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Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρισκόμαστε ξανά σ΄ αυτή την ετήσια
συνάντηση των Κυκλαδικών εφημερίδων. Η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου
δεν είναι ούτε πατριωτικός Σύλλογος ούτε επαγγελματικό σωματείο.
Είναι μια ομάδα σκεπτόμενων ανθρώπων, που σκοπό έχουν με την
πέννα τους και τις όποιες δυνατότητές τους, να προσφέρουν ένα
κομμάτι της ψυχής τους στην αγαπημένη τους μικρή πατρίδα.
Το κάθε ένα από τα 24 Κυκλαδονήσια έχει τη δική του προσωπικότητα
και την προσωπική του ομορφιά. Τις δικές του παραδόσεις, τις
γλωσσικές ιδιαιτερότητες, τις διατροφικές συνήθειες, τις κοινωνικές
εκδηλώσεις. Όμως όλα κάτω από έναν κοινό παρανομαστή την
Κυκλαδική κουλτούρα, ή αλλιώς το σύγχρονο Κυκλαδικό πολιτισμό.
Αυτόν τον πολιτισμό, που εκτός από τα θετικά έχει και τα αρνητικά
του στοιχεία, προσπαθεί με τη γραφίδα του να παρουσιάσει, να
αναβαθμίσει και να διαδώσει ο κάθε τοπικός δημοσιογράφος και μέσα
από τη συνεργασία με τους συναδέλφους του των άλλων νησιών να
αναδείξει τις θετικές πλευρές του και να καυτηριάσει τα κακώς κείμενα.
Το έργο της συνεργασίας μεταξύ των Κυκλαδικών εντύπων το έχει
αναλάβει η Ε.ΚΥ.Τ. με τις συναντήσεις, τις επαφές και την επικοινωνία
μεταξύ των μελών της. Μ’ αυτή την έννοια είναι μια πολιτιστική
οργάνωση που στοχεύει στην πολιτιστική αναβάθμιση του Κυκλαδικού
συμπλέγματος.
Όμως, δυστυχώς, δεν είναι μόνο ο πολιτισμός που απασχολεί τις
εφημερίδες και την κοινωνία των νησιών. Είναι και τα καθημερινά
προβλήματα πάνω στα οποία καλείται να σκύψει ο τοπικός
δημοσιογράφος, να τα μελετήσει, να προτείνει λύσεις και να
διεκδικήσει την επίλυσή τους. H Ενημέρωση των κατοίκων και των
αποδήμων για την πορεία των εκτελουμένων έργων, για τα θέματα
υγείας, παιδείας, συγκοινωνίας και κοινωνικής ζωής αποτελεί πρώτιστο
καθήκον του. Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης το έργο του
γίνεται ακόμη πιο δύσκολο. Οι ειδήσεις που καλείται να μεταδώσει
στους συμπατριώτες του δεν είναι πάντα ευχάριστες. Απευθυνόμενος
στο σύνολο των συμπατριωτών, δεν έχει το δικαίωμα της ανοιχτής

πολιτικής στήριξης κόμματος ή παράταξης, όποια και αν είναι η
προσωπική του επιλογή. Αντικειμενικά, επιστρατεύοντας την τοπική
διάλεκτο και το χιούμορ, προσπαθεί να ενημερώσει τους πατριώτες
του, αλλά και να πιέσει την εκάστοτε κυβέρνηση. Το μεγαλύτερο
πρόβλημά του τον τελευταίο καιρό είναι η οικονομική αδυναμία
έκδοσης της εφημερίδας του. Ένα ένα αυτά τα εφημεριδάκια, τα
γεμάτα αγάπη, κοινωνική ζωή και ιστορική μνήμη, κλείνουν και γίνονται
ανάμνηση.
Όμως μετά απ’ αυτόν το μεγάλο πρόλογο, ας έρθουμε στο κυρίως
θέμα, που είναι τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα
σας κουράσω με λεπτομερείς αναφορές σε επιτεύγματα ή επιτυχίες.
Αυτό που θέλω εξ αρχής να τονίσω είναι η άψογη συνεργασία μεταξύ
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνήθως στους συλλόγους
ένας άνθρωπος παίρνει επάνω του όλο το βάρος της δουλειάς. Στην
Ε.ΚΥ.Τ. συμμετέχουν ισάξια στη λήψη των αποφάσεων και την
υλοποίησή τους όλα τα μέλη του Δ.Σ. Θα μου επιτρέψετε ν’ αναφερθώ
ονομαστικά στον καθένα και στην καθεμιά.
Και θα ξεκινήσω από τον Αντιπρόεδρό μας τον Αντώνη Χωριανόπουλο,
εκδότη της εφημερίδας τα ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ της Νάξου, έναν
ευπατρίδη, ακούραστο εργάτη της Κυκλαδικής ιδέας.
Συνεχίζω με το Γενικό Γραμματέα Αντώνη Παπακωνσταντή από την
Κόρωνο της Νάξου, που προσφέρει αφειδώλευτα τις γνώσεις και τις
υπηρεσίες του στα οικονομικά και τα ηλεκτρονικά, έχοντας την ευθύνη
της ιστοσελίδας της Ε.ΚΥ.Τ.
Τον εξαίρετο ταμία μας το Γιάννη Στεφανόπουλο από την Αμοργό δεν
θα τον αλλάζαμε ούτε με το Γιάνη Βαρουφάκη.
Προχωράω στις κυρίες του Συμβουλίου με την Έφορο του Δ.Σ. τη
Μυκονιάτισσα Ευαγγελία Κοντού, ικανή, εργατική και πρόθυμη να
προσφέρει τις οργανωτικές υπηρεσίες της.
Τη νέα γενιά εκπροσωπεί η Τατιάνα Αναγνωστοπούλου από τη Σέριφο,
που με την καλλιτεχνική της διαίσθηση και τις φρέσκιες ιδέες της μας
ενισχύει δημιουργικά.
Άφησα τελευταίο τον κατά γενική ομολογία πρώτο σε γνώσεις και
κριτικό πνεύμα τον Φιλωτίτη Αντώνη Τζιώτη, καθηγητή φιλόλογο και

πρόεδρο του Συλλόγου Φιλωτιτών Νάξου. Η συμμετοχή του στο
Συμβούλιό μας αποτελεί ιδιαίτερη τιμή.
Μ’ αυτό το συμβούλιο προχωρήσαμε, πάντα με πλήρη σύνθεση στις
συνεδριάσεις μας και πραγματοποιήσαμε τις παραδοσιακές μας
εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων πρώτη και καλύτερη η συνάντησή μας
στη γραφική Δονούσα. Όσοι συμμετείχατε, φαντάζομαι ότι έχετε τις
καλύτερες εντυπώσεις από αυτή την πολύ επιτυχημένη εκδήλωση.
Φέτος προγραμματίζουμε συνάντηση σ’ ένα άλλο μικρό νησί των
Κυκλάδων, στη Σίκινο στις 20 & 21 Ιουνίου.
Στη περσινή μας Γενική Συνέλευση είχαμε αναλάβει δύο
υποχρεώσεις. Την διερεύνηση της δυνατότητας ψηφιοποίησης των
Κυκλαδικών Εφημερίδων και την αναθεώρηση του καταστατικού της
Ε.ΚΥ.Τ.
Θέλω να σας ενημερώσω ότι για το πρώτο θέμα ξεκίνησε επιτυχημένα
η προσπάθεια με τη βοήθεια του συναδέλφου Βασίλη
Φραγκουλόπουλου και σε συνεννόηση με τη βιβλιοθήκη της Βουλής
έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί δωρεάν 4 εφημερίδες και έχουν παραδοθεί τα
CD στους εκδότες. Πιστεύουμε ότι το έργο θα προχωρήσει για όσες
εφημερίδες ενδιαφέρονται.
Για την αναθεώρηση του καταστατικού έχει συσταθεί επιτροπή με
απόφαση του Δ.Σ., που αποτελείται από τους πρώην προέδρους της
Ε.ΚΥ.Τ. Βασίλη Φραγκουλόπουλο, Λάζαρο Θεόφιλο, Μανώλη Λιγνό και
Χαρίκλεια Ζαμάνου Χιόνη, καθώς και από τα μέλη του σημερινού Δ.Σ.
Στέφανο Λέπουρα, Αντώνη Παπακωνσταντή και Αντώνη Τζιώτη, η οποία
έχει συνεδριάσει και έχει ξεκινήσει την αναθεώρηση του καταστατικού.
Ελπίζω και εύχομαι να συνεχιστεί και φέτος η ομαλή πορεία μας, να
βρεθεί λύση στο οικονομικό πρόβλημα και να σταματήσει η διακοπή
έκδοσης των εφημερίδων μας, να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του
καταστατικού, οπότε θα προστεθούν στα μέλη μας και οι ηλεκτρονικές
εκδόσεις και να μπούμε επί τέλους σαν χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης,
οικονομικής και κοινωνικής.
Τέλος εύχομαι σε όλους υγεία και δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το
ωραίο έργο για την πρόοδο των νησιών μας.

