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Εισαγωγή 

 
Η Νάξος αποτελεί ένα νησί με πλούσια ιστορία, τα σωζόμενα υλικά 

κατάλοιπα της οποίας αποτελούν σημαντικά μνημεία της τοπικής πολιτισμικής 

παράδοσης, αλλά και πολιτιστική κληρονομιά του ευρύτερου ελληνικού και 

μεσογειακού χώρου. Έως τώρα έχουν γίνει αξιόλογες έρευνες κυρίως αναφορικά με 

το αρχαίο και το βυζαντινό παρελθόν του νησιού, ωστόσο η περίοδος της λατινικής 

κυριαρχίας, (1207-1566), καθώς και η επιβίωσή της κατά την περίοδο της 

οθωμανικής κυριαρχίας που ακολούθησε («το δουκάτο μετά το δουκάτο») δεν έτυχαν 

ενός αναλόγου ενδιαφέροντος. Υπογραμμίζεται εδώ ότι η Νάξος είχε μία έντονη, 

ισχυρή και ιδιαιτέρως αξιόλογη λατινική παρουσία από την επαύριο της Δ΄ 

Σταυροφορίας έως και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και βρίθει σημαντικών 

μνημείων, που αποτελούν κατάλοιπα της λατινικής αυτής παρουσίας. Αν και έχει 

δημοσιευτεί ένας σημαντικός αριθμός αξιόλογων επιστημονικών άρθρων που 

αναφέρονται στην ιστορία της «ελληνολατινικής» Νάξου, εντούτοις οι πληροφορίες 

που μας παρέχουν έχουν συχνά έναν μάλλον αποσπασματικό χαρακτήρα. 

Η εργασία αυτή στοχεύει να συμβάλει μέσα από την σύνθεση και την 

ανάδειξη παραμέτρων που έως τώρα δεν έχουν ερευνηθεί επαρκώς, με έμφαση στην 

παρουσία του εκεί δυτικού στοιχείου και στις σχέσεις του με το πολυπληθέστερο 

αυτόχθον ελληνορθόδοξο στοιχείο, στη δημιουργία μίας πληρέστερης εικόνας 

αναφορικά με το πολιτισμικό τοπίο της νήσου Νάξου από τις αρχές του 13ου έως και 

τα μέσα του 19ου αιώνα. Σε αυτήν την απόπειρα κεντρική θέση κατέχει η μελέτη των 

συσχετιζομένων με τη δυτική παρουσία υλικών καταλοίπων, υπό το πρίσμα των 

οποίων επιχειρείται να φωτιστεί για πρώτη φορά συνολικά η κοινωνική 

πραγματικότητα και οι πολιτισμικές σχέσεις μετάξύ των δύο κοινοτήτων καθ’ όλη 

αυτήν την περίοδο, με στόχο τη μελέτη του φαινομένου της προσοικείωσης 

(acculturation, Akkulturation), δηλαδή της αμφίπλευρης προσαρμογής μεταξύ 

Ορθοδόξων και Καθολικών και της εν γένει πολιτισμικής ώσμωσης που επήλθε στο 

νησί. 

Στα πρώτα δύο κεφάλαια της εργασίας γίνεται μία αναδρομή στην πολιτική 

και εκκλησιαστική ιστορία της νήσου Νάξου από την αρχαιότητα έως και την ίδρυση 

του Ελληνικού Κράτους, με έμφαση στην ύστερη μεσαιωνική και νεώτερη περίοδο 

και στα γεγονότα που συσχετίζονται με την εκεί λατινική παρουσία. Η αναφορά στο 
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ιστορικό αυτό πλαίσιο κρίθηκε απαραίτητη, δεδομένου ότι για την ερμηνεία 

στοιχείων του πολιτισμικού φαινομένου που αναλύονται παρακάτω, απαραίτητη 

θεωρείται και η γνώση τόσο του ιστορικού περιγράμματος μέσα στο οποίο 

εντάσσεται η διαμόρφωση του πολιτισμικού φαινομένου όσο και η παραγωγή των 

εξεταζομένων εδώ υλικών καταλοίπων. 

Εν συνεχεία εξετάζονται πτυχές της πολιτισμικής ιστορίας του νησιού, υπό το 

πρίσμα και των ιστορικών γεγονότων που καθόρισαν μεταξύ άλλων τη φυσιογνωμία 

του πολιτισμικού του τοπίου. Η εργασία λοιπόν πραγματεύεται και επιχειρεί να 

ερμηνεύσει και να φωτίσει τα αίτια που οδήγησαν στη δημιουργία φαινομένων 

σπανίων ή και μοναδικών για τον ελλαδικό χωρό, απόρροια της πολιτισμικής 

ωσμώσεως μεταξύ των γηγενών Ελλήνων Ορθοδόξων της Νάξου και των Δυτικών 

επήλυδων και των απογόνων τους. Πεδία τα οποία αποτελούν εδώ αντικείμενα 

μελέτης είναι οι πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις στη μνημειακή τέχνη των Ορθοδόξων 

και των Καθολικών, η ύπαρξη ναών δυτικής λατρείας και ναών «διπλής λατρείας», η 

κατασκευή οχυρωματικών έργων και οχυρών κτισμάτων δυτικού τύπου, 

συμπεριλαμβανομένων και των πυργοειδών επαύλεων, η ύπαρξη οικοσήμων, καθώς 

και άλλα φαινόμενα που άπτονται της εκεί δυτικής παρουσίας και της συνύπαρξης 

και συμβίωσης των δύο πλευρών (Κεφάλαια Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄, Ζ΄). 

 Γίνεται επίσης λόγος και σε γραπτές πηγές που φωτίζουν πτυχές της ιστορικής 

πραγματικότητας, αναφορικά και πάλι με την πολιτισμική ώσμωση μεταξύ Ελλήνων 

Ορθδοδόξων και Δυτικών. Οι διάφοροι Δυτικοί κυρίως περιηγητές και αποστολικοί 

επισκέπτες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που επισκέφθηκαν το νησί από τον 14ο 

έως και τον 19ο αιώνα, μας δίνουν τη δική τους εικόνα αναφορικά με τα ζητούμενα 

της παρούσας εργασίας (Κεφάλαιο Η΄). Η δε περιπτωσιολογική μελέτη 

δικαιοπρακτικών εγγράφων της Συλλογής Βελάστη, που βρίσκεται στο Τοπικό 

Αρχείο Νάξου, σκοπό έχει να συμβάλει στη δημιουργία μίας πληρέστερης εικόνας 

αναφορικά με το πολιτισμικό τοπίο του νησιού, λειτουργώντας συμπληρωματικά ως 

προς τη μελέτη των υλικών καταλοίπων, χωρίς να γίνεται μία εκτενέστερη μελέτη 

στο σύνολο του δημοσιευμένου και αδημοσίευτου υλικού των ναξιακών 

δικαιοπρακτικών εγγράφων, δεδομένου ότι αυτό θα υπερέβαινε τους στόχους της 

παρούσας διατριβής (Κεφάλαιο Θ΄). Η ιδιαιτερότητα της παρούσας εργασίας έγγειται 

στο γεγονός ότι δεν προσεγγίζει την ιστορική πραγματικότητα με όρους που άπτονται 

της «κλασικής» ιστορικής επιστήμης, αλλά κινείται στον χώρο της Ιστορίας του 

Πολιτισμού, χρησιμοποιώντας διαφορετικά εν πολλοίς μεθοδολογικά εργαλεία. 
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Σημειώνεται επίσης ότι στο πλαίσιο της ερευνητικής αυτής προσπάθειας και 

της διάχυσης των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας στην πανεπιστημιακή 

κοινότητα και το ευρύ κοινό, πραγματοποιήθηκε διάλεξη από τον γράφοντα και την 

επιβλέπουσα κα. Ιωάννα Σπηλιοπούλου, στο Χαλκί Νάξου στις 22 Ιουλίου 2010 με 

τίτλο: «Άγιοι και τόποι λατρείας της Δυτικής Εκκλησίας στη Νάξο», η οποία 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εκκλησιαστικός Φάρος 93 (2011), 154-192, ενώ οι ίδιοι 

έχουν συντάξει και το υπό δημοσίευση άρθρο με τίτλο: «Οι πύργοι και οι οχυρωμένες 

κατοικίες των νησιών του Αιγαίου και της Πελοποννήσου (14ος – 19ος αι.). Μία 

ιστορικο-πολιτισμική προσέγγιση με έμφαση στην περίπτωση της Νάξου», Εώα και 

Εσπέρια 8 (2008-2012). Στο πλαίσιο ίδιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε από τον γράφοντα 

και σχετική ανακοίνωση στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με τίτλο: «Σχέσεις 

Ελλήνων Ορθοδόξων και Δυτικών εποίκων στη Νάξο (13ος – 19ος αι.). Αρμονική 

συνύπαρξη πολιτισμών;» κατά τη διάρκεια της Στρογγυλής Τραπέζης που διεξήχθη 

στις 23 Ιουνίου 2012 στην Καλαμάτα με θέμα: «Ηθική και Πολιτισμός». 
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A΄ 

Ιστορική αναδρομή από την αρχαιότητα έως και την ίδρυση 

του Ελληνικού Κράτους 
 

Η Νάξος βρίσκεται στο κέντρο του Αιγαίου πελάγους. Είναι το μεγαλύτερο σε 

έκταση και σε πληθυσμό νησί των Κυκλάδων και δεσπόζει στο κέντρο του 

νησιωτικού αυτού συμπλέγματος (εικ. 1). Το δυτικό της τμήμα είναι πεδινό και 

εύφορο, ενώ το ανατολικό ορεινό, με υψηλότερη κορυφή το όρος Ζευς ή Ζας (1.001 

μ.). Δεδομένης της γεωστρατηγικής της θέσης, σ’ έναν χώρο τόσο σημαντικό για τον 

έλεγχο των θαλασσίων διόδων μεταξύ Βορρά - Νότου και Ανατολής - Δύσης, η 

Νάξος απετέλεσε ανά τους αιώνες πόλο έλξης για τους γειτονικούς λαούς, γεγονός 

που την κατέστησε πάμπολλες φορές το «μήλον της έριδος» για διάφορους επίδοξους 

κατακτητές.  

 

1.1 Η Νάξος πριν από τη βενετική κατάκτηση 

 
Σύμφωνα με αρχαιότατες παραδόσεις οι πρώτοι κάτοικοι που 

εγκαταστάθηκαν στη Νάξο, ήλθαν από τη Θράκη. Αργότερα κατοίκησαν στο νησί οι 

Κάρες με το βασιλιά τους Νάξο, γιο του Απόλλωνα, ο οποίος και έδωσε το όνομά του 

στο νησί1. Η Νάξος είχε και άλλες ονομασίες κατά την αρχαιότητα. Ο Όμηρος την 

αναφέρει ως Δία, ενώ άλλες αρχαίες ονομασίες είναι Διονυσιάς, Στρογγύλη, 

Καλλίπολις, Λιπαρά και Μικρά Σικελία.  

 

Η Νάξος κατά τους αρχαίους χρόνους  

 

Στη Νάξο αναπτύχθηκε από τις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ. ο κυκλαδικός 

πολιτισμός, ενώ έχουν διαπιστωθεί πολιτισμικές σχέσεις με την Κρήτη, την 

ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και με άλλες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Μετά το 

1.900 π.Χ. η Νάξος εισήλθε στην τροχιά του μινωικού πολιτισμού. Στη συνέχεια και  

μέχρι  το τέλος του 11ου αιώνα π.Χ. άνθισε εκεί ο μυκηναϊκός πολιτισμός2. 

                                                             
1 Σφυρόερα 2011: 783. 
2 Φιλανιώτου 2006: 29-41.- Βλαχόπουλος 2006: 42-44. 
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Αργότερα εγκαταστάθηκαν στη Νάξο οι Ίωνες, οι οποίοι και δημιούργησαν 

έναν αξιόλογο πολιτισμό3. Η Νάξος συμμετείχε σε περιορισμένη κλίμακα στην 

πανελλήνια αποικιστική δραστηριότητα, στέλνοντας αποίκους στη Σικελία το 

735/734 π.Χ.. Κατά τον 6ο αιώνα κατελήφθη από τον Αθηναίο τύραννο Πεισίστρατο, 

που ανέθεσε τη διακυβέρνησή της στον έμπιστό του Λύγδαμι. Κατά τη διάρκεια της 

περιόδου που την εξουσία ασκούσε ο τύραννος Λύγδαμις (540-524 π.Χ.), το νησί της 

Αριάδνης βρέθηκε στο απόγειο της πολιτικής, στρατιωτικής, οικονομικής και 

πολιτιστικής του ακμής. Ο Λύγδαμις διατηρούσε καλές σχέσεις με τους τυράννους 

των Αθηνών Πεισίστρατο και της Σάμου Πολυκράτη, ενώ υπήρξε πολέμιος των 

ντόπιων αριστοκρατών, δημεύοντας μάλιστα τις περιουσίες τους. Κατασκεύασε δε 

μεγαλεπίβολα δημόσια έργα όπως τον ναό του Απόλλωνα στη νησίδα Παλάτια στη 

Χώρα (έμεινε ημιτελής) και το μήκους 11 χιλιομέτρων υδραγωγείο που έφερνε νερό 

από το Φλεριό στη Χώρα. Επί των ημερών του κόπηκε και το πρώτο ναξιακό αργυρό 

νόμισμα4 

Όμως οι Λακεδαιμόνιοι ανέτρεψαν τον Λύγδαμι, με συνέπεια να ανέλθουν 

στην εξουσία οι αντίπαλοί του αριστοκρατικοί, που σύντομα έχασαν την εξουσία από 

τους δημοκρατικούς. Τότε, στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. θα λάβει χώρα μία σύντομη 

θάλασσια ακμή του νησιού5. Η Νάξος έγινε στη συνέχεια η αφορμή για να ξεσπάσει 

η Ιωνική Επανάσταση, αφού οι αριστοκρατικοί μετά την ήττα τους κατέφυγαν στον 

τύραννο της Μιλήτου Αρισταγόρα ζητώντας βοήθεια, ώστε να επανέλθουν στα 

πράγματα. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, το 499 π.Χ. ο περσικός στόλος αποτελούμενος 

από 200 πλοία με αρχηγούς τον Αρισταγόρα και τον Μεγαβάτη, συνεπικουρούμενος 

από Ναξίους εξορίστους, αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να κυριεύσει την ετοιμοπόλεμη 

Νάξο6. Το 490 π.Χ. οι Πέρσες με επικεφαλής τον Δάτη και τον Αρταφέρνη 

εξεστράτευσαν και πάλι εναντίον της Νάξου και την κατέλαβαν σφαγιάζοντας και 

εξανδραποδίζοντας τους κατοίκους της. Η περσική κατοχή διατηρήθηκε στη Νάξο 

για 11 ολόκληρα χρόνια7. Το 480 π.Χ., στη ναυμαχία της Σαλαμίνας τέσσερα ναξιακά 

πλοία υπό τον Δημόκριτο αυτομόλησαν προσχωρώντας στον συνασπισμένο στόλο 

                                                             
3 Κούρου 2006: 55-63.- Ζαφειροπούλου 2006: 81-82. 
4 Σφυρόερα 2011: 811-814, 817-820, 824. 
5 Φιλανιώτου – Λαμπρινουδάκης 2005: 280.- Σφυρόερα 2011: 822-824. 
6 Σφυρόερα 2011: 825-826. 
7 Σφυρόερα 2011: 843-845. 
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των υπολοίπων Ελλήνων, που μαχόταν εναντίον των βαρβάρων, ενώ το 479 π.Χ. 

Νάξιοι πολέμησαν κατά των Περσών στη μάχη των Πλαταιών8.  

Από το 474 π.Χ., η Νάξος ήταν μέλος της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας και 

ουσιαστικά υποτελής στους Αθηναίους. Έκτοτε παρέμεινε υπό αθηναϊκή κηδεμονία,  

εξαναγκαζόμενη να δεχτεί την εποχή του Περικλή την εγκατάσταση 500 Αθηναίων 

κληρούχων. Μετά την κατάρρευση της αθηναϊκής ισχύος και ηγεμονίας πέρασε στη 

σφαίρα επιρροής της Σπάρτης (404-386 π.Χ.), ενώ το 376 π.Χ. προσεχώρησε βιαίως 

στη Β΄ Αθηναϊκή Συμμαχία, όπου παρέμεινε μέχρι το 363 π.Χ.9  

Στη συνέχεια η Νάξος βρέθηκε στη μακεδονική σφαίρα επιρροής ως πιθανό 

μέλος Κορινθιακής Συμμαχίας (337 π.Χ.), ιδίως μετά την ήττα των Αθηναίων στη 

ναυμαχία της Αμοργού (322 π.Χ.), ενώ κάποια ανάκαμψη της ισχύος της 

παρατηρήθηκε αφότου έγινε μέλος του Κοινού των Νησιωτών το 314/313 π.Χ. Για 

κάποια διαστήματα κατά τον 3ο αιώνα βρέθηκε στη σφαίρα επιρροής των 

Πτολεμαίων, όμως μετά το 220 π.Χ. πέρασε πιθανότατα στη σφαίρα επιρροής της 

Ρόδου, ενώ από το 168 π.Χ. βρέθηκε υπό ρωμαϊκή επικυριαρχία. Από δε το 41 π.Χ. 

περιελήφθη στη ρωμαϊκή επαρχία των νησιών με πρωτεύουσα τη Ρόδο10. Κατά τους 

χρόνους  της  ύστερης  ρωμαϊκής  περιόδου, πιθανότατα από τα τέλη του 3ου αιώνα 

μ.Χ., το  νησί  υπαγόταν στην Επαρχία των νήσων (Provincia Insularum), που είχε ως 

πρωτεύουσα τη Ρόδο11. 

 

Η Νάξος κατά τους βυζαντινούς χρόνους  

 

Στους βυζαντινούς χρόνους η Νάξος συνέχισε να κατέχει δεσπόζουσα 

γεωστρατηγική θέση στον χώρο τον Κυκλάδων. Φαίνεται επίσης ότι συμμετείχε το 

727 στο στασιαστικό κίνημα των κατοίκων του θέματος της Ελλάδος και των 

Κυκλάδων υπό τους Αγαλλιανό και Στέφανο, εναντίον του εικονομάχου αυτοκράτορα 

Λέοντος Γ΄ Ισαύρου, που συγκλόνισε την αυτοκρατορία12, ενώ έγινε και στόχος 

αραβικών επιδρομών, αρχής γενομένης από τα μέσα του 7ου αιώνα, περίοδο κατά την 

οποία οι Άραβες κατέλαβαν τη Ρόδο και άλλα νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου13. 

Στο πλαίσιο αυτό, πιθανόν τον 7ο αιώνα, θεωρείται ότι κατασκευάστηκε το Κάστρο 
                                                             
8 Λαμπρινουδάκης 2006: 73-74.- Σφυρόερα 2011: 846-847. 
9 Σφυρόερα 2011: 847-854. 
10 Φιλανιώτου – Λαμπρινουδάκης 2005: 285.- Κόλια 2006: 33-35.- Σφυρόερα 2011: 864-880. 
11 Λαμπρινουδάκης 2006: 74-76.- Πέννα 2010: 11. 
12 Πέννα 2001: 399-400. 
13 Σαββίδης 2006: 104-105. 
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τ’ Απαλίρου, με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των επιδρομών14. Μετά την 

κατάληψη της Κρήτης από τους Σαρακηνούς και την εγκαθίδρυση του Εμιράτου της 

Κρήτης, συνεχίστηκαν οι αραβικές επιδρομές κατά της Νάξου, ενώ το νησί 

χρησιμοποιήθηκε ως αγκυροβόλιο των αντιμαχομένων στόλων. Μάλιστα το 904 

επέδραμε κατά της Νάξου ο στόλος του μουσουλμάνου εξωμότη Λέοντα Τριπολίτη 

λίγο μετά την λεηλασία εκ μέρους του της Θεσσαλονίκης, ο οποίος και 

προσορμίστηκε στις Ποταμίδες, το επίνειο του Κάστρου τ’ Απαλίρου15. Τότε μαζί με 

τους άτυχους Θεσσαλονικείς αιχμαλώτους μεταφέρθηκαν και Ναξιώτες αιχμάλωτοι 

στην πρωτεύουσα της αραβοκρατούμενης Κρήτης, τον Χάνδακα, με αποτέλεσμα οι 

κάτοικοι της Νάξου να υποχρεωθούν να καταβάλουν ετήσιο φόρο υποτέλειας16. 

Επίσης, θα πρέπει σε κάποια άγνωστη χρονική στιγμή να προσορμίστηκε μοίρα του 

αραβικού στόλου πιθανότατα στον όρμο του Αγίου Γεωργίου, κοντά στη Χώρα, 

ζητώντας φόρο υποτελείας17.  

Ορισμένοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι η Νάξος είχε περάσει για κάποιο 

διάστημα μαζί με άλλα νησιά του Αιγαίου στην αραβική κυριαρχία18, ενώ άλλοι 

εικάζουν ότι κάποιοι Άραβες μικροκαλλιεργητές ενδέχεται και να είχαν εγκατασταθεί 

μόνιμα στη Νάξο19. Κατάλοιπα της εν γένει αραβικής παρουσίας στο νησί 

θεωρούνται τα τοπωνύμια Άχαψη, Ατσιπάπη, Μιρίσης, Σαρακήνικα κ.ά.20. 

Πάντως λόγω του φαινομένου των συχνών αραβικών πειρατικών επιδρομών, 

ο απόηχος των οποίων διασώζεται στη λαϊκή παράδοση21, οι κάτοικοι των παραλίων 

οικισμών του νησιού αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν σε ασφαλέστερα μέρη της 

ενδοχώρας22. Ωστόσο, παρά τις αντίξοες αυτές συνθήκες, η ζωή δεν έπαψε να κυλάει, 

ακόμη και στους κατά τεκμήριο ευπρόσβλητους παραθαλάσσιους οικισμούς, όπως 

προκύπτει από τη μελέτη των αρχαιολογικών ευρημάτων (π.χ. νομίσματα στα 

                                                             
14 Πέννα 2001: 403.- Κατσουρός 2005 γ΄:  9.- Μαστρόπουλος 2006: 20.- Σύμφωνα με παρουσίαση που 
έλαβε χώρα στη Χώρα της Νάξου στις 27 Ιουλίου του 2012, βάσει των ευρημάτων των προσφάτων 
ανασκαφών του Νορβηγικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, η ανοικοδόμηση του Κάστρου του 
Απαλίρου φαίνεται να τοποθετείται μέσα στον 7ο αιώνα. 
15 Ζερλέντης 1985: 3.  
16 Σαββίδης 2006: 105-106. 
17 Tournefort 2003: 226. 
18 Σαββίδης 2006: 106. 
19 Κατσουρός 2012: 30-31, 33. 
20 Την ίδια ρίζα φαίνεται ότι έχουν και τα τοπωνύμια Ατσιπόπουλο και Ατσιπάδες Ρεθύμνης. Βλ. σχ. 
Κατσουρός 2004 α΄: 9-11.- Κατσουρός 2005 γ΄: 24.- Κατσουρός 2012: 33. Η άποψη πάντως αυτή δεν 
είναι αποδεκτή από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Βλ. σχ. Προμπονάς 2010: 123-126. 
21 Η τοπική λαϊκή παράδοση έχει διασώσει το εξής: «Φέυγετ’, Αργιώτες, φεύγετε, φεύγετε Φιλωτίτες, 
εμένα Τούρκοι με κρατούν, Σαρακηνοί με γκράζουν, χίλιοι με παν από μπροστά και δυό χιλιάδες πίσω, 
χίλιοι απού τη μιά μεριά και χιλι’ απού την άλλη…». Βλ. σχ. Ψαρράς 1994 β΄: 797. 
22 Μαστορόπουλος 1999: 76.- Πέννα 2001: 404.- Κατσουρός 2005 γ΄: 9-10.- Πέννα 2010: 29. 
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Απλώματα και τη Γρόττα). Σε αντιδιαστολή με τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο, 

πιστεύεται ότι στη Νάξο παρατηρήθηκε κατά τον 8ο και τον 9ο αιώνα μία -

τηρουμένων των αναλογιών- δημογραφική άνθιση, η οποία συνοδευόταν και από 

αυξημένες ανθρώπινες δραστηριότητες στη σφαίρα της τοπικής και της ευρύτερης 

παραγωγής και οικονομίας, ενώ πιθανολογείται και μία αξιοσημείωτη ανάπτυξη 

εμπορικών σχέσεων με τους θαλασσοκράτορες Άραβες23.  

Ανάμεσα πάντως στο 949 και στο 975 δημιουργήθηκε αυτόνομο βυζαντινό 

διοικητικό θέμα των Κυκλάδων, αποσπώμενο από το νησιωτικό θέμα των 

Κυβυρραιωτών, που προϋπήρχε ήδη από το 732, του οποίου πιθανότατα πρωτεύουσα 

υπήρξε η Νάξος24.  

Οι σημαντικότεροι οικισμοί της μεσοβυζαντινής περιόδου θεωρείται ότι 

βρίσκονταν στο κεντρικότερο τμήμα του νησιού, στην περιοχή της Δρυμαλίας25. Ο 

μεγάλος αριθμός και η υψηλή ποιότητα των σωζομένων βυζαντινών μνημείων στο 

λεκανοπέδιο της Τραγαίας ενισχύουν αυτήν την εκτίμηση. Επίσης, το γεγονός της 

ύπαρξης επιγραφής του 1052 στον βυζαντινό ναό της Πρωτοθρόνου στο Χαλκί, τον 

σημαντικότερο οικισμό της Τραγαίας, όπου γίνεται αναφορά στους ανακαινιστές του, 

οι οποίοι έφεραν τα αξιώματα του πρωτοσπαθαρίου, του τουρμάρχου, του κόμητος, 

καθώς και του επισκόπου, όπως ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λέων, ο Νικήτας 

Πρωτοσπαθάριος και Τουρμάρχης Ναξίας και ο Στέφανος Κόμης ο Καμηλάρης26, 

συνηγορεί υπέρ της απόψεως ότι το Χαλκί υπήρξε ενδεχομένως έδρα των κοσμικών 

και εκκλησιαστικών αρχών του νησιού κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους. 

Καταδεικνύει επίσης τη μεγάλη σημασία του νησιού κατά την εν λόγω περίοδο, στο 

πλαίσιο της βυζαντινής πολιτείας27. Ιδίως το διάστημα από την ανακατάληψη της 

Κρήτης από τους Βυζαντινούς (961) έως και τον 12ο αιώνα θεωρείται ως η περίοδος 

ακμής για τη Νάξο. Κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής αναβαθμίζεται για τη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία η σημασία του Αιγαίου και η Νάξος αποκτά σημαντική 

                                                             
23 Πέννα 2001: 404, 408. 
24 Πέννα 2010: 12, 14, 18. 
25 Σαχά 2006: 239.- Γενικότερα αναφορικά με την ύπαρξη οικισμών στη Νάξο κατά τη βυζαντινή 
περίοδο, σε πηγή του 7ου αιώνα αναφέρεται το χωριό Μέλανες, ενώ τα δύο μεγαλύτερα χωριά, το 
Φιλώτι και η Απείρανθος, αλλά και το μικρό χωριό Δανακός και ο οικισμός Σκεπόνι αναφέρονται σε 
πηγές των υστεροβυζαντινών χρόνων. Κατάλοιπα ή απλές ενδείξεις για την ύπαρξη αφανισμένων 
βυζαντινών οικισμών εντοπίζονται σε ενδότερα σημεία του νησιού όπως έξω από το Κάστρο τ’ 
Απαλίρου, στα Αριά, στη Μέση κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο οικισμός Ατσιπάπη στα 
ανατολικά, του οποίου οι πλακοσκεπείς επί τόξων οικίες θα μπορούσαν ίσως να τοποθετηθούν στους 
μεσοβυζαντινούς χρόνους. Βλ. σχ. Μαστορόπουλος 2006: 40, 42. 
26 Malamut 1988: 268, 495.- Ζίας 1989 α΄: 30.- Μαστορόπουλος 2006: 22.- Πέννα 2010: 33. 
27 Κεφαλληνιάδης 1994 α΄: 520. 



13 
 

θέση στο διοικητικό σύστημα, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και στις 

καλλιτεχνικές εξελίξεις, όπως προκύπτει μέσα από τα μνημεία,. Η αποστολή εποίκων 

στο Αιγαίο προερχομένων από το αυτοκρατορικό περιβάλλον, οι οποίοι υπήρξαν 

προνοιάριοι–γαιοκτήμονες, αλλά και τοποτηρητές της αυτοκρατορικής εξουσίας, 

ενίσχυσε τη θέση των νησιών σε πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο, κάτι 

που αντανακλάται και στα υλικά κατάλοιπα της εποχής28. Έτσι λοιπόν στη Νάξο μαζί 

με την ανέγερση ή μετασκευή σημαντικών ναών φιλοτεχνούνται επιβλητικά 

τοιχογραφημένα προγράμματα (Καλορίτσα, Πρωτόθρονος, Διασορίτης, Δαμνιώτισσα 

κ.ά.)29. 

Το 1083 ιδρύθηκε με χρυσόβουλλο του αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού 

χρονολογούμενο το 108730, η μητρόπολη Παροναξίας με πρωτεύουσα τη Νάξο, στη 

θέση των προϋπαρχουσών επισκοπών Νάξου και Πάρου31. Το 1087 ο μητροπολίτης 

Παροναξίας έφερε και τον πρόσθετο τίτλο του Υπερτίμου και Εξάρχου παντός Αιγαίου 

Πελάγους32. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια εκκλησιαστική διοικητική διάρθρωση 

διατήρησαν και οι Λατίνοι όταν κατέλαβαν τη Νάξο στις αρχές του 13ου αιώνα33. 

Εικάζεται επίσης ότι όταν οι Δυτικοί κατέλαβαν το νησί, ίσως να υιοθέτησαν τον 

προϋφιστάμενο βυζαντινό διοικητικό και στρατιωτικό τίτλο του δούκα34, αποδίδοντάς 

τον στον σημαντικότερο Δυτικό ηγεμόνα της περιοχής των Κυκλάδων35. 

Επιπλέον, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η Νάξος κατά τις παραμονές της 

κατάληψής της από τους Βενετούς είχε αποσχισθεί από το βυζαντινό κράτος 

(δεδομένου ότι δεν αναφερόταν το όνομά της στο Partitio Romaniae), αποτελώντας 

μέρος μίας ανεξάρτητης νησιωτικής ηγεμονίας, όπως συνέβη π.χ. στην περίπτωση της 

Κύπρου με τον Ισαάκιο Κομνηνό, της Πελοποννήσου με τον Λέοντα Σγουρό και του 

Πόντου με τους Αλέξιο και Δαυίδ Κομνηνό (τέλη 12ου – αρχές του 13ου αιώνα)36. 

 
                                                             
28 Πέννα 2010: 34. 
29 Μαστορόπουλος 2006: 70, 72. 
30 Malamut 1988: 356.- Σαββίδης 2006: 107. 
31 Ζερλέντης 1985: 4.  
32 Καμπανέλλης 1991: 39. 
33 Ρεμούνδος 1982: 125. 
34 Από τα μέσα του 12ου αιώνα επικεφαλής όλων σχεδόν των νησιωτικών επαρχιών υπήρξαν οι 
δούκες, κατά τόπους εκπρόσωποι του αυτοκράτορα. Αυτοί είχαν δικαστικές και αστυνομικές 
δικαιοδοσίες, ενώ συχνά συγκέντρωναν τα καθήκοντα και τον τίτλο του πράκτορος, επικεφαλής των 
φορολογικών υπηρεσιών και υπευθύνου για τη σύνθεση του κτηματολογίου, ωστόσο οι στρατιωτικές, 
πολιτικές, οικονομικές και φορολογικές τους δικαιοδοσίες κινούνταν μέσα στα στενά γεωγραφικά όρια 
των επαρχιών τους. Βλ. σχ. Πέννα 2010: 15. 
35 Πρόκεται για εικασία που έχει διατυπωθεί προφορικά από τον Ολλανδό ιστορικό - ερευνητή κ. Ben 
Slot. 
36 Malamut 1988: 99-101.- Koumanoudi 2005: 248. 
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1.2 Η Δ΄ Σταυροφορία και η εγκαθίδρυση του Δουκάτου του Αιγαίου 

από τον Βενετό Μάρκο Σανούδο 

 
Η Δ΄ Σταυροφορία και οι συνέπειές της για το Αιγαίο 

 
Με πρωτοβουλία του πάπα της Ρώμης, Ιννοκεντίου Γ΄ (1198-1216) 

συγκροτήθηκε το 1202 η τέταρτη κατά σειρά σταυροφορία με σκοπό την 

απελευθέρωση των  Αγίων Τόπων  από  τους μουσουλμάνους  Άραβες. Τον στρατό 

της Δ΄ Σταυροφορίας αποτελούσαν κυρίως Φράγκοι, ενώ η Βενετία ανέλαβε την 

διεκπεραίωση των σταυροφορικών στρατευμάτων στην Αίγυπτο. Όμως η εκστρατεία 

παρεξέκλινε της πορείας της με την κατάληψη και λεηλασία της Ζάρας (Zadar), μίας 

πόλης της Δαλματίας με χριστιανικό πληθυσμό. Στη συνέχεια έγινε και μία δεύτερη 

εκτροπή της σταυροφορίας, όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Αλέξιος Άγγελος, 

γιος του έκπτωτου βυζαντινού αυτοκράτορα Ισαακίου Β΄, ο οποίος και ζήτησε τη 

βοήθεια των Δυτικών ηγεμόνων, ώστε να ανατρέψει τον αυτοκράτορα Αλέξιο Γ΄, 

δελεάζοντάς τους με τεράστια οικονομικά ανταλλάγματα, αλλά και με την Ένωση 

των δύο Εκκλησιών. Οι Σταυροφόροι ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του αυτό και με 

επικεφαλής τον Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό εισέβαλαν στη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία, αποκαθιστώντας αρχικά τον Ισαάκιο Β΄ και τον Αλέξιο Δ΄ στον 

βυζαντινό θρόνο στις 17 Ιουλίου του 1203. Αργότερα όμως, λόγω της μη 

εκπληρώσεως των συμφωνηθέντων και κατόπιν εισηγήσεως του Βενετού δόγη 

Ερρίκου Δάνδολο (Enrico Dandolo, 1108-1205), αποφασίστηκε τον Μάρτιο του 1204 

η κατάληψη και διανομή των βυζαντινών εδαφών (Partitio Terrarum Imperii 

Romaniae ή απλώς Partitio Romaniae) μεταξύ Φράγκων και Βενετών. Έτσι, στις 

12/13 Απριλίου του 1204, οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη και 

λεηλάτησαν τους αμύθητους θησαυρούς της. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

διαμελίστηκε και διαιρέθηκε και στη θέση της δημιουργήθηκαν διάφορα 

αλληλοσυγκρουόμενα κρατίδια ελληνοφώνων και Λατίνων ηγεμόνων. Βάσει της 

συμφωνίας διανομής του Μαρτίου του 1204 μεταξύ των Σταυροφόρων και των Βενετών, 

τα  εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας διανεμήθηκαν ως εξής: ο Βαλδουίνος, κόμης 

της Φλάνδρας ορίστηκε αυτοκράτορας της Λατινικής Αυτοκρατορίας της 

Κωνσταντινουπόλεως, λαμβάνοντας τα 5/8 της πόλεως και το σύνολο σχεδόν της 

Θράκης (το 1/4 των συνολικών εδαφών). Ο Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός έγινε κύριος 
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της Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας εκτός από τη Μακεδονία εδάφη του νοτίου 

ελλαδικού χώρου. Εκεί ιδρύθηκαν μικρότερες υποτελείς σε αυτόν ηγεμονίες, όπως το 

Δουκάτο των Αθηνών και των Θηβών των Βουργουνδίων De la Roche, το Πριγκηπάτο 

του Μορέως ή της Αχαΐας των Βιλλ(ε)αρδουίνων στην Πελοπόννησο, καθώς και άλλα 

κρατίδια στην κεντρική Ελλάδα37.  

Οι Φράγκοι, λοιπόν, ως στεριανοί κατέλαβαν ηπειρωτικές κυρίως περιοχές (τα 

3/8 σύμφωνα με το Partitio Romaniae), μη ενδιαφερόμενοι ιδιαιτέρως για νησιωτικά 

εδάφη. Αντιθέτως η Βενετία, λόγω του ότι ήταν μια ολιγάνθρωπη θαλάσσια δύναμη, 

που δεν θα μπορούσε να κρατήσει για πολύ καιρό υποταγμένες μεγάλες σε έκταση 

ηπειρωτικές περιοχές, και επειδή επιθυμούσε να αποκτήσει βάσεις για τον 

ανεφοδιασμό των πλοίων και για την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου της στον 

χώρο της ανατολικής Μεσογείου, έδειξε ενδιαφέρον για τις παράκτιες περιοχές και 

για τα 3/8 της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ της αναλογούσαν και τα 3/8 της συνολικής 

βυζαντινής επικράτειας. Βενετός υπήρξε επίσης ο πατριάρχης της Λατινικής 

Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Θωμάς Morosini. Έτσι περιήλθαν στην 

κυριαρχία της νησιά και επάκτια φρούρια σε θέσεις–κλειδιά, γεγονός που είχε 

καταλυτική σημασία για την ανάπτυξη της ναυτιλίας, του εμπορίου και της εν γένει 

ισχύος  της  Βενετίας38. 

 

Η κατάληψη των Κυκλάδων από τους Βενετούς  

 

Οι Βενετοί λοιπόν, όπως προαναφέρθηκε, κατέλαβαν εδάφη του νησιωτικού 

κυρίως χώρου. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός νησιών -μεταξύ των οποίων και οι 

Κυκλάδες- είτε δεν είχαν συμπεριληφθεί το 1204 στη συμφωνία διανομής των 

βυζαντινών εδαφών μεταξύ Φράγκων και Βενετών είτε είχαν κατακυρωθεί στη 

Βενετία, αλλά η ίδια ήταν απρόθυμη εκείνη την περίοδο να τα καταλάβει με δικά της 

μέσα, αφενός λόγω του ότι το εγχείρημα αυτό απαιτούσε υψηλό κόστος και αφετέρου 

λόγω του ότι η ίδια ήταν απασχολημένη με άλλα, πιο σημαντικά ζητήματα (π.χ. είχε 

                                                             
37 Οικονομίδης 1980: 36-41.- Nicol 1980: 77-97.- Καραγιαννόπουλος 1996: 223-227.- Miller 1997: 67-
262, 536-700.- Ostrogorsky 1997: 97-101.- Lock 1998: 72-184, 242-269.- Nicol 2004: 186-187.-
Ντούρου–Ηλιοπούλου 2005: 15-18.- Σαββίδης – Νικολούδης 2007: 90-91.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 
2012 α΄: 77-133. 
38 Nicol 1980: 76-77.- Μαλτέζου 1980: 245.- Γάσπαρης 1993 β΄: 123-129.- Γκιολές 1994: 125-126.- 
Nicol 2004: 97.- Lane 2007: 295-296.- Lauber 2010: 871. 
Miller 1997: 67-70.- Lock 1998: 88-97, 242-263.- Nicol 2004: 196-197.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 2005: 
15-18.- Τσικνάκης 2008: 242-247.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 2012 α΄: 41-45. 
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εμπλακεί σε πόλεμο εναντίον των αντιπάλων της, Γενουατών για τον έλεγχο της 

Κρήτης)39. Η κατάκτηση πάντως των νησιών των Κυκλάδων αποτελούσε επιτακτική 

ανάγκη για τη Βενετία, αφού πολλά από αυτά είχαν καταστεί ορμητήρια πειρατών, 

που έθεταν σε κίνδυνο τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριό της40. 

Έτσι η Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου ήλθε σε επαφή με τον 

Λατίνο αυτοκράτορα της Κωνσταντινουπόλεως, Ερρίκο της Φλάνδρας και 

συμφώνησε να επιτραπεί η κατάληψη των νησιών αυτών από ιδιώτες (εξαιρούνταν 

από τη συμφωνία αυτή οι Έλληνες), οι οποίοι θα πλήρωναν στη συνέχεια ένα 

χρηματικό ποσό στον αυτοκράτορα ως επικυριαρχικό τέλος και θα τον αναγνώριζαν 

ως επικυρίαρχο. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας (1206), η Βενετία κάλεσε 

υπηκόους της να καταλάβουν τις Κυκλάδες41. 

 Στην πρόσκληση αυτή της Βενετίας ανταποκρίθηκε ένας ικανότατος 

διπλωμάτης και τολμηρός στρατιωτικός, ο Μάρκος Σανούδος (Marco Sanuto ή 

Sanudo), γνωστός και ως “Constantinopolitano”, ο οποίος ήταν και ανηψιός του 

Βενετού δόγη, Ερρίκου Dandolo (1108-1205). Ο Σανούδος, υποσχόμενος φέουδα, 

επάνδρωσε οκτώ  γαλέρες με ένα ετερόκλητο πλήθος από τυχοδιώκτες Βενετούς, 

Λομβαρδούς, Ναπολιτάνους, Φλαμανδούς κ.ά., αρχίζοντας έτσι την κατάκτηση των 

Κυκλάδων. Ο Μάρκος Σανούδος ήταν ενδεχομένως ο εμπνευστής αυτής της 

επιχείρησης, χωρίς όμως αυτό να τού δίνει κάποια κυριαρχικά δικαιώματα επάνω στα 

νησιά που θα κατακτούσε ο κάθε άλλος σύντροφος του ταξιδιού42.  

Σύμφωνα πάλι με μία άλλη εκδοχή, ο Μάρκος Σανούδος ανέλαβε να 

καταλάβει τα εν λόγω νησιά κατόπιν προτροπής της Βενετίας, στη συνέχεια όμως, 

θέλοντας να τα διατηρήσει ως προσωπικά του φέουδα και όχι να παραμείνει ένας 

απλός διοικητής της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, υπαγόμενος σε 

αυτήν, αναγνώρισε την επικυριαρχία του Λατίνου αυτοκράτορα της 

Κωνσταντινουπόλεως, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την ανεξαρτησία του 

από τη μητρόπολη – Βενετία43. 

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Σανούδος κατέλαβε εύκολα πολλά νησιά, αλλά 

συνάντησε αντίσταση μόνο στη Νάξο, το μεγαλύτερο και πλουσιότερο νησί του 

νησιωτικού αυτού συμπλέγματος. Το 1207 αποβιβάστηκε στη θέση Ποταμίδες στη 
                                                             
39 Carile 1965: 219, 257.- Slot 1982: 35.- Miller 1997: 84, 641.- Nicol 2004: 205.- Ravegnani 2009: 58-
59. 
40 Φώσκολος 2005 α΄: 145-146.- Ravegnani 2011: 65. 
41 Lock 1998: 245.- Φώσκολος 2005 α΄: 146. 
42 Φώσκολος 2005 α΄: 146. 
43 Saulger 1878: 9.- Miller 1997: 641-642. 
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νοτιοδυτική Νάξο και επιτέθηκε εναντίον των Γενουατών που είχαν οχυρωθεί, 

σύμφωνα με ορισμένους μαζί με ντόπιους Έλληνες44, στο ισχυρό κάστρο τ’ 

Απαλίρου, ένα σημαντικό από γεωστρατηγική άποψη βυζαντινό φρούριο, που 

δεσπόζει στην περιοχή, νοτιοανατολικά του Σαγκρίου. Ο Μάρκος Σανούδος διέταξε 

τους άνδρες του να πυρπολήσουν τα πλοία τους, ώστε να αναγκαστούν να 

πολεμήσουν, μη έχοντας άλλη επιλογή. Έπειτα από πολιορκία πέντε εβδομάδων, ο 

Βενετός ευγενής κυρίευσε το κάστρο τ’ Απαλίρου και στη συνέχεια κατέλαβε χωρίς 

ιδιαίτερη δυσκολία και το υπόλοιπο νησί45. Πάντως η ακρίβεια της παραπάνω 

παράδοσης έχει αμφισβητηθεί ως κατασκεύασμα, κατά απομίμηση αρχαίων 

διηγήσεων, δεδομένης της ύπαρξης καταγραφών, σύμφωνα με τις οποίες κάτοικοι 

των Κυκλάδων υποδέχθηκαν ευμενώς τους κατακτητές, που τους υποσχέθηκαν 

συνεχή και οργανωμένη άμυνα, ικανή να αντιμετωπίσει τις συχνότατες επιδρομές των 

διαφόρων πειρατών46. Ωστόσο, η επικρατούσα άποψη δέχεται ότι στη Νάξο οι 

Βενετοί συνάντησαν πράγματι αντίσταση, εκτίμηση που ενισχύεται και από τα 

ευρήματα των αρχαιολογικών ερευνών στο Κάστρο τ’ Απαλίρου, τα οποία 

πιστοποιούν μία βίαιη κατάκτηση47. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εγκυρότητα της πληροφορίας ότι η Νάξος 

κατελήφθη το έτος 1207 έχει αμφισβητηθεί από τη νεώτερη ιστορική έρευνα. 

Πιθανότερη χρονολογία κατάκτησης των νησιών των Κυκλάδων θεωρείται πλέον το 

έτος 1210, το 1213 ή το 121448. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, γεγονός παραμένει ότι η 

βενετική κατάκτηση έλαβε χώρα στις αρχές του 13ου αιώνα, κάτι που δεν 

συναπάγεται ουσιαστική μεταβολή των έως σήμερα ιστορικών δεδομένων ως προς τη 

μελέτη της διαμόρφωσης του πολιτισμικού τοπίου του νησιού και του φαινομένου της 

προσοικειώσεως μετά την εγκαθίδρυση του Δουκάτου του Αιγαίου. 

Έπειτα από την ολοκλήρωση της κατάκτησης της Νάξου και την  εδραίωση 

της εκεί κυριαρχίας του, ο Σανούδος κατέλαβε γρήγορα τη Πάρο, την Αντίπαρο, τη 

Σίφνο, τη Μήλο, την Κίμωλο, την Ίο και τη Φολέγανδρο, κρατώντας παράλληλα για 

                                                             
44 Lock 1998: 252. 
45 Saulger 1878: 5-6. 
46 Φώσκολος 1999: 118.- Φώσκολος 2005 α΄: 147. 
47 Ψαρράς 1994 α΄: 12.- Μαστορόπουλος 1999: 76.- Κατσουρός 2006 α΄: 16.  
48 Saint–Guillain 2009: 123.- Slot 2012 β΄: 17-18.- Έχουν καταγραφεί πάντως παλαιότερα και άλλες 
χρονολογίες πιθανής κατάληψης της Νάξου από τους Βενετούς, όπως το 1204-05 ή του 1206.- Βλ. σχ. 
Fotheringham 1915:  41, 56. 



18 
 

τον εαυτό του τη Σύρο, την Κύθνο, και τη Σίκινο, λαμβάνοντας έτσι τη μερίδα του 

λέοντος από τη διανομή των νησιών των Κυκλάδων49..  

Το παράδειγμα του Μάρκου Σανούδου μιμήθηκαν και άλλοι Βενετοί άρχοντες 

και πολεμιστές, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό του νησιωτικού αυτού 

συμπλέγματος σε διάφορες μικρές λατινικές ηγεμονίες: ο ξαδελφός του, Marin(o) 

Dandolo (ανηψιός και αυτός του δόγη Enrico Dandolo) κυρίευσε την Άνδρο, η 

Σαντορίνη περιήλθε στην κυριαρχία του Jacopo Barozzi, ενώ ο Leonardo Foscolo 

έγινε αυθέντης της Ανάφης. Επίσης οι αδελφοί Andrea και Jeremia Ghisi κατέλαβαν 

την Τήνο και τη Μύκονο, καθώς και νησιά των Βορείων Σποράδων, ενώ αργότερα με 

τη βοήθεια των Domenico Michiel και Pietro Giustinian (Zustinian) κυρίευσαν την 

Κέα και τη Σέριφο50. 

 

Η εγκαθίδρυση του Δουκάτου του Αιγαίου  

 

Στις αρχές του 13ου αιώνα ο Μάρκος Σανούδος ίδρυσε το Δουκάτο του 

Αιγαίου Πελάγους ή του Αρχιπελάγους, με έδρα τη Νάξο ή κατά άλλους την Άνδρο51, 

γνωστό και ως «Δουκάτο της Νάξου» ή «της Νάξου και της Άνδρου» (Duchatus 

Nicoxie et Andre) ή «Δωδεκάνησος». Ο ίδιος δεν αυτοτιτλοφορούνταν ως δούκας, 

αλλά ως «κυρίαρχος» (“dominator”)52. Αργότερα ο εγγονός του Μάρκος Β΄ Σανούδος 

(1262-1303) ονομαζόταν “duchatus Nicoxcie et Andre dominator”, ενώ ο δισέγγονός 

του, Νικόλαος Σανούδος (1323-1341) αποκαλούνταν “dux Nicxiae et Andreae”. Ο 

Μάρκος Σανούδος υπήρξε αφενός υποτελής του Λατίνου αυτοκράτορα της 

Κωνσταντινουπόλεως, παρέχοντάς του συμβουλές και στρατιωτική βοήθεια 

(“consilium et auxilium”)53,  και αφετέρου επικυρίαρχος άλλων ησσόνων ηγεμόνων 

των Κυκλάδων, π.χ. του Marin(o) Dandolo της Άνδρου54 και του Leonardo Foscolo 

της Ανάφης)55. Παρά ωστόσο τις μάλλον εχθρικές σχέσεις με τη μητρόπολη–Βενετία, 

                                                             
49 Setton 1974: 425.- Μαλτέζου 1980: 263.- Lock 1998: 249-250.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 2012 α΄: 96. 
50 Miller 1997: 85-86.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 2012 α΄: 96. 
51 Η εικασία αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι κανένα σωζόμενο δουκικό έγγραφο της εποχής των 
Σανούδων δεν είχε συνταχθεί στη Νάξο, αλλά στη Βενετία, τη Χαλκίδα και την Άνδρο. Βλ. σχ. Slot 
2012 β΄: 7. 
52 Slot 2005 α΄: 6-7.- Slot 2012 β΄: 7. 
53 Slot 2012 β΄: 7. 
54 Παπαδοπούλου 2000: 219. 
55 Slot 1982: 41. 
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λόγω της πολιτικής ανεξαρτητοποίησης από αυτήν, εξακολουθούσε να είναι δημότης 

της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου56. 

Ο Βενετός πάντως Μάρκος Σανούδος επεδίωξε να έχει πρόσβαση στη 

θάλασσα και γι’ αυτό το λόγο προτίμησε να κάνει έδρα της ηγεμονίας του τη 

σημερινή πρωτεύουσα της Νάξου, τη Χώρα. Εκεί θεωρείται ότι βρισκόταν κατά τους 

αρχαίους χρόνους η πρωτεύουσα του νησιού και υπήρχε αρχαία ακρόπολη57, που 

εκείνη όμως την περίοδο είχε περιέλθει σε παρακμή. Ο Σανούδος ουσιαστικά 

ανοικοδόμησε την πόλη κατά τα μεσαιωνικά πρότυπα ρυμοτομίας (εικ. 2). Επάνω 

στον λόφο και πολύ κοντά στη θάλασσα κατασκεύασε το μέχρι σήμερα σωζόμενο 

Κάστρο της Χώρας Νάξου (εικ. 3), μέσα στο οποίο έκτισε το ενδιαίτημά τουκαι τον 

καθεδρικό ναό των Καθολικών58, κτίσματα για τα οποία γίνεται εκτενέστερος λόγος 

στα Κεφάλαια 3.1 και 6.1.1.  

 

1.3. Η Νάξος κατά την περίοδο της δυναστείας των Σανούδων (1207-

1383) 

 
Η εξωτερική πολιτική του Μάρκου Σανούδου 

 

Ο πρώτος δούκας της Νάξου, Μάρκος Σανούδος, αφού εγκαθίδρυσε την 

ηγεμονία του, δεν περιορίστηκε στη διακυβέρνηση των νησιών των Κυκλάδων, αλλά 

έτρεφε φιλοδοξίες για την κατάληψη ολοένα και περισσότερων εδαφών. Έτσι 

προσέτρεξε σε βοήθεια των Βενετών της Κρήτης, με σκοπό την καταστολή της 

εξέγερσης των Αγιοστεφανιτών (1212), έπειτα από πρόσκληση του Βενετού διοικητή 

(Duca di Candia), Ιακώβου Tiepolo, εν συνεχεία όμως άλλαξε στρατόπεδο, 

συμμαχώντας με τους εξεγερμένους Σκορδίληδες εναντίον των συμπατριωτών του, 

καταλαμβάνοντας μάλιστα τον Χάνδακα. Στην προσπάθειά του αυτή να γίνει κύριος 

της Κρήτης, απέτυχε και επέστρεψε στη Νάξο (1212), ενώ του απαγορεύτηκε από τη 

Βενετία να επανεμφανιστεί στη μεγαλόνησο59. ΄Έτσι, όταν στη συνέχεια του 

ζητήθηκε από τη Βενετία να βοηθήσει στην εκκαθάριση των τελευταίων βυζαντινών 

                                                             
56 Slot 2012 β΄: 7. 
57 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 27. 
 
58 Saulger 1878: 7. 
59 Ζουδιανός 1960: 67-71.- Μαλτέζου 1980: 269.- Δετοράκης 1990: 174.- Miller 1997: 642-643.- Lock 
1998: 259.- Borsari 2005: 10-12.- Κατσουρός 2006 α΄: 23-34.- Γάσπαρης 2009: 206-207. 
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φρουρών και των ντόπιων επαναστατών από την Κρήτη, εκείνος δεν ανταποκρίθηκε 

θετικά στο κάλεσμα της πατρίδας του60. Αργότερα ο Σανούδος άρχισε να διενεργεί 

επιδρομές με οκτώ γαλέρες στα μικρασιατικά παράλια και κατέλαβε τη Σμύρνη, 

γεγονός που τον έφερε σε σύγκρουση με τον Θεόδωρο Λάσκαρι, αυτοκράτορα της 

Νικαίας, στα χέρια του οποίου έπεσε αιχμάλωτος, ύστερα από την ήττα που υπέστη 

από τον τετραπλάσιο στόλο του. Όμως ο Λάσκαρις, θαυμάζοντας την ανδρεία του, 

όχι μόνο τον απελευθέρωσε, αλλά του έδωσε και την αδελφή του ως σύζυγο61.  

 

Η πολιτική «συμφιλίωσης» του Μάρκου Σανούδου με το ντόπιο στοιχείο 
 

Ο Μάρκος Α΄ Σανούδος, μετά την κατάληψη της Νάξου, προκειμένου να 

αποκτήσει ερείσματα για την εξουσία του στους κόλπους των κατακτημένων ντόπιων 

κατοίκων, ακολούθησε μία πολιτική «συμφιλίωσης» με τον εγχώριο πληθυσμό. 

Πιθανολογείται ότι επρόκειτο για μία πολιτική οικοδόμησης «μέτρων εμπιστοσύνης», 

σύμφωνα με τη σύγχρονη ορολογία, θεμελιωμένη στο δυτικό φεουδαλικό σύστημα ή 

στις προϋπάρχουσες γαιοκτητικές αρχές και σχέσεις, όπως τις αντιλαμβάνονταν οι 

Βυζαντινοί ή σε έναν συγκερασμό αυτών των δύο, με την αποδοχή και τον σεβασμό 

των συνηθειών της κάθε κοινότητας.  

Εικάζεται ότι από την πλευρά του Σανούδου η «συμφιλίωση» ανάμεσα σε 

αυτόν και το εγχώριο ελληνικό στοιχείο απετέλεσε εξέλιξη που την επέβαλε η 

ανάγκη, αφού η δική του ηγεμονία ενδεχομένως να είχε έλλειψη αρχόντων, αλλά και 

επειδή οι φιλοδοξίες πιθανόν να υπερέβαιναν τα όρια της μικρής του ηγεμονίας62. 

Χρησιμοποίησε μάλιστα για αυτό τον σκοπό και Κρητικούς άρχοντες, τους οποίους 

εγκατέστησε στη Νάξο, χωρίς να θίξει ουσιαστικά την προγενέστερη θέση που 

κατείχαν στην οικονομική και κοινωνική ιεραρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 

εντάσσοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο στο νέο σύστημα διοίκησης63, μαζί με τους 

Δυτικούς πρώην συμπολεμιστές του64. Στόχος του λοιπόν ήταν η στήριξη του νέου 

                                                             
60 Nicol 2004: 222. 
61 Miller 1997: 642-643.- O γάμος πάντως αυτός δεν επιβεβαιώνεται από βυζαντινές πηγές. Βλ. σχ. 
Μαστορόπουλος 2004-2005: 351.- Koumanoudi 2005: 264. 
62 Κατσουρός 2006 α΄: 28-29. 
63 Κατσουρός 2006 α΄: 29. 
64 Saulger 1878: 8.- Slot 2006 γ΄: 8. Πάντως οι τοπικοί Δυτικοί άρχοντες και γαιοκτήμονες δεν 
φαίνεται να ήταν στο σύνολό τους αριστοκρατικής καταγωγής, αλλά ανεξαρτήτως της κοινωνικής 
θέσης των προγόνων τους στη μητρόπολη, ήταν εκείνοι που ανέλαβαν κατά κύριο λόγο τα κρατικά 
αξιώματα του Δουκάτου και νέμονταν τον πλούτο της γης του νησιού. Επίσης, η έννοια της ευγενείας 
δεν φαίνεται να ήταν σαφώς καθορισμένη και θεσμοθετημένη, όπως στις βενετοκρατούμενες περιοχές 
όπου υπήρχε το Libro d’ Oro, δεδομένου ότι το Δουκάτο του Αιγαίου ήταν μία μικρή ηγεμονία που 
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καθεστώτος, κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ουσιαστικά επρόκειτο για μία προσπάθεια 

διατήρησης ισορροπιών με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της 

δυναστείας του65.  

Γι’ αυτό πιθανολογείται η ύπαρξη μίας «δευτερεύουσας - ελληνορθόδοξης 

ελίτ» στο Δουκάτο του Αιγαίου, ενσωματωμένης στην πολιτική και κοινωνική 

πραγματικότητά του66, μέλη της οποίας είτε προέρχονταν από άλλα νησιά του 

Αιγαίου είτε από τη Νάξο, ίσως με καταγωγή από ισχυρές βυζαντινές οικογένειες που 

είχαν εγκατασταθεί σε διάφορα νησιά του Αιγαίου κατά τον 12ο αιώνα67. Με τα 

λιγοστά ωστόσο διαθέσιμα τεκμήρια υπάρχει δυσκολία στο να προσδιοριστεί 

επακριβώς το κοινωνικό τους status στο πλαίσιο της «ελληνολατινικής» κοινωνίας 

της Νάξου της εποχής του Δουκάτου του Αιγαίου.  

 
Σύγκρουση των επιγόνων του Μάρκου Σανούδου με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

 

Τον Μάρκο Α΄ Σανούδο διαδέχτηκε ο γιος του Άγγελος (1228; - 1262), ο 

οποίος αν και γιος Ελληνίδας υπηρέτησε πιστά τους Λατίνους αυτοκράτορες της 

Κωνσταντινουπόλεως, στους οποίους ήταν υποτελής, τόσο κατά των Βουλγάρων όσο 

και κατά των Ελλήνων της Νικαίας. Έστειλε λοιπόν στρατεύματα κατά των 

εξεγερθέντων Ελλήνων της Κρήτης (επανάσταση Σκορδίληδων – Μελισσηνών), 

κτίζοντας μάλιστα το φρούριο της Σούδας68. Παρόμοια πολιτική ακολούθησε και 

έναντι του Φράγκου πρίγκηπα της Αχαΐας, Γουλιέλμου Β΄ Βιλλεαρδουίνου, στον 

οποίο είχε παραχωρηθεί η επικυριαρχία του δουκάτου του Αιγαίου πελάγους από τον 
                                                                                                                                                                              
δεν διέθετε κρατική συγκρότηση ανάλογη εκείνης της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου. 
Βλ. σχ. Κωτσάκης 2006 α΄: 24.- Ανάλογα φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και στις βενετοκρατούμενες 
Κρήτη και Κύπρο, όπου Βενετοί άποικοι καθολικού δόγματος και ανεξαρτήτως προηγούμενεης 
κοινωνικής θέσεως έλαβαν φεουδαλικές γαίες και τον ισόβιο και κληρονομικό τίτλο της τοπικής 
ευγενείας. Βλ. σχ.  Παπαδία–Λάλα 1993: 186. 
65 Κατσουρός 2006 α΄: 30. 
66 Saint–Guillain 2009: 130. 
67 Οι ολοένα και πιεστικότερες βλέψεις των ιταλικών θαλασσίων δυνάμεων, ιδίως μετά το 
χρυσόβουλλο του Αλεξίου Α΄ (1082), σε συνδυασμό με την πολιτική προνομίων που εφήρμοσαν οι 
Κομνηνοί, είχαν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω δημογραφική και κοινωνική ενίσχυση των νησιών. 
Όπως προαναφέρθηκε, βυζαντινές οικογένειες, προσκείμενες στο εκάστοτε αυτοκρατορικό 
περιβάλλον, κάποτε εφοδιασμένες με τιμητικούς τίτλους, εγκαταστάθηκαν στα νησιά ως προνοιάριοι–
γαιοκτήμονες και ως τοποτηρητές της αυτοκρατορικής αυλής, ενδυναμώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
την αμυντική πολιτική της αυτοκρατορίας έναντι των βλέψεων των Δυτικών εμπόρων, αλλά και 
εναντίον των πειρατών ή ακόμη και εναντίον τυχόν αυτονομιστικών κινήσεων. Η οικονομική άνθιση 
και η ενδυνάμωση της κοινωνίας του Αιγαίου με ανθρώπους του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος, κάτι 
που είχε αρχίσει από τα τέλη του 11ου αιώνα, εκφράζεται με μία σειρά σημαντικών εκκλησιαστικών 
μνημείων με εξαίρετο τοιχογραφικό διάκοσμο, τα οποία βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα νησιά του. Βλ. 
σχ. Πέννα 2010: 34. 
68 Δετοράκης 1990: 176. 
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Λατίνο αυτοκράτορα το 123669 ή το 124870 ή το 126171, ενώ συνέδραμε στρατιωτικά 

και τη μητρόπολή του, Βενετία, στον κοινό αγώνα εναντίον των Ελλήνων της 

Αυτοκρατορίας της Νικαίας72. Τέλος, το 1278 το Δουκάτο του Αιγαίου κατέστη 

υποτελές τοων Ανδεγαυών της Σικελίας73. 

Ο γιος και διάδοχός του Αγγέλου, Μάρκος Β΄ Σανούδος (1262-1303), είχε να 

αντιμετωπίσει το οξύ πρόβλημα της ολοένα και αυξανόμενης ισχύος των Ελλήνων, 

που ανέκαμψαν υπό τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγο (1259-1282), 

διεκδικώντας τα απολεσθέντα τους εδάφη. Οι Έλληνες της Νικαίας κατόρθωσαν στη 

μάχη της Πελαγονίας (1259) να συλλάβουν αιχμάλωτο τον ηγεμόνα της Αχαΐας, 

Γουλιέλμο Β`, Βιλλεαρδουίνο, τον οποίο όμως απελευθέρωσαν κατόπιν 

παραχωρήσεως από τους Φράγκους τριών σημαντικοτάτων από γεωστρατηγική 

άποψη φρουρίων στη Λακωνία (1262) προξενώντας ένα καίριο πλήγμα στη φραγκική 

ισχύ74. Το σημαντικότερο όμως γεγονός ήταν ότι κατόρθωσαν το 1261 να 

ανακτήσουν την Κωνσταντινούπολη, ανασυστήνοντας κατά κάποιο τρόπο τη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως «εθνικό ελληνικό 

κράτος»75.  

Στη συνέχεια, έχοντας ως συμμάχους τους Γενουάτες, δημιούργησαν πολλά 

προβλήματα στο δουκάτο του Αιγαίου και στην ίδια τη Βενετία, ανακαταλαμβάνοντας 

πολλά από τα χαμένα εδάφη της Βυζαντινής  Αυτοκρατορίας,  απειλώντας  μάλιστα  να 

επαναφέρουν υπό την κυριαρχία τους και τις Κυκλάδες76. Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν 

οι ελληνορθόδοξοι πληθυσμοί των λατινοκρατούμενων περιοχών του Αιγαίου πρέπει 

να έβλεπαν τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η  ́ ως ελευθερωτή τους77 και σε ορισμένες 

                                                             
69 Lock 1998: 159. 
70 Koumanoudi 2005: 250. 
71 Slot 2012 β΄: 8. 
72 Miller 1997: 644-645. 
73 Koumanoudi 2005: 250. 
74 Lock 1998: 148-149. 
75 Σβορώνος 2007: 34. 
76 Miller 1997: 647-648. 
77  Σύμφωνα με τον Marin Sanudo Torsello (1270-1343): «…η καρδιά τους χτυπά μπρος σε κάθε τι 
ελληνικό και αν είχαν την ευκαιρία να φανερώσουν τα πραγματικά τους αισθήματα, θα το έκαναν»“ (..il 
Cuor loro é volto alle cose Greche, e quando potessero mosrtarlo liberamente, lo farianno”). Βλ. σχ. 
Hopf 1873:143.- Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι η φράση αυτή απηχεί ένα αίσθημα διάθεσης των 
νησιωτών για «εθνική αντίσταση» εναντίον των ξένων κατακτητών. Βλ. σχ. Μαστορόπουλος 1986 α΄: 
6.- Ζίας 1997: 12-13.- Μαστορόπουλος 2006: 72,74.- Αχειμάστου-Ποταμιάνου 2007: 24.- Πιστεύεται 
επίσης ότι «Ο πατριωτισμός κατά τη νέα αυτή φάση της βυζαντινής ιστορίας συγχέεται με το αντιλατινικό 
πάθος». Βλ. σχ. Γλύκατζη–Αρβελέρ 1997: 74, 117.- Θεωρείται ότι «Το 1204 ήταν πλήγμα για τον 
μεσαιωνικό ελληνισμό, αλλά αποτέλεσε αφετηρία για τον νέο ελληνισμό. Η Κωνσταντινούπολη έγινε 
σύμβολο του χαμένου εθνικού μεγαλείου και η πτώση της προκάλεσε αφενός την ανάγκη ανανέωσης, 
κάνοντας φανερή την αποτυχία της αυτοκρατορικής πολιτικής, αφετέρου ταπείνωση, που μετατράπηκε σε 
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περιπτώσεις να εξεγείρονταν εναντίον των κατακτητών, όπως π.χ. στην Κρήτη78, τη 

Μήλο79 και τη Νάξο. Λέγεται ότι τότε ο Μάρκος Β  ́ή κατ’ άλλους ο πατέρας του, 

Άγγελος80, θέτοντας ως στόχο του την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξεγέρσεων 

των κατοίκων της ναξιακής ενδοχώρας, θα πρέπει να έκτισε το Απάνω Κάστρο σε 

ύψωμα που δεσπόζει στην περιοχή Δρυμαλίας81. Επίσης, συμμαχώντας με τον στόλο 

της Βενετίας, πολεμούσε εναντίον του βυζαντινού στόλου του ναυάρχου 

Φιλανθρωπινού, αλλά και εναντίον του Λικαρίου, του λομβαρδικής καταγωγής 

ιππότη από την Κάρυστο, που είχε στρατολογηθεί από τον βυζαντινό αυτοκράτορα 

για επιχειρήσεις εναντίον των Βενετών, παραχωρώντας του ως φέουδο ολόκληρη την 

Εύβοια, σε περίπτωση που την καταλάμβανε. Ο Λικάριος εξορμώντας από τους 

Ωραιούς Ευβοίας, όπου βρισκόταν η βάση του, κατέλαβε πολλά νησιά που ανήκαν 

                                                                                                                                                                              
μίσος εναντίον των Λατίνων κατακτητών. Η γλώσσα και η πίστη ήταν τα μοναδικά ερείσματα, μοχλοί 
ενότητας και εθνικής κινητοποίησης. Το αντιλατινικό αίσθημα έλαβε διαστάσεις εθνικής απαίτησης». Βλ. 
σχ. Ντούρου–Ηλιουπούλου 2008: 124.- Άλλοι πάλι αμφισβητούν τις παραπάνω απόψεις, θεωρώντας 
ότι «δεν είναι η εθνική συνείδηση που κινητοποιεί τα λαϊκά στρώματα, τους κοπιαστές βιλλάνους εκείνη 
την εποχή, μέσα στην καρδιά του Μεσαίωνα» και ότι «οι κινητοποίησεις αυτές συνδέονταν με 
προβλήματα θρησκευτικής και οικονομικής φύσης που σχετίζονταν με τη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
στη νέα φεουδαλική και καθολική χριστιανική πολιτεία που είχε εγκαθιδρυθεί με την περιουσία της, το 
καθεστώς διοίκησής της και τη σχέση της με την Δυτική Εκκλησία, καθώς και με την Signoria». Βλ. σχ. 
Κατσουρός 2005 α΄: 10-11.  
78 Στην Κρήτη αποβιβάστηκαν βυζαντινές δυνάμεις περί το 1262 στην περιοχή των Χανίων, με σκοπό 
τη συνδρομή των ντόπιων επαναστατών, καταλαμβάνοντας μάλιστα το φρούριο του Αλμυρού. Οι 
κινήσεις του Μιχαήλ Παλαιολόγου βρήκαν ανταπόκριση σε ομάδα Κρητικών αρχόντων, που απέβλεπε 
στην ένωση της Κρήτης με την αυτοκρατορία, ενώ το κίνημα θεωρείται ότι το υποδαύλιζε ο ντόπιος 
κλήρος, που έβλεπε στο πρόσωπο του νέου βυζαντινού αυτοκράτορα τον μόνο φορέα της πολιτικής 
εξουσίας στην Κρήτη και τη μόνη δύναμη που θα μπορούσε να επανασυνδέσει την κρητική Εκκλησία 
με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Η επανάσταση αυτή κατέληξε τελικά έπειτα από τρία χρόνια 
(1265) σε αποτυχία. Βλ. σχ. Δετοράκης 1990: 177.- Μπραουδάκη 2003: 109-110.- Λίγα χρόνια 
νωρίτερα, το 1228, είχε ξεσπάσει η επανάσταση των Σκορδίληδων και των Μελισσηνών, οι οποίοι 
ζήτησαν και έλαβαν από τον αυτοκράτορα της Νικαίας, Ιωάννη Γ΄ Βατάτζη, βοήθεια αποτελούμενη 
από 33 πλοία και σημαντικό αριθμό στρατιωτών, κυρίως στην περιοχή Ρεθύμνης. Οι Βενετοί 
αντέδρασαν αποτελεσματικά και έτσι η βυζαντινή βοήθεια αναγκάστηκε να ανακληθεί. Τα τελευταία 
στρατεύματα από τη Νίκαια θα αποχωρήσουν το 1236 με συνθήκη από το φρούριο του Αγίου 
Νικολάου (Μεραμπέλλου). Βλ. σχ. Δετοράκης 1990: 176.- Nicol 2004: 222. 
Η παροχή βυζαντινής στρατιωτικής συνδρομής σε εξεγερμένους ορθόδοξους ελληνόφωνους 
πληθυσμούς του Αιγαίου, που ζούσαν υπό λατινική κυριαρχία, εντασσόταν σε ένα ευρύτερο 
μεγαλεπήβολο πρόγραμμα των μέσων του 13ου αιώνα ανάκτησης των χαμένων εδαφών της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υπό το πνεύμα ενός ουτοπικού, κατά μία άποψη, πατριωτισμού. Βλ. σχ. 
Γλύκατζη–Αρβελέρ 1997: 133.- Κάτι ανάλογο συνεχίστηκε και κατά τον 14ο αιώνα, όταν Κρητικοί 
επαναστάτες υπό την ηγεσία των Καλλέργηδων και σε συνεργασία με τον βυζαντινό αυτοκράτορα 
Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο, επιχείρησαν να αποτινάξουν τη βενετική κυριαρχία, πολεμώντας μάλιστα υπό 
τη σημαία του Βυζαντίου (1364-1367). Βλ. σχ. Δετοράκης 190-191.- Θεωρείται λοιπόν πως «Το 
γεγονός ότι εκδηλώθηκαν επαναστατικά κινήματα όχι μόνο στα πλαίσια της πολιτικής αποκατάστασης 
του βυζαντινού κράτους, αλλά και αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους 
Τούρκους, δικαιώνει τη διαπίστωση ότι οι Κρητικοί ταυτίζονταν με τους πληθυσμούς της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας», έχοντας τη συναίσθηση της κοινής γλώσσας, του κοινού δόγματος και της κοινής 
μεταξύ τους καταγωγής. Βλ. σχ. Μαλτέζου 1988: 130.- Μαλτέζου 2010: 27. 
79 Miller 1997: 647. 
80 Κατσουρός 2005 α΄: 5. 
81 Saulger 1878: 42-43. 
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στο Δουκάτο του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων την Κέα, την Αμοργό, τη Σίφνο, τη 

Σέριφο, την Ίο, την Σαντορίνη, τη Σίκινο και τη Φολέγανδρο82 ή κατά άλλους την 

Κέα, την Αμοργό και τη Σαντορίνη83, επαναφέροντάς τα στη βυζαντινή κυριαρχία, 

ενώ έκανε και προσπάθειες απόβασης στη Νάξο και την Άνδρο, επικεφαλής πλήθους 

Ελλήνων και Γενουατών πειρατών84. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το πρόβλημα της 

πειρατείας επί ηγεμονίας του Μάρκου Β΄ υπήρξε οξύ, αφού πολλά νησιά που 

βρέθηκαν εκτός του ελέγχου των Βενετών, μεταβλήθηκαν σε ορμητήρια πειρατών85. 

Την ίδια πάντως πολιτική ακολούθησε έναντι της αναγεννημένης Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας και ο γιος και διάδοχος του Μάρκου Β ,́ Γουλιέλμος Α΄ Σανούδος 

(1303-1323), ανακαταλαμβάνοντας με τη βοήθεια της Βενετίας όσα νησιά είχαν 

παραμείνει στα χέρια των Ελλήνων. Τελικά με τις συνθήκες ειρήνης του 1302 και του 

1310 μεταξύ Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και Βενετίας, εδραιώθηκε η λατινική 

κυριαρχία στο Αιγαίο, την οποία έκτοτε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν βρέθηκε ποτέ 

ξανά σε θέση να την αμφισβητήσει86.  

 

Η καταλανική απειλή 

 

Στις αρχές του 14ου αιώνα μία νέα απειλή εμφανίστηκε στο προσκήνιο: οι 

σκληροτράχηλοι Καταλανοί “Almogavares”. H Καταλανική Εταιρεία ήταν ένα 

στρατιωτικό σώμα μισθοφόρων, προερχομένων από την ιβηρική χερσόνησο, που 

προσέφερε τις υπηρεσίες του σε διάφορους ηγεμόνες. Το 1302 ο βυζαντινός 

αυτοκράτορας Ανδρόνικος Β΄ τους κάλεσε με σκοπό να τον συνδράμουν στην 

αναχαίτιση  του οθωμανικού κινδύνου. Οι Καταλανοί αρχικά πολέμησαν τους 

Τούρκους, στη συνέχεια όμως κατέστησαν  ανεξέλεγκτοι, εξελισσόμενοι σε μάστιγα 

για τους πληθυσμούς του Αιγαίου, προβαίνοντας σε λεηλασίες και αρπαγές. 

Κατέλυσαν μάλιστα το φραγκικό δουκάτο των Αθηνών και των Θηβών, των De la 

Roche, κυριαρχώντας στην περιοχή της Αττικής και της Βοιωτίας επί σχεδόν έναν 

αιώνα (1311-1388)87. 

                                                             
82 Miller 1997: 188-189, 647-648.- Καλλιβρετάκης 1998: 309-310. 
83 Slot 2012 β΄: 10. 
84 Hopf 1885: 13. 
85 Miller 1997: 650. 
86 Miller 1997: 652-653. 
87 Ντούρου–Ηλιουπούλου 1993: 227-228.- Miller 1997:  265-396.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 2012 β΄: 14-
22. 
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Από το καταστροφικό τους πέρασμα δεν γλίτωσαν ούτε τα νησιά των 

Κυκλάδων που ανήκαν στην επικράτεια του Δουκάτου του Αιγαίου, τα οποία και 

έγιναν στόχος καταλανικών πειρατικών επιδρομών88. Στον κοινό αγώνα για την 

αναχαίτιση του καταλανικού κινδύνου συμμετείχε και ο δούκας Γουλιέλμος Α΄, ο 

οποίος, στο πλαίσιο των φεουδαλικών του υποχρεώσεων έναντι του επικύριαρχού 

του, Φράγκου. ηγεμόνα της Αχαΐας, συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον 

των Καταλανών, από τους οποίους μάλιστα συνελήφθη αιχμάλωτος στη μάχη του 

Κηφισσού (1311)89. Πάντως η καταλανική επιθετικότητα στις Κυκλάδες θα 

συνεχιστεί έως τα μέσα του 14ου αιώνα, ενώ ένας νέος κίνδυνος θα κάνει σχεδόν 

παράλληλα την εμφάνισή του στο Αιγαίο: οι Τούρκοι.  

 

Πειρατικές επιδρομές τουρκικών φύλων κατά της Νάξου 

 

Την υπονόμευση και εν τέλει την κατάρρευση της βυζαντινής ισχύος στην 

περιοχή, αρχικά μετά τη μάχη του Ματζικέρτ (1071) και στη συνέχεια μετά την 

άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τουw Φράγκους (1204), εκμεταλλεύτηκαν 

διάφορα «προ-οθωμανικά» τουρκικά φύλα, που εισέβαλαν και εγκαταστάθηκαν στη 

Μικρά Ασία. Έτσι άρχισαν να ιδρύονται από τα τέλη του 11ου αιώνα στις 

μικρασιατικές ακτές διάφορα εν πολλοίς προσωποπαγή τουρκικά εμιράτα, τα οποία 

και δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στις χριστιανικές ηγεμονίες του Αιγαίου, με 

τις πειρατικές επιδρομές που διενεργούσαν κατά των νησιών, χωρίς ωστόσο να 

λείπουν και οι μεταξύ τους εμφύλιες διαμάχες90.  

Στον αντιτουρκικό συνασπισμό, που δημιουργήθηκε από τους χριστιανούς 

ηγεμόνες του Αιγαίου Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου, Ghisi της Τήνου και της 

Μυκόνου κ.ά. συμμετείχε και ο δούκας της Νάξου Νικόλαος Α΄ Σανούδος (1323-

1341), ο οποίος ζήτησε βοήθεια κατά των Τούρκων ακόμη και από τους πρώην 

εχθρούς του, τους Παλαιολόγους91. Την ίδια πολιτική ακολούθησε και ο αδελφός και 

διάδοχος του Νικολάου, Ιωάννης Α΄ Σανούδος (1341-1361), συμμετέχοντας με μία 

γαλέρα στην επιχείρηση κατάληψης της Σμύρνης από τον παπικό στόλο (1343/1344), 

ενώ έλαβε και σημαντική βοήθεια από την ίδια τη Βενετία σε επίπεδο στρατιωτικών 

                                                             
88 Ντούρου–Ηλιουπούλου 1993: 231. 
89 Miller 1997: 654-655. 
90 Βρυώνης 1980: 42-43.- Ζαχαριάδου 1980: 133-135.- Ψαρράς 1986 β΄: 14-19.- Σαββίδης 1996: 21-
30.- Σαββίδης – Νικολούδης 2007: 385. 
91 Κεφαλληνιάδης 1963 β΄: 3.  
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και ναυτικών εξοπλισμών92. Έπειτα, το 1345 ή το 1346/1347 έκανε την εμφάνισή του 

στο Αιγαίο ο «Μαύρος Θάνατος» . Στη συνέχεια όμως, η Νάξος υπέστη μία φοβερή 

πειρατική επιδρομή από τις δυνάμεις του Τούρκου εμίρη του Αϊδινίου, Ουμούρ, με 

αποτέλεσμα την αιχμαλωσία, κατά τους χρονικογράφους, 6.000 ανθρώπων και με 

σημαντικές υλικές καταστροφές, ενώ πολλοί κάτοικοι των Κυκλάδων μετανάστευσαν 

στην Κρήτη93. Μετά την καταστροφική αυτή τουρκική επιδρομή του 1344 (κατ’ 

άλλους το 1339 ή το 1340)94, ήλθαν έποικοι από άλλα νησιά, που εγκαταστάθηκαν σε 

μία μάλλον αραιοκατοικημένη έως τότε περιοχή της Χώρας εκτός των τειχών του 

Κάστρου, γνωστή σήμερα σ’ εμάς ως «Μπούργος», όπου ζούσαν κυρίως 

Ελληνορθόδοξοι, κυρίως ψαράδες, τεχνίτες και γενικότερα μικροεπαγγελματίες95. 

Πάντως συνεχίστηκαν πειρατικές επιδρομές επί μακρόν. Το 1351 ο 

γενουατικός στόλος εμφανίστηκε στο νησί, με αποτέλεσμα να παραδοθεί και να 

μεταφερθεί αιχμάλωτος στη Γένουα ο δούκας Ιωάννης Α΄ Σανούδος , απ’ όπου 

απελευθερώθηκε το 1354, κατόπιν παρεμβάσεως του πάπα96. Η εντεινόμενη 

πειρατική δραστηριότητα από Τούρκους και Λατίνους, σε συνδυασμό προφανώς με 

την επιδημία πανώλης που ενέσκηψε στην περιοχή στα μέσα του 14ου αιώνα, 

φαίνεται ότι είχε ως συνέπεια την ερήμωση των νησιών των Κυκλάδων, 

συμπεριλαμβανομένης της Νάξου97, ενώ η παρατηρούμενη έλλειψη γεωργών έχει 

υποστηριχθεί ότι αντιμετωπίστηκε με την έλευση νέων εποίκων από άλλες περιοχές 

του Αιγαίου98. 

 

Το τέλος της δυναστείας των Σανούδων. H άνοδος και η πτώση του 

Nicolò Dalle Carceri 

 

Τον δούκα Ιωάννη διαδέχτηκε στον θρόνο η κόρη του Φλωρεντία (Fiorenza) 

(1361-1371), η περιζήτητη νεαρή χήρα του Βερωνέζου βαρώνου της Ευβοίας 

Giovanni dalle Carceri. Η δούκισσα θέλησε να παντρευτεί έναν Γενουάτη 

τυχοδιώκτη, όμως η Βενετία αντιτάχθηκε δυναμικά, απαγορεύοντάς της να συνάψει 

γάμο μ’ έναν εχθρό των συμφερόντων της. Το αποτέλεσμα ήταν να υποκύψει στις 

                                                             
92 Slot 2012 β΄: 14. 
93 Miller 1997: 657-658. 
94 Slot 2012 β΄: 14. 
95 Κουρουπάκη 1981: 14. 
96 Miller 1997: 658.- Slot 2012 β΄: 15. 
97 Legrand 1974: 213. 
98 Μελισσηνός 1968: 188. 
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πιέσεις της Βενετίας Το ίδιο συνέβη όταν αποπειράθηκε να αρραβωνιαστεί τον 

Φλωρεντινό Nerio Acciaiuoli, μετέπειτα δούκα των Αθηνών. Αιχμαλωτίστηκε από 

τους Βενετούς και εξαναγκάστηκε να παντρευτεί τον Nicolò Sanudo ή 

“Spezzabanda” (1364-1371), παρόλο που ήταν εξάδελφός της, εξαιτίας του ότι ήταν 

ένας ικανότατος στρατιωτικός,  με νίκες εναντίον των Τούρκων. Ο Nicolò Sanudo 

διοικούσε τις κτήσεις της συζύγου του ως δούκας, έως τον θάνατό της (1371), ενώ 

συνέχισε για κάποιο διάστημα να διοικεί το δουκάτο ως επίτροπος του ανηλίκου γιού 

της, Nicolò dalle Carceri, μέχρι την ενηλικίωσή του99. Όταν όμως ο Nicolò dalle 

Carceri (1371-1383) ενηλικιώθηκε, αποδείχτηκε ότι ήταν ένας από τους χειρότερους 

δούκες του Αιγαίου. Ενδιαφερόταν περισσότερο για τις κτήσεις του στην Εύβοια, 

όπου περνούσε τον περισσότερο χρόνο του. Σχεδίαζε μάλιστα να καταλάβει τη 

Χαλκίδα, λειτουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εις βάρος των συμφερόντων της 

Βενετίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αντιδράσουν οι Βενετοί και να 

στρατολογήσουν τον καταγόμενο από τη Βερώνα Ευβοέα άρχοντα της Μήλου, 

Φραγκίσκο Crispo, με σκοπό την εξόντωσή του. Έτσι ο Nicolò dalle Carceri 

δολοφονήθηκε από συνωμότες του Crispo, κατά τη διάρκεια κυνηγιού κοντά στο 

χωριό Μέλανες (1383)100.  

 

1.4 Η Νάξος κατά την περίοδο της δυναστείας των Crispi (1383-1566) 
Κατακερματισμός του δουκάτου του Αιγαίου 

 

Ο Φραγκίσκος Crispo ή Crespo αναγορεύτηκε εν συνεχεία δούκας και έτσι 

στα 1383 δημιουργήθηκε μία νέα δυναστεία στον θρόνο του Δουκάτου του Αιγαίου. 

Το γεγονός ότι ο Crispo είχε δολοφονήσει το νόμιμο ηγεμόνα και σφετεριστεί το 

θρόνο του δουκάτου, δεν εμπόδισε τη χριστιανική Ευρώπη να τον αναγνωρίσει ως 

νόμιμο δούκα. Η Βενετία μάλιστα, επέδειξε ευνοϊκή στάση απέναντι στον νέο δούκα, 

θεωρώντας τον άνθρωπο δραστήριο, που θα μπορούσε να υπερασπιστεί το δουκάτο 

εναντίον των Τούρκων, εξυπηρετώντας παράλληλα τα συμφέροντά της στην περιοχή. 

Με την παραχώρηση των ευβοϊκών κτήσεων του δολοφονημένου Dalle Carceri στη 

Βενετία, αλλά και με τον σχεδιαζόμενο γάμο μεταξύ ενός γιου του δούκα της Νάξου 

και μίας κόρης του Βενετού δόγη, ο νέος δούκας του Αιγαίου κέρδισε τη συμμαχία 

                                                             
99 Miller 1997: 659-660. 
100 Saulger 1878: 119-121.- Miller 1997: 661-662. 
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και την προστασία της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου101. Ο Crispo 

κατόρθωσε επίσης να προσεταιριστεί τους περισσότερους από τους Λατίνους 

ηγεμόνες του Αιγαίου102, αναγκάστηκε όμως να παραχωρήσει εκτάσεις γης στη χήρα 

του Dalle Carceri κοντά στην Αιδηψό , ενώ στην ετεροθαλή αδελφή του εκλιπόντος, 

Maria Sanudo, σύζυγο του Gaspari di Sommaripa, έδωσε ως αποζημίωση την Πάρο 

και την Αντίπαρο103.  

Έτσι, η Βενετία, συνεχίζοντας την παρεμβατική πολιτική της στα εσωτερικά 

του Δουκάτου του Αιγαίου και των λοιπόν λατινικών ηγεμονιών των Κυκλάδων, 

κατόρθωσε να τις θέσει υπό τον ουσιαστικό έλεγχό της και να τις μεταβάλει σε 

προτεκτοράτα, ιδίως μετά το 1300. Ενδεικτικά αναφέρεται το 1395 από τον Ιταλό 

περιηγητή Nicolò da Martoni ότι «το νησί της Νάξου ανήκει στον δούκα του 

Αρχιπελάγους, που είναι αυθέντης σε πολλά νησιά και πολλοί από τους αυθέντες αυτών 

των νησιών είναι υποτελείς σ’ αυτόν τον δούκα και όλοι είναι κάτω από την αυθεντία 

της Βενετίας»104. 

Ο δούκας Φραγκίσκος Α΄ Crispo πέθανε το 1397 αφήνοντας πολλά παιδιά, η 

ανάγκη των οποίων οικονομικής εξασφάλισης οδήγησε σε έναν περαιτέρω 

κατακερματισμό του δουκάτου. Έτσι ο μεγαλύτερος γιος του, Ιάκωβος, τον 

διαδέχτηκε στον θρόνο ως δούκας της Νάξου, ο Ιωάννης πήρε τη Μήλο και την 

Κίμωλο, ο Νικολό τη Σύρο, ο Μάρκος την  Ίο και ο Γουλιέλμος την Ανάφη. Ο νέος 

δούκας, Ιάκωβος Α΄ Crispo (1397-1418), ήταν υπέρμαχος μίας συμμαχίας όλων των 

χριστιανών ηγεμόνων εναντίον των Τούρκων. Μάλιστα το 1404 ταξίδευσε μέχρι την 

Αγγλία, ζητώντας βοήθεια από τον βασιλιά Ερρίκο Δ΄ εναντίον των Οθωμανών, η 

οποία όμως τελικά δεν ήλθε ποτέ. Πάντως η Βενετία συνέχισε να υποστηρίζει ηθικά 

και υλικά το δουκάτο έναντι της οθωμανικής απειλής και των τουρκικών πειρατικών 

επιδρομών105. Παρόλα αυτά οι Οθωμανοί κατόρθωσαν γύρω στο 1416 να επιδράμουν 

κατά της Νάξου, προκαλώντας μεταξύ άλλων καταστροφές σε ορθοδόξους ναούς της 

Χώρας, Παναγία Παλατιανή, Άγιοι Απόστολοι Κατσάγρας, Αγία Θεοδοσία, 

Προφήτης Ηλίας κ.ά.106. 

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του δούκα Ιακώβου Α΄ του «Ειρηνοποιού» στο 

θρόνο αναρρήθηκε ο αδελφός του, Ιωάννης Β΄ (1418-1433), ο οποίος και 
                                                             
101 Saulger 1878: 123.  
102 Miller 1997: 662-663. 
103 Καραλής 1997: 166-168.  
104 Le Grand 1895: 645.- Dennis 2006: 33. 
105 Miller 1997: 665. 
106 Κεφαλληνιάδης 1980 β΄: 96. 
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αναγνωρίστηκε από τη Βενετία, αποδεχόμενος ωστόσο την επικυριαρχία της. H 

Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου  Μάρκου, παρόλο που ήθελε να προστατεύσει το 

δουκάτο του Αιγαίου, δεν μπορούσε να το βοηθήσει ουσιαστικά, αφού δεν ήταν σε 

θέση να ενισχύσει αποτελεσματικά την άμυνα της αποικίας της. Έτσι ο Ιωάννης Β΄ 

Crispo αναγκάστηκε να πληρώσει φόρο στον σουλτάνο, να ανοίξει τα λιμάνια του 

στους Τούρκους και να μην προειδοποιήσει τον Βενετό βάιλο της Χαλκίδας για τυχόν 

εμφάνιση οθωμανικού στόλου στην περιοχή. Οι στενές όμως σχέσεις του δουκάτου 

με τη Βενετία είχαν ως συνέπεια το να βρεθεί η Νάξος στο στόχαστρο και άλλων 

εχθρών της Δημοκρατίας. Το 1431 ο Γενουάτης ναύαρχος Spinola κατέλαβε τη Νάξο 

και τη λεηλάτησε ως αντίποινα για μία βενετική επιδρομή εναντίον της γενουατικής 

Χίου, με αποτέλεσμα ο δούκας να συνθηκολογήσει και να καταβάλει λύτρα στη 

Γένουα107. 

Τον θάνατο του δούκα Ιωάννη Β΄ (1433) ακολούθησε μία περίοδος έντονης 

πολιτικής αστάθειας. Κάποιοι από τους δούκες της Νάξου πέθαναν πρόωρα, ενώ οι 

συχνές εναλλαγές προσώπων στη διακυβέρνηση του δουκάτου είχαν αρνητικό 

αντίκτυπο ως προς την προσπάθεια επιβίωσής του, απέναντι στην ολοένα και 

αυξανόμενη οθωμανική επιθετικότητα108. Ορισμένοι μάλιστα δούκες αναγκάζονταν να 

πληρώνουν φόρο στους Οθωμανούς σουλτάνους, προκειμένου να διατηρήσουν τις 

κτήσεις τους109. Όμως η Βενετία με την παρεμβατική της πολιτική συνέβαλε στην 

αποτροπή του ενδεχομένου κατάρρευσης και κατάλυσης του Δουκάτου του Αιγαίου 

από τους Οθωμανούς Τούρκους. Είναι ενδεικτικό ότι η Βενετία με τη συνθήκη του 

1454 που υπέγραψε με τους Οθωμανούς, έδωσε το δικαίωμα στον δούκα Γουλιέλμο Β΄ 

Crispo (1453-1463) να υψώνει τη σημαία με τον λέοντα του Αγίου Μάρκου, έμβλημα 

της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας110, ενώ γύρω στα 1477 ο βενετικός στόλος έσωσε τη 

Νάξο, όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι έκαναν απόβαση στο νησί111. Στα τέλη του 15ου 

αιώνα η οθωμανική πειρατική δραστηριότητα εξακολουθούσε να είναι έντονη, με 

συνέπεια την αιχμαλωσία πολλών ντόπιων χριστιανών, αλλά και προσκυνητών με 

προορισμό τους Αγίους Τόπους112. Όμως και οι Κυκλάδες είχαν μεταβληθεί σε 

                                                             
107 Miller 1997: 668-670. 
108 Miller 1997: 672-675. 
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110 Βαξεβάνης 2007: 3. 
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ορμητήριο χριστιανών πειρατών, που διενεργούσαν επιδρομές κατά της Μικράς Ασίας, 

προκαλώντας την οργή του σουλτάνου113.  

 

Οι Ιωαννίτες Ιππότες στη Νάξο 
 

 Οι ιππότες του τάγματος του Νοσοκομείου του Αγίου Ιωάννου, γνωστοί και ως 

Ιωαννίτες ή Οσπιταλιέροι, ήταν ένα πολυεθνικό σώμα καθολικών μοναχών-πολεμιστών, 

που ιδρύθηκε στα μέσα  του 11ου αιώνα  στην Ιταλία  και που μας είναι γνωστό για τη 

δράση του στην Παλαιστίνη (αρχές 12ου – τέλη 13ου αιώνα). Οι Ιωαννίτες Ιππότες 

είχαν ως καθήκον τους την παροχή φροντίδας στους αρρώστους και στους φτωχούς 

προσκυνητές που πήγαιναν στους Αγίους Τόπους, ενώ συνέδραμαν και στρατιωτικά 

στην αντιμετώπιση των αντιπάλων τους μουσουλμάνων. Μετά την πτώση των 

σταυροφορικών κρατών της Μέσης Ανατολής (1291), οι Ιωαννίτες 

μετεγκαταστάθηκαν αρχικά στην Κύπρο και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα, όπου 

και ίδρυσαν ηγεμονία με πρωτεύουσα τη Ρόδο (1309-1522)114. Οι Ιωαννίτες Ιππότες 

της Ρόδου είχαν μία ισχυρή παρουσία και στη Νάξο. Έχοντας ως σημείο αναφοράς 

τον ναό του Αγίου Αντωνίου του αββά, στην παραλία της Χώρας Νάξου115, οι ιππότες 

του τάγματος του Αγίου Ιωάννου διατηρούσαν εκεί στολίσκο έξη γαλερών και 

φρουρά, με σκοπό τη συνδρομή των υπερασπιστών του νησιού εναντίον των 

Οθωμανών Τούρκων116. Στους Ιωαννίτες ανήκε επίσης ο ναός του Αγίου 

Βαρθολομαίου στη Χώρα, στην περιοχή του Νιού Χωριού117. Από την άλλη και οι 

Crispi συνέδραμαν τους Ιωαννίτες με τη σειρά τους το 1522, κατά τη διάρκεια της 

πολιορκίας της Ρόδου. Όμως, παρά την αγαστή συνεργασία των δύο χριστιανικών 

δυνάμεων κατά του κοινού τουρκικού κινδύνου, ο δούκας του Αιγαίου δεν επέτρεψε 

τη μετεγκατάσταση του στρατηγείου των Ιωαννιτών στη Νάξο μετά την πτώση της 

Ρόδου (1522), φοβούμενος μην αποκτήσουν υπερβολική ισχύ και απειλήσουν την 

εξουσία του στο δουκάτο του, αλλά και για τα πιθανά οθωμανικά αντίποινα118. 

                                                             
113 Miller 1997: 682. 
114 Κόλλiας 1991: 11-25.- Κόλλιας 2000: 15-33.- Nicholas 2000: 392-393, 402.- Luttrell 2003: 68-69, 
71-72, 74-78.- Ντούρου–Ηλιουπούλου 2012: 129-132. 
115 Ο ναός αυτός είχε κτιστεί προ του 1440 και είχε παραχωρηθεί ως δώρο στους Ιωαννίτες από τη 
δούκισσα Francesca Crispo, το 1452. Βλ. σχ. Miller 1997: 674.- Κεφαλληνιάδης 2000: 39-40. 
116 Κεφαλληνιάδης 1970: 324, 332, 339. 
117 Κεφαλληνιάδης 2000: 39-40.- Ναυπλιώτης 2009: 398. 
118 Miller 1997: 689. 
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Πάντως ο ναός του Αγίου Αντωνίου του αββά της Νάξου θα παραμείνει στα χέρια 

των Ιωαννιτών Ιπποτών μέχρι την κατάλυση του δουκάτου του Αιγαίου (1566)119.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι Ιωαννίτες Ιππότες διατηρούσαν ισχυρή 

στρατιωτική παρουσία και σε άλλα νησιά, όπως στην Κέα και τη Δήλο120, ήδη από τις 

αρχές του 14ου αιώνα, καθώς και στην Ικαρία121. Σημειώνεται ακόμη ότι για την 

καλύτερη εκμετάλλευση των κτήσεων αυτών το Τάγμα των Ιωαννιτών δημιούργησε 

μία ξεχωριστή διοίκηση (κουμανταρία) με επικεφαλής συνήθως άτομα του δουκικού 

περιβάλλοντος122. 

 

Ένταξη Ελληνορθοδόξων στον μηχανισμό διοίκησης του Δουκάτου του Αιγαίου 

 

Κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Δουκάτου του Αιγαίου από τους Crispi 

συνεχίστηκε η πολιτική ενσωμάτωσης των Σανούδων ως προς την ενσωμάτωση 

μελών της ελληνορθόδοξης ελίτ στον κρατικό μηχανισμό της νησιωτικής αυτής 

ηγεμονίας123, είτε γηγενών είτε προερχομένων από άλλα νησιά, όπως π.χ. ο Ιωάννης 

Χαρτοφύλαξ από τη Μυτιλήνη, ο οποίος υπήρξε αντιπρόσωπος του δούκα της Νάξου 

στην Κρήτη (τέλη 14ου αι.)124. Με το πέρασμα δε του χρόνου, όταν μάλιστα ο 

οθωμανικός κλοιός έσφιγγε πλέον για το Δουκάτο, συνεχίστηκε αυτή η πολιτική. 

Έτσι λοιπόν, οι δούκες της Νάξου έδωσαν διοικητικά αξιώματα σε 

Ελληνορθοδόξους125. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο δούκας της Νάξου, 

Ιωάννης Δ΄ Crispo (1517-1564), όταν επισκέφθηκε το 1523 τη Βενετία, προφανώς για 

να ζητήσει βοήθεια εναντίον των Οθωμανών, παρουσιάστηκε ενώπιον του δόγη, 

συνοδευόμενος από τέσσερις Έλληνες ευγενείς126. To γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 

όπως με τα σωζόμενα υλικά κατάλοιπα της εποχής, υποδηλώνει, θα δούμε και 

παρακάτω, ότι στη Νάξο δεν παρατηρήθηκε απλώς μία κατοχή του τόπου από 

Δυτικούς κατακτητές και κυριάρχους, χωρίς να έχουν ως αποικιοκράτες κάποιου 

είδους ενσωμάτωση στο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, αλλά 

                                                             
119 Κεφαλληνιάδης 1970: 332. 
120 Armao 1951: 297.- Miller 1997: 654, 656, 663. 
121 Miller 1997: 689. 
122 Βαξεβάνης 2007: 3. 
123 Εδώ αναφερόμαστε κυρίως στους 20 αρχοντορρωμαίους Κρητικούς, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στις 
Κυκλάδες επί ηγεμονίας του Μάρκου Α΄ Σανούδου.- Βλ. σχ. Κατσουρός 2006 α΄: 29. 
124 Saint–Guillain 2009: 129-130. 
125 Slot 2006 β΄: 15.- Παραχωρήθηκαν επίσης από τον δούκα μικρές εκτάσεις γης σε Ελληνορθοδόξους 
ως «φέουδα». Βλ. σχ. Ζερλέντης 1924: 57.- Slot 1985: 25. 
126 Slot 2005 β΄: 17. 
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διαπιστώνεται τουναντίον ότι υπήρχε μία διάθεση αποδοχής από την πλευρά τους του 

ντόπιου στοιχείου τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο πολιτισμού.  

 

Η Νάξος υπό βενετική διοίκηση (1494-1500, 1511-1517) 
 

Η Βενετία, όπως προαναφέρθηκε, αναμειγνυόταν ολοένα και περισσότερο στα 

εσωτερικά του Δουκάτου του Αιγαίου. Έτσι μετά την εξέγερση των κατοίκων της 

Νάξου (ευγενών, κλήρου και λαού) κατά του αντιδημοφιλούς δούκα Ιωάννη Γ΄ και το 

θάνατό του (ή τη δολοφονία του), ζητήθηκε από τη Βενετία ν’ αναλάβει η ίδια τη 

διακυβέρνηση του νησιού (1494). Το αίτημά τους έγινε δεκτό και έτσι η Νάξος και τα 

υπόλοιπα νησιά του Δουκάτου διοικούνταν έκτοτε απ’ ευθείας από τη Γαληνοτάτη 

Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου, μέσω ενός διορισμένου διοικητή, αρχής γενομένης 

από τον Pietro Contarini127. Το 1500 αποφασίστηκε να αποδοθεί η διοίκηση του 

Δουκάτου του Αιγαίου στον ενήλικο πλέον διάδοχο του θρόνου, Φραγκίσκο Γ΄ 

Crispo, ωστόσο η ηγεμονία του δεν κράτησε πολλά χρόνια. Ο ίδιος, πάσχοντας από 

σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, σκότωσε τη σύζυγό του, Taddea Loredan, με 

αποτέλεσμα να καθαιρεθεί128. Έτσι η Βενετία ανέλαβε εκ νέου τον έλεγχο του 

δουκάτου (1511-1517), στέλνοντας ως διοικητή τον αδελφό της δολοφονηθείσας 

δούκισσας, Antonio Loredan129. Πάντως το σύντομο αυτό χρονικό διάστημα 

διακυβέρνησης από τη Βενετία είχε ευεργετικές επιπτώσεις για τη Νάξο και τις 

Κυκλάδες γενικότερα, αφού με την παρέμβαση του βενετικού στόλου 

καταπολεμήθηκε η πειρατεία, που μάστιζε τα νησιά130.  

Λίγα χρόνια νωρίτερα είχε αποσοβηθεί ο σοβαρός κίνδυνος κατάληψης της 

Νάξου από τους Τούρκους πειρατές Καραχασάν (1501) και Καραδρόμη (1503), που 

επέδραμαν κατά της Χώρας, καταλαμβάνοντας μάλιστα τον Μπούργο, χωρίς ωστόσο 

να κατορθώσουν να εκπορθήσουν και το Κάστρο131.  

Το 1517 αποδόθηκε η διακυβέρνηση του Δουκάτου του Αιγαίου στον νόμιμο 

δούκα, Ιωάννη Δ΄ Crispo. Όμως η λατινική κυριαρχία στο νησί πλησίαζε στο τέλος 

της. Ο Ιωάννης Δ΄ κυβερνούσε σε μία περίοδο ακμής για την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, κατά την οποία κυριαρχούσε ο σουλτάνος Σουλεϊμάν Α΄ ο 

                                                             
127 Miller 1997: 682-683. 
128 Miller 1997: 686-687.- Slot 2005 β΄: 15-16.- Forbes–Boyd 2009: 26-27. 
129 Miller 1997: 685-688. 
130 Miller 1997: 685. 
131 Ζερλέντης 1924 α΄: 13-14. 
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Μεγαλοπρεπής. Από το 1522 και εξής, ο κλοιός γύρω από τις λατινικές κτήσεις του 

Αιγαίου στένευε, ενώ οι Οθωμανοί  διενεργούσαν συνεχείς επιδρομές. Η πτώση της 

Ρόδου ανάγκασε πολλούς από τους εκεί Ιωαννίτες Ιππότες να μεταβούν στη Νάξο, 

όμως ο δούκας δεν επέτρεψε την μετεγκατάσταση του στρατηγείου τους στο νησί, 

φοβούμενος ότι θα γίνουν εκείνοι οι πραγματικοί ηγεμόνες της Νάξου, αλλά και για 

να μην προκαλέσει την οργή του Σουλτάνου132, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1536, η 

Γαλλία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία συμμάχησαν με σκοπό την εκδίωξη των 

Βενετών από την ανατολική Μεσόγειο133. Έτσι ξέσπασε ο Γ΄ Βενετοτουρκικός 

πόλεμος (1537-1540), ο οποίος και υπήρξε καθοριστικός για την τύχη των 

Κυκλάδων.  

 

Το Δουκάτο του Αιγαίου υπό οθωμανική επικυριαρχία (1537-1566) 
 

Το 1537 ο εξωμότης κουρσάρος Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα, επικεφαλής του 

τουρκικού στόλου αποτελούμενου από 70 γαλέρες, αφού λεηλάτησε πολλές περιοχές 

όπως την Απουλία της Ιταλίας, την Κέρκυρα, την Πάργα, τα Κύθηρα και την Αίγινα, 

εμφανίστηκε στις Κυκλάδες και κατέλαβε χωρίς αντίσταση τη Σέριφο, την Ίο, την 

Aνάφη, την Aντίπαρο, την Αμοργό, καθώς και την Αστυπάλαια. Όμως η Πάρος 

προέβαλε σθεναρή αντίσταση, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το νησί ολοσχερώς με  

σφαγές, αιχμαλωσίες και λεηλασίες (6.000 απώλειες)134. Μετά την Πάρο οι Οθωμανοί 

Τούρκοι έφθασαν στη Νάξο, την οποία και λεηλάτησαν, ενώ ζήτησαν από τον δούκα 

Ιωάννη Δ΄ Crispo παράδοση του, με την απειλή ότι θα σκότωναν και θα 

εξανδραπόδιζαν τον πληθυσμό του νησιού, όπως έκαναν και στην Πάρο. Ο δούκας, 

μη μπορώντας να αντισταθεί, αφού δεν υπήρχε καμία ελπίδα βοηθείας από τη Δύση, 

στις 11 Νοεμβρίου του 1537 αναγκάστηκε να παραδοθεί, παραμένοντας ωστόσο στο 

αξίωμά του, με την υποχρέωση να πληρώνει ετήσιο φόρο στο σουλτάνο ύψους 5.000 

δουκάτων135 (ή κατ’ άλλους 6.000 δουκάτων)136. Με την υποταγή της Νάξου 

σηματοδοτείται η ουσιαστική κατάλυση του δουκάτου του Αιγαίου, αφού η  λατινική 

εξουσία αποδυναμώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καταστεί έρμαιο των διαθέσεων 

                                                             
132 Miller 1997: 689. 
133 Miller 1997: 690. 
134 Miller 1997: 691. 
135 Miller 1997: 692-693. 
136 Ζερλέντης 1924 α΄: 19. 
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της Υψηλής Πύλης137. Επιπλέον για πρώτη φορά οι Έλληνες νησιώτες είχαν πλέον το 

δικαίωμα προσφυγής στον σουλτάνο εις βάρος των Δυτικών αρχόντων τους138.  

Η εξουσία λοιπόν του δούκα Ιωάννη Δ΄ διατηρήθηκε στη Νάξο με την ανοχή 

των Οθωμανών έως τον θάνατό του, το 1564, προφανώς για την εξασφάλιση της 

εύκολης συλλογής φόρων για τον σουλτάνο. Τον Ιωάννη διαδέχτηκε ο γιος του 

Ιάκωβος, που έμελλε να είναι και ο τελευταίος ιταλικής καταγωγής δούκας της 

Νάξου. Ο Ιάκωβος Δ΄ Crispo, η αυλή του και ο ρωμαιοκαθολικός κλήρος ζούσαν 

έκλυτο βιο. Ο ίδιος αφενός καταπίεζε τον βαριά φορολογούμενο λαό και αφετέρου 

σπαταλούσε τα έσοδα του δουκάτου σε διασκεδάσεις. Έτσι οι κάτοικοι της Νάξου, οι 

οποίοι μετά την υποταγή των Κυκλάδων στους Οθωμανούς Τούρκους είχαν αρχίσει 

να συνειδητοποιούν την αδυναμία του αυθέντη τους, αναγκάστηκαν να ζητήσουν από 

το σουλτάνο Σελίμ Β΄ (1566-1574) να τους απαλλάξει από τον διεφθαρμένο δούκα. 

Τότε ο Ιάκωβος Δ΄, διαισθανόμενος τον κίνδυνο που διέτρεχε ο θρόνος του, αφού 

συγκέντρωσε 12.000 δουκάτα, αποφάσισε να πάει στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό 

να ματαιώσει την καθαίρεσή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα: ο ίδιος όχι μόνο εξέπεσε 

του αξιώματός του, αλλά και φυλακίστηκε στην Κωνσταντινούπολη για 5 ή 6 

μήνες139, ενώ η Νάξος κατελήφθη από τον εξωμότη Πιαλή καπουδάν πασά (1566)140. 

Στη συνέχεια ο σουλτάνος παραχώρησε τη Νάξο μαζί με άλλα νησιά των 

Κυκλάδων στον Εβραίο ευνοούμενό του, Ιωσήφ Νάζι. Οι κάτοικοι των νησιών, 

φοβούμενοι την υπαγωγή τους σε έναν Εβραίο δούκα, ζήτησαν από τον σουλτάνο την 

απελευθέρωση του Ιακώβου Crispo και την αποκατάστασή του στον θρόνο του 

δουκάτου. Ο Σελίμ Β  ́απελευθέρωσε τον έκπτωτο πλέον δούκα, χωρίς όμως να του 

αποδώσει τις χαμένες του κτήσεις στις Κυκλάδες141. Έτσι ο Ιάκωβος Δ  ́ κατέφυγε 

στην Ιταλία, όπου ζήτησε και πήρε βοήθεια από τον πάπα της Ρώμης και τη Βενετία, 

με σκοπό την ανάκτηση του θρόνου του142, η απόπειρά του ωστόσο να ανακαταλάβει 

εν συνεχεία τη Νάξο δεν στέφθηκε από επιτυχία143.  

 

 

                                                             
137 Κούκκου 1984: 16. 
138 Slot 1997: 12. 
139 Saulger 1878: 189-191. 
140 Ζερλέντης 1924 α΄: 25. 
141 Miller 1997: 701-702. 
142 Ζερλέντης 1924 β΄: 25, 38. 
143 Miller 1997: 704. 
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1.5 Η Νάξος κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 

 
Η Νάξος τιμάριο του Εβραίου τραπεζίτη Ιωσήφ Νάζι (1566-1579) 

 

Ο Ιωσήφ Νάζι ή Νασί, (Joseph Nasi ή Naci),  γεννημένος στην Πορτογαλία 

γύρω στα 1520-1525 από Ισπανοεβραίους γονείς144, ήταν ένας converso, marrano, 

Προσήλυτος ή Νέος Χριστιανός, δηλαδή ένας από τους πολυάριθμους Σεφαρ(α)δίτες 

Εβραίους που, λόγω εξωτερικών πιέσεων, αναγκάστηκαν να προσχωρήσουν 

φαινομενικά στον Χριστιανισμό, διατηρώντας ωστόσο κατά βάθος την ιουδαϊκή τους 

συνείδηση145. Γνωστός με το χριστιανικό του ψευδώνυμο Joâo Miques ή Miguez ή 

Micas δραστηριοποιήθηκε στον τραπεζικό και εμπορικό κυρίως τομέα στις Κάτω 

Χώρες, τη Γαλλία και την Ιταλία, αποκτώντας τεράστια περιουσία ως πιστωτής, 

ακόμη και του γαλλικού θρόνου. Μετά την εγκατάστασή του στην 

Κωνσταντινούπολη το 1554, συνδέθηκε με τον τότε διάδοχο και μετέπειτα σουλτάνο 

Σελίμ Β΄, τον  επονομαζόμενο Μέθυσο, ο οποίος μετά την ανάρρησή του στον θρόνο 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, του έδωσε τον τίτλο του «ιδιαιτέρου του 

συμβούλου», γεγονός που τον κατέστησε πανίσχυρο. Ο Ιωσήφ Νάζι, εποφθαλμιώντας 

τα νησιά των Κυκλάδων, επεσήμαινε στον σουλτάνο ότι ο Ιάκωβος Δ΄ Crispo 

δεχόταν στα εδάφη της επικράτειάς του χριστιανούς πειρατές και σκλάβους, κάτι που 

προφανώς συνέβαλε στην έκπτωση από τον θρόνο και στη φυλάκιση του τελευταίου 

Ιταλού δούκα του Αιγαίου με διαταγή του Σελίμ Β΄146. 

Η Νάξος παραχωρήθηκε στη συνέχεια μαζί με άλλα 14 νησιά του Αιγαίου 

στον Εβραίο ευνοούμενο του σουλτάνου με την υποχρέωση απόδοσης φόρου στην 

Υψηλή Πύλη ύψους 14.000 δουκάτων, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα που προέρχονταν από 

τη φορολογία των νησιών, κατέληγαν στο ταμείο του Εβραίου μεγαλοτραπεζίτη. Ο 

Νάζι δεν εγκαταστάθηκε ποτέ στη Νάξο, αφού προτιμούσε να διαμένει στα ανάκτορά 

του στο Σταυροδρόμι (Belvedere) στις όχθες του Βοσπόρου. Θεωρείται μάλιστα ότι 

δεν επισκέφτηκε ποτέ τη Νάξο147, εκτίμηση που δεν είναι αποδεκτή από το σύνολο 

των ερευνητών148. Ο Ιωσήφ Νάζι, ευρισκόμενος λοιπόν μακριά από τις κτήσεις του, 

κυβερνούσε μέσω του τοποτηρητή του στη Νάξο, Francesco Coronello (Francisco 
                                                             
144 Roth 1948: 3.- Κωνσταντίνης 1984: 11. 
145 Γαγανάκης 1999: 124-128.-  Lane 2007: 426-427. 
146 Βακαλόπουλος 1968: 235. 
147 Saulger 1878: 191. 
148 Roth 1948: 85. 
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Coronel), ενός Καθολικού με ισπανοεβραϊκή καταγωγή, γεγονός που δημιουργούσε 

τις προϋποθέσεις για καλές σχέσεις της νέας αρχής όχι μόνο με τους Εβραίους, αλλά 

και με τους Λατίνους κατοίκους του νησιού. Ο Coronello αιχμαλωτίστηκε για ένα 

διάστημα από τους Βενετούς και αντικαταστάθηκε από κάποιον Salomon Cohen, 

επίσης ιουδαϊκής καταγωγής, καθώς και από τους χριστιανούς Νικόλαο του Μαρίνου 

(Nicolò di Marin) και Δημήτριο από τη Νάξο (Demetrio de Naxia)149. 

 Ο Ιωσήφ Νάζι διατήρησε την προϋπάρχουσα νομοθεσία του Δουκάτου του 

Αιγαίου. Προσπάθησε ακόμη να προσεταιριστεί μερικές παλαιές ιταλικές 

αριστοκρατικές οικογένειες παραχωρώντας αξιώματα και κατακυρώνοντας φέουδα 

σε μέλη τους150. Κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του Εβραίου δούκα στη Νάξο 

παρατηρήθηκε μία αξιοσημείωτη αύξηση του ιουδαϊκού στοιχείου με την έλευση και 

εγκατάσταση σημαντικού αριθμού Εβραίων εποίκων κυρίως στην Εβριακή συνοικία 

της Χώρας151, ενώ κατά την ίδια περίοδο πολλοί κάτοικοι της Νάξου εγκατέλειψαν το 

νησί τους αναζητώντας μία καλύτερη τύχη στην Κωνσταντινούπολη, απ’ όπου όμως 

επέστρεψαν βιαίως κατόπιν διαταγής του Σελίμ Β  ́ (1567), λόγω του ότι η 

μετανάστευση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση εσόδων για τον Εβραίο 

μεγαλοτραπεζίτη από διαφυγόντες φόρους152. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1568 

απαγορεύτηκε με σουλτανικό φιρμάνι η εγκατάσταση μουσουλμάνων στρατιωτών 

και ιδιωτών στη Νάξο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την περιορισμένη παρουσία 

του μουσουλμανικού στοιχείου στους κόλπους του ντόπιου πληθυσμού153.    

                                                             
149 Ζερλέντης 1924 β΄: 36-37.- Τσικνάκης 2009: 265. 
150 Miller 1997: 705. 
151 Στη Χώρα της Νάξου προϋπήρχαν εγκατεστημένοι Εβραίοι του Ιωσήφ Νάζι, σύμφωνα τουλάχιστον 
με γραπτή μαρτυρία του 1511. Βλ. σχ. Kasdagli 1999: 27.- Ίσως αυτοί οι παλαιότεροι Εβραίοι να ήταν 
βενετικής και γενικότερα βορειοϊταλικής προέλευσης και να εγκαταστάθηκαν στη Νάξο μαζί με 
άλλους Βορειοϊταλούς χριστιανούς εποίκους. Βλ. σχ. Letsios 2004: 120.- Κατά την περίοδο πάντως 
της διακυβέρνησης των Κυκλάδων από τον Εβραίο «δούκα» (1566-1579) ο πληθυσμός τους στο νησί 
αυξήθηκε σημαντικά με άτομα προερχόμενα από την ιβηρική χερσόνησο (Σεφαραδίτες Εβραίοι). 
Αυτοί ασχολούνταν κυρίως με το εμπόριο, τη βυρσοδερψία, τον ενεχυροδανεισμό και με άλλες 
«αστικές» δραστηριότητες, όπως και με γεωργικές επιχειρήσεις και τη σηροτροφία, ενώ κατείχαν και 
ιστιοφόρα πλοία. Βλ. σχ. Μελισσηνός 1968: 200.- Καμπανέλλης 1984: 10-11.- Κεφαλληνιάδης 1987 
γ΄: 79.- Καμπανέλλης 1991: 74.- Kasdagli 1999: 28.- Ο πληθυσμός των Εβραίων της Νάξου σύμφωνα 
με την απογραφή του 1758 ανερχόταν στα 283 άτομα, δηλαδή στο 7,7% του συνολικού πληθυσμού της 
Χώρας Νάξου, συμπεριλαμβανομένων τριών ραββίνων. Διέθεταν επίσης συναγωγή και δικό τους 
νεκροταφείο. Οι σχέσεις με τους χριστιανούς συντοπίτες τους άλλοτε ήταν αρμονικές και άλλοτε 
ανταγωνιστικές και συγκρουσιακές που έφθαναν στο σημείο των βιαίων μεταξύ τους επεισοδίων. Βλ. 
Μελισσηνός 1968: 200.- Κεφαλληνιάδης 1987 γ΄: 79-89.- Τελικά όλοι σχεδόν οι Εβραίοι της Νάξου 
θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν, κατόπιν διώξεων κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής (1771-
1774). Έκτοτε μαρτυρείται μόνο η ύπαρξη τριών εβραϊκών οικογενειών στη Νάξο στις αρχές του 20ου 
αιώνα, τα μέλη των οποίων ασχολούνταν με το εμπόριο γυαλικών. Βλ. σχ. Μελισσηνός 1968: 200.  
152 Ζερλέντης 1924 β΄: 33. 
153 Βακαλόπουλος 1968: 240. 
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Η έκρηξη του Δ΄ βενετοτουρκικού πολέμου, που ακολούθησε (1570-1573), 

είχε ως συνέπεια την εκ νέου σύγκρουση χριστιανών και μουσουλμάνων στον χώρο 

του Αιγαίου. Ο έκπτωτος δούκας Ιάκωβος Δ΄ Crispo συμμετείχε στην αντιτουρκική 

συμμαχία των δυτικών χριστιανικών δυνάμεων της Sacra Liga Antiturca (Santa 

Lega), συνεισφέροντας μάλιστα με 500 άνδρες στη ναυμαχία της Ναυπάκτου στις 7 

Οκτωβρίου του 1571. Ένα χρόνο περίπου νωρίτερα, στις 7 Αυγούστου του 1570, 

μικρός βενετικός στόλος υπό τους Sebastiano Venier, Marco Querini και Antonio 

Canal προσορμίστηκε στον όρμο της Στελίδας (σημ. Αγίου Γεωργίου), 

αποβιβάζοντας 110-200 άνδρες. Οι Βενετοί με τη βοήθεια των Ελλήνων κατοίκων 

του νησιού συνέλαβαν τους εκεί Εβραίους και Τούρκους και απεκατέστησαν τυπικά 

τον δούκα Ιάκωβο Δ΄ στον θρόνο, αφήνοντας εκεί ως διοικητή κάποιον Angelo 

«Giudizzi», που ίσως ήταν αδελφός του154. Αυτή όμως η ανάκτηση των Κυκλάδων 

από τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου υπήρξε προσωρινή και σύντομη. 

Την άνοιξη του 1571 οι Οθωμανοί ανακατέλαβαν το νησί, που με τη συνθήκη 

ειρήνης της 7ης Μαρτίου 1573 χάθηκε και τυπικά για τη Βενετία, επανερχόμενη στο 

προηγούμενο καθεστώς, ως τιμάριο του Εβραίου δούκα μέχρι το θάνατό του δια 

λιθοβολισμού, το 1579155. Με τη συνθήκη του 1573 μεταξύ Βενετίας και Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας οι ελπίδες του τελευταίου ιταλικής καταγωγής δούκα, Ιακώβου Δ΄ 

Crispo για ανάκτηση του Δουκάτου του Αιγαίου έσβησαν οριστικά. Η Νάξος και τα 

υπόλοιπα νησιά του δουκάτου περιήλθαν πλέον και τυπικά στην οθωμανική 

κυριαρχία156. Εν συνεχεία, ως αντίποινα για τη συνεργασία με τους Βενετούς, ο 

ελληνορθόδοξος πληθυσμός του νησιού υπέστη διώξεις και ο μητροπολίτης 

Παροναξίας βρήκε τραγικό θάνατο157. 

 

Οθωμανική διοίκηση 
 

Μετά τον θάνατο του Εβραίου «δούκα» Ιωσήφ Νάζι οι κάτοικοι της Νάξου, 

της Πάρου, της Σύρου, της Άνδρου, της Μήλου και της Σαντορίνης απέστειλαν 

αντιπροσώπους τους στην Κωνσταντινούπολη, ζητώντας από τον σουλτάνο Μουράτ 

Γ΄ την παραχώρηση προνομίων. Ο σουλτάνος αποδέχτηκε το αίτημά τους αυτό και 

έτσι στα 1580 εξεδόθη ο πρώτος αχτιναμές (προνομιακός ορισμός), σύμφωνα με τον 
                                                             
154 Χασιώτης 1980: 312.- Miller 1997: 704.- Τσικνάκης 2009: 258, 264. 
155 Miller 1997: 704, 706.- Τσικνάκης 2009: 264, 266. 
156 Βακαλόπουλος 1968: 276-277. 
157 Τσικνάκης 2009: 266. 
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οποίο ορισμένα νησιά των Κυκλάδων (Νάξος, Πάρος, Σύρος, Άνδρος, Μήλος και 

Σαντορίνη) αποτελούσαν στο εξής σαντζάκ με πρωτεύουσα τη Νάξο158. 

Προβλέπονταν επίσης σημαντικές ευνοϊκές ρυθμίσεις για τον τοπικό χριστιανικό 

πληθυσμό, εξασφαλίζοντάς του ανεκτούς όρους διαβίωσης, άγνωστους εν πολλοίς 

στους υπό οθωμανική κυριαρχία Έλληνες της ηπειρωτικής χώρας159.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε γενικές γραμμές το δίκαιο, οι διοικητικές και 

κοινωνικές δομές του παλαιού φεουδαλικού καθεστώτος της Νάξου δεν άλλαξαν160, 

ούτε τα προϋπάρχοντα διοικητικά αξιώματα (π.χ. γοβερναδόρος, καστελλάνος, μπαλής 

κ.ά)161, πλην ορισμένων που εισήγαγαν οι Οθωμανοί Τούρκοι (π.χ. καδής, εμίνης, 

σαντζάκ-μπέης)162. Επίσης το επιχώριο εθιμικό δίκαιο διατηρήθηκε και έτσι Έλληνες 

κριτές δίκαζαν «κατά τις συνήθειές των»163. 

Εκπρόσωπος της εξουσίας της Υψηλής Πύλης στις Κυκλάδες και διοικητής 

των νησιών ήταν ο σαντζάκ-μπέης (ή φλαμπουριάρης), είδος αξιωματούχου-

επιχειρηματία που είχε τη δυνατότητα να εκμισθώνει τα νησιά και να κυβερνά μέσω 

επιτρόπων (εμίνιδων)164. Ο σαντζάκ-μπέης ή «δούκας» μπορούσε να είναι 

μουσουλμάνος ή χριστιανός και υπαγόταν στον καπουδάν πασά (στον επικεφαλής του 

οθωμανικού στόλου). Πρώτος σαντζάκ-μπέης ήταν ο Τσαούς Σουλεϊμάν (1579-1582), 

τον οποίο διαδέχτηκε ο Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, που αντικαταστάθηκε με τη 

σειρά του από τον Καθολικό Αθηναίο Ιωάννη Χωνιάτη–Ακομινάτο, ο οποίος 

υπέγραφε ως «ελέω Θεού δούκας Αξίας, Άνδρου και των εξής και βοεβόδας παντός 

Αιγαίου πελάγου»165. Για κάποιο διάστημα εμφανίστηκε ως «δούκας» των νησιών του 

Δουκάτου του Αιγαίου ο Ιταλός Carlo Cicala, αδελφός του εξωμότη Σινάν καπουδάν 

πασά, ενώ στη συνέχεια για λίγα χρόνια ανέλαβε εκ νέου τη διοίκηση των νησιών των 

Κυκλάδων ο Ιωάννης Χωνιάτης (γνωστός σε πηγές και ως «εξοχώτατος δούκας 

Ιωάννης Κομνηνός»)166. Αργότερα τη διακυβέρνηση του σαντζάκ ανέλαβε ο  

Οτουράκ μπέης, ο οποίος όμως κυβέρνησε τυραννικά με αποτέλεσμα οι κάτοικοι των 

νησιών να ζητήσουν από τον σουλτάνο να τον παύσει, εκκλήσεις οι οποίες τελικά 
                                                             
158 Ζερλέντης 1924 γ΄: 41-43. 
159 Βακαλόπουλος 1968: 285-286.- Κούκκου 1984: 25-54.- Ήμελλος 2002: 7-9.- Σκληράκη 2006: 198-
207.  
160 Kasdagli 2007: 64-65. 
161 Βακαλόπουλος 1968: 289. 
162 Κούκκου 1984: 19 
163 Κούκκου 1984: 168.- Ήμελλος 2006: 190-191. 
164 Ζερλέντης 1924 γ΄: 45. 
165 Ζερλέντης 1924 γ΄: 42-46, 108. 
166 Βακαλόπουλος 1968: 287.- Ο ίδιος ήταν από την Αθήνα και είχε ασπαστεί τον Ρωμαιοκαθολικισμό. 
Βλ. σχ. Hofmann 1938: 62-63. 
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εισακούστηκαν το 1606167. Τελευταίος «δούκας», μετά την κατάλυση του Δουκάτου 

του Αιγαίου από τους Οθωμανούς (1566) υπήρξε ο Κροάτης Gasparo Gratiani ή 

Graziani (1616-1620), “duca di Naxia e signor di Pario” ή “Dei gratia dux Naxi e 

dominus Parii”168. 

Πάντως οι συνεχείς επιδρομές χριστιανών πειρατών εναντίον των Κυκλάδων 

έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή και την περιουσία των λίγων μουσουλμάνων που είχαν 

εγκατασταθεί μετά το 1566169. Έτσι οι Οθωμανοί αναγκάστηκαν να διοικούν τα νησιά 

ουσιαστικά εξ αποστάσεως με αποτέλεσμα σε κάθε νησί του σαντζάκ να αναπτυχθεί 

εκεί μία αρκετά ανεπτυγμένη τοπική αυτοδιοίκηση170. Στη Νάξο τη διοίκηση του 

νησιού την ασκούσε ο εκεί βοεβόδας, επιφορτισμένος κυρίως με τη συλλογή των 

φόρων. Υπήρχαν επίσης 6 επίτροποι ή προεστώτες ή σύνδικοι171, αιρετοί τοπικοί 

άρχοντες των οποίων η εξουσία διαρκούσε ένα ή δύο χρόνια. Κατά τη δεκαετία του 

1620 καθιερώθηκε ο θεσμός των κοινοτήτων και στη Νάξο. Το νησί διαιρέθηκε σε 

τρία κοινά, τα οποία ήταν: α) των Καστρινών (των Καθολικών, που κατοικούσαν στο 

Κάστρο της Χώρας), β) των Μπουργιανών (των Ορθοδόξων, των Αρμενίων και των 

Εβραίων, που διέμεναν στον Μπούργο της Χώρας) και γ) των Χωρίων (των κατοίκων 

των χωριών)172. Υπήρχε επίσης για κάποιο διάστημα το Κοινό των Νεοχωριτών, αλλά 

όμως συγχωνεύτηκε με εκείνο των Μπουργιανών, επανακάμπτοντας στη συνέχεια, 

κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, στην κοινότητα του Κάστρου173.  

Το κάθε κοινό όφειλε να καταβάλλει στον σουλτάνο ένα ετήσιο χρηματικό 

ποσόν, που καθοριζόταν από την οθωμανική διοίκηση, η κατανομή του οποίου 

απετέλεσε αντικείμενο διαμάχης για τις τρεις κοινότητες, δεδομένου ότι η 

προνομιακή φορολογική θέση των Δυτικών φεουδαρχών έναντι του υπολοίπου 

πληθυσμού δεν καταργήθηκε: οι Λατίνοι παρέμεναν στην πραγματικότητα 

φορολογικά ανενόχλητοι, αφού ήταν οι ίδιοι που έκαναν την εκτίμηση για την 

κατανομή των φορολογικών βαρών, τα οποία επωμίζονταν οι Ελληνορθόδοξοι 

μικροϊδιοκτήτες, που αναγκάζονταν να πληρώνουν ποσά δυσαναλόγως μεγάλα σε 
                                                             
167 Ζερλέντης 1924 γ΄: 48. 
168 Slot 2008 β΄: 28-29.- Slot 2009 γ΄: 459-461.  
169 Κατσουρός 1973: 152-158.- Δημητρόπουλος 2010: 32. 
170 Βακαλόπουλος 1968: 291.- Σημειώνεται ότι στις Κυκλάδες δεν εφαρμόστηκαν ουσιαστικά ποτέ 
συστατικά στοιχεία της δομής του οθωμανικού κρατικού μηχανισμού, όπως το τιμαριωτικό σύστημα. 
Από την άλλη, καινοφανείς για την εποχή πρακτικές, όπως η καταβολή φόρου σε χρήμα και το 
σύστημα εκμίσθωσης των φόρων κατ’ αποκοπήν, τέθηκαν από νωρίς σε ισχύ, από τις απαρχές 
εισδοχής τους στην οθωμανική δημοσιονομική πολιτική. Βλ. σχ. Δημητρόπουλος 2010: 33. 
171 Slot 1982: 105. 
172 Ζερλέντης 1985: 3. 
173 Κούκκου 1984: 77, 80.- Τούρτογλου 1993: 41. 
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σχέση με τα χαμηλά τους εισοδήματα174. Η ουσιαστική λοιπόν διατήρηση των 

φεουδαλικών προνομίων των Δυτικών γαιοκτημόνων και η ετεροβαρής φορολόγηση 

είχε ως αποτέλεσμα τη μη ουσιαστική εφαρμογή του θεσμού των κοινοτήτων για 

εκατό σχεδόν χρόνια. Τα φεουδαλικά δικαιώματα των Λατίνων θα καταργηθούν 

μόλις στα 1721, όταν θα αρχίσει να εφαρμόζεται στην πράξη ο θεσμός των 

κοινοτήτων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι έκτοτε εξέλιπαν οι διενέξεις που 

προκλήθηκαν από τη διεκδίκηση μίας δικαιότερης κατανομής της εξουσίας και του 

πλούτου στο νησί175. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1595 έλαβε χώρα μία συνομωτική κίνηση των 

Κυκλαδιτών με επίκεντρο τη Νάξο, οι οποίοι επιχείρισαν να συμπράξουν με τους 

Ισπανούς εναντίον των Οθωμανών Τούρκων χωρίς όμως αποτέλεσμα176. 

 

Νέες δυτικές οικογένειες στη Νάξο 

 

Μετά την κατάλυση του δουκάτου του Αιγαίου (1566) οι Οθωμανοί δεν  

εξεδίωξαν τους Βενετούς και τους υπόλοιπους Δυτικούς από τη Νάξο, πλην 

ορισμένων σημαινόντων οικογενειών, που ανήκαν στη δουκική ακολουθία177. Λόγω 

του ότι η κατάκτηση του νησιού είχε γίνει αναίμακτα, η εκεί οθωμανική κυριαρχία 

ήταν σχετικά ήπια, αφού οι Οθωμανοί δεν προέβησαν ούτε σε μαζικούς εποικισμούς, 

ούτε σε βίαιους εξισλαμισμούς, αλλά περιορίστηκαν απλώς στη συλλογή φόρων, 

διατηρώντας παράλληλα τις προϋπάρχουσες κοινωνικό-οικονομικές δομές του 

παλαιού καθεστώτος. Αυτή η πολιτική ανοχής των Οθωμανών δημιούργησε  ευνοϊκές 

συνθήκες, όχι μόνο για την παραμονή στο νησί των παλαιών λατινικών οικογενειών, 

αλλά και για την έλευση και εγκατάσταση νέων, προερχομένων από άλλα νησιά του 

Αιγαίου (π.χ. Χίος, Άνδρος, Κρήτη). Έτσι στις εναπομείνασες οικογένειες Δυτικών 

φεουδαρχών (π.χ. Belogna, Demari κ.ά.) θα προστεθούν από τα τέλη του 16ου αιώνα 

και άλλες (Sommaripa, Barozzi, Della Rocca, Sforza-Castri, Grimaldi κ.ά.)178. Μέλη 

των οίκων αυτών θα κυριαρχήσουν στη Νάξο καθ’ όλη τη διάρκεια του 17ου αιώνα, 

ενώ η κοινωνική και οικονομική τους ισχύς θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι την 

κατάργηση των φεουδαλικών τους προνομίων (1721).  

                                                             
174 Τούρτογλου 1993: 42-43. 
175 Ζερλέντης 1985: 10-11. 
176 Χασιώτης 1989: 707-714. 
177 Slot 1998: 13.- Slot 2006 α΄: 12. 
178 Κωτσάκης 2005: 45-50. 
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Υπήρχε λοιπόν κατά τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας ένα είδος άτυπης 

συγκυριαρχίας Οθωμανών και «Φράγκων». Οι Οθωμανοί, αρκούμενοι στο να 

εισπράττουν τους φόρων τους, άφηναν ανενόχλητους τους Δυτικούς γαιοκτήμονες να 

νέμονται «φεουδαλικῷ δικαίῳ» τεράστιες εκτάσεις έγγειας ιδιοκτησίας προς όφελός 

τους179. Είναι ενδεικτικό ότι οι πυργοειδείς επαύλεις των Δυτικών, που σώζονται 

μέχρι σήμερα στη Νάξο, ανάγονται στην πλειοψηφία τους στην οθωμανική περίοδο, 

αφού φέρουν -μεταξύ άλλων- οικόσημα λατινικών οικογενειών, που ήλθαν στο νησί 

μετά την κατάλυση του Δουκάτου του Αιγαίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κτίσματα 

αυτά δεν φαίνεται να είχαν αμιγώς αμυντικό χαρακτήρα, εφόσον χρησίμευαν κυρίως 

ως εξοχικές κατοικίες. Ωστόσο η κατασκευή πολυδάπανων και επιβλητικών 

επαύλεων με πυργοειδή μορφή, κατ’ απομίμηση οχυρωμένων ενδιαιτημάτων 

παλαιοτέρων εποχών, απέπνεε μεγαλοπρέπεια, προσδίδοντας στους ιδιοκτήτες τους 

κοινωνικό κύρος. Οι πυργοειδείς αυτές επαύλεις αναλύονται διεξοδικά στο 

Κεφάλαιο. 6.2.1.  

 

Η Νάξος και ο βενετοτουρκικός ανταγωνισμός στο Αιγαίο κατά τον 17ο αιώνα 

 

Ο 17ος αιώνας υπήρξε μία περίοδος πολιτικών ανακατατάξεων για τον 

υπόδουλο ελληνόφωνο χώρο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ενέτεινε ολοένα και 

περισσότερο την επεκτατική της πολιτική, επιχειρώντας να κατακτήσει και τις 

εναπομείνασες κτήσεις της Βενετίας στον χώρο του Αιγαίου. Αντιθέτως, η 

Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου, έχοντας περιέλθει σε παρακμή, 

βρισκόταν σε άμυνα. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να περισώσει τις κτήσεις της στα 

                                                             
179 Βακαλόπουλος 1968: 280-284, 289, 295-297.- Ζερλέντης 1985: 5-11.- Slot 1985: 22-29.- Kasdagli 
1999: 76-77.- Κεφαλληνιάδης 2000: 176-179.- Κάσδαγλη 2006: 182, 185-186.- Kasdagli 2007: 64-65.- 
Οι Δυτικοί άρχοντες και γαιοκτήμονες έφεραν διαφόρους τίτλους όπως, άρχος, αφέντης, αφεντότοπος, 
signor, ser, miser, messer, nobile, μπαρούνος κ.ά., ενώ οι χωρικοί μάς είναι γνωστοί ως βιλλάνοι, 
κοπιαστές, κουντουβερνάρηδες, γεωργοί, ζευγάδες κ.ά. Βλ. Ζερλέντης 1985: 5, 11, 29.- Miller 1997: 
710.- Κωτσάκης 2006 α΄: 20. Οι γαιοκτήμονες μπορούσαν να αγγαρέψουν τους χωρικούς ή να τους 
επιβάλουν τέλη όπως προβατιάτικον, χορταριάτικον, αμπελιάτικον, μυλιάτικον, καπριάτικον, 
δενδριάτικον, ψαριάτικον, καλαθιάτικον, γουρνιάτικον συνήθως σε είδος, αλλά και σε χρήμα. 
Απαγορεύονταν επίσης οι οικοδομικές εργασίες, οι επισκευές κτηρίων και η σπορά χωρίς την απόδοση 
αντιτίμου στον φεουδάρχη, ενώ, όσα ζώα χωρικών έμπαιναν στους αγρούς του, φονεύονταν. Οι 
φεουδάρχες ήταν ακόμη οι απόλυτοι κύριοι των ορυκτών που εξορύσσονταν και των υδάτων, που 
πήγαζαν από τα βουνά της επικράτειάς τους. Βλ. Ζερλέντης 1985: 5-7.- Είναι δε χαρακτηριστικό ότι 
ακόμη και οι γαιοκτήμονες του όψιμου 17ου αιώνα είχαν τη δυνατότητα να αγγαρεύουν τους χωρικούς 
με σκοπό την εξυπηρέτηση των προσωπικών τους αναγκών, υποχρεώνοντάς τους ακόμη και να τους 
μεταφέρουν την οικοσκευή τους κατά την ετήσια μετακόμισή τους από το Κάστρο της Χώρας στις 
πυργοειδείς επαύλεις τους στο εσωτερικό του νησιού. Βλ. Miller 1928: 442-443.- Slot 1985: 23.- 
Κεφαλληνιάδης 2000: 85.- Tournefort 2003: 389. 
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ελληνικές θάλασσες, προασπίζοντάς τες έναντι του τουρκικού επεκτατισμού. Όμως ο 

αγώνας της αυτός υπήρξε άνισος, εφόσον η Οθωμανική Αυτοκρατορία αν και δεν 

διένυε την περίοδο της πρώτης ακμής της, υπερείχε συντριπτικά έναντι της Βενετίας 

τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε μέσα διεξαγωγής πολέμου, διαθέτοντας 

ουσιαστικά ανεξάντλητα αποθέματα ισχύος. Η Βενετία, παρόλο που είχε κατορθώσει 

να ανακτήσει έως ένα βαθμό τη ναυτική της υπεροπλία έναντι των Τούρκων, δεν 

στάθηκε ικανή να επαναφέρει υπό την πλήρη κυριαρχία της και για μεγάλο χρονικό 

διάστημα τη Νάξο και τα άλλα νησιά των Κυκλάδων, που υπήρξαν κάποτε κτήσεις 

της.  

Το γεγονός της διεξαγωγής δύο βενετοτουρκικών συρράξεων στον χώρο του 

Αιγαίου κατά τον 17ο αιώνα έφερε τη Νάξο στο «μάτι του κυκλώνα», αφού η 

περιοχή των Κυκλάδων έγινε θέατρο συγκρούσεων μεταξύ των δύο εμπολέμων, στις 

οποίες συμμετείχαν και κουρσάροι και από τις δύο πλευρές180. Κατά τη διάρκεια του 

Κρητικού πολέμου (1645-1669), αποβιβάστηκαν το 1660 στην Νάξο βενετικά 

στρατεύματα και γαλλικά αποτελούμενα από 4.000 άνδρες υπό την διοίκηση του 

πρίγκηπα Αλμερίγου (d’ Alméras)181, τα οποία πηγαίνοντας να ενισχύσουν τις 

βενετικές δυνάμεις της Κρήτης, αποβιβάστηκαν στη Νάξο, όπου και διαχείμασαν το 

1660-1661, με δυσάρεστες συνέπειες για  τους κατοίκους του νησιού, αναγκάζοντας 

πολλούς από αυτούς να καταφύγουν στα βουνά182, δηώνοντας ακόμη και την 

περιουσία των Δυτικών τοπικών αρχόντων183. Επίσης, τον χειμώνα του 1668-1669 οι 

κάτοικοι της Χώρας εγκαταστάθηκαν στη ναξιακή ενδοχώρα για τον φόβο τουρκικών 

αντιποίνων. Είχε προηγηθεί λίγα χρόνια νωρίτερα (1651) η νίκη του στόλου της 

Βενετίας υπό τον Leonardo Mocenigo στον Ντριό184, στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ 

Πάρου, Νάξου και Φολεγάνδρου, που όμως δεν υπήρξε καθοριστική για την έκβαση 

της μακροχρόνιας πολιορκίας του Χάνδακα (1648-1669), αφού παρά τις προσπάθειες 

των Βενετών και των πολυαρίθμων χριστιανών συμμάχων τους, η μεγαλόνησος 

χάθηκε οριστικά για τη Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου (1669)185.  

Αλλά οι Βενετοί, παρ’ όλες τις ήττες και τις εδαφικές απώλειες που είχαν, δεν 

έχασαν τον δυναμισμό τους και τη διάθεσή τους να ανακτήσουν τη χαμένη τους 

                                                             
180 Slot 1982: 162-167.- Νικολούδης 2004: 138-141.- Για την πειρατεία στο Αιγαίο κατά τον 17ο 
αιώνα βλ. σχ. Κραντονέλλη 1991. 
181 Σιμόπουλος 1972: 154. 
182 Βακαλόπουλος 1968: 513.- Κεφαλληνιάδης 1985 δ΄: 34.- Κεφαλληνιάδης 1986 γ΄: 14. 
183 Κεφαλληνιάδης 1986 γ΄: 12. 
184 Κεφαλληνιάδης 1985 δ΄: 34-36.- Κακλαμάνης 2010: 63-71. 
185 Βακαλόπουλος 1968: 483-525.- Χασιώτης 1974: 336-351.- Δετοράκης 1990: 251-270. 
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κυριαρχία στο Αιγαίο. Με την έκρηξη του ΣΤ΄ βενετοτουρκικού πολέμου (1684-

1699) εμφανίστηκε στις Κυκλάδες ο βενετικός στόλος. Οι Βενετοί υποχρέωσαν τους 

κατοίκους της Νάξου να καταβάλουν ετήσιο φόρο υποτελείας, ύψους 4.000-8.000 

σκούδων (συν τα 4.000 που έδιναν ετησίως στους Οθωμανούς), καθώς και να 

συνεισφέρουν σε άνδρες για τις ανάγκες του βενετικού στόλου, αναγκάζοντάς τους 

επιπλέον να ανέχονται τη φθορά των αγροτικών τους περιουσιών από τα βενετικά 

στρατεύματα186. Έτσι η Νάξος βρέθηκε εν μέσω δύο «διασταυρουμένων πυρών», 

εκτεθειμένη αφενός στις κάθε είδους επεμβάσεις της Βενετίας, υφισταμένη αφετέρου 

τα οθωμανικά αντίποινα, ενώ πέρα από τα πλήγματα που υπέστη από τους στόλους 

των δύο αντιμαχομένων παρατάξεων, δέχτηκε και εκατέρωθεν επιθέσεις από 

χριστιανούς και μουσουλμάνους κουρσάρους, που λυμαίνονταν τις Κυκλάδες. Οι 

κουρσάροι αυτοί, πολεμώντας αντίστοιχα, όπως και κατά τον προηγούμενο 

βενετοτουρκικό πόλεμο, στο πλευρό των Βενετών και των Τούρκων, διενεργούσαν 

επιδρομές κατά των αντιπάλων τους, τα καταστροφικά αποτελέσματα των οποίων 

υφίσταντο ωστόσο περισσότερο οι νησιώτες187.  

Εν τέλει, ο στόλος της Βενετίας κατόρθωσε να επικρατήσει του τουρκικού σε 

πολλές ναυμαχίες στο Αιγαίο (δυο από τις οποίες έλαβαν χώρα ανατολικά της Νάξου 

το 1686 και το 1688), χωρίς ωστόσο να μπορέσει να καταφέρει ένα καίριο πλήγμα 

στον αντίπαλο, που θα οδηγούσε στην ανάκτηση όλων των χαμένων της εδαφών. Η 

εύκολη, πλην όμως σύντομη επικράτηση των Βενετών στον χώρο των Κυκλάδων 

κατά τα τέλη του 17ου αιώνα οφείλεται σε κάποιο βαθμό και στη μαχητικότητα των 

εθελοντών νησιωτών συμμάχων τους και ιδίως των Ναξιωτών188, που τελικά όμως 

δεν θα αποκομίσουν κανένα ουσιαστικό όφελος. Οι κάτοικοι των Κυκλάδων και της 

Νάξου πλήρωσαν με αίμα και χρήμα και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα την 

αντιπαράθεση δύο ξένων δυνάμεων, για το ποιά θα κυριαρχήσει στο Αιγαίο189.  

Με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, το 1699, η Βενετία παραιτήθηκε οριστικά από 

κάθε διεκδίκησή της επί της Νάξου, έχοντας όμως κατοχυρώσει την κυριαρχία της επί 

της Πελοποννήσου190. Η τελευταία αυτή αναλαμπή της Βενετίας κατέδειξε ότι η 

                                                             
186 Χασιώτης 1975: 33. 
187 Ζερλέντης 1922: 16.- Βακαλόπουλος 1974: 81-82.- Slot 1982: 195-202.- Οι Κυκλάδες έγιναν 
επίσης θέατρο εχθροπραξιών μεταξύ των πολεμικών πλοίων της Αγγλίας και της Ολλανδίας από τη 
μία και της Γαλλίας από την άλλη κατά τη διάρκεια του Εννεαετούς Πολέμου (1688-1697). Βλ. σχ. 
Νικολούδης 2004: 138. 
188 Χασιώτης 1975: 34. 
189 Πασχάλης 1990: 46. 
190 Χασιώτης 1975: 35-36. 
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Γαληνοτάτη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου, παρά τα πλήγματα που είχε δεχτεί κατά 

καιρούς, παρέμενε μία υπολογίσιμη ναυτική δύναμη στον χώρο της ανατολικής 

Μεσογείου, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να απειλήσει ποτέ ξανά την οθωμανική 

κυριαρχία στο Αιγαίο. 

Όμως το ενδιαφέρον της Βενετίας για τη δυτική κοινότητα της Νάξου, 

σημαντικό κομμάτι της οποίας είχε βενετικές ρίζες, θα συνεχιστεί και καθ’ όλον τον 

επόμενο σχεδόν αιώνα, έως την κατάλυση της Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου από 

τα στρατεύματα του Ναπολέοντα191. Το γεγονός ότι η παρηκμασμένη Βενετία του 

18ου αιώνα, οι κτήσεις της οποίας είχαν περιοριστεί ουσιαστικά στο Ιόνιο και τη 

Δαλματία, εξακολουθούσε να διατηρεί προξενείο στη μακρινή Νάξο, αντανακλά 

προφανώς την αίγλη και τη συμβολική, αλλά και την πρακτική σημασία που της 

προσέδιδε η πάλαι ποτέ πρωτεύουσα του Δουκάτου του Αιγαίου. 

 

Η Νάξος κάτω από τη γαλλική σφαίρα επιρροής 
 

Όπως προαναφέρθηκε, η Βενετία, παρά τις όποιες αναλαμπές της, ήταν μία 

θαλάσσια δύναμη που είχε μπει σε τροχιά παρακμής. Ήδη από τις αρχές του 16ου 

αιώνα άρχισε να νιώθει την απειλή γειτονικών χριστιανικών κρατών, πιεζόμενη στην 

ίδια τη βενετική ενδοχώρα (Terra Ferma), ενώ οι συνεχείς συγκρούσεις της με την 

πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία της κόστισαν πολύ τόσο σε ανθρώπινο 

δυναμικό όσο και σε χρήμα, αλλά είχαν και ως αποτέλεσμα την απώλεια εδαφών 

στον ελληνικό χώρο (π.χ. Μεθώνη, Κορώνη, Ναύπλιο, Μονεμβασία, Κύπρος, 

Κρήτη). Βασική αιτία για την υπονόμευση της βενετικής ισχύος υπήρξε επίσης η 

υποβάθμιση της γεωπολιτικής σημασίας της ανατολικής Μεσογείου, του «ζωτικού 

της χώρου», λόγω της ανακάλυψης της Αμερικής (1492) και η συνεπακόλουθη 

μετατόπιση του κέντρου βάρους του διεθνούς οικονομικού ενδιαφέροντος στον 

Ατλαντικό, με συνέπεια την ανάδειξη νέων ευρωπαϊκών δυνάμεων, που 

επωφελούμενες των εξελίξεων, άρχισαν να πρωταγωνιστούν στα ευρωπαϊκά 

πράγματα, εκτοπίζοντας άλλες παραδοσιακά ισχυρές δυνάμεις192. Προς την 

κατεύθυνση αυτή είχε συμβάλει και ο περίπλους της Αφρικής από τους Πορτογάλους 

(1498), ο οποίος είχε ως συνέπεια την απώλεια του προνομίου της Βενετίας και των 

                                                             
191 Ναυπλιώτης 2009: 390. 
192 Braudel 1990: 167. 
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άλλων ιταλικών ναυτικών πόλεων-κρατών ως αποκλειστικών «μεσαζόντων» ανάμεσα 

σε Ανατολή και Δύση193. 

Έτσι λοιπόν, εμφανίστηκε μία νέα δυτική δύναμη στο προσκήνιο του Αιγαίου, 

η Γαλλία. Εκμεταλλευόμενη τις ευνοϊκές γι’ αυτήν συγκυρίες και ιδίως τη σταδιακή 

παρακμή της Βενετίας, η Γαλλία κατόρθωσε να αυξήσει την επιρροή της στην 

περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, ακολουθώντας μία επαμφοτερίζουσα πολιτική. 

Ως αντίζηλος της Βενετίας, συνέπραττε συχνά με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο 

πλαίσιο «ανίερων» συμμαχιών, με σκοπό την έξωση της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας 

του Αγίου Μάρκου από τον χώρο του Αιγαίου194. Υπήρχαν ωστόσο και περιπτώσεις, 

στις οποίες οι Γάλλοι συνέδραμαν τους Βενετούς στον κοινό αγώνα των χριστιανών 

κατά των μουσουλμάνων Τούρκων195.  

Το γαλλικό στέμμα, τασσόμενο στο πλευρό του πάπα κατά τη διάρκεια των 

θρησκευτικών πολέμων που συνετάραξαν την Ευρώπη (16ος – 17ος αι.), έγινε 

διώκτης του Προτεσταντισμού και θεματοφύλακας της καθολικής πίστης έναντι της 

προτεσταντικής απειλής, όπως αυτή εκδηλώθηκε με το κίνημα του Μαρτίνου 

Λουθήρου (1483-1546) και των επιγόνων του. Η Γαλλία, κινούμενη στο πλαίσιο της 

Αντιμεταρρύθμισης, προθυμοποιήθηκε να δραστηριοποιηθεί προς αυτή την 

κατεύθυνση, όχι μόνο στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη, αλλά και στην ανατολική, 

αποστέλλοντας Καθολικούς μοναχούς στον ελληνικό χώρο, με σκοπό όχι μόνο την 

προαγωγή της καθολικής πίστης, αλλά και την αύξηση της γαλλικής επιρροής στην 

περιοχή196, όπως θα δούμε και παρακάτω (Κεφάλαιο 2.3). 

Η εξέλιξη αυτή υπήρξε προϊόν διαφόρων ευνοϊκών για τη Γαλλία συγκυριών. 

Κατ’ αρχάς η αποστολή Γάλλων μισσιοναρίων στις Κυκλάδες ευνοήθηκε από την 

παπική πολιτική, που για τον ρόλο του προστάτη των λατινικών πληθυσμών του 

Αιγαίου προτιμούσε τη «νομιμόφρονα» Γαλλία, έναντι της μάλλον αδιάφορης 

θρησκευτικά Βενετίας, η οποία έχοντας ως αρχή το “Semo prima Venesiani e po 

Cristiani” (Είμαστε πρώτα Βενετοί και έπειτα Χριστιανοί), ναι μεν αποδεχόταν τις 

συνοδικές αποφάσεις της Αντιμεταρρύθμισης, χωρίς ουδεμία σκέψη προσχώρησης 

στο μεταρρυθμιστικό στρατόπεδο, ωστόσο, δεν υιοθέτησε και δεν εφάρμοσε ποτέ το 

                                                             
193 Berenger - Contamine - Rapp 1990: 250.- Στεριώτου 2010: 389. 
194 Κούκκου 1967: 33.- Slot 1976-1977: 129.- Berenger - Contamine - Rapp 1990: 343.- Mlller 1997: 
690. 
195 Βακαλόπουλος 1968: 423, 513-518, 520-525.- Σιμόπουλος 1972: 154.- Χασιώτης 1974: 348-349.- 
Κεφαλληνιάδης 1985 δ΄: 32-37.- Κεφαλληνιάδης 1986 γ΄: 12-14. 
196 Βακαλόπουλος 1968: 392-393, 398-399, 407. 
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αντιμεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της Ρώμης στην πληρότητά του197. Εδώ θα πρέπει 

εδώ να σημειωθεί ότι οι σχέσεις Βενετίας και Παπικού Κράτους δεν ήταν πάντοτε οι 

καλύτερες, λόγω εδαφικών διαφορών που ενίοτε οδηγούσαν ακόμη και στη 

δημιουργία διενέξεων, ενώ το  γεγονός της  ανοχής  των  Βενετών  έναντι  των 

Προτεσταντών, σε συνδυασμό με ζητήματα της δικαιοδοσίας του πάπα αναφορικά με 

τον τρόπο λειτουργίας της Εκκλησίας της Βενετίας, προκαλούσαν τριβές μεταξύ των 

δύο πλευρών198. 

Ως εκ τούτου, ως καταλληλότερη για τον ρόλο του υπερασπιστή των 

συμφερόντων της Λατινικής Εκκλησίας στην ανατολική Μεσόγειο προκρίθηκε η 

Γαλλία, δεδομένης μάλιστα της ύπαρξης καλών σχέσεων με την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία. Με τις διομολογήσεις που υπέγραψε με την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία κατά τα έτη 1535, 1569, 1581, 1603, 1673 και 1740 απέκτησε 

εγγυήσεις όχι μόνο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του εμπορίου, αλλά και για την 

ελεύθερη άσκηση της λατρείας και την ακώλυτη λειτουργία των υπαρχουσών 

λατινικών επισκοπών, ενώ με τα Lettres patentes του Λουδοβίκου ΙΔ΄ της 6ης 

Νοεμβρίου 1675 ανακηρύχθηκε προστάτιδα των Καθολικών των νησιών του 

Αιγαίου199. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η Γαλλία, αφενός μεν ενίσχυε την προσπάθειά της 

για οικονομική διείσδυση στην περιοχή, με όρους που εξυπηρετούσαν τα πολιτικό-

οικονομικά και γεωστρατηγικά της συμφέροντα, αφετέρου δε με την ανάληψη της 

προστασίας των καθολικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εξασφάλιζε 

την απρόσκοπτη παρουσία και δράση Γάλλων μισσιοναρίων σε εδάφη υπό 

οθωμανική κυριαρχία200.  

Οι μοναχοί αυτοί, ως Γάλλοι υπήκοοι, πέραν των παραπάνω εγγυήσεων που 

τους παρείχε η χώρα τους, δεν κινούσαν τις υποψίες των Οθωμανών για προσπάθεια 

υπονόμευσης της οθωμανικής κυριαρχίας στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνταν, 

εξασφαλίζοντας έτσι την  ανοχή της Υψηλής Πύλης, κάτι που προφανώς δεν θα 

μπορούσε να γίνει με υπηκόους άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εχθρικών προς τους 

Τούρκους (π.χ. Βενετούς, Ισπανούς κ.ά.). Η Γαλλία αναδείχτηκε λοιπόν σε ισχυρό 

παράγοντα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και εν προκειμένω στις 

Κυκλάδες. Για την υλοποίηση αυτών των αποικιοκρατικού τύπου γεωπολιτικών της 

                                                             
197 Φώσκολος 2010 β΄: 865-866. 
198 Κωτσάκης 2007 β΄: 17.- 490-491.- Φώσκολος 2010 β΄: 863-867. 
199 Πασχάλης 1948: 22. Κούκκου 1967: 33, 41-42.- Χασιώτης 1974: 294.- Γιαννόπουλος 1975: 100.- 
Κωτσάκης 2011: 527. 
200 Βακαλόπουλος 1968: 392-393. 
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επιδιώξεων, σημαίνοντα ρόλο διαδραμάτισαν ασφαλώς οι εν λόγω Γάλλοι 

μισσιονάριοι (ιδίως οι Καπουκίνοι)201, οι οποίοι πέραν των καθαρά ποιμαντικών τους 

καθηκόντων, προήγαγαν τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό δια μέσου της 

δημιουργίας γαλλοφώνων εκπαιδευτικών δικτύων, κάτι που, σύμφωνα με τους 

επικριτές τους, συνιστούσε «πολιτιστικό ιμπεριαλισμό»202. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

ανάλογα φαινόμενα πολιτικής και πολιτισμικής διείσδυσης από Δυτικοευρωπαίους 

αποικιοκράτες δια της θρησκευτικής και της εκπαιδευτικής οδού παρατηρήθηκαν 

κατά την ίδια περίοδο και σε άλλες περιοχές του πλανήτη, χριστιανικές (π.χ. 

Αιθιοπία, Μαλαμπάρ Ινδιών)203 και μη (π.χ. Κίνα, Φιλιππίνες κ.ά.)204. Ιδιαίτερη 

μάλιστα δραστηριότητα προς αυτήν την κατεύθυνση παρατηρήθηκε στη Λατινική 

Αμερική, όταν Ισπανοί μισσιονάριοι (Ιησουΐτες, Δομηνικανοί, Φραγκισκανοί) 

εισέδυσαν σε πρωτόγονες σχετικά περιοχές (π.χ. Παραγουάη, κοιλάδα Ορινόκο), 

όπου και ίδρυσαν μία σειρά αξιοσημείωτων ιεραποστολικών πριγκηπάτων205. 

Η αυτού του τύπου πολιτική «πολιτιστικού ιμπεριαλισμού» της Γαλλίας στις 

Κυκλάδες ανησύχησε, όπως ήταν φυσικό, τη Βενετία. Ενδεικτική της ανησυχίας των 

Βενετών θεωρείται η αναφορά του στρατηγού Morosini προς την Γερουσία, ο οποίος 

αναφερόμενος στη δράση των Γάλλων μισσιοναρίων στο Αιγαίο, έγραφε 

χαρακτηριστικά (1629): «Πηγαίνουν δυό - δυό στα νησιά εκείνα (του Αρχιπελάγους) 

επίβουλα, με την πρόφαση της θρησκείας, μα πάντα με σκοπούς διάφορους από 

εκείνους που φαίνονται, βοηθούμενοι πολύ από τον κ. πρεσβευτή της Γαλλίας στην 

Κωνσταντινούπολη»206. Επίσης στα 1680 ο βάιλος G. Morosini σημείωνε για τους 

Καθολικούς μισσιοναρίους τα εξής: «όλοι Γάλλοι….συναγωνιζόμενοι ο ένας τον 

άλλον στο καίριο σημείο της παιδείας κάνουν προσφιλές το όνομα της Γαλλίας στις 

ψυχές εκείνων των κατοίκων»207. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκαν στη Νάξο 

δύο παρατάξεις στους κόλπους της εκεί καθολικής κοινότητας, μία φιλοβενετική και 

μία φιλογαλλική208.  

Στη Νάξο, λοιπόν, την απαρχή για το πέρασμα από τη βενετική στη γαλλική 

σφαίρα επιρροής σηματοδοτεί η έλευση και εγκατάσταση κατά κύριο λόγο Γάλλων 

                                                             
201 Βακαλόπουλος 1968: 407. 
202 Βακαλόπουλος 1968: 405- 407.- Φιλιππούσης – Παππάς 2010: 17, 56, 223. 
203 Taft 2007: 4-7. 
204 Foubert 1997: 226-227.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 109-110. 
205 McNeill 1994: 662. 
206 Βακαλόπουλος 1968: 398-399. 
207 Βακαλόπουλος 1968: 426. 
208 Slot 2006 β΄: 16. 
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Καθολικών μοναχών, αρχικά Ιησουϊτών (1627) και στη συνέχεια Καπουκίνων 

(1628)209, τους οποίους ακολούθησαν μετέπειτα και άλλοι, όπως και το γυναικείο 

τάγμα των Ουρσουλινών (1739), Λαζαριστές (1783) και Σαλεσιανοί (1891). Οι 

μοναστικές αυτές κοινότητες απέκτησαν μεγάλες εκτάσεις έγγειας περιουσίας, 

προσφέροντας όμως παράλληλα σημαντικό φιλανθρωπικό και κυρίως εκπαιδευτικό 

έργο, τόσο στους καθολικούς όσο και στους ορθοδόξους, σε μία εποχή όπου 

επικρατούσε σε γενικές γραμμές το σκοτάδι της αμάθειας. Γνωστά γαλλικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ήταν η Σχολή Ιησουϊτών (1628-1878), που μετονομάστηκε 

αργότερα σε Γαλλική Εμπορική Σχολή (1891-1927) και η Σχολή Ουρσουλινών (1739-

1975). Περισσότερα όμως στοιχεία σχετικά με τη δράση των Γάλλων μισσιοναρίων 

στη Νάξο αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β΄ της παρούσας εργασίας. 

Εκτός από τους παραπάνω Γάλλους κληρικούς και μοναχούς, στη Νάξο 

εγκαταστάθηκαν και Γάλλοι γαιοκτήμονες. Οι πιο γνωστοί γαλλικοί οίκοι του νησιού 

ήταν οι De Raymond de Modène (τέλη 17ου αι.) και οι De Lastic de Vigouroux (μέσα 

18ου αι.), οι οποίοι και συνυπήρχαν με τις προεγκατεστημένες εκεί ιταλικές 

οικογένειες, διατηρώντας μάλιστα τα φεουδαλικά τους προνόμια έως το 1818210 ή το 

1819211. Η ίδρυση πάντως γαλλικού προξενείου τον 17ο αιώνα στο Κάστρο της 

Χώρας212, του πρώτου εκεί προξενείου δυτικού κράτους, ενίσχυσε τη θέση των 

Γάλλων υπηκόων του νησιού213, ενώ κυρίαρχη ηγεμονική δύναμη στο υπό οθωμανική 

κυριαρχία Αιγαίο καθιστούσε τη Γαλλία η παρουσία γαλλικών πολεμικών πλοίων στα 

ύδατα των Κυκλάδων μετά την παρακμή της Βενετίας. .  

Έτσι λοιπόν η Γαλλία θα αναδειχθεί σε προστάτιδα του λατινικού στοιχείου, 

μολονότι τα κίνητρα ανάμειξής της στην περιοχή δεν ήταν αμιγώς θρησκευτικά, αλλά 

μάλλον πολιτικά, εντάσσοντας στη σφαίρα επιρροής της τους ιταλικής καταγωγής 

Καθολικούς κατοίκους της Νάξου, φαινόμενο που παρατηρήθηκε και σε άλλα νησιά 

που ανήκαν κάποτε στο δουκάτο του Αιγαίου ή σε άλλες λατινικές ηγεμονίες των 

Κυκλάδων. Έκτοτε η γαλλική πολιτισμική επιρροή θα είναι έντονη στους κόλπους 

                                                             
209 Οι Καπουκίνοι και οι Ιησουΐτες προσκλήθηκαν αρχικά στη Νάξο και διευκολύνθηκαν στην 
εγκατάστασή τους στο νησί από τον οίκο των Coronelli. Βλ. σχ. Κεφαλληνιάδης 2000: 253. 
210 Ζερλέντης 1985: 11. 
211 Κεφαλληνιάδης 2000: 177. 
212 Εκτός από τη Γαλλία, στη Νάξο διατηρούσαν προξενεία η Βενετία, η Αγγλία, η Ολλανδία, η 
Σουηδία, η Δανία, η Αυστρία, το Βασίλειο της Νεαπόλεως και η Ρωσία. Τα προξενεία αυτά 
προωθούσαν τα συμφέροντα των χωρών που εκπροσωπούσαν, εμπλέκοντας έτσι την τοπική κοινωνία 
στη δίνη διεθνών ζητημάτων και συγκρούσεων (π.χ. ανταγωνισμός Βενετίας – Γαλλίας, διένεξη 
συντηρητικών καθολικών και οπαδών της Γαλλικής Επανάστασης κ.α.). Βλ. σχ. Slot: 2006: 19. 
213 Φώσκολος – Φόνσος 2003: 365. 
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των Καθολικών της χώρας μας. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν 

στην Ελλάδα γαλλικά ή ελληνογαλλικά καθολικά σχολεία υπό τη διεύθυνση Γάλλων 

ή Γαλλίδων μοναχών, τα οποία και έχουν προσφέρει στον ελληνικό λαό σημαντικό 

εκπαιδευτικό έργο, διαδίδοντας παράλληλα τη γαλλική γλώσσα και τον πολιτισμό, 

όχι μόνο στους Καθολικούς, αλλά και στους Ορθοδόξους Έλληνες. 

 

Η Νάξος υπό ρωσική κατοχή (1771-1774) 

 

Μία σύντομη παρένθεση στην οθωμανική κυριαρχία υπήρξε η ολιγόχρονη 

ρωσική κατοχή του νησιού, καθώς και άλλων νησιών των Κυκλάδων, στα τέλη του 

18ου αιώνα. Η Ρωσία μετά την κατάρρευση της βενετικής ισχύος τον 18ο αιώνα, 

υπήρξε μία νέα μεγάλη δύναμη που αναδύθηκε στο προσκήνιο. Έχοντας ξεπεράσει τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζε κατά το παρελθόν, υποτάσσοντας τα εχθρικά προς 

αυτήν μογγολο-ταταρικά φύλα στην Ανατολή και κατανικώντας τους Ευρωπαίους 

γείτονες και αντίζηλούς της στη Δύση Πολωνούς, Λιθουανούς, Σουηδούς κ.ά., 

κατόρθωσε να ισχυροποιηθεί και να κυριαρχήσει σε έναν χώρο από τη Βαλτική μέχρι 

τη Μαύρη Θάλασσα, φαντάζοντας στα μάτια των Ελλήνων ως η ομόδοξη δύναμη που 

θα τους απελευθέρωνε από την οθωμανική κυριαρχία214. Οι Ρώσοι, εμπλεκόμενοι σε 

πολέμους εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, απέβλεπαν στη συντριβή των 

Οθωμανών, αποσκοπώντας σε μία μελλοντική κάθοδό τους στα θερμά ύδατα του 

Νότου (Ανατολικό Ζήτημα).  

 Έτσι, ο ρωσοτουρκικός ανταγωνισμός οδήγησε μεταξύ άλλων στην έκρηξη 

του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1768-1774, ο οποίος προκάλεσε αναταράξεις και 

εξεγέρσεις σε μεγάλο τμήμα του ελληνόφωνου χώρου (Ορλωφικά). Το 1770, 

εμφανίστηκε στις Κυκλάδες μοίρα του ρωσικού στόλου υπό τον Σπυριδώφ και 

κυρίευσε την Πάρο, ενώ στην συνέχεια, στις αρχές του 1771 έχοντας ως ορμητήριο οι 

Ρώσοι τη Νάουσα, κατέλαβαν όλα σχεδόν τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια, 

συμπεριλαμβανομένης και της Νάξου215.   

 Οι κάτοικοι της Νάξου υποδέχτηκαν αρχικά τους Ρώσους ως ελευθερωτές, 

γρήγορα όμως απογοητεύτηκαν από τη στάση τους, εφόσον έχοντας να 

αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα ανεφοδιασμού, λόγω της εναντίον τους 

δράσεως του οθωμανικού στόλου, αναγκάστηκαν να επιλύσουν το επισιτιστικό τους 
                                                             
214 Χασιώτης 1975: 50-57. 
215 Miller 1928: 443-445.- Πασχάλης 1961: 248.- Βακαλόπουλος 1975 α΄: 79-81. 
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πρόβλημα με κατασχέσεις τροφίμων από τον ντόπιο πληθυσμό, με συνέπεια οι 

κάτοικοι του νησιού να πεινάσουν216. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της ρωσικής 

κατοχής, όπως προαναφέρθηκε, ολόκληρος σχεδόν ο εβραϊκός πληθυσμός της Νάξου 

αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί, εξαιτίας των εις βάρος του διώξεων217.  

Πάντως η Νάξος επανήλθε με ειρηνικό τρόπο στην οθωμανική κυριαρχία με 

τη συνθήκη ειρήνης του Κιουτσούκ–Καναϊρτζή (1774), με την οποία έληξαν οι 

εχθροπραξίες μεταξύ Ρώσων και Οθωμανών Τούρκων. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 

ότι κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής οι ανώτεροι Ρώσοι αξιωματικοί, αν και 

Ορθόδοξοι, δημιούργησαν περισσότερες συμπάθειες με τους Καθολικούς παρά με 

τους ομόδοξούς τους και όταν έφυγαν από τις Κυκλάδες, κάποιοι γόνοι επιφανών 

καθολικών οικογενειών της Νάξου τους ακολούθησαν και έγιναν κτηματίες στη 

Ρωσία De Lastic, De Raimond, Sommaripa, Coronello, Barozzi κ.ά.218. Στη Ρωσία 

εγκαταστάθηκαν μετά το πέρας της ρωσικής κατοχής του νησιού και κάποιοι μαθητές 

της ελληνικής σχολής που ίδρυσε στη Χώρα της Νάξου η τσαρίνα Μεγάλη 

Αικατερίνη, όπου και συνέχισαν τις σπουδές τους, κάποιοι εκ των οποίων ανέλαβαν 

αργότερα θέσεις στη ρωσική κρατική μηχανή219. 

 

1.6 Η Νάξος κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης 
 

Οι κάτοικοι της Νάξου συμμετείχαν στον πανελλήνιο ξεσηκωμό του 1821, αν 

και στην πραγματικότητα το νησί δεν έγινε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων, 

δεδομένου ότι η εκεί οθωμανική παρουσία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη220. Στις 6 Μαΐου 

του 1821 ύψωσαν οι Ναξιώτες με επικεφαλής τον Ορθόδοξο μητροπολίτη Ιερόθεο τη 

σημαία της επανάστασης221. Επίσης, πολλοί Ναξιώτες συμμετείχαν στις πολεμικές 

επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη κ.α., επιδεικνύοντας 

αξιόλογη δράση. Στο ίδιο όμως το νησί επικρατούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα 

αναρχία και ελάμβαναν χώρα ακρότητες: ο όχλος προέβη σε λεηλασίες περιουσιών 

των γαιοκτημόνων και στην καταδυνάστευση των πρώην αυθεντών του, ενώ 

σημειώθηκαν και δολοφονίες μεγάλου αριθμού Τούρκων αιχμαλώτων, κάποιοι εκ 

                                                             
216 Μελισσηνός 1968: 195-196. 
217 Καμπανέλλης 1984: 11. 
218 Slot 2006 β΄: 18-19. 
219 Βακαλόπουλος 1975 α΄: 80. 
220 Κατσουρός 1973: 158. 
221 Κεφαλληνιάδης 1985 α΄: 47. 
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των οποίων σώθηκαν χάρη στην παρέμβαση του δυτικού παράγοντα222. Σύμφωνα με 

ορισμένους, ο επαναστατικός αγώνας στη Νάξο απέκτησε διττό χαρακτήρα: αφενός 

αντιτουρκικό και αφετέρου αντιδυτικό, δεδομένου ότι ολιγάριθμες δυτικές 

οικογένειες εξακολουθούσαν να νέμονται πολύ μεγάλες εκτάσεις γης, παρά την 

κατάργηση της φεουδαρχίας223. Ωστόσο η λαφυραγώγηση περιουσιών δεν έπλητε 

μόνο τους Καθολικούς κατοίκους του νησιού, αλλά και τους Ορθοδόξους, αφού 

λεηλατήθηκαν πολλά χωριά, ακόμη και ορεινά, κυρίως από Κρητικούς αλλά και από 

Κασιώτες πρόσφυγες και πειρατές, ενώ και πολλοί Ορθόδοξοι άρχοντες, καθώς και ο 

μητροπολίτης Ιερόθεος, αναζήτησαν καταφύγιο σε προξενεία ευρωπαϊκών χωρών224. 

Μετά πάντως την καταστροφή της Κάσου και των Ψαρών (1824), πολλοί κάτοικοι 

της Νάξου, φοβούμενοι τα οθωμανικά αντίποινα, ήταν έτοιμοι να δηλώσουν υποταγή 

στον σουλτάνο, κάτι που τελικά απετράπη, χάρη στη γενναία στάση ορισμένων 

συντοπιτών τους, αλλά και στη δυναμική εμφάνιση του ελληνικού στόλου στις 

Κυκλάδες225.    

 Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στους κόλπους της καθολικής κοινότητας του 

νησιού επικράτησαν εξ αρχής αντίθετες σκέψεις ως προς την ανάληψη επαναστατικής 

δράσης με αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή των Καθολικών της Νάξου στην 

Επανάσταση, οι οποίοι και επέδειξαν νομιμόφρονα στάση προς στον σουλτάνο, 

εξακολουθώντας μεταξύ άλλων να του πληρώνουν τους προβλεπόμενους φόρους226. 

Θεωρείται ότι οι Καθολικοί ή «Φράγκοι» γαιοκτήμονες της Νάξου δεν ήταν δυνατόν 

να συνταχθούν με τις επαναστατικές δυνάμεις και με τον λαό που περιφρονούσαν και 

εκμεταλλεύονταν, φοβούμενοι -καθόλου αβάσιμα- από την πλευρά τους όχι μόνο τα 

οθωμανικά αντίποινα, αλλά και την απώλεια της προνομιακής κοινωνικής και 

οικονομκής τους θέσεως και ισχύος227. Θεωρείται επίσης, ότι αυτή τους η στάση 

υπαγορευόταν από το γεγονός της ένταξής τους στη σφαίρα επιρροής και την 

προστασία ισχυρών ευρωπαϊκών μοναρχικών δυνάμεων και ιδίως της Γαλλίας228, η 

οποία ήταν αρχικά τουλάχιστον εχθρική σε κάθε επαναστατική δραστηριότητα που 

στρεφόταν εναντίον της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως 

άλλωστε και οι υπόλοιπες δυνάμεις που απάρτιζαν την Ιερά Συμμαχία (Βρετανία, 

                                                             
222 Κορινθίου 1981: 203. 
223 Κεφαλληνιάδης 1967 α΄: 708.  
224 Βακαλόπουλος 1976-1977: 279-280.- Slot 2006 β΄: 20.- Slot 2008 α΄: 55. 
225 Σκληράκη 1989: 673-675. 
226 Κατσουρός 1946 α΄: 1.- Σκληράκη 1989: 662-665.- Slot 2006 β΄: 20. 
227 Κεφαλληνιάδης 1967 α΄: 707. 
228 Παπαδόπουλος 1971: 195. 
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Αυστρία, Πρωσία, Ρωσία)229. Το γενικότερο λοιπόν αντεπαναστατικό κλίμα που 

επικρατούσε στην Ευρώπη μετά τους Ναπολεοντείους Πολέμους, δεν άφησε 

ανεπηρέαστες και τις Κυκλάδες. Ο απόηχος της Γαλλικής Επανάστασης υπήρξε 

διεθνώς πηγή προβλημάτων για τα παλαιά καθεστώτα, αφού αποτελούσε σημείο 

αναφοράς και υπόδειγμα για την επιτυχή ευόδωση επαναστατικών διεργασιών 

εθνικοαπελευθερωτικών και κοινωνικών κινημάτων σε πανευρωπαϊκή κλίμακα κατά 

τις επόμενες δεκαετίες, με αποκορύφωμα εκείνο του 1848230. 

Πρόξενοι των Μεγάλων Δυνάμεων, κυρίως ντόπιοι δυτικής καταγωγής, 

θέλοντας να προαγάγουν τα γεωπολιτικά συμφέροντα των χωρών που υπηρετούσαν 

και εμφορούμενοι από το αντεπαναστατικό πνεύμα της Ιεράς Συμμαχίας, έκαναν ό,τι 

μπορούσαν ώστε να υπονομεύσουν την ευόδωση του αγώνα των Ελλήνων, 

προπαγανδίζοντας τη φιλία με τους Οθωμανούς και υπό την κάλυψη πολεμικών 

πλοίων ευρωπαϊκών δυνάμεων, ιδίως της Γαλλίας, αξίωναν και πετύχαιναν τη μη 

φορολόγηση των Καθολικών των Κυκλάδων και εν προκειμένω αυτών της Νάξου 

από την Προσωρινή Δοίκηση της Ελλάδος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο 

Καθολικός αρχιεπίσκοπος Νάξου είχε αρνηθεί την καταβολή φόρου στην 

επαναστατική ελληνική κυβέρνηση ως προστατευόμενος της Γαλλίας231. 

Ευρισκόμενη στην πραγματικότητα η Νάξος εν πολλοίς υπό δυτική 

κηδεμονία, λόγω της ύπαρξης των εκεί δυτικών προξενείων, που προήγαγαν τα 

γεωπολιτικά και εμπορικά συμφέροντα των Δυτικών, κατέστη για ένα διάστημα ένα 

οιονεί αυτόνομο κρατίδιο, δεδομένου ότι η εξουσία της προσωρινής επαναστατικής 

κυβερνήσεως δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στον τόπο232. Επιπλέον, η ισχυρή παρουσία 

και οι επεμβάσεις πολεμικών πλοίων δυτικών χωρών (γαλλικών, αγγλικών, 

αυστριακών), που μας θυμίζουν έντονα την «πολιτική κανονιοφόρων» που 

εφαρμόστηκε σε άλλες περιοχές του πλανήτη, ιδίως κατά τον 19ο αιώνα233, έδιναν 

την αίσθηση ότι οι Κυκλάδες είχαν καταστεί «προτεκτοράτο» δυτικών 
                                                             
229 Κωτσάκης 2011: 530-531. 
230 Berstein – Mizla 1997 β΄: 48-75.- Hobsbawm 2000: 83-116, 161-191. 
231 Στον Καθολικό αρχιεπίσκοπο Νάξου Ανδρέα Βεγγέτη, που θεωρείται ότι ήταν αρχικά φιλικά 
διακείμενος προς την Επανάσταση, του υπαγορεύτηκε με γράμμα που του μετέφερε γαλλικό πολεμικό 
πλοίο, να αναγνωρίσει τον σουλτάνο ως κυρίαρχο της εκεί καθολικής κοινότητας. Εν συνεχεία ο ίδιος 
αρνήθηκε την καταβολή φόρου προς την επαναστατική ελληνική κυβέρνηση, επικαλούμενος την 
προστασία της Γαλλίας, ενώ γαλλική κορβέτα ναυλοχούσε στο λιμάνι της Χώρας για την επιβολή της 
τάξης. Βλ. σχ. Slot 1988: 10.- Σκληράκη 1989: 663.- Slot 2006 β΄: 20.- Ο δε πρόξενος της Γαλλίας στη 
Σμύρνη ζητούσε με επιστολή του από όλες τις πλευρές τον σεβασμό της ουδετερότητας της εκεί 
καθολικής κοινότητας και της εκεί υψηλής προστασίας του Γάλλου μονάρχη. Βλ. σχ. Μαρούλης 1964: 
432. 
232 Slot 2006 β΄: 20.  
233 Foubert: 1997: 226. 
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αποικιοκρατικών δυνάμεων. Το γνωστό λοιπόν τρίπτυχο σε άλλες περιοχές του 

πλανήτη “Missionaris – Mercator – Militaris”234  βρήκε κατά κάποιο τρόπο εφαρμογή 

και στη Νάξο235. 

Το χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα αποικιακού τύπου επέμβασης στις 

Κυκλάδες από ένοπλες δυνάμεις ξένης ευρωπαϊκής δύναμης αποτελεί η ολιγοήμερη 

κατάληψη της Νάξου από τον αυστριακό στόλο. Μετά την επίθεση Ελλήνων 

πειρατών κατά αυστριακού εμπορικού πλοίου, πολεμικό πλοίο της Αυστρίας έβαλε 

με κανονιοβολισμούς εναντίον της Χώρας, στη δε συνέχεια άγημα του αυστριακού 

πολεμικού ναυτικού έκανε απόβαση στον Άγιο Προκόπιο και κατέλαβε τη Χώρα 

Νάξου (Αύγουστος 1826)236. Ο χώρος των Κυκλάδων υπήρξε λοιπόν κατά την εποχή 

της Ελληνικής Επανάστασης πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων, 

οι οποίες εκμεταλλευόμενες την ιδιαιτερότητα της περιοχής, που συνίστατο στην 

ύπαρξη ισχυρής κοινωνικά και συμπαγούς λατινικής κοινότητας, επιδίωξαν και 

πέτυχαν να τη θέσουν υπό την επιρροή και την κηδεμονία τους τους εκεί καθολικούς 

πληθυσμούς, με σκοπό την προαγωγή των γεωστρατηγικών τους επιδιώξεων στην 

περιοχή.  

 

1.7 Η Νάξος μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους 
 

Η Νάξος, μαζί με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, υπήρξε από τις πρώτες 

περιοχές που εντάχθηκαν στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος (1830). Ωστόσο η εκεί 

δυτική παρουσία και επιρροή συνεχίστηκε για αρκετές δεκαετίες ακόμη. Η παρουσία 

Βαυαρών, που στελέχωναν τον κρατικό μηχανισμό κατά την οθωνική περίοδο (1833-

1862), δημιούργησε τις προϋποθέσεις για περαιτέρω πολιτισμικές σχέσεις του 

γηγενούς πληθυσμού του ευρύτερου νοτίου ελλαδικού χώρου με τη Δύση. Ο ίδιος δε 

ο βασιλιάς Όθων επισκέφθηκε τη Νάξο το 1833 και το 1849237.  

Επιπλέον, σημαντικό πόλο για τη διαμόρφωση του πολιτισμικού τοπίου του 

νησιού αποτέλεσε πλέον η πρωτεύουσα του νεοσυσταθέντος Ελληνικού Κράτους, η 

Αθήνα, αφού διάφορα νέα τεχνοτροπικά ρεύματα που την είχαν ως επίκεντρό τους, 

όπως ο Αθηναϊκός νεοκλασικισμός, δεν άφησαν ανεπηρέαστες άλλες περιοχές της 

                                                             
234 Μπέγζος 1993: 23.- Μπέγζος 2009: 2. 
235 Κωτσάκης 2011: 532. 
236 Μαρκόπολι 1892: 263-267.- Μελισσηνός 1968: 220. 
237 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 364-365. 
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τότε ελλαδικής επικράτειας, μεταξύ των οποίων και νησιά των Κυκλάδων, 

συμπεριλαμβανομένης και της Νάξου. 

 

Η Γαλλία ως κύριο σημείο αναφοράς για την καθολική κοινότητα της 

Νάξου μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους 

 

Ο γαλλικός πάντως παράγοντας εξακολουθούσε να διαδραματίζει σημαίνοντα 

ρόλο στα της καθολικής κοινότητας του νησιού και μετά την ίδρυση του Ελληνικού 

Κράτους. Χαρακτηριστική του κλίματος αυτού θεωρείται η παρέμβαση της γαλλικής 

διπλωματίας υπέρ της περιουσίας των Γάλλων Λαζαριστών και εις βάρος των 

διεκδικήσεων των χωρικών των Μελάνων (1837)238, καθώς και η παρέμβαση στο 

θέμα της διαδοχής των Λαζαριστών της Νάξου (1891)239. 

Αναμφίβολα πάντως οι σημαντικότεροι φορείς διάδοσης των γαλλικών 

γραμμάτων και του γαλλικού πολιτισμού στη μετεπαναστατική Νάξο υπήρξαν τα 

μέλη των καθολικών ταγμάτων Λαζαριστές, Σαλεσιανοί, Ουρσουλίνες κ.ά., που 

έδρασαν στο νησί μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως και τον 20ο αιώνα, 

τα οποία είτε ήταν γαλλικής καταγωγής είτε υπήρξαν γαλλοτραφείς. Οι επίγονοι 

αυτοί των Γάλλων μισσιοναρίων της εποχής της Αντιμεταρρύθμισης με το πολύ 

σημαντικό εκπαιδευτικό τους έργο τόσο στους γόνους των Καθολικών όσο και στους 

γόνους των Ορθοδόξων, συνέβαλαν λόγω των «ειδικών» τους σχέσεων με τη Γαλλία, 

στο να διατηρηθεί έως τις ημέρες μας ο έως έναν βαθμό υβριδικός «ελληνολατινικός» 

χαρακτήρας του πολιτισμού της Νάξου, ιδίως στον κατεξοχήν χώρο της 

«ελληνολατινικής» πολιτισμικής συνύπαρξης: στο Κάστρο της Χώρας.    

Η έντονη γαλλική επιρροή στον χώρο της καθολικής κοινότητας του νησιού 

αποτυπώνεται ανάγλυφα σε φωτογραφία του 1926, όπου η μεγάλων διαστάσεων 

γαλλική σημαία της Σχολής Ουρσουλινών δεσπόζει στο υψηλότερο σημείο του 

Κάστρου. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όλοι σχεδόν οι διευθυντές και οι 

διευθύντριες των καθολικών σχολών του Κάστρου ήταν Γάλλοι και Γαλλίδες, ενώ η 

μερικώς κατεστραμμένη από τις εχθροπραξίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου Σχολή 

Ουρσουλινών ανοικοδομήθηκε με δαπάνη της γαλλικής κυβέρνησης240. Μάλιστα στις 

αρχές του 1945 γαλλικά πολεμικά σκάφη έφτασαν στη Νάξο με εφόδια για τις 
                                                             
238 Συλλογή Βελάστη, έγγραφα υπ’ αρίθ. 199 και 201. 
239 Τότε η γαλλική διπλωματία επέβαλε την την εγκατάσταση στο νησί των Γάλλων Σαλεσιανών, αντί 
των αρχικώς επιλεγέντων Ιταλών Ιησουϊτών της Σύρου. Βλ. σχ. Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 369. 
240 Ρεμούνδος 2006: 284. 
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Ουρσουλίνες μοναχές και με οικοδομικά υλικά για την αποκατάσταση των ζημιών 

της σχολής, ενώ Γάλλοι ναύτες επιδόθηκαν σε επιδιόρθωση των ζημιών αυτών. 

Ολόκληρο το καλοκαίρι του 1946 αναλώθηκε στην ανοικοδόμηση και επισκευή του 

κατεστραμμένου κτηρίου241. Κατά τους μεταπολεμικούς ωστόσο χρόνους η δια της 

εκκλησιαστικής οδού δυτική παρουσία στη Νάξο θα αρχίσει να φθίνει, αρχής 

γενομένης με την αποχώρηση του τελευταίου Καπουκίνου από τη Mονή Καπουκίνων 

στο Κάστρο της Χώρας το 1955242 ή το 1956243. Το κλείσιμο στη συνέχεια της 

διεθνούς φήμης Σχολής Ουρσουλινών (1975-1976) και η αποχώρηση των τελευταίων 

Ουρσουλινών μοναχών (1977)244 θα σηματοδοτήσει και το τέλος της εποχής των 

Γάλλων Καθολικών μισσιοναρίων στο νησί, που ξεκίνησε κατά την περίοδο της 

Αντιμεταρρύθμισης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
241 Δελλαρόκκας 1970: 199.  
242 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 196. 
243 Απειρανθίτης 2007-2008: 54. 
244 Ρεμούνδος 2006: 284. 
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Β΄ 

Η Εκκλησία της Νάξου κατά την περίοδο της 

Λατινοκρατίας και της οθωμανικής κυριαρχίας  
 

2.1 Η εγκαθίδρυση και η πορεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 

στη Νάξο και οι σχέσεις της με το ορθόδοξο στοιχείο 

 
Η Νάξος κατά τη βυζαντινή περίοδο αποτελούσε μαζί με την Πάρο, την 

Αντίπαρο και άλλα νησιά μία ενιαία εκκλησιαστική διοικητική περιφέρεια, τη 

Μητρόπολη Πάρου - Νάξου ή Παροναξίας (1083)245. Εκεί ανήκαν επίσης η Τήνος, η 

Σύρος, η Σίφνος, η Μήλος και η Σαντορίνη, ενώ στην επισκοπή Αθηνών υπαγόταν η 

Κέα και η Άνδρος. Μετά τη κατάληψη των νησιών (1207) οι Βενετοί κατακτητές 

διατήρησαν την προϋπάρχουσα εκκλησιαστική διοικητική δομή, αντικαθιστώντας 

ωστόσο τον Ορθόδοξο επίσκοπο με Λατίνο246.  

 

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία κατά την περίοδο του Δουκάτου του 

Αιγαίου (αρχές 13ου – μέσα 16ου αι.) 

 

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1208 ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση η 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία των Κυκλάδων με χρυσόβουλλο του πάπα Ιννοκεντίου 

Γ`, κατόπιν αιτήσεως του πρώτου δούκα του Αιγαίου Πελάγους, Μάρκου 

Σανούδου247. Τότε φέρεται να δημιουργήθηκαν οι καθολικές επισκοπικές έδρες 

Νάξου, Άνδρου και Ευρίπου (Χαλκίδος), υπό τη δικαιοδοσία του Λατίνου 

αρχιεπισκόπου Αθηνών, Βερνάρδου, ενώ στα 1209 υπήχθη στην καθολική 

αρχιεπισκοπή Αθηνών και η επισκοπή Κέας, η οποία περιελάμβανε, εκτός από την 

Κέα, την Κύθνο και τη Σέριφο248.  

Σύμφωνα πάντως με την επικρατούσα σήμερα άποψη, δεν είχαν εγκατασταθεί 

Λατίνοι επίσκοποι στις Κυκλάδες πριν από τα μέσα του 13ου αιώνα249. Στη Νάξο, την 

πρωτεύουσα του δουκάτου του Αιγαίου και έδρα της καθολικής μητρόπολης Νάξου - 
                                                             
245 Καμπανέλλης 1991: 37-39. 
246 Φώσκολος 2010 α΄: 345-346. 
247 Πασχάλης 1948: 10-11. 
248 Haberstumpf 1994: 34. 
249 Ρεμούνδος 1982: 127.- Φώσκολος: 2005 β΄: 369.  



57 
 

Πάρου, απαντά στα 1243 ο όρος arcivescovo de Agiopelago250 ή κατ’ άλλους de 

Agiopelagi (1248)251, όπου υπάγονταν οι καθολικές επισκοπές Μήλου, Σαντορίνης, 

Τήνου και Σούδας (Σύρου)252. Μετά την πτώση της Ρόδου και την κατάλυση του 

κράτους των Ιωαννιτών Ιπποτών από τους Οθωμανούς Τούρκους (1522) ο Καθολικός 

αρχιεπίσκοπος Νάξου - Πάρου αναβαθμίστηκε και έγινε πριμάτος του Αιγαίου 

(Μητροπολίτης Παντός Αιγαίου), από τον οποίο εξαρτώνταν όλοι οι επίσκοποι του 

Αρχιπελάγους (π.χ. Θήρας, Μήλου, Άνδρου, Σύρου, Σερίφου, Σίφνου, Σκύρου, Χίου 

κ.ά.)253. 

Αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των Ορθοδόξων από τη λατινική 

εξουσία πολλά έχουν ειπωθεί για την ανεκτική εκκλησιαστική πολιτική του πρώτου 

δούκα του Αιγαίου, Μάρκου Α΄ Σανούδου έναντι των Ορθοδόξων, βασισμένα κυρίως 

στις διηγήσεις του Γάλλου Ιησουϊτη μοναχού και ιστοριογράφου Robert Saulger 

(1637-1709). Έχει υποστηριχθεί ότι ο Μάρκος Σανούδος υπήρξε προσηνής και 

μετριοπαθής ως προς τους Ορθοδόξους υπηκόους του, επιτρέποντάς τους την 

παραμονή Ορθοδόξου επισκόπου στη Νάξο, έδρα της ηγεμονίας του, μη δημεύοντας 

τις περιουσίες των περισσοτέρων ορθόδοξων μοναστηριών, παρέχοντάς τους και 

φοροαπαλλαγές254. Ως σύζυγος μάλιστα της Ορθόδοξης αδελφής (ή εξαδέλφης) του 

αυτοκράτορα της Νικαίας Θεοδώρου Λασκάρεως, Αναστασίας (;)255, διατήρησε -

κατά την τοπική αφήγηση- τον προϋπάρχοντα βυζαντινό ναό της Παναγίας της 

Θεοσκέπαστης, τον μοναδικό ορθόδοξο ναό που βρίσκεται εντός των τειχών του 

Κάστρου της Χώρας Νάξου, κτίζοντας μάλιστα ένα επιπρόσθετο κλίτος αφιερωμένο 

στην Αγία Αναστασία τη Φαρμακολύτρια256. Η ύπαρξη του δίκλιτου αυτού 

ορθόδοξου ναού ακριβώς δίπλα και κάτω από το κτήριο της σημερινής καθολικής 

αρχιεπισκοπής (εικάζεται ότι στον Μεσαίωνα αποτελούσε δουκικό ανάκτορο ή 

δουκική καγκελλαρία) και πλησίον του καθεδρικού ναού των Καθολικών αποτελεί 

κατά πολλούς απόδειξη της ανεκτικότητας του Μάρκου Σανούδου και των επιγόνων 

του έναντι των Oρθοδόξων.  

Ωστόσο, πολλές από τις παραπάνω πληροφορίες έχουν αμφισβητηθεί από 

συγχρόνους, καθώς και από παλαιότερους μελετητές κρινόμενες ως αναξιόπιστες και 

                                                             
250 Fedalto 1975-1976: 87-88. 
251 Slot 2012 β΄: 9. 
252 Miller 1997: 643.  
253 Ρεμούνδος 1982: 126. 
254 Saulger 1878: 7-8. 
255 Μαστορόπουλος 2004-2005: 351.- Μαστορόπουλος 2006: 24. 
256 Κεφαλληνιάδης 2000: 126-127. 
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αβάσιμες. Σύμφωνα με αυτούς υπήρξε περιορισμός της ελεύθερης και απρόσκοπτης 

λειτουργίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια της δυτικής 

κυριαρχίας257, από την εποχή του Μάρκου Α΄ Σανούδου έως την επιδρομή του 

Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα (1537), οπότε το Δουκάτο του Αιγαίου κατέστη φόρου 

υποτελές στους Τούρκους. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψη αυτή, ο πρώτος δούκας 

της Νάξου Μάρκος Α` Σανούδος (1207-1228;), δεν φαίνεται να ήταν τόσο 

μετριοπαθής και ανεκτικός έναντι των Ορθοδόξων της επικράτειάς του όσο 

παρουσιάζεται αλλού. Παραδείγματος χάριν, επί των ημερών του κατασχέθηκε ο 

βυζαντινός ναός του Αγίου Μάμαντος στην Ποταμιά Νάξου με σκοπό να γίνει ο 

μητροπολιτικός ναός των Kαθολικών258, ενώ παραχωρήθηκε και η μονή Φωτοδότη 

στον Δανακό Νάξου στους Βενεδικτίνους της Βενετίας ή το πιθανότερο τα 

εισοδήματά της259. H μετατροπή πάντως ορθοδόξων ναών σε καθολικούς ήταν ένα 

φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί και σε άλλα νησιά του Αιγαίου υπό λατινική 

κυριαρχία (π.χ. Ρόδος, Σαντορίνη260, Χίος261). 

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί εδώ ότι στο Δουκάτο του Αιγαίου σε 

αντιδιαστολή με άλλες λατινοκρατούμενες περιοχές οι δούκες κράτησαν υπό τη 

δικαιοδοσία τους τα ορθόδοξα μοναστήρια και δεν τα παραχώρησαν στη 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Θεωρείται ότι παραχωρούσαν δικαιώματα επί της 

περιουσίας των μοναστηριών σε τοπικούς υποτελείς τους (βασσάλους), χωρίς όμως 

αυτό να έχει κληρονομικό χαρακτήρα262. Υπάρχει επίσης η άποψη ότι ο Μάρκος Α΄ 

Σανούδος ακολούθησε πολιτική υπόσκαψης των εναπομεινάντων ορθοδόξων 

μοναστηριών της επικράτειάς του, δεδομένου ότι αυτά αποτελούσαν ισχυρά 

πνευματικά αλλά και οικονομικά κέντρα ως παραγωγοί σιτηρών, που ασκούσαν 

ισχυρή επιρροή στον ντόπιο πληθυσμό263. Στην εν γένει εξάλλου εκκλησιαστική του 

πολιτική αποδίδεται, σύμφωνα με μία εκδοχή, η ματαίωση της έλευσης στις 

Κυκλάδες του Ορθοδόξου επισκόπου Αθηνών Μιχαήλ Ακομινάτου, ο οποίος 

φοβούμενος τη διαφαινόμενη εκδίωξή του, αποφάσισε να μην εγκατασταθεί στη 

Νάξο264.   

                                                             
257 Ζερλέντης 1913: 40.- Πασχάλης 1948: 14.- Δημητροκάλλης 1974: 400. 
258 Ζερλέντης 1985: 4. 
259 Slot 2005 α΄: 8.- Slot 2012 α΄: 8.- Slot 2012 β΄: 7. 
260 Κωσταρέλλη 2007: 13.  
261 Κοτσώνης 1957: 335. 
262 Κατσουρός 2005 α΄: 6. 
263 Κατσουρός 2006 γ΄: 48. 
264 Ζερλέντης 1985: 4. 
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 Πέραν όμως των παραπάνω, ο Μάρκος Α΄ Σανούδος θεωρείται ότι έκανε και 

βήματα προσέγγισης με το εγχώριο ελληνορθόδοξο στοιχείο. Ως ευφυής και 

πραγματιστής πολιτικός επεδίωξε να δημιουργήσει μία ηγεμονία ανεξάρτητη από τη 

μητρόπολη Βενετία, με την οποία άλλωστε είχε έρθει σε ρήξη και σύγκρουση για τον 

έλεγχο της Κρήτης, με σκοπό να γίνει ο ίδιος πραγματικός κυρίαρχος των Κυκλάδων. 

Έτσι ακολούθησε μία πολιτική «συμφιλίωσης» αναφορικά με τους κατακτημένους 

Έλληνες, προσπαθώντας να αποκτήσει ερείσματα στις τάξεις του ντόπιου 

πληθυσμού, πολιτική για την οποία έχει γίνει εκτενέστερος λόγος στο προηγούμενο 

κεφάλαιο.  

Ανεξαρτήτως πάντως της ρεαλιστικής αυτής πολιτικής που ακολούθησε η 

λατινική εξουσία κατά την εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου αναφορικά με τους 

Ορθόδοξους υπηκόους της, γεγονός παραμένει ότι σε καθαρά εκκλησιαστικό επίπεδο 

η πολιτική που ασκήθηκε έχει θεωρηθεί από πολλούς ως σκληρή και ανελεύθερη, 

αφού επιβλήθηκαν σε γενικές γραμμές περιορισμοί στη λειτουργία της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Όπως έχει προαναφερθεί, κάποιοι ορθόδοξοι ναοί και μοναστήρια 

πέρασαν στα χέρια των Λατίνων, ενώ δεν επιτρεπόταν ούτε η παραμονή Ορθοδόξων 

επισκόπων στις Κυκλάδες. Αυτό οφείλεται στην εκκλησιολογική αντίληψη σύμφωνα 

με την οποία η Εκκλησία είναι μία, ενιαία και αδιαίρετη και συνεπώς αδιανόητη η 

συνύπαρξη δύο διαφορετικών επισκόπων στην ίδια περιοχή265, δεδομένου και ότι οι 

Ορθόδοξοι θεωρούνταν σχισματικοί. Έτσι οι ορθόδοξοι επισκοπικοί θρόνοι χήρευαν 

και δίδονταν «τίτλῳ» ή «κάτ’ ἐπίδοσιν» σε ιεράρχες της Μικράς Ασίας (π.χ. Μυρέων, 

Εφέσου κ.ά.)266, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την τέλεση χειροτονιών 

Ορθοδόξων ιερέων στην εδαφική επικράτεια του Δουκάτου του Αιγαίου. Οι 

ενδιαφερόμενοι ήταν συνεπώς αναγκασμένοι να πηγαίνουν σε περιοχές όπου ήταν 

ανεκτή η παρουσία Ορθοδόξου ιεράρχη, συνήθως σε τουρκοκρατούμενες περιοχές, 

ώστε να χειροτονηθούν, ενώ στις λατινοκρατούμενες Κυκλάδες, αντί του Ορθόδοξου 

επισκόπου διοριζόταν ο πρωτόπαπας, Ορθόδοξος και κατά κανόνα φιλενωτικός 

ιερέας, ο οποίος τον υποκαθιστούσε ως «αρχιερατικός επίτροπος» στα διοικητικά του 

καθήκοντα267. Το καθεστώς αυτό ίσχυσε έως τα μέσα του 16ου αιώνα. Μετά όμως 

την επιδρομή του εξωμότη ναυάρχου του οθωμανικού στόλου, Χαϊρεντίν 

Μπαρμπαρόσσα (1537), η δυτική εξουσία αποδυναμώθηκε αισθητά και ο δούκας του 

                                                             
265 Φώσκολος 2004: 24.  
266 Ζερλέντης 1913: 39. 
267 Δημητροκάλλης 1974: 400-402.- Καμπανέλλης 1991: 48-51.- Φώσκολος 2004: 20-28. 
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Αιγαίου κατέστη φόρου υποτελής στον σουλτάνο. Έτσι δημιουργήθηκαν οι 

κατάλληλες συνθήκες για την επανίδρυση της τοπικής ορθόδοξης επισκοπής268. Ο 

πρώτος γνωστός σε εμάς Ορθόδοξος μητροπολίτης Παροναξίας της εποχής εκείνης 

ήταν ο Θεωνάς ο Λέσβιος (1553), ο οποίος όμως απομακρύνθηκε το 1559 ως 

υποκινητής εξεγέρσεων269. 

Κατά την περίοδο λοιπόν της Λατινοκρατίας η στάση των δουκών του 

Αιγαίου και γενικότερα της λατινικής εξουσίας υπήρξε αμφιλεγόμενη. Μολονότι 

γίνονταν προσπάθειες για την ένταξη και ενσωμάτωση ορισμένων τουλάχιστον από 

τους ντόπιους στις δομές και τους μηχανισμούς της λατινικής εξουσίας, εντούτοις 

υπήρξαν και κρούσματα καταπίεσης της λαϊκής θρησκευτικής έκφρασης. Επί 

παραδείγματι, σύμφωνα με τον Robert Saulger, τον 13ο αιώνα ο εγγονός του ιδρυτή 

του Δουκάτου του Αιγαίου, Μάρκος Β΄ Σανούδος ή σύμφωνα με νεώτερες έρευνες ο 

πατέρας και προκάτοχός του, Άγγελος Σανούδος270, αντέδρασε έντονα στην τέλεση 

ενός παγανιστικής προέλευσης εθίμου στον Άγιο Πάχυ (Άγιο Παχώμιο) της περιοχής 

Δρυμαλίας Νάξου. Εκεί οι κάτοικοι περνούσαν τα παιδιά τους μέσα από έναν 

τρυπημένο λίθο, πιστεύοντας ότι έτσι θα παχύνουν. Πληροφορούμενος ο δούκας της 

Νάξου την ύπαρξη του εθίμου αυτού, διέταξε την καταστροφή του «ιερού» αυτού 

λίθου με αποτέλεσμα οι κάτοικοι του νησιού να αγανακτήσουν τόσο, που ο ίδιος 

αναγκάστηκε να κτίσει το Απάνω Κάστρο, ώστε να τους συγκρατήσει271. Η 

εγκυρότητα ωστόσο της παραπάνω πληροφορίας έχει  αμφισβητηθεί από ορισμένους. 

Πάντως η όλη πολιτική υπονόμευσης της θέσης της διοικούσας Ορθόδοξης 

Εκκλησίας θεωρείται ότι συνδέεται με αντιδράσεις από την πλευρά των Ορθοδόξων 

και με δυναμικές κινητοποιήσεις ακόμη και με λαϊκές εξεγέρσεις272. 

Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει επίσης ότι κατά τη μεσαιωνική περίοδο 

υπέβοσκε ένα γενικότερο κλίμα δυσπιστίας και καχυποψίας μεταξύ των χριστιανών 

της Ανατολής και της Δυτικής Ευρώπης ήδη πολύ πριν από το 1204, αρχής γενομένης 

από την  στέψη του Καρλομάγνου τα Χριστούγεννα του 800 στο Άαχεν ως «Ρωμαίου 

αυτοκράτορα» της Δύσεως, η οποία προκάλεσε έντονες τριβές ανάμεσα στον δυτικό 

κόσμο και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, τον νόμιμο διάδοχο της Ρωμαϊκής  

                                                             
268 Καμπανέλλης 1991: 63-64. 
269 Δημητροκάλλης 1974: 404.- Ζερλέντης 1985: 7.- Κουμανούδη 2011 α΄: 151. 
270 Κατσουρός, 2005 α΄: 5-6.- Κατσουρός 2006 α΄: 35. 
271 Saulger 1878: 42-43. 
272 Κατσουρός 2005 α΄: 11. 
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Αυτοκρατορίας273. Στη συνέχεια έλαβε χώρα αρχικά το λεγόμενο φωτιανό σχίσμα 

(867) και έπειτα το οριστικό σχίσμα των δύο Εκκλησιών (1054), κάτι που διαίρεσε 

τον χριστιανικό κόσμο ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικές παρατάξεις. Έκτοτε η 

Κωνσταντινούπολη και η Ρώμη θα μπουν σε μία τροχιά σύγκρουσης274, κατάλοιπα 

της οποίας είναι εμφανή έως και σήμερα275. 

Το γεγονός πάντως της αντιπαράθεσης των δύο κόσμων που κορυφώθηκε 

μετά τη Δ΄ Σταυροφορία, είχε και συνέπειες για την καθημερινότητα στον χώρο του 

λατινοκρατούμενου Αιγαίου. Οι Λατίνοι θεωρούσαν τους ορθόδοξους σχισματικούς, 

ενώ οι Ορθόδοξοι από την πλευρά τους θεωρούσαν τους «Δυτικούς» ακάθαρτους και 

δεν αναγνώριζαν την εγκυρότητα των μυστηρίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας276. 

Γενικότερα στη Ρωμανία ένα αντιλατινικό μένος χαρακτήριζε κάθε κίνηση της 

επίσημης Εκκλησίας και συνακολούθως του λαού, προϊόντα της δυτικής κυριαρχίας 

και των δραματικών γεγονότων του 1204. Οι δε Δυτικοί, παρά την αρχική καταδίκη 

της παρέκκλισης της Δ΄ Σταυροφορίας από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ΄, συνέχιζαν να 

επιθυμούν την ανάκτηση της Κωνταντινούπολης μετά το 1261 μέσα από 

σταυροφορίες «εναντίον των Ελλήνων» (“contra Grecos”) υπό την καθοδήγηση 

άλλων παπών της Ρώμης, κάτι που συνέβαλε φυσικά στη δημιουργία ενός κλίματος 

αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πλευρών 277.  

Πάντως πιθανόν η πολιτισμική ετερότητα των δύο κόσμων ορμώμενη κατά 

κύριο λόγο από την θρησκευτική τους ετερότητα να υπήρξε, πέραν της γεωπολιτικής, 

μία σημαντική παράμετρος για τη δημιουργία αυτού του αρνητικού κλίματος 

αμοιβαίου ανταγωνισμού, καχυποψίας και αντιπαράθεσης μεταξύ Ορθοδόξων και 
                                                             
273 Γλύκατζη–Αρβελέρ 2009: 37, 133, 214. 
274 Οι ληστρικές επιδρομές των Νορμανδών εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και η γενικότερη 
επιθετικότητά τους, κυρίως κατά την περίοδο 1081-1185, είχε ως συνέπεια τη δημιουργία ενός 
κλίματος περαιτέρω εχθρότητας ανάμεσα στις δύο όχθες του Ιονίου και της Αδριατικής μετά το 
Σχίσμα, κάτι που φαίνεται ότι συνεχίστηκε εξαιτίας των κακών αναμνήσεων από το πέρασμα μέσα από 
τη βυζαντινή επικράτεια (transito) των τριών πρώτων σταυροφοριών (11ος - 12ος αι.). Πρωτίστως 
όμως η κυριαρχία των Ιταλών εμπόρων από την Βενετία, τη Γένουα, την Πίζα, το Αμάλφι και τη 
Γαέτα, που ίδρυσαν παροικίες στη βυζαντινή επικράτεια, απομυζώντας κάθε οικονομική ικμάδα των 
Βυζαντινών, οδήγησε βαθμιαία στην επιδείνωση των σχέσεων των δύο πλευρών, στον μεταξύ τους 
ανταγωνισμό και στην αποξένωσή τους. Η τελική έκβαση της Δ` Σταυροφορίας ήλθε να κλονίσει 
ανεπανόρθωτα τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ ανατολικής και δυτικής χριστιανοσύνης. Η διάλυση 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τους Σταυροφόρους, συνοδεύομενη από λεηλασίες, βιαιοπραγίες 
και άλλες επαίσχυντες πράξεις κατά των οίκων, των ανθρώπων και του Θεού, σηματοδοτούν το 
αμετάκλητο διαζύγιο μεταξύ Βυζαντίου και Δύσεως. Βλ. σχ. Γλύκατζη–Αρβελέρ 1997: 118-122.- 
Γουναρίδης 2008: 44, 46, 48.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 2008: 117.- Γλύκατζη–Αρβελέρ 2009: 222-225.- 
Πέρρα 2011: 109-113. 
275 Κωτσάκης 2012 α΄: 71-80. 
276 Πασχάλης 1948: 6.- Κοτσώνης 1957: 331.- Παπαδόπουλος 1994: 171. - Lock 1998: 37, 441. -
Μαλτέζου 2000: 14-15.- Φώσκολος 2000: 203.- Φώσκολος – Φόνσος 2003: 298-299, 347. 
277 Γλύκατζη–Αρβελέρ 2009: 48-49, 225, 227, 229-230. 
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Καθολικών, Βυζαντίου και Δύσεως, όλους αυτούς του αιώνες προ και μετά της 

διαξαγωγής της Δ΄ Σταυροφορίας278.  

Yπήρχαν ωστόσο και σημεία σύγκλισης και αρμονικής συμβίωσης Ελλήνων - 

Ορθοδόξων και Δυτικών – Ρωμαιοκαθολικών, όπως η έλευση και εγκατάσταση στη 

Νάξο Δυτικών εποίκων, προερχομένων από διάφορες περιοχές της δυτικής Ευρώπης 

και κυρίως από την Ιταλία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι γυναίκες από τη Δύση 

ήταν δυσεύρετες στο Αιγαίο, είχε ως αποτέλεσμα να αναγκαστούν πολλοί Δυτικοί 

κάτοικοι της Νάξου και των άλλων νησιών να συνάπτουν γάμο με ντόπιες Ελληνίδες. 

Έτσι παρατηρήθηκε το φαινόμενο της γέννησης παιδιών που είχαν πατέρα Λατίνο και 

μητέρα Ελληνίδα, τα οποία ονομάζονταν γασμούλοι, βασμούλοι ή μπαστάρδοι. Αυτοί 

δεν θεωρούνταν ούτε ελεύθεροι, ούτε σκλάβοι, αλλά ήταν μία ενδιάμεση κατάσταση 

ανάμεσα στους Ελληνορθοδόξους και τους Λατίνους279. Δεν υπήρχε κάποιος κανόνας 

αναφορικά με το ποιο δόγμα θα έπρεπε να ακολουθήσουν, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται 

ήταν μάλλον ελεύθεροι να επιλέξουν το δόγμα της αρεσκείας τους. Ωστόσο, κατά τη 

συνήθη πρακτική στη Νάξο, τα αγόρια που προέρχονταν από μικτό γάμο, 

ακολουθούσαν το δόγμα του πατέρα, ενώ τα κορίτσια αυτό της μητέρας280. Οι μικτοί 

γάμοι φαίνεται ότι είχαν μεγάλη αφομοιωτική ισχύ, αφού με την πάροδο του χρόνου 

απορρόφησαν σημαντικό τμήμα των λατινικών πληθυσμών των νησιών281. Μετά την 

κατάλυση του Δουκάτου του Αιγαίου από τους Οθωμανούς η λατινική  κοινότητα της 

Νάξου θα στερηθεί της κρατικής υποστήριξης των παρελθόντων αιώνων, θα 

αποδυναμωθεί και θα αρχίσει να φθίνει, μη δυνάμενη να ανακόψει τη διαρροή μελών 

της προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έκτοτε, μην αντέχοντας τους εις βάρος της 

δυσμενείς δημογραφικούς συσχετισμούς, θα αγωνιστεί πλέον για την επιβίωσή της282. 

 

Ο ρόλος των ορθοδόξων μοναστηριών αναφορικά με τις οικονομικές και 

ιδεολογικές αντιπαραθέσεις μεταξύ κατακτητών και κατακτημένων 

 

Ο οικονομικός ρόλος των μοναστηριών ήταν σημαίνων κατά τον Μεσαίωνα 

τόσο στην Ανατολή283 όσο και στη Δύση284. Στο Βυζάντιο τα μοναστήρια προσέφεραν 

                                                             
278 Γλύκατζη–Αρβελέρ 2009: 222-224. 
279 Kasdagli 1987: 351-352.- Makris 1992: 93-95.- Miller 1997: 710.- Lock 1998: 464-467, 469-470.- 
Ντούρου–Ηλιοπούλου 2005: . 
280 Δελλαρόκκας 1986: 4.  
281 Θωμόπουλος 1988: 960-961. 
282 Βακαλόπουλος 1968: 426-427.- Συμεωνίδης 1992: 28.- Παπαδόπουλος 1994: 137.  
283 Σμυρλής 2011: 55-61. 
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στο κράτος και τον αυτοκράτορα σειρά υπηρεσιών, ενώ σε πολιτικό επίπεδο η 

σημασία τους ήταν ιδιαιτέρως μεγάλη, δεδομένου του κύρους που έχαιραν και της 

απήχησης που είχαν μέσα στην κοινωνία. Οι αυτοκράτορες είχαν πολλά να κερδίσουν 

από συμπολιτευόμενα μοναστήρια ή να χάσουν σε περιπτώσεις αντιπολίτευσης. 

Επίσης, η στήριξη των μοναστηριών ήταν ιδιαιτέρως κρίσιμη σε διαφιλονικούμενες 

ζώνες στα σύνορα του βυζαντινού κράτους και σε περιπτώσεις εσωτερικής 

διαμάχης285. Στο πλαίσιο αυτό τον 13ο αιώνα οι αυτοκράτορες της Νικαίας επέδειξαν 

ενδιαφέρον για την ίδρυση μοναστηριών ακόμη και πολύ μακριά από τη σφαίρα 

επιρροής τους (π.χ. μονή Στροφάδων στο Ιόνιο), ενώ μαρτυρούνται και παρεμβάσεις 

εκ μέρους τους σε ναούς και μοναστήρια του λατινοκρατούμενου ελληνόφωνου 

χώρου286, δεδομένου μάλιστα ότι το δογματικό ζήτημα παρέμενε το καίριο σημείο 

διαχωρισμού και αντιπαράθεσης μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων287. 

Φυσικό λοιπόν επακόλουθο ήταν η λήψη από την πλευρά των Δυτικών μέτρα 

κατά τον Ορθοδόξων μετά την Δ΄ Σταυροφορία στη λατινοκρατούμενη Ρωμανία στο 

πλαίσιο της προσπάθειας εδραίωσης της λατινικής κυριαρχίας (π.χ. απόπειρα 

εκλατινισμού των Ελλήνων και Ένωση των δύο Εκκλησίων υπό τον πάπα Ρώμης)288. 

Επίσης, οι εκκλησιαστικοί πόροι των Ορθοδόξων έγιναν αντικείμενο σφετερισμού 

και οικειοποίησης από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία μάλιστα εισέπραττε 

από εισοδήματα τόσο των κατακτημένων όσο και των κατακτητών τη δεκάτη, 

πρακτική εντελώς άγνωστη έως τότε για τον ντόπιο πληθυσμό289. Επιπλέον η 

παρουσία δυτικών μοναχικών ταγμάτων κατά τον ύστερο Μεσαίωνα στον 

λατινοκρατούμενο χώρο, όπως των Κιστερκιανών, των Φραγκισκανών και των 

Δομηνικανών, καθώς και των Ιωαννιτών, των Ναϊτών και των Τευτόνων θεωρείται 

ότι είχαν ως στόχο την εδώ ενδυνάμωση του καθολικού φρονήματος και την 

υπονόμευση της Ορθοδοξίας, μέσω του προσηλυτισμού290. 

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν φαίνεται ότι εντάσσεται η παραχώρηση της 

ορθόδοξης μονής Φωτοδότη στη Νάξο (βλ. υποκεφάλαιο 6.2.2), καθώς και άλλων 

ορθοδόξων μονών του νησιού στη Δυτική Εκκλησία ή σε τάγματά της. Τα ορθόδοξα 

μοναστήρια της Νάξου αποτελούσαν οιονεί εμπόδια στην εδραίωση της εκεί δυτικής 

                                                                                                                                                                              
284 Σακελλαρίου 2011: 10-14. 
285 Σμυρλής 2011: 62. 
286 Κουμανούδη 2011 β΄: 80.  
287 Παπαδία–Λάλα 2008 α΄: 377. 
288 Πανοπούλου 2008: 344-346. 
289 Πανοπούλου 2008: 351. 
290 Πανοπούλου 2008: 354-357. 



64 
 

κυριαρχίας, ως ισχυρά οικονομικά κέντρα291 και ως εκφραστές μίας αντίρροπης 

πολιτικά ιδεολογίας ως προς εκείνη των κατακτητών. Ο συσχετισμός των ορθοδόξων 

μονών του νησιού και ιδίως του Φωτοδότη με τη βυζαντινή αυτοκρατορική εξουσία, 

τον μόνο νόμιμο φορέα εξουσίας στο Αιγαίο για τους Ορθόδοξους κατοίκους του, 

όπως προκύπτει βάσει τουλάχιστον παραδειγμάτων προερχομένων από την Κρήτη292, 

πιθανόν να αποτελεί το κλειδί για την ερμηνεία του γιατί αυτές υπήρξαν χώροι όχι 

μόνο οικονομικών ανταγωνισμών αλλά και ιδεολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ 

Ελληνορθοδόξων και Δυτικών κατακτητών. Η ιδεολογική επιρροή που πιστεύεται ότι 

ασκούσαν στο ορθόδοξο κυρίως ποίμνιο, συνέβαλε στη λήψη μέτρων από την πλευρά 

της λατινικής εξουσίας με σκοπό την περιστολή της ισχύος τους. 

Ο σημαίνων πάντως ρόλος των ορθοδόξων μονών για την πνευματική και 

οικονομική ζωή του νησιού θα συνεχιστεί και κατά την οθωμανική περίοδο. Είναι 

ενδεικτικό ότι σε κατάλογο των «φεούδων» του 1670, μεταξύ των 56 

καταγεγραμμένων μεγαλοϊδιοκτητών γης συγκαταλέγονται δύο ορθόδοξες μονές: του 

Φωτοδότη και της Αγιάς293, ενώ, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο ορθόδοξος 

μοναχισμός στο νησί θα αποτελέσει και ένα ιδεολογικό αντίβαρο στη δυτική 

πολιτισμική επιρροή κατά τους αιώνες που θα ακολουθήσουν την κατάλυση του 

Δουκάτου του Αιγαίου. 

 

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μετά την κατάλυση του Δουκάτου του 

Αιγαίου και οι σχέσεις της με την Ορθόδοξη Εκκλησία 

 
Πολλά έχουν ειπωθεί για τις περιόδους ειρηνικής συνύπαρξης Ορθοδόξων και 

Καθολικών στις Κυκλάδες κατά την οθωμανική περίοδο. Σε εκθέσεις αποστολικών 

επισκεπτών, αλλά και σε έγγραφα που εστάλησαν από την Προπαγάνδα, διαβάζουμε 

                                                             
291 Σύμφωνα με μία άποψη ο Μάρκος Σανούδος είσήγαγε στις αρχές του 13ου αιώνα σιτηρά από την 
Κρήτη με σκοπό να πλήξει οικονομικά τα ναξιακά ορθόδοξα μοναστήρια και να τα χειραγωγήσει, 
δεδομένου ότι αυτά αποτελούσαν όχι μόνο φορείς αγροτικής αναδόμησης, αλλά και κέντρα 
πολιτισμού, τα οποία ασκούσαν επιρροή στον ντόπιο πληθυσμό. Βλ. σχ. Κατσουρός 2006 β΄: 48. 
292 Είναι χαρακτηριστικό ότι εν μέσω βενετικής κατοχής ο ντόπιος της πληθυσμός της Κρήτης, ιδίως 
της υπαίθρου, εξεδήλωνε τα αντιστασιακά φρονήματά του και μέσα από την αναγραφή σε ορθόδοξες 
εκκλησίες και μοναστήρια κτητορικών επιγραφών που μνημόνευαν τα ονόματα βυζαντινών 
αυτοκρατόρων, οι οποίοι θεωρούνταν ως οι μόνοι νόμιμοι ηγεμόνες του νησιού. Βλ. σχ. Μαλτέζου 
1988: 130-131.- Tsougarakis 1998: 511. 
293 Η μονή Φωτοδότη όφειλε να πληρώσει στους Οθωμανούς 2.800 άσπρα και η μονή Αγιάς 400 
άσπρα. «Φέουδα» πάντως κατείχαν και οι Καθολικοί Ιησουίτες μοναχοί στην περιοχή «Μεγάλες 
Πέτρες» Μελάνων, καταβάλλοντας ως ετήσιο φόρο 350 άσπρα. Βλ. σχ. Ζερλέντης 1985: 20-21.- 
Κεφαλληνιάδης 2000: 29-30. 
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συχνά για κοινούς θρησκευτικούς και άλλους πανηγυρισμούς, έτσι που  ήταν αδύνατο 

να διανοηθεί κάποιος ότι οι συμμετέχοντες σ’ αυτούς μπορεί να χωρίζονται μεταξύ 

τους για το δόγμα. Αντιθέτως, άλλοι υποστήριζαν ότι ουδέποτε στον χώρο 

ομονόησαν οι Ορθόδοξοι με τους Καθολικούς και ότι οι περίοδοι ηρεμίας ήταν 

προσποιητές, δεδομένου ότι οι Ορθόδοξοι δεν ήθελαν να έχουν εχθρούς τους 

Βενετούς, σε περίπτωση επικρατήσεώς τους στο Αιγαίο τον 17ο αιώνα294. 

Η πραγματικότητα είναι ότι στους χρόνους της συνύπαρξης που διέρευσαν 

μετά την κατάλυση του Δουκάτου του Αιγαίου, οι πιστοί των δύο δογμάτων δεν 

κατασπαράσσονταν διαρκώς και ασταμάτητα. Υπήρξαν και περίοδοι που υπό την 

καθοδήγηση φιλήσυχων ποιμένων επιδίδονταν στην απλή τήρηση της λατρείας προς 

την Εκκλησία τους, χωρίς προσπάθεια η μία πλευρά να αλλοτριώσει την άλλη. 

Μαρτυρείται η ύπαρξη ενός γενικότερου κλίματος αμοιβαίας ανοχής και 

αλληλοπεριχώρησης μεταξύ των δύο πλευρών, όπου Ορθόδοξοι και Καθολικοί 

συμμετείχαν σε λιτανείες του άλλου δόγματος, πιθανόν και για λόγους αβροφροσύνης 

προς τους ετεροδόξους295 (π.χ. παρουσία Ορθοδόξων στην εορτή της Αγίας 

Δωρεάς)296, ενώ τελούσαν και κοινές δεήσεις σε περιόδους λειψυδρίας297 ή λοιμού298. 

Αναφέρεται επίσης το φαινόμενο της τελέσεως «συλλειτουργιών»299.  

Παράδειγμα λειτουργικής συνύπαρξης κληρικών και λαϊκών και των δύο 

δογμάτων στον ίδιο χώρο αποτελεί η κοινή θεία λειτουργία που έλαβε χώρα το 1676 

κατά τη διάρκεια επιδημίας χολέρας στον ορθόδοξο ναό της Παναγίας της 

Πρωτόθρονου στο Χαλκί, όπου Ορθόδοξοι και Καθολικοί ιερείς, αμφότεροι 

ενδεδυμένοι με άμφια, ναι μεν συμπροσευχήθηκαν, ετέλεσαν ωστόσο το μυστήριο 

της θείας ευχαριστίας σε διαφορετικούς βωμούς300.  

Καθ’ όσον πάντως δεν εμφανίζονταν εκατέρωθεν ακραία στοιχεία, η σε 

θρησκευτικό επίπεδο ειρηνική συμβίωση μεταξύ των δύο πλευρών συνεχιζόταν σε 

                                                             
294 Παπαδόπουλος 1994: 169. 
295 Παπαδόπουλος 1994: 150. 
296 Ζερλέντης 1918: 150.- Βακαλόπουλος 1968: 425.- Συμεωνίδης 2003-2004: 26-29.- Μαρκόπολι 
2007: 6. 
297 Βακαλόπουλος 1968: 426. 
298 Ζερλέντης 1922:  83-84.- Γρηγορίου 1958: 12.  
299 Γριτσόπουλος 1994: 29.  - Παπαδόπουλος 1994: 150-151.- Καμπανιόλο 2006: 165.   
300 Ζερλέντης 1922: 83.- Αυτό προφανώς αποτελεί επιβίωση του παλαιού ορθοδόξου έθους, το οποίο  
εδράζεται στην αντίληψη ότι οι Λατίνοι ιερείς ήταν ακάθαρτοι και αφορισμένοι. Βλ. σχ. Πασχάλης 
1948: 6.- Κοτσώνης 1957: 331.- Παπαδόπουλος 1994: 171. - Lock 1998: 37, 441. -Μαλτέζου 2000: 
14-15.- Φώσκολος 2000: 203.- Φώσκολος – Φόνσος 2003: 298-299, 347.- Σύμφωνα πάλι με αναφορά 
αποστολικού επισκέπτη λίγο μετά τα μέσα του 18ου αιώνα, όταν δηλαδή είχαν πλέον επιδεινωθεί οι 
σχέσεις Ορθοδόξων – Καθολικών, “Catholici non communicant in divinis cum schismaticis”. Βλ. σχ. 
Hofmann 1938:169. 
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μεγάλο βαθμό αδιατάρακτη301. Η δε σύναψη μικτών γάμων συνέβαλλε κατά κανόνα 

στη σύσφιγξη των σχέσεων και στην άμβλυνση των όποιων αντιθέσεων μεταξύ των 

δύο πλευρών302.  

Ιδιαίτερης πάντως σημασίας για τον σαφέστερο διαχωρισμό μεταξύ των δύο 

πλευρών και την ανάδειξη της διακριτής τους ταυτότητας, που κάποτε έφθανε και σε 

σημείο αντιπαλότητας, θεωρείται η εγκατάσταση στη Νάξο στα τέλη του 18ου αιώνα 

Ορθοδόξων μοναχών που ανήκαν στην κίνηση των «Κολλυβάδων». Αυτοί, 

διακρινόμενοι μεταξύ άλλων για τα έντονα αντιλατινικά τους φρονήματα, ίδρυσαν 

και λειτούργησαν σχολεία για τα παιδιά των Ορθοδόξων, προκαλώντας και την 

έντονη δυσφορία του επιχωρίου Καθολικού αρχιεπισκόπου303. 

Συνήθως πάντως τα αίτια των ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων ήταν κοινωνικά και οικονομικά, ενώ σπανίως οι λόγοι είχαν καθαρά 

δογματικό χαρακτήρα. Πιστεύεται ότι ο λαός τη μόνη χειροπιαστή διαφορά που 

κατανοούσε για αιώνες ήταν ότι στην μία παράταξη αρχηγός ήταν ο πάπας της Ρώμης 

και στην άλλη ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως304. Είναι αμφίβολο εάν τις 

επιμέρους άλλες δογματικές διαφορές μεταξύ των αντιπάλων πλευρών τις γνώριζαν 

εις βάθος ακόμη και οι κληρικοί, οι διαθέτοντες κάποια παιδεία305. 

 Η θρησκευτική διαίρεση της «ελληνολατινικής» Νάξου δεν ήταν πάντοτε 

ταυτόσημη με την κοινωνική306. Ωστόσο συνέβη πολλές φορές κοινωνικές 

συγκρούσεις να αποκτήσουν θρησκευτικό μανδύα: οι ανήκοντες στα ανώτερα 

κοινωνικά στρώματα, όπως οι γαιοκτήμονες, ήταν κατά κανόνα Ρωμαιοκαθολικοί, οι 

οποίοι ως ευπορότεροι και απομονωμένοι στα πολυτελή ενδιαιτήματά τους, 

αντιμετώπιζαν σχεδόν με αλαζονεία τους κατά κανόνα προερχόμενους από λαϊκά 

στρώματα Ορθοδόξους, αυτοπροσδιοριζόμενοι ως «Λατίνοι», σε αντιδιαστολή με 

τους «Γραικούς» (Greci), τους Ορθοδόξους συντοπίτες τους307. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι παρά τη δυτική, βορειοϊταλική κυρίως καταγωγή τους και παρά τις στενές σχέσεις 

σχέσεις τους με δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως με τη Βενετία ή τη Γαλλία, οι 

                                                             
301 Παπαδόπουλος 1994: 169-170. 
302 Παπαδόπουλος 1994: 170-171. 
303 Τουμπακάρης 2004-2005: 106-107. 
304 Χαρακτηριστικό του κλίματος αυτού θεωρείται το γεγονός της εκδόσεως πράξεως από τον 
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλο Ε΄ το 1749 με την οποία επιπλήττονταν οι Ορθόδοξοι της 
Σίφνου και της Μυκόνου, που θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ Ορθοδόξων και 
Καθολικών. Βλ. σχ. Βασιλειάδης 1962: 522. 
305 Παπαδόπουλος 1994: 171.  
306 Slot 1976-177: 122.- Κάσδαγλη 1998: 111. 
307 Παπαδόπουλος 1994: 172-173.  
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οποίες και τους παρείχαν προστασία, οι Καθολικοί της Νάξου της περιόδου αυτής, 

ριζωμένοι για αιώνες στο νησί, δεν αυτοπροσδιορίζονταν ως Βενετοί, Ιταλοί ή 

Γάλλοι308, φαινόμενο που θυμίζει την περίπτωση των «Λατίνων», των ολιγάριθμων 

Καθολικών που διαβιούν σήμερα στην Κύπρο, των οποίων οι πρόγονοι είχαν 

εγκατασταθεί κατά κύματα στη μεγαλόνησο, προερχόμενοι από διάφορες χώρες της 

καθολικής Δύσης309. 

Συχνές ήταν πάντως οι διαμάχες των δύο κοινοτήτων για ζητήματα ισοβαρούς 

φορολόγησης310,  ενώ δεν εξέλιπαν οι αυθαιρεσίες των Δυτικών γαιοκτημόνων έναντι 

των «βαρβάρων και αχρείων» Ελληνορθοδόξων χωρικών, καθώς και οι λαϊκές 

εξεγέρσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως είπαμε, ότι οι σχέσεις των δύο πλευρών 

ήταν πάντοτε συγκρουσιακές311. Περιηγητές του 17ου και του 18ου αιώνα αναφέρουν 

ότι το μίσος μεταξύ των αριστοκρατών των δύο κοινοτήτων ήταν «άσβεστο»312 και 

ότι «ανάμεσα στους Λατίνους και τους Έλληνες υπάρχει, ως συνήθως, πολλή 

αντιπάθεια και ελάχιστη επαφή»313.  

Ενδεικτικό του κλίματος απομόνωσης και περιχαράκωσης των Καθολικών της 

Νάξου είναι ότι έφτασαν στο σημείο να ζητήσουν άδεια από τον πάπα να συνάπτουν 

γάμο ακόμη και με πρώτες εξαδέλφες τους, την οποία και έλαβαν314. Η εν γένει 

πάντως στάση αυτή απομονωτισμού τους δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

αδικαιολόγητη, δεδομένου του υπαρκτού κινδύνου αφομοίωσής τους από το 

πολυπληθέστερο ελληνορθόδοξο περιβάλλον δια των μικτών γάμων και δια της 

αθρόας προσχώρησης μελών τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία315. Εξάλλου είναι 

διαχρονικά σύνηθες το φαινόμενο της συσπείρωσης μειονοτήτων που ζουν σε 

εχθρικό ή ανταγωνιστικό με αυτές περιβάλλον.  

Η συμβίωση λοιπόν μεταξύ των δύο κοινοτήτων υπήρξε ένα κοινωνικό και 

πολιτισμικό φαινόμενο με διάφορες διακυμάνσεις και εκφάνσεις, όπου η αρμονική 
                                                             
308 Σύμφωνα με την οθωμανική αντίληψη, όλοι οι Καθολικοί του Αιγαίου ανήκαν στη “nazione 
franca”, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης, κάτι που που υιοθετούσαν έως έναν βαθμό και οι ίδιοι οι 
Καθολικοί. Βλ. σχ. Φώσκολος 2012: 39, 48-49. 
309 Μπερώ 2013: http://www.latincatholicsofcyprus.com/cgibin/hweb?-A=44&-V=history. 
310 Τουρτόγλου 1993: 39-45. 
311 Σφυρόερας 1989: 293-296.- Σκληράκη 1989: 662. 
312 Tournefort 2003: 234. 
313 Μούσουρα 2006: 32. 
314 Tournefort 2003: 234.  
315 Βακαλόπουλος 1968: 426-427.- Συμεωνίδης 1992: 28.- Παπαδόπουλος 1994: 137.- Πιθανολογείται 
ότι ακόμη και ντόπιοι Ορθόδοξοι μητροπολίτες ίσως είχαν δυτικές ρίζες, βάσει των επωνύμων τους, 
όπως ο Νικόδημος Γεράρδης (1643-1657) ή ο Μακάριος Νταμέτζος (1695-1703). Βλ. σχ. Κύλης 2006: 
272.- Αυτοί κατάγονταν πιθανότατα από τις δυτικές οικογένειες Girardi και Da Mezzo αντιστοίχως. 
Επίσης, ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, Μεθόδιος Μπαρότσης (1801) 
καταγόταν προφανώς από τους Βενετούς Barozzi. Βλ. σχ. Μαστορόπουλος 2004-2005: 395. 
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συνύπαρξη και η συγκρουσιακή σχέση υπήρξαν καταστάσεις που εναλλάσσονταν, 

αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ ατόμων διαφορετικής 

καταγωγής, θρησκεύματος, αλλά και κοινωνικής θέσης, σε ένα περιβάλλον συχνά 

ανταγωνιστικό, όπου όμως οι μικτοί γάμοι, η αίσθηση της τοπικότητας και η 

συνείδηση της κοινής ανθρώπινης μοίρας φαίνεται ότι είχαν συχνά καθοριστική 

σημασία για την άμβλυνση των όποιων μεταξύ τους διαφορών. 

 

2.2. Η δραστηριοποίηση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο 

Αιγαίο κατά την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης και το φαινόμενο 

της Ουνίας 
 

Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση και ο ανταγωνισμός 

Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών για προσεταιρισμό των Ορθοδόξων 

 

Το 1517, έτος κατά το οποίο ο Γερμανός Αυγουστινιανός μοναχός, Μαρτίνος 

Λούθηρος (1483-1546) κοινοποιούσε τις περίφημες 95 θέσεις του, ήταν η απαρχή για 

τη δημιουργία ενός νέου κινήματος διαμαρτυρίας κατά της καθεστυκυίας τάξεως της 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί ένα νέο, διασπαστικό 

ρεύμα στους κόλπους των Δυτικών: αυτό της Μεταρρύθμισης, των Διαμαρτυρομένων 

ή των Προτεσταντών, το οποίο αντιμετωπίστηκε μία κολοσσιαία κινητοποίηση από 

τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, την «Αντιμεταρρύθμιση»316.  

                                                             
316 Το κίνημα του Λουθηρανισμού, η απήχησή του και η ραγδαία εξάπλωσή του στον  χώρο της 
βόρειας κυρίως Ευρώπης θορύβησε, όπως ήταν φυσικό, την ηγεσία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
Η Αγία Έδρα κινητοποιήθηκε και αντέδρασε στο τόσο απειλητικό για την ίδια ρεύμα της 
Μεταρρύθμισης, προβαίνοντας στη δική της Αντιμεταρρύθμιση. Στην εν Τριδέντω σύνοδο (1545-
1563), που διεξήχθη στο Trento της βόρειας Ιταλίας, ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις, που 
καθόρισαν τη μετέπειτα πορεία και δράση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναφορικά με τη στάση 
της έναντι του Προτεσταντισμού, αλλά και όχι μόνο. Στο πλαίσιο αυτό έντονη υπήρξε η 
δραστηριοποίηση Καθολικών κληρικών και ιδίως μοναχών, μελών μοναχικών ταγμάτων, όπως 
Ιησουϊτών, Δομινικανών, Φραγκισκανών κ.ά. Είναι προφανές ότι από την εποχή της εμφάνισης της 
Μεταρρύθμισης και στη συνέχεια της Αντιμεταρρύθμισης το πολιτικό σκηνικό στον χώρο της 
Ευρώπης θ’ αλλάξει άρδην. Η ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571) υπήρξε το κύκνειο άσμα της 
αντιτουρκικής πολιτικής των παπών της Ρώμης. Έκτοτε το πρώτιστο μέλημα της Αγίας Έδρας θα είναι 
η ανάσχεση της προτεσταντικής απειλής, ενώ η αντιμετώπιση του οθωμανικού κινδύνου και η 
ενδεχόμενη απελευθέρωση των χριστιανών της Ανατολής, έστω και σχισματικών, θα περιπέσει σε 
δεύτερη μοίρα. Συγκρούσεις όπως η σφαγή της νύκτας του Αγίου Βαρθολομαίου (1572) και κυρίως ο 
Τριακονταετής πόλεμος (1618-1648) θα αποτελέσουν το αποκορύφωμα των θρησκευτικών πολέμων 
που θα συνταράξουν την Ευρώπη κατά την περίοδο της Μεταρρύθμισης και της συνεπακόλουθης 
Αντιμεταρρύθμισης. Βλ. σχ. Τσιρπανλής 1974: 115, 121-123.- Berenger - Contamine - Rapp 1990: 
275-305.- Berstein – Mizla 1997 α΄: 370-371, 376, 381-388.- Γαγανάκης 2003:  44-94, 139-180. 
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Ο ελληνόφωνος κόσμος, αν και υπό καθεστώς ξένης κυριαρχίας, δεν θα μείνει 

εντελώς ανεπηρέαστος από αυτή τη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της έξαρσης των 

θρησκευτικών ερίδων (16ος και 17ος αι.) και του ανταγωνισμού μεταξύ Καθολικών 

και Προτεσταντών στον χώρο της βόρειας και δυτικής κυρίως Ευρώπης, η ηγεσία της 

Ανατολικής Εκκλησίας θα βρεθεί στο «μάτι του κυκλώνα», εν μέσω δύο 

«διασταυρούμενων πυρών» των δύο ανταγωνιστών, που τόσο οι μεν, όσο και οι δε 

προσπαθούσαν να την προσεταιριστούν προς ίδιον όφελος317. Από την άλλη, παρά τη 

δογματική συγγένεια, το βεβαρημένο  ιστορικό υπόβαθρο δυσχέραινε κάθε 

προσπάθεια  προσέγγισης Ορθοδόξων - Καθολικών. Έτσι, η ηγεσία της 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας προσπάθησε να προσεταιριστεί το ελληνορθόδοξο 

ποίμνιο μέσω ενός επιχειρούμενου προσηλυτισμού τους, πρωτεύοντα ρόλο στον 

οποίο διαδραμάτιζαν Λατίνοι μισσιονάριοι, μέλη δυτικών μοναχικών ταγμάτων318,  

για τους οποίους γίνεται λόγος παρακάτω. 

Μετά λοιπόν την περάτωση των εργασιών της εν Τριδέντω Συνόδου (1545-

1563) ακολούθησε μία τεράστιας κλίμακας κινητοποίηση και δραστηριοποίηση των 

μελών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πρωτοστατούντων των μισσιοναρίων της, 

που με τον ζήλο που τους διέκρινε προσπαθούσαν να ενισχύσουν το καθολικό 

φρόνημα ανά την Ευρώπη, λόγω του κινδύνου της ραγδαίας εξάπλωσης του 

Προτεσταντισμού. Ωστόσο, αυτή η ιεραποστολική δράση των μοναχικών ταγμάτων 

της Δυτικής Εκκλησίας δεν θα περιοριστεί στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, όπου 

εστιαζόταν κυρίως το εν λόγω πρόβλημα, αλλά θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές 

της γηραιάς ηπείρου, μεταξύ των οποίων και στις ελληνικές χώρες.  

 

Το φαινόμενο της Ουνίας και η Νάξος 

 
Μετά την ανάρρηση του Γρηγορίου ΙΓ΄ (1572-1585) στον παπικό θρόνο και 

τη έμπνευση και προτροπή του καρδιναλίου Bellarmino (1542-1621) οργανώθηκε 

παράλληλα με την αντιμετώπιση της προτεσταντικής απειλής μία προσπάθεια 

                                                             
317 Μολονότι οι δογματικές διαφορές μεταξύ Ορθοδοξίας και Προτεσταντισμού ήταν αναμφιβόλως 
πολύ μεγαλύτερες, χαώδεις θα λέγαμε, συγκριτικά με αυτές που υπήρχαν μεταξύ Ορθοδοξίας και 
Καθολικισμού, οι Προτεστάντες προσπαθούσαν να βρουν συμμάχους στη διαμάχη τους με τον πάπα  
(πάντοτε σε επίπεδο κορυφής, π.χ. με τους πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Ιερεμία Β΄ και Κύριλλο 
Λούκαρι), εκμεταλλευόμενοι τις ιστορικές αντιθέσεις μεταξύ Λατινικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
που σε ψυχολογικό επίπεδο είχαν δημιουργήσει μία δυσπιστία, έως και εχθρότητα μεταξύ των δύο 
πλευρών. Βλ. σχ. Τσιρπανλής 1974: 115-121, 126-127. 
318 Ευαγγελίδης 1936: 39.- Πασχάλης 1948: 22.- Μπαμπούνης 2004: 568. 
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ενίσχυσης και τόνωσης της καθολικής παρουσίας και στην Εγγύς Ανατολή. Η 

προπαγανδιστική αυτή εργασία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στον ελληνικό 

χώρο αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, μέσα στο οποίο σημειωνόταν ως 

στόχος όλη σχεδόν η Ανατολική Ευρώπη: η Πολωνία, η Λιθουανία, η Λευκορωσία, η 

Τσεχία, η Σλοβακία, η Τρανσυλβανία, η Βλαχία, η Μολδαβία και η Ουκρανία, της 

οποίας μάλιστα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, οι Ρουθήνοι, προσεχώρησαν 

επισήμως το 1596 στη Δυτική Εκκλησία με τη συμφωνία του Brest–Litovsk, 

αποδεχόμενοι το φλωρεντινό όρο περί ενώσεως, δηλαδή τα δόγματα των Λατίνων και 

την πρωτοκαθεδρία του πάπα Ρώμης, διατηρώντας ωστόσο τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα του τυπικού της Ορθόδοξης Εκκλησίας319. Εστίες 

φιλενωτικών, γνωστών και ως Ελληνορρύθμων Καθολικών, Ελληνοκαθολικών, 

Βυζαντινορρύθμων, Ανατολικών Καθολικών, Ενωτικών, Ουνιατών ή Ουνιτών 

δημιουργήθηκαν συν τω χρόνω και σε άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης, χάρη 

στον ζήλο των κληρικών και μοναχών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που 

δραστηριοποιούνταν στις εν λόγω περιοχές προάγοντας την Ουνία, σύμφωνα με το 

πνεύμα της Αντιμεταρρύθμισης320. 

Χαρακτηριστικό αυτής της προσπάθειας διάδοσης των ιδεών της 

Αντιμεταρρύθμισης προς Ανατολάς είναι και το γεγονός ότι το 1583 τυπώθηκαν στη 

Ρώμη 12.000 αντίτυπα των ιερών κατηχήσεων της εν Τριδέντω Συνόδου 

μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα, κατόπιν αποφάσεως του πάπα Γρηγορίου 

ΙΔ΄321. Το δε 1622 συγκροτήθηκε από τον πάπα Γρηγόριο ΙΕ΄ το Συνέδριο για τη 

Διάδοση της Πίστεως (Sacra Congregatio de Propaganda Fide ή Sacra 

Congregazione per la Propaganda della Fede), ένας οργανισμός που είχε ως σκοπό 

τη συστηματοποίηση του συντονισμού και του ελέγχου των κινήσεων των 

Καθολικών μισσιοναρίων στην Ανατολή322. 

Δεν ήταν ωστόσο η πρώτη φορά που γινόταν απόπειρα προώθησης της Ουνίας 

στους κόλπους των γηγενών ελληνορθοδόξων πληθυσμών, δηλαδή της υιοθέτησης 

από την πλευρά τους του φλωρεντινού όρου και της υπαγωγής τους στην παπική 

πνευματική δικαιοδοσία. Υπήρξαν π.χ. αποτυχημένες ουσιαστικά προσπάθειες 

δημιουργίας ενωτικής (ουνιτικής) Εκκλησίας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη κυρίως 

                                                             
319 Τσιρπανλής 1980: 167-168.  
320 Σήμερα εξακολουθούν να υφίστανται Ουνίτες στην ανατολική Ευρώπη, ανερχόμενοι στα 15 
περίπου εκατομμύρια. Βλ. σχ. Ρούσσος–Μηλιδώννης 2004: 445. 
321 Τσιρπανλής 1974: 123-124. 
322 Βακαλόπουλος 1968: 382-384. 
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κατά τον 15ο και 16ο αιώνα323, πιο επιτυχημένες στην ιπποτοκρατούμενη Ρόδο, όπου 

το μεγαλύτερο μέρος του αστικού πληθυσμού είχε ασπαστεί προσωρινά την Ουνία324, 

ενώ εστίες Ελληνορρύθμων Καθολικών υπήρχαν στη Σύρο325, τη Μήλο και την 

Κίμωλο του 17ου αιώνα326, ίσως δε και στη Χίο327 και την Κύπρο του ίδιου αιώνα328. 

Στη δε Βενετία επιχειρήθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα με τις ευλογίες του 

καθεστώτος η δημιουργία θύλακα Ελληνοκαθολικών στους κόλπους της εκεί 

ελληνορθόδοξης κοινότητας, παρά το γεγονός ότι η Γαληνοτάτη Δημοκρατία του 

Αγίου Μάρκου εθεωρείτο ουσιαστικά αδιάφορη κατά τα άλλα ως προς τα 

θρησκευτικά ζητήματα329. 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει βεβαίως να ενταχθεί και η ίδρυση από τον πάπα 

Γρηγόριο ΙΓ΄ του φιλενωτικής κατευθύνσεως Ελληνικού Κολλεγίου του Αγίου 

Αθανασίου της Ρώμης (1576)330, οι απόφοιτοι του οποίου έδιναν όρκο 

νομιμοφροσύνης στον πάπα και στα δόγματα της Δυτικής Εκκλησίας, δεσμευόμενοι 

παράλληλα ότι θα διατηρούσαν το ελληνορθόδοξο τυπικό, ότι δεν θα μεταπηδούσαν 

στο λατινικό τυπικό και ότι μετά την αποφοίτησή τους θα επέστρεφαν στην 

Ελλάδα331. Πρόκειται λοιπόν για συντονισμένες προσπάθειες υλοποίησης από την 

πλευρά της Δυτικής Εκκλησίας της πάγιας επιδιώξεώς της για την ένωση των δύο 
                                                             
323 Βακαλόπουλος 1968: 173-176.- Πανοπούλου 1993: 292.- Μεμονωμένοι πάντως φιλενωτικοί 
Κρητικοί λόγιοι εντοπίζονται και κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. Βλ. σχ. Γρηγορίου 1958: 251-263, 309-
315. 
324 Κόλλιας 1991: 24.- Τσιρπανλής 1991: 299, 313. 
325 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2007: 104. 
326 Slot 1975: 67-69.- Slot 1976: 199-214. 
327 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 92. 
328 Γρηγορίου 1958: 233-249. 
329 Το 1708 δημιουργήθηκε από δύο Κερκυραίους η Αδελφότητα του Αγίου Σπυρίδωνα, φιλενωτικού 
προσανατολισμού, με έδρα τον Άγιο Αντωνίνο κοντά στον Άγιο Γεώργιο των Ελλήνων, η οποία 
αριθμούσε περί τα 60 μέλη. Η ελληνοκαθολική αυτή αδελφότητα εντασσόταν στο πλαίσιο της 
φιλοκαθολικής πολιτικής του Κεφαλλονίτη επισκόπου Φιλαδελφείας Μελετίου Τυπάλδου (1685-1713). 
Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του βενετικού κράτους που ήθελε με 
αυτόν τον τρόπο να καταδειχθεί ότι τις φιλενωτικές απόψεις του Τυπάλδου τις ασπάζονταν πολλοί 
άλλοι Έλληνες της πόλης. Βλ. σχ. Τσικνάκης 1993: 547.- Η θρησκευτική αυτή κρίση, η οποία 
διήρκεσε έως το 1780, είχε ως συνέπεια τη δημιουργία οξύτατων θρησκευτικών ταραχών στους 
κόλπους της ελληνικής κοινότητας της Βενετίας, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων τη μετανάστευση 
πολλών Ελλήνων σε άλλες πόλεις της Ιταλίας, όπως στην Τεργέστη. Βλ. σχ. Βακαλόπουλος 1975 β΄: 
239.- Παρά λοιπόν την πεποίθηση του Βενετών ότι  “Semo prima Venesiani e po Cristiani”, αυτό δεν 
τους εμπόδισε να υιοθετήσουν μία ανεπιφύλακτα φιλενωτική τάση στα εδάφη της επικράτειάς τους, 
επειδή πίστευαν ότι ότι η Ένωση των Εκκλησιών θα μείωνε τις αντιδράσεις των υπηκόοων της, κυρίως 
όμως επηρεασμένοι από τη συμμετοχή Ορθοδόξων κληρικών στις επαναστατικές κινήσεις που 
σημειώθηκαν στην Κρήτη τον 15ο αιώνα. Βλ. σχ. Πανοπούλου 1993: 292.- Στο ίδιο προφανώς πλαίσιο 
εντάσσεται και η πρακτική του προσηλυτισμού σημαντικής μερίδας του ντόπιου πληθυσμού της Τήνου 
στον Ρωμαιοκαθολικισμό, με την παραχώρηση από την πλευρά του βενετικού κράτους 
φοροαπαλλαγών ή και της βενετική υπηκοότητας ως δέλεαρ σε όσους θα ασπάζονταν το δυτικό δόγμα 
και τυπικό. Βλ. σχ. Φώσκολος 2005 β΄: 381-382. 
330 Τσιρπανλής 1980: 25, 26, 28, 32. 
331 Τσιρπανλής 1980: 105-111. 
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Εκκλησιών, φυσικά με επιθυμητούς γι’ αυτήν όρους, οι οποίες εντατικοποιήθηκαν 

υπό την ιδεολογία της Αντιμεταρρύθμισης. 

Αναφορικά πάντως με το ζήτημα της Ουνίας οι απόψεις διίστανται μέχρι και 

σήμερα. Κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται για έναν «δούρειο ίππο» της Δυτικής 

Εκκλησίας, που έχει ως στόχο τον προσεταιρισμό και τον προσηλυτισμό του 

ορθοδόξου ποιμνίου στον Καθολικισμό, μέσω αμφιλεγομένων μεθόδων. Έχει 

διατυπωθεί η άποψη ότι οι Ελληνόρρυθμοι Καθολικοί (Ουνίτες) είναι όργανα 

υπονόμευσης της Ορθοδοξίας, ευρισκόμενα στην υπηρεσία του πάπα της Ρώμης, που 

με τη διατήρηση του ορθοδόξου τυπικού και των ορθόδοξων εξωτερικών 

γνωρισμάτων (π.χ. γένια, ράσα Ορθοδόξων, εκκλησιαστικός διάκοσμος βυζαντινής 

τεχνοτροπίας, βυζαντινές ψαλμωδίες κ.ά.) όντας Καθολικοί στο δόγμα, επιχειρούν να 

προκαλέσουν σύγχυση στους κόλπους των Ορθοδόξων και να υποσκάψουν την πίστη 

τους και το φρόνημά  τους332.  

Αντιθέτως, άλλοι υποστηρίζουν ότι οι Ελληνόρρυθμοι Καθολικοί δεν είναι 

εχθροί της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ότι αποτελούν τη γέφυρα ανάμεσα στον 

ανατολικό και τον δυτικό χριστιανικό κόσμο, με την συνύπαρξη του βυζαντινού 

τελετουργικού τυπικού και των δογμάτων της καθολικής πίστης, φέρνοντας πιο κοντά 

τους πιστούς των δύο πλευρών, μπολιάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους μεν και τους 

δε333. Στόχος βεβαίως της παρούσας εργασίας δεν είναι η συμβολή στην επίλυση 

θεολογικών ζητημάτων ή διαφορών μεταξύ των Ανατολικών και Δυτικών 

χριστιανών, ούτε η αξιολογική κρίση των εφαρμοζομένων πρακτικών των δύο 

πλευρών, αλλά η κατάθεση, παρουσίαση και ανάλυση όσων δεδομένων θα 

μπορούσαν να φανούν χρήσιμα για την ερμηνεία του φαινομένου της 

παρατηρούμενης μεταξύ τους πολιτισμικής ωσμώσεως στη μεταμεσαιωνική Νάξο.  

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να αναφέρουμε την ύπαρξη λατινοφρόνων 

μητροπολιτών Παροναξίας κατά τον 17ο αιώνα, όπως του Νικηφόρου Μελισσηνού 

(1614-1617), αποφοίτου του Ελληνικού Κολλεγίου του Αγίου Αθανασίου της Ρώμης, 

ο οποίος μεταπήδησε μετέπειτα στο λατινικό τυπικό, περιπλανώμενος στη Νάπολη, 

τη Ρώμη, τη Γαλλία και τη Μαδρίτη, καταλήγοντας τελικά να γίνει Ρωμαιοκαθολικός 

επίσκοπος Κρότωνος334.  

                                                             
332 Μεταλληνός 1992: 14, 29-36, 78-79. 
333 Αρμάος 1992: 23-24. 
334 Φώσκολος 1977: 246-250, 257.- Καμπανέλλης 1991: 85-89.- Κύλης 2006: 271. 
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Μία άλλη τέτοια περίπτωση ήταν και εκείνη του Ιερεμία Βαρβαρήγου (1622-

1632), επίσης αποφοίτου του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης, ο οποίος σημειωτέον 

επικοινωνούσε απευθείας με τα κέντρα του Καθολικισμού, στέλνοντας λεπτομερείς 

ειδήσεις και για απόρρητα θέματα, από τα οποία οι Δυτικοί θα μπορούσαν να 

λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ενεργείας. Σε μία από αυτές μάλιστα τις αναφορές του 

(1629), ο ίδιος αυτοπροσδιοριζόταν ως «φτωχός Καθολικός ιερωμένος σ’ αυτά τα 

σχισματικά και αιρετικά μέρη της Ανατολής», ενώ χαρακτήριζε τους Ορθοδόξους στο 

φρόνημα επισκόπους «σχισματικούς»335. Ενδεικτική των ιδεών του Ιερεμία 

Βαρβαρήγου είναι και η αναφορά του για την κατάσταση στο Αιγαίο (1625), όπου 

κατηγορούσε όσους αποφοίτους του Κολλεγίου είχαν διαλέξει την άνετη ζωή της 

Δύσεως αντί της δράσεως στις ελληνικές περιοχές, όπου ήταν ταγμένοι να 

υπηρετήσουν. Ζήτησε μάλιστα να υποχρεωθούν να επιστρέψουν ντυμένοι στα ράσα, 

για να εργαστούν στην Ανατολή υπέρ της Δυτικής Εκκλησίας. Προέβλεπε ότι αυτοί 

θα ωφελούσαν περισσότερο τον Καθολικισμό από τους γνήσιους Καθολικούς ιερείς, 

οι οποίοι όσο ικανοί και αν ήταν και όσο και αν προσπαθούσαν, δεν επρόκειτο ποτέ 

να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ορθοδόξων336. Η προσπάθεια δημιουργίας εστιών 

Ελληνορρύθμων Καθολικών (Ουνιτών) στη Νάξο από την πλευρά του συνδέεται 

προφανώς με τον όρκο που είχε δώσει κατά την αποφοίτησή του από το Ελληνικό 

Κολλέγιο του Αγίου Αθανασίου της Ρώμης, που προέβλεπε μεταξύ άλλων τη 

δραστηριοποίηση στις ελληνικές χώρες υπέρ του καθολικού φρονήματος, με τη 

διατήρηση ωστόσο του ελληνικού εκκλησιαστικού τυπικού337. Τελικά ο μητροπολίτης 

Ιερεμίας Βαρβαρήγος θα καθαιρεθεί για τις έντονες φιλολατινικές του 

δραστηριότητες και για τη συμμετοχή του στην ασκούμενη πολιτική κατά του 

πατριάρχου Κυρίλλου Λουκάρεως, καταφεύγοντας εν συνεχεία στη Δύση έως το 

τέλος της ζωής του, δραστηριοποιούμενος μεταξύ άλλων στην Πολωνία και την 

Ελβετία, όπου λέγεται ότι τελικά βρήκε βίαιο θάνατο, πιθανότατα από χέρια 

Προτεσταντών338. 

                                                             
335 Συμεωνίδης 1991-1992: 40-43.- Συμεωνίδης 2001 α΄: 92-93. 
336 Παπαδόπουλος 1994: 156-157. 
337 Τσιρπανλής 1980: 102-105.- Παρόμοιες εισηγήσεις έκανε γύρω στα 1700 ένας ακόμη ιερωμένος, 
απόφοιτος του Ελληνικού Κολλεγίου, ο Ιωάννης Στάης, ο οποίος είχε προσωπικά δοκιμάσει το εν 
λόγω σύστημα, αφού επί δέκα χρόνια είχε δράσει στις Κυκλάδες ντυμένος με ράσα ορθόδοξα. Αυτός 
μάλιστα προχώρησε ακόμη περισσότερο και ανέπτυξε την άποψη πως ο Καθολικισμός θα εισέλθει 
στην Ανατολή μέσω Ρωσίας. Βλ. σχ. Παπαδόπουλος 1994: 157. 
338 Καμπανέλλης 1991: 89-90.  
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Φιλενωτικές ωστόσο τάσεις εξεδήλωσαν και άλλοι «τύποις» Ορθόδοξοι  

μητροπολίτες Παροναξίας, οι οποίοι διευκόλυναν ποικιλοτρόπως την δράση των 

Δυτικών μισσιοναρίων στους κόλπους του ορθόδοξου ποιμνίου, δίνοντάς τους π.χ. 

την άδεια να κηρύττουν, να κατηχούν και να εξομολογούν Ορθοδόξους πιστούς339, 

όπως ο Βενιαμίν Β΄ (1632-1637, 1638-1643)340, ο Ιωσήφ Δόξας (1661-1662), του 

οποίου η ενθρόνιση επεβλήθη από τον Βενετό ναύαρχο κατά τη διάρκεια του 

Κρητικού Πολέμου (1645-1669)341, ο Θεοφάνης Μαυροκορδάτος (1667-1670), ο 

οποίος ευρισκόμενος στη Ρώμη το 1671, υπέγραψε ομολογία του λατινικού 

δόγματος342, καθώς και ο Σεραφείμ (1673-1683), ο οποίος αναφέρεται ότι το 1679 

πήγε στην  Πάρο να κηδεύσει, μαζί με τον Καθολικό αρχιεπίσκοπο, τον γιο του 

Γάλλου κουρσάρου Creveliers343. Το φαινόμενο αυτό θα εκλείψει οριστικά κατά τον 

18ο αιώνα, όταν δεν θα ξαναμφανιστούν πλέον έντονα φιλενωτικοί Ορθόδοξοι 

ιεράρχες και όταν οι ηγεσίες των δύο Εκκλησιών θα απαγορεύσουν τις «κοινές 

λατρείες» Ορθοδόξων – Καθολικών στις Κυκλάδες344. 

Κατά την ίδια πάντως περίοδο που στον επισκοπικό θρόνο της Παροναξίας 

είχαν αναρρηθεί ιεράρχες με σαφή φιλενωτικό προσανατολισμό, εντοπίζονται και 

μεμονωμένες πιθανότατα περιπτώσεις μελών της τοπικής ελληνορθόδοξης ελίτ, που 

διατράνωναν την προσήλωσή τους στον ποιμενάρχη τους, πάπα της Ρώμης, μην 

ωστόσο απεκδυόμενοι το ορθόδοξο λειτουργικό τυπικό. Παραδείγματα τέτοιων 

λατινοφρόνων, μελών των ανωτέρων κοινωνικών στρωμάτων της Νάξου του 17ου 

αιώνα, αποτελούν ο κληρικός Νικόλαος Αναπλιώτης, απόφοιτος του Ελληνικού 

Κολλεγίου της Ρώμης345, ο «αμφίβιος» Ιωάννης Αναπλιώτης, δωρητής του κτηρίου 

της μονής των Καπουκίνων στο Κάστρο346, ο λόγιος Φραγκίσκος Κόκκος, απόφοιτος 

του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης και διερμηνέας του Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως347, ο Κωνσταντίνος Κόκκος, που ευχόταν με επιστολή του στην 

                                                             
339 Hofmann 1938: 143, 155.- Πασχάλης 1948: 26.- Συμεωνίδης 2001 α΄: 51.- Μαρκόπολι 2007: 7-8.- 
Slot 2010 α΄: 12-13. 
340 Βακαλόπουλος 1968: 414. 
341 Γρηγορίου 1958: 11-12.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 400. 
342 Καμπανέλλης 1991: 95. 
343 Καμπανέλλης 1991: 96-97.- Γριτσόπουλος: 1996: 378-379.- Κύλης 2006: 272. 
344 Βασιλειάδης 1962: 522.- Μεταλληνός 1996:  
http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/gewrgios_metallhnos/confess_one_baptism.htm, - 
Φώσκολος 2000: 228. 
345 Hofmann 1938: 143. 
346 Γρηγορίου 1958: 21-23.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 180, 186. 
347 Τσίτερ 1934: 36-45.- Γρηγορίου 1958: 229-230, 232. 
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Αγία Έδρα την υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Ρώμη348, καθώς και ο Μιχαήλ 

Κοντοπίδης, ιατρός και αντιπρύτανις του Πανεπιστημίου της Παδούης349. 

 Σημειώνεται επίσης η παρουσία δύο φιλενωτικών, ίσως και Ελληνορρύθμων 

Καθολικών Ναξιωτών ήδη πριν από την έλευση των πρώτων Δυτικών μισσιοναρίων 

της Αντιμεταρρύθμισης. Σε επιστολή του αποστολικού επισκέπτη και Καθολικού 

επισκόπου Τήνου Γεωργίου Perpignan προς τον πάπα Παύλο Ε΄ (1610), την οποία 

συνυπογράφει ο καθολικός κλήρος και λαός της Νάξου, εντοπίζονται τα ονόματα 

μελών του καθολικού εφημεριακού κλήρου του νησιού, όπως και ονόματα 

εκπροσώπων του λαού (procuratori) τόσο των Ρωμαιοκαθολικών όσο και των 

Ελληνοκαθολικών (Ουνιτών). Εκπρόσωποι των τελευταίων (“procuratori del rito 

greco”) ήταν οι Κωνσταντίνος Αμπράμος (Costantino Abramo) και Ανδρέας Κολυβάς 

(Andreas Colibas), οι οποίοι αποκαλούσαν τον πάπα «πνευματικό τους πατέρα» 

(“Beatissimo Padre”), κάτι που έκαναν ενάντια στη θέληση του επιχωρίου 

Ορθοδόξου επισκόπου (“a gara con il loro Arcivescovo”)350. Δεν αποκλείεται ωστόσο 

να πρόκεται και για μία προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων προς την προϊσταμένη 

εκκλησιαστική αρχή, με την αναφορά στην επιστολή μίας ανύπαρκτης ουσιαστικά 

κοινότητας Ουνιτών, για την οποία δεν γίνεται λόγος σε άλλες πηγές, τουλάχιστον 

δημοσιευμένες. 

Οι ανωτέρω Ελληνόρρυθμοι Καθολικοί (;) ήταν προφανέστατα ελληνικής 

καταγωγής, πιθανόν από τις Μέλανες, όπου εντοπίζονται σε δικαιοπρακτικά έγγραφα 

του 17ου αιώνα τα ονόματα συνεπωνύμων κατοίκων του χωριού αυτού351. Το γεγονός 

πάντως ότι η περιοχή των Μελάνων αποτελούσε το επίκεντρο της ισχυρής δυτικής 

παρουσίας στο νησί από τον εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου έως και τις αρχές του 

20ου αιώνα352 ίσως να μην είναι άσχετο με μία ενδεχόμενη δημιουργία εκεί εστίας 

Ελληνορρύθμων Καθολικών (Ουνιτών), ήδη πριν από την έλευση και εγκατάσταση 

των πρώτων Γάλλων Ρωμαιοκαθολικών μισσιοναρίων και μάλιστα των Ιησουϊτών 

                                                             
348 Συμεωνίδης 2002-2003: 6-7. 
349 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 180. 
350 Hofmann 1938: 69-71. 
351 Κατσουρός 1968: 132, 237.- Κωτσάκης 2013 α΄: 41-42. 
352 Στην εύφορη κοιλάδα των Μελάνων, όπου βρίσκονται οι Μέλανες, το Κουρουνοχώρι, οι Κάμπονες 
και τα Καλαμίτσια, βρίσκονταν πολυάριθμοι πύργοι και φέουδα Δυτικών αρχόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των δουκών της Νάξου, πολλά από τα οποία κατά την περίοδο της 
Αντιμεταρρύθμισης πέρασαν στην κυριότητα των Ιησουϊτών. Όπως προαναφέρθηκε, οι τελευταίοι 
Δυτικοί κτηματίες της περιοχής των Μελάνων θα εκδιωχθούν βιαίως από τους κατοίκους του χωριού 
μόλις το 1944. 
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(1626-27), οι οποίοι, όπως θα δούμε και παρακάτω, έγιναν γνωστοί κυρίως για τον 

ζήλο τους για την πραγμάτωση του φλωρεντινού όρου353.  

 Πιθανόν ωστόσο να υπήρξαν και άλλοι Ελληνόρρυθμοι Καθολικοί (Ουνίτες) 

στη Νάξο κατά τον 17ο αιώνα, βάσει τουλάχιστον των ελληνικών επωνύμων τους, 

αλλά και πληροφοριών για ορισμένους εξ αυτών για τις σχέσεις τους με το Ελληνικό 

Κολλέγιο της Ρώμης (π.χ. οι Φραγκίσκος Κομνηνός και Νικόλαος Γαυράς (1653, 

1660)354, Νικόλαος Αναπλιώτης (1700)355, Αντώνιος Θεολογίτης (1710)356, Νικόλαος 

Καραντζάς (1764)357, καθώς και οι διάκονοι Δομήνικος Γαβαλάς και Μιχαήλ 

Κορφιώτης (1653)358. Δεν αποκλείεται ωστόσο και το ενδεχόμενο να πρόκειται για 

κληρικούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ανήκοντες στο λατινικό τυπικό (rito 

latino), δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές ότι οι συγκεκριμένοι 

λειτουργούσαν κατά το ελληνικό τυπικό (rito greco). 

 

 Προσχώρηση Ελλήνων Ορθοδόξων στον Ρωμαιοκαθολικισμό 

 

Πιστεύεται λοιπόν ότι πριν από την έλευση των Γάλλων μισσιοναρίων στη 

Νάξο έγιναν κάποιες προσπάθειες προσηλυτισμού του ορθοδόξου ποιμνίου, με 

μάλλον όμως πενιχρά, απ’ ό,τι φαίνεται, αποτελέσματα. Πέραν της ύπαρξης στις 

αρχές του 17ου αιώνα των δύο προαναφερθέντων Ελληνορρύθμων κληρικών, που 

προφανώς θα διέθεταν και ένα ανάλογο ποίμνιο, ο ίδιος ο Καθολικός αρχιεπίσκοπος 

Νάξου Διονύσιος Ρέντης (Dionigi Rendi), αναφέρει στα 1601 σε επιστολή του προς 

τον πάπα Ρώμης ότι επί αρχιερατείας του οκτώ οικογένειες του νησιού  

προσεχώρησαν στον Καθολικισμό “sono venute dal greco al rito latino”359.  

Θα ακολουθήσει, όπως προαναφέρθηκε, μία περίοδος κατά την οποία οι 

Ρωμαιοκαθολικοί, με αιχμή του δόρατος τους Γάλλους μισσιοναρίους και με την 

ανοχή ή και τη συνεργασία φιλενωτικών Ορθοδόξων ιεραρχών, θα επιχειρήσουν να 

δημιουργήσουν εστίες Ελληνορρύθμων Καθολικών (Ουνιτών), μη επιδιώκοντας την 

επικράτηση του λατινικού τυπικού στους κόλπους των Ελληνορθοδόξων, αλλά μόνο 

του καθολικού δόγματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο φαίνεται ότι για κάποιο διάστημα, 

                                                             
353 Piacenza Napolitano 1987: 55. 
354 Hofmann 1938: 109.- Συμεωνίδης 1997: 50, 54. 
355 Hofmann 1938: 143. 
356 Hofmann 1938: 159. 
357 Hofmann 1938: 169. 
358 Hofmann 1938: 109-110. 
359 Hofmann 1938: 61-62.  
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κατά τον 17ο κυρίως αιώνα, σημαντικό τμήμα του ορθοδόξου πληθυσμού, πάντοτε 

υπό την καθοδήγηση των ποιμεναρχών του, πιθανόν να είχε αποκτήσει προσωρινά 

μία «ρευστή» δογματική συνείδηση, διατηρώντας όμως πάντοτε το ορθόδοξο τυπικό.  

Γενικά πάντως δεν διαθέτουμε μαρτυρίες για μαζική προσχώρηση του ντόπιου 

πληθυσμού στον Καθολικισμό ή τουλάχιστον στο λατινικό τυπικό κατά την 

οθωμανική περίοδο, όπως συνέβη στις περιπτώσεις της Σύρου360 ή της Τήνου361 και 

πιθανότατα σε πολύ μικρότερο βαθμό στη Σαντορίνη362. Αντιθέτως, σε γενικές 

γραμμές, κατά την οθωμανική περίοδο σημαντικός αριθμός γόνων καθολικών 

οικογενειών ασπάστηκε το ορθόδοξο δόγμα363.  

Υπήρξαν πάντως και εξαιρέσεις που δεν ακολούθησαν αυτό το ρεύμα, όπως 

μέλη της αριστοκρατικής οικογένειας των Φραγκοπούλων, τοπικοί γαιοκτήμονες και 

πρόξενοι της Βρετανίας, οι οποίοι στα τέλη του 18ου αιώνα ασπάστηκαν τον 

Ρωμαιοκαθολικισμό364 στο πλαίσιο προφανώς μίας προσπάθειας εκδυτικισμού τους 

και ένταξής τους στη κυρίαρχη δυτική ηγέτιδα τάξη του νησιού, κάτι που ευνοούσε 

προφανώς την κοινωνική και οικονομική τους ανέλιξη365. 

 

Αρμένιοι (καθολικού δόγματος;) στη Νάξο 

 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι στις πηγές του 17ου, του 18ου και των αρχών 

του 19ου αιώνα γίνεται μνεία για την ύπαρξη κοινότητας Αρμενίων στη Χώρα 

Νάξου. Ωστόσο, βάσει υλικών καταλοίπων (υπάρχει Εσταυρωμένος με αρμενική 

επιγραφή, που βρίσκεται εντός της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου)366, αλλά και 

μίας ιστορικής μαρτυρίας, όπως θα δούμε και παρακάτω, οι εν λόγω Αρμένιοι 

πιθανόν να ήταν «ενωτικοί» (Αρμενοκαθολικοί), κάτι ανάλογο με τους 

Ελληνοκαθολικούς ή Ουνίτες του βυζαντινού τυπικού367, αν και δεν είμαστε 

απολύτως βέβαιοι γι’ αυτό.  

                                                             
360 Σιγάλας 1968: 26.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 α΄: 447-450. 
361 Φώσκολος 1996: 98-103.- Φώσκολος 2005 β΄: 382. 
362 Βακαλόπουλος 1968: 417. 
363 Βακαλόπουλος 1968: 426-427.- Συμεωνίδης 1992: 28.- Παπαδόπουλος 1994: 137. 
364 Hofmann 1938: 197.- Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 114-118. 
365 Κωτσάκης 2013 α΄: 44-45. 
366 Η ύπαρξη του Εσταυρωμένου αυτού μου έγινε γνωστή από τον Καθολικό εφημέριο Νάξου, π. 
Εμμανουήλ Ρεμούνδο. 
367 Οι Αρμενοκαθολικοί ακολουθούν τον αρμενικό τυπικό, ωστόσο είναι δογματικά ενωμένοι με τη 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και αναγνωρίζουν τον πάπα της Ρώμης ως πνευματική κεφαλή τους, κατά 
το πρότυπο του φλωρεντινού όρου. Η επαφή και η συμβίωση των Αρμενίων με το δυτικό στοιχείο είχε 
ξεκινήσει από αρκετά νωρίς, από την εποχή των Σταυροφοριών, όταν το αρμενικό βασίλειο της 
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Ο πρώτος Αρμένιος που εμφανίζεται στις ναξιακές πηγές θεωρείται ότι είναι ο 

κυρ Ιωάννης Αρμένης (1539)368. Το 1624 η κοινότητα των Αρμενίων του νησιού 

αριθμούσε 38 μέλη και είχε ως επίκεντρό της την συνοικία της Αγίας Παρασκευής – 

Αγίου Ιωάννου, πλησίον της παραλίας. Το δε 1754 υπήρχαν στην Νάξο 22 Αρμένιοι, 

συμπεριλαμβανομένου ενός ιερέως369, ενώ το 1758 ανέρχονταν στους 25370.  

Οι σχέσεις τους με τους Ορθοδόξους ήταν κατά κανόνα αρμονικές, πλην ίσως 

μίας μόνο περιπτώσεως, όταν στις 7 Μαΐου 1636 επήλθε στους κόλπους τους οργή 

και αγανάκτηση, λόγω της άρνησης των Ορθοδόξων ιερέων να προσέλθουν στη 

νεκρώσιμο ακολουθία του Αρμενίου αρχιμανδρίτη Οχάν Σεμιτζιάν371. Σύμφωνα με 

την τοπική αφήγηση, οι Αρμένιοι είχαν εκκλησία τους τον Άγιο Ιωάννη τον 

Πρόδρομο, στον Μπούργο της Χώρας, γνωστή και ως «Αη Γιάννη του Γιαλού»372, 

έξω από την οποία ετάφη, σύμφωνα με την παράδοση, ο ο Αρμένιος αρχιμανδρίτης. 

Σύμφωνα πάντως με μαρτυρίες, από τα τέλη του 18ου αιώνα και εξής ο ναός αυτός 

ανήκε στους Ορθοδόξους373. 

Επιφανής Αρμένιος, ο οποίος έζησε για κάποιο διάστημα στη Νάξο υπήρξε ο 

Ιωσήφ Kaiser (Άγκυρα 1768 – Κωνσταντινούπολη 1838), ιεροσπουδαστής της 

                                                                                                                                                                              
Κιλικίας (1080-1375) βρέθηκε να γειτνιάζει με τα δυτικά σταυροφορικά κράτη της Μέσης Ανατολής 
(1098-1291) και για κάποιο διάστημα διοικήθηκε από τους Φράγκους (1342-1375). Βλ. σχ. Γεραμιάν 
2005: http://www.armenians.gr/armenika/28/x28_30.html.- Σαββίδης – Νικολούδης 2007: 173-190.- 
Στη συνέχεια ξεκίνησαν από την πλευρά της Αγίας Έδρας φιλενωτικές δραστηριότητες στον χώρο των 
Αρμενίων, ήδη από το 1320, με την αποστολή μισσιοναρίων, τους «Αδελφούς της Ενώσεως», οι οποίοι 
σχετίζονταν με τους Δομηνικανούς. Όμως το υπό φραγκικό έλεγχο αρμενικό βασίλειο της Κιλικίας 
καταλύθηκε το 1375 από τους Μαμελούκους και κατ’ αυτόν τον τρόπο διακόπηκε η ενωτική πολιτική 
των Αρμενίων με τον πάπα Ρώμης. Το αίτημα για ένωση επανήλθε με τη σύνοδο Φερράρας–
Φλωρεντίας (1438-1439), χωρίς ωστόσο άμεσα αποτελέσματα. Με το πέρασμα των αιώνων, οι ολοένα 
και αυξανόμενες αρμενοκαθολικές κοινότητες, άρχισαν να ζητούν την εκκλησιαστική τους 
αυτοδιοίκηση και τον δικό τους πατριάρχη, κάτι που έγινε το 1740 (επισήμως το 1742), επί παπωσύνης 
του Βενεδίκτου ΙΔ΄, ενώ το 1748 ο αρμενοκαθολικός πληθυμός της Πόλης ανερχόταν περίπου στα 
40.000 άτομα. Ο πρώτος αρμενοκαθολικός πατριάρχης, Αβραάμ Αρτζιβιάν ονομαζόταν πατριάρχης 
Κιλικίας με έδρα τον Λίβανο, ενώ στη δικαιοδοσία του υπάγονταν περιοχές της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Το 1759 συστάθηκε από την Αγία Έδρα το Πατριαρχικό Βικαριάτο της 
Κωνσταντινουπόλεως, εξαρτημένο από τον Λατίνο πατριαρχικό βικάριο μέχρι τις 6 Ιουλίου 1830, 
οπότε και ιδρύθηκε ως Καθέδρα η Αρχιεπισκοπή της Κωνσταντινουπόλεως. Βλ. σχ. Roberson 1930:  
http://www.cnewa.org/ecc-bodypg-us.aspx?eccpageID=62&IndexView=toc.- Αρμενοκαθολική 
Εξαρχία: 
http://www.cathecclesia.gr/hellas/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=50.- 
Φώσκολος 2012: 19. Σε αυτή την Εκκλησία ενδεχομένως να ανήκαν οι Αρμένιοι της Νάξου.  
368 Βισβίζης 1951: 33.- Kasdagli 1999: 28. 
369 Μελισσηνός 1968: 199.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 85.- Αγιοπετρίτης 2002: 88. 
370 Κεφαλληνιάδης 1987 γ΄: 89. 
371 Καμπανέλλης 1991: 74. 
372 Μελισσηνός 1968: 38.- Κεφαλληνιάδης 1987 γ΄: 84.- Σύμφωνα πάντως με μία άλλη πληροφορία, οι 
Αρμένιοι της Νάξου κατοικούσαν κυρίως στην Εβριακή συνοικία της Χώρας, μαζί με τους Εβραίους 
συντοπίτες τους. Βλ. σχ. Μελισσηνός 1968: 40. 
373 Κεφαλληνιάδης 1980 β΄: 91-93. 
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Σχολής Λαζαριστών Νάξου374. Αναφέρεται επίσης ότι στη Νάξο σκοτώθηκε από 

πυροβολισμό κάποιος Καθολικός Αρμένιος, εν μέσω των εορταστικών εκδηλώσεων 

του ορθόδοξου λαού για την έπαρση της σημαίας της Ελληνικής Επανάστασης στη 

Χώρα (6 Μαΐου 1821)375. 

 

2.3 Τα δυτικά τάγματα στη Νάξο 

 
Η καθολική κοινότητα της Νάξου ως πόλος έλξης για την έλευση 

Kαθολικών μισσιοναρίων 

 

Πέραν της γενικότερης και πάγιας βούλησης της Αγίας Έδρας από την εποχή 

της Συνόδου Φερράρας–Φλωρεντίας (1438-39) για ενίσχυση της επιρροής της στην 

περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, στις Κυκλάδες υπήρχε μία επιπλέον 

ιδιαιτερότητα, η οποία καθιστούσε περισσότερο επιτακτική την ανάγκη για αποστολή 

Καθολικών μισσιοναρίων: η παρουσία ρωμαιοκαθολικών πληθυσμών σε νησιά υπό 

οθωμανική πλέον κυριαρχία, κατάλοιπο της λατινικής κυριαρχίας των παρελθόντων 

αιώνων.  

 

Ο ρόλος της Γαλλίας και η στάση της Βενετίας αναφορικά με την 

εγκατάσταση Γάλλων μισσιοναρίων στις Κυκλάδες 

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο σημαντικότερος σύμμαχος και αρωγός για την 

επίτευξη των παραπάνω παπικών επιδιώξεων στην περιοχή αναδείχτηκε η Γαλλία. Το 

γαλλικό στέμμα, το οποίο αντιμετωπίζοντας τον προτεσταντικό κίνδυνο, είχε 

επιδείξει μία φιλοπαπική κατά κάποιο τρόπο στάση για τους δικούς του βεβαίως 

λόγους, όπως διώξεις κατά των Προτεσταντών, επωφελούμενο των συγκυριών, 

επεχείρησε να αυξήσει την επιρροή του στον χώρο της ανατολικής Μεσογείου μέσω 

της εκκλησιαστικής οδού, με σκοπό την προαγωγή και εξυπηρέτηση των 

γεωστρατηγικών του συμφερόντων στην περιοχή. 

Η σταδιακή έξωση της Βενετίας από τον χώρο του Αιγαίου κατά τον 16ο 

αιώνα, απόρροια του τουρκικού επεκτατισμού, και η αδυναμία της να προστατεύσει 

                                                             
374 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 351. 
375 Μαρτυρία του Ολλανδού προξένου στη Νάξο. Βλ. σχ. Slot 1987 β΄: 7.  
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αποτελεσματικά τους λατινικούς πληθυσμούς του Αιγαίου, παρά την ανάκτηση της 

ναυτικής της υπεροπλίας κατά τον 17ο αιώνα,  καθιστούσε αναμφιβόλως τη Γαλλία 

ως τη μόνη αξιόπιστη δυτική δύναμη, που θα μπορούσε να φέρει εις πέρας αυτό το 

έργο. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, οι ουσιαστικά θρησκευτικά αδιάφοροι Βενετοί 

δεν είχαν πάντοτε αγαστές σχέσεις με την Αγία Έδρα, και λόγω εδαφικών διαφορών 

σε ορισμένες περιπτώσεις με το Παπικό Κράτος, κάτι που οδήγησε ενίοτε σε 

διενέξεις και συγκρούσεις (π.χ. απαγορεύσεις, δηλαδή αφορισμοί των Βενετών από 

τον πάπα, ώστε αυτοί να υποκύψουν στις αξιώσεις του). Έτσι ήταν φυσικό να μην 

βλέπουν με καλό μάτι την παρουσία ταγμάτων Λατίνων μοναχών, πιστών και 

αφοσιωμένων στο Ρωμαίο ποντίφικα, σε περιοχές που ανήκαν στην επικράτειά τους ή 

στη σφαίρα επιρροής τους376. Όμως αυτό δεν τους εμπόδιζε να βλέπουν με ευμένεια 

τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στην Ανατολή (εξάλλου πολλά μέλη της ήταν 

βενετικής καταγωγής), όπως συνάγεται από ορισμένα άρθρα συνθηκών τους με τους 

Οθωμανούς Τούρκους377. 

Σε αντίθεση με τους Βενετούς, θιασώτες της αποστολής Καθολικών μοναχών 

στον ελληνικό χώρο, αποδείχτηκαν οι Γάλλοι βασιλείς και ιδίως οι Ερρίκος Δ΄ (1589-
                                                             
376 Ενδεικτικό για τον αντιπαπικό χαρακτήρα της πολιτικής της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου 
Μάρκου θεωρείται το γεγονός της εκδίωξης των Ιησουϊτών από την Κρήτη στα 1606, λόγω της 
διαμάχης της Βενετίας με το Παπικό Κράτος και του συνεπακόλουθου αφορισμού των κατοίκων της 
από τον πάπα, με αφορμή το ζήτημα της κυριαρχίας επί της διαφιλονικούμενης πόλης Ceneda, αλλά 
και της ανοχής των Βενετών έναντι των Προτεσταντών σε συνδυασμό με το ζήτημα της δικαιοδοσίας 
του πάπα αναφορικά με τον τρόπο διορισμού των επισκόπων τους. Βλ. σχ. Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 
74.- Κωτσάκης 2007 β΄: 17.- Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η σχεδιαζόμενη από το έτος 1600 έλευση 
των Ιησουϊτών στη Νάξο αναβλήθηκε, προσκρούοντας στην εχθρική στάση της Βενετίας και των 
οπαδών της στο νησί, ενώ η εγκαταστασή τους στην υπό βενετική κυριαρχία Τήνο επετράπη μόλις στα 
τέλη του 17ου αιώνα. Επίσης, στα Επτάνησα εγκαταστάθηκαν Καπουκίνοι μόλις στα τέλη του 18ου 
αιώνα, για τον ίδιο λόγο, εξαιτίας της εχθρότητας της Βενετίας έναντι των καθολικών μοναχικών 
ταγμάτων και ιδίως κατά των Ιησουϊτών, τους οποίους και θεωρούσε όργανα του πάπα, που 
προσπαθούσαν να αυξήσουν την παπική αλλά και τη γαλλική πνευματική και πολιτική επιρροή εντός 
της βενετικής επικράτειας. Βλ. σχ. Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 151, 309.- Επιπλέον, στη 
βενετοκρατούμενη Κρήτη δεν επετράπη η επάνοδός τους, λόγω της κρίσιμης κατάστασης που είχε 
διαμορφωθεί στη μεγαλόνησο από τον επερχόμενο τουρκικό κίνδυνο, ιδίως μετά την πτώση της 
Κύπρου (1571). Οι Βενετοί, θέλοντας να έχουν με το μέρος τους το εγχώριο - ελληνορθόδοξο στοιχείο, 
επεδίωκαν να μην δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των δύο κοινοτήτων, αφού είχαν ανάγκη τη 
συστράτευση όλων των κατοίκων της μεγαλονήσου και των δογμάτων απέναντι στον κοινό κίνδυνο, 
κάτι που υπονόμευε κατ’ αυτούς η εκεί παρουσία των Ιησουϊτών  και γενικότερα η παπική διείσδυση. 
Ενδεικτικό είναι ότι οι βενετικές αρχές της Κρήτης απαγόρευσαν την κυκλοφορία τόμων με τις 
αποφάσεις της συνόδου της Φερράρας–Φλωρεντίας και άλλων δημοσιευμάτων κατά της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, όπως και αντιρρητικά κείμενα Ορθοδόξων που στρέφονταν εναντίον των Καθολικών, με 
σκοπό να διατηρηθεί το ήπιο κλίμα μεταξύ των δύο  πλευρών. Για τον ίδιο λόγο ζητήθηκε 
μεσολάβηση από τη Ρώμη, ώστε να μην εφαρμοστεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο στα νησιά του Ιονίου 
στα τέλη του 16ου αιώνα. Βλ. σχ. Πανοπούλου 1993: 293.- Παρατηρήθηκε λοιπόν, κυρίως από τα τέλη 
του 16ου αιώνα μία τάση από την πλευρά των βενετικών αρχών για εφαρμογή μίας πιο ανεκτικής 
πολιτικής έναντι των Ελληνορθοδόξων κατοίκων των βενετικών κτήσεων, με σκοπό τον 
προσεταιρισμό τους έναντι της οθωμανικής απειλής. Βλ. σχ. Βακαλόπουλος 1968: 422.-  Πανοπούλου 
1993: 297. 
377 Hofmann 1938: 59-69.- Βακαλόπουλος 1968: 408. 
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1610) και Λουδοβίκος ΙΓ΄ (1610-1643)378. Στόχος τους ήταν η δημιουργία ισχυρής 

γαλλικής επιρροής όχι μόνο στον εκκλησιαστικό χώρο, αλλά και ευρύτερα στις 

τοπικές κοινωνίες, ιδίως στις νησιωτικές κοινωνίες του Αιγαίου, μέσω της 

δραστηριοποίησης Γάλλων μισσιοναρίων, που θα διαδραμάτιζαν όχι μόνο ρόλο 

θρησκευτικό, αλλά και εκπαιδευτικό. Η δημιουργία λοιπόν γαλλοφώνων 

εκπαιδευτικών δικτύων και η συνεπακόλουθη αύξηση της γαλλικής επιρροής εντός 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, λόγω της ανάδειξής του σε προστάτη των 

καθολικών πληθυσμών της περιοχής, υπήρξε σημαντική προτεραιότητα για το 

γαλλικό στέμμα της εποχής της Αντιμεταρρύθμισης, κάτι που προκάλεσε, όπως 

προαναφέρθηκε, σοβαρή ανησυχία στους Βενετούς. 

Λόγω της μονοπωλιακής πολιτικής  νοοτροπίας της Γαλλίας στο θέμα των 

ιεραποστολών στην Εγγύς Ανατολή, η Βενετία απέστειλε Βενετούς Καπουκίνους 

στην Κωνσταντινούπολη (1627), προκαλώντας τις γαλλικές αντιδράσεις, χωρίς όμως 

και η ίδια να υποχωρήσει στις γαλλικές αξιώσεις για αποκλειστικότητα των 

ιεραποστολών. Μάλιστα, ενώ οι κατά τα άλλα μάλλον θρησκευτικά αδιάφοροι 

Βενετοί επεδείκνυαν σε προσωπικό επίπεδο κάποια εύνοια, όπως ήταν φυσικό, προς 

τους ομόδοξούς τους Καθολικούς του Αιγαίου379, πολλοί εκ των οποίων είχαν 

μακρινή καταγωγή από τη Βενετία. Η βενετική πολιτεία σε ορισμένες περιπτώσεις, 

θέλοντας να αντιμετωπίσει την ολοένα πιο αυξανόμενη γαλλική διείσδυση στην 

περιοχή, άρχισε να πολεμά τους Γάλλους μισσιοναρίους και τους οπαδούς τους, 

φθάνοντας ορισμένες φορές ακόμη και σε σημείο να στηρίξει εμμέσως τους αγώνες 

των Ορθοδόξων εναντίον της καθολικής προπαγάνδας380, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

δεν υπήρξαν και πολλά περαδείγματα, όπου Βενετοί αξιωματούχοι έπαιρναν το μέρος 

των Γάλλων ομοδόξων τους μοναχών σε περιπτώσεις διαμαχών των τελευταίων με 

τους Ελληνορθοδόξους381.  

 

Ιησουΐτες 

 

Οι Ιησουΐτες θεωρούνται ως το σημαντικότερο, πολυαριθμότερο και 

δυναμικότερο τάγμα που έδρασε στην περιοχή που εξετάζουμε κατά την περίοδο της 

                                                             
378 Βακαλόπουλος 1968: 450-407. 
379 Slot 1976: 201. 
380 Slot 1982: 143.- Απειρανθίτης 1988: 45 
381 Ζερλέντης 1985: 8. 
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Αντιμεταρρύθμισης. Η Εταιρεία ή η Συντροφιά του Ιησού (Societas Jesu), 

συγκροτημένη στα 1534 από τον βασκικής καταγωγής Ισπανό, μετέπειτα άγιο των 

Καθολικών, Ιγνάτιο Loyola (1491-1566)382, και εγκεκριμένη από τον πάπα Παύλο Γ΄ 

στα 1540, έκανε την εμφάνισή της στον ελληνικό χώρο περί τα τέλη του 16ου αιώνα. 

Οι Ιησουΐτες που έδρασαν στον ελληνικό χώρο ήταν γαλλικής κατά κύριο λόγο 

προέλευσης και επικέντρωσαν τη δραστηριοποίησή τους σε νησιωτικές κυρίως 

περιοχές, που ήταν πρώην λατινικές αποικίες, βενετικές (π.χ. Κυκλάδες) ή 

γενουατικές (π.χ. Χίος), όπου εξακολουθούσε να διαβιώνει σημαντικός αριθμός 

καθολικών πληθυσμών, που είχαν ανάγκη ενισχύσεως383.  
Στη Νάξο πήγαν για πρώτη φορά συμπτωματικά, εξαιτίας ενός ναυαγίου, το 

1626, ενώ ένα χρόνο αργότερα (1627) περιήλθε στην κατοχή τους το πρώην δουκικό 

παρεκκλήσιο (Capella Casazza) στο Κάστρο της Χώρας, το οποίο και απετέλεσε τον 

πυρήνα για τη διαμόρφωση της μονής τους, αλλά και της περίφημης ομώνυμης 

σχολής τους. Κατά το α΄ μισό του 17ου αιώνα ίδρυσαν την Αδελφότητα της Παναγίας 

Υπαπαντής, με σκοπό την ηθική διαπαιδαγώγηση και τη μόρφωση της καθολικής 

νεολαίας384. Επίσης στα τέλη του 17ου αιώνα έκτισαν ένα εντυπωσιακό θέρετρο στα 

Καλαμίτσια της περιοχής Μελάνων. Οι Ιησουΐτες δραστηριοποιήθηκαν στο νησί, 

όπως και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο έως το 1773, έτος κατάργησής τους από τον 

πάπα Κλήμεντα ΙΔ΄385. 

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι οι Ιησουΐτες ανήκαν στα πλέον επίλεκτα 

μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τα μέλη αυτά, κατά κανόνα με υψηλή 

μόρφωση, είχαν έντονο ζήλο για δράση στον εκκλησιαστικό χώρο, αφήνοντας 

παράλληλα πίσω τους και ένα αξιόλογο φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό έργο. 

Ανήκαν, όπως θα δούμε παρακάτω, σε ένα νέου, πιο «μοντέρνου» τύπου, θα λέγαμε, 

μοναχικό τάγμα, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη διατήρηση αλλά και 

διάδοση της καθολικής πίστης, απόρροια των νέων και μεταβαλλομένων συνθηκών, 
                                                             
382 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 9. 
383 Πιο συγκεκριμένα, Ιησουΐτες εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη (1583-1585, 1609-1773), 
την Κρήτη (1600-1606), απ’ όπου εξορίστηκαν λόγω διαμάχης των Βενετών με την Αγία Έδρα, στη 
Χίο (1594-1773), στη Σμύρνη (1623-1773), ενώ έκαναν και μία αποτυχημένη απόπειρα εγκατάστασης 
στην Κύπρο (1627), απ’ όπου εκδιώχτηκαν λόγω κατηγορίας για συνεργασία με τους Ισπανούς. 
Εγκαταστάθηκαν επίσης στην Πάρο (1641-1648), τη Σαντορίνη (1642-1773), το Ναύπλιο και την 
Αθήνα (1640-1643), την Εύβοια (1642-1684), τη Μακεδονία (1633-1773), την Τήνο (1679-1773) και 
τη Σύρο (1633-1773), όπου τον 16ο και 17ο αιώνα υπήρχαν στο νησί 2.000-3.000 Καθολικοί έναντι 
150-200 ή 70 Ορθοδόξων. Έκαναν επίσης συχνές επισκέψεις στο Άγιον Όρος, όπου και έγιναν 
ατελέσφορες προσπάθειες για την εκεί μόνιμη εγκατάστασή τους. Βλ. σχ. Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 
21-148, 182-354. 
384 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 159-160. 
385 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 151-178. 
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μέσα στις οποίες ιδρύθηκε αυτό, κάτι που το αντιδιαστέλλει υπό μία έννοια από τις 

παλαιότερες, «παραδοσιακές» ρωμαιοκαθολικές μοναστικές αδελφότητες. Οι 

Ιησουΐτες, λοιπόν, αποτελούσαν την «αιχμή του δόρατος» για την προσπάθεια 

ενίσχυσης του καθολικού στοιχείου στο Αιγαίο, συνεπαρμένοι ωστόσο από την 

ακαταπόνητη δραστηριότητά τους, ενεργούσαν -όχι σπάνια- αυθαίρετα, με πράξεις 

που ανήκαν στην επισκοπική δικαιοδοσία. Έτσι δημιουργούσαν ενίοτε προσκόμματα 

στην εκεί ομαλή διακυβέρνηση της Δυτικής Εκκλησίας386.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν η δράση τους ανεστάλη από τον πάπα Κλήμεντα 

ΙΔ΄ το έτος 1773. Η σύνταξη και κοινοποίηση της συγκεκριμένης εγκυκλίου 

απαγόρευσης του τάγματος του Ιησού είχε την ονομασία “Dominus ac Redemptor”387 

και εξεδόθη  -κατά την επικρατούσα άποψη- λόγω της υπερβολικής ισχύος που αυτοί 

είχαν αποκτήσει και κατόπιν πιέσεων των βασιλέων της Γαλλίας, της Ισπανίας, της 

Πορτογαλίας και της Νεαπόλεως. Ωστόσο στα 1814 ο πάπας Πίος Ζ΄ θα επανιδρύσει 

το τάγμα των Ιησουϊτών, το οποίο είχε μεν καταργηθεί, όμως συνέχιζε σιωπηρά τη 

δράση του κατά το διάστημα απαγόρευσής του (1773-1814) στον χώρο της ρωσικής 

αυτοκρατορίας. Στον ελληνικό χώρο υπήρχαν ελάχιστοι τον αριθμό Ιησουΐτες, που 

παρά την απαγόρευση του τάγματός τους, υπήχθησαν στους συναδέλφους τους της 

Λευκορωσίας, αποκτώντας από αυτούς άδεια εξαρτήσεως (π.χ. στη Σύρο και την 

Τήνο), για να συνεχίσουν  το έργο τους388. Παρόμοια είναι και η περίπτωση της 

Νάξου, όπου πρώην Ιησουΐτες, πέντε τον αριθμό, εκ των οποίων οι τρεις ιερείς, 

κατόπιν αδείας από την Αγία Έδρα, συνέχισαν με ιδιαίτερο ζήλο να εξομολογούν, να 

κηρύττουν και να κατηχούν, προς όφελος του εκεί Καθολικισμού και ιδίως της 

καθολικής νεολαίας389.  

 

Φραγκισκανοί Μινορίτες 

 

Περί τα τέλη της λατινικής κυριαρχίας, πιθανότατα το 1535 (ή κατ’ αλλους 

στα τέλη του 14ου αιώνα390 ή το 1627391), εγκαταστάθηκαν στη Νάξο κάποιοι 

βενετικής πιθανότατα καταγωγής Ελάσσονες Φραγκισκανοί ή Μινορίτες ή Σοκολάνοι 

(γνωστοί στην ιταλική γλώσσα και ως Minori, Osservanti, Reccoletti, Zoccolanti ή 
                                                             
386 Παπαδόπουλος 1994: 143. 
387 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 357, 360-362. 
388 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 375. 
389 Καρπάθιος 1936: 62. 
390 Saulger 1878: 121.- Ναυπλιώτης 1986: 107. 
391 Φώσκολος – Φόνσος 2003: 366. 
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Frari), προερχόμενοι από τη βενετοκρατούμενη Κρήτη, υπό την αιγίδα του δόγη της 

Βενετίας392. Αναφέρεται ότι η μονή υπαγόταν στη μονή της Αγίας Αικατερίνης 

Κρήτης393. Οι μοναχοί αυτοί εγκαταστάθηκαν στα Αγγίδια, ιδρύοντας τη μονή του 

Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, δίνοντας μάλιστα και το όνομά τους στην περιοχή (τω 

Φραρώ). Η μονή των Φραγκισκανών επανδρωνόταν από δύο ιερείς και έναν λαϊκό ή 

από έναν ιερέα και έναν λαϊκό και εξαρτώνταν από το βενετικό κράτος, ακόμη και 

κατά την οθωμανική περίοδο394. Κατείχε δε πολλά κτήματα, είτε από δωρεές πιστών 

είτε από αγορές, ενώ ελάμβανε ετήσια επιχορήγηση ύψους 90 δουκάτων από τον 

δόγη της Βενετίας. Είναι δε βεβαιωμένο ότι εν λόγω μονή εξακολουθούσε να 

λειτουργεί ακόμη κατά τις παραμονές της καταλύσεως της Γαληνοτάτης 

Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, αν και είχε περιέλθει σε εσχάτη παρακμή395. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, σε αντιδιαστολή με τους μετέπειτα 

εγκαθιστάμενους Γάλλους μισσιοναρίους, οι Φραγκισκανοί μοναχοί των Αγγιδίων 

δεν ανέπτυξαν κάποια ιδιαίτερη δράση εκτός της μονής τους, περιοριζόμενοι στα 

τελετουργικά τους καθήκοντα και στην παροχή του μυστηρίου της εξομολογήσεως396. 

Θεωρείται ότι ανήκαν -μαζί με τα  άλλα «επαιτικά» τάγματα- στα «παραδοσιακά–

μεσαιωνικού τύπου» τάγματα, που διέφεραν ως προς τις πρακτικές και ως προς τις 

στοχεύσεις τους από τα μεταγενέστερα και πιο «σύγχρονα» καθολικά τάγματα, που 

δραστηριοποιούνταν στο Αιγαίο υπό το πνεύμα της Αντιμεταρρύθμισης και υπό την 

σκέπη του γαλλικού στέμματος. Οι Φραγκισκανοί της Νάξου συνυπήρξαν επί μακρόν 

στο νησί με τους αδελφούς τους ενός άλλου κλάδου του τάγματος των 

Φραγκισκανών, τους Καπουκίνους, για τους οποίους γίνεται παρακάτω εκτενέστερος 

λόγος.  

 

Φραγκισκανοί Καπουκίνοι 

 

Οι Καπουκίνοι, γνωστοί και ως Καπουτσίνοι (Capuccini) ή Καπουτζίνοι 

θεωρoύνται ως το δεύτερο σε σημασία (μετά τους Ιησουΐτες), δυτικό τάγμα, που 

                                                             
392 Hofmann 1938: 18, 154, 171.- Συμεωνίδης 1997: 60. 
393 Randolph 1687: 21. 
394 Tournefort 2003: 236. 
395 Στη μονή υπήρχε ένας μόνο μοναχός, ο οποίος ήταν μονίμως μεθυσμένος, έφερνε γυναίκες στο 
μοναστήρι, απειλούσε και έβριζε οποιονδήποτε συναντούσε και οπλοφορούσε, καθιστάμενος 
επικίνδυνος για τη ζωή των συνανθρώπων του. Βλ. σχ. Καρπάθιος 1936: 65.- Hofmann 1938: 192-
193.- Ωστόσο, δεν εξέλιπαν τα σκάνδαλα στους κόλπους των Φραγκισκανών ήδη από τα μέσα του 
17ου αιώνα. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 113. 
396 Καρπάθιος 1936: 64-65. 
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έδρασε στην περιοχή κατά την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης. Αποτελούν την τρίτη 

οικογένεια του πρώτου τάγματος των Φραγκισκανών.  Ιδρυτής όλων των κλάδων του 

επαιτικού αυτού τάγματος υπήρξε ο άγιος της Δυτικής Εκκλησίας, Φραγκίσκος της 

Ασσίζης (1182-1226). Ο Άγιος Φραγκίσκος έλαβε στα 1209 προφορική και στα 1211 

γραπτή έγκριση από τον πάπα Ιννοκέντιο Γ΄ (1198-1216) για τη συγκρότηση της 

μοναστικής αυτής κοινότητας και για ιεραποστολική δράση, με την έκδοση μάλιστα 

του σχετικού κανόνα, οποίος αντικαταστάθηκε από τον παπικό κανόνα του 1223. 

Μετά τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου, οι Φραγκισκανοί διασπάστηκαν σε δύο 

κλάδους: α) στους μη μεταρρυθμισμένους Μοναστικούς, Κοινοβιακούς ή 

Conventuales, που έδιναν προτεραιότητα στον κοινοβιακό βίο και στην τήρηση του 

παπικού κανόνα397 και β) στους μεταρρυθμισμένους Ελάσσονες ή Ελαχίστους, που 

μας είναι γνωστοί και ως Μινορίτες (Minori), Osservanti, Recolletti και Σοκολάνοι 

(Zoccolanti), αλλά και ως Πνευματικοί ή Ζηλωτές ή Μελετητικοί, οι οποίοι και έδιναν 

περισσότερη έμφαση στην προσαρμογή στις ανάγκες της αποστολής τους και στην 

τήρηση του ιδεώδους της απόλυτης πενίας, σύμφωνα με την πνευματική διαθήκη του 

ιδρυτή τους, Αγίου Φραγκίσκου398. 

Μέσα από τους κόλπους των μεταρρυθμισμένων Φραγκισκανών αδελφών 

(Φραρών) ξεπήδησε ο κλάδος των Καπουκίνων. Ιδρύθηκε στα 1525 από τον  Ιταλό 

μοναχό, Ματθαίο da Bascio, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος που προσέρραψε στον 

μανδύα του τη χαρακτηριστική μακριά και αιχμηρή κουκούλα της κεφαλής των 

μοναχών του τάγματος αυτού (ιταλ. cappuccio), από την οποία έλαβαν αυτοί και την 

ονομασία τους399. Οι Φραγκισκανοί και εν προκειμένω οι Καπουκίνοι, όπως και οι 

Ιησουΐτες, δραστηριοποιήθηκαν έντονα στο πλαίσιο της Αντιμεταρρύθμισης. Ήταν 

επίσης γνωστοί για τη δράση τους ως διώκτες των Εβραίων, κυρίως στη Γερμανία400. 

Από τα μέσα του 16ου αιώνα άρχισαν να εγκαθίστανται στον ελληνόφωνο χώρο401, 

όπως προκύπτει, συν τοις άλλοις, με σκοπό τον προσηλυτισμό των Ελλήνων στην 

καθολική πίστη (“pour la convertion des fidèles schimatiques et conservation des 

                                                             
397 Nicholas 2000: 551-555 
398 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 32-36, 464, 467. 
399 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 43-44, 464. 
400 Nicholas 2000: 554. 
401 Εγκαταστάσεις Καπουκίνων είχαμε στην Κωνσταντινούπολη (1626-1922), την Κρήτη (1567 - μέχρι 
σήμερα), τη Χίο (1627-1956), την Κύπρο (1627-1792), τη Σμύρνη (1629-1922), τη Σύρο (1636 - 
2005), την Άνδρο (1637-1770), το Ναύπλιο (1642-1821), την Αθήνα (1658-1821, 1926 - μέχρι 
σήμερα), τη Μήλο (1661-1745), την Πάρο (1675-1905), τη Θεσσαλονίκη (1690-1692) και σε άλλες 
περιοχές του Αιγαίου, ενώ υπήρξε και μία αποτυχημένη προσπάθεια εγκατάστασής τους στο Άγιον 
Όρος (1640). Βλ. σχ. Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 53-176, 201-347. 
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fidèles chrétiens”)402, προσφέροντας ωστόσο ένα αξιόλογο φιλανθρωπικό και 

μορφωτικό έργο, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε στη συνέχεια. 

Οι Καπουκίνοι έκαναν την εμφάνισή τους και στη Νάξο το 1628, δύο χρόνια 

μετά τους Ιησουΐτες, εγκαθιστάμενοι αρχικά στην Παναγία του Γάτου, λίγο έξω από 

τη Χώρα, και στη συνέχεια στο Κάστρο της Χώρας, όπου και ίδρυσαν το 1653 τη 

μονή του Αγίου Αντωνίου της Παδούης, που λειτούργησε μέχρι το 1710403, 

λειτουργώντας παράλληλα και σχολείο. Κατά τη διάρκεια του Κρητικού πολέμου 

μετοίκησαν για ένα διάστημα (1668-1669) μαζί με άλλους κατοίκους του Κάστρου 

της Χώρας στο εσωτερικό του νησιού, στα Μονοίτσια της περιοχής Τραγαίας, για τον 

φόβο των τουρκικών επιθέσεων. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, έκτισαν ναό 

αφιερωμένο στον Άγιο Φραγκίσκο και ίδρυσαν σχολείο404, ερείπια του οποίου 

σώζονται μέχρι σήμερα. Οι Καπουκίνοι της Νάξου ήταν γαλλικής ως επί το πλείστον 

προέλευσης. Το 1819 ιταλικής καταγωγής Καπουκίνοι αντικατέστησαν τους Γάλλους 

αδελφούς τους405. Οι Καπουκίνοι παρέμειναν στη Νάξο μέχρι το 1955 (ή το 1956)406, 

έτος κατά το οποίο ο τελευταίος μοναχός τους εγκατέλειψε τη μονή του Αγίου 

Αντωνίου, στο Κάστρο της Χώρας407.  

 

Τριβές στις σχέσεις Ιησουϊτών και Καπουκίνων 

 
Αξίζει να γίνει μνεία στο γεγονός ότι μεταξύ Ιησουϊτών και Καπουκίνων 

υπέβοσκε ενίοτε μία σχέση ανταγωνισμού και αντιζηλίας, που έφθανε σε ορισμένες 

περιπτώσεις και σε σημείο δημιουργίας μεταξύ τους προστριβών και διενέξεων408. Οι 

έντονες αντιπαραθέσεις που παρατηρήθηκαν στις σχέσεις μεταξύ των δύο καθολικών 

μοναχικών ταγμάτων, συσχετίζονταν και εκδηλώνονταν πολλές φορές με την 

αντίδραση μελών του ενός στην έλευση και εγκατάσταση μελών του άλλου στην ίδια 

περιοχή, κάτι που ασφαλώς εξέθετε τη Δυτική Εκκλησία στα μάτια των 

Ελληνορθοδόξων409. Σημειώνεται ότι και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου είχαν 

παρουσιαστεί τριβές μέσα στους κόλπους των Καπουκίνων, αφού κάποιοι Γάλλοι 

                                                             
402 Ζερλέντης 1922: 7. 
403 Φιλιππούσης – Παππάς 2010: 81. 
404 Σκληράκη 1996: 154-156. 
405 Απειρανθίτης 2007-2008: 54. 
406 Απειρανθίτης 2007-2008: 54. 
407 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 179-197. 
408 Slot 1976-1977: 124-125. 
409 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 184-185. 
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Καπουκίνοι υπέβλεπαν τους Ιταλούς αδελφούς τους, θέλοντας να διατηρήσουν τον 

«γαλλικό» χαρακτήρα του τάγματός τους410. Στη δε Νάξο, όπως προαναφέρθηκε, η 

καθολική κοινότητα του νησιού είχε χωριστεί σε δύο παρατάξεις: στη φιλοβενετική 

και στη φιλογαλλική411.  

Η Γαλλία βεβαίως από την πλευρά της υποστήριζε ηθικά και υλικά, μέσω των 

κατά τόπους προξενείων της εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τις δύο 

πλευρές, υποβοηθώντας έτσι όχι μόνο την προσπάθεια ενίσχυσης και εξάπλωσης του 

Καθολικισμού, αλλά και την ακτινοβολία του γαλλικού στέμματος. Πάντως οι 

Ιησουΐτες ήσαν πιο ισχυροί και πιο οργανωμένοι από τους Καπουκίνους, γεγονός που 

τους καθιστούσε κατά κανόνα νικητές στον μεταξύ τους ανταγωνισμό, με 

αποτέλεσμα να θεωρηθούν ως οι κυριότεροι «στρατιώτες» της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας στην Εγγύς Ανατολή. Ωστόσο, οι Καπουκίνοι θεωρείται ότι 

αντιμετωπίζονταν πιο φιλικά από τους εγχώριους χριστιανικούς πληθυσμούς, 

συγκριτικά τουλάχιστον με τους αντίζηλούς τους, ως μη φανατικοί (ιδίως ως προς το 

ζήτημα του προσηλυτισμού), κάτι που δεν φαίνεται να ίσχυε και για τους Ιησουΐτες, 

που κατά μία άποψη ήταν μάλλον αντιπαθείς412, δεδομένου ότι ήταν «σκληροί και 

σοβαροί», συμπράττοντας με τις γαλλικές προξενικές αρχές και τους γαιοκτήμονες 

εναντίον των Ορθοδόξων χωρικών, ακόμη κάποτε και εναντίον του Καθολικού 

αρχιεπισκόπου413. 

 

Δομηνικανοί – Δομηνικανίδες  

 
Στη Νάξο της οθωμανικής περιόδου είχαν εγκατασταθεί μοναχοί και μοναχές 

του τάγματος των Δομηνικανών. Ιδρυτής της μοναστικής αυτής αδελφότητας υπήρξε 

ο Ισπανός, Άγιος Δομήνικος (1170-1221), ο οποίος επηρεάστηκε από τον Άγιο 

Φραγκίσκο αναφορικά με τον όρκο της απόλυτης πενίας, ενώ και οι Δομηνικανοί 

επηρέασαν τους Φραγκισκανούς σε άλλα ζητήματα414. Έχοντας δώσει γενικά 

                                                             
410 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 10. Σημειώνεται ότι οι Δυτικοί μισσιονάριοι στη Νάξο ήταν μεν στην 
μεγάλη τους πλειονότητα Γάλλοι, συνυπήρχαν ωστόσο με αδελφούς τους άλλης καταγωγής, όπως με 
μοναχούς από τη  βόρειο Ιταλία (π.χ. Βενετία, Τρέντο, Μιλάνο), από την υπό γαλλική κυριαρχία 
γερμανόφωνη Αλσατία, από τη Φλάνδρα, ακόμη και τη μακρινή Αργεντινή, καθώς και με νησιώτες 
Καθολικούς, συμπεριλαμβανομένων κάποιων Ναξίων, με απώτατη καταγωγή από τη Δύση. Βλ. σχ. 
Hofmann 1938: 170. 
411 Slot 2006 β΄: 16. 
412 Βακαλόπουλος 1968: 405-407. 
413 Slot 1976-1977: 123. 
414 Nicholas 2000: 557. 
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ιδιαίτερο βάρος στην παιδεία, είχαν να επιδείξουν σημαντικό ενδιαφέρον για τα 

ελληνικά γράμματα και ιδιαίτερα για τον αριστοτελισμό415, αν και έδιναν βάρος, όχι 

τόσο στην παιδεία όσο στο ευαγγελικό κήρυγμα και στην εξυπηρέτηση των 

φτωχών416. Πολλοί μάλιστα Δομηνικανοί ενδιαφέρονταν ιδιαιτέρως για τις 

δογματικές διαφορές μεταξύ της λατινικής και της ορθόδοξης θεολογίας, της οποίας 

ήταν και γνώστες, ενώ είχαν συγγράψει και αντιρρητικά έργα417. 

Η παρουσία πάντως του τάγματος του Αγίου Δομηνίκου στον ελληνικό χώρο 

προηγείται κατά πολύ της Αντιμεταρρύθμισης. Ήδη από το 1225, λίγο μετά την 

άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Φράγκους (1204), εστάλησαν στην 

περιοχή μας οι πρώτοι Δομηνικανοί μοναχοί και το 1228 ιδρύθηκε η Επαρχία της 

Ελλάδος (Provincia Graeciae)418.  Η παρουσία και δράση των Δομηνικανών έτυχε της 

υποστήριξης των Λατίνων αυτοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως για όσο 

διάστημα εκείνοι ήταν κύριοι της βασιλεύουσας (1204-1261). Το 1299 ιδρύθηκε στο 

Πέραν ή τον Γαλατά, το υπό γενουατικό έλεγχο προάστιο της Πόλης, μονή 

Δομηνικανών, ενώ τον 15ο αιώνα μαρτυρείται και η ύπαρξη μοναστηριών 

Δομηνικανών και στις υπό γενουατική κυριαρχία, Χίο και Λέσβο, τον δε επόμενο 

αιώνα δύο επίσης ανδρικών μονών του ιδίου τάγματος στη βενετοκρατούμενη 

Κρήτη419. Ιδρύθηκε επίσης γυναικεία μονή στον Σκάρο της Σαντορίνης το 1596, η 

οποία λειτουργεί μέχρι και σήμερα420. Υπήρχε ακόμη αδελφότητα Δομηνικανίδων και 

στη Σύρο421.  

Οι Δομηνικανοί έκαναν την εμφάνισή τους και στη Νάξο. Θεωρούνται οι  

ιδρυτές του παρακκλησίου της Παναγίας του Ροζαρίου ή του Ροδαρίου (Madonna del 

Santissimo Rosario) στον καθεδρικό ναό του Κάστρου της Χώρας (1616)422, ωστόσο 

δεν διαθέτουμε άλλες πληροφορίες γι’ αυτούς. Λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1652 και 

το 1655/1656 αναφέρεται η ύπαρξη δύο Δομηνικανίδων μοναχών (Terzarie 

Domenicane) στο νησί423. Σύμφωνα δε με εκθέσεις Λατίνων αποστολικών επισκεπτών 

το 1744 εγκαταβιούσαν στο νησί οκτώ μονάζουσες Δομηνικανίδες424, το 1783 

                                                             
415 Nicholas 2000: 553-554. 
416 Γιαννακόπουλος 1993: 400. 
417 Scognamiglio 1996: 126-129. 
418 Scognamiglio 1996: 124. 
419 Scognamiglio 1996: 127-130. 
420 Scognamiglio 1996: 125, 135-138. 
421 Scognamiglio 1996: 133. 
422 Πανοπούλου 2009: 291. 
423 Hofmann 1938: 83, 113. 
424 Hofmann 1938: 164. 
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δώδεκα425, το 1775 δεκατρείς426, ενώ το 1792 δεκατέσσερεις, οι οποίες όμως δεν είχαν 

συστήσει οργανωμένη μοναστική κοινότητα, αλλά ζούσαν στις δικές τους οικίες, ενώ 

διήγαγαν βίο ασύμβατο με το μοναχικό τους σχήμα και σκανδαλώδη, σε βαθμό που 

δεν διακρίνονταν από τις κοσμικές γυναίκες παρά μόνο από την ενδυμασία τους427.  

 

Ουρσουλίνες 

 
Ένα άλλο τάγμα καθολικών μοναχών, που έδρασε στη Νάξο κατά την 

Οθωμανική περίοδο, ήταν αυτό των αδελφών της Αγίας Ούρσουλας ή των 

Ουρσουλινών, γνωστές και ως Αγγελίνες. Το γυναικείο αυτό τάγμα, που είχε ιδρυθεί 

στα 1533/1535 από την Ιταλίδα Angela Merici428, βρισκόταν σε στενή συνεργασία με 

τους Ιησουΐτες, από τους οποίους κλήθηκε να αναλάβει τη μόρφωση και την καλή 

ανατροφή των κοριτσιών, κυρίως των καθολικών οικογενειών του νησιού. Οι πρώτες 

Ουρσουλίνες που ήλθαν στη Νάξο (1726) ήταν ιταλικής καταγωγής και προέρχονταν 

από την Τήνο429, παρέμειναν ωστόσο για λίγα χρόνια στο νησί. Αργότερα όμως, το 

1739, εγκαταστάθηκαν στο Κάστρο της Χώρας Γαλλίδες Ουρσουλίνες, οι οποίες και 

ίδρυσαν τη φημισμένη ομώνυμη σχολή, το μετέπειτα Ελληνογαλλικόν Γυμνάσιον 

Ουρσουλινών Νάξου (1931-1975)430, το οποίο στεγάστηκε σε ένα νέο 

μεγαλοπρεπέστερο κτήριο, που κτίστηκε το 1930 στον ίδιο περίπου χώρο, 

καταλαμβάνοντας μεγαλύτερη έκταση431. Η νέα Σχολή Ουρσουλινών καταστράφηκε 

κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων των συμμαχικών δυνάμεων, που είχαν ως στόχο 

να εμποδίσουν την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής από το νησί 

(Οκτώβριος 1944). Τότε, βρετανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη βομβάρδισαν και 

κατέστρεψαν σημαντικό μέρος του Κάστρου, συμπεριλαμβανομένης της Σχολής 

Ουρσουλινών, η οποία ανακατασκευάστηκε το 1945 με δαπάνη του γαλλικού 

κράτους. Στην κοιλάδα των Μελάνων σώζεται επίσης το εγκαταλελειμμένο θέρετρο 

των Ουρσουλινών μοναχών. Στις παρυφές της πόλεως της Νάξου, στη θέση 
                                                             
425 Καρπάθιος 1936: 66 
426 Hofmann 1938: 179. 
427 Hofmann 1938: 195. 
428 Φώσκολος 1990: 13-14.- Φιλιππούσης – Παππάς 2010: 81-82. 
429 Ουρσουλίνες είχαν εγκατασταθεί από τις αρχές τους 18ου αιώνα και στην Τήνο, όπου ζουν έως 
σήμερα, έχοντας ιδρύσει οργανωμένη μονή το 1862. Εγκαταστάσεις Ουρσουλινών υπήρχαν επίσης στο 
Ναύπλιο (1916-1920), στην Καλαμάτα (1920-1924), καθώς και στην Αθήνα (1947- έως σήμερα). Βλ. 
σχ. Φώσκολος 1990: 49-50.- Φιλιππούσης – Παππάς 2010: 87.- Καθολική Εκκλησία Τήνου: 
http://www.catholic.gr/ursulines1.htm. 
430 Δελλαρόκκας 1970: 179.- Ρεμούνδος 2006: 283-284. 
431 Βαβατσιούλας – Διαμαντοπούλου 1993 β΄: 413. 



90 
 

Κατσάγρα, υπήρχε και ο ομώνυμος κήπος με δασικά και καλλωπιστικά δένδρα, 

καθώς και με εγκαταστάσεις για τα παιχνίδια και την αναψυχή των μαθητριών της 

σχολής432. Οι τελευταίες Ουρσουλίνες μοναχές αποχώρησαν από τη Νάξο το 1977,  

λίγο μετά το κλείσιμο της σχολής τους433. 

 

Λαζαριστές 

 

Το καθολικό τάγμα των Λαζαριστών, γνωστό και ως Κοινότητα των «Ιερέων 

της Αποστολής» ή των «Πατέρων της Ιεραποστολής», ιδρύθηκε το 1625 στο Παρίσι 

από τον Γάλλο ιερέα Βικέντιο de Paul (1581-1660), άγιο της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, και ενεκρίθη από τον πάπα το 1632434. Ένα χρόνο αργότερα θα ιδρυθεί 

και ο γυναικείος κλάδος του τάγματος, «Οι Αδελφές του Ελέους», από την Λουίζα de 

Marillac (1891-1660)435. Στη Νάξο οι Λαζαριστές, Γάλλοι κυρίως, έκαναν την 

εμφάνισή τους από το 1783 έως το 1877436, ενώ δραστηροποιήθηκαν και σε άλλες 

περιοχές του ελληνόφωνου χώρου437. Οι ίδιοι κληρονόμησαν τα κτίσματα που είχαν 

υπό την κυριότητά τους οι Ιησουΐτες, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθουν 

στον ίδιο ικανοποιητικό βαθμό στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, σε σχέση με τους 

προκατόχους τους, μη διαθέτοντας το πλέον κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό 

στους κόλπους τους438. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι κατά τη διάρκεια της Ελληνικής 

Επανάστασης είχαν υπό την κυριότητά τους την πρώην μονή και σχολή Ιησουϊτών 

στο Κάστρο της Χώρας, το θέρετρο στα Καλαμίτσια, το εξοχικό οίκημα «του 

Ντεμαρή» (Demari), καθώς και άλλο ένα εύφορο κτήμα στην περιοχή των Μελάνων, 

όπως επίσης καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην Ποταμιά και τα Λιβάδια (δυτική πεδινή 

Νάξος)439.  

Οι Λαζαριστές της Νάξου, πέραν των ποιμαντικών και εκπαιδευτικών τους 

καθηκόντων, ενεπλάκησαν και σε προστριβές με σημαντική μερίδα της εκεί 

                                                             
432 Μελισσηνός 1968: 65. 
433 Ρεμούνδος 2006: 284. 
434 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 21-23. 
435 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 26-28.- Φιλιππούσης – Παππάς 2010: 89-91. 
436 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 346-349, 368. 
437 Πιο συγκεκριμένα, Λαζαριστές εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη (1783- έως σήμερα), στη 
Σμύρνη (1787-1961), στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Μακεδονίας (1783- έως σήμερα), στην 
Καβάλα (1887- έως σήμερα), στη Σαντορίνη (1883-1957),  στη Σύρο (1872- έως σήμερα) και την 
Αθήνα (1971- έως σήμερα). Βλ. σχ. Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 45-89, 97-120, 123-219, 239-267, 
277-333, 374-431, 435-441.  
438 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 347, 351, 355, 358. 
439 Βακαλόπουλος 1976-1977: 281. 
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καθολικής κοινότητας και ιδίως με τη λαϊκή «Αδελφότητα του Τιμίου Σταυρού»440, 

ενώ και τα πολιτικά τεκταινόμενα στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο δεν τους άφησαν 

ανεπηρέαστους (π.χ. Γαλλική Επανάσταση, εισβολή του Ναπολέοντα στην Ιταλία και 

το Παπικό Κράτος, ανάρρηση αντιμοναρχικών στην εξουσία το 1848), με 

αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν πλέον την δέουσα γι’ αυτούς βοήθεια και να 

αποδυναμωθούν441. Μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους θα διατηρηθεί η ισχυρή 

παρεμβατική πολιτική της Γαλλίας στα των Λαζαριστών και εν γένει στα της 

καθολικής κοινότητας της Νάξου, αφού ο εν Αθήναις Γάλλος πρέσβης θα έχει 

σημαίνοντα ρόλο για τις εκεί σημαντικές αποφάσεις442, συνοδευόμενος μάλιστα 

κάποτε στο νησί από γαλλικά πολεμικά πλοία443. 

Τους Λαζαριστές της Νάξου διαδέχτηκαν το 1891 επίσης Γάλλοι Σαλεσιανοί 

,αντί των επανασυσταθέντων Ιταλών Ιησουϊτών της Σύρου, κατόπιν παρεμβάσεως 

της γαλλικής πρεσβείας, η οποία δεν επιθυμούσε να καταλάβουν τη θέση Γάλλων 

Ιταλοί. Οι Σαλεσιανοί μετονόμασαν την προϋπάρχουσα σχολή Ιησουϊτών σε Γαλλική 

Εμπορική Σχολή, ενώ οι ίδιοι παρέμειναν στο νησί μέχρι το 1927444.  

 

Η συμβολή των Καθολικών μισσιοναρίων στην παιδεία της Νάξου 

 
Οι Ρωμαιοκαθολικοί μοναχοί που έδρασαν στη Νάξο κυρίως κατά τη διάρκεια 

της οθωμανικής κυριαρχίας, είχαν να επιδείξουν ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο, σε 

μία εποχή μάλιστα όπου επικρατούσε η αμάθεια. Με το υψηλό μορφωτικό τους 

επίπεδο και με τις άοκνες προσπάθειές τους ίδρυσαν και λειτούργησαν εκπαιδευτικά 

ιδρύματα που αποτελούσαν την κυριότερη πηγή εκπαίδευσης για το νησί, στα οποία 

μορφώθηκαν τόσο γόνοι Καθολικών όσο και γόνοι Ορθοδόξων. Η δημιουργία των 

γαλλοφώνων αυτών εκπαιδευτικών δικτύων αποτελούσε στρατηγική προτεραιότητα 

της γαλλικής εξωτερικής πολιτικής και η πραγμάτωση αυτού του στόχου αποτέλεσε 

νίκη για τις επιδιώξεις του γαλλικού στέμματος, δεδομένου ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

δηλαδή μέσω της εκπαιδευτικής οδού, αυξανόταν η πνευματική και η πολιτική 

                                                             
440 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 352, 355-359. 
441 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 351, 353, 364. 
442 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 356, 362, 364, 369. 
443 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 362. 
444 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 348, 369. 
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επιρροή και η ακτινοβολία της Γαλλίας στους καθολικούς και όχι μόνο πληθυσμούς 

του Αιγαίου445. 

Τα διδασκόμενα μαθήματα για τους μαθητές των σχολείων των Γάλλων 

αυτών μοναχών ήταν τα στοιχειώδη: ανάγνωση, γραφή, αριθμητική και για τους πιο 

προχωρημένους, η ξένη γλώσσα, στοιχεία φιλοσοφίας, δογματική και ηθική. 

Διδασκόμενες γλώσσες ήταν τα ελληνικά, τα λατινικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά, τα 

οποία μάλιστα ήταν η κύρια διδασκόμενη ξένη γλώσσα, δεδομένου ότι ήταν η πλέον 

διαδεδομένη γλώσσα στον χώρο του Αιγαίου, ως γλώσσα του εμπορίου στην 

Ανατολή, ακόμη και τον 17ο αιώνα, κατάλοιπο της εμπορικής και πολιτικής 

δραστηριότητας των ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών και των μικρών ιταλικών 

ηγεμονιών, που ιδρύθηκαν στον ελληνικό χώρο μετά την Δ΄ Σταυροφορία446. Από τα 

μέσα όμως του 17ου αιώνα, με την παρακμή της Βενετίας, η οποία θα οδηγήσει στην 

σταδιακή έξωσή της από τις Κυκλάδες (18ος αι.), και με την παράλληλη εξάπλωση 

στην περιοχή των Γάλλων, αλλά και άλλων Δυτικοευρωπαίων (π.χ. Άγγλων, 

Ολλανδών, Ισπανών, Πορτογάλων)447, θα αρχίσει να διαδίδεται η γαλλική γλώσσα448.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι Δυτικοί αυτοί μισσιονάριοι και ιδίως οι 

Ιησουΐτες εξέδωσαν χρήσιμα βιβλία σε διάφορες γλώσσες, όχι μόνο θρησκευτικού 

περιεχομένου, αλλά και επιστημονικού, στα οποία γινόταν αναλυτική περιγραφή των 

περιοχών των Κυκλάδων, στις οποίες έδρασαν, με την προσθήκη μάλιστα ιστορικών 

στοιχείων, αποτελώντας σημαντικότατες πηγές γνώσης των νησιών του Αιγαίου 

πελάγους (π.χ. Sau(l)ger, Richard, Hardy, Blaiseau, d’Anjou, Portier, Babin, 

Braconnier, Tarillon, Dandini κ.ά.)449. Επίσης συνέβαλαν και στην ανάπτυξη του 

θρησκευτικού θεάτρου στο Αιγαίο, αφού ανέβασαν παραστάσεις με θρησκευτικό 

χαρακτήρα (π.χ. Η τραγέδια του Αγίου Δημητρίου)450. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί ότι 

εξέδωσαν και σημαντικό αριθμό βιβλίων στην ελληνική γλώσσα (στη δημοτική), με 

                                                             
445 Κωτσάκης 2007 β΄: 16, 18. 
446 Αναφέρεται ότι και οι Γάλλοι Καπουκίνοι της Νάξου επέβαλαν στους Έλληνες μαθητές τους την 
χρήση της ιταλικής γλώσσας, ακόμη και στα διαλείμματα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω διάδοσή της 
στο νησί (17ος αι.). Βλ. σχ. Φώσκολος – Φόνσος 2003: 369. 
447 Slot 1975: 83. 
448 Βακαλόπουλος 1968: 404-405. 
449 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 13-118. 
450 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 156, 158.- Πούχνερ 1994: 589-593.- Καμπανιόλο 2006: 167-168,. -
Δέτσης 2006: 169-175. 
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αποδέκτες τους Καθολικούς, τα οποία όμως είχαν λατινικούς χαρακτήρες και μας 

είναι γνωστά ως φραγκοχιώτικα451. 

 

       Απόπειρα προσηλυτισμού των Ορθοδόξων από τους Δυτικούς 

μισσιοναρίους;  

 

Μέσα από την πρακτική της ίδρυσης και λειτουργίας σχολείων, που 

λειτουργούσαν υπό τους εν λόγω Ρωμαιοκαθολικούς μισσιοναρίους υποκρύπτονταν 

σύμφωνα με πολλούς προσηλυτιστικές διαθέσεις, αφού πάντοτε η εκπαίδευση υπήρξε 

πεδίο προσηλυτιστικής δράσης452, με σκοπό στην προκειμένη περίπτωση τη 

δημιουργία φιλενωτικών εστιών στο Αιγαίο, στο πλαίσιο της γενικότερης 

προσπάθειας προσεταιρισμού του ορθόδοξου ποιμνίου453.  

Αντιθέτως, θεωρείται από μία άλλη μερίδα ότι δεν επιχειρήθηκε 

προσηλυτισμός ελληνοπαίδων στον Καθολικισμό δια μέσου της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (τουλάχιστον στη Νάξο) και ότι οι Δυτικοί αυτοί μοναχοί και διδάσκαλοι 

εμφορούνταν από πνεύμα πλήρους ανιδιοτέλειας454. Επίσης, έχει διατυπωθεί η 

εκτίμηση ότι από το 1627 είχε απαγορευτεί η προπαγάνδα με σκοπό τον 

προσηλυτισμό των Ελλήνων, αν και δεν εξέλιπαν οι ελπίδες των Ιησουϊτών για 

«επιστροφή» των Ορθοδόξων στον Καθολικισμό455. Αξίζει ίσως να αναφερθεί ότι 

μέλη των καθολικών αυτών μοναχικών ταγμάτων είχαν επιφορτιστεί με την 

προώθηση της ενώσεως των δύο Εκκλησιών δια της εκπαιδευτικής οδού και επί 

ιταλικού εδάφους. Έτσι οι Ιησουΐτες ανέλαβαν για παράδειγμα επί μακρόν (1591-

1604 και 1622-1773) τη διεύθυνση του Ελληνικού Κολλεγίου του Αγίου Αθανασίου 

της Ρώμης456, η σημασία του οποίου υπήρξε βαρύνουσα για την προαγωγή του 

φλωρεντινού όρου.  

Οι Δυτικοί μισσιονάριοι υιοθετούσαν επίσης πολλές φορές πρακτικές 

«εγκλιματισμού» τους στον πολιτισμό της περιοχής στην οποία διαβιούσαν στον 
                                                             
451 Τα φραγκοχιώτικα δεν προορίζονταν για τους Έλληνες Ορθοδόξους, δεδομένου ότι λίγοι από 
αυτούς γνώριζαν το λατινικό αλφάβητο. Πρωταρχικός στόχος ήταν να συγκρατήσουν τους Καθολικούς 
μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας τους και να τους διαφοροποιήσουν γλωσσικά από το ιθαγενές 
στοιχείο, ώστε να αποτρέψουν τυχόν διαρροές προς την Ορθοδοξία και την αφομοίωσή τους. Βλ. σχ. 
Γρηγορίου 1958: 304-309.- Κορινθίου 1978: 577, 585-586.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 446.- 
Φώσκολος 2012: 3-87. 
452 Ευαγγελίδης 1936: 39.- Πασχάλης 1948: 22.- Μπαμπούνης 2004: 568. 
453 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 16.- Φώσκολος – Φόνσος 2003: 383.  
454 Ρεμούνδος 2006: 281. 
455 Slot 1977: 119. 
456 Τσιρπανλής 1980: 41. 
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ευρύτερο ελληνικό χώρο, προσαρμοζόμενοι στο ελληνορθόδοξο περιβάλλον, 

προσπαθώντας να αποβάλουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, με 

σκοπό μία αποτελεσματικότερη διείσδυση στις ψυχές όχι μόνο των Καθολικών, αλλά 

και των Ορθοδόξων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου. Επί 

παραδείγματι, ένας Γάλλος Ιησουΐτης έγραφε: «Για να μας αισθάνονται κοντά τους οι 

Έλληνες και οι Αρμένιοι, αφήσαμε γενειάδα. Φορέσαμε ράσο χωρίς κολάρο και μακριά 

μανίκια, σαν αυτό που φέρουν οι παπάδες»457. Δεν υπάρχει επίσης αμφιβολία ότι 

σέβονταν το τυπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας και τα έθιμα της ελληνορθόδοξης 

παράδοσης: «Σεβόμαστε το τυπικό των Ελλήνων που είναι καλό και άγιο. Εμείς τους 

συμβουλεύουμε και προσπαθούμε να τους κάνουμε να το τηρούν. Προσαρμοζόμαστε 

στα έθιμά τους και τηρούμε τις νηστείες τους. Σεβόμαστε τους εκκλησιαστικούς 

προϊσταμένους των και παρευρισκόμαστε στις ιεροτελεστίες τους»458. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μάλιστα υιοθέτησαν συνήθειες του ελληνορθοδόξου εκκλησιαστικού 

τυπικού459.  

Πέραν λοιπόν των αδιαμφισβητήτων ανιδιοτελών και φιλανθρώπων κινήτρων 

τους, οι Δυτικοί μισσιονάριοι στόχευαν και στον προσεταιρισμό και προσηλυτισμό 

των Ορθοδόξων. Έτσι για παράδειγμα ο Ιταλός περιηγητής Francesco Piacenza 

Napolitano, που επισκέφθηκε τη Νάξο στα τέλη του 17ου αιώνα, αναφέρει τα εξής: 

«Οι Ιησουΐτες διατηρούν μέσα στο Κάστρο, χωριστά, ένα δικό τους παρεκκλήσιο, 

αφιερωμένο στους δούκες. Έξω από την πόλη υπάρχουν μοναστήρια με τους ναούς και 

τους μοναχούς τους. Κοντά στους Ιησουΐτες ζουν οι Καπουκίνοι και όλοι μαζί 

προσπαθούν να προσηλυτίσουν κόσμο με προπαγάνδα και διάφορες δραστηριότητες, 

προς όφελος της ψυχής τους, στην καθολική πίστη»460. Ο δε Ιησουΐτης μισσιονάριος 

François Tarillon, προτείνοντας αποτελεσματικές μεθόδους προσηλυτισμού, γράφει 

μεταξύ άλλων στα 1714 τα εξής: «η προσήνεια κατακτά τα πνεύματα και η πείρα μας 

δίδαξε πως είναι το καλύτερο μέσο για να τους ξαναφέρει κανείς στον ίσιο δρόμο», 

συμπληρώνοντας πως «είναι εύκολο με λίγο ζήλο και λίγη υπομονή να τους επαναφέρει 

κανείς στο Θεό και την αληθινή πίστη»461. 

Εν τέλει, αν και δεν φαίνεται οι Δυτικοί μισσιονάριοι να χρησιμοποίησαν την 

εκπαιδευτική οδό ως όχημα για τον προσηλυτισμό των ελληνοπαίδων, παρόλα αυτά 

                                                             
457 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 15. 
458 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 161. 
459 Καμπανιόλο 1994: 598. 
460 Piacenza Napolitano 1987: 55. 
461 Tarillon 1947: 104-105. 
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διακρίνεται η γενικότερη διάθεσή τους για προώθηση της ιδέας της Ουνίας και 

υπαγωγής του ντόπιου ελληνορθοδόξου πληθυσμού στην Εκκλησία της Ρώμης, με 

παράλληλη διατήρηση του πατροπαράδοτου εκκλησιαστικού του τυπικού, όπως 

άλλωστε υποδηλώνει η ανάμειξή τους στα της λειτουργικής ζωής των Ορθοδόξων 

κατά τον 17ο κυρίως αιώνα, με την ανοχή και τη συνεργασία φιλενωτικών 

Ορθοδόξων ιεραρχών. 

 

Το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο των Καθολικών μισσιοναρίων 

 
Οι Καθολικοί μισσιονάριοι προσέφεραν επίσης ένα αξιόλογο φιλανθρωπικό 

έργο, περιθάλποντας τους φτωχούς, τους αρρώστους και τους ανήμπορους, 

ανεξαρτήτως θρησκεύματος, σε μία περιοχή και μία εποχή, όπου οι αρρώστιες και οι 

επιδημίες ήταν ένα σύνηθες φαινόμενο462. Οι Ιησουΐτες για παράδειγμα δημιούργησαν 

στη Νάξο υγειονομικό σταθμό, όπου προσέφεραν τις ιατρικές τους υπηρεσίες σε 

όσους τις είχαν ανάγκη, παρέχοντάς τους μάλιστα φάρμακα από τη Δύση463 . Επίσης, 

περιποιούνταν τους Γάλλους ναυτικούς που έκαναν στάση στο νησί464. 

Επιπλέον, ιδίως οι Καπουκίνοι, προστάτευαν τους πληθυσμούς των περιοχών 

στις οποίες διαβιούσαν, αποτρέποντας τους Δυτικούς πειρατές που λυμαίνονταν το 

Αιγαίο, από το να διενεργούν επιδρομές εις βάρος των νησιωτών, επιστρατεύοντας το 

κύρος που διέθεταν στους κόλπους των χριστιανών πειρατών. Οι Δυτικοί πειρατές, 

σεβόμενοι το μοναχικό τους σχήμα, όχι μόνο υπάκουαν στις προτροπές τους, αλλά 

και σε ορισμένες περιπτώσεις έκαναν δωρεές στα καθολικά μοναστήρια465. Μερικοί 

μάλιστα από αυτούς δαπανούσαν πολλά χρήματα για την ανακαίνιση ή την ανέγερση 

ναών466, ενώ κάποιες άλλες φορές Γάλλοι κουρσάροι έβρισκαν καταφύγιο, ιδίως κατά 

τη διάρκεια του Κρητικού πολέμου (1645-1669), στις εκκλησίες τους467. Όποτε πάλι 

δεν έφερναν αποτέλεσμα οι εκκλήσεις τους προς τους πειρατές να μην επιτεθούν 

κατά των κατοίκων των περιοχών τους, ύψωναν στα κωδωνοστάσιά τους τη γαλλική 

σημαία, δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι οι κατοικίες τους ήταν το 

προστατευόμενο από τον Γάλλο μονάρχη άσυλο των χριστιανών468. Σε ακραίες 

                                                             
462 Βακαλόπουλος 1968: 405. 
463 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 15.- Φώσκολος – Φόνσος 2003: 465-466. 
464 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 409. 
465 Ζερλέντης 1922: 42-43, 48-49, 50, 52-53, 69-70. 
466 Βακαλόπουλος 1974: 81. 
467 Βακαλόπουλος 1968: 422-423. 
468 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 9. 
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μάλιστα περιπτώσεις ασκούσαν οι ίδιοι βία εναντίον των πειρατών. Έχει μάλιστα 

καταγραφεί περιστατικό αιχμαλωσίας πειρατών από ενόπλους Ιησουΐτες469. 

Επομένως, οι Καθολικοί μισσιονάριοι προσέφεραν σημαντικό έργο στη ναξιακή 

κοινωνία της οθωμανικής περιόδου, τόσο σε μορφωτικό όσο και σε φιλανθρωπικό 

επίπεδο. 

Έργο των Λατίνων πατέρων που ήλθαν στον ελληνικό χώρο κατά την 

Αντιμεταρρύθμιση, θεωρείται και η εισαγωγή και διάδοση της καλλιέργειας 

εσπεριδοειδών, όπως πορτοκαλιές, κιτριές και παμπυλόνες, καθώς και άλλων 

φυτικών ειδών, προερχομένων από την σχετικά προσφάτως τότε ανακαλυφθείσα  

Αμερική (π.χ. αρωκάριες και αθάνατα) σε νησιά του Αιγαίου470. Αναφέρεται μάλιστα 

ότι οι δύο πρώτες πορτοκαλιές στη Νάξο φυτεύτηκαν από τον Γάλλο ηγούμενο των 

Ιησουϊτών, Robert Saulger το 1680471. Είναι επίσης γνωστό ότι στην Νάξο η πατάτα 

έκανε την εμφάνισή της δεκαετίες πριν από τη μαζική διάδοσή της στον ελλαδικό 

χώρο επί Καποδίστρια472, κάτι που ίσως να συσχετίζεται με την εκεί παρουσία των 

Δυτικών μισσιοναρίων. 

 

Η στάση των Ορθοδόξων έναντι των Δυτικών μισσιοναρίων 
 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, κλήρος και λαός, βρέθηκε απέναντι στο φαινόμενο 

της προσέλευσης και δράσης μισσιοναρίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο 

Αιγαίο σε ένα νησί, που το ελληνορθόδοξο στοιχείο αποτελούσε τη μεγάλη 

πλειονότητα, το 90% τουλάχιστον του πληθυσμού. Όπως προαναφέρθηκε, οι 

Ορθόδοξοι επίσκοποι, οι ιερείς, ακόμη και κάποιοι μοναχοί ήταν αρκετά ανεκτικοί 

απέναντί τους, αν και ορισμένοι από αυτούς προσπαθούσαν σε κάποιο βαθμό να 

εμποδίσουν τον λαό από μία στενότερη επαφή μαζί τους, χωρίς ωστόσο να 

λαμβάνουν ουσιαστικά δραστικά μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι που 

οφειλόταν στον φιλενωτισμό, τον καιροσκοπισμό ή και στον φόβο ορισμένων εξ 

αυτών, που ακολουθούσαν μία επαμφοτερίζουσα πολιτική. Σύμφωνα με κάποιους, τα 

φαινόμενα του φιλενωτισμού εντάσσονται στο γενικότερο κλίμα υποστήριξης προς 

τους Καθολικούς από την πλευρά ισχυρών καθολικών δυνάμεων, που 

                                                             
469 Slot 1976-1977: 125. 
470 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 152.- Campagnolo 1993: 312.- Καμπανιόλο 2006: 163.- Ρεμούνδος 
2006: 280. 
471 Campagnolo 1993: 312. 
472 Slot 2008 α΄: 54. 
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δραστηριοποιούνταν κατά την εποχή εκείνη στην περιοχή του Αιγαίου (π.χ. Βενετία, 

Γαλλία)473. Ωστόσο, δεν θα πρέπει όλα αυτά να αποδοθούν στον φόβο ή τον 

καιροσκοπισμό των εν λόγω ιεραρχών, αφού, όπως είπαμε, υπήρχαν και 

φιλολατινικές κινήσεις με ειλικρινή φιλενωτικά κίνητρα από την πλευρά ορισμένων 

Ορθοδόξων κληρικών, κάποιοι εκ των οποίων υπήρξαν απόφοιτοι του Κολλεγίου του 

Αγίου Αθανασίου της Ρώμης474. 

Πιστεύεται επίσης ότι οι Ορθόδοξοι έδειχναν ιδιαίτερο σεβασμό προς τους 

Δυτικούς μισσιοναρίους που επισκέπτονταν το νησί, οδηγώντας ορισμένους στο 

συμπέρασμα ότι θα δέχονταν την ένωση των δύο Εκκλησιών ευκολότερα σε σχέση με 

τους υπόλοιπους Έλληνες. Σε αυτό φαίνεται ότι συνέβαλε, έως έναν βαθμό, και το 

γεγονός της οικονομικής εξάρτησης των Ελληνορθοδόξων χωρικών από τους 

Δυτικούς γαιοκτήμονες και τους αγαθοεργούντες Δυτικούς μισσιοναρίους475. Την 

πεποίθηση πάντως ότι οι Ορθόδοξοι Έλληνες του νησιού πιθανόν να ασπάζονταν 

κάποτε τον Καθολικισμό, λόγω της ευλάβειάς τους προς την Παναγία, εξέφρασε 

μεταξύ άλλων ο Ιησουΐτης ηγούμενος και ιστοριογράφος, Robert Saulger (τέλη 17ου 

αι.)476, όπως και ο ηγούμενος των Λαζαριστών Antonio Giordana (μέσα 19ου αι.)477. 

Όμως σε γενικές γραμμές οι Ορθόδοξοι κάτοικοι της Νάξου, παρά τις στενές 

επαφές τους και τον συγχρωτισμό τους με το ντόπιο λατινικό στοιχείο, αλλά και με 

τους ξένους μισσιοναρίους, και παρά την ευλαβή συμμετοχή τους σε κάποιες 

καθολικές εορτές, παρέμειναν επί της ουσίας προσηλωμένοι στην πατροπαράδοτη 

πίστη τους, δεδομένου ότι τελικά μετείχαν του κοινού ποτηρίου, πλην ελαχίστων και 

μάλλον μεμονωμένων περιπτώσεων. Όταν δε αισθάνονταν ότι θιγόταν η πίστη τους, 

αντιδρούσαν κάποτε ακόμη και με βίαιο τρόπο478. Κάποιοι Ορθόδοξοι κληρικοί και 

                                                             
473 Slot 1976: 201. 
474 Βακαλόπουλος 1968: 414.- Φώσκολος 1976: 243-257.- Καμπανέλλης 1991: 85-90.- Κύλης 2006: 
271. 
475 Κάσδαγλη 1998: 113. 
476 Saulger 1987-1988: 23. 
477 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004: 366. 
478 Χαρακτηριστική, αν και μάλλον σπάνια, θεωρείται στα 1653 η περίπτωση της διαμάχης των 
Ορθοδόξων κατοίκων της Νάξου και των Ιησουϊτών, με αφορμή τον «Παλαμισμό», δηλαδή τη 
θεολογία του αγίου της Ορθόδοξης Εκκλησίας, Γρηγορίου του Παλαμά και των Ησυχαστών, 
αναφορικά με τις ενέργειες του Ακτίστου Φωτός. Μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης 
(1650), ο εκεί Ιησουΐτης, François Rossiers, απέδωσε την αιτία του φυσικού αυτού φαινομένου σε θεία 
δίκη, λόγω των δογματικών αποκλίσεων των Ορθοδόξων. Με τη διδασκαλία του εναντίον του 
Γρηγορίου του Παλαμά προκάλεσε την μήνι των Ορθοδόξων όχι μόνο της Σαντορίνης, αλλά και 
άλλων νησιών. Έτσι λοιπόν, οι κάτοικοι της Νάξου αντέδρασαν δυναμικά, φτιάχνοντας 
αναθεματίστρες (σωρούς από πέτρες), επιτιθέμενοι στους Ιησουΐτες και αναθεματίζοντας όλους τους 
Λατίνους, που θεωρούσαν τον Γρηγόριο τον Παλαμά ψευδάγιο και αιρετικό, ενώ ο μητροπολίτης 
Παροναξίας Νικόδημος ανακάλεσε την άδεια που είχε δώσει στους Ιησουΐτες να κηρύττουν και να 
εξομολογούν. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη διάσταση αντιλήψεων μεταξύ των Ιησουϊτών και 
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μοναχοί, ιδίως Αγιορείτες, παρότρυναν τους χωρικούς να είναι επιφυλακτικοί έναντι 

των ξένων μισσιοναρίων, αντιδρώντας μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις 

δυναμικά479. Δεν εξέλιπαν επίσης και περιπτώσεις ενόπλων αψιμαχιών, όπως π.χ. 

κατά τη διάρκεια του πανηγυριού της καθολικής μονής του Αγίου Αντωνίου της 

Παδούης, παρεκκλησίου του γαλλικού προξενείου, όπου κατά την προεπαναστατική 

και επαναστατική περίοδο είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμη και τουφέκια480. 

Από την άλλη πλευρά, όπως προαναφέρθηκε, και οι Καθολικοί μισσιονάριοι 

θεωρούσαν τους Ορθόδοξους σχισματικούς, που θα έπρεπε να «επανέλθουν» στη 

Δυτική Εκκλησία. Υπέβοσκε λοιπόν και ένα κλίμα αμοιβαίου ανταγωνισμού μεταξύ 

των Ελληνορθοδόξων κατοίκων της Νάξου και των Δυτικοευρωπαίων απεσταλμένων 

της Αγίας Έδρας στην περιοχή, που εκδηλωνόταν κατά καιρούς ποικιλοτρόπως 

έφθανε να έχει σε ορισμένες περιπτώσεις και έναν συγκρουσιακό χαρακτήρα.  

 

Τα αποτελέσματα της δράσης των Δυτικών μισσιοναρίων στη Νάξο 

 

Οι Καθολικοί μισσιονάριοι που έδρασαν στη Νάξο κατά τη διάρκεια της 

οθωμανικής κυριαρχίας, δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα, αφού όχι μόνο δεν επέτυχαν να δημιουργήσουν μόνιμες εστίες 

φιλενωτικών, αλλά ούτε καν να ανακόψουν την παρατηρούμενη επί των ημερών τους 

προσχώρηση Καθολικών στην Ορθοδοξία481. Ήταν φανερό ότι κινούνταν αντίθετα 

προς στο ρεύμα της εποχής: κατόρθωσαν ίσως να επιβραδύνουν, όχι όμως και να 

ανακόψουν, τη διαρροή μερίδας των ομοδόξων τους προς την Oρθόδοξη Εκκλησία 

και την αφομοίωσή τους από το πολυπληθέστερο ελληνορθόδοξο περιβάλλον. Το 

καθολικό ποίμνιο, παρά τους αγώνες τους και παρά την έλευση και νέων Δυτικών 

εποίκων, έφθινε ολοένα και περισσότερο, μη μπορώντας να αντέξει τους εις βάρους 

του δημογραφικούς συσχετισμούς, σε μία μάλιστα περίοδο κατά την οποία η δυτική 

κυριαρχία στη Νάξο και τις Κυκλάδες είχε πλέον λήξει. Όλες λοιπόν οι προσπάθειές 

τους ήταν φυσικό να ναυαγήσουν μπροστά στη νέα πραγματικότητα που πρόβαλλε482. 

                                                                                                                                                                              
των μετριοπαθεστέρων Καπουκίνων ως προς τη στάση που όφειλαν να τηρήσουν αναφορικά με τις 
«κακοδοξίες» των Ορθοδόξων, οδήγησε συν τοις άλλοις σε μία νέα αντιπαράθεση μεταξύ των 
εκπροσώπων των δύο ταγμάτων στο νησί. Βλ. σχ. Ζερλέντης 1922: 6-7, 30.- Ζερλέντης 1985: 8.- 
Απειρανθίτης 1988: 4.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 163.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 186-187.- 
Μαρκόπολι 1997: 39-45. 
479 Συμεωνίδης 1989: 30. 
480 Slot 2008 α΄: 56. 
481 Slot 1976-1977: 138. 
482 Βακαλόπουλος 1968: 426-427.- Συμεωνίδης 1992: 28.- Παπαδόπουλος 1994: 137. 
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  Εν κατακλείδι, οι κάτοικοι της Νάξου επωφελήθηκαν της κληρονομιάς που 

τους άφησαν οι πατέρες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Η ιδιαίτερη πολιτισμική 

ταυτότητα του νησιού συγκροτήθηκε και μέσα από την εκεί παρουσία των Γάλλων 

μισσιοναρίων και τη συμβίωσή τους με το ορθόδοξο ποίμνιο. Αυτού του είδους η 

ώσμωση, φαινόμενο όχι ιδιαίτερα σύνηθες στον ευρύτερο ελληνόφωνο χώρο, 

εμπλούτισε τον εγχώριο πολιτισμό με τη δυτική κουλτούρα, εξοικειώνοντας τους 

κατοίκους του νησιού με τη Δύση και τον πολιτισμό της, διευρύνοντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο τους πνευματικούς τους ορίζοντες. Η έντονη λοιπόν παρουσία και δράση 

των δυτικών ταγμάτων στη Νάξο από την εποχή της Αντιμεταρρύθμισης έως τις 

ημέρες μας, υπήρξε σημαίνουσα για τη διαμόρφωση του υφισταμένου πολιτισμικού 

τοπίου της νήσου Νάξου.  
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Γ΄ 

Τόποι δυτικής λατρείας και μνημεία της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας στη Νάξο 
 

3.1 Τόποι δυτικής λατρείες στη Νάξο 

 
Σήμερα υπάρχουν στη Νάξο διάσπαρτα μνημεία καθολικής λατρείας483, τα 

οποία εντοπίζονται α) στο Κάστρο της Χώρας, τον κατεξοχήν χώρο διαβίωσης του 

λατινικού στοιχείου στο νησί, β) στις υπόλοιπες συνοικίες της Χώρας και γ) στη 

ναξιακή ενδοχώρα. Σε πηγές, κυρίως του 17ου και του 18ου αιώνα, υπάρχουν 

αναφορές περί αυτών των μνημείων, κάποια από τα οποία ήταν αρχικά ορθόδοξα και 

χρησιμοποιήθηκαν από τους Δυτικούς. Εδώ γίνεται αναφορά σε εκκλησίες -

σωζόμενες και μη- που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς σε διάφορες πηγές. Κάποιες 

από αυτές τις εκκλησίες είχαν κτιστεί στο νησί από τους δούκες της Νάξου κατά την 

εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου (1207-1566), όπως η Καθολική Μητρόπολη και το 

                                                             
483 Πρβλ και Σπηλιοπούλου Ι. – Κωτσάκης A., «Άγιοι και τόποι λατρείας της Δυτικής Εκκλησίας στη 
Νάξο», Ekklesiastikos Pharos 93 (2011) [N.S.22, ISSN 1018-9556], 154-192. 
Το παρόν άρθρο, προσπάθεια μιας ιστορικο-πολιτισμικής θεώρησης του θέματος, προέκυψε κατόπιν 
επιστημονικής συνεργασίας και επιτόπιας έρευνας που διεξήχθη από τους δύο συγγραφείς στη Νάξο 
(Αύγουστος 2008, Φεβρουάριος 2009, Αύγουστος 2010) στο ευρύτερο πλαίσιο της τότε εν εξελίξει 
διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα. Έγινε συγκέντρωση των αγίων της δυτικής εκκλησίας και των 
διαφόρων τύπων μνημείων της Νάξου στους οποίους έχουν αφιερωθεί, προσπάθεια εντάξεώς τους σε 
κατηγορίες και αναφορά στις λατρευτικές εκδηλώσεις δυτικού τύπου, υπό το πρίσμα των σχέσεων 
Ορθοδόξων – Καθολικών  και κατά συνέπεια του φαινομένου της θρησκευτικής ετερότητας στο νησί. 
Τα παραπάνω αποδεικνύουν την ιδιαιτερότητα του κυκλαδικού χώρου και εν προκειμένω του 
ναξιακού, ως προς τη συμβίωση Ορθοδόξων και Καθολικών. Πράγματι, οι καθολικοί ναοί στη Χώρα 
της Νάξου και ιδίως τα ταπεινά νυν και πρώην καθολικά εξωκλήσια στη ύπαιθρο παραμένουν 
σιωπηλοί μάρτυρες ενός ιδιαίτερου και συναρπαστικού από ιστορικο-πολιτισμική άποψη παρελθόντος 
του νησιού. Εξάγεται το συμπέρασμα ότι η ύπαρξη της ρωμαιοκαθολικής κοινότητας στη Νάξο 
αποτελεί πλούτο για το νησί, εφόσον μέσα από τη θρησκευτική και συνάμα πολιτισμική της ετερότητα 
συνεισέφερε στη διαμόρφωση ενός ιδιαίτερου πολιτισμικού τοπίου, που προέκυψε από την ώσμωση 
δύο διαφορετικών παραδόσεων. 
Στο πλαίσιο της διάχυσης των πορισμάτων της έρευνας και κατόπιν προσκλήσεως του Πολιτιστικού 
Οργανισμού  του Δήμου Δρυμαλίας Νάξου, δόθηκε  από κοινού με τον κ. Αθανάσιο Κωτσάκη 
ομότιτλη ομιλία (Χαλκί Νάξου, 22.7.2010).  Επίσης, στις 28 Ιανουαρίου του 2011, στο πλαίσιο του 
μαθήματος επιλογής «ΗΘΕ05-Ηθική και Πολιτισμός» με διδάσκουσα την Ι. Σπηλιοπούλου (Α΄ 
Χειμερινό Εξάμηνο τoυ «Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών», που οργανώνουν τα Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και 
Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ με τίτλο «Ηθική Φιλοσοφία») 
πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα εισήγηση του κ. Κωτσάκη με θέμα «Πολιτισμική ετερότητα στη 
Νάξο (13ος - 19ος αι.) - Συνύπαρξη πολιτισμών;», στην οποία τέθηκε το θέμα της θρησκευτικής 
ετερότητας στη Νάξο ως μέρους της  πολιτισμικής ετερότητας στο νησί. Ακολούθησε εκτενής 
συζήτηση επί του τόσο επίκαιρου αυτού θέματος και παραδόθηκαν  από τον εισηγητή σχετικές 
σημειώσεις στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές με λέξεις-κλειδιά, επεξηγήσεις και 
βιβλιογραφία.  
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δουκικό παρεκκλήσιο (Capella Casazza) στο Κάστρο της Χώρας, ή ο Άγιος Ιωάννης 

ο Βαπτιστής στην περιοχή του Παρατρέχου, όπου βρίσκονταν τα θερινά δουκικά 

ανάκτορα. Άλλοι ναοί, κυρίως εξωκκλήσια, θεωρείται ότι κτίστηκαν από ιδιώτες 

Καθολικούς γαιοκτήμονες, κοντά στους τόπους όπου βρίσκονταν οι πυργοειδείς 

επαύλεις και τα κτήματά τους (π.χ. Άγιος Ιγνάτιος Καλόξυλου, Άγιος Νικόλαος 

Φιλωτίου, Άγιος Αντώνιος Απεράθου).  

Μία άλλη κατηγορία αποτελούν οι καθολικοί ναοί που ανήκαν σε καθολικά 

μοναχικά τάγματα (Φραγκισκανοί, Δομηνικανοί, Ιησουΐτες, Καπουκίνοι, 

Ουρσουλίνες, Λαζαριστές, Σαλεσιανοί κ.ά.) ή σε λατινικές θρησκευτικές 

αδελφότητες λαϊκών (confraternite, laiche di devozione, scuole, confratie, compagnie, 

congregazioni)484. Σώζονται επίσης κάποια κτήρια ή ερείπια κτηρίων, που 

αποτελούσαν κάποτε μονές καθολικών ταγμάτων, εντός των οποίων λειτουργούσαν 

σχολεία, καθώς και τα θέρετρα των Καθολικών μοναχών με τους βοηθητικούς τους 

χώρους (σταύλοι, φούρνοι, λιοτρίβια, περιστερώνες κ.ά.), στα οποία θα αναφερθούμε 

παρακάτω. 

Ως προς την ονοματοδοσία των καθολικών ναών της Νάξου, άλλοι ναοί ήταν 

αφιερωμένοι σε αποκλειστικά Δυτικούς αγίους, σε εκείνους δηλαδή που 

ανακηρύχθηκαν άγιοι μετά το σχίσμα του 1054 (π.χ. Άγιος Φραγκίσκος, Άγιος 

Αντώνιος της Παδούης, Άγιος Νικόλαος του Τολεντίνο), άλλοι σε αγίους κοινούς και 

για τα δύο δόγματα και διαδεδομένους τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση (π.χ. 

Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής), ενώ άλλοι ήταν αφιερωμένοι σε κοινούς και για τα δύο 

δόγματα αγίους, των οποία όμως η λατρεία485 ήταν κατά βάση διαδεδομένη στη Δύση 

(π.χ. Άγιος Βαρθολομαίος, Άγιος Σεβαστιανός, Άγιος Ιάκωβος, Άγιος Μάρκος)486. 

Εντοπίζονται και κάποιοι ορθόδοξοι ναοί, αφιερωμένοι σε κοινούς και για τα δύο 

δόγματα αγίους, των οποίων η λατρεία ήταν περισσότερο διαδεδομένη στη Δύση487. 

                                                             
484 Οι θρησκευτικές αυτές αδελφότητες ιδρύονταν στις Κυκλάδες από λαϊκούς Καθολικούς με 
θρησκευτικούς, λατρευτικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Στη Νάξο μαρτυρούνται οι εξής τρεις 
αδελφότητες: του Αγιωτάτου Σώματος του Χριστού αρχικά και του Αγιωτάτου Εσταυρωμένου ή του 
Παναγίου Πάθους ή του Τιμίου Σταυρού αργότερα, της Παναγίας του Ροζαρίου και της Congregatione 
Mariana: Purificatione della Beatissima Vergine (Υπαπαντή). Βλ. σχ. Πανοπούλου 2009: 283, 291. 
485 Εδώ χρησιμοποιούμε συμβατικά τον όρο «λατρεία», δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διδασκαλία της 
Ορθόδοξης, αλλά και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, οι άγιοι δεν λατρεύονται, όπως ο Θεός, αλλά 
τιμώνται από τους πιστούς. 
486 Σημειώνεται ότι δεν εντοπίζονται άλλοι ναοί είτε καθολικοί είτε ορθόδοξοι, αφιερωμένοι στον Άγιο 
Μάρκο, προστάτη της Βενετίας, προφανώς λόγω του ότι η Νάξος ουδέποτε υπήρξε επισήμως κτήση 
της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, αλλά πρωτεύουσα του (ημι)ανεξάρτητου 
Δουκάτου του Αιγαίου. 
487 Π.χ. οι βυζαντινοί ναοί του Αγίου Ισιδώρου στις περιοχές Παρατρέχου, Τραγαίας και Ατσιπάπης, ο 
Άγιος Ματθαίος Πλάκας και ο Άγιος Στέφανος Αγγιδίων, Κάτω Μαραθού, Τσικαλαριού και 
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Υπήρχε επίσης σημαντικός αριθμός καθολικών ναών, συμπεριλαμβανομένου και του 

καθεδρικού ναού του Κάστρου της Χώρας, που ήταν αφιερωμένοι στη Θεοτόκο, 

φαινόμενο που παρατηρείται και από την πλευρά των Ορθοδόξων. Σημειώνεται ότι 

σε αντιδιαστολή με τον προτεσταντικό κόσμο, οι Ορθόδοξοι και ιδίως οι Καθολικοί 

κατά την περιόδο της Αντιμεταρρύθμισης, τιμούσαν ιδιαιτέρως την Παναγία, 

φθάνοντας στο σημείο του Μαριανισμού ή της Μαριολατρίας488. Ακολουθεί 

παράθεση και σχολιασμός των πλέον σημαντικών καθολικών ναών που εντοπίζονται 

σήμερα στη Νάξο. 

 

3.2 Κάστρο της Χώρας 

 
Μητρόπολη των Καθολικών 

 

Η Καθολική Μητρόπολη κτίστηκε τον 13ο αιώνα (εικ. 4, 5), ενώ η ύπαρξη 

Καθολικού αρχιεπισκόπου στο νησί μαρτυρείται από το έτος 1243 (arcivescovo de 

Agiopelago)489. Ο ναός είχε αρχικά τη μορφή της τρίκλιτης σταυροειδούς βασιλικής 

εγγεγραμμένης με τρούλλο, αλλά χωρίς αψίδα, με τη συνύπαρξη στοιχείων γοτθικής 

αρχιτεκτονικής. Πιστεύεται ότι ανεγέρθηκε από ντόπιο συνεργείο και με τον 

ελληνικό τρόπο δόμησης, ενώ στο κτήριο ενσωματώθηκε οικοδομικό υλικό 

παλαιοτέρων εποχών, δηλαδή spolia (π.χ. αρχαίοι κίονες). Ο ναός αυτός συνδύαζε 

λοιπόν βυζαντινά και δυτικά αρχιτεκτονικά στοιχεία, αποτελώντας ένα 

χαρακτηριστικό «πάντρεμα» των δύο πολιτισμών490. Το φαινόμενο αυτό δεν ήταν 

βεβαίως άγνωστο στον ευρύτερο χώρο της «ελληνολατινικής» Ανατολής, δεδομένου 

ότι οι Βενετοί ήδη προ της Δ΄ Σταυροφορίας ήταν εξοικειωμένοι με τον βυζαντινό 

                                                                                                                                                                              
Αριοβέσσας, ο πρώτος εκ των οποίων ανοικοδομήθηκε πιθανόν τον 14ο αιώνα, ενώ οι δύο τελευταίοι 
τον 13ο αιώνα. Σημειώνεται ότι η λατρεία του Αγίου Ισιδώρου, ο οποίος καταγόταν από την 
Αλεξάνδρεια και μαρτύρησε στη Χίο στα μέσα του 3ου αιώνα, ήταν διαδεδομένη στο Αιγαίο και ιδίως 
στις Κυκλάδες ήδη από τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους, μολονότι έχει υποστηριχθεί ότι έγινε 
προσπάθεια εκ μέρους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να υποκατασταθεί η λατρεία του από εκείνη 
του ομωνύμου Kαθολικού αγίου της Σεβίλλης. Βλ. σχ. Δημητροκάλλης 1994: 247-251 - 
Δημητροκάλλης 2004: 106, 108-109.- Σπηλιοπούλου – Κωτσάκης 2011: 156-157. 
488 Για την εξάπλωση του φαινομένου αυτού στην Ιταλία κατά τον 15ο και 16ο  αιώνα, βλ. Rosa 1976: 
217-243.- Για την ευρύτατη διάδοση της λατρείας της Παναγίας στη Σύρο, τη «νήσο του πάπα», κατά 
την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης. Βλ.. Ρούσσος–Μηλιδώνης 2007: 224-225.- Η ιδιαίτερη 
εξάπλωση της λατρείας της Παναγίας γενικότερα στις Κυκλάδες την εποχή εκείνη φαίνεται και από τις 
πολυάριθμες αδελφότητες, που ήταν αφιερωμένες στη λατρεία της (confraternite mariane). Βλ. σχ. 
Πανοπούλου 2009: 285-286.  
489 Fedalto 1975-1976: 87-88. 
490 Μαστορόπουλος 2006: 24, 88.- Κωσταρέλλη 2007: 13-14. 
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πολιτισμό, προσλαμβάνοντας κάποια στοιχεία του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η σταυροειδής τρουλλαία βασιλική του Αγίου Μάρκου στην Βενετία, η 

οποία θεωρείται αντίγραφο του κατεστραμμένου σήμερα ναού των Αγίων 

Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη491. Ο καθεδρικός ναός των Καθολικών θυμίζει 

έως έναν βαθμό τον ναό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, βεβαίως σε μικρογραφία. 

Εσωτερικά συνυπάρχουν αγιογραφίες δυτικού και βυζαντινού ρυθμού, ενώ εξωτερικά 

διακρίνεται σταυροειδές σχήμα, με έναν μεγάλο τρούλλο να δεσπόζει στο κέντρο, τον 

οποίον πλαισιώνουν άλλοι δύο μικρότεροι τρούλλοι, οι οποίοι προστέθηκαν το 1536. 

Τότε προστέθηκαν και άλλα δύο κλίτη και έτσι ο αρχικά τρίκλιτος ναός έγινε 

πεντάκλιτος492. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο καθεδρικός ναός των 

Καθολικών δεν είναι ούτε ανατολικού ούτε δυτικού τύπου, αλλά ένα μεσογειακό 

μόρφωμα ανάμεσα στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τη βενετική και εν γένει τη 

δυτική493. Επίσης γνωρίζουμε ότι το 1563 ο ναός ήταν αφιερωμένος στην Κοίμηση 

της Θεοτόκου, ενώ από τα μέσα του 17ου αιώνα μάς είναι γνωστή, ως Υπαπαντή494 

και έκτοτε εορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου. 

Ο ναός διαθέτει έξι ιερά βήματα, πέντε στο βάθος και ένα στα πλάγια. Στο 

αλτάριο, που βρίσκεται στο βάθος του κεντρικού κλίτους του ναού και είναι έργο 

χιακού εργαστηρίου του 1744 με στοιχεία μπαρόκ495, δεσπόζει η αμφιπρόσωπη 

βυζαντινή εικόνα της βρεφοκρατούσας Παναγίας της Ελεούσας, ύψους σχεδόν 1.90 

μ. Από την πίσω πλευρά εικονίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Χρονολογείται 

στον 11ο ή τον 12ο αιώνα496, κατ’ άλλους στα τέλη του 13ου αιώνα497 ή τον 14ο 

αιώνα498 και θεωρείται ότι προέρχεται από τη Νικομήδεια της Βιθυνίας, βάσει 

επιγραφής που βρίσκεται στο κάτω δεξί τμήμα της, όπου γίνεται αναφορά στην 

ομώνυμη μικρασιατική πόλη. Η Νικομήδεια παρέμεινε υπό βυζαντινό έλεγχο, αρχικά 

ως τμήμα της Αυτοκρατορία της Νικαίας (1204-1261) και εν συνεχεία ως τμήμα της 

αναγεννημένης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας των Παλαιολόγων έως το 1337, έτος κατά 

                                                             
491 Γάσπαρης 1993 α΄: 97.- Γκιολές 1994: 125-126.- Nicol 2004: 97.- Lane 295-296.- Lauber 2010: 
871. 
492 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 7. 
493 Στον ευρύτερο βενετοκρατούμενο ελληνόφωνο χώρο εντοπίζονται και πολλά άλλα μνημεία, τα 
οποία αποτελούν υβριδικές αρχιτεκτονικές μορφές μεταξύ των ντόπιων πληθυσμών και των Βενετών. 
Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτού του είδους αποτελεί η εκκλησία της Παναγίας 
του Πρίνου στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνης. Βλ. σχ. Γκράτζιου 2010: 299. 
494 Hofmann 1938: 13. 
495 Ρεμούνδος 1982: 147.- Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 7. 
496 Κεφαλληνιάδης 2000: 99.- Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 11. 
497 Καραγιάννη 2010: 485. 
498 Μαστορόπουλος 2006: 82. 
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το οποίο κατελήφθη από τους Οθωμανούς Τούρκους. Στην εικόνα της Παναγίας, στο 

κάτω δεξιά της τμήμα, εικονίζεται η μορφή του δεομένου Λατίνου επισκόπου 

Νικομηδείας Ιωάννη499. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι η εικόνα έφθασε στη Νάξο 

μέσω θαλασσίων ρευμάτων500, ενώ ενδέχεται να αποτελούσε προίκα της Αναστασίας 

(;) Λασκαρίνας, αδελφής του αυτοκράτορα της Νικαίας Θεοδώρου Λασκάρεως και 

συζύγου του Μάρκου Α΄ Σανούδου501. Κατά μία άλλη εκδοχή η εικόνα αυτή 

συσχετίζεται με τον γάμο του γιου του Μάρκου Σανούδου, Άγγελου, ο οποίος 

νυμφεύθηκε την θυγατέρα του Machaire de Sainte-Menehoulde (ή Sainte-Manehaut), 

άρχοντα από την Καμπανία της Γαλλίας. Πάντως Λατίνοι επίσκοποι Νικομηδείας 

υπήρξαν μόνο κατά την περίοδο 1204-1240502, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο 

της χρονολόγησης της εικόνας στο α΄ μισό του 13ου αιώνα. 

Τα υπόλοιπα κλίτη του ναού είναι αφιερωμένα  στην Παναγία του Ροδαρίου ή 

του Ροζαρίου503, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, στον Άγιο Κάρολο Borromeo504 και στον 

Άγιο Ρόκκο, προστάτη κατά της πανώλης505. Το τελευταίο αυτό κλίτος είναι και το 

                                                             
499 Ζερλέντης 1985: 4.- Μπαλτογιάννη 2005: 70.- Αχειμάστου–Ποταμιάνου 2007: 24.- Dellaporta 
2011: 80. 
500 Hofmann 1938: 108.- Κεφαλληνιάδης 2000: 95.- Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 11.- Άλλες δύο 
εικόνες έφθασαν κατά την παράδοση μέσω θαλασσίων ρευμάτων στη Νάξο. Η μία από αυτές είναι η 
«Κυρά μας η Καπέλλα», που φυλασσόταν στην Capella  Casazza, ενώ η άλλη παραμένη αταύτιστη. 
Βλ. σχ. Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 155. 
501 Κατσουρός 2006 α΄: 39. 
502 Slot 2009 β΄: 6. 
503 Η Αδελφότητα του Ροδαρίου ή του Ροζαρίου υπήρξε λαϊκή αδελφότητα αφιερωμένη στην Παναγία 
(confraternità mariana) με τη μεγαλύτερη εξάπλωση στις Κυκλάδες: στη Νάξο, την Άνδρο, την Τήνο, 
τη Μύκονο, τη Σύρο, τη Σαντορίνη, όπως και στην Κρήτη (Χανιά, Ρέθυμνο, Χάνδακας), την Κέρκυρα, 
αλλά και την Κωνσταντινούπολη. Στη Βενετία η Αδελφότητα της Παναγίας του Ροζαρίου (Santa 
Maria del Rosario) ανήκε στις Μεγάλες Αδελφότητες (Scuole Grandi). Απέκτησε μεγάλη ισχύ, όταν 
το 1571 ο πάπας Πίος Ε΄, σε ανάμνηση της νίκης της ναυμαχίας της Ναυπάκτου (7 Οκτωβρίου 1571), 
όρισε να εορτάζεται η ημέρα αυτή στο όνομα της Παναγίας του Ροζαρίου. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 
179.- Πανοπούλου 2009: 285-286, 291.- Πανοπούλου 2012: 42-43. 
504 Ο Carlo Borromeo (1538-1584) υπήρξε αρχιεπίσκοπος Μιλάνου και ανήκε στους μεταρρυθμιστές 
της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, φροντίζοντας για την αναδιοργάνωση των θρησκευτικών 
αδελφοτήτων. Το 1570 δημοσίευσε το έργο: “Constitutioni et regole della Compagnia et Scuole della 
dottina Cristiana per le città e diocesi di Milano”. Κατά την πανώλη του 1576, αψηφώντας τη ζωή του, 
κατέβηκε στους δρόμους του Μιλάνου, για να περιποιηθεί τους αρρώστους πολίτες. Στη Βενετία ένας 
από τους τρεις αγίους προστάτες της Αδελφότητας των Μιλανέζων (Scuola dei Milanesi) ήταν και ο 
Carlo Borromeo. Αδελφότητες προς τιμήν του είχαν συσταθεί επίσης στην Κέρκυρα, την Τήνο, το 
Ρέθυμνο και τον Χάνδακα. Βλ. σχ. Πανοπούλου 2009: 286-287.- Πανοπούλου 2012: 43-44. 
505 Hofmann 1938: 14.- Ο Άγιος Ρόκκος γεννήθηκε στο Montepellier το 1350. Στη συνέχεια 
εγκαταστάθηκε στο μικρό χωριό Piacenza της Ιταλίας, του οποίου οι κάτοικοι είχαν προσβληθεί από 
πανώλη. Επέζησε ως εκ θαύματος. Συνελήφθη από τους Λομβαρδούς και πέθανε στη φυλακή το 1379. 
Η λατρεία του άρχισε να διαδίδεται σχετικά αργά, από το β΄ μισό του 15ου αιώνα στην Ιταλία, όταν το 
λείψανό του μεταφέρθηκε από Βενετούς εμπόρους το 1485 στη Βενετία. Η Βενετία, ιδαίτερα ευάλωτη 
στην ασθένεια της πανώλης εξ αιτίας των εμπορικών επαφών με την Ανατολή, υιοθέτησε τη λατρεία 
του αγίου με ανέγερση μεγαλοπρεπούς ναού (1489) και κτηρίου που στέγαζε την αδελφότητα του 
αγίου, την περίφημη Scuola di San Rocco. Στη συνέχεια η λατρεία του εξαπλώθηκε σε πολλές 
βενετοκρατούμενες περιοχές που πλήττονταν από την επιδημία της πανώλης. Εκκλησίες του 
μαρτυρούνται στον Χάνδακα (1595), στα Χανιά (1630), καθώς και στην Κέρκυρα, τη Χίο, την 
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νοτιότερο και βρίσκεται στο πλάι506. Η ύπαρξη πάντως εικόνας του Αγίου Ρόκκου στη 

Μητρόπολη των Καθολικών πιθανόν να συνδέεται με λοιμό (χολέρα) που έπληξε τη 

Νάξο το 1676. Υπάρχει επίσης μαρτυρία του 1710 περί υπάρξεως εκεί αλταρίου  της 

Αγίας Θεοκτίστης, παλαιάς πολιούχου της Νάξου, κτισμένου από τον τότε επίσκοπο 

Τήνου, Pietro Giustiniani507.  

Στο δάπεδο του ναού βρίκονται ταφόπλακες με τα οικόσημα μελών επιφανών 

Δυτικών οικογενειών του νησιού και Λατίνων αρχιεπισκόπων. Έχουν εντοπιστεί 25 

τέτοιου είδους θυρεοί στις ταφόπλακες του δαπέδου της Καθολικής Μητρόπολης508. 

Σημειώνεται επίσης ότι σε παρελθόντες αιώνες στον καθεδρικό ναό των Καθολικών 

φυλάσσονταν τμήματα λειψάνων σημαντικών αγίων της Δυτικής Εκκλησίας (ή και 

κοινών αγίων), όπως του Αγίου Πέτρου, του Αγίου Χριστοφόρου, της Αγίας 

Ροζαλίας, του Αγίου Φραγκίσκου, του Αγίου Μαρκέλλου, του Αγίου Φαβιανού και 

της Αγίας Καικιλίας. Τα περισσότερα εξ αυτών μεταφέρθηκαν στη Νάξο από τον 

δούκα Ιωάννη Crispo κατά την επιστροφή του από το ταξίδι του στα Ιεροσόλυμα και 

έκτοτε αποτελούσαν προσκύνημα των πιστών του Κάστρου509. Σε ερμάριο εντός του 

ναού φυλασσόταν επίσης τεμάχιο μεταξωτού υφάσματος, το οποίο πιστευόταν ότι 

ήταν τμήμα του μανδηλίου της Παναγίας510. 

Ο μεσαιωνικός πάντως αυτός ναός, με τις συνεχείς ανακαινίσεις του, φαίνεται 

ότι έλαβε τον σημερινό του χαρακτήρα στα μέσα του 17ου αιώνα, κάτι που συνάγεται 

βάσει της αφθονίας των μπαρόκ στοιχείων στον διάκοσμό του. Βεβαίως ο 

ζωγραφικός διάκοσμος που βλέπουμε έως σήμερα στον ναό, χρονολογείται στον 17ο 

και 18ο αιώνα και είναι επηρεασμένος από την Γαλλία, συσχετιζόμενος με την 

Αντιμεταρρύθμιση511. Κατάλοιπο της πολιτικής και πολιτισμικής επιρροής της 

                                                                                                                                                                              
Κορώνη και τη Σύρο, δηλαδή σε περιοχές με κοινότητες Καθολικών, που τιμούσαν τη μνήμη του 
αγίου ως προστάτη κατά της πανώλης. Ο Άγιος Ρόκκος αντικατέστησε λοιπόν στις βενετοκρατούμενες 
περιοχές τον Άγιο Χαράλαμπο. Βλ. σχ. Δημακόπουλος 1979: 257.- Καλαφάτη 2003: 311-312.- Η 
αφιέρωση της εικόνας του Αγίου Ρόκκου και  ίδρυση αλταρίου στον ναό, έγιναν κατά πάσα 
πιθανότητα σε εποχή εμφάνισης πανώλης στο νησί. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από την ιστορική 
μαρτυρία που αποκαλύπτει ότι τη δεκαετία του 1670, εποχή στην οποία θα μπορούσε να τοποθετηθεί 
χρονικά η εικόνα, η πανώλη μεταδόθηκε στο Κάστρο από πανωλόβλητους εκ Κωνσταντινουπόλεως. 
Οι Χωραΐτες έχασαν τότε 300 άτομα εξ αιτίας της ασθένειας, ενώ οι καθολικές οικογένειες του 
Κάστρου αναγκάστηκαν να μεταναστεύοσουν στην ενδοχώρα, κάνοντας μάλιστα στο Χαλκί 
λειτουργία και λιτανεία, παρουσία Ορθοδόξων κληρικών και λαϊκών, για εξάλειψη του λοιμού, κατά 
την εορτή της Αγίας Δωρεάς. Βλ. σχ. Ζερλέντης 1922: 83-84.- Μπαλτογιάννη 2005: 72. 
506 Κεφαλληνιάδης 2000: 96. 
507 Hofmann 1938: 152.- Κεφαλληνιάδης 2000: 97. 
508 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 10. 
509 Hofmann 1938: 88.- Κεφαλληνιάδης 2000: 99-100. 
510 Συμεωνίδης 1997: 51. 
511 Η τέχνη του μπαρόκ άνθισε στην κεντρική Ευρώπη του 17ου αιώνα, μετά τον Τριακονταετή 
Πόλεμο (1618-1648). Προερχόμενη από τη βόρεια Ιταλία μέσω Γερμανίας, θριάμβευσε με τη 
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Γαλλίας κατά την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης αποτελεί και η ύπαρξη στο επάνω 

μέρος του ιερού βήματος του θυρεού των Βουρβώνων, της βασιλικής οικογένειας της 

Γαλλίας, που είχε αναλάβει την προστασία των υπό οθωμανική κυριαρχία καθολικών 

κοινοτήτων του Αιγαίου512. Η αρχική φυσιογνωμία του ναού αλλοιώθηκε έως έναν 

βαθμό και με την ανακαίνιση του 1915, περίοδο κατά την οποία το δάπεδο 

ανυψώθηκε κατά 1,50 μ.. Κατά την τελευταία μάλιστα ανακαίνιση του 1963 η 

πρόσοψη και το κωδωνοστάσιο του ναού επενδύθηκαν με μάρμαρο513. 

 
Δουκικό παρεκκλήσιο ή Καπέλλα Καζάτζα (Capella Casazza) 

 

Ο ναός αυτός είναι μονόχωρος και κτίστηκε, σύμφωνα με την παράδοση, ως 

προσωπικό παρεκκλήσιο του πρώτου δούκα της Νάξου, Μάρκου Σανούδου στις 

αρχές του 13ου αιώνα514 ή κατ’ άλλους τον 14ο αιώνα515. Είναι αφιερωμένος στην 

Αμίαντο Σύλληψη της Θεοτόκου (Concezione della Beata Vergine, Madonna 

Concetta) και εορτάζει στις 8 Δεκεμβρίου516. Η Capella Casaccia ή Capella Casazza 

(σπίτι – παρεκκλήσιο) παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, καθώς ήταν 

σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός Δυτικού αποστολικού επισκέπτη, «ένα κομμάτι 

Ευρώπης μέσ’ την καρδιά του Αιγαίου»517. 

                                                                                                                                                                              
ρωμαιοκαθολική Αντιμεταρρύθμιση στην Πράγα, τη Βιέννη και το Μόναχο, χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει ότι ήταν παντελώς άγνωστο και σε προτεσταντικές χώρες. Στις καθολικές αυτές περιοχές 
βορείως των Άλπεων το μπαρόκ υποστηρίχθηκε από μία αριστοκρατία γαιοκτημόνων, που έκτιζαν 
πύργους και ναούς προορισμένους να εκφράσουν την ισχύ τους, καθώς και από Ιησουΐτες και 
Καπουκίνους, που χρησιμοποίησαν ευρύτατα το όπλο της συμβολικής αρχιτεκτονικής και την 
εικονογραφία των υπερασπιστών της καθολικής πίστης. Στη Γαλλία διαδόθηκε μέσω ιταλικών και 
ισπανικών επιδράσεων και υποστηρίχθηκε από τους αριστοκράτες. Εξαπλώθηκε επίσης στη Λατινική 
Αμερική μέσω των Ιησουϊτών . Η τέχνη του μπαρόκ απηχεί λοιπόν τις ιδεολογικές ζυμώσεις της 
εποχής και συνδέεται κατ’ εξοχήν με την ιδεολογία της Αντιμεταρρύθμισης. Βλ. σχ. Berstein – Mizla 
1997 α΄: 359-360.- Gombrich 2008: 388, 402, 437.- Το γαλλικό μπαρόκ, το οποίο υπήρξε κατ’ εξοχήν 
πρότυπο για την ανέγερση κτηρίων που συνδέονταν με την καθολική λατρεία στη Νάξο, είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την παρουσία και δράση στη Γαλλία Ιησουϊτών  κατά την περίοδο της 
Αντιμεταρρύθμισης, οι οποίοι και άφησαν πίσω τους σημαντικά μνημεία μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Βλ. 
σχ. Fletcher 1954: 692.- Η έλευση και εγκατάσταση Ιησουϊτών  και άλλων Καθολικών μισσιοναριών 
στη Νάξο, προερχομένων κυρίως από την Γαλλία της Αντιμεταρρύθμισης ήταν εύλογο να προκαλέσει 
τη διάδοση της μπαρόκ αρχιτεκτονικής και στο νησί κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, δεδομένου ότι τα 
τεχνοτροπικά τους πρότυπα προέρχονταν από τον μητροπολιτικό τους χώρο, απηχώντας το κυρίαρχο 
ιδεολογικό φορτίο της εποχής εκείνης. 
512 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 7. 
513 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 7, 12. 
514 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 12. 
515 Δελλαρόκκας 1964: 441.- Κεφαλληνιάδης 2000: 108. 
516 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 12-13. 
517 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 161. 
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Από την αρχική οικοδομική φάση του ναού σώζεται σήμερα μόνο το 

ανατολικό του τμήμα, δηλαδή το ιερό βήμα και τμήμα του κυρίως ναού, πάνω από το 

οποίο υπάρχουν σταυροθόλια δυτικής μεσαιωνικής τεχνοτροπίας, με τις 

χαρακτηριστικές και μοναδικές για τη Νάξο «φραγκικές νευρώσεις»518, που θεωρείται 

ότι ανήκουν στην κατηγορία του μεταβατικού τύπου από τον ρωμανικό στον γοτθικό 

ρυθμό.  

Το υπόλοιπο τμήμα το ναού πιστεύεται ότι κτίστηκε περί το 1680519 από τους 

Γάλλους Ιησουΐτες, στους οποίους είχε περιέλθει το 1626. Τον ναό αυτό είχε ως 

κέντρο αναφοράς η μονή Ιησουϊτών, καθώς και η συστεγαζόμενη περίφημη ομώνυμη 

σχολή, η οποία μετονομάστηκε σε μεταγενέστερους χρόνους σε «Γαλλική Εμπορική 

Σχολή». Στη δυτική πλευρά του ναού, έχει εντοπιστεί κάτω από το δάπεδο και 

κρύπτη που οδηγεί σε κατακόμβη, όπου έχουν εναποτεθεί λείψανα Λατίνων 

κληρικών, μεταξύ των οποίων και Ιησουϊτών. Μετά τη διάλυση του τάγματος των 

Ιησουϊτών (1773) η Capella Casazza περιήλθε στους Λαζαριστές (1783-1878)520 και 

εν συνεχεία στους Σαλεσιανούς (1891-1927)521. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Capella Casazza είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη στον 

χριστιανικό κόσμο του νησιού. Έτσι πολλοί πιστοί της αφιέρωναν, εκτός από 

διάφορα κινητά αντικείμενα, αμπέλια, χωράφια, περιβόλια και σπίτια και σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα η Capella Casazza απέκτησε τεράστια ακίνητη περιουσία. 

Την περιουσία αυτή την διαχειριζόταν μία θρησκευτική οργάνωση, αποτελούμενη 

από ντόπιους λαϊκούς Καθολικούς με την επωνυμία Αδελφότης του Τιμίου Σταυρού 

(Confraternità del Santissimo Corpo di Christo)522, πρακτική που εντάσσεται σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο ύπαρξης στη Δύση, αλλά και στις λατινικές κτήσεις στη Ρωμανία 

αναλόγων αδελφοτήτων ήδη από τον ύστερο Μεσαίωνα523. 

                                                             
518 Μαστορόπουλος 2004-2005: 349. 
519 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 12. 
520 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004: 349, 368. 
521 Δελλαρόκκας 1964: 467. 
522 Η λαϊκή αυτή καθολική αδελφότητα συστάθηκε σύμφωνα με την παράδοση το 1226, ωστόσο θα 
πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς τη συγκεκριμένη πληροφορία, δεδομένου ότι 
αναφέρεται σε μεταγενέστερη πηγή, που επιζητούσε να αποδείξει τις απαρχές της αδελφότητας. Βλ. 
σχ. Πανοπούλου 2012: 21.- Πιθανότερο θεωρείται το ενδεχόμενο της ίδρυσής της επί ηγεμονίας του 
Ιωάννη Δ΄ Crispo (1517-1564). Βλ. σχ. Slot 2012 β΄: 8.- Η λειτουργία της επικυρώθηκε το 1583 από 
τον πάπα Γρηγόριο ΧΙΙΙ, ενώ στα μέσα του 17ου αιώνα ο αριθμός των μελών της, ανδρών και 
γυναικών, ανερχόταν στα 92 άτομα. Βλ. σχ. Συμεωνίδης 1997: 59.- Η Αδελφότητα (Αδελφοσύνη ή 
Αδελφάτο) του Τιμίου Σταυρού μετονομάστηκε το 1914 σε «Σωματείον Τιμίου Σταυρού» και ανέλαβε 
εκ νέου, μετά την απομάκρυνση των Σαλεσιανών (1927), τη διαχείριση της περιουσίας της Capella 
Casazza. Βλ. σχ. Δελλαρόκκας 1964: 442, 468. 
523 Αδελφότητες της Θείας Ευχαριστίας ή της Θείας Μεταλήψεως ή του Παναχράντου Μυστηρίου 
(Santissimo Corpo di Cristo ή Santissimo Sacramento) είχαν ιδρυθεί σε ολόκληρο τον δυτικό 
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Το κτήριο της Γαλλικής Εμπορικής Σχολής παρέμενε κλειστό, αλλά 

διατηρούνταν σε άριστη κατάσταση μέχρι την ιταλική κατοχή (1941-1943). Τότε η 

σχολή κατελήφθη από τους Ιταλούς και χρησιμοποιήθηκε ως στρατώνας. Η πλούσια 

βιβλιοθήκη της, η ωραία επίπλωσή της και τα πολύτιμα αρχεία της διαρπάγησαν και 

καταστράφηκαν από τις δυνάμεις κατοχής524. Επίσης πολύτιμα αντικείμενα και σκεύη 

χάθηκαν από τον ναό, καθώς είχε επιταχθεί και αυτός. Τους Ιταλούς διαδέχτηκαν οι 

Γερμανοί (Σεπτέμβριος 1943 –  Οκτώβριος 1944). Στην μάχη της Νάξου η Capella 

Casazza υπέστη σημαντικές ζημιές από τον αεροπορικό βομβαρδισμό των Βρετανών, 

που έβαλαν κατά των αποχωρούντων Γερμανών: έπεσε βόμβα στο ιερό, χωρίς 

ευτυχώς να εκραγεί, προκαλώντας ωστόσο σοβαρές ζημιές στη στέγη, στο 

σταυροθόλιο και στην ποδιά του ναού. Ζημιές υπέστη από σφαίρες, ωστόσο διεσώθη, 

και η εικόνα του Αγίου Ιωσήφ, πιθανόν έργο καλλιτέχνη του εργαστηρίου του 

Michelangelo de Caravaggio, καθώς και η σύνθεση της Παναγίας Παρθένου στο 

κύριο αλτάριο του ναού, αντιπροσωπευτικό δείγμα της γαλλικής εικονογραφίας του 

19ου αιώνα, που πλαισιώνει περίτεχνη κορνίζα με ανάγλυφους επιχρωματισμένους 

βασιλικούς θυρεούς της Γαλλίας525. Σήμερα σώζονται επίσης η εικόνα του Αγίου 

Λουδοβίκου του Θ΄ της Γαλλίας στο άλλο αλτάριο του ναού, καθώς και άμβωνας και 

περίτεχνο ξυλόγλυπτο της Αμώμου ή Αμιάντου Συλλήψεως με φύλλα χρυσού χιακού 

εργαστηρίου (18ος αι.).  Κατά τις εργασίες αποκατάστασης του 1972 αποκαλύφθηκε 

η γοτθική στέγη με λευκούς και μωβ πλίνθους526. Εσχάτως μάλιστα έχουν 

αποκαλυφθεί δύο οικόσημα επάνω στα επίκρανα στις γενέσεις των τόξων του 

σταυροθολίου. Το ένα τουλάχιστον φαίνεται ότι ανήκε στην οικογένεια των 

Βουργουνδίων De la Roche, δουκών των Αθηνών και των Θηβών (1205-1311)527, για 

τα οποία γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο κεφαλαιο Ζ΄. σημειώνεται ότι το Δουκάτο 

του Αιγαίου, υποτελές του Πριγκηπάτου του Μορέως, συνέδραμε στρατιωτικά τους 

                                                                                                                                                                              
χριστιανικό κόσμο ήδη από τον 13ο αιώνα και μετά. Στις γερμανικές πόλεις ιδρύθηκαν κατά τους 14ο 
– 15ο αιώνες από ιερείς. Στις δε ιταλικές πόλεις οργανώθηκαν τον 14ο αιώνα αντίστοιχες 
συσσωματώσεις από λαίκούς, ενώ μετά την εν Τριδέντω Σύνοδο (1545-1563) έδρευαν σε όλους 
σχεδόν τους ενοριακούς ναούς. Στην ίδια τη Βενετία, όπου και είχαν ιδρυθεί πολλές τέτοιες 
αδελφότητες, το ένα τρίτο των ενοριακών ναών ήταν αφιερωμένο στη Θεία Ευχαριστία, ενώ 
αντίστοιχες αδελφότητες συστάθηκαν και στη Ρωμανία, σε περιοχές που υπήρξαν κτήσεις της Βενετίας 
ή αποτελούσαν χώρους με έντονη βενετική παρουσία (π.χ. Κέρκυρα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Κύθηρα, 
Ναύπλιο, Κρήτη, Μήλος, Σύρος, Τήνος), ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη. Βλ. σχ. Πανοπούλου 
2012: 41-42. 
524 Δελλαρόκκας 1964: 468. 
525 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 12-13. 
526 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 12-13. 
527 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 239-240. 
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Φράγκους της ηπειρωτικής Ελλάδας, όταν υπήρχε ανάγκη528. Επί παραδείγματι, ο 

δούκας της Νάξου Γουλιέλμος Σανούδος (1303-1323), επικεφαλής σώματος 

Ναξιωτών, πολέμησε στο πλευρό των Φράγκων εναντίον των Καταλανών στη μάχη 

του Κηφισσού (1311), όπου και τραυματίστηκε και πιάστηκε αιχμάλωτος. Στη 

συνέχεια πολέμησε στη μάχη της Ήλιδος εναντίον του Ινφάντη της Μαγιόρκας, 

υπερασπιζόμενος την επικυρίαρχό του, Ματίλντα της Αχαΐας (1316)529. Στα 

παραπάνω θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός της υπαγωγής της 

ρωμαιοκαθολικής επισκοπής Νάξου στη λατινική αρχιεπισκοπή Αθηνών (μέσα 13ου 

αι.), της ουσιαστικής εξάρτησης δηλαδή σε εκκλησιαστικό επίπεδο του Δουκάτου του 

Αιγαίου από το Δουκάτο των Αθηνών και των Θηβών530. Βάσει λοιπόν των  

αρχαιολογικών αυτών ευρημάτων και σε συνδυασμό με τα παραπάνω ιστορικά 

δεδομένα, συνάγεται ότι πιθανότατα το Δουκάτο του Αιγαίου διατηρούσε ιδιαίτερες 

σχέσεις με το Δουκάτο των Αθηνών και των Θηβών κατά την εποχή των De la Roche. 

Μαρτυρείται επίσης η ύπαρξη βυζαντινής εικόνας της Παναγίας, γνωστής ως 

“Madonna Dolorosa” (η οποία λέγεται ότι σήμερα έχει μεταφερθεί στην Καθολική 

Μητρόπολη), που κάθε χρόνο κατά την περιφορά του επιταφίου των Καθολικών 

συνόδευε τον Εσταυρωμένο σκεπασμένη με ένα κατάμαυρο ύφασμα, που άφηνε να 

φαίνεται μόνο το πρόσωπό της531. Η βυζαντινή αυτή εικόνα ταυτίζεται πιθανότατα με 

την «Κυρά μας Καπέλλα», που μαρτυρείται σε πηγή του 17ου αιώνα, η οποία φέρεται 

να είναι «μία από τις τρεις εικόνες που ρίχτηκαν στη θάλασσα και οδήγηθηκαν ως εκ 

θαύματος στην παραλία από τους αγγέλους»532. 

Σήμερα η Capella Casazza είναι πλέον επισκευασμένη από τις ζημιές του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και επισκέψιμη για το ευρύ κοινό. Η δε εξαιρετική ακουστική 

της την καθιστά τόπο ιδιαιτέρως κατάλληλο για τη διοργάνωση συναυλιών. Κάθε 

καλοκαίρι λαμβάνουν λοιπόν χώρα εντός του ναού συναυλίες κλασικής μουσικής, 

υπό την αιγίδα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και τοπικών φορέων. 

 

 

 

 

                                                             
528 Slot 2012 β΄: 7. 
529 Miller 1997: 654-655. 
530 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 333. 
531 Κεφαλληνιάδης 2000:  108.  
532 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 155, 161. 
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Άγιος Αντώνιος της Παδούης (S. Antonio di Padova ή de Padua) 

 
Στην βορειοανατολική πλευρά του Κάστρου, πλησίον της πάλαι ποτέ πύλης 

του Πίσω Παραπορτίου, βρίσκεται ο Άγιος Αντώνιος της Παδούης (S. Antonio di 

Padova ή S. Antonio de Padua), το καθολικό της μονής των Καπουκίνων, ο οποίος 

οικοδομήθηκε κατά την περίοδο 1655-1658533. Παραπλεύρως βρίσκεται το 

παλαιότερα κτισμένο κυρίως συγκρότημα της μονής, διώροφο με υπόγειες αποθήκες 

και με εσωτερικό πηγάδι534. Ο ναός του Αγίου Αντωνίου είναι μονόχωρος με τρούλλο 

και καμπαναριό. Εσωτερικά διαθέτει τρία αλτάρια. Στο περίτεχνο κεντρικό αλτάριο 

δεσπόζει η εικόνα του Αγίου Αντωνίου της Παδούης. Σύμφωνα με μία άποψη η 

εικόνα εισήχθη στη Νάξο πιθανόν από τη Γαλλία535, ενώ κατά μία άλλη πληροφορία 

υπήρξε δωρεά του Βενετού ναυάρχου ή στρατηγού Antonio Priuli (1659)536. 

Αναφέρεται ακόμη ότι το αλτάριο αυτό, δυτικής τεχνοτροπίας μπαρόκ με 

αναγεννησιακά στοιχεία, μαζί με το αρτοφόριο και την ξύλινη βαθμίδα 

φιλοτεχνήθηκαν από Γάλλο γλύπτη ονόματι Γράγερ (β΄ μισό 17ου αι.)537. Ο ναός 

κοσμείται επίσης από έναν άμβωνα (18ος αι.) με εικόνες που μάς θυμίζουν εκείνες 

του Giotto538, ενώ στο μαρμάρινο δάπεδό του εντοπίζονται τάφοι Δυτικών αρχόντων 

με τα οικόσημά τους, όπως π.χ. μελών των οικογενειών Coronello – Castri και 

Loredano – Crispi539. Το τέμπλο είναι ζωγραφισμένο από τον Καπουκίνο μοναχό, 

Δομένικο εξ Αμιένης540. 

Τον κυρίως χώρο, όπου κτίστηκε η μονή των Καπουκίνων στο Κάστρο, 

παραχώρησε ο φιλοδυτικός και φιλενωτικός Ορθόδοξος πρόκριτος, Ιωάννης 

(Τζουάννες) Αναπλιώτης (1652). Το 1653 οι Καπουκίνοι εγκατέλειψαν την Παναγία 

του Γάτου, όπου ήταν εγκατεστημένοι επί είκοσι χρόνια, και μετοίκησαν στο 

αρχοντικό του Αναπλιώτη541. Σημειώνεται ότι ο Ιωάννης Αναπλιώτης μάς είναι 

γνωστός και ως «αμφίβιος», λόγω των σαφών φιλενωτικών του πεποιθήσεων και 

λόγω της συμμετοχής του στη λατρεία και των δύο δογμάτων. Ο ίδιος πέρασε 

κοινοβιακά τριάντα χρόνια στη μονή Καπουκίνων του Αγίου Αντωνίου, χωρίς 

                                                             
533 Ρούσσος – Μηλιδώνης 1996: 185. 
534 Κεφαλληνιάδης 2000: 132, 138. 
535 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 14. 
536 Ρούσσος – Μηλιδώνης 1996: 185.- Κεφαλληνιάδης 2000: 139. 
537 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 201. 
538 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 14. 
539 Κεφαλληνιάδης 2000: 132. 
540 Ζερλέντης 1922: 35.- Κεφαλληνιάδης 2000: 139. 
541 Hofmann 1938: 134.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 183.- Κεφαλληνιάδης 2000: 133-134. 
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ωστόσο να καταθέσει ποτέ ομολογία καθολικής πίστεως, μέχρι τον θάνατό του σε 

ηλικία 90 ετών (1676)542. Το 1710 διερύνθηκε ο ναός σε χώρο που προσέφερε ο 

Ιερώνυμος Conte, δαπάναις του Αντωνίου Loredano543 ή κατ’ άλλους σε οικόπεδο 

που δώρισε ο Φίλιππος Loredano544. 

Η καθυστερημένη πάντως μετεγκατάσταση των Καπουκίνων στο Κάστρο δεν 

θεωρείται από ορισμένους τυχαία, δεδομένης της εναντίον τους αντιζηλίας των 

προεγκατεστηθέντων Ιησουϊτών, που αν και ομόδοξοι και κατά κύριο λόγο 

ομοεθνείς, υπέβλεπαν τους Καπουκίνους και δεν επιθυμούσαν τη συνύπαρξη μαζί 

τους στο ίδιο περιβάλλον545. Έτσι το 1654 ξέσπασε ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ 

Ιησουϊτών και Καπουκίνων, με συνέπεια ο κτήτωρ της μονής των Καπουκίνων, 

Ιωάννης Αναπλιώτης, να αναγκαστεί να πάει στη Ρώμη και να ζητήσει από την Αγία 

Έδρα να μεριμνήσει υπέρ της παραμονής των φίλων του Καπουκίνων στο Κάστρο546. 

Το 1668-1669 οι Καπουκίνοι μετακινήθηκαν στο εσωτερικό του νησιού, 

εξαιτίας των πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Τούρκων και Βενετών κατά το 

τελευταίο έτος του Κρητικού Πολέμου (1646-1669), όπως και το 1663, κάτι που 

επαναλήφθηκε το 1676, όταν έπληξε τη Νάξο χολέρα547. Στα τέλη του 18ου και στις 

αρχές του 19ου αιώνα μαρτυρείται ότι το καθολικό της μονής χρησίμευε ως 

παρεκκλήσιο του γαλλικού προξενείου548. Το 1819 Ιταλοί Καπουκίνοι 

αντικατέστησαν τους Γάλλους αδελφούς τους549. Επισκευές του ναού έγιναν κατά τα 

έτη 1856 και 1904550. Τον Οκτώβριο του 1944 ο ναός και η μονή Αγίου Αντωνίου 

των Καπουκίνων υπέστησαν σημαντικότατες ζημιές από τους βομβαρδισμούς των 

Βρετανών κατά της αποχωρούσας γερμανικής φρουράς του Κάστρου551. Στα μέσα της 

δεκαετίας του ‘50 αποχώρησε από τη Νάξο ο τελευταίος Καπουκίνος του νησιού, 

έπειτα από παραμονή του καθολικού αυτού μοναχικού τάγματος τριών περίπου 

αιώνων στο Κάστρο552.  

 

 
                                                             
542 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 180, 186. 
543 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 194.  
544 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 199. 
545 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 184-185. 
546 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 185-186, Κεφαλληνιάδης 2000: 134. 
547 Ρούσσος Μηλιδώνης 1996: 190.- Κεφαλληνιάδης 2000: 139-140. 
548 Κεφαλληνιάδης 2000: 138.- Slot 2008 α΄: 56. 
549 Απειρανθίτης 2007-2008: 54.  
550 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 196-197. 
551 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 14.- Ναυπλιώτης 2004: 35. 
552 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 196.- Απειρανθίτης 2007-2008: 54. 
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Παναγία του Λορέτο (Madonna di Loreto) 

 
Παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην Παναγία, η ονομασία του οποίου μάς 

παραπέμπει στο Loreto, το φημισμένο θεομητορικό κέντρο της Ιταλίας553. Βρισκόταν, 

σύμφωνα με μαρτυρία του 1678, στο αρχοντικό του γαιοκτήμονα και προξένου της 

Γαλλίας, Crussino Coronello554. 

 
Παρεκκλήσιο των Sforza–Castri  

 
Υπάρχει και μία αναφορά του 1701, σχετική με την ύπαρξη παρεκκλησίου 

στην οικία του Giacomo Sforza στο Κάστρο της Χώρας555, χωρίς να αναγράφεται σε 

ποιόν άγιο ήταν αφιερωμένο. Εάν πάντως λάβουμε υπ’ όψιν την επιγραφή που είναι 

αναγεγραμμένη σε οικόσημο των Sforza–Castri εντός της οικίας Δελλαρόκκα – 

Καραβία, στην βόρεια είσοδο του Κάστρου (D.O.M. CRUSINVS SFORZA CASTRI 

HANC DOMVM INCHOAVIT, IACOBVS VERO EIVS FILIVS PERFECIT 

1694)556, πρόκειται για ένα μικρό μονόχωρο παρεκκλήσιο, το οποίο σώζεται μέχρι 

σήμερα εντός της εν λόγω οικίας. Οι απόψεις διίστανται αναφορικά με την ονομασία 

του ναϋδρίου. Βάσει μαρτυρίας του σημερινού ιδιοκτήτη της οικίας, πιθανόν ο ναός 

να ήταν αφιερωμένος στον Άγιο Πέτρο, ενώ άλλοι εικάζουν ότι ήταν αφιερωμένος 

στην Αγία Δωρεά. 

  

Παρεκκλησίο της Μονής Ουρσουλινών (Mater Dolorosa) 

 

Η μονή Ουρσουλινών, η οποία αποπερατώθηκε το 1729, είχε το καθολικό της, 

το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Αγία Ούρσουλα. Το 1775 και το 1792, άγνωστο για 

ποιο λόγο, το παρεκκλήσιο των Ουρουλινών μοναχών ήταν πλέον αφιερωμένο στην 

Παναγία την Πονεμένη (Mater Dolorosa). Ωστόσο, το παρεκκλήσιο αυτό εθεωρείτο 

πολύ μικρό για τον σκοπό τον οποίο υπηρετούσε557. Έτσι, στα 1869-1870 ανεγέρθηκε 

με γαλλική οικονομική βοήθεια νέο παρεκκλήσιο, το οποίο όμως καταστράφηκε κατά 

τη διάρκεια των βρετανικών βομβαρδισμών εναντίον των αποχωρούντων γερμανικών 

                                                             
553 Miller 1997: 690. 
554 Hofmann 1938: 127, 136. 
555 Hofmann 1938: 43, 137. 
556 Κεφαλληνιάδης 2000: 204. 
557 Κεφαλληνιάδης 2000: 156-157. 
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στρατευμάτων κατοχής (15 Οκτωβρίου 1944)558. Το σημερινό παρεκκλήσιο της 

Σχολής Ουρσουλινών αποτελεί προφανώς μεταπολεμική ανακατασκευή του παλαιού 

και μάς είναι γνωστό ως η «Παναγία της Λούρδης»559. 

 

3.3 Υπόλοιπες συνοικίες της Χώρας 
 

Παναγία των Χιόνων (Santa Maria ad Nives) 

 

Η Παναγία των Χιόνων είναι γοτθικού ρυθμού και βρίσκεται στον Μπούργο 

της Χώρας Νάξου, πίσω από την πύλη του Γιαλού. Κατά την τοπική αφήγηση, 

κτίστηκε από την δούκισσα Φραγκίσκη Crispo (15ος αι), η οποία έκτισε επίσης τον 

καθολικό ναό της Αγίας Αικατερίνης και τον ορθόδοξο του Προφήτη Ηλία στον 

Μπούργο560 ή σύμφωνα με μία άλλη παραλλαγή της τοπικής αυτής παράδοσης, ο 

ναός αυτός υπήρξε δωρεά του δούκα Ιακώβου Crispo και της συζύγου του, Τζινέβρας 

Gatteluso, για τους Καθολικούς κατοίκους του νησιού (για τους Ορθοδόξους έκτισαν 

τον Προφήτη Ηλία)561. Η εκκλησία αυτή αναφέρεται σε εκθέσεις των αποστολικών 

επισκεπτών από τα μέσα του 17ου αιώνα 562, καθώς και σε μεταγενέστερες αναφορές 

περιηγητών. Εντός του ναού υπήρχε η βυζαντινή εικόνα της Παναγίας της 

Γλυκοφιλούσας (14ος αι.), η οποία εντάσσεται τεχνοτροπικά στα όψιμα δείγματα της 

ύστερης παλαιολόγειας ζωγραφικής563. Τεχνοτροπικά και μορφολογικά παρόμοια 

εικόνα της Παναγίας υπάρχει και στον προαναφερθέντα ορθόδοξο ναό του Προφήτη 

Ηλία, η οποία φέρει την υπογραφή του Κρητικού ζωγράφου Αγγέλου και 

χρονολογείται στο α΄ μισό του 15ου αιώνα564.  

Σημειώνεται ότι καθολικός ναός αφιερωμένος στην Παναγία των Χιόνων 

υπάρχει και στην Τήνο, στο χωριό Χατζηράδο (αρχές 16ου αι.)565. 

 

 

 

                                                             
558 Δελλαρόκκας 1970: 189-190, 198. 
559 Μελισσηνός 1968: 53. 
560 Μελισσηνός 1968: 38-39. 
561 Ναυπλιώτης 2008: 439. 
562 Hofmann 1938: 89-90. 
563 Μπαλτογιάννη 1994: 136.- Μαστορόπουλος 2006: 82. 
564 Μπαλτογιάννη 1994: 22.- Σακελλάκου 2010: 184-185. 
565 Δημητροκάλλης 2004: 107.- Ασημάκης 2009: 143. 



114 
 

Άγιος Νικόλαος (S. Nicolao) 

 

Ναός ο οποίος βρίσκεται κοντά στην παραλία της Χώρας. Σε εκθέσεις 

αποστολικών επισκεπτών στη Νάξο των μέσων του 17ου αιώνα αναφέρεται κάποιος 

Άγιος Νικόλαος (S. Nicola ή S. Nicolao)566. Ταυτίζεται πιθανότατα με τον 

παραθαλάσσιο βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου, που αναφέρεται σε χρυσόβουλλο 

του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Β΄ (1300), ο οποίος βρίσκεται εντός του συνοικισμού 

του Μπούργου, κοντά στην «Πόρτα του Γιαλού»567. Ο ναός του Αγίου Νικολάου στη 

Χώρα φαίνεται ότι παραχωρήθηκε στους πρώτους Καπουκίνους, ωστόσο εκείνοι δεν 

ήταν ικανοποιημένοι με την προσφορά της Καθολικής Αρχιεπισκοπής, δεδομένου ότι 

λόγω της θέσεώς του ήταν εκτεθειμένος στους πειρατές568. Σύμφωνα πάλι με την 

τοπική αφήγηση, ο ναός του Αγίου Νικολάου της περιοχής Αγοράς ανήκε, μαζί με 

παρακείμενη οικία, στη Μονή Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους569. Ήταν το καταφύγιο 

των ναυτικών σε ώρα ανάγκης. Στη μικρή αποθήκη του λέγεται ότι εύρισκαν άγκυρες 

και αλυσίδες για τα πλοία τους, όταν κινδύνευαν στην αλίμενη πόλη570.  

 

Άγιος Αντώνιος ο αββάς (San Antonio Abbate) 

 

Ο καθολικός ναός του Αγίου Αντωνίου του αββά ή του Αγίου Ιωάννου του 

Ερημίτη βρίσκεται στην παραλία της Χώρας (εικ. 6). Ο ναός είναι τρίκλιτος, 

γοτθικού ρυθμού και αποτελούσε τμήμα μοναστηριού571. Περιλαμβάνει τρία αλτάρια: 

της Παναγίας, του Αγίου Αντωνίου και του San Felice572. Εντός του ναού 

διακρίνονται στις καμάρες γοτθικά – οξυκόρυφα αρχιτεκτονικά στοιχεία, τυφλά 

αψιδώματα, καθώς και ταφόπλακες επιφανών Ιωαννιτών Ιπποτών. Κάποια από τα 

οικοδομικά του υλικά θεωρείται ότι προέρχονται από δεύτερη χρήση, όπως π.χ. 

αρχαία και βυζαντινά κιονόκρανα573. 

                                                             
566 Hofmann 1938: 79, 82.- Πάντως δεν αποκλείεται εντελώς και το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 
καθολικό ναό του Αγίου Νικολάου στα Μονοίτσια. Βλ. σχ. Κεφαλληνιάδης 1967 β΄: 14. 
567 Ζερλέντης 1902: 498-499. 
568 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 180.  
569 Μαστορόπουλος 2004-2005: 373. 
570 Μελισσηνός 1968: 38. 
571 Miller 1997: 674.  
572 Κεφαλληνιάδης 1970: 320. 
573 Μητσάνη 2004: 73-74. 
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Ο ναός θεωρείται ότι χτίστηκε το 1440574 ή λίγο νωρίτερα575. Το 1452 η 

δούκισσα Φραγκίσκη, χήρα του δούκα Ιωάννη Crispo, τον δώρισε στο τάγμα των 

Ιωαννιτών Ιπποτών της Ρόδου. Έκτοτε ο ναός αυτός θα συνδεθεί άρρηκτα με την 

παρουσία αυτού του τάγματος στη Νάξο. Όπως προαναφέρθηκε, υπήρχε στολίσκος 

αποτελούμενος από έξη συνήθως γαλέρες576 που ναυλοχούσε πλησίον του, καθώς και 

ναύσταθμος και νεώριο για την προστασία και συντήρηση των πλοίων των Ιωαννιτών 

της Ρόδου (από το 1530 της Μάλτας)577. Οι Ιωαννίτες ή Οσπιταλιέροι διατήρησαν 

στην κυριότητά τους τον ναό του Αγίου Αντωνίου Χώρας Νάξου μέχρι την κατάλυση 

του Δουκάτου του Αιγαίου από τους Οθωμανούς (1566)578.  

Στη συνέχεια ο ναός πουλήθηκε από τους Οθωμανούς Τούρκους στον 

Καθολικό αρχιεπισκόπο Νάξου, ενώ για κάποιο διάστημα λειτούργησε πιθανότητα 

και ως σχολείο579. Ωστόσο, οι Ιωαννίτες φαίνεται ότι είχαν λόγο για τα τεκταινόμενα 

στον ναό και κατά τη διάρκεια της οθωμανικής περιόδου, παρόλο που βρίσκονταν 

στη μακρινή Μάλτα. Έτσι, ακόμη και στα 1783 μαρτυρείται ότι ο Λατίνος 

αρχιεπίσκοπος Νάξου επισκεύασε τον ναό με την άδεια του Μεγάλου Μαγίστρου του 

Τάγματος580, κάτι που το έπραξε προφανώς «τιμής ένεκεν». 

Σύμφωνα πάντως με μαρτυρίες του 1700 και του 1714, του Tournefort και του 

Tarillon αντίστοιχα, στη μονή του Αγίου Αντωνίου του αββά ήταν εγκατεστημένοι 

ένας ιερέας και ένας μοναχός του τάγματος των Φραγκισκανών581. Στην κυριότητα 

του Αγίου Αντωνίου βρίσκονταν στα τέλη του 18ου αιώνα κτήματα στην περιοχή των 

Εγκαρών582. Επίσης, σύμφωνα με μαρτυρίες του 16ου και του 19ου αιώνα, στον ναό 

ανήκαν και πλησιόχωροι ανεμόμυλοι της περιοχής της Γρόττας583. Σήμερα δεν 

σώζεται ούτε η γειτονική γέφυρα, που υπήρχε στα μέσα του 17ου αιώνα, ούτε 

κάποιος από τους πέντε αυτούς ανεμόμυλους584.  

 

 

 
                                                             
574 Κεφαλληνιάδης 1970: 331.- Dellaporta 2011: 78. 
575 Slot 1969: 76. 
576 Miller 1997: 674. 
577 Κεφαλληνιάδης 2000: 39. 
578 Κεφαλληνιάδης 1970: 322, 349. 
579 Κεφαλληνιάδης 1970: 322-334. 
580 Μητσάνη 2004: 275. 
581 Κεφαλληνιάδης 1970: 3335-336.- Tarillon 1947: 72. 
582 Κεφαλληνιάδης 1970: 340-341. 
583 Κεφαλληνιάδης 1970: 353-359. 
584 Hofmann 1938: 102.- Μητσάνη 2004: 275-276. 
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Άγιος Βαρθολομαίος (San Bartolomeo) 

 

Στο Νιο Χωριό, στη συνοικία νοτίως του Κάστρου της Χώρας, η οποία 

λέγεται ότι δημιουργήθηκε από Κρητικούς εποίκους585, βρίσκεται ο Άγιος 

Βαρθολομαίος, Σαν Πορταλαμιό ή Σαν Μπουρταλαμιό (εικ. 7). Πρόκειται για 

μονόχωρο αναγεννησιακού ρυθμού καθολικό ναό. Στο υπέρθυρο της εισόδου του 

είναι χαραγμένο οικόσημο της οικογένειας De Milly, που το συνοδεύουν τα αρχικά b. 

d., καθώς και η εγχάρακτη ημερομηνία “1523 DIE 15 NOVEBRIS” (15 Νοεμβρίου 

1523). Κτήτωρ του ναού πιθανολογείται ότι ήταν ο Bartolomeo de Milly (ή 

Βαρθολομαίος Δε Μιλλής), ο οποίος φέρεται ως συγγενής του συνεπωνύμου 

Μεγάλου Μαγίστρου Ιακώβου de Milly (1454-1461). Από το όνομα του αγίου στον 

οποίο ήταν αφιερωμένος ο ναός, εικάζεται ότι ο De Milly, χρηματοδότης πιθανότατα 

της ανεγέρσεως του ναού αυτού, ονομαζόταν Βαρθολομαίος, οικόσημο του οποίου 

εντοπίζεται και σε άλλο σημείο της Νάξου με τα ίδια αρχικά και τη χρονολογία 

1522586. 

 Η ανέγερση του ναού συνδέεται με την έλευση και εγκατάσταση στην 

περιοχή του Νιο Χωριού Καθολικών προσφύγων από τη Ρόδο, οι οποίοι κατέφυγαν 

στη Νάξο μετά την κατάληψη του νησιού τους από τους Οθωμανούς Τούρκους 

(Δεκέμβριος 1522)587. Ο χώρος αυτός πιθανολογείται ότι ανήκε προηγουμένως στους 

Ιωαννίτες Ιππότες και ότι χρησιμοποιείτο ως χώρος εκγυμνάσεως588. Πλησίον του 

ναού υπήρχε μάλιστα λιθόστρωτος δρόμος, κατασκευασμένος από βώλους θαλάσσης, 

όπου λέγεται ότι ασκούνταν στα όπλα οι εκεί  Ιωαννίτες Ιππότες589. Μεταγενέστερα 

(1638) αναφέρoνται τα ονόματα του Pietro Dallivoia και του εγγονού του Niccolò 

                                                             
585 Κεφαλληνιάδης 1994 β΄: 108-109.- Ναυπλιώτης 2008: 419-420, 424-427. 
586 Ναυπλιώτης 2009: 398, 432-433. 
587 Την 20η Δεκεμβρίου 1522 συμφωνήθηκε η παράδοση της πολιορκούμενης από τους Τούρκους 
πόλης της Ρόδου υπό όρους. Την 1η Ιανουαρίου 1523 οι εναπομείναντες Ιωαννίτες εγκατέλειψαν το 
νησί της Ρόδου με ένα μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Το κύριο σώμα τους, αφού έμεινε για λίγο 
στη γειτονική Κρήτη, κατέληξε, έπειτα από πολλές περιπλανήσεις, το 1530 στη Μάλτα. Βλ. σχ. 
Βακαλόπουλος 1968: 114-116.- Χασιώτης 1974: 292.- Κόλλιας 1991: 58-59.- Κόλλιας 2000: 33-34.- 
Έκτοτε οι Ιωαννίτες Ιππότες θα μάς είναι γνωστοί και ως «οι Ιππότες της Μάλτας». Ο καθολικό αυτό 
τάγμα τελικά θα εγκατασταθεί στη Ρώμη το 1830, αποβάλλοντας πλέον τον πολεμικό του χαρακτήρα, 
ασχολούμενο εφεξής αποκλειστικά με την κοινωνική μέριμνα, διατηρώντας μέχρι σήμερα νοσοκομεία 
στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αγγλία και την Ιταλία. Βλ. σχ. Κόλλιας 1991: 59.- Κόλλιας 
2000: 34. 
588 Ναυπλιώτης 2009: 398. 
589 Κεφαλληνιάδης 2000: 39-40. 
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Conte, ιερέα ως “ius patronatus”, δηλαδή ως διαχειριστές και επιμελητές του ναού 

«πατρογονικῷ δικαιώματι»590. 

 

Άγιος Σεβαστιανός (San Sebastiano) 

 

Στη βόρεια πλευρά του ορθοδόξου ναού της Αγίας Θεοδοσίας της 

Κωσταντινουπολίτισσας591 εφάπτεται καθολικός ναΐσκος αφιερωμένος στον Άγιο 

Σεβαστιανό (εικ. 8), ο οποίος πιθανολογείται ότι μπορεί να κτίστηκε τον 16ο αιώνα, 

βάσει της μορφολογίας του, αλλά και σε συνδυασμό με την εν γένει οικοδομική 

δραστηριότητα της εποχής εκείνης στη συγκεκριμένη περιοχή (ανέγερση καθολικών 

εκκλησιών επί των δουκών Crispi στα όρια του οικισμού της Χώρας, π.χ. Άγιος 

Βαρθολομαίος, Παναγία Καρμελιώτισσα, Άγιος Μάρκος). Θεωρείται ότι 

προσκολλήθηκε στον προϋφιστάμενο ορθόδοξο ναό της Αγίας Θεοδοσίας592. 

Ο Άγιος Σεβαστιανός υπήρξε μάρτυρας του 3ου αιώνα και συνεπώς κοινός 

άγιος για τους πιστούς και των δύο δογμάτων. Η λατρεία του, περισσότερο 

διαδεδομένη στον δυτικό χώρο593, είναι συνδεδεμένη με ιαματικές ιδιότητες και 

                                                             
590 Hofmann 1938: 91, 111.- Συμεωνίδης 1997: 57-58. Στις πηγές που αναφέρονται στις καθολικές 
εκκλησίες της Νάξου, κάποιες φορές εντοπίζεται ο όρος ius patronatus ή jus patronatus (πατρογονικῷ 
δικαιώματι), αναφορικά με την νομή, κατοχή, διαχείριση, συντήρηση και επιμέλεια ναών από 
συγκεκριμένες οικογένειες, πρακτική που απαντούσε όχι μόνο στη λατινική Δύση, αλλά και στο 
Βυζάντιο. Βλ. σχ. Σιμόπουλος 1972: 273.- Οι οικογένειες, οι οποίες είχαν αναλάβει κτητορικά 
δικαιώματα των ιδιοκτήτων εκκλησιών, συνήθως τις παραχωρούσαν στα παιδιά τους ως προίκα μαζί 
με τις κτηματικές τους περιουσίες, κατά προτίμηση στον πρωτότοκο γιο, όπως τουλάχιστον συνέβαινε 
στην γειτονική Τήνο. Πιό συγκεκριμένα, οι νεμόμενοι τις «κτητορικές» αυτές εκκλησίες είχαν το 
δικαίωμα να τις διαχειρίζονται κατά το δοκούν, να τις κληροδοτούν μαζί με την περιουσία τους σε 
κάποιο τους παιδί, αλλά δεν είχαν το δικαιώμα να τις απαλλοτριώσουν. Διάλεγαν τον εφημέριο ή τον 
ιερουργό της αρεσκείας τους, που τον ενέκρινε κατά κανόνα εν συνεχεία ο επιχώριος επίσκοπος, ενώ 
είχε και βαρύνοντα λόγο σε ό,τι αφορούσε την εκκλησία και, αν το επιθυμούσε, μπορούσε να ταφεί σε 
αυτήν. Όφειλαν ωστόσο να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των εκκλησιών αυτών (συνήθως 
εξωκκλησιών), καθώς και για την χρηστή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους. Η ανακαίνιση 
λοιπόν των εκκλησιών τους ή επισκευή τους της, όταν υπήρχε ανάγκη, και η διατήρηση της ακίνητής 
τους περιουσίας, συμπεριλαμβάνονταν συνήθως στις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους, καθώς και η 
πληρωμή του ιερουργούντος τοπικού εφημερίου. Σύμφωνα τουλάχιστον με όσα ίσχυαν στη γειτονική 
Τήνο, οι ακριβείς υποχρεώσεις προς στην διοικούσα Εκκλησία και προς τον τοπικό εφημέριο 
καθορίζονταν από ιδιωτικό συμφωνητικό. Την εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων επόπτευε και 
ενέκρινε ο επιχώριος επίσκοπος. Αν ο κτήτωρ ή οι κληρονόμοι του δεν εκτελούσαν, κατά την κρίση 
του επισκόπου και του συμβουλίου του, τις υποχρεώσεις τους, τότε ήταν δυνατό θεωρητικά να τούς 
αφαιρεθεί η διαχείριση και τα άλλα προνόμια και να χορηγηθούν στην επισκοπή ή σε κάποια ενορία ή 
σε κάποιον κληρικό. Βλ. σχ. Φώσκολος 1996: 59, 85-88.- Φώσκολος 2005 β΄: 375. 
591 Στον διπλό ορθόδοξο ναό της Αγίας Θεοδοσίας – Ταξιάρχη υπάρχει η φημισμένη εικόνα της 
ομώνυμης αγίας, έργο πιθανότατα των αρχών του 15ου αιώνα. Βλ. σχ. Μπαλτογιάννη 2001: 216, 225. 
592 Μαστορόπουλος 2004-2005: 385. 
593 Μολονότι η λατρεία του Αγίου Σεβαστιανού ήταν περισσότερο διαδεδομένη στη Δύση, εντούτοις 
στη Νάξο φαίνεται ότι ήταν οικείος και στους Ορθόδοξους κατοίκους της, δεδομένου ότι γνώριζαν τα 
περί του μαρτυρίου του. Έτσι λοιπόν, το 1687  πρόκριτοι του Μπούργου και των χωριών, 
αποτεινόμενοι στον ναύαρχο της Βενετίας, με σκοπό να τον ενημερώσουν για τη δολοφονία του 
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εθεωρείτο προστάτης έναντι των επιδημιών και ιδίως κατά της πανώλης594. Η ύπαρξη 

συνεπώς του καθολικού αυτού ναού θα μπορούσε να συσχετιστεί με μία ενδεχόμενη 

επιδημία πανώλης, χολέρας ή άλλης μολυσματικής και θανατηφόρας νόσου στην 

Νάξο ή στην ευρύτερη περιοχή.  

Ο ναός αυτός βρίσκεται στα νοτιοανατολικά όρια της παλαιάς πόλεως της 

Νάξου, απ’ όπου ξεκινούν οι οδοί προς τα χωριά στο εσωτερικό του νησιού, ενώ στην 

ίδια περιοχή και σε σχετικά μικρή απόσταση είχαν εγκατασταθεί, όπως 

προανααφέραμε, Ιωαννίτες Ιππότες, καθώς και Καθολικοί Ροδίτες πρόσφυγες, οι 

οποίοι και έκτισαν τον ναό του Αγίου Βαρθολομαίου (1523)595. Μάς είναι επίσης 

γνωστό ότι, αν και οι πηγές μάς δεν κάνουν λόγο για κάποια θανατηφόρα επιδημία 

στη Νάξο, εντούτοις το 1498-1500 μία φοβερή επιδημία πανώλης έπληξε τη Ρόδο, 

για την οποία γίνεται λόγος στο έργο του Ρόδιου ποιητή Εμμανουήλ Λιμενίτη–

Γεωργιλά, το «Θανατικό της Ρόδου»596. Δεδομένης της ύπαρξης στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων στις νοτιοανατολικές παρυφές της Χώρας Νάξου των Ιωαννιτών 

Ιπποτών αλλά και της δημογραφικής κινητικότητας στη συγκεκριμένη περιοχή με την 

έλευση Ροδίων προσφύγων μετά το 1522, δεν θα ήταν απίθανο η ανέγερση του ναού 

του Αγίου Σεβαστιανού να συνδέεται με επιδημίες που έπληξαν άλλες περιοχές του 

Αιγαίου, κάτοικοι όμως των οποίων μετανάστευσαν στη Νάξο και ανήγειραν 

εκκλησίες597. Ωστόσο, τα έως τώρα ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα δεν είναι 

επαρκή, ώστε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα. Υποδηλώνεται δε σε 

έκθεση του αρχιεπισκόπου Polla ότι υπήρχε και άλλη μία καθολική εκκλησία 

αφιερωμένη στον Άγιο Σεβαστιανό, εκτός της Χώρας598, κάτι που όμως δεν έχει 

διασταυρωθεί από άλλες πηγές599.  

Πάντως καθολικές εκκλησίες αφιερωμένες στον Άγιο Σεβαστιανό υπήρχαν 

και σε άλλα νησιά του λατινοκρατούμενου ελληνικού χώρου.  Έτσι, στην υπό 

γενουατική κυριαρχία Χίο υπήρχαν δύο καθολικοί ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο 

Σεβαστιανό: η μία βρισκόταν στην πόλη της Χίου, γνωστή και ως «Καπέλλα», ενώ  η 
                                                                                                                                                                              
Ελληνορθοδόξου συμπατριώτη τους Κωνσταντίνου Κόκκου από μέλος της βενετικής οικογένειας των 
Barozzi, γράφουν μεταξύ άλλων τα εξής: «…Τόν ἐσκοτώσασι καί τόν ἐμακελέψασι, τόν ἐκάμασιν ὠσάν τόν 
Ἃγιον Σεβαστιανόν σιμά πρός πληγές». Βλ. σχ. Ζερλέντης 1985: 9.- Κεφαληνιάδης 1996: 483. 
594 Προεστάκη 2010: 112. 
595 Κεφαλληνιάδης 2000: 39-40.- Ναυπλιώτης 2009: 398. 
596 Πολίτης 2007: 48. 
597 Σπηλιοπούλου – Κωτσάκης 2011: 160. 
598 Συμεωνίδης 1997: 58. 
599 Δεν έχει διασταυρωθεί επίσης η ύπαρξη παλαιότερα καθολικού ναού αφιερωμένου στην Αγία 
Σεβαστή, που μαρτυρείται σε κατάλογο ναών της Νάξου του τέλους του 18ου αιώνα. Βλ. σχ. 
Μαστορόπουλος 2004-2005: 400. 
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άλλη ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Σεβαστιανό και στον Άγιο Φαβιανό και ανήκε 

στους Φραγκισκανούς μοναχούς600. Επίσης, υπάρχει σήμερα καθολικός ναός 

αφιερωμένος  στον Άγιο Σεβαστιανό ή «Σα Μπαστιά» στην Άνω Σύρο601. 

 

Άγιος Μάρκος ή Σα Μάρκο (San Marco) 

 

Καθολικός ναός καταγεγραμμένος σε εκθέσεις αποστολικών επισκεπτών των 

μέσων του 17ου αιώνα602. Βρίσκεται στις παρυφές της σημερινής πόλεως της Νάξου, 

στην περιοχή Κόττη. Η ονομασία του συνδέεται προφανώς με τον ομώνυμο άγιο – 

προστάτη  της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας. Έχει αποκαλυφθεί πάντως 

προ ετών, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, ανάγλυφος λέων του Αγίου 

Μάρκου με χρονολογία 1513, ο οποίος φυλάσσεται σήμερα εντοιχισμένος στο 

εσωτερικό του ναού, εκατέρωθεν του οποίου βρίσκονται δύο οικόσημα, ένα των 

Crispi και ένα των Pisani603. Τόσο η ονομασία του ναού όσο και η ύπαρξη εκεί του 

συμβόλου της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας συνδέονται ασφαλώς με το 

γεγονός της προσωρινής ανάληψης της διοίκησης του Δουκάτου του Αιγαίου από την 

ίδια τη Βενετία, κατά την περίοδο 1511-1517604. 

 

Παναγία Καρμελιώτισσα (Madonna di Angeli) 

 
Νοτίως του Νιο Χωριού, στη νεόδμητη σχετικά συνοικία ονόματι «Χριστός», 

είναι κτισμένος ο καθολικός ναός της Παναγίας του Καρμήλου ή “Madonna di 

Angeli”605 ή  “S. Maria degl’ Angioli”606 ή “Santa Maria”607 ή Madonna di Savera608 

(ή “Salvera”), γνωστός σήμερα στη γλώσσα των περιοίκων ως “Παναγία η 

Καρμελιώτισσα” ή απλώς ως “Capella” (εικ. 9). Ταυτίζεται επίσης από ορισμένους με 

την Παναγία των Πειρατών609. Στο υπέρθυρο της εισόδου του ναού υπάρχει οικόσημο 

των Crispi με ημερομηνία 28 Απριλίου 1551 (1551 DIE 28 APRILE). Εν συνεχεία, 
                                                             
600 Καραβόλου 2011. 
601 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1999: 24-32.- Ρούσσος–Μηλιδώνης  2007: 225-226.- Σπηλιοπούλου – 
Κωτσάκης 2011: 160. 
602 Hofmann 1938: 79, 82. 
603 Ναυπλιώτης 2009: 396-397. 
604 Miller 1997: 687-688. 
605 Hofmann 1938: 125. 
606 Hofmann 1938: 82. 
607 Hofmann 1938: 78. 
608 Hofmann 1938: 154.- Συμεωνίδης 1997: 58. 
609 Προφορική μαρτυρία κ. Κωνσταντίνου Κατσουρού. 
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μετά την κατάλυση του Δουκάτου του Αιγαίου (1566), εικάζεται ότι περιήλθε στην 

κυριότητα της οικογένειας Coronello.  Είναι εξάλλου γνωστό ότι ο ιδρυτής του οίκου 

των Κορονέλλων στη Νάξο, Φραγκίσκος, τοποτηρητής του Εβραίου «δούκα» Ιωσήφ 

Νάζι (1566-1579), όπως θα δούμε και στο Κεφ. Ζ .́ Σημειώνεται ότι η λατρεία της 

Παναγίας του Καρμήλου είχε αρχίσει, πιθανόν στο ομώνυμο όρος των Αγίων Τόπων, 

το 1286, ενώ το 1300 συστάθηκε στη Δύση και αντίστοιχη λαϊκή αδελφότητα 

γυναικών. Αδελφότητες της Παναγίας του Καρμήλου (Madonna del Carmine) 

συστάθηκαν επίσης σε βενετικές κτήσεις, όπως στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, στην 

Τήνο, τη Σαντορίνη, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Χάνδακα, καθώς και στο Πέραν, 

στην Κωνσταντινούπολη610. 

 

Παναγία του Γάτου (Panagia tu Gatu) 

 

Η Παναγία του Γάτου εντοπίζεται στη θέση Κατσάγρα, λίγες εκατοντάδες 

μέτρα βορειοανατολικά του Κάστρου της Χώρας, στην περιοχή όπου σήμερα 

βρίσκεται το καθολικό νεκροταφείο της Νάξου. Ήταν αφιερωμένη, όπως και η 

προηγούμενη εκκλησία, στην Παναγία των Αγγέλων611. Το 1628 οι δύο πρώτοι 

γαλλικής υπηκοότητας Καπουκίνοι εγκαταστάθηκαν στη Νάξο. Τότε, ελλείψει άλλου 

καταλλήλου χώρου, φιλοξενήθηκαν σε αρχοντική οικία του Giovanni Battista 

Coronello, ο οποίος τους δώρισε το 1632 τον προρρηθέντα ναό στη μνήμη της 

συζύγου του, Μαριέττας Sommaripa, μαζί με αγρούς και οικίσκο. Εκεί 

εγκαταστάθηκαν οι Καπουκίνοι από το 1633 έως το 1653, έτος μετοικήσεώς τους 

στον Άγιο Αντώνιο της Παδούης, στο Κάστρο της Χώρας612. Στην Παναγία του 

Γάτου οι Καπουκίνοι το 1635 ίδρυσαν σχολείο με 50 μαθητές κατά μέσο όρο, το 

οποίο λειτούργησε μέχρι το 1653 και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο Κάστρο. Πάντως 

οι Καπουκίνοι διατήρησαν το μονύδριο της Παναγίας του Γάτου και μετά την 

μετοίκησή τους στο Κάστρο. Εγκατέλειψαν όμως την παλαιά μονή τους (του Γάτου) 

το 1678, λόγω του ανθυγιεινού κλίματος της περιοχής613.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα ο ναός της Παναγίας του Γάτου αγοράστηκε από 

την Καθολική Αρχιεπισκοπή614. Το 1915 ανεγέρθηκε ο νέος νεκροταφειακός ναός, 

                                                             
610 Πανοπούλου 2009: 286.- Πανοπούλου 2012: 235. 
611 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 181. 
612 Hofmann 1938: 157. 
613 Φώσκολος – Φόνσος 2003: 262. 
614 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 181-182. 
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αφιερωμένος στην Παναγία του Ροδαρίου, ενώ ο παλαιός μετατράπηκε σε 

οστεοφυλάκειο615. Αναφέρεται επίσης ότι στα μέσα του 20ου αιώνα υπήρχε στη θέση 

Κατσάγρα κτήμα ανήκον στη μονή Ουρσουλινών, στο οποίο κατέφυγαν κάποιες από 

τις Ουρσουλίνες μοναχές κατά τη διάρκεια των συμμαχικών βομβαρδισμών εναντίον 

του Κάστρου (Οκτώβριος 1944)616, κάτι που σημαίνει ότι ο εν λόγω ναός πιθανόν να 

περιήλθε στη κυριότητα του γυναικείου αυτού τάγματος. Εσχάτως και κατά τη 

διάρκεια εργασιών συντήρησης αποκαλύφθηκε στο δάπεδο της Παναγίας του Γάτου 

ταφικό οικόσημο της οικογένειας Loredanο617. 

 

Αγία Αικατερίνη (S. Catherina, S.Caterina) 

 

Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στην Αγία Αικατερίνη μαρτυρείται σε εκθέσεις 

Καθολικών αποστολικών επισκεπτών618. Σύμφωνα πάντως με την τοπική αφήγηση, 

ένας ναός καθολικός αφιερωμένος στην Αγία Αικατερίνη κτίστηκε μαζί με την 

Παναγία των Χιόνων από την δούκισσα Φραγκίσκα Crispo (15ο αι.)619. Ο εν λόγω 

ναός της Αγίας Αικατερίνης θεωρείται ότι βρισκόταν στην αδόμητη τότε περιοχή της 

Φουντάνας στη Χώρα620 και λειτουργούσε ως δουκικό ταφικό παρεκκλήσιο. 

Εικάζεται ότι από τον κατεστραμμένο αυτό ναό μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε το 

οικόσημο του δούκα Nicolò dalle Carceri (1371-1383) στο δάπεδο του Ορθόδοξου 

Μητροπολιτικού ναού (τέλη 18ου αιώνα)621, όπως και το οικόσημο των Sommaripa 

στον γειτονικό ορθόδοξο ναό της Αγίας Σοφίας περιοχής Εβριακής622. Αναφέρεται 

πάντως από τον Γάλλο περιηγητή Buchon ότι το 1841 υπήρχε ερειπωμένος καθολικός 

ναός στα όρια της Χώρας, αφιερωμένος στην Αγία Αικατερίνη623. 

Σημειώνεται ότι η λατρεία της Αγίας Αικατερίνης διαδόθηκε στη Δύση τον 

11ο αιώνα από Σιναΐτες μοναχούς, κυρίως στη Νορμανδία, αλλά και στη Γερμανία, 

                                                             
615 Κεφαλληνιάδης 1980 β΄: 37. 
616 Δελλαρόκκας 1970: 197. 
617 Προφορική μαρτυρία του π. Εμμανουήλ Ρεμούνδου. 
618 Hofmann 1938: 62, 79. 
619 Μελισσηνός 1968: 38. 
620 Η Αγία Αικατερίνη αναφέρεται ότι ήταν «αγροτική εκκλησία» (chiesa rurale) ή μάλλον 
«παρεκκλήσιο» (capella), ευρισκόμενη «εκτός πόλεως» (fuori città). Βλ. σχ. Hofmann 1938: 62. 
Θεωρείται ότι, βρισκόταν σε απόσταση μισού μιλίου από την πόλη. Βλ. σχ. Συμεωνίδης 1997: 58.- Το 
γεγονός αυτό μας οδηγεί στη σκέψη ότι ενδεχομένως να υπήρχε και μία δεύτερη εκκλησία αφιερωμένη 
στην Αγία Αικατερίνη, ωστόσο πιθανότερο θεωρείται το ενδεχόμενο να πρόκεται για την ίδια 
εκκλησία, η οποία ήταν κτισμένη στην αδόμητη τότε περιφέρεια της Χώρας Νάξου. 
621 Ναυπλιώτης 2009: 392. 
622 Ναυπλιώτης 2009: 397. 
623 Buchon 1911: 163. 
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την Ουγγαρία, τη Σουηδία και την Ισπανία, τυγχάνοντας εκεί πολύ ευρύτερης 

διαδόσεως απ’ ό,τι στο Βυζάντιο624. Έχει πάντως υποστηριχθεί ότι έγινε προσπάθεια 

μεταγενέστερα εκ μέρους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τουλάχιστον στην Τήνο, 

η λατρείας Αγίας Αικατερίνης εξ Αλεξανδρείας να αντικατασταθεί από εκείνη της 

ομώνυμης Καθολικής Αγίας Αικατερίνης της Σιένα (1347-1380)625. 

 

3.4 Ενδοχώρα 
 

Άγιος Ιάκωβος (S. Iacomo ή Giacomo)  

 

Ναός που βρίσκονταν εκτός της πόλεως της Νάξου, στη κοντινή εξοχή, 

χαρακτηριζόμενος σε πηγή του 1601 ως «αγροτική εκκλησία ή στην πραγματικότητα 

παρεκκλήσιο» (chiesa rurale o vero cappella)626. Υπάρχει πάντως καθολικός ναός, 

γνωστός ως «Άγιος Γιάκουμος», στην περιοχή της πεδινής Νάξου, λίγο έξω από τη 

Χώρα, ο οποίος είναι πιθανότατα ο ίδιος με τον προαναφερθέντα, ενώ σύμφωνα με 

μία άλλη άποψη ο ναός αυτός βρίσκόταν στην ευρύτερη περιοχή της Χώρας και 

σήμερα δεν σώζεται627. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον δυτικό μεσαιωνικό θρύλο, στην 

Κομποστέλλα, στη βορειοδυτική Ισπανία, είχαν βρεθεί τα λείψανα του αποστόλου 

Ιακώβου, γεγονός που τον ανέδειξε σε προστάτη άγιο της Reconquista, ενώ η πόλη 

αυτή έγινε ο πιο σημαντικός, ίσως τόπος προσκυνήματος στη Δύση (11ος αι.)628. 

Παρόλο που ο Άγιος Ιάκωβος είναι άγιος κοινός και για τα δύο δόγματα, δεν 

θεωρείται απίθανο η ιδιαίτερη ευλάβεια των Ναξιωτών προς αυτόν629 να συνδέεται με 

δυτικές επιρροές. 

 

 

 

 

 

                                                             
624 Γλύκατζη–Αρβελέρ 2009: 218. 
625 Δημητροκάλλης 2004: 106. 
626 Δημητροκάλλης 2004: 62. 
627 Μαστορόπουλος 2004-2005: 402. 
628 Miller 1997: 98.- Nicholas 2000: 386-387. 
629 Στη Νάξο υπάρχει σημαντικός αριθμός Ορθοδόξων, που φέρουν το όνομα Ιάκωβος ή Γιάκουμος. 
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Αγία Μαγδαληνή (Santa Maria Madalena) 

 

 Καθολικός ναός ευρισκόμενος εκτός πόλεως (fuori città), σύμφωνα με 

πληροφορία του αποστολικού επισκέπτη Tubino (1638)630, ενώ κατά τον 

αρχιεπίσκοπο Polla (1660) βρισκόταν μισό μίλι μακριά από την πόλη631. Ίσως να 

ταυτίζεται με καθολικό ναό, που βρίσκεται κοντά στο Γλινάδο. 

 

Μονή Φραγκισκανών στα Αγγίδια (S.S. Annunziata) 

 

          Η μονή των Φραγκισκανών (εικ. 10) βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά 

από την πόλη της Νάξου, στην είσοδο του χωριού Αγγίδια, το οποίο σήμερα με την 

πολεοδομική επέκταση της Χώρας, τείνει να γίνει συνοικισμός της. Είναι κτισμένη 

πολύ κοντά στην παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Στεφάνου. Το καθολικό της 

μονής είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, ενώ τα πλάγια κλίτη είναι 

αφιερωμένα στον Άγιο Αντώνιο και στον Άγιο Φραγκίσκο632. Ο ναός αυτός 

ανεγέρθηκε από τον Βενετό άρχοντα, Ιωάννη Pisani το 1535, πιθανόν για λογαριασμό 

των Μινοριτών Φραγκισκανών που εγκαταστάθηκαν εκεί προερχόμενοι από τη 

βενετοκρατούμενη Κρήτη, οι οποίοι υπήρξαν το μοναδικό δυτικό τάγμα στη Νάξο 

μέχρι την έλευση των Ιησουϊτών (1627)633.  

           Η μονή των Φραγκισκανών, η οποία λειτούργησε μέχρι και τα τέλη του 18ου 

αιώνα634, επανδρωνόταν συνήθως από δύο ιερείς και έναν λαϊκό ή από έναν ιερέα και 

έναν λαϊκό, υποκειμένων στη βενετική εκκλησιαστική διοίκηση Κρήτης635. Κατείχε 

πολλά κτήματα, είτε από δωρεές πιστών είτε από αγορές, ενώ απολάμβανε και της 

προστασίας του βενετικού κράτους, λαμβάνοντας μάλιστα ετήσια επιχορήγηση ύψους 

90 δουκάτων από τον δόγη της Βενετίας636. Υπάρχει δε στο υπέρθυρο της εισόδου του 

προαυλίου σκαλισμένος σε μάρμαρο ο λέων του Αγίου Μάρκου της Βενετίας, ενώ 

στο υπέρθυρο της εισόδου του καθολικού διακρίνεται οικόσημο του δούκα Ιωάννη 

Crispo, καθώς και ελληνική επιγραφή του κτήτορος Ιωάννη Pisani, αυθέντη της Ίου: 

                                                             
630 Hofmann 1938: 79. 
631 Συμεωνίδης 1997: 58. 
632 Hofmann 1938: 154. 
633 Hofmann 1938: 18.- Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, οι Φραγκισκανοί εγκαταστάθηκαν στη Νάξο 
περί τα τέλη του 14ου αιώνα. Βλ. σχ. Saulger 1878: 121.- Οι πληροφορίες ωστόσο που μάς παραδίδει ο 
Γάλλος Ιησουΐτης ιστοριογράφος, δεν θεωρούνται πάντοτε ιδιαίτερα έγκυρες. Βλ. σχ. Slot 1977: 117.  
634 Hofmann 1938: 192-193. 
635 Συμεωνίδης 1997: 60.- Tournefort 2003: 236.  
636 Καρπάθιος 1936:64- 65. 
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«ΙΩ. ΠΙΖΑΝΙ ΑΦΕΝΤΗΣ ΝΙΟΥ ΑΝΕΣΤΑΤΟΡ ΗΔ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

ΕΓΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ ΔΟΥΚΟΣ»637. 

Το καθολικό της μονής είναι κτισμένο σε βυζαντινό ρυθμό638,  ενώ 

αξιομνημόνευτη θεωρείται επίσης η ύπαρξη εκεί εμβλήματος της Αγίας Έδρας639, 

καθώς και αναγλύφου στο υπέρθυρο του ναού με τους Αποστόλους Πέτρο και 

Παύλο, σύμβολο -κατά μία άποψη- της θελήσεως για ενότητα των δύο Εκκλησιών 

στο νησί με επιγραφή του 1797640. Σήμερα η μονή διατηρείται σε σχετικά καλή 

κατάσταση, χωρίς όμως πλέον μοναχούς. 

 
Άγιος Στέφανος στα Αγγίδια (S. Stefano) 

 

Ναός που αναφέρεται στην έκθεση των αποστολικών επισκεπτών Tubino 

(1638)641 και Polla (1660)642. Πρόκεται πιθανότατα για την ομώνυμη 

παλαιοχριστιανική βασιλική στα Αγγίδια, επί των ερειπίων της οποίας κτίστηκε κατά 

τον 11ο – 12ο αιώνα τετρακιόνιος σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλλο643. Οι έξι 

από τους επτά κίονες του ναού φέρουν ραβδώσεις644 και πιθανόν να προέρχονται από 

το αρχαίοελληνικό ιερό της Εστίας στην Πάρο645. Στον Άγιο Στέφανο κατά την 

παράδοση ετάφη ο δολοφονηθείς δούκας Nicolò dalle Carceri μετά τη δολοφονία του 

από τον Francesco Crispo646, ενώ έχει βρεθεί και βενετικό νόμισμα (tornesello) του 

14ου - 15ου αιώνα647, δεν είμαστε ωστόσο σε θέση να γνωρίζουμε με απόλυτη 

βεβαιότητα την κατάσταση του μνημείου κατά τους νεώτερους χρόνους. 

 

Άγιοι Σαράντα (S.S. Quaranta)  

 

Ο ναός των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων βρίσκεται κοντά στα Αγγίδια. Δεν θα 

πρέπει να συγχέεται με τον ναό των Αγίων Σαράντα κοντά στο Γλινάδο, ο οποίος 
                                                             
637 Buchon 1911: 163.- Ζερλέντης 1918: 223.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 6.- Κεφαλληνιάδης 1982 
β΄: 102-103. 
638 Slot 2009 α΄: 27. 
639 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163543. 
640 Κεφαλληνιάδης – Slot 2002: 6. 
641 Hofmann 1938: 79. 
642 Συμεωνίδης 1997: 60. 
643 Μαστορόπουλος 2006: 100. 
644 Καλοκύρης 1960: 11. 
645 Δημητροκάλλης 2000: 11. 
646 Saulger 1878: 121.  
647 Πέννας – Σαμόλαδου 2010: 142.- Για τα νομίσματα της περιόδου της Λατινοκρατίας και εν 
προκειμένω του Δουκάτου του Αιγαίου βλ. Τζαμαλής 1981: 120. 
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υπήρξε μετόχι της μονής Ξηροποτάμου Αγίου Όρους (1648)648. Σύμφωνα με 

μαρτυρία του 1638 ο ναός των Αγίων Σαράντα στα Αγγίδια βρισκόταν υπό την 

κυριότητα του Λατίνου φεουδάρχη Φιλιππάκη Grimaldi, του οποίου η σύζυγος 

φρόντιζε για την προστασία και τη συντήρηση (ius patronatus)649. Κατά μία άλλη 

πληροφορία (1660), τον ναό φρόντιζε ένας χωρικός650. Σύμφωνα  πάλι με μαρτυρία 

του 1710, ο ναός βρισκόταν στην κυριότητα του Domenico Grimaldi651. Στα Αγγίδια 

σώζεται επίσης η διώροφη πυργοειδής έπαυλη των Grimaldi652. 

 

Εισόδια της Θεοτόκου – Άγιος Σεβαστιανός 

 

Ο Καθολικός αρχιεπίσκοπος Νάξου, Βαρθολομαίος Polla κάνει λόγο στα 

μέσα του 17ου αιώνα για κάποιον καθολικό ναό που βρισκόταν σε απόσταση δύο 

μιλίων από τη Χώρα της Νάξου, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στα Εισόδια της 

Θεοτόκου, ενώ σε μικρή απόσταση φαίνεται ότι βρισκόταν και ναός αφιερωμένος 

στον Άγιο Σεβαστιανό. Ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου ανήκε «πατρογονικῷ 

δικαιώματι» (“ius patronatus”) στην οικογένεια Grimaldi653. Δεν είμαστε σε θέση να 

ταυτίσουμε τη θέση των δύο αυτών ναών, δεδομένου ότι η αναφορά αυτή αποτελεί τη 

μοναδική πιθανότατα γραπτή μνεία για την ύπαρξή τους. Εικάζεται όμως ότι 

βρίσκονταν κάπου στην περιοχή των Αγγιδίων, βάσει της μαρτυρούμενης απόστασής 

τους των δύο μιλίων από τη Χώρα, αλλά και του γεγονότος της γενικότερης ισχυρής 

παρουσίας του οίκου Grimaldi στην εν λόγω περιοχή. 

 

Παναγία Βαθυκοιλιώτισσα (Varthochiliotissa) 

 

Κοντά στα Αγγίδια βρισκόταν ο επίσης καθολικός ναός της Παναγίας της 

Βαθυκοιλιώτισσας, δίπλα σε πύργο των Barozzi654. Η ύπαρξή του μαρτυρείται σε 

έγγραφο του 1638655. Σήμερα βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση. 

 

                                                             
648 Καμπανέλλης 1991: 208.  
649 Hofmann 1938: 92. 
650 Συμεωνίδης 1997: 58. 
651 Hofmann 1938: 155. 
652 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 7.  
653 Συμεωνίδης 1997: 58. 
654 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 7.  
655 Hofmann 1938: 82. 



126 
 

Άγιος Ιωάννης Βαπτιστής – Άγιος Φραγκίσκος 

 

Πρόκειται για δίκλιτο ναό σε απόσταση δύο περίπου μιλίων από την πόλη της 

Νάξου, του οποίου την επιμέλεια είχε αναλάβει «πατρογονικῷ δικαιώματι» (“ius 

patronatus”) η οικογένεια Barozzi (μέσα 17ου αιώνα)656. Δεν είναι γνωστό εάν 

επρόκειτο για ναό αμιγώς καθολικό ή για ναό «διπλής λατρείας». Σήμερα δεν 

σώζεται ούτε ο εν λόγω ναός ούτε μπορεί να ταυτιστεί με βεβαιότητα η τοποθεσία 

στην οποία ήταν κτισμένος. 

 

Γενέθλιον της Θεοτόκου στα Κάτω Χωριά 

 

Ναός αφιερωμένος στη γέννηση της Θεοτόκου (La Natività della Beata 

Vergine), ο οποίος βρισκόταν στην πεδινή Νάξο (Cato Choria)657. Πάντως στην 

πεδινή Νάξο, κοντά στο παλαιό εργοστάσιο της ΔΕΗ, στου Σαλούκου, 

πιθανολογείται ότι υπήρχε ένας ναός καθολικού δόγματος658, που όμως δεν είναι 

καθόλου βέβαιο ότι ταυτίζεται με τον συγκεκριμένο ναό. 

 

Γενέθλιον της Θεοτόκου στο Σαγκρί 

 

Στις πηγές γίνεται επίσης αναφορά σε κάποια παλαιά εκκλησία κοντά στο 

Σαγκρί, η οποία ήταν αφιερωμένη στη Γέννηση της Θεοτόκου (Αυλωνίτισσα), που 

παρείχε μάλιστα στο ταμείο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής κάποια εισοδήματα659. 

Σήμερα πάντως μάς είναι γνωστός ο βυζαντινός ναός του Αγίου Ιωάννου της 

Αυλωνίτσας στο Σαγκρί, ο οποίος προσαρτήθηκε σε προϋπάρχον δίκογχο 

καμαροσκεπές ναΰδριο660. Δεν είναι ωστόσο βέβαιο εάν συσχετίζεται με τον 

προρρηθέντα ναό. 

 

 

 

 
                                                             
656 Συμεωνίδης 1997: 58. 
657 Hofmann 1938: 79. 
658 Σέργης 1994: 896. 
659 Συμεωνίδης 1997: 59. 
660 Μαστορόπουλος 2006: 122.- Σημειώνεται ότι εντός του ναού αυτού έχει εντοπιστεί εγχάρακτο 
οικόσημο, πιθανόν των Sommaripa. Βλ. σχ. Πέννας 2009: 153, 185.  
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Γενέθλιον της Θεοτόκου στην Κάτω Ποταμιά; 

 

Πρόκειται για άλλον έναν ναό  αφιερωμένο στη γέννηση της Θεοτόκου (La 

Natività della Beata Vergine), ο οποίος βρισκόταν στο άγνωστο σ’ εμάς χωριό 

“Florio” (Φλεριό;) μαζί με άλλον ένα ακόμη ναό αφιερωμένο στην Παναγία, που 

ανήκε στον Crussino Coronello. Ο δεύτερος αυτός ναός θα μπορούσε ενδεχομένως να 

ταυτιστεί με τον ναό της Παναγίας της Θεοσκέπαστης στην Κάτω Ποταμιά, εντός του 

οποίου εντοπίζεται οικόσημο της οικογενείας Coronello661, κάτι που ωστόσο δεν 

θεωρείται βέβαιο. 

 

Αγία Παρασκευή Ποταμιάς 

 

Καθολικό παρεκκλήσιο κείμενο δίπλα στον πύργο των Αφεντικών στην 

περιοχή Ποταμιάς, το οποίο ανήκε διαδοχικά στους Barozzi, στους De Lastic και 

στους Sommaripa. Σήμερα έχει μετατραπεί σε ορθόδοξο ναό και είναι αφιερωμένο 

στην Αγία Παρασκευή662.  

 

Άγιος Αντώνιος Ποταμιάς  

 

Καθολικό παρεκκλήσιο του πύργου του Μασσένα στην Απάνω Ποταμιά. 

Ιδιοκτήτες του πύργου υπήρξαν κάποτε οι Barozzi. Σήμερα έχει περιέλθει σε χέρια 

Ορθοδόξων663 και μετατραπεί σε αποθήκη. 

 

Παναγία η Θεοσκέπαστη (Madonna dell’ Arcivescovato) 

 

Η Παναγία η Θεοσκέπαστη ή κατ’ άλλους η Υπαπαντή664  ή σύμφωνα με τους 

Δυτικούς “La Madonna dell’ Arcivescovato”665, γνωστότερη στο ευρύ κοινό 

εσφαλμένα ως «Άγιος Μάμας», είναι βυζαντινός ναός, σταυροειδής εγγεγραμμένος 

                                                             
661 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 9.- Ναυπλιώτης 1986: 122.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163601. 
662 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 4. 
663 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
664 Ζερλέντης 1985: 4.- Δημητροκάλλης 2000: 30. 
665 Hofmann 93-94.- Έχει καταγραφεί επίσης η ονομασία “L’ Assunzione della Beata Vergine nella 
possessione del’ Arcivescovo”, σε αντιδιαστολή προφανώς με το γειτονικό ναΰδριο του “S. Mamante 
nella possession del decanato”. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 79. 
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με τρούλλο μεταβατικού τύπου, εμβαδού 107 τ.μ.666, κτίσμα πιθανότατα του β΄ μισού 

του 10ου αιώνα στη θέση ίσως ναού παλαιοχριστιανικών χρόνων667. Ο ναός αυτός 

μετά την κατάληψη της Νάξου από τους Βενετούς περιήλθε στην δικαιοδοσία των 

Καθολικών και έγινε ο πρώτος καθολικός καθεδρικός ναός του νησιού μέχρι την  

ανέγερση του σημερινού καθεδρικού των Καθολικών στο Κάστρο, ενώ για κάποιο 

διάστημα παραχωρήθηκε στους Ιησουΐτες668. Σύμφωνα πάντως με καθολική πηγή των 

μέσων του 17ου αιώνα, ο ναός ήταν αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου669. Σε 

μικρή απόσταση από τον ναό κτίστηκε μετέπειτα θέρετρο των καθολικών 

αρχιεπισκόπων (Mensa Archiepiscopale). Στον ναό αυτό έγιναν εκτεταμένες εργασίες 

αναστήλωσης από την αρχαιολογική υπηρεσία το 1961/1962670.  

 

Άγιος Μάμας (S. Mamante) 

 

Μικρή εκκλησία, η οποία βρισκόταν στον κήπο του αρχιεπισκοπικού 

θερέτρου στου Μητροπόλου (Mensa Archiepiscopale)671, όπως και κοντά στον 

επιβλητικό παρακείμενο προρρηθέντα βυζαντινό ναό της Παναγίας, ο οποίος μάς 

είναι περισσότερο γνωστός (εσφαλμένα) ως «Άγιος Μάμας».  

 

Κοίμηση της Θεοτόκου (Assunzione della Beata Vergine) 

 

Ναός αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, κείμενος, σύμφωνα με τον 

αποστολικό επισκέπτη Tubino (1638), στο χωριό Iagri (Σαγκρί;), ο οποίος διακρίνεται 

σαφώς από τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στου Μητροπόλου672. 

 

 

 

 

                                                             
666 Δημητροκάλλης 2000: 30. 
667 Μαστορόπουλος 2006: 112. 
668 Ζερλέντης 1985: 4.- Έχει υποστηριχθεί επίσης ότι οι Ορθόδοξοι κάτοικοι της περιοχής Ποταμιάς 
λειτουργούσαν τον εν λόγω ναό κρυφά κάθε 2 Φεβρουαρίου, ημέρα της Υπαπαντής, έως το 1820, όταν 
το πληροφορήθηκε αυτό ο τοπικός Λατίνος αρχιεπίσκοπος και κλείδωσε τον ναό «για να μην τον 
μολύνουν οι σχισματικοί». Βλ. σχ. Ζερλέντης 1985: 4. 
669 Συμεωνίδης 1997: 59. 
670 Δημητροκάλλης 2000: 32. 
671 Hofmann 1938: 62, 79, 154.- Συμεωνίδης 1997: 59. 
672 Hofmann 1938: 79. 
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Άγιος Αντώνιος Καμπόνων (S. Antonio) 

 

Σύμπλεγμα των δύο «διδύμων ναών» βρίσκεται στην τοποθεσία Κάμπονες της 

περιοχής Μελάνων, πολύ κοντά στο αρχοντικό της οικογένειας Sanudo. Ο βόρειος 

ναός είναι ο καθολικός, αφιερωμένος στην Παναγία, ενώ ο νότιος είναι ο ορθόδοξος. 

Εκτενέστερη αναφορά στον Άγιο Αντώνιο γίνεται παρακάτω, όπου περιγράφεται και 

αναλύεται το φαινόμενο των ναών «διπλής λατρείας» στη Νάξο, καθώς και εκείνο 

των «διδύμων ναών». 

 

 Άγιος Ιωάννης στα Καλαμίτσια; 

 

Μικρός μονόχωρος ορθόδοξος ναός, αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον 

Βαπτιστή, που βρίσκεται πλησίον του θερέτρου των Ιησουϊτών στα Καλαμίτσια 

Μελάνων. Σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, ο ναός αυτός ήταν κάποτε καθολικός 

και εξυπηρετούσε τις ανάγκες των Ιησουϊτών. Η ύπαρξη του εμφανώς οξυκορύφου 

τόξου, κατά μία άποψη, ενισχύσει την εγκυρότητα αυτής της πληροφορίας. 

 

Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής Παρατρέχου 

 

Καθολικός ναός ευρισκόμενος στην περιοχή του Παρατρέχου, κοντά στον 

ομώνυμο δουκικό πύργο, απομεινάρι των παλαιών ανακτόρων – θερέτρου του 

δούκα673. Στο μαρμάρινο υπέρθυρο του ναού υπάρχει οικόσημο των Crispi με 

χρονολογία 1526674. Σήμερα σώζεται σε σχετικά καλή κατάσταση.  

Βάσει πάντως μαρτυρίας των μέσων του 17ου αιώνα, σε απόσταση 1,5 μιλίου 

από τη Χώρα υπήρχε καθολικός ναός αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον 

Βαπτιστή675, ο οποίος δεν αποκλείεται να ταυτίζεται με τον συγκεκριμένο ναό. 

 

 

 

 

 

                                                             
673 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 8. 
674 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 6, 34. 
675 Συμεωνίδης 1997: 58. 



130 
 

          Μεταμόρφωση του Σωτήρος (La Trasfigurazione di Nostro Signore) 

 

Ναός εκτός πόλεως, ευρισκόμενος, σύμφωνα με μαρτυρία του αποστολικού 

επισκέπτη Castelli (1710), στην κυριότητα της οικογενείας Sommaripa676 σε 

αταύτιστο χωριό, το οποίο ο αποστολικός βικάριος Tubino (1638) ονομάζει “Siria”677. 

Πάντως υπάρχει βυζαντινός ναός αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος στην 

περιοχή του Σαγκρίου678.  Στο Σαγκρί υπήρχε και πυργοειδής έπαυλη της οικογενείας 

Sommaripa με οικόσημο του 1656679. Πιθανόν λοιπόν ο ναός που αναφέρουν οι 

Λατίνοι αποστολικοί επισκέπτες, να είναι αυτός της Μεταμορφώσεως στο Σαγκρί, 

χωρίς να αποκλείεται κάποιο άλλο ενδεχόμενο. Ίσως να ταυτίζεται με τον ναό του 

Σωτήρος Χριστού (“San Salvator detto Christos”), που αναφέρεται σε έγγραφο του 

αποστολικού επισκέπτη Bernardo (1652), ο οποίος βρισκόταν πέντε μίλια μακριά από 

τη Χώρα και ανήκε στον Γιακουμάκη Grimaldi680, στον οποίον αναφέρεται πιθανόν 

και ο Polla (1660), υπολογίζοντας όμως την απόστασή του από την πόλη της Νάξου 

στα τέσσερα μίλια681.  

 

Άγιοι Ανάργυροι (S.S. Cosma e Damiano) 

 

Δεν μπορούμε να ταυτίσουμε με απόλυτη βεβαιότητα τον ναό, στον οποίον  

αναφέρονται αποστολικοί επισκέπτες των μέσων του 17ου αιώνα682. Το πιθανότερο 

πάντως είναι ότι πρόκεται για τον ναό των Αγίων Αναργύρων στο Σαγκρί, ο οποίος 

αποτελεί στην πραγματικότητα σύμπλεγμα τριών ναών. Ο κύριος ναός αποτελείται 

από δύο ανισομεγέθη κλίτη (Άγιοι Ανάργυροι – Άγιος Ανδρέας), που επικοινωνούν 

μέσω τοξωτών περασμάτων, στον οποίο έχει προσκολληθεί ο ναός της Αγίας 

Μαρίνας683. Οι Άγιοι Ανάργυροι Σαγκρίου βρίσκονται πλησίον της πυργοειδούς 

επαύλεως «του Παλαιολόγου» ή «του Μπογιαζόγλου» και αποτελούν τμήμα του 

οικοδομικού συγκροτήματος της κατοικίας στη νότια πλευρά του αγροκτήματος684. 

Το γεγονός ότι η παρακείμενη πυργοειδής έπαυλη ανήκε στους Crispi (1629) και τους 

                                                             
676 Hofmann 1938: 155. 
677 Hofmann 1938: 79. 
678 Μαστορόπουλος 2006: 126. 
679 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 8. 
680 Hofmann 1938: 82, 93. 
681 Συμεωνίδης 1997: 58. 
682 Hofmann 1938: 82.- Συμεωνίδης 1997: 59. 
683 Μαστορόπουλος 2006: 132. 
684 Μαμαλούκος 2006: 49-50. 
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Barozzi (1699)685, σε συνδυασμό με την πληροφορία ότι ο ναός ανήκε «πατρογονικώ 

δικαιώματι» στους Crispi686, μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ναός των Κοσμά και 

Δαμιανού, που αναφέρουν οι αποστολικοί επισκέπτες, ταυτίζεται όντως με τον ναό 

των Αγίων Αναργύρων στο Σαγκρί. 

 

Αγία Δωριά  

 

Το εξωκκκλήσι αυτό βρίσκεται στον κάμπο του Μπαούζη (στη θέση «στω 

Τζαννίνιδω») της περιοχής Δαμαριώνα687. Είναι μονόχωρο ναΰδριο διαστάσεων 

4,39x2,15 με αψίδα και χαμηλό κτιστό τέμπλο σαν στηθαίο688. Παλαιότερα ανήκε 

στους Καθολικούς. Η επωνυμία του ναού αναφέρεται προφανώς στην εορτή της 

Αγίας Δωρεάς (Corpus Christi), η οποία ετελείτο τουλάχιστον παλαιότερα την πρώτη 

Πέμπτη μετά την Πεντηκοστή (σήμερα την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου)689. 

Σημειώνεται ότι η εορτή της Αγίας Δωρεάς είχε αποκτήσει για τους Βενετούς και 

έναν «εθνικό» χαρακτήρα690. Ο ορθόδοξος πλέον ναός της Αγίας Δωριάς εορτάζει 

την Δευτέρα της Διακαινησίμου691. 

 
                                                             
685 Μαμαλούκος 2006: 50.- Ναυπλιώτης 2008: 430. 
686 Συμεωνίδης 1997: 59. 
687 Δέτσης 2008: http://damarionas.blogspot.com/2008/11/churches-of-damarionas.html. 
688 Δρανδάκης 1990: 26. 
689 Κορρές 1967: 560. 
690 Φώσκολος 2005 β΄: 383.- Στα Επτάνησα και γενικότερα στον βενετοκρατούμενο ελλαδικό χώρο, η 
εορτή της Αγίας Δωρεάς ετελείτο με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μάλιστα από πιστούς και των δύο 
δογμάτων. Η εορτή αυτή πρωτοξεκίνησε στη Λιέγη του Βελγίου το 1246 και θεσπίστηκε στη 
Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία με βούλα του Πάπα Ουρβανού Δ΄, το 1264. Βλ. σχ. Catholic Encyclopedia: 
http://www.newadvent.org/cathen/04390b.htm.- Η Βενετία επισημοποίησε την τέλεση της Αγίας 
Δωρεάς το 1295, ως σημαντικής πλέον εορτής στην επικράτειά της, με διάταγμα του Μεγάλου 
Συμβουλίου, ενώ το 1407 προστέθηκε στις τελετουργίες της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας μια λιτανεία 
της Αγίας Δωρεάς με τη διακήρυξη ότι η τελετή αυτή προέτρεπε τους υπηκόους στην απόδοση 
προσκύνησης προς τον Ένδοξο Κύριο Ιησού Χριστό και την τιμή προς την Πατρίδα με την υποχρέωση 
να τελείται σε όλες τις κτήσεις της. Οι Βενετοί μετέφεραν εδώ τις θρησκευτικές τους συνήθειες και τα 
εορταστικά τους έθιμα, τα οποία, αν και προσαρμοσμένα στις τοπικές συνήθειες και παραδόσεις, 
παρέμειναν πολύ κοντά στα πρότυπά τους και απετέλεσαν με τη σειρά τους πρότυπα για παρόμοιες 
τελετές και θρησκευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Βλ. σχ. Ρήγος 2010: 
http://www.catholic-church-corfu.org/eid_june_10.html.- Βεβαίως η Νάξος δεν υπήρξε κτήση,    
τουλάχιστον επισήμως, της Βενετίας, ωστόσο δοικήθηκε από δούκες και λοιπούς τοπικούς άρχοντες 
που κατάγονταν από τη Βενετία, δεχόμενοι τις πολιτισμικές επιρροές της «μητέρας–πατρίδας», με την 
οποία στην πραγματικότητα ουδέποτε είχαν διαρρήξει τους δεσμούς, ενώ δεν θα πρέπει να μας 
διαφεύγει ότι και η ίδια η Βενετία έκανε συχνά αισθητή την ακόμη και στρατιωτική παρουσία της στο 
νησί, από τα τέλη του 15ου έως και τα τέλη του 17ου αιώνα. Πάντως η τελετή της Αγίας Δωρεάς δεν 
φαίνεται να είχε διαδοθεί στις Κυκλάδες πριν από τον 17ο αιώνα, ενώ θα διατηρήσει τη λαμπρότητά 
της και μετά το πέρασμα της καθολικής κοινότητας από τη βενετική στη γαλλική σφαίρα επιρροής, 
όταν π.χ. το 1821 παρευρέθησαν εκεί 60 Γάλλοι στρατιώτες. Βλ. σχ. Κορινθίου 1981: 205.- Φώσκολος 
2012: 58. 
691 Κορρές 1967: 560. 
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Άγιος Νικόλαος του Τολεντίνο  

 

Η ύπαρξη του καθολικού ναού του Αγίου Νικολάου του Τολεντίνο (San 

Nicola da Tolentino, 1245 - 1305) στο Κάτω Σαγκρί δεν αναφέρεται στις εκθέσεις 

αποστολικών επισκεπτών (17ος – 18ος αι.), που δημοσίευσε ο G. Hofmann. 

Μαρτυρείται ωστόσο σε προικοσύμφωνο του 1823 της οικογένειας Della Rocca, η 

οποία κατείχε τον ομώνυμο παρακείμενο πύργο692 (βλ. Κεφ. Στ΄). Ο ναός αυτός ήταν 

κάποτε ορθόδοξος, ωστόσο ανταλλάχθηκε -σύμφωνα με την τοπική αφήγηση- με το 

καθολικό τμήμα του παρακείμενου ναού «διπλής λατρείας» της Παναγίας της 

Κανακαριώτισσας, πιθανόν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Έτσι ο ναός του Αγίου 

Νικολάου μετατράπηκε σε καθολικό, ενώ εκείνος της Παναγίας της 

Κανακαριώτισσας έγινε αμιγώς ορθόδοξος. 

Ο ναός διαθέτει, ακόμη και εξωτερικά, αρκετά χαρακτηριστικά, που θα 

μπορούσαν να τον συνδέσουν με δυτικές επιδράσεις, όπως π.χ. ο βενετσιάνικου 

τύπου κυκλικός φεγγίτης πάνω από την είσοδο, το τετράγωνο άνοιγμα στο ανώτερο 

τμήμα του ιερού βήματος, καθώς και το καμπαναριό με την χελιδονοειδή μάλιστα 

απόληξη (εικ. 11). 

Ο Άγιος Νικόλαος του Τολεντίνο υπήρξε Αυγουστινιανός μοναχός και 

θεωρείται άγιος θαυματουργός και προστάτης, μεταξύ άλλων, των παιδιών και της 

οικογενείας. Σε αυτόν αποδίδεται επίσης η διάσωση του δουκικού παλατιού της 

Βενετίας από πυρκαγιά το 1479. Η λατρεία του ήταν ιδιαιτέρως διαδεδομένη στην 

κεντρική Ιταλία και την Λομβαρδία, καθώς και στη Σαβοΐα, τη Γαλλία και την 

Ισπανία693. Ναοί αφιερωμένοι σε αυτόν βρίσκονται στη Βενετία, τη Γένουα, τη 

Βιτσέντζα, τη Ρώμη (σήμερα αρμενοκαθολικός), στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το 

Tolentino (πλησίον της Macerata), στην Τσεχία (την πρώην γερμανική Σουδητία), 

καθώς και στον ισπανόφωνο κόσμο (π.χ. Κανάρια Νησιά, Μεξικό, Κολομβία, 

Φιλιππίνες), καθώς και γενικά σε περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, αλλά και του 

Νέου Κόσμου με έντονη δραστηριοποίηση καθολικών μοναχικών ταγμάτων κατά την 

περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης694. 

 

 
                                                             
692 Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 28. 
693 Jansen 2000: 1020.- San Nicola: http://www.sannicoladatolentino.it. 
694 McNeil 1994: 662.- Berstein – Mizla 1997 α΄: 359.- Foubert 1997: 226-227.- Σπηλιοπούλου – 
Κωτσάκης 2011: 162. 
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Άγιος Παντελεήμων Χαλκίου (S. Pantaleo) 

 

Ο ναός αυτός βρίσκεται στην τοποθεσία «Σαντάνι» του Χαλκίου. Διαθέτει 

ζωγραφικό διάκοσμο βυζαντινής τεχνοτροπίας του 13ου αιώνα695. Πιθανολογείται ότι 

μετετράπη για κάποιο διάστημα σε καθολικό ναό, δεδομένου ότι υπάρχει αναφορά σε 

κατάλογο που κατήρτησε ο αποστολικός επισκέπτης Tubino το 1638, σε κάποιον 

καθολικό ναό “S. Pantaleo a Charchi villa”696. Γίνεται επίσης μνεία σε 

δικαιοπρακτικό έγγραφο του 1607 στο τοπωνύμιο «Άγιος Παντελεήμων» στην 

περιοχή Δρυμαλίας697. Ο ορθόδοξος αυτός ναός χρησιμοποιήθηκε από τους 

Καθολικούς και καταγράφηκε στα κατάστιχα των καθολικών αποστολικών 

επισκεπτών, προφανώς εξαιτίας της γειτνιάσεώς του με πυργοειδείς επαύλεις της 

περιοχής, όπου κατοικούσαν άρχοντες - γαιοκτήμονες δυτικού δόγματος. Παρόμοιες 

περιπτώσεις πιθανολογείται ότι έχουμε, όπως θα δούμε παρακάτω, και σε άλλες 

περιοχές του νησιού (π.χ. Σαγκρί), όπου βυζαντινές εκκλησίες λειτουργούσαν ως 

οιονεί παρεκκλήσια Δυτικών ιδιοκτητών πυργοειδών επαύλεων. 

 

Άγιος Βλάσιος Χαλκίου 

 

Καθολικό ναΰδριο ευρισκόμενο δίπλα στο πυργάκι του Μαυρογένη, το οποίο 

και έδωσε το όνομά του στην ομώνυμη τοποθεσία του Χαλκίου (Άη Βλάσης). 

Σήμερα δεν σώζεται ούτε το ναΰδριο ούτε ο παρακείμενος πύργος698. 

 

Άγιος Ιγνάτιος Καλοξύλου (S. Ignazio) 

 
Σύμφωνα με περιγραφή του αποστολικών επισκεπτών του β΄ μισού του 17ου 

αιώνα, στην πυργοειδή έπαυλη του προξένου της Γαλλίας, Crussino Coronello στην 

θέση «Φασολιά» Καλοξύλου699, υπήρχε παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο 

Ιγνάτιο700. Η ονομασία του πιθανόν να συνδέεται με την Αντιμεταρρύθμιση, περίοδο 

                                                             
695 Μαστορόπουλος 2006: 174. 
696 Hofmann 1938: 79. 
697 Κατσουρός 1968: 31-32. 
698 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10. 
699 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 9-10. 
700 Hofmann 1938: 119, 127. 
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κατά την οποία ιδιαίτερα ενεργό ρόλο διαδραμάτισαν οι Ιησουΐτες, οι οποίοι είχαν 

ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία στη Νάξο (1627-1773).  

Ιδρυτής του τάγματος των Ιησουϊτών ήταν ο βασκικής καταγωγής Ισπανός, 

Ιγνάτιος Loyola (1491-1566), άγιος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας701, προς τιμήν 

του οποίου ίσως να έκτιζαν εκκλησίες και στη Νάξο. Σύμφωνα επίσης με μία άποψη, 

έχει καταγραφεί τάση των Δυτικών στις Κυκλάδες (εν προκειμένω στην Τήνο), να  

προσπαθούν να αντικαταστήσουν παλαιούς αγίους, κοινούς και για τα δύο δόγματα, 

με μεταγενέστερους και αποκλειστικά Δυτικούς αγίους, όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση του Αγίου Ισιδώρου, όπου ο Άγιος Ισίδωρος εξ Αλεξανδρείας 

αντικαταστάθηκε από τον ομώνυμο άγιο της Σεβίλης, και της Αγίας Αικατερίνης, 

όπου η Αγία Αικατερίνη εξ Αλεξανδρείας αντικαταστάθηκε από την ομώνυμη αγία 

της Σιένα702 ή ενδεχομένως, θα συμπληρώναμε εδώ, του Αγίου Νικολάου των Μύρων 

με τον ομώνυμο άγιο του Τολεντίνο.  Ίσως λοιπόν η εκκλησία του Αγίου Ιγνατίου 

στον Καλόξυλο να μην ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο (1ος αι.), 

αλλά στον Ιγνάτιο Loyola, ιδρυτή του τάγματος των Ιησουϊτών (16ος αι.). 

 

Άγιος Φραγκίσκος Μονοιτσίων (S. Francesco) 

 

Σε έναν άλλο οικισμό του λεκανοπεδίου της Τραγαίας, στα Μονοίτσια υπήρχε 

σε οικία του γαιοκτήμονα Giacomo Castri εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο 

Φραγκίσκο. Ναός του Αγίου Φραγκίσκου μαρτυρείται και σε πηγές των μέσων του 

17ου αιώνα703. Ελάχιστα λείψανα που να μαρτυρούν την ύπαρξή της σώζονται 

σήμερα, ενώ αναφέρεται ότι μέχρι τον Μεσοπόλεμο σώζονταν κάποια ερείπιά της, 

μέσα στα οποία διακρινόταν ένα αγαλματίδιο της καθολικής λατρείας704. 

Σημειώνεται ότι κατά τον χειμώνα του 1668-1669, οι Φραγκισκανοί που 

κατοικούσαν στο Κάστρο της Χώρας, μετανάστευσαν στα Μονοίτσια, όπου και 

ίδρυσαν σχολείο (εκεί φοιτούσαν πλέον των 60 ή 80 παιδιών από τα γειτονικά 

χωριά), λειτουργώντας σε ναό του Αγίου Φραγκίσκου705. Πιθανότα πρόκειται εδώ για 

τον ίδιο ναό. Εικάζεται ότι η οικογένεια Castri διατηρούσε ιδιαιτέρως καλές σχέσεις 

με τους Καπουκίνους, στο πλαίσιο των οποίων πιθαναλογείται ότι παραχωρούσε για 

                                                             
701 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 9. 
702 Δημητροκάλλης 2004: 106. 
703 Hofmann 1938: 79, 119.- Συμεωνίδης 1997: 59. 
704 Μαρτυρία κ. Γιάννη Σαλτερή, κατοίκου Χαλκίου. 
705 Κεφαλληνιάδης 2000: 140. 
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τις λατρευτικές τους ανάγκες τον ιδιόκτητο ναό της, τον οποίον άλλωστε είχε 

αφιερώσει στον ιδρυτή του τάγματός τους, στον Άγιο Φραγκίσκο της Ασσίζης.  

Υπάρχει επίσης σε πηγές των μέσων του 17ο αιώνα και η αναφορά σε έναν 

έτερο ναό αφιερωμένο στον Άγιο Φραγκίσκο706, ο οποίος ταυτίζεται πιθανότατα με 

κάποιο παρεκκλήσιο που βρισκόταν στον Σαγκρί και που αποτελούσε το καθολικό 

τμήμα ενός ναού «διπλής λατρείας»707. 

 

«Φράγκικη» εκκλησία στο Απάνω Κάστρο 

 

Έχει γίνει λόγος και για «φράγκικη», δηλαδή εκκλησία δυτικού δόγματος στο 

Απάνω Κάστρο. Πρόκειται για μικρό κτίσμα με οξεία κορύφωση και 

προσανατολισμό βορρά – νότου, που βρίσκεται στον λίγο ψηλότερα και δυτικότερα 

του πύργου – προμαχώνα, στη νότια πλευρά του Απάνω Κάστρου και εντός των 

τειχών. Το οικοδόμημα αυτό φαίνεται μεταγενέστερο της εποχή του Δουκάτου του 

Αιγαίου. Έχει πάντως χαρακτηριστικά εκκλησίας δυτικού δόγματος και 

χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη αντιρήδας στην ανατολική του πλευρά708. Δεν μάς 

είναι γνωστό στη μνήμη ποίου αγίου ήταν αφιερωμένο. Στο Απάνω Κάστρο έχουν 

επίσης εντοπιστεί και άλλοι ναοί καθολικού δόγματος, οι οποίοι αποτελούσαν το ένα 

από τα δύο κλίτη ναών διπλής λατρείας, δηλαδή δίκλιτων ναών με το ένα κλίτος 

ορθόδοξο και το άλλο καθολικό. Περισσότερες όμως πληροφορίες γι’ αυτούς τους 

ναούς παρατίθενται παρακάτω, στο υποκεφάλαιο 3.5. 

 

Άγιος Νικόλαος Φιλωτίου 

 

Ορθόδοξος σήμερα ναός, ο οποίος βρίσκεται σε μικρή σχετικά απόσταση από 

τον πύργο των Barozzi στο Φιλώτι. Υπάρχει η παράδοση ότι κάποτε ήταν καθολικός 

ναός που λειτουργούσε ως παρεκκλήσιο του πύργου ή και ότι προϋπήρξε της 

λατινικής κατάκτησης και ότι παραχωρήθηκε στην Ορθόδοξη Εκκλησία το 1917709 ή 

στις αρχές της δεκαετίας του 1920710, λίγο πριν από την πώληση του πύργου. Σήμερα 

είναι εμφανής η ελαφρώς οξυκόρυφη στέγη του, η οποία δεν εντοπίζεται σε άλλες 

                                                             
706 Ηofmann 1938: 82.  
707 Συμεωνίδης 1997: 59. 
708 Τουμπακάρης 2009. 
709 Ησαΐας 2012: 43. 
710 Προφορική μαρτυρία του π. Κωνσταντίνου Κύλη. 
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εκκλησίες του Φιλωτίου, ωστόσο δεν διαθέτει την χαρακτηριστική για τους 

καθολικούς ναούς αχηβάδα στο ιερό711. Μορφολογικά η ανωδομή θυμίζει εκείνη 

ναών παλαιοτέρων εποχών, επηρεασμένων από την δυτική αρχιτεκτονική, όπως π.χ. 

τον ναό της Παναγίας της Μπαροτσιανής στην Αργυρούπολη Ρεθύμνης, παρεκκλήσιο 

της παρακείμενης “Villa Barozzi”712, ο οποίος ίσως να υπήρξε το πρότυπο για την 

ανέγερση οικογενειακού ναού των προερχομένων από την Κρήτη Barozzi του 

Φιλωτίου713. 

 

Άγιος Αντώνιος Απειράνθου  

 

Ανάλογη πάντως τοπική αφήγηση υπάρχει και για τον Άγιο Αντώνιο 

Απειράνθου, τον ναό που βρίσκεται κάτω από τον «πύργο του Ζευγώλη», την 

πυργοειδή έπαυλη της οικογένειας Sommaripa, ο οποίος θεωρείται πρώην καθολικός 

ναός. 

 

Ναός της Αναλήψεως της Θεοτόκου (Assention) στον Απόλλωνα 

 

Καθολικό παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην Ανάληψη της Θεοτόκου, 

ευρισκόμενο στην ανατολική πλευρά της κοιλάδας του Απόλλωνα, στις υπώρειες του 

Κάστρου του Καλόγερου, δίπλα σε εξοχική κατοικία τοπικού Δυτικού άρχοντα714, 

ίσως κάποιου Καντιότο715, αλλά το πιθανότερο κάποιου Barozzi, Βενετοκρητικού 

γαιοκτήμονα της περιοχής716. Σήμερα δεν σώζεται. 

 

Άγιος Πέτρος (S. Pietro) 

 

Δεν μάς είναι σχεδόν τίποτε γνωστό περί της υπάρξεως ναού, καθολικού ή 

ορθόδοξου, αφιερωμένου στον Άγιο Πέτρο, πέραν μίας αναφοράς του αποστολικού 

επισκέπτη Bernardo (1652)717. Υπάρχει πάντως καταγεγραμμένο το τοπωνύμιο 

                                                             
711 Ψαρράς 1986 α΄: 318-319. 
712 Γκράτζιου 2010: 131, 146-147. 
713 Slot 2006 γ΄: 10.  
714 Φασουλάκης 1994: 504. 
715 Μαστορόπουλος 2005: 85.- Μαστορόπουλος 2007: 287-288. 
716 Ζερλέντης 1985: 21.- Κεφαλληνιάδης 2000: 29.  
717 Hofmann 1938: 82. 
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«Άγιος Πέτρος» στην περιοχή της Πλάκας σε δικαιοπρακτικά έγγραφα του 16ου 

αιώνα718. 

 

3.5 Ναοί «διπλής λατρείας» και μετατροπές ναών σε λατρευτικούς 

χώρους του άλλου δόγματος 
 

Μνημεία «διπλής λατρείας» στη Νάξο 

 

Στη Νάξο, όπως και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, παρατηρείται το φαινόμενο 

της ύπαρξης ναών «διπλής λατρείας», στους οποίους συστεγάζονται οι λατρείες 

Ορθοδόξων και Καθολικών. Παρακάτω παρατίθενται ονόματα ναών διπλής λατρείας 

που έχουν εντοπιστεί στη Νάξο: 

 

α) Άγιο Πνεύμα (S. Spirito) ή Άγιος Αρτέμιος Αγγιδίων 

 

Ο ναός αυτός βρίσκεται εκτός των τειχών της πόλεως της Χώρας, κοντά στο 

χωριό Αγγίδια (εικ. 13). Την επιμέλειά του την είχε αναλάβει σύμφωνα με πηγή του 

17ου αιώνα ο γαιοκτήμονας Nicolò Sanudo719, μακρινός συγγενής των συνεπωνύμων 

παλαιών δουκών της Νάξου. Ο Michiel Sanudo, πιθανόν στενός συγγενής του,  

διατηρούσε έπαυλη στη θέση Κάμπονες Μελάνων (1615)720. Ο ναός του Αγίου 

Πνεύματος μαρτυρείται και σε πηγή των αρχών του 18ου αιώνος721.  

Αργότερα μας είναι γνωστός ως «Άγιος Αρτέμιος»722 και ως «Άγιος 

Νεκτάριος», στον οποίο είναι αφιερωμένο το ένα από τα δύο κλίτη του723. Ο 

θολοσκεπής αυτός ναός αποτελεί δίκλιτη βασιλική, η οποία προέκυψε από την 

παράθεση δύο καμαροσκεπών βασιλικών συνδεδεμένων με ένα μικρό άνοιγμα στον 

αξονικό τοίχο. Το νότιο τμήμα λειτουργούσε κατά το ανατολικό τυπικό, ενώ το 

βόρειο κατά το λατινικό724. Στο ιερό βήμα του βορείου (καθολικού) κλίτους 

εντοπίζονται ίχνη από κλειστό σήμερα κυκλικό φεγγίτη, ο οποίος αποτελεί, όπως θα 

                                                             
718 Βισβίζης 1951: 18, 39, 47. 
719 Hofmann 1938: 92. 
720 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 4. 
721 Hofmann 1938: 154. 
722 Slot 1969: 75. 
723 Μπαλτογιάννη 2005: 99. 
724 Βασιλειάδης 1962: 531. 
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δούμε και στη συνέχεια (βλ. Κεφ. Δ΄), βενετική επίδραση725, καθώς και εσοχή πάνω 

από την δυτική είσοδο. Δεν παρατηρείται το ίδιο και στο νότιο (ορθόδοξο) κλίτος, 

κάτι που ίσως να μην είναι τυχαίο. 

Στον Άγιο Αρτέμιο που η μνήμη του εορτάζεται κατ’ έτος τόσο από την 

Ορθόδοξη όσο και από την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στις 20 Οκτωβρίου, 

αποδίδονται ιάσεις κήλης και συναφών παθήσεων (τουλάχιστον από τους 

Oρθοδόξους)726.  Πρόκειται δηλαδή, όπως και ο Άγιος Ιωάννης, για έναν «ιαματικό» 

άγιο, κοινό και για τις δύο Εκκλησίες. Σήμερα και τα δύο κλίτη έχουν περιέλθει στην 

δικαιοδοσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όταν σχετικά πρόσφατα οι Ορθόδοξοι 

κατέλαβαν το εγκαταλελειμμένο καθολικό κλίτος. Όπως και  με την περίπτωση του 

Αγίου Ιωάννη του πύργου του Μπελώνια, έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες από 

ορισμένους αναφορικά με το αν ο συγκεκριμένος ναός κτίστηκε ως δίκλιτος με σκοπό 

την ομόστεγη λειτουργία Ορθοδόξων και Καθολικών727. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές 

περιπτώσεις σε άλλες περιοχές του Αιγαίου όπου θεωρείται ότι δίκλιτοι ναοί αυτού 

του τύπου κτίστηκαν (ή ανακαινίστηκαν) σε μία οικοδομική φάση με σαφή σκοπό τη 

συστέγαση των ιεροπραξιών των δύο δογμάτων στον ίδιο χώρο728, γεγονός που 

ενισχύει την αρχική εκτίμηση.  

 

β) Άγιος Ιωάννης στον πύργο του Μπελώνια 

 

Πρόκειται για ανακαινισμένη σήμερα δίκλιτη καμαροσκεπή βασιλική, η οποία 

υπήρξε παρεκκλήσιο του πύργου του Μπελώνια (Belogna), κοντά στο Γαλανάδο (εικ. 

12, 55). Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο729. Το νότιο κλίτος του 

ναού λειτουργεί κατά το ορθόδοξο τυπικό, εφοδιασμένο με ημικυκλική κόγχη, που 

σχηματίζει εξωτερικά ημικυλινδρική αψίδα ιερού, ενώ το βόρειο ακολουθεί το 

λατινικό τυπικό, καταλήγοντας ανατολικά σε ορθογώνια κόγχη και ορθογώνια αψίδα 

ιερού, κατά τον δυτικό τύπο σχεδίου730. Ο Άγιος Ιωάννης θεωρείται ότι παρουσιάζει 

ομοιότητες, ιδίως εσωτερικά με εκείνον του Αγίου Αντωνίου στην παραλία της 

Χώρας731. Εξωτερικά τα δύο κλίτη του είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Εκεί εισέρχεται 

                                                             
725 Μπορμπουδάκης 2007: 63, 81. 
726 Μέγας Συναξαριστής:  http://www.synaxarion.gr/cms/gr/content/prostates_gia_tis_astheneies.aspx. 
727 Δημητροκάλλης 2004: 45. 
728 Γκράτζιου 1010: 136, 163. 
729 Μπαλτογιάννη 2005: 80. 
730 Βασιλειάδης 1962: 531. 
731 Κεφαλληνιάδης 1969: 1. 
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κανείς από μία και μόνη είσοδο, από αριστερά, κάτι που θα μπορούσε να ερμηνευτεί 

ως ένδειξη σύμπνοιας των δύο μερών732. Το γεγονός ότι ο ναός αποτελείται από δύο 

ισοδύναμα κλίτη θεωρείται από ορισμένους ως ένδειξη της χρονολογήσεώς του στην 

περίοδο του Δουκάτου του Αιγαίου733. Δεν θεωρείται όμως απολύτως βέβαιο από 

άλλους εάν κτίστηκε ως δίκλιτος ναός με σκοπό την ομόστεγη λατρεία Ορθοδόξων 

και Καθολικών734.  

Η ύπαρξη στο υπέρθυρο της εισόδου του ναού ελαφρώς οξυκόρυφου 

ανακουφιστικού τόξου μάς θυμίζει ανάλογες κατασκευές ναών της 

βενετοκρατούμενης Κρήτης του τέλους του 14ου και των  μέσων του 15ου αιώνα 

(π.χ. Κερά Καρδιώτισσα Βόρων, Άγιος Αντώνιος Επισκοπής, Τίμιος Σταυρός 

Βαλσαμονέρου, Άγιος Γεώργιος Εμπάρου, Παναγία Χανουτιά Γέργερης, Παναγία 

Βλαχιανών κ.ά.), στις οποίες διακρίνονται σαφείς βενετικές επιδράσεις735. Οι δε 

κιλλίβαντες του θυρώματος του ναού είναι σχεδόν πανομοιότυποι με εκείνους των 

θυρωμάτων των καθολικών ναών της Παναγίας των Χιόνων, του Αγίου Αντωνίου του 

αββά και του ορθόδοξου ναού του Προφήτη Ηλία στη Χώρα (α΄ μισό 15ου αι.;), ενώ 

παρουσιάζουν και αρκετές ομοιότητες με εκείνους ορθοδόξων ναών της Κρήτης της 

ίδιας περιόδου (π.χ. Παναγία στα Καπετιανά)736.  

Σημειώνεται επίσης ότι μέχρι το 1989 βρισκόταν εκεί εντοιχισμένο το 

οικόσημο των Schiavi, το οποίο πιστεύεται ότι τοποθετήθηκε ως ανάμνηση για την 

ανέγερση ή επισκευή του ναού από τον Δομήνικο Σκιάβο (Menego Schiavo), Βενετό 

ναύαρχο του δούκα της Νάξου και κυρίου της Ίου (1292-1322) και της μισής 

Αμοργού (1309-1322)737. 

 

γ) «Βασιλική εκκλησία» στο Απάνω Κάστρο; 

 

Στο πλάτωμα της κορυφής του υψώματος του Απάνω Κάστρου, κατά τον 

Νάξιο ιστοριοδίφη Νίκο Κεφαλληνιάδη, υπήρχε τρίκλιτη βασιλική, στην οποία 

εκκλησιάζονταν οι δούκες738. Το κτίσμα στο οποίο αναφέρεται, συγκεντρώνει 

πράγματι κτηριοδομικά τις λειτουργικές προϋποθέσεις ενός ναού και μάλιστα του 

                                                             
732 Γκράτζιου 2010: 170. 
733 Μαστορόπουλος 2006: 48. 
734 Δημητροκάλλης 2004: 45. 
735 Μπορμπουδάκης 2007: 61-62, 68, 72, 74-75, 77-79, 84-85, 87.- Γκράτζιου 2010: 65. 
736 Μπορμπουδάκης 2007: 63, 83-85. 
737 Ναυπλιώτης 2009: 399, 434. 
738 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 210-211. 
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δυτικού δόγματος. Η οικοδομημένη από τους Δυτικούς καθολική εκκλησία κτίστηκε 

πιθανότατα σε επαφή με τον παλαιότερο, προ της βενετικής κατακτήσεως ορθόδοξο 

ναό, με τον οποίον συνδέθηκε πιθανόν λειτουργικά. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι 

πρόκειται για ναό, όπου στο παλαιότερο βόρειο βυζαντινό κλίτος προσκολλήθηκε το 

νότιο κλίτος των Καθολικών739. 

 

δ) Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής στο Απάνω Κάστρο; 

 

Η παράδοση για την ύπαρξη καθολικής εκκλησίας στο Απάνω Κάστρο 

συνδέεται με το νότιο κλίτος του καθολικού της μονής Τιμίου Προδρόμου, η οποία 

κείται επί του νοτίου προτειχίσματος του Κάστρου, δυτικά του μεγάλου πύργου - 

προμαχώνα. Το συγκεκριμένο κλίτος φαίνεται μεταγενέστερο του βορείου, το οποίο 

εξέχει κατά τη δυτική πλευρά σε μία εμφανή πάντως προσπάθεια ενοποιήσεως των 

δύο φάσεων, ενώ τα κτηριοδομικά του χαρακτηριστικά, όπως το έντονο οξυκόρυφο 

σχήμα της οροφής και η πιθανή απουσία αχιβάδας στην ανατολική του πλευρά 

συνηγορούν προς μία τέτοια προοπτική740. Σήμερα διατηρείται σε ερειπιώδη 

κατάσταση το βόρειο κλίτος, ενώ από το νότιο κλίτος σώζεται μόνον ο δυτικός 

τοίχος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκκλησία διέθετε καμπαναριό, το οποίο όμως 

είχε γκρεμιστεί αρκετά προ του 1964741. Κατά πάσα πιθανότητα βρισκόταν στο νότιο 

κλίτος, όπως φαίνεται από σχετικό σωζόμενο έξαρμα στη στέψη της δυτικής του 

όψεως, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση ότι το κλίτος αυτό ανήκε αρχικά στο δυτικό 

δόγμα742. 

Παρόμοια άποψη έχει διατυπωθεί και για τον κατεστραμμένο σήμερα ναό της 

Παναγίας της Καστριανής, ο οποίος βρισκόταν στις υπώρειες του Απάνω Κάστρου. Ο 

ναός αυτός πιθανολογείται ότι κτίστηκε επί Λατινοκρατίας743. 

 

 

 

 
                                                             
739 Τουμπακάρης 2009. 
740 Τουμπακάρης 2009. 
741 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 208-209. 
742 Τουμπακάρης 2009. 
743 Δημητροκάλλης 2000: 18.- Ωστόσο, ίσως εδώ η Παναγία η Καστριανή να συγχέεται με τον 
πλησιόχωρο Άγιο Ιωάννη, δεδομένου ότι σε φωτογραφία της δεκαετίας του ’60 ο ναός αυτός φαίνεται 
καθαρά ότι είναι μονόκλιτος. Βλ. σχ. Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 207. 
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ε) Άγιος Νικόλαος – Άγιος Δημήτριος στα Μονοίτσια 

 

Ναός διπλής λατρείας στα Μονοίτσια (εικ. 14), οικισμό του λεκανοπεδίου της 

Τραγαίας, στην περιοχή Δρυμαλίας744. Ο ναός αυτός, γνωστός και ως «Θεοτόκος», 

δεν ήταν εξ αρχής δίκλιτος, αλλά μονόχωρος745. Σύμφωνα με την παράδοση, το 

«αριστερό» κλίτος (βόρειο) είναι αφιερωμένο στον Άγιο Δημήτριο, ενώ το «δεξί» 

(νότιο) στον Άγιο Νικόλαο, ενώ κατ’ άλλους το «δεξί» ήταν αφιερωμένο στον Άγιο 

Νικόλαο και το «αριστερό» στην Παναγία746 (σήμερα και τα δύο ανήκουν στους 

Ορθοδόξους). Σύμφωνα πάντως με μαρτυρία του 1962 το «δεξί» κλίτος ήταν το 

καθολικό και είχε ερειπώσει747, ενώ σήμερα ολόκληρος ο ναός βρίσκεται σε καλή 

κατάσταση. Υπάρχει επίσης αναφορά σε έκθεση Καθολικού αποστολικού επισκέπτη 

των μέσων του 17ου αιώνα σε καθολικό ναό αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο (“S. 

Nicolao”), χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται επακριβώς που βρισκόταν αυτό748, ενώ 

εντοπίζεται εντός του ναού επιγραφή του 1736749. 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τον 17ο  αιώνα υπήρξε έντονη η δυτική παρουσία 

στον οικισμό. Εκεί είχαν καταφύγει οι Καπουκίνοι της Χώρας κατά τη διάρκεια του 

Κρητικού Πολέμου (1645-1669), προκειμένου να προστατευθούν από τις επιθέσεις 

των Οθωμανών, όπου και ίδρυσαν σχολείο για παιδιά των γειτονικών χωριών750. Εκεί 

υπήρχε επίσης αρχοντική έπαυλη της οικογένειας Castri με εκκλησάκι αφιερωμένο 

στον Άγιο Φραγκίσκο751. Η χρήση λοιπόν ναού διπλής λατρείας στην περιοχή 

συνδέεται πιθανόν με την εκεί ισχυρή δυτική παρουσία και με τις εκ των πραγμάτων 

στενές σχέσεις μεταξύ πιστών των δύο δογμάτων. 

 

στ) Παναγία η Κανακαριώτισσα  

 

Στο Σαγκρί, δίπλα στον προαύλιο χώρο του πύργου του Sommaripa (17ος αι.), 

υπάρχει ο μονόχωρος ναός της Παναγίας της Κανακαριώτισσας ή της Ευαγγελίστριας 

της Χρυσοχέρας. Στον ανάγλυφο βυζαντινό δικέφαλο αετό του δαπέδου της 

                                                             
744 Slot 1969: 75. 
745 Καλοκύρης 1960: 13. 
746 Κεφαλληνιάδης 1967 β΄: 14. 
747 Κεφαλληνιάδης 1962: 4. 
748 Hofmann 1938: 79, 82, Slot 1969: 75. 
749 Κεφαλληνιάδης 1967 β΄: 15. 
750 Κεφαλληνιάδης 2000: 139-140. 
751 Hofmann 1938: 79. 
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διακρίνεται μισοσβησμένη η χρονογραφία 1777. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε 

χειρόγραφο του 1849 αναγράφεται ότι «εἰς τό προαύλιον τοῦ πύργου τοῦ Σομμαρίπα, 

εἶναι ὁ ἐνοριακός ναός τοῦ κάτω Σαγκρίου, ἡ Παναγία ἡ Χρυσοχειριώτισσα, ἐν ᾗ  

ὑπάρχουν δύο ἱερά βήματα. Τό ἓν τῶν Καθολικῶν, τό δεύτερον τῶν Ἀνατολικῶν 

ἱερουργούντων ἂχρι σήμερον ἐν αὐτῇ τῶν ἱερέων ἀμφοτέρων τῶν δογμάτων, 

τρανωτάτη ἀπόδειξις τῆς πρότερον ἐνώσεως τῶν δύο ἐκκλησιῶν»752. Η πληροφορία 

αυτή δεν φαίνεται να απέχει πολύ από την πραγματικότητα, δεδομένου ότι σύμφωνα 

και με την τοπική αφήγηση ο ναός αυτός ανήκε και στα δύο δόγματα.  

Σύμφωνα με την ίδια παράδοση, το ανατολικό τμήμα του ναού ανήκε στους 

Ορθοδόξους και το δυτικό, το οποίο αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα προσθήκη, 

στους Καθολικούς. Οι Ορθόδοξοι εισέρχονταν από την πλάγια είσοδο, ενώ οι 

Καθολικοί από την δυτική – κεντρική είσοδο. Φαίνεται λοιπόν ότι, προκειμένου να 

συστεγαστούν και τα δύο δόγματα, ο ορθόδοξος αυτός ναός επεκτάθηκε, όχι εις 

πλάτος (με τη συνήθη προσθήκη ενός δεύτερου κλίτους), αλλά εις μήκος. Εικάζεται 

λοιπόν ότι οι Καθολικοί ιδιοκτήτες του παρακείμενου πύργου του Sommaripa (17ος 

αι.) προσέθεσαν αυτό το τμήμα με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών τους 

αναγκών.  

Κατά τον 19ο αιώνα φαίνεται ότι έγινε ανταλλαγή ναών στην περιοχή του 

Σαγκρίου, ανάμεσα σε Ορθοδόξους και Καθολικούς. Κατά την τοπική αφήγηση 

συμφωνήθηκε η παραχώρηση του υπολοίπου, του καθολικού τμήματος του ναού της 

Παναγίας της Κανακαριώτισσας στους Ορθοδόξους, με αντάλλαγμα την παραχώρηση 

του ορθοδόξου ναού του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται δίπλα στον πύργο του Della 

Rocca, στους Καθολικούς, ώστε να έχει πιο εύκολη πρόσβαση για την τέλεση των 

θρησκευτικών της καθηκόντων η γηραιά κυρία Della Rocca, ιδιοκτήτρια του 

ομωνύμου πύργου. 

Μέχρι και σήμερα εντοπίζονται πάντως υπολείμματα της χρήσης του δυτικού 

τμήματος του ναού της Παναγίας της Κανακαριώτισσας από Καθολικούς. Εκεί 

υπάρχουν εκατέρωθεν τέσσερα συνολικά πλευρικά τυφλά αψιδώματα, ενώ στον 

προαύλιο χώρο του ναού βρίσκεται, σύμφωνα και με την τοπική αφήγηση, η παλαιά 

αγία τράπεζα (αλτάριο) των Καθολικών. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στο Κάτω Σαγκρί οι σχέσεις μεταξύ των μελών των 

δύο δογμάτων φάινεται ότι ήταν αρκούντως φιλικές. Ακόμη και στα μέσα του 19ου 

                                                             
752 Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 23. 
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αιώνα, δεκαετίες μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους εξακολουθούσε να 

υφίσταται ναός «διπλής λατρείας» στην περιοχή. Το φαινόμενο αυτό πάντως έρχεται 

σε αντίθεση με την πληροφορία που μάς παραδίδεται από τον Γάλλο ηγούμενο των 

Λαζαριστών Ιωσήφ Lepavec (1847-1850), σύμφωνα με την οποία η παρουσία του σε 

ορθόδοξες λειτουργίες ήταν μάλλον ανεπιθύμητη από τον ορθόδοξο κλήρο753. 

Εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι ακριβείς, διαπιστώνεται εδώ μία διαφορετική 

αντιμετώπιση από τους Ορθοδόξους ως προς διαφορετικά μέλη της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας. 

Οι σχέσεις των Ορθοδόξων και ιδιαιτέρως των κληρικών φαίνεται να ήταν 

καλύτερες με τους παρηκμασμένους πλέον κοινωνικά Καθολικούς συντοπίτες τους, 

συγκριτικά με τους οψίμως εγκατεστημένους Γάλλους μισσιοναρίους στο νησί. Ίσως 

επειδή ήταν πιο εύκολο γι’ αυτούς να αναπτύξουν στενότερες και ειλικρινέστερες 

σχέσεις με ντόπιους Ναξιώτες καθολικού θρησκεύματος και μάλιστα λαϊκούς και όχι 

Γάλλους κληρικούς, που είχαν κατηγορηθεί, όπως έχει προαναφερθεί, για άσκηση 

πολιτικής «πολιτιστικού ιμπεριαλισμού», με την συνδρομή των γαλλικών προξενικών 

αρχών στον ελλαδικό χώρο754. 

 

Παρεκκλήσιο του Αγίου Φραγκίσκου στο Σαγκρί (μέσα σε ορθόδοξη 

εκκλησία) 

 

Στην έκθεσή του για την κατάσταση της τοπικής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 

ο άρτι αναρρηθείς στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Νάξου, Βαρθολομαίος Polla 

(1659-60) κάνει μεταξύ άλλων λόγο για κάποιο καθολικό παρεκκλήσιο στο Σαγκρί 

αφιερωμένο στον Άγιο Φραγκίσκο, το οποίο βρισκόταν μέσα σε μία ελληνική 

(ορθόδοξη) εκκλησία755. Πρόκειται εδώ προφανώς για έναν ναό «διπλής λατρείας». 

Δεν είναι εύκολη η ταύτιση αυτού του ναού. Εδώ ο συντάκτης της έκθεσης δεν 

αποκλείεται να αναφέρεται στο καθολικό τμήμα του ναού της Παναγίας της 

Κανακαριώτισσας, τον μοναδικό γνωστό ναό «διπλής λατρείας» της περιοχής, 

ωστόσο δεν διαθέτουμε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Συνεπώς ο εν λόγω ναός του 

Αγίου Φραγκίσκου θεωρείται αταύτιστος. 

                                                             
753 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 363. 
754 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 369.- Κωτσάκης 2011: 528-534. 
755 Συμεωνίδης 1997: 59. 
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Υπήρξε επίσης η σκέψη για την ανέγερση ναού «διπλής λατρείας» από τον 

φιλενωτικό λόγιο Φραγκίσκο Κόκκο (1572-1618;) στην είσοδο του χωριού Εγκαρές, 

κάτι που ανέφερε ρητώς η διαθήκη του. Ωστόσο, η επιθυμία του αυτή δεν φαίνεται να 

υλοποιήθηκε από τους κληρονόμους του και εκτελεστές της διαθήκης756. 

 

Εφαπτόμενοι μεταξύ τους ορθόδοξοι και καθολικοί ναοί  

 

 α) Άγιος Αντώνιος Καμπόνων 

 

Δεν πρόκειται για ενιαίο ναό, όπου συστεγάζονται οι λατρείες των δύο 

δογμάτων, αλλά για δύο εφαπτόμενους διακριτούς ναούς που δεν επικοινωνούν 

μεταξύ τους (εικ. 15). Μπορεί να  μην ανήκουν στον ίδιο ακριβώς ναοδομικό τύπο με 

τους προαναφερθέντες ναούς, ωστόσο εξωτερικά αποτελεί μία ενιαία αρχιτεκτονική 

σύνθεση. Ο βόρειος ναός είναι ο καθολικός, αφιερωμένος στην Παναγία, ενώ ο 

νότιος είναι ο ορθόδοξος, αφιερωμένος στον Άγιο Αντώνιο τον Ερημίτη και κτίστηκε 

προ του 1541757. Σε αυτόν πιθανότατα αναφέρεται και ο αποστολικός επισκέπτης 

Διονύσιος Rendi (1601), χαρακτηρίζοντάς τον ως «αγροτική εκκλησία ή στην 

πραγματικότητα παρεκκλήσιο» (chiesa rurale o vero cappella)758. 

Το σύμπλεγμα των δύο «διδύμων ναών» βρίσκεται στην τοποθεσία Κάμπονες 

της περιοχής Μελάνων, πολύ κοντά στο αρχοντικό της οικογένειας Sanudo (1615)759, 

μακρινών συγγενών των παλαιών δουκών της Νάξου. Στον ευρύτερο χώρο υπάρχουν 

επίσης προσκτίσματα, όπως ελαιοτριβείο και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Εξωτερικά οι 

δύο ναοί σχηματίζουν κόγχη, ωστόσο εσωτερικά μόνο στον ορθόδοξο ναό υπάρχει 

καμπυλόσχημη αψίδα του ιερού, αφού ο καθολικός ναός είναι διαμορφωμένος 

σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα ναοδομίας (π.χ. ύπαρξη αλταρίου). Σήμερα ο 

καθολικός ναός στερείται κάθε διακοσμητικού στοιχείου. Επίσης, ο ορθόδοξος ναός 

είναι κατά τι επιμηκέστερος ως προς την δυτική πλευρά, λόγω ίσως μεταγενέστερης 

επεκτάσεώς του.  

Θα ήταν πάντως ενδιαφέρον να διερευνηθεί εάν οι δύο εφαπτόμενοι αυτοί 

ναοί υπήρξαν κάποτε ενωμένοι σε έναν ενιαίο χώρο, χωριζόμενοι ενδεχομένως 

μεταξύ τους από τοξοστοιχία ή πεσσοστοιχία, όπως συνέβη σε ναούς άλλων νησιών 
                                                             
756 Γρηγορίου 1958: 230, 232. 
757 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ’ αριθ. 1. 
758 Hofmann 1938: 62. 
759 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 4, 33. 
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των Κυκλάδων, όπου ναοί «διπλής λατρείας» διαχωρίστηκαν κάποτε με τοίχο που 

ανεγέρθηκε μεταγενέστερα ανάμεσα στα δύο κλίτη760. 

 

β) Άγιος Σεβαστιανός – Αγία Θεοδοσία – Ταξιάρχης 

 

Ανάλογη περίπτωση με τον Άγιο Ιωάννη Καμπόνων αποτελεί και το 

σύμπλεγμα των τριών αυτών ναών. Πρόκειται για τρεις εφαπτόμενους ναούς, ο 

πρώτος (από βορρά προς νότον) καθολικός και οι δύο επόμενοι ορθόδοξοι, ενωμένοι 

εσωτερικά μεταξύ τους, κείμενοι στη νότια πλευρά της Χώρας, στο σημείο απ’ όπου 

ξεκινούν οι οδοί για τα χωριά. Η Αγία Θεοδοσία υπήρξε το καθολικό ορθόδοξου 

μοναστηριού, του οποίου σωζόταν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, το 

συγκρότημα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα761. Το 1780 πάντως η μονή υπήρξε 

ενοριακός ναός με 21 οικογένειες ενοριτών762. 

 

Το φαινόμενο της ύπαρξης ναών «διπλής λατρείας» στη Νάξο  

Μία ερμηνευτική προσέγγιση 

 

Στη Νάξο, όπως και σε άλλα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Αίγινα, Άνδρος, Τήνος, 

Χίος, Αστυπάλαια, Κρήτη), καθώς και την Κύπρο εντοπίζονται ναοί των δύο 

δογμάτων, που είτε αποτελούνται κατά κανόνα από δύο κλίτη συνδεόμενα μεταξύ 

τους, δημιουργώντας έναν ενιαίο εσωτερικό λειτουργικό χώρο («ναοί διπλής 

λατρείας») είτε απλά αποτελούν διακριτούς εφαπτόμενους ναούς που δεν συνδέονται 

με εσωτερική επικοινωνία μεταξύ τους («δίδυμοι ναοί»).  

Ως προς τους δίκλιτους ναούς της Νάξου και των Κυκλάδων γενικότερα, δεν 

θεωρείται δεδομένο ότι συστέγαζαν τις λατρείες των δύο δογμάτων, αφού υπάρχουν 

δίκλιτοι βυζαντινοί ναοί προγενέστεροι της Λατινοκρατίας, καθώς και δίκλιτοι σε 

περιοχές όπου ουδέποτε υπήρξε διαφορά δόγματος, όπως π.χ. στην Καππαδοκία, την 

Αρμενία, αλλά και σε πολλές περιοχές της Δύσεως763. Επίσης, σε δυσπρόσιτες για 

τους Βενετούς κατακτητές ορεινές περιοχές της Κρήτης (π.χ. Σφακιά) εντοπίζεται 

πληθώρα τέτοιων ναών, μολονότι δεν υπήρξε προφανώς ανάγκη συστέγασης πιστών 

                                                             
760 Βασιλειάδης 1962: 534.- Φώσκολος 1996: 82.- Δημητροκάλλης 2004: 43. 
761 Μαστορόπουλος 2004-2005: 385. 
762 Καμπανέλλης 1991: 196. 
763 Δημητροκάλλης 2004: 31. 
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των δύο δογμάτων, σε έναν χώρο αμιγώς ορθόδοξο. Κατά μία άλλη άποψη οι δίκλιτοι 

αυτοί ναοί αποτελούν προϊόν επιδράσεων της δυτικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής 

στην εγχώρια ναοδομία764. Επί παραδείγματι, ο γοτθικός ναός των Δομηνικανών στην 

Ανδραβίδα ήταν δίκλιτος και το αρχιτεκτονικό του σχέδιο θεωρείται αντιγραφή της 

«μητέρας εκκλησίας» των Δομηνικανών στην Τουλούζη765.  

Οι περισσότεροι πάντως δίκλιτοι ναοί της Νάξου ανάγονται στους 

βυζαντινούς χρόνους και ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία766. Έτσι λοιπόν δεν θα 

πρέπει να γίνεται σύγχυση ανάμεσα στους απλώς δίκλιτους ναούς και στους ναούς 

«διπλής λατρείας», διότι αποτελούν δύο διακριτά φαινόμενα. Πάντως γενικά στις 

δίκλιτες βασιλικές του νησιού πολύ σπάνια τα δύο κλίτη είναι αρχιτεκτονικά 

ισοδύναμα και κτισμένα ταυτοχρόνως767 και όταν συμβαίνει αυτό αποτελεί συχνά 

ένδειξη ότι η ανέγερσή τους θα πρέπει ίσως να τοποθετηθεί στην περίοδο του 

Δουκάτου του Αιγαίου768.  

Αναφορικά με τους γνωστούς σε εμάς σήμερα τέσσερις δίκλιτους ναούς 

«διπλής λατρείας» στη Νάξο, στους δύο εξ αυτών (Άγιος Ιωάννης πύργου Μπελώνια, 

Άγιος Αρτέμιος Αγγιδίων) το βόρειο κλίτος είναι καθολικό και το νότιο ορθόδοξο, 

ενώ αντιθέτως στις δύο δίκλιτες εκκλησίες του Απάνω Κάστρου το βόρειο κλίτος 

πιθανολογείται ότι είναι ορθόδοξο και το νότιο καθολικό. Επίσης στις Κάμπονες 

Μελάνων ο βόρειος ναός είναι καθολικός και ο νότιος ορθόδοξος769. Παρόμοια 

ανομοιομορφία αναφορικά με τη θέση και των κλιτών των δύο δογμάτων απαντά και 

αλλού770.  

Οι λόγοι πάντως που οδήγησαν στην ανέγερση αυτού του τύπου των δίκλιτων 

ναών δεν ήταν τόσο κατασκευαστικοί όσο λειτουργικοί. Κάποιοι ερευνητές 

                                                             
764 Βασιλειάδης 1962: 524-526. 
765 Γκράτζιου 2010: 27, 141. 
766 Μαστορόπουλος 2006: 96, 102, 106, 118, 152, 170, 174, 194, 206, 214, 216, 224, 230, 236, 238, 
244. 
767 Δημητροκάλλης 2000: 18. 
768 Μαστορόπουλος 2006: 48. 
769 Αναφορικά με τη χρήση των όρων «Ορθόδοξος» και «Καθολικός», θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
είναι προσδιοριστικοί μάλλον του τελετουργικού τυπικού και όχι του δόγματος. Με άλλα λόγια, όταν 
γίνεται λόγος για «Ορθοδόξους», δεν είναι απαραίτητο ότι πρόκειται πάντοτε για πιστούς της 
Ανατολικής, Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, υπαγόμενους στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 
αλλά ενδέχεται -σε κάποιες περιπτώσεις- να πρόκειται για Ελληνορρύθμους Καθολικούς (Ουνίτες), οι 
οποίοι ανήκαν πνευματικά στην Δυτική Εκκλησία, διατηρώντας ωστόσο το τυπικό της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας (rito greco), για τους οποίους εκτενέστερος λόγος γίνεται στο Κεφάλαιο Β΄. 
770 Επί παραδείγματι, στην Παλαιοχώρα Αιγίνης όπου σε δύο περιπτώσεις το καθολικό κλίτος ήταν το 
βόρειο (αριστερό) και σε μία το νότιο (δεξί). Βλ. σχ. Κλημοπούλου 2008: 146, 151, 162-165, 178-180, 
182-183. Στη δε Τήνο στον κάποτε δίκλιτο ναό του Αγίου Γεωργίου Κτικάδου, που σήμερα έχει 
χωριστεί σε δύο διακεκριμένους ναούς, οι Καθολικοί λειτουργούν στη νότια πλευρά, ενώ οι Ορθόδοξοι 
στη βόρεια. Βλ. σχ. Βασιλειάδης: 530-531. 
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επικεντρώνονται στην ανάγκη για αύξηση της χωρητικότητάς τους771, ενώ άλλοι στο 

γεγονός του εθίμου της κοινής ή μικτής λατρείας Ορθοδόξων και Καθολικών772. Το 

βέβαιο πάντως είναι ότι στη Νάξο υπάρχουν τέσσερις τουλάχιστον καταγεγραμμένοι 

ναοί «διπλής λατρείας», ίσως συνολικά έξι ή επτά773, καθώς και δύο τουλάχιστον 

ζεύγη «διδύμων» ναών διαφορετικών δογμάτων.  

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η ύπαρξη ναών «διπλής λατρείας» προήλθε στις 

Κυκλάδες από την επιθυμία του ορθοδόξου κλήρου να μην ιερουργεί σε θυσιαστήρια 

όπου ιερουργούσαν Λατίνοι ιερείς, δεδομένου ότι θεωρούσαν τους Λατίνους μιαρούς 

και ακάθαρτους774 (βλ. σ. 60) και ότι εάν κάποιος Καθολικός ιερέας λειτουργούσε σε 

ορθόδοξη εκκλησία, αυτή την θεωρούσαν μολυσμένη και δεν λειτουργούσαν πλέον 

σε αυτήν, εάν πρώτα δεν την καθάριζαν και δεν την καθαγίαζαν εκ νέου775. Αυτή η 

πρακτική είναι ήδη γνωστή από τον 12ο τουλάχιστον αιώνα776, ενώ μαρτυρείται και 

στο Χρονικόν του Μορέως (14ος αι.)777. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και το 

γεγονός της θείας λειτουργίας που τέλεσαν οι Καθολικοί στον ορθόδοξο ενοριακό 

ναό της Πρωτοθρόνου στο Χαλκί το 1676, με τη χρήση φορητού βωμού που στήθηκε 

μπροστά από την Ωραία Πύλη και όχι στην ίδια Αγία Τράπεζα778. Κυρίως όμως η 

έλλειψη επικοινωνίας ανάμεσα στα δύο ιερά βήματα των κατά τα άλλα ενιαίων ναών 

αποτυπώνει προφανώς αυτήν τη πραγματικότητα779. 

Βάσει λοιπόν των παραπάνω, εδώ, σύμφωνα με μία άποψη, δεν πρόκειται για 

κάποια αναγκαστική επιβολή αυτής της πρακτικής από την πολιτική ή την 

εκκλησιαστική διοίκηση, αλλά αυτό προερχόταν από την πρακτική ανάγκη των 

πιστών και των δύο δογμάτων: η κοινή ευλάβεια προς τον ένα ή τον άλλο άγιο και 

ακόμη η αγάπη προς τη μία ή την άλλη εκκλησία ή εξωκκλήσι, σε συνδυασμό με την 

                                                             
771 Δημητροκάλλης 2004: 32, 36. 
772 Βασιλειάδης 1962: 520-521. 
773 Δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκλειστεί και η περίπτωση της λειτουργίας του δίκλιτου 
βυζαντινού ναού του Αγίου Γεωργίου – Αγίου Ιωάννου στο Γαλανάδο ως ναού «διπλής λατρείας», 
όπου το ένα κλίτος είναι ελαφρώς οξυκόρυφο. Βλ. σχ. Μαστορόπουλος 2006: 106.- Δεν αποκλείεται 
λοιπόν ο ναός αυτός να είχε χρησιμοποιηθεί από Δυτικούς, λόγω των συγκεκριμένων μορφολογικών 
του χαρακτηριστικών αλλά και της γειτνιάσεώς του με τον πύργο του Belogna, ωστόσο δεν διαθέτουμε 
σχετικά τεκμήρια που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. 
774 Φώσκολος 2000: 203.- Φώσκολος – Φόνσος 2003: 298-299, 347. Υπάρχουν πάντως κάποιες 
ελάχιστες περιπτώσεις στην βενετοκρατούμενη Τήνο και την Κρήτη, όπου σε κεντρικούς ναούς 
υπήρχε κοινή Αγία Τράπεζα για τους κληρικούς των δύο δογμάτων. Βλ. σχ. Κοτσώνης 1957: 174-176.- 
Βασιλειάδης 1962: 517. 
775 Κοτσώνης 1957: 331. 
776 Lock 1998: 441. 
777 «Στὴν ἐκκλησία τους ἐὰν συμβῇ Φράγκος νὰ λειτουργὴσῃ, 
σαράντα ἡμέρες λείπεται ἄψαλτη ἡ ἐκκλησιά τους»: στ. 767-768. 
778 Ζερλέντης 1922: 83.- Γρηγορίου 1958: 13. 
779 Γκράτζιου 2010: 131, 151, 155, 167, 169. 
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άρνηση των Ορθοδόξων να λειτουργήσουν στην ίδια αγία τράπεζα με τους 

Ρωμαιοκαθολικούς (ή σπανιότερα και το αντίστροφο), οδηγούσαν στην ανέγερση δύο 

θυσιαστηρίων780.  

Σύμφωνα πάλι με άλλη θεωρία, η ύπαρξη ναών «διπλής λατρείας» οφείλεται 

στην προσπάθεια των Δυτικών να επιβάλουν τον Καθολικισμό, καταλύοντας το 

ορθόδοξο δόγμα, είτε με τη βία είτε όχι, με τα δύο κλίτη άλλοτε να κτίζονται 

ταυτοχρόνως και άλλοτε το κλίτος του καθολικού δόγματος να αποτελεί 

μεταγενέστερη προσθήκη, σε μία προσπάθεια να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του 

καθολικού δόγματος. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια θεωρία, οι Δυτικοί που 

εγκαταστάθηκαν στα νησιά, προσπαθούσαν να καταλάβουν τις προϋπάρχουσες 

ορθόδοξες εκκλησίες με σκοπό την υποσκαφή του ορθόδοξου φρονήματος, στο 

πλαίσιο μίας γενικότερης προσπάθειας προσηλυτισμού και εκλατινισμού των 

Ορθοδόξων781. Αυτό, εφόσον συνέβη, φαίνεται ότι οφειλόταν συνήθως στην 

πρωτοβουλία Δυτικών κληρικών και μοναχών. Υπάρχουν π.χ. μαρτυρίες σε άλλες 

περιοχές του Αιγαίου, όπου ζηλωτές Δυτικοί μοναχοί, οι οποίοι διατηρούσαν καλές 

σχέσεις με τους Ορθοδόξους, ανήγειραν παρεκκλήσιο εφαπτόμενο στον 

προϋπάρχοντα ορθόδοξο ναό, χωρίς πιθανότατα να εκτελούν εντολές της 

προϊσταμένης τους αρχής782.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε λοιπόν να κάνουμε με τέλεση ιεροπραξιών 

σε παράλληλους χώρους, υπό το πνεύμα μίας «ουδέτερης συναίνεσης» ή μίας 

«αμοιβαίας ανεκτικότητας». Αντιθέτως, η συστέγαση των λατρειών μπορεί να 

σημαίνει και επιβολή της συνύπαρξης για λόγους γοήτρου ή προσεταιρισμού του 

άλλου. Με άλλα λόγια η κοινή στέγαση των δύο δογμάτων μέσα στους ίδιους ναούς 

υπήρξε -σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης- πράξη επιβολής της 

κυρίαρχης πολιτικά Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με σκοπό τον προσηλυτισμό των 

Ορθοδόξων. Κάποιοι μάλιστα ερευνητές συνδέουν την ύπαρξη των οικοδομημάτων 

αυτών με την απόπειρα εφαρμογής των αποφάσεων της Συνόδου Φερράρας–

Φλωρεντίας (1438-1439) στον ελλαδικό χώρο κατά το επόμενο διάστημα, η οποία 

είχε ως αποτέλεσμα την ανέγερση σημαντικού αριθμού τέτοιων ναών και σε άλλες 

περιοχές του Αιγαίου από τα μέσα του 15ου αιώνα783. 

                                                             
780 Φώσκολος 2000: 203.- Γκράτζιου 2010: 168. 
781 Βασιλειάδης 1962: 516-517, 519.- Γκράτζιου 2010: 171. 
782 Γκράτζιου 2010: 169. 
783 Γκράτζιου 2010: 178-179.- Γκράτζιου 2011: 118. 
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Εν κατακλείδι, το φαινόμενο της ύπαρξης ναών «διπλής λατρείας» έλαβε 

χώρα στον νησιωτικό ελλαδικό χώρο μετά την Δ΄ Σταυροφορία και την εγκαθίδρυση 

της λατινικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και εν προκειμένω στη Νάξο, αποτελώντας 

απόρροια της εκεί δυτικής παρουσίας. Πρόκειται για προϊόντα της κοινής ευλάβειας 

Ορθοδόξων και Καθολικών προς τους αγίους που ετιμώντο εκεί784. Ωστόσο, δεν 

φαίνεται αυτή η πρακτική να αποτελούσε τρόπο δήλωσης της ενότητας των 

Εκκλησιών, αλλά θεωρείται μάλλον για τρόπο έκφρασης της συνύπαρξης δύο 

διακριτών δογμάτων785. 

 

Το τέλος των ναών «διπλής λατρείας» 

 

Το βέβαιο είναι ότι το όποιο κλίμα αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των δύο 

πλευρών σε αυτό το επίπεδο ανατράπηκε στα μέσα του 18ου αιώνα εξαιτίας σχετικών 

αποφάσεων τόσο του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως όσο και του πάπα Ρώμης, με 

συνέπεια το φαινόμενο της κοινής χρήσης των ναών αυτών να εκλείψει συν τω 

χρόνω786. 

Αυτό συσχετίζεται άμεσα με την νομοκανονική θεώρηση των δύο πλευρών 

αναφορικά με την εγκυρότητα των μυστηρίων της άλλης πλευράς. Οι 

Ρωμαιοκαθολικοί αναγνωρίζουν γενικά την εγκυρότητα των μυστηρίων της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας, κάτι που δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό και από την άλλη 

πλευρά. Σήμερα, η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρεί μεν άκυρα τα μυστήρια των 

Καθολικών, αλλά όχι ανυπόστατα, δεδομένης προφανώς της «αποστολικής 

διαδοχής»787 του κλήρου τους, αν και ορισμένοι κύκλοι στους κόλπους της αρνούνται 

ακόμη και την ίδια την εκκλησιαστική υπόσταση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας788.  

Ωστόσο η στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι της εγκυρότητας των 

μυστηρίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν ήταν πάντοτε η ίδια, ούτε υπήρξε 

                                                             
784 Φώσκολος 2000: 203.- Γκράτζιου 2010: 168. 
785 Γκράτζιου 2010: 298. 
786 Φώσκολος 1996: 81. 
787 «Αποστολική διαδοχή» ονομάζεται η αλυσίδα μετάδοσης της ιερωσύνης της Εκκλησίας, μέσω 
διαδοχικών χειροτονιών, από τους αποστολικούς χρόνους έως σήμερα. 
788 Είναι γνωστό ότι σήμερα -κατά την πρακτική της επίσημης Ορθόδοξης Εκκλησίας- οι 
προσερχόμενοι στην Ορθοδοξία πρώην Καθολικοί δεν ξαναβαπτίζονται, αλλά απλώς αναγιγνώσκουν 
το ορθόδοξο Σύμβολο της Πίστεως, καθώς και έναν λίβελλο, ο οποίος υπάρχει στο Μέγα Ευχολόγιον, 
σύμφωνα με τον οποίο καταδικάζονται οι κακοδοξίες (κατά τους Ορθοδόξους) της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας. Επίσης χρίονται εκ νέου. Αυτό θεωρείται ότι γίνεται «κατ’ οικονομίαν». Στην πράξη 
ωστόσο ορισμένοι Ορθόδοξοι κληρικοί απαιτούν αυθαιρέτως, παρά την επίσημη θέση της Εκκλησίας, 
τον αναβαπτισμό όσων έχουν βαπτιστεί από Καθολικό ιερέα. 
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πάντοτε σαφής. Κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο έχουμε μαρτυρίες όπου Λατίνοι 

αιχμάλωτοι προσέρχονταν σε ορθοδόξους ναούς, ζητώντας να μεταλάβουν. Επίσης, 

Ορθόδοξοι επίσκοποι χειροτονούσαν Καθολικούς ιερείς και Ορθόδοξοι Έλληνες 

θάβονταν σε λατινικές εκκλησίες, ψαλλόμενοι από Έλληνες και Λατίνους ή και το 

αντίστροφο, ενώ Ορθόδοξοι επίσκοποι προσκαλούνταν να παρευρεθούν σε ναούς της 

Δυτικής Εκκλησίας, μέλη της οποίας σύχναζαν σε ορθοδόξους ναούς789. Ο ίδιος δε ο 

Μάρκος ο Ευγενικός, εμβληματική φυσιογνωμία των ανθενωτικών κατά την Σύνοδο 

Φερράρας–Φλωρεντίας (1438-1439), τασσόταν υπέρ του χρίσματος των 

προσερχόντων Καθολικών στην Ορθοδοξία και όχι του αναβαπτισμού τους, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι δεν υπήρξαν και τότε περιπτώσεις αναβαπτισμού Καθολικών790. 

Έκτοτε θα μεσολαβήσει μία περίοδος διακυμάνσεων, όπου δεν υπήρξε μία σταθερή 

και ενιαία στάση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο σύνολό της ως προς την θεώρηση 

της εγκυρότητας των μυστηρίων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της στενής 

σχέσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων σε περιοχές όπου η λατινική παρουσία υπήρξε 

έντονη. Απλώς φαίνεται ότι υπήρχε μία σιωπηρή ανοχή από τις εκκλησιαστικές 

ηγεσίες και των δύο πλευρών αναφορικά με το φαινόμενο της «κοινής λατρείας» στις 

Κυκλάδες μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα791.  

Στις αρχές του 18ου αιώνα εστάλησαν πατριαρχικές εγκύκλιοι σε κατοίκους 

των Κυκλάδων με σκοπό την «τήρηση του ορθοδόξου δόγματος», ενώ το 1749 το 

Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως προέβη σε επίπληξη Κυκλαδιτών, που θεωρούσαν 

ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά ανάμεσα στους Ορθόδοξους και τους Καθολικούς792. Η 

δε πατριαρχική απόφαση του 1756 απέρριπτε την εγκυρότητα του βαπτίσματος των 

Καθολικών και εισήγαγε επισήμως τον αναβαπτισμό793, κάτι που φαίνεται ότι 

επιδείνωσε τις σχέσεις μεταξύ των δύο μερών. Τρία χρόνια νωρίτερα είχε 

                                                             
789 Κοτσώνης 1957: 174.  
790 Μεταλληνός 1996: 
http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/gewrgios_metallhnos/confess_one_baptism.htm. 
791 Φώσκολος 2000: 228.- Χαρακτηριστικό πάντως του κλίματος υποχώρησης του ανταγωνισμού 
μεταξύ Ορθοδοξίας και Καθολικισμού συγκεκριμένα στις βενετοκρατούμενες ελληνόφωνες περιοχές 
θεωρείται και η πρωτοβουλία των βενετικών αρχών για μεσολάβηση από τη Ρώμη, ώστε να μην 
εφαρμοστεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο στα νησιά του Ιονίου στα τέλη του 16ου αιώνα, καθώς και η 
απόφαση των Λατίνων των βενετικών κτήσεων το 1588 να εορτάζουν το Πάσχα μαζί με τους 
Ορθοδόξους. Αυτή ωστόσο η στάση των Βενετών και ιδίως της βενετικής διοίκησης υπαγορευόταν εν 
πολλοίς από πολιτικές σκοπιμότητες, δεδομένου ότι η διαρκώς αυξανόμενη τουρκική απειλή, ιδίως 
μετά την πτώση της Κύπρου (1571), τους έστρεφε εκ των πραγμάτων προς μία πολιτική 
προσεταιρισμού των γηγενών Ορθοδόξων. Βλ. σχ. Πανοπούλου 1993: 293, 297. 
792 Βασιλειάδης 1962: 522. 
793 Μεταλληνός 1996: 
http://www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/tributes/gewrgios_metallhnos/confess_one_baptism.htm.- 
Φώσκολος 2000: 228. 
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δημοσιευθεί διαταγή της Ρωμαϊκής Συνόδου της Inquisizione, σύμφωνα με την οποία 

απαγορευόταν κάθε μορφή «κοινής λατρείας» μεταξύ Καθολικών και Ορθοδόξων, 

ακόμα και η κοινή χρήση εκκλησιών και εξωκκλησίων794. Βάσει μάλιστα 

πληροφοριών που προέρχονται από τη γειτονική Τήνο, οι πιστοί των δύο δογμάτων 

εξαναγκάστηκαν να μοιράσουν μεταξύ τους τις εκκλησίες αυτού του τύπου κατά το 

β΄ μισό του 18ου αιώνα795. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν θεωρείται ότι ατόνησε και 

ότι επήλθε η αρχή του τέλους της χρήσης ναών «διπλής λατρείας», πρακτική που 

εφαρμοζόταν στις Κυκλάδες επί αιώνες.  

Επιπλέον στη Νάξο επί ρωσικής κατοχής (1771-1774) εγκαταστάθηκαν 

Ορθόδοξοι μοναχοί, που ανήκαν στην κίνηση των «Κολλυβάδων». Αυτοί 

διακρίνονταν μεταξύ άλλων για τα έντονα αντιλατινικά τους αισθήματα και κήρυτταν 

την αναγκαιότητα του αναβαπτισμού των προσχωρούντων Καθολικών στην 

Ορθοδοξία796, έχοντας ως προδρόμους τους μοναχούς του 17ου αιώνα από το Άγιον 

Όρος ή και τα Ιεροσόλυμα, οι οποίοι περιόδευαν στα νησιά του Αιγαίου και 

προήγαγαν τον αναβαπτισμό των Καθολικών797. Παρά όμως την ύπαρξη του όποιου 

αντιλατινικού κλίματος, στη Νάξο, σύμφωνα με πληροφορία των μέσων του 19ου 

αιώνα (1849), εξακολουθούσε να βρίσκεται εν χρήσει ναός «διπλής λατρείας» στο 

Σαγκρί, η Παναγία η Κανακαριώτισσα798. 

Εν κατακλείδι, οι Ορθόδοξοι, αν και δεν δέχονταν επ’ ουδενί την τέλεση 

μυστηρίων στην ίδια αγία τράπεζα, εντούτοις συστεγάζονταν λειτουργικά στον ίδιο 

χώρο με τους Καθολικούς συντοπίτες τους, κάτι που αντανακλά κατ’ αυτόν τον 

τρόπο το γενικότερο κλίμα και την πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων σε όλα τα επίπεδα, από την αρχή της λατινικής κυριαρχίας έως τα μέσα 

του 19ου αιώνα. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
794 Βασιλειάδης 1962: 522. 
795 Φώσκολος 1996: 76. 
796 Τουμπακάρης 2004-2005: 104, 106-107. 
797 Βακαλόπουλος 1968: 423. 
798 Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 23. 
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Μετατροπές ναών σε λατρευτικούς χώρους του άλλου δόγματος 
 

Ορθόδοξοι ναοί που μετατράπηκαν σε καθολικούς 

 

Εκτός λοιπόν από τη χρήση ναών «διπλής λατρείας» στο Αιγαίο δεν ήταν 

σπάνιο και το φαινόμενο της χρήσης ορθοδόξων ναών από Καθολικούς (π.χ. στη 

Ρόδο και τη Σαντορίνη799 ή τη Χίο)800. Στη Νάξο, βάσει των έως τώρα δεδομένων της 

παρούσας εργασίας, πιθανολογείται ότι σημαντικός αριθμός ορθοδόξων ναών είχε 

περάσει σε χέρια Καθολικών. Κοινή πρακτική του καθολικού κλήρου ήταν να 

χρησιμοποιεί και όχι να ανακατασκευάζει τις υπάρχουσες βυζαντινές εκκλησίες. Οι 

Λατίνοι, αντιλαμβανόμενοι προφανώς την ιερότητα των ορθοδόξων ναών, τους 

χρησιμοποιούσαν γενικά με ελάχιστες δομικές μεταβολές, αλλάζοντας μόνο ενίοτε το 

όνομα του αγίου στον οποίο ήταν αφιερωμένοι801. Δεδομένης της άρνησης των 

Ορθοδόξων ιερέων να δεχθούν να λειτουργούν σε θυσιαστήριο, όπου προηγουμένως 

είχαν λειτουργήσει Καθολικοί ιερείς, δεν θεωρείται πιθανή η εκ περιτροπής χρήση 

των ναών αυτών από κληρικούς και των δύο δογμάτων, αλλά πιθανολογείται μία de 

facto κατά κανόνα απόδοσή τους στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Παρακάτω 

αναφέρονται οι σημαντικότεροι ορθόδοξοι ναοί και μοναστήρια που φαίνεται ότι 

πέρασαν σε χέρια Δυτικών. 

 

α) Μονή Φωτοδότη 

 

Η μονή Φωτοδότη στην περιοχή Δανακού υπήρξε μία από τις ορθόδοξες 

εκκλησίες που κατασχέθηκαν από τους Δυτικούς Όπως αναφέρεται και παρακάτω, 

στο υποκεφάλαιο 2.2, παραχωρήθηκε από τον Βενετό δούκα, Μάρκο Α΄ Σανούδο, 

στους Βενεδικτίνους της μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίας Τριάδος στο 

Brumdolo ή Brondolo της Βενετίας, όμως είναι άγνωστο εάν πράγματι 

εγκαταστάθηκαν εκεί Δυτικοί μοναχοί. Μετά την κατάλυση του Δουκάτου του 

Αιγαίου, όπως γίνεται εκτενέστερη αναφορά στο υποκεφάλαιο 6.2.2, επανήλθε στην 

κυριότητα των Ορθοδόξων 

 

                                                             
799 Κωσταρέλλη 2007: 13. 
800 Κοτσώνης 1957: 335. 
801 Κωσταρέλλη 2007: 13. 
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β) Μονή Αγιάς 

 

Η μονή Αγιάς, για την οποία γίνεται επίσης λόγος στο 2.2, κατασχέθηκε και 

αυτή από τους Βενετούς και επανήλθε στη δικαιοδοσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

στα μέσα του 16ου αιώνα802.  

 

γ) Μονή Αγίου Θαλλελαίου 

 

Η μονή του Αγίου Θαλελλαίου κοντά στον ομώνυμο οικισμό υπήρξε και αυτή 

ορθόδοξη, που μετά το 1207 περιήλθε στην κυριότητα των Βενετών803. Το καθολικό 

της είναι δίκλιτο καμαροσκεπές με τοξωτά περάσματα, το οποίο υπήρξε πιθανόν 

κάποτε μονόχωρο804. Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η προσθήκη κλίτους σχετίζεται με το 

φαινόμενο των ναών «διπλής λατρείας» ή αν πρόκειται για μία απλή επέκταση του 

χώρου λατρείας. 

 

δ) Μονή Τιμίου Σταυρού 

 

Η βυζαντινή μονή Τιμίου Σταυρού στο Σαγκρί805, για την οποία γίνεται 

εκτενέστερος λόγος στο υποκεφάλαιο 6.2.2, θεωρείται ότι κατασχέθηκε και αυτή από 

τους Βενετούς κατακτητές και ότι επανήλθε στην κυριότητα της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας στα μέσα του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με τις πηγές «με δόσιμον του δουκός 

της Ναξίας Ιωάννου Κρέσπου καμωμένο στα 1554 Οκτωμβρίου 27… έρχεται 

ελευθερωμένο το μοναστήριον του Τιμίου Σταυρού, λεγόμενο του Σαγγρίου εις το νησί 

της Ναξίας…»806.  

 

ε) Παναγία η Θεοσκέπαστη Ποταμιάς ή «Άγιος Μάμας» 

 

Όπως έχει προαναφερθεί στο υποκεφάλαιο 3.4, οι Βενετοί μετά την κατάληψη 

του νησιού μετέτρεψαν τον βυζαντινό αυτό ναό στον πρώτο τους καθεδρικό, μέχρι 

την ανέγερση του σημερινού καθεδρικού ναού στο Κάστρο της Χώρας.  

                                                             
802 Μαστορόπουλος 1994: 456-457.- Μαστορόπουλος 2007: 255. 
803 Μαστορόπουλος 1994: 457. 
804 Μαστορόπουλος 2006: 118. 
805 Κεφαλληνιάδης 1994 α΄: 521.- Μαστορόπουλος 2006: 132. 
806 Τουμπακάρης 2007: 541. 
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στ) Άγιος Στέφανος; 

 

Βυζαντινός ναός, κτισμένος επί των ερειπίων παλαιοχριστιανικής  βασιλικής 

στα Αγγίδια, για τον οποίον γίνεται λόγος στο υποκεφάλαιο 3.4.  

 

ζ) Άγιος Αντώνιος Μονοιτσίων 

 

O Άγιος Αντώνιος είναι ένα ερειπωμένο ξωκκλήσι στα Μονοίτσια και 

βρίσκεται εντός του κτήματος «του Μπέλλου». Σύμφωνα με την τοπική αφήγηση 

ονομάζεται και “Santantonio”. Δεδομένης της ισχυρής καθολικής παρουσίας στον 

οικισμό, κυρίως λόγω της εκεί εγκατάστασης Καπουκίνων κατά τον 17ο αιώνα, το 

ενδεχόμενο αυτό δεν θεωρείται απίθανο807. 

 

η) Άγιος Νικόλαος του Τολεντίνο 

 

Ναός στην περιοχή του Σαγκρίου που, όπως προαναφέρθηκε στο 

υποκεφάλαιο 3.4, πέρασε κατόπιν συμφωνίας στα χέρια των Καθολικών, στο πλαίσιο 

μίας ανταλλαγής εκκλησιών μεταξύ των δύο πλευρών (19ος αι.). 

 
Ναοί κείμενοι πλησίον πυργοειδών επαύλεων 

 

Οι Δυτικοί που κατοικούσαν σε πυργοειδείς επαύλεις στη ναξιακή ενδοχώρα, 

χρησιμοποιούσαν συνήθως για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών του αναγκών 

προϋφιστάμενους ορθόδοξους ναούς, χωρίς να εκλείπουν και περιπτώσεις όπου 

πιθανολογείται ότι τα παρεκκλήσια των πύργων ήταν εξ αρχής καθολικά, 

ανεγερθέντα από Δυτικούς (π.χ. Άγιος Ιωάννης πύργου Μπελώνια, Παναγία 

Καμπόνων, Άγιος Ιγνάτιος Καλοξύλου, Άγιος Φραγκίσκος Μονοιτσίων, Άγιος 

Νικόλαος Φιλωτίου, Ανάληψη Απόλλωνα κ.ά.). Σε κάποιες άλλες ωστόσο 

περιπτώσεις φαίνεται ότι οικειοποιούνταν τους ήδη υφισταμένους πλησιόχωρους 

ναούς των Ορθοδόξων (π.χ. Παναγία Βαθυκοιλιώτισσα Αγγιδίων, Άγιος 

Παντελεήμων Χαλκίου, Άγιος Αντώνιος Ποταμιάς, Άγιος Αντώνιος στον πύργο του 

                                                             
807 Κεφαλληνιάδης 1967 β΄: 22. 
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Ζευγώλη στην Απείρανθο, ανώνυμο κατεδαφιστέν παρεκκλήσιο στον πύργο του 

Μπαρδάνη στην Απείρανθο κ.ά.). 

 

Καθολικοί ναοί που μετατράπηκαν σε ορθόδοξους 

 
Οι παραπάνω ναοί υπήρξαν ορθόδοξοι, που μετατράπηκαν σε καθολικούς 

κατά τη διάρκεια της ισχυρής παρουσίας του δυτικού στοιχείου στη Νάξο. Μετά 

όμως την κατάρρευση της ισχύος των Δυτικών στο νησί, η οποία οφείλεται εν 

πολλοίς στην έκλειψη της βενετικής παρουσίας από το Αιγαίο τον 18ο αιώνα808, 

ακολουθήθηκε αντίστροφη πορεία. Έτσι, όχι μόνο οι ορθόδοξοι ναοί που 

χρησιμοποιούνταν από Λατίνους ιερείς, επανήλθαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά 

και οι εξ αρχής κατασκευασμένοι καθολικοί ναοί στην ενδοχώρα του νησιού 

περιήλθαν στην κυριότητα των Ορθοδόξων. Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα 

τέτοιων καθολικών ναών. 

 

α) Άγιος Αρτέμιος (βόρειο κλίτος) 

 

Ο Άγιος Αρτέμιος στα Αγγίδια υπήρξε δίκλιτος ναός «διπλής λατρείας». 

Σύμφωνα με την τοπική αφήγηση το βόρειο κλίτος («αριστερό») ανήκε στους 

Καθολικούς και το νότιο («δεξί») στους Ορθοδόξους. Σήμερα και τα δύο κλίτη έχουν 

περιέλθει de facto στην κυριότητα της Ορθόδοξης Εκκλησίας (βλ. σ. 137-138). 

 

β) Αγία Παρασκευή Ποταμιάς 

 

Πρώην καθολικό παρεκκλήσιο, κείμενο δίπλα στον πύργο των Αφεντικών 

στην περιοχή Ποταμιάς, το οποίο ανήκε διαδοχικά στους Barozzi, στους De Lastic 

και στους Sommaripa (βλ. σ. 127).  

 

 

 

 

 

                                                             
808 Ζερλέντης 1918: 138. 
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γ) Παναγία Κανακαριώτισσα 

 

Μονόχωρος ναός στο Σαγκρί, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, ήταν ναός 

«διπλής λατρείας» και του οποίου το δυτικό τμήμα ανήκε στους Καθολικούς, ενώ το 

ανατολικό στους Ορθοδόξους (βλ. σ. 141-143). 

 

δ) Άγιος Νικόλαος – Άγιος Δημήτριος (Παναγία) Μονοιτσίων 

 

Δίκλιτος ναός που λέγεται ότι ήταν «διπλής λατρείας» και που σήμερα ανήκει 

καθ’ ολοκληρίαν στους Ορθοδόξους (βλ. σ. 141). 

 

ε) Άγιος Νικόλαος Φιλωτίου  

 

Ναός ευρισκόμενος πλησίον του πύργου του Barozzi, στην περιοχή 

«Κλέφαρο». Κάποτε ήταν καθολικός και εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες 

των διαμενόντων στον παρακείμενο πύργο809. Αποδόθηκε στην ορθόδοξη λατρεία 

στις αρχές του 20ου αιώνα (βλ. σελ. 135-136). 

 

στ) Άγιος Αντώνιος Απειράνθου 

 

Ναός που βρίσκεται κάτω από τον πύργο του Ζευγώλη στην Απείρανθο, του 

οποίου υπήρξε, σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, καθολικό παρεκκλήσιο (βλ. σ. 

136). 

  

ζ) Παναγία η Θεοσκέπαστη Κάτω Ποταμιάς 

 

Ο ενοριακός ναός της Παναγίας της Θεοσκέπαστης στην Κάτω Ποταμιά ήταν, 

σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποτε καθολικός, ενώ το υπέρθυρό του κοσμεί οικόσημο 

της οικογένειας Coronello (βλ. σ. 298-299). 

 

 

 

                                                             
809 Ψαρράς 1986 α΄: 319. 
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η) Αγία Δωριά (Αγία Δουριά) 

 

Το εξωκκκλήσι αυτό βρίσκεται στον κάμπο του Μπαούζη (στη θέση «στω 

Τζαννίνιδω») της περιοχής Δαμαριώνα (βλ. σ. 131). 

 

3.6 Κτήρια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στη Νάξο που 

δεν αποτελούσαν λατρευτικούς χώρους 

 
Οι διαβιούντες Δυτικοί στη Νάξο, εκτός από ναούς, ανήγειραν και 

εκκλησιαστικά κτήρια, τα οποία δεν συσχετίζονταν άμεσα με την τέλεση λατρείας, 

αποτελούσαν ωστόσο χώρους στους οποίους εγκαταβιούσαν οι κληρικοί και μοναχοί 

της τοπικής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά και στέγάζαν τα εκπαιδευτήριά τους. 

Τα σημαντικότερα από αυτά τα κτήρια θεωρούνται τα εξής: 

 

α) Καθολική Αρχιεπισκοπή (πρώην Δουκική Καγκελλαρία) 

 

Διώροφο ορθογώνιας κατόψεως κτίσμα στην ανατολική πλευρά της πλατείας 

της Μητροπόλεως στο Κάστρο, όπου στεγάζεται σήμερα η Καθολική Μητρόπολη 

Νάξου  – Τήνου (Sedes episcopalis Naxiensis – Tiniensis). Το αρχικό κτίσμα 

χρονολογείται στον 13ο αιώνα, ωστόσο η σημερινή του μορφή ανάγεται στο 

τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα810 (εικ. 16). Θεωρείται ότι το σημερινό 

αρχιεπισκοπικό μέγαρο λειτουργούσε αρχικά ως δουκική καγκελλαρία και ότι 

αποτελούσε, μαζί με τον παρακείμενο «πύργο του Σανούδου», ενιαίο συγκρότημα. H 

Καγκελλαρία συνδεόταν κάποτε με τον πύργο με τόξα, αψίδες και μυστικά 

περάσματα, που ίσως χρησίμευαν ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του κυρίως 

ανακτόρου και του προμαχώνα του811. Στην άλλη πλευρά, στη βόρεια άκρη του (στην 

αριστερή πλευρά κατά την οπτική του επισκέπτη), βρίσκεται ο δίκλιτος ορθόδοξος 

ναός της Παναγίας της Θεοσκέπαστης, ο οποίος λέγεται ότι παλαιότερα 

επικοινωνούσε εσωτερικά με το υπόλοιπο κτήριο. Στο κτήριο κατοίκησαν οι δούκες 

του Αιγαίου μέχρι το έτος 1566 και εν συνεχεία ο τοποτηρητής του Εβραίου δούκα 

Ιωσήφ Νάζι, Francesco Coronello και απόγονοι του, οι οποίοι βρίσκονταν 

                                                             
810 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 14. 
811 Κεφαλληνιάδης 2000: 104.- Προφορική μαρτυρία του π. Εμμανουήλ Ρεμούνδου. 
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εγκατεστημένοι εκεί μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα τουλάχιστον, σύμφωνα με 

μαρτυρίες ξένων περιηγητών812. Σύμφωνα πάλι με άλλη, πιο έγκυρη πληροφορία, 

δηλαδή με συμβόλαιο του 1600 αγοράστηκε από τον Βενετοκρητικό Ιάκωβο 

Barozzi813. Το κτίσμα πιθανολογείται ότι περιήλθε στην κυριότητα της τοπικής 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας περί τα τέλη του 19ου αιώνα, επί αρχιερατείας του 

Gaetano Marin de Angelis (1895-1900), Ιταλού φιλέλληνα Καπουκίνου, 

αρχιεπισκόπου Αθηνών και τοποτηρητή του αρχιεπισκοπικού θρόνου της Νάξου, 

δεδομένου ότι οικόσημό του υπάρχει στην πρόσοψη του κτηρίου814. Ο 

αρχιεπισκοπικός αυτός θυρεός εικάζεται ότι αντικατέστησε το παλαιό δουκικό 

οικόσημο των Crispi, που βρισκόταν στο υπέρθυρο της εισόδου815 (σύμφωνα με 

πληροφορίες μαζί με έναν λέοντα του Αγίου Μάρκου)816. Κατά την περίοδο εκείνη 

(τέλη 19ου αι.) υλοποιήθηκαν τα σχέδια αναμόρφωσης του εγκαταλειμμένου 

συγκροτήματος της πρώην δουκικής Καγκελλαρίας, με στόχο την εκεί μεταστέγαση 

της Καθολικής Αρχιεπισκοπής. Κατά την αναμόρφωση αυτή τα προϋφιστάμενα 

οικοδομήματα ενσωματώθηκαν σ’ ένα διώροφο μεγαλοπρεπές κτήριο με ανάλογο για 

την εποχή του στιλιστικό χαρακτήρα817. 

Σημειώνεται ότι στην πάλαι ποτέ δουκική Καγκελλαρία, γνωστή και ως 

Αρχιεπισκοπική Καγκελλαρία, συνετάσσονταν κατά τους Νεώτερους Χρόνους τα 

ιδιωτικά δικαιοπρακτικά έγγραφα (π.χ. συμβόλαια, προικοσύμφωνα, διαθήκες), που 

σήμερα αποτελούν σημαντικές πηγές για την ιστορία του νησιού, δεδομένου ότι μάς 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων του Κάστρου (τα 

κοινοτικά έγγραφα συνετάσσονταν από κοινούς καγκελλαρίους του Κάστρου στην 

Κοινή Καγκελλαρία)818. Θεωρείται ότι στη Νάξο, καθ’ όλο το διάστημα της 

οθωμανικής κυριαρχίας, λειτουργούσε καγκελλαρικό και νοταριακό σύστημα από τα 

τελειότερα του ελλαδικού χώρου, κάτι που οφείλεται ίσως στη προϋπάρχουσα 

βενετική παράδοση του Δουκάτου του Αιγαίου, όπου λειτουργούσε άριστο νοταριακό 

σύστημα819. Εντός του αρχιεπισκοπικού μεγάρου, στο ισόγειο, σώζονται ακόμη σε 

καλή κατάσταση (σε αυτό συνέβαλαν οι πρόσφατες εργασίες αποκατάστασης του 

                                                             
812 Κούρτιος 1889: 48.- Κεφαλληνιάδης 2000: 104-105, 221. 
813 Ναυπλιώτης 2009: 392. 
814 Ρεμούνδος 1982: 151-152.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163616.- Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 183. 
815 Κεφαλληνιάδης 2000: 107. 
816 Κούρτιος 1889: 48.  
817 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 14.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 182-183. 
818 Κεφαλληνιάδης 2000: 107. 
819 Κεφαλληνιάδης 2000: 107. 
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χώρου)820 πετρόκτιστα τμήματα με τόξα (βόλτα) και τοξοθυρίδες, που μάς 

παραπέμπουν στον Μεσαίωνα. Σήμερα εντοπίζονται στην εξωτερική επιφάνεια του 

κτηρίου δύο αρχιεπισκοπικοί θυρεοί: του Gaetano Martin de Angeli (1895-1900) και 

του Λεονάρδου Πρίντεζη (1909-1919)821.  

Στο ισόγειο του μεγάρου της Καθολικής Αρχιεπισκοπής λειτουργεί τα 

τελευταία χρόνια μόνιμη έκθεση με παλαιά αντικείμενα, τα οποία αποτελούν υλικά 

κατάλοιπα και μαρτυρίες για τη ζωή των κατοίκων του Κάστρου κατά τους 

Νεώτερους Χρόνους 822. 

 

β) Μονή Ιησουϊτών – Γαλλική Εμπορική Σχολή   

 

Η μονή Ιησουϊτών δεσπόζει στη νοτιοανατολική πλευρά του Κάστρου (εικ. 

17). Οι Ιησουΐτες ίδρυσαν το 1627 τη μονή και την ομώνυμη σχολή τους, η οποία 

λειτούργησε έως το 1773, έτος διάλυσής τους από τον πάπα Κλήμη ΙΔ΄. Περί το 1680 

έγιναν εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες στην ανατολική πλευρά του Κάστρου, που 

είχαν ως αποτέλεσμα την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπούς πολυωρόφου κτηρίου, όπου 

στεγαζόταν η μονή και η σχολή Ιησουϊτών, στο οποίο ενσωματώθηκαν ο 

παρακείμενος τετράγωνης κάτοψης πύργος, κτίσμα πιθανόν του 13ου αιώνα, και το 

πρώην δουκικό παρακκλήσιο (Capella Casazza), το οποίο εδραζόταν σε αυτόν. Η 

επέκταση αυτή της σχολής των Ιησουϊτών δεν επηρέασε τον αμυντικό χαρακτήρα του 

Κάστρου823. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην οροφή του κτηρίου υπάρχουν επάλξεις, 

ανάμεσα στις οποίες μπορούν να στηθούν πολυβολεία.  

 Όπως έχει προαναφερθεί, η φημισμένη σχολή Ιησουϊτών είχε να παρουσιάσει 

ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο.  Ενδεικτικά το έτος 1660 ο αριθμός των μαθητών, 

                                                             
820 Η αποκατάσταση του ισογείου, που έλαβε χώρα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 αναδεικνύει την 
προϋπάρχουσα αρχιτεκτονική του. Μαρμάρινα πλαίσια κοσμούν την μνημειακή είσοδο, τα ανοίγματα 
των παραθύρων -η χυτοσιδηρή μπαλούστρα στολίζει το επίσης μαρμάρινο μπαλκόνι, ενώ πολύ 
χαρακτηριστική είναι και η ανάγλυφη υδρορρόη. Τις αίθουσε φωτίζουν φωτιστικά από μάρμαρο, 
καθώς και δύο σφυρήλατοι πολυέλαιοι σε μορφή μεσαιωνική. Στον όροφο βρίσκεται το γραφείο και ο 
χώρος υποδοχής του σεβ. Αρχιεπισκόπου, το γραφείο του εφημερίου και η βιβλιοθήκη και το Αρχείο 
Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου. Βλ. σχ. Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 14. 
821 Κεφαλληνιάδης 2000: 104, 107. 
822 Το κτήριο στο εσωτερικό του φιλοξενεί τη Συλλογή της Καθολικής Αρχιεπισκοπής, η οποία μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνει παλιές ξύλινες νησιώτικες κασέλες, λαϊκά κεραμικά, αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη 
(spolia) που βρέθηκαν εντοιχισμένα στους χώρους της, μεσαιωνικά λιθανάγλυφα που φέρουν θυρεούς 
γνωστών οικογενειών, καθώς και χάρτες και χαρακτικά ή αντίγραφά τους, που αναφέρονται στη Νάξο 
μετά τον 15ο αιώνα. Εκτίθενται επίσης λατρευτικά σκεύη, ξυλόγλυπτα, φορητές εικόνες, αγαλμάτια 
από διάκοσμο ναού, σπάνια εκκλησιαστικά βιβλία, σειρές μεταλλίων, τάματα κ.ά. Βλ. σχ. Ρεμούνδος – 
Καρυστιναίος 2002: 14. 
823 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 12.- Βαβατσιούλας 2009 α΄: 11. 
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Λατίνων και Ελληνορθοδόξων, ανερχόταν στους 20824, ενώ το 1668 αριθμούσε 150. 

Εκεί διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση, φιλολογία ή ρητορική και φιλοσοφία825. Εκεί 

γράφηκε και η Τραγέδια του Αγίου Δημητρίου, η οποία και παίχτηκε το  1723826. Με 

τη διάλυση του τάγματος των Ιησουϊτών, το 1773, η σχολή έκλεισε προσωρινά. Στη 

συνέχεια θεωρείται ότι η γειτνιάζουσα μονή Ουρσουλινών επεκτάθηκε, 

καταλαμβάνοντας τμήμα των κτηριακών εγκαταστάσεων των Ιησουϊτών. Από το 

1782 η σχολή Ιησουϊτών επαναλειτούργησε υπό τη διεύθυνση των Λαζαριστών μέχρι 

το έτος 1878827. Το 1891 τη διαχείριση της σχολής ανέλαβαν οι Σαλεσιανοί, οι οποίοι 

την αναδιοργάνωσαν και την μετονόμασαν σε «Γαλλική Εμπορική Σχολή»828. 

Ανάμεσα στους σπουδαστές της συγκαταλεγόταν το 1897 ο Νίκος Καζαντζάκης829. Η 

σχολή έκλεισε οριστικά το 1927. Σήμερα ο χώρος αυτός λειτουργεί ως Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Σε εξωτερικούς του τοίχους διακρίνονται δύο θυρεοί των Ιησουϊτών, καθώς 

και ένας των Σαλεσιανών830. 

 

γ) Μονή – Σχολή Ουρσουλινών 

 

Δυτικά της κεντρικής πλατείας του Κάστρου δεσπόζει το συγκρότημα της 

μονής και σχολής Ουρσουλινών, μεταγενέστερο κτίσμα. Το 1739 εγκαταστάθηκαν 

στη Νάξο Γαλλίδες Ουρσουλίνες, όπου και ίδρυσαν την περίφημη ομώνυμη σχολή 

θηλέων, όχι μόνο για καθολικά αλλά και ορθόδοξα κορίτσια, σε οικόπεδο που είχε 

αγοραστεί από το 1678 από τον ηγούμενο των Ιησουϊτών, Robert Saulger831. Η 

ύπαρξη του γαλλικού θυρεού σε τοίχο της μονής με την χρονολογία 1737 ή 1757 

είναι ενδεικτική του ισχυρού ρόλου της Γαλλίας στην περιοχή832. Το αρχικό κτίσμα 

της σχολής χρονολογείται στις αρχές του 18ου αιώνα (1715)833. Ωστόσο κατά τον 

Μεσοπόλεμο έγινε μία σημαντική επέκτασή της, που αλλοίωσε τον μεσαιωνικό 

χαρακτήρα του Κάστρου και διατάραξε τον πολεοδομικό του ιστό. Το 1922 οι 

Ουρσουλίνες αγόρασαν μία παλαιά οικία, το 1924 άλλες δύο και το 1930 άλλες 

                                                             
824 Συμεωνίδης 1997: 61. 
825 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 159. 
826 Πούχνερ 1994: 590. 
827 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004: 368. 
828 Δελλαρόκκας 1964: 464-465.- Φιλιππούσης – Παππάς 2010: 79. 
829 Κεφαλληνιάδης 2000: 119. 
830 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 250. 
831 Slot 2012 β΄: 5. 
832 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 263. 
833 Βαβατισούλας – Διαμαντοπούλου 1993 β΄: 413. 
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εννέα. Τότε οικοδομήθηκε στη θέση των παλαιών αυτών κτισμάτων το ογκώδες 

τριώροφο σημερινό κτίσμα της σχολής Ουρσουλινών. Τον Οκτώβριο του 1944 το 

κτήριο δέχτηκε πυρά από βρετανικές δυνάμεις, που επιχειρούσαν να εμποδίσουν την 

αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων κατοχής από το νησί, με αποτέλεσμα αυτό να 

υποστεί σημαντικές ζημιές. Οι δε Ουρσουλίνες μοναχές κατέφυγαν στα κτήματά 

τους, άλλες στην Κατσάγρα και άλλες στις Μέλανες834. 

Τον Δεκέμβριο του 1944 ο πρεσβευτής της Γαλλίας ενίσχυσε οικονομικά τις 

Ουρσουλίνες και το 1945 δύο φορές γαλλικά πολεμικά πλοία έφεραν οικοδομικά 

υλικά, ενώ τα πληρώματά τους επιδόθηκαν στην επιδιόρθωση των ζημιών.  Επίσης, 

γίνονταν το 1946 μέχρι το καλοκαίρι εργασίες επισκευής του κτηρίου835. Η σχολή 

λειτούργησε μέχρι το έτος 1975/76, ενώ οι τελευταίες Ουρσουλίνες μοναχές έφυγαν 

από το νησί το 1977836. Το 1986 αγοράσθηκε από το Κράτος για πολιτιστικούς 

σκοπούς. Σήμερα στεγάζει το Τοπικό Αρχείο Νάξου, καθώς και άλλες υπηρεσίες. 

Ένα τμήμα πάντως της σχολής Ουρσουλινών, το οποίο γειτνιάζει με το Αρχαιολογικό 

Μουσείο και ανήκει στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ανακαινίστηκε το 2012, 

μετατρεπόμενο σε εκθεσιακό – πολιτιστικό χώρο, καθώς και σε χώρο φιλοξενίας, με 

τη δημιουργία σχετικών υποδομών (π.χ. υπνοδωμάτια, ανελκυστήρας κ.ά.). 

 

δ) Μονή – Σχολή Καπουκίνων 

 

Στη βορειοανατολική άκρη του Κάστρου, πλησίον της πύλης του Πίσω 

Παραπορτίου, βρίσκεται η μονή Καπουκίνων (εικ. 18) με το καθολικό της, 

αφιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο της Παδούης (S. Antonio di Padova ή S. Antonio de 

Padua). Το συγκρότημα της μονής είναι διώροφο, με υπόγειες αποθήκες, με 

εσωτερικό πηγάδι, καθώς και με κήπο στην πίσω πλευρά του837. Η μονή των 

Καπουκίνων αποτελεί δωρεά του φιλενωτικού, τύποις Ορθοδόξου φίλου των 

Καπουκίνων, του «αμφιβίου» Ιωάννη Αναπλιώτη, συζύγου της Καθολικής Ανέττας 

Σανούδου (1652)838. Ο Αναπλιώτης όχι μόνο παραχώρησε την οικία του στους 

                                                             
834 Δελλαρόκκας 1970: 197-198. 
835 Δελλαρόκκας 1970: 198-199. 
836 Ρεμούνδος 2006: 284. 
837 Κεφαλληνιάδης 2000: 132,138. 
838 Υπενθυμίζεται ότι ο Ιωάννης Αναπλιώτης μάς είναι γνωστός και ως «αμφίβιος», λόγω των σαφών 
φιλενωτικών του πεποιθήσεων και λόγω της συμμετοχής του στη λατρεία και των δύο δογμάτων. Ο 
ίδιος πέρασε κοινοβιακά τριάντα χρόνια στη μονή Καπουκίνων του Αγίου Αντωνίου, χωρίς ωστόσο να 
καταθέσει ομολογία καθολικής πίστεως, μέχρι τον θάνατό του (1676). Βλ. σχ. Ρούσσος–Μηλιδώνης 
1996: 180, 186. 
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Καπουκίνους, αλλά και ανέλαβε ιδίαις δαπάναις τη μετασκευή της σε μοναστήρι. Οι 

ίδιοι οι Καπουκίνοι εγκαταστάθηκαν στη μονή τους στο Κάστρο ένα χρόνο αργότερα 

(1653), εγκαταλείποντας την Παναγία του Γάτου, όπου ήταν εγκατεστημένοι επί 

είκοσι χρόνια, κατά ορισμένους λόγω του ανθυγιεινού της κλίματος839. Η 

καθυστερημένη πάντως μετεγκατάσταση των Καπουκίνων στο Κάστρο δεν θεωρείται 

κατ’ άλλους τυχαία, δεδομένης της εναντίον τους αντιζηλίας των 

προεγκατεστηθέντων Ιησουϊτών, οι οποίοι τους υπέβλεπαν, χωρίς να επιθυμούν την 

συνύπαρξη τους840. Έτσι το 1654 ξέσπασε ακήρυχτος πόλεμος μεταξύ Ιησουϊτών και 

Καπουκίνων, με συνέπεια ο κτήτωρ της μονής των Καπουκίνων, Ιωάννης 

Αναπλιώτης, να αναγκαστεί να πάει στη Ρώμη και να ζητήσει από την Αγία Έδρα να 

μεριμνήσει υπέρ της παραμονής των φίλων του Καπουκίνων στο Κάστρο841. 

Μία από τις πρώτες φροντίδες των Καπουκίνων που εγκαταστάθηκαν στο 

Κάστρο ήταν και η λειτουργία σχολείου στην οικία που τους δώρισε ο ευπατρίδης 

Φίλιππος Grimaldi, παρά τις έντονες αντιδράσεις των Ιησουϊτών που φιλοδοξούσαν 

να έχουν την αποκλειστικότητα της εκπαίδευσης στο Κάστρο. Μετά πάντως τις 

αλλεπάλληλες αντιδράσεις των Ιησουϊτών (1681), οι Καπουκίνοι περιορίστηκαν στην 

κατήχηση των παιδιών και στην διδασκαλία των πρώτων στοιχείων της ελληνικής και 

της γαλλικής γλώσσας, ενώ τα μαθήματα γίνονταν στο σκευοφυλάκειο του ναού του 

Αγίου Αντωνίου842. 

Η μονή του Αγίου Αντωνίου διέθετε έξι κελλιά και εκεί διαβιούσαν τον 17ο 

αιώνα 4-5 μοναχοί του «επαιτικού» αυτού τάγματος, οι οποίοι ζούσαν από 

ελεημοσύνες. Το 1668-1669 μετακινήθηκαν στο εσωτερικό το νησιού, εξαιτίας των 

πολεμικών επιχειρήσεων μεταξύ Τούρκων και Βενετών κατά το τελευταίο έτος του 

Κρητικού Πολέμου (1646-1669), όπως και το 1663, κάτι που επαναλήφθηκε το 1676, 

όταν ενέσκηψε  στη Νάξο χολέρα843. Το 1710 έγινε επέκταση της μονής σε όμορο 

οικόπεδο που δώρισε κάποιος Φίλιππος Loredano844 ή κατ’ άλλους σε χώρο που 

προσέφερε ο Ιερώνυμος Conte, δαπάναις του Αντωνίου Loredano845. Το 1819 Ιταλοί 

Καπουκίνοι αντικατέστησαν τους Γάλλους αδελφούς τους846. Τον Οκτώβριο του 1944 

                                                             
839 Hofmann 1938: 134.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 183-185.- Κεφαλληνιάδης 2000: 133-134. 
840 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 184-185. 
841 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 185-186.- Κεφαλληνιάδης 2000: 134. 
842 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 188-189. 
843 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 190.- Κεφαλληνιάδης 2000: 139-140. 
844 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 199. 
845 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 194.  
846 Απειρανθίτης 2007-2008: 54.  
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η μονή Αγίου Αντωνίου Καπουκίνων υπέστη ζημιές από τους βομβαρδισμούς των 

Βρετανών κατά της αποχωρούσας γερμανικής φρουράς του Κάστρου847. Στα μέσα της 

δεκαετίας του ‘50 εγκατέλειψε τη Νάξο και ο τελευταίος Καπουκίνος του νησιού, 

έπειτα από παραμονή του καθολικού αυτού τάγματος στο Κάστρο, διάρκειας τριών 

περίπου αιώνων848. Έκτοτε η μονή του Αγίου Αντωνίου δεν θα επανδρωθεί εκ νέου 

από μοναχούς, αλλά θα χρησιμοποιηθεί ενίοτε ως θερινός ξενώνας μαθητών 

καθολικών σχολείων της Αθήνας849. 

 

ε) Μονή Καπουκίνων στα Μονοίτσια 

 

Όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο Β΄, κατά τη διάρκεια του Κρητικού 

Πολέμου (1645-1669) οι Καπουκίνοι του Κάστρου μετακινήθηκαν στο εσωτερικό 

του νησιού, προκειμένου να προστατευθούν από τις επιθέσεις των Οθωμανών. Oι 

Καπουκίνοι λοιπόν μετανάστευσαν προσωρινά στη Δρυμαλία, στον οικισμό 

Μονοίτσια (1663, 1668-69), κάτι που επαναλήφθηκε το 1676, όταν ενέσκηψε χολέρα 

στο νησί850. Εκεί ίδρυσαν σχολείο όπου δίδασκαν στα ορθόδοξα παιδιά των 

γειτονικών χωριών. Ο αριθμός των μαθητών του σχολείου των Καπουκίνων στα 

Μονοίτσια ξεπερνούσε τους 60 ή τους 80 μαθητές. Τα παιδιά διδάσκονταν στο 

σχολείο των Καπουκίνων τη χριστιανική πίστη και μετά το τέλος των μαθημάτων 

έψελναν ύμνους στον εκεί  καθολικό ναό του Αγίου Φραγκίσκου851. Το σχολείο 

διατηρήθηκε στα Μονοίτσια μέχρι την παράδοση της Κρήτης (1669)852. Σήμερα δεν 

σώζονται από το κτήριο αυτό παρά μόνο λίγα ερείπια. 

 

στ) Θέρετρο των Ιησουϊτών στα Καλαμίτσια 

 

Στην κοιλάδα των Μελάνων, μεταξύ του ομωνύμου χωριού και της Ποταμιάς, 

δεσπόζει το μεγαλοπρεπές θέρετρο των Ιησουϊτών (εικ. 19). Σύμφωνα με την 

παράδοση, εκεί βρίσκονταν παλαιότερα τα ερείπια δουκικού παλατιού ονόματι 

                                                             
847 Ναυπλιώτης 2004: 33-36, 67 
848 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 196.- Απειρανθίτης 2007-2008: 54. 
849 Κεφαλληνιάδης 2000: 142. 
850 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 190.- Κεφαλληνιάδης 2000: 139-140. 
851 Ίσως να πρόκειται εδώ για τον ναό του Αγίου Φραγκίσκου, ο οποίος βρισκόταν στην οικία των 
τοπικών ευγενών Castri στα Μονοίτσια. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 79, 119.- Ίσως όμως και όχι, 
δεδομένου ότι σε έκθεση του 1652 μαρτυρούνται δύο καθολικοί ναοί με αυτό το όνομα. Βλ. σχ. 
Hofmann 1938: 82. 
852 Ζερλέντης 1922: 38-39.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1996: 182-183.- Κεφαλληνιάδης 2000: 140. 
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«Καλαμίτζια»853. Το κτήμα, στο οποίο κτίστηκε στη συνέχεια το θέρετρο των 

Ιησουϊτών πιθανόν κάπου στα 1679-81854, το αγόρασε ο Γάλλος ηγούμενος των 

Ιησουϊτών Robert Saulger από την οικογένεια Θεολογίτη το 1678855 (εκεί μάλιστα 

πέθανε ο ίδιος το 1709). Επί Saulger κτίστηκε επίσης η μονή Ιησουϊτών στο Κάστρο 

της Χώρας. Η παλαιότερη μνεία περί του κτηρίου στα Καλαμίτσια ανάγεται στο 1683 

και εντοπίζεται σε γράμμα του ηγουμένου της μονής Ιησουϊτών Σαντορίνης, 

Γκουιλλύ. Επίσης το 1700 ο Tournefort αναφέρει ότι «οι Έλληνες αρχιτέκτονες δεν 

μπορούσαν να κατασκευάσουν στριφογυριστές σκάλες, όπως εκείνη του ανακτόρου των 

Ιησουϊτών», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το κτήριο το κατασκεύσαν Δυτικοί 

αρχιτέκτονες856. 

 Το κτήριο είναι διώροφο, ενώ υπάρχουν γύρω του και βοηθητικοί χώροι, όπως 

αποθήκες, στέρνα, σύστημα άρδευσης και περιστερεώνας. Φαίνεται ότι χρησίμευε ως 

ξενώνας για τους Ιησουΐτες, που περιόδευαν τα χωριά για κήρυγμα. Δεν γνωρίζουμε 

ωστόσο επακριβώς ποιά δωμάτια ήταν χώροι φιλοξενίας και ποιά χρησιμοποιούνταν 

από τους μόνιμα εγκατεστημένους εκεί μοναχούς857. Το βέβαιο είναι ότι το θέρετρο 

των Ιησουϊτών στα Καλαμίτσια ήταν ένα ιδιαιτέρως μεγαλοπρεπές κτήριο, στο οποίο 

εντοπίζονται στοιχεία γαλλικού μπαρόκ. 

Πέριξ του κτηρίου υπήρχαν εξαιρετικοί κήποι και περιβόλια, που έφθαναν 

μέχρι τις Μέλανες. Κοινή όμως ήταν η συνείδηση στους ντόπιους ότι τα κτήματα 

αυτά ήταν κάποτε δικά τους, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα των Δυτικών με τη 

βενετική κατάκτηση (1207). Οι ίδιοι κατέφευγαν μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις στις 

οθωμανικές αρχές, ζητώντας την προστασία τους, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που 

στασίαζαν εναντίον των Ιησουϊτών. Οι Ιησουΐτες αντιμετώπιζαν λοιπόν προβλήματα 

εναντιώσεως στην κυριότητα των κτημάτων που κατείχαν, από ενέργειες του ντόπιου 

πληθυσμού858. 

Το μεγαλύτερο πάντως μέρος της περιουσίας των Ιησουϊτών βρισκόταν στις 

γύρω περιοχές των Μελάνων, της Ποταμιάς, καθώς και του Τζιτζαμολαγκάδου 

(περίπου 2.300 καλλιεργήσιμα στρέμματα), η οποία τους απέφερε σημαντικά έσοδα 

για την υλοποίηση πολλαπλών δραστηριοτήτων και πρωτίστως τη λειτουργία 

                                                             
853 Slot 1977: 127.- Slot 2012 β΄: 5. 
854 Γεροντάκης – Μαμαλούγκας 2012: http://www.wavent.gr 
855 Κατσουρός 1968: 214-215. 
856 Μαύρος 1985: 46-47.- Ποθητού–Campagolo 2002: 25-26.- Tournefort 2003: 236. 
857 Δέτση 1996 α΄: 503, 517. 
858 Μαύρος 1985: 47. 
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σχολείου859, ενώ ήδη πριν από την ανέγερση του εν λόγω κτίσματος, το 1670 οι 

Ιησουΐτες είχαν υπό την κατοχή τους «φέουδο» στην περιοχή «Μεγάλες Πέτρες» 

Μελάνων860. 

Ωστόσο, από κέντρο πνευματικής καθοδήγησης το θέρετρο των Ιησουϊτών 

στα Καλαμίτσια κατέληξε να γίνει μία μεγάλη επιχείρηση. Από τις σχέσεις τους με 

τους χωρικούς διακρίνει κανείς ότι οι Ιησουΐτες διαχειρίζονταν τα περιουσιακά 

στοιχεία, που έλαβαν ως επικαρπία, με σύγχρονο επιχειρηματικό πνεύμα. Ως 

αυστηροί και δραστήριοι εργοδότες, φαίνεται ότι εισήγαγαν στο νησί τον νόμο της 

αποδοτικότητας, ασκώντας οικονομικές πιέσεις σε μεγάλο μέρος του εγχώριου 

πληθυσμού, με πρόσχημα την αναγκαιότητα λειτουργίας σχολείου. Παρά όμως τις όχι 

ιδανικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διαβιώναν οι πλησιόχωροι αγρεργάτες της 

μονής Ιησουϊτών, η ναξιακή οικονομία επωφελήθηκε των καινοτομιών που εισήγαγε 

το καθολικό αυτό τάγμα στο νησί861. 

Μετά τη διάλυση του τάγματος των Ιησουϊτών (1773), το κτήριο στα 

Καλαμίτσια μαζί με τα παρακείμενα κτήματα περιήλθε στους Λαζαριστές μέχρι το 

έτος 1878, οπότε οι τελευταίοι παραιτήθηκαν από κάθε αξίωση επί της περιουσίας 

αυτής και αποχώρησαν. Στη συνέχεια η διαχείρηση της περιουσίας των Ιησουϊτών 

ανετέθη στους Σαλεσιανούς (1891-1927). Έπειτα την ανέλαβε το Σωματείο του 

Τιμίου Σταυρού (με δικαστικές αποφάσεις του 1929 και του 1937). Σύμφωνα όμως με 

απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το 1949 και κατόπιν 

της αγροτικής εξέγερσης του 1944, το θέρετρο των Ιησουϊτών στα Καλαμίτσια μαζί 

με άλλα πρώην κτήματα των Ιησουϊτών απαλλoτριώθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο, 

πολλά από τα οποία διανεμήθηκαν την ίδια χρονιά σε ακτήμονες αγρότες862. Σήμερα 

το κτήριο βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση και κινδυνεύει με κατάρρευση.  

 

           ζ) Θέρετρο Ουρσουλινών στις Μέλανες  

 

Κτήριο, το οποίο βρίσκεται στην δυτική πλευρά της κοιλάδας των Μελάνων, 

λίγες εκατοντάδες μέτρα απέναντι από το ομώνυμο χωριό, που λειτουργούσε ως 

θέρετρο για τις Ουρσουλίνες της Νάξου. Σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, έπαψε να 

λειτουργεί περί τα μέσα της δεκαετίας του ’60.  
                                                             
859 Καμπανιόλο 2006: 166. 
860 Ζερλέντης 1985: 67.- Κεφαλληνιάδης 2000: 30. 
861 Καμπανιόλο 1994: 599-603. 
862 Μαύρος 1985: 49-50.- Δέτση 1996 β΄: 535. 
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    η) Το αρχιεπισκοπικό θέρετρο στου Μητροπόλου (Mensa Archiepiscopale) 

 

Κοντά στην Ποταμιά, σε μικρή απόσταση από τον μεγαλοπρεπή βυζαντινό 

ναό του «Αγίου Μάμαντος» (στην πραγματικότητα της Παναγίας της Θεοσκέπαστης 

ή της Υπαπαντής), δεσπόζει το εγκαταλελειμμένο σήμερα θέρετρο των Καθολικών 

Αρχιεπισκόπων. Η ύπαρξη του αρχιεπισκοπικού θερέτρου στην περιοχή συνδέεται με 

τη χρήση του προαναφερθέντος βυζαντινού ναού από τους Καθολικούς ως 

καθεδρικού ναού μέχρι την ανέγερση της Καθολικής Μητρόπολης στο Κάστρο της 

Χώρας (13ος αι.), αλλά και αργότερα ως ναού των Ιησουϊτών863. Πλησίον του υπήρχε 

επίσης ένας μικρός επίσης πρώην ορθόδοξος ναός, αφιερωμένος στον Άγιο 

Μάμαντα864. Η ύπαρξη του θερέτρου αυτού μαρτυρείται ήδη από τις αρχές του 17ου 

αιώνα (1624) με τον όρο “arcivescovato”865, αλλά και μετέπειτα (1710) με τον όρο 

(“mensa archiepiscopale”)866, ενώ φαίνεται ότι έδωσε το όνομά του στην περιοχή 

(στου «Μητροπόλου»)867. Επί αρχιερατείας Βαρθολομαίου Polla (1657-1691) το 

κτίσμα ανακαινίστηκε με την επισκευή και την προσθήκη επιπλέον δωματίων868, ενώ 

τη σημερινή του μορφή φαίνεται ότι την έλαβε το 1707 από τον Καθολικό 

αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Ιουστινιάνη (1701-1730), όπως μαρτυρεί και η σχετική 

επιγραφή στο υπέρθυρό του, που πιστοποιεί τον ανακαινιστή του: “ANT. 

IUSTINIANUS ARCHIEP. NAXOPARIENSIS HAS SUPREMAS AEDES AD SUI 

SUCCESSORUM USUI SUMPTIBUS ERICI CURAVIT ANNO DNI 1707”869. 

  

                                                             
863 Ζερλέντης 1985: 4. 
864 Hofmann 1938: 62, 154. 
865 Hofmann 1938: 72, 82, 93-94. 
866 Hofmann 1938: 154. 
867 Σημειώνεται ότι η περιοχή πέριξ του αρχιεπισκοπικού θερέτρου, αποτελούμενη από κήπους και 
βοσκοτόπια, ανήκε και αυτή στην Καθολική Αρχιεπισκοπή. Βλ. σχ. Συμεωνίδης 1997: 59. 
868 Συμεωνίδης 1997: 59. 
869 Ρεμούνδος 1982: 140.- Καρπάθιος 1997: 65. 
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Δ΄ 

Δυτικές επιρροές στην εκκλησιαστική και κοσμική τέχνη 

των Ορθοδόξων και ιδίως στην αρχιτεκτονική 
 

         Οι Δυτικοί, εγκαθιστάμενοι στη Νάξο, δεν έκτισαν μόνο κοσμικά ή 

εκκλησιαστικά οικοδομήματα αλλά επέδρασαν με την παρουσία τους και στην 

εκκλησιαστική τέχνη των γηγενών κατοίκων του νησιού. Τα σχετικά λίγα 

εντοπισμένα στοιχεία δυτικών επιδράσεων στην εκκλησιαστική τέχνη του Νάξου 

εξετάζονται αναλυτικότερα παρακάτω. 

 

Αρχιτεκτονική 

 

Οξυκόρυφα τόξα  

 

Στον χώρο της αρχιτεκτονικής διαπιστώνεται ότι οι δυτικές επιρροές 

περιορίζονται κυρίως στην οξυκόρυφη διαμόρφωση κυρίων ή επί μέρους 

αρχιτεκτονικών στοιχείων, κυρίως ορθοδόξων ναών, πέραν βεβαίως των καθολικών 

ναών, που στην πλειονότητά τους διαθέτουν τέτοιου είδους μορφολογικά 

χαρακτηριστικά. Επί παραδείγματι, στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Νικόλαου 

Λαθρήνου (τέλη 13ου αι.) η καμάρα διαγράφει στην τομή της οξυκόρυφο τόξο870. 

Επίσης, τρεις οξυκόρυφες τυφλές κόγχες εντοπίζονται στο εσωτερικό του ναού του 

Αγίου Κωνσταντίνου Βουρβουριάς (1310), κάτι που μας παραπέμπει ενδεχομένως 

στη δυτική αρχιτεκτονική871. Κάτι ανάλογο πιθανόν να ισχύει και για την περίπτωση 

οξυκόρυφων τόξων αντί ημικυλινδρικών στον ναό των Αγίων Μηνά, Βίκτωρος και 

Βικεντίου στην Απείρανθο, γνωστού και ως «Θεοτόκου», στον ναό του Αγίου 

Ισιδώρου Τραγαίας872, όπως και στο βόρειο κλίτος του δίκλιτου βυζαντινού ναού των 

                                                             
870 Μαστορόπουλος 2006: 42.- Ναυπλιώτης 2008: 439. 
871 Κωσταρέλλη 2007: 15.  
872 Σύμφωνα πάντως με ορισμένους ερευνητές, η ύπαρξη οξυκόρυφων τόξων στους δύο 
συγκεκριμένους ναούς οφείλεται σε λόγους καθαρά κατασκευαστικούς και όχι σε δυτικές επιδράσεις. 
Βλ. σχ. Δημητροκάλλης 2000: 43.- Κάτι τέτοιο βεβαίως ισχύει στην περίπτωση του 
παλαιοχριστιανικού ναού της Παναγίας της Δροσιανής στη Μονή, όπου εντοπίζονται «χωρίς 
επιδίωξη» οξυκόρυφα τόξα. Βλ. σχ. Δρανδάκης 1989: 18.- Ορισμένοι δε κάνουν λόγο και για 
«βυζαντινοδυτικό» αρχιτεκτονικό ιδίωμα, το οποίο είχε διαμορφωθεί στον ελλαδικό χώρο ήδη από τα 
τέλη του 12ου αιώνα, εξαιτίας της έντονης παρουσίας Δυτικών, κυρίως Ιταλών εμπόρων και των 
ανεπτυγμένων οικονομικών κατά βάση σχέσεών τους με τον ντόπιο πληθυσμό, ήδη πριν από την Δ  ́
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Αγίου Γεωργίου και Αγίου Ιωάννου στο Γαλανάδο. Στον ορθόδοξο επίσης ναό του 

Προφήτη Ηλία στη Χώρα, κτίσμα πιθανότατα του α΄ μισού του 15ου αιώνα873, 

εντοπίζονται τυφλά αψιδώματα με έντονα οξυκόρυφα τόξα (εικ. 20), κάτι το οποίο 

θεωρείται δυτική επίδραση874, στην δε Παναγία την Κανακαριώτισσα στο Σαγκρί, που 

κάποτε λειτούργησε και ως καθολικός ναός875, εντοπίζονται τυφλά αψιδώματα με 

ελαφρώς οξοκόρυφα τόξα. Σε δυτικές επιδράσεις οφείλεται πιθανότατα η ύπαρξη 

πλειάδας άλλων μονόχωρων καμαροσκεπών ορθοδόξων ναών στον Μπούργο της 

Χώρας876, όπως και των οξυκόρυφων τόξων ορισμένων «στιαστών» (καμαροσκεπών 

στοών) του συνοικισμού αυτού (εικ. 21), αλλά και του πλησιόχωρου Νιο-Χωριού 

(εικ. 22). Επίσης, οξυκόρυφα τόξα εντοπίζονται και σε παλαιά ιδιόκτητα κτήρια του 

Μπούργου. 

Το φαινόμενο αυτό θα πρέπει προφανώς να ενταχθεί στη γενικότερη 

διείσδυση δυτικών τεχνοτροπικών στοιχείων στην εγχώρια αρχιτεκτονική μετά την Δ΄ 

Σταυροφορία, όταν οι ντόπιοι κάτοικοι της Ρωμανίας ήλθαν σε στενότερη επαφή με 

το δυτικό στοιχείο εξαιτίας της λατινικής κατάκτησης. Χαρακτηριστικότερα 

παραδείγματα αυτής της κατηγορίας αποτελούν οι ναοί της Αγίας Σοφίας του 

τάγματος των Δομηνικανών στην Ανδραβίδα (13ος αι.)877,  της Βλαχέρνας του 

τάγματος των Φραγκισκανών στην Ηλεία (13ος αι.)878, του Ζαρακά του τάγματος των 

Κιστερκιανών στην Κορινθία (13ος αι.)879, της Αγίας Παρασκευής στη Χαλκίδα (τέλη 

13ου – 14ος αι.)880, του Αγίου Φραγκίσκου στα Χανιά881, του Αγίου Πέτρου του 

τάγματος των Δομηνικανών στο Ηράκλειο της Κρήτης (13ος)882, της Αγίας Σοφίας 

                                                                                                                                                                              
Σταυροφορία. Βλ. σχ. Πάλλας 1987-1988: 28.- Ωστόσο, οι όποιες σποραδικές και μάλλον 
μεμονωμένες περιπτώσεις ύπαρξης οξυκόρυφων τόξων προ του 1204 ασφαλώς και δεν θα μπορούσαν 
να πιστοποιήσουν την ύπαρξη ενός τεχνοτροπικού ρεύματος στη Νάξο με αυτά τα χαρακτηριστικά, το 
οποίο ακολούθησε μία αυτόνομη εξελικτική διαδικασία εντός του αιγαιακού χώρου. Είναι προφανές 
ότι, λόγω και της πληθώρας των τεκμηριών που αποδεικνύουν την ύπαρξη γενικοτέρων δυτικών 
πολιτισμικών επιδράσεων στο νησί μετά την Δ΄ Σταυροφορία, η έλευση των Δυτικών κατακτητών και 
εποίκων, ο συγχρωτισμός τους με το ντόπιο στοιχείο και η μεταξύ τους πολιτισμική ώσμωση υπήρξαν 
ο καταλυτικός παράγοντας για τη διάδοση στη Νάξο δυτικών τεχνοτροπικών στοιχείων στην 
αρχιτεκτονική, όπως και σε διάφορες άλλες εκφάνσεις του πολιτισμικού φαινομένου. 
873 Μελισσηνός 1968: 38.- Μαζαράκης 1998: 372.- Ναυπλιώτης 2008: 439.- Ναυπλιώτης 2009: 394.- 
373.- Σακελλάκου 2010: 185.- Μητσάνη 2010: 189.   
874 Βασιλάκη 2007: 36. 
875 Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 23. 
876 Μαστορόπουλος 2004-2005: 355. Σημειώνεται ότι φαινόμενο αυτό είναι σπάνιο σε ορθοδόξους 
ναούς εκτός της Χώρας. 
877 Μελβάνι 2007: 34.- Γκράτζιου 2010: 16, 39, 141. 
878 Μελβάνι 2007: 35-36. 
879 Μελβάνι 2007: 34. 
880 Μελβάνι 2007: 43-44. 
881 Γκράτζιου 2010: 27. 
882 Γκράτζιου 2010: 39-40. 
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στη Λευκωσία (αρχές 14ου αι.), του Αγίου Νικολάου στην Αμμόχωστο (14ος αι.), το 

αυγουστινιανό αββαείο του Πέλαπαϊς στον Πενταδάκτυλο (13ος αι.)883, καθώς και 

άλλα κτίσματα του φραγκοκρατούμενου κυρίως, αλλά και του βενετοκρατούμενου 

ελληνόφωνου χώρου. 

 

Φεγγίτες 

 

Άλλη μία εμφανής δυτική επίδραση στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική 

θεωρείται και η ύπαρξη κυκλικού κατά κανόνα παραθύρου ή φεγγίτη, συνήθως πάνω 

από τις κεντρικές εισόδους, στη δυτική πλευρά όχι μόνο καθολικών (π.χ. Άγιος 

Νικόλαος του Τολεντίνο, Ευαγγελισμός Θεοτόκου μονής Φραγκισκανών, (εικ. 11 

24), αλλά και πολλών ορθοδόξων ναών884, όπως στην Παναγία την Υψηλοτέρα 

(1600)885, τον Άγιο Αρτέμιο Κυνιδάρου (18ος αι.)886, τον Άγιο Παντελεήμονα 

Μπούργου (εικ. 23) κ.ά. Το κυκλικό φωτιστικό αυτό παράθυρο ήταν βενετικής 

προελεύσεως και ονομαζόταν “occhio”887. Αυτού του τύπου πάντως τα κυκλικά ή 

τετράγωνα ανοίγματα εντοπίζονται και στην ανατολική πλευρά ορθοδόξων ναών της 

Νάξου, πάνω από την κόγχη του ιερού βήματος, κάτι που αποτελεί πιθανότατα επίσης 

βενετική επίδραση888. Τέτοια πάντως ανοίγματα εντοπίζονται και σε καθολικούς και  

ορθόδοξους ναούς της Κρήτης, αλλά και σε κοσμικά κτήρια της μεγαλονήσου, τα 

οποία ωστόσο είναι πιο περίτεχνα και πιο σύνθετα συγκριτικά με εκείνα της Νάξου, 

όπου επικρατεί η λιτότητα και η απλότητα. 

Σημειώνεται επίσης ότι στον καθολικό ναό του Αγίου Μάρκου στα περίχωρα 

της Χώρας Νάξου, ο φεγγίτης πάνω από τη δυτική είσοδο του ναού έχει τριγωνικό 

σχήμα (εικ. 25). Επίσης, από την δυτική είσοδο του ορθοδόξου ναού του Αγίου 

Ισιδώρου, μεταξύ Παρατρέχου και Αγγιδίων, στη δυτική Νάξο, ο φεγγίτης, ο οποίος 

φαίνεται ότι λειτουργούσε και ως ανακουφιστικό τόξο (εικ. 26), έχει τριγωνικό 

σχήμα με οξυκόρυφη απόληξη. Το γεγονός της ιδιάζουσας αυτής τεχνοτροπικής 

κατασκευής του θα μπορούσε ενδεχομένως να συσχετιστεί με το γεγονός της ύπαρξης 

στο εσωτερικό του ναού τοιχογραφιών που ανάγονται στον 14ο αιώνα, όπου έχουν 

                                                             
883 Enlart 1987: 75-360.- Χατζηδημητρίου 1987: 344-347.- Γκιολές 2001: 26-29.- Μελβάνι 2007: 39-
41. 
884 Βασιλειάδης 1962: 581. 
885 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 12 
886 Κατσουρός – Κατσουρού 1998: 67. 
887 Μπορμπουδάκης 2007: 63. 
888 Μπορμπουδάκης 2007: 63, 81. 
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εντοπιστεί κάποιες δυτικές επιδράσεις889. Βάσει πάντως των παραπάνω, δεν 

διαπιστώνονται παρά ελάχιστες επιδράσεις του βενετσιάνικου γοτθικού ρυθμού στην 

εκκλησιαστική αρχιτεκτονική των Ορθοδόξων της Νάξου. 

Πάντως παρόμοιοι μορφολογικά φεγγίτες εντοπίζονται και σε οικίες του β΄ 

μισού του 19ου αιώνα, όπως π.χ. στο χωριό Χαλκί, φαινόμενο κοινό για τα νησιά των 

Κυκλάδων, κάτι που αποτελεί επίδραση του νεοκλασικισμού890. 

 

Μνημειακές προσόψεις 

 

Μένει επίσης να διερευνηθεί κατά πόσον η μνημειακά διαμορφωμένη 

πρόσοψη πολλών ναών της Νάξου και  των δύο δογμάτων, ιδίως στη Χώρα, έχει 

δυτικές ρίζες, φαινόμενο κοινό στον χώρο του βενετοκρατούμενου Αιγαίου και  του 

Ιονίου, όπου εντοπίζονται ενίοτε δυτικά χαρακτηριστικά στη ναοδομία, τόσο ως προς 

τον αρχιτεκτονικό τύπο όσο και προς τη μορφολογία. Στο πλαίσιο αυτό ναοί του 

τέλους του 16ου και του 17ου αιώνα με μνημειακές όψεις έχουν συχνά μορφολογικά 

χαρακτηριστικά που ανάγονται στην όψιμη Αναγέννηση και τον μανιερισμό. Οι 

σχετικά ευρύχωροι μονόχωροι αυτοί ναοί αποτελούν μετεξέλιξη των 

καμαροσκέπαστων μονόχωρων εκκλησιών της μεσαιωνικής περιόδου, υπό δυτική 

επίδραση891. Στην περίπτωση πάντως της Νάξου, οι όποιες δυτικές επιρροές  στον 

τομέα αυτό δεν φαίνεται να είχαν ριζικό χαρακτήρα, αλλά μάλλον αποτελούσαν 

απλώς επιμέρους δυτικές προσθήκες, που τροποποίησαν σε μικρό βαθμό τον κατά 

βάση βυζαντινού τύπου συνήθη ορθόδοξο μονόχωρο ναό.  

Η εμφανέστατη πάντως σήμερα εξωτερική μορφολογική ομοιότητα μεταξύ 

πολλών ορθοδόξων και καθολικών μονόχωρων ναών, ιδίως εξωκκλησίων, 

αποτυπώνει προφανώς το κλίμα συμβίωσης των δύο κοινοτήτων, όπως 

διαμορφώθηκε σταδιακά από τον ύστερο Μεσαίωνα έως τις ημέρες μας. Αν εξαιρέσει 

κανείς τους εξέχοντες ναούς των δύο Εκκλησιών (π.χ. καθεδρικοί ναοί, 

μοναστηριακοί ναοί), όπου ήταν πιο πρόδηλη η ταυτότητα του δόγματος επάνω στα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία, στους υπόλοιπους ναούς και ιδίως σε εκείνους της υπαίθρου 

οι μεταξύ τους εξωτερικές διαφορές δεν είναι πάντοτε εύκολα εμφανείς. Έτσι θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι πολλοί μονόχωροι καθολικοί και ορθόδοξοι 

                                                             
889 Μαστορόπουλος 2006: 102.- Κατσουρός 2010: 16-17. 
890 Μαρμαράς – Παναγιωτοπούλου 1994: 96.- Φιλιππίδης 2007: 218-219. 
891 Γκράτζιου 2010: 109.  
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ναοί της Νάξου έχουν εμφάνιση «δογματικά ουδέτερη», κατάλληλη για την 

ευκολότερη αποδοχή τους από πιστούς αμφοτέρων των δογμάτων και συμβατή με το 

κλίμα αρμονικής συνύπαρξης μεταξύ των πιστών των δύο κοινοτήτων892. Εικάζεται 

λοιπόν ότι ο απλός μονόχωρος καμαροσκεπής ναός ανταποκρινόταν στο πνεύμα των 

κρατούντων Βενετών, οι οποίοι θα ευνοούσαν ένα τρόπον τινά τινά «ουδέτερο» 

αρχιτεκτονικά τύπο, κοινό και για τα δύο δόγματα893. 

 

Αετώματα 

 

Στη Χώρα Νάξου έχει εντοπιστεί το όχι συχνό φαινόμενο της ύπαρξης 

τριγωνικών αετωμάτων στις ανατολικές και τις δυτικές προσόψεις ορθόδοξων ναών 

(π.χ. Άγιος Παντελεήμων Μπούργου, πιθανόν αρχές 17ου αι.894, εικ. 23). Το 

φαινόμενο αυτό εντοπίζεται αντιθέτως πολύ συχνά στη γειτονική Τήνο, ιδίως σε 

καθολικούς ναούς, των οποίων τα αετώματα θεωρείται ότι είναι επηρεασμένα από το 

δυτικοευρωπαϊκό μπαρόκ και ορισμένα μάλιστα χρονολογούνται πριν τον 18ο 

αιώνα895.  

Ωστόσο, εντοπίζονται και αετώματα σε οικίες τόσο στη Χώρα όσο και στα 

χωριά της Νάξου, φαινόμενο που όμως εντάσσονται, όπως θα δούμε και παρακάτω, 

στο καλλιτεχνικό ρεύμα του νεοκλασικισμού, το οποίο επηρέασε κυρίως την Αθήνα 

και άλλες πόλεις της ελλαδικής επικράτειας, μεταξύ των οποίων την Ερμούπολη, 

καθώς και κωμοπόλεις και χωριά διαφόρων νησιών των Κυκλάδων, 

συμπεριλαμβανομένης της Νάξου (19ος – αρχές 20ου αι.)896. 

 

                                                             
892 Γκράτζιου 2010: 124, 172. 
893 Κατ’ αυτόν τον τρόπο απουσίαζε από τους ναούς της Χώρας ο ορθόδοξος τρούλλος, αν εξαιρέσει 
κανείς την «βυζαντινίζουσα» Καθολική Μητρόπολη στο Κάστρο (13ος αι.), το καθολικό της μονής 
των Καπουκίνων (17ος αι.), τον ορθόδοξο ναό της Μεταμορφώσεως («Παναγία του Χριστού») στον 
Μπούργο και το καθολικό της ορθόδοξης μονής της Αγίας Κυριακής στα ανατολικά του Κάστρου 
(17ος αι;.). Βλ. σχ. Μαστορόπουλος 2004-2005: 355, 358. 
894 Μαστορόπουλος 2004-2005: 373. 
895 Δημητροκάλλης 2004: 76.- Πάντως η πρακτική της κατασκευής αετωμάτων σε ναούς είχε ξεκινήσει 
ήδη από τον 15ο αιώνα στην αναγεννησιακή Ιταλία. Βλ. σχ. Gombrich 2008: 226.- Ήταν εν χρήσει στη 
βενετοκρατούμενη Ρωμανία (π.χ. Κρήτη), όπου εντοπίζονται οικίες αναγεννησιακού ρυθμού με 
μνημειακή όψη. Βλ. σχ. Μπίρης – Καρδαμίτση–Αδάμη 2001: 37. 
896 Μαρμαράς – Παναγιωτοπούλου 1994: 81, 85, 88-89, 91, 94, 96.- Μπίρης – Καρδαμίτση–Αδάμη 
2001: 52, 60, 70, 87, 92, 98, 109-110, 113, 120-121, 123, 125, 128-132, 143-144, 151, 156-160, 165, 
167-168, 179-181, 184, 188-193, 200-205, 212-221, 225, 228-230, 233, 239, 243-243, 246, 248-250, 
252, 256-258, 293-296.- Δημητροκάλλης 2004: 75.- Φιλιππίδης 2007: 190-195, 197, 200-202, 218-
221.- Παρόμοιο φαινόμενο εντοπίζεται και στην πόλη της Καλαμάτας. Βλ. σχ. Σπηλιοπούλου 2012: 
705. 
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 Θυρώματα – μαρμαρογλυπτική  

 

Στη Νάξο είναι ακόμη και σήμερα ευρύτατα διαδεδομένη η κατασκευή 

μαρμάρινων θυρωμάτων, όπου πάνω από το πρέκι προεξέχει γείσο με κυμάτιο. 

Αντίστοιχη διαμόρφωση με κυμάτιο παριουσιάζουν ποδιές παραθύρων, φαινόμενο 

επίσης ιδιαίτερα διαδεδομένο στο νησί. Τα διακοσμητικά αυτά στοιχεία εντοπίζονται 

σε μία ευρύτατη κλίμακα κτισμάτων, από τα αρχοντικά στο Κάστρο και τους πύργους 

των Δυτικών φεουδαρχών στην ύπαιθρο (εικ. 27) έως και σε νεώτερα και σύγχρονα 

κτίσματα στα χωριά, που είναι κατασκευασμένα κατά το παραδοσιακό πρότυπο (εικ. 

28). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν επίδραση της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής στις 

Κυκλάδες897. 

Επίσης, στη Νάξο, όπως και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, καθώς και 

γενικότερα σε περιοχές του ελληνόφωνου χώρου που υπήρξαν κάποτε βενετικές 

κτήσεις (π.χ. Μεθώνη, Κύθηρα, Κρήτη) στα θυρώματα αρχοντικών οικιών και 

εκκλησιών και των δύο δογμάτων εντοπίζονται αρχιτεκτονικά μέλη που ονομάζονται 

φουρούσια ή κιλλίβαντες (mensolini) ή γεισίποδες (εικ. 29-36), τα οποία πάντως 

φαίνεται να είχαν μάλλον διακοσμητικό παρά λειτουργικό ρόλο. Στην πρώιμη 

τουλάχιστον μορφή τους περιγράφονται ως: «Τριγωνικής περίπου μορφής, με την 

κορυφή του τριγώνου προς τα κάτω, έχουν την εσωτερική και εξωτερική πλευρά ενιαία 

και αδιαίρετη, ενώ η προς το εσωτερικό του θυρώματος στενή πλευρά κοσμείται με δύο 

κυρτά και στο μέσο ένα κοίλο κυμάτιο, επαναλαμβάνοντας τις μορφές του 

περιθύρου»898. Οι πρωϊμότερες μορφές τους εντοπίζονται κυρίως σε εισόδους 

καθολικών ναών του ύστερου Μεσαίωνα (π.χ. Άγιος Αντώνιος ο αββάς στην παραλία 

της Χωρας, Παναγία των Χιόνων στον Μπούργο, Άγιος Ιωάννης στον πύργο του 

Μπελώνια) ή και ορθόδοξων ναών (π.χ. Προφήτης Ηλίας στη Χώρα) και θυμίζουν 

ανάλογες κατασκευές της υστερομεσαιωνικής Κρήτης899. Εντοπίζονται επίσης μέσα 

σε παλαιά αρχοντικά στο Κάστρο, όπως π.χ. στο θύρωμα της δεύτερης (εσωτερικής) 

σήμερα εισόδου του πύργου των Crispi, όπου στεγάζεται το Βυζαντινό Μουσείο 

Νάξου900. 

Πιο εκλεπτυσμένες μορφές αυτών των διακοσμητικών στοιχείων συναντάμε 

στους μετέπειτα αιώνες, έως και σήμερα, ιδίως σε ναούς και των δύο δογμάτων, σε 
                                                             
897 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 72. 
898 Μπορμπουδάκης 2007: 63. 
899 Μπορμπουδάκης 2007: 63, 83-85. 
900 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 106. 
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πύργους, καθώς και σε κατοικίες από το Κάστρο μέχρι τα ορεινά χωριά: «Το 

φουρούσι με τον ρόδακα και το γείσο με τα κυμάτια είναι στοιχεία που μαρτυρούν 

αναγεννησιακή επίδραση (...) και αποτελούν κλασική περίπτωση στη διαμόρφωση 

ανοιγμάτων στις Κυκλάδες, όπου όμως τα παλαιότερα από τα δημοσιευμένα 

παραδείγματα ανάγονται στα τέλη του 16ου και στον 17ο αιώνα, εποχή που 

παρουσιάζει γενικότερη άνθιση η ναοδομία»901. 

Μία ενδιάμεση και προφανώς μεταβατική κατάσταση ανάμεσα στους δύο 

τύπους κιλλιβάντων εντοπίζεται στο θύρωμα της αρχοντικής οικίας της Ελένης 

Μαρκόπολι (Γρύλλου) στο Κάστρο, στο υπέρθυρο του οποίου υπάρχει μη 

χρονολογημένο οικόσημο των Crispi με δύο γρύπες να κρατούν εκατέρωθεν τον 

θυρεό του ομώνυμου δουκικού οίκου902 (εικ. 73). 

Επίσης σε μαρμάρινες ή και σε ξύλινες παραστάδες, στη γωνία του ορθοστάτη 

(λαμπά) θυρών ορισμένων οικιών του Κάστρου ή και ναών και των δύο δογμάτων, 

όπως και σε οικίες (εικ. 34, 35), εντοπίζεται ελικοειδής διακοσμητική ταινία ή 

«κορδόνι», η οποία έλκει την προέλευσή της από τη Δύση903.   

Ορθογωνικές οδοντώσεις (dentelli)904 εντοπίζονται σε οικίες εντός του 

Κάστρου (εικ. 37), καθώς και σε γείσο θύρας σε οικία ακριβώς έξω από το Κάστρο. 

Στο μαρμάρινο θύρωμα του αρχοντικού της οικογενείας Πρίντεζη, στην 

πλατεία Μητροπόλεως στο Κάστρο της Χώρας, εντοπίζονται λαξευμένα κρινάνθεμα 

(εικ. 38). Πιθανότατα εδώ να πρόκειται για βενετσιάνικη επίδραση, δεδομένου ότι τα 

κρινάνθεμα χρησιμοποιούνταν ευρέως στην βενετοκρητική μαρμαρογλυπτική905. Το 

ενδεχόμενο το μοτίβο αυτό να αποτελεί επίδραση της γαλλικής παρουσίας στο νησί, 

εφόσον τα κρινάνθεμα απαντούν και στον γαλλικό θυρεό, απομακρύνεται, δεδομένου 

ότι το συγκεκριμένο κτήριο φαίνεται ότι κτίστηκε περί τα μέσα του 16ου αιώνα, 

βάσει των σωζώμενων οικοσήμων (1545 και 1556), σχεδόν έναν αιώνα δηλαδή πριν 

από την έλευση των πρώτων Γάλλων μισσιοναρίων στη Νάξο. 

Στον ορθόδοξο ναό της Αγίας Σοφίας στον Μπούργο (Μεσοπεντηκοστή) στο 

εν μέρει μαρμάρινο τέμπλο και στο μαρμάρινο κιβώριο της αγίας τράπεζας έχουν 

                                                             
901 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 72. 
902 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 7, 35.- Ναυπλιώτης 2009: 394, 423 - .Βαβατσιούλας 2009 β΄: 310-311. 
903 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 72.- Μπορμπουδάκης 2007: 78, 80. 
904 Μπορμπουδάκης 2007: 62. 
905 Γκράτζιου 2010: 272. 
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χρησιμοποιηθεί διάφορα σπόλια με διακόσμηση στη οποία παρατηρούνται εν πολλοίς 

επιδράσεις από τη δυτική τέχνη906. 

Στον δίκλιτο ορθόδοξο ναό της Παναγίας της Ελεούσας (ή Άγιος Ιωάννης ο 

Θεολόγος) – Αγίου Θαλλελαίου στον Μπούργο, πλησίον της Ορθόδοξης 

Μητροπόλεως, εντοπίζεται περίτεχνο ημικυκλικό ανακουφιστικό τόξο με βεργία 

περιβαλλόμενα από αυλακώσεις, που πλαισιώνει το υπέρθυρο της νότιας θύρας του 

(εικ. 39), και που μορφολογικά θυμίζει έντονα ναούς της Κρήτης907 (εικ. 40) και 

άλλων λατινοκρατούμενων περιοχών. Αυτού του είδους τα τοξωτά λαξευμένα 

θυρώματα ήταν ιδιαιτέρως διαδεδομένα στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, ιδίως κατά τη 

διάρκεια του 14ου αιώνα908. Είχαν βενετσιάνικη προέλευση και αρχικά γοτθικό 

χαρακτήρα, ενώ από τον 16ο αιώνα επικράτησαν εκεί μορφές της αρχιτεκτονικής της 

Αναγέννησης και αργότερα του μπαρόκ909. Λαξευτά πλαίσια θυρών και παραθύρων 

και ιδίως λαξευτά βεργία απαντούν και σε άλλες περιοχές της λατινοκρατούμενης 

Ρωμανίας, όπου εγκαταστάθηκαν Δυτικοί κυρίαρχοι και έκτισαν σε δικά τους σχέδια: 

στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στη Ρόδο και στην Κύπρο, ενώ παρόμοιου τύπου 

κατασκευές εντοπίζονται και στην αρχιτεκτονική των Σταυροφόρων στην 

Παλαιστίνη910. Ωστόσο, εντοπίζονται στο Αιγαίο παραλλαγές αυτού του τύπου 

θυρωμάτων, ακόμη και στον 19ο αιώνα, εποχή όπου είχε διαδοθεί στα νησιά ο 

νεοκλασικισμός911. 

Στον ναό της Παναγίας της Ελεούσας εντοπίζεται παράθυρο με επίσης 

βενετικές επιρροές (εικ. 41), το οποίο θυμίζει έντονα παράθυρα ορισμένων 

ορθοδόξων ναών της περιοχής Ρεθύμνης (π.χ. Καπετανιανά, Βαλσαμόνερο, 

Βροντήσι, Βόροι). Τα τοξωτά λαξευτά παράθυρα αυτού του τύπου, που 

εμφανίστηκαν στην Κρήτη στις αρχές του 15ου αιώνα, διαθέτουν ένα κυκλικό 

άνοιγμα, είδος φεγγίτη, στην κορυφή τους, σε επαφή με το άνοιγμα του παραθύρου912. 

Κατ’ άλλους ο τύπος αυτός παραθύρων είχε περιορισμένη τοπική και χρονική 

διάδοση και προσφέρεται για τη χρονολόγηση μνημείων (τουλάχιστον για την 

περιοχή Ρεθύμνης) στο τέλος του 14ου αιώνα έως το πολύ στις αρχές του 15ου 

                                                             
906 Μαστορόπουλος 2004-2005: 378. 
907 Μπορμπουδάκης 2007: 61, 65, 68, 72, 75, 78-80.- Γκράτζιου 2010: 56-62, 65, 69-71, 79-81, 85, 87-
88. 
908 Γκράτζιου 2010: 59. 
909 Γκράτζιου 2010: 56-57. 
910 Γκράτζιου 2010: 64. 
911 Μπίρης – Καρδαμίτση–Αδάμη 2001: 39. 
912 Γκράτζιου 2010: 73. 
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αιώνα913. Το σχήμα πάντως αυτό δεν αποτελεί παρά παραφθορά του εσωτερικού 

περιγράμματος της στέψης του δουκικού ανακτόρου (Palazzo Ducale) της Βενετίας, 

το οποίο φαίνεται να διαδόθηκε στο Αιγαίο κατά την ύστερη μεσαιωνική περίοδο914 

(εικ. 42). 

Σημειώνεται ότι στον ναό της Παναγίας της Ελεούσας  εντοπίζεται και εικόνα 

βενετοκρητικής τεχνοτροπίας του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου915, καθώς και 

οικόσημα της δουκικής οικογένειας Crispi916, όπως ίσως και του Μεγάλου Μαγίστρου 

της Ρόδου, Pierre d’ Aubusson (1476-1503)917. Βάσει των παραπάνω, η ανέγερση του 

ναού  δεν αποκλείεται να συσχετίζεται με την έλευση και εγκατάσταση Κρητικών 

εποίκων στη Νάξο, η οποία πιθανολογείται ότι έλαβε χώρα κατά κύματα κατά τους 

μεσαιωνικούς και νεώτερους χρόνους,918 ή να εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 

τεχνοτροπικών επιδράσεων από τα καλλιτεχνικά εργαστήρια της βενετοκρατούμενης 

Κρήτης (όπως συμβαίναινε και στις περιπτώσεις των εισαγόμενων στη Νάξο 

κρητικών φορητών εικόνων και ξυλόγλυπτων τέμπλων), χωρίς να αποκλείεται φυσικά 

και η εκδοχή των απευθείας τεχνοτροπικών επιδράσεων από τη μητρόπολη – Βενετία. 

Ο ναός αυτός υπήρξε το καθολικό της ομώνυμης μονής, η οποία το 1780 ήταν πλέον 

ενοριακός ναός919. 

Το σημαντικότερο ωστόσο μνημείο της Νάξου, του οποίου τα θυρώματα 

έχουν έντονες δυτικές επιδράσεις, θεωρείται η «Τρανή» πύλη του Κάστρου της 

Χώρας (13ος αι.), στην οποία διακρίνονται έντονα γοτθικά χαρακτηριστικά. 

Αναλυτικότερη αναφορά για την πύλη αυτή γίνεται στο Κεφάλαιο Στ΄. 

 

Δυτικές επιδράσεις στην εκκλησιαστική μνημειακή ζωγραφική  της περιόδου 

της Λατινοκρατίας στη Νάξο (13ος – μέσα 16ου αι.) 

 

Στον χώρο της μνημειακής ζωγραφικής οι δυτικές επιδράσεις κατά την 

περίοδο της Λατινοκρατίας παρουσιάζουν μία εξίσου διακριτική, έως δειλή 
                                                             
913 Μπορμπουδάκης 2007: 71. 
914 Γκράτζιου 2010: 72-73. 
915 Καλοκύρης 1960: 8. 
916 Ναυπλιώτης 1986: 106.- Ναυπλιώτης 2009: 396. 
917 Ναυπλιώτης 2009: 400. 
918 Για τους κρητικούς εποικισμούς στη Νάξο και ιδίως στη Χώρα. Βλ. σχ. Σφυρόερας 1969:  466.- 
Κεφαλληνιάδης 1994 β΄: 108-109.- Ναυπλιώτης 2008: 419-420, 424-427.- Κωτσάκης 2013 γ΄: υπό 
δημοσίευση. 
Σημειώνεται επίσης ότι στην Κρήτη υπήρχαν εκκλησίες αφιερωμένες στην Αγία Ελεούσα, με πιο 
γνωστή ίσως εκείνη της μονής της Αγίας Ελεούσας στον  Χάνδακα. Βλ. σχ. Χατζηδάκη 2007: 116.  
919 Καμπανέλλης 1991: 196. 
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παρουσία. Επομένως, τα παραδείγματα που έχουν συγκεντρωθεί από τη Νάξο είναι 

περιορισμένα, ενδεικτικά του φαινομένου των δυτικών τεχνοτροπικών επιδράσεων 

την περίοδο του Δουκάτου του Αιγαίου: 

– Στον ναό του Αγίου Νικολάου Σαγκρίου (1270) η εικονογράφηση συνδέεται 

με μία συντηρητική ελλαδική παράδοση, διανθισμένη με κάποια δυτικά 

λεπτομερειακά εικονογραφικά στοιχεία920. Στο νότιο μισό της καμάρας της 

ανατολικής κεραίας ζωγραφίζεται η παράσταση της Γεννήσεως του Χριστού. 

Σε αυτή την παράσταση η μορφή βοσκού, σχεδόν γονατιστή, παίζει κάποιο 

μουσικό όργανο. Η μορφή αποδίδεται με κόμη και ενδυμασία που μας 

παραπέμπουν σε δυτικά πρότυπα921. Επίσης, ο Άγιος Γέωργιος φέρει 

σιδερόπλεκτο θώρακα, κάτι που αποτελεί δυτική επίδραση922. 

– Στην Παναγία του Αρχατού, στην οποία σώζονται τοιχογραφίες του 1285923, 

εντοπίζεται πάλι ο Άγιος Γεώργιος με στρογγυλή ασπίδα κοσμημένη με 

κόκκινο σταυρό σε λευκό βάθος924. 

– Στο βόρειο τύμπανο του ναού της Παναγίας στης «Γιαλλούς» (1288/89) 

εικονίζεται μετωπικός ο Άγιος Δημήτριος με δυτικού τύπου αλυσιδωτή 

πανοπλία και τριγωνική ασπίδα925. 

– Στον Άγιο Γεώργιο Μαραθού (τέλη 13ου αιώνα)926 παρουσιάζεται η 

απεικόνιση της ένθρονης Βρεφοκρατούσας Θεοτόκου, κάτι που μας 

παραπέμπει πιθανότατα σε δυτικές επιρροές927. 

– Στον ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στ’ Αφικλή Απειράνθου (1309), 

στην παράσταση της Δεήσεως στο τεταρτοσφαίριο της κεντρικής αψίδας, 

εικονίζεται η κομψή μορφή της Παναγίας να φορά στο κεφάλι της δυτική 

καλύπτρα αντί μαφορίου928.  

– Στον Άγιο Νικόλαο Κωμιακής (αρχές 14ου αι.) στον τρόπο απόδοσης των 

ματιών των μορφών διακρίνεται δυτική επίδραση929. 

                                                             
920 Ζίας 1989 β΄: 83. 
921 Ζίας 1989 β΄: 83.- Κωσταρέλλη 2007: 15-16. 
922 Κωσταρέλλη 2008: 28. 
923 Μαστορόπουλος 2006: 164. 
924 Κωσταρέλλη 2008: 28. 
925 Κωσταρέλλη 2007: 16. 
926 Μαστορόπουλος 2006: 154. 
927 Κατσουρός 2010: 17. 
928 Κωσταρέλλη 2007: 15-16. 
929 Κωσταρέλλη 2007: 16. 
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– Στα Εισόδια Θεοτόκου (Παναγία η Λιοϋριώτισσα) Φιλωτίου δύο αντωπά 

εντοίχια τριλοβόσχημα προσκυνητάρια με εμπίεστη διακόσμηση των 

φωτοστεφάνων των εγγεγραμμένων σ’ αυτά δεσποτικών εικόνων, καθώς και η 

παρατηρούμενη σε άλλο σημείο διακόσμηση με δυτικίζοντα κρινάνθεμα, 

συνιστούν μερικές μεμονωμένες και δυσδιάκριτες δυτικές «διεισδύσεις» στη 

βυζαντινή ζωγραφική της Νάξου (α΄ μισό 14ου αιώνα)930. 

– Στον Άγιο Ισίδωρο Παρατρέχου υπάρχουν τοιχογραφίες, οι οποίες ανάγονται 

στον 14ο αιώνα931. Σε μία παράσταση εικονίζεται ο Αγιος Γεώργιος με ασπίδα 

και μπότες. Η ασπίδα αυτή θυμίζει έντονα δυτικού τύπου ασπίδες του α΄ 

μισού του 14ου αιώνα και ιδίως βενετικές932.  

– Στον Άγιο Παχώμιο Απεράθου εικάζεται ότι εικονίζεται δυτική αγένεια 

μορφή, ίσως ο Άγγελος Σανούδος933. Σε κάθε περίπτωση η περικεφαλαία της 

μορφής αυτής θυμίζει κάπως εκείνη Βορειοϊταλών πολεμιστών των μέσων του 

14ου αιώνα934. 

– Ρεαλιστική απεικόνιση των λεπτομεριών εντοπίζεται και στο μαφόριο της 

Παναγίας στον εφαπτόμενο με τον παραπάνω ναό, Άγιο Γέωργιο Απειράνθου, 

όπως και στη μαντήλα αδιάγνωστης αγίας στον Άγιο Παντελεήμονα της ίδιας 

περιοχής935. 

 

Η συνέχεια της βυζαντινής παράδοσης μετά την ίδρυση του Δουκάτου  

 

Κατά τα άλλα, στη Νάξο συνεχίστηκε η αγιογράφηση ναών σύμφωνα με τα 

βυζαντινά πρότυπα και μετά τη βενετική κατάκτηση. Σε ορισμένες μάλιστα 

περιπτώσεις υπάρχουν εμφανή στοιχεία της λεγόμενης «Παλαιολόγειας 

Αναγέννησης», όπως π.χ. στον Άγιο Ιωάννη στο Κεραμί936 ή στην Παναγία τη 

Θεοσκέπαστη Απεράθου937. 

                                                             
930 Μαστορόπουλος 2006: 154. Σημειώνεται πάντως ότι κρινάνθεμα εντοπίζονται ως μοτίβα όχι μόνο 
στη μεσαιωνική Δύση, απ’ όπου και είναι ευρέως γνωστά, αλλά και στο Βυζάντιο, δεδομένου ότι αυτά 
αποτελούσαν εμβλήματα του Αγίου Τρύφωνος, ενώ κοσμούν και νομίσματα του αυτοκράτορα της 
Νικαίας Θεοδώρου Β΄ Λασκάρεως (1254-1258). Βλ. σχ. Ousterhout 2009: 164-165.  
931 Μαστορόπουλος 2006: 102. 
932 Nicolle 1983: 25-26.  
933 Εξώφυλλο του περιοδικού Φλέα 9 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2006). Η εικασία αυτή μου έγινε γνωστή 
μέσω προφορικής συζήτησης με τον εκδότη του ομώνυμου περιοδικού, κ. Κ. Κατσουρό. 
934 Nicolle 1983: 26. 
935 Κωσταρέλλη 2008: 28-.29. 
936 Σωτηρίου 1965: 63-64. 
937 Καλοκύρης 1960: 19. 
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Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των ναών που κτίστηκαν και κυρίως 

διακοσμήθηκαν στο νησί τον 13ο αιώνα, σε σύγκριση μάλιστα με τα ελάχιστα 

μνημεία των υπολοίπων Κυκλάδων. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η πενιχρότητα 

των τύπων και των τρόπων. Πρόκειται για κτίσματα ταπεινά και μικρών διαστάσεων, 

τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν στον τύπο του καμαροσκέπαστου ναϋδρίου, 

κτισμένα με απλά υλικά, κατά την κυκλαδίτικη παράδοση, ενώ δεν είναι λίγες και οι 

περιπτώσεις διπλών ναών, που προέρχονται συνήθως από προσθήκες σε 

προϋπάρχοντες938. 

Επίσης εντυπωσιακή υπήρξε η αύξηση των τοιχογραφημένων συνόλων κατά 

το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα στην ίδια τη Νάξο, αλλά και η παρουσία 

τοιχογραφιών για πρώτη φορά σε άλλα κυκλαδονήσια939. Τότε διακοσμήθηκαν εκ 

νέου σχεδόν όλοι οι παλαιότεροι ναοί, καθώς και όσοι οικοδομήθηκαν εκείνη την 

εποχή. Στη Νάξο λοιπόν καλύπτονται κατά τον 13ο αιώνα με νέα εντοίχια ζωγραφική 

της παλαιολόγειας περιόδου και τα παλαιότερα στρώματα των βυζαντινών ναών940, 

κάτι το οποίο θα συνεχιστεί μέχρι και τις αρχές του 14ου αιώνα. Στα μέσα του 14ου 

αιώνα παρατηρείται απότομη διακοπή του φαινόμενου αυτού, πιθανόν λόγω των 

δυσμενών συνθηκών κάτω από τις οποίες διαβιούσαν οι κάτοικοι του νησιού, ίσως 

λόγω μίας καταστροφικής τουρκικής επιδρομής που έπληξε τη Νάξο λίγο μετά το 

1340941, ενώ από τον 15ο αιώνα η έμφαση θα δίνεται πλέον στις φορητές εικόνες με 

παραγγελίες από τα φημισμένα κρητικά εργαστήρια942, όπως επίτασσε η ανά τη 

Μεσόγειο «μόδα» της εποχής943.  

Το φαινόμενο της αγιογράφησης ορθοδόξων ναών της Νάξου κατά τον 13ο 

και 14ο αιώνα κατά πρότυπα της βυζαντινής ζωγραφικής της κομνήνειας και της 

παλαιολόγειας περιόδου θα μπορούσε να ερμηνευθεί αφενός από την οικονομική 

ευχέρεια των κατοίκων της Νάξου, η οποία οφείλεται στην ανθούσα οικονομική 

                                                             
938 Μητσάνη 2000: 95. 
939 Μητσάνη 2000: 93-94. 
940 Μητσάνη 2000: 94-96. 
941 Μαστορόπουλος 2006: 78, 80. 
942 Μαστορόπουλος 2006: 26. 
943 Constantudaki–Kitromilides 1998: 463.- Η επικράτηση της νέας αυτής τάσης πιθανόν να συνδέεται 
και με την έκλειψη από το 1453 του «εθνικού κέντρου», της βασιλεύουσας, η οποία έπαψε πλέον εκ 
των πραγμάτων να αποτελεί χώρο άντλησης καλλιτεχνικών προτύπων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
βενετοκρατούμενη Κρήτη διαδραμάτισε έκτοτε σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση των καλλιτεχνικών 
ρευμάτων στις Κυκλάδες και ιδίως στη μνημειακή ζωγραφική. Επιπλέον, Οι φορητές εικόνες στις 
Κυκλάδες είτε προέρχονταν από την Κρήτη είτε ζωγραφίζονταν επί τόπου, ήταν εύκολες στη 
μεταφορά και προσιτές στις οικονομικές δυνατότητες τόσο της διοικούσας Εκκλησίας όσο και των 
πιστών και αυτός ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίον έγιναν ιδιαιτέρως δημοφιλείς στο Αιγαίο 
κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο. Βλ. σχ. Γαρίδης 2007: 361. 
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παραγωγή που παρέμεινε ως επι το πλείστον στα χέρια των Ελλήνων, αφετέρου 

ερμηνεύεται ως εστίαση του κυρίου ενδιαφέροντος των Δυτικών στον έλεγχο του 

εμπορίου, των θαλασσίων οδών και στην εξαγωγή σμύριδας από τη Νάξο και στη 

σχετική αδιαφορία των Βενετών για τα θρησκευτικά θέματα. Μετά μάλιστα την 

ανακατάληψη της Κωνσταντινουπόλεως το 1261 από τον βυζαντινό στρατό, αλλά και 

διαφόρων νησιών του Αιγαίου, έπνευσε ένας αέρας δημιουργίας, που ενισχύθηκε από 

τους ίδιους τους Παλαιολόγους αυτοκράτορες, τον Μιχαήλ Η΄ (1261-1282) και τον 

Ανδρόνικο Β΄ (1282-1328)944. Οι Βενετοί, έχοντας να αντιμετωπίσουν την έντονη 

πολεμική δραστηριότητα της αναγεννημένης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του 

αναδιοργανωμένου βυζαντινού στόλου, κατέβαλαν προσπάθειες για εξομάλυνση των 

σχέσεων τους με την Κωνσταντινούπολη, αλλά και με τους Έλληνες κατοίκους των 

κτήσεών τους. Μέσα σε αυτό το σχετικά ανεκτικό περιβάλλον από την πλευρά των 

Βενετών κατακτητών, οι Έλληνορθόδοξοι των Κυκλάδων, λαμβάνοντας συγχρόνως 

ένα ενθαρρυντικό μήνυμα από την βασιλεύουσα, εξεδήλωσαν ιδιαίτερη 

δραστηριότητα για την ανέγερση νεών εκκλησιών και τη διακόσμηση τόσο των νέων 

όσο και των παλαιών945.  

Η αξιοσημείωτη αυτή παραγωγή βυζαντινού τύπου στην εκκλησιαστική 

τέχνη, που εντοπίζεται στη Νάξο τον 13ο αιώνα και στο πρώτο μισό του 14ου 

αιώνα946 και η προσήλωση στην πατρώα βυζαντινή παράδοση συνιστούσε πιθανόν 

την «εθνική αντίσταση» εναντίον των ξένων κατακτητών947, κάτι που ενισχύεται από 

τα λεγόμενα του Βενετού αξιωματούχου Marin Sanudo Torsello (1270-1343): “il 

Cuor loro é volto alle cose Greche, e quando potessero mosrtarlo liberamente, lo 

farianno”948 («…η καρδιά τους χτυπά μπροστά σε κάθε τι ελληνικό και αν είχαν την 

ευκαιρία να φανερώσουν τα πραγματικά τους αισθήματα, θα το έκαναν»). Ο Marin 

Sanudo Torsello, αναφερόμενος στη γενικότερη στάση των ελληνορθόδοξων 

πληθυσμών της κατεχόμενης από τους Βενετούς Ρωμανίας, επισημαίνει επίσης: «Ας 

παραδεχτούμε ότι μπορεί να κυριαρχούμε στο μεγαλύτερο μέρος των εδαφών της 

αυτοκρατορίας, αλλά ποτέ δεν θα μπορέσουμε να υποτάξουμε την καρδιά του λαού 

αυτού στη Ρωμαϊκή Εκκλησία»949. Η στάση αυτή του λαού ερμηνεύεται λοιπόν ως μία 

                                                             
944 Miller 1997: 188-189, 647-648.- Μαστορόπουλος 2006: 72, 74. 
945 Μητσάνη 2000: 94-95. 
946 Μαστορόπουλος 1986 α΄: 5-6.- Κωσταρέλλη 2007: 20, 24-25. 
947 Μαστορόπουλος 1986 α΄: 6.- Ζίας 1997: 12-13.- Μαστορόπουλος 2006: 74.- Άχειμάστου-
Ποταμιάνου 2007: 24. 
948 Hopf 1873: 143. 
949 Μαλτέζου 2000: 15. 



180 
 

μορφή πνευματικής αντίστασης στους Δυτικούς κατακτητές: «οι μεσαιωνικοί Έλληνες 

κατάλαβαν ότι το χριστιανικό ιδεώδες έπαψε να υπάρχει, η αντίληψη της υπεροχής της 

αυτοκρατορίας χάθηκε δια παντός και ότι μία μορφή άμυνας ήταν ο θρησκευτικός και 

πολιτιστικός τους απομονωτισμός»950. 

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εντάσσουν πολλοί ερευνητές την εικονογράφηση 

κατά τα βυζαντινά πρότυπα ναών της Νάξου της πρώιμης Λατινοκρατίας, 

επιχειρώντας να ερμηνεύσουν αυτό το φαινόμενο. Πιθανολογείται λοιπόν ότι υπήρχε 

την εποχή εκείνη στη Νάξο μία εύρωστη τάξη και επομένως πιθανότατα άρχουσα, η 

οποία έμεινε απόλυτα δεμένη με την Ορθόδοξη Εκκλησία και η οποία κρατούσε 

πνευματική αντίσταση στον κατακτητή951. Εξάλλου γενικότερα στον 

λατινοκρατούμενο ελληνόφωνο χώρο «η πίστη στο ανατολικό δόγμα, που μαζί με τη 

γλώσσα διαφοροποιούσε το γηγενές στοιχείο από το δυτικό, έγινε το σύνορο που χώρισε 

τον Λατίνο Καθολικό νικητή από τον νικημένο Έλληνα Ορθόδοξο. Έτσι, το 

θρησκευτικό αίσθημα άρχισε γρήγορα να συγχέεται και σιγά σιγά κατέληξε να 

ταυτίζεται με την έννοια του εθνισμού»952. 

Άλλοι πάλι απορρίπτουν αυτή την ερμηνεία, θεωρώντας ότι η εικονογράφηση 

ναών σύμφωνα με τα βυζαντινά τεχνοτροπικά πρότυπα απηχεί το κλίμα ελευθερίας 

και ανοχής των Βενετών δουκών της Νάξου, οι οποίοι δεν είχαν λόγο να διαταράξουν 

τις λεπτές ισορροπίες και τις σχέσεις τους με τα εγχώρια ερείσματά τους, που τόσο 

είχαν ανάγκη για την εδραίωση της εξουσίας τους, υπονομεύοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο τη θέση τους953. Εξάλλου δεν ήταν, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της 

άποψης, η εθνική συνείδηση954 που κινητοποιούσε τα λαϊκά στρώματα εκείνη την 

                                                             
950 Μπούρας 2001: 165.- Αναφορικά με την περίπτωση της Νάξου της πρώιμης Λατινοκρατίας έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι «οι φραγκικές επιδράσεις είναι δυσδιάκριτες», κάτι που «μπορεί να συνδυαστεί 
με τον άκρο συντηρητισμό και ν’ αποκτήσει το νόημα μίας αφυπνισμένης ορθόδοξης, αν όχι εθνικής 
συνείδησης». Βλ. σχ. Χατζηδάκης 1989: 16.- «Η περιορισμένη στις τοιχογραφικές διακοσμήσεις χρήση 
δανείων της δυτικής τέχνης (…) εμφανίζουν τον χαρακτήρα σποραδικής ανανέωσης ζωγραφικών 
μορφών με στοιχεία οικεία σε περιβάλλον πολιτισμικής όσμωσης του νησιού». Αυτό το φαινόμενο «θα 
πρέπει να συνδέεται κατά σημαντικό μέρος με την αυτογνωσία των Ελλήνων, που προσλαμβάνει 
χαρακτήρα αντίστασης στο λατινικό στοιχείο σε ό,τι αφορά επίσης την τήρηση των πατρώων. Αντίστασης 
που εκδηλώνεται εμμέσως στον ωραϊσμό των εκκλησιών με τοιχογραφίες, των οποίων η εικονογραφία 
και η τέχνη κρατούν αρραγείς τους δεσμούς με το βυζαντινό παρελθόν και προβάλλουν τη θρησκευτική 
ομοψυχία των Ναξίων». Βλ. σχ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου 2007: 24 
951 Παναγιωτίδη 1991-1992: 153.  
952 Μαλτέζου 1980: 244. 
953 Κατσουρός 2006 α΄: 36. 
954 Κατά την περίοδο εκείνη δεν υπήρχε εθνική συνείδηση με τη νεωτερική έννοια του όρου («πολιτικό 
έθνος»), όπως εκφράστηκε από την Γαλλική Επανάσταση (1789) και εξής, ωστόσο και τότε 
εντοπίζονται ψήγματα εθνικής αυτοσυνειδησίας, γνωστά με τον όρο «λαϊκός πρωτοεθνικισμός». Βλ. 
σχ. Hobsbawm 1994: 70-115.-  Η κοινή πολιτισμική ταυτότητα δημιουργεί συχνά προϋποθέσεις και 
για μία κοινή εθνική ή εθνοτική ταυτότητα. Βλ. σχ. Smith 2000: 27, 44, 95.- Στην περίπτωση της 
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εποχή μέσα στην καρδιά του Μεσαίωνα, αλλά οι κινητοποιήσεις των νησιωτών 

συνδέονταν με προβλήματα καθαρά θρησκευτικής και οικονομικής φύσεως, που 

συσχετίζονταν με τη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη νέα φεουδαλική και 

καθολική χριστιανική πολιτεία η οποία είχε εγκαθιδρυθεί με την περιουσία της, το 

καθεστώς διοίκησής της και τη σχέση της με την Δυτική Εκκλησία, καθώς και με την 

Signoria955. Πιθανολογείται λοιπόν ότι η παρουσία νέων ή επαναζωγραφιζομένων 

ναών στη Νάξο κατά την εξεταζόμενη περίοδο θα πρέπει να οφείλεται ενδεχομένως 

σε συνδυασμό διαφορετικών παραμέτρων και συγκυριών, όπως στη φεουδαρχική 

οργάνωση του νησιού, στην οικονομική ευχέρεια των ενσωματωμένων στο 

φεουδαλικό σύστημα Ελληνορθοδόξων κατοίκων της Νάξου ή στην αξιοσημείωτη 

δημογραφική ανάπτυξη του νησιού956, άποψη η οποία φαίνεται ότι εγγίζει 

περισσότερο της πραγματικότητα. 

Οι καλλιτέχνες λοιπόν της εποχής εκείνης διακοσμούσαν ναούς, μη έχοντας 

ιδιαίτερη διάθεση να υιοθετήσουν τεχνοτροπικά στοιχεία του Δυτικού κατακτητή, 

παρέμειναν προκολλημένοι σε παραδοσιακά πρότυπα, τα οποία τους προσέφεραν ένα 

είδος «πολιτιστικής ασφάλειας» απέναντι στον κίνδυνο αφομοίωσής τους. Έτσι 

επικράτησαν οι ασφαλείς, δοκιμασμένες, παραδοσιακές και οικείες καλλιτεχνικές 

                                                                                                                                                                              
Ρωμανίας η Δ΄ Σταυροφορία και η πάλη εναντίων των Δυτικών κατακτητών θεωρείται καταλυτική για 
την ανάπτυξη μίας πρώιμης εθνικής συνείδησης με έναν έντονο αντιλατινικό κατά βάση 
προσανατολισμό. Βλ. σχ. Σανσαρίδου 2007: 39, 43, 105-112.- Κάποιοι μελετητές της ιστορίας και των 
θεσμών του μεσαιωνικού Ελληνισμού κάνουν λόγο για «τη σταδιακή γένεση και εξάπλωση μιας 
ιδεολογίας ενός βυζαντινού εθνικισμού, που αποτέλεσε την απαρχή για τη μορφοποίηση του νεοελληνικού 
πατριωτισμού». Βλ. σχ. Σαββίδης 1995: 81-82.- «Το παλαιό αυτοκρατορικό - πατριωτικό αίσθημα, που 
γνώρισε το Βυζάντιο σε παλαιότερους αιώνες, έλαβε μετά το 1204 για πρώτη φορά εθνικό - ελληνικό 
περιεχόμενο με την αντίθεση ολόκληρου του Ελληνισμού εναντίον της δυτικής κατάκτησης». Βλ. σχ. 
Σβορώνος 2004: 69-71.- Το 1204 θεωρείται λοιπόν η αφετηρία του Νέου Ελληνισμού. Βλ. σχ. 
Ντούρου–Ηλιοπούλου 2005: 18. Ντούρου–Ηλιοπούλου 2008: 124.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 2012 α΄: 
138.- Επίσης, «οι Βυζαντινοί διανοούμενοι, προσκολλημένοι περισσότερο στην αρχαία παιδεία και ο 
βυζαντινός λαός, προσκολλημένος κυρίως στην ορθόδοξη παράδοση, θ’ αναλάβουν μαζί την προσπάθεια 
να σώσουν το κράτος των Ορθοδόξων Ελλήνων που είναι στο εξής το Βυζάντιο. Αυτή είναι η καταγωγή 
και η βάση του (ύστερου) βυζαντινού πατριωτισμού (...) Ο πατριωτισμός κατά τη νέα αυτή φάση της 
βυζαντινής ιστορίας θα συγχέεται με το αντιλατινικό πάθος». Βλ. σχ. Γλύκατζη–Αρβελέρ 1997: 74, 
117.- «Μολονότι εθνική συνείδηση, με την έννοια που αποδίδεται σήμερα, δεν υπάρχει κατά την περίοδο 
την οποία εξετάζουμε, ιδίως κατά τους πρώτους αιώνες της Βενετοκρατίας, οι μαρτυρίες των πηγών 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι για τον κρητικό πληθυσμό η ιδέα της αυτοκρατορίας ταυτίζεται με την ιδέα 
της Ορθοδοξίας. Το θρησκευτικό αίσθημα των κατοίκων, οξυμμένο, εξαιτίας των αντιθέσεων με το 
ετερόδοξο ξένο στοιχείο, συγχέεται στην αρχή και προοδευτικά καταλήγει να ταυτίζεται με την εθνική 
συνείδηση». Βλ. σχ. Μαλτέζου 1988: 130. 
955 Κατσουρός 2005 α΄: 10-11.- Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι κατά την ίδια περίοδο στην 
Κρήτη «Οι αλλεπάλληλες εξεγέρσεις των ντόπιων φεουδαρχών εναντίον της βενετικής διοίκησης 
συνδέονται με την ανάπτυξη της εθνικής ιδεολογίας του κρητικού πληθυσμού και τις θρησκευτικές 
αντιθέσεις που αναφύονται στον χώρο διαμονής ανάμεσα στους καθολικούς Βενετούς και τους 
ορθόδοξους Κρητικούς και κυρίως στις επεμβάσεις των καθολικών στις δομές και τη λειτουργία της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κρήτης». Βλ. σχ. Σβορώνος 1989: 12-13.- Λεοντσίνης 1995: 433. 
956 Πέννας 2009: 154-156. 
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φόρμες957. Ανάλογα πάντως φαινόμενα παρατηρήθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπως 

στην Εύβοια958, την Κρήτη959, τα Δωδεκάνησα, τη Κύθηρα και τη Μάνη960. 

Επίσης οι κτήτορες των πολύαριθμων ναών που ανεγέρθηκαν κατά την εν 

λόγω περίοδο, δεν ήταν πλέον άρχοντες, αλλά ιδιώτες και μάλιστα συνήθως χωρικοί 

(ανήκοντες όμως σε ανώτερα σχετικά κοινωνικά και οικονομικά στρώματα) εξ ού και 

το μικρό μέγεθος των εκκλησιών και η ανέγερσή τους με κοινά υλικά και με 

απλούστερες κατασκευές, εκτελεσμένες ασφαλώς από ντόπιους ζωγράφους961.  

Συμπερασματικά και ανεξαρτήτως των παραπάνω πιθανών αιτιών και 

ερμηνειών, στη Νάξο της εποχής του Δουκάτου του Αιγαίου εντοπίζεται η ύπαρξη 

κάποιων δυτικών στοιχείων στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και ζωγραφική των 

Ορθοδόξων. Ωστόσο αυτή είναι περιορισμένη. Όπως και σε άλλες 

λατινοκρατούμενες περιοχές, διαπιστώνονται σποραδικά μόνο δυτικά δάνεια, τα 

οποία σε καμία περίπτωση δεν πιστοποιούν τη διακοπή των σχέσεων με τη βυζαντινή 

παράδοση λόγω της ξένης κυριαρχίας962. 

 

     Δυτικές επιδράσεις στην εγχώρια εκκλησιαστική τέχνη της Νάξου κατά τη 

διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας (μέσα 16ου – μέσα 19ου αι.) 

 
Περιορισμένες επιδράσεις από τη δυτική παρουσία στη Νάξο παρατηρήθηκαν 

και μετά την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς Τούρκους (μέσα 16ου αι.). 

Παραδείγματα τέτοιων επιδράσεων αναφέρονται παρακάτω: 

– Δυτικές τεχνοτροπικές επιδράσεις εντοπίζονται και στο ξυλόγλυπτο τέμπλο 

του Αγίου Γεωργίου της Γρόττας (17ος αι.;), περιοριζόμενες ωστόσο στη 

διαμόρφωση των κιονίσκων που χωρίζουν τις εικόνες του Δωδεκαόρτου, των μικρών 

γεισιπόδων κ.α, Το θέμα των κογχωτών τοξυλλίων και η σχηματοποίηση και σχεδόν 

                                                             
957 Κωσταρέλλη 2007: 19-20. 
958 Πρόκεται για μία αντανάκλαση «ενός αίσθηματος αισιοδοξίας» που δημιουργήθηκε στους κόλπους 
του τοπικού ελληνικού πληθυσμού μετά τις στρατιωτικές επιτυχίες των Βυζαντινών κατά το β΄ μισό 
του 13ου αιώνα. Βλ. σχ. Εμμανουήλ 1992: 76.- Τριανταφυλλόπουλος 2012: 152-154. 
959 Constantudaki–Kitromilides 1998: 460.- Επίσης, το αντιστασιακό πνεύμα της εποχής της 
υστερομεσαιωνικής Κρήτης, με τις συνεχείς εξεγέρσεις εναντίον των Βενετών, αποτυπώνεται και στην 
τέχνη: «Τον ιδεολογικό αυτό προσανατολισμό επιβεβαιώνουν εύγλωττα τόσο η βυζαντινή τεχνοτροπία 
που επικρατεί στις πολυάριθμες κρητικές εκκλησίες του 14ου και 15ου κυρίως, αιώνα όσο και οι 
κτητορικές επιγραφές που μνημονεύουν, παρά τη βενετική κατοχή, τα ονόματα βυζαντινών 
αυτοκρατόρων, οι οποίοι θεωρούνταν ως οι μόνοι νόμιμοι ηγεμόνες». Βλ. σχ. Μαλτέζου 1988: 130-131. 
960 Αχειμάστου–Ποταμιάνου 2000: 121-122.- Κωσταρέλλη 2007: 20. 
961 Κατσουρός 2005 α΄: 7.- Κατσουρός 2006 α΄: 34-35.- Πέννας 2009: 156-157. 
962 Κωσταρέλλη 2007: 28. 
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επιπεδοποίηση στην τεχνική εκτελέσως της αμπέλου απηχούν την παλαιά τέχνη της 

Ορθοδοξίας963.   

– Στο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ορθόδοξου ναού του Αγίου Δημητρίου Χώρας 

(18ος αι.). Στην παράσταση της Δεήσεως, η Θεοτόκος και ο Πρόδρομος φέρουν 

πτυχώσεις ενδυμάτων δυτικού τύπου, όπως των ενδυμάτων των αγίων της δυτικής 

τέχνης. Επίσης τα φωτοστέφανά τους, καθώς και εκείνο του Χριστού, φαίνονται 

ωσάν να ακουμπούν σε κεντρικό σημείο του οπισθίου τμήματος της κεφαλής τους, 

όπως συμβαίνει και σε πολλά έργα της δυτικής τέχνης. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα 

πρότυπα των μορφών αυτών ανάγονται στη Δύση. Ο Χριστός θυμίζει τον 

καθιερωμένο δυτικό τύπο από την σκηνή της Majesta Domini, που συναντάμε κυρίως 

στα τύμπανα πάνω από την είσοδο των γοτθικών καθεδρικών ναών. Το ίδιο ισχύει και 

για τις άκρως νατουραλιστικές μορφές της Θεοτόκου και του Προδρόμου. Επίσης η 

άμπελος δεν είναι η παλαιά της βυζαντινής παράδοσης, με την σχεδόν επίπεδη 

τεχνική και σχηματικότητα απόδοσης των φύλλων και των σταφύλων, αλλά η γνωστή 

από την Αναγέννηση και εντεύθεν τέχνη, η οποία με την πλαστικότητά της αποδίδει 

φυσικότερα την μορφή της αμπέλου964.  

   Σημειώνεται επίσης ότι παρατηρούνται γενικότερα δυτικές επιρροές στο πεδίο 

της εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και σε ευρύτερες περιοχές του ελλαδικού χώρου. 

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο, το οποίο αντικατέστησε από τον 15ο αιώνα και μετά το 

μαρμάρινο ή το κτιστό της βυζαντινής ναοδομίας, διαδικασία που όμως είχε ήδη 

ξεκινήσει από την παλαιολόγεια περίοδο965, έχασε συν τω χρόνω τη βυζαντινή του 

λιτότητα, λόγω δυτικών επιδράσεων. Έτσι λοιπόν τα παραδοσιακά φυτικά μοτίβα, 

εμπλουτισμένα πλέον με την ανθρώπινη μορφή966 και ολόκληρες σκηνές από την 

Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, δεν διατηρούν την παλιά τους τυποποίηση. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, πλησιάζοντας προς τον 18ο αιώνα, η μορφή του τέμπλου 

απομακρύνεται από τα λιτά βυζαντινά πρότυπα, για να γίνει σταδιακά το 

αντιπροσωπευτικότερο έργο ενός νεοελληνικού μπαρόκ967. Από τον 15ο έως τον 17ο 

αιώνα, περίοδο κατά την οποία επικρατούσε η χρήση του ξυλόγλυπτου τέμπλου στο 

Αιγαίο, το σημαντικότερο κέντρο εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής ήταν η Κρήτη, η 

οποία σημειωτέον είχε δεχθεί επιδράσεις από τη Βενετία, επηρεάζοντας με τη σειρά 
                                                             
963 Καλοκύρης 1960: 7-8. 
964 Καλοκύρης 1960: 6-7. 
965 Γουλάκη–Βουτυρά - Καραδέδος - Λάββας 1996: 68. 
966 Η συνύπαρξη στον διάκοσμο των τέμπλων ανθών και ανθρωπίνων μορφών θεωρείται επιρροή του 
μπαρόκ. Βλ. σχ. Γουλάκη–Βουτυρά – Καραδέδος – Λάββας 1996: 86. 
967 Ζώρα 1994: 18. 
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της όλο σχεδόν τον νησιωτικό χώρο του Αιγαίου και την Κύπρο, καθώς και τα 

Επτάνησα (π.χ. Ζάκυνθος)968.  

        Στη Νάξο πάντως δεν φαίνεται να έχουν κατασκευαστεί όλα τα ξυλόγλυπτα 

τέμπλα από εγχώρια εργαστήρια. Ήταν σύνηθες το φαινόμενο Νάξιοι δωρητές να 

παραγγέλνουν όχι μόνο φορητές εικόνες, αλλά και ξυλόγλυπτα τέμπλα, ιδίως ναών 

της Χώρας, από τα περίφημα κρητικά εργαστήρια969. Διαθέτουμε επίσης 

παραδείγματα μπαρόκ ξυλόγλυπτων κατασκευών σε καθολικούς ναούς (π.χ. 

Μητρόπολη, δουκικό παρεκκλήσιο) από Χιώτες καλλιτέχνες (18ος αι.)970, που δεν 

αποκλείεται να άσκησαν κάποια επίδραση στην ξυλογλυπτική τέχνη των Ορθοδόξων. 

Σημειώνεται ότι οι Χιώτες καλλιτέχνες ίσως υπήρξαν, σύμφωνα με μία άποψη, η 

κοινή πηγή των μαρμάρινων μπαρόκ τέμπλων των Κυκλάδων (τέλη 18ου – αρχές 

19ου αι.), αρχής γενομένης από το τέμπλο του μητροπολιτικού ναού της Ζωοδόχου 

Πηγής στη Χώρα Νάξου (1786)971, αν και ελάχιστα τέμπλα ορθοδόξων ναών της 

Χώρας Νάξου αναγνωρίζονται ως έργα χιακών εργαστηρίων972. Γενικά όμως η Χίος 

υπήρξε πηγή μπαρόκ επιδράσεων για τη Νάξο σε άλλους τομείς, όπως το 

θρησκευτικό θέατρο των Ιησουϊτών και των Καπουκίνων του 17ου και του 18ου 

αιώνα973, το οποίο προαναφέραμε. 

      Στοιχεία μπαρόκ εντοπίζονται και στην μαρμαρογλυπτική θυρωμάτων οικιών, 

όχι μόνο των Καθολικών του Κάστρου, αλλά και των Ορθοδόξων που κατοικούσαν 

εκτός των τειχών του Κάστρου της Χώρας. Τα αρχοντικά του Κάστρου είναι ακόμη 

αναγεννησιακού τύπου, με κάποια μόνο στοιχεία μπαρόκ974, προφανώς λόγω της 

στενής και αδιάλειπτης επικοινωνίας και επαφής της λατινικής κοινότητας του νησιού 

με τη Δύση, ιδίως κατά την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης, κύρια καλλιτεχνική 

έκφραση της οποίας υπήρξε το μπαρόκ975.  

Όμως υπάρχει και το «οθωμανικό μπαρόκ», το οποίο εντοπίζεται κατά κύριο 

λόγο σε οικίες Ορθοδόξων στον Μπούργο (εντοπίζεται δείγμα του και στο Κάστρο), 
                                                             
968 Γουλάκη–Βουτυρά - Καραδέδος - Λάββας 1996: 68. 
969 Μαστορόπουλος 2006: 82.- Μαστορόπουλος 2004-2005: 358. Σημειώνεται επίσης ότι τα κρητικά 
εργαστήρια αγιογραφίας έκαναν εξαγωγές φορητών εικόνων όχι μόνο στα νησιά του Αιγαίου, αλλά  
και γενικότερα στη Μεσόγειο, ιδίως στη Βενετία και τη βενετοκρατούμενη Δαλματία, ακόμη και στη 
βόρεια Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή. Βλ. σχ. Καζανάκη–Λάππα 1993: 438-444.- Χατζηδάκη 1993: 
1, 22.- Γκούμα–Peterson 1994:197.- Constantudaki–Kitromilides 1998: 463.- Τούρτα 2008: xxvi. 
970 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 7, 13. 
971 Γουλάκη–Βουτυρά – Καραδέδος - Λάββας 1996: 85, 87, 96. 
972 Μαστορόπουλος 2004-2005: 358. 
973 Δέτσης 2006: 173.- Πάντως, όχι μόνο το χιακό αλλά και το κρητικό θρησκευτικό θέατρο φαίνεται 
ότι επέδρασε στην ανάπτυξη του θρησκευτικού θεάτρου της Νάξου. Βλ. σχ. Πούχνερ 1994: 589-590. 
974 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 12.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 386. 
975 Fletcher 1954: 692.- Berstein – Mizla 1997 α΄: 359.- Gombrich 2008: 388, 402, 437. 
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το οποίο ελάχιστη σχέση διατηρεί με το ιταλικό μπαρόκ του 17ου αιώνα και έμμεση 

με το ροκοκό και με το όψιμο ευρωπαϊκό μπαρόκ. Πρότυπό του θεωρείται το γαλλικό 

ροκοκό, το οποίο επικράτησε επί Λουδοβίκου του 15ου και το οποίο καλλιεργήθηκε 

από Οθωμανούς σουλτάνους του 18ου αιώνα. Πρόκειται ωστόσο για διακοσμητικό 

τρόπο και όχι για αρχιτεκτονικό ρυθμό976. Συνήθη διακοσμητικά μοτίβα του 

οθωμανικού μπαρόκ αποτελούν τα δύο ανάγλυφα συμμετρικά κυπαρίσσια, το 

περίγραμμα με τριγωνικά σχήματα, οι ρόδακες, τα γαρύφαλλα και γενικότερα τα 

λουλούδια και ο φυτικός διάκοσμος977 (εικ. 43, 44). Μολονότι η φυσική παρουσία 

των Οθωμανών στη Νάξο υπήρξε ελάχιστη, εντούτοις η οθωμανική αυτή εκδοχή του 

μπαρόκ έκανε την εμφάνισή της και στο νησί. Δεν θα πρέπει ωστόσο να μας 

διαφεύγει ότι το Αιγαίο αποτελούσε κατά την περίοδο εκείνη έναν ενιαίο 

γεωγραφικά, οικονομικά και πολιτισμικά χώρο, όπου παρατηρούνταν έντονες 

πολιτισμικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιμέρους τόπων, λόγω της στενής μεταξύ 

τους επικοινωνίας978 (π.χ. Κωνσταντινούπολη – Χίος, Χίος – Νάξος κ.ά.). 

Καθαρά δυτικές επιδράσεις εντοπίζονται και στη μαρμαρογλυπτική ορθοδόξων 

ναών.  

- Επί παραδείγματι, στον ενοριακό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Φιλώτι 

(αρχές 19ου αιώνα) στο μαρμάρινο περίθυρο (μόρσο) της εισόδου του νοτίου 

κλίτους εικονίζεται με μάλλον φυσιοκρατικό τρόπο η άμπελος, καθώς και η 

Ανάσταση του Κυρίου, όχι όμως κατά το πρότυπο της βυζαντινής παράδοσης 

(«εις Άδου κάθοδος»), αλλά σύμφωνα με το δυτικό. Εδώ ο αναστάς Χριστός 

εμφανίζεται να υπερίπταται του τάφου κρατώντας την χαρακτηριστική 

δυτικού τύπου σημαία της Αναστάσεως κάτι που υποδηλώνει δυτικές 

επιρροές. Το όλο θύρωμα περιτρέχεται από ελικοειδή ταινία («κορδόνι»), η 

οποία μας παραπέμπει στη βενετσιάνικη τεχνοτροπία979. Σημείωνεται ότι το 

τέμπλο, το καμπαναριό και τα θυρώματα του ναού φιλοτεχνήθηκαν από 

τηνιακό συνεργείο μαρμαρογλυπτών (1810-1811)980, δηλαδή από καλλιτέχνες 

που προέρχονταν από ένα νησί με έντονη ελληνοβενετική πολιτισμική 

ώσμωση, εξαιτίας της μακραίωνης συμβίωσης των δύο πλευρών (1207-1715), 

το οποίο ωστόσο είχε δεχθεί ενδεχομένως και μπαρόκ τεχνοτροπικές 
                                                             
976 Μπούρας 1998: 151, 160. 
977 Κουρουπάκη 1981: 34.- Αναιρούση – Μυλωνάδης 1992: 120-121, 124.- Μπούρας 1998: 156.-  
Φλωράκης 2006: 46. 
978 Μπούρας 1989: 150.- Φλωράκης 2007: 651-652. 
979 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 72.- Μπορμπουδάκης 2007: 78, 80 
980 Φλωράκης 2007: 647. 
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επιδράσεις από τη Χίο981 ή και από την Κωνσταντινούπολη, όπου και είχε 

παρατηρηθεί μία αξιόλογη τεχνοτροπική ώσμωση, λόγω της εκεί συνύπαρξης 

μαρμαροτεχνιτών από διάφορα νησιά του Αιγαίου πελάγους (π.χ. Χίος, Τήνος, 

Πάρος, Νάξος)982. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο θύρωμα, το μοναδικό με 

ανάγλυφο διάκοσμο ανάμεσα στις τρεις δυτικές εισόδους του ναού, 

εντοπίζονται και στοιχεία που θυμίζουν έντονα θυρώματα κτισμάτων άλλων 

νησιών των Κυκλάδων με νεοκλασικές επιδράσεις983. 

Δυτικές επιδράσεις εντοπίζονται και στην εκκλησιαστική μνημειακή ζωγραφική 

των Ορθοδόξων:  

- Στην «Παναγία του Χριστού» βρίσκεται εικόνα της Παναγίας της 

Βρεφοκρατούσας, έργο του 17ου αιώνα, η οποία ακολουθεί σε γενικές 

γραμμές τη βυζαντινή παράδοση, ωστόσο οι δυτικές επιδράσεις είναι 

εμφανέστατες, ιδίως στο λεπτό λευκό πέπλο της Παναγίας και στις πτυχώσεις 

του984. 

- Στους ναούς της Χώρας, γνωστούς με τα ονόματα «Ελεούσα» (ή Άγιος 

Ιωάννης ο Θεολόγος), «Άγιος Γεώργιος», «Παναγία Χριστού» κ.ά. 

διασώζονται αξιόλογες μεταβυζαντινές εικόνες του 17ου και των αρχών του 

18ου αιώνα, ισχυρά επηρεασμένες από την «κρητική σχολή»985, η οποία ως 

γνωστόν αποτελεί συγκερασμό βυζαντινών και δυτικών τεχνοτροπικών 

στοιχείων.  

- Η εικόνα του Επιταφίου Θρήνου στον ίδιο ναό, έργο του τέλους του 17ου ή 

των αρχών του 18ου αιώνα, αν και ακολουθεί γενικά τη βυζαντινή παράδοση, 

εμπεριέχει και δυτικά στοιχεία. Η στιγμή της Ταφής του Χριστού 

προσομοιάζει με εκείνη που συνήθιζαν να εικονίζουν ζωγράφοι της Δύσεως.  

Τόσο η νατουραλιστική απεικόνιση του αψύχου σώματος του Χριστού όσο 

και εκείνη των Μυροφόρων οδηγούν σε δυτικά πρότυπα986.  

                                                             
981 Γουλάκη–Βουτυρά – Καραδέδος - Λάββας 1996: 96.  
982 Φλωράκης 2007: 649-652. 
983 Επί παραδείγματι, εντοπίζεται στη Σίφνο λαξευτό μαρμάρινο πλαίσιο εξώθυρας, του οποίου η 
φυσιοκρατική ελικοειδής απόδοση της αμπέλου θυμίζει έντονα εκείνη του εν λόγω θυρώματος της 
Παναγίας της Φιλωτίτισσας, το οποίο χαρκτηρίζεται ως «εξαίσιο δείγμα συγκερασμού της λαϊκής 
αρχιτεκτονικής παράδοσης με το “κλασικό” ρυθμικό σύστημα». Βλ. σχ. Μπίρης – Καρδαμίτση–Αδάμη 
2001: 42. 
984 Καλοκύρης 1960: 9. 
985 Καλοκύρης 1960: 8. 
986 Καλοκύρης 1960: 9-10. 
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- Στην Αγία Παρασκευή Νιο Χωριού υπάρχει εικόνα που παριστά την Θεοτόκο 

ένθρονη και να πατά σε υποπόδιο, έχοντας τα χέρια της ανοικτά και με τον 

μικρό Χριστό να στέκεται στα γόνατά της και να ευλογεί, ενώ παραστέκουν 

εκατέρωθεν δύο άγγελοι σε στάση λατρείας987, μοτίβο επηρεασμένο από τη 

Δύση. Βάσει των τεχνοτροπικών της στοιχείων, εικάζεται ότι φιλοτεχνήθηκε 

πιθανότατα από Κρητικό αγιογράφο988. Το γεγονός της ισχυρής παρουσίας 

στο Νιο Χωριό Κρητικών εποίκων, οι οποίοι μάλιστα έκτισαν τον ναό της 

Αγίας Παρασκευής989, ενισχύει αυτή την εκδοχή. 

- Παρόμοιο μοτίβο εντοπίζεται στην εικόνα της Παναγίας με την προσωνυμία η 

«Κυρία των Αγγέλων», η οποία βρισκόταν στην ερειπωμένη σήμερα Παναγία 

την Καστριανή στο Απάνω Κάστρο. Και εδώ η Παναγία παρουσιάζεται 

ένθρονη, έχοντας εκατέρωθέν της δύο αγγέλους σε στάση λατρείας990.  

Η ίδια δε συγκεκριμένη ονομασία «Κυρία των Αγγέλων» θα μπορούσε 

ενδεχομένως από μόνη της να θεωρηθεί ως μία δυτική επίδραση, αφού μας 

παραπέμπει συνειρμικά στις τάσεις Μαριανισμού που αναπτύχθηκαν στη 

Δύση κατά την περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης και που διεισέδυσαν στις 

Κυκλάδες κυρίως μέσω των καθολικών μοναχικών ταγμάτων991, αν και στον 

χώρο της ανατολικής χριστιανοσύνης η Παναγία ούτως ή άλλως βρίσκεται σε 

δεσπόζουσα θέση (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον Μυστρά υπάρχουν οι ναοί 

της «Παντάνασσας» και του «Αφεντικού», αφιερωμένοι στην Παναγία).  

Εντοπίζονται δε και άλλες εικόνες με την ονομασία «Κυρία των Αγγέλων»: 

στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Νικολάου του Γιαλού ή της Αγοράς στη Χώρα 

Νάξου (αρχές 15ου αι.)992, καθώς και στη μονή του Αγίου Ιωάννου 

Αγερσανίου (17ος αι.)993.  

Επίσης, υπάρχει ορθόδοξος ναός στο Ρέθυμνο, ο οποίος ονομάζεται «Κερά 

των Αγγέλων», φαινόμενο που δεν είναι το μοναδικό στην Κρήτη. Στη δε 

Τήνο υπάρχει καθολικό εξωκκλήσι αφιερωμένο στην «Κιουρά των Αγγέλων». 

                                                             
987 Ναυπλιώτης 2008: 419. 
988 : Ναυπλιώτης 2008 439-440. 
989 Κεφαλληνιάδης 1994 β΄: 108-109.- Ναυπλιώτης 2008: 424. 
990 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 205. 
991 Σπηλιοπούλου – Κωτσάκης 2011: 156. Σημειώνεται πάντως ότι πολύ πριν την Αντιμεταρρύθμιση, 
στα μέσα του 14ου αιώνα, είχε ιδρυθεί στην Κρήτη η αδελφότητα της «Παναγίας των Αγγέλων». Βλ. 
σχ. Πανοπούλου 2012: 38-39, 45, 245-270. 
992 Μαστορόπουλος 2004-2005: 373.- Κίτσου 2010: 186. 
993 Κορρές 1967: 565.- Σέργης 2007: 141. 
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- Σε εικόνα του ναού της Αγίας Παρασκευής στο Νιο Χωριό η δωρήτρια 

Κατερίνη κρατάει στα χέρια της ένα ροδάριο, το κομποσχοίνι που 

χρησιμοποιούν οι Ρωμαιοκαθολικοί994. 

Τα παραπάνω ενδεικτικά παραδείγματα υποδηλώνουν την ύπαρξη κάποιων 

ιδιαίτερων πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ του ντόπιου ορθοδόξου πληθυσμού και του 

ισχυρού ακόμη δυτικού παράγοντα επί οθωμανικής κυριαρχίας. Σε κάποιες 

περιπτώσεις πρόκειται για επιδράσεις της «κρητικής σχολής», απόρροια των επαφών 

της Νάξου με τη βενετοκρατούμενη μεγαλόνησο, ενώ οι ομοιότητες ορισμένων 

εκκλησιαστικών έργων τέχνης με κάποια της Γαλλίας, μας παραπέμπουν στην ισχυρή 

γαλλική πολιτική, οικονομική και πολιτισμική διείσδυση που παρατηρήθηκε από την 

περίοδο της Αντιμεταρρύθμισης, αλλά και αργότερα. Η μετάβαση από τη βενετική 

στη γαλλική σφαίρα επιρροής κατά την οθωμανική περίοδο δεν επηρέασε μόνο τα 

τεκταινόμενα στους κόλπους της ρωμαιοκαθολικής κοινότητας, αλλά άφησε τα ίχνη 

της και στους Ορθοδόξους, κάτι που αποτυπώνεται και στα υλικά κατάλοιπα της 

εποχής. Ωστόσο η διείσδυση των δυτικών στοιχείων δεν ήταν σε τόσο μεγάλη 

έκταση, ώστε να αλλοιώσει, να υποσκελίσει ή να εξοβελίσει την εγχώρια 

μεταβυζαντινή παράδοση, αλλά είχε έναν μάλλον περιορισμένο χαρακτήρα. 

Παρά λοιπόν τη μακραίωνη συμβίωση και πολιτισμική ώσμωση μεταξύ των 

δύο πλευρών, υπήρχαν ισχυρές αντιστάσεις από την πλευρά των Ορθοδόξων, ιδίως 

στο πεδίο του θρησκευτικού φρονήματος. Αυτό αποτυπώνεται και στα υλικά 

κατάλοιπα όχι μόνο της εποχής της Λατινοκρατίας, αλλά και των δύο τελευταίων 

αιώνων της οθωμανικής κυριαρχίας. Επί παραδείγματι, σε κάποιους ορθόδοξους 

ναούς (π.χ. Άγιος Γέωργιος Βουρβουριάς), καθώς και σε οικίες (π.χ. πύργος του 

Κόκκου στην Ποταμιά), η εγχάρακτη χρονολογία στο μαρμάρινο υπέρθυρο δεν είναι 

γραμμένη σύμφωνα με την αραβική αρίθμηση, αλλά με την ελληνική, κάτι που 

προφανώς αποτελεί έναν τρόπο εκδήλωσης της ετερότητας των Ελληνορθοδόξων 

έναντι των Λατίνων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την αραβική αρίθμηση, και 

ενδεχομένως αντανακλά μία διάθεση αντίστασης εναντίον των πρώην κυριάρχων, 

αλλά ακόμη ισχυρών στο νησί Δυτικών.  

 

 

                                                             
994 Ναυπλιώτης 2008: 436, 442. 
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Δυτικές επιδράσεις στην εκκλησιαστική και κοσμική τέχνη των 

Ορθοδόξων μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους 

 

Αξιοσημείωτη είναι και η ύπαρξη στη Νάξο πληθώρας δυτικότροπων εικόνων 

-κυρίως φορητών-  ορθοδόξων ναών, που χρονολογούνται από τα μέσα του 19ου έως 

και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Το φαινόμενο όμως αυτό δεν θα πρέπει να 

συγχέεται με τις δυτικές επιρροές, που παρατηρήθηκαν στο νησί κατά τους 

παρελθόντες αιώνες, οι οποίες υπήρξαν απόρροια της μακραίωνης συμβίωσης του 

ντόπιου ελληνορθόδοξου και του λατινικού στοιχείου. Εδώ πρόκειται κατά κύριο 

λόγο για φαινόμενο που εντοπίζεται στον ευρύτερο νότιο ελλαδικό χώρο, δηλαδή 

στην τότε εδαφική επικράτεια του Ελληνικού Κράτους, το οποίο συνδέεται με την 

ανάρρηση στον θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος του Βαυαρού φιλέλληνα βασιλέα 

Όθωνα (1832-1862) και τη διακυβέρνηση της χώρας από μία φιλοδυτική ηγέτιδα 

τάξη. Η αλλαγή του πολιτικού status στη μετεπαναστατική Ελλάδα, ευνόησε, όπως 

ήταν φυσικό, τη σύσφιξη των πολιτισμικών σχέσεων των κατοίκων του νεοσύστατου 

Βασιλείου της Ελλάδος με τη Δύση και την πρόσληψη δυτικών τεχνοτροπικών 

στοιχείων και στον χώρο της ορθόδοξης εκκλησιαστικής τέχνης, στο πλαίσιο μάλιστα 

ενός γενικότερου αρχαιόφιλου και συνάμα αντιβυζαντινού κλίματος, γεγονός που είχε 

ως συνέπεια την εγκατάλειψη του κυρίαρχου έως τότε μεταβυζαντινού τεχνοτροπικού 

προτύπου. Ενδεικτικό του κλίματος αυτού είναι και το γεγονός ότι κατά τον 19ο 

αιώνα κατεδαφίστηκε σημαντικός αριθμός βυζαντινών μνημείων της Αθήνας995, 

ακόμη και δυτικών μεσαιωνικών οχυρώσεων (π.χ. ο φραγκικός πύργος της 

Ακροπόλεως το 1874)996. 

Ψήγματα δυτικής τεχνοτροπίας είχαν διεισδύσει στον ελλαδικό χώρο, ιδίως 

στο Άγιον Όρος, ήδη από τον 18ο αιώνα με τη μορφή της δυτικίζουσας νεορωσικής 

αγιογραφικής σχολής997, ενώ ο απόηχος της «βενετοκρητικής» σχολής 

εξακολουθούσε να είναι έντονος στην υπό οθωμανική ακόμη κυριαρχία Κρήτη 

(1669-1898). Ωστόσο το χαρακτηριστικότερο ευρωπαϊκό καλλιτεχνικό ρεύμα της 

εποχής εκείνης στον τομέα της μνημειακής ζωγραφικής θεωρείται αυτό το 

Ναζαρηνών ή της Αδελφότητας του Αγίου Λουκά, Γερμανών νεοαναγεννησιακών 

                                                             
995 Μαμαλούκος 1995: 11-12. 
996 Μαλτέζου 1980: 259. 
997 Στουφή–Πουλημένου 2007: 11. 
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ζωγράφων998 του α΄ μισού του 19ου αιώνα, το οποίο σημάδεψε την εκκλησιαστική 

τέχνη στην τότε ελλαδική επικράτεια επί έναν σχεδόν αιώνα (περίπου 1840 – 1940). 

Οι σημαντικότεροι Ναζαρηνοί ζωγράφοι του ελλαδικού χώρου θεωρούνται οι Κ. 

Φανέλλης, Σπ. Χατζηγιαννόπουλος, Π. Λεμπέσης, Κ. Αρτέμης, Δ. Γεωργαντάς, καθώς 

και ο Βαυαρός Λουδοβίκος Θείρσιος (Ludvich Thiersch), καθηγητής στο Σχολείο των 

Τεχνών κατά την περίοδο 1852-1855, και ο προκάτοχός του, ο Ιταλός Ραφαέλος 

Τσέκολης (Raffaello Ceccoli)999. Κατά την εποχή εκείνη και έως την έλευση των 

Μικρασιατών προσφύγων του 1922 η μεταβυζαντινή παράδοση θα έχει υποσκελιστεί 

και σχεδόν ξεχαστεί.  

Έκτοτε όμως θα επανακαλυφθούν οι βυζαντινές ρίζες του ιθαγενούς 

πολιτισμού και θα αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για τη βυζαντινή κληρονομιά, 

διαδικασία της οποίας προηγήθηκαν τα έργα διανοητών όπως του Ι. 

Παπαρρηγόπουλου, του Σπ. Ζαμπελίου και του Π. Γιαννοπούλου, οι οποίοι πίστευαν 

στη «διαχρονία» του ελληνισμού. Η Γενιά του ’30 θα εκφράσει αυτό το αίτημα για 

επιστροφή της ελληνικότητας στην τέχνη (π.χ. το ποίημα «Στροφή» του Γ. Σεφέρη), 

επηρεασμένη μεταξύ άλλων από τον Φ. Κόντογλου (1895-1965), ζωγράφο και 

λογοτέχνη από την Μικρά Ασία1000. 

Πάντως στη Νάξο του 19ου αιώνα εντοπίζονται εικόνες, όχι μόνο 

επηρεασμένες από τη γερμανική σχολή των Ναζαρηνών, αλλά και άλλες, 

φιλοτεχνημένες από Κρητικούς αγιογράφους, με έντονες επιρροές από την πάλαι ποτέ 

ακμάζουσα στη μεγαλόνησο υβριδική «βενετοκρητική» ζωγραφική. Επί 

παραδείγματι, το 1872 εργάστηκε στο Φιλώτι ο Κρητικός ζωγράφος Εμμανουήλ 

                                                             
998 Οι Ναζαρηνοί ζωγράφοι, όπως υποδηλώνει η ονομασία τους, είχαν ως σκοπό την αναβίωση της 
χριστιανικής τέχνης. Για να βρουν ερείσματα, στράφηκαν στην γερμανική και ιταλική ζωγραφική και 
αναμφίβολα επηρεάστηκαν από ορισμένες φάσεις της ζωγραφικής του Ραφαήλ. Το 1809 ίδρυσαν στη 
Βιέννη τη «Συντεχνία ή Αδελφότητα του Αγίου Λουκά» και τον επόμενο χρόνο τη μετέφεραν στη 
Ρώμη. Εδώ οι ζωγράφοι που την αποτελούσαν, J.F. Overbeck, F. Pforr, L. Vogel, J.K. Höttinger, P. 
Cornelius, J. Schnorr von Karolsfeld, F. Olivier, οι αδελφοί J. και P. Veit, οι J. Führich, J.E. Scheffer 
κ.ά., εγκαταστάθηκαν στο μοναστήρι του Αγίου Ισιδώρου ως «Τάγμα Καλλιτεχνών». Κατά τις 
επόμενες τέσσερις δεκαετίες η δραστηριότητά τους εξαπλώθηκε πέρα από τη Ρώμη, στις 
γερμανόφωνες περιοχές της Ευρώπης. Φιλοτέχνησαν μερικά από τα σημαντικότερα έργα του 
γερμανικού Ρομαντισμού, ενώ παράλληλα ο ρόλος τους υπήρξε καθοριστικός για όλη την ευρωπαϊκή 
θρησκευτική ζωγραφική του 19ου αιώνα. Βλ. σχ. Μυκονιάτης 1980: 193.- Χρήστου 1993: 128. 
999 Χρήστου 1993: 34.- Μερτύρη 2000: 151-160.- Στουφή–Πουλημένου 2007: 11. 
1000 Ο Κόντογλου ήταν εκείνος που πρωτοστάτησε, μαζί με τους Παπαλουκά, Βασιλείου, Αστεριάδη 
και άλλους καλλιτέχνες στην επαναφορά της βυζαντινής παράδοσης ως προτύπου για την νεοελληνική 
τέχνη, ιδίως την εκκλησιαστική μνημειακή ζωγραφική, και συνέβαλε τα μάλα στην πλήρη επικράτησή 
της κατά την μεταπολεμική περίοδο. Βλ. σχ. Ζίας 1975: 139-140.- Παπαστάμος 1977: 31.- Στουφή–
Πουλημένου 2007: 11. 
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Παπαδάκης, ο οποίος και αγιογράφησε φορητές εικόνες δυτικίζουσας τεχνοτροπίας 

στο τέμπλο του ενοριακού ναού της Παναγίας της Φιλωτίτισσας1001. 

Επίσης, εντοπίζονται αετώματα στα υπέρθυρα οικιών, όχι μόνο στο Κάστρο 

της Χώρας (εικ. 43), αλλά και σε χωριά της ορεινής Νάξου (τέλη 19ου αι.), κάτι που 

προφανώς εντάσσεται στο ρεύμα του νεοκλασικισμού, το οποίο είχε ως επίκεντρό του 

την πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, Αθήνα και δευτερευόντως 

την πρωτεύουσα του νομού Κυκλάδων, Ερμούπολη, το οποίο συνδέθηκε με την 

ανάδυση της αστικής τάξης και εξαπλώθηκε στα μεγάλα αλλά και τα μικρότερα 

Κυκλαδονήσια, σε πόλεις και σε χωριά1002.  

 

Προσθήκες – επεμβάσεις δυτικού τύπου σε ορθόδοξους ναούς  

 

Στη Νάξο, όπως και σε άλλες περιοχές του λατινοκρατούμενου Αιγαίου, 

παρατηρήθηκε το φαινόμενο των μεταγενεστέρων αρχιτεκτονικών προσθηκών ή 

επεμβάσεων σε ορθόδοξους ναούς επί το δυτικότερον, όπως ενδεχομένως οξυκόρυφα 

τυφλά αψιδώματα1003.  

Μας είναι επίσης γνωστό ότι οι βυζαντινοί ναοί, αρχικά τουλάχιστον, δεν 

διέθεταν κωδωνοστάσιο. Η χρήση καμπανών και η κατασκευή κωδωνοστασίων, που 

υψώνονται στην πρόσοψη των εκκλησιών, θεωρείται δυτική επίδραση1004. Οι 

καμπάνες καθιερώθηκαν για εκκλησιαστική χρήση στη Δύση κατ’ αρχήν τον 7ο 

αιώνα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν σποραδικά και σε μοναστήρια της βυζαντινής 

επικράτειας από τον 9ο αιώνα, παράλληλα με τα σήμαντρα1005. Όμως στη Ρωμανία 

                                                             
1001 Κεφαλληνιάδης 1963 α΄: 8-9.- Μαστορόπουλος 1986 β΄: 79. 
1002 Τραυλός – Κόκκου 1980: 72-183.- Μαρμαράς – Παναγιωτοπούλου 1994: 56.- Μπίρης – 
Καρδαμίτση–Αδάμη 2001: 17-18, 122.- Δημητροκάλλης 2004: 75.- Φιλιππίδης 2007: 176-213. 
1003 Βασιλάκη 2007: 36.- Παράδειγμα μετέπειτα δυτικών επιδράσεων επί προϋπαρχόντων 
εκκλησιαστικών μνημείων στον τομέα της αρχιτεκτονικής αποτελεί ενδεχομένως η περίπτωση του 
Αγίου Παντελεήμονος στα Λακκομέρσινα Απεράθου. Ο δίκλιτος αυτός καμαροσκεπής 
μεσοβυζαντινός ναός  με εμφανείς διαφορετικές οικοδομικές φάσεις χρονολογείται στο τρίτο τέταρτο 
του 13ου αιώνα. Το νότιο κλίτος θεωρείται ότι ανεγέρθηκε πρώτο. Σε μεταγενέστερη εποχή η αψίδα 
του φράχθηκε με τύμπανο διατρυπώμενο από παράθυρο.- Βλ. σχ. Δρανδάκης 1990: 32.- 
Μαστορόπουλος 2006: 224.- Δεν όμως είμαστε βέβαιοι εάν η επέμβαση αυτή στο κτίσμα συσχετίζεται 
με την εκεί δυτική παρουσία. Το ενδεχόμενο πάντως να υπήρξε ο δίκλιτος αυτός ναός «διπλής 
λατρείας» απομακρύνεται, δεδομένης της ελλείψεως ισχυρής και μόνιμης παρουσίας Δυτικών σε 
χώρους πλησίον του συγκεκριμένου μνημείου (π.χ.  κάποια πυργοειδής έπαυλη ή Κάστρο), εν 
αντιθέσει προς άλλες περιπτώσεις όπου ορθόδοξοι ναοί, ευρισκόμενοι πλησίον οικημάτων όπου 
διαβιούσαν Δυτικοί, χρησιμοποιήθηκαν για την εξυπηρέτηση των λατρευτικών αναγκών μελών της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. 
1004 Πάλλας 1987-1988: 24-25. 
1005 Μπάρλα 1959: 4. 
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καθιερώθηκαν από τον 13ο αιώνα, δηλαδή μετά την Δ΄ Σταυροφορία1006. Η διείσδυση 

της καμπάνας στην Παροναξία εντοπίζεται σε διαθήκες του 18ου αιώνα, όπου γίνεται 

λόγος για κωδωνοκρουσίες στις κηδείες, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει στους 

προηγούμενους αιώνες. Θεωρείται ότι οι καμπάνες είχαν απαγορευτεί από τους 

Οθωμανούς σε όλη την Βαλκανική, παρόλο που κάποιοι αχτιναμέδες νησιών 

παραχωρούσαν προνόμιο χρήσης τους. Πάντως, στις Κυκλάδες του 18ου αιώνα 

ρυθμίζονταν η κωδωνοκρουσία, ο αριθμός και το μέγεθος της καμπάνας, ενώ η 

εισαγωγή τους ίσως να συνδέεται με την ίδρυση των ενοριακών και την αύξηση των 

κτητορικών εκκλησιών στα νησιά από τα τέλη του 17ου αιώνα1007 (π.χ στη μονή της 

Αγιάς εντοπίζεται καμπάνα του 17ου – 18ου αιώνα)1008.  

Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις, όπου η προσθήκη κωδωνοστασίου σε 

παλαιούς ορθόδοξους ναούς της Νάξου είναι αρκετά πρόσφατη και πολύ 

μεταγενέστερη της περιόδου που εξετάζουμε (π.χ. Άγιος Ισίδωρος Παρατρέχου, 20ος 

αι.)1009. Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσθήκης κωδωνοστασίου σε προϋπάρχοντες 

βυζαντινούς ναούς αποτελεί η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου του Διασορίτη στο 

Χαλκί, ναού σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλλο, με εκτεταμένες επιφάνειες 

από μνημειώδεις τοιχογραφίες αναγόμενες κυρίως στον 11ο αιώνα1010. Στην δυτική 

πλευρά του ναού έχει προστεθεί καμαροσκεπής νάρθηκας, όχι πολύ νεώτερος. Το 

μονότοξο οξυκόρυφο κωδωνοστάσιο, πάνω από την δυτική θύρα, θεωρείται 

μεταγενέστερο1011.  

Προσθήκη κωδωνοστασίου απαντά και σε άλλους ορθόδοξους βυζαντινούς 

ναούς, όπως στην Παντάνασσα (ή Αγία Τριάδα) στη Χώρα, στην Ατταλειώτισσα και 

στον Άγιο Θεόδωρο κοντά στις Εγκαρές, στον Άγιο Νικόλαο Παρατρέχου, στην 

Παναγία Κριτομμάτη στις Μέλανες, στη μονή Τιμίου Σταυρού στο Σαγκρί, στην 

Παναγία την Πρωτόθρονο και στην Παναγία τη Δαμνιώτισσα στο Χαλκί, στον Άγιο 

Στέφανο Τσικαλαριού, στον Άγιο Ιωάννη Κεραμιού, στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο 

Καλοξύλου, στην Παναγία τη Δροσιανή, στον Άγιο Ιωάννη και Άγιο Γεώργιο 

                                                             
1006 Εμμανουήλ 1991: 83. 
1007 Ζέη 2005: 23-24. 
1008 Μαστορόπουλος 1994: 456. 
1009 Ήμελλος 1961: 519. 
1010 Μαστορόπουλος 2006: 166, 170. 
1011 Αχειμάστου–Ποταμιάνου 1989: 66-67.  
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Σιφώνων, στον Άγιο Ισίδωρο στ’ Ατσιπάπη, στην Παναγία την Κερά Αμμομάξης, 

στον Άγιο Γεώργιο Κωμιακής και αλλού1012. 

         

Ανεμόμυλοι 

 

Μία άλλη δυτική επίδραση στο πεδίο της ναξιακής αρχιτεκτονικής αποτελεί η 

ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού ανεμομύλων. Οι ανεμόμυλοι θεωρείται ότι 

συνδέονται με τις Σταυροφορίες και με την εν γένει δυτική παρουσία στην ανατολική 

Μεσόγειο και την Εγγύς Ανατολή. Άλλοι θεωρούν ότι κοιτίδα των ανεμομύλων είναι 

η Περσία, άλλοι οι αραβικές χώρες, απ’ όπου η χρήση τους μετά τις Σταυροφορίες 

διαδόθηκε στην Ευρώπη, ενώ κάποιοι άλλοι εικάζουν ότι είναι η δυτική και η 

κεντρική Ευρώπη (7ος – 10ος αι.). Σε κάθε περίπτωση αμέσως ή εμμέσως οι 

Σταυροφόροι εμπλέκονται στην εισαγωγή των ανεμομύλων στον ελλαδικό χώρο και 

ως εκ τούτου η χρήση τους θεωρείται δυτική επιρροή, δεδομένου μάλιστα ότι στο 

Βυζάντιο, τουλάχιστον το πρώιμο, απουσιάζουν από τις πηγές στοιχεία και 

πληροφορίες για τη χρήση τους. Η παλαιότερη πάντως μνεία για ανεμόμυλους στον 

ελληνικό χώρο ανάγεται στα μέσα του 13ου αιώνα στη Ρόδο1013. 

 Στη Νάξο θεωρείται ότι υπήρχαν ανεμόμυλοι τουλάχιστον από τις αρχές του 

15ου αιώνα1014. Μέχρι προ ολίγων δεκαετιών υπήρχαν στη νησί 34 ανεμόμυλοι και, 

αν συνυπολογιστούν και οι 11 εξαφανισμένοι σήμερα, ανέρχονταν συνολικά στους 

45. Αναφέρεται επίσης ότι στο νησί στα τέλη του 19ου αιώνα άλεθαν σιτηρά 37 

μύλοι. Η Νάξος είχε δηλαδή τη μεγαλύτερη σχεδόν συγκέντρωση μύλων ανά 

τετραγωνικό χιλιόμετρο (11,57) σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων1015, 

κάτι ανάλογο με τη μεγάλη αναλογικά συγκέντρωση πυργοειδών επαύλεων. Αυτό 

αποτελεί κατά τη γνώμη μας ένδειξη οικονομικής ευημερίας. Σε αντιδιαστολή πάντως 

με τους τετράγωνης κατόψεως υπόλοιπους μεσαιωνικούς και νεώτερους πύργους του 

                                                             
1012 Μαστορόπουλος 2006: 94, 98, 105, 119, 139, 175, 139, 184, 186, 189, 190, 193, 237, 240, 243, 
245, 246.  
1013 Βάος – Νομικός 1991: 50-51, 56. 
1014 Κεφαλληνιάδης 1988: 47.  
1015 Βάος – Νομικός 1991: 70-71. 
Γενικότερα πάντως στις Κυκλάδες υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ανεμομύλων (άνω των 470 τον 
αριθμό), λόγω των ιδανικών συνθηκών για τη λειτουργία τους: αφενός η ανεμοδύναμη σε συχνότητα 
και σε ένταση μεγάλη (πάνω από 310 ημέρες κατάλληλος άνεμος) και αφετέρου ο γεωγραφικός 
κατακερματισμός των νησιών και οι ανάγκες που αυτός δημιουργούσε. Βλ. σχ. Νομικός 1994: 249-
250. 
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νησιού, οι πυργόμυλοι της Νάξου, όπως και οι περισσότεροι του υπόλοιπου Αιγαίου 

είναι δίπατοι και κυκλοτερείς (κυλινδρικοί μεσογειακοί πυργόμυλοι)1016. 

 

Ονοματοδοσία Ορθοδόξων με ονόματα αγίων της Δυτικής Εκκλησίας 

 
Πέραν των κάποιων κοινών λατρευτικών χώρων και των όποιων κοινών 

εκδηλώσεων λατρείας ή των όποιων αλληλεπιδράσεων στην εκκλησιαστική τέχνη, η 

θρησκευτική ώσμωση μεταξύ του ντόπιου και του δυτικού στοιχείου εντοπίζεται και 

στην ονοματοδοσία Ορθοδόξων με ονόματα αγίων της Δυτικής Εκκλησίας. 

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν και σήμερα βαπτιστικά ονόματα Ορθόδοξων 

Ναξιωτών, των οποίων η προέλευση είναι δυτική, δεδομένου ότι πρόκειται για 

αποκλειστικά Καθολικούς αγίους, για πρόσωπα δηλαδή που αναγνωρίστηκαν ως 

άγιοι από τη Δυτική Εκκλησία μετά το σχίσμα (1054). Παρακάτω παρατίθενται 

τέτοιου είδους ονόματα. 

Το ανδρικό βαπτιστικό Φρατζέσκος (Φραγκίσκος), το οποίο εντοπίζεται 

κυρίως στο ορεινό χωριό Απείρανθος, αλλά σε χωριά της πεδινής Νάξου1017, 

θεωρείται ως ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά βαπτιστικά ονόματα Ορθοδόξων 

αφιερωμένα σε αγίους της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Άγιος Φραγκίσκος της 

Ασσίζης θεωρείται ως ένας δημοφιλής Δυτικός άγιος στον χώρο της 

λατινοκρατούμενης Ρωμανίας, ακόμα και στους κόλπους των Ορθοδόξων. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι στην Κρήτη έχουν εντοπιστεί τρεις ορθόδοξοι ναοί, στους οποίους 

είναι εικονογραφημένος ο Άγιος Φραγκίσκος. Επίσης ο σεβασμός και ευλάβεια προς 

τον Άγιο Φραγκίσκο υπήρξε τόσο μεγάλος, που στην εορτή του οι Ορθόδοξοι 

Κρητικοί έτρεχαν να επισκεφθούν την Εκκλησία και στις πιο σοβαρές αρρώστιες των 

παιδιών τους έκαναν τάματα στον άγιο. Μάλιστα πολλοί Σφακιανοί έδιναν το όνομά 

του στα παιδιά τους1018. Πάντως το όνομα του Αγίου Φραγκίσκου φέρουν και 

Ορθόδοξοι κάτοικοι των Επτανήσων, αλλά και της Τήνου. 

Οι φέροντες το όνομα αυτό στη Νάξο δεν έχουν ονομαστική εορτή, αν και 

σύμφωνα με το καθολικό εορτολόγιο η μνήμη του Αγίου Φραγκίσκου τιμάται στις 4 

Οκτωβρίου. Το γεγονός ότι το όνομα αυτό εντοπίζεται κυρίως στην Απείρανθο, σε 

συνδυασμό με τις παραπάνω πληροφορίες, ενισχύει την εκτίμηση ότι πιθανόν 

                                                             
1016 Νομικός 1994: 250. 
1017 Κωτσάκης 2013 γ΄: υπό δημοσίευση. 
1018 Λασσιθιωτάκης 1981: 146, 152.- Παπαδία–Λάλα 1993: 183, 250-251.  
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πρόκειται για κατάλοιπο εποικισμών Σφακιανών σε αυτό το χωριό της ορεινής 

Νάξου, που πιστεύεται ότι έλαβαν χώρα κατά το παρελθόν1019. Πάντως το βαπτιστικό 

όνομα Φραγκίσκος απαντά και σε άλλο χωριό της ορεινής Νάξου, την Κωμιακή, όπου 

θεωρείται ότι και εκεί έχουν γίνει κάποιοι κρητικοί εποικισμοί, όπως και στο 

Γαλανάδο της πεδινής Νάξου, σε μέλη της οικογένειας Λαμπριανάκη, οι οποίοι, 

σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, έλκουν την καταγωγή τους από την Κρήτη. 

Σημειώνεται ότι στην Απείρανθο εντοπίζεται και το επώνυμο Φραγκίσκος, το οποίο 

θεωρείται, βάσει οικογενειακών παραδόσεων, ότι έχει κρητικές ρίζες1020. Υπάρχουν 

και άλλα ακόμη απεραθίτικα βαπτιστικά ονόματα, τα οποία θεωρείται ότι συνδέονται 

με τη βενετική παρουσία στη Νάξο ή την Κρήτη, όπως π.χ. τα γυναικεία Μαριέττα, 

Εργίνα και Ανέζα (παραφθορά του Agnese = Αγνή)1021.  

Στο Φιλώτι απαντούν επίσης γυναικεία βαπτιστικά βενετικής ή γενικότερα 

ιταλικής προέλευσης, όπως τα Ατζελικώ, Αντωνίνα, Ανέζα και Ανεζινιώ1022, όπως και 

το ανδρικό βαπτιστικό Γλυμάκης, το οποίο αποδίδεται ως «Γρηγόρης»1023, αλλά 

πιθανότατα προέρχεται από το δυτικό Γουλιέλμος, που εξελίχθηκε σε Γουλιάρμος, 

Γουλιαρμάκης, Γουλμάκης, Γλουμάκης και τέλος σε Γλυμάκης1024. Το πλέον όμως 

χαρακτηριστικό φιλωτίτικο βαπτιστικό όνομα βενετικής προέλευσης θεωρείται το 

Δεμένεος. Πρόκειται πιθανότατα για παραφθορά του βενετικού βαπτιστικού 

Domenego ή Menego, αντιστοίχου του “Domenico” της κοινής ιταλικής1025, γνωστού 

στην ελληνική γλώσσα ως Δομήνικος, Δομένικος, Δομένεγος, Ντομένεος ή 

Μένεγος1026. Από το βαπτιστικό προέρχεται το φιλωτίτικο επώνυμο Δεμενεόπουλος, 

όπως και το παλαιότερο Ντεμενεάκης ή Τεμενεάκης1027.  

Επίσης στη Νάξο απαντώνται ιταλίζοντες τύποι βαπτιστικών, κοινών και στα 

δύο δόγματα: π.χ. Αγγελέτος, Τζωρζέτος, Τζανής, Τζουάννης, Γιάκουμος, Αδριέλος, 

                                                             
1019 Κωτσάκης 2013 β΄: υπό δημοσίευση.- Σύμφωνα επίσης με την απεραθίτικη παράδοση: «Τα 
Κρητικόπουλα με το βασιλιά ντωνε κάνουσιν έφοδο τη νύχτα, πκιάνουσι ντο βασιλιά, βρίσκου γκαί τη 
βασίλισσα. Ετότες επομείνασι στ’ Απεράθου εφτά οικογένειες Σφακιανοί οπού τα παλικάρια του βασιλιά 
τση Κρήτης και έχτίσα ντο χωριό μας». Βλ. σχ. Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 173.- Κεφαλληνιάδης 1994 β΄: 
108.- Για την πιθανή κρητική καταγωγή μερίδας των κατοίκων της Απειράνθου βλ. σχ. 
Κεφαλληνιάδης 1987 ε΄: 21.- Κεφαλληνιάδης 1994: 110-111.- Ζευγώλης 1998: 19-311.- Bent 2002: 
169, 171-173.- Κωτσάκης 2013 γ΄: υπό δημοσίευση. 
1020 Ζευγώλης 1998: 107. 
1021 Τσικριτσή–Κατσιανάκη 1999: 61. 
1022 Χουζούρης 2010: 167. 
1023 Χουζούρης 2010: 167. 
1024 Κωτσάκης 2007 δ΄: 394. 
1025 Boerio 1856: 410.  
1026 Τσικριτσή–Κατσιανάκη 1999: 231-232.- Σημειώνεται ότι το Δεμένεος έχει ταυτιστεί εσφαλμένα 
από ορισμένους με το βαπτιστικό «Δαμιανός». 
1027 Ήμελλος – Ψαρράς 2011: 161, 240, 308, 311-313. 
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Αυγουστής, Μαργαρίτα, Μαρούσα, Μαριέττα κ.ά. Υπάρχει επιπλέον πληθώρα 

οικογενειακών ονομάτων ιταλικής προέλευσης: π.χ. Αλιμπέρτης, Αρώνης, Βερώνης, 

Δεγαΐτας, Δελλαρόκκας, Λινάρδος, Μπαρότσης, Ποσάντζης, Ρουγκέρης, Στάης, 

Σωμμαρίπας, Τζαννετής, Τζαννίνης, Τζουάνης, Τζόβενος κ.ά.1028. Τόσο τα βαπτιστικά 

όσο και τα οικογενειακά αυτά ονόματα θεωρούνται κατάλοιπα της συμβίωσης του 

ντόπιου στοιχείου με τους Δυτικούς στη Νάξο, αν και δεν λείπουν περιπτώσεις 

ορισμένων λατινογενών ονομάτων, τα οποία προέρχονται από άλλες 

λατινοκρατούμενες περιοχές του Αιγαίου, όπου επικρατούσαν παρόμοιες συνθήκες 

(π.χ. Άνδρος, Χίος, Κρήτη). 

            Πάντως, το βαπτιστικό -κοινό και για τα δύο δόγματα- όνομα Μάρκος 

σπανίζει, εν αντιθέσει προς άλλα νησιά των Κυκλάδων. Το φαινόμενο αυτό 

αποδίδεται προφανώς στο ότι η Νάξος, παρόλο που κυβερνήθηκε από Βενετούς, δεν 

υπήρξε άμεση κτήση της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, αλλά μία 

(ημι)ανεξάρτητη νησιωτική ηγεμονία. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις όπου στο Αιγαίο 

οι Δυτικοί γαιοκτήμονες είτε βάπτιζαν ντόπιους Ορθόδοξους χωρικούς (δίνοντάς τους 

κάποτε δυτικά ονόματα) είτε τους πάντρευαν. Μάλιστα ιταλικά βαπτιστικά πιθανόν 

να δίδονταν και από αναδόχους που δεν ήταν Δυτικοί, είτε για να κολακέψουν 

κάποιον άρχοντα είτε γιατί οι ίδιοι οι γονείς τα πρότειναν για λόγους θαυμασμού προς 

το πρόσωπο του επιφανούς Δυτικού, του οποίου τα προσόντα και την τύχη θα ήθελαν 

να έχει το παιδί τους1029. Κατ’ αυτό τον τρόπο παρατηρήθηκε λοιπόν μία 

αξιοσημείωτη ώσμωση μεταξύ του ντόπιου στοιχείου και των Δυτικών, αναφορικά με 

την ονοματοδοσία παιδιών ανηκόντων στο ορθόδοξο ποίμνιο.  

Πέραν πάντως της πληθώρας των ναξιακών επωνύμων ιταλικής προέλευσης, 

εντοπίζονται και λίγα τοπωνύμια ιταλικής προέλευσης, κατάλοιπα της έντονης 

λατινικής παρουσίας στο νησία κατά τους παρελθόντες αιώνες: π.χ. Γρόττα, 

Μπούργος, Φουντάνα, Λαγκούνα, Μουτσούνα κ.ά.1030. 

 

  

                                                             
1028 Κωτσάκης 2007 δ΄: 389-411. 
1029 Τσικριτσή–Κατσιανάκη 1999: 14-15. 
1030 Κωτσάκης 2013 β΄: υπό δημοσίευση. 
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Ε΄ 

Εγχώριες επιδράσεις στην εκκλησιαστική και κοσμική τέχνη των 

Λατίνων 

 
Οι νέοι επήλυδες, αν και κλεισμένοι μέσα στο Κάστρο της Χώρας και 

προσπαθώντας να συνεχίσουν τον δυτικό τρόπο ζωής μένοντας προσηλωμένοι στις 

δικές τους καλλιτεχνικές παραδόσεις, πέραν της ανεγέρσεως δικών τους ναών, 

υιοθέτησαν και στοιχεία της εγχώριας παράδοσης της Ρωμανίας, κυρίως στο πεδίο 

της αρχιτεκτονικής, αξιοποιώντας και εφαρμόζοντας τεχνικές ντόπιων ελληνικών 

συνεργείων1031.  

 

Βενετία και Βυζάντιο 

 

Οι Βενετοί, όπως έχει προαναφερθεί, ήταν μάλλον εξοικειωμένοι με τον 

ελληνόφωνο κόσμο και με τον βυζαντινό πολιτισμό, δεδομένων των στενών 

εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν θα πρέπει επίσης να μας διαφεύγει 

ότι η Βενετία υπήρξε βυζαντινή επαρχία επί αιώνες και βρισκόταν υπό την τυπική 

επικυριαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για επίσης μακρό χρονικό διάστημα. Το 

697 μαρτυρείται η ύπαρξη του πρώτου δόγη, ενώ το 840 η Βενετία αυτονομήθηκε και 

ο δόγης έλαβε αρχικά τον τίτλο του σπαθαρίου και εν συνεχεία του πρωτοσπαθαρίου 

(879)1032. Έκτοτε και μέχρι τα τέλη του 10ου αιώνα η Βενετία βρισκόταν θεωρητικά 

υπό την επικυριαρχία του Βυζαντίου, αλλά ουσιαστικά ήταν πολιτικά αυτόνομη. 

Χάρη στις εμπορικές της δραστηριότητες κατόρθωσε από πολύ νωρίς να γίνει μεγάλη 

ναυτική δύναμη. Το 992 ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος 

παραχώρησε στους Βενετούς εμπορικά προνόμια και αυτό υπήρξε η απαρχή για την 

ανάπτυξη της βενετικής εμπορικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη ως 

ενδιαμέσου στις εμπορικές σχέσεις Ανατολής – Δύσης1033. Ο δε Βενετός δόγης 

προσφωνούνταν από τον βυζαντινό αυτοκράτορα με τον τίτλο του «φίλου»1034. Η 

μετέπειτα οικονομική επέκταση της Βενετίας στην Ανατολή, προϊόν της εκ νέου 

παραχωρήσεως εμπορικών προνομίων από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες, με 

                                                             
1031 Μαστορόπουλος 2006: 88.- Κωσταρέλλη 2007: 13-14. 
1032 Χριστοφιλοπούλου 1997: 102.- Nicol 2004: 21-60. 
1033 Σβορώνος 1979: 207.- Γάσπαρης 1993 α΄: 85-87.- Μαλτέζου 2008: 13-15. 
1034 Καραγιαννόπουλος 1997: 283. 
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αποκορύφωμα το χρυσόβουλλο του Αλεξίου Κομνηνού το 1082, την κατέστησε 

κύρια ναυτική δύναμη στη θαλάσσια επικράτεια της Ρωμανίας και -μαζί με τις 

υπόλοιπες ιταλικές ναυτικές δημοκρατίες- τον κατεξοχήν φυσικό ενδιάμεσο μεταξύ 

Βυζαντίου και Δύσης1035.  

Έτσι, το Τορτσέλλο και η Βενετία μεταβλήθηκαν σε κέντρα βυζαντινής 

τέχνης, όπου εργάζονταν τεχνίτες φερμένοι από την Κωνσταντινούπολη1036. Οι στενές 

πολιτισμικές σχέσεις με το Βυζάντιο αποτυπώνονται ανάγλυφα σε μνημεία της 

Βενετίας που κατασκευάστηκαν ήδη προ της Δ΄ Σταυροφορίας.  Ο Άγιος Μάρκος της 

Βενετίας με τα βυζαντινής τεχνοτροπίας ψηφιδωτά του (11ος αι.), αντίγραφο των 

Αγίων Αποστόλων της Κωνσταντινουπόλεως, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτής της ώσμωσης1037.  

Το φαινόμενο ωστόσο της διείσδυσης βυζαντινών πολιτισμικών στοιχείων 

πέραν του Ιονίου και της Αδριατικής δεν παρατηρήθηκε μόνο στη Βενετία, 

δεδομένων των έντονων βυζαντινών επιρροών και σε άλλές περιοχές της ιταλικής 

χερσονήσου, ιδίως στον ιταλικό νότο, όπου η ελληνική παρουσία υπήρξε ανέκαθεν 

έντονη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα βυζαντινών επιρροών στην τέχνη αποτελούν 

οι βυζαντινής τεχνοτροπίας ναοί στο Monreale και την Cefalù (12ος αι.) στην υπό 

νορμανδική κυριαρχία Σικελία1038. 

Όμως η κυρίως μετά το 1082 έντονη παρουσία Ιταλών, ιδίως Βενετών, στη 

Ρωμανία, όπου είχαν ιδρύσει σημαντικούς εμπορικούς σταθμούς ελέγχοντας το 

θαλάσσιο εμπόριο της περιοχής, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω 

ανάπτυξη αμφίπλευρων πολιτισμικών σχέσεων. Η πιθανή μάλιστα παρουσία Βενετών 

και γενικότερα Ιταλών σε νησιά των Κυκλάδων ήδη από την εποχή των τριών 

πρώτων Σταυροφοριών (1096-1192)1039 φαίνεται ότι υπήρξε η απαρχή για την 

αμοιβαία εξοικείωση της μίας πλευράς με την παρουσία της άλλης και 

συνεπακολούθως με τον πολιτισμό της, κάτι που θεωρείται ότι συνετέλεσε στην 

προετοιμασία του εδάφους για την μετέπειτα πολιτισμική ώσμωση του ντόπιου 

στοιχείου με τους Δυτικούς επήλυδες επί της δυτικής κυριαρχίας (13ος – 16ος αι.). 

                                                             
1035 Λαΐου 1980: 61-64.- Γάσπαρης 1993 α΄: 86-94.- Nicol 2004: 90-94.- Σαββίδης – Νικολούδης 2007: 
84-97.- Μοσχονάς 2008: 20.- Είχε προηγηθεί το χρυσόβουλλο του 992 και ακολούθησαν εκείνα του 
1126, του 1147, του 1148, του 1187, του 1189 και του 1198. Βλ. σχ. Γάσπαρης 1993 α΄: 92-93. 
1036 Καραγιαννόπουλος 1997: 210, 535. 
1037 Γάσπαρης 1993 α΄: 97.- Γκιολές 1994: 125-126.- Nicol 2004: 97.- Lane 2007: 295-296.- Lauber 
2010: 871. 
1038 Χατζηδάκης 1980: 411-412.- Wixom 1997: 437-441.- Gombrich 2008: 140-141. 
1039 Δώριζας 1976: 37.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 2007: 47.- Σαββίδης – Νικολούδης 2007: 90. 
 



199 
 

Τέλος, η αρπαγή σημαντικού αριθμού κειμηλίων από την Κωνσταντινούπολη στη 

Βενετία, στο πλαίσιο της λεηλασίας της διαλυμένης από τους Σταυροφόρους 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (1204) φαίνεται ότι έφερε εκ των πραγμάτων πιο κοντά 

τους Βενετούς με έργα μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Με την πάροδο δε του χρόνου, 

τα ξεριζωμένα από το Βυζάντιο πολιτιστικά αγαθά συνδέθηκαν τόσο πολύ με την 

ιστορική τροχιά της Βενετίας, ώστε απετέλεσαν ξεχωριστό κεφάλαιο της πολιτιστικής 

της κληρονομιάς1040. 

 

Προσοικείωση εγχωρίων στοιχείων της εκκλησιαστικής μνημειακής 

τέχνης από τους Δυτικούς της Νάξου 

 

Έτσι λοιπόν οι Βενετοί, μετά την κατάληψη της Νάξου στις αρχές του 13ου 

αιώνα, υιοθέτησαν πολιτισμικά στοιχεία που δεν φαίνεται να τους ήταν παντελώς 

άγνωστα. Καθότι «κοσμοπολίτες» έμποροι οι Βενετοί, καθώς και οι λοιποί Ιταλοί 

θαλασσοπόροι, έμποροι και τυχοδιώκτες, θεωρείται ότι υπήρξαν δεκτικοί σε 

πολιτισμικές επιδράσεις, προερχόμενες από τον χώρο στον οποίο 

δραστηριοποιούνταν στην Ανατολή. Οι προσλαμβάνουσες λοιπόν παραστάσεις, που 

είχαν ήδη από την πατρίδα τους οι νεοφερμένοι στη Νάξο Δυτικοί έποικοι, ήταν 

τέτοιες που ευνοούσαν την περαιτέρω πρόσληψη και υιοθέτηση εγχωρίων 

πολιτισμικών στοιχείων. 

Έτσι ο καθεδρικός ναός των Καθολικών της Νάξου θα αποτελέσει τη σύνθεση 

και τον συγκερασμό δυτικής και βυζαντινής αρχιτεκτονικής, κτισμένος από ντόπιο 

συνεργείο, συνδυάζοντας τον βυζαντινό τύπο της τρουλλαίας κιονοστήρικτης 

σταυροειδούς εγγεγραμμένης βασιλικής με δυτικής τεχνοτροπίας σταυροθόλια και 

χωρίς αψίδα1041. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για το καθολικό της μονής των 

Καπουκίνων στο Κάστρο της Χώρας, αφιερωμένο στον Άγιο Αντώνιο της Παδούης 

(17ος αι.), το οποίο διαθέτει τρούλλο. Η γενικότερη όμως οικοδομική δραστηριότητα 

των Δυτικών στη Νάξο από την εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου έως τις ημέρες μας 

φαίνεται ότι συνδυάζει στοιχεία του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού (αρχικά 

ρωμανικά, γοτθικά και κυρίως αναγεννησιακά στοιχεία και μετέπεια γαλλικό 

μπαρόκ) με εκείνο της Ρωμανίας και ιδίως το τοπικό κυκλαδίτικο. 

                                                             
1040 Μαλτέζου 2008: 20-21. 
1041 Μαστορόπουλος 2006: 24, 88.- Κωσταρέλλη 2007: 13-14. 
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Παράλληλα θα δεχθούν και θα ανεχθούν τη διατήρηση ορθόδοξου ναού μέσα 

στο Κάστρου τους και μάλιστα στον πυρήνα του, όπου βρίσκεται η έδρα της 

κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσίας τους: τα δουκικά ανάκτορα και ο καθεδρικός 

ναός των Καθολικών. Η ύπαρξη εκεί του ναού της Παναγίας της Θεοσκέπαστης 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μακραίωνης αρμονικής συμβίωσης μεταξύ των 

δύο πλευρών. 

 

Βυζαντινές εικόνες σε καθολικούς ναούς 

 

Οι Δυτικοί θα διατηρήσουν επίσης στους ναούς τους φορητές εικόνες 

βυζαντινής τεχνοτροπίας. Τέτοιες εικόνες είναι η αμφιπρόσωπη εικόνα της Παναγίας 

της Ελεούσας – Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Καθολική Μητρόπολη στο 

Κάστρο1042, η βυζαντινή εικόνα της Madonna Dolorosa στην Capella Casazza1043, η 

Παναγία η Γλυκοφιλούσα στην Παναγία των Χιόνων1044,  καθώς και η βυζαντινής 

τεχνοτροπίας εικόνα του Αγίου Αντωνίου στον ομώνυμο καθολικό ναό των 

Ιωαννιτών Ιπποτών στην παραλία της Χώρας (“un quadro di legno depinto S. Antonio 

in pittura greca”)1045.  

Παρόμοιο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί και στη μητρόπολη – Βενετία, η οποία 

αντλούσε τεχντοτροπικά πρότυπα στη ζωγραφική φορητών εικόνων από το 

Βυζάντιο1046. Η δε πολιτική ιδεολογία του “translatio imperii”, που είχαν υιοθετήσει 

οι Βενετοί μετά την άλωση της βασιλεύουσας (1453), βάσει της οποίας η Γαληνοτάτη 

Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου εθεωρείτο οιονεί διάδοχος της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας στην περιοχή της Μεσογείου, ευνοούσε τη συγκέντρωση και 

διαφύλαξη στη Βενετία παλαιών–βυζαντινών εικόνων: η ευλογία που αυτές έδιναν 

επί τόσους αιώνες στους βυζαντινούς αυτοκράτορες τώρα προσφερόταν πλέον στο 

βενετικό κράτος, το οποίο είχε αναλάβει τη διάσωσή τους και την τοποθέτησή τους 

σε περίοπτη θέση εντός καθολικών ναών1047. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ύπαρξης 

                                                             
1042 Κεφαλληνιάδης 2000: 99.- Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 11.- Μαστορόπουλος 2006: 82.- 
Καραγιάννη 2010: 485. 
1043 Κεφαλληνιάδης 2000:  108. 
1044 Μαστορόπουλος 2006: 42. 
1045 Hofmann  1938: 102.- Μητσάνη 2004: 276-277. 
1046 Lauber 2010: 873. 
1047 Concina 1998: 524, 530, 536.- Φαίνεται λοιπόν ότι οι Βενετοί επεδίωκαν να κάνουν μία 
προπαγανδιστική χρήση των λαφύρων που έλαβαν από την Κωνσταντινούπολη μετά τη Δ  ́
Σταυροφορία. Μέσω της μετακίνησης αυτών των έργων αλλά και των θρησκευτικών κειμηλίων –που 
εξέφραζαν την από τη Θεία Πρόνοια απορρέουσα ισχύ των βασιλέων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως 
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βυζαντινών εικόνων στη Βενετία αποτελούν η Παναγία η Νικοποιός από την 

Κωνσταντινούπολη, που βρίσκεται στον Άγιο Μάρκο, η Παναγία η Μεσοπαντίτισσα 

από τον Χάνδακα, η οποία βρίσκεται στη Santa Maria della Salute, η Madonna della 

Pace, πιθανόν και αυτή από την Κωνσταντινούπολη, στον ναό των Αγίων Ιωάννη και 

Παύλου στη Βενετία, η Παναγία η «Αρτοκωστά» από το Ναύπλιο στον ναό του San 

Samuele, η Παναγία του Πάθους από τον Χάνδακα στον ναό του San Fantino, η 

Παναγία η Οδηγήτρια από το Ρέθυμνο στη Santa Trinità στη νησίδα Giudeca κ.ά.1048. 

Επίσης, οι βυζαντινής τεχνοτροπίας εικόνες ήταν περιζήτητες για τους 

εύπορους κατοίκους της Βενετίας, οι οποίοι έκαναν μεγάλο αριθμό παραγγελιών 

εικόνων αυτού του είδους από την Κρήτη, ενώ και ορισμένοι συντηρητικοί καθολικοί 

κύκλοι υποστήριζαν, ιδίως μετά την Άλωση, ότι οι «ελληνικές εικόνες» αποτελούσαν 

την πιο γνήσια έκφραση του χριστιανικού δόγματος1049. 

Παρατηρήθηκε λοιπόν μία αμφίπλευρη ώσμωση μεταξύ Δυτικών και ντόπιων 

στον χώρο της εκκλησιαστικής τέχνης και στη Νάξο, κάτι που εντάσσεται στη 

γενικότερη μεταξύ τους πολιτισμική ώσμωση. Οι Δυτικοί αντιλαμβανόμενοι 

προφανώς την ιερότητα των εικόνων των Ορθοδόξων, εξακολουθούσαν να τις τιμούν 

και να τις σέβονται, τοποθετώντας τες σε δεσπόζοντα σημεία εντός των ναών τους. 

Είναι εξάλλου γνωστό ότι η παραγωγή των κρητικών π.χ. εργαστηρίων βυζαντινής 

αγιογραφίας, τα οποία έκαναν εξαγωγή εικόνων και στη Νάξο1050, κατέληγε και σε 

αποδέκτες δυτικού δόγματος, που όμως είχαν τις ανατολικές εικόνες σε εκτίμηση1051. 

Το γεγονός λοιπόν ότι τεχνοτροπικά οι εικόνες αυτές υπήρξαν προϊόντα του 

πολιτισμού των «σχισματικών» ανταγωνιστών τους Ελλήνων Ορθοδόξων δεν 

εμπόδιζε τους Λατίνους του Αιγαίου και της Νάξου από το να τους αποδίδουν τις 

δέουσες τιμές, θεωρώντας τις αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργικής τους ζωής. 

                                                                                                                                                                              
επικεφαλής του χριστιανικού κόσμου και ως υπερασπιστών της χριστιανοσύνης– από την 
Κωνσταντινούπολη στη Βενετία, διέχεαν, κατά κάποιον τρόπο, την ιδέα της δικαιοδοσίας και του 
μεγαλείου του Βυζαντίου στη βενετική Δημοκρατία, δικαιολογούσαν την κατοχή των εδαφών του, που 
την παρουσίαζαν ως αποτέλεσμα της θείας βουλήσεως, και εμφανίζονταν ως διάδοχοί του. Βλ. σχ. 
Κόλια–Δερμιτζάκη 2008: 314.- Έτσι λοιπόν, οι αρπαγέντες βυζαντινοί θησαυροί, μεταξύ των οποίων 
εικόνες, χρησιμοποιήθηκαν από τους Βενετούς με σκοπό να τροφοδοτήσουν το γόητρο της 
Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου, ιδίως δε σε περιόδους πολιτικών και κοινωνικών 
αναταραχών. Βλ. σχ. Μαλτέζου 2008: 21. 
1048 Χατζηδάκη 1993: 18-20.- Concina 1998: 523, 525, 531, 533-539.- Georgopoulou 2001: 220-223, 
240-241. 
1049 Χατζηδάκη 1993: 18. 
1050 Μαστορόπουλος 2006: 82. 
1051 Γκράτζιου 2010: 307.- Σημειώνεται ότι στη βενετοκρατούμενη Κρήτη του 16ου αιώνα υπήρχαν 
αγιογράφοι που φιλοτεχνούσαν εικόνες εξίσου in forma alla greca και in forma alla latina, ανάλογα με 
τις απαιτήσεις του αγοραστικού κοινού. Βλ. σχ. Χατζηδάκη 1993: 2, 22.- Γκούμα–Peterson 1994: 196-
197, 206.- Παπαδία–Λάλα 2008 α΄: 376. 
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 Μόνο μετά την κατάλυση του Δουκάτου του Αιγαίου και την έλευση της 

Αντιμεταρρύθμισης φαίνεται να υπήρξε μία διαφορετική αντιμετώπιση έναντι της 

βυζαντινής τεχνοτροπίας από την πλευρά των Δυτικών, τουλάχιστον κάποιων οψίμως 

εγκατεστημένων Γάλλων στο νησί. Στους ανθρώπους του μπαρόκ, όπως π.χ. στους 

Καθολικούς μισσιοναρίους του 17ου – 18ου αιώνα επικρατούσε πολλές φορές ένας 

έντονος αντιβυζαντινισμός, ο οποίος εκδηλώθηκε και στις τεχνοτροπικές 

προτιμήσεις, κινούμενος ανάμεσα στα άλλα σε ένα γενικότερο «ανθελληνικό» κλίμα 

που υπέβοσκε ανάμεσα στους Δυτικοευρωπαίους της εποχής1052. Δεν είναι όμως 

καθόλου βέβαιο ότι και οι ντόπιοι Καθολικοί της Νάξου, οι Ιταλοί των οποίων 

πρόγονοι είχαν εγκατασταθεί στο Αιγαίο από αιώνες, τηρούσαν την ίδια στάση, 

δεδομένου ότι αυτοί ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τον πολιτισμό του 

ελληνορθόδοξου κόσμου, μέσα στον οποίον ζούσαν, και εν προκειμένω με τη 

βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη.  

Επίσης, συνεχίστηκε το όχι ιδιαίτερα συχνό, αλλά πάντως υπαρκτό φαινόμενο 

της χορηγίας από την πλευρά Καθολικών αρχόντων σε ορθόδοξους ναούς. Έτσι π.χ. 

κατά την οθωμανική περίοδο οι Ιάκωβος Σανούδος και Λορέτζος Ντελαρόκας, τα 

ονόματα των οποίων διαβάζουμε σε ορθόδοξης τεχνοτροπίας εσταυρωμένους με 

περικεκομμένο βάθος, φέρονται να είναι σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις δωρητές 

εικόνων βυζαντινής τεχνοτροπίας (17ος – 18ος αι.)1053. Ακόμη, τον 17ο αιώνα μία 

Καθολική αρχόντισσα ονόματι Κατερίνη, αγνώστων λοιπών στοιχείων, κάνει δωρεά 

στον ορθόδοξο ναό της Αγίας Παρασκευής στον Μπούργο της Χώρας μία εικόνα της 

Παναγίας1054, ενώ το 1721 η «βγενεστάτη αρχοντοπούλα κυρία Παντέστου 

Μπαροτσοπούλα θεληματικώς θέλει και αφήνει στην Κυρία Θεοτόκο την Φιλωτίτισσα», 

δηλαδή στον ενοριακό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φιλωτίου, ένα κτήμα «δια την 

ψυχικήν σωτηρίαν αυτηνής και του μακαρίτη του ανδρός της». Μάλιστα η βενετικής 

καταγωγής αρχόντισσα του Φιλωτίου ζητά «να γραφθούν εις την πρόθεσι(ν) να 

μνημονευόνται αιωνίως» τα ονόματά τους1055, προφανώς από τον τοπικό Ορθόδοξο 

εφημέριο. Πέραν όμως της πολιτισμικής ωσμώσεως μεταξύ των πιστών των δύο 

δογμάτων, εδώ διακρίνεται και η γνωστή ιδιαίτερη ευλάβεια των Καθολικών προς το 

                                                             
1052 Slot 1976-1977: 140.- Μαστορόπουλος 2004-2005: 360. 
1053 Μαστορόπουλος 2004-2005: 360. 
1054 Η αρχόντισσα αυτή εικάζεται ότι θα μπορούσε να ήταν και Ορθόδοξη που είχε συνάψει γάμο με 
Καθολικό ή ότι ίσως είχε ορθόδοξες ρίζες. Βλ. σχ. Ναυπλιώτης 2008: 436, 442-443. 
1055 Κεφαλληνιάδης 1963 α΄: 9.- Ήμελλος – Ψαρράς 2011: 444. 
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πρόσωπο της Παναγίας, η οποία και εκδηλώνεται ακόμη και μέσα σε έναν ετερόδοξο 

λατρευτικό χώρο. 

 
«Εξελληνισμός» ιταλικών βαπτιστικών ονομάτων 

 

Επίσης παρατηρήθηκε το φαινόμενο της ύπαρξης ονομάτων Δυτικών, τα 

οποία όμως είχαν αποκτήσει μία «ελληνίζουσα» μορφή (π.χ. τα βαπτιστικά 

Γιαννούλης1056, Φιλιππάκης1057,  Φραντζεσκάκης1058, Γλουμάκης ή Γλυμάκης1059 κ.ά). 

Τα ονόματα αυτά, γραμμένα στις πηγές και με ελληνικούς και με λατινικούς 

χαρακτήρες, αποτελούν ελληνικά υποκοριστικά υιοθετημένα από Δυτικούς, κάτι που 

καταδεικνύει ένα ακόμη πεδίο όπου παρατηρήθηκε αμφίδρομη πολιτισμική ώσμωση 

μεταξύ των δύο πλευρών. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα είχαμε και «εξελληνισμό» 

των επωνύμων ορισμένων Δυτικών αρχόντων του νησιού, με τη χρήση λατινικών ή 

και ελληνικών χαρακτήρων (π.χ. Francescos Barozis, Φραντζήσκο Σουμαρίπας κ.ά.). 

Επίσης, άλλες φορές είναι γραμμένα σύμφωνα με την ελληνική και όχι τη βενετική ή 

την κοινή ιταλική φωνητική (π.χ. Zorzeto Baroci, αντί των Barozi ή Barozzi 

αντίστοιχα)1060. 

 

Τάσεις πολιτισμικής αφομοίωσης των Δυτικών της Νάξου κατά την περίοδο 

του Δουκάτου του Αιγαίου 

 

Κατά την περίοδο των Crispi (1383-1566) παρατηρήθηκε μία σταδιακή 

πολιτισμική αφομοίωση των Λατίνων, όταν οι απόγονοι των Δυτικών κατακτητών 

άρχισαν, όπως είδαμε, να ασπάζονται ολοένα και περισσότερο την ελληνική γλώσσα 

και τα τοπικά έθιμα1061. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει εντοπιστεί δείγμα δουκικού 

εγγράφου γραμμένου στην ελληνική γλώσσα1062, όπως και δείγμα δουκικής 

κτητορικής επιγραφής σε καθολικό μοναστήρι1063, ενώ χαρακτηριστική του κλίματος 

αυτής της πολιτισμικής ωσμώσεως θεωρείται και η μαρμάρινη ανάγλυφη παράσταση 
                                                             
1056 Βισβίζης 1951: 67. 
1057 Hofmann 1938: 92. 
1058 Καρπάθιος 1935. 
1059 Κωτσάκης 2007 δ΄: 394.- Slot 2010 β΄: 10.  
1060 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 12, 43.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 141.- Ψαρράς – Campangolo 2010: 
143. 
1061 Slot 2009 α΄: 27. 
1062 Miller 1997:  
1063 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 6.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 102-103. 
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με το οικόσημο των Crispi εκατέρωθεν του ο οποίου εικονίζονται δύο λιοντάρια, 

καθώς και δύο ντόπιοι προφανώς Ναξιώτες: ο ένας παίζει (άσκαυλο) και ο άλλος 

χορεύει1064 (εικ. 74). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να εντοπιστεί και στην 

αρχιτεκτονική: το μοναστήρι των Φραγκισκανών, που κτίστηκε τον 16ο αιώνα από 

τον Ιωάννη Δ΄ Crispo (1517-1564), έχει βυζαντινό ύφος1065.  

Ενδεικτικό επίσης της πολιτισμικής απομάκρυνσης από τη Δύση και της 

απόκτησης μίας «τοπικής», θα λέγαμε, ταυτότητας είναι και το γεγονός ότι ο ίδιος ο 

δούκας είχε δώσει φέουδα, κρατικά αξιώματα σε ντόπιους Έλληνες ή και τίτλους 

ευγενείας1066, πολιτική που είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα1067, ενώ 

έφθασε στο σημείο να απειλήσει τον πάπα ότι θα έθετε την καθολική κοινότητα του 

νησιού στη δικαιοδοσία της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας, εάν η Αγία Έδρα δεν 

απομάκρυνε έναν Καθολικό επίσκοπο που ο ίδιος δεν ενέκρινε1068.  

Ανάλογα φαινόμενα πολιτισμικής ώσμωσης και αφομοίωσης των απογόνων 

των Δυτικών εποίκων είχαν παρατηρηθεί και σε άλλες περιοχές του 

λατινοκρατούμενου ελληνικού χώρου, όπως π.χ. στη βενετοκρατούμενη Κρήτη1069, 

στη φραγκοκρατούμενη Κύπρο1070 και την επίσης φραγκοκρατούμενη 

                                                             
1064 Κεφαλληνιάδης 2000: 191.- Slot 2012 β΄: 19. 
1065 Slot 2009 α΄: 27. 
1066 Slot 2005 β΄: 17.- Slot 2006 β΄: 15.- Slot 2012 γ΄: 18. 
1067 Slot 2012 β΄: 16-17. 
1068 Slot 2006 β΄: 15.- Slot 2009 α΄: 28. 
1069 Στην Κρήτη ήδη από τον 14ο αιώνα είχε παρατηρηθεί μία πολιτισμική αφομοίωση των εκεί 
Λατίνων από το ελληνικό στοιχείο. Μεγάλος αριθμός των Καθολικών του νησιού, απογόνων κατά 
κύριο λόγο των Βενετών εποίκων του 13ου αιώνα, είχε υιοθετήσει ως όργανο επικοινωνίας του την 
ελληνική γλώσσα (14ος αι. και εξής). Τον δε 16ο αιώνα η ελληνική γλώσσα είχε πλέον επιβληθεί σε 
βαθμό, που πολλοί Βενετοί της Κρήτης, ακόμη και όσοι δεν είχαν ασπαστεί το ορθόδοξο δόγμα και 
παρέμεναν Καθολικοί, δεν κατανοούσαν την ιταλική γλώσσα, ενώ κάποιοι από αυτούς είτε 
ασπάστηκαν την Ορθοδοξία είτε συνήψαν μικτούς γάμους. Κατά την ύστερη Βενετοκρατία (16ος – 
17ος αι.) δίγλωσσοι ή αμιγώς ελληνόφωνοι δεν ήταν πλέον μόνο λαϊκοί πιστοί του δυτικού δόγματος 
στην Κρήτη, αλλά και Δυτικοί κληρικοί και μοναχοί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μεγάλο ποσοστό των 
λατινογενών κατοίκων της Κρήτης είχε πλέον εξελληνισθεί. Βλ. σχ. Μαλτέζου 1980: 278.- Δετοράκης 
1990: 213-214.- Laiou 1992: 38.- Georgopoulou 2001: 261.- Αποκορύφωμα και χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτής της ώσμωσης και της σταδιακής πολιτισμικής αφομοίωσης σημαντικού τμήματος 
των Βενετών της Κρήτης αποτελεί η περίπτωση του βενετικής καταγωγής ελληνόφωνου κατοίκου της 
Σητείας, του Βιτσέντζου Κορνάρου, ο οποίος συνέθεσε τον περίφημο «Ερωτόκριτο» (αρχές 17ου αι.). 
Βλ. Αλεξίου 1995: ιγ΄-ιζ΄, κα΄-κδ΄. 
1070 Οι Δυτικοί της μεγαλονήσου άρχισαν να υιοθετούν συνήθειες του ντόπιου πληθυσμού: «οι 
περισσότεροι Λατίνοι της Κύπρου προσφεύγουν στα ορθόδοξα εκκλησιαστικά δικαστήρια, ιδίως σε 
περιπτώσεις διαζυγίων… Καλούν ορθόδοξους ιερείς στους γάμους, στα βαφτίσια, στις κηδείες. Και οι 
ίδιοι οι βασιλιάδες εκκλησιάζονται άλλοτε στους λατινικούς και άλλοτε στους ορθόδοξους ναούς». Βλ. 
σχ. Πάρδος 2001: 13.- Σημειώνεται επίσης ότι «Η διείσδυση Ελλήνων στους κύκλους της άρχουσας 
τάξης και η ανάδειξή τους σε σημαντικές διοικητικές θέσεις επέτρεψαν στο ελληνικό στοιχείο να έχει 
ενεργό ανάμειξη στην πολιτική ζωή του φραγκικού βασιλείου, προλειαίνοντας έτσι τον εξελληνισμό του». 
Η χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους Φράγκους κατακτητές, όχι μόνο στην ιδιωτική τους ζωή, 
αλλά ακόμη και στη βασιλική τους καγκελλαρία αντανακλά την αφομοιωτική ισχύ του εγχώριου 
πολιτισμού. Βλ. σχ. Μοσχονάς 1993: 141-144.  
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Πελοπόννησο1071 (14ος αι.). Στην Κρήτη μάλιστα ξέσπασε η «επανάσταση» ή η 

«αποστασία» του Αγίου Τίτου (1363-1366) από Βενετοκρητικούς, οι οποίοι έχοντας 

προφανώς αποκτήσει μία τοπική – κρητική ταυτότητα, εξεγέρθηκαν από κοινού με 

τους Ελληνορθοδόξους συντοπίτες τους εναντίον της μητρόπολης–Βενετίας, 

εγκαθιδρύοντας τη Δημοκρατία του Αγίου Τίτου, αντικαθιστώντας την σημαία του 

Αγίου Μάρκου με εκείνη του πολιούχου της Κρήτης, Αγίου Τίτου1072.  

Στη Νάξο η διαδικασία πρόσληψης εντοπίων πολιτισμικών στοιχείων από 

τους εκεί Δυτικούς συνεχίστηκε και μετά την οθωμανική κατάκτηση, όχι όμως και το 

φαινόμενο της σύμπραξης των δύο πλευρών σε πολιτικό επίπεδο -με καταλύτη τον 

οθωμανικό κίνδυνο- και της ανάπτυξης μίας ναξιακής «τοπικότητας». Το φαινόμενο 

αυτό ανεκόπη προφανώς εξαιτίας της αλλαγής των εκεί πολιτικών, κοινωνικών και 

δημογραφικών δεδομένων1073 και ιδίως με την πρόσδεση του λατινικού στοιχείου στο 

άρμα του γαλλικού παράγοντα. Η ύπαρξη στο νησί δυτικών εμπορικών προξενείων, 

τα οποία διατηρούσαν ιδιαίτερες σχέσεις με το καθολικό στοιχείο του νησιού, καθώς 

και η συχνή σύμπραξή τους με τα πληρώματα δυτικών πολεμικών πλοίων, που 

ναυλοχούσαν στην περιοχή,  αντανακλά αυτή την πραγματικότητα. 

Με άλλα λόγια, κατά την περίοδο του Δουκάτου του Αιγαίου, ιδίως κατά τις 

τελευταίες του δεκαετίες, φαίνεται ότι είχε αναπτυχθεί μία τάση συγκρότησης μίας 

ιδιαίτερης –τοπικής– ναξιακής πολιτικής και πολιτισμικής ταυτότητας, παρά τους 

δεδομένους στενούς δεσμούς των Δυτικών του νησιού με τη Βενετία, κάτι που 

αποτελούσε προϋπόθεση για την επιβίωση της νησιωτικής αυτής ηγεμονίας. 

                                                             
1071 Είναι ενδεικτικό ότι σκοπός της συγγραφής του Χρονικού του Μορέως (14ος αι.) θεωρείται πως 
ήταν η αφύπνιση της πατριωτικής συνείδησης των Φράγκων απογόνων των σταυροφόρων του Μορέα, 
οι οποίοι έχαναν βαθμιαία την εθνική τους ταυτότητα κάτω από την επιρροή του βυζαντινού 
πολιτισμού. Βλ. σχ. Σανσαρίδου 2007: 12.- Η μικτή “franco-graeca” γλώσσα του Χρονικού του 
Μορέως απηχεί προφανώς την πολιτισμική ώσμωση που επήλθε μεταξύ των Φράγκων κατακτητών και 
του κατακτημένου γηγενούς πληθυσμού. Βλ. Ντούρου–Ηλιοπούλου 2005: 147. 
1072 Επί του βραχυβίου αυτού καθεστώτος διακηρύχθηκε μεταξύ άλλων η ισονομία και η ισοτιμία 
μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, εξέλιπαν πλέον οι διώξεις και περιορισμοί κατά 
του ορθόδοξου κλήρου, ενώ και αρκετοί Βενετοί αποκήρυξαν το καθολικό δόγμα και έγιναν 
Ορθόδοξοι. Βλ. σχ. Ζουδιανός 1960: 154.- Μαλτέζου 1980: 269.- Μαλτέζου 1988: 125-126.- 
Δετοράκης 1990: 187-190.- Παπαδία–Λάλα 1993: 178.- Μπραουδάκη 2003: 132-138. 
1073 Μετά την οθωμανική κατάκτηση εξέλιπαν οι λόγοι που οδήγησαν κάποιους δούκες της Νάξου, 
βορειοϊταλικής καταγωγής, να εντάξουν στον μηχανισμό διακυβέρνησης του κρατιδίου τους ντόπιους 
Έλληνες, σε μία προσπάθεια συσπείρωσης του εγχώριου στοιχείου στο σύνολό του έναντι του 
εξωτερικού – οθωμανικού κινδύνου. Αντιθέτως, κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας επί της 
Νάξου, οι Δυτικοί του νησιού –στους οποίους συγκαταλέγονταν πλέον πολλοί νεοφερμένοι από άλλα 
νησιά– από σφοδροί πολέμιοι των Οθωμανών μεταβλήθηκαν σε οιονεί «συνδιαχειριστές» της 
εξουσίας, αφού πέραν της καταβολής του ετησίου φόρου προς την κεντρική οθωμανική διοίκηση, στην 
πραγματικότητα αυτοί ήταν οι πραγματικοί κυρίαρχοι σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, 
επιδεικνύοντας κατά κανόνα νομιμοφροσύνη προς τον σουλτάνο και διατηρώντας ισχυρά κατάλοιπα 
μίας παρωχημένης πλέον ιδιότυπης φεουδαρχίας. Βλ. σχ. Κωτσάκης 2011: 525-526, 530-531. 
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Αντιθέτως, μετά την οθωμανική κατάκτηση και ιδίως κατά την περίοδο της 

Αντιμεταρρύθμισης οι Δυτικοί της Νάξου έπαψαν να έχουν ως κέντρο αναφοράς τους 

την τοπική τους ταυτότητα, αλλά συνταυτίστηκαν έως ένα βαθμό με τα συμφέροντα 

δυτικών μεγάλων δυνάμεων και ιδίως με εκείνα της Γαλλίας, όπως κατέδειξε και η 

περίπτωση των γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης στη Νάξο (1821)1074, 

προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσουν στοιχεία του ιδιαίτερου, πατροπαράδοτου 

πολιτισμού τους. 

                                                             
1074 Slot 1988: 10.- Κωτσάκης 2011: 529-532. 
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Στ΄ 

Τα οχυρωματικά έργα και τα οχυρά κτίσματα των Δυτικών 

και των Ελληνορθοδόξων στη Νάξο 

 
6.1.1 Τα μεσαιωνικά κάστρα της Λατινοκρατίας στη Νάξο 

 

Στη Νάξο σώζονται σήμερα δύο βενετσιάνικα κάστρα: το Κάστρο της Χώρας 

ή Κάτω Κάστρο (Castel Basso) και το Απάνω Κάστρο (Castel d’ Alto). Η παράδοση 

αναφέρει ότι στη Νάξο κατά τη Λατινοκρατία κτίστηκαν συνολικά 44 κάστρα. Πέραν 

των δύο γνωστών αυτών κάστρων, τα οποία αναφέρουν Βενετοί χαρτογράφοι του 

15ου και του 16ου αιώνα1075, γίνεται λόγος και για βενετικές οχυρώσεις σε άλλες 

περιοχές του νησιού, όπως στο Σαγκρί, την Απείρανθο, τη Μικρή Βίγλα, τις 

Μέλανες1076, καθώς και στην Κωμιακή1077. Τα μεσαιωνικά κάστρα της Νάξου 

λειτούργησαν από τον 13ο έως τον 16ο αιώνα, υποστηρίζοντας την αμυντική 

θωράκιση του Δουκάτου του Αιγαίου, μέχρι το 1537, όταν ο δούκας του νησιού 

κατέστη φόρου υποτελής στους Οθωμανούς Τούρκους. Εν συνεχεία οι Οθωμανοί 

Τούρκοι δεν αλλοίωσαν τη μορφολογία των πρώην βενετσιάνικων κάστρων της 

Νάξου με προσθήκες ή τροποποιήσεις, όπως συνέβη σε άλλες περιοχές του 

ελλαδικού χώρου, αφού η παρουσία τους στο νησί ήταν ισχνή και δεν τα 

χρησιμοποίησαν, τουλάχιστον συστηματικά, για στρατιωτικούς σκοπούς.  

Πριν ωστόσο από τη βενετική κατάκτηση, κατά τη βυζαντινή περίοδο, ήταν εν 

χρήσει στο νησί άλλα δύο σημαντικά κάστρα: τ’ Απαλίρου και του Καλόγερου. 

Γίνεται λοιπόν εδώ μία σύντομη μνεία στα προϋπάρχοντα της Λατινοκρατίας κάστρα, 

ώστε να έχουμε μία πληρέστερη εικόνα αναφορικά με τα οχυρωματικά έργα της 

μεσαιωνικής περιόδου στη Νάξο. 

 

 

 

 

 
                                                             
1075 Κεφαλληνιάδης 2000: 19, 21-23. 
1076 Λούπου–Ρόκου 1999: 94, 209. 
1077 Καρούσης 2005: 101-102. 
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Το Κάστρο τ’ Απαλίρου 

 

Το Κάστρο τ’ Απαλίρου δεσπόζει στη νοτιοδυτική Νάξο (εικ.  45), κοντά στο 

χωριό Σαγκρί, σε ένα ιδιαιτέρως επικλινές ύψωμα 474 μέτρων, απ’ όπου 

κατοπτεύονται οι παρακείμενες εκτεταμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Παράλληλα 

ελέγχονται δύο σημαντικοί όρμοι, της Αγιασσού και του Πυργακίου, καθώς και η 

θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νάξου, Πάρου και Ίου, η οποία σύμφωνα με τις πηγές 

αποτελούσε τμήμα της διαδρομής Κωνσταντινουπόλεως – Κρήτης (ή και 

Θεσσαλονίκης – Κρήτης)1078, με ενδιάμεσο σταθμό το απάνεμο λιμάνι της Ίου. Δεν 

ίσως είναι εξάλλου τυχαίο ότι υπάρχει επαφή με το βυζαντινό Κάστρο της Ίου1079. Το 

κάστρο τ’ Απαλίρου ανήκει σε μία ομάδα βυζαντινών κάστρων που ανεγέρθηκαν για 

την ενδυνάμωση των νησιών του Αιγαίου, ίσως στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του 

Λεόντος Γ΄ Ισαύρου (717-741), στο ευρύτερο πλαίσιο της κρατικής μέριμνας με 

στόχο την αμυντική ενίσχυση των νησιών του Αρχιπελάγους1080. Οι αραβικές 

επιδρομές στο Αιγαίο, που ξεκίνησαν για πρώτη φορά από τη Συρία τον 7ο αιώνα1081, 

πιθανολογείται ότι ήταν η κύρια αιτία για την ανέγερση αυτών των στρατηγικής 

σημασίας για το βυζαντινό κράτος οχυρώσεων (π.χ. Νάξος, Σάμος, Κως, Τέλενδος 

κ.ά.)1082. Σύμφωνα πάλι με μία άποψη, τα οχυρωματικά αυτά έργα έγιναν όχι για 

λόγους προστασίας των κατοίκων των νησιών, αλλά για την προστασία του 

βυζαντινού στόλου από εχθρικές επιθέσεις και πιθανόν για την παροχή κάποιας 

μορφής επιμελητείας στα πλοία του1083.  

Πρόσφατες πάντως ανασκαφές, οι οποίες διενεργήθηκαν από το Νορβηγικό 

Αρχαιολογικό Ινστιτούτο στο Κάστρο τα’ Απαλίρου έφεραν μεταξύ άλλων στο φως 

νόμισμα της εποχής του αυτοκράτορα Ηρακλείου (610-641)1084, γεγονός που εντάσσει 

χρονονολογικά το κάστρο πιθανόν κάπου στον 7ο αιώνα μ.Χ. Σε κάθε περίπτωση, το 

κάστρο τ’ Απαλίρου, όπως και τα άλλα κάστρα αυτής της κατηγορίας, διαφέρει 

σημαντικά από εκείνα των Δυτικών ως προς τη θέση, το μέγεθος, την κάτοψη, τα 

                                                             
1078 Σαββίδης 2006: 106. 
1079 Μαστορόπουλος 1999: 75. 
1080 Πέννα 2001: 403. 
1081 Σαββίδης 2006: 104-105. 
1082 Μαστορόπουλος 1999: 76. 
1083 Eberhard 1988: http://www.ios.gr/byzantine.htm. 
1084 Παρουσίαση του ανασκαφικού έργου του Νορβηγικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στη Χώρα 
Νάξου στις 27 Ιουλίου 2012. 
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κατάλοιπα των επί μέρους κτισμάτων και τη δόμησή τους, ώστε να μπορούμε να το 

κατατάξουμε μόνο στη βυζαντινή εποχή1085.  

Το κάστρο αυτό έχει μήκος άνω των 300 μέτρων και το πλάτος του 

κυμαίνεται από 60 έως 100 μέτρα. Σώζεται σχετικά μεγάλο μέρος του περιμετρικού 

τείχους, το οποίο ενισχύεται κατά διαστήματα από πύργους και έναν ημικυλινδρικό 

προμαχώνα, ενώ σώζονται και κατάλοιπα προϊστορικών οχυρώσεων. Στο ομαλότερο 

σημείο του σώζονται ερείπια συγκροτήματος ναών, από τους οποίους έχει διασωθεί 

το όνομα μόνον ενός, του Αγίου Γεωργίου, ενώ εκτός των τειχών έχουν εντοπιστεί 

άλλοι τρεις ναοί1086, ενώ εσχάτως εντός των τειχών ανακαλύφθηκε και ένας δεύτερος, 

δίκλιτος ναός1087. Σημειώνεται ότι στον Άγιο Γεώργιο, όπως και σε άλλα 

παρεκκλήσια του κάστρου αλλά και γενικότερα του νησιού, παρατηρούνται 

μικρασιατικές επιδράσεις1088. Επίσης, στο κάστρο εντοπίζεται και ένας σημαντικός 

αριθμός καμαροσκεπών δεξαμενών (πολλές δεκάδες). Ενώ πάντως μέχρι πρό τινος 

πιστευόταν ότι λίγα από τα κατάλοιπα του κάστρου θα μπορούσαν να ταυτιστούν με 

οικίες1089, κατόπιν προσφάτων ανασκαφών η άποψη αυτή έχει αναθεωρηθεί1090: το 

κάστρο τ’ Απαλίρου είχε μεν έντονο φρουριακό χαρακτήρα, ωστόσο πιθανολογείται 

ότι δεν στέγαζε μόνο την πολιτικο-στρατιωτική ηγεσία του τόπου σε περίπτωση 

κινδύνου, αλλά ότι αποτελούσε και κατά κάποιο τρόπο μία «καστροπολιτεία». Οι 

ανασκαφές της νορβηγικής αρχαιολογικής αποστολής, οι οποίες αναμένεται να 

επαναληφθούν εντός του 2013, εκτιμάται ότι θα φωτίσουν περαιτέρω άγνωστες 

πτυχές της ιστορίας του κάστρου και ότι θα διευρύνουν τις γνώσεις μας για τη 

βυζαντινή Νάξο. 

Στις δυτικές πάντως υπώρειες του κάστρου τ’ Απαλίρου, εκτός των τειχών 

του, διακρίνονται ίχνη ενός παλαιού συνοικισμού, των «Εβριακών» ή των 

«Αμβριακών», για τον οποίον γίνεται μνεία τον 17ο αιώνα1091. Ανάλογα φαινόμενα 

ύπαρξης οικισμών σε πλαγιές οχυρωμένων λόφων είναι συχνά για το Αιγαίο, 

τουλάχιστον κατά την εποχή της Λατινοκρατίας. Εικάζεται δε, ότι λόγω των 

αραβικών επιδρομών, οι κάτοικοι του νησιού μετακινήθηκαν στα ενδότερα, 

                                                             
1085 Eberhard 1977: 516.- Eberhard 1988: 177-181. 
1086 Μαστορόπουλος 2006: 144, 152. 
1087 Λιανός 2012: http://kykladiki.blogspot.gr/2012/11/blog-post_978.html. 
1088 Μαστορόπουλος 1999: 75. 
1089 Μαστορόπουλος 1999: 75. 
1090 Λιανός 2012: http://kykladiki.blogspot.gr/2012/11/blog-post_978.html. 
1091 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 182-183. 
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συνοικίζοντας πολλά από τα σημερινά χωριά, τα οποία είναι αθέατα από τη 

θάλασσα1092. 

Τα υλικά πάντως κατάλοιπα και οι αρχαιολογικές μαρτυρίες (π.χ. βίαιη 

αχρήστευση πολλών κιστερνών) φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις ιστορικές μαρτυρίες, 

που υποστηρίζουν ότι το κάστρο καταστράφηκε στις αρχές του 13ου αιώνα από τους 

πολεμιστές του Βενετού Μάρκου Σανούδου, κάτι που πιθανόν συνέβη για τον φόβο 

ανακατάληψής του από τους εχθρούς τους, Βυζαντινούς και Γενουάτες1093, έκτοτε δε 

εγκαταλείφθηκε1094. 

 

Το Κάστρο του Καλόγερου 

 
Το Κάστρο του Καλόγερου ή του Καλοέρου (εικ. 46) δεσπόζει σε 

στρατηγικής σημασίας απόκρημνο ύψωμα (355μ.) στο βορειοανατολικό άκρο της 

Νάξου, πάνω από τον παραθαλάσσιο οικισμό του Απόλλωνα. Οι πληροφορίες που 

γνωρίζουμε για το κάστρο είναι ελάχιστες, είμαστε όμως βέβαιοι ότι προϋπήρχε των 

Βενετών. Βάσει της τοιχοποιίας του χρονολογείται στους βυζαντινούς χρόνους, ενώ 

άλλα ευρήματα που ήλθαν στο φως στο πλάτωμα του υψώματος, στο οποίο είναι 

κτισμένο, μαρτυρούν ότι η τοποθεσία αυτή είχε χρησιμοποιηθεί ήδη από την 

αρχαιότητα1095.  

Το κάστρο έχει σε κάτοψη σχήμα ισοσκελούς τριγώνου. Αποτελείται από δύο 

κύριους περιβόλους (εσωτερικό και εξωτερικό τείχος) συνολικού εμβαδού 2.000 

περίπου τετραγωνικών μέτρων, ενώ σε κάποια σημεία διαθέτει διπλή σειρά τειχών. Η 

ανατολική και πιο απόκρημνη παράκτια πλευρά του είναι ατείχιστη, προφανώς λόγω 

της φυσικής της οχυρότητας. Τα τείχη, τα οποία δεν είναι πάντοτε ομοιόμορφα 

κατασκευασμένα και ευθυγραμμισμένα (φαίνεται ότι έχουν ανεγερθεί άτακτα), 

φθάνουν τα 3-5 μέτρα ύψος και 1,5-4 μέτρα πάχος. Για την αντιμετώπιση 

μακροχρόνιων πολιορκιών και για την εν γένει κάλυψη των αναγκών της φρουράς 

του σε νερό, υπήρχαν υδατοδεξαμενές (κιστέρνες) επικαλυμμένες με κονίαμα 

(κουρασάνι), δύο από τις οποίες σώζονται μέχρι σήμερα1096.  

                                                             
1092 Μαστορόπουλος 1999: 76.- Κατσουρός 2005 γ΄: 9-10. 
1093 Ψαρράς 1994 α΄: 12.- Μαστορόπουλος 1999: 76. 
1094 Μαστορόπουλος 2006: 144. 
1095 Eberhard 1977: 520 
1096 Eberhard 1977: 518-520.   
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Λόγω της θέσης του, το κάστρο του Καλόγερου ήταν ένα ιδιαίτερα 

κατάλληλο για επιτήρηση κάστρο. Μπορούσε να ελέγξει τη θάλασσα σε μεγάλη 

απόσταση από την πλευρά του Ικαρίου Πελάγους στα ανατολικά και πέραν της 

Μυκόνου στα βόρεια. Από το σημείο αυτό μπορούσαν να δώσουν προειδοποιητικά 

μηνύματα στον βυζαντινό στόλο που πλησίαζε (τη μέρα με καπνό και τη νύχτα με 

φωτιά) ότι υπήρχαν στην περιοχή εχθρικά πλοία ή μπορούσαν να μεταδώσουν 

πληροφορίες στις βυζαντινές μονάδες για εχθρούς που πλησίαζαν και βρίσκονταν 

κοντά στην περιοχή της Νάξου1097. Ανάλογη λειτουργία ενδεχομένως να είχε και κατά 

την περίοδο της λατινικής κυριαρχίας. Το κάστρο πάντως αυτό έχει αποτυπωθεί από 

τον γενουατικής καταγωγής περιηγητή Lupazzolo (17ος αι.), χαρακτηριζόμενο ως 

“Castello di Apollo, rovinato” («Κάστρο του Απόλλωνα, ερειπιώδες»)1098. 

 

Το Κάστρο της Χώρας (Castel Basso) 

 
Το Κάστρο της Χώρας, γνωστό κατά το Μεσαίωνα και ως Μέσα Κάστρο της 

Ναξίας, αλλά και ως Κάτω Κάστρο (Castello da Basso ή Castel(lo) Inferiore) 

αποτελεί το σημαντικότερο βενετσιάνικο μνημείο της Νάξου (εικ. 47). Είναι μία 

ζωντανή καστροπολιτεία, που μετρά οκτώ αιώνες αδιάλειπτης κατοίκησης, 

αποτελώντας τη μοναδική συνοικία της Νάξου, όπου ακόμη και σήμερα υπερέχει 

αριθμητικά το ρωμαιοκαθολικό στοιχείο. Δημιουργήθηκε στις αρχές του 13ου αιώνα 

επάνω σε έναν λόφο, πιθανότατα ακατοίκητο, όπου όμως σώζονταν κατάλοιπα 

αρχαίας κατοίκησης, μέρος των οποίων θα πρέπει να χρησιμοποιήθηκε κατά την 

ανοικοδόμησή του1099. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρόκεται για μία σπάνια περίπτωση 

σχεδόν ταυτόχρονης δημιουργίας τείχους και οικισμού, δηλαδή ενός οχυρωμένου 

οικισμού, που είχε ως προορισμό του να στεγάσει μία αποικιακή μειονότητα και να 

την προστατεύσει από τον εχθρικό ντόπιο πληθυσμό, αλλά και από τους εξωτερικούς 

εχθρούς1100. Πιθανότερη φαίνεται ωστόσο η εκδοχή την ίδρυση του Κάστρου στις 

αρχές του 13ου αιώνα να ακολούθησε λίγες δεκαετίες αργότερα η ίδρυση της 

ρωμαιοκαθολικής επισκοπής Νάξου και η ανέγερση του τοπικού καθεδρικού ναού 

εντός του Κάστρου, η οποία σηματοδότησε τη σταδιακή μετεξέλιξη του αμιγούς 

στρατιωτικού οχυρού σε έναν πρώτο οικιστικό πυρήνα, με τη μονοκεντρική ανάπτυξη 
                                                             
1097 Eberhard 1988: http://www.ios.gr/byzantine.htm. 
1098 Φασουλάκης 1994: 512. 
1099 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 317. 
1100 Κουρουπάκη 1981: 9-10. 
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της πόλης κατά το γεωμορφικό πρότυπο, διαθέτοντας σχεδόν όλα τα τυπικά και κοινά 

χαρακτηριστικά των πεπερασμένων κλειστών μεσαιωνικών κέντρων της Δύσης, με 

την εναλλαγή και κυρίως τη διάχυση ιδιωτικού και δημοσίου χώρου1101. 

Το Κάστρο στη σημερινή του μορφή διαμορφώθηκε σε γενικές γραμμές κατά 

τον 17ο αιώνα, έχοντας απολέσει πλέον σε μεγάλο βαθμό τον αμυντικό  μεσαιωνικό 

χαρακτήρα των προηγουμένων αιώνων. Το μεγαλύτερο μέρος του μεσαιωνικού του 

τείχους καταστράφηκε εν καιρώ ειρήνης, για να αντικατασταθεί από αρχοντικές 

οικίες με θέα προς τη θάλασσα1102, ενώ και οι Γάλλοι μισσιονάριοι αλλοίωσαν τον 

μεσαιωνικό πολεοδομικό ιστό του Κάστρου με την ανέγερση των μονών και των 

σχολών τους, από τον 17ο έως και τον 20ο αιώνα, όπως θα δούμε παρακάτω1103. 

 

Οι πύργοι και τα τείχη του Κάστρου 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του αρχιτέκτονα–μηχανικού δρ. Ορέστη 

Βαβατσιούλα, το πεντάγωνου σχήματος Κάστρο της Χώρας είχε έκταση περίπου 13 

στρεμμάτων, περικλείοντας τείχος που συμπεριελάμβανε 12 ισχυρούς πύργους (όλους 

τετράγωνης κατόψεως εκτός ενός κυκλικού), εν συνόλω 16 πύργους διαφόρων 

μεγεθών. Σήμερα σώζονται υπολείμματα σήμερα μόνο εκ των 7 πύργων. Από το 

μήκος των μεταπυργίων προκύπτει ότι η οχύρωση κάλυπτε άμυνα με όπλα 

κρουστικής δύναμης (π.χ. τοξοβολία, ρίψη λίθων)1104. Επίσης, διαπιστώνεται ότι το 

Κάστρο είχε μία ή δύο οξυγώνιες απολήξεις και δύο ακόμη οδοντώσεις σε 

υποχωρήσεις του τείχους. Από την λιτότητα και την ανομοιογένεια που διακρίνει την 

κατασκευή του αμυντικού κελύφους, υποδηλώνεται αυτομάτως ο χαρακτήρας ενός 

στρατιωτικού σταθμού, ελαφρά οπλισμένου, που κτίστηκε με γρήγορους ρυθμούς και 

που ήταν ικανός να αντεπεξέλθει σε περιορισμένης ισχύος επιδρομές, κυρίως 

πειρατικές. Αποτελούσε δηλαδή μία οχύρωση μικρής σχετικά εμβέλειας, οι στόχοι 

της οποίας εμφαίνονται εξαρχής και αναδεικνύεται το ύφος μίας ειρηνικής 

εγκαθίδρυσης (13ος αι.)1105, σε αντιδιαστολή με τις βαριές και πολυδάπανες οχυρές 

κατασκευές άλλων περιοχών της σταυροφορικής Εγγύς Ανατολής1106. 

                                                             
1101 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 8.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 375. 
1102 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 12. 
1103 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 11-15. 
1104 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 319. 
1105 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 7-8. 
1106 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 322.. 
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Σημειώνεται ότι σήμερα σώζεται σε καλή κατάσταση στη βορειοδυτική 

πλευρά του Κάστρου ο πύργος «του Κρίσπη», «του Γλέζου» ή «της Απεραθίτισσας» 

(εικ. 48), ο μοναδικός κυκλικός πύργος που ενίσχυε τα μεσαιωνικά τείχη του 

Κάστρου1107. Σήμερα ο πύργος αυτός λειτουργεί ως Βυζαντινό Μουσείο. 

Σώζεται επίσης ο ενταγμένος στο γοτθικό δουκικό παρεκκλήσιο (Capella 

Casazza) τετράγωνης κατόψεως πύργος στην ανατολική πλευρά των τειχών του 

Κάστρου1108. Η ύπαρξη πάντως πύργου ενταγμένου στα τείχη του περιβόλου 

εντοπίζεται και στο σύγχρονό του, Κάτω Κάστρο της Άνδρου (α΄ μισό 13ου 

αιώνα)1109.  

Θεωρείται ότι οι πύργοι, τα κτίσματα της περιτείχισης, ήταν εκείνοι που 

αποτελούσαν τους πρώτους πόλους έλξης ενός πρώτου σύνθετου οικιστικού τύπου 

πύργου-κατοικίας (casa–torre) με θερμαινόμενο χώρο (caminata), αλλά και με το 

πρότυπο ενός διωρόφου μικρού παλατιού (palazzotto), που στέγαζε την προνομιούχο 

τάξη των ευγενών, πρακτική που προήλθε από την Ιταλία1110. Σώζεται μάλιστα 

κατοικία με χαρακτηριστικά βενετσιάνικα αρχιτεκτονικά στοιχεία του 14ου αιώνα1111. 

Υπήρξε λοιπόν στις αρχοντικές αυτές κατοικίες μία διάθεση προσομοίωσης με τα 

ιταλικά “palazzi” με τη χρήση κατά κανόνα δαπανηρών υλικών1112. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο προέκυψε ένας σύνθετος τύπος κατοικίας, συγκερασμός του “casa–torre” και 

του “palazzotto”, ο οποίος κατελάμβανε έναν οικοδομικό κάνναβο (~50 μ2 – ~ 85 μ2) 

ή το πιθανότερο, και κατά τα πρότυπα της βενετικής κατοικίας, δύο οικοδομικούς 

                                                             
1107 Κεφαλληνιάδης 2000: 163-164.- Μπαλτογιάννη 2005: 76. 
1108 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 99.- Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 13.- Βαβατσιούλας 2009 α΄: 11.- 
Βαβατσιούλας 2009 β΄: 367, 385.- Σε φωτογραφία πάντως που τραβήχθηκε γύρω στο 1900 ξεχωρίζουν 
κάποιοι από τους περιμετρικούς ορθογώνιους πύργους, οι οποίοι σήμερα είναι αλλοιωμένοι. Βλ. σχ. 
Μαστορόπουλος 2004-2005: 354. 
1109 Δωρή - Βελισσαρίου - Μιχαηλίδης 2003: 191. 
1110 Είναι γνωστό ότι εντός των μεσαιωνικών κάστρων, ιδιαίτερα της Ιταλίας, αναπτύχθηκαν 
διαφορετικοί, οχυρού πάντα χαρακτήρα τύπου κατοικίας, με προεξάρχοντα τον τύπο πυργο–κατοικία 
(πυργόσπιτο, casa–torre) και έντονο το στοιχείο της αυτονομίας τους. Σημειώνεται επίσης ότι για 
λόγους άμυνας η κάθε κατοικία τοπικών ευγενών αναπτύσσεται ως ένα μικρό κάστρο ή ένα μικρό 
παλάτι (palazzotto), που εκφράζεται προς την πόλη και στον δρόμο ως μία αυστηρή και εσωστρεφής 
δομή, το οποίο διατηρεί τον οχυρό του χαρακτήρα ακόμη και στην Αναγέννηση. Βλ. σχ. 
Βαβατσιούλας 2009 β΄: 349, 380-381. 
1111 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 352.- Έχουν επίσης εντοπιστεί σε αρχοντικές οικίες του Κάστρου και άλλα 
κοινά με τη Βενετία αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραιτήτως ότι αυτά 
αποτελούσαν και βενετική επίδραση, δεδομένου ότι θα μπορούσαν να αποτελούν κοινή πρακτική που 
προσιδιάζει στον μεσογειακό τρόπο ζωής (π.χ. ύπαρξη στοάς “loggia” ή η διάταξη των χώρων προς 
μία εσωτερική (;) αυλή). Βλ. σχ. Βαβατσιούλας 2009 β΄: 353, 382. 
1112 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 383. 
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καννάβους, ερχόμενος να καλύψει τις ανάγκες των Δυτικών κατακτητών τόσο σε 

επίπεδο άμυνας όσο και σε επίπεδο γοήτρου1113. 

Μετά τον 15ο αιώνα η μάλλον ανεπαρκής οχύρωση του Κάστρου της Χώρας 

Νάξου δεν εκσυγχρονίστηκε και δεν προσάρμοσε ουσιαστικά το αμυντικό της 

σύστημα στις νέες πολεμικές τεχνικές των πυροβόλων όπλων (παρά τις ανησυχίες της 

μητρόπολης–Βενετίας στα τέλη του 15ου αιώνα)1114, με αποτέλεσμα αυτό να 

διατηρήσει ανέπαφο έως έναν βαθμό τον μεσαιωνικό του χαρακτήρα από 

μεταγενέστερες οχυρωματικές παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας (π.χ. μη διάνοιξη 

κανιονοθυρίδων για βολές πυροβολικού)1115. Ωστόσο, φαίνεται ότι προστέθηκε 

σκάρπα στη βάση του πύργου του Γλέζου ή της Απεραθίτισσας, είτε για λόγους 

οχυρωματικούς είτε για λόγους στατικούς1116, ίσως δε και στη νοτιοδυτική πλευρά 

του Κάστρου1117. Επίσης θεωρείται ότι καταβλήθηκαν προσπάθειες για υποτυπώδη  

κάλυψη του Κάστρου με πυροβόλα όπλα (π.χ. δημιουργία προμαχώνα, καθώς και 

πλατό πυροβόλων)1118.  

Η επέλαση το 1537 του Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα στις Κυκλάδες και η 

παράδοση του δούκα ως φόρου υποτελούς στον σουλτάνο δεν άφησε περιθώρια για 

ουσιαστικό εκσυγχρονισμό των οχυρώσεων του Κάστρου υπό το πρίσμα των νέων 

δεδομένων που έπεφερε η διάδοση της χρήσης της πυρίτιδας. Οι όποιες μάλλον 

αποσπασματικές προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση δεν ήταν δυνατό να 

επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Οι πύλες του Κάστρου 

 

Το Κάστρο διαθέτει τρεις εισόδους, από τις οποίες σήμερα σώζονται οι δύο: η 

«Τρανή Πόρτα» στα βορειοδυτικά και το «Παραπόρτι» στα νότια. Το «Πίσω 

Παραπόρτι» στα ανατολικά έχει καταστραφεί. 

Η «Τρανή Πόρτα» είναι η καλύτερα σωζόμενη πύλη του Κάστρου (εικ. 49). 

Στη δεξιά παραστάδα της διακρίνεται ο εγχάρακτος ενετικός πήχης (0,83 μ.), ο οποίος 

                                                             
1113 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 381. 
1114 Slot 2005 β΄: 13-14. 
1115 Λούπου-Ρόκου 1999: 20-21.- Κοντογιάννης 2002: 201.- Αρβανιτόπουλος 2008: 35-43.  
1116 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 103, 321. 
1117 Ίσως να υπήρχε σκάρπα στον αδόμητο παλαιότερα χώρο κάτω από το Παραπόρτι, η οποία όμως 
ενδεχομένως να κατασκευάστηκε για λόγους στατικούς και όχι αμυντικούς, πληροφορία που αντλούμε 
από σκίτσο των μέσων του 18ου αιώνα. Βλ. σχ. Φίλιππα–Αποστόλου 2000: 30.- Σέργης – Ψαρράς 
2006: 189. 
1118 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 298-299, 320. 
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είχε ως σκοπό τον έλεγχο της ακρίβειας των μέτρων των εισερχόμενων στο Κάστρο 

εμπόρων1119. Η «Τρανή Πόρτα» δεν διαθέτει αυτοτελή πύργο εισόδου και 

καταφραγή1120. Η χαρακτηριστική οξυκόρυφη όψη της την κατατάσσει στη γοτθική 

τεχνοτροπία. Αν και θεωρείται, όπως είδαμε παραπάνω, ότι κατασκευάστηκε από 

τους Βενετούς ηγεμόνες της Νάξου τον 13ο αιώνα, πιθανόν από ντόπιο συνεργείο, 

εντούτοις κάποια βασικά της χαρακτηριστικά μάς παραπέμπουν στην Γαλλία, κοιτίδα 

των οξυκόρυφων κατασκευών της δυτικής Ευρώπης1121. 

Η ύπαρξη εντός του Κάστρου της Χώρας αρχιτεκτονικών στοιχείων, που 

συσχετίζονται με την εν γένει ισχυρή φραγκική παρουσία στο Αιγαίο1122 σε 

συνδυασμό με την ιστορική πραγματικότητα της εποχής, το γεγονός δηλαδή ότι οι 

δούκες της Νάξου ήταν κατά τον 13ο και 14ο αιώνα υποτελείς στους Φράγκους 

(πολεμώντας μάλιστά στο πλευρό τους το 1311, στο πλαίσιο των φεουδαλικών τους 

υποχρεώσεων)1123, ενισχύει την εκτίμηση ότι η υιοθέτηση γοτθικών τεχνοτροπικών 

προτύπων στη Νάξο του 13ου αιώνα δεν φαίνεται να αποτελεί στην πραγματικότητα 

μετεμφύτευση αμιγώς βενετικών κατασκευαστικών τεχνικών και μορφολογικών 

στοιχείων, αλλά φραγκικών, που διαχύθηκαν σε πολλές λατινοκρατούμενες περιοχές 

του Αιγαίου, φραγκοκρατούμενες και βενετοκρατούμενες, ακόμη και στο βυζαντινό 

Δεσποτάτο του Μυστρά1124. 

                                                             
1119 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 323. 
1120 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 7. 
1121 Πιστεύεται ότι τα στοιχεία αυτά εισήχθησαν στην ιταλική χερσόνησο τον 13ο αιώνα από τη νότια 
Γαλλία, πιθανόν μέσω των οικοδομικών δραστηριοτήτων των Φραγκισκανών μοναχών, αλλά και των 
Δομηνικανών. Τα οξυκόρυφα τόξα πρωτοεμφανίστηκαν στους πρώιμους ιταλικούς φραγκισκανικούς 
ναΐσκους, έπειτα στην εκκλησία της Ασσίζης και εν συνεχεία, στα μέσα του 13ου αιώνα, διαδόθηκαν 
σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, συμπεριαλαμβανομένης της Βενετίας, όπου και κυριάρχησαν τον 
14ο και 15ο αιώνα. Σχεδόν ταυτόχρονα διαδόθηκαν και στις βενετικές κτήσεις στο ελλαδικό χώρο. Βλ. 
σχ. Γκράτζιου 2010: 41, 44-45.- Σημειώνεται επίσης ότι οι Βενετοί σε γενικές γραμμές, τουλάχιστον 
στον τομέα της γλυπτικής και της λιθοξοϊκής, πέραν των εγχωρίων βενετικών τεχνοτροπικών 
στοιχείων, δέχτηκαν επιρροές τόσο από το Βυζάντιο όσο και από τη Γαλλία, αφού ως έμποροι και 
θαλασσοπόροι ήταν αρκετά δεκτικοί στην πρόσληψη και υιοθέτηση ξένων πολιτισμικών στοιχείων. 
Έτσι στον βενετικό χώρο, μητροπολιτικό και αποικιακό, συνυπήρχαν ήδη πριν την Δ΄ Σταυροφορία 
αυτόχθονα βενετικά τεχνοτροπικά στοιχεία και βυζαντινά, στα οποία προστέθηκαν και γαλλικά, 
δημιουργώντας μία ώσμωση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Επί παραδείγματι, στη Χαλκίδα, το 
νότιο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής (τέλη του 13ου αι.), έχει διακοσμηθεί κατά τον γοτθικό 
ρυθμό της Γαλλίας, ενώ αντιθέτως, στο βόρειο παρεκκλήσιο (14ος αι.) εντοπίζονται στοιχεία που μας 
παραπέμπουν στο «βυζαντινότροπο» στυλ της Βενετίας. Βλ. σχ. Μελβάνι 2007: 43-46.- Βάσει λοιπόν 
των παραπάνω, πρότυπο των γοτθικής τεχνοτροπίας μνημείων στον ελλαδικό χώρο, που ανεγέρθηκαν 
κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά τη λατινική κατάκτηση, αποτελεί η φραγκική (γαλλική) και όχι η 
βενετική τέχνη. 
1122 Αυτού του είδους θεωρούνται τα γοτθικά αρχιτεκτονικά στοιχεία (π.χ. σταυροθόλια) στο δουκικό 
παρεκκλήσιο της Capella Casazza, εντός του οποίου βρίσκεται μάλιστα οικόσημο των Βουργουνδίων 
δουκών των Αθηνών και των Θηβών De la Roche (1205-1311). Βλ. σχ. Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 
2002: 13.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 240. 
1123 Miller 1997: 654-655. 
1124 Γκράτζιου 2010: 44, 303. 
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Συνάγεται λοιπόν, βάσει των παραπάνω, ότι απώτερη πηγή προέλευσης του 

γοτθικού ρυθμού σύμφωνα με τον οποίο κατασκευάστηκε η «Τρανή Πόρτα», 

φαίνεται να είναι η Γαλλία, ωστόσο εδώ δεν θεωρείται απίθανο να πρόκειται για 

τοπική εκδοχή της γοτθικής τεχνοτροπίας, αν αναλογιστεί κανείς ότι παρόμοιου 

τύπου φαινόμενα παρατηρήθηκαν και σε άλλες λατινοκρατούμενες περιοχές του 

Αιγαίου, όπως π.χ. στην Κρήτη, όπου: «δεν πρόκειται απλώς για μία διαμεσολαβημένη 

από τη Βενετία επίδραση, αλλά για μία ιδιαίτερη, τοπική, εκδοχή του γοτθικού, στη 

δημιουργία της οποίας συνέβαλαν περισσότεροι παράγοντες: οι οικοδομικές 

προδιαγραφές των ταγμάτων, η βενετική προτίμηση σε οξυκόρυφα ανοίγματα αλλά και 

η προσαρμοστικότητα των Βενετών στις τοπικές συνήθειες και, τέλος, η ισχυρή τοπική 

παράδοση στη λιθοδομή»1125. Η παραπάνω φράση ίσως να αποτελεί το κλειδί για την 

ερμηνεία και κατανόηση του φαινομένου της γενικότερης διείσδυσης γοτθικής 

τεχνοτροπίας σε θυρώματα και καμάρες μεσαιωνικών μνημείων του Αιγαίου και εν  

προκειμένω της Νάξου. 

Το «Παραπόρτι» θεωρείται ως η δεύτερη σε σημασία πύλη του Κάστρου (εικ. 

50). Βρίσκεται στη νότια-νοτιοδυτική πλευρά του. Εδώ δεν διακρίνονται εμφανή 

στοιχεία γοτθικής τεχνοτροπίας. Όπως και στην περίπτωση της «Τρανής Πόρτας», 

προστατευόταν από ένα ζεύγος αμυντικών πύργων. Ήδη από τους μεσαιωνικούς 

χρόνους, ως η λιγότερη προστατευμένη πύλη θωρακίστηκε με ένα πρόπυλο, 

δεδομένου ότι πληρούσε τις προϋποθέσεις διέλευσης τροχηλάτων και εφίππων1126. 

Παλαιότερα υπήρχε επίσης στην ανατολική πλευρά του Κάστρου το 

κατεδαφισμένο πλέον «Πίσω Παραπόρτι», που διανοίχθηκε το β΄ μισό του 16ου 

αιώνα)1127, από το οποίο σώζεται σήμερα μόνον η βάση του τόξου του. Μαρτυρείται 

επίσης η ύπαρξη και κάποιων «κρυφών» διόδων του Κάστρου, που επικοινωνούσαν 

με τον έξω κόσμο, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι εκεί πρόξενοι των Μεγάλων 

Δυνάμεων (αρχές 19ου αι.)1128. Τα «παραπόρτια» αυτά, 16 τον αριθμό, 

πιθανολογείται ότι διανοίχθηκαν στα μέσα του 17ου αιώνα1129. 

 

 

 

                                                             
1125 Γκράτζιου 2010: 46. 
1126 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 7. 
1127 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 10.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 318. 
1128 Κεφαλληνιάδης 2000: 196-198. 
1129 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 13.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 372. 
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Η εσωτερική διάρθρωση του Κάστρου 

 

Η εσωτερική διάρθρωση του Κάστρου κυριαρχείται από στενά. Το σχήμα των 

στενών αυτών δρόμων είναι δαιδαλώδες και ακανόνιστο, θα λέγαμε τυπικά 

«μεσαιωνικό», ακολουθώντας το γεωμορφικό πρότυπο1130. Οι δρόμοι συχνά οδηγούν 

σε αδιέξοδα, έτσι που εγκλωβίζουν τον επίδοξο εισβολέα, στοιχείο κοινό και σε 

άλλους αιγαιοπελαγίτικους οικισμούς (π.χ. Μεστά Χίου)1131. Στα στενά του Κάστρου 

εντοπίζονται και οι χαρακτηριστικές κυκλαδίτικες καμαροσκέπαστες στοές 

(«στιαστά»), που θυμίζουν έως ένα βαθμό ανάλογες κατασκευές στην πόλη της 

Βενετίας (“sottoportici” ή “sotopòrteghi”), χωρίς όμως αυτό να σημαίνει απαραιτήτως 

ότι αποτελούν και βενετική επίδραση, αφού ενδέχεται να πρόκειται για παράλληλα 

φαινόμενα, τα οποία συνδέονται με την κάλυψη παρόμοιων αναγκών διαχείρισης του 

περιορισμένου αδόμητου χώρου τόσο της μητρόπολης Βενετίας όσο και των 

οικισμών των Κυκλάδων. 

Έχουμε  λοιπόν να κάνουμε εδώ με μεσαιωνικά πρότυπα ρυμοτομίας, σε 

αντιδιαστολή π.χ. με εκείνη των μεγάλων πόλεων της βενετοκρατούμενης Κρήτης της 

εποχής της Αναγέννησης, όπου κυριαρχεί η ορθολογική και συμμετρική διάρθρωση 

των χώρων, με τους φαρδείς σχετικά οριζόντιους και κάθετους δρόμους, κατά το 

ιπποδάμειο σύστημα. Εξάλλου, η εικόνα μίας μεσαιωνικής πόλης δεν είναι 

χαρακτηριστική ενός ορθολογικού σχεδιασμού ή μίας διαμόρφωσης με αισθητικά 

κριτήρια, αλλά περισσότερο μίας διαμόρφωση με λειτουργικά κριτήρια (π.χ. 

ασφάλεια, επικοινωνία, τροφοδοσία)1132. 

Ωστόσο, εντοπίζονται στο Κάστρο σημεία (π.χ. στοές, καμάρες), στα οποία 

είναι εμφανής η επίδραση του αναγεννησιακού ρυθμού, όπου κυριαρχεί η 

συμμετρία1133. Επίσης, η πληθώρα των αρχοντικών του Κάστρου είναι κτισμένα με το 

αναγεννησιακό πρότυπο και κάποτε με λίγα στοιχεία μπαρόκ1134, το μεγάλο ύψος της 

σάλας των οποίων αποτελεί δυτική επίσης επίδραση1135. Στους τοίχους ορισμένων 

                                                             
1130 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 346. 
1131 Λούπου-Ρόκου 1999: 192. 
1132 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 346. 
1133 Καραγεώργος 1993: 63.- Gombrich 2008: 291.- Για την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική στην 
Ευρώπη, βλ. Καραγεώργος 1993: 62-65.- Λαμπράκη–Πλάκα 2004: 95-103.- Gombrich 2008: 224-227, 
289-291, 325-326, 362, 388, 435, 457, 459. 
1134 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 12.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 386. 
1135 Δέτση 1996 β΄: 539. 
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αρχοντικών εντοπίζονται τοξοθυρίδες, ενώ όλες σχεδόν οι οικίες διαθέτουν οικόσημα 

των δυτικών οικογενειών, στις οποίες ανήκαν.  

Ένα άλλο αρχιτεκτονικό στοιχείο που εντοπίζεται στο Κάστρο της Νάξου 

είναι το «ηλιακό» ή «λιακό», ημιυπαίθριος χώρος με τόξο, που σχημάτιζε αυλή στον 

όροφο, χαρακτηριστικό του μεσογειακού χώρου. Πρόκειται για ένα στοιχείο που 

ξεκινά από το Βυζάντιο, και να περάσει από εκεί στη Βενετία (γνωστό με το όνομα 

“liago”), για να ξαναεισαχθεί αργότερα στην Κρήτη από τους Βενετούς. Παρόμοιοι 

χώροι εντοπίζονται επίσης στην Τήνο, σε μεσαιωνικά χωριά της Χίου, όπως και στον 

μεταγενέστερο Κάμπο της Χίου, καθώς και σε αγροτικά σπίτια των Επτανήσων. Στην 

περίπτωση της Χίου πρόκειται είτε για υστεροβυζαντινές επιβιώσεις είτε για 

γενουατικές επιδράσεις1136. Στην περίπτωση της Νάξου πιθανό θεωρείται το 

ενδεχόμενο των βενετικών επιδράσεων1137, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ούτε το 

ενδεχόμενο των βυζαντινών επιβιώσεων ούτε και εκείνο των γενουατικών 

επιδράσεων μέσω Χίου (λόγω εποικισμών Γενουατοχιωτών στη Νάξο), όπως 

άλλωστε έχει παρατηρηθεί και σε πολλές άλλες εκφάνσεις του πολιτισμικού 

φαινομένου. 

Επίσης, όλοι οι δρόμοι του Κάστρου, ακολουθώντας τη μορφολογία του 

εδάφους, οδηγούνται περιφερειακά και ακτινωτά και καταλήγουν στην κεντρική του 

πλατεία,  όπου βρίσκονται τα κτήρια–σύμβολα της κοσμικής και εκκλησιαστικής 

εξουσίας: η καθολική μητρόπολη, το δουκικό ανάκτορο και ο κεντρικός πύργος, που 

ακολουθούν τα πρότυπα της δυτικής μεσαιωνικής ρυμοτομίας. Σημειώνεται ότι 

ανάλογο φαινόμενο παρατηρήθηκε και σε άλλες βενετσιάνικες καστροπολιτείες των 

Κυκλάδων (π.χ. Κέφαλος Πάρου)1138. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το Κάστρο της 

Χώρας εμπεριέχει και ανατολικά πολεοδομικά στοιχεία, τα οποία συνδυάζονται με τα 

δυτικά1139. Θα λέγαμε επίσης ότι το Κάστρο της Νάξου μάς θυμίζει σε «μικρογραφία» 

                                                             
1136 Καρδαμίτση–Αδάμη 2010: 412. 
1137 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 353. 
1138 Vionis 2006: 464-465, 487. 
1139 Σύμφωνα με τον Ε. Egli, κάστρα αυτού του τύπου, των οποίων οι ομόκεντρες, το κυκλοφορικό 
δίκτυο  και οι οδικές χαράξεις προσαρμόζονται στις φυσικές ισοϋψείς των λόφων, γνώρισαν άνθιση 
από τον 10ο έως τον 13ο αιώνα, έχοντας ως πρότυπο το ιταλικό Lucignano στην κοιλάδα της Chiana 
στην Τοσκάνη, ενώ το ακανόνιστο του πολεοδομικού ιστού με την ακτινωτή και ομόκεντρη διάταξη 
μας παραπέμπει στην Ανατολή (π.χ. Βαγδάτη), από το οποίο όμως είχαν προηγουμένως επηρεαστεί και 
πόλεις στη Δύση (π.χ. η Aversa, κοντά στη Napoli, η οποία κτίστηκε από τους Νορμανδούς στις αρχές 
του 11ου αιώνα). Στον ίδιο αυτό ενδιάμεσο τύπο δομήθηκε επίσης ο παρακείμενος Μπούργος, 
παρακολούθημα του Κάστρου της Χώρας, στον οποίο υπερίσχυσε η επίδραση των ανατολικών 
προτύπων. Βλ. σχ. Βαβατσιούλας 2009 β΄: 346, 380.-  Μία πάντως ακόμη βενετική επίδραση εντός του 
Κάστρου θεωρείται η ύπαρξη πηγαδιών ή κινστερνών πλησίον εκκλησιαστικών κτισμάτων και 
πλατειών. Βλ. σχ. Βαβατσιούλας 2009 β΄: 346. 
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τις πλατείες κάποιων μεσαιωνικών ιταλικών πόλεων, όπου τα σημαντικότερα κτήρια 

–θρησκευτικά και κοσμικά– συνυπάρχουν, περιβάλλοντας την κεντρική τους πλατεία 

(π.χ. Piazza San Marco στη Βενετία, Piazza Duca Federico στο Urbino), ενώ κάτι 

ανάλογο ισχύει και για το βενετσιάνικο Κάστρο του Χάνδακα. Το Κάστρο της Χώρας 

αποτελεί λοιπόν μία ολοκληρωμένη σύνθεση με σχέδιο και με υψηλό βαθμό 

οργάνωσης, κτισμένο στο υψηλότερο σημείο της πόλης, αποτελώντας έτσι το πιο 

κεντρικό και πιο σημαντικό σημείο της Χώρας Νάξου1140, με πρόδηλες δυτικές και 

κατά κύριο λόγο βενετικές, καθώς και ίσως κάποιες ανατολικές επιρροές, με πιθανό 

ενδιάμεσο την Ιταλία.   

 

Ο κεντρικός πύργος – καταφύγιο (ακρόπυργος ή donjon) 

 

Στο υψηλότερο σημείο του Κάστρου, το οποίο θεωρείται ως το νοητό κέντρο 

και το πιο εσωτερικό σημείο του, δεσπόζει ο τετράγωνης κατόψεως δουκικός πύργος, 

γνωστός και ως donjon1141 (εικ. 51, 105). Ο ευμεγέθης αυτός κεντρικός πύργος, 

πυρήνας της στρατιωτικής εγκατάστασης (13ος αι.), στέγαζε το κέντρο της πολιτικής 

εξουσίας, ταυτόχρονα με την κατοικία του δούκα και αποτελούσε το τελευταίο  

καταφύγιο του κάστρου. Ήταν αρχικά ένα ελεύθερα ιστάμενο οικοδόμημα, με 

προσπέλαση από τη νοτιοανατολική πλευρά του ορόφου1142. Σύμφωνα με τον 

ιστοριογράφο Robert Saulger, κτίστηκε από τον Μάρκο Σανούδο, τον πρώτο δούκα 

της Νάξου, στις αρχές του 13ου αιώνα1143, άποψη που υιοθετούν και μελετητές του 

20ου αιώνα1144.  

Αρχικά ο πύργος αυτός είχε πολύ μεγάλο ύψος, ωστόσο με την πάροδο των 

αιώνων εγκαταλείφθηκε, αρχής γενομένης από τον 18ο αιώνα, με αποτέλεσμα 

σήμερα να σώζεται μόνο το χαμηλότερο τμήμα του, ύψους κάτω των 10 μέτρων1145. 

Από τη σημερινή του μορφή συμπεραίνεται ότι το ισόγειο δεν είχε παράθυρα, ενώ 
                                                             
1140 Κουρουπάκη 1981: 14.  
1141 Eberhard 1977: 508-510.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 144-148.- Donjon ή πύργος–καταφύγιο ή 
ακρόπυργος ονομάζεται ο σημαντικότερος πύργος ενός κάστρου και συχνά το ισχυρότερο και 
ψηλότερο σημείο του. Στη Δύση, όπως και στα λατινικά κρατίδια της Ανατολής, αποτελούσε την 
κατοικία του μεσαιωνικού φεουδάρχη, σύμβολο εξουσίας του, αλλά και τελικό καταφύγιο σε 
περίπτωση πολιορκίας. Στο ισόγειό του βρίσκονταν αποθήκες, στον πρώτο όροφο η μεγάλη αίθουσα, 
όπου ο φεουδάρχης δεχόταν τους υποτελείς του, και στον δεύτερο όροφο το ιδιαίτερο δωμάτιο της 
φεουδαρχικής οικογενείας. Βλ. σχ. Κοντογιάννης 2001: 257.  
1142 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 8. 
1143 Saulger 1878: 7. 
1144 Fotheringham 1915: 75, 123.- Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 45, 94.- Miller 1997:  641.- 
Κεφαλληνιάδης 2000: 82-83. 
1145 Κουρουπάκη 1981: 14.- Βαβατσιούλας 2009 α΄: 13-14. 
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στην ανατολική πλευρά του πρώτου ορόφου υπάρχει μόνο ένα μικρό ορθογώνιο 

παράθυρο. 

Το γεγονός του μεγάλου ύψους του donjon, σε συνδυασμό με το ότι αυτό 

βρισκόταν στο υψηλότερο σημείο του Κάστρου, το καθιστούσε, συν τοις άλλοις, 

ιδανικό για την κατόπτευση του περιβάλλοντος θαλάσσιου χώρου, με σκοπό την 

παρακολούθηση τυχόν εχθρικών κινήσεων, κάτι που μάς οδηγεί να εικάσουμε ότι 

λειτουργούσε και ως παρατηρητήριο, όπως συνέβαινε σε ανάλογες περιπτώσεις και 

στη Δύση1146, αλλά και σε άλλες περιοχές υπό δυτική κυριαρχία (π.χ. Κρήτη)1147. 

Πάντως και σε άλλα κάστρα και οχυρωμένους οικισμούς του 

λατινοκρατούμενου ελλαδικού χώρου εντοπίζονται αμυντικοί πύργοι στο κέντρο 

τους, σε θέση καθοριστική για το γενικό τους σχήμα, μεγαλύτεροι από τους 

υπόλοιπους πύργους, οι οποίοι έχουν την έννοια του τελικού καταφυγίου. Η ύπαρξη 

τέτοιων πύργων αποτελεί, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, ένα από τα 

γνωστότερα δυτικά χαρακτηριστικά, ένα δάνειο της δυτικής οχυρωματικής 

αρχιτεκτονικής στην Ανατολή1148. Οι πύργοι αυτοί είχαν πολλές λειτουργίες ανάλογες 

με εκείνες της ακροπόλεως στις τειχισμένες αρχαίες1149 και βυζαντινές πόλεις ή του 

οχυρού πύργου των μοναστηριών, και χρησίμευαν, όπως προαναφέρθηκε, ως τελικό 

καταφύγιο στην περίπτωση κατάληψης του οικισμού1150. Τέτοια παραδείγματα 

αποτελούν οχυροί πύργοι διαφόρων μονών του Αγίου Όρους1151. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε ορισμένους μελετητές στο να διατυπώσουν την άποψη ότι είτε αυτού του 

είδους οι πύργοι έχουν ρωμαϊκά και βυζαντινά πρότυπα είτε ότι πρόκεται απλώς για 

ανάλογα και παράλληλα φαινόμενα της μεσαιωνικής Δύσης και του Βυζαντίου1152. 

Ωστόσο, οι κεντρικοί πύργοι στη μεσαιωνική Δύση (donjons) ήλθαν να 

καλύψουν συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες, που απέρρεαν από την εφαρμογή του 

φεουδαλικού συστήματος, κάτι που δεν ισχύει και για την Ανατολή. Τα πρώτα 

                                                             
1146 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 40.- Κεφαλληνιάδης 2000: 83-84 
1147 Στην περίπτωση πάντως της Κρήτης, ο κεντρικός πύργος του Αγίου Μάρκου στον Χάνδακα 
θεωρείται ότι λειτουργούσε ως συντονιστικό κέντρο και ως τελικός αποδέκτης όλων των μηνυμάτων 
που έστελναν οι φρυκτωρίες από όλο το νησί. Βλ. σχ. Arkadaki 2009: 574. 
1148 Κοντογιάννης 2001-2002: 527. 
1149 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 40. 
1150 Μπούρας 1989: 168-169. 
1151 Αυτές οι μονές είναι οι εξής: Μεγίστης Λαύρας (962), Βατοπεδίου (972), Δοχειαρίου (αρχές 11ου 
αι.), Αγίου Παύλου (μέσα 11ου αι.), Καρακάλου (1070) και Χιλανδαρίου (1169). Φαίνεται όμως ότι 
παλαιότερα οι πύργοι των μονών του Αγίου Όρους ήταν σε περισσότερο κεντροβαρικό σημείο, όπως 
περίπου τα donjons στα φρούρια της Δύσεως, όπως μαρτυρεί ο ερειπιώδης πύργος της μοναδικής 
δυτικής μονής των Αμαλφιτινών, που καταστράφηκε τον 13ο αιώνα. Βλ. σχ. Μουτσόπουλος 1973: 36.- 
Γ 
1152 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 40. 
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donjons στη Δύση (5ος – 10ος αι.) ήταν κατασκευασμένα από ξύλο, περιβαλλόμενα 

επίσης από ξύλινο περίβολο, είχαν ημιμόνιμο χαρακτήρα, αποτελώντας 

αντιπροσωπευτικό τύπο της πρώιμης οχυρωμένης φεουδαλικής κατοικίας, 

χαρακτηριζόμενα από ορισμένους ως ανάμνηση των ρωμαϊκών στρατοπέδων, με τον 

πύργο του διοικητή στην αντίστοιχη θέση. Αργότερα, από τον 10ο αιώνα και εφεξής 

τα donjons θα κατασκευάζονται από πέτρα1153. 

Ύπαρξη donjons εντοπίζεται στη Γαλλία, την Αγγλία1154, καθώς και σε άλλες 

χώρες της Ευρώπης, όπως στην Ισπανία και ιδίως στην Ιταλία1155. Εκτός από τη 

γαλλική του ονομασία “donjon”, μας είναι γνωστό και ως “keep” ή “great tower” στα 

αγγλικά, ως “Fluchtburg” ή “Bergfried” στα γερμανικά και ως “dongione” ή “mastio” 

στα ιταλικά1156. To donjon εισήχθη από τους Σταυροφόρους και ενσωματώθηκε στην 

αρχιτεκτονική παράδοση διαφόρων αποικιακών περιοχών (π.χ. Συρία, Παλαιστίνη, 

Ελλάδα, Κύπρος, νορμανδική Σικελία)1157.  

Donjons μπορούν να αναγνωριστούν στον ελλαδικό χώρο σε περιοχές όπως 

στη φραγκοκρατούμενη Καλαμάτα, την Αρκαδιά (Κυπαρισσία) και στις περισσότερες 

από τις μικρές βενετικές οχυρώσεις της νότιας Μεσσηνίας1158, στην Καρυούπολη 

Μάνης (μετά την κατάλυση της φραγκικής κυριαρχίας το 1262)1159, στο Κάστρο 

Αράκλωβο Ηλείας1160, στo Κάστρο των Λεχωνίων Μαγνησίας (;)1161, στο Κάτω 

Κάστρο της Άνδρου (α΄ μισό 13ου αι.)1162, στο Κάστρο της Αντιπάρου (μέσα 15ου 

αι.)1163, στο Κάστρο της Σκύρου1164, στο Κάστρο της Ρόδου1165, καθώς και στα 

μεσαιωνικά χωριά της Χίου1166 (τέλη 14ου / αρχές 15ου αι.). Στη Χίο ο πύργος-

καταφύγιο ήταν τετράγωνης κατόψεως, συνήθως διώροφος ή τριώροφος, έφερε 

επάλξεις και μία κινητή γέφυρα στον όροφο1167, στοιχείο που θεωρείται δυτικό1168. 

                                                             
1153 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 21, 40. 
1154 Toy 1985: 66. 
1155 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 40. 
1156 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 40. 
1157 Yasmine 2009: 237-239.- Kontogiannis 2010:  13.- Κοντογιάννης 2012: 295-296. 
1158 Κοντογιάννης 2001-2002: 527.- Kontogiannis 2010:  13.- Κοντογιάννης 2010: 10-12. 
1159 Καλαμαρά – Ρουμελιώτης 2004: 47-48. 
1160 Παναγιωτόπουλος 2007: 47. 
1161 Κουλουράς 2000: 245. 
1162 Δωρή - Βελισσαρίου - Μιχαηλίδης 2003: 191.- Kontogiannis 2010: 13. 
1163 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 38-40, 44-45, 78-81.-Η ίδια 2000: 29. 
1164 Βασιλάτος 1996: 59. 
1165 Ποζιόπουλος 1984: 177. 
1166 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 44-45, 111-113, 116.-  Μπούρας 1989: 168-169. 
1167 Λούπου–Ρόκου 1999: 193. 
1168 Κουρουπάκη 1981: 24.  
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“Donjon” θα μπορούσε ενδεχομένως να χαρακτηριστεί και το κτήριο στο υψηλότερο 

σημείο του Απάνω Κάστρου στη Δρυμαλία (14ος αι.).  

Επίσης, παρόμοια λειτουργία φαίνεται ότι επιτελούσαν και πύργοι οι οποίοι 

ήταν κτισμένοι σε κεντρικά σημεία οικισμών του νησιού, όπως ο μεσαιωνικός πύργος 

στο Κουρουνοχώρι (14ος αι.) ή και οι πυργοειδείς κατοικίες άλλων χωριών (π.χ. 

«Κάστρο» Κωμιακής)1169, υπό την έννοια ότι αποτελούσαν κεντρικό σημείο ενός 

οικισμού και το τελικό καταφύγιο του τοπικού άρχοντα σε περίπτωση εχθρικής 

εισβολής1170. 

 

Το Κάστρο της Χώρας μετά την κατάλυση του Δουκάτου του Αιγαίου 

 

Το Κάστρο της Χώρας μετά το 1566, έτος κατάλυσης του Δουκάτου του 

Αιγαίου και ιδίως από το 1580 και ύστερα, έτος κατά το οποίο ενσωματώθηκε 

επισήμως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ως τμήμα του σαντζάκ των Κυκλάδων, 

άρχισε να χάνει τον οχυρό του χαρακτήρα, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τόσο τις 

επεμβάσεις επί του περιτειχίσματος όσο και την παρατηρούμενη κάλυψη αδομήτων 

τμημάτων του πυρήνα του. Την εκτίμηση αυτή ενισχύει και το γεγονός της 

παρατηρούμενης μείωσης του εύρους της τοιχοποιίας του εξωτερικού κελύφους, 

καθώς και της διάνοιξης επιπρόσθετης πύλης στα ανατολικά (Πίσω Παραπόρτι), η 

οποία σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την καστροπολιτεία, με αρχόμενο τον 

αναγεννησιακό της χαρακτήρα που διακρίνει εν μέρει και τις όψεις της1171. Η 

ανέγερση οικιών αναγεννησιακού ρυθμού κυρίως τον 17ο αιώνα στη θέση του 

μεσαιωνικού τείχους, είχε ως συνέπεια την περαιτέρω υποχώρηση της αμυντικής 

                                                             
1169 Καρούσης 2005: 101-102. 
1170 Τα χωριά αυτά της Νάξου (π.χ. Κωμιακή, Κόρωνος, Κυνίδαρος, Μονή, Απείρανθος, Τρίποδες 
κ.ά.), όπου σε κεντρικό συνήθως σημείο τους και σε περίοπτη θέση βρισκόταν ο πύργος του τοπικού 
φεουδάρχη, θυμίζουν επίσης έως έναν βαθμό τα “casalia cum fortalicio”, τους οχυρωμένους οικισμούς 
της νότιας Μεσσηνίας, καθώς και αναλόγους οικισμούς στην Εύβοια και την Κρήτη, οι οποίοι ήταν 
κτισμένοι κατά κανόνα σε επίκαιρα σημεία και στο κέντρο τους βρισκόταν πύργος, αγροτικού και 
συνάμα αμυντικού προσανατολισμού. Βλ. σχ. Σπηλιοπούλου – Κωτσάκης 2012: υπό έκδοση. 
Δεν θα μπορούσαν ωστόσο οι πύργοι των παραπάνω οικισμών να χαρακτηριστούν ως “donjons”, 
δεδομένου ότι δεν αποτελούσαν τα ακροπύργια κάποιων κεντρικά οργανωμένων φρουρίων ή κάστρων, 
αλλά για το κεντρικότερο, σημαντικότερο και αμυντικά ισχυρότερο κτήριο ενός ατείχιστου αγροτικού 
οικισμού. Σημειώνεται ότι οι οικισμοί αυτοί μας θυμίζουν έως έναν βαθμό μεσαιωνικούς οικισμούς 
άλλων περιοχών του Αιγαίου (π.χ. Μεστά και Πυργί Χίου), όπου λόγοι αμυντικοί επέβαλαν τη 
δυνατότητα κινήσεως πάνω στα δώματα των σπιτιών, την ενιαία δηλαδή στάθμη τους σε όλο τον 
οικισμό. Δεν υπήρχαν πιθανότατα κατ’ ουσίαν μεμονωμένα σπίτια, αλλά ένα ενιαίο κέλυφος, στο 
οποίο εντάσσονταν οι λειτουργίες των κατοίκων χωριστά, όπου εντοπίζονται τρεις τελείως 
ανεξάρτητες οριζόντιες κινήσεις (στο επίπεδο των δρόμων, μέσα στα σπίτια και στο επίπεδο των 
δωμάτων) και οι κατακόρυφες (σκάλες). Βλ. σχ. Μπούρας 1989: 169. 
1171 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 364-365, 384, 386. 
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ισχύος της οχύρωσης, επειδή αυτή απάλειψε την περιτείχιση του Κάστρου και 

επεκτάθηκε εκτός των ορίων της. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, μετά την παράδοση 

του Δουκάτου του Αιγαίου στους Οθωμανούς εξέλιπε πλέον ο τουρκικός κίνδυνος 

και υπαρκτή απειλή παρέμενε μόνο η μάστιγα της πειρατείας, για την αντιμετώπιση 

της οποίας οι υφιστάμενες οχυρώσεις εξακολουθούσαν να είναι επαρκείς1172 και ως εκ 

τούτου μόνον αποσπασματικές ενέργειες φαίνεται να έγιναν προς την κατεύθυνση της 

αμυντικής ενίσχυσης του Κάστρου κατά την εν λόγω περίοδο (π.χ. υποτυπώδεις 

εγκαταστάσεις για πυροβόλα στα τέλη του 16ου αιώνα, εργασίες ενίσχυσης των 

οχυρώσεων στα τέλη του 17ου αιώνα)1173. 

Παραλλήλα προς τα παλαιότερα οικοδομήματα, ανεγέρθησαν και νέα στο Κάστρο 

και έτσι αυτό έγινε πιο πυκνοκατοικημένο1174. Η παλαιά μεσαιωνική αριστοκρατία του 

Δουκάτου αντικαταστάθηκε από την πολυαριθμότερη των νέων Δυτικών εποίκων της εποχής 

της οθωμανικής κυριαρχίας. Επίσης παρατηρήθηκαν αλλαγές χρήσης των 

προϋπαρχόντων κτηρίων μετά την οθωμανική κατάκτηση. Επί παραδείγματι, η 

δουκική καγκελλαρία μετατράπηκε σε ανάκτορο του τοποτηρητή του «δούκα» Ιωσήφ Νάζι, 

Francesco Coronello, ενώ ο κεντρικός πύργος (donjon) έγινε τόπος κατοικίας του Οθωμανού 

κυριάρχου Σουλεϊμάν Μπέη1175.  
 Η έλευση πάντως και εγκατάσταση Γάλλων μισσιοναρίων στο Κάστρο, αρχής 

γενομένης από το α΄ μισό του 17ου αιώνα, υπήρξε καταλυτική για τη διαμόρφωση 

της σημερινής του μορφολογίας. Έτσι π.χ. η Μονή Καπουκίνων κτίστηκε στη 

βορειοανατολική πλευρά του Κάστρου στα μέσα του 17ου αιώνα, ενώ στα τέλη του 

17ου αιώνα κτίστηκε η Μονή και Σχολή Ιησουϊτών στη νότια πλευρά του Κάστρου, 

με σημείο αναφοράς το προϋφιστάμενο δουκικό παρεκκλήσιο1176, επί αδομήτου 

τμήματος, εντός και παράλληλα προς την περιτείχιση και σταδιακά εκτός αυτής. Οι 

επεκτάσεις αυτές μείωσαν, αλλά δεν μετέβαλαν πλήρως τον ισχυρό οχυρό χαρακτήρα 

του Κάστρου1177. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεγάλου ύψους αυλή (δώμα) της Μονής 

Ιησουϊτών διέθετε οδοντωτές επάλξεις (σχήματος «Π»), γεγονός που καθιστούσε το 

κτήριο ικανό να αντιτάξει μία στοιχειώδη άμυνα, ιδίως έναντι απειλών μικρής ισχύος. 

 Τον 18ο αιώνα άρχισε το Κάστρο να οδηγείται σε τροχιά παρακμής, 

ακολουθώντας εκείνη του λατινικού πληθυσμού που κατοικούσε εντός των τειχών 

                                                             
1172 Βαβατσιούλας 2009 α: 10, 12.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 367. 
1173 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 369, 386. 
1174 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 364-369. 
1175 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 10.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 145, 364-365, 384. 
1176 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 12.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 195, 233. 
1177 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 11-12.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 386. 
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του. Παρατηρήθηκε λοιπόν μία σχετική οικοδομική στασιμότητα1178. Η καγκελλαρία 

υποβαθμιζόμενη έπαψε πλέον να είναι κατοικία του ανώτατου διοικητικού 

αξιωματούχου και περιήλθε στην κυριότητα των φεουδαρχών Barozzi, ενώ το donjon 

εγκαταλείφθηκε και ερείπωσε, έχοντας απωλέσει μάλιστα τον τελευταίο του 

όροφο1179. 

Μόνο η ίδρυση της Μονής Ουρσουλινών στις αρχές του 18ου αιώνα ήλθε να 

τονώσει το φθίνον λατινικό στοιχείο, μέσα σε αυτό το τοπίο παρακμής. Ωστόσο η 

έλευση των Ουρσουλινών και η ίδρυση της Μονής και της Σχολής τους απέβη τελικά 

καταστροφική για τη φυσιογνωμία του Κάστρου, αφού διατάραξε σταδιακά τον 

μεσαιωνικό πολεοδομικό ιστό του και μετέβαλε δραστικά τη μέχρι τότε 

διατηρούμενη μεσαιωνική δομή και κλίμακά του, υλοποιώντας επεκτάσεις και νέες 

ανοικοδομήσεις, κυρίως από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου αιώνα1180. Η 

ανέγερση το 1930 του νέου ογκώδους κτηρίου της Σχολής Ουρσουλινών, η οποία είχε 

ως συνέπεια την κατεδάφιση 11 παλαιών οικιών και την αλλοίωση του μεσαιωνικού 

και αναγεννησιακού χαρακτήρα του Κάστρου, θεωρείται ως το επιστέγασμα αυτής 

της καταστροφικής πολιτικής συνεχούς οικοδομικής δραστηριότητας εντός αυτού1181.  

Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1915, οι τότε επεμβάσεις στον πυρήνα του Κάστρου 

είχαν επίσης αλλοιώσει τη μορφή του. Ανέβηκε σημαντικά η στάθμη του εδάφους 

του καθεδρικού ναού1182 και διαχωρίστηκε το donjon από το αρχιεπισκοπικό μέγαρο, 

με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί το τετράγωνης κάτοψης σχήμα του στη νότια πλευρά 

του1183.  

Τέλος, οι βομβαρδισμοί των ελληνικών και κυρίως των βρετανικών δυνάμεων 

κατά των αποχωρούντων γερμανικών στρατευμάτων, που είχαν βρει καταφύγιο στο 

Κάστρο (13-15 Οκτωβρίου 1944), ήλθαν να συμπληρώσουν τις καταστροφές των 

προηγουμένων αιώνων, αφού προξένησαν σημαντικότατες ζημιές σε πολλά από τα 

κτήρια του μνημείου (π.χ. Μονή Καπουκίνων, Σχολή Ουρσουλινών, Γαλλική 

Εμπορική Σχολή)1184.  

Ωστόσο η αδιαφορία των κατοίκων για την τύχη των μεσαιωνικών κτισμάτων 

του Κάστρου ίσως να υπήρξε περισσότερο καταστροφική για την τύχη του. 

                                                             
1178 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 369. 
1179 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 13.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 370, 386. 
1180 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 13-15.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 371-372, 387. 
1181 Βαβατσιούλας – Διαμαντοπούλου 1993 β΄: 413. 
1182 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 7. 
1183 Προφορική μαρτυρία του π. Εμμανουήλ Ρεμούνδου. 
1184 Ναυπλιώτης 2004: 32-36. 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές το 20ου το 

donjon παρέμενε ερειπωμένο, με ύψος λιγότερο των 10 μέτρων, αποτελώντας τόπο 

εξαγωγής οικοδομικού υλικού για τις επισκευές και τις νέες ανεγέρσεις1185, ενώ μέχρι 

τη δεκαετία του ‘70 λειτουργούσε ως δεξαμενή για την ύδρευση της πόλης της 

Νάξου1186. 

 

Ο Μπούργος 

 

Βορείως του Κάστρου βρίσκεται ο Μπούργος, μία οχυρωμένη μεσαιωνική 

συνοικία, η οποία αποτελεί φυσική προέκτασή του. Ο «Μπούργος» αντλεί προφανώς 

την ονομασία του από τη μεσαιωνική λατινική λέξη “burgus” ή “burgum”, τη μετέπειτα 

ιταλική λέξη “borgo”1187, που σημαίνει «συνοικισμός», η οποία προέρχεται με τη σειρά 

της από τη γερμανική λέξη “Burg” που σημαίνει τον πύργο, το οχυρό. Ίσως η ύπαρξή του στη 

Χώρα Νάξου να αποτελεί δυτική επίδραση, δεδομένου ότι σε πολλές πόλεις της Δύσης 

ιδρύθηκαν τον 10ο και 11ο αιώνα οικιστικά σύνολα, οχυρωμένα ή μη, γύρω από τα 

οποία αναπτύχθηκαν τα «μπούργκα», με σκοπό την άσκηση της βιοτεχνίας και του 

εμπορίου από τους αγρότες1188. Η τριμερής αμυντική διάταξη των κάστρων (το 

donjon για τον τοπικό ηγεμόνα, το κυρίως κάστρο για την τοπική – δυτική 

αριστοκρατία και ένας κατώτερος περίβολος του κάστρου, ο μπούργος, για τον 

υπόλοιπο πλυθυσμό), αποτελεί μεσαιωνικό οικιστικό μοντέλο κοινό σε όλη τη 

σταυροφορική Ανατολή και ιδίως στις Κυκλάδες1189.  

Ο Μπούργος της Χώρας Νάξου φαίνεται ότι ήταν αρχικά αραιοκατοικημένος, 

όμως σταδιακά οχυρώθηκε, πιθανόν λόγω των τουρκικών πειρατικών επιδρομών (π.χ. 

εκείνης του 1339/1340 ή του 1344)1190, και ο πληθυσμός του αυξήθηκε σημαντικά1191. 

Θεωρείται επίσης ότι έγινε επέκταση του  Κάστρου προς την πλευρά του Μπούργου 

προ του τέλους του 14ου αιώνα1192. Το 1501 και το 1503 Τούρκοι πειρατές υπό τους 

Καραχασάν και Καραδρόμη αντίστοιχα κατέλαβαν και λεηλάτησαν τον Μπούργο και 

απήλθαν, χωρίς να κατορθώσουν να εκπορθήσουν και το Κάστρο1193. 

                                                             
1185 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 14. 
1186 Μελισσηνός 1968: 53.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 144. 
1187 Ζερλέντης 1985: 3-4. 
1188 Λούπου-Ρόκου 1999: 15. 
1189 Vionis 2006: 464-465, 492.- Κοντογιάννης 2012: 296. 
1190 Slot 2012 β΄: 14. 
1191 Κουρουπάκη 1981: 14.   
1192 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 7.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 77. 
1193 Ζερλέντης 1924 α΄: 13-14.  
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Στον Μπούργο κατοικούσαν κατά κύριο λόγο Ελληνορθόδοξοι: ψαράδες, 

τεχνίτες και γενικότερα μικροεπαγγελματίες, καθώς και έμποροι, δικηγόροι και 

συμβολαιογράφοι. Ως ηττημένοι και κατακτημένοι, απαγορευόταν πιθανότατα να 

διαμένουν στο Κάστρο, για λόγους εσωτερικής ασφάλειας, όπως συνέβη σε άλλες 

λατινοκρατούμενες περιοχές, π.χ. στη Μεθώνη και την Κορώνη, όπου απαγορεύτηκε 

η αγορά και ενοικίαση ακινήτων εντός των κάστρων, καθώς και η διαμονή Ελλήνων 

εντός αυτών, χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο καστελλάνων1194. 

Όμως στον Μπούργο («εις τον Μπούργον της Ναξίας» ή «εν Έξω Μπούργω» ή 

«εις το Εξώπουργον») διέμεναν και άτομα δυτικής καταγωγής ή δόγματος, βάσει 

πληροφοριών που αντλούμε από πηγές, κυρίως του 16ου και 17ου αιώνα1195. Εκεί 

κατοικούσαν και κάποιοι Εβραίοι1196, ήδη προ της εικαζόμενης μαζικής έλευσής τους 

στην παρακείμενη Εβριακή συνοικία κατά την περίοδο διακυβέρνησης του νησιού 

από τον Ιωσήφ Νάζι (1566-1579), ενώ, όπως έχει προαναφερθεί (βλ. σ. 75-77), στον 

Μπούργο κατοικούσαν και Αρμένιοι (17ος – 19ος αι.)1197, πιθανόν αρμενικού 

τυπικού, αλλά καθολικού δόγματος (Αρμενοκαθολικοί), ενώ για κάποια διαστήματα 

διέμεναν εκεί και μουσουλμάνοι1198. 

Ο Μπούργος διέθετε τέσσερις πύλες: την Πόρτα του Γιαλού (Porta Marina del 

Porto), μπροστά από τον καθολικό ναό της Παναγίας των Χιόνων, την Πόρτα του 

Προφήτη Ηλία, δίπλα από την ομώνυμη ορθόδοξη εκκλησία, την Πόρτα της 

Εβριακής (Porta Ebrea) στα ανατολικά (εικ. 52), η οποία βρίσκεται ανάμεσα στον 

Μπούργο και τη συνορεύουσα συνοικία της Εβριακής, κάποτε κύριο τόπο 

εγκατάστασης των Εβραίων της Νάξου, ενώ η πύλη της Μητροπόλεως δεν υφίσταται 

πλέον1199. Πληροφορούμαστε επίσης ότι υπήρχαν και εσωτερικές πόρτες, που 

έκλειναν κατά τη διάρκεια των εχθρικών επιδρομών, για λόγους ασφαλείας1200.  

                                                             
1194 Σάθας 1892: 72-73, 94.  
1195 Hofmann 1938: 109.- Κωτσάκης 2008: 41.  
1196 Βισβίζης 1951: 30. 
1197 Μελισσηνός 1968: 38, 199.- Κεφαλληνιάδης 1987 γ΄: 84-85, 89.- Αγιοπετρίτης 2002: 88. 
1198 Το 1670 διέμεναν στον Μπούργο μόλις έξι ντόπιοι μουσουλμάνοι. Βλ. σχ. Slot 2010 α΄: 12. 
Συνολικά πάντως στα τέλη του 17ου αιώνα εκτιμάται ότι ζούσαν στο νησί περί τους 70 
μουσουλμάνους, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν αρνησίθρησκοι. Όμως λόγω των συχνών 
επιδρομών από χριστιανούς (Δυτικούς) πειρατές και κουρσάρους, το μουσουλμανικό στοιχείο 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει σταδιακά τη Νάξο, με αποτέλεσμα κατά τις παραμονές της Ελληνικής 
Επανάστασης να βρίσκεται στο νησί μόλις ένας Τούρκος μικροϋπάλληλος, ο οποίος στο άκουσμα των 
αορίστων φημών για γενικευμένη εξέγερση των Ελλήνων πρόλαβε και αποχώρησε. Βλ. σχ. Κατσουρός 
1973: 153, 158.- Φώσκολος – Φόνσος 2003: 361-362. 
1199 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 78. 
1200 Ζερλέντης 1888:  410.- Κεφαλληνιάδης 2000: 191-193.  
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Όπως λοιπόν και στην περίπτωση του Κάστρου, τα σπίτια του Μπούργου, 

εφαπτόμενα το ένα με το άλλο, σχημάτιζαν ένα είδος τείχους, που και αυτό έκλεινε 

με πύλες1201. Τα δαιδαλώδη στενά του Μπούργου με τις τοξοθυρίδες, που 

εντοπίζονται ακόμη και σήμερα, και με τις εσωτερικές πύλες ασφαλείας που έκλειναν 

σε περίπτωση εχθρικής επιδρομής, αποτελούσαν ισχυρά μέσα άμυνας σε περίπτωση 

μίας μέτριας ισχύος εχθρικής, συνήθως πειρατικής, επιδρομής.  

Σημαντική αρχή διάρθρωσης στην υστερογενή ανάπτυξη του οικισμού είναι η 

η επανάληψη ενός βασικού στοιχείου, μίας ελάχιστης μάζας οργάνωσης, δηλαδή της 

κατοικίας. Η ανάπτυξη γίνεται σε όμοια οικόπεδα και σε δρόμους με μικρό πλάτος. 

Είναι κατασκευασμένη από απλά υλικά και φθάνει σε μικρό ύψος, σε αντιδιαστολή 

με τον φρουριακό χαρακτήρα των αρχοντικών οικιών του Κάστρου. Κατά το β΄ μισό 

του 18ου αιώνα (ή κατ’ άλλους ήδη από τον 17ο αιώνα)1202 στα «λαϊκά» σπίτια του 

Μπούργου θα προστεθούν  και «αρχοντικά», τα οποία ανήκαν σε ντόπιους εμπόρους 

της Χώρας, μέλη της ανερχόμενης τότε αστικής τάξης. Σημαντικό στοιχείο στο 

οικιστικό πλέγμα της λαϊκών σπιτιών ήταν και εμπορικός άξονας, ένας εμπορικός 

δρόμος που περνά μέσα από τον Μπούργο, ενώνοντάς τον με τις γειτνιάζουσες 

συνοικίες της Αγοράς στα νοτιοδυτικά και της Εβριακής στα ανατολικά. Τότε πολλά 

ισόγεια των σπιτιών του Μπούργου χρησιμοποιήθηκαν ως καταστήματα, φαινόμενο 

που παρατηρείται έως σήμερα1203.  

Άλλο ένα αξιομνημόνευτο στοιχείο αποτελεί η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 

μεταβυζαντινών ορθοδόξων εκκλησιών μέσα σε μία τόσο πυκνοκατοικημένη 

περιοχή, κάτι που αντανακλά προφανώς τα έντονα θρησκευτικά συναισθήματα των 

κατοίκων και τον κατά βάση ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του συνοικισμού1204. Το 

γεγονός επίσης ότι ο Μπούργος αποτελεί ένα σφιχτό πολεοδομικό σύνολο με 

ομοιογενή μορφολογία, αντανακλά επίσης μία επικρατούσα εκεί έντονη αίσθηση 

συλλογικότητας1205. Ο Μπούργος λοιπόν αποτελεί έναν χαρακτηριστικό μεσαιωνικό 

οχυρωμένο συνοικισμό του Αιγαίου, αναπόσπαστο συμπλήρωμα του παρακείμενου 
                                                             
1201 Επίσης, ανεγέρθηκαν προς την επικίνδυνη πλευρά της θάλασσας της Γρόττας σειράς ορθοδόξων 
ναών και μοναστηριών ως «οιονεί θωράκων». Τα κτίσματα αυτά τοποθετήθηκαν όχι ελεύθερα στον 
χώρο, αλλά στη βόρεια πτέρυγα του περιβόλου εκάστου μονυδρίου, απαρτίζοντας είδος εξωτερικού 
αλλά και βοροσκεπούς τείχους του οικισμού μαζί με τα προστεθέντα ενδιαμέσως σπίτια (που είχαν 
τυφλούς τους εξωτερικούς τοίχους). Τα ορθόδοξα μονύδρια του Μπούργου μαζί με τα άλλα που 
κτίστηκαν εκτός των «τειχών», περιμετρικά του οχυρωμένου λόφου της Χώρας, θα έλεγε κανείς ότι 
περικλείουν το Κάστρο. Βλ. σχ. Μαστορόπουλος 2004-2005: 351, 353. 
1202 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 79. 
1203 Κουρουπάκη 1981: 16. 
1204 Κουρουπάκη 1981: 16.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 81.  
1205 Κουρουπάκη 1981: 16. 
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επίσης οχυρωμένου Κάστρου, του επίκεντρου της παρουσίας και της εξουσίας των 

Δυτικών στο νησί. Όμως, παρά τις όποιες ομοιότητες μεταξύ των δύο συνοικισμών, ο 

Μπούργος έχει διαμορφώσει μία διακριτή και ιδιαίτερη φυσιογνωμία και ταυτότητα, 

κάτι που οφείλεται προφανώς στη διαφορετική -«ελληνορθόδοξη» και «λαϊκή» κατά 

βάση- πληθυσμιακή του σύσταση. 

 

Το Απάνω Κάστρο (Castel d’ Alto)  

 
Το Απάνω Κάστρο (Castel d’ Alto) δεσπόζει στο κέντρο του νησιού, σε ένα 

ύψωμα ανάμεσα στις εύφορες κοιλάδες της Ποταμιάς και της Δρυμαλίας, βορείως 

του Τσικαλαριού, σε μέγιστο υψόμετρο 422 μέτρων (εικ. 53). Μάς είναι γνωστό και 

ως Castel d’ Ostro1206, Austri1207 ή Ούστρον1208 Château du Haut, Ρημόκαστρον, 

Κάστρο Δρυμαλιάς, Κάστρο Τραγαίας, Κάστρο Ποταμιάς, Κάστρο Τσικαλαριού, 

Κάστρο Κουτσοχεράδου ή απλώς Κάστρον1209. 

Σύμφωνα με την παράδοση, το κάστρο κτίστηκε το β’ μισό του 13ου αιώνα 

από τον δούκα Μάρκο Σανούδο Β ,́ με σκοπό την αντιμετώπιση εξεγέρσεων του 

τοπικού πληθυσμού. Οι κάτοικοι της περιοχής, μετά την απαγόρευση του 

παγανιστικής προελεύσεως εθίμου του «τρυποπεράσματος», εξεγέρθηκαν εναντίον 

των Βενετών, οι οποίοι με τη σειρά τους αναγκάστηκαν να κτίσουν το Απάνω 

Κάστρο, ώστε να ελέγχουν καλύτερα το λεκανοπέδιο της Τραγαίας και την ευρύτερη 

περιοχή της Δρυμαλίας και της κεντρικής Νάξου1210. Η αφήγηση αυτή ωστόσο 

αποτελεί κατά πολλούς μυθοπλασία1211. Κατ’ άλλους το κάστρο κτίστηκε στα τέλη 

του 14ου αιώνα (1390) για την αντιμετώπιση των ναυτικών επιθέσεων του Οθωμανού 

σουλτάνου Βαγιαζήτ (1389-1402)1212. Σύμφωνα δε με νεώτερες έρευνες, το κάστρο 

δεν κτίστηκε ως φρούριο για την καταστολή εξεγέρσεων, αλλά ως καταφύγιο σε 

περίπτωση τουρκικών επιδρομών1213, χρησιμοποιούμενο ακόμη και ως εναλλακτική 

πρωτεύουσα σε επικίνδυνες περιόδους1214. 

                                                             
1206 Τουμπακάρης 2009. 
1207 Βουτσίνου–Κικίλια 1992: 493. 
1208 Ostro ή Austro είναι η βενετσιάνικη ονομασία του νοτίου ανέμου. Βλ. σχ. Boerio 1856: 459. 
1209 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 192.- Λούπου–Ρόκου 1999: 101. 
1210 Saulger 1878: 42-43.- Miller 1997: 651. 
1211 Slot 1977: 142-143. 
1212 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 196.- Λούπου–Ρόκου 1999: 101. 
1213 Molin 2001: 231. 
1214 Slot 2012 β΄: 10. 
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Σύμφωνα πάντως με τα υπάρχοντα αρχαιολογικά τεκμήρια1215, το Απάνω 

Κάστρο κτίστηκε τον 14ο αιώνα, σε λόφο όπου προϋπήρχαν κατάλοιπα κτισμάτων 

της βυζαντινής περιόδου, καθώς και κατάλοιπα προϊστορικών οχυρώσεων1216. Στην 

εποχή εκείνη ανάγεται η κατασκευή των κυρίων τειχών, στην κορυφή του εν λόγω 

υψώματος. Εικάζεται επίσης ότι το κάστρο ανακαινίστηκε γύρω στα 1500, εποχή 

κατά την οποία προστέθηκε μία ακόμη σειρά τειχών στη νότια πλευρά του, την οποία 

ενίσχυαν οι σωζόμενοι σήμερα δύο κυκλικοί προμαχώνες του. 

 Η παραπάνω εικασία είναι συμβατή και με τις ιστορικές μαρτυρίες σχετικά 

με ευρύτερες προσπάθειες που καταβλήθηκαν, για ενίσχυση της αμυντικής 

ικανότητας του νησιού σε στεριά και θάλασσα στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 

16ου αιώνα από την προσωρινή βενετική διοίκηση (1494-1500) και από τον δούκα 

Φραγκίσκο Γ΄ (1500-1511), υπό την αιγίδα της προστάτιδος και «μητέρας» 

Βενετίας1217.  

Η μαρτυρία των υλικών καταλοίπων έρχεται να ενισχύσει αυτή την εκτίμηση. 

Η κατασκευή προμαχώνων με κανιονοθυρίδες, η οποία εμφανίζεται και σε άλλα 

νησιά του Αιγαίου από τα τέλη του 15ου αιώνα και εξής, αποτελεί δείγμα ότι η 

μεσαιωνική οχυρωματική είχε αρχίσει να θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Η εμφάνιση 

ισχυρών πυροβόλων όπλων στο τέλος του Μεσαίωνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 

την μπομπάρδα στην άλωση της Κωνσταντινοπόλεως το 1453, δημιούργησε νέα 

δεδομένα και νέες απαιτήσεις στα πεδία των μαχών και ιδίως στις πολιορκίες 

φρουρίων, οδηγώντας στην αναθεώρηση των έως τότε εφαρμοζομένων 

οχυρωματικών τεχνικών1218. Οι προμαχώνες ήταν συνήθως γεμάτοι από χώμα και 

έφεραν πυροβόλα, με τα οποία γινόταν προσπάθεια να κρατηθεί το εχθρικό 

πυροβολικό μακριά από τα τείχη, σε συνδυασμό με την ύπαρξη τάφρων, αναχωμάτων 

και άλλων ανασχετικών αμυντικών έργων, που τους περιέβαλλαν1219. 

Στο κατώτερο τμήμα του Απάνω Κάστρο σώζονται δύο κυκλικοί προμαχώνες, 

ο ένας ακέραιος διαμέτρου 9 μέτρων (εικ. 54) και ο άλλος κατά το ήμισυ. Οι 

κανιονοθυρίδες των προμαχώνων αυτών του Απάνω Κάστρου σχηματίζουν 

ημικυκλικές κόγχες, οι οποίες είναι εμφανώς παρόμοιες με εκείνες κάστρων της Κω 

                                                             
1215 Σημειώνεται ότι εκεί έχει εντοπιστεί εκεί βενετικό νόμισμα (tornesello) της εποχής του Andrea 
Contarini (1368-1382), το οποίο ανήκει. Βλ. σχ. Baker 2009: 357.- Πέννας – Σαμόλαδου 2010: 144. 
1216 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 197.- Λούπου–Ρόκου 1999: 101.- Μαστορόπουλος 2006: 94.- 
Τουμπακάρης 2009. 
1217 Slot 2005 β΄: 13-14, 17-18. 
1218 Λούπου–Ρόκου 1999: 20.- Σαββίδης – Νικολούδης 2007: 367-377. 
1219 Βασιλάτος 1991: 17.- Καλαμαρά – Ρουμελιώτης 2004: 67. 
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της ύστερης Ιπποτοκρατίας (1480-1522). Οι κανιονοθυρίδες αυτές θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως «πρώιμου τύπου» και να θεωρηθούν στοιχεία της «μεταβατικής 

περιόδου» από τη μεσαιωνική στη νεώτερη οχυρωματική (τέλη 15ου – αρχές 16ου 

αι.)1220. Παρά λοιπόν την απουσία σκάρπας, το κατώτερο (και νεώτερο) τμήμα του 

Απάνω Κάστρου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «μεταβατικού τύπου», σε 

αντιδιαστολή με το υπόλοιπο φρουριακό συγκρότημα, που έχει ένα καθαρά 

«μεσαιωνικό» χαρακτήρα. Παρόμοιου τύπου μεταβολές με σκοπό την προσαρμογή 

των μεσαιωνικών κάστρων στις νέες απαιτήσεις παρατηρήθηκαν και σε νησιά των 

Κυκλάδων (π.χ. Καστέλλι Νάουσας Πάρου1221, Ξώμπουργο Τήνου κ.ά.), οι οποίες 

όμως ήταν περιορισμένης κλίμακας, λίγες και σημειακές και δεν αλλοίωσαν ουσιαστικά 

τη φυσιογνωμία των οχυρωμένων αυτών οικισμών1222. 

Στην κορυφή του υψώματος του Απάνω Κάστρο, όπου βρίσκεται ο κύριος 

όγκος των κτισμάτων του, δεσπόζουν τα ερείπια βασιλικής1223, καθώς και ενός 

κοσμικού κτηρίου, που σύμφωνα με την τοπική αφήγηση ήταν δουκικό παλάτι, το 

οποίο ίσως να λειτουργούσε ως donjon. Τα εν λόγω κτίσματα στην κορυφή του 

υψώματος προστατεύονταν από διπλό τείχος ύψους 9 μέτρων, το οποίο σώζεται σε 

σχετικά καλή κατάσταση1224. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιήθηκε και αρχαίο 

υλικό σε δεύτερη ή τρίτη χρήση από αρχαία ή και βυζαντινά κτίσματα1225. Στη δυτική 

πλευρά το εξωτερικό τείχος ακολουθούσε την πορεία των τετραγωνισμένων 

ογκολίθων του πελασγικού τείχους. Στα ανατολικά, στο πιο απότομο σημείο του 

κάστρου, εξέχει μία εξέδρα που ονομάζεται το «Μπαλκόνι της βασίλισσας» και που 
                                                             
1220 Τα σχετικά λεπτά και ψηλά και κατακόρυφα μεσαιωνικά τείχη αντικαθίστανται κατά τους 
Νεώτερους Χρόνους από χαμηλότερα, παχύτερα, με επικλινές το κατώτερο τμήμα τους (σκάρπα), ενώ 
αρχίζουν να έχουν και κλίση σε σχέση με το έδαφος, ώστε να σχηματίζουν οξεία γωνία και να 
ανθίστανται σε βολές πυροβολικού, αλλά και σε υπονομεύσεις. Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο 
εμφανίζονται και οι πρώτες, τετράγωνες, «πρώιμες» κανιονοθυρίδες, οι οποίες αντικαθίστανται εν 
συνεχεία με τη σειρά τους από τις πιο εξελιγμένες «γαλλικού τύπου», σχήματος «Χ». Πάντως γενικό 
χαρακτηριστικό της «μεταβατικής περιόδου» αποτελεί η συνύπαρξη μεσαιωνικών αμυντικών μορφών 
(κατακόρυφα τείχη, καταχύστρες, επάλξεις, τοξοθυρίδες) και νεώτερων στοιχείων (σκάρπα, πρώιμες 
κανιονοθυρίδες, επάλξεις με διάκενα). Βλ. σχ. Ποζιόπουλος 1984: 177-200.- Βασιλάτος 1991: 17.- 
Κοντογιάννης 2002: 201.- Κοντογιάννης 2012: 298. Η ανέγερση επίσης μεγάλων διαστάσεων 
γωνιακών κυκλικών πύργων (“rondelle”) αποτελεί άλλο ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής. Βλ. 
σχ. Λούπου–Ρόκου 1999: 20-21. 
1221 Χριστοπούλου 1984: 212. 
1222 Φίλιππα–Αποστόλου 2000: 35-36. 
1223 Το κτίσμα αυτό, όπου εικάζεται ότι λειτουργούνταν οι δούκες, συγκεντρώνει πράγματι 
κτηριοδομικά τις λειτουργικές προϋποθέσεις ενός ναού και μάλιστα του δυτικού δόγματος. Η 
οικοδομημένη από τους Δυτικούς καθολική εκκλησία κτίστηκε πιθανότατα σε επαφή με τον 
παλαιότερο, προ της βενετικής κατακτήσεως ορθόδοξο ναό, με τον οποίον συνδέθηκε πιθανόν 
λειτουργικά. Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι πρόκειται για ναό, στο παλαιότερο βόρειο (βυζαντινό) κλίτος 
του οποίου προσκολλήθηκε το νότιο κλίτος των Καθολικών. Βλ. σχ. υποκεφάλαιο 3.5. 
1224 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 211-213.- Λούπου–Ρόκου 1999: 101-103.- Τουμπακάρης 2009. 
1225 Τουμπακάρης 2009. 
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ήταν πιθανόν ο εξώστης του παλατιού, στο εσωτερικό του οποίου διατηρείται τοίχος 

δεξαμενής με θολωτή κάλυψη1226.  

Για την αποτελεσματικότερη άμυνα του κάστρου σε περίπτωση πολιορκίας 

υπήρχαν στους ανατολικούς και τους δυτικούς πρόποδες του υψώματος πηγές, απ’ 

όπου οι πολιορκημένοι μπορούσαν να προμηθευτούν το απαραίτητο γι’ αυτούς νερό, 

καθώς και πλήθος δεξαμενών εντός των τειχών, οι οποίες είχαν κτιστεί με 

κουρασάνι1227. Το Απάνω Κάστρο, λοιπόν κτισμένο στην κορυφή δυσπρόσιτου 

σχετικά υψώματος και διαθέτοντας ισχυρά τείχη, καθώς και δεξαμενές νερού, ικανές 

να συντηρήσουν τους πολιορκημένους επί μακρόν, ήταν ένα ισχυρό                 -

τηρουμένων των αναλογιών- φρούριο, το οποίο μπορούσε να ανταπεξέλθει άνετα σε 

μία μέτριας ισχύος στρατιωτική απειλή. 

Το Απάνω Κάστρο λειτουργούσε επίσης, σύμφωνα με την παράδοση, και ως 

φρυκτωρία, ανταλλάσσοντας φωτεινά μηνύματα με το ύψωμα, όπου βρισκόταν το 

ερειπωμένο βυζαντινό κάστρο τ’ Απαλίρου, καθώς και με την παράκτια περιοχή της 

Αγιασσού1228. 

Βάσει της περιορισμένης επιφανείας της κορυφής του υψώματος, όπου ήταν 

κτισμένο το Απάνω Κάστρο, πιθανολογείται ότι αυτό δεν υπήρξε κυρίως τόπος 

μόνιμης κατοικίας, αλλά ήταν μάλλον ένα φρούριο–καταφύγιο σε περίπτωση 

κινδύνου. Ωστόσο στην πλαγιά του λόφου έχουν εντοπιστεί υπολείμματα ανθρώπινης 

κατοίκησης των ύστερων μεσαιωνικών και νεώτερων χρόνων, πιθανότατα μόνιμης. 

Φαίνεται ότι κάποιος αριθμός οικιών βρισκόταν, εν μέρει τουλάχιστον, 

προστατευμένος ανάμεσα στα παλαιά τείχη του κάστρου (14ος αι.) και στη 

μεταγενέστερη προσθήκη τειχών (περίπου 1500 μ.Χ.). Σύμφωνα με μαρτυρία του 

1538, ο οικισμός αυτός ονομαζόταν «Γουλάς»1229, ονομασία που συναντά κανείς και 

σε οχυρωμένους οικισμούς της Ηπείρου, της Πελοποννήσου και της Σαντορίνης, 

καθώς και στην περίπτωση του φραγκικού πύργου στην Ακρόπολη των Αθηνών1230. 

Επίσης, τον 18ο αιώνα γίνεται λόγος για την ύπαρξη Βούργου ή Μπούργου, μίας 

οχυρωμένης συνοικίας στην ανατολική πλευρά του λόφου, όπου ήταν κτισμένο το 

Απάνω Κάστρο1231.  

                                                             
1226 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 211-212.- Λούπου–Ρόκου 1999: 101-103.- Τουμπακάρης 2009. 
1227 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 213. 
1228 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 212. 
1229 Βισβίζης 1951: 14. 
1230 Μαλτέζου 1980: 259. 
1231 Τουμπακάρης 2009. 
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Σήμερα σώζονται κάποια εκκλησιαστικά κυρίως μνημεία στη νότια και 

ανατολική πλαγιά του Απάνω Κάστρου, σε ερειπιώδη όμως κατά κανόνα κατάσταση. 

Η «φράγκικη» εκκλησία βρίσκεται ανάμεσα στα παλαιά (14ος αι.) και τα νεώτερα 

τείχη (περίπου 1500). Πρόκεται πιθανόν για ναό «διπλής λατρείας», αφιερωμένο στον 

Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, το νότιο κλίτος του οποίου (δεξί) φαίνεται να είναι 

μεταγενέστερο του βορείου, έχοντας κτηριοδομικά χαρακτηριστικά συμβατά με την 

καθολική λατρεία1232. Αναφέρεται επίσης από τον Saulger ότι μαζί με το Απάνω 

Κάστρο οικοδομήθηκε μοναστήρι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή1233, το 

καθολικό του οποίου ήταν πιθανότατα ο εν λόγω ναός. Σημειώνεται επίσης ότι το 

μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου (Τιμίου Προδρόμου) λειτουργούσε στα 16801234 

πιθανότατα ως ορθόδοξο. 

Πλησίον του υπήρχε μέχρι τουλάχιστον τη δεκαετία του ‘60 ο ορθόδοξος ναός 

της Παναγίας της Καστριανής1235. Δίπλα στην ανατολική πλευρά του σωζόμενου 

σήμερα κυκλικού προμαχώνα του Απάνω Κάστρου είναι κτισμένος ο ορθόδοξος ναός 

του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, πολεμικού αγίου, ο οποίος, σύμφωνα με τη 

λαϊκή παράδοση, κατά τη διάρκεια πειρατικών επιδρομών απέκρουε τους πειρατές1236. 

Εντός των τειχών του Απάνω Κάστρου, κάτω ακριβώς από τον  Άγιο Ιωάννη, 

βρίσκεται μικρός θολωτός βυζαντινός ναός αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του 

Σωτήρος Χριστού. Δυτικότερα και σε μεγαλύτερη απόσταση εντοπίζεται το ξωκκλήσι 

του Αγίου Ανδρέα (13ος αι.;), ενώ στις βορειοανατολικές υπώρειες του Απάνω 

Κάστρου βρίσκεται το ναΰδριο του Αγίου Παντελεήμονα1237. Επίσης, στους πρόποδες 

του Απάνω Κάστρου προς τα δυτικά βρίσκονται μικρά υψώματα ονόματι «βιγλάκια», 

τα οποία λειτουργούσαν προφανώς ως παρατηρητήρια (βίγλες)1238. 

Βάσει λοιπόν των παραπάνω υλικών καταλοίπων και ιστορικών μαρτυριών, 

διαπιστώνεται ανθρώπινη κατοίκηση στο Απάνω Κάστρο τόσο κατά τη λατινική όσο 

και κατά την οθωμανική κυριαρχία. Ο αρχικός πυρήνας του Κάστρου φαίνεται ότι 

περιελάμβανε μόνο την κορυφή του υψώματος, αργότερα δε, περίπου στα 1500, 

ανεγέρθηκε μία δεύτερη σειρά πιο εξελιγμένων τεχνολογικά τειχών στα νότια, με 

αποτέλεσμα την επέκτασή του. Συνάγεται λοιπόν από αυτά ότι εντός των τειχών, 

                                                             
1232 Τουμπακάρης 2009. 
1233 Saulger 1878: 43. 
1234 Τουμπακάρης 2009. 
1235 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 203-208.- Τουμπακάρης 2009. 
1236 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 203. 
1237 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄:  210.- Μαστορόπουλος 2006: 194.- Τουμπακάρης 2009. 
1238 Κεφαλληνιάδης 1981 α΄: 8.  
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ανάμεσα κυρίως στα παλαιά και τα νεώτερα τείχη, υπήρχε οχυρωμένος οικισμός 

(Γουλάς ή Μπούργος)1239, στον οποίο βρίσκονταν ναοί του ανατολικού και του 

δυτικού δόγματος. Επίσης, έχουν εντοπιστεί υλικά κατάλοιπα και εκτός των τειχών, 

ένδειξη για την ύπαρξη κατοικιών σε ευρύτερη ακτίνα από τον κεντρικό πυρήνα του 

κάστρου. Το Απάνω Κάστρο υπήρξε λοιπόν ένα απαραίτητο συμπλήρωμα του Κάτω 

Κάστρου (της Χώρας) στην ενδοχώρα τόσο για την εδραίωση της δουκικής εξουσίας 

απέναντι σε εσωτερικές απειλές όσο και για την προστασία των κατοίκων του νησιού 

και ιδίως των αρχόντων του από εξωτερικές επιδρομές. 

 

Αποτίμηση του χαρακτήρα της λειτουργίας των βενετικών οχυρώσεων της 

Νάξου 

 
Η Νάξος ως έδρα του (ημι)ανεξάρτητου Δουκάτου του Αιγαίου (1207-

1537/1566) είχε να αντιμετωπίσει πολυάριθμους εχθρούς, πειρατές και κάθε είδους 

εξωτερικούς επιβουλείς. Κατά τον ύστερο Μεσαίωνα το Κάστρο της Χώρας (Κάτω 

Κάστρο), το οποίο είχε σχεδιαστεί αφενός να στεγάζει την κοινωνική ηγέτιδα τάξη 

και την πολιτική εξουσία του τόπου και αφετέρου να την προστετεύσει εντός των 

τειχών του (13ος αι.), διέθετε ισχυρές σχετικά οχυρώσεις, επαρκείς γενικά για την 

αντιμετώπιση εξωτερικών κινδύνων, όπως αρχικά των Βυζαντινών, των Αραγωνέζων 

και των Καταλανών και από τον 14ο αιώνα και ύστερα των Τούρκων, είτε επρόκειτο 

για προοθωμανικά φύλα των παραλίων της Μικράς Ασίας είτε εν συνεχεία για 

Οθωμανούς πειρατές. Έτσι λοιπόν, δεν κατέστη δυνατή η κατάληψη του νησιού από 

ξένους πειρατές ή από δυνάμεις άλλων ηγεμονιών του Αιγαίου, παρά μόνο από τις 

δυνάμεις της αιώνιας αντιπάλου της Βενετίας, Γένουας, η οποία κατέλαβε δύο φορές 

το νησί, το 1354 και το 1431. Οι πολυάριθμες εχθρικές επιδρομές στη Νάξο από τους 

διαφόρους εχθρούς του Δουκάτου του Αιγαίου είχαν ως συνέπεια την ερήμωση έως 

ένα βαθμό του νησιού, όχι όμως και την ολοκληρωτική κατάληψή του, πλην αυτών 

των δύο εξαιρέσεων. Έτσι π.χ. το 1344 (ή κατ’ άλλους του 1339 ή το 1340) υπέστη 

καταστροφή ο αδιαμόρφωτος ακόμη Μπούργος από τις δυνάμεις του εμίρη του 

                                                             
1239 Σημειώνεται ότι κατά τον ύστερο Μεσαίωνα ο όρος «γουλάς» ήταν δηλωτικός τόσο ενός πύργου 
όσο και μίας ακρόπολης, του υψηλότερου σημείου ενός κάστρου, που περικλείεται από τείχη. Βλ. σχ. 
Κορδώσης 2000: 149-150.- Κουλουράς 2000: 245. 
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Αϊδινίου, Ουμούρ1240. Ο οχυρωμένος αυτός συνοικισμός των Ορθοδόξων 

λεηλατήθηκε επίσης το 1501 και το 1503 από τους Τούρκους πειρατές Καραχασάν 

και Καραδρόμη αντίστοιχα, οι οποίοι ωστόσο δεν κατόρθωσαν να εκπορθήσουν το 

Κάστρο. Μόνο το 1537 μπροστά στην απειλή των υπέρτερων δυνάμεων του 

Μπαρμπαρόσσα και χωρίς την ελπίδα βοηθείας από τη Δύση, η δουκική εξουσία 

αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. 

Πάντως τον 16ο αιώνα το Κάστρο της Χώρας εθεωρείτο πλέον τεχνολογικά 

ξεπερασμένο. Μετά την ευρεία καθιέρωση της χρήσης της πυρίτιδας, όλα τα 

μεσαιωνικής σχεδίασης κάστρα δεν μπορούσαν πλέον να αντιτάξουν μίαν αξιόλογη 

και αποτελεσματική άμυνα ενώπιον των ισχυρών πυροβόλων. Παρόλα αυτά, οι 

Οθωμανοί δεν θα κατορθώσουν να καταλάβουν το σχετικά περιορισμένων 

δυνατοτήτων Κάστρο της Χώρας παρά μόλις στα 1537, προφανώς λόγω του ότι δεν 

επεδίωξαν να καταστρώσουν ένα οργανωμένο σχέδιο εκπόρθησής του. 

Η μεσαιωνική φυσιογνωμία του Κάστρου είναι εμφανής, ιδίως στα σημεία 

όπου έχει διατηρηθεί το αρχικό τείχος (13ος αι.). Η βόρεια πύλη είναι δυτικού τύπου, 

επηρεασμένη από τον γοτθικό ρυθμό. Επίσης, η όλη διάρθρωσή του μας παραπέμπει 

στη μεσαιωνική Δύση. Τα δαιδαλώδη στενά, που κάποτε οδηγούν και σε αδιέξοδα, 

καταλήγουν σε μικρό πλάτωμα στο υψηλότερο σημείο του Κάστρου, όπου είναι 

κτισμένα οικοδομήματα στα οποία εδρεύουν οι πολιτικές και οι εκκλησιαστικές 

αρχές του τόπου, κάτι ανάλογο, τηρουμένων των αναλογιών με την πλατεία του 

Αγίου Μάρκου στη Βενετία, όπου συνυπάρχουν ο καθολικός καθεδρικός ναός και το 

δουκικό ανάκτορο. Η ύπαρξη του πύργου – καταφυγίου (donjon) στο κέντρο του 

Κάστρου (13ος αι.) αποτελεί μετεμφύτευση στον χώρο της ντόπιας οχυρωματικής 

αρχιτεκτονικών προτύπων, που επικρατούσαν στη μεσαιωνική Δύση. 

Δεν διακρίνουμε ωστόσο εμφανή αμυντικά στοιχεία της οχυρωματικής των 

νεώτερων χρόνων, όπως κανιονοθυρίδες, προμαχώνες, σκάρπα, κορδόνι κτλ, τα οποία 

είναι χαρακτηριστικά των κεντρικής σχεδίασης βενετσιάνικων κάστρων του 16ου  και  

17ου αιώνα σε Κύπρο, Κρήτη, Πελοπόννησο και Επτάνησα. Δεν πρόλαβε λοιπόν το 

Κάστρο, όπως φαίνεται, να ακολουθήσει τις εξελίξεις και να υιοθετήσει τις 

οχυρωματικές πρακτικές της εποχής εκείνης, φαινόμενο που χαρακτηρίζει γενικά τις 
                                                             
1240 Τότε, σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, λεηλατήθηκε και ο αρχαίος ναός του Απόλλωνα στη 
νησίδα του Βάκχου (Παλάτια), ο οποίος φέρεται να είχε εν τω μεταξύ μετατραπεί σε χριστιανική 
εκκλησία. Στο ανατολικό πάντως άκρο της νησίδας διακρίνονται σε γκραβούρες και σε τοπογραφικά 
διαγράμματα του 18ου αιώνα, αλλά και σε φωτογραφίες των αρχών του 20ου αιώνα ο ναός του Αγίου 
Νικολάου Παλατίων, μέσα στον οποίον βρισκόταν η εικόνα της Παναγίας της Παλατιανής. Βλ. σχ. 
Μαστορόπουλος 2004-2005: 360, 400. 
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βενετσιάνικες οχυρώσεις του νησιού των αρχών του 16ου αιώνα, αν και φαίνεται ότι 

έγιναν κάποιες, αποσπασματικές μάλλον, ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση, με 

την υποστήριξη της ίδιας της Βενετίας.  

Έγιναν επίσης μόνο κάποιες αξιόλογες προσπάθειες εκσυγχρονισμού του 

Απάνω Κάστρου, του συμπληρώματος στο εσωτερικό του νησιού του Κάστρου της 

Χώρας, με την προσθήκη μίας σειράς προμαχώνων, κατάλληλων για τη χρήση 

πυροβόλων όπλων, περί το έτος 1500. Εκτός των κυρίων τειχών του υπήρχε επίσης, 

όπως και στη Χώρα, συνοικισμός ονόματι Μπούργος.  

Οι Βενετοί πιθανολογείται επίσης ότι αξιοποίησαν κατά τη συνήθη πρακτική 

τους παλαιότερες βυζαντινές οχυρώσεις, όπως το Κάστρο του Καλόγερου, 

εγκαταλείποντας όμως άλλες, όπως το Κάστρο τ’ Απαλίρου.  

Για την έγκαιρη πάντως προειδοποίηση έναντι εχθρικών επιδρομών, η αρχαία 

και βυζαντινή πρακτική των φρυκτωριών συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της 

λατινικής κυριαρχίας. Μέσω φωτεινών σημάτων από επίκαιρα σημεία, κάστρα, 

πύργους και βίγλες, μεταδίδονταν πληροφορίες για επικείμενη εισβολή ή γενικότερα 

για τις κινήσεις του εχθρού, από το ένα σημείο του νησιού στο άλλο ή και από το ένα 

νησί στο άλλο, φθάνοντας ακόμα και μέχρι τη Χαλκίδα, την έδρα του Βενετού βαΐλου 

της περιοχής. Εν συνεχεία δράση αναλάμβανε ο στρατός και στόλος του Δουκάτου 

του Αιγαίου1241, τον οποίο συνέδραμαν η μικρή δύναμη των Ιωαννιτών Ιπποτών που 

έδρευε στη Χώρα και βεβαίως οι παραπλέουσες γαλέρες της μητρόπολης και 

προστάτιδος Βενετίας, οι οποίες ενίσχυαν σημαντικά την αμυντική ικανότητα του 

δουκάτου έναντι των συχνών τουρκικών επιδρομών, κυρίως κατά τον 15ο και 16ο 

αιώνα1242. 

 

 
                                                             
1241 Στα τέλη του 15ου αιώνα ο δουκικός στρατός της Νάξου ανερχόταν στους 600 άνδρες, κάποιοι εκ 
των οποίων ήταν θωρακοφόροι. Βλ. σχ. Slot 1982: 56.- Slot 2005 β΄: 13.- Κατ’ άλλους ο στρατός του 
Δουκάτου του Αιγαίου διέθετε συνολικά στα μέσα του 15ου αιώνα 2000 ιππείς. Βλ. σχ. Miller 1997: 
675.- Τους στρατιώτες του δουκάτου του Αιγαίου συνέδραμαν σε περίπτωση πειρατικής επιδρομής και 
χωρικοί σφενδονίτες. Βλ. σχ. Ψαρράς 1994 α΄: 12. Αρχηγός του στρατού και φρούραρχος του 
Κάστρου της Χώρας ήταν ο καστελλάνος. Βλ. σχ. Δελλαρόκκας 1986: 3.- Το δουκάτο διέθετε και 
ναυτικό. Οι κυβερνήτες των γαλερών, των πλέον διαδεδομένων πολεμικών πλοίων της εποχής, με 
πλήρωμα 300-500 ανδρών, ονομάζονταν σοπρακόμιτοι. Βλ. σχ. Miller 1997: 710.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄: 82.- Το 1342 ο δούκας της Νάξου έλαβε σημαντική στρατιωτική βοήθεια για την αντιμετώπιση του 
τουρκικού κινδύνου. Βλ. σχ. Slot 2012 β΄: 15.- Στις αρχές του 16ου αιώνα ο δούκας προμηθεύτηκε από 
τη Βενετία ακόμη μεγαλύτερα και ισχυρά πολεμικά πλοία αυτού του τύπου, δύο κάτεργα, ένα βαρύ και 
ένα ελαφρύ. Βλ. σχ. Slot 2005 β΄:14, 17-18.- Οι Έλληνες δουλοπάροικοι αγγαρεύονταν ως κωπηλάτες 
στα οχυρωματικά έργα και στα πολεμικά πλοία του Δουκάτου. Βλ. σχ. Miller 1997: 710. 
1242 Miller 1997: 685. 
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6.2.1 Οχυρά κτίσματα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 

 
Εκτός από τις ορθόδοξες οχυρωμένες μονές υπάρχουν και οχυρωμένα κτίσματα 

εκτός του Κάστρου της Χώρας, τα οποία ανήκουν ή ανήκαν στη Ρωμαιοκαθολική 

Εκκλησία και στα μοναχικά τάγματά της στο νησί. 

 

1) Πυργάκι Κατσάγρας  

 

Ανήκει στους πύργους της Νάξου που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέοι, βάσει 

αποφάσεως του ΥΠΠΟ (1983)1243. Το πυργάκι της Κατσάγρας είναι κτισμένο στα 

βορειοανατολικά του Κάστρου της Χώρας, σε μία περιοχή όπου βρίσκεται το 

καθολικό νεκροταφείο, καθώς και δύο καθολικοί κοιμητηριακοί ναοί, της Παναγίας 

του Γάτου (17ος αι.) και της Παναγίας του Ροδαρίου (αρχές 20ου αι.)1244, όπως και 

κτήμα που ανήκε στις Ουρσουλίνες μοναχές1245. 

 

2) Καλαμίτσια  

 

Το κτίσμα αυτό του καθολικού τάγματος των Ιησουϊτών βρίσκεται, όπως 

προαναφέρθηκε και στο κεφάλαιο Γ΄, στην εύφορη κοιλάδα των Μελάνων και 

αποτελεί κτίσμα του τέλους του 17ου αιώνα. Ήταν παραθεριστική κατοικία και 

χώρος ανάπαυσης των Ιησουϊτών που ζούσαν στο Κάστρο της Χώρας, καθώς και 

ξενώνας για τους Ιησουΐτες που περιόδευαν στα χωριά για κήρυγμα. Μολονότι δεν 

διαθέτει ιδιαίτερα οχυρή μορφή, εντούτοις συγκαταλέγεται κατά κάποιον τρόπο στην 

κατηγορία των «πύργων», όχι μόνο λόγω του επιβλητικού μεγέθους του, αλλά κυρίως 

λόγω του χαρακτήρα της χρήσης του: λειτουργούσε μεταξύ άλλων ως οικονομικό 

κέντρο, αφού από εκεί αφενός μπορούσαν οι Ιησουΐτες να επιβλέπουν καλύτερα τα 

κτήματά τους, στα οποία εργάζονταν σημαντικός αριθμός Ελληνορθόδοξων χωρικών 

των παρακείμενων οικισμών, και αφετέρου να αποθηκεύουν μέρος της παραγωγής 

τους.  

 

                                                             
1243 ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/63118/1414/9-11-1982 - ΦΕΚ 3/Β/11-1-1983. Βλ. σχ. Διαρκής 
Κατάλογος: http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=16006&v17=. 
1244 Κεφαλληνιάδης 1980 β΄: 37. 
1245 Μελισσηνός 1968: 65. 
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3 ) Πυργάκι της Καπέλλας  

 

Πρόκειται για διώροφο μικρό πυργοειδές κτίσμα στην περιοχή των Μελάνων, 

κοντά στον ναό του Αγίου Πνεύματος, ευρισκόμενο στην κυριότητα των Ιησουϊτών.  

Η ύπαρξή του μαρτυρείται σε έγγραφο του 1738, το οποίο αναφέρεται και σε 

συμβολαιογραφική πράξη ενοικίασής του στην ελληνορθόδοξη οικογένεια Ξενάκη 

ήδη από το έτος 16971246. Σήμερα αγνοείται η θέση του. 

 

6.2.2 Πυργομονάστηρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

 
Πέραν των πυργοειδών επαύλεων των τοπικών γαιοκτημόνων στη Νάξο 

εντοπίζονται και πυργομονάστηρα, δηλαδή ορθόδοξα μοναστήρια, τα οποία είχαν 

αποκτήσει πυργοειδή μορφή, με σκοπό την αντιμετώπιση των πειρατικών επιδρομών 

που μάστιζαν το νησί κατά την οθωμανική περίοδο, χωρίς να αποκλείεται το 

ενδεχόμενο το φαινόμενο αυτό να αποτελεί επίδραση της αγιορείτικης οχυρωματικής 

αρχιτεκτονικής στο νησί. Τα περισσότερα από τα ορθόδοξα μοναστήρια ιδρύθηκαν 

από τα τέλη του 16ου έως τα μέσα του 17ου αιώνα, όταν μετά την κατάλυση του 

Δουκάτου του Αιγαίου στα μέσα του 16ου αιώνα εξέλιπαν πλέον οι συνθήκες 

καταπίεσης του ορθόδοξου κλήρου από τους Ιταλούς δούκες και έπνεε ένας άνεμος 

ελευθερίας της θρησκευτικής έκφρασης, επί του νέου, οθωμανικού καθεστώτος. 

Εδώ γίνεται μνεία στα πυργομονάστηρα των Ορθοδόξων, όχι μόνο λόγω του 

οχυρωματικού τους χαρακτήρα, αλλά και λόγω του ότι αποτελούσαν και οικονομικά 

κέντρα για το νησί, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή του, 

όπως και οι πυργοειδείς επαύλεις, ως κέντρα παραγωγής αγροτικών προϊόντων1247, 

φαινόμενο που είχε παρατηρηθεί τόσο στη βυζαντινή Ανατολή1248 όσο και στη 

μεσαιωνική Δύση1249. Κάτι ανάλογο, σε υπέρτατο μάλιστα βαθμό, ισχύει και για το 

συγκρότημα της καθολικής μονής των Ιησουϊτών στα Καλαμίτσια, στα κτήματα του 

οποίου εργάζονταν εκατοντάδες χωρικοί των γειτονικών χωριών1250.  

 

 
                                                             
1246 Ψαρράς – Campagnolo 2010: 500-501. 
1247 Kατσουρός 2006 γ΄: 48. 
1248 Σμυρλής 2011: 55-61. 
1249 Σακελλαρίου 2011: 10-14. 
1250 Καμπανιόλο 1994: 600. 
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1) Μονή Φωτοδότη 

 

Η βυζαντινή μονή του Φωτοδότη βρίσκεται σε πλαγιά βορειοδυτικά του 

Δανακού (εικ. 55). Το καθολικό της μονής περιβλήθηκε με διώροφο πύργο τον 

15ο1251 ή τον 16ο αιώνα1252. Κατ’ αυτόν τον τρόπο έλαβε τη σημερινή οχυρωματική 

της μορφή με τις χαρακτηριστικές οξυκόρυφες επάλξεις με χελιδονοειδή απόληξη, 

στοιχεία που θεωρούνται βενετικές επιρροές1253.   

Η μονή Φωτοδότη στην περιοχή Δανακού υπήρξε ένας από τους λατρευτικούς 

χώρους των Ορθοδόξων που κατασχέθηκαν από τους Βενετούς κατακτητές. Πιο 

συγκεκριμένα, ο ιδρυτής του Δουκάτου του Αιγαίου, Μάρκος Σανούδος παραχώρησε 

το 1227 τη μονή Φωτοδότη (“San Salvatore, “Salvador”) στους Βενεδικτίνους της 

μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ και Αγίας Τριάδος (Santa Trinità e San Michele 

Arcangelo) στο Brumdolo ή Brondolo της Βενετίας1254 ή μάλλον τα εισοδήματά 

της1255. Ωστόσο, δεν μας είναι γνωστό εάν πράγματι εγκαταστάθηκαν στη μονή οι εν 

λόγω Βενεδικτίνοι, δεδομένου ότι αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, με 

αποτέλεσμα την εκχώρηση από τον πάπα της διαχείρησής της στους Κιστερκιανούς 

του San Colombo δύο χρόνια αργότερα. Τελικά η μονή Φωτοδότη θα περιέλθει στους 

Βενεδικτίνους τους Αγίου Γεωργίου του Μείζονος της Βενετίας (San Giorgio 

Maggiore), ίσως και κατόπιν μεσολαβήσεως του Βενετού δόγη, ο οποίος συνδεόταν 

με τους Βενεδικτίνους του San Giorgio με στενούς δεσμούς. Στα τέλη πάντως του 

15ου αιώνα (1497) η μονή Φωτοδότη φαίνεται ότι είχε επανέλθει σε ορθόδοξα χέρια, 

βάσει σχετικής επιγραφής1256.  

Μετά την επανασύσταση της Ορθόδοξης Μητρόπολης Παροναξίας στα μέσα 

του 16ου αιώνα, η μονή Φωτοδότη παραχωρήθηκε στο Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως, σύμφωνα με επικυρωτικό γράμμα του δούκα του Αιγαίου 

Ιωάννη Δ΄ Crispo και έτσι έγινε σταυροπηγιακή1257. Στη συνέχεια, μετά την κατάλυση 

της Λατινοκρατίας, τη μονή διεκδίκησε η Μητρόπολη Παροναξίας, καθώς και οι 

                                                             
1251 Μπαλτογιάννη 2005: 55-56. 
1252 Γρατσία 2009. 
1253 Κουμανούδη 2011 β΄: 150. 
1254 Slot 2005 α΄: 6.- Slot 2012 α΄: 8. Υπάρχει και πληροφορία, σύμφωνα με την οποία, το 1229 ο 
πάπας Γρηγόριος Θ΄ απέδωσε το μοναστήρι στους Κιστερκιανούς της επαρχίας της Piacenza, ωστόσο 
το 1231 μαρτυρείται ότι ο Φωτοδότης παρέμενε στους Βενεδικτίνους της Βενετίας. Βλ. σχ. Slot 2012 
α΄: 8. 
1255 Slot 2012 β΄: 7. 
1256 Κουμανούδη 2006: 113-114.- Κουμανούδη 2011 α΄: 151-152. 
1257 Καμπανέλλης 1991: 229.- Σέργης 2007: 121.- Κουμανούδη 2011 β΄: 152. 
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τοπικοί Δυτικοί φεουδάρχες. Από το 1636 επανήλθε στη Μητρόπολη Παροναξίας, 

ενώ σύμφωνα με μαρτυρία του 1699 η μονή ξαναέγινε σταυροπηγιακή1258. Σύμφωνα 

δε με συνοδική πράξη του 1780 υπήρξε μετόχι της μονής του Αγίου Ιωάννου του 

Θεολόγου της Πάτμου, η οποία και κατά τα μέσα του 19ου αιώνα νοίκιαζε τα 

κτήματά της σε ιδιώτες1259, αν και το 1830, κατόπιν διατάγματος του Προσωρινού 

Διοικητηρίου Νάξου τα κτήματα της μονής είχαν περιέλθει στην Παναγία την 

Απεραθίτισσα. Σημειώνεται ότι το 1834, επί Βαυαρών, η μονή μαζί με άλλες μονές 

διαλύθηκε, ενώ η περιουσία της οποίας επανήλθε το 1846-1847 στη ιερά μονή 

Πάτμου, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ωστόσο, στην 

πράξη συνεχίστηκε η καταπάτηση της κτηματικής της περιουσίας, η οποία 

περιελάμβανε εκτάσεις κυρίως στις περιοχές Απειράνθου και Εγκαρών, μέχρι το 

19741260, καθώς και ελαιόδενδρα εντός των κτημάτων των γαιοκτημόνων Loredano 

στην περιοχή Χάλαντρα ή Χαλάντρη (17ος αι.)1261, συνεχίστηκε να καταπατάται 

μέχρι τη δεκαετία του ‘701262. Το 1959 έγινε μία πρώτη σωστική παρέμβαση για το 

εγκαταλελειμμένο αυτό κτίσμα, ενώ η οριστική αναστήλωσή του ολοκληρώθηκε το 

2007. Σήμερα η μονή Φωτοδότη, η οποία παραμένει μη επανδρωμένη, ανήκει στην 

Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας1263. 

 

2) Πύργος Υψηλής 

 

Η μονή αυτή βρίσκεται στην κοιλάδα των Εγκαρών (εικ. 56). Είναι γνωστή 

και ως πύργος του Αγιοπετρίτη ή του Αγγελακόπουλου. Σύμφωνα με μία άποψη, 

ιδρύθηκε το 1600 από τον Ελληνορθόδοξο Ιάκωβο Κόκκο, όπως προκύπτει από το 

οικόσημο της οικογενείας των Κόκκων, που βρίσκεται στο υπέρθυρο του ναού και 

φέρει την επιγραφή: «ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΚΚΟΣ 1600»1264. Κατ’ άλλους κτίστηκε τ 

περίπου ην περίοδο 1605-1620, βάσει σχετικών εγγράφων και ως εκ τούτου το 

                                                             
1258 Σέργης 2007: 121-123. 
1259 Βαβατσιούλας – Διαμαντοπούλου 1993 α΄: 176. 
1260 Κουμανούδη 2011 β΄: 151. 
1261 Ήμελλος 2010: 105, 113. 
1262 Σέργης 2007: 123-124. 
1263 Μητρόπολη Παροναξίας: http://www.i-m-
paronaxias.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=193:2011-04-14-08-57-
30&catid=60:2011-04-14-05-59-49&Itemid=202. 
1264 Μπαλτογιάννη 2005: 90.  
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συγκεκριμένο οικόσημο δεν συνδέεται με την ανέγερσή της1265. Ο φρουριακός της 

πάντως χαρακτήρας είναι έντονος. Οι τοίχοι έχουν ελάχιστα ανοίγματα, πάνω από την 

είσοδο υπάρχει ζεματίστρα και το δώμα περιβάλλεται από ψηλό τοίχο με επάλξεις. 

Ενδιαφέρων από αρχιτεκτονική άποψη θεωρείται ο κυκλικός πύργος στη νοτιοδυτική 

γωνία. Στο εσωτερικό του πυργομονάστηρου βρίσκεται το καθολικό του, αφιερωμένο 

στην Παναγία την Υψηλοτέρα. Η μονή, μαζί με τους πύργους των Μαρκοπολιτών 

στην Τραγαία έγινε στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας κέντρο αντίστασης 

εναντίον των Δυτικών γαιοκτημόνων, πρωτοστατούντων των ιδιοκτητών της, 

Κόκκων1266. Σήμερα ανήκει στην οικογένεια Αγγελακοπούλου. 

 

3) Μονή Φανερωμένης 

 

Διώροφη οχυρωμένη μονή στη βορειοδυτική Νάξο, η οποία θεωρείται ότι 

ανεγέρθηκε κατά το τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα1267, πιθανότατα το 1586-

15871268. Διαθέτει περιαύλιο και ζεματίστρα, καθώς και οξυκόρυφη καμάρα, στοιχεία 

δυτικά. Εντός του ναού υπάρχουν εικόνες βενετοκρητικής τεχνοτροπίας, μεταξύ των 

οποίων του Κρητικού ζωγράφου Βίκτωρος (17ος αι.)1269. Στο υπέρθυρο του 

αφιερωμένου στην Κοίμηση της Θεοτόκου καθολικού της, υπάρχει επιγραφή με τη 

χρονολογία 1606. Αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια μίας πειρατικής επιδρομής, οι 

μοναχοί τούς απέκρουσαν εκσφενδονίζοντας εναντίον τους κυψέλες μελισσών1270. 

Σήμερα στη μονή εγκαταβιοί ένας μοναχός. 

 

4) Μονή Τιμίου Σταυρού 

 

Κοντά στο χωριό Σαγκρί βρίσκεται η μονή του Τιμίου Σταυρού, γνωστή 

σήμερα και ως «πύργος Μπαζαίου» (εικ. 57). Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο αρχικός 

της πυρήνας ανεγέρθηκε κατά τους μεσοβυζαντινούς χρόνους1271. Μετά την 

                                                             
1265 Σέργης 2007: 115, 117.- Σύμφωνα με μία πληροφορία, κτίστηκε από τον Ιάκωβο Κόκκο, πατέρα 
του φιλενωτικού Φραγκίσκου Κόκκου που απεβίωσε νέος από χολέρα. Κατά μία άποψη εντός του 
καθολικού της μονής υπήρχε και αλτάριο αφιερωμένο στον Άγιο Φραγκίσκο, άποψη που όμως έχει 
αμφισβητηθεί. Βλ. σχ. Τσίτερ 1934: 48.- Γρηγορίου 1958: 232. 
1266 Κεφαλληνιάδης 1996: 481-482.- Γρατσία 2009. 
1267 Καμπανέλλης 1991: 234.- Μαστορόπουλος 2005: 84. 
1268 Σέργης 2007: 98-99. 
1269 Μαστορόπουλος 2005: 81-83. 
1270 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 12. 
1271 Μαστορόπουλος 2006: 132. 
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κατάκτηση του νησιού από τους Βενετούς (1207) θεωρείται ότι πέρασε στα χέρια των 

Δυτικών, επανήλθε όμως το 1554 στην Ορθόδοξη Εκκλησία1272. Με την πάροδο των 

αιώνων οχυρώθηκε με σκοπό την απόκρουση των συχνών πειρατικών επιδρομών που 

μάστιζαν το Αιγαίο, λαμβάνοντας τη σημερινή πυργοειδή της μορφή ίσως στις αρχές 

του 17ου αιώνα (ή ίσως κατά τα τέλη του 16ου αι.), η οποία πιθανολογείται ότι 

αποκρυσταλλώθηκε κατά τα τέλη περίπου του 18ου αιώνα1273. Το κτίσμα διαθέτει 

έναν έντονο αμυντικό χαρακτήρα, ο οποίος όμως υποχωρεί στο τρίτο επίπεδο, ενώ 

αναφορικά με την καταχύστρα κάτω από το κωδωνοστάσιο, δεν είναι γνωστό εάν 

ήταν πραγματικά λειτουργικό στοιχείο ή υπηρετούσε μόνο μορφολογική 

σκοπιμότητα1274.  

Σύμφωνα πάντως με μαρτυρίες του τέλους του 18ου αιώνα, το μοναστήρι 

αυτό υπήρξε το πλουσιότερο του νησιού1275. Το 1833 διαλύθηκε με διάταγμα των 

Βαυαρών που καταργούσε όλες τις μονές κάτω των επτά μοναχών1276, ενώ το 1898, 

μετά τον καταστροφικό ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, η περιουσία της μονής 

περιήλθε στην οικογένεια Μπαζαίου ή Βαζαίου1277, κάτι που έχει προκαλέσει τη 

διατύπωση νομικών ενστάσεων1278. To έτος 2001 έγινε εκτεταμένη ανακαίνιση του 

χώρου της από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αιών» και σήμερα 

λειτουργεί  ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων1279. 

 

5) Μόνη Ταξιαρχών  

 

Πρόκειται για σταυροπηγιακή μονή με πυργοειδή μορφή,  η οποία βρισκόταν 

στο Σαγκρί. Η μονή αυτή ήκμασε τον 17ο και τον 18ο αιώνα, συνδεόμενη στενά με 

τις γειτονικές μονές του Τιμίου Σταυρού και της Καλορίτσας, καθώς και με τη μονή 

των Αγίων Τεσσαράκοντα Γλινάδου. Τον 19ο αιώνα περιήλθε σε παρακμή και τελικά 

κατέληξε στην ιδιοκτησία της Κοινότητας Σαγκρίου1280. Κατεδαφίστηκε τη δεκαετία 

                                                             
1272 Καμπανέλλης 1991: 218.- Τουμπακάρης 2007: 541. 
1273 Μπιλής 2012: 123, 126. 
1274 Μπιλής 2012: 123. 
1275 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 151. 
1276 Τουμπακάρης 2007: 542. 
1277 Βαζαίος 2002: 30, 39.  
1278 Σέργης 2007: 137.- Τουμπακάρης 2007: 543-551. 
1279 Γρατσία 2009. 
1280 Μαγνήσαλη 2012: 103. 
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του 1960 και με το οικοδομικό της υλικό ανεγέρθηκε ο σύγχρονος ενοριακός ναός 

των Ταξιαρχών1281.   

 

6) Μονή Αγίου Ελευθερίου 

 

Η μονή Αγίου Ελευθερίου βρίσκεται στο Σαγκρί. Αναφέρεται σε έγγραφα των 

αρχών του 17ου αιώνα, ενώ στο υπέρθυρο του καθολικού της εντοπίζεται εγχάρακτη 

χρονολογία ανακαινίσεώς της (1636)1282. Η μονή ύπηρξε, σύμφωνα με έγγραφο του 

1645, σταυροπηγιακή1283, ανήκε δε στην οικογένεια Βαρβατάκη ή Βαρβατόπουλου, 

μέλη της οποίας υπήρξαν ηγούμενοί της. Το 1816 ιδρύθηκε στη μονή και σχολή, στην 

οποία φοιτούσαν παιδιά των γύρω χωριών1284.  

 

7) Μονή Χρυσοστόμου 

 

Η μονή Χρυσοστόμου δεσπόζει σε πλαγιά υψώματος βορειοανατολικά της 

Χώρας Νάξου (εικ. 58). Έχει και αυτή οχυρή μορφή. Κατά ορισμένους αποτελεί 

κτίσμα των αρχών του 17ου αιώνα1285. Πάνω από την χαμηλή εξωτερική είσοδό της 

υπάρχει καταχύστρα, δείγμα της φρουριακού χαρακτήρα του κτίσματος, καθώς και η 

χρονολογία 1753 (ή 1756)1286, έτος κατά το οποίο πιθανότητα ιδρύθηκε. Εσωτερικά, 

στη νότια πλευρά της, υψώνεται ο τριώροφος πύργος του Αγίου Νικολάου1287 Σήμερα 

εγκαταβιούν εκεί δύο μοναχές. 

 

 

6.2.3 Τα οχυρά κτίσματα των γαιοκτημόνων της Νάξου (πυργοειδείς 

επαύλεις) 

 
Στην ενδοχώρα της Νάξου εντοπίζεται σημαντικός αριθμός κτισμάτων, τα 

οποία έχουν πυργοειδή μορφή, που αποτελούσαν παραθεριστικές κατοικίες των 

Δυτικών κυρίως γαιοκτημόνων και που ονομάζονται «πύργοι», «πυργόσπιτα» ή 
                                                             
1281 Καμπανέλλης 1991: 219-220. 
1282 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 12.  
1283 Σέργης 2007: 126-127. 
1284 Καμπανέλλης 1991: 212-213. 
1285 Καμπανέλλης 1991: 198. 
1286 Μαστορόπουλος 2004-2005: 392. 
1287 Μπαλτογιάννη 2005: 95.- Σέργης 2007: 91. 
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ορθότερα «πυργοειδείς επαύλεις». Ανεγέρθηκαν στην πλειονότητά τους κατά την 

περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας, κυρίως κατά τον 17ο , αλλά και κατά τον 18ο 

αιώνα, και διαφοροποιούνται από τους καθαρά οχυρωματικούς πύργους, που 

αποτελούσαν τμήματα ευρύτερων οχυρωματικών έργων (π.χ. πύργος του Σανούδου 

και πύργος του Κρίσπι στο Κάστρο της Χώρας). Γίνεται επίσης αναφορά και σε 

μοναστήρια και των δύο δογμάτων, τα οποία είχαν πυργοειδή μορφή, προφανώς 

εξαιτίας των συχνών επιδρομών που μάστιζαν το νησί. Οι οχυρωμένες αυτές 

κατοικίες και μονές του νησιού είναι οι εξής: 
 

Περιοχή Ποταμιάς 
 

1) Πύργος του Μασσένα 

 

Τριώροφη αρχοντική κατοικία στην Απάνω Ποταμιά με ελάχιστα σήμερα 

αμυντικά χαρακτηριστικά. Δίπλα του βρίσκεται το καθολικό ξωκκλήσι του Αγίου 

Αντωνίου. Ιδιοκτήτες του υπήρξαν κατά καιρούς οι Barozzi, καθώς και μέλη των 

οικογενειών Γρύλλη, Μαργαρίτη και Δρυ1288. 

 

2) Πύργος του Κόκκου 

 

Μεγαλοπρεπές τριώροφο αρχοντικό οίκημα στη Μέση Ποταμιά, πλησίον του 

ποταμού, το οποίο ανήκε στην ορθόδοξη οικογένεια των Κόκκων. Στα υπόγειά του 

υπήρχε νερόμυλος. Φέρει σε υπέρθυρό του ελληνική επιγραφή του 1686: «ΜΝΗΜΗ 

ΘΑΝΑΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΤΩ ΒΙΩ ΑΧΠS», ενώ σε άλλο υπέθυρο εντοπίζεται το 

εξής ρητό: «ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΑΓΑΘΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΝΗΡ ΚΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΔΙΠΛΑΣΙΟΣ». Ο πύργος περιήλθε αργότερα στους Barozzi, 

καθώς και στις οικογένειες Μαρουλοπούλου και Μαρούλη1289. 

 

3) Πύργος Αφεντικών  

 

Διώροφος πύργος στην Ποταμιά με παλιό ελαιοτριβείο και καθολική 

εκκλησία δίπλα του, σήμερα ορθόδοξη (Αγία Παρασκευή). Ανήκε στην οικογένεια 
                                                             
1288 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
1289 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
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Barozzi. Μεταγενέστερα περιήλθε στις οικογένειες De Lastic, Sommaripa, 

Χαλικιοπούλου και Δρύλλη1290. Σημειώνεται ότι στη Νάξο με τον όρο «αυθεντικό» ή 

«αφεντικό» ονομάζεται το κτήμα το οποίο ανήκε στον ίδιο τον δούκα και όχι σε έναν 

οποιοδήποτε φεουδάρχη1291.  

 

4) Πύργος του Della Rocca  

 

Διώροφος ερειπωμένος πύργος στη Μέση Ποταμιά με το ξωκκλήσι του Αγίου 

Ιωάννου δίπλα του. Από τους Della Rocca περιήλθε στους Sommaripa και από εκεί 

στις οικογένειες Μαραγκού και Βαβυλώνη1292. 

 

5) Πύργος Μπαγιέρη Ποταμιάς 

 

Διώροφος πύργος στη θέση Λιεράδος της Μέσης Ποταμιάς. Πιθανόν ανήκε 

στους Grimaldi. Σήμερα ανήκει στην οικογένεια Γρυλλάκη1293. 

 

6) Πύργος Μαλατέστα (Malatesta) 

 

Ισόγειος πύργος στην Κάτω Ποταμιά. Προφανώς ανήκε στους Malatesta με 

πιθανή καταγωγή από το Ρίμινι. Αργότερα περιήλθε στους Barozzi και σήμερα 

ανήκει στην οικογένεια Μαρούλη1294. 

 

7) Πύργος Μουσού Μαρή 

 

Διώροφος πύργος στον συνοικισμό Λιεράδος, στην Κάτω Ποταμιά. Σήμερα 

είναι γνωστός ως «ο πύργος του Μουντέλου» ή «του Μοντέλλου» και ανήκει στις 

οικογένειες Μαρούλη και Σκορδιαλού1295. 

 

 

 
                                                             
1290 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
1291 Ζερλέντης 1924: 14-15. 
1292 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
1293 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
1294 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
1295 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
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8 ) Πύργος Αμμοδάρας  

 

Διώροφος ερειπωμένος πύργος στην Κάτω Ποταμιά. Ανήκε στους Grimaldi. 

Από την οικογένεια Μπαγιέρη πέρασε στην οικογένεια Μαρκόπολι και εν συνεχεία 

στην οικογένεια Γρυλλάκη1296. 

 

Περιοχή Μελάνων 

 
1 ) Πύργος του Della Rocca στο Κουρουνοχώρι 

 

Πρόκειται για τον παλαιότερο πιθανότατα πύργο της Νάξου (εικ. 59). 

Βρίσκεται στο χωριό Κουρουνοχώρι ή Κουρνοχώρι στην εύφορη κοιλάδα των 

Μελάνων, η οποία, περιτριγυρισμένη από χαμηλά βουνά και αθέατη από τη θάλασσα, 

υπήρξε πόλος έλξης για τους Δυτικούς ευγενείς. Το κτίσμα θεωρείται ότι κτίστηκε 

τον 14ο αιώνα, πιθανόν στο β΄ μισό του1297. Σύμφωνα με μαρτυρία του Ιησουΐτη 

ιστοριογράφου Robert Saulger, στις Μέλανες, σ’ έναν παράδεισο από καρποφόρα 

δένδρα και δάση, υπήρχε δουκική έπαυλη που την αποκαλούσαν «Αφεντικό». Από 

εκεί εξόρμησε ο δούκας Nicolò dalle Carceri για το τελευταίο του κυνήγι, όπου 

δολοφονήθηκε από τον μετέπεια δούκα Francesco Crispo το 13831298.  

Πέραν της παραπάνω πληροφορίας, άλλες ενδείξεις ότι ο πύργος αυτός ανήκει 

στον 14ο αιώνα αποτελούν αφενός ο μεσαιωνικός αρχιτεκτονικός του τύπος, που με 

κεντρικό πυρήνα τη σάλα έχει τους υπόλοιπους χώρους διατεταγμένους στη δεξιά 

πλευρά της, αφετέρου το γεγονός της γεωστρατηγικής του θέσης, που εξουσιάζει την 

κοιλάδα, τέλος δε η πολεοδομική διάταξη του οικισμού του Κουρουνοχωρίου, ενός 

χωριού με μεσαιωνικό πυρήνα, του οποίου οι δρόμοι οδηγούν στην ανατολική 

πλευρά του πύργου, όπου και σταματούν1299. Ο πύργος αυτός, το μεγαλύτερο και 

υψηλότερο κτίσμα του οικισμού, βρίσκεται σε δεσπόζουσα θέση, μολονότι όχι στο 

κέντρο του και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως ως «τελικό καταφύγιο» 

σε περίπτωση εχθρικής επιδρομής. 

                                                             
1296 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
1297 Eberhard 1977: 517.- Δέτση 1996 β΄: 536. 
1298 Saulger 1878: 119-120.- Miller 1997: 661. 
1299 Δέτση 1996 β΄: 536. 
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Δεν θα μπορούσαμε ωστόσο να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο πύργος αυτός 

να προϋπήρξε του περιβάλλοντος οικισμού του Κουρουνοχωρίου, αποτελώντας το 

έναυσμα για τη δημιουργία του, ως ένα εν δυνάμει ασφαλές καταφύγιο των  κατοίκων 

της περιοχής σε ώρα ανάγκης, όπως συνέβη π.χ. στην περίπτωση της Άνω Μέλπειας 

Μεσσηνίας, όπου ο εκεί αγροτικός πληθυσμός μετατοπίστηκε κοντά στο φραγκικό 

οχυρό και ενδιαίτημα του τοπικού άρχοντα για λόγους ασφαλείας, σχηματίζοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο έναν νέο οικισμό1300. 

Ο πύργος του Della Rocca στο Κουρουνοχώρι αποτελείται από τρία επίπεδα: 

o χώρος του ισογείου ήταν δευτερεύων και είχε χρήση αποθηκευτική, μη διαθέτοντας 

παράθυρα για λόγους αμυντικούς, ενώ τα άλλα δύο επίπεδα είχαν χρήση 

κατοικίας1301. Το κτίσμα δεν εμφανίζει ίχνη περιμετρικών τοιχείων (οχύρωσης), 

ωστόσο πληροφορούμαστε ότι υπήρχαν παλαιότερα τέσσερα αμυντικά προπύργια 

(κλωβοί), ένα σε κάθε γωνία του (κατάλοιπό τους αποτελούν τα τέσσερα σωζόμενα 

μαρμάρινα φουρούσια)1302, κάτι το οποίο θεωρείται ότι έχει μεσαιωνική δυτική 

προέλευση1303. Παρόμοιου τύπου οχύρωση, όπου «ο πύργος βρισκόταν στο κέντρο 

οχυρωματικού περιβόλου με πύργους στις τέσσερις γωνίες του» έχουμε και στο 

μεσαιωνικό Πύργί της Χίου, ίσως και στην Καλαμωτή της Χίου1304. Τον πύργο 

διατρέχει στο ύψος των φουρουσιών διακοσμητική ημικυλινδρική ταινία, που 

ονομάζεται στη γλώσσα της οχυρωματικής «κοσμήτης» ή «κορδόνι» (“cordone”)1305 

και που μας είναι γνωστή κυρίως από τα βενετσιάνικα κάστρα, αλλά και από τους 

πύργους της Μάνης1306. 

                                                             
1300 Κοντογιάννης 2010: 300. 
1301 Δέτση 1996 β΄: 537-538. 
1302 Πρωτονοτάριος 1961: 429.- Δέτση 1996 β΄: 537. 
1303 Γκράτζιου 2003: 444.- Έχει εντοπιστεί στις τέσσερις γωνίες του στηθαίου δώματος μεσαιωνικών 
πύργων του λατινοκρατούμενου ελλαδικού χώρου η ύπαρξη ισάριθμων κυλινδρικών πυργίσκων 
(κλωβών ή κλουβιών) αντεστραμμένου σχήματος, που ενίσχυαν την αμυντική ικανότητα του 
κτίσματος. Τις κατασκευές αυτές τις συναντάμε συνήθως σε πύργους υστερογοτθικής εποχής του 14ου 
και του 15ου αιώνα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, αλλά και στη νότια Γαλλία και Ισπανία. 
Οι πύργοι στα κάστρα Dunvegan στη Σκωτία και Αλκαζάρ στην Σεγκόβια Ισπανίας, καθώς και ο 
γοτθικός πύργος στο Douai της Γαλλίας αποτελούν λαμπρά παραδείγματα κυλινδρικών πυργίσκων. 
Επίσης, στη Ρουμανία ο ακρόπυργος (donjon) του κάστρου Cetatea Alba (Ak Kirman) διαθέτει 
κλουβιά, κτισμένος όμως από Γενουάτες ή Μολδαβούς και όχι από Τούρκους (τέλη 14ου – αρχές 15ου 
αι.). Βλ. σχ. Βασιλάτος 2001: 34.- Στην Ελλάδα, εκτός από τη Νάξο και τη Χίο, κλουβιά στις γωνίες 
τετράγωνης κατόψεως πύργων εντοπίζονται στη Ρόδο, στον κεντρικό παράκτιο πύργο του Naillac, ο 
οποίος ανακαινίστηκε πιθανότατα στις αρχές και στα τέλη του 15ου αιώνα, στην Αίγινα, καθώς και 
στην Πελοπόννησο και ιδίως στη Μάνη. Βλ. σχ. Μουτσόπουλος 1973: 39. 104.- Δημακόπουλος 1987-
88: 279-280.- Κόλλιας 1991: 9, 170.- Βασιλάτος 2001: 33.- Παυλόπουλος 2008: 11.- Σπηλιοπούλου – 
Κωτσάκης 2012: υπό έκδοση. 
1304 Μπούρας 1989: 169. 
1305 Κοντογιάννης 2001: 257. 
1306 Σπηλιοπούλου – Κωτσάκης 2012: υπό έκδοση. 
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Η θέα της πρόσοψης του πύργου στο Κουρουνοχώρι δίνει την εντύπωση ενός 

οικοδομήματος με ισχυρό αμυντικό χαρακτήρα. Ο τρόπος και η κλίση κατασκευής 

των εξωτερικών τοιχών, η έλλειψη παραθύρων στο ισόγειο, οι τέσσερις καταχύστρες 

(από μία στο μέσον της κάθε πλευράς του πύργου οι επάλξεις που είναι 

κατασκευασμένες με διαστάσεις κανονικές για τα ανθρώπινα μέτρα, έτσι ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μάχης, καθώς και η απουσία κάποιας 

διακόσμησης, προσδίδουν στο κτίσμα την εντύπωση μίας βαριάς κατασκευής με 

πραγματικό αμυντικό χαρακτήρα1307. Σημειώνεται εδώ ότι οι καταχύστρες των 

πύργων πάνω από τις εισόδους, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένες στην 

φρουριακή αρχιτεκτονική του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης της μοναστηριακής 

αρχιτεκτονικής, αποτελούν, σύμφωνα με μία άποψη, δυτική επίδραση1308. Το γεγονός 

επίσης ότι η σημερινή είσοδος του πύργου βρίσκεται στο ισόγειο είναι 

παραπλανητικό, αφού αποτελεί προφανώς μεταγενέστερη επέμβαση (18ος αιώνας;). 

Η αρχική του είσοδος βρισκόταν στον πρώτο όροφο1309, φαινόμενο που παρατηρείται 

και σε άλλες λατινοκρατούμενες περιοχές του ελλαδικού χώρου. Ακόμη και στο 

εσωτερικό του πύργου εντοπίζονται κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία ενισχύουν 

τον αμυντικό χαρακτήρα του κτηρίου, σε περίπτωση ενδεχόμενης κατάληψης των 

χαμηλοτέρων ορόφων από εχθρούς1310. Παρόμοιου τύπου αμυντικές πρακτικές 

εφαρμόζονταν και στη μεσαιωνική Εύβοια1311. 

Ο πρώτος όροφος παρουσιάζει οργάνωση παρόμοια με εκείνη των κατοικιών 

των ευγενών στο Κάστρο της Χώρας: ένα κλειστό ορθογώνιο σχήμα, το οποίο 

αποτελείται από μία μεγάλη σάλα με τα δωμάτια στη μία πλευρά της. Δυτικές 

επιρροές στην κατασκευή του κτηρίου θεωρούνται το μεγάλο ύψος της σάλας, καθώς 

και η χρήση οξυκόρυφου θόλου, αντί του τυπικού κυλινδρικού θόλου, που 

χρησιμοποιείται στην τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η επικοινωνία  ανάμεσα 

στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο γίνεται μέσω ενός ενδιάμεσου επιπέδου 

(παταριού). Από τη μεγάλη σάλα ξεκινάει ξύλινη απότομη σκάλα που οδηγεί σ’ ένα 

ξύλινο πατάρι και από εκεί μέσω μίας χαμηλής πόρτας που είναι τοποθετημένη στον 

κομμένο θόλο περνάει κανείς σε μία δεύτερη σκάλα, πέτρινη αυτή τη φορά και 

ανεβαίνει στον δεύτερο όροφο. Στις άλλες δύο καμάρες του πρώτου ορόφου η δυτική 

                                                             
1307 Δέτση 1996 β΄: 535-538. 
1308 Ορλάνδος 1958: 137. 
1309 Δέτση 1996 β΄: 537-539. 
1310 Δέτση 1996 β΄: 540. 
1311 Βασιλάτος 1992: 20. 
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επιρροή δεν είναι τόσο σαφής, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει στην κατασκευή τους κάτι 

ανάμεικτο ανάμεσα στη δυτική και την ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Τα 

δωμάτια του δευτέρου ορόφου δεν παρουσιάζουν στοιχεία δυτικής προέλευσης και η 

διαφορά στον τρόπο κατασκευής τους είναι εμφανής, κάτι που οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η περίοδος κατασκευής του είναι μεταγενέστερη εκείνης των άλλων 

δύο ορόφων1312. 

Ο πύργος αυτός δεν φαίνεται να είναι αντιπροσωπευτικός του συνόλου των 

πυργοειδών επαύλεων της Νάξου, δεδομένου ότι είναι ένας από τους ελάχιστους 

πύργους που κτίστηκαν κατά την εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου, ακολουθώντας τα 

πρότυπα της δυτικής μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Ως παραθεριστική μάλιστα 

κατοικία του ίδιου του δούκα και όχι απλώς ενός οποιουδήποτε φεουδάρχη, είχε έναν 

σχετικά αυξημένο αμυντικό χαρακτήρα. Οι συνεχείς πειρατικές επιδρομές κατά του 

νησιού και οι όποιες εξεγέρσεις του ντόπιου στοιχείου επέβαλαν προφανώς την 

οχύρωση της δουκικής εξοχικής κατοικίας1313. 

Κατά την οθωμανική περίοδο ο πύργος αυτός πέρασε στην ιδιοκτησία της 

οικογενείας Sommaripa στον εξώστη σώζεται μάλιστα μεγάλο μαρμάρινο τραπέζι με 

οικόσημο σκαλισμένο στο κέντρο του και την επιγραφή «1727 D.P.S. CNO SPA», 

που δηλώνει ότι ανήκε στον Crusino Sommaripa. Στη συνέχεια, τον 19ο αιώνα, 

περιήλθε στις οικογένειες Demari, Γκρεκ και Φραγκοπούλου, ενώ σήμερα ανήκει 

στους Δελλαρόκκα1314. 

 

2 ) Πύργος του Μαυρογένη στο Κουρουνοχώρι 

 

Πύργος, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο Κουρουνοχώρι. Θεωρείται ότι ανήκε 

διαδοχικά στις οικογένειες Sommaripa, Κονδύλη, Μαυρογένη και Κυπαρίση1315. Εκεί 

έχει εντοπιστεί έμβλημα του Παναγίου Τάφου των μέσων του 1754, το οποίο φέρει 

και το όνομα «ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΗΣ, πιθανόν λόγω των στενών σχέσεων κάποιου 

προσχωρήσαντος στην Ορθοδοξία Αντωνίου Barozzi με τους Αγίους Τόπους1316.  

 

 

                                                             
1312 Δέτση 1996 β΄: 539-541. 
1313 Δέτση 1996 β΄: 536. 
1314 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11.- Δέτση 1996 β΄: 535-536.  
1315 Ναυπλιώτης 2008: 429. 
1316 Ναυπλιώτης 2008: 429-431. 
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3) Πύργος του Σανούδου στις Κάμπονες 

 

Στην εξοχική τοποθεσία Κάμπονες της περιοχής Μελάνων βρίσκεται το 

διώροφο αρχοντικό των Σανούδων (17ος αι.), μακρινών συγγενών των συνεπωνύμων 

δουκών του Αιγαίου, που ήταν παλαιότερα εγκατεστημένοι εκεί. Στο υπέρθυρο της 

οικίας υπάρχει η επιγραφή “MICHEL SANUDO 1615”1317. Κοντά στο πυργόσπιτο 

υπάρχουν δύο εφαπτόμενες εκκλησίες ανατολικού και δυτικού δόγματος (η ορθόδοξη 

αφιερωμένη στον Άγιο Αντώνιο και η καθολική στην Παναγία), ελαιοτριβείο, 

νερόμυλος, καθώς και άλλοι βοηθητικοί χώροι1318. Το κτίσμα αυτό περιήλθε 

μεταγενέστερα στην οικογένεια Δελλαρόκκα, στην οποία ανήκει μέχρι σήμερα. 

 

Περιοχή Χώρας – Αγγιδίων  

 
1) Πύργος του Παρατρέχου  

 

Ο Πύργος του Παρατρέχου βρίσκεται στην ομώνυμη κοιλάδα, μεταξύ 

Αγγιδίων και Μελάνων (εικ. 60). Θεωρείται κατάλοιπο των θερινών ανακτόρων των 

δουκών της Νάξου, τα οποία επισκέφθηκε το 1405 ο Βυζαντινός λόγιος Ιωσήφ 

Βρυέννιος, όπου και ύμνησε το κάλλος του τοπίου και την ευφορία της φύσης, όπως 

θα δούμε και παρακάτω στο Κεφάλαιο Η΄. Πλησίον του πύργου είναι κτισμένο το 

καθολικό ξωκκλήσι του κτήματος, αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, με 

οικόσημο των Crispi (1526) να κοσμεί το υπέρθυρό του, ενώ εντοπίζεται εκεί και 

συγκρότημα νερομύλων. Το κτήμα του Παρατρέχου ανήκε αρχικά στους Σανούδους, 

στη δε συνέχεια στους Crispi, ενώ αργότερα περιήλθε στην κυριότητα των 

Sommaripa1319. 

 

2) Πύργος Άγιοι Σαράντες  

 

Διώροφος πύργος, ο οποίος βρίσκεται στη θέση Κοστέρα στα Αγγίδια. Ανήκε 

πιθανόν στους Grimaldi. Κτίστηκε πιθανόν το 1652 ή κατ’ άλλους τον 18ο αιώνα. 

Πλησίον του υπήρχε ναός αφιερωμένος στους Αγίους Σαράντα Μάρτυρες. Οι 

                                                             
1317 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 4, 33. 
1318 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
1319 Κεφαλληνιάδης – Slot: 6. 
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διακοσμητικές (ψευδο)επάλξεις, το αέτωμα στην είσοδο της αυλής και η καταχύστρα 

θυμίζουν ότι ήταν ένα οχυρωμένο πυργόσπιτο1320. 

 

3) Πύργος Βαθυκοιλιώτισσας  

 

Σε απόσταση 30 περίπου λεπτών από τα Αγγίδια υψώνεται ερειπωμένος, 

δίπλα στο καθολικό ξωκκλήσι της Βαθυκοιλιώτισσας, ο πύργος των Barozzi1321. Η 

ύπαρξη πάντως του εξωκκλησίου αυτού μαρτυρείται σε πηγές των μέσων του 17ου 

αιώνα1322. 

 

4) Πύργος Αγίας Παρασκευής  

 

Ερειπωμένος πύργος, επίσης στην περιοχή των Αγγιδίων1323. 

 

5) Το «Παλατάκι»  

 

Το «Παλατάκι» είναι πύργος μικρών διαστάσεων στα αμπέλια του 

Παπαδόπουλου στα Αγγίδια1324. 

 

 

6) Οικία Παλαιολόγου 

 

Το «πυργόσπιτο» αυτό ή μάλλον η πολυτελής έπαυλη βρίσκεται στη δυτική 

είσοδο της σημερινής Χώρας και μέχρι προ μερικών δεκαετιών δέσποζε στην περιοχή 

«Καλανάκια»1325. Στο υπέρθυρό του υπάρχει η εξής επιγραφή: «ΚΗΠΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΝ ΝΑΞΩ ΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1873».  

 

 
                                                             
1320 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 7.- Γρατσία 2009. 
1321 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄ : 7. 
1322 Hofmann 1938: 82. 
1323 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 7. 
1324 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 7. 
1325 Αν και ο χρόνος ανέγερσης του κτίσματος υπερβαίνει την εξεταζόμενη περίοδο, εδώ γίνεται μία 
επιγραμματική αναφορά σε αυτό, δεδομένου ότι αποτελεί ένα από ανακηρυγμένα μνημεία του νησιού: 
ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/63118/1414/9-11-1982 - ΦΕΚ 3/Β/11-1-1983. Βλ. σχ. Διαρκής Κατάλογος:  
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=16006&v17=. 
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Περιοχή πεδινής νοτιοδυτικής Νάξου (Λειβάδια) 

 
1) Πύργος του Μπελώνια (Belogna) 

 

Ο πύργος του Μπελώνια ή των Πολυτέρω(ν) βρίσκεται πάνω από το 

Γαλανάδο (εικ. 61). Θεωρείται κτίσμα παλαιότερο του 1610 και ανήκε στις 

οικογένειες Belogna και Sommaripa. Οι γαιοκτήμονες ιδιοκτήτες του πύργου 

απασχολούσαν ντόπιους χωρικούς στα κτήματά τους, προερχόμενους κυρίως από τα 

χωριά Γαλανάδο, Γλινάδο, Τζίτζαμο, Πλάκα και Αγερσανί. Παρακολουθήματα του 

πύργου ήταν σπίτια με αυλές, περιβόλια, χωράφια, δένδρα, καθώς και βρύσες1326. Το 

μεγαλύτερο μέρος του κτίσματος έχει δύο επίπεδα, ενώ ο τρίτος όροφος είναι αισθητά 

μικρότερου εμβαδού. Τα παράθυρα των ορόφων είναι τοποθετημένα συμμετρικά και 

διαμορφωμένα κατά το αναγεννησιακό πρότυπο1327. Η είσοδος στον πύργο γίνεται 

από τη δυτική πλευρά του πρώτου ορόφου, όπου υπάρχει (μ)πουντί με τοιχείο και 

χελιδονοειδείς επάλξεις, παρόμοιες με εκείνες της ταράτσας. Εκεί οδηγείται κανείς με 

σκάλα εδραζόμενη στον βόρειο τοίχο του πύργου, η είσοδος της οποίας φυλάσσεται 

με πρόπυλο και τοξοθυρίδα. Στο ανατολικό άκρο της βόρειας πλευράς του πύργου, 

χαμηλά, διακρίνεται εντοιχισμένη ανάγλυφη παράσταση, στην οποία εικονίζεται 

φυτικός διάκοσμος. 

Στον προαύλιο χώρο του πύργου βρίσκεται και ο δίκλιτος ναός του Αγίου 

Ιωάννου, το ένα κλίτος του οποίου είναι ορθόδοξο και το άλλο καθολικό (βλ. 

υποκεφάλαιο 3.5). Eκεί βρισκόταν εντοιχισμένο μέχρι προ ετών οικόσημο των 

Schiavi, το οποίο πιστεύεται ότι ανήκε στον Δομήνικο Σκιάβο (Menego Schiavo), 

Βενετό ναύαρχο του Δουκάτου του Αιγαίου και κύριο της Ίου (1292-1320)1328. 

Σήμερα ο πύργος έχει περιέλθει στην κυριότητα Γερμανών. 

 
2) Πύργος του Γα  

 

Ο πύργος του Γα στην τοποθεσία Κεχρεές Τριπόδων της πεδινής Νάξου είναι 

ένα διώροφο οίκημα, κτισμένο σε πλούσια περιβόλια. Ανήκε στις δυτικής καταγωγής 

                                                             
1326 Κεφαλληνιάδης 1969: 1-5. 
1327 Φίλιππα–Αποστόλου 1978: 72. 
1328 Κεφαλληνιάδης – Slot: 20.- Ναυπλιώτης 2009: 399, 434. 
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οικογένειες Goano ή Γα και Da Corogna, ενώ σήμερα μάς είναι γνωστός και ως 

«πύργος του Τζιώτη». Ο πύργος διέθετε και καθολικό παρεκκλήσιο1329. 

 

3 ) Πύργος του Αγερσανίου  

 

Ο πύργος του Αγερσανίου, γνωστός και ως «του Ναυπλιώτη» ή «του 

Βελώνη», διώροφος, με περιστερεώνες, βρίσκεται δίπλα στην εκκλησία του Αγίου 

Νικολάου (Αγερσανιώτισσα) στο ομώνυμο χωριό. Αναφέρεται σε έγγραφο του 1836 

ότι ανήκε στον παπά Μιχαήλ Μελισσουργό, ωστόσο εικάζεται ότι ίσως να είναι 

παλαιότερο, σύγχρονος της παρακείμενης εκκλησίας (τέλη 18ου αι.). Σήμερα ανήκει 

στις οικογένειες Ρεφενέ και Βελώνη1330. 

 
3) Πύργος του Άη Γιώργη στις Τρίποδες 

 

Ο πύργος του Άη Γιώργη βρίσκεται ερειπωμένος δίπλα στο ομώνυμο 

εκκλησάκι, έξω από τις Τρίποδες. Ταυτίζεται πιθανότατα με το πυργάκι που 

αναφέρεται σε πηγές του 1638 και του 1646, το οποίο είχε κτιστεί στη θέση 

Μουλαράδες Τριπόδων από τον Ιάκωβο da Corogna1331.  

Στις Τρίποδες ίσως να υπήρχε και δεύτερο πυργόσπιτο, σύμφωνα με έγγραφο 

του τέλους του 17ου αιώνα, το οποίο ανήκε στην ελληνορθόδοξη κατά πάσα 

πιθανότητα οικογένεια Μπουρταλα: «ένα σπίτι ήγου ανώγιν νοματισμένον Πυργάκιν 

με το κατώγιν του εις τοποθεσία του Μπλουμά στην μέσην του χωργίου», ενώ γίνεται 

και αναφορά σε τάματα που θα πρέπει να εκπληρωθούν προς την Παναγία την 

Τριποδιώτισσα1332. Η θέση της οχυρωμένης πιθανότατα αυτής κατοικίας στο κέντρο 

του χωριού μάς θυμίζει ανάλογες περιπτώσεις στο Κουρουνοχώρι, τη Μονή, την 

Απείρανθο, την Κωμιακή κ.ά. 

 

 

 

 

                                                             
1329 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄ : 8.- Ναυπλιώτης 2009: 400. 
1330 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 8.- Κεφαλληνιάδης 1987 δ΄: 85. 
1331 Κατσουρός 1961: 151, 163.- Κατσουρός 1968: 93-95.- Κεφαλληνιάδης 1979 α΄: 106.- 
Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 8. 
1332 Σιφωνίου-Καράπα - Ροδολάκης - Αρτεμιάδη: 345. 
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4) Πύργος Όσκελου ή Νόσκελου  

 

Αποτελεί έναν από τους ελάχιστους πύργους με θέα προς τη θάλασσα και σε 

κοντινή σχετικά απόσταση από αυτήν (εικ. 62). Βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά 

του νησιού, πάνω από το Καστράκι, γεγονός που τον καθιστούσε ευπρόσβλητο σε 

πειρατικές επιδρομές. Ο αμυντικός του χαρακτήρας είναι έντονος με το μεγάλο του 

ύψος, τα μικρά ανοίγματα και τις επάλξεις1333. Ανήκε αρχικά στην οικογένεια Conte, 

ενώ αργότερα περιήλθε στην οικογένεια Sommaripa, όπως συνάγεται από 

προικοσύμφωνο του 1791, καθώς και από εγχάρακτη επιγραφή του 1827. Γύρω από 

τον πύργο υπάρχουν βυζαντινά ξωκκλήσια, καθώς και βρύση με ελληνική επιγραφή 

του 16871334. 

 

5) Ο πύργος της Αγιασσού 

 

Ο πύργος αυτός βρισκόταν, σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, σε ύψωμα, σε 

απόσταση δύο χιλιόμετρων από την ομώνυμη ακτή στη νοτιοδυτική Νάξο και 

λειτουργούσε ως φρυκτωρία (βίγλα)1335. 

 

Περιοχή Σαγκρίου 

 
1) Πύργος του Sommaripa  

 

Ο πύργος αυτός, γνωστός και ως «πύργος του Κούρκα» βρίσκεται στον 

οικισμό Κανακάρι του Σαγκρίου (εικ. 63). Στο υπέρθυρο του σωζόμενου παραθύρου 

της βόρειας πλευράς εντοπίζεται οικόσημο με την επιγραφή: “1656 F.N.S” (δηλαδή 

Francesco N. Sommaripa). Σύμφωνα με μαρτυρία του 1710, στον πύργο αυτό 

κατοικούσε ο «εκλαμπρότατος αφέντης Φραντζεσκάκις Σουμαρίππας, ο 

ναύαρχος»1336. Δίπλα στον πύργο βρίσκεται ο νυν αμιγώς ορθόδοξος ναός της 

Παναγίας της Κανακαριώτισσας, που κάποτε ήταν «διπλής λατρείας». Μεγάλο τμήμα 

                                                             
1333 Γρατσία 2009. 
1334 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 8.- Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 28. 
1335 Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 184-187.- Κεφαλληνιάδης 1982 α΄: 7-8. 
1336 Καρπάθιος 1935. 
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του κτηρίου έχει καταρεύσει έπειτα από θύελλα το 19401337, ενώ το έργο της φύσης 

ολοκλήρωσε ένας Σαγκριώτης ιδιοκτήτης του, ο οποίος ανατίναξε τους πάνω 

ορόφους, για να εξασφαλίσει οικοδομικό υλικό για την κατασκευή πετρόκτιστων 

τοίχων για τα χωράφια του1338. 

 
2) Πύργος – περιστερεώνας του Della Rocca στο Κάτω Σαγκρί 

 

Ο πύργος αυτός βρίσκεται στο Κάτω Σαγκρί (εικ. 64). Η σημερινή του μορφή 

θεωρείται μεταγενέστερη. Αναφέρεται σε προικοσύμφωνο του 1823 ανάμεσα στις 

οικογένειες Della Rocca και De Lastic. Στους ιδιοκτήτες του πύργου ανήκαν 

περιβόλια, δένδρα, πηγάδι, σπίτια, φούρνος, καθώς και το παρακείμενο ναΰδριο του 

Αγίου Νικολάου του Τολεντίνο1339.  

 

3) Πύργος της Μίλης Gaspari στο Σαγκρί 

 

Ο πύργος αυτός είναι μικρών διαστάσεων και βρίσκεται πλησίον του 

προαναφερθέντος πύργου των Della Rocca στο Κάτω Σαγκρί. Με τις 

χαρακτηριστικές κολώνες του εθεωρείτο «κόσμημα» της περιοχής1340. 

 
4) Πυργάκι των Barozzi στο Κάτω Σαγκρί 

 

Πίσω από τον πύργο της Μίλης Gaspari βρίσκεται το ερειπωμένο πυργάκι του 

Βαρθολομαίου Barozzi, που στα 1858 διατηρούσε εκεί ωραίο περιβόλι. Μέσα από 

αυτό ανέβλυζε η φημισμένη πηγή του Κάτω Σαγκριού1341.  

 

5) Πύργος του Παλαιολόγου στο Σαγκρί 

 

Ο τριώροφος αυτός πύργος βρίσκεται βορειοανατολικά του Σαγκρίου (εικ. 

65). Ανήκε αρχικά στους Crispi (1629) και στη συνέχεια στους Barozzi (1699). Στο 

οικόσημο που εντοπίζεται στο κεντρικό υπέρθυρο υπάρχει η εξής επιγραφή: “FATTO 

                                                             
1337 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 8.- Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 27. 
1338 Κεφαλληνιάδης 1986 γ΄: 6. 
1339 Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 28. 
1340 Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 28. 
1341 Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 28. 
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NEL 1699 ADI 29 AG. I.A.B.”, η οποία αποτελεί παραχάραξη μίας παλαιότερης των 

Crispi, μετατρέποντας τα αρχικά “N.C.” σε “Ι.B” και τη χρονολογία από 1629 σε 

16991342. Κατ’ άλλους πάντως η αρχική χρονολογία ήταν το 16391343. Ο πύργος 

περιήλθε στη συνέχεια στις οικογένειες Γκύζη, Μπογιατζόγλου (1878)1344 και 

Παλαιολόγου (1915)1345. Είναι τριώροφος με βοηθητικούς χώρους και με αγρόκτημα. 

Μαζί με το γειτονικά ξωκκλήσια της Παναγίας της Ορφανής και των Αγίων 

Αναργύρων δεσπόζει σε όλη την περιοχή1346. Εικάζεται ότι ο πύργος αυτός κτίστηκε 

στη θέση προϋπάρχοντος, πιθανότατα μικρότερου κτίσματος1347. 

 

6) Πύργος της Κάθα Νύχτας  

 

Πρόκεται για άλλον ένα πύργο στην περιοχή του Σαγκρίου. Ο θρύλος τον 

συνδέει με το Κάστρου τ’ Απαλίρου και τ’ Απάνω Κάστρο1348. 

 

Περιοχή Τραγαίας 
 

1) Πύργος της Αθαλασσάς 

 

Πυργοειδής έπαυλη κείμενη στον Δαμαλά, η οποία ανήκε αρχικά στην 

οικογένεια Loredano και το 1733 περιήλθε μέσω επιγαμίας στον βαρώνο Anneto Gio 

Battista de Vigouroux, ενώ το 1769 ανήκε στον Γάλλο Μουσού Barron de 

Vigouroux. Έπειτα μεταβιβάστηκε στις οικογένειες Castri και Φραγκοπούλου (1827). 

Σήμερα ανήκει στη δαμαριωνίτικη οικογένεια Τζαννίνη1349. 

 

 

 

 

 

                                                             
1342 Ναυπλιώτης 2008: 430. 
1343 Μπαλτογιάννη 2005: 83. 
1344 Μαμαλούκος 2006: 50. 
1345 Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 28. 
1346 Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 28. 
1347 Μπαλτογιάννη 2005: 83. 
1348 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 9. 
1349 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10.- Κεφαλληνιάδης 1979 β΄: 303-304. 
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2) Πύργος του Μεϊμέτ  

 

Πύργος, ο οποίος σύμφωνα με την παράδοση κτίστηκε από έναν Τούρκο στην 

θέση Νυφιώτισσα Δαμαριώνος, ο οποίος ήθελε να έχει θέα σε όλο το λεκανοπέδιο 

της Τραγαίας1350. 

 

3) Πύργος «του Άρχου» στη Βουρβουριά 

 

Ο διώροφος αυτός πύργος βρισκόταν στον οικισμό της Βουρβουριάς, στην 

ευρύτερη περιοχή του Δαμαριώνα, κατάλοιπα του οποίου αποτελούν σήμερα τα 

ερείπια προσκτισμάτων του, όπως του ελαιοτριβείου και του φούρνου του. 

Μαρτυρείται ότι εκεί κατοικούσε ο τοπικός «άρχος» (άρχοντας) και κτηματίας 

Φρανσουά Σομμαρίπας1351. Σύμφωνα με μαρτυρία του τοπικού ιστοριοδίφη, Νίκου 

Κεφαλληνιάδη (1930-2005), κατά την παιδική του ηλικία σωζόταν ένας ψηλός 

τοίχος, καθώς και ένα παράθυρο από τα ερείπια του πύργου1352, ενώ κατ’ άλλους το 

κτίσμα κατεδαφίστηκε από τον ιδιοκτήτη του το 1927, με σκοπό την εξασφάλιση 

οικοδομικού υλικού για την ανέγερση νέας οικίας του στο Χαλκί, κατόλοιπα από τον 

οποίο σώζονται στο περιβόλι του Στέφου Κυπραίου στο Χαλκί1353. 

 

4) Πύργος του Μαυρογένη στο Χαλκί 

 

Πύργος, ο οποίος βρισκόταν παλαιότερα στη θέση «Άη Βλάσης» Χαλκίου. 

Δίπλα του υπήρχαν ελαιοτριβεία και η καθολική εκκλησία του Αγίου Βλασίου1354, η 

λατρεία του οποίου συνδέεται με την Αντιμεταρρύθμιση.  

 

 

 
 
                                                             
1350 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10. 
1351 Κεφαλληνιάδης 1979 β΄: 297. Πρόκεται προφανώς εδώ για μέλος της ιταλικής οικογενείας 
Sommaripa, ο οποίος είχε μετατρέψει το βαπτιστικό του όνομα “Francesco” (Φραγκίσκος) σε  
“François” «επί τω γαλλικότερον», προφανώς λόγω στενών σχέσεων με το γαλλικό στοιχείο και 
πιθανότατα με τους Lastic de Vigouroux, κυρίους στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα 
του σχετικά γειτονικού πύργου της Αθαλασσάς.  
1352 Κεφαλληνιάδης 1979 β΄: 298. 
1353 Προμπονάς 2008: http://damarionas.blogspot.gr/2008/11/boo-42-1999.html. 
1354 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10. 
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5) Πύργος του Barozzi στο Χαλκί 

 

Πρόκειται για επιβλητικό τριώροφο πύργο στο Χαλκί, ίσως το μεγαλύτερο 

οίκημα της κεντρικής και ορεινής Νάξου, ακόμη και σήμερα (εικ. 66). Βρίσκεται σε 

κεντρικό σημείο του χωριού, δίπλα στον βυζαντινό ναό της Παναγίας της 

Πρωτόθρονης. Πολύ κοντά του περνάει ρέμα. Σύμφωνα με το οικόσημο που 

βρίσκεται στο υπέρθυρό του, ο πύργος αποπερατώθηκε στα 1742 από τον Bernardo 

Barozzi. Υπάρχει όμως εκεί και οικόσημο των Barozzi του 1690. Σύμφωνα πάντως με 

μη διασταυρωμένες πληροφορίες, ο πύργος υπήρχε ήδη από το 1678. Στη συνέχεια 

περιήλθε στις οικογένειες Μαυρογένη, Φραγκοπούλου, Στεκούλη και Γρατσία. Στον 

πύργο ανήκαν υποστατικά σπίτια και ελαιοτριβείο. Ο ισχυρός αμυντικός χαρακτήρας 

του κτηρίου απορρέει από το γεγονός της υπάρξεως προστατευτικού περιτοιχίσματος 

που εμπερικλείει την αυλή, εισόδου στον όροφο, καταχύστρας πάνω από την είσοδο, 

επάλξεων, τυφεκιοθυρίδων, καθώς και παλαιότερα κρεμαστής γέφυρας1355. Τόσο ο 

πύργος όσο και το περιτείχισμα διαθέτουν επάλξεις χελιδονοειδούς απόληξης, οι 

οποίες μας παραπέμπουν στη Δύση1356. 

 

6) Πύργος του Μαρκοπολίτη στους Ακαδήμους 

 

Λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά από τον πύργο του Barozzi στο Χαλκί 

βρίσκεται ο επίσης επιβλητικός τριώροφος πύργος του Μαρκοπολίτη στον γειτονικό 

οικισμό των Ακαδήμων (εικ. 67). Και αυτός διέθετε παλαιότερα κρεμαστή γέφυρα, 

καθώς και άλλα αμυντικά μέσα, όπως τυφεκιοθυρίδες. Ανεγέρθηκε το 1776 από την 

ελληνορθόδοξη οικογένεια των Πολιτών, το οικόσημο υπάρχει της οποίας στο 

υπέρθυρο. Από το 1888 ανήκει στην οικογένεια Παπαδάκη. Το γεγονός ότι κτίστηκε 

σε μικρή απόσταση από τον προϋπάρχοντα πύργο των Barozzi, εντάσσεται στο 

πλαίσιο αντιπαράθεσης μεταξύ των φθινόντων παλαιών δυτικών οικογενειών 

γαιοκτημόνων και ορισμένων ελληνορθοδόξων οικογενειών, που διεκδικούσαν 

μερίδιο ισχύος στην προεπαναστατική Νάξο (β΄ μισό 18ου αιώνα). Στον κήπο που 

περιέβαλλε τον πύργο υπήρχαν κυπαρίσσια, καθώς και μαστιχόδεντρα. Το κτήριο 

διέθετε άριστο υδρευτικό σύστημα, πηγάδι, φούρνο και ελαιοτριβείο, ενώ στα 

                                                             
1355 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 9. 
1356 Παπαϊωάννου 1989: 134. 
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υπόγειά του υπήρχαν μεγάλα πιθάρια, όπου αποθηκευόταν η συγκομιδή των γύρω 

κτημάτων του ιδιοκτήτη του1357. 

 

7) Πύργος του Μαρκοπολίτη στο Κεραμί 

 

Τριώροφος ημιτελής πύργος που κτίστηκε και αυτός, σύμφωνα με την 

παράδοση, από τον Μάρκο Πολίτη κατά το β΄ μισό του 18ου αιώνα. Βρίσκεται 

κάποιες εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα από τον προρρηθέντα πύργο, στον οικισμό 

του Κεραμιού (εικ. 68). Από το 1877 έως σήμερα περιήλθε στις οικογένειες 

Βλασερού, Προμπονά και Καλαβρού1358. 

 

8) Πύργος του Μαρκοπολίτη στο Μετόχι 

 

Εικάζεται ότι και αυτός ο ερειπωμένος σήμερα πύργος κτίστηκε από τον 

ισχυρό Ελληνορθόδοξο Μάρκο Πολίτη στα τέλη του 18ου αιώνα στον γειτνιάζοντα 

με το Κεραμί οικισμό του Μετοχίου1359. 

 

9) Πύργος της Φασολιάς στον Καλόξυλο 

 

Λίγο έξω από τον γειτονικό Καλόξυλο, στη θέση Φασολιά υπήρχε παλαιότερα 

πύργος της οικογενείας Coronello, δίπλα στον ήταν κτισμένο και καθολικό 

παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Ιγνάτιο1360. Επιφανές μέλος της οικογενείας 

Coronello υπήρξε ο Crussino Coronello, πρόξενος (κόνσολος) της Γαλλίας στο νησί, 

ο οποίος μάλιστα μαρτυρείται ότι πήγε με τον πρέσβη της Γαλλίας Nointel για κυνήγι 

ελαφιών (1673)1361. Ο πύργος αυτός, κτίσμα πιθανόν του 1656, κατεδαφίστηκε το 

1870, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα υλικά κατασκευής του ως οικοδομικό υλικό για 

την ανέγερση του ναού της Αγίας Τριάδος Καλοξύλου, ενώ το οικόσημό του έχει 

εντοιχισθεί στο υπέρθυρο της γειτνιάζουσας οικίας Γρατσία (Χατζή)1362. 

 

                                                             
1357 Κεφαλληνιάδης 1967 α΄: 616-621.- Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 9. 
1358 Κεφαλληνιάδης 1967 α΄: 662-665. 
1359 Κεφαλληνιάδης 1967 α΄: 665-666.- Κεφαλληνιάδης 1980 α΄ : 9. 
1360 Hofmann 1938: 119, 127. 
1361 Ζερλέντης 1922: 45.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 9.- Τζιώτης 1986: 130. 
1362 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 9-10.- Κεφαλληνιάδης 1986 γ΄: 8. 
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10) Πύργος του Κόκκου στον Καλόξυλο 

 

 Κτίσμα της ελληνορθόδοξης οικογενείας των Κόκκων στον Καλόξυλο, το 

οποίο μετασκευάστηκε αργότερα στο σημερινό εργοστάσιο Σακελλιάδη1363. 

 

11) Πύργος του Castri στα Μονοίτσια 

 

Σύμφωνα με μαρτυρίες του 17ου αιώνα, στον οικισμό των Μονοιτσίων 

υπήρχε πυργοειδής έπαυλη της οικογένειας Castri, δίπλα στην οποία υπήρχε και 

καθολικό παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Φραγκίσκο1364.  

 

Περιοχή Φιλωτίου 
 

1) Πύργος του Barozzi στο Φιλώτι 

 

Ο μοναδικός πύργος της περιοχή του Φιλωτίου βρίσκεται στο κέντρο του 

ομωνύμου χωριού (εικ. 69), στο κάποτε ιδιαίτερα εύφορο κτήμα «Παραδείσι»1365, 

στην κοιλάδα ανάμεσα στους δύο λόφους «Κλέφαρος» και «Ραχίδι», στους οποίους 

είναι κτισμένο. Ο πύργος είναι τριώροφος και είχε υποστατικά και βοηθητικούς 

χώρους, οι οποίοι λειτουργούσαν παλαιότερα ως βαφεία, αγγειοπλαστεία και 

ελαιοτριβείο, ενώ σώζεται πολύ κοντά του ένα άλλο μικρότερο πυργοειδές κτίσμα, σε 

ερειπιώδη όμως κατάσταση. Λέγεται επίσης ότι οι Barozzi έφεραν εκεί και φύτευσαν 

εξωτικά δένδρα, που είχαν μεταφερθεί από τη δυτική Ευρώπη1366. Σε μία όχι πάρα 

πολύ κοντινή απόσταση σώζεται και το πρώην δουκικό παρεκκλήσιο, ο Άγιος 

Νικόλαος, που όμως περιήλθε (ή κατά ορισμένους επανήλθε) στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία το 19171367 ή γύρω στο 19201368. Ο πύργος πάντως κτίστηκε πιθανότατα το 

1618, αν βασιστούμε στη χρονολογία που είναι χαραγμένη σε υπέρθυρό του. Δεν 

είμαστε βέβαιοι για το ποιος ήταν ο πρώτος ιδιοκτήτης του. Πάντως ο Βενετός 

Zorzeto Barozzi τον αγόρασε το 1620 από κάποιον Τζουάνε Τάγαρη. Ο δε Ιερώνυμος 
                                                             
1363 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10. 
1364 Hofmann 1938: 79, 119. 
1365 Ψαρράς 1994 α΄: 13. 
1366 Ησαΐας 2012: 42. 
1367 Ησαΐας 2012: 43. 
1368 Προφορική μαρτυρία του π. Κωνσταντίνου Κύλη. Πιθανόν τελικά να περιήλθε στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία με τη μεταβίβαση του πύργου το 1921. 
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Barozzi πιθανόν να τον ανακαίνισε το 1718. Στο υπέρθυρο της βόρειας - κεντρικής 

εισόδου του προαυλίου του πύργου υπάρχει ανάγλυφη μαρμάρινη παράσταση με δύο 

λιοντάρια και με το οικόσημο των Barozzi, όπου είναι γραμμένα τα εξής: 

“GERONIMO BAROZI 1718”1369. Επόμενη ανακαίνιση του κτηρίου πιθανόν να έγινε 

το 1886, βάσει σχετικής επιγραφής σε εξωτερικό του τοίχο, στην ανατολική πλευρά 

του. 

Στο εσωτερικό του πύργου εισέρχεται κανείς μέσω μίας εξωτερικής σκάλας 

που οδηγεί στον πρώτο όροφο, όπου βρίσκεται η μεγάλη σάλα. Υπάρχει και μία 

δεύτερη σκάλα, που όμως είναι αρκετά μεταγενέστερη (β΄ μισό 20ου αιώνα). Στον 

τελευταίο όροφο βρίσκεται το μεγάλο υπνοδωμάτιο, στο οποίο η πρόσβαση γίνεται 

μέσω μίας στενής εξωτερικής σκάλας, που εδράζεται στο (μ)πουντί, η οποία ήταν 

μέχρι προ ολίγων δεκαετιών ξύλινη και ανασυρόμενη (ανεμόσκαλα). Τέλος, το 

ισόγειο χρησιμοιείται ακόμα και σήμερα ως αποθηκευτικός χώρος. Ωστόσο, αυτό 

διαθέτει μεγάλα ανοίγματα (πόρτα και παράθυρα), κάτι που είναι ασύμβατο με τις 

αρχές τις οχυρωματικής, οι οποίες επιτάσσουν μικρά ανοίγματα στο ισόγειο (π.χ. 

τυφεκιοθυρίδες), για λόγους ασφαλείας. Πιθανόν αυτή η «μη οχυρωματική» μορφή 

του ισογείου να διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια μεταγενεστέρων επεμβάσεων και 

ανακαινίσεων. 

Απέναντι από την κεντρική είσοδο και σε πολύ μικρή απόσταση από τον 

πύργο υπάρχει κρήνη, η οποία κτίστηκε κατά την επίσκεψη του βασιλέα Όθωνα στη 

Νάξο το 1833. Την κρήνη τροφοδοτούσε με νερό η πηγή του Καλάμου, που 

βρίσκεται διακόσια περίπου μέτρα ανατολικότερα, η οποία όμως στέρεψε κατά τους 

σεισμούς του 1956. Τα ρέοντα ύδατα της πηγής αυτής είχαν καταστήσει την περιοχή 

εξαιρετικά εύφορη, μέρος των οποίων κατέληγε και συσσωρευόταν στη μέχρι σήμερα 

σωζόμενη μεγάλων διαστάσεων δεξαμενή, τη «Στέρνα». Σύμφωνα με την τοπική 

αφήγηση, κοντά στον πύργο υπήρχε παλαιότερα και νερόμυλος, εκεί όπου σήμερα 

είναι κτισμένο καφενείο ανάμεσα στο ρέμα και τον πλάτανο του χωριού. Ο πύργος 

του Barozzi πέρασε μέσω επιγαμιών στους Φραγκόπουλους και τους Μαρκόπολι, ενώ 

από το 1921 περιήλθε στην κυριότητα Φιλωτιτών, στις οικογένειες Δεμενεοπούλου, 

Γρατσία και Ψαρρά1370.  

 

                                                             
1369 Στη βενετική διάλεκτο δεν υπάρχουν διπλά σύμφωνα, όπως στην κοινή ιταλική. Βλ. σχ. Boerio 
1856: 11.- Κοντοσόπουλος 1962: 146. 
1370 Κεφαλληνιάδης 1986 α΄: 122-126. 
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Περιοχή Απειράνθου – Δανακού 
 

1) Πύργος του Ζευγώλη  

 

Εντυπωσιακός πύργος, διώροφος, κτισμένος σε υψηλό βράχο στην ανατολική 

είσοδο της Απειράνθου, ο οποίος κατοικείται ακόμη (εικ. 70). Ξεχωρίζει για την 

ιδιαίτερη λαϊκή του, ιδιόρρυθμη αρχιτεκτονική. Στο υπέρθυρο της κυρίας εισόδου του 

προαυλίου χώρου υπάρχει οικόσημο των Castri με το χαρακτηριστικό θηλυκό 

λιοντάρι. Αυτοί φαίνεται ότι ήταν οι αρχικοί ιδιοκτήτες. Αργότερα, σύμφωνα με άλλη 

επιγραφή που φέρει την χρονολογία 1677, ο πύργος περιήλθε στους Sommaripa. 

Μετεπαναστατικά περιήλθε στους σημερινούς ιδιοκτήτες. Υπάρχει μάλιστα και 

σχετική επιγραφή «Μ.Γ.Ζ.», Ματθαίος Γ. Ζευγώλης1371. Οι μεγάλες διαστάσεις του 

πύργου και κυρίως η φυσική του οχυρότητα δημιουργούσαν συνθήκες ασφαλείας για 

τους ενοίκους του. Ωστόσο, η έλλειψη στοιχείων οχυρώσεως στις όψεις, οι άξονες 

της συμμετρίας, η επιμελημένη τοιχοποιία από μαρμαρόπλακες, τα μεγάλα τοξωτά 

ανοίγματα και οι καμάρες, δίνουν στον πύργο ένα ύφος αρκετά διαφορετικό 

συγκριτικά με το αυστηρό ύφος ενός συνήθους οχυρωμένου κτίσματος1372. 

 

2) Πύργος του Μπαρδάνη  

 

Πύργος ευρισκόμενος και αυτός εντός της Απειράνθου (εικ. 71). Από την 

επιγραφή του οικοσήμου στο υπέρθυρο συνάγεται ότι είναι κτίσμα του τέλους του 

17ου αιώνα (1695) και ότι ανήκε στους Sforza–Castri. Η είσοδος γίνετα μέσω μίας 

μαρμάρινης σκάλας στον πρώτο όροφο, όπου υπάρχει η μεγάλη σάλα και δύο 

υπνοδωμάτια. Στο ισόγειο υπάρχουν ακόμη κουζίνα και βοηθητικοί χώροι, καθώς και 

λιοτρίβι, φούρνος, σταύλος και πηγάδι. Λέγεται επίσης ότι παλαιότερα μέσα στον 

προαύλιο χώρο του πύργου υπήρχε και καθολικό παρεκκλήσι, που δεν σώζεται πλέον 

τώρα1373. Η θέση του πύργου στο κέντρο του χωριού θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

συμβατή με εκείνη ενός κεντρικού πύργου–καταφυγίου, που εντοπίζεται σε πολλά 

μεσαιωνικά χωριά του Αιγαίου, αντιστοίχου των donjons των μεσαιωνικών κάστρων. 

 

                                                             
1371 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10.- Κεφαλληνιάδης 1985 γ΄: 60-63. 
1372 Κεφαλληνιάδης 1985 γ΄: 63. 
1373 Κεφαλληνιάδης 1985 γ΄: 53-54. 
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Πύργος των Crispi;  

 

Η ύπαρξης μελών της πάλαι ποτέ δουκικής οικογενείας των Crispi εντοπίζεται 

στην Απείρανθο σε πηγές του 17ου αιώνα. Σε δικαιοπρακτικά έγγραφα του 1603 και 

του 1645 γίνεται αναφορά στον «μεγαλειώτατο αφέντη μισέρ Φρατζέσκο Γρίσπο του 

ποτέ εγλαμπροτάτου αφέντη Τζουάνε δούκα»1374 και στον «ευγενή μ(ισέ)ρ Φραντζέσκο 

Κρίσπο»1375, καθώς και τον Τζουάνε Γρίσπο ή Τζάνε Κρίσπο κατά τα έτη 1646, 1651, 

1659 και 16701376. Οι γαιοκτήμονες Crispi διαφέντευαν λοιπόν την Απείρανθο κατά 

τη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας. Η ύπαρξη του οικοσήμου τους σε τοίχο του 

προαυλίου του ενοριακού ναού της Παναγίας της Απεραθίτισσας (αρχές 19ου αι.), 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα κάπου στο χωριό υπήρχε πύργος των εν 

λόγω Δυτικών αρχόντων, ο οποίος είτε σήμερα δεν σώζεται είτε ανακαινίστηκε και 

περιήλθε στην κυριότητα άλλων Δυτικών.  

 

3) Πύργος των Νταμουλήδων ή  των Αναματεράδων  

 

Στο Υρόκαστρο, το παλαιότερο τμήμα του χωριού, σύμφωνα με την τοπική 

αφήγηση, υψωνόταν ο πύργος των Νταμουλήδων1377 ή των Αναματεράδων. Επίσης, 

σύμφωνα πάλι με την τοπική αφήγηση, παλαιότερα διακρίνονταν ίχνη τειχών κάποιου 

οχυρωματικού περιβόλου1378. Δίπλα στη θέση στην οποία ήταν κτισμένος, βρίσκονται 

εφαπτόμενοι ορθόδοξοι ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο Δημήτριο και στον Άγιο Ιωάννη 

τον Χρυσόστομο, την παλαιότερη εκκλησία εντός του χωριού, την οποία έκτισε ο 

ιερέας Δημήτριος Αναματερόπουλος το 16501379.  

 

 

 

 
                                                             
1374 Κατσουρός 1968: 26-27. 
1375 Κατσουρός 1968: 169. 
1376 Κατσουρός 1968: 248-253.- Κεφαλληνιάδης 1985 γ΄: 70-71.   
1377 Αυτή η ονομασία του πύργου πιθανόν να συσχετίζεται με τη βενετική αρχοντική οικογένεια Da 
Molin ή Νταμουλή, η ύπαρξη της οποίας μαρτυρείται σε ναξιακό έγγραφο του 1570. Βλ. σχ. 
Κατσουρός 1955: 69.- Πιθανότερη όμως είναι η εκδοχή της προέλευσής του από το σφακιανό 
βαπτιστικό Νταμουλής, δεδομένης της παρουσίας, σύμφωνα με μία άποψη, Σφακιανών εποίκων στην 
Απείρανθο μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη (1770-71). Βλ. σχ. Κατσούρης 1986: 34.- 
Ζευγώλης 1998: 303-307. 
1378 Προφορική μαρτυρία του κ. Γεωργίου Μπακάλου. 
1379 Κεφαλληνιάδης 1985 γ΄: 67-69. 
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4) Πύργος του Loredano; 

 

Στη θέση που σήμερα βρίσκεται το παλιό σπίτι του Οικονομίδη ή των 

Πολυκρετάδων, στην «Πλάτσα» του χωριού, υψωνόταν παλιά, σύμφωνα με την 

τοπική αφήγηση, ο πύργος του Loredano. Αυτή η εκτίμηση στηρίζεται στο ότι στο 

κτίσμα αυτό σώζονται δύο εντοιχισμένα οικόσημα της οικογένειας Loredano, ένα στο 

υπέρθυρο της εισόδου και άλλο ένα στο ανατολικό παράθυρο, τα οποία όμως δεν 

είναι βέβαιο ότι υπήρχαν εκεί εξ αρχής. Μαρτυρείται επίσης ότι η οικία αυτή 

λειτουργούσε επί οθωμανικής κυριαρχίας ως δυτικό προξενείο, κάτι που όμως δεν 

έχει διασταυρωθεί από άλλες πηγές1380. 

 

5) Πύργος της Δέτσαινας (Φραγκίσκου) 

 

Εδώ δεν πρόκεται επί της ουσίας για πύργο, αλλά για διώροφη μεγαλοπρεπή 

αρχοντική οικία εντός του χωριού της Απειράνθου, που δεν διαθέτει ούτε πυργοειδή 

μορφή ούτε εμφανή τουλάχιστον αμυντικά μέσα. Ωστόσο, ονομάζεται από τους 

κατοίκους, προφανώς λόγω της επιβλητικότητάς της, «πύργος» και υπ’ αυτήν την 

έννοια συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον κατάλογο. Ιδιοκτήτες της πιστεύεται ότι 

ήταν κάποιοι Ελληνορθόδοξοι αστοί, οι οποίοι είχαν δραστηριοποιηθεί οικονομικά 

στη Ρωσία1381, φαινόμενο που μας θυμίζει την περίπτωση των ιδιόκτητων πυργοειδών 

επαύλεων της Θερμής Μυτιλήνης (18ος – 19ος αι.)1382. 

 

6) Πύργος της Καλλονής  

 

Ο πύργος αυτός βρισκόταν κοντά στην Αγία Κυριακή Απειράνθου, σε μία 

περιοχή, η οποία σύμφωνα με την παράδοση ήταν ιδιαιτέρως εύφορη, με άφθονα 

τρεχούμενα νερά και με δενδροφυτεμένα περιβόλια, τα οποία περικλείονταν από 

αιωνόβια παρθένα δάση. Ήταν δε τόσο μαγευτική που ονομάστηκε «Καλλονή». 

Λέγεται ότι ο πύργος διέθετε σημαντικές ανέσεις, μεταξύ των οποίων και λουτρά. 

Κατά την παράδοση καταστράφηκε από πειρατές1383. 

 
                                                             
1380 Κεφαλληνιάδης 1985 γ΄: 66-67. 
1381 Κεφαλληνιάδης 1985 γ΄: 69. 
1382 Σπηλιοπούλου – Κωτσάκης 2012: υπό έκδοση.  
1383 Πρωτονοτάριος 1948: 161-162.- Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10.- Κεφαλληνιάδης 1985 γ΄: 71-76. 
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7) Πύργος του Castri στον Δανακό 

 

Σήμερα δεν σώζονται παρά ελάχιστα ίχνη από τον κάποτε τριώροφο, 

σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, πύργο «του Κάστρη» σε κοιλάδα στην περιοχή του 

Δανακού, ο οποίος ανήκε προφανώς στην οικογένεια των Sforza – Castri1384. 

 

Περιοχή βόρειας ορεινής Νάξου (Ανούμερα) 

 

1) Πύργος της Μονής 

 

Σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, το σπίτι «του Φαρκώνη» ήταν κάποτε 

πύργος Δυτικών με ελαιοτριβεία γύρω του. Θεωρείται ότι ο συνοικισμός της Μονής 

αναπτύχθηκε στα χρόνια της λατινικής και οθωμανικής κυριαρχίας γύρω από τον 

πύργο αυτόν και το πηγάδι του χωριού, έκταση που ανήκε κατά καιρούς σε 

διάφορους Δυτικούς άρχοντες (π.χ. Crispi, Belogna, Coronelli)1385. 

 

2) Πύργος του Barozzi στην Κεραμωτή 

 

Πύργος της οικογενείας Barozzi στο ορεινό χωριό της Κεραμωτής, το οποίο 

είναι κτισμένο σε κοιλάδα1386. 

 

3) Πύργος του  Grimaldi στην Κεραμωτή 

 

Ο πύργος αυτός ανήκε στην οικογένεια Grimaldi και μάς είναι γνωστός και ως 

«του Κουτσούδη»1387. 

 
4) Πύργος του Sommaripa στην Ατσιπάπη; 

 
Πρόκειται για πύργο της οικογένειας Sommaripa, ο οποίος βρισκόταν, 

σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, στον μεσαιωνικό οικισμό Ατσιπάπη της 

                                                             
1384 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10. 
1385 Κεφαλληνιάδης 1984 α΄: 15. 
1386 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10. 
1387 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10. 
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ανατολικής Νάξου1388. Δεν διαθέτουμε ωστόσο άλλες πληροφορίες, οι οποίες να 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξή του. 

 

5) Πύργος του Γοζαδίνου (Gozzadino)  

 

Ο πύργος αυτός, γνωστός και ως «πύργος του Σκαδού», βρισκόταν στη θέση 

Μαυρομάρι της περιοχή Κορώνου, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου1389. 

Διέθετε περιβόλια και κιστέρνα. Ανήκε στον αυθέντη της Τζιάς (Κέας), Γιαννούλη 

Gozzadino, όπως συνάγεται από έγγραφο του 15411390.  

 

6) Πύργος του Φράγκου (κτίσμα στο «Κάστρο της Κωμιακής») 

 

Στο κεντρικότερο τμήμα της Κωμιακής, που είναι και το παλαιότερο,  

βρίσκεται ο «πύργος του Φράγκου», διώροφη οικία, γνωστή και ως «του 

Καρουσομανώλη» ή «του Καρουσομανωλάκη». Εξωτερικά δεν διαθέτει σαφή και 

εμφανή αμυντικά χαρακτηριστικά. Το κτίσμα πιθανόν να αποτελεί κατάλοιπο 

παλαιοτέρων οχυρώσεων, ίσως ενός είδους κεντρικού πύργου. Σύμφωνα με την 

τοπική αφήγηση, στην περιοχή εκείνη υπήρχε κάστρο. Η διάταξη και η δόμηση των 

σπιτιών της συγκεκριμένης περιοχής είχε τη μορφή «καστρότοπου»: σπίτια συμπαγή, 

ενωμένα, με τεράστιες βάσεις, γιγαντιαία κτισίματα και με μικρά ανοίγματα 

(θυρίδες), κατάλληλα για άμυνα. Οι στενές είσοδοι και οι στενοί δρόμοι (δεν 

μπορούσε να περάσει φορτωμένος γάιδαρος, παρά μόνο ένας άνθρωπος) του 

συγκεκριμένου χώρου αποτελούν επίσης στοιχεία ενδεικτικά του αμυντικού 

χαρακτήρα του «Κάστρου της Κωμιακής»1391. Η κεντρική και δεσπόζουσα θέση στο 

χωριό και η μορφολογία του εδάφους (απότομη, δύσκολη πρόσβαση) καθιστούν τον 

χώρο φύσει οχυρό, δυσκολεύοντας έτσι ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες των 

επιδόξων επιδρομέων1392. 

Υπάρχουν ωστόσο και άλλες ενδείξεις που ενισχύουν την εικασία ότι το 

οίκημα αυτό πιθανον να υπήρξε κατάλοιπο ενός κεντρικού πύργου που δέσποζε στον 

κέντρο του χωριού. Το συνεκτικό υλικό της λιθοδομής σε αυτό το κτίσμα, καθώς και 

                                                             
1388 Πολιτιστικός Οργανισμός: www.drymalianaxos.-gr/Pyrgoi.htm. 
1389 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10. 
1390 Βισβίζης 1951: 67. 
1391 Λεβογιάννης 2005: 98. 
1392 Καρούσης 2005: 102. 
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στα όμορα σπίτια, αποτελείται από ισχυρό στερεοποιητικό και μίγμα πορσελάνης1393. 

Για τη δημιουργία του μίγματος χρησιμοποιούνταν καολίνη (ορυκτό που βρίσκεται 

στη Μήλο και την Κίμωλο), που την έκαναν σκόνη, και προσέθεταν ασβέστη και 

ασπράδια αυγών, ανακατεύοντας και ζυμώνοντάς τα όλα μαζί. Το υλικό αυτό δεν το 

χρησιμοποιούσαν ευρύτερα, λόγω υψηλών εξόδων μεταφοράς, ενώ εντοπίζεται και 

σε άλλα σπίτια του χωριού. Όμως απαντά και στη λιθοδομή αρχοντικών των Δυτικών 

γαιοκτημόνων στο Κάστρο της Χώρας1394. 

Εάν υπήρχε τελικά όντως πύργος στο κέντρο της παλαιάς Κωμιακής, 

διαρθρωμένη κατά τα μεσαιωνικά πρότυπα ρυμοτομίας, τότε εδώ ισχύει σε γενικές 

γραμμές ό,τι ισχύει π.χ. και στο Κουρουνοχώρι, όπου εκεί δεσπόζει στο μάλλον 

υψηλότερο σημείο του οικισμού ο δουκικός πύργος (14ος αι.)1395, καθώς και στις 

Τρίποδες1396 και τη Μονή, όπου το χωριό είχε κτιστεί, κατά την παράδοση, πέριξ του 

πύργου του Φαρκώνη1397, ενώ θα μπορούσε να γίνει τυπολογικός συσχετισμός και με 

την εσωτερική διάρθρωση των μεσαιωνικών χωριών της Χίου1398, καθώς και με 

άλλων της μεσαιωνικής νότιας Μεσσηνίας1399, της Ευβοίας1400 και της Κρήτης1401. 

Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τοπικές αφηγήσεις, το τοπωνύμιο «Κάστρο» 

εντοπίζεται και σε κεντρικό σημείο της Κορώνου και του Κυνιδάρου, κάτι που 

αποτελεί ένδειξη ότι πιθανόν κατά το παρελθόν υπήρχαν εκεί οχυρωμένες 

κατοικίες1402, όπως και στην περίπτωση της Κωμιακής. 

 

7) Πύργος του Κανά 

 

Ο πύργος είναι διώροφος και τετράγωνης κατόψεως, ευρισκόμενος στην 

περιοχή της Κωμιακής και ανήκε, σύμφωνα με μαρτυρία του 1597, στην οικογένεια 

Crispo. Μεταγενέστερα φαίνεται ότι περιήλθε στην γαλλική οικογένεια De Raimond 

(Ντερεμόν)1403. 

 
                                                             
1393 Λεβογιάννης 2005: 98, 100. 
1394 Λεβογιάννης 2005: 98.- Καρούσης 2005: 102. 
1395 Δέτση 1996 β΄: 536. 
1396 Σιφωνίου-Καράπα - Ροδολάκης – Αρτεμιάδη 1990: 345. 
1397 Κεφαλληνιάδης 1984 α΄: 15. 
1398 Λούπου–Ρόκου 1999: 192-193. 
1399 Bon 1967: 23. 
1400 Lock 1996: 109. 
1401 Γκράτζιου 2003: 440.- Λουκάκη 2007: 344-345. 
1402 Προφορικές μαρτυρίες κατοίκων της Κορώνου και του Κυνιδάρου. 
1403 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10.- Ψαρράς – Campagnolo 2010: 313. 
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8) Πύργος της Αγιάς 

 

Είναι ένας από τους ελάχιστους πύργους της Νάξου, που έχουν κτιστεί κοντά 

στη θάλασσα (εικ. 72). Είναι διώροφος και βρίσκεται πάνω από την απόκρημνη 

βόρεια ακτή του νησιού, διαθέτοντας πανοραμική θέα προς τη θαλάσσια περιοχή 

μεταξύ Νάξου – Πάρου – Μυκόνου – Ικαρίας. Ο πύργος, κτίσμα πιθανόν του 17ου 

αιώνα, εικάζεται ότι ανήκε στους Κόκκους1404. Αργότερα περιήλθε στις επίσης 

ορθόδοξες οικογένειες των Σπανών (Ισπανόπουλων) και Παραρά. Καταστράφηκε 

από πυρκαγιά το 19921405. Πλησίον της βρίσκεται η ομώνυμη ορθόδοξη μονή, της 

οποίας η ύπαρξη μαρτυρείται ήδη από το έτος 1559, όταν ο δούκας της Νάξου 

Ιωάννης Δ΄ Crispo την επανέφερε, «σε ένδειξη καλής θελήσεως» στην κυριότητα της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας1406. 

 

9) Πύργος στο Σκεπόνι 

 

Ο πύργος αυτός βρίσκεται στη βορειοδυτική Νάξο. Είναι κτισμένος επάνω σε 

βράχο. Ανήκε στην οικογένεια Grimaldi1407 ή κατ’ άλλους στην οικογένεια 

Coronello1408. 

 

10) Πύργος στις υπώρειες του Κάστρου του Καλόγερου; 

 

Από τον Γενουατοχιώτη περιηγητή Francesco Lupazzolo (1638) 

πληροφορούμαστε ότι κάτω από το Κάστρο «του Απόλλωνα» (του Καλόγερου) 

υπήρχε η θερινή κατοικία κάποιου Κρητικού ευγενούς, δίπλα στην οποία ήταν 

κτισμένο παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην Ανάληψη της Θεοτόκου. Στην ευρύτερη 

περιοχή υπήρχαν τα κτήματά του, όπου εργάζονταν ντόπιοι χωρικοί. Πρόκειται 

προφανώς για κάποιο μέλος από τη βενετοκρητική οικογένεια Barozzi, ίσως για τον 

Francesco Barozzi, ο οποίος διατηρούσε μεταξύ άλλων «φέουδα» στην περιοχή της 

Κωμιακής, της Μέσης και του Απόλλωνα1409. Τους θερινούς μήνες ο ιδιοκτήτης του 

οικήματος διέμενε εκεί, ώστε να συλλέξει από τους αγρότες της επικράτειάς του τις 
                                                             
1404 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10. 
1405 Μαστορόπουλος 1994: 449. 
1406 Σέργης 2007: 109. 
1407 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10. 
1408 Πολιτιστικός Οργανισμός: www.drymalianaxos.-gr/Pyrgoi.htm. 
1409 Ζερλέντης 1985: 21.- Κεφαλληνιάδης 2000: 29.- Λεβογιάννης 2005: 97. 
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οφειλόμενες σε αυτόν προσόδους1410. Μπορούμε να θεωρήσουμε σχεδόν βέβαιο ότι η 

εξοχική αυτή κατοικία είχε πιθανότατα πυργοειδή μορφή ή τουλάχιστον κάποια 

στοιχειώδη μέσα οχύρωσης, όπως συμβαίνει με όλες τις κατοικίες γαιοκτημόνων του 

νησιού, οι οποίες βρίσκονταν απομονωμένες στη ναξιακή ύπαιθρο, ουσιαστικά 

εκτεθειμένες σε ένα εν δυνάμει εχθρικό περιβάλλον, τόσο λόγω εξωτερικών όσο και 

λόγω εσωτερικών απειλών. 

 

Περιοχή Εγκαρών 
 

1) Πύργος του Ραυτόπουλου 

 

Διώροφος πύργος ευρισκόμενος στις Εγκαρές. Φέρει οικόσημο του προξένου 

της Ρωσίας στη Νάξο, Χριστόδουλου Ραυτόπουλου (1827)1411. 

 

2) Πύργος του Πραντούνα  

 

Ο πύργος του Πραντούνα ή του Αγιοπετρίτη βρίσκεται στη θέση Λαγκάδα 

Εγκαρών. Είναι διώροφος με εξώστη, επάλξεις και νερόμυλο. Φέρει οικόσημο με την 

επιγραφή: «1787 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΑΝΤΟΥΝΑΣ»1412.  

 

3) Πύργος του Μαργούνου 

 

Άλλος ένας πύργος ευρισκόμενος στην περιοχή των Εγκαρών1413. 

 

 

 

 

 

                                                             
1410 “Sotto al sudetto castello ha un gentilhomo Candioto una casa con una capella dedicata alla B.V. 
della assention dove va l’estate ad habitare per raccogliere le sue intrate dalli Villani che possedano le 
sue possessioni”. Βλ. σχ. Φασουλάκης 1994: 504. 
1411 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10: 11.- Μπαλτογιάννη 2005: 89. 
1412 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45255. 
1413 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11. 
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Πύργοι σε άγνωστες περιοχές 

 
1) Πύργος του Τρανού 

 

Πύργος, ο οποίος αναφέρεται σε παλαιότερες μαρτυρίες, του οποίου όμως η 

τοποθεσία σήμερα αγνοείται1414. 

 

2) Πύργος του Demari 

 

Ο πύργος αυτός ανήκε στην ισχυρή δυτική οικογένεια των Demari και 

βρισκόταν κοντά στην άγνωστη σ’ εμάς σήμερα εκκλησία του Αγίου Μερκουρίου 

(1541)1415. Πάντως οι Demari είχαν αναπτύξει ιδιαίτερη οικονομική δραστηριότητα 

στην περιοχή των Μελάνων, όπου και κατείχαν κτήματα. Μέχρι σήμερα μάλιστα 

υπάρχει εκεί το τοπωνύμιο «στου Ντεμαρή»1416. Σώζεται επίσης νερόμυλος στις 

Μέλανες με την ονομασία το «βρυσάκι του Ντεμαρή». Σε αυτήν την περιοχή λοιπόν 

θα πρέπει ίσως να αναζητηθεί η τοποθεσία στην οποία ήταν κτισμένος ο πύργος «του 

Ντεμαρή». 

 

6.2.4 Αποτίμηση της λειτουργίας των πυργοειδών επαύλεων της 

Νάξου. Σύγκριση με τα οχυρά κτίσματα άλλων περιοχών του Αιγαίου 
 

Βάσει των παραπάνω, στη Νάξο εντοπίζονται 70 πύργοι, πυργόσπιτα ή 

πυργοειδείς επαύλεις, συμπεριλαμβανομένων επτά ορθοδόξων μονών και τριών 

κτισμάτων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ενώ 23 οχυρωμένες κατοικίες και 6 

οχυρωμένες μονές έχουν χαρακτηριστεί ονομαστικά ως διατηρητέες από το 

Υπουργείο Πολιτισμού1417. Δέκα τουλάχιστον από τους πύργους που αναφέρονται σε 

πηγές, δεν σώζονται σήμερα. Από τους 61 συνολικά πύργους ιδιωτών, 8 είναι 

κτισμένοι στην Ποταμιά, την οποία διατρέχει ποταμός, 4 στην επίσης εύφορη 

κοιλάδα των Μελάνων, 4 στα Αγγίδια, 6 στο Σαγκρί, 11 στο λεκανοπέδιο της 

Τραγαίας, 1 στο Φιλώτι, 1 στον Δανακό, 6 στην Απείρανθο, 10 σε όλη την υπόλοιπη 
                                                             
1414 Κατσουρός 1955: 139.- Κατσουρός 1968: 64. 
1415 Βισβίζης 1951: 82.  
1416 Κατσουρός 1961: 188. 
1417 ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ27/63118/1414/9-11-1982 - ΦΕΚ 3/Β/11-1-1983, 
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=16006&v17=. 
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ορεινή Νάξο, πολλοί όμως από τους οποίους δεν σώζονται, 4 στην περιοχή Εγκαρών, 

6 στην υπόλοιπη (νοτιοδυτική) πεδινή Νάξο, ενώ αγνοείται παντελώς η θέση άλλων 

δύο.  

Βάσει της μορφολογίας του εδάφους, της χλωρίδας και των φυσικών πόρων, 

συμπεραίνεται ότι οι πύργοι της Νάξου ήταν κατά κανόνα κτισμένοι σε περιοχές 

ποτιστικές και εύφορες. Δίπλα τους συνήθως έρεε ένας μικρός ποταμός ή ρυάκι, την 

ενέργεια του οποίου εκμεταλλεύονταν συχνά, χρησιμοποιώντας νερόμυλους. Επίσης 

γύρω από τους πύργους, υπήρχαν σχεδόν πάντοτε ελαιοτριβεία, φούρνοι, σταύλοι, 

καθώς και ληνός (πατητήρι), ενώ τα ισόγεια και τα υπόγειά τους λειτουργούσαν ως 

μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι για τα αγροτικά προϊόντα των παρακειμένων 

κτημάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρχαν περιστερεώνες στις στέγες των πύργων. 

Στα υπέρθυρα των εισόδων των πύργων ήταν χαραγμένα τα οικόσημα των ιδιοκτητών 

τους. Οι ιδιοκτήτες των πύργων ήταν κατά κανόνα νομείς μεγάλων καλλιεργησίμων 

εκτάσεων (κυρίως ελιών και οπωροφόρων δέντρων), η παραγωγή των οποίων 

αποτελούσε πηγή πλούτου για τους ίδιους. Στα κτήματά τους εργάζονταν ντόπιοι 

χωρικοί, απ’ ό,τι φαίνεται όχι υπό ιδανικές συνθήκες.  

Δεν παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση πύργων σε περιοχές ορεινές και 

άγονες (π.χ. Ανούμερα), ούτε σε τοποθεσίες εντελώς πεδινές, (π.χ. Λειβάδια), αλλά 

σε κοιλάδες (π.χ. Μέλανες, Ποταμιά) και σε μικρές εύφορες πεδιάδες, σχεδόν 

πάντοτε μακριά από τη θέα της θάλασσας (π.χ. λεκανοπέδιο Τραγαίας, Σαγκρί). Σε 

κάποιες περιπτώσεις ορισμένοι πύργοι βρίσκονταν στο κέντρο ή στην άκρη οικισμών 

(π.χ. Σαγκρί, Απείρανθος, Μονή, Κουρουνοχώρι, Κωμιακή) και χρησιμοποιούσαν τα 

σπίτια του περιβάλλοντος χώρου τους ως ασπίδα προστασίας τους. Υπήρχε δηλαδή 

ένα αμυντικού χαρακτήρα σύμπλεγμα σπιτιών με τον πύργο ανάμεσά τους, το οποίο 

λειτουργούσε αποτρεπτικά για επίδοξους επιδρομείς.  

Ελάχιστοι πάντως είναι οι ιδιαίτερα οχυροί πύργοι που βρίσκονται κοντά στη 

θάλασσα και που έχουν άμεση οπτική επαφή μαζί της (π.χ. πύργος της Αγιάς, πύργος 

του Όσκελου). Αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται αφενός στον φόβο των πειρατών και 

αφετέρου στο ότι το κέντρο της οικονομικής ζωής της εποχής εκείνης στη Νάξο δεν 

ήταν οι παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά η πλούσια σε φυσικούς πόρους ενδοχώρα, 

όπου και βρίσκονταν τα κτήματα ιδιοκτητών των πύργων.  

Πιθανόν αυτοί οι πύργοι να λειτουργούσαν περιστασιακά και ως κέντρα 

έγκαιρης προειδοποίησης έναντι πιθανού πειρατικού κινδύνου. Η έλλειψη κρατικής 

οργάνωσης, που θα μπορούσε να συντονίσει την άμυνα του νησιού στην υπό σκιώδη 
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οθωμανική διοίκηση Νάξο, δεν ενισχύει το ενδεχόμενο της συστηματικής χρήσης 

τους ως φρυκτωρίες. Πιθανότερο θεωρείται παράκτια οχυρά κτίσματα ή υψώματα με 

θέα προς τη θάλασσα να χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά κατά την εποχή του 

Δουκάτου του Αιγαίου1418, πρακτική που είχε εφαρμοστεί ήδη από τη βυζαντινή 

περίοδο1419. 

Στους πύργους της Νάξου παρατηρείται επίσης συνύπαρξη της δυτικής και 

της εγχώριας κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής. Η μεγάλη κάμαρα υποδοχής με τα τόξα 

(βόλτα ή βόρτα = θόλοι, τόξα, καμάρες), το μαγειρείο με το τζάκι στον όροφο, οι 

αποθήκες στο ισόγειο (κατώι) και ο τρόπος κατασκευής από ντόπιους τεχνίτες και με 

ντόπια υλικά είναι χαρακτηριστικά της ναξιώτικης οικίας. Δυτικές επιδράσεις 

εντοπίζονται στην οργάνωση της κάτοψης, η οποία δεν είναι πια ελεύθερη, αλλά 

γίνεται πάνω σε ένα καθορισμένο από την αρχή σχήμα κλειστού ορθογωνίου, που 

παρουσιάζει άξονες συμμετρίας. Στο κέντρο βρίσκεται μία μεγάλη διαμπερής σάλα, 

που καλύπτεται συνήθως με θόλο, ενώ από τις δύο πλευρές σχεδόν συμμετρικά, 

υπάρχουν θολωτοί μικρότεροι χώροι, που είναι τα υπνοδωμάτια και το μαγειρείο από 

τη μία και το συγκρότημα της εισόδου από την άλλη1420.  

Δίπλα σχεδόν σε όλους τους πύργους υπήρχε εκκλησάκι, το οποίο 

εξυπηρετούσε τις λατρευτικές ανάγκες των Καθολικών κατά κανόνα ιδιοκτητών τους. 

Τα παρεκκλήσια των πύργων είτε είχαν ανοικοδομηθεί εξ αρχής ως καθολικά είτε 

είχαν κτιστεί παλαιότερα ως ορθόδοξα και χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από τους 

Δυτικούς γαιοκτήμονες, με σκοπό την τέλεση της δυτικού τυπικού λατρείας. 

Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις, όπου δίπλα σε πύργους είναι κτισμένοι είτε ναοί 

«διπλής λατρείας» (π.χ. πύργος του Μπελώνια στο Γαλανάδο) είτε διακριτοί, αλλά 

εφαπτόμενοι ναοί των δύο δογμάτων (πύργος του Σανούδου στις Κάμπονες). 

Αναφορικά με την οχύρωση των πύργων, ιδίως οι παλαιότεροι διαθέτουν 

σαφή και ισχυρά αμυντικά χαρακτηριστικά, όπως η φύσει οχυρή θέση, η υπεροχή 

ύψους έναντι πλάτους, οι τοίχοι μεγάλου πλάτους, η έλλειψη μεγάλων ανοιγμάτων, οι 

τριώροφοι τοίχοι με κλίση, οι καταπακτές, οι καταχύστρες, οι επάλξεις μεγάλων 

διαστάσεων, τα κλουβιά για πλαγιοφύλαξη, οι θυρίδες/φεγγίτες, ακόμη και το 

περιτείχισμα και οι αιρετές γέφυρες1421, λόγω προφανώς των συχνών πειρατικών 

                                                             
1418 Για τη λειτουργία φρυκτωριών στο Αιγαίο κατά τη Λατινοκρατία. Βλ. σχ. Σπηλιοπούλου – 
Κωτσάκης 2012: υπό έκδοση. 
1419 Malamut 1988: 216. 
1420 Κουρουπάκη 1981: 23-24. 
1421 Γρατσία 2000: 53-54. 
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επιδρομών που μάστιζαν το νησί και για τον φόβο τυχόν αγροτικών εξεγέρσεων, ίσως 

δε σε κάποιες περιπτώσεις και λόγω ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ αντιπάλων 

ιδιοκτητών πύργων (π.χ. Barozzi – Κόκκοι, Barozzi – Μαρκοπολίτες). Η φρουριακή 

όψη των πύργων αυτών εκφράζει το επίσημό τους ύφος και τονίζεται από 

μεμονωμένα αμυντικά στοιχεία δυτικής προέλευσης (π.χ. επάλξεις, καταχύστρες, 

αιρετές γέφυρες, κλουβιά)1422. 

Σε πολλές όμως άλλες περιπτώσεις οι πύργοι δεν φαίνεται να ήταν στην 

πραγματικότητα ιδιαίτερα οχυρές κατοικίες, ιδίως εκείνοι των ύστερων χρόνων, αφού 

μας δίνουν την εικόνα ενός απλού κτηρίου, μονώροφου ή διώροφου, μη ικανού να 

ανταπεξέλθει σε δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις 

υπάρχουν μάλιστα επάλξεις, που όμως έχουν έναν μάλλον διακοσμητικό χαρακτήρα 

και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως «ψευδοεπάλξεις» (π.χ. Άγιοι Σαράντες, 

Φιλώτι).  

Γενικά πάντως η πυργοειδής μορφή των επαύλεων, που αποτελούσαν 

ιδιοκτησία προσώπων ισχυρού κοινωνικού status, πέρα από τα όποια πρακτικά 

ζητήματα ασφαλείας τυχόν επέλυε, φαίνεται ότι αποτελούσε και προϊόν της βούλησης 

των κτητόρων των πύργων για κοινωνική προβολή. Πιθανόν η κατασκευή 

πολυδάπανων και επιβλητικών επαύλεων με πυργοειδή μάλιστα μορφή -κατ’ 

απομίμηση πύργων παλαιοτέρων εποχών- απέπνεε μεγαλοπρέπεια, προσδίδοντας 

στους ιδιοκτήτες τους κοινωνικό κύρος. Στην περίπτωσή μας έχουμε λοιπόν μάλλον 

να κάνουμε με έναν αναχρονισμό. Αν εξαιρέσει πάντως κανείς τους δύο τουλάχιστον 

σωζόμενους πύργους που κτίστηκαν κατά τον ύστερο Μεσαίωνα και που ανήκαν στη 

δουκική οικογένεια, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους πύργους αποτελούν κυρίως 

παραθεριστικές ή και μόνιμες κατοικίες γαιοκτημόνων κατά τη διάρκεια της 

οθωμανικής κυριαρχίας. 

Ο 17ος αιώνας θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως ο «χρυσός αιώνας» 

των πυργοειδών επαύλεων της Νάξου. Τότε θεωρείται ότι κτίστηκαν οι περισσότεροι 

πύργοι του νησιού, ενώ οχυρώθηκαν και κάποια μοναστήρια, λόγω προφανώς της 

εξάρσεως του φαινομένου της πειρατείας και ενδεχομένως και της ληστείας1423. 

Αντιθέτως έχουμε μαρτυρίες μόνο για 5-6 πύργους που χτίστηκαν κατά τους 

                                                             
1422 Κουρουπάκη 1981: 24, 26.- Γκράτζιου 2003: 444. 
1423 Στους εξωτερικούς κινδύνους, που μάστιζαν το νησί, θα πρέπει προφανώς να προστεθεί και το 
φαινόμενο της ληστείας. Δεν διαθέτουμε επαρκείς πληροφορίες αναφορικά με τον 17ο αιώνα. Πάντως 
μεταγενέστερες πηγές (τέλη 19ου αι.) κάνουν λόγο για έξαρση του φαινομένου της ληστείας και της 
ζωοκλοπής, ιδίως στους κόλπους των κατοίκων της Απειράνθου. Βλ. σχ. Bent 2002: 169, 171. 
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προηγούμενους αιώνες, κάτι που ίσως οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη επαρκών 

σωζομένων πηγών και αρχιτεκτονικών καταλοίπων, ενώ για τους πύργους που 

κτίστηκαν μετέπειτα (18ος – αρχές 19ου αι.) πιθανολογείται ότι ήταν γύρω στους 10 

τον αριθμό, χωρίς όμως να είμαστε και απολύτως βέβαιοι. Οι ιδιοκτήτες πάντως των 

πύργων της Νάξου ήταν στην συντριπτική τους πλειοψηφία Δυτικοί τοπικοί 

άρχοντες–γαιοκτήμονες με βορειοϊταλική κατά κανόνα καταγωγή1424.  

Υπήρξαν πάντως και πύργοι, 10 περίπου τον αριθμό, που φαίνεται ότι 

κτίστηκαν από Ελληνορθόδοξους1425, οι μισοί πιθανότατα κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες της οθωμανικής κυριαρχίας. Ένας επίσης, σύμφωνα με την τοπική 

αφήγηση, κτίστηκε από Τούρκους (πύργος του Μεϊμέτ). Οι υπόλοιποι πύργοι που 

ανήκαν σε Δυτικούς, είτε ερείπωσαν με την πάροδο του χρόνου είτε περιήλθαν σιγά-

σιγά στην κυριότητα Ορθοδόξων ιδιοκτητών, κάτι που άρχισε να παρατηρείται από 

τον 18ο αιώνα. Οι περισσότεροι όμως εξ αυτών φαίνεται ότι μεταβιβάστηκαν σε 

ντόπιους Ορθοδόξους, μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Σήμερα ελάχιστοι 

πύργοι παραμένουν σε χέρια Καθολικών (π.χ. πύργος του Δελλαρόκκα στο 

Κουρουνοχώρι, πύργος του Σανούδου στις Κάμπονες). 

 

Η λειτουργία των πυργοειδών επαύλεων της Νάξου. Το κοινωνικό και 

οικονομικό τους πλαίσιο 

 

Βάσει των παραπάνω μνημείων, γίνεται προσπάθεια ερμηνείας του 

φαινομένου της ύπαρξης των τόσο πολλών πυργοειδών επαύλεων στη Νάξο, καθώς 

και του ρόλου τον οποίον διαδραμάτιζαν στο πλαίσιο της κοινωνικό-οικονομικής 

πραγματικότητας της Νάξου των Νεωτέρων Χρόνων. 

Φαίνεται ίσως οξύμωρο το γεγονός ότι οι περισσότεροι πύργοι της Νάξου δεν 

κτίστηκαν κατά την περίοδο του Δουκάτου του Αιγαίου (1207-1566), αλλά κατά τη 

διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας (1566-1821). Το γεγονός ωστόσο της πολιτικής 

ανοχής των Οθωμανών έναντι των κατοίκων των Κυκλάδων και της ουσιαστικά μη 

παρέμβασής τους στα εσωτερικά των ντόπιων πληθυσμών συνέβαλε στη δημιουργία 

ενός ευνοϊκού κλίματος για την έλευση νέων ισχυρών δυτικών οικογενειών στη 

                                                             
1424 Για παράδειγμα, οι  Barozzi κατείχαν κατά καιρούς δέκα πύργους, οι Sommaripa επίσης δέκα, οι 
Grimaldi πέντε, οι Sforza–Castri πέντε, οι Della Rocca τρεις. 
1425 Τέσσερις των Κόκκων στην κεντρική και βόρεια Νάξο, τρεις των Μαρκοπολιτών στην Τραγαία, 
ένας των Μελισσουργών στο Αγερσανί, ένας των Πραντούνα και ένας των Ραυτόπουλων στις Εγκαρές 
και ίσως και κάποιος αγνώστου κτήτορα στην Απείρανθο.  
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Νάξο, προερχομένων από άλλα  νησιά του Αιγαίου (π.χ. Χίος, Άνδρος, Κρήτη). Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την de facto διατήρηση των παλαιών φεουδαλικών 

προνομίων των Δυτικών γαιοκτημόνων, αλλά και με τις ευρύτερες ευνοϊκές 

οικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν στο Αιγαίο κατά την οθωμανική περίοδο 

(π.χ. ανάπτυξη εμπορίου), φαίνεται ότι δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μία 

αξιοσημείωτη αγροτική ανάπτυξη κατά τον 17ο αιώνα1426,  η οποία αντικατοπτρίζεται 

από την πληθώρα των πύργων που ανεγέρθηκαν κατά την περίοδο εκείνη. Εξάγεται 

λοιπόν το συμπέρασμα ότι οι πύργοι ή ακριβέστερα οι πυργοειδείς επαύλεις της 

Νάξου επιτελούσαν κατά κανόνα τις εξής τρεις λειτουργίες: 

α) Ήταν παραθεριστικές κατοικίες και χώροι αναψυχής (ή σπανιότερα μόνιμες 

κατοικίες) Δυτικών κυρίως γαιοκτημόνων, οι οποίοι είχαν κατά κανόνα ως μόνιμη 

κατοικία τους κάποιο αρχοντικό στο Κάστρο της Χώρας. Συνήθως μετά το Πάσχα και 

μέχρι τον Σεπτέμβριο1427 (ή κατ’ άλλους μέχρι της Μεσοσπορίτισσας, 21 

Νοεμβρίου)1428 οι οικογένειες των γαιοκτημόνων εγκαθίσταντο στη ναξιακή ύπαιθρο 

και διέμεναν στους πύργους, όπου βρίσκονταν τα κτήματά τους. Εκεί πήγαιναν 

συνοδευόμενοι από 30-40 υπηρέτες και καλλιεργητές χωρικούς, οι οποίοι τούς 

μετέφεραν χρήσιμα αντικείμενα, όπως ρούχα και έπιπλα, εν είδει αγγαρείας 1429.  

β) Ο οχυρωματικός τους χαρακτήρας σε συνδυασμό με την έλλειψη θέας προς 

τη θάλασσα είχε ως στόχο την ασφαλή διαμονή και την προστασία των ιδιοκτητών 

τους από πιθανές πειρατικές και ληστρικές επιδρομές, αλλά και από ενδεχόμενες 

εσωτερικές επιβουλές, όπως αγροτικές εξεγέρσεις, πιθανές συγκρούσεις με άλλες 

ισχυρές οικογένειες κ.ά. 

γ) Οι πύργοι υπήρξαν τοπικά οικονομικά κέντρα. Ευρισκόμενοι σε τοποθεσίες 

ποτιστικές και ιδιαίτερα γόνιμες, αποτελούσαν σημείο αναφοράς για την παραγωγή 

αγροτικών προϊόντων. Οι γαιοκτήμονες, με ορμητήριο τους πύργους τους, είχαν τη 

δυνατότητα να επιβλέπουν από κοντά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους και να 

αποθηκεύουν την παραγωγή τους στα υπόγεια των πύργων ή σε υποστατικά γύρω 

από αυτούς. Επίσης ήλεγχαν τις πηγές νερού και είχαν κτίσει νερόμυλους σε 

                                                             
1426 Slot 2006 γ΄: 7. 
1427 Δελλαρόκκας 1986: 4.- Κεφαλληνιάδης 2000: 85. 
1428 Προφορική μαρτυρία του κ. Ιάκωβου Ναυπλιώτη. Υπάρχει και η παλαιά μαρτυρία του ντόπιου 
Καθολικού, προξένου της Ολλανδίας, Φραγκίσκου Sommaripa (1820), ο οποίος αναφέρει ότι οι 
Δυτικοί ιδιοκτήτες πύργων (και γαιοκτήμονες) πήγαιναν εκεί κατά τον τρύγο και τα λιομαζώματα. Βλ. 
σχ. Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 27. 
1429 Miller 1928: 442-443.- Slot 1985: 23.- Κεφαλληνιάδης 2000: 85.- Tournefort 2003: 389. 
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«παρόχθιες» περιοχές, οι οποίοι με την ενέργεια του τρεχούμενου νερού άλεθαν το 

σιτάρι. 

Η παραπάνω πρακτική συνδέεται με την επίκληση και την εφαρμογή παλαιών 

φεουδαλικών δικαιωμάτων των Δυτικών αρχόντων, αμφιβόλου γνησιότητος, 

σύμφωνα με τα οποία οι γαιοκτήμονες ήταν κύριοι των πηγών και των υδάτων της 

επικρατείας τους, απαιτώντας τέλη για τη χρήση τους από τους χωρικούς, ενώ 

παράλληλα ελάμβαναν και σημαντικό μερίδιο της συγκομιδής των εργαζομένων στα 

κτήματά τους αγροτών, συνήθως το μισό ή το ένα τρίτο1430. 

Διαμορφώθηκε λοιπόν στη Νάξο των Πρώιμων Νεωτέρων Χρόνων μία 

κοινωνική ηγέτιδα τάξη, αποτελούμενη κυρίως από άτομα δυτικής καταγωγής και 

δόγματος, η ισχύς της οποίας εδραζόταν στην εκμετάλλευση της έγγειας ιδιοκτησίας. 

Μία «κάστα» Δυτικών γαιοκτημόνων νεμόταν το μεγαλύτερο μέρος του νησιού και 

ιδίως τις ευφορότερες περιοχές του, καθιστώντας τους γηγενείς τυπικά ελεύθερους 

κατοίκους της, οιονεί δουλοπάροικούς της. Αυτό πάντως που ένωνε τους δυτικής 

προέλευσης γαιοκτήμονες της οθωμανικής περιόδου μεταξύ τους δεν φαίνεται να 

ήταν μόνο η κοινή μακρινή τους καταγωγή, κυρίως από τον ιταλικό βορρά, τόσο το 

κοινό καθολικό δόγμα, αλλά η βούλησή τους να παραμείνουν κύριοι του νησιού μέσα 

από μία αποικιακού τύπου εκμετάλλευση των φυσικών του πόρων και του εγχώριου 

ανθρώπινου δυναμικού. Παρά τις όποιες εσωτερικές τους αντιθέσεις, αποτελούσαν 

μία κλειστή ουσιαστικά και ενιαία κοινότητα με διακριτή ταυτότητα, αποφεύγοντας 

μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις τις επιγαμίες με το ελληνορθόδοξο στοιχείο1431. 

Επίσης, μέσω της στρατηγικής τους συμμαχίας με τη Γαλλία και τις άλλες 

δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις πέτυχαν τη διατήρηση φεουδαλικών προνομίων επί 

μακρόν, καθώς και την σκανδαλωδώς ετεροβαρή φορολόγησή τους έναντι των 

υπολοίπων συντοπιτών τους1432. Έτσι λοιπόν παρέμειναν ουσιαστικά κύριοι των 

ευφοροτέρων εκτάσεων του νησιού. Η ύπαρξη των πολυαρίθμων εκεί πυργοειδών 

επαύλεων  αντανακλά αυτή την πραγματικότητα. 

 

 

 

                                                             
1430 Ζερλέντης 1985: 7.-  Slot 1985: 23.- Slot 2006 γ΄: 7. 
1431 Κεφαλληνιάδης 2000: 65. 
1432 Τουρτόγλου 1993: 42. 
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Πύργοι και οχυρωμένες κατοικίες σε άλλα νησιά του Αιγαίου και στην 

Πελοπόννησο. Γενική αποτίμηση του φαινομένου 

 

Εκτός από τη Νάξο, το νησί με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση πυργοειδών 

επαύλεων στον νησιωτικό χώρο, οχυρά κτίσματα χρησιμοποιούμενα ως κατοικίες 

εντοπίζονται και σε άλλα νησιά του Αιγαίου, καθώς και στην Πελοπόννησο και 

κυρίως στη Μάνη. Στην υπό δημοσίευση εκτενή μελέτη που εκπονήθηκε από κοινού 

με αντικείμενο τους πύργους και τις οχυρωμένες κατοικίες των νησιών του Αιγαίου 

και της Πελοποννήσου των ύστερων μεσαιωνικών και νεώτερων χρόνων, γίνεται μία 

αναλυτικότερη παρουσίαση αυτών των μνημείων και από άλλες περιοχές του 

ελλαδικού χώρου, καθώς και μία απόπειρα εξαγωγής συμπερασμάτων μέσα από μία 

μεταξύ τους συγκριτική μελέτη1433. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις 

οχυρωμένες κατοικίες του Κάμπου της Χίου, της Θερμής Μυτιλήνης, της Άνδρου, 

της Αμοργού, της Σαντορίνης, της Εύβοιας, της Κρήτης, της Σάμου, της Ρόδου και 

άλλων νησιών, καθώς και του Σουλίου, της Μάνης και της υπόλοιπης Πελοποννήσου. 

Βάσει των ευρημάτων της έρευνάς μας, διαπιστώθηκε ότι στον νότιο κυρίως 

ελλαδικό χώρο, ηπειρωτικό και νησιωτικό, εντοπίζεται σημαντικός αριθμός διαφόρων 

τύπων πύργων και πυργοειδών επαύλεων, οι οποίες χρονολογούνται ήδη από τα μέσα 

του 14ου αιώνα έως και τα τέλη του 19ου αιώνα. Ως προς την προέλευσή τους, αυτή 

ποικίλλει αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής. Στον χώρο του κεντρικού και νοτίου 

Αιγαίου (π.χ. Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη), οι πύργοι θεωρείται ότι έχουν δυτική 
                                                             
1433 Σπηλιοπούλου Ι.-Κωτσάκης Α., «Οι πύργοι και οι οχυρωμένες κατοικίες των νησιών του Αιγαίου 
και της Πελοποννήσου (14ος – 19ος αι.). Μία ιστορικο-πολιτισμική προσέγγιση με έμφαση στην 
περίπτωση της Νάξου», Εώα και Εσπέρια 8 (2007-2012), υπό έκδοση. Η μελέτη  αυτή προέκυψε 
κατόπιν επιστημονικής συνεργασίας και επιτόπιας έρευνας, που διεξήχθη από τους δύο συγγραφείς 
στη Νάξο (Αύγουστος 2008, Φεβρουάριος 2009, Αύγουστος 2010) και στην Πελοπόννησο. Η έρευνα 
έλαβε χώρα στο ευρύτερο πλαίσιο της τότε εν εξελίξει διδακτορικής διατριβής του κυρίου Αθανασίου 
Κωτσάκη και αποτελεί προσπάθεια μίας ιστορικο-πολιτισμικής προσέγγισης του φαινομένου της 
ύπαρξης πυργοειδών και γενικότερα οχυρωμένων κατοικιών στα νησιά του Αιγαίου και στην 
Πελοπόννησο. Η αναγκαιότητα προς εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την προέλευση και τον 
χαρακτήρα της λειτουργίας των πυργοειδών κτισμάτων της Νάξου, καθώς και για τον ρόλο που 
έπαιξαν μέσα στη φεουδαλική «ελληνολατινική» κοινωνία του νησιού, τόσο κατά τη διάρκεια του 
Δουκάτου του Αιγαίου (1207-1566) όσο και κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (1566-
1821), οδήγησε σε  μία εκτενέστερη συγκριτική μελέτη, εκτός των ορίων της υπό εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής. Σε αυτήν συμπεριελήφθησαν πέραν της Νάξου και οι σημαντικότερες 
κατηγορίες πυργοειδών κατοικιών άλλων νησιών του Αρχιπελάγους, καθώς και του ευρύτερου 
ελλαδικού χώρου, ιδίως του Πελοποννησιακού, κατά την ίδια χρονική διάρκεια. Αντικείμενο της 
έρευνας αποτελούν τα οχυρωμένα κτίσματα με πυργοειδή μορφή, που υπήρξαν παραθεριστικές ή 
μόνιμες κατοικίες ισχυρών οικογενειών, κυρίως γαιοκτημόνων, και όχι  οι πολεμικοί πύργοι που 
ανήκαν σε κάστρα, κτισμένοι κατόπιν κεντρικού σχεδιασμού στο πλαίσιο ευρυτέρων αμυντικών 
οχυρώσεων. Η αξιοποίηση των πορισμάτων της μεσαιωνικής αρχαιολογίας, της οχυρωματικής, της 
ιστορίας της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, καθώς και της εραλδικής, συνέβαλαν ουσιαστικά σε μία 
πιο ολοκληρωμένη ιστορικο-πολιτισμική θεώρηση και ερμηνεία των πυργοειδών αυτών κτισμάτων. 
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προέλευση, χωρίς ωστόσο να στερούνται και στοιχείων της εγχώριας παράδοσης ενώ 

κάτι παρόμοιο ισχύει και για τους πύργους των νησιών του βορειοανατολικού 

Αιγαίου (Χίος, Μυτιλήνη), όπου όμως είναι εμφανέστερα κάποια ανατολίζοντα 

στοιχεία. Αντιθέτως, τα δυτικά στοιχεία σπανίζουν στους νεώτερους πύργους του 

νοτίου ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου και ιδίως σε εκείνους της Μάνης, οι οποίοι 

θεωρείται ότι αποτελούν κατά βάση συνέχεια της βυζαντινής παράδοσης, έχοντας 

όμως πιθανόν δεχθεί και κάποιες ιταλικές ή και αλβανικές επιδράσεις. 

Κύριο πάντως χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω κτισμάτων είναι ο 

οχυρωματικός τους προσανατολισμός και η ύπαρξη αμυντικών μέσων, ικανών να 

αποτρέψουν ή και να αποκρούσουν μίας μέτριας κατά κανόνα ισχύος επίθεση, 

στοιχεία που συνδυάζονται με την ύπαρξη λίγων ή και περισσοτέρων ανέσεων, με 

σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών κατοίκησης, εποχικής ή μόνιμης. Ιδιοκτήτες 

τους ήταν: α) Δυτικοί γαιοκτήμονες, φεουδάρχες και αξιωματούχοι, σε περιοχές 

ευρισκόμενες υπό λατινική κυριαρχία ή απλώς με έντονη και ισχυρή λατινική 

παρουσία (Εύβοια, Νάξος, Κρήτη, 14ος – 19ος αι.), β) Έλληνες αστοί (έμποροι, 

βιοτέχνες), οι οποίοι ήταν παράλληλα και γαιοκτήμονες (Χίος, Μυτιλήνη, κυρίως 

17ος – 19ος αι.), γ) Οθωμανοί αξιωματούχοι και γαιοκτήμονες, τουρκικής ή 

αλβανικής καταγωγής, στην Πελοπόννησο και γενικότερα στην ηπειρωτική Ελλάδα 

όπως και στην Κρήτη (κυρίως 18ος αι.), και, δ) Έλληνες με πολεμικά ήθη, υπό 

καθεστώς de facto ή de jure ημιαυτονομίας, οι οποίοι ζούσαν σε δυσπρόσιτες 

περιοχές, μακριά από την άμεση κυριαρχία των Οθωμανών, όπως στη  Μάνη, το 

Σούλι, πιθανόν και τα Σφακιά (κυρίως 18ος – αρχές 19ου αι.). Επιπλέον υπήρχαν και 

κάποιες πυργοειδείς κατοικίες, οι οποίες ανήκαν σε Έλληνες τοπικούς άρχοντες, και 

που συνυπήρχαν με εκείνες των Δυτικών ή των Οθωμανών κατακτητών (Νάξος, 

Πελοπόννησος κ.ά.). 

Όπως και στην περίπτωση της Νάξου, έτσι και στις περιπτώσεις των 

πυργοειδών κατοικιών του υπολοίπου ελλαδικού χώρου, ο σκοπός της ανέγερσής 

τους ήλθε να καλύψει διαφορετικές μεταξύ τους ανάγκες, επιτελώντας ταυτόχρονα 

πολλαπλές λειτουργίες: α) της ασφάλειας των ιδιοκτητών τους από τις συχνές 

πειρατικές επιδρομές ή από ενδεχόμενες τοπικές εξεγέρσεις χωρικών (στην 

περίπτωση της Μάνης από επιθέσεις αντιπάλων οικογενειών), β) της εποπτείας της 

μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας, του συντονισμού της παραγωγικής διαδικασίας, της 

αποθήκευσης των αγροτικών προϊόντων, καθώς και της επεξεργασίας τους, γ) του 

παραθερισμού και της αναψυχής των μελών της οικογένειας του «πυργοδεσπότη» και 



278 
 

δ) της κοινωνικής τους προβολής. Η ανέγερση των επιβλητικών και πολυδάπανων 

αυτών κτισμάτων προσέδιδε ασφαλώς αίγλη και κοινωνικό κύρος στους ιδιοκτήτες 

τους, αφού αποτελούσε ένδειξη και αντανάκλαση της κοινωνικής τους ισχύος και της 

οικονομικής τους ευρωστίας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η χρήση σε κάποιες 

περιπτώσεις ορισμένων διακοσμητικών στοιχείων (π.χ. ψευδοεπάλξεις, οικόσημα ή 

και άλλες ανάγλυφες παραστάσεις). 

Το σχήμα αυτό θεωρείται ότι βρήκε εφαρμογή σε περιοχές με βαθιές 

φεουδαλικές ρίζες, λόγω παρελθούσης ισχυρής δυτικής παρουσίας, όπως στη Νάξο 

και στην Κρήτη της εποχής της Αναγέννησης, καθώς και στην σε μεγάλο βαθμό 

«αστικοποιημένη» Χίο, στην Άνδρο και δευτερευόντως στη Μυτιλήνη. Κάτι 

παρόμοιο φαίνεται ότι ίσχυσε και στις περιπτώσεις των πύργων των Οθωμανών 

γαιοκτημόνων και γενικότερα των μουσουλμάνων ισχυρών ανδρών της 

Πελοποννήσου. Ωστόσο, η περίπτωση της Μάνης είναι αρκετά διαφορετική, 

δεδομένων των εκεί διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών. Οι 

Μανιάτες ενδιαφέρονταν κυρίως για την αμυντική τους εξασφάλιση έναντι πιθανών 

επιθετικών ενεργειών αντιπάλων οικογενειών και όχι τόσο για την ικανοποίηση 

ιδιαιτέρων ανέσεων για τη διαβίωσή τους. Επίσης, ο περιβάλλων χώρος του 

μανιάτικου πύργου δεν είναι κατά κανόνα μία εύφορη και ποτιστική καλλιεργήσιμη 

περιοχή, όπως τα «φέουδα» των Δυτικών κυρίως γαιοκτημόνων των νησιών του 

Αιγαίου, αλλά αντιθέτως τόπος άγονος και πετρώδης, που αποτελεί ωστόσο τον 

«ζωτικό χώρο» των κατοίκων του πύργου και του ευρύτερου γένους τους. 

Πυργοειδείς κατοικίες υπήρχαν πάντως στον ελλαδικό χώρο και πριν από την 

οθωμανική κατάκτηση. Ωστόσο μάς σώζονται ελάχιστα δείγματα του τύπου του 

πυργόσπιτου  της υστεροβυζαντινής περιόδου  (π.χ. Μυστράς, Καρύταινα Αρκαδίας, 

Πετρίνα Λακωνίας, Πύθιο Έβρου), ενώ πιθανολογείται ότι υπήρχαν και πυργοειδείς 

αρχοντικές οικίες και στην Κωνσταντινούπολη (π.χ. η οικία του μεγάλου δουκός 

Λουκά Νοταρά). Οι παραπάνω πυργοειδείς κατοικίες της βυζαντινής υπαίθρου και 

ιδίως εκείνη του Πυθίου, ίσως να επιτελούσαν παρόμοιες λειτουργίες με αυτές των 

πυργοειδών επαύλεων των Δυτικών δυναστών των νησιών του Αιγαίου. Η εποχή 

εκείνη φαίνεται ότι ήταν ευνοϊκή από πολιτικο-κοινωνική άποψη για την ανέγερση 

τέτοιου είδους κτισμάτων, δεδομένου ότι εξέλιπε πλέον το ισχυρό συγκεντρωτικό 

βυζαντινό κράτος των παρελθόντων αιώνων και η άμεση αυτοκρατορική εξουσία και 

εποπτεία, λόγω των φυγοκέντρων τάσεων που είχαν εκδηλωθεί στη Ρωμανία, 

φαινόμενο που μάς θυμίζει έως έναν βαθμό την πολιτικο-κοινωνική πραγματικότητα 
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της φεουδαλικής Δύσης. Ωστόσο, τα σωζόμενα σήμερα υλικά κατάλοιπα είναι λίγα, 

ώστε να είμαστε σε θέση να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με 

την ταυτότητα των υστεροβυζαντινών αυτών πύργων και κυρίως για να 

αποσαφηνίσουμε αν οι κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες δημιουργίας τους αποτελούν 

προϊόντα δυτικών επιδράσεων μετά τη Δ΄ Σταυροφορία ή αν οφείλονται σε μία 

εσωτερική και αυτόνομη εξελικτική πορεία,  κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο. 

Το βέβαιο πάντως είναι ότι η ανέγερση πυργοειδών κατοικιών αγροτικού 

χαρακτήρα, τόσο στα νησιά του Αιγαίου όσο και στον νότιο ηπειρωτικό ελλαδικό 

χώρο και ιδίως στη Μάνη, καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο (14ος – 19ος αι.), 

προϋποθέτει κατά κανόνα την ύπαρξη τριών βασικών παραμέτρων: α) συνθήκες 

ανασφάλειας είτε λόγω εσωτερικών είτε λόγω εξωτερικών κινδύνων, β) καθεστώς 

μίας σχετικής αυτονομίας, έλλειψη ισχυρής κεντρικής εξουσίας ή απροθυμία της 

κεντρικής διοίκησης για άμεση εποπτεία επί των τοπικών ζητημάτων, και γ) ύπαρξη 

κοινωνίας με σαφείς και αυστηρές ιεραρχικές δομές, στην οποία λειτουργεί ένα 

εμφανές δίπολο εξουσιαζόντων – εξουσιαζομένων, συνήθως γαιοκτημόνων και 

χωρικών.   

Το Ελληνικό Κράτος ήλθε με την ίδρυσή του να εξαλείψει τις παραπάνω 

προϋποθέσεις ανέγερσης πυργοειδών – οχυρωμένων κατοικιών, κάτι που οδήγησε 

στην παρακμή  και τελικά στην παύση του φαινομένου αυτού. Έκτοτε η Πολιτεία θα 

αναλάβει η ίδια τη διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των πολιτών της 

επικράτειάς της, ισχυρών και αδυνάτων, καταπολεμώντας κάθε τέτοιου είδους 

επιβουλή, εσωτερική ή εξωτερική. Η κεντρική κρατική εξουσία θα καταλύσει με την 

πάροδο του χρόνου και τις τελευταίες εστίες αυτονομίας, καταλοίπων του 

οθωμανικού παρελθόντος, ενώ οι συνθήκες ισονομίας και ισοπολιτείας μεταξύ όλων 

των κατοίκων της νεοσύστατης ελλαδικής επικράτειας θα καταργήσουν στην πράξη 

τα όποια προνόμια των «πυργοδεσποτών» είτε ελληνικής είτε ξενικής καταγωγής. 

Εξάλλου είχε αλλάξει πλέον το κοινωνικο-οικονομικό και μάλιστα το παραγωγικό 

μοντέλο της εποχής, σε σύγκριση με παλαιότερα, με την ολοένα και μεγαλύτερη 

«αστικοποίηση» της κοινωνίας, με την υποβάθμιση του ρόλου της γαιοκτησίας, με 

την απαγόρευση της οπλοφορίας, με την εσωτερική μετανάστευση κ.ά., στο πλαίσιο 

μίας γενικότερης αλλαγής των πολιτικών και κοινωνικών δομών και των όρων 

διαβίωσης του ελληνικού λαού. Έτσι λοιπόν μοιραία εξέλιπε το φαινόμενο της 

ανέγερσης πυργοειδών κατοικιών. Πρακτικές τέτοιου είδους δεν θα είχαν πλέον 
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καμία θέση σε μία νεωτερική κοινωνία, η οποία ζει υπό το καθεστώς μίας ορθολογικά 

συγκροτημένης και ευνομούμενης πολιτείας. 
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Ζ΄ 

Οικόσημα της Νάξου 
 

Η μετεμφύτευση της φεουδαρχίας και της εραλδικής στον ελλαδικό χώρο 

 

Η ύπαρξη και η χρήση οικοσήμων κατά τον Μεσαίωνα υπήρξε ιδιαιτέρως 

διαδεδομένη στην Ευρώπη, σε βαθμό που σήμερα θεωρείται συνυφασμένη με τον 

μεσαιωνικό δυτικό πολιτισμό. Ωστόσο, η γενικότερη χρήση πολιτειακών και 

θρησκευτικών συμβόλων αποτελεί πρακτική, της οποίας οι ρίζες ανάγονται σε 

παλαιότερες εποχές. Θεωρείται βέβαιο ότι το Βυζάντιο, όπως και διάφοροι πολιτισμοί 

από την Αρχαιότητα έως τους Νεώτερους Χρόνους έκαναν χρήση εμβλημάτων που 

θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν «προεραλδικά», «πρωτοεραλδικά» ή 

«εραλδικοφανή». Παραδείγματος χάριν οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν 

παραστάσεις και επιγραφές φυλακτικές στα υπέρθυρα των εισόδων των οικιών τους, 

πρακτική που συνεχίστηκε και κατά τη βυζαντινή περίοδο1434.  

Αναφορικά πάλι με την ύπαρξη ή μη οικοσήμων στον ελληνικό  χώρο κατά τη 

βυζαντινή περίοδο, οι απόψεις των μελετητών δεν ταυτίζονται απολύτως μεταξύ τους, 

ωστόσο, σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη, δεν υπήρχαν οικόσημα στους 

κόλπους της βυζαντινής αριστοκρατίας1435, δεδομένου ότι εξέλιπαν οι κοινωνικο-

πολιτικές συνθήκες και  προϋποθέσεις, οι οποίες οδήγησαν στην εμφάνιση του 

φαινομένου αυτού στη Δύση περί τα μέσα του 12ου αιώνα. Μολονότι θεωρείται ότι η 

βυζαντινή τέχνη, ιδίως η βυζαντινή μικροτεχνία και η βυζαντινή νομισματική, 

υπήρξαν σημαντικές πηγές έμπνευσης για τη δυτική εραλδική μαζί με τις 

προϋπάρχουσες φάσεις της δυτικής τέχνης (ρωμαϊκή, ρωμανική, γοτθική, ρουνική 

κ.ά.) και με κάποιες εξωευρωπαϊκές πολιτισμικές επιρροές (π.χ. περσική, αραβική, 

σελτζουκική τέχνη)1436, αυτό δεν σημαίνει ότι η βυζαντινή κοινωνία ανέπτυξε 

                                                             
1434 Φλωράκης 1979: 98-100.- Σήμερα μάλιστα εντοπίζονται πολυάριθμες εγχάρακτες παραστάσεις 
σταυρών σε υπέρθυρα οικιών σε χωριά της Νάξου, πρακτική της οποίας η ύπαρξη μαρτυρείται 
τουλάχιστον από τον 12ο αιώνα. Βλ. σχ. Σινάκος 2010: http://helios-
eie.ekt.gr/EIE/bitstream/10442/8311/1/Homo%20et%20animalia%20in%20Byzantium%20(photos)pdf
.ppt. 
1435 Τόμπρος: υπό δημοσίευση. 
1436 Ousterhout 2009: 166-168. 



282 
 

σύστημα κληρονομικού οικογενειακού συμβολισμού, δηλαδή εραλδικό σύστημα με 

την κυριολεξία του όρου1437.  

Παρά τις ομοιότητες στον τρόπο εκμετάλλευσης της έγγειας ιδιοκτησίας σε 

Βυζάντιο και Δύση, ο πολιτικός και πολιτειακός κατακερματισμός που ευνόησε την 

ανάπτυξη της φεουδαρχίας στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης, ήταν άγνωστος για την 

περιοχή της Ρωμανίας, μέχρι τουλάχιστον την έλευση των Σταυροφόρων, αν 

εξαιρέσει ίσως κανείς το φαινόμενο των κεντροφύγων τάσεων που έλαβαν χώρα στη 

βυζαντινή επικράτεια από τον 11ο και κυρίως κατά τον 12ο αιώνα1438. Το βυζαντινό 

κράτος ως απ’ ευθείας διάδοχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, υπήρξε πάντοτε από 

ιδεολογική άποψη ένα αυστηρά συγκεντρωτικό καθεστώς, στο οποίο ήταν αδιανόητη 

η ύπαρξη άλλων, παραλλήλων ή επαλλήλων φορέων πολιτικής εξουσίας πέραν του 

αυτοκράτορα1439, σε αντιδιαστολή με την κατακερματισμένη σε πολυάριθμα κράτη 

και κρατίδια φεουδαλική Δύση, όπου ο εκάστοτε ηγεμόνας ήταν στην 

πραγματικότητα «πρώτος μεταξύ ίσων» σε σχέση με τους υπόλοιπους τοπικούς 

άρχοντες1440. Η απουσία από τη Ρωμανία ιεραρχικών δομών και θεσμών που 

αναπτύχθηκαν στη Δύση στο πλαίσιο του πλέγματος των κοινωνικών, πολιτικών και 

οικονομικών σχέσεων που ονομάζουμε «φεουδαρχία»1441, δεν ευνόησε την εμφάνιση 

στον ελλαδικό χώρο, τουλάχιστον έως τη λατινική κατάκτηση (1204), φαινομένων 

αποκλειστικά δυτικών όπως η ιπποσύνη1442 και η χρήση οικοσήμων, που κατά 

ορισμένους Βυζαντινούς είχε θεωρηθεί ως «βαρβαρικός νεωτερισμός»1443. 

Διαπιστώνεται λοιπόν στο Βυζάντιο ανυπαρξία αυστηρά θεσμοθετημένου 

διαχωρισμού μεταξύ των τάξεων, όπου όλοι οι αρτιμελείς Χριστιανοί Ορθόδοξοι 

ήταν μεταξύ τους νομικά και θεωρητικά ίσοι1444.      

Εξέλιπε συνεπώς εδώ το ιδεολογικό υπόβαθρο στο οποίο εδράστηκε η χρήση 

εραλδικών συμβόλων. Η προϋπάρχουσα του 1204 πολιτική ιδεολογία δεν ευνοούσε 

                                                             
1437 Οικονόμου 1986: 10.- Ousterhout 2009: 157-160. 
1438 Σαββίδης 1995: 27-43.- Γλύκατζη–Αρβελέρ 1997: 104-106. 
1439 Καραγιαννόπουλος 1988: 17-18. 
1440 Γιαννακόπουλος 1993: 128-133, εικ. 132.- Nickolas 2000: 380.- Σαββίδης 2000: 43-46. 
1441 Ντούρου–Ηλιοπούλου 2012 α΄: 139-140.  
1442 Οικονόμου 1986: 17.- Ενδεικτικό των διαφορετικών πολιτειακών αντιλήψεων μεταξύ Ανατολής 
και Δύσης είναι και το γεγονός της έλλειψης κληρονομικής ευγένειας στη Ρωμανία. Υπήρχαν βεβαίως 
αριστοκρατικές οικογένειες (π.χ. Κομνηνοί, Καντακουζηνοί, Μελισσηνοί, Γαβράδες κ.ά.), ωστόσο 
οποιοσδήποτε κρινόταν άξιος να ηγηθεί του βυζαντινού κράτους, μπορούσε θεωρητικά να αναρρηθεί    
στον αυτοκρατορικό θρόνο, συνήθως με τη βοήθεια του στρατού, ακόμη και αν προερχόταν από 
φτωχή και άσημη οικογένεια (π.χ. ο Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών). Βλ. σχ. Καραγιαννόπουλος 1996: 
300.- Ostrogorsky 1997: 106. 
1443 Οικονόμου 1986: 20. 
1444 Καραγιαννόπουλος 1997: 300. 
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την ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών: η βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία ήταν 

ασύμβατη με τον φεουδαλικό κατακερματισμό της εξουσίας και με την αυστηρά 

ιεραρχημένη κοινωνική διάρθρωση της Δύσης. Η ύπαρξη λοιπόν οικοσήμων ισχυρών 

δυτικών οικογενειών στη Νάξο αποτελεί εισηγμένη πρακτική1445, ενώ η ύπαρξη 

οικοσήμων επιφανών ελληνορθοδόξων οικογενειών σε λατινοκρατούμενες περιοχές, 

όπως στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Επτάνησα φαίνεται ότι αποτελεί δυτική 

επίδραση, απόρροια της συμβίωσης του ντόπιου με το λατινικό στοιχείο1446. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς 

Τούρκους (1453) κάποιες ελληνικές οικογένειες κατέφυγαν σε λατινοκρατούμενες 

περιοχές, υιοθετώντας συνήθειες των Δυτικών και δημιουργώντας οικογενειακά ή 

ατομικά εμβλήματα1447.  

Η αναγνώριση λοιπόν κληρονομικής ευγενείας και η χρήση εραλδικών 

συμβόλων αποτελούσε συνήθη πρακτική για τις παραπάνω περιοχές και ιδίως για τα 

Επτάνησα, όπου η εκεί δυτική κυριαρχία υπήρξε και μακροβιότερη, μέχρι το 1864, 

έτος ένωσής τους με την Ελλάδα. Ωστόσο, αυτό αποτελούσε τοπικό και μόνο 

φαινόμενο. Η θεσμοθέτηση αυτού του τύπου της αυστηρά ιεραρχικής κοινωνικής 

διάρθρωσης δεν έγινε αποδεκτή από τους Έλληνες του κυρίως ελλαδικού χώρου. 

Είναι ενδεικτικό ότι το επαναστατημένο ελληνικό έθνος δεν αναγνώριζε, βάσει των 

αποφάσεων της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης στην Τροιζήνα (1827), τη νομιμότητα των 

τίτλων ευγενείας1448, πιθανότατα όχι μόνο λόγω επιδράσεων από το φιλελεύθερο 

πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και λόγω του μη δεσποτικού χαρακτήρα 

του προϋπάρχοντος εγχωρίου κοινωνικού και πολιτισμικού υποστρώματος1449. Τα 

οικόσημα λοιπόν που απαντούν σήμερα σε πρώην λατινοκρατούμενα νησιά του 

Αιγαίου, όπως και του Ιονίου, αποτελούν υλικά κατάλοιπα της φεουδαρχίας και της 

λατινικής κυριαρχίας και μνημεία που μάς βοηθούν, ως κατάλοιπα του ιστορικού μας 

παρελθόντος, να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινωνική πραγματικότητα της εποχής 

της Λατινοκρατίας, αλλά και ευρύτερα της πολιτισμικής ώσμωσης μεταξύ 

                                                             
1445 Οικονόμου 1986: 20.- Μαζαράκης 1998: 368.- Σύμφωνα με μία άποψη η εισαγωγή τέτοιου είδους 
συμβόλων (π.χ. λέοντες) στην περιοχή μας έγινε επί Μανουήλ Α΄ Κομνηνού (1143-1180), προφανώς 
λόγω της ισχυρής δυτικής παρουσίας στην Ανατολή, απόρροια των Σταυροφοριών. Ωστόσο, έχει 
διατυπωθεί η άποψη ότι στη Ρωμανία τα μοτίβα αυτά δεν είχαν τότε τη συμβολική χρήση που είχαν τα 
αντίστοιχα εραλδικά εμβλήματα στη μεσαιωνική Δύση και ότι απέκτησαν εραλδική σημασία μόλις τον 
15ο αιώνα, λίγο πριν την Άλωση. Βλ. σχ. Ousterhout 2009: 157-160, 168. 
1446 Οικονόμου 1986: 20. 
1447 Τόμπρος: υπό δημοσίευση. 
1448 Βακαλόπουλος 1975 γ΄: 440.- Τόμπρος: υπό δημοσίευση. 
1449 Κοντογιώργης 2011: 153-154. 
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Ελληνορθοδόξων και Λατίνων στον ελλαδικό χώρο από τον 13ο έως και τον 19ο 

αιώνα.   

 

Οικόσημα Δυτικών στη Νάξο – Συμβολή στην προσωπογραφία των           

δυτικών οικογενειών του νησιού 

 

Η ίδρυση της λατινικής ηγεμονίας του Δουκάτου του Αιγαίου ή του 

Αρχιπελάγους στις αρχές του 13ου αιώνα στη Νάξο συνοδεύτηκε από την έλευση 

ενός σημαντικού αριθμού Δυτικών εποίκων, κυρίως Ιταλών, πολλοί από τους οποίους 

ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και έφεραν οικόσημα. Εισήχθη επίσης η 

φεουδαρχία, όχι όμως στην ακραιφνή της μορφή, αλλά προσαρμοσμένη στις 

ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούσαν στις Κυκλάδες του ύστερου Μεσαίωνα, με τη 

μορφή των “Osanze de Loco” («Οζάντες» ή «Συνήθειες του Τόπου»), παραλλαγής της 

Ασσιζών της Ρωμανίας, του ισχύοντος σε ολόκληρο τον λατινοκρατούμενο 

ελληνόφωνο χώρο φεουδαλικού κώδικα1450. Κατάλοιπα της λατινικής παρουσίας και 

κυριαρχίας στο νησί αποτελούν τα σωζόμενα σήμερα οικόσημα λατινικών 

οικογενειών που βρίσκονται εντοιχισμένα στα υπέρθυρα πύργων και αρχοντικών στο 

εσωτερικό του νησιού και στο Κάστρο της Χώρας, καθώς και σε διάφορους 

καθολικούς ναούς. Εκτός των Λατίνων αρχόντων, οικόσημα διέθεταν και 

σημαίνουσες ελληνορθόδοξες οικογένειες της Νάξου, κατ’ απομίμησιν προφανώς 

των οικοσήμων των Λατίνων συντοπιτών τους. Δεν έλειπαν και θυρεοί δυτικών 

μοναχικών ταγμάτων, καθώς και θυρεοί προξενείων ξένων χωρών που έκαναν στην 

εμφάνισή τους στο Κάστρο της Χώρας κατά την οθωμανική περίοδο. Υπάρχουν 

επίσης εμβλήματα Ρωμαιοκαθολικών κυρίως, αλλά και Ορθοδόξων επισκόπων. Έτσι 

λοιπόν τα οικόσημα της Νάξου μπορούν να ταξινομηθούν για λόγους 

μεθοδολογικούς στις εξής κατηγορίες: α) οικόσημα δουκών και λοιπών ηγεμόνων 

                                                             
1450 Βισβίζης 1951: 114.- Jacoby 1971: 284.- Topping 1977: 2, 11-13.- Slot 1982: 40.- Kasdagli 1987: 
355.- Lock 1996: 458-464.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 2005: 77-80.- Kasdagli 2007: 59.- Κατσένης 2009: 
103-111.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 2012: 53-76.- Το φεουδαλικό δίκαιο στις Κυκλάδες αποτελούσε 
μείγμα διαφορετικών νομικών συστημάτων: ο φεουδαλικός νόμος από τη μία λειτουργούσε εθιμικά (ο 
βασάλος που γονατίζει παρουσία μαρτύρων κτλ) και από την άλλη το ρωμαϊκό δίκαιο που 
ακολουθούσε τη συμβολαιογραφική πρακτική. Ωστόσο, στις χαμηλότερες βαθμίδες της φεουδαλικής 
κλίμακας συνέχιζαν να ισχύουν οι παραδοσιακές συνήθειες της Μεσογείου, όπως το δίκαιο που 
ρύθμιζε την κληρονομιά και την εκμετάλλευση των κτημάτων. Βλ. σχ. Slot 2012 β΄: 8, 13, 17. 
Θεωρείται πάντως ότι γενικότερα στον λατινικοκρατούμενο ελληνόφωνο χώρο παρατηρήθηκε μία 
συνύπαρξη τριών διαφορετικών δικαίων: των Ασσιζών της Ρωμανίας (στον τομέα των διαχείρισης των 
φεούδων), το βενετικό (στον εμπορικό και δικαιοπρακτικό κυρίως τομέα) και το τοπικό – εθιμικό 
δίκαιο (στον τομέα της διαχείρισης των κτημάτων). Βλ. σχ. Jacoby 1971: 296.- Μαλτέζου 1974: 221. 
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των Κυκλάδων, β) οικόσημα δυτικών οικογενειών φεουδαρχών και γαιοκτημόνων 

της Νάξου, γ) οικόσημα Μεγάλων Μαγίστρων της Ρόδου, δ) εμβλήματα Καθολικών 

αρχιεπισκόπων, ε) εμβλήματα γαλλικών μοναχικών ταγμάτων, στ) θυρεοί ξένων 

κρατών, ζ) οικόσημα ελληνορθοδόξων οικογενειών, η) εμβλήματα Ορθοδόξων 

επισκόπων, θ) εμβλήματα ορθοδόξων μοναστικών αδελφοτήτων. 

Τα οικόσημα και τα υπόλοιπα εμβλήματα εντοπίζονται κατά κανόνα σε 

υπέρθυρα αρχοντικών οικιών, πυργοειδών επαύλεων, ναών και καθολικών 

μοναστηριών, καθώς και σε τάφους. Παρακάτω εξετάζονται αναλυτικότερα οικόσημα 

που έχουν εντοπιστεί στο νησί, με σκοπό την εξαγωγή ιστορικο-πολιτισμικών 

συμπερασμάτων. 

 

α) Οικόσημα δουκών της Νάξου και άλλων Δυτικών αυθεντών των 

Κυκλάδων 

 

Η Νάξος κυβερνήθηκε από δύο βορειοϊταλικές δυναστείες δουκών κατά την 

εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου: τους Σανούδους (1207-1383) και τους Crispi 

(1383-1566). Μεσολάβησε επίσης ένα μικρό διάστημα διακυβέρνησης του νησιού 

από τον δούκα Nicolò dalle Carceri (1371-1383), του οποίου όμως η μητέρα ήταν η 

δούκισσα Φιορέντσα Sanudo.  

 

Sanudo  

 

Οι Σανούδοι (Sanudi ή Sanuti) υπήρξαν ένας σημαντικός οίκος ευγενών της 

Βενετίας με απώτατη καταγωγή από πατρικίους της Ρώμης (κατά μία εκδοχή 

κατάγονταν από τον Τίτο Λίβιο)1451. Έχοντας αφήσει τα ίχνη τους στο Ρίμινι και τη 

Ραβέννα1452 και μετονομαστεί στην Padova σε Candiani (με αυτό το όνομα μας είναι 

γνωστοί ήδη από τις αρχές του 5ου αιώνα), κατέφυγαν στη Βενετία και υπήρξαν από 

τους πρώτους ιδρυτές αυτής της πόλης–κράτους. Ο οίκος  τους συμπεριλαμβανόταν 

στη Χρυσή Βίβλο (“Libro d’ Oro”), όπου ήταν καταγεγραμμένα τα ονόματα των 

αριστοκρατικών οικογενειών της Βενετίας, τα μέλη των οποίων ήταν οι 

αποκλειστικοί νομείς της εξουσίας της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας, αφού αυτοί είχαν 

ουσιαστικά το μονοπώλιο της ανάρρησης  στα κρατικά αξιώματα της πολιτείας τους 
                                                             
1451 Miller 1997: 641. 
1452 Fotheringham 1915: 3-9. 



286 
 

και επομένως ήταν οι αποκλειστικοί φορείς και διαχειριστές της εξουσίας στην 

πατρίδα τους, αλλά και στις κτήσεις της στην Ανατολή. Ήταν μάλιστα ένας από τους 

24 «παλαιούς» οίκους (“Case Vecchie”) της πόλης. Τα μέλη του σημαντικού αυτού 

οίκου είχαν λοιπόν το προνόμιο να συμμετέχουν στο Maggior Consiglio της 

Βενετίας, αναδεικνύοντας τέσσερις δόγηδες ως Candiani (887-888, 932-939, 942-

959, 959-976)1453. Κατά τον 11ο αιώνα μετονομάστηκαν σε Sanudo, Sanuto ή Sanutus 

επί τω λατινικότερον, πιθανόν λόγω κάποιας επιγαμίας. Μετά δε την Δ΄ Σταυροφορία 

οι Σανούδοι θα συνεχίσουν να αναλαμβάνουν διοικητικά αξιώματα τόσο στη 

μητρόπολη Βενετία όσο και στις κτήσεις της στη Ρωμανία1454. Το οικόσημο των 

Σανούδων (λευκός διαγώνιος τελαμώνας σε μπλε φόντο) δεν σώζεται πλέον στην 

Νάξο, παρά μόνο απεικονίσεις του προερχόμενες από έργα ιστοριοδιφών του 19ου 

αιώνα1455. Πιθανόν οι επόμενοι δούκες, οι Crispi, να κατέστρεψαν αυτά τα σύμβολα 

εξουσίας, λόγω της εχθρότητάς τους προς την παλαιότερη από αυτούς δυναστεία, ενώ 

και η μεγάλη σχετικά χρονική απόσταση από εμάς δεν ευνόησε τη διατήρηση 

οικοσήμων της οικογένειας αυτής. 

Αναφορικά με το οικόσημο που φέρει παρόμοια μορφολογικά χαρακτηριστικά 

με εκείνο των Σανούδων, το οποίο εντοπίζεται στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου 

του καθεδρικού ναού των Καθολικών, εικάζεται ότι πιθανόν ανήκε στον Καθολικό 

αρχιεπίσκοπο Δομήνικο Della Grammatica (1579-1583)1456 και σε καμία περίπτωση 

στη δουκική οικογένεια των Σανούδων1457. 

 

Dalle Carceri 

 

Απόγονος πάντως των δουκών Σανούδων, εκ μητρός, υπήρξε ο δούκας Nicolò 

dalle Carceri (1371-1383), γιος, όπως προαναφέρθηκε, του τριτημορίου της κεντρικής 

Ευβοίας, Giovanni dalle Carceri και της δούκισσας Φιορέντσας, οικόσημο του οποίου 

σώζεται στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Νάξου (εικ. 73), όπου εικονίζεται 

ένας πύργος με επάλξεις, από το παράθυρο του οποίου βγαίνει ένα χέρι κρατώντας 

κλαδί, που φαίνεται να προσφέρεται σε ένα όρθιο ελάφι1458. Σώζεται επίσης η 

                                                             
1453 Zorzi 1999: 276. 
1454 Παπαδοπούλου 2000: 3-4. 
1455 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 4, 33.- Λεντάκης 1983: 247.- Ναυπλιώτης 1985: 112-113.- 
Ναυπλιώτης 1986: 81, 89. 
1456 Ναυπλιώτης 2009: 391, 417. 
1457 Slot 2012 β΄: 18. 
1458 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 5, 33.- Tsevá 2011: 86-87. 
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επιτύμβια πλάκα του εν λόγω δούκα εντός του μεταγενεστέρου μητροπολιτικού ναού 

των Ορθοδόξων στην Χώρα (τέλη 18ου αι.), η οποία πιθανολογείται ότι είχε 

μεταφερθεί εκεί από τον παλαιότερο κατεδαφισθέντα καθολικό ναό της Αγίας 

Αικατερίνης περιοχής Φουντάνας1459, όμως η εδώ παράσταση είναι διαφορετική από 

εκείνη του παραπάνω οικοσήμου1460. 

 

Crispo 

 

Ο πρώτος δούκας της οικογενείας αυτής ήταν ο Francesco Crispo ή Crespo, 

ηγεμόνας της Μήλου με καταγωγή από τη Verona, ο οποίος δολοφόνησε -με την 

υποστήριξη της Βενετίας- τον προηγούμενο δούκα, Nicolò dalle Carceri, ιδρύοντας 

μία νέα δυναστεία (1383-1566). 

Εν αντιθέσει προς τα οικόσημα των Σανούδων, στη Νάξο σώζονται 

πολυάριθμα οικόσημα των δουκικής οικογενείας των Crispi, τα περισσότερα από 

οποιαδήποτε άλλη δυτική οικογένεια. Τα περισσότερα όμως εξ αυτών δεν 

χρονολογούνται στην εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου, αλλά στην οθωμανική 

περιόδο, όταν απόγονοι του δουκικού αυτού οίκου εξακολουθούσαν να νέμονται 

μεγάλες εκτάσεις γης, πλέον ως απλοί γαιοκτήμονες, με ισχυρό παρόλα αυτά 

κοινωνικό status1461. Σημειώνεται ότι οι Crispi διατηρούσαν πυργοειδείς επαύλεις στις 

περιοχές Παρατρέχου1462, Σαγκρί1463, Μονή1464, Κωμιακή1465, όπως πιθανόν και την 

Απείρανθο1466. 

α) Η πιο μεγαλοπρεπής ίσως μαρμάρινη παράσταση, που εμπεριέχει τον 

θυρεό των Crispi, θεωρείται εκείνη πιο βρίσκεται σήμερα, θα λέγαμε παραπεταμένη, 

στον περίβολο του σημερινού Αρχαιολογικού Μουσείου (εικ. 74). Πρόκειται για 

σύνθεση, στο κέντρο στης οποίας εικονίζεται ο θυρός των Crispi (με τους 

χαρακτηριστικούς παράλληλα και οριζόντια διατεταγμένους τρεις ρόμβους και 
                                                             
1459 Ναυπλιώτης 2009: 391-392,  418 
1460 Ναυπλιώτης 1986: 107-108.- Ναυπλιώτης 1988 α΄: 8, 9. 
1461 Επί παραδείγματι, η θυγατέρα του τελευταίου δούκα, Ιακώβου Δ΄ Crispo, Taddea (Θαδδαία) 
μαρτυρείται το 1637 να κάνει δωρεά ένα ακίνητο στο Κάστρο. Βλ. σχ. Κατσουρός 1961: 150-151.- 
Κατσουρός 1968: 77-78.- Υπάρχει ωστόσο και κλάδος των Crispi προερχόμενος από τον Ιωάννη 
Ματθία Crispo, νόθο γιο του δούκα Ιωάννη Δ΄ Crispo (1518-1564), ο οποίος απεβίωσε περί το 1550 
και υπήρξε γενάρχης του κλάδου της δουκικής οικογενείας, που έληξε στο πρόσωπο της Φραγκίσκης 
Κρίσπη το 1853. Βλ. σχ. Ναυπλιώτης 2009: 393, 420. 
1462 Κεφαλληνιάδης – Slot: 6. 
1463 Ναυπλιώτης 2008: 430. 
1464 Κεφαλληνιάδης 1984 α΄: 15. 
1465 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10.- Ψαρράς – Campagnolo 2010: 313. 
1466 Κατσουρός 1968: 26-27, 169, 248-253. 
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ανάμεσά τους δύο σταυρούς ή ξίφη), τον οποίον κρατούν δύο όρθια λιοντάρια, 

εκατέρωθεν των οποίων εικονίζονται δύο νέοι: ο ένας παίζει τσαμπούνα και ο άλλος 

χορεύει. Δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα ποιόν χώρο κοσμούσε παλαιότερα η 

συγκεκριμένη ορθογώνια μαρμάρινη πλάκα άλλοι θεωρούν ότι αυτή βρισκόταν στο 

υπέρθυρο της Τρανής Πύλης του Κάστρου1467 και άλλοι στην Πόρτα του Γιαλού στον 

Μπούργο1468.  

Το βέβαιο είναι ότι μέσα σε αυτήν την παράσταση αντικατοπτρίζεται η 

ώσμωση που επήλθε ανάμεσα στους Δυτικούς κατακτητές και στο γηγενές στοιχείο: 

με την υιοθέτηση από την πλευρά των ιταλικής καταγωγής δουκών στοιχείων της 

εγχώριας παράδοσης, πρακτική η οποία μάλιστα προβαλλόταν και μέσα από την 

ανάγλυφη αυτή παράσταση σε περίοπτο και κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας της 

ηγεμονίας τους, της Χώρας Νάξου, καθίσταται σαφές ότι οι Δυτικοί κυρίαρχοι όχι 

μόνο δεν παρέμεναν αποκομμένοι από τον τοπικό πολιτισμό των κατακτημένων 

νησιωτών, διατηρώντας αδιαπέραστα μεταξύ τους στεγανά, αλλά άφηναν να 

διαπεράσει η «στρατηγική τους επιλογή» για «συμφιλίωση» και στις ευρύτερες 

λαϊκές μάζες, υποδηλώνοντας και μέσα από τα μνημεία τους ότι ήταν «κάποιοι από 

αυτούς». Δεν θα πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι ήδη από τις αρχές του 13ου 

αιώνα ο πρώτος δούκας της Νάξου, Μάρκος Σανούδος, είχε ακολουθήσει μία 

πολιτική «συμφιλίωσης» με τους ντόπιους ελληορθόδοξους πληθυσμούς, η οποία 

φαίνεται ότι υιοθετήθηκε και από τους Crispi σε ίσως ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. Η 

συμμετοχή Ελλήνων Ορθοδόξων στον μηχανισμό διοίκησης του δουκάτου, ιδίως 

κατά τις παραμονές της οθωμανικής κατάκτησης, ενισχύει την παραπάνω 

εκτίμηση1469 (βλ. και Κεφ. Α΄). 

Οικόσημα όμως των Crispi εντοπίζονται και σε άλλα σημεία του Κάστρου της 

Χώρας:  

β) Σε μαρμάρινη, κατεστραμμένη σήμερα πλάκα του δαπέδου της πλατείας 

της Καθολικής Μητροπόλεως, που πιθανολογείται ότι μπορεί να ανήκε στο 

παραπάνω πρόσωπο1470. 

                                                             
1467 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 7.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 98-99.- Κεφαλληνιάδης 2000: 191.- 
Ναυπλιώτης 2009: 392, 418. 
1468 Προφορική μαρτυρία του κ. Κωνσταντίνου Κατσουρού.   
1469 Slot 2005 β΄: 17.- Slot 2006 β΄: 15.- Saint–Guillain 2009: 124, 130-132. 
1470 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 6, 36.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 100.- Μητσάνη 2004: 273.- Tsevá 
2011: 86-87. 
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γ) Στο υπέρθυρο εσωτερικής πόρτας στον πύργο των Crispi, στο σημερινό 

Βυζαντινό Μουσείο, που πιθανόν να ήταν παλαιότερα εξωτερική και να οδηγούσε σε 

μέγαρο που περιλαμβάνει τον εμβληματικό στρογγυλό πύργο του Κάστρου1471. 

δ) Σε εντοιχισμένη πλάκα στο παραπάνω κτήριο1472. 

ε) Στο εσωτερικό της πρώην οικίας Μπάγιερ, πρώην ιδιοκτησίας της 

Αεροπορίας και νυν του Υπουργείου Πολιτισμού, δίπλα στο Βυζαντινό Μουσείο, με 

τα αρχικά I. C.1473.  

στ, ζ, η) Σε τρία εσωτερικά υπέρθυρα της οικίας Πρίντεζη (πρώην Μπαζαίου) 

στο Κάστρο με τα αρχικά I. C.1474. 

θ) Στον εκθεσιακό χώρο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής, προερχόμενο από 

πλάκα που βρισκόταν στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως. Δίπλα του υπάρχει 

οικόσημο των Ιωαννιτών Ιπποτών1475. 

ι) Στην οικία Πρίντεζη (πρώην Φραγκοπούλου και Sommaripa) στο Κάστρο 

με τα αρχικά M. C. και χρονολογία 15451476. Δίπλα στο οικόσημο αυτό υπάρχει 

εκείνο των Γατελούζων (Gattilusi), ένδειξη επιγαμίας μεταξύ των δύο οίκων1477. 

ια)  Στην οικία Γρύλλου (Μαρκόπολι – Φορνάρο), όπου δύο γρύπες κρατούν 

τον δουκικό θυρεό1478 (εικ. 75). Η οικία αυτή ανήκε κάποτε στον δούκα Ιάκωβο Γ΄ 

Crispo (1463-1480)1479. 

ιβ) Στον ορθόδοξο ναό της Παναγίας της Θεοσκέπαστης, τον μοναδικό 

ορθόδοξο ναό στο Κάστρο, πάνω από την Ωραία Πύλη του κλίτους της Αγίας 

Αναστασίας της Φαρμακολύτρας. Εδώ κρατούν τον θυρεό δύο βαδίζοντες λέοντες1480. 

ιγ) Στο υπέρθυρο της οικίας Δελλαρόκκα (πρώην Φραγκοπούλου, προξένου 

της Αγγλίας, νυν “Antico Veneziano”), μαζί με το οικόσημο των Pisani, με τους 

οποίους είχαν έλθει σε επιγαμία1481, ή μαζί με το οικόσημο των Sommaripa1482. 

                                                             
1471 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 7.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 103.- Ναυπλιώτης 2009: 392, 419.- 
Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 100, 106, 357-358. 
1472 Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 104-105. 
1473 Ναυπλιώτης 2009: 393, 420.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 119. 
1474 Ναυπλιώτης 2009: 393, 421. 
1475 Ναυπλιώτης 2009: 392, 420. 
1476 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 6, 35.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 103.- Ναυπλιώτης 1986: 103.- 
Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163704.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 
176. 
1477 Ναυπλιώτης 2009: 393, 422. 
1478 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 7, 35.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 103.- Ναυπλιώτης 1986: 104. 
1479 Ναυπλιώτης 2009: 394, 420.- Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 310-311, 358. 
1480 Ναυπλιώτης 2009: 392, 419. 
1481 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 7, 35.- Ναυπλιώτης 1986: 105.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163500.- Ναυπλιώτης 2009: 397, 430.- Βαβατσιούλας 
2009 β΄: 272. 
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ιδ) Στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως με στοιχεία I. M. C. και 

χρονολογία 16191483. Πιθανόν να ανήκε στον Ιωάννη Ματθία Crispo, νόθο γιο του 

δούκα Ιωάννη Δ΄ Crispo (1518-1564) και συγκυβερνήτη του δουκάτου, ο οποίος 

απεβίωσε περί το 1550. Ο Ιωάννης Ματθίας Crispo θεωρήθηκε το 1574 ως νόμιμος 

κληρονόμος του Δουκάτου του Αιγαίου και υπήρξε γενάρχης του κλάδου της 

δουκικής οικογενείας, που έληξε το 1853 στο πρόσωπο της Φραγκίσκης Κρίσπη1484. 

Αναφέρεται πάντως σε πηγή του 1670 ότι κάποιος Νικολός Γρίσπος ήταν ιδιοκτήτης 

του «φεούδου» του Απάνω Κάστρου1485, ενώ κάποιος Τζώρτζης Κρίσπος κατείχε 

ιδιοκτησία στ’ Αριά1486. 

ιε) Θεωρείται ότι υπήρχε παλαιότερα και ένα άλλο οικόσημο των Crispi στην 

είσοδο του μεγάρου της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου – Τήνου, μαζί με έναν 

λέοντα του Αγίου Μάρκου1487. 

Υπάρχουν όμως και άλλα οικόσημα των Crispi στη Χώρα, εκτός των τειχών 

του Κάστρου: 

ιστ) Σε κιονόκρανο εντός του καθολικού ναού του Αγίου Αντωνίου του αββά, 

στην παραλία της Χώρας, ο οποίος δωρίστηκε από τη δούκισσα Φραγκίσκη Crispo 

στους Ιωαννίτες Ιππότες της Ρόδου (μέσα 15ου αι.)1488. 

ιζ) Στο εσωτερικό του παραπάνω ναού, επάνω στην επιτύμβια πλάκα του 

στρατηγού του τάγματος των Ιωαννιτών και επικεφαλής της βαϊλίας της Νάξου 

(1452), Ιωάννη Πέτρου Crispo, εγγονού του Φραγκίσκου Crispo (1383-1397), 

πρώτου δούκα της Νάξου από τον οίκο των Crispi. Εδώ ο θυρεός των Crispi 

επιστέφεται από τον ιπποτικό σταυρό των Ιωαννιτών, κάτι που μαρτυρεί την ιδιότητα 

του τεθνεώτος, ενώ στο πλάι της υπάρχει η ακόλουθη λατινική επιγραφή, γραμμένη 

με γοτθικά γράμματα: “Sepulchrum nobilis”1489.  

                                                                                                                                                                              
1482 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163500.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄: 272. 
1483 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163672.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄: 141. 
1484 Ναυπλιώτης 2009: 393, 420. 
1485 Ζερλέντης 1985: 20-21.- Κεφαλληνιάδης 2000: 30. 
1486 Κεφαλληνιάδης 2000: 27. 
1487 Κούρτιος 1889: 48.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 99.- Miller 1997: 662. 
1488 Ναυπλιώτης 2009: 396, 426-427. 
1489 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 5-6, 33.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 100-101.- Μητσάνη 2004: 274. 
- Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163683.- Ναυπλιώτης 2009: 
396, 427.- Tsevá 2011: 86-87.- Αυτό το ύφος γραφής μάς θυμίζει έντονα εκείνο αναλόγων επιγραφών 
σε επιτύμβιες πλάκες της ιπποτοκρατούμενης Ρόδου. Βλ. σχ. Κάσδαγλη 2001: 130, 134, 141. 
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ιη) Στο υπέρθυρο του καθολικού ναού της Παναγίας της Καρμελιώτισσας 

(εικ. 76), στη συνοικία «του Χριστού» στη Χώρα, με ημερομηνία 28 Απριλίου 1551 

(“1551 DIE 28 APRILE”). 

ιθ) Στο εσωτερικό του καθολικού ναού του Αγίου Μάρκου στην περιοχή 

Κόττη της Χώρας, με τη χρονολογία 1513. Στην ίδια μαρμάρινη επιφάνεια υπάρχουν 

επίσης ο λέων του Αγίου Μάρκου, σύμβολο της Βενετίας, καθώς και το οικόσημο 

των Pisani, με τους οποίους είχαν έλθει σε επιγαμία οι Crispi1490.  

κ) Στον ορθόδοξο ναό της Παναγίας της Θεοσκέπαστης στο Κάστρο, πάνω 

από την Ωραία Πύλη του κλίτους της Αγίας Αναστασίας. Εδώ τον θυρεό των Crispi 

στηρίζουν βαδίζοντες λέοντες1491. Χρονολογείται στον 15ο αιώνα1492. 

κα) Στον ορθόδοξο ναό της Παναγίας της Ελεούσας στον Μπούργο (18ος 

αι.)1493, στο ξυλόγλυπτο τέμπλο πάνω από την Ωραία Πύλη του κεντρικού κλίτους. 

Σημειώνεται ότι ο ναός αυτός, αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου, υπήρξε 

πιθανότατα καθολικό ορθοδόξου μοναστηριού. Εκεί εντοπίζονται και επιτύμβιες 

πλάκες με οικόσημα, τα οποία όμως δεν μπορούν να ταυτιστούν λόγω φθοράς1494. 

κβ) Στο τέμπλο του ορθοδόξου ναού του Ταξιάρχη, κοντά στη Μητρόπολη 

των Ορθοδόξων και τη «Φουντάνα» στη Χώρα1495.  

κγ) Στο τέμπλο του ορθοδόξου ναού της Αγίας Παρασκευής στον Μπούργο 

της Χώρας (18ος αι.)1496. 

Τέλος, εντοπίζονται οικόσημα των Crispi εκτός Χώρας, στη ναξιακή ύπαιθρο: 

κδ) Στο υπέρθυρο του καθολικού της μονής των Φραγκισκανών, στα Αγγίδια, 

αφιερωμένου στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Τον δουκικό θυρεό συνοδεύει η 

ακόλουθη επιγραφή: 1535 I C (Ioannes Crispo) RE (gnate) INGLITUS DUX E(geo) 

PLI (Pelagi). Πρόκεται ασφαλώς για τον Ιωάννη Δ΄ Crispo (1518-1564), τον 

προτελευταίο δούκα του Αιγαίου, ο οποίος είχε προφανώς σχέση με την ανέγερση της 

εν λόγω μονής. Πιθανόν η πλάκα αυτή να μην είχε τοποθετηθεί από τον ίδιο τον 

                                                             
1490 Ναυπλιώτης 2009: 395-397, 429. 
1491 Ναυπλιώτης 2009: 392, 419. 
1492 Κουτελάκης 1984: 95. 
1493 Κουτελάκης 1984: 95.- Μαστορόπουλος 2004-2005: 360, 375. 
1494 Ναυπλιώτης 1986: 106.- Ναυπλιώτης 2009: 392, 419. 
1495 Κουτελάκης 1984: 95. Η πληροφορία πάντως αυτή δεν έχει διασταυρωθεί από άλλες πηγές. 
1496 Κουτελάκης 1984: 95.- Μαστορόπουλος 2004-2005: 360. 
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Crispo, αλλά από τον γαμπρό του, Ιωάννη Pisani, αυθέντη της Ίου, ο οποίος 

θεωρείται κτήτωρ της μονής, βάσει σχετικής ελληνικής επιγραφής1497. 

κε) Στο καθολικό ξωκκλήσι του Αγίου Ιωάννου στου Παρατρέχου (πλησίον 

του γνωστού δουκικού πυργόσπιτου – θερέτρου), στο υπέρθυρο (εικ. 77). Εκεί το 

οικόσημο των Crispi φέρει τη χρονολογία 1526 και μάς παραπέμπει στον δούκα 

Ιωάννη Δ΄ Crispo (1518-1564)1498 . 

κστ) Στην οικία του Ι. Βλησίδη στον Άη Βλάση Χαλκίου1499. 

κζ) Σε τοίχο όπισθεν του ιερού, στο προαύλιο του ενοριακού ναού Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου Απειράνθου ή Παναγίας της Απεραθίτισσας1500 (εικ. 78). 

Πιθανολογείται ότι παλαιότερα βρισκόταν σε κάποιον από τους πύργους του χωριού, 

δεδομένου ότι οι Crispi διέθεταν κτήματα στην περιοχή1501. 

κη) Στο Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο («Άη Θεό»), στη περιοχή Κάμινος 

Φιλωτίου, στο βόρειο τμήμα του κοσμήτη μεταξύ τεταρτοσφαιρίου και ημικυλίνδρου 

της αψίδας του ιερού εντοπίζεται εγχάρακτο οικόσημο των Crispi, χρονολογούμενο 

στο 1600 και συνοδευόμενο από την εξής εγχάρακτη επιγραφή: MDC ˑ VIVIˑ V ˑ 

XXX P ˑ C ˑ C. Πιθανολογείται ότι χαράχθηκε από Ρωμαικαθολικό κληρικό, γόνο της 

οικογενείας Cripi1502. 

Πάντως, οικόσημα των Crispi δεν εντοπίζονται μόνο στη Νάξο, αλλά και σε 

άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως στην Πάρο1503, τη Σίφνο1504 και τη Μήλο1505.  

 

Crispo – Zeno 

 

Στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου εντοπίζεται ένα οικόσημο με 

χρονολογία 1499, με τον θυρεό της επιφανούς βενετικής οικογένειας της Άνδρου 

Zeno ή Zen στο κέντρο του και με τον θυρεό των Crispi στην κορυφή του, ένδειξη ότι 

                                                             
1497 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 6, 34.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 102-103.- Ναυπλιώτης 1986: 109.- 
Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163609.- Ναυπλιώτης 2009: 395, 
420. 
1498 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 6, 34.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 101.- Ναυπλιώτης 2009: 394-395, 
423-424. 
1499 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 7.  
1500 Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 104.- Ναυπλιώτης 1986: 104.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45231. 
1501 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 7, 36. 
1502 Κωσταρέλλη – Κωτσάκης 2013: υπό δημοσίευση. 
1503 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 7.- Αλιπράντης 1985: 77-83. 
1504 Mahaira–Odoni 2007: 18. 
1505 Λεντάκης 1983: 262, 278. 
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οι δύο αυτές οικογένειες είχαν έλθει σε επιγαμία1506 (εικ. 79). Ίσως πάλι κατ’ αυτόν 

τον τρόπο οι Zeni να ήθελαν να υποδηλώσουν τη διεκδίκηση δικαιωμάτων διαδοχής 

επί του θρόνου της Νάξου, λόγω αυτής της επιγαμίας1507. Σημειώνεται ότι ο οίκος 

Zen(ο)  συμπεριλαμβανόταν στο Libro d’ Oro και ότι μέλος του είχε αναρρηθεί στον 

αξίωμα του δόγη της Βενετίας (1253-1268)1508. Επίσης, μέλη της ίδιας οικογενείας 

υπήρξαν για κάποιο διάστημα ηγεμόνες της Άνδρου (1384-1437)1509. 

Υπάρχει πάντως και ένα όμοιο οικόσημο με τα αρχικά P.P.Z. και με τη 

χρονολογία  1499, το οποίο εικάζεται ότι ανήκε πιθανόν σε κάποιον Ιωαννίτη ιππότη, 

μέλος της οικογενείας Zeno1510. 

  

Crispo – Loredano 

 

Σε δύο οικόσημα διακρίνουμε συνδυασμό των θυρεών των οικογενειών Crispi 

και Loredan(i). Το πρώτο βρίσκεται στην οικία Μαραγκού στο Κάστρο της Χώρας 

και φέρει τη χρονολογία 1596 και τα αρχικά A. L., δηλαδή Antonio Loredan(o). Αυτό 

δείχνει ότι πιθανότατα είχε γίνει επιγαμία μεταξύ των δύο οικογενειών1511 (εικ. 80). 

Το δεύτερο οικόσημο βρίσκεται επάνω σε τάφο που βρίσκεται στο δάπεδο του 

μητροπολιτικού ναού των Καθολικών1512.  

Σημειώνεται ότι οι Loredan(i) ήταν μία από τις σημαντικότερες οικογένειες 

πατρικίων της Βενετίας, αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων τρεις δόγηδες, (1501-1521, 

1567-1570 και 1752-1762)1513. Υπήρξαν μάλιστα για ένα διάστημα κύριοι της 

Αντιπάρου (1439-1490)1514. Γόνος της οικογενείας αυτής υπήρξε και η δούκισσα της 

Νάξου, Θαδδαία, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της Φραγκίσκο Γ΄ Crispo το 

15101515. Εν συνεχεία ανέλαβε τη διοίκηση του δουκάτου η ίδια η Βενετία, 

                                                             
1506 Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 102. 
1507 Ναυπλιώτης 2009: 391. 
1508 Zorzi 1999: 276, 281. 
1509 Ζερλέντης 1913: 11. 
1510 Ναυπλιώτης 2009: 391. 
1511 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 7, 36.- Ναυπλιώτης 1980: 189.- Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 105.- 
Ναυπλιώτης 1986: 119.  - Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163473.- Ναυπλιώτης 2009: 396, 428.- Βαβατσιούλας 
2009 β΄: 312. 
1512 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 7-8, 37.- Ναυπλιώτης 1980: 189 - Κεφαλληνιάδης 1982 β΄: 106.- 
Ναυπλιώτης 1986: 105.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163486.- Ναυπλιώτης 2009: 396, 428.- Βαβατσιούλας 
2009 β΄: 141.- Tsevá 2011: 88-89. 
1513 Zorzi 1999: 277, 279. 
1514 Ζερλέντης 1913: 12. 
1515 Slot 2005 β΄: 15. 
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εκπροσωπούμενη από τον αδελφό της δολοφονημένης δούκισσας, Antonio 

Loredan(o), (1511-1517)1516. Οι Loredan(i) μας είναι γνωστοί μεταγενέστερα ναξιακά 

από έγγραφα με τα επώνυμα Luredano, Λουρδάς ή Λορδάς1517. 

 

Loredano 

 

Υπάρχει επίσης οικόσημο αμιγώς των Loredan(i) στο δάπεδο του Αγίου 

Αντωνίου της Παδούης του τάγματος των Καπουκίνων στο Κάστρο της Χώρας με 

την επιγραφή: “1710 FEB. 25 ANTONIUS LEOREDANUS HOC PAVIMENTUM 

EX DEVO (ZIO) NE (FIERI FECIT)”1518. Μαρτυρείται η ύπαρξη δύο ακόμη 

οικοσήμων των Loredani στην Απείρανθο, εντοιχισμένα στο παλιό σπίτι του 

Οικονομίδη ή των Πολυκρετάδων στην πλατεία του χωριού, όπου υψωνόταν κάποτε, 

σύμφωνα με την τοπική αφήγηση, ο πύργος του Loredano1519. Επίσης, στο δάπεδο της 

Καθολικής Μητροπόλεως υπάρχει ένα ενιαίο οικόσημο, πιθανόν των Loredani και 

των Barozzi1520, το οποίο κατ’ άλλους ανήκει είτε στους De Raimond de Modène1521 

είτε στους De Lastic de Vigouroux1522. 

 

Schiavo 

 

Στον Άγιο Ιωάννη, παρεκκλήσι «διπλής λατρείας» του πύργου του Μπελώνια, 

βρισκόταν μέχρι πρό τινος εντοιχισμένο το οικόσημο του Βενετού ναυάρχου των 

Σανούδων, Menego Schiavo, αυθέντη της Ίου (1292-1322) και της μισής Αμοργού 

(1309-1322), στο οποίο εικονίζεται σφίγγα που κρατά τη σημαία με τον θυρεό των 

Schiavi με τους χαρακτηριστικούς τρεις ήλους (καρφιά) του Εσταυρωμένου. Σήμερα 

η τύχη του οικοσήμου αυτού αγνοείται, αφού εκλάπη τον Σεπτέμβριο του 19891523. 

 

 

 

                                                             
1516 Miller 1997: 687. 
1517 Κωτσάκης 2006 β΄: 36. 
1518 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 8.- Κεφαλληνιάδης 2000:  137.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163402.- Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 201. 
1519 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 8-9.- Κεφαλληνιάδης 1985 γ΄: 66-67. 
1520 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 140-141. 
1521 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 14, 46.- Κεφαλληνιάδης 2000: 186. 
1522 Ναυπλιώτης 1980: 190. 
1523 Ναυπλιώτης 2009: 399, 434. 
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Pisani 

 

Οι Pisani υπήρξαν ένας από τους σημαντικότερους οίκους της Βενετίας. Ήταν 

γνωστοί για τη δραστηριότητά τους στον εμπορικό και τραπεζικό τομέα, ενώ είχαν 

αναδείξει και έναν δόγη, τον Alvise Pisani (1735-1741)1524. Οι ίδιοι είχαν συνάψει 

επιγαμία με τη δουκική οικογένεια των Crispi (αρχές 16ου αι.)1525, θέτοντας 

παράλληλα υπό την κατοχή τους τη νήσο Ίο κατά την περίοδο 1508-15371526, την 

οποία έλαβαν πιθανόν ως προίκα. Στη Νάξο εντοπίζονται τα εξής οικόσημα των 

Pisani:  

α) Σε επιτύμβια πλάκα στην Καθολική Μητρόπολη, μαζί με έναν λέοντα του 

Αγίου Μάρκου. Ο λέων των Pisani βρίσκεται σε αντίθετη από την κανονική φορά 

του, λόγω «σεβασμού» προς το έμβλημα της Βενετίας, που «δεν επιτρέπεται να τού 

στρέψει τα νώτα»1527. 

β) Στο υπέρθυρο της οικίας Δελλαρόκκα στο Κάστρο (σημ. “Antico 

Veneziano”), μαζί με το οικόσημο των δουκών Crispi (εικ. 81). Ο θυρεός των Pisani 

φέρει και εδώ τον λέοντα κατ’ αντίθετη φορά, για να αντικρίζει τον δουκικό θυρεό 

της Νάξου1528. Κατ’ άλλους το οικόσημο αυτό ανήκει στους Sommaripa1529. 

γ) Στο εσωτερικό του καθολικού ναού του Αγίου Μάρκου, στις παρυφές της 

Χώρας (περιοχή Κόττη). Εκεί, ένας λέων του Αγίου Μάρκου, σύμβολο της Βενετίας, 

με χρονολογία 1513, πλαισιώνεται από δύο οικόσημα: ένα των Pisani και ένα των 

δουκών Crispi, με τους οποίους, όπως προαναφέρθηκε, οι Pisani είχαν έλθει σε 

επιγαμία1530. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
1524 Zorzi 1999: 277, 281. 
1525 Κάποιος Ιωάννης Pisani είχε νυμφευθεί την Αικατερίνη Crispo, θυγατέρα του δούκα Φραγκίσκου 
Γ΄ Crispo (1500-1511) και αδελφή του δούκα Ιωάννη Δ΄ (1518-1564). Βλ. σχ. Ναυπλιώτης 2009: 395. 
1526 Ζερλέντης 1913: 12. 
1527 Ναυπλιώτης 2009: 397, 430. 
1528 Ναυπλιώτης 2009: 397, 430. 
1529 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45293.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄: 272. 
1530 Ναυπλιώτης 2009: 395-397, 429. 
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β) Οικόσημα λοιπών Δυτικών τοπικών αρχόντων και φεουδαρχών 

 
Belogna 

 

Οι Belogna υπήρξαν μία από τις παλαιότερες οικογένειες Βορειοϊταλών 

φεουδαρχών της Νάξου και μία από τις ελάχιστες της εποχής του Δουκάτου του 

Αιγαίου (1207-1566), το εγχάρακτο οικόσημο των οποίων σώζεται μέχρι σήμερα στο 

νησί. Τόπος καταγωγής τους, κατά μία άποψη, θεωρείται η Bologna, από την οποία 

εικάζεται ότι έλαβαν και την ονομασία τους1531. Κατ’ άλλους όμως οι Belogna, 

γνωστοί και ως Belegno, ήταν βενετικής καταγωγής, οι πρόγονοι των οποίων ήταν 

έως το 1200 περίπου γνωστοί με το επώνυμο Selvo (ή Silvio)1532, έχοντας αναδείξει 

μάλιστα έναν δόγη (1071-1084)1533. Σήμερα το επώνυμο Belogna δεν υπάρχει πλέον 

στη Νάξο, όμως η οικογένεια μάς είναι κυρίως γνωστή από τον πύργο της, «του 

Μπελώνια», που βρίσκεται κοντά στο Γαλανάδο (παλαιότερος του 1610)1534. Το 

οικόσημό των Belogna δεν σώζεται πλέον στον ομώνυμο πύργο τους, βρίσκεται 

ωστόσο εντοιχισμένο: 

α) Στο υπέρθυρο της οικίας «της Αγγλίδας» στο Κάστρο της Χώρας, με τον 

θυρεό να βρίσκεται εν μέσω των δύο αρχικών γραμμάτων Β. Β., που σημαίνουν 

“Beltramo Belogna”. Στο μάρμαρο του υπερθύρου αναγράφεται επίσης η χρονολογία: 

“1564 ADI 19 SETEBRIO”1535 (εικ. 82) .  

β) Στην οικία Καραβία (σημ. Ενετικό Μουσείο) στο Κάστρο1536. 

γ) Σε παλαιό υπέρθυρο, που τώρα χρησιμοποιείται ως σκαλοπάτι, στην οικία 

Βιτζηλαίου–Παυλοπούλου στον Μπούργο της Χώρας, μαζί με το οικόσημα των Da 

Corogna, με τους οποίους οι Belogna θεωρείται ότι είχαν έλθει σε επιγαμία. Ανάμεσα 

στα δύο οικόσημα υπάρχει το σύμπλεγμα των γραμμάτων ΙHS, η βραχυγραφία του 

«ιερού ονόματος του Χριστού» (“Jhesus Hominum Salvator”)1537, η οποία μας είναι 

περισσότερο γνωστή από τα οικόσημα των Ιησουϊτών. 

 

 

                                                             
1531 Κατσουρός 2004 β΄: 12. 
1532 Zorzi 1999: 276. 
1533 Ναυπλιώτης 2009: 399. 
1534 Κεφαλληνιάδης 1969: 3-4. 
1535 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 13, 42.- Κεφαλληνιάδης 2000: 205-206.- Ναυπλιώτης 2009: 399, 435. 
1536 Ναυπλιώτης 2009: 400, 436. 
1537 Ναυπλιώτης 2009: 399-400, 436. 
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Da Corogna 

 

Το οικόσημο των Da Corogna, βρίσκεται, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, 

σε σκαλοπάτι της οικίας Βιτζηλαίου–Παυλοπούλου στον Μπούργο της Χώρας, μαζί 

με το οικόσημα των Belogna, με τους οποίους είχαν πιθανότατα συνάψει επιγαμία. 

Μαρτυρείται πάντως ότι το 1539 ο μισέρ Αντώνης Ντακορόνια είχε νυμφευθεί τη 

θυγατέρα του μισέρ Μαθιού Μπελόνια1538. Οι Da Corogna, με καταγωγή από τη 

Μεσσήνη της Σικελίας1539 ή από την ιβηρική χερσόνησο1540, υπήρξαν ηγεμόνες της 

Σίφνου, της Σικίνου και της Φολεγάνδρου (1307-1464)1541, καθώς και μία από τις 

παλαιότερες και ισχυρότερες δυτικές οικογένειες φεουδαρχών της Νάξου. Η ύπαρξή 

τους μαρτυρείται ήδη σε έγγραφα του 1445, του 1470 και του 1474, τα οποία κάνουν 

αντίστοιχα λόγο για κάποιους ser Januli da Corogna (1445)1542, Νικολό Ντακορώνια 

του κυρίου Γιαννούλη (1470)1543 και για κάποιον μισέρ Πιέρο Ντακορόνια (1474)1544. 

Οι Da Corogna, όπως και άλλες δυτικές οικογένειες του δουκικού περιβάλλοντος, 

απομακρύνθηκαν από τη Νάξο μετά την κατάλυση του Δουκάτου του Αιγαίου 

(1566), εγκαθιστάμενοι στη Σαντορίνη1545, αν και μέρος του κλάδου τους παρέμεινε 

στη Νάξο, κτίζοντας πιθανόν στις αρχές του 17ου αιώνα τον πύργο του Άη Γιώργη 

στις Τρίποδες1546, διατηρώντας εκεί παράλληλα και κτήματα, καθώς και στο Άγιο 

Πνεύμα Εγγαρών, το Φλεριό και τη Σαντορίνη1547. 

 

Ruzier(i) 

 

Οι Ruggieri, Ruzier, De Ruggieri ή De Rugger, βενετικής καταγωγής, 

υπήρξαν και αυτοί μία από τις σημαντικότερες δυτικές οικογένειες της Νάξου της 

εποχής του Δουκάτου του Αιγαίου. Σε έγγραφα των μέσων του 15ου αιώνα 

αναφέρονται ως φεουδάρχες του Φιλωτίου1548. Επίσης, σε έγγραφα του 17ου αιώνα 

διαπιστώνεται η παρουσία κάποιων Ορθοδόξων, πιθανόν μελών της οικογενείας 
                                                             
1538 Ναυπλιώτης 2009: 399-400, 436. 
1539 Armao 1951: 249. 
1540 Προφορική μαρτυρία μέλους της οικογενειάς Δακορώνια  από τη Ζάκυνθο. 
1541 Ζερλέντης 1913: 12. 
1542 Ζερλέντης 1985: 11-12. 
1543 Ήμελλος – Ψαρράς 2011: 438-439. 
1544 Ζερλέντης 1985: 12. 
1545 Slot 1998: 13.- Slot 2006 α΄: 12. 
1546 Κατσουρός 1961: 151, 163.- Κεφαλληνιάδης 1979 α΄: 106.- Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 8. 
1547 Κατσουρός 1961: 151-153. 
1548 Μαλτέζου 1980: 264. Ζερλέντης 1985: 12.- Ήμελλος – Ψαρράς 2011: 25. 
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αυτής στα Μονοίτσια και σε άλλες περιοχές του νησιού1549. Δύο οικόσημά τους 

εντοπίζονται στο υπέρθυρο του περιβόλου της μονής των Φραγκισκανών στα 

Αγγίδια, εκατέρωθεν του λέοντος του Αγίου Μάρκου, συμβόλου της Γαληνοτάτης 

Δημοκρατίας της Βενετίας. Ο θυρεός τους φέρει περικεφαλαία σταυροφορικού 

τύπου, από την οποία επικρέμεται μανδύας και έχει ως κορυφή τον λέοντα του Αγίου 

Μάρκου, που κρατά Ευαγγέλιο. Το αριστερό οικόσημο φέρει την περικεφαλαία 

στραμμένη προς τα δεξιά, αντίθετα προς τους εραλδικούς κανόνες, «ατενίζοντας 

λόγω σεβασμού» προς το επισημότερο έμβλημα, δηλαδή τον λέοντα της Βενετίας1550. 

 

Coronello 

 

Ο ιδρυτής του οίκου των Coronelli της Νάξου υπήρξε ο Francesco Coronello 

ή Francisco Coronel, Καθολικός εβραϊκής καταγωγής από τη Segovia της 

Ισπανίας1551, τοποτηρητής του θρόνου του Εβραίου «δούκα», Ιωσήφ Νάζι (1566-

1579). To γεγονός ότι ο Coronello ήταν εβραϊκής καταγωγής και συνάμα χριστιανός 

Καθολικός το θρήσκευμα, δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για καλές σχέσεις της νέας 

αρχής τόσο με τους Εβραίους εποίκους όσο και με τους παλαιότερα εγκατεστημένους 

Δυτικούς κατοίκους του νησιού. Απόγονοί του υπήρξαν πρόξενοι της Γαλλίας κατά 

το διάστημα που η χώρα αυτή διατηρούσε προξενείο στο νησί (1680-1756, 1775-

1778)1552. 

Ένα τεραστίων διαστάσεων οικόσημο της οικογένειας Coronello εντοπίζεται 

σήμερα στην οικία Γ. Γρατσία (Χατζή) στον Καλόξυλο, προερχόμενο όμως από την 

κατεδαφισθείσα πυργοειδή έπαυλη των Κορονέλλων στη Φασολιά Καλοξύλου1553. 

Θεωρείται ότι ανήκε στον πρόξενο (κόνσολο) της Γαλλίας, Crussino Coronello (17ος 

αι.)1554. Άλλο οικόσημο της οικογενείας αυτής βρίσκεται στο υπέρθυρο του κάποτε 

καθολικού και νυν ορθοδόξου ενοριακού ναού της Παναγίας της Θεοσκέπαστης στην 

                                                             
1549 Κωτσάκης 2007 δ΄: 399. 
1550 Ναυπλιώτης 2009: 395, 425-426. 
1551 O Coronello ανήκε στους “conversos” ή “marranos”, στους Εβραίους της Ισπανίας που είχαν 
ασπαστεί τον Καθολικισμό, διατηρώντας ωστόσο υπόγεια σχέση με τους ομοεθνείς τους, που 
διατηρούσαν ακόμη τη θρησκεία τους, θεωρώντας ότι ανήκαν σε μία ενιαία εθνότητα, ανεξαρτήτως 
θρησκευτικών πεποιθήσεων. Βλ. σχ. Γαγανάκης 1999: 124-128. 
1552 Ποθητού–Campagnolo 2012 α΄: 18. 
1553 Κεφαλληνιάδης 1986 γ΄: 8. 
1554 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 9.- Ναυπλιώτης 1986: 122.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45268. 
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Κάτω Ποταμιά1555. Τέλος, το ίδιο οικόσημο εντοπίζεται και σε επιτύμβια πλάκα στον 

καθολικό ναό του Αγίου Αντωνίου της Παδούης στο Κάστρο, στην κορυφή του 

οποίου υπάρχει και η χαρακτηριστική περικεφαλαία των Sforza–Castri, ένδειξη 

μεταξύ τους επιγαμίας, κάτι που επιβεβαιώνεται από την εξής συνοδευτική επιγραφή: 

“1680 CATERINA FILIA FRANCISCO CORONELLO UXOR IACOBI SFORZA 

CASTRI 1776”1556. 

 

Sommaripa 

 

Οι Sommaripa ή Summarupa με καταγωγή από τη Βερώνα ήταν μία από τις 

πρώτες δυτικές οικογένειες που εγκαταστάθηκαν στη Νάξο μετά την οθωμανική 

κατάκτηση, πιθανότατα κατά το β΄ μισό του 16ου αιώνα, προερχόμενοι από την 

Άνδρο1557. Οι ίδιοι υπήρξαν ηγεμόνες της Άνδρου (1437-1566) και της Πάρου (1389-

1516)1558, ενώ στη Νάξο απέκτησαν εκτάσεις γης στις περιοχές Σαγκρί, Φλεριό, Άγιον 

Πνεύμα, Μονή, Κόρωνος, Αμμόμαξη, Απείρανθος, Φανάρι, Αριά, Μικράρια και 

Πολίχνη1559, καθώς και πύργους σε Κουρουνοχώρι1560, Βουρβουριά1561, Ποταμιά, 

Αγγίδια, Γαλανάδο, Σαγκρί, Όσκελο και Απείρανθο1562, αποτελώντας μία από τις 

ισχυρότερες κοινωνικά οικογένειες του νησιού. Σήμερα σώζονται στη Νάξο 

πολυάριθμα οικόσημα των Sommaripa: 

α) Στον βυζαντινό ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Αυλωνίτσα 

Σαγκρίου, σε εγχάρακτη μορφή επάνω σε εσωτερικό τοίχο, κάτω από την παράσταση 

της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, με τη συνοδευτική επιγραφή I. S. και τη χρονολογία 

15791563. Το οικόσημο αυτό διαφέρει μορφολογικά σε σύγκριση με τα άλλα οικόσημα 

των Sommaripa, αφού εδώ δεν εικονίζεται ο χαρακτηριστικός θυρεός των οικογενείας 

αυτής: «ἐπί πεδίου κυανοῦ, τρεῖς ζῶνες αργυρές, ἐπί τοῦ ὅλου λέων χρυσός, ὀρθός, σέ 

                                                             
1555 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 9.- Ναυπλιώτης 1986: 122.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163601. 
1556 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 9, 38.- Κεφαλληνιάδης 2000: 137.- Μπαλτογιάννη 2005: 87.- 
Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 200. 
1557 Κωτσάκης 2005: 49.- Κωτσάκης 2006 β΄: 40.- Κάποια μάλιστα παράδοση τοποθετεί την απώτατη 
καταγωγή τους  από τους De Sommerive του Languedoc της νότιας Γαλλίας. Βλ. σχ. Ναυπλιώτης 1988 
β΄: 205. 
1558 Ζερλέντης 1913: 11-12. 
1559 Ζερλέντης 1985: 20-21.- Κεφαλληνιάδης 2000: 27-30. 
1560 Ναυπλώτης 2008: 429.  
1561 Κεφαλληνιάδης 1979 β΄: 297. 
1562 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 7-8, 10-11. 
1563 Πέννας 2009: 153, 185 
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στάση ἐφορμήσεως»1564. Αντιθέτως, στις τρεις οριζόντιες ζώνες του θυρεού 

εικονίζονται ισάριθμα άνθη, που μάς θυμίζουν περισσότερο το οικόσημο των Girardi, 

με τους οποίους δεν αποκλείεται να υπήρξε και κάποια επιγαμία. Το γεγονός πάντως 

των συνοδευτικών αρχικών γραμμάτων I. S., καθώς και της ύπαρξης στην ευρύτερη 

περιοχή του Σαγκρίου πύργου και εκτάσεων γης των Sommaripa (τουλάχιστον κατά 

τον 17ο αιώνα), ενισχύει την αρχική εκτίμηση1565. 

β) Στο προαύλιο του πύργου του Παρατρέχου, ο οποίος ανήκε για ένα 

διάστημα σε αυτούς1566.  

γ) Στο μαρμάρινο τέμπλο του ορθοδόξου ναού της Αγίας Σοφίας στον 

Μπούργο της Χώρας, όπου πιθανολογείται ότι μεταφέρθηκε το οικόσημό τους από το 

ερειπωμένο δουκικό παρεκκλήσιο της Αγίας Αικατερίνης, που ήταν κτισμένο στη 

γειτονική Φουντάνα1567. 

δ) Στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως, με τα αρχικά C. S. (Crussino? 

Sommaripa) ή G. S. και με χρονολογία 1655;1568. 

ε) Στο μέγαρο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής, πάλι με τα ίδια αρχικά1569. 

στ) Στο μέγαρο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής, χωρίς κάποια συνοδευτική 

επιγραφή1570. 

ζ) Στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως μαζί με ένα άλλο, μη 

αναγνωρίσιμο οικόσημο, ενώ από κάτω σώζεται τμήμα ημερομηνίας: “MARZO 

15”1571. 

η) Στην οικία Πρίντεζη (πρώην Sommaripa) στο Κάστρο της Χώρας1572. 

θ) Στην παραπάνω οικία, με τις επιγραφές: “EST DOM OMNI”, “FIRMI TER 

AEDIFIC” και “SUMARIPA FRAN” και την ημερομηνία “1683 30 MAR”, δηλαδή 

30 Μαρτίου 16831573. 

                                                             
1564 Ναυπλιώτης 1988 β΄: 204. 
1565 Ζητούμενο είναι εάν τα αρχικά I. S. ανήκουν στον Ιωάννη–Φραγκίσκο Sommaripa, τελευταίο 
ηγεμόνα της Άνδρου έως το 1566. Βλ. σχ. Ναυπλιώτης 1988 β΄: 209. 
1566 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 10, 40.- Ναυπλιώτης 1988 β΄: 204. 
1567 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 10, 40.- Ναυπλιώτης 2009: 397, 431. 
1568 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 10, 40.- Κεφαλληνιάδης 2000: 102.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163443.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 140-141.- Tsevá 2011: 
88-89. 
1569 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163656. 
1570 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45282. 
1571 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 140-141. 
1572 Ναυπλιώτης 1986: 124.- Κεφαλληνιάδης 2000: 211.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 176. 
1573 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163577.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄: 174. 
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ι) Στο μάρμαρο του παραθύρου του ερειπωμένου πύργου των Sommaripa στο 

Σαγκρί, το οποίο όμως έχει καταστραφεί προ μερικών δεκαετιών, όταν ένας 

ιδιοκτήτης του πύργου ανατίναξε τους πάνω ορόφους του κτίσματος, με σκοπό την 

εξασφάλιση οικοδομικού υλικού για να κατασκευάσει φράκτες για τα χωράφια 

του1574. 

ια) Στην οικία Σομμαρίπα – Αδάμ στο Κάστρο της Χώρας. Παλαιότερα 

βρισκόταν στον πύργο των Sommaripa στο Σαγκρί1575. 

ιβ) Ξυλόγλυπτο οικόσημο των Sommaripa με υπολείμματα χρώματος 

βρισκόταν μέχρι πρό τινος στον πύργο του Μαλατέστα (Malatesta) στην Κάτω 

Ποταμιά1576. 

ιγ) Ξυλόγλυπτο οικόσημο των Sommaripa βρίσκεται και στην Καθολική 

Μητρόπολη, το οποίο πιθανολογείται ότι ανήκε είτε σε κάποιον ιερέα είτε σε κάποιον 

απλό λαϊκό, αφιερωτή του ναού1577. 

ιδ) Στο μαρμάρινο τραπέζι του εξώστη, στον πύργο του Δελλαρόκκα στο 

Κουρουνοχώρι Μελάνων, με τα αρχικά “C. S. D.P.S. CNO SPA”, που δηλώνει ότι ο 

πύργος ανήκε στον Crusino Sommaripa και με χρονολογία 17271578. 

ιε) Στο μάρμαρο του παραθύρου του πύργου του Όσκελου με τα ελληνικά 

αρχικά Φ. Σ. (Φραγκίσκος Σομμαρίπας) και τη χρονολογία 18271579. 

ιστ) Στον καθολικό ναό του Αγίου Αντωνίου της Παδούης στο Κάστρο επάνω 

σε επιτύμβια πλάκα, όπου ετάφη ο γόνος της οικογενείας αυτής, Χρύσανθος 

Σομμαρίπας (1892), με επιγραφή γραμμένη στα ελληνικά1580. Όπως παρατηρείται, οι 

επιγραφές που πλαισιώνουν τα δύο τελευταία οικόσημα των Sommaripa και που 

χρονολογούνται στον 19ο αιώνα, είναι γραμμένες στα ελληνικά, κάτι που αποτελεί 

ένδειξη για τον βαθμιαίο εξελληνισμό της λατινικής αυτής οικογενείας. 

 

 

 

                                                             
1574 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 11.- Κεφαλληνιάδης 1986 γ΄: 6. 
1575 Ναυπλιώτης 1986: 125. 
1576 Ναυπλιώτης 1980: 178-179.- Ναυπλιώτης 1988 β΄: 206. 
1577 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 19, 52.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163574.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 141. 
1578 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 11.- Δέτση 1996 β΄: 535.- 
Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45273.  
1579 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 11. 
1580 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 10, 40.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45234. 
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Barozzi 

 

Πρόκειται ίσως για την πλέον ισχυρή δυτική οικογένεια της Νάξου των 

Νεωτέρων Χρόνων, με μεγάλες εκτάσεις γης στην κυριότητά της και με πολλές 

σχετικά πυργοειδείς επαύλεις. Οι Barozzi εγκαταστάθηκαν στο νησί περί το 1600 

προερχόμενοι από την Κρήτη, πιθανότατα από την περιοχή Ρεθύμνης (ή κατά μία 

άλλη εκδοχή από τα Χανιά)1581, κατόπιν διαμάχης με τις βενετικές αρχές της 

μεγαλονήσου1582. Ο γενάρχης του κλάδου των Barozzi της Νάξου ονομαζόταν 

Ιάκωβος, ενώ ο γιος του, Τζωρζέτος. Αυτοί αποτελούσαν και τους αρχηγούς του 

βενετόφιλου κόμματος στις διαμάχες μεταξύ γαλλόφιλων και βενετόφιλων του 

νησιού (1622)1583. Οι Barozzi απέκτησαν εκτάσεις γης σε πολλές περιοχές της Νάξου, 

μεταξύ των οποίων το πρώην δουκικό παλάτι1584 και τα πρώην δουκικά κτήματα1585, 

τις οποίες τις νέμονταν «φεουδαλικῷ δικαίῳ», επικαλούμενοι φεουδαλικές διατάξεις 

του μεσαιωνικού παρελθόντος, με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας τους εις βάρος 

των ντόπιων χωρικών, φαινόμενο που παρατηρήθηκε και σε άλλες περιοχές της 

νότιας και ανατολικής Ευρώπης1586. «Φέουδα» των Barozzi υπήρξαν τον 17ο και τον 

18ο αιώνα οι περιοχές: Αγιασσός, Γιάλη ή Γιαλού, Μεγάλη Βίγλα (σημ. Στελίδα), 

Κεχριές, Κεραμωτή, Μέση, Κωμιακή, Απόλλων, Φιλώτι και Φινέλια1587. Οι Barozzi 

διατηρούσαν επίσης πύργους στο Χαλκί, το Φιλώτι, το Σαγκρί, την Ποταμιά, τα 

Αγγίδια και την Κεραμωτή, πιθανόν στον Απόλλωνα. 

Ενδεικτικό της ισχύος των Barozzi, σε περίοδο κατά την οποία είχε θεωρητικά 

εκλείψει η φεουδαρχία, αποτελεί το ικετήριο γράμμα των Φιλωτιτών προς τον 

Οικουμενικό Πατριάρχη (1714), όπου τον καλούσαν να μεριμνήσει ώστε να 

εμποδίσει τις αυθαιρεσίες της βενετικής αυτής οικογένειας εις βάρος του ενοριακού 

ναού του χωριού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, οι οποίες είχαν ως στόχο την υφαρπαγή 

της περιουσίας της ορθόδοξης αυτής εκκλησίας και της χρήσης της από Λατίνους 

ιερείς1588. 

                                                             
1581 Ναυπλιώτης 1980: 181. 
1582 Ζερλέντης 1924: 114.- Slot 2010 β΄: 10. Οι Barozzi διέθεταν επαύλεις στα χωριά Άγιος 
Κωνσταντίνος, Ζουρίδι και Αργυρούπολη Ρεθύμνης, όπου βρισκόταν και παρεκκλήσι τους, η Παναγία 
η Μπαροτσιανή. Βλ. σχ. Γκράτζιου 2010: 131, 146-147. 
1583 Slot 2006 γ΄: 10. 
1584 Ναυπλιώτης 2009: 392. 
1585 Slot 2010 α΄: 15. 
1586 Slot 2006 γ΄: 6-7. 
1587 Ζερλέντης 1985: 20-21.- Κεφαλληνιάδης 2000: 27-30.- Λεβογιάννης 2005: 97. 
1588 Ζερλέντης 1918: 138-140. 
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Οικόσημα των Barozzi εντοπίζονται στις εξής τοποθεσίες: 

α) Στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως με τα αρχικά G. B. και την 

επιγραφή “1619 ADI 15 FEBRVO”1589. 

β) Στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως, στον τάφο του Zorzeto Barozzi, 

με χρονολογία 16961590. Σημειώνεται ότι το επώνυμο “Barozzi” είναι εδώ γραμμένο 

ως “Baroci”, κάτι που ίσως υποδηλώνει «εξελληνισμό» του, δεδομένου ότι στα 

βενετσιάνικα το γράμμα “z” προφέρεται μάλλον ως παχύ «σ»1591, παρά ως «τζ» ή  

«τσ», όπως προφέρεται από τους Έλληνες. 

γ) Στο υπέρθυρο του πύργου των Barozzi ή του Παλαιολόγου στο Σαγκρί. 

Εκεί υπάρχει και η εξής ιταλική επιγραφή: FATTO NEL 1699 ADI 29 AG IA B”1592. 

δ) Στο υπέρθυρο της εξώπορτας του πύργου του Barozzi στο Φιλώτι. Τον 

θυρεό των Barozzi βαστούν δύο λέοντες και από κάτω είναι γραμμένη η εξής 

επιγραφή: “GERONIMO BAROZI 1718”1593 (εικ. 83). Το γεγονός ότι το επώνυμο 

Barozzi της κοινής ιταλικής είναι γραμμένο εδώ με ένα “Ζ” δεν οφείλεται πιθανότατα 

σε ανορθογραφία, παρά στο γεγονός ότι στη βενετική διάλεκτο δεν υπάρχουν διπλά 

σύμφωνα, αλλά αυτά προφέρονται πάντοτε ως απλά1594. Ανάλογο φαινόμενο 

παρατηρείται και στην περίπτωση της συνοδευτικής επιγραφής του οικοσήμου των 

Belogna στο Κάστρο (1564), όπου διακρίνεται η λέξη “SETEBRIO”. 

ε) Στο υπέρθυρο της εισόδου του του πύργου των Barozzi στο Χαλκί, η οποία 

βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Κάτω από το οικόσημο είναι γραμμένη η εξής 

ελληνική γραφή: «1742 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 4 ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ ΜΠΑΡΟΤΖΙΣ ΕΤΕΛΙΟΣΕ 

ΤΟΝ ΠΥΡΓΟΝ». Στην επιγραφή αυτή προσέθεσε αργότερα ο Κεφαλλονίτης 

Γεράσιμος Στεκούλης, μεταγενέστερος ιδιοκτήτης του πύργου, τα εξής: 

«ΗΓΟΡΑΣΘΗ ΠΑΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΕΚΟΥΛΗ Έν Τραγέα Νάξου 1855 Ιουνίου 

26»1595. 

                                                             
1589 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 11, 41.- Κεφαλληνιάδης 2000: 102.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163711.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 141. 
1590 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 12, 43.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 141.- Tsevá 2011: 88-89. 
1591 Boerio 1856: 12.- Κοντοσόπουλος 1998: 368. 
1592 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 12, 42. 
1593 Καλλιβρετάκης 2005:  http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45244. 
1594 Boerio 1856: 11.- Κοντοσόπουλος 1962: 146. 
1595 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 11-12, 42.- Κεφαλληνιάδης 2000: 189.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163568. 
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στ) Στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως, επί του τάφου του Βερνάρδου 

Μπαρότζι. Εκεί είναι γραμμένη και η λατινική επιγραφή: “ADI 1742 MR I NOBILIS 

DOMINI BERNARDI BAROZZI”1596. 

ζ) Στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως, χωρίς συνοδευτική επιγραφή και 

χρονολογία1597. 

η) Στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως, χωρίς συνοδευτική επιγραφή 

και χρονολογία, εφαπτόμενο του οικοσήμου είτε των επίσης κρητικής καταγωγής 

Κανιόλη (Cοgnolus ή Cagnola)1598 είτε των Γενουατοχιωτών Giustiniani1599. 

θ) Σε υψηλό σημείο στον τοίχο του κτηρίου της Καθολικής Αρχιεπισκοπής1600. 

ι) Στο υπέρθυρο της οικίας Μετρούδ (Αγγελ. Δελλαρόκκα ή Αριστοτ. 

Παπαδοπούλου) στο Κάστρο1601. Ορισμένοι ωστόσο θεωρούν ότι το οικόσημο αυτό 

ανήκει στους De Lastic1602. 

ια) Στην αρχοντική οικία Καραβία (Domus Della Rocca – Barozzi), σε 

πυρογραφία που κοσμεί ντουλάπα, μαζί με το οικόσημο των Della Rocca, λόγω 

επιγαμίας των δύο οικογενειών1603. 

ιβ) Πάνω από την κυρία είσοδο του πύργου του Γλέζου ή των Κρίσπι, το 

σημερινό Βυζαντινό Μουσείο (εικ. 84). Πρόκειται για το οικόσημο του Ιωσήφ 

Barozzi, αξιωματούχου και πράκτορα της Ρωσίας1604. Κατά την περίοδο της ρωσικής 

κυριαρχίας στο νησί (1771-1774), δημιουργήθηκαν εκεί κάποιες συμπάθειες ανάμεσα 

στους Ρώσους και σε ορισμένες ισχυρές καθολικές οικογένειες, γόνοι των οποίων 

ακολούθησαν εν συνεχεία τους Ρώσους στην πατρίδα τους (π.χ. Coronello, 

Sommaripa, De Raimond de Modène, De Lastic, Barozzi), αποκτώντας εκεί μεγάλες 

εκτάσεις γης. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του συνταγματάρχη Ιωσήφ Barozzi, 

                                                             
1596 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 12, 42.- Καλλιβρετάκης 1998: 315.- Κεφαλληνιάδης 2000: 102.- 
Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163713.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 
141. 
1597 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45223.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄: 141. 
1598 Ναυπλιώτης 1980: 183. 
1599 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 141. 
1600 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 12.- Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 182. 
1601 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 12, 43.  - Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163575. 
1602 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 291. 
1603 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 15, 47.- Κεφαλληνιάδης 2000: 203.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 112. 
1604 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 12, 43.- Κεφαλληνιάδης 2000: 204.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45191.- Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 100.- Dellaporta 2011: 
77. 
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ο οποίος 20 χρόνια αργότερα υπήρξε διαμεσολαβητής (δραγουμάνος) μεταξύ των 

Ρώσων και των Οθωμανών, λαμβάνοντας και από τους δύο πολλά παράσημα1605. 

ιγ) Σε επιτύμβια πλάκα μέσα στον καθολικό ναό του Αγίου Αντωνίου του 

αββά, με εραλδικά στοιχεία και διαφόρους ιπποτικούς σταυρούς, συνοδευόμενα από 

επίγραμμα γραμμένο στη γαλλική γλώσσα και με τη χρονολογία 18681606. 

ιδ) Στο υπέρθυρο της οικίας Λωράν Δελλαρόκκα, με την επιγραφή: 

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΤΣΗΣ 1875»1607. 

ιε) Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει πιθανόν και ενιαίο οικόσημο των Loredani 

και Barozzi στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως1608. 

Οικόσημα των Barozzi σώζονται επίσης στην Κρήτη, στο Ζουρίδι Ρεθύμνης, 

όπου βρίσκονται και τα ερείπια έπαυλής τους1609, ενώ στον Άγιο Κωνσταντίνο 

Ρεθύμνης εντοπίζονται εντοιχισμένα σε διάφορα οικήματα σπαράγματα από τον 

μαρμάρινο διάκοσμο της βίλλας Barozzi, η οποία λέγεται ότι κατεδαφίστηκε κατά τη 

διάρκεια της γερμανικής κατοχής (1941). 

 

Cagnolo? 

 

H οικογένεια Κανιόλη, Cagnolo ή Cagnolus επί τω λατινικότερον, είχε 

εγκατασταθεί στην Κρήτη, προερχόμενη από την Brescia της σημερινής 

Λομβαρδίας1610. Μέλη της ενδέχεται να είχαν εγκατασταθεί και στη Νάξο (είτε 

απευθείας είτε προερχόμενοι από την Κρήτη), βάσει ενός οικοσήμου που βρίσκεται 

στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως, εφαπτόμενου εκείνου των επίσης 

Βενετοκρητικών Barozzi1611. Ωστόσο, δεν διαθέτουμε πληροφορίες από τις 

διαθέσιμες γραπτές πηγές της εποχής που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της 

οικογενείας αυτής στη Νάξο. Κατ’ άλλους πάλι, όπως προαναφέρθηκε, το παραπάνω 

                                                             
1605 Slot 2006 β΄: 18-19. 
1606 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 12, 43.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45272. 
1607 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 12, 42.- Κεφαλληνιάδης 2000: 205.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45238.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 121. 
1608 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 140-141. 
1609 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163680, 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163474. 
1610 Μοάτσος 1974: 215. 
1611 Ναυπλιώτης 1980: 183. 



306 
 

οικόσημο αποδίδεται στους Γενουατοχιώτες Giustiniani1612, εκδοχή που φαίνεται ως 

μάλλον επικρατέστερη. 

 

Sforza–Castri  

 

Μία άλλη ισχυρή ιταλικής καταγωγής οικογένεια της Νάξου ήταν αυτή των 

Sforza–Castri, οι οποίοι πιθανολογείται ότι εγκαταστάθηκαν στη Νάξο περί τα τέλη 

του 16ου αιώνα, προερχόμενοι είτε από την Piacenza1613, η οποία βρίσκεται στα 

σύνορα Emilia–Romagna και Λομβαρδίας, είτε από την Parma της Λομβαρδίας1614. 

Γνωστή είναι επίσης η ισχυρή οικογένεια των Sforza, δουκών του Μιλάνου, που 

ηγεμόνευσαν στην περιοχή της Λομβαρδίας κατά τον ύστερο Μεσαίωνα (1450-

1500)1615. Οι Sforza–Castri της Νάξου διατηρούσαν κατά τον 17ο αιώνα κτήματα στις 

περιοχές Μαραθού, Καλιστιχιάς, Κανά και Ράχης1616, καθώς και κατά καιρούς 

πύργους, σε περιοχές όπως στα Μονοίτσια, την Αθαλάσσα, την Απείρανθο («πύργος 

Μπαρδάνη») και κοντά στον Δανακό, όπου μάλιστα και διασώζεται σήμερα το 

τοπωνύμιο «στου Κάστρη». 

Οικόσημα των Sforza–Castri με το χαρακτηριστικό όρθιο θηλυκό λιοντάρι 

στον θυρεό τους εντοπίζονται:  

α) Στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως, με τη μισοσβησμένη επιγραφή: 

“SFORZZA CASTRI 1619”1617. 

β) Στο υπέρθυρο της κυρίας εισόδου του πύργου «του Ζευγώλη» στην  

Απείρανθο, πιθανότατα παλαιότερο του 1677, δεδομένου ότι στο ίδιο κτήριο υπάρχει 

εγχάρακτη επιγραφή που φέρει αυτή τη χρονολογία, σύμφωνα με την οποία τότε ο 

πύργος περιήλθε στους Sommaripa1618. 

                                                             
1612 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 140-141. 
1613 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 8. 
1614 Slot 1982: 124. 
1615 Καραγεώργος 1993: 23. 
1616 Ζερλέντης 1985: 20-21.- Κεφαλληνιάδης 2000: 27-30. 
1617 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 10, 39.- Κεφαλληνιάδης 2000: 102.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163666.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 141.- Tsevá 2011: 88-
89. 
1618 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 10, 40.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163633. 
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γ) Στο δάπεδο του Αγίου Αντωνίου της Παδούης στο Κάστρο με την εξής 

επιτάφια επιγραφή: “IACOBUS SFORZA HOC PAVIMENTUM VOTO FIERI 

FECIT 1680 DIE VERO PUTO”1619. 

δ) Στο σημερινό αρχοντικό της οικογένειας Καραβία (Δελλαρόκκα), με την 

εξής επιγραφή: “D.O.M. CRUSINVS SFORZA CASTRI HANC DOMVM 

INCHOAVIT, IACOBVS VERO EIVS FILIVS PERFECIT 1694”1620 (εικ. 85). 

Ορισμένοι πάντως εικάζουν ότι η επιγραφή μπορεί να αναγράφει τη χρονολογία 

16041621. 

ε)  Στο υπέρθυρο του πύργου του Μπαρδάνη στην Απείρανθο. Εκεί υπάρχει η 

επιγραφή: “1695 RAOMNIBUS VIRTVTIBVS CVIVS FVITAS SYMPTIO 

NOSTRA GLORIFICATIO IACOBVS SFORZA CASTRI”1622. 

 

Della Rocca 

 

Μία επίσης ισχυρή δυτική οικογένεια της Νάξου των Νεωτέρων Χρόνων ήταν 

οι Della Rocca. Η παλαιότερη μνεία για την ύπαρξη των Della Rocca στο νησί 

ανάγεται στα 16101623. Πιθανολογείται ότι οι Della Rocca έφθασαν στη Νάξο περί τα 

τέλη του 16ου αιώνα προερχόμενοι από την Άνδρο1624, όπου διατηρούσαν τότε 

ισχυρή παρουσία1625. Ωστόσο, μας είναι γνωστότεροι για την παρουσία τους στην υπό 

γενουατική κυριαρχία Χίο, της οποίας υπήρξαν μάλιστα τοπικοί άρχοντες1626. Από 

εκεί πιθανολογείται ότι μετανάστευσαν στις Κυκλάδες κατά τον 16ο αιώνα. 

Σύμφωνα πάντως με την παράδοση, που ανάγεται κατά πολλούς στη σφαίρα 

του θρύλου, πρόγονοι των Della Rocca υπήρξαν οι De la Roche, Βουργούνδιοι 

δούκες του φραγκικού Δουκάτου των Αθηνών και των Θηβών (1205-1311), οι οποίοι 

εν συνεχεία «εξιτάλισαν» το επώνυμό τους σε Della Rocca1627. Η αλήθεια είναι ότι το 

                                                             
1619 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 10, 40.- Κεφαλληνιάδης 2000: 137.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163698.- Μπαλτογιάννη 2005: 86.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄ : 200. 
1620 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163439.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄: 112-113. 
1621 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 9, 39.- Ναυπλιώτης 1980: 193.- Κεφαλληνιάδης 2000: 204. 
1622 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 9, 39.- Ναυπλιώτης 1986: 116.- Κεφαλληνιάδης 2000: 199.- 
Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163404. 
1623 Γριτσόπουλος 1994: 360. 
1624 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 153. 
1625 Πολέμης 1995: 160.  
1626 Βακαλόπουλος 1968: 231. 
1627 Την άποψη αυτή υποστηρίζουν μέλη της οικογενείας Δελλαρόκκα, βασισμένα σε πληροφορίες που 
αντλούν από το ανέκδοτο έργο της «Ιστορίας της Νάξου» του Ιακώβου de Grimaldi, Καθολικού 
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οικόσημο των νεώτερων Della Rocca μοιάζει σε μεγάλο βαθμό μορφολογικά με το 

οικόσημο των μεσαιωνικών De la Roche1628. Ωστόσο, είναι άγνωστο αν αυτό 

οφείλεται σε πραγματικούς δεσμούς συγγένειας με τη δουκική οικογένεια των 

Αθηνών και των Θηβών, λόγω διαδοχής του οικογενειακού αυτού εμβλήματος από 

γενιά σε γενιά ή αν πρόκειται για προσπάθεια οικειοποίησης του παλαιού αυτού 

δουκικού οικοσήμου από άλλη οικογένεια, με σκοπό την απόκτηση από την πλευρά 

της του κύρους που αποπνέει μία δουκική καταγωγή. Υπάρχει μάλιστα και η άποψη 

της καταγωγής τους από τη Νάπολη1629. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία από τις 

σημαντικότερες οικογένειες της μεταμεσαιωνικής Νάξου, η οποία διατηρούσε 

φέουδα στις περιοχές Πάνορμος και Ανάκια1630, καθώς και πυργοειδείς επαύλεις στη 

Μέση Ποταμιά, το Κάτω Σαγκρί, το Κουρουνοχώρι και τις Κάμπονες1631. 

Οικόσημο των Della Rocca βρίσκεται στην παλαιά οικία του Νικολάου Ι. 

Δελλαρόκκα, φαρμακοποιού (σημ. “Antico Veneziano”) με την επιγραφή: “1636 I. 

D.”1632 (εικ. 86). Πληροφορούμαστε ωστόσο ότι το συγκεκριμένο οικόσημο βρισκόταν 

παλαιότερα σε οικία πίσω από την εκκλησία του Χριστού της Πιάτζας1633, ενώ θα 

μπορούσε και να ταυτιστεί και με εκείνο που βρισκόταν παλαιότερα, σύμφωνα με 

μαρτυρίες του 19ου αιώνα, στην πρόσοψη της οικίας Μπουχάγιερ (Μαρκόπολι) στο 

Κάστρο1634. Άλλο οικόσημο των Della Rocca βρίσκεται στο ξυλόγλυπτο τέμπλο του 

μικρού βυζαντινού ναού της Αγίας Αναστασίας στα Μέσα Αριά της περιοχής 

Φιλωτίου1635. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, οικόσημο των Della Rocca, μαζί όμως με 

εκείνο των Barozzi (λόγω επιγαμίας των δύο οικογενειών), είναι φιλοτεχνημένο με τη 

μέθοδο της πυρογραφίας στο επάνω μέρος ντουλάπας στην αρχοντική οικία 

Καραβία1636, η οποία σήμερα λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος (Βενετικό Μουσείο – 

                                                                                                                                                                              
κατοίκου της Νάξου (μέσα 19ου αι.): «Ἡ οἰκογένεια εἶναι γαλλικῆς καταγωγῆς προερχομένη ἀπό τούς κόμητες 
τῆς Βουργουνδίας (Comtes de Bourgogne). Κυριαρχούν τοῦ δουκάτου τῶν Ἀθηνῶν (1203-1307) μέ πρῶτο δοῦκα 
τόν Ὂθωνα (Othone). Βραδύτερον τό ὂνομα ἰταλοποιηθέν μετετράπη σέ Della Rocca, ἐπηρεασθέν ἀπό τήν ἐν Νάξῳ 
παρουσία τῆς Δημοκρατίας τῆς Βενετίας». Βλ. σχ. Ενετικό Μουσείο Νάξου: 
https://www.facebook.com/group.php?gid=187695263300. 
1628 Υπάρχουν απεικονίσεις, στις οποίες το οικόσημο των De La Roche των Αθηνών και των Θηβών 
είναι παρόμοιο με εκείνο των Della Rocca.- Βλ. σχ. Miller 1997: 74.- Barbet 2012: 10, 35, 71.- 
Σύμφωνα πάντως με άλλες απεικονίσεις, υπάρχει και άλλο οικόσημο των De la Roche των Αθηνών και 
των Θηβών, το οποίο όμως είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με το προαναφερθέν. Βλ. σχ. 
Δοανίδου 1981: 37. 
1629 Προφορική μαρτυρία του φαρμακοποιού, κ. Νικολάου Ι. Δελλαρόκκα. 
1630 Ζερλέντης 1985: 20.- Κεφαλληνιάδης 2000: 29. 
1631 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 8, 11. 
1632 Ναυπλιώτης 1986: 112. 
1633 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 15, 46. 
1634 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 153. 
1635 Κωσταρέλλη – Κωτσάκης 2013: υπό δημοσίευση. 
1636 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 15, 47.- Κεφαλληνιάδης 2000: 203.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 112. 
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Domus Della Rocca – Barozzi). Υπάρχει επίσης η άποψη ότι σώζεται οικόσημο των 

Della Rocca και στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως1637, η οποία όμως δεν είναι 

αποδεκτή από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας1638.  

 

Grimaldi 

 

Παρόμοια διαδρομή με τους Della Rocca πιθανολογείται ότι ακολούθησαν και 

οι Γενουάτες Grimaldi, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Νάξο προερχόμενοι από τη 

Χίο (δεν αποκλείεται και μέσω Άνδρου)1639, μετά την κατάληψη της Χίου και της 

Νάξου από τους Οθωμανούς (1566). Η οικογένεια Grimaldi ήταν μία από τις πλέον 

επιφανείς τόσο της μητρόπολης–Γένουας όσο και της αποικίας της, Χίου, ενώ τον 

17ο αιώνα μαρτυρείται ότι διατηρούσε υπό την κατοχή της σημαντικές εκτάσεις στη 

Νάξο, όπως στους Λάκκους Απειράθου, τα Χάλαντρα Κυνιδάρου και την 

Κεραμωτή1640, καθώς και πύργους στην Ποταμιά, την Κεραμωτή, το Σκεπόνι και στα 

Αγγίδια1641. Σήμερα είναι παγκοσμίως γνωστή κυρίως η πριγκηπική οικογένεια των 

Grimaldi του Μονακό. 

Οικόσημα των Grimaldi της Νάξου εντοπίζονται στο Κάστρο της Χώρας: α) 

Στο υπέρθυρο του κάποτε Σουηδικού Προξενείου, το οποίο εκπροσωπείτο από τους 

Grimaldi1642 (εικ. 87) και β) στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως. Ο θυρεός τους 

περιλαμβάνει στο κάτω μέρος έναν αριθμό ρόμβων και στο επάνω μέρος τον αετό με 

ανοικτά τα φτερά1643.  

 

Οι Giustiniani, οι Cattilusi και τα εραλδικά σύμβολα των Παλαιολόγων 

 

Οι Giustiniani υπήρξαν άλλη μία επιφανής οικογένεια της Νάξου, 

γενουατικής καταγωγής, προερχόμενη από τη Χίο. Ο γνωστότερος ίσως Giustiniani 

της Χίου υπήρξε ο Ιωάννης Ιουστινιάνης, ο επικεφαλής των Γενουατών 
                                                             
1637 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 140-141. 
1638 Ναυπλιώτης 1980: 183.- Ναυπλιώτης 2009: 398, 433. 
1639 Κωτσάκης 2005: 62, 64. 
1640 Ζερλέντης 1985: 21.- Κεφαλληνιάδης 2000: 29-30. 
1641 Hofmann 1938: 92, 155.- Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 7, 10-11. 
1642 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 17, 49.- Κεφαλληνιάδης 2000: 211-212.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163488.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 314. 
1643 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 13, 44.- Ναυπλιώτης 1980: 185. Ναυπλιώτης 1986: 119.- 
Κεφαλληνιάδης 2000: 102.- Ρεμούνδος – Καρυστιαναίος 2002: 11.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163692.- Μπαλτογιάννη 2005: 73.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄: 141. 
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υπερασπιστών της Κωνσταντινουπόλεως το 1453. Οι Giustiniani, όπως και άλλες 

ισχυρές γενουατοχιώτικες οικογένειες, εγκαταστάθηκαν στη Νάξο κατά τη διάρκεια 

της οθωμανικής κυριαρχίας. Μαρτυρείται δε ότι οι Giustiniani (Γιουστινιάνοι ή 

Δεστουνιά) διατηρούσαν κατά τον 17ο αιώνα εκτάσεις γης στην περιοχή των 

Σιφώνων1644.  

Οικόσημα των Giustiniani εντοπίζονται στο Κάστρο της Χώρας: α) στην 

αρχοντική οικία της Μαργαρίτας Barozzi, όπου εικονίζεται μονοκέφαλος αετός με 

ανοιγμένα φτερά και το κεφάλι στραμμένο προς τα αριστερά, κατά την οπτική γωνία 

του παρατηρητή1645 (εικ. 88) και β) στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως, σε τάφο 

όπου εικονίζεται δικέφαλος αετός επάνω σε πύργο που πλαισιώνεται από δύο 

λιοντάρια, ενώ από κάτω εφάπτεται οικόσημο των Barozzi1646.  

Το γεγονός ότι εδώ ο αετός είναι δικέφαλος, μάς παραπέμπει προφανώς στη 

ύστερη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και στις «ειδικές» σχέσεις που διατηρούσε αυτή με 

τους Γενουάτες1647. Οι πρώτοι Παλαιολόγοι, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα 

αντίπαλον δέος απέναντι στους θαλασσοκράτορες Βενετούς, επέλεξαν τη στρατηγική 

συμμαχία με τους αντιπάλους των Βενετών, Γενουάτες, ως ένα μέσο για την 

αντιμετώπιση του βενετικού κινδύνου. Επίσης, ο Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος, ως 

αντάλλαγμα για τη στρατιωτική βοήθεια που είχε προηγουμένως λάβει από τους 

Γενουάτες κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εναντίον των Καντακουζηνών, 

έδωσε το 1354 την αδελφή του, Μαρία, ως σύζυγο στον Γενουάτη τυχοδιώκτη 

Φραγκίσκο Gattalusio, παραχωρώντας τους ως προίκα τη νήσο Λέσβο. Εν συνεχεία, 

η νέα αυτή οικογένεια κατόρθωσε να ιδρύσει μία νέα δυναστεία στο βόρειο Αιγαίο με 

βάση τη Λέσβο, χρησιμοποιώντας μάλιστα αρκετά βυζαντινά σύμβολα και κυρίως 

τον δικέφαλο αετό1648 και των σταυρό με τα τέσσερα «Β» των Παλαιολόγων1649 

προπάντων στην διακόσμηση μνημάτων. Από τα τέλη του 14ου αιώνα οι Gattalusi ή 

Gattelusi  (Γατελούζοι) άρχισαν να αποκτούν και άλλες νησιωτικές και παράκτιες 

                                                             
1644 Ζερλέντης 1985: 21.- Κεφαλληνιάδης 2000: 30. 
1645 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 13, 45.- Ναυπλιώτης 1986: 113.  - Κεφαλληνιάδης 2000: 211-212.- 
Βαβατσιούλας 2009 β΄: 302.- Ανάλογο μοτίβο με μονοκέφαλο βαδίζοντα αετό με ανοιχτές φτερούγες 
και στραμμένο το κεφάλι αριστερά εντοπίζουμε και στο γενουατικό κάστρο της Μυτιλήνης (1373), 
όπως και σε βυζαντινό πύργο στη Σαμοθράκη (1433). Βλ. σχ. Βασιλάτος 1996: 33.- Ousterhout 2009: 
161. 
1646 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 13-14, 45.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 141. 
1647 Ο μονοκέφαλος και ο δικέφαλος αετός υπήρξαν σύμβολα που αποτελούσαν προνόμιο της 
αυτοκρατορικής οικογενείας. Οι Γατελούζοι ωστόσο, λόγω των υπηρεσιών που είχαν προσφέρει στους 
Παλαιολόγους, είχαν το δικαίωμα να τους φέρουν στα οικόσημά τους. Βλ. σχ. Μαζαράκης 1998:  374. 
1648 Μελβάνι 2007: 44-46. 
1649 Ousterhout 2009:160-161. 
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περιοχές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, είτε υπό τη μορφή δωρεάς είτε μέσω 

αγοραπωλησίας: τον Αίνο (1384), τη Θάσο (1419), τη Σαμοθράκη (1431), την Ίμβρο 

και τη Λήμνο (1453)1650.  

Η πρακτική πάντως της χρήσης εραλδικών εμβλημάτων και συμβόλων των 

Παλαιολόγων από την πλευρά των απογόνων του Φραγκίσκου Gattalusio και της 

Μαρίας Παλαιολογίνας θα συνεχιστεί και κατά τον 15ο αιώνα και μάλιστα εκτός 

Λέσβου. Το 1444 έγινε ο γάμος του δούκα της Νάξου Ιακώβου Β΄ Crispo (1433-

1447) και της Τζινέβρας Γατελούζου (Ginevra Gattalusio), κόρης του ηγεμόνα της 

Λέσβου Ντορίνο Α΄ Gattilusio (1427-1449) και αδελφής της Αικατερίνης Gattilusio, 

συζύγου του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου (1449-1453).  

Κατάλοιπο αυτής της επιγαμίας θεωρείται η ύπαρξη του οικοσήμου των 

Παλαιολόγων στο υπέρθυρο του ορθοδόξου ναού του Προφήτη Ηλία στη Χώρα, με 

τα χαρακτηριστικά τέσσερα «Β» (εικ. 89), το οποίο αντιπροσώπευε την πλευρά της 

καταγόμενης από τους Παλαιολόγους, Τζινέβρας Gattilusiο. Σημειώνεται επίσης ότι 

το παρακείμενο δουκικό οικόσημο των Crispi έχει σχεδόν καταστραφεί και 

διακρίνεται ελάχιστα. Εδώ η επιλογή της χρήσης του θυρεού των Παλαιολόγων αντί 

εκείνου των Gattilusi από την πλευρά της νέας δούκισσας, αποτελεί κάτι το 

φαινομενικά τουλάχιστον παράδοξο. Ωστόσο, θεωρείται ότι η ίδια είχε την ευχέρεια 

να χρησιμοποιεί κατά το δοκούν τόσο τους δύο προρρηθέντες θυρεούς των 

Γατελούζων όσο και εκείνον των Παλαιολόγων1651. Πιθανόν η ανάρτηση από την 

πλευρά της του οικοσήμου του οίκου των Παλαιολόγων να της προσέδιδε επιπλέον 

αίγλη και κύρος, ως απογόνου μίας αυτοκρατορικής οικογενείας, ασχέτως του ότι η 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε περιπέσει τότε σε εσχάτη παρακμή και βρισκόταν λίγο 

προ του τέλους της. 

Υπάρχει πάντως και μία άλλη εκδοχή περί του ζητήματος, η οποία 

υποστηρίζει ότι ότι το σχεδόν κατεστραμμένο οικόσημο των Crispi έχει τοποθετηθεί 

στο υπέρθυρο του ναού του Προφήτη Ηλία σε δεύτερη χρήση και ότι ο παρακείμενος 

θυρεός με τα τέσσερα «Β» αποτελεί ένδειξη της συμμαχίας του Δουκάτου του 

Αιγαίου με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Πιθανολογείται λοιπόν, σύμφωνα με 

άλλους, ότι τα δύο αυτά οικόσημα τοποθετήθηκαν εκεί επί ηγεμονίας του δούκα 

Ιακώβου Α΄ Crispo (1397-1418), όταν τα δύο μέρη είχαν συγκροτήσει μαζί με άλλες 
                                                             
1650 Σαββίδης 1997: 243.- Lock 1998: 268. Σημειώνεται ότι ο τελευταίος Γενουάτης ηγεμόνας του 
Αίνου, της Ίμβρου και της Σαμοθράκης Ντορίνο Β΄ Gattilusio (1455-1456), κατέφυγε στη Νάξο, όπου 
και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Βλ. σχ. Ναυπλιώτης 2009: 394. 
1651 Ναυπλιώτης 2009: 394, 422.- Tsevá 2011: 88-89. 
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χριστιανικές δυνάμεις μία αντιτουρκική ναυτική συμμαχία. Η συνύπαρξη των 

συμβόλων των δύο κρατών στο υπέρθυρο του ορθόδοξου αυτού ναού πιθανόν να 

υποδηλώνει τη μεταξύ τους συνεργασία και σύμπραξη εναντίον του κοινού τους 

εχθρού, κάτι που οδήγησε στην εκ των πραγμάτων σύσφιξη των μεταξύ τους 

σχέσεων1652.  

 

Gattilusio  

 

Οικόσημο των Gattilusi, Gattalusi, Γατελούζων ή Κατελούζων εντοπίζεται σε 

υπέρθυρο της οικίας Πρίντεζη στο Κάστρο, με χρονολογία 1545 και δίπλα στο 

οικόσημο των Crispi, ένδειξη ότι οι δύο οίκοι συνήψαν επιγαμία1653. Άλλο οικόσημο 

της οικογενείας αυτής με τον χαρακτηριστικό φολιδωτό της θυρεό1654 βρίσκεται στον 

ορθόδοξο ενοριακό ναό της Αγίας Τριάδος Καλοξύλου. Παλαιότερα βρισκόταν στο 

νεκροταφείο του χωριού. Στη Νάξο μαρτυρείται τον 17ο αιώνα η ύπαρξη κάποιων 

Κατελούζων, οι οποίοι θεωρούνται απόγονοι του πειρατή Ιουλιανού Gattilusio, 

δεύτερου ξαδέλφου της προρρηθείσας δούκισσας Τζινέβρας Gattilusio–Crispo1655. 

Επίσης, στο υπέρθυρο της εσωτερικής εισόδου της οικίας Μπουχάγιερ (Μαρκόπολι) 

στο Κάστρο της Χώρας είναι χαραγμένο οικόσημο, πιθανότατα των Gattilusi, το 

οποίο συνοδεύεται από τη λατινική επιγραφή: “ANTE FACTUM RESPICEFINE” 

και τη λατινική χρονολογία MDCXXIIΙ (1623)1656. 

 

Goano 

 

Η οικογένεια Goano ή Gano ήταν γενουατικής καταγωγής. Μέλη της υπήρξαν 

οι δόγηδες της Γένουας, Βαρνάβας de Goano (1415) και Nicolò da Goano (1372), o 

οποίος απέκτησε το 1382 μεγάλη έγγεια περιουσία στη Χίο, όπου και εγκαταστάθηκε 

η οικογένειά του, παρακλάδι της οποίας είναι προφανώς η ομώνυμη οικογένεια της 

Νάξου. Γνωστός μάς είναι και ο πύργος «του Γα» ή «του Τζιώτη» κοντά στις 

                                                             
1652 Μαζαράκης 1998: 372-373.- Σακελλάκου 2010: 185.- Μητσάνη 2010: 189.  
1653 Ναυπλιώτης 2009: 393, 422. 
1654 Οι φολίδες μπορούν να θεωρηθούν ως ένα αρκετά πρώιμο σχέδιο θυρεού, όχι ιδιαίτερα 
συνηθισμένο. Βλ. σχ. Μαζαράκης 1998: 362. 
1655 Ναυπλιώτης 2009: 394, 423. 
1656 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 153. 
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Τρίποδες. Σε παλαιό υπέρθυρο οικίας στο Κάστρο, εντοπίζεται οικόσημο της 

οικογενείας αυτής με τα αρχικά I. G. και τη χρονολογία 15501657. 

 

Girardi 

 

Οι Girardi υπήρξαν ισχυρή οικογένεια της Νάξου, πιθανόν βενετικής 

καταγωγής1658, η παρουσία της οποίας εντοπίζεται στο νησί ήδη από τον 16ο 

αιώνα1659. Αναφέρεται μάλιστα ότι κάποιος Φραντζέσκος Girardi ή Γιράρδης υπήρξε 

πρόξενος της Αυστρίας στη Νάξο κατά την Ελληνική Επανάσταση1660, ενώ κατά την 

ίδια περίοδο γίνεται μνεία και σε κάποιον Φραγκίσκο Girardi, πρόξενο του Βασιλείου 

της Νεαπόλεως1661. 

 Το οικόσημό των Girardi με την χαρακτηριστική περικεφαλαία και με 

χρονολογία 1683 εντοπίζεται σε υπέρθυρο της αρχοντικής οικίας Αδάμ – Sommaripa 

στο Κάστρο1662. Σύμφωνα όμως με νεώτερες πληροφορίες, το οικόσημο αυτό είναι 

σύγχρονο και παραπειστικό, ενώ πρέπει να σώζονται στο εσωτερικό της οικίας αυτής 

δύο μαρμάρινα υπέρθυρα με τη χρονολογία 16831663. Σε μικρή σχετικά απόσταση 

εντοπίζεται και άλλο ένα αχρονολόγητο οικόσημο, το οποίο πιθανόν ανήκει και αυτό 

στην οικογένεια Girardi ή σε κάποια άλλη οικογένεια που είχε συνάψει επιγαμία με 

τους Girardi, βάσει του σχήματος του θυρεού στο άνω τμήμα του οικοσήμου. Στα 

δεξιά μέρους του οικοσήμου εικονίζεται ένας πύργος και ένα χέρι να βγαίνει από 

μέσα του, κρατώντας ένα σκήπτρο, ενώ αριστερά του εικονίζεται ένα μη 

αναγνωρίσιμο, μάλλον εξωτικό ζώο. Στο οικόσημο διακρίνονται τα εξής γράμματα: 

“S + P” και “N”. 

 

Calbo 

 

Οι Calbi υπήρξαν άλλη μία ισχυρή δυτική οικογένεια της Νάξου, βενετικής 

καταγωγής, η ύπαρξη των οποίων μαρτυρείται στο νησί από το 1538 έως το 16451664. 

                                                             
1657 Ναυπλιώτης 2009: 400, 436. 
1658 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 27. 
1659 Ζερλέντης 1924: 44, 109. 
1660 Κορινθίου 1981: 203.- Κεφαλληνιάδης 1987 γ΄: 9. 
1661 Slot 1987 β΄: 9. 
1662 Ναυπλιώτης 1986: 121.- Ναυπλιώτης 2008: 445. 
1663 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 124. 
1664 Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 111. 
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Τμήμα οικοσήμου τους σώζεται στη βεράντα του πυργόσπιτου των Σανούδων στις 

Κάμπονες Μελάνων1665. 

 

De Campis 

 

Η αριστοκρατική οικογένεια των De Campis ήταν ιταλικής καταγωγής. Οι 

ίδιοι θεωρείται ότι ήταν εγκατεστημένοι στη Νάξο ήδη από την εποχή του Δουκάτου 

του Αιγαίου. Σε αυτούς πιστεύεται ότι ανήκει οικόσημο που βρίσκεται στην οικία της 

Αγνής Αντωνίου Πρίντεζη στο Κάστρο της Χώρας, με ιπποτικό σταυρό και 

χρονολογία 15561666. Κατ’ άλλους το οικόσημο αυτό ανήκει στους Della Rocca1667. Το 

ίδιο οικόσημο, πιθανόν των De Campis, εντοπίζεται εντοιχισμένο εντός της 

Καθολικής Μητροπόλεως με τα αρχικά P. G. D. C. (Padre G. De Campis) και τη 

χρονολογία 16131668. Για το συγκεκριμένο οικόσημο υπάρχει επίσης η άποψη ότι 

ανήκε στους Della Rocca1669. Τα αρχικά των De Campis (P. Z. D. C.) με τη 

χρονολογία 1577 πιθανολογείται ότι έχουν χαραχθεί και σε προγενέστερο οικόσημο 

της Νάξου, του Μεγάλου Μαγίστρου της Ρόδου, Ιακώβου de Milly (1464-1461)1670. 

 

Casanova 

 

Στην οικία Μαραγκού (πρώην Φραγκοπούλου και Sommaripa) στο Κάστρο 

της Χώρας εντοπίζεται εντοιχισμένο σε υπέρθυρο οικόσημο, το οποίο απεικονίζει 

λιοντάρι, πλαισιωμένο από τα αρχικά M. C. Πρόκεται πιθανώς για οικόσημο των 

Βενετών  Casanova1671. Οικόσημο πάντως των Casanova εντοπίζεται και στη 

γειτονική Πάρο και φέρει τη χρονολογία 16141672. 

 

 

 

 

                                                             
1665 Ναυπλιώτης 2009: 390. 
1666 Ναυπλιώτης 2009: 398, 433. 
1667 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 176. 
1668 Ναυπλιώτης 2009: 398, 433. 
1669 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 140-141. 
1670 Ναυπλιώτης 2009: 398, 431. 
1671 Ναυπλιώτης 2009: 393, 422. 
1672 Αλιπράντης 1985: 65-67. 
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Malatesta 

 

Οι Malatesta υπήρξαν άλλη μία ιταλικής καταγωγής ισχυρή οικογένεια της 

Νάξου των Νεωτέρων Χρόνων. Γνωστή είναι επίσης η δυναστεία των Malatesta, των 

ηγεμόνων του Ρίμινι (1295-1500). Το επώνυμο αυτό εμφανίζεται στη Νάξο τον 17ο 

αιώνα. Ένα αχρονολόγητο οικόσημο των Malatesta σώζεται σήμερα στον πύργο τους 

στην Κάτω Ποταμιά, ο οποίος μάς είναι γνωστός και ως «πύργος Μαρούλη», 

συνοδευόμενο από το λατινικό ρητό: “TEMPUS TACENDI TEMPUS 

LOQUENDI”1673. Ένα δεύτερο οικόσημό τους βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Νάξου1674. 

 

Gisi 

 

Η οικογένεια Gisi (Γύζη) ήταν βενετικής καταγωγής, προερχόμενη από την 

ευρύτερη περιοχή της Ακυληίας (Aquileia) του βορειοϊταλικού Friuli – Venezia 

Giulia1675. Σε αυτήν ανήκε επί δύο σχεδόν αιώνες η Τήνος (1207-1390). Στα 

δημοσιευμένα ναξιακά έγγραφα του 16ου – 18ου αιώνα δεν διαπιστώνεται η ύπαρξή 

τους στη Νάξο, ωστόσο γνωρίζουμε ότι περί τα μέσα του 19ου αιώνα είχαν υπό την 

κυριότητά τους τον πύργο του Παλαιολόγου στο Σαγκρί1676. Υποστηρίζεται ότι κατά 

πάσα πιθανότητα οικόσημό τους εντοπίζεται στην Capella Casazza1677. 

 

Dambi 

 

Ο Ιωάννης Dambi υπήρξε μισθοφόρος στην υπηρεσία της Βενετίας κατά τη 

διάρκεια του Στ΄ Βενετοτουρκικού πολέμου (1684-1699), επειδή όμως κουράστηκε, 

ζήτησε την άδεια από τον Βενετό στρατιωτικό διοικητή να εγκασταθεί στη Νάξο. 

Εκεί όμως δημιουργήθηκαν προστριβές με τους ντόπιους, οι οποίοι και τον 

κατηγόρησαν για κατασκοπία, με αποτέλεσμα να εκτελεστεί από τις βενετικές αρχές 

που διοικούσαν την προσωρινά ανακτημένη Νάξο. Το οικόσημό του κοσμεί τον τάφο 

                                                             
1673 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 14, 45.- Κεφαλληνιάδης 2000: 213. 
1674 Ναυπλιώτης 1986: 116. 
1675 Loenertz 1975: 23. 
1676 Μαμαλούκος 2006: 50. 
1677 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 239. 
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του, που βρίσκεται στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως, συνοδευόμενο από την 

επιγραφή: “1695 HIC IACET IOANNES DAMBI”1678. 

 

De Raimond de Modène 

 

Ο Ιωάννης Φραγκίσκος De Raimond de Modène από την Avignon της 

Γαλλίας υπήρξε Ιωαννίτης ιππότης της Μάλτας και κουρσάρος. Το 1689 έφθασε στη 

Νάξο και παντρεύτηκε την Caterina Coronello, κόρη του γαιοκτήμονα και προξένου 

της Γαλλίας, Crussino Coronello. Σημειώνεται ότι ο Crussino Coronello είχε 

δολοφονηθεί από μέλη της ισχυρής ελληνορθόδοξης οικογένειας των Κόκκων, με 

τους οποίους ήλθε σε σύγκρουση εν συνεχεία ο De Raimond de Modène1679. Το 

οικόσημο του Μαλτέζου αυτού ιππότη και κουρσάρου βρίσκεται στο δάπεδο της 

Καθολικής Μητροπόλεως1680, το οποίο κατ’ άλλους ανήκει στους De Lastic de 

Vigouroux1681 ή στους Loredani – Barozzi1682. Αναφέρεται επίσης ότι ο πύργος του 

Κανά στην περιοχή Κωμιακής ανήκε στην οικογένεια «Ντερεμόν» (De Raimond)1683. 

 
De Lastic de Vigouroux 

 

Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες οικογένειες Γάλλων γαιοκτημόνων της 

Νάξου. Οι De Lastic, με καταγωγή από το Clermont1684 έκαναν την εμφάνισή τους 

στο νησί περί τα μέσα περίπου του 18ου αιώνα. H πρώτη μνεία για την ύπαρξή τους 

στη Νάξο ανάγεται στα 1733, όταν η Κατερίνα, θυγατέρα του Φιλίππου Λουρδά 

(Loredano), παντρεύτηκε τον Baron Anneto Gio Battista de Vigouroux, αξιωματούχο 

του πρίγκηπα της Τρανσυλβανίας, ο οποίος έλαβε ως προίκα κτήματα, ιδίως αμπέλια 

και ελαιώνες, καθώς και οικίες και μύλους στις περιοχές Αθαλάσσα, Φλεριό;, 

Μερσινό, Μαραθό, Χάλανδρα, Απείρανθο και Πλάκα1685. Η επόμενη μαρτυρία για 

                                                             
1678 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 15, 46.- Ναυπλιώτης 1980: 187-188.- Κεφαλληνιάδης 2000: 102. -
Βαβατσιούλας 2009 β΄: 141. 
1679 Ζερλέντης 1985: 9.- Κεφαλληνιάδης 1996: 487-489.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163557. 
1680 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 14, 46.- Καρπάθιος 1996: 463-464.- Κεφαλληνιάδης 2000: 186. 
1681 Ναυπλιώτης 1980: 190. 
1682 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 140-141. 
1683 Κεφαλληνιάδης 1996: 488-489.- Ψαρράς – Campagnolo 2010: 313. 
1684 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 291. 
1685 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ. αριθ. 22. 
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τους De Lastic de Vigouroux εντοπίζεται το 17491686. Επίσης αναφέρεται ότι το 1804  

ένας De Lastic είχε καταπατήσει εκτάσεις στο χωριό Σίφωνες1687. Οι De Lastic de 

Vigouroux κατείχαν ακόμη, σύμφωνα με μαρτυρίες, γη στον Δαμαριώνα και στο 

Φιλώτι1688, ενώ για κάποια διαστήματα ήταν και ιδιοκτήτες του πύργου των 

Αφεντικών στην Ποταμιά, καθώς και του πύργου–περιστερώνα στο Κάτω Σαγκρί1689. 

Η εμμονή των De Lastic να διεκδικούν παρωχημένα φεουδαλικά δικαιώματα από 

τους αγρότες της ορεινής Νάξου, με την κάλυψη και την υποστήριξη των γαλλικών 

διπλωματικών αρχών στην Κωνσταντινούπολη, οδήγησε στη δημιουργία προστριβών 

με τον ντόπιο πληθυσμό1690, που διαμαρτυρόταν στην οθωμανική διοίκηση για τις 

αυθαιρεσίες τους. Τελικά η Υψηλή Πύλη θα καταργήσει το 18181691 ή το 18191692 τα 

«φεουδαλικά» δικαιώματα των De Lastic, τα οποία είχαν διατηρήσει κατ’ εξαίρεσιν 

λόγω της γαλλικής τους υπηκοότητας. Οι De Lastic, λοιπόν, θεωρούμενοι ως από 

τους πλέον σκληρούς Δυτικούς γαιοκτήμονες του νησιού, θα διαφυλάξουν τα 

«φεουδαλικά» τους προνόμια, με τη στήριξη του Γάλλου πρέσβη, για έναν σχεδόν 

αιώνα μετά την κατάργηση των προνομίων των υπολοίπων Δυτικών γαιοκτημόνων 

(1721)1693. Το γεγονός πάντως της αποστολής το 1838 επιστολής από τον διοικητή της 

Νάξου προς μέλος της οικογενείας De Lastic, προξενικού συμβούλου της Γαλλίας 

στη Νάξο, γραμμένης στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα1694, θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως ένδειξη της ισχύος και του κύρους που απέπνεε αυτή η οικογένεια 

γαιοκτημόνων, ακόμη και μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. 

Οικόσημο των De Lastic de Vigouroux βρίσκεται σήμερα στο δάπεδο της 

Καθολικής Μητροπόλεως, διανθισμένο με διακοσμητικά στοιχεία από τον θυρεό του 

οίκου των Loredano (με τον οποίον, όπως είπαμε, είχε επισυνάψει επιγαμία), 

συνοδευόμενο από την επιγραφή: “L. G. B.” (Lastic Gio Battista ή Lastic Gian 

                                                             
1686 Stanford – Finopoulos 1984: 56.- Μούσουρα 2006: 28. 
1687 Slot 2010 α΄: 11. 
1688 Κεφαλληνιάδης 2000: 176-177. 
1689 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11.- Κεφαλληνιάδης 1986 β΄: 28. 
1690 Επί παραδείγματι, το 1804 όταν η οθωμανική διοίκηση επεκύρωσε εκ νέου να προνόμια των De 
Lastic, οι κάτοικοι της Απειράνθου συγκεντρώθηκαν και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον της εξοχικής 
τους κατοικίας στο χωριό, όπου διέμενε ο Barron de Lastic, ενώ ο ίδιος, ως τοπικός Γάλλος πρόξενος, 
ζητούσε με επιστολή του προς την γαλλική πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη την τιμωρία των 
πρωταιτίων αυτής της στάσης από τους Οθωμανούς:βλ. Slot 2010 α΄: 11. 
Slot 2010 α΄: 11. 
1691 Ζερλέντης 1985: 11. 
1692 Κεφαλληνιάδης 2000: 177. 
1693 Ζερλέντης 1985: 25. 
1694 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ. αριθ. 201. 
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Battista)1695, άποψη η οποία αμφισβητείται1696. Ένα δεύτερο οικόσημό τους 

εντοπίζεται και πάλι στην Καθολική Μητρόπολη1697, το οποίο κατά μία άλλη άποψη 

ενδεχομένως να ανήκει στους De Modène1698. Ίσως ένα τρίτο οικόσημό τους να 

βρίσκεται στην οικία Μετρούδ στο Κάστρο της Χώρας1699, το οποίο όμως κατ’ 

άλλους ανήκει στους Barozzi1700. 

 

Φραγκόπουλοι 

 

Οι Φραγκόπουλοι, αρχοντική οικογένεια της Νάξου, ήταν γνωστοί για τη 

θητεία τους ως πρόξενοι της Αγγλίας στο Κάστρο (19ος αι.). Πιθανός τόπος 

καταγωγής τους θεωρείται η Ζάκυνθος, ενώ η παρουσία τους στη Νάξο τοποθετείται 

μεταξύ των ετών 1628 και 19251701. Αποτελούσαν μία ιδιαίτερη περίπτωση 

Ελληνορθοδόξων προκρίτων, οι οποίοι, πηγαίνοντας ενάντια στο ρεύμα της εποχής, 

ασπάστηκαν τον Καθολικισμό μέσω επιγαμίας (τέλη 18ου αιώνα), προκαλώντας 

μάλιστα θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά όχι μόνο του ορθοδόξου κλήρου, αλλά 

και από την πλευρά λαϊκών Ορθοδόξων κατοίκων του νησιού1702. Λόγω λοιπόν του 

εκδυτικισμού τους σε θρησκευτικό επίπεδο, τους κατατάσσουμε στις δυτικές 

αρχοντικές οικογένειες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ότι οι εθνικές ή εθνοτικές 

ταυτότητες της εποχής εκείνης διαμορφώνονταν κατά κύριο λόγο βάσει του 

θρησκεύματος1703. Το γεγονός ότι οι Φραγκόπουλοι ταυτίστηκαν με τα δυτικά 

συμφέροντα στην περιοχή, έως έναν βαθμό με τα γαλλικά1704 και κυρίως με τα 

βρετανικά1705, ενισχύει αυτή τη θέση. Η αλλαγή θρησκεύματος των Φραγκόπουλων 

και η σύναψη επιγαμίας με μέλη ρωμαιοκαθολικής οικογένειας της τοπικής ελίτ, 

υπήρξαν προφανώς παράγοντες καταλυτικοί για την περαιτέρω κοινωνική τους 

ανέλιξη, η οποία περνούσε, όπως αποδείχθηκε, μέσα από την απόρριψη της 

                                                             
1695 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 13, 44.- Ναυπλιώτης 1980: 190.  
1696 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163640. 
1697 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163576. 
1698 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 140-141. 
1699 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 291. 
1700 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 12, 43.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163575. 
1701 Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 113. 
1702 Hofmann 1938: 197.- Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 114-118. 
1703 Κωτσάκης 2012 β΄: υπό έκδοση. 
1704 Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 117. 
1705 Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 119-123. 
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προγενέστερής τους ταυτότητας και με τη σχεδόν πλήρη πολιτική, κοινωνική και 

πολιτισμική τους ένταξη στον δυτικό μικρόκοσμο του νησιού1706.  

Σημειώνεται πως μέλος του οίκου αυτού μαρτυρείται ότι το 1787 υπήρξε 

διοικητής στο Πιτέστι της σημερινής Ρουμανίας, στη διαφιλονικούμενη μεταξύ 

Ρωσίας και Οθωμανικής αυτοκρατορίας περιοχή της Βλαχίας. 

Οι Φραγκόπουλοι υπήρξαν κατά καιρούς ιδιοκτήτες πυργοειδών επαύλεων, 

όπως εκείνης του Χαλκίου (πρώην Barozzi), της Αθαλασσάς, του Φιλωτίου και των 

Μελάνων (πρώην Sommaripa), όπως πιστοποιεί και σχετική γαλλική επιγραφή του 

18331707. Το δε αρχοντικό τους στο Κάστρο ονομαζόταν «Παλάτι»1708. Στο υπέρθυρο 

της οικίας αυτής εντοπίζεται οικόσημό τους, συνοδευόμενο από το λατινικό ρητό: 

“SUSTINE ET ABSTINE”1709 (εικ. 90). Άλλο οικόσημο των Φραγκόπουλων που 

βρίσκεται στον πύργο του Χαλκίου και τοποθετείται στην περίοδο 1795-18001710 

συνοδεύεται από ελληνική επιγραφή: «ΑΝΕΚΑΙΝΙΣΘΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΙΤΟΣ Γ. 

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ». Στο ίδιο πύργο υπάρχει ένα δεύτερο, σχεδόν πανομοιότυπο 

οικόσημο της αυτής οικογενείας, που ανάγεται πιθανότατα στην ίδια περίοδο1711. 

Τέλος, οικόσημο των Φραγκόπουλων εντοπίζεται και στη βόρεια πρόσοψη της 

Καθολικής Αρχιεπισκοπής1712.  

 

Αταύτιστα οικόσημα 

 

Υπάρχουν επίσης στο Κάστρο της Χώρας οικόσημα, αρχοντικών, πιθανότατα 

δυτικών οικογενειών, τα οποία παραμένουν αταύτιστα1713, καθώς και ένα αταύτιστο 

οικόσημο Ιωαννίτη ιππότη σε επιτύμβια πλάκα στο εσωτερικό του καθολικού ναού 

του Αγίου Αντωνίου του αββά1714. 

 

                                                             
1706 Για την αποικιοκρατικού τύπου κοινωνία της Νάξου των Νεώτερων Χρόνων βλ. σχ. Κωτσάκης 
2011: 525-526, 529-532. 
1707 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 9-11.- Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 114. 
1708 Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 114. 
1709 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 16, 48.- Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 115.- Κεφαλληνιάδης 2000: 169-
170.- Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163667.- Βαβατσιούλας 
2009 β΄: 273. 
1710 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 17, 49.- Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 114, 119.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163712. 
1711 Καλλιβρετάκης 2005:  http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163465. 
1712 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 17, 49.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163636.- Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 182. 
1713 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 16. 
1714 Ναυπλιώτης 2009: 396, 428. 
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Επιφανείς δυτικές οικογένειες της Νάξου χωρίς σωζόμενα ή ταυτισμένα 

οικόσημα 

 

Στις πηγές αναφέρονται ονόματα τοπικών αρχόντων δυτικής, ιταλικής ως επί 

το πλείστον καταγωγής, όπως Demari, Gatto, Baffo, Zane, De Stai, De Porto, De 

Scachi, Della Funtana, De Battaglia, Della Siviglia, Delivoia, Giglioni κ.ά1715, η 

ύπαρξη κάποιου οικοσήμου των οποίων δεν έχει διαπιστωθεί ωστόσο έως σήμερα στο 

νησί. Έχουν πάντως διασωθεί και δημοσιευτεί τα σχέδια των θυρεών ορισμένων από 

τις παραπάνω οικογένειες1716.  

 

γ) Οικόσημα Μεγάλων Μαγίστρων του τάγματος των Ιωαννιτών 

Ιπποτών της Ρόδου  

 

 Όπως έχει προαναφερθεί, το τάγμα των Ιωαννιτών Ιπποτών της Ρόδου ή 

Οσπιταλιέρων διατηρούσε ισχυρή παρουσία στη Νάξο από τα μέσα του 15ου έως τις 

αρχές του 16ου αιώνα, με επίκεντρο τον ναό του Αγίου Αντωνίου του αββά, δωρεά 

της δούκισσας Φραγκίσκας Crispo (1452). Ανάμεσα στα οικόσημα μεμονωμένων 

Ιωαννιτών Ιπποτών που εντοπίζονται στη Νάξο, υπάρχουν και κάποια που ανήκουν 

σε Μεγάλους Μαγίστρους, τους επικεφαλής αυτού του μοναχικού – στρατιωτικού 

τάγματος1717. 

 

De Milly 

 

Οικόσημο των De Milly βρίσκεται σήμερα εντοιχισμένο σε υπέρθυρο της 

πρόσοψης της οικίας Ρεμούνδου στο Κάστρο. Παριστά θυρεό με το έμβλημα των De 

Milly στην «κορυφή» του τάγματος των Ιωαννιτών, κατά τη συνήθη πρακτική των 

Μεγάλων Μαγίστρων και των λοιπόν αξιωματούχων του τάγματος. Τον θυρεό 

συνοδεύουν τα αρχικά P. I. και D., που πιθανόν υποδηλώνουν τον Μεγάλο Μάγιστρο 

Ιάκωβο de Milly (1454-1461). Πιθανολογείται ότι είτε το υπέρθυρο αυτό προέρχεται 

                                                             
1715 Κωτσάκης 2005: 46-47.  
1716 Ναυπλιώτης 2006: 155-162. 
1717 Για το αξίωμα του Μεγάλου Μαγίστρου του τάγματος των Ιωαννιτών Ιπποτών της Ρόδου βλ. 
Κόλιας 1980: 291.- Κόλλιας 1991: 17.- Κόλλιας 2000: 37. 
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από κτήριο που ανήκε στη βαϊλία των Ιωαννιτών στη Νάξο1718 είτε ότι αυτός ο τοίχος 

να αποτελούσε κάποτε τμήμα της παλαιότερης κατοικίας των De Milly1719. 

Οικόσημα των De Milly εντοπίζονται και σε δύο άλλα σημεία, ωστόσο δεν 

φαίνεται να ανήκαν στον ίδιο τον Μεγάλο Μάγιστρο, αλλά σε κάποιο συγγενή του, 

τον Bartolomeo (Βαρθολομαίο) de Milly. Το πρώτο βρίσκεται σε υπέρθυρο πόρτας 

αγροκτήματος κοντά στις Εγκαρές, προερχόμενο όμως από την Εβριακή συνοικία της 

Χώρας, με τα μικρογράμματα αρχικά b. d. και τη χρονολογία 15221720. Το δεύτερο 

εντοπίζεται στο υπέρθυρο της εισόδου του καθολικού ναού του Αγίου Βαρθολομαίου, 

στη συνοικία Νιο-Χωριό της Χώρας, όπου θεωρείται ότι εγκαταστάθηκαν ως 

πρόσφυγες Ιωαννίτες Ιππότες και άλλοι Ροδίτες Καθολικοί μετά την πτώση της 

Ρόδου (1522). Φέρει δε και πάλι τα αρχικά b. d., καθώς και τη λατινική ημερομηνία 

“1523 DIE NOVEBRIS”1721 (εικ. 91) . 

 

D’  Aubusson? 

 

Πρόκειται για θυρεό με ζωγραφισμένο αγκυρωτό ερυθρό σταυρό, 

εντοιχισμένο στο υπέρθυρο της εισόδου του ορθοδόξου ναού του Αγίου Θαλλελαίου 

στον Μπούργο της Χώρας. Θυμίζει το οικόσημο του Μεγάλου Μαγίστρου των 

Ιωαννιτών Ιπποτών της Ρόδου, Pierre d’ Aubusson (1476-1503)1722. 

 

 

δ) Οικόσημα Ρωμαιοκαθολικών αρχιεπισκόπων 

 
Εκτός από τις αριστοκρατικές καθολικές οικογένειες, οικόσημα έφεραν και οι 

Καθολικοί αρχιεπίσκοποι Νάξου. Κοινό μορφολογικό χαρακτηριστικό των 

αρχιεπισκοπικών αυτών οικοσήμων αποτελεί η ύπαρξη του επισκοπικού πίλου και 

του λατινικού σταυρού στην κορυφή του θυρεού, καθώς και στα πλάγια των 

επισκοπικών θυσάνων, που όπως λέγεται, ο αριθμός τους φανερώνει τον βαθμό των 

εκκλησιαστικών αξιωμάτων του επισκόπου. Έχουν καταγραφεί τα σχέδια των 

οικοσήμων πολλών Καθολικών αρχιεπισκόπων του νησιού των τελευταίων δύο - 

                                                             
1718 Ναυπλιώτης 2009: 397-398, 431. 
1719 Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 223. 
1720 Ναυπλιώτης 2009: 398, 432. 
1721 Ναυπλιώτης 2009: 398, 432-433. 
1722 Ναυπλιώτης 2009: 400, 437. 
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τριών αιώνων1723, ωστόσο παρακάτω γίνεται αναφορά στα σώζομενα μόνο σήμερα 

αρχιεπισκοπικά οικόσημα, υπό την μορφή υλικών καταλοίπων. 

 

Δομήνικος Della Grammatica (1579-1583) 

 

Ο Δομήνικος Della Grammatica από την Άνδρο1724 υπήρξε ανακαινιστής του 

καθεδρικού ναού των Καθολικών. Ως εκ τούτου, οικόσημό του βρίσκεται στο 

υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου του ναού, το πρώτο από αριστερά1725. Σημειώνεται 

ότι οι Della Grammatica υπήρξαν μία από τις σημαντικότερες καθολικές οικογένειες 

της Άνδρου, με ελληνική ωστόσο καταγωγή1726. 

 

Αντώνιος Ιουστινιάνης (1701-1730) 

 

Οικόσημο του αρχιεπισκόπου Νάξου και Πάρου Αντωνίου Ιουστινιάνη 

εντοπίζεται εντός ιδιωτικής οικίας στο Κάστρο της Χώρας. Ο Αντώνιος Ιουστινιάνης 

μάς είναι κυρίως γνωστός για την ανέγερση του αρχιεπισκοπικού θερέτρου στην 

περιοχή του Μητροπόλου, κοντά στον Άγιο Μάμαντα (1707). Ο ίδιος, γεννημένος 

στη Νάξο, καταγόταν πιθανόν από την ομώνυμη γενουατική οικογένεια της Χίου1727 ή 

κατ’ άλλους από τη συνεπώνυμη επιφανή βενετική οικογένεια των Zustiniani1728.  

 
Antonio Matturi (1733-1748) 

 

Ο αρχιεπίσκοπος Antonio Matturi καταγόταν από την περιοχή του Trento της 

Ιταλίας και ανήκε στο τάγμα των Φραγκισκανών. Έγχρωμο και ξυλόγλυπτο οικόσημό 

του, εύρημα σπάνιο για τον ελλαδικό χώρο, εντοπίζεται στην Καθολική 

                                                             
1723 Ρεμούνδος 1982: 136, 145-146,  151, 153-154, 156. 
1724 Ρεμούνδος 1982: 132-133. 
1725 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 138.- Ναυπλιώτης 2009: 391, 417. 
1726 Πολέμης 1995: 96.- Saint–Guillain 2009: 130. 
1727 Ρεμούνδος 1982: 140. 
1728 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163470. 
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Μητρόπολη1729, στο δάπεδο της οποίας βρίσκεται και ο τάφος του, κοσμημένος με 

ένα δεύτερο οικόσημό του1730. 

 

Ιωάννης Crispo (1773-1796) 

 

Ο Ιωάννης Crispo ήταν ντόπιος, Ναξιώτης την καταγωγή αρχιεπίσκοπος, 

γνωστός μεταξύ άλλων για τη σκληρή στάση του εναντίον των εξεγερθέντων 

χωρικών της πεδινής Νάξου, που ζητούσαν την κατάργηση των φεουδαλικών 

προνομίων των Δυτικών γαιοκτημόνων (1777)1731. Το έμβλημά του είναι εντοιχισμένο 

στο υπέρθυρο της οικίας Κατσούρη στο Κάστρο και φέρει τη χρονολογία 17821732. 

Ένα δεύτερο έμβλημά του βρίσκεται εντός του μεγάρου της Καθολικής 

Αρχιεπισκοπής1733. 

 

Gaetano Maria de Angeli ή de Angelis (1895-1900) 

 

Εμβλήματα του φιλέλληνα Ιταλού αρχιεπισκόπου και ανακαινιστή του 

μεγάρου της Καθολικής Αρχιεπισκοπής1734 εντοπίζονται: α) πάνω από την 

μπαλκονόπορτα της Καθολικής Αρχιεπισκοπής1735, β) στην Καθολική Μητρόπολη 

(ξυλόγλυπτο)1736 και γ) στον Άγιο Αντώνιο της Παδούης (ζωγραφιστό)1737. Τα 

εμβλήματα αυτά του Καθολικού αρχιεπισκόπου Νάξου ταυτίζονται μορφολογικά με 

τα εμβλήματα των απανταχού Καπουκίνων, δεδομένου ότι ο ίδιος υπήρξε μέλος τους. 

Χαρακτηριστικό μοτίβο των εμβλημάτων αυτών είναι η διασταύρωση του χεριού του 

Χριστού με εκείνο του Αγίου Φραγκίσκου, με φόντο τον σταυρό1738.  

                                                             
1729 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163685. Βαβατσιούλας 2009 
β΄: 141. 
1730 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 18, 51.- Ναυπλιώτης 1980: 175-176.- Ρεμούνδος 1982: 141-142.- 
Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163631.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 
141. 
1731 Ζερλέντης 1985: 11. 
1732 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 19, 52.- Ναυπλιώτης 1986: 107.- Κεφαλληνιάδης 2000: 206.- 
Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163523.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 
157. 
1733 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163582. 
1734 Βαβατσιούλας 2009 α΄: 14.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 182-183. 
1735 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163616.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄ : 183. 
1736 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163588. 
1737 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 16, 50-51.- Ναυπλιώτης 1980: 177-178.- Ρεμούνδος 1982:  151-152.- 
Κεφαλληνιάδης 2000: 207. 
1738 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163539.  
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ε) Εμβλήματα καθολικών μοναχικών ταγμάτων 

 
Στη Νάξο εντοπίζονται και εμβλήματα καθολικών ταγμάτων γαλλικής κυρίως 

προέλευσης, τα οποία δραστηριοποιήθηκαν στο νησί από την περίοδο της 

Αντιμεταρρύθμισης  έως τη δεκαετία του 1970. 

 

Εμβλήματα Ιησουϊτών 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι Ιησουΐτες έφθασαν στη Νάξο το 1626 και ένα χρόνο 

αργότερα ίδρυσαν τη μονή και τη σχολή τους, που λειτούργησε υπό τη διεύθυνσή 

τους έως το 1773, έτος προσωρινής κατάργησής τους από τον πάπα. Σήμερα σε ένα 

από τα εξωτερικά υπέρθυρα του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Κάστρο, στο οποίο 

στεγαζόταν παλαιότερα η μονή Ιησουϊτών, διακρίνεται οικόσημο του τάγματος με το 

σύμπλεγμα των γραμμάτων “ΙHS”, την βραχυγραφία του «ιερού ονόματος του 

Χριστού» (“Jhesus Hominum Salvator”)1739, καθώς και με την εξής λατινική επιγραφή 

στη βάση του: “TIBI SIT GLORIA” (εικ. 92)1740 . Παρόμοιο έμβλημα σώζεται και σε 

υπέρθυρο στο αίθριο του σημερινού Αρχαιολογικού Μουσείου1741. Τέλος, έμβλημα 

του τάγματος αυτού εντοπίζεται και στο εσωτερικό της Καθολικής Μητροπόλεως1742. 

 

Εμβλήματα Καπουκίνων  

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι Καπουκίνοι υπήρξαν κλάδος των Φραγκισκανών 

που εγκαταστάθηκαν στη Νάξο λίγο μετά τους Ιησουΐτες, το 1628 και παρέμειναν 

εκεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Οικόσημό τους βρίσκεται στο υπέρθυρο 

της μονής τους στο Κάστρο (μέσα 17ου αι.), όπου απεικονίζεται ένας μοναχός 

γονατιστός μπροστά στον σταυρό του μαρτυρίου, ίσως ο κτήτωρ της μονής τους, ο 

«αμφίβιος» Ιωάννης Αναπλιώτης, ενδεδυμένος με τη στολή του Καπουκίνου1743 (εικ. 

93). Άλλα τρία συνολικά εμβλήματα των Καπουκίνων εντοπίζονται, όπως επίσης 

προαναφέρθηκε, σε εξωτερικό τοίχο του κτηρίου της Καθολικής Αρχιεπισκοπής, 

                                                             
1739 Ναυπλιώτης 2009: 400. 
1740 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 19, 52.- Κεφαλληνιάδης 2000: 113, 209.- Βαβατσιούλας 2009 β :́ 
250. 
1741 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 250. 
1742 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 140-141. 
1743 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 20, 53.- Ναυπλιώτης 1986: 110.- Βαβατσιούλας 2009 β΄ : 206. 
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καθώς και εντός των ναών της Καθολικής Μητροπόλεως και του Αγίου Αντωνίου της 

Παδούης, τα οποία όμως ανήκαν στον Καπουκίνο αρχιεπίσκοπο Gaetano Maria de 

Angeli (1895-1900). 

 

Εμβλήματα Ουρσουλινών 

 

Η γυναικεία μονή των Ουρσουλινών ιδρύθηκε στο Κάστρο της Χώρας το 

1739 και λειτούργησε έως το 1976, εντός της οποίας λειτουργούσε παράλληλα η 

φημισμένη ομώνυμη σχολή θηλέων. Οικόσημο των Ουρσουλινών βρίσκεται στη 

μονή και σχολή τους. Εικονίζεται η φλεγόμενη καρδιά του Χριστού, με έναν σταυρό, 

περιβαλλομένη από αγκάθινο στεφάνι1744. Επίσης, στο υπέρθυρο της εξωτερικής 

εισόδου της μονής, διακρίνεται θυρεός με σταυρό πάνω από τον οποίον ξεχωρίζουν 

τα επτά αστέρια της Μεγάλης Άρκτου, ενώ στη βάση του υπάρχει η λατινική 

επιγραφή: “SERVIAM”1745 (εικ. 94) . Αυτό αποτελούσε το έμβλημα των μαθητριών 

της Σχολής: ο αστερισμός της Μεγάλης Άρκτου πάνω από τον Σταυρό παραπέμπει 

στην ονομασία του τάγματος (ursus = αρκούδα), ενώ ο πολικός αστέρας 

δείχνει τον δρόμο που οδηγεί στην αγάπη1746. Σημειώνεται ότι η πρακτική αυτή 

εντοπίζεται, όπως θα δούμε και παρακάτω, και στα λεγόμενα «ομιλούντα οικόσημα» 

διαφόρων οικογενειών, όπου η απεικόνιση ενός εραλδικού συμβόλου παραπέμπει 

στην ονομασία της οικογενείας στην οποία αυτό ανήκει1747. 

 

Έμβλημα Σαλεσιανών  

 

Οι Σαλεσιανοί ή το τάγμα του Αγίου Φραγκίσκου του Σαλεσίου1748, επίσης 

Γάλλοι, ανέλαβαν τη διεύθυνση της πρώην σχολής Ιησουϊτών (1891-1927), η οποία 

μετονομάστηκε σε Γαλλική Εμπορική Σχολή από τους Λαζαριστές (1783-1878), 

αντικαταστάτες των Ιησουϊτών, μετά τη διάλυση του τάγματός τους (1773). 

Οικόσημο των Σαλεσιανών βρίσκεται σε υπέρθυρο της πρώην μονής Ιησουϊτών, όπου 

                                                             
1744 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 20, 53.- Κεφαλληνιάδης 2000: 142. 
1745 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163569.- Βαβατσιούλας 2009 
β΄: 285.  
1746 Σχολή Ουρσουλινών: http://www.ursulines.gr/tagma-ursulinwn/romaiki-enosi.html. 
1747 Tupigny 1981: 371-373. 
1748 Φιλιππούσης – Παππάς 2010: 76. 
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στεγάζεται σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο, έχοντας ως θυρεό μία άγκυρα, 

συνοδευόμενη από την επιγραφή “LA CROIX ANCRE DE SALUT”1749. 

 

Έμβλημα αγνώστου μοναχικού τάγματος; 

 

Στο υπέρθυρο της αυλόθυρας της εξωτερικής εισόδου της νότιας πτέρυγας της 

Σχολής Ιησουϊτών εντοπίζεται θυρεός εντός του οποίου υπάρχουν τα γράμματα 

“D.M.N. CR” (DOMINE CRISTUS) ή τα “R. M. N. d. d.”, ένας διπλός σταυρός ή 

ένας απλός σταυρός και ένα “Τ”1750, ο οποίος μας παραπέμπει πιθανόν στη Δυτική 

Εκκλησία, ενώ στην κορυφή του βρίσκεται κρίνος1751. Εκατέρωθεν του θυρεού είναι 

χαραγμένες η επιγραφή “ZZIVUI” και η ημερομηνία “1573 DIE 22 IULII”. Το 

γεγονός της ύπαρξης του κρίνου μάς παραπέμπει εκ πρώτης όψεως στη Γαλλία, 

ωστόσο το έμβλημα τοποθετείται χρονολογικά μισό περίπου αιώνα προ της ελεύσεως 

στη Νάξο των πρώτων γνωστών σε εμάς γαλλικών καθολικών ταγμάτων 

μισσιοναρίων (1626), κάτι που απομακρύνει αυτό το ενδεχόμενο.  

 

στ) Θυρεοί ξένων κρατών 

 
Στο Κάστρο της Χώρας Νάξου εντοπίζονται επίσης οικόσημα ξένων κρατών 

που κατά καιρούς είχαν ισχυρή παρουσία στο νησί, είτε λόγω συμμαχιών με τη 

ντόπια δυτική αριστοκρατία είτε λόγω της εκεί παρουσίας εμπορικών προξενείων, 

υποπροξενείων ή προξενικών τους πρακτορείων. Τα σωζόμενα σήμερα οικόσημα 

ξένων κρατών στη Νάξο είναι τα ακόλουθα:  

 

Οικόσημα των De la Roche 

 

Εδώ δεν πρόκεται για κάποιο ξένο κράτος με τη σύγχρονη – νεωτερική έννοια 

του όρου, αλλά για μία μεσαιωνικού τύπου ηγεμονία, αυτή των Φράγκων δουκών των 

Αθηνών και των Θηβών, De la Roche (1205-1311). Δύο ανάγλυφα οικόσημα των De 

la Roche έχουν εντοπιστεί σχετικά πρόσφατα, κατά τη διάρκεια εργασιών 

συντήρησης, στο δουκικό παρεκκλησίο στο Κάστρο (Capella Casazza), επάνω σε 

                                                             
1749 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 250. 
1750 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 263. 
1751 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 20, 53. 
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επίκρανα στις γενέσεις των τόξων του σταυροθολίου του1752, κάτι που μαρτυρεί 

προφανώς τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις ανάμεσα στις δύο λατινικές ηγεμονίες κατά τη 

διάρκεια του πρώτου αιώνα της Λατινοκρατίας στην Ελλάδα (βλ. Κεφ. Γ΄). Κατά μία 

άλλη πάντως άποψη, η κατασκευή του ενός τουλάχιστον οικοσήμου τοποθετείται στις 

αρχές του 17ου αιώνα1753. 

 

Θυρεοί του Τάγματος των Ιωαννιτών Ιπποτών 

 

Όπως έχει ήδη προαναφερεθεί στο Κεφάλαιο Α΄, οι Ιωαννίτες Ιππότες ή 

Οσπιταλιέροι διατηρούσαν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Νάξο κατά τον 15ο και 

στις αρχές του 16ου αιώνα, έχοντας ως σημείο αναφοράς τους τον ναό του Αγίου 

Αντωνίου του αββά στην παραλία της Χώρας, όπου λέγεται ότι ναυλοχούσε 

στολίσκος τους. Τα οικόσημα των Ιωαννιτών Ιπποτών που εντοπίζονται στη Νάξο, 

αντικατοπτρίζουν την ισχυρή τους παρουσία στο νησί και τις στενές τους σχέσεις  με 

τους εκεί Ιταλούς δούκες. Εκτός των οικοσήμων μεμονωμένων Ιωαννιτών ιπποτών 

που είδαμε προηγουμένως, στη Νάξο εντοπίζονται και εμβλήματα του ίδιου του 

μοναχικού–στρατιωτικού αυτού τάγματος: 

α) Στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου της Καθολικής Μητροπόλεως (τέλη 

16ου αι.). Εκεί εντοπίζονται και τρία άλλα οικόσημα1754. 

β) Στον εκθεσιακό χώρο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής, προερχόμενο από 

πλάκα που βρισκόταν στο δάπεδο της Καθολικής Μητροπόλεως. Δίπλα στο οικόσημο 

των Ιωαννιτών, υπάρχει και εκείνο των Crispi1755. 

γ) Στο εξωτερικό τείχος του Κάστρου, χαμηλά και αριστερά πριν από την 

Τρανή Πύλη, άποψη η οποία όμως έχει αμφισβητηθεί. 

 

Λέοντες Αγίου Μάρκου Βενετίας 

 

Η υστερομεσαιωνική Νάξος, αν και διοικήθηκε ως επί το πλείστον από 

Βενετούς δούκες ή φίλα προσκείμενους προς τη Βενετία, ουδέποτε υπήρξε επισήμως 

κτήση της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου και ως εκ τούτου δεν 

σώζονται παρά ελάχιστα εμβλήματά της στο νησί.  
                                                             
1752 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 239-240. 
1753 Ναυπλιώτης 2009: 398-399, 434. 
1754 Μητσάνη 2004: 273, 281.- Ναυπλιώτης 2009: 391, 417. 
1755 Μητσάνη 2004: 282.- Ναυπλιώτης 2009: 392, 420. 



328 
 

Στο υπέρθυρο του προαυλίου χώρου της μονής Φραγκισκανών στα Αγγίδια 

(Φραρώ) βρίσκεται ανάγλυφο του λέοντος του Αγίου Μάρκου1756, περιστοιχιζομένου 

από δύο μικρότερους λέοντες, που πιθανολογείται ότι ανήκαν στη βενετική 

οικογένεια Ruggeri,  Ruzier ή De Ruggier1757 (εικ. 95). Ο συγκεκριμένος λέων είναι 

αρκετά φθαρμένος και ανήκει στον τύπο του «συνήθους» ή «περιπατητικού» 

λεόντος1758, που τον συναντά κανείς κατά κόρον στα βενετσιάνικα κάστρα του 

παράκτιου και νησιωτικού ελληνόφωνου χώρου (π.χ. Επτάνησα, Μεθώνη, Ναύπλιο, 

Κρήτη, Κύπρος), όπως και εκείνα των δαλματικών ακτών. Δεν είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε την ακριβή χρονολογία της κατασκευής του, δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

σχετική επιγραφή, ωστόσο τρεις είναι οι πιθανότερες εκδοχές για τη χρονολόγησή 

του:  

α) Να συνδέεται με την ίδρυση της μονής το 1535 από Βενετούς μοναχούς εκ 

Κρήτης, καθώς και με το γεγονός ότι η μονή τελούσε υπό την αιγίδα του δόγη της 

Βενετίας, ο οποίος και της παρείχε ετήσια χορηγία1759. Η πρώτη αυτή εικασία 

φαίνεται ότι εγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα. 

β) Να ανάγεται σε μία από τις περιόδους της προσωρινής και ανεπίσημης 

διοίκησης του Δουκάτου του Αιγαίου από τη Βενετία (1494-1500, 1511-1517)1760. 

γ) Να αποτελούσε κατάλοιπο της ισχυρής παρουσίας της Βενετίας στη Νάξο 

κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, στο πλαίσιο της ανακατάληψής της από τους 

Βενετούς, όπως και πολλών άλλων υπό οθωμανική κυριαρχία νησιών του Αιγαίου 

κατά τη διάρκεια του Κρητικού ή Ε΄ Βενετοκρητικού πολέμου (1645-1669) και του 

Στ΄ Βενετοτουρκικού πολέμου (1684-1699)1761.  

Άλλος λέων του Αγίου Μάρκου βρίσκεται στο υπέρθυρο της εισόδου της 

Καθολικής Μητροπόλεως, μαζί με ακόμη τρία οικόσημα1762. Αναφέρεται επίσης από 

περιηγητή των μέσων του 19ου αιώνα (1841) η ύπαρξη ενός λέοντος του Αγίου 

Μάρκου στο υπέρθυρο (;) της παλαιάς δουκικής καγκελλαρίας1763. Δύο ακόμη μικροί 

                                                             
1756 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 20, 54.- Μπαλτογιάννη 2005: 88. 
1757 Ναυπλιώτης 2009: 395, 425-426. 
1758 Ο «συνήθης» ή «περιπατητικός» λέων του Αγίου Μάρκου είναι ολόσωμος και στραμμένος προς τ’ 
αριστερά (σύμφωνα με την οπτική του θεατή), με το σώμα φωτοστεφανωμένο, οι οφθαλμοί είναι 
ορατοί, ενώ έχει και φτερά που συνήθως επικάθηνται σε παράλληλη διάταξη. Επίσης με το ένα πόδι 
κρατάει το ανοιχτό -κατά κανόνα- Ευαγγέλιο με τη φράση: “Pax tibi Marce Evangelista meus”. Βλ. σχ. 
Rizzi – Πλουμίδης 2002: 343. 
1759 Καρπάθιος 1936: 64.- Hofmann 1938: 18.- Φώσκολος – Φόνσος 2003: 366. 
1760 Miller 1997: 682-683, 685-688. 
1761 Πασχάλης 1933: 43-48. 
1762 Ναυπλιώτης 1980: 172-173.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 138. 
1763 Κεφαλληνιάδης 2000: 221. 
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ανισομεγέθεις λέοντες της Βενετίας εντοπίζονται σε αταύτιστο τάφο στο δάπεδο της 

Καθολικής Μητροπόλεως1764. Πιθανόν να πρόκειται για τον τάφο κάποιου Βενετού 

αξιωματούχου ή για κάποιο πρέσβη της Βενετίας στη Νάξο, που έζησε στο νησί ή 

εδρασε στην περιοχή κατά τη διάρκεια των βενετουρκικών πολέμων του 17ου αιώνα.  

Μαρμάρινη ανάγλυφη παράσταση με τον λέοντα του Αγίου Μάρκου έχει 

εντοπιστεί προ ετών και στον καθολικό ναό του Αγίου Μάρκου, έξω από την παλαιά 

πόλη (περιοχή Κόττη), κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης, με χρονολογία 

1513. Σήμερα το έμβλημα αυτό είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό του ναού, στο 

υπέρθυρο της εξόδου1765. Η ύπαρξή του εκεί, καθώς και η ίδια η ονομασία του εν 

λόγω ναού, συνδέεται προφανώς με την ισχυρή παρουσία της Γαληνοτάτης 

Δημοκρατίας του Αγίου Μάρκου στη Νάξο κατά την περίοδο 1511-1517, όταν είχε 

αναλάβει η ίδια τη διοίκηση του Δουκάτου του Αιγαίου1766. 

 

Έμβλημα της Αγίας Έδρας 

 

Στη Νάξο εντοπίζεται και έμβλημα της Αγίας Έδρας, στο υπέρθυρο της μονής 

των Φραγκισκανών (Φραρώ) στα Αγγίδια (εικ. 96). Εδώ κατατάσσουμε το έμβλημα 

της Αγίας Έδρας σε εκείνα των ξένων κρατών, δεδομένου ότι ο πάπας της Ρώμης είχε 

και έχει όχι μόνο πνευματική, αλλά και κοσμική εξουσία. Δεν θα πρέπει να μας 

διαφεύγει η ύπαρξη του Παπικού Κράτους, το οποίο κυριάρχησε σε πολλές περιοχές 

της κεντρικής Ιταλίας από τον Μεσαίωνα έως το 1870, κατάλοιπο του οποίου 

αποτελεί σήμερα το μικροσκοπικό κρατίδιο του Βατικανού (1929)1767. Το 

συγκεκριμένο παπικό σύμβολο στη μονή Φραγκισκανών απεικονίζει την παπική 

τιάρα και τα δύο κλειδιά, διασταυρούμενα χιαστί, μοτίβο που υιοθετήθηκε τον 14ο 

αιώνα ως παπικό έμβλημα και το οποίο συμβολίζει την πνευματική και κοσμική 

εξουσία των αρχιερέων της Ρώμης1768. Στη βάση αυτού του εμβλήματος 

απεικονίζονται οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, κάτι που θεωρείται από ορισμένους 

σύμβολο θελήσεως για την ενότητα των δύο Εκκλησιών, με την χρονολογία 17971769. 

 

 
                                                             
1764 Κούρτιος 1889: 48.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 16, 50. 
1765 Ναυπλιώτης 2009: 396-397, 429. 
1766 Miller 1997: 687-688. 
1767 Αλεβιζόπουλος 1992: 12.- Δημάκης 1997: 85-86.- Berstein – Mizla 1997 β΄: 127-130. 
1768 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163543. 
1769 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 6. 
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Θυρεοί Γαλλίας 

 

Βάσει όσων αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄, μετά την παρακμή και την 

σταδιακή έξωση της Βενετίας από το Αιγαίο, στην οποία συνέβαλε και η Γαλλία 

μέσα από τη στρατηγική της συμμαχία με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο Γάλλος 

μονάρχης αναδείχθηκε σε προστάτη και κηδεμόνα των καθολικών πληθυσμών των 

Κυκλάδων και γενικότερα των Καθολικών που διαβιούσαν εντός της οθωμανικής 

επικράτειας. Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί σταδιακά η καθολική κοινότητα της 

Νάξου εντός της σφαίρας επιρροής της Γαλλίας, η οποία εξετόπισε από τον ρόλο 

αυτό τη Βενετία. Την πραγματικότητα αυτήν αντανακλά η ύπαρξη οικοσήμου του 

γαλλικού βασιλικού οίκου των Βουρβώνων σε εξωτερικό τοίχο της μονής 

Ουρσουλινών στο Κάστρο1770 με τα τρία χαρακτηριστικά κρινάνθεμα (σύμβολο της 

Γαλλίας από τον 14ο αιώνα)1771, τη χρονολογία 1757 ή 1737 και την ημερομηνία 

«ΜΑΗ 12», το οποίο βρίσκεται δίπλα στο σημερινό Αρχαιολογικό Μουσείο (εικ. 

97)1772 . Ο θυρεός του βασιλικού οίκου της Γαλλίας εντοπίζεται ωστόσο και στο 

επάνω μέρος του ιερού της Καθολικής Μητροπόλεως (μέσα 18ου αι.)1773, ενώ 

ανάγλυφοι επιχρωματισμένοι βασιλικοί θυρεοί της Γαλλίας και της Αραγωνίας (19ος 

αι.;) κοσμούν και την περίτεχνη κορνίζα, που πλαισιώνει το αλτάριο της Capella 

Casazza1774 (εικ. 98). Τέλος, έγχρωμο έμβλημα του Βασιλείου της Γαλλίας και της 

Ναβάρρας εντοπίζεται στο εσωτερικό της πρώην «Γαλλικής Εμπορική Σχολής», 

φαινόμενο συχνό για τα υπό γαλλική προστασία καθολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του 

Αιγαίου1775.  

 

Θυρεός Αραγωνίας 

 

Όπως πραναφέρθηκε, ο θυρεός του οίκου της Αραγωνίας βρίσκεται μαζί με 

εκείνον των Βουρβώνων της Γαλλίας, είτε λόγω συμμαχίας είτε λόγω επιγαμίας1776. 

 

                                                             
1770 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 263. 
1771 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163688. 
1772 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 18, 50.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163688.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 263. 
1773 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 7. 
1774 Ρεμούνδος – Καρυστιναίος 2002: 12-13.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 239. 
1775 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163663. 
1776 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 239. 
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Θυρεός Αυστρίας 

 

Στο εσωτερικό του πύργου του Μαρκοπολίτη (Καλαβρού) στο Κεραμί 

σώζεται το οικόσημο του προξενείου της Αυστρίας στη Νάξο, με τον χαρακτηριστικό 

αυστρογερμανικό αυτοκρατορικό αετό1777. Άγνωστο παραμένει το πώς βρέθηκε να 

κοσμεί έναν πύργο της ναξιακής υπαίθρου, που ανήκε μάλιστα σε ελληνορθόδοξη 

οικογένεια. Σημειώνεται πάντως ότι μέλος της οικογενείας Girardi υπήρξε πρόξενος 

της Αυστρίας στη Νάξο κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης1778. 

 

Θυρεός Σουηδίας 

 

Οικόσημο της Σουηδίας εντοπίζεται σε υπέρθυρο αρχοντικού του Κάστρου, 

που κάποτε λειτουργούσε ως σουηδικό προξενείο (α΄ μισό 19ου αιώνα), ενωμένο με 

εκείνο του οίκου Grimaldi, μέλος ή μέλη του οποίου υπήρξαν πρόξενοι της 

σκανδιναβικής αυτής χώρας στη Νάξο1779. 

 

Θυρεός Ολλανδίας 

 

Στη Νάξο υπάρχει και οικόσημο της Ολλανδίας στο εσωτερικό της 

αρχοντικής οικίας Μετρούδ, το οποίο λέγεται ότι κοσμούσε παλαιότερα το υπέρθυρο 

της εισόδου της1780. Από τους τελευταίους προξένους της Ολλανδίας στη Νάξο ήταν ο 

Φραγκίσκος Sommaripa, τα απομνημονεύματα του οποίου φυλάσσονται στα Γενικά 

Αρχεία της Χάγης και που αποτελούν σημαντικές πηγές της ιστορίας της 

Επανάστασης του 1821 για το νησί1781. 

 

Θυρεός Αγγλίας 

 

Στο Κάστρο της Χώρας Νάξου ιδρύθηκε κατά την πρώτη τουλάχιστον 

δεκαετία του 19ου αιώνα και προξενείο της Αγγλίας ή ακριβέστερα του Ηνωμένου 

                                                             
1777 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 18. 
1778 Κορινθίου 1981: 203. 
1779 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 17, 49.- Κεφαλληνιάδης 2000: 211-212. 
1780 Κεφαλληνιάδης 2000: 184. 
1781 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 17, 49. 
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Βασιλείου, στην αρχοντική οικία του προξένου της, Ν. Φραγκόπουλου1782. Εντός της 

οικίας αυτής βρίσκεται μεγαλοπρεπής έγχρωμος θυρεός του βρετανικού στέμματος, 

χωρισμένος σε τέσσερα τεταρτημόρια1783, τον οποίο στηρίζουν ένα λιοντάρι (σύμβολο 

της Αγγλίας) και ένας μονόκερως (σύμβολο της Σκωτίας). Παρόμοιοι θυρεοί 

απαντούν και σε πρώην αγγλοκρατούμενες περιοχές, όπως π.χ. στη Λευκωσία, στο 

σημερινό Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου1784. Κάτω και γύρω από την ασπίδα του 

θυρού υπάρχει η εξής γαλλική επιγραφή: “DIEU ET MON DROIT HONNI SOIT 

AVI MAL Y PENSE”, ενώ παρακάτω αναγράφεται η εξής λατινική επιγραφή: 

“VICTORIAE DEI GRAT MAGNAE BRITANNEI SCO. ET HIBER REGINAE 

FIDEO DEFENSOR”1785. Η παραπάνω επιγραφή αποδεικνύει ότι το βρετανικό 

προξενείο λειτούργησε και μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, δεδομένου ότι η 

βασίλισσα Βικτωρία κατείχε τον θρόνο από το 1837 έως το 19011786. 

 

Θυρεοί Ρωσίας 

 

Η μοναδική μη δυτική χώρα1787 που είχε διπλωματική εκπροσώπηση στην υπό 

οθωμανική κυριαρχία Νάξο, ήταν η Ρωσία. Πρόξενός της ήταν ένας επίσης μη 

Δυτικός: ο Ελληνορθόδοξος Χριστόδουλος Ραυτόπουλος, πρώην πρόξενος της 

Δανίας. Ρωσικό οικόσημο με τον δικέφαλο αυτοκρατορικό αετό του Αγίου Γεωργίου 

εντοπίζεται στον πύργο του Ραυτόπουλου στις Εγκαρές, με τη χρονολογία: «1827 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Α΄»1788 και την ελληνική επιγραφή: «ΚΑΙ ΤΟΔΕ ΚΤΗΜΑ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΝΣΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΥ 

ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤ’ ΑΥΤΟΝ ΑΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΝΟΣ 

ΟΥΔΕΠΟΤΕ»1789. Η ίδια πάντως επιγραφή υπάρχει και σε ένα δεύτερο οικόσημο της 

τσαρικής Ρωσίας, που εντοπίζεται σε κτήμα των Ραυτόπουλων, επίσης στις Εγκαρές, 

με ημερομηνία 17 Αυγούστου 18581790.  

                                                             
1782 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 17, 48.- Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 120-124.- Slot 1987 α΄: 3-4. 
Σύμφωνα πάντως με μία άλλη εκδοχή, επρόκειτο για υποπροξενείο. Βλ. σχ. Κοκολάκης 2009: 5. 
1783 Το πάνω δεξιά και το κάτω αριστερά τεταρτημόριο (ανάποδα ως προς την οπτική του παρατηρητή) 
αποτελούν σύμβολα του βασιλείου της Αγγλίας, το πάνω αριστερά, έμβλημα του βασιλείου της 
Σκωτίας, ενώ το κάτω δεξιά, του βασιλείου της Ιρλανδίας. 
1784 Given 2005: http://eprints.gla.ac.uk/3317/1/1.pdf. 
1785 Κεφαλληνιάδης 2000: 170. 
1786 Δημάκης 1997: 89. 
1787 Χάντιγκτον 1999: 30-31, 217. 
1788 Μπαλτογιάννη 2005: 89. 
1789 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 18, 50. 
1790 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 22, 58. 
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Θυρεοί άλλων χωρών 

 

Γνωρίζουμε ότι προξενεία ή προξενικά πρακτορεία διατηρούσαν στη Νάξο 

και άλλες χώρες, όπως η Δανία (Δανιμαρκία) και το βασίλειο της Νεαπόλεως ή των 

Δύο Σικελιών. Ωστόσο δεν έχει διαπιστωθεί έως σήμερα η ύπαρξη σήμερα 

οικοσήμων τους στο Κάστρο ή αλλού στο νησί.  

 

ζ) Οικόσημα ελληνορθοδόξων οικογενειών 

 
Εκτός των οικοσήμων που ανήκαν σε Δυτικούς (δούκες, φεουδάρχες και 

κτηματίες, αρχιεπισκόπους, καθολικά τάγματα, προξενεία δυτικών κρατών), 

οικόσημα διέθεταν και ορισμένες επιφανείς ελληνορθόδοξες οικογένειες, υπό την 

επιρροή, όπως προαναφέρθηκε, του δυτικού στοιχείου, με το οποίο συμβίωναν επί 

αιώνες. Η άνοδος των ελληνορθοδόξων αυτών οικογενειών, οι οποίες κατά κανόνα 

δεν ήταν εξίσου ισχυρές συγκριτικά με τις οικογένειες δυτικών γαιοκτημόνων, άρχισε 

να παρατηρείται κυρίως από τα τέλη του 17ου αιώνα και εξής1791: 

 

Κόκκοι 

 

Οι Κόκκοι (Coci, Cocci) θεωρούνται ως η ισχυρότερη οικογένεια 

Ελληνορθοδόξων προκρίτων της Νάξου του 17ου αιώνα και σφοδρών πολεμίων του 

δυτικού κοινωνικο-οικονομικού κατεστημένου. Αν και οι ίδιοι ήταν βενετικής 

καταγωγής1792, το γεγονός ότι είχαν ασπαστεί την Ορθοδοξία υπήρξε προφανώς 

καθοριστικό για τη διαμόρφωση της μετέπειτα ταυτότητάς τους και του καθορισμού 

της στάσης τους έναντι των Δυτικών γαιοκτημόνων του νησιού. Συγκρούστηκαν με 

δυτικές οικογένειες, ακόμη και ένοπλα, και μάλιστα μέλος της οικογένειάς τους, ο 

Κωνσταντίνος Κόκκος δολοφονήθηκε από μέλη της βενετικής οικογένειας Barozzi το 

                                                             
1791 Κάσδαγλη 1998: 114.- Κάσδαγλη 2009: 446. 
1792 Οι Κόκκοι κατάγονταν από τη Βενετία, ωστόσο, σύμφωνα με την παράδοση, η απώτατη καταγωγή 
τους ήταν από τη βυζαντινή οικογένεια των Καύκων. Βλ. σχ. Tassini 1887: 
http://venicexplorer.net/tradizione/topos/ccc.html.- Miller 1928: 448.- Τους Κόκκους τους συναντάμε 
σε ανδριακά έγγραφα της Λατινοκρατίας, απ’ όπου εικάζεται ότι πιθανόν να ήλθαν στη Νάξο, μαζί με 
άλλες γνωστές ανδριακές οικογένειες (π.χ. Sommaripa, Della Rocca). Βλ. σχ. Κωτσάκης 2005: 61, 64.- 
Θεωρείται ότι είχαν εξελληνιστεί πλήρως ήδη από τα τέλη του 16ου αιώνα. Βλ. σχ. Ναυπλιώτης 1986: 
74. 
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16871793. Υπήρξαν ωστόσο και ορισμένοι Κόκκοι του 17ου αιώνα, οι οποίοι είχαν 

καθολικό φρόνημα1794. 

Οι Κόκκοι διατηρούσαν πυργόσπιτα στην Ποταμιά και τον Καλόξυλο, ενώ 

στην κυριότητά τους βρισκόταν και η οχυρωμένη μονή Υψηλοτέρας, πιθανόν δε και ο 

πύργος της Αγιάς1795. Οικόσημο των Κόκκων υπάρχει στη μονή Υψηλοτέρας, 

γνωστής και ως «πύργος Υψηλής», με τη χρονολογία 1600 και την κτητορική 

επιγραφή: «ΙΑΚΟΒΟΣ ΚΟΚΚΟΣ»1796. Υπάρχει και άλλο ένα οικόσημό τους στον 

ίδιο χώρο (17ος αι.)1797, καθώς και ένα τρίτο οικόσημο, το οποίο φέρει την επιγραφή: 

«Δ. Κ. Κόκκος» και τη χρονολογία 18481798. 

Άλλο οικόσημο των Κόκκων εντοπίζεται στην πυργοειδή κατοικία τους στη 

Μέση Ποταμιά με τα αρχικά Κ. Κ. (Κωνσταντίνος Κόκκος) και τη χρονολογία με 

ελληνική αρίθμηση ΑΧΠΣΤ (1686), γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει 

διάθεση διαφοροποίησης σε πολιτισμικό επίπεδο, εάν όχι αντιπαράθεσης, απέναντι 

στο κυρίαρχο κοινωνικά και οικονομικά δυτικό στοιχείο. Σε υπέρθυρα του ιδίου 

οικήματος εντοπίζονται διάφορα ρητά και γνωμικά, καθώς και άλλες δύο χρονολογίες 

με ελληνική αρίθμιση: AXOH (1678)1799. 

Τέλος, οικόσημο των Κόκκων εντοπίζεται και σε υπέρθυρο της αρχοντικής 

οικίας της Μαργαρίτας Barozzi στο Κάστρο, το μοναδικό πιθανότατα οικόσημο 

Ελληνορθοδόξων στον χώρο αυτό, με την λατινική επιγραφή “CAR EA” και την 

ελληνική: «ΚΟΚΚΟ», καθώς και με τη χρονολογία 16071800. Ίσως η ύπαρξη του 

οικοσήμου αυτού στο Κάστρο να συσχετίζεται με κάποια επιγαμία. Σύμφωνα πάντως 

με μαρτυρία των αρχών του 19ου αιώνα, όλοι οι κάτοικοι του Κάστρου της Χώρας 

ήταν Καθολικοί, πλην τριών σπιτιών1801.  

Επισημαίνεται ακόμη η ύπαρξη κάποιου Κωνσταντίνου Κόκκου, πιθανότητα 

Ουνίτη, ο οποίος στα 1665 με επιστολή του προς την Αγία Έδρα εύχεται μεταξύ 

άλλων την υποταγή των Ορθοδόξων στον πάπα, κάτι που αποτελούσε γι’ αυτόν 

                                                             
1793 Ζερλέντης 1985: 9.- Κεφαλληνιάδης 1996: 481-487. 
1794 Γρηγορίου 1958: 229-232.- Συμεωνίδης 2002-2003: 6-7.- Κωτσάκης 2012 β΄: υπό έκδοση. 
1795 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 10-12. 
1796 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 22, 56.- Ναυπλιώτης 1986: 112.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163607. 
1797 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163477. 
1798 Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163560. 
1799 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 21-22, 55-56. 
1800 Βαβατσιούλας 2009 β΄: 304-305. 
1801 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 27. 
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απαραίτητη προϋπόθεση για την ποθούμενη απελευθέρωση των Ελλήνων από τους 

Οθωμανούς Τούρκους1802. 

 

Θεόφιλοι 

 

Οι Θεόφιλοι υπήρξαν μία από τις παλαιότερες αρχοντικές οικογένειες 

Ελληνορθοδόξων της Νάξου. Το οικόσημό τους εντοπίζεται στη μονή των 

Τεσσαράκοντα Μαρτύρων κοντά στο Γλινάδο, της οποίας υπήρξαν κτήτορες. Στη 

βάση του διακρίνονται τα αρχικά Μ. Θ. (Μιχαήλ Θεόφιλος) και η χρονολογία 

16361803. 

 

Μαρκοπολίτες (Πολίτες) 

 

Οι Μαρκοπολίτες ή απλώς Πολίτες, πρόκριτοι της περιοχής Δρυμαλίας, 

αγωνίστηκαν, όπως και οι Κόκκοι, για την κατάργηση των προνομίων των Δυτικών 

γαιοκτημόνων. Το αρχικό τους επώνυμο ήταν «Πολίτες» (προφανώς κατάγονταν από 

την Κωνσταντινούπολη), ενώ το «Μαρκοπολίτης» προήλθε από το επιφανές μέλος 

της οικογενείας, Μαρκάκη Πολίτη (β΄ μισό 18ου αι.). Έτσι το 1643 ξέσπασε 

αγροτική εξέγερση εναντίον των «Φράγκων φεουδαρχών», υπό την ηγεσία των 

Πολιτών, ενώ ακολούθησε άλλη το 1720, που οδήγησε τελικά στην κατάργηση από 

τους Οθωμανούς των προνομίων των Δυτικών κτηματιών1804. Λέγεται δε ότι στα τέλη 

του 18ου αιώνα διέθεταν περί τους εκατό ενόπλους χωρικούς1805. Οι αγώνες τους 

όμως θα συνεχιστούν και κατά την Ελληνική Επανάσταση, ενώ μέλη τους θα 

αναλάβουν κρατικά αξιώματα επί Όθωνος1806. 

Οι Πολίτες έκτισαν τρεις πύργους στο λεκανοπέδιο της Τραγαίας στα τέλη 

του 18ου αιώνα: στους Ακαδήμους, στο Μετόχι και στο Κεραμί1807. Οικόσημα των 

                                                             
1802 Συμεωνίδης 2002-2003: 6-7.- Κωτσάκης 2012 β΄: υπό έκδοση 
1803 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 25, 60.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45252. 
1804 Κεφαλληνιάδης 1967 α΄: 622-623.- Ζερλέντης 1985: 9. 
1805 Ψαρράς 1986 α΄: 363. 
1806 Κεφαλληνιάδης 1967 α΄: 768-775.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 22. 
1807 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 9. 



336 
 

Μαρκοπολιτών βρίσκονται στον πύργο τους στους Ακαδήμους1808, καθώς και στην 

οικία Ισπανόπουλου (πρώην Παραράδων) στον Καλόξυλο1809. 

 

Αρώνηδες 

 

Οι Αρώνηδες είναι μία από τις αρχαιότερες οικογένειες της περιοχής 

Δρυμαλίας. Ήδη από το 1445 και το 1470 μαρτυρείται η ύπαρξη κάποιου Ορθοδόξου 

παπά - Στεφάνου Αρώνη στο Φιλώτι, ο οποίος έλαβε προνόμια από τους φεουδάρχες 

Da Corogna και De Ruggier1810, ενώ το 1526 ο δούκας Ιωάννης Crispo απελευθερώνει 

κάποιον Ιάκωβο Αρώνη από τη βασμουλία (αγγαρεία)1811. Γνωρίζουμε επίσης την 

ύπαρξη κάποιου άλλου, νεώτερου παπά–Στεφάνου Αρώνη, ο οποίος υπήρξε νοτάριος 

στο Φιλώτι κατά την περίοδο 1714-1762, και που πιθανόν να ήταν μακρινός 

απόγονος του πρώτου1812.  

Στο οικόσημο των Αρώνηδων, όπως και σε εκείνο των Μαρκοπολιτών, ο 

θυρεός εικονίζει ένα χέρι που κρατά σταυρό, κάτι που υποδηλώνει ότι πρόκεται για 

ιερατική οικογένεια. Οικόσημα των Αρώνηδων εντοπίζονται στην οικία του παπά -

Βλησίδη στον Καλόξυλο (1640)1813 και στην οικία του παπά–Αρώνη στο Χαλκί 

(1731)1814. Το ίδιο οικόσημο διακρίνεται και στο υπέρθυρο της εισόδου του ναού του 

Αγίου Αντωνίου στα Μονοίτσια με χρονολογία 1716 (εικ. 99), καθώς και στο 

υπέρθυρο της εισόδου του προαυλίου χώρου του ίδιου ναού, το οποίο παραμένει 

αχρονολόγητο. 

 

Κονδύληδες 

 

Κατά μία εκδοχή η οικογένεια Κονδύλη είχε βυζαντινή αρχοντική καταγωγή, 

σύμφωνα όμως με άλλες πληροφορίες, οι Κονδύληδες (Condilli) ήταν βενετικής 

καταγωγής, κάποιοι εκ των οποίων εξακολουθούσαν να είναι Καθολικοί, διατελώντας 

                                                             
1808 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 22, 57. 
1809 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 22, 57.- Καλλιβρετάκης 2005:  
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45176.- Tsevá 2011: 90-91. 
1810 Jacoby 1971: 288.- Μαλτέζου 1980: 264.- Ζερλέντης 1985: 12.- Haberstumpf 2004: 202.- Ήμελλος 
– Ψαρράς 2011: 25, 434-439. 
1811 Ήμελλος – Ψαρράς 2011: 439. 
1812 Ήμελλος – Ψαρράς 2011: 26. 
1813 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 22, 58 
1814 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 22, 58.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45197. 
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μάλιστα πρόξενοι ξένων κρατών στη Νάξο (π.χ. της Βενετίας, της Γαλλίας και της 

Ολλανδίας)1815.  

Το οικόσημο των Κονδύληδων ανήκει στην κατηγορία των «ομιλούντων» 

οικοσήμων(“parlanti”), δηλαδή το έμβλημα του οικοσήμου παραπέμπει στο όνομα 

της οικογενείας και μάλιστα στα ελληνικά1816: εικονίζεται ένα χέρι να κρατάει ένα 

κονδύλι. Οικόσημό τους βρίσκεται στο υπέρθυρο της αρχοντικής οικίας Μαυρογένη–

Κυπαρίση (πρώην Sommaripa) στο Κουρουνοχώρι, με χρονολογία 1787. Είναι 

φιλοτεχνημένο με βενετσιάνικη τεχνοτροπία1817, κάτι που υποδηλώνει ενδεχομένως 

στενές σχέσεις μελών της οικογενείας αυτής με τη Βενετία.  Άλλο ένα οικόσημο των 

Κονδύληδων βρίσκεται στην οικία Καμπανέλλη–Βερυκόκκου στον Μπούργο1818. 

Οικόσημα των Κονδύληδων (16ος – 17ος αι.) εντοπίζονται και στη γειτονική 

Πάρο1819. 

 

Μαυρομμάτηδες  

 

Οι Μαυρομμάτηδες, οι οποίοι προσδιορίζονταν ως «Έλληνες ευγενείς», ήταν 

γαιοκτήμονες, κάτοχοι των «φεούδων» της Μεγάλης Βίγλας (Στελίδας) και της 

Γιάλης το 16701820. Υπήρξαν, όπως και οι Κονδύληδες, μία «μικτή δογματικά 

οικογένεια»1821. Επίσης, το οικόσημό τους, όπως και εκείνο των Κονδύληδων, είναι 

ένα από «ομιλούν» οικόσημο, αφού ο θυρεός του αποτελείται από πέντε μάτια1822. 

Σήμερα οικόσημο των Μαυρομμάτηδων με τα αρχικά Ι. Μ. εντοπίζεται σε οικία του 

Μπούργου, όπου έχει τοποθετηθεί κάθετα ως παραστάδα1823 (εικ. 100). Ένα δεύτερο 

οικόσημο των Μαυρομμάτηδων, η τύχη του οποίου αγνοείται σήμερα, βρισκόταν 

μέχρι πρό τινος στη συνοικία του Νιου Χωριού της Χώρας1824, ενώ ένα τρίτο 

οικόσημό τους βρίσκεται στην οικία Ισπανοπούλου στο Καλόξυλο1825. 

 

 
                                                             
1815 Αλιπράντης 1985: 77.- Ναυπλιώτης 2009: 389-390. 
1816 Tupigny 1981: 371-373.- Ναυπλιώτης 2009: 389. 
1817 Ναυπλιώτης 2008: 429. 
1818 Ναυπλιώτης 2009: 400, 437. 
1819 Αλιπράντης 1985: 68-77. 
1820 Ζερλέντης 1985: 20.- Κεφαλληνιάδης 2000: 27. 
1821 Ναυπλιώτης 2008: 423. 
1822 Ναυπλιώτης 2006: 159.- Ναυπλιώτης 2009: 389, 400, 437. 
1823 Ναυπλιώτης 2009: 400, 437. 
1824 Ναυπλιώτης 2008: 423.- Ναυπλιώτης 2009: 400, 437. 
1825 Ναυπλιώτης 1986: 117. 
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Μαυρογένηδες 

 

Ο Νικόλαος Μαυρογένης από την Πάρο υπήρξε ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας 

(1786-1790)1826. Οικόσημό του βρίσκεται στο τέμπλο του καθεδρικού ναού της Ιεράς 

Μητροπόλεως Παροναξίας στη Χώρα Νάξου1827. Υπήρξαν πυργοειδείς επαύλεις στη 

ναξιακή ύπαιθρο, οι οποίες είχαν περέλθει για κάποιο διάστημα είτε στην κυριότητα 

του ίδιου του Μαυρογένη είτε κάποιων συγγενών του: πύργος του Μαυρογένη στο 

Κουρουνοχώρι, πύργος του Μαυρογένη στο Χαλκί, πύργος του Barozzi επίσης στο 

Χαλκί1828. 

 

Σπυρίδοι 

 

 Μνεία για την αρχοντική οικογένεια των Σπυρίδων γίνεται σε παλαιά ναξιακά 

έγγραφα  (17ος –  18ος αι.). Μέλος της υπήρξε μάλιστα πρόξενος της Βενετίας στη 

Νάξο και την Πάρο (1667). Οικόσημο των Σπυρίδων εντοπίζεται σήμερα στο αίθριο 

του Αρχαολογικού Μουσείου Νάξου (1737), καθώς και στον ναό της 

Εκατονταπυλιανής Πάρου (1701)1829. 

 

Βαζαίοι 

 

Οι Βαζαίοι ή Μπαζαίοι ή Βαζέγγιοι θεωρείται ότι είναι βενετικής καταγωγής. 

Το επώνυμό τους αποτελεί πιθανότα παραφθορά του βενετικού βαπτικού “Basegio”  

(«Βασίλειος»)1830. Οροερχόμενοι από την Πάρο, εγκαταστάθηκαν στη Νάξο περί τα 

τέλη του 18ου αιώνα1831. Σε οικογενειακό τους τάφο στο νεκροταφείο της Χώρας, 

όπου είναι θαμμένα μέλη τους κατά την περίοδο 1883-1929, δεν διακρίνουμε κάποιο 

οικόσημό τους. Ωστόσο, εντοπίζονται δύο άλλα οικόσημα: ένα των Barozzi και ένα 

των Κόκκων, προφανώς κατάλοιπα κάποιων επιγαμιών1832. 

 

 

                                                             
1826 Αλιπράντης 1985: 86. 
1827 Ναυπλιώτης 1988 α΄: 11-13. 
1828 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 9-10.- Ναυπλιώτης 2008: 429. 
1829 Αλιπράντης 1985: 93-96.- Ναυπλιώτης 2008: 432, 445. 
1830 Κωτσάκης 2007 δ΄: 397. 
1831 Βαζαίος 2002: 37. 
1832 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 23-24, 59.- Ναυπλιώτης 1988 α΄: 25. 
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Σαραντηνοί  

 

Στο υπέρθυρο παλαιάς οικίας στον Μπούργο βρίσκεται οικόσημο πιθανότατα 

των Σαραντηνών1833, με τη χρονολογία 1819 και τα αρχικά: “Δ. S.” και “g. K.”. Το 

οικόσημο απεικονίζει ένα χέρι να καμακώνει ένα ψάρι1834 (εικ. 101) . Οι Σαραντηνοί 

υπήρξαν αριστοκρατική οικογένεια βυζαντινής καταγωγής, μέλη της οποίας μετά την 

πτώση της βασιλεύουσας κατέφυγαν στη Χίο, απ’ όπου δύο περίπου αιώνες αργότερα 

απόγονοί τους εγκαταστάθηκαν στη Νάξο1835. 

 

Σολωμοί 

 

Οι Σολωμοί ή Σαλαμών (Salamon) εμφανίστηκαν στη Νάξο περί τα τέλη του 

18ου αιώνα, προερχόμενοι κατά πάσα πιθανότητα είτε από τη Ζάκυνθο είτε από την 

Κρήτη. Πρόκεται για άλλη μία «μικτή δογματικά οικογένεια». Το οικόσημό τους, το 

οποίο θεωρείται βενετσιάνικης προέλευσης, κοσμεί την Ορθόδοξη Μητρόπολη στη 

Χώρα Νάξου με την επιγραφή: «ΔΙ ΕΞΟΔΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ CΑΛΑΜΟΥ ΑΨΠΖ» 

(1787)1836. 

 

Πραντούνα  

 

Η οικογένεια Πραντούνα ή Πραδούνα (Braduna) υπήρξε μία από τις 

σημαντικότερες ελληνορθόδοξες οικογένειες της Νάξου του β΄  μισού του 18ου 

αιώνα, μολονότι ήταν ιταλικής καταγωγής, πιθανότατα βενετικής. Η οικονομική τους 

ευμάρεια και η κοινωνική τους θέση αποτυπώνεται στο γεγονός ότι διέθεταν 

πυργοειδή εξοχική κατοικία στις Εγκαρές, στο υπέρθυρο της οποίας σώζεται 

οικόσημό τους με τη χρονολογία 17871837. Μέσα στην έπαυλη αυτή εντοπίζεται και 

ένα δεύτερο οικόσημό τους, το οποίο, όπως και το προηγούμενο, θεωρείται 

βενετσιάνικου τύπου1838. Ανάγλυφο οικόσημο των Πραντούνα εντοπίζεται και στο 

                                                             
1833 Ναυπλιώτης 2006: 161. 
1834 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 60. 
1835 Προφορική μαρτυρία κ. Ιακώβου Ναυπλιώτη–Σαραντηνού. 
1836 Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 104-111.- Ναυπλιώτης 1988 α΄: 19-21. 
1837 Κεφαλληνιάδης 1980 α΄: 11.- Καλλιβρετάκης 2005: 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/45255. 
1838 Ναυπλιώτης 1988 α΄: 23. 
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νεκροταφείο της Χώρας Νάξου1839, ενώ άλλο οικόσημό τους είναι ζωγραφισμένο σε 

αφιερωμένη από αυτούς εικόνα στην Ορθόδοξη Μητρόπολη1840. Τέλος, στο δάπεδο 

της Μητροπόλεως, στο κέντρο του ναού, υπάρχει αφιερωτική πλάκα των Ανδρονίκου 

Πραντούνα (1787), γύρω από έναν ανάγλυφο δικέφαλο αετό1841.  

Σημειώνεται ότι το μοτίβο του δικεφάλου αετού είχε χρησιμοποιηθεί κατά 

κόρον από τους Ορθοδόξους κατά τον 18ο και στις αρχές του 19ου αιώνα, ιδίως στα 

δάπεδα ναών (π.χ. Σταυρός Μπούργου1842, Παναγία Καρδιώτισσα στη Χώρα, 

Παναγία η Φιλωτίτισσα, Παναγία Κανακαριώτισσα στο Σαγκρί κ.ά.), κάτι που 

ερμηνεύεται ως έκφραση του πόθου τους για απελευθέρωση και για ανασύσταση, ει 

δυνατόν, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η ανάδυση στο προσκήνιο της Ρωσίας 

κατά τον 18ο αιώνα, ιδίως με τη ρωσοτουρκική συνθήκη του Κιουτσούκ–Καϊναρτζή 

(1774), σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες απέκτησαν διάφορα προνόμια, 

αναδείχθηκε σε προστάτη των Ορθοδόξων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: ο 

δικέφαλος αετός συνδέθηκε με το ένδοξο παρελθόν του Γένους και την προσδοκία 

της αποκατάστασής του. Η διάδοσή του λοιπόν στο Αιγαίο δεν φαίνεται να είναι 

άσχετη με τα Ορλωφικά και την αναζωπύρωση του πόθου των νησιωτών για 

ελευθερία1843. 

 

Ραυτόπουλοι 

 

Οι Ραυτόπουλοι, μία άλλη επιφανής ναξιακή ελληνορθόδοξη οικογένεια των 

προεπαναστατικών και μετεπαναστατικών χρόνων, με καταγωγή από την 

Κεφαλλονιά1844, είχαν υιοθετήσει ως θυρεό τον δικέφαλο αετό, όχι εκείνο του 

Βυζαντίου, αλλά εκείνον της Ρωσίας. Όπως προαναφέρθηκε, δύο οικόσημά τους με 

τον ρωσικό θυρεό κοσμούσαν τον πύργο του Χριστόδουλου Ραυτόπουλου στις 

Εγκαρές με χρονολογίες 1827 και 1858 αντιστοίχων. Αν και ο ίδιος ο Χριστόδουλος 

Ραυτόπουλος υπήρξε «κόνσολος πασῶν τῶν Ρωσιῶν»1845, η οποία ήταν αρχικά 

εχθρικά διακείμενη προς την Ελληνική Επανάσταση, πρωτοστάτησε στον 

                                                             
1839 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 23, 59.- Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 146.- Ναυπλιώτης 1988 α΄: 23. 
1840 Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 134.- Ναυπλιώτης 1988 α΄: 22. 
1841 Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 132-133.- Ναυπλιώτης 1988 α΄: 22. 
1842 Μαστορόπουλος 2004-2005: 358, 370, 375. 
1843 Φλωράκης 2006: 38. 
1844 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 32. 
1845 Κεφαλληνιάδης 1984 γ΄: 109. 
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εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, διακηρύσσοντας ότι ήταν «πρώτα Έλληνας και έπειτα 

Ρώσος»1846. 

 

η) Εμβλήματα Ορθοδόξων επισκόπων Παροναξίας 

 

Επισκοπικό έμβλημα Νεοφύτου Βλαχοβάρη 

 

Το επισκοπικό έμβλημα του Κωνσταντινουπολίτη μητροπολίτη Παροναξίας 

Νεοφύτου Βλαχοβάρη (1780-1811) βρίσκεται στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου 

του καθεδρικού ναού της Μητροπόλεως Παροναξίας, στη Χώρα, αφιερωμένου στη 

Ζωοδόχο Πηγή και φέρει την επιγραφή: «ΠΡΝΞ ΝΟΦΤ» (Παροναξίας Νεόφυτος) και 

τη χρονολογία17901847. Ένα δεύτερο επισκοπικό έμβλημα του ιδίου, μαζί με άλλα 

σύμβολα, μεταξύ των οποιών και ένας μονοκέφαλος αετός, επίσης βυζαντινό 

σύμβολο, βρίσκεται στο τέμπλο του ναού με την ελληνική χρονολογία ΑΨΠΣΤ 

(1786)1848. 

 

θ) Εμβλήματα ορθοδόξων μοναστικών αδελφοτήτων 
 

Εμβλήματα της Αγιοταφικής Αδελφότητος  

 

Σε αντιδιαστολή με τον δυτικό χριστιανικό κόσμο, στην Ορθδοξία δεν 

υπάρχει η ποικιλία μοναχικών ταγμάτων. Η αδελφότητα του Παναγίου Τάφου ή 

Αγιοταφική Αδελφότητα αποτελεί πιθανότατα τη μοναδική διακριτή αδελφότητα του 

ορθοδόξου κόσμου, αν εξαιρέσει ίσως κανείς την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. 

Το έμβλημα του Παναγίου Τάφου εντοπίζεται στη Νάξο σε δύο σημεία: α) Σε πλάκα 

στο δάπεδο του ναού της Αγίας Παρασκευής στον συνοικισμό του Νιού Χωριού της 

Χώρας με τη χρονολογία 1756 (σώζεται κατά το ήμισυ) και β) στο υπέρθυρο του 

αρχοντικού Μαυρογένη–Κυπαρίση (πρώην Sommaripa) στο Κουρουνοχώρι 

Μελάνων, με τη χρονολογία 1754 και το όνομα «ΧΑΤΖΗ ΑΝΤΩΝΗΣ» να το 

περιβάλλει1849. 

                                                             
1846 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 22. 
1847 Ναυπλιώτης 1988 α΄: 5-6.- Καμπανέλλης 1991: 107-108.- Κύλης 2006: 273. 
1848 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 21, 54. 
1849 Ναυπλιώτης 2008: 427-429, 433. 
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Η μαρμάρινη πλάκα στο δάπεδο του ναού της Αγίας Παρασκευής πιθανόν να 

είναι επιτύμβια και να ανήκει στον ιερομόναχο Διονύσιο Σκληρό (Σκλερό), εφημέριο 

του ναού, ο οποίος ήταν γόνος κρητικής αρχοντικής οικογενείας που εγκαταστάθηκε 

στη Νάξο τον 17ο αιώνα. Εικάζεται ότι είτε ο ναός αυτός υπήρξε ιδιοκτησία (μετόχι) 

του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων είτε ότι ο ίδιος ο ιερομόναχος Διονύσιος ήταν 

Αγιοταφίτης1850.  

Αναφορικά με το έμβλημα του Παναγίου Τάφου στην πυργοειδή έπαυλη 

(«πυργάκι») του Μαυρογένη στο Κουρουνοχώρι, αυτό πιθανότατα συσχετίζεται με 

κάποιον Χατζή Αντώνη, απόγονο μάλλον του κλάδου των Barozzi του Φιλωτίου, ο 

οποίος φέρεται να είχε ασπαστεί την Ορθοδοξία και να έκανε κάποιο ταξίδι στους 

Αγίους Τόπους, αποκτώντας έτσι τον τίτλο του «Χατζή». Εικάζεται ότι ο Χατζή 

Αντώνης Barozzi, ιδιοκτήτης του αρχοντικού οικήματος στο Κουρουνοχώρι, είχε ως 

ενορία του στη Χώρα τον ναό της Αγίας Παρασκευής, με τον οποίον πιθανόν να 

γειτνίαζε η εκεί οικία του, αναπτύσσοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ιδιαίτερες σχέσεις με 

το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και την Αγιοταφική Αδελφότητα και με τα μέλη της 

που εγκαταβιούσαν στη Νάξο1851. 

 

Τα οικόσημα ως αντανάκλαση της κοινωνικής πραγματικότητας της 

Νάξου των ύστερων μεσαιωνικών και πρώιμων νεώτερων χρόνων 

 
Στη Νάξο εντοπίζεται σήμερα ένας εντυπωσιακός, αναλογικά με το μέγεθος 

του νησιού, αριθμός οικοσήμων, κυρίως αναγλύφων σε μαρμάρινες επιφάνειες και 

σπανιότερα σε ξύλο, ενώ υπάρχουν και ελάχιστα ζωγραφισμένα οικόσημα. Το 

γεγονός ότι εκεί δεν είχε ακολουθηθεί κάποια πολιτική συστηματικής καταστροφής 

τους, όπως συνέβη στην περίπτωση της ίδιας της πόλης της Βενετίας κατά την 

εισβολή των γαλλικών στρατευμάτων του Ναπολέοντα (1797), συνέβαλε τα μάλα στη 

διατήρησή τους στο νησί. 

Σήμερα τα σωζόμενα οικόσημα της Νάξου είναι άνω των 180. 110 από τα 

παραπάνω ή και περισσότερα ανήκουν σε 30 περίπου δυτικές οικογένειες, 

συμπεριλαμβανομένων των δουκικών. 3-4 ανήκουν σε Μεγάλους Μαγίστρους της 

Ρόδου ή σε συγγενείς τους, 8 σε Ρωμαιοκαθολικούς επισκόπους και άλλα τόσα σε 

καθολικά μοναχικά τάγματα. Επίσης, 22 οικόσημα φέρουν τον θυρεό 11 ξένων 
                                                             
1850 Ναυπλιώτης 2008: 427-428. 
1851 Ναυπλιώτης 2008: 430, 435. 
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κρατών, κάποια εκ των οποίων κοσμούσαν τα δυτικά εμπορικά προξενεία που 

βρίσκονταν στο Κάστρο της Χώρας (17ος – 19ος ), γεγονός που πιστοποιεί τη 

γεωστρατηγική σημασία που είχε η Νάξος και κατά τους χρόνους της οθωμανικής 

κυριαρχίας (1566-1821)1852.  

Από τα οικόσημα δουκικών οικογενειών της Νάξου τα 25 ανήκουν στους 

Crispi και 2 στον Dalle Carceri, ενώ δεν έχει διασωθεί κάποιο οικόσημο των δουκών 

Σανούδων. Από τα οικόσημα των υπολοίπων επιφανών δυτικών οικογενειών του 

νησιού τα μισά σχεδόν ανήκαν σε οικογένειες βενετικής καταγωγής (π.χ. Barozzi, 

Ruzier, Loredan, Pisani), κάποια άλλα σε οικογένειες γενουατικής καταγωγής 

(Gattilusio, Giustiniani, Grimaldi), ενώ τα υπόλοιπα ανήκαν σε οικογένειες εν γένει 

βορειοϊταλικής (π.χ. Sommaripa, Sforza–Castri), νοτιοϊταλικής (π.χ. Da Corogna), 

γαλλικής (π.χ. De Lastic), ισπανικής (π.χ. Coronello) ή και ελληνικής καταγωγής (π.χ. 

Φραγκόπουλοι). 

Εντοπίζονται επίσης 27 οικόσημα 12 ελληνορθοδόξων οικογενειών. Ανάμεσά 

τους διακρίνονται εκείνα των Κόκκων και των Πραντούνα, οι οποίοι ήταν βενετικής 

καταγωγής και είχαν ασπαστεί την Ορθοδοξία1853, καθώς και άλλων οικογενειών που 

ήταν «δογματικά μικτές» (π.χ. Barozzi, Goani, Κονδύληδες, Μαυρομμάτηδες, 

Σολωμοί). Οι Ορθόδοξοι, ερχόμενοι σε επαφή με τους Δυτικούς συντοπίτες τους, 

προφανώς τους μιμήθηκαν, υιοθετώντας την πρακτική της χρήσης οικοσήμων, κάτι 

που έως το 1204 υπήρξε αποκλειστικό φαινόμενο στους κόλπους των Δυτικών1854. 

Από τα οικόσημα των ελληνορθοδόξων οικογενειών τα περισσότερα βρίσκονται 

διασκορπισμένα σε διάφορες πυργοειδείς επαύλεις και εκκλησίες στη ναξιακή 

ενδοχώρα, όπως και στον Μπούργο της Χώρας, αλλά και σε νεκροταφεία, ενώ μόλις 

ένα έχει εντοπιστεί στο Κάστρο, στον κατ’ εξοχήν χώρο διαβίωσης του λατινικού 

στοιχείου. Σώζονται επίσης στη Νάξο δύο εμβλήματα Ορθοδόξου μητροπολίτη 

Παροναξίας, καθώς και άλλα δύο εμβλήματα του Παναγίου Τάφου. Τέλος, το 

οικόσημο των Παλαιολόγων, που εντοπίζεται στην παλαιά Χώρα, αποτελεί προϊόν 

επιγαμίας του βυζαντινού αυτοκρατορικού οίκου με δυτική οικογένεια. 

                                                             
1852 Είναι χαρακτηριστικό ότι η ίδια η Γαληνοτάτη Δημοκρατία της Βενετίας, έδινε τόση σημασία στη 
διατήρηση προξενείου της στη Νάξο, ακόμη και κατά τους χρόνους της παρακμής της (18ος αι.), που 
μέχρι και την κατάλυσή της από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα (1797) υπήρχε πρόξενός της στο 
νησί. Βλ. σχ. Ναυπλιώτης 2009: 389-390. 
1853Tassini 1887: http://venicexplorer.net/tradizione/topos/ccc.html.- Miller 1928: 448.- Βακαλόπουλος 
1968: 297. 
1854 Οικονόμου 1986: 19-20. 



344 
 

Ως προς τη γεωγραφική διασπορά των δυτικών οικοσήμων της Νάξου, εκείνα 

των δυτικών οικογενειών εντοπίζονται ως επί το πλείστον στο Κάστρο, κατά κύριο 

λόγο στα υπέρθυρα των αρχοντικών τους, αλλά και στα δάπεδα των καθολικών ναών 

της συνοικίας αυτής, όπου ήταν θαμμένα μέλη τους. Σημειώνεται ότι η πρακτική της 

ύπαρξης τάφων εντός των ναών δεν απαντά στους κόλπους των Ορθοδόξων. 

Σημαντικός επίσης αριθμός δυτικών οικοσήμων βρίσκεται στα υπέρθυρα πυργοειδών 

επαύλεων στο εσωτερικό του νησιού και δευτερευόντως σε καθολικά, αλλά και σε 

ορθόδοξα ξωκκλήσια. Εντός καθολικών ναών της Χώρας και άλλων κτηρίων που 

ανήκαν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και στα τάγματά της εντοπίζονται τα 

εμβλήματα των καθολικών αρχιεπισκόπων και εκείνα των γαλλικών μοναχικών 

ταγμάτων, ενώ οικόσημα δυτικών κρατών εντοπίζονται πέραν των δυτικών 

προξενείων και σε περίοπτη θέση εντός ορισμένων καθολικών ναών.  

Αναφορικά με τη χρονολόγηση των οικοσήμων της Νάξου πολλά από αυτά 

διαθέτουν συνοδευτική χρονολογία, κάποια άλλα όμως όχι. Σε αυτές τις  περιπτώσεις 

μπορούμε απλώς να εικάσουμε κατά προσέγγιση τον χρόνο κατασκευής τους βάσει 

της τεχνοτροπίας τους, του τόπου εντοπισμού τους, όπως και της ταυτότητας των 

ιδιοκτητών τους. Πάντως, τα παλαιότερα σωζόμενα οικόσημα της Νάξου ανάγονται 

στον 13ο ή στις αρχές του 14ου αιώνα (οικόσημα De la Roche και Sciavi), ενώ τα 

νεώτερα στα τέλη του 19ου αιώνα (Sommaripa και De Angelis). Δεν σώζεται 

ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός οικοσήμων της εποχής των τριών πρώτων αιώνων της 

λατινικής κυριαρχίας (13ος – 15ος αι.), ωστόσο ο 16ος αιώνας βρίθει οικοσήμων, 

κυρίως στην περιοχή του Κάστρου, πολλά από τα οποία ανήκουν στην ίδια τη 

δουκική οικογένεια των Crispi (1383-1566). Ο 17ος αιώνας, περίοδος κατά την οποία 

έχει εκλείψει πλέον το Δουκάτο του Αιγαίου, αποτελεί μία επίσης «χρυσή εποχή» για 

την κατασκευή οικοσήμων Δυτικών γαιοκτημόνων, φαινόμενο ανάλογο με εκείνο της 

ανέγερσης πυργοειδών επαύλεων στο εσωτερικό του νησιού κατά τον ίδιο αιώνα. 

Κατά τον 18ο αιώνα παρατηρείται κάποια τάση μείωσης του αριθμού των σωζομένων 

οικοσήμων  των δυτικών οικογενειών του νησιού, κάτι που θα επιταθεί κατά τον 19ο 

αιώνα. Τότε θα αυξηθεί και ο αριθμός των οικοσήμων μη ιταλικής προέλευσης, 

φαινόμενο που συνδέεται προφανώς με τις τρέχουσες κοινωνικό-πολιτικές εξελίξεις 

και με το σταδιακό πέρασμα της εκεί λατινικής κοινότητας στη γαλλική σφαίρα 

επιρροής. 

Πιθανολογείται πάντως ότι το οθωμανικό διάταγμα του 1721 περί 

καταργήσεως της φεουδαρχίας συνέβαλε τα μάλα στη σταδιακή υποχώρηση του 



345 
 

φαινομένου της κατασκευής οικοσήμων. Με την αναστολή των παρωχημένων πλέον 

φεουδαλικών προνομίων των Δυτικών γαιοκτημόνων, εξαιρουμένων των Γάλλων 

υπηκόων, η δυτική τοπική αριστοκρατία αποδυναμώθηκε, υφιστάμενη ένα σημαντικό 

πλήγμα αναφορικά με τη διατήρηση της προϋπάρχουσας κοινωνικής της θέσεως κάτι 

που αντανακλάται και στα υλικά κατάλοιπα της εποχής: στα οικόσημα και στις 

πυργοειδείς επαύλεις1855. Η βαθμιαία έκλειψη των πολιτικών, κοινωνικών και 

οικονομικών συνθηκών και προϋποθέσεων για την κατασκευή οικοσήμων δυτικών 

οικογενειών, οδήγησε στην παρακμή αυτού του φαινομένου. 

Απεναντίας, ο 18ος αιώνας υπήρξε ο «χρυσός αιώνας» για τη φιλοτέχνηση 

των λιγοστών σχετικά οικοσήμων ελληνορθοδόξων οικογενειών, των οποίων το 

παλαιότερο ανάγεται στα 1600 (των Κόκκων), ενώ το νεώτερο στα 1858 (των 

Ραυτόπουλων). Ως αιτία του φαινομένου αυτού θα μπορούσε να θεωρηθεί η άνοδος 

της (εμπορικής) αστικής τάξης, η οποία απαρτιζόταν σε μεγάλο βαθμό από 

Ελληνορθοδόξους που κατοικούσαν στην περιοχή του Μπούργου της Χώρας και 

ανταγωνίζονταν ενίοτε τους Δυτικούς1856. Ο δικέφαλος πάντως αετός θα αποτελέσει, 

όπως προαναφέρθηκε, ένα προσφιλές διακοσμητικό μοτίβο για τους 

Ελληνορθοδόξους, όχι μόνο αναφορικά με τα οικόσημα (π.χ. οικόσημο 

Ραυτόπουλων), αλλά γενικότερα με τις εγχάρακτες διακοσμήσεις τους, ιδίως σε 

ορθόδοξους ναούς, κάτι που συνδέεται με τους πόθους του Γένους για 

απελευθέρωση, σε συνδυασμό και με την άνοδο της Ρωσίας στο προσκήνιο ως 

προστάτιδάς τους στον χώρο του Αιγαίου1857. 

Μία ιδιαιτερότητα κάποιων οικοσήμων Ελληνορθοδόξων του 17ου αιώνα 

(των Κόκκων) είναι ότι συνοδεύονται από εγχάρακτη χρονολογία, με ελληνικούς και 

όχι με αραβικούς αριθμούς, ως συνήθως. Σε μία άλλη πάλι περίπτωση έχουμε 

οικόσημο των Κόκκων στο Κάστρο, όπου διακρίνονται επιγραφές τόσο με 

ελληνικούς όσο και με λατινικούς χαρακτήρες. 

Ως προς τα οικόσημα των Δυτικών, οι συνοδευτικές τους επιγραφές είναι 

γραμμένες ως επί το πλείστον στη λατινική γλώσσα και δευτερευόντως στην ιταλική. 

Υπάρχει επίσης δείγμα επιγράμματος στη γαλλική γλώσσα. Πάντως, ένας μικρός 

αριθμός οικοσήμων δυτικών οικογενειών, του 18ου και κυρίως του 19ου αιώνα, είναι 

γραμμένος και στην ελληνική γλώσσα, γεγονός ενδεικτικό των τάσεων πολιτισμικής 

                                                             
1855 Σπηλιοπούλου – Κωτσάκης 2012: υπό έκδοση. 
1856 Κουρουπάκη 1981: 14.   
1857 Φλωράκης 2006: 38. 
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ώσμωσης μεταξύ του ντόπιου στοιχείου και των απογόνων των Δυτικών κατακτητών, 

ιδίως μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, οπότε και οι διαδικασίες αφομοίωσης 

των λατινογενών κατοίκων του νησιού επιταχύνθηκαν. 

Βεβαίως επιγραφές Δυτικών στην ελληνική γλώσσα προϋπήρξαν κατά τους 

παρελθόντες αιώνες με χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνης του αυθέντη της Ίου 

Ιωάννου Πιζάνι και «του εγλαμπροτάτου δουκός» Ιωάννου Δ΄ Crispo1858, στο πλαίσιο 

προφανώς μίας πολιτικής των τελευταίων δουκών προσεταιρισμού του ντόπιου 

στοιχείου. Ωστόσο παρατηρήθηκε και αντίστροφο φαινόμενο: απόγονοι των Δυτικών 

κατακτητών, ακόμη και κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο, έχοντας τη στήριξη 

Μεγάλων Δυνάμεων της Δύσεως, προσπαθούσαν να διατηρήσουν την ιδιαίτερη 

ταυτότητά τους, μέσω ενός κοινωνικού και πολιτισμού απομονωτισμού τους1859, τάση 

που θα αμβλυνθή μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. 

Το φαινόμενο πάντως της φιλοτέχνησης οικοσήμων θα ατονήσει μετά την 

υπαγωγή της Νάξου στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος (1830), δεδομένου ότι 

εξέλιπαν πλέον πλήρως οι λόγοι και οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην ανάπτυξή 

του. Η ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, η λειτουργία του οποίου διεπόταν σε μεγάλο 

βαθμό από τις κοινωνικές και πολιτειακές αντιλήψεις των επαναστατημένων 

ιθαγενών Ελλήνων, και η επιβολή της κυριαρχίας του στα εδάφη των επί αιώνες 

λατινοκρατούμενων Κυκλάδων υπήρξαν η αρχή του τέλους για την κατασκευή 

οικοσήμων στη Νάξο. Όροι απαραίτητοι για την ανάπτυξη του φαινομένου αυτού, 

όπως η αυστηρά ιεραρχικά δομημένη κοινωνική διαστρωμάτωση, όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση της δυτικής φεουδαρχίας, δεν υφίσταντο πλέον. Η Νάξος έπαψε να 

είναι πεδίο άσκησης πολιτικής δυτικών αποικιοκρατικών δυνάμεων, αλλά εδαφική 

επικράτεια ενός κυρίαρχου κράτους, το οποίο, σε αντιδιαστολή με τα περισσότερα 

κράτη της Δύσης, δεν αναγνώριζε, αρχικά τουλάχιστον, καν τίτλους ευγενείας, 

φαινόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως κατάλοιπο της βυζαντινής «μη 

                                                             
1858 Buchon 1911: 163.- Ζερλέντης 1918: 223.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 6.- Κεφαλληνιάδης 1982 
β΄: 102-103. 
1859 Είναι χαρακτηριστικό ότι εντοπίζεται έγγραφό τους, γραμμένο στην ιταλική γλώσσα στις 29 
Δεκεμβρίου 1820 (Naxia li 29 Dicembre 1820), μόλις λίγους μήνες πριν από το ξέσπασμα της 
Ελληνικής Επανάστασης. Βλ. σχ. Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ’ αριθ. 148 α΄, καθώς και άλλο λίγα 
μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, στις 20 Δεκεμβρίου (“Naxia li 20 Maggio 1831”). Βλ. σχ. 
Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004 β΄: 359, όπως και έγγραφο της Συλλογή Βελάστη υπ’ αριθ. 211 (13-6-
1842). Στο ίδιο πλαίσιο φαίνεται ότι  κινείται και η πολιτική τους περί αποφυγής επιγαμιών με τους 
Ελληνορθοδόξους, όπως αποτυπώνεται στο γεγονός της αδειοδοτήσεώς τους από τον πάπα να 
συνάπτουν γάμο ακόμη και με πρώτες ξαδέλφες τους. Βλ. σχ. Tournefort 2003: 234. 
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ιεραρχικής» κοινωνικής και πολιτειακής παράδοσης1860, καθώς και της επίδρασης της 

Γαλλικής Επανάστασης1861. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός της 

αλλαγής των τρεχουσών κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών: με την ανάπτυξη του 

βιομηχανικού καπιταλισμού στον ελλαδικό χώρο (19ος αι.), η σημασία της 

γαιοκτησίας, η οποία είναι κατ’ εξοχήν συνδεδεμένη με τη φεουδαρχία και με τα 

οικόσημα, θα υποβαθμιστεί με αποτέλεσμα τη σταδιακή έκλειψή τους. 

Τα οικόσημα λοιπόν, μεσαιωνικά κατάλοιπα της επέκτασης της Δύσης στο 

Αιγαίο και σύμβολα εξουσίας και κοινωνικής ισχύος της καθολικής κυρίως 

νησιωτικής ελίτ, δεν είχαν πλέον θέση στη Νάξο μετά την κατάργηση της 

φεουδαρχίας και ιδίως μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Η διατήρηση 

συμβόλων και πρακτικών άλλων εποχών και μάλιστα στους κόλπους μειονοτήτων, 

που ζούσαν ανάμεσα σε πληθυσμούς με άλλες πολιτισμικές καταβολές και 

διαφορετικές αντιλήψεις από εκείνες των κοινωνιών που γέννησαν τη φεουδαρχία, 

αποδείχθηκε μία κίνηση «αντίθετη προς στο ρεύμα» της εποχής της Νεωτερικότητας. 

Ωστόσο, η γοητεία και η αίγλη που απέπνεαν τα οικόσημα και το κύρος που 

προσέδιδαν αυτά  στους ιδιοκτήτες τους, συνδέοντάς τους με το ένδοξο οικογενειακό 

τους παρελθόν, υπήρξαν ευνοϊκοί παράγοντες όχι μόνο για τη διατήρηση των 

παλαιών, αλλά και την φιλοτέχνηση κάποιων νεωτέρων1862, παρά την έκλειψη πλέον 

των συνθηκών που είχαν οδηγήσει στην εμφάνισή τους κατά τη μεσαιωνική περίοδο. 

 

  

                                                             
1860 Καραγιαννόπουλος 1996: 300.- Κοντογιώργης 2011: 153-154.  
1861 Βακαλόπουλος 1975 γ΄: 440. 
1862 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έπειτα από μία παύση ενός περίπου αιώνα, έχει αναβιώσει 
το φαινόμενο αυτό, αφού φιλοτεχνούνται και τοποθετούνται, συνήθως σε υπέρθυρα εισόδων και νέα 
οικόσημα παλαιών όμως και επιφανών οίκων, όπως π.χ. των Grimaldi σε οικία στο Κάστρο, των 
Ναυπλιώτηδων σε οικία στην περιοχή της Γρόττας στη Χώρα, των Παγκάλων σε οικία στον Μπούργο 
της Χώρας, των Μπαζαίων στη μονή Τιμίου Σταυρού στο Σαγκρί και του αρχιεπισκόπου Νικολάου 
Πρίντεζη στην Καθολική Αρχιεπισκοπή, στο Κάστρο της Χώρας. Βλ. σχ. 
http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163614. 
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Η΄ 

H μαρτυρία των περιηγητών και των αποστολικών 

επισκεπτών (14ος – 19ος αι.) 
 

Σημαντικές πηγές για την ιστορία της Νάξου, πέραν των υλικών καταλοίπων, 

αποτελούν και οι μαρτυρίες των διαφόρων περιηγητών που επισκέφθηκαν κατά 

καιρούς τη Νάξο. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται και ορισμένοι αποστολικοί 

επισκέπτες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, οι οποίοι περιόδευσαν στις Κυκλάδες 

και το Αιγαίο γενικότερα κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, δίδοντας αναφορές στην Αγία 

Έδρα για την κατάσταση των ρωμαιοκαθολικών κοινοτήτων της περιοχής. Επίσης, οι 

μαρτυρίες εγγράφων Δυτικών μοναχών που εγκαταβιούσαν μονίμως ή επί μακρόν 

στη Νάξο, όπως των Καπουκίνων, μας δίνουν διαφωτιστικές πληροφορίες αναφορικά 

με τη ζωή στο νησί κατά την οθωμανική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, τη Νάξο 

επισκέφθηκαν από τα τέλη του 14ου έως τα μέσα του 19ου αιώνα άνω των 30 

περιηγητών, στους οποίους θα πρέπει να προστεθούν και 13 αποστολικοί επισκέπτες 

που ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό περίπου στους 50. Εδώ γίνεται ιδιαίτερη μνεία 

στους 36 από αυτούς, για τους οποίους έχουν εκδοθεί σχετικά βιβλία ή άρθρα, 

προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπου περιγράφεται η ζωή και τη δράση τους στο Αιγαίο. 

Ο πρώτος που επισκέφθηκε τη Νάξο και άφησε εντυπώσεις από την 

παραμονή του εκεί ήταν ο Ιταλός Nicolò da Martoni (1395), τον οποίον ακολούθησε 

δέκα χρόνια αργότερα ο βυζαντινός κληρικός και λόγιος, Ιωσήφ Βρυέννιος (1405), ο 

μόνος μη Δυτικός που αναφέρεται στον κατάλογό μας. Κατά δε τον 15ο αιώνα 

έχουμε τις μαρτυρίες άλλων τριών περιηγητών για τη Νάξο και τον 16ο επίσης τριών 

εν συνόλω συγγραφέων. Τον 17ο όμως αιώνα θα αυξηθεί ραγδαία η συχνότητα των 

περιηγητών που αναφέρονται στη Νάξο και θα φτάσει τους 10, φαινόμενο που θα 

εξακολουθήσει σχεδόν στον ίδιο βαθμό και κατά τον 18ο αιώνα. Ως αίτιο πάντως της 

ανάπτυξης του περιηγητισμού δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί μόνο η βελτίωση των 

συγκοινωνιών, αλλά και η σταδιακή άνθιση του ενδιαφέροντος των 

Δυτικοευρωπαίων αποικιοκρατών για την Ανατολή, τα μνημεία της, τις αρχαιότητές 

της και τον πολιτισμό της, υπό το πρίσμα του Οριενταλισμού1863. Τέλος, τον 19ο 

                                                             
1863 Ως «Οριενταλισμός» θα μπορούσε να οριστεί ως η τάση εκλογίκευσης και νομιμοποίησης της 
αποικιοκρατίας, μέσα από τον χώρο της τέχνης, αλλά και των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και 
ανθρωπολογικών επιστημών που ασχολούνται με λαούς και πολιτισμούς της Ασίας και ιδίως της Εγγύς 
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αιώνα, ιδίως μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, ο αριθμός των περιηγητών 

που επισκέπτεται το νησί αυξάνεται ακόμη περισσότερο.  

 

Η γεωγραφική και κοινωνική προέλευση των περιηγητών 

 

Κατά τους 15ο, 16ο και 17ο αιώνα, συχνές υπήρξαν οι αναφορές Ιταλών 

περιηγητών και χαρτογράφων, ως επί το πλείστον Βενετών, για τη Νάξο 

(Buondelmonti, Ciriaco d’ Ancona, Dalli Sonetti, Bordone, Porcacchi, Lupazzolo, 

Boschini, Piacenza, Coronelli). Τότε βρισκόταν σε άνθιση το είδους του νησολογίου 

(isolario), οδηγός εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα, που παρείχε χρήσιμες και πρακτικές 

πληροφορίες για τους ταξιδιώτες που επιχειρούσαν να διαπλεύσουν το Αιγαίο ή να 

εγκατασταθούν εκεί, αναζητώντας ευκαιρίες εμπορικών δραστηριοτήτων ή εξεύρεσης 

χειρογράφων. Για τη σύνταξη ενός νησολογίου απαραίτητη ήταν η πλαισίωση του 

κειμένου από χάρτες. Εκείνη την εποχή γεωγράφοι, ιδίως Βενετοί, έκαναν 

χαρτογράφηση των νησιών του Αιγαίου και των παρακτίων περιοχών του κυρίως 

ελλαδικού και μικρασιατικού χώρου, καθώς και υδρογράφηση των ελληνικών 

θαλασσών, αποτυπώνοντας τα ευρήματά τους στους χάρτες των νησολογίων. Δεν 

έλειπαν ωστόσο από τα νησολόγια και σημαντικά στοιχεία που άπτονταν της ιστορίας 

και της μυθολογίας των τόπων που αναφέρονταν, στο πλαίσιο του αναγεννησιακού 

προτύπου της σύνδεσης της παρούσας πραγματικότητας με το αρχαίο παρελθόν1864.  

Στην πραγματικότητα, τα νησολόγια δεν αποτελούσαν κατά κανόνα 

καταγραφές προσωπικών εμπειριών των συγγραφέων τους, αλλά συμπιλήματα 

παλαιοτέρων σχετικών παραδόσεων και αντιγραφές προγενεστέρων περιηγητών. δεν 

φαίνεται Οι περισσότεροι από τους Ιταλούς περιηγητές όντως δεν φαίνεται να είχαν 

επισκεφθεί το νησί. Αν εξαιρέσει κανείς τον θεμελιωτή του είδους των νησολογίων, 

Cristoforo Βuondelmonti ή τον Bartolomeo Dalli Sonetti (15ος αι.), οι υπόλοιποι                         

μεταγενέστεροι Ιταλοί χαρτογράφοι θεωρείται ότι στηρίζονταν στα έργα των δύο 

αυτών πρωτοπόρων συγγραφέων. Σημειώνεται ότι ο τελευταίος Βενετός και 

γενικότερα Ιταλός που έγραψε νησολόγιο για τη Νάξο, υπήρξε στα τέλη του 17ου 

αιώνα ο Coronelli, περίοδο κατά την οποία κυμάτισε για τελευταία φορά στο νησί η 

                                                                                                                                                                              
Ανατολής. Το ενδιαφέρον του Δυτικού ανθρώπου για τους λαούς και για τους αρχαίους πολιτισμούς 
της Ανατολής, όπως εκφράστηκε και όπως εκδηλώθηκε κυρίως κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, συνιστά 
κατά τους επικριτές του έναν δυτικό τρόπο για την κυριαρχία, την ανασυγκρότηση και την άσκηση 
εξουσίας επί της Ανατολής. Βλ. σχ. Said 1996 α΄: 12-14. 
1864 Τόλιας 2010 γ΄: 163. 
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σημαία του Αγίου Μάρκου (1684-1699). Έκτοτε θα εκλείψει κάθε αναφορά για 

παρουσία Ιταλού περιηγητή στο νησί, αν εξαιρέσει κανείς τους αποστολικούς 

επισκέπτες. Σημειώνεται επίσης ότι κατά τον 17ο αιώνα οι Βενετοί συνυπήρχαν με 

Ολλανδούς ή Φλαμανδούς χαρτογράφους (π.χ. Quadt, Dapper, Van Keulen, 

Doncher)1865, που είναι και πάλι αμφίβολο εάν επισκέφθηκαν όντως τη Νάξο.  

Από δε τον 16ο αιώνα κάνουν την εμφάνισή τους και Γάλλοι περιηγητές, οι 

οποίοι αρχίζουν να πληθαίνουν από τα μέσα του 17ου αιώνα. Οι Γάλλοι υπήρξαν η 

πολυπληθέστερη εθνολογικά ομάδα περιηγητών της Νάξου (Nicolay, Hardy, 

Thévenot, Nointel, Placide, Saulger, Tournefort, Tarillon, Gouffier, Sonnini, Olivier, 

Dupré, Leudhy, Buchon). Οι περισσότεροι εξ αυτών θεωρούνται γόνοι 

αριστοκρατικών οικογενειών, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα εκείνα των 

Thévenot, Nointel, Tournefort και Gouffier, ενώ δεν έλειπαν και περιπτώσεις 

Καθολικών ιερωμένων–μισσιοναρίων, που παρέμειναν στο πλαίσιο των καθηκόντων 

τους επί μακρόν στο Αιγαίο, καταγράφοντας την εκεί πραγματικότητα (Hardy, 

Saulger, Tarillon). Οι Γάλλοι περιηγητές, βάσει των γραφομένων τους, φαίνεται ότι 

είχαν αυτοπρόσωπη παρουσία στο νησί, σε αντιδιαστολή με τους Ιταλούς 

χαρτογράφους. Οι ίδιοι δεν ασχολούνταν πλέον τόσο με την χαρτογραφία ή την 

υδρογραφία, αλλά τους ενδιέφεραν περισσότερο τα ήθη και τα έθιμα των ανθρώπων, 

οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων και το φυσικό περιβάλλον, ιδίως δε κάποτε και η 

βοτανολογία, χωρίς ωστόσο να παύουν να ενδιαφέρονται και για την αρχαία ιστορία 

και τη μυθολογία του νησιού. Μάλιστα από το 1700 και εξής, ο περιηγητισμός στη 

Νάξο και το Αιγαίο με προεξάρχοντα τον Tournefort θα αποκτήσει έναν πιο 

επιστημονικό χαρακτήρα, αφού γίνεται πιο συστηματικός, στο πλαίσιο 

εξερευνητικών αποστολών προς την Ανατολή, υπό την αιγίδα του Γάλλου μονάρχη. 

Από δε το β΄ μισό του 18ου αιώνα Γάλλοι περηγητές θα κάνουν περιηγητικά ταξίδια 

αποτυπώσεως αρχαίων μνημείων, όπως π.χ. ο Choiseul–Gouffier, που επισκέφθηκε 

τη Νάξο και αποτύπωσε την «Πορτάρα», την πύλη–απομεινάρι του αρχαίου ναού του 

Απόλλωνα, που βρίσκεται σε νησίδα στην είσοδο του λιμανιού του νησιού. Πάντως 

Γάλλοι περιηγητές θα επισκεφθούν το νησί και μετά την ίδρυση του Ελληνικού 

Κράτους, ενδιαφερόμενοι τόσο για την ιστορία και τα μνημεία της Νάξου, όσο και 

για την κοινωνική πραγματικότητα και την οικονομία της (π.χ. Leudhy, Dupré, 

Buchon).  

                                                             
1865 Κεφαλληνιάδης 2000:  22, 26.- Manner 2007: 64, 116, 139, 
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Τη Νάξο επισκέφθηκαν επίσης Βρετανοί περιηγητές, αρχής γενομένης με τον 

Άγγλο Randolph (τέλη 18ου αι.) και τον Ιρλανδό Charlemont (μέσα 18ου αι.), 

φθάνοντας μέχρι τους Άγγλους Leake και Darwin (αρχές 19ου αι.), ενώ ο Σκωτσέζος 

γεωγράφος Salmon (αρχές 18ου αι.) δεν φαίνεται να είχε επισκεφθεί στην 

πραγματικότητα το νησί. Οι Άγγλοι, διακρινόμενοι για τον πραγματισμό τους, 

ενδιαφέρονταν περισσότερο για τα οικονομικά μεγέθη και για πρακτικά ζητήματα, 

όπως συνέβη π.χ. στην περίπτωση του εμπόρου Randolph. Ωστόσο, υπάρχουν και 

περιπτώσεις όπου το αρχαίο παρελθόν και τα μνημεία του ελλαδικού χώρου 

βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των περιηγητών, όπως π.χ. του 

Ιρλανδού αριστοκράτη Charlemont, χωρίς να λείπουν όμως και οι αναφορές στη 

σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα της ζωής των νησιών, με πιο επιτυχημένο ίσως 

παράδειγμα εκείνο του συνταγματάρχη Leake. 

Γενικότερα πάντως το είδος των ενδιαφερόντων των περιηγητών ήταν 

άρρηκτα συνδεδεμένο με την επαγγελματική τους δραστηριότητα: οι μεν έμποροι και 

ναυτικοί εστιάζονταν σε ζητήματα πρακτικής κυρίως φύσεως, που συσχετίζονταν με 

την ασφαλή διέλευση και παραμονή τους στο Αιγαίο και με την εκεί κερδοφορία 

τους, οι δε γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών, στην ιστορία, τα μνημεία και τις 

αρχαιότητες, δεδομένου ότι εμφορούνταν από το πνεύμα του Ουμανισμού και του 

Κλασικισμού, εξαιτίας του οποίου έκαναν άλλωστε το επιμορφωτικό “Grand Tour” 

προς τις χώρες της Μεσογείου και της Ανατολής. Από την άλλη, οι Δυτικοί κληρικοί 

και αποστολικοί επισκέπτες που πέρασαν από το νησί, ενδιαφέρονταν κυρίως για την 

εκεί κατάσταση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, της σύγχρονης κοινωνικής 

πραγματικότητας και των σχέσεων των δύο κοινοτήτων. 

Μία τέταρτη εθνοτική ομάδα περιηγητών της Νάξου ήταν οι Γερμανοί. 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο μόνιμα εγκατεστημένος στη Νάξο Ιησουΐτης Lichtle 

(τέλη 18ου αι.), ο οποίος ήταν από την γερμανόφωνη Αλσατία, περιοχή που όμως 

είχε προσαρτηθεί στο γαλλικό στέμμα και ως εκ τούτου ο ίδιος ήταν Γάλλος υπήκοος, 

διαβιώνοντας με Γάλλους αδελφούς Ιησουΐτες και γράφοντας την πραγματεία του 

περί Νάξου στη γαλλική γλώσσα. Πάντως οι άλλοι τρεις γνωστοί Γερμανοί 

περιηγητές (Ross, Pückler-Muskau, Curtius), προερχόμενοι από τα γερμανικά 

κρατίδια, θα εμφανιστούν όψιμα, κατά το α΄ μισό του 19ου αιώνα, αμέσως μετά την 

ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο, αφού με την 

εγκαθίδρυση του Βασιλείου της Ελλάδος υπό τον Βαυαρό Όθωνα, ενισχύθηκαν οι 

δεσμοί μεταξύ του Αιγαίου και του διαπνεόμενου από τα κλασικιστικά ιδεώδη 
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γερμανόφωνου κόσμου. Οι Γερμανοί αρχαιολάτρες που επισκέφθηκαν τη 

μετεπαναστατική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Νάξου, ενδιαφέρθηκαν να 

γνωρίσουν από κοντά τους τόπους, τους οποίους είχαν γνωρίσει μέσα από τα βιβλία 

τους και να δουν από κοντά τα αρχαία ελληνικά μνημεία. Έφθασαν όμως κάποτε και 

στο σημείο της αρχαιοθηρίας, όπως έπραξαν παλαιότερα οι Άγγλοι και οι Γάλλοι 

περιηγητές, βαδίζοντας στα χνάρια των αρχαιοσύλων αρχαίων Ρωμαίων και των 

Βενετών. Εκτός όμως από λάτρεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι Γερμανοί 

αυτοί περιηγητές ή ορισμένοι τουλάχιστον εξ αυτών εμφορούνταν από τα ιδεώδη 

ενός πρώιμου Παγγερμανισμού1866. Οι Γερμανοί πάντως που πέρασαν από τη Νάξο, 

είναι φανερό ότι ήταν βαθείς γνώστες της αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας του 

νησιού, ενώ η όλη προσέγγισή τους αναφορικά με τους χώρους που επισκέφθηκαν 

ήταν ιδιαιτέρως βιωματική. 

Μέσα από τα κείμενα όλων των προαναφερθέντων Δυτικών που 

επισκέφθηκαν τη Νάξο, διαπιστώνεται μία κατά κανόνα ιδιαίτερη σχέση οικειότητας 

με μέλη της λατινικής κοινότητας του νησιού. Τόσο οι Δυτικοί περιηγητές όσο και οι 

γηγενείς Ρωμαιοκαθολικοί Ναξιώτες είχαν κοινή καταγωγή από τη Δύση, άμεση ή 

μακρινή, κοινό θρήσκευμα, πρωτίστως όμως ανήκαν κατά κανόνα και οι δύο στα 

ανώτερα στρώματα των κοινωνιών τους και ως εκ τούτου είχαν πολλά κοινά στοιχεία 

που τούς ένωναν. Δεν θα πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι πολλοί Καθολικοί 

γαιοκτήμονες της Νάξου βρίσκονταν στην υπηρεσία ισχυρών δυτικών δυνάμεων, που 

έχοντας την ιδιότητα του προξένου τελούσαν χρέη τοποτηρητών των πολιτικών και 

εμπορικών συμφερόντων τους στην περιοχή, απολαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

της προστασίας τους, η οποία εξασφαλιζόταν μέσω της συχνής παρουσίας δυτικών 

πολεμικών πλοίων στα ύδατα των Κυκλάδων1867. 

 

Δυτικοί περιηγητές που δεν επισκέφθηκαν τη Νάξο  

 

Πάντως, εντοπίζεται και ένας μικρός αριθμός Δυτικών περιηγητών, γνωστών 

για τα ταξίδια τους σε γειτονικά νησιά, οι οποίοι δεν φαίνεται να είχαν επισκεφθεί τη 

Νάξο, αφού δεν την έχουν συμπεριλάβει στα κείμενά τους, αν και αποτελούσε τότε 
                                                             
1866 Στο πλαίσιο των ιδεολογικών ζυμώσεων των μέσων του 19ου αιώνα για ένωση των γερμανικών 
κρατιδίων σε ένα εθνικό κράτος, κάποιοι Γερμανοί διανοούμενοι προχωρούσαν ακόμη πιο πέρα: στον 
εποικισμό περιοχών της Εγγύς Ανατολής με γερμανικούς πληθυσμούς ή και στην εκχώρηση 
αρχαιολογικών χώρων της ελλαδικής επικράτειας σε γερμανικά χέρια, κάτι που όμως τελικά δεν 
ευοδώθηκε. Βλ. σχ. Stoneman 1996: 363, 384-385. 
1867 Κωτσάκης 2011: 539-541. 
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ένα από τα σημαντικότερα από πολιτική και πολιτισμική άποψη νησιά του Αιγαίου 

πελάγους: π.χ. ο Γάλλος Pierre Belon (μέσα 16ου αι.)1868, ο Άγγλος κληρικός Richard 

Pococke (μέσα 18ου αι.)1869, καθώς και ο επίσης Άγγλος λοχαγός Sutherland (τέλη 

18ου αι.)1870 κ.ά.. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με βεβαιότητα για ποιό λόγο οι 

συγκεκριμένοι περιηγητές απέφυγαν ή δεν ενδιαφέρθηκαν να επισκεφθούν τη Νάξο, 

τη στιγμή που είχαν επισκεφθεί γειτονικά και ήσσονος σημασίας νησιά. Ίσως σε 

κάποιες των περιπτώσεων, τυχόν αντιπαλότητες μεταξύ των ιδίων των περιηγητών 

και προσώπων που ανήκαν στη δυτική κοινότητα του νησιού, να αποτέλεσαν μία από 

τις αιτίες που η Νάξος δεν υπήρξε ελκυστικός προορισμός γι’ αυτούς. Ωστόσο, δεν 

διαθέτουμε και σχετικά στοιχεία που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο. Δεν θα 

μπορούσαμε επίσης να αποκλείσουμε και τον παράγοντα τύχη (π.χ. καιρικές 

συνθήκες, πειρατικές επιδρομές), η οποία να επηρέασε την πορεία των περιηγητών 

αυτών, αν και αυτό το ενδεχόμενο δεν φαίνεται να ήταν πάντοτε αποφασιστικής 

σημασίας για την χάραξη της ακολουθούμενης διαδρομής των περιηγητών του 

Αιγαίου. 

 

Η εικόνα των Δυτικών περιηγητών για τους κατοίκους της Νάξου 

 

Η εικόνα πάντως που είχαν οι Δυτικοί περιηγητές για το ελληνορθόδοξο 

στοιχείο δεν παρέμεινε πάντοτε η ίδια. Στον ύστερο Μεσαίωνα, περίοδο κατά την 

οποία γράφτηκαν τα νησολόγια, είτε δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη αναφορά στον 

χαρακτήρα των κατοίκων του νησιού, στα ήθη και τα έθιμά τους είτε οι αναφορές 

αυτές είναι περιορισμένες και αποσπασματικές. Αντιθέτως, από τα μέσα του 16ου 

αιώνα και μέχρι το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, οι επισκέπτες της Νάξου 

αναφέρονται συχνά αναλυτικά και σε αυτές τις παραμέτρους.  

Παραδείγματα αρνητικά διακειμένων προς τους Έλληνες Ορθοδόξους 

αποτελούν κάποιοι περιηγητές του 17ου αιώνα, που είχαν επηρεαστεί προφανώς από 

το ιδεολογικό κλίμα της Αντιμεταρρύθμισης, το οποίο δεν ευνοούσε την ανάπτυξη 

θετικών αισθημάτων για τους ιθαγενείς νησιώτες και τον πολιτισμό τους1871. Επί 

παραδείγματι, ο Γενουάτης Francesco Lupazzolo θεωρούσε ότι οι Ναξιώτες, λόγω 

του θεού Βάκχου, ήταν «συνεχώς μεθυσμένοι, οκνηροί και εριστικοί» και κυρίως οι 
                                                             
1868 Τσαγκάς 2003: 195-196. 
1869 Τσαγκάς 2003: 195-196. 
1870 Σιμόπουλος 1973: 502. 
1871 Slot 1976-77: 133, 140. 
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Ορθόδοξοι1872. Οι δε γυναίκες τους «τίμιες, αλλά πεισματάρες και κακοντυμένες». Ο 

Ιησουΐτης Saulger μάλιστα αποκαλούσε τους Ελληνορθόδοξους κατοίκους της Νάξου 

«σχισματικούς» και «δεισιδαίμονες», ισχυριζόμενος ότι οι Έλληνες «είναι υπερήφανοι 

όταν κερδίζουν, αλλά ταπεινοί όταν χάνουν, ενώ είναι ασταθείς στη φιλία και γίνονται 

εξ ανάγκης κάποτε ψεύτες», αλλά διευκρίνιζε ότι αυτά δεν ίσχυαν για όλους, αφού 

είχε γνωρίσει «πολλούς που ήταν εξαιρετικά ειλικρινείς, έντιμοι και σώφρονες», και 

επιπλέον πολύ καλοί πολεμιστές, ιδίως δε οι Ναξιώτες1873. Επίσης, ο αββάς 

Δελλαρόκκας χαρακτήριζε τους γεωργούς της Νάξου «οκνηρούς και αμαθείς»1874, 

κάτι που ίσως να συνδέεται με την εκ των πραγμάτων αντιπαλότητα μεταξύ 

μισσιοναρίων–γαιοκτημόνων και χωρικών–«δουλοπαροίκων», ενώ και ο Φραγκίσκος 

Σομμαρίπας τους θεωρεί «μη επιδέξιους»1875. Ήταν σύνηθες πάντως το φαινόμενο, 

ιδίως στις εκθέσεις των Καθολικών αποστολικών επισκεπτών, να αποκαλούνται οι 

ντόπιοι Ελληνορθόδοξοι «σχισματικοί» (“Greci Scismatici”). 

Άλλοι πάλι Δυτικοί περιηγητές χαρακτήριζαν τους κατοίκους των Κυκλάδων 

και της Νάξου ως «εύπιστους, αγαθούς και φιλόξενους», ενώ δεν λείπουν και 

περιπτώσεις, όπου Δυτικοί μισσιονάριοι είχαν ιδιαιτέρως καλή εικόνα για τους 

Κυκλαδίτες, θεωρώντας ότι «Οι Έλληνες είναι αυτοί που υπερασπίζονται την πίστη και 

ότι η Δύση την δέχθηκε εν μέρει από αυτούς»1876. Πάντως έχουμε και ένα παράδειγμα, 

εκείνο του Choiseul–Gouffier, ο οποίος ενώ αρχικά είχε αρνητική εικόνα για τους 

Έλληνες, εν συνεχεία μεταστράφηκε και έγινε ένας από τους πλέον θερμότερους 

φιλέλληνες1877. Σημειώνεται επίσης ότι στη σταδιακή υποχώρηση του φαινομένου του 

δυτικού ανθελληνισμού, συνέβαλε μεταξύ άλλων το ρεύμα του Ρομαντισμού, το 

οποίο ανακάλυψε ξανά την αρχαία Ελλάδα και δημιούργησε αισθήματα συμπάθειας 

για τους υπόδουλους Έλληνες, ωθώντας μάλιστα ορισμένους Δυτικούς να έλθουν 

στην Ελλάδα για να πολεμήσουν στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 εναντίον των 

Οθωμανών Τούρκων. Έτσι, το 1801 ο Sonnini de Manoncourt, αναφερόμενος στο 

ταξίδι του στη Νάξο, που είχε πραγματοποιήσει 12 χρόνια νωρίτερα, εκφράζει έντονα 

φιλελληνικά αισθήματα, έχοντας μία άκρως θετική εικόνα για τους σύγχρονους 

Έλληνες και ιδιαίτερα για τους νησιώτες1878. Ωστόσο, επτά χρόνια νωρίτερα ο 

                                                             
1872 Φασουλάκης 1994: 503. 
1873 Saulger 1987-1988: 24.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 54. 
1874 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 30. 
1875 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 28. 
1876 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2002: 50. 
1877 Σιμόπουλος 1973: 358-361.- Τσιγκάκου 2007: 82. 
1878 Sonnini 1801: 276-277.- Ποθητού–Campagnolo 2012 α΄: 15-16. 
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εμφορούμενος από τα ιδεώδη της Γαλλικής Επανάστασης, Olivier, χαρακτηρίζει όχι 

μόνο τους Δυτικούς γαιοκτήμονες αλλά και τους Ελληνορθοδόξους χωρικούς ως 

«οκνηρούς»1879, διακείμενος αρνητικά απέναντί τους, προφανώς, βάσει των 

συμφραζομένων του, λόγω του γεγονότος ότι ήταν προσηλωμένοι στην χριστιανική 

πίστη και ότι δεν είχαν τη διάθεση να διασαλεύσουν την καθεστηκυία εκκλησιαστική 

τάξη. 

 

Οι σχέσεις Ορθοδόξων και Καθολικών σύμφωνα με τους Δυτικούς 

περιηγητές 

 

Ως προς τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων, οι πληροφορίες που διαθέτουμε δεν 

είναι πάντοτε ταυτόσημες: κάποιοι όπως ο Charlemont, ο Tournefort και ο 

αρχιεπίσκοπος Crispi αναφέρουν ότι οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί στη Νάξο είχαν 

προβληματικές σχέσεις και ότι περιχαρακώνονταν μεταξύ τους, ενώ στον αντίποδα, 

υπάρχουν αναφορές για καλές σχέσεις των δύο κοινοτήτων, σύμφωνα π.χ. με τη 

μαρτυρία του αββά Δελλαρόκκα1880 ή του ηγουμένου των Λαζαριστών, Antonio 

Giordana (1850-1870), ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Οι Ορθόδοξοι δεν είναι 

φανατικοί. Σέβονται τους συναδέλφους μας. Αισθάνθηκα συγκίνηση όταν είδα να με 

πλησιάζουν λαϊκοί, ακόμη και κληρικοί, ζητώντας να φιλήσουν το χέρι μου. (...) Είμαι 

της γνώμης ότι θα δεχθούν την ένωση με την Καθολική Εκκλησία ευκολότερα από τους 

άλλους Έλληνες»1881.  

Γενικότερα από τις πηγές γνωρίζουμε επίσης ότι αφενός οι Καθολικοί, στις 

τάξεις των οποίων συγκαταλέγονταν οι τοπικοί γαιοκτήμονες, καταπίεζαν τους 

φτωχούς Ελληνορθοδόξους χωρικούς, με αποτέλεσμα της δημιουργία προστριβών 

μεταξύ των κοινοτήτων, και ότι αφετέρου Ορθόδοξοι και Καθολικοί έκαναν κάποτε 

κοινές λιτανείες και δεήσεις, σε περιπτώσεις π.χ. λοιμών ή λειψυδρίας, διατηρώντας 

μάλιστα και ναούς «διπλής λατρείας». Το κλίμα αυτό θα αλλάξει μετά την ίδρυση του 

Ελληνικού Κράτους και την απώλεια των παλαιών πολιτικών, νομικών και 

οικονομικών ερεισμάτων των Δυτικών γαιοκτημόνων του νησιού λόγω της 

                                                             
1879 Ποθητού–Campagnolo 2012 β΄: 33. 
1880 Όπως προαναφέρθηκε, ο αββάς Δελλαρόκκας έγραφε: «Ζοῦν ἀρκετά εἰρηνικά, επειδή οἱ δύο 
ἀρχιεπίσκοποι ζοῦν μέ μεγάλην ὁμόνοιαν καί δόνουν ἕνα καλόν παράδειγμα εἰς τούς άλλους». Βλ. σχ. 
Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 31. 
1881 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004: 366.  
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εγκαθίδρυσης του νέου καθεστώτος, στο οποίο οι Καθολικοί είχαν καταλογίσει 

πολιτική κακομεταχείρισης1882. 

Η είκονα λοιπόν που έχουμε για τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων δεν είναι 

απολύτως σαφής, δεδομένου ότι η μεταξύ τους συνύπαρξη αποτελούσε φαινόμενο 

πολυσύνθετο και με πολλές εκφάνσεις. Όπως είδαμε ωστόσο και στα Κεφάλαια Β΄ 

και Γ΄, σε κοινωνικό επίπεδο Ορθόδοξοι και Καθολικοί γενικά διατηρούσαν σε 

μεγάλο βαθμό μεταξύ τους στεγανά, ενώ σε θρησκευτικό επίπεδο οι σχέσεις φαίνεται 

ότι ήταν πιο στενές, χωρίς ωστόσο να φθάνουν κατά κανόνα στο σημείο 

προσχώρησης των Ορθοδόξων στην Ουνία. 

Το βέβαιο πάντως είναι ότι οι περισσότεροι των περιηγητών της Νάξου 

έκαναν ιδιαίτερη μνεία στην ύπαρξη της εκεί καθολικής κοινότητας. Τους ίδιους τους 

κέντριζε προφανώς το ενδιαφέρον η ύπαρξη μία πολιτισμικής νησίδας ανθρώπων με 

μακρινή δυτική καταγωγή, που διατηρούσαν όμως το λατινικό δόγμα και έως έναν 

βαθμό και την ιταλική γλώσσα και που αποτελούσαν την τοπική αριστοκρατία του 

νησιού, νεμόμενοι τεράστιες εκτάσεις γης. Εξάλλου αυτή η ιδιαιτερότητα είναι που 

καθιστά και σήμερα τη νήσο Νάξο ξεχωριστή, έναν πόλο έλξης για τουρίστες και 

ερευνητές. 

 

Η εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος και των μνημείων της Νάξου σύμφωνα με 

τους περιηγητές 

 

Σύμφωνα με τους περιηγητές, από τον Nicolò da Martoni (τέλη 14ου αι.) 

μέχρι και τους Γερμανούς περιηγητές του 19ου αιώνα (αν εξαιρέσει κανείς τον 

Buondelmonti ή τον Boschini), η Νάξος ήταν ένα νησί εύφορο και πλούσιο, που η 

αφθονία της φύσης του ήταν γνωστή από τους αρχαίους χρόνους. Ιδιαίτερη μνεία 

γίνεται στην καλλιέργεια της αμπέλου και στο φημισμένο κρασί του νησιού την οποία 

συνέδεσαν με αρχαίες μυθολογικές, διονυσιακές παραδόσεις. Οι περιηγητές κάνουν 

επίσης λόγο κυρίως για τα δύο υψηλότερα όρη του νησιού, την Κόρωνο (999 μ.) και 

τον Ζα (1.001 μ.), καθώς και για την ομώνυμη σπηλιά που βρίσκεται στην πλαγιά του 

τελευταίου. Αναφέρονται επίσης στο εύκρατο κλίμα, καθώς και στο φυσικό 

περιβάλλον, στην άγρια χλωρίδα και πανίδα, η οποία συμπεριελάβανε αετούς, γύπες, 

αλλά και ελάφια. Ως προς τα αγροτικά προϊόντα, η Νάξος παρήγαγε σιτηρά (π.χ. 

                                                             
1882 Βακαλόπουλος 1976-1977: 258-259. 
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κριθάρι), εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, λεμόνια, κίτρα)1883, ελιές, κρεμμύδια, λάβδανο, 

μετάξι, μέλι, ενώ εκτρέφονται και ζώα, όπως αιγοπρόβατα, βοοειδή και ιπποειδή, 

ορισμένα είδη  εκ των οποίων παρήγαγαν μαλλί. Υπήρχε επίσης εκμετάλλευση 

ορυκτού πλούτου: μάρμαρο, σμύριδα, ίσως και χρυσό (αυτό αποτελεί όμως 

πιθανότατα επινόηση του Buondelmonti), καθώς και αλάτι από αλυκές. Η Νάξος 

έκανε εξαγωγή των προϊόντων αυτών, κυρίως σε άλλα νησιά, όπως και στη Μικρά 

Ασία. Οι περιηγητές ωστόσο επισημαίνουν την έλλειψη κάποιου μεγάλου και 

ασφαλούς λιμανιού, ενώ διαπιστώνεται από τις περιγραφές της όλης εκεί οικονομικής 

δραστηριότητας, ο «χερσαίος» οικονομικός προσανατολισμός του νησιού. 

Οι περιηγητές του νησιού καταγράφουν επίσης την ύπαρξη αρχαίων 

μνημείων, όπως της «Πορτάρας», της πύλης του αρχαϊκού ναού του Απόλλωνος στη 

νησίδα του Βάκχου στη Χώρα, του πύργου του Χειμάρρου στην ευρύτερη περιοχή 

Φιλωτίου, όπως και του Κούρου κοντά στον οικισμό του Απόλλωνα. Οι περιηγητές 

αναφέρουν επίσης την ύπαρξη κάστρων: του Κάστρου της Χώρας, του Απάνω 

Κάστρου, του Κάστρου τ’ Απαλίρου και του Κάστρου του Καλόγερου, καθώς και 

πυργοειδών επαύλεων (π.χ. στο Κουρουνοχώρι, το Χαλκί, τα Μονοίτσια, τον 

Καλόξυλο, το Σαγκρί κ.ά.). Οι αποστολικοί πάλι επισκέπτες περιγράφουν ιδίως με 

λεπτομέρεια τα σημαντικότερα κτήρια της δυτικής λατρείας στο νησί (π.χ. Καθολική 

Μητρόπολη κ.ά.), καταγράφοντας και τα μικρότερα ξωκκλήσια, μεταξύ των οποίων 

ναούς «διπλής λατρείας», ενώ μάς δίνουν πληροφορίες για την εκεί παρουσία 

δυτικών ιεραποστολικών ταγμάτων και για τους χώρους διαβίωσής τους (π.χ. μονές 

Φραγκισκανών στα Αγγίδια και Ιησουϊτών, Καπουκίνων και Ουρσουλινών στο 

Κάστρο της Χώρας, θέρετρο των Ιησουϊτών στα Καλαμίτσια κ.ά.). Οι περιηγητές, 

κυρίως όμως οι αποστολικοί επισκέπτες, μάς παρέχουν επίσης πολύτιμες 

πληροφορίες για τον πληθυσμό και τη δημογραφική σύνθεση του νησιού.  

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά με τους 

περιηγητές που επισκέφθηκαν κατά καιρούς τη Νάξο και τις εντυπώσεις που μάς 

άφησαν αυτοί για το νησί. 

 

 

 

 
                                                             
1883 Σημειώνεται ότι η διάδοση εσπεριδοειδών στη Νάξο στα τέλη του 17ου αιώνα θεωρείται έργο των 
Γάλλων μισσιοναρίων που δραστηριοποιήθηκαν στο νησί. Βλ. σχ. Ρεμούνδος 2006: 280. 
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α) Περιηγητές 

 
Nicolò da Martoni (τέλη 14ου αι.) 

 

Ο Nicolò da Martoni υπήρξε πιθανότατα ο πρώτος Δυτικός περιηγητής που 

επισκέφθηκε τη λατινοκρατούμενη Νάξο, βάσει τουλάχιστον των σωζομένων 

γραπτών μαρτυριών. Ο ίδιος είχε γεννηθεί στο Martoni, κοντά στην Carinola της 

Καμπανίας, στη νότια Ιταλία. Υπήρξε νοτάριος και ήταν ελληνομαθής, φαινόμενο 

αρεκτά σύνηθες για τους νοταρίους του ιταλικού Νότου, έχοντας μάλιστα γράψει και 

ποίηση στην ελληνική γλώσσα1884. To 1394-1395 έκανε ένα ταξίδι στους Αγίους 

Τόπους, επισκεπτόμενος και διάφορες άλλες περιοχές της Μεσογείου στο πέρασμά 

του, συμπεριλαμβανομένης της Νάξου. Είναι πολύ σημαντικό ότι δεν αρκέστηκε να 

περιγράψει μόνο τις εκκλησίες και τα εκκλησιαστικά κειμήλια, αλλά και αυτά που 

έβλεπε και άκουγε γύρω του, ενώ εξεδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 

αρχαιότητες, όπως π.χ. για εκείνες της υπό φλωρεντινή κυριαρχία Αθήνας1885. Τις 

εντυπώσεις του από το ταξίδι αυτό τις αποτύπωσε στο έργο του: “Liber 

Peregrinationis ad Loca Santa”, το οποίο είναι γραμμένο στη λατινική γλώσσα. 

Αναφορικά με τη Νάξο, δεν κάνει παρά μόνο μία πολύ επιγραμματική μνεία, 

κάτι που βάσει του τρόπου γραφής του, μάς οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι πιθανότατα 

είχε κάνει εκεί απλώς μία στάση επιστρέφοντας από τους Αγίους Τόπους, αν και δεν 

αποκλείεται να μην την είχε επισκεφθεί καθόλου, αλλά απλώς να έγραψε κάποιες 

πληροφορίες που είχε ακούσει από αλλού, φαινόμενο σύνηθες κατά την εποχή εκείνη. 

Εκείνο πάντως που τονίζει ο περιηγητής, είναι το γεγονός ότι το ωραίο αυτό νησί 

βρισκόταν υπό την εξουσία του δούκα του Αρχιπελάγους, ο οποίος ήταν κύριος και 

άλλων νησιών της περιοχής, καθώς και διαφόρων υποτελών φεουδαρχών και ότι 

αυτοί βρίσκονταν από κοινού υπό την επικυριαρχία της Βενετίας1886. 

 

 
                                                             
1884 Van der Vin 1980: 37.- Κεφαλίδης 2008: 28. 
1885 Μοσχονάς http://www.eie.gr/archaeologia/gr/chapter_more_6.aspx.- Κεφαλίδης 2008: 28-30. 
1886 “Die jovis, invenimus multas insulas, quas omnes non potui scire, et circa meridiem invenimus 
insulam Nicosie in qua est pulcra terra que est ducis Archipelagi qui dominatur in multis insulis, et 
multi domini ipsarum insularum sunt subditi dicto duci, et omnes sunt sub dominio Venetiarum”. [Την  
Πέμπτη συναντούμε πολλά νησιά, τα οποία δεν είμαι σε θέση να τα γνωρίζω όλα, και γύρω στο μεσημέρι 
φθάνουμε στη Νάξο, η γη της οποίας είναι ωραία και ανήκει στον δούκα του Αρχιπελάγους, οποίος είναι 
κύριος πολλών νησιών και πολλοί άρχοντες αυτών των νησιών είναι υποτελείς του προρρηθέντος δούκα 
και όλοι τους βρίσκονται υπό την (επι)κυριαρχία της Βενετίας]. Βλ. σχ. Le Grand 1895: 645. 
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Ιωσήφ Βρυέννιος (αρχές 15ου αι.) 

 

Ο Ιωσήφ Βρυέννιος (1350-1432;) υπήρξε Ορθόδοξος μοναχός και λόγιος με 

σημαντικό θεολογικό έργο1887. Ανήκε στον επιφανή οίκο των Βρυεννίων της 

Αδριανουπόλεως, μέλη του οποίου είχαν εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη, 

επιτυχγάνοντας εκεί κοινωνική και πολιτική ανέλιξη1888. Ο Βρυέννιος θεωρείται ως ο 

μοναδικός μη Δυτικός περιηγητής του νησιού. Είχε προηγηθεί η αποστολή του στην 

Κρήτη ως ιεροκήρυκα (1381) με απόφαση του Πατριαρχείου και αργότερα η εκδίωξή 

του από τις εκεί βενετικές αρχές, λόγω της δράσης του1889. Ο Βρυέννιος, οδεύοντας 

προς την Κωνσταντινούπολη, σταμάτησε στη Νάξο και επισκέφθηκε το 1405 την 

κοιλάδα του Παρατρέχου, μεταξύ Αγγιδίων και Μελάνων, στην οποία βρίσκεται 

μεταξύ άλλων και ο ομώνυμος πύργος, η τότε θερινή κατοικία των δουκών Crispi, 

όπου και εξύμνησε το κάλλος του τοπίου και την ευφορία της φύσης, γράφοντας 

ποίημα1890. Πέραν όμως των ύμνων προς το ναξιακό τοπίο, ο ποιητής χαρακτηρίζει τη 

Νάξο «Κυκλάδων πασῶν μητρόπολιν» και «Δία», γεγονός που μάς παραπέμπει σε μία 

από τις αρχαίες της ονομασίες, κάτι που κινείται προφανώς σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο αρχαϊσμού και «κλασικισμού» της λεγόμενης «Παλαιολόγειας 

Αναγέννησης» του τέλους της υστεροβυζαντινής εποχής1891. 

Εν κατακλείδι, τον Βρυέννιο τον εντάσσουμε μάλλον καταχρηστικά στην 

κατηγορία του «περιηγητή», δεδομένου ότι η επίσκεψή του στη Νάξο δεν φαίνεται να 

αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου προγραμματισμένου ταξιδιού στα νησιά του 

Αιγαίου, όπως συνέβη στις περιπτώσεις των μετέπειτα Δυτικών περιηγητών, αλλά 

έγινε μάλλον τυχαία. 

 

Cristoforo Buondelmonti (αρχές 15ου αι.) 

 

Ο Cristoforo Buondelmonti, Φλωρεντινός ιερέας, επισκέφθηκε τη Νάξο στις 

αρχές του 15ου αιώνα, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στο Αιγαίο πέλαγος κατά την 

περίοδο 1415-1419. Σκοπός του ταξιδιών του, όπως και άλλων Δυτικών περιηγητών 

της εποχής εκείνης, ήταν η συλλογή χειρογράφων για τη βιβλιοθήκη των Μεδίκων, 

                                                             
1887 Νικολόπουλος 1980: 392. 
1888 Ματζουράνη–Σκαλτσάρη 2004: 6. 
1889 Μαλτέζου 1980: 277-278. 
1890 Ματζουράνη–Σκαλτσάρη 2004: 8-10. 
1891 Γλύκατζη–Αρβελέρ 1997: 140-141.- Σβορώνος 2004: 76-81. 
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καθώς και η επιθυμία του να επισκφθεί δια ζώσης τους τόπους και τα μνημεία της 

Ελλάδας, τα οποία γνώριζε μέσα από τη μελέτη των Λατίνων συγγραφέων και 

ποιητών. Η αναφορά του στη Νάξο γίνεται στο έργο του “Liber Insularum 

Archipelagi”, γραμμένο στη λατινική γλώσσα (1422), όπου αναφέρεται και σε άλλα 

νησιά, όπως και σε ορισμένες άλλες παράκτιες περιοχές του Αιγαίου1892.  

Το κείμενο του Buondelmonti για τη Νάξο μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη: 

α) στη μυθικό-ιστορική παράδοση και β) στις πληροφορίες που παρέχει ο περιηγητής 

για τη ζωή στο νησί κατά την εποχή εκείνη. Στο πρώτο μέρος οι αναφορές του είναι 

κυρίως μυθολογικές,  ενώ στο δεύτερο κάνει τοπωνυμικές αναφορές, ένδειξη του ότι 

όντως είχε επισκεφθεί τη Νάξο. Αναφέρε τη Νάξο ως ένα έρημο και 

εγκαταλελειμμένο νησί, στο οποίο περιφέρονταν άγρια ζώα, έκραζαν όρνεα, οι 

φλέβες χρυσού έμεναν ανεκμετάλλευτες, ενώ πολλές γυναίκες έμεναν μέχρι το τέλος 

της ζωής τους παρθένες, λόγω της μεγάλης λειψανδρίας. Από ό,τι φαίνεται μέσα από 

τις περιγραφές του, θα πρέπει να επισκέφθηκε τη μονή Φωτοδότη, καθώς και τις 

εύφορες περιοχές του Παρατρέχου και της Ποταμιάς, όπου βρίσκονταν τα δύο 

οχυρωμένα δουκικά θερινά ενδιαιτήματα (πυργόσπιτα)1893, γεγονός που αποτελεί 

ένδεξη ότι ενδιαφερόταν περισσότερο για τη συλλογή χειρογράφων, παρά για την 

ιστορία και αρχαιολογία, επιστήμες που δεν ήταν ακόμη ανεπτυγμένες. Γι’ αυτό και 

οι πληροφορίες του είναι σύντομες και σε κάποια σημεία αστήρικτες, ορισμένες 

μάλιστα εκ των οποίων θα πρέπει ενδεχομένως να είχαν αντληθεί από δοξασίες και 

μύθους της εποχής που κυκλοφορούσαν στα στόματα ναυτικών και προσκυνητών, και 

που πιθανόν να είχε υπ’ όψιν του ο Buondelmonti1894. Άλλες πάλι, μυθολογικές 

κυρίως πληροφορίες, φαίνεται να τις είχε αντλήσει από αρχαίους Έλληνες και 

Λατίνους συγγραφείς, τις δε ετυμολογίες των αιγαοπελαγίτικων τοπωνυμίων από τον 

Στέφανο Βυζάντιο και τον Πλίνιο1895. Κατά κύριο λόγο πηγές του Buondelmonti 

υπήρξαν ο Βιργίλιος, ο Οβίδιος, αλλά και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, οι συναγωγές 

του Φλόρου και του Λακταντίου, καθώς και διάφοροι ελάσσονες συγγραφείς της 

μεσαιωνικής γραμματείας1896.  

                                                             
1892 Πασχάλης 1964: 238-239.- Legrand 1974: 56-58.- Βουτσίνου-Κικίλια 1994: 479-480.- Stoneman 
1996: 47. 
1893 Πρόκειται προφανώς για τις δουκικές πυργοειδείς κατοικίες στου Παρατρέχου και στο 
Κουρουνοχώρι, τις δύο παλαιότερες του νησιού. Βλ. σχ. υποκεφάλαιο 6.2.3. 
1894 Βουτσίνου–Κικίλια 1994: 480-483. 
1895 Πασχάλης 1964: 238-239.  
1896 Τόλιας 2010 β΄: 122. 
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Η προσπάθειά του αυτή εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

«αποκατάστασης» της αρχαίας γεωγραφίας των νησιών, αναζητώντας τα ίχνη της 

σύγχρονής του κατάστασης των τόπων, φαινόμενο κοινό για τους ουμανιστές της 

ιταλικής Αναγέννησης1897, μολονότι ο ίδιος δεν θεωρείται ακραιφνής εκπρόσωπός 

της1898. 

Λαμβάνοντας λοιοπόν υπ’ όψιν τα παραπάνω, καθώς και το γεγονός ότι ο 

ίδιος δεν μάς δίνει την ακριβή περιγραφή του νησιού, ενισχύεται η εικασία ότι το 

πέρασμά του από τη Νάξο ήταν σύντομο και προς «ἄγραν χειρογράφων»1899. Στον 

σχετικό πάντως χάρτη που σχεδίασε (εικ. 102), εντοπίζονται μεταξύ άλλων το 

Κάστρο της Χώρας, το λιμάνι, η Φουντάνα, η Στελίδα, η Απείρανθος, ο Φωτοδότης 

(;) και το Απάνω Κάστρο1900. 

Ο Buondelmonti θεωρείται ως ο θεμελιωτής του είδους του νησολογίου 

(insularium ή isolario)1901, συγγενούς κατηγορίας των ελληνιστικών «Περίπλων» και 

των βυζαντινών «Σχεδιασμῶν», Το είδος αυτό γεννήθηκε μέσα από την επαφή του 

αναγεννησιακού ανθρώπου της Ιταλίας με τον αιγαιακό χώρο και με όσα ο χώρος 

αυτός συγκρατούσε και σήμαινε1902. Το έργο αυτό του Buondelmonti υπήρξε το 

πρότυπο για πολλούς μεταγενέστερους περιηγητές και συγγραφείς1903. Eπηρέασε, 

επέδρασε και διαβάστηκε από σύγχρονους και μεταγενέστερους περιηγητές και 

γεωγράφους, που έγραψαν για τη Νάξο, από τον 15ο έως τα μέσα του 19ου αιώνα1904, 

                                                             
1897 Σύμφωνα με τους ουμανιστές, το παρελθόν δεν ξεχωρίζει από το παρόν, καθώς και τα δύο γίνονται 
αντιληπτά ως μέρη της ίδιας ιστορικής συνείδησης. Οι ίδιοι αναλαμβάνουν το έργο της ανάκτησης, της 
αποκατάστασης της αρχαιότητας και της αναγνώρισης των σχέσεών της με το παρόν. Βλ. σχ. Τόλιας 
2010 γ΄: 163. 
1898 Stoneman 1996: 65-66. 
1899 Οικονομίδης 1986: 5.- Βουτσίνου-Κικίλια 1994: 483. 
1900 Κεφαλληνιάδης 2000: 18. 
1901 Πρόκεται για «σύνθεση κατά βάση γεωγραφικού χαρακτήρα, προσδιοριζόμενη πρωτίστως από την 
ανάλογη χαρτογράφηση, όπου όμως επιπλέον παρατίθενται λήμματα με πληροφορίες ευρύτερου 
πραγματολογικού περιεχομένου, καταλήγοντας έτσι σ’ ένα είδος εικονογραφημένης εγκυκλοπαίδειας για 
νησιά, κάποτε και για σημαντικές παράκτιες περιοχές». Βλ. σχ. Boschini 2007: XXXI.- Σύμφωνα με έναν 
άλλον ορισμό, τα νησολόγια είναι «έντυπα ή χειρόγραφα βιβλία, τα οποία, ανεξαρτήτως τίτλου, 
τεχνοτροπίας ή παράθεσης αφηγηματικών περιγραφών, περιλαμβάνουν μία σειρά από χαρτογραφικές 
απεικονίσεις νησιών κυρίως, αλλά και παράκτιων περιοχών, οι οποίες παρατίθενται κατά αναλυτικό 
παρατακτικό σύστημα ανά “λήμμα” και χάρτη». Βλ. σχ. Τόλιας 2000: 162.- Τα νησολόγια θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εκφράσεις της πρώιμης αποικιακής χαρτογραφίας και ταυτόχρονα 
ως πρώιμες εφαρμογές ουμανιστικής προσέγγισης του χώρου, απόπειρες ανάκτησης της αρχαίας 
γεωγραφικής κληρονομιάς και της προβολής της αρχαιότητας στη σύγχρονη πραγματικότητα των 
τόπων. Βλ. σχ. Τόλιας 2008: 51.- Τα νησολόγια λοιπόν υπήρξαν βιβλία που συνέβαλαν περισσότερο 
από οποιαδήποτε άλλα στην εξοικοίωση του αναγνωστικού κοινού της Βενετίας με το ελληνικό 
Αρχιπέλαγος. Βλ. σχ. Στουραΐτη 2010: 47. 
1902 Τόλιας 2000: 164-166.  - Τόλιας 2010 β΄: 120. 
1903 Boschini 2007: XXXI-XXXVI. 
1904 Τόλιας 2000: 165-180. 
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όπως τους Bartolomeo dalli Sonetti1905, Tomaso Porcachi, Francesco Lupazzolo, του 

Francesco Piacenza Napolitano, Marco Boschini, ακόμη δε και τον Ludwig Ross1906. 

Η επίδραση του έργου του υπήρξε μεγαλύτερη σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, 

η Γερμανία και η Γαλλία, όπως συνάγεται και βάσει της σχετικής βιβλιογραφίας1907.  

 

Κυριακός ο Αγκωνίτης (μέσα 15ου αι.) 
 

Ο Ciriaco Pizzicolli (Pizzeccolli) Anconitano ή  d’ Ancona, γνωστός στην 

ελληνική γλώσσα και ως ο Kυριακός ο Aγκωνίτης (1391-1452), υπήρξε από τους 

πλέον σημαντικούς εκπροσώπους και πρωτοπόρους του δυτικού περιηγητισμού στην 

περιοχή μας. Ο ίδιος περιηγήθηκε από το 1404 έως το 1452 σε πολλαπλά ταξίδια τον 

ιταλικό, ελλαδικό, αιγυπτιακό, αιγαιακό και μικρασιατικό χώρο. Παρά την εμπορική, 

κυρίως, δραστηριότητά του μετουσιώθηκε σε πρωτοπόρο, εμπνευσμένο και διορατικό 

«συλλέκτη αρχαίων επιγραφών». O Kυριακός συσχετίσθηκε με πολλές 

προσωπικότητες της εποχής του, μεταξύ των οποίων με τους Δεσπότες του Mυστρά 

Θεόδωρο και Kωνσταντίνο Παλαιολόγο και με τον φιλόσοφο Γεώργιο Γεμιστό ή 

Πλήθωνα. Όπου και αν πήγαινε, σχεδίαζε αρχαία μνημεία, αντέγραφε επιγραφές και 

κατέγραφε τις πληροφορίες του στα σημειωματάριά του, τα Commentaria, ένα 

εξάτομο οδοιπορικό, γραμμένο στη λατινική γλώσσα, το οποίο πιθανόν να κάηκε 

σχεδόν ολοσχερώς στην πυρκαγιά της βιβλιοθήκης των Sforza στο Pesaro. Το μόνο 

αυτόγραφο του Κυριακού που σώθηκε, επειδή υπήρχε αντίγραφό του, και στη 

συνέχεια δημοσιεύτηκε, καταγράφει τα ταξίδια του 1447-48 στην Πελοπόννησο1908.  

Τον Απρίλιο του 1445 ο Κυριακός ο Αγκωνίτης πέρασε από τις Κυκλάδες, 

επισκεπτόμενος μεταξύ άλλων και τη Νάξο. Σύμφωνα τα γραφόμενά του, πήγε στη 

Χώρα της Νάξου, την πρωτεύουσα του νησιού, επισκεπτόμενος το δουκικό παλάτι, 

το οποίο κοσμούσε βάθρο αγάλματος με ελληνική επιγραφή των ρωμαϊκών χρόνων 

(ΤΙΒΕΡΙΩΙ Κ[ΛΑ]ΥΔΙΩΙ. ΚΥΡΕΙΝΑ. Τ. ΓΕΜΕ[ΛΛ]Ω. Τ[Η]Ν ΣΤΗ[Λ]ΗΝ)1909. 

Επισκέφθηκε επίσης ένα χωριό ονόματι “Carra”, το οποίο δεν είμαστε σε θέση να 

ταυτίσουμε με βεβαιότητα. Αυτό που μας παραδίδει πάντως ο περιηγητής είναι ότι σ’ 

εκείνο το χωριό υπήρχε ναός, προφανώς ορθόδοξος, αφιερωμένος στην Παναγία την 
                                                             
1905 Ποθητού–Campagnolο 2007: 405. 
1906 Ross 1840: ΧΙΙ-ΧΙΙΙ, 40-41. 
1907 Βουτσίνου-Κικίλια 1994: 483.- Τόλιας 2010 β΄: 121. 
1908 Bodnar 1960: 2-72.- Stoneman 1996: 45-46, 50-66.- Βιγγοπούλου 2012: 
http://travellers.ekt.gr/index.php?item=editors&subitem=editor&id=1.  
1909 Bodnar  – Foss 2003: 162. 
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«Χαριότισα»1910, καθώς και άλλες αρχαίες επιγραφές, πιθανότατα της ρωμαϊκής 

περιόδου. Τέλος, ο περιηγητής βρέθηκε στον Απόλλωνα, στο μικρό λιμάνι της 

βορειοανατολικής πλευράς του νησιού, όπου σώζεται ημιτελής κούρος, καθώς και 

ίχνη του αρχαίου λατομείου, στο οποίο και εντόπισε αρχαίες, «δωρικές» κατά τον 

ίδιο, επιγραφές (π.χ. ΝΑΞΙΟΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙ)1911. Μολονότι το πέρασμά του από τη 

Νάξο υπήρξε σύντομο, δεν παραλείπει να αναφερθεί εν τάχει και στη μυθολογία του 

νησιού1912, παρέχοντάς μας μία σύντομη, αν και αποσπασματική εικόνα για την 

υστερομεσαιωνική Νάξο, με αναγωγές και στην αρχαιότητα. Εδώ φαίνεται καθαρά 

ότι ο περιηγητής εμφορείται από το ουμανιστικό πνεύμα της ιταλικής Αναγέννησης 

για επιστροφή στην αρχαιότητα, δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη των 

αρχαίων επιγραφών. 

 

Bartolomeo “dalli Sonetti” (τέλη 15ου αι.) 

 

O Bartolomeo Zamberti (?) ή “dalli Sonetti” υπήρξε Βενετός αξιωματικός του 

ναυτικού, περιηγητής ναυσιπλόος, χαρτογράφος, καθώς και ποιητής1913. Από το 1458 

θεωρείται ότι διέσχισε το Αρχιπέλαγος με βενετικά πλοία 18 φορές, για λογαριασμό 

ισχυρών βενετικών οικογενειών1914. Το 1485 ή το 1486 εξέδωσε στη Βενετία το 

“Isolario, o sia Cosmografia del mar Egeo”. Σε αυτό περιγράφονται 67 νησιά και 146 

σκόπελοι και ύφαλοι των νησιών του Αιγαίου1915. Το έργο αυτό, το οποίο 

περιελάμβανε 49 χάρτες, φαίνεται ότι υπήρξε μία από τις πρώτες απόπειρες 

συστηματικής χαρτογράφησης και υδρογράφησης του Αιγαίου πελάγους και 

πολύτιμο εγχειρίδιο για τους ναυτικούς της εποχής εκείνης, ενώ οι χρήσιμες 

πληροφορίες που παρέχει αναφορικά με την ιστορία και την σύγχρονη κατάσταση 

των νησιών, θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανάλογες με εκείνες των σημερινών 

τουριστικών οδηγών. Το Isolario του “dalli Sonetti”, όπως και όλα γενικά τα 

“isolarii” (νησολόγια) της εποχής με τον εγκυκλοπαιδικό τους χαρακτήρα, έρχονται 

να καλύψουν πρακτικές ανάγκες των ταξιδιωτών που επιθυμούν να αποκτήσουν μία 

                                                             
1910 Η ονομασία αυτή μ;aς θυμίζει την Παναγία την «Κυριώτισσα», μία αρκετά διαδεδομένη ονομασία 
της Θεοτόκου κατά την βυζαντινή περίοδο, παραφθορά της οποίας θεωρείται η Παναγία η 
«Καρδιώτισσα» των μεταβυζαντινών χρόνων. Βλ. σχ. Ναυπλιώτης 2008: 438-440. 
1911 Bodnar  – Foss 2003: 164.- Ψαρράς 2006-2007: 50-51. 
1912 Bodnar  – Foss 2003: 165. 
1913 Πασχάλης 1964: 240. 
1914 Ποθητού–Campagnolo 2008: 404. 
1915 Πασχάλης 1964: 240-241. 
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γενική εικόνα αναφορικά με τα νησιά που επισκέπτονται1916 και δεν αποτελούν στην 

πραγματικότητα περιηγητικές αφηγήσεις1917.  

Η ιδιαιτερότητα πάντως του νησολογίου (isolario) του dalli Sonetti έγκειται 

στο γεγονός της ύπαρξης 71 εμμέτρων κειμένων, σονέττων, ακολουθώντας 

πιθανότατα πρότυπα προγενεστέρων Βενετών ποιητών (15ος αι.). Εδώ τα σονέττα, 

συνήθως 1-2 ανά νησί, προηγούνται των χαρτών αντί άλλης ταύτισής τους, στα οποία 

και οφείλεται ο αυτοπροσδιορισμός του συγγραφέα ως “dalli Sonetti” αντί άλλου 

επωνύμου1918. Στην περίπτωση της περιγραφής της Νάξου έχουμε δύο σονέττα που 

αναφέρονται στο νησί, γραμμένα στην ιταλική γλώσσα, συνοδευόμενα από σχετικό 

χάρτη (εικ. 103): το πρώτο μέρος και αρχή του δευτέρου αναφέρονται στη μυθολογία 

και την ιστορία του νησιού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του δευτέρου μέρους στη 

σύγχρονη πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο “dalli Sonetti” γνώριζε και 

αντέγραψε αρκετά το “Liber Insularum Archipelagi” του Buondelomonti1919, 

αναπαράγοντας τις ίδιες σχεδόν μυθολογικές αναφορές για τη Νάξο, πρακτική που 

ακολούθησαν και μεταγενέστεροι συγγραφείς νησολογίων. Παραλείπει ωστόσο άλλες 

πληροφορίες που μάς παραδίδει ο Buondelmonti, αναφορικά με την οικονομική ζωή 

του νησιού, οι οποίες φαίνεται ότι δεν τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα (π.χ. ύπαρξη 

ορυχείων, εικόνα εγκατάλειψης λόγω λειψανδρίας), εφόσον δεν ήταν έμπορος, αλλά 

ναυτικός1920, αλλά προφανώς και διότι αυτές δεν ανταποκρίνονταν στην τότε 

πραγματικότητα. 

Ο στόχος του ως ναυτικού ήταν να κατατοπίσει τους συναδέλφους του 

αναφορικά με σημεία «ειδικού ενδιαφέροντος», όπως ο φημισμένος για τις ερωτιάρες 

γυναίκες σημερινός μικρός οικισμός της Βουρβουριάς, για το φθηνό κρασί «του 

Βάκχου»1921. Φαίνεται επίσης ότι το ταξίδι του στη Νάξο ήταν σύντομο, όπως και του 

Buondelmonti, κάτι που όμως δεν οφείλεται απαραιτήτως στην επιθυμία του για 

αναζήτηση και συλλογή  χειρογράφων, όπως έπραξε πιθανόν ο Buondelmonti1922. Ο 

“dalli Sonetti” αναφέρεται στον Απόλλωνα και στην Απείρανθο, καθώς και σε ωραίο 

και οχυρό μέρος στην περιοχή των Μελάνων, το οποίο θα μπορούσε να ταυτιστεί είτε 

                                                             
1916 Ποθητού–Campagnolo 2007: 404.- Η άποψη πάντως που θέλει τα νησολόγια «πρωτόγονους 
τουριστικούς οδηγούς» απορρίπτεται από άλλους, θεωρούμενη ως «πρόχειρη και παρακινδυνευμένη». 
Βλ. σχ. Τόλιας 2000: 163. 
1917 Τόλιας 2000: 163. 
1918 Πασχάλης 1964: 241.- Ποθητού–Campagnolo 2007: 405. 
1919 Πασχάλης 1964: 241.- Ποθητού–Campagnolo 2007: 410 
1920 Ποθητού–Campagnolo 2007: 411 
1921 Ποθητού–Campagnolo 2007: 407, 409, 411. 
1922 Οικονομίδης 1986: 5.- Βουτσίνου–Κικίλια 1994: 483. 
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με το Απάνω Κάστρo είτε -το πιθανότερο- με τον δουκικό πύργο στο 

Κουρουνοχώρι1923. 

 

Benedetto Bordone (αρχές 16ου αι.) 

 

O Benedetto Bordone ή Bordon (1450/1455-1530) υπήρξε Βενετός 

περιηγητής, χαρτογράφος και μεταφραστής αρχαίων κειμένων. Μάς είναι γνωστός 

κυρίως για το έργο του, “Libro di Benedetto Bordone nel qual si ragionade tutte le 

isole del mondo”, που εξεδόθη στη Βενετία το 1528, το οποίο και αποτελεί νησολόγιο 

(isolario), ακολουθώντας και αυτός το πρότυπο του “Liber Insularum Archipelagi” 

του Buondelmonti. Το πρώτο μέρος του έργου περιλαμβάνει νησιά και χερσονήσους 

του Ατλαντικού, το δεύτερο μέρος χάρτες νησιών της Μεσογείου, εκ των οποίων 59 

ελληνικά νησιά (49 νησιά του Αιγαίου), ενώ και το τρίτο μέρος νησιά του Ινδικού 

Ωκεανού. Ο Bordone στηρίχθηκε στον Πλίνιο και στον Ισίδωρο της Σεβίλλης και 

στην επιβίωση βαθιά ριζωμένων μύθων και δοξασιών για τα αξιοθαύμαστα και τα 

αξιοπερίεργα των νησιών, επιμένοντας στην αφήγηση των αρχαίων μύθων και 

λατρειών που συνδέονταν με τα νησιά, καθώς και των ιστορικών συμβάντων, ενώ 

στον ίδιο χρωστάμε την καθιέρωση του όρου “isolario”1924. 

Φαίνεται πάντως ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του χάρτη της Νάξου (εικ. 

104) αντέγραψε σε κάποια σημεία τον “dalli Sonetti”1925. Κάποιες επίσης ανακρίβειες, 

αναφορικά π.χ. με τη θέση της Απειράνθου (Aperato)1926, μας οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι είχε ελλειπείς γνώσεις για τη γεωγραφία της Νάξου και στην εικασία 

ότι πιθανόν να μην είχε επισκεφθεί το νησί ή τουλάχιστον το εσωτερικό του και ότι 

βασίστηκε ενδεχομένως σε έργα προγενεστέρων περιηγητών και χαρτογράφων του 

Αιγαίου. O ίδιος πιθανολογείται ότι επηρέασε μεταγενέστερους χαρτογράφους, όπως 

τους Porcachi, Quadt1927, Lupazzolo1928 και Boschini1929. 

 

 

 

                                                             
1923 Ποθητού–Campagnolo 2008: 412. 
1924 Τόλιας 2010 β΄: 127-128. 
1925 Μπελαβίλας 2007: 101. 
1926 Κεφαλληνιάδης 2000: 21. 
1927 Κεφαλληνιάδης 2000: 22. 
1928 Κεφαλληνιάδης 2000: 23.- Πασχάλης 1964: 258. 
1929 Boschini 2007: XXXVIII. 
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Nicolas de Nicolay (μέσα 16ου αι.) 

 

O Nicolas de Nicolay (1517-1583) υπήρξε Γάλλος περιηγητής και γεωγράφος. 

ταξίδευσε ο ίδιος στην Ευρώπη και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, Υπό την αιγίδα 

του γαλλικού στέμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιηγήθηκε νησιά του Ιονίου και του 

Αιγαίου, όπου και απεικόνισε παραδοσιακά τοπικά ελληνικά ενδύματα1930. Φαίνεται 

ότι επισκέφθηκε και τη Νάξο (1542), λίγο πριν την οριστική κατάλυση του Δουκάτου 

του Αιγαίου από τους Οθωμανούς Τούρκους. Δεν μάς είναι γνωστές πολλές 

πληροφορίες για την επίσκεψή του αυτή στο νησί, παρά μόνο κάποια παράξενα έθιμα 

που μάς παραδίδει: εάν κάποια γυναίκα έμενε χήρα, πλήρωνε πρόστιμο, το 

ἀργομουνίτικον, ενώ πρόστιμο πλήρωναν και όσες γυναίκες σύναπταν προγαμιαίες 

σχέσεις. Ο ίδιος αναφέρει ότι οι γηγενείς κάτοικοι της Νάξου επηρεάστηκαν από τους 

Δυτικούς στα ήθη, τα έθιμα και την ενδυμασία τους, ενώ κάνει λόγο και για την 

ύπαρξη μικτών γάμων, όπου τα αγόρια έπαιρναν το δόγμα του πατέρα, ενώ τα 

κορίτσια εκείνο της μητέρας. Ο de Nicolay γράφει επίσης ότι προς αποφυγήν του 

κατακερματισμού της, όλη σχεδόν η περιουσία από την πλευρά του πατέρα 

περιερχόταν στον πρωτότοκο γιο, ενώ εκείνη από την πλευρά της μητέρας στην 

πρωτότοκη κόρη1931.  

 

Tomaso Porcacchi (τέλη 16ου αι.) 

 

Ο Tomaso Porcacchi (1520-1582) από την Τοσκάνη υπήρξε επιφανής λόγιος, 

χαρτογράφος, μεταφραστής και εκδότης αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων. 

Μάς είναι κυρίως γνωστός για το έργο του “L'isole piu famose del mondo descritte da 

Thomaso Porcacchi da Castiglione Arretino e intagliate da Girolamo Porro 

Padovano”, που εξέδωσε στη Βενετία το 1572, το 1576 και το 1590, σε συνεργασία 

με τον χαλκογράφο Girolamo Porro από την Πάδουα1932. Ο Porcacchi επαναλαμβάνει 

στην χαρτογράφησή του λάθη που έκανε ο Bordone, π.χ. αναφορικά με τη θέση της 

Απειράνθου (Aperato), ενώ λανθασμένη είναι και η θέση που δίνει για το Castel d’ 

Ostro1933, δηλαδή το Απάνω Κάστρο (εικ. 105), γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι δεν 
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επισκέφθηκε ποτέ το νησί, αλλά ότι αντέγραψε προγενέστερους χαρτογράφους και 

κυρίως τον Bordone.  

 

Francesco Lupazzolo (αρχές – μέσα 17ου αι.) 

 

Ο Francesco Lupazzolo ήταν γενουατικής καταγωγής, γεννημένος στη Χίο 

πιθανόν το 1584. Έγραψε στην ιταλική γλώσσα δύο σημαντικά έργα κατά το πρότυπο 

των παλαιοτέρων νησολογίων: α) το εκτενέστερο Isolario (1638) και β) το 

συνοπτικότερο Breve Discorso, όπου εμπεριέχονται ενδιαφέρουσες πληροφορίες 

αναφορικά με τη γεωγραφία, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη λαογραφία και τη 

γλωσσολογία των νησιών του Αιγαίου1934. Ως προς τη Νάξο, ο Lupazzolo κάνει στο 

Breve Discorso ελάχιστες αναφορές στη μυθολογία, ενώ εστιάζεται κυρίως στην 

περιγραφή του νησιού, στους οικισμούς του, στα αρχαία μνημεία του, στα προϊόντα 

του, στα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων του και στις σχέσεις τους με τους 

Οθωμανούς Τούρκους. Υπολογίζει ότι οι Ναξιώτες πλήρωναν 6.000 ρεάλια ετησίως 

στον σουλτάνο, ποσό που προερχόταν από τις εξαγωγές μεταξιού, κρασιού, 

υφασμάτων και τυριών. Στο δε νησί υπήρχαν κατ’ αυτόν άγρια ζώα, όπως πέρδικες, 

λαγοί, λύκοι, ελάφια, καθώς και βάλτοι, όπου αλιεύονταν χέλια. Οι δε κάτοικοί της 

Νάξου, λόγω του ότι ο Βάκχος ήταν θεός του κρασιού, «ήταν συνεχώς μεθυσμένοι, 

οκνηροί και εριστικοί», κυρίως οι Ορθόδοξοι, ενώ «οι γυναίκες ήταν τίμιες, αλλά 

πεισματάρες και κακοντυμένες» και διατηρούσαν κάποια περίεργα νεκρώσιμα έθιμα, 

πιθανότατα παγανιστικής προέλευσης, για την τέλεση των οποίων τους επέβαλλε 

επιτίμιο ο επιχώριος επίσκοπος1935.  

Πολλά πάντως από τα στοιχεία που παραθέτει ο Lupazzolo για τη Νάξο 

περιελήφθησαν σε έργα μεταγενέστερων περιηγητών και κυρίως σε εκείνο του 

Thévenot1936. Την περιγραφή της Νάξου συμπληρώνουν και συνοδευτικά σκίτσα, 

μεταξύ των οποίων ένας χάρτης (εικ. 106), ο οποίος βασίζεται σε προγενέστερους, 

αρχής γενομένης από εκείνον του Bordone. Ανάμεσα στα άλλα, ο Lupazzolo 

σχεδίασε σκαριφήματα του Κάστρου της Χώρας, του Κάστρου του Καλόγερου, 

καθώς και της «Πορτάρας» στη νησίδα του Βάκχου, μνημείο που βρισκόταν τότε σε 

                                                             
1934 Φασουλάκης 1994: 499-502.- Ποθητού–Campagnolo 2005-2006: 12-14. 
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πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση με σήμερα, αφού διακρίνεται σαφώς 

μεγαλύτερος όγκος ερειπίων1937. 

 

Μathieu Hardy (μέσα 17ου αι.) 

 

Ο Ματθαίος Hardy (1589-1645) υπήρξε Γάλλος Ιησουΐτης μοναχός, ο πρώτος 

ηγούμενος της μονής Ιησουϊτών Νάξου (1627-1638 και 1643-1645). Δεν ήταν στην 

πραγματικότητα περιηγητής, ωστόσο τον κατατάσσουμε στην κατηγορία αυτή έστω 

και καταχρηστικά, δεδομένου ότι οι μαρτυρίες που μάς παρέχει αποτελούν πολύτιμο 

πληροφοριακό υλικό για την ανασύνθεση της εικόνας της Νάξου του 17ου αιώνα. Σε 

επιστολή που στέλνει στον φίλο του Le Maitre (1641), κάνει μία σύντομη μνεία στο 

αρχαίο παρελθόν της Νάξου, σύμφωνα με τις πηγές, ωστόσο αναλώνεται κατά κύριο 

λόγο σε μία σύντομη περιγραφή του νησιού, ιδίως δε στα πληθυσμιακά του δεδομένα, 

στην ύπαρξη της καθολικής κοινότητας, στην πολιτική κατάσταση, στη διοικητική 

διάρθρωση των δύο Εκκλησιών και στις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων1938. O 

Hardy μάς πληροφορεί ότι στην καθολική εορτή της Αγίας Δωρεάς συμμετείχαν και 

Ελληνορθόδοξοι, καθώς και ότι είχε λάβει άδεια από τον φιλενωτικό Ορθόδοξο 

μητροπολίτη να κηρύττει σε ορθοδόξους ναούς, να νουθετεί, ακόμη και να 

εξομολογεί μέλη του ορθοδόξου ποιμνίου. Μάς δίνει επίσης κάποιες πληροφορίες 

αναφορικά με τις συνήθειες των κατοίκων του νησιού ως προς την τήρηση των 

θρησκευτικών τους καθηκόντων (π.χ. νηστεία), ενώ μάς παρέχει και στοιχεία 

αναφορικά με τα χωριά της περιοχής Δρυμαλίας και τον πληθυσμό τους, καθώς και 

για το κλίμα τους1939. 

Μέσα από αυτές τις σύντομες, πλην όμως πολύτιμες για εμάς αναφορές του 

στην τότε κοινωνικο-πολιτική κυρίως κατάσταση της Νάξου, διακρίνεται η τάση 

υποβάθμισης του ενδιαφέροντος για το αρχαίο παρελθόν και τη μυθολογία του 

νησιού και επικέντρωσης στην τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα, δεδομένου ότι 

απευθύνεται προφανώς σε έναν πνευματικό ποιμένα, τον οποίον ενημερώνει για 

ζητήματα κυρίως δικού τους ενδιαφέροντος. Γενικά πάντως οι Γάλλοι, απ’ ό,τι 

φαίνεται, αρχής γενομένης από τον De Nicolay, σε αντιδιαστολή με τους Ιταλούς 

περιηγητές και χαρτογράφους, έχοντας μία πιο βιωματική σχέση με τα έργα τους, 
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δείχνουν μία προτίμηση στο να ασχοληθούν περισσότερο με τον ντόπιο πληθυσμό, τα 

ήθη και τα έθιμά του, καθώς και με την εκεί παρουσία της Λατινικής Εκκλησίας, μην 

αισθανόμενοι την ανάγκη να κατατοπίσουν το αναγνωστικό τους κοινό σε ζητήματα 

που άπτονται της ναυτιλίας και του εμπορίου, όπως έπρατταν οι Βενετοί1940. Το 

γεγονός ότι όλες σχεδόν οι χαρτογραφικές απεικονίσεις της Νάξου προέρχονται από 

Βενετούς και γενικότερα από Ιταλούς και όχι από Γάλλους, αντανακλά αυτή την 

πραγματικότητα. 

 

Marco Boschini (μέσα 17ου αι.) 

 

O Marco Boschini (1613-1681), υπήρξε Βενετός ζωγράφος, περιηγητής και 

χαρτογράφος του Αιγαίου πελάγους, γνωστός για την ιδιαίτερη ευρυμάθειά του. Είχε 

εξειδικευθεί στα χαρακτικά, ενώ μάς είναι γνωστός και ως μικρογράφος και 

προσωπογράφος. Υπήρξε επίσης συντηρητής, κριτικός τέχνης, όπως και έμπορος 

έργων τέχνης και κοσμημάτων, καθώς και εκδότης συγγραμμάτων, κυρίως 

τεχνοϊστορικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο, η πολυπραγμοσύνη αυτή του Boschini 

εξαντλείτο κυρίως στην περιοχή του Veneto, όπου εθεωρείτο αυθεντία αναφορικά με 

τις γνώσεις του περί τη βενετσιάνικη τέχνη1941.  

Το ταξίδι του στο «Αρχιπέλαγος», όπως ονομάστηκε έτσι  για πρώτη φορά το 

Αιγαίο πέλαγος από τον Buondelmonti, ονομασίαπου στη συνέχεια υιοθετήθηκε από 

τους Δυτικούς, βασίστηκε στο πρότυπο του έργου του Cristoforo Buondelmonti, του 

θεμελιωτή του είδους του νησολογίου (isolario) και στους πορτολάνους της εποχής 

του. Επρόκειτο για μία «χαρτογραφική πλοήγηση» στα νησιά του Αιγαίου, 

συμπεριλαβανομένης της Κρήτης, γραμμένη στα ιταλικά, η οποία εκδόθηκε στη 

Βενετία το 16581942. Το έργο του αναφερόταν όχι μόνο στα νησιά, στην ιστορία τους 

και τους κατοίκους τους, αλλά και σε νησίδες, σκοπέλους, υφάλους, όρμους, όπως 
                                                             
1940 Οι χειρόγραφοι ναυτικοί χάρτες (πορτολάνοι), που  αποτελούσαν γραφική αναπαράσταση των 
συσσωρευμένων εμπειρικών παρατηρήσεων στη θάλασσα, απευθύνονταν κατά κύριο λόγο στους 
ναυτικούς και όχι μόνο. Η εποχή που εμφανίστηκαν αυτοί υπήρξε περίοδος οικονομικής άνθισης και 
έντονης εμπορικής δραστηριοποίησης των ιταλικών κυρίως πόλεων στη Μεσόγειο. Όπως είχε 
παρατηρηθεί, οι πορτολάνοι χάρτες, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας τους, 
εξυπηρετούσαν δύο παράλληλες και συμπληρωματικές χρήσεις: αφενός κάλυπταν τις ανάγκες των 
ναυτικών , συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τη δεδομένη τους γνώση για τις θαλάσσιες διαδρομές, 
και αφετέρου εκείνες των πλοιοκτητών, των κεφαλαιούχων και των επενδυτών σε μακρινές 
επενδύσεις. Οι εμπορευόμενοι κεφαλαιούχοι, οι οποίοι ας σημειωθεί, ταξίδευαν σπανίως, χρειάζονταν 
σίγουρα περισσότερο αυτές τις εικαστικές αναπαραστάσεις των μακρινών περιοχών που διακινδύνευαν 
τις επενδύσεις τους. Βλ. σχ. Τόλιας 1993: 33.- Τόλιας 2008: 41. 
1941 Boschini 2007: XVIII-XIX. 
1942 Liber Insularum Archpelagi (1422). 
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και στα σημαντικότερα λιμάνια, πόλεις και οχυρά, κάτι που υπήρξε το πρότυπο για 

μεταγενέστερους εκδότες παρεμφερών εικονογραφημένων έργων1943. Το έργο πάντως 

του Boschini δεν θεωρείται αποτέλεσμα μίας προσωπικής καταγραφής εντυπώσεων 

και πληροφοριών από επιτόπια έρευνα. Δεν υπήρξε δηλαδή μία πρωτογενής μαρτυρία 

για το Αιγαίο πέλαγος του 17ου αιώνα, αλλά ένα συμπίλημα σχετικών ιστορικών και 

γεωγραφικών γνώσεων, το οποίο έχει όμως ιδιαίτερη αξία, ακόμη και στα λάθη του, 

που μάς παράσχουν πληροφορίες για τη θέση του ελληνικού χώρου στο 

γνωσιολογικό απόθεμα του Δυτικοευρωπαίου της εποχής1944. Την εκτίμηση αυτή 

ενισχύει το γεγονός της επανάληψης πληροφοριών που θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως ανακριβείς και οι οποίες μάς είναι ήδη γνωστές από τα έργα 

προγενεστέρων περιηγητών.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για την περίπτωση της Νάξου αποτελεί η 

επανάληψη από τον Boschini της πληροφορίας που μάς παραδίδει ο Buondemonti 

δύο αιώνες νωρίτερα, η οποία κρίνεται ως υπερβολική, ότι δηλαδή η Νάξος είχε 

ερημωθεί σε τέτοιο βαθμό, που τα ορυχεία της είχαν εγκαταλειφθεί, και ότι υπήρχε 

τόσο μεγάλη λειψανδρία, που οι περισσότερες γυναίκες παρέμεναν ανύπαντρες καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επίσης, στο έργο του Boschini επαναλαμβάνονται σε 

μεγάλο βαθμό οι αναφορές του Buondelmonti στη μυθολογία της Νάξου1945. 

Σημειώνεται πάντως ότι, όπως και στο έργο του Buondelmonti, έτσι και εδώ το 

απόσπασμα που αναφέρεται στη Νάξο, χωρίζεται σε δύο μέρη: α) στο ιστορικο-

μυθολογικό σκέλος και β) στις πληροφορίες που παρέχει ο συγγραφέας για τη ζωή 

στο νησί κατά τη σύγχρονη με αυτόν εποχή. Θεωρείται επίσης ότι o Boschini 

άντλησε πρότυπα από τα έργα των προγενεστέρων του, Bartolomeo dalli Sonetti1946 

και Benedetto Bordon(e)1947. 

 

Jean Thévenot (μέσα – τέλη 17ου αι.) 

 

Ο Γάλλος περιηγητής Jean Thévenot (1633-1667), παρά το νεαρό της ηλικίας 

του, είχε κατορθώσει να κάνει δύο μακροχρόνια ταξίδια στα εδάφη της Οθωμαντικής 

αυτοκρατορίας, επισκεπτόμενος τις σημαντικότερές πόλεις της σε Ευρώπη, Ασία και 
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Αφρική, καθώς και ορισμένα νησιά του Αιγαίου, ενώ έφθασε μέχρι την Περσία και 

τις Ινδίες1948. Εντυπώσεις από τα ταξίδια του θα εκδοθούν το 1665 στο έργο του 

“Voyage du Levant”, καθώς και μετά θάνατον. Αυτό που τον διαφοροποιούσε από 

τους συγχρόνούς του περιηγητές ήταν η πολυτέλεια που μπόρεσε να προσφέρει στον 

εαυτό του, «παρακινούμενος από ευγενή κίνητρα» και όχι από ιδιοτελή εμπορικά 

συμφέροντα ή άλλες τυχοδιωκτικές αναζητήσεις1949. 

Πάντως, από τα 20 νησιά του Αιγαίου που περιγράφει ο Thévenot, η Χίος 

θεωρείται ότι ήταν το μόνο που πραγματικά επισκέφθηκε, ενώ στα Κύθηρα, την Κέα 

και την Άνδρο φαίνεται ότι έκανε απλώς υποχρεωτικές στάσεις. Έχει ειπωθεί ότι 

αναφορικά με τη Νάξο έχει αντιγράψει το Isolario του Lupazzolo (1638)1950. Η 

αλήθεια είναι ότι κείμενο του Thévenot είναι στο μεγαλύτερο μέρος του σχεδόν 

πανομοιότυπο με εκείνο του Lupazzolo, έχοντας επίσης ελάχιστες αναφορές στη 

μυθολογία, επικεντρωμένο κατά κύριο λόγο στη σύγχρονη πραγματικότητα. Το 

γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Thévenot ουσιαστικά αντέγραψε 

στην περίπτωση της Νάξου τον προγενέστερό του Γενουατοχιώτη συγγραφέα, όπως 

πιστεύεται ότι συνέβη και με τις αναφορές του σε άλλα νησιά του Αιγαίου1951.  

Ανάμεσα στις πληροφορίες που αναπαράγει, είναι κάποιες που αναφέρονται 

στον πλούτο της χλωρίδας και της πανίδας του νησιού: στην ύπαρξη βάλτων, όπου 

αλιεύονταν χέλια, καθώς και στην ύπαρξη πυκνοτάτων δασών, όπου ζούσαν 

πολυάριθμα ελάφια, τα οποία κυνηγούσαν οι τοπικοί άρχοντες1952. Επίσης, ο 

Thévenot αναφέρεται σε κάποια αρχαία μνημεία, σε χωριά, στις εκκλησίες, στα 

μοναστήρια και σε άλλα σημαντικά θρησκευτικά κτήρια της Νάξου, με έμφαση στην 

καθολική κοινότητα του νησιού, ενώ κάνει και αναφορές στα ήθη και τα έθιμα του 

ελληνορθοδόξου πληθυσμού1953. Παρότι δε ο Thévenot θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως «ανθέλληνας», δεδομένων των αρνητικών στερεοτύπων βάσει των 

οποίων περιέγραφε γενικότερα τους Έλληνες1954, εντούτοις οι περιγραφές του για 

τους Ορθόδοξους κατοίκους της Νάξου δεν αποπνέουν κάποια έντονη εμπάθεια, 
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αλλά απλώς αναπαράγουν την έως ένα βαθμό γενικότερη αρνητική εικόνα για τον 

«σχισματικό» Έλληνα, που φαίνεται ότι επικρατούσε στην καθολική Δύση κατά την 

εποχή εκείνη1955. 

 

Μαρκήσιος του Nointel (τέλη 17ου αι.) 

 

O Γάλλος Charles Marie François Olier υπήρξε μαρκήσιος του Nointel 

(1635–1685). Πρεσβευτής της Γαλλίας στην Κωνσταντινούπολη, επισκέφθηκε από το 

1670 τα παράλια της ανατολικής Μεσογείου και της Ελλάδας, καθώς και νησιά των 

Κυκλάδων. Ο ίδιος υπήρξε αρχαιοθήρας. Στο ενεργητικό του συγκαταλέγεται η 

μεταφορά αγαλμάτων και άλλων γλυπτών καλλιτεχνημάτων από την Ακρόπολη των 

Αθηνών1956, την Πάρο και την Αντίπαρο1957 στη Γαλλία. Η πρακτική αυτή θα πρέπει 

προφανώς να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο του φαινομένου της σύλησης 

ελληνικών αρχαιοτήτων από Δυτικούς κατά τους Νεώτερους Χρόνους, που 

κατέληγαν συχνά στις αυλές Δυτικοευρωπαίων ηγεμόνων, μεταξύ των οποίων σε 

εκείνη του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΔ΄ (1638-1715)1958. Ο μαρκήσιος de 

Nointel αργότερα θα  κατηγορηθεί και για χρηματισμό και θα ανακληθεί στην 

πατρίδα του1959, κάτι που ίσως να σχετίζεται με το γεγονός ότι είχε κρατήσει 

ορισμένους αρχαιολογικούς θησαυρούς για τον εαυτό του, χωρίς να τους αποδώσει 

στον Γάλλο βασιλιά, ως όφειλε κατά τον νόμο1960. 

Ο μαρκήσιος de Nointel είχε επισκεφθεί και τη Νάξο (7 Νοεμβρίου – 15 

Δεκεμβρίου 1673) ως πρεσβευτής της Γαλλίας. Σύμφωνα με στοιχεία που αντλούμε 

από το έργο του συνεργάτη του και συνοδοιπόρου του, Antoine des Barras, “L'Etat 

présent de l'Archipel” (1678), ανέβηκε στον Ζα, το υψηλότερο βουνό της Νάξου, 

όπου και ανέγραψε στα λατινικά σχετική με την εκεί παρουσία του επιγραφή, η οποία 

όμως δεν σώζεται σήμερα1961. Μάς είναι επίσης γνωστό ότι ο μαρκήσιος του Nointel 

είχε επισκεφθεί την Απείρανθο και την πυργοειδή έπαυλη του προξένου της Γαλλίας 

στη Νάξο, Crussino Coronello, η οποία βρισκόταν στη θέση Φασολιά, στον 

Καλόξυλο. Από εκεί εξόρμησαν οι δύο άνδρες για κυνήγι ελαφιών προς τη νότια 

                                                             
1955 Slot 1976-1977: 133, 139. 
1956 Stoneman 1996: 120. 
1957 Πασχάλης 1964: 260. 
1958 Stoneman 1996: 135. 
1959 Πασχάλης 1964: 260.  
1960 Stoneman 1996: 136. 
1961 Vanderpool 1977: 257-258. 
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πλευρά του νησιού1962. Αναφέρεται επίσης ότι οι κάτοικοι της Χώρας, όχι μόνο οι 

Καθολικοί αλλά και οι Ορθόδοξοι, κλήρος και λαός, τον υποδέχθηκαν κατά την 

άφιξή του στο νησί με κωδωνοκρουσίες των ναών τους1963. Σημειώνεται ακόμη ότι ο 

Γάλλος ευγενής διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με Δυτικούς κουρσάρους που 

λυμαίνονταν την περιοχή, οι οποίοι μάλιστα του προσέφεραν δώρα και τον 

συνόδευαν στις εξορμήσεις του στα γύρω νησιά (π.χ. Δανιήλ)1964. 

 

π. Placide de Reims (τέλη 17ου αι.) 

 

O πατέρας Placide υπήρξε Καπουκίνος μοναχός από την γαλλική πόλη 

Reims, ο οποίος ταξίδευσε σε νησιά του Αιγαίου κατά την περίοδο 1684-1688. 

Περιγράφει τις εντυπώσεις του από αυτό το ταξίδι μέσα από επιστολές που έστειλε σε 

κάποιον άγνωστο σε εμάς συγγενή του ή επιστήθιο φίλο του, όπου γίνονται αναφορές 

στους τόπους που επισκέφθηκε, στη ζωή και τις συνήθειες των ανθρώπων, καθώς και 

στα διάφορα τοπικά συμβάντα1965. Οι επιστολές του αυτές δεν έχουν καμία σχέση με 

το είδος των επιστολών–εκθέσεων που έστελναν στους ανωτέρους τους άλλοι Δυτικοί 

μοναχοί (π.χ. αποστολικοί επισκέπτες) που αναφέρονταν σε θρησκευτικά θέματα και 

εμπειρίες, αλλά θα μπορούσαν να καταταγούν στο φιλολογικό είδος των “Lettres 

curieuses”, είδος ιδιαίτερα δημοφιλές στη Δύση καθ’ όλη την ιστορική περίοδο του 

15ου – 18ου αιώνα1966. 

Ως προς τη Νάξο, ο π. Placide αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση του 

νησιού, τονίζοντας την αυτάρκειά του σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά των 

Κυκλάδων, και θεωρώντας το ως το ομορφότερο της Ανατολής. Κάνει ακόμη λόγο 

για τα κυριότερα προϊόντα του: το κρασί, τα τυριά, το κρέας, το μετάξι, το βαμβάκι, 

το λάδι, καθώς και αναφορές σε ορυχεία αργύρου και σε φλέβες κάποιου χρυσίζοντος 

πετρώματος, πιθανότατα της σμύριδας.  Αναφέρεται επίσης στις διατροφικές 

συνήθειες των κατοίκων του, ενώ εντύπωση του κάνει η έντονη ροπή τους προς την 

κατανάλωση ρακής. Η εικόνα πάντως που έχει για τον ντόπιο πληθυσμό είναι γενικά 

                                                             
1962 Ζερλέντης 1922: 45.- Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 9.- Τζιώτης 1986: 130. 
1963 Ζερλέντης 1922: 44. 
1964 Ζερλέντης 1922: 48-50. 
1965 Φώσκολος – Φόνσος 2003: 236. 
1966 Τα “Lettres curieuses” αποτελούσαν ένα ευχάριστο, ηθοπλαστικό και μορφωτικό ανάγνωσμα που 
αναφερόταν στη ζωή της μυθικής Ανατολής. Το είδος αυτό το καλλιέργησαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι 
Ευρωπαίοι περιηγητές, όταν επέστρεφαν στην πατρίδα τους, μετά τις περιπλανήσεις τους και τις 
περιπέτειές τους στην Εγγύς, Μέση και Άπω Ανατολή και αποτελεί αξιόπιστη πηγή ιστορικής 
πληροφόρησης. Βλ. σχ. Φώσκολος – Φόνσος 2003: 239-240. 
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θετική, ωστόσο του ξενίζει ο ιδιότυπος τρόπος ντυσίματος των γυναικών με τα πολλά 

επάλληλα ρούχα. Πέραν μίας σύντομης αναφοράς του στις αρχαιότητες του ναού του 

Απόλλωνα στη νησίδα του Βάκχου στη Χώρα (Πορτάρα), δεν ασχολείται καθόλου με 

άλλα αρχαία μνημεία του νησιού ή με την ιστορία του1967. Το μεγαλύτερο πάντως 

μέρος της διήγησής του αναλώνεται στην περιγραφή της κατάστασης της τοπικής 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και ιδίως εκείνης των Καπουκίνων και των άλλων 

Φραγκισκανών του νησιού (Μινοριτών), όπως των Ιησουϊτών, τους οποίους όμως 

αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά1968. 

 

Bernard Randolph (τέλη 17ου αι.) 

 

O Bernard Randolph υπήρξε Άγγλος έμπορος, ο οποίος έμεινε για περίπου 

εννέα χρόνια στην Aνατολή, περιοδεύοντας στην Πελοπόννησο, την Αττική, τα νησιά 

του Aιγαίου πελάγους και την Κωνσταντινούπολη. Μάς είναι γνωστός για το έργο 

του “The present state of the islands in the Archipelago (or Arches), Sea of 

Constantinople, and Gulf of Smyrna; with the islands of Candia and Rhodes” (1687), 

μέσα στο οποίο κάνει μνεία και  για τη Νάξο. Ακριβολόγος και θετικός, χωρίς πολλές 

λεπτομέρειες, με πληροφορίες προσωπικής εμπειρίας και όχι ερανισμούς από 

προγενέστερα χρονικά, κατέθεσε ένα από τα πρώτα έργα που αποτελούσαν προϊόν 

πραγματικής διείσδυσης στον ελληνικό χώρο, ασυνήθιστο για την εποχή του, εφόσον 

ενδιαφέρεται περισσότερο για τη σύγχρονη εικόνα, παρά για τις αρχαιότητες στην 

κάθε περιοχή. Ο ίδιος φαίνεται ότι κινείται αυτοπροσώπως στους χώρους, παρόλο 

που δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις μετακινήσεις του προς τις διάφορες 

περιοχές1969. Σε αντιδιαστολή με τους συγχρόνους του Βενετούς περιηγητές και 

χαρτογράφους, οι οποίοι αναφέρονταν τόσο στο παρόν όσο και στο παρελθόν των 

νησιών, ιστορικό και μυθολογικό, ο Randolph, ως Άγγλος πραγματιστής και μάλιστα 

έμπορος, δεν είχε ενδιαφέροντα αναλόγου είδους, παρόλο που χρησιμοποίησε τον 

«αναχρονιστικό» μεσαιωνικό όρο “Archipelago” στον τίτλο του βιβλίου του1970.  

                                                             
1967 Φώσκολος – Φόνσος 2003: 357-361. 
1968 Φώσκολος – Φόνσος 2003: 362-369. 
1969 Βιγγοπούλου 2012: http://travellers.ekt.gr/index.php?item=editors&subitem=editor&id=14. 
1970 O Randolph δεν εκφράζει πλέον τον άνθρωπο της Αναγέννησης, όπως οι προγενέστεροί του και 
έως ένα βαθμοί οι σύγχρονοί του Ιταλοί συγγραφείς των νησολογίων, που βάδισαν στα ίχνη του 
πρωτοπόρου περιηγητή Buondelmonti, στο πλαίσιο της Κοσμογραφίας του αναγεννησιακού 
Ουμανισμού. Ο ίδιος αντιπροσωπεύει ένα νέο πνεύμα, εκείνο της αναδυόμενης αγγλικής και μετέπειτα 
βρετανικής αυτοκρατορίας, βασισμένο περισσότερο στον πραγματισμό της αγγλοσαξωνικής - 
προτεσταντικής σκέψης και όχι στο ιδεώδες του “homo universalis”, που είναι συνυφασμένο με την 
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Ο ίδιος δεν φαίνεται να επισκέφθηκε το εσωτερικό της Νάξου, παρά μόνο τη 

Χώρα. Στο σύντομο κείμενό του αναφέρεται στο λιμάνι, στον ναό του Απόλλωνα 

(Πορτάρα), στο Κάστρο της Νάξου και σε ορισμένα καθολικά μοναστήρια, ενώ μας 

δίνει και λίγες πληροφορίες για τον καθολικό πληθυσμό του νησιού. Επίσης, κάνει 

μνεία στη γεωμορφολογία, τα προϊόντα και την οικονομία του νησιού1971.  

 

Francesco Piacenza Napolitano (τέλη 17ου αι.) 

 

O Francesco Piacenza Napolitano γεννήθηκε στη Νάπολη το 1637 και πέθανε 

στη Modena το 1687. Υπήρξε χημικός, γεωγράφος και διπλωμάτης, ενώ μάς είναι 

ιδιαίτερα γνωστός και για το ενδιαφέρον που είχε για το σκάκι, για το οποίο είχε 

γράψει και σχετικό σύγγραμμα. Περισσότερο όμως μάς είναι γνωστός ως περιηγητής. 

Ένα πάντως χρόνο μετά τον θάνατό του, το 1688 εκδόθηκε από τον ηγεμόνα της 

ιταλικής πόλης–κράτους της Modena, Francesco Este, το έργο του “L' Egeo redivivo, 

o' sia, Chorographia dell' arcipelago e dello stato primiero & attuale di quell'isole, 

regni, città, popolationi, dominij, costumi, sito e imprese con la breue descrittione 

particolare si del suo ambito littorale, che della Grecia, Morea, o' Peloponnese, di 

Candia, e Cipri”, το οποίο αποδίδεται στην ελληνική γλώσσα με τον τίτλο «Το Αιγαίο 

ξαναζωντανεμένο». Μέσα από αυτό του το έργο ο Piacenza μάς δίνει πληροφορίες για 

τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, αλλά και για την ηπειρωτική Ελλάδα και την Κύπρο, 

αναφερόμενος αφενός στην ιστορία και τη μυθολογία και αφετέρου στα γεωγραφικά 

και δημογραφικά δεδομένα της εποχής, με τη συνοδεία 63 χαρτών, κατά το πρότυπο 

προγενεστέρων περιηγητών1972. 

Ως προς τη Νάξο, ο Francesco Piacenza Napolitano κάνει μία εκτενή σχετικά 

αναφορά στην αρχαία ιστορία και τη μυθολογία του νησιού, ενώ κάνει μνεία και στην 

ιστορία του Δουκάτου του Αιγαίου. Στο έργο του Piacenza γίνεται επίσης περιγραφή 

της Χώρας και των σημαντικοτέρων κάστρων, μνημείων και αξιοθεάτων της Νάξου, 

με αναφορές στην πληθυσμιακή του σύνθεση και ιδίως στην παρουσία της εκεί 

δυτικής κοινότητας, καθώς και στην οικονομική ζωή και στα προϊόντα του νησιού. Ο 

συγγραφέας δεν χωρίζει το έργο του σε  δύο διακριτά μέρη, όπου το ένα να 

αναφέρεται στο παρελθόν και το άλλο στο παρόν του τόπου, όπως έπρατταν οι 
                                                                                                                                                                              
ανάπτυξη των ανθρωπιστικών επιστημών στην καθολική Μεσόγειο και ιδίως στην Ιταλία. Βλ. σχ. 
Γιαννακόπουλος 1993: 573-600, 624-625.- Weber 2000: 34.- Τόλιας 2010 β΄: 119. 
1971 Randolph 1687: 20-21. 
1972 Προεστάκη 2011: 5-7. 
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παλαιότεροι περιηγητές, αλλά περιγράφοντας τη σύγχρονη με αυτόν πραγματικότητα 

κάνει συσχετισμούς και αναγωγές στο ιστορικό ή μυθολογικό παρελθόν1973.  

Δεν είναι βέβαιο ότι ο Francesco Piacenza Napolitano επισκέφθηκε ο ίδιος τη 

Νάξο, αφού είχε αντλήσει πληροφορίες από προγενέστερους περιηγητές και 

συγγραφείς. Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι ο ίδιος είναι ο πρώτος γνωστός 

συγγραφέας, που αναφερόμενος στην ιστορία, τη μυθολογία και στα γεωγραφικά και 

δημογραφικά δεδομένα του νησιού, μάς αναφέρει τις πηγές του, τους διαφόρους κατά 

καιρούς Ευρωπαίους περιηγητές και τους αρχαίους Έλληνες και Λατίνους 

συγγραφείς, γεγονός που προσδίδει στο έργο του κάποια εγκυρότητα. Σημειώνεται 

επίσης ότι ο συγγραφέας, μέσα από το έργο αυτό δεν επιχείρησε μόνο να 

ανταποκριθεί στο αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον των Δυτικών της εποχής για 

τον ελλαδικό χώρο, αλλά, εν μέσω του Στ΄ Βενετοτουρκικού πολέμου (1684-1699), 

στόχευε να ανακινήσει το ενδιαφέρον της χριστιανικής Ευρώπης για ενεργότερη 

ανάμειξή της στο Αιγαίο εναντίον των μουσουλμάνων Τούρκων, με την ελπίδα της 

αναβίωσης του ιστορικού χώρου του λατινοκρατούμενου Αρχιπελάγους. Ωστόσο θα 

διαψευστούν με το πέρασμα του χρόνου οι προσδοκίες του για παρέμβαση της Δύσης 

στο Αιγαίο και οριστικής ανάκτησης των νησιών του Αρχιπελάγους1974. 

 

Vincenzo Coronelli (τέλη 17ου αι.) 

 

Ο Vincenzo Maria Coronelli (1650-1718) υπήρξε Βενετός μοναχός με  

σπουδές στη θεολογία, την αρχαία φιλοσοφία και την ευκλείδεια γεωμετρία. Μάς 

είναι κυρίως γνωστός ως αστρονόμος, ιδρυτής τηςς  Γεωγραφικής Aκαδημίας των 

Aργοναυτών στη Bενετία, και ως εκδότης πλουσίων χαρτογραφικών εκδόσεων, που 

επηρέασαν την γενικότερη εξέλιξη των εντύπων γεωγραφικών εκδόσεων. Tα σχέδιά 

του συνοδεύουν πάμπολλες επανεκδόσεις ή μεταφράσεις των έργων του στα αγγλικά, 

τα γαλλικά, τα ολλανδικά και τα γερμανικά. Γνωστές είναι επίσης οι απεικονίσεις από 

τον Coronelli κατά τον Στ΄ Βενετοτουρκικό πόλεμο (1645-1669) των νικηφόρων 

μαχών των Βενετών1975. Όπως και ο Francesco Piacenza Napolitano, υπήρξε μία 

πολυσχιδής προσωπικότητα, κάτι που μας παραπέμπει στο αναγεννησιακό ιδεώδες 

του “homo universalis” των προγενεστέρων αιώνων. 

                                                             
1973 Piacenza Napolitano1987: 54-57. 
1974 Προεστάκη 2011: 7. 
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Μέσα από το έργο του Atlante Veneto (1692) αντλούμε μεταξύ άλλων 

πληροφορίες και για τη Νάξο, η οποία είχε ανακτηθεί προσωρινά από τους Βενετούς 

κατά τη διάρκεια του Στ΄ Βενετοτουρκικού πολέμου. Στο νησολόγιο του Coronelli 

γίνεται αρχικά μνεία στη μυθολογία, καθώς και στην αρχαία και μεσαιωνική ιστορία 

του νησιού, με έμφαση στην ιστορία του Δουκάτου του Αιγαίου. Εν συνεχεία ο 

συγγραφέας δίνει περιγραφή της Νάξου και ιδίως της Χώρας, των οχυρώσεων και 

των εκκλησιών του νησιού, ενώ κάνει ιδιαίτερη μνεία για την παρουσία της εκεί 

καθολικής κοινότητας1976. O Coronelli κάνει κάποια σοβαρά λάθη αναφορικά με 

ορισμένα τοπωνύμια της Νάξου (π.χ. του Απάνω Κάστρο ή Ούστρου, πύργος 

Παρατρέχου)1977, γεγονός που μάς οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα δεν είχε 

επισκεφθεί ποτέ το νησί, αλλά ότι απλώς αναπαρήγαγε όσα είχαν γράψει 

προγενέστεροι Ιταλοί περιηγητές και χαρτογράφοι, καθώς και ο Γάλλος Ιησουΐτης 

ιστοριογράφος Robert Saulger1978. 

O Vincenzo Coronelli υπήρξε πιθανότατα ο τελευταίος Βενετός χαρτογράφος 

που περιέγραψε τη Νάξο, ακολουθώντας τα χνάρια του Cristoforo Buondelmonti που 

πρώτος έγραψε νησολόγιο (isolario) των νησιών του Αιγαίου. Με τη συνθήκη του 

Κάρλοβιτς (1699) η Νάξος θα χαθεί οριστικά για τη Βενετία, η οποία θα απολέσει 

πλέον όλα τα ερείσματά της στην περιοχή, πλην της Τήνου, υποσκελιζόμενη από 

ανταγωνίστριες δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις και κυρίως από τη Γαλλία. Έκτοτε, και 

ιδίως μετά την πτώση της Τήνου (1715), η παρουσία Βενετών περιηγητών στη Νάξο 

και τις Κυκλάδες θα ελαχιστοποιηθεί, ενώ στον αντίποδα, ολοένα και περισσότεροι 

Γάλλοι περιηγητές θα μάς αφήσουν τις εντυπώσεις τους από το νησί, χωρίς ωστόσο 

να λείπουν και περιηγητές άλλων εθνικοτήτων, όπως Άγγλοι, Ολλανδοί και 

Γερμανοί. 

 

Robert Saulger (τέλη 17ου – αρχές 18ου αι.) 

 

Ο Robert Sauger ή ορθότερα Saulger (1637-1709) υπήρξε Γάλλος Ιησουΐτης, 

ηγούμενος της μονής Ιησουϊτών της Νάξου. Είχε κάνει σπουδές στη θεολογία, τη 

λατινική γλώσσα, την κηπουρική, την παιδαγωγική, την ιστορία και τη μουσική1979. 

Δεν πρόκεται για έναν περιηγητή, με την κυριολεξία του όρου, υπό την έννοια ότι δεν 
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περιόδευσε στις Κυκλάδες ως διερχόμενος ταξιδιώτης με σκοπό τη συγγραφή 

εντυπώσεων και διαφόρων άλλων χρήσιμων πληροφοριών για το αναγνωστικό κοινό 

της Ευρώπης, αλλά υπήρξε μοναχός που διέμεινε επί μακρόν στη Νάξο ως μόνιμος 

κάτοικος του νησιού (1673-1687, 1700-1709)1980, περνώντας ωστόσο κάποιο 

διάστημα και στο Παρίσι (1687-1699), όπου και εξέδωσε κάποια ενδιαφέροντα 

στοιχεία που είχε συλλέξει και καταγράψει στο νησί κατά την εκεί παραμονή του1981.  

Το πιο γνωστό του έργο είναι το “Histoire nouvelle des anciens ducs et autres 

souverains de l' Archipel” («Ιστορία των αρχαίων Δουκών και λοιπών ηγεμόνων του 

Αιγαίου Πελάγους»)1982, που εξεδόθη το 1698 και το 1699, και το οποίο, παρά την 

ύπαρξη σημαντικών χρονολογικών κυρίως λαθών και ανακριβειών, αποτελεί την 

πρώτη αξιόλογη προσπάθεια συγγραφής της ιστορίας του Δουκάτου του Αιγαίου, την 

οποία χρησιμοποίησαν μάλιστα ως πηγή μεταγενέστεροι συγγραφείς1983. Στο έργο του 

αυτό o Saulger αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη μεσαιωνική και νεώτερη ιστορία της 

Νάξου, ωστόσο στο εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου κάνει μνεία και στην αρχαία 

ιστορία και τη μυθολογία του νησιού1984. Κάνει επίσης εκτενείς αναφορές στη 

γεωγραφία, στο κλίμα, στη μορφολογία του εδάφους και στα προϊόντα των νησιών 

του Αιγαίου πελάγους, καθώς και στο εμπόριο, στις τέχνες, στα γράμματα, στη 

θρησκεία και στα ήθη και τα έθιμα των Αιγαιοπελαγιτών, στους οποίους 

συμπεριλαμβάνονται οι κάτοικοι της Νάξου, καθώς και στις σχέσεις των δύο 

κοινοτήτων1985. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται μάλιστα στις αρχαιότητες του νησιού. 

Αναφέρεται στον πύργο του Χειμάρρου, σε αρχαία αγάλματα και σε αρχαία και 

βυζαντινά νομίσματα, καθώς και στο γεγονός ότι ορισμένα εξ αυτών περιήλθαν στην 

κατοχή Γάλλων διπλωματικών υπαλλήλων ή σε διοικητές παραπλεόντων γαλλικών 

σκαφών1986. 

Η περιγραφή της Νάξου είναι κατατοπιστική για τον αναγνώστη, ενώ έχει και 

βιωματικό χαρακτήρα, αφού, όπως φαίνεται, ο ίδιος ο συγγραφέας περιηγήθηκε το 

νησί, στο οποίο άλλωστε έζησε επί τόσα χρόνια. Σε αντιδιαστολή λοιπόν προς την 

πλειάδα των συγχρόνων του και κυρίως των παλαιοτέρων Βενετών και λοιπών 

                                                             
1980 Ο Saulger έκτισε μάλιστα το μεγαλοπρεπές θέρετρο των Ιησουϊτών στα Καλαμίτσια, στην κοιλάδα 
των Μελάνων. Βλ. σχ. Slot 1976-1977: 126-127. 
1981 Slot 1976-1977: 127-130, 141. 
1982 Saulger 1878. 
1983 Slot 1976-1977: 130-133, 135. 
1984 Saulger 1878: 3-5. 
1985 Saulger 1987-88: 21-27.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 50-58. 
1986 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 62. 
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Ιταλών περιηγητών και χαρτογράφων, οι οποίοι είχαν ως στόχο κυρίως την παροχή 

χρησίμων πληροφοριών «προς ναυτιλλομένους», συνηθίζοντας να αντιγράφουν 

προγενέστερους συγγραφείς, ο Saulger στο σημείο αυτό εισάγει το προσωπικό του 

βίωμα στη συγγραφή του έργου του, δίνοντάς του έναν πιο «εξατομικευμένο» 

χαρακτήρα. 

Αναφορικά με την εικόνα που είχε για τους Ελληνορθόδοξους κατοίκους της 

Νάξου και τους άλλους των νησιών του Αιγαίου, αυτή δεν ήταν και η καλύτερη, 

δεδομένου ότι στην εποχή του, τον 17ο αιώνα, που διαπνεόταν από την ιδεολογία της 

Αντιμεταρρύθμισης, οι Δυτικοευρωπαίοι και ιδίως οι κληρικοί δεν ήταν κατά κανόνα 

φιλέλληνες και αντιμετώπιζαν τους Έλληνες μεταξύ άλλων ως «σχισματικούς»1987. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Saulger θεωρούσε ότι οι Ορθόδοξοι νησιώτες ήταν 

«σχισματικοί» και «δεισιδαίμονες»1988, «υπερήφανοι όταν υπερτερούν, αλλά ταπεινοί 

όταν χάνουν» και ότι γίνονταν «εξ ανάγκης κάποτε ψεύτες»1989. Επίσης, σύμφωνα με 

τον ίδιο οι νησιώτες ήταν «πανούργοι, λίγο φιλαλήθεις και ασταθείς στη φιλία τους», 

συμπληρώνοντας: «Γι’ αυτό στην Ανατολή θα σας κάνουν λόγο για την ελληνική 

απιστία ή θα σας πουν να πιστεύετε τα αντίθετα από εκείνα που λέγουν οι Έλληνες». 

Διευκρίνιζε ωστόσο ότι αυτά δεν ίσχυαν για όλους, αφού είχε γνωρίσει στο 

Αρχιπέλαγος «πολλούς που ήταν εξαιρετικά ειλικρινείς, έντιμοι και σώφρονες» και 

επιπλέον πολύ καλοί πολεμιστές, ιδίως δε οι Ναξιώτες1990. Ο Robert Saulger λοιπόν, 

παρά την υιοθέτηση ορισμένων κυριάρχων στη Δύση αρνητικών στερεοτύπων για 

τους Έλληνες, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα εμπαθής εναντίον 

τους, δεδομένου ότι τηρεί μία σχετικά μετριοπαθή και ισορροπημένη στάση, 

αναγνωρίζοντας όχι μόνο τα ελαττώματα, αλλά και τα προτερήματά τους. 

 

Joseph Pitton de Tournefort (τέλη 17ου αι.) 

 

O Joseph Pitton de Tournefοrt (1656-1708) υπήρξε Γάλλος περιηγητής, 

ιατρός, βοτανολόγος και φυσιοδίφης. Στα τέλη του 17ου αιώνα ο βασιλιάς της 

Γαλλίας Λουδοβίκος ΙΔ΄, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης πολιτικής του χρηματοδότησης 

εξερευνητικών αποστολών προς την περιοχή μας1991, του ανέθεσε να φέρει νέα φυτά 

                                                             
1987 Slot 1976-1977: 133, 139. 
1988 Saulger 1878: 42-43. 
1989 Slot 1976-77: 139.- Saulger 1987-88: 24. 
1990 Saulger 1987-1988: 24.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 54. 
1991 Τσιγκάκου 1981: 14. 
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για τον Bασιλικό Bοτανικό Kήπο και έτσι ο Tournefort ξεκίνησε για την Eγγύς 

Aνατολή τoν Μάρτιο του 1700 με συνοδοιπόρους τον ζωγράφο Claude Aubriet και 

τον γιατρό και βοτανολόγο Andreas Gundelsheim1992. Περιηγήθηκε μέσα σε δύο 

χρόνια τριάντα οκτώ νησιά του Aρχιπελάγους και όλη τη βόρεια Mικρά Aσία, τον 

Πόντο και την Aρμενία. H πρώτη έκδοση του χειρογράφου του με το τίτλο “Relation 

d’un voyage du Levant” έγινε το 1717, το οποίο μεταφράστηκε αργότερα στα 

αγγλικά, τα γερμανικά, τα ολλανδικά και τα ελληνικά1993. To έργο του Tournefort 

θεωρείται τομή αναφορικά με τον περιηγητισμό των Νεωτέρων Χρόνων στον 

ελλαδικό χώρο, δεδομένου ότι ο ίδιος υπήρξε ο πρώτος που χρησιμοποιήσε 

επιστημονική μεθοδολογία στη συγγραφή των εντυπώσεών του από την Ανατολή. 

Aκολουθώντας μία συγκεκριμένη μέθοδο περιγραφής των περιοχών που συναντούσε, 

οι πληροφορίες του αφορούσαν την τοπογραφία, την οικονομία, τη διοίκηση, την 

εθνολογική σύνθεση, καθώς και τα ήθη και τις συνήθειες του καθημερινού βίου, 

αποδεικνύοντας ότι η αλήθεια της γνώσης προσεγγίζεται με την έρευνα, τη 

συστηματική μελέτη, την ταξινόμηση και τη γενίκευση1994. 

Ανάμεσα στα άλλα κάνει μία εκτενή αναφορά στο νησί1995, βασιζόμενος 

μεταξύ άλλων στο έργο του Robert Saulger, τον οποίον θεωρείται ότι συνάντησε στη 

Νάξο1996. Αναφέρεται αναλυτικά στη γεωγραφία, στη μυθολογία, καθώς και στην 

αρχαία και μεσαιωνική ιστορία της Νάξου, κατά έναν τρόπο που δείχνει ότι έχει 

μελετήσει εις βάθος τις πηγές της εποχής του. Ιδιαίτερη μνεία κάνει στην οικονομία 

και στα προϊόντα του νησιού, ενώ πολύ σημαντική και διαφωτιστική είναι η αναφορά 

του στην πληθυσμιακή του σύνθεση, στα καθολικά μοναχικά τάγματα, καθώς και 

στις προβληματικές σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων, τους αριστοκράτες των 

οποίων χώριζε ένα «άσβεστο μίσος»1997. Επίσης, απαριθμεί τις σημαντικότερες 

εκκλησίες και τους σημαντικότερους οικισμούς του νησιού, ονοματίζοντάς τους 

έναν-έναν. Μία ακόμη συνεισφορά του στην επιστήμη είναι και η καταγραφή 

βοτάνων, που ενδημούν στη Νάξο. Τέλος, κάνει περιγραφή των νησιών που κανείς 

μπορεί να δει από την κορυφή του Ζα (1.001 μ.), την υψηλότερη του νησιού και των 

Κυκλάδων, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι όντως είχε επισκεφθεί τη Νάξο. 

                                                             
1992 Stoneman 1996: 143. 
1993 Ποθητού–Campagolo 2002: 11-12.- Βιγγοπούλου 2012: 
http://travellers.ekt.gr/index.php?item=editors&subitem=editor&id=19. 
1994 Βιγγοπούλου 2012: http://travellers.ekt.gr/index.php?item=editors&subitem=editor&id=19. 
1995 Ποθητού–Campagolo 2002: 13-32.- Tournefort 2003: 226-246.- Φραγκουλοπούλου 2003: 256-260. 
1996 Slot 1976-77: 141. 
1997 Tournefort 2003: 234. 
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To δε κείμενό του συμπληρώνεται από σκίτσα που απεικονίζουν ανθρώπους με 

τοπικές ενδυμασίες, μνημεία, καθώς και ενδημικά φυτά1998. Το έργο λοιπόν του Jean 

Pitton de Tournefort, το οποίο θα μπορούσε να αναλυθεί σε εκτενέτερες αναφορές 

που απαιτούν περισσότερο χώρο, θεωρείται ως σημείο αναφοράς για τον 

περιηγητισμό στον ελλαδικό χώρο κατά την μετάβαση από τον 17ο στον 18ο αιώνα, 

αποτελώντας μία πολύ σημαντική και αξιόπιστη πηγή για την ιστορία της Νάξου και 

των νησιών του Αιγαίου γενικότερα. 

 

François Tarillon (αρχές 18ου αι.) 

 

O Γάλλος Φραγκίσκος Tarillon (1666-1735) υπήρξε ένας από τους πλέον 

μορφωμένους και ικανούς Ιησουΐτες του Αρχιπελάγους. Το 1700 εγκαταστάθηκε στη 

Νάξο μαζί με τον Robert Saulger, με τον οποίο συνεργάστηκε για τη σύνταξη και 

δημοσίευση των έργων του. Το 1713 ταξίδευσε στο Παρίσι για να κάνει γνωστό το 

έργο του τάγματος των Ιησουϊτών στην Ανατολή και για να λάβει βοήθεια για την 

ίδρυση της σχολής Ιησουϊτών στη Νάξο. Δύο χρόνια αργότερα επανήλθε στην 

περιοχή μας, αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη ως 

ηγούμενος, ενώ το 1727 επέστρεψε στη Νάξο, όπου και έζησε μέχρι το τέλος της 

ζωής του1999. 

Κατά τη διετία παραμονής του στο Παρίσι (1713-1715) συνέταξε λεπτομερή 

αναφορά για το έργο των Ιησουϊτών στην Ανατολή, την “Nouveaux memoires des 

Missions de la compagnie de Jesus dans le Levant” («Νέα Υπομνήματα περί της 

Ιεραποστολής του Τάγματος του Ιησού στην Ανατολή»), αφιερωμένη στον τότε 

υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας. Εκεί καταγράφονται πληροφορίες για τον 

πληθυσμό του νησιού, για την εθνολογική και θρησκευτική σύνθεση των κατοίκων, 

για το προσηλυτιστικό έργο των μισσιοναρίων και για τις αντιδράσεις των Ελλήνων 

Ορθοδόξων. Σημείο αναφοράς του υπήρξε η «Κινητή Ιεραποστολή» (“Mission 

Volante”) των Ιησουϊτών στις Κυκλάδες και το Αιγαίο, η οποία είχε ως κέντρο τη 

Νάξο2000. Επίσης, στο κείμενό του παρουσιάζονται και προτείνονται οι πλέον 

κατάλληλες για τον ίδιον μέθοδοι για τον προσηλυτισμό των Ορθοδόξων στον 

                                                             
1998 Ποθητού–Campagolo 2002: 23-24, 29, 33.- Φραγκουλοπούλου 2003: 263-364.-Tournefort 2003: 
235,  239, 241, 243, 245. 
1999 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 101. 
2000 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 101-102. 
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Καθολικισμό, ώστε αυτοί «να επανέλθουν στον ίσιο δρόμο και στην αληθινή 

πίστη»2001. 

 

Thomas Salmon (αρχές 18ου αι.) 

 

Ο Thomas Salmon (1679-1767) υπήρξε ιστοριοδίφης και γεωγράφος από τη 

Σκωτία. Στο έργο του “Modern History of the present state of all nations”, περιγράφει 

υπό τύπον εγκυκλοπαίδειας τη γενικότερη κατάσταση που επικρατούσε σε διάφορες 

χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Μεταξύ άλλων αναφέρεται και στη Νάξο, σε 

τόμο που κυκλοφόρησε το 1717. Εκεί ο Salmon ξεκινά τη διήγησή του για τη Νάξο 

με μία σύντομη περιγραφή της γεωμορφολογία της και με μία εκτενέστερη της 

κοινωνικής κατάστασης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην καθολική κοινότητα του 

νησιού, στην καταγωγή των μελών της και στον τρόπο ζωής τους, καθώς και στις 

σχέσεις Ορθοδόξων – Καθολικών2002. Ο Salmon φαίνεται εδώ ότι αντιγράφει σε 

μεγάλο βαθμό τον Tournefort2003, αλλά και τον Tarillon2004. Συνεχίζοντας κάνει λόγο 

για τον τρόπο διάρθρωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς και για το καθεστώς της 

οθωμανικής διοίκησης. Τέλος, αναφέρεται στην «Πορτάρα» και την σπηλιά του Ζα, 

δύο γνωστά αρχαία μνημεία, αναπαράγοντας και εδώ τις πληροφορίες που αντλεί από 

τον Tournefort, τον οποίο άλλωστε και επικαλείται2005.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Salmon δεν κάνει σχεδόν καθόλου μνεία στην 

ιστορία ή τη μυθολογία του νησιού, εν αντιθέσει προς προηγούμενους περιηγητές, 

μεταξύ των οποίων και ο Tournefort, το έργο του οποίου έχει υπ’όψιν. Το γεγονός ότι 

ο συγγραφέας εδώ είναι Βρετανός, μη ευγενής, διαπνεόμενος προφανώς από ένα πιο 

πραγματιστικό πνεύμα σε σύγκριση με τους Ιταλούς ή τους Γάλλους περιηγητές, ίσως 

να ερμηνεύει έως έναν βαθμό για ποιο λόγο δεν συμπεριέλαβε ο ίδιος στο κείμενό 

του στοιχεία που άπτονται του παρελθόντος, αλλά επικεντρώθηκε στο παρόν του 

νησιού και σε πρακτικά ζητήματα, το οποίο πάντως δεν φαίνεται να το είχε 

επισκεφθεί αυτοπροσώπως. 

 

 

                                                             
2001 Tarillon 1947: 104-105. 
2002 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 29. 
2003 Tournefort 2003: 234. 
2004 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 30. 
2005 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 29-30.- Tournefort 2003: 238-240. 
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Λόρδος του Charlemont (μέσα 18ου αι.) 

 

Ο James Caulfeild (1728-1799) υπήρξε Ιρλανδός λόρδος και υποκόμης του 

Charlemont. Το 1746 ξεκίνησε από το Δουβλίνο για να κάνει το καθιερωμένο για 

τους νεαρούς Βρετανούς αριστοκράτες Grand Tour2006, στο οποίο συμπεριέλαβε την 

Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ελβετία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και τέλος τη Γαλλία. Το 1749 επισκέφθηκε τον ελλαδικό χώρο και τη 

Μικρά Ασία, συμπεριλαμβανομένων των νησιών του Αιγαίου. Στο ταξίδι του 

συνοδευόταν από έναν δάσκαλο κλασικής παιδείας, τον Edward Murphy, και έναν 

ζωγράφο, τον Richard Dalton2007, ενώ είχε πάρει μαζί του και βιβλία σχετικά με τα 

μέρη που επισκεπτόταν, καθώς και όργανα μέτρησης κτηρίων και αντικειμένων. Ο 

ίδιος υπήρξε φανατικός αρχαιόφιλος και μάλιστα συλλέκτης αρχαιοτήτων, κυρίως 

αρχαίων ελληνικών επιγραφών, καθώς και μέλος της αρχαιόφιλης Εταιρείας των 

Dilettanti (μετά την επιστροφή του από την Ελλάδα)2008. Ωστόσο, όπως 

αποδεικνύεται, τον ενδιέφερε και η ζώσα πραγματικότητα των κατοίκων των 

περιοχών που επισκεπτόταν γι’ αυτό και ασχολήθηκε και με την καταγραφή των 

ηθών και των εθίμων των συγχρόνων Ελλήνων2009.  

                                                             
2006 To “Grand Tour” («Μεγάλος Γύρος») υπήρξε κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, της «χρυσής 
εποχής» του περιηγητισμού, απαραίτητο εκπαιδευτικό ταξίδι προς τον Νότο για τους γόνους της 
δυτικοευρωπαϊκής και κατ’ εξοχήν της αγγλικής αριστοκρατίας, κάτι που είχε ξεκινήσει ήδη από τον 
17ο αιώνα. Σταδιακά οι γόνοι των αριστοκρατικών αυτών οικογενειών άρχισαν να επισκέπτονται και 
τον υπό οθωμανική κυριαρχία ελληνικό χώρο, ελκόμενοι και εμπνεόμενοι από την ιδέα της Ελλάδας, 
που αντιπροσώπευε την κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού, ενσαρκώνοντας έναν ιδανικό τόπο, ένα 
ονειρικό τοπίο κλασικής ομορφιάς και μεγαλείου. Οι Δυτικοί περιηγητές οδηγήθηκαν στην 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα του 18ου αιώνα από τα κείμενα της αρχαίας γραμματείας στην αναζήτηση 
κάθε ίχνους και στον εντοπισμό κάθε αποτυπώματος της αρχαιότητας πάνω στην τότε ισχύουσα 
πραγματικότητα. Τα κείμενά τους, περιηγητικές πραγματείες, ημερολόγια και επιστολές υποδηλώνουν 
ότι το κυνήγι του αρχαίου πολιτισμού μετατρέπεται σε περιηγητική εμμονή και ορίζουν την 
αρχαιολατρεία τους σε σχέση με την αποικιοκρατία: η αναζήτηση της αρχαιότητας (αλλά και η 
αρχαιοθηρία, η σύληση αρχαιοτήτων) είναι ταυτόχρονα πολιτισμική εξερεύνηση που συσχετίζεται με 
την πολιτική εξάπλωση των δυτικών μεγάλων δυνάμεων προς την Ανατολή. Βλ. σχ. Μήτση 2003: 60.- 
Σημειώνεται ότι στο “Grand Tour” οι νεαροί Ευρωπαίοι αριστοκράτες συνοδεύονταν από 
επαγγελματίες σχεδιαστές ή ζωγράφους, οι οποίοι έπαιζαν ρόλο ανάλογο με εκείνο του σημερινού 
φωτογράφου. Βλ. σχ. Τσιγκάκου 2002: 15. 
2007 Stoneman 1996: 209-210. 
2008 Η Εταιρεία των Dilettanti ιδρύθηκε πιθανόν το 1734 στο Λονδίνο και είχε ως στόχο της την 
προώθηση της «αρχαιοελληνικής καλαισθησίας». Στα 1751 απέστειλε στην Αθήνα δύο ζωγράφους–
αρχιτέκτονες, τους J. Stuart και N. Revett, προκειμένου να μελετήσουν και να αποτυπώσουν 
συστηματικά τα αρχαία μνημεία. Η μελέτη που εξέδωσαν εν συνεχεία με τίτλο “The Antiquities of 
Athens Measured and Delinead” υπήρξε σταθμός για την ιστορία της αρχαιολογίας, λόγω της 
εμπεριστατωμένης καταγραφής και της αυθεντικής απεικόνισης των μνημείων, αλλά και της 
αισθητικής προσέγγισης, ιδιαίτερα στην απόδοση των ερειπίων. Βλ. σχ. Stoneman 1996: 186.- 
Τσιγκάκου 2007: 30-31.- H Εταιρεία των Dilettanti θεωρείται ότι βάδισε στα χνάρια των Γάλλων 
αρχαιοφίλων της εποχής του Λουδοβίκου ΙΔ΄ (1638-1715). Βλ. σχ. Stoneman 1996: 170, 172. 
2009 Ferguson 1988: 33-34.- Μούσουρα 2006: 22-23. 
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Ο λόρδος Charlemont κατέγραψε τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στην 

Ανατολή σε χειρόγραφες σημειώσεις, οι οποίες όμως εκδόθηκαν δύο περίπου αιώνες 

αργότερα. Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στην επίσκεψή του στη Νάξο, ο Charlemont 

κάνει αρχικά μνεία στη μυθολογία του νησιού, όπως και άλλοι περιηγητές. Επίσης, 

βάσει των γραφομένων του, φαίνεται να έχει υπ’ όψιν του τον Saulger, τον οποίον και 

ενδεχομένως να χρησιμοποίησε ως πρότυπο. Ο ίδιος αναφέρεται ακόμη στην 

κατάληψη της Νάξου από τους Οθωμανούς Τούρκους, καθώς και στην οικεία στους 

Δυτικοευρωπαίους λατινική κοινότητα του νησιού, η οποία φέρεται να διατηρούσε 

κατά κανόνα κακές σχέσεις με τον ελληνορθόδοξο πληθυσμό, ενώ δεν παραλείπει να 

αναφερθεί και στα προϊόντα του νησιού2010. Εκτετενέστατη όμως αναφορά κάνει για 

τον τοπικό Γάλλο γαιοκτήμονα François Lastic de Vigouroux, του οποίου δέχθηκε τη 

φιλοξενία. Αναφέρεται με άκρως θετικούς χαρακτηρισμούς τόσο για τον ίδιο τον 

Γάλλο βαρώνο όσο και για τα μέλη της οικογενείας του, εμφανίζοντάς τον ως 

χαρισματικό, γεμάτο σωφροσύνη και προσήνεια, ένα πρότυπο ηγεμόνα, το 

παράδειγμα του οποίου θα έπρεπε να ακολουθήσουν και οι Ευρωπαίοι ηγεμόνες και 

να μελετήσουν οι φιλόσοφοι2011. Μέσα πάντως από το όλο πνεύμα του κειμένου 

διακρίνεται η προνομιακή σχέση της εκεί καθολικής κοινότητας με το 

δυτικοευρωπαϊκό στοιχείο και μία αίσθηση ότι κάποια τουλάχιστον μέλη της τοπικής 

λατινικής αριστοκρατίας ταυτίζονταν περισσότερο με τους διερχόμενους Δυτικούς 

αποικιοκράτες, παρά με τους Ελληνορθόδοξους συντοπίτες τους, αφού «ανάμεσα 

στους Λατίνους και τους Έλληνες υπήρχε, ως συνήθως, πολλή αντιπάθεια και ελάχιστη 

επαφή»2012.  

 

Choiseul – Gouffier (τέλη 18ου αι.) 

 

Ο Marie Gabriel Auguste Florens Choiseul–Gouffier (1752-1817) υπήρξε 

Γάλλος ευπατρίδης, κόμης του Choiseul, περιηγητής και αρχαιολόγος. Η 

ελληνολατρεία του τον οδήγησε στον ελληνικό χώρο. Το 1776, σε ηλικία 24 ετών, 

ακολούθησε μία ομάδα Γάλλων «σοφών», που ταξίδευαν στην ανατολική Μεσόγειο, 

για να καταρτίσουν τον χάρτη της θαλάσσιας αυτής περιοχής. Τον ίδιο συνόδευε 

συνεργείο καλλιτεχνών και βοηθών για την αποτύπωση αρχαίων μνημείων. 

                                                             
2010 Stanford – Finopoulos 1984: 55-56, 59-60.- Μούσουρα 2006: 24-25, 27, 31-32. 
2011 Stanford – Finopoulos 1984: 56-59.- Μούσουρα 2006: 28-31, 33. 
2012 Μούσουρα 2006: 32. 
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Επιστρέφοντας στη Γαλλία άρχισε να επεξεργάζεται το υλικό που συγκέντρωσε και 

το 1782 εξέδωσε τον πρώτο τόμο του χρονικού του με τίτλο: “Voyage pittoresque de 

la Grèce” («Ζωγραφικό ταξίδι της Ελλάδος»), ενώ ο τελευταίος τόμος εξεδόθη λίγο 

μετά τον θάνατό του, το 18222013. Σημειώνεται ότι για ένα διάστημα είχε διατελέσει 

διπλωμάτης της Γαλλίας στην Υψηλή Πύλη (1784-1792), οπότε περιηγήθηκε εκ νέου 

την Ελλάδα2014.  

Στο “Voyage pittoresque de la Grèce” περιγράφει και ζωγραφίζει τα αρχαία 

ελληνικά μνημεία που συνάντησε, χωρίς να παραλείψει να αναφερθεί και στη 

σύγχρονη πραγματικότητα των εκεί ελληνικών πληθυσμών2015. Αρχικά η εικόνα που 

είχε για τους σύγχρονους Έλληνες ήταν μάλλον αρνητική, ωστόσο με το πέρασμα 

των χρόνων αναθεώρησε τις κρίσεις του για να μετατραπεί σε έναν θερμό φιλέλληνα, 

ο οποίος θαύμαζε τις πολεμικές αρετές των Ελλήνων, τον πόθο τους για ελευθερία 

και για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, ενώ εκτιμούσε ιδιαιτέρως την 

«πανάρχαιη φιλοξενία τους»2016. Καλούσε δε την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, μέσα από 

τα έργα του, σε συστράτευση για την απελευθέρωση της σκλαβωμένης Ελλάδας από 

την οθωμανική τυραννία2017. 

Από την επίσκεψή του στη Νάξο μάς έχει σωθεί μία χαλκογραφία της Χώρας, 

με το κάστρο και το λιμάνι (εικ. 107), καθώς και εκείνη της Πορτάρας, της πύλης του 

αρχαίου ναού του Απόλλωνα, στη νησίδα του Βάκχου. Πέραν όμως των ζωγραφικών 

απεικονίσεων, ο συγγραφέας περιγράφει το εν λόγω αρχαίο μνημείο2018. Επίσης, 

αναφέρεται στην ενδυμασία των γυναικών της Νάξου, καθώς και στον τρόπο 

καλλωπισμού τους2019.  

 

Sonnini de Manoncourt (τέλη 18ου αι.) 

 

O Charles Nicolas Sigibert Sonnini de Manoncourt (1751-1812) υπήρξε 

Γάλλος περιηγητής, πρώην δικηγόρος, που στο πλαίσιο της ναυτολόγησής του στο 

γαλλικό πολεμικό ναυτικό, έκανε μακρινά εξερευνητικά ταξίδια. Το 1779 

                                                             
2013 Κουμαριανού 1968: 46.- Σιμόπουλος 1973: 357. 
2014 Σιμόπουλος 1973: 361-362. 
2015 Κουμαριανού 1968: 27-29.- Βιγγοπούλου 2012: 
http://travellers.ekt.gr/index.php?item=editors&subitem=editor&id=25. 
2016 Σιμόπουλος 1973: 358-361. 
2017 Τσιγκάκου 2007: 82. 
2018 Τέφου 2000: 114-115. 
2019 Σιμόπουλος 1973: 375. 
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επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τη Νάξο, τις εντυπώσεις από την οποία αποτύπωσε στο 

έργο που εξέδωσε το 1801 με τίτλο: “Voyage en Grèce et en Turquie, fait par ordre 

de Louis XVI, et avec l'’autorisation de la cour ottomane” («Ταξίδι στην Ελλάδα και 

την Τουρκία κατ’ εντολήν του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ και με την άδεια της οθωμανικής 

αυλής»). Μέσα στο έργο του αυτό, σε αντιδιαστολή με προγενέστερους 

συμπατριώτες του περιηγητές, δεν προσεγγίζει αρχαιολατρικά τον ελληνικό χώρο, 

αλλά με βλέμμα καθαρά εθνολογικό και κοινωνιολογικό προσπαθεί να αναλύσει τον 

χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και την καθημερινότητα των υποδούλων Ελλήνων, με 

τους οποίους συνομιλούσε στη γλώσσα τους, ενώ παράλληλα περιηγείται στα νησιά 

με εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον για τις κλιματικές συνθήκες, τις γεωφυσικές 

ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου, τη χλωρίδα, την πανίδα του και τις οικονομικές του 

δυνατότητες2020. 

 Αναφορικά με τη Νάξο, την προοιονίζει ως ένα νησί κατάλληλο ώστε να γίνει 

επίκεντρο εμπορικών δραστηριοτήτων για τα γαλλικά συμφέροντα, δεδομένης της 

στρατηγικής της σημασίας λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο νότιο Αιγαίο, του 

πολυάριθμου πληθυσμού του, της συχνής παρουσίας εκεί ευρωπαϊκών πλοίων και της 

μεγάλης ενδοχώρας που αποτελούσε προϋπόθεση για την εγκατάσταση εμπορικού 

σταθμού στο νησί. Ο περιηγητής έχει μία θετική εικόνα για τους κατοίκους του 

νησιού και γενικότερα για τους Έλληνες: τους θεωρεί απογόνους των αρχαίων 

Ελλήνων, που παρά την κατάκτησή τους από βαρβάρους κατακτητές, δεν έχασαν την 

πρόσχαρη όψη τους, ούτε εξαφανίστηκαν όλες οι χάρες τους. Απεναντίας, τους 

θεωρεί ότι αποτελούν ένα έθνος πολιτισμένο, καλοπροαίρετο, εργατικό, με το οποίο η 

Γαλλία διατηρεί σχέσεις ελεύθερες και απρόσκοπτες. Επίσης, οι κάτοικοι της Νάξου 

και γενικότερα του Αιγαίου διατηρούν το πνεύμα της ελευθερίας και της δημοκρατίας 

των προγόνων τους, παρά την υποταγή τους στον σκληρό ζυγό του μουσουλμανικού 

δεσποτισμού2021. 

 Σημαντικό είναι ακόμη ότι ο Sonnini, αναφερόμενος στα μέλη των παλαιών 

αριστοκρατικών καθολικών οικογενειών με καταγωγή από την Ιταλία, την Ισπανία 

και τη Γαλλία, εκπλήσσεται με την αβρότητα και την ευγένειά τους, που είναι το 

αποτέλεσμα μίας προσεγμένης ανατροφής, τους οποίους χαρακτηρίζει μάλιστα ως 

                                                             
2020 Sonnini 1801: 282-283.- Ποθητού–Campagnolo 2012 α΄: 12-13.  
2021 Sonnini 1801: 276-277.- Ποθητού–Campagnolo 2012 α΄: 15-16. 
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«νεόκοπους Έλληνες» (“Grecs de fraîche date”)2022, δείγμα ότι πιθανόν είχαν 

προσλάβει ευδιάκριτα στοιχεία του εγχώριου πολιτισμού. 

Το μεγαλύτερο όμως μέρος της αναφοράς του στη Νάξο αναλώνεται στην 

παράθεση στοιχείων και δεδομένων, που άπτονται της οικονομικής ζωής του νησιού. 

Κάνει λόγο για τη φύση της Νάξου και την ευφορία του εδάφους της και των καρπών 

της γης, για το εξαιρετικό κρασί της, τις ελιές της, την κτηνοτροφία της, το πλούσιο 

κυνήγι του λαγού και της κόκκινης πέρδικας, όπως και για τα άφθονα ψάρια της και 

τα φθηνά τρόφιμά της. Επίσης, αναφέρεται στα εξαγώγιμα προϊόντα του νησιού: στο 

κρασί, το σιτάρι, το βαμβάκι, το μετάξι, το λάδι, τα φρούτα, το αλάτι, το μάρμαρο, τη 

σμύριδα, ενώ κάνει λόγο και για τις αναφορές άλλων στην ύπαρξη ορυχείων χρυσού 

και αργύρου, κάτι που μάς παραπέμπει σε έργα παλαιοτέρων περιηγητών, τα οποία 

φαίνεται ότι είχε υπ’ όψιν του ο Sonnini. Τα παραπάνω συσχετίζονται μάλιστα με την 

εγκατάσταση Ιησουϊτών στο νησί ενάμιση αιώνα νωρίτερα, οι οποίοι επέλεξαν -όχι 

τυχαία- ως τόπο διαμονής τους περιοχές ποτιστικές και εύφορες, στην εκμετάλλευση 

των οποίων εδράστηκε σε μεγάλο βαθμό η οικονομική ισχύς του τάγματος αυτού στο 

νησί2023. 

 

Αββάς Δελλαρόκκας (τέλη 18ου αι.) 

 

Ο αββάς ή αββάτης Δελλαρόκκας, «βικάριος γενεράλης Σύρας», υπήρξε 

ιταλικής καταγωγής Λεβαντίνος κληρικός, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη. Ο 

ίδιος, γνωστός και με το ιταλικό του οικογενειακό όνομα Della Rocca, υπήρξε 

φιλελληνας και έζησε επί μακρόν στη Σύρο (πιθανόν κατά την περίοδο 1770-1790). 

Γνώστης τόσο της αρχαίας όσο και της νέας ελληνικής, περιηγήθηκε πολλές φορές τις 

Κυκλάδες, μελέτησε την ιστορία του κάθε νησιού και συγκέντρωσε πληροφορίες για 

την καθημερινή ζώη των κατοίκων και κυρίως για την οικιακή οικονομία2024. 

Ανάμεσα στα άλλα έργα του, έχει δημοσιευτεί χειρόγραφη αναφορά για την 

κοινωνική, οικονομική και θρησκευτική κατά κύριο λόγο κατάσταση της Νάξου, που 

συνέταξε στο Παρίσι το 1790.  

Αρχικά περιγράφει τη γεωμορφολογία και τη χλωρίδα του νησιού και εν 

συνεχεία αναφέρεται στον πληθυσμό του νησιού, στις επαγγελματικές ασχολίες των 

                                                             
2022 Sonnini 1801: 286-287.- Ποθητού–Campagnolo 2012 α΄: 17. 
2023 Sonnini 1801: 285-289.- Ποθητού–Campagnolo 2012 α΄: 16-18. 
2024 Σιμόπουλος 1973: 558. 
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κατοίκων και στον χαρακτήρα τους. Κάνει λόγο για την έλλειψη εργοστασίων και 

καλών λιμανιών, καθώς και για την οκνηρία των ντόπιων αγροτών, που τηρούσαν 

αυθαιρέτως θρησκευτικές αργίες, οι οποίες δεν ήταν θεσμοθετημένες από την 

επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης, κάνει λόγο για την ύπαρξη της ολιγάριθμης 

ρωμαιοκαθολικής κοινότητας (πληθυσμού 300 περίπου ατόμων) και για τις σχέσεις 

των δύο κοινοτήτων, τις οποίες θεωρεί αρμονικές: «Ζοῦν ἀρκετά εἰρηνικά, επειδή οἱ 

δύο ἀρχιεπίσκοποι ζοῦν μέ μεγάλην ὁμόνοιαν καί δόνουν ἕνα καλόν παράδειγμα εἰς 

τούς άλλους». Μία πολύ σημαντική πληροφορία που μάς δίνει ο αββάς Δελλαρόκκας 

είναι η ύπαρξη ξένων γεωργών, πιθανόν Γάλλων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στο νησί 

«από τον καιρόν της ρεβολουτζιόνος» (1789), αναβαθμίζοντας τις προϋφιστάμενες 

μεθόδους καλλιέργειας2025. Ο αββάς Δελλαρόκκας γράφει ακόμη για τον τρόπο 

διοίκησης του νησιού, τους ιατρούς, τους φαρμακοποιούς και την ανάγκη λήψεως 

συγκεκριμένων μέτρων για την βελτίωση των συνθηκών ζωής του (π.χ. αναβάθμιση 

λιμανιού, βελτίωση δρόμων, ίδρυση νοσοκομείου, χρηστή διαχείριση της 

μοναστηριακής περιουσίας). Κάνει επίσης μνεία στον Ιησουΐτη μοναχό Ιγνάτιο 

Lichtle και στο υπό έκδοση έργο του “Description de Naxie” 2026. Χαρακτηριστικό 

πάντως είναι ότι δεν αναφέρεται καθόλου στην ιστορία, τη μυθολογία ή στα μνημεία 

του νησιού, αλλά επικεντρώνεται στην κοινωνική και οικονομική κατάστασή του, 

στις σχέσεις των εκεί διαβιούντων δύο κοινοτήτων και στις εν δυνάμει προοπτικές 

ανάπτυξής του. 

 

Guillaume–Antoine Olivier (τέλη 18ου αι.) 

 

O Guillaume–Antoine Olivier (1756-1814) υπήρξε Γάλλος ιατρός, 

φυσιοδίφης, βοτανολόγος και εντομολόγος, στον οποίον ανατέθηκε το 1792 από τη 

γαλλική επαναστατική κυβέρνηση η αποστολή στην Ανατολή, στο πλαίσιο της πάγιας 

πολιτικής που είχαν εγκαινιάσει οι Γάλλοι βασιλείς, της πολιτισμικής και 

οικονομικής διείσδυσης της Γαλλίας στον χώρο της ανατολικής Μεσογείου και της 

Μέσης Ανατολής και στην ανάπτυξη στενών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το ταξίδι του Olivier πραγματοποιήθηκε ανάμεσα 

στο 1792 και το 1799 και περιέλαβε χώρες όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η 

Αίγυπτος και η Περσία. Την αναφορά από την αποστολή του την εξέδωσε τμηματικά 
                                                             
2025 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 30-31. 
2026 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 31-32. 
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από το 1800/1801 έως το 1807, μεταφρασμένη στην αγγλική και τη γερμανική 

γλώσσα2027. 

O Olivier επισκέφθηκε τη Νάξο από τις 15 Μαΐου έως τις 8 Ιουλίου του 1794. 

Ο ίδιος περιγράφει τη Χώρα Νάξου και τους συνοικισμούς που την απαρτίζουν, τους 

κατοίκους της, το θρήσκευμά τους, καθώς και την κοινωνική τους θέση, ενώ κάνει 

αναφορές και στην αρχαία κυρίως, αλλά και τη μεσαιωνική ιστορία του νησιού, 

απαριθμώντας μάλιστα τα σημαντικότερα αρχαία του μνημεία. Αναφέρει επίσης την 

πολιτική του κατάσταση και τον τρόπο διοίκησής του από τις οθωμανικές αρχές2028.  

Το γεγονός ότι ο Olivier εμφορείται από τα ιδεώδη της Γαλλικής 

Επανάστασης αντικατοπτρίζεται μέσα στο κείμενό του: αφενός μεν χρησιμοποιεί το 

επαναστατικό ημερολόγιο, όπου οι ονομασίες των μηνών προέρχονται από τις 

καιρικές συνθήκες ή τις κύριες εποχικές γεωργικές εργασίες, αφετέρου δε διάκειται 

αρνητικά προς τους ιδεολογικούς εχθρούς του νέου καθεστώτος της πατρίδας του. 

Έτσι λοιπόν καταφέρεται εναντίον των Καθολικών αριστοκρατών και γαιοκτημόνων 

των νησιού, χωρίς ωστόσο να γλιτώνουν από την κριτική του και οι Ελληνορθόδοξοι 

χωρικοί, ενώ δεν δείχνει και κάποια συμπάθεια προς την διοικούσα τοπική 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή κάποια ταύτιση μαζί της, όπως έκαναν κάποιοι 

προηγούμενοι Δυτικοί περιηγητές, αλλά κρατάει ίσες αποστάσεις μεταξύ των δύο 

Εκκλησιών. Ο έντονος αντικληρικαλισμός του αποτυπώνεται στην εξής φράση: «Η 

ζωή στη Ναξία θα ήταν από τις πλέον ευχάριστες στο Αρχιπέλαγος, εάν οι οκνηροί 

κάτοικοί της δεν αλληλοσπαράσσονταν και εάν ο κλήρος των δύο εκκλησιών, 

πολυάριθμος για έναν τόπο τόσο μικρό, δεν υποδαύλιζε τα μίση και δεν υποστήριζε τις 

διχόνοιες. Ο ξένος δεν αργεί να αντιληφθεί ότι οι ιερείς των δύο δογμάτων κυβερνούν 

τον τόπο με σιδερένιο βούρδουλα, κάνοντας τους κατοίκους, χωρίς να το θέλουν, πιο 

κακούς απ’ ό,τι ευσεβείς, πιο καβγατζήδες και εριστικούς απ’ ό,τι δίκαιους και με 

ανθρωπιά»2029. 

 Ο Olivier κάνει επίσης λόγο για την οικονομική κατάσταση του νησιού και 

για το φυσικό του περιβάλλον, έχοντας μελετήσει έργα προγενεστέρων περιηγητών, 

όπως του Tournefort. Ιδιαίτερη μνεία κάνει στο όρος Ζεύς ή Ζας, το οποίο και 

επισκέφθηκε, καθώς και στη χλωρίδα και την πανίδα, αλλά και τη γεωλογία, ιδίως 

της ορεινής Νάξου, χωρίς να παραλείπει αναφορές και στον χαρακτήρα των κατοίκων 

                                                             
2027 Ποθητού–Campagnolo 2012 β΄: 29-30. 
2028 Ποθητού–Campagnolo 2012 β΄: 31-33. 
2029 Ποθητού–Campagnolo 2012 β΄: 32-33. 
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της. Ιδιαίτερη μνεία κάνει και στην ύπαρξη μαστίχας στη Νάξο, φυτό που αν και δεν 

εκαλλιεργείτο συστηματικά, όπως στη Χίο, εν τούτοις βρισκόταν εν χρήσει από τις 

γυναίκες του νησιού. Τέλος αναφέρεται στα προϊόντα του νησιού: τα σύκα, τα 

αμπέλια και το κρασί, τα όσπρια, τα λαχανικά, τα σιτηρά, τα εσπεριδοειδή, το μετάξι, 

το βαμβάκι, το μέλι, τα τυριά, καθώς και στα αιγοπρόβατα, τα ορυκτά, όπως η 

σμύριδα και το αλάτι2030. 

 

Ignaz Lichtle (τέλη 18ου αι.) 

 

O Ιγνάτιος Lichtle ή Liechtle (1721-1800) υπήρξε Γερμανός Ιησουΐτης2031, 

γεννημένος την Αλσατία, γερμανόφωνη περιοχή η οποία από τα τέλη του 17ου αιώνα 

τελούσε υπό γαλλική κυριαρχία. Το 1758 εγκαταστάθηκε στη Νάξο ως ηγούμενος 

της εκεί μονής Ιησουϊτών, ενώ το 1773, άμα τη απαγορεύσει του τάγματος των 

Ιησουϊτών από τον πάπα, προσεχώρησε στον ρωσικό κλάδο του τάγματος που 

εξακολουθούσε να λειτουργεί κατ’ εξαίρεση, και ως τον θάνατό του εργαζόταν ως 

πνευματικός της μονής Ουρσουλινών2032. Λόγω του γεγονότος ότι έζησε το 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Νάξο, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 

«περιηγητής» του νησιού με τη στενή έννοια του όρου, όπως στις περιπτώσεις άλλων 

Δυτικών που πέρασαν από τα νησιά του Αιγαίου, καταγράφοντας τις ταξιδιωτικές 

τους εμπειρίες στον χώρο της Εγγύς Ανατολής. Ωστόσο, αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες πηγές της ιστορίας της Νάξου των Νεωτέρων Χρόνων. 

Μέσα από το έργο του “Description de Naxie” («Περιγραφή της Νάξου»), το 

οποίο ολοκλήρωσε λίγο πριν τον θάνατό του (1800), αποκτούμε σημαντικά στοιχεία 

για την κατάσταση που επικρατούσε στη Νάξο στα τέλη του 18ου αιώνα. Το έργο 

του, το οποίο μεταφράστηκε από τα γαλλικά στα ελληνικά το 1838, υπήρξε πηγή για 

μεταγενέστερους ιστοριοδίφες, όπως του Hopf, του Miller και του Ζερλέντη2033. Θα 

μπορούσε να χωριστεί σε δύο μέρη: α) σε αυτό που αναφέρεται στο παρελθόν του 

νησιού και β) σε εκείνο που αναφέρεται στη σύγχρονη πραγματικότητα.  

Στο πρώτο μέρος ο Lichtle δεν ασχολείται με την αρχαία ιστορία της Νάξου, 

όπως οι υπόλοιποι περιηγητές, αλλά βασισμένος στον Saulger, όπως αναφέρει και ο 

                                                             
2030 Ποθητού–Campagnolo 2012 β΄: 33-38. 
2031 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 32.  
2032 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 146. 
2033 Miller 1928: 432. 
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ίδιος, κάνει μία εκτενή αναφορά στην ιστορία του Δουκάτου του Αιγαίου2034. Επίσης, 

αναφέρεται σε διάφορες άλλες πτυχές της σχετικά πρόσφατης γι’ αυτόν ναξιακής 

ιστορίας, όπως στο χρονικό της εγκατάστασης των Ιησουϊτών στο νησί, στη διαμάχη 

Κόκκων – Barozzi, στους αγώνες των Ορθοδόξων χωρικών εναντίον των 

υπολειμμάτων της δυτικής φεουδαρχίας, στις συγκρούσεις των δύο κοινοτήτων, 

καθώς και στη ρωσική κατοχή του νησιού (1771-1774)2035.  

Στο δεύτερο μέρος ο Lichlte μάς δίνει μία διαφωτιστική εικόνα για τη Νάξο 

της εποχής εκείνης. Αναφέρεται αρχικά στη γεωγραφία και στο κλίμα του νησιού, 

ενώ ιδιαίτερη μνεία κάνει στα ορθόδοξα μοναστήρια2036. Εν συνεχεία, κάνει 

καταγραφή των σημαντικοτέρων προϊόντων του νησιού: αναφέρεται στα 

καλλιεργούμενα εσπεριδοειδή και σε άλλα δένδρα, όπως π.χ. στα ελαιόδενδρα, ενώ 

δεν λείπουν και οι αναφορές του στην άγρια χλωρίδα και πανίδα, με έμφαση στην 

άγρια ορνιθοπανίδα και στα χέλια. Τέλος, κάνει λόγο για τα εκτρεφόμενα ζώα του 

νησιού (αιγοπρόβατα, βοοειδή, ιπποειδή), που παράγουν μαλλί, κρέας και τυριά2037, 

καθώς και για άλλους τομείς της οικονομικής παραγωγής (π.χ. παραγωγή μεταξιού, 

λιναριού, καυσοξύλων, μελιού κ.ά.)2038. Ωστόσο, σχετικά πρόσφατα ανακαλύφθηκε 

στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ανέκδοτο κομμάτι του έργου του Lichtle, το οποίο 

αποτελούσε και το τέλος του. Σε αυτό γίνεται λόγος για τα ήθη και τα έθιμα των 

Ορθοδόξων κατοίκων του νησιού, για τη μουσική τους, για τις τέχνες, το εμπόριο, τη 

μεταλλουργία, τα λιμάνια και για την παραγωγή αλατιού και σμύριδας2039. 

Ο Lichlte μας δίνει εν ολίγοις μία σαφή και μάλλον αξιόπιστη εικόνα της 

Νάξου της εποχής, βασισμένη στην προσωπική του παρατήρηση, ενώ δεν παραλείπει 

να καταγράψει και γεγονότα του παρελθόντος, βάσει των μαρτυριών παλαιοτέρων 

Δυτικών ιστοριοδιφών ή και των προσωπικών του καταγραφών, όταν επρόκειτο για 

γεγονότα που έζησε ο ίδιος (π.χ. Ορλωφικά). 

 

William Martin Leake (αρχές 19ου αι.) 

 

O William Martin Leake ήταν Άγγλος αντισυνταγματάρχης (1777-1860). Ο 

ίδιος υπήρξε επίσης τοπογράφος, αρχαιόφιλος και μέλος της Εταιρείας των Dilettanti 
                                                             
2034 Miller 1928: 433-438, 448-450.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 147-149.  
2035 Miller 1928: 439-445. 
2036 Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 149-151. 
2037 Κεφαλληνιάδης 1977: 409-414. 
2038 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 34.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1989: 152-154. 
2039 Κεφαλληνιάδης 1987 β΄: 37-38. 
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και θεωρείται από τους πλέον συστηματικούς μελετητές του ελληνικού χώρου. 

Απόφοιτος της Bασιλικής Στρατιωτικής Aκαδημίας, εστάλη από τη βρετανική 

κυβέρνηση στην οθωμανική επικράτεια, με σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτικο-

στρατιωτικών συμφερόντων της στην περιοχή. Έκανε ανιχνεύσεις και μελέτησε τη 

στρατηγική φυσιογνωμία, τους δρόμους και τις οχυρές θέσεις περιοχών, όπως η 

Πελοπόννησος, η βόρεια Ελλάδα και η δυτική Μικρά Ασία, κάνοντας συστηματικές 

αποτυπώσεις. Κατά τη διάρκεια των αποστολών του κατέγραψε με συγκροτημένο και 

λεπτομερειακό ύφος ό,τι σημαντικό είχε να επιδείξει η κάθε περιοχή, παραδίδοντας 

ένα πλουσιότατο συγγραφικό έργο αποτελούμενο από περιηγητικές, ιστορικές και 

πολιτικές αφηγήσεις με επίκεντρο τον αρχαίο και σύγχρονο ελληνικό κόσμο, 

αναφερόμενος ωστόσο ελάχιστα στον εαυτό του2040.  

Το 1835 εξέδωσε τον τρίτο τόμο του έργου του “Travels in Northern Greece” 

(«Ταξίδια στη βόρεια Ελλάδα»), στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν οι εντυπώσεις του 

από τη Νάξο, την οποία είχε επισκεφθεί το 1806. Ξεκινάει τη διήγησή του για το νησί 

αναφερόμενος στον Ορθόδοξο μητροπολίτη Παροναξίας, στον νεοανεγερθέντα 

καθεδρικό ναό των Ορθοδόξων στη Χώρα και στα αρχαία ερείπια που τον 

περιβάλλουν. Ιδιαίτερη μνεία κάνει στον ναό του Απόλλωνα και στη νησίδα «του 

Βάκχου» (Παλάτια), υποστηρίζοντας ότι τμήμα του οικοδομικού υλικού του αρχαίου 

ναού μεταφέρθηκε απένταντι, με σκοπό την ανέγερση κτηρίων της πόλης. Κάνει 

επίσης κάποιες αναφορές σε παλαιότερους περιηγητές (Tournefort και Choiseul–

Gouffier), όπως και στον Ρώσο ναύαρχο Αλεξέι Ορλώφ, τον οποίο ονομάζει 

«Σκύθη», όπως έπρατταν κάποτε και οι Βυζαντινοί λόγιοι, εμφορούμενοι από τάσεις 

αρχαϊσμού2041. Εν συνεχεία ο Leake αναφέρεται στον πληθυσμό της Νάξου και ιδίως 

στην καθολική κοινότητα, στην διοικούσα Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και στα εκεί 

καθολικά τάγματα, επισημαίνοντας ότι το λατινικό στοιχείο τελούσε υπό τη γαλλική 

προστασία. Επίσης, κάνει μνεία στη γεωμορφολογία του νησιού και ιδίως στις 

εύφορες κοιλάδες και τα υψηλότερα βουνά του (Ζας, Κόρωνος), κάνοντας και 

σχετικές μυθολογικές αναφορές, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στον μικρό 

οικισμό–λιμάνι του Απόλλωνα και στον ημιτελή αρχαίο κούρο του. Ο περιηγητής μάς 

δίνει τέλος πληροφορίες και για τα κυριότερα προϊόντα του νησιού: ελιές, κρασί, 

μέλι, πορτοκάλια, λεμόνια κίτρο και σμύριδα2042. Με λίγα λόγια λοιπόν ο Leake 

                                                             
2040 Βιγγοπούλου 2012: http://travellers.ekt.gr/index.php?item=editors&subitem=editor&id=35. 
2041 Γλύκατζη–Αρβελέρ 1997: 133.- Σβορώνος 2004: 77. 
2042 Leake 1967: 93-95. 
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κατορθώνει στο κείμενό του να συνδυάζει την ακριβή περιγραφή της σύγχρονης 

πραγματικότητας του νησιού, χωρίς ωστόσο να υστερεί σε αναφορές στο αρχαίο και 

μυθολογικό του παρελθόν. 

 

Francis Darwin (αρχές 19ου αι.) 

 

Ο Άγγλος ιατρός sir Francis Sacheverell Darwin (1786-1859), θείος του 

διάσημου βιολόγου Charles Darwin (Δαρβίνου), έκανε ένα ταξίδι στη Μεσόγειο στα 

1808-1810. Αναφέρεται ότι επισκέφθηκε τον πρόξενο της Βρετανίας στη Νάξο, 

κόμητα Φραγκόπουλο, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με τον πρώην συνταγματάρχη 

του βρετανικού στρατού, Rooke, «συλλέκτη αρχαιοτήτων» ή «αρχαιοκάπηλο», για να 

χρησιμοποιήσουμε την σημερινή ορολογία. Το πέρασμά του από τη Νάξο ήταν πολύ 

σύντομο, κράτησε μόλις 4-5 ημέρες. Ο Darwin δεν αναφέρεται καθόλου στην ιστορία 

ή τη μυθολογία του νησιού στις σύντομες σημειώσεις που έχει κρατήσει, αλλά κάνει 

περιγραφή μίας εκδρομής που έκανε στην ορεινή Νάξο, επισκεπτόμενος μάλιστα τη 

σπηλιά του Ζα, στο ομώνυμο όρος που βρίσκεται πάνω από το χωριό Φιλώτι. Ο 

περιηγητής κάνει λόγο για την ευφορία της φύσης, για τις πεδιάδες, τα αειθαλή 

δένδρα και τα ψηλά βουνά, που τότε ήταν χιονισμένα. Ιδιαίτερης σημασίας πάντως 

θεωρείται η πληροφορία ότι ακόμη και τότε υπήρχαν στην ορεινή Νάξο λίγα άγρια 

ελάφια, καθώς και γουρούνια2043, ίσως αγριογούρουνα. Επαναλαμβάνει λοιπόν εδώ 

τις πληροφορίες που περιέχονται σε επίσημα ναξιακά έγγραφα της οθωμανικής 

περιόδου2044, καθώς και σε αφηγήσεις παλαιοτέρων περιηγητών ή Δυτικών 

αξιωματούχων στο Αιγαίο, που μιλούν για την ύπαρξη ελαφιών στο νησί ήδη από τις 

αρχές του 17ου αιώνα2045. Ο Darwin, όπως και άλλοι Βρετανοί αριστοκράτες 

περιηγητές, οι οποίοι έκαναν το καθιερωμένο τους “Grand Tour” στον μεσογειακό 

Νότο και κυρίως στην Ιταλία κατά τη διάρκεια των ναπολεοντίων πολέμων, 

στράφηκαν εκ των πραγμάτων προς την Ελλάδα, η οποία υπήρξε ένας χώρος 

ασφαλής γι’ αυτούς, δεδομένου ότι αποτελούσε τότε τμήμα της εχθρικής προς τη 

Γαλλία Οθωμανικής Αυτοκρατορίας2046 

                                                             
2043 Slot 1987 α΄: 3-4. 
2044 Ζερλέντης 1924: 113. 
2045 Ο γραμματέας της ολλανδικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη πληροφορήθηκε στα 1612-1613 
από κάποιον Έλληνα την ύπαρξη ελαφιών στη Νάξο. Ελέχθη ότι ένα από αυτά που είχε πιαστεί 
ζωντανό, έφερε χρυσό περιδέραιο με επιγραφή που ανέφερε ότι ανήκε στον δούκα της Νάξου και ότι 
ήταν ηλικίας 110 ετών, κάτι που όμως θεωρείται μάλλον απίθανο. Βλ. σχ. Τζιώτης 1986: 130. 
2046 Stoneman 1996: 214.- Τσιγκάκου 2007: 29-30, 52. 
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Φραγκίσκος Σομμαρίπας (αρχές 19ου αι.) 

 

Ο Φραγκίσκος Σομμαρίπας ήταν ντόπιος, πιθανότατα Καθολικός, με απώτατη 

καταγωγή από τους Βερωνέζους Sommaripa, που εγκαταστάθηκαν στη Νάξο τον 16ο 

αιώνα. Ο ίδιος υπήρξε κατά τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης πρόξενος της 

Ολλανδίας. Δεν θα μπορούσε συνεπώς να τον χαρακτηρίσει κανείς ως «περιηγητή», 

ωστόσο παρατίθενται εδώ λίγα στοιχεία αναφορικά με την έκθεση που έκανε στα 

γαλλικά για τη κατάσταση της Νάξου το 1820, με τίτλο: «Ακριβής αναφορά για τη 

σημερινή κατάσταση της νήσου Νάξου, στο Αρχιπέλαγος, κάτω από την κυριαρχία του 

grand Seigneur (Σουλτάνου)», η οποία συνετάχθη τον Ιανουάριο του 1821. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Σομμαρίπας αναφέρεται στο κλίμα και τη γεωγραφία της 

Νάξου, παραθέτοντας και κάποια στοιχεία από την αρχαία μυθολογία, ενώ κάνει και 

λόγο για την αφθονία και τα προϊόντα του νησιού (π.χ. κρασί, δημητριακά, λάδι, 

εσπεριδοειδή, κρεμμύδια, μέλι, μετάξι, μαλλί, αιγοπρόβατα, βοοειδή, αλάτι, σμύριδα, 

καυσόξυλα), αντιγράφοντας ουσιαστικά τον Lichtle2047. Γίνεται επίσης μνεία στην 

απουσία καλού λιμανιού και στην έλλειψη ικανότητας των κατοίκων της Νάξου να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο τον φυσικό της πλούτο2048.  

Αναφορικά με την κοινωνική κατάσταση του νησιού, ο Σομμαρίπας κάνει 

λόγο για 44 χωριά και για το Κάστρο, χώρο αποκλειστικής διαβίωσης των 

Καθολικών, εξαιρουμένων τριών ορθοδόξων οικογενειών. Έχοντας υπ’ όψιν και έργα 

παλαιοτέρων περιηγητών, όπως του Nointel, περιγράφει την κοινωνική διάρθρωση 

και το οθωμανικό διοικητικό σύστημα των τριών Κοινών, τα οποία παρομοιάζει με 

«ανεξάρτητες μικρές δημοκρατίες», τη συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων, ενώ 

χαρακτηρίζει τους Ορθοδόξους προκρίτους ως «τυραννίσκους», που απομυζούν τους 

χωρικούς και τους εξωθούν σε μετανάστευση στη Μικρά Ασία. Επίσης αναφέρει ότι 

πληθυσμός του νησιού ανερχόταν στους 20.000 κατοίκους, εκ των οποίων οι 3.000 

κατοικούσαν στη Χώρα. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη λατινική κοινότητα και στα 

καθολικά τάγματα, που είχαν κατά καιρούς εγκατασταθεί εκεί, καθώς και σε μνημεία 

των Λατίνων, όπως το Κάστρο και η Καθολική Μητρόπολη2049. 

 

 

                                                             
2047 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 27-28, 34. 
2048 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 27-28. 
2049 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 26-27. 
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Andrien Dupré (αρχές 19ου αι.) 

 

Ο Andrien Dupré υπήρξε πρόξενος της Γαλλίας στην Θεσσαλονίκη κατά τη 

διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1828 επισκέφθηκε διάφορα 

επανασταστημένα νησιά του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης και της Νάξου, 

προφανώς στο πλαίσιο των διπλωματικών του αρμοδιοτήτων, συντάσσοντας και 

σχετικά υπομνήματα προς την προϊσταμένη του αρχή. Ο ίδιος θεωρείται ότι υπήρξε 

ευσυνείδητος διπλωματικός υπάλληλος, που φρόντιζε να συλλέγει με προσοχή τα 

εξεταζόμενα στοιχεία και να τα καταγράφει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

ακρίβεια2050.  

Στην έκθεσή του για τη Νάξο διακρίνεται το ενδιαφέρον του για τη 

δημογραφική και οικονομική κυρίως κατάσταση του νησιού. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται στον πληθυσμό του νησιού, στην ύπαρξη Ναξιωτών μεταναστών στη 

Μικρά Ασία, καθώς και 6.000 περίπου Κρητικών και Χιωτών προσφύγων στη Νάξο, 

που αποτελούσαν περίπου το 1/3 του πληθυσμού της. Ιδιαίτερη δε μνεία κάνει στην 

καθολική κοινότητα και στα καθολικά μοναχικά τάγματα του νησιού. Επιπλέον κάνει 

εκτενή αναφορά στα οικονομικά μεγέθη της Νάξου και στα εξαγώγιμα αγροτικά της 

προϊόντα (π.χ. λάδι, κρασί, φρούτα, κρέας, τυρί) και τη βιοτεχνική της παραγωγή 

(βαμβακερά, μαλλί, δέρμα, σαπούνι), στην εξόρυξη σμύριδας, στην υλοτομία, στη 

ναυτιλία, στα εισαγόμενα προϊόντα από τη Σμύρνη (καφές, ζάχαρη, φάρμακα, 

καρικεύματα), καθώς και στην φορολογική πολιτική των οθωμανικών αρχών, αλλά 

και του Καποδίστρια2051.  

Περιγράφει επίσης γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την Ελληνική 

Επανάσταση μέσα από τα μάτια ενός Δυτικού διπλωμάτη, φίλα προσκείμενου προς 

την καθολική κοινότητα, εκφράζοντας παράλληλα κάποια αντιπάθεια προς τους 

Ελληνορθόδοξους κατοίκους του νησιού και ιδίως προς τους Κρητικούς πρόσφυγες, 

τους οποίους παρουσιάζει ως «καταστροφείς», αλλά και προς τον κυβερνήτη της 

Ελλάδος Ιωάννη Καποδίστρια, στον οποίον καταλογίζει πολιτική κακομεταχείρισης 

των Καθολικών (“système de persécution”)2052. Στρέφεται δε πρωτίστως εναντίον του 

Ορθοδόξου μητροπολίτη Ιεροθέου, τον οποίο θεωρούσε εχθρό των Καθολικών, ενώ 

μάς παραδίδει και σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τα γεγονότα που 

                                                             
2050 Βακαλόπουλος 1976-1977: 257-258. 
2051 Βακαλόπουλος 1976-1977: 272-275. 
2052 Βακαλόπουλος 1976-1977:  258-259. 
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εκτυλίχθηκαν κατά την Επανάσταση (π.χ. η κατάληψη της Χώρας από τον αυστριακό 

στόλο το 1826), οι οποίες ωστόσο θα πρέπει να ελεγχθούν και να διασταυρωθούν, 

δεδομένου ότι φαίνεται να προέρχονται αποκλειστικά από τους κόλπους των 

Καθολικών. Τέλος, ιδιαίτερη μνεία κάνει ο Dupré στην παρουσία των Λαζαριστών 

και στην ακίνητη περιουσία τους στο νησί, ενώ προτείνει και την ίδρυση δύο 

κολλεγίων στη Νάξο, ένα για τους γόνους των καθολικών οικογενειών και ένα για 

τους γόνους των ορθοδόξων, δεδομένων μάλιστα των δυσκολιών στη συνύπαρξη των 

Ορθοδόξων και των Καθολικών παιδιών, οι οποίες ανάγκασαν τους Καθολικούς να 

αποσύρουν τα παιδιά τους από το μικτά σχολεία2053. 

 

Ernest Ledhuy (μέσα 19ου αι.) 

 

O Ερνέστος Ledhuy υπήρξε πρόξενος της Γαλλίας στη Σύρο, ο οποίος 

συνέταξε έκθεση για την κατάσταση που επικρατούσε στις Κυκλάδες αμέσως μετά 

την Ελληνική Επανάσταση, την οποία και απέστειλε στον Γάλλο υπουργό 

Εξωτερικών, τον Ιούνιο του 18352054. Η έκθεση αυτή, η οποία αναφέρεται και σε 

άλλα νησιά των Κυκλάδων, αποτελεί την πρώτη πιθανότατα εκτενή αναφορά Δυτικού 

για τη Νάξο μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους,  

Η έκθεση του Leudhy ξεκινά με τη γεωμορφολογία του νησιού και εν 

συνεχεία επεκτείνεται στα προϊόντα του: στο κρασί, στις ελιές, στα εσπεριδοειδή και 

σε άλλες γεωργικές καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία, στη μελισσοκομία, στις αλυκές, 

στην εξόρυξη μαρμάρου και σμύριδας, ενώ κάνει αναφορά και στην παλαιά 

παράδοση της ύπαρξης στο νησί μεταλλείων χρυσού και αργύρου2055, κάτι που μάς 

παραπέμπει στον πρώτο Δυτικό περιηγητή του νησιού Cristoforo Buondelmonti 

(1420). Μάς παραθέτει επίσης την πληροφορία ότι στην ορεινή Νάξο, στο όρος 

Κόρωνος, υπήρχαν δάση τα οποία προμήθευαν πρώτη ύλη για την ανέγερση 

κτηρίων2056. 

Ο Γάλλος πρόξενος ενδιαφέρεται λοιπόν ιδιαιτέρως για την οικονομική ζωή 

του νησιού, αναφερόμενος και στα εκεί λιμάνια και τις εξαγωγές τοπικών προϊόντων, 

ενώ δεν παραλείπει να κάνει μνεία και στις επαγγελματικές δραστηριότητες των 

Ναξιωτών. Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι δεν αναφέρεται καθόλου στην ιστορία 
                                                             
2053 Βακαλόπουλος 1976-1977: 275-282. 
2054 Δημάκης 1964: 595, 601-627. 
2055 Δημάκης 1964: 613-614.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 24. 
2056 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 24. 



397 
 

και τη μυθολογία του νησιού, σε αντιδιαστολή με τους περισσότερους περιηγητές του 

παρελθόντος. Ωστόσο, λόγω της θέσης του ως εμπορικού προξένου της Γαλλίας στη 

Σύρο, δεν θα μπορούσε να ασχοληθεί στην επίσημη έκθεσή του με αντικείμενα που 

δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Ιδιαίτερη όμως μνεία κάνει για την καθολική 

κοινότητα του νησιού, ενώ αναφέρεται και στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τον 

ορθόδοξο πληθυσμό2057. Αναφέρεται επίσης στο γεγονός ότι οι ολιγάριθμοι 

Καθολικοί (300 άτομα), γνώστες κατά κανόνα της γαλλικής γλώσσας, κατείχαν το 

μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων γης του νησιού, καθώς και στο ότι η κοινωνική 

πραγματικότητα της μετεπαναστατικής Νάξου, με την επικρατούσα αίσθηση μίας 

παρωχημένης φεουδαρχίας, βρισκόταν σε σύγκρουση με τα έθιμα της σύγχρονης 

Ελλάδας2058. Το γεγονός πάντως του ενδιαφέροντός του, ως προξένου της Γαλλίας, 

για την κατάσταση της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας των Κυκλάδων, θα πρέπει να 

αποδοθεί στην πάγια πολιτική της χώρας του από την περίοδο της Αντιμετερρύθμισης 

και εξής για προστασία και κηδεμονία των καθολικών πληθυσμών του Αιγαίου2059. 

 

Ludwig Ross (μέσα 19ου αι.) 

 

Ο Λουδοβίκος Ross (1806-1859) από το υπό δανική τότε κυριαρχία Holstein, 

υπήρξε Γερμανός αρχαιολόγος και ιστοριοδίφης, από τους πρώτους που 

ασχολήθηκαν με τις ανασκαφές στο νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος. Ενθουσιώδης 

αρχαιόφιλος και πολέμιος της βυζαντινής κληρονομιάς, πίστευε, όπως και άλλοι 

σύγχρονοι συμπατριώτες του, ότι η κλασική παιδεία θα έπρεπε να είναι ο άξονας της 

αναγεννημένης Ελλάδας2060. Υπήρξε στέλεχος της νεοσύστατης Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας (1833-1836) και ο πρώτος κάτοχος της έδρας της Αρχαιολογίας (1837-

1843) στο νεοσυσταθέν Πανεπιστήμιο των Αθηνών (Oθώνειο Πανεπιστήμιο). Μάς 

είναι επίσης γνωστός για τις πολύ σημαντικές ανασκαφές, επεμβάσεις και 

αναστηλώσεις του σε αρχαία μνημεία της Αθήνας και ιδίως του Ιερού Βράχου, την 

οποία μετέτρεψε από φρούριο σε αρχαιολογικό χώρο, καταστρέφοντας ωστόσο τις 

βυζαντινές, φράγκικες και οθωμανικές της οχυρώσεις2061, στο πλαίσιο της κυρίαρχης 

τότε ιδεολογίας της αποκλειστικής ανάδειξης των κλασικών αρχαιοτήτων, ενώ 
                                                             
2057 Σημαντική θεωρείται η πληροφορία ότι κάθε χρόνο 500 περίπου γεωργοί μετανάστευαν στη Μικρά 
Ασία. Βλ. σχ. Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 24. 
2058 Δημάκης 1964: 615.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 24-25. 
2059 Κωτσάκης 2011: 535-539, 541-543. 
2060 Stoneman 1996: 356. 
2061 Stoneman 1996: 358-359. 
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περιηγήθηκε και μεγάλο μέρος της υπόλοιπης ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, 

μεριμνώντας για τη διάσωση και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων της  Το 1845 θα 

αποχωρήσει από την Ελλάδα, κατόπιν πολιτικών αναταραχών και αντιγερμανικών 

εκδηλώσεων του ντόπιου πληθυσμού2062. Εκεί εξέδωσε μία μεγάλη σειρά 

δημοσιευμάτων με αντικείμενο την Ελλάδα2063. Ο Ludwig Ross θα μπουρούσε να 

θεωρηθεί ως πρόδρομος του Παγγερμανισμού, υπό την έννοια ότι υπήρξε ένθερμος 

υποστηρικτής της δημιουργίας ενός ενιαίου γερμανικού κράτους, στη θέση των 

διαφόρων τότε γερμανικών κρατιδίων, καθώς και της επέκτασης της γερμανικής 

ισχύος και επιρροής κυρίως προς Ανατολάς2064, η οποία θα συνδυαζόταν και με 

γερμανικό εποικισμό του αιγαιακού χώρου2065. 

O Ross κατά τη δεκαετία που ήταν εγκατεστημένος στην Ελλάδα (1833-

1843), εκτός του σημαντικού αρχαιολογικού του έργου, περιόδευσε και στα νησιά 

του νοτίου Αιγαίου, την Κύπρο και την Πελοπόννησο, επισκεπτόμενος μεταξύ άλλων 

τη Νάξο τρεις φορές (1835, 1836 και 1840). Στο τρίτομο έργο του “Reisen auf den 

griechischen Inseln des ägäischen Meeres” («Ταξίδι στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου 

Πελάγους»), που δημοσιεύτηκε τμηματικά από το 1840 έως το 1845, περιγράφει τις 

εντυπώσεις του από τα ταξίδια του στον νησιωτικό ελληνικό χώρο2066.  

Αναφορικά με τη Νάξο και το εκεί δεκαήμερο πρώτο ταξίδι του, ιδιαίτερη 

έμφαση δίνει στον Κούρο του Απόλλωνα, ημιτελές τεραστίων διαστάσεων αρχαϊκό 

άγαλμα, που βρίσκεται κοντά στον ομώνυμο οικισμό - επίνειο του χωριού Κωμιακή, 

κάνοντας εκτεταμένη περιγραφή του, καθώς και σκίτσο του2067. Ωστόσο, δεν 

παραλείπει να κάνει μνεία και σε ορισμένα μεσαιωνικά και νεώτερα μνημεία του 

νησιού, όπως στο Απάνω Κάστρο, το Κάστρο του Καλόγερου, τη μονή 

Φανερωμένης, τη βρύση του Αγά στις Εγκαρές κ.ά., καθώς και στον αρχαίο πύργο 

του Χειμάρρου. Τον ενδιαφέρουν επίσης οι αρχαίες επιγραφές, όπως εκείνες που 
                                                             
2062 Stoneman 1996: 362. 
2063 Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής μονογραφίες: Reisen auf den Griechischen Inseln des Ägaischen 
Meeres, 2 τ., Stuttgart/ Tübingen 1840-1843.- Wanderungen in Griechenland im Gefolge des Königs 
Otto und der Königin Amalia, 2 τ., Halle 1851.- Errinerungen und Mittheilungen aus Griechenland, 
Berlin 1863.- To αρχείο του Λουδοβίκου Ross βρίσκεται σήμερα στο Κίελο (Schleswig-Holsteinische 
Landesbibliothek).  
2064 Stoneman 1996: 363. Περισσότερα στοιχεία για τον Παγγερμανισμό βλ. Renouvin – Duroselle 
1977: 348-353. 
2065 Ο Ross οραματιζόταν την εγκατάσταση γερμανικών πληθυσμών στην Αθήνα, αλλά και σε περιοχές 
της Μικράς Ασίας, όπως στη Λυκία, την Καρία και την Ιωνία. Ως μέσο πραγμάτωσης αυτού του 
στόχου πρότεινε τη δημιουργία ισχυρού στόλου ή τουλάχιστον ισχυρού στρατού, που μέσω 
Βουλγαρίας θα καταλάμβανε τις εν λόγω μικρασιατικές επαρχίες, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως 
αποικίες και ως οικονομικός «ζωτικός χώρος» (“Lebensraum”). Βλ. σχ. Stoneman 1996: 363. 
2066 Sporn 2005: 163. 
2067 Ross 1840: 35, 38-40. 
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συνάντησε στα όρη Ζας και Κόρωνος, καθώς και ορισμένα από τα προϊόντα του 

νησιού, όπως το κρασί και η σμύριδα2068. Από τα γραφόμενά του συνάγεται ότι ήταν 

βαθύς γνώστης της ιστορίας και της μυθολογίας του νησιού, αλλά και της σύγχρονης 

ελληνικής γλώσσας. Δεν ήταν λοιπόν μόνο τα μνημεία που αποτελούσαν πεδίο 

μελέτης του, αλλά και οι ζώσες τοπικές κοινωνίες. Ιδιαίτερη δε αναφορά έκανε για 

χωριά όπως το Φιλώτι και η Απείρανθος, της οποίας μάλιστα το ιδίωμα τού έκανε 

ιδιαίτερη εντύπωση, λόγω ορισμένων ομοιοτήτων του με εκείνα της Κρήτης, της 

Κύπρου και της Μάνης2069.  

 

Pückler–Muskau (μέσα 19ου αι.) 

 

Ο Πρώσος πρίγκηπας Hermann von Pückler–Muskau (1785-1871) υπήρξε 

από τα νεανικά του χρόνια περιηγητής, επισκεπτόμενος χώρες όπως η Αγγλία, η 

Σκωτία, η Ρωσία, η Συρία, η Παλαιστίνη, η Αίγυπτος, η Μικρά Ασία κ.ά., απ’ όπου 

και συνέλξε διάφορες αρχαιότητες. Στην Ελλάδα βρέθηκε για έναν περίπου χρόνο, το 

1836. Εκεί συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον Ludwig Ross, με τον οποίον 

μοιράζονταν κοινές ιδέες. Μία από αυτές, πέραν της αρχαιοφιλίας τους, ήταν η 

δημιουργία γερμανικών αποικιών στον ελληνικό χώρο και στην ευρύτερη Εγγύς 

Ανατολή, καθώς και η εξαγορά ελληνικών αρχαιολογικών χώρων από Γερμανούς2070. 

Ο ίδιος, κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, επισκέφθηκε και τη Νάξο, τις 

εντυπώσεις από την οποία τις περιγράφει στο βιβλίο του: “Entre l'Europe et l'Asie. 

Voyage dans l'Archipel” («Μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ταξίδι στο Αρχιπέλαγος»), 

18402071.  

Αναφορικά με τη Νάξο, η προσέγγιση του συγγραφέα είναι ιδιαίτερα 

βιωματική, γεγονός που την ξεχωρίζει από εκείνες των άλλων περιηγητών. Η εικόνα 

που έχει για τη μετεπαναστατική Νάξο και ιδίως για τη Χώρα είναι αρνητική: 

περιγράφει την πρωτεύουσα του νησιού ως «βόθρο», που «δεν έχει τίποτα που να 

τραβάει την προσοχή», ενώ χαρακτηρίζει τους δρόμους της «βρώμικους», 

«άσχημους» και «δύσβατους». Ο Γερμανός ευγενής θεωρεί ότι αιτία των παραπάνω 

                                                             
2068 Ross 1840: 37-43. 
2069 Ross 1840: 41-42. 
2070 Ο Pückler–Muskau είχε προτείνει την αγορά εκτάσεων από Γερμανούς στη Σπάρτη, αλλά και στην 
Ολυμπία, ο αρχαιολογικός χώρος της οποίας θα μετατρεπόταν σε πάρκο και σε χώρο αθλητικών 
εκδηλώσεων και διαγωνισμών τραγουδιού και χορού, πιθανότατα κατά το πρότυπο του “Oktoberfest” 
του Μονάχου. Βλ. σχ. Stoneman 1996: 384-385. 
2071 Pückler–Muskau 1840: 233-258. 
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αποτελεί ο δημοκρατικός τρόπος εκλογής των δημοτικών αρχόντων, που οδήγησε 

στην ανάρρηση στο αξίωμα του δημάρχου ενός «αγράμματου χωρικού», ο οποίος 

έχει «άγνοια του πολιτισμού»2072. Εδώ διακρίνονται οι αριστοκρατικές αντιλήψεις 

περί τοπικής αυτοδιοικήσεως, τις οποίες πρέσβευε ο Πρώσος πρίγκηπας. Ο Pückler–

Muskau δείχνει εδώ απογοητευμένος από όσα συνάντησε κατά την επίσκεψή του στη 

Νάξο, αφού έχοντας υπ’ όψιν του το αρχαίο κυρίως, αλλά και το μεσαιωνικό της 

μεγαλείο (Δουκάτο του Αιγαίου), διέκρινε δημογραφική και πολιτισμική κατάπτωση, 

εντοπίζοντας ελάχιστες μόνο και σε κακή κατάσταση αρχαιότητες2073, χωρίς ωστόσο 

να κάνει μία εις βάθος περιήγηση του νησιού. 

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει για τον πρόξενο της Σουηδίας, Grimaldi, τον 

γαιοκτήμονα των Μελάνων, Φραγκόπουλο, και κυρίως για τον Καπουκίνο μοναχό 

ονόματι π. Άγγελο (πιθανότατα Ιταλό)2074, ο οποίος τον φιλοξένησε σε οίκημα στο 

Κάστρο που ανήκε στην γαλλική κυβέρνηση. Ο εν λόγω Καπουκίνος υπήρξε 

βετεράνος των ναπολεοντίων πολέμων, υπηρετώντας ως υπαξιωματικός στο επίλεκτο 

σώμα του βασιλείου της Ιταλίας κατά τη ρωσική εκστρατεία, καταλήγοντας εν 

συνεχεία να γίνει μισσιονάριος στην Εγγύς Ανατολή2075. Ο Pückler–Muskau έχει υπ’ 

όψιν του χειρόγραφο ενός Γερμανού  Ιησουΐτη, γραμμένου στα γαλλικά, το οποίο και 

τον παρακίνησε να επισκεφθεί και την κοιλάδα των Μελάνων στο εσωτερικό του 

νησιού2076. Εδώ πρόκειται προφανέστατα για το έργο του Αλσατού Ιησουΐτη, Ιγνατίου 

Lichlte. 

Αν και η εικόνα που έχει και για το εσωτερικό του νησιού δεν είναι ιδιαίτερα 

θετική, εντούτοις είναι καλύτερη από εκείνη της Χώρας, ιδίως στην περίπτωση της 

εύφορης κοιλάδας των Μελάνων, η οποία έβριθε διαφόρων δένδρων (π.χ. ελιών, 

κιτριών, πορτοκαλιών, λεμονιών, κυπαρισσιών), και όπου δέσποζε ο κήπος του 

γαιοκτήμονα Φραγκοπούλου. Ο συγγραφέας αναφέρει επίσης την ύπαρξη και άλλων 

προϊόντων της Νάξου, όπως του κρασιού και των δημητριακών, καθώς και της 

σμύριδας2077. Τέλος, ο Γερμανός περιηγητής θεωρεί ως σημαντικότερες αιτίες για την 

οικονομική και δημογραφική παρακμή του νησιού τις διάφορες επιδημίες, καθώς και 

                                                             
2072 Pückler–Muskau 1840: 234, 251.- Pückler–Muskau 1980: 6, 8. 
2073 Pückler–Muskau 1840: 237.- Pückler–Muskau 1980: 6. 
2074 Σημειώνεται ότι από το 1819 οι Καπουκίνοι της Νάξου ήταν Ιταλοί, που πήραν τη θέση των 
Γάλλων αδελφών τους. Βλ. σχ. Απειρανθίτης 2007-08: 54. 
2075 Pückler–Muskau 1840: 239.- Pückler–Muskau 1980: 6-7. 
2076 Pückler–Muskau 1840: 235, 246.- Pückler–Muskau 1980: 6-7. 
2077 Pückler–Muskau 1840: 246-248.- Pückler–Muskau 1980: 7-8. 
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τη μετανάστευση μεγάλου μέρους του ανδρικού κυρίως πληθυσμού στη Μικρά Ασία 

για τα προς το ζην2078. 

 

Ernst Curtius (μέσα 19ου αι.) 

 

O Γερμανός Ernst Curtius, γνωστότερος σε εμάς με την ελληνική του 

ονομασία, Ερνέστος Κούρτιος, υπήρξε ιστοριοδίφης και περιηγητής των μέσων του 

19ου αιώνα, καθώς και αρχαιολόγος, o πρώτος που ανέσκαψε την αρχαία Ολυμπία 

(1875)2079. Ο Κούρτιος στην ομιλία του με τίτλο «Νάξος», η οποία εκφωνήθηκε στο 

Βερολίνο το 1846 και μεταφράστηκε και εκδόθηκε στην Αθήνα το 1889, αναφέρεται 

τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν του νησιού, το οποίο είχε επισκεφθεί το 

18392080. Ξεκινά την ομιλία του με τη ναξιακή μυθολογία, καθώς και με την 

περιγραφή της μορφολογίας των νησιών των Κυκλάδων, δίνοντας έμφαση στο χρώμα 

και στις φυσικές ομορφιές του κυκλαδίτικου τοπίου και των ελληνικών θαλασσών. 

Το κύριο πάντως μέρος της ομιλίας του Κουρτίου για τη Νάξο επικεντρώνεται στην 

ιστορία του νησιού και ιδίως στην αρχαία ιστορία. Μεγάλο επίσης τμήμα της ομιλίας 

του καταλαμβάνει και η αναφορά του στην ιστορία του Δουκάτου του Αιγαίου, όπως 

και σε εκείνη της οθωμανικής περιόδου, ενώ δεν παραλείπει να μιλήσει και για τα 

εκεί καθολικά τάγματα2081.  

Ο Κούρτιος κάνει επίσης λόγο για την τρέχουσα κοινωνική κατάσταση της 

Νάξου, για τον χαρακτήρα των Ελλήνων νησιωτών, τους οποίους χαρακτηρίζει 

«εύπιστους, αγαθούς και φιλόξενους», ενώ ιδιαίτερη μνεία κάνει για τους 

Καθολικούς απογόνους των Δυτικών ευγενών, που κατοικούσαν στο Κάστρο, με τις 

αναμνήσεις της ένδοξης καταγωγής τους2082. Δεν ασχολείται όμως ιδιαιτέρως με 

στοιχεία που άπτονται της οικονομικής ζωής του νησιού, όπως έκαναν παλαιότερα 

κυρίως κάποιοι Βρετανοί και Γάλλοι περιηγητές.  

Χαρακτηριστικό πάντως της διήγησης του Κουρτίου αποτελεί η έλλειψη 

οποιασδήποτε αναφοράς στη βυζαντινή ιστορία του νησιού και γενικότερα των 

Κυκλάδων: από τη ρωμαϊκή περίοδο κάνει απευθείας μετάβαση στη Δ΄ Σταυροφορία, 

πραγματοποιώντας ένα ιστορικό άλμα εννέα περίπου αιώνων. Η βυζαντινή λοιπόν 

                                                             
2078 Pückler–Muskau 1840: 252.- Pückler–Muskau 1980: 8. 
2079 Stoneman 1996: 388. 
2080 Curtius 1846: 2.- Ψαρράς 2006-2007: 54. 
2081 Κούρτιος 1889: 18-47. 
2082 Κούρτιος 1889: 46, 52. 
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περίοδος τού είναι προφανέστατα αδιάφορη2083. Σημειώνεται ότι ως απάντηση στην 

ομιλία του Ερνέστου Κουρτίου, ο μεταφραστής του, Θεόδωρος Δαμαλάς θα γράψει 

ένα προσάρτημα υπό τύπον επιλόγου, στο οποίο κατακεραυνώνει τον Γερμανό 

ιστοριοδίφη για την απόρριψη του  βυζαντινού παρελθόντος, κάτι που θεωρεί στάση 

ανθελληνική2084. Ουσιαστικά πρόκεται για μέρος μίας ευρύτερης ιδεολογικής 

αντιπαράθεσης και διαμάχης που έλαβε χώρα τον 19ο αιώνα, κυρίως ανάμεσα σε 

Δυτικούς αρχαιοφίλους, που απέρριπταν το βυζαντινό παρελθόν, και σε Έλληνες που 

υποστήριζαν τη διαχρονία του ελληνικού έθνους (π.χ. Παπαρρηγόπουλος, Ζαμπέλιος, 

Παλαμάς), επιχειρώντας να καταρρίψουν τη θεωρία του Γερμανού Jakob Philipp 

Fallmerayer και του Γάλλου Joseph Arthur de Gobineau, οι οποίοι δεν δέχονταν την 

ιστορική συνέχεια του ελληνικού έθνους και τη βιολογική και πολιτισμική σχέση των 

αρχαίων με τους σύγχρονους Έλληνες2085. 

 

Jean Alexandre Buchon (μέσα 19ου αι.) 

 

Ο Jean Alexandre Buchon (1791-1846) υπήρξε Γάλλος ιστοριοδίφης και 

ενθουσιώδης φιλέλληνας. Μετά τη λήξη της Ελληνικής Επανάστασης επισκέφθηκε 

την Ελλάδα με σκοπό την επιτόπια μελέτη της ιστορίας της Φραγκοκρατίας, 

αποκτώντας μάλιστα στενές σχέσεις και με τον βασιλέα ΌΘωνα2086. Ο Buchon 

συνέγραψε διάφορα έργα σχετικά με τη ελληνική μεσαιωνική ιστορία και τη 

Λατινοκρατία, καθώς και εντυπώσεις από τις περιηγήσεις του στην Ελλάδα, μεταξύ 

των οποίων το “Voyage dans l' Eubée, les îles ioniennes et les Cyclades en 1841” 

(«Ταξίδι στην Εύβοια, τα Ιόνια νησιά και τις Κυκλάδες το 1841»), το οποίο όμως 

εξεδόθη 70 χρόνια αργότερα (1911).  

                                                             
2083 Ο Κούρτιος δεν ήταν ο μόνος που διακατεχόταν από έντονο αντιβυζαντινισμό κατά την εποχή 
εκείνη. Σύνηθες ήταν το φαινόμενο από την πλευρά πολλών Δυτικοευρωπαίων και μάλιστα των 
Γερμανών, όπως απέδειξε η εμπειρία της βαυαρικής παρουσίας στην Ελλάδα στα μέσα του 19ου 
αιώνα, ακόμη και Ελλήνων λογίων, να αγνοούν και να παρακάμπτουν το Βυζάντιο, προσπαθώντας να 
αναδείξουν και να αναστήσουν αποκλειστικά το μεγαλείο της κλασικής Ελλάδας. Αυτή μάλιστα η 
αρχαιολατρεία πολλών Δυτικών έφθανε ακόμη και στο σημείο της αρχαιοθηρίας. Βλ. σχ. Τσιγκάκου 
1981: 16-24. 
2084 Ο Δαμαλάς κατηγορεί τον Κούρτιο για την απόρριψη του βυζαντινού παρελθόντος, θεωρώντας τον 
ως οπαδό του Fallmerayer. Επίσης τον κατηγορεί, όπως και τους υπόλοιπους Γερμανούς, για τις 
ιμπεριαλιστικές γεωπολιτικές φιλοδοξίες της Γερμανίας της εποχής εκείνης, η οποία, κατά τη γνώμη 
του, επιβουλευόταν την εθνική ανεξαρτησία της Ελλάδας. Τέλος, διακηρύσσει την υπερηφάνειά του 
για την καταγωγή του από τους βυζαντινούς προγόνους του, τους οποίους και θεωρεί γεννήτορες του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού, σε αντιδιαστολή με τους «βαρβάρους» Γερμανούς. Βλ. σχ. Κούρτιος 1889: 
67-75. 
2085 Βουτουρής 2012: 43-48. 
2086 Πασχάλης 1964: 306-307. 
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 Μέσα στο έργο του αυτό αναφέρεται και στην τριήμερη περιήγησή του στη 

Νάξο, ξεκινώντας με την ύπαρξη καθολικής κοινότητας 400 περίπου ατόμων στο 

νησί και στη δυτική καταγωγή των μελών της, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στους 

Λαζαριστές. Επίσης κάνει λόγο για την ύπαρξη καθολικών εκκλησιών σε μικρή 

απόσταση από το Κάστρο της Χώρας (Ευαγγελισμός ή Φραρώ στα Αγγίδια, Αγία 

Αικατερίνη στο Πατεράδο, Άγιος Αντώνιος ο αββάς στην παραλία), ενώ αναφέρεται 

και στο Απάνω Κάστρο και την ιστορία του, το οποίο φαίνεται να είχε επισκεφθεί, 

βασιζόμενος, σύμφωνα με τα γραφόμενά του, στην ιστορία του Saulger. Επίσης 

αναφέρει, εμμέσως πλην σαφώς, ότι στηρίχθηκε και στο έργο του Γερμανού Ιησουΐτη 

Lichtle, τον οποίον ονομάζει “Richter”. Εν συνεχεία μας πληροφορεί για την ύπαρξη 

πυργοειδών επαύλεων (του Sommaripa στο Σαγκρί, του Φραγκόπουλου ή Barozzi 

στο Χαλκί, τ’ «αφεντικό» στο Κουρουνοχώρι), καθώς και του θερέτρου των 

Ιησουϊτών στα Καλαμίτσια. Δεν παραλείπει ωστόσο να αναφερθεί και στα αρχαία 

μνημεία του νησιού, με έμφαση στα ερείπια του ναού του Απόλλωνα στο νησάκι 

«του Βάκχου» («Παλάτια»), όπου βρίσκεται η περίφημη, τεραστίων διαστάσεων 

αρχαϊκή πύλη, η «Πορτάρα». Η περιγραφή της Νάξου τελειώνει με τον γραφικό 

οικισμό και λιμάνι του Απόλλωνα στη βορειοανατολική της άκρη, με αναφορές στο 

υπερκείμενο κάστρο του Καλόγερου, καθώς και στον γνωστό «Κούρο», ημιτελές 

αρχαϊκό άγαλμα της περιοχής2087. 

 

Άλλοι Δυτικοί περιηγητές που επισκέφθηκαν τη Νάξο  

 

 Τη Νάξο επισκέφθηκαν αργότερα, κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα, και άλλοι 

σημαντικοί Δυτικοί περιηγητές, όπως ο Γερμανός Karl Hopf (1832-1873)2088, ο 

Γάλλος κόμης Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882)2089, o επίσης Γάλλος Ernest 

Dugit (1834-1900)2090 και o Άγγλος James Theodore Bent (1852-1897)2091, ενώ στις 

αρχές του 20ου αιώνα περιηγήθηκαν το νησί ο διάσημος Ελβετός φωτογράφος του 

ελλαδικού χώρου, Fred Boissonnas (1858-1946)2092, και ο Αυστριακός ποιητής Hugo 

von Hofmannstahl (1874-1929), ο οποίος σημειωτέον συνέγραψε την όπερα «Η 

                                                             
2087 Buchon 1911: 159-174. 
2088 Slot 2008 γ΄: 10-16. 
2089 Πρωτονοτάριος 1961: 423-435. 
2090 Dugit 1867: 5-120. 
2091 Bent 2002: 160-179. 
2092 Ψαρράς 2002: 14-30. 



404 
 

Αριάδνη στη Νάξο» (1912), σε μουσική του Richard Strauss (1864-1949)2093. 

Ωστόσο, δεν κάνουμε εδώ μία αναλυτικότερη αναφορά σε αυτούς, δεδομένου ότι η 

περίοδος της δράσης τους υπερβαίνει χρονικά την εξεταζόμενη εποχή.  

Υπήρξαν επίσης και άλλοι περιηγητές οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Νάξο κατά 

το διάστημα που εξετάζουμε, όμως δεν έχουν εκδοθεί οι εντυπώσεις τους από την 

περιήγησή τους στο νησί, τουλάχιστον στο σύνολό τους, και έτσι είμαστε 

υποχρεωμένοι να βασιζόμαστε κυρίως είτε σε έμμεσες αναφορές γι’ αυτούς είτε σε 

μικρά εκδοθέντα αποσπάσματα των έργων τους: π.χ. o Βενετός ιερέας Francesco 

Grassetto (αρχές 16ου αι.)2094, ο Γάλλος Jacob Spon (τέλη 17ου αι.)2095, οι Άγγλοι sir 

Paul Ricaut ή Rycaut (τέλη 17ου αι.)2096, Dr. Maihows (μέσα 18ου αι.), John 

Montague, κόμης του Sandwich (τέλη 18ου αι.)2097 και η Αγγλίδα λαίδη Elisabeth 

Craven (τέλη 18ου αι.)2098, ο ολλανδικής καταγωγής Πρώσος Pasch van Krienen 

(τέλη 18ου αι.)2099, ο Πρώσος Jacob Salomon Bartholdy (αρχές 19ου αι.)2100, ο Άγγλος 

Endward Daniel Clarke (αρχές 19ου αι.)2101 και ο επίσης Άγγλος λόρδος του 

Northumberland (αρχές 19ου αι.)2102. 

 

β) Αποστολικοί Επισκέπτες 

 
Πέραν όμως των γνωστών ανά τον ελλαδικό χώρο «συνήθων» Δυτικών 

περιηγητών, στη Νάξο υπάρχει η ιδιαιτερότητα της ύπαρξης των «αποστολικών 

επισκεπτών» (“visitatori apostolici”), μίας ειδικής ομάδας περιηγητών, οι οποίοι είχαν 

επιφορτιστεί από την Αγία Έδρα με την καταγραφή της κατάστασης των εκεί 

λατινικών κοινοτήτων. Το φαινόμενο αυτό είναι τοπικό και δεν επιχωριάζει π.χ. στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, κάτι που ασφαλώς οφείλεται στην ύπαρξη στις Κυκλάδες και εν 

προκειμένω στη Νάξο καθολικών πληθυσμών, καταλοίπων των δυτικών εποικισμών 

που ακολούθησαν την Δ΄ Σταυροφορία. Στο έργο του Georg Hofmann “Vescovadi 

Cattolici della Grecia” (Ρώμη 1938) έχουν καταγραφεί 13 αποστολικοί επισκέπτες 

                                                             
2093 Καμαρέττα–Πίσση 1994: 211-216. 
2094 Κεφαλίδης 2008: 19. 
2095 Ζερλέντης 1918: 78.- Piacenza Napolitano1987: 57.- Ψαρράς 2007: 48. 
2096 Ζερλέντης 1922: 6.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2097 Σιμόπουλος 1973: 186. 
2098 Tomkinson 2002: 496. 
2099 Ζερλέντης 1918: 79.- Κεφαλληνιάδης 1964 α΄: 194.  
2100 Σιμόπουλος 1975: 201. 
2101 Tomkinson 2002: 496. 
2102 Slot 2008 α΄: 55. 
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από τις αρχές του 17ου έως τα τέλη του 18ου αιώνα (1601-1792), που είτε 

επισκέφθηκαν το νησί είτε υπήρξαν Καθολικοί αρχιεπίσκοποι του νησιού, οι οποίοι 

μάς παρέχουν πολύ σημαντικά στοιχεία αναφορικά με την εικόνα της Νάξου της 

εποχής εκείνης. Επίσης, ο ιστοριοδίφης Σ. Συμεωνίδης δημοσίευσε σχετικά πρόσφατα 

την έκθεση ενός άλλου αποστολικού επισκέπτη. 

Πιο συγκεκριμένα, οι αποστολικοί επισκέπτες μάς δίνουν πληροφορίες 

σχετικά με την πολιτική κατάσταση του νησιού, τους θεσμούς και το ισχύον 

διοικητικό καθεστώς, ενώ επικεντρώνονται στα της καθολικής κοινότητας, κάνοντας 

ιδιαίτερη μνεία στην εσωτερική διάρθρωση της τοπικής Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας. Τα κείμενα των αποστολικών επισκεπτών αποτελούν επίσης σημαντικές 

μαρτυρίες αναφορικά με την ύπαρξη ναών δυτικής λατρείας στη Νάξο κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο, κάνοντας μάλιστα ιδιαίτερη μνεία σε μνημεία της Δυτικής 

Εκκλησίας, όπως στην Καθολική Μητρόπολη, την Capella Casazza ή τον Άγιο 

Αντώνιο τον αββά στη Χώρα.  

Οι αποστολικοί όμως επισκέπτες ενδιαφέρονται και για τα δημογραφικά 

στοιχεία του νησιού και πρωτίστως για την κατάσταση της εκεί καθολικής 

κοινότητας, καταγράφοντας τον αριθμό των μελών της, τόσο των λαϊκών όσο και των 

κληρικών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά κάνουν και στα καθολικά τάγματα που είχαν 

εγκατασταθεί εκεί (Φραγκικανοί Μινορίτες και Καπουκίνοι, Ιησουΐτες, Λαζαριστές, 

Ουρσουλίνες, Δομηνικανίδες). Έκδηλο είναι μάλιστα το ενδιαφέρον τους για την 

ηθική κατάσταση του καθολικού κλήρου και των μελών των καθολικών μοναστικών 

αδελφοτήτων2103. Πέραν όμως των αναφορών στα της καθολικής κοινότητας, στις 

εκθέσεις των αποστολικών επισκεπτών γίνεται λόγος και για τις σχέσεις των Λατίνων 

με τους «σχισματικούς» Έλληνες Ορθοδόξους, ενώ παρατίθενται και στατιστικά 

στοιχεία αναφορικά με τους πληθυσμούς των κοινοτήτων2104. 

Λόγω δε της φύσεως και του σκοπού των εκθέσεων των αποστολικών 

επισκεπτών, πολύ σπάνια γίνεται λόγος για την αρχαία ιστορία και τη μυθολογία του 

νησιού2105, ενώ γίνεται και μία περιορισμένης εκτάσεως παράθεση στοιχείων που 

                                                             
2103 Επί παραδείγματι, στα τέλη του 18ου αιώνα γίνεται αναφορά στον σκανδαλώδη βίο κάποιων 
Καθολικών ιερέων, των Φραγκισκανών μοναχών και των Δομηνικανίδων μοναζουσών: Hofmann 
1938: 113, 179, 184, 192-193, 195. 
2104 Ως προς τους Έλληνορθοδόξους, οι αποστολικοί επισκέπτες υπολόγιζαν το ποίμνιό τους μεταξύ 
5.000 και 10.000 (μέσα 17ου – τέλη 18ου αι.). Βλ. σχ. Hofmann 1938: 80, 112, 128, 168, 180, 196.- Σε 
μία μάλιστα έκθεση του 1666-1667 οι Έλληνορθόδοξοι φέρεται ότι διέθεταν έναν επίσκοπο, 50 ιερείς, 
100 μοναχούς, 10 μοναστήρια και 300 εκκλησίες. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 112. 
2105 Hofmann 1938: 150. 
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άπτονται της οικονομίας και συσχετίζονται κυρίως με τη λειτουργία της τοπικής 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Επίκεντρό τους λοιπόν αποτελεί πρωτίστως η 

εκκλησιαστική και δευτερευόντως η πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα του 

νησιού. Γενικότερα πάντως οι αποστολικοί επισκέπτες είναι βαθύτεροι γνώστες των 

εκεί κοινωνικών πραγμάτων, συγκριτικά με τους περαστικούς από το Αιγαίο 

υπόλοιπους Δυτικούς περιηγητές2106. 

Οι αποστολικοί επισκέπτες του 17ου αιώνα ανέρχονται στους έντεκα, ενώ 

εκείνοι του 18ου αιώνα μόλις στους τέσσερις. Σχεδόν όλοι τους ήταν πιθανότατα 

ιταλικής καταγωγής, όπως συνάγεται από τα επώνυμά τους, ωστόσο στις 

περισσότερες των περιπτώσεων δεν γνωρίζουμε πολλά άλλα στοιχεία σχετικά με τη 

ζωή τους. Οι εκθέσεις τους παρουσιάζουν κατά κανόνα σημαντικές μεταξύ τους 

ομοιότητες ως προς το περιεχόμενό τους και ως εκ τούτου εδώ δεν γίνεται εκτενής 

αναφορά στην κάθε μία ξεχωριστά, αλλά μία γενική παράθεση των πληροφοριών που 

αντλούμε από αυτές. Οι καταγεγραμμένοι αποστολικοί επισκέπτες που βρέθηκαν στη 

Νάξο κατά τη διάρκεια των δύο αυτών αιώνων, είναι οι εξής: 

1) Αρχιεπίσκοπος Νάξου Διονύσιος Ρέντης (Arcivescovo Dionigi Rendi), 

Καπουκίνος από τη Χίο2107 (Μάιος 1601)2108. 

2) Γεώργιος Perpignan, επίσκοπος Τήνου (1610)2109 

3) Demarchis (Φεβρουάριος 1624)2110. 

4) Αρχιεπίσκοπος Νάξου Raffaele Schiattini, από την Χίο2111, πιθανόν 

γενουατικής καταγωγής (Ιούλιος 1628)2112. 

5) Cirino Tubino (Ιούλιος 1638)2113. 

6) Bernardo, Καπουκίνος μοναχός (Σεπτέμβριος 1652)2114. 

7) Επίσκοπος Χίου Andrea Soffiano, ίσως ελληνικής καταγωγής ονόματι 

Ανδρέας Σοφιανός, (Δεκέμβριος 1655 – Φεβρουάριος 1656)2115. 

                                                             
2106 Κάσδαγλη 1998: 112. 
2107 Ρεμούνδος 1982: 133. 
2108 Hofmann 1938: 59-69. 
2109 Hofmann 1938: 69-70. 
2110 Hofmann 1938: 71-74. 
2111 Ρεμούνδος 1982: 133. 
2112 Hofmann 1938: 74-78. 
2113 Hofmann 1938: 78-80. 
2114 Hofmann 1938: 81-95. 
2115 Hofmann 1938: 98-103. 
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8) Αρχιεπίσκοπος Νάξου και Πάρου Βαρθολομαίος Polla από τη Σύρο 

(1657-1691)2116 (Δεκέμβριος 1659, Απρίλιος και Ιούλιος 1660)2117. Έκθεση 

δια χειρός του αρχιεπισκοπικού νοταρίου, Ιωάννη Αντωνίου Camillo. 

9) Επίσκοπος Ιεραπόλεως Giuseppe di Santa Maria - Sebastiani (Δεκέμβριος 

1666 – Ιανουάριος 1667)2118. 

10) Αρχιεπίσκοπος Venier, πιθανότατα Βενετός (27 Απριλίου 1678)2119. 

11) Antonio Giustiniani, πιθανόν γενουατοχιωτικής καταγωγής (Μάρτιος 

1700)2120. 

12) Αρχιεπίσκοπος Μαρκιανουπόλεως, Giovanni Vincenzo Castelli, 

Δομηνικανός μοναχός (Σεπτέμβριος 1710)2121. 

13) Επίσκοπος Σαντορίνης, Francesco Antonio Razolini (Μάρτιος 1744)2122. 

14) Αρχιεπίσκοπος Νάξου, Petrus Martir de Stefani, Δομηνικανός με 

καταγωγή από τη Χίο2123 (Νοέμβριος 1764)2124. 

15) Αρχιεπίσκοπος Νάξου Ιωάννης Βαπτιστής Κρίσπης (Giovanni Battista 

Crispo), ντόπιος Καθολικός από τη Νάξο, με απώτατη καταγωγή από τον 

δουκικό οίκο των Crispi, όπως συνάγεται από την ύπαρξη οικοσήμου του  

σε υπέρθυρο οικίας στο Κάστρο της Χώρας Νάξου (1782)2125. Ο ίδιος μάς 

είναι γνωστός για τις δύο εκθέσεις του (Ιούλιος 1775 και Απρίλιος 

1792)2126, αλλά και για την άκρως αρνητική στάση του έναντι της 

εξέγερσης των χωρικών κατά των «Φράγκων» γαιοκτημόνων στα χωριά 

Γαλανάδο, Γλινάδο και Τζίτζαμο το 17772127. 

 

                                                             
2116 Ρεμούνδος 1982: 137-138. 
2117 Συμεωνίδης 1997: 49-62. 
2118 Hofmann 1938: 103-120. 
2119 Hofmann 1938: 123-127. 
2120 Hofmann 1938: 128-146. 
2121 Hofmann 1938: 150-159. 
2122 Hofmann 1938: 163-166. 
2123 Ρεμούνδος 1982: 143. 
2124 Hofmann 1938: 166-172. 
2125 Κεφαλληνιάδης – Slot 1980: 19, 52.- Ναυπλιώτης 1986: 107.- Κεφαλληνιάδης 2000: 206.- 
Καλλιβρετάκης 2005: http://pandektis.ekt.gr/pandektis/handle/10442/163523.- Βαβατσιούλας 2009 β΄: 
157. 
2126 Hofmann 1938: 174-234. 
2127 Ο Καθολικός αρχιεπίσκοπος Crispi χαρακτήριζε τους εξεγερθέντες χωρικούς «βαρβάρους καί 
ἀχρείους ζευγάδες περιχωρίτες», που «ἐσηκώθησαν μέ τολμηράν ἀποκοτιάν νά δυσκολεύσουν καί νά ἀθετήσουν 
ταίς παλαιαίς συνειθισμέναις κράτιξαις, ὂπου πάντοτε καί ἐξ ἀρχής ἐχρεωστοῦσαν νά κάμουν ὅλοι  οἱ γεωργοί καί 
ζευγάδες τῶν  ἀρχόντων καί ἀφεντότοπων διά τά υποστατικά ὂπου τῶν  δουλεύουν». Βλ. σχ. Ζερλέντης 1985: 
11, 29. Ο ίδιος έγραφε επίσης ότι οι ιερείς και οι μοναχοί των Ελλήνων σχισματικών (“Greci 
scismatici”) καλλιεργούν ένα αδυσώπητο μίσος εναντίον των Καθολικών. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 196.  
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Στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό της Νάξου 

 

Οι Δυτικοί περιηγητές μας παραδίδουν λοιπόν πολύτιμες πληροφορίες -αν και 

όχι πάντοτε αξιόπιστες- και για τον αριθμό και για την πληθυσμιακή σύσταση της 

νήσου Νάξου, αρχής γενομένης από τον Bordone (1538). Στις αναφορές τους αυτές, 

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των Δυτικών αποστολικών επισκεπτών, αναφέρεται 

μεταξύ άλλων ο αριθμός των μελών της κάθε θρησκευτικής κοινότητας του νησιού ή 

και των θρησκευτικών τους λειτουργών. Παρακάτω παρατίθενται σχετικά στατιστικά 

στοιχεία προερχόμενα από τις μαρτυρίες των Δυτικών περιηγητών, 

συμπεριλαμβανομένων των Δυτικών αποστολικών επισκεπτών (16ος – 19ος αι.). 

 

Έτος Συνολικός 

πληθυσμός 
(κατά 

προσέγγιση) 

Καθολικοί 

(σύνολο) 

 

Καθολικοί 

κληρικοί ή 

μοναχοί2128 

Πηγή 

1537-38 5.000   Bordone2129 

1563-64 10.500 500 26 κληρικοί  Pisani2130 

1601 4.500 367 ή 389 9 κληρικοί Rendi2131 

1616  400 11 κληρικοί Gozzadini2132 

1624  400  Demarchis2133 

1638 6.000-8.000 387 14 κληρικοί Tubino2134 

1652  323 ή 373 15 κληρικοί,  

2 μοναχές 

Bernardo2135 

1655  330 11 κληρικοί Soffiano2136 

1659-60 5.330 330  Polla2137 

                                                             
2128 Στους κληρικούς περιλαμβάνονται ο Καθολικός αρχιεπίσκοπος (arcivescovo), οι ιερείς – εφημέριοι 
(sacerdoti secolari, canonici και semplici) και οι διάκονοι (diaconi) του εφημεριακού κλήρου, καθώς 
και ο λεγόμενος «κατώτερος κλήρος» (“chierici di ordini minori”). Στους μοναχούς συγκαταλέγονται 
τόσο οι ιερομόναχοι (padri) όσο και οι απλοί μοναχοί (fratelli), συμπεριλαμβανομένων και κάποιων 
δοκίμων μοναχών (novizi, novizie) ή λαϊκών (laici), που ανήκουν στη δύναμη των καθολικών 
μοναστηριών. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 39, 79, 83, 109, 142, 156-159, 165, 169-170, 176-177, 183-185. 
2129 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5-6.- Αγιοπετρίτης 2002: 86. 
2130 Ζερλέντης 1918: 77-78.- Hofmann 1938: 13, 17.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5-6.  
2131 Hofmann 1938: 13, 17, 62.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2132 Hofmann 1938: 13, 17, 71.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2133 Hofmann 1938: 13.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2134 Hofmann 1938: 13, 18, 79-80.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5-6.  
2135 Εδώ πρόκειται για δύο Δομηνικανίδες. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 13, 18, 83.  
2136 Hofmann 1938: 13, 101.  
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1666-67 6.000 300 ή 442 9 ή 12 κληρικοί Sebastiani2138 

1678 7.000   Ricaut2139 

1678 6.000 302 13 μοναχοί Venier2140 

1687 5.000   Randoph2141 

1700 7.000 402 ή 403 48 κληρικοί,  

12 μοναχοί 

Giustiniani2142 

1700 8.000   Tournefort2143 

1710 5.000 400 20 κληρικοί, 

14 μοναχοί 

Castelli2144 

1717 8.000   Salmon2145 

1744 4.000 400 22 κληρικοί, 

33 μοναχoί 

Razolini2146 

1764  331 17 κληρικοί, 

7 μοναχοί 

De Stefani2147 

1770 10.000 300  Van Krienen2148 

1775 8.000 330 23 κληρικοί,  

33 μοναχοί 

Crispi2149 

1790 15.000   Δελλαρόκκας2150 

1792 10.000 330 17 κληρικοί,  Crispi2151 

                                                                                                                                                                              
2137 Συμεωνίδης 1997: 60. 
21383 Φραγκισκανοί Μινορίτες, 4 Φραγκισκανοί Καπουκίνοι και 5 Ιησουΐτες. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 
18, 109-110, 112,  115-118. 
2139 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2140 8 Ιησουΐτες, 4 Φραγκισκανοί Καπουκίνοι, 1 Φραγκισκανός Μινορίτης: Hofmann 1938: 39, 41, 
123.  
2141 Randolph 1687: 21.- Ζερλέντης 1918: 78. 
2142 355 λαϊκοί (125 άνδρες, 150 γυναίκες, 80 ηλικιωμένοι), 28 ιερείς και λοιποί κληρικοί (12 του 
καθεδρικού ναού), 6 Ιησουΐτες, 4 Φραγκισκανοί Καπουκίνοι, 2 Φραγκισκανοί Μινορίτες ή Σοκολάνοι, 
8 Δομηνικανίδες. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 128, 142. 
2143 Ζερλέντης 1918: 78-79.- Ποθητού–Campagolo 2002: 27.- Tournefort 2003: 237. 
2144 8 Ιησουΐτες, 4 Φραγκισκανοί Καπουκίνοι, 2 Φραγκισκανοί Μινορίτες. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 41, 
156-159. 
2145 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5.  
2146 2 Φραγκισκανοί Μινορίτες, 9 Ιησουΐτες, 2 Φραγκισκανοί Καπουκίνοι, 12 Ουρσουλίνες, 8 
Δομηνικανίδες: Hofmann 1938: 41, 164-165. 
2147 4 Ιησουΐτες, 1 Φραγκισκανός Καπουκίνος, 2 Φραγκισκανοί Μινορίτες. Εδώ δεν γίνεται αναφορά 
στις μοναχές. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 41, 167-168, 170.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2148 Ζερλέντης 1918: 79.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2149 3 πρώην Ιησουΐτες, 2 Φραγκισκανοί Καπουκίνοι, 1 Φραγκισκανος Μινορίτης, 15 Ουρσουλίνες, 13 
Δομηνικανίδες. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 177-180. 
2150 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 30. 
2151 6 Λαζαριστές, 1 Φραγκισκανός Καπουκίνος, 1 Φραγκισκανός Μινορίτης, 16 Ουρσουλίνες, 14 
Δομηνικανίδες. Βλ. σχ. Hofmann 1938: 53, 192-195. 
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38 μοναχοί 

1800; 10.000 600  Olivier2152 

1806 16.000 350  Leake2153 

1809-11 20.000   Calt2154 

1815 15.000   Turner2155 

1820  350  Σομμαρίπας2156 

1828 18.000   Dupré2157 

1830 10.000   Muskau2158 

1835 11.000 300  Leudhy2159 

1843 

1843 

14.500  περίπου 400 

396 

 

60 συνολικά  

Buchon2160 

Propaganda2161 

1876  300 26 κληρικοί Heurteux 2162 

1886 14.000 350  Propaganda2163 

1901 16.000 250  Propaganda2164 

 

Βάσει των παραπάνω στοιχείων που αντλήθηκαν από τους Δυτικούς 

περιηγητές, διαπιστώνονται μεγάλες αυξομειώσεις του πληθυσμού του νησιού από 

τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Βεβαίως, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι 

στατιστικές αυτές εκτιμήσεις βασίζονταν σε επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους και 

ως εκ τούτου δεν θεωρούνται πάντοτε ιδιαίτερα αξιόπιστες. Ωστόσο, αποτελούν τις 

μοναδικές πηγές που αφορούν στη δημογραφική εξέλιξη του ναξιακού πληθυσμού 

και μάς δίνουν μία γενική εικόνα για τις τάσεις των πληθυσμιακών μεταβολών κατά 

τη διάρκεια των Νεωτέρων Χρόνων. Πιθανολογείται ότι λόγω των συνεχών εχθρικών 

και πειρατικών επιδρομών μειωνόταν κατά καιρούς ο ντόπιος πληθυσμός, χωρίς 

ωστόσο να ερημώσει στην πραγματικότητα ποτέ το νησί, ενώ εικάζεται ότι 

                                                             
2152 Ζερλέντης 1918: 79.- Ποθητού 2012 β΄: 33. 
2153 Ζερλέντης 1918: 77.- Leake 1967: 94.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2154 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2155 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2156 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 26. 
2157 Βακαλόπουλος 1976-77: 272. 
2158 Pückler–Muskau 1980: 6.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 5. 
2159 Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 6, 24. 
2160 Buchon 1911: 61. 
2161 Hofmann 1938: 53-54.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 6. 
2162 Ρούσσος–Μηλιδώνης 2004: 368. 
2163 Hofmann 1938: 56.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 6. 
2164 Hofmann 1938: 56.- Κεφαλληνιάδης 1987 α΄: 6. 
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επανερχόταν σύντομα στην πρότερη δημογραφική κατάσταση. Μετά δε την ίδρυση 

του Ελληνικού Κράτους και τις συνθήκες ασφαλείας που εδραιώθηκαν στις 

Κυκλάδες, αλλά και την έλευση προσφύγων από άλλα νησιά (π.χ. Κρήτη)2165, ο 

πληθυσμός της Νάξου αυξήθηκε σημαντικά, κινούμενος ανάμεσα στις 10.000 και 

στις 20.000. 

Διαπιστώνεται επίσης ότι το ρωμαιοκαθολικό στοιχείο του νησιού ανερχόταν 

κατά την οθωμανική περίοδο στα 300-400 άτομα και αποτελούσε σύμφωνα με  τις 

περισσότερες των εκτιμήσεων περί το 4-5% του συνολικού πληθυσμού και σε καμία 

περίπτωση δεν ξεπερνούσε το 10%. Αμέσως δε μετά την κατάλυση του Δουκάτου 

του Αιγαίου (μέσα 16ου αιώνα) διαπιστώνεται μία δημογραφική του κάμψη. Ωστόσο, 

από τα μέσα του 17ου και έως τα μέσα του 19ου αιώνα παρατηρείται μία 

σταθεροποίηση του αριθμού του καθολικού πληθυσμού της Νάξου, με αυξητικές 

τάσεις. Ο καθολικός πληθυσμός του νησιού θα διατηρηθεί σε υψηλά σχετικά επίπεδα 

έως και τα μέσα του 19ου αιώνα. Έκτοτε θα παρουσιάσει μία φθίνουσα πορεία που 

θα καταλήξει στη σημερινή δημογραφική του συρρίκνωση των λίγων δεκάδων 

«Φράγκων» του Κάστρου2166. 

  

                                                             
2165 Κεφαληνιάδης 1994: 113-114.  
2166 Το γεγονός αυτό αποτελεί προφανώς μακροπρόθεσμη συνέπεια της ενσωμάτωσης του νησιού σε 
ένα «ετερόδοξο» εθνικό κράτος, με τις γνωστές εγγενείς του τάσεις αφομοίωσης των κάθε είδους 
μειονοτήτων. Επίσης το γεγονός της σταδιακής αποσάρθρωσης των παρωχημένων «φεουδαλικών» 
κοινωνικών δομών λόγω της εξέλιξης και της μεταβολής των οικονομικών μοντέλων, αλλά και της 
υποβάθμισης του ρόλου των δυτικών μεγάλων δυνάμεων στις Κυκλάδες, λόγω της δημιουργίας 
ελληνικού εθνικού κράτους, θα υπονομεύσει την ισχύ της εκεί καθολικής κοινότητας, η οποία 
εδραζόταν εν πολλοίς στις αποικιακού τύπου στενές σχέσεις της με τη Δύση και ιδίως με την 
«προστάτιδα» Γαλλία. Βλ. σχ. Κωτσάκης 2011:  533-534, 538-542.  
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Θ΄ 

Η μαρτυρία των δικαιοπρακτικών εγγράφων 
 

Για την ανασύνθεση της εικόνας της υστερομεσαιωνικής και 

μεταμεσαιωνικής Νάξου, πέραν της μαρτυρίας των υλικών καταλοίπων ή εκείνης των 

περιηγητών, ιδιαίτερα χρήσιμη θεωρείται και η μαρτυρία των δικαιοπρακτικών 

εγγράφων. Οι κάτοικοι του νησιού, όπως και των υπολοίπων νησιών των Κυκλάδων, 

κατά τη διάρκεια των εξήμιση περίπου αυτών αιώνων (αρχές 13ου – μέσα 19ου αι.), 

συνέτασσαν συμβολαιογραφικές πράξεις, όπως προικοσύμφωνα, διαθήκες, 

αγοραπωλησίες, δωρεές, δάνεια, υποσχετικά κ.ά. στο πλαίσιο ενός ανεπτυγμένου 

νοταριακού συστήματος που είχε εφαρμοστεί στον λατινοκρατούμενο νησιωτικό 

χώρο2167.  

Οι συμβολαιογράφοι, συντάκτες των δικαιοπρακτικών αυτών πράξεων, 

ονομάζονταν νοτάριοι ή νοδάροι (notarii, notaii ή nodari) και είχαν ως βοηθούς τους 

γραφείς (scrivani)2168. Σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως στα χωριά, νοτάριοι ήταν 

Ορθόδοξοι ιερείς (π.χ. παπά Στέφανος Αρώνης από το Φιλώτι). Πέραν αυτών, έχουν 

εντοπιστεί και ορισμένα μη δικαιοπρακτικά έγγραφα (π.χ. ημερολόγια), τα οποία μας 

παρέχουν επίσης σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την εξεταζόμενη περίοδο.  

Επισημαίνεται ότι στη Νάξο, ένα νησί που δεν υπήρξε επισήμως κτήση της 

Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας και δεν είχε εγκαθιδρυθεί καθ’ ολοκληρίαν 

το βενετικό γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης άλλων νησιωτικών κτήσεων, δεν 

διασώθηκε ο επιθυμητός όγκος εγγράφων που θα μάς εξασφάλιζε μία καλύτερη 

εικόνα αναφορικά με την κοινωνική πραγματικότητα της Νάξου κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο. Το Δουκάτο του Αιγαίου, μία κατ’ ουσίαν ανεξάρτητη λατινική 

ηγεμονία, μην αποτελώντας τμήμα της βενετικής επικράτειας, είχε αναπτύξει το δικό 

του, αυτοτελές διοικητικό και γραφειοκρατικό σύστημα. Το γεγονός ότι η Νάξος δεν 

τελούσε υπό τη διοίκηση Βενετών προβλεπτών ή ρεκτόρων, οι οποίοι έδιναν 

αναφορά στη μητρόπολη, αλλά είχε τον δικό της αυτόνομο πολιτικό βίο, μάς στέρησε 

ενδεχομένως από την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού τοπικών διοικητικών εγγράφων, 

τα οποία θα βρίσκονταν στα αρχεία της Βενετίας, όπως συνέβη στην περίπτωση των 

βενετικών κρατικών εγγράφων της Κρήτης, τα οποία μετά την κατάκτηση της 

                                                             
2167 Δημητρόπουλος 1998: 319. 
2168 Οικονομίδης 2002: 28.- Κωτσάκης 2005: 20-21. 
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μεγαλονήσου από τους Οθωμανούς Τούρκους μεταφέρθηκαν στη Βενετία, όπου και 

φυλάσσονται, ή με τα Επτάνησα. 

Ωστόσο, σώζεται ένας σημαντικός αριθμός δικαιοπρακτικών εγγράφων 

κατοίκων του νησιού, κυρίως στα εν Ελλάδι αρχεία, που αποτελούν τμήματα 

διαφόρων δημοσιευμένων και αδημοσίευτων συλλογών. Θεωρείται πάντως ότι στη 

Νάξο, κατά την περίοδο του Δουκάτου του Αιγαίου, αλλά και κατά την περίοδο της 

οθωμανικής κυριαρχίας λειτουργούσε ένα άριστο νοταριακό σύστημα, από τα 

τελειότερα του ελλαδικού χώρου, που εικάζεται ότι είχε τις ρίζες του στις 

προϋπάρχουσες βενετικές παραδόσεις, οι οποίες επέδρασαν στον βενετοκρατούμενο 

νησιωτικό χώρο2169. Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες αναφορικά με τα 

σωζόμενα σήμερα δικαιοπρακτικά -και όχι μόνο- έγγραφα της εξεταζομένης 

περιόδου, τα οποία και αποτελούν σημαντικές πηγές της ιστορίας του νησιού. 

 

9.1 Δημοσιευμένα και αδημοσίευτα ναξιακά δικαιοπρακτικά 

έγγραφα 
 

Δημοσιευμένα δικαιοπρακτικά έγγραφα 

 
Μέχρι σήμερα έχει εκδοθεί ένας σημαντικός αριθμός ναξιακών 

δικαιοπρακτικών εγγράφων. Οι σημαντικότερες συλλογές δημοσιευμένων εγγράφων 

της εποχής είναι οι εξής: 

1) Περικλῆς Ζερλέντης, Ἱστορικά σημειώματα ἐκ τοῦ βιβλίου τῶν ἐν Νάξῳ 

Καπουκίνων, 1649-1753, Ἑρμούπολη 19222170. 

Συλλογή εγγράφων, προερχόμενη από το ημερολόγιο που κρατούσαν οι 

διαβιούντες στη Νάξο Καπουκίνοι μοναχοί, όπου και κατέγραφαν τις 

σημαντικότερες κατ’ αυτούς ειδήσεις. Έχει μεταφραστεί από το γαλλικό 

πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες 

πηγές της ιστορίας της οθωμανικής περιόδου του νησιού. 

2) Ο ίδιος, Γράμματα τῶν τελευταίων Φράγκων δουκῶν τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, 

1438-1565, Ἰωσήφ Νάκης, Ἰουδαῖος δούξ τοῦ Αἰγαίου Πελάγους, 1566-1579, 

Τό σαντζάκ τῶν νήσων Νάξου, Ἂνδρου, Πάρου, Σαντορήνης, Μήλου, Σῦρας, 

                                                             
2169 Κεφαλληνιάδης 2000: 107. 
2170 Ζερλέντης 1922: 27-144. 
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1579-1621, Ἑρμούπολη 19242171.                                                                               

Τριμερής συλλογή, στην οποία βρίσκονται κυρίως κρατικά έγγραφα (π.χ. 

διατάγματα) από το 1435 έως το 1621, καθώς και λίγα δικαιοπρακτικά 

έγγραφα. Από τα 64 συνολικά έγγραφα, τα 31 είναι γραμμένα ή 

μετεφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, ενώ τα 23 στην ιταλική, με κάποια 

στοιχεία λατινικής γλώσσας. 

3) Ο ίδιος, Φεουδαλική Πολιτεία ἐν τῇ νήσῳ Νάξῳ, Ἑρμούπολη 1925. 

Αναδημοσιεύτηκε από το περιοδικό «Ναξιακά» (τεύχος 1, Ιούλιος – 

Αύγουστος 1985), 2-34.                                                                                        

Περιλαμβάνει συμβολαιογραφικές πράξεις (π.χ. δωρεές), διάφορα 

διατάγματα, καθώς και καταλόγους «φεούδων» της Νάξου και των ιδιοκτητών 

τους (1670), καλύπτοντας μία περίοδο από το 1445 έως το 1777. Από τα 28 

συνολικά έγγραφα, τα 22 είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και τα 6 

στην ιταλική, με κάποια στοιχεία λατινικής2172. 

4) Στυλιανός Κορρές, «Ἀνέκδοτα ἒγγραφα τῶν Φράγκων τῆς Νάξου», 

Byzantinisch - Neugriechische Jahrbücher 8 (1929-1930), 266-305. 

Πρόκειται για συλλογή 20 δικαιοπρακτικών εγγράφων (αγοραπωλησιών, 

δωρεών, αποδείξεων κ.ά.), γραμμένων στην ελληνική γλώσσα, από το 1546 

έως το 17442173.  

5) Ἰάκωβος Βισβίζης, «Ναξιακά νοταριακά ἒγγραφα τῶν τελευταίων χρόνων τοῦ 

Δουκάτου τοῦ Αἰγαίου», Ἒπετηρίς τοῦ Ἀρχείου τῆς Ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ 

Δικαίου 4 (1951), 1-167. 

Η συλλογή αυτή αποτελείται από τα παλαιότερα δημοσιευμένα 

δικαιοπρακτικά έγγραφα της Νάξου (1538-1573), τα οποία κατά το πλείστον 

ανήκουν στην εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου (1207-1566). Τα 88 αυτά 

έγγραφα είναι όλα γραμμένα στην ελληνική γλώσσα2174. 

6) Βασίλειος Σφυρόερας, «Γάμοι καί διαζύγια στή Νάξο τόν ΙΖ΄ καί ΙΗ΄ αἰῶνα. 

(Ἀνέκδοτα ἒγγραφα ἀπό τόν κώδικα Α΄ τῆς Μητροπόλεως Παροναξίας)» 

Κυκλαδικά 1 (1956), 5-33. 

                                                             
2171 Ζερλέντης 1924: 54-126. 
2172 Ζερλέντης 1985: 11-34. 
2173 Κορρές 1929-1930: 271-292. 
2174 Βισβίζης 1951: 9-109. 
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Πρόκεται για 21 έγγραφα, τα οποία εκδόθηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία 

κατά την περίοδο 1690-1780 και που αποτελούν άδειες των εκκλησιαστικών 

αρχών του νησιού για γάμους ή και για διαζύγια2175. 

7) Ἀντώνιος Κατσουρός, «Ναξιακά δικαιοπρακτικά ἒγγραφα τοῦ 16ου αἰῶνος», 

Ἐπετηρίς τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου 5 (1955), 47-91. 

Συλλογή 24 δικαιοπρακτικών εγγράφων της περιόδου 1515-1599, από τα 

παλαιότερα σωζόμενα στο νησί, γραμμένων στην ελληνική γλώσσσα2176. 

Όπως και η συλλογή του Βισβίζη είναι οι μόνες εκδοθείσες συλλογές 

δικαιοπρακτικών κατά κύριο λόγο εγγράφων, που χρονολογούνται στην εποχή 

του Δουκάτου του Αιγαίου. 

8) Ο ίδιος, «Ναξιακά δικαιοπρακτικά ἒγγραφα τῆς Τουρκοκρατίας», Ἐπετηρίς 

τοῦ Μεσαιωνικοῦ Ἀρχείου 8-9 (1961), 125-189.  

Συλλογή 29 δικαιοπρακτικών εγγράφων της περιόδου 1629-1660, γραμμένων 

στην ελληνική γλώσσα2177.  

9) Ἀνδρέας Μαρούλης, «Ναξιακά ἒγγραφα (1723-1883)», Ἐπετηρίς Ἑταιρείας 

Κυκλαδικῶν Μελετῶν 4 (1964), 401-438. 

Δικαιοπρακτικά έγγραφα, καθώς και έγγραφα των βενετικών και γαλλικών 

προξενικών αρχών, όλα γραμμένα ή μετεφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, 

33 συνολικά2178. 

10) Βασίλειος Σφυρόερας, «Κυκλαδικά ἒγγραφα ἐξ ἰδιωτικῶν συλλογῶν», 

Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν 5 (1964-1965), 635-667. 

Περιλαμβάνει 100 συνολικά δικαιοπρακτικά έγγραφα, προερχόμενα από τις 

ιδιωτικές συλλογές των κληρονόμων των Δημητρίου Χρύση, Ιωάννου 

Οικονόμου–Χαρχαλιά και Γεωργίου Μπελιώτη, όλα γραμμένα στην ελληνική 

γλώσσα, τα οποία καλύπτουν την περίοδο 1625-18282179. 

11) Ἀντώνιος Κατσουρός, «Ναξιακά δικαιοπρακτικά ἒγγραφα τοῦ 17ου αἰῶνος», 

Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν 7 (1968), 24-337. 

Συλλογή 119 δικαιοπρακτικών εγγράφων της οθωμανικής περιόδου, 

γραμμένων στην ελληνική γλώσσα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 

δικαιοπρακτικά έγγραφα που είχαν δημοσιευτεί από τον Α. Κατσουρό στη 

                                                             
2175 Σφυρόερας 1956: 6-22. 
2176 Κατσουρός 1955: 49-83. 
2177 Κατσουρός 1961: 127-177. 
2178 Μαρούλης 1964: 401-438. 
2179 Σφυρόερας 1965: 637-667. 
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συλλογή του 1961. Τα δικαιοπρακτικά έγγραφα της συλλογής προέρχονται 

κατά κύριο λόγο από 11 νοταρίους, ενώ ορισμένα εξ αυτών έχουν συνταχθεί 

από ιερείς. Καλύπτουν συνολικά την περίοδο 1603-16972180. 

12) Ἐμμανουήλ Κατσούρης, «Δικαιοπρακτικά ἒγγραφα ἐκ Κυνιδάρου Νάξου», 

Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν 10 (1978), 371-405. 

Συλλογή 15 δικαιοπρακτικών εγγράφων από το χωριό Κυνίδαρος, που 

καλύπτουν την περίοδο 1775-18282181. 

13)  Ο ίδιος, Ανέκδοτα δικαιοπρακτικά έγγραφα από τον Κυνίδαρο Νάξου, Αθήνα 

1986. 

Συλλογή 16 δικαιοπρακτικών εγγράφων, επίσης από τον Κυνίδαρο, που 

καλύπτουν την περίοδο 1795-18372182. 

14) Αναστασία Σιφωνίου–Καράπα Α. - Γεώργιος Ροδολάκης - Λυδία Αρτεμιάδη, 

Ο κώδικας του νοταρίου Νάξου Ιωάννου Μηνιάτη 1680-1689, Επετηρίς του 

Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, Αθήνα 1990. 

Αν και καλύπτει μόλις μία δεκαετία, η συλλογή αυτή εμπεριέχει συνολικά 914 

δικαιοπρακτικά έγγραφα, τα οποία συσχετίζονται με όλα σχεδόν τα πεδία του 

ιδιωτικού δικαίου2183.  

15) Τάσος Γριτσόπουλος, «Ἔγγραφα ΙΖ΄ καί ΙΗ΄ αἰώνων ἀπό τή Νάξο. 

Ἐκκλησιαστικές καί ἄλλες εἰδήσεις», Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν 

Μελετῶν 15 (1994), 333-395. 

Συλλογή 36 συνολικά εκκλησιαστικών εγγράφων, εκ των οποίων τα 22 

αναφέρονται στη Νάξο και τα υπόλοιπα σε άλλα νησιά των Κυκλάδων (π.χ. 

Πάρος, Αντίπαρος, Μύκονος, Σίφνος), καλύπτοντας την περίοδο 1605-

17982184. Χαρακτηριστική είναι η χρονολογία 7113 («από κτίσεως κόσμου») 

στο πρώτο και παλαιότερο έγγραφο της συλλογής2185, η οποία ήταν εν χρήσει 

από τους Βυζαντινούς, αλλά και από Ορθοδόξους των Νεώτερων Χρόνων. 

Επίσης, ορισμένα άλλα έγγραφα φέρουν μεν τη δυτική χρονολογία «από 

γεννήσεως Χριστού», ωστόσο όχι με την αραβική, αλλά με την ελληνική 

αρίθμηση (π.χ. ζριθ΄, αχμε΄, αφοα΄, αχλθ΄, αχιδ΄, αχνη΄, αχξα΄, αψξη΄ κ.ά.)2186. 

                                                             
2180 Κατσουρός 1968: 26-277. 
2181 Κατσούρης 1978: 372-401. 
2182 Κατσούρης 1986: 13-42. 
2183 Σιφωνίου–Καράπα - Ροδολάκης - Αρτεμιάδη 1990:143-1220. 
2184 Γριτσόπουλος 1994: 351-395. 
2185 Γριτσόπουλος 1994: 351-352. 
2186 Γριτσόπουλος 1994: 353,355, 357, 358, 364, 367, 373, 376, 391, 393, 395. 
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16) Δήμητρα Παντελιά–Γριτσοπούλου, «Δέκα Προικοσύμφωνα από τη Νάξο», 

Μνημοσύνη 13 (1995-1997), 199-222. 

Δέκα προικοσύμφωνα από την Κόρωνο (1677-1804)2187.  

17) Εμμανουήλ Κατσούρης, Δεκατρία δικαιοπρακτικά έγγραφα από τον κώδικα 

του νοταρίου Κυνιδάρου Νάξου Μανούσου Κούτζουπα 1824-1833, Αθήνα 

1999. 

Δεκατρία δικαιοπρακτικά έγγραφα από τον Κυνίδαρο της περιόδου 1824-

1833. 

18) Δήμητρα Παντελιά–Γριτσοπούλου, «Ναξιακά δικαιοπρακτικά έγγραφα», 

Μνημοσύνη 14 (1998-2000), 225-246. 

Εικοσιέξι δικαιοπρακτικά έγγραφα από την Κόρωνο (1694-1830)2188. 

19) Η ίδια, «Δικαιοπρακτικά έγγραφα από την Νάξο, τρίτη δέσμη (1685-1822)» 

Μνημοσύνη 15 (2001-2002), 56-72. 

Συλλογή που περιλαμβάνει 18 συνολικά δικαιοπρακτικά και εκκλησιαστικά  

έγγραφα, καθώς και διάταγμα των οθωμανικών αρχών (1685-1822)2189. 

20) Μενέλαος Τουρτόγλου, «Ναξιακά δικαιοπρακτικά ἔγγραφα (17ος – 19ος 

αἵ.)», Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν  20 (2006-2010), 31-56. 

Συλλογή 21 δικαιοπρακτικών εγγράφων από την Απείρανθο της περιόδου 

1606-18312190. 

21) Στέφανος Ψαρράς, «Ὁ κώδικας (σπάραγμα) τοῦ ἀρχιερατικοῦ πρωτονοταρίου 

καί ὑπονοταρίου Ἀνωμερῶ παπά Ἰακώβου Κουφοπούλου (1823-1828)», 

Ἐπετηρίς Ἑταιρείας Κυκλαδικῶν Μελετῶν 20 (2006-2010), 273-338. 

Συλλογή 23 δικαιοπρακτικών εγγράφων της επανασταστικής περιόδου (1823-

28), από την βορειοανατολική ορεινή Νάξο (Ανούμερα)2191. 

22) Στέφανος Ψαρράς –  Matteo Campagnolo, Ο νοτάριος της Νάξου Στέφανος 

Τ(ρ)ουμπίνος (1712-1738), Αθήνα 2010. 

Συλλογή 336 δικαιοπρακτικών εγγράφων, εκ των οποίων όλα σχεδόν είναι 

γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, πλην τεσσάρων που έχουν συνταχθεί στην 

ιταλική. Πρόκειται για έγγραφα της περιόδου 1712-1738, μεταξύ των οποίων 

προικοσύμφωνα, αγοραπωλησίες, διαμαρτυρίες, αποδείξεις, διαθήκες, 

                                                             
2187 Παντελιά 1995-1997: 210-222. 
2188 Παντελιά 1998-2000: 229-244. 
2189 Παντελιά 2001-2002: 60-70. 
2190 Τουρτόγλου 2010: 34-56. 
2191 Ψαρράς 2006-2010: 283-323. 
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αιρετοκρισίες, όπως και ορισμένα που αναφέρονται στην οικονομική ζωή των 

Ιησουϊτών του νησιού2192. 

23) Στέφανος Ἤμελλος – Στέφανος Ψαρράς, Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου παπά-

Στεφάνου Αρώνη (1716-1742), τόμ. Α΄, Αθήνα 2011. 

Συλλογή 165 δικαιοπρακτικών εγγράφων (πωλητηρίων, προικοσυμφώνων, 

ανταλλαγών, διαθηκών κ.ά.) στα ελληνικά, όπως και φορολογικών καταλόγων  

από το χωριό Φιλώτι της περιόδου 1716-17422193.  

      24) Στέφανος Ἤμελλος – Στέφανος Ψαρράς, Νοταριακές πράξεις Φιλωτίου παπά-  

            Στεφάνου Αρώνη (1742-1835), τόμ. Β΄, υπό δημοσίευση. 

Έχουν λοιπόν εκδοθεί πλέον των 2.000 ναξιακών, δικαιοπρακτικών κατά 

κύριο λόγο εγγράφων (15ος – 19ος αιώνας). Υπάρχει επίσης πληθώρα άλλων 

διάσπαρτων δημοσιευμένων δικαιοπρακτικών εγγράφων σε μονογραφίες, 

συλλογικούς τόμους, περιοδικά, καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων, τα οποία μάς 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με τη ζωή στη νήσο Νάξο κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο. 

 

Αδημοσίευτα δικαιοπρακτικά έγγραφα 

 
Πέραν των παραπάνω, έχουν διασωθεί και άλλα έγγραφα σε διάφορα αρχεία 

και βιβλιοθήκες, ως επί το πλείστον αδημοσίευτα. To μεγαλύτερο μέρος των 

εγγράφων αυτών βρίσκεται στη Νάξο, στο Αρχείο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής 

Νάξου, καθώς και στο Τοπικό Αρχείο Νάξου, το οποίο υπάγεται στα Γενικά Αρχεία 

του Κράτους. Μέρος των εγγράφων αυτών βρίσκεται υπό τη μορφή αντιγράφων 

(μικροφίλμ) και στο αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. 

Σημαντικός αριθμός εγγράφων βρίσκεται επίσης σε άλλες συλλογές των Αθηνών: στο 

Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο (Ναξιακόν Αρχείον), στην Εθνική Βιβλιοθήκη 

(Τμήμα Χειρογράφων Ξ), όπως και στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων 

του Κράτους (ΓΑΚ)2194. Κάποια εκκλησιαστικά έγγραφα φυλάσσονται στα Αρχεία 

της Ιεράς Μητροπόλεως Παροναξίας, ενώ άλλα στο αρχείο των Καπουκίνων της 

                                                             
2192 Ψαρράς – Campagnolo 2010: 33-509. 
2193 Ήμελλος – Ψαρράς 2011: 49-313. 
2194 Το Αρχείο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου (ΑΚΑΝ) ίσως είναι το σημαντικότερο που 
υπάρχει στο νησί της Νάξου. Βλ. σχ. Ρεμούνδος 2007:465.- Επίσης, στην Κεντρική Υπηρεσία των 
ΓΑΚ βρίσκονται εκκλησιαστικά έγγραφα της Συλλογής Ζερλέντη (1587-1691), έγγραφα της περιόδου 
της Συλλογής Δρύλλη – Μικρές Συλλογές (1582-1831) – Κ104, ενώ τα σχετικά με τη Νάξο έγγραφα 
της συλλογής Βλαχογιάννη λανθάνουν. 
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Σύρου. Αξιοσημείωτος αριθμός εγγράφων που αναφέρονται στη Νάξο, βρίσκεται και 

στο εξωτερικό, στη Ρώμη (Βατικανό), τη Βενετία, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Χάγη, 

την Κωνσταντινούπολη και αλλού2195. Πιθανολογείται επίσης ότι σημαντικός, 

άγνωστος σε εμάς αριθμός ναξιακών εγγράφων, βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών, που τα 

κατέχουν ως οικογενειακά κειμήλια, στους οποίους και γίνεται έκκληση από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες των ΓΑΚ να τα παραδώσουν στο Τοπικό Αρχείο Νάξου, ώστε 

και αυτά να αποτελέσουν κτήμα της τοπικής κοινωνίας και αντικείμενα μελέτης για 

τους ερευνητές.  

O αριθμός πάντως των σωζομένων σήμερα δικαιοπρακτικών εγγράφων δεν 

θεωρείται παρά ελάχιστο δείγμα της έντονης δικαιοπρακτικής και γενικότερα της 

γραπτής δραστηριότητας που είχε συντελεστεί στη Νάξο των Νεωτέρων Χρόνων2196. 

Παρόλα αυτά, ο όγκος των πληροφοριών που μάς παραδίδεται από τα έγγραφα αυτά, 

θεωρείται επαρκής, ώστε να αποκτήσουμε μία σαφή εικόνα αναφορικά με το 

πολιτισμικό τοπίο του νησιού από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Υπάρχει ωστόσο 

μεγάλη έλλειψη εγγράφων, ιδίως δικαιοπρακτικών, κατά την πεδίοδο των τριών 

πρώτων αιώνων της λατινικής κυριαρχίας, με αποτέλεσμα η εποχή αυτή (αρχές 13ου 

– αρχές 16ου αι.) να μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «σκοτεινοί αιώνες», λόγω 

των περιορισμένων πληροφοριών που διαθέτουμε γι’ αυτήν, ελλείψει επαρκών 

γραπτών πηγών. 

 

Γενικά Αρχεία του Κράτους –  Τοπικό Αρχείο Νάξου 

 

Τον σημαντικότερο ίσως όγκο δικαιοπρακτικών εγγράφων συγκεντρώνει το 

Τοπικό Αρχείο Νάξου, υπηρεσία υπαγόμενη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), 

η οποία στεγάζεται στην πρώην Σχολή Ουρσουλινών στο Κάστρο της Χώρας. 

Δεδομένου ότι η πρόσβαση στο αρχείο της Καθολικής Αρχιεπισκοπής δεν είναι 

εξίσου ευχερής για το ευρύ κοινό, η επιτόπια αρχειακή έρευνα στο νησί 

επικεντρώθηκε στη μελέτη εγγράφων που βρίσκονται στο ευκόλως προσβάσιμο σε 

εμάς εν λόγω αρχείο. Το Τοπικό Αρχείο Νάξου περιλαμβάνει κυρίως έγγραφα από 

τον 15ο έως και τον 20ο αιώνα, καθώς και τεύχη από τον τοπικό τύπο της 

Παροναξίας (τέλη 19ου – αρχές 21ου αιώνα). Το συγκεκριμένο αρχείο οφείλει σε 

μεγάλο βαθμό την ύπαρξή του στον ντόπιο ιστοριοδίφη Ιωάννη Δελλαρόκκα, ο 
                                                             
2195 Kasdagli 2007: 56.- Προφορική μαρτυρία του κ. Ben Slot. 
2196 Κάσδαγλη 2009: 441. 
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οποίος διέσωσε και ταξινόμησε σημαντικό αριθμό δικαιοπρακτικών κυρίως και 

εκκλησιαστικών (καθολικών) και άλλων εγγράφων (16ος – 20ος αι.). Η συλλογή 

«Α», που φέρει το όνομά του, αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιωτική συλλογή του αρχείου 

και περιλαμβάνει έγγραφα γραμμένα στην ελληνική κυρίως γλώσσα, όπως και στην 

ιταλική2197, αλλά και στη λατινική, γαλλική, αγγλική, ρωσική και τουρκική γλώσσα, 

συμπεριλαμβανομένων και κάποιων εγγράφων με φραγκοχιώτικη γραφή (ελληνική 

γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες).  

Μία άλλη συλλογή που βρίσκεται στο Τοπικό Αρχείο Νάξου, είναι η Συλλογή 

Βελάστη. Εδώ, η μελέτη της συλλογής αυτής που έπεται, έχει περιπτωσιολογικό 

χαρακτήρα (Case Study), δεδομένου ότι ο σκοπός μας δεν είναι η μελέτη όλων των 

παλαιών αδημοσίευτων ναξιακών εγγράφων, αλλά η εξαγωγή όσο το δυνατόν 

ασφαλεστέρων συμπερασμάτων αναφορικά με το πολιτισμικό τοπίο του νησιού (13ος 

– 19ος αι.), με την προσθήκη ποικίλλων χρήσιμων στοιχείων από διάφορα γνωστικά 

πεδία, τα οποία εξεταζόμενα συνδυαστικά, μπορούν να επιφέρουν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. 

 

9.2 Η Συλλογή Βελάστη 
 

Η Συλλογή Θεοκτίστης Βελάστη, γνωστή και ως πρώην «Ε» και νυν «Β», 

αποτελεί τεχνητό συνονθύλευμα διαφόρων εγγράφων, 231 τον αριθμό, που 

υποτίθεται ότι κατετέθησαν στο Τοπικό Αρχείο Νάξου σταδιακά από την 

γενουατοχιώτικης καταγωγής γηραιά Θεοκτίστη Βελάστη, αδελφή της μητριάς του Ι. 

Δελλαρόκκα, Ελεονώρας, στα μέσα της δεκαετίας του ’70. Δεν έχει βρεθεί κανένα 

στοιχείο αναφορικά με τον αριθμό και το περιεχόμενο των εγγράφων που φέρεται να 

κατετέθησαν αρχικά, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι από την οικία Βελάστη 

αποσπάστηκαν κατά καιρούς και άλλα παρόμοια έγγραφα, που ενσωματώθηκαν 

προφανώς στη συλλογή Δελλαρόκκα. Από τη μελέτη των εγγράφων διαπιστώνεται 

πράγματι μία στενότατη σχέση των δύο συλλογών. Σε αρκετές περιπτώσεις, έγγραφα 

που αναφέρονται στην ίδια υπόθεση, τα οποία θεωρείται ότι αρχικά ήταν 

επισυνημμένα σε έγγραφα της συλλογής Βελάστη, βρίσκονται σήμερα σε φακέλλους 

της συλλογής Δελλαρόκκα (π.χ. εκείνα της οικογενείας Φραγκοπούλου, που κατείχε 
                                                             
2197 Πρόκειται για έγγραφα συντεταγμένα κατά κύριο λόγο στην κοινή ιταλική. Ως επί το πλείστον τα 
έγγραφα αυτά είναι δικαιοπρακτικά. Σε ορισμένα μόνο έγγραφα, κυρίως διαταγές αξιωματικών του 
παραπλέοντος βενετικού στόλου κατά τη διάρκεια των βενετοτουρκικών πολέμων του 17ου αιώνα, 
ανιχνεύονται ευκρινώς στοιχεία της βενετικής διαλέκτου. 
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το βρετανικό υποπροξενείο της Νάξου κατά το α΄ μισό του 19ου αιώνα). Το 1980 τα 

έγγραφα της συλλογής αυτής φωτογραφήθηκαν από συνεργείο του Μορφωτικού 

Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης. Αργότερα προσετέθηκαν σε αυτά άλλα 19 

«εμβόλιμα» έγγραφα στη συλλογή, με αποτέλεσμα ο φάκελλος της Συλλογής 

Βελάστη να περιλαμβάνει σήμερα συνολικά 250 έγγραφα2198, όλα σχεδόν 

αδημοσίευτα, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων2199.  

Τα έγγραφα της συλλογής αυτής, που καλύπτουν την περίοδο 1541-1892, μάς 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική ζωή και τον υλικό 

πολιτισμό του νησιού, πρωτίστως όμως φέρνουν στο φως σημαντικά στοιχεία που 

άπτονται των σχέσεων των δύο κοινοτήτων, κάτι που αποτελεί και το αντικείμενο της 

παρούσας έρευνας. Η Συλλογή Βελάστη περιλαμβάνει 6 έγγραφα του 16ου αιώνα, 14 

του 17ου αιώνα, 83 του 18ου αιώνα και 129 του 19ου αιώνα (55 της 

προεπαναστατικής περιόδου, 21 της επαναστατικής περιόδου και 65 επί Βασιλείου 

της Ελλάδος, κυρίως επί Όθωνος)2200.  

 

Τα είδη των εγγράφων της Συλλογής Βελάστη και οι συντάκτες τους 

 

Στη Συλλογή Βελάστη έχει εντοπιστεί πλειάδα εγγράφων, τα οποία μπορούν 

να διακριθούν και να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες. Τη μεγαλύτερη σχετικά 

κατηγορία εγγράφων αποτελούν τα δικαιοπρακτικά έγγραφα. Συνολικά εντοπίζονται 

στη συλλογή αυτή 41 επιστολές, 24 πωλητήρια, 24 διαμαρτυρίες (προτέστα), 21 

πιστοποιητικά, 14 προικοσύμφωνα, 14 αποδείξεις, 12 συμφωνητικά εμβατικίου 

(παντικοχάρτια), 11 διαιτητικές ή δικαστικές αποφάσεις, 9 ομολογίες, 8 διατάγματα, 

6 δωρεές και παραχωρητήρια, 6 λογαριασμοί, 5 ανταλλαγές, 5 πληρεξούσια, 4 

λειψανόχαρτα (βεβαιώσεις γνησιότητας λειψάνων), 4 κλήσεις, 4 κατάλογοι, 3 

διαθήκες, 3 συνυποσχετικά, 3 διανεμητήρια, 2 βαφτιστοχάρτια, 1 δίπλωμα, 1 

ψήφισμα, 1 διαβατήριο, 1 συστατική επιστολή, 1 ενοικιαστήριο, 1 σημείωμα, 1 

φορτωτική και 1 τηλεγράφημα. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, η εικόνα που 

έχουμε για τη Συλλογή Βελάστη δεν είναι η ίδια με εκείνη άλλων συλλογών, που 

έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί, δεδομένου ότι ο αριθμός των δικαιοπρακτικών 

                                                             
2198 Κοκολάκης 2009: 5-6: 10-19.. 
2199 Ψαρράς – Campagnolo 2010: 279.  
2200 Η πρόσβαση στη συλλογή αυτή έγινε χάρη στην άριστη συνεργασία που είχαμε με τον αρχειονόμο 
του Τοπικού Αρχείου Νάξου, κ. Μιχάλη Κοκολάκη, όπως και με την αντικαταστάτριά του κα Μαρία 
Παπαγιάννη. 



422 
 

εγγράφων της είναι μεν σημαντικός, ωστόσο δεν αποτελεί τον κύριο όγκο των 

εγγράφων της συλλογής. 

Συντάκτες των δικαιοπρακτικών εγγράφων υπήρξαν διάφοροι νοτάριοι 

(συμβολαιογράφοι) και καντζελλάριοι (γραμματείς) του νησιού, όπως ο Πέτρος της 

Αγιά–Ψυχής (16ος αι.), ο Σταμάτης ο Τουρούς (16ος – 17ος αι.), οι Αντώνιος 

Θεολογίτης, Νικόλαος Ακριβός, Ιωάννης Γας, Νικόλαος Αναπλιώτης (17ος αι.), οι 

Στέφανος Τουμπίνος, Γιάκομος Ρόσσης, Σταυριανός Μιχαλίτζης, Πανταλέος 

Σουμαρίπας, Φίλιππος Δραγομανάκης, Φίλιππος Σουμαρίπας, Αντώνιος Τάγαρης, π. 

Νικόλαος Ναυπλιώτης, Αντώνιος Μπαρότσης (18ος αι.), ο Κωνσταντίνος Κόκκος, 

Φραντζέσκος Μπαρότσης (18ος – 19ος αι.), οι π. Ιωάννης Σκουλουδάκης, Αντώνιος 

Μπέλλος, π. Ιωάννης Μανωλάς, Ζαμπατής Μπαρότσης, π. Γεώργιος Κορρές, π. 

Μιχελής Κορρές, Πέτρος Βιτσεράς, Κωνσταντίνος Λεντούδης και Παντολέων 

Σωμμαρίπας (19ος αι.). 

Για άλλα είδη εγγράφων υπήρξαν και οι ανάλογοι συντάκτες, όπως π.χ. για τα 

διατάγματα οι διάφοροι αξιωματούχοι του οθωμανικού κράτους, όπως τοπικοί 

καδήδες «της Αξίας» ή «της Παροναξίας», δραγουμάνοι του Στόλου ή ακόμη και ο 

ίδιος ο σουλτάνος. Πέραν όμως αυτών, η Συλλογή Βελάστη διαθέτει διατάγματα ή 

διπλώματα και άλλων αρχηγών κρατών της εποχής, όπως του δόγη της Βενετίας 

Δομηνίκου Contarini ή του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΣΤ΄. Αναφορικά με τα 

έγγραφα που άπτονται της ζωής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπως βεβαιώσεις 

για τη γνησιότητα λειψάνων και για την τέλεση βάφτισης, συντάκτες τους ήταν 

Ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί. Υπήρχουν ωστόσο και περιπτώσεις όπου συντάχθηκαν 

έγγραφα από διπλωματικούς υπαλλήλους δυτικών χωρών, οι οποίες διατηρούσαν 

προξενεία, υποπροξενεία και προξενικά πρακτορεία στο Κάστρο της Χώρας Νάξου. 

Επίσης, έχει εντοπιστεί αριθμός εγγράφων, συντεταγμένων από μέλη πληρωμάτων 

παραπλεόντων πολεμικών πλοίων δυτικών χωρών (Γαλλίας, Βρετανίας). Τέλος, 

εντοπίζονται έγγραφα που συντάχθηκαν μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους 

από κρατικούς λειτουργούς, που έφεραν το αξίωμα του δημογέροντα, του διοικητή, 

του δημοσίου μνήμονα, του επάρχου, του δικαστικού, του δημοσίου εκτιμητή κ.ά. 

Πέραν όμως των παραπάνω, υπάρχουν και έγγραφα που έχουν μάλλον ιδιωτικό 

χαρακτήρα, όπως, ομολογίες, επιστολές, αποδείξεις κ.ά. 

Ως προς τον τόπο προέλευσης των εγγράφων της Συλλογής Βελάστη, αυτά 

έχουν συνταχθεί στην πλειονότητά τους στη Νάξο και μάλιστα ορισμένα από τα 

παλαιότερα στο «Μέγα Κάστρον της Ναξίας», αλλά και σε περιοχές, χωριά και 
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οικισμούς όπως οι Κάμπονες, η Βουρβουριά, ο Τζίτζαμος, το Σκαδό, η Κόρωνος 

(Βόθροι), η  Κωμιακή, η Τραγαία, οι Μέλανες κ.ά. Επίσης, κάποια από τα έγγραφα 

της Συλλογής Βελάστη, 56 τον αριθμό, έχουν συνταχθεί εκτός Νάξου ή και εκτός 

ελλαδικού χώρου: 4 στη Ρώμη, 4 στη Ρουμανία, 3 στο Παρίσι, 2 στη Βενετία, 1 στη 

Μάλτα, 1 στο Καπάτσιο Νεαπόλεως, 1 στην Αλεξάνδρεια, καθώς και 13 στην 

Κωνσταντινούπολη, 12 στην Πάρο, 5 στη Σύρο, 2 στη Μύκονο, 2 στη Σαντορίνη, 2 

στη Σμύρνη, 1 στα Βουρλά, 1 στη Μήλο, 1 στην Αίγινα και 1 στην Αθήνα. 

 

Η γλώσσα των δικαιοπρακτικών εγγράφων με βάση τα έγγραφα της Συλλογής 

Βελάστη 

 

Ως προς την γλώσσα των εγγράφων της Συλλογής Βελάστη, τα 202 είναι 

γραμμένα στα ελληνικά, 23 στα ιταλικά, 10 στα γαλλικά, 5 στα λατινικά, 3 στα 

ρουμάνικα, 1 στα αγγλικά, 5 στα ελληνικά και τα ιταλικά και 1 στα ελληνικά και τα 

λατινικά. Από τα ξενόγλωσσα έγγραφα αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτά που είναι 

γραμμένα στη λατινική γλώσσα, η οποία είναι συνυφασμένη με τη λειτουργική ζωή 

της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, άπτονται ζητημάτων που συσχετίζονται με την 

παρουσία της στο νησί. Τα έγγραφα στην ιταλική γλώσσα χρονολογούνται από τον 

16ο έως και τον 19ο αιώνα και πιστοποιούν την προσήλωση μερίδας των μελών της 

λατινικής κοινότητας του νησιού στη χρήση της γλώσσας των προγόνων τους, η 

οποία χρησιμοποιήθηκε, παράλληλα με την ελληνική, ακόμη και μετά την ίδρυση του 

Ελληνικού Κράτους (μέσα 19ου αι.)2201. Η δε χρήση της γαλλικής γλώσσας 

συσχετίζεται με την έντονη γαλλική παρουσία στη Νάξο κατά την περίοδο της 

Αντιμεταρρύθμισης, κύριως μέσω της εγκαθίδρυσης μελών μοναχικών ταγμάτων της 

Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο νησί (17ος αι.), αλλά και της εγκατάστασης εκεί 

γαλλικών οικογενειών γαιοκτημόνων, όπως των De Lastic de Vigouroux2202, 

φαινόμενο που θα συμβάλει στην ανάπτυξη της γαλλοφωνίας στους κόλπους των 

καθολικών κοινοτήτων των Κυκλάδων και ιδίως των εκπαιδευτικών τους ιδρυμάτων, 

                                                             
2201 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ’ αριθ. 211 (1842). Επίσης, η περίληψη του υπ. αριθ. 178 δημοσίου 
εγγράφου  της ίδιας συλλογής, του έτους 1832, είναι γραμμένη στην ιταλική γλώσσα. Ακόμη δε και το 
1867 μέλος της οικογενείας Βελάστη έκανε χρήση της ιταλικής γλώσσας σε τηλεγράφημα. Βλ. σχ. 
Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ’ αρίθ. 219. 
2202 Σημειώνεται εδώ ότι το 1838 ο Έλληνας διοικητής της Νάξου απέστειλε επιστολή σε μέλος του 
γαλλικού οίκου γαιοκτημόνων του νησιού, De Lastic, γραμμένη στην ελληνική και τη γαλλική 
γλώσσα, κάτι που αποτελεί ένδειξη της ισχύος και του κύρους που απέπνεε αυτή η οικογένεια 
γαιοκτημόνων, ακόμη και μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, όπως αναφέρεται και παρακάτω. 
Βλ. σχ. Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ. αριθ. 201. 
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εις βάρος της ιταλικής γλώσσας. Έχει εντοπιστεί επίσης ένα έγγραφο γραμμένο στην 

αγγλική γλώσσα, το οποίο αποτελούσε σημείωμα μελών του πλοιάρχου και των 

αξιωματικών ενός βρετανικού πλοίου που περιπολούσε στο Αιγαίο το 1814-15, ενώ 

τα τρία διοικητικά έγγραφα από την περιοχή της Μολδοβλαχίας, είναι γραμμένα στη 

ρουμανική γλώσσα (τέλη 18ου αι.)2203, η οποία, σημειωτέον, χρησιμοποιούσε ακόμη 

τότε το κυριλλικό αλφάβητο και όχι το λατινικό, όπως σήμερα.  

Αξιοσημείωτο φαινόμενο θεωρείται και η χρήση της ελληνικής γλώσσας από 

άτομα δυτικής καταγωγής και δόγματος, τα οποία, με το πέρασμα των αιώνων, είχαν 

υιοθετήσει τη γλώσσα του ντόπιου πληθυσμού, την οποία και χρησιμοποιούσαν 

παράλληλα με τη γλώσσα των προγόνων τους, την ιταλική, ένδειξη του ότι είχαν 

αποκτήσει μία μορφή τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας. Αυτού του είδους η 

διγλωσσία αποτυπώνεται και σε έγγραφα που είναι «μικτά», γραμμένα κυρίως στην 

ελληνική και την ιταλική γλώσσα, στην ελληνική και τη γαλλική, ακόμη και στην 

ελληνική και τη λατινική (σε εκκλησιαστικό έγγραφο των Καθολικών2204).  

 Πολλά πάντως από τα εν λόγω έγγραφα, ιδίως τα παλαιότερα, διέθεταν και 

περιλήψεις, γραμμένες είτε στην ίδια γλώσσα είτε σε διαφορετική, είτε σε μικτή, 

ώστε να είναι κατανοητά σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό αναγνωστών, τόσο 

Ορθοδόξων όσο και Καθολικών. Αναφορικά με τη γλώσσα των 81 εν συνόλω 

περιλήψεων, 61 είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα, 13 στην ιταλική, 3 στη 

γαλλική και 4 στην ελληνική και την ιταλική γλώσσα.  

Όλα τα παραπάνω αντικατοπτρίζουν πρωτίστως την πολιτισμική ώσμωση 

κυρίως μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων και Καθολικών στη Νάξο, αλλά και 

δευτερευόντως τις σχέσεις μεταξύ των ιταλοφώνων και των γαλλοφώνων στους 

κόλπους της καθολικής κοινότητας του νησιού. Πέραν όμως της συνύπαρξης των 

γλωσσών των Δυτικών κυριάρχων του νησιού και κυρίως της ιταλικής με την 

ελληνική γλώσσα, παρατηρείται και το φαινόμενο της διείσδυσης στοιχείων της 

ιταλικής γλώσσας στα δικαιοπρακτικά έγγραφα των αυτοχθόνων. Επί παραδείγματι, η 

ορολογία των εγγράφων αυτών είναι σε μεγάλο βαθμό ιταλικής προέλευσης (π.χ. 

προτέστο, κομπρομέσο, ρετζεβούτα κ.ά.)2205, ενώ έχει εντοπιστεί και σημαντικός αριθμός 

διαφόρων άλλων λέξεων, συμπεριλαμβανομένων κυρίων ονομάτων, στο ναξιακό 

λεξιλόγιο. Το φαινόμενο πάντως αυτό απαντά και σε άλλες συλλογές ναξιακών 

                                                             
2203 Κοκολάκης 2009: 6, 12, 15. 
2204 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ’ αριθ. 196 (1836). 
2205 Κατσουρός 1955: 84-88.- Ντόκος – Μελέντη 1997: 83-147. 
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δικαιοπρακτικών εγγράφων της εποχής2206, όπως και σε συλλογές εγγράφων του 

ευρύτερου βενετοκρατούμενου και εν γένει λατινοκρατούμενου χώρου του Αιγαίου, 

του Ιονίου και της Κύπρου. 

Μία άλλη αξιοσημείωτη παράμετρος θεωρείται και η υιοθέτηση από την 

πλευρά των Ελλήνων Ορθοδόξων του δυτικού συστήματος χρονολόγησης. Οι ίδιοι, 

αν και προσηλωμένοι στην ορθόδοξη πίστη και την Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν 

χρονολογούν τα δικαιοπρακτικά τους έγγραφα, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη 

συλλογή, «ἀπό κτίσεως κόσμου», κατά το βυζαντινό πρότυπο, αλλά εφαρμόζουν τη 

βενετική πρακτική της χρονολόγησης με αφετηρία τη γέννηση του Χριστού. Επίσης, 

πλην μίας εξαιρέσεως2207, δεν χρησιμοποιούνται εδώ οι ελληνικοί αριθμοί, αλλά οι 

αραβικοί, σύμφωνα με το δυτικό πρότυπο. Η όλη πάντως μορφή των εγγράφων, 

τουλάχιστον των παλαιοτέρων, μάς θυμίζει σε γενικές γραμμές εκείνη των 

δικαιοπρακτικών εγγράφων άλλων λατινοκρατούμενων και δη βενετοκρατούμενων 

περιοχών, κάτι που υποδηλώνει προφανώς βενετικές επιδράσεις. 

 

Πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας της «ελληνολατινικής» Νάξου, όπως 

ανιχνεύονται μέσα από τα έγγραφα της Συλλογής Βελάστη 
 

Η μελέτη των εγγράφων της Συλλογής Βελάστη, όπως και εγγράφων άλλων 

ναξιακών συλλογών, έχει αποδείξει την ύπαρξη κάποιων ιδιαιτέρων κοινωνικών 

χαρακτηριστικών στο  νησί από την ύστερη εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου έως και 

την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (16ος – 19ος αι.). Το φαινόμενο της συμβίωσης 

Ορθοδόξων και Καθολικών αποτελεί μία ιδιαιτερότητα του κυκλαδικού χώρου, σε 

αντιδιαστολή π.χ. με τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο της οθωμανικής περιόδου, όπου 

η εκεί λατινική παρουσία ήταν κατά κανόνα ανύπαρκτη. Το γεγονός μάλιστα ότι στη 

Νάξο, δεδομένου του ολιγαρίθμου της λατινικής κοινότητας, η δυτική παρουσία ήταν 

δυσαναλόγως ισχυρή, προσδίδει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη του 

πολιτισμικού τοπίου του νησιού υπό το πρίσμα και των γραπτών πηγών, δείγμα των 

οποίων αποτελεί η Συλλογή Βελάστη. 

Αναφορικά με τα δικαιοπρακτικά έγγραφα, αυτά έχουν συνταχθεί από 

νοταρίους και καντζελλαρίους και των δύο δογμάτων. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα 

συμβεβλημένα μέρη των συμβολαιογραφικών πράξεων, όπου άλλοτε είναι μεταξύ 

                                                             
2206 Μιννίτι–Γκώνια, υπό δημοσίευση. 
2207 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ. αριθ. 8 (1623). 



426 
 

τους ομόδοξα -είτε Ορθόδοξοι είτε Καθολικοί- και άλλοτε ετερόδοξα. Επίσης, οι 

«παρακαλετοί» μάρτυρες οι οποίοι βεβαιώνουν την αλήθεια των γραφομένων στα 

έγγραφα αυτά, ανήκουν και αυτοί επίσης στα δύο δόγματα, δείγμα του κοινωνικού 

συγχρωτισμού μεταξύ των μελών των δύο κοινοτήτων. Ωστόσο, η αναλογία 

Ορθοδόξων μαρτύρων σε συμβολαιογραφικές πράξεις μεταξύ Ορθοδόξων είναι 

σχετικά μεγαλύτερη, ενώ ανάλογο και ίσως πιο έντονο παρατηρείται το φαινόμενο 

και από την πλευρά των Λατίνων γαιοκτημόνων, των οποίων οι μάρτυρες στα 

συμβόλαιά τους είναι όλοι σχεδόν Καθολικοί. Παρά ωστόσο το γεγονός αυτό και 

παρά τους κοινωνικούς, θρησκευτικούς ή και εθνοτικούς διαχωρισμούς, 

διαπιστώνεται ότι οι συμβαλλόμενοι, οι νοτάριοι και οι μάρτυρες των 

δικαιοπρακτικών εγγράφων είναι μέτοχοι μίας κοινής κοινωνικής και οικονομικής 

ζωής.  

Κάτι ανάλογο ισχύει έως έναν βαθμό και για υπηκόους ξένων κρατών (π.χ. 

διπλωμάτες, εμπόρους, ναυτικούς και θρησκευτικούς λειτουργούς), οι οποίοι είχαν 

αναπτύξει μία έντονη πολιτική και οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, στο 

πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής των χωρών τους, διαμορφώνοντας ένα πλέγμα 

πολιτικών, οικονομικών, αλλά και πολιτισμικών σχέσεων με τον ντόπιο πληθυσμό 

και ιδίως με τα μέλη της εκεί λατινικής κοινότητας. Η συχνή, όπως φαίνεται, 

επικοινωνία μέσω αλληλογραφίας μεταξύ των δύο μερών αποτυπώνει αυτήν την 

πραγματικότητα.  

Ιδιαίτερη πάντως σημασία έχουν τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από 

κληρικούς του δυτικού δόγματος, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων μοναχών που 

ανήκαν στα τάγματα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, τα οποία εγκαταστάθηκαν 

στο νησί κατά και μετά την Αντιμεταρρύθμιση. Μέσα από τις επιστολές αυτές 

αποτυπώνεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Αγίας Έδρας, αλλά και της Γαλλίας για τα 

τεκταινόμενα στον χώρο της τοπικής Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπως και το 

«ειδικό βάρος» που είχε το νησί και κατά την οθωμανική περίοδο, ακόμη δηλαδή και 

μετά την κατάλυση του Δουκάτου του Αιγαίου (1566). Βάσει των παραπάνω, 

παρατηρείται το φαινόμενο της «διεθνοποίησης» της κοινωνικής, πολιτικής και 

οικονομικής ζωής της Νάξου, λόγω της ιδιαίτερης πληθυσμιακής και κοινωνικής της 

σύστασης και της γεωγραφικής της θέσης, αλλά προφανώς και λόγω των δεδομένων 

ιστορικών καταβολών που οδήγησαν στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων 

κοινωνικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών των κατοίκων της. 



427 
 

Τέλος, μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, επιχειρείται να εγκαθιδρυθεί 

μία έννομη τάξη στο άναρχο τοπίο του νησιού, όπως προκύπτει μέσα από τα λιγοστά 

σχετικά έγγραφα, επιστολές, διατάγματα, δικαστικές αποφάσεις και αναφορές 

αξιωματούχων του Βασιλείου της Ελλάδος. 

Στο πλαίσιο αυτό φαίνεται ότι κινείται και η παρέμβαση του διοικητή της 

Νάξου, ο οποίος στρέφεται στα 1838 με επιστολή του κατά μέλους της οικογενείας 

De Lastic de Vigouroux για τις υπερβολικές απαιτήσεις του έναντι του Ελληνικού 

Κράτους ως προς το ζήτημα της περιουσίας των Λαζαριστών και των κτηματικών 

διεκδικήσεων από την πλευρά των κατοίκων της Ποταμιάς2208. Σημειώνεται ότι έναν 

χρόνο νωρίτερα (1837), ο εν λόγω Lastic, προξενικός σύμβουλος της Γαλλίας στη 

Νάξο, είχε έλθει σε επικοινωνία με τους Ποταμίτες, οδηγώντας τους σε αλλαγή 

στάσης έναντι των διεκδικήσεών τους αναφορικά με την κυριότητα της περιοχής 

«Γεράκι», που νέμονταν έως τότε οι Λαζαριστές2209. Τελικά ο διοικητής 

Αμπροσιάδης, εκπρόσωπος της κεντρικής εξουσίας του νεοσύστατου Ελληνικού 

Κράτους, θα τονίσει στον Γάλλο γαιοκτήμονα και διπλωμάτη ότι η Διοίκηση είχε 

προστατεύσει επαρκώς τα συμφέροντα του γαλλικού αυτού καθολικού θρησκευτικού 

ιδρύματος και ότι το ζήτημα της κυριότητας της συγκεκριμένης εκτάσεως γης ήταν 

νομικής φύσεως και άρα θα έπρεπε να είχε ακολουθηθεί σε αυτήν την περίπτωση η 

δικαστική οδός. 

Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι ο Έλληνας διοικητής της Νάξου γράφει το 

μεγαλύτερο μέρος της επιστολής του στα γαλλικά (το υπόλοιπο είναι γραμμένο στα 

ελληνικά), απευθυνόμενος σε έναν «ντόπιο» Δυτικό, του οποίου οι πρόγονοι είχαν 

εγκατασταθεί στο νησί πριν από πάνω από έναν αιώνα. Το γεγονός αυτό 

αντικατοπτρίζει προφανώς τη διάθεση των De Lastic για διατήρηση της ιδιαίτερης 

εθνικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας, αλλά και το ότι η γαλλική αυτή 

οικογένεια, όπως και οι Λαζαριστές, αποτελούσαν κατά κάποιο τρόπο «κράτος εν 

κράτει» μέσα στο νησί, με την υποστήριξη της Γαλλίας, προστάτιδας των καθολικών 

πληθυσμών των Κυκλάδων από την οθωμανική περίοδο. Η επιλογή ή αναγκαιότητα 

χρήσης μίας ξένης γλώσσας, της γαλλικής, σε επίσημη επιστολή αξιωματούχου του 

Ελληνικού Κράτους, που απευθύνεται σε μόνιμο κάτοικο της ελλαδικής επικράτειας, 

είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. 

                                                             
2208 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ’ αρίθ. 201. 
2209 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ’ αρίθ. 199. 
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Μέσα πάντως από αυτή τη διαμάχη αναδεικνύεται η εμπλοκή του ξένου 

παράγοντα και μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους και πιο συγκεκριμένα των 

τοπικών γαλλικών προξενικών αρχών, που είχαν ως στόχο τη διασφάλιση των 

συμφερόντων των θρησκευτικών τους ιδρυμάτων στην περιοχή, «δίκην 

αποικιοκρατίας», κάτι που οδήγησε στην αντίδραση του κράτους των Αθηνών. Η 

ίδρυση του Βασιλείου της Ελλάδος, ενός τυπικά τουλάχιστον κυρίαρχου εθνικού 

κράτους, συνέβαλε, όπως αποδεικνύεται, τα μάλα στην αποδόμηση και των 

τελευταίων υπολειμμάτων των παρωχημένων φεουδαλικών δομών του παρελθόντος, 

τα οποία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με το δυτικό αποικιοκρατικό καθεστώς, που είχε 

εγκαθιδρυθεί στο Αιγαίο στις αρχές του 13ου αιώνα. 

 Η ύπαρξη ενός καθεστώτος οιονεί δυτικής αποικιοκρατίας στη Νάξο 

διαπιστώνεται από τη μελέτη των δικαιοπρακτικών εγγράφων τόσο της Συλλογής 

Βελάστη όσο και άλλων συλλογών. Οι τοπικοί Λατίνοι άρχοντες και γαιοκτήμονες 

προσφωνούνταν και αυτοτιτλοφορούνταν με τον τίτλο του «σερ», του «μισέρ», του 

«μπαρούνου», του «άρχου», καθώς και με άλλους τίτλους ευγενείας2210. Ήταν επίσης 

κύριοι μεγάλων εκτάσεων γης, όπως πιστοποιείται και από το περιεχόμενο των 

προικοσυμφώνων των λατινικών οικογενειών. Σε αντιδιαστολή με τη φτωχή και λιτή 

κατά κανόνα οικοσκευή των ορθοδόξων οικογενειών και γενικότερα με το χαμηλό 

οικονομικό τους status, όπως προκύπτει μέσα από τη μελέτη των προικοσυμφώνων 

της συλλογής, οι ιταλικής καταγωγής Καθολικοί γαιοκτήμονες (π.χ. Loredano και 

Sommaripa) κατείχαν όχι μόνο «φέουδα», αλλά και εκκλησίες, μύλους, πυργοειδείς 

εξοχικές κατοικίες με τους βοηθητικούς τους χώρους, καθώς και πλούσιες 

οικοσκευές, ενώ δεν έλειπαν και τα ακριβά κοσμήματα με τους πολίτιμους λίθους 

(π.χ. διαμάντια)2211. 

Ωστόσο, η προνομιακή κοινωνική θέση των Λατίνων της Νάξου δεν 

αφορούσε μόνο τους λαϊκούς γόνους καθολικών οικογενειών, αλλά και τους 

Δυτικούς κληρικούς και μοναχούς, όπως τους Ιησουΐτες, των οποίων τα προνόμια 

κατοχυρώθηκαν με έγγραφο του ίδιου του δόγη της Βενετίας (1664)2212, ενώ τη 

διαχείριση της περιουσίας τους στη Νάξο είχε αναλάβει ο βασιλιάς της Γαλλίας 

(1780), με τη σύμφωνη γνώμη της Αγίας Έδρας2213. 

                                                             
2210 Κωτσάκης 2005: 32-34.- Κωτσάκης 2006 α΄:  21-23. 
2211 Συλλογή Βελάστη, έγγραφα υπ’ αρίθ. 23, 54. 
2212 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ’ αρίθ. 12.1. 
2213 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ’ αρίθ. 56, 56.1. 
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Η ύπαρξη διαπιστωμένων μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων στη Νάξο των 

Νεωτέρων Χρόνων, όπως αποδεικνύουν τα έγγραφα της Συλλογής Βελάστη, κυρίως 

ανάμεσα σε Καθολικούς και Ορθοδόξους, υπό την αιγίδα μάλιστα δυτικών μεγάλων 

δυνάμεων, καθώς και δραστηριοποίηση στο νησί Δυτικών μισσιοναρίων που 

αποσκοπούσαν στην υπονόμευση του ορθόδοξου φρονήματος προς όφελος του 

Καθολικισμού2214, ήταν φυσικό να αποτελέσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο ανάπτυξης 

αντιλατινικών αισθημάτων, οι ρίζες των οποίων θα πρέπει να αναζητηθούν στην Δ΄ 

Σταυροφορία, εάν όχι και παλαιότερα2215.  

Υπό το πρίσμα αυτό ίσως θα πρέπει να ερμηνευτεί και η κατά καιρούς 

αρνητική εικόνα των Ελληνορθοδόξων κατοίκων της Νάξου έναντι θρησκευτικών 

λειτουργών των Ρωμαιοκαθολικών, με τους οποίους φαίνεται ότι υπήρχε σε κάποιες 

των περιπτώσεων έντονη αντιπαλότητα, όπως συνάγεται μέσα από τη μελέτη 

ναξιακών εγγράφων άλλων συλλογών2216. Δυστυχώς, λόγω ελλείψεως σχετικών 

πηγών, δεν είμαστε σε θέση να διακριβώσουμε τη θεώρηση και τη στάση των 

Ορθοδόξων έναντι των Καθολικών μέσα από δικά τους έγγραφα, αλλά βασιζόμαστε 

κυρίως σε έμμεσες αναφορές των ιδίων των Καθολικών. Βάσει λοιπόν αυτών των 

εγγράφων, διαπιστώνεται η αντιπάθεια κάποιων Καθολικών ιεραρχών εναντίον των 

Ελληνορθοδόξων χωρικών και ιδίως κατά του ορθόδοξου κλήρου, τον οποίον 

κατηγορούσαν ότι υπονόμευε τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Επί 

παραδείγματι, το 1831 ο προεστώς του τάγματος των Λαζαριστών στη Νάξο, Falguer, 

γνωστοποιούσε στον Γάλλο πληρεξούσιο, Barron de Rοuen, ότι θα έφευγε σύντομα 

από τη Νάξο, λόγω απειλών των κατοίκων του νησιού εναντίον του, που τού 

προσήπταν την κατηγορία του παιδεραστή, ενώ συμπλήρωνε ότι την ίδια κατηγορία 

είχαν προσάψει και στον προκάτοχό του2217. Ανεξαρτήτως του αν ευσταθούσαν ή όχι 

οι κατηγορίες εναντίον των Γάλλων Λαζαριστών, το περιστατικό αυτό απηχεί 

ενδεχομένως ένα κλίμα αμοιβαίας αντιπάθειας και αντιπαλότητας ανάμεσα στις δύο 

πλευρές, φαινόμενο σύνηθες στον χώρο των Κυκλάδων κατά τους παρελθόντες 

αιώνες, ήδη από την επαύριο της Δ΄ Σταυροφορίας. 

                                                             
2214 Tarillon 1947: 104-105.- Piacenza Napolitano 1987: 55.- Ρούσσος–Μηλιδώνης 1991: 15.  
2215 Γουναρίδης 2008: 44-48. 
2216 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, η περίπτωση του Καθολικού 
αρχιεπισκόπου Crispi, που στρεφόταν κατά των χωρικών της πεδινής Νάξου, αναφερόμενος με άκρως 
υποτιμητικούς εναντίον τους χαρακτηρισμούς. Βλ. σχ. Ζερλέντης 1985: 11.- Ο ίδιος ο Καθολικός 
αρχιεπίσκοπος σημείωνε επίσης ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι  ιερείς και μοναχοί καλλιεργούσαν στον 
ντόπιο πληθυσμό βαθύ μίσος εναντίον των Λατίνων.- Βλ. σχ. Hofmann 1938: 196.  
2217 Συλλογή Βελάστη, έγγραφο υπ’ αρίθ. 173. 
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Ωστόσο, παρά την όποια αντιπαλότητα μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία 

εδραζόταν, όπως είπαμε, εν πολλοίς και στην ύπαρξη μεγάλων μεταξύ τους 

κοινωνικών ανισοτήτων, διαπιστώνεται και μία γενικότερη ειρηνική συνύπαρξη 

ανθρώπων που είχαν μεν διαφορετικό θρήσκευμα και καταγωγή και βρίσκονταν σε 

διαφορετική κοινωνική θέση, ετύγχανε όμως να διαβιούν στο ίδιο νησί και ως 

συντοπίτες ανέπτυσσαν εκεί έναν εκ των πραγμάτων κοινωνικό συγχρωτισμό, που 

είχε ως επακόλουθο μία αξιοσημείωτη πολιτισμική ώσμωση.  

Έτσι λοιπόν, η ελληνική και η ιταλική γλώσσα θα συνυπάρξουν στα 

δικαιοπρακτικά έγγραφα του νησιού επί αιώνες, ευρισκόμενες σε παράλληλη χρήση 

από την εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου έως τους πρώτους μετεπαναστατικούς 

χρόνους. Οι Ελληνορθόδοξοι θα συνεχίσουν να γράφουν τα επίσημα έγγραφά τους 

στην ελληνική γλώσσα, με την πρόσμειξη κάποιων στοιχείων της ιταλικής, ενώ οι 

ιταλόφωνοι απόγονοι των Δυτικών κατακτητών του Μεσαίωνα θα κάνουν χρήση 

τόσο της «πατρώας γλώσσας» όσο και εκείνης των κατακτημένων ιθαγενών 

(πρακτική που όμως δεν φαίνεται να υιοθέτησαν και οι γαλλόφωνοι)2218. Η διγλωσσία 

λοιπόν των ναξιακών εγγράφων των Νεωτέρων Χρόνων θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως η χαρακτηριστικότερη ίσως έκφανση της πολιτισμικής ώσμωσης μεταξύ των δύο 

πλευρών.   

Εν κατακλείδι, μέσα από τη μελέτη των παλαιών δικαιοπρακτικών εγγράφων 

του νησιού και εν προκειμένω της Συλλογής Βελάστη διαπιστώνεται η ύπαρξη 

κοινωνικών ανισοτήτων και αντιθέσεων, που τροφοδοτούσε το όποιο κλίμα 

αντιπαλότητας μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Παράλληλα όμως διαπιστώνεται στο 

νησί και η ύπαρξη ενός κλίματος εκ των πραγμάτων ειρηνικής συμβίωσης μεταξύ 

μελών διαφορετικών χριστιανικών δογμάτων, προϊόν της οποίας αποτελεί και η 

μεταξύ τους πολιτισμική ώσμωση. Όλα λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό 

με πληροφορίες προερχόμενες και από άλλα πεδία μελέτης του πολιτισμικού 

φαινομένου, κατατείνουν στο ότι η σχέσεις μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών στη 

Νάξο είχαν πολλές και ποικίλλες εκφάνσεις, με θετικό και αρνητικό πρόσημο. Η 

                                                             
2218 Σημείωνεται ότι δεν παρατηρήθηκε ανάλογο φαινόμενο πολιτισμικής ώσμωσης και μεταξύ των 
Γάλλων υπηκόων του νησιού και του ντόπιου πληθυσμού, όπως συνάγεται από τη μελέτη των 
σχετικών εγγράφων της συλλογής. Οι Γάλλοι έποικοι, κληρικοί και λαϊκοί, της ύστερης οθωμανικής 
περιόδου, προφανώς λόγω του λιγότερου χρόνου εγκατάστασής τους στη Νάξο, συγκριτικά με τους 
ιταλογενείς Καθολικούς, αλλά και λόγω της διατήρησης ισχυρών δεσμών με το εθνικό τους κέντρο, τη 
Γαλλία, μέσω των εμπορικών τους προξενείων, της συνεχούς αποστολής Γάλλων μισσιοναρίων, αλλά 
και της παρεμβατικής δράσης παραπλεόντων γαλλικών πολεμικών πλοίων. Όλα τα παραπάνω υπήρξαν 
ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη από την πλευρά τους μίας αίσθησης διακριτής τοπικής 
ταυτότητας, αποδεσμευμένης από τη μητρόπολη–Γαλλία.  
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συνύπαρξη λοιπόν του ντόπιου με το δυτικό στοιχείο δεν υπήρξε αποκλειστικά 

αρμονική ούτε αποκλειστικά προβληματική και συγκρουσιακή, αλλά επρόκειτο για 

ένα πολυσύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, που συνέβαλε με τον δικό του τρόπο στη 

διαμόρφωση του ιδιαίτερου πολιτισμικού τοπίου του νησιού. 
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Ι΄ 

Επίλογος – Συνολική αποτίμηση 

 
Όπως είδαμε, στη Νάξο παρατηρείται το φαινόμενο της συνύπαρξης μεταξύ 

του γηγενούς - ελληνορθοδόξου πληθυσμού και των Δυτικών, Βορειοϊταλών κυρίως 

κατακτητών, που εποίκησαν το Αιγαίο μετά τη Δ΄ Σταυροφορία, καθώς και των 

απογόνων τους. Οι εκεί Δυτικοί, με επικεφαλής τον δούκα, είχαν υπό τον έλεγχό τους 

το νησί καθ’ όλη την περίοδο του Δουκάτου του Αιγαίου (1207-1566), το οποίο και 

διαμοίρασαν σε φέουδα, διοικώντας το σύμφωνα με την “Osanza de Loco” 

(«Συνήθεια του Τόπου»), τοπική εκδοχή των Ασσιζών της Ρωμανίας, του γαλλικής 

προέλευσης φεουδαλικού κώδικα, του οποίου η εκεί εφαρμογή αποτελούσε προϊόν 

συγκερασμού με τις προϋπάρχουσες τοπικές νομικές διατάξεις. Μετά πάντως την 

οθωμανική κατάκτηση και παρά την εκχώρηση της Νάξου στους νέους κυριάρχους, 

οι Δυτικοί του νησιού θα διατηρήσουν σημαντικό μερίδιο της κοινωνικής και 

οικονομικής ισχύος των παρελθόντων αιώνων, νεμόμενοι τεράστιες εκτάσεις γης και 

αποτελώντας κατά κάποιο τρόπο «κράτος εν κράτει», όπως αποδεικνύει και η ύπαρξη 

των πολυαρίθμων πυργοειδών επαύλεων που ανεγέρθηκαν κατά την περίοδο εκείνη. 

Επίσης, τότε θα μετοικήσουν εκεί και νέες οικογένειες Δυτικών από άλλα νησιά του 

Αιγαίου, ενώ από τον 17ο αιώνα θα εγκατασταθούν εκεί και τάγματα Καθολικών 

μισσιοναρίων, κάτω από την αιγίδα της Γαλλίας, δραστηριοποιούμενα υπό το πνεύμα 

της Αντιμεταρρύθμισης. Η καθολική μειονότητα της Νάξου της οθωμανικής 

περιόδου, μολονότι μάλλον ολιγάριθμη, θα έχει μία δυσαναλόγως ισχυρή θέση μέσα 

στη ναξιακή κοινωνία, αφού μέλη της υπήρξαν, εκτός από γαιοκτήμονες, και 

διπλωματικοί υπάλληλοι δυτικών μεγάλων δυνάμεων που διατηρούσαν διπλωματικές 

αντιπροσωπείες στο νησί, απολαμβάνοντας της υποστήριξης και της κάθε είδους 

προστασίας τους. Στην πραγματικότητα επρόκειτο για μία δυτικής καταγωγής και 

καθολικού δόγματος τοπική ηγέτιδα τάξη, τα μέλη της οποίας ζούσαν συγκεντρωμένα 

κατά βάση στο μεσαιωνικό Κάστρο της Χώρας, διατηρώντας άρρηκτους τους 

δεσμούς τους με τη Δύση και αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. 

Στον αντίποδα, οι ντόπιοι Ελληνορθόδοξοι ήταν εκείνοι που βίωσαν τις 

συνέπειες της βενετικής κατάκτησης των αρχών του 13ου αιώνα, περιερχόμενοι 

ουσιαστικά στην κατηγορία του δουλοπαροίκου των Δυτικών τοπικών αρχόντων, 

πλην ορισμένων εξαιρέσεων ισχυρών οικογενειών, όπου παρατηρήθηκε το φαινόμενο 
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της συμμετοχής τους στην πολιτική ζωή του Δουκάτου, αλλά και σε μεταγενέστερη 

φάση κάποιων άλλων οικογενειών προκρίτων, που βρίσκονταν σε συχνή 

αντιπαράθεση και ανταγωνισμό με τους πολυαριθμότερους Δυτικούς γαιοκτήμονες.  

 

10.1 Πολιτισμική ετερότητα και ώσμωση στη Νάξο μέσα στον χρόνο 
 

Όπως είδαμε, στη Νάξο των ύστερων μεσαιωνικών και πρώιμων νεώτερων 

χρόνων διαμορφώθηκε ένα κοινωνικό status, βασισμένο στην πραγματικότητα στις 

σχέσεις μεταξύ κατακτητών και κατακτημένων, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι οι 

σχέσεις αυτές ήταν πάντοτε συγκρουσιακές, αφού δεν εξέλιπαν και πτυχές της 

κοινωνικής ζωής του νησιού, όπου κυριαρχούσε το στοιχείο της αρμονικότητας στη 

συνύπαρξη μεταξύ των δύο κοινοτήτων, η οποία οδήγησε σε μία αξιοσημείωτη 

μεταξύ τους προσοικείωση (acculturation) και κατ’ επέκταση πολιτισμική ώσμωση. 

Η πολιτισμική ώσμωση αποτελεί ένα σύνηθες φαινόμενο σε περιπτώσεις όπου 

λαοί ή διαφορετικές μεταξύ τους πληθυσμιακές ομάδες συμβιώνουν σε έναν ενιαίο 

γεωγραφικά χώρο, συνήθως κάτω από την ίδια εξουσία, δηλαδή άτομα και 

συλλογικότητες που έχουν διαμορφώσει μία διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η μεταξύ τους συνύπαρξη εμπεριέχει ως θεμελιώδες 

χαρακτηριστικό της το στοιχείο της ετερότητας, το οποίο άπτεται συνήθως διαφόρων 

εκφάνσεων του πολιτισμικού φαινομένου2219. Συχνά αυτού του είδους η ετερότητα 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών ή και συγκρουσιακών 

σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών αυτών πληθυσμιακών ομάδων, ιδίως σε 

περιπτώσεις της κατάκτησης ενός τόπου και του πληθυσμού του από αλλογενείς και 

ετερόδοξους ή ετερόθρησκους2220. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί πάντοτε 

                                                             
2219 Οι όποιοι εθνοτικοί, θρησκευτικοί, γλωσσικοί και κοινωνικοί κατά κανόνα διαχωρισμοί μεταξύ 
ετερογενών κατοίκων μίας περιοχής ή μίας χώρας, ακόμη και τα στερεότυπα τα οποία έχουν 
διαμορφωθεί ανάμεσα σε γειτονικούς λαούς που δεν διαβιούν μέσα στην ίδια κρατική οντότητα, 
έχοντας ωστόσο κάποιου είδους επαφές, βρίσκουν συχνά έκφραση και μέσα στα γράμματα και τις 
τέχνες, μη εξαιρουμένων των εκφάνσεων του λαϊκού βίου, αλλά και του ίδιου του καθημερινού 
πολιτισμού (π.χ. λογοτεχνία, αρχιτεκτονική, εικαστικές τέχνες, λαϊκή τέχνη, τραγούδι, χορός κ.ά.). Βλ. 
ενδεικτικά  Μαγριπλής, (επιμ.), 2011.  
2220 Για τον ρόλο του πολιτισμικού φαινομένου στη διαμόρφωση των εθνικών ταυτοτήτων και της 
ανάπτυξης του φαινομένου της εθνικής συνείδησης και του εθνικισμού βλ. ενδεικτικά Renouvin – 
Duroselle 1977: 284-287.- Hobsbawm 1994: 70-115.- Said 1996 β΄: 225-318.- Anderson 1997: 31-
132.- Smith 2000: 27, 44, 95, 108-144.- Πάντως η πολιτιστική πολιτική ή διπλωματία χρησιμοποιείται 
συχνά από τις ισχυρές αποικιοκρατικές δυνάμεις και ως όχημα, με απώτερο στόχο την καθυπόταξη 
ασθενεστέρων λαών που ζουν υπό την κυριαρχία τους ή την σφαίρα επιρροής τους, κάτι το οποίο 
επιτυγχάνεται μέσα από μία συστηματική καλλιέργεια και ανάδειξη των πολιτισμικών προτύπων της 
αποικιακής μητρόπολης, εις βάρος εκείνου των πληθυσμών των κατακτημένων ή εξαρτημένων χωρών 
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τον κανόνα, δεδομένου ότι η ιστορική εμπειρία έχει καταδείξει πως η 

διαφορετικότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ 

ετερογενών πληθυσμών ή στην πρόσληψη και υιοθέτηση στοιχείων του πολιτισμού 

της άλλης πλευράς, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους κατοίκους των 

πολυεθνικών αυτοκρατοριών όλων των ιστορικών περιόδων και με αποκορύφωμα τη 

σημερινή εποχή, στην οποία βιώνουμε εις το έπακρον το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης. Η κατά κανόνα αμφίπλευρη αυτή διαδικασία της προσοικείωσης 

(αcculturation, Akkulturation) στοιχείων του πολιτισμού της άλλης πλευράς έχει ως 

συνεπακόλουθό της την πολιτισμική ώσμωση. 

Η πιο γνωστή περίπτωση πολιτισμικής ώσμωσης στην αρχαιότητα αποτελεί 

αυτή του ελληνιστικού κόσμου, όπου μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου στην Ανατολή και την εκεί ίδρυση των κρατών των επιγόνων του, 

Έλληνες και «βάρβαροι» ήλθαν για πρώτη φορά σε στενή επαφή, και συμβιώνοντας 

σε κοινό χώρο, εμφάνισαν το φαινόμενο της προσοικείωσης2221. Στον μητροπολιτικό 

ελλαδικό χώρο το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε κυρίως κατά την περιόδο της 

Ρωμαιοκρατίας  ανάμεσα στους Ρωμαίους εποίκους και το γηγενές ελληνικό στοιχείο 

με αντίστοιχες εκφάνσεις2222. Στη συνέχεια, κατά τη βυζαντινή περίοδο, 

παρατηρήθηκε μία αμφίπλευρη ώσμωση μεταξύ των ελληνοφώνων κατοίκων της 

Ρωμανίας και των γειτονικών με αυτούς λαούς, είτε υπαγόμενους στο βυζαντινό 

κράτος είτε γειτνιάζοντες με αυτό, ενώ διαμορφώθηκαν και διάφορα στερεότυπα, 

ιδίως μεταξύ Βυζαντινών και Δυτικών2223. Η λατινική κατάκτηση της Ρωμανίας στις 

αρχές του 13ου αιώνα επέτεινε το ήδη υποβόσκον κλίμα δυσπιστίας μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης, συνάμα όμως έφερε εκ των πραγμάτων τις δύο πλευρές πιο 

κοντά, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μίας αξιοσημείωτης μεταξύ τους πολιτισμικής 

ώσμωσης2224. Παράλληλα δε η πάλη εναντίον του αλλόχθονος κατακτητή, τόσο του 

μουσουλμάνου όσο και του Λατίνου, υπήρξε καταλυτική για την ανάπτυξη μίας 

πρώιμης «εθνικής συνείδησης». Η νεοελληνική λοιπόν πολιτισμική και εθνική 

                                                                                                                                                                              
και της συνείδησης της μεταξύ τους ετερότητας (πολιτισμικός ιμπεριαλισμός). Βλ. σχ. Ανδρεάδης 
1997.- Said 1997 β΄. 
2221 Bengtson 1991: 380-392.- Darbandi – Zournatzi 2008.- Κουλακιώτης 2011: 19-33. 
2222 Bergemann 1998: 67.- Spiliopoulou 2002: 114. 
2223 Γουναρίδης 1994: 157-171.- Καραγιαννόπουλος 1997: 497-541.- Λιουτπράνδος 1997: 25-69.- 
Wixom 1997: 435-449.- Μαλτέζου 2008: 13-25.- Αρβελέρ 2009: 173-237.- Κωτσάκης 2012 α΄: 72-75. 
2224 Γιαννακόπουλος 1985.- Ilieva 1991.- Μοσχονάς 1993: 123-144.- Lock 1996: 427-480, 489-492.- 
Μαλτέζου 2000: 9-16.- Ντούρου–Ηλιοπούλου 2005: 144-153.- Σαββίδης – Νικολούδης 2007: 223-
225.- Μαλτέζου 2008: 20-24.- Παπαδία–Λάλα 2008 α΄: 374-378. - Παπαδία–Λάλα 2008 β΄: 195-207.- 
Γκράτζιου 2010: 301-307.- Πέρρα 2011: 107-117. 
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ταυτότητα συνδιαμορφώθηκε βαθμιαία και αναδύθηκε μέσα από τη συνειδητοποίηση 

της ετερότητάς της με το δυτικό στοιχείο, ιδίως μετά το 1204, έτος το οποίο 

θεωρείται από πολλούς ερευνητές ως τομή και απαρχή για τη γένεση του Νέου 

Ελληνισμού (πρβλ. σελ. 22-23, 61, 179-182). Η σύγκρουση μεταξύ των δύο κόσμων, 

μολονότι οδήγησε σε μία ενδιαφέρουσα συνύπαρξη, καθώς και σε μία αμοιβαία 

μεταξύ τους πολιτισμική ώσμωση, στον «ελληνοφραγκικό γασμούλικο πολιτισμό», 

υπήρξε ένας από τους βασικότερους παράγοντες για τη συγκρότηση και τη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα της «νέας Ελλάδας» (nova Grecia), όπως την αποκαλεί ο 

Νίκος Καζαντζάκης2225, με αφορμή το ταξίδι του τον Σεπτέμβριο του 1937 στην 

Πελοπόννησο (Ταξιδεύοντας – Ο Μοριάς), όπου επισκέφθηκε μεταξύ άλλων και 

μνημεία της εποχής της Φραγκοκρατίας, στα οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση2226. 

Στην περίπτωση της Νάξου, όπως και στις περιπτώσεις άλλων περιοχών του 

ελληνόφωνου χώρου, οι οποίες είχαν περιέλθει κατά το παρελθόν στη λατινική 

κυριαρχία, το φαινόμενο της προσοικείωσης εξηγείται ως η βαθμιαία διείσδυση 

δυτικών στοιχείων στον ελληνορθόδοξο πληθυσμό και η παράλληλη προσαρμογή 

των Δυτικών στον πολιτισμό και τις συνήθειες του τόπου διαβίωσής τους, μία 

διαδικασία που επιτελέστηκε με την παρέλευση γενεών. Η προσοικείωση δεν 

περιορίζεται μόνο στα μνημεία και στην τέχνη, αλλά εκδηλώνεται σε πολλαπλούς 

τομείς του δημοσίου και ιδιωτικού βίου, όπως στο ονομαστικό, στις επιγραφές (στην 

περίπτωσή μας στα δικαιοπρακτικά έγγραφα), καθώς και στην υιοθέτηση συνηθειών 

κάθε είδους. 

 

Η μαρτυρία των υλικών καταλοίπων 

 

Βάσει των εξετασθέντων υλικών καταλοίπων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός 

σημαντικού αριθμού καθολικών εκκλησιών τόσο στη Χώρα του νησιού όσο και στη 

ναξιακή ύπαιθρο, οι οποίες ανεγέρθηκαν από τους Δυτικούς με σκοπό την κάλυψη 

των θρησκευτικών τους αναγκών και που αποτέλεσαν προϊόντα μείξης της δυτικής με 

την εγχώρια αρχιτεκτονική. Κάποιες μάλιστα εκκλησίες που χρησιμοποιήθηκαν για 

την καθολική λατρεία, προϋπήρχαν ως ορθόδοξες, τις οποίες και οικειοποιήθηκαν οι 

Καθολικοί (π.χ. βυζαντινά ξωκκλήσια πλησίον πυργοειδών επαύλεων). Υπάρχουν 
                                                             
2225 Σπηλιοπούλου 2011: 190-191. 
2226 Βλ. σχ. κεφ. «Το ταξίδι στον Μοριά και στα ίχνη των Φράγκων», και «Τα κάστρα του Μοριά», 
στο: Σπηλιοπούλου 2011: 183-205. 
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ωστόσο και περιπτώσεις, κυρίως κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, όπου καθολικοί 

ναοί μετατράπηκαν σε ορθοδόξους, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων πρώην 

ορθοδόξων ναών, οι οποίοι αποδόθηκαν εκ νέου στην ορθόδοξη λατρεία, φαινόμενο 

που αντικατοπτρίζει τη σταδιακή αποδυνάμωση του λατινικού στοιχείου μετά την 

εκεί κατάργηση της φεουδαρχίας (1721) και ακόμη περισσότερο, μετά την ίδρυση 

του Ελληνικού Κράτους (1830).  

Το πλέον όμως χαρακτηριστικό φαινόμενο της συνύπαρξης των δύο 

κοινοτήτων σε θρησκευτικό επίπεδο θεωρείται η ύπαρξη ναών «διπλής λατρείας», 

φαινόμενο σχεδόν άγνωστο για τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο. Εδώ πρόκειται κατά 

κανόνα για δίκλιτους ναούς, ενιαίους εσωτερικά, το ένα κλίτος των οποίων είναι 

αφιερωμένο στην ορθόδοξη και το άλλο στην καθολική λατρεία. Το γεγονός της 

συστέγασης των δύο δογμάτων στον ίδιο χώρο και συνάμα της ύπαρξης δύο 

διαφορετικών και διακριτών θυσιαστηρίων για την τέλεση του μυστηρίου της Θείας 

Ευχαριστίας, αποτυπώνει αφενός τις ιδιαίτερα στενές σχέσεις μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων και αφετέρου την παράλληλη διάθεση των δύο πλευρών ή τουλάχιστον 

των Ορθοδόξων για διατήρηση της θρησκευτικής τους ιδιοπροσωπίας, όντας μεν 

ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τους ετερόδοξους συντοπίτες τους, έχοντας όμως 

ταυτόχρονα και συνείδηση της μεταξύ τους δογματικής και εκκλησιαστικής 

ετερότητας.  

Σύμφωνα πάντως με μία άλλη άποψη, το φαινόμενο αυτό ενδεχομένως να 

συσχετίζεται και με μία προσπάθεια προσηλυτισμού των γηγενών Ορθοδόξων στον 

Καθολικισμό, που ξεκίνησε μετά τη Σύνοδο της Φερράρας–Φλωρεντίας (1438-1439), 

αλλά κανονικοποιήθηκε μετά την εν Τριδέντω Σύνοδο (1545-1563), και η οποία 

απέβλεπε στην αποδοχή του δυτικού δόγματος από την ορθόδοξη πλευρά, με 

παράλληλη συνήθως διατήρηση του ελληνικού (βυζαντινού) λειτουργικού τυπικού. 

Ωστόσο, οι περιπτώσεις προσχώρησης Ορθοδόξων στον Καθολικισμό, είτε με τη 

χρήση λατινικού είτε με τη χρήση ελληνικού τυπικού, υπήρξαν ελάχιστες και μάλλον 

μεμονωμένες, ενώ θα πρέπει να επισημάνουμε και τη φιλενωτική στάση ορισμένων 

Ορθοδόξων ιεραρχών, κυρίως του 17ου αιώνα, που σύμφωνα με την επικρατούσα 

άποψη διευκόλυναν τον προσηλυτιστικό, έργο των Δυτικών ιεραποστόλων. Εν τέλει 

όμως στη Νάξο, σε αντιδιαστολή π.χ. με τις γειτονικές Σύρο και Τήνο, δεν 

παρατηρήθηκε το φαινόμενο της μαζικής προσχώρησης γηγενών Ορθοδόξων στον 

Καθολικισμό. 
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Σημειώνεται ακόμη ότι, παρά την επιβολή του καθεστώτος της 

Λατινοκρατίας, οι Ορθόδοξοι κάτοικοι της Νάξου δεν διέκοψαν κατά τον 13ο και το 

α΄ μισό του 14ου αιώνα τους δεσμούς τους με το «εθνικό» και καλλιτεχνικό τους 

κέντρο, την Κωνσταντινούπολη, αλλά ότι αντιθέτως οι δυτικές τεχνοτροπικές 

επιδράσεις στην τοπική μνημειακή ζωγραφική θεωρούναι ελάχιστες, σποραδικές και 

δυσδιάκριτες. Κατά την ίδια περίοδο, διαπιστώνεται επίσης η ανέγερση ή η 

ανακαίνιση πλειάδας μικρών ορθοδόξων ναών, πιθανότατα από Ορθοδόξους 

ιδιοκτήτες γης, οι οποίοι εικάζεται ότι αποτελούσαν μία ενδιάμεση κοινωνικά 

κατηγορία ανάμεσα στους Δυτικούς φεουδάρχες και τους ντόπιους ακτήμονες 

αγρότες. Μία σημαντική πηγή πρόσληψης δυτικών τεχνοτροπικών στοιχείων υπήρξε 

και η Κρήτη, με τη γνωστή «βενετοκρητική» της σχολή, η οποία επηρέασε την 

καλλιτεχνική ζωή της Νάξου ως καλλιτεχνικό κέντρο που εξήγαγε εκεί φορητές 

εικόνες και ξυλόγλυπτα τέμπλα, αλλά ίσως και λόγω των κατά περιόδους κρητικών 

εποικισμών στο έδαφός της. Οι όποιες δυτικές τεχνοτροπικές επιδράσεις στην 

εκκλησιαστική τέχνη των Ορθοδόξων θα συνεχιστούν και κατά την οθωμανική 

περίοδο, εντοπιζόμενες κυρίως σε μπαρόκ ξυλόγλυπτες ή μαρμαρόγλυπτες 

κατασκευές με φυσιοκρατικά χαρακτηριστικά. Μετά δε την ίδρυση του Ελληνικού 

Κράτους, κατά την οθωνική περίοδο, τα δυτικά τεχνοτροπικά δάνεια από τη Δύση, 

ιδίως στην αγιογραφία, θα πολλαπλασιαστούν λόγω της ανάρρησης στην εξουσία του 

νεοσύστατου Βασιλείου της Ελλάδος μίας άρχουσας τάξης με φιλοδυτικό 

προσανατολισμό, η οποία και καλλιέργησε έναν καλλιτεχνικό εκδυτικισμό εις βάρος 

της έως τότε κυρίαρχης εγχώριας μεταβυζαντινής τέχνης.  

Δυτικές πάντως επιδράσεις διαπιστώθηκαν και στο πεδίο της ορθόδοξης 

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, μολονότι σποραδικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί κυρίως η χρήση οξυκόρυφων τόξων, που αποδίδεται σε κάποιες περιπτώσεις 

σε λόγους καθαρά κατασκευαστικούς και όχι τεχνοτροπικούς. Εντοπίζεται επίσης σε 

ορισμένους ορθοδόξους ναούς η ύπαρξη και κάποιων άλλων αρχιτεκτονικών 

στοιχείων που θεωρούνται «δυτικά», όπως τριγωνικά αετώματα, κυκλικοί φεγγίτες 

και περίτεχνα μαρμάρινα θυρώματα, διακοσμημένα σύμφωνα με τη μεσαιωνική, 

αναγεννησιακή ή μπαρόκ βενετική τεχνοτροπία. Η προσθήκη κωδωνοστασίου, μίας 

κατά βάση δυτικού τύπου κατασκευής, αποτελεί μία ακόμη δυτική επίδραση στην 

εγχώρια εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, απόρροια της μακραίωνης συμβίωσης του 

ορθοδόξου με το λατινικό στοιχείο. 
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Οι Δυτικοί κυρίαρχοι άφησαν τα ίχνη τους στη Νάξο και στο πεδίο των 

οχυρών οικοδομημάτων. Οι ίδιοι, θέλοντας να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στο 

νησί, προέβησαν στην κατασκευή οχυρωματικών έργων, που τους εξασφάλιζαν 

προστασία από εξωτερικούς και εσωτερικούς κινδύνους. Δύο είναι τα σημαντικότερα 

κάστρα αυτής της περιόδου: το Απάνω Κάστρο, στην κεντρική Νάξο, κοντά στο 

χωριό Τσικαλαριό (14ος αι.) και το παράκτιο Κάτω Κάστρο, γνωστότερο και ως το 

«Κάστρο της Χώρας» (13ος αι.), που αποτελούσε και την έδρα του Δουκάτου του 

Αιγαίου και τόπο κατοικίας του δούκα, του επιχωρίου Ρωμαιοκαθολικού επισκόπου, 

καθώς και των λοιπών ισχυρών Δυτικών αρχόντων του νησιού. Το Κάστρο της 

Χώρας είναι κτισμένο σε λόφο με ακανόνιστη μεσαιωνική ρυμοτομία και με δυτικού 

τύπου εναλλαγή και διάχυση του ιδιωτικού και δημοσίου χώρου. Εκεί κτίστηκαν 

κατοικίες βασισμένες σε βενετικά υστερομεσαιωνικά και αναγεννησιακά πρότυπα, οι 

οποίες ήλθαν να καλύψουν τις ανάγκες των Δυτικών κατακτητών τόσο σε επίπεδο 

άμυνας όσο και σε επίπεδο γοήτρου. Μία επίσης αξιοσημείωτη κατασκευή που 

βρισκόταν στο κεντρικότερο και υψηλότερο σημείο του Κάστρου, υπήρξε το donjon, 

υψηλός πύργος τετράγωνης κατόψεως – τελικό καταφύγιο του δούκα σε περίπτωση 

κινδύνου, πρακτική συνήθης για τη σταυροφορική Ανατολή. Μετά πάντως την 

οθωμανική κατάκτηση το Κάστρο θα απολέσει τον ιδιαίτερα οχυρό του χαρακτήρα 

και στη θέση του μεγαλύτερου μέρους των τειχών του θα ανεγερθούν αρχοντικά με 

αναγεννησιακά ή και μπαρόκ τεχνοτροπικά στοιχεία. Με την πάροδο των αιώνων θα 

κτιστούν και επιβλητικά κτίσματα στα οποία στεγάζονταν τα καθολικά μοναχικά 

τάγματα (π.χ. Ιησουΐτες, Καπουκίνοι, Ουρσουλίνες), που όμως αλλοίωσαν τον 

μεσαιωνικό πολεοδομικό χαρακτήρα του Κάστρου, ενώ θα διανοιχθούν και 

περισσότερες πύλες, φανερές ή κρυφές, οι οποίες θα μειώσουν ακόμη περισσότερο 

την αμυντική του ισχύ, πρακτική που ακολουθήθηκε προφανώς λόγω του ότι 

εξέλιπαν πλέον οι σοβαρές εξωτερικές απειλές κατά του οχυρωμένου αυτού οικισμού 

και του νησιού γενικότερα. 

Βορείως του Κάστρου εφάπτεται ο επίσης οχυρωμένος μεσαιωνικός οικισμός 

του Μπούργου, όπου κατοικούσαν κυρίως οι Ελληνορθόδοξοι, ο οποίος με την 

πάροδο των αιώνων κατέστη ένα σημαντικό μεταπρατικό κέντρο, στο οποίο 

διαβιούσαν τα μέλη της ανερχόμενης ντόπιας αστικής τάξης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

διαπιστώνεται στον πολεοδομικό ιστό της παλαιάς Χώρας η ύπαρξη μίας τριμερούς 

οχυρωματικής διάρθρωσης, κοινής για τη μεσαιωνική Δύση και για τις αποικίες της 

στο Αιγαίο: στο χαμηλότερο επίπεδο βρισκόταν ο Μπούργος για την προστασία των 
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Ελληνορθοδόξων, στο ανώτερο επίπεδο το Κάστρο για την προστασία των Δυτικών 

αρχόντων και τέλος, εντός του Κάστρου, το donjon αποτελούσε το τελικό καταφύγιο 

για τον ανώτατο τοπικό άρχοντα και τους συν αυτώ. 

Οχυρές ωστόσο κατασκευές Δυτικών εντοπίζονται και στη ναξιακή ύπαιθρο. 

Πρόκειται για πυργοειδείς επαύλεις Δυτικών αρχόντων, 50 περίπου τον αριθμό, οι 

οποίες ήταν κτισμένες κοντά στα κτήματά τους, κατά κανόνα σε ποτιστικές και 

εύφορες περιοχές και μακριά από τη θάλασσα. Από αυτές ελάχιστες είχαν ανεγερθεί 

κατά την εποχή του Δουκάτου του Αιγαίου, αλλά σχεδόν όλες πιστεύεται ότι 

κτίστηκαν επί οθωμανικής περιόδου, κάτι που αντανακλά το γεγονός της ανώτερης    

-σε γενικές γραμμές- κοινωνικής θέσης των Καθολικών απογόνων των Δυτικών 

κατακτητών και κατά τους μακρινούς από την εποχή της Δ΄ Σταυροφορίας, 17ο και 

18ο αιώνα. Οι πυργοειδείς αυτές επαύλεις, κυρίως τόποι αναψυχής των Δυτικών 

γαιοκτημόνων κατά τους θερινούς μήνες, αποτελούσαν μείγμα δυτικής και 

κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, με αμυντικά μέσα δυτικής, συχνά παρωχημένης 

προέλευσης (π.χ. επάλξεις, καταχύστρες, αιρετές σκάλες, είσοδος στον όροφο, 

«κλουβιά»), που ήλθαν να καλύψουν τις ανάγκες των Δυτικών γαιοκτημόνων για 

προστασία από εσωτερικές ή εξωτερικές απειλές ήπιας ισχύος, παρέχοντας 

ταυτόχρονα εποπτεία των κτημάτων τους, διασφάλιση της συλλογής, αποθήκευσης 

και επεξεργασίας των καρπών της γης, αλλά και ανύψωση του κοινωνικού τους 

γοήτρου. 

Πυργοειδείς ωστόσο και οχυρωμένες επαύλεις διέθεταν στη ναξιακή ύπαιθρο 

και ορισμένες ελληνορθόδοξες οικογένειες της οθωμανικής περιόδου, οι οποίες 

βρίσκονταν σε συχνή, εάν όχι διαρκή αντιπαράθεση με τους Δυτικούς συντοπίτες 

τους, ενώ πυργοειδή μορφή διέθεταν τόσο ορθόδοξα μοναστήρια (πυργομονάστηρα) 

όσο και πυργοειδή κτίσματα που ανήκαν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή σε 

τάγματά της. Ο συνολικός πάντως αριθμός των 70 περίπου πυργοειδών κτισμάτων 

στο εσωτερικό της Νάξου αποτελεί έναν πολύ μεγάλο αναλογικά με το μέγεθος του 

νησιού αριθμό και ένα μοναδικό για το Αιγαίο και τον ευρύτερο νησιωτικό χώρο 

φαινόμενο, συγκρίσιμο ίσως μόνο με εκείνο των πύργων της Μάνης. 

Τα χαρακτηριστικότερα ωστόσο υλικά κατάλοιπα που μάς παραπέμπουν στη 

δυτική παρουσία και κυριαρχία, θα μπορούσαν ίσως να θεωρηθούν τα οικόσημα 

δυτικών ως επί το πλείστον οικογενειών του νησιού, συμπεριλαμβανομένων αυτών 

των δουκικών οίκων. Τα οικόσημα της Νάξου, 180 τουλάχιστον τον αριθμό, 

εντοπίζονται κυρίως σε υπέρθυρα αρχοντικών οικιών του Κάστρου και πυργοειδών 
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επαύλεων της υπαίθρου, αλλά και σε δάπεδα καθολικών εκκλησιών (επιτύμβιες 

πλάκες), καθώς και σε νεκροταφεία, ακόμη και στο εσωτερικό ορθοδόξων ναών. Η 

ύπαρξη τόσων πολλών αναλογικά με το μέγεθος του νησιού οικοσήμων, φαινόμενο 

πιθανότατα μοναδικό στον ελλαδικό χώρο, αντανακλά την κοινωνική 

πραγματικότητα της υστερομεσαιωνικής και μεταμεσαιωνικής Νάξου, όπου μία 

ομάδα ισχυρών Δυτικών οικογενειών, νεμόταν «φεουδαλικῷ δικαίῳ» -είτε de jure 

είτε de facto- τον παραγωγικό πλούτο του νησιού, εκμεταλλευόμενη συνάμα το 

ανθρώπινό της δυναμικό, κατά τρόπο που προσιδιάζει μάλλον σε περιοχή υπό 

αποικιοκρατικό καθεστώς. Η χρήση λοιπόν οικοσήμων, πρακτική άγνωστη για το 

συγκεντρωτικό βυζαντινό κράτος, τουλάχιστον έως το 1204, είναι συνυφασμένη με 

τη φεουδαρχία, η οποία μετεμφυτέφθηκε στη Νάξο και το Αιγαίο μετά την Δ΄ 

Σταυροφορία. Την πρακτική πάντως αυτή την μιμήθηκαν και κάποιοι ντόπιοι εύποροι 

Ελληνορθόδοξοι, που είτε ήταν γαιοκτήμονες είτε -το συνηθέστερο- ανήκαν στην 

ανερχόμενη αστική τάξη, μέλη της οποίας κατοικούσαν κυρίως στον Μπούργο της 

Χώρας (18ος – αρχές 19ου αι.). Στο νησί εντοπίζονται επίσης εμβλήματα μοναχικών 

ταγμάτων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και Μεγάλων Μαγίστρων του Τάγματος 

του Αγίου Ιωάννου, ορθόδοξα επισκοπικά εμβλήματα, καθώς και εμβλήματα της 

ορθόδοξης αδελφότητας του Παναγίου Τάφου. Επιπλέον, θυρεοί ξένων κρατών 

κοσμούν το εσωτερικό και το εξωτερικό καθολικών εκκλησιών, κτισμένων κατά τους 

μεσαιωνικούς και πρώιμους νεώτερους χρόνους, και κυρίως αρχοντικά στο Κάστρο 

της Χώρας, όπου στεγάζονταν διπλωματικές αντιπροσωπείες μεγάλων ευρωπαϊκών 

δυνάμεων του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα.  

Όλα τα παραπάνω αντανακλούν την πολιτική, κοινωνική και οικονομική 

πραγματικότητα της εποχής και συντείνουν στο συμπέρασμα ότι η Νάξος υπήρξε 

τόπος διεξαγωγής πολιτικών διεργασιών, που είχαν μάλιστα και έναν διεθνή 

χαρακτήρα. Η ισχυρή παρουσία του δυτικού στοιχείου στο νησί, η οποία 

αποτυπώνεται στα πλούσια υλικά κατάλοιπα που σώζονται έως σήμερα, καταδεικνύει 

ότι το πολιτισμικό τοπίο της νήσου Νάξου είχε έναν μικτό - «ελληνολατινικό» έως 

έναν βαθμό χαρακτήρα, κάτι που αποτελεί άλλωστε, παράλληλα με τη βαρύνουσα 

σημασία του αρχαίου πολιτισμού του νησιού,  και την ιδιαιτερότητά του έως σήμερα. 
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Η μαρτυρία των γραπτών πηγών 

 

 Πέραν των υλικών καταλοίπων, τεκμήρια για την ιστορία και τη διαμόρφωση 

των πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων αποτελούν και οι σωζόμενες 

γραπτές πηγές. Οι μαρτυρίες των Ευρωπαίων περιηγητών που επισκέφθηκαν το νησί 

από τα τέλη του 14ου έως και τον 19ο αιώνα, μάς δίνουν διαφωτιστικές πληροφορίες 

αναφορικά με την κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση του νησιού.  

Οι πρώτοι περιηγητές στο Αιγαίο, Βενετοί κυρίως και γενικότερα Ιταλοί, 

είχαν ως σκοπό τον εντοπισμό χειρογράφων, καθώς και τη χαρτογράφηση και 

υδρογράφηση του νησιωτικού χώρου, παρέχοντας γενικότερα χρήσιμες, πρακτικής 

φύσεως πληροφορίες για όσους είχαν σκοπό να ταξιδεύσουν στην περιοχή, κυρίως 

όμως για ναυτικούς και εμπόρους που ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στο ελληνικό 

Αρχιπέλαγος. Στους Βενετούς περιηγητές και χαρτογράφους θα προστεθούν τον 17ο 

αιώνα και Γάλλοι αριστοκράτες, πολλοί εκ των οποίων υπήρξαν αρχαιοθήρες, όπως 

και μοναχοί, οι οποίοι θα ασχοληθούν συστηματικότερα με την εξευρεύνηση και την 

καταγραφή της ιστορίας του νησιού, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους και 

προσδίδοντας επιστημονικό κύρος στο έργο τους. Έκτοτε θα περάσουν από τη Νάξο 

και Βρετανοί γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών στο πλαίσιο του “Grand Tour”, 

καθώς και Γερμανοί αρχαιολάτρες, οι οποίοι πέραν της περιγραφής της κοινωνικής 

πραγματικότητας, θα ασχοληθούν ιδιαιτέρως και με την αρχαία και μεσαιωνική 

ιστορία του νησιού. 

Μία ιδιαίτερη πάντως κατηγορία περιηγητών ήταν εκείνη των αποστολικών 

επισκεπτών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, οι οποίοι, μέσα από τις εκθέσεις τους 

προς την Αγία Έδρα για την κατάσταση σε κοινωνικό και εκκλησιαστικό επίπεδο των 

καθολικών κοινοτήτων των Κυκλάδων (17ος – 18ος αι.), μάς παρέχουν 

σημαντικότατες πληροφορίες κυρίως αναφορικά με την πληθυσμιακή σύσταση του 

νησιού, τον αριθμό των κατοίκων του, την ιστορία των κοσμικών και 

εκκλησιαστικών κτισμάτων των Δυτικών, καθώς και αναφορικά με τις σχέσεις των 

δύο κοινοτήτων. 

Η εικόνα πάντως που αντλούμε από τις περιγραφές όλων των παραπάνω 

Δυτικών περιηγητών ως προς τη φύση της συνύπαρξης των δύο πλευρών, είναι συχνά 

αντιφατική: άλλοτε η συμβίωση Ορθοδόξων και Καθολικών παρουσιάζεται ως 

ιδιαίτερα προβληματική, αφού η μία πλευρά τρέφει απύθμενο μίσος έναντι της άλλης, 

και άλλοτε ως αρμονική, όπου οι μεν ζουν υπό το πνεύμα μίας αγαστής συνεργασίας 
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και αμοιβαίας διάθεσης προς σεβασμό της ιδιοπροσωπίας της άλλης πλευράς. 

Πιθανόν όμως η αλήθεια να βρίσκεται κάπου στη μέση, αφού δεν εξέλιπαν τόσο οι 

περιπτώσεις όπου Ελληνορθόδοξοι και Λατίνοι είχαν εχθρικές και άκρως 

ανταγωνιστικές μεταξύ τους σχέσεις όσο και οι περιπτώσεις όπου φαίνεται ότι 

συμβίωναν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, όπως διαπιστώνεται και μέσα από τη μελέτη 

του συνόλου των διαθέσιμων γραπτών πηγών. 

Η μελέτη των δικαιοπρακτικών εγγράφων της Συλλογής Βελάστη, όπως και 

άλλων δημοσιευμένων εγγράφων, κατέδειξε επίσης το πολύπλοκο του χαρακτήρα 

των σχέσεων των δύο πλευρών. Αφενός διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων κοινωνικών 

αντιθέσεων ανάμεσα κυρίως στους Δυτικούς γαιοκτήμονες και στους 

Ελληνορθοδόξους χωρικούς και αφετέρου μία γενικότερη ειρηνική συνύπαρξη 

ανθρώπων, που είχαν μεν διαφορετικό θρήσκευμα και καταγωγή, αλλά συχνά και 

διαφορετικό κοινωνικό status, αναπτύσσοντας ωστόσο και στενές κοινωνικές σχέσεις 

με τους ετεροδόξους συντοπίτες τους.  

Επίσης, η διγλωσσία των δικαιοπρακτικών εγγράφων αντικατοπτρίζει τον 

γενικότερο «υβριδικό» χαρακτήρα του πολιτισμικού τοπίου της Νάξου και 

αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα της πολιτισμικής ταυτότητας του λατινικού πληθυσμού 

του νησιού. Η χρήση τόσο των ιταλικών, της γλώσσας των κατακτητών όσο και των 

ελληνικών, της γλώσσας του ντόπιου πληθυσμού, εντάσσεται στο πλαίσιο μίας 

γενικότερης αμφίπλευρης προσαρμογής μεταξύ των δύο πλευρών.  

 

Η γλωσσική αφομοίωση των Λατίνων 
 

Στους κόλπους της λατινικής κοινότητας παρατηρούνται διαφορετικές τάσεις 

αναφορικά με την αντιμετώπιση του γλωσσικού ζητήματος. Ήδη από την εποχή του 

Δουκάτου του Αιγαίου διαπιστώνεται η σποραδική χρήση της ελληνικής γλώσσας 

ακόμη και σε δουκικά έγγραφα ή και σε δουκικές κτητορικές επιγραφές, ενώ συχνά οι 

Δυτικοί γαιοκτήμονες αρχίζουν να «εξελληνίζουν» τα βαπτιστικά ή και τα 

οικογενειακά τους ονόματα, φαινόμενο που θα επιταθεί κατά την οθωμανική περίοδο. 

Η τάση αυτή υποδηλώνει διάθεση πλήρους ενσωμάτωσής τους στο πολιτισμικό 

γίγνεσθαι του πολυπληθέστερου ελληνορθόδοξου περιβάλλοντος, ενώ δεν θα λείψουν 

και περιπτώσεις ατόμων που ασπάστηκαν την Ορθοδοξία. Διαπιστώθηκε ωστόσο και 

η διάθεση μέρους τουλάχιστον της καθολικής κοινότητας για πολιτισμικό 

συντηρητισμό, εάν όχι απομονωτισμό, ως μία μορφή άμυνας στη συντελούμενη 
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σταδιακή πολιτισμική της αφομοίωση, με την εμμονή στη χρήση της «πατρώας» 

ιταλικής γλώσσας, πολλούς αιώνες μετά την κατάλυση του Δουκάτου του Αιγαίου, 

και ακόμη περισσότερους αιώνες μετά την Δ΄ Σταυροφορία, φαινόμενο που 

εντοπίζεται σποραδικά ακόμη και σε έγγραφα των μέσων του 19ου αιώνα, μετά 

δηλαδή την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. Επίσης ακολουθήθηκε εκεί μία πολιτική 

προώθησης της ενδογαμίας και αποφυγής των μικτών γάμων, με σκοπό την ανάσχεση 

των διαρροών μελών του καθολικού ποιμνίου προς την Ορθοδοξία. Τελικά όμως, 

κινούμενοι αντίθετα προς τη φορά των πραγμάτων, οι Καθολικοί του νησιού 

οδηγήθηκαν σταδιακά και νομοτελειακά στην έως ένα βαθμό πολιτισμική αφομοίωσή 

τους από την ελληνορθόδοξη πλειονότητα, καθώς και στη δημογραφική τους 

κατάπτωση. 

 

Η βενετική και η εν γένει δυτική κληρονομιά του νησιού 

 

Σήμερα στη Νάξο εντοπίζονται αξιοσημείωτα ίχνη της ισχυρής δυτικής 

παρουσίας των παρελθόντων αιώνων. Πέραν των προαναφερθέντων υλικών 

καταλοίπων, όπως των οικοσήμων, των καθολικών ναών, των οχυρώσεων, των 

αρχοντικών οικιών, του Κάστρου της Χώρας, καθώς και των πυργοειδών επαύλεων 

της υπαίθρου και των παρακολουθημάτων τους, κατασκευές που άφησαν οι Δυτικοί 

έποικοι και οι απόγονοί τους πίσω τους, ανιχνεύονται και ορισμένες τεχνοτροπικές 

επιδράσεις στην αρχιτεκτονική κυρίως και καλλιτεχνική έκφραση του γηγενούς 

ελληνορθόδοξου πληθυσμού, ακόμη και σήμερα. Εκτός των όποιων δυτικών 

επιρροών στην ανέγερση και διακόσμηση ορθοδόξων ναών, δυτικά τεχνοτροπικά 

στοιχεία εντοπίζονται και στην κοσμική αρχιτεκτονική των απλών κατοικιών του 

νησιού. Το πλέον ίσως διαδεδομένο δυτικό στοιχείο στη λαϊκή αρχιτεκτονική 

αποτελούν τα «μόρσα», μαρμάρινα θυρώματα αναγεννησιακής προέλευσης, ενώ στις 

οικίες των ευποροτέρων Ναξίων η ψηλοτάβανη σάλα φαίνεται να έλκει και αυτή την 

καταγωγή της από την αναγεννησιακή Ιταλία. 

Ωστόσο, οι βενετικές και γενικότερα οι δυτικές επιδράσεις στο νησί δεν 

περιορίζονται εδώ. Στη Νάξο, όπως και στον υπόλοιπο ελληνόφωνο χώρο, διαδόθηκε 

η χρήση των ανεμομύλων μέσω των Σταυροφοριών, ενώ εισήχθησαν κατά τον 17ο 

αιώνα από τους Γάλλους Ιησουΐτες εξωτικά έως τότε φυτά, όπως οι πορτοκαλιές, οι 

κιτριές, οι παμπυλόνες, οι αρωκάριες και τα αθάνατα. Θεωρείται επίσης ότι οι 

Δυτικοί κυρίαρχοι προώθησαν την εντατικοποίηση της καλλιέργειας της ελιάς, 
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πρακτική συνήθης για τον φραγκοκρατούμενο και βενετοκρατούμενο ελληνόφωνο 

χώρο. Σύμφωνα μάλιστα με την τοπική αφήγηση, ο μεγάλος ελαιώνας του 

λεκανοπεδίου της Τραγαίας οφείλει την ύπαρξή του στους τοπικούς Βενετούς 

γαιοκτήμονες. 

Η παραταταμένη και άτυπη εν πολλοίς «Λατινοκρατία» στη Νάξο είχε ως 

συνέπεια την επιβίωση παρωχημένων πρακτικών του μεσαιωνικού παρελθόντος, 

ακόμη και κατά το α΄ μισό του 20ου αιώνα, όταν π.χ. ντόπιοι χωρικοί υποχρεώνονταν 

ατύπως από Καθολικούς γαιοκτήμονες σε αγγαρείες. Μόνο μετά την απαλλοτρίωση 

της μεγάλης έγγειας περιουσίας των «Φράγκων» στα μέσα του 20ου αιώνα μπορούμε 

να ισχυριστούμε ότι εξέλιπε πλέον κάθε ίχνος του εκεί φεουδαλικού παρελθόντος. 

Η ισχυρή ωστόσο δυτική παρουσία φαίνεται ότι άφησε τα αποτυπώματά της 

και σε άλλες εκφάνσεις του πολιτισμικού φαινομένου. Αξιοσημείωτο θεωρείται και  

το φαινόμενο της διάδοσης λέξεων του ιταλικού λεξιλογίου και μάλιστα της 

βενετικής διαλέκτου στο τοπικό λεξιλόγιο, συμπεριλαμβανομένων κυρίων ονομάτων, 

όπως επωνύμων και βαπτιστικών ονομάτων από Ορθοδόξους, καθώς και λίγων 

τοπωνυμίων. 

Τα παραπάνω σημαντικά κατάλοιπα της λατινικής κυριαρχίας και της 

γενικότερης ισχυρής δυτικής παρουσίας στη Νάξο αποδεικνύουν τη διάδοση 

στοιχείων του δυτικού πολιτισμού στο νησί, ακόμη και στους κόλπους του γηγενούς 

ελληνορθοδόξου πληθυσμού. Φαίνεται ωστόσο ότι το εύρος και η δυναμική αυτών 

των δυτικών πολιτισμικών επιδράσεων ίσως να μην είναι κριτήρια τόσο έντονα, αν 

αναλογιστεί κανείς τόσο το μακραίωνο της δυτικής κυριαρχίας όσο και την ευρύτητα 

των πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ των μελών των δύο κοινοτήτων καθ’ όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο. Το  γεγονός αυτό καταδεικνύει εμμέσως όχι μόνο τη μεγάλη 

σθεναρότητα της εγχώριας παράδοσης σε έξωθεν πιέσεις, αλλά και την τεράστια 

αφομοιωτική ισχύ της. Παρόλα αυτά, γεγονός παραμένει ότι το δυτικό στοιχείο με 

την εκεί παρουσία του συνεισέφερε στη συγκρότηση του πολιτισμικού τοπίου του 

νησιού, αφήνοντας ως παρακαταθήκη και το δικό του «αποτύπωμα». Οι στενές 

επαφές και οι δεσμοί όχι μόνο των Καθολικών, αλλά και των Ορθοδόξων κατοίκων 

της Νάξου με τη Δύση υπήρξαν καταλυτικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα της τοπικής πολιτισμικής ταυτότητας του νησιού. 

Εν κατακλείδι, οι σχέσεις των δύο κοινοτήτων θα μπορούσαν να 

αποτυπωθούν ανάγλυφα στο οικόσημο των δουκών Crispi, το οποίο εκτίθεται σήμερα 

στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Νάξου: ο δουκικός θυρεός, σύμβολο της 
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δυτικής κυριαρχίας στο νησί, πλαισιώνεται από δύο ντόπιους Ναξιώτες, όπου ο ένας 

παίζει την παραδοσιακή τσαμπούνα και ο άλλος χορεύει (πρβλ. εικ. 72), ένδειξη της 

διάθεσης της λατινικής εξουσίας για την καλλιέργεια μίας τοπικής – ναξιακής 

ταυτότητας, βασιζόμενης (και) στο πολιτισμικό υπόβαθρου του ντόπιου πληθυσμού.  

Η συνύπαρξη του δυτικού θυρεού και στοιχείων της γηγενούς πολιτισμικής 

ταυτότητας στο οικόσημο αυτό αντανακλά έναν γενικότερο συγκερασμό των 

διαφορετικών παραδόσεων δύο κόσμων, που συμβιώνοντας στον ίδιο τόπο, 

βρίσκονταν μεν σε διαρκή σχεδόν αντιπαράθεση, ακολουθούσαν όμως μία κοινή και 

για τους δύο μοίρα. Το φαινόμενο λοιπόν της πολιτισμικής ώσμωσης στη Νάξο (13ος 

– 19ος αι.) δεν υπήρξε μία μονόπλευρη διαδικασία πρόσληψης και υιοθέτησης από 

την πλευρά του ντόπιου πληθυσμού δυτικών πολιτισμικών στοιχείων, αλλά μία  

προσοικείωση  αμφίπλευρου χαρακτήρα 

 

10.2 Η καθολική κοινότητα της Νάξου σήμερα και οι σχέσεις 

της με το ορθόδοξο στοιχείο. Αρμονική συνύπαρξη πολιτισμών; 
 

Η καθολική κοινότητα της Νάξου θα αποτελέσει μία διακριτή πληθυσμιακή 

ομάδα, κατάλοιπο της εποχής της Λατινοκρατίας, η οποία θα διατηρήσει την 

«υβριδική» της πολιτισμική ταυτότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα έως τις 

μέρες μας, κάτι που οφείλεται στη στενή επαφή της και στις αδιάρρηκτες σχέσεις της 

με τον δυτικό κόσμο. Φορείς τόσο του εγχωρίου όσο και του δυτικοευρωπαϊκού 

πολιτισμού και έχοντας ένα ιδιαίτερα υψηλό μορφωτικό επίπεδο, οι Καθολικοί 

Ναξιώτες, μολονότι ολιγάριθμοι, έχουν να επιδείξουν σημαντική προσφορά στην 

εκπαίδευση και τα γράμματα2227.  Η προσφορά τους δεν περιορίζεται ωστόσο μόνο 

στο πεδίο αυτό, αφού έχουν να παρουσιάσουν και ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό και 

φιλανθρωπικό έργο (π.χ. η εκχώρηση εκκλησιαστικών κτημάτων για κοινοφελείς 

σκοπούς, καθώς και για την ανέγερση νοσοκομείου, γηπέδων κ.ά.).  

           Το ολιγάριθμο της καθολικής κοινότητας, η ιστορική και αριστοκρατική κατά 

κανόνα καταγωγή των μελών της, καθώς και ο χωροταξικός περιορισμός της κυρίως 

στο Κάστρο της Χώρας υπήρξαν παράγοντες που ευνόησαν την έως ένα βαθμό 

περιχαράκωσή της. Το γεγονός ότι ακόμη και μέχρι τα τέλη τουλάχιστον της 

δεκαετίας του 1950 οι πύλες του Κάστρου έκλειναν κατά τη διάρκεια της νύκτας για 

                                                             
2227 Ρεμούνδος 2006: 284-286. 
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τους μη κατοίκους του, ενισχύει αυτή την εκτίμηση. Κάποια μάλιστα από τα μέλη της 

καθολικής κοινότητας διατηρούσαν ατύπως κατάλοιπα των οικογενειακών τους 

φεουδαλικών προνομίων του μεσαιωνικού παρελθόντος, όπως π.χ. οι Φραγκόπουλοι, 

οι οποίοι εξανάγκαζαν σύμφωνα με την τοπική αφήγηση χωρικούς της περιοχής 

Μελάνων να κάνουν αγγαρείες, ακόμη και έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Η 

εφαρμογή έως σχεδόν στις ημέρες μας τέτοιου είδους παρωχημένων πρακτικών, οι 

οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη δυτική κατάκτηση του νησιού μετά την Δ΄ 

Σταυροφορία, θα μπορούσε να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζουμε 

συμβατικά ως «Δουκάτο μετά το Δουκάτο», όπου στοιχεία της κοινωνικής ζωής και 

του πολιτισμικού τοπίου της εποχής της Λατινοκρατίας επιβιώνουν ως «απόηχος» 

ενός παρελθόντος με έντονες δυτικές καταβολές.  

         Σημειολογικά αναφέρουμε επίσης ότι στις 13 Οκτωβρίου του 1944, ημέρα 

αποχώρησης των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής από το νησί, ένοπλοι ντόπιοι 

χωρικοί έβαλαν με χειροβομβίδες το κτήμα Ντεμαρί στις Μέλανες, που αποτελούσε 

κέντρο της παραγωγικής δραστηριότητας των «Φράγκων» γαιοκτημόνων, όπως 

αποκαλούνταν οι Καθολικοί του νησιού, εντός του οποίου υπήρχε και μεγάλο 

κτηριακό συγκρότημα. Τελικά οι Καθολικοί του γαιοκτήμονες θα αναγκαστούν να 

αποχωρήσουν και να καταφύγουν στον πλησιόχωρο πύργο του Κουρουνοχωρίου, ενώ 

το γεγονός αυτό θα αποτελέσει την απαρχή του αναδασμού της ναξιακής γης υπέρ 

των ακτημόνων αγροτών της περιοχής, με την αναγκαστική απαλλοτρίωση 5.000 

στρεμμάτων καλλιεργησίμων κυρίως εκτάσεων κατά τα επόμενα χρόνια, 

συμπεριλαμβανομένων και κτημάτων που έως τότε ανήκαν στο Σωματείο του Τιμίου 

Σταυρού και στην τοπική Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία2228. Αυτή η ένοπλη, ευτυχώς 

αναίμακτη σύγκρουση υπήρξε και η τελευταία «μάχη» ανάμεσα στους γηγενείς 

Ελληνορθοδόξους και τους Δυτικούς κατακτητές και τους απογόνους τους, ο 

«επίλογος» μίας μακραίωνης διένεξης ανάμεσα στους δύο κόσμους, που είχε 

ξεκινήσει το 1204 και έχοντας ως αποτέλεσμα την υποταγή του ελληνόφωνου 

νησιωτικού χώρου σε δυτικές αποικιοκρατικές δυνάμεις. Επρόκειτο λοιπόν για το 

τελευταίο επεισόδιο μίας αντιπαράθεσης διάρκειας επτάμησι περίπου αιώνων 

ανάμεσα στη Δύση, που με τη σταυροφορική επέκταση προς Ανατολάς απέκτησε 

αποικιακά ερείσματα στο Αιγαίο, και στον ελληνορθόδοξο κόσμο, ο οποίος 

αγωνιζόταν για την ανατροπή των δυσμενών γι’ αυτόν δεδομένων της λατινικής και 

                                                             
2228 Λεβογιάννης 2010: http://melanesnaxos.blogspot.gr/2010/10/13-10-1944.html. 
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της οθωμανικής κατάκτησης. Με την κατάληψη του κτήματος Ντεμαρί εξέλιπαν 

πλέον από το νησί και τα τελευταία ίχνη της φεουδαρχίας και της δυτικής κυριαρχίας, 

τα οποία είχαν ως απαρχή τους την Δ΄ Σταυροφορία και το Partitio Romaniae. 

Έκτοτε η καθολική κοινότητα της Νάξου θα ακολουθήσει μία φθίνουσα 

δημογραφική πορεία, αφού επλήγη, όπως και η υπόλοιπη Νάξος, από την εσωτερική 

μετανάστευση, ιδίως εκείνη της δεκαετίας του ‘60, καθώς και από τη μεταφορά της 

Σχολής Ουρσουλινών στην Αθήνα κατά τη δεκαετία του ’70, με αποτέλεσμα να 

συρρικνωθεί σε μερικές δεκάδες. Σήμερα ωστόσο παρουσιάζει κάποια σχετική 

ανάκαμψη, αφού το καθολικό ποίμνιο έχει τα τελευταία χρόνια ενισχυθεί 

δημογραφικά με την εγκατάσταση πολιτών δυτικών χωρών στη Νάξο, που έχουν 

επιλέξει το νησί ως τόπο μόνιμης διαμονής τους, καθώς και με την έλευση 

αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών καθολικού θρησκεύματος. Εν κατακλείδι, οι 

Έλληνες Καθολικοί του νησιού, παρά την ιδιαίτερη πολιτισμική τους ταυτότητα, 

είναι σήμερα πλήρως ενσωματωμένοι στην τοπική κοινωνία, ανήκοντας στα πλέον 

εξέχοντα μέλη της, όπως έχει αποδείξει η εν γένει πολυσήμαντη κοινωνική τους 

δραστηριότητα και συλλογική τους προσφορά, εργαζόμενοι από κοινού με τους 

Ορθοδόξους συντοπίτες τους, με στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου τους. 
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Βραχυγραφίες 
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ΔΕΓΕΕ = Δελτίον Ἐραλδικῆς καί Γενεαλογικῆς Ἑταιρείας  
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ΝΜ = Ναξιακόν Μέλλον 
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(1535;) 

 

 
Εικ. 25  Ο τριγωνικός φεγγίτης στον καθολικό ναό του Αγίου Μάρκου (αρχές 16ου 

αι.;) 
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Εικ. 26  Τριγωνικός φεγγίτης με οξυκόρυφη απόληξη στον ορθόδοξο ναό του Αγίου 

Ισιδώρου Παρατρέχου (14ος αι.) 

 
Εικ. 27  Παράθυρο αναγεννησιακής τεχνοτροπίας στον πύργο του Μπελώνια (προ 

του 1610) 
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Εικ. 28  Το «Τριό του Μανωλάκη» στο Φιλώτι (19ος αι.), το σημερινό Αγροτικό 

Ιατρείο, ένα από τα πολυάριθμα κτίσματα στα χωριά με δυτικές αρχιτεκτονικές 

επιρροές 

 

 
Εικ. 29  Κιλλίβαντας του θυρώματος της Παναγίας των Χιόνων στον Μπούργο (15ος 

αι.) 
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Εικ. 30  Κιλλίβαντας του θυρώματος του Προφήτη Ηλία (15ος αι.) 

 

 
Εικ. 31  Κιλλίβαντας του θυρώματος του Αγίου Ιωάννου του πύργου του Μπελώνια 
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Εικ. 32  Κιλλίβαντας του θυρώματος της εισόδου της οικίας Δελλαρόκκα στο 

Κάστρο 

 
Εικ. 33  Κιλλίβαντας στο θύρωμα της οικίας Πρίντεζη στο Κάστρο 
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Εικ. 34  Θύρωμα σε είσοδο αυλής στο Κάστρο 

 

 
Εικ. 35  Θύρωμα της αρχοντικής οικίας Καμπανέλλη–Βερυκόκκου στον Μπούργο 
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Εικ. 36  Θυρώμα της εισόδου του της Παναγίας της Πρωτόθρονης στο Χαλκί 

 

 
Εικ. 37  Οδοντώσεις (dentelli) σε οικία στον Μπούργο 

 

 
 

Εικ. 38  Υπέρθυρο με χαρακτηριστικά κρινάνθεμα στην οικία Πρίντεζη στο Κάστρο 
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Εικ. 39  Το υπέρθυρο του ορθοδόξου ναού της Παναγίας της Ελεούσας στον 

Μπούργο της Χώρας Νάξου 

 

Εικ. 40  Το υπέρθυρο του ορθοδόξου ναού των Αγίων Πατέρων κοντά στο Μπαλί 

Μυλοποτάμου Κρήτης 
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Εικ. 41  Παράθυρο στον ορθόδοξο ναό της Παναγίας της Ελεούσας στον Μπούργο 

 

 

Εικ. 42  Αριστερά παράθυρο του ορθοδόξου ναού του Αγίου Γεωργίου κοντά στους 

Αρμένους Ρεθύμνης. Δεξιά λεπτομέρεια από την επίστεψη του δουκικού ανακτόρου 

της Βενετίας (Palazzo Ducale) 
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Εικ. 43  Στοιχεία οθωμανικού μπαρόκ (φυτικός διάκοσμος) σε θύρωμα οικίας στο 

Κάστρο 

 
Εικ. 44  Στοιχεία οθωμανικού μπαρόκ σε θύρωμα οικίας στον Μπούργο 
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Εικ. 45  Το βυζαντινό κάστρο τ’ Απαλίρου 

 

 
 

Εικ. 46  Το βυζαντινό κάστρο του Καλόγερου 
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Εικ. 47  Άποψη του Κάστρου της Χώρας από το λιμάνι της Νάξου 

 

 

 
 

Εικ. 48  Ο πύργος «των Crispi» στο Κάστρο της Χώρας  
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Εικ. 49  Η «Τρανή Πόρτα», η βόρεια είσοδος του Κάστρου της Χώρας 

 
Εικ. 50  Το «Παραπόρτι», η νότια είσοδος του Κάστρου της Χώρας 
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Εικ. 51  O κεντρικός πύργος του Κάστρου (donjon) και η Καθολική Μητρόπολη 

 
Εικ. 52  Η «Εβριακή» πύλη του Μπούργου 
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Εικ. 53  Ερειπωμένη βασιλική στην κορυφή του Απάνω Κάστρου 

 

 
 

Εικ. 54  Ημικυκλικός «πρώιμου τύπου» προμαχώνας στο Απάνω Κάστρο  
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Εικ. 55  Το ορθόδοξο πυργομονάστηρο του Φωτοδότη στον Δανακό  

 

 

Εικ. 56  Η μονή Υψηλοτέρας (πύργος Υψηλής) στην περιοχή Εγκαρών Νάξου (17ος 
αι.) 
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Εικ. 57  Η μονή Τιμίου Σταυρού στο Σαγκρί, γνωστή και ως «πύργος Μπαζαίου» 

 

 

Εικ. 58  Η μονή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου έξω από την Χώρα Νάξου 
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Εικ. 59  Ο πάλαι ποτέ δουκικός πύργος «του Δελλαρόκκα» στο Κουρουνοχώρι 

Νάξου (14ος αι.) 

 
Εικ. 60  Ο πάλαι ποτέ δουκικός πύργος στου Παρατρέχου 
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Εικ. 61  Ο πύργος του Μπελώνια κοντά στο Γαλανάδο (προ του 1610) 

 

Εικ. 62  Ο πύργος του Όσκελου στη νοτιοδυτική Νάξο (17ος αι.) 
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Εικ. 63  Τα ερείπια του πύργου του Sommaripa δίπλα στον πάλαι ποτέ ναό «διπλής 

λατρείας» της Παναγίας της Κανακαριώτισσας στο Σαγκρί 

 
 

 

Εικ. 64  Ο πύργος – περιστερεώνας των Della Rocca στο Σαγκρί   
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Εικ. 65  Ο πύργος των Crispi – Barozzi (του Παλαιολόγου) στο Σαγκρί (17ος αι.) 

 

Εικ. 66  Ο πύργος του Barozzi (Γρατσία) στο Χαλκί (τέλη 17ου – μέσα 18ου αι.) 
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Εικ. 67  Ο πύργος του Μαρκοπολίτη (Παπαδάκη) στους Ακαδήμους (τέλη 18ου αι.) 

 

 

Εικ. 68  Ο πύργος του Μαρκοπολίτη στο Κεραμί (τέλη 18ου αι.) 
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Εικ. 69  Ο πύργος του Barozzi στο Φιλώτι (αρχές 17ου αι.) 

 

Εικ. 70  Ο πύργος των Sforza–Castri (Ζευγώλη) στην Απείρανθο (17ος αι.) 
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Εικ. 71  Ο πύργος των Sforza–Castri (Μπαρδάνη) στην Απείρανθο (τέλη 17ου αι.) 

 

 

Εικ. 72  Ο πύργος της Αγιάς στη βόρεια Νάξο (17ος αι.;) 
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Εικ. 73  Το οικόσημο του δούκα Nicolò dalle Carceri (1371-1383) στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Νάξου 

 

 

Εικ. 74  Το οικόσημο των Crispi στο αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Νάξου 
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Εικ. 75  Το οικόσημο των Crispi στην οικία Γρύλλου, πάλαι ποτέ κατοικία του 
δούκα Ιακώβου Γ΄ Crispo (1463-1480) 

 

 

Εικ. 76  Το οικόσημο των Crispi στο υπέρθυρο της Παναγίας της Καρμελιώτισσας 
στη Χώρα (1551) 

 

 

Εικ. 77  Το οικόσημο των Crispi στο υπέρθυρο του Αγίου Ιωάννου Παρατρέχου 
(1526) 
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Εικ. 78  Το οικόσημο των Crispi πίσω από τον ενοριακό ναό της Απειράνθου 

 

 

 

Εικ. 79  Το οικόσημο των Zeno – Crispi στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου 
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Εικ. 80  Το οικόσημο του Antonio Loredano στην οικία Μαραγκού στο Κάστρο της 
Χώρας (1596) 

 

Εικ. 81  Οι θυρεοί των Pisani και των Crispi στην οικία Δελλαρόκκα στο Κάστρο 
της Χώρας 

 

 

Εικ. 82  Το οικόσημο των  Belogna στην «οικία της Αγγλίδας» στο Κάστρο της 
Χώρας (1564) 
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Εικ. 83  Το οικόσημο των Barozzi στον πύργο τους στο Φιλώτι (1718) 

 

 

Εικ. 84  Το οικόσημο του πράκτορα της Ρωσίας, Ιωσήφ Barozzi  (τέλη 18ου αι.) στο 
υπέρθυρο του Βυζαντινού Μουσείου στο Κάστρο της Χώρας 
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Εικ. 85  Το οικόσημο των Sforza–Castri στην οικία Καραβία στο Κάστρο της 
Χώρας (17ος αι.) 

 

 

 

Εικ. 86  Το οικόσημο των Della Rocca στην οικία Δελλαρόκκα στο Κάστρο της 
Χώρας (1636) 

 



555 
 

 

Εικ. 87  Το οικόσημο του γενουατικού οίκου Grimaldi μαζί με τον θυρεό της 
Σουηδίας στο υπέρθυρο της εισόδου του κάποτε Σουηδικού Προξενείου στο Κάστρο 

της Χώρας 

 

 

Εικ. 88  Το οικόσημο των Γενουατοχιωτών Giustiniani στην οικία της Μαργαρίτας 
Barozzi στο Κάστρο της Χώρας 
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Εικ. 89  Το οικόσημο των Παλαιολόγων στο υπέρθυρο του Προφήτη Ηλία (αρχές - 
μέσα 15ου αι.) στην περιοχή μεταξύ Μπούργου και Αγοράς στη Χώρα 

 

 

Εικ. 90  Το οικόσημο των Φραγκοπούλων στο υπέρθυρο του πρώην Αγγλικού 
Προξενείου στο Κάστρο της Χώρας (τέλη 18ου – αρχές 19ου αι.) 
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Εικ. 91  Το οικόσημο των De Milly από τη Ρόδο στο υπέρθυρο του Αγίου 
Βαρθολομαίου (1523) στο Νιό Χωριό Χώρας Νάξου 

 

 

Εικ. 92  Το έμβλημα των Ιησουϊτών στο υπέρθυρο του σημερινού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Νάξου (17ος – 18ος αι.) 
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Εικ. 93  Το έμβλημα των Καπουκίνων στην ομώνυμη μονή τους στο Κάστρο της 
Χώρας (17ος αι.) 

 

Εικ. 94  Το έμβλημα των Ουρσουλινών μοναχών στη μονή και σχολή τους στο 
Κάστρο της Χώρας 
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Εικ. 95  Ο λέων του Αγίου Μάρκου στο υπέρθυρο της μονής Φραγκισκανών στα 
Αγγίδια (16ος – 17ος αι.)  

 

 

Εικ. 96  Το έμβλημα της Αγίας Έδρας στη μονή των Φραγκισκανών στα Αγγίδια  
(1797) 
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Εικ. 97  Ο θυρεός του γαλλικού βασιλικού οίκου των Βουρβώνων στο Κάστρο της 
Χώρας (18ος αι.) 

 

Εικ. 98  Οι θυρεοί της Γαλλίας και της Αραγωνίας (19ος αι.;) στην Καπέλλα 
Καζάτζα του Κάστρου της Χώρας 
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Εικ. 99  Οικόσημο της ιερατικής οικογενείας των Αρώνηδων στα Μονοίτσια (1716) 

 

Εικ. 100  Το «ομιλούν» οικόσημο των Μαυρομμάτηδων στον Μπούργο της Χώρας 

 

Εικ. 101  Οικόσημο της οικογενείας Σαραντηνού στον Μπούργο της Χώρας (1819) 
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Εικ. 102 α΄  Σχεδιάγραμμα της νήσου Νάξου από τον Buondelmonti (1420) 

 

 
Εικ. 102 β΄  Λεπτομέρεια από το παραπάνω σχεδιάγραμμα του Buondelmonti, όπου 

εικονίζεται η Χώρα Νάξου 
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Εικ. 103  Χάρτης του Bartolomeo dalli Sonetti (1485) 

 

 

Εικ. 104  Χάρτης του Bordone (1528) 
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Εικ. 105  Χάρτης του Porcacchi (1590) 

 

 

 

Εικ. 106  Χάρτης του Lupazzolo (1628) 
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Εικ. 107  Γκραβούρα της Χώρας Νάξου του Γάλλου Choiseul–Gouffier, που 
απεικονίζει τη Χώρα Νάξου (τέλη 18ου αι.) 
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Εικ. 108  Σχεδιάγραμμα της Χώρας Νάξου, πιθανόν του Ιακώβου Grimaldi (μέσα 

19ου αι.)  
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