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ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΗΣ 

 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της ναξιακής-κυκλαδικής 

πολιτιστικής εταιρείας «Νικάνδρη» την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 το απόγευμα στο 

Πνευματικό Κέντρο του Ι. Ναού του Αγίου Σώστη Λ. Συγγρού Αθηνών με θέμα:  

"Κυκλαδικός Πολιτισμός και συμβολή της ανάδειξης των μνημείων στην πολιτιστική 

και οικονομική ανάπτυξη της Νάξου και των νησιών γενικότερα". 

Στην αρχή προβλήθηκε βίντεο για τα κυκλαδικά ειδώλια. Ακολούθησε η ομιλία 

του προέδρου της «Νικάνδρης»  κ. Γιάννη Λογαρά για τους στόχους και τον 

προγραμματισμό δράσης της εταιρείας. Στη συνέχεια έγινε η ομιλία-παρουσίαση της 

ερευνητικής εργασίας, ιδιαιτέρως σημαντικής, του εκλεκτού νέου επιστήμονα, 

πολιτικού μηχανικού Κώστα Ι. Τουμπακάρη με θέμα: "Ναξιακός νερόμυλος, 

κατασκευή και λειτουργία". Στο τέλος προσφέρθηκε κέρασμα με τοπικά προϊόντα.  

Η εκδήλωση άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις στους παρευρεθέντες. 

Παρευρέθησαν ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μανόλης 

Μαργαρίτης, οι καθηγητές Πανεπιστημίου κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης, κ. Γιώργος 

Μαυρογιαννόπουλος, ο καθηγητής ΤΕΙ κ. Πέτρος Αξαόπουλος, ο ανώτατος 

δικαστικός κ. Κώστας Σιδερής, ο στρατηγός ε.α. κ. Τιμόθεος Βάσιλας, ο ιατρός κ. 

Αργύρης Σοφάκης, η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικών Μύλων κ. Μαρία 

Γρυπάρη και η Γραμματέας κ. Ελένη Χαλκουτσάκη, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 

Φιλωτιτών Νάξου κ. Αντώνης Τζιώτης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κυνηδαριωτών 

Νάξου κ. Ιάκωβος Τσελέντης, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ποταμιτών Νάξου κ. 

Σπύρος Δράγαζης και ο Γραμματέας κ. Αντώνης Ναυπλιώτης, ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Κυνηδαριωτών Νάξου κ. Ιάκωβος Τσελέντης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου 

Κουρουνοχωρίου-Μύλων Νάξου κ. Σταύρος Κονδύλης, ο εκδότης του πολιτιστικού 

περιοδικού «Παριανά» κ. Νίκος Αλιπράντης, ο εκδότης των «Κιμωλιακών Νέων» κ. 

Γεράσιμος-Θεόδωρος Μαγκανιώτης, ο υπεύθυνος της πολιτιστικής-λαογραφικής 

ιστοσελίδας «Κορωνίδα» κ. Γιάννης Πρεβενιός, λοιποί Νάξιοι και Κυκλαδίτες και 

φίλοι των Κυκλάδων. 

Στους στόχους της εταιρείας «Νικάνδρη» είναι η διοργάνωση σεμιναρίων και 

συνεδρίων για την ανάδειξη και προβολή των ιστορικών και λοιπών μνημείων και 

των μουσείων της Νάξου, των παραδόσεων και τη σύνδεση αυτών με το παρόν και 

την πολιτιστική πρόοδο του νησιού, η διοργάνωση ξεναγήσεων, εκδρομών, η 

ανάδειξη νέων Ναξίων και Κυκλαδιτών επιστημόνων, η προώθηση εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού, και γενικά η συμβολή της στην πολιτιστική και οικονομική 

πρόοδο της Νάξου και των Κυκλάδων.  

Η ένθερμη υποδοχή που έτυχε η πρώτη δημόσια εμφάνιση της εταιρείας στην 

Αθήνα, αλλά και η συμπαράσταση που είχε σε προηγούμενες δράσεις (εκδρομές-

ξεναγήσεις στη Νάξο) και οι εν γένει στόχοι της εγγυώνται μια ελπιδοφόρα πορεία 

της εταιρείας. 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή 


