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Naxos is met een oppervlakte van 448 km² het
grootste eiland van de Cycladen. Het ligt ongeveer
in het midden van de Cycladen archipel in de
Egeïsche Zee. De machtige bergketen, de Zas (1001
m) domineert het binnenland en is van vrijwel overal
op het eiland te zien.
Het eiland is uitermate geschikt voor korte en
langere wandeltochten. Vooral de Tragea vallei is
een eldorado voor wandelaars.
De verschillende dorpjes liggen schilderachtig, een
beetje verborgen in de bergen en verspreid langs de
kust.
Het eiland heeft ongeveer 15.000 inwoners, waarvan
zo'n 7.000 in Naxos-stad wonen. De bevolking leeft
tegenwoordig in toenemende mate van het
toerisme, maar de landbouw vormt nog altijd een
belangrijke bron van inkomsten voor de Naxioten.
Naxos is het meest vruchtbare eiland van de
Cycladen en in de dalen wordt met name veel fruit
geteeld. In het bergland leeft men hoofdzakelijk van
veeteelt (schapen en geiten). Ook ontgint men er
marmer en amaril.
Naxos-stad (of Chora) is de hoofdstad van het eiland
en een typisch Cycladen stadje met blokvormige
witte huisjes en in contrasterende kleuren geverfde
deuren en luiken.
Het eiland heeft mooie grote zandstranden en
duinen langs de kust.
In de mythologie wordt Naxos meermaals vermeld
en op het eiland zijn duidelijke sporen nagelaten van
de
bewogen
geschiedenis,
waaronder
de
beroemde Portara van de Tempel van Apollo.
Het toerisme op Naxos is al enkele decennia in gang.
Er zijn hotels en appartementen in de klassen A t/m E,
welke over het hele eiland verspreid liggen. Verder
heeft het eiland leuke eetgelegenheden en
gezellige cafeetjes. Een echt druk uitgaansleven
kent het echter niet.
De prachtige zandstranden, de schilderachtige
dorpjes, de ongerepte natuur en het grote aantal
bezienswaardigheden maken het eiland tot een
ideale stek voor de vakantieganger.

Portara
Welkom op Naxos!
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Kaart van het eiland

Laten we beginnen in Potamia.
Het traditionele dorp Potamia bestaat uit drie
afzonderlijke nederzettingen: Kato Potamia, Messi
Potamia en Ano Potamia. Alle drie de
nederzettingen en de omgeving bieden een aantal
bezienswaardigheden.
In Messi Potamia kunt u de restanten bezichtigen
van Middeleeuwse kastelen en torens, zoals de toren
van Kokkos en de toren van Mangakis en ongeveer
2 km zuidwestelijk van Messi Potamia ligt het
kapelletje van Agios Mamas, gebouwd in de 9e
eeuw, met een interessante architectuur en mooie
iconen.
Boven Ano Potamia ligt het Venetiaanse kasteel of
'Apano Kastro', zoals de lokale bevolking het noemt.
Het is wel een hele onderneming om dit
hooggelegen punt te bereiken.
U mag zeker de vele kerkjes, de fonteinen en de
oude watermolens niet missen, welke getuigen van
de welvaart die dit dorp in vroeger tijden heeft
gekend. Eén van de watermolens onder Ano
Potamia is volledig gerenoveerd en te bezoeken.
Het gebied rondom is weelderig begroeid en er zijn
bronnen met overvloedig heerlijk koel water. De
inwoners van het dorp houden zich voornamelijk
bezig met landbouw en veeteelt. Het gebied staat
bekend om de smakelijke vruchten die er
gecultiveerd worden in de vallei beneden het dorp.
Apano Kastro is ook te bereiken vanuit het dorpje
Zoödogos Pigi. Een wandeling van 6,5 km. De
beschrijving vindt u aan de rand van het dorp.
Het mooie dorp van Chalkio was eens de hoofdstad
van Naxos. Het ligt vrijwel midden op het eiland, in
het vruchtbare gebied van Tragea met olijfbomen
en citrusgaarden. Het dorp telt meer dan 400
inwoners, die leven van de landbouw en veeteelt of
werkzaam zijn in het toerisme. Eenmaal in het dorp,
kunt u genieten van de oude huizen, herinnerend
aan de dagen van weleer. Ook kunt u een bezoek
brengen aan de oude torens van Gratsias,
Papadakis en Marcopolites. Het dorp heeft
verschillende oude kerken, waarvan een aantal uit
de Byzantijnse tijd. De kerk Panagia Protothrone is
zeker de moeite waard. Hij dateert uit de 9e eeuw en
ernaast is het kerkelijk museum gevestigd met o.a.
interessante relikwieën en waardevolle iconen.
Tot slot, mag u een bezoek aan de Vallindras
distilleerderij uit de 19e eeuw niet overslaan. Sinds
jaar en dag wordt hier de befaamde likeur 'Kitro
Naxou' gestookt en tegenwoordig is het tevens een
museum.

Potamia

Panagia Protothrone

Panagia Protothrone

Vallindras distilleerderij
Naxos van west naar oost
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De Portara – Chora
De Portara ligt in de haven van Naxos-stad op het kleine
eilandje Palatia, dat verbonden is met de rest van het eiland
door middel van een dam. Wat we vandaag zien, is de poort
tussen de antichambre en het schip van een oude tempel,
waarschijnlijk ter ere van Apollo, uit de 6e eeuw v. Chr.. Hij werd
gebouwd in opdracht van Lygdamis, de tiran van Naxos, die
de tempel van Zeus in Athene, gebouwd door de tiran
Peisistratus en de tempel van Hera op Samos, gebouwd door
de tiran Poycrates wilde overtreffen. Echter, als gevolg van de
val van zijn tirannie, is de tempel nooit voltooid. Deze
Archaïsche tempel is in Ionische stijl gebouwd op de plaats waar zich in de geometrische tijd
een openlucht heiligdom bevond. Hij is maar liefst 59 m lang en 28 m breed. De ingang lag
op het westen, wat vrij ongebruikelijk was in die tijd. Wat er vandaag de dag nog rest van
deze grandioze tempel zijn slechts de fundamenten, de basis van het heiligdom en de
enorme poort, die vanwege zijn afmetingen door de lokale bevolking 'Portara' wordt
genoemd. Portara betekent zoiets als enorme deur en dat is het eigenlijk ook. De poort is
ongeveer 6 m hoog en meer dan 3,5 m breed en bestaat uit vier grote stukken van lokaal
marmer, elk met een gewicht van enkele tonnen. Het is dankzij de grootte en het gewicht
van het gebruikte materiaal, dat de poort nog steeds overeind staat. De Venetianen
hebben de stenen niet gebruikt voor de bouw van het kasteel op Chora. Andere delen van
de tempel hebben ze wel in de burcht verwerkt. Ten tijde van de invallen door Milete en
Erythraea werd het eilandje Palatia gebruikt als militaire basis. Tijdens de 5e-6e eeuw na Chr.
werd de tempel omgevormd tot een christelijke basiliek, die in gebruik bleef tot de periode
van de Venetiaanse overheersing.
Vervolgens werd het materiaal door de Venetianen voor de bouw van andere gebouwen,
voornamelijk voor het kasteel van Naxos-stad gebruikt. Rond de basiliek was toentertijd een
nederzetting. Niet zo eenvoudig voor te stellen, maar voor zover we vandaag weten was dit
eilandje in de oudheid een lage heuvel aan de kust van het eiland. Door de stijging van de
zeespiegel is het tot een eilandje verworden.

De Portara
Bezienswaardigheden en musea

25

Abrami
Noordwest kust
Amites
Het strand van Amites is te vinden op 10 km ten noorden van Naxos-stad. Het rustige
zandstrand heeft geen faciliteiten. Bereikbaar per eigen vervoer of taxi.
Abrami
Het in een kleine baai gelegen strand van Abrami ligt op zo'n 20 km noordoostelijk van
Naxos-stad. Het is een charmant strand met weinig faciliteiten, maar in de buurt zijn
diverse eetgelegenheden, waar u kunt genieten van heerlijke gerechten bereid met
lokale producten. Het strand biedt een mooi uitzicht op de open zee met de eilanden
Mykonos en Paros in de verte. Abrami is alleen per eigen vervoer te bereiken.
Noordoost kust
Apollonas
Het strand van het gelijknamige schilderachtige kustplaatsje Apollonas, ligt in een kleine
baai aan de noordoostelijke kust van het eiland, 35,5 km van de hoofdstad In het
plaatsje zijn voldoende eetgelegenheden. Het strand bestaat uit mooi goudkleurig zand
en fijne kiezels. De zee is glashelder, ideaal zowel voor zwemmen en andere
watersporten. Apollonas is bereikbaar per huurauto en brommer/motor. Komt u per
boot, dan kunt u aanmeren in het kleine haventje van het dorp.
Lionas
Het strand van het schilderachtige dorp Lionas bestaat voornamelijk uit kiezels en loopt
snel af in zee. Het diepe kristalheldere water is heerlijk verfrissend. Er zijn verschillende
kleine taverna's aan zee, waar u kunt genieten van verse vis en heerlijke gerechten van
de plaatselijke keuken. Bereikbaar per eigen vervoer.
Moutsouna
Het zandstrand van het vissersdorpje Moutsouna ligt aan de oostkust van het eiland, op
ca. 37 km van Naxos-stad. In het dorpje zijn verschillende taverna's, waar u verse vis kunt
eten. Het strand biedt slechts weinig faciliteiten, maar het is er mooi en rustig. U kunt hier
komen via Aperathos. Wees voorzichtig op de bochtige weg van Aperathos
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Stranden

Van alle Cycladische eilanden heeft er geen zo'n levendige
traditie in muziek en dans als Naxos.
Er wordt wel gezegd dat de Naxioten al dansend ter wereld
komen. Het is duidelijk dat ze het ritme in hun genen hebben
en het is dan ook niet toevallig dat Naxos veel artiesten heeft
voortgebracht.
Bijvoorbeeld
de
bekende
families
Kontinotopoulos, Hadjopoulos, en Koukoularis. De muziek en
dans van Naxos, de 'nisiotika', zijn ontstaan uit een unieke mix
van oude traditionele instrumenten, zoals de 'souvliari', een
soort herdersfluit, de 'doubaki', een trommel, de 'tzambouna',
een soort doedelzak, en instrumenten, zoals de viool en de luit, die in de jaren '20 zijn
meegebracht door vluchtelingen uit Klein-Azië. Het resultaat is een zeer aantrekkelijke en
boeiende muziek, die zich heeft verspreid over de eilanden en de rest van Griekenland.
Deze eilandmuziek is nog steeds springlevend op Naxos. In Kinidaros, Komiaki, Koronos en
Aperathos hebben hele families hun leven gewijd aan de muziek: onder hen zijn
nationaal bekende zangers, muzikanten en songwriters. De muzikanten krijgen
gewoonlijk een ereplaats te midden van de dansende menigte. Mocht u bij een feest
aanwezig zijn, schaamt u zich niet en dans gerust mee. U bent van harte welkom.
Panigiria
Wat voor de Grieken zelf belangrijke uitgaansfeesten zijn, zijn de 'panigiria'. Deze feesten
worden gevierd ter ere van naamdagen van heiligen. Op deze dagen vieren de
Grieken ook hun eigen naamdagen, de meeste Grieken worden bij hun doop namelijk
vernoemd naar één van de vele heiligen van de Grieks-orthodoxe kerk. De naamdag is
voor de Griek, wat voor ons de verjaardag is. Er worden zoetigheden, zoals gebak e.d.
uitgedeeld en cadeautjes gegeven. Een panigiri is dus een kerkelijk feest. Het wordt
gevierd bij de kerk met de naam van de betreffende heilige, er wordt muziek gespeeld,
gedanst en er is meestal voldoende te eten en te drinken voor iedereen. Mocht u een
dergelijk feest eens willen meemaken, dan volgen hier een paar kerkelijke feestdagen,
die vallen in het zomerseizoen:
Goede Vrijdag in Koronos
5 mei Agia Irini in Kinidaros
20 mei Agios Thaleleos in Agios Thaleleos
23 juni Agios Ioannis in Aperathos
29 juni Agioi Apostoloi in Melanes
7 juli Agia Kyriaki in Potamia
8 juli Agios Prokopios in Agios Prokopios
14 juli Agios Nikodimos in Naxos-stad
17 juli Agia Marina in Koronos
25 juli Agia Anna in Agia Anna
26 juli Agia Paraskevi in Kinidaros
27 juli Agios Pantelimon in Agios Arsenios
15 augustus Maria Hemelvaart in Aperathos en Filoti
23 augustus Panagia in Tripodes
29 augustus Agios Ioannis in Aperathos en Apollonas
8 september Maria geboorte in Koronida en bij het klooster Panagia Drossiani
14 september Timios Stavros in Galanado
20 oktober Agios Artemios in Kinidaros
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