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 Συνέδριο  ΕΚΥΤ στην Άνδρο και επίσκεψη 

στον Πύργο του Αγ. Πέτρου με μοναδική παρουσίαση από τον κ. Δαρδανό, 

και εκεί ανακαλύπτεις τη δυναμική της γραφίδας. 

Η καθημερινή λοιπόν, πρακτική έχει αποδείξει ότι η ανάπτυξη της 

ποικιλόμορφης δραστηριότητάς μας, σα δημοσιογράφοι της ΕΚΥΤ, η 

αδιάκοπη προσήλωσή μας στην πρακτική της τεκμηρίωσης και ενημέρωσης 

μάς επιβάλλει να στηρίξουμε συνειδητά την αξιόλογη προσπάθεια του κ.   

Δαρδανού για την άμεση συντήρηση του Αγ. Πέτρου.  

Περιττεύει να υπογραμμίσω την σημασία της στήριξης αυτής, τόσο σε 

πολιτιστικό όσο και αισθητικό επίπεδο. Η ευρεία συμμετοχή όλων αποτελεί 

μια πολύ σημαντική βάση μέσα στις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες και 

τα θεσμικά πλαίσια, στηρίζοντας τους άξονες μιας μελλοντικής πορείας 

επίλυσης αυτού του προβλήματος. 

Και για να αντιληφθούνε όλοι για τι ακριβώς μιλάμε, λίγα λόγια για τον 

Πύργο του Αγ. Πέτρου. Είναι  αρχαίος πύργος, πιθανόν της Ελληνιστικής 

περιόδου, είναι βέβαιο ότι χρησιμοποιήθηκε σαν οχύρωση τόσο κατά τους 

Ρωμαϊκούς όσο και κατά Βυζαντινούς χρόνους. Σίγουρα θυμίζει πολύ 

Μυκηναϊκές, ακόμα και Μινωικές κατασκευές. 

Επειδή γύρω από τον Πύργο υπάρχουν εγκαταστάσεις εξόρυξης μετάλλου οι 

οποίες λειτουργούσαν μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, εικάζεται ότι ένας 

ρόλος του πύργου φαίνεται ήταν και  η αμυντική προστασία του μεταλλείου. 

Επίσης η θέση του κτίσματος, ιδιαίτερα εξέχουσα και ορατότητα στον 

κάμπο του Γαυρίου, και απόλυτο έλεγχο των πλοίων εικάζεται ότι 

λειτουργούσε ως φρυκτωρία. Κατά τα βυζαντινά χρόνια αλλά και κατά το 

μεσαίωνα πιθανολογείται ότι χρησιμοποιήθηκε για την άμυνα κατά των 

πειρατών ή άλλων εχθρών και ως καταφύγιο του άμαχου πληθυσμού. 

Έχει σχήμα κυλινδρικό και ύψος 18 μέτρα,είναι κτισμένος με μεγάλους 

ογκόλιθους, στη βάση του η περιφέρεια είναι 21 μέτρων και έχει ύψος 

τέσσερα μέτρα και ακατέργαστη εξωτερική επιφάνεια σε αντίθεση με το 

υπόλοιπο κτίσμα που έχει λεία εξωτερική επιφάνεια.  



Σήμερα ο Πύργος δεν συντηρείται και δέχεται αδιάλειπτες φθορές. Η 

προσέγγιση σ’ αυτόν είναι από δύσκολη ως επικίνδυνη.  Άμεσες κρίνονται 

οι ενέργειες για την αποκατάσταση του Πύργου λόγω κινδύνου άμεσης 

κατάρρευσής του. Απίστευτη μάχη για τη διάσωσή του δίνει ο κ. Δαρδανός 

από το δικό του μετερίζι, και έχει πετύχει να κινητοποιήσει τοπικούς 

συλλόγους, εφημερίδες, την Αρχαιολογία, παράγοντες και υπουργούς. Όμως 

η πιο σημαντική ευκαιρία να συνταχθεί και να υποβληθεί η μελέτη του 

Πύργου στον προϋπολογισμό χρηματοδότησης της Ε.Ε. χάθηκε εξαιτίας της 

γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα τα χρήματα να λάβουν άλλες ομάδες για 

την ανασυγκρότηση φρυκτωριών –πύργων, τόσο στη Νάξο, όσο και στην 

Κέα. 

Ο κ. Δαρδανός ελπίζει στην άμεση αποκατάσταση και διατήρηση του 

Πύργου, και βοηθάει αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση της 

ολοκλήρωσης  με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την επιτάχυνση του 

έργου αυτού.  

Δικό μας έργο, η στήριξη και προβολή του όλου προβλήματος και 

αντιστοίχως η ουσιαστική μας βοήθεια στο εγχείρημά του, μέσα από τα 

έντυπά μας. 
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