ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΔΙΚΤΥΟ
ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΣΙΑΦΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡ.
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. – ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι
ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σελ.
4

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

5-6

Β.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

6-7

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ
Δ. ΒΙΓΛΕΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

7-9
10-12

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΚΑΣΤΡΑ

13

ΚΑΣΤΡΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

14

1. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΤΡΑ

14

α. Κάστρο Απαλίρου

14-17

β. Απάνω Κάστρο

18-20

γ. Κάστρο Μάρκου Σανούδου στην Χώρα της Νάξου

21-24

2. Αρχαία Κάστρα
α. Αρχαίο Κάστρο Καλόγερου

25
25

ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΠΥΡΓΟΙ

26

ΠΥΡΓΟΙ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

27

Α. ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΙ

28

α. Ο Πύργος του Χειμάρρου

28-34

β. Παλαιόπυργος της Πλάκας

35

γ. Αρχαίοι Πύργοι στο Πολίχνι της Νάξου
Β. Βενετσιάνικοι Πύργοι
α. Ο Πύργος της Αγιάς

36-37
38
38-39

β. Ο Πύργος του Μπελόνια

40

γ. Άλλοι σημαντικοί βενετσιάνικοι Πύργοι

41

-2-

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΠΥΡΓΟΜΟΝΑΣΤΗΡΑ

42

ΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ

43

Α. ΠΥΡΓΟΣ – ΜΟΝΗ ΦΩΤΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΔΑΝΑΚΟ ΝΑΞΟΥ

43

1. Εισαγωγή

43

2. Θέση και περιβάλλον χώρος

44

3. Γενική Περιγραφή

45

4. Ιστορικά του μνημείου
5. Η αρχιτεκτονική του μνημείου
• Ο Ναός

45-47
47
47-49

• Το μοναστήρι

50

• Τοιχογραφίες

51

• Γλυπτά

52-53

6. Σχολιασμός

53-54

7. Σχέδια

55-62

Β. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

63

Γ. ΠΥΡΓΟΣ – ΜΟΝΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΕΣ ( ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ <<
ΥΨΗΛΗΣ >>).

64-66

Δ. ΠΥΡΓΟΣ – ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΕΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ :

66-67
68

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

69-71

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

72-74

ΧΑΡΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

75
76-77

-3-
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Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τα νησιά των Κυκλάδων εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης στο
κέντρο της ανατολικής λεκάνης της μεσογείου ανάμεσα σε τρεις ηπείρους
βρέθηκαν από πολύ νωρίς στην δίνη της ιστορίας παίζοντας πρωταγωνιστικό
ρόλο. Οι εγκαταλειμμένοι σήμερα πύργοι της Νάξου, τα κάστρα και οι βίγλες
της , είναι σιωπηλοί μάρτυρες ενός πολυτάραχου παρελθόντος. Σύμφωνα με
τους ερευνητές η Νάξος έχει 80 αρχαίους και μεσαιωνικούς πύργους, 40
κάστρα και βίγλες (παρατηρητήρια). Κάθε οχυρωματικό έργο συνδέεται με
δραματικά γεγονότα που έγιναν ιστορίες ταξίδεψαν από στόμα σε στόμα και
από εποχή σε εποχή και εξελίχθηκαν σε θρύλους και λαϊκές παραδόσεις .
Βασικός στόχος της εργασίας είναι να συγκεντρώσει τα χαρακτηριστικά
εκείνα που βοηθούν στην αναζήτηση του ρόλου που διαδραμάτισαν τα
οχυρωματικά έργα της Νάξου (κάστρα, πύργοι, βίγλες). Σ’ αυτό το σημείο θα
πρέπει να διευκρινίσουμε πως στην ευρύτερη περιοχή του νησιού δεν
υπάρχουν βίγλες ως μεμονωμένα κτίσματα. Ορισμένα τοπωνύμια (Μικρή
Βίγλα, Βιγλάκι Μαντρακίου, Άσπρη Βίγλα) φανερώνουν την πιθανή ύπαρξη
τέτοιων κτισμάτων στο παρελθόν ( σήμερα δεν υπάρχουν ερείπια καν ) αν και
από μαρτυρίες ντόπιων οι ονομασίες αυτές υπήρχαν δηλώνοντας περισσότερο
τον ρόλο παρά την ύπαρξη ιδιότυπων κτισμάτων.
Για το λόγο αυτό το αμυντικό δίκτυο στη Νάξο που είχε δημιουργηθεί
στο παρελθόν, σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια της πειρατείας, αποτελούνταν
κατά κύριο λόγο από πύργους και κάστρα, τα οποία έπαιζαν στην ουσία τον
ρόλο των βιγλών και μετέδιδαν με σήματα φωτιάς – σινιάλο τον ερχομό των
πειρατών από την θάλασσα. Η είσοδος των πειρατών στο νησί ξεκινούσε
κυρίως από τις νοτιοδυτικές ακτές, κυρίως από τον όρμο της Αγιασού,
προσπαθώντας έτσι να αποφύγουν τους δυνατούς βόρειους ανέμους που
επικρατούν στα Κυκλαδονήσια σε αντίθεση με τους νότιους που έκαναν το
έργο τους πιο εύκολο. Μόλις γινόντουσαν αντιληπτοί οι πειρατές το ένα οχυρό
μετά το άλλο ειδοποιούσε με σήματα φωτιάς το κοντινότερο δυνατό, έτσι που
σε λίγα λεπτά η είδηση είχε φτάσει στο κεντρικό πυρήνα του νησιού ( βλέπε
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χάρτη Νάξου πτυχιακής ). Η μελέτη αυτών των οχυρών ως προς την
λειτουργίας τους , τον φρουριακό τους ρόλο αλλά και την ιδιαίτερη
αρχιτεκτονικής τους μας δίνει σημαντικά στοιχεία για την διαφύλαξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Από τον 7° αιώνα και για πολλούς ακόμα αιώνες, το κυκλαδικό πέλαγος
έγινε το θέατρο συνεχών αιματηρών επιδρομών και καταστροφών καθώς οι
Σαρακηνοί και άλλες ναυτικές δυνάμεις συγκρούονται για την κυριαρχία στο
βυζαντινό Αιγαίο. Οι κάτοικοι του νησιού ατιμάζονται, ληστεύονται και
πούλιουνται σε σκλαβοπάζαρα από ομόθρησκους και αλλόθρησκους
θαλάσσιους ληστές. Την ίδια περίοδο οι Βυζαντινοί κτίζουν στα νησιά κάστρα
για την παρακολούθηση της θαλάσσιας περιοχής και τον ανεφοδιασμό του
βυζαντινού στόλου. Τα κάστρα αυτά, κτισμένα μάλλον βιαστικά και άτεχνα,
υψώνονται σε απότομες κορυφές που βρίσκονται κοντά σε προστατευμένους
όρμους.
Οι συνεχείς πειρατικές επιδρομές ανάγκασαν τους κατοίκους της Νάξου
να εγκαταλείψουν τις παραλιακές θέσεις και να ζήσουν κρυμμένοι για πολλούς
αιώνες στο ορεινό εσωτερικό του νησιού. Γι’ αυτό μέχρι και σήμερα οι
Ναξιώτες είναι περισσότερο γεωργοί και κτηνοτρόφοι και λιγότερο
θαλασσινοί. Η Νάξος κατείχε πάντα ξεχωριστή θέση στο Αιγαίο αφού υπήρξε
το μεγαλύτερο και ευφορότερο νησί των Κυκλάδων ενώ ταυτοχρόνως
καταλαμβάνει το γεωγραφικό κέντρο του νησιωτικού αυτού συμπλέγματος. Η
εύφορη γη της, οι φυσικές πηγές της, η θέση της στο Αιγαίο ήταν οι παρόντες
που έκαναν την Νάξο ονομαστή.
Η αποστολή των Κάστρων, Πύργων στην Νάξο είναι γνωστή.
Χρησίμευαν σαν φρούρια για την επιβολή της κυριαρχίας των φράγκων
κατακτητών, αλλά και σαν ακροπόλεις, φρούρια και καταφύγια των κατοίκων
λόγω των συχνών πειρατικών επιδρομών. Σ’ αυτά κατεύφεγαν οι κάτοικοι
αντιμετωπίζοντας τις πολιορκίες και τις τρομερές επιθέσεις των πειρατών με
λίθους, ξύλα, καυτό λάδι, και βέλη δημιουργώντας παράλληλα βοές ,
αλαλαγμούς και αντάρα.
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Η ειδοποίηση των κατοίκων για τον ερχομό των πειρατών γινόταν από
παρατηρητήρια κοντά στην θάλασσα, τις λεγόμενες βίγλες , οι οποίες έκαναν
σινιάλο με το άναμα φωτιάς και πληροφορούσαν εντός ολίγου ολόκληρο το
νησί. Στην ουσία αποτελούσαν τις εμπροσθοφυλακές των Κάστρων, Πύργων,
στην περίπτωση φυσικά που η θέση των, ήταν μακριά από τη θάλασσα , αφού
παράλληλα υπήρχαν και κάστρα που η γεωγραφική τους θέση (κοντά σε όρμο,
χαμηλό υψόμετρο) δεν απαιτούσε την παρουσία παρατηρητηρίου, και τον ρόλο
αυτό τον έπαιρνε το ίδιο το κάστρο.

Γ. ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΠΕΙΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ
Περιηγούμενος τα νησιά του Αιγαίου στα νεότερα χρόνια, ο Γερμανός
γιατρός Πήτερ Μπακ, γράφει : «Στα φωτεινά ακρογιάλια των νησιών του
Αιγαίου άρχισε τη ζωή της η Ευρώπη. Όταν ο μύθος έσβησε, έγινε το Αιγαίο
το λίκνο της Ελλάδας, η θάλασσα της Ιστορίας, που πάνω από τ' ανθισμένα
νησιά του πέρασαν όλες οι εποχές της. Από τα παμπάλαια χρόνια γέννησαν κι'
ανέθρεψαν θεούς, πέρασαν από τα λιμάνια του Ήρωες και Ημίθεοι, πέταξαν
με φτερά στους αιθέρες τους Δαίδαλοι και Ίκαροι, πέρασαν έμποροι,
στρατηγοί και λόγιοι, πειρατές και τροβαδούροι, ναυτικοί και τυχοδιώκτες,
πέρασαν προσκυνητάδες, ιεραπόστολοι και εξόριστοι, πέρασαν καράβια
φορτωμένα από λιμάνι σε λιμάνι από τα παμπάλαια χρόνια».Πολλά έχουν
γραφτεί για τα νησιά μας και γράφονται συνέχεια για τις χιλιόχρονες
πειρατικές επιδρομές στο Αιγαίο, αλλά για το συνταρακτικό αυτό θέμα, θα
γράφουμε για αιώνες ακόμα χωρίς να έχει εξαντληθεί, γιατί όλοι τους απλώς
εξιστορούν τα πράματα όπως τους αρέσει, χωρίς να τα εξετάζει κανείς σε
βάθος. Εγώ πρόθεση τέτοια δεν έχω, να γράψω δηλαδή πειρατική ιστορία,
απλώς θέλω με την παρακάτω αναφορά μου, να προσθέσω ένα φύλλο στην
πειρατική λαογραφία, γράφοντας ότι κατάλοιπο περισώθηκε και τ' άκουσα
παιδί στο χωριό μου και την ορεινή Νάξο με τη σκέψη πάντα, πως ίσως κι'
άλλοι κάνουν το ίδιο σ' άλλους τόπους, καταγράφοντας ότι για τους
-7-

ληστοπειρατές περιέσωσε η παράδοση. Όλες οι πειρατικές επιδρομές
χτυπούσαν αλύπητα επί αιώνες τα νησιά μας με συμφορές. Ο φόβος που
προκαλούσαν, το αίμα και τα δάκρυα που χυνόταν εξ αιτίας τους από τους
παππούδες μας, μείναμε στα παιδιά τους και τ' αγγόνια τους βιώματα, γίνανε
μοιρολόγια και τραγούδια λυπητερά, γίνανε παραμύθια
που μικρός πολλές φορές τ' άκουσα να τραγουδιώνται και να λέγονται στα
τζάκια τα χειμωνιάτικα βράδια.
Τα παθήματα κι' οι καταστροφές ολόκληρων χωριών - με το σφάξιμο και
την αρπαγή των νησιωτών, από χριστιανούς

και Μουσουλμάνους

ληστοπεράτες - όλ' αυτά τα διατηρήσανε στη μνήμη τους όσοι απόμειναν κι' οι
κατοπινοί, μιά ορισμένη γιορτινή μέρα του χρόνου στους παλιούς καιρούς,
επισκεπτότανε με παπά όπως μου λέγανε τους τόπους της θυσίας τωνε για
μνημόσυνο, μέχρι τα παιδικά μου χρόνια που μαζί πήγαινα κι εγώ. Τις μέρες
αυτές που πηγαίναμε στους τόπους αυτούς της καταστροφής με φωτιά και με
σίδερο και της αρπαγής των χωρικών μας για τα σκλαβοπάζαρα, ακούαμε από
τους ηλικιωμένους τις τραγικές ιστορίες σανάταν παραμύθια, που όλα τους
αποτελούσαν παραδόσεις και μαρτυρίες ιστορικές. Παρ' όλο το κουτσούρεμα
που θα πάθανε οι διηγήσεις αυτές, από το χρόνο και την αλλοίωση από στόμα
σε στόμα, όταν τις παραβάλαμε με τους κοντινούς εκεί σωρούς ερειπωμένων
χωριών, μισογκρεμισμένων βυζαντινών εκκλησιών, όλα μας φαινόταν
παθήματα καμωμένα σε χρόνια περασμένα.
Προ του 1207 ολόκληρη η πεδινή Νάξος και πιο εύφορη Ν.Δ. παραλία με
τα σπουδαία της λιμανάκια ακόμη και η Βυζαντινή πρωτεύουσα του νησιού η Χώρα - με τα κάστρα της έχουν τελείως καταστραφεί. Η πρωτεύουσα
μεταφέρθηκε στο κάστρο τ' Απαλύρου και οι σωζόμενοι οικισμοί της
βρίσκονται στο ορεινό κέντρο του νησιού, τη Δρυμαλιά, είτε σκαρφαλωμένοι
στο Ζα, το Φανάρι και την Κόρωνο και πολύ λίγοι μικροί αραιοί οικισμοί
έχουν απομείνει μέσα σε βαθιές χαράδρες. Από την εποχή εκείνη και μέχρι
σήμερα, η μισή Νάξος (η Ν.Δ. και Ν.Α.) είναι ακόμα χωρίς οικισμό και οι
Αξώτες μέχρι προ ολίγων χρόνων, φαινότανε ξένοι εντελώς προς τη θάλασσα
που μας περιβάλλει, γιατί αιώνες ζούσαν μακριά απ' αυτήν απάνω στα βουνά.
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Η καθημερινή πείνα που του εβασάνιζε, οι αρπαγές κι' ο αφανισμός, όλα
αυτά φέρνανε το νησιώτη σε τέτοια απελπισία, που από την κατάσταση αυτή
έλεγε: «να μην ξανασπείρει και να μην ξαναθερίσει πια κανείς, αφού άλλοι
στα σίγουρα θα φάνε τη σοδειά κι' οι κόποι τους θα πάνεχαμένοι». Μέρα και
νύχτα μοιρολογούσαν την κακοτυχιά που τους βρήκε, να χάσουν πολλούς από
τη φαμελιά τους να χάσουν τους δικούς τωνε και κλαίγονας μοιρολογούσαν
και λέγανε: «Εβγατ' εσείς οι απεθαμένοι ν' αμπωμεν εμείς οι ζωντανοί μήπως
και ησυχάσομεν οι καμένοι απού τα βάσανα με τη θανή» (με το θάνατο).
Οι διηγήσεις αυτές μ' εκάνανε σαν παιδί ν' ανατριχιάζω, πολλές φορές άμα
ήκουα πως εκάψανε γυναίκες και παιδιά μέσα σε σπηλιές - πού 'ταν τα
καταφυ(γ)ιά ντωνε -, ότι εσφάξανε κόσμο ολόκληρο στη σειρά, αφού δε
θάλανε να μαρτυρήσουν τον τόπο που κρυβότανε οι άλλοι τους χωριανοί, - οι
δικοί τους άνθρωποι, τα παιδιά τους. Πολλές φορές γέροντες μου 'δειχταν ένα
μέρος και μου λέγανε: «Επά ήτρεξε ντο αίμα σα μποταμός, απού τον κόρμο π'
οσφάξανε οι ληστοπειρατές κι' ακόμα σήμερα λένε το ντόπο <<το
Παρασφαγιό». Όσοι επομείνανε ζωντανοί στα χέρια ντωνε, σα ντα πρόβατα
τσοι πααίνανε (γ)ια τα καράβια νατσοι πάνε να στοι πουλήσουνε σκλάβοι κ'
όπως μου λέανε, πολλές βολές επομείνανε τα κλειδιά στσι πόρτες τω σπιτιώ
ντωνε, χωρίς να ξαναβρεθί πια άνθρωπος να τ’ ανοίξει>>.1

1
Μανώλης Ι. Ψαρράς, Πειρατικές Θύμησες από την Νάξο, Απεραθίτικα 1 έτος VIII, Νάξος 1995,
σελ.42-43
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Δ. ΒΙΓΛΕΣ – ΕΝΝΟΙΑ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ
Η ανάγκη της πληροφόρησης από μεγάλες αποστάσεις και μάλιστα
στρατιωτικών ειδήσεων οδήγησε από αρχαιότατες εποχές τους Έλληνες στη
χρήση «φρυκτωριών». Φρυκτός σημαίνει δαυλός ή πυρσός φλεγόμενος, που οι
φρυκτωροί άναβαν σε υψηλούς διαδοχικούς σταθμούς και μετέδιδαν ειδήσεις.
Έτσι αναφέρει ο Αισχύλος (Αγαμ. 29 και 282) έφθασε η είδηση της πτώσης
της Τροίας στην Κλυταιμνήστρα στο ανάκτορο των Μυκηνών.
Στα Βυζαντινά χρόνια οι φρυκτωρίες ονομάζονταν «καμινοβίγλια». Το
πρώτο συνθετικό της λέξης προέρχεται από την Ελληνική λέξη καμίνι, επειδή
άνοιγαν λάκκο όπως ανοίγουν στα καμίνια, όπου τοποθετούσαν οι λεγόμενοι
καμινάρηδες ή καμινάδες εύφλεκτη ξυλεία, ξερά χόρτα και θάμνους (αφάνες,
καλάμια κ.λ.π.) για ζωηρή φωτιά την νύκτα, ή βρεγμένα σανά και κοπριά
βοοειδών (σβουνιές) για έντονο καπνό την ημέρα. Το δεύτερο συνθετικό
παράγεται από την λατινική λέξη vigiI και vigiIia που σημαίνει φυλακή,
παρατηρητήριο, φρουρά. Έτσι η βίγλα= παρατηρητήριο, το ρήμα βιγλάρω και
βιγλίζω= παρατηρώ, επoπτεύω από της βίγλας και το ουσιαστικό βιγλάτωρ η
βιγλάτορας= ο φύλαξ, ο σκοπιωρός εξ ου και βιγλατόρια.
Η «βίγλα» βρισκόταν σε δεσπόζουσα υψηλή θέση από την οποία είναι
ορατή μεγάλη έκταση εδάφους, οι θέσεις αυτές ονομάζονταν «άκριες» και
«ακριοτήρια», εξ ου και η ονομασία ακρίτες. Σε ομαλό έδαφος, όπου
περνούσαν δρόμοι αναπτύσσονταν οργανωμένες στρατιωτικές βίγλες με «έσω
βίγλα» «έξω βίγλα» οι λεγόμενες «στάσεις» με μόνιμα χτιστά με ξερολίθι
«στασίδια» για τους πολεμιστές ακρίτες καβαλλαρέους τους «βιγλάτορες». Το
«εσωβίγλιον» με το «εξωβίγλιον» είχαν απόσταση «μη πλέον λίθου βολής.
(<<Περί παραδρομής πολέμου>>, λέγεται ότι τη συνέγραψε ο Νικηφόρος
Φωκάς).Το

προσωπικό

των

καμινοβιγλίων

εκλεγόταν

μεταξύ

των

εκλεκτότερων ανδρών και μάλιστα με πρώτο μέτρο την ανδρεία, τιμαριούχοι
ιδιοκτήτες της γης. Οι βιγλάτορες είχαν συνήθως τροφή 15 ημερών (σύγκλινα,
παξιμάδια και τυρί τουλουμίσιο καθώς και ασκούς ( ασκία με νερό.).
Η βίγλα αποτελείτο από τον διοικητή της βίγλας «Δομέστικος των
τειχέων της βίγλας» τ' όνομα είναι λατινικής προέλευσης και έγινε Βυζαντινό
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αξίωμα (<<Δομέστικος των τειχέων Κωδιν 5,79, Δομέστικος της Τραπέζης,
Παχυμέρης Γ, 219 Α'>>) Απ' αυτό προέρχεται και το μανιάτικο επώνυμο στην
Αλεπού του Κότρωνα της οικογένειας των Δεμεστιχιάνων. Ο Δομέστικος δεν
εγκατέλειπε την βίγλα ή την Τράπεζα, όπως αναφέρουν οι Βυζαντινοί
ιστορικοί «μαχόταν στα οικία». (<<Περί παραδρομής πολέμου>>).
Μπροστά από το τείχος της «έσω βίγλας» υπήρχε «ο λώζος» ειδική
φωλιά για τα σκυλιά που αλυχτούσαν και προειδοποιούσαν σε τυχόν ερχομό
των εχθρών, αυτά ήσαν μονίμως στον λώζο δεν μετακινούνταν παρά μονάχα
εντός στρατοπέδου. Ο Δομέστικος με τους πεζούς πολεμιστές του, μάχονταν
εναντίων των επιτιθέμενων εχθρών, με ρίψεις ακοντίων βελών (σαγιτών) και
λίθων με τους λιθοβόλους ή καταπέλτες. Υπήρχε και βοηθητικό προσωπικό οι
καμινάδες,όπως προανέφερα, και άλλοι, όπως οι «λιθοβόλοι»που χειρίζονταν
τις πολεμικές μηχανές, όλοι αυτοί στις ελεύθερες ώρες τους ασχολούνταν με
την Βάση λιθοβόλου εξόρυξη κιόνων, κιονόκρανων, θωρακίων ακόμη και
μηχανής ορθογωνίων ογκολίθων (πλέχτουρα) που πουλούσαν για χτίσιμο
ναών, πύργων, δημοσίων κτηρίων και τειχών των κάστρων, ίσως να εξήγαγαν
κιόλας. Τα εναπομείναντα κομμάτια λίθων από τις λαξεύσεις τα μετέφεραν
και ενίσχυαν τα πίσω τείχη της βίγλας, που ήσαν όλα χτίσιμο ξερολιθιάς και
ήσαν έτοιμα να χρησιμοποιηθούν στους λιθοβόλους.
Η βίγλα είχε και υποδιοικητή τον «Δρουγγάριο της βίγλης των
καβαλλαρίων». Ο Δρουγγάριος της βίγλας όριζε σύμφωνα με τις διαταγές του
Δομέστικου τα «ημεροβίγλια» δηλ. τα στασίδια της ημέρας και όλα τα
φυλάκια (μπαστούνες) ακόμη και τις βίγλες της νύκτας. Κατά το βραδάκι
πήγαινε στο εξωβίγλιον και φώναζε: «Άρχοντες, ετοιμασθήτε δειπνήσατε και
δότε τροφήν τοις ίπποις». (<<Περί παραδρομής πολέμο>>).
Κατά την νύκτα ο δρουγγάριος της βίγλας «εκέρτευεν» δηλαδή
εκτελούσε έφοδο, για να βεβαιωθεί ότι είναι στις θέσεις τους, μια φορά εάν ο
εχθρός ήταν μακριά και δύο φορές η περισσότερες, εάν ο εχθρός ήταν
πλησίον. Ο Δρουγγάριος με την εμπροσθοφυλακή τον λεγόμενο Δρούγγο ή
Ρύγχος (Επιφάν. Ι 416 Β «δρούγγος, μυκτήρ είτουν ρύγγχος καλείται»)
εξεστράτευε με καβαλλάριους, βαρέως οπλισμένους σκouτότoυς και
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ελαφρούς τοξότες εναντίων των εχθρών, εγκαταλείποντας τα «στασίδια»
μόνιμα παρατηρητήρια της «έξω Βίγλας».
Οι Καβαλλάριοι οι λεγόμενοι «σκουτάτοι» ή κατάφρακοι» ήσαν
άρχοντες, σαν αξιωματικοί με γη δική τους, φορούσαν αλυσιδωτό θώρακα το
«λωρίκον», περικεφαλαία «κασίς», -εξ ου και το επώνυμο Κάσσης και
Κασσίμης

του Ακροταίναρου

- περικνημίδες, ασπίδα

το λεγόμενο

«σκουτάριον», - εξ ου και το τοπωνύμιο Σκουτάρι της Μάνης - μακριά λόγχη
«το κοντάριον» και κοντό σπαθί «σπαθίον».
Οι έφιπποι αυτοί ακρίτες που πάντοτε ήσαν λιγοστοί σηκώνονταν από τ'
ακοίμητα

στασίδια

των

να

κυνnγήσουν

εχθρούς

ηρωποιήθηκαν,

χιλιοτραγουδήθηκαν ως και η εκκλησία ακόμη σ' ένα τέτοιο στασίδι με
περικεφάλαιον τοποθέτησε τον Χριστό, την Παναγία και τους Άγιους στο
χώρισμα του ιερού βήματος δεξιά κι αριστερά της Ωραίας Πύλης και άλλων
πυλών

αντικαθιστώντας

τα

μαρμάρινα

πρωτοχριστιανικά

σκαλιστά

πανωθωράκια όπου υπήρχαν.
Οι ελαφροί τοξότες «οι καλοϊππάρατοι» ήσαν καβαλλάριοι οπλισμένοι
με «τοξάριον» φέροντας στην φαρέτρα τις «σαγίπες». Αυτοί είναι οι
περίφημοι «Χωσάριοι» που εισχωρούσαν στις περιοχές του εχθρού και
μάζευαν πληροφορίες. (Εκεί έχει την ρίζα του το τοπωνύμιο Χωσιάριον της
Μάνης.) Είναι αυτοί που αργότερα δίδαξαν στη δύση την τέχνη του πολέμου
και ονομάσθηκαν Ουσάροι στην Ρωσία κ.ά. Αυτοί χρησιμοποιούσαν την
μυϊκή μαζί με την πνευματική δύναμη, είναι ο πόλεμος με κάθε λογής μέσον,
όπως ενέδρα (χωσία) παραπλάνηση, με την ενέδρα πετύχαιναν τον
«κλασματισμό» του εχθρού δηλαδή τον κατακερματισμό του, αυτός είναι ο
σημερινός ανορθόδοξος πόλεμος, από Λοκατζήδες, Πεζοναύτες κ.λ.π. Στις
εξορμήσεις τους οι Χωσάριοι, χρησιμοποιούσαν και τα ειδικά γυμνασμένα
σκυλιά τους.2

2

Μπατσινίλας Γρηγ. Μιχάλης, Το Οίτυλο δια μέσου των αιώνων, Α΄ Τόμος Βιβλίου, www.mani.gr
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΑΣΤΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α - ΚΑΣΤΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΚΑΣΤΡΑ
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ΚΑΣΤΡΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Νάξος έχει πολλά κάστρα, τόσο προϊστορικά και βυζαντινά, όσο και
Ενετικά. Άγρια, στοιχειωμένα, με ερειπωμένα τείχη και επάλξεις, υψώνονται
στις διάφορες περιοχές του νησιού γεμάτες από πειρατικές ιστορίες, θρύλους
και παραδόσεις. Η αποστολή των Κάστρων αυτών είναι γνωστή. Χρησίμευαν
σαν φρούρια για την επιβολή της κυριαρχίας των Φράγκων κατακτητών αλλά
και ως ακροπόλεις , φρούρια, καταφύγια των κατοίκων εξαιτίας των συχνών
πειρατικών επιδρομών στο νησί της Νάξου. Σ’ αυτά κατεύφεγαν οι κάτοικοι
αντιμετωπίζοντας τις μακρινές πολιορκίες , τις μακρινές επιθέσεις των
πειρατών με λίθους, ξύλα, καυτό λάδι και βέλη, δημιουργώντας βοές,
αλαλαγμούς και αντάρα.
Η πρώτη βίγλα η οποία βρισκόταν πιο κοντά στην θάλασσα όταν έφθαναν
οι πειρατικές γαλέρες άναβε φωτιά – σινιάλο ότι εθεάθησαν οι πειρατές και
εντός ολίγου η πληροφορία είχε φθάσει σε ολόκληρο το νησί. Φοβισμένοι οι
κάτοικοι έτρεχαν να κρυφτούν στα Κάστρα. Όσοι δεν προλάβαιναν πιάνονταν
από τους πειρατές και γινόντουσαν δούλοι στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής
και της Αιγύπτου.
1.ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΣΤΡΑ
α.ΚΑΣΤΡΟ ΑΠΑΛΙΡΟΥ
Κάτω στους πρόποδες κρημνώδους λόφου επί του οποίου ακόμη
διακρίνονται οι πυργοειδής επάλξεις εγκαταλελειμμένου Κάστρου, γύρω από
μια πρασινισμένη χαράδρα με απότομα χείλη, φαίνονται ακόμα τα ίχνη του
αρχαίου συνοικισμού. Μέσα από τα κατεστραμμένα ερείπια ξεχωρίζει
βασταγμένη με την δύναμη του θαύματος, βυζαντινού ρυθμού εκκλησία
επιβλητική σε σχήμα και όγκο. Στο βάθος της μικρής χαράδρας σώζεται ακόμη
η πηγή η οποία κατά την λαϊκή παράδοση η Βασίλισσα του νησιού τότε είχε
τοποθετήσει χρυσό ντριμόνι για να συγκρατείται το άφθονο νερό της πηγής
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Εικ.1 – Πανοραμική άποψη Κάστρου Απαλίρου

που κατέβαινε ορμητικό από τα γυμνά τώρα βουνά του προφήτη Ηλία και του
όρου Διός.
Η περιοχή όπου βρίσκεται τώρα το βυζαντινό Κάστρο είναι έρημη.
Παλαιότερα στο σημείο αυτό είχε συμπυκνωθεί ο περισσότερος πληθυσμός
του νησιού και αυτό οφείλεται κυρίως στους εύφορους κάμπους που
εκτείνονται στην περιοχή γύρω από το Βυζαντινό Κάστρο (Κάμπος Μαραθού
– Ποταμίδες).Το όνομα του Κάστρου, σύμφωνα με τον Π. Ζερλέντη, προήλθε
από την αντίστοιχη ονομασία του θάμνου απαλιριά (θάμνο που οι φυτολόγοι
αποκαλούν Rhamnus oleides Lin), που φυτρώνει στο μεγαλύτερο μέρος του
βουνού που υπάρχει το παρών Κάστρο (βρίσκεται σε υψόμετρο 474μ.).
Η ανάβαση στο Κάστρο του Απαλίρου μόνο εύκολη δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί. Από τα ίδια δύσβατα μονοπάτια που ανέβαιναν οι παλιοί
ανεβαίνει κανείς και σήμερα. Ο τρεις γραμμές από τα οχυρά τείχη του
φαίνονται ακόμα από τα χαλάσματα τους. Τα ερείπια ενός στρογγυλού πύργου
βρίσκονται ανατολικά στην ελαφρή κλίση της κορυφής. Τα χοντρά αγκωνάρια
που είναι ακόμη στην θέση τους, μαρτυρούν για την προσπάθεια που απαίτησε
μεταφορά τους επάνω στην απόκρημνη πλαγιά, ενώ μέσα κι ολόγυρα από το
κάστρο χαλάσματα από δεξαμενές , βίγλες ,και σπίτια βρίσκονται σε ένα χάος
από σπασμένες πέτρες. Από αυτήν την αετοφωλιά απλώνεται η θέα γύρω, ως
πέρα την θάλασσα, από βαθιές κοιλάδες που κρέμονται από πάνω τους οι
σταχτεροί βράχοι και γυμνοί σήμερα όγκοι βουνών.
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Πραγματικά νομίζεις πως η φύση η ίδια έπλασε το Κάστρο αυτό για να
υπερασπίζεται τα γύρω χωριά από τις επιδρομές των πειρατών. Το 1207 ο
Μάρκος Σανούδος , ανεψιός του δόγη της Βενετίας αποβιβάζεται με τους
άντρες του στον όρμο της Αγιασού στις Ν.Δ ακτές της Νάξου και μετά από
πολιορκία 5 εβδομάδων κυριεύει το Κάστρο του Απαλίρου και κατακτά το
νησί. Διαδοχικά κατακτά 18 νησιά του Αιγαίου και ιδρύει το Δουκάτο του
Αιγαίου με έδρα την Νάξο. Όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα στην σημερινή
Χώρα ο Σανούδος κατάστρεψε το Κάστρο του Απαλίρου, γι’ αυτό και σήμερα
χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να συνθέσει κανείς από τα ερείπια την πρώτη
μορφή του.
Η ιστορία του Κάστρου από τότε που χτίστηκε είναι μεγάλη, μα εκείνο
που ο χρόνος δεν μπόρεσε να καταφέρει, να το καταστρέψει με τις χιονιές και
τα μελτέμια, το τελείωσε η βαρβαρική αγριότητα, το βούλισαν με κανόνια και
σήμερα κοίτωνται χάμω οι βυζαντινοί πύργοι: εκεί μπορεί κανείς να θαυμάσει
την βυζαντινή αρχιτεκτονική και τις ζωγραφιές στις εκκλησιές όσο σώζονται
φυσικά μέχρι σήμερα3.

Εικ.2 – Εξωτερικός τοίχος Κάστρου

3
Επετηρίς Κυκλαδικών Μελετών, Δύο Κάστρα της Νάξου Τ΄ Απαλίρου και το Απάνω Κάστρο-Νίκος
Ανδρ. Κεφαλληνιάδης, Τόμος Δ΄ 1964, σελ. 154-155
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4

4
Επετηρίς Κυκλαδικών Μελετών, Δύο Κάστρα της Νάξου Τ΄ Απαλίρου και το Απάνω Κάστρο-Νίκος
Ανδρ. Κεφαλληνιάδης, Τόμος Δ΄ 1964, σελ. 188
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β.ΑΠΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟ
Ανάμεσα στα χωριά Τσικαλαριό και Ποταμιά βρίσκονται τα ερείπια ενός
φρουρίου με το όνομα <<Απάνω Κάστρο>>. Η φυσική θέση του αλλά και η
επιμελημένη οχύρωση του, συντέλεσαν ώστε να παίζει βασικό ρόλο στην
ιστορία του τόπου. Χτίστηκε για πρώτη φορά γύρω στο 375 π.Χ όταν ο
Αθηναϊκός ναύαρχος Χαβρίας καταναυμάχησε τον Σπαρτιάτη ναύαρχο Πόλλιν
και η Νάξος επανήλθε στην Αθηναϊκή συμμαχία. Βέβαια στο Κάστρο
υπάρχουν ίχνη τόσο της βυζαντινής όσο και της ενετικής εποχής γεγονός το
οποίο μαρτυρεί την παρουσία του διαδοχικά ανά τους αιώνες. Προϊστορικά
μνημεία του είναι το μικρό τμήμα αρχαϊκού τείχους στην δυτική πλευρά,
καθώς και τα αρχαία νεκροταφεία του. Βυζαντινά μνημεία του θεωρούνται
ορισμένα εξωκλήσια με τις σπάνιες αγιογραφίες τους. Τα άλλα τέλος μνημεία
– τείχη, πολεμίστρες, ερειπωμένα ανάκτορα, βρύσες ανήκουν βέβαια στην
ενετική περίοδο και είναι κτίσματα των Ενετών δουκών και των Ρωμαίων –
Ελλήνων.
Τ’ Απάνω Κάστρο υψώνεται αγριωπό στα δυτικά του λεκανοπεδίου της
Τραγαίας, στο οποίο ξεχωρίζουν τα χωριά Μονή, Πύργος Καλόξυλου, Χαλκί,
Ακάδημοι, Κεραμί, Μετόχι, Δαμαριώνας, Δαμαλάς και στο βάθος το Φιλώτι,
ενώ στους ανατολικούς πρόποδες του Κάστρου είναι χτισμένα τα χωριά
Τσικαλαριό και Κουτσοχεράδος. Νότια απλώνεται ο κάμπος του Σαγκρίου με
το ομώνυμο χωριό ως κάτω την θάλασσα. Από την νότια πλευρά φαίνεται το
Κάστρο του Απαλίρου το οποίο σε ώρες κινδύνου έστελνε σινιάλο για τον
ερχομό των πειρατών. Η μισή Νάξος σχεδόν φαίνεται πανοραμικά από το
Απάνω Κάστρο και μόνο όταν κάποιος βρεθεί στην κορυφή μπορεί να
αντιληφθεί την δεσπόζουσα θέση του και τον λόγο για τον οποίο οι Ενετοί
επέλεξαν αυτήν την οχυρή τοποθεσία για τη προστασία των πλούσιων Κάμπων
της Δρυμαλίας και της Ποταμιάς από τους τρομερούς Κουρσάρους.
Από οποιοδήποτε ακρογιάλι της νοτιοδυτικής αυτής πλευράς του νησιού
και αν εμφανίζονταν οι πειρατικές γαλέρες θα γίνονταν αντιληπτές από τους
βιγλάτορες του Κάστρου.
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Σκοπός του Κάστρου ήταν να προστατέψει από τους πειρατές την
πολιτεία που βρισκόταν δίπλα από τον 8ο αιώνα όπως μαρτυρούν τα ευρήματα
των ανασκαφών στους κυκλικούς τάφους στη θέση αλωνάκια. Σήμερα, από το
πρώτο εκείνο Κάστρο σώζεται ένα μέρος του δυτικού τείχους χτισμένο με
ογκόλιθους, σαν κυκλώπεια τείχη. Ο πύργος με τις πολεμίστρες σώζεται
σχεδόν ακέραιος. Έχει ύψος 9 μέτρα και μήκος διαμέτρου περίπου το ίδιο.
Προφυλλάσεται από διπλές πολεμίστρες 6 άνω και 3 κάτω.
Στα βυζαντινά χρόνια ξαναχτίστηκε για να προστατέψει τους κατοίκους
της εύφορης κοιλάδας της Τραγαίας από τους Σαρακηνούς πειρατές. Την ίδια
εποχή χτίστηκαν τα χωριά Ποταμιά, Κόρωνος, Δανακός και πιθανόν όσα
χωριά βρίσκονται σε ρεματιές κρυμμένα από ληστρικά μάτια καθώς και τα
φρούρια Φωτοδότης Δανακού, Καλόγερος Κορωνίδας. Οι βυζαντινοί
κατασκεύασαν στο Απάνω Κάστρο αποθήκες νερού και τροφίμων για να
αντέχουν σε πολυήμερες πολιορκίες. Ανεβαίνοντας στην κορυφή του, ο
επισκέπτης βλέπει όλη την πεδινή Νάξο απλωμένη στα πόδια του.
Την τελική του όμως μορφή την πήρε το 1207 από τον Μάρκο Σανούδο.
Ο Σανούδος περιέκλεισε το κάστρο με νέο και ισχυρότερο τείχος χτισμένο με
πελεκημένη πέτρα και πορσελάνη δημιουργώντας έτσι μια νέα γραμμή άμυνας
και μεγαλώνοντας την έκταση του προς τα νότια. Επειδή όμως η νότια πλευρά
του είναι πιο ευάλωτη, έχτισε δύο κυκλικούς πυργίσκους τριώροφους.
Σύμφωνα με τα ιστορικά ντοκουμέντα που υπάρχουν λίγες φορές
πολιορκήθηκε αλλά πάντα άντεξε. Εδώ οργάνωσε την άμυνα του το 1620 ο
Άγγελος Σανούδος και αντιμετώπισε την εξέγερση των κατοίκων της
Τραγαίας, εδώ έσπασαν όλα τα βαρβαρικά επιθετικά κύματα του φοβερού
Βαρβαρόσα το 1537. Μόνο ο Γάλλος κουρσάρος Κρεβαλιέ κατόρθωσε να το
κυριέψει το 1678.Τα χρόνια περνούν και όμως το Κάστρο μένει πάντα
περήφανο και επιβλητικό για να θυμίζει στις επόμενες γενιές την δόξα και τον
πολιτισμό των προγόνων τους5.

5
Επετηρίς Κυκλαδικών Μελετών, Δύο Κάστρα της Νάξου Τ΄ Απαλίρου και το Απάνω Κάστρο-Νίκος
Ανδρ. Κεφαλληνιάδης, Τόμος Δ΄ 1964, σελ. 189-195.
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6

6

Νίκος Ανδρ. Κεφαλληνιάδης, Το Κάστρο του Μάρκου Σανούδου στην Χώρα Νάξου, Έκδοση Δήμος
Νάξου 2001, σελ.37.
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γ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΑΡΚΟΥ ΣΑΝΟΥΔΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ
Μεγαλόπρεπο υψώνεται στην κορυφή της πόλης της Νάξου, σαν
βενετσιάνικο στέμμα της, το κάστρο των Σανούδων, που έκτισαν οι Βενετοί
το 1207. Τριγυρισμένο από πανύψηλα, σαν πύργους σπίτια, που χρησιμεύουν
για τείχη του, ασφαλισμένο από τις τρεις μεγάλες πόρτες του, ζει τον δικό του
κόσμο, της γαλήνης και του παρελθόντος.
Σαν ένα παλιό βενετσιάνικο ρολόι έχει σταματήσει στην παλιά ωραία αλλά
λησμονημένη πια εποχή. Τότε που δοξασμένη δούκες, ιππότες και κομήτες το
κατοικούσαν και οι βενετσιάνικες γαλέρες κουβαλούσαν άρχοντες και
ηγεμόνες, για υψηλές δεξιώσεις. Τότε που άγριοι πειρατές ορμούσαν να το
πατήσουν και παλικαρίσια όρθωνε το ανάστημα του, αποκρούοντας τις
επιδρομές τους.

Εικ.3 – Το Κάστρο του Μάρκου Σανούδου
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Η επιλογή της θέσης που θα έκτιζε ο Μάρκος Σανούδος το κάστρο του
δεν ήταν τυχαία, καθώς το σημείο ήταν επιβλητικό και σε περίοπτη θέση,
γιατί είχε σκοπό

να

αποτελέσει φρουριακό και συνάμα

οικιστικό

συγκρότημα.
Οι Βενετοί7 ως ναυτικός λαός που ήταν , ήθελαν την πρωτεύουσά τους
κοντά σε λιμάνι και έτσι διάλεξαν για έδρα τους την παλιά πρωτεύουσα .
Έκτισαν το κάστρο , και γύρω από αυτό σε αμυντική διάταξη τα σπίτιααρχοντικά, τα οποία αποτελούσαν το αμυντικό τείχος , με στενά δρομάκια ,
καμάρες και πόρτες ασφαλείας μέσα στα οποία εγκατέστησαν τους κατοίκους.
Τα κτίρια που το συγκροτούσαν ήταν οχυρωματικοί πύργοι και ταυτόχρονα
πολυτελείς επαύλεις των ηγεμόνων Η λέξη κάστρο προέρχεται από την
λατινική castrum (=το φρούριο που περιβάλλει την πόλη).
Οι βυζαντινοί αυτοκράτορες συμφωνούσαν απόλυτα με τους Ρωμαίους
προκατόχους τους σχετικά με την σπουδαιότητα που είχε η ασφάλεια της
αυτοκρατορίας και η προστασία των συνόρων από τους επιδρομείς. Οι
βυζαντινοί όμως ,αντίθετα από τους Ρωμαίους, που η αντίληψη τους ήταν
έντονα στρατοκρατική, έδειχναν ιδιαίτερη προσοχή στις μεθόδους άμυνας
επιλέγοντας αυτήν την τακτική μάλλον παρά την επιθετική δραστηριότητα.
Αποτέλεσμα ήταν να κτίζουν κάστρα, οχυρώσεις, προμαχώνες, που, παρά την
έλλειψη αρχιτεκτονικής πρωτοτυπίας αντιστάθηκαν σε πολυάριθμες επιθέσεις,
πριν να υποκύψουν τελικά στους Οθωμανούς.
Βασικός λόγος για την κατασκευή οχυρωμένων οικισμών ειδικά για την
περιοχή του Αιγαίου υπήρξε η πειρατεία. Από τους οικισμούς αυτούς πολλοί,
όπως αυτός της Νάξου, έχουν διατηρήσει πολλά στοιχεία της αρχικής τους
μορφής και του χαρακτήρα τους. Την περίοδο της Φραγκοκρατίας οι ίδιοι οι
Λατίνοι συχνά αναλάμβαναν την οικοδόμηση των Κάστρων προκειμένου να
εξασφαλίσουν ασφάλεια στους υπηκόους τους και να καλλιεργούν
απερίσπαστοι τη γη που τους είχε παραχωρηθεί. Έτσι χτίστηκε και το Κάστρο
της Νάξου ώστε να κατοικήσουν σ’ αυτό οι Λατίνοι άποικοι. Οι Φράγκοι
ηγεμόνες ήθελαν να προστατεύουν όσους υπηκόους τους εγκαθιστούσαν στο

7

Κοντόπουλος Γιάννης , Εργασία Ευέλικτη Ζώνη 1ο Γυμνάσιο Δήμου Νάξου, Νάξος 2005.
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νέο οικισμό όχι μόνο από τους πειρατές αλλά και από τον ντόπιο εχθρικό
πληθυσμό.
Για την κατασκευή του κάστρου της Νάξου χρησιμοποιήθηκε οικοδομικό
υλικό από τα ερείπια της αρχαίας πόλης , ενώ κόπηκαν τεράστιες ποσότητες
ξυλείας.
Το σχήμα του κάστρου είναι πενταγωνικό. Είχε επτά πύργους και τρεις
πύλες με τις οποίες έκλεινε. Σήμερα σώζεται η πύλη στην πλατεία Πραντούνα
και η βορειοδυτική

κοντά στον πύργο του Γλέζου, που

ονομάζεται

«Παραπόρτι».
Τα σπίτια , κολλητά το ένα στο άλλο , ακολουθούν με μια προσθετική
ανάπτυξη τα παλαιά μονοπάτια γύρω από το λόφο . Η κυκλική αυτή διάταξη
έχει σαν νοητό κέντρο το κάστρο και τονίζεται ιδιαίτερα στους πεζόδρομους ,
που ακολουθούν τις καμπύλες του λόφου.
Η Επισκοπή και ο κεντρικός πύργος που είναι και τα σημαντικότερα
κτήρια, αποτελούσαν κέντρα θρησκευτικής και διοικητικής εξουσίας, αλλά
και τα τελευταία καταφύγια σε περίπτωση επιδρομής. Με βάση αυτό
λοιπόν, αναπτύχθηκε ένα αμυντικό σχέδιο με κύριους άξονες που
χαρακτήριζαν την αμυντική του οργάνωση ως εξής:
Α) το τείχος του κάστρου που σχηματιζόταν από τους τοίχους των
ακραίων αρχοντικών που ήταν χτισμένα το ένα κοντά στο άλλο και με
ενισχυμένη δόμηση.
Β) οι επτά πύργοι

και επτά πύλες του κάστρου (σήμερα σώζονται

μόνο τρεις)
Στοιχεία δυτικής προέλευσης που τονίζουν το επίσημο ύφος και τη
σπουδαιότητα των πύργων είναι οι επάλξεις που σχηματίζει το στηθαίο γύρω
από το δώμα, οι πολεμίστριες και η ζεματίστρα για την άμυνα, έτσι ώστε να
μην είναι δυνατή στους εχθρούς
Γ)οι συνοικίες των ορθόδοξων έξω από το κάστρο , που διέθεταν κι
αυτές πύλες, και αποτελούσαν το περιτείχισμα του κάστρου. Τα σπίτια
ήταν χτισμένα με χοντρούς τοίχους και λίγα ανοίγματα ώστε να αποτελούν
προστατευτικό κλοιό των καστρινών αρχοντικών. Αν παραβιάζονταν πρώτα
αυτές οι πύλες , οι αμυνόμενοι οχυρώνονταν στο περιτείχισμα . Όταν τους
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απωθούσαν και από εκεί η άμυνά τους μεταφερόταν στις κύριες πόρτες του
κάστρου και τελευταίο σημείο άμυνας ήταν ο κεντρικός πύργος .

Εικ.4 – Η τρανή πόρτα

Εικ.5 – Το παραπόρτι

Εικ.6 – Ο πύργος των Κρίσπι πραγματικό παρατηρητήριο του Κάστρου
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ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΤΡΑ
α. ΑΡΧΑΙΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΥ
Το αρχαίο και μεσαιωνικό κάστρο του καλόγερου είναι κτισμένο στην
κορυφή χαμηλού αλλά εξαιρετικά απότομου και δύσβατου βουνού, που
καταλήγει στον όρμο του Απόλλωνα. Το κάστρο σήμερα είναι πεσμένο σε
ερείπια αλλά ένα μεγάλο τμήμα από τα τείχη που σώζεται σε αρκετό μήκος και
ύψος. Τμήματα της λιθοδομής αλλά και αρχαία ευρήματα υποδηλώνουν ότι το
κάστρο υπήρχε στο ίδιο σημείο και στην αρχαιότητα. Είναι γνωστή στους
κατοίκους της περιοχής η παράδοση για την γριά που πρόδωσε το μυστικό
πέρασμα και αλώθηκε το κάστρο. Ακόμα και σήμερα που η περιοχή είναι
γυμνή από βλάστηση είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί το μονοπάτι που οδηγεί
στην κορυφή.

Εικ.7 – Τα μοναδικά ερείπια του
αρχαίου κάστρου

Εικ.8 – Άνοιγμα, πιθανόν
παράθυρο από μεγάλους λίθους.
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΠΥΡΓΟΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β - ΠΥΡΓΟΙ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΠΥΡΓΟΙ
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β
ΠΥΡΓΟΙ – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ως προς προέλευση και τη χρήση τους διακρίνονται. Α) σ’ αυτούς που
χτίστηκαν από τους Βένετους για να οχυρωθούν κατά των πειρατών και να
επιβληθούν στους ντόπιους, β) εκείνους που χτίστηκαν από τους ντόπιους για
να αμυνθούν κατά των κατακτητών, γ) τους πύργους-μοναστήρια και δ) τις
εξοχικές κατοικίες των Βένετων. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες έχουν αμυντικό
χαρακτήρα και είναι χτισμένη σε φυσικά οχυρές κατοικίες. Αντίθετα οι
πύργοι που χρησίμευαν ως εξοχικά των βένετων είναι χτισμένοι απλά
σε ωραία μέρη και δεν έχουν αμυντικό χαρακτήρα.
Είναι πρωτότυπα οικοδομήματα μια και σε αυτά συναντιούνται και
συνυπάρχουν στοιχεία δυτικής και κυκλαδικής αρχιτεκτονικής .
Περιβάλλονται από ισχυρούς τοίχους μέσα στους οποίους περικλείεται η
ευρύχωρη αυλή , το κύριο κτήριο που χρησιμεύει ως κατοικία και τα
βοηθητικά κτίσματα (αποθήκες για τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα,
στάβλοι ληνός -πατητήρι για τα σταφύλια -κλπ)
Η εξωτερική όψη είναι αυστηρή και μεγαλοπρεπής συγχρόνως. Καθώς
είναι χτισμένη από ντόπια πέτρα χωρίς επίχρισμα και ασβέστωμα, μοιάζουν να
κρύβονται στο ομοιόμορφο περιβάλλον. Το άνοιγμα στη πρόσοψη είναι μικρά
και λιγοστά, όπως απαιτεί η κυκλαδική αρχιτεκτονική και για τον πρόσθετο
λόγο ότι χρησιμοποιούνται σαν οχυρά. Τα παράθυρα και οι πόρτες
περιβάλλονται από μαρμάρινα σκαλιστά υπέρθυρα και παραστάδες με
ανάγλυφες παραστάσεις, όμοιες με εκείνες των αρχοντικών του κάστρου, που
αποτελούν και το μοναδικό διακοσμητικό στοιχείο στις λιτές προσόψεις.
Στοιχεία δυτικής προέλευσης που τονίζουν το επίσημο ύφος και τη
σπουδαιότητα των πύργων είναι οι επάλξεις που σχηματίζει το στηθαίο γύρω
από το δώμα, οι πολεμίστριες και η ζεματίστρα για την άμυνα. Επίσης πιο
σπάνιο δυτικό χαρακτηριστικό είναι η ξύλινη εξέδρα – γέφυρα που ήταν
κρεμασμένη με αλυσίδες και ανυψωνόταν, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή
στους εχθρούς η πρόσβαση στο πύργο. Λίγα είναι τα σπίτια με αυλές. Είναι
συνήθως μικροσκοπικές με χαμηλές μάντρες ή χωρίς καθόλου μάντρα, οπότε η
αυλή ενώνεται με το δρόμο δημιουργώντας συνέχεια .
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Α. ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΙ
α. ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
Ο πύργος βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της Νάξου, στην μέση
περίπου του δρόμου ανάμεσα στο Ζα , το υψηλότερο βουνό της Νάξου κ την
θάλασσα σ’ ένα ύψωμα που ορίζεται από δύο χείμαρρους, το χείμαρρο
ανατολικά κ τα πετρόνια δυτικά. Ο πύργος αυτός ήταν βίγλα , απ’ όπου με
φωτιές κυρίως μεταδίδονταν ειδήσεις για εμφάνιση πειρατών ή άλλων εχθρών
στη Νάξο. Το μνημείο δεσπόζει επιβλητικά σε ένα τοπίο ερημικό και
ακατοίκητο 12 χλμ από το Φιλώτι, χωριό της Νάξου. Αυτό άλλωστε μαρτυρεί
και η ίδια γεωγραφική του θέση αφού είναι ορατός από πολλά σημεία του
νοτιοανατολικού μέρους του νησιού καθώς και από την θάλασσα. Ο πύργος
του Χειμάρρου είναι αρχαίος, χτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. Οι αρχαίοι πύργοι
κτισμένοι αλυσιδωτά στις παραθαλάσσιες περιοχές και σε κορυφές στο
εσωτερικό του νησιού λειτουργούν σαν παρατηρητήρια μεταδίδοντας με
σήματα φωτιάς την είδηση για εχθρικές επιδρομές.

Εικ.1 – Γενική άποψη Πύργου του Χειμάρρου
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Η κατασκευή του είναι απλούστατη και καθαρά γεωμετρική. Η κάτοψη
του είναι κυκλική με εξωτερική διάμετρο 9,20μ. και εσωτερική 7,12μ. Οι
τοίχοι έχουν πάχος 1,10μ. και είναι διπλοί κτισμένοι με ντόπιο μάρμαρο χωρίς
συνδετικό υλικό με πολύ συναρμογή: είναι φανερή η υψηλή ποιότητα της
αρχαίας λιθοτεχνίας. Την εξωτερική πλευρά της λιθοδομής αποτελούν μεγάλες
ορθογωνισμένες πέτρες που το μήκος τους ποικίλει από 0,58μ. ως 2μ. και το
πλάτος τους από 0,35μ. ως 0,40μ. Σε μερικές διακρίνονται λατομικά σημεία:
Λ,V,O που διευκόλυναν τους μαστόρους να τις τοποθετήσουν στην σωστή
τους θέση.
Η εσωτερική επένδυση αποτελείται από πέτρες διαφόρων μεγεθών που
μόνο στην οριζόντια πλευρά έχουν δουλευτεί. Στη νότια πλευρά υπάρχει η
θύρα και ακριβώς από πάνω της άλλα σε ύψος 10μ. από το έδαφος , δηλαδή
στον δεύτερο όροφο, είναι το μοναδικό παράθυρο του πύργου. Τα μόνα άλλα
ανοίγματα είναι υδρορροές και πολεμίστρες (τοξοθυρίδες) που εξωτερικά
διακρίνονται σαν στενές σχισμές , ενώ εσωτερικά φαρδαίνουν αρκετά, ώστε να
δίνουν χώρο στους τοξότες να κινηθούν.
Στο εσωτερικό διακρίνεται ισόγειο και τρεις όροφοι που τη θέση τους
μπορούμε να συμπεράνουμε από τις υποδοχές για τα δοκάρια του πατώματος
(δοκοθήκες). Αριστερά από την είσοδο μια σκάλα με μαρμάρινα σκαλοπάτια
πακτωμένα στον τοίχο, οδηγεί ακτινωτά προς τα πάνω. Τα κατώτερα
σκαλοπάτια λείπουν και προφανώς έχουν αφαιρεθεί, αλλά σώζονται τα
υπόλοιπα μέχρι το πλατύσκαλο του δευτέρου ορόφου. Η κορυφή του πύργου
δεν σώζεται και δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να μας δείχνουν πως θα ήταν η
στέγη, κάποιοι μελετητές όμως υποθέτουν ότι θα ήταν επίπεδη με
πολεμίστρες. Το ύψος του πύργου φτάνει σχεδόν τα 15μ., ενώ το 1923 ένας
μελετητής σημειώνει ότι το ύψος του είχε φτάσει τα 17μ.
Εκτός από τον αμυντικό και τηλεπικοινωνιακό του χαρακτήρα, ο πύργος του
Χειμάρρου αποτέλεσε και οχυρό καταφύγιο στα ταραγμένα
ελληνιστικά χρόνια. Στις πλούσιες σε μέταλλα δυτικές Κυκλάδες, όπως η
Κύθνος, η Σέριφος , η Σίφνος είναι βέβαιο ότι ο πύργος είχε σχέση με την
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Εικ.2 – Τοξοθυρίδα

Εικ.3 – Άποψη Πύργου από τον δρόμο

προστασία των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών δραστηριοτήτω
ν. Αυτό μαρτυρεί και η θέση του Πύργου αφού βρίσκεται κοντά στην περιοχή
της Νάξου που παράγει την πολύτιμη σμύριδα. Σύμφωνα με κάποιο μελετητή ,
εκτός από μια απλή αμυντική εγκατάσταση ο πύργος αποτελούσε βάση μιας
μικρής στρατιωτικής μονάδας και καταφύγιο για τους κατοίκους των γύρω
οικισμών.
Ενδιαφέρουσα κ άκρως αξιόλογη είναι η αναφορά του μοναχού Ιησουίτη
Λίχτλε που περιγράφει τον Πύργο του Χειμάρρου ως εξής: <<Πέρα των
βουνών, σχεδόν μιαν και ημίσειαν ώραν από την κορυφή του Τζιά ή τουόρους
Δίος, προς το νοτιοανατολικόν μέρος , είναι έναν σχεδόν ολόκληρος πύργος, ο
οποίος ονομάζεται του Χειμάρρου, και μερικοί τον ονομάζουν, ο πύργος του
Αχιλλέως. Αυτός είναι στρογγυλός και έχει τριάκοντα πόδες εις την διάμετρον.
Το εσωτερικόν χωρίς το τείχος είναι σχεδόν το διπλούν εις το ύψος. Το χόνδρος
δ’ αυτών είναι 6 έως 7 πόδες εις την μικράν πόρταν, όπου δίδει την είσοδον.
Όλον το κτίριο είναι από μαρμαρένιας μεγάλας πέτρας, αι οποίαι είναι τόσον
καλά ενωμέναι όπου δεν φαίνεται κανέν σημείο λάσπης ή άλλης τίνος ύλης διά
να κολλώνται και να ενώνονται καλώς η μίαν με τη άλλην. Ο πύργος είναι εις
την μέσην μιας αυλής και περιτειχισμένος από ένα τείχος 7 έως 8 πόδας. Όμως
επειδή η αυλήν είναι υψηλοτέραν παρά ο τόπος τριγύρω, αυτοί που είναι εις την
αυλήν είναι ασκέπαστοι. Αι γύρωθεν του τείχους της αυλής πέτραι είναι από
λευκόν μάρμαρο και βαλμέναι η μίαν ανωθεν της άλλης και απ’ αυτάς ήτο το
υλικόν διά την κτίσην του πύργου. Εις το ενδότερον της αυλής είναι δύο
ανατολικοί εκκλησίαι, αι οποίαι είναι εις τα έτη τουχριστιανισμού
οικοδομημένα, διότι ο πύργος είναι αρχαιότατος επί καιρόν των Ελλήνων>>.
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Εικ.4 – 5 Ο πύργος του Χειμάρρου σε δύο όψεις.

Οι χώροι, που μόλις περιγράψαμε και άλλοι δύο που βρέθηκαν στη ΝΑ
γωνία του περιτειχίσματος, έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά των ελαιοτριβείων, όπως διαμορφώθηκαν, με διάφορες παραλλαγές, από την
ελληνιστική εποχή και πέρα, αν και η μέθοδος που φαίνεται ότι
χρησιμοποιήθηκε συμπίεση με ξύλινο μοχλό - μαρτυρείται από την
αρχαϊκή εποχή. Με τη μέθοδο αυτή, οι ελιές συνθλίβονται αρχικά ώστε να
σχηματιστεί ένας πολτός, ο οποίος στη συνέχεια τοποθετείται σε
τσουβάλια ή άλλο υλικό και συμπιέζεται με ένα ξύλινο μοχλό. Η μεγάλη
μυλόπετρα που περιγράψαμε αντιπροσωπεύει το στάδιο σύνθλιψης του
ελαιοκάρπου.
Στις πλακόστρωτες εξέδρες θα γινόταν η συμπίεση του πολτού, πάνω σε
ειδικές «λεκάνες», επίπεδες πέτρες με χαρακτηριστικό κυκλικό αυλάκι και
εκροή. Βρέθηκαν δύο τέτοιες λεκάνες, μία στη δυτική πλευρά,
μετακινημένη, όπως αναφέραμε παραπάνω και μία δεύτερη στην αρχική
της θέση, στη ΝΑ γωνία του περιτειχίσματος. Οι μικρές δεξαμενές με τις
χαρακτηριστικές κοιλότητες για το κατακάθισμα θα χρησίμευαν για την
υποδοχή του λαδιού. Τη χρήση μοχλού για τη συμπίεση του πολτού
υποδηλώνουν όχι μόνο οι μεγάλες πέτρες-αντίβαρα αλλά και η παρουσία
μικρών ανοιγμάτων στο δυτικό τοίχο που θα βοηθούσαν στην αγκίστρωση
του μοχλού.
Η συσσωρευμένη στάχτη έξω από έναν εργαστηριακό χώρο πιθανότατα
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προέρχεται από τη φωτιά για το ζέσταμα του νερού, απαραίτητου στη
διαδικασία παραγωγής του λαδιού. Μία δεξαμενή μεγαλύτερη από τις
υπόλοιπες, χωρισμένη σε δύο τμήματα με χαμηλό τοιχάριο, φαίνεται ότι
χρησίμευε για το διαχωρισμό του λαδιού από το νερό, όπως συνέβαινε και
σε παραδοσιακά ελαιοτριβεία στα νεώτερα χρόνια.
Το συγκρότημα αυτό, με τα δεδομένα που έχουμε ως σήμερα μπορεί να
χρονολογηθεί ανάμεσα στον 1 ο αι. π.χ. μέχρι το τέλος περίπου του 30υ αι.
μ.χ. Τότε, οι δεξαμενές του λαδιού σκεπάστηκαν και κτίστηκαν νέοι τοίχοι,
μερικοί με διαφορετικό προσανατολισμό, που έκλεισαν τους χώρους των
ελαιοτριβείων από τα ανατολικά.
Στη φάση αυτή θα πρέπει να άλλαξε η λειτουργία του χώρου. Πρέπει να
σημειωθεί ότι στο εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής στα ανατολικά του
πύργου υπάρχει παλαιοχριστιανικό ή βυζαντινό θωράκιο και στην ίδια
περιοχή διακρίνονται τα θεμέλια παλαιοχριστιανική ς βασιλικής. Την
ανθρώπινη παρουσία στο χώρο αυτό σε εποχές πολύ αρχαιότερες
δηλώνουν τα μυκηναϊκά και γεωμετρικά όστρακα που βρέθηκαν στις
κοιλότητες του φυσικού βράχου αλλά και στις επιχώσεις.
Ο πύργος του Χειμάρρου είναι ένας από τους ελάχιστους πύργους στο
Αιγαίο, όπως ο Πύργος του Δρακάνου στην Ικαρία, ο Πύργος του Αγίου
Πέτρου στην Άνδρο, ο Πύργος της Αγίας Μαρίνας στην Κέα, που σώζονται σε
τόσο μεγάλο ύψος. Πολύς λόγος έχει γίνει για τη χρήση των αμυντικών
αυτών κατασκευών που αφθονούν ιδιαίτερα στα νησιά. Σε γενικές γραμμές οι
πύργοι κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
Α. Έργα των πόλεων, αποτέλεσμα κρατικού σχεδιασμού, με στρατιωτικό ή
μη χαρακτήρα: φάροι, παρατηρητήρια, παρόδια φυλάκια, φρυκτώρια.
Β. Ιδιωτικές κατασκευές: αγροτικές εγκαταστάσεις, συνδυασμός αποθήκης
και οχυρού.
Λίγοι πύργοι εμφανίζουν συνεχή χρήση μετά τα μέσα του 30υ αι. π.χ. Οι
περισσότεροι επαναλειτουργούν ή επανακατοικούνται στη ρωμαϊκή περίοδο.
Ενδιαφέρον είναι ότι στη φάση αυτή, όπως στον πύργο του Χειμάρρου, σε
πολλούς πύργους ή στο άμεσο περιβάλλον τους εγκαθίστανται ελαιοτριβεία.
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Υπάρχουν παραδείγματα από την Πελοπόννησο και άλλα έχουν επισημανθεί
στις Κυκλάδες, Π.χ. στον Άσπρο Πύργο της Σίφνου.
Στις πλούσιε ς σε μέταλλα δυτικές Κυκλάδες, όπως η Κέα, η Κύθνος, η
Σέριφος, η Σίφνος είναι σχεδόν βέβαιο ότι, μερικοί τουλάχιστον, είχαν κάποια
σχέση

με

την

προστασία

των

μεταλλευτικών

και

μεταλλουργικών

δραστηριοτήτων. Με κάποια μεταλλουργική δραστηριότητα φαίνεται να
σχετίζεται και ο Άγιος Πέτρος της Άνδρου. Όσοι βρίσκονται σε πλούσιες
αγροτικές περιοχές δεν αποκλείεται να ήταν οχυρωμένες αγροικίες, ανάλογες
με τους πύργους της Μυτιλήνης ή τους μεσαιωνικούς πύργους που αφθονούν
στη Νάξο. Τον Πύργο του Χειμάρρου ο Haselberger τον θεωρεί βάση μιας
μικρής στρατιωτικής μονάδας και καταφύγιο για τους κατοίκους των γύρω
οικισμών και των ζώων τους, έχει όμως εκφραστεί και η άποψη ότι ήταν
φρυκτώριο ή οχυρωμένη αγροικία. Βέβαια η μία χρήση δεν αποκλείει την
άλλη. Σήμερα τον πύργο περιβάλλουν λιόδεντρα και βοσκοτόπια, χώρος
παραγωγής των ονομαστών τυριών του νησιού και των δημοτικών τραγουδιών, αλλά δεν έχει μελετηθεί η αρχαία χλωρίδα της περιοχής. Πάντως οι
εργαστηριακοί χώροι του περιβόλου δεν είναι σύγχρονοι με το μνημείο, που
πρέπει να ανήκει στον 40 αι. π.Χ. και με τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα
φαίνεται ότι η χρήση του χώρου άλλαξε στα ρωμαϊκά χρόνια.
Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, η σημερινή εικόνα της ερημιάς του πύργου
είναι κάπως παραπλανητική, όπως παραπλανητική είναι και η θέση του στο
σημερινό δρόμο του Καλαντού. Στην αρχαιότητα, όπως και στα νεώτερα
χρόνια, είναι πολύ πιθανό ο πύργος να συνδεόταν με δρόμο με το λιμάνι του
Πανόρμου.
Τα ερωτήματα που προκύπτουν από τις σημαντικές αμυντικές αυτές
κατασκευές θα απαντηθούν μόνο με συστηματικές ανασκαφές και μέχρι
σήμερα οι ανασκαμμένοι πύργοι είναι ελάχιστοι. Όσον αφορά τον Πύργο του
Χειμάρρου, οι στόχοι μας με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα είναι οι εξής:
1. Να σωθεί από βέβαιη εξαφάνιση ένα μνημείο που διατηρήθηκε μέχρι
σήμερα σχεδόν ακέραιο, ενώ παράλληλα ελπίζουμε η τελική μελέτη να δώσει
απαντήσεις σε πλήθος ερωτημάτων που αφορούν τους πύργους γενικότερα.
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2. Ο πύργος, μαζί με το συγκρότημα των ελαιοτριβείων, να αναπλαστεί σε
επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Το συγκρότημα αυτό είναι το πληρέστερο
που έχει μέχρι σήμερα αποκαλυφθεί στον ελλαδικό χώρο και η διατήρηση του
επιτρέπει την αποκατάσταση του, έτσι ώστε η λειτουργία του να είναι
απολύτως «αναγνώσιμη».
Ο μαρμάρινος Πύργος, το περιτείχισμα και οι εργαστηριακοί χώροι θα
προσφέρουν στον επισκέπτη μια ολοκληρωμένη εικόνα ενός επιβλητικού
αρχαίου αμυντικού έργου και ενός σημαντικού τομέα της αρχαίας ελληνικής
οικονομίας και της αγροτικής ζωής. Ο επιστήμονας και ο απλός περιηγητής θα
μπορεί να αντιληφθεί τη σχέση του ανθρωπογενούς με το φυσικό περιβάλλον
κατά την αρχαιότητα, αλλά και διαχρονικά. Από τεχνολογική άποψη, η
συνάφεια των εργαστηριακών χώρων με αντίστοιχες εγκαταστάσεις των
νεότερων χρόνων που διατηρούνται στην περιοχή του Φιλωτιού δημιουργεί
προοπτικές για ένα σπάνιο αρχαιολογικό-λαογραφικό δίκτυο8.

Εικ.6 – 7 Εργασίες αναστήλωσης του Πύργου

8

Υπουργείο Αιγαίου, Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων-Πύργος Χειμάρρου, σελ.27-33
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β. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ΠΛΑΚΑΣ
Λίγο έξω από το χωριό Τρίποδες στην περιοχή της πλάκας υψώνεται ο
ερειπωμένος Παλαιόπυργος της Πλάκας. Ο πύργος της Πλάκας είναι γνωστός
ακόμα με τα ονόματα <<Παλιόπυργος>>, <<Πύργος του Στρουμπουλά>>,
<<Πύργος της Αριάδνης>>. Από ολόκληρο τον τετράγωνο Πύργο σώζονται
τώρα τα θεμέλια και το βορεινό του τείχος μ’ ένα παράθυρο πολεμίστρα και
φυτευτά σκαλοπάτια, που ανεβάζουν σε μικρότερες πολεμίστρες. Οι
<<τεσσαρακάντουνες>> πέτρες του πύργου είναι πελώριες τ.μ Χ 0.50 περίπου.
Ο ερειπωμένος τώρα πύργος αγναντεύει από το ύψωμα του το απέναντι
Καστέλι ή κάστρο της Αριάδνης προς το οποίο παλιότερα φαίνεται ότι έστελνε
τα σινιάλα του, για την εμφάνιση των πειρατών.

Εικ.7 – 8 Τα ερείπια του βορεινού τείχους του Παλιόπυργου

Εικ.9 – Ακόμα και σήμερα στέκονται όρθια τα ερείπια του Πύργου
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γ. ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΥΡΓΟΙ ΣΤΟ ΠΟΛΙΧΝΙ ΤΗΣ ΝΑΞΟΥ
Το Πολίχνι είναι παραθαλάσσια περιοχή στο Ν.Δ τμήμα της Νάξου και
βρίσκεται νότια του κάβου της Μικρής Βίγλας. Η λέξη << πολίχνι >> πήρε την
σημασία << αμυντικής εγκατάστασης >> και οι τρεις πύργοι που υπάρχουν
εκεί ερμηνεύουν το σημερινό τοπωνύμιο. Το Πολίχνι, όπως και ολόκληρη η
Ν.Δ πλευρά του νησιού είναι από την αρχαιότητα ως σήμερα κατοικημένο. Οι
εύφορες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ο ευνοϊκός προσανατολισμός που
προστάτευε από τους δυνατούς βόρειους ανέμους, καθώς και οι μεγάλες
αμμώδεις ακτές ήταν σίγουρα ορισμένα από τα στοιχεία που συντέλεσαν στην
συνεχή κατοίκηση και εκμετάλλευση της περιοχής. Παράλληλα όμως αυτή η
μορφολογία των ακτών έκανε την περιοχή εξαιρετικά εύκολο σημείο
απόβασης των πειρατών, οι οποίοι ήταν ο φόβος των κατοίκων.
Τα ερείπια του πρώτου μελετώμενου πύργου βρίσκονται στον χώρο της
Αγίας Παρασκευής Πολιχνίου. Εξωτερικά του ναού διακρίνεται το βορεινό
τμήμα της πρώτης σειράς των δομών ενός κυκλικού πύργου. Αυτοί εδράζονται
στο έδαφος ενώ είναι έντονα διαβρωμένοι από τα καιρικά φαινόμενα. Το
μήκος τους κυμαίνεται από 68 έως 160 εκατ. , ενώ το πλάτος τους από 28 έως
80 εκατ. Η διάμετρος του πύργου υπολογίστηκε 7.60μ.
Δεκαπέντε περίπου μέτρα πίσω από τον Άγιο Τρύφωνα Πολιχνίου στην
θέση Κοκκαλιάρη βρίσκονται τα ίχνη του 2ου μελετώμενου πύργου. Από τα
λίγα στοιχεία που έχουμε βλέπουμε πως πρόκειται για έναν κυκλικό πύργο ο
οποίος είναι κατασκευασμένος από ντόπιο γρανοδιορίτη, ενώ οι λιθόπλινθοι
που διακρίνονται έχουν κάποια προσεγμένη λάξευση στις εδραζόμενες
πλευρές.
Στην περιοχή Αμμοδάρες Πολιχνίου βρίσκονται τα ερείπια του τρίτου και
μεγαλύτερου μελετώμενου πύργου. Ο πύργος αυτός είναι κυλινδρικός με
εξωτερική διάμετρο γύρω στα 14 μ. Ο τοίχος είναι διπλός από γρανοδιοριτικό
πέτρωμα. Την εξωτερική πλευρά της λιθοδομής την αποτελούν μεγάλοι δόμοι
των οποίων το μήκος ποικίλλει και φθάνει το 1.80μ. Σήμερα διακρίνεται στην
θέση του μεγάλο τμήμα των θεμελίων λίθων, κάτι που μας επιτρέπει με
βεβαιότητα να ορίσουμε το ίχνος του πύργου.
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Και οι τρεις Πύργοι είναι κυλινδρικοί. Παρόμοιοι πύργοι μπορούσαν να
είναι επίσης τετραγωνικής η ορθογώνιας επιμήκους κάτοψης. Η επιλογή
φαίνεται να εξαρτιόταν από τρία σημεία: ένας κυκλικός μπορεί να κτιστεί
γρηγορότερα, ενώ ένας τετραγωνικός χωράει περισσότερους ανθρώπους. Οι
στρογγυλοί πύργοι άλλωστε είναι πιο γεροί αφού οι πολιορκητικοί κριοί δεν
μπορούν να ωθήσουν τους σφηνοειδής λίθους προς τα μέσα, ενώ στους
τετράγωνους καταστρέφουν τις γωνίες με αλεπάλληλα χτυπήματα.
Η χρονολόγηση των τριών Πύργων είναι δύσκολη. Τα κεραμικά
θραύσματα που βρέθηκαν στον 3ο Πύργο φαίνεται να ενισχύουν την υπόθεση
ότι ο πύργος ανήκει στην Ελληνιστική Εποχή. Το πιθανότερο είναι να
κτίστηκαν κάπου στα τέλη του 4ου έως και τον 3ο π.Χ αι.
Η χρήση παρόμοιων Πύργων συνδέεται σίγουρα με τις πειρατικές
επιδρομές και την προστασία της γης. Οι μεμονωμένοι Πύργοι προστάτευαν
θέσεις με στρατιωτικό ή οικονομικό ενδιαφέρον στην ύπαιθρο λειτουργώντας
ως παρατηρητήρια ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνταν συστήματα μετάδοσης
σημάτων με φωτιές από αυτούς ( φρυκτωρίες ).
Βλέποντας συνολικά την χωροθέτηση των τριών αυτών πύργων μπορούμε
να κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχάς χωροθετούνται γραμμικά σε
συνολική απόσταση μικρότερη των 1600μ. , έχοντας μεταξύ τους αποστάσεις
1030μ.και 570μ. ο πρώτος από τον δεύτερο και ο δεύτερος από τον πρώτο
αντίστοιχα. Βρίσκονται επίσης στην ίδια υψομετρική καμπύλη, σε υψόμετρα
από 15 έως 23μ.
Η συγκεκριμένη θέση τους λοιπόν φαίνεται να ικανοποιεί ταυτόχρονα
δύο ανάγκες : να βρίσκεται ο πύργος εντός της καλλιεργήσιμης έκτασης , ενώ
παράλληλα να μπορεί από όσο το δυνατόν ψηλά να εποπτεύει μεγάλο τμήμα
της περιοχής. Πράγματι και οι τρεις βλέπουν την θαλάσσια περιοχή μπροστά
από το Πολίχνι καθώς και την Πάρο τα παράλια της οποίας απέχουν μόνο 5,5
ναυτικά μίλια. Επίσης έχουν καλή οπτική επαφή μεταξύ τους ,στοιχείο
αναγκαίο για την μετάδοση μηνυμάτων με φωτιά9.

9

Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου <<Η Νάξος δια μέσου των αιώνων>>, Επιμέλεια Ιωάννης Κ.
Προμπονάς – Στέφανος Ε. Ψαρράς, ΧΑΛΚΙ 4-7 Σεπτεμβρίου1997, Έκδοση Αθήνα 2003, σελ.213-219.
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Β. ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟΙ ΠΥΡΓΟΙ
α. Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
Ο Πύργος της Αγιάς απέχει από την Χώρα 30 χλμ και βρίσκεται σε
ορεινή περιοχή της βόρειας Νάξου, δυτικά του Απόλλωνα σε υψόμετρο 220μ
από την κατοπτευόμενη θάλασσα. Παρά την τραχύτητα η περιοχή είναι τοπικά
εύφορη. Παράλληλα η περιοχή της Αγιάς είναι ένα φυσικό παρατηρητήριο,
από το οποίο ελέγχεται μια ευρεία θαλάσσια περιοχή και συγκεκριμένα το
τρίγωνο μεταξύ Νάξου – Μυκόνου – Πάρου μαζί με το Ικάριο Πέλαγος.

Εικ.10 – Ο Πύργος της Αγιάς με φανερά τα σημάδια της πυρκαγιάς του 1992

Θα έλεγε κανείς ότι η θέση του Πύργου είναι επιλεγμένη για να εποπτεύει
σημαντικούς θαλάσσιους δρόμους. Η επιλογή αυτή δεν είναι ίσως άσχετη με
το γεγονός ότι κατά τους πρώιμους και μέσους βυζαντινούς χρόνους τα πλοία
μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως – Κρήτης και αντιστρόφως περνούσαν ακριβώς
από την δύσκολη θάλασσα της Αγιάς κάνοντας απαραιτήτως στάση στην Νάξο
ή και την Ιο10.
10
Γεώργιος Στυλ. Μαστορόπουλος ,Περί της Ιεράς Μονής Αγιάς Νάξου – Πρακτικά Α΄ Πανελληνίου
συνεδρίου <<Η Νάξος δια μέσου των αιώνων>> Αθήνα 1994, σελ.449-451.
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Ο Πύργος της Αγιάς αποτελούσε ένα πραγματικό βιγλάτορα στην καρδιά
του Νοτίου Αιγαίου. Με την πρώτη εμφάνιση των πειρατών στην θαλάσσια
περιοχή της Αγιάς οι κάτοικοι κλείνονταν στον Πύργο για να προστατευτούν
από την μανία των πειρατών και αφού βέβαια πρώτα είχαν λάβει σινιάλο με
σήματα φωτιάς από συγκεκριμένα σημεία, περιμετρικά του Πύργου, τα
τοπωνύμια των οποίων ακόμα και σήμερα μαρτυρούν τον ρόλο τους. Τα
σημεία αυτά ήταν κορυφές βουνών σε χαμηλότερο υψόμετρο από αυτό του
Πύργου και ονομάζονταν Άσπρη Βίγλα, Βιγλάκι και Μαντράκι Βιγλακίου και
ήταν αυτά που ειδοποιούσαν τον Πύργο για τον ερχομό των πειρατών.
Δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν υπάρχουν ερείπια από τυχόν κτίσματα σε
αυτές τις κορυφές και αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι οι κάτοικοι των
περιοχών έκτιζαν ξερολιθιές και <<μιτάτους>> στις συγκεκριμένες περιοχές
για την ικανοποίηση άλλων αναγκών τους. Στοιχεία αμυντικού χαρακτήρα του
Πύργου αποτελούν οι πολεμίστρες , οι επάλξεις στις ανθρώπινες διαστάσεις.
Πραγματική θλίψη προκαλέι το γεγονός της καταστροφής του
μεγαλύτερου μέρους του Πύργου, στο εσωτερικό κυρίως χώρο η καταστροφή
είναι ολοκληρωτική, ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το 1992 και τα
σημάδια της είναι φανερά ακόμα και σήμερα. Στο εσωτερικό του Πύργου
υπάρχουν μόνο καμμένα ερείπια και ελάχιστα ίχνη από τον μέχρι τότε
κατοικημένο πύργο. Τα σχέδια και οι λεπτομέρειες που υπάρχουν στην
παρούσα εργασία έχουν γίνει πρίν την καταστροφή του πύργου και
χρησιμοποιήθηκαν ώστε να μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα τα στοιχεία
αρχιτεκτονικής του πύργου.

Εικ.11 – 12 Το εσωτερικό του Πύργου κατεστραμμένο από την πυρκαγιά
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β. Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΛΟΝΙΑ
Ο Πύργος του Μπελόνια βρίσκεται έξω από το χωριό Γαλανάδο, σε
επίκαιρη θέση με θέα όλη την ανατολική Νάξο. Είναι τριώροφος πύργος και η
περίοδος ίδρυσης του χρονολογείται πριν το 1620. Το ύψος του είναι
μεγαλύτερο σε σχέση με το πλάτος του, στοιχείο που έχουν πύργοι με
φρουριακό χαρακτήρα. Ο δεύτερος και τρίτος όροφος έχει πολλά παράθυρα
μεγάλου μεγέθους ενώ αντίθετα ο κάτω όροφος δεν φέρει ανοίγματα με
εξαίρεση μια θυρίδα. Επίσης ο πύργος διαθέτει επάλξεις και ζεματίστρα. Οι
τοίχοι του Πύργου είναι ιδιαίτερα παχείς.

Εικ.13 – Ο Πύργος του Μπελόνια
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γ. ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΥΡΓΟΙ

Εικ14.ΠΥΡΓΟΣ ΜΠΑΖΑΙΟΥ

Εικ16. ΠΥΡΓΟΣ ΒΑRROZI

Εικ.15. ΠΥΡΓΟΣ ΟΣΚΕΛΟΥ

Εικ17. ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΠΥΡΓΟΜΟΝΑΣΤΗΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
ΠΥΡΓΟΜΟΝΑΣΤΗΡΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΥΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΠΥΡΓΟΜΟΝΑΣΤΗΡΑ
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ΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ
Στην Νάξο εκτός από τους πύργους υπάρχουν και ορισμένα μοναστήρια
που διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τα κατατάσσουν στα
πυργοειδή κτίσματα, όπως μεγάλο ύψος, επάλξεις, ζεματίστρες, μικρά
ανοίγματα, θυρίδες, πολεμίστρες. Τα λεγόμενα λοιπόν Πυργομονάστηρα ήταν
αυτά, μαζί φυσικά με τους πύργους και τα κάστρα, που προστάτευαν το νησί
από τον ερχομό των πειρατών και έκαναν πιο έντονο το οχυρωματικό δίκτυο
στη Νάξο.
ΠΥΡΓΟΣ – ΜΟΝΗ ΦΩΤΟΔΟΤΗ ΣΤΟΝ ΔΑΝΑΚΟ ΝΑΞΟΥ
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ένα από τα σημαντικά μνημεία της Νάξου, ένας από τους Πύργους
Μοναστήρια του νησιού, είναι η Μονή του Φωτοδότη στον Δανακό της
Νάξου.
Για το μνημείο που εξετάζεται δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα δομική έρευνα
παρ' ότι το Μοναστήρι είναι γνωστό και παρ' όλες τις αναφορές και τον
θαυμασμό που εξέφραζαν γι' αυτό περιηγητές των προηγούμενων αιώνων,
όπως και σύγχρονοι μελετητές.
Η συστηματική μελέτη σε συνδυασμό με αποτύπωση του Μνημείου, η
οποία παρουσιάζεται και σε σχέδια κλίμακας ακριβείας 1: 100(Ορέστης
Βαβατσιούλας, Μαρικίτα Διαμαντοπούλου), έδωσε την ευκαιρία της άμεση
επαφής με το κτίσμα και οδήγησε σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα που
αφορούν στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής της Νάξου.
Η τεκμηρίωση όλων των θέσεων προέκυψαν από την προσεκτική επί
τόπου ανίχνευση του αντικειμένου, το οποίο ωστόσο είναι (πλην του
καθολικού της Μονής) γενικά σε ερειπωμένη κατάσταση, παρ’ όλες τις
προσπάθειες που γίνονται για την αναστύλωση του σήμερα.
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Εικ.1 – Γενική άποψη Μονής Φωτοδότη

2. ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ
Το Μοναστήρι του Φωτοδότη ή μονή Μεταμόρφωσης βρίσκεται, σε
υψόμετρο 480μ. από την θάλασσα, έχει ύψος 15μ. και καλύπτει έκταση
30Χ30=900μ², σε ερημική τοποθεσία έξω και ψηλότερα από το σημερινό
χωριό Δανακός . Τοποθετημένο στο πλάτωμα της κορυφής ενός υψώματος,
έχει ωραιότατη και ελεύθερη θέα προς τη θάλασσα και τα απέναντι μικρά
γειτονικά νησιά. Παρότι το μοναστήρι βλέπει την θάλασσα δεν επικοινωνεί
οπτικά με τα κοντινότερα προς αυτό χωριά της Απειράνθου, του Φιλωτίου,
αλλά και του ίδιου του Δανακού. Το άμεσο φυσικό περιβάλλον του είναι
βραχώδες, καλυμμένο με θάμνους, ελάχιστα δέντρα (τόπος κατάλληλος για
κτηνοτροφία). Ωστόσο βλέπει κανείς κοντά του με επιμέλεια διαμορφωμένα
σε πεζούλες κτήματα για καλλιέργεια αμπέλου και άλλων δημητριακών.
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3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σαν πυρήνας και κεντρικό κτίσμα του μοναστηριακού συγκροτήματος
εμφανίζεται ο ερειπωμένος Πύργος του Φωτοδότη. Το ισόγειό του
καταλαμβάνει ο κυρίως ναός με το παρεκκλήσι, ενώ οι ερειπωμένοι όροφοι
δίνουν μια ιδέα της οργάνωσης της κατοικίας (και εν μέρει και της ζωής) των
μοναχών. Υπολείμματα μαντρότοιχων και η διάταξη ερειπωμένων βοηθητικών
εγκαταστάσεων, αγροτικών κατασκευών, όπως αλώνι, μυλόπετρα, δίνουν την
ευκαιρία να φανταστεί κανείς το Μοναστηριακό συγκρότημα πλήρες και σε
λειτουργία, αποτελούμενο από κύρια και δευτερεύοντα κτίσματα. Ο κεντρικός
πυρήνας, πύργος, περιβαλλόταν από τα υποστατικά, εγκαταστάσεις δηλαδή
που εξυπηρετούσαν βοηθητικές λειτουργίες συνδεδεμένες με την αγροτική
ζωή. Οι ανάγκες του συγκροτήματος σε νερό καλυπτόταν από πηγή, που
βρίσκεται περίπου 150μ. βορειότερα από αυτό. Αν και η κατάστασή του είναι
ερειπωμένη, ωστόσο επιβεβαιώνεται το γεγονός. ότι η οργάνωση και η λειτουργία του ήταν παρόμοια με μια μικρή οίκηση και μάλιστα οχυρωμένη.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το καθολικό της μονής, που όπως προκύπτει
από την μελέτη, ως ναός προϋπήρξε του μοναστηριού και πέρασε κι αυτός
πολλές φάσεις έως ότου καταλήξει στην σημερινή του μορφή.

4. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Αναφορές περιηγητών, σύγχρονων ιστορικών
και μελετητών.
Από το έργο του G. Hoffmann "Vescovadi CattoIici deIla Grecia"
φαίνεται ότι το 1678 ο Venier (visitatore Apostolico) συντάσσοντας αναφορά
προς το Βατικανό, αναφέρεται στον Φωτοδότη σαν το ανώτερο, πλoυσιότερο
και αρχαιότερο μοναστήρι καλόγερων της Νάξου. Στην έκθεσή του αυτή ο
αποστολικός επισκέπτης αναφέρει ότι το μοναστήρι ήταν κτισμένο το έτος
1182 από τον Euachio γιο του Alessio Comneno Porpherogenito, κατά την
επιστροφή του στην Κωνσταντινούπολη, μετά από τους θριάμβους του κατά
της εξεγέρσεως του βασιλείου της Κρήτης, και είχε χορηγηθεί από τον ίδιο για
τις μεγάλες προσόδους του, στη δικαιοδοσία και εξουσία του Πατριάρχη
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Κωνσταντινουπόλεως, με την άδεια του οποίου είχε ενοικιασθεί για εκατό
ρεάλια το χρόνο. Σε υποσημείωσή του ο Hoffmann αναρωτιέται εάν το
Euachio σημαίνει Ηράκλειο και ακόμη εντοπίζει λάθη στα στοιχεία που
παραθέτει ο αποστολικός επισκέπτης επειδή δεν ανταποκρίνονται στην ιστορία
του Αλεξίου του Ι (1081-1118) και ακόμη λιγότερο με εκείνη του Αλεξίου του
ΙΙ (1180-1183).
Ο Ιησουίτης Ι. Lίchtle, ο οποίος έζησε στη Νάξο από το 1753-1800 στο
έργο του ''Ιστορία της Νάξου" αναφέρει στο κεφάλαιο περί κατοικιών τα
μοναστήρια της Νάξου και το Φωτοδότη. Αφού τον εντοπίζει γεωγραφικά
παραθέτει επιλεκτικά ορισμένα στοιχεία του, όπως τους "ωραιοτάτους
μαρμαρένιους στύλους", το ότι ο ναός μαζί με το μονίδριο έχουν σχήμα μικρού
φρουρίου, και ακόμη ότι ο ηγούμενός του είναι απλούστατος λαϊκός από την
Απείρανθο. Θεωρεί ότι πρέπει να κτίσθηκε σύμφωνα με μια μισοσβησμένη
επιγραφή το έτος1497. Αναφέρεται επίσης σε ντόπιε ς παραδόσεις σχετικές με
την ίδρυση του μοναστηριού.
Σε χειρόγραφο που βρίσκεται στο Ιστορικό Αρχείο Νάξου . ο Ιησουίτης
Tarillon δίνει τις εντυπώσεις του από την Νάξο και τον αναφέρει και αυτός
στα κυριώτερα μοναστήρια του νησιού ως Αγ. Ιωάννη Φωτοδότη.
Ο Pitton de Τournefort σε έκδοση των εντυπώσεών του από το ταξίδι του
στο Αιγαίο αναφέρεται στα κυριώτερα μοναστήρια της Νάξου και το
Φωτοδότη τον ονομάζει Άγιο Ιωάννη Φωτοδότη (Saint Jean Port Lumiere).
Ο Dugit το 1874 αναφέρεται στη Μονή Φωτοδότη σαν Saint Jean-I'
ilIuminateur. Διηγείται την τοπική παράδοση σχετικά με δύο ωραίες κολώνες
από μάρμαρο οφίτη, ως δώρο βυζαντινής πριγκήπισσας. Για την περιγραφή
του 1497 δηλώνει ότι δεν υπάρχει πια. Στη συνέχεια αναφέρεται στην κακή
κατάσταση των κολώνων αυτών και κάνει εικασίες για την πιθανή ύπαρξη
ναού στην διάθεση, του οποίου τα ερείπια χρησιμοποιήθηκαν για την
κατασκευή της εκκλησίας (μαρμάρινες κολώνες).
Ο Π. Ζερλέντης αναφέρεται και αυτός στην μαρτυρία του Ι. Lίchtle και
σημειώνει ότι ο Φωτοδότης πρέπει να είναι πολύ αρχαιότερος. Στις μελέτες
του παραθέτει έγγραφα, τα οποία αφορούν την εξάρτηση του μοναστηριού και
την κατά καιρούς περιουσία του μετά το1500.
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Ο Ν. Καλογερόπουλος επισκέπτεται τη μονή το 1932, θεωρεί τον Πύργο
Φραγκικό το 15ο αιώνα και εντυπωσιασμένος από το μέγεθος του ναού, όπως
και από τα γλυπτά του, τον εκτιμά σημαντικό βυζαντινό κτίσμα του νησιού.
Αναφέρεται επίσης στους θρύλους και τις τοπικές παραδόσεις, σύμφωνα με τις
οποίες ο ναός είναι κτίσμα της αυτοκράτειρας Ειρήνης ή τέλος πάντων
κάποιας βυζαντινής" βασιλόπαιδος".
Ο Ν. Κεφαλληνιάδης στην ιστορική του μελέτη , που αφορά το
μοναστήρι του Φωτοδότη, συνέλλεξε μαρτυρίες, κείμενα και μελέτες, που το
αφορούν, συνοδευμένες με σχετική δική του κριτική.
Ο Γ. Δημητρόκαλλης σε άρθρο σχετικό με τους βυζαντινούς ναούς στη
Νάξο

θεωρεί το ναό του Φωτοδότη ως την πέμπτη παλαιοχριστιανική

βασιλική του νησιού, η οποία κατά τη γνώμη του άλλαξε πολλές φορές μορφή
και σχέδιο, πιθανολογεί μια χρονολόγηση του μνημείου και παραθέτει και ένα
σκίτσο της πρώτης κατά τη γνώμη του φάσης κατασκευής του ναού.
Σε καταγραφή των μοναστηριών της Ελλάδας ο Σπ. Κοκκίνης παραθέτει
κατάλογο μέσα στον οποίο φαίνεται και ο Φωτοδότης της Νάξου σαν
διαλυμένο μοναστήρι.
5. Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Α. Ο ναός (Καθολικό της Μονής).
Η σημερινή μορφή του καθολικού της Μονής Φωτοδότη δεν μπορεί να
καταταχθεί σε κάποιο διακεκριμένο τύπο ναού, λόγω των αλλαγών της
αρχικής του μορφής και των επεμβάσεων που έχει υποστεί στις αλλεπάλληλες
φάσεις, που πέρασε.
Ο ναός όπως παρουσιάζεται σήμερα, προϊόν αλλεπάλληλων προσθηκών
και μετασχηματισμών αποτελείται από τα εξής μέρη: τον κυρίως ναό με τον
νάρθηκα, το παρεκκλήσι στη νότια πλευρά όπως και επέκταση του
παρεκκλησιού και βοηθητικό χώρο στη βορεινή πλευρά του εκτός
περιγράμματος του κυρίως ναού.
Ο κυρίως ναός είναι τρίκλιτος σχεδόν τετράγωνος με τρούλο (κυκλικής
κάτοψης) υποβασταζόμενο από τέσσερεις μαρμάρινους (χωρίς ραβδώσεις)
κίονες διαμέτρου 0,365 μ. και στεγάζεται με θόλο, ο οποίος κα περιτρέχει τον
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τρούλο σε χαμηλότερο ύψος. Το μεσαίο κλίτος έχει πλάτος 3.30 μ. (αξονικό),
ενώ τα πλάγια 2,0 μ. Το ιερό είναι υπερυψωμένο κατά 0.09-0.15 μ. και χωρίζεται από τον κυρίως ναό με μαρμαρόγλυπτο τέμπλο. Έχει τρεις αψίδες : η
μεσαία και κεντρική αψίδα του ιερού είναι ελάχιστα μικρότερη από το μεσαίο
κλίτος του ναού και έχει διάμετρο 2.20 μ. Έχει σύνθρονο και διατρυπάται από
δίλοβο παράθυρο με τους λοβούς ίσοις και χωρισμένους από κλονίσκο που
μόλις διακρίνεται, διότι είναι κτισμένο. Οι μικρές αψίδες, πρόθεσης και
διακονικού έχουν πλάτος 1.50μ. Στην αψίδα του διακονικού διακρίνονται ίχνη
παραθύρου. Η Αγία Τράπεζα είναι πέτρινη πλάκα που υποβαστάζεται από
στρογγυλό κίονα χωρίς ραβδώσεις. Η κεντρική αψίδα του ιερού χωρίζεται
σαφώς από τις δύο πλάγιες με τοξωτά ανοίγματα στηριζόμενα σε πεσσούς.
Πέντε τόξα αντιστήριξης από δύο στη βόρεια. στη νότια και ένα στην ανατολική πλευρά, σε θέσεις πάνω από τα κιονόκρανα, διοχετεύουν τις πλάγιες
δυνάμεις του τρούλου στους εξωτερικούς τοίχους.
Ο νάρθηκας, ορθογώνιος, σαφώς διαχωρισμένος από τον κυρίως ναό,
στεγάζεται με θόλο. Η επικοινωνία κυρίως ναού και νάρθηκα γίνεται από το
μεσαίο κλίτος μέσω τοξωτού ανοίγματος. Στο νάρθηκα βρίσκεται και η
είσοδος του ναού, στο δυτικό τοίχο πλαισιωμένη με μαρμάρινο θύρωμα και
νεότερο μεταλλικό κούφωμα. Ο νάρθηκας έχει στη βόρεια και νότια πλευρά
από ένα δίλοβο παράθυρο, το βόρειο κτισμένο, με τους λοβούς ισουψείς και
χωρισμένους από κιονίσκο. Ο συνδυασμος νάρθηκα και κυρίως ναού
δημιουργούν ορθογώνιο σχήμα κάτοψης.
Στο παρεκκλήσι, στην επέκτασή του, όπως και στο βόρειο βοηθητικό
χώρο, μπαίνει κανείς από τον κεντρικό ναό και τον νάρθηκα με πόρτες
πρόχειρα ανοιγμένες, στους νότιο και βόρειο τοίχο αντίστοιχα.
Το παρεκκλήσι είναι ορθογώνιο απλό, θολοσκέπαστο με το ιερό
υπερυψωμένο κατά μία βαθμίδα . Διαθέτει σύνθρονο, κτιστή Αγία Τράπεζα
και κόγχη για πρόθεση. Οι θόλοι, τόσο του παρεκκλησιού όσο και της
επέκτασής του, υπoβαστάζovται στη βόρεια πλευρά τους από πεσσοστοιχία με
τόξα, ενώ στη νότια από πλήρη τοίχο χωρίς ανοίγματα. Στη δυτική πλευρά και
των δύο θόλων υπάρχουν κτισμένες καταπακτές διαστάσεων Ο.55μ.ΧΟ.65μ.
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περίπου (βλ. σημειωμένες κατόψεις). Κατασκευή με θολωτή στέγαση είναι και
ο βορεινός βοηθητικός χώρος.
Το δάπεδο του κυρίως ναού είναι στρωμένο ακανόνιστα με μεγάλες
ορθογωνίου σχήματος μαρμάρινες πλάκες και βρίσκεται Ο.55μ. κάτω από το
σημερινό φυσικό έδαφος στη θέση εισόδου.
Ο φωτισμός του ναού είναι λιγοστός, περιορίζεται δηλαδή στα τέσσερα
παράθυρα του τρούλου.
Στοιχεία παλαιοτέρων κατασκευών αποτελούν 1. οι πεσσοί στον κυρίως
ναό και τον νάρθηκα, εντοπιζόμενοι στους βόρειο, νότιο και δυτικό τοίχο, 2.
ίχνη βάσεων κιόνων στον νάρθηκα και στον κυρίως ναό (βλ. σημειωμένες
θέσεις στην κάτοψη), 3. τμήματα υφαψιδίων στο βόρειο και νότιο τοίχο του
νάρθηκα. Τόσο οι πεσοί στους περιμετρικούς τοίχους, όσο και τα υφαψίδια
του νάρθηκα έχουν πλήρη αντιστοιχια με τα ίχνη βάσεων των κιόνων (βλ.
σχέδιο κάτοψης ισογείου ).
Ο κυρίως ναός και ο νάρθηκας έχουν επιχρισμένες λιθοδομές, γεγονός
που δυσχεραίνει την άντληση πληροφοριών από τυχόν αρμούς κατασκευής. Ο
ναός είναι κτισμένος από αργολιθοδομή με χρήση κονιάματος, δηλαδή
κατασκευή

συνήθη στα

κτίσματα

της

Νάξου

της

Βυζαντινής

και

Μεταβυζαντινής περιόδου. Στο παρεκκλήσι είναι ορατά μεγάλα τμήματα
λιθοδομής, λόγω ακριβώς της ερειπωμένης κατάστασής του (λείπουν τα επιχρίσματα). Ορατός επίσης είναι και ο τρόπος κατασκευής του θόλου
στέγασης του παρεκκλησιού, λεπτομερειών από την διακόσμηση της αψίδας
του ιερού, των κογχών, του συνθρόνου, όπως και της κτιστής τράπεζας.
Αξιοπρόσεκτος είναι και ο προσεγμένο ς στην κατασκευή του μαρμάρινος
αναβαθμός του ιερού του παρεκκλησιού.
Εξωτερικά ο ναός είναι σχεδόν στο σύνολό του θωρακισμένος με
νεώτερες λιθοδομές, βοηθητικές κατασκευές στατικής ενίσχυσης . Η αρχική
κατασκευή είναι ορατή μόνον στην βορειοανατολική πλευρά(αψίδα ιερού) . Σ'
αυτό το τμήμα παρατηρεί κανείς επιμέλεια κατασκευής της γωνίας, με χρήση
γωνιόλιθων μεγαλύτερων διαστάσεων, όπως και υπολείμματα επιχρισμάτων.
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Β. Το μοναστήρι

Η εξαιρετικά ερειπωμένη κατάσταση του ορόφου μας επιτρέπει λίγο να
ολοκληρώσουμε την εικόνα για την διάταξη των χώρων και την αρχιτεκτονική
σύνθεση του μοναστηριού. Βεβαιών είναι ότι ανήκει στον χαρακτηριστικό
τύπο πύργου-μοναστηριού με την είσοδό του για ασφάλεια στον Α' όροφο. Η
σημερινή διαμόρφωση πόρτας εισόδου, επειδή έχει υποστεί αλλεπάλληλες
επισκευές, δεν διαθέτει τα χαρακτηριστικά αμυντικά συστήματα που θα τη
μορφολογούσαν (ζεματίστρα), μπάρα ασφαλίσεως κινητού τμήματος πόρτας
κλπ.).
Ο χώρος έναντι της εισόδου του ορόφου θα πρέπει να ήταν η τράπεζα
της μονής, η θέση όπως και το σχήμα της αίθουσας οδηγούν στην εκδοχή
αυτή. Το μαγειρείο δεν αποκλείεται να καταλάμβανε τον χώρο αριστερά της
εισόδου του μοναστηριού. Μια νέα τρόπον τινά διαμόρφωση μας οδηγεί στον
κεντρικό χώρο, υπαίθριο σήμερα, ο οποίος ίσως να ήταν ο εσωτερικός περίβολος του μοναστηριού σε όροφο με κέντρο και πυρήνα δομικό και
πνευματικό, όπως συνηθίζονταν τον τρούλο του ναού . Η διάταξη των κελιών
περιμετρικά, ώστε να αποτελούν ταυτόχρονα τον εξωτερικό αμυντικό τοίχο,
φαίνεται ότι εφαρμόσθηκε και στον Φωτοδότη. Διακρίνονται δύο αποχωρητήρια στη βόρεια όψη και δύο στην ανατολική

Διακρίνονται επίσης

δοκοφωλιές, παράθυρα στον περιμετρικό τοίχο, υπολείμματα από κτιστές
σκάλες επικοινωνίας σε διάφορα ύψη, τα οποία μαρτυρούν την ύπαρξη
περισσοτέρων ορόφων-επιπέδων στην πλήρη λειτουργία του μοναστηριού. Η
απόληξη των εξωτερικών τοίχων διαμορφώνεται με επάλξεις. Στην απόληξη
του δυτικού και του ανατολικού τοίχου στο ύψος των επάλξεων διακρίνονται
σε υψηλότερες προεξοχές μαρμάρινα υπολείμματα, προερχόμενα πιθανότατα
από μαρμάρινους σταυρούς, οι οποίοι θα δήλωναν την ταυτότητα του
οικοδομήματος και τόνιζαν τον άξονα ανατολής-δύσης. Από μαρτυρίες
γνωρίζουμε ότι στον δυτικό τοίχο, στο ύψος των επάλξεων υπήρχε και
κωδωνοστάσιο.
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Γ. Τοιχογραφίες

Στο μνημείο δεν έχουν γίνει έρευνες για την εξακρίβωση πιθανών
τοιχογραφημένων στρωμάτων. Ο κυρίως ναός είναι πλήρως επικαλυμμένος με
επιχρίσματα. Αποκαλυπτικό και απόλυτα βοηθητικό κυρίως στη χρονολόγηση
των φάσεων του ναού αποτελούν λείψανα ανεικονικών τοιχογραφιών, μη
δημοσιευμένων που βρέθηκαν στο παρεκκλήσι Τα σωζόμενα τμήματα είναι
πολύ μικρά και δύσκολα μπορούν να βγούν από αυτά και μόνον ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Ωστόσο και απ' τα μικρά αυτά τοιχογραφημένα
τμήματα είναι φανερό ότι πρόκειται για ανεικονικό διάκοσμο και μάλιστα
συγκριτέο με τις ανεικονικές τοιχογραφίες της Αγίας Κυριακής Απειράνθου ,
ναό ευρισκόμενο στην ίδια περιοχή του νησιού. Τα λείψανα των ανεικονικών
τοιχογραφιών του Φωτοδότη βρίσκονται στη βάση της αψίδας του ιερού του
παρεκκλησίου πάνω από το σύνθρονο, όπως και σε χαμηλές θέσεις, μόλις
Ο,30-0,40μ. από το δάπεδο, στους τοίχους του ιερού βόρεια και νότια της
αψίδας .
Σύγκριση της ζωόμορφης και φυτικής διακόσμησης, αλλά και των
ελικοειδών βλαστών και διακοσμητικών μοτίβων, μπορεί να γίνει με την
παρόμοια και πληρέστερα σωζόμενη διακόσμηση της Αγ. Κυριακής Απειράνθου37. Παρατηρούνται και εδώ στο παρεκκλήσι, όπως και στην Αγ. Κυριακή
έντονα περιγράμματα σκοτεινό χρώμα (βαθύ γκρι γραφίτης και κόκκινο καφέ)
και όμοια διακοσμητικά στοιχεία. Ομοιότητες υπάρχουν και με την ανεικονική
διακόσμηση του Αγ. Αρτεμίου Σαγκρίου. Σε κάθε περίπτωση ο διάκοσμος θα
πρέπει να έγινε με ελεύθερο χέρι και ίσως χωρίς ιδιαίτερη προσοχή,
παρατήρηση που έγινε και στους προαναφερόμενους ναούς. Τέλος σημειώνουμε ότι στη Νάξο υπήρξε έντονο ανεικονικό ρεύμα, όπως προκύπτει από
σύγχρονες μελέτες και δημοσιεύσεις, ιδιαίτερα στην περιοχή Απειράνθου.
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Δ. Γλυπτά

Αναφορά

στα

γλυπτά

του

Φωτοδότη

γίνεται

από

τον

Ν.

Καλογερόπουλου, ο οποίος τα θεωρεί κύρια μαρτυρία για την παλαιότητα του
ναού. Σε σύντομη περιγραφή τα αναφέρει σαν γλυπτά που παρουσιάζουν μεγάλους και ωραίους επιπεδόγλυφους πλοχμούς, διαμορφώσεις σκαλιστών
πλεγμάτων γεμισμένων με έγχρωμες ρητινώδεις πρασινωπές ουσίες. Τα
παρομοιάζει με τα γλυπτά της Παρηγορίτισσας της Άρτας. Παραθέτει σκίτσο
επιπεδόγλυφου κοσμήματος και το χρονολογεί στον 9ο έως 10ο αιώνα. Τα
πολλαπλά ασβεστώματα, που έχουν γίνει. ακόμη και πάνω στα γλυπτά δεν
επιτρέπουν σήμερα την διάκριση έγχρωμων διακοσμήσεων. Μάλλον
εμποδίζουν το να αντιληφθεί κανείς την λεπτομέρειά τους και ίσως σκεπάζουν
επιγραφές, οι οποίες θα ήταν πολύτιμες βοηθοί στην προσπάθεια χρονολόγηση
ς του μοναστηριού. Στο οικοδόμημα υπάρχουν εντοιχισμένα γλυπτά διάφορες
θέσεις, τα οποία θα μπορούσαν να είναι τεμάχια της παλαιότερης
εκκλησίας , βασιλικής (σχετικής υπόθεσης α' φάσης που θα σχολιασθεί παρακάτω), επαναχρησιμοποιούμενα σε μετέπειτα φάσεις(spolia). Τα μόνα γλυπτά
in situ είναι τα μαρμάρινα επιθήματα και ο μαρμάρινος διαχωριστικός
κιονίσκος του δίλοβου νότιου παραθύρου του νάρθηκα , όπως και της
κεντρικής αψίδας.
Το τέμπλο του ναού δεν είναι ενιαίας τέχνης και είναι εξ ολοκλήρου
μαρμάρινο. Απαρτίζεται από τεμάχια διαφορετικής τεχνοτροπίας. Στην κατασκευή του τέμπλου και μάλιστα στην περίοδο της μετατροπής του ναού σε
τετρακιόνιο τύπο (σχετική υπόθεση β' φάσης), ίσως χρησιμοποιήθηκαν μέρη
από παλαιότερα γλυπτά της βασιλικής. Παράδειγμα αποτελούν τα κομμάτια
του επιστυλίου του τέμπλου με τις ζωόμορφες παραστάσεις , τα οποία θα
μπορούσαν να συγκριθούν με βυζαντινά γλυπτά. Ο σκελετός του τέμπλου,
κίονες, θωράκια και μέρη του επιστηλίου από τη μορφή και την τέχνη τους
ανάγονται πιθανά στον 11ο αιώνα.
Χρονολογική τοποθέτηση των μεμονωμένων γλυπτών, όσο αυτών του
διακόσμου του τέμπλου, είναι παρακινδυνευμένη, δεδομένου ότι υπάρχουν
κοινά χαρακτηριστικά στη γλυπτική τέχνη των πρωτοχριστιανικών χρόνων του
Μεσαίωνα και της Βυζαντινής εποχής. Η παραπάνω δυσκολία σαφούς
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κατάταξης γίνεται φανερή με μία σύγκριση της ζωόμορφης διακόσμησης του
επιστηλίου του τέμπλο υ με μεσαιωνικά γλυπτά. Τα υπόλοιπα τμήματα
επιστηλίων με φυτικές διακοσμήσεις, όπως και τα θωράκια του τέμπλου, θα
μπορούσαν να τοποθετηθούν και σε εποχή μεταγενέστερη. Η απόληξη του
τέμπλου είναι νεώτερη, έχει μάλιστα και επιγραφή δωρεάς "1718".
Δύσκολα μπορούμε να στηριχθούμε στη χρονολόγηση των γλυπτών, στην
προσπάθεια χρονολογικής προσέγγισης του κτίσματος. Θα πρέπει μάλλον να
συνεκτιμηθούν οικοδομικές φάσεις και γλυπτά.
6. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Η αρχική μορφή του μνημείου θα πρέπει να ήταν μία τρίκλιτη βασιλική
με νάρθηκα ενσωματωμένο, όπως παρουσιάζεται στα σχέδια των υποθέσεων α'
φάσης , παλαιοχριστιανική ή πρώϊμη βυζαντινή. Στο συμπέρασμα αυτό
οδηγείται κανείς μετά από τις ακόλουθες παρατηρήσεις και συσχετισμούς:
Λόγω της ύπαρξης ανεικονικών τοιχογραφιών, το παρεκκλήσι θα πρέπει
να χρονολογηθεί περί τον 9ο αιώνα. Εξ άλλου όλη η' δόμησή του ομοιάζει μ'
αυτήν του παρεκκλησιού της Αγ. Κυριακής Απειράνθου. Το παρεκκλήσι όμως
αποτελεί μια μετέπειτα φάση του μνημείου, πιθανά τη β' φάση, δεδομένου ότι
για τη στέγασή του, δηλαδή τη στήριξη του θόλου του, κατασκευάστηκε
τοξοστοιχια εφαρμοσμένη στο νότιο τοίχο του κυρίως ναού.
Η είσοδος της μονής ήταν στον α' όροφο, σε άλλη ίσως θέση της
σημερινής, διότι αυτή βρίσκεται σε τμήμα μεταγενέστερης φάσης. Η είσοδος
της εκκλησίας ήταν ανεξάρτητη, ωστόσο οι παρατηρημένες καταπακτές επικοινωνίας μονής καθολικού μας οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η ανεξάρτητη
αυτή είσοδος της εκκλησίας σε καιρούς κινδύνου θα έπρεπε να έκλεινε
ερμητικά ή και σε μακροχρόνιο κίνδυνο να κτιζόταν, οπότε μοναδική
προσπέλαση στο συγκρότημα παρέμενε η είσοδος στον α' όροφο. Σ' αυτή τη
φάση θα πρέπει να συμπληρώθηκαν καθ' ύψος και οι αψίδες του ναού για αμυντικούς λόγους . Επειδή υπάρχουν πάμπολες επεμβάσεις και κατασκευές,
διάφοροι τρόποι δόμησης, κάλυψης στοιχείων, επαναχρησιμοποίηση άλλων.
δύσκολα μπορούν να βγούν ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Το βέβαιο όμως
και ενδιαφέρον για την ιστορία του είναι, ότι μπορεί να καταταχθεί στον
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ιδιαίτερο τύπο του αμυντικού πύργου-μοναστηριού. Σαφή τεκμήρια που
συνηγορούν υπέρ της κατάταξης αυτής, αποτελούν: ο προ αναφερόμενος
τρόπος εισόδου από τον α' όροφο, η εσωτερική επικοινωνία μέσω
καταπακτών, οι διαμορφωμένες επάλξεις, όπως και γενικότερα η φρουριακή
μορφή του. Συγκρινόμενο με άλλα μοναστήρια του Ελλαδικού χώρου, πρέπει
να θεωρηθεί μάλλον μικρού μεγέθους συγκρότημα.
Τέλος ένα ακόμη συμπέρασμα προκύπτει από την εξέταση της
εγκατάστασης πύργου-μονής και υποστατικών ερειπίων σαν σύνολο και τη
σύγκριση του με τον διαδεδομένο στην αρχαιότητα τύπο οχυρωμένου πύργου
αγροτικής οίκησης στο κυκλαδονήσι. Φαίνεται δηλαδή να συνεχίζεται η
παράδοση ενός ιδιαίτερου τύπου και τρόπου κατοικίας (στα πλαίσια της
εποχής του πάντα), με την παραδοχή ότι η μοναστική κατοικία είναι κι αυτή
αγροτική οίκηση11.

11

Ορέστης Βαβατσιούλας Μαρικίτα Διαμαντοπούλου, Αναστύλωση-Συντήρηση-Προστασία
Μνημείων κ Συνόλων – Τεχνική Περιοδική Έκδοση Τόμος Γ΄, Αθήνα 1998, σελ. 173-183.
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πηγή12

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

12

Ορέστης Βαβατσιούλας Μαρικίτα Διαμαντοπούλου, Αναστύλωση-Συντήρηση-Προστασία
Μνημείων κ Συνόλων – Τεχνική Περιοδική Έκδοση Τόμος Γ΄, Αθήνα 1998, σελ. 186.
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πηγή 13

2. ΚΑΤΟΨΗ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ

13

Ορέστης Βαβατσιούλας Μαρικίτα Διαμαντοπούλου, Αναστύλωση-Συντήρηση-Προστασία
Μνημείων κ Συνόλων – Τεχνική Περιοδική Έκδοση Τόμος Γ΄, Αθήνα 1998, σελ. 187.
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πηγή 14

3. ΚΑΤΟΨΗ Γ΄ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΤΟΜΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ

14

Ορέστης Βαβατσιούλας Μαρικίτα Διαμαντοπούλου, Αναστύλωση-Συντήρηση-Προστασία
Μνημείων κ Συνόλων – Τεχνική Περιοδική Έκδοση Τόμος Γ΄, Αθήνα 1998, σελ. 188.

- 57 -

πηγή 15

4. ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

15

Ορέστης Βαβατσιούλας Μαρικίτα Διαμαντοπούλου, Αναστύλωση-Συντήρηση-Προστασία
Μνημείων κ Συνόλων – Τεχνική Περιοδική Έκδοση Τόμος Γ΄, Αθήνα 1998, σελ. 189.
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πηγή 16

5. ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ
16

Ορέστης Βαβατσιούλας Μαρικίτα Διαμαντοπούλου, Αναστύλωση-Συντήρηση-Προστασία
Μνημείων κ Συνόλων – Τεχνική Περιοδική Έκδοση Τόμος Γ΄, Αθήνα 1998, σελ. 190.
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πηγή 17

6. ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΑΣΕΩΝ

17

Ορέστης Βαβατσιούλας Μαρικίτα Διαμαντοπούλου, Αναστύλωση-Συντήρηση-Προστασία
Μνημείων κ Συνόλων – Τεχνική Περιοδική Έκδοση Τόμος Γ΄, Αθήνα 1998, σελ. 191.
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πηγή 18

7. ΚΑΤΟΨΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ
18

Ορέστης Βαβατσιούλας Μαρικίτα Διαμαντοπούλου, Αναστύλωση-Συντήρηση-Προστασία
Μνημείων κ Συνόλων – Τεχνική Περιοδική Έκδοση Τόμος Γ΄, Αθήνα 1998, σελ. 192.
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πηγή19

8. ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΑΨΙΔΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
19

Ορέστης Βαβατσιούλας Μαρικίτα Διαμαντοπούλου, Αναστύλωση-Συντήρηση-Προστασία
Μνημείων κ Συνόλων – Τεχνική Περιοδική Έκδοση Τόμος Γ΄, Αθήνα 1998, σελ. 194.
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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ

Εικ.2 – Η Μονή Αγίου Χρυσοστόμου στην Χώρα Νάξου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Στην κορυφή του ομώνυμου λόφου, τρία περίπου χιλιόμετρα ανατολικά
της πόλης της Νάξου, υψώνεται ολόλευκο το Μοναστήρι του Χρυσοστόμου.
Από μακριά φαντάζει σαν φρούριο ή πύργος ξεχασμένου παραμυθιού. Η μονή
περιλαμβάνει το καθολικό της μονής, τον Άγιο Χρυσόστομο, τα κελιά με το
ηγουμενείο και ένα τριώροφο οίκημα με κελιά και το παρεκκλήσι του Αγίου
Νικολάου. Το τριώροφο οίκημα στα νότια είναι ένας κανονικός Πύργος,
γνωστός και ως πύργος του Αγίου Νικολάου. Όλη η μονή προστατεύεται από
μεγάλων διαστάσεων τοίχους, ιδιαίτερα υψηλούς. Πάνω από την μικρή χαμηλή
είσοδο του προαυλίου υπάρχει ζεματίστρα. Επίσης θυρίδες ανοίγονται στους
τοίχους, ενώ ο άνω όροφος διαθέτει επάλξεις. Το μοναστήρι στην σημερινή
του μορφή κτίστηκε στα μέσα το 18ου αιώνα20.

20

Νίκος Ανδρ. Κεφαλληνιάδης ,Η Μονή Χρυσοστόμου στην Χώρα Νάξου, Νάξος 1971.
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ΠΥΡΓΟΣ – ΜΟΝΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΕΣ ( ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ
<< ΥΨΗΛΗΣ >>).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ερημικός υψώνεται ο Πύργος της Υψηλής βορειοδυτικά του χωριού
Γαλήνη των Εγκαρών σε απόσταση μόλις δέκα λεπτών απ’ αυτό. Κτισμένος
στην πλαγιά του χωριού κοντά στη θάλασσα κρύβει ωστόσο τη θέα του απ’
αυτή έτσι που ήταν ασφαλής από την θέα των πειρατικών καραβιών την εποχή
της πειρατίας. Το μοναστήρι βρίσκεται στην κοιλάδα των Εγκαρών κοντά στη
θάλασσα. Ιδρύθηκε το 1660 από τον ορθόδοξο Έλληνα Ιάκωβο Κόκκο και
λειτούργησε αρχικά σαν σταυροπήγιο. Αργότερα στον αγώνα κατά των Ενετών
οι Κόκκοι κατοίκησαν το μοναστήρι Το μοναστήρι έχει χαρακτήρα φρουριακό.
Τα κτίσματα απλώνονται σε δύο ορόφους γύρω από μία αυλή αίθριο. Στις τρεις
πλευρές του αιθρίου βρίσκονται τα κελιά και οι αποθήκες, στην τέταρτη είναι
κτισμένο το καθολικό του μοναστηριού. Οι εξωτερικοί τοίχοι έχουν ελάχιστα
ανοίγματα. Μια ζεματίστρα βρίσκεται πάνω από την είσοδο, ενώ το δώμα
περιβάλλεται από ψηλό τοίχο με πολεμίστρες . Στη νοτιοδυτική γωνία της
μονής υψώνεται ένας στρογγυλός πύργος – πολεμίστρα που επικοινωνεί με το
δώμα με μια χαμηλή πόρτα21.

Εικ.3 – Η Μονή Υψηλοτέρας με την Εντυπωσιακή πολεμίστρα της.
21
Νίκος Ανδρ. Κεφαλληνιάδης , Η Ιερά Μονή Παναγίας της Υψηλοτέρας στις Εγκαρές Νάξου,
σελ.471-475.
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Εικ.4 – Πρόσοψη Μονής Υψηλοτέρας.

Εικ.5 – Η πολεμίστρα της Μόνης.
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Υπόμνημα Α: 1)Είσοδος υποτακτικών , 2)Προαύλιο , 3)Υποτακτικά , 4)Είσοδος
Προαυλίου , 5)Προαύλιο Μονής.
Υπόμνημα Β: 6)Είσοδος Μονής , 7)Διάδρομοι , 8)Εσωτερική αυλή , 9)Πηγάδι ,
10)Εξώστες , 11)Η ελιά , 12)Παρεκκλήσι , 13)Η Πολεμίστρα22.

ΠΥΡΓΟΣ – ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η Μονή Φανερωμένης βρίσκεται στις Εγκαρές και κτίστηκε στις αρχές
του 17ου αιώνα. Τα κελιά και οι αποθήκες απλώνονται σε δύο ορόφους γύρω
από μία αυλή. Η Μονή διαθέτει και ζεματίστρα πάνω ακριβώς από την κύρια
είσοδο για την απόκρουση των πειρατών. Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός
ύπαρξης ξύλινης γέφυρας στην Μονή η οποία οδηγούσε στον κυρίως χώρο της
μονής και την οποία έβγαζαν οι μοναχοί ώστε να μην μπορούν οι πειρατές να
μπουν στο εσωτερικό του ναού.

22
Νίκος Ανδρ. Κεφαλληνιάδης , Η Ιερά Μονή Παναγίας της Υψηλοτέρας στις Εγκαρές Νάξου,
σελ.474.
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Εικ.6 – Η Μονή Φανερωμένης πραγματικό φρούριο στην βορειοανατολική πλευρά
της Νάξου

Εικ.7 – Η είσοδος στην Μονή Φανερωμένης, ξεχωρίζει η ζεματίστρα πάνω από την
κύρια είσοδο αλλά και η ξύλινη κινητή γέφυρα για τον αποκλεισμό των πειρατών
εκτός Μονής.
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ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ Δ
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ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εικ.1 – Ο Πύργος του Χειμάρρου και η γύρω περιοχή από Αεροφωτογραφία

Εικ.2 – Ο κάβος της Μικρής Βίγλας με αχνά τα σημάδια από τα ερείπια του πύργου
της.
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Εικ.3 – Ο όρμος του Απόλλωνα κ το βουνό Καλόγερος με το αρχαίο κάστρο του.

Εικ.4 – Ο όρμος της Αγιασού, από δω έμπαιναν οι πειρατές προς το εσωτερικό του
νησιού.
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Εικ.5 – Αεροφωτογραφία της περιοχής του πύργου - Ι. Μονής της Αγιάς23.

23

Αεροφωτογραφίες Πτυχιακής , Διεύθυνση Αεροφωτογραφιών Υπουργείου Χωροταξίας.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στους πύργους και τα κάστρα της Νάξου παρατηρείται συνύπαρξη της
φράγκικης και κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Η μεγάλη σάλα για την υποδοχή,
το μαγειρείο με το τζάκι στον όροφο, οι αποθήκες στο κατώι και ο τρόπος
κατασκευής είναι χαρακτηριστικά της ναξιώτικης οικίας. Η οργάνωση της
κάτοψης, οι επάλξεις, οι ζεματίστρες είναι στοιχεία της φράγκικης
αρχιτεκτονικής και του αμυντικού χαρακτήρα των κτισμάτων αυτών. Η
συγκέντρωση των μορφολογικών και των λειτουργικών χαρακτηριστικών των
οχυρών που περιλαμβάνονται στην εργασία καταδεικνύει ότι είχαν ως βασικό
προορισμό την επαρκή οχυρότητά τους ως αμυντήρια από τις διάφορες
πειρατικές ή άλλες προσβολές.
Συγκεκριμένα για τους πύργους μπορούμε να πούμε τα εξής: Πρόκειται
για οχυρές κατοικίες οι οποίες ανάλογα με το μέγεθός τους και τα
μορφολογικά χαρακτηριστικά μπορούν να διακριθούν στους μεγάλους
πύργους και στους μικρούς πύργους. Η κάθε κατηγορία παρουσιάζει
διαφοροποιήσεις ως προς τον αμυντικό της χαρακτήρα. Οι μεγάλοι πύργοι
διακρίνονται σε αυτούς που είναι καθαρά αμυντικοί και σε αυτούς που δεν
έχουν τονισμένο το στοιχείο της οχυρότητας τους. Ωστόσο και οι δύο έχουν
φροντισμένο το στοιχείο της άνετης κατοικίας με τους ευρύχωρους και
εμφανήσιμους εσωτερικούς χώρους.
Στην πρώτη κατηγορία των μεγάλων πύργων (Πύργος Αγιάς) είναι
σαφή τα αμυντικά μορφολογικά χαρακτηριστικά, όπως φυσικά οχυρή θέση,
υπεροχή του ύψους έναντι του πλάτους, μεγάλου πάχους τοίχοι, έλλειψη
ανοιγμάτων, καταπακτές, ζεματίστρες, επάλξεις με μεγάλες διαστάσεις για να
χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις μάχης, κλουβιά για πλαγιοφύλαξη, θυρίδες
φεγγίτες, αιρετές κλίμακες και ισχυρό τείχος που περιβάλλει τον πύργο.
Στη δεύτερη κατηγορία των μεγάλων πύργων ( πύργος Σανούδου) τα
χαρακτηριστικά αυτά περιορίζονται στις επάλξεις, συχνά διακοσμητικές, σε
μία θυρίδα και σε μία ζεματίστρα. Στην κατηγορία αυτή πρέπει να
επισημανθεί η μετατροπή του λειτουργικού ρόλου των μορφολογικών
χαρακτηριστικών της φράγκικης αρχιτεκτονικής, όπως οι επάλξεις, σε
συμβολικό ρόλο για την προβολή της εξουσίας των ιδιοκτητών των πύργων.
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Οι πύργοι της Νάξου αποτελούν οχυρωμένες κατοικίες που παράλληλα
με την ασφαλή και άνετη κατοίκηση χρησίμευαν ως παρατηρητήρια, ως
κέντρα επιβολής και προβολής της εξουσίας αλλά και ως μαχητήρια σε μια
εποχή που χαρακτηρίζεται από έξαρση της πειρατείας και ανασφάλειας στο
εσωτερικό.
Το 17ο

και 18ο

αιώνα που η Νάξος βρίσκεται υπό τουρκική

κατάκτηση, οι Ενετοί, φόρου υποτελείς στους Τούρκους, κτίζουν οχυρές
κατοικίες στα φέουδά τους για να εξασφαλίσουν μια άνετη και ασφαλή
διαβίωση, για να προστατέψουν τα αγαθά τους και ταυτόχρονα για να
προβάλλουν την εξουσία τους στον ντόπιο ορθόδοξο πληθυσμό.
Ο μεγάλος αριθμός μικρών και μεγάλων πύργων στην ύπαιθρο και στους
οικισμούς της Νάξου δείχνει την ανασφάλεια στο εσωτερικό, τον εξωτερικό
κίνδυνο, όπως ήδη αναφέρθηκαν, και τον πολλαπλασιασμό του αριθμού
εκείνων που ζουν από την εργασία των χωρικών.
Κάτι ανάλογο μαρτυρεί και η παρουσία των κάστρων στο νησί της
Νάξου. Ο φόβος για τον ερχομό των πειρατών αλλά και η προσπάθεια των
κατακτητών να εδραιώσουν την κυριαρχία τους έκανε επιτακτική την ανάγκη
παρουσίας αυτών των οχυρωματικών έργων. Σίγουρα η έκταση τους κ η δομή
τους σαν κτιριακές κατασκευές ήταν αρκετά μεγαλύτερη από αυτήν των
πύργων, αφού αποτελούνταν από πολλά περισσότερα κτίσματα (σε σχέση με
τους πύργους που είχαν μόνο ελαιοτριβεία εξωτερικά τους συνήθως) όπως
δεξαμενές , εκκλησίες , ξεχωριστούς πύργους , κατοικίες ,παρατηρητήρια.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν και τα λεγόμενα πυργομονάστηρα που με
τον διττό ρόλο τους έδιναν μια σημαντική οχυρωματική οργάνωση στο νησί
της Νάξου. Από τη μια αποτελούσαν ισχυρά οχυρά για την προστασία των
κατοίκων από τους πειρατές,

και από την άλλη ήταν μοναστήρια όπου

κατεύφεγαν οι νησιώτες για να προσευχηθούν και να εκφράσουν την
θρησκευτική τους ευλάβεια.
Η μελέτη των διάφορων οχυρωματικών έργων της Νάξου συμβάλλει
σημαντικά στην ιχνηλάτηση πολλών εκφάνσεων της ιστορίας του νησιoύ. Για
να επιτευχθεί όμως αυτό αναγκαία είναι η διάσωση αυτών, που βρίσκονται
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κάτω από την ανελέητη φθορά του χρόνου, την αδιαφορία των ιδιοκτητών τους
και των υπευθύνων για την προστασία τους.
Πρόταση μας και ελπίδας μας ταυτόχρονα, είναι όσον το δυνατόν
γρηγορότερα, να μεριμνήσουν οι δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες ώστε όλα
αυτά τα σημαντικά οχυρωματικά έργα του παρελθόντος , να μπουν σε
προγράμματα συντήρησης και αναστύλωσης ώστε να διαφυλαχθεί ακέραιη η
πολιτιστική μας κληρονομιά.
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ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βαρελίδης Κ. Γεώργιος

Γ. Βαρελίδης, Βίγλες – Βιγλάτορες Κοινωνικοπολιτικός ρόλος
και δίκτυο χωροθέτησης στα Κύθηρα.

Γρατσία Ειρήνη 1998

Γρατσία Ε., Ο Ρόλος των Ενετικών Πύργων της Νάξου,
Δευτερεύουσα Μεταπτυχιακή Εργασία Α.Π.Θ 1998

Δεμενοπούλου Στέλλα

Σχέδια Πύργου Αγιάς στην παρούσα πτυχιακή, Αρχιτέκτων
Μηχανικός Δεμενοπούλου Στέλλα 1982 (θερμές Ευχαριστίες)

Δημητροκάλλης Γ.

Ο Αρχαιοελληνικός Πύργος του Χειμάρρου στην Νάξο, Τ.Χ 236,
Μάρτης 1964, σελ.52-67

Δραγάτσης Ι.Χ

<<Οι Πύργοι των Νήσων>>, ΠΑΕ 45, 1920,147-172

Κατσουρός 1989

Α. Κατσουρός, Οι Τούρκοι της Νάξου, Απεραθίτικα (4) 1989
σελ.715-742

Κεφαλληνιάδης 1996

Ν. Κεφαλληνιάδης, Ιερά Μονή Παναγίας της Υψηλοτέρας
εις Εγκαρές Νάξου, Απεραθίτικα 3 (1996), σ.469-500

Κεφαλληνιάδης 1982

Ν. Κεφαλληνιάδης, Τα Κάστρα της Νάξου, Ναξιακόν Μέλλον
1982

Κεφαλληνιάδης 1982

Ν. Κεφαλληνιάδης, Οι Κρίσπι της Νάξου και τα οικόσημα τους,
1982

Κεφαλληνιάδης 1980

Ν. Κεφαλληνιάδης, Οι Πύργοι της Νάξου, Αθήνα 1980

Κεφαλληνιάδης 1971

Ν. Κεφαλληνιάδης, Οι Εκκλησίες της Νάξου και οι Θρύλοι των,
Αθήνα 1971

Κεφαλληνιάδης 1971

Ν. Κεφαλληνιάδης, Η Ιερά Μονή Χρυσοστόμου στην Χώρα
Νάξου, Νάξος 1971

Κεφαλληνιάδης 1969

Ν. Κεφαλληνιάδης, Ο Πύργος του Μπελόνια, Νάξος 1969

Κεφαλληνιάδης 1968

Ν. Κεφαλληνιάδης, Το Μοναστήρι του Φωτοδότη στο Δανακό
Νάξου, Αθήνα 1968

Κεφαλληνιάδης 1966

Ν. Κεφαλληνιάδης, Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Υψηλοτέρας
εις Εγκαρές Νάξου, Ναξιακή Πρόοδος 1966

Κεφαλληνιάδης 1964

Ν. Κεφαλληνιάδης, Δύο Κάστρα της Νάξου, Τ’ Απαλίρου και Τ’
Απάνω Κάστρο, ΕΕΚΜ 4 (1964), σελ.155-230.

Κοντόπουλος Ιωάννης

Ευέλικτη Ζώνη, 1ο Γυμνάσιο Δήμου Νάξου, Νάξος 2005
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Κουρουπάκη 2001

Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, Νάξος, Εκδ. Μέλισσα,
Αθήνα 2001

Κραντονέλλη Α.

Η Ιστορία της Πειρατείας, Βιβλιοπωλείο Εστίας.

Κωτσάκης Θανάσης

Οι Κυκλάδες κατά την Λατινική Κυριαρχία, Νάξιακά Τ. 12(50)
Α΄ Περίοδος, Μάρτιος – Μάιος 2004, σελ.27-36

Θεοδωρακάκου Π.Βαρελίδου

<<Κάστρο Γρηγοράκηδων στον Αγερανό Μάνης. Της ίδιας,
<<Λαική κατοικία στο Βυζάντιο>> Δ.Σ.Π Μ. Αυγ. Σεπτ. 1981
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