
Νήςοσ Νάξοσ  2011  
χορόσ, μουςική, παράδοςη, γλζντι, πανηγφρια … 

Ένα μοναδικό stage-φεστιβάλ στην Ελλάδα, φζτος το καλοκαίρι 
Από τισ 19 Ιουλίου μζχρι την 1η Αυγοφςτου 

 

12 θμζρεσ άνευ προθγουμζνου ςε ζναν επίγειο 
παράδειςο: 
 
Φανταςτείτε, ονειρευτείτε, φφγετε, ταξιδζψτε… 
 
Φανταςτείτε ζνα ελλθνικό νθςί ςτθν καρδία του 
απζραντου γαλάηιου, όπου οι ρίηεσ του, θ ιςτορία 
του, οι μνιμεσ του και θ διαχρονικότθτά του 
πθγάηουν μζςα από τθ μυκολογία. 
 
Φανταςτείτε επίςθσ ζνα νθςί γιορτινό, χαροφμενο, 
που ςφφηει από ηωι και εξαιρετικά φιλόξενο. 
 
Φανταςτείτε ζνα ελλθνικό νθςί, οφτε πολφ μεγάλο, 
που διατθρεί τον ανκρϊπινο χαρακτιρα του, αλλά 
οφτε και πολφ μικρό, που ςασ προςφζρει τον 
πλοφτο, τθν ποικιλία και τθν κακθμερινι απόλαυςθ 
τθσ εξερεφνθςθσ καινοφριων τοπίων. 
 
Φανταςτείτε ζνα νθςί που ζχει μείνει αναλλοίωτο 
και ζχει κρατιςει όλεσ τισ παραδόςεισ: μουςικι, 
χορό, πανθγφρια, τθ μοναδικότθτα τθσ κάκε 
ςτιγμισ… 
 

 
 
Φανταςτείτε ζνα νθςί με δεκάδεσ άςπρα χωριά, 
αναλλοίωτα εδϊ και αιϊνεσ. Ζνα  εφφορο και 
καταπράςινο νθςί με περιςςότερεσ από 400 
βυηαντινζσ εκκλθςίεσ, αλλά και νερόμυλουσ, 
ελλθνικοφσ και ρωμαϊκοφσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, 
κάςτρα βενετικισ περιόδου, ελαιοτριβεία, 
μονοπάτια, λοφίςκουσ… 
 
Φανταςτείτε μια μουςικι εξαιρετικισ ομορφιάσ, 
γεμάτθ βιολί και λαοφτο, που κυματίηει όπωσ το 
Αιγαίο και φυςάει ςτθν καρδιά μασ με τθ δφναμθ 
και τθ ηεςταςιά του μελτεμιοφ. 
 

Φανταςτείτε υπζροχα τοπία που κα ςασ κόψουν τθν 
ανάςα: καταπράςινεσ πεδιάδεσ με ελαιόδεντρα και 
αμπζλια, δαντελωτά βράχια που κρφβουν παραλίεσ, 
λιμανάκια που τα χτυπάει το κφμα, βουνά που 
αναδφουν λουλουδάτεσ μυρωδιζσ, ςκιερζσ πλατείεσ 
γεμάτεσ γλυκζσ μελωδίεσ… 
 

 
 
Φανταςτείτε τουσ ντόπιουσ βοςκοφσ, χωρικοφσ, 
αμπελουργοφσ, φυςιοδίφεσ  και μελιςςοκόμουσ που 
ςασ διθγοφνται τθν απλι και καυμάςια 
κακθμερινότθτά τουσ. 
 
Φανταςτείτε 12 θμζρεσ και 13 καλοκαιρινζσ, 
μαγικζσ νφχτεσ, ςε αυτόν το επίγειο παράδειςο, το 
εφταςφράγιςτο και διαχρονικό κιπο, ανάμεςα ςτον 
ουρανό, τθ γθ και τθ κάλαςςα. 
 
Φανταςτείτε μακιματα χοροφ ςτθν καρδιά των 
χωριϊν, με δαςκάλουσ του νθςιοφ, παρζα με τουσ 
χωριανοφσ, που είναι ιδιαίτερα χαροφμενοι να ςασ 
ζχουν μαηί τουσ και να μοιράηονται το νθςί τουσ 
μαηί ςασ. 
 
Φανταςτείτε τα διαλείμματα των μακθμάτων, όπου 
οι νθςιϊτεσ ςασ πλθςιάηουν και γεφονται μαηί ςασ 
κραςί, ρακί και τυρί από τα χεράκια τουσ, ι φροφτα 
γεμάτα ιλιο από το κθπάρι τουσ. 
 
Φανταςτείτε να επιςκζπτεςτε κάκε μζρα ζνα 
διαφορετικό χωριό, με ντόπιο ξεναγό και να 
ανακαλφπτετε ςε κάκε ςτενό και από ζνα ξεχαςμζνο 
επάγγελμα, υφαντιριο, ςιδεράδικο, κατάςτθμα με 
βότανα από τουσ γφρω λόφουσ, φοφρνο με ξφλα, ι 
ακόμα μια υπζροχθ μικρι εκκλθςία που να μυρίηει 
λιβάνι.  
 



Φανταςτείτε ζνα ξενοδοχείο μόλισ 20 μζτρα από  τθ 
κάλαςςα: το δικό ςασ ξενοδοχείο, με μόνο ιχο τα 
κφματα και μόνθ κζα το απζραντο γαλάηιο, για να 
γεμίηετε μπαταρίεσ κάκε πρωί και κάκε βράδυ. 
 
Φανταςτείτε ζνα ευχάριςτο και  πλοφςιο δείπνο, 
κάκε βράδυ ςε άλλθ ταβζρνα, με υπζροχθ 
οικογενειακι κουηίνα, και ςτθ ςυνζχεια γλζντι με 
τουσ μουςικοφσ του χωριοφ και χορό, χορό, χορό… 
 
Φανταςτείτε αυτζσ τισ 12 ημζρεσ και 13 υπζροχεσ 
και μαγικζσ νφχτεσ: κάτι περιςςότερο από ζνα 
stage, από ζνα ςεμινάριο, από ζνα φεςτιβάλ, από 
απλζσ διακοπζσ: μια αξζχαςτη εμπειρία, μια 
εξαιρετική γνωριμία με τουσ νηςιώτεσ, τουσ 
χωριανοφσ, με όλουσ τουσ Έλληνεσ του νηςιοφ… 
 
Γιατί αυτό το νθςί υπάρχει, και ο Καηαντηάκθσ, ο 
μεγαλφτεροσ Ζλλθνασ ςυγγραφζσ όλων των εποχϊν 
(Αλζξθσ Ηορμπάσ, Αναφορά ςτον Γκρζκο, κτλ), είπε 
και ζγραψε για αυτό το νθςί όπου και ζηθςε ότι 
ιταν ζνασ επίγειοσ παράδειςοσ,  ο ζνασ και 
μοναδικόσ επίγειοσ παράδειςοσ.  
 
Το νθςί όπου μεγάλωςε ο Δίασ πριν πάει ςτον 
Όλυμπο. 
Το νθςί όπου ζηθςε ο Διόνυςοσ, ο κεόσ του ζρωτα, 
τθσ γιορτισ, τθσ μζκθσ τθσ ηωισ, τθσ αγάπθσ του 
κραςιοφ… 
 

 
 
Αυτό το ευλογθμζνο από τουσ κεοφσ νθςί ςασ 
περιμζνει, ςασ υποδζχεται, ςασ ανοίγει τθν αγκαλιά 
του και τθν καρδιά του με ζνα ποτιρι ςτο χζρι: θ 
Νάξοσ.  Στθν υγειά ςασ ! 
 
Από τισ 19 Λουλίου μζχρι τθν 1θ Αυγοφςτου ελάτε να 
γευτείτε τον παράδειςο: ο πολιτιςτικόσ ςφλλογοσ 
« Νθςιϊτθσ » ςασ προτείνει ζνα μοναδικό stage-
φεςτιβάλ, με τθν ενεργι ςυμμετοχι όλων των 
Ναξιωτϊν φίλων μασ, που κα γίνουν και δικοί ςασ 
φίλοι: για ζνα κραςί, ζνα χορό, για ζνα γεφμα, για 
μια βόλτα ι για όλθ τθ ηωι. 
 
Γιατί το νθςί των ονείρων ςασ, το νθςί των 
κακθμερινϊν κθςαυρϊν υπάρχει: αρκεί να ζρκετε 
να το γνωρίςετε, να το ηιςετε και να το μοιραςτείτε 

με τουσ κατοίκουσ τουσ που είναι τόςο απλοί και 
τόςο ηεςτοί άνκρωποι. 
 
Εδϊ κα βρείτε τθν παρουςίαςθ του stage-φεςτιβάλ 
των 12 θμερϊν: 
http://www.youtube.com/watch?v=1MqrgoUhf1k 
 
Και εδϊ τθν παρουςίαςθ τθσ Νάξου: 
http://www.youtube.com/watch?v=laCCbX_7dz4  
 
Μια ολόκλθρθ κοινότθτα κινθτοποιείται για να 
ετοιμάςει, να οργανϊςει και να δϊςει ηωι ςε αυτό 
το stage, για  να ςασ υποδεχτεί: χορευτζσ, δάςκαλοι, 
μουςικοί, ξενοδόχοι, κτλ. Αλλά και ο φίλοσ μασ ο 
Αντϊνθσ, ο Αντιδιμαρχοσ Νάξου και Μικρϊν 
Κυκλάδων. Και θ Κατερίνα, θ πρόεδροσ του 
πολιτιςτικοφ ςυλλόγου των χωριϊν του νθςιοφ. 
Αλλά και ο Αποςτόλθσ, που ζκανε μια ζρευνα άνευ 
προθγουμζνου για τθ μουςικι των 30 Κυκλάδων. 
Και δεν ξεχνάμε το Χριςτο, το Δθμιτρθ, το Γαυρίλθ, 
το Γιϊργο, τον Κϊςτα, το Μανόλθ, τθ Μαρίνα, το 
Μιχάλθ, τθν Παναγιϊτα, το Σταμάτθ, το Στζφανο, το 
Βαγγζλθ τθ Ηωι και όλουσ τουσ υπόλοιπουσ. 
 

 
 
Το πρόγραμμά μασ, το δικό ςασ πρόγραμμα, κάκε 
θμζρα:  
 
- Πλοφςιο πρωινό γεφμα, με τοπικά προϊόντα ςε 
μορφι μπουφζ: γιαοφρτι, μζλι από τουσ γφρω 
λόφουσ, ολόφρεςκο ςπιτικό κζικ, φζτα, φροφτα από 
τον κιπο, ροφιματα από διάφορα βότανα του 
νθςιοφ, κτλ. 
- Μακιματα χοροφ το πρωί με δροςιςτικά 
διαλείμματα. 
- Ελεφκερθ ϊρα από τισ 1μμ ζωσ τισ 4μμ: μπάνιο ςτθ 
κάλαςςα, ξεκοφραςθ, βόλτεσ, ψάρι ςτα κάρβουνα 
ςτο μόλο, κτλ: χρόνοσ ξεκοφραςθσ. 
-Το απόγευμα, επίςκεψθ με ξεναγό ςτα χωριά, ζνα 
κάκε θμζρα και μάκθμα χοροφ ςε κάκε χωριό. 
- Δείπνο με όλθ τθν ομάδα, με πλοφςια 
γαςτρονομικά εδζςματα του νθςιοφ κάκε βράδυ: 
γεμιςτά λαχανικά, ροδοκόκκινα φαγθτά φοφρνου, 
κατςικίςια και αρνίςια κρζατα ςτα κάρβουνα, 
μαγειρευτά κατςαρόλασ που μοςχομυρίηουν 
μπαχαρικά, ςουβλάκια ςτα κάρβουνα… 
-Και μετά, γλζντι με χορό και μουςικι. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=1MqrgoUhf1k
http://www.youtube.com/watch?v=laCCbX_7dz4


Ελάτε και αφεκείτε ςτθ μαγεία ενόσ εκ των νθςιϊν 
με τισ περιςςότερεσ μουςικζσ και χοροφσ τθσ 
Ελλάδασ ! 
 
Λίγα είναι τα νθςιά ςτθν Ελλάδα που επιτρζπουν με 
τον πλοφτο τουσ και τθ φιλοξενία τουσ ζνα τζτοιο 
stage. 
Το stage-φεςτιβάλ αυτό οργανϊνεται μαηί με τουσ 
Ναξιϊτεσ και ςασ προτείνει τθν απόλυτθ εμβφκιςθ 
ςτθν ναξιϊτικθ παράδοςθ: γιατί αυτόσ είναι 
πράγματι ο μόνοσ τρόποσ για να μάκει κανείσ και να 
αγαπιςει ζνα νθςί ι μια περιοχι και τον πολιτιςμό 
τουσ. 
 

 
 
Ζνα ταξίδι που κα ςασ μαγζψει και κα ςασ κάνει να 
γνωρίςετε και να ηιςετε ζντονα μια άλλθ Ελλάδα, 
μια Ελλάδα αυκεντικι και μαγικι, που κα αγγίξει 
τθν καρδιά ςασ. 
 
Μια αόρατθ  και απρόςιτθ Ελλάδα για τον 
περαςτικό εκδρομζα, για τον απλό τουρίςτα. Γιατί 
το να περάςει ι να μείνει κάποιοσ ςε ζνα μζροσ δε 
ςθμαίνει αυτόματα ότι κα ηιςει αυτά που του 
προτείνουμε: ο περαςτικόσ, εξ οριςμοφ, 
προςπερνάει αυτά τα  μικρά καφματα. Εςείσ, κα τα 
ηιςετε ζντονα, ςε βάκοσ. Αρκεί να ανοίξετε τθν 
καρδιά ςασ ςτθ Νάξο, και θ Νάξοσ κα κάνει τα 
υπόλοιπα. Κα γίνετε λοιπόν, λίγο πιο πολφ Ζλλθνεσ, 
λίγο πιο πολφ Ναξιϊτεσ. Και κυρίωσ κα ηιςετε το 
χορό εκ των ζςω. 
 
Ο χορόσ: η ομορφιά και η μαγεία τησ παροφςασ 
ςτιγμήσ, τησ μόνησ που μετράει κάθε ςτιγμή… 
 
Ελάτε να μάκετε να χορεφετε το ςυρτό τθσ Νάξου, 
να μάκετε μπάλλο, να μάκετε βλάχα, 
βιτηθλαιαδίςτικο, κοτςάκια και τόςουσ άλλουσ 
ωραίουσ χοροφσ: πάνω από 30 χοροί τθσ Νάξου και 
των Κυκλάδων ! 
 
Ο ελλθνικόσ παραδοςιακόσ χορόσ είναι πράγματι θ 
ηωντανι και πολφπλευρθ ζκφραςθ ενόσ λαοφ. Μιασ 
ζκφραςθσ ταυτόχρονα παμπάλαιασ και ςφγχρονθσ. 
Ζκφραςθ ενόσ πολιτιςμοφ, μιασ ταυτότθτασ, μιασ 
ιςτορίασ, ενόσ δεςμοφ. 
 

Όταν ζνασ Ζλλθνασ χορεφει, εκφράηεται. Λζει τθ 
χαρά  του ι τθ λφπθ του, τον ζρωτά του, τθν ελπίδα 
του, τθ μελαγχολία του, τθν πίςτθ του.  Λζει ακόμα 
τθ ηωι του, τθν ιςτορία του, τισ ςχζςεισ του. Λζει 
πολλά, και χορεφοντασ τα μοιράηεται με τθν 
οικογζνειά του, τουσ φίλουσ του, και γνωςτοφσ του. 
 
Ο χορόσ είναι μια πυκνι, βακιά, πλοφςια γλϊςςα 
που λζει πολλά πράγματα για ζναν άντρα ι μια 
γυναίκα, για μια οικογζνεια, ζνα χωριό, ζνα νθςί… 
 
Το ςϊμα που κινείται εκφράηει αυτά που λζνε θ 
καρδιά και θ ψυχι. 
Θ μουςικι και ο ρυκμόσ οδθγοφν και επιδροφν ςε 
αυτιν τθν ζκφραςθ.  
 
Και επειδι θ μουςικι επιτρζπει ςτον άνκρωπο να 
γίνει μζροσ τθσ ιςτορίασ, να βρει τθ κζςθ του, να 
ξαναδεκεί με τισ ρίηεσ του, τθν κοινότθτά του ι τθν 
ταυτότθτά του, για αυτό και θ νεολαία τθσ Ελλάδασ, 
που ψάχνει νζα ςθμεία αναφοράσ ςε αυτι τθν 
περίοδο όπου θ χϊρα τουσ διανφει μια κρίςθ, 
πακιάηεται με τουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ και 
ξαναβρίςκει τθν ενζργειά τθσ μζςα από το χορό και 
τθν παράδοςθ.  
 
Συνεπϊσ, ο χορόσ δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ, μια 
τυφλι ακολουκία βθμάτων, οφτε μια μθχανικι 
κίνθςθ των ποδιϊν, οφτε γυμναςτικι μετά μουςικισ 
που γράφουμε ςε ζνα τετράδιο. Οφτε ζνα 
τυποποιθμζνο φοκλόρ που ςυνοψίηεται ςε μερικζσ 
φωτογραφίεσ, μουςικζσ και βίντεο που 
παρουςιάηονται βιαςτικά  ςε μια αίκουςα 
ξενοδοχείου… 
 
Ο χορόσ είναι πάνω από όλα ζνα νόθμα, μια ζννοια, 
μια ζκφραςθ, μια γλϊςςα. 
Ο χορόσ είναι μια εςωτερικι δόνθςθ, μια ζκφραςθ 
ςυναιςκθμάτων και αιςκθμάτων, που 
αποτυπϊνονται πάνω ςε ζνα ςϊμα εν κινιςει. 
 

 
 
Αυτόσ είναι ο λόγοσ που για να μάκει και να 
δαμάςει κανείσ τουσ ελλθνικοφσ χοροφσ ςτθν 
Ελλάδα, πρζπει να πάει εκεί που χορεφονται, να 



είναι δίπλα ςτουσ Ζλλθνεσ, ςτον τόπο τουσ. Θ 
απόλυτθ εμβφκιςθ. 
 
Στον τόπο τουσ και μαηί τουσ. Περνϊντασ χρόνο, 
πολφ χρόνο, ςτα χωριά, ςτα πανθγφρια, ςτα 
γλζντια… παρατθρϊντασ, ακοφγοντασ, μυρίηοντασ. 
Είναι ο μόνοσ τρόποσ να εμποτιςτεί κανείσ με μια 
κουλτοφρα και να τθν οικειοποιθκεί ςιγά ςιγά: 
βλζποντασ τα βιματα και το φφοσ ενόσ παπποφ, 
καταλαβαίνοντασ το παιχνίδι με τουσ μουςικοφσ, 
κτλ. Κα μπορζςετε, λοιπόν, κι εςείσ να μπείτε ςτο 
παιχνίδι, να κοινωνιςετε, να μοιραςτείτε, να 
ςυμμετάςχετε, να γευτείτε. 
 
Για να μάκετε, να καταλάβετε και να ηιςετε τουσ 
χοροφσ τθσ Νάξου και των Κυκλάδων, πρζπει να 
ζρκετε ςτθ Νάξο, ςτισ Κυκλάδεσ. 
 
Το να προςπακιςετε να τουσ μάκετε αλλοφ, με 
« μθ » Ναξιϊτεσ, δεν ζχει νόθμα, είναι παράλογο: 
κα πθγαίνατε ποτζ ςτθν Λταλία να μάκετε Λςπανικά; 
Ι το αντίςτροφο; Σίγουρα όχι. Είναι το ίδιο πράγμα 
και με το χορό που είναι και αυτόσ μια γλϊςςα, 
ζνασ γλωςςικόσ κϊδικασ: θ γλϊςςα του ςϊματοσ, 
τθσ καρδιάσ και τθσ ψυχισ. 
 

 
 
Και βζβαια οι χοροί δε μακαίνονται ςε ξενοδοχεία, 
αποκομμζνα από τθν ανκρϊπινθ και κοινωνικι 
πραγματικότθτα. Τα μακιματα χοροφ, οι χοροί μιασ 
περιοχισ, δεν είναι ςε καμία περίπτωςθ ζνα 
εμπορικό πακζτο « όλα ςε ζνα », με 3, 6, ι 9 
δαςκάλουσ που ζρχονται από τθν Ελλάδα και 
παίρνουν τθ ςκυτάλθ ο ζνασ μετά τον άλλο (τισ 
περιςςότερεσ φορζσ μάλιςτα με αδιαφορία και 
πλιξθ) για λεγόμενα « εντατικά μακιματα » (α, 
ναι;) Είναι αντικζτωσ το να ταξιδεφεισ, να πθγαίνεισ 
ελεφκερα προσ τουσ ανκρϊπουσ, για μια 
πραγματικι επαφι, μια πραγματικι ςχζςθ. Είναι το 
να πθγαίνεισ εκεί όπου ηει ο χορόσ, εκεί όπου 
εκφράηεται, εκεί όπου ςυνεχίηεται. Αλλιϊσ, μζνετε 
απϋζξω, ςτθν επιφάνεια. Οι ελλθνικοί παραδοςιακοί 
χοροί και τα πακζτα διακοπϊν είναι δφο 

διαφορετικζσ αξίεσ που δε ςυμβαδίηουν. Εςείσ κα 
πρζπει να διαλζξετε εάν προτιμάτε τθν τοπικι 
παραδοςιακι και παμπάλαια ζκφραςθ ι το 
φολκλορικό ςτυλ των ξενόφερτων ξεναγϊν. Και τα 
δυο υπάρχουν, αλλά δεν μποροφν να ςυνυπάρξουν. 
Ο χορόσ δεν είναι πακζτο διακοπϊν, κάτι τζτοιο κα 
ιταν προςβολι για το χορό και τουσ χορευτζσ. 
 

 
 
Νάξοσ 2011: Σασ προτείνουμε λοιπόν ζνα γιορτινό, 
μουςικό, πολιτιςτικό stage ςτθ Νάξο, ςτθν καρδιά 
των Κυκλάδων, ςτο κζντρο τθσ μουςικισ και 
χορευτικισ ηωισ αυτοφ του μοναδικοφ 
αρχιπελάγουσ, που αποτελείται από 30 αιϊνια 
νθςιά. 
 
Κάτι περιςςότερο από ζνα απλό ςεμινάριο χορϊν… 
ζνα ταξίδι ςτθν ιςτορία, ςτθν παράδοςθ, ςτον 
πολιτιςμό και ςτθν ψυχι των νθςιϊν, των 
Κυκλάδων, του Αιγαίου Πελάγουσ… με τουσ 
Ναξιϊτεσ ! 
 
Ζνα stage ςτθν καρδιά και τθν πθγι τθσ παράδοςθσ: 
12 εξαιρετικζσ θμζρεσ, ςτθν καρδιά των νθςιϊτικων 
χορϊν, του βιολιοφ, του λαοφτου, τθσ κυματιςτισ 
μουςικισ των ελλθνικϊν νθςιϊν. 12 θμζρεσ ςε μια 
Ελλάδα παραδοςιακι, αρχαϊκι, ξεχαςμζνθ μαγικι, 
για να μοιραςτείτε μοναδικζσ, χαροφμενεσ, ηεςτζσ 
ςτιγμζσ με τουσ νθςιϊτεσ. Κα  ςυναντιςετε 
Ναξιϊτεσ, εκεί όπου γεννικθκε θ παράδοςθ, εκεί 
από όπου πθγάηει, εκεί όπου ηει, εκεί όπου 
μοιράηεται και μεταδίδεται, με δφναμθ, με πάκοσ, 
με αυκεντικότθτα. 
 

 
 
Το stage είναι ανοιχτό για όλουσ, ακόμα και για 
αρχάριουσ ςτο χορό ! Ακόμα και οι ςυνοδοί, μθ 
χορευτζσ, είναι ευπρόςδεχτοι. 



Ακολουκεί πλθρζςτερθ περιγραφι κακϊσ και 
φόρμα εγγραφισ. 
Είμαςτε, αςφαλϊσ ςτθ διάκεςι ςασ και κάκε 
επιπρόςκετθ πλθροφορία και για να απαντιςουμε 
ςτισ πικανζσ ςασ ερωτιςεισ.  
Ευχόμαςτε από τα βάκθ τθσ καρδιάσ μασ να 
βρεκοφμε ςτθ Νάξο για 12 υπζροχεσ και αξζχαςτεσ 
θμζρεσ.  
 
Κα τα ποφμε ςφντομα! 
Ειλικρινά δικόσ ςασ 
Φίλιπποσ 
Πολιτιςτικόσ Σφλλογοσ « Νθςιϊτθσ » 
 

www.νηςιωτησ.gr 
www.nisiotis.gr 
www.nisiotis.fr 

www.nisiotis.net 
www.nisiotis.com 
www.nisiotis.eu 

 
(00) (33) (0)6 03 78 28 77, Philippos / φιλιπποσ 
 

 
 
Information, contact : nisosnaxos@gmail.com 
 
How you may come to Naxos : 
First, you need to fly to Athens. 
You may check flights with your local company, or 
with Greek air lines :  

 Aegean (www.aegeanair.com)  

 Olympic (www.olympicair.com)  

 EasyJet (www.easyjet.com) 
 
Once in Athens, you may either come by plane, or by 
boat : 

 The daily plane is with Olympic 

(www.olympicair.com). 

 The boats are with all the Ferry Companies that 
leave Athens, and stop in Naxos. 

 
There a two harbours in Athens :  
 the large, main one, Piraeus (code : TZE),  

 and a smaller one, close to the airport, Rafina (code : 
RAF). 

The port code for Naxos is : NAX. 
 

Two companies have daily connections to Naxos : 

 Blue Star Ferries (www.bluestarferries.com) 

 Hellenic Sea Ways (www.hellenicseaways.gr) 
 
You may also sea all ships and boats on the Greek 
Travel Pages (www.gtp.gr). 
 
You may book your seat with all boats on internet 
(we highly recommend it), and get your ticket on the 
harbour with your receipt, 30 minutes before the 
departure. 
 
With a standard boat, the trip is 5-hour long. 
With a fast boat, 3-hour. 
 
From the Athens airport, you have a bus to Piraeus, 
and a bus to Rafina. 
 
Please check timetable for the boats on the web, 
before going to the harbour. 
 

 
 
Anything else, please let us know : we’ll be glad to 
help ! 
 

 
 

nisosnaxos@gmail.com 
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