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Πράσινο φως για τις
επισκευές σε 1ο και 2ο

Δημοτικό Σχολείο
�Σελ. 7

Τηγανέλαια και ζωικά
υποπροϊόντα προς

ανακύκλωση…
�Σελ. 9

Διανομή τροφίμων και
ενδυμάτων από το

Σύλλογο Τριτέκνων
�Σελ. 11

Σύγχρονες παιδαγωγι-
κές στρατηγικές, πρα-

κτικές και
παρεμβάσεις
�Σελ. 12

«Αρχείων Τάξις» στο
αρχείο Σμύριδας

�Σελ. 13

Αρ. φύλλου 83

Αναπροσαρμόζονται
οι αντικειμενικές αξίες

Αλλαγές αναμένονται στις
αντικειμενικές αξίες των ακι-
νήτων μέχρι το τέλος του
χρόνου. Η επεξεργασία των
τιμών έχει ήδη ξεκινήσει στις
κατά τόπους Οικονομικές
Υπηρεσίες, προκειμένου οι
προτάσεις τους να αποστα-
λούν στο Υπουργείο Οικονο-
μικών και στις αρχές Ιουνίου
να έχει ολοκληρωθεί η επε-
ξεργασία τους και από την
αρμόδια επιτροπή του
Υπουργείου.�Σελ. 4-5

Με τροφεία οι εγγραφές
στους Δημοτικούς Παιδι-
κούς Σταθμούς �Σελ. 7
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2 Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Συμβαίνει
στη Νάξο

Παρασκευή, 24 Μαΐου

Σχολικοί αγώνες Δημοτικών

Σχολείων στις 16:00, στο Στάδιο

Νάξου.

Κυριακή, 26 Μαΐου

Πεζοπορία στη διαδρομή Κωμιακή-

Απόλλωνας. Αναχώρηση από το

Δημοτικό Στάδιο, στις 10:00. 

Σάββατο, 25 ΜαΐουΠαιδικός ποδηλατικός αγώ-νας πίστας, στις 16:00, στηνπίστα στο Γαλανάδο.

Τετάρτη, 29 ΜαΐουΕπιμορφωτική ημερίδα για εκ-παιδευτικούς της Πρωτοβάθ-μιας Εκπαίδευσης, στις 8:30,στη Σχολή Ουρσουλινών

Επιμέλεια: Μανόλης Σαντοριναίος

Άγιος Ιωάννης (Χώρα - Αγά Βρύση)

Σάββατο, 25 Μαΐου
Προδρόμου (Βρύση Αγά, Χώρα, Παρατρέχος κ.α.)

Δευτέρα, 27 Μαΐου
Οσίου Ιωάννου Ρώσου

Τετάρτη 29 Μαΐου
Αγίας Θεοδοσίας (Χώρα, Δανακός)

Ανακαλύπτοντας το Ιστορικό Αρχείο της Νάξου

Εν όψει της επερχόμενης συγκομιδής ελιάς, ο Ιταλός στρατιωτι-
κός διοικητής Ν. Λέντι δηλώνει ότι αναμένει από το Επιτροπάτο
λεπτομερείς οδηγίες για τη συγκέντρωση του λαδιού στη Νάξο,
τις οποίες και σκοπεύει να κοινοποιήσει μόλις λάβει.  Προς το
παρόν, διαβεβαιώνει "ότι μια ποσότης ωρισμένη ελαίου θα αφε-
θεί δι' έκαστον μέλος της οικογενείας των παραγωγών και θα
διανεμηθεί ωρισμένη ποσότης εις τους μη παραγωγούς".  Και συ-
νεχίζει: "Προς το παρόν απαγορεύω -εν αναμονή των προανα-
φερομένων διαταγών- την συγκομιδήν των ελαιών από τα
δένδρα και απαγορεύω επίσης την λειτουργίαν των ελαιοτρι-
βείων.- Μόνον εις περίπτωσιν παρουσιαζομένης ανάγκης, δια την
έκθλιψιν ελαιών, αίτινες έπεσαν από τα δένδρα λόγω του ανέ-
μου, δύναμαι κατ' εξαίρεσιν να επιτρέψω το άνοιγμα ελαχίστων
ελαιοτριβείων.-  Η ανωτέρω ανάγκη δέον όπως μοι αναφερθεί
από τους Τοπικούς Συν/σμους, μέσω των τοπικών Στρατιωτικών
Διοικήσεων.  Το εκ των ελαιών αίτινες έχωσι πέσει αφ εαυτών παραγώμενον έλαιον, θα δεσμευθεί προ-
σωρινώς -ως είναι φυσικόν- εν αναμονή των διαταγών και θα παραδοθεί εις τοπικούς Συνεταιρισμούς
και δι' αυτών εις τους Προέδρους, οίτινες θα παραδίδουν σχετικήν απόδειξιν.  Τα μέλη των Συνεταιρι-
σμών και οι Πρόεδροι θα είναι υπεύθυνοι δια την διατήρησιν και φύλαξιν του Ελαίου.-  Εναντίων εκεί-
νων οίτινες θα φανώσι ένοχοι δια κατάχρησιν θα ληφθώσι αυστηρώταται κυρώσεις, μέχρι της
παραπομπής εις το πολεμικόν Στρατοδικείον."
Νάξος, 15 Σεπτεμβρίου 1942
Το έγγραφο με τις διαταγές ήρθε ένα μήνα αργότερα, στις , επιβεβαιώνοντας λίγο-πολύ την προηγού-
μενη ανακοίνωση.  Συγκεκριμένα, διαβάζουμε τα εξής: "1) Όλοι οι κάτοχοι ελαιών ή οπωσδήποτε οι πα-
ραγωγοί οφείλουν να παραδώσουν εις τα ελαιοτριβεία της περιοχής των, τα έχοντα άδεια λειτουργίας,
άπασαν την ποσότητα των συλλεχθεισών και συλλεγομένων ελαιών κατά την τρέχουσαν ελαιοπαρα-
γωγήν, εκτός 10 οκάδων διατηρηθησομένων εν άλμη, αφεθεισών δι' έκαστον μέλος της οικογενείας
ελαιοπαραγωγών.  2) Δια να δύναται να λειτουργήσουν τα ελαιοτριβεία δέον να έχουν την έγκρισιν των
αρμοδίων Στρατιωτικών Αρχών, τα εξουσιοδοτημένα ελαιοτριβεία υπόκεινται εις συνεχή Στρατιωτικόν
έλεγχον κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των.- 3) Απαγορεύεται η αγοραπωλησία ελαιών, ελαίου και
απάντων των προϊόντων αυτών εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έγκρισις της αρμόδιας Στρατιωτικής
Αρχής.- 4) Εκτός της επιβολής βαρυτάτων ποινών [...] η παράβασις των ανωτέρω και γενικώς των εκ-
δοθεισών υπό της Διοικήσεως της Νήσου Διαταγών θα τιμωρηθώσι τω άρθρω Ι του διατάγματος του
ΝΤΟΥΤΣΕ της 31/8/41 δια της κρατήσεως μέχρις ενός έτους και δια προστίμου μέχρι πέντε χιλιάδων
/5.000/ λιρών.- 5) Αι παραβιάσεις των υπό του προηγούμενου άρθρου προβλεπομένων θα εκδικάζον-
ται από το Πολεμικόν Στρατοδικείον.- 6) Αι τοπικαί Φρουραί, αι Διοικήσεις Βασιλικών Καραβινιέρων και
αι Διοικήσεις της Βασιλ. Οικονομ. Φρουράς θα επιβλέψουν δια την εκτέλσειν των ανωτέρω."
Αρχείο Κοινότητας Νάξου, φ. 18Β

Επιμέλεια: Μαρία Παπαγιάννη

Ναξιο

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΚΑΓΚΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΓΚΑΝΗ ΣΟΦΙΑ

Έδρα: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ

Τ.Κ. 84300 ΝΑΞΟΣ

ΤΗΛ.: 22850 26053 - 6972073603

e-mail: naxiotypia@gmail.com

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: Γεώργου Αντώνης

Τυπογραφείο: Τυποκυκλαδική ΑΕ

Τηλ: 22810 86900

Οδός: Αεροδρομίου - Μάννα, Σύρος.

Τιμή φύλλου: 1€

Ετήσιες συνδρομές: 50€

Ελιές και ελαιοτριβεία σε ομηρεία
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3Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Κ ε ν τ ρ ί σ μ α τ α . . .

Ε ί π α ν . . .

Μιχάλης Σακέλης 
(Πρόεδρος της Ένωσης Επιχειρήσεων Ακτοπλοίας)

Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης δεν
μπορούμε να μιλάμε για πολυτέλειες και
μάλιστα όταν δεν θέλουμε να τις πληρώ-
νουμε. Το ακτοπλοϊκό είναι εθνικής ση-
μασίας ζήτημα και δεν μπορούμε να το

αντιμετωπίζουμε με μνημονιακές συμπε-
ριφορές. Τα τελευταία τρία χρόνια οι
ακτοπλοϊκές εταιρείες παρουσιάζουν ζη-
μιές της τάξης των 900 εκ. Είναι σαν να
καθόμαστε πάνω σε μια βόμβα.

Μία απ΄ τα ίδια…

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στη
Νάξο ήταν «γούρικη» για το νησί,
αφού αποφασίστηκε η δρομολό-
γηση ταχύπλοου που θα συνδέει το
λιμάνι της Νάξου με αυτό του Ηρα-
κλείου. Όμως η ημερίδα για το
ακτοπλοϊκό, η οποία προηγήθηκε
της συνεδρίασης του Σ.Α.Σ., δεν
είχε να επιδείξει κάτι ενδιαφέρον,
αφού όσα ειπώθηκαν ήταν επανά-
ληψη όσων λέχθηκαν στην αντί-
στοιχη ημερίδα που είχε γίνει πριν
ένα χρόνο…

Έντονες αντιδράσεις έχει προκα-
λέσει η κατασκευή του νέου κυκλι-
κού κόμβου στο Λύκειο. Φανταστείτε
τι θα γίνει όταν ξεκινήσει η κατα-
σκευή του δεύτερου κυκλικού κόμ-
βου, λίγα μέτρα πιο πέρα, στη
διασταύρωση απέναντι από το Κέν-
τρο Υγείας!

Ποιος δεν μίλησε;

Εργαζόμενοι του Δήμου καταγγέλλουν «τις παράνομες πρα-
κτικές που εφαρμόζονται από τη Δημοτική Αρχή, στη λειτουργία
της υπηρεσίας καθαριότητας». Αφορμή στάθηκε η διένεξη και επί-
θεση που δέχθηκε ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιάννης Αναμα-
τερός από τον Αντιδήμαρχο Μανόλη Πολυκρέτη, με αφορμή την
απομάκρυνση των κάδων από την παραλία. Μόνο που αυτή τη
φορά και ίσως είναι η πρώτη φορά, οι περισσότεροι είναι ευχα-
ριστημένοι με την εικόνα της παραλίας, απαλλαγμένη από κάδους
και σκουπίδια…

Ικανοποίηση!

60΄ Ελλάδα

Την ερχόμενη Τετάρτη
στις 00:15 θα προβληθεί η
εκπομπή του Νίκου Μάνεση
«60΄ Ελλάδα» από τη συχνό-
τητα του Alpha, με θεματο-
λογία από τη Νάξο. Τα
γυρίσματα της εκπομπής
ολοκληρώθηκαν την περα-
σμένη Τετάρτη.
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4 Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

�

Στη Νάξο, υπάλληλοι της Εφο-
ρίας ετοιμάζουν τις προτάσεις που
θα καταθέσουν στο Υπουργείο Οι-
κονομικών. Σύμφωνα με τις πρώ-
τες εκτιμήσεις, οι νέες τιμές ζώνης
που θα προταθούν θα κυμαίνονται
στα ίδια πλαίσια με αυτές που
υπήρχαν το 2007, καταβάλλοντας
προσπάθεια να κλείσει η ψαλίδα
των ανισοτήτων που δημιουργή-
θηκαν με την εφαρμογή των νέων
αντικειμενικών αξιών το 2011.
Τότε, καθ’ υπόδειξη του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, αρκετές πε-
ριοχές όπως ο Δαμαριώνας, η
Κόρωνος, η Μονή, ο Κυνίδαρος,
το Σαγκρί και το Τσικαλαριό, εν-
τάχθηκαν στο σύστημα αντικειμε-
νικών αξιών με τιμή ζώνης πάνω
από 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό
μέτρο, χωρίς ωστόσο να αναπρο-
σαρμοστούν οι αντίστοιχες τιμές
στις υπόλοιπες περιοχές, με απο-
τέλεσμα κάποια χωριά να έχουν
διπλάσιες αντικειμενικές αξίες
ακινήτων σε σύγκριση με άλλα ή
σε σύγκριση με παραθαλάσσιους

οικισμούς. Για παράδειγμα, ο Δα-
μαριώνας, η Ποταμιά, το Σαγκρί
και ο Άγιος Θαλλέλαιος είχαν τιμή
ζώνης 1.200 ευρώ, ενώ η Στελίδα,
οι Μέλανες, η Αγιασσός και το Κα-
στράκι είχαν τιμή ζώνης από 550
έως 600 ευρώ, ενώ στην Αγία
Άννα και στον Άγιο Προκόπη κυ-
μαίνονταν από 1.000 έως 1.100
ευρώ.

Με δεδομένη την οικονομική
κρίση και την πτώση της αγοραίας
τιμής των ακινήτων, η Εφορία
προσανατολίζεται να προτείνει
μείωση των τιμών για κάποιες πε-
ριοχές που το 2011μπήκαν στο κα-
θεστώς των αντικειμενικών αξιών
με τιμές άνω των 1.000 ευρώ και
μικρή αύξηση σε κάποιες άλλες
περιοχές, όπως στην Αγία Άννα. 

Εν συνεχεία, οι προτάσεις των
κατά τόπους Εφοριών θα αξιολο-
γηθούν και από επιτροπές που
έχουν συσταθεί ανά Δήμο, ώστε,
όταν ολοκληρωθούν, να σταλούν
το συντομότερο δυνατόν στο
Υπουργείο.  

Τον τελικό λόγο βέβαια θα έχει
το Υπουργείο Οικονομικών. Η αρ-
μόδια επιτροπή του Υπουργείου
που συστάθηκε με απόφαση του
Γ. Στουρνάρα, αναλαμβάνει να
καθορίσει τις νέες αντικειμενικές
αξίες ακινήτων σε όλη τη χώρα
μέχρι τις 8 Ιουλίου. Το σχέδιο ανα-
μένεται να συνοδευτεί από την
επέκταση του συστήματος των αν-
τικειμενικών αξιών σε κάθε σημείο
της Ελλάδας. Οι νέες αντικειμενι-
κές αξίες θα διαμορφωθούν με τα
στοιχεία που παρήγαγαν οι επι-
τροπές του 2005 και 2009, με ανα-
γωγή στα σημερινά δεδομένα
μέσω «μαθηματικού τύπου».

Αυτό σημαίνει ότι βάση για τις
νέες αντικειμενικές αξίες των ακι-
νήτων θα αποτελέσουν οι «πραγ-
ματικές τιμές» που είχαν
καταγραφεί από τις αρμόδιες επι-
τροπές. Στις τιμές αυτές θα εφαρ-
μοστούν συγκεκριμένοι «δείκτες»,
οι οποίοι θα αποτυπώνουν τις
εκτιμώμενες ποσοστιαίες μεταβο-
λές που επήλθαν από το 2005

Αναπροσαρμόζονται 
οι αντικειμενικές αξίες 

Αλλαγές αναμένονται στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων μέχρι το τέλος του χρόνου. Η επε-
ξεργασία των τιμών έχει ήδη ξεκινήσει στις κατά τόπους Οικονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου οι
προτάσεις τους να αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών και στις αρχές Ιουνίου να έχει ολο-
κληρωθεί η επεξεργασία τους και από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου.
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5Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

μέχρι το 2013 στις αγοραίες αξίες των ακι-
νήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από παρά-
γοντες του Υπουργείου  και όπως προκύ-
πτει από τα μέχρι σήμερα στοιχεία που
έχουν συγκεντρωθεί στο υπουργείο,, οι
νέες αντικειμενικές αξίες σε πολλές πε-
ριοχές της χώρας θα είναι αυξημένες
καθώς, παρά την κατακόρυφη πτώση των
τιμών στην αγορά την τελευταία τριετία, η
«ψαλίδα» αντικειμενικών-εμπορικών πα-
ραμένει ανοιχτή. Οι αυξήσεις αυτές μπο-
ρεί να φθάσουν και το 40%. Μεγάλες
επιβαρύνσεις θα υποστούν και χιλιάδες
ιδιοκτήτες ακινήτων, εξαιτίας της επέκτα-
σης του συστήματος των αντικειμενικών
αξιών σε όλη τη χώρα, ενώ θα πρέπει να
αναφερθεί ότι στις περιοχές όπου η μεί-
ωση της ζήτησης «έριξε» τις τιμές της
αγοράς και κάτω από τις αντικειμενικές
αξίες την τελευταία τριετία θα υπάρξουν
μειώσεις τιμών, οι οποίες βέβαια θα κα-
λυφθούν από τις ανωτέρω αυξήσεις.

Πάντως, τρόικα και δανειστές πιέζουν
για μεγάλες αυξήσεις ακόμη και στα εκτός

σχεδίου ακίνητα, επικαλούμενοι στοιχεία
που αποδεικνύουν ότι οι τιμές που είχαν
διαμορφωθεί πριν από αρκετά χρόνια
εξακολουθούν να βρίσκονται πάρα πολύ
χαμηλά σε σύγκριση με τις πραγματικές,
ειδικά στις παραθαλάσσιες και γενικότερα
τουριστικά περιοχές της χώρας.

Η μνημονιακή δέσμευση είναι να δημι-
ουργηθεί ένας μηχανισμός που θα επικαι-
ροποιεί συνεχώς τις αντικειμενικές αξίες,
ούτως ώστε να είναι πάντα ευθυγραμμι-
σμένες με τις εμπορικές τιμές.

Βάση για τον ενιαίο φόρο
Οι νέες αντικειμενικές

αξίες θα αποτελέσουν, πάν-
τως, τη βάση για τον υπολο-
γισμό του ενιαίου φόρου επί
των ακινήτων που θα εφαρ-
μοστεί από τις αρχές του
2014, με στόχο την είσπραξη
3,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
1,7 δισ. ευρώ θα προέλθει
από τα αστικά ακίνητα, 800
εκατ. ευρώ από τα αγροτε-
μάχια και τα υπόλοιπα από τα
ακίνητα που κατέχουν οι επι-
χειρήσεις και η Εκκλησία.
Επίσης, από τις αντικειμενι-
κές αξίες των ακινήτων κα-
θορίζεται το ύψος του
Ειδικού Τέλους Ακινήτων, το
«χαράτσι» μέσω των λογα-
ριασμών της ΔΕΗ, ο φόρος
μεταβίβασης της ακίνητης πε-
ριουσίας και ο Φόρος Ακίνη-
της Περιουσίας (ΦΑΠ).
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6 Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Με μια ματιά

Στη Νάξο βρέθηκε ο Περιφερει-
άρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μα-
χαιρίδης, με αφορμή την ημερίδα
για το ακτοπλοϊκό και τη συνε-
δρίαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊ-
κών Συγκοινωνιών. Κατά την
παραμονή του στη Νάξο, ο Γιάννης
Μαχαιρίδης επισκέφθηκε τα έργα
που είναι σε εξέλιξη και συμμετείχε
σε σύσκεψη στο Δημαρχείο, όπου
έγινε διεξοδική συζήτηση για τα έργα που εκτελούνται από
πόρους του ΕΣΠΑ, του ΕΠΠΕΡΑΑ και του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. 

Παράλληλα, συναντήθηκε με εκπροσώπους της ΕΑΣ
Νάξου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα σημαντικότερα προ-
βλήματα της Ένωσης, όπως η διευθέτηση των δανείων και
των υποχρεώσεών της προς την Αγροτική Τράπεζα, το
θέμα της αδειοδότησης των σταυλικών εγκαταστάσεων,
αλλά και η πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του Τυροκο-
μείου μέσω του Προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Μάλιστα, για την εξέταση των θεμάτων αυτών, γίνονται
ενέργειες να επισκεφθεί τη Νάξο ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μόσχος
Κορασίδης και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα
Αγροτικής Ανάπτυξης Αντώνης Χατζηιωάννου.

Εντατικότεροι θα
είναι οι έλεγχοι στις
επιχειρήσεις που
σχετίζονται με τον
τουριστικό κλάδο, με
αφορμή την έναρξη
της καλοκαιρινής πε-
ριόδου. Την εντολή
αυτή έδωσε ο υπουρ-
γός Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης στον ειδικό γραμματέα
ΣΕΠΕ, Μιχάλη Κανδαράκη.

Οι έλεγχοι που θα εκτείνονται στο σύνολο των τουρι-
στικών περιοχών και θα αφορούν σε όλα τα μεγέθη των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο
τομέα, θα διενεργούνται κατά την διάρκεια όλης της καλο-
καιρινής περιόδου. 

Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο
4144/2013, στο ελεγκτικό έργο του ΣΕΠΕ δύναται να συν-
δράμει και η υπηρεσία της Οικονομικής Αστυνομίας του
υπουργείου Δημόσιας Τάξης ώστε με συντονισμένες προ-
σπάθειες και στενή συνεργασία να μεγιστοποιηθεί η απο-
τελεσματικότητα του εγχειρήματος.

Δύο άτομα συνελήφθησαν την περασμένη Τετάρτη στη
Νάξο για παράνομες οικοδομικές εργασίες, στην περιοχή
της Δρυμαλίας. Αστυνομικοί του Τμήματος Φιλωτίου συ-
νέλαβαν ένα 31χρονο υπήκοο Αλβανίας καθώς και έναν
68χρονο Έλληνα, γιατί διαπιστώθηκε να εκτελούν παρά-
νομες οικοδομικές εργασίες σε χώρο οικίας του 68χρονου.

Επίσκεψη Γιάννη Μαχαιρίδη 
στη Νάξο

Έλεγχοι σε τουριστικές επιχειρήσεις

Σύλληψη για παράνομες 
οικοδομικές εργασίεςΑξιόπλοο το «Naxos Star»

Κανονικά εκτελεί πλέον δρομολόγια το «Naxos
Star», μετά την περιπέτεια πρόσκρουσης στο λιμάνι
της Πάρου την περασμένη εβδομάδα. Το πλοίο
εξασφάλισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  από
τον Πολωνικό νηογνώμονα στον οποίο υπάγεται,
κρίθηκε αξιόπλοο και έτσι εκτελεί πλέον κανονικά τα
δρομολόγιά του στα νησιά των Κυκλάδων. 
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Νέο καθεστώς εγκαινιάζεται
στους δύο Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς της Νάξου από τη νέα
χρονιά, καθώς πλέον οι γονείς
καλούνται να πληρώνουν τρο-
φεία για τα παιδιά που θα εγ-
γράψουν.  Αν και οι υπεύθυνες
των Παιδικών Σταθμών ενημερώ-
νουν τους ενδιαφερόμενους γο-
νείς για την επιβολή τροφείων,
ωστόσο το ύψος του ποσού που
θα κληθούν να πληρώσουν οι γο-
νείς δεν έχει ακόμα προσδιορι-
σθεί, καθώς εκκρεμεί ο τρόπος
υπολογισμού των τροφείων, αν
δηλαδή θα είναι κατ’ αποκοπή ή
αν θα ορίζονται βάσει εισοδημα-
τικών κριτηρίων. 

Τις οδηγίες για την επιβολή
τροφείων έδωσε ο Πρόεδρος του
Νομικού Προσώπου στο οποίο
υπάγονται οι Παιδικοί Σταθμοί,
Ιάκωβος Ναυπλιώτης, κατόπιν
συζήτησης με τα μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΝΟΠ-
ΠΑΠΠΠΑ.

Οι αιτήσεις εγγραφής στους

δύο παιδικούς σταθμούς ξεκίνη-
σαν ήδη από τις αρχές της εβδο-
μάδας με καταληκτική ημερομηνία
υποβολής τους στις 15 Ιουνίου.

Υπολογίζεται ότι για τη νέα πε-
ρίοδο κάθε παιδικός σταθμός θα
δεχθεί περίπου πενήντα νήπια.

Τα δικαιολογητικά για την εγ-
γραφή των παιδιών στους δύο Δη-
μοτικούς Παιδικούς Σταθμούς
είναι: αίτηση του γονέα, ληξιαρ-
χική πράξη γέννησης του παιδιού,

βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο
γονείς είναι εργαζόμενοι, επικυ-
ρωμένο αντίγραφο του βιβλιαρίου
ενσήμων, επικυρωμένο αντί-
γραφο της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος, υπεύθυνη δήλωση
για την οικογενειακή κατάσταση
των γονέων και ιατρική βεβαίωση
για την υγεία του παιδιού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για
να εγγραφεί ένα νήπιο είναι να
έχει συμπληρώσει τα 2.5 χρόνια.

Με τροφεία οι εγγραφές στους
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς�

Θετικά αξιολογήθηκαν οι προτάσεις του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυ-
κλάδων από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για τη βελτίωση των υπο-
δομών του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου της Χώρας. Την ανακοίνωση
αυτή έκανε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κατά τη διάρκεια της τέλε-
σης των εγκαινίων του 1ου Παιδικού Σταθμού Νάξου. 

Πρόκειται για παρεμβάσεις που έχουν στόχο τη βελτίωση των συνθη-
κών ασφαλείας και περιλαμβάνουν την ανακατασκευή των τριών ετοι-
μόρροπων αιθουσών στο 2ο Δημοτικό, επισκευές στη φέρουσα τοιχοποιία
του 1ου Δημοτικού, την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου στα προαύλια
και των δύο σχολείων κ.α.. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρ-
χεται στα 624.000€, τα οποία θα εξοικονομηθούν από το πρόγραμμα «Κρή-
της και Νήσων Αιγαίου». Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μπουν οι
τελικές υπογραφές για την ένταξη του έργου.

Πράσινο φως για τις επισκευές 
σε 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο
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Πρωτιά στην ανεργία κατείχαν οι ελληνικές περιφέρειες το
2012, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat για την
ανεργία στις περιφέρειες της Ε.Ε, με εξαίρεση το Νότιο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, η περιφέρεια
της Δυτικής Μακεδονίας είναι η πέμπτη περιφέρεια της Ε.Ε. με το
υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (29,9%) και η πρώτη στην Ε.Ε. στην
ανεργία των νέων (15 έως 24 ετών) με ποσοστό 72,5%.

Στην Ελλάδα, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το 2012
κατέγραψαν η Δυτική Μακεδονία (29,9%), η Στερεά Ελλάδα
(27,8%), η Κεντρική Μακεδονία (26%), η Δυτική Ελλάδα (25,5%), η
Αττική (25,3% από 17,6% το 2011), η Ήπειρος (22,9%), η Θεσσαλία
(22,6%), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (22,5%), η Κρήτη
(21,7%) και το Βόρειο Αιγαίο (21,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά
ανεργίας καταγράφηκαν στο Νότιο Αιγαίο (15,1%) και στην
Πελοπόννησο (19,9%).

Από τον Ιούνιο η 
ακτοπλοϊκή σύνδεση 

Νάξου-Κρήτης
Θετική ήταν η στάση των μελών του

Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στο
αίτημα του Δήμου Νάξου να υπάρξει σύνδεση της
Νάξου με το Ηράκλειο Κρήτης.

Στην αναφορά του Δημάρχου για σύνδεση των
δύο λιμανιών με το High Speed 5, ο Γενικός
Εμπορικός Διευθυντής της Hellenic Seaways,
Βασίλης Κάτσαρης, απάντησε θετικά από την
πλευρά της ακτοπλοϊκής εταιρίας, πρόταση που
υπερψηφίστηκε και από τα μέλη του Σ.Α.Σ.,
επιτυγχάνοντας έτσι μια σημαντική σύνδεση με
ένα μεγάλο λιμάνι, όπως αυτό του Ηρακλείου. Τα
δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν στα μέσα
Ιουνίου. 

Χαμηλά τα ποσοστά ανεργίας 
στο Νότιο Αιγαίο
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�
Εφαρμόζοντας τις σχετικές κοινοτικές οδηγίες

και για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ο
Δήμος Νάξου προσανατολίζεται στην περισυλλογή
όχι μόνο των τηγανελαίων, η οποία εφαρμόζεται
τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά και των ζωικών
υποπροϊόντων.

Μέχρι τώρα, υπολείμματα από τα κρεοπωλεία
του νησιού και τις κτηνοτροφικές μονάδες καταλή-
γουν στο Χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμ-
μάτων,  παρά τις σχετικές απαγορεύσεις της
Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας. Στην προσπά-
θεια επίλυσης του προβλήματος και τήρησης του
νόμου, ο Δήμος αναζητά εταιρεία που θα παρα-
λαμβάνει τα υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης, τα
οποία θα μεταφέρονται σε εγκεκριμένες μονάδες
μεταποίησης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Γεωργίας
και οι Κτηνιατρικές Διευθύνσεις έχουν ξεκινήσει
ήδη ελέγχους σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

που παράγουν ζωικά υποπροϊόντα, διαπιστώνον-
τας συνεχώς παραβάσεις. Σε πολλές μάλιστα των
περιπτώσεων, όπου διαπιστώθηκαν παραβάσεις,
οι αρμόδιες αρχές επιβάλλουν ισχυρά πρόστιμα
που ξεκινούν από 3000 € ανά παράβαση, πρόστιμα
τα οποία αναμένεται να αυξηθούν στο άμεσο μέλ-
λον. Επισημαίνεται ότι η μη συμμόρφωση των πα-
ραγωγών ζωικών υποπροϊόντων, μπορεί να
οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές ακόμη και σε ανά-
κληση των αδειών λειτουργίας των εγκαταστά-
σεων των συγκεκριμένων παραγωγών.  

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Δήμος θα απευθύνει
πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία για
να αναλάβει τη συλλογή τηγανελαίων και ζωικών
υποπροϊόντων. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να
κατατεθούν μέχρι τις 10 Ιουνίου, ενώ θα ακολου-
θήσει συνάντηση των ενδιαφερομένων για να συ-
ζητηθούν οι όροι συνεργασίας με τις επιχειρήσεις
τις Νάξου.

Τηγανέλαια και ζωικά υποπρο-
ϊόντα προς ανακύκλωση…
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Τι είναι οι ουρολοιμώξεις;
Οι λοιμώξεις του ουροποι-

ητικού συστήματος είναι οι
λοιμώξεις που αφορούν την
ουροδόχο κύστη (κυστίτιδα) ή
το νεφρό (πυελονεφρίτιδα) ή
τον προστάτη στους άνδρες
(προστατίτιδα). Αυτές οι λοι-
μώξεις συμβαίνουν όταν μι-
κρόβια που φυσιολογικά
βρίσκονται στο έντερο ή στον
κόλπο της γυναίκας μετακι-
νούνται προς τα πάνω μέσα
από την ουρήθρα προς την ου-
ροδόχο κύστη ή τον νεφρό και
στους άνδρες από το έντερο
μέσα από την ουρήθρα προς
την ουροδόχο κύστη, το
νεφρό ή τον προστάτη. Οι ου-
ρολοιμώξεις είναι συχνότερες
στις γυναίκες.

Ποια είναι τα συμπτώματα
των ουρολοιμώξεων;

Τα συμπτώματα της κυστί-
τιδας περιλαμβάνουν τσούξιμο
στην ούρηση, συχνουρία, δυ-
σκολία στην ούρηση, πόνο
στο κάτω μέρος της κοιλιάς
και αποβολή αίματος στα
ούρα (αιματουρία) χωρίς πυ-
ρετό.

Τα συμπτώματα της πυελο-
νεφρίτιδας περιλαμβάνουν με-
ρικά ή όλα τα συμπτώματα της
κυστίτιδας και πυρετό >38,
ναυτία, εμέτους ή/και πόνο
στο νεφρό.

Πως θα βεβαιωθώ ότι
πάσχω από ουρολοίμωξη;

Αν έχετε κάποια από τα πα-
ραπάνω συμπτώματα πρέπει
να κάνετε μία γενική εξέταση
ούρων που θα δείξει πυοσφαί-
ρια ή /και ερυθρά στα ούρα
και μικρόβια. Σε περίπτωση

που έχετε μόνο συμπτώματα
κυστίτιδας (δες παραπάνω)
απευθυνθείτε στο γιατρό σας

ια να σας δώσει κατάλληλο
αντιβιοτικό. Αν έχετε συμπτώ-
ματα πυελονεφρίτιδας (δες
παραπάνω) πρέπει να κάνετε
και καλλιέργεια ούρων ώστε
να εντοπισθεί το υπεύθυνο μι-
κρόβιο αλλά αμέσως πρέπει
να απευθυνθείτε στο γιατρό
σας γιατί η λοίμωξη του νε-
φρού είναι σοβαρή κατάσταση
και σε ορισμένες περιπτώσεις
μπορεί να χρειασθεί εισαγωγή
σε νοσοκομείο.

Πως θεραπεύονται οι ου-
ρολοιμώξεις;

Ο γιατρός σας θα σας χο-
ρηγήσει κατάλληλο αντιβιο-
τικό για 3-7 ημέρες αν
πρόκειται για κυστίτιδα ή για
7-14 ημέρες αν πρόκειται για
πυελονεφρίτιδα. Σε ορισμένες
περιπτώσεις η θεραπεία της
πυελονεφρίτιδας πρέπει να
γίνει στο νοσοκομείο και θα
χρειασθούν συμπληρωματικές

εξετάσεις όπως υπερηχογρά-
φημα ουροποιητικού. Τα συμ-
πτώματα σας θα βελτιωθούν
σε 2-3 ημέρες με τη σωστή θε-
ραπεία αλλά πρέπει να πάρετε
όλα τα φάρμακα που σας χο-
ρήγησε ο γιατρός ώστε να μην
υποτροπιάσει.

Πάντα πρέπει να θερα-
πεύονται με αντιβιοτικά οι
ουρολοιμώξεις;

Υπάρχουν περιπτώσεις που
υπάρχει μικρόβιο στα ούρα
(θετική καλλιέργεια ούρων)
αλλά ο ασθενής δεν έχει καμία
απολύτως ενόχληση. Αυτό
είναι πολύ συχνό σε άτομα
που έχουν ουροκαθετήρα
αλλά συμβαίνει και σε άτομα
που είναι κατά τα άλλα φυ-
σιολογικά. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις δεν χρειάζεται να
πάρετε κανένα αντιβιοτικό
εκτός αν είστε έγκυος ή αν
προγραμματίζετε να κάνετε
κάποια ουρολογική επέμβαση
οπότε θα πρέπει να απευθυν-
θείτε στον γιατρό σας.

ΟΥΡΟΛΟΙ-
ΜΩΞΕΙΣ

Γράφει: 
ο Στυλιανός 
Βιτζηλαίος

Ειδικός Γενικής 
Οικογενειακής 

Ιατρικής Πτυχιούχος 
Ιατρικής Σχολής 

Παν/μίου Αθηνών
τ. Ιατρός Γ.Ν. 

Νίκαιας

‘‘

‘‘
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�
Τρόφιμα και είδη ένδυσης και υπόδησης θα μπο-

ρούν να παραλάβουν όλες οι τρίτεκνες οικογένειες
της Νάξου, τα οποία προσέφερε στο σύλλογο Τριτέ-
κνων ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κοινωνικής
Φροντίδας «Θεόφιλος», που στηρίζει πολύτεκνες οι-
κογένειες.

Το Δ.Σ. του συλλόγου Τριτέκνων Νάξου καλεί όλα
τα μέλη του να παραλάβουν αυτά τα είδη, καθημε-
ρινά από τις 18:00 μέχρι τις 20:00, από την αίθουσα
που βρίσκεται στα Άσπρα Σπίτια, δίπλα στο κρεο-
πωλείο Χρήστου Αλωνιάτη.

Παράλληλα, όσοι τρίτεκνοι ενδιαφέρονται, μπο-

ρούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για τη συμ-
μετοχή τους στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τρο-
φίμων που υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η αίτηση, η οποία
δίνεται από τον Σύλλογο και τα Κ.Ε.Π., με πλήρη τα
στοιχεία, καθώς και να αναγράφονται τα ΑΦΜ και
των δύο συζύγων και η επικυρωμένη φωτοτυπία
ταυτότητας του αιτούντος. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Σύλλογο από
1/5/2013 έως και 31/5/2013. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 22850-26713.

Διανομή τροφίμων και ενδυμάτων
από το Σύλλογο Τριτέκνων

Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων
για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δω-
ρεάν διανομής τροφίμων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, το οποίο υλοποιείται μέσω
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου. Όσοι επιθυμούν μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση στη Δημοτική Κοι-
νωφελή Επιχείρηση, στο Δημαρχιακό
μέγαρο, από τις 10:00 έως τις 15:00,
από σήμερα, μέχρι και την Τρίτη
28/05/2013. 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να
προσκομισθούν μαζί με την αίτηση είναι
η φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατη-
ρίου, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυ-
τοποίησης του τελικού δικαιούχου,
αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώμα-

τος Φόρου Εισοδήματος του προηγού-
μενου έτους εφαρμογής του προγράμ-
ματος. Σε περίπτωση που ο τελικός
δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθα-
ριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ, υπο-
χρεούται να προσκομίσει αντίγραφο
της φορολογικής του δήλωσης που πα-
ρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. 

Επίσης στην περίπτωση που ο δι-
καιούχος δεν υποχρεούνται στην υπο-
βολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986,
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή
βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημό-
σια αρχή. 

Το κριτήριο επιλεξιμότητας για τους
απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονο-

μικών και κοινωνικών στοιχείων και
είναι για άπορα άτομα με ατομικό εισό-
δημα μέχρι και 7.200,00 €, για άπορη
οικογένεια με 2 μέλη το εισόδημα να
μην ξεπερνά τα 10.700,00€ και για οι-
κογένεια με 3 μέλη το εισόδημα να είναι
έως και 11.520,00 €. Για κάθε προστα-
τευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισό-
δημα προσαυξάνεται κατά 2.880,00 €.
Στην περίπτωση απόρου ατόμου, που
έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδη-
ματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά
3.600,00 €. Σε περίπτωση άπορης οικο-
γένειας, με ένα ή και περισσότερα
μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67%
και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο,
προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για δωρεάν τρό-
φιμα από την Κοινωφελή Επιχείρηση
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Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί της Νάξου θα έχουν την ευ-
καιρία να παρακολουθήσουν την επιμορφωτική ημε-
ρίδα με θέμα «Σύγχρονες παιδαγωγικές στρατηγικές,

πρακτικές και παρεμβάσεις». Στο πλαίσιο της Ημερίδας της
Νάξου θα υλοποιηθούν 6 παράλληλα βιωματικά εργαστή-
ρια. Ένα από αυτά, θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία του
Σχολικού Συμβούλου,  Κ. Κλουβάτου και της Υπεύθυνης του
Ιστορικού Αρχείου, Μαρίας Παπαγιάννη, με θέμα:  "Προσεγ-
γίζοντας ερευνητικά την τοπική ιστορία μέσα από το Ιστο-
ρικό Αρχείο Νάξου". Το εργαστήριο περιλαμβάνει
ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο του Ιστο-
ρικού Αρχείου Νάξου,  ξενάγηση στις συλλογές αναζήτηση
και άντληση συγκεκριμένου υλικού για αξιοποίηση στη σχο-
λική τάξη.

Στην ημερίδα συμμετέχει επίσης με βιωματικό εργαστή-
ριο και επιμέρους συνεργασίες η Προϊσταμένη Επιστημονι-
κής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου, Μαρκέλλα Παραμυθιώτου.

Επίσης, θα συμμετάσχουν ως επιμορφωτές οι π. Από-
στολος (Πασχάλης) Καβαλιώτης - Σχολικός Σύμβουλος Ειδι-
κής Αγωγής 8ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, Μίλτος
Σακελλαρίου - Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Ν.

Κυκλάδων και Ειρήνη Τσα-
βαλά - Σχολική Σύμβουλος
2ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλά-
δων.

Η ημερίδα διοργανώνεται
από το Σχολικό Σύμβουλο της
3ης Περιφέρειας Δημοτικής
Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Κων-
σταντίνο Κλουβάτο σε συνερ-
γασία με τη Σχολική Σύμβουλο
της 48ης Περιφέρειας Προ-
σχολικής Αγωγής, Αγγελική
Θάνου, την ερχόμενη Τετάρτη
29 Μαΐου, στη Σχολή Ουρσου-
λινών, από τις 8:30. 

Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει ο Περιφερειακός Διευ-
θυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.
Αιγαίου, κ. Διονύσης Μεσάρης και η Διευθύντρια Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Ειρήνη Βλαστάρη, οι
οποίοι θα πραγματοποιήσουν και συσκέψεις εργασίας με Δι-
ευθυντές Σχολείων, εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς του
νησιού. 

Σύγχρονες παιδαγωγικές στρατηγικές,
πρακτικές και παρεμβάσεις
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Ήρθαν στη Νάξο για να βάλουν σε
…τάξη το αρχείο της Σμύριδας, το
οποίο πριν λίγο καιρό μεταφέρθηκε
στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου, στις
Ουρσουλίνες. Επεξεργάστηκαν, κατέ-
γραψαν και ταξινόμησαν το αρχειακό
υλικό, αποκομίζοντας αρκετά στοιχεία
για τη θέση και τη σημασία της σμύρι-
δας ως οικονομική μονάδα στο νησί. Ο
λόγος για τα μέλη της αστικής μη κερ-
δοσκοπικής εταιρείας «Αρχείων Τάξις». 

Η Εταιρία Διάσωσης Ιστορικών Τεκ-
μηρίων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
«Αρχείων Τάξις» αποτελεί ένα συλλο-
γικό εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να
συμβάλλει ενεργά στη διάσωση, την
ανάδειξη και την αξιοποίηση της πολι-
τιστικής κληρονομιάς, δίνοντας έμ-
φαση στα ιστορικά τεκμήρια και
ιδιαίτερα στα ιστορικά αρχεία συλλό-
γων, οργανισμών αυτοδιοίκησης, ιδιω-
τών κ.α. 

Μετά από πρόσκληση της υπεύθυ-
νης του Ιστορικού Αρχείου, Μαρίας Πα-
παγιάννη, τριμελής ομάδα της
εταιρείας βρέθηκε στη Νάξο από την
περασμένη Παρασκευή και με εθελον-
τική εργασία τακτοποίησε το αρχειακό
υλικό της σμύριδας, το οποίο χρονολο-
γείται από τη δεκαετία του 1920 έως τη
δεκαετία του 1990. Κατάστιχα εξόρυ-
ξης, κίνησης και εξαγωγών, αλληλο-

γραφία και τεκμήρια συναλλαγών είναι
μερικά μόνο από τα έγγραφα που εν-
τοπίστηκαν και ταξινομήθηκαν από την
ομάδα «Αρχείων Τάξις».  Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι την προσπάθεια αυτή στή-
ριξαν τοπικοί παράγοντες όπως ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Τραγαίας, η
εταιρία  “”Blue Star,” ο Σύλλογος Μα-
ζικής Εστίασης Νάξου και η Ένωση Ξε-
νοδόχων καλύπτοντας τη μετάβαση, τη
διαμονή και τη διατροφή των μελών
της εταιρείας.

«Συνήθως, μας καλούν σε κοινοτικά
και δημοτικά αρχεία. Η πρόσκληση να
βοηθήσουμε στην ταξινόμηση τυο αρ-
χείου σμύριδας κέντρισε αμέσως το εν-
διαφέρον μας, καθώς ξεφύγαμε από τα
καθιερωμένα. Πρόκειται για μια αρχει-
ακή κληρονομιά βιομηχανικής αλλά και
κοινωνικής αξίας, που τεκμηριώνει την
έννοια του μνημείου…» δηλώνουν με-
ταξύ άλλων ο Χρήστος Χρυσανθόπου-
λος και ο Στέφανος Βαμιεδάκης,
υποψήφιοι διδάκτορες Νεότερης και
Σύγχρονης Ιστορίας, οι οποίοι συνερ-
γάζονται με το Ινστιτούτο Ιστορικών
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-
νών.

Έχοντας δουλέψει ήδη σε αρκετά
κυκλαδίτικα αρχεία, όπως της Μυκό-
νου, της Τήνου, της Άνδρου και της
Κέας, τα δύο μέλη της εταιρείας παρα-
τήρησαν ότι «το Ιστορικό Αρχείο της
Νάξου λειτουργεί σε έναν υποδειγμα-
τικό χώρο και διαθέτει πολύ σημαντι-
κές συλλογές που φωτίζουν
πολύπλευρες όψεις του παρελθόντος,
όχι μόνο της Νάξου αλλά και των Κυ-

κλάδων. «Στο Ιστορικό Αρχείο της
Νάξου γίνεται πολύ καλή δουλειά και
καλό θα ήταν η αξιόλογη αυτή προ-
σπάθεια να υποστηριχθεί και να συμ-
πληρωθεί και με άλλα αρχεία που
βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές,
προκειμένου να αναδειχθούν και να
αποτελέσουν πόλο έλξης για όλους»
παρατηρούν και καταλήγουν ότι «τα
Ιστορικά Αρχεία αποτελούν μέρος της
ταυτότητας και της αυτογνωσίας ενός
τόπου, για αυτό θα πρέπει να υπάρχει
πολιτική βούληση για τη διατήρηση και
την ενίσχυσή τους».

«Αρχείων Τάξις» στο αρχείο Σμύριδας
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Παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν με τα χρώματα ομάδων της
Θεσσαλονίκης θα αγωνιστούν αύριο με την ομάδα παλαιμάχων του Πανναξια-
κού, στο στάδιο της Νάξου, στις 18:30. Ο πρώην γενικός γραμματέας Αθλητι-
σμού, Γιώργος Λυσσαρίδης, ο πρώην Περιφερειάρχης Διονύσης Ψωμιάδης, ο
διεθνής Κώστας Ορφανός, ο Κώστας Αηδηνίου και ο Γιάννης Γκιτσιούδης είναι
μερικοί μεταξύ των 24 παλαιμάχων αθλητών που θα έρθουν στη Νάξο, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουν τους βετεράνους του Πανναξιακού, σε έναν φι-
λανθρωπικό αγώνα που διοργανώνει το Νομικό Πρόσωπο για τον Αθλητισμό.

Τα έσοδα της αναμέτρησης θα διατεθούν στο Ίδρυμα Στήριξης του Νοσο-
κομείου-Κέντρου Υγείας Νάξου. 

1ος Παιδικός Ποδηλατικός
αγώνας πίστας

Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του 1ου ποδηλατικού
γύρου της Χώρας, οι μικροί ποδηλάτες θα έχουν την ευκαιρία να
λάβουν μέρος στον 1ο Παιδικό Ποδηλατικό Αγώνα Πίστας, το
Σάββατο 25 Μαΐου στην πίστα, στο Γαλανάδο.

Οι ποδηλάτες θα αγωνιστούν σε 3 ηλικιακές κατηγορίες. Η Α’
και Β’ Δημοτικού θα διαγωνιστούν σε απόσταση 1,3 Χλμ. Η Γ’ και
Δ’ Δημοτικού στα 2,6 Χλμ και οι δύο μεγαλύτερες τάξεις, η Ε’ και
ΣΤ’ Δημοτικού στα 3.9 Χλμ.

Τους αγώνες διοργανώνει το Islandevents.gr Η πίστα στο
Γαλανάδο Νάξου θα υποδεχθεί για πρώτη φορά τα οχήματα των
παιδιών σε ένα διασκεδαστικό και φιλικό αγώνα ποδηλασίας για
μαθητές Δημοτικού. Υποστηρικτής και επίσημος χορηγός της
εκδήλωσης είναι το ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ.

Ραντεβού στα
κουλουάρ…

Δεκάδες παιδιά από δημοτικά
σχολεία της Νάξου θα παρελάσουν
σήμερα στα κουλουάρ του
σταδίου, λαμβάνοντας μέρος
στους 12ους Ναξιακούς αγώνες
στίβου Δημοτικών Σχολείων. 

Οι αγώνες θα διεξαχθούν
σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο
Νάξου, από τις 16:00 για τους
μαθητές των τεσσάρων πρώτων
τάξεων (A’-Δ’ τάξη) και στις 18:00
για τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’
τάξης.

Στους νικητές θα απονεμηθούν
μετάλλια και αναμνηστικά διπλώ-
ματα συμμετοχής. Τους αγώνες
διοργανώνει το Νομικό Πρόσωπο
για θέματα Αθλητισμού (ΝΟΠ-
ΠΑΠΠΠΑ) του Δήμου Νάξου και Μι-
κρών Κυκλάδων σε συνεργασία με
το Ναξιακό και τον Πανναξιακό. 

Αγώνας Παλαιμάχων

Ο διαχωρισμός του Πολιτιστικού τμήματος από το Αθλητικό είναι το κυ-
ρίαρχο θέμα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση
του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου «ο Ζευς». 

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου
του Συλλόγου Φιλωτιτών, αύριο Σάββατο, στις 20:00. Θέματα συζήτησης είναι
ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, ο ορισμός της ημερομηνίας διε-
ξαγωγής εκλογών, ο διαχωρισμός του Πολιτιστικού Συλλόγου από τον Αθλη-
τικό και σύσταση εκ νέου του καταστατικού.

Ώρα  αποφάσεων
Το Δ.Σ. του Πανναξιακού ΑΟΝ πραγματοποιεί την ετήσια τακτική Γενική

Συνέλευση, την ερχόμενη Κυριακή, 26 Μαΐου 2013 και ώρα 12.00. Θέματα
της ημερήσιας διάταξης είναι ο απολογισμός πεπραγμένων του απερχομένου
Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση  του ισολογισμού για τη χρήση 2012-2013
και η διεξαγωγή  αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου-
λίου.

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στην αίθουσα του Πνευματικού  Κέντρου
Ιερού Ναού Παντάνασσας, στην παραλία. 

«Διαζύγιο» στον ΑΜΣ Φιλωτίου
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Α/Α Ομάδες Βαθμοί

1 Κανάρης Χίου 12

2 Α.Ο. Μυκόνου 9

3 Αναγέννηση Γέρας 3

4 Ένωση Σάμου 0

3η αγωνιστική (19/5/2013) Βαθμολογία

Επόμενες αγωνιστικές 

26/5/2013 
Κανάρης Χίου – Αναγέννηση Γέρας

Α.Ο. Μυκόνου - Ένωση Πανσαμιακού

2/6/2013
Α.Ο. Μυκόνου – Κανάρης Χίου

Ένωση Πανσαμιακού – Αναγέννηση Γέρας

Κανάρης Χίου – Α.Ο. Μυκόνου 2-0
Αναγέννηση Γέρας - Ένωση Πανσαμιακού 3-0 α.α

4η αγωνιστική (22/5/2013)
Αναγέννηση Γέρας – Α.Ο. Μυκόνου 1-3

Ένωση Πανσαμιακού – Κανάρης Χίου 0-3 α.α

«Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν τη
ζωή τους μέσα σε μια σιωπηλή από-
γνωση. Αυτό που άλλοι ονομάζουν
αποδοχή των συνθηκών, στην πραγμα-
τικότητα δεν είναι παρά ένα είδος επι-
βεβαιωμένης απελπισίας» γράφει ο
Χένρι Ντ. Θορώ στο περίφημο βιβλίο
του «Walden ή Η ζωή στο δάσος»
(τιμή:15,00€), από τις εκδόσεις Κέ-
δρος. Και ίσως είναι μια φράση που
ταιριάζει απόλυτα στην σημερινή Ελλη-
νική κοινωνία του Σωτηρίου έτους
2013, η οποία είναι εντελώς απορρυθ-
μισμένη, με πολιτικούς ηγέτες πιόνια
και μαριονέτες, αλυσοδεμένη με το
βαρύ φορτίο της Οικονομικής Κρίσης
και των επιπτώσεών της καθημερινά
επάνω της. Ο Αμερικανός συγγραφέας
και φιλόσοφος Χένρι Ντέιβιντ Θορώ
γεννήθηκε στη Μασαχουσέτη το 1817.
Νεαρός ακόμα και απόφοιτός του Πα-
νεπιστημίου Χάρβαρντ, αποφασίζει το
1845 να ζήσει σε ένα μικρό αυτοσχέδιο
καλυβάκι στις όχθες της λίμνης Ουόλν-
τεν. Εκεί θα  καλλιεργεί μόνος του ένα
χωραφάκι, θα διαβάζει, θα γράφει, θα

ανακαλύπτει τη δύναμη και την ομορ-
φιά της φύσης, θα στοχάζεται, θα έρ-
χεται σε επαφή με όποιον συναντά και
θα συζητά μαζί του για τη ζωή. Αποτέ-
λεσμα είναι να εκδώσει το 1854 το πε-
ρίφημο βιβλίο του, μες τίτλο Walden.
Ένα οικολογικό μανιφέστο που κυριο-
λεκτικά αποφλοιώνει τον άνθρωπο από
τα βάρη που κουβαλάει, το αδιάκοπο
άγχος που του δημιουργεί η καθημερι-
νότητα, με συνέπεια να χάνει τους χυ-
μούς της ζωής. «Παρασυρόμαστε και
θεωρούμε την εργασία που κάνουμε
πιο σημαντική απ’ ό, τι είναι στ’ αλή-
θεια. Όλη μέρα σε επαγρύπνηση, τη
νύχτα λέμε με το ζόρι την προσευχή
μας και αφηνόμαστε στην αβεβαιότητα.
Η ζωή μας είναι ένας ψυχαναγκασμός,
ένα αντικείμενο λατρείας, η πιθανό-
τητα για αλλαγή κάτι που αρνιόμαστε
σθεναρά». Ο λόγος και η γραφή του
πιο επίκαιρες από ποτέ. Ο Θορώ αφυ-
πνίζει και μας δίνει το κλειδί για να ξε-
πλύνουμε την ψυχή και τις σκέψεις μας
στο άπλετο φως. Μας αφοπλίζει και
ταυτόχρονα μας οπλίζει με ενέργεια,

σκέψεις και με μια
στωική φιλοσοφία
γεννημένη στη μονα-
χικότητα των σπλά-
χνων της φύσης. Μας
ξεδιπλώνει ένα νέο
κόσμο που αρνούμα-
στε να δούμε τυφλω-
μένοι από τα καθημερινά προβλήματα
και τις σκοτούρες. Ακολουθώντας τον
Θορώ στις ατελείωτες βόλτες του στα
μονοπάτια του δάσους της Μασαχουσέ-
της, επαναπροσδιορίζουμε τις αρχές
και τις αξίες της σύγχρονης καταπιε-
σμένης και ανορθόδοξης ζωής που μας
επέβαλαν και αποδεχτήκαμε, με έναν
πρωτόγνωρο ριζοσπαστικό τρόπο που
κοντεύει να εκλείψει στις ημέρες μας.
Αξίζει να προσπαθήσουμε. Καλή ανά-
γνωση και καλό Σαββατοκύριακο!

Σημ.: Στο προηγούμενο φύλλο της
εφημερίδας το έκανε το θαύμα του ο
Δαίμων του τυπογραφείου, με αποτέ-
λεσμα να ξαναδημοσιευθεί το  ίδιο
κείμενο της προπερασμένης εβδομά-
δας. Ζητούμε συγνώμη!

�

Τα πλήρη αποτελέσματα και οι βαθμολογίες:

Στο κρίσιμο αγώνα με τον Κανάρη Χίου η Μύκο-
νος ηττήθηκε με 2-0 και έχασε πολύτιμο έδαφος για
την άνοδο, ενώ την επόμενη αγωνιστική πέτυχε
σπουδαία νίκη στη Μυτιλήνη απέναντι στην Ανα-
γέννηση Γέρας με 3-1 και πλησίασε στους τρεις βαθ-
μούς τον πρωτοπόρο Κανάρη.

Έτσι η άνοδος στη Γ΄ εθνική κατηγορία θα κριθεί

την τελευταία αγωνιστική των μπαράζ, μιας και η
συνάντηση της Μυκόνου με τον Κανάρη Χίου θα
αναδείξει τον πρώτο της ειδικής βαθμολογίας. Η
Μύκονος θα επιδιώξει οπωσδήποτε όχι μόνο τη
νίκη, αλλά και τη διαφορά τερμάτων για να καλύ-
ψει το χάντικαπ του πρώτου αγώνα.

Κρατάει την τύχη στα… πόδια της!
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Φωτο
Δημοτική χορω

δία, σε …
κυκλικές διαδρομές!
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Δημήτρη, πώς πάειη εφαρμογή τουκυκλοφοριακούκαι η κίνηση στο
νέο κυκλικό

κόμβο;
Φτάνει, φτάνει, φτάνει να `μαι μακριά σου,φτάνει, παράπονο πικρόπάλι με πιάνει.Φτάνει, φτάνει, φτάνει…Φτάνει, φτάνει, φτάνει μια ζωή χωρίς λιμάνισαν δέντρο που ο βοριάς όλο το πιάνει.Φτάνει, φτάνει, φτάνει…

Θα στο πω, τραγουδιστά ΔήμαρχεΦτάνει, φτάνει, φτάνει η ζωή μου κύκλους κάνεισαν το μικρό πουλί μα δε σε φτάνει, φτάνειΑχ, φτάνει….
Γιάννη, εσύ πώς τα βλέπεις;

Ντελάλη βγάζω στα βουνάγια να φωνάξει στο ντουνιάτον πόνο που `χω στην καρδιά, βαθιά.

Φτάνει, φτάνει, φτάνει το μυαλό μου σαν καλάμιγυρίζει στα παλιά κι όλο σε χάνει.Να ΄μαι Πρόεδρος, αυτό μόνο με φτάνει!Φτάνει, φτάνει, φτάνει… Η ζωή μου κύ-

κλους κάνει….

Φτάνει, φτάνει,

φτάνει…

Πρέπει να κάνω ον-τισιόν… Με τέτοιεςφωνές δεν μπορώ ναοργανώσω το «πολι-τιστικό καλοκαίρι»; 

Εμένα με ξεχάσατε….  1, 2, 3, πάμε…
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