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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 

 Λίγα λόγια για το νησί 

των αντιθέσεων τη 

Νάξο μας!!!! 

 

 Οη επνρέο ηνπ ρξόλνπ 

ζην λεζί: 

Ο  Βαζηιηάο ρεηκώλαο! 

(ινγνηερληθέο εηθόλεο) 

Πνιύ αξγόηεξα αθνινπζεί ν Μάξθνο αλνύδνο 1207κ. 

Υ θαη ην Γνπθάην ηνπ Αηγαίνπ. Σν Κάζηξν ηεο Νάμνπ 

καξηπξεί ηελ ηζηνξία ηεο. ηα βπδαληηλά θαη κεηαβπδα-

ληηλά ρξόληα γίλεηαη ζεκαηνθύιαθαο ηεο νξζόδνμεο ρξη-

ζηηαληθήο παξάδνζεο .Βπδαληηλέο εθθιεζίεο  
Απαξάκηιιεο δσγξαθηθήο, μπινγιππηηθήο θαη αξρηηεθην-

ληθήο ηέρλεο δηαιαινύλ σο ηα ζήκεξα ηελ ηζηνξηθή πα-

ξάδνζε ηνπ λεζηνύ. Η κνλαδηθόηεηα ησλ κλεκείσλ απ-

ηώλ δηαηξαλώλεηαη παγθνζκίσο. Δίλαη ην λεζί ησλ αληη-

ζέζεσλ. Οη αξραίνη θνύξνη, θαη ηα απνκεηλάξηα ησλ αξ-

ραίσλ λαώλ ζπκβηώλνπλ παξάμελα αξκνληθά κε ηα βπδα-

ληηλά εμσθθιήζηα καξηπξώληαο αθξηβώο πσο ην πέξαζκα 

από ην παιηό ζην θαηλνύξην, έγηλε κε επγεληθό ηξόπν, ε 

αλνδηθή απηή πνξεία ηνπ πλεύκαηνο έγηλε ήξεκα θαη νκα-

ιά ζαλ λα ηελ είραλ πξνεηνηκάζεη νη ζπλζήθεο. Οη αληη-

ζέζεηο όκσο πνπ ηόζν αγαπνύλ νη Ναμηώηεο αθνινπζνύλ 

θαη ηηο γεύζεηο ηνπο. Σν μηλνύηζηθν δηαδέρεηαη ην γιπθό 
ελαιιάζζνληαο  ηε δνθηκή ηόζν ζηηο  ππέξνρεο πνηθη-

ιίεο   

  Σπξηνύ όζν θαη ζην εμαίξεην 

ζπκαξίζην  κέιη. Σν λέθηαξ ησλ 

ζεώλ γηα ηε Νάμν είλαη ην κειη-

ζηάιαθην θξαζί. Άιινηε ζπηξηόδν 

ρξπζνθίηξηλν θαη άιινηε  γιπθό 
θόθθηλν ζπλνδεύνπλ όρη κόλν ηε 

ραξά κα θαη ην θηιόμελν ηξαπέδη 

ηνπ λεζηώηε Ναμηώηε. Σν ρξπζά-

θη ηεο ειηάο λνζηηκίδεη ηα λαμηώηη-

θα εδέζκαηα. Βάιζακν ηεο ςπρήο 

θαη  θάξκαθν πνιιέο θνξέο ραξί-

δεη πγεία ,απηάξθεηα θαη απηνλν-

κία ζην λεζί. «..να αςτά θαύμασαν 

ο Διόνςσορ και η Δήμητπα και 

απουάσισαν να κατοικήσοςν για 

πάντα στη Νάξο…» Ο  Γηόλπζνο 

θαη ε Γήκεηξα κπνξεί λα ππήξμαλ 
απνθπήκαηα ηεο αλζξώπηλεο θα-

ληαζίαο όκσο πξαγκαηηθόηεηα 

ήηαλ είλαη θαη ζα είλαη ε ςπρή θαη 

ην πλεύκα ησλ κεξαθιίδηθσλ λαμη-

σηώλ πνπ κε ηα ιίγα ληώζνπλ 

πινύζηνη όπσο αθξηβώο πξνζηάδεη 

ε λεζησηηθόηεηα   ηεο πεξηνρήο 

ιόγσ ηεο ζαιάζζηαο πνιηνξθίαο 

θαη κε ηα πνιιά ληώζνπλ θηιόμε-

λνη βαζηιηάδεο.  Οη Ναμησηνπνύ-

ιεο  κε ηα πθαληά θαη ηα θεληίδηα 
ηνπο δεκηνπξγνύλ ηε δηθή ηνπο 

ηέρλε θαη κε ηνλ ηξόπν ηνπο αθή-

λνπλ ην απνηύπσκα ηνπο ζηελ 

ηζηνξία …….θηιηθά Ν. 

Ζ Νάμνο είλαη ην κεγαιύηεξν λεζί ηνπ ζπκπιέγκαηνο ησλ Κπθιάδσλ θαη βξίζθεηαη ζην Αηγαίν 

Πέιαγνο. Τν έδαθνο ηεο θπξίσο νξεηλό θπξηαξρείηαη από ςειά βνπλά. Ο Εαο (Γίαο) ζηελ ληνπη-

νιαιηά είλαη ην ςειόηεξν βνπλό κε 1002κ. Υςόκεηξν. Πεδηλή πεξηνρή ζπλαληάκε πξνο ηα παξα-

ζαιάζζηα κέξε ηνπ λεζηνύ. Δπινγεκέλν λεζί ζε ρισξίδα θαη παλίδα, νη ειηέο, ηα ακπέιηα, ηα 

ρσξάθηα ηνπ κε ηηο παηάηεο, βεβαίσο ην ηπξί ηνπ ην ηόζν κνλαδηθό ζηε γεύζε αιιά θαη ηα βό-

ηαλα ηνπ κα θαη ηα δσληαλά ηνπ θαηζηθνύιεο, αγειάδεο, γεξάθηα, ζθαληδόρνηξνη κέρξη ηηο παη-
ρληδηάξεο γάηεο θαη ηηο δνπδνπληάξεο κειηζζνύιεο όια έρνπλ κηα θσιίηζα ζην λεζί ηεο Νάμνπ. 

Άιισζηε, πξόθεηηαη γηα ην κεγαιύηεξν θπθιαδνλήζη κε έθηαζε 429,79 η. ρκ. Τν λεζί ηεο ζκύξη-

δαο θαη ησλ αξραίσλ εηδσιίσλ. Ο κίηνο ηεο ηζηνξίαο ηνπ λεζηνύ κε ηα δαληεισηά αθξνγηάιηα 

μεηπιίγεηαη ζην βάζνο  ησλ αηώλσλ. 5000 ρξόληα π.Φ ν Πξσηνθπθιαδηθόο πνιηηηζκόο θάλεη ηελ 

εκθάληζε ηνπ, αλ θαη νη πξόζθαηεο αλαθαιύςεηο ζηε Σηειίδα κηινύλ γηα 130.000 π.Φ ρξόληα 

αλζξώπηλεο παξνπζίαο ζην λεζί. Ζ Πνξηάξα, ε κεγάιε καξκάξηλε πύιε πνπ ζηέθεηαη ςειά 

ζηε λεζίδα Παλάτια, πνπ ζήκεξα είλαη ελσκέλε κε ηε Φώξα ηεο Νάμνπ, είλαη όηη απέκεηλε από 

ην λαό ηνπ Απόιισλα, πνπ μεθίλεζε λα ρηίδεηαη ηελ πεξίνδν ηνπ Λύγδακε. Τν 501 π.Φ. ηελ πν-

ιηνξθνύλ επί 4 κήλεο νη Πέξζεο, ρσξίο απνηέιεζκα, αιιά ζε λέα πξνζπάζεηα ην 490 π.Φ. ηελ 

θαηαθηνύλ θαη ηελ θαηαζηξέθνπλ νινθιεξσηηθά. Τν 480 π.Φ. ιακβάλεη κέξνο ζηελ λαπκαρία 

ηεο Σαιακίλαο κε 4 ηξηήξεηο, πνπ ελώ ζηελ αξρή ήηαλ ζην κέξνο ησλ Πεξζώλ, κε πξσηνβνπιία 

ηνπ λάμηνπ  ηξηεξάξρε Γεκόθξηηνπ, ηάζζνληαη ζην πιεπξό ησλ Διιήλσλ, θαη κάιηζηα δηαθξίλν-

ληαη βπζίδνληαο πέληε ερζξηθά πινία. Μάιηζηα ν Ζξόδνηνο αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεην-
ρή, όηη "οι Νάξιοι είναι Ίωνες και κατάγονται από την Αθήνα" (δηαδίθηπν) 

Δδώ ηα θαιά θξέζθα ςαξάθηα, λεζί ε 

Νάμνο ςαξάθηα λόζηηκα ζα ’ρεη…. 

Σν γάια ηνπ ιαγνύ 
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Υκ !όιν  

Δθεπξέ-

ζεηο απηά 

ηα παηδηά 

Υκ! όιν εθεπξέ-

ζεηο απηή ε Ραι-

ινύ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/490_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/480_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82


 

 

ΔΝΘΔΣΟ 

… Βιέπσ ηνλ αέξα λα θιέβεη ηα θύιια ησλ δέληξσλ κε καλί-
α. Ο νπξαλόο γεκάηνο γθξίδα ζύλλεθα εηνηκάδεηαη λα βξέμεη. 

Σα κπνπκπνπλεηά ηεο επεξγεηηθήο βξνρήο ζρίδνπλ ηνλ αέ-

ξα…. Γηάλλεο, Γ. 

 

...Δίλαη κηα ρεηκσληάηηθε εκέξα από ην παξάζπξν κνπ βιέπσ 

ηνπο πεξαζηηθνύο λα πξνρσξνύλ βηαζηηθά θξαηώληαο ηηο ν-

κπξέιεο ηνπο κε δπζθνιία. Έλα αγνξάθη πξνζπαζεί λα πηάζεη 

ην ζθνύθν ηνπ πνπ ηνπ ηνλ πήξε ν αέξαο. Ο ζθπιάθνο  ηεο 

θπξίαο Βηνιέηαο ηξέρεη λα θξπθηεί ζην ζπηηάθη ηνπ….. Μά-

ξηνο, ΓΚ. 

….Σν ρηόλη απαιό θαη βεινύδηλν ζθεπάδεη όιε ηε θύζε πνπ αθνπκπά ην κάηη κνπ. Σα δέληξα θά-ηαζπξα ζαλ βακβάθη. Ο  Οπξαλόο ζρεδόλ άζπξνο.  Οη δξόκνη άδεηνη από αλζξώπνπο θαη δώα πνπ ηξνκαγκέλα ζρεδόλ από ηελ αζπξίια ηνπ ηνπίνπ ινύθαμαλ ζηηο ζπειηέο ηνπο…. Γεκήηξεο, Β. 

...Ο νπξαλόο γθξίδνο. Γηγάληηα 

καύξα ηα ζύλλεθα. Οη πξώηεο 

ρνληξέο ςηράιεο άξρηζαλ λα 

πέθηνπλ θαη κηα ζεηξά από 

κπνπκπνπλεηά έθεξαλ κηα 

θνβεξή θαηαηγίδα….Η ζάιαζ-

ζα θνπξηνπληαζκέλε, Πειώξη-

α θύκαηα δέξλνπλ ηηο βαξθνύ-

ιεο πνπ είλαη δεκέλεο ζην ιη-

κάλη….. Έιην, Γ. 

...από ην πξσί ν νπξαλόο είλαη ζθν-

ηεηλόο. Ηκίθσο αγσλίδεηαη λα με-

πξνβάιιεη πάλσ από ηα ζθνύξα 

κπιε ζύλλεθα, ηα γεκάηα λεξό, πνπ  

Δηνηκάδνληαη λα εθξαγνύλ ζαλ 
κπαιόλη…..  Ιαθσβίλα, Β. 

…. ήκεξα ην πξσί άθνπζα ηνλ αέξα λα 

θπζά πνιύ δπλαηά… ηα δέληξα από ην 

πεξηβόιη θαη ηα θαιάκηα ηα θνπλνύζε ν 

αέξαο δεμηά θαη αξηζηεξά ηόζν πνπ λό-

κηδε θαλείο πσο ζα μεξηδσζνύλ…. ην 
δξόκν γηα ην ζρνιείν, κέζα από ην απ-

ηνθίλεην, κε δπζθνιία βιέπσ έμσ από 

ην ηδάκη. Με ην δόξη  δηαθξίλσ ηηο θη-

γνύξεο ησλ παηδηώλ, κηθξώλ θαη κεγά-

ισλ, πνπ ηξέρνπλ πξνζπαζώληαο  λα 

θζάζνπλ ζην ζρνιείν ζηεγλά.  Πξάγκα 

αθαηόξζσην γηαηί ν δπλαηόο άλεκνο 

γπξίδεη ηηο νκπξέιεο ηνπο αλάπνδα….. 

Αξηέκεο, Β. 

...Ο νπξαλόο είλαη γθξίδνο θαη έρεη πνι-

ιά ζύλλεθα. Σν ρηόλη ζθεπάδεη ηηο θνξ-

θέο ησλ βνπλώλ. Σα παηδηά παίδνπλ κε 

ην ρηόλη θαη θηηάρλνπλ ρην-

λάλζξσπν…. Αληώλεο, Γ. 

...Δίλαη ρεηκώλαο. ηελ επηζηξνθή απ’ 

ην ζρνιείν ππάξρεη κεγάινο παληθόο. Η 

θίλεζε εκπνδίδεη γνλείο θαη παηδηά. Σα 

απηνθίλεηα έρνπλ κπινθάξεη. Η δπλαηή 

βξνρή δπζθνιεύεη ηνπο πεδνύο. Βξέρεη 

αζηακάηεηα. Μεγάια πνηάκηα βξνρήο 

θαηξαθπινύλ ζηνλ αζθαιηόδξνκν πνπ 

θαίλεηαη λα έρεη ραζεί θάησ από ηα 

λεξά ηεο βξνρήο… 

νθία, Α 

… Γηα ζηνπ βξε παηδηά… λα πάξνπκε 

κηα αλάζα ηη ζα ιέγαηε γηα: πεληαλό-

ζηηκα δεζηά, ιαρηαξηζηά θνπινπξάθηα 

βνπηεγκέλα ζε έλα ρνξηαζηηθό πνηήξη 

θαθάν… κηα ηέηνηα κέξα ζέιεη θαιν-
πέξαζε δε ζπκθσλείηε….εεε!!ρα! Υα! 

Λνηπόλ.. Έρνπκε θαη ιέκε… 

           Τιηθά 

1 πνηήξη δάραξε 

1 πνηήξη ιάδη 

1/2 πνηήξη νύδν (κε κεζύζνπκε θηό-

ιαο..) 

1/2 θνπηαιάθη ζόδα (γηα λα παρύλνπκε 

ηα θνπινπξάθηα καο) 

1/2 θηιό αιεύξη 

Έλα πνηήξη πνξηνθαιάδα κε αλζξαθη-

θό (γηα λα δώζνπκε ζαζπέλο ζηε ζπ-
ληαγή καο) 

Μηα ηδέα θαθάν, δπν γιπθά θηιάθηα, 

κηα ηδέα θαλειίηζα θαη κπόιηθε δόζε 

ραξάο.  

Δθηέιεζε 

Αλαθαηεύνπκε όια καδί ηα πιηθά 

ηνπξινύ– ηνπξινύ ρα! Υα! Φηηάρλνπ-

κε ηε δύκε θαη κεηά κε ηα δπν κνπ ηα 

ρεξάθηα πιάζσ πιάζσ λόζηηκα ηα θνπ-

ινπξάθηα θαη ν θνύξλνο ζα ηα ςήζεη 

θαη ην ζπίηη ζα κπξίζεη….αααρ!! Δεε! 
Με μεραζηείηε ...ηα ςήλνπκε ζηνπο 

160 OC γηα 40ιέπηα…..νθία, Β. 

… Ξύπλεζα έλα πξσί 

αλαζηαησκέλνο δει. ε 

κακά κνπ κε μύπλεζε 

απόηνκα γηα ηα ραξκό-

ζπλα λέα . Καλέλαο ζην ρηνλη-

ζκέλν θαη γιηζηεξό δξόκν. Από 

ην παξάζπξν κνπ δηέθξηλα ηα 

απηνθίλεηα πνπ πήγαηλαλ ζηαζε-

ξά γηα λα κε γιηζηξήζνπλ…. 

Γηάλλεο, Β. 

… ήκεξα ην πξσί πνπ 
μύπλεζα θνηηάδνληαο 
από ην παξάζπξν κνπ είδα ηα δέληξα λα 

θνπληνύληαη ζε έλα ηξειό ξπζκό. Ήηαλ 

ιεο θαη ρόξεπαλ έλα παξάμελν , μέθξελν 

ρνξό. Ο ηξειόο αέξαο ηα ζηξνβίιηδε ηόζν 

πνπ ηα θιαδηά ηνπο ζρεδόλ αθνπ-

κπνύζαλ ζηε γε… 
Γήκεηξα, 

Πεηλνξηγνδηςνλπζηάδσ ηε καλνύια 

κνπ θσλάδσ…! 

…. Σν ρηόλη γξήγνξα κεηακνξθώλεηαη ζε 

πάγν . Όια κνηάδνπλ έλα απέξαλην παγν-

δξόκην. Η άκκνο, ηα θνρύιηα, νη νκπξέιεο 

ησλ παξαιηαθώλ θαηαζηεκάησλ έρνπλ θα-

ιπθζεί κε πάγν…. Μαξηλέια, Ι. 

…. Βιέπσ ηα θύκαηα λα ρηππνύλ αιαθηα-

ζκέλα πάλσ ζηνλ θπκαηνζξαύζηε. Οη βάξ-

θεο ζην ιηκάλη  ρνξεύνπλ έλα ηξειό ρνξό.  

Σα θύκαηα ρηππώληαο κε νξκή πάλσ ζηα 

Βξάρηα δηώρλνπλ βάξθεο θαη 
Νεξά πξνο ηελ αθξνγηαιηά… 

.Σα ρηόληα  έρνπλ ζθεπάζεη  

Βνπλά θαη δέληξα ζηελ  

παξαιία …… 

 Γηώξγνο, Α. / Κσλζηαληίλα, Β. 

 
Πνληηθόο ηξπ-

πά θνπξνύπη 

πνληηθνηξππν-

θνπξνύπεο 


