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18η Τακτική Συνάντηση-Ημερίδα της ΕΚΥΤ στην Κύθνο
Συνδιοργάνωση: Δήμος Κύθνου
Συμμετοχή: Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου (Ε.ΚΥ.Τ.) διοργάνωσε την 18η Τακτική
Συνάντηση-Ημερίδα στην Κύθνο από 7 μέχρι και 9 Ιουνίου, με
συνδιοργανωτή το Δήμο Κύθνου και με τη συμμετοχή της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
ΘΕΜΑ: Διαχρονική Πορεία του Κυκλαδικού Πολιτισμού
Κύθνος: Παράδοση-Πολιτισμός-Ανάπτυξη
Στο γραφικό νησί της Κύθνου συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι των
τοπικών εφημερίδων των Κυκλάδων για την καθιερωμένη ετήσια
συνάντησή τους σε ένα Κυκλαδονήσι, κατά προτίμηση από τα
μικρότερα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι και συντάκτες εφημερίδων
από τα νησιά: Νάξος, Πάρος, Ίος, Σαντορίνη, Μύκονος, Κέα, Κύθνος,
Σέριφος, Σίφνος και Κίμωλος. Από την πολιτική ηγεσία συμμετείχαν ο
βουλευτής Κυκλάδων κ. Νίκος Συρμαλένιος, ο αντιπεριφερειάρχης Ν.
Αιγαίου κ. Γιώργος Πουσαίος, οι Περιφερειακοί σύμβουλοι κ. Λάζαρος
Θεόφιλος (Νάξου), τ. πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ., κ. Αντώνης Κοκιασμένος
(Κέας-Κύθνου), πρόεδρος της Ένωσης Κυθνίων, ο Δήμαρχος Κιμώλου,
μέλος της Ε.ΚΥ.Τ., κ. Θεόδωρος- Γεράσιμος Μαγκανιώτης και ο
προϊστάμενος του Πολιτιστικού Τμήματος της Περιφέρειας κ. Τάσος

Αναστασίου. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος οι πρώην πρόεδροι της
Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου κ. κ. Βασίλης Φραγκουλόπουλος και
Εμμανουήλ Λιγνός, καθώς και τα μέλη του σημερινού Διοικητικού
Συμβουλίου Χαρίκλεια Ζαμάνου-Χιόνη (πρόεδρος), Αντώνης
Χωριανόπουλος (αντιπρόεδρος), Στέφανος Λέπουρας (Γεν.
Γραμματέας), Ευαγγελία Κοντού (έφορος), Αντώνης Τζιώτης και Τατιάνα
Αναγνωστοπούλου.
Η ημερίδα ήταν ενδιαφέρουσα και οι ομιλίες μεστές περιεχομένου.
Ξεκίνησε με χαιρετισμούς από την πρόεδρο της Ε.ΚΥ.Τ. και τους
επισήμους και ακολούθησαν οι εισηγήσεις:
Γιώργος Βενετούλιας, Καθηγητής-Λαογράφος:
«Τοπικά προϊόντα και παραδοσιακή διατροφή της Κύθνου»
Στέφανος Λέπουρας, τ. Έπαρχος Κέας-Κύθνου:
«Κύθνος: Ανάπτυξη με βάση τις παραδοσιακές αξίες»
Αντώνης Τζιώτης, Καθηγητής φιλόλογος:
«Ιστορική επισκόπηση της Κύθνου δια μέσου των αιώνων»
Βασίλης Φραγκουλόπουλος, Νομικός-Οικονομολόγος:
« Ο Κωστής Μενεΐδης και τα ¨ΘΕΡΜΙΑ¨: Μια ξεχωριστή περίπτωση στην
Κυκλαδική εφημεριδογραφία»
Ακολούθησαν τοποθετήσεις από το βουλευτή, τον αντιπεφερειάρχη, το
δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο και τους παρισταμένους. Όλοι αναφέρθηκαν
στα πλεονεκτήματα του νησιού, στις προοπτικές ανάπτυξης, αλλά και
στα μεγάλα του προβλήματα. Με καταφανή συγκίνηση μίλησε η κόρη
του αείμνηστου εκδότη της εφημερίδας «ΘΕΡΜΙΑ» και τ. προέδρου της
Ε.ΚΥ.Τ. Κωστή Μενεΐδη.
Η Πρόεδρος

Χαρίκλεια Ζαμάνου-Χιόνη

Ο Γενικός Γραμματέας

Στέφανος Λέπουρας

Κείμενο συνοδευτικό του Δελτίου Τύπου αριθ. 2/2013
Η Κύθνος μας αποκάλυψε τα μυστικά της
Με την ενεργό συμμετοχή του Δημάρχου Κύθνου κ. Εμμανουήλ
Φίλιππα και τη συνεργασία του πρώην Επάρχου Κέας-Κύθνου κ.
Στεφάνου Λέπουρα καταρτίστηκε ένα πρόγραμμα περιήγησης στα
αξιοθέατα της Κύθνου, που αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους
εκπροσώπους των άλλων νησιών. Πρώτη έκπληξη η ευγένεια των
κατοίκων που καλωσόριζαν τους επισκέπτες με εγκαρδιότητα και
διάθεση εξυπηρέτησης. Η Κύθνος είναι από τις πρώτες λουτροπόλεις
της Ελλάδας και οι κάτοικοί της διαθέτουν το αίσθημα της φιλοξενίας
και τη λεγόμενη τουριστική συνείδηση.
Η μαρίνα των Λουτρών και το συμπαθητικό ξενοδοχείο ΜΕΛΤΕΜΙ,
όπου κατέλυσαν τα μέλη της Ε.ΚΥ.Τ., πρόσφεραν τις πρώτες θετικές
εντυπώσεις. Τουριστικός οικισμός με παραλιακά μαγαζιά, αραγμένα
σκάφη και εξαιρετικό φαγητό, αλλά και αρνητικά συναισθήματα από το

μεγάλο ξενοδοχείο του ΕΟΤ, που παραμένει κλειστό κι εγκαταλειμμένο
και το ζεστό νερό, που ρέει ακατάπαυστα και χύνεται αναξιοποίητο στη
θάλασσα.
Η επόμενη μέρα περιελάμβανε επίσκεψη στη Χώρα, πρωτεύουσα της
Κύθνου και εκδήλωση στο Δημαρχείο. Ωραίο Κυκλαδίτικο χωριό,
πεντακάθαρο με λευκά σπίτια και ασβεστωμένους δρόμους.
Το απόγευμα της ίδιας μέρας το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη
στο άλλο μεγάλο χωριό της Κύθνου, τη Δρυοπίδα, στο σπήλαιο, το
λεγόμενο Καταφύκι και στο λαογραφικό μουσείο. Το χωριό
εντυπωσίασε με την αρχιτεκτονική του, την καθαριότητά του και το
υπαίθριο θεατράκι του. Η εγκατάλειψή του εμφανής, αλλά και η
προσπάθεια διατήρησής του μεγάλη.
Το βράδυ προέκυψε η μεγάλη έκπληξη. Στη μικρή πλατεία στρώθηκαν
τραπέζια κι ο Δήμος πρόσφερε ένα παραδοσιακό Θερμιώτικο γλέντι. Με
τα βιολιά του Μπέλη και χορευτές δεξιοτέχνες του μπάλου,
προεξάρχοντος του δημάρχου Μανώλη Φίλιππα, αλλά και του
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δημήτρη Γονίδη και του
δημοτικού συμβούλου Κώστα Φιλιπαίου, οι Θερμιώτες εντυπωσίασαν.
Η ώρα παραβιάστηκε, αλλά ο παριστάμενος οδηγός του λεωφορείου, ο
νεαρός Πιπέρης Φιλιππαίος, το δέχτηκε αδιαμαρτύρητα. Κατά την
αναχώρηση για τα Λουτρά τα βιολιά συνόδεψαν τους επισκέπτες μέχρι
τη στάση του λεωφορείου κι εκεί μια χορωδία Δρυοπιδέων
τραγούδησαν την «Καληνυχτιά». Εμπειρία ανεπανάληπτη!
Όμως οι εκπλήξεις δεν σταμάτησαν. Την Κυριακή το πρωί το
πρόγραμμα προέβλεπε εκκλησιασμό στην Παναγία την Κανάλα. Κανείς,
απ’ όσους πήγαιναν για πρώτη φορά, δεν μπορούσε να φανταστεί την
ομορφιά του τοπίου. Ένα δασάκι με πεύκα στην άκρη της θάλασσας,
στο κανάλι που βρέθηκε η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας, μια
μεγάλη πλατεία κι ένας περικαλλής ναός. Ο αειθαλής ιερέας παπά
Κώστας Γονίδης, η ψυχή του Ιερού Προσκυνήματος, καλωσόρισε τους
εκπροσώπους των τοπικών εφημερίδων τονίζοντας την προσφορά τους
στην πρόοδο των νησιών και τους προσκάλεσε στο Αρχονταρίκι, όπου
πρόσφερε αναψυκτικά, αλλά και τα δύο βιβλία του. Ο δήμαρχος με τον
πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου συνόδευαν τους επισκέπτες για την
παροχή στοιχείων και πληροφοριών και την προσφορά καφέ και

αναψυκτικών στην πλατεία του Ι. Προσκυνήματος της Παναγίας της
Κανάλας.
Η αναχώρηση έγινε το απόγευμα της Κυριακής από το λιμάνι του
Μέριχα με διάφορα συναισθήματα από τους νησιώτες ερασιτέχνες
δημοσιογράφους. Θαυμασμό για τις άγνωστες ομορφιές της Κύθνου,
ικανοποίηση για την φιλοξενία και την ευγένεια των κατοίκων του, αλλά
και μια πικρή γεύση για το μειωμένο κρατικό ενδιαφέρον προς άλλο
ένα Κυκλαδίτικο νησάκι.

