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ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ 

«Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα 
ΕΠΑΛ” μέσω του Ε. Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» 



διαδρομή 1 

 

 

Φιλώτι – Τίμιος Σταυρός – Μετόχι – Χαλκί - 

 Άγιος Γεώργιος Διασορίτης 

 

 



Χαλκί 



  
Η διαδρομή αυτή διασχίζει ένα μεγάλο μέρος του 
λεκανοπεδίου της Τραγαίας. Αρχίζει από το 
Φιλώτι, το μεγαλύτερο χωριό της Νάξου, γνωστό 
για τα εξαιρετικής ποιότητας κτηνοτροφικά 
προϊόντα του. Από την κεντρική πλατεία με τον 
εντυπωσιακό, αιωνόβιο πλάτανο ανηφορικό 
λιθόστρωτο οδηγεί στον ναό της Παναγίας 
Φιλωτίτισσας (1718) και λίγο παραπάνω στον 
πύργο Μπαρότση (του 17ου αιώνα).  



 

Από την ίδια πλατεία ακολουθούμε την επαρχιακή 
οδό που κατηφορίζει προς τον οικισμό του 
Δαμαριώνα και μετά από περίπου 250 μέτρα 
στρίβουμε δεξιά σε αγροτικό δρόμο που περνά από 
το ξωκλήσι του Τιμίου Σταυρού και καταλήγει 
βόρεια στην επαρχιακή οδό Χώρας – Φιλωτίου. 
Περνώντας απέναντι μπαίνουμε σε δρόμο που 
ανηφορίζει στο μικρό χωριό Κεραμί, όπου 
συναντάμε τον πύργο Μαρκοπολίτη – Καλαβρού 
(του 18ου αιώνα) και λίγο παρακάτω τον βυζαντινό 
ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (με 
εξαιρετικές τοιχογραφίες του 13ου αιώνα).  



 
Κατεβαίνουμε πάλι στην επαρχιακή οδό, στην 
είσοδο του χωριού όπου δεσπόζει ο ενοριακός 
ναός του Ταξιάρχη Μιχαήλ, και περνάμε απέναντι 
στον στενό δρόμο που οδηγεί στην τοποθεσία 
Μετόχι (υπάρχει σχετική σήμανση). Εκεί βρίσκεται 
ο ναός της Παναγίας Ελεούσας και πολύ κοντά του 
ο βυζαντινός ναός των Αγίων Αποστόλων (του 
11ου – 12ου αιώνα) με ενδιαφέρουσα 
αρχιτεκτονική.  



 
Συνεχίζουμε δυτικά μέσα από σύντομο μονοπάτι σε 
αγροτικό δρόμο, περνάμε (με μικρή παράκαμψη) από 
τον βυζαντινό ναό του Αγίου Γεώργιου στο Πέρα 
Χαλκί και (στο ύψος του γηπέδου) στρίβοντας βόρεια 
σε μονοπάτι φθάνουμε στον οικισμό Χαλκί, με την 
ιδιαίτερη νεοκλασική αρχιτεκτονική. Περνάμε 
μπροστά από τον ναό της Παναγίας Πρωτόθρονης, 
επισκοπική έδρα της Νάξου κατά τη μεσοβυζαντινή 
περίοδο αλλά με συνεχή λειτουργία ήδη από τους 
παλαιοχριστιανικούς χρόνους (σώζονται στρώματα 
τοιχογραφιών πέντε διαφορετικών περιόδων), και τον 
Πύργο Μπαρότση – Γρατσία του 17ου αιώνα 



 
Στην απέναντι πλευρά της επαρχιακής οδού 
(υπάρχει σχετική σήμανση) ακολουθούμε το 
μονοπάτι που μέσα από περιβόλια και 
ελαιοκτήματα οδηγεί σε δύο ακόμη βυζαντινούς 
ναούς, της Αγίας Μαρίνας και του Αγίου Γεωργίου 
Διασορίτη του 11ου αιώνα, με σπουδαίο 
τοιχογραφικό διάκοσμο. 



διαδρομή 2 

Φιλότι – Άγιος Ιωάννης Θεολόγος – 
Καλόξυλος – Παναγία Δαμιώτισσα – 

Παναγία Ραχιδιώτισσα – Χαλκί 



Καλόξυλος 



  

 
Aυτή η διαδρομή διασχίζει ένα μεγάλο μέρος του 
ελαιώνα της Τραγαίας. Στην είσοδο του Φιλωτίου 
(ερχόμενοι από την Χώρα), λίγο μετά το δημοτικό 
σχολείο, ακολουθούμε τον ανηφορικό αγροτικό 
δρόμο που κατευθύνεται βορειοανατολικά, 
περνώντας δεξιά κάτω από ανεμόμυλο (η στροφή 
δεξιά οδηγεί μέχρι εκεί), και στη συνέχεια μέσα από 
μονοπάτι φθάνουμε στον βυζαντινό ναό του Αγίου 
Ιωάννη του Θεολόγου.  



 
Ο ναός διατηρεί τρία στρώματα τοιχογραφιών (το 
παλαιότερο χρονολογείται στην περίοδο της 
Εικονομαχίας), ενώ το κτίσμα δίπλα του είναι 
ελαιοτριβείο του 17ου αιώνα. Το μονοπάτι 
καταλήγει σε αγροτικό δρόμο, που μέσα από 
κατάφυτο τοπίο, ελαιώνες και περιβόλια οδηγεί 
δυτικά στο χωριό Καλόξυλος. Περιηγούμαστε στα 
δρομάκια του, όπου συναντάμε τον ναό της Αγίας 
Τριάδας (1880), το Λαογραφικό Μουσείο και το 
παλαιό ελαιοτριβείο.  



Διασχίζουμε το χωριό κατευθυνόμενοι 
βορειοανατολικά προς τον οικισμό Πάνω 
Καλόξυλος, από όπου κινούμαστε νοτιοδυτικά 
για να βγούμε στην επαρχιακή οδό Χαλκίου – 
Μονής. Δίπλα στην επαρχιακή οδό διακρίνουμε 
μέσα σε ελαιώνα (υπάρχει σχετική σήμανση) 
τον βυζαντινό ναό της Παναγίας 
Δαμ(ν)ιώτισσας του 10ου – 11ου αιώνα. 
Ακολουθώντας την επαρχιακή οδό αυτή τη 
φορά προς την αντίθετη κατεύθυνση 
(νοτιοδυτικά) καταλήγουμε στον οικισμό Χαλκί 
(για το Χαλκί βλ. Διαδρομή 1) 



διαδρομή 3 

 

 

 Μονή – Παναγία Δροσιανή – Παναγία 
Ραχιδιώτισσα - Χαλκί 



 Η διαδρομή διέρχεται από τη βορειοδυτική πλευρά 
του λεκανοπεδίου της Τραγαίας. Αρχίζει από τη 
Μονή, χωριό με απεριόριστη θέα, γνωστό για τα 
εξαιρετικά αγροτικά του προϊόντα και την 
παραδοσιακή τέχνη της υφαντικής. Κατευθυνόμαστε 
στη νοτιοδυτική άκρη του χωριού περνώντας από τον 
ενοριακό ναό της Αγίας Φωτεινής.  



 
Το μονοπάτι οδηγεί στον παλαιοχριστιανικό ναό 
της Παναγίας Δροσιανής (του 7ου αιώνα), ένα 
μοναδικό, πολύπλοκο αρχιτεκτονικό σύνολο, που 
δημιουργούν οι τρεις τρούλοι με το ιδιαίτερο 
σχήμα (τετράγωνο τύμπανο) και οι πολλές κόγχες 
εξαιτίας της μεταγενέστερης προσθήκης τριών 
παρεκκλησιών στη βόρεια πλευρά. Στον ναό 
σώζονται εξαιρετικής σημασίας τοιχογραφίες 
προεικονομαχικής περιόδου και μεταγενέστερα 
ζωγραφικά στρώματα (11ου, 12ου, 13ου και 14ου 
αιώνα). 



Παναγία Δροσιανή  



      

    Στην απέναντι πλευρά του επαρχιακού δρόμου 
το λιθόστρωτο κατηφορίζει νοτιοδυτικά. Μετά 
τον παλιό νερόμυλο το μονοπάτι διέρχεται μέσα 
από τοπίο με βελανιδιές και κατόπιν παράλληλα 
με ρεματιά φθάνοντας στον βυζαντινό ναό της 
Παναγίας Ραχιδιώτισσας (του 12ου αιώνα). Από 
εκεί συνεχίζει νοτιοδυτικά οδηγώντας μέσα από 
ελαιώνες στον οικισμό Μονοίτσια και (με μικρή 
παράκαμψη δυτικά) στον βυζαντινό ναό του 
Ταξιάρχη Ράχης (ίσως του 8ου αιώνα). Μετά τα 
Μονοίτσια ο δρόμος μας φέρνει σε μονοπάτι, το 
οποίο περνά από τον Άγιο Γεώργιο Διασσορίτη 
και καταλήγει στο Χαλκί. 

 



διαδρομή 4 

 

 

Άνω Ποταμιά – Απάνω Κάστρο – Τσικαλαριό- 
Χαλκί  

 

 

 

 





  

Η διαδρομή ξεκινάει από την Άνω ποταμιά , έναν 
παραδοσιακό οικισμό (χαρακτηρισμένος από το 
1987) στην κεντρική Νάξο και σε υψόμετρο 180-190 
μέτρα.  
     Διασχίζοντας τον κεντρικό δρόμο ακολουθούμε 
ένα ανηφορικό στενό μονοπάτι που  οδηγεί στο 
Απάνω κάστρο. Κατά τη διάρκεια της Ενετοκρατίας 
αυτό ήταν το ισχυρότερο κάστρο στη Νάξο. Υπήρχαν 
παλαιότερες οχυρώσεις εκεί, αλλά αυτό που 
βλέπουμε σήμερα το έκτισαν οι Ενετοί τον 13ο-14ο 
αιώνα για να ελέγχουν την ενδοχώρα. 



 
Η διαδρομή δύσβατη και λασπώδης αλλά σε 
αποζημιώνει η θέα. Διακρίνονται δυτικά το 
λεκανοπέδιο της Τραγαίας, στο οποίο ξεχωρίζουν 
τα χωριά Μονή, Πύργος Καλόξυλου, Χαλκί, 
Ακάδημοι, Κεραμί, Μετόχι, Δαμαριώνας, Δαμαλάς 
και στο βάθος το Φιλώτι. 



    Στη συνέχεια αρχίζει η κατάβαση που μέσα 
από ένα ηπιότερο μονοπάτι καταλήγουμε 
στους ανατολικούς πρόποδες του Κάστρου 
και στο χωριό Τσικαλαριό με το γεωμετρικό 
νεκροταφείο, την πέτρινη βρύση και τις 
γούρνες που χρησιμοποιούν ακόμα και 
σήμερα οι γυναίκες του χωριού για πλύσιμο 
σκεπασμάτων. 

    Η διαδρομή τελειώνει στο χωριό Χαλκί όπου 
φτάνουμε μέσα από τον δρόμο που οδηγεί 
και στην υπόλοιπη ορεινή Νάξο. 

 



«Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα 
ΕΠΑΛ” μέσω του Ε. Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 


