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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η πτυχιακή αυτή εργασία με θέμα «Τα Σμυριδωρυχεία της Νάξου» 
εκπονήθηκε από φοιτητική ομάδα του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων στα 
πλαίσια της πτυχιακής εργασίας  ύστερα από εισήγηση του θέματος από τον  
Κύριο Γεώργιο Βαρελίδη με τίτλο «Βιομηχανικά-βιοτεχνικά κτίρια 19ου-Αρχές 
20ου αιώνα στην Ελλάδα». 

Το θέμα που πραγματεύεται έχει ως σκοπό να κατανοήσουμε τη 
σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα  των ορυχείων Σμύριδας την εποχή της ακμής 
της έως σήμερα καθώς  και τους τρόπους επανάχρησή τους ή αξιοποίησης τους 
ως μουσειακό έκθεμα. 

Σε κάθε περίπτωση, ο αναγνώστης για περαιτέρω εμβάθυνση και για 
εμπλουτισμό των γνώσεων του, μπορεί να ανατρέξει στη σχετική βιβλιογραφία 
που είναι λεπτομερώς καταγεγραμμένη. 

Η διεκπαιρέωση της δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη σπουδαία συμβολή μια 
πλειάδας διακεκριμένων ανθρώπων. Γ’αυτό το λόγω το λιγότερο που μπορούμε 
να κάνουμε για να τους ευχαριστήσουμε είναι να υπογραμμίσουμε την βοήθειά 
τους αναφέροντας τους. 

Αρχικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας κ.Γιώργο Κ. 
Βαρελίδη Δρ. Αρχιτέκτον-Μηχανικός-Πολεοδόμος και επιστημονικός συνεργάτης 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά για την προθυμία του να αναλάβει την ανάθεση της πτυχιακής 
εργασίας μας υπό την καθοδήγησή του και τις σπουδαίες υποδείξεις του. 

Επιπλέον μεγάλο βάρος αυτής της εργασίας επωμίστηκε η κα.Πόπη 
Θεοδωρακάκου-Βαρελίδου, Διδ. Αρχιτέκτον Ε.Μ.Π.-Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 

Επίσης  θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον εμπνευστή και ακούραστο 
συμπαραστάτη κ. Μανώλη Μανωλά πρώην πρόεδρος της κοινότητας Κορώνου 
και νυν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δρημαλίας που από το προσωπικό του 
αρχείο αντλήσαμε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών.Αξίζει να αναφέρουμε ότι 
καταλυτικό ρόλο στην κατανόηση του θέματος καθώς και των προβλημάτων 
είχαν οι επισκέψεις μας στην περιοχή των ορυχείων αλλά και των 
εγκαταστάσεων με πρωτοβουλία και καθοδήγηση του κ. Μανώλη Μανωλά. 

Τέλος πιστεύουμε ότι για την πλήρη προσέγγιση του θέματος είναι 
απαραίτητη η επίσκεψη των αναγνωστών στις τοποθεσίες των ορυχείων καθώς 
και στις εγκαταστάσεις τους ώστε να αντιληφθούν τις δυσκολίες αλλά και τη 
σπουδαιότητα του πετρώματος Σμυρίγλι που κατείχε στο νησί αλλά και 
Παγκοσμίως από μαρτυρίες των ίδιων των Σμυριδεργατών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 
 
Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής αφορά τα ορυχεία Σμύριδας 

της Νάξου καθώς και την εξέταση και ανάλυση του πετρώματος της Σμύριδας 
σαν ορυκτό. 

Τα ορυχεία αποτελούν ένα σπουδαίο κομμάτι προβιομηχανικής 
περιόδου της Ελλάδας με έντονα σημάδια εγκατάλειψης.Παρ’όλα αυτά αξίζει 
να σημειώσουμε ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων (σμυριδεργάτες) που 
εξακολουθούν να εργάζονται στα ορυχεία μόνο για περίπου ένα μήνα το 
καλοκαίρι. 

Επίσης το έντονο παρελθόν του τόπου,η αρχιτεκτονική μοναδικότητα 
των κτιρίων,το απαράμιλλο κάλος της φύσης καθώς και το ήπιο κλίμα της 
περιοχής ωθούν προς την κατεύθυνση ανάδειξης του χώρου. 

Οι εγκαταστάσεις των Σμυριδορυχείων καθώς και οι δραστηριότητα 
του παρελθόντος μας καταδεικνύουν τον τρόπο ζωής και εργασίας των 
εργατών αλλά και το πολιτιστικό υπόβαθρο του νησιού. 

Η συγκεκριμένη πτυχιακή βασίζεται στην αποτύπωση και καταγραφή 
των ορυχείων στα χρόνια τις άνθισής τους αλλά και μέσα από την πάροδο 
των ετών μέχρι σήμερα. 

Καταδυκνείονται αναλυτικά οι φοβερές εγκαταστάσεις  αυτών καθώς 
και τα πρωτοποριακά για την εποχή έργα «εναέριος» που κατασκευάστηκαν 
τότε και υπάρχουν μέχρι σήμερα. 

Αναλυτικά η διάρθρωσή της αποτελείται από τα εξής κομμάτια: 
1. Στην ανάλυση των χαρακτηριστικών του πετρώματος 

΄΄Σμυρίγλι΄΄ 
2. Στα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με το νησί,τα 

ορυχεία και τη ζωή των εργατών. 
3. Στην έρευνα αγοράς όσον αναφορά τη Σμύριδα 
4. Στις προτάσεις επανάχρησή των υπαρχουσών 

εγκαταστάσεων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΜΥΡΙΔΑΣ ................................. 10 
1.1.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΜΥΡΙΔΑ .................................................................................... 10 

1.1.1.Η γένεση της σμύριδας: .................................................................... 11 
1.1.2. Φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες σμύριδας. .......... 12 
1.1.3.Φυσικοχημικές ιδιότητες σμύριδας: ................................................ 14 
1.1.4.Κοιτασματολογικά  χαρακτηριστικά ................................................ 15 
1.1.5. Αποθέματα ........................................................................................ 20 
1.1.6.Απορρίμματα: .................................................................................... 20 
1.1.7.  Ιστορικό ............................................................................................ 23 

1.2.ΣΜΥΡΙΔΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ........................................................................ 29 
1.2.1. Η Τουρκική σμύριδα ........................................................................ 29 
1.2.2. H σμύριδα των Η.Π.Α. ...................................................................... 30 

1.3.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ .................................................................. 31 
1.3.1 Κορούνδιο .......................................................................................... 32 
1.3.2.Διοξείδιο του πυριτίου-Χαλαζίας-Χαλαζιακή άμμος ...................... 32 
1.3.3.Γρανάτης ............................................................................................ 33 
1.3.4.Τηγμένο οξείδιο του Αλουμινίου(AL2O3)........................................ 34 
1.3.5. Καρβίδιο του Πυριτίου(SiC) ............................................................. 34 
1.3.6. Μεταλλικά αποξεστικά ..................................................................... 35 

1.4.ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ ..................................................................... 38 
1.5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΥΡΙΔΑ ......................................................................... 39 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2º:ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ .................................. 40 
2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ................................................................ 40 

2.1.1.Γεωγραφία ......................................................................................... 40 
2.1.2.Γεωμορφολογία: ................................................................................ 41 
2.1.3.Γεωλογία ............................................................................................ 41 
2.1.4.Κλίμα ................................................................................................... 44 
2.1.5.Χλωρίδα .............................................................................................. 44 
2.1.6.Πανίδα ................................................................................................ 44 

2.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ........................................................... 45 
2.2.1.Aναβαθμίδες: ..................................................................................... 45 
2.2.2.Μιτάτα: ................................................................................................ 45 
2.2.3.Ορυχεία: ............................................................................................. 46 
2.2.4.Μονοπάτια: ......................................................................................... 47 

2.3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ....................................................................... 48 
2.3.1.Τουρκοκρατία .................................................................................... 48 
2.3.2.Νεότερη Ιστορία: ................................................................................ 49 

2.4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ: ................................................. 50 
2.4.1.Πρωτογενής παραγωγή: ................................................................... 50 



 6

2.4.2.Δευτερογενής παραγωγή: ................................................................ 51 
2.4.3.Τριτογενής Τομέας: ........................................................................... 52 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3º:Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΥ ................................................... 52 
3.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΩΝΟΥ ............................................. 52 

3.1.1. Ιστορικά στοιχεία: ............................................................................. 52 
3.1.1.1.Αναφορές της Κορώνου στα δικαιοπρακτικά και τα διοικητικά 
έγγραφα ................................................................................................... 52 
3.1.1.2. Αναφορές της Κορώνου στα κείμενα των περιηγητών ......... 55 
3.1.1.3 Συνοπτική αναδρομή στην εξέλιξη του οικισμού διαμέσου των 
αιώνων ..................................................................................................... 56 

3.2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ................................................................................. 57 
3.2.1. Γεωγραφική θέση και στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος ...... 57 
3.2.2.Φυσικό περιβάλλον: ......................................................................... 58 
3.2.3. Δημογραφικά στοιχεία Κορώνου και κοινωνική δομή : ............... 60 

3.3.ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ..................................................................................... 61 
3.4.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ.Δ. ΚΟΡΩΝΟΥ: ........................................................................ 62 
3.5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ............................................................................. 63 

3.5.1.Παράδοση: ......................................................................................... 63 
3.5.2.Θρησκευτικά έθιμα: ........................................................................... 64 
3.5.3.Έθιμα: ................................................................................................. 65 

3.6. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ .......................................... 66 
3.6.1.Πολεοδομικός χαρακτήρας .............................................................. 66 

3.7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ....................................................................... 81 
3.7.1. Τυπολογία ......................................................................................... 82 
3.7.2. Γενική σύνθεση όγκων και επικρατέστερα σχήματα .................... 84 
3.7.3. Ύψη κτηρίων .................................................................................... 85 

3.8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ..................................................................... 99 
3.8.1. Οδικό δίκτυο-προσβάσεις, σήμανση: ............................................ 99 
3.8.2. Στάθμευση: ...................................................................................... 100 
3.8.3. Χρήσεις γης: ................................................................................... 100 
3.8.4. Βαθμός κατοίκησης : ...................................................................... 101 
3.8.5. Υποδομές : ...................................................................................... 101 

3.9. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .................................................... 102 
3.9.1. Πληθυσμιακή συρρίκνωση: ........................................................... 102 
3.9.2. Οικονομική δυσπραγία – ανεργία: ............................................... 103 
3.9.3.Προβλήματα λειτουργικότητας οικισμού: ..................................... 104 

3.10.ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ............................................................................................... 106 

3.10.1. Εντοπισμός αλλοιώσεων :........................................................... 106 
3.10.2.Αίτια αλλοίωσης του παραδοσιακού πολεοδομικού και 
αρχιτεκτονικού χαρακτήρα ...................................................................... 109 

3.11. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΥ .................. 111 
3.12. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ................................................................ 111 

4. ΠΡΟΤΑΣΗ RAPHAEL (1997) ........................................................................ 112 



 7

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (1998-ΣΗΜΕΡΑ)
 ........................................................................................................................... 113 
6. ΣΩΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΠΥΛΩΝΑ ΤΟΥ “ΕΝΑΕΡΙΟΥ’’ (1998) ............. 113\ 
7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ΄Κ.Π.Σ. – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Τ.Α ( 1998-ΣΗΜΕΡΑ ) ..... 114 
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDSTONE (1999-2002) ..................................................... 114 
9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PROTERRA ARTICLE 8, FEOGA ........................................ 114 
10. ΈΡΓΑ ΤΗΣ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ( 2004) ............................................ 115\\ 

3.13. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ..................................... 115 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4º:ΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ ......................................... 116 

4.1.ΓΕΝΙΚΑ ...................................................................................................... 116 
4.2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ................................................... 116 

4.2.1. Ονομασία: ....................................................................................... 116 
4.2.2. Θέση: ............................................................................................... 117 
4.2.3.Ιδιοκτησιακό καθεστώς: .................................................................. 117 

4.3.ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΥ/ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ............................... 139 
4.3.1. Είδος μεταλλεύματος: .................................................................... 139 
4.3.2. Κατάσταση Μεταλλείου: ................................................................. 139 
4.3.3. Τύπος Μεταλλείου .......................................................................... 139 
4.3.4. Ποιότητα μεταλλεύματος: .............................................................. 140 
4.3.5. Τρόπος εξόρυξης – παραγωγή – διακίνηση: ............................... 140 

4.4. ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ..................................................... 147 
4.5.ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ .......................... 154 

4.5.1 Ο «εναέριος» - διαδρομή: ............................................................. 154\\ 
4.5.2 Οι σταθμοί του εναερίου: ................................................................ 159 

4.6. ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ :............................................................................................. 173 
4.7. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ....................................................... 176 

4.7.1. Αέρας: .............................................................................................. 176 
4.7.2. Επιφανειακά νερά: ......................................................................... 176 
4.7.3. Υπόγεια νερά : ................................................................................ 177 
4.7.4.. Ανάγλυφο-έδαφος και φυτικά-ζωικά  υποσυστήματα : ............. 177 
4.7.5. Πολιτισμικό περιβάλλον: ............................................................... 179 

4.8. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ..... 180 
4.9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ........................................ 182 
4.10. ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ: ................................................................................. 185 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5º:ΈΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ .........................................................................  
5.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .............................................................. 194 
5.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ....................................................................... 194 
5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ .................................................. 195 

5.3.1. Δυνητικές χρήσεις και ανταγωνιστικά υλικά ............................... 195 
5.3.2. Δεδομένα της διεθνούς αγοράς .................................................... 196 
5.3.3. Δεδομένα της ελληνικής αγοράς .................................................. 197 



 8

5.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ .................................................................... 199 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6º:ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ................................... 202 

6.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ....................................................... 202 
6.1.1. Αίτημα για Μουσείο Σμύριδας στην Κόρωνο-1992 ..................... 203 
6.1.2. Πρόταση Leader ΙΙ-1994 ................................................................. 203 
6.1.3. Έρευνα Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (1996-1997) ........... 203 
6.1.4. Έργα στα πλαίσια του Προγράμματος Leader II  Κυκλάδων(1997-
σήμερα)...................................................................................................... 204 
6.2.1. Πρόταση Raphael-1997 .................................................................. 205 
6.2.2.Προγραμματική Σύμβαση με αρμόδια Υπουργεία (1998-σήμερα)
 .................................................................................................................... 205 
6.2.3.Πρόγραμμα Medstone (1997 - σήμερα) ......................................... 205 
6.2.4.Πρόγραμμα SEAM – Δημιουργία Δικτύου Θαλάσσιας 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ............................................................... 206 
6.2.5.Προτάσεις στο Γ’ Κ.Π.Σ. – Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. (1998-σήμερα) .. 207 
6.2.6.Σωστική παρέμβαση σε πυλώνα εναερίου – 1998 ....................... 207 
6.2.7.Σύνταξη – Επικυρωποίηση του παρόντος Τεχνικού Δελτίου (1999-
σήμερα)...................................................................................................... 207 

6.3.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .................................................... 208 
6.3.1.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ..................................... 208 
6.3.2.ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ................... 209 
6.3.3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ............. 209 

6.4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ................................ 210 
 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 
1.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ…………………………………………………………………..209 
1.2. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ……………………………………………………….209 
1.3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ…..………………….…………………209 
1.4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ………….209 
1.5.ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ…....……………………..………………………………………......209 
1.6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ…………………………….209 
1.7. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ…………………..…………...209 
1.8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΟΥ……………………………………………….209 
 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΩΝ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ 
2.1 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΘΥΡΙΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ .................................... 211 
2.2 ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ. ................................................................. 212 
2.3 ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ. ............................................................................ 212 
ΥΠΟΕΡΓΟ 3 - ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΑ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ - ΚΟΡΩΝΟΥ (ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - 
ΟΡΥΧΕΙΑ) 
3.1  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΌΡΙΑ: .................................................................................... 212 
3.2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΟΡΩΝΟΣ–ΚΑΚΟΡΥΑΚΑ, ΚΟΡΩΝΟΣ–ΣΤΡΑΒΟΛΑΓΚΑΔΑ – ΠΕΖΟΥΛΕΣ 
ΠΗΓΗ. .............................................................................................................. 212 
3.3 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΚΟΡΥΑΚΑΣ – ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ – ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ. ............................. 213 
3.4 ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ – ΑΣΠΑΛΑΘΡΩΠΟΣ – ΚΑΚΟΡΥΑΚΑΣ. ......................... 213 



 9

3.5 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΜΥΡΙΔΑΣ. ............ 213 
ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΡΑΒΟΛΑΓΚΑΔΑΣ 
4.1 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΡΑΒΟΛΑΓΚΑΔΑΣ. .................................................. 215 
4.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΕΧΝΙΤΩΝ. ........................................................................................................ 216 
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 - ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
5.1  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΚΟΡΥΑΚΑ. .......................................................... 216 
5.2 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΠΑΛΑΘΡΩΠΟΥ. ..................................................... 216 
5.3  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΖΟΥΛΩΝ. ............................................................ 216 
5.4  ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΗΓΗΣ. ................................................................... 217 
ΥΠΟΕΡΓΟ 6 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ - ΠΥΛΩΝΕΣ 
6.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΥΛΩΝΩΝ. ............................................. 217 
6.2 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΥΛΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΑΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΡΟΧΑΛΙΩΝ. ........................................... 217 
6.3 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ...................... 217 
6.4 ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ ΒΑΓΟΝΕΤΩΝ. ...................................................................................... 218 
6.5 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ..................................................................................... 218 
ΥΠΟΕΡΓΟ 7 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΩΝ ΛΥΩΝΑ 
7.1 ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΑΣΑΝΑ ΕΡΓΑΤΩΝ. ......................................................................... 219 
7.2 ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΩΝ) ΛΥΩΝΑ. ............................................... 220 
7.3 ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ ΛΥΩΝΑ (ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ). ......................... 220 
ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
8.1 ΈΡΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΩΝ – ΕΙΣΟΔΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ. .............................................. 221 
8.2 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ. ............................................................ 221 
8.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ............................... 221 
8.4 ΈΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ. .............................. 222 
8.5 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΟΡΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ. ......... 222 
8.6 ΤΗΛΕΦΩΝΟΔΟΤΗΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ. .................................................................... 222 
ΥΠΟΕΡΓΟ 9 - ΕΡΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΑ 
9.1  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ............................................................... 222 
9.2  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ. .................................................................. 222 
9.3  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ................................................................ 222 
9.4  ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ................................. 222 
 

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .......................................................................... 226 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 

Κεφάλαιο 1ο : Γενικά χαρακτηριστικά 
σμύριδας 
 
 
 
 
 
 
1.1.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΜΥΡΙΔΑ 

 
Η σμυρίδα ή σμύρις ή σμυρίγλη είναι γνωστό από την αρχαιότητα ως 

«Ναξία σκόνη» και σήμερα αποτελεί ένα από τα γνωστότερα ελληνικά 
πετρώματα στον κόσμο. Η παραγωγή της ελληνικής σμύριδας γίνεται στη νήσο 
Νάξο και είναι παγκοσμίως γνωστή για την ποιότητα σμυριγλιού που περιέχει 
στο υπέδαφος της. Την περίοδο 1930-1985 η σμύριδα είχε μεγάλη ζήτηση και η 
παραγωγή της μεγιστοποιήθηκε. Τα τελευταία όμως χρόνια το βιομηχανικό αυτό 
ορυκτό στον τομέα των λειαντικών έχει αντικατασταθεί από τα τεχνητά 
αποξεστικά υλικά που κυριάρχησαν στην αγορά. Στον ευρύτερο χώρο του 
Αιγαίου η σμύριδα της Νάξου υπερτερεί σε ποιότητα (αδρόκοκκη, κυρίως για 
λείανση) και ως προς αυτήν της Τουρκίας (λεπτόκοκκη,κυρίως για στίλβωση) και 
ως προς αυτήν των άλλων Ελληνικών νησιών όπως π.χ. της Σάμου, που έχουν 
χαμηλή περιεκτικότητα σε κορούνδιο. Η σμυριδοφόρος περιοχή της Νάξου 
βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της,στο χώρο ο οποίος εκτείνεται στις 
βορειοανατολικές περιοχές του νησιού. 

Φακοειδείς μάζες του ορυκτού βρίσκονται μέσα σε ασβεστόλιθο και 
περιέχουν κορούνδιο, μαγνητίτη, αιματίτη, διάσπορο, υδραργιλίτη και 
μαρμαρυγία. Ο μετασχηματισμός της σμύριδας έγινε μάλλον κατά τη διάρκεια 
της Μεσοζωικής περιόδου,από μετασωματισμό επαφής. 
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1.1.1.Η γένεση της σμύριδας: 
 

    Όσον αφορά στη γένεση της σμύριδας της Νάξου, η επικρατέστερη 
θεωρία είναι ότι πρόκειται για προϊόν μεταμορφώσεως παλιών βωξιτών 
(μεταβωξίτες) των οποίων το αργιλικό υλικό αποτέθηκε σε καρστικά έγκοιλα. 
Ενδείξεις για την παραπάνω θεωρία είναι 1) ότι κατά θέσεις στην Νάξο 
απαντώνται διασπορίτες (ένα στάδιο μεταμορφώσεις πριν την δημιουργία της 
σμύριδας), 2) ότι απαντάται  το ορυκτό διάσπορο και μέσα σε κάποιες ποικιλίες 
σμύριδας της Β’ ποιότητας και 3) ότι παρατηρείται πολύ σπάνια ένας 
πισσολιθικός ιστός χαρακτηριστικός των βωξιτών. 

    Ο βαθμός μεταμόρφωσης των βωξιτών είναι επομένως αυτός που 
καθορίζει και την δημιουργία διασπορίτη ή σμύριδας. Έτσι συγκρινόμενες 
μεταξύ τους οι εμφανίσεις «σμύριδας» στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου, έχουμε 
την κατώτερη ποιότητα στη Σάμο (με άφθονο διάσπορο), την μεσαία ποιότητα 
στην Μικρά Ασία (λεπτόκοκκη – στιφρότερη σμύριδα, προτιμητέα για στίλβωση) 
και την καλύτερη  στην Νάξο (πιο αδρόκοκκη σμύριδα, προτιμητέα για λείανση).  
 
 

 
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  ΣΜΥΡΙΔΑΣ 

Διάσπορος  10.40% 

Κορούνδιο  54.28% 

Μαγνησίτης Fe3O4 16.23% 

Αιματίτης Fe2O3 15.14% 

Διοξείδιον του πυριτίου SiO2 3.04% 
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Εικ.1:Αντιπροσωπευτική εικόνα σωρού σμύριδας Α΄ ποιότητας   
 
 
1.1.2. Φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες σμύριδας. 

 
    Η σμύριδα είναι ένα γκρι-μαύρο κοκκώδες πέτρωμα ποικίλης 

ορυκτολογικής σύστασης ,με κυριότερα ορυκτα τα: α)κορούνδιο 
AL2O3,μαγνητίτη Fe3O4, και αιματίτη Fe3O3.Περιέχονται ακόμα τα ορύκτα: 
διάσπορον, τουρμαλίνης, μαργαρίτης, χλωριτοειδής σπινέλλιο και ρουτίλιο.Πιο 
σπάνια συναντάται ιλμενίτης, λεμονίτης,σιδηροπυρίτης ,υδραργυλλίτης, 
δισθενής, σιλλιμανίτης, σταυρόλιθος, μοσχοβίτης, βιοτήτης, χλωρίτης, άστριος, 
καολινίτης, τάλκης, απατίτης,  χαλαζίας και γρανάτης. 

    Η λειαντική ικανότητα της σμύριδας οφείλεται στο κορούνδιο,το οποίο 
έχει σκληρότητα 9 στην κλίμακα Mohs,τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά το διαμάντι.Η 
σκληρότητα της σμύριδας στην κλίμακα Mohs είναι μεταξύ 7-8.Το ειδικό βάρος 
της σμύριδας κυμαίνεται μεταξύ 3,2 και 4,5gr/cm³,εξαρτάται όμως από την 
ορυκτολογική σύσταση και την καθαρότητα του πετρώματος. 

    Η κρυσταλλογραφία κάθε ορυκτού που περιέχεται στη σμύριδα 
διαφέρει σε κάποιο βαθμό.Το κορούνδιο παρουσιάζει μια εξαγωνική 
κρυσταλλική δομή, ο μαγνητίτης δε μορφοποιείται σε οκταεδρικούς κρυστάλλους 
και ο αιματίτης έχει εξαγωνική δομή. 

    Η σμύριδα που απαντάται στην Ελλάδα και στην Τουρκία είναι ένα 
μείγμα από  κορούνδιο και μαγνητίτη,με ή χωρίς αιματίτη (προερχόμενος από 
τον μαγνητίτη).Αυτή η ποιότητα σμύριδας χαρακτηρίζεται από κοκκινόμαυρο 
χρώμα.Η σμύριδα που προέρχεται από το ορυκτό σπινέλλιο,είναι ένα μείγμα 
σπινέλλιου (pleonastehercynite),κορούνδιο και μαγνητίτη,συνήθως ένα 
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βαρύ,μαύρο,λεπτόκοκκο μείγμα αδρανών με σκούρους και γκρι κρυστάλλους 
κορουνδίου,οι οποίοι είναι συχνά σπασμένοι και σε μεγάλη ποσότητα 
μεταμορφωμένοι σε ένυδρη μαρμαρυγία.Η σμύριδα που προέρχεται από άστριο 
είναι πανομοιότυπη με τη σμύριδα που προέρχεται από σπινέλλιο αλλά περιέχει 
30-50% πλαγιόκλαστο.Η σμύριδα δημιουργείται από: 

 
1. ανακρυστάλλωση βωξίτη σε ξενόλιθο που αφομοιώθηκε από πλουτώνια 

πετρώματα (παράδειγμα Ρωσία και Η.Π.Α.) 
2. μεταμόρφωση επαφής ,με την παρείσφρηση σε βωξιτικά στρώματα με 

μάρμαρο μεσογειακού τύπου ή μέσω τοπικής μεταμόρφωσης του βωξίτη 
(παραδείγματα: Νάξος, Τουρκία, Η.Π.Α.) 

 
Η σμύριδα για πολλά χρόνια αποτελούσε κύριο συστατικό στην 

αγορά αποξεστικών πετρωμάτων.Τα κύρια κοιτάσματα σμύριδας βρίσκονται 
στις Η.Π.Α., στην Τουρκία και στην Ελλάδα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 1: φυσικές και μηχανικές ιδιότητες σμύριδας 
 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ 

Συντελεστής στίλβωσης PSV=73 
Συντελεστής απότριψης ΑΑV=2.2 
Απώλεια κατά Low Angeles=14.5 
Yδροπερατώτης=0,4 
Σκληρότητα κατά Mohs=9 
Απότριψη κατά BOEME.Απώλεια όγκου cm³/50cm² επιφάνεια=3,5 
Χημική Αντοχή: Πολύ καλή αντοχή του ορυκτού σμύριδος σε σύγκριση με 
άλλα χρησιμοποιούμενα υλικά δαπέδων όσον αφορά την επίδραση σε 
ανόργανα οξέα, αλκάλια διαλυτές, ποτά διαλύματα οργανικών οξέων. 
Η σύγκριση έγινε στο ΚΕΔΕ του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. 
Η αναμεμιγμένη κονία σμύριδος, ειδικού τσιμέντου και πλαστικοποιητικού 
δίδει τις ακόλουθες αντοχές.(Η ονομασία του υλικού μας αυτού δια 
εξαγωγήν είναι EMERODUR PREMIXED). 
Αντοχή σε θλίψη 7 ημερών 78,3 MPA (799 kp/cm²) 
Aντοχή σε θλίψη 28 ημερών 90,6 MPA (924 kp/cm²) 
Αντοχή σε κάμψη 7 ημερών>11,5 MPA(>117 kp/cm²) 
Αντοχή σε κάμψη 28 ημερών 13,5 MPA(138 kp/cm²) 
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 1.1.3.Φυσικοχημικές ιδιότητες σμύριδας: 
 

    Από τις χημικές αναλύσεις της σμύριδας προκύπτει ότι είναι ένα 
πέτρωμα πλούσιο σε AL2O3, λόγω του κορούνδιου, αλλά και λόγω των ορυκτών 
πυριτικών αλάτων τα οποία συνοδεύουν το κορούνδιο. Το SiO2 σπάνια 
βρίσκεται με τη μορφή χαλαζία, εμφανίζεται στο σχηματισμό των πυριτικών 
ορυκτών όπως μαρμαρυγία, χλωριτοειδούς κ.α. 

  Το ειδικό βάρος κυμαίνεται γύρω στα 4 gr/cm³  και είναι στοιχείο 
χαρακτηριστικό της σμύριδας. Συνήθως όσο μεγαλύτερο ποσοστό κορουνδίου 
υπάρχει τόσο μεγαλύτερο ειδικό βάρος έχει η σμύριδα. 

    Η  Ναξιακή σμύριδα έχει την ακόλουθη χημική σύσταση, όπως 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 
 

 
 

Πίνακας 2:Χημική σύσταση της σμύριδας της Νάξου 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

 
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Χημική 
Ένωση 

 
Περιεκτικότητα (% 

κ.β) 
SiO2 3-12 
B2O3 0-0,4 

AL2O3 55-66,5 
Fe2O3 16-24,27 
FeO 3,5-8,5 
MgO 0-1 
CaO 0,36-2,32 

Na2O3 0-0,38 
K2O 0-0,32 
TiO2 0-3,07 
P2O5 0-0,09 
H2O 0,37-3,65 
CO2 0-0,5 
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1.1.4.Κοιτασματολογικά  χαρακτηριστικά 
 

     Από γενικής κοιτασματολογικής πλευράς το ενδιαφέρον στην Νάξο 
επικεντρώνεται στα μάρμαρα. Αφενός γιατί τα Ναξιώτικα μάρμαρα 
χαρακτηρίζονται σαν από τα καλύτερα σε παγκόσμια κλίμακα και αφετέρου γιατί 
περιέχουν την σμύριδα. Η εξόρυξη του μαρμάρου χρονολογείται από την 
αρχαιότητα («Ναξία λίθος») και η Νάξος αναδείχθηκε σε κέντρο  πρώιμης 
γλυπτικής τέχνης. Ορισμένα από τα μεγαλειώδη αγάλματα στην Νάξο ή αλλού (ο 
Κούρος του Απόλλωνα, τα αγάλματα στη Δήλο, η Σφίγγα των Ναξίων στους 
Δελφούς), αρχαίοι ναοί στη Νάξο (ο Ναός της Δήμητρας στο Σαγκρί, ο Ναός στα 
Ήρια μεταξύ Νάξου και Αγ. Αρσενίου) κατασκευάσθηκαν από Ναξιώτικο 
μάρμαρο. Στις μέρες μας το μάρμαρο εξορύσσεται κυρίως για την παραγωγή 
πλακών, στρώσεων, δαπέδων μαρμάρου και επενδύσεων, το οποίο εξάγεται και 
στο εξωτερικό αλλά και για την παραγωγή χαλικιών και σκύρων, ενώ 
σπανιότερα μεγάλοι όγκοι καλής ποιότητας χρησιμοποιούνται στη γλυπτική. 

    Αυτό όμως που παρουσιάζει ιδιαίτερο κοιτασματολογικό ενδιαφέρον 
είναι η σμύριδα. 

Η σμύριδα, ως γνωστό, χρησιμοποιείται ως κοπτικό αποξεστικό και 
λειαντικό για μέταλλα, κράματα, γυαλί, ξύλο, ορυκτά, πετρώματα, αμμοβολή, 
καθαριστικό ρυζιού, καθώς και ως αντιολισθηρό σε βιομηχανικά δάπεδα και 
δρόμους. 

Τα σμυριδοφόρα κοιτάσματα της Νάξου βρίσκονται στο βορειοανατολικό 
τμήμα του νησιού. Τα αξιολογότερα από αυτά τα κοιτάσματα  (Νέου  
Παλιομίτατου, Σπήλιου, Κακόρυακα και Ασπαλαθρωπού, Στραβολαγκάδας, 
Πεζουλών μάλια, Πηγής) εντοπίζονται στις πλαγιές του όρους Αμμόμαξη και σε 
υψόμετρο 400-500 μέτρων. Στις πέντε τελευταίες θέσεις υπήρξαν και οι σταθμοί 
του εναέριου σιδηροδρόμου μεταφοράς της σμύριδας που λειτούργησε από το 
1929 έως το 1985. Επίσης υπάρχουν μέσα στα «μάρμαρα Ζα»  όπως του Αγ. 
Αρτεμίου και Καβαλλάρα, που περιέχουν μεν λιγότερο κορούνδιο αλλά σε 
μεγάλους κόκκους. 

Σήμερα τα  ορυχεία που εκμεταλλεύονται περιορίζονται στη νότια και 
βόρεια πλαγιά του όρους Αμμόμαξης, όπου τα δικαιώματα εξόρυξης κατέχουν οι 
κάτοικοι των χωριών Απειράνθου και Κορώνου αντίστοιχα. Στον γεωλογικό 
χάρτη από Urai J.-Feenstra A. (Σχ. 1) εικονίζονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί και 
οι θέσεις των κοιτασμάτων-εμφανίσεων σμύριδας (χαρακτηριζόμενοι γενετικά ως 
μεταβωξίτες). 
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   Εικ.2 :Στραβολαγκάδα 
 
 
 
 
 
 

Εικ. Ο σταθμός του Ασπαλαθρωπού (Απείρανθος) 
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Σχήμα 1: γεωλογικός χάρτης κατά Urai J – Feenstra A. με τις θέσεις των 
εμφανίσεων- κοιτασμάτων σμύριδας
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Τα κοιτάσματα σμύριδας απαντώνται υπό μορφή φακών μέσα στα 
μάρμαρα και έχουν πάχος 3-10 μέτρα και μήκος-πλάτος μερικές δεκάδες μέτρα. 
Στα  χαμηλότερα σημεία του παλαιοαναγλύφου υπάρχουν  στρωματοειδή 
κοιτάσματα με αυξομειούμενο πάχος μέχρι 2 μέτρα και μήκος-πλάτος μεγαλύτερο 
από 100 μέτρα. 

Από ιστολογικής πλευράς η σμύριδα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Τα 
αδιαφανή  ορυκτά, που είναι κυρίως αιματίτης-μαγνητίτης, διατάσσονται κατά 
ταινίες, εκδηλώνοντας έτσι μία εμφανή σχιστότητα στη σμύριδα. Ο ιστός είναι 
γενικά κοκκοβλαστικός, αλλά σπάνια εντοπίζονται και ίχνη παλαιού 
πισσολιθικού ιστού. 

Η σμύριδα της Νάξου είναι ένα πέτρωμα με ευρέως κυμαινόμενη 
ορυκτολογική σύσταση. Κύρια ορυκτολογικά  συστατικά είναι το κορούνδιο, ο 
αιματίτης, ο μαγνητίτης, ο μαργαρίτης, ο τιτανίτης, το χλωριτοειδές, το διάσπορο, 
ενώ ένα πλήθος άλλων ορυκτών συμμετέχουν ως δευτερεύοντα, που κατά θέσεις 
γίνονται και κύρια, όπως: τουρμαλίνης, σιλλιμανίτης, κορδιερίτης, δισθενής, 
μοσχοβίτης κ.ά. 

Η σμύριδα της Νάξου δεν έχει παντού την ίδια ακριβώς σύσταση και η 
περιεκτικότητα της στα διάφορα ορυκτά ποικίλει σημαντικά ακόμη και μέσα στο 
ίδιο κοίτασμα. Σε μια καλή σχετικά ποιότητα σμύριδας το κορούνδιο μπορεί να 
κυμαίνεται από 50 μέχρι 65%, τα οξείδια του σιδήρου (μαγνητίτης, ιλμενίτης) από 
15 μέχρι 30% και τα υπόλοιπα ορυκτά γύρω στο 20%.Ομως η περιεκτικότητα σε 
οξείδιο του αργιλίου (Al2O3) ποικίλει ασχέτως από την ποιότητα της σμύριδας. 
Αυτό συμβαίνει γιατί το Al2O3 συμμετέχει εκτός από το κορούνδιο και σε άλλα 
δευτερεύοντα ορυκτά όπως διάσπορο, μαρμαρυγία, χλωριτοειδές. Έτσι π.χ. μια 
μικρότερη αναλογία Al σε ένα δείγμα δεν σημαίνει απαραίτητα και μικρότερη 
αναλογία σε κορούνδιο. Επειδή όμως η περιεκτικότητα σε κορούνδιο είναι 
δύσκολο να υπολογιστεί, στο εμπόριο η ποιότητα της σμύριδας υπολογίζεται 
χημικά με βάσει το συνολικό Al2O3. 

Διακρίνονται τρεις ποιότητες σμύριδας στην Νάξο, η Α, η Β και η Γ, που η 
περιεκτικότητα της κάθε μιας σε Al2O3 είναι: 

 
Ποιότητα Α= 55 – 65% Al2O3 
Ποιότητα Β= 50 – 55% Al2O3 
Ποιότητα Γ= 45% περίπου Al2O3 
Εμπορεύσιμες ποιότητες είναι μόνο οι δύο πρώτες. 
 
Στη Νάξο όμως, όπως αναφέρθηκε, η κατάταξη της σμύριδας σε ποιότητες 

γίνεται εμπειρικά από τους σμυριδεργάτες και τους υπαλλήλους διαλογείς 
κυρίως βάσει του χρώματος, της ομοιογένειας της μάζας και του ειδικού βάρους, 
που βέβαια  αυτό ενέχει τον  κίνδυνο της παραπλάνησης. 
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1.1.5. Αποθέματα 
 

Επειδή η διάθεση της Κρατικής σμύριδας είναι τώρα σχεδόν μηδαμινή, το 
Κράτος δεν ενήργησε για λογαριασμό του στον ακριβή προσδιορισμό των 
βέβαιων αποθεμάτων σμύριδας στη Νάξο. Έτσι οι πληροφορίες προέρχονταν 
από διάφορους φορείς, ερευνητές, σμυριδεργάτες, που άλλοι αναφέρουν τον 
εκπληκτικό αριθμό των 35 εκατ. τόνων (περιοδικό «Αγών επιβίωσης» αναφορά 
από Φραγκίσκο 1990), άλλοι 3 εκατ. τόνοι και άλλοι μόλις 200.000 τόνοι. 

Το ΙΓΜΕ έχει εκτελέσει μία σειρά ερευνητικών εργασιών όπως γεωλογικές 
και κοιτασματολογικές  χαρτογραφήσεις, γεωφυσική έρευνα, αναγνωριστικές  
γεωτρήσεις (14), και προσδιόρισε τα αποθέματα ως εξής:  
- 270.000 τόνοι στα υπόγεια, από τα οποία όμως τουλάχιστον τα μισά δεν 

είναι απολήψιμα. 
- 450.000 τόνοι στην περιοχή του Μαύρου Φάραγγα και που θεωρούνται 

βέβαια 
- 1.6εκατομ. τόνοι στην ευρεία περιοχή Αμμόμαξης, που όμως χρειάζονται 

περαιτέρω έρευνα για επιβεβαίωση. 
Μόνο αν το Κράτος αποφασίσει την δραστική εκμετάλλευση και διάθεση 

της σμύριδας, τότε οι συμπληρωματικές γεωλογικές και κοιτασματολογικές 
έρευνες θα προσδιορίσουν επ’ ακριβώς τα  βέβαια  αποθέματα της σμύριδας. 

1.1.6.Απορρίμματα:  
 

Σύμφωνα με την ακριβή έννοια του όρου «απορρίμματα»- που αφορά 
στείρα υλικά εξόρυξης, μηχανικής ή χημικής επεξεργασίας, σκωρίες καμινείας 
κ.ά., μή χρησιμοποιούμενα πλέον και εγκαταλειμμένα στο χώρο- στη Νάξο δεν  
υπάρχουν τέτοια απορρίμματα σμύριδας. Σχήμα βέβαια οξύμωρο αφού σε όλη 
τη Β.Α. Νάξο συναντά κανείς σωρούς από εγκαταλειμμένη σμύριδα. Αλλά και 
στις υπαίθριες αποθήκες στο Καμπί και της Μουτσούνας όπου καθημερινά 
συσσωρεύονται τόνοι σμύριδας χωρίς ουσιαστική προοπτική χρησιμοποίησής 
τους, είναι απορρίμματα;  

Από την άλλη το γεγονός ότι η σμύριδα εξορύσσεται ακόμη σε μικρή 
κλίμακα από ορισμένα ορυχεία και μάλιστα είναι κατά μεγάλο ποσοστό αρίστης 
ποιότητας, δεν συνάδει με τον όρο απόρριμμα. Το ερώτημα είναι δύσκολο να 
απαντηθεί. Μάλλον πρέπει να χαρακτηρισθούν σαν εγκαταλειμμένα αποθέματα 
μεταλλεύματος μη αξιοποιούμενα πλήρως (εικ. 3,4,5). 

Οπωσδήποτε όμως οι λοφίσκοι της σμύριδας, κυρίως στην  υπαίθρια 
αποθήκη στο Καμπί και στη Μουτσούνα, έχουν αλλοιώσει τουλάχιστον οπτικά 
το περιβάλλον αφού γεωχημικά δεδομένα για χημική ρύπανση  και εκδήλωση 
όξινης απορροής δεν υπάρχουν. Η σκόνη όμως που δημιουργείται κατά τη 
διάρκεια της εξορυκτικής δραστηριότητας, της μετακίνησης της σμύριδας με 
φορτηγά, αλλά και της απόθεσής της επί σειρά ετών σε ελεύθερους χώρους, 
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προκαλεί αρκετή επιβάρυνση στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Στην 
Μουτσούνα μάλιστα, λόγω του μεγάλου όγκου της συσσωρευμένης σμύριδας, 
υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης και καταπλάκωσης  οικημάτων του Δημοσίου, 
ιδιωτικών αλλά ανθρώπων. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το δικαίωμα μεταλλειοκτησίας και η κυριότητα 
στο προϊόν εξόρυξης (σμύριδα), ανήκουν στο Κράτος. Επομένως το Κράτος 
πρέπει να υιοθετήσει  τρόπους χρησιμοποίησης της σμύριδας και 
αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Μελέτες από διάφορους ερευνητές 
(Φραγκίσκος 1990) προτείνουν  διαφόρους τρόπους διάθεσης και 
χρησιμοποίησης της σμύριδας όπως: τσιμεντοβιομηχανία, πλάκες πεζοδρομίου, 
τάπητες οδικών αρτηριών, βιομηχανία πυριμάχων και αποξεστικών, παραγωγή 
ηλεκτροκορουνδίου για διάφορες χρήσεις υψηλής τεχνολογίας, αλλά και απλής 
διάθεσης κοκκομετρημένης σμύριδας κ.ά. 

Έτσι το Κράτος αφενός θα ελαττώσει δραστικά τα ήδη συσσωρεμένα 
«αποθέματα-απορρίμματα»  σμύριδας, αποκαθιστώντας κατά κάποιο τρόπο το 
περιβάλλον, αφετέρου δεν θα χάνει χρήμα, όπως κάνει έως τώρα, επιδοτώντας 
ουσιαστικά την ασφάλιση των Σμυριδεργατών. 

 
 

Εικ. 3: σωρός σμύριδας στην περιοχή της Μουτσούνας. 
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Εικ.4: σωροί σμύριδας διαφόρων ποιοτήτων στην υπαίθρια αποθήκη στο Καμπί.    
 

Εικ. 5 :Σμυριδεργάτης που χτίζει το σωρό του έξω από το  ορυχείο. 
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1.1.7.  Ιστορικό 
 

Η λειαντική και στιλβωτική ικανότητα της σμύριδας, «σμυρίγλι» κατά τους 
ντόπιους,  ήταν ήδη γνωστές από την αρχαιότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται 
από τις ιστορικές αναφορές του Ησίοδου (7ος αιώνας π.Χ.) και του Ηρόδοτου (5ος 
αιώνας π.Χ.). 

     Τα σμυριδωρυχεία στη Νάξο λειτούργησαν ήδη από τους προϊστορικούς 
χρόνους, όπως δείχνουν  διάφορες αρχαίες στοές και ευρήματα. Στο λοφίσκο 
Μάλια μεταξύ Κορώνου και Λυώνα, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, υπάρχουν 
είσοδοι εγκαταλειμμένων αρχαίων στοών σμυριδωρυχείων. Στο γεωμετρικό 
νεκροταφείο του Τσικαλαριού στην  Κεντρική Νάξο, έχουν βρεθεί ίχνη 
επεξεργασμένων σμυριδόλιθων. Ναξία σμύριδα βρέθηκε και σε άλλα μέρη της 
 
 
 

Εικ. 6: Στοά ορυχείου σμύριδας στη Σαραντάρα
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Σχήμα 2: τοπογραφικός χάρτης Νάξου (1:200.000).
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 Σχήμα 3: απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη Νάξου (1:50.000).(Σημειώνεται η 
γραμμή του εναερίου)
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Ελλάδας, όπως π.χ. στην Κρήτη, γεγονός που δείχνει ότι εκτός από 
εξόρυξη και τοπική διάθεση, γινόταν και σημαντική εμπορία της σμύριδας. 
- Ο ιστορικός Κωτσάκης (2003) από τον οποίο κυρίως πάρθηκαν τα ιστορικά 

στοιχεία, βασιζόμενος σε βυζαντινές φιλολογικές μαρτυρίες, αναφέρει ότι η 
εκμετάλλευση της σμύριδας συνεχίστηκε και κατά τον Μεσαίωνα. 

- Κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας (1207-1566), που άρχισε με την 
κατάκτηση της Νάξου από τον Ενετό ευγενή Μάρκο Σανούδο, τα κοιτάσματα 
σμύριδας (όπως και όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του νησιού) 
περιήλθαν στην κυριαρχία των Βενετών. Έτσι, βάσει του φεουδαρχικού 
δικαίου που εφάρμοσαν, οι τοπικοί αφέντες Λατίνοι νέμονταν τη γη και 
καρπωνόταν τα έσοδα, ενώ οι αυτόχθονες κάτοικοι του νησιού μετετράπηκαν 
σε δουλοπάροικους, εργαζόμενοι στα ορυχεία των κυρίων τους υπό πολύ 
σκληρές συνθήκες. 

- Η τουρκική κατάκτηση του Νησιού (1566) δεν  μετέβαλε και διατήρησε επί 
δύο περίπου αιώνες ακόμη το ίδιο φεουδαρχικό καθεστώς. Έτσι κατά τον 
17ο αιώνα ο έλεγχος των σμυριδοφόρων κοιτασμάτων περιήλθε στα χέρια 
κυρίως νεοφερμένων από άλλα νησιά Λατίνων οικογενειών όπως των 
Barozzi, Sommaripa, Coronelli κλπ(πληροφορίες από Κωστάκη 2002). 

- Το 1736, μετά από πολλούς αγώνες των ντόπιων χωρικών κατά της Λατινικής 
εξουσίας και διαμαρτυρίες προς την Υψηλή Πύλη για κατάργηση του 
φεουδαρχικού καθεστώτος, απήλθε συμφωνία μεταξύ των κατοίκων της 
ορεινής Νάξου και των Λατίνων της Χώρας Νάξου, η οποία όμως 
εφαρμόσθηκε μετά από 44 χρόνια. 

- Το 1780 με διαταγή του Γαζή Χασάν Τζεζάερλη πασά οι σμυριδεργάτες- 
χωρικοί απελευθερώθηκαν από την εξουσία των φεουδαρχών και η σμύριδα 
περιήλθε στα χέ¬ρια των ιδίων των κατοίκων των σμυριδοχωριών, δηλαδή 
στον έλεγχο του «Κοι¬νού των Χωριών». 

- Μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, η σμύριδα ευρισκόμενη υπό τον έλεγχοτων 
τοπικών Κοινοτήτων, παρουσίασε μεγάλη άνθηση στον εμπορικό τομέα με 
εξαγωγές στην Σμύρνη, τη Μασ¬σαλία και τη Βενετία με αγοραστές Άγγλους, 
Γάλλους και Ιταλούς εμπόρους. 

- Το 1812 και για δώδεκα χρόνια, το δικαίωμα εξόρυξης, μεταφοράς και 
εξαγωγής της σμύριδας ανατέθηκε με ενοίκιο σε ιδιώτη, τον Χατζή Βασίλειο 
Λάσκαρη, ο οποίος κατέβαλλε στους κατοίκους των δύο σμυριδοχωριών 
Απειράνθου και Βόθρων (σημερινής Κορώνου) ανάλογο αντίτιμο ενοικίασης 
των σμυριδωρυχείων. 

- Το 1824 μετά την απελευθέρωση της Νάξου από την Οθωμανική κυριαρχία, 
το υπό σύσταση Ελληνικό Κράτος, ενοικίασε για λογαριασμό του, το 
δικαίωμα εξαγωγής της σμύριδας, αφαιρώντας πλέον με αυτόν τον τρόπο 
από την τοπική αυτοδιοίκηση το δικαίωμα της ελεύθερης διάθεσής της. 

- Το 1830 με διάταγμα του κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια τα σμυριδωρυχεία 
κρατικοποιήθηκαν και το δικαίωμα διάθεσης της σμύριδας παραχωρήθηκε 
στην  Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια της απαλλοτρίωσης περιουσιακών 
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στοιχείων που ανήκαν μέχρι τότε στο Τουρκικό Δημόσιο (ενώ αυτό δεν 
αλήθευε, αφού τον έλεγχο των σμυριδωρυχείων είχαν ως τότε οι κάτοικοι). 
Παρ’ όλες τις αντιδράσεις και τους δικαστικούς αγώνες των κατοίκων για 
επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος, το Ελληνικό Δημόσιο παρέμεινε 
ο μοναδικός κύριος των σμυριδωρυχείων. (Βλέπε διάταγμα του 1875 στο 
τέλος του παρόντος κειμένου). 

- Στα 1877 ψηφίστηκε από το Κράτος κανονισμός «Περί της εν Νάξω 
υπηρεσίας της Σμύριδας», ο οποίος ρύθμιζε θέματα σχετικά με την εξόρυξη, 
τη μεταφορά και τη φόρτωση. Παρ’ όλα τα προβλήματα (κακές συνθήκες 
εργασίας, πολύμηνη απεργιακή κινητοποίηση το 1916), παρατηρείται μία 
ακμή στον τομέα της εκμετάλλευσης και διάθεσης της σμύριδας, κυρίως λόγω 
της γενικότερης Ευρωπαϊκής βιομηχανικής ανάπτυξης. 

- Η εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης και η μεγάλη ζήτηση της σμύριδας, 
προκάλεσε την εισαγωγή στο νησί νέων τεχνολογιών στον τομέα της 
εξόρυξης και μεταφοράς του μεταλλεύματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η κατασκευή του εναερίου σιδηροδρόμου «Εναέριος» για την 
μεταφορά της σμύριδας από τα ορυχεία στο λιμάνι εξαγωγής της, τη 
Μουτσούνα. Η κατασκευή διήρκησε από το 1926 έως το 1929, ενώ η 
λειτουργία του «εναερίου» ξεκίνησε επίσημα το 1930. Η παραγόμενη 
σμύριδα ήταν ένα πολύ σημαντικό τοπικό προϊόν (αντιστοιχώντας στο 80% 
των εισοδημάτων του Ελληνικού Κράτους από εξαγωγές) μέχρι τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

- Όμως η εξάπλωση της τεχνητής σμύριδας (που είχε ήδη ανακαλυφθεί από το 
1890) και η οποία κατέκλυσε τις διεθνείς αγορές, το υψηλό κόστος εξόρυξης 
της Ναξίας σμύριδας, της κακής κρατικής διαχείρισης, αλλά και των πολέμων 
που ακολούθησαν (π.χ. Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος, ιταλική και γερμανική 
κατοχή 1941-1944), οδήγησε στην   πτωτική πορεία του μεταλλεύματος. Ο 
«εναέριος» σταμάτησε να λειτουργεί το 1985.  

- Σήμερα η εξόρυξη της σμύριδας γίνεται σε πολύ περιορισμένη κλίμακα, 
κυρίως για κοινωνικούς λόγους, και δεν  αξιοποιείται πλέον από τη σύγχρονη 
βιομηχανία. 

- Εργάζονται περίπου 500 εργάτες ορυχείων από τα 6(έξι) Σμυριδοχώρια της 
ορεινής Νάξου, υποαπασχολούμενοι για λίγους μόνο μήνες το χρόνο (483 
ήταν ασφαλισμένοι κατά το έτος 2004 ήτοι 318 στα ορυχεία της Κορώνου και 
165 στα ορυχεία της Απειράνθου). 

- Εδώ και αρκετά χρόνια η τοπική αυτοδιοίκηση και διάφοροι φορείς των 
Σμυριδούχων Κοινοτήτων της Νάξου(Κορώνου και Απεράθου), άρχισαν μία 
σημαντική προσπάθεια για την  προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου 
χώρου των αργούντων σμυριδωρυχείων, η οποία και συνεχίζεται.  

Ήδη από το 1989 τα αργούντα ορυχεία, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις 
μεταφοράς και φόρτωσης σμύριδας, έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠ.ΠΟ/ΔΙ.ΛΑΠ/Ι/2986/49087/08-11-89 που 
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δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 869/2-11-89, ως «Ιστορικός τόπος και διατηρητέο 
μνημείο» 

Μάλιστα με μια Προγραμματική Συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού 
πριν μερικά χρόνια, εξοικονομήθηκαν λίγα χρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για 
σωστικές παρεμβάσεις στην Στραβολαγκάδα και την Μουτσούνα.     

Στο σκίτσο του ζωγράφου Κωνσταντίνου Μαλέα «1927, Σμυριδεργάτες 
Νάξου», αποτυπώνονται καθαρά οι σκληρές συνθήκες εργασίας κάτω από τις 
οποίες γινόταν η μεταφορά της σμύριδας κατά την προβιομηχανική περίοδο. 
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1.2.ΣΜΥΡΙΔΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ 

 
1.2.1. Η Τουρκική σμύριδα 
 

Η παραγωγή σμύριδας στην τουρκία καλύπτει το 80% της παγκόσμιας 
ζήτησης. Τα αποθέματα σμύριδας απαντώνται σε περμιακής εποχής 
σχηματισμούς στα δυτικά και ανατολικά της Σμύρνης βόρεια του Soke, γύρω 
από το Τire και Selcuk και γύρω από την Milas. Τα αποθέματα σμύριδας είναι 
μικρά, συμπαγή, σε φακοειδής ή επιφανειακούς σχηματισμούς μέσα σε 
μάρμαρο, πιθανόν Δεβόνιας εποχής (industrial minerals and rocks,1994). 

H παραγωγή της σμύριδας γίνεται από την Εtibank στην Άγκυρα, από την 
Ranar mineral industriew corp.  στην  Κωνσταντινούπολη και από την Lutfullah 
E. Kitapci Mineral Co. Ltd στη Σμύρνη. 

Η εξαγωγή σμύριδας στην Τουρκία από την Εitbank, γίνεται με 
χειρονακτικά μέσα από ντόπιους εργάτες και ύστερα μεταφέρεται στις 
εγκαταστάσεις της εταιρίας.Εκεί θραύεται και διαχωρίζεται σε τρία μεγέθη: -
240+50mm, -150+50mm και -50+10mm. Το παραγόμενο υλικό φορτώνεται σε 
πλοία και πωλείται σε εταιρίες που βρίσκονται στην Ευρώπη, την Ασία και τη 
Βόρεια Αμερική. Η Etibank κατέχει από τα μεγαλύτερα αποθέματα σμύριδας 
στον κόσμο, τα οποία εκτιμήθηκαν το1990 σε 855,000 τόνους. Η μέγιστη 
παραγωγή της εταιρίας ήταν το 1979, 14,800 τόνους. 

Η Lutfullah  E. Kitapci  Mineral Co προμηθεύει τη Van Mannekus Universal 
V.O.F., η οποία έχει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας σμύριδας στον 
κόσμο, με δυνατότητα επεξεργασίας 8,000 τόνων ετησίως. Το πέτρωμα πλένεται, 
στεγνώνεται, θραύεται, διαχωρίζεται και ταξινομείται σε κοκκομετρικά μεγέθη. 
Περίπου 35 διαφορετικά κοκκομετρικά παράγονται με εύρος 2,36mm εώς 53mm. 
επιπλέον παράγεται και σμύριδα σε μορφή πούδρας. Η εταιρία παράγει 
περίπου 7,000-8,000 τόνους το χρόνο. 

Η Ranar Mineral Industries Corp. βρίσκεται στην περιοχή Aydin-Mugla της 
Τουρκίας, στην οποία εντοπίζονται τα μεγαλύτερα   αποθέματα σμύριδας στη 
χώρα. Περίπου το 80% της παραγωγής της εταιρίας παραδίδεται στην αγορά 
χωρίς λεπτομερή θραύση, το υπόλοιπο θραύεται σε μεγέθη 2,36mm εώς 85μm. 
H ετήσια παραγωγή της εταιρίας είναι περίπου 10,000 τόνους και 
πραγματοποιεί εξαγωγές στην Αγγλία, στο Πακιστάν και την Ασία. Η χημική 
σύσταση της σμύριδας ανά εταιρία φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3: χημική σύσταση τουρκικής σμύριδας 

 
Χημικη ένωση 

 

Τουρκία 
Etibank Ranar 

Mineral 
Lutful
lah 

AL2O3 54-56 61.02 64 
Fe2O3 25-27 7.96 25 
SiO2 3-5 2.6 4 
TiO2 2.5 0.7 3 
CaO 1.5 2.25 0.2 

Σκληρότητα 
(Mohs) 

8-9 7.85-8.5 8-9 

                            Πηγή:Industrial Minerals and Rocks,1994 
                             
 
 
 
1.2.2. H σμύριδα των Η.Π.Α. 
 

Μέχρι το τέλος του 1980 η παραγωγή της σμύριδας στις Η.Π.Α. είχε 
κέντρο την πόλη Peekskill, περίπου 56 χιλιόμετρα βόρεια της Νέας Υόρκης. Η 
σμύριδα βρίσκεται περιορισμένη σε φακούς και φλέβες και αποτελείται από 
σπινέλιο, κορούνδιο και μαγνητίτη. 

Σήμερα η παραγωγή σμύριδας πραγματοποιείται στο Όρεγκον. Εκεί 
υπάρχουν τέσσερα κοιτάσματα σμύριδας, τα οποία ανήκουν στην εταιρία 
Oregon Emery Co. Το πιο πρόσφατο κοίτασμα ανακαλύφθηκε το 1960 και 
περιέχει απθέματα περισσότερα από 5 εκ. τόνους. Οι σχηματισμοί αυτοί 
χρονολογούνται στο Μειόκαινο και προήλθαν από τη μεταμόρφωση σιδηρούχου 
βωξίτη. Η σκληρότητα κυμαίνεται από 8-9 της κλίμακας  Mohs και ειδικό βάρος 
3,2-3,7 gr/cm³. Τα χαρακτηριστικά αυτά σε συνδιασμό με τα ικανοποιητικά 
ορυκτολογικά χαρακτηριστικά κάνουν τη σμύριδα των Η.Π.Α. συγκρίσιμη με 
αυτή της Τουρκίας. 

Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αυτών γίνεται κυρίως επιφανειακά. Στα 
μεταλλεία γίνεται μια πρώτη θραύση του υλικού της τάξης των 10,2mm σε 
μεγάλους σπαστήρες και στη συνέχεια οδηγείται σε σφαιρόμυλους για πιο 
λεπτομερή θραύση. Η θραυσμένη σμύριδα διαχωριζεται, στεγνώνεται και 
συσκευάζεται σε σάκους των 22,7 κιλών ή σε σακία του ενός τόνου. 

Η   Oregon Emery Co είναι η νεότερη εταιρία στην παραγωγή εμπορικής 
σμυριδας και η τήσια παραγωγή της είναι περίπου 3,000 τόνοι. 

Η χημική ανάλυση της αμερικανικής σμύριδας φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
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Πίνακας 4 :χημική σύσταση αμερικανικής σμύριδας 

Χημική ένωση Περιεκτικότητα 
AL2O3 50-55% 
Fe2O3 20% 
SiO2 28% 
TiO2 2% 
CaO - 

Σκληρότητα 
(Mohs) 

8-9 

                                    Πηγή:Industrial Minerals and Rocks,1994 
                             
 
 
1.3.ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 
Τα ανταγωνιστικά προιόντα της σμύριδας, που αναφέρονται στη 

συνέχεια, ανήκουν στην κατηγορία των υλικών υψηλής σκληρότητας και έχουν 
μεγάλη αντοχή στη φυσική και χημική φθορά. 

Τα αποξεστικά και λειαντικά υλικά έχουν σημαντικό ρόλο στη 
διαμόρφωση και την τελειοποίηση πολυάριθμων προιόντων με πλατύ εύρος 
τελικών εφαρμογών. Τα υλικά αυτά είναι φυσικά ‘η τεχνητά και 
χρησιμοποιούνται για να λειαίνουν, καθαρίζουν, χαράζουν, ακονίζουν, 
γυαλίζουν ,ή διαφορετικά να απομακρύνουν στέρεα υλικά από μια επιφάνεια με 
το τρίψιμο (τροχοί) ή με την πρόσκρουση (αμμοβολή). Οι σημαντικότερες 
ιδιότητες των Φυσικών αποξεστικών είναι η σκληρότητα, η ψαθυρότητα, η 
ευθρυπτότητα, το μέγεθος και το σχήμα των κόκκων, ο τύπος θραύσης και η 
καθαρότητα. Επιπρόσθετες ιδιότητες είναι η θερμική σταθερότητα, το κόστος και 
η διαθεσιμότητα. 

Τα τεχνητά υλικά κατασκευάζονται από μεταλλικά ή ορυκτά υλικά αφού 
υποστούν κάποια θερμική ή χημική επεξεργασία με σκοπό να βελτιωθούν οι 
ιδιότητες τους. Οι διαφορές στις ιδιότητες τους είναι μεγάλες και αντανακλώνται 
στην τιμή πώλησης τους. Η επιλογή κάποιων από αυτά γίνεται βάση 
συγκεκριμένων απαιτήσεων και εξαρτάται από πολλούς παραγοντες όπως η 
διαθεσιμότητα, ο τρόπος που συμπεριφέρονται με υλικά συγκόλλησης (ρητίνες 
κ.α.) σε εφαρμογές για λειαντικούς τροχούς, γυαλόχαρτα κ.α. 

Σήμερα, τα φυσικά αποξεστικά υλικά έχουν χάσει ένα σημαντικό μερίδιο 
της αγοράς τους από τεχνητά αποξεστικά. Διατηρούν, όμως μέρος της 
παγκόσμιας αγοράς, γιατί προσφέρουν καλή σχέση τιμής-απόδοσης. 
Τα κυριότερα αποξεστικά υλικά που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως είναι τα 

ακόλουθα: 
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Α) κορούνδιο 
Β)διοξείδιο του πυριτίου-Χαλαζιας-Χαλαζιακή άμμος(silica sand) 
Γ) Γρανάτες(Garnet) 
 
1.3.1 Κορούνδιο 
 

Το κορούνδιο ανήκει στα οξείδια των ορυκτών πρώτων υλών με μεγάλο 
ειδικό βάρος και μεγάλη σκληρότητα. Η σκληρότητα του με βάση την κλιμακα 
Mohs είναι 9, το ειδικό βάρος 3,98-4,02 gr/cm³ και σημείο τήξης 2000ºC-2,500 
ºC. Το κρυσταλλικό του πλέγμα έχει τριγωνική μορφή. Το χρώμα του είναι 
συνήθως λευκό-γκρί αλλά και μπλέ, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Παρασκευάζεται 
και τεχνητά με θέρμανση ορυκτών του AL. 

Το κορούνδιο σχηματίζεται από μαγνητικό διαχωρισμό σε χαλαζιακό 
πυριγενές πέτρωμα.,όπως νεφελιτικός συηνίτης και πιο συνηθισμένα σε φλεβικά 
πετρώματα από την αποσάθρωση ενός όξονου πυριγενούς πετρώματος, όταν 
βρίσκεται σε επαφή με περισσότερο βασικό πέτρωμα. Επίσης, σχηματίζεται σε 
θερμικές ή τοπικές μεταμορφώσεις βωξιτικών αποθέσεων. Οι εμφανίσεις 
κορουνδίου συνοψίζονται σε: 

1. Συηνιτικά πετρώματα, όπως ο νεφελιτικός συηνίτης(Οντάριολ,Καναδάς). 
2. Όξινα πυριτικά πετρώματα,όπως πηγματίτες αποσαθρωμένοι από την 

επαφή με βασικά πετρώματα,οι οποίοι συχνά μεταμορφώνονται σε 
σερπεντίτη(κοιτάσματα στη Σαουδική Αραβία,Ρωσία,Καναδά και Ιταλία). 

3. Μεταμορφωμένα πετρώματα, ιδιαίτερα σε: 
 Δευτερεύον χαλαζία μαζί με ανδαλουσίτες, κυανίτες, 
διάσπορο,μοσχοβίτη και αλουνίτη(Καζακσταν) 

 Μαρμαρυγιακό σχιστόλιθο με κυανίτη ή σιλιμανιτικό γνεύσιο( 
Ζιμπάμπουε). 

4. Αποθέσεις ή αμμώδες κορούνδιο (Καζακστάν,Ρωσία, Σαουδική Αραβία, 
Ινδία). 

 Η σημασία του κορουνδίου στη βιομηχανία βασίζεται στη μεγάλη 
σκληρότητά του. Σε σύγκριση με τη σμύριδα το κορούνδιο έχει 
μεγαλύτερη σκληρότητα και παρουσιάζει σταθερότητα στις 
φυσικοχημικές του ιδιότητες. 
 

1.3.2.Διοξείδιο του πυριτίου-Χαλαζίας-Χαλαζιακή άμμος 
 

Ο χαλαζίας SiO2 έχει σκληρότητα 7 βάση της κλίμακας Mohs και 
ειδικό βάρος 2,65 gr/cm³. Είναι κυρίως  άχρωμο υλικό, ενώ οι εγχρωμες 
ποικιλίες του είναι ο αμέθυστος (μώβ), ο καπνίας (καστανόμαυρος) και ο 
κιτρίνης (κίτρινος). Έχει γραμμή κόνεως άχρωμη και παρουσιάζει κογχοειδή 
θραύση. Έχει υαλώδη λάμψη και η κρυσταλλική του δομή είναι τριγωνική 
(low ή χαλαζίας) ή εξαγωνική (high ή β χαλαζίας). Οι κρυπτοκρυσταλλικές 
μορφές του χαλαζία είναι πολυάριθμες όπως ο χαλκηδόνιος, ο πράσιος, 
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χρυσοπράσιος κ.α.Εμφανίζεται ως σύνηθες πετρογενετικό ορυκτό σε όξινα 
πετρώματα, σε ιζήματα, σε χαλαζίες και σε ψαμμίτες. Χρησιμοποιείται ως 
λειαντικό στη υαλουργία, στην κεραμική, ως δομικό υλικό (αντιολισθηρό) και 
στην κατασκευή πρισμάτων και φακών. 

Η χαλαζιακή άμμος έχει σαν κυρίαρχο ορυκτό το SiO2, η χημική  της  
σύσταση, σε διάφορες χώρες (Carr D. 1994) 

H χαλαζιακή άμμος είναι το πίο διαδεδομένο αποξεστικό μέσο 
αμμοβολής ανάμεσα στις άμμους. Χρησιμοποιούνταν ευρήτατα παλαιότερα 
στην αμμοβολή ενώ σήμερα η χρήση της έχει μειωθεί σημαντικά. 
Παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως: χαμηλό κόστος, υψηλή 
διαθεσιμότητα, μεγάλη σκληρότητα Mohs 7, αντοχή στις υψηλές 
θερμοκρασίες, χημική αδράνεια, αντοχή κτά την πρόπτωσή της στην 
επιφάνεια, κλπ. Τα οποία καθιστούν ένα πολύ καλό αποξεστικό υλικό. 

Η διαδικασία που ακολουθείται για να γίνει η χαλαζιακή άμμος 
κατάλληλη για χρήση περιλαμβάνει πλύσιμο, ξήρανση και κοκκομετρική 
ταξινόμηση. 

Οι βασικές εφαρμογές της χαλαζιακής άμμου εκτός αυτής του 
αποξεστικού μέσου αμμοβολής περιλαμβάνουν και άλλες σημαντικές, όπως 
αυτές της λείανσης και φινιρίσματος μεταλλικών επιφανειών, του 
προσθετικού σε αντιολισθηρά οδοστρώματα και βιομηχανικά δάπεδα. 

Στην Ελλάδα, η χαλαζιακή άμμος χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό 
ως προσμικτικό στο σκυρόδεμα, στα ασφαλτικά μείγματα, στα χρώματα,στα 
βιομηχανικά δάπεδα κ.α. Ο κύριος λόγος χρησιμοποίησής της είναι ο 
συνδιασμός της χαμηλής τιμής και της μεγάλης σκληρότητας.  

 
1.3.3.Γρανάτης 
 

Οι γρανάτες είναι ένα άλας του πυριτικού οξέος, το οποίο ξεκίνησε να 
εξορύσσεται εμπορικά το 1978.Γρανάτες (Garnet) ονομάζονται μια οικογένεια 
πολύπλοκων όξινων πυριτικών ορυκτών που έχουν παραπλήσιες φυσικές 
ιδιότητες και κρυσταλλώνονται στο κυβικό σύστημα. Οι φυσικές ιδιότητες του 
γρανάτη, όπως οι γωνιώδεις κόκκοι που προκύπτουν από τη θραύση του, η 
υψηλή αντοχή σε φυσικές και χημικές διεργασίες κ.α. καθιστούν το ορυκτό 
αυτό υψηλής ζήτησης στη βιομηχανία των αποξεστικών υλικών. 

Οι γρανάτες έχουν το γενικό χημικό τύπο Α3Β2 (SiO4)3,όπου Α++ 

είναι το κάλιο, το μαγνήσιο, ο σίδηρος ή το μαγγάνιο, όπου Β+++ είναι ο 
σίδηρος, το αλουμίνιο, το χρώμιο ή το τιτάνιο.Τα συνηθέστερα είδη είναι: ο 
ουβαροβίτης,ογροσσουλάριος,ανδραδίτης,πυρωπό,αλμανδίνης,σπεσσαρτίν
ης. 

Η σκληρότητα του γρανάτη κυμαίνεται από 6,5-7,5 της κλίμακας Mohs 
και έχει ειδικό βάρος 3,5-4,3 gr/cm³. Εχει χρώμα βαθύ ερυθρωπό ως 
καστανέρυθρο (πυρωπό,αλμανδίνης,σπεσσαρτίνης), άσπρο ως πρασινίζον 
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(γροσσουλάριος), κιτρινοπράσινο ως μαύρο (ανδραδίτης), σμαραγδί 
(ουβαροβίτης). Η γραμμή κόνεώς του είναι λευκή, ενώ απαντάται: σε 
μαγγανιούχα κοιτάσματα, μαζί με ροδονίτη, ροδοχρωσίτη, ο γροσσουλάριος 
σε πυρομρτασωματικά κοιτάσματα και ουβαροβίτης σε σερπεντίτες. Από 
τους γρανάτες ο αλμανδίτης θεωρείται το καλύτερο αποξεστικό υλικό, λόγω 
της υψηλής σκληρότητας. Στην αγορά ως γρανάτης εννοούνται κυρίως: το 
πυρωπό, ο ανδραδίτης και ο γροσσουλάριος. 

Εξαιτίας της φυσικής και χημικής ομοιομορφίας που παρουσιάζει ο 
γρανάτης είναι ιδανικός για τη λείανση φακών, οργάνων και ημιαγωγών. 
Χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή γυαλόχαρτων και λειαντικών 
τροχών για τη λείανση πολύτιμων λίθων, ξύλου, ματάλλων και πλαστικών. 
Χαμηλότερης ποιότητας γρανάτης χρησιμοποιείται για την κατασκευή 
φίλτρων νερού επειδή είναι αδρανές υλικό και αντιστέκεται στη χημική 
αποδόμιση. Τέλος, ο γρανάτης βρίσκει εφαρμογή ακόμα σε εργασίες 
αμμοβολής και υδροκοπής. 

 
 
1.3.4.Τηγμένο οξείδιο του Αλουμινίου(AL2O3) 

 
 

Το λευκό ή καφέ οξείδιο του αλουμινίου (γνωστό και ως τεχνητό 
κορούνδιο) παρασκευάζεται από φρύξη βωξίτη. Το υλικό είναι περισσότερο από 
99% τηγμένο, περιέχει περισσότερο από 94% AL2O3 και είναι κατά 50% 
τουλάχιστον μονοκρυσταλλικό. Έχει σκληρότητα μεγαλύτερη από 9 Mohs και 
ειδικό βάρος περίπου 4 gr/cm³. Το υψηλής καθαρότητας οξείδιο του αλουμινίου 
παρασκευάζεται από εξαιρετικά καθαρή αλουμίνα. Το υλικό αυτό περιέχει 
τουλάχιστον 99,5%  AL2O3  και είναι σκληρότερο αλλά και πιο εύθρυπτο από το 
συνηθισμένο οξείδιο. 

 
Το οξείδιο του αλουμινίου βρίσκει κυρίως εφαρμογή ως αποξεστικό και 

λειαντικό υλικό. Οι κύριες εφαρμογές του είναι στα λειαντικά εργαλεία όπου 
τοποθετείται σε συνδιασμό με άλλα υλικά, στην προετοιμασία προς βαφή 
μεταλλικών επιφανειών, στην αμμοβολή και υδροαμμοβολή για τον καθαρισμό 
των γραμμών τρένων, συγκεκριμένων χωρών, των πλοίων και των αεροσκαφών 
και μεγάλων κατασκευών με σύρματα ή καλώδια. 
 
1.3.5. Καρβίδιο του Πυριτίου(SiC) 

Το καρβίδιο του πυριτίου παρασκευάζεται από τήξη πυριτικής άμμου 
υψηλής καθαρότητας (ελάχιστο 99,5% SiO2) και κωκ, μεταβιβάζοντας ηλεκτρικό 
ρεύμα υψηλής τάσης με ηλεκτρόδια άνθρακα σε φούρνους. Κατά τη διάδικασία  
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μικρές ποσότητες από πριονίδι και άλατα προστίθενται για να βοηθήσουν την 
αντίδραση. Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από 3-20 ημέρες. Η 
αντίδραση απαιτεί 2,3-3,2 κιλά ακατέργαστο υλικό για να παραχθούν 0,40-0,45 
κιλά καρβίδιο του πυριτίου. 

Το παραγόμενο προιόν περιέχει 50-100%  SiC. Το υψηλής καθαρότητας 
(πράσινο) καρβίδιο του πυριτίου βρίσκεται στον πυρήνα του προιόντος και έχει 
περιεκτικότητα 99-99,8% SiC. Το μαύρο SiC βρίσκεται πολύ κοντά στον πυρήνα 
και έχει περιεκτικότητα παραπάνω από 99,2% SiC, ενώ το υπόλοιπο περιέχει 
59-95% SiC. Το υψηλής καθαρότητας καρβίδιο του πυριτίου ονομάζεται 
κρυσταλλικό, ενώ η χαμηλότερη ποιότητα άμορφη. 

Το καρβίδιο του πυριτίου υλικό έχει σκληρότητα μεγαλύτερη από 9,5 της 
κλίμακας Mohs και ειδικό βάρος 3,12-3,22 gr/cm³. Αν και οι ιδιότητες του 
καρβιδίου του πυριτίου, όπως και η περιεκτικότητα σε SiC, το ειδικό βάρος, η 
πυκνότητα και το μέγεθος των κόκκων είναι σημαντικές και εξαρτώνται από την 
τελική χρήση του υλικού, η σημαντικότερη ιδιότητα θεωρείται το μέγεθος των 
κόκκων του. 

 
Οι σημαντικότερες εφαρμογές του καρβιδίου του πυριτίου είναι: 

 Οι λειαντικές 
 Οι αποξεστικές 
 Οι μεταλλουργικές 
 Στη βιομηχανία πυρίμαχων 

 
 
 
1.3.6. Μεταλλικά αποξεστικά  

Τα μεταλλικά αποξεστικά κατασκευάζονται από ακατέργαστα 
υλικά και κράματα τα οποία τήκονται σε φούρνο και η σύνθεσή τους 
ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιεί τις απαιτούμενες χημικές 
προδιαγραφές για το σίδηρο και το χάλυβα. Στην συνέχεια το λιωμένο 
μέταλλο, στην απαιτούμενη θερμοκρασία, απομακρύνεται από τον 
φούρνο και κατευθύνεται σε κανάλια που καταλήγουν σε jets νερού υπό 
πίεση. Αυτά μετατρέπουν το λιωμένο μέταλλο σε τυχαία μεγέθη shot, τα 
οποία πέφτουν μέσα σε ένα λάκκο κατάσβεσης, υφίσταται θερμική 
κατεργασία και ακολουθεί η κοκκοματρική ταξινόμηση του. Το grit 
παράγεται αρχικά συνθλίβοντας το σκληραμένο shot  σε κυλινδρικούς 
θραυστήρες ή σφαιρόμυλους. Το προιόν ταξινομείται κοκκομετρικά και 
οδηγείται σε θερμική επεξεργασία. 

Διατίθενται τρείς γενικοί τύποι μεταλλικών αποξεστικών: ψήγματα 
χάλυβα σε μορφή shot και grit (steel shot-grit), ψήγματα σιδήρου σε 
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μορφή shot και grit (iron shot-grit) και ανοπτημένος χυτευμένος σίδηρος 
σε μορφή shot και grit. Σήμερα, το σύνολο σχεδόν της παραγωγής 
μεταλλικών αποξεστικών καλύπτεται από τα ψήγματα χάλυβα, ο οποίος 
θεωρείται καλύτερο υλικό σε σχέση με τον ελατό σίδηρο.Οι συνήθεις 
χρήσεις των μεταλλικών αποξεστικών είναι: καθαρισμός και 
προετοιμασία μεταλλικών επιφανειών για επίστρωση και βαφή, ελαφρύς 
καθαρισμός συγκολλήσεων και άλλων χαλύβδινών προιόντων, 
σιδερένιων ή μη καλουπιών καθώς και θερμικά κατεργασμένων 
προιόντων, προετοιμασία της επιφάνειας πλαστικών προιόντων 
ενισχυμένων με fiberglass, απόξεση κυλινδρικών χυτηρίων,βελτίωση των 
ιδιοτήτων κόπωσης και μεταλλικών προιόντων, διαμόρφωση της 
επιφάνειας σε επιφάνειες αεροσκαφών και ελάττωση χημικά 
συνδεδεμένων καλουπωμένων όγκων άμμου χυτηρίου προς ανάκτηση και 
απαναχρησιμοποίησή τους. 

Στη συνέχεια δίνεται ένας βοηθητικός πίνακας για την ταξινόμηση 
των αποξεστικών υλικών ανάλογα με τη σκληρότητα τους και τον τρόπο 
παρασκευή τους. 
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Πίνακας 5 : ταξινόμηση  αποξεστικών υλικών 
 

Υψηλή Σκληρότητα 
(πάνω από 7 της κλιμακας 

mohs) 

Μέση σκληρότητα 
(Η-5,5 έως 7) 

 
Χαμηλή 

σκληρότητα 
( Η<5,5) 

 
Τεχνητά Αποξεστικά 

Υλικά 

 
Τύποι λειαντικών  

προιόντων Χαλαζικά Άλλα πετρώματα 
και ορυκτά 

Διαμάντη Η-10 Όνυχας Αργιλικοί 
ασβεστόλιθοι 

Απατίτης Καρβίδιο του 
βορίου 

 Λειαντικοί κόκκοι και 
πούδρα 

Κορούνδιο Η-9 Χαλκηδόνιος Βασάλτες Ασβεστίτης Νιτρίδιο του 
βορίου 

 Λειαντικοί τροχοί και 
γυαλόχαρτα 

Σμύριδα Η-7 έως 9 Κερατόλιθος Άστριοι Κρητίδα-κημωλία Εστέρας του 
σέριου 

Μαγνησία Λειαντικοί κόκκοι ή 
πούδρα (βρίσκουν 
εφαρμογή σε λάδια ή 
νερά οχημάτων) 

Γρανάτες Η-6,5 έως 7,5 Πυριτόλιθος Γρανίτης Αργιλικά Φωσφάτο 
του σέριου 

Διοξείδιο του 
μαγνησίου 

Λειαντικοί κόκκοι και 
πούδρα, γράσο, κόλλες 

Σταυρόλιθος Η-7 έως 7,5 Νοβακουλίτης Μαρμαρυγία Διατομίτης Οξείδιο του 
σέριου 

Περίκλαστος Φυσικά πετρώματα 
που σε κατάλληλα 

τεμάχια συνανταται σε 
μυλόπετρες, πέτρες 
ακονίσματος κ.α. 

 Χαλαζίας Περλίτης Δολομίτης Οξείδιο του 
χρωμίου 

Καρβίδιο του 
πυριτίου 

Φυσικό πέτρωμα για το 
γυάλισμα 

ελαφρόπετρας 

 Χαλαζίτης Κίσσηρις Οξείδια του 
σιδήρου 

Άργιλος   

 Ψαμμίτης Χαλαζιακό 
κροκκαλοπαγές 

Ασβεστόλιθος Οξείδια του 
χρωμίου 

  

 Χαλαζιακή άμμος  Χαλαζιακός 
ασβεστόλιθος 

Διαμάντι Οξείδιο του 
κασσιτέρου 

 

   Αργιλικός 
σχιστόλιθος 

Τεχνητή 
αλουμίνα 

Καρβίδιο του 
τιτανίου 

 

   Τάλκης Γυαλί   

 
 
 

   Οξείδιο του 
σιδήρου 

Οξείδιο του 
ζιρκονίου 

 

 Πηγή:Industrial Minerals and Rocks,1994 
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Η σμύριδα έχει σκληρόρτητα μεταξύ 7,5 και 9 της κλίμακας mohs, 
εξαρτώμενη από την περιεκτικότητα της σε κορούνδιο. Εξαιτίας της υψηλής 
περιεκτικότητας σε κορούνδιο (50-65%), η σμύριδα βρίσκει βασικά, εφαρμογή 
ως υλικό καθαρισμού, τράχυνσης, λείανσης, φινιρίσματος και γυαλίσματος 
διαφόρων επιφανειών. Ετσι χρησιμοποιείται σε αποξεστικά χαρτιά, σε τροχούς 
και δίσκους τριβής κ.λ.π. Επίσης ως αποξεστικό υλικό η σμύριδα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε αμμοβολές χαμηλής πίεσης. Σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιείται 
στην κατασκευή αντιολισθηρών δαπέδων και πλακών. Άλλες χρήσεις είναι ο 
καθαρισμός και η κοπή πέτρινων επιφανειών καθώς επίσης και σε 
χρηματοκιβώτια, όπου λόγω της σκληρότητάς της φθείρει τις κεφαλές των 
τρυπανιών. Τέλος η σμύριδα χρησιμοποιείται στις Ασιατικές χώρες για την 
αποφλοίωση των κόκκων ρυζιού. 

 
 

 
 Εικ.ΠροΪόντα ναξιακής σμύριδας από εργοστάσιο της Ολλανδίας. 
Διακρίνονται τροχοί κοπής και λειάνσεως. 
 
 
 
 
 
 

1.4.ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΜΥΡΙΔΑΣ 
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1.5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΥΡΙΔΑ 
 

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συμπεραίνονται τα κάτωθι: 
1. Η Ναξιακή σμύριδα θεωρείται, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε 

κορούνδιο ποιοτικώς από τις καλύτερες παγκοσμίως. 
2. Η Νάξος διαθέτει μεγάλα αποθέματα σμύριδας 
3. Η περιορισμένη δυνατότητα διάθεσης της σμύριδας αποτέλεσε και 

αποτελεί το φραγμό για την αξιοποίησή της. Παρά τις μελέτες και έρευνες 
για καλύτερα προιόντα και περισσότερες εφαρμογές (κοκκομετρικές 
ομάδες, εμπλουτισμένη, κορουνδιακή, ηλεκτροκορούνδιο, πεζοδρόμια, 
πλάκες, οδοστρώματα, αμμοβολή, σμυριδόχαρτα-σμυριδόπανα-
σμυριδοτροχοί κ.α.), αkόμη δεν έχει καταφέρει να μπεί δυναμικά στη 
διεθνή αγορά και διάθεση. 

4. Η παραγωγή σμύριδας στη Τουρκία γίνεται σε παραθαλάσσια μέρη, 
συνεπώς το κόστος μεταφοράς είναι χαμηλό. 

5. Τα τεχνητά αποξεστiκά υλικά αντικατέστησαν τη σμύριδα σε μεγάλο 
βαθμό στις λειαντικές χρήσεις. Οι πολύ καλές φυσικοχημικές ιδιότητες 
που διακρίνουν τα υλικά αυτά υπερτερούν της σμύριδας και περιορίζουν 
συνεχώς τη χρήση της στις λειαντικές εργασίες. 

6. Οι μη αποξεστικές εφαρμογές της σμύριδας εξαρτώνται από τις 
φυσικομηχανικές ιδιότητες του υλικού, όπως η περιεκτικότητα σε 
κορούνδιο, το ειδικό βάρος, το μέγεθος των κόκκων, η σκληρότητα, η 
ανθεκτικότητα, η χημική αδράνεια κ.α. Οι τιμές των ιδιοτήτων αυτών 
καθορίζουν την περαιτέρω χρήση του υλικού ως: 

 Αντιολισθηρό υλικό 
 Προσθετικό σε βιομηχανικά αντιολησθηρά δάπεδα 
 Προσθετικό σε πλάκες πεζοδρομίου με αντιολισθηρές ιδιότητες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2º:Γενικά στοιχεία για τη νήσο Νάξο 
 
 
2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 
 
Σχ.1 : Γεωγραφικός χαρτης Νάξου 
 
2.1.1.Γεωγραφία 
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Η Νάξος γεωγραφικά βρίσκεται στο κέντρο περίπου του Αιγαίου, 100 

ναυτικά μίλια ΝΑ της Αθήνας, και ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των 
Κυκλάδων, αποτελώντας το μεγαλύτερο νησί εξ αυτών. Έχει σχήμα ελλειψοειδές, 
με μεγάλο άξονα 33 χλμ. και μικρό 25 χλμ., καταλαμβάνοντας μια συνολική 
έκταση 428 τ. χλμ.  και με μήκος ακτογραμμής περίπου 91 χλμ. Περιβάλλεται στα 
Α και Ν από μικρές νήσους, τις επονομαζόμενες «Μικρές Κυκλάδες», τη 
Δονούσα, τη Σχοινούσα, τα Κουφονήσια και την Ηρακλειά και στα Δ της 
βρίσκεται η Πάρος.1 

 
 
2.1.2.Γεωμορφολογία: 
 

Η νήσος χαρακτηρίζεται από ορεινό κατά το πλείστον γεωμορφολογικό 
ανάγλυφο και μία επιμήκης οροσειρά τη διασχίζει από ΒΒΑ προς ΝΝΔ. Η 
οροσειρά του Ζα τέμνει τη νήσο σε δύο άνισα μέρη, όπου μια σειρά υψηλών 
λόφων ή ορέων κυριαρχεί στην ΒΔ πλευρά του νησιού, καθώς και στο ανατολικό 
και νότιο τμήμα του, όπου σημειώνεται και η παρουσία βαθειών, στενών και 
επιμήκων κοιλάδων. Οι ορεινές περιοχές στα Β και στα Α του νησιού 
καταλαμβάνουν μια έκταση περί τα 246 τ. χλμ., όπου οι οι κορυφές του Ζα 
(1001μ), της Κορώνου (980μ) και του Φαναριού είναι οι υψηλότερες των 
Κυκλάδων. Στο κέντρο του νησιού κυριαρχούν ημιορεινές περιοχές έκτασης περί 
τα 41 τ. χλμ. Στο δυτικό τμήμα το ανάγλυφο είναι σχετικά διαφοροποιημένο, με 
μια σειρά παράκτιες μικρές πεδιάδες, που χωρίζονται μεταξύ τους από χαμηλούς 
λόφους. Μεγάλη ποικιλομορφία χαρακτηρίζει και τις ακτές της Νάξου, όπου 
συναντώνται τόσο βραχώδεις σχηματισμοί, όσο και ακτές αποτελούμενες από 
χαλαρά ιζήματα. Τέλος, ένα βασικό γεωφυσικό μειονέκτημα της νήσου είναι η 
έλλειψη σημαντικών λιμανιών κατά μήκος των ακτών της, γεγονός που δεν 
ενθάρρυνε ποτέ τη ναυτιλία και ανέκαθεν εξώθησε τους κατοίκους να 
ασχοληθούν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 2 
 
2.1.3.Γεωλογία 
 

Η Νάξος, από γεωλογική σκοπιά, τοποθετείται σχεδόν στο κέντρο της 
Αττικο-κυκλαδικής μάζας, μιας κρυσταλλοσχιστώδους μάζας, η οποία 
συνίσταται σε: 

α. κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα, δηλ. μάρμαρα, σχιστόλιθοι και 
μιγματίτης, κυρίως στο βόρειο-κεντρικό τμήμα της νήσου β. πυριγενή πετρώματα, 

                                                 
1 Λεοντάρης 1994, 65.  
2 Λεοντάρης 1994, 69. 
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γρανίτη, γρανοδιορίτη, πηγματίτη και υπερβασικά πετρώματα κυρίως στη βόρεια 
και δυτική περιοχή και γ. ιζηματογενείς σχηματισμούς με κροκαλοπαγή 
πετρώματα, ψαμμίτες κ.α.3 Τα δύο σημαντικότερα πετρώματα της νήσου, το 
μάρμαρο και η σμύριδα, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία και 
την γενικότερη πορεία του νησιού δια μέσου των αιώνων. 

Πλούσια κοιτάσματα μαρμάρου, του οποίου η εκμετάλλευση είναι 
γνωστή από την αρχαιότητα, έχουν εντοπιστεί στον Απόλλωνα, όπου και τα 
αρχαία λατομεία, στην Απείρανθο, στο Φιλώτι και στον Κινίδαρο, με την 
εμπορική επονομασία «Crystallina». Το Ναξιακό μάρμαρο ως κύριο 
ορυκτολογικό συστατικό έχει τον ασβεστίτη, ενώ πολλά είναι δολομητικά και 
άλλα περιέχουν σκαπόλιθο, τιτανίτη, χαλαζία, βιοτίτη αλλά και μεταλλικά ορυκτά 
όπως σιδηροπυρίτη, γραφίτη κ.α. Οι παραπάνω προσμίξεις δίνουν στο μάρμαρο 
το λευκό χρώμα μe αποχρώσεις από το χιονόλευκο ως το ανοικτότεφρο και 
εναλλασσόμενες σκοτεινότερες περιοχές και ραβδώσεις.4 

Η Ναξία σμύριδα βρίσκεται υπό μορφήν φακοειδών κοιτών εντός των 
μαρμάρων και τα περισσότερα και πλέον αξιόλογα κοιτάσματα βρίσκονται στην 
κεντρική-βόρεια Νάξο, στον υπόγειο χώρο του ορεινού όγκου της Αμμόμαξης, 
πλησίον του οικισμού Κόρωνος, σε δύο ζώνες πυκνής κατανομής: τα 
κοιτάσματα Κοκόρυακα-Ασπαλαθρωπού και Στραβολαγγάδας-Πεζουλών. 
Κατώτερης ποιότητας σμύριδα εντοπίζεται στην περιοχή Κωξακή και 
Κολαντζίκη. Τα κυριότερα ορυκτολογικά συστατικά του “σμυριγλιού’’ είναι το 
κορούνδιο και ο μαγνητίτης, ενώ άλλα δευτερεύοντα είναι ο αιματίτης, ο 
τουρμαλίνης το ρουτίλιον κ.α. Όλα αυτά τα ορυκτά ανήκουν στην κατηγορία των 
βαρυλίθων και γι αυτό η σμύριδα έχει μεγάλο ειδικό βάρος που κυμαίνεται 
περίπου στο 4.00.5 Πρόκειται για ένα παγκοσμίως γνωστό πέτρωμα το οποίο 
χρησιμοποιείται ως αποξεστικό και λειαντικό προϊόν για μέταλλα, κράματα, 
γυαλί, ξύλο, ορυκτά ή πετρώματα, αμμοβολή και καθαριστικό ρυζιού, καθώς 
επίσης και ως αντιολισθητικό σε βιομηχανικά δάπεδα και δρόμους.6 

 
 
 
 

Σχ. 2.  απόσπασμα από Γεωλογικό Χάρτη 1: 50.000 (ΙΓΜΕ) όπου αποτυπώνεται 

η γεωλογική μορφή της όρεινής Νάξου όπου και παρατηρούνται τα κοιτάσματα 

σμύριδας. 

 

                                                 
3 Δερμιτζάκη, Νικολάκη, Ντρίνια 2003, 91-98. 
4 Δερμιτζάκη, Νικολάκη, Ντρίνια 2003, 98-99.  
5 Δερμιτζάκη, Νικολάκη, Ντρίνια 2003, 99-100. 
6 Ερευνητικό Ε.Μ.Π., 3. 
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2.1.4.Κλίμα 
 

Η Νάξος παρουσιάζει κλιματική ομοιογένεια σε όλη της την έκταση και 
εντάσσεται στον γενικό τύπο «υποτροπικού ή μεσογειακού» κλίματος που 
σημειώνεται και στο υπόλοιπο Αιγαίο και χαρακτηρίζεται από ένα εύκρατο 
θαλάσσιο κλίμα με ξηρό και θερμό θέρος και ήπιο χειμώνα με μικρό πλεόνασμα 
ύδατος. Σύμφωνα με μια άλλη υποδιαίρεση (De Martonne)  η νήσος ανήκει στο 
κλίμα των Ετησίων ανέμων, δηλ. των μελτεμιών που πνέουν κάθε χρόνο κατά 
την θερμή περίοδο του έτους από τον Μάιο ως τον Οκτώβριο. Οι άνεμοι 
παρουσιάζουν μεγάλη ένταση, συχνότητα και εμμονή, με τους ανέμους των 
βορείων διευθύνσεων να επικρατούν.7 Στην περίπτωση της Κορώνου υπάρχουν 
μερικές διαφορές σε σχέση με το υπόλοιπο νησί λόγω του υψομέτρου και της 
ορεογραφικής παρουσίας των βουνών, όπως η θερμοκρασία, που είναι 5 
βαθμοί χαμηλότερη από τη Χώρα της Νάξου το καλοκαίρι, καθώς και η συχνά 
αδιαπέραστη ομίχλη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 
 
2.1.5.Χλωρίδα 
 

Η χλωρίδα της Νάξου εντάσσεται στην τυπική Μεσογειακή βλάστηση και 
διακρίνεται σε δύο οικολογικές ζώνες, ανάλογα με το υψόμετρο της περιοχής 
στην οποία αναπτύσσεται και συνεπακολούθως το ελαφρώς ξηρότερο και 
θερμότερο ή υγρότερο και ψυχρότερο κλίμα. Η ενδημική χλωρίδα χαρακτηρίζεται 
από την μεγάλη βιοποικιλότητα και την αντοχή της στην ξηρασία, όπως οι 
πολυετείς θάμνοι (αθανατιές, φραγκοσυκιές και καλάμια), αλλά και την 
ανθεκτικότητα της στους ισχυρούς ανέμους, όπως κάποια δέντρα (πεύκα, 
κέδροι, συκιές κ.α.). Στις ζεστές παράκτιες περιοχές φύονται παχύφυτα, ενώ 
γενικά συναντώνται αρκετά είδη μονοετών φυτών. Στο εσωτερικό του νησιού, 
όπου υπάρχουν κάποιες περιοχές με αυξημένη υγρασία και υπόγεια ύδατα, 
αναπτύσσονται υδρόφιλα δέντρα (πλατάνια, μυρτιές κ.α.). Σημαντικό ποσοστό 
(25%) της συνολικής έκτασης του νησιού καλλιεργείται με λαχανικά, αμπέλια, 
ελιές και οπωροφόρα δένδρα.8 
 
2.1.6.Πανίδα 
 

Αξιοσημείωτη είναι και η πανίδα της νήσου, εφόσον η Νάξος συνιστά 
έναν από τους πλέον σημαντικούς μεταναστευτικούς σταθμούς του κεντρικού 
Αιγαίου για τα πουλιά και συγκεκριμένα η περιοχή της Κορώνου (Μαύρο Βουνί) 
έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Important Bird Area, 
IBA), καθώς βρίσκεται στα όρια της περιοχής Natura 2000 της Νάξου. Στην 
περιοχή αυτή έχουν καταγραφεί 138 από τα 244 είδη πουλιών που υπάρχουν 

                                                 
7 Λεοντάρης 1994,  65-66. Δερμιτζάκη, Νικολάκη, Ντρίνια 2003, 102-110. 
8 Ευριπιώτης 2005, 38-39. 
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στις Κυκλάδες, ανάμεσα στα οποία και πολλά από τα προστατευόμενα είδη με 
βάση την οδηγία 79/409 της ΕΟΚ. Η περιοχή της Κορώνου περιλαμβάνει το 
καταφύγιο  θηραμάτων της Αμμόμαξης με πληθώρα ερπετών και αρθροπόδων. 
Επίσης, η περιοχή του Ζα Φιλοτσυγκαταλέγεται στα επτά «καταφύγια Άγριας 
Ζωής» που υπάρχουν στη Νάξο, όπου απαγορεύεται το κυνήγι, η βόσκηση, η 
καλλιέργεια και οι λοιπές άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες προκειμένου η 
χλωρίδα να αναπτύσσεται ελεύθερα και να αναπαράγεται η άγρια πανίδα.9 

 
2.2. ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
2.2.1.Aναβαθμίδες: 
 

Ένα στοιχείο που συμπληρώνει το φυσικό περιβάλλον της νήσου και 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το τοπίο με την γραμμικότητά του είναι οι χαμηλοί 
τοίχοι από ξερολιθιά που κατασκευάζονται στα πρανή στα ορεινά μέρη, κυρίως 
της Κορώνου, του Σκαδού και της Κωμιακής. Οι αναβαθμίδες αυτές, οι 
“πεζούλες’’, συνιστούν τμήμα ενός πολύπλοκου συστήματος που εμπεριέχει 
δίκτυα προσβάσεων με κεκλιμένα επίπεδα ή κλίμακες διαμορφωμένες πάνω 
στις ξερολιθιές με προεξέχοντες λίθους, συστήματα ύδρευσης, όπως πηγές ή 
αρδευτικά κανάλια, και άλλες κατασκευές, όπως αγροτικά κτίσματα και αλώνια. 
Η χρήση των αναβαθμίδων δια μέσου των αιώνων έχει συναντήσει περιόδους 
μεγάλης ανάπτυξης και διάδοσης, αλλά και φάσεις εγκατάλειψης και έχουν 
συνεισφέρει τα μέγιστα στην καλλιέργεια των ορεινών περιοχών, λόγω του 
γεγονότος ότι εμποδίζουν το χώμα να παρασυρθεί από τα όμβρια ύδατα. 
Συγκρατούν την υγρασία του εδάφους, δεσμεύουν τη ζέστη του ήλιου κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και τη διοχετεύουν τη νύχτα. Οι αναλημματικοί τοίχοι 
προσδίδουν έντονη γεωμετρικότητα στο περιβάλλον και ενσωματώνονται 
πλήρως σ’ αυτό, καθώς οι πέτρες λαμβάνονται από την γύρω περιοχή και 
δύσκολα διακρίνονται από το βραχώδες τοπίο.10 
 
2.2.2.Μιτάτα: 
 
Χαρακτηριστικά κτίσματα της ναξίας υπαίθρου είναι και οι “μαζωμοί’’ ή τα 
“μιτάτα’’ (ή οι μητάτοι), γεωργικό ή κτηνοτροφικό κατάλυμα, που στην τυπική του 
μορφή αποτελείται από ένα ή δύο συνεχόμενα δωμάτια, χτισμένα με ξερολιθιά 
και στεγασμένα με παραδοσιακό δώμα. Η είσοδος διαμορφωνόταν πάντα στο 
νοτιά και το άνοιγμά της ήταν πολύ χαμηλό. Στην περιφραγμένη αυλή 
συγκεντρώνονταν τα ζώα και εκτελούνταν διάφορες γεωργικές και κτηνοτροφικές 
εργασίες, όπως τυροκομία, στάβλισμα και απογαλακτισμός ζώων.11 

                                                 
9 Ευριπιώτης 2005, 37-39 
10 Βασιλειάδης 1955, 7. Nutz 2000, 10. 
11 Βερώνης 2002, 342-345. 
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Σύμβολο της παλιάς αυτοδύναμης οικονομίας της περιοχής συνιστούν οι 
νερόμυλοι. Οι μύλοι ήταν ιδιοκτησία πολλών μεριδίων και χρησιμοποιούνταν 
για το άλεσμα των σιτηρών, διαδικασία που σταμάτησε τη δεκαετία του ’60. Η 
κατασκευή ήταν σύνθετη. Πρώτα το νερό μαζευόταν στη στέρνα, περνούσε σε 
ένα σωλήνα στο ανώτερο σημείο, στη συνέχεια από τις δύο μυλόπετρες και 
τέλος συγκεντρώνονταν ξανά σε μια δεξαμενή (στέρνα) για το πότισμα αγρών. 
Το τοπίο της υπαίθρου συμπληρώνουν τα αλώνια, οι ληνούδες, (πατητήρια 
σταφυλιών) για την παρασκευή του κρασιού, και τα ελαιοτριβεία. Τέλος, συχνά 
συναντώνται στέρνες, χαμηλές κατασκευές για συγκέντρωση νερού και 
ανεμόμυλοι. 
 

 
 
2.2.3.Ορυχεία: 
 

Αναμφίβολα, συστατικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος της 
βόρειας-κεντρικής  Νάξου, και ιδίως της περιοχής της Κορώνου, συνιστούν  τα  
ορυχεία  της σμύριδας στα  πρανή των όρων και τα συνοδευτικά αυτών 
κτίσματα, ήτοι το σύστημα εναέριας μεταφοράς του προϊόντος, μήκους 9 χλμ. 
και εξολοκλήρου κατασκευασμένο με πέτρα και μέταλλο. Το σύστημα αυτό 
λειτούργησε από το 1930 ως το 1978, οπότε και καταργήθηκε ως αντιοικονομικό 
και αντικαταστάθηκε από φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία μεταφέρουν τη σμύριδα 
στις αποθήκες του Δημοσίου στη Μουτσούνα, από δρόμους που ανοίχθηκαν γι 
αυτό το σκοπό. Ο «εναέριος» περιλαμβάνει το δίκτυο των 72 πυλώνων, το μονό 
συρματόσχοινο κυκλοφορίας μήκου 18 χλμ. με 170 περίπου αναρτημένα 
βαγονέτα, τις ενδιάμεσες εγκαταστάσεις φόρτωσης, τα δύο μηχανοστάσια 
κίνησης στη Μουτσούνα και τη Στραβολαγκάδα (περιοχή Κορώνου), τον 
υποστηρικτικό κτηριακό εξοπλισμό, τις αποθήκες του υλικού και τις 
εγκαταστάσεις φόρτωσης στο μώλο της Μουτσούνας. Μεγίστης σημασίας για 
την Βιομηχανική Αρχαιολογία είναι και ο μηχανολογικός εξοπλισμός του 
«εναέριου», ο οποίος συνιστά τυπικό δείγμα καλωδιακής εναέριας μεταφοράς με 
βαγονέτα.12 Με την Απόφαση ΥΠ.ΠΟ./ΔΙ.ΛΑΠ/Ι/2986/49087/08-11-89 του 
Υπουργείου Πολιτισμού, το παραπάνω δίκτυο στο σύνολό του χαρακτηρίστηκε 
ως “ιστορικός τόπος και διατηρητέο μνημείο’’. 
                                                 
12 Ερευνητικό Ε.Μ.Π., 5-11. 
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2.2.4.Μονοπάτια: 
 

Τα παραπάνω διάσπαρτα στοιχεία της ορεινής υπαίθρου συνδέονται 
μεταξύ τους, αλλά και με τους κοντινούς οικισμούς, με ένα δίκτυο αγροτικών 
μονοπατιών, των οποίων η τεχνική κατασκευής εξαρτάται από την χρήση τους, 
το μέγεθος, αλλά και από το είδος της πέτρας της περιοχής. Τα  ελεύθερα  
ακανόνιστα  λιθόστρωτα, επίπεδα ή κλιμακωτά, είναι  κατασκευασμένα  από  
λίθους  ελεύθερης  συλλογής ακανόνιστου  σχήματος ή από  πέτρες  χειμάρρων, 
ποταμών ή  ακτών, τις  ονομαζόμενες  ‘κροκάλες’, που  σφηνώνονται  μεταξύ  
τους , με  την  μύτη  προς  τα  κάτω. 
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2.3. Ιστορική εξέλιξη της νήσου 
 
 

 
 

Με την πτώση της Κωνσταντινούπολης στους Σταυροφόρους και την 
κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Νάξος κατελήφθη από τους Βενετούς 
(1207-1565) υπό τον τυχοδιώκτη Μάρκο Σανούδο, ο οποίος εγκαθίδρυσε την 
Φραγκοκρατία στις Κυκλάδες ιδρύοντας το «Δουκάτο της Δωδεκανήσου», το 
οποίο αργότερα έγινε γνωστό ως Δουκάτο «της Νάξου» ή «του Αρχιπελάγους»,  
με έδρα τη Νάξο. Περιελάμβανε τα νησιά Πάρος, Αντίπαρος, Σίφνος, Κίμωλος, 
Μήλος, Φολέγανδρος, Ίος, Ανάφη, Σαντορίνη και Σύρος. Ο Σανούδος, αφού 
άλωσε το Κάστρο τ’ Απαλίρου και στη συνέχεια το Απάνω Κάστρο, 
εξασφαλίζοντας έτσι τον έλεγχο της κοιλάδας της Δρυμαλίας, ίδρυσε το Κάστρο 
του στη Χώρα με το παλάτι να καταλαμβάνει την κεντρική θέση, μαζί με την 
Καθολική Μητρόπολη και γύρω έχτισαν τα αρχοντικά τους οι αξιωματούχοι του. 
Το υπόλοιπο νησί χωρίστηκε σε 56 τοπαρχίες τις οποίες, κατά το φεουδαρχικό 
σύστημα, διένειμε στους τιμαριούχους, οι οποίοι έχτισαν εκεί τους πύργους 
τους. 13 Οι Ενετοί έλεγχαν την εξουσία, την παραγωγή, τις τοπικές αρχές, αλλά 
δεν παρενέβαιναν στη ζωή των κατοίκων και την εθιμοτυπία τους γι΄αυτό και δεν  
υπάρχουν πολλά τοπωνύμια ή άλλα στοιχεία στη γλώσσα που να ανάγονται σ’ 
αυτή την εποχή.14 
 
2.3.1.Τουρκοκρατία 
 

Το 1537-1538 ο Τούρκος ναύαρχος Χαϊρεντίν Βαρβαρόσσα εμφανίστηκε 
στον χώρο του Αιγαίου σκορπίζοντας τον όλεθρο και την καταστροφή. Έκτοτε 
σταδιακά τα νησιά του Αιγαίου περιήλθαν στην επικυριαρχία των Τούρκων και ο 
Βενετός δούκας της Νάξου Ιωάννης ο Δ΄ Κρίσπος υποτάχθηκε εθελούσια 
πληρώνοντας στον σουλτάνο «χαράτζιον» και φέροντας μόνον τον τίτλο χωρίς 
καμία ουσιαστική εξουσία. Το 1566, μετά την απομάκρυνση του τελευταίου 
λατίνου δούκα Ιάκωβου Δ΄ Κρίσπου, ιδρύεται το «ιουδαϊκό δουκάτο του Αιγαίου 
πελάγους» υπό την ηγεμονία του Εβραίου συμβούλου του σουλτάνου Σελίμ Β΄ 
                                                 
13 Κεφαλληνιάδης 1985, 18-19 
14 Κορρές 2003, 276-277. 
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Ιωσήφ Ναζή, το οποίο διοικήθηκε από τον έμπιστό του Ισπανό Φραγκίσκο 
Κορονέλλο. Μέχρι το θάνατο του Ναζή, το 1579, το δουκάτο του Αιγαίου 
συνέχισε να διοικείται με το φεουδαρχικό σύστημα των προκατόχων του λατίνων 
ηγεμόνων. Εξαιρετικά σημαντική για την ιστορία των Κυκλάδων και πιο 
συγκεκριμένα της Νάξου, η οποία εξακολουθούσε να είναι η έδρα των σαντζάκ 
μπέηδων, συνιστά η παραχώρηση των προνομιακών ακτιναμέδων του 1580, 
1628/1629 και του 1646 στους οποίους καθορίζονται διοικητικές, οικονομικές, 
κοινωνικές, δικαστικές και θρησκευτικές ελαφρύνσεις. Η ανανέωση των 
προνομιακών ορισμών και η κατάλληλη αξιοποίησή τους από τους κατοίκους, σε 
συνδυασμό με την ασθενή παρουσία των τοπικών αρχών, ευνόησαν την 
ισχυροποίηση της αυτονομίας των Κυκλάδων από την κεντρική οθωμανική 
εξουσία και την καλύτερη οργάνωση του θεσμού της αυτοδιοικήσεως, ο οποίος 
συνίστατο στη Γενική Συνέλευση του Κοινού, τους εκλεγμένους κοινοτικούς 
άρχοντες και το σώμα των προεστών. 15  

Στη Νάξο μετά το 1621 παρουσιάζονται τρία Κοινά, του Κάστρου με τους 
απογόνους των Λατίνων, του Μπούργου με τους έγκριτους και βιοτέχνες της 
ομώνυμης κωμόπολης και των Χωρίων που αποτελείτο από τους χωρικούς και 
αγρότες του νησιού και η διοίκησή του παρουσιάζει ιδιομορφίες. Η άνιση 
κατανομή της γης και της φορολογίας και η οικονομική εκμετάλλευση του 
αγροτικού πληθυσμού από τους λατίνους κατοίκους του Κάστρου ήταν τα αίτια  
της διακαούς διαμάχης μεταξύ των δύο Κοινών, του Κάστρου και των Χωρίων. 
Τα προβλήματα και οι ανάγκες του αγροτικού πληθυσμού ήταν διαφορετικά από 
εκείνα των αστών και απαιτούσαν την παρουσία ενός πανίσχυρου αρχηγού που 
θα προΐστατο στους αγώνες τους κατά του φεουδαρχισμού. Αν και αρχικά 
γινόταν αποδεκτός από τον λαό, στη συνέχεια το αξίωμα του Αρχηγού κατάντησε 
κληρονομικό, όπως αποδεικνύεται από την οικογένεια των Πολιτών που κατείχε 
την εξουσία από τα μέσα περίπου του 17ου αι. ως την έκρηξη της ελληνικής 
επανάστασης και που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώτη 
εξέγερση του αγροτικού πληθυσμού της Δρυμαλίας το 1641. Νεότερες εξεγέρσεις 
των κατοίκων των οικισμών το 1670 και το 1721 είχαν ως αποτέλεσμα την 
μείωση της φορολογίας, δικαιότερο αναδασμό της γης και ακύρωση όλων των 
φορολογικών προνομίων των λατίνων κατοίκων. Η συμφιλίωση των Κοινών της 
Νάξου δεν κατέστη δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 16        

 
2.3.2.Νεότερη Ιστορία:                 
 
Η νεότερη ιστορία της νήσου ακολουθεί λίγο-πολύ τις εξελίξεις της 

υπόλοιπης Ελλάδας.  Κατά τις παραμονές της Επανάστασης του 1821 οι 
σχέσεις του αγροτικού πληθυσμού με τους ευγενείς απογόνους των Βενετών 
ήταν οξυμένες και η Νάξος δεν έλαβε ενεργό μέρος στην προετοιμασία του 

                                                 
15 Κούκκου 1980, 15-56. 
16 Κούκκου 1980, 83-86, 179-188. 
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Αγώνα. Ωστόσο, στις 27 Μαΐου 1821 με παραίνεση του Ναξίου Ιωάννη 
Παπαρρηγόπουλου υπογράφηκε η επαναστατική προκήρυξη και οι αγωνιστές  
που έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις της Πελοποννήσου ήταν δεκάδες. Το 1830, 
μαζί με τις υπόλοιπες Κυκλάδες, η Νάξος έγινε αναπόσπαστο τμήμα του 
Νεότερου Ελληνικού Κράτους και στο β΄μισό του 19ου αι. η εξαγωγή της 
σμύριδας στις χώρες τις δυτικής Ευρώπης    συνετέλεσε στην οικονομική άνοδο 
των σμυριδούχων οικισμών Απειράνθου και Κορώνου. Ο 20ος αι. είναι η 
περίοδος της μαζικής μετανάστευσης, κυρίως κατοίκων από τους ορεινούς 
οικισμούς της Νάξου, αρχικά προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και 
στη συνέχεια προς την Αθήνα. Την παρακμή και την οικονομική ύφεση επέτεινε 
η ιταλική κατοχή (1941-1943), οπότε η καταλήστευση της γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής προκάλεσε τον αποδεκατισμό των σμυριδούχων 
κυρίως οικισμών. Η γερμανική κατοχή ήταν σύντομη (1943-1944), καθώς 
ύστερα από πολιορκία στο Κάστρο της Νάξου οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να 
παραδοθούν.17    

 
 
 

 
2.4.Οικονομικό Πλαίσιο και Κοινωνική δομή: 

 
Οι δυνατότητες απασχόλησης στη Νάξο είναι περιορισμένες, καθώς εκλείπουν οι 

υποδομές εκείνες που θα δημιουργούσαν νέες θέσεις εργασίας, με εξαίρεση τη γεωργία 
και τον τουρισμό, όπου σε ορισμένες περιόδους δημιουργούνται επιπλέον ανάγκες και, 
επομένως, έκτακτες θέσεις εργασίας. 

 
2.4.1.Πρωτογενής παραγωγή: 
 
Πολύ σημαντικό ποσοστό του παραγόμενου προϊόντος σε ολόκληρη τη Νάξο 

κατέχει η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία, ο τομέας δηλ. της πρωτογενούς 
παραγωγής που ανέκαθεν αποτελούσε την κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή του νησιού. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση συντείνουν η αρκετά μεγάλη καλλιεργήσιμη και ποιοτική 
έκταση, η αυξημένη εσωτερική ζήτηση και η ενίσχυση με εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, 
σε συνδυασμό με την αδυναμία ανάπτυξης του δευτερογενούς τομέα παραγωγής 
(βιοτεχνία, βιομηχανία). Στη Νάξο καλλιεργούνται πολλά αγροτικά προϊόντα, αλλά το 
προβάδισμα κατέχουν η πατατοπαραγωγή και η ελαιοπαραγωγή. Στην κτηνοτροφία 
πρωτεύουσα θέση καταλαμβάνει η εκτροφή με ελεύθερη βοσκή, σε μεγάλες εκτάσεις, 
αιγοπροβάτων και δευτερευόντως η αγελαδοτροφία. Προϊόντα αυτής της δραστηριότητας 
είναι αφενός το κρέας και αφετέρου τα γαλακτοκομικά και τα τυριά. Επαγγελματικά με την 
αλιεία ασχολείται ένα μικρό ποσοστό των κατοίκων ένεκα της δυσκολίας του 

                                                 
17 Σφυρόερας 1997, 8, 10. 
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επαγγέλματος, αλλά και της μείωσης του ιχθυοπληθυσμού της Παροναξίας. Προσφάτως 
στη θέση Στελίδα ιδρύθηκε μια μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας.18 

 
2.4.2.Δευτερογενής παραγωγή: 
 
Η ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέα παραγωγής είναι εξαιρετικά περιορισμένη, 

κυρίως λόγω της απόστασης από τα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης, αλλά και της έλλειψης 
σχετικής παράδοσης και εμπειρίας. Η βιοτεχνία της Νάξου αφορά κυρίως την παραγωγή 
εμφιαλωμένων οίνων και ηδύποτων, επίπλων, προϊόντων μαρμάρου και λίγων ειδών 
οικοτεχνίας, ενώ ενδεικτικό της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων είναι και το 
γεγονός ότι το κίτρο και η γραβιέρα Νάξου είναι προϊόντα με κατοχυρωμένη ονομασία 
προέλευσης. Με την λατομευτική του μαρμάρου, της πέτρας και των αδρανών υλικών 
οικοδομών  ασχολούνται περί τις 19 βιοτεχνίες σε όλη τη Νάξο. 19  

Η εξορυκτική δραστηριότητα στο νησί αφορά τη σμύριδα, όπου η διαχείριση τελεί, 
από τα μέσα ήδη του 19ου αι., υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς κρατικής ιδιοκτησίας των 
ορυχείων και παράλληλης αναγνώρισης στους σμυριδεργάτες του «προνομίου 
εργασίας», δηλ. ότι οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την εξόρυξη και μεταφορά της σμύριδας 
και την απόδοση στο κράτος όσης ποσότητας χρειάζεται κάθε χρόνο έναντι 
αποζημιώσεως.20 Τα τελευταία χρόνια η εξαγωγή της συρρικνώθηκε εξαιρετικά λόγω  
αφενός του ανταγωνισμού της νάξιας σμύριδας με την μικρασιατική και αφετέρου της 
αντικατάστασής της από τεχνητά λειαντικά υλικά. Με την εξόρυξή της ασχολούνται πλέον 
κυρίως οι κάτοικοι των λεγομένων σμυριδοχωρίων Κορώνου, Απεράθου και λιγότερο 
Σκαδού και Μέσης και η παραγωγή της επιδοτείται με δεκάδες εκατομμύρια το χρόνο, για 
λόγους πολιτικής και κοινωνικής αντίληψης.21 
 
 
 
 

 
Λατομείο μαρμάρου στον Κινίδαρο                                 Στοά ορυχείου 
 
 
 

                                                 
18 Μουστάκης 1994, 1130-1135. 
19 Μουστάκης 1994, 1137-1138. 
20 Ζαγούρας, Ιωαννίδης 1986, 11-12.  
21 Ερευνητικό Ε.Μ.Π., 3-4. 
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2.4.3.Τριτογενής Τομέας: 
 
Ο τριτογενής τομέας της οικονομίας δεν είναι ιδιαιτέρως αναπτυγμένος 

και μόλις από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 η Νάξος άρχισε να επενδύει στον 
τουρισμό, οπότε παρατηρείται μία ξαφνική άνοδος στον τομέα της παροχής 
υπηρεσιών, με τη δημιουργία εμπορικών επιχειρήσεων, καταστημάτων εστίασης 
και ψυχαγωγίας και τουριστικών καταλυμάτων. Στην Κόρωνο π.χ. από τα 13 
καταστήματα που υπάρχουν το 1978, το 1984 αυξάνονται κατά δέκα και το 1988 
καταγράφονται 30. Ωστόσο, από το 2000 και εξής παρατηρείται μια πτωτική 
πορεία στην τουριστική κίνηση, γεγονός που εγείρει τον προβληματισμό εφόσον 
τα υπέρογκα ποσά που έχουν επενδυθεί δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα. Τέλος, 
ένα σχετικά μικρό ποσοστό των κατοίκων, και κυρίως του Δήμου Νάξου, 
στελεχώνει τις Δημόσιες Υπηρεσίες και άλλες ιδιωτικές υπηρεσίες.22 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3º:Ο οικισμός της 
Κορώνου 
 
 
 
 
3.1. Παρουσίαση και ανάλυση οικισμού Κορώνουδ

  
Η κατανόηση ενός παραδοσιακού αρχιτεκτονικού συνόλου, εν γένει, 

προϋποθέτει αφενός την ιστορική ανάλυση του εκάστοτε οικισμού, η οποία θα 
μας διαφωτίσει για όλους εκείνους τους παράγοντες που συνέτειναν στην 
ίδρυσή του, συνδέοντάς τους με τα υπόλοιπα στοιχεία του καθημερινού βίου, 
και αφετέρου την αρχιτεκτονική ανάλυση, η οποία θα μας οδηγήσει στην 
κατανόηση της λειτουργίας του οικισμού, των παραδοσιακών τεχνικών, της 
λογικής και της οικονομίας που ίσχυαν κατά την θεμελίωσή τους. 23 
 
3.1.1. Ιστορικά στοιχεία:  

 
3.1.1.1.Αναφορές της Κορώνου στα δικαιοπρακτικά και τα διοικητικά έγγραφα 

  
Τα περισσότερα τοπωνύμια της Νάξου μνημονεύονται σε δικαιοπρακτικά 

έγγραφα, τα παλαιότερα εκ των οποίων ανάγονται στα μέσα του 15ου αι., και η χρήση 
τους είναι σταθερή και συνεχής μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η πρώτη τους γραπτή μαρτυρία 
δεν συνιστά ταυτόχρονα και τη χρονολογία δημιουργίας του, καθώς πολλές δεκαετίες 

                                                 
22 Ευριπιώτης 2005, 71-73. 
23 Μπούρας 1995, 202. 
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χρειάζεται να παρέλθουν προτού μια προφορική συνήθεια να καθιερωθεί και καταγραφεί 
επίσημα. Ο οικισμός Βόθροι συγκαταλέγεται στους δέκα παλαιότερους μεγάλους 
ιστορικούς συνοικισμούς της Νάξου. 24 
          Παλαιότερη μνεία του τοπωνυμίου Βόθροι, που ταυτίζεται με τον οικισμό Κόρωνος, 
υπάρχει στο Έγγραφο της 14 Μαρτίου 1541 και αναφέρει : «Λοιπόν το περιβολόπουλον, 
οπού έχει αυθεντία του εις τοις Βόθροις εις τόπον λεγόμενον Μαυρωμάρι...» .Το 
Μαυρωμάρι βρίσκεται στο όρος Κόρωνος και σήμερα ανήκει στην περιφέρεια του 
Σκαδού, οπότε το τοπωνύμιο Βόθροι περιελάμβανε και την περιοχή αυτή. Στη συνέχεια, 
σε Έγγραφο της 19 Αυγούστου 1669 αναφέρεται : «Την σήμερον ήλθεν ο Ιαννούλης τού 
Κίταλου από τους Βόθρους από το χωρίον ονοματισμένο Τρικοκκιές...», όπου Τρικοκκιές  
είναι μία περιορισμένη συνοικία στην ευρύτερη περιφέρεια των Βόθρων, όπως 
επαληθεύεται και σε Αγοραπωλησία της 25 Φεβρουαρίου 1682 : «...ένα τέταρτι 
αμπέλι...το ευρισκόμενον εις την τοποθεσία στις Βόθροις στις Τρικοκκιές...» 25 

Με τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους και τον ερχομό του Όθωνα 
επιχειρείται η διοικητική οργάνωση του κράτους με την εισαγωγή του θεσμού 
του δημοτικού συστήματος, οπότε το τότε κράτος διαιρείται σε 10 νομούς και 42 
επαρχίες. Με το Βασιλικό Διάταγμα 1 (13) Οκτωβρίου 1834 «περί του 
σχηματισμού των δήμων του νομού Κυκλάδων» η Νάξος διαιρείται σε 5 
δήμους, ένας εκ των οποίων και ο Δήμος Κορωνίδος με πρωτεύουσα την 
Κορωνίδα (Κωμιακή) και συνανήκοντες συνοικισμούς το Σκαδό, τις Τρικουκιές 
και την Κεραμωτή. Με το Βασιλικό Διάταγμα 3 (15) Σεπτεμβρίου 1840 «περί 
συγχωνεύσεως των Δήμων της Επαρχίας Νάξου», ο Δήμος της Κορωνίδας 
συνενώνεται με τον Δήμο της Απερανθίας, κατάσταση η οποία δεν καθιερώθηκε 
στις συνειδήσεις των κατοίκων, καθώς το 1858, με νέο ΒΔ, ο Δήμος της 
Κορωνίδας έγινε πάλι αυτόνομος.26 

Με την ανάληψη της εξουσίας από τον Ελ. Βενιζέλο ψηφίζεται ο Νόμος 
ΔΝΖ΄(4057) «περί συστάσεως Δήμων και Κοινοτήτων» και με το ΒΔ της 29 
Αυγούστου 1912 στη θέση των πέντε Δήμων της Νάξου εμφανίζονται δεκαέξι 
κοινότητες, μία εκ των οποίων και η Κοινότητα Βόθρων που περιελάμβανε τους 
συνοικισμούς των Βόθρων και της Κεραμωτής (αυτόνομη κοινότητα Κεραμωτής 
συνεστήθη το 1931). Κατόπιν αιτήσεων των κατοίκων κάποιοι συνοικισμοί 
απελευθερώθηκαν διοικητικά από τους δήμους με αποτέλεσμα τελικά στη Νάξο 
να διαμορφωθούν 1 Δήμος και 21 Κοινότητες. 27  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι ο οικισμός Βόθροι, ο οποίος 
συγκαταλέγεται μεταξύ των παλαιοτέρων τοπωνυμίων του νησιού και επιβίωσε 
δια μέσου των αιώνων28, μετονομάστηκε επιτακτικά σε Κόρωνος, προφανώς 
λόγω του ότι ήταν περισσότερο εύηχο, με το Βασιλικό Διάταγμα της 20 
Αυγούστου 1927, μαζί με άλλους οικισμούς οι οποίοι επίσης μετονομάστηκαν, 
υπακούοντας στους κανόνες της σύγχρονης αισθητικής. Το παλιό, όμως, όνομα 
                                                 
24 Κορρές 2003, 275-277, 295. 
25 Κορρές 2003, 285. 
26 Θεόφιλος 2003, 265-269. 
27 Θεόφιλος 2003, 270-271. 
28 Κατσουρός 1947, 78. 
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δεν ξεχνιέται, αντιθέτως υπάρχει διπλή ταυτόχρονη χρήση με κάποια προτίμηση 
στο νεότερο τοπωνύμιο. Τέλος, σημειώνεται ότι η παραγωγή του εθνικού 
Κορωνιδιάτης, που χρησιμοποιείται σήμερα, ως ο καταγόμενος από την Κόρωνο 
δεν είναι σωστή και προκαλεί σύγχυση με τον επίσης Κορωνιδιάτη που 
πρόερχεται από τον οικισμό Κορωνίδα. Ο ορθός τύπος εθνικού που παράγεται 
από το Κόρωνος είναι το Κορωνιάτης. 29  

Το ως άνω περιγραφέν σύστημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ίσχυε μέχρι 
την εφαρμογή του προγράμματος «Ι. Καποδίστριας» του Υπουργείου 
Εσωτερικών που εξαγγέλθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 1997. Έκτοτε η Νάξος 
ανήκει διοικητικά στο Επαρχείο Νάξου, διαιρείται πλέον σε δύο Δήμους, τον 
Δήμο Νάξου, ο οποίος περιλαμβάνει τη Χώρα και το ανατολικό τμήμα της Νάξου, 
και το Δήμο Δρυμαλίας, ο οποίος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του νησιού 
(το 70%, βόρειο, νότιο και δυτικό τμήμα). Ο Δήμος Δρυμαλίας, στον οποίο ανήκει 
και το Δημοτικό Διαμέρισμα της Κορώνου, έχει έκταση 314 τ.χλμ., πληθυσμό 
6000 μονίμων κατοίκων και προέκυψε από τη συνένωση έντεκα κυρίως 
μειονεκτικών κοινοτήτων.30 

 

 
 

                                                 
29 Κορρές 2003, 290-292, 295. 
30 Ευριπιώτης 2005, 43-44. 
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3.1.1.2. Αναφορές της Κορώνου στα κείμενα των περιηγητών 
 
Τα περιηγητικά κείμενα συνιστούν σημαντικές πηγές πληροφοριών για 

τον βίο ενός λαού, αν και συχνά δεν προσφέρουν τεκμηριωμένα ιστορικά 
στοιχεία ή ακόμη παραδίδουν εσφαλμένες πληροφορίες, γεγονός που οφείλεται 
είτε στην προσωπικότητα και την παιδεία του περιηγητή είτε στην δυσκολία που 
αντιμετώπιζαν λόγω άγνοιας της γλώσσας και αποστασιοποίησής τους από το 
κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Ο πρώτος περιηγήτης που μημονεύει τον εν λόγω οικισμό είναι ο  
Francesco Lupazzolo, Φραγκολεβαντίνος πρόξενος της Βενετίας στη Σμύρνη, ο 
οποίος το 1638 έγραψε στα ιταλικά ένα «Isolario dell’ Archipelago», όπου 
αφιερώνει τέσσερις σελίδες στη Νάξο, οι οποίες συνοδεύονται από χάρτες και 
σχέδια με τοπικές ενδυμασίες. Παρέχει πολλές πληροφορίες που αφορούν στην 
γεωγραφία, την ιστορία, την τοπιογραφία, τη λαογραφία και άλλα στοιχεία που 
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αναφέρονται στην κοινωνική ζωή των κατοίκων και τις σχέσεις τους με τους 
Τούρκους, αλλά και τις σχέσεις ορθοδόξων – καθολικών. Όπως ο 
Buondelmonti31, έτσι και ο Lupazzolo χαρακτηρίζει την κοιλάδα της «Dramalia» 
ως «belissime et fertilissime» και αναφέρει ότι κοντά σε υψηλό και δύσβατο 
βουνό επισημαίνει τέσσερις οικισμούς, ένας εκ των οποίων είναι οι Βόθροι ( 
Vothrus). 32 

Σημαντική θέση στην περιηγητική γραμματεία του 18ου αι. κατέχει ο 
Γάλλος απεσταλμένος της βασιλικής αυλής στην Ανατολή Joseph Pitton de 
Tournefort, ο οποίος έφθασε στη Νάξο το 1700. Οι εμπειρίες του καταγράφηκαν 
σε ένα δίτομο έργο και τα αναφερόμενα στη Νάξο περιλαμβάνονται σε ένα 
κείμενο 24 εικονογραφημένων σελίδων. Ο Tournefort αναφέρεται στις σχέσεις 
των Ναξίων με τους Ενετούς και τους Τούρκους, στην τοπική ενδυμασία και στις 
σχέσεις των δύο θρησκευτικών κοινοτήτων. Επισημαίνει το βουνό Κόρωνος και 
ετυμολογεί τη λέξη από τη Νύμφη Κορωνίδα, τροφό του Βάκχου. Επίσης, αφού 
διαπιστώνει τη δυσκολία πρόσβασης στην ενδοχώρα, παραθέτει τα ονόματα 
των οικισμών της Νάξου μεταξύ των οποίων και τον οικισμό «Βότροι».33 

 
 

 
 

3.1.1.3 Συνοπτική αναδρομή στην εξέλιξη του οικισμού διαμέσου των 
αιώνων 

 
Η απώτατη ιστορία της περιοχής της Κορώνου καταγράφεται στην 

τοποθεσία ΄Αβδελι στο Λυώνα, όπου έχουν αποκαλυφθεί τάφοι της Πρώιμης 
Κυκλαδικής περιόδου.  Στο βουνό Κόρωνος, λίγο κάτω από την κορυφή, υπάρχει 
το Κακό Σπήλαιο, σημείο λατρείας του Διόνυσου και του θεού Πανός κατά την 
αρχαιότητα, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα που φυλάσσονται στα αρχαιολογικά 
μουσεία της Νάξου και της Απεράθου.34 Τέλος, αρχαία κατάλοιπα εντοπίζονται 
και στην τοποθεσία Παλαιόπυργος, στη μέση περίπου της διαδρομής Κόρωνος- 
Λυώνας, τα οποία ωστόσο δεν έχουν ανασκαφεί. 

Ελλείψει πηγών και εγχειριδίων που να αναφέρονται στην ιστορία του 
συγκεκριμένου οικισμού, η διαδρομή της Κορώνου διαμέσου των αιώνων 
συνάγεται μέσα από αποσπασματικές αναφορές, όπως τα προαναφερθέντα 
περιηγητικά κείμενα και δικαιοπρακτικά έγγραφα, από έμμεσα στοιχεία που 
αντλώνται μελετώντας κανείς την ιστορία της Νάξου, καθώς και από προφορικές 
παραδόσεις για την πρόσφατη ιστορία της περιοχής.  

Το 1207 ο Μάρκος Σανούδος κατέλαβε το νησί, ίδρυσε το Δουκάτο της 
Νάξου και το χώρισε σε 56 τοπαρχίες, εκ των οποίων η μία ήταν των Βόθρων. Η 

                                                 
31 Περιηγητής των αρχών του 15ου αι.     Βουτσινού-Κικιλια 1994, 480-485. 
32 Φασουλάκης 1994, 499- 502. 
33 Φραγκουλοπούλου 2003, 253-260. 
34 Κεφαλληνιάδης 1994, 516. 



 57

θέση της εντός χαράδρας μετάξυ δυο βουνών μαρτυρεί την ανασφάλεια των 
κατοίκων ένεκα της πειρατείας που δρούσε ανεξέλεγκτα εκείνη την εποχή στο 
Αιγαίο. Το 1670 έγινε φέουδο του Crussino Sommaripa. Με την σύσταση του 
νεότερου ελληνικού κράτους, η Κόρωνος ακολούθησε την πορεία της υπόλοιπης 
Νάξου. Η εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σμύριδας της περιοχής προσέφεραν 
σημαντική οικονομική ανάπτυξη στον οικισμό μέχρι την γερμανική κατοχή του 
1940, οπότε 377 άτομα πέθαναν από λιμό. Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια η 
πρόσκαιρη ανάκαμψη του πληθυσμού ματαιώθηκε λόγω του μεγάλου 
μεταναστευτικού ρεύματος της δεκαετίας του ’50 και του ’60, που προκλήθηκε 
από τις δυσμενείς κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στην 
Ελλάδα. Η Κόρωνος ήταν η γενέτειρα ενός σπουδαίου πολιτικού προσώπου 
(στην δεκαετία του ’60), του Νικηφόρου Μανδηλαρά, που δολοφονήθηκε το 1967 
από τη δικτατορία των Συνταγματαρχών. 35 

 
3.2. Χωροταξιακή ένταξη 
 
3.2.1. Γεωγραφική θέση και στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος 

  
Η Κόρωνος βρίσκεται στο ΒΑ τμήμα του νησιού, 28 χλμ. από τη Χώρα, 

όπου και το κύριο λιμάνι της νήσου. Στα Β συνορεύει με την κοινότητα του 
Σκαδού, στα Ν με την κοινότητα Απειράνθου, στα Δ με την κοινότητα Κεραμωτής 
και στα Α βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος. Το Δ.Δ. της Κορώνου καταλαμβάνει 
συνολική έκταση 22 τ.χλμ. εκ των οποίων τα 1.500 στρ. καλλιεργούνται, τα 
18.000 περίπου είναι βοσκότοποι και τα υπόλοιπα είναι σμυριδούχες περιοχές. 
Ο μόνιμος πληθυσμός της κοινότητας ανέρχεται περίπου στα 850 άτομα, 
σύμφωνα με την απογραφή του 2001.  

Ο οικισμός είναι αθέατος από τη θάλασσα καθώς βρίσκεται στους 
δυτικούς πρόποδες του βουνού της Αμμόμαξης, με ύψος  814 μ., και στους 
ανατολικούς του όρους Κόρωνος, το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Νάξου, με 
ύψος 980 μ. Το υψόμετρό της κυμαίνεται από 500 εως 600 μέτρα, περίπου, 
πάνω από την στάθμη της θάλασσας. Λόγω του ύψους των βουνών υπάρχουν 
πολυάριθμα δαιδαλώδη ρέματα, που ενώνονται στο μεγαλύτερο, αυτό του 
Λυώνα, ενώ τον οικισμό διασχίζει εγκάρσια, με κατεύθυνση από ΝΔ προς ΒΑ, 
μία ρεματιά στην οποία ρέει νερό μόνο τον χειμώνα και δε διαθέτει ιδιαίτερα 
πυκνή βλάστηση. Η περιοχή έχει ανάγλυφο ορεινό με έντονη κλίση και τα 
κτίσματα οικοδομούνται σε αμφιθεατρική διάταξη αντικρυστά πάνω στις 
πλαγιές. Το πορώδες ασβεστολιθικό έδαφος κάνει δύσκολη την συγκέντρωση 
του νερού της βροχής και, έτσι, έχουμε συχνές περιόδους ξηρασίας. 

  

                                                 
35 Ενημερωτικό έντυπο Κορώνου 



 58

  

 
 
 
 
 

3.2.2.Φυσικό περιβάλλον: 
 

Το τοπίο γύρω από την Κόρωνο αποτελεί τυπικό παράδειγμα 
κυκλαδίτικου αγροτικού τοπίου, διαμορφωμένου με αναβαθμίδες όπου υπήρχε 
δυνατότητα καλλιέργειας. Αυτή η μέθοδος καλλιέργειας υπαγορεύεται από την 
έντονη κλίση του αναγλύφου και προσδίδει στο τοπίο μια ουσιαστική αισθητική 
αξία, καθώς οι πεζούλες ενσωματώνονται πλήρως σ’ αυτό και λειτουργούν ως 
στοιχείο της υπαίθρου. Χαρακτηριστικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος 
του οικισμού συνιστά το ρέμα Ρυάκας που διέρχεται του οικισμού με 
κατεύθυνση ΒΔ→ΝΑ και καταλήγει στο επίνειο της Κορώνου, το Λυώνα. 
Βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο του οικισμού και δεν είναι ορατό απ’ το 
δρόμο. Το ρέμα, που έχει νερό μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες, διαθέτει 
πλούσια βλάστηση, ενώ στις παρυφές του υπάρχουν κάποια μικρά αγροτεμάχια 
που καλλιεργούνται. 

Στους μικρούς κήπους του οικισμού, που διαμορφώνονται, όπως 
προαναφέρθηκε, στις ελάχιστες αδόμητες περιοχές κυρίως στην περιφέρεια, 
αλλά και στα χωράφια που βρίσκονται στις παρυφές του, καλλιεργούνται 
αμπέλια, οπωροκηπευτικά και εσπεριδοειδή, προς ιδία κατανάλωση. Στην 
περιοχή της Κορώνου φύονται ορισμένα είδη τα οποία προστατεύονται από την 
ελληνική νομοθεσία και από τον Κατάλογο Απειλουμένων Ειδών της IUCN.  Η 
άγρια βλάστηση εντός του οικισμού περιλαμβάνει ασφένδαμους, μουριές, 
βυσσινιές, πλατάνους κυρίως στη ρεματιά και εν γένει χαμηλή θαμνώδη 
βλάστηση. 
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3.2.3. Δημογραφικά στοιχεία Κορώνου και κοινωνική δομή : 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο πληθυσμός του οικισμού από της 

συστάσεως του ελληνικού κράτους ως και το 1991 σύμφωνα με τον 
Κεφαλληνιάδη36 . 
 

 
 

Σύμφωνα με τον Λεβογιάννη37 ο πραγματικός πληθυσμός της Κορώνου 
από το 1951, οπότε και θεσμοθετείται η διενέργεια απογραφών ανά δεκαετία, 
εξελίσσεται ως εξής: 

 
 
 
 
 
 

 
Από τα παραπάνω παρατηρείται μία συστηματική αύξηση του 

πληθυσμού από το 1834 ως το 1940, ενώ από το 1951 ως το 1981 η εξέλιξη του 
πληθυσμού διαγράφει μειωτική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -2,51%. 
Μετά από μία μικρή ανάκαμψη κατά τη δεκαετία 1981-1991, μείωση του 
πληθυσμού παρατηρείται και στα χρόνια που μεσολαβούν μεταξύ του 1991 και 
2001. Γεγονός, ωστόσο είναι ότι πτώση κατά 39,4% παρατηρείται στον 
πληθυσμό όλων των ορεινών περιοχών της Νάξου κατά το διάστημα 1951-1991. 

Η σταθερή αύξηση του πληθυσμού κατά τον 19ο αι. οφείλεται προφανώς 
στην υψηλή γεννητικότητα της περιόδου εκείνης, στην γενικότερη συσπείρωση 
των κατοίκων στις αγροτικές περιοχές, αλλά κυρίως στην εκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων σμύριδας από τους κατοίκους των γύρω περιοχών, η οποία 
κορυφώθηκε από τη δεκαετία του 1920 και εξής, με την κατασκευή του 
“εναέριου’’. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η διάθεση του προϊόντος το 1825 
ήταν 600 τόνοι, το 1916 20.000 τόνοι, ενώ το 1995 παρήχθησαν 2035 τόνοι.38 Η 
οικονομική ευρωστία της περιοχής, η οποία αντανακλάται στην αλματώδη 
αύξηση του πληθυσμού της κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων ετών και ως 

                                                 
36 Κεφαλληνιάδης 1987, 9, 93, 97, 102. 
37 Λεβογιάννης 1994, 1066. 
38 Ερευνητικό Ε.Μ.Π., 3. 

ΕΤΗ 1834 1844 1861 1896 1920 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 

ΚΑΤΟΙ-
ΚΟΙ 

211 369 462 769 1330 1707 1888 1184 1119 732 548 693 

ΕΤΗ 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

ΚΑΤΟΙ-
ΚΟΙ 

1237 1132 752 644 848 744 
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το 1940, έπαυσε βίαια κατά την τετραετή κατοχή (1940-1944), οπότε ο λιμός που 
καταδυνάστευσε την Κόρωνο προκάλεσε το θάνατο 377 ατόμων. 

Η Κόρωνος, αλλά και γενικότερα η ορεινή και ημιορεινή Νάξος, μετά τον 
Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο, αντιμετώπισαν εντονότατο δημογραφικό πρόβλημα που 
οφειλόταν πρωτίστως στη μαζική μετανάστευση του πληθυσμού, κυρίως κατά 
τις δεκαετίες ’60-’80, λόγω της μείωσης της εξόρυξης της σμύριδας, με 
προορισμό τη Χώρα της Νάξου και την Αθήνα. Το κοινωνικό φαινόμενο της 
αστικόποιησης και της συνακόλουθης απομείωσης των αγροτικών πληθυσμών 
επαναλήφθηκε στην δεκαετία του ’90 και οφείλεται στην απομόνωση των 
ορεινών περιοχών, στα μικρά και διάσπαρτα αγροτεμάχια, στις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες, στην αδυναμία διάθεσης των προϊόντων τους, στην έλλειψη 
έργων υποδομής, στην απουσία κοινωνικής πρόνοιας, στον συγκεντρωτισμό 
των εξουσιών στα αστικά κέντρα και, τέλος, στην αδυναμία σχεδίασης και 
εκτέλεσης ενός προγράμματος δημιουργίας θέσεων εργασίας στους οικισμούς 
που θα συγκρατούσε εκεί τους νέους.39  

Η Κόρωνος σήμερα έχει πληθυσμό περίπου 550 άτομα, ωστόσο αυτό  
εξαρτάται από την εποχή του χρόνου. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση κατοίκων 
(~2.000) σημειώνεται το καλοκαίρι και η μικρότερη (400 κάτοικοι) το χειμώνα 
(Δεκέμβριο – Ιανουάριο). Ενδιάμεσα ποικίλει εξαιτίας ιδιαίτερων 
δραστηριοτήτων,  όπως είναι η εξόρυξη σμύριδας, ο τρύγος ή το Πάσχα, κατά τη 
διάρκεια των οποίων μερικοί Αθηναίοι επιστρέφουν στην Κόρωνο για τις 
εποχιακές δουλειές. Τέλος, ο οικισμός χαρακτηρίζεται από γερασμένο 
πληθυσμό, κοινό χαρακτηριστικό για πολλούς οικισμούς ορεινών αγροτικών 
περιοχών. 
 

 
3.3.Τοπική οικονομία: 

 
Στην Κόρωνο βασική απασχόληση των κατοίκων μέχρι τη δεκαετία του 

’80  αποτελούσαν τα ορυχεία της σμύριδας. Ωστόσο, σήμερα λίγοι εργάζονται 
ως σμυριδεργάτες και αυτοί μόνο περιστασιακά, δηλ. τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο, οπότε κάποια από τα ορυχεία είναι σε λειτουργία, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν σύνταξη, ασφάλιση και ένα ελάχιστο εισόδημα. Λίγες θέσεις 
εργασίας προσφέρονται, επίσης, στο λατομείο αδρανών υλικών στη θέση 
Σμυρίγλες της Κορώνου.  

Η μεγάλη πλειοψηφία ασχολείται με την κτηνοτροφία, η οποία εξασκείται 
όπως στο παρελθόν, αποτελεί όμως την κύρια απασχόληση σήμερα, αφενός 
επειδή τα πλεονάσματα της παραγωγής είναι  μεγαλύτερα, όπως και το ζωικό 
κεφάλαιο, αφετέρου επειδή μπορούν να μεταφερθούν σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις. Πωλούνται κυρίως στην Αθήνα, όπου υπάρχει μια σταθερή 
πελατεία για τα ναξιακά προϊόντα στην κοινότητα των Ναξιωτών. Σήμερα με την 

                                                 
39 Ευριπιώτης 2005, 47. 
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προβολή των παραδοσιακών προϊόντων, η ζήτηση έχει αυξηθεί περαιτέρω. Οι 
επιδοτήσεις της ΕΕ, που από την δεκαετία του ’80 δίνονται στους κτηνοτρόφους, 
αποτελούν σημαντικό βοήθημα στο εισόδημά τους. Οι γεωργοί είναι λίγοι, αλλά 
η πλειονότητα των κατοίκων διατηρεί καλλιέργειες στις πεζούλες προς ιδία 
κατανάλωση. Λίγοι είναι οι αλιείς και αρκετοί οι εργατοτεχνίτες που 
απασχολούνται στα δημόσια ή τα ιδιωτικά έργα της περιοχής. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός των επαγγελματιών, καθώς όλοι 
καταπιάνονται σχεδόν με όλες τις προαναφερθείσες δραστηριότητες, εφόσον 
καμία εξ αυτών δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Τα προϊόντα που παράγει η 
Κόρωνος είναι τα εξής: κρέας, τυριά, κρασί, ρακί, λάδι, μέλι, φρούτα και λίγα 
λαχανικά. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.4.Περιφέρεια Δ.Δ. Κορώνου: 
 
Στην επικράτεια της Κορώνου, σε απόσταση 8 χλμ., ανήκει ο μικρός 

οικισμός του Λυώνα, το επίνειο του ορεινού οικισμού και το παλιό λιμάνι για τα 
ατμόπλοια και την εξαγωγή της σμύριδας μέχρι την κατασκευή του “εναέριου’’. Η 
δημιουργία, μάλιστα, του παραθαλάσσιου αυτού οικισμού οφείλεται μάλλον 
στις ανάγκες της σμύριδας.40 Δίπλα στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου ερειπώνει 
το πάλαι ποτέ κτήριο της διοίκησης των σμυριδωρύχων.  Ο οικισμός έχει πλέον 
μετατραπεί σε παράκτιο θέρετρο με 110 σπίτια, κυρίως περιοδικής κατοίκησης. 

 Σε απόσταση 6χλμ  ΝΑ της Κορώνου κείτεται ο μεσαιωνικός οικισμός 
της Ατσιπάπης (15ος-16ος αι.), μνημείο της ξερολιθιάς, με κτίσματα αυτόνομου 
αγροτικού χαρακτήρα που περιβάλλονται από αγρούς και αμπέλια χτισμένα σε 
αναβαθμίδες στις δυο πλευρές της μικρής κοιλάδας. Τον οικισμό διατρέχει ένα 
ενδιαφέρον δίκτυο στενών μονοπατιών, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι 
κλιμακωτά. Ανάμεσα στα ερείπια των κτισμάτων διακρίνονται διάφορες 
                                                 
40 Ψαρράς 1994, 789. 
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κατασκευές, όπως φούρνοι, αλώνια, πατητήρια κ.α., ενώ στο χαμηλότερο μέρος 
του οικιστικού συνόλου υπάρχει μια πηγή η οποία αρδεύει μέρος της περιοχής. 
Τα μικρά οικήματα, ολόλιθα χωρίς κονίαμα και με δώμα κατασκευασμένο από 
λίθινες πλάκες, χρησιμοποιούνται τώρα ως μιτάτοι και αγροικίες. Κατά τη 
διάρκεια της κατοχής αρκετές οικογένειες Κορωνιατών, προκείμενου να είναι 
κοντά στα χωράφια τους και τα κοπάδια τους, μεταφέρθηκαν στην Ατσιπάπη. 
Πλησίον του οικισμού υπάρχει ο νεότερος ναός του Αγίου Ισιδώρου και το 
εξωκλήσι του Αγίου Μάμα, προστάτη των ποιμένων.41 

Αξιοσημείωτος είναι ο παρακείμενος της Ατσιπάπης μεσοβυζαντινός ναός 
της Παναγίας Κεράς (9ος αι.) στο Λιοΐρι, που ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς 
εγγεγραμμένου ναού με τρούλλο. Τα γωνιακά διαμερίσματα καλύπτονται με 
καμάρες κατά τον άξονα του ναού, ενώ στην αψίδα του διακονικού βρίσκεται 
μικρός επισκοπικός θρόνος. Ο ναός εσωτερικά είναι επιχρισμένος, αλλά η 
παρουσία ιχνών επιζωγράφισης κάτω από τα νεότερα επιχρίσματα μαρτυρεί την 
ύπαρξη ζωγραφικού διακόσμου βυζαντινών μάλλον χρόνων. Στην δυτική πλευρά 
του ναού έχει προστεθεί προστώο και κωδωνοστάσιο με μονόλοβο παράθυρο. 
Προς νότο του ναού και σε επαφή με αυτό σώζονται τα ερείπια δύο κελλιών. 42 

Ο ναός της Παναγίας της Αργοκοιλιώτισσας, 500μ από την Ατσιπάπη, 
είναι ένας μονόκλιτος επιμήκης ναός με κελλιά που θυμίζουν μοναστηριακό 
συγκρότημα και τελείται κάθε χρόνο στην εορτή της Ζωοδόχου Πηγής, την 
Τετάρτη και την Πέμπτη μετά το Πάσχα, το Παναξιακό Ιερό Προσκύνημα εις 
ανάμνηση της εύρεσης σ’ αυτή τη θέση στις 25 Μαρτίου του 1836 των τριών 
θαυματουργών εικονισμάτων. Τα κελλιά χρησίμευαν και ως κατοικίες 
σμυριδεργατών αλλά το πρόγραμμα ανοικοδόμησης του νέου Ναού και των 
κελλιών προέβλεπε την κατεδάφισή τους.   

Τα ορυχεία της Αμμόμαξης, τα οποία βρίσκονται στον δρόμο προς τον 
όρμο του Λυώνα, με σημαντικότερο αυτό της Σαραντάρας, όπου και το υπό  
κατασκευή Μουσείο, μαζί με τα συνοδευτικά κτήρια, δηλ. τις ενδιάμεσες 
εγκαταστάσεις φόρτωσης και τα καταλύματα των εργατών στην Στραβολαγκάδα, 
το μηχανοστάσιο κίνησης, τις αποθήκες του υλικού, συνιστούν ένα μοναδικό 
σύνολο της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Τέλος, στον αγροτικό 
οίκισμο Σίφωνες, αν και διοικητικά δεν ανήκει πλέον στην κοινότητα Κορώνου, 
οι Κορωνιάτες έχουν πολλές ιδιοκτησίες. 
 
 

 
 
 

3.5.1.Παράδοση: 
 

                                                 
41 Ενημερωτικό έντυπο medstone, 19-20. 
42 Μαστορόπουλος 1995, 10. 

3.5. Πολιτισμική προσέγγιση 
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 Η Κόρωνος διατηρεί μια παραδοσιακή ζώη που ακολουθεί, ωστόσο, 
κατά το δυνατόν, τους σύχρονους ρυθμούς. Δραστηριότητες με έντονο κοινωνικό 
ενδιαφέρον που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου είναι οι 
εξής :  

 παρασκευή κρασιού στα τέλη του  Σεπτέμβρη 
 τα “ρακιτζιά” τον Οκτώβρη και Νοέμβρη κατά τη διάρκεια της παρασκευής 
ρακής  

 παρασκευή τυριών το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. 
 

 Τα φαγητά είναι όλα σχεδόν παραδοσιακά. Ιδιαίτερες σπεσιαλιτέ στην 
Κόρωνο είναι η σεφουκλωτή, οι αμαθιές, πατάτες τηγανιτές με κρεμμυδάκια και 
πιπεριές. Όπως και σε άλλους ορεινούς οικισμούς τρωνε πολύ κρέας (κατσίκια 
κυρίως), τυρί (μυζήθρα, ανθότυρο, αρσενικό, ξυνομυζήθρα, ξυνότυρο), αλλά και 
φρούτα και λαχανικά που καλλιεργούν στις πεζούλες. Οι γυναίκες της Κορώνου 
συγκεντρώνονται στους  χώρους του Εξωραϊστικού Πολιτιστικού συλλόγου τους, 
που ίδρυσαν μερικά χρόνια πριν, και εκθέτουν τα παραδοσιακά υφαντά και 
κεντήματα στο εκθετήριο κεντημάτων της Κορώνου, απ’ όπου μπορεί κανείς να 
τα προμηθευτεί.  

 
3.5.2.Θρησκευτικά έθιμα: 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπάρχουν θρησκευτικές εορτές και 
πανηγύρια: 

 το Πάσχα, οπότε η γιορτή κρατάει μια εβδομάδα πριν και μια 
εβδομάδα μετά, ενώ το  βράδυ της Ανάστασης και κατά τη δεύτερη 
Ανάσταση οι άνδρες του οικισμού βάζουν φωτιά στο «κανονάκι» 
και ακούγεται ένας ισχυρός κρότος 

 την Παρασκευή του Πάσχα, οπότε τελείται το Παναξιακό 
Προσκύνημα στη Παναγία την Αργοκοιλιώτισσα. 

 του Αγίου Γεωργίου, στο Λυώνα 
 στις 17 Ιουλίου, που γιορτάζει η πολιούχος του οικισμού,  Αγία 
Μαρίνα  

 στις 23 Αυγούστου, τα εννιάμερα της Παναγίας, οπότε γιορτάζει η 
Παναγία η Κερά   

 στις 27 Αυγούστου, στον εορτασμό του Αγίου Φανουρίου 
 στις 29 Αυγούστου, του Αγίου Ιωάννη  
 στις 8 Νοεμβρίου, του Αγίου Νεκταρίου  
 στις 4 Δεκεμβρίου, της Αγίας Βαρβάρας  
 στις 6 Δεκεμβρίου, του Αγίου Νικολάου  
 στις 14 Μαΐου, του Αγίου Ισιδώρου στην Ατσιπάπη  
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3.5.3.Έθιμα: 
 
Στη Κόρωνο λαμβάνουν χώρα και άλλες εκδηλώσεις, κάποιες από τις 

οποίες ανάγονται σε παλαιά έθιμα: 
 οι απόκριες εορτάζονται επί τρεις εβδομάδες τον Φεβρουάριο 
με μασκαριές, τσαμπούνες και τουμπάκια, τα δύο 
παραδοσιακά όργανα της Νάξου, τα οποία ανάγονται στη 
μουσική αυλητική του Απόλλωνα και είναι τα μοναδικά από τα 
τριάντα τρία πνευστά που διασώζονται ως σήμερα. Το έθιμο 
της τσαμπούνας και του τουμπακιού, προέρχεται από  

 τους Διθυράμβους, τους κυκλικούς χορούς της αρχαιότητας, οι 
οποίοι συνοδεύονταν από αυτά τα όργανα. 43 

 ο εορτασμός των Αποκρεών κορυφώνεται με την εκδήλωση της 
Καθαρής Δευτέρας, όπου οι “κουδουνάδες”, βοσκοί και τα 
παιδιά τους, ντύνονται με προβιές πάνω στις οποίες δένουν 
σειρές από κουδούνια, και χορεύουν στην πλατεία του 
οικισμού προκαλώντας δυνατό θόρυβο. Τότε, όλοι οι 
επισκέπτες του οικισμού είναι φιλοξενούμενοι του 
Εξωραϊστικού Πολιτιστικού Συλλόγου. 

 η πομπή του γάμου, με βιολιά και τουφεκιές και συνοδεία του 
ζευγαριού ως την εκκλησία 

 της πληθερής, με επισκέψεις στις μάντρες των βοσκών 
 Πρωτομαγιά, με έξοδο  των Κορωνιδιατών κυρίως στον Λυώνα 
και το Λιοΐρι. 

 στις 24 Ιουνίου, του Αγ. Ιωάννου του Κλήδωνα με 
μουσικοχορευτική εκδήλωση στην πλατεία του οικισμού από 
τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο 

 Βιολιά και γλέντια που οργανώνονται από τις ταβέρνες και 
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους όλο το χρόνο. 

 

                                                 
43 Κοντελιέρης 1929, 21-22. 
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3.6. Πολεοδομική και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία  
 
 
 
 

  
Εικ: Χαρακτηριστική εγκαταλελειμμένη πετρόχτιστη κατασκευή 
 
3.6.1.Πολεοδομικός χαρακτήρας 

 
α.Δομή και επιμέρους ενότητες: 

 
Ο οικισμός, όπως προαναφέρθηκε, αναπτύσσεται σε δύο αντικρυστές 

πλαγιές, εκατέρωθεν ενός ρέματος, του Ρυάκα. Η διάταξη και των δύο μερών του 
είναι αμφιθεατρική, επειδή είναι κτισμένα σε περιοχή με μεγάλη κλίση. Τα δύο 
τμήματα του οικισμού συνδέονται σε δύο σημεία, όπου υπάρχουν γέφυρες 
πάνω από το ρέμα. Η σύνδεσή τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ασθενής, 
υπό την έννοια ότι ο πολεοδομικός ιστός και από τις δύο πλευρές σταματάει σε 
ένα συγκεκριμένο υψόμετρο υψηλότερα από το ρέμα,  αφήνοντας τη ρεματιά, η 
οποία έχει πολύ μεγάλη κλίση, αδόμητη. Μόνο στα δύο προαναφερθέντα 
σημεία, εκεί δηλ. όπου τα δυο γεφύρια συνδέουν τις δύο πλευρές του ρέματος, 
υπάρχει συνέχεια του ιστού, αλλά μόνο εκατέρωθεν των δρόμων που περνούν 
πάνω από το γεφύρι. Το ρέμα ακολουθεί μια διαδρομή σχεδόν στον άξονα 
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βορρά-νότου (στην πραγματικότητα από ΝΔ προς ΒΑ), οπότε μπορούμε  να 
μιλάμε για την ανατολική και την δυτική πλευρά του οικισμού. Η δυτική 
περιλαμβάνει τις γειτονιές  Λιβαδάκι, Αγία Μαρίνα, Κάστρο, Ανδρεάδω, Πλάτσα 
και Απάνω Στέρνα και είναι πολύ μεγαλύτερη της ανατολικής, η οποία 
περιλαμβάνει την Ανεγυρίδα, την Κάτω Γειτονιά και το Τσικαλαριό. Η Ανεγυρίδα 
είναι σχετικά αποκομμένη από την Κάτω Γειτονιά  (ή Βόθροι), αν και βρίσκονται 
στην ίδια πλευρά του ρέματος.  Η  Ανεγυρίδα βρίσκεται κοντά στη μία γέφυρα 
που συνδέει με την ανατολική πλευρά, ενώ η Κάτω Γειτονιά στην άλλη. Η 
σύνδεσή τους γίνεται με ένα μονοπάτι, το οποίο ανεβαίνει και ξανακατεβαίνει με 
μεγάλη κλίση την πλαγιά. 

 Ο ιστός του οικισμού αναπτύσσεται με δρόμους παράλληλους στις 
υψομετρικές γραμμές του αναγλύφου, και  άλλους, οι οποίοι με κλίμακες 
διασχίζουν κάθετα τις ισοϋψείς  και συνδέουν τους προηγούμενους.  Οι δρόμοι 
στο εσωτερικό του οικισμού είναι αδιάβατοι για τα τροχοφόρα. Πρόκειται 
ουσιαστικά για πεζοδρόμους, όπου εκτός από τους πεζούς, μόνο τα ζώα 
μεταφοράς  (όνοι και ημίονοι) μπορούν να κινηθούν. Η δόμηση είναι συνεχής 
και τα μέτωπα των κτηρίων βρίσκονται επάνω στην οικοδομική γραμμή, με λίγες 
εξαιρέσεις.  

Πέρα από την ανάπτυξη αυτή του πολεοδομικού ιστού παράλληλα και 
κάθετα προς  τις ισοϋψείς, υπάρχει ένας μεγάλος πυρήνας με μεγαλύτερη 
πυκνότητα δόμησης, και δρόμους στο εσωτερικό του, οι οποίοι δεν έχουν 
χαραχτεί μόνο με βάση την κλίση του εδάφους, αλλά και σύμφωνα με την 
ανάγκη πρόσβασης σε όλα τα κτήρια που είναι κτισμένα σε επαφή. Πρόκειται 
για τον παλαιό οχυρωμένο πυρήνα του οικισμού, τη σημερινή γειτονιά 
«Κάστρο». Όπως στις περισσότερες ανάλογες περιπτώσεις στα νησιά του 
Αιγαίου, έτσι και εδώ, ο εξωτερικός τοίχος των κατοικιών της περιμέτρου ήταν 
παχύτερος και με λίγα ανοίγματα, αποτελώντας το τείχος που προστάτευε τον 
οικισμό. Σήμερα σώζεται μόνο μία πύλη εισόδου στο εσωτερικό, απέναντι 
ακριβώς από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας  (η οποία βρισκόταν εκτός 
οχύρωσης), ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχαν και άλλες που σήμερα δεν 
διασώζουν τη μορφή της πύλης. 

Ο κεντρικός πεζόδρομος του οικισμού κινείται κατά κανόνα παράλληλα 
με τις ισοϋψείς (στην δυτική πλευρά του οικισμού), ακολουθεί όμως μια 
τεθλασμένη πορεία, η οποία περιλαμβάνει και σκαλιά. Ξεκινάει ουσιαστικά από 
την αυλή της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας και καταλήγει στην κεντρική πλατεία 
του οικισμού, την Πλάτσα. Στο μεγαλύτερο μήκος του ακολουθεί την εξωτερική 
παρειά του περιβόλου του Κάστρου στο ανατολικό του όριο, δηλαδή από την 
χαμηλή του  πλευρά. 
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β.Συγκρότηση και τρόπος ανάπτυξης του οικισμού: 
 
Η πολεοδομική εξέλιξη του οικισμού δεν έχει τεκμηριωθεί με ιστορικά 

στοιχεία, ωστόσο ο πολεοδομικός ιστός μας επιτρέπει κάποιες υποθέσεις. 
Σύμφωνα με την προφορική παράδοση,  ο πρώτος πυρήνας κατοικιών  
βρισκόταν στην Κάτω Γειτονιά, που διασώζει και το παλιό όνομα του οικισμού, 
“Βόθροι’’. Στοιχείο που ενισχύει αυτή την υπόθεση αποτελεί η συγκέντρωση 
παλαιών κτηρίων στην περιοχή, τα οποία από τα μορφολογικά και τυπολογικά 
τους χαρακτηριστικά φαίνονται να είναι από τα πρωιμότερα που συναντά κανείς 
στην Κόρωνο. Τα παλαιότερα αυτά κτήρια σχηματίζουν έναν πυρήνα με μεγάλη 
πυκνότητα κτισμένο πάνω στο εξόγκωμα ενός βράχου, γεγονός που υποδεικνύει 
μια χωρική οργάνωση αν όχι οχυρωματική, τουλάχιστον ενός αμυντικού 
χαρακτήρα. Η τοποθεσία στην ανατολική πλευρά, και πολύ χαμηλά κοντά στο 
ρέμα, μπορεί, επίσης, να σχετίζεται με την πρόθεση για προστασία του οικισμού 
από επιδρομές. Πρόκειται για το πιο αθέατο από τη θάλασσα κομμάτι της 
Κορώνου, σε αντίθεση με την δυτική πλευρά, η οποία έχει μακρινή θέα της 
θάλασσας, και βρίσκεται πιο ψηλά, σε περίοπτη τοποθεσία. 

Στη συνέχεια πρέπει να τοποθετηθεί η δημιουργία του Κάστρου, με τον 
οχυρωματικό του περίβολο, σε μια περίοδο που μια κεντρική εξουσία είχε τη 
δυνατότητα να επιβάλλει έναν ανάλογο σχεδιασμό, ενώ παράλληλα είχε αυξηθεί 
ο πληθυσμός. Όπως και στις περισσότερες ανάλογες περιπτώσεις στο Αιγαίο, η 
δημιουργία αυτών των οχυρωμένων οικισμών συνδέεται με  την λατινοκρατία και 
τις φεουδαρχικές δομές που επέβαλε, σε μια εποχή που το Αιγαίο μαστιζόταν 
από την πειρατεία. Στην περίπτωση της Νάξου, η φεουδαρχική κυριαρχία που 
ξεκίνησε με την ίδρυση του Δουκάτου του Αιγαίου από τον Μάρκο Σανούδο, 
συνέχισε αμετάβλητη και τους πρώτους αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας, ως 
το α΄μισό του 19ου  αι. 

 Ο οικισμός πρέπει ακολούθως να επεκτάθηκε ανατολικά του Κάστρου, 
προς την κατωφέρεια της πλαγιάς και εκεί, ανάμεσα στο Κάστρο και την 
επέκτασή του, διαμορφώθηκε ο κεντρικός πεζόδρομος του οικισμού που 
περιγράφηκε παραπάνω. Στην επέκταση του αρχικού πυρήνα διακρίνουμε μια 
μεγαλύτερη πυκνότητα κτισμάτων απ’ ότι αλλού. Στο Κάστρο και στην περιοχή 
αυτή, υπάρχει και η μεγαλύτερη συγκέντρωση “στιαστών’’, δηλαδή διαβατικών. 
Αυτό μας δείχνει την οικονομία χώρου που επιδιωκόταν, λόγω του περιορισμού 
της δόμησης σε κάποια συγκεκριμένα όρια. Τα στιαστά συνδέουν πάνω από 
τους δρόμους όλα τα τμήματα του Κάστρου και της επέκτασής του. Θα μπορούσε 
να υποτεθεί ότι πρόκειται και για μια λύση που επιτρέπει την επικοινωνία των 
δωμάτων, για αμυντικούς πάλι λόγους. 

 Η δημιουργία κλίματος ασφάλειας σε μεταγενέστερες εποχές πρέπει να 
επέτρεψε την επέκταση του οικισμού με πιο χαλαρό ιστό, παράλληλα προς τις 
ισοϋψείς προς διάφορες κατευθύνσεις. Η εξόρυξη της σμύριδας είχε σαν 
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αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της Κορώνου σε όλο το 
διάστημα από τη δεκαετία του 1830 μέχρι το 1940. Η αύξηση αυτή του αριθμού 
των κατοίκων, βέβαια, θα συνοδεύτηκε από ανάλογη έκρηξη της οικοδομικής 
δραστηριότητας, ούτως ώστε να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες. Ειδικότερα, 
από το 1861  ως το 1928 υπάρχει η μεγαλύτερη αύξηση πλυθυσμού (από 462 σε 
1707 κατοίκους). Το μεγαλύτερο ποσοστό του κελύφους που συναντάμε σήμερα 
στον οικισμό πρέπει να έχει οικοδομηθεί την περίοδο αυτή. Τότε εντοπίζεται και 
ο σχηματισμός της γειτονιάς της Ανεγυρίδας, στα ανατολικά του ρέματος, όχι ως 
επέκταση της Κάτω Γειτονιάς, αλλά ως απευθείας επέκταση του κυρίως 
οικισμού. Ειναι χαρακτηριστικό ότι η Ανεγυρίδα βρίσκεται στην αρχή των 
μονοπατιών τα οποία οδηγούσαν από την Κόρωνο στα ορυχεία της Σμύριδας. 
Ονομάστηκε δε έτσι, λόγω των επάλληλων τεθλασμένων που διαγράφουν οι 
δρόμοι στην Ανεγυρίδα, διασχίζοντας τις ισοϋψείς ακολουθώντας την λεγόμενη 
“ημιονική οδό’’. 

Μετά την απότομη μείωση του πληθυσμού που ακολούθησε την Κατοχή 
αρχικά, και την εμπορική απαξίωση της ορυκτής σμύριδας, η οικοδομική 
δραστηριότητα στον οικισμό πρέπει σχεδόν να νεκρώθηκε. Τα τελευταία χρόνια 
η επέκταση του οικισμού περιορίστηκε κυρίως κατά μήκος των αμαξιτών δρόμων 
που οδηγούν στον οικισμό, και διαθέτουν πιο εύκολη πρόσβαση. 

 
γ. Μορφή και εικόνα του δημόσιου χώρου: 

i. Δρόμοι   
Όπως αναφέρθηκε, οι περισσότεροι δρόμοι στην Κόρωνο ακολουθούν χαράξεις 

είτε παράλληλες είτε κάθετες στις ισοϋψείς καμπύλες. Αυτοί που είναι παράλληλοι είναι 
οι πιο μακρείς και καμπυλόγραμμοι. Οι κάθετοι είναι μικρότερου μήκους και αποτελούν 
τις εγκάρσιες συνδέσεις  των πρώτων με κλίμακες. Υπάρχουν, επίσης, οι δρόμοι που 
διασχίζουν λοξά τις ισοϋψείς καμπύλες, όπως οι κύριοι δρόμοι της Ανεγυρίδας. 
Πρόκειται μάλλον για μονοπάτια προς την εξοχή, τα οποία μετατράπηκαν σε δρόμους με 
την εξάπλωση του οικιστικού ιστού. Η οικοδόμηση είναι σχεδόν πάντοτε συνεχής και 
δημιουργεί ενιαία μέτωπα. Οι παράλληλοι προς τις ισοϋψείς δρόμοι είναι φαρδύτεροι  (2-
3 μέτρα περίπου), ενώ οι κάθετοι πιο στενοί (1-1,5 μ περίπου). Στις περιπτώσεις που 
διασταυρώνονται τρεις πορείες, σχηματίζεται το “τρίστρατο”, που συνιστά ένα πλάτωμα. 
Σε πολλές περιπτώσεις, σε δρόμους με μορφή κλίμακας, υπάρχουν στις δύο πλευρές 
παράλληλες υπερυψωμένες κλίμακες, μικρού πλάτους. 
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Εικ.: χαρακτηριστική απεικόνιση πλακόστροτου δρόμου 
 
Τα αρχικά λιθόστρωτα μονοπάτια μέσα στον οικισμό είναι λίγα και είτε είναι 

κατασκευασμένα με ακανόνιστου σχήματος πέτρες ή κροκάλες είτε με αδρα λαξευμένους 
πλακοειδείς λίθους. Τόσο τα επίπεδα λιθόστρωτα όσο και τα κλιμακωτά, έχουν κλίση 
προς  το  κέντρο  προκειμένου να δημιουργηθεί το  λούκι  απορροής  των  βρόχινων  
νερών. Εκατέρωθεν του  αρμού  της  κεντρικής  κλίσης  (λούκι)  είναι  τοποθετημένες  
στενόμακρες  πέτρες  που  ξεχωρίζουν  για  το  μέγεθος  και  τη  λεία  τους επιφάνεια  
από  τις  άλλες  ακανόνιστες  μικρότερες  πέτρες  του  υπόλοιπου  λιθόστρωτου, 
κάνοντας,  έτσι,  τον  αρμό,  άξονα  του  δρόμου. Στα κλιμακωτά μονοπάτια, επειδή  οι  
κλίσεις  και  τα  μήκη  είναι  μεγάλα,  ανά  10  περίπου  ρίχτια  κατασκευάζονται  
πλατύσκαλα  μήκους  1,20 –1,40 μ. 

Υπάρχουν κάποιοι λιθόστρωτοι δρόμοι, κυρίως στο κέντρο του οικισμού (πχ ο 
κύριος δρόμος), αλλά η πλειοψηφία τους σήμερα είναι στρωμένοι με τσιμέντο. Από το 
1975 εώς το 1990 υπήρχε η τάση να καλύπτονται με τσιμέντο τα παραδοσιακά 
πλακόστρωτα και τα καλντερίμια, μετά από επιθυμία των ίδιων των κατοίκων, με σκοπό  
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την ευκολότερη καθαριότητα. Από το 1990 και μετά, η Κοινοτική Αρχή 

προσπάθησε να επαναφέρει την παλιά εικόνα των δρόμων. Το 1992 αποκαταστάθηκε ο 
κεντρικός πεζόδρομος του οικισμού, αφού προηγήθηκαν έργα ύδρευσης και 
αποχέτευσης. Στην ανακατασκευή χρησιμοποιήθηκαν, ως επί το πλείστον, οι 
ανακτημένες παλιές πλάκες. Ανάλογες εργασίες έγιναν σε μεγάλη έκταση στη γειτονιά 
Λιβαδάκι, όπου χρησιμοποιήθηκαν παλιές πλάκες. Η εικόνα των δρόμων χαρακτηρίζεται 
από το λευκό χρώμα του ασβέστη, ο οποίος χρησιμοποιείται για άσπρισμα των ορίων 
των μονοπατιών, των ακμών των σκαλοπατιών, ενίοτε ακόμα και στους αρμούς των 
πλακών ενοποιώντας χρωματικά το δημόσιο χώρο του δρόμου με τους επίσης 
ασβεστωμένους τοίχους των κτηρίων. 

Σε διάφορα σημεία του πολυσύχναστου κεντρικού πεζοδρόμου του οικισμού, 
υπάρχουν διαμορφώσεις  που λειτουργούν ως δημόσια καθιστικά. Χτιστοί, δηλαδή,  
πάγκοι παράλληλα στο δρόμο, όπου μπορούν να κάθονται οι περαστικοί, και αποτελούν 
σημεία συνάντησης για τους κατοίκους. Ένα άλλο στοιχείο που δίνει χαρακτηριστική 
εικόνα στους δρόμους της Κορώνου είναι η ύπαρξη πολλών κλιμάκων που οδηγούν 
απευθείας από το δρόμο στον όροφο των κατοικιών, σε κάποιο υπαίθριο χώρο που 
λειτουργεί ως προθάλαμος της κατοικίας.  

“Στιαστά’’ (δηλαδή “στεγαστά’’) ονομάζονται στη Νάξο τα διαβατικά. Στο 
παλαιότερο τμήμα της Κορώνου, που είναι χτισμένο με μεγάλη πυκνότητα, υπάρχουν 
αρκετά στιαστά.  Στα δύο άκρα του διαβατικού υπάρχουν πάντα τόξα  (“βόλτα’’) που το 
στηρίζουν, ενώ το κενό γεφυρώνεται με ξύλινα δοκάρια που φέρουν “πετροδόκαρα’’ 
(μακρόστενες λίθινες πλάκιες μεγάλου πάχους) ή καλάμια και ξύλινη οροφή, εμφανίζει 
δηλ. τη φέρουσα κατασκευή του πατώματος του υπερκείμενου χώρου.  Ο χώρος που 
γεφυρώνουν τα στιαστά αποτελεί επέκταση του σπιτιού στο οποίο ανήκουν, είτε 
υπαίθρια (βλ. “μπουντί’’, παρακάτω) είτε κλειστή. Στην περίπτωση που το στιαστό είναι 
υπαίθριος χώρος, μια κλίμακα οδηγεί εκεί από το επίπεδο του δρόμου και αποτελεί 
ουσιαστικά την είσοδο του πρώτου ορόφου, που μπορεί να είναι ανεξάρτητη κατοικία 
από το ισόγειο. Στην περίπτωση που είναι δωμάτιο, έχει πρόσβαση απευθείας από το 
εσωτερικό του σπιτιού.  44 

 
ii. Ελεύθεροι χώροι – Πλατείες 
 

Σημαντικό ρόλο στη δομή του οικισμού παίζουν κάποιοι ελεύθεροι χώροι, 
οι οποίοι επιτελούν σημαντικές λειτουργίες. Αυτοί είναι: 

 Το προαύλιο του σχολείου  
Βρίσκεται στη θέση του παλιού νεκροταφείου του οικισμού, το οποίο 

απομακρύνθηκε45 το 1926, δίπλα στο προαύλιο της Αγίας Μαρίνας. Ο χώρος 
αυτός αποτελούσε πάντοτε πέρασμα, γιατί βρίσκεται πάνω στην χάραξη που 
οδηγεί από την εξοχή στο κέντρο του οικισμού. Την εποχή που ο οικισμός 
περιοριζόταν στα όρια του Κάστρου, βρισκόταν ακριβώς στην είσοδό του, 
                                                 
44 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 97. 
45 ΦΕΚ 12/10/1926, αρ.φ. 358. 
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σήμερα όμως περιβάλλεται από τον οικιστικό ιστό. Στο χώρο του παλαιού 
νεκροταφείου βρίσκεται και το κτήριο του σχολείου.  

Σήμερα ο χώρος αυτός εκτός από προαύλιο του σχολείου, εξακολουθεί 
να αποτελεί το κύριο πέρασμα προς το κέντρο του οικισμού. Τη δεκαετία του ’90 
διαπλατύνθηκε ο δρόμος πρόσβασης στον οικισμό στην γειτονιά Λιβαδάκι, 
ούτως ώστε να μπορούν αυτοκίνητα να φτάνουν μέχρι την αυλή του σχολείου. 
Έτσι, σήμερα, ο χώρος αυτός λειτουργεί και ως χώρος στάθμευσης 
αυτοκινήτων, μάλιστα, ο μεγαλύτερος μέσα στον οικισμό. Η λειτουργία αυτή 
είναι γίνεται καταχρηστικά, τις ώρες που δε λειτουργεί το σχολείο. Στη μια 
πλευρά του προαυλίου υπάρχουν κερκίδες που χρησιμεύουν για διάφορες 
εκδηλώσεις, όχι μόνο σχολικές. Ο χώρος αυτός είναι και ο μοναδικός μέσα στον 
οικισμό που προσφέρεται για αθλοπαιδιές,  λόγω του μεγέθους του, και διαθέτει 
μπασκέτες. 

 Η αυλή της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας 
 

 
    

Συνέχεια της αυλής του σχολείου αποτελεί το προαύλιο της Αγίας 
Μαρίνας, χωρίζονται μόνο με μια χαμηλή μάντρα. Η αυλή αυτή είναι 
πλακόστρωτη, στο κέντρο της υπάρχει ένας μεγάλος σκιερός πλάτανος και η μία 
της πλευρά  διαθέτει κερκίδες. Είναι ο χώρος που γίνονται οι περισσότερες 
συγκεντρώσεις θρησκευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Η πλακόστρωση της 
αυλής αποκαταστάθηκε το 1992 χρησιμοποιώντας όσες από τις παλιές πλάκες 
σώζονταν ακόμα ακέραιες, μισοκαλυμμένες από τσιμεντοκονία. 
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 Τόσο η αυλή της εκκλησίας, όσο και του σχολείου, βρίσκονται σε ένα 
επίπεδο περίπου 4 μέτρα υψηλότερα από τον δρόμο στα ανατολικά τους, το 
οποίο δημιουργήθηκε με επιχωματώσεις. Ένας λιθόκτιστος αναλημματικός 
τοίχος αποτελεί το ανατολικό τους όριο. 

 Η “Πλάτσα’’   
Η Πλάτσα είναι η κεντρική πλατεία του οικισμού. Βρίσκεται στο σημείο 

της χαλαρής σύνδεσης της ανατολικής με την δυτική πλευρά του οικισμού, στο 
σημείο δηλαδή που βρισκόταν παλιά το γεφύρι που συνέδεε τις δύο πλευρές 
του ρέματος. Σήμερα, το ρέμα έχει σκεπαστεί σε μεγαλύτερη έκταση στο 
συγκεκριμένο σημείο και ένα πλάτωμα έχει δημιουργηθεί δίπλα στην Πλάτσα. 

Η Πλάτσα είναι μια ιδιόμορφη πλατεία, γιατί αναπτύσσεται σε δύο 
επίπεδα, λόγω της κλίσης του εδάφους.  Στο χαμηλότερο επίπεδο έχει κανείς την 
εντύπωση ότι βρίσκεται σε                   κλειστό χώρο, γιατί οι αναλογίες πλάτους 
προς ύψος των περιβαλλόντων κτηρίων, καθώς και η κληματαριά που σκεπάζει 
την πλατεία δημιουργούν αυτή την αίσθηση. Η χρήση του συγκεκριμένου χώρου 
ως πλατεία και η διαμόρφωσή του σε δύο επίπεδα πρέπει να ανάγονται στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, εποχή στην οποία χρονολογούνται και τα κτήρια 
που περιβάλλουν την πλατεία. 

Κατηφορίζοντας από τον κεντρικό πεζόδρομο του οικισμού, φτάνει κανείς 
στο ψηλότερο επίπεδο της Πλάτσας, στο οποίο κυριαρχεί ένα νεοκλασικό 
αρχοντικό, στο ισόγειο του οποίου υπήρχε παλιά το κεντρικό καφενείο του 
οικισμού. Μια κλίμακα οδηγεί στο χαμηλότερο επίπεδο. Σημαντικό στοιχείο είναι 
η κρήνη με τρεχούμενο νερό, που βρίσκεται σε ένα θολοσκεπή χώρο που 
στηρίζει τμήμα του άνω επιπέδου της πλατείας.   Στη συνέχεια, ο  πλατύς 
πεζόδρομος που περνάει πάνω από το ρέμα αποτελεί μια προέκταση της 
Πλάτσας στην κατεύθυνση της Ανεγυρίδας. Η Πλάτσα αποτελεί το 
σημαντικότερο δημόσιο χώρο στην Κόρωνο. Εκεί λαμβάνουν χώρα όλα τα 
πανηγύρια και βρίσκονται οι δύο ταβέρνες του οικισμού. 

Η ιδιαίτερη γεωμετρία της πλατείας,  η επιμελημένη της εμφάνιση, με 
πλακοστρωμένο δάπεδο, ασβεστωμένους τοίχους, καλλωπιστικά φυτά, η 
θολοσκέπαστη κρήνη και η διατηρημένη αρχιτεκτονική των κτηρίων που την 
περιβάλλουν, δημιουργούν ένα δημόσιο χώρο υψηλής ποιότητας που τον 
οικειοποιείται κανείς αμέσως. 

 Η πλατεία της Κοινότητας  (ή πλατεία Νικηφόρου Μανδηλαρά)   
Πρόκειται για ένα πλάτωμα που βρίσκεται μπροστά από το κτήριο του 

Κοινοταρχείου, στο οποίο καταλήγει δρόμος που το συνδέει με τον αμαξιτό.  
Λειτουργεί ουσιαστικά ως χώρος στάθμευσης και δεύτερη είσοδος του οικισμού. 
Ο χώρος αυτός αποτελεί το τέρμα του δρόμου, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί 
πλατεία, και δεν αποτελεί βιώσιμο δημόσιο χώρο. Στα σχέδια του Τοπικού 
Συμβουλίου της Κορώνου έχει ενταχθεί η αναμόρφωση του χώρου αυτού, με τη 
δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης και την αντικατάσταση τού 
ακαλαίσθητου κτηρίου της Κοινότητας με άλλο, που θα λειτουργήσει ως 
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λαογραφικό μουσείο. Στην Κόρωνο υπάρχει αξιόλογη λαογραφική συλλογή, που 
σήμερα είναι αποθηκευμένη στο  ισόγειο του δημοτικού ξενώνα. 

 Η Βάρκα    
Η λεγόμενη “Βάρκα’’ είναι ο μοναδικός χώρος συγκέντρωσης στην 

ανατολική πλευρά του οικισμού.  Βρίσκεται στο κέντρο της Ανεγυρίδας και 
πρόκειται για έναν πολύ μικρό χώρο πάνω σε ένα τρίστρατο και περιβάλλεται 
από ένα χαμηλό και πλατύ στηθαίο. Λειτουργεί ως καθιστικό για τους κατοίκους 
της Ανεγυρίδας, αν και τώρα που έχει σχεδόν εγκαταλειφθεί η γειτονιά  έχει 
περιπέσει σχεδόν σε αχρηστία. Ωστόσο, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για 
τους κατοίκους της Κορώνου που αναπολούν τις νυκτερινές βεγγέρες στη Βάρκα, 
ενώ έχει δώσει το όνομά της και στην συγκεκριμένη περιοχή της Ανεγυρίδας. 

 Η Παιδική Χαρά   
Βρίσκεται σε μεγάλη εγγύτητα με την Πλάτσα, στα ΝΑ αυτής, και 

προέκυψε ύστερα από κάλυψη του ρέματος. Πρόκειται για ένα ευρύ πλάτωμα 
από τσιμέντο όπου συγκεντρώνονται τα παιδιά του οικισμού για να παίξουν 
τόσο στον κεντρικό ελεύθερο χώρο όσο και στην παιδική χαρά που βρίσκεται 
στην ανατολική και δυτική πλευρά του, εκεί που ήταν οι όχθες του ρέματος. Στην 
ανατολική πλευρά υπάρχουν επίσης οι δημόσιες τουαλέτες, οι οποίες είναι εκτός 
λειτουργίας, ενώ το ΝΑ τμήμα καταλαμβάνεται από ένα αυθαίρετο κτίσμα 
παραγωγής ρακής. Ο χώρος διαθέτει πλούσια υψηλή βλάστηση.  

 
ιιι.Σχέση ιδιωτικού-δημόσιου χώρου : 

 
Η μετάβαση από το δημόσιο χώρο στον ιδιωτικό είναι τις περισσότερες 

φορές απότομη. Κατά κανόνα οι αυλές απουσιάζουν στις κατοικίες της 
Κορώνου. Η δόμηση είναι συνεχής και η είσοδος του σπιτιού γίνεται κατευθείαν 
από το δρόμο, ο οποίος γίνεται τμήμα της κατοικίας και η ζωή μεταφέρεται στο 
κατώφλι της πόρτας, στο δρόμο. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και οι 
εξαιρέσεις, με ένα  σαφώς διακριτό ημιυπαίθριο  χώρο. 

Το παραδοσιακό “αυλιδάκι’’, στεγασμένος χώρος κάτω από το βόλτο του 
μπουντιού, είναι ένας ημιηπαίθριος χώρος, άλλοτε με χαμηλό στηθαίο και 
πόρτα, που αποτελεί φίλτρο μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου. 46 

 Σε περιοχές με μεγάλη πυκνότητα κατοικιών, μπορεί μια αυλή να 
λειτουργεί ως χώρος διανομής κινήσεων ανάμεσα σε διαφορετικές κατοικίες. 
Στις νεότερες γειτονιές του οικισμού, υπάρχουν πιο συχνά αυλές με μάντρα και 
αυλόθυρα, επειδή  πρόκειται για κατοικίες που χτίστηκαν χωρίς την πιεστική 
έλλειψη χώρου των παλαιότερων εποχών και με μεγαλύτερες απαιτήσεις. Στον 
ιστορικό πυρήνα υπάρχουν επίσης λίγα κτήρια με αυλή, τα οποία ίσως είναι 
μεταγενέστερα. 

Τα αγροτικά οικήματα που βρίσκονται στην περιφέρεια του οικισμού 
κυρίως, διαθέτουν συνήθως έναν περιφραγμένο χώρο, συχνά μεγαλύτερο από 

                                                 
46 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 92. 
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το ίδιο το κτίσμα, για τη φύλαξη των ζώων και την εκτέλεση κτηνοτροφικών 
εργασιών. 

 
δ.Τοπόσημα 

 
Ιδωμένη από μακρυά η Κόρωνος εμφανίζει μια ομοιογενή εικόνα, με τα 

κυβικά δωμοσκεπή κτήριά της σκαρφαλωμένα στις δύο πλαγιές, η οποία 
διασπάται από τα σαφώς λιγότερα στεγοσκεπή κτήρια. Τα μόνα κτήρια που 
ξεχωρίζουν από μακρυά είναι το σχολείο και οι δύο εκκλησίες της. 

 Το σχολείο στεγάζει ένα νηπιαγωγείο και ένα δημοτικό στο 
ισόγειό του, ενώ στο νεόδμητο όροφό του βρίσκεται το Κέντρο 
Πληροφόρησης του Οικομουσείου Κορώνου, ένας Πολιτιστικός 
χώρος διοίκησης των πολιτιστικών δρώμενων και παροχής 
πληροφοριών για την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής και 
τα μουσεία αλλά και διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ.  

 Η σημαντικότερη και παλαιότερη εκκλησία του οικισμού είναι η 
Αγία Μαρίνα, η μοναδική σήμερα ενορία που λειτουργεί. 
Πρόκειται για δίκλιτη εκκλησία, η οποία βρίσκεται ακριβώς έξω 
από την σωζόμενη πύλη του Κάστρου. Το παλαιό κλίτος της 
εκκλησίας έχει κτισθεί στη βυζαντινή περίοδο, ενώ το νεότερο 
τον 16ο αιώνα. Η μορφή της εκκλησίας είναι χαρακτηριστική, 
με πλακόστρωτη σκεπή και έναν μικρό τρούλο. Πάνω από την 
είσοδο υπάρχει κωδωνοστάσιο με τρία τόξα. Μπροστά από την 
εκκλησία υπάρχει πλακόστρωτη αυλή. 

 
 
 

 Στοιχείο της παλαιάς οχύρωσης, που σωζόταν μέχρι την δεκαετία του ’80 
ήταν μία πολεμίστρα, στον εξωτερικό τοίχο κατοικίας απέναντι ακριβώς 
από μια πύλη του Κάστρου. Σήμερα έχει εξαφανιστεί λόγω της διάνοιξης  
παραθύρου, αλλά έχει τεκμηριωθεί φωτογραφικά και σχεδιαστικά. 

 Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην γειτονιά Ανεγυρίδα. 
Πρόκειται για μονόκλιτο ναό με τρούλο, που αποτελούσε στο παρελθόν 
την ενορία της ανατολικής πλευράς του οικισμού. 
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 Γύρω από την κεντρική πλατεία, την Πλάτσα, υπάρχουν κάποια 
αρχοντικά, τα οποία ξεχωρίζουν λόγω των μεγάλων τους διαστάσεων και  
της νεοκλασικής μορφολογίας τους.                                                                                        

 Σημεία αναφοράς αποτελούν για τον οικισμό τρία ηρώα. 
 Ηρώο των πεσόντων κατά τους πολέμους 1912, 1913, 1915, 1922, 1940, 

1949, στο προαύλιο της Αγίας Μαρίνας, έργο του γλύπτη Αρμακόλα 
(1961). 

 Ανδριάντας του αγωνιστή της Αντίστασης Νικηφόρου Μανδηλαρά, στην  
είσοδο του οικισμού που οδηγεί στην πλατεία της Κοινότητας, έργο της 
γλύπτριας Μ. Χουζούρη (1983).  

 Μνημείο θυμάτων της Κατοχής, αναμένεται να οικοδομηθεί στην κύρια 
είσοδο του οικισμού, στη διασταύρωση επί του αμαξιτού δρόμου. 
Πρόκειται για ένα περίβλεπτο σημείο, στο οποίο έχει ήδη ανεγερθεί το 
λιθόκτιστο βάθρο του μνημείου, με τη μορφή επιμελημένου 
αναλημματικού τοίχου ξηρολιθοδομής με αντηρίδες. Η μελέτη για το 
μνημείο έχει εκπονηθεί από το ρώσο γλύπτη Ιβανόφ, επιζήσαντα της 
πολιορκίας του Λένινγκραντ, ο οποίος έκτοτε σχεδιάζει αφιλοκερδώς σε 
όλη την Ευρώπη μνημεία για τα θύματα του πολέμου. 
 

                     
 

 Οι κρήνες αποτελούν άλλο ένα σημαντικό στοιχείο του 
πολεοδομικού ιστού, που παρέχει πληροφορίες για την οικιστική 
ανάπτυξη. Στην Κόρωνο υπάρχουν πηγές τρεχούμενου νερού, το 
οποίο συλλέγεται με τη βοήθεια υδρομαστευτικών στοών, όπως 
και νεότερες βρύσες με παροχή από το δίκτυο ύδρευσης. Ως 
σημαντικότερες  κρήνες  μπορούμε να αναφέρουμε την κρήνη της 
Πλάτσας και αυτή που βρίσκεται στην γωνία του αναλημματικού 
τοίχου του σχολείου, στεγασμένες και οι δύο με θολοσκέπαστη 
κατασκευή. 

 Τέλος, κάποια αιωνόβια δένδρα αποτελούν σημεία αναφοράς. Τα 
περισσότερα βρίσκονται στις παρυφές του οικισμού. Πρόκειται 
για πλατάνους, ασφενδάμους και καρυδιές. Στο κέντρο του 
οικισμού το σημαντικότερο δένδρο είναι ο πλάτανος στην αυλή της 
Αγίας Μαρίνας, ο οποίος είναι συνδεδεμένος με τις υπαίθριες 
εκδηλώσεις του οικισμού που λαμβάνουν χώρα υπό τη σκιά του. 
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ε. Ενδιαφέροντα  στοιχεία  στην περιφέρεια του οικισμού. 

 
Όπως αναφέρθηκε, η Κόρωνος βρίσκεται σε ένα πολύ χαρακτηριστικό 

ανθρωπογενές περιβάλλον, που διαμορφώθηκε από τις αγροτικές 
δραστηριότητες στο παρελθόν. Στα όρια του οικισμού απλώνεται προς τα 
βόρεια και βορειοανατολικά, χαμηλότερα δηλαδή στην πλαγιά, ένα αξιόλογο 
αγροτικό τοπίο που αποτελείται από καλλιέργειες σε αναβαθμίδες, 
διαμορφωμένες με ξερολιθιές. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα είναι αυτό που 
απλώνεται γύρω από την εκκλησία του Άη Γιάννη, βόρεια από το Λιβαδάκι, και 
με αναβαθμίδες φτάνει περίπου μέχρι το νεκροταφείο του γειτονικού οικισμού 
Σκαδό.  Επίσης, η κοιλάδα που βρίσκεται ανατολικά από τη γειτονιά του Αγίου 
Νικολάου είναι πλήρως διαμορφωμένη με ξερολιθιές που περιλαμβάνουν και 
λίθινες κλίμακες σε πρόβολο για την επικοινωνία των διαφορετικών επιπέδων.  

 

 
 

στ. Τάσεις , δυναμική του οικισμού 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η συντριπτική πλειοψηφία του κελύφους του 

οικισμού έχει ηλικία προγενέστερη του 1940, από την εποχή που η εξόρυξη της 
σμύριδας  ήταν στην ακμή της. Οι μειωμένες στεγαστικές ανάγκες λόγω της 
πληθυσμιακής καθίζησης, έχουν περιορίσει την οικοδομική δραστηριότητα. 
Ωστόσο, στις παρυφές του δρόμου, εκατέρωθεν των δύο δρόμων που οδηγούν 
από το  Λιβαδάκι και το Κάστρο αντίστοιχα, στον αμαξιτό, καθώς και στον ίδιο 
τον αμαξιτό δρόμο έχουν οικοδομηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες πολλά σπίτια, 
που σχηματίζουν συμπαγείς νεόδμητες περιοχές.  

Οι επεμβάσεις στα υπάρχοντα κελύφη είναι η κύρια οικοδομική 
δραστηριότητα σήμερα. Πολλά παλαιά κτήρια έχουν επισκευαστεί, συνήθως για 
να λειτουργήσουν ως παραθεριστικές κατοικίες των Κορωνιατών που ζουν 
σήμερα στην Αθήνα. Συχνά, εκτός από επισκευή, η επέμβαση περιλαμβάνει καθ’ 
ύψος επέκταση των κτηρίων, ούτως ώστε να μοιραστούν σε περισσότερα μέλη 
της ιδιοκτήτριας οικογένειας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αν και πρόκειται για 
σπίτια περιοδικής κατοίκησης, υπάρχουν σήμερα μεγαλύτερες απαιτήσεις για 
εμβαδό ανά κάτοικο από την εποχή που τα σπίτια αυτά αποτελούσαν την κύρια 
κατοικία πολυμελών οικογενειών.  
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 Έτσι, σήμερα οι τάσεις που παρατηρούμε στην Κόρωνο μπορούν 
να χαρακτηριστούν αντιφατικές. Από τη μια πλευρά ένας μεγάλος αριθμός 
κτηρίων καταρρέει από την εγκατάλειψη, διατηρεί όμως τα παραδοσιακά του 
χαρακτηριστικά, ενώ ένας άλλος επισκευάζεται και παραμένει κατοικήσιμος, 
χάνοντας  όμως τον χαρακτήρα του, εφόσον σε ελάχιστες μόνο περιπτώσεις η  
διενεργηθείσα αποκατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί ως θετική. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7. Αρχιτεκτονικός χαρακτήρα 
 
 
Η αιγαιακή λαϊκή αρχιτεκτονική διακρίνεται για την άριστη 

λειτουργικότητά της, την προσαρμογή στις υφιστάμενες ανάγκες και την 
προσαρμοστικότητά της στις εκάστοτε μεταβολές. Η αρχιτεκτονική αυτή, από την 
αρχική της σύλληψη ως την εκτέλεσή της, ανταποκρίνεται στα δεδομένα του 
συγκεκριμένου φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τους απορρέοντες από 
αυτό πόρους με οικονομία και σύνεση. Η δυναμική ανάπτυξη του οικισμού 
επέβαλε στα κτίσματα μια διαδικασία αναπροσαρμογών και προσθηκών, 
τροποποιήσεις δηλαδή που οδήγησαν στην απώλεια, σε πολλές περιπτώσεις, 
του αρχικού σχεδιασμού του αρχιτεκτονήματος. 47  

Το παραπάνω συμπέρασμα δεν αναιρεί το γεγονός ότι απαντώνται 
κτίσματα που επαναλαμβάνουν την ίδια τυπολογία και τα ίδια μορφολογικά 
στοιχεία, έτσι ώστε να μας επιτρέπουν να τα κατατάξουμε σε ορισμένους 
γενικούς τύπους. Μία ευρεία διάκριση θα μπορούσε να τοποθετήσει τα κτίσματα 
σε δύο γενικές κατηγορίες: στη μεν πρώτη οι  

αρχιτεκτονικές μορφές προκύπτουν από τον ιδιαίτερο τρόπο ανάπτυξης 
του οικισμού και τις ίδιες τις κατασκευές, οι οποίες αποσκοπούν να καλύψουν 
άμεσες βιωτικές ανάγκες σε μια αυτοσχεδιαστική, κυρίως, βάση, στερημένης 
αρχιτεκτονικών προθέσεων. Η δεύτερη κατηγορία, της οποίας λίγα 
παραδείγματα συναντώνται στην Κόρωνο, αναφέρεται στα κτίσματα εκείνα τα 
οποία φανερώνουν τις καλλιτεχνικές προθέσεις των μαστόρων και τη διάθεση 
για ένα πιο αναβαθμισμένο ποιοτικά τρόπο ζωής των ιδιοκτητών, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται τόσο στη μεγαλύτερη κλίμακα αυτών των κτηριών όσο και στα 
επιμέρους μορφολογικά τους στοιχεία, τα οποία αντανακλούν τα πρότυπα της 

                                                 
47 Μπούρας 1995, 213. 
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αστικής αρχιτεκτονικής σε άμεση ή εκλαϊκευμένη, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, μίμηση.48 

 
 
 
 

3.7.1. Τυπολογία  
 
i. Αγροτικά καταλύματα  
 

Βρίσκονται είτε στα όρια του οικισμού, κοντά στα περιβόλια και τα 
κτήματα, είτε στις αγροτικές περιοχές της εμβέλειάς του (Σίφωνες, Ατσιπάπη). 
Πρόκειται για ισόγεια, μονόχωρα κτίσματα με ορθογωνική κάτοψη, 
οικοδομημένα με λιθοδομή χωρίς συνδετικό κονιάμα και επίπεδο δώμα 

                                                 
48 Μπούρας 1995, 214-215. 
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διαμορφωμένο με λίθινες πλάκες και επικάλυψη με χώμα. Στο εσωτερικό  
υπάρχουν μόνο κάποιες εσοχές στην τοιχοποιία και κάποτε φούρνος. Συχνά 
έχουν οργανωμένη αυλή, η οποία περιβάλλεται από χαμηλό τοιχίο από 
ξερολιθιά, όπου βρίσκονται βοηθητικές εγκαταστάσεις, όπως πηγάδια και 
στέρνες.  

 
ii. Λαϊκά  

Τον απλούστερο κτηριολογικό τύπο συνιστά το μονόχωρο ή μονόσπιτο 
το οποίο συμπυκνώνει σε ένα μόνο δωμάτιο τον ελάχιστο απαραίτητο για τις 
καθημερινές ανάγκες χώρο, προορίζεται δηλ. τόσο για τη διημέρευση των 
ανθρώπων όσο και για τη φύλαξη των αγαθών. Αποτελείται από έναν απλό 
ενιαίο ορθογώνιο χώρο, που το καθαρό εμβαδόν του κυμαίνεται από 18 τ.μ. ως 
32 τ.μ. και ο λόγος των πλευρών του από 1/1,5 ως 1/3. Οι διαστάσεις της στενής 
πλευράς καθορίζονται από το μήκος της ντόπιας ξυλείας - ~2,90-3,10μ.- η οποία 
χρησιμοποιείται για την κάλυψη του χώρου με το επίπεδο δώμα. 49 

 Από τον τύπο αυτό προέρχονται σπίτια με πιο σύνθετες κατόψεις, που 
δημιουργούνται από την οριζόντια ή/και κατακόρυφη επανάληψη του παραπάνω 
τύπου. Μια πρώτη παραλλαγή του μονόσπιτου είναι η ανάπτυξή του σε δίχωρο 
σπίτι με την παρεμβολή ενός εγκάρσιου τοίχου, οπότε και αναλύεται σε χώρους 
με διαφορετικές λειτουργίες: το καθημερινό, που προορίζεται για διημέρευση και 
για ύπνο, και το κελάρι, για την αποθήκευση των αγαθών.50 Η επιμέρους 
διάκριση του χώρου διημέρευσης και, κυρίως, ο περιορισμός του ανοίγματος 
του δώματος επιτυγχάνεται με την κατασκευή ενός ή περισσοτέρων βόλτων 
(μονόβολτα-δίβολτα σπίτια).  Τέλος, η χωροθέτηση των σπιτιών σε επαφή το ένα 
με το άλλο αφήνει μόνο δύο πλευρές ελεύθερες για τη διαμόρφωση των 
ανοιγμάτων, τα οποία ανάλογα με το αν τοποθετούνται στη στενή ή την επιμήκη 
πλευρά διακρίνονται σε στενομέτωπα ή πλατυμέτωπα κτίσματα.51 

Όταν η κατοικία αναπτύσσεται καθ’ ύψος δημιουργείται μία άλλη 
παραλλαγή του λαϊκού σπιτιού, το ανωκάτωγο, οπότε ο καθημερινός βίος της 
οικογένειας μεταφέρεται στο ανώι, του οποίου η κάτοψη έχει τα χαρακτηριστικά 
των προαναφερθέντων ισόγειων κατοικιών με σάλα και κάμαρες, ενώ το κατώι 
χρησιμοποιείται ως βοηθητικός χώρος, με μαγερειό-κουζίνα, κελάρι-αποθήκη, 
αποχωρητήριο ή και για πρόχειρη στάβλιση ζώων. Η επικοινωνία των δύο 
επιπέδων γίνεται συνήθως με εξωτερική κλίμακα ή πιο σπάνια εσωτερικά μέσω 
μιας καταπακτής (γκλαβανή). Πολλές φορές έξω από το ορθογώνιο σχήμα του 
σπιτιού υπάρχει ένα δωμάτιο πάνω από το δρόμο ή πάνω από το γειτονικό 
σπίτι ή ακόμη το ένα σπίτι χρησιμοποιεί το δώμα του διπλανού του για αυλή.52 

 
iii. Λαϊκά με νεοκλασσικές επιρροές 

                                                 
49 Παπαϊωάννου 2003, 18. 
50 Παπαϊωάννου 2003, 18. 
51 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 88. 
52 Παπαϊωάννου 2003, 18, 20.       Κουρουπάκη κ.α. 1981, 88, 92. 
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Σε μικρότερη συχνότητα συναντώνται διώροφα σπίτια που προέρχονται 

από βελτιωμένες εφαρμογές των τύπων της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής 
παράδοσης. Οι διαφορές τους από τα απλά λαϊκά σπίτια εντοπίζονται αφενός 
στον τρόπο στέγασης (αντικατάσταση του δώματος με επικλινή στέγη) και 
αφετέρου σε κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά της όψης, όπως αετωματική 
απόληξη της στέγης με φεγγίτη, συμμετρία στα ανοίγματα, ιδιαίτερα επιμελημένα 
κουφώματα με μαρμάρινα περιθυρώματα και περίτεχνα κιγκλιδώματα. Τα 
παραπάνω στοιχεία προσομοιάζουν σε αυτά της αστικής νεοκλασικής 
αρχιτεκτονικής, αλλά η αποσπασματική χρήση τους και η κλίμακα των εν λόγω 
κτηρίων δεν επιτρέπουν το χαρακτηρισμό τους ως νεοκλασικά.  53 

 
iv. Αρχοντικά  

Τα αρχοντικά, λίγα σε αριθμό, ανήκαν σε επιφανείς και εύπορους 
κατοίκους του οικισμού και παρουσιάζουν εμφανείς επιδράσεις από τη 
μεγαλοαστική αρχιτεκτονική της αντίστοιχης περιόδου. Αποτελούνται απο μια 
κεντρική σάλα και περιμετρικές κάμαρες, διαθέτουν τις χαρακτηριστικές 
συμμετρικές διατάξεις, τόσο στην κάτοψη όσο και στη όψη, μεγάλα ύψη στους 
κύριους χώρους, ευμεγέθη δωμάτια και διακριτούς χώρους με βοηθητικές 
λειτουργίες (χώρος υποδοχής, μαγειριό, πλυσταριό).54 Διαθέτουν τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά των λαϊκών σπιτιών που παρουσιάζουν 
νεοκλασικές επιρροές, όμως διαφέρουν από αυτά ως προς την κλίμακα και 
ορισμένα στοιχεία της όψης (π.χ. πορφυρό χρώμα στα επιχρίσματα) και του 
εσωτερικού (διακοσμητικά μοτίβα στους τοίχους, ξύλινες κλίμακες κ.ά.).  

 
v. Κτήρια με ειδική χρήση  -  Λιοτρίβια   

Πρόκειται για κτήρια που τυπολογικά δε διαφέρουν από τα ισόγεια 
μονόχωρα λαϊκά. Εσωτερικά διαθέτουν μηχανήματα για την έκθλιψη των ελιών 
και την παραγωγή του λαδιού: τον κύλινδρο, ο οποίος γύριζε πάνω στο αλώνι, 
μια μεγάλη κυκλική πλάκα από σκληρή πέτρα, τον μάγγανο με τη γούρνα, τον 
άδραχτο και το καζάνι. Περιμετρικά στην τοιχοποιία υπάρχουν εσοχές και 
ερμάρια για την τοποθέτηση των διαφόρων σκευών. 55 

 
3.7.2. Γενική σύνθεση όγκων και επικρατέστερα σχήματα  

 
Τα σπίτια συμπλέκονται μεταξύ τους, καθώς οι μεσοτοιχίες είναι πολύ 

συχνές και οι ελεύθεροι χώροι ελάχιστοι. Η σύνθεση των όγκων είναι 
γεωμετρική, απλή, αποτελούμενη από τον ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο όγκο 
του μονόσπιτου και σύνθετη, που προκύπτει από την επανάληψη του 
μονόχωρου τύπου στο ισόγειο ή/και στον όροφο. Η εσωτερική διάρθρωση των 
                                                 
53 Παπαϊωάννου 2003, 28. 
54 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 93. 
55 Βερώνης 2002, 78-81. 
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χώρων γίνεται φανερή και στην εξωτερική όψη των σπιτιών με τις διαφορετικών 
διαστάσεων κατόψεις των δωματίων και τις εναλλαγές του ύψους στη στέγασή 
τους, γεγονός που εξυπηρετεί και τη διάνοιξη παραθύρων σε ορισμένα “τυφλά’’ 
δωμάτια.56 Στα διώροφα κτήρια οι όγκοι συντίθενται βαθμιδωτά, καθώς ο 
όροφος βρίσκεται σε υποχώρηση από το ισόγειο ή τα βοηθητικά κτίσματα 
στεγάζονται με χαμηλότερα δώματα. Το γεγονός αυτό  

 
 
 
διασπά τη μονολιθικότητα της μορφής, που τονίζεται από την 

υπερίσχυση των πλήρων σε σχέση με τα κενά, και προσδίδει κίνηση στο 
σύνολο.57 

 Το περίγραμμα των κτηρίων είναι παράλληλο με τις γραμμές του 
φυσικού αναγλύφου, καθώς τα κτίσματα προσαρμόζονται πλήρως στις 
υψομετρικές καμπύλες του εδάφους.58 Η κλίμακα των κτηρίων δίνεται από 
μικρότερα στοιχεία, όπως τα ανοίγματα και οι κλίμακες. Το σχήμα που επικρατεί 
στον πυρήνα του οικισμού είναι εκείνο του στενομέτωπου μακρυναριού, το 
οποίο υπαγορεύεται από τις ανάγκες εξοικονόμησης υλικών με τη χρήση της 
μεσοτοιχίας, την οχυρωματική οργάνωση του οικισμού και τη στενότητα του 
χώρου.59 Ωστόσο, χαρακτηριστική στα λαϊκά σπίτια είναι η ασυμμετρία που 
παρουσιάζουν συχνά τόσο στην κάτοψη (παράγωνες κατόψεις) όσο και στην 
όψη, με την έλλειψη κανονικότητας στην τοποθέτηση των ανοιγμάτων. 60 Οι 
διαστάσεις του  μονόχωρου μακρυναριού είναι περίπου 3,5 x 7,0 μ. με εμβαδόν  
20-24 τ.μ. και οι αναλογίες των πλευρών του είναι 1/2. Στις υπόλοιπους τύπους 
σπιτιών οι διαστάσεις αυξάνονται αναλόγως.  

 

 
 

3.7.3. Ύψη κτηρίων  
 

Τα περισσότερα κτήρια στην Κόρωνο είναι διώροφα. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι εκλείπουν και τα μονώροφα ή και κάποια τριώροφα, τα οποία έχουν 
                                                 
56 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 100. 
57 Βασιλειάδης 1955, 22-23. 
58 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 96-97. 
59 Βερώνης 2002, 346-347. 
60 Βασιλειάδης 1955, 26. 
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προκύψει από προσθήκη ορόφου σε διώροφα κτήρια ή πρόκειται για σύγχρονες 
κατασκευές. Λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους, πολλές φορές ο 
χαμηλότερος όροφος των κτηρίων είναι αθέατος από τον δρόμο στον οποίο 
βρίσκεται η κύρια είσοδός τους, ή φαίνεται σαν ημιυπόγειο. Έτσι π.χ. στον 
κεντρικό πεζόδρομο, από τη μια πλευρά τα κτήρια φαίνονται να είναι κατά 
κανόνα έναν όροφο ψηλότερα από ότι από την άλλη, η οποία βρίσκεται προς 
την κατωφέρεια.   
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δ. Ανάλυση της φέρουσας κατασκευής  
 

Οι κατασκευαστικές μέθοδοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την οικονομία του 
τόπου, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα χρησιμοποιούμενα υλικά και την 
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τεχνογνωσία.61 Στην Κόρωνο, όπου το οικονομικό επίπεδο των κατοίκων ουδέποτε ήταν 
αυξημένο, τα υλικά δομής είναι τοπικά και σπάνια επεξεργασμένα και το χτίσιμο των 
οικιών εκτελείται από ντόπιους τεχνίτες, συχνά τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Έτσι, όλα τα 
σπίτια είναι κατασκευασμένα από λίθο, το μόνο σε επάρκεια οικοδομικό υλικό στη Νάξο 
και δή την ορεινή, ασβεστόλιθοι και σχιστόπλακες, ακατέργαστοι για τους τοίχους και 
αδρά λαξευμένοι σε αγκωνάρια για τις γωνιές, ενώ, πολύ συχνά, στα περιθυρώματα 
συναντάται μάρμαρο. Η ξυλεία, για την κατασκευή του δώματος, των επίπλων και των 
εσωτερικών κλιμάκων, αλλά και για την τοποθέτησή τους πάνω από τα ανοίγματα και τα 
ερμάρια προερχόταν από ελιές, φίδες (άγριος θάμνος που αφθονεί στη Νάξο και έχει 
μεγάλη αντοχή), κυπαρίσσια και αγριλιές.62 Από σίδηρο κατασκευάζονταν διάφορα 
συμληρωματικά οικοδομικά είδη, όπως κιγκλιδώματα, φουρούσια, σιδεριές σε 
παράθυρα και φεγγίτες θυρών, καθώς και διάφορα αντικείμενα όπως κλειδαριές, κλειδιά 
κ.ά. Από σίδηρο ήταν κατασκευασμένες και οι ράγες κίνησης των βαγονέτων των 
σμυριδωρυχείων που χρησιμοποιούνταν στην κατασκευή οροφών, πατωμάτων και 
πρεκιών. Ήταν σφυρήλατα (ακόμη υπάρχει ένα σιδηρουργείο εντός του οικισμού) με 
διατομές τετράγωνες, στρογγυλές ή με μορφή λάμας.63 

 
i. Τοιχοποιία: 

 
Οι τοίχοι είναι λίθινοι με συνδετικό υλικό αρχικά το κοκκινόχωμα και 

αργότερα τον ασβέστη. Το πάχος τους κυμαίνεται από 70-80 εκ. και συχνά 
παρουσιάζουν  μείωση στον όροφο. Οι λίθοι των τοίχων είναι ακατέργαστοι, 
ενώ οι γωνιόλιθοι αδρά λαξευμένοι. Πολλές φορές στο ισόγειο οι τοίχοι 
εξωτερικά έχουν λοξή απότμηση της γωνίας τους που αποσκοπούσε στη 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας, κυρίως των φορτωμένων ζώων, στα στενά 
περάσματα του οικισμού.64 Στον όροφο, οι εξωτερικοί τοίχοι, οι οποίοι 
διατηρούν την ακμή της γωνίας τους, είναι δυνατό να κατασκευάζονται και από 
συμπαγή τούβλα, ενώ οι λεπτοί διαχωριστικοί μη φέροντες τοίχοι (5-15 εκ.) είναι 
από ξύλινο σκελετό, πάνω στον οποίο καρφώνονται ξύλινοι πήχεις 
επικαλυμμένοι με επίχρισμα (μπαγδατί).65 Στο δώμα οι τοίχοι απολήγουν σε 
μικρό στηθαίο (ύψος 10-20 εκ.) με κλίση προς τα μέσα και διατομή τριγωνική ή 
καμπυλόγραμμη (σαμάρι), το οποίο ενίοτε επιστέφεται με λίθινες πλάκες, που 
προεξέχουν από τον τοίχο, για προφύλαξή του από τα όμβρια ύδατα.66 

 
ii. Στέγαση :   

 
Τα δώματα είναι ο κατεξοχήν τρόπος στέγασης της νησιωτικής λαϊκής 

αρχιτεκτονικής και εκφράζει τις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες του 
                                                 
61 Μπούρας 1995, 214. 
62 Βερώνης, 2002, 358-359. 
63 Τζελέπης 1977, 13. 
64 Βασιλειάδης 1955, 11, σημ. 1. 
65 Κάρτας 1976, 66. 
66 Βασιλειάδης 1955, 23-25. 
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αιγαιακού χώρου. Ωστόσο, στην Κόρωνο, που βρίσκεται στην ορεινή ενδοχώρα 
και κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι χιονοπτώσεις δεν είναι σπάνιες, απαντάται 
συχνά και ο τρόπος στέγασης με μονοκλινή ή δικλινή στέγη. 

 Δώμα 
 
Το παραδοσιακό δώμα (“λιακός’’ ή “λιακωτό’’), του οποίου οι τρόποι 

κατασκευής περιγράφονται παρακάτω, διασώζεται σε λίγες περιπτώσεις, καθώς 
τις περισσότερες φορές έχει αντικατασταθεί, λόγω της δυσκολίας συντήρησής 
του και της έλλειψης στεγανότητάς του, από πλάκα μπετόν ή κυματοειδή φύλλα 
λαμαρίνας (τσίγκος) δημιουργώντας έτσι μονοκλινείς ή σπανιότερα δικλινείς 
στέγες.  

Στην Κόρωνο, καταγράφηκαν δύο τρόποι κατασκευής του φέροντος 
οργανισμού του δώματος:  με ξύλινα δοκάρια και με σχιστόπλακες. Η πρώτη 
περίπτωση αναφέρεται σε ένα σύστημα από ξύλινα ακατέργαστα δοκάρια, 
τοποθετημένα σε απόσταση 20 εκ. περίπου το ένα από το άλλο, που εδράζεται 
στους δύο απέναντι τοίχους, οι οποίοι συχνά διαμορφώνουν μια ελαφρά 
επεξοχή. Ο περιορισμός του ανοιγματος μπορεί να επιτευχθεί και με τη χρήση 
μεσοδοκού ή βόλτου. Τα υπερκείμενα στρώματα αποτελούνται εν πρώτοις από 
λεπτά κλαδιά ή καλάμια, έπειτα ένα είδος αγκαθωτού θάμνου (αστοιβή) και, 
τέλος, ακολουθούν επάλληλα στρώματα από αργιλικό χώμα, συνολικού πάχους 
περίπου 20-30 εκ., που συμπιέζονται και κυλινδρώνονται για να γίνουν 
υδατοστεγή.67 

Η κατασκευή του δώματος  με φέρουσες  σχιστόπλακες (“πετροδόκαρα’’) 
παρατηρείται σε μεγάλη συχνότητα και αναλύεται σε πλάκες, πάχους 10-20 εκ., 
που εδράζονται στους επιμήκεις τοίχους, οι οποίοι στην εσωτερική τους 
επιφάνεια, ψηλά, κοντά στην οροφή, δημιουργούν ένα είδος επεξοχής για να 
μικρύνει το άνοιγμα και, επομένως, το μήκος της κάθε σχιστόπλακας. 68 Όταν το 
άνοιγμα που καλούνται να γεφυρώσουν είναι μεγάλο, τότε χρησιμοποιείται ένα 
σύστημα ενίσχυσης με μεταλλικές ράβδους (προερχόμενες από τις ράγες των 
βαγονέτων των ορυχείων) τοποθετημένες εγκάρσια προς τα “πετροδόκαρα’’. 
Ακολουθούσε επικάλυξη με παχύ στρώμα αργιλοχώματος, κατά αναλογία προς 
την κατασκευή του δώματος με ξύλινα δοκάρια.  

Η απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων από την επιφάνεια του δώματος 
επιτυγχάνεται με κλίσεις-ρύσεις (2-4 εκ. ανά μέτρο) που σχηματίζονται με το 
διαφορετικό πάχος της στρώσης του χώματος ή με το σχηματισμό μιας κυρτής 
επιφάνειας, ένα είδος χωματόλοφου, που αποδιώχνει το νερό από την 
περιφέρεια του δώματος. Άλλος τρόπος απορροής των υδάτων στα δώματα με 
φέρουσα κατασκευή από ξύλινα δοκάρια είναι με την τοποθέτηση των δοκαριών 
με κλίση από τον ένα τοίχο που είναι ελαφρώς υψηλότερος προς τον απέναντί 
του ή με την τοποθέτηση του ενός χαμηλότερα από τον άλλο.  Η διατήρηση της 

                                                 
67 Βασιλειάδης 1955, 42-46 
68 Βασιλειάδης 1955, 64-67. 
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στεγανότητάς του δώματος προϋποθέτει συστηματική συντήρηση, δηλαδή 
ετήσια επίστρωση με χώμα και κυλίνδρωσή του στις αρχές του φθινοπώρου.69 

 Στέγη 
 

Οι στέγες μπορεί να είναι μονοκλινείς ή δικλινείς με μικρή κλίση και 
επικαλύπτονται από κεραμίδια χειροποίητα βυζαντινού τύπου, τσίγκο και με 
σχιστόπλακες στις περιπτώσεις των εκκλησιών (Αγ. Νικόλαος, Αγ. Μαρίνα). 
Πολλές από τις στέγες που είναι καλυμμένες με τσίγκο παλαιότερα διέθεταν 
κεραμίδια, τα οποία κατά τη διάρκεια της κατοχής εξαιτίας της μεγάλης φτώχειας  
εκποιήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από φύλλα λαμαρίνας.  

 
 
 
 
 

iii. Βόλτα : 
 

 
 
 
Πρόκειται για φέρουσες λιθόκτιστες τοξωτές κατασκευές, με συνδετικό 

υλικό το κουρασάνι70, που τοποθετούνται εγκάρσια στις επιμήκεις πλευρές της 

                                                 
69 Βασιλειάδης 1955, 46, 65. 
70 Μίγμα από ασβέστη, άμμο, θηραϊκή γή και τριμμένο κεραμίδι. 
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ορθογώνιας κάτοψης. Σχηματίζουν ημικύκλιο ή χαμηλωμένο τόξο, η γένεσή τους 
είναι συνήθως σε ύψος 1μ. από το δάπεδο και η άνω επιφάνειά του σχηματίζει 
ένα οριζόντιο επίπεδο όπου πατούν των δοκαριών του δώματος. Το βόλτο 
στηρίζεται σε δύο χτιστά “πιλάστρα’’ (παραστάδες), με τα οποία γίνεται η 
σύνδεση με τους εξωτερικούς τοίχους. Τα “πιλάστρα’’ μεταξύ τους ή/και με τον 
εξωτερικό τοίχο διαμορφώνουν ένα σύστημα από βαθιές κόγχες όπου 
τοποθετούνται διάφορα έπιπλα, και κυρίως τα κρεβάτια.71  

 
ε. Ανάλυση των μορφολογικών χαρακτηριστικών : 

 
i. Εξωτερικό περίβλημα: 

 
Οι κλίμακες ανόδου στον όροφο είναι συνήθως εξωτερικές, ξεκινούν είτε 

από το δρόμο είτε από το αυλιδάκι και βρίσκονται σε επαφή με τον τοίχο ή είναι 
ελεύθερες. Οι βαθμίδες είναι λίθινες, επιστρωμένες με σχιστόπλακες ή μάρμαρο 
που εξέχουν προς το εξωτερικό. 72 Το πλάτος της κλίμακας είναι μεταβλητό και 
αυξάνει ανάλογα, όσο αυξάνει το ύψος της, προκειμένου να εξοικονομηθεί 
χώρος στο ισόγειο, αλλά και να αντιμετωπιστεί ο  

φόβος ανόδου. Η κλίση είναι απότομη γιατί το ύψος των βαθμίδων είναι 
πολλές φορές μεγάλο, ενώ το πλάτος κανονικό.73 Ο χώρος κάτω από την 
κλίμακα είτε είναι πλήρης, οπότε χρησιμοποιείται για τη στέγαση διαφόρων 
λειτουργιών, κυρίως αποχωρητηρίου, είτε είναι ανοιχτός, οπότε η κλίμακα 
φέρεται από τοξωτή ή επίπεδη κατασκευή, εν είδει προστεγάσματος για την 
είσοδο στο ισόγειο. 74  

Τα διώροφα σπίτια στην πρόσοψή τους έχουν συνήθως έναν ανοιχτό 
εξώστη είτε ως συνέχεια της κλίμακας ανόδου είτε ανεξάρτητα. Σε πολλές 
περιπτώσεις ο εξώστης καλύπτει ολόκληρη την πρόσοψη του κτηρίου, ενώ 
άλλοτε βρίσκεται μόνο στο μέσον αυτής ή σε κάποια από τις πλάγιες όψεις. Δεν 
υπάρχουν προστεγάσματα και ενίοτε επιλέγεται για σκίαση η κληματαριά. Το 
δάπεδο του εξώστη διαμορφώνεται με λίθινη ή ξύλινη κατασκευή, η οποία 
εδράζεται σε μαρμάρινα φουρούσια ή σε μεταλλικές δοκούς, που είναι επέκταση 
του φορέα του δαπέδου του ορόφου. 75 

Είναι το τμήμα του δώματος του ισογείου, το οποίο απομένει ελεύθερο 
λόγω της υποχώρησης του ορόφου και μ’αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται ένας 
υπαίθριος χώρος - βεράντα. Στο μπουντί καταλήγει η εξωτερική κλίμακα ανόδου. 
Το δάπεδό του είναι η οροφή του ισογείου, κατασκευασμένη συνήθως από 
πετροδόκαρα που στηρίζονται πάνω στα βόλτα. Περιμετρικά στο μπουντί 
μπορεί να υπάρχει χαμηλό λίθινο τοιχίο που να σχηματίζει κάθισμα “σέτζα’’. 

                                                 
71 Βασιλειάδης, 1955, 60-64 
72 Papas 1957, 119. 
73 Κάρτας 1976, 69. 
74 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 98. 
75 Κάρτας 1976, 69. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελούν τα μπουντιά που αποτελούν ταυτόχρονα 
“στιαστά’’ για τον υποκείμενο δρόμο. 76 

Η φειδώ στη διαμόρφωση ανοιγμάτων και ο περιορισμός των 
διαστάσεών τους τονίζουν τη μονολιθικότητα της μορφής. Τα ανοίγματα είναι 
λίγα και στενά και στις όψεις υπερτερούν τα πλήρη σε σχέση με τα κενά. Οι 
αναλογίες και η θέση τους  υπαγορεύονται τόσο από την ίδια την κατασκευή της 
τοιχοποιίας, η οποία οφείλει να στηρίξει το βαρύ    δώμα 77, όσο και από τις 
συνθήκες ηλιασμού, προφύλαξης από τους ανέμους και ασφάλειας. Τα 
ορθογώνια ανοίγματα διαμορφώνονται με μαρμάρινα και λίθινα περιθυρώματα, 
συχνά μονολιθικά, και άνωθεν του υπερθύρου βρίσκεται κάποτε ανακουφιστικό 
τόξο. 78 Μοναδικό στοιχείο εξωτερικής  διακόσμησης συνιστά η επιμελημένη 
λάξευση του υπερθύρου και η διαμόρφωση σε αυτό προεξέχοντος γείσου, 
κυρίως στις οικίες που παρουσιάζουν μια γενικότερα επιμελημένη μορφή. Το 
γείσο είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο ή από σχιστόλιθο, οπότε και 
προεξέχει περισσότερο, προσφέροντας προστασία από την βροχή.79 Σε 
μεταγενέστερες κατασκευές το πρέκι αποτελείται από σχιστόπλακες που 
εδράζονται πάνω σε μεταλλικές ράβδους. 

Τα παλαιότερα κουφώματα είναι πάντα ξύλινα Οι θύρες εισόδου είναι 
καρφωτές ή ταμπλαδωτές. Οι καρφωτές είναι μονόφυλλες ή δίφυλλες ανάλογα 
με το μέγεθος του κτηρίου και πολλές φορές μπορεί να έχουν σπαστό το ένα 
φύλλο (σπαστές), οπότε  το πάνω μέρος είναι το πανωπόρτι και το κάτω το 
κατωπόρτι. Οι ταμπλαδωτές πόρτες είναι δίφυλλες, συχνά με τζαμιλίκι και 
σιδεριά ή φεγγίτη στο άνω τμήμα τους.80 Οι φεγγίτες παρουσιάζουν αρκετή 
ποικιλία, από την πιο απλή μορφή που είναι ένα μικρό τετράγωνο ή κυκλικό 
άνοιγμα πάνω από την πόρτα, ως την πιο εξελιγμένη μορφή που ο φεγγίτης 
καταλαμβάνει όλο το πλάτος της πόρτας και είναι οργανικά συνδεδεμένος μαζί 
της. Σε πολλές περιπτώσεις, επίσης, φεγγίτης διαμορφώνεται στο τύμπανο του 
ανακουφιστικού τόξου.81 Σε μεταγενέστερη περίοδο χρονολογούνται θύρες με 
μεταλλικά κουφώματα μονόφυλλες ή δίφυλλες με τζαμιλίκια και μεταλλικά 
διακοσμητικά μοτίβα. 

Στα παλαιότερα παράθυρα τα σκούρα είναι εσωτερικά και τα τζαμιλίκια 
εξωτερικά για να επιτυγχάνεται ο φωτισμός του χώρου, χωρίς να χρειαστεί να 
ανοίξει το τζαμιλίκι, κατασκευή που οφείλεται στους ισχυρούς ανέμους. Τα 
εσωτερικά φύλλα ανοίγουν προς τα μέσα, στο πάχος της τοιχοποιίας, ενώ τα 
εξωτερικά προς τα έξω. Σε πολλά ισόγεια και υπόγεια για ασφάλεια, αντί για 
τζαμιλίκια υπάρχουν σιδεριές με σίδερα κυκλικής ή τετράγωνης διατομής 
τοποθετημένα κατακόρυφα ή οριζόντια χωνευτά μέσα στα περιθυρώματα. Τα 

                                                 
76 Βερώνης, 2002,355.        Τουμπακάρης 1993, 14. 
77 Βασιλειάδης 1955, 22. 
78 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 104. 
79 Κάρτας 1976, 67. 
80 Βερώνης, 2002, 348-349, σημ. 147.      Κουρουπάκη κ.α. 1981, 104. 
81 Τουμπακάρης 1993, 6. 
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σκούρα είναι ξύλινα καρφωτά ή ταμπλαδωτά. 82 Στα νεότερα σπίτια, τα τζαμιλίκα 
είναι εσωτερικά και τα σκούρα εξωτερικά, γαλλικού ή γερμανικού τύπου και  
ανοίγουν προς τα έξω. 

Τα κιγκλιδώματα του εξώστη και της εξωτερικής κλίμακας ανόδου είναι 
σφυρήλατα μεταλλικά κυκλικής ή τετράγωνης διατομής και παρουσιάζουν 
μεγάλη ποικιλία καμπυλόγραμμων μοτίβων.  

Οι ψηλές περιφράξεις εντός του οικισμού σπανίζουν. Όταν υπάρχουν 
είναι από ξερολιθιά και έχουν επιμελημένα περιθυρώματα για τις αυλόπορτες. 
Τα αυλιδάκια περιβάλλονται από χαμηλό λίθινο τοιχίο με ή χωρίς κιγκλίδωμα. 

Εξωτερικά η λιθοδομή ήταν εμφανής για λόγους αποκρύψεως και οι 
πάλλευκες επιφάνειες προέκυψαν αργότερα, μάλλον τυχαία, από τα  
επανειλημμένα στρώματα ασβέστη (δύο με τρεις φορές το χρόνο) που 
εφαρμόζονταν αφενός για να συγκαλύψουν τα ετερόκλητα δομικά στοιχεία και 
αφετέρου για καθαριότητα. Η συνήθεια αυτή πέρασε στην τοπική εθιμοτυπία με 
αποτέλεσμα το ασβέστωμα να έχει πλέον καθιερωθεί στην κοινή συνείδηση των 
κατοίκων ως κατεξοχήν νησιωτική παράδοση, γεγονός που διαφαίνεται και από 
την εφαρμογή του στις εκκλησίες, όπου οι προθέσεις μορφής είναι σαφείς.83 Στο 
εσωτερικό οι τοίχοι επιχρίζονταν ή ασβεστώνονταν, ενώ αργότερα και εξωτερικά 
συναντάμε ασβεστωμένες ή επιχρισμένες επιφάνειες, με κονίαμα σε τρείς 
στρώσεις (πεταχτό, χοντρό, ψιλό) και τελικό πέρασμα με υδρόχρωμα.84 

Στην εξωτερική τοιχοποιία το άσπρο απαντάται σχεδόν σε 
αποκλειστικότητα. Ωστόσο, ένας περιορισμένος αριθμός σπιτιών παρουσιάζει 
μια πλούσια πολυχρωμία, όπου επικρατούν τα βασικά χρώματα της ανώνυμης 
αρχιτεκτονικής, δηλαδή τα γαιώδη χοντροκόκκινα, η ώχρα και το μπλέ λουλακί.85 
Ωστόσο, ο επιχρωματισμός σε μεταγενέστερες περιόδους και η ερείπωση των 
κτισμάτων έχει οδηγήσει στη πλήρη ή μερική απώλειά τους. Ίχνη χρωμάτων 
συναντώνται σε μεγαλύτερη συχνότητα στο εσωτερικό και σε καλύτερη 
κατάσταση σε εσοχές της τοιχοποιίας και ερμάρια. Σε πολλά σπίτια του 
οικισμού παρατηρείται η βαφή των κουφωμάτων και των κιγκλιδωμάτων με 
πράσινο χρώμα, το οποίο εφαρμόστηκε κατά τη δεκαετία του ’70.  

Προέκταση του τζακιού στο δώμα αποτελούσε ο ανεφανός ή 
καπνοδόχος, σαν μικρό οικοδόμημα με βάση, κορμό και στέψη. Η απόληξή τους 
είναι κατασκευασμένη από πηλό  ή  σχιστόπλακες  και  παρουσιάζει  μεγάλη  
ποικιλία  και εφευρετικότητα.  Έτσι,     

συναντώνται πυραμιδοειδείς στέψεις, πιθάρια τοποθετημένα ανάποδα με 
οπές στα πλάγια, σταυροθόλια ή απλούστερα κυλινδρικά και ορθογωνικά 
σχήματα. Εκτός από τον καθαρά λειτουργικό τους χαρακτήρα διαδραμάτιζαν και 
διακοσμητικό ρόλο. 86 

                                                 
82 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 100. 
83 Μπούρας 1995, 205. Βασιλειάδης 1955, 27-28. 
84 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 100. 
85 Βασιλειάδης 1955, 29. 
86 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 104-105. 
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Έχουν διασωθεί ελάχιστες επιγραφές με χρονολογίες λαξευμένες στα 
υπέρθυρα κεντρικών εισόδων (τέλη 19ου–αρχές 20ου), στο κάτω μέρος του 
δαπέδου του εξώστη και σε κιγκλιδώματα, σε κατασκευές των μέσων του 20ου αι. 
. 

 
 
 

ii. Στοιχεία εσωτερικής διάρθρωσης : 
 
Η οροφή των λαϊκών  σπιτιών παρουσιάζει στο εσωτερικό εμφανή την 

κατασκευή του δώματος, δηλαδή τα ξύλινα δοκάρια με τα καλάμια ή τα 
πετροδόκαρα, η οποία κάποιες φορές είναι σοβατισμένη. Όταν υπάρχει στέγη, 
το ταβάνι διαμορφώνεται με ξύλινες σανίδες.87 

Η πιο απλή διαμόρφωση δαπέδου, η οποία συναντάται στα παλαιότερα 
ισόγεια λαϊκά κτίσματα και στα αγροτικά καταλύματα, είναι με πατημένο χώμα ή 
με μερική εξομάλυνση του βράχου. Στις υπόλοιπες κατοικίες το δάπεδο 
κατασκευάζεται με τσιμεντοκονίαμα, ενίοτε ενισχυμένο με μεταλλικές ράβδους. 
Στους ορόφους, το δάπεδο καλύπτεται με ξύλινες σανίδες. 

 

 
 

                                                 
87 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 105. 
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Η γκλαβανή είναι ένα είδος καταπακτής, άνοιγμα στο ξύλινο δάπεδο του 
ορόφου, όπου βρίσκεται η κλίμακα επικοινωνίας με το κατώι, η οποία έχει 
απότομη κλίση. Κλείνεται με ξύλινη καρφωτή κατασκευή. 88 

Η εστία-τζάκι για μαγείρεμα και θέρμανση βρίσκεται πάντα στο 
καθημερινό και είναι τοποθετημένη κατά μήκος ενός τοίχου ή στη γωνία του. Η 
εστία έχει μορφή απλή ορθογωνική ή τοξωτή και συχνά από πάνω σχηματίζεται 
ερμάριο για την τοποθέτηση σκευών. Η “πυρωστιά’’ βρίσκεται στο δάπεδο ή 
είναι υπερυψωμένή από αυτό κατά 80 εκ. περίπου, οπότε ο υποκείμενος χώρος 
χρησιμοποιείται για τη συσσώρευση των ξύλων. Ενίοτε, το άνοιγμα αυτό 
κλείνεται με ξύλινα φύλλα για δημιουργία ντουλαπιού. 89 

Ο φούρνος, όταν υπήρχε, βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού, ήταν 
λιθόκτιστος και έκλεινε με σιδερένιο ημικυκλικό σκέπασμα. Όσοι δε διέθεταν 
φούρνο, εξυπηρετούνταν από τον κοινόχρηστο φούρνο της γειτονιάς. 90 Εσοχές 
στη λιθοδομή και ερμάρια λειτουργούσαν βοηθητικά για την τοποθέτηση των 
συνέργων του φουρνίσματος. 

Στο πάχος των τοίχων ενσωματώνονται θυρίδες, ερμάρια, κόγχες και 
μουσάντρες, που εξυπηρετούν στην αποθήκευση και στην τοποθέτηση των 
απαραίτητων αντικειμένων της οικοσκευής. Οι εσοχές διαμορφώνονται με μονές 
ή διπλές σειρές ράφια και κάποιες φορές κλείνονται με τζαμιλίκια ή ξύλινα 
φύλλα. 91 

Όπως και η διαρρύθμιση των χώρων, έτσι και η οικοσκευή συνίστατο 
στα απολύτως αναγκαία για τον καθημερινό βίο αντικείμενα. Απαραίτητο σε 
κάθε σπίτι ήταν το εικονοστάσι πάνω από το κρεβάτι, η “σκουτέλα’’ (πήλινη 
λεκάνη όπου σερβίριζαν το φαγητό), ένα χαμηλό τραπέζι με αρκετά σκαμνιά 
τριγύρω, το φανάρι (μικρό ντουλάπι από λεπτή λαμαρίνα και σίτα όπου έβαζαν 
τρόφιμα) καθώς και τα χάλκινα μαγκάλια.92 Ανάμεσα στα πιο συνηθισμένα 
έπιπλα του σπιτιού συγκαταλέγονται ο ξύλινος καναπές, οι μπουφέδες με τα 
φύλλα από τζάμι, το “μπορό’’ (έπιπλο με πολλά συρτάρια), οι κασέλες και οι 
ξύλινες σκαλιστές καρέκλες.93 

 
στ. Κατάσταση διατήρησης : 
 

Η μείωση του πληθυσμού λόγω της αστυφιλίας έχει τις επιπτώσεις της 
και στη διατήρηση του χτισμένου κελύφους. Αν και η πλειοψηφία των κτηρίων 
διατηρείται σε καλή κατάσταση, γιατί κατοικείται μόνιμα ή πιο συχνά ως 
κατοικία διακοπών, υπάρχουν πολλά κτήρια σε μέτρια, καθώς και αρκετά σε 
κακή ή ερειπιώδη κατάσταση. Τα ερείπια δημιουργούν κενά μέσα στον 
πολεοδομικό ιστό, ενώ οι ίδιοι οι κάτοικοι, κυρίως οι ηλικιωμένοι τα θεωρούν ένα 
                                                 
88 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 92. 
89 Papas 1957, 125, 127. Κουρουπάκη κ.α. 1981, 105. 
90 Βερώνης, 2002, 349. 
91 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 105. 
92 Βερώνης 2002, 351-352 
93 Κουρουπάκη κ.α. 1981, 105. 
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λυπηρό θέαμα που αντικατοπτρίζει την εγκατάλειψη του οικισμού τους. Η 
συγκέντρωση των ερειπίων είναι μεγαλύτερη στις πιο απομονωμένες γειτονιές 
του οικισμού, εκεί όπου είναι και πιο δύσκολη και πολυέξοδη η επισκευή τους. 
Έτσι, στην Κάτω Γειτονιά,  στις πιο ψηλές περιοχές της Ανεγυρίδας, στο 
Τσικαλαριό και στη χαμηλότερη προς το ρέμα ζώνη της δυτικής πλευράς του 
οικισμού, υπάρχουν πολλά κτήρια σε κακή ή ερειπιώδη κατάσταση.   

Με βάση την καταγραφή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της 
εργασίας (2005), η κατάσταση των ισογείων των κτηρίων της Κορώνου ως προς 
την κατάσταση διατήρησής τους μπορεί να διακριθεί σε : 

 
Κατάσταση διατήρησης Ποσοστό επί του 

κτηριακού δυναμικού 
καλή 70% 
μέτρια 19% 
κακή 7% 

          Ερειπιώδη 4% 
 

 
Επεξήγηση βαθμονόμησης : 
 

o ΚΑΛΗ κατάσταση διατήρησης: κτήρια που κατοικούνται χωρίς 
προβλήματα 

o ΜΕΤΡΙΑ κατάσταση διατήρησης: υπάρχουν προβλήματα 
υγρασίας, φθορές, ρωγμές, αλλά κατοικούνται ή μπορούν να 
κατοικηθούν. 

o ΚΑΚΗ  κατάσταση διατήρησης: αποδιοργάνωση της τοιχοποιίας, 
στέγη/δώμα σε κακή κατάσταση, αλλά διατηρούνται μορφολογικά 
στοιχεία του κτηρίου 

o ΕΡΕΙΠΙΑ: διατηρείται το κέλυφος σε κάποιο βαθμό, δε σώζεται η 
στέγη/δώμα, το κέλυφος δεν προσφέρει πολλές πληροφορίες για 
την αρχική μορφή.) 
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ζ.  Αξιολόγηση κτηριακού δυναμικού: 
 
Παρόλες τις αλλοιώσεις που έχουν υποστεί πολλά κτήρια, υπάρχει 

αρκετά μεγάλη συγκέντρωση αξιόλογων κτηρίων, κυρίως στους παλαιότερους 
πυρήνες, το Κάστρο, τη γειτονιά που βρίσκεται στα ανατολικά του, στην Κάτω 
Γειτονιά, όπως και γύρω από την Πλάτσα. Η μεγάλη πλειοψηφία των κτηρίων 
του οικισμού μπορούν να χαρακτηρισθούν κτήρια συνοδείας, αφού αν και δε 
διαθέτουν κάτι το ιδιαίτερα αξιόλογο, συνεισφέρουν σε μια συνεκτική ομοιογενή 
εικόνα νησιωτικού οικισμού. Στη γειτονιά Λιβαδάκι, που είναι η πιο εύκολα 
προσβάσιμη από τον αμαξιτό δρόμο και μεγάλο ποσοστό της κατοικείται, λόγω 
κακών επεμβάσεων πολλά σπίτια έχουν χάσει εντελώς τον αρχικό τους 
χαρακτήρα και σήμερα έχουν εμφάνιση αδιάφορη ή ακόμα και ασυμβίβαστη 
προς τον χαρακτήρα του οικισμού. Τέλος τα νεόδμητα κτήρια εκατέρωθεν των 
προσβάσεων του οικισμού, είναι, λόγω της κλίμακάς τους και της μορφής τους, 
τις περισσότερες φορές, ασυμβίβαστα με τον ιστορικό ιστό.  

Με βάση την καταγραφή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της 
εργασίας  (2005), μια αξιολόγηση των κτηρίων μας έδωσε τα παρακάτω 
αποτελέσματα: 

 
Αξιολόγηση 
 

Ποσοστά επί του κτηριακού  
δυναμικού 

αξιόλογα 21% 
ενδιαφέροντα 42% 
αδιάφορα/ ουδέτερα 29% 
ασυμβίβαστα 7% 

 
 

Επεξήγηση αξιολόγησης κτηρίων:  
 
 

o ΑΞΙΟΛΟΓΟ: Κτήρια που αποτελούν αξιόλογα δείγματα της τοπικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, με καμία ή μικρή αλλοίωση και 
ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης. Στις πλείστες των περιπτώσεων 
τα κτήρια αυτά διαθέτουν και την αξία της παλαιότητας, καθώς 
επίσης και καλλιτεχνική αξία. 

o ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ:  Κτήριο με μικρή αξία, αλλά απολύτως ενταγμένο 
στο σύνολο, που συνεισφέρει στην πολεοδομική εικόνα του 
παραδοσιακού οικιστικού συνόλου και τη συνοχή του ιστού. 
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o ΟΥΔΕΤΕΡΟ/ΑΔΙΑΦΟΡΟ:  Κτήριο αδιάφορο, που όμως μπορεί να 
βελτιωθεί, και δεν έχει μεγάλη αρνητική επίδραση στη γενική 
εικόνα του οικισμού. 

o ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ: Κτήριο, συνήθως νεόδμητο, που λόγω της 
κλίμακας  ή/και της μορφής του είναι ασυμβίβαστο με τον οικισμό 
και αλλοιώνει αισθητά τη γενική του εικόνα.  

 
Όσον αφορά τα ποσοστά των παλαιών κτηρίων, τα οποία έχουν 

παραμείνει αναλλοίωτα και εκείνων που έχουν υποστεί αλλοιωτικές επεμβάσεις, 
η επιτόπια καταγραφή  έδειξε: 

 
Αλλοίωση Ποσοστά επί των παλαιών κελυφών 
καμία 35%  
μικρή 32%  
μέτρια 18%  
μεγάλη 15%  
 
 

 
Επεξήγηση βαθμολόγησης αλλοίωσης παλαιών κτηρίων: 
 

o ΚΑΜΙΑ  αλλοίωση: Κτήρια χωρίς καμία αλλοίωση λόγω επέμβασης στην 
αρχική τους μορφή. 

o ΜΙΚΡΗ αλλοίωση: Κτήρια  που έχουν υποστεί νεότερες επεμβάσεις αλλά 
δεν  αλλοιώνεται η γενική τους εικόνα, και είναι εύκολη η επαναφορά 
στην αρχική τους μορφή. 

o ΜΕΤΡΙΑ αλλοίωση: Κτήρια  που  η εικόνα τους έχει αλλοιωθεί αισθητά, 
αλλά γίνεται ακόμα αντιληπτή η αρχική τους μορφή, η οποία μπορεί να 
ανακτηθεί μετά από μια  επέμβαση σημαντικής κλίμακας. 

o ΜΕΓΑΛΗ αλλοίωση   :  Κτήρια τα οποία έχουν αλλοιωθεί τόσο πολύ από 
επεμβάσεις, ώστε είναι δύσκολο να γίνει άμεσα αντιληπτή η αυθεντική 
τους μορφή, ενώ είναι πολύ δύσκολη η επαναφορά τους σε αυτήν. 
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3.8. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά 
 
 

3.8.1. Οδικό δίκτυο-προσβάσεις, σήμανση: 
 

Ο αμαξιτός δρόμος που οδηγεί από την Χώρα στον Απόλλωνα είναι 
αυτός που συνδέει την Κόρωνο με το υπόλοιπο νησί και κατασκευάστηκε στη 
δεκαετία του ‘50. Ακολουθεί τις ισοϋψείς του βουνού, με αποτέλεσμα να 
συστρέφεται διαρκώς. Κινείται περίπου στα 600 μ. υψόμετρο και περιγράφει τον 
οικισμό σε ένα υψόμετρο αρκετές δεκάδες μέτρα υψηλότερα από αυτόν.  

Καθώς η Κόρωνος είναι αδιάβατη για τα τροχοφόρα, οι μόνες 
προσβάσεις από τον αμαξιτό δρόμο είναι αδιέξοδα μορφής cul-de-sac. 
Υπάρχουν τρεις τέτοιες προσβάσεις εκ των οποίων η πρώτη οδηγεί στην 
ανατολική πλευρά του οικισμού, ενώ η υπόλοιπες δύο στην δυτική. Η πρώτη 
(καθώς έρχεται κανείς από την Χώρα) είναι ένας δρόμος που φτάνει μέχρι την 
συνοικία “Γκρεμνός’’ της Ανεγυρίδας, και σταματάει απότομα σε ένα μικρό 
πλάτωμα για στάθμευση και αναστροφή. Από το σημείο αυτό ξεκινούν τρία 
μονοπάτια. Το ένα οδηγεί στην Πλάτσα, το δεύτερο στην Κάτω Γειτονιά και το 
τρίτο στην γειτονιά του Αγίου Νικολάου. Η δεύτερη πρόσβαση, στρίβοντας δεξιά 
στο σημείο όπου υπάρχει η προτομή του Νικ. Μανδηλαρά οδηγεί στην μικρή 
πλατεία μπροστά από τα γραφεία της Κοινότητας (πλατεία Νικ. Μανδηλαρά). Η 
τρίτη είσοδος οδηγεί στη γειτονιά Λιβαδάκι και καταλήγει στην αυλή του 
σχολείου. Η Κάτω Γειτονιά δεν διαθέτει πρόσβαση για τροχοφόρα. Η 
κοντινότερη της είναι αυτή της Ανεγυρίδας. Το παλιό μονοπάτι που οδηγούσε 
στη γειτονιά αυτή από το Λυώνα εξακολουθεί να υφίσταται,  και υπάρχει η 
πρόθεση να διαπλατυνθεί, ώστε να είναι προσβάσιμο και από τα αυτοκίνητα. 

Από τον κεντρικό αμαξιτό δρόμο υπάρχουν επίσης τέσσερις προσβάσεις 
για πεζούς με μορφή κλίμακας. Η πρώτη βρίσκεται λίγο μετά τη διασταύρωση με 
τον δρόμο που οδηγεί στο Λυώνα και εισάγει το διαβάτη στη συνοικία 
Τσικαλαριό. Η δεύτερη εντοπίζεται στη θέση Σφοντηλιού και οδηγεί στην Απάνω 
Στέρνα, η τρίτη στη θέση Μπουγδαΐτση και καταλήγει στη Πλάτσα και, τέλος, το 
Κάστρο προσεγγίζεται από ένα μονοπάτι που ξεκινά από την τοποθεσία 
Κουμαριά. 

Οδικές πινακίδες που σηματοδοτούν τις εισόδους στον οικισμό 
βρίσκονται και στις τρεις προσβάσεις και ενημερώνουν τους διερχομένους για τη 
συνοικία στην οποία οδηγεί η κάθε πάροδος. Στη διασταύρωση με τον δρόμο 
που οδηγεί στο Λυώνα υπάρχει επίσης μία πινακίδα η οποία πληροφορεί για 
την ύπαρξη του Οικομουσείου των Ορυχείων. 
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3.8.2. Στάθμευση: 
 

Θέσεις στάθμευσης στο εσωτερικό του οικισμού υπάρχουν στα σημεία 
όπου καταλήγουν οι τρεις προαναφερθείσες προσβάσεις, δηλ. στο πλάτωμα 
όπου καταλήγει η είσοδος της Ανεγυρίδας, στην πλατεία του πρώην Κοινοτικού 
Καταστήματος, η οποία λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης κυρίως των κατοίκων 
της γειτονιάς Κάστρο και τέλος στην αυλή του σχολείου, όπου υπάρχει ο 
μεγαλύτερος και κεντρικότερος χώρος στάθμευσης του οικισμού, τις ώρες και 
ημέρες, όμως, που αυτό δεν λειτουργεί. Στο προαύλιο του σχολείου προβλέπεται 
μία μόνιμη θέση στάθμευσης για το ΙΧ του αγροτικού ιατρού. Θέσεις 
στάθμευσης έχουν δημιουργηθεί και σε ένα κενό οικόπεδο στη γειτονιά 
Λιβαδάκι. Πέραν αυτών, υπάρχουν διάφορα σημεία στα οποία μπορούν να 
σταθμεύσουν οχήματα στην περίμετρο του οικισμού, πάνω στον αμαξιτό δρόμο, 
εκεί όπου το πλάτος είναι επαρκές ώστε να δεχτεί παρόδια στάθμευση. Στην 
δεύτερη είσοδο του οικισμού, απέναντι από την προτομή του Ν. Μανδηλαρά 
προβλέπεται χώρος στάθμευσης για τουριστικό λεωφορείο. 

 
 

 
 

3.8.3. Χρήσεις γης: 
 
Η συντριπτική πλειοψηφία των κτηρίων είναι κατοικίες, μόνιμες η 

περιοδικές. Υπάρχουν  κάποια καταστήματα καθημερινού εμπορίου (μικρά 
παντοπωλεία κυρίως, καθώς και ο φούρνος του οικισμού), τα οποία 
αναπτύσσονται εκατέρωθεν του κεντρικού πεζοδρόμου, που ξεκινάει από το 
σχολείο και καταλήγει στην Πλάτσα. Κάποιες χρήσεις ψυχαγωγίας (καφενεία, 
μπαρ) βρίσκονται επίσης σε αυτή την πορεία, ενώ στην Πλάτσα υπάρχουν τα 
δύο εστιατόρια του οικισμού. Καταστήματα γενικού εμπορίου βρίσκονται στον 
αμαξιτό δρόμο στην περιφέρεια του οικισμού. Τουριστικά καταλύματα ή 
καταστήματα με τουριστικά είδη απουσιάζουν. 

Πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς είναι το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό 
Σχολείο (Γυμνάσιο και Λύκειο λειτουργούν τώρα πια στο γειτονικό Σκαδό), όπως 
και το Κέντρο Ενημέρωσης Οικομουσείου Κορώνου, στον πρώτο όροφο του 
κτηρίου του σχολείου, όπου πραγματοποιούνται εκθέσεις και ομιλίες, μερικές 
φορές υπερτοπικής εμβέλειας. Σημαντικά δημόσια κτήρια είναι και οι δύο 
εκκλησίες, η Αγία Μαρίνα και ο Άγιος Νικόλαος.  Στην Κόρωνο εδρεύει 
αγροτικός ιατρός, με  ιατρείο και κατοικία σε κτήριο ιδιοκτησίας της κοινότητας. 
Δύο ξενώνες, ο ένας δημοτικός και ο άλλος του Συλλόγου Κορωνιατών 
φιλοξενούν αφιλοκερδώς επισκέπτες του οικισμού. Στο ισόγειο του Δημοτικού 
Ξενώνα στεγάζεται προσωρινά η πλούσια Λαογραφική Συλλογή της Κορώνου, 
που είναι ανοιχτή στο κοινό. 
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3.8.4. Βαθμός κατοίκησης :  
 
Όπως συμβαίνει πλέον στο μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής επαρχίας 

, έτσι και στην  Κόρωνο, το υπάρχον κέλυφος υποχρησιμοποιείται σήμερα, μετά 
την μετανάστευση μεγάλου μέρους των κατοίκων. 

Σύμφωνα με μια καταγραφή που έγινε στα πλαίσια της εργασίας, τα  
ποσοστά κατοίκησης επί του συνόλου των κτηρίων κατοικίας στην Κόρωνο είναι 
τα εξής : 

 
 

 
Βαθμός κατοίκησης 

Ποσοστά κατοίκησης επί   
του συνόλου 
των κτηρίων κατοικίας      

        
μόνιμη κατοικία 

 
33% 

περιοδική κατοικία 31% 
εγκαταλειμμένη κατοικία 31% 
κατοικίες υπό ανέγερση ή επισκευή 3% 
 
 
Οι περιοχές με τις πιο συμπαγείς συγκεντρώσεις εγκατελειμένων 

κτισμάτων είναι η Κάτω Γειτονιά, η Ανεγυρίδα και η γειτονιά που βρίσκεται 
ανατολικά του Κάστρου και της Αγίας Μαρίνας, δηλαδή οι πλέον 
απομακρυσμένες από το δρόμο. Αντίθετα, το Λιβαδάκι και το Κάστρο που 
διαθέτουν πρόσβαση με το αυτοκίνητο είναι οι γειτονιές με την μεγαλύτερη 
συγκέντρωση μόνιμης και περιοδικής κατοικίας. 

 
 

3.8.5. Υποδομές : 
 

Η Κόρωνος διαθέτει δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης με δεξαμενές που 
βρίσκονται στην περιφέρεια, και αποχέτευσης σε όλη την έκταση του οικισμού. 
Όσον αφορά στο δίκτυο ύδρευσης, ωστόσο, πρέπει να γίνει αντικατάσταση του 
βασικού εξωτερικού δικτύου, καθώς και λίγων κεντρικών αγωγών στο εσωτερικό 
του οικισμού, γιατί είναι κατασκευασμένοι από αμιαντοσωλήνες. 

Όσον αφορά την αποχέτευση, δεν λειτουργεί σήμερα μονάδα 
επεξεργασίας των λυμάτων. Στον Λυώνα έχει κατασκευαστεί από δεκαετίας 
μονάδα ήπιας επεξεργασίας λυμάτων που λειτουργεί επιτυχώς και στα σχέδια 
του Δήμου είναι η ολοκλήρωση αντίστοιχης μονάδας και στην Κόρωνο. Σήμερα 
υφίσταται στον Ρυάκα, χαμηλότερα από τον οικισμό, αλλά εγκαταλειμμένο και 
αχρηστευμένο το πρώτο τμήμα αυτής της μονάδας   (ο σηπτικός βόθρος για την 
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αναερόβια επεξεργασία και ουδετεροποίηση των λυμάτων), ενώ μένουν να 
κατασκευαστούν τα υπόλοιπα τμήματα για την περαιτέρω επεξεργασία . 

 
 
 
    

                                            
 

 
 

3.9. Επισήμανση σύγχρονων προβλημάτων 
 
Οι ορεινοί οικισμοί, μεταξύ των οποίων και η Κόρωνος, κινδυνεύουν με 

τους σημερινούς ρυθμούς να γίνουν υπαίθρια μουσεία εγκαταλειμμένων 
οικισμών, μνημεία της αδιαφορίας και της αναποφασιστικότητας των δημοσίων 
αλλά και των ιδιωτικών φορέων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κόρωνος 
οφείλονται, κυρίως, σε φαινόμενα φθίνοντος συνόλου 94, δηλ. στην εγκατάλειψη 
και την απομόνωση και όχι στην υπερεκμετάλλευση ή την αιφνίδια τουριστική 
ανάπτυξη που καταδυναστεύει τους παραθαλάσσιους οικισμούς της Νάξου.  

 
3.9.1. Πληθυσμιακή συρρίκνωση: 

 
Πρόβλημα εγείρεται όχι μόνο λόγω της αριθμητικής μείωσης των 

κατοίκων, αλλά και λόγω της σύνθεσης του πληθυσμού, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται ως γηρασμένος, εφόσον το ποσοστό του ηλικιωμένου 
πληθυσμού σε σχέση με τον συνολικό είναι αρκετά αυξημένο. Οι λόγοι που 
οδήγησαν στην εγκατάλειψη του οικισμού είναι πρωτίστως οικονομικοί (ανεργία, 
μειωμένα εισοδήματα) αλλά και κοινωνικοί, εφόσον οι κάτοικοι νιώθουν 
αποκομμένοι από τους ρυθμούς ανάπτυξης του υπόλοιπου νησιού και των 
τουριστικών περιοχών.  Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα τα προβλήματα 
που συνεχίζουν να οδηγούν σε  μείωση τον  πληθυσμό της Κορώνου. 

 
 
 

                                                 
94 Μπούρας 1982, ΙΙ, 6. 
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3.9.2. Οικονομική δυσπραγία – ανεργία: 
 

α. Μικρή αποδοτικότητα αγροτοκοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων: 
 
Η γεωγραφική απομόνωση και οι περιορισμένοι επικερδείς πόροι έχουν 

διαμορφώσει μια κλειστή κοινωνία με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα. Ο μικρός 
και πολυτεμαχισμένος κλήρος για γεωργική και κτηνοτροφική χρήση,  σε 
συνδυασμό με την μειωμένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και την αδυναμία 
διάθεσής τους στην αγορά, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του εισοδήματος των 
αγροτών και κτηνοτρόφων και τη διατήρηση μιας κλειστής, οικογενειακής κατά το 
πλείστον παραγωγής.  

Ωστόσο, ο τομέας της τυροκομίας στην ορεινή Νάξο αντιμετωπίζει σήμερα 
απειλή, καθώς οι νέοι κανονισμοί για τις συνθήκες υγιεινής οδηγούν στην 
απαγόρευση της χρήσης των παραδοσιακών μιτάτων. Με αστυνομική επέμβαση 
πολλές φορές, τα τυροκομεία κλείνουν και οι παραγωγοί αναγκάζονται να 
διαθέσουν το γάλα στις σύγχρονες μονάδες παραγωγής στην πεδινή Νάξο,  με 
αποτέλεσμα όμως την  απώλεια σημαντικού εισοδήματος για τους 
κτηνοτρόφους, αλλά και  την υποβάθμιση του προϊόντος λόγω της μεταφορας. Οι 
κτηνοτρόφοι της ορεινής Νάξου, αφού δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευρωπαϊκές 
επιδοτήσεις για τον εκσυγχρονισμό και τυποποίηση της παραγωγής τους και την 
καλύτερη οργάνωσή της (λειτουργεί ακόμα σε οικογενειακή βάση), βρίσκονται 
μπροστά σε αδιέξοδο, τη στιγμή που είναι αβέβαιη και η συνέχιση των 
επιδοτήσεων,ενώ τα προϊόντα τους δεν έχουν εν τω μεταξύ εξασφαλίσει κάποιας 
μορφής προστασία (όπως πχ η ανακήρυξη της Γραβιέρας Νάξου , από τις 
πεδινές περιοχές σε ΠΟΠ ). Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων 
υποαπασχολούνται και οι νέοι αντιμετωπίζουν εντονότατα το αδιέξοδο της 
ανεργίας, εφόσον οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι περιορισμένες. 

 
 
 
 

β. Έλλειψη εναλλακτικών οικονομικών δραστηριοτήτων 
 

Παράλληλα, απουσιάζουν σήμερα στην Κόρωνο πρωτοβουλίες ιδιωτικές 
ή δημοτικές που να στοχεύουν σε ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Ο 
τουρισμός που οδήγησε σε οικονομική ανάκαμψη ένα μεγάλο μέρος του νησιού, 
φαίνεται να έχει προσπεράσει την ορεινή  Νάξο, η οποία δεν προσφέρεται για 
μαζικού τύπου τουριστική ανάπτυξη. Ακόμα όμως και στις παραθαλάσσιες 
περιοχές της επικράτειας της Κορώνου, π.χ. στο Λυώνα, δεν μπορεί να μιλήσει 
κανείς για ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά μόνο για περιορισμένης κλίμακας  
παραθερισμό των ντόπιων. 
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3.9.3.Προβλήματα λειτουργικότητας οικισμού: 
 

α. Τεχνικές υποδομές  
 
i. Προβλήματα   κυκλοφορίας - στάθμευσης  

 
Η κατασκευή του περιφερειακού αμαξιτού δρόμου σε μεγάλη απόσταση 

από τον οικισμό, ενώ θα μπορούσε να ειχε χαρακτεί στα όρια του τότε (1956) 
δομημένου οικισμού, προκαλεί προβλήματα στον καθημερινό βίο των κατοίκων. 
Τα πλακόστρωτα στενά μονοπάτια, τα καλντερίμια και τα σκαλοπάτια του 
οικισμού, αναμφίβολα συνιστούν ένα στοιχείο έντονης γραφικότητας και υψηλής 
αισθητικής αξίας. Ωστόσο, η αδυναμία πρόσβασης οχημάτων στο εσωτερικό 
του οικισμού καθιστά δυσχερή τον εφοδιασμό και τη μεταφορά παντός είδους 
προϊόντων στους κατοίκους, οι οποίοι αναγκάζονται να μισθώνουν τους 
κατόχους ημιόνων, έναντι διόλου ευκαταφρόνητης αμοιβής, προκειμένου να 
εκτελέσουν τη μεταφορά. Έντονα είναι τα προβλήματα στις περιπτώσεις 
ανέγερσης νέων οικοδομών ή επισκευών με τη πολυδάπανη και κοπιαστική 
μεταφορά των δομικών υλικών. 

Οι χώροι στάθμευσης στην περιφέρεια του οικισμού δεν επαρκούν, 
ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης κίνησης όπως κατά τους θερινούς μήνες, και 
επιπλέον η στάθμευση στην πλατεία της Κοινότητας αλλά και στην αυλή του 
σχολείου δεν μπορούν παρά να θεωρηθούν προσωρινές λύσεις. 

 
ii. Απουσία αντιπλημμυρικής προστασίας: 

 
Πλημμύρες και καταιγίδες έχουν κατά καιρούς προκαλέσει τεράστιες 

καταστροφές στις υλικοτεχνικές υποδομές του οικισμού, ζημιές οι οποίες σε 
πολλές περιπτώσεις δεν αποκαταστάθηκαν. Χάριν παραδείγματος αναφέρεται 
ότι στη θεομηνία του 1994, αλλά και του  2002, γκρεμίστηκαν αρκετά παλιά 
σπίτια του οικισμού, ιδίως αυτά που βρίσκονταν κοντά στη ρεματιά, και άλλα 
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επλήγησαν σοβαρά. Η ένταση του φαινομένου οφείλεται στη γεωμορφολογία 
του οικισμού, δηλ. στην χωροθέτησή του στους πρόποδες των βουνών και τη 
διέλευση του ρέματος, όπου σε περιόδους βροχοπτώσεων συσσωρεύονται 
μεγάλες ποσότητες ήλυος και υδάτων. Τα αντιπλημμυρικά έργα που ξεκίνησαν 
με αφορμή τις τελευταίες καταστροφές δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά 
έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις. 

  
iii. Προβληματικό οδικό δίκτυο: 

 
Το οφιοειδές οδικό δίκτυο που συνδέει την Κόρωνο με την υπόλοιπη 

Νάξο παρουσιάζει προβλήματα, καθώς η χάραξή του έχει υψηλούς δείκτες 
επικινδυνότητας και οι ζημιές που κατά καιρούς προκαλούνται από ακραία 
καιρικά φαινόμενα δεν επισκευάζονται πάντα έγκαιρα.  

 
β. Παροχή υπηρεσίών: 

 
i. Ιατρική περίθαλψη : 

 
Η Κόρωνος είναι έδρα αγροτικού περιφερειακού ιατρείου, μοιράζεται 

όμως τις υπηρεσίες του γιατρού με άλλους δύο οικισμούς, με αποτέλεσμα μόνο 
δύο ημέρες την εβδομάδα να βρίσκεται ο γιατρός στην Κόρωνο. 

 
ii. Ανεπαρκής δημόσια  συγκοινωνία: 

Το υπαρκτό αίσθημα απομόνωσης εντείνεται λόγω των πολύ 
περιορισμένων δρομολογίων που εκτελούνται καθημερινώς και συνδέουν την 
Κορώνο με τους άλλους οικισμούς και τη Χώρα. 
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3.10.Αλλοίωση παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού και δομημένου 
περιβάλλοντος 

 
 

3.10.1. Εντοπισμός αλλοιώσεων : 
 

α. Προβλήματα στη γενική εικόνα του οικισμού 
 
i. Υποβάθμιση εισόδων οικισμού: 

 
Οι είσοδοι από τον αμαξιτό δρόμο στην Κόρωνο είναι οι πρώτες εικόνες 

που αποκομίζει ο επισκέπτης. Σήμερα, η εικόνα αυτή είναι αρκετά 
υποβαθμισμένη. Στην δεύτερη είσοδο του οικισμού, η στάθμευση Ι.Χ. και 
φορτηγών στη διασταύρωση του αμαξιτού δρόμου με το δρόμο που οδηγεί στην 
πλατεία Μανδηλαρά, σε συνδυασμό με τους κάδους των απορριμάτων, μια 
παραμελημένη στάση λεωφορείου και την έλλειψη κάποιας διαμόρφωσης, 
δημιουργούν μια αρνητική αίσθηση. Στη διασταύρωση της τρίτης εισόδου του 
οικισμού με τον αμαξιτό δρόμο, αμέσως μετά το βάθρο του μελλοντικού μνημείου 
για τα θύματα της Κατοχής, το πρώτο κτήριο που αντικρύζει κανείς μετωπικά με 
το αυτοκίνητο είναι ένα ογκωδέστατο κτήριο αποθήκης από τσιμεντόλιθους.  

 
ii. Υποβάθμιση ελεύθερων χώρων: 

 
Σε αντίθεση με την επιμελημένη εικόνα που παρουσιάζει η Πλάτσα και η 

αυλή της Αγίας  Μαρίνας, οι υπόλοιποι δημόσιοι χώροι στο εσωτερικό του 
οικισμού θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν υποβαθμισμένοι. 

 -Η πλατεία Μανδηλαρά  (ή πλατεία της Κοινότητας) είναι τελείως 
αδιαμόρφωτη, ενώ δεσπόζουν σε αυτή το κακόμορφο κτήριο της 
πρώην Κοινότητας και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. 

 -Η αυλή του Δημοτικού Σχολείου είναι ασφαλτοστρωμένη, 
δημιουργώντας την εντύπωση ενός χάσματος στο εσωτερικό του 
οικισμού. Μόνο η δυτική της πλευρά είναι διαμορφωμένη με 
κερκίδες και  κάποια πλατάνια. 

 
iii. Ελλιπής σήμανση: 
 

Η σηματοδότηση στον κεντρικό αμαξιτό είναι ικανοποιητική. Ωστόσο, στο 
εσωτερικό του οικισμού η σήμανση που ενημερώνει τον επισκέπτη για τις 
βασικές κινήσεις στα λαβυρινθώδη δρομάκια είναι αρκετά ελλιπής. Χάριν 
παραδείγματος αναφέρεται ότι με κανένα τρόπο δεν ενημερώνεται ο επισκέπτης 
για την είσοδό του μέσα στο Κάστρο ή για την πορεία που πρέπει να 
ακολουθήσει προκειμένου να φθάσει στην Πλάτσα. 
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β. Αλλοίωση παραδοσιακού πολεοδομικού  ιστού : 

 
i.  Απώλεια ιστορικού ίχνους Κάστρου: 

 
Τα όρια της συνοικίας του Κάστρου είναι δυσδιάκριτα, γεγονός που 

οφείλεται στις αλλάγες των επιχρισμάτων, σε μετασκευές, στη διάνοιξη των 
πυλών, καθώς και στην καταστροφή κάποιων υλικών του καταλοίπων 
(πολεμίστρες). Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι στην αρχική του μορφή το 
εξωτερικό μέτωπο του Κάστρου ήταν ανεπίχριστο ενώ πλέον η ομοιόμορφη 
επικάλυψή του με επίχρισμα δεν το διαφοροποιεί από τις νεότερες γειτονιές.  

 
ii. Αλλοίωση εικόνας μονοπατιών. 

 
Πολλά μονοπάτια μέσα στον ιστορικό πολεοδομικό ιστό έχουν χάσει την 

αρχική τους μορφή, αφού μέσα στον εικοστό αιώνα καλύφθηκαν με τσιμέντο τα 
αρχικά καλντερίμια ή πλακόστρωτα. Επίσης, κάποια πλακόστρωτα τα οποία 
έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως στη γειτονιά Λιβαδάκι, δεν 
έχουν ακολουθήσει πλήρως τα παραδοσιακά πρότυπα, όσον αφορά τα υλικά 
και τους τρόπους δομής. 

Οι παράλληλοι στις ισοϋψείς  δρόμοι, τις περισσότερες φορές οδηγούν 
σε αδιέξοδο στα όρια του οικισμού, καθώς διάφορες αυθαίρετες κατασκευές 
φράζουν την έξοδό τους προς την εξοχή. Η κατάσταση αυτή δημιουργήθηκε μετά 
τη δεκαετία του ΄50, οπότε λόγω της εγκατάλειψης του οικισμού από το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, αυξήθηκαν οι καταπατήσεις δημοσίων 
χώρων. 

 
iii. Ανεξέλεγκτη επέκταση οικισμού: 

 
Η νέα επέκταση του οικισμού κατά μήκος των δύο προσφάτως 

διανοιχθέντων δρόμων που οδηγούν ο μεν πρώτος από τον κεντρικό αμαξιτό στη 
συνοικία της Απάνω Στέρνας και ο δεύτερος στο Λιβαδάκι, καθώς και τα 
νεόδμητα κτίσματα κατά μήκος του κεντρικού δρόμου πάνω από την Απάνω 
Στέρνα, έχουν αρχίσει να αλλοιώνουν τα όρια του παραδοσιακού οικισμού, ο 
οποίος τείνει πλέον να επεκταθεί γραμμικά, κατά μήκος δρόμων που παλιά ήταν 
αγροτικοί και περιβάλλονταν από καλλιέργειες.  
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γ. Δομημένο περιβάλλον 
 
i. Αλλοίωση  ιστορικού κελύφους: 

 
Σε πολλά παλαιά κτήρια παρατηρείται απώλεια των ιδιαίτερων 

μορφολογικών τους στοιχείων, γεγονός που οφείλεται είτε σε ατυχείς επεμβάσεις 
αποκατάστασης είτε σε καταστρατήγηση και παράβαση των όρων δόμησης. 
Πολύ συχνά οι αλλοιώσεις είναι τόσο πολλές και τέτοιου βαθμού ή μπορεί να 
περιορίζονται σε επιμέρους αλλά καίριας σημασίας σημεία, ώστε να ακυρώνουν 
τον παραδοσιακό χαρακτήρα του κτηρίου, με αποτέλεσμα ο αρχικός του τύπος 
να καθίσταται δυσδιάκριτος. 

 
ii. Kαταστροφή ιστορικού κελύφους: 

 
Ο χρόνος έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια πάνω στα κτίσματα, καθώς σε 

πλείστες περιπτώσεις, πολλά χρόνια έχουν παρέλθει από τη χρονική στιγμή 
κατά την οποία οικοδομήθηκαν ή επισκευάστηκαν. Η φυσική γήρανση των 
κελυφών και των υποδομών είναι αναπόφευκτη, αλλά όχι και αναντιστρεπτή. 
Ωστόσο, η απροθυμία από μέρους των ιδιωτών να συντηρήσουν ένα παλιό 
κτήριο, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος επισκευής τους, καθιστά αυτόν τον 
παράγοντα καθοριστικό για την απώλεια πολλών αξιόλογων κελυφών. 

 
iii. Ασυμβατότητα νέας δόμησης : 

 
Οι ασυμβίβαστες με τα παραδοσιακά κτίσματα νέες κατασκευές, που 

οφείλονται σε αστοχία του αρχικού σχεδιασμού, προσβάλλουν την εικόνα του 
ιστορικού οικισμού. Τα νεοπαραδοσιακά κτήρια που οικοδομούνται, 
αντιγράφουν μια «γενικόλογη» κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική που ποτέ δεν υπήρξε, 
ως προς τις μορφές, ενώ δεν τηρούν την κλίμακα της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής.  
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3.10.2.Αίτια αλλοίωσης του παραδοσιακού 
πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα 

α. Ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο : 
 
Η ποικιλότητα και η πολυμορφία των νησιωτικών παραδοσιακών 

οικισμών επιχειρείται να προστατευθεί με ένα γενικό πλαίσιο κανονιστικών 
ρυθμίσεων που δεν εξειδικεύονται στις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε οικισμού. 
Επιπλέον, τα τμήματα του οικισμού που συνιστούν ξεχωριστές οικιστικές 
ενότητες, ένεκα της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους (π.χ. Βόθροι, Κάστρο), δεν 
αντιμετωπίζονται με ειδικούς όρους και ρυθμίσεις, έτσι ώστε οι 
διαφοροποιήσεις τους να απομειώνοναι με το πέρας του χρόνου και όλος ο 
οικισμός να παρουσιαζεί μια ομοιογενή, εκ πρώτης όψεως, εικόνα. Τέλος, στην 
υπάρχουσα νομοθεσία δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο που να καθορίζει  τα 
όρια  της επέκτασης του οικισμού. 

 

β. Απουσία ελέγχου εφαρμογής του νόμου: 
 
Τα προβλήματα που ανακύπτουν λόγω της ανεπάρκειας του θεσμικού 

πλαισίου επιτείνονται από την προβληματική εποπτεία της εφαρμογής του, 
καθώς και την ανεπαρκή επάνδρωση  των αρμόδιων υπηρεσιών με 
εξειδικευμένα στελέχη που στερούνται παιδείας και ενδιαφέροντος για τη 
διατήρηση της αρχικής μορφής του οικισμού. Η αδυναμία παρακολούθησης 
όλων των φάσεων της οικοδομικής δραστηριότητας, σε συνδυασμό με τις νέες 
ανάγκες που εγείρονται από το σύγχρονο τρόπο ζωής, έχει οδηγήσει στην 
αλλοίωση του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού. 

 
 

 
γ. Απουσία καταγραφής και κήρυξης των αξιόλογων παλαιών κελυφών : 
 
          Πέρα από τα τέσσερα κτήρια του οικισμού (βλ. κεφ. Νομοθεσία, σ.57) που έχουν 
κηρυχθεί διατηρητέα κανένας δημόσιος φορέας ή επιστημονικός οργανισμός δεν έχει 
προβεί σε μία επίσημη καταγραφή του αξιόλογου κτηριακού δυναμικού, γεγονός που θα 
οδηγούσε στη σύνταξη προτάσεων για κήρυξη ορισμένων εξ αυτών ως διατηρητέων. Οι 
ειδικοί όροι προστασίας τους θα εξασφάλιζε την διατήρησή τους, σε πρώτη φάση και την 
αποκατάστασή τους, εν συνεχεία. 
 
 
 



 110

δ. Ιδιοκτησιακό καθεστώς : 
 

Είναι σύνηθες φαινόμενο η κατοχή ενός σπιτιού από περισσότερους του 
ενός ιδιοκτήτες-κληρονόμους. Οι κληρονόμοι μοιράζονται το σπίτι και όταν οι 
όροφοι ή τα δωμάτια δεν επαρκούν, τότε πολλές φορές η λύση βρίσκεται με 
αυθαίρετες προσθήκες- προσκτίσματα στην αυλή, στο μπουντί ή στο δώμα. 
Έτσι, στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αποδίδονται: 

 η διαφορετική αντιμετώπιση των ορόφων-δωματίων του κτηρίου, 
ανάλογα με τον   

 ιδιοκτήτη του (διαφορετικά επιχρίσματα, κουφώματα, χρώματα 
κ.ά.) 

 η αύξηση του όγκου των κτηρίων και η αλλοίωση της κλίμακάς 
τους 

 η εγκατάλειψη των κτηρίων (όταν υπάρχουν πολλοί κληρονόμοι) 
 η αδιαφορία για τη δημόσια εικόνα (ηλιακοί, κεραίες τηλεόρασης), 
εφόσον  η διαμονή  

 είναι περιοδική 
 

ε. Τοπικά συμφέροντα: 
 
Όπως σε πολλές κλειστές κοινωνίες, έτσι και στην Κόρωνο, συχνά οι 

αυθαιρεσίες γίνονται υπό την ανοχή των τοπικών αρχών και βασίζονται σε 
σχέσεις ανταπόδοσης, θυσιάζοντας τα παραδοσιακά στοιχεία του οικισμού στο 
βωμό των βραχυπρόθεσμων συμφερόντων. Επιπλέον, υπάρχει η τάση 
ενίσχυσης των τοπικών οικονομικών συμφερόντων, όπως για παράδειγμα στην 
Κόρωνο υπάρχουν τέσσερα εργαστήρια αλουμινοκατασκευών που βρίσκονται 
σε ακμάζουσα πορεία. 

 
στ. Ανυπαρξία πληροφόρησης κατοίκων: 

 
Οι ιδιοκτήτες των κτηρίων της Κορώνου, οι οποίοι συχνά εν αγνοία τους 

ευθύνονται για τις αλλοιώσεις του παραδοσιακού κελύφους, ενώ σε πλείστες 
περιπτώσεις εκτιμούν την αξία των παραδοσιακών κτηρίων, δεν έχουν 
πληροφόρηση για τις σωστές και λανθασμένες πρακτικές αποκατάστασης και 
την αντίστοιχη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα. Χωρίς την καθοδήγηση ειδικών, 
οδηγούνται τις περισσότερες φορές σε πρακτικές που τους υπαγορεύουν οι 
τοπικοί τεχνίτες και η αγορά των δομικών υλικών. 
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ζ. Χαμηλή στάθμη εκπαίδευσης των μηχανικών: 

 
Στις εργασίες αποκατάστασης, τις περισσότερες φορές αγνοούνται τα 

παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία, τα οποία καταστρέφονται αντί να 
αναδεικνύονται, είτε λόγω άγνοιας και έλλειψης εμπειρίας των υπεύθυνων 
μηχανικών, είτε λόγω ευκολίας και επίτευξης μεγαλύτερου κέρδους. Η απουσία 
ανέσεων στην παλαιά δόμηση ενθαρρρύνει την αντικατάστασή της προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις (κλιματισμός, προστατευμένος 
υπαίθριος χώρος κ.ά.). 

 
3.11. Αναπτυξιακά προγράμματα στην περιφέρεια της 
Κορώνου 

 
Από το 1992 και εξής οι ΟΤΑ και οι φορείς των σμυριδούχων περιοχών της 
Νάξου, και κυρίως της Κορώνου και της Απεράθου, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για 
την προστασία και ανάδειξη του “ιστορικού τόπου’’ των σμυριδωρυχείων αλλά 
και των αναβαθμίδων καλλιέργειας και όλων γενικά των κτισμάτων από 
ξερολιθιά, τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο στοιχείο του φυσικού 
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Κορώνου. Η έντονη 
δραστηριοποίηση ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, αλλά και η διακαής 
επαγρύπνιση μεμονωμένων ατόμων, έχει ως αποτέλεσμα την ένταξη των 
παραπάνω περιοχών σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 
 
 
3.12.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
 
1. Αίτημα για Μουσείο Σμύριδας στην Κόρωνο (1992)95 
 
Υπεβλήθη από την Κοινότητα Κορώνου προς τα αρμόδια υπουργεία, ωστόσο 
δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη. Αντίθέτως κατά την περίοδο 1992-1993 
κατασκευάστηκαν δρόμοι πρόσβασης στα ορυχεία από την τ. Κοινότητα 
Κορώνου. 
 
2.Έρευνα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1996-1997)96   
 
Με χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών, το Ε.Μ.Π. προέβη σε καταγραφή, 
αποτύπωση και αξιολόγηση της περιοχής των σμυριδωρυχείων και του 
ιστορικού βιομηχανικού εξοπλισμού με έμφαση στο σύστημα εναέριας 
                                                 
95  Πρόταση στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, 2. 
96 Ερευνητικό Ε.Μ.Π. 
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μεταφοράς σμύριδας. Επιπλέον, έγινε συστηματική αρχιτεκτονική και 
μηχανολογική αποτύπωση των σταθμών Μουτσούνας, Κακόρυακα και 
Στραβολαγκάδας. 

 
3. Έργα στα πλαίσια του Προγράμματος Leader II Κυκλάδων (1997-2002)97 

 
Η τ. Κοινότητα Κορώνου σε συνεργασία με ιδιώτες μηχανικούς και το 

Ε.Μ.Π. συνέταξαν προμελέτες για την υποβολή των ακόλουθων προτάσεων: 
- Δημιουργία του «Κέντρου Πληροφόρησης Οικομουσείου-Βιομηχανικής 

Κληρονομιάς Σμύριδας», με κατασκευή νέου ορόφου στο κτήριο του Δημοτικού 
Σχολείου Κορώνου       (υλοποίηση 2001-2002). 

-  Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Ορυχείων Σαραντάρας και 
Κατασκευή Μουσείου Σμύριδας (υπό ανέγερση, προσωρινώς έχουν ανασταλεί 
οι εργασίες). 

-  Αποκατάσταση κτηρίου καταστημάτων Λυώνα για τουριστική προβολή 
και εκθέσεις        (δεν εντάχθηκε). 

- Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ταρσανά εργατών σμύριδας στο 
λιμάνι του Λυώνα         ( δεν εντάχθηκε). 

- Αποκατάσταση του Σταθμού Μεταφόρτωσης Στραβολαγκάδας με σκοπό 
την επανάχρηση των εγκαταστάσεων  του μηχανοστασίου και των καταλυμάτων 
των εργατών (υλοποίηση 2001). 

-Αποκατάσταση  του παλαιού νερόμυλου «του Μωυζέ» στο ρέμα ΒΑ του 
οικισμού (υλοποίηση 2001, αλλά  το κτήριο καταστράφηκε από τις πλημμύρες 
του 2002). 

-Αποκατάσταση του ελαιοτριβείου στη γειτονιά Λιβαδάκι της Κορώνου. 
Στεγάζει συλλογή των μηχανημάτων του ελαιοτριβείου, καθώς και των εργαλείων 
του ξυλουργείου. 

-Ανακατασκευή του ανεμόμυλου στη θέση Ασμυρίγλιες Κορώνου. 
 

4. Πρόταση RAPHAEL (1997)98 
 
Η καταγραφή των στοών και των προβιομηχανικών μονοπατιών που 

επιχειρήθηκε από το Ε.Μ.Π., αλλά και η σύνταξη εναλλακτικών σεναρίων 
υλοποίησης έργων που εκπονήθηκαν σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, οδήγησαν στην υποβολή ανάλογης πρότασης στο Πρόγραμμα 
RAPHAEL, αλλά χωρίς την επιθυμητή έγκριση. 

 
 
 
 
 

                                                 
97 Πρόταση στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, 2-3. 
98 Πρόταση στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, 3. 
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5. Προγραμματική Σύμβαση με αρμόδια Υπουργεία (1998-σήμερα)99 

 
Η Αναπτυξιακή Επαρχίας Νάξου - ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ προώθησε την 

υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας με το Υπουργείο 
Αιγαίου, τις τ. Κοινότητες Απεράθου και Κορώνου και το Ε.Μ.Π., και συνέταξε το 
προτεινόμενο έργο «Σμυριδωρυχεία Νάξου, ανάδειξη και αξιοποίηση», το οποίο 
προβλέπει τη λειτουργία της περιοχής των σμυριδωρυχείων ως ενιαίου τόπου 
για πολιτιστικό και οικολογικό τουρισμό με ξενώνα, πεζοπορικά καταφύγια, 
ιστιοπλοϊκές εγκαταστάσεις, ενημερωτικά περίπτερα, εκθεσιακούς πυρήνες και 
προσπελάσιμα παραδοσιακά μονοπάτια, στοές και σταθμούς του “εναέριου’’. 
Το έργο καλύπτει τα δύο φαράγγια του Κακόρυακα και της Στραβολαγγάδας, τα 
δυο αγγυροβόλια Μουτσούνας και Λυώνα, τους πυρήνες των σημαντικότερων 
ορυχείων στον Ασπαλαθρωπό, Κακόρυακα, Σαραντάρα και Τζουμαγιά, το 
Μουσείο Σμύριδας στη Σαραντάρα, καθώς και τους 72 πυλώνες με τους 6 
σταθμούς του “εναέριου’’ μεταφοράς σμύριδας. Τέλος, προβλέπεται η μετατροπή 
των διάσπαρτων οικίσκων σε εργαστήρια και ξενώνες. 

 
 
 

 
 
 
 

6. Σωστική παρέμβαση σε πυλώνα του “εναέριου’’ (1998)100 
 
Η τ. Κοινότητα Κορώνου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού 

υλοποίησε επείγουσα σωστική παρέμβαση στη βάση ενος πυλώνα της 
περιοχής Στραβολαγκάδας. 

 
 
 
 
 

                                                 
99 Πρόταση στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, 3, 6-13. 
100 Πρόταση στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, 5. 
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7. Προτάσεις στο Γ΄Κ.Π.Σ. – Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α ( 1998-σήμερα )101 

 
Ο Δήμος Δρυμαλίας και η ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε. προώθησαν προτάσεις για την 

υλοποίηση του έργου «Προστασία και ανάδειξη του Ιστορικού τόπου και του 
Διατηρητέου Μνημείου Σμυριδωρυχείων Νάξου», με χρηματοδότηση από το 
Γ΄Κ.Π.Σ. και το Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α, καθώς επίσης και στα πλαίσια της 
υλοποιούμενης μελέτης του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Νάξου 
(Τ.Α.Π.). Η πρόταση έχει περιληφθεί στη β΄ δεξαμενή έργων του Γ΄Κ.Π.Σ. 
 

 
8. Πρόγραμμα MEDSTONE (1999-2002)102 

 
Πρόκειται για ένα διαπεριφερειακό πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος RECITE II και υποστηρίχθηκε από τις τ. Κοινότητες Κορώνου και 
Δαμαριώνα και σε συνεργασία με την Leader Ulixes - Εταιρία. Στόχος του 
προγράμματος ήταν η δημιουργία ενός Μεσογειακού Κέντρου για τη διατήρηση 
και την αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού τοπίου με ξερολιθιές. Η παρέμβαση 
περιελάμβανε αφενός την περιοχή της Στραβολαγκάδας με την αποκατάσταση 
των μονοπατιών και των σκαλοπατιών του σταθμού, των ξερολιθιών και των 
επτά κτηρίων εργατών και αφετέρου το μεσαιωνικό αγροτικό οικισμό της 
Ατσιπάπης, όπου αποκαταστάθηκαν τα καλντερίμια, οι αναβαθμίδες και τα 
κτήρια από ξερολιθιά.   

 
9. Πρόγραμμα PROTERRA ARTICLE 8, FEOGA103 

 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PROTERRA (σε συνεργασία με το 

Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος, το Κέντρο Οικολογικής Εκπαίδευσης Νάξου, 
την Ακαδημία της Νάξου, την αναπτυξιακή εταιρία ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε., το Δήμο 
Δρυμαλίας και την κοινότητα Κορώνου), έχοντας ως στόχο την επαναλειτουργία 
του αγροτικού οικισμού της Ατσιπάπης, προχώρησε στην δημιουργία δικτύου 
επικοινωνίας με τη διάνοιξη αμαξιτού δρόμου από την Αργοκοιλιώτισσα ως το 
Λιοΐρι και μονοπατιού ως το κατώτερο τμήμα της Ατσιπάπης και την πηγή 
ύδατος. Επίσης, η πηγή συνδέθηκε με δρόμο με τα γειτονικά αγροτεμάχια και 
ολόκληρη η περιοχή ηλεκτροδοτήθηκε. 

 
                                                 
101 Πρόταση στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου, 5. 
102 Ενημερωτικό έντυπο medstone. 
103 Actes de l’ atelier 5,  2000. 
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10. Έργα της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» ( 2004)104 
 
Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα «παραλαβής για χρήση» του έργου 

«Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές έτους 2003 στις 
Κυκλάδες Νήσος Νάξος», στην Κόρωνο εκτελέστηκαν τα εξής έργα 
αποκατάστασης :  

- δίκτυο αποχέτευσης 
- δρόμος Ανεγυρίδος 
- αντλιοστάσιο ύδρευσης 
- τμήμα της δημοτικής οδού Κορώνου-Λυώνα με αντιστήριξη 

πρανών. 
 
 

3.13. Κριτική αποτελεσματικότητας προγραμμάτων 
 
 
Οι πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, αν και δεν έχουν υλοποιηθεί στο 

σύνολό τους, οδήγησαν στην πραγματοποίηση ορισμένων έργων προς την 
κατεύθυνση της προστασίας και ανάδειξης του ανθρωπογενούς τοπίου στην 
περιφέρεια της Κορώνου. Πέρα από τη διάσωση της αγροτικής και βιομηχανικής 
κληρονομιάς, τα έργα αυτά έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην αναβίωση των 
αγροτικών δραστηριοτήτων σε κάποιες περιοχές, αφενός με την ανάκτηση 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε αναβαθμίδες, αφετέρου με την διάνοιξη δρόμων, οι 
οποίοι έχουν διευκολύνει την πρόσβαση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές 
μονάδες. Εφόσον τα προγραμματισμένα έργα ολοκληρωθούν, θα έχουν 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για την Κόρωνο, αφού θα  καταστήσουν δυνατή την 
ανάπτυξη του οικοτουρισμού, που υπήρξε εξαρχής στόχος. Η προγραμματισμένη 
διάνοιξη νέων αγροτικών οδών πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε η 
χάραξή τους να μην αλλοιώσει τον ευαίσθητο χαρακτήρα του αγροτικού τοπίου. 

 
 
 

                                                 
104 Ευριπιώτης 2005, 118. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4º:Τα σμυριδορυχεία της Νάξου 
 
                   

4.1.Γενικά 
 

Τα σμυριδωρυχεία στη Νάξο λειτούργησαν από τους προϊστορικούς 
χρόνους με ικανοποιητικούς ρυθμούς έως τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Σήμερα  
ελάχιστα ορυχεία λειτουργούν, για κοινωνικούς και μόνο λόγους, 
παράγοντας πολύ περιορισμένη ποσότητα  σμύριδας η οποία δεν διατίθεται 
πλέον παρά ελάχιστα στο εμπόριο. Ο περιορισμός της εξορυκτικής 
δραστηριότητας και το κλείσιμο των περισσότερων ορυχείων, οφείλεται στο 
ότι η φυσική σμύριδα έχει ευρέως αντικατασταθεί από άλλα σκληρά υλικά 
όπως ανθρακοκορούνδιο (carborundum), από χαλυβδοσμύριδα (steel emery) 
και από τεχνητό κορούνδιο. Από το 1824 τα σμυριδωρυχεία της Νάξου 
θεωρούνται κρατική ιδιοκτησία, ενώ μόνο οι κάτοικοι των σμυριδοφόρων 
περιοχών Κορώνου, Απειράνθου, αλλά και των ομόρων Κοινοτήτων Σκαδού, 
Μέσης, Κεραμωτής και Δανακού, κατέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα της 
εξόρυξης της σμύριδας και παράδοσής της στο Δημόσιο. Στις μέρες μας 
υπάρχουν 500 περίπου εργάτες ορυχείων (σμυριδεργάτες), 
υποαπασχολούμενοι για λίγους μόνο μήνες το χρόνο. 

Σήμερα από πολλούς φορείς γίνεται προσπάθεια για να σωθούν από 
την καταστροφή τα εγκαταλειμμένα ορυχεία και τα κατάλοιπα της 
τεχνολογικής προπολεμικής βιομηχανίας και να αποδοθούν στο κοινό. Από 
αυτά ξεχωρίζουν ο «εναέριος» -ένα μεγάλης κλίμακας τεχνικό έργο και ένα 
από τα ελάχιστα σωζόμενα σήμερα συστήματα  εναέριος μεταφοράς- οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις, τα λιμενικά έργα, ο μηχανολογικός εξοπλισμός που 
αποτελούν βιομηχανική-πολιτιστική κληρονομιά. Η παρούσα μελέτη στοχεύει 
κυρίως στην αυτοψία των χώρων της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην 
Νάξο, από τα αρχαία κατάλοιπα έως αυτά της νεότερης βιομηχανικής 
περιόδου, όπως στοές ορυχείων, εγκαταστάσεις, μηχανήματα κ.ά , που δεν 
δραστηριοποιούνται σήμερα. 

 

4.2. Ταυτότητα μεταλλείου/μεταλλουργίας 
 

4.2.1. Ονομασία: 
 
Σμυριδωρυχεία  Νάξου. Πρόκειται για ορυχεία εξόρυξης σμύριδας  
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4.2.2. Θέση: 
 
Τα σμυριδωρυχεία της Νάξου βρίσκονται σε μία εκτεταμένη περιοχή στη 

ΒΑ πλευρά του νησιού, στον Δήμο Δρυμαλίας ο οποίος καταλαμβάνει τα ¾ 
περίπου της συνολικής έκτασης του νησιού και αποτελεί τον πλέον εκτεταμένο 
Δήμο στο Αιγαίο. Ο Δήμος Δρυμαλίας δημιουργήθηκε πριν μερικά χρόνια με τη 
συγχώνευση 11(έντεκα) Κοινοτήτων της Κεντρικής και Ορεινής Νάξου. Τα 
περισσότερα σμυριδωρυχεία είναι αργούντα και έχουν εγκαταλειφθεί. Σήμερα τα 
εν λειτουργία ορυχεία (αλλά υπό περιοριστικούς όρους λειτουργίας) 
επικεντρώνονται γύρω από την κοιτασματοφόρο περιοχή των ορεινών περιοχών 
κυρίως της Κορώνου και λιγότερο της Απειράνθου (βλέπε τοπογραφικούς χάρτες 
1:200.000,  1:50.000,  στο Σχ.1 και 2). 

 
4.2.3.Ιδιοκτησιακό καθεστώς: 

 
Στις σύντομες αναφορές των περιηγητών σχετικά με το σμυρίγλι, φαίνεται 

ότι το ορυκτό όχι μόνο ήταν γνωστό στα χρόνια της Φραγκοκρατίας και της 
Τουρκοκρατίας, αλλά το σημαντικότερο είναι οτι την ίδια περίοδο εξαγόταν στην 
Ευρώπη. Ανάμεσα στους περιηγήτες, πρώτος ο Buondelmonti, στις αρχές του 
15ου αιώνα αναφαίρει οτι στη Νάξο «ανευρίσκεται κατάμαυρη και πολύ σκληρή 
πέτρα, που ονομάζεται σμύριδα» . Οι μετέπειτα περιγιητές και μοναχοί της μονής 
Ιησουητών στη Νάξο του17ου και 18ου αιώνα (Tournefold, Tarillon, Sauger, Lichtle 
) μεταφέρουν σχετικές πληροφοριές, οχι μόνο για την ύπαρξη του σμυριγλιού  
στη Νάξο αλλά και για τη μεταφορά και την εμπορία του στα λιμάνια της 
Σμύρνης, της Βενετίας και της Μασσαλίας, σημαντικά εμπορικά κέντρα της 
εποχής, και την πώλησή του σε Άγγλους, Γάλλους και Ιταλούς εμπόρους. 

Την περιοδο της Φραγκοκρατίας, το σμυρίγλι δεν θα μπορούσε να εχει 
διαφορετική μοίρα απο τα άλλα προιόντα της ναξιώτικης γής, αφου άνηκε και 
αυτό στους φεουδάρχες.Έιναι γνωστό οτι οι σμυριδοφόρες περιοχές της Νάξου 
αποτελούσαν «αφεντότοπους».  

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας, στις αρχές του 18ου αιωνα (το 1719) οι 
Χωριανοί, οι κάτοικοι του κοινού των Χωριών, διαμαρτύρονται σε σχετικό 
γράμμα τους προς τους Καστρινούς για ζητήματα που αφορούν τη γη, τη 
φορολογία, τα ζώα τους,το σμυρίγλι κ.α. Για το σμυρίγλι ζητουν να «ένε 
ελεύθερο των κοπιαστάδω». Να μπορούν δηλαδή να το εξορύσσουν και να το 
εμπορεύονται ελεύθερα. Η απάντηση των Καστρινών, ήταν αρνητική και πως το 
σμυρίγλι παραμένει οπως βρισκόταν απο παλιά στα χέρια Φράγκων 
φεουδαρχών. Ομως ο σουλτάνος (1721), μετά απο αναφορά των Χωριανών, δεν 
θα αργήσει να αναγνωρίσει ορισμένα απο τα δικαιώματα τους, καταργώντας τον 
αποκοφτικο φόρο,διαχωρίζοντας τα δοσίματα των Ελλήνων απο αυτά των 
Φράγκων και ορίζοντας αναμεσα στα άλλα: «και οι Φράγκοι να μην 
ανακατεύονται απανω εις το ταχρίρι [...] και να μην ορίζουν τους επίλοιπους 
ραγιάδες ωσαν σκλάβους [...]» .Αποτέλεσμα των παραπάνω αλλά και του 
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συνεχιζόμενου αγώνα των Χωριανών είναι η συμφωνία, εστω κι αν απ’οτι 
φαίνεται δεν κράτησε πολύ, στην οποία κατέληξαν το 1736 τα τρία κοινά 
(Καστρου, Μπουργου και Χωρίων),που όριζε οτι το σμυρίγλι θα ήταν απο εδώ 
και εμπρός «εις την παντοτεινήν εξουσίαν και κυριότητα των Χωριανών».Παρόλο 
που αργότερα αυτή η συμφωνία αθετήθηκε από τα κοινά του Καστρου και του 
Μπούργου, τα οποία ήθελαν να πουλούν το σμυρίγλι για δικό τους 
λογαριασμό,οι Χωριανοί κατέφυγαν το 1780 «δια αρτζουχάλι» (αναφορα) 
διαμαρτυρόμενοι στον Καπετάν Πασά όπου και δικαιώθηκαν. 

Συγκεκριμένα αναγνωρίζονται τα δικαιώματα και το αποκλειστικό 
προνόμιο σμυριδορυκτών, με την απειλή ακόμα και με αποκεφαλισμό για όποιον 
«προεστό» παραβεί την εντολή του, ενω οι κάτοικοι των Χωριών, οι πτωχοί 
ραγιάδες, εξόρυσσαν και εμπορεύονταν το σμυρίγλι για λογαριασμό τους.Σε 
σχετικά έγγραφα που δημοσίευσε ο Π.Πρωτοπαπαδάκης, αναφέρεται ως 
ενοικιαστής ο Χατζής Βασίλης Λάσκαρης, ο οποίος ενοικίασε το αποκλειστικό 
δικαίωμα εξαγωγης του σμυριγλιού το 1812 για δώδεκα χρόνια και ανανέωσε με 
τους ίδιους όρους, το 1821, για άλλη μια δωδεκαετία την ενοικίασή του.Ανάμεσα 
στους όρους της ενοικίασης ήταν ο Λάσκαρης να πληρώνει στις κοινότητες 
ενοίκιο ορυχείων, 500 γρόσια ετησίως, στους σμυριδεργάτες το δικαίωμα 
εξόρυξης και μεταφοράς, τριαντα παράδες στο καντάρι και δύο παράδες στο 
καντάρι για σκαλιάτικα στους σκαλιάρηδες για το φόρο του δημοσίου.Ο 
Λάσκαρης προώθησε το σμυρίγλι στην αγορά της Σμύρνης με τη «συντροφιά» -
εμπορική εταιρία θα την ονομάζαμε σήμερα-που δημιούργησε για τη μεταφορά 
του εκει.Κατα την περίοδο 1812-1824 πούλησε στη Σμύρνη 114.717 καντάρια 
(περιπου 6500 τόνους) σμυρίγλι. 

H διαχείριση του σμυριγλιού από τις κοινότητες σταμάτησε το 1824, όταν 
η προσωρινη διοίκηση της Ελλάδας διέκοψε τη συμφωνία με τον Βασίλη 
Λάσκαρη και ενοικίασε για λογαριασμό της το δικαίωμα εξαγωγής του 
σμυριγλιού αντι 4000 γρόσιων.Με αυτόν τον τρόπο αφαιρέθηκε από τις 
κοινότητες το δικαίωμα ελεύθερης διάθεσης του ορυκτού.Η διαχείριση στο εξής 
θα πραγματοποιείται για λογαριασμό του εληνικού κράτους.Αξίζει ομως να 
αναφέρουμε οτι ο πρώην ενοικιαστης των ορυχείων Βασίλης Λάσκαρης κίνησε 
αγωγή εναντίον των δημογέροντων των χωριών της Απειράνθου και της 
Κορώνου επειγή το σμυρίγλι «παρεδόθη εις άλλον ενοικιαστή»ζητώντας απο την 
κοινότητα «τα της ενοικιάσεως χρήματά του (6000 γρόσια)»και από τους 
σμυριδεργάτες «τα όσα εις αυτούς διένειμε».Επίσης το 1827 αναφέρεται ως 
ενοικιαστής ο Αλέξανδρος Ραυτόπουλος, ο οποίος δίνει στο ελληνικό κράτος 
6475 φοίνικες και στους σμυριδεργάτες 40 παραδες για κάθε καντάρι.Οι 
σμυριδεργάτες όμως ξεσηκώθηκαν και τον ανάγκασαν να πληρώνει 60 παράδες 
για κάθε καντάρι σμυρίγλι. 

Το 1830 τα σμυριδορυχεία, με ψήφισμα του κυβερνήτη Καποδίστρια, μαζι 
με τους «σταφιδοαμπελώνες Κορίνθου», τους «ελαιώνες Κορίνθου και 
Σαλόνων», την «αλυκή της Νάξου», «τα ορυκτά και την αλυκή της Μήλου» ως 
φέροντα «χρονικον και βέβαιον εισόδημα», χαρακτηρίζονται εθνικά κτήματα, 



 119

οπως όλα εκείνα που άνηκαν στο τουρκικό δημόσιο –με τη διαφορά,όμως, οτι το 
σμυρίγλι στην πραγματικότητα δεν άνηκε ποτέ στους Τούρκους, αλλά βρισκόταν 
στην εξουσία των Χωριανών-«δια την προσγινόμενην μεγαλυτέραν ασφάλειαν 
των παλαιών μετοχών της» και «την περισσοτέραν εμψύχωσιν των μελλόντων», 
«τίθεται εις υποθήκην και παραχωρούνται μετά των εισοδημάτων αυτών εις την 
Εθνικήν Τράπεζα [...]». 

Το 1835, με απόφαση (608) της Οικονομικής Γραμματείας της 
Επικρατείας, προκυρήχθηκε νέος διαγωνισμός για δωδεκαετή ενοικίαση της 
διάθεσης του σμυριγλιού.Η απόφαση αυτή ήταν αφορμή για να 
εξουσιοδοτήσουν και να αποστείλουν οι Απειρανθίτες και οι Κορωνιδιάτες τους 
εκπροσώπους τους Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη και Κωνσταντίνο Κουφόπουλο 
αντίστοιχα, στις 3 του Αυγούστου στον Όθωνα, βασιλιά της Ελλάδας, με σκοπό 
να διαμαρτυρηθούν για το καθεστως που είχε διαμορφωθεί για το σμυρίγλι και 
για να διεκδικήσουν για λογαριασμό των χωριών τους το δικαίωμα της εξαγωγής 
του.Στην αναφορά που κατέθεσαν στον Όθωνα υποστήριζαν ανάμεσα στ’άλλα: 
«Το σμυρίγλι, το οποίον εξάγεται από την νήσον Νάξον είναι ιδιοκτησία των 
υποφαινόμενων κατοίκων των δυο χωριών Απειράνθου και Βόθρων, Επειδή 
ευγαίνει εις τα χωράφια των, ιδιοκτήται της γής, κατ’αναγκαίαν συνέπειαν 
ώφειλον να είναι ιδιοκτήται και των προιόντων τα οποία εξάγονται εξ αυτής.Το 
σμυρίγλι, προιόν των χωραφιών των, όφειλε ν’ανήκει αποκλειστικώς προς 
αυτούς.Η τουρκική εξουσία σεβόμενη την ιδιοκτησίαν των και τας συνεπείας της, 
δεν ενέκρινε ποτέ να τους υποχρεώση εις πληρωμήν διά την εξαγωγήν του 
σμυριγλιού, και αι εξουσίαι εγκαθιδυθείσαι περί τα αρχάς της Ελληνικής 
επαναστάσεως, δεν αποφάσισαν ποτέ να βάλλουν τον παραμικρόν περιορισμόν 
εις την χρήσιν της ιδιοκτησίας των μήτε να οικειωποιηθώσιν αυτήν ως εθνικήν». 

«Περί τα 1824, ότε η Ελληνική Κυβέρνησις ευρίσκετο εις χρηματικήν 
απορίαν, νομίσασα επαηυξήση τους πόρους της, αποφασίζει να βάλει χείρα επί 
του σμυριγλίου και να το πωλήση εις ενοικιαστάς δια μικράν τινα ποσότητα 
χρημάτων τεσσάρων χιλιάδων γρωσίων συνισταμένων εις εθνικας ομολογίας. Οι 
υποφαινόμενοι είδον με αγανάκτησιν τοιούτον σφετερισμόν της ιδιοκτησίας των, 
αποτεινόμενοι να τους απογυμνώση παραλόγως των δικαιωμάτων των, αλλ’είτε 
δια την φοράν των περιστάσεων εις τας οποίας ευρίσκετο τότε η πατρίς, 
απεσιώπησαν, ελπίζοντες από μιαν τάξιν πραγμάτων την ικανοποίησίν των και 
την απαλλαγήν των από βάρος το οποίο πραγματικώς δεν ώφειλον [...]» 

« Παρακαλούμεν την Μεγαλειότητά Σου, με δάκρυα οφθαλμών μας και με 
τους αναστεναγμούς της καρδιάς μας, όπως ήθελεν ευδοκήση να 
ανακαλεσθώσιν αι κατα της ιδιοκτησίας μας πράξεις των άλλων Διοικήσεων, και 
να μας αφήση ελεύθερον και απεριόριστο το δικαίωμα, το οποίον, και κατα 
φυσικών και κατα πολιτικόν νομον χαιρώμεθα απο των προιόντων της γης μας  
[...]» 

Η επόμενη αναφορά τους στον Όθωνα, με ημερομηνία 19 Αυγούστου , 
περιείχε όχι μονο τα παράπονά τους, αλλά ζητούσε την αναγνώριση των 
δικαιωμάτων τους με την πρόταση να αναλάβουν οι ίδιες οι κοινότητες τις 
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υποχρεώσεις της ενοικίασης του σμυριγλιού: «καθυποβάλλουν εις τους πόδας 
του θρόνου της Μεγαλειότητάς Σου τα δίκαια παράπονά των, ως προς τας 
προσβολάς των παρελθούσων Κυβερνήσεων κατά της ιδιοκτησίας των, και τας 
νομίμους αξιώσεις των επι του προιόντος της κατα την νήσον Νάξο εξαγόμενης 
σμύριδος [...] και ν’ απαιτήσωσι την αναγνώρισιν της ιδιοκτησίας των και εις 
περίστασιν αποτυχίας, οι εντολές των υποφαινομένων τους επέτρεψαν ν’ 
αναφερθώσιν εις τα δικαστήρια του Βασιλέιου. 

«[...] ότι είναι έτοιμοι να αναδεχθούν όλας τας υποχρεώσεις της 
ενοικιάσεως [...] και προτείνουν ότι, εις οποιανδήποτε τιμήν αναβή το 
καντάρι,θέλει ευχαριστηθούν να την πληρώσουν και αυτοί οι ίδιοι, ασφαλίζοντες 
το Δημόσιον με αξιόχρεον εγγυητήν κατα το άρθρον Η΄ της διακυρήξεως...» 

Η απάντηση από την Οικονομική Γραμματεία της Επικρατείας (28.8.1835) 
δεν έλαβε υπόψη της τα αιτήματα των κατοίκων των χωριών, ουτε δέχθηκε να 
παραχωρήσει το δικαίωμα της εμπορίας του σμυριγλιού στις κοινότητες. Το 
μόνο που αναγνώριζε ηταν ότι «θέλει διορισθεί εντός ολίγου επιστάτης εκ 
μέρους της Κυβερνήσεως, ο οποίος θέλει διαταχθή να μεταχιρησθή εις την 
εξόρυξιν, κατα προτίμησιν,τους κάτοικους των ειρημένων δύο χωριών και 
συμφωνήση με αυτούς επί ευλόγω τιμή, όσον δια την εξόρυξιν, όσον δια την εις 
το παράλιον μεταφοράν του προιόντος  [...]». Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει τη 
βάση για την μετέπειτα διαμόρφωση του επονομαζόμενου «προνομίου», 
δημιουργόντας ένα τετελεσμένο γεγονός που αποκαλύπτει τον τρόπο με τον 
οποίο το ελληνικό κράτος θα αντιμετώπιζε και στο μέλλον το σμυρίγλι και τους 
σμυριδεργάτες. Θα λέγαμε οτι συμβάδιζε με τη στάση που υιοθέτησε συνολικά 
το νεοσύστατο εθνικό κράτος απέναντι στις τοπικές κοινωνίες. Προώθησε την 
«απ’ εξω» οικονομική και πολιτική ενσωμάτωσή τους σε βάρος της 
αυτοδιοικούμενης και αυτεξούσιας τοπικης κοινωνίας. Η περίπτωση της 
«κρατικοποίησης» του σμυριγλιού, απο νομικής πλευράς, μόνο στο ρωμαικό 
δίκαιο μπορεί να αναχθεί και βρίσκεται σε αντίθεση ακόμα και με το οθωμανικό 
κράτος που ενίσχυε θεσμικά την αυτοδιοίκηση, όπως και η περίπτωση του 
Καπετάν Πασά, η οποία οπως προαναφέραμε, αναγνώριζε την ιδιοκτησία των 
κατοίκων των Χωριών πάνω στο σμυρίγλι. 

Από νομικής πλευράς έχει απασχολήσει πολλους μελετητές το θέμα του 
«προνομίου» και γενικότερα του νομικού καθεστώτος που διέπει το σμυρίγλι, το 
οποίο πάντα αποτελούσε ιδιαίτερο κεφάλαιο της μεταλλευτικής νομοθεσίας και 
δεν ίσχυαν γι’ αυτό οι γενικότερες διατάξεις της. Τη σχέση του σμυριδεργάτη με 
το κράτος, όπως διαμορφώθηκε απο τους μετέπειτα νόμους, ερμηνέυει ο 
δικηγόρος Ν.Πρωτονοτάριος ως εξής: «η σμύρις κατά δικαίωμα ψιλής κυριότητος 
ανήκει εις το σύνολο των κατοίκων των προνομιούχων χωριών, κατα κατοχην, δε 
ανήκει εις τους εργαζόμενους αυτήν, όντας μέλη και κατοίκους των 
προνομιούχων χωρίων, υπο τον περιορισμό ότι, η πώλησις αυτή θέλει γίνεται 
υποχρεωτικώς προς το Δημόσιον, το οποίον καθίσταται κυριον ταύτης, απο της  
πωλήσεως εις αυτό οποιασδ΄ποτε ποσότητος ήθελε θελήσει. Δια τούτο 
υπεστηρίξαμεν ότι η σχέσις του Δημοσίου προς τον σμυριδορύκτην, είναι η 
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σχέσις της κατά το Ρωμαικόν Δίκαιον διαμορφωθείσης αγοράς ελπιζομένου 
πράγματος κατά την οποίαν η αξία του αντικειμένου κατά μονάδα (ενταύθα 
στατήρα) είναι προκαθωρισμένη και εφόσον και καθόσον εκ της ερεύνης και της 
εργασίας του σμυριδορύκτου ήθελεν εξορυχθή σμύρις, αυτή θα αγοράζεται υπό 
τούτου, βάσει της προκαθορισμένης ποσότητος και τιμής, τουτέστιν το τίμημα να 
είναι πληρωτέον, μόνον όταν υπάρξη το πωληθέν». 

Στους δικαστικούς αγώνες που ακολούθησαν (1846) με αφορμή τις 
ενστάσεις στην προκύρηξη εκμίσθωσης του σμυριγλιού, ανάμεσα στους 
κατοίκους τ’ Απεραθου και της Κορώνου από τη μια και το Δημόσιο από την 
άλλη, οι κάτοικοι των χωριών διεκδίκησαν τη διαγραφή κάθε δικαιώματος του 
Δημοσίου στα κτήματά τους και στο σμυρίγλι. Ομως οι αποφάσεις των 
δικαστηρίων, οι οποίες στηρίχθηκαν στις ψευδορκίες των ενοικιαστών της 
σμύριδας και των μαρτύρων, απορρίπτουν τις ενστάσεις τους. Έτσι στηριγμένη 
τώρα και σε δικαστικές αποφάσεις, η κυβέρνηση ψηφίζει το 1852 το νόμο ΣΒ΄ 
στον οποίον αναγράφονταν για πρώτη φορά «το καθ’ όλην την Νάξον 
πραγόμενον ορυκτόν η σμύρις, εξορύττεται και διατίθεται αποκλειστικώς δια 
λογαριασμόν του Δημοσίου [...]» και η οποία έθεσε τέλος σε κάθε μορφής 
διεκδίκηση για την ιδιοκτησία του σμυριγλιού απο την πλευρά των Απεραθιτών 
και των Κορωνιδιατών. Η ιδια περίπου επαναδιατυπώνεται στο νόμο ΦΞΣΤ΄ του 
1859: «Άπασα η εις Νήσον Νάξον παραγομένη Σμύρις, καθώς και πάσα άλλη 
τοιάυτη εθνική εξορρύττεται και διατίθεται αποκλειστικώς δια λογαριασμόν του 
Δημοσίου επί ωρισμένη τιμή προσδιοριζομένη διά Βασιλικού Διατάγματος». 

Από τα μέσα εως τα τέλη του 19ου αιώνα προκύπτουν σημαντικά 
προβλήματα που αφορούν κυριως τη διάθεση του σμυριγλιού. Σειρά από 
νομοθετήματα αυτην την περίοδο ασχολούνται και ρυθμίζουν θέματα που 
αφορούν την εκμετάλλευση και την εμπορία του σμυριγλιού, προβλέπουν μέτρα 
προστασίας του, ώστε να μη νοθεύεται απο τους εμπόρους με μικρασιατικό 
σμυρίγλι ή να εξορύσσεται από ιδιοτικά χωράφια. Το καθεστός της εμπορίας του 
σμυριγλιού περιλάμβανε τις μονοετείς ή πολυετείς ενοικιάσεις του αποκλειστικού 
δικαιώματος εξαγωγης του στους ιδιώτες έμπορους, που πολλές φορές έβλαψαν 
τα συμφέροντα του Δημοσίου, ή την ελεύθερη πώλησή του για λογαριασμό του 
Δημοσίου απ’ ευθείας από το Δημόσιο είτε στους τόπους κατανάλωσης είτε 
στους τόπους εξόρυξης. Η σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Χαρίλαος 
Τρικούπης το 1876, όταν πρότεινε τη δημιουργία αποθηκών σμυργλιού στους 
τόπους κατανάλωσής του στην Ευρώπη, δεν υλοποιήθηκε. 

Μια σειρά απο νομοθετήματα αφορούν τη διάθεση του σμυριγλού (τιμή 
πώλησης, προκηρύξεις δημοπρασιών, αναθέσεις, εκμισθώσεις κ.α.). Το 1890 
δίνεται η δυνατότητα το σμυρίγλι να πωλείται από την Εταιρεία Μονοπωλιών, 
όπου η διάθεση και η πώλησή του μπορεί να πραγματοποιείται από το Δημόσιο 
στους όρμους του Λυώνα και της Μουτσούνας. Το 1895 η διαχείριση του 
σμυριγλιού ανατίθεται στην Εταιρεία των Ελληνικών Μονοπωλίων.Συγκεκριμένα 
η διάθεση του σμυριγλιού στους αγοραστές του γινότανε από την αποθήκη της 
Σύρου, (εικ.1) από το 1895 όμως και μετέπειτα προβλεπόταν η διάθεση του  
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Εικ.1:φωτογραφία του 1910. Σμύριδα στο λιμάνι της Σύρου. 
 

σμυριγλιού από την Μουτσούνα και το Λυώνα. Η αποθήκη της Σύρου 
καταργήθηκε το 1954 αλλά πολλά χρόνια πρίν είχε ατονήσει γιατι η διάθεση του 
σμυριγλιού γινότανε σχεδόν αποκλειστικά απο τη Μουτσούνα και το Λυώνα. 
Αυτό δημιούργησε προστριβές ανάμεσα σε Συριανούς και Ναξιώτες γιατί και 
από τις δύο πλευρές υπήρχαν αντικρουώμενα συμφέροντα. Οι μεν Συριανοί 
προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να κρατήσουν την αποθήκη, οι δε Ναξιώτες να 
σταματήσουν τη λειτουργία της. Αίτημα που οδήγησε πολλές φορές τους 
κατοίκους των ορεινών χωριών της Νάξου (κυρίως προπολεμικά) σε 
διαμαρτυρίες και απεργίες.  Απο τα χρόνια του Χ.Τρικούπη το ζήτημα της 
αποθήκης του σμυριγλιού απασχόλησε πολυ τους ενδιαφερόμενους φορείς 
όπως και η δημιουργία αποθήκης στον Πειραιά, η οποία προβλεπόταν και σε 
νόμο του 1839, αλλά δεν υλοποιήθηκε. 

Ο αποτυχημένος ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 οδηγεί στη 
δημιουργία της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής στην Αθήνα η οποία θέτει υπο 
τον έλεγχό της την είσπραξη και την διάθεση των προσόδων για την 
εξυπηρέτηση του δανείου αποζημιώσεως αλλά και των άλλων εθνικών χρεών της 
χώρας μας. Ανάμεσα σ’ αυτές τις προσόδους συγκαταλέγονται και εκείνεςπου 
προέρχονται από την πώληση του σμυριγλιού. 

Σημαντικό γεγονός αυτής της περιόδου ήταν η ψήφιση του πρώτου 
κανονισμού της σμύριδας το 1877. Για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία –σε 
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επίσημο έγγραφό της- έδειξε να ενδιαφέρεται για τα θέματα που αφορούσαν την 
εξόρυξη του σμυριγλιού, τη μεταφορά και τη φόρτωσή του, αλλά και τους 
σμυριδεργάτες. Ο κανονισμός «περί της εν Νάξω υπηρεσίας της Σμύριδος» του 
1877 όριζε ότι ο επιστάτης «εις ον είνε εμπεπιστευμένη η εν γένει επιτήρησις και 
η επιστασία του ορυκτού [...] να έχη την έδρα αυτού εις το χωριόν Απείρανθον». 
Όριζε ανάμεσα στ’ άλλα, οτι οι σμυριδεργάτες γίνονταν μόνο οι κάτοικοι του 
δήμου Απειρανθίας και Κορωνίδος, καθως και τις περιοχές των ορυχείων που 
ανήκουνε σε κάθε δήμο. Καθόριζε επακριβώς τις θέσεις των ορυχείων, απ’ όπου 
μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την εξόρυξη του σμυριγλιού, και οτι κάθε 
σμυριδεργάτης που έχει το δικαίωμα να παραδώσει σμυρίγλι, πρεπει να 
συγκεντρώσει στο προαύλιο του Δημοσίου 50 καντάρια. Καθόριζε ανάμεσα στ’ 
άλλα: α. Τα καθήκοντα του επιστάτη, (ο οποίος όφειλε να φροντίζει για την 
εξόρυξη, την αποθήκευση του σμυριγλιού στους δημόσιους περιβόλους, την 
έκδοση άδειων εξόρυξης, την παράδοση και την ζύγιση με τις πλάστιγγες), β. Τα 
καθήκοντα των διαλογέων που παρευρίσκονται στα ορυχεία και καθοδηγουν 
τους σμυριδεργάτες στην εξόρυξη του σμυριγλιού, και πραγματοποιούν τη 
διαλογή στα ορυχεία, επαγρυπνούν «ίνα να μη λαμβάνει χώραν αρπακτική 
εξόρυξις» -δηλαδή σε θέσεις εκτος απο αυτές που όριζε ο κανονισμός- να 
φροντίζουν για την ασφάλεια των εργατών, γ. Τα καθήκοντα του αρχιφύλακα και 
και των σμυριδοφυλάκων, καθώς και δ. Ότι ο «απειθών ή δυστροπών 
σμυριδορύκτης» θα τιμωρείται με διάφορες ποινές. 

Οσο αναφορά την εξόρυξη του σμυριγλιου, περιγράφεται αναλυτικά απο 
τον Αυστριακό μεταλλειολόγο Von Alexander Gobantz, που φαίνεται οτι είχε 
επισκευτει τα ορυχεία το 1894: «Η συνηθέστερη μέθοδος εξόρυξης του 
σμυριγλιου από πολύ παλιά ειναι η έναυση. Μια ομάδα 7 εως 10 εργατών 
διαλέγει ενα σημείο της προτίμησης τους, το οποίο κατόπιν καθαρίζεται από 
περιβάλλοντα απορρίματα, προκειμένου να εξορυχθεί ένα ελεύθερο μέτωπο 
εργασίας με μήκος 1,5 μετρού και ισάξιο ύψος. Εδώ σύρονται φρύγανα από τα 
περιβάλλοντα ορεινά σημεία, στοιβάζονται μπροστά απο το μέτωπο (περιπου 
2,5 εκατοστα) και κατόπιν αναφλέγονται. Τα φρύγανα καίγονται για περίπου 24 
εως 30 ώρες και με αυτόν τον τρόπο θερμαίνεται το τοίχωμα της σμύριδας. 
Κατόπιν χύνεται κρυο νερό στο τοίχωμα, με τη βοήθεια του οποίου –κάτι που δεν 
γίνεται αντιληπτό- οι ρωγμές που διαπερνουν τη σμύριδα ανοίγουν και μέσα σε 
αυτές μπορούν τότε να εισχωρούν τα εργαλεία. Σε αυτό το σημείο διενερείται η 
ίδια η εξόρυξη της σμύριδας μέσω απόσπασης, ενω ο προαναφερόμενος 
κυβικός αποχωρισμός, διευκολύνει κατά πολύ αυτήν την εργασία. Μερικές φορές 
είναι επίσης δυνατόν να εισαχθεί ένα φυσίγγιο δυναμίτιδας μέσα σε μια 
διευρυμένη ρωγμή, προκειμένου να ανοιχτούν ακόμα περισσότερο οι ρωγμές 
μέσω του κλονισμού που προκαλείται από την έκρηξη. Μονο μεγάλα κομμάτια 
μεταφέρονται στο σταθμό συγκέντρωσης δίπλα στη θάλασσα. Μικρότερα 
κομμάτια και κομμάτια σε μέγεθος γροθιάς παραμένουν εκεί.» 

«Λόγω του ότι ειδικά υπαίθρια σημεία προς έναυση ήταν πλέον 
εξαιρετικά σπάνια, ο κόσμος άρχισε να ζητάει πολλά κοιτάσματα σμύριδας στο 
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εσωτερικό των βουνών, κανεις όμως δεν μπορούσε να προχωρήσει πολύ, καθώς 
πρώτον ο αποπνικτικός καπνός  εμποδίζει τη συνεχόμενη εργασία και κατα 
δεύτερο λόγο οι εύκολα κατακρημνιζόμενες στρώσεις δολομίτη ως οροφής δεν 
επιτρέπουν μεγάλη επέκταση [...]. Είναι σαφές ότι σε αυτό το προκατακλυσμιαίο 
σύστημα δεν μπορεί να γίνει λόγος για κανέναν κανόνα ως προς τη μέθοδο 
εκμετάλλευσης [...]». 

«Όπως συμβαίνει με την εξόρυξη του σμυριγλιού, το ίδιο συμβαίνει και με 
τη μεταφορά του στη θάλασσα. Εκεί δεν υπάρχει οδόστρωμα ούτε έχει ανοιχτεί 
δρόμος. Οι προνομιούχοι αγρότες ανοίγουν με τους πλέον πρωτόγονους 
τρόπους μονοπάτια πάνω απο ιλιγγιώδη ύψη και απότομες πλαγιές. Επίσης, 
καθόλη τη διάρκεια του έτους χάνονται σε αυτούς τους δρόμους πολλά ζώα , 
(εικ.2) καθώς εαν ένα ζώο που είναι φορτωμένο με σμυρίγλι σκοντάψει σε ένα 
τόσο επικίνδυνο σημείο, κατρακυλά ασταμάτητα στον γκρεμό»  

 

Εικ.2 : Μεταφορά σμυριγλιοϋ στην είσοδο του περιβόλου συγκέντρωσης του 
Λυώνα με τα ζώα. 

 
Οι ποσότητες σμυριγλιού που πουλήθηκαν αυτή τη περίοδο κυμαίνονται 

σε διάφορα επίπεδα. Μέχρι το 1840 πωλούνται περίπου 670 τόνοι το χρόνο, την 
επόμενη δεκαετία η ποσότητα αυτή σχεδόν διπλασιάζεται, για να φτάσουμε στην 
τελευταία πενταετία του 19ου αιώνα στις 4300 χιλίαδες τόνους και να εργάζονται 
στα σμυριδορυχεία γύρω στους 500 σμυριδεργάτες. 
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Το 19ο αιώνα σημάδεψαν ακόμα, εκτός από όσα προαναφέραμε, δύο 
γεγονότα που το καθένα θα επηρεάσει σημαντικά στο μέλλον την εμπορία του 
σμυριγλιού στο διεθνή χώρο. Το ένα είναι η μικρασιατική σμύριδα, (1847) που 
εισέρχεται στη διεθνή αγορά ανταγωνιστικά ως προς το ναξιώτικο σμυρίγλι, και 
η ανακάλυψη της τεχνητής σμύριδας στην Αμερική στο τέλος του 19ου αιώνα. 

Η ακμή της εκμετάλλευσης του σμυριγλιού τοποθετείται δικαιολογημένα 
στις αρχές του 20ου αιώνα. Η εξόρυξη και η εξαγωγή του σμυριγλιού ανέρχονται 
σε πολλές χιλιάδες τόνους κάθε χρόνο, εξαιτίας του Πρώτου Παγκόσμιου 
πολέμου και της ζήτησης του προιόντος από την πολεμική βιομηχανία της 
εποχής. Ο 20ος αιώνας, για το σμυρίγλι, ξεκίνησε με τα φιλόδοξα σχέδια του 
Π.Πρωτοπαπαδάκη, νεοεκλεγέντα βουλευτή, που κατέθεσε στη βουλή το 1903, 
με τη μορφή δύο σημαντικών νομοσχεδίων, τις προτάσεις του για το σμυρίγλι οι 
οποίες αν εφαρμόζονταν τότε, σίγουρα η μοίρα του ορυκτού και των 
σμυριδεργατών να ήταν διαφορετική. 

Τα δύο νομοσχέδια περιείχαν σημαντικές προτάσεις-λύσεις για τα 
ζητήματα του σμυριγλιού (κατασκευή οδών για τη μεταφορά από τα ορυχεία 
στους όρμους, την άμεση πληρωμή των εργατών, το διορισμό μεταλλευτών 
επιστατών ή διαλογέων, την εγκατάσταση σιδηροδρομικών γραμμών στα 
προαύλια και σταθερών πλαστιγγών, την δημιουργία κατα την παραλαβή ενός 
κοινού σωρού με το σμυρίγλι των σμυριδεργατών, το ονομαζόμενο «μονοσώρι», 
την παραλαβή και των μικρών κομματιών σμυριγλιού, την ίδρυση Ταμείου 
Συντάξεως των Σμυριδεργατών(το οποίο προβλεπόταν να δημιουργηθεί στο 
νόμο 5376 τριάντα περίπου χρόνια μετά την πρόταση του Π.Πρωτοπαπαδάκη), 
την ίδρυση αποθηκών στη Σύρο, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 
σμυριδεργατών κ.α.), οι οποίες θα βοηθούσαν την εκμετάλλευση του ορυκτού , 
θα απέφεραν σημαντικά έσοδα στο Δημόσιο και προπαντώς, θα βελτίωναν τις 
συνθήκες εργασίας. Τα δύο νομοσχέδια μπορει να μην ψηφίστηκαν από τη 
Βουλή, αλλά παρακίνησαν τις μετέπειτα κυβερνήσεις να ασχοληθούν πιο 
δραστήρια με το σμυρίγλι και παράλληλα εκδόθηκαν, με δαπάνη της Βουλής, 
μαζί με τις εισηγητικές εκθέσεις τους σε ένα βιβλίο με τίτλο Μονογραφία περί 
ναξίας σμυριδός. Στην εν λόγω μονογραφία, η οποία περιέχει σημαντικά 
στοιχεία για την ιστορία και την εμπορία του σμυριγλιού, επισημαίνονται οι 
ευθήνες και τα λάθη του ελληνικού Δημοσίου στην επί εβδομήντα περίπου 
χρόνια διαχείριση του ορυκτού. Η Μονογραφία, η οποία χαρακτηρίζεται από 
επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, αποκαλύπτει και στον σημερινό αναγνώστη 
ότι ο Π.Πρωτοπαπαδάκης είχε βαθία γνώση του προβλήματος της 
εκμετάλλευσης του σμυριγλιού και τον διέκρινε και σε αυτό το ζήτημα πολιτική 
διορατικότητα. Αλλά οι προτάσεις και η πολιτική που πρότεινε ο 
Π.Πρωτοπαπαδάκης για το σμυρίγλι εφαρμόστηκαν μόνο αποσπασματικά μετά 
από αρκετά χρόνια. 

Σημαντικά και καθοριστικά γεγονότα, νομοθετημένα, αποφάσεις και έργα 
που αφορούν τη δημόσια διαχείριση και εκμετάλλευση (εξόρυξη-μεταφορά-
φόρτωση-εμπορία) του σμυριγλιού τοποθετούνται στις τέσσερις πρώτες 
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δεκαετίες του 20ου αιώνα. Θα αναφερθόυμε στη σημασία ορισμένων σημαντικών 
γεγονότων της περιόδου, αλλά και στην πορεία του σμυριγλιού τα μεταπολεμικά 
χρόνια. 

Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η ζήτηση του ορυκτού στη διεθνή 
αγορά είναι μεγάλη. Η εκτεταμένη χρήση του σμυριγλιού στη πολεμική 
βιομηχανία –αλλά και σε άλλους τομείς-επιβάλλει αυξημένες ποσότητες εξόρυξης 
του ορυκτού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία από τις πωλήσεις του 
σμυριγλιού εκείνη την περίοδο: στο διάστημα 1900-1909 κατα μέσο όρο 
πωλούνται 7.152 τόνοι, την επόμενη δεκαετία 1910-1919 κατά μέσο όρο 11.503 
τόνοι, στο διάστημα 1920-1929 16.856 τόνοι και στο διάστημα 1930-1939, κατά 
μέσο όρο 10.444 τόνοι. Είναι φανερή η σπουδαιότητα του σμυριγλιού για την 
ελληνική οικονομία, που θα μπορούσαμε να την αντιστοιχήσουμε με εκείνη του 
καπνού και της σταφίδας. 

To όφελος του κράτους από το σμυρίγλι ήτανε μεγάλο εκείνη τη χρονική 
περίοδο. Το 1907 οι εισπράξεις του Δημοσίου ανήλθαν σε 1.131.498 δρχ ενώ το 
1927 η καθαρή υπέρ του Δημοσίου πρόσοδος υπολογιζότανε σε 1.000.000 
περίπου χρυσές δραχμές από όλα τα έσοδα των ιδιοτικών και των δημόσιων 
μεταλλείων. Επιχείριση αρκετά αποδοτική για το ελληνικό Δημόσιο. Οι 
σμυριδεργάτες που εγγράφονται στους καταλόγους ανέρχονται περίπου στους 
800 το 1910, γύρω στους 1.500 το 1935 και 1.350 το 1947. Το ποσό που 
παρέδιδε κάθε σμυριδεργάτης μέχρι το 1903 ήταν 50 καντάρια. Από τότε εως το 
1926 κάθε σμυριδεργάτης παρέδιδε όσο σμυρίγλι εξόρρυσε. Από το 1926 κάθε 
σμυριδεργάτης παρέδιδε ένα ορισμένο ποσό πού όριζε κάθε χρόνο το 
Υπουργείο. Το ποσό που παρέδιδαν οι Κορωνιδιάτες στο Δημόσιο ήτανε 
μεγαλύτερο –επειδή υπήρχαν περισσότεροι Κορωνιδιάτες σμυριδεργάτες 
εγγεγραμμένοι στον κατάλογο- από αυτο που παρέδιδαν οι Απεραθίτες. Το ποσό 
που αναλογούσε σε κάθε χωριό και σε κάθε σμυριδεργάτη ξεχωριστά 
ονομάστηκε «αναλογία». Η ποσότητα που είχε δικαίωμα να ζυγίζει κάθε 
σμυριδεργάτης εκείνη τη χρονική περίοδο ήταν γύρω στα 100 καντάρια. Το 
εργατικό δικαίωμα ανερχότανε στις 2,40 δραχμές ανά καντάρι το 1907 και από 
το 1920 εως το 1940 στις 40 δραχμές κατά μέσο όρο, γιατί η τιμή ήτανε 
διαφορέτικη για κάθε κατηγορία σμυριγλιού. Η διαλογή του σμυριγλιού γινότανε 
στα ορυχεία και η μεταφορά του στους όρμους δεν άλλαζε παρα μόνο μετά τη 
λειτουργία του Εναέριου. 

Οι παραπάνω ποσότητες του σμυριγλιού εξορύχτηκαν  με τον ίδιο σχεδόν 
πρωτόγονο τρόπο εξόρυξης, κατώ από σκληρές συνθήκες εργασίας για τους 
σμυριδεργάτες. Με το φώς του λαδολύχναρου, τη βαριά, το καλέμι και τη 
δυναμίτιδα. Χωρίς μέτρα προστασίας ώστε ν’ αποφεύγονται τα ατυχήματα, που 
δυστηχώς συνέβαιναν συχνά, αλλά και χωρίς κοινωνική ασφάλιση και 
συνταξιοδότηση ή κάποια μορφή βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος από το 
κράτος. 

Από την άλλη μεριά η απαίτηση από τους σμυριδεργάτες για εξόρυξη 
μεγαλύτερης ποσότητας και καλύτερης ποιότητας σμυριγλιού δεν συνδιάζεται με 
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την βελτώση και τον εξυγχρονισμό των συνθηκών εργασίας και της εξασφάλισης 
των στοιχειωδών δικαιωμάτων των σμυριδεργατών. Γι’ αυτό πολλές φορές οι 
σμυριδεργάτες, οδηγούνται σε απεργίες και διαμαρτυρίες. Η πιο σημαντική 
απεργια, η οποία κράτησε περίπου ένα χρόνο ήταν εκείνη του 1912 εξαιτίας της 
μείωσης της ποσότητας του σμυριγλιού που θα παραλάμβανε το Δημόσιο και 
της απαίτησης του Δημοσίου να παραλαμβάνει μόνο μεγάλα κομμάτια 
σμυριγλιού εξαιρετικης ποιότητας. 

Στην απεργία των σμυριδεργατών το 1912 αναφέρεται με σχετικά 
δημοσιέυματα της η εφημερίδα Παροναξία. Στο φύλ.94 δημοσιεύεται η αναφορά 
«των σμυριδωρυκτών του Όρμου του Λυόνως της Κορωνίδος Νάξου» προς «Την 
Σην Διπλήν Αναθεωρητικήν Βουλήν των Ελλήνων» και κατα κάποιο τρόπο 
εξαγγέλλει την πρόθεση των σμυριδεργατών ν’ απεργήσουν και παράλληλα 
αναφέρει και τα αιτήματά τους: «Από το 1898 έτους οπότε η Κυβέρνησις 
απεφάσισε ν’ αποταμιεύη την Σμύριδαν εις τας εν Σύρω αποθήκας του Δημοσίου 
ήρχισεν λίαν αυστηρά η διαλογή της Σμύριδός [...] και συνέπεια των μέτρων 
τούτων ου μόνο δυσκολότερα καθίσταται η εξόρυξις της πρώτης ποιότητος 
Σμύριδος ήν εννοεί να παραλαμβάνη το Δημόσιον αλλά και μείζονας κινδύνους 
προκαλεί αναγκαζομένων των εργατών να κατέρχονται εις βάθος 40 μέτρων 
προς εξεύρεσιν πρώτης ποιότητας Σμύριδος και εις όγκους μεγάλους [...].Ου 
μόνον η εξόρυξις ως ανωτέρω είπωμεν είναιδύσκολος και επικίνδυνος αλλά και 
αυτά τα εργατικά μας ζώα άτινα ανέρχονται πλέον των 400 εκπροσωπούντα 
χρηματικά κεφάλαια 200 χιλίαδων δραχμών διατρέχουσιν εκάστοτε κίνδυνον 
λόγω έλλειψης οδών [...] αδυνατόυμεν πλέον εις το μέλλον να εξορύσσωμεν και 
μεταφέρωμεν σμύριδα, ενθεν μεν διότι το Δημόσιον  αξιεί να παραλαμβάνη 
μόνον πρώτης ποιότητος και εις μεγάλα τεμάχια απορίπτων τα μικρά έστω και 
πρώτης ήτις είναιδυσεύρετος, ένθεν δε διότι το γλίσχρον ποσόν του εργατικού 
δικαιώματος (2 δραχμές και 40 λεπτά το καντάρι) δεν ικανοποιεί ποσώς τους 
κόπους και τας ημεραργίας μας, ως και τας δαπάνας προς προμήθειαν των 
εκρηκτικών υλών ήτοι δυναμήτιδα καισιδηρών εν γένει εργαλείων και συνεπώς 
ικετεύομεν την Σην Βουλήν και Συν Κυβέρνησιν όπως ευαρεστηθή δια της 
μελλο’υσας εξορύξεις ν’ αυξήσει το εργατικόν μας δικαίωμα εις δραχμάς 4 κατά 
στατήρα, και να παραλαμβάνει ταύτην εις τα ορυχεία και ούτω αποφεύγομεν 
εκάστοτε την αγοράν ημιόνων ήτις απορροφά ετησίως το χρήμα όπερ 
απολαμβάνομεν εκ του εργατικού μας δικαιώματος και ούτω ευρισκόμεθα εις 
πλήρη πενία. Παρακαλούμεν δε να λάβη υπ’ οψει της η Ση Βουλήν ότι το 
δημόσιον καίτι πολλά εκατομμύρια εισέπραξε από τους κόπους των πτωχών 
εργατών μέχρι σήμερον ουδέποτε όμως εδαπάνησε ουδέ λεπτόν εις έργον τι 
οδοποιίας όπερ ήθελε διευκολύνει την τε εξόρυξιν και μεταφοράν της Σμύριδος 
και καταστήσει ολιγώτερον επίπονον την εργασία ημών, δεν εμερίμνησε δε ούτε 
περί κατασκευής λιμενοβραχίονος προς προστασίαν αποβάθρας τινός ην 
κατασκεύασε ο ιδιώτης εργολάβος και ήτις κινδυνεύει να παρασυρθή υπό των 
κυμάτων. Η αδιαφορία αυτή του δημοσίου προς τους σμυριδωρύκτες 
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ανερχομένους εις 400 ων κυριότατος και μόνος πόρος ον έχουμεν οι δυστηχείς 
εργάται του όρμου Λυώνος [...] 

Στο φύλ.107 της Παροναξίας αναφέρεται στη στήλη «επιτόπια» ότι 
εξακολουθεί η απεργία των σμυριδεργατών. Στο φύλ.123 η εφημερίδα απαντά 
στο κύριο πρωτοσέλιδο άρθρο της σε κάποιον «εκ των επισήμων» ο οποίος 
επισκεύτηκε τη Νάξο και απεφάνθη ότι «η απεργία της Νάξου δεν προέρχεται εκ 
δίκαιας αντιλήψεως των πραγμάτων αλλ’ ότι είναι άδικος» με τον παρακάτω 
τρόπο: «ο κύριος ούτος ουδόλως εμελέτησεν την κατάστασιν αλλ’ απερισκέπτως  
εξέφερεν την γνώμην του διότι εάν ήτο εντός τη καταστάσεως και απ’ ελάχιστον 
και είχε αμυδράν μόνον ιδέαν περί των αδικημάτων τα οποία υφίστανται οι 
σμυριδοεργάται θα έσπευδεν αυτός ο ίδιος να ομολογήση ότι δεν είναι άδικος η 
απεργία της Νάξου αλλά δικαιότατη, και ότι έπρεπε να έχη επισύρη αμέριστον 
την προσοχήν της επισήμου πολιτείας [...]». Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται 
στο διαλογέα του σμυριγλιού, ο οποίος ενω ήταν υποχρεωμένος να ενεργεί τη 
διαλογή στα ορυχεία, φαίνεται ότι δεν εμφανιζόταν με αποτέλεσμα οι 
σμυδιρεργάτες να μεταφέρουν στους όρμους με δικά τους έξοδα και αμέτρητους 
κόπους σμυρίγλι κακής ποιότητας: «Πού είναι λοιπόν αυτός ο περίφημος 
διαλογεύς που αναφέρει ο κανονισμός; Πού εδρεύει; Ουδέποτε είδομεν αυτόν, 
αλλ’ ευρίσκεται πού; Σωροί ολόκληροι σμύριδος δεν παρεδόθησαν και 
ευρίσκονται εις τους όρμους ένεκεν της κακής ποιότητας. Εάν όμως ήτο κακή η 
ποιότης δεν έπρεπε να ελέγχηταιη Σμύρις εις τον τόπο της εξαγωγής της, όστις 
απέχεν 3 ώρας εκ των όρμων; Με αυήν λοιπόν την άσπλαχνον εγκατάλληψιν των 
εργατών πως να μην υπεραμύνωνται όταν καταπατούνται και τα ιερότερα των 
δικαιωμάτων των και πώς να μη μεμψιμοιπώσιν όταν η πολιτεία φροντίζη δι’ 
αυτούς όσον και δια τους κατοίκους  τη Μαδαγασκάρης». 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της συμβολαιογράφου Αννέζας Παντελή-
Ελευθερίου, ο παππούς της Γεώργιος Παντελής, που δούλευε στο ορυχείο της 
«Ιαπωνίας» το 1912, ήταν πρόεδρος της Αδελφότητας Σμυριδορύκτων 
Απειράνθου και δικάστηκε και φυλακίστηκε για τη συμμετοχή του εκείνη τη 
χρονική περίοδο σε απεργία. Προφανώς πρόκειται για την εν λόγω απεργία. 

Η απεργία απασχόλησε και τη Βουλή των Ελλήνων, με την παρέμβαση 
του βουλευτή Κυκλάδων Σπ.Παπαβασιλείου, και είχε ως αποτέλεσμα το 
διαχωρισμό με νομοθετική ρύθμιση του σμυριγλιού σε κατηγορίες, οι οποίες 
ήταν: η Εξαιρετική (Ε), η πρώτη (Α), και η δεύτερη (Β).Ανάλογα με το βάρο, το 
σμυρίγλι χωρίζεται σε χοντρό (Χ) για κομάτια πάνω από 300 γραμμάρια και 
ψιλό (Ψ) για τα κομμάτια τα ελαφρύτερα των 300 γραμμαρίων. 

Σημαντική ήταν αυτή την περίοδο η γαλλική κατοχή των σμυριδορυχείων, 
κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, η οποία πραγματοποιήθηκε 
με την εγκατάσταση γαλλικών στρατευμάτων στη Νάξο και χωρίς κάποιο 
αντάλλαγμα για την ελληνική πλευρά. Η γαλλική κτοχή αύξησε τις ποσότητες 
εξόρυξης του σμυριγλιού για τις ανάγκες του πολέμου, παράλληλα όμως 
βοήθησε στην ανάπτυξη της παραγωγής και του εμπορίου της τεχνητής 
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σμύριδας τόσο στην Αμερική όσο και σε άλες ευρωπαικές χώρες πού αγοράζουν 
σμυρίγλι. 

Το 1923 θα επιβληθεί το «πρόσθετο τίμημα» στην τιμή πώλησης, το 
οποίο ανερχόταν σε μία αγγλική λίρα για κάθε τόνο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 
συγκεντρωθούν 50.000 αγγλικές λίρες με αρχικό σκοπό να δημιουργηθούν 
σιδηροδρμικές γραμμές που θα συνδέουν τον Ασπαλαθρωπό με τη Μουτσούνα 
και τα ορυχεία της Κορώνου με το Λυώνα, καθως και δρόμοι που να συνδέουν 
τα ορυχεία με τους όρμους και έργα για τη φόρτωση του σμυριγλιού. 

Από το ποσό αυτό ξοδεύτηκαν οι 40.000 για τη δημιουργια του Εναερίου 
ο οποίος συνέδεσε όλα τα ορυχεία με τον όρμο της Μουτσούνας. Ανάμεσα στα 
έργα που εκτελέστηκαν, εκτός απο τον Εναέριο, ήταν η τηλεφωνική σύνδεση της 
Μουτσούνας με τα ορυχεία, τα λιμενικά έργα στον όρμο της Μουτσούνας, έργα 
φόρτωσης, ανέγερση καταστήματος της διεύθυνσης και διάφορων άλλων 
οικημάτων κ.α. Από το Ταμείο του Πρόσθετου Τιμήματος προβλεπόταν τα 
επόμενα χρόνια η ενίσχυση του Ταμείου Ασφαλίσεων των Σμυριδορυκτών (κατά 
της αναπηρίας, του γήρατος και του θανάτου), η πληρωμή και τα οδοιπορικά 
έξοδα του γιατρού των σμυριδορυχείων της Νάξου. 

 
 

Εικ.3 : τα κολονάκια του Ζεματά σε υψόμετρο 814μ. στο βουνό 
Αμόμαξη.Διακρίνονται τα παρατηρητήρια απ΄όπου οι παρατηρητές ειδοποιούσαν 
με το τηλέφωνο στους σταθμούς όταν γίνονταν εκτροχιασμοί κουβάδων. 
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Το πρώτο σημαντικό δημόσιο έργο που εκτελέστηκε στη Νάξο, όπως 

προαναφέραμε, ηταν ο Εναέριος Σιδηρόδρομος. Τα έργα του Εναερίου 
κατασκευάζονταν από το 1926 εως και το 1929 στη σμυριδοφόρο περιοχή του 
νησιού στη βορειοανατολική πλευρά της Νάξου. Στόχο είχε να λύσει το μεγάλο 
πρόβλημα της μεταφοράς της σμύριδας από τα ορυχεία στο λιμάνι φόρτωσης, 
ανακουφίζοντας τους σμυριδεργάτες από τον κόπο και το βάρος αυτής της 
υποχρέωσης. Υποχρέωση την οποία είχαν οι σμυριδεργάτες, να μεταφέρουν 
κάθε χρόνο με τα γαιδούρια και τα μουλάρια τους το σμυρίγλι από τους τόπους 
εξόρυξης στους όρμους. Έχαναν πολλές μέρες κόπου και δουλείας εξαιτίας 
τραυματισμών των ζώων τους, τα οποία μετέφεραν το σμυρίγλι ανάμεσα στις 
απότομες πλαγιές των βουνών. 

O Eναέριος διέσχιζε τις απότομες πλαγιές και τις ψηλές κορυφές των 
απόκρυφων βουνών της Νάξου και εντάχθηκε δυναμικά στο γεωφυσικό 
περιβάλλον του νησιού.Πρόκειται για τεχνικό έργο μεγάλης κλίμακας πού 
«αποτελεί ενα σύνολο με δυναμική ένταξη στο τοπίο, το οποίο σε συνδιασμό με 
τις στοές των ορυχείων μετατρέπει όλη τη βορειοανατολική περιοχή της Νάξου 
γύρω από τις κοινότητες Απειράνθου και Κορώνου σε τοπίο μοναδικό. Πρόκειται 
για μια τεχνολογία που ήρθε από την Αγγλία στήν Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο, 
αλλά εφαρμόστηκε με έναν ιδιότυπο τρόπο στο τραχύ κυκλαδικό γεωφυσικό 
υπόβαθρο. [...] Η όλη εγκατάσταση σε γενικές γραμμές μοιάζει με αυτές των 
τελεσιέζ στις πίστες σκι. Τα στοιχεία που αποτελούν το όλο έργο είναι οι 
πυλώνες, οι σταθμοί, καθώς και οι κινητήριες μηχανές. (Εικ.4) Κινούμενο μέσο 
είναι το συρματόσχοινο με αναρτημένα τα βαγονέτα (Εικ.5)». 

 

 
Εικ.4 : Μηχανή της Στραβολαγγάδας  
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Eικ. 5 : Κουβάς σμυριγλιού στα Φιλλάδια. Υπήρχαν 220 τέτοιοι που       
χωρούσαν 2 καντάρια σμυρίγλι (1 καντάρι = 56 – 57 κιλά) 

 
Περιλάμβανε ένα πλήρες σύστημα εναέριας καλωδιακής μεταφοράς της 

σμύριδας με βαγονέτα (συνολικού μήκους 9 χιλιομέτρων), από τα σμύριδορυχεία 
της Απειράνθου και της Κορώνου ως τον όρμο της Μουτσούνας που 
μετατράπηκε στο μοναδικόλιμάνι φόρτωσης του προιόντος στη Νάξο. Από τη 
Μουτσούνα ανηφόριζε μέχρι το φαράγγι του Κακόρυακα (απόσταση 4.860 
μέτρα), σε υψόμετρο 370 μέτρων, όπου δημιουργήθηκε και ο ομώνυμος σταθμός. 
Η γραμμή του Εναεριού ανηφορίζει από τον Κακορυακα ως την κορυφή του Ζα 
της Αμόμαξης (υψόμετρο 750 μέτρα) και από εκεί κατηφορίζει στο φαράγγι της 
Στραβολαγκάδας (απόσταση από τον Κακόρυακα 2.020 μέτρα), όπου 
δημιουργήθηκε σταθμός του Εναερίου και τοποθετήθηκε η μία από τις δύο 
μηχανές του. Η άλλη εγκαταστάθηκε στη Μουτσούνα. Από τη Στραβολαγκάδα, ο 
Εναέριος κατηφορίζει ως το σταθμό των Πεζουλών (απόσταση 1.990 μέτρα) και 
τερματίζει στο σταθμό της Πηγής (απόσταση 580 μέτρα). 
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Από το 1929 εώς το 1978 πού λειτούργησε ο Εναέριος, αποτελούσε το 
μοναδικό μέσω μεταφοράς της σμύριδας. Εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι σμύριδας 
γέμιζαν τα αναρτημένα βαγονέτα του Εναερίου στους σταθμούς συγκέντρωσης 
και μεταφέρονταν στο λιμάνι της Μουτσούνας, όπου φορτώνονταν σε φορτηγά 
πλοία και ταξίδευαν κατευθείαν για τις διεθνείς αγορές ή μεταφέρονταν στις 
αποθήκες της Σύρου. Στη διαδρομή του Εναερίου που διατρέχει τη σμυριδοφόρο 
περιοχή λειτουργούσαν πέντε σταθμοι συγκέντρωσης του ορυκτού, οι ονομασιές 
των οποίων δόθηκαν από τα τοπονύμια των περιοχών στις οποίες βρίσκονταν: 
Πηγής, Πεζούλες, Στραβολαγκάδας, Κακόρυακα, Ασπαλαθρωπού. Στους 
παραπάνω σταθμούς, οι οποίοι βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τα 
περισσότερα ορυχεία, μεταφερόταν και συγκεντρωνόταν το σμυρίγλι μετά την 
εξόρυξή του. 

Οι σταθμοί χωρίζονταν σε κατηγορίες: οι κινητήριοι σταθμοί 
(Στραβολαγκάδας και Μουτσούνας) όπου υπήρχαν μηχανές του Εναερίου, οι 
ενδιάμεσοι σταθμοί (Πεζούλες και Ασπαλαθρωπού) και οι τερματικοί 
(Κακόρυακας και Πηγή). Σε κάθε σταθμό υπήρχαν οι χώροι αποθήκευσηςτου 
σμυριγλιού κατα κατηγορίες και τα κτίρια του Δημοσίου για τους υπαλλήλους 
του. Στη Μουτσούνα υπήρχε το μηχανοστάσιο, ο περίβολος, ένας ανοιχτός 
χώρος τοποθέτησης του σμυριγλιού κατά κατηγορίες , σύστημα εκφόρτωσης των 
βαγονέτων του Εναερίου και αυτόματης ζύγισής τους (εικ.6), επίγειο συστημα με 
βαγονογραμμές μεταφοράς του σμυριγλιου μέσα από τον περίβολο ως την 
προβλήτα, τα ζυγιστήρια, το κτίριο της διοίκησης και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Οι 
πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το σύρμα του Εναερίου είναι 72 και φτάνουν 
σε ύψος 5 εως και 43 μέτρα. Στο συρματόσχοινο του Εναερίου, το οποίο 
στηρίζεται στις τροχαλίες των πυλώνων, κρέμονται 170 βαγονέτα (κουβάδες τα 
έλεγαν στη Νάξο). Υπήρχε αυτόματο σύστημα όπου το κάθε βαγονέτο, 
μπαίνοντας στο σταθμό, έφευγε από το συρματόσχοινο του Εναερίου και 
ακολουθούσε, κυλιόμενο με τη βοήθεια ενός εργάτη, τη σιδηροτροχιά του 
σταθμού στον οποίον γινόταν φορτοεκφόρτωσή του. 
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Εικ.6: Το ζυγιστήριο της Στραβολαγγάδας. 
 
Ο Εναέριος μπορούσε να λειτουργεί σε ολόκληρη τη γραμμή του ή 

τμηματικά. Η ημερήσια μεταφορά υπολογίζεται σε 140-150 τόνους σε μια 
διαδρομή 9 χιλιομέτρων με ταχύτητα περίπου 7-9 χλμ./ώρα. Η υψηλή απόδοση 
του Εναερίου οφειλόταν σε δύο κυρίως λόγους: από τη μια η σωστή επιλογή των 
σημείων για τα μηχανοστάσια και τους σταθμούς, και από την άλλη στον τρόπο 
με τον οποίο αντισταθμιζόταν ενεργειακά η κίνηση των βαγονέτων, καθώς η 
κάθοδος των φορτωμένων βαγονέτων προς τη Μουτσούνα εξασφάλιζε την άνοδο 
των άδειων βαγονέτων προς τους σταθμούς. Η κατασκευή του Εναερίου, παρα 
τις αντιρρήσεις που προκάλεσε ένα τόσο μεγάλο τεχνικό έργο και τα αυξημένα 
προβλήματα που είχε η λειτουργία του (συχνοί εκτροχιασμοί, μηχανικά 
προβλήματα κ.α.) αλλά και το κόστος της λειτουργίας του, ανακούφισε τους 
σμυριδεργάτεςαπό τη μεταφορά του σμυριγλιού και επιπλέον δημιούργησε 
θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της περιοχής.  

Θα πρέπει να αναφέρουμε οτι αντίθετος με την κατασκευή του Εναερίου 
ήταν ο Π.Πρωτοπαπαδάκης ο οποίος, ως πρωθυπουργός, με την κυβέρνησή του 
είχε ψηφίσει για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής που θα ένωνε τα 
σμυριδορυχεία της Κορώνου με τον όρμο του Λυώνα και Απειράνθου, με τον 
όρμο της Μουτσούνας.Το έργο αυτό θα το χρηματοδοτούσε το κράτος, γι΄αυτό το 
σκοπό είχαν εγγραφεί στον κρατικό προυπολογισμό οι παραπάνω πιστώσεις 
σαν προκαταβολή του κράτους στους σμυριδορύχτες. Αλλά το έργο του 
Εναερίου χρηματοδοτήθηκε τελικά από το πρόσθετο τίμημα της σμύριδας και 
στοίχισε 12 εκατομμύρια δραχμές και πραγματοποιήθηκε χωρίς 
προκύρηξη.Υπόθεση που κατήγγειλε στη Βουλη ο Ναξιώτης βουλευτής 
Δ.Προμπονάς, ο οποίος ανέφερε οτι η κατασκευή του Εναερίου είναι έργο 
εθνικού χαρακτήρα που όμως παραχωρήθηκε στον εργολάβο χωρίς 
δημοπρασία, κάτι που τον οδηγεί, ενω είχε δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην 
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κυβέρνηση της Δημοκρατικής Ένωσης (Παπαναστασίου), να εγκαταλείψει την 
κυβέρνηση. 

Το 1915 ψηφίζεται ο δεύτερος Κανονισμός της εκμεταλλεύσεως της 
ναξίας σμύριδας ο οποίος συμπληρώνεται και τροποποιείται από μια σειρά 
νομοθετήματα που ακολούθησαν τα μετέπειτα χρόνια –εν μέρει ισχύουν μέχρι 
σήμερα- και αφορούσαν θέματα όπως η διάθεση του ορυκτού, η οργάνωση της 
Υπηρεσίας Σμυριδορυχείων Νάξου κ.α. Με τον κανονισμό που προαναφέραμε, 
οριζόταν το προσωπικό της υπηρεσίας των σμυριδορυχείων και τα καθήκοντα 
του, ο τρόπος εξόρυξης του ορυκτού, οι θέσεις των ορυχείων, η αναλογία κατα 
ποιότητα για κάθε περιφέρεια και κάθε σμυριδεργάτη, η έκδοση του βιβλιαρίου 
(Εικ.7) για κάθε σμυριδεργάτη στο οποίο αναγράφεται η ποσότητα που 
παραδίδει, η πληρωμή με γραμμάτια τα οποία εξοφλούνται από τον ταμία Νάξου 
ή τον λογιστή των σμυριδορυχείων, το χρονικό διάστημα που πραγματοποιείται 
η εξόρυξη (δεν επιτρεπόταν να δουλεύουν τη νύχτα και τις γιορτές, εκτός αν είχαν 
ειδική άδεια), η δημιουργία ομάδων εξόρυξης, η εκλογή του αρχηγού της ομάδας 
και οι αρμοδιότητές του, οι ποιότητες του ορυκτού και τα δικαιώματα των 
σμυριδεργατών.Ο κανονισμός επέτρεπε την ομαδική παράδοση με ευθύνη του 
αρχηγού της ομάδας, τη διαλογή του ορυκτού στο χώρο των ορυχείων, τη 
μεταφορά του ορυκτου με τα ζώα, τη ζύγιση καθημερινά του ποσου που 
μεταφέρεται στους όρμους και τη φόρτωση. 

 

 
Εικ.7 : Βιβλιάριο σμυριδεργάτη 

 
Ο διευθηντής ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία της υπηρεσίας των 

σμυριδορυχείων με σημαντικές αρμοδιότητες: κρατάει τον κατάλογο των 
σμυριδεργατών, δίνει άδεια στην ομάδα για την διάνοιξη ορυχείου ή απόπειρας, 
καθορίζειτις θέσεις των ορυχείων, τιμωρεί τους ανυπάκουους εργάτες, 
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καταγράφει τις ποσότητες του σμυριγλιού, φροντίζει και ελέγχει την ασφάλεια 
των ορυχείων κ.α. Υπήρχαν ακόμα ο επιστάτης, οι διαλογείς που ήταν 
υπεύθηνοι για τη διαλογή του σμυριγλιού και ήταν υποχρεωμένοι να επιθεωρούν 
τα ορυχεία, οι αρχιφύλακες και οι σμυριδοφύλακες, οι οποίοι ήταν 
υποχρεωμένοι να επιβλέπουν τους δημόσιους χώρους όπου ήταν 
συγκεντρωμένο το σμυρίγλι. 

Την ίδια περίοδο δημιουργούνται τα σωματεία σμυριδεργατών (Εικ.8), 
που φαίνεται οτι ήταν πολύ δραστήρια και πήραν σημαντικές πρωτοβουλίες για 
τα θέματα του σμυριγλιού. Το 1916 δημιουργείται στην Κόρωνο ο «Σύνδεσμος 
των Σμυριδορύκτων Λυώνος-Νάξου» και το 1924 ο «Σύνδεσμός τών 
Σμυριδορύκτων Απειράνθου» ο οποίος μάλιστα τοποθέτησε με δικά του έξοδα 
γεφυροπλάστιγγα δίπλα σε αυτή του Δημοσίου, με σκοπό να ελέγχει την 
ακρίβειά της, γιατί οι συχνές βλάβες δημιουργούσαν ζημιά στους σμυριδεργάτες 
και σχόλια αρνητικά εις βάρος των υπαλλήλων του Δημοσίου. Το αίτημα της 
ένωσης των σωματείων και των σμυριδεργατών όλης της Νάξου, παρόλο που 
προβάλλεται από εκείνη την περίοδο στον τοπικό τύπο, δεν θα υλοποιηθεί ούτε 
τότε ούτε τα χροναπου θα ακολουθήσουν. 

 
                      Εικ.8 : καταστατικό ίδρυσης σωματείου 
 
Όμως τα προβλήματα του σμυριγλιού αυτή την περίοδο είναι εξίσου 

μεγάλα. Η αύξηση της παραγωγής δεν συμβαδίζει με την βελτίωση και τον 
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εκσυγχρονισμό των συνθηκών δουλειάς. Δεν είναι μόνο η σκληρή δουλεία μέσα 
στα ορυχεία –που δεν βελτιώθηκε στο παραμικρό αλλά οι σμυριδεργάτες 
εργάζονταν με τον ίδιο τρόπο και τα ίδια εργαλεία όπως πριν από πολλά χρόνια- 
αλλά και η αργοπορία των πληρωμών(Εικ.9), οι αποτυχημένες «απόπειρες» , τα 
έξοδα αλλά και τα εργατικά ατυχήματα. Στα όσα άλλα, έρχονται να προστεθούν 
οι διοικητικές αδυναμίες, παρά το πολυάριθμο και καλά αμοιβόμενο προσωπικό, 
η πολιτική εκμετάλλευση, τα ελλείμματα που δημιούργησε η κακοδιαχείριση, οι 
πολιτικές παρεμβάσεις, η κομματική μεταχείριση των σμυριδεργατών στην 
παραλαβή του σμυριγλιού, αλλά και εκείνων που ζητούσαν να εργαστούν ή 
εργάζονταν στον Εναέριο και τη φόρτωση. Οι προσπάθειες των σμυριδεργατών 
της Κορώνου να δημιουργήσουν προπολεμικά συνεταιρισμό εκμετάλλευσης του 
σμυριγλιου δεν ευοδώθηκαν. 
Αποτέλεσμα της κακοδιαχείρισης του σμυριγλιού την προπολεμική περίοδο ήταν 
τα ελλείματα και οι παρατυπίες που έφτασαν ως το ελληνικό κοινοβούλιο. Για 
πολύ καιρο απασχόλησε τους Ναξιώτες και τηνΥπηρεσία των Σμυριδωρυχείων η 
υπόθεση του ελλείματος του σμυριγλιου το 1932 (928 τόνοι αξίας 13.000.000) 
για το οποίο το Δημόσιο θεώρησε υπεύθυνους τους σμυριδεργάτες και όχι τους 
υπαλλήλους του, υποχρεώνοντάς τους με απόφαση του Υπουργείου, για την 
αποπλήρωσή του, να παραδίδουν κάθε χρόνο ένα ποσό σμυριγλιού δωρεάν. 
Έτσι, την επόμενη χρονιά παρέδωσαν 10% επιπλέον της ποσότητας των 10.600 
τόνων χωρίς να πληρωθούν. Αργότερα το Δημόσιο αναγνώρισε το λάθος του και 
μετά απο την ενέργεια του βουλευτή Αρ. Πρωτοπαπαδάκη επέστρεψε το τίμημα 
του ελλείματος στους σμυριδεργάτες. 

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής τα σμυριδωρυχεία παραχωρούνται στην 
ιταλική κυβέρνηση. Το σχετικό συμβόλαιο και τους όρους παράδοσης 
υπογράφει ο ανώτερος διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του Αιγαίου, Inigo 
Kampioni (28.2.1942). Ο Ιταλός κυβερνήτης θα εξουσιοδοτήσει έναν εργολάβο ο 
οποίος θα φορτώσει και θα στείλει στην Ιταλία και τη Γερμανία τις ποσότητες του 
σμυριγλιού που υπήρχαν στο προαύλιο της Μουτσούνας. Την ίδια περίοδο, η 
αλληλογραφία των Ιταλών αποκαλύπτει την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν 
το συρματόσχοινο του Εναερίου στα μεταλλεία της Κύμης στην Εύβοια. Τα 
δύσκολα χρόνια της κατοχής γίνονται ακόμα δυσκολότερα για τους κατοίκους 
της ορεινής Νάξου εξαιτίας του κλεισίματος των ορυχείων. Η κατάσταση γίνεται 
ιδιαίτερα δύσκολη για τους Κορωνιδιάτες που η διαβίωσή τους στηριζόταν σε 
μεγάλο βαθμό στην εξόρυξη του σμυριγλιου. 

Από τη μεταπολεμική περίοδο μέχρι και σήμερα αρχίζει σταδιακά η 
μείωση της εξαγόμενης ποσότητας του σμυριγλιου, ως τα μέσα της δεκαετίας του 
’90 όπου εκτοπίστηκε από τη διεθνή αγορά. Αιτία γι΄αυτό δεν πρέπει να 
θεωρηθεί μόνο η ανακάλυψη της τεχνητής σμύριδας, η διεισδυση της τουρκικής 
σμύριδας στην αγορά, που σταδιακά εκτόπισε το ναξιώτικο σμυρίγλι, αλλά και η 
αδιαφορία του ελληνικού Δημοσίου να προωθήσει το ορυκτό στην αγορά. Παρά 
τις προσπάθειες να δοθεί κάποια λύση στο σμυριδικό πρόβλημα, οι οποίες 
χρονολογούνται μεταπολεμικά από το σχέδιο Μάρσαλ, οι αξιόλογες 
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πρωτοβουλίες διαφόρων φορέων (μελέτες, εργασίες, εκθέσεις, δοκιμές 
επεξεργασίας και εμπλουτισμού της,προτάσεις αξιοποίησης και βιομηχανικής 
εκμετάλλευσηςτου ορυκτού και τη δημιουργία εργοστασίου) όπως και η πιο 
πρόσφατη μελέτη του 1986 που προέβλεπε την αξιοποίηση του σμυριγλιού από 
ένα συναιτεριστικό φορέα με τη συμμετοχή και των εργαζομένων, δεν 
υλοποιήθηκαν. Πολλές φορές οι προσπάθειες αυτές προσέκρουαν στο δεδομένο 
νομικό καθεστώς και στην επιφυλακτικότητα και την άρνηση των εργατών, οι 
οποίες σχεδόν πάντα τάσσονταν ύπερ της κρατικής εκμετάλλευσης και δεν 
υποστήριζαν τις προτάσεις που προέρχονταν από τον ιδιωτικό τομέα ή 
προέβλεπαν τη δημιουργία ενός άλλου, διαφορετικού φορέα (συνεταιριστικού) 
εκμετάλλευσης του ορυκτου. Σημαντική εξέλιξη για τους σμυριδεργάτες αυτή την 
περίοδο ήταν η ένταξή τους στο Ι.Κ.Α. Οι συνθήκες της εργασίας τους δεν 
αλλάζουν ούτε τις μεταπολεμικές δεκαετίες. Το μόνο που άλλαξε είναι η χρήση 
του κομπρεσέρ στην εξόρυξη του σμυριγλιού. 

Σήμερα το σμυρίγλι εξορύσσεται από τους σμυριδεργάτες με σκοπό όχι 
να πουληθεί στην αγορά αλλά να εξασφαλίσουν οι εγγεγραμμένοι στους 
σμυριδεργατικούς καταλόγους τα απαραίτητα ένσημα για την ασφάλισή τους και 
την εξασφάλισης της σύνταξης του Ι.Κ.Α. Για το σκοπό αυτό, το ελληνικό 
Δημόσιο κάθε χρόνο αγοράζει μια ποσότητα σμυριγλιού (από 6.500 εως 8.000 
τόνους) την οποία αποθηκεύει στο προαύλιο της Μουτσούνας.Δεκάδες χιλιάδες 
τόνοι σμυριγλιού παραμένουν αποθηκευμένοι και το βουνό από σμυρίγλι που 
έχει σχηματιστεί μεγαλώνει συνεχώς κάθε χρόνο. Το 1999 δημιουργήθηκε και 
δεύτερος αποθηκευτικός χώρος στην περιοχή Καμπί της περιφέρειας της 
Απειράνθου. 

Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ο Π.Πρωτοπαπαδάκης υποστήριζε 
οτι «το ζήτημα της σμύριδος είναι ζήτημα πωλήσεως και καταναλώσεως», κατ’ 
ουσίαν πρόβλημα κρατικό αφού το ίδιο το κράτος είχε αναλάβει την εμπορία του. 
Σήμερα μπορούμε να αξιολογήσουμε το εκ του αποτελέσματος αυτή τη πολιτική, 
μιας και δεν αντιμετωπίζεται ως τέτοιο πρόβλημα, αλλά ως πρόβλημα 
αποθηκεύσεως και «συνταξιοδότησης» όχι μόνο των σμυριδεργατών αλλά και 
του ίδιου του προιόντος που έχει αποσυρθεί από τη διεθνή αγορά και 
αποσύρεται σταδιακά και απο την ελληνική. 
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      Εικ.9 : Απόδειξη πληρωμής προς σμυριδεργάτη έτος 1876 
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4.3.Τεχνικά χαρακτηριστικά μεταλλείου/μεταλλουργίας 
 

 
4.3.1. Είδος μεταλλεύματος: 
 

Σμύριδα, σε διάφορες ποιότητες που καθορίζονται από την 
περιεκτικότητά της σε κορούνδιο. 

 
4.3.2. Κατάσταση Μεταλλείου: 

 
Υπάρχουν αργούντα και εν λειτουργία ορυχεία. Στοές αργούντων 

σμυριδωρυχείων βρίσκονται διάσπαρτες σε όλη την ορεινή ανατολική πλευρά 
της Νάξου, σε πλήρη εγκατάλειψη. Μεγάλες καταστροφές έως πλήρη 
κατακρήμνιση έχουν υποστεί και οι κτιριακές εγκαταστάσεις (παλιές κατοικίες 
και εργαστήρια εργατών, μηχανοστάσια, αποθήκες). Σήμερα υπάρχει 
παράλληλα και ένας σημαντικός αριθμός  λειτουργούντων ορυχείων γύρω από 
τις σμυριδοφόρες περιοχές των χωριών Κορώνου και Απειράνθου που όμως 
υπολειτουργούν. Αιτία κυρίως η μη δυνατότητα  διάθεσης του προϊόντος στην 
αγορά, λόγω αντικατάστασής του από την τεχνητή σμύριδα αλλά και της 
Κρατικής αδιαφορίας για την πώληση (Κρατικό Μονοπώλειο), όπως επίσης και 
από την έλλειψη σύγχρονων εγκαταστάσεων φόρτωσης (Δυσανάλογο κόστος). 

 
4.3.3. Τύπος Μεταλλείου 
 

Επιφανειακό με περιορισμένη εκμετάλλευση, αλλά κυρίως υπόγειο με 
στοές δια θαλάμων και στύλων (εργολαβίες) (εικ. 10). 

   
                       εικ.10 Στοές ορυχείων που διακρίνονται στο βουνό 
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4.3.4. Ποιότητα μεταλλεύματος: 

 
Η σμύριδα είναι ένα πέτρωμα που οφείλει τις λειαντικές και στιλβωτικές 

ικανότητές της στο περιεχόμενο κορούνδιο. Η  συμμετοχή πολλών άλλων 
ορυκτών κατεβάζουν την ποιότητά της. Ως κύρια συστατικά είναι το κορούνδιο, ο 
αιματίτης, ο μαγνητίτης, ο ιλμενίτης, ο μαργαρίτης, το χλωριτοειδές, ενώ ως 
δευτερεύοντα ο τουρμαλίνης, το διάσπορο, ο δισθενής, ο σιλλιμανίτης, το 
ρουτίλιο, ο κορδιερίτης, ο μοσχοβίτης, ο χλωρίτης κ.ά. 

Η εξορυσσόμενη σμύριδα από τα εν λειτουργία σμυριδωρυχεία 
κατατάσσεται εμπειρικά από τους σμυριδεργάτες σε τρεις ποιότητες Α, Β και 
κατ΄ αυτόν τον τρόπο αποθηκεύεται και στις αποθήκες. Σύμφωνα όμως με 
επιστημονικά δεδομένα η Α ποιότητα σμύριδας πρέπει να περιέχει πάνω από 
55% κορούνδιο, η Β ποιότητα από 50 έως 55%, ενώ η Γ περίπου 45%. Στην 
πράξη όμως αυτό δεν ακολουθείται αφού οι σμυριδεργάτες με το «μάτι» και το 
«βάρος» εκτιμούν την ποιότητα της σμύριδας σε Α και Β ποιότητα. 

 
4.3.5. Τρόπος εξόρυξης – παραγωγή – διακίνηση: 

 
Η μεταλλευτική τεχνολογική ανάπτυξη είναι άγνωστη στην Νάξο και οι 

βελτιώσεις που έγιναν στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια είναι ασήμαντες. Το 
κόστος παραγωγής της σμύριδας είναι γενικά υψηλότερο από την τιμή πώλησής 
της και έτσι το Ελληνικό Δημόσιο επιδοτεί και χάνει στην προσπάθειά του να 
διατηρήσει μία υποτυπώδη πηγή εργασίας για τους κατοίκους των ορεινών 
χωριών της Νάξου. 

Βάσει παλαιών κειμένων αλλά και προφορικών μαρτυριών από 
σμυριδεργάτες, διαγράφεται  καθαρά η πορεία και ο τρόπος εξόρυξης της 
σμύριδας έως σήμερα. 

- Ο Α. Κορδέλλας το 1878 έγραψε για τη σμύριδα: «Η εξόρυξις εκτελείται 
δια του πυρός όταν ο σμυριδαγωγός όγκος τύχη συμπαγής, δια μοχλών και 
τύκων, όταν ούτος ήναι διερρωγώς. Το δικαίωμα ορύττειν κατ’ αποκοπή τη 
σμύριδα κέκτηνται μόνο οι σμυριδωρύκται των δήμων Κορωνίδος και 
Απειράνθου, ων ο αριθμός ανέρχεται εις 500. Λαμβάνουσι δε ούτοι 2,5δρχ. δι’ 
έκαστον στατήρα παραδοθείσης σμύριδας εν τοις οικείοις όρμοις (Λυώνα και 
Μουτσούνα). Η ετήσια δε παραγωγή και εξόδευσις ανέρχεται σε 60.000 
στατήρων (3.400 περίπου τόνοι) αξίας 730.000 περίπου δρχ. επιβαρυνόμενη με 
έξοδα εξορύξεως, μεταφοράς και μισθών υπαλλήλων 155.000δρχ» (Πολύζος κ.ά. 
1997).  

Όπως φαίνεται στην παλαιά έκθεση του Θεόδωρου Οϋφνερ, Ούγγρου 
μεταλλευτικού συμβούλου και διευθυντού, μέχρι το έτος 1890 η σμύριδα 
εξορύσσονταν «όλως αρχαϊκώ τω τρόπω δια θερμάνσεως του ορυκτού, δι’ ήν 
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εχρησίμευον οι παρά το ορυχείον θάμνοι κομιζόμενοι υπ’ αυτών των εργατών» 
(Γλέζος 1988). 

Κατά πρωτόγονο επίσης τρόπο γινόταν μέχρι το 1928 και η μεταφορά της 
σμύριδας με μουλάρια από τα ορυχεία Κορώνου και Απειράνθου  προς τους 
όρμους φόρτωσης Λυώνα και Μουτσούνας αντίστοιχα. Σύμφωνα μάλιστα με 
μαρτυρίες, κάποιοι σμυριδεργάτες ακόμη παλαιότερα, μη έχοντας πόρους να 
αγοράσουν ζώα, μετέφεραν με κοφίνια τη σμύριδα  στους ώμους τους. Με τους 
τρόπους αυτούς και για 101 χρόνια μεταφέρθηκαν 390.000 τόνοι σμύριδας 
(Φραγκίσκος 2003). Το ίδιο πρωτόγονος υπήρξε και ο τρόπος φόρτωσης στα 
πλοιάρια. Ο σμυριδεργάτης μεταβαλλόταν σε αχθοφόρο και φορτωμένος στη 
ράχη με δύο και πλέον στατήρες σμύριδας βυθιζόταν μέχρι   το στήθος στη 
θάλασσα για να μεταφέρει τη σμύριδα στη λέμβο. Αυτό το επαναλάμβανε 
τουλάχιστον τριάντα φορές(Π.Πρωτοπαπαδάκης, 1903, Μονογραφία περί 
Ναξίας Σμύριδας 1903).  

- Ο εναέριος όμως σιδηρόδρομος που λειτούργησε από το 1929 
πρόσφερε σημαντική υπηρεσία στον τρόπο άμεσης και ασφαλούς μεταφοράς 
της σμύριδας, διασχίζοντας 8 περίπου χιλιόμετρα πάνω από βουνά και βαθιές 
χαράδρες. Η μεταφορά γινόταν με φροντίδα και δαπάνη των σμυριδεργατών 
μέχρι τους πέντε κοντινούς προς τα ορυχεία σταθμούς, από τους οποίους ο 
εναέριος σιδηρόδρομος παρελάμβανε και μετέφερε τη σμύριδα στις αποθήκες 
του όρμου της Μουτσούνας. Βελτίωση υπήρξε και στον τρόπο φόρτωσης, με τη 
δημιουργία μιας μικρής αποβάθρας που έφθανε μέχρι σ’ αυτήν η κεκλιμένη 
γραμμή ντεκωβίλ για άμεση φόρτωση.  

- Σήμερα η σμύριδα εξορύσσεται από βαθιά ορυχεία, με τη  
χρησιμοποίηση δυναμίτιδας που τοποθετούν σε ρωγμές ή φλεβίδια μαργαρίτη ή 
διατρύματα με κομπρεσέρ. Κατόπιν  το σπάσιμο της πέτρας γίνεται με βαριές 
(παλαιότερα με τη βοήθεια της φωτιάς). Η σμύριδα συγκεντρώνεται σε ορισμένα 
σημεία στο δρόμο, απ’ όπου φορτηγά τη φορτώνουν και τη μεταφέρουν στις 
αποθήκες στη Μουτσούνα και το Καμπί Η μεταφορά με φορτηγά άρχισε από το 
1977 και μέχρι σήμερα έχουν μεταφερθεί περίπου 210.000 τόνοι (Φραγκίσκος 
2003). Ως προς τη διάθεση της σμύριδας, το 1825 ήταν 600 τόνοι το χρόνο, το 
1916 ήταν 200.000 τόνοι, για να πέσει στους 2035 τόνους και ακόμη χαμηλότερα 
σήμερα 

Η εξόρυξη της σμύριδας από τους σμυριδεργάτες της Κορώνου γίνεται 
μόνο για δύο συγκεκριμένους μήνες το χρόνο (τα 5/8 της συνολικής ετήσιας 
ποσότητας), ενώ οι σμυριδεργάτες της Απειράνθου έχουν το προνόμιο της 
εξόρυξης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου μέχρι συμπληρώσεως της 
καθορισθείσης ποσότητας σμύριδας από το Δημόσιο (τα 3/8 από τους 8.200 
συνολικούς συμφωνημένους τόνους). Σε κάθε ορυχείο οι σμυριδεργάτες 
εργάζονται κατά ομάδες με έναν επικεφαλής(Αρχηγός) και συχνά εκχωρούν την 
δυνατότητα συμμετοχής στην εργασία και σε άλλους εκτός ομάδας. 
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Εικ. 11: παλιοί σμυριδεργάτες εξορύσσοντας σμύριδα με πρωτόγονο 
τρόπο.(φωτ. 1910) 
 

 
Εικ. 12: παλιοί σμυριδεργάτες της Κορώνου με τοπικές ενδυμασίες (φωτ 1960). 
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Εικ. 13: μεταφορά της σμύριδας με μουλάρια από μονοπάτι προς τον όρμο 
φόρτωσης του Λυώνα (1910 όπου γινόταν η μεταφορά μέχρι το 1927-28).  
 

 

 
Εικ. 14: η παλιά αποβάθρα φόρτωσης του Λυώνα, με το βαγονέτο γεμάτο 
σμύριδα. Σήμερα η αποβάθρα δεν υπάρχει (φωτ. 1910). 
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Εικ 15: ο σταθμός της Μουτσούνας το 1928. Δεξιά διακρίνονται οι θυρίδες  
αποθήκευσης της σμύριδας.  

 

 

 
Εικ 16: ο σταθμός της Μουτσούνας το1936 με τον εναέριο σε λειτουργία.        
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Εικ. 17: Ναξιώτικη σμύριδα στο λιμάνι της Σύρου (φωτ.1910). 
 

 
Εικ. 18: ανάπτυξη υπογείου ορυχείου σε νεότερους χρόνους. Παλιό βαγόνι στην 
έξοδο του ορυχείου «Μπαρουξάδων» (φωτ 1993) 
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Φωτογραφικό υλικό παλαιών εργαλείων: 

 

                
    Εικ: Διάφορα εργαλεία σμύριδας                               Εικ: Εξοπλισμός σμυριδεργατών 

 

           
Εικ: Διακρίνονται λυχνάρια που χρησιμοποιού-         Εικ: τα επονομαζόμενα «κουταλάκια» που χρη- 

νταν για φωτισμό εντός των ορυχείων                           σιμοποιούνταν για να σφηνώνουν τον δυ- 
                                                                                        ναμίτη στη σμύριδα .       

                                                                                                    

     
 
Εικ: Βαριοπούλες που τις χρησιμοποιούσαν για       Εικ: Γκασμάδες 

σπάσιμο πετρών
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4.4. Τα ορυχεία και οι εγκαταστάσεις τους  
 

Στην Νάξο υπάρχουν σήμερα καταγραμμένα 30 περίπου αργούντα 
σμυριδωρυχεία κυρίως γύρω από την Κόρωνο. Αυτά που λειτουργούν είναι 
γύρω στα 50 και από τα δύο ορεινά χωριά Κορώνου και Απειράνθου. Στο τέλος 
του κειμένου επισυνάπτονται πίνακες με τις ονομασίες των αργούντων και των 
εν λειτουργία ορυχείων. Το ενδιαφέρον της παρούσας μελέτης επικεντρώνεται 
στα αργούντα σμυριδωρυχεία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσπελασιμότητα των στοών από τις 
εισόδους τους, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ομαλή. Η δε υγρασία στο 
εσωτερικό δεν υπερβαίνει πολύ αυτής της υπαίθρου και έτσι δεν αποτελεί 
πρόβλημα για τους μελλοντικούς επισκέπτες των ορυχείων. Πριν μερικά χρόνια 
με το πρόγραμμα LEADER ΙΙ Κυκλάδων και το πρόγραμμα Headstone, οι 
αρμόδιοι φορείς (Δήμος Δρυμαλίας, Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ, ΕΜΠ) 
συμπεριέλαβαν κάποια από αυτά τα αργούντα ορυχεία στο πρόγραμμα της 
γενικότερης αποκατάστασης και ανάπλασης των χώρων γύρω από αυτά. 
Παράδειγμα ο σταθμός της Στραβολαγκάδας, όπου εκτός από τη μερική αλλά 
σημαντική αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου (στην οποία ήδη 
αναφερθήκαμε στο κεφάλαιο 6.2), πραγματοποιήθηκε και αποκατάσταση της 
εισόδου μιας στοάς ορυχείου στο φαράγγι με επιμελημένη τοιχοποιία. Τα έργα 
δυστυχώς σταμάτησαν λόγω μη περαιτέρω χρηματοδότησης. 

 Στην θέση Σαραντάρα, που απέχει 1 χιλ. από τη Στραβολαγκάδα, 
φαίνονται επίσης τα πρώτα σοβαρά βήματα που στόχευαν στην αποκατάσταση 
των εκεί ορυχείων και την δημιουργία Μουσείου Σμύριδας. Πρόκειται για δύο 
κοντινές στοές μια παλιά και μια νεότερη που ανοίχθηκε το 1947. Η νεότερη 
στοά που διατηρεί ακόμα τις βαγονογραμμές στην είσοδό της, έχει επισκευαστεί 
και είναι προσπελάσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες (Μανωλάς Μανώλης) στόχος 
είναι η στοά αυτή να γίνει επισκέψιμη στο κοινό, όπου ένα μικρός αριθμός 
ατόμων να μεταφέρεται στο εσωτερικό με μικρό βαγονέτο. Στον ίδιο χώρο έχουν 
στηθεί δύο οικήματα  που θα στεγάσουν μελλοντικά το Μουσείο σμύριδας και το 
γραφείο Πληροφοριών και έχει γίνει μερική ανάπλαση του γύρω χώρου. 
Δυστυχώς, λόγω ασυνέπειας του αναδόχου εργολάβου, τα υπό ανέγερση 
οικήματα παραμένουν ακόμα ημιτελή εν αναμονή κατ’ αρχήν της εκδίκασης 
διαμάχης με τον εργολάβο, διάλυσης της εργολαβίας κ.λ.π. γιατί ήταν υπαίτιος 
που χάθηκε η ενίσχυση του Δήμου με ποσόν 40εκ. από το πρόγραμμα Leader II.  

Σε άλλες θέσεις τα αργούντα ορυχεία δυστυχώς έχουν πλήρως 
εγκαταλειφθεί και καταστραφεί. Στις εικόνες από 40 έως και 43 παρουσιάζονται 
εγκαταλειμμένα ορυχεία με τον εναπομείναντα κτηριακό και μηχανολογικό 
εξοπλισμό τους, όπως π.χ. είναι τα «κεκλιμένα» μεταφοράς σμύριδας. 
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Εικ. 19: ο σταθμός Στραβολαγκάδας στο φαράγγι. Διακρίνονται οι μαύροι σωροί 
σμύριδας σε πρώτο πλάνο, ο πυλώνας , η επίγεια σιδηροδρομική γραμμή, τα 
μερικώς αποκαταστημένα κτίσματα και στο βάθος δεξιά μία από τις στοές του 
μεταλλείου. 

 

Εικ. 20:  λεπτομέρεια της προηγούμενης εικόνας. Σωστική επέμβαση στη στοά 
ορυχείου στο φαράγγι του σταθμού Στραβολαγκάδα. 
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Εικ. 21:  Σαραντάρα: γενική άποψη. Αριστερά η παλιά στοά και πάνω το 
μηχανοστάσιο της  τροχαλίας. Δεξιά η δεύτερη νεότερη στοά που ανοίχθηκε το 
1947.  
 

 

Εικ. 22: Σαραντάρα: γενική άποψη. Το σπιτάκι όπου φυλάσσεται το 1ο κομπρεσέρ 
που εγκαταστάθηκε στα ορυχεία το 1960 και πάνω αριστερά το σπιτάκι των εργατών. 
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Εικ. 23: Παλιά στοά ορυχείου στη Σαραντάρα μετά από την σωστική επέμβαση. 
 

 

Εικ. 24: λεπτομέρεια της δεύτερης στοάς του ορυχείου στη 
Σαραντάρα.Διακρίνονται οι σιδηροτροχιές στην είσοδο που θα οδηγούν 
μελλοντικά τους επισκέπτες στο εσωτερικό της. 
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Εικ. 25: νεόδμητο οίκημα δεξιά, που θα στεγάσει μελλοντικά το Μουσείο 
Σμύριδας στη Σαραντάρα και αριστερά το γραφείο πληροφοριών. 
 

 

Εικ. 26:  Σαραντάρα: το γραφείο Πληροφοριών αριστερά και πίσω δεξιά του το 
κτίριο του Μουσείου Σαραντάρας. Δεξιά το μικρό σπιτάκι είναι το ζυγιστήριο, και 
αριστερά η βρύση νερού. (από το ορυχείο)
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Εικ. 27: τα σπιτάκια των εργατών και το σιδηρουργείο (δεξιά) του ορυχείου 
«Τζουμαγιά». Διακρίνεται πυλώνας (αριστερά). Μπροστά στο αριστερό σπιτάκι 
έχει κατολισθήσει ο τοίχος της βαγονογραμμής από την πλημμύρα του 2001. 
 

 
 

Εικ. 28: η βάση της τροχαλίας του κεκλιμένου της Σαραντάρας και το σπιτάκι 
εργατών του ορυχείου της «Τζουμαγιάς».
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Εικ. 29: το κεκλιμένο με τις σιδηρογραμμές στη Σαραντάρα. Επάνω δεξιά 
διακρίνεται η βάση της τροχαλίας και επάνω αριστερά το ζυγιστήριο. 
 

 
Εικ. 30: Σαραντάρα: το κεκλιμένο με τις σιδηρογραμμές και την τροχαλία ψηλά 
από άλλη θέση. Δεξιά επάνω το σπιτάκι εργατών



 154

4.5.Κτιριακές εγκαταστάσεις – μηχανολογικός εξοπλισμός 
 

Τα αργούντα ορυχεία σμύριδας στη Νάξο αλλά και αυτά που είναι με 
περιοριστικούς όρους εν λειτουργία, φθίνουν και μαζί τους και όλα τα έργα που 
έχουν κάνει το Κράτος και οι Σμυριδεργάτες παλαιότερα για βελτίωση της 
εκμετάλλευσης. Ένα από τα κυριότερα έργα ήταν ο εναέριος σιδηρόδρομος με 
όλα τα παρελκόμενα όπως σταθμοί  φορτοεκφόρτωσης, κτιριακές 
εγκαταστάσεις, λιμενικά έργα, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.ά.  
4.5.1 Ο «εναέριος» - διαδρομή: 

 
Ο εναέριος σιδηρόδρομος (που άρχισε να σχεδιάζεται ήδη από το 1920) 

λειτούργησε από το 1929 μέχρι το 1985, οπότε και καταργήθηκε ως 
αντιοικονομικός για να αντικατασταθεί με φορτηγά αυτοκίνητα που μεταφέρουν 
τη σμύριδα στις αποθήκες του Δημοσίου στη Μουτσούνα και στο Καμπί (εικ. 
31). 

 

 
 

 
 
Εικ. 31: ο «εναέριος». 
Τα «κολωνάκια του Ζεματά» 
στην υψηλότερη κορυφή του 
όρους Αμμόμαξη. 
Υψόμετρο 750μ (φωτ 1998) 
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                                            Εικ.32: Πυλώνας εναερίου 

 

Εικ.33: Ο ψηλότερος πυλώνας του εναερίου στο δρόμο προς το Λυώνα                     

ύψους 47μ 
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                  Εικ.34:Οι πυλώνες που διασχίζουν τη πλαγιά του βουνού 

 

                       Εικ.35: Σκάλα φόρτωσης στη προβλήτα της Μουτσούνας 
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Ο εναέριος, ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα σήμερα συστήματα εναέριας 
μεταφοράς, ακολουθεί πλέον μία σταθερή πορεία καταστροφής. 

Ο εναέριος, αγγλικής τεχνολογίας, είχε δυνατότητα μεταφοράς 140-150 
τόνων σμύριδας την ημέρα και στα 55 περίπου χρόνια λειτουργίας του μετέφερε 
περίπου 340.000 τόνους (Φραγκίσκος 2003). Ήταν ένα μεγάλης κλίμακας 
τεχνικό έργο για το οποίο δαπανήθηκαν 40.000 αγγλικές λίρες. Περιλαμβάνει 72 
πυλώνες ποικίλου ύψους (έως και 43 μέτρα) εξαρτώμενου από την μορφολογία 
του εδάφους, συρματόσχοινο κυκλοφορίας μήκους 19 χιλιομέτρων σε 3 
«κύκλους», 170 περίπου αναρτημένα βαγονέτα (αρκετά από τα οποία 
αιωρούνται ακόμα γεμάτα σμύριδα), ενδιάμεσες εγκαταστάσεις φόρτωσης, δύο 
μηχανοστάσια κίνησης στη Μουτσούνα και Στραβολαγκάδα, τον υποστηρικτικό 
κτιριακό εξοπλισμό, αποθήκες υλικού, εγκαταστάσεις φόρτωσης στο μώλο της 
Μουτσούνας κ.ά. Τα υλικά κατασκευής του εναερίου είναι πέτρα και μέταλλο, 
ενώ το μπετόν που χρησιμοποιήθηκε αργότερα είναι πολύ μικρής έκτασης. 

Ο «εναέριος» διασχίζει την σμυριδοφόρο ζώνη που ανήκει  στις 
κοινότητες Κορώνου και Απειράνθου (σήμερα Δήμος Δρυμαλίας) και εκτείνεται 
σε μία ζώνη 30 περίπου τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η ανάπτυξη της διαδρομής 
του «εναερίου» είναι περίπου 9,5 χιλ. και έχει πέντε σταθμούς κοντά σε ορυχεία, 
στις θέσεις Πηγή, Πεζούλες, Στραβολαγκάδα, Κακόρυακας, Ασπαλαθρωπός και 
καταλήγει στον έκτο σταθμό τη Μουτσούνα Οι σταθμοί διακρίνονται σε τρεις 
κατηγορίες: η πρώτη περιλαμβάνει τους κινητήριους σταθμούς (Μουτσούνα-
Στραβολαγκάδα), η δεύτερη τους ενδιάμεσους (Πεζούλες-Ασπαλαθρωπός-
Κακόρυακας) και η τρίτη τους τερματικούς (Μουτσούνα-Πηγή). 

Ας παρακολουθήσουμε τη διαδρομή που ακολουθεί ο «εναέριος» από 
νότο προς βορρά, όπως αυτή περιγράφεται σε ερευνητικό πρόγραμμα του 
Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου (Πολύζος κ.ά. 1997). Από τον σταθμό της 
Μουτσούνας (υψόμετρο +30μ) η γραμμή ανεβαίνει κινούμενη βορειοδυτικά στον 
ενδιάμεσο σταθμό του Ασπαλαθρωπού (υψόμετρο +370μ.) σε μήκος 3.940μ. και 
από εκεί η διαδρομή εκτρέπεται λίγο προς δυσμάς και μετά από 920μ. φθάνει 
στον  σταθμό του Κακόρυακα (υψόμετρο +370μ). Από εκεί η γραμμή εκτρέπεται 
προς βορρά με ένα μήκος 2.020μ. αρχικά με ανοδική πορεία (υψόμετρο +750μ.) 
και με καθοδική (+480μ.) φθάνει στο σταθμό της Στραβολαγκάδας. Από τη 
Στραβολαγκάδα, όπου βρίσκεται το δεύτερο μηχανοστάσιο με κινητήρια μηχανή, 
αρχίζει μία τεθλασμένη κατηφορική διαδρομή μήκους 1.990μ. προς τον σταθμό 
Πεζουλών (υψόμετρο +350μ.) και συνεχίζει με μήκος 580μ. στον τερματικό 
σταθμό της Πηγής με κατεύθυνση βόρειο-ανατολικά.  
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Σχ 5.: η διαδρομή που ακολουθεί ο «εναέριος» (κόκκινη γραμμή). Με κίτρινη 
γραμμή το μονοπάτι που ακολουθούσαν με τα μουλάρια οι σμυριδεργάτες, ενώ 
με κόκκινα γράμματα σημειοδοτούνται οι προταθείσες επεμβάσεις (από 3ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο «Η Νάξος δια μέσω των Αιώνων», Κόρωνος 2003, 
Μαν.Μανωλάς).
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Ο σταθμός της Πηγής (τερματικός σταθμός) συνδέεται οδικά, μέσω της 
οδού Κορώνου-Λυώνα, με τον Όρμο του Λυώνα απ’ όπου απέχει περίπου 2 
χιλιόμετρα. Ομοίως συνδέονται οι σταθμοί Στραβολαγκάδας και Πεζουλών. Οι 
σταθμοί Κακόρυακα και Ασπαλαρθωπών συνδέονται με την Επαρχιακή οδό 
Απεράθου-Μοτσούνας τη θέση Καμπί, όπου και η νέα αποθήκη Σμύριδας. 

Στο Σχ. 5 εικονίζεται η διαδρομή που ακολουθούσε ο εναέριος. 
Παράλληλα με την γραμμή του «εναερίου» κινείται και παλιό μονοπάτι που 
ακολουθούσαν με τα μουλάρια τους οι σμυριδεργάτες κουβαλώντας τη σμύριδα 
και το οποίο πρέπει να συντηρηθεί για ιστορικούς λόγους. 

Κάθε ένας από τους ενδιάμεσους σταθμούς συνδεόταν με τα γύρω απ’ 
αυτούς ορυχεία με σιδηροδρομική γραμμή «Decauville» και κεκλιμένα επίπεδα 
μεταφοράς (plans inclines). Έτσι η σμύριδα με τη γραμμή Decauville 
μεταφερόταν από τα ορυχεία στους διαφόρους σταθμούς του εναερίου, από τους 
οποίους μετά από διαλογή και ζύγιση και μέσω του εναερίου, μεταφερόταν στη 
Μουτσούνα μετά το 1930. 

Σημείωση: πριν την κατασκευή του εναερίου η μεν σμύριδα των ορυχείων 
Απειράνθου μεταφερόταν στο όρμο Μουτσούνας, η δε των ορυχείων Κορώνου 
στον όρμο του Λυώνα που είναι λιγότερο ασφαλής λόγω των βορείων ανέμων. 
Σήμερα η υπαίθριος αποθήκη του Λυώνα δεν χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός 
χώρος (έχει μετατραπεί από το 1980 σε πλατεία και η αποθήκη στο Καμπί έγινε 
προ 5ετίας), είναι δε γεμάτη από μεγάλους σωρούς σμύριδας ταξινομημένους 
εμπειρικά κατά ποιότητες. 

 
4.5.2 Οι σταθμοί του εναερίου: 

 
Αναπόσπαστο τμήμα του εναερίου αποτελούν οι σταθμοί του. Ο 

σημαντικότερος από τους σταθμούς του εναερίου είναι αυτός της Μουτσούνας 
(τερματικός) που βρίσκεται στο μέσο της ανατολικής ακτής της Νάξου. 

Το συγκρότημα της Μουτσούνας περιλαμβάνει την απόληξη του 
«εναερίου», το σύστημα εκφόρτωσης των βαγονέτων, χώρους αποθήκευσης του 
μεταλλεύματος, την επίγεια μικρή σιδηροδρομική γραμμή για μεταφορά της 
σμύριδας προς την ακτή, την θαλάσσια προβλήτα φόρτωσης, εγκαταστάσεις για 
επισκευή πλοίων το Νεωλκείο (ερειπωμένο τώρα στη θάλασσα), το 
μηχανοστάσιο με τη μηχανή κίνησης, το κτίριο διοίκησης και κάποιους 
βοηθητικούς χώρους, δεξαμενές ψύξης της μηχανής, δύο αυτόματες τηλεφωνικές 
συσκευές εκστρατείας, μικρή εκκλησία κ.ά. 

Σήμερα η εγκατάσταση του τερματικού σταθμού με την αποθήκη, παρόλο 
που είχε χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο, έχει κυριολεκτικά καταστραφεί  
καθώς  χιλιάδες τόνοι σμύριδας την έχουν καταπλακώσει. Αυτό συμβαίνει γιατί η 
διάθεση της σμύριδας από το Δημόσιο στην αγορά, είναι μικρότερη από την 
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ελάχιστη παραλαβή της από τους σμυριδεργάτες, με αποτέλεσμα να έχουν 
κυριολεκτικά καλυφθεί οι αποθήκες, οι εγκαταστάσεις του εναερίου και ο 
περιβάλλον χώρος. Σύμφωνα με γραπτά στοιχεία (Φραγκίσκος 2003) η αποθήκη 
ήταν χωρητικότητας 30.000 τόνων, ενώ από το 1977 (που άρχισε η μεταφορά με 
φορτηγά) έχουν μεταφερθεί περίπου 210.000 τόνοι στη Μουτσούνα και τελευταία 
στη νέα αποθήκη στο Καμπί.  

Στην επίγεια σιδηροδρομική γραμμή διακρίνονται ακόμη οι κόμβοι με 
δίσκους περιστροφής των βαγονέτων καθώς και πλατφόρμα-ζυγιστήριο του 
μεταλλεύματος. Οι σιδηροτροχιές έφερναν τα βαγονέτα από τις θυρίδες της 
αποθήκης στη σκάλα, πάνω στα οποία ήταν προσαρμοσμένοι οι κάδοι. 

Οι σκάλα φόρτωσης είναι κτιστή (όχι πάνω σε πυλώνες)  με δύο 
περιστρεφόμενους γερανούς οι οποίοι ξεχώριζαν τους κάδους από τα βαγονέτα  
και τους τοποθετούσανμέσα σε μαούνες οι οποίες με τη σειρά τους φόρτωναν τα 
πλοία που ήταν στα ανοικτά.     

Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι εγκαταλειμμένες  (εκτός από το ερειπωμένο 
σχεδόν κτίριο διοίκησης που χρησιμοποιείται ως γραφείο σήμερα) και σε μεγάλο 
βαθμό καταστραμμένες. Μόνο σε κάποιες παλιές φωτογραφίες, καταγράφεται το 
παρελθόν και αποτυπώνεται η κατάσταση του σταθμού της Μουτσούνας το 1928 
και μετά το 1936 

 

 
      Εικ..36 : ο εναέριος σχεδόν στην κατάληξή του προς την Μουτσούνα. 
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Εικ. 37: η σκάλα φόρτωσης στη Μουτσούνα πριν τη σωστική παρέμβαση. Διακρίνεται η 
κατάληξη της επίγειας σιδηροδρομικής γραμμής προς τους γερανούς φόρτωσης.  

 
 

 

 

Εικ. 38: Μουτσούνα . Η σκάλα φόρτωσης με τους δύο περιστρεφόμενους γερανούς, από άλλη 
γωνία. 
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Πρώτον, σημειωτέον ότι στον Ταρσανά είχαν ταμπουρωθεί εργάτες σε 
απεργιακή κινητοποίηση το 1916 και οι χωροφύλακες στα καταστήματα. 
Διακρίνονται βλήματα από τους πυροβολισμούς στο τζάκι του Ταρσανά. Μετά 
από αυτό το επεισόδιο έγινε ίδρυση του Ιστορικού Σωματείου «Σύνδεσμος 
Σμυριδορυκτών Όρμου Λυώνα Νάξου». Ο δεύτερος σημαντικός σταθμός είναι 
αυτός στην Στραβολαγκάδα, όπου υπάρχει και το δεύτερο μηχανοστάσιο με την 
κινητήρια μηχανή. Περιλαμβάνει, όπως και οι άλλοι σταθμοί, εγκατάσταση 
φόρτωσης και ζυγιστήριο, υπαίθριους χώρους συλλογής-αποθήκευσης υλικού, 
(που είναι πέτρινοι τοίχοι με αντηρίδες που χωρίζουν τον χώρο), γραφείο, και 
άλλα κτίσματα (δωμάτια για τους εργάτες και αποδυτήρια), μηχανοστάσια, 
εργαστήριο, σιδηρουργείο, δεξαμενές ψύξης της  μηχανής κεκλημένο, οικισμούς 
εργατών κ. ά. 

Υπάρχουν ακόμα η επίγεια σιδηροδρομική γραμμή με τα βαγονέτα, η 
βενζινοκίνητη μηχανή κίνησης του 1925, η μηχανή υποστήριξης του εναερίου, 
πυλώνες με συρόμενο συρματόσχοινο και αγκιστρωμένους κάδους 
μεταλλεύματος, αλλά και άλλα εγκαταλειμμένα και σκόρπια εξαρτήματα του 
εναερίου. Στους αποθηκευτικούς υπαίθριους χώρους της Στραβολαγκάδας είναι 
ακόμη συσσωρεμένο υλικό σμύριδας ταξινομημένο κατά ποιότητα και μέγεθος 

Χάρις σε δύο προγράμματα, το LEADER ΙΙ Κυκλάδων και το Meadstone 
για αποκατάσταση των κτιριακών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη 
Στραβολαγκάδα που διενήργησε η τοπική Κοινότητα της Κορώνου και μετέπειτα 
ο Δήμος Δρυμαλίας με την Αναπτυξιακή Εταιρία Επαρχίας Νάξου «Αριάδνη» 
Α.Ε, συντελέστηκε σημαντικό έργο αποκατάστασης ιδιαίτερα σε μερικά κτίσματα 
και στα μονοπάτια.  Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, με εθελοντική 
εργασία συντηρήθηκε και τέθηκε μάλιστα σε κίνηση η ντιζελοκίνητη μηχανή 
blackstone του 1925, καθώς και η κατασκευή τριών δεξαμενών νερού. 
Σημειώνεται ότι έγιναν προσπάθειες αποπεράτωσης του έργου μετά από 
πρόταση σε πρόγραμμα του Γ΄ ΚΠΣ, αλλά χωρίς το αναμενόμενο το αποτέλεσμα. 
Επίκειται η περίφραξη για την προστασία του χώρου με στόχο τη δημιουργία 
τμήματος του Βιομηχανικού Πάρκου Σμυριδορυχείων. 

Οι υπόλοιποι σταθμοί είχαν μικρότερη δομημένη μορφή, με εγκατάσταση 
φόρτωσης, ζυγηστήριο, λίγα δημόσια κτίσματα και χώρους συλλογής-
αποθήκευσης σμύριδας. Στους σταθμούς αυτούς η διάνοιξη των δρόμων και η 
εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων (με συνέπεια την λεηλασία τους), προκάλεσαν 
εκτεταμένες καταστροφές, ενώ  καμία επέμβαση συντήρησης έχει γίνει, όπως 
στους σταθμούς Κακόρυακα, Ασπαλαρθωπού, Πηγή και Πεζούλες. 
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Εδώ θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο όρμος του Λυώνα, γιατί εκεί 
κατάληγε προ του 1925 η Σμύριδα περιοχής Κορώνου που τώρα, οδικά πλέον,το 
φορτίο της σμύριδας, από τον τερματικό της Πηγής θα μπορούσε να καταλήγει 
στον Όρμο. Όμως στο Λυώνα η σκάλα φόρτωσης (που εικονίζεται στην παλιά 
φωτογραφία  Νο 5), δεν υπάρχει πλέον, ενώ στα ερειπωμένα κτίσματα 
(καταστήματα), όπως η παλιά αποθήκη Ταρσανά, η αποκατάσταση δεν 
ολοκληρώθηκε ακόμα (εικ. 28).   

 
 
 
 

 

Εικ. 39: γενική άποψη του σταθμού Στραβολαγκάδα μετά από μερική 
αποκατάσταση κτιρίων και μονοπατιών, χάρις στα προγράμματα LEADER II, 
Meadstone και τις προσπάθειες του Προέδρου κ΄ Μανωλά του Πολιτιστικού 
Οργανισμού Κορώνου Νάξου. 
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Εικ. 40: στο φαράγγι του σταθμού Στραβολαγκάδας. Διακρίνονται άνω δεξιά τα 
επισκευασμένα μερικά σπιτάκια εργατών και τα γραφεία. Κάτω αριστερά διακρίνεται η επίγεια 
μεταφορά της σμύριδας από το ορυχείο με τη σιδηρογραμμή, προ του Σταθμού αποθήκης, 
και η εναέριος μεταφορά (πυλώνας, συρματόσχοινο) για τον τελικό προορισμό της. Στο κέντρο 
δεσπόζει σωρός από εγκαταλειμμένη σμύριδα. 

 

Εικ. 41: Στραβολαγκάδα. Δύο βαγονέτα στην επίγεια σιδηροδρομική γραμμή πάνω από τις 
θυρίδες αποθήκευσης της ταξινομημένης σμύριδας. 
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Εικ. 42: μηχανή κίνησης Blackstone του 1925 (ντιζελοκίνητη ισχύος 40Hp) μέσα στο 
μηχανοστάσιο της Στραβολαγκάδας, που πρόσφατα τέθηκε σε κίνηση. (φωτ 1993 προ της 
επισκευής)     
 

 

Εικ. 43: το μηχανοστάσιο και η μηχανή υποστήριξης του εναερίου (τροχαλία) στη 
Στραβολαγκάδα, απροστάτευτη στη φθορά του χρόνου
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Εικ. 44: λεπτομέρεια της τροχαλίας στη Στραβολαγκάδα Κορώνου. 

 

Εικ. 45: ότι απέμεινε από την ζυγαριά της Στραβολαγκάδας. 
από έξω περνούσε το βαγόνι και ζυγιζόταν. 
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Εικ 46: Το βαγόνέτο καθώς διασχίζει το σταθμό της Στραβολαγγάδας 
 

 
Εικ 47: Η πλάστιγγα στη περιοχή της Σαραντάρας 
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                                           Εικ 48: Μια άποψη της Στραβολαγγάδας 

 

 
                     Εικ 49: Τερματικός σταθμός της Μουτσούνας 
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   Εικ 50 :Χώρος ανάπαυσης των σμυριδεργατών στη Στραβολαγγάδα 

 
         Εικ 51: Σωρός σμύριδας στο Καμπί της Μουτσούνας 
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Εικ. 52: βαγόνι έξω από το ζυγιστήριο στη Στραβολαγκάδα . Στο βάθος η είσοδος 
της στοάς ενός ορυχείου επισκευασμένη. 
 

                     
Εικ. 53: ο σταθμός του Κακόρυακα  των ορυχείων της Απειράνθου. 
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Εικ. 54:  ο τερματικός σταθμός της Πηγής, διαλυμένος. Η τροχαλία ξυλωμένη, 
πεταμένη στην πλαγιά, τα δύο σπιτάκια μισογκρεμισμένα. (φωτ 1993) 
 

 

Εικ. 55: ο σταθμός «Πεζούλες» κατεστραμμένος. 
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Εικ. 55: η παλιά πέτρινη αποθήκη Ταρσανά στο Λυώνα σε μια πρόσφατη 
προσπάθεια αποκατάστασης. 

 

Εικ 56: Μηχανή Στραβολαγκάδας 
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4.6. Οι πυλώνες : 
 

Οι πυλώνες είναι 72 και αναπτύσσονται σ’ ένα μήκος 9 χιλιομέτρων από 
την Μουτσούνα μέχρι την Πηγή και μεταφέρουν 170 βαγονέτα. Το σύστημα 
λειτουργεί μονοκαλωδιακά σε τρεις κύκλους και το ανάπτυγμα των 
συρματόσχοινων είναι 19 χιλιόμετρα περίπου. Το ύψος των πυλώνων εξαρτάται 
από τη μορφολογία του εδάφους και κυμαίνεται από 3 μέτρα στην κορυφή του 
βουνού (κοντά στους σταθμούς) και έως 43 μέτρα στα χαμηλά σημεία όπως π.χ. 
στο φαράγγι του Κακόρυακα. Οι πυλώνες είναι κατασκευασμένοι από  μεταλλι-
κές ράβδους με τριγωνική ισόπλευρη βάση με μήκος πλευράς 2 περίπου μέτρα 
για τους μικρούς πυλώνες και έως 5 περίπου μέτρα για τους μεγάλους. Στον 
Κακόρυακα δύο από τους πυλώνες στηρίζονται σε τετράγωνη βάση. Στην 
κορυφή κάθε πυλώνα υπάρχουν 4 έως 6 τροχαλίες για το συρματόσχοινο, από 
το οποίο κρέμονται κατά διαστήματα οι κάδοι οι οποίοι φέρουν λαβή 
αγκίστρωσης και δύο μικρούς τροχούς για να μπορούν να κυλούν ανεξάρτητα 
από το συρματόσχοινο στην γραμμή των Σταθμών. Σε πολλά σημεία αιωρούνται 
ακόμη κάποιοι κάδοι γεμάτοι με σμύριδα, με κίνδυνο να προκληθεί σοβαρό 
ατύχημα από πτώσεις μεταλλεύματος . 

Σημείωση:  εξαιρετική καταγραφή και αποτίμηση του ιστορικού 
βιομηχανικού εξοπλισμού πραγματοποίησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
βάσει ερευνητικών προγραμμάτων το 1997-1999 (απ’ όπου και η άντληση των 
παραπάνω στοιχείων). 
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Εικ. 58:  πυλώνας εναερίου πάνω σε τριγωνική  βάση στην Στραβολαγκάδα. Η βάση 
επισκευάστηκε από την τοπική Κοινότητα Κορώνου το 1998. Διακρίνονται οι τροχαλίες για το 
συρματόσχοινο πάνω στο οποίο  αιωρείται βαγονέτο.
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Εικ 59.:αυτοσχέδιος τοίχος αντιστήριξης στοάς ορυχείου 
 
 

 
Εικ 60. :στοά ορυχείου όπου και διακρίνεται η ηλεκτρογεννήτρια και οι ράγες των βαγωνιών
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4.7. Παρούσα κατάσταση περιβάλλοντος  
 

4.7.1. Αέρας: 
 

Δεν υπάρχουν εκπομπές αερίων. Υπάρχει όμως αιωρούμενη σκόνη που 
προέρχεται από την  εξόρυξη της σμύριδας και από τα χρησιμοποιούμενα 
μεταφορικά οχήματα. Επειδή όμως η λειτουργία των ορυχείων είναι πολύ πε-
ριορισμένη χρονικά, η αιωρούμενη σκόνη στο περιβάλλον από αυτήν τη 
δραστηριότητα δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική και περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο.  

Όσον αφορά τα μεγάλα στοκ σμύριδας κυρίως στις αποθήκες του 
Καμπιού και της Μουτσούνας, δεν φαίνεται να προκαλούν μεγάλη αύξηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω της φύσεως του υλικού το οποίο δεν  
συνθλίβεται εύκολα και δεν δημιουργεί πολλά λεπτομερή. Τα λεπτομερή 
συστατικά που μπορούν να αποχωριστούν και να προκαλέσουν ατμοσφαιρική 
επιβάρυνση είναι κυρίως τα ορυκτά των μαρμαρυγιών. 
 

4.7.2. Επιφανειακά νερά: 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει ο «Οδηγός Κεντρικής Νάξου», το 90% των 
βροχοπτώσεων συγκεντρώνεται την περίοδο Οκτωβρίου-Μαρτίου με μέσο 
ετήσιο ύψος 374mm στην πόλη της Νάξου. Στα βουνά η ποσότητα της βροχής 
είναι πολύ μεγαλύτερη 674mm ετησίως στην  περιοχή Απειράνθου, κοντά στην 
περιοχή των ορυχείων. Όμως η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής πέφτει με τη 
μορφή έντονων καταιγίδων, με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό νερού να χύνεται 
μέσα από ποτάμια και χείμαρρους στη θάλασσα, προκαλώντας ταυτόχρονα 
διάβρωση των εδαφών. Μικρή ποσότητα μόνο του βρόχινου νερού συγκρατείται 
από το έδαφος, αναπληρώνει τις υπόγειες πηγές νερού και μπορεί να 
αξιοποιηθεί από την βλάστηση. Λεπτομερή απορρίμματα εμπλουτισμού-
μεταλλουργίας, τα οποία συνήθως καταλήγουν με το νερό της βροχής στον 
θαλάσσιο χώρο, στη Νάξο δεν υπάρχουν. Η σμύριδα λόγω του μεγάλου ειδικού 
βάρους της, δύσκολα παρασύρεται από επιφανειακά νερά. Βέβαια σύμφωνα με 
πληροφορίες των ντόπιων πριν μερικά χρόνια υπήρξαν μεγάλες πλημμύρες  που 
προκάλεσαν κατακρημνίσεις και αποκομιδή κάποιων μικρών στοκ σμύριδας. 
Μετά από αυτό το συμβάν άρχισε η σύνταξη ανάλογης μελέτης για προσπάθεια 
στήριξης των απότομων πρανών και αποφυγή άλλων τέτοιων καταστροφών 
ελπίζοντας στην οικονομική στήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΕΘΟ για 
αντιπλημμυρικά έργα στο Χείμμαρο Κορώνου-Λυώνα.
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4.7.3. Υπόγεια νερά : 
 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του υδρογεωλόγου του ΙΓΜΕ κ. Κουρμούλη 

οι υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή των 
σμυριδωρυχείων Νάξου είναι μάλλον δυσμενείς, καθόσον υδροφορίες 
αναπτύσσονται κυρίως εντός των ενστρώσεων μαρμάρων σε σχιστόλιθους. Στη 
πλειονότητά τους τα μάρμαρα αυτά έχουν ως επίπεδο βάσης τη θάλασσα στην 
οποία και αποχετεύουν  την υδροφορία τους. Μικροπηγές αναβλύζουν είτε μέσω 
μικρών φακών μαρμάρων είτε από τους σχιστόλιθους (μανδύας αποσάθρωσης). 
Δεν υπάρχουν στοιχεία για επιβάρυνση των υπογείων υδάτων από την 
εξορυκτική δραστηριότητα. 
 

4.7.4.. Ανάγλυφο-έδαφος και φυτικά-ζωικά  υποσυστήματα : 
 

Στην περιοχή που βρίσκονται τα ορυχεία (αργούντα και εν λειτουργία), η 
μόνη μορφολογική αλλαγή που έχει υποστεί ο χώρος, είναι αυτή της παρουσίας 
τους και οι επιπτώσεις από την διάνοιξη των στοών και των συσσωρευμένων 
στοκ της σμύριδας.  

Καθώς στον πέριξ ημιβραχώδη χώρο δεν υπάρχουν δάση, αγροί, δεν 
υφίσταται σοβαρή επίπτωση σε φυτικά υποσυστήματα. Η μόνη σχεδόν χλωρίδα 
που απαντάται κοντά στα  ορυχεία είναι οι νανώδεις σχηματισμοί θάμνων και 
φρύγανα. Τα φυτά έχουν προσαρμοστεί με διάφορους τρόπους στο ξερό 
μεσογειακό κλίμα, με φύλλα μικρά και σκληρά ή τριχωτά όπως η λαδανιά, η 
ασφενταμιά, το σπάρτο, πουρνάρια κ.ά. 

Η πανίδα στις θέσεις των σμυριδωρυχείων, λόγω του εδαφικού 
χαρακτήρα, δεν παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Οι σαύρες αφθονούν σε αριθμό 
και κρύβονται ανάμεσα στις πέτρες, ενώ λιγότερο συχνά παρατηρείται η σαύρα 
Κασιδιάρης, τοπική Κασίδης (Agama stellio), που φθάνει τα 30εκ. σε μήκος. 
Σπανιότερα ακόμη συναντώνται φίδια όπως  η οχιά (Vipera ammodytes 
meridionalis) και ο Λαφιάτης που είναι το πιο συνηθισμένο αλλά εντελώς 
ακίνδυνο. Από τα πτηνά , όρνια και γυπαετοί (Gypaetus darbatus) και διάφορα 
είδη γερακιών συχνάζουν  στις κορυφές των βουνών και κυρίως στο Za. Τα 
Βραχοκιρκίνεζα (Falco tinnunculus) υπερίπτανται πάνω από τις ανοικτές  ξερές 
περιοχές, ψάχνοντας για σαύρες και μεγάλα έντομα. Από άλλα είδη, κυρίως 
κυνηγίου, είναι η πέρδικα και σπανιότερα ο λαγός. Περιοδικά εμφανίζονται 
κοτσύφια, τσίχλες, τριγώνια, συκοφάδες.  

Η Νάξος έχει ενταχθεί στο Δίκτυο «NATURA 2000» (S.C.I) βάσει της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και στο Κοινοτικό Δίκτυο «των ζωνών Ειδικής 
Προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας» (S.P.A.) σύμφωνα με την οδηγία 
79/409/ΕΟΚ (σχ. 6). 
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Σχ. 6: περιοχές που εντάχθηκαν στο Δίκτυο S.C.I. και S.P.A

 
- Δίκτυο “Natura 
200” (S.C.T.) 
 (με κόκκινο) 
 
- Ζώνη “ειδικής 
προστασίας της 
άγριας 
ορνιθοπανίδας” 
(S.P.A.) 
(με πράσινο) 
 
- Εναέριος 
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4.7.5. Πολιτισμικό περιβάλλον: 
 

Γύρω από τις θέσεις των αργούντων σμυριδωρυχείων αλλά και στον 
ευρύτερο χώρο, δεν υπάρχει δομημένο περιβάλλον ούτε άλλα τεχνικά έργα ή 
εγκαταστάσεις. Επομένως δεν υπάρχουν επιπτώσεις και ούτε  θα υπάρξουν 
κοινωνικές αντιδράσεις από τυχόν σωστικές επεμβάσεις. Αντίθετα τα λίγα  έργα 
που συντελούνται ήδη για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος γύρω από τους 
χώρους των αργούντων ορυχείων έχουν τη συμπαράσταση των πολιτών και 
κοινωνικών φορέων. 

Εκτός από τα δύο παραδείγματα που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο 
κεφάλαιο, δηλαδή την ανάπλαση του χώρου του σταθμού της Στραβολαγκάδας 
και του χώρου της Σαραντάρας (στοά ορυχείου-Μουσείο), μεγάλης σημασίας 
είναι και η αποκατάσταση των αναβαθμίδων με ξερολιθιά. Με το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα «Proterra» και του προγράμματος ΜΕDSΤΟΝΕ πραγματοποιήθηκαν 
συντηρήσεις και κατασκευές  αναβαθμίδων με ξερολιθιά και επισκευές 
καλντεριμιών πεζοδρόμων, κυρίως στον αγροτικό οικισμό Ατσιπάπης, αλλά και 
σε άλλες θέσεις όπως στον σταθμό φόρτωσης του εναερίου στη Στραβολαγκάδα 
και πλακόστρωτα στην Κόρωνο και στην Μουτσούνα (εικ. 61). 
 

Εικ. 61: οι αναβαθμίδες με 
ξερολιθιά. 
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Οι αναβαθμίδες, τα πεζούλια και οι ξερολιθιές που υπάρχουν σχεδόν σε 
όλη τη Νάξο, είναι εγκαταλειμμένα στις περιοχές των ορυχείων και 
ενσωματώνονται πλήρως στο τοπίο και λειτουργούν  ως στοιχείο της υπαίθρου. 
Οι αναβαθμίδες προφυλάσσουν το έδαφος  από τη διάβρωση, ελαττώνοντας 
ταυτόχρονα την κλίση του εδάφους και κάνουν δυνατή την καλλιέργεια σε άλλες 
θέσεις της νήσου, κυρίως πλησίον των οικισμών. 

Γενικά οι αναβαθμίδες και τα πεζούλια με ξερολιθιά, πέρα των 
σημαντικών οικολογικών χρήσεων και της αισθητικής αξίας που δίνουν στο 
τοπίο, αποτελούν κομμάτι της ιστορικής και εθνολογικής μας κληρονομιάς. 

 

4.8. Προοπτικές εξέλιξης οικονομοτεχνικών και χωροταξικών 
μεγεθών  
 

- Το ιδιόρρυθμο καθεστώς που επικρατεί σήμερα σχετικά με την εξόρυξη 
της σμύριδας, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για άμεσες προοπτικές εξέλιξης 
οικονομοτεχνικών μεγεθών. Η παραγωγή είναι σήμερα ελεγχόμενη από το 
Κράτος και η σμύριδα δεν διατίθεται, λόγω αντικατάστασής της από άλλα 
παρεμφερή προϊόντα. 

Βέβαια έχουν γίνει  πάρα πολλές μελέτες για την αξιοποίηση της 
σμύριδας της Νάξου (π.χ. Κατσιμπόκης από ΕΛΕΒΜΕ 1987),  στις οποίες 
αναφέρονται στοιχεία, εκτός από έναν βελτιωμένο τρόπο εξόρυξης και  
καινούργιες μέθοδοι παραγωγής για νέες χρήσεις (π.χ. παραγωγή 
ηλεκτροκορουνδίου). Η εφαρμογή νέων μεθόδων έρευνας για την αξιοποίηση της 
σμύριδας θα έλυνε και το πρόβλημα των μεγάλων στοκ σμύριδας που 
βρίσκονται σε διάφορους χώρους και ιδιαίτερα στο Καμπί και Μουτσούνα. Αλλά 
με τα σημερινά  δεδομένα  δεν φαίνεται να υπάρχει καμιά μελλοντική 
επανεργοποίηση όλων των ορυχείων ή εντατικοποίηση της εξόρυξης.  

- Κατά ασφαλείς πληροφορίες, η ισχύουσα σήμερα χωροταξική 
κατάσταση στον ευρύτερο χώρο γύρω από τα αργούντα ορυχεία, είναι ότι 
πρόκειται για Κοινοτικές-Δημοτικές εκτάσεις .Έτσι αφενός η αποκατάσταση των 
χώρων των σμυριδωρυχείων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου, αφετέρου 
και η διαχείρισή τους. 

- Σημειώνουμε εδώ ότι υπάρχει έγκριση περιβαλλοντικών όρων και 
υπογραμμένη πρόσφατα άδεια εγκατάστασης «Αιολικού Πάρκου» με 9 
ανεμογεννήτριες ισχύος  7,56MW σε δασική έκταση που ανήκει στο Δήμο 
Δρυμαλίας (τοπική Κοινότητα Κορώνου) συνολικού εμβαδού 600.401 τ.μ. στη 
θέση «Αμμόμοξη». Υπεύθυνος του έργου η νεοσυσταθείσα εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.» Τα έσοδα για τον Δήμο συμφωνήθηκαν σε 12% προ των 
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φόρων (σχ. 7), τονίζοντας την σύντομη εξασφάλιση επάρκειας σε ηλεκτρική 
ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην αξιοποίηση της Σμύριδας. 

 
 
 

 

Σχ. 7: απόσπασμα από χάρτη κλίμακας 1:50.000 της Γ.Υ.Σ., όπου σημειώνεται η 
θέση του «Αιολικού Πάρκου» σε σχέση με τα ορυχεία (με κίτρινο χρώμα τα 
ορυχεία Κορώνου, με μπλε χρώμα τα ορυχεία Απειράνθου). 
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4.9. Συνοπτικά τελικά συμπεράσματα – προτάσεις  
 

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προτάσεις για αποκατάσταση, ανάδειξη 
και αξιοποίηση των σμυριδωρυχείων της Νάξου, έχουν ήδη γίνει κατά καιρούς 
(από το 1992 και μετά) από πολλούς φορείς (τοπικές Κοινότητες Κορώνου και 
Απεράθου, Δήμος Δρυμαλίας, ΕΜΠ, Αναπτυξιακή Εταιρεία «Αριάδνη Α.Ε.»). 
Μάλιστα το ΕΜΠ το 1999, εκτός από την απογραφή και τις αποτυπώσεις των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, έχει προβεί και στην εκτίμηση του κόστους 
της ανάπλασης, μέσα από τρία υποέργα «Μουτσούνα», «Σμυριδωρυχεία 
Απειράνθου-Κορώνου», «Σταθμοί και πυλώνες Απειράνθου-Κορώνου» (Πολύζος 
κ.ά. 1999). 

Έχουν βέβαια πραγματοποιηθεί και αρκετές επεμβάσεις αποκατάστασης, 
όπως ήδη αναφέρθηκε, στους χώρους της Στραβολαγκάδας (συντήρηση-μερική 
αποκατάσταση κτιρίων, μονοπατιών) και της Σαραντάρας (διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου, ορυχείου, κατασκευή Μουσείου Σμύριδας). Ακόμη με το 
πρόγραμμα ΜΕD Stone (1999-2002) και το πρόγραμμα Protera έγινε στην 
Ατσιπάπη προσπάθεια διατήρησης και αξιοποίησης των αναβαθμίδων με 
ξερολιθιές. Τα παραπάνω όμως έργα δεν έχουν πλήρως ολοκληρωθεί και μένουν 
σε εκκρεμότητα πολλές ακόμη προτάσεις που έγιναν από τους αρμόδιους για 
αποκατάσταση-αξιοποίηση, όπως π.χ. του μηχανολογικού εξοπλισμού, των 6 
σταθμών και 72 πυλώνων του εναερίου, των αγκυροβολιών Μουτσούνας και 
Λυώνα κ.ά. 

Από την επιτόπια επίσκεψη και τις βιβλιογραφικές αναφορές 
αποδεικνύεται ότι όλη η περιοχή των σμυριδωρυχείων αξίζει και πρέπει να 
λειτουργήσει ως ένας ενιαίος τόπος, ένα ανοικτό υπαίθριο μουσείο για 
πολιτιστικό και οικολογικό τουρισμό. Να γίνει ένας πόλος έλξης επισκεπτών 
στην ανατολική ορεινή Νάξο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συμβάλλοντας 
έτσι στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου (δημιουργία θέσεων εργασίας κ.ά.). 
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι ο ευρύτερος χώρος των σμυριδωρυχείων μαζί με τα 
κτίρια και τις εγκαταστάσεις μεταφοράς-φόρτωσης είχε ήδη χαρακτηριστεί «ως 
ιστορικός τόπος και διατηρητέο μνημείο» από το Υπουργείο Πολιτισμού το 1989 
με την απόφαση ΥΠ.ΠΟ./ΔΙ.ΛΑΠ/Ι/2986/49087/08-11-89 που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 869/21-11-89. 

Η πολιτεία θα πρέπει να εγκρίνει τις προτάσεις που  έχουν γίνει έως τώρα 
από τους φορείς, οι οποίες είναι και αξιόλογες και εφικτές. Δεν πρέπει να 
αγνοήσουμε ότι το Κράτος είναι ο μεταλλειοκτήτης.  

Υιοθετώντας αυτές τις προτάσεις επαναλαμβάνουμε ότι ο «εναέριος», ένα 
από τα αξιολογότερα σωζόμενα  βιομηχανικά μνημεία μαζί με το σύνολο των 
εγκαταστάσεων πρέπει, αφενός να προστατευτεί άμεσα από την φυσική φθορά, 
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αφετέρου να αποδοθεί στο κοινό γιατί αποτελεί μοναδικό σύμβολο της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Οι διάφορες κτιριακές  εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, 
άριστα μπορούν να αξιοποιηθούν και να εξιστορούν στο κοινό την κοινωνική-
οικονομική ιστορία των σμυριδοχωριών της Νάξου (βιομηχανικό Πάρκο Ανοιχτο-
Μουσείο, Μουσείο Σμύριδας κ.ά.). Κάποιες από τις στοές των παλιών ορυχείων 
(όπως αυτή της Σαραντάρας) θα μπορούσαν να γίνουν επισκέψιμες για το κοινό. 

Αλλά και ο περιβάλλον χώρος με τις περίφημες αναβαθμίδες με ξερολιθιά 
και τα παραδοσιακά μονοπάτια που ακολουθούσαν οι «σμυριδορύκτες» 
φορτωμένοι σμύριδα, θα μπορούσαν  να γίνουν πεζοπορικές διαδρομές για τον 
σύγχρονο επισκέπτη και να πλαισιώνουν  το σύνολο του ιστορικού 
βιομηχανικού χώρου των σμυριδωρυχείων της Νάξου. 

Συνοψίζοντας, η «Ανάδειξη και αξιοποίηση των Σμυριδωρυχείων της 
Νάξου» θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο όλων εκείνων των στοιχείων που 
θα εδραιώσουν τον χώρο ως ιστορικό βιομηχανικό τοπίο. Θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει τα σημαντικότερα αργούντα ορυχεία στον Ασπαλαθρωπό, 
Κακόρυακα, Σαραντάρα, Τζουμαγια και Μάλια τους 72 πυλώνες και τους 6 
σταθμούς του εναερίου, τα μηχανοστάσια της Στραβολαγκάδας και Μουτσούνας 
με όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τις διάφορες κτιριακές εγκαταστάσεις 
Λυώνα και Μουτσούνας, τις προβλήτες φόρτωσης στο Λυώνα και το Νεωλκείο 
Μουτσούνας, αλλά και τα παραδοσιακά μονοπάτια που ακολουθούν την 
διαδρομή του εναερίου. 

Όλες οι παραπάνω προτεινόμενες επεμβάσεις για συντήρηση –
αποκατάσταση- αξιοποίηση, θα πρέπει να ειπωθεί, ότι δεν εμποδίζουν κατ’ 
αρχήν, την  εκ περιτροπής λειτουργία ορισμένων (λίγων) μεταλλείων ορυχείων 
όπως λειτουργούν σήμερα, έως ότου η Πολιτεία αποφανθεί για την τύχη τους. 
Αλλά η  άμεση απομάκρυνση των στοκ της σμύριδας είναι εντελώς απαραίτητη 
γιατί  θα βοηθούσε  ουσιαστικά στην αποκατάσταση του τοπίου και τη 
δημιουργία του «Βιομηχανικού Πάρκου». Παρ’ όλο ότι η χρήση της σμύριδας 
έχει σχεδόν μηδενιστεί, υπάρχουν σήμερα νέοι τομείς όπου θα μπορούσε να  
αξιοποιηθεί άριστα. Μέχρι τώρα έχουν γραφεί πάνω από 70 επιστημονικές 
εκθέσεις νομικές και τεχνοοικονομικές για την αξιοποίηση της σμύριδας χωρίς 
όμως αποτέλεσμα, εξαιτίας κυρίως της ιδιόμορφης σχέσης που έχουν οι 
σμυριδεργάτες με το Δημόσιο. Μάλιστα σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΙΓΜΕ 
σχετικό πρόγραμμα του Γ’ ΚΠΣ για αξιοποίηση της σμύριδας, ενώ παράλληλα 
διάφοροι χρήστες-πελάτες μέσω του ΙΓΜΕ  ζητούν σμύριδα για επιφανειακή 
κάλυψη των πλακών πεζοδρομίου. 

Το κράτος θα πρέπει να πάρει δραστικές αποφάσεις πάνω στο θέμα 
αυτό, αφενός για να μην χάνει χρήμα και αφετέρου για να αποκατασταθεί το 
περιβάλλον. Στο κάτω κάτω το οφείλουμε και στον μόχθο των ανθρώπων που 
πάλεψαν με την σκληρότερη πέτρα το «σμυρίγλι» , εξασφαλίζοντας 
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σημαντικότατα έσοδα για πολλές δεκαετίες υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, 
ακόμη και εγγυήσεις για τα χρέη του προς τον Δ.Ο.Ε. κ.λ.π. Οι προτάσεις των 
τοπικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι και επεξεργασμένες και 
αξιόλογες, αλλά και ώριμες. 
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4.10. Πίνακες ορυχείων: 
 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ -ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΑΞΟΥ 
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΝΑΞΟΥ «ΑΡΙΑΔΝΗ Α. Ε». 

(Απόσπασμα) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Β1. 28:  ΟΡΥΧΕΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΟΡΥΚΤΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΟΡΥΧΕΙΟΥ 

 
Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

Σμύριδα Αγ. Γεώργιος Κόρωνος Σμυριδοεργάτες 

« Αγ. Ελευθέριος Κόρωνος « 

« Αγ. Σπυρίδωνας Κόρωνος « 

« Αγάπη Κόρωνος « 

« Αγριοσυκιά Απείρανθος « 

« Αμάδες Κόρωνος « 

« Αντάρτικο Κόρωνος « 

« Απάνω Μαύρος 
Φάραγγας 

Κόρωνος « 

« Ασπαλαρθωπό Απείρανθος « 

« Γκρεμνός Κόρωνος « 

« Γλεζάδων Κόρωνος « 

« Γριά σπηλιά Κόρωνος « 

« Ερωτας Κόρωνος « 

« Θάρρος Κόρωνος « 

« Θερμοπύλες Κόρωνος « 

« Κακόρυακας Απείρανθος « 

« Κακόρυακας Απείρανθος « 

« Καλοί Κρότοι Κόρωνος « 

« Καστελάκη Κόρωνος « 

« Κόρωνος Κόρωνος « 

« Κουμερτάδων Κόρωνος « 

« Κουφιτάδων Κόρωνος « 
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« Λαύριο Κόρωνος « 

« Λύσσα Απείρανθος « 

« Μαύρος  Φάραγγας Κόρωνος « 

« Μελισσουργειό Κόρωνος « 

« Μεραρχία Κόρωνος « 

« Μοναστηράκι Κόρωνος « 

« Μπαρουξάδων Κόρωνος « 

« Μπέηδων Κόρωνος Σμυριδοεργάτες 

« Μπιζάνι Κόρωνος « 

« Νέα Τζουμαγιά Κόρωνος « 

« Παλειομίτατος Κόρωνος « 

« Παλειόπυργος Κόρωνος « 

« Παναγιά Κόρωνος « 

 Αργοκοιλιώτισσα   

« Πελώριο Κόρωνος « 

« Πηγή Κόρωνος « 

« Ρανίδι (του 1886) Κόρωνος « 

« Ρούχουνας Απείρανθος « 

« Ρούχουνας Απείρανθος « 

« Σιδεράδων Κόρωνος « 

« Σκάλα Σκαδό « 

« Σπηλιαδάκια Κόρωνος « 

« Σπήλιος Κόρωνος « 

« Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας 

  

« Στραβολαγκάδα Κόρωνος « 

« Τυρόπιττες Κόρωνος « 

« Φτώχεια Κόρωνος « 

« Χουζουράδων Κόρωνος « 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β1. 28: ΑΡΓΟΥΝΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ 
 

 
ΕΙΔΟΣ ΟΡΥΚΤΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΟΡΥΧΕΙΟΥ 

 
Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

Σμύριδα Αβησυνία Κόρωνος  

« Αγ. Κωνσταντίνος Κόρωνος  

« Αγκάλη Κόρωνος  

« Αμερικάνα Κόρωνος  

« Βασιλεία Κόρωνος  

« Γλάρος Κόρωνος  

 Εικοσάρα Κόρωνος  

« Εξηντάρα Κόρωνος  

« Θησαυρός Κόρωνος  

« Κουταμάρα Κόρωνος  

« Λαβύρινθος Κόρωνος  

« Λακιά Κόρωνος  

« Λουρί Κόρωνος  

« Μαστοράδων Κόρωνος  

« Μιαούλης Κόρωνος  

« Μπέλας Κόρωνος  

« Μπιζάνι Κόρωνος  

« Νεροβιτζάδων Κόρωνος  

« Παντοπωλείο Κόρωνος  

« Παπάδων Κόρωνος  

« Παραράδων Κόρωνος  

« Ρούπελ Κόρωνος  

« Σαραντάρα Κόρωνος  

« Ταμπούρογλου Κόρωνος  

« Τζουμαγιά Κόρωνος  

« Τριαντάρα Κόρωνος  

« Φονόφλεα Κόρωνος  

« Φυρό Στεφάνι Κόρωνος  

« Φωτεινή Κόρωνος  
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Φύλλα της αθηναϊκής εφημερίδας ¨ΑΥΓΗ¨(1956): 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5º:Έρευνα αγοράς 
 
 

 
Στις ενότητες που ακολουθούν συνοψίζονται τα κυριότερα αποτελέσματα 

και συμπεράσματα της παρούσας μελέτης. Η ενότητα αυτή δεν συμπεριλαμβάνει 
σημαντικά δεδομένα, η επίγνωση των οποίων είναι απαραίτητη για τη 
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμη η 
μελέτη όλων των στοιχείων της ανάλυσης, τα οποία παρατίθενται στα 
προηγούμενα κεφάλαια. 

 
5.1 Αντικείμενο – Στόχοι του έργου 
 
Το αντικείμενο του ερευνητικού έργου, στην παρούσα φάση, αφορά στη 

διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της Σμύριδας Νάξου στα πλαίσια της 
σύγχρονης αγοράς των σκληρών αδρανών υλικών. 

Ο στόχος του έργου είναι διττός, καθώς επιδιώκεται: 
• Αφενός, να δοθεί μια σαφής και τεκμηριωμένη απάντηση 

σχετικά με τις δυνατότητες παραγωγικής αναγέννησης της σμύριδας υπό 
τις παρούσες συνθήκες αλλά και τις αναμενόμενες εξελίξεις στην αγορά 

• Αφετέρου, να προσδιοριστεί ενα εύρος ρεαλιστικών 
χρήσεων της ελληνικής σμύριδας, εφόσον υπάρχουν περιθώρια 
αξιοποίησης της, βάσει του οποίου θα σχεδιαστεί το πλαίσιο των 
δοκιμών επεξεργασίας – εμπλουτισμού του εν λόγω υλικού που θα 
πραγματοποιηθούν από το ΙΓΜΕ σε επόμενη φάση. 
 
5.2 Μεθοδολογική προσέγγιση 
  
Στα συγκεκριμένα χρονικά και οικονομικά πλαίσια του Προγράμματος, 

έγινε μια συστηματική προσπάθεια, εκ μέρους της Ερευνητικής ομάδας, να 
προσεγγιστεί το πρόβλημα σφαιρικά και κατά το δυνατόν ολοκληρωμένα. Η 
μεθοδολογική προσέγγιση στηρίχτηκε σε: 

• Εξέταση της καταλληλότητας της Σμύριδας Νάξου σε 
διάφορες χρήσεις, βάσει των φυσικομηχανικών και λοιπών 
χαρακτηριστικών της σε σχέση με τις απαιτούμενες προδιαγραφές 

• Συγκριτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της σμύριδας 
Νάξου και των ανταγωνιστικών υλικών, όπως προσδιορίζονται από τις 
δυνητικές χρήσεις 

• Διερεύνηση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς των 
σκληρών αδρανών υλικών, χρησιμοποιώντας δευτερογενή δεδομένα από 
έγκυρους φορείς και πρωτογενή στοιχεία από έρευνα σε ερωτηματολόγιο, 
η οποία πραγματοποιήθηκε σε βιομηχανικούς χρήστες. 
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Η απάντηση στο κεντρικό ερώτημα της έρευνας, ήτοι ποιες είναι οι 
δυνατότητες αναγέννησης του παραγωγικού ιστού της ελληνικής σμύριδας, 
εντοπίζεται στη τομή των ως άνω παραμέτρων, καθώς και εκείνων των 
ιδιαίτερων στοιχείων που συνθέτουν το σχέδιο αξιοποίησης ενός 
Βιομηχανικού Ορυκτού. 

 
 

5.3 Αποτελέσματα του Ερευνητικού Έργου 
 

 
5.3.1. Δυνητικές χρήσεις και ανταγωνιστικά υλικά 

 
 Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά της σμύριδας 

Νάξου ικανοποιούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται για ενα πλήθος 
εφαρμογών, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες: 

• Λειαντικά – αποξεστικά προιόντα συγκεκριμένων 
προδιαγραφών (τροχοί, γυαλόχαρτα, μυλόπετρες, κτλ.) 

• Προσθετικά σε βιομηχανικά δάπεδα με αντιολιδθητικές 
ιδιότητες 

• Προσθετικά σε πλάκες πεζοδρομίου με αντιολισθητικές 
ιδιότητες 

• Προσθετικά – σκληρυντικά σκυροδέματος 
• Αποξεστικά υλικά αμμοβολών 
• Αντιολισθηρά αδρανλη υλικά για οδόστρωματα 
• Υλικά γόμωσης χρηματοκιβωτίων, κτλ. 

 
Σύμφωνα με τις παραπάνω χρήσεις, κύρια ανταγωνιστικά υλικά για τη 

σμύριδα θεωρούνται τα κάτωθι: 
• Φυσικό κορούνδιο 
• Τεχνητό κορούνδιο  
• Πυριτικά ορυκτά  
• Γρανάτης 
• Συνθετικό διαμάντι 
• Φυσικό διαμάντι  
• Διάφορα καρβίδια (π.χ. ανθρακοπυρίτιο, καρβίδιο του 

βορίου, καρβίδιο του ζιρκονίου κ.α.) 
• Διάφορα μεταλλικά αποξεστικά 
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5.3.2. Δεδομένα της διεθνούς αγοράς 
 
 Από την επισκόπηση της διεθνούς αγοράς, προκύπτουν τα 

ακόλουθα κύρια σημεία: 
• Η αξιοποίηση της σμύριδας στην αγορά των λειαντικών – 

αποξεστικών υλικών (με εξαίρεση κάποια λειαντικά ειδικού τύπου), 
θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη, καθώς τα συνθετικά υλικά (κορούνδιου, 
καρβιδίων κτλ.) και η πυριτική άμμος κυριαρχούν στις συγκεκριμένες 
εφαρμογές. Επιπλέον η εμφάνιση νέων παραγωγών συνθετικών 
υλικών από αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. Κίνα, Βενεζουέλα, κτλ.), οι 
οποίοι προσφέρουν τα προιόντα τους σε χαμηλές τιμές (300 – 400 
USD/tn) δυσχεραίνει την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόμα 
και η παραγωγή των συνθετικών αποξεστικών – λειαντικών στις 
Η.Π.Α. και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες έχει υποστεί σημαντικό 
πλήγμα (σταθερή μείωση της παραγωγής σε όλες τις κατηγορίες 
συνθετικών προιόντων – αύξηση των εισαγωγών). 

• Η αγορά των υλικών αμμοβολής εμφανίζει, επίσης, 
μειωμένες δυνατότητες ως προς την αξιοποίηση της σμύριδας καθώς: 

o Τα αποκαμινεύματα της μεταλλουργικής βιομηχανίας 
αποτελούν ένα φτηνό και ικανοποιητικό αποξεστικό μέσο, 
ειδικά για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Η 
απομάκρυνση των υλικών αυτών από τη συγκεκριμένη αγορά 
θα μπορούσε να προκληθεί μόνο από άλλους, εξωγενείς 
παράγοντες (π.χ. περιβαλλοντική νομοθεσία, που θα 
απαγορεύει τη χρήση τους). 

o Διάφορα φυσικά αποξεστικά (π.χ. γρανάτης), 
προσφέρουν πολύ καλά αποτελέσματα στις εργασίες 
αμμοβολής. Τα υλικά αυτά εμφανίζουν υψηλή διαθεσιμότητα 
και χαμηλό κόστος παραγωγής από τη σμύριδα. 

o Άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι που χρησιμοποιούν 
κλειστά κυρίως συστήματα αμμοβολής, επιλέγουν σχεδόν 
αποκλειστικά διάφορους τύπους μεταλλικών ή συνθετικών 
αποξεστικών. Τα υλικά αυτά προσφέρουν υψηλό δυναμικό 
ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης, και κατα συνέπεια, 
χαμηλότερο κόστος ανά παραγόμενο προιόν, παρά την υψηλή 
τιμή τους. 
 Παρά την αρνητική εικόνα που εμφανίζει η κατάσταση στην 

αγορά των λειαντικών – αποξεστικών υλικών (εξαίρεση αποτελούν 
μόνο ορισμένες ειδικές εφαρμογές, όπως μύλοι αποφλοίωσης, 
λείανση φακών, κτλ.), η ζήτηση της σμύριδας τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες, παρουσιάζεται γενικά σταθερή.το γεγονός αυτό φαίνεται οτι 
είναι συνδιαστικό αποτέλεσμα των ιδιοτήτων, της τιμής του υλικού και 
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των ιδιαίτερων απαιτήσεων των βιομηχανικών χρηστών. Πιο 
αναλυτικά: 

o Υπάρχει μια σειρά χρήσεων (π.χ. προσθετικά υλικά 
σε βιομηχανικά δάπεδα, πλακίδια κτλ.), στις οποίες τα 
συνθετικά υλικά δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τη σμύριδα 
κυρίως λόγω του υψηλού κόστους. 

o Η πυριτική άμμος, σε πολλές εφαρμογές (π.χ. 
αντιολισθηρά δάπεδα, γόμωση χρηματοκιβωτίων , κ.α.), δεν 
καλύπτει ούτε τις ελάχιστες προδιαγραφές των χρηστών (π.χ. 
λογω χαμηλής σκληρότητας, μικρότερου ειδικού βάρους κτλ.). 
Έτσι, και σε αντίθεση με το τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα, 
παρά τη χαμηλότερη τιμή πώλησης αδυνατεί να εισέλθει στις 
συγκεκριμένες αγορές, διεθνώς. 
 Το δυναμικό ανάπτυξης της σμύριδας δεν έχει αξιοποιηθεί 

πλήρως, καθώς υπάρχουν μια σειρά εφαρμογών (π.χ. αντιολισθηρά 
αδρανή), από τις οποίες η σμύριδα, για λόγους που αναφέρονται στα 
συμπεράσματα, απουσιάζει. 

 
5.3.3. Δεδομένα της ελληνικής αγοράς 
 
 Η πρωτογενής έρευνα αγοράς πραγματοποίηθηκε σε δείγμα 

ελληνικών βιομηχανιών, οι οποιές χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη για την 
παρασκευή των προϊόντων τους υλικά, φυσικά ή συνθετικά, τα οποία 
εντάσσονται στην κατηγορία των σκληρών αδρανών υλικών. Τα αποτελέσματα 
επιβεβαίωσαν τη γενικότερη εικόνα που σχηματίσθηκε από τη διεθνή έρευνα 
αγοράς. Επιπρόσθετα όμως, επέτρεψαν τον εντοπισμό μιας σειράς κρίσιμων 
παραμέτρων, η αποκωδικοποίηση των οποίων ανέδειξε μια σειρά προβλημάτων 
της ελληνικής σμύριδας και παράλληλα, την κατεύθυνση των λύσεων στο θέμα 
της αξιοποίησής της. Αναλυτικότερα: 

 Οι εταιρέιες παραγωγής λειαντικών προϊόντων 
χρησιμοποιούν, σχεδόν αποκλειστικά, συνθετικά υλικά (τεχνητό 
κορούνδιο και καρβίδιο του πυριτιίου). Μάλιστα, δεν είναι 
διαθετειμένες να αντικαταστήσουν το υλικό που χρησιμοποιούν με τη 
σμύριδα, δεδομένου οτι τα υλικά που χρησιμοποιούν τους 
προσφέρουν, πέραν άλλων παραμέτρων (π.χ. διαθεσιμότητα, 
αξιοπιστία προμηθευτή, ποικιλία κοκκομετρικών κλασμάτων, κ.α.), 
σταθερή και υψηλή ποιότητα στα τελικά προϊόντα. Αντίστοιχες 
απόψεις εξέφρασε και μια εταιρεία αμμοβολών. 

 Οι εταιρείες που παράγουν βιομηχανικά δάπεδα και πλάκες 
πεζοδρομίου με αντιολισθητικές ιδιότητες, αντοχή στην τριβή κτλ., 
χρησιμοποιούν πυριτική άμμο. Η βασικότερη αιτία, μολονότι 
λανθάνουσα σε κάποιες περιπτώσεις, φαίνεται οτι είναι η απουσία 
της σμύριδας από την αγορά. Σε αυτό οδηγούν τα κάτωθι στοιχεία: 
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o Δύο από τις εταιρείες προμηθεύονταν κατά το 
παρελθόν σμύριδα από ελληνικές εταιρείες και αναζήτησαν 
εναλακτική λύση λόγω έλλειψης του υλικού από την αγορά. 

o Ύψιστης σημασίας για όλους τους χρήστες είναι η 
σκληρότητα του υλικού, παράμετρος η οποία αποτελεί το 
ισχυρότερο πλεονέκτημα της σμύριδας έναντι της πυριτικής 
άμμου. 

o Οι συγκεκριμένοι βιομηχανικοί χρήστες εξέφρασαν 
θετική άποψη για τη χρησιμοποίηση της σμύριδας στην 
παραγωγική τους διαδικασία, διότι πιστεύουν ότι θα βελτιώσει 
σημαντικά την ποιότητα των τελικών προϊόντων. Για τολόγο 
αυτό εξάλλου, είναι διατεθειμένοι να αντικαταστήσουν την 
πυριτική άμμο με τη σμύριδα. Μάλιστα, θεωρούν ότι η 
βελτίωση των τελικών προϊόντων θα επιτευχθεί χωρίς 
σημαντική επιβάρυνση του κόστους, δεδομένου ότι η τιμή που 
προμηθεύονταν τη σμύριδα κυμαίνεται σε αντίστοιχα επίπεδα, 
για τις χαμηλές κοκομετριές, με αυτήν της πυριτικής άμμου 

• Τα προβλήματα της ελληνικής σμύριδας 
εντοπίζονται κυρίως σε θέματα marketing και management και δεν 
αφορούν την ποιότητά της (εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος των 
λειαντικών). Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από την έρευνα 
αγοράς δεδομένου ότι: 

o Εκτός από τη σκληρότητα, παράμετροι κρίσιμης 
σημασίας για τους χρήστες είναι η διαθεσιμότητα του υλικού, η 
αξιοπιστία του προμηθευτή και η κοκκομετρία του (εναλλακτικά 
προϊόντα διαφορετικών κλασμάτων). 

o Οι παραπάνω παράμετροι και η τυποποίηση του 
υλικού αποτελούν παράγοντες – κλειδιά για την εισαγωγή της 
σμύριδας στην αγορά. Οι παράμετροι αυτοί μπορούν εύκολα 
να ελεγχθούν μέσα από ενα προσεκτικό σχέδιο αξιοποίησης 
και διαχείρισης του υλικού. 

o Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών (περίπου 
37%), το οποίο δεν γνωρίζει παρά ελάχιστα στοιχεία (θετικά 
πάντως) για τη σμύριδα, λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης για το 
υλικό. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα του 
μάρκετινγκ, αλλά και ενισχύει την αισιοδοξία για την 
αναγέννηση της ελληνικής σμύριδας, καθως οι χρήστες αυτοί 
θα μπορούσσαν να αποτελέσουν δυνητικούς πελάτες. 
 Συμπερασματικά, τα μηνύματα  της ελληνικής αγοράς, με 

εξαίρεση την κατηγορία των λειαντικών προϊόντων, είναι ενθαρρυντικά 
για το μέλλον της σμύριδας καθώς: 

o Ποσοστό 50% του δείγματος έχει θετική εικόνα για 
τη σμύριδα και είναι διατεθειμένο να την εισάγει στην 



 199

παραγωγική διαδικασία, υπό ορισμένες προυποθέσεις, οι 
οποίες αναλύονται στην ενότητα των συμπερασμάτων. 
Αρνητική γνώμη διατύπωσε μόλις το 13% των εταιρειών, οι 
οποίες προέρχονται από τον κλάδο παραγωγής των 
λειαντικών. 

o Κατά τα προηγούμενα χρόνια, υπήρξε μια 
σποραδική, πλυν ίμως σαφής, ζήτηση για το υλικό. Συμφωνα 
με την έρευνα αγοράς, ποσοστό 40% περίπου, πιστεύει ότι την 
επόμενη πενταετία θα υπάρξει αύξηση στη ζήτηση του 
συγλεκριμένου υλικού, εως και 10%. Το γεγονός πάντως ότι η 
απουσία από την αγορά ώθησε χρήστες σε εναλλακτικές 
λύσεις δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό. 
 

5.4. Συμπεράσματα – Προτάσεις 
 
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του ερευνητικού 

έργου,προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα: 
• Αποδεικνύεται από την έρευνα αγοράς ότι υπάρχουν 

συγκεκριμένες χρήσεις στην αγορά των σκληρών αδρανών υλικών 
(π.χ. πλάκες πεζοδρομίου και βιομηχανικά αντιολισθηρά δάπεδα), 
στις οποίες η σμύριδα Νάξου έχει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
έναντι των άλλων υλικών, το οποίο πηγάζει από το λόγο απόδοσης / 
τιμής του υλικού. Η λανθάνουσα αυτή αγορά μπορεί άμεσα να γίνει 
πραγματική, εφόσον αποκατασταθεί ο κρίκος της διερρηγμένης 
αλυσίδας μεταξύ παραγωγής και διάθεσης του υλικού στους 
βιομηχανικούς χρήστες. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται περαιτέρω 
από τα κάτωθι: 

o Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια σποραδική μεν,πλύν 
όμως σταθερά επανεμφανιζόμενη ζήτηση για τη σμύριδα. Η 
απουσία του υλικού από την αγορά οδηγεί στην πλειοψηφία 
των περιπτώσεων σε αναγκαστική αξιοποίηση ανταγωνιστικών 
υλικών χαμηλότερων δυνατοτήτων, π.χ. χαλαζιακή άμμο. 

o Από την ανάλυση των δεδομένων συμπεραίνεται ότι 
η ήδη καλή σχέση απόδοσης / τιμής μπορεί να βελτιωθεί 
περαιτέρω με ορισμένες απλές κινήσεις, οι οποίες θα 
διορθώσουν ορισμένα πολύ βασικά, μη ορθολογικά σημεία, 
όπως π.χ. το υψηλό κόστος μεταφοράς εντός της Νάξου. 
 Οι δυνατότητες αξιοποίησης του υλικού στην ελληνική 

αγορά είναι σαφώς περισσότερες, δεδομένου ότι η σμύριδα 
υπερκαλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για χρήσεις όπως π.χ. 
τα αντιολισθηρά αδρανή. Η πλήρης απουσία του υλικού από τις 
συγκεκριμένες αγορές οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, και στο γεγονός 
ότι η σμύριδα,για πάραπολλά χρόνια, θεωρούνταν ένα «ευγενές 
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υλικό». Η αντίληψη αυτή δεν επέτρεψε την προσαρμογή στις νέες 
συνθήκες αγοράς, με αποτέλεσμα την απουσία ενός εμπορικά 
ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου σχεδίου αξιοποίησης. 

 Τα αποτελέσματα απότην έρευνα στους χρήστες είναι 
ενθαρρυντικά. Όμως, η συνεχιζόμενη απουσία του υλικού από την 
αγορά δυσχεραίνει κατά πολύ τα πράγματα και οδηγεί, αναγκαστικά, 
σε εναλλακτικές λύσεις. Όσο η κατάσταση αυτή παγιώνεται τόσο 
δυσκολότερη θα είναι η ανάκτηση μεριδίου της αγοράς από το υπό 
εξέταση υλικό. 

 Υπάρχει ένα σαφές δυναμικό αξιοποίησης της ελληνικής 
σμύριδας στη διεθνή αγορά. Σε αυτό συντείνουν δύο παράγοντες: 

o Η ζήτηση της σμύριδας, τα τελευταία χρόνια 
παραμένει σταθερή. 

o Η ελληνική σμύριδα είναι τουλάχιστον εφάμιλλη 
ποιοτικά με τη τουρκική. Η Τουρκία όμως, έχει κάνει σημαντικά 
βήματα στο τομέα του εξυγχρονισμού της παραγωγικής 
διαδικασίας και της μεταφοράς του υλικού, με αποτέλεσμα την 
αύξηση του μεριδίου της στη διεθνή αγορά. 

 
Στη βάση των παραπάνω συμπερασμάτων, προτείνονται τα επακόλουθα: 

 Το σχέδιο αναγέννησης της σμύριδας πρέπει να στοχεύει 
καταρχήν,στην εγχώρια αγορά και μάλιστα, σε χρήσεις που μπορούν 
σχετικά άμεσα και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις από πλευράς 
επεξεργασίας, να απορροφήσουν το υλικό. Από την έρευνα αγοράς 
προκύπτει ότι, οι πλέον κατάλληλες χρήσεις στα πλαίσια αυτά, είναι 
οι ακόλουθες: 

o Προσθετική ύλη στην κατασκευή αντιολισθητικών 
πλακών 

o Προσθετική ύλη στην κατασκευή αντιολισθητικών 
βιομηχανικών δαπέδων 

o Αδρανές υλικό σε αντιολισθηρά οδοστρώματα 
ειδικών προδιαγραφών 

o Γομωτικό υλικό σε χρηματοκιβωτια, κτλ. 
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, το μέγεθος της αγοράς των 

παραπάνω εφαρμογών υπερβαίνει σημαντικά τα επίπεδα παραγωγής της 
σμύριδας. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί, ότι οι βασικές αυτές κατευθύνσεις 
θα οριστικοποιηθούν στις επόμενες φάσεις του Έργου, από τις οποίες θα 
προκύψουν δεδομένα αναφορικά με το κόστος επεξεργασίας του υλικού και κατα 
συνέπεια, τα παραγματικά περιθώρεια της τιμής πώλησης της σμύριδας. 

 Η επανένταξη του υλικού στην ελληνική αγορά θα αποφέρει 
χρηματικούς πόρους και θα αποκαταστήσει την εμπορική φήμη του 
υλικού, ώστε σε δεύτερη φάση, να αναζητηθούν οι όποι και οι 
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προϋποθέσεις για ανάκτηση μεριδίου της διεθνούς αγοράς. Για να 
επιτευχθεί αυτό απαιτούνται πάντως συστηματικά βήματα (π.χ. 
καθετοποίηση της παραγωγής, εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της 
εξόρυξης, έργα υποδομής, όπως σκάλα φόρτωσης πλησίον του 
κέντρου εξόρυξης, κτλ.). 

 
Σημαντική συμβολή στην επιτυχία του εγχειρήματος θα έχουν σε κάθε 

περίπτωση, δύο ακόμα παράμετροι, καθώς το δέλεαρ της χαμηλότερης τιμής ή 
της ικανοποίησης των προδιαγραφών δεν αποτελεί από μόνο του ισχυρό 
κίνητρο για την αντικατάσταση ενός βιομηχανικού ορυκτού στην παραγωγική 
διαδικασία. Συγκεκριμένα: 

• Το σύγχρονο management και marketing του υλικού, ήτοι 
αξιοπιστία στις παραδόσεις, διαθεσιμότητα του υλικού, τυποποίηση 
προϊόντων, διαφήμιση – προώθηση του υλικού κτλ. 

• Η εκτέλεση δοκιμών με χρήσεις σμύριδας σε τελικά 
προϊόντα, δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγοράς 
των βιομηχανικών ορυκτών. Το υλικό που καθιερώνεται πρώτο σε μια 
χρήση, έχει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 
ανταγωνιστικών του. Στις περιπτώσεις αυτές, μόνο οι δοκιμές 
πραγματικής κλίμακας, σε τελικά προϊόντα, μπορουν να δώσουν 
αποτελέσματα ικανά να διαφοροποιήσουν την απόφαση του χρήστη. 
Για το σκοπό αυτό, θεωρείται αναγκαία η κατασκευή πιλοτικής 
μονάδας παρασκευής δειγμάτων, η οποία θα επιτρέψει την πλήρη 
διερεύνηση των δυνατών χρήσεων της σμύριδας, τη συγκριτική 
αξιολόγησή της με ανταγωνιστικά υλικά και την τυποποίηση των 
πιθανών προϊόντων που θα παραχθούν. 

Συμπερασματικά, η σμύριδα παραμένει ένα βιομηχανικό ορυκτό, 
με ιδιαίτερα στοιχεία, το οποίο μπορεί να στηρίξει την τοπική οικονομία 
και κοινωνία της Νάξου, με πολλαπλασιαστικά οφέλη ακόμα και σε 
εθνικό επίπεδο (αύξηση εξαγωγών, μείωση εισαγόμενων πρώτων υλών, 
απασχόληση κτλ.). Χρειάζονται όμως, προς την κατεύθηνση αυτή, σαφή 
και προσεκτικά βήματα, τα οποία θα κατανοήσουν τα μηνύατα της 
αγοράς, θα καθορίσουν το βέλτιστο πεδίο εφαρμογών της σμύριδας και 
θα διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο marketing, ώστε να 
αναγεννηθεί και μακροπρόθεσμα, να εδραιωθεί το υλικό αυτό στην 
αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6º:Πρόταση αξιοποίησης 
ορυχείων 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ 
ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΩΝ ΝΑΞΟΥ. 

 
 
6.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Οι εγκαταστάσεις ορυχείων σμύριδας της Νάξου, γνωστές από την 
αρχαιότητα μέσω αναφορών ιστορικών όπως ο Ησίοδος (7ος αιώνας π.Χ.) και ο 
Ηρόδοτος (5ος αιώνας π.Χ.), έχουν γίνει με τη μοναδικότητα της Σμύριδας ένας 
από τους κύριους οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες για 
την Ορεινή Νάξο και ολόκληρο το νησί.  

 
Η παραγόμενη σμύριδα ήταν ένα πολύ σημαντικό τοπικό προϊόν 

(αντιστοιχώντας στο 80% των εισοδημάτων του Ελληνικού Κράτους από 
εξαγωγές) μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Εναέριος Μεταφοράς της 
σμύριδας υπήρξε επίσης ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά σχέδια που 
πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα στις αρχές του παρόντος αιώνα για να 
μεταφέρει τη σμύριδα από την περιοχή των ορυχείων Κορώνου μέχρι το λιμάνι 
της Μουτσούνας (Γραμμή 16 χλμ., 72 πυλώνες).  

 
Η ανακάλυψη της τεχνητής σμύριδας εκτόπισε τη Ναξιακή σμύριδα από 

την αγορά, με αποτέλεσμα την μείωση των πωλήσεων σμύριδας, την 
εγκατάλειψη των ορυχείων και την πληθυσμιακή ερήμωση των ορεινών χωριών 
της Νάξου. Κατά τη διάρκεια της κατοχής έχασαν τη ζωή τους 377 κάτοικοι της 
Κορώνου και 135 του Σκαδού από την πείνα και την ασιτία. Μετά τον πόλεμο και 
ιδιαίτερα τη δεκαετία 1950-1960 υπήρξε ένα κύμα μετανάστευσης από τη Νάξο 
και τα νησιά γενικότερα. Τότε, πολλοί από τους κατοίκους των σμυριδοχωριών 
τα εγκατέλειψαν και κατέκλυσαν την πόλη της Νάξου και κυρίως την Αθήνα.  
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Η λειτουργία του Εναερίου σταμάτησε το 1982. Οι εγκαταστάσεις του 
κηρυγμένου Βιομηχανικού Μνημείου άρχισαν γρήγορα να καταστρέφονται.  

 
Στις μέρες μας, υπάρχουν 500 περίπου εργάτες ορυχείων 

(Σμυριδεργάτες) από έξι (6) χωριά της Ορεινής Νάξου, υποαπασχολούμενοι για 
1-2 μήνες μόνο το χρόνο.  

Από το 1992 τουλάχιστον και μετά, οι ΟΤΑ και οι φορείς των 
σμυριδούχων περιοχών της Νάξου και κυρίως των περιοχών Κορώνου και 
Απειράνθου, διετύπωσαν το ενδιαφέρον τους για την προστασία και ανάδειξη 
του ιστορικού τόπου και του διατηρητέου μνημείου σμυριδωρυχείων της Νάξου, 
δηλαδή των κτιρίων, των ορυχείων και των εγκαταστάσεων μεταφοράς και 
φόρτωσης σμύριδας. Ως ιστορικός τόπος και διατηρητέο μνημείο είχαν ήδη 
χαρακτηρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού το 199 με την απόφαση ΥΠ. ΠΟ. / 
ΔΙ.ΛΑΠ/Ι/2986/49087/08-11-1989 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 869/21-11-1989.  

 
Οι προσπάθειες αυτές, το ιστορικό των οποίων περιγράφεται κατωτέρω 

αποβλέπουν στο σταμάτημα της εγκατάλειψης και την ανάπτυξη των 
σμυριδοχωριών της Ορεινής Νάξου, χωρίς να επηρεάζουν την παραγωγική 
λειτουργία των ορυχείων και το εργασιακό καθεστώς των σμυριδεργατών.  
 
 
6.1.1. Αίτημα για Μουσείο Σμύριδας στην Κόρωνο-1992 
 

Υπεβλήθη από την Κοινότητα Κορώνου προς τα αρμόδια Υπουργεία το 
1992. ακόμη κατασκευάσθηκαν δρόμοι πρόσβασης στα ορυχεία το 1992 και το 
1993 από την τ. Κοινότητα Κορώνου προϋπ. 21 εκ.  
 
6.1.2. Πρόταση Leader ΙΙ-1994 
 

Οι πρώτες προτάσεις έργων εντάχθηκαν στα πλαίσια της Πρότασης για 
ένα «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Μειονεκτικών Αγροτικών 
Περιοχών Νάξου-Αμοργού» η οποία υποβλήθηκε για έγκριση στα πλαίσια της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader ΙΙ τον Σεπτέμβριο του 1994.  
 
6.1.3. Έρευνα Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (1996-1997) 
 

Το καλοκαίρι του 1996, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)105 
εκδήλωσε το ενδιαφέρον του για τα σμυριδωρυχεία της ανατολικής Νάξου. Με 

                                                 
105 Η ομάδα μελέτης με επιστημονικούς υπεύθυνους τους καθηγητές κ. Γιάννη Πολύζο και κ. Αντώνη Ζ. 
Φραγκίσκο στελεχώθηκε από ερευνητές που είχαν ήδη ολοκληρώσει σε συνεργασία με το  Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών το πρόγραμμα «Καταγραφή και Αποτίμηση του Ιστορικού Βιομηχανικού Εξοπλισμού σε επτά 
ελληνικές πόλεις» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος βιομηχανίας, και συμμετείχαν στον 
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χρηματοδότηση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Μ.Π. προχώρησε σε μία πρώτη 
καταγραφή και αξιολόγηση της περιοχής των σμυριδωρυχείων και του ιστορικού 
εξοπλισμού του συστήματος εναέρια μεταφοράς σμύριδας. Από τον Οκτώβριο 
του 1996 και για ένα σχεδόν έτος, οργανώθηκε από την ομάδα μελέτης η έρευνα 
πεδίου, η αποτύπωση των εγκαταστάσεων και η σχετική αρχειακή έρευνα στην 
Νάξο και στην Αθήνα.  
Η έρευνα κάλυψε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση ολοκληρώθηκε η σύνταξη της 
μελέτης «Καταγραφή και Αποτίμηση του Ιστορικού Βιομηχανικού Εξοπλισμού 
στα Σμυριδωρυχεία Νάξου», με έμφαση στο σύστημα εναέριας μεταφοράς της 
σμύριδας. Το σχετικό τεύχος ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1997.  
Σε δεύτερη φάση το Μάιο του 1997 η ομάδα προχώρησε σε συστηματική 
αρχιτεκτονική και μηχανολογική αποτύπωση των σταθμών Μουτσούνας, 
Κοκόρυακα και Στραβολαγκάδας. Σε αυτές τις αποτυπώσεις περιλήφθηκαν το 
Νεωλκείο και το σύνολο των κτιρίων της σμύριδας στην Αθήνα, τα δύο 
μηχανοστάσια Μουτσούνας και Στραβολαγκάδας καθώς και δύο 
χαρακτηριστικοί πυλώνες του συστήματος στον Κοκόρυακα και την 
Στραβολαγκάδα.  
 
6.1.4. Έργα στα πλαίσια του Προγράμματος Leader II  
Κυκλάδων(1997-σήμερα) 
 

Το καλοκαίρι του 1997, και μετά την έγκριση του Προγράμματος Leader II 
Κυκλάδων, οι τ. Κοινότητες Κορώνου και Απειράνθου συνέταξαν με την βοήθεια 
ιδιωτών μηχανικών και του Ε.Μ.Π. αντίστοιχα, τις απαραίτητες προμελέτες για 
την υποβολή των ακολούθων προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος :  
 
1.Κοινότητα Κορώνου – Έργα Leader II  

 Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Οικομουσείου-Βιομηχανικής 
Κληρονομιάς Σμύριδας στην Κόρωνο (υλοποίηση 2001-2002) 

 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου-Ορυχείων Σαραντάρας και 
Κατασκευή Μουσείου Σμύριδας (υλοποίηση 2001-2002) 

 Αποκατάσταση κτιρίου καταστημάτων Λυώνα για τουριστική 
προβολή, εκθέσεις (δεν εντάχθηκε) 

 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ταρσανά εργατών σμύριδας 
στον Λυώνα (δεν εντάχθηκε) 

 Επανάχρηση των Εγκαταστάσεων Μηχανοστασίου Στραβολαγκάδας 
(υλοποίηση 2001) 

 
 

2.Κοινότητα Απειράνθου – Έργα Leader II 

                                                                                                                                            
μετασχηματισμό από το Ε.Μ.Π. της πρώην Γαλλικής εταιρείας μεταλλείων Λαυρίου σε τεχνολογικό-
πολιτιστικό πάρκο. 
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 Επανάχρηση των Ιστορικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 
Τερματικού Σταθμού Μουτσούνας (υλοποίηση 2000-2001)  

 
 
 

6.2.1. Πρόταση Raphael-1997 
 

Το Φθινόπωρο του 1997 επιχειρήθηκε τις από το Ε.Μ.Π. μια καταγραφή 
των στοών και των προβιομηχανικών μονοπατιών και συντάχθηκε ανάλογη 
πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος Raphael. Τις, εκπονήθηκαν μία σειρά 
εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης έργων με τις αντίστοιχες οικονομοτεχνικές 
παραμέτρους. Σε αυτήν τη φάση η ομάδα του Ε.Μ.Π. συνεργάστηκε με ομάδα 
ιστορικών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Δυστυχώς, η πρόταση στο 
Πρόγραμμα Raphael δεν εγκρίθηκε.  
 
6.2.2.Προγραμματική Σύμβαση με αρμόδια Υπουργεία (1998-
σήμερα) 
 

Το 1998 και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προτάσεων Leader και 
προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός για την υλοποίηση των 
μελετών και των έργων αυτών καθώς και άλλων που μπορεί να ενταχθούν σε 
μελλοντικά προγράμματα, η Αναπτυξιακή Επαρχίας Νάξου – Αριάδνη Α.Ε. , 
επεξεργάστηκε και προώθησε την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης 
συνεργασίας με το Υπουργείο Αιγαίου, τις τ. Κοινότητες Απειράνθου και 
Κορώνου και το Ε.Μ.Π. Για το σκοπό αυτό οργανώθηκαν δύο συσκέψεις στην 
Αθήνα. Η υπογραφή της σύμβασης δεν υλοποιήθηκε μέχρι τη δημιουργία του 
νέου Δήμου Δρυμαλίας με τη συγχώνευση των τ. Κοινοτήτων της Ορεινής Νάξου 
– ανάμεσα στις οποίες και οι τ. Κοινότητες Απειράνθου και Κορώνου – λόγω και 
της μεγάλης καθυστέρηση οριστικής έγκρισης των εντασσόμενων έργων στο 
Πρόγραμμα Leader (εκδίκαση ενστάσεων 08/98 – 06/99).  

 
 Στις αρχές του 2000 η Προγραμματική Σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του 

νέου Δήμου Δρυμαλίας, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αριάδνη Α.Ε. και 
προβλέπει την συνεργασία όλων των πλευρών για την υλοποίηση των έργων 
που εντάχθηκαν στα Προγράμματα Leader II Κυκλάδων και Medstone-Recite II 
με κάλυψη της ίδιας συμμετοχής από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και την 
υλοποίηση δράσεων διακρατικής συνεργασίας – προβολής.  

 
6.2.3.Πρόγραμμα Medstone (1997 - σήμερα) 
 

Επίσης, τον Μάρτιο του 1998 ανακοινώθηκε η προέγκριση του 
Προγράμματος Medstone για τη δημιουργία Μεσογειακού Κέντρου για τη 



 206

διατήρηση και αξιοποίηση των τοπίων με ξερολιθιές. Το Πρόγραμμα είχε 
υποβληθεί το 1997 στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος 
Recite II (διακρατική συνεργασία μεταξύ οργανισμών περιφερειακής διοίκησης), 
με υποστήριξη από τις τ. Κοινότητες Κορώνου και Δαμαριώνα και σε 
συνεργασία με την Leader Ulixes – Εταιρεία Συντονίστρια του Προγράμματος  
Leader ΙΙ του Ιταλικού νησιού Παντελλερία και του Συμβουλίου του νησιού της 
Μαγιόρκα στην Ισπανία. 
Η οριστική έγκριση του Προγράμματος δόθηκε τον Ιανουάριο του 1999 και η 
υλοποίησή του άρχισε τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Το όλο πρόγραμμα θα 
διαρκέσει τρία χρόνια, είναι συνολικού ύψους για τη Νάξο 178 εκ. δρχ. (75% 
επιδότηση) και περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα τις παρακάτω ενέργειες που 
σχετίζονται με την περιοχή και τους κατοίκους των σμυριδοχωριών.  
 

• Πρόγραμμα Συνεργασίας-Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ των 
ευρωπαίων εταίρων.  

• Δημιουργία Σχολείου-Εργαστηρίου Ξερολιθιάς στην Κόρωνο. 
• Δημιουργία Κέντρου Υποστήριξης Τεχνιτών Πέτρας στην Κόρωνο. 
• Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων κατασκευών με ξερολιθιά σε τρεις 

περιοχές του νησιού και ανάμεσά τους στην περιοχή της 
Στραβολαγκάδας Κορώνου (Συντήρηση – καθαρισμός μονοπατιών και 
των πλευρικών τράφων, συντήρησης κτιρίων, δημιουργία καθιστικών και 
σημείων θέας, σήμανση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων).  

 
 
 

6.2.4.Πρόγραμμα SEAM – Δημιουργία Δικτύου Θαλάσσιας 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  
 

Η Αριάδνη Α.Ε. συμμετείχε στην προετοιμασία προγράμματος για τη 
«Δημιουργία Δικτύου Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Μεσόγειο 
και τη Μαύρη Θάλασσα». Η πρόταση συντάχθηκε σε συνεργασία με :  

• τις Κοινότητες Κορώνου και Απειράνθου Νάξου και το Οικολογικό Σχολείο 
Νάξου,  

• το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών,  
• το Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Πόλις», 
• το Φόρουμ για την προστασία της Λίμνης της Βενετίας (Συντονιστής του 

Προγράμματος), 
• το Κρατικό Επαγγελματικό Ινστιτούτο για τις Θαλάσσιες Δραστηριότητες 

«G. Cim» από την Βενετία (Ιταλία), 
• το Κρατικό Επαγγελματικό Ινστιτούτο Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας «N. 

Green» της περιοχής της Καλαβρίας (Ιταλία), 
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• το  Κρατικό Επαγγελματικό Ινστιτούτο Βιομηχανίας και Θαλάσσιας 
Δραστηριότητας «C. Colombo» της περιοχής της Κατάνια (Ιταλία), 

• το Συμβούλιο Περιοχής της Κωστάντζα (Ρουμανία), 
• την Εταιρία Eco Mediterrania από την Βαρκελώνη της Ισπανίας  

 
Το Πρόγραμμα υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997 για 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος 
ECOS OUVERTURES και εγκρίθηκε, έχει δε συνολικό ύψος για την περιοχή της 
Νάξου 80 εκ. δρχ. Περίπου (χρηματοδότηση 75%) και περιλαμβάνει :  

• Δημιουργία Κόμβου Εκπαίδευσης και Κατάρτιση για το Θαλάσσιο 
Περιβάλλον  

• Σεμινάρια (2) για εκλεγμένους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και οικονομικούς παράγοντες 

• Σεμινάρια (2) για εκπαιδευτικούς 
• Παραγωγή Εκπαιδευτικού / Επιμορφωτικού υλικού (φυλλάδια, εγχειρίδια, 

εξοπλισμός αναλύσεων ποιότητας νερού, κινητή έκθεση με χάρτες – 
πόστερ – βίντεο – διαφάνειες, οδηγός, εκπαιδευτικά παιχνίδια, άρθρα) 

• Δημιουργία δύο σταθμών παρατήρησης και επικοινωνίας στην Κόρωνο 
(Λυώνας) και την Απείρανθο (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) 

 
 
6.2.5.Προτάσεις στο Γ’ Κ.Π.Σ. – Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. (1998-
σήμερα) 
 

Επίσης, στο χρονικό διάστημα του τέλους του 1998 μέχρι και σήμερα, ο 
νέος Δήμος Δρυμαλίας και η Αριάδνη Α.Ε. προώθησαν προτάσεις για 
υλοποίηση του έργου της «Προστασίας και Ανάδειξης του Ιστορικού Τόπου και 
του Διατηρητέου Μνημείου των Σμυριδωρυχείων της Νάξου» με χρηματοδότηση 
από το Γ’ Κ.Π.Σ. και το Πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. , καθώς επίσης και στα πλαίσια της 
υλοποιούμενης Μελέτης του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Νάξου 
(Τ.Α.Π.). Η πρόταση προϋπολογισμού 1,5 δις έχει περιελήφθη στη Β’ δεξαμενή 
έργων του Γ’ Κ.Π.Σ.  
 
6.2.6.Σωστική παρέμβαση σε πυλώνα εναερίου – 1998 
 

Το 1998 η τ. Κοινότητα Κορώνου σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Πολιτισμού υλοποίησε επείγουσα παρέμβαση στη βάση ενός πυλώνα της 
περιοχής Στραβολαγκάδα με προϋπολογισμό 4,5 εκ. δρχ.  
 
6.2.7.Σύνταξη – Επικυρωποίηση του παρόντος Τεχνικού Δελτίου 
(1999-σήμερα) 
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Στην προοπτική όλων των παραπάνω προσπαθειών το Ε.Μ.Π. υπέβαλε στο 
Δήμο Δρυμαλίας και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το Μάρτιο 1999 ένα 
Προκαταρτικό Τεχνικό Δελτίο για το συνολικό έργο με τίτλο «Σμυριδωρυχεία 
Νάξου – Πρόταση Ανάδειξης και Αξιοποίησης». 
 
Με βάση την πρόταση αυτή, αλλά και μια συνολικότερη θεώρηση του θέματος 
και της στενής συνεργασίας με το Δήμο Δρυμαλίας, η Αναπτυξιακή Επαρχίας 
Νάξου – ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε. συνέταξε και επικυρώνει (Φεβρ. 2002) το παρόν 
Προκαταρτικό Τεχνικό Δελτίο για το Σύνολο του Έργου Προστασίας και 
Ανάδειξης του Ιστορικού Τόπου και του Μνημείου των Σμυριδωρυχείων 
Νάξου αφού έλαβε υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έργα.  
 
6.3.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Το προτεινόμενο έργο «Σμυριδωρυχεία Νάξου, ανάδειξη και αξιοποίηση» 

προβλέπει τη λειτουργία της περιοχής των σμυριδωρυχείων ως ενιαίου τόπου 
για πολιτιστικό και οικολογικό τουρισμό με ξένων α, πεζοπορικά καταφύγια, 
εκθεσιακούς πυρήνες και προσπελάσιμα παραδοσιακά μονοπάτια, στοές και 
σταθμούς του ‘εναερίου’. 

 
Το έργο καλύπτει τα δύο φαράγγια του Κακόρυακα και της 

Στραβολαγκάδας που εκτείνονται σε μήκος 8 χλμ. , τα δύο αγκυροβόλια 
Μουτσούνα και Λυώνα, τους πυρήνες των σημαντικότερων ορυχείων στον 
Ασπαλαθρωπό, Κακόρυακα, Σαραντάρα και Τζουμαγιά, το Μουσείο Σμύριδας 
στη Σαραντάρα, καθώς και τους 72 πυλώνες με τους 6 σταθμούς του ‘εναερίου’ 
μεταφοράς Σμύριδας. Ακόμη την αξιοποίηση των διάσπαρτων οικίσκων και την 
μετατροπή τους σε εργαστήρια και ξενώνες.  

 
Εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός του συνολικού αυτού έργου σε πλήρη 

ανάπτυξη αγγίζει το 1,5 δις δρχ. με χρόνο εκτέλεσης περίπου τα 4 έτη.  
 

6.3.1.ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
Η πρόταση για τις παρεμβάσεις στα σμυριδωρυχεία καθορίστηκε από 

τους πιο κάτω στόχους :  
• Ανάπτυξη εναλλακτικών διεξόδων μέσω του ήπιου 

ιστορικού-πολιτιστικού τουρισμού για την οικονομία των δημοτικών 
διαμερισμάτων Απειράνθου και Κορώνου του Δήμου Δρυμαλίας με 
στόχο τη συγκράτηση του λίγου πληθυσμού που έχει απομείνει στα 
άλλοτε κεφαλοχώρια της Νάξου.  
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• Σεβασμός στη παραγωγική λειτουργία των εν ενεργεία 
ορυχείων και του εργασιακού καθεστώτος των εργατών. 

• Συμβολή στη διαμόρφωση νέας αντίληψης νια την 
αξιοποίηση των Σμυριδωρυχείων μέσω της ανάδειξης της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

• Προστασία του συνόλου των διατηρητέων εγκαταστάσεων 
του ‘εναερίου’ από τη φυσική φθορά και τη φθορά από ανθρωπογενείς 
παράγοντες. 

• Ανάδειξη των προβιομηχανικών μεθόδων εξόρυξης και 
μεταφοράς της σμύριδας, του βιομηχανικού μνημείου του ‘εναερίου’ και 
της κοινωνικής-οικονομικής ιστορίας σα Σμυριδορυχεία Νάξου. 

• Ανάδειξη και προστασία του φυσικού και του ιστορικού 
βιομηχανικού τοπίου στα αγκυροβόλια Μουτσούνας και Λυώνα και στα 
φαράγγια Κακόρυακα και Στραβολαγκάδας μέσω της αξιοποίησης των 
μονοπατιών της σμύριδας, της διαδρομής του ‘εναερίου’, των σταθμών 
του και των ορυχείων της σμύριδας. 

 
Από τις μελέτες μέχρι σήμερα προκύπτει ότι το έργο για να είναι 

μακροπρόθεσμα βιώσιμο πρέπει να λειτουργήσει ενιαία με τα χαρακτηριστικά 
ανοικτού μουσείου και βιομηχανικού πάρκου πολιτιστικού και οικολογικού 
τουρισμού, και η ενιαία διαχείριση του στα πλαίσια του Οικομουσείου Κορώνου 
και των πολιτιστικών φορέων του Δήμου.  

Από την υλοποίηση των έργων προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον 15 
μόνιμων θέσεων και 15 εποχιακών σε α’ φάση.  

 
6.3.2.ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 
Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από το έργο είναι οι 18.000 κάτοικοι του 

νησιού αλλά και οι πολυάριθμοι επισκέπτες, Έλληνες και μη (80.000 ετησίως). 
 

6.3.3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 
 
Το έργο είναι συμπληρωματικό με έργα του προγράμματος LEADER II 

(προϋπολογισμού 170.000.000 δρχ) και του προγράμματος  MEDSTONE (Recite 
1997) (προϋπολογισμού 178.000.000 δρχ) για τα οποία υπεγράφη τον Μάρτιο 
του 2000 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δρυμαλίας, του 
Υπουργείου Πολιτισμού και της ΑΡΙΑΔΝΗ Α.Ε. Σημαντικά κτιριακά έργα είναι το 
Μουσείου Σμύριδας και το Κέντρο Πληροφόρησης Οικομουσείου Κορώνου. 
Ακόμη θα συμβάλλει στην αξιοποίηση δυνατοτήτων ανάπτυξης πεζοπορικού 
τουρισμού με την αξιοποίηση υπαρχόντων μονοπατιών πεζοδρόμων με 
καλντερίμια. 
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6.4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 

Αναλυτικά η πρόταση περιλαμβάνει τις δράσεις που περιγράφονται στις 
επόμενες σελίδες. 

 
Οι δράσεις όπως περιγράφονται παρακάτω εντάσσονται αυτοδύναμα 

στην προοπτική συνολικής αξιοποίησης του έργου του Ιστορικού Τόπου και του 
Διατηρητέου Μνημείου των Σμυριδωρυχείων και στην τουριστική ανάπτυξη των 
όρμων Μουτσούνας και Λυώνα. 

 
Με το έργο εξασφαλίζεται η λειτουργία αυτοδύναμων πυρήνων 

εκθεσιακής – μουσειακής χρήσης που συνοδεύεται από μικρούς χώρους 
φιλοξενία και αναψυχής. Παράλληλα οργανώνεται η προβολή του συνόλου της 
διαδρομής του ‘εναερίου’ των σμυριδωρυχείων. Με αυτόν τον τρόπο 
δημιουργείται ένα πόλος έλξης επισκεπτών στην ανατολική ορεινή Νάξο. Το έργο 
λειτουργει αυτόνομα και με την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού 
καλύπτεται η βιωσιμότητά του. 

 
Εκτιμάται ότι η παρέμβαση θα έχει ιδιαίτερα θετικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις και θα συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση και την ανάδειξη των 
στοιχείων τόσο του φυσικού τοπίου όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 
πρόταση προβλέπει ήπιες μορφές παρέμβασης και αναστροφή των αρνητικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άναρχη συσσώρευση της σμύριδας και 
των προϊόντων εκσκαφής των ορυχείων και των δρόμων που ρίχθηκαν 
παλαιότερα στις πλαγιές και στις εγκαταστάσεις. 

 
Η ανάδειξη τόσο του βιομηχανικού μνημείου του ‘εναερίου’, του 

προβιομηχανικού μνημείου των ορυχείων της σμύριδας όσο και του φυσικού 
περιβάλλοντος με την επανάχρηση των υπαρχόντων κτιριακών εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού και την επαναλειτουργία του παλαιού δικτύου μονοπατιών θα 
αποτρέψει τη δημιουργία έργων μεγάλης κλίμακας (διανοίξεις νέων οδών, 
κατασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων) με θετικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Η αποκατάσταση και η ανάδειξη θα δημιουργήσει χώρους 
επισκέψιμους και ανοικτούς στο κοινό όπου ο επισκέπτης θα αποκτά μια 
ολοκληρωμένη εικόνα των χώρων εξόρυξης, του δρομολογίου που ακολούθησε η 
μεταφορά του προϊόντος και του συνόλου του μεταλλευτικού τοπίου.  
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – ΜΕΛΕΤΕΣ : 
1.1 Επιχειρησιακή μελέτη 
1.2 Τοπογραφικές αποτυπώσεις 
1.3 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
1.4 Αρχιτεκτονικές μελέτες και μελέτες περιβάλλοντα χώρου 
1.5 Στατικές μελέτες 
1.6 Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εξοπλισμών 
1.7 Μουσειολογικές – Μουσειογραφικές μελέτες 
1.8 Παρακολούθηση – Επίβλεψη έργου 

 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΩΝ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑΣ: 
 
2.1 Τερματικός Σταθμός, Θυρίδες Αποθήκευσης και    
Φορτοεκφόρτωσης Μουτσούνας. 
       
Συντήρηση και ανάδειξη μεταλλικών κατασκευών, σιδηροτροχιών,  
      υπαίθρια υποδομή. 
 

 
   Εικ.: Τερματικός σταθμός της Μουτσούνας στη παρούσα κατάσταση 
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2.2 Κτίριο Διοίκησης Μουτσούνας. 
     
  Αποκατάσταση και νέα χρήση – Ξενώνας. 
 
2.3 Αποθήκη Μουτσούνας. 
      
 Αποκατάσταση και νέα χρήση – Μόνιμη Έκθεση Εναερίου και  
      περιοδικές εκθέσεις. 
 

Σημ.: τμήμα του έργου προϋπολογισμού 70 εκατ. περίπου 
εντάχθηκε στο πρόγραμμα Leader II Κυκλάδων και η υλοποίηση του 
πραγματοποιήθηκε το 2001. Επίσης, έχουν ήδη εντοπισθεί δύο νέοι 
χώροι αποθήκευσης της σμύριδας (Κάμπι – Απειράνθου, Σαραντάρα – 
Κόρωνος), έχει αρχίσει η κατασκευή ενός νέου(Κάμπι – Απειράνθου), 
προγραμματίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η κατασκευή και της 
Σαραντάρας και η αποφόρτωση των αποθηκών σμύριδας στη 
Μουτσούνα. Με τροπολογία του νόμου προβλέπεται πώληση με 
δημοπράτηση, ώστε να γίνει η αποφόρτωση του Σταθμού της 
Μουτσούνας αδαπάνως. 

 
 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3 – ΣΜΥΡΙΔΩΡΥΧΕΙΑ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΟΥ  
(Διαδρομές και Ορυχεία): 

 
 
3.1  Γεωγραφικά Όρια: 
       
 Εντοπισμός, χάραξη και σήμανση γεωγραφικών ορίων ελέγχου και προστασίας 

διατηρητέου μνημείου. 
 
3.2 Διαδρομή Κόρωνος–Κακόρυακα, Κόρωνος–Στραβολαγκάδα – 

Πεζούλες Πηγή. 
 

Εντοπισμός, αποτύπωση, στερέωση-συντήρηση και σήμανση 
δικτύου παραδοσιακών μονοπατιών. 
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3.3 Διαδρομή Κακόρυακας – Αγ. Κυριακή – Απείρανθος.  
 

Εντοπισμός, αποτύπωση, στερέωση – συντήρηση και σήμανση 
δικτύου παραδοσιακών μονοπατιών. 

Εικ. : ο σταθμός του Κακόρυακα  των ορυχείων της Απειράνθου. 

 
 
 
3.4 Διαδρομή Μουτσούνα – Ασπαλαθρωπός – Κακόρυακας. 

 
Εντοπισμός, αποτύπωση, στερέωση – συντήρηση και σήμανση 

δικτύου παραδοσιακών μονοπατιών.  
 

3.5 Ανάδειξη Ορυχείου Σαραντάρας – Περιοχή Μουσείου 
Σμύριδας. 

 
Μετατροπή ορυχείων Σαραντάρας σε επισκέψιμο χώρο :  
Καθαρισμός, διαμόρφωση και συντήρηση τμήματος των στοών και 

των σιδηροτροχιών ώστε να καταστεί επισκέψιμο ένα μέρος του ορυχείου. 
Στη Σαραντάρα υπάρχει ευθύγραμμο τμήμα στοάς 120 τ.μ. και είναι 
ορυχείο εγκαταλελειμμένο από το 1985. 

 
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου ορυχείων περιοχής Σαραντάρας 

: 
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Αποκατάσταση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των 
εγκαταστάσεων. Σήμανση διαδρομών και εγκαταστάσεων. 

 
Αποκατάσταση και συντήρηση των υπαρχόντων κτισμάτων και 

συμπλήρωση του σχετικού εξοπλισμού. 
 
Κατασκευή μουσείου σμύριδας στο χώρο των ορυχείων της 

Σαραντάρας. Έγινε η κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση του Μουσείου 
και του κτιρίου πληροφόρησης. Μουσειακό υλικό (Συλλογή Εργαλείων 
Σμυριγλά), υπάρχει ήδη στο Λαογραφικό Μουσείο Κορώνου και θα 
μεταφερθεί στο Μουσείο Σμύριδας. Ακόμη επισκευάστηκαν τα υπάρχοντα 
κτίσματα. 
 
Σημ. Τμήμα του έργου προϋπολογισμού 70 εκατ. Περίπου είχε ενταχθεί στο 
πρόγραμμα LEADER II Κυκλάδων και η υλοποίηση του έγινε την περίοδο 
2001 – 2002 (δεν ολοκληρώθηκε). 
 
 

       

Εικ.: Παλιά στοά ορυχείου στη Σαραντάρα μετά από την σωστική επέμβαση. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 4 – ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΡΑΒΟΛΑΓΚΑΔΑΣ 
 
4.1 Τερματικός Σταθμός Στραβολαγκάδας. 

 
 

   Εικ: Σταθμός Στραβολαγγάδας μετά από τη σωστική παρέμβαση 
 
Αποκαταστάσεις, συντηρήσεις και ενισχύσεις θεμελιώσεων, 

τοιχοποιίας, ορόφων στα 11 κτίρια, το μηχανοστάσιο και τις πλατείες 
φόρτωσης του σταθμού Στραβολαγκάδας με δημιουργία καταφυγίου 
πεζοπόρων – παραμονής φοιτητών. 

 
Αποκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του μηχανοστασίου 

της Στραβολαγκάδας και του ζυγιστηρίου. 
 
Αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου περιοχής ορυχείων 

Στραβολαγκάδας – περίφραξη – μετατροπή σε επισκέψιμο χώρο (Μουσείο 
– Βιομηχανικό Πάρκο). 

 



 216

Επιδεικτική επαναλειτουργία των μηχανών Blackstone 
Στραβολαγκάδας. 

 
Κεκλιμένο Στραβολαγκάδας – Αποκατάσταση λιθοδομών και 

σιδηροτροχιών ώστε να καταστούν λειτουργικά. 
 
Οριζόντια διαδρομή βαγονιών Παλιομίτατος – Στραβολαγκάδα, 

Κεκλιμένο Στραβολαγκάδας : Μερική αποκατάσταση λίθινων κατασκευών 
και σιδηροτροχιών βαγονέτων, πεζοπορικές διαδρομές – Δημιουργία 
ξενώνα και ο εξοπλισμός του. 

 
Σημ. Τμήματα του έργου, προϋπολογισμού 5,3 και 5,5 εκατ. Περίπου 

έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα LEADER II Κυκλάδων και στο πρόγραμμα 
Medstone αντίστοιχα και η υλοποίηση τους έγινε ήδη (2001 – 2002). 
 

4.2 Κατασκευή εργοταξίου και εκπαιδευτικής αίθουσας Κέντρου 
Στήριξης Τεχνιτών. 

 
 
ΥΠΟΕΡΓΟ 5 – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ 
 
5.1  Ενδιάμεσος Σταθμός Κακόρυακα. 

 
Συντηρήσεις και ενισχύσεις θεμελιώσεων, τοιχοποιίας, ορόφων στα κτίρια, 
τις πλατείες φόρτωσης του σταθμού Κακόρυακα. 
 
Επιδεικτική επαναλειτουργία των μηχανών Blackstone Κακόρυακα. 
 
Νέα χρήση Πεζοπορικό καταφύγιο και ενημερωτικό περίπτερο. 
 

5.2 Ενδιάμεσος Σταθμός Ασπαλαθρωπού. 
 
Συντηρήσεις και ενισχύσεις θεμελιώσεων, τοιχοποιίας στη διαδρομή 

βαγονιών και τις πλατείες φόρτωσης και το κεκλιμένο του σταθμού 
Ασπαλαθρωπού.   
 

5.3  Ενδιάμεσος Σταθμός Πεζούλων. 
 

Συντηρήσεις και ενισχύσεις θεμελιώσεων, τοιχοποιίας στη διαδρομή 
βαγονιών και τις πλατείες φόρτωσης του σταθμού Πεζούλων. 
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Κεκλιμένο Πεζούλων – Αποκατάσταση των λιθοδομών του 
κεκλιμένου και των σιδηροτροχιών, ώστε να καταστούν λειτουργικά. 
 

5.4  Ενδιάμεσος Σταθμός Πηγής. 
 

Αποκαταστάσεις, συντηρήσεις και ενισχύσεις θεμελιώσεων, 
τοιχοποιίας, ορόφων στα δύο κτίρια, το σταθμό και τις πλατείες φόρτωσης 
του σταθμού Πηγής. 

 
Ενισχυτικές επεμβάσεις στις θεμελιώσεις, αντιδιαβρωτική 

προστασία και ανατάξεις μηχανισμών τροχαλιών στο σύνολο των 72 
πυλώνων του εναερίου μεταφοράς σμύριδας. Πρόσφατα (1998) η 
Κοινότητα Κορώνου έκανε επείγουσα σωστική παρέμβαση στη βάση ενός 
πυλώνα περιοχής Στραβολαγκάδας με προϋπολογισμό 4,5 εκατ. 

 
Επανατοποθέτηση, στήριξη και αντιδιαβρωτική προστασία 

συρματόσχοινων. Το συρματόσχοινο από την Πηγή μέχρι τη 
Στραβολαγκάδα δεν υπάρχει. 

 
Επανατοποθέτηση, στήριξη και αντιβρωτική προστασία επιλεγμένου 

αριθμού βαγονέτων. Υπάρχουν αιωρούμενα περίπου το 1/3. 
 
Προσπάθεια επιδεικτικής επαναλειτουργίας μέρους του συστήματος 

εναέριας μεταφοράς μεταξύ Στραβολαγκάδας και Κακόρυακα. 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥ – ΠΥΛΩΝΕΣ 
 
6.1 Αποκατάσταση καταστραφέντων πυλώνων. 
 
6.2 Ενισχυτικές επεμβάσεις στις θεμελιώσεις, αντιδιαβρωτική 

προστασία πυλώνων και ανατάξεις μηχανισμών τροχαλιών. 
 

Ενισχυτικές επεμβάσεις στις θεμελιώσεις, αντιδιαβρωτική 
προστασία και ανατάξεις μηχανισμών τροχαλιών στο σύνολο των 72 
πυλώνων του εναερίου μεταφοράς σμύριδας. Πρόσφατα  (1998) η 
Κοινότητα Κορώνου έκανε επείγουσα σωστική παρέμβαση στη βάση ενός 
πυλώνα περιοχής Στραβολαγκάδας με προϋπολογισμό 4,5 εκατ. 
 

6.3 Επανατοποθέτηση, στήριξη και αντιδιαβρωτική προστασία  
συρματόσχοινων. 
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Επανατοποθέτηση, στήριξη και αντιδιαβρωτική προστασία 
συρματοσχοίνων. Το συρματόσχοινο από Πηγή μέχρι Στραβολαγκάδα δεν 
υπάρχει. 
 

6.4 Επανατοποθέτηση, στήριξη και αντιδιαβρωτική προστασία 
επιλεγμένου αριθμού βαγονέτων. 
 

Επανατοποθέτηση, στήριξη και αντιδιαβρωτική προστασία 
επιλεγμένου αριθμού βαγονέτων. Υπάρχουν αιωρούμενα περίπου το 1/3. 
 

6.5 Προσπάθεια επιδεικτικής επαναλειτουργίας μέρους του   
συστήματος εναέριας μεταφοράς. 
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              Εικ: Πυλώνας εναερίου πρίν τη σωστική επέμβαση 
 
 
 

 
Εικ: Φωτογραφία του ίδιου πυλώνα μετά τη σωστική επέμβαση 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΜΥΡΙΔΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΥΩΝΑ 
 
7.1 Κτίριο Τρασανά Εργατών. 



 220

 
Ταρσανάς Λυώνα – Αποκατάσταση κτιρίου. Πρόκειται για κτίσμα με 

2 χώρους (Μεσαιωνικό). Έχουν γίνει ήδη μερικές σωστικές παρεμβάσεις 
από την τ. Κοινότητα Κορώνου. (1992/1995 – 2001). Διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου Ταρσανά εργατών, σμύριδας στον Λυώνα. 
Προβλέπεται η στέγαση Κέντρου Πληροφόρησης Παράκτιου Περιβάλλοντος 
του προγράμματος (SEAM ECOS OUVERTURES). 
 

7.2 Κτίριο Καταστημάτων (Γραφείων) Λυώνα. 
 

Καταστήματα (γραφεία) Λυώνα. Αποκατάσταση κτιρίου για 
τουριστική προβολή, εκθέσεις. Πρόκειται για νεοκλασικό κτίριο που έχει 
ερειπωθεί.Εγκαταλείφθηκε το 1926. 

 
7.3 Προβλήτα Φόρτωσης Σμύριδας Λυώνα (αποκατάσταση). 

 
Πρόκειται για προβλήτα με σιδηροκατασκευή στη θάλασσα και 

λίθινη στην ξηρά και σιδηροτροχιές για τη φόρτωση με βαγονέτα. Σήμερα 
έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς, αφού έχει εγκαταλειφθεί από το 
1926. 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 8 – ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
8.1 Έργα Στήριξης Στοών – Είσοδοι Ορυχείων. 

 
Σύμφωνα με υποδείξεις της Επιθεώρησης Μεταλλείων Νοτίου 

Ελλάδας. Αποφυγή εισόδου τουριστών στα επικίνδυνα ορυχεία και 
εξασφάλιση στηρίξεων σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας 
Σμυριδωρυχείων στα επισκέψιμα. 

 
8.2 Βελτιώσεις Πρόσβασης Ορυχείων. 

 
Υπάρχουν ορυχεία και περιοχές χωρίς πρόσβαση για τη μεταφορά 

Σμύριδας με φορτηγά. Παλαιότερα πίστωση 10 εκατ. Για σμυριδικούς 
δρόμους δεν αξιοποιήθηκε ελλείψει μελετών. 
 
 
 
 

8.3 Δημιουργία Χώρων Συγκέντρωσης Σμύριδας σε κάθε  
      (ενεργό) Ορυχείο. 
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Πρόκειται για χώρους 30 – 50 μ2  έξω από έναν εν ενεργεία ορυχείο 

με δάπεδο μπετόν. Για την αποφυγή ατυχημάτων των διερχομένων, η 
σμύριδα πρέπει να τοποθετείται σε ειδικούς χώρους (πλατείες) στο άκρο 
της οδού, ώστε να αποφεύγεται η περιβαλλοντική ρύπανση. 
 

8.4 Έργα πρασίνου στις περιοχές ορυχείων και σταθμών. 
 
8.5 Ηλεκτροφωτισμός περιοχών Ορυχείων Κορώνου και 

Απειράνθου. 
 
Απαιτούνται τρεις διαφορετικές γραμμές, μετασχηματιστές κ.λ.π. 

Σήμερα χρησιμοποιούνται γεννήτριες, λαδολύχναρα και μπαταρίες. 
 

8.6 Τηλεφωνοδότηση Ορυχείων. 
 
Απαιτούνται 5 Καρτοτηλέφωνα (σε κάθε σταθμό) και στη Σαραντάρα 

Κορώνου, όπου βρίσκεται το ζυγιστήριο. Διέρχεται δίκτυο κοντά στη 
γειτονική περιοχή. 
 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ 9 – ΕΡΓΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΑ 
 
9.1  Παραγωγή Εκθεσιακού Υλικού. 

 
(Πίνακες, φωτογραφικά σχέδια, μακέτες, προσθήκες) 
 

9.2  Παραγωγή Υλικού Προβολής. 
 

Για την προβολή έργου – σμύριδας – Μνημείου – προσέλκυση 
επισκεπτών με έντυπα, βιντεοταινίες, CD ROM, DVD, χάρτες, μονογραφίες. 

 
9.3  Προμήθεια Εποπτικού Υλικού. 

 
Βίντεο – οθόνες, touch – screen, p.c.  

 
9.4  Ανακατασκευή παλαιού εργαλειακού εξοπλισμού. 

Απαραίτητη προμήθεια δύο μικρών αυτοκινήτων, εξοπλισμού α΄ 
βοηθειών, βαγονιών λειτουργίας, μεταφοράς κ.λ.π. 
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   Εικ. : Άδειασμα σμύριδας από το βαγόνι από τους σμυριδεργάτες. 

 

 
Εικ : Σμυριδεργάτης μέσα στο ορυχείο εν ώρα εργασίας 



 224

 
Εικ : Μεταφορά σμύριδας με το βαγόνι, διακρίνεται η ηλεκτρογεννήτρια. 

 
 

 
 Εικ. Προετοιμάζοντας και πυροδοτώντας το δυναμίτη. 
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Εικ.Κουβαλώντας το σμυρίγλι στην πλάτη.  
 
 

 
Εικ. Παλεύοντας με τη βαριά και το καλέμι στην πόστα του ορυχείου. 
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