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22η Ετήσια συνάντηση των μελών της Ε.ΚΥ.Τ  

Στη ΝΑΞΟ 

ΘΕΜΑ: Νάξος: Ευκαιρίες ανάπτυξης στην εποχή της κρίσης και ο ρόλος του 

τοπικού τύπου 

   Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών της Ε.ΚΥ.Τ. στη Νάξο το 

τριήμερο 22-24 Σεπτεμβρίου 2017 με τη συμμετοχή των συναδέλφων από Νάξο, 

Σύρο, Μύκονο, Κέα, Σέριφο, Σίφνο, Ίο, Κίμωλο, Πάρο και Μήλο και την ευγενική 

χορηγία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, της Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Νάξου και της Hellenic Seaways με έκπτωση στο εισιτήριο.  

Τους ευχαριστούμε θερμά. 

   Την πρώτη μέρα έγινε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο ΥΡΙΑ  και ξενάγηση από 

τον κ. Μηνά Κουφόπουλο, ο οποίος έχει επιμεληθεί της διευθέτησης, καθαρισμού και 

φύλαξης αυτού του αξιόλογου αρχαιολογικού μνημείου. Στον περιβάλλοντα χώρο τα 

βουστάσια της περιοχής σε μια αρμονική συνύπαρξη αρχαίας και σύγχρονης ζωής. 

Το βράδυ η Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ πρόσφερε δείπνο σε ένα ωραίο κέντρο στο Πολίχνι. 

   Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με επίσκεψη σε χωριά της ορεινής Νάξου. Στο Χαλκί έγινε 

ξενάγηση στο αποστακτήριο κίτρου Βαληνδρά, στο Φιλώτι επίσκεψη στην εκκλησία 

της Παναγίας και στον πύργο του Μπαρότση και στην Απείρανθο ενημέρωση και 

ξενάγηση στα μουσεία από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Γιώργο 

Μπάκαλο, οποίος πρόσφερε στην Πλάτσα ποτό και μεζέ με μουσική και χορούς από 

νέους της Απειράνθου. Στη διαδρομή για την ορεινή Νάξο έγινε ξενάγηση από 

μικροφώνου από τον πρόεδρο του ιστορικού Συλλόγου Φιλωτίου και Β΄ Αντιπρόεδρο 

της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Αντώνη Τζιώτη. 

  Το βράδυ της ίδιας μέρας η κεντρική εκδήλωση της επίσκεψης, το συνέδριο της 

Ε.ΚΥ.Τ. στην αίθουσα «Ιάκωβος Καμπανέλης»¨ στο Δημαρχείο Νάξου με το επίκαιρο 

θέμα «Νάξος: Ευκαιρίες ανάπτυξης στην εποχή της κρίσης και ο ρόλος του τοπικού 

τύπου». Η προσέλευση των συνέδρων ικανοποιητική, με τον αιδεσιμώτατο πατέρα. 

Νεκτάριο εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ,κ. Καλλινίκου 

και τον Δήμαρχο Νάξου κ. Μανώλη Μαργαρίτη. Συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος της 

Ε.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ κ. Δημήτριος Καπούνης και ο αντιπρόεδρος κ. Ιάκωβος Βαλέρης, ο  

πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Νάξου κ. Βαγγέλης Στρατούρης, ο 

πρόεδρος του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ κ. Μαρούλης, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου 

Νάξου κυρία Μαρία Μάρκου, ο ερευνητής της Ακαδημίας Αθηνών κ. Παναγιώτης 
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Καμηλάκης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδoνήσων κ. 

Πασχάλης Συρίγος, ο πρώην Έπαρχος Νάξου κ. Βασίλης Κορρές, ο πρώην 

Βουλευτής Κυκλάδων κ. Λεονάρδος Χατζηανδρέου, ο πρώην πρόεδρος του 

ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ κ. Ιάκωβος Ναυπλιώτης, ο πρώην δήμαρχος Κιμώλου κ. Γεράσιμος- 

Θεόδωρος Μαγκανιώτης, ο Στρατηγός Ε.Α. κ. Δημ. Σάββας, οι πρώην πρόεδροι της 

Ε.ΚΥ.Τ. κ.κ. Βασίλης Φραγκουλόπουλος και Λάζαρος Θεόφιλος, ο πρώην 

Περιφερειακός Σύμβουλος Τήνου Ν. Αιγαίου κ. Μάνθος Βίλλας, Δημοτικοί και Τοπικοί 

Σύμβουλοι Νάξου (είχαν όλοι προσκληθεί) και αρκετοί πολίτες, ώστε η μεγάλη 

αίθουσα να έχει σε ικανοποιητικό βαθμό καλυφθεί. 

 Ο πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Στέφανος Λέπουρας καλωσόρισε τους προσελθόντες και 

αναφέρθηκε εν ολίγοις στους σκοπούς της Ε.ΚΥ.Τ. και στη χρησιμότητα των 

συναντήσεων των δημοσιογράφων μελών της στα νησιά, για να γνωρίσουν από 

κοντά τις συνθήκες ζωής των κατοίκων, τα προβλήματά τους και τα συγκριτικά τους 

πλεονεκτήματα, προκειμένου να τα προβάλλουν μέσα από τις εφημερίδες και τα 

ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Παρεκάλεσε τον αιδεσιμότατο Νεκτάριο να μεταφέρει 

τις ευλογίες και του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου και πράγματι ο πατέρας Νεκτάριος 

με ωραίο λόγο χαιρέτισε το Συνέδριο και μετέφερε τις ευλογίες του Σεβ. 

Μητροπολίτου.  

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Νάξου κ. Μανώλη Μαργαρίτη, ο οποίος 

ευχαρίστησε την Ε.ΚΥ.Τ. για την επιλογή της να διοργανώσει αυτό το συνέδριο στη 

Νάξο και τόνισε την προσφορά του Τοπικού Τύπου στην ενημέρωση των κατοίκων 

των νησιών, και γενικά στην πρόοδο και ανάπτυξη των Κυκλάδων.  

Ακολούθησε ο πρόεδρος της Ε.Α.Σ. Νάξου κ .Δημ. Καπούνης, ο οποίος χαιρέτισε την 

παρουσία των τοπικών μέσων ενημέρωσης των Κυκλάδων και ανέφερε ότι για τη 

δράση της Ε.Α.Σ. θα μιλήσει ο διευθυντής της κ. Μιχ. Βερνίκος.  

 Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε στο συνέδριο ο κ. Αντώνης Χωριανόπουλος, Α΄ 

Αντιπρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ., και ο ιατρός διευθυντής της καρδιολογικής κλινικής του 

Ιπποκράτειου νοσοκομείου κ. Γιάννης Βλασερός.  

Στη συνέχεια αναγνώστηκαν μηνύματα των κ. Δημητρίου Κορρέ, προέδρου της 

Εταιρίας Κυκλαδικών Μελετών και κ. Ιωάννη Μαργαρίτη, Επάρχου Νάξου και 

ξεκίνησαν οι εισηγήσεις. 

Συντονιστές της πρώτης συνεδρίας με τίτλο «Νάξος: ευκαιρίες ανάπτυξης στην 

εποχή της κρίσης» οι κ. κ. Αντώνης Παπακωνσταντής, Γεν. Γραμματέας της Ε.ΚΥ.Τ., 

και Κώστας Βερνίκος, μέλος της Ε.ΚΥ.Τ. 

 Πρώτος ομιλητής ο κ. Βαγγέλης Κουκουζής, γεωπόνος του τμήματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με θέμα «Ναξιακή γεωργία: 

περιγραφή της κατάστασης και προοπτικές, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης».  

Η εισήγησή του με χαρακτήρα δυναμικό και προσπάθεια τεκμηρίωσης των απόψεών 

του με πραγματικά στοιχεία από την γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή του 

νησιού, περιείχε διαπιστώσεις και προσωπικές εναλλακτικές προτάσεις, που 

προκάλεσαν θετικά και αρνητικά σχόλια. Ολόκληρη η ομιλία του, μαζί με τις ομιλίες 

των άλλων εισηγητών, θα δημοσιευθεί σε ειδική έκδοση της Ε.ΚΥ.Τ. Σχολιάστηκε η 

άμεση αποχώρησή του από την αίθουσα, χωρίς να δώσει απαντήσεις σε τυχόν 

ερωτήματα των συνέδρων.  

Δεύτερος ομιλητής ήταν ο κ. Μιχάλης Βερνίκος, γεωπόνος, γενικός διευθυντής της 

Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Νάξου, με θέμα: «Οι πρωτοβουλίες και οι 

δραστηριότητες της Ε.Α.Σ, ως απάντηση στις προκλήσεις της εποχής στον 



αγροδιατροφικό τομέα». Ήταν μια εμπεριστατωμένη ομιλία, που παρουσίαζε με 

στοιχεία τις προσπάθειες  της Ε.Α.Σ. για την ανάπτυξη της γεωργικής και 

κτηνοτροφικής παραγωγής της Νάξου  και τη στήριξη του Ναξιώτη γεωργού και 

κτηνοτρόφου. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της Ε.Α.Σ. φαίνονται από την 

καταξίωσή της στις συνειδήσεις των καταναλωτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό και την μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών της. Αναφέρθηκε στα 

μελλοντικά σχέδια της Ε.Α.Σ., στην κοινωνική πολιτική της και στη μεγάλη 

προσπάθεια για τη διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων της Νάξου. 

 Ο τρίτος ομιλητής κ. Νίκος Χατζηανδρέου αναφέρθηκε σε μια καινοτόμο προσπάθεια 

αγροτικής ανάπτυξης με θέμα: «Πρωτογενής τομέας: παραγωγή, μεταποίηση και 

εμπορία: Η περίπτωση των βιολογικών αρωματικών φυτών». Με ωραίες 

παραστάσεις και διαγράμματα από τον υπολογιστή κράτησε το ενδιαφέρον των 

συνέδρων παρέχοντας πληροφορίες και στοιχεία για  την ίδρυση και ανάπτυξη αυτού 

του αγροτικού τομέα στον οποίο οι Κυκλάδες έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Τελευταίος ομιλητής αυτής της συνεδρίας ο κ. Βαγγέλης Κατσαράς, πρόεδρος της 

ένωσης Ξενοδόχων Νάξου, ανέπτυξε το θέμα: « Η βιομηχανία του τουρισμού στη 

Νάξο σε σχέση με τους άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας: Προβλήματα και 

μελλοντικές εξελίξεις». Αναφέρθηκε στους τομείς της οικονομίας, πρωτογενή, 

δευτερογενή και τριτογενή και επικέντρωσε την αναφορά του στον τουρισμό ο οποίος 

«αποτελεί ένα πολυχρωματικό οικονομικό, κοινωνικό φαινόμενο, που συμβαίνει όταν 

τα άτομα αλλάζουν φυσικό περιβάλλον και ρυθμούς ζωής με σκοπό την ικανοποίηση 

των ψυχοσωματικών τους αναγκών και πνευματικών περιεργειών…». Μ’ αυτό το 

ανάλαφρο ύφος, συναφές προς τη βιομηχανία του τουρισμού, ο πρόεδρος των 

ξενοδόχων έδωσε πολλές πληροφορίες για την πρόοδο του τουρισμού στη Νάξο τα 

τελευταία χρόνια και τη σοβαρή προσπάθεια που γίνεται από όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς για την ποιοτική του αναβάθμιση. Η Νάξος έχει όλα τα 

προσόντα για έναν τουρισμό με τοπικά χαρακτηριστικά. 

Η δεύτερη συνεδρία είχε θέμα: «Η κατάσταση και ο ρόλος του τύπου στη Νάξο 

σήμερα» Συντονιστές: ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Βασίλης 

Φραγκουλόπουλος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Αντώνης Τζιώτης. 

Πρώτος ομιλητής ο κ. Παναγιώτης Καρανίκας Δημοσιογράφος με θέμα: «Ο 

ημερήσιος τύπος στη Νάξο. Η περίπτωση της Κυκλαδικής» 

Ο κ. Καρανίκας αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια ημερήσια 

εφημερίδα στην Επαρχία. Σε αντίθεση με τις εφημερίδες Αθήνας και Θεσσαλονίκης η 

ημερήσια εφημερίδα π.χ. της Νάξου δυσκολεύεται να υλοποιήσει τον πραγματικό της 

ρόλο και στόχο, που είναι ο έλεγχος της κάθε μορφής εξουσίας. Το Δήμαρχο ή τον 

κάθε υπεύθυνο θα τον δεις μπροστά σου το πρωί κι αν έχεις γράψει κάτι εναντίον του 

θα πρέπει να απολογηθείς. Αυτή είναι μια δυσκολία μέσα στις τόσες άλλες που 

αντιμετωπίζουν οι τοπικές εφημερίδες είτε ημερήσιες, είτε εβδομαδιαίες ή μηνιαίες. Η 

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ είναι μια ειδική και ενδιαφέρουσα περίπτωση, που καταφέρνει να 

επιβιώσει 17 χρόνια χάρη στις μεγάλες προσπάθειες των ανθρώπων της. 

Ο δεύτερος ομιλητής κ. Νικόδημος Λιανός μίλησε με θέμα: «Τα μέσα ενημέρωσης 

στο νησί (έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά) και τα προβλήματά τους». 

Ο κ. Λιανός, εκδότης της εφημερίδας της Ε.Α.Σ. και υπεύθυνος του ραδιοφωνικού 

σταθμού ¨Φωνή του Αιγαίου¨ είναι έμπειρος δημοσιογράφος, που εργάστηκε σε 

έντυπα και σταθμούς της Αθήνας και γύρισε στη Νάξο να εργαστεί για την πατρίδα 

του.  



Αντιμετώπισε μια καχυποψία και αμφισβήτηση λόγω της προσωποποίησης της 

είδησης  με το δημοσιογράφο. Στη μικρή κοινωνία το κάθε δημοσίευμα επιδέχεται 

μιας δεύτερης ανάγνωσης, ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις  του γράφοντος και 

του αναγνώστη, την οικογένεια του δημοσιογράφου και την ιδιοκτησία του μέσου.  

Στο διαδίκτυο  μπορεί ο καθένας να γίνει δημοσιογράφος και να πει την άποψή του. 

Υπάρχει διαφορά μεταξύ του μπλοκ και της ιστοσελίδας. Στο μπλογκ μπορείς να πεις 

την άποψή σου δωρεάν, αλλά όχι να μεταφέρεις ειδήσεις. Αντίθετα η ιστοσελίδα έχει 

μεγάλο πεδίο δράσης, αλλά πληρώνεται αδρά. 

Στη Νάξο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ των τοπικών 

δημοσιογράφων, που είναι επιχειρηματίες, διαφημιστές και δημοσιογράφοι. 

Τις εισηγήσεις των δύο δημοσιογράφων ακολούθησε συζήτηση για τα θέματα του 

τύπου  και παρά το προχωρημένο της ώρας το ενδιαφέρον για τα θέματα αυτά 

υπήρξε μεγάλο, με συνέπεια οι δύο συντονιστές να γράψουν κατάσταση ομιλητών. 

Μετά το τέλος του συνεδρίου ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Μαργαρίτης παρέθεσε γεύμα 

στους συνέδρους σε κέντρο της παραλίας της Χώρας. 

Την επόμενη μέρα το πρωί οι σύνεδροι ανέβηκαν στο κάστρο της Χώρας και 

μεταφέρθηκαν νοερά στην εποχή της Φραγκοκρατίας και του Μάρκου Σανούδου 

μέσα από την εξαίρετη ξενάγηση του κ. Ιάκωβου Ναυπλιώτη. Περνώντας από τα 

στενά σοκάκια με τις μεσαιωνικές πύλες, τις παλιές εκκλησίες και τα άλλα μνημεία, 

κατέληξαν στην κορυφή του κάστρου, στην περίφημη σχολή των Ουρσουλινών, 

όπου τους περίμενε ο συνάδελφος κ. Κώστας Παγώνης προσφέροντάς τους καφέ και 

γλυκό. 

Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν στην επιτυχία αυτής συνάντησης, τους 

διοργανωτές, τους συναδέλφους από τη Νάξο και τους τοπικούς παράγοντες, 

ευχόμενοι κάθε πρόοδο και επιτυχία στις εφημερίδες των Κυκλάδων. Με υγεία να 

συναντηθούμε ξανά στο Κυκλαδονήσι που θα επιλέξει  το νέο συμβούλιο της 

Ε.ΚΥ.Τ., το οποίο θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες του προσεχούς Φεβρουαρίου. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας 

Στέφανος Λέπουρας                                   Αντώνης Παπακωνσταντής 

 

 

 


