
 

Η Επετηρίδα «ΝΑΞΙΑΚΑ» 

   Στη Στοά του Βιβλίου (Πεσµατζόγλου 5 Αθήνα) παρουσιάστηκε ο 2ος τόµος της επετηρίδας 
ΝΑΞΙΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 7 ∆εκεµβρίου. Ήταν µια Ναξιώτικη εκδήλωση µε τους 
πνευµατικούς αλλά και τους απλούς καθηµερινούς ανθρώπους της µεγάλης Ναξιώτικης 
παροικίας της Αθήνας. 
   Η εκδήλωση ξεκίνησε µε χαιρετισµό του προέδρου της Ο.ΝΑ.Σ. κ. Νίκου Βερνίκου και στη 
συνέχεια το συντονισµό της ανέλαβε ο γνωστός δηµοσιογράφος Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 
Νάξιος την καταγωγή από τη µητέρα του και συγκεκριµένα από το Σαγκρί. Με τον 
ιδιόρρυθµο και επιτηδευµένο λόγο του αναφέρθηκε στον ογκώδη τόµο των ΝΑΞΙΑΚΩΝ και 
στην αγάπη του για τη Νάξο. Μετά παρουσίασε τους οµιλητές. 
   Πρώτη η κυρία Μαρία Ρώτα, λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, η οποία αναφέρθηκε στην αρχική προσπάθεια, στην οποία και η ίδια συµµετέσχε, 
για την έκδοση του περιοδικού ΝΑΞΙΑΚΑ και τη µετεξέλιξή του µετά από διακοπές και 
επανεκδόσεις στη σηµερινή επετηρίδα. Απέδωσε τα εύσηµα στη συντακτική επιτροπή για την 
έρευνα και παρουσίαση των θεµάτων της επετηρίδας και ευχήθηκε να συνεχιστεί αυτή η 
ωραία προσπάθεια. 
   Επόµενος οµιλητής ο κ. Αλέκος Φλωράκης ∆ρ Εθνολόγος-Λαογράφος. Η οµιλία του µεστή 
και αναλυτική περιελάµβανε την παρουσίαση του τόµου κατά ενότητα, αναφερόµενος στον 
εκάστοτε συγγραφέα και περιγράφοντας µε γλαφυρό τρόπο το θέµα και το περιεχόµενο κάθε 
µελέτης. Παρ’ ότι αρκετά εκτεταµένη, ήταν κατατοπιστική και ευχάριστη. 
   Ο συντονιστής µετά το τέλος της οµιλίας δεν έχασε την ευκαιρία, αναφερόµενος στις 
επισηµάνσεις του κ. Φλωράκη, να παρέµβει και µε τρόπο άλλοτε λόγιο κι άλλοτε υπερβατικό  
να επαινέσει την όλα προσπάθεια. 
   Ο εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ, που είχε την επιµέλεια της έκδοσης, 



µίλησε για τις αγωνιώδεις προσπάθειες της συντακτικής επιτροπής για την άρτια έκδοση της 
επετηρίδας και υποσχέθηκε τη συµµετοχή του και στην επόµενη έκδοση. 
  ∆ύο τελευταίοι οµιλητές ο δηµοσιογράφος µέλος της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Βασίλης 
Φραγκουλόπουλος, νοµικός - οικονοµολόγος και ο καθηγητής λαογραφίας του 
Πανεπιστηµίου Θράκης κ. Μανόλης Σέργης. Ο πρώτος µε τη γνωστή του ευρυµάθεια και την 
άψογη χρήση της Ελληνικής γλώσσας αναφέρθηκε στο περιεχόµενο της επετηρίδας και τον 
τρόπο επιλογής των θεµάτων, ώστε να καλύπτουν την ιστορία, τη λαογραφία, αλλά και τη 
σύγχρονη ζωή των κατοίκων του νησιού. Ο δεύτερος µε τον επιστηµονικό του λόγο εστίασε 
την αναφορά του στην πλούσια λαογραφία του νησιού. 
   Όσον αφορά τέλος στον ίδιο το 2ο τόµο της επετηρίδας ΝΑΞΙΑΚΑ, θα πρέπει να 
οµολογήσουµε ότι χρειάζεται αρκετός χρόνος για τη µελέτη του. Μέσα από τις 580 σελίδες 
του περνούν ιστορικές και αρχαιολογικές έρευνες, µελέτες, και προτάσεις, για τις οποίες  
συνεργάστηκαν 33 επιστηµονικοί συνεργάτες και αφορούν το παρελθόν, το παρόν και το 
µέλλον της Νάξου. Όµως αξίζει ο χρόνος και η µικρή δαπάνη των 10 Ευρώ για την απόκτηση 
και τη µελέτη αυτού του εξαιρετικού πονήµατος.  
   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθευτούν από την Ο.ΝΑ.Σ. ή από τις εκδόσεις 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΣ Μαντζάρου 9 Αθήνα, τηλ. 210 3626348 
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