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ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση – Κοπή Πίτας
Στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ έλαβε χώρα το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου η ετήσια γενική
Συνέλευση της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου και η κοπή της Αγιοβασιλιάτικης πίτας.
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη ο τ. Πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Εμμανουήλ
Λιγνός, ο οποίος κάλεσε το σώμα να εκλέξει σύμφωνα με το καταστατικό την
πενταμελή Επιτροπή Δεοντολογίας για το τρέχον έτος, την οποία αποφασίστηκε ν’
αποτελούν οι Βασίλης Φραγκουλόπουλος, Λάζαρος Θεόφιλος, Εμμανουήλ Λιγνός,
Χαρίκλεια Ζαμάνου-Χιόνη και Μανόλης Αναστασιάδης.
Μετά κάλεσε τον πρόεδρο της Ε.ΚΥ.Τ. Στέφανο Λέπουρα να κάνει τον απολογισμό
των πεπραγμένων της περασμένης περιόδου και τον προγραμματισμό για τη νέα
περίοδο. Η ομιλία του προέδρου περιελάμβανε αναφορά στη χρησιμότητα του
Κυκλαδικού Τύπου, ο οποίος λόγω της οικονομικής κρίσης αντιμετωπίζει μεγάλη
δυσκολία για τη συνέχιση της προσφοράς του στα νησιά μας. Επίσης αναφέρθηκε
στην άψογη συνεργασία μεταξύ των μελών του Δ.Σ., στην επιτυχημένη εκδήλωση
της Δονούσας, στο ξεκίνημα της ψηφιοποίησης των Κυκλαδικών εφημερίδων και
στην έναρξη αναθεώρησης του καταστατικού. Για την επόμενη περίοδο
προγραμματίζεται συνέδριο σ’ ένα άλλο μικρό Κυκλαδονήσι, τη Σίκινο, καθώς και
συνέχιση της ψηφιοποίησης και της αναθεώρησης του καταστατικού, ώστε στην
επόμενη Γενική Συνέλευση να παρουσιαστεί στους συναδέλφους για έγκριση.
Σ’ αυτό το σημείο προσήλθαν ο βουλευτής Κυκλάδων κ. Νίκος Συρμαλένιος, πρώην
μέλος της Ε.ΚΥ.Τ, εκδότης της εφημερίδας ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ και η κ. Άννα
Μαυρουδή, Περιφερειακή Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου, στους οποίους στη συνέχεια
δόθηκε ο λόγος για ένα χαιρετισμό.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις των συνέδρων, σε κλίμα συναδέλφωσης, μεταξύ των
οποίων του κ. Μανόλη Αναστασιάδη για την ένταση της διεκδικητικής δράσης της
Ε.ΚΥ.Τ., του κ. Αντώνη Παπακωνσταντή για τον εμπλουτισμό με άρθρα της
ιστοσελίδας και του κ. Ιωάννη Λογαρά για την εξέταση διεξαγωγής συνεδρίου της
Ε.ΚΥ.Τ. και στην Αθήνα.
Διαβάστηκε από τον Ταμία κ. Γιάννη Στεφανόπουλο ο οικονομικός απολογισμός

και ο νέος προϋπολογισμός και από την κ. Κούλα Γελασάκη η έκθεση της Ελεγκτικής
Επιτροπής, που εγκρίθηκαν από τη Γ.Σ. και απαλλάχθηκε το Δ.Σ. από την ευθύνη.
Όταν ήρθε η ώρα της πίτας προσήλθε και ο νέος Υπουργός Πολιτισμού κ. Νίκος
Ξυδάκης, επίσης τ. μέλος της Ε.ΚΥ.Τ., εκδότης της εφημερίδας ΜΥΚΟΝΟΣ και ήδη
γνωστός δημοσιογράφος της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ.
Ο πατέρας Χρήστος Λογαράς, που πάντα μας τιμάει με την παρουσία και την
ευλογία του, έκοψε και φέτος την πίτα της Ε.ΚΥ.Τ. Το φλουρί, που ως αντίκρισμα
είχε 5 βιβλία του προέδρου της Ε.ΚΥ.Τ. Στέφανου Λέπουρα και 1 κρασί της
Σαντορίνης από τον κ. Εμμ. Λιγνό, έπεσε στον Αντιπρόεδρο κ. Αντώνη
Χωριανόπουλο, ο οποίος είχε προσφέρει και την πίτα στη μνήμη της συζύγου του.
Ο πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ. κάλεσε τον παριστάμενο Υπουργό ν’ απευθύνει χαιρετισμό
και ν’ αναφερθεί στον Κυκλαδικό Τύπο, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη οικονομική
αδυναμία και η μία μετά την άλλη οι εφημερίδες σταματούν την έκδοσή τους.
Πράγματι ο κ. Ξυδάκης με μεστό λόγο και ήπιους τόνους παραδέχθηκε τη δυσχερή
θέση στην οποία βρίσκονται οι τοπικές εφημερίδες και αναπόλησε με νοσταλγία
τους δικούς του αγώνες και αγωνίες. Ως μόνη λύση ανέφερε την ηλεκτρονική
έκδοση, αλλά για το μέλλον.
Η εκδήλωση έκλεισε με την απαγγελία ενός ποιήματος του πολύ αγαπητού μας
Αντώνη Τρούλλου, του δασκάλου που χάσαμε την προηγούμενη χρονιά, από τη
σύζυγό του κ. Ελένη Τρούλλου, που μας έφερε και αμυγδαλωτά από τη Σίφνο.
Σε γενικές γραμμές ήταν μια ενδιαφέρουσα συνάντηση, που σε φιλικό κλίμα και σ’
ένα ωραίο περιβάλλον με άψογη εξυπηρέτηση από το προσωπικό του ξενοδοχείου,
συζητήθηκαν τα απασχολούντα τον Κυκλαδικό Τύπο ζητήματα.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΕΠΟΥΡΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ

