
Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΕΦΕΡΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗ «ΣΧΟΛΗ ΑΡΩΝΗ»

Στην Αγία Νάπα της Κύπρου όπου διε-
ξάγεται το “Συµπόσιο Σεφέρη”, θα παρα-
στεί ο Γιώργος Ανωμερίτης, ο οποίος και
θα παρουσιάσει μία εξαιρετικού ενδιαφέ-
ροντος για τη Νάξο εισήγηση με θέμα “η
µαθητική ζωή του Γιώργου Σεφέρη
στην περίφηµη «Σχολή Αρώνη», στην ο-
ποία σπούδασε στα έτη 1906 – 1914”.

Ο “µέγας διδάσκαλος του Γένους”, ό-
πως τον αποκαλούν οι Μικρασιάτες ιστο-
ρικοί, Νικόλαος Αρώνης από τη Νάξο, ί-
δρυσε στη Σµύρνη το 1852 τη Σχολή
Αρώνη, στην οποία φοίτησαν μέχρι την
καταστροφή του 1922 περίπου 13.000 μα-
θητές, μεταξύ των οποίων, οι Σεφεριάδη-
δες, οι Τενεκίδηδες, ο Αρχιεπίσκοπος
Ελλάδος Χρυσόστομος, ο Αριστοτέλης
Ωνάσης, ο Μυράτ και πολλοί άλλοι άνθρω-
ποι της τέχνης, των επιχειρήσεων κ.λ.π.
Η Σχολή Αρώνη το 1912 χαρακτηρίσθη-
κε ως ισότιμη με τα δημόσια σχολεία της
Ελλάδας.

Όπως είναι γνωστό, οι πρόγονοι της μη-
τέρας του Γιώργου Σεφέρη καταγόντου-
σαν από τη Νάξο και είχαν μεταναστεύ-
σει στα Βουρλά από τα μέσα του 18ου

αιώνα. Γι΄ αυτό και ο Γιώργος Σεφέρης θεωρούσε πατρίδα του τη Σκάλα Βουρ-
λών, όπου και τα σπίτια της οικογένειας Τενεκίδη Αρώνη από το Φιλώτι.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Γιώργος Ανωμερίτης θα παραστεί στα εγκαίνια του
Μουσείου Σεφέρη, το οποίο ίδρυσε ο ∆ήμος Αγίας Νάπας καθώς και σε διαλέ-
ξεις με θέμα την Ποίηση σε Λύκεια της περιοχής Αμμοχώστου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

∆/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛ/ΦΙΑΣ: Λ. Βασ. Παύλου 118, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, 185 33 • Tηλ/νο.: 210-8991.725

FAX: 210.8955.289 • Τηλ./τηλ/τής: 210.4110.117 • e-mail: terzopoulou@kykladikonfos.gr
ΕΤΟΣ 70ον * Αρ. Φύλλου 726

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Ι∆ΡΥΤΗΣ - EK∆ΟΤΗΣ: 1950-1980 † ΙΩΑΝ. ΣΠ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ∆ΟΤΗΣ 1980-2012: ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΥΧΕΣ

Αγαπητοί µου,
Ο Κύριος ας αυξάνει όλο και περισσότερο την µεταξύ σας και προς όλους

αγάπη, και να γίνει τόσο µεγάλη,
όσο είναι η δική µας προς εσάς.
Έτσι θα στερεώσει τις καρδιές σας, ώστε να σταθείτε ενώπιον του Θεού

Πατέρα µας, άγιοι και άµεµπτοι , όταν θα ξανάρθει ο Κύριός µας Ιησούς Χρι-
στός µαζί µε όλους όσοι του ανήκουν.
(Α΄Θεσ. 3,12-13)
Ευλογηµένα Χριστούγεννα και ευτυχισµένο το σωτήριο έτος 2019

†Νικόλαος
Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου
Αποστολικός Τοποτηρητής Καθολικής Επισκοπής Χίου

Μητροπολίτης παντός Αιγαίου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ), με αφορμή την επέτειο
των εκατό χρόνων από τον θάνατο του
∆ημητρίου Φιλιππότη (1834-1919) και
σε συνέχεια της έκθεσης «∆ημήτριος
Φιλιππότης Τήνιος εποίει», οργανώνει
την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30
Νοεμβρίου δύο δράσεις αφιερωμέ-
νες στον σπουδαίο νεοέλληνα
γλύπτη. Υπενθυμίζεται ότι η ο-
μότιτλη έκθεση στο Μουσείο
Μαρμαροτεχνίας (Πύργος Τή-
νου) ήταν αποτέλεσμα συ-
νεργασίας του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς
με την Εθνική Πινακοθήκη-
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου.

Αναλυτικότερα οι δράσεις:
Παρασκευή 29 Νοεµ-

βρίου (ώρα 18:30)
Επιστημονική εκδήλω-

ση στο κτήριο της Αδελ-
φότητας των εν Αθήναις
Τηνίων (Λεωφόρος Αλε-
ξάνδρας και Ασημάκη
Φωτήλα 40).

Θα μιλήσουν οι:
Ευθυμία Μαυρομιχά-

λη, επίκουρη καθηγή-
τρια Ιστορίας της Tέ-
χνης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΕΚΠΑ

Η συμβολή του ∆ημητρίου Φιλιππό-
τη στην εξέλιξη της νεοελληνικής γλυ-
πτικής

Τώνια Γιαννουδάκη, δρ επιμελήτρια
Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλε-
ξάνδρου Σούτσου

∆ημήτριος Φιλιππότης: ένας καινοτό-
μος γλύπτης στη Συλλογή Γλυπτικής
της Εθνικής Πινακοθήκης

Ηλίας Β. Νομπιλάκης, τ. αναπληρω-
τής καθηγητής Παν/μίου ∆υτικής Αττι-
κής, συντηρητής λίθου

Συντήρηση-διατήρηση έργων ∆ημη-

τρίου Φιλιππότη
Αλέκος Ε. Φλωράκης, δρ εθνολόγος-

λαογράφος
Οικογένεια Φιλιππότη Πύργου Τήνου:

επτά γενιές στην τέχνη του μαρμάρου

Την εκδήλωση χαιρετίζουν ο Ανδρέ-
ας Λαπούρτας, προϊστάμενος Υπηρε-
σίας Μουσείων ΠΙΟΠ και ο Μανώλης
Σκαρής, πρόεδρος της Αδελφότη-
τας των εν Αθήναις Τηνίων.
Σάββατο 30 Νοεµβρίου (ώρες

10:30 και 12:30)
∆ύο ξεναγήσεις, σε ταφικά μνη-

μεία και ελεύθερα γλυπτά του ∆η-
μητρίου Φιλιππότη, από την καθη-

γήτρια Ευθυμία Μαυρομιχάλη.
Η πρώτη (ώρες 10:30-
12:00) θα γίνει στο Α΄
Νεκροταφείο, με ση-
μείο συνάντησης την
είσοδο του κοιμητη-
ρίου, ενώ η δεύτερη
στον Εθνικό Κήπο (ώ-
ρες 12:30-13:30), με
σημείο συνάντησης το
άγαλμα του Ξυλο-
θραύστη (απέναντι α-
πό το Παναθηναϊκό
Στάδιο).

Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δω-
ρεάν.

Για τις ξεναγήσεις απαραίτητη η
δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο
210 3256924 (κ. Χριστίνα Απέργη).

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
Αγγ. Γέροντα 6, 105 58 Αθήνα
T: 210 3256922 |www.piop.gr

Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗΝΙΩΝ

Ασημάκη Φωτήλα 40 & Λεωφ. Αλε-
ξάνδρας τκ. 11473 - ΑΘΗΝΑ ι

τηλ. 2108217361
www.adelfotistinion.weebly.com

Αθήνα 19-11-2019
Με πρωτοβουλία της διοίκησης του

ΕΦΚΑ σε συνεργασία με την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, πα-
ρέχουμε ασφαλιστική ικανότητα σε
245 χιλιάδες ασφαλισμένους που τους
είχε διακοπεί άδικα και παράτυπα από
την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Με την έκδοση της νέας εγκυκλίου
από τον ΕΦΚΑ και την άμεση υλοποίη-
σή της διαμέσου του Πληροφοριακού
Συστήµατος «ΑΤΛΑΣ» - (υποσύστημα
Ασφαλιστικής Ικανότητας), οι εν λόγω
ασφαλισμένοι μπορούν, πλέον, από
15/11/19 να έχουν την πρόσβαση στις
παροχές και υπηρεσίες υγείας που δι-
καιούνται χωρίς δική τους άσκοπη τα-
λαιπωρία και αχρείαστη επιφόρτιση των
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ.

Οι συγκεκριμένοι 245.378, άµεσα
και έµµεσα ασφαλισµένοι στερού-
νταν, μέχρι σήμερα, την δυνατότητα
αυτόματης πρόσβαση σε παροχές και
υπηρεσίες υγείας λόγω εσφαλμένης ε-
φαρμογής της νομοθεσίας από το
2018, με αποτέλεσμα να απαιτείται η
αυτοπρόσωπη παρουσία τους στα υ-
ποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και η κατα-
βολή ποσών που δεν προβλέπονται α-
πό το νόμο.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης
δήλωσε σχετικά:

“∆υστυχώς, δεν ήταν μόνο το 1 εκα-
τομμύριο και πλέον εκκρεμότητες που
μας κληρονόμησε η προηγούμενη πο-
λιτική ηγεσία του Υπουργείου. Καθημε-
ρινά ανακαλύπτουμε νέα προβλήματα
εξαιτίας της προχειρότητας, της ανορ-
γανωσιάς και της εγκατάλειψης που ε-
πικρατούσε στο ασφαλιστικό σύστημα.
Και όλα αυτά, τελικά, κατέληγαν σε βά-
ρος των ασφαλισμένων.

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ και οι υπάλλη-
λοί του συνεχίζουν τις άοκνες προσπά-
θειες για αποτελεσματικότερη εξυπη-
ρέτηση των ασφαλισμένων με τη μεγι-
στοποίηση της χρήσης των νέων τεχνο-
λογιών.

Αποκαθιστούμε μία μεγάλη αδικία α-
πέναντι σε μία μεγάλη μερίδα μη μι-
σθωτών και με την προσθήκη των ανω-
τέρω ασφαλισμένων στο σύστημα πα-
ροχών και υπηρεσιών υγείας, ο αριθ-
μός των 719.353 μη μισθωτών (άμεσα
και έμμεσα) ασφαλισμένων με ασφα-
λιστική ικανότητα αυξάνεται κατά 26%
και φτάνει πλέον στις 910.182”.

Στις 3 ∆εκεμβρίου εορτάσθηκε η Πα-
γκόσμιος Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.
Όπως κάθε χρόνον ακούσθηκαν οι κάλ-
λιστες των διαθέσεων του υγιούς κοινού
για την τάξη αυτήν. Λόγια συμπαθείας
και τάσεως απολύτου κατανοήσεως και
εξυπηρετήσεως αυτών ανά πάσαν στιγ-
μήν. Ομιλίες, συγκεντρώσεις, τηλεοπτι-
κές παρουσίες. Όπως συμβαίνει με ό-
λες τις Παγκόσμιες Ημέρες γίνεται ευ-
ρύς και απόλυτος λόγος για την σημα-
σίαν αυτών και την επομένην λησμονού-
νται σχεδόν όλα, έτσι και με την Ημέραν
των ΑμεΑ. Ήλθε, έφυγε ξεχάστηκε.

Η πρώτη λησμονιά προέκυψε από αυ-
τόν τούτον το Κράτος, το Κράτος Προ-
νοίας και μερίμνης υπέρ των αδυνάτων.
Το Υπουργείον Οικονομικών ανεκοίνω-
σε ότι μεταξύ των δικαιούχων του Κοι-
νωνικού Μερίσματος είναι και οικογέ-
νειες με άτομον ΑμεΑ, αλλά να μη είναι
μεγαλύτερον των 24 ετών!! Τι σημαίνει
αυτό το μαργαριτάρι; Απλούστατα ότι
οι οικογένειες με άτομον ΑμεΑ 25 ετών
και άνω δεν δικαιούνται απολύτως τίπο-
τε!!! Και αυτό όπως το ερμηνεύομεν ε-
μείς οι αμαθείς, σημαίνει ότι ανάπηροι
άνω των 24 ετών δεν υπάρχουν! Είναι ό-
λοι υγιείς, έστω και αν είναι μονίμως κλι-
νήρεις, έστω και αν είναι ακρωτηριασμέ-
νοι στα άκρα, έστω και αν είναι αόμμα-
τοι έστω και πάσχουν από βαρύτατον
νόσημα!! Είναι υγιείς κατά τους αποφα-
σίσαντες την διανομήν του Κοινωνικού
Μερίσματος! Καλόν θα είναι καθ΄ έκα-
στον έτος να τίθεται αυτή η προϋπόθε-
ση ώστε να καταστούν απολύτως υγιείς
οι ΑμεΑ! Κανένα Νοσοκομείον δεν μπο-

Σάββατο 8 & Κυριακή 9 ∆εκεμβρίου. Ερ-
γαστήριο Καράβας σε συνεργασία με τους
Φίλους του Λαογραφικού Μουσείου. Το
Σάββατο θα κατασκευάσουμε την Καράβα
και την Κυριακή θα την βάψουμε. Αίθουσα
Κ∆ΕΠΠΑΜ στις 11.00. Είσοδος ελεύθερη.

Τρίτη 11 ∆εκεμβρίου –Πέμπτη 13 ∆εκεμ-
βρίου. Χριστουγεννιάτικα απογεύματα στη
∆ημοτική Βιβλιοθήκη Μυκόνου. Αφήγηση
παραμυθιών, αναφορά στα ήθη και έθιμα
των Χριστουγέννων, εικαστικά παιχνίδια.
Είσοδος ελεύθερη.

Σάββατο 15 ∆εκεμβρίου. Χριστουγεννιά-
τικη γιορτή της ∆ημοτικής Μουσικής Σχο-
λής «Γεώργιος Αξιώτης». Γρυπάρειο Πολι-

τιστικό Κέντρο στις 19.00. Είσοδος ελεύθερη.
Κυριακή 16 ∆εκεμβρίου. Χριστουγεννιάτικη παράσταση από την Μαρία Τερζάκη

και την Ιφιγένεια Κακριδώνη με τίτλο «Ο Καμπουράκος και οι Καλικάντζαροι.». Αίθου-
σα Κ∆ΕΠΠΑΜ στις 11.00. Είσοδος ελεύθερη.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Κ∆ΕΠΠΑΜ

ΑΜΕΑ: ΜΕΤΑ ΤΟ 24ο ΕΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΥΓΙΕΙΣ!

ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ
ΤΟ AΙΩΝΙΟΝ ΘΑΥΜΑ

Εορτάζονται σήμερον τα Εισόδια
της Θεοτόκου. Οι πιστοί όπως σε κά-
θε εορτήν της Θεοτόκου ευλαβού-
νται τα μέγιστα και πάντα ζητούν την
βοήθειάν της σε κάθε δύσκολην πε-
ρίπτωση, σε κάθε βαρείαν ασθέ-
νειαν. Και για την θεραπείαν της ο-
μιλούν περί θαύματος.

Υπάρχει όμως και ένα θαύμα το ο-
ποίον δεν αναφέρεται σε θνητούς,
αλλά στον οίκον της. Εκεί που θα
προσέλθουν οι πιστοί για να την δο-
ξολογήσουν. Οι αίνοι προς την Θε-
οτόκον γίνονται παντού, αλλά και ο-
μαδικώς στους Ναούς. Ένα τέτοιον
θείον οικοδόμημα είναι και τοΜονα-
στήρι της Παναγίας Χοζοβιωτίσσης
στην Νήσον Αμοργόν. Πολιούχος και
κορυφαία θρησκευτική Εορτή της
Νήσου.
Πρόκειται για οικοδόµηµα µονα-

δικόν ανά την Υφήλιον από από-
ψεως Θέας και Αρχιτεκτονικής. Εί-
ναι κτισμένον, καλλίτερα προσκολημ-
μένον στο κέντρον ενός κατακόρυ-
φου ακροβουνίου, ύψους 600 μέ-
τρων. Τριακόσια μέτρα, άνω κατακό-
ρυφος άγριος βράχος και τριακόσια
μέτρα εμπρός άλλη κατακόρυφη
πλαγιά απολήουσα στην καταγάλα-
νην θάλασσαν, εκεί όπου ακριβώς
γυρίστηκε η ταινία «Το απέραντον
Γαλάζιον» του Λυκ Μπεσόν. Το μή-
κος του είναι περίπου 50 μέτρα και
το ύψος του στο σημείον του κωδω-
νοστασίου 25 μέτρα. Το πλάτος του
στο σημείον της εισόδου είναι πέντε
μέτρα (5). Εσωτερικός τοίχος δεν υ-
πάρχει. Τον αντικαθιστούν τα βράχια
με τις διάφορες ανά περίπτωση απο-
λήξεις τους. Είναι το «Μοναστήρι
του ενός τοίχου», όπως χαρακτηρι-
στικώς αποκαλείται. Και τι χώροι θα
υπάρχουν, ίσως διερωτηθεί και ευ-
λόγως κάθε αναγνώστης. Υπάρχουν
οι πιο κάτω.
∆ωµάτια καλογήρων και χώροι ε-

πισκέψεων 100. Εκκλησίες 2. Τραπε-

•Με την παρουσία του Προέδρου της
∆ημοκρατίας και τη συμμετοχή Πρυτά-
νεων και Αντιπρυτάνεων Πανεπιστημίων
από την Ελλάδα και την Κύπρο θα πραγ-
ματοποιηθεί το 5ο ∆ιεθνές Θερινό Πα-
νεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτι-
σμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας»,
που οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπια-
γωγών και το Rio De Janeiro University
– Instituto de Letras.

• ΣΥΡΟΣ.Το πρόγραμμα, που φέτος
θα έχει ειδικότερο τίτλο «Η γλώσσα
του άλλου. Η ηθική της ετερότητας» θα
διεξαχθεί από 8-15 Ιουλίου στην Έπαυ-
λη Τσιροπινά στην Ποσειδωνία, με τη
συμμετοχή 70 φοιτητών και 40 Καθηγη-
τών από ελληνικά και ξένα παγκοσμίου

κύρους Πανεπιστήμια (όπως Harvard,
Stanford, κ.ά.). Το παρόν θα δώσουν α-
ντιπροσωπείες από την Αμερική, με κυ-
ρίαρχη την ομάδα του Euro – American
Women’s Council (με επικεφαλής την
πρόεδρό του κυρία Λ. Αλαφογιάννη
Λόη), την Αυστραλία, και την Ευρώπη.
∆ιακεκριμένοι και οι προσκεκλημένοι α-
πό τη Βραζιλία, με επικεφαλής την Κα-
θηγήτρια Fernanda Lemos De Lima. Πι-
θανότατα το 5ο ∆.Θ.Π. θα τιμήσει με την
παρουσία του και ο Αρχιεπίσκοπος
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ενώ πλήθος δη-
μοσιογράφων από εγχώρια και διεθνή μέ-
σα πρόκειται να παρακολουθήσουν τη
σημαντική αυτή διοργάνωση.

Σε χαιρετισμό του, που δημοσιεύεται

ΗΜΕΡΙ∆Α ΠΙΟΠ ΓΙΑ ΓΛΥΠΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ
ΣΤΗΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΝΙΩΝ

Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΤΗΝΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
∆ηµήτριος Φιλιππότης Τήνιος εποίει»

∆ράσεις µε αφορµή την επέτειο των 100 χρόνων
από τον θάνατο του ∆. Φιλιππότη

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΜΥΡΙ∆ΩΡΥΧΕΙΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
ΣΜΥΡΙ∆ΑΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τo Σάββατο 16/11 έως την
Παρασκευή 13/12/2019 θα εξετάζει
στο Κ.Υ. Τήνου κατόπιν ραντεβού
η Πνευµονολόγος Κα Ευγενία Τσι-
τσιλιάνου.
Τηλ. Επικοινωνίας 22833 60000

Η Συντονίστρια Ε.Λ.
α.α

Μαργίτσα Σουράνη
Αναπληρώτρια Συντονίστρια

ΑΞΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καρέ από την τελετή παράδοσης
στο Μέγαρο Μαξίμου Αλλαγή σκυ-
τάλης στο Μέγαρο Μαξίμου - Ανέ-
λαβε ο Μητσοτάκης: «Από σήμερα
ξεκινάει σκληρή δουλειά» Ολοκλη-
ρώθηκε η τελετή παραλαβής - πα-
ράδοσης στο Μέγαρο Μαξίμου - Η
σύντομη χειραψία στα σκαλιά και η
πρώτη δήλωση δήλωση Μητσοτάκη
ως πρωθυπουργός. Ορκωμοσία του
νέου Πρωθυπουργού Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στο Προεδρικό Μέγαρο Το
απόγευμα η ανακοίνωση της σύνθε-
σης της νέας κυβέρνησης Στις 7 το
απόγευμα η ανακοίνωση της νέας
κυβέρνησης, την Τρίτη η ορκωμο-
σία των μελών της. Παρακολουθεί-
στε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς
λεπτό μέσω της Live blogging πλατ-
φόρμας του News 24/7.

«ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΝ ΦΩΣ»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

Χίλιες Θερμές Εγκάρδιες Ευχές προς τους όλους τους Αγαπητούς Αναγνώ-
στες, χρήστες της ιστοσελίδας μας του facebook του φύλλου μας και προς ό-
λον τον κόσμο.

Iδιαιτέρως,- μαζί με ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ-, προς όλους τους Αγαπητούς
Συνεργάτες νέους και παλαιούς, ως επίσης και προς όλους τους εκλεκτούς Συ-
μπαραστάτες του ∆ωρητές και άλλους που το στήριξαν και το στηρίζουν πα-
ντοιοτρόπως.

ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2020 ΥΓΕΙΑ, ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙ∆Α, ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΑ, ∆ΥΝΑΜΗ, ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ και για
Xρόνια Πολλά να είναι η ζωή όλων Γαλήνια, Φωτεινή, Αισιόδοξη και πάντα Χαρού-
μενη,γεμάτη υγεία υγεία υγεία!!

Tηλ.: 2108991725, Fax: 210 8955289, Tηλ.-τηλ/τής: 2104110 117 Τηλ.:210
8955610, Fax: 210 8955761 e-mail: terzopoulou@kykladikonfos.gr website:
www.kykladikonfos.gr www.facebook.com/KykladikonFos

ΑΠΕΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΗ
ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Την απέλαση του Λίβυου πρέσβη
αποφάσισε το ελληνικό Υπουργείο
Εξωτερικών. Πρόκειται για κορυ-
φαίας σημασίας κίνηση αν και όπως
διευκρινίζεται, δεν συνιστά και δια-
κοπή των διπλωματικών σχέσεων
με την Τρίπολη, αλλά αυστηρή προ-
ειδοποίηση για το μέλλον των σχέ-
σεων των δύο χωρών.

EYXAΡΙΣΤΟΥΜΕ

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΜΑΣ Ευχαριστεί για τις Προσκλήσεις τους που για λόγους
υγείας δεν ηδυνάμεθα να

ανταποκριθούμε: ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟ ΠΑΡΟΥ, ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ-
∆ΩΝ ΣΥΡΟΥ, ΤΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝ∆ΡΟΥ(30ό φεστιβάλ Άνδρου στο
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝ∆ΡΟΥ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019), ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΤΥ-
ΠΟΥ (Ε.ΚΥ.Τ.),ΤΟΥΣ ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥ-
ΤΕΣ ΤΟΥΣ κ.κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ, Αντώνη Γάκη και Ν.Συρμαλένιο καί όλους
όσους μας προσεκάλεσαν αλλά και μας έστειλαν τις ευχές τους.

Γ. ΒΡΟΥΤΣΗΣ:
∆ΙΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΕ 245.000
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ
∆ΙΑΚΟΠΕΙ Α∆ΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΑ

Συνέχεια εις την 2α σελίδσ

Συνέχεια εις την 2α σελίδσ

Συνέχεια εις την 3η σελίδσ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του από 5.9.35 Π.∆.

«Περί κωδικοποιήσεως των κειμένων
διατάξεων περί Ναξίας σμύριδας» (ΦΕ-
Κ: Α 408&429) και ιδιαίτερα των άρθρω-
ν17, 19,20,21, 22, 24, 25, 26, 27 και 29
αυτού.

2. Το ΑΠ 9729/777/4.2.2019 (ΑΠ
ΓΣΝ Φ.9.1/13/1.2.2019) έγγραφο του
Γρ. Σμυριδωρυχείων Νάξου (ΓΣΝ) με
πρόταση για την ποσότητα παραλαβής
σμύριδας και τη λειτουργία των σμυρι-
δωρυχείων για το έτος 2019.

3. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΣΕ-
ΝΕ/9729/777/7.2.2019 έγγραφο του
Τμήματος Επιθεώρησης Μεταλλείων
του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου
Ελλάδας (ΤΕΜ-ΣΕΝΕ), με το οποίο
διαβιβάστηκε στη ∆ΜΕΒΟ η πρόταση
του Γραφείου Σμυριδωρυχείων Νάξου
περί παραλαβής Ναξίας Σμύριδας έ-
τους 2019, ήτοι 8.100 τόνων.

4. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕ-
ΒΟ/11473/211/18.02.2019 έγγραφο της
∆ΜΕΒΟ προς το ΤΕΜ-ΣΕΝΕ περί υπο-
βολής έγγραφης πρότασής του για πα-
ραλαβή σμύριδας έτους 2019, τηρού-
μενης της πάγιας διοικητικής διαδικα-
σίας όλων των προηγούμενων ετών.

5. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΣΕ-
ΝΕ/14440/1145/27.2.2019 απαντητικό
έγγραφο του ΤΕΜ-ΣΕΝΕ περί διευ-
κρινίσεων επί της πρότασης του Γρα-
φείου Σμυριδωρυχείων Νάξου περί
παραλαβής Ναξίας Σμύριδας έτους
2019.

6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΓΓΕΟΠΥ-
Γ/25471/754/20.3.2019 Κοινή Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών και του Ειδικού
Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών ΥΠΕΝ περί συγκρότησης
Ομάδας Εργασίας για την υποβολή της
απαιτούμενης πρότασης προς τη ∆ΜΕ-
ΒΟ για τον καθορισμό της προς παρα-
λαβή για το έτος 2019 ποσότητας και
ποιότητας σμύριδας Νάξου, καθώς
και του εργατικού δικαιώματος εξόρυ-
ξης και μεταφοράς σμύριδας Νάξου
(σμυριδεργατικού δικαιώματος) για το
έτος 2019, ενόψει έκδοσης της προβλε-
πόμενης στο άρθρο 57 του ν.

4546/2018 κοινής υπουργικής απόφα-
σης.

7. Την από 2/4/2019 (Α.Π.
29450/885/2.4.2019) πρόταση - εισήγη-
ση της Ομάδας Εργασίας, που συγκρο-
τήθηκε με την ανωτέρω ΚΥΑ, με πρό-
ταση για την παραλαβή 7.150 τόνων
σμύριδας, εκ των οποίων 3.450 τόνοι
ποιότητας Α’ και 3.700 τόνοι ποιότητας
Β’, και εκτίμηση συνολικής δαπάνης ύ-
ψους 440.000,00 ευρώ, αναλυομένης
ως ακολούθως:

α) ∆απάνη σμυριδεργατικού δικαιώ-
ματος (δικαίωμα εξόρυξης και εργοδο-
τικές εισφορές):

399.700.0 ευρώ.
β) ∆απάνη μεταφοράς (από τους

σταθμούς συγκέντρωσης στις αποθή-
κες του ∆ημοσίου):

24.800.0 ευρώ.
γ) ∆απάνη αμοιβής επιβλέποντα μη-

χανικού κατά τους 4 μήνες λειτουργίας
των ορυχείων: 8.000,00 ευρώ.

δ) ∆απάνη αμοιβής εργολαβικού
συνεργείου ελέγχου ποιότητας και
διαλογής κατά τους 2 τελευταίους μή-
νες λειτουργίας των ορυχείων: 7.500,00
ευρώ.

8. Τα υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕ-
ΒΟ/32751/462/10.4.2019 και ΥΠΕ-
Ν/∆ΜΕΒΟ/54140/757/13.6.2019 έγγρα-
φα της ∆ΜΕΒΟ προς τη Γενική ∆/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ πε-
ρί ανάληψης δαπάνης παραλαβής σμύ-
ριδας έτους 2019.

9.Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕ-
ΒΟ/54140/757/26.6.2019 έγγραφο της
∆ΜΕΒΟ προς τη Γεν. ∆/νση Οικονομι-
κών Υπηρεσιών περί εισήγησης του
Προϊσταμένου αυτής αναφορικά με
τις δημοσιονομικές επιπτώσεις (πρόκλη-
ση δαπάνης σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού).

10. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΟΙΚ-
∆/54142/3648/27.6.2019 απόφαση ανά-
ληψης υποχρέωσης.

Την υπ’ αριθ. ΥΠΕ-
Ν/∆Π∆Α/58962/1790/27.6.2019 εισή-
γηση του Προϊσταμένου της Γεν.
∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/∆ΜΕ-
ΒΟ/59678/841/1.7.2019 ΚΥΑ «Καθορι-
σμός ποσότητας και ποιότητας σμύρι-


