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 Νάξορ… ην λεζί 

πνπ θάζε πέηξα έρεη θαη 

κηα αξραία ηζηνξία. Σν 

λεζί πνπ θύιαμε ζηελ 
θαξδηά ηνπ ην πλεύκα ην 

βπδαληηλό. Αξρηθό όλνκά 

ηεο ηξνγγύιε πην πνιύ 

από ην ζρήκα ηεο. Ζ πα-

ξάδνζε μεηπιίγεη ηελ 

αθήγεζή ηεο… 

«Κάπνηε… ην όκνξθν 

ηνύην λεζί κε ηηο ακκνπ-

δεξέο παξαιίεο πξνζέι-

θπζε Θξαθηώηεο πνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα καζηνξεύ-
νπλ ηα θαξάβηα ηνπο. 

Βνιεύηεθαλ, πεξηεγήζε-

θαλ  ζην λεζί θαη απνθά-

ζηζαλ ηε κόληκε εγθαηά-

ζηαζε ηνπο… Νόκηζαλ 

πσο πξόθεηηαη γηα λεζί κε 

ζηξνγγπιό ζρήκα θαη  

ηνπ ράξηζαλ ην πξώην 

ηνπ όλνκα. Όια ηα ραλ 

κα δελ είραλ νηθνγέλεη-

α…. Αηξόκεηνη θαζώο 

ήηαλ βνύηεμαλ ηα θαξά-
βηα ηνπο θαη θαηέθζαζαλ 

ζηε Φζηώηηδα.. Οη αζεό-

θνβνη ήηαλ ηόζν 

 Κοηζάκια ηηρ Νάξος 

Ω καπδία μος πος ζε’ θάππος 

Σα νηο Πύπγο ηος σειμμάπος 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Τη μάνα ζος ηη μάιζζα πακή θα ηην ποηίζω 

Να πέζει ν αποκοιμηθεί, να ζε γλςκοθιλήζω 

M I C R O S O F T  

Δθηάθησο 

Σα …   Ά η α θ η α     Ν έ α  
3ο Δημοτικό  ΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑ 

 

                    ΝΑΞΟΤ  

Πέμπτ η  7/ 3/ 2019  

«απεξίζθεπηνη» πνπ 

έθιεςαλ ηε Βαζίιηζζα, 

ηελ Πεληάκνξθε θόξεο 

Πάγθξαηεο θαη ηελ παξα-

κάλα ηνπ ζενύ Γηόλπζνπ 
ηελ Κνξσλίδα. Φπζηθά ζην 

ζεζαπξό ηνπο βξίζθνληαλ 

νη νκνξθόηεξεο γπλαίθεο 

ηεο Φζηώηηδαο. Καη πόηε 

ιέηε όηη ηα ’θαλαλ όια 

απηά; Πνηνο λα ην πηζηέ-

ςεη!!!Σελ εκέξα πνπ γηόξ-

ηαδε ν Γηόλπζνο!. Υκ!ρκ! 

ρκ... Σα αδέξθηα ηθειόο 

θαη Δθήηνξαο σο αξρεγνί 

ησλ Θξαθησηώλ θηινλίθε-

ζαλ γηα ηελ θαιύηεξε λύ-
θε. Ζ Πάγθξαηεο έδσζε 

κηα ζνθή ιύζε.. Ο έλαο 

έπξεπε λα θηηάμεη έλα κε-

γάιννν πύξγν κε παλίζρπ-

ξα ηείρε θαη ν άιινο έλα 

πδξαγσγείν… Όπνηνο ηε-

ιείσλε πξώηνο  ηε δνθηκα-

ζία ζα γηλόηαλ ν αγαπεκέ-

λνο ηεο… Έια όκσο πνπ 

θαη ηα δύν παιηθάξηα ηε-

ιείσζαλ ηα έξγα ηνπο ηελ 
ίδηα ώξα!..Μνλνκάρεζαλ 

θαη αιιεινζθνηώζεθαλ. 

Δλ ησ κεηαμύ ν Αισέαο 

έμαιινο από ηελ νξγή ηνπ 

Έπευνα ,ζύνηα

ξη και παπου-

ζίαζη  

Των άπθπων 

δημοζιογπαθι-
κή ομάδα ηου 

Δ1 

 Οη Μηθξνί Καηεξγάξεδεο       επαλέξρνληαη δπλαηά!!! 

 
θάιεζε ηνπο γίγαληεο Όην θαη 

Δθηάιηε λα ςάμνπλ όιεο ηηο 

πέηξεο, ζάιαζζεο θαη ζηεξηέο 

θαη λα μεηξππώζνπλ όηη ήηαλ 

δηθό ηνπ.. Βξήθαλ ηε Πάγθξα-
ηεο λα θαηνηθεί ζηνλ Πύξγν θαη 

ζε έλα ςειό ηξίπνδν ζθακλί λα 

δηαβάδεη η’ άζηξα. Ο Όηνο θαη 

ν Δθηάιηεο έκεηλαλ ζην λεζί. 

Γελ επέζηξεςαλ ζηελ παηξίδα 

ηνπο. Έγηλαλ βαζηιηάδεο κηαο 

θαη δελ είρε ην λεζί θαη  μαλα-

ράξηζαλ έλα λέν όλνκα ζε απ-

ηό. Σν είπαλ Γία...» 

(Πεξηνξή, Σαμίδη κε ηνλ Πήγα-

ζν, 5) 

Πνύ θξύβεηαη ε αιήζεηα θαη 
πνύ ηα παξακύζηα είλαη κηα 

άιιε ππόζεζε… 

                      Φηιηθά… Ν 

 ….. Μηα άιιε εθδνρή… ην 

όλνκά ηνπ ην λεζί ιέγεηαη πσο 

ην πήξε  από ην «Νάμν», ην 

ζξπιηθό εγεκόλα ησλ πξώησλ 

απνίθσλ πνπ ιεγόηαλ Κάξεο. 

Σν όλνκα Νάμνο δηαηεξήζεθε 

ζην δηάβα ησλ αηώλσλ κέρξη 

ηνπο κέζνπο ρξόλνπο όπνπ 
έγηλε Ναμία. Αθνινύζσο Ναμηά 

θαη ζηε ζπλέρεηα Αμία… 
                   Σοφία Α 

 

Γλένηα καημένε άνθπωπε, γιαηί θε να γεπάζειρ 
Τα νιάηα δεν ποςλιούνηαι πια να ηα ξαναγοπάζειρ 
 

                                Κσλζηαληίλα Β……. 

 

Σα θνηζάθηα είλαη νκνηνθαηάιεθηα δίζηηρα. 

Δίλαη νθηαζύιιαβνη ζηίρνη πνπ ηαηξηαζηνί 

ζπλζέηνπλ απηνηειέο ηξαγνύδη…. Δίλαη ζπλή-

ζσο απηνζρέδηα θαη εμππεξεηνύλ ηηο ραξέο θαη 

ιύπεο ησλ λεζησηώλ εθθξάδνληαο ηε ιατθή 

ζνθία κε ηδηαίηεξν ηξόπν (δηαδίθηπν). 



        
 

Σδη θαη ηδη θαη ηδη ν βαζηιί-

αο ν ήιηνο δεη….       
     

όηαλ ζε γέλλα ε κάλα-
ζνπ  

όια,  όια  ηα δέλδξα 

αλζνύζαλ  
θαη ηα πνπιηά ηνπ πόηα-

κνπ  

εγιπ,  εγιπθνθειαεδνύ-

ζαλ  
 

θεξά κνπ όηαλ εζηνιη-

ζηείο  
θαη βά,  θαη βάιεηο ηα 

θαιά ζνπ  

ηα κάξκαξα ξαΐδνπλε  
από,  από ηελ νκνξθηά 

ζνπ. 

 

Πνιιά  ‘πακε θαη ηεο 
θπξάο  

αο πνπ, αο πνπ κε θαη 

ηεο δνύιαο   
αλ έρεηο δνύια όκνξθε  

λα βγεη, λα βγεη λα καο 

θεξάζεη  
 

λα ηη επρεζνύκε  όινη 

καδί  

λα δή, λα δήζεη λα γεξά-
ζεη. 

 

Υξόληα  πνιιά λα ραίξε-
ζηε 

Πάληα, πάληα επηπρη-

ζκέλνη  

θαη ζηνλ θν, θαη 
ζηνλ θόζκν μαθνπ-

ζκέλνη. 

γπξεύεη θαη ηε ζάιαζζα  
κε ηα, κε ηα θαξάβηα όια  

γπξεύεη θαη ηνλ θπξ βνξηά  

λα ηα, λα ηα θαιαξκελίδεη. 

 
Πνιιά ‘πακε ηεο θόξεο καο  

αο πνπ, αο πνύκε θαη ηνπ 

γηνπ καο  
αλ έρεηο γην ζηα γξάκκαηα  

θαη πηα, θαη πηάλεη ην ςαιηή-

ξη  
λα ζ’ αμηώζεη ν ζεόο  

λα βά, λα βάιεη πεηξαρήιη. 

 

Πνιιά ‘πακε θαη ηνπ πηνύ  
αο πνύ, αο πνύκε ηεο θπξάο 

καο  

θπξά καξκαξνηξάρειε  
θαη βια θαη βιαζηαξνιαη-

κνύζα  

 

ελίδ α 2 

 Κάηζε  λα θαο 
θάηζε λα πηεηο  

θάηζε ηνλ πόλν ζνπ λα πεηο  

θάηζε, θάηζε λα ηξαγνπδήζεηο  

θαη λα καο, θαη λα καο  θαιν-
θαξδίζεηο  

(ραξαθηεξηζηηθή  λαμηώηηθε θηιν-

μελία ) 
 &&&&&&&&&&&&&&&&&  
(αιιά θαη ηα παηλέκαηα εηδηθά ζηηο 

γηνξηέο γηα ηνπο λνηθνθπξαίνπο 

αληαλαθινύλ ηε ιηαθάδα ηεο ςπρήο 

ησλ Ναμίσλ…)  

Μα ζέλα αθέληε πξέπεη ζνπ  

Κξεβά, θξεβάηη λα θνηκάζαη  
θαη βεινπδέλην πάπισκα  

λα κε, λα κε θξπνινγάζε 

 
θαη πάιη μαλά πξέπεη ζνπ  

θαξέ, θαξέθια θαξπδέληα  

γηα λα αθνπκπάο ηελ κέζε ζνπ  

ηελ καξγαξηηαξέληα  
 

θαη πάιη μαλά πξέπεη  

ζνπ θαξά, θαξάβη λ’ αξκαηώ-
ζεηο   

θαη ζηελ αηγιεηεξα λα ην παο  

θινπξί,  θινπξί λα ην θνξηώ-
ζεηο   

ζηελ πιώξε λα ην κάια-
κα  

ζηελ πξπ, ζηελ πξύκε ην 

θινθάξη  

θαη ηα παληά ηνπ θαξα-
βηνύ  

όιν,  όιν καξγαξηηάξη. 

 
Πνιιά  ‘πακε η’ αθέληε 

καο   

ηνπ κπέε ηνπ ιεβέληε 
καο  

αο πνπ, αο πνύκε θαη ηεο 

θόξεο  

 
αλ έρεηο θόξε έκνξθε  

γξακκά,  γξακκαηηθόο 

ηελ ζέιεη  
θη αλ είλαη θαη γξακκαηη-

θόο  

πνιιά, πνιιά πξνηθηά 
γπξεύεη  
γπξεύεη ακπέιηα αηξύγε-

ηα  

θαη κε, θαη κε ηνπο 
ηξπγεηάδεο,  

γπξεύεη ειηέο 

ακάδσρηεο  
θαη κε, θαη κε ηζη 

καδσρηάδεο  

       

...Η Παλαγηά ην πέιαγνο  θξα-

ηνύζε ζηελ πνδηά  ηε Σίθηλν, ηελ 

Ακνξγό …. Καη η   ά
ιια ηα παη-

δηά ηεο….. 

Κη ΄γω κέζα ζηνπο αρηλνύο , ζηηο  

γνύβεο, ζηα αικπξίθηα 

Σαλ ηνπο παιηνύο ζαιαζζηλνύο 

ξωηνύζα ηα ηδηηδίθηα….   

        
       

       
       

       
  

Σνθία Α 

 

Νάμν κε ηα ςειά βνπλά 

θαη ηα βαζηά ιαγθάδηα 

έρεηο ιεβεληνθνπειηέο θη 

όκνξθα παιιεθάξηα ... 

 

    Με ηνλ Πήγαζν, ην θηεξσηό άινγν ζύκβνιν ηεο κλήκεο θαη ηεο θαληαζίαο, ν 

Μηράιεο θαη ε Μπξηώ ηαμηδεύνπλ ζηηο Κπθιάδεο!... Σα δπν παηδηά πεξηπιαλνύληαη 

ζηνπο δξόκνπο ηεο ηζηνξίαο αλαθαιύπηνληαο κύζνπο, παξαδόζεηο αιιά θαη ηελ αιε-

ζηλή ηζηνξία ησλ ηόπσλ πνπ επηζθέπηνληαη. Πεηξώκαηα, αγάικαηα, κύζνη θαη πξαγ-
καηηθόηεηα απνθαιύπηνληαη θαη ζπκπιέθνληαη αξκνληθά μεδηπιώλνληαο ηελ ηζηνξία 

ησλ λεζησηώλ. Πεηώληαο ν Πήγαζνο κε ηα θηεξά ηνπ θέξλεη θνληά ζηελ ππόινηπε 

Διιάδα  ηα λεζηά πνπ ζαλ θάξνη θσηεηλνί θέγγνπλ ζηα θαηαγάιαλα λεξά ηεο ειιελη-

θήο παξάδνζεο. Έλα βηβιίν πνπ ζίγνπξα θξαηά ην ελδηαθέξνλ ηνπ αλαγλώζηε ακεί-

σην ζε θάζε ζειίδα ηνπ. Πξνηείλεηαη ηδηαίηεξα ζε όζνπο πξόθεηηαη λα επηζθεθζνύλ 

ηηο Κπθιάδεο  αιιά θαη όινπο όζνπο αγαπνύλ ηηο Κπθιάδεο θαη νλεη-

ξεύνληαη θαινθαηξηλέο βνπηηέο ζηηο δαληεισηέο αθξνγηαιηέο ηνπο... 



Α Ξ Θ Ζ Ε Θ  Ν Α  Ε Π Θ  Κ Ε Φ Θ Ε Θ    Σ Η  Ν Α Ξ Ο   Α  Β Ρ Ε Θ Ε Θ  . . .  

ελίδ α 3 

Π Ε Μ Π Σ Η   7 / 3 / 2 0 1 9   

Πνη- νο  θάλεη θηλήζεηο ελώ θάζεηαη; 

 

 

 
Οη άλζξσπνη κε αγνξάδνπλ γηα λα θάλε 

αιιά πνηέ δε κε ηξώλε ηα 

ηη είκαη; 

Πνηα κύηε δελ θηεξλίδεηαη, νύηε αλαπλέεη νύηε κπξί-

δεη; 

 

Μα θπζηθά ε κύηε ηνπ……. 

 
Πεηάεη, θηεξά δελ έρεη, κάηηα δελ 

έρεη θαη όκσο θιαίεη...ηη είλαη;  

    Βαζίιεο, Β. 

Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Π Μ Ο Υ Γ Ε Λ Ω Μ ΑΤΑ        

… Σα Ύξηα βξίζθνληαη θνληά ζηελ πεξηνρή Ληβάδη 

θαη είλαη λαόο ελ κέξεη απνθαηεζηεκέλνο θαη αθηε-

ξσκέλνο ζην ζεό Γηόλπζν. ηελ ίδηα πεξηνρή θηί-

ζηεθε αξγόηεξα εθθιεζία αθηεξσκέλε ζηνλ Άγην 

Γεώξγην  θαη έηζη ζήκεξα ππάξρνπλ θαηάινηπα 

όισλ ησλ λαώλ ζηελ πεξηνρή πξνθαιώληαο ηνλ 

επηζθέπηε ζε κηα αλαδήηεζε ηεο ζξεζθεπηηθήο η-

ζηνξίαο ηνπ ηόπνπ… Αλαζηαζία Β 

 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΩΡΑ ΜΗΓΔΝ 

  Αζιεηηθά λέααα-

Καλοκαίπι 2019 

           Η ΠΟΡΣΑΡΑ 

 Ζ Πνξηάξα κηα κεγάιε καξκάξηλε πύιε βξίζθεηαη 

ςειά ζηε ζέζε Παιάηηα. Δθεί βξηζθόηαλ ν λαόο ηνπ 

ζενύ Απόιισλα ν νπνίνο μεθίλεζε λα ρηίδεηαη ηνλ 

6ν– 7ν αηώλα π.Υ. ύκθσλα κε ηε κπζνινγία ν Θε-

ζέαο εγθαηέιεηςε ηελ Αξηάδλε πνπ ηελ είρε πάξεη 
θεύγνληαο από ηελ Κξήηε. Ζ πύιε έρεη ύςνο 6 κ. 

θαη πιάηνο πεξηζζόηεξν από3,5 κ. Αθνινπζεί ην 

δσξηθό ξπζκό ηνπ Παξζελώλα θαη είλαη παιαηόηεξε 

αθόκα θαη από εθείλνλ. ηέθεη αθέξαηε κέζα ζηνπο 

αηώλεο κνηάδνληαο ζαλ παξάζπξν αλνηρηό ζπλδέν-

ληαο ηε Νάμν κε ηνλ έμσ θόζκν!! ( Αλαζηαζία Β.) 

….ΣΑ ΤΡΙΑ 

Τα  μάθατε τα μαντάτα; 

….. Σην ρωξηό Σαγθξί, ζηελ ηνπνζεζία 
Γύξνπια, βνιηάξνληαο εθεί γύξω…, ζα 
ζπλαληήζεηε ην λαό ηεο ζεάο Δήκεηξαο. 
Χξνλνινγείηαη ζηε δεθαεηία 530-520 π.Χ. 
Η Δήκεηξα ωο ζεά ηεο γεωξγίαο ηηκήζεθε 
ηδηαίηεξα ζηε Νάμν πνπ ωο εύθνξν λεζί 

παξάγεη πινύζηα γεωθηελνηξνθηθά πξνϊόληα.  Τα 
πξωηνρξηζηηαληθά ρξόληα ν λαόο κεηαηξάπεθε ζε 
Οξζόδνμν λαό  όπωο δείρλεη θαη ν κηθξόηεξνο δηπια-
λόο λαόο ξπζκνύ βαζηιηθήο κε ηξνύιν  πνπ είλαη αθηε-

ξωκέλνο ζηνλ  Άγην Ιωάλλε ην Θενιόγν… ( Αλαζηα-

ζία Β. 

Μηα θαξαθάμα κα 

πνηα θαξαθάμα κηα 

θαξαθάμα κε ηα θα-

ξαθαμόπνπια ηεο 

 

 

 

 

                     ηηο 19-20/1/2019 πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
                     ην Γ.Α.Κ. Νάμνπ νη εμήο αγώλεο πνδ 

 

                      Οζθαίξνπ: 19/1/2019 ζηηο 15:00 ΠΑ 

Νάμνπ-Α ΗΟΤ θαη 20/1/2019 ζηηο 10:00 Παλαμηα-

θόο— Α ΗΟΤ.  

…………………...ΑΡΣΔΜΖ 

ηελ αλακέηξεζε ηεο Superleague πνπ έγηλε ηελ 

Κπξηαθή 13/1/2019 κεηαμύ ησλ νκάδσλ Λεβαδηα-

θνύ– Οιπκπηαθνύ ληθεηέο ήηαλ νη εξπζξόιεπθνη κε 

ζθνξ 0- 2 

....ΣΟ ΚΑΣΡΟ 

Σν Κάζηξν ηεο Υώξαο ηεο Νάμνπ θαηαζθεπάζηεθε  από ηνλ Δλεηό 

Μάξθν αλνύδν ην 1207κ.Υ , όηαλ θαηέιαβε κε ηνπο ζπληξόθνπο 

ηνπ 17 λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Αλαθεξύρηεθε δνύθαο θαη όξηζε σο 

έδξα ηνπ ην δνπθάην ηεο Νάμνπ. Ζ θπζηθή αθξόπνιε πνπ ζρεκαηί-
δεη ν ρακειόο ιόθνο δίπια ζην ιηκάλη ηεο Νάμνπ ζεσξήζεθε από ην 

αλνύδν ην θαηάιιειν κέξνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Μεζαησληθήο ηνπ 

πνιηηείαο.  Γηα ηελ νρύξσζε ηεο πόιεο  έρηηζε ην θάζηξν ρξεζηκν-

πνηώληαο πιηθά από ηελ αξραία αθξόπνιε πνπ βξηζθόηαλ ζην ίδην 

αθξηβώο  ζεκείν θαη ε νπνία είρε θαηαζηξαθεί από πεηξαηηθέο επη-

δξνκέο….. Ηαθσβίλα 

 

Τπνςήθηνο γηα ηνλ ηίηιν 

ηνπ M.V. P. Σνπ N. B.A. 

Δίλαη ν Γηάλλεο Αληεην-

θνύκπν!!!!!  

……………...ΑΡΣΔΜΖ 
 

« ζπίηη ρσξίο Γηάλλε, πξν-

θνπή δε θάλεη...»!!!ρκ! 

ΑΡΣΔΜΖ Σελ Πέκπηε 17/1/2019 ε νκάδα ηνπ κπάζθεη  ηνπ Οιπκπηαθνύ  αληηκεηώ-

πηζε ηελ Υίκθη γηα ηνλ αγώλα ηνπ θππέινπ ηεο Euroleague θαη ληθεηήο 

ήηαλ ν Οιπκπηαθόο κε 71-51…….ΑΡΣΔΜΖ 

Ο παίθηεο ζην ζθάθη 

Σν πηάην 

ΑΝΣΧΝΖ 

κνιπβηνύ 

ΑΝΣΧΝΖ 

Ση ζύλλεθν 



 

     . 

 Βρέθηκε χρυσό βραχιολάκι με 

κόκκινη καρδούλα χθες κατά το 

μεσημεράκι στο δρόμο προς το 

σχολείο γύρω στις 5:00. Το κό-

σμημα φαίνεται να έχει συναισθη-

ματική αξία. Πληροφορίες στις 

δεσποινίδες Σοφία, Α. & Φωτεινή, Γ. 

στο τηλ.: 2285059607 

Όπνηνο ςάρλεη βξίζθεη!!!!!!!!!!!!!!!! 

        ΚΡΤΠΣΟΛΔΞΟ!!!!!!!! 

Ση ζα έιεγεο 

γηα ιίγν δσ-

γξαθηθή!! 

Π Α Σ Α Σ Α Σ Ε Ζ  Γ Ο 

Π Δ Υ Η Ν Ν Ζ  Ζ Τ Α Η 

Μ Δ Λ Η Σ Τ Ρ Η Δ Κ Λ  

 Σ Α Φ Τ Λ Η Δ Λ Α Α Η 

Κ Μ Ν Η Υ Α Φ Ζ  Μ Σ Σ 

Γ Ρ Α Β Η Δ Ρ Α  Μ Α Α 

Σ Ζ Γ Α Ν Η Σ Δ  Κ  Ρ 

Γ Δ Λ Η Δ  Κ Λ Α   Η 

Φ Ρ Α Γ Κ Ο  Τ Κ Α Η Α 

Υκ! έρεη λνζηηκηέο ε Νά-

μνο 

ΓΖΜΖΣΡΑ, ΜΑΡΗΝΔΛΑ, ΟΦΗΑ, Β. 

 

 


