*Το Ιστορικό Αρχείο Νάξου ιδρύθηκε στα τέλη του
1945 χάρη στην επιμονή και το όραμα του Προοδευτικού
Ομίλου Νάξου και του ιδρυτή του Ιωάννη Δελλαρόκκα.
Πρόκειται για ένα «μουσείο» τεκμηρίων με πολύτιμες συλλογές έγγραφων και βιβλίων που αναδεικνύουν την ιστορία
και τον πολιτισμό της Νάξου μέσα στο χρόνο, ξεκινώντας
από τον 16ο αιώνα και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Σήμερα το Αρχείο στεγάζεται στην ανακαινισμένη Σχολή των
Ουρσουλινών καλογριών και είναι ανοιχτό σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να ανακαλύψει τους θησαυρούς του.

Ιστορική Αναδρομή

Ελληνογαλλική Σχολή
Ουρσουλινών Νάξου

1986-2010
Από την Ιερά Μονή Ουρσουλινών πωλήθηκε στο
Eθνικό Ίδρυμα Νεότητας τον 03/1986 το σύνολο της
σχολής. Αποτελούνταν από ένα τριώροφο κτίριο και δυο
αυλές στη βόρεια και νότια περιοχή.
Τον 01/2003 το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας παραχωρεί
το σύνολο της πρώην σχολής Ουρσουλινών στο Δήμο Νάξου για 30 Χρόνια με την υποχρέωση να αποκαταστήσειεπισκευάσει αυτό στο σύνολο του και να το χρησιμοποιεί
για όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της σύμβασης για
πολιτιστικούς σκοπούς.
Στη συνέχεια ο Δήμος Νάξου ανέθεσε μελέτη σε
ιδιωτικό γραφείο εκπόνησης τέτοιων μελετών υπό την
επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου.
Υλοποιήθηκε πλήρως η εν λόγω μελέτη με τίτλο ¨Επισκευή Σχολής Ουρσουλινών μετατροπή της σε Πολιτιστικό κέντρο¨
Η μελέτη κόστισε 240.000.00 ευρώ Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.500.000.00 ευρώ
Η μελέτη προέβλεψε την συνολική αποκατάσταση
και επισκευή του κτιρίου καθώς και την διαμόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου του ώστε να χρησιμοποιηθεί ως
πολιτιστικό κέντρο.
Στην συνέχεια με μέριμνα και ευθύνη επίσης του Δήμου Νάξου η μελέτη εγκρίθηκε αρμοδίως και εντάχθηκε
στο Γ΄ΚΠΣ και κατασκευάστηκε με υπό την επίβλεψη των
τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Νάξου όπως προέβλεπε η
συγκεκριμένη μελέτη.
Σήμερα το έργο έχει περαιωθεί οριστικά. Λειτουργεί κανονικά το κτίριο έχοντας μεταφέρει πλήρως την
λειτουργία του στο χώρο, καταρχήν το Ιστορικό Αρχείο*
ενώ διαμορφώνεται και η Βιβλιοθήκη. Έχουν λάβει επίσης χώρα με επιτυχία συνέδρια για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Οι νέες χρήσεις του κτιρίου είναι συνολικής έκτασης
1.500m2.

Πολιτιστικό Κέντρο
Σχολής Ουρσουλινών Νάξου
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