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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αριθ. 2/2016 

ΘΕΜΑ: Γενική Συνέλευση Ε.ΚΥ.Τ. 

    Η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου πραγματοποιήθηκε 

στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΑΜΑΛΙΑ στις 21/2/2016, όπου συζητήθηκαν τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης  και έγιναν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. 

και Ελεγκτικής Επιτροπής. 

    Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εξελέγη ο κ. Γεράσιμος-Θεόδωρος 

Μαγκανιώτης, μέλος της Ε.ΚΥ.Τ., τ. Δήμαρχος Κιμώλου και Γραμματέας η κα 

Κατερίνα Στεφάτου-Τσάφου.   

   Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Επιτροπή Δεοντολογίας που αποτελείται από τους 

Βασίλη Φραγκουλόπουλο, Λάζαρο Θεόφιλο, Εμμανουήλ Λιγνό, Χαρίκλεια Ζαμάνου-

Χιόνη και Μανόλη Αναστασιάδη. 

   Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον  πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. Στέφανο 

Λέπουρα, ο οποίος για άλλη μια φορά εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 

άψογη συνεργασία των μελών του Δ.Σ. και τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της 

Ε.ΚΥ.Τ. για τη συμμετοχή τους σε όλες τις εκδηλώσεις. Το παρελθόν έτος έγιναν δύο 

πολύ αξιόλογες εκδηλώσεις, μία στο νησί της Σικίνου στο πλαίσιο των επισκέψεων 

στα μικρά νησιά των Κυκλάδων και μία στην Αθήνα, στις  αίθουσες της Στοάς του 

Βιβλίου, που μας παραχωρήθηκαν ευγενώς από τη ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για 

την επέτειο των 30 χρόνων της Ε.ΚΥ.Τ. Εκεί έγινε εκτενής αναφορά από τ. πρόεδρο 

της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Λάζαρο Θεόφιλο της ιστορίας της και παράλληλα λειτούργησε έκθεση 

των Κυκλαδικών εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και βιβλίων Κυκλαδιτών 

συγγραφέων. Επίσης ο πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ. αναφέρθηκε στην 

προγραμματιζόμενη επίσκεψη στην Αντίπαρο στις 25 Ιουνίου 2016. 

   Το Δ.Σ. λειτούργησε κατά το παρελθόν έτος σύμφωνα με το καταστατικό, η 

ιστοσελίδα της Ε.ΚΥ.Τ. αναβαθμίστηκε από το Γ. Γραμματέα Αντώνη 

Παπακωνσταντή και η Επιτροπή Τροποποίησης του Καταστατικού εργάστηκε 

εντατικά και εκπόνησε ένα σύγχρονο καταστατικό. 
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   Ο ταμίας Γιάννης Στεφανόπουλος έκανε τον οικονομικό απολογισμό του 

παρελθόντος έτους και τον προϋπολογισμό του νέου έτους, ο δε εκπρόσωπος της 

Ελεγκτικής Επιτροπής Εμμανουήλ Ναυπλιώτης ανέγνωσε την έκθεσή της. Η Γενική 

Συνέλευση ενέκρινε τα απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. και τον προϋπολογισμό 

του νέου έτους. 

   Επόμενο θέμα η έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Ε.ΚΥ.Τ.  

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού διαπιστώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία, 

εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση, με 2 αρνητικές ψήφους και 1 λευκό, η 

τροποποίηση του καταστατικού της Ε.ΚΥ.Τ. σύμφωνα με την πρόταση του 

απερχόμενου Δ.Σ. 

   Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και 

της Ελεγκτικής Επιτροπής. Εξελέγη η εφορευτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους 

Κωνσταντίνο Παγώνη ως πρόεδρο και Κωνσταντίνο Βερνίκο και Ευαγγελία 

Καραντινού ως μέλη, που διενήργησε τις αρχαιρεσίες και ανακοίνωσε το 

αποτέλεσμα κατά σειρά επιτυχίας ως εξής: 

Για το Δ.Σ. 

Χωριανόπουλος Αντώνιος 

Τζιώτης Αντώνιος 

Αναγνωστοπούλου Τατιάνα 

Λέπουρας Στέφανος 

Παπακωνσταντής Αντώνιος 

Κοντού Ευαγγελία 

Στεφανόπουλος Ιωάννης 

Αναπληρωματικά μέλη: Γκιολές Δημήτριος και Κάλμπαρης Σπυρίδων 

Για την Ε.Ε. 

Γελασάκη Κυριακή 

Καλαϊτζής Εμμανουήλ 

Ναυπλιώτης Εμμανουήλ 

   Επακολούθησε η κοπή της πίτας από τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτου Σύρου κ.κ. Δωροθέου Β΄ πανοσιολογιώτατον π. Αγαθάγγελο, που 

διάβασε μήνυμα του Σεβασμιωτάτου και τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Χρήστο Λογαρά, 

που είναι πάντα κοντά μας. Η πίτα ήταν προσφορά του κ. Αντώνη Χωριανόπουλου 

στη μνήμη της συζύγου του Παρασκευής. 

Μια Κυκλαδίτικη νότα ήταν η έκπληξη της βραδιάς. Η ομάδα νέων από τη Τζια, του 

χορευτικού τμήματος του Συνδέσμου των Απανταχού Κείων με το δεξιοτέχνη της 

τσαμπούνας Γιάννη Σέρβο είπαν τα Τζιώτικα κάλαντα. 

Η άλλη έκπληξη ήταν η παρουσία του Μανώλη Γλέζου, αγέραστου και 

ανεξάντλητου, που μίλησε με λόγια θερμά για την Ε.ΚΥ.Τ., για τις Κυκλάδες και για 



τη συνένωση όλων των νησιών σε μια συνομοσπονδία.  

Χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της Εταιρίας Κυκλαδικών Μελετών κ. 

Εμμανουήλ Μαρμαράς, ο πρόεδρος της Ο.ΣΥ.ΜΙ.Κ.,  κ. Πασχάλης Συρίγος, ο πρώην 

Νομάρχης Κυκλάδων κ. Δημήτρης Μπάιλας, ο ιατρός κ. Ιωάννης Βλασερός και τα  

μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. κ.κ. Κωστής Λεβογιάννης και Ιωάννης Λογαράς. Επίσης 

διαβάστηκαν μηνύματα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτιυ Παροναξίας κ.κ. 

Καλλινίκου και των βουλευτών Κυκλάδων κ.κ. Νίκου Συρμαλένιου και Ιωάννη 

Βρούτση. 
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