοντινή απόσταση, στους λόφους των Απλωμάτων  (ανασκάφηκε από 
τον  Ν.  Κοντολέοντα  το  1958‐9)  και  του  Καμινιού  (από  τον  Ν.  Ζαφειρόπουλο) 
ενώ αξιοσημείωτος είναι και ο θολωτός τάφος στη Χωστή της Κωμιακής15.  

 
Η  μυκηναϊκή  πόλη  εγκαταλείπεται  στο  τέλος  του  11ου  αι.  π.Χ.  και  οι 

κάτοικοι  πιθανολογείται  πως  μετακομίζουν  νότια,  στην  οχυρή  ακρόπολη,  το 
σημερινό Κάστρο. Το κέντρο της μυκηναϊκής πόλης γίνεται χώρος ταφής με τη 
δημιουργία  οικογενειακών  ταφικών  περιβόλων  τον  9ο  αι.  (στη  Γεωμετρική 
περίοδο).  Στο  τέλος  του  8ου  αι.  οι  τιμές,  για  τους  προγόνους‐γενάρχες, 
οργανώνονται  γύρω  από  ένα  τύμβο,  που  σκέπαζε  τέτοιους  περιβόλους  κοντά 
στα λείψανα του μυκηναϊκού τείχους,  γεγονός που δείχνει  τη συνέχεια από το 
μυκηναϊκό παρελθόν.16 

Η  πόλις‐κράτος  της  Νάξου  είχε  από  τη  γέννηση  της  αριστοκρατικό 
χαρακτήρα.  Λογικά,  μια  ισχυρή  τάξη  λίγων  οικογενειών  γαιοκτημόνων,  που 
κατοικούσε στην ακρόπολη της Χώρας, αναλάμβανε να τιμήσει «επίσημα» τους 
νεκρούς  πρόγονους  αλλά  και  τους  θεούς,  όπως  φανερώνει  ο  ναός  στα  Ύρια 

                                                
11 Ντούµας 2007, 30-34. 
12 Gill & Chippindale 1993, 624-5. 
13 Ψαρράς 1986, 23. 
14 Φιλανιώτου 2005, 276-7. 
15 Lambrinoudakis & Philaniotou 2001, 160. 
16 Λαµπρινουδάκης 2005, 279 / Lambrinoudakis & Philaniotou 2001, 166-7. 
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(εικ.8) αυτήν την περίοδο, προορισμένος για μικρό αριθμό ανθρώπων. Σταδιακά 
στα  τέλη  του  8ου,  η  αριστοκρατική  τάξη  ηγείται  του  υπόλοιπου  λαού  στις 
λατρευτικές  και  προφανώς  τις  υπόλοιπες  επίσημες  εκδηλώσεις, 
διαμορφώνοντας τη «δημόσια» ζωή της πόλεως‐κράτους της Νάξου.   

Εκτός  όμως  από  τους  ισχυρούς  γαιοκτήμονες  της  Χώρας φαίνεται  πως 
και  στην  ενδοχώρα  υπήρχαν  ισχυρές  οικογένειες  ευγενών.  Μάλιστα  στην 
περιοχή του Τσικαλαριού, μέσα σε ένα επιβλητικό ορεινό τοπίο, ανασκάφηκαν 
(τη  δεκαετία  1960‐70)  οικογενειακές  κυκλικές  ταφές,  που  περιβάλλονται  από 
πέτρες  (αλωνάκια  είχαν  ονομαστεί  από  τους  ντόπιους)  και  γίνονται  επίσης 
τόπος  λατρείας  στους  επόμενους  αιώνες  (εικ.9).  Αυτές  οι  μνημειακές 
διαμορφώσεις, μας ωθούν να συσχετίσουμε τους ευγενείς της υπαίθρου και τον 
υπόλοιπο  αγροτοποιμενικό  πληθυσμό,  με  τους  μυθικούς  οικιστές  του  νησιού, 
Κάρες17.  Ανάμεσα  στα  ιερά  που  θα  χρησιμοποιούσαν  αυτοί  οι  ‐μη  αστικοί‐ 
πληθυσμοί, ήταν και αυτό της Δήμητρας στο Σαγκρί (εικ. 10).   

Τους  επόμενους αιώνες ακολουθεί μεγάλη ακμή στο νησί  (650‐550  έως 
τους  περσικούς  πολέμους).  Η  οικονομική  άνθηση,  που  οφείλεται  κατά  ένα 
μεγάλο  βαθμό  στην  εκμετάλλευση  μαρμάρου  και  σμύριδας  και  την  ανάπτυξη 
του εμπορίου18 κάνει έντονη τη ναξιακή παρουσία στο πανιώνιο ιερό της Δήλου 
(εικ. 11) ενώ η μεγάλη πλαστική (εικ.12) και η ανάγλυφη κεραμική φανερώνουν 
τις  προθέσεις  της  ανθηρής  αριστοκρατικής  κοινωνίας  του  νησιού,  που  δε 
διστάζει να εμπλακεί σε εποικισμούς (στη Σικελία με τους Χαλκιδείς το 734 π.Χ. 
και  στην  Αρκεσίνη  της  Αμοργού  λίγο  αργότερα)  και  πολεμικές  αναμετρήσεις 
(π.χ.  με  το  μέρος  των  Χαλκιδέων  για  τον  έλεγχο  του  Ληλάντιου  πεδίου  ή 
εναντίον  των  Παρίων  και  αργότερα  των  Μιλησίων)  για  τη  δρομολόγηση  των 
εμπορικών  της  συμφερόντων.  Από  τη  Νάξο  εξάγονται  έργα  τέχνης  αλλά  και 
τεχνίτες στη Θήρα, στην Πάρο, στη Βοιωτία και στην Αττική ενώ γύρω στο 570 
π.Χ. χρονολογείται και η σφίγγα των Ναξίων, ανάθημα στους Δελφούς. 

Η δυναμική του νησιού, που προερχόταν από τη διαμόρφωση σε άστυ και 
χώρα γεννούσε και αρκετές αντιθέσεις. Οι αντιθέσεις, λοιπόν, των ισχυρών της 
Χώρας  και  της  υπαίθρου,  οι  οποίοι  ανήκαν  σε  μια  πόλη‐κράτος    εξηγούν  την 
επανάσταση  του  αριστοκράτη  Λύγδαμη,  ο  οποίος  με  την  υποστήριξη  των 
κατοίκων της ενδοχώρας κατέλαβε την εξουσία και εγκατέστησε τυραννίδα. Η 
πολιτική  ανατροπή,  που πρέπει  να  συνέβη  γύρω στο  540 π.Χ.,  δε φαίνεται  να 
επηρέασε την ευημερία του νησιού19. Οι οικονομικοί πόροι στρέφονται προς το 
εσωτερικό του νησιού και κατά τη συνήθη πρακτική των αρχαϊκών τυράννων, ο 
Λύγδαμης  βάζει  σε  εφαρμογή  σχέδιο  πολεοδομικής  και  αστικής  ανάπτυξης. 
Ανάμεσα στα έργα του, ο ναός του Δηλίου Απόλλωνα στη νησίδα των Παλατιών 
(εικ.13),  στα πρότυπα  των  ναών  της  Ιωνίας,  η  μνημειακή  θύρα  του  οποίου  (η 
Πορτάρα), αποτελεί το πιο άμεσα αναγνωρίσιμο έμβλημα της Νάξου. Παράλληλα 
είχε αρχίσει την κατασκευή όμοιου αλλά μικρότερου ναού στην Πάρο20, που την 
περίοδο  αυτή,  ήταν  πιθανόν  υποτελής  στη  Νάξο.  Ο  Λύγδαμης  όμως  δεν 
κατάφερε να ολοκληρώσει κανένα από τους δυο ναούς.  

Οι αριστοκράτες αναλαμβάνουν πάλι την εξουσία για σύντομο διάστημα. 
Στα τέλη του 6ου π.Χ. εγκαθίσταται δημοκρατία στο νησί που αποκρούει το 506 
π.Χ. την τετράμηνη πολιορκία των Περσών.   
                                                
17 Λαµπρινουδάκης 2005, 279-280. 
18 Lambrinoudakis 2001, 68. 
19 Λαµπρινουδάκης 2005, 284. 
20 Gruben 2000, 380. 
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Στην κλασική περίοδο, φαίνεται πως διακόπτεται η ακμή της Νάξου. Οι 
πηγές παραδίδουν ότι το 490 π.Χ. και ύστερα από νέα επίθεση των Περσών τα 
ιερά της πόλης καίγονται, οι κάτοικοι καταφεύγουν στα βουνά και οι υπόλοιποι 
υποδουλώνονται. Από εκεί και πέρα η μοίρα του νησιού συνδέεται με τον κάθε 
φορά ισχυρό. Αρχικά την Αθήνα στην α’ αθηναϊκή συμμαχία, μετά τη Σπάρτη και 
έπειτα πάλι την Αθήνα.  
 

Οι δραστηριότητες βέβαια δεν σταματούν στο νησί, γεγονός που δηλώνει 
πως  υπάρχουν  ακόμη  πόροι.  Πως  αλλιώς,  άλλωστε,  θα  μπορούσε  να 
δικαιολογηθεί  ο  μνημειακός  πύργος  στην  περιοχή  του  Χειμάρρου που  μάλλον 
πρόκειται  για  οχυρωμένη  αγροτική  κατοικία  με  περίβολο  ή/και  σχετίζεται  με 
τον έλεγχο των ορυχείων σμύριδας, που βρίσκονται λίγο βορειότερα21 (εικ.14).  
Πέρα  από  αυτό  και  όσο  προχωρούμε  στην  Ελληνιστική  εποχή,  η  Νάξος 
παρουσιάζει περιορισμένη ακμή μετά την ένταξη στο Κοινό των Νησιωτών (315 
π.Χ.). Στη Γρόττα ιδρύεται μαρμάρινη αγορά με 4 περιμετρικές στοές και πλήθος 
μνημείων  μπροστά  τους  ενώ  λίγο  νωρίτερα  ο  Νάξιος  Λεωνίδης  είχε  ανεγείρει 
ξενώνα στην Ολυμπία (330 π.Χ.). «Διατηρώντας μια βασική αυτονομία με Δήμο, 
Βουλή, άρχοντες και δικό του νόμισμα» το νησί «περνά κατά διαστήματα στην 
επιρροή  των  Πτολεμαίων  της  Αιγύπτου,  μετά  στη  μακεδονική  και  τέλος  στην 
επιρροή της Ρόδου», ως το 41 π.Χ., που περιλαμβάνεται στην ρωμαϊκή επαρχία 
νήσων  με  έδρα  τη  Ρόδο.  Η  σημασία  της  Νάξου  περιορίζεται  και  συχνά 
χρησιμοποιείται ως τόπος εξορίας22. 

 
Βυζαντινοί χρόνοι 

Για  τη Βυζαντινή  περίοδο  δεν  υπάρχουν  πολλές  γραπτές  μαρτυρίες.  Το 
πλήθος  των  μνημείων  (ιδιαίτερα  στο  λεκανοπέδιο  της  Δρυμαλίας)  που 
επιβιώνει,  την  καθιστά  από  τις  σημαντικότερες  στην  ιστορία  του  νησιού  από 
πλευράς μνημειακών καταλοίπων. Σχετικά με την πυκνότητα μάλιστα,   οι υπέρ 
των 120 τοιχογραφημένοι  ναοί  ‐όπως αναφέρει ο  ερευνητής Μαστορόπουλος‐ 
δεν απαντούν σε κανένα άλλο νησί του Αιγαίου ενώ στατιστικά η Νάξος έρχεται 
δεύτερη  μετά  την  Κρήτη.  Παρόλα  αυτά,  υπερέχει  και  αυτής  στη  συνέχεια 
καλλιτεχνικής παραγωγής 7 αιώνων  (6ος‐14ος) και κυρίως ως προς τον αριθμό 
και τη σημασία των σωζόμενων τοιχογραφιών23. 

Γύρω  στο  642  αρχίζουν  οι  αραβικές  επιδρομές  στο  Αιγαίο.  Βαθμιαία 
εγκαταλείπονται  οι  αρχαίοι  παράλιοι  οικισμοί  και  οι  κάτοικοι  μετακινούνται 
προς  τα  ενδότερα,  κυρίως  γύρω από  τον ανεγερθέντα οικισμό  του κάστρου  τ’ 
Απαλίρου  και  στο  ‐προστατευμένο από βουνά‐  λεκανοπέδιο  της Δρυμαλίας  με 
κέντρο τον  (μέχρι  τον 13ο)  επισκοπικό ναό της Πρωτοθρόνου Χαλκείου24. Από 
την  πρώιμη  Βυζαντινή  περίοδο  σημαντικές  είναι  οι  προεικονομαχικές 
τοιχογραφίες  της  Πρωτοθρόνου  αλλά  και  του  τρικόγχου  τρουλλαίου  της 
Παναγίας  Δροσιανής  (μ.7ουαι.)  στη  Μονή  (εικ.15),  «που  θεωρούνται  ίσως  οι 
αρχαιότερες των Βαλκανίων»25. 
 

                                                
21 Φιλανιώτου 2002, 12-13 
22 Λαµπρινουδάκης 2005, 285. 
23 Μαστορόπουλος 2007, 64-66. 
24 Μαστορόπουλος 2007, 20. 
25 Μαστορόπουλος 2007, 14. 
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Τον  8ο  ιδρύεται  το  θέμα  του  Αιγαίου  ενώ  το  824  οι  Άραβες 
καταλαμβάνουν  την  Κρήτη  και  χρησιμοποιούν  την  φόρο  υποτελή  Νάξο  ως 
βασικό σταθμό ανεφοδιασμού για τις επιδρομές τους στο Αιγαίο26. Σε αυτήν την 
περίοδο  χρονολογούνται  περίπου  20  ναοί  με  εικονομαχική  τοιχογράφηση 
(δηλαδή χωρίς αναπαραστάσεις προσώπων)  ‐κυρίως λόγω της παρουσίας των 
Αράβων‐,  όπως  για  παράδειγμα  η  Αγία  Κυριακή  Καλλονής  στην  Απείρανθο 
(εικ.16).     

Οι  συχνές  πειρατικές  επιδρομές  και  λεηλασίες  είναι  η  αιτία,  που 
δημιουργούνται  λίγο  αργότερα  αρκετοί  συνοικισμοί  (με  φρούρια  κοντά)  στο 
εσωτερικό  του  νησιού  και  ιδιαίτερα  στη  νότια  Νάξο,  όπως  στα  Αριά,  στην 
κοιλάδα του Δανακού, στην Κόρωνο, στην Ποταμιά27.  

Το 961, ο Νικηφόρος Φωκάς ανακαταλαμβάνει την Κρήτη και στο Αιγαίο 
επικρατεί σχετική ειρήνη. Τα επόμενα 150 χρόνια μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως ακόμα μια ακμή στην ιστορία της Νάξου28. Τότε έχουμε ανέγερση, μετασκευή 
και  επιβλητικά  τοιχογραφικά  προγράμματα,  όπως  στην  Πρωτόθρονο  (εικ.17), 
την Καλορίτισσα, τη Δαμνιώτισσα ενώ έναν αιώνα αργότερα ‐κατά την ύστερη 
δηλαδή Βυζαντινή περίοδο‐, ανεγείρεται ο ενοριακός ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου 
Φιλωτίου που κατεδαφίστηκε τον 18ο αι. για να χτιστεί ο ναός στην αυλή του 
οποίου βρισκόμαστε. 

 
Μετά  την  κατάληψη  της  Κωνσταντινούπολης  από  τους  σταυροφόρους 

της  Δ’  σταυροφορίας,  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  ελληνικών  νησιών 
κατακυρώθηκαν στη Βενετία. Έτσι,  το 1207 ο Marco Sanudo καταλαμβάνει τη 
Νάξο  εν  ονόματι  της  Γαληνοτάτης  Δημοκρατίας  της  Βενετίας  και  την  καθιστά 
κέντρο  του Δουκάτου  του Αιγαίου,  ιδρύοντας  το Κάστρο  της  Χώρας στη  θέση 
ερειπίων  της  αρχαίας  ακρόπολης  και  του  βυζαντινού  κάστρου,  για  να 
προστατεύσει  την  εξουσία  του  από  τις  επιδρομές  και  τον  ντόπιο  εχθρικό 
πληθυσμό29.  Το  κάστρο  της  Χώρας  είναι  το  σημαντικότερο  σύνολο  μνημείων 
αυτής  της  περιόδου  στο  νησί  (εικ.18).  Οι  εσωτερικοί  δρόμοι  οδηγούν 
περιφερειακά  ή  ακτινωτά  στα  κέντρα  κοσμικής  και  εκκλησιαστικής  εξουσίας 
(κεντρικός  πύργος  και  μητρόπολη)  που  βρίσκονται  στο  κέντρο  του  οικισμού, 
την  κορυφή  του  λόφου,  όπως  η  εμπορική  σχολή  των  Ιησουιτών,  όπου  πολύ 
αργότερα  φοίτησε  ο  Ν.  Καζαντζάκης  και  σήμερα  στεγάζει  το  αρχαιολογικό 
μουσείο της Νάξου (εικ.19). 

 Ο  Sanudo  μοιράζει  στους  συντρόφους  του  τη  γη,  και  εκείνοι  χτίζουν 
πύργους για τον έλεγχο και την προστασία της περιουσίας τους. Οι οχυροί αυτοί 
πύργοι  (εμφανώς  επηρεασμένοι  στην  εσωτερική  διαρρύθμιση  από  την  τοπική 
κυκλαδίτικη  αρχιτεκτονική)  αρχίζουν  να  χτίζονται  μετά  το  1600  και  είναι 
περίπου  τριάντα  (εικ.20)  αν  σε  αυτούς  προστεθούν  και  οι  πύργοι‐μοναστήρια 
αλλά  και  εκείνοι  που  έχτισαν  οι  πλούσιοι  ντόπιοι  για  να  υπερασπίσουν  τα 
δικαιώματα τους έναντι των Βενετών. 

Στο  β΄μισό  του  13ου  και  το  α’  μισό  του  14ου  αι.  μ.Χ.  τοιχογραφούνται 
πλήθος μνημείων ενώ στο τέλος του 14ου ιδρύεται το «Απάνω Κάστρο» (μεταξύ 
του  λεκανοπεδίου  Δρυμαλίας  και  Ποταμιάς)  από  τους  Βενετούς  Δούκες30·  την 

                                                
26 Μαστορόπουλος 2007, 20. 
27 Κουρουπάκη  et al. 2001, 9. 
28 Μαστορόπουλος  2007, 20. 
29 Κουρουπάκη et al. 2001, 9. 
30 Μαστορόπουλος 2007, 42. 
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εικόνα  των  βενετικών  κτισμάτων  ολοκληρώνει  το  ερειπωμένο  ανάκτορο  του 
τάγματος των Ιησουιτών (17οςαι.), στα όρια του χωριού Μέλανες (εικ.21).  

Το  1453  η  Κωνσταντινούπολη  πέφτει  και  το  1537  το  νησί  περνάει  σε 
Οθωμανική  επικυριαρχία31.  Η  τουρκική  παρουσία,  όμως,  ποτέ  δεν  υπήρξε 
έντονη.  Οι  Τούρκοι  χρησιμοποιούν  τους    Ενετούς  άρχοντες  για  τη  συλλογή 
φόρων. Έτσι, λιγοστά είναι και τα στοιχεία Οθωμανικής τέχνης και τεχνικής που 
παρατηρούνται (βλ. π.χ. τη ‐χαμένη σήμερα‐ βρύση του Αγά στο δρόμο από τη 
Χώρα προς τις Εγγαρές). 

Κλείνοντας  τη  σημερινή  ομιλία,  και  όσο  προχωρούμε  προς  τη  σημερινή 
εποχή,  ενδεχομένως  μερικές  από  τις  εικόνες  που  βλέπετε  να  σας  φαίνονται 
περισσότερο  οικείες  και  ίσως  ακατάλληλες  για  ένταξη  σε  μια  παρουσίαση 
μνημείων. Το αντίθετο. Μνημεία εξορισμού δεν είναι μόνο τα αρχαία. Είναι κάθε 
τι  που  παραπέμπει  στο  παρελθόν,  που  μνημονεύει  τον  τρόπο  της  περασμένης 
ζωής.  Τα  παραδοσιακά  σπίτια  και  οι  προβημιοχανικές  εγκαταστάσεις  που 
ακολουθούν  αποτελούν  σημαντικό  κομμάτι  της  ναξιακής  παράδοσης  και  είναι 
αναπόσπαστο  τμήμα  του  νησιωτικού  τοπίου,  όπως  αυτό  διαμορφώθηκε  ανά 
τους αιώνες· για να μην αναφερθεί η πρόβλεψη του νόμου για την προστασία 
και αυτών.     

Περί  κατοικιών  ο  λόγος.  Η  πλειοψηφία  των  Ναξιωτών  από  τους 
Ενετικούς χρόνους μέχρι και τα μέσα του προηγούμενου αιώνα (πριν την έλευση 
της  λαίλαπας  του  τσιμέντου)  κατοικούσε  σε  «λαϊκά»  σπίτια.  Τα  λιτά  αυτά 
σπίτια,  που  μπορεί  να  δει  κανείς  ακόμα  στους  παραδοσιακούς  οικισμούς, 
αποτελούνται  από  μια  βασική  μονάδα  ορθογώνιου  στεγασμένου  χώρου,  που 
καλύπτει  όλες  τις  οικιακές  ανάγκες.  Τη  «σάλα»  έχουν ως  κεντρικό  πυρήνα  το 
άλλο ‐περισσότερο πλούσιο και αστικό‐ είδος σπιτιών, τα λεγόμενα «αρχοντικά» 
με μεγάλα δωμάτια κατά πλάτος και ύψος και παχείς τοίχους, που προορίζονταν 
για τους ευγενείς ή τους πλούσιους ντόπιους του Κάστρου και της υπαίθρου32. 

Γενικά  οι  όψεις  των παραδοσιακών οικισμών αποτελούνται  από  λιτούς 
γεωμετρικούς  όγκους,  χωρίς  ευθείες  και  επίπεδες  επιφάνειες  αναπτυσσόμενες 
προσθετικά  και  χωριζόμενες  από  στενά  λιθόστρωτα,  που  υπακούν  στις 
υψομετρικές διαφορές του εδάφους. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι πέρα 
από το λευκό των σπιτιών, παραδοσιακά χρώματα ήταν το κίτρινο της ώχρας, 
το  κόκκινο  της  γης  και  το  λουλακί,  τα  οποία  ατόνισαν  και  χάθηκαν  μετά  την 
Μεταξική  απόφαση  να  επιβάλλει  τάξη  και  ομοιομορφία  με  το  λευκό  στους 
τοίχους και το μπλε στα παράθυρα (εικ. 22)33. 

Ολοκληρώνοντας  τη  σύντομη παρουσίαση,  εκτός  από  τις  κατοικίες  στη 
χωρία  των  μνημείων  μπορούν  να  προστεθούν  και  οι  προβιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, όπως ανεμόμυλοι, αλώνια, ελαιοτριβεία, εν χρήσει μέχρι και τον 
προηγούμενο αιώνα (εικ.23).  

Τελευταίο  και  από  τα  σημαντικότερα  προστατευόμενα  μνημεία 
βιομηχανικής  ‐πλέον‐  αρχαιολογίας  είναι  ο  «εναέριος  σιδηρόδρομος»,  που  
κατασκευάστηκε  τη  δεκαετία  του  1930  και  λειτούργησε  ως  τη  δεκαετία  του 
1970  για  τη  μεταφορά  της  σμύριδας  από  τον  τόπο  εξόρυξης  στον  τόπο 
φόρτωσής της.  

 
                                                
31 Κουρουπάκη et al. 2001,14. 
32 Κουρουπάκη et al. 2001,22-3. 
33 Πελώνη, Α., 2005. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, µπλε σπιτάκια στο Αιγαίο, από την εφηµερίδα «Τα 
Νέα», 13/12/2005, 23/5. 
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Επίλογος 
Από  όσα  εν  συντομία  είδαμε,  μπορεί  κανείς  να  αντιληφθεί,  την 

αδιάσπαστη συνέχεια κατοίκησης, στη Νάξο, από την προϊστορία μέχρι τις μέρες 
μας·  γεγονός που  εύκολα αποδεικνύεται από το πλήθος και  την ποιότητα των 
μνημειακών καταλοίπων, που είναι διάσπαρτα στο νησί· και είναι ακριβώς αυτό 
που κάνει  τη Νάξο  να  ξεχωρίζει·  το  ότι  μπορεί,  δηλαδή,  να  επιδείξει  ‐συνήθως 
περισσότερα από ένα‐ μνημειακά κατάλοιπα για κάθε μια περίοδο της ιστορίας 
της.   

Πρωτεύουσα του νησιού ήταν σχεδόν πάντα η περιοχή της Χώρας. Όμως, 
το  ευνοϊκό  κλίμα  και  η  εύφορη  ενδοχώρα,  η  δυναμική  των  κατοίκων  και  η 
ομοθυμία  τους,  διατήρησε  στην  ύπαιθρο  ένα  σημαντικό  αντίβαρο.  Τα 
βασικότερα  μνημειακά  κατάλοιπα,  μάλιστα,  είναι  ενδεικτικά  συνένωσης  των 
ανθρώπων  της  υπαίθρου  αλλά  και  σύμβολα  κοινών  δραστηριοτήτων. 
Οργανωμένοι  γύρω  από  οικογενειακές  γεωργοκτηνοτροφικές  περιοχές 
διοικούμενες  από  τους  εκάστοτε  ισχυρούς,  οι  κάτοικοι  της  ενδοχώρας  των 
αρχαίων  χρόνων  συγκεντρώνονταν  στα  τοπικά  ιερά  (όπως  της  Δήμητρας  στο 
Σαγκρί)  για  να  λατρέψουν  τους  θεούς  τους,  σε  καταστάσεις  που  λίγο  θα 
διέφεραν από τα πανηγύρια με τα βιολιά του περασμένου αιώνα της ναξιακής 
υπαίθρου. Αργότερα, βυζαντινές εκκλησίες ιδρύονται σε περιοχές «μαζωμών»34 
ενώ  την  εποχή  της  Ενετοκρατίας  σημεία  αναφοράς  είναι  και  οι  επιβλητικοί 
πύργοι.  Τα  αλώνια  και  οι  ανεμόμυλοι  εξυπηρετούσαν  βιοτικές  ανάγκες  μέχρι 
πρόσφατα και  γίνονταν  τα  δοχεία θρύλων με  εξωτικά και  νεράιδες  (τις Καλές 
Κιουράδες), που κρατούσαν ακόμη περισσότερο ενωμένους ‐τους κατά κώμας‐ 
οργανωμένους κατοίκους. 

 Η  Νάξος,  με  ένα  κέντρο  και  πολλές  ιδιαίτερες  κοινότητες,  επηρέασε 
καθοριστικά  τη  μοίρα  των  Κυκλάδων  και  της  Ελλάδας  και  συντηρεί  ένα 
πολύχρωμο  μωσαϊκό  μνημείων,  που  μαρτυρά  μέσα  από  τη  διαχρονία  του  μια 
αδιάσπαστη ενότητα. 

 
 

                                                
34 Μαστορόπουλος 2007, 36. 
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Εικόνες 
 

 
Εικόνα 1: Η πρωτοκυκλαδική ακρόπολη στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών στον Πάνορμο, στη ΝΑ 
ακτή του νησιού. Στο βάθος διακρίνονται τα νησάκια Σχινούσα και Κάτω Κουφονήσι. (Από: 
Φιλανιώτου 2005, 273).   
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Εικόνα 3: Στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της Νάξου: Αριστερά: ακτές, πάνω δεξιά: τμήμα 
του ελαιώνα της Τραγαίας και κάτω δεξιά: κέδροι και αμμόλοφοι (φωτ. Ε.Γρατσία, Στ.Λεκάκης).  
 

 
Εικόνα 4: Η θέση Κοκκινόβραχος στη Γρόττα. 
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Εικόνα 5: Πρωτοκυκλαδικός κιβωτιόσχημος τάφος στο νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων 
Νάξου. (Φωτ. Χρ. Ντούμας, στο Barber 1994, 82). 
 

 

 
Εικόνα 6: Πρωτοκυκλαδικά ευρήματα από διάφορα μουσεία του κόσμου: Αριστερά: Badisches 
Landesmuseum, Καρλσρούη, Πάνω δεξιά: Altes Museum, Βερολίνο, Κάτω δεξιά: British Museum, 
Λονδίνο. 
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Εικόνα 7: Τμήμα της βυθισμένης μυκηναϊκής πόλης της Γρόττας, που εντοπίζεται βόρεια της 
σημερινής παραλίας (Από: http://earth.google.com/). 
 

 
Εικόνα 8: Ο ναός των Υρίων μετά τις εργασίες ανάδειξης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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Εικόνα 9: Κυκλικοί περίβολοι ταφών στο Τσικαλαριό (φωτ. ‐‐) 
 

 
Εικόνα 10: Το Ιερό της Δήμητρας στο Σαγκρί (φωτ. ‐‐) 
   

 
Εικόνα 11: Ο «Οίκος των Ναξίων» στη Δήλο, ενδεικτικό της παρουσίας τους στη Δήλο τον 7ο αι.  
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Εικόνα 12: Ημιτελή αγάλματα στις Μέλανες (αριστερά) και τον Απόλλωνα (δεξιά, από 
Λαμπρινουδάκης 2005, 281). 
 

 
Εικόνα 13: Ο ναός του Δηλίου Απόλλωνα στη νησίδα των Παλατιών.   
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Εικόνα 14: Ο Πύργος του Χειμάρρου. 

 
Εικόνα 15: Παναγία Δροσιανή στη Μονή (αριστερά, φωτ. Ε. Γρατσία) και δεξιά (από 
Μαστορόπουλος 2007, 67) δείγμα της προεικονομαχικής τοιχογράφησης του ναού. 
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Εικόνα 16: Δείγματα εικονομαχικής τοιχογράφησης από την Αγία Κυριακή Καλλονής 
Απειράνθου. 
 

Εικόνα 17: Πρωτόθρονος Χαλκείου και δεξιά (από Μαστορόπουλος 2007, 70) η δεύτερη 
διακόσμηση του τρούλλου τον 11ο αι.  
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Εικόνα 18: Το Κάστρο της Χώρας· στο μέσον της φωτογραφίας διακρίνεται το σωζόμενο 
περιμετρικό τείχος. 
 

 
Εικόνα 19: Η  εμπορική σχολή των Ιησουιτών μοναχών, που σήμερα φιλοξενεί το αρχαιολογικό 
μουσείο της Νάξου.  
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Εικόνα 20: Ο Πύργος Γρατσία‐Barozzi στο Χαλκί (αριστερά) και ο πύργος της Αγιάς (δεξιά). 
 

 
Εικόνα 21: Το ανάκτορο του τάγματος των Ιησουιτών στις Μέλανες (Καλαμίτσια) (φωτ. 
Ε.Γρατσία).  
 

 
Εικόνα 22: Ο παραδοσιακός οικισμός της Απειράνθου (αριστερή φωτ. Ε. Γρατσία).  
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Εικόνα 23: Μαγγανοπήγαδο (πάνω αριστερά), ερειπωμένος ανεμόμυλος (κάτω αριστερά), αλώνι 
(πάνω δεξιά), και μιτάτο (κάτω δεξιά). 
 
 


