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Η ΝΑΞΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 

Πανέμορφη ως πριγκίπισσα και κc'Jρη 

του μυθικού βασιλιά της 

Μίνωα η Αριάδνη 

παλάτια της Κvωσσού. Στο 

της ενυπάρχει η έννοια της 

της χάρης. (Πριν γίνει η 

οψ> της ως θνητής ηρωίδας 

ζόταν με τη 

και πεθαίνει κατά τη 

που 

Νάξο προς τιμήν της 

διττό στοιχείο. Πένθιμες 

το θάνατό της, χοροί και 

εορτασμοί για την ανάληψή της στον 

Όλυμπο κερδίζει την αθανα-

ότι η Αθι']να απ' 

αυτή. Φυσικά ως το παραμύθι η 

συνάντηση των δυο νέων 

Ανδρέας Καραyιάν 

ριστική. Η το 

και τον το 

δρόμο του τον 

του και την 

του και την Αριάδνη ως 

του. Με τους 14 εφήβους 
για το δρόμο επι-

Νάξο αγκυροβολούν 

η κόρη ο 

νυσος, ο οποίος μαγειJεται απο την 
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ομορφιά της, την αρπάζει στα ρωμα- στο κάστρο απο τις πύλες ο επισκέ-

λέα του μπράτσα και την ανεβάζει πτης, βρίσκει τον εαυτό του σ' ένα 

στον ουρανό όπου γίνεται αθάνατη. 

Έκτοτε η λατρεία της ανθεί στη Νάξο 

που γίνεται και το νησί της Αριάδνης 

και η χάρις που η aπλοχεριά της 

σκορπίζεται στην εύφορη γη και στη 

γλυκιά και ήπια ομορφιά του νησιού. 

Η Πορτάρα: Στη Νάξο αναπτύχθηκε 

ήδη απο τον Ίο π.Χ. αιώνα μια μνη

μειώδης γλυπτική. Ο μαρμάρινος 

Απόλλωνας, ανάθημα των Ναξιών 

στην Δήλο έφθανε τα 8 μέτρα ύψους. 
Ακόμη και σήμερα τα θραύσματα του 

. αγάλματος που σώζονται προκαλούν 
το δέος. Το σημαντικότερο μνημείο 

που σώζεται στη Νάξο είναι η τερά· 

στια πόρτα (η λεγόμενη «Πορτάρα») 

του σηκού του ναού του Απόλλωνα 

που αντικρίζει αγέρωχη το Αιγαίο 

Πέλαγος, (παρά τις τόσες θρησκευτι

κές εισβολές, πολέμους, καταστρο

φές, που υπέστη το νησί) και που κτί

στηκε το 530π.Χ. 

Το Κάστρο: Ο Μάρκος Σανούδος, 

ανηψιός του Δόγη της Βενετίας 

κατέλαβε τη Νάξο το i 205. Ένα 
χρόνο μετά κτίστηκε και ο Καθολικός 

Μητροπολιτικός Ναός όπου σώζεται 

και σήμερα το οικόσημο του κατακτη

τή. Υπολείμματα απο τη βενετοκρα

τία σώζονται και σήμερα, όπως το 

περίφημο κάστρο που περιβάλλεται 

απο ένα επιβλητικό τείχος που 

δεσπόζει της πόλης. Εισερχόμενος 

χώρο όπου ο χρόνος σταμάτησε και 

όλα λούζονται σε μια γοητεία και ένα 

μυστήριο. Τα δυτικά, φράγκικα, στοι

χεία με τα ανατολικά δένονται σε μια 

αρμονία στο νησί. Η περίφημη ·σχολή 

των μοναχών Ουρσουλίνων που 

ιδρύθηκε το 1633 υπήρξε κέντρο παι
δείας και για καθολικούς και ορθόδο

ξους κατά τον 19ο αιώνα. Η σχολή 

λειτούργησε ως το 1970. 
Ένας όμορφος νaΙσκος κτισμένος σ' 

ένα βρόχο στο κεvτρικότερο σημείο 

του νησιοίι είναι μια μικρή έκπληξη . 
Οι δεκάδες βυζαντινοί ναοί που 

σώζονται απ ο τον 7 ο ως το 14ο 

αιώνα δεικνύουν την εξέχουσα θέση 

που είχε το νησί κατά τη βuζαντινο

κρατία. Η ανέγερση και η τοιχογρα

φία των βυζαντινών ναών συνεχl.στη

κε και την περίοδο της Βενετοκρα

τίας ως την κατάληψη του νησιού 

απο τους Τούρκους. 

Η εξόρυξη της σμυρi.δος της Νάξου 

(μοναδικής στον κόσμο) έφερε πλού

το στο νησί και άνθηση στα γράμμα

τα και ης τέχνες ιδίως κατά το μεσο

πόλεμο. Σήμερα η Νάξος κατακλύζε

ται απο τουρίστες και ο έξυπνος ανα

ζητητής ανακαλύπτει με λίγη υπομο

νή και επιμονή γοητευτικές γωνιές 

είτε στις παραλίες είτε στις θαυμά

σιες ορείvές περιοχές στο κέντρο 

του νησιού. 


