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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΝΑΞΟΣ – ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

Συντακτική επιμέλεια Μαριάννα Κορομηλά 

 

ΜΟΝΗ  ΦΩΤΟΔΟΤΗ  ΧΡΙΣΤΟΥ 

Καστρομονάστηρο με μνημειώδες καθολικό στις εξοχές του Δανακού, ανατολική Νάξος 
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Η Νάξος, κυκλαδονήσι μεγάλο και ορεινό, είναι κυριολεκτικά ένα θησαυροφυλάκιο βυζαντινών και μετα-

βυζαντινών μνημείων. Πολλά από αυτά, θεμελιωμένα τον 5ο-6ο αιώνα κι άλλα τον 10ο-12ο, λειτούργησαν 

αδιάκοπα μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα. Άλλα εξακολουθούν να λειτουργούν, όπως η Πρωτόθρονη 

στο Χαλκί, προσφέροντας την αίσθηση της συνέχειας και της άρρηκτης σχέσης με τον πνευματικό κόσμο 

και τον παραδοσιακό πολιτισμό του Αιγαίου. Το στοιχείο που ξεχωρίζει αυτά τα δεκάδες μικρά και ταπεινά 

στην πλειονότητά τους μνημεία είναι ότι οι Ναξιώτες μάστοροι και αγιογράφοι δεν επηρεάστηκαν από την 

δυτική τέχνη εκείνης της εποχής, όπως συμβαίνει σε τόσα άλλα βυζαντινά μέρη που πέρασαν μακρά περίοδο 

Φραγκοκρατίας και Βενετοκρατίας.  

Στη Νάξο είναι περισσότερες οι επιδράσεις από την Ανατολή, κυρίως την χριστιανική και σε κάποια διακο-

σμητικά την ισλαμική. Εξάλλου, από τη βυζαντινή Μικρασία συνέρρευσε στο νησί ένα πλήθος πρόσφυγες 

μετά το 1071, όταν άρχισε η εγκατάσταση των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων στις ανατολικές επαρχίες 

της Αυτοκρατορίας. Έτσι εξηγούν ορισμένοι και την Παναγία την Ατταλειώτισσα, τον κοιμητηριακό ναό 

του χωριού Γαλήνη στον κάμπο των Εγκαρών. Η ίδια η εκκλησία (του 9ου-10ου αι.) ανήκει σε έναν σπάνιο 

αρχιτεκτονικό τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο, κι έχει πολλά αρχαϊκά στοιχεία. Αλλά η 

εικόνα της Παναγίας, «η φερμένη από τη θάλασσα» της Παμφυλίας, είναι αυτή που έδωσε εντέλει το όνομά 

στον ναό. Η μακρινή Αττάλεια αποτέλεσε και επώνυμο Ναξιωτών, όπως μαρτυρούν έγγραφα τουλάχιστον 

από το 1538 («Μαρκούλης Ατταλειώτης μάστορας στη Χώρα», «μαστρο-Νικόλας Ατταλειώτης» κλπ).  

Μα από πού να αρχίσεις και πώς να προχωρήσεις; Περπατώντας στο νησί και διαβάζοντας την αρκετά πε-

ριορισμένη, διάσπαρτη κυρίως σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και δυσεύρετη βιβλιογραφία, έχεις το σπάνιο 

προνόμιο να παρακολουθήσεις από κοντά τη ζωή μιας αγροτοκτηνοτροφικής κοινωνίας, με αυτάρκη οικονο-

μία, που κράτησε στα σωθικά της τους πανάρχαιους κώδικες και με βάση αυτούς εκφράστηκε σε όλους τους 

τομείς του δημόσιου και ιδιωτικού βίου –σε πείσμα των μεγάλων πολιτικών αλλαγών που συνέβησαν στην 

διάρκεια των χιλιετιών. Οι χιλιάδες ζωηρόχρωμες και λαϊκότροπες τοιχογραφίες, που ανιστορούν εκκλησίες, 

εκκλησάκια και ξωκλήσια, πολλά από τα οποία έχουν το μέγεθος μιας παλάμης, σε κάνουν να νιώθεις τα 

δάκρυα του βοσκού που ευχαριστεί τον άγιο Μόδεστο επειδή έσωσε το κοπάδι του από την καταιγίδα, την 

ανάσα του χωρικού που ξενυχτάει δίπλα στο άρρωστο άλογό του, τον πόθο της νεαρής κοπέλας που χορεύει 

όλη νύχτα στο πανηγύρι με τα μάτια καρφωμένα στον όμορφο ξωμάχο, που δεν τολμάει να σηκώσει το 

βλέμμα πάνω της. Παρόλα αυτά, η ηθική απόσταση που μας χωρίζει από αυτούς τους μέχρι χθες αυτάρκεις 

μικρόκοσμους είναι αμέτρητη.  

Στη Νάξο, όπου το τοπίο έχει σημαντικά αλλοιωθεί εξαιτίας της αποψίλωσης των δασών, πρέπει να πας με 

ανοιχτά τα μάτια της ψυχής και μεγάλη όρεξη για περπάτημα.   

Ένα από τα γοητευτικότερα μνημεία του νησιού είναι η Μονή του Χριστού Φωτοδότη, αφιερωμένη 

στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Πάρα πολλά στοιχεία παραπέμπουν στην Κωνσταντινούπολη της επο-

χής των Κομνηνών (12ος αι.), όπως το λένε και οι σχετικοί θρύλοι και το επιβεβαίωσαν οι πρόσφατες ανα-

στηλωτικές εργασίες. Όμως, μόνον αν δεις τη χωροθέτησή της σε έναν ακατοίκητο τόπο που συνομιλεί με 

τον ουρανό και το πέλαγος, μπορείς να νιώσεις τη βαθύτερη έννοια της Μεταμόρφωσης. Το πολύσύνθετο 

πυργόσχημο μνημείο, περιβάλλει έναν ναό θεμελιωμένο τον 8ο-9ο αιώνα (αν όχι τον 6ο), ο οποίος διατηρεί 

ψήγματα από τοιχογραφίες του 9ου αι., τέμπλο (με πέρδικες και ερωδιούς) και μαρμάρινα πολυτελή δάπεδα 

του 12ου αι., ξυλόγλυπτα του 14ου-18ου αιώνα. Γύρω υπάρχουν φούρνοι, μικρά κελιά κι άλλοι βοηθητικοί 

χώροι που χρησιμοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας χιλιετίας. Αυθόρμητα εκφράζει κανείς την 

επιθυμία: εδώ θέλω να μείνω για πάντα!      
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Χάρτης της Νάξου με μερικές από τις δεκάδες βυζαντινές εκκλησίες στη σ. 10 

 

Στις σελίδες 2-3 αναδημοσιεύουμε το κατατοπιστικό τετρασέλιδο που εξέδωσε για τον Φωτοδότη ο 

ενοριακός ναός της Ζωοδόχου Πηγής Δανακού της Μητροπόλεως Παροναξίας για τους προσκυνητές και 

τους επισκέπτες    
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Βιβλιογραφία: Klimis Aslanidis, “Constantinopolitan Features in the Middle Byzantine Architecture of Naxos” στο 

Byzantine Architecture of Byzantium and Kievan Rus from the 9th to the 12th Centuries; Materials of the International 

Seminar November 17-21, 2009. Transactions of the State Hermitage Museum LIII (The State Hermitage Publishers, St. 

Petersburg 2010) σσ. 21-34. Για τον Φωτοδότη σσ. 28-32 και εικόνες 7-9, από όπου αντιγράψαμε και τα σχέδια.  

Και: Χαρ. Πέννας, Κλήμης Ασλανίδης, «Η Μονή του Φωτοδότη στη Νάξο. Νέα στοιχεία» στο 28ο Συμπόσιο 

βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης, Πρόγραμμα και περιλήψεις εισηγήσεων και ανακοινώσεων 

(Αθήνα 2008) σσ. 77-78. Δείτε συνοδευτικό pdf  25α >>>>  
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Το Καστρομονάστηρο σε υψόμετρο 480 μέτρων.  

Ο πύργος του 13ου-15ου αι. περιβάλλει και προστατεύει το καθολικό της Μονής, το οποίο είναι αθέατο.  

[MK 2018, apan.gr]  
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Από το Aslanidis, “Constantinopolitan Features …” (2010) 
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Η μεσοβυζαντινή φάση του καθολικού (8ος-9ος και 12ος αιώνας): κάτοψη 

 

 
Ανάγλυφα στο εικονοστάσι εμπλουτισμένα με έγχρωμη κηρομαστίχη [MK 2018, apan.gr] 

 

 

Από το Aslanidis, “Constantinopolitan Features …” (2010) 
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Το κεντρικό κλίτος με το μεσοβυζαντινό δάπεδο. 

[Από το Aslanidis, “Constantinopolitan Features …” (2010) εικ. 9] 

 
Τμήμα του δαπέδου του 12ου αιώνα. [MK 2018, apan.gr] 
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[MK 2018, apan.gr] 
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ΦΩΤΟΔΟΤΗΣ Νάξος                                                                                                                               apan.gr  
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Χάρτης από το βιβλίο: Μανόλης Χατζηδάκις (γεν. εποπτεία), Βυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα. Νάξος, ψηφιδω-

τά, τοιχογραφίες (εκδοτικός οίκος Μέλισσα, Αθήνα 1989) σ. 17. Το βιβλίο (εξαντλημένο από καιρό) κυκλο-

φόρησε μερικά χρόνια πριν από την πρόσφατη περίοδο των αναστηλώσεων στη Νάξο, για αυτό ο πολύ κα-

λός χάρτης αναφέρει τον Φωτοδότη μόνο ως Πύργο.      


