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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

           Σίκινος 20-21 Ιουνίου: Καρποφόρο το ετήσιο συνέδριο της Ε.ΚΥ.Τ        

    Με απόλυτη επιτυχία, κατά γενικήν ομολογία, διεξήχθη το ετήσιο 21
ο
 συνέδριο της 

Ε.ΚΥ.Τ. στο γραφικό Κυκλαδονήσι της Σικίνου. 

   Οι συνθήκες μετάβασης στο νησάκι των 270 μόνιμων κατοίκων ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολες λόγω της προβληματικής ακτοπλοϊκής του σύνδεσης με τον Πειραιά και 

της ανύπαρκτης σύνδεσής του με τα γειτονικά τουριστικά νησιά. Η αλλαγή του 

δρομολογίου του μοναδικού πλοίου από τον Πειραιά και η διακοπή, για πρώτη φορά 

στα ακτοπλοϊκά χρονικά, των ενδοκυκλαδικών δρομολογίων, μάς προβλημάτισε 

μέχρι του σημείου να συζητήσουμε τη ματαίωση του συνεδρίου. 

   Όμως επιμείναμε, γιατί βασικός σκοπός της Ε.ΚΥ.Τ. είναι, μεταξύ των άλλων, να 

προβάλλει μέσα από τον Κυκλαδικό Τύπο τα προβλήματα των νησιών, με σκοπό την 

επίλυσή τους. Η επιτόπια επίσκεψη μάς έδωσε τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε και 

να βιώσουμε το καίριο πρόβλημα της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας, να ζήσουμε την 

αγωνία των κατοίκων, που με αξιοθαύμαστη καρτερικότητα αγωνίζονται για την 

πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου τους. 

   Για να φθάσουμε στη Σίκινο, η μόνη λύση ήταν να ταξιδέψουμε στη Σαντορίνη με 

το Blue Star και από εκεί με πλοιάριο της τοπικής Ένωσης Λεμβούχων να μεταβούμε 

στη Σίκινο, εν μέσω θαλασσοταραχής, και να επιστρέψουμε με τον ίδιο τρόπο. 

Ευχαριστούμε τόσο τη Blue Σtar Ferris για την έκπτωση που μας παραχώρησε στα 

εισιτήρια, όσο και την Ένωση Λεμβούχων Σαντορίνης για τη διάθεση πλοιαρίου, με 

κάλυψη μόνον εκ μέρους μας του κόστους των καυσίμων. Επίσης ευχαριστούμε την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνδιοργανώτρια του συνεδρίου, που από την αρχή 

ενθάρρυνε το εγχείρημά μας και ενέκρινε ένα μέρος της δαπάνης διεξαγωγής του. 

   Παρά τις αρχικές δυσκολίες, τα μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. εντυπωσιάστηκαν από τη Σίκινο. 

Η υποδοχή και η συνεχής παρουσία δίπλα μας του δημάρχου κ. Βασίλη Μαράκη ήταν 

συγκινητική. Νέος, δυναμικός και προοδευτικός ο δήμαρχος Σικίνου αγωνίζεται κάτω 

από αντίξοες συνθήκες να οδηγήσει το νησί του σε μια σωστή ανάπτυξη. Η 

καθαριότητα, η νοικοκυροσύνη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι εμφανής 

και οι προσπάθειες των κατοίκων για πρόοδο και ανάπτυξη καταφανείς. Προσεγμένα 

καταλύματα και εστιατόρια, που μάταια περιμένουν πλοία με επισκέπτες, δρόμοι 

ασβεστωμένοι, παραλίες καθαρές.  

   Το πρόγραμμά μας προέβλεπε ανάπαυση για το απόγευμα της Παρασκευής, αλλά ο 

δήμαρχος με τον Σικινιώτη πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μικρών Κυκλαδονήσων κ. 

Πασχάλη Συρίγο είχαν άλλη άποψη. Μας πρόσφεραν στη Χώρα του νησιού ένα 

γευστικότατο δείπνο με εξαίρετο ντόπιο κρασί. Τους ευχαριστούμε θερμά. 

   Το Σάββατο το πρωί με το λεωφορείο του νησιού και το μικρό λεωφορείο του 

Δήμου έγινε περιήγηση στα αξιοθέατα του νησιού με ξενάγηση του Δημάρχου. 
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Επισκεφθήκαμε: Το μοναστήρι της Χρυσοπηγής, που χτίστηκε το 1690 και 

διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση χάρη στις προσπάθειες των κατοίκων. Την 

Παναγία την Παντοχαρά, το γραφικό εκκλησάκι-αφιέρωμα στη Σίκινο του ποιητή 

Οδυσσέα Ελύτη. Την Επισκοπή, ρωμαϊκό μαυσωλείο του 3
ου

 αιώνα μ. Χ., που 

μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό με τρούλλο και αποτελεί το ιδιαίτερο μνημείο της 

Σικίνου. Το Κάστρο, παλαιό, οχυρωμένο οικισμό της Χώρας με γνήσια κυκλαδίτικη 

ομορφιά, που χτίστηκε  το 15
ο
  αιώνα. Την Παντάνασσα,   μητροπολιτικό ναό της 

Σικίνου, που χτίστηκε το 1787. Το οινοποιείο, μια σύγχρονη μεταποιητική μονάδα, 

μέσα σ’ ένα περιβάλλον κατάφυτο από αμπέλια, όπου παράγεται το θαυμάσιο 

σικινιώτικο κρασί. 

   Μέσα στο λίγο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας, τα παραπάνω ήταν τα ξεχωριστά 

σημεία του νησιού που μας εντυπωσίασαν.  

   Το απόγευμα του Σαββάτου έγινε η κεντρική εκδήλωση σε ειδικά διαμορφωμένη 

αίθουσα του δημοτικού σχολείου της Χώρας. Μετά την προσφώνηση του προέδρου 

της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Στεφάνου Λέπουρα, εξελέγη πρόεδρος του συνεδρίου ο κ. Βασίλης 

Φραγκουλόπουλος, πρώτος πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ., ο οποίος διηύθυνε με εξαίρετο 

τρόπο τη συζήτηση. Ακολούθησε η παράδοση των φαρμάκων, που είχε προμηθευτεί 

η Ε.ΚΥ.Τ. με φροντίδα της κ. Τατιάνας Αναγνωστοπούλου, για το ιατρείο της 

Σικίνου και  στη συνέχεια οι χαιρετισμοί του ιερέα του νησιού π.Θεοδώρου 

Αρσενικού, του δημάρχου, του αντιπροέδρου της Ε.ΚΥ.Τ. κ. Αντώνη 

Χωριανόπουλου, του προέδρου της Ο.ΣΥ.ΜΙ.Κ. κ. Πασχάλη Συρίγου και η 

ανάγνωση του χαιρετισμού που έστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γιώργος 

Λεονταρίτης. Ακολούθησαν οι εισηγήσεις, που είχαν προαναγγελθεί, και ήταν 

περιεκτικές, πρωτότυπες και πολύ ενδιαφέρουσες. Κατά σειράν: 

Ο κ. Σπύρος Κάλμπαρης, συγγραφέας-δημοσιογράφος, μίλησε με θέμα την   

«εκπαίδευση και την ίδρυση του πρώτου σχολείου της Σικίνου» πριν 185 χρόνια, 

κατά την καποδιστριακή περίοδο, στηριζόμενος σε αρχειακό υλικό. (Στους συνέδρους 

μοιράστηκε σχετικό βιβλίο του εισηγητή με τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ  ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΣΤΗ  ΣΙΚΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ-Η Φάτα Μοργκάνα στους βράχους των Κυκλάδων». 

Ο κ. Εμμανουήλ Μαρμαράς, καθηγητής Αρχιτεκτονικής και πρόεδρος της 

Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών,  αναφέρθηκε στον «τουρισμό Μακρόχρονης 

Διαμονής», ως το τελευταίο στάδιο αστικοποίησης των Κυκλάδων και τις επιπτώσεις 

του φαινομένου στον χώρο. Έκανε ειδική αναφορά στη Σίκινο και στη διαμόρφωση 

του ανθρωπογεωγραφικού χάρτη των νησιών μας με τη νέα αυτή μορφή 

αστικοποίησης, την πληθυσμιακή και χωρική συγκέντρωση αλλοδαπών. 

 

Ο κ. Κωστής Λεβογιάννης, οικονομολόγος, πρώην Γεν. Γραμματέας της Ε.ΚΥ.Τ. 

 ανίχνευσε την «γαμηλιότητα, γεννητικότητα και θνησιμότητα του Κυκλαδικού 

πληθυσμού κατά τα έτη 1953-2013», με ειδική αναφορά στη Σίκινο, παραθέτοντας 

στατιστικά στοιχεία, κατάλληλα επεξεργασμένα. 

Τέλος, ο κ. Τάσος Αναστασίου, Προϊστάμενος του Τμήματος  Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Κυκλάδων, μάς ξενάγησε με την εισήγησή του στις «διαδρομές στο 

νησιωτικό ιστορικό τοπίο» της Σικίνου, συνταιριάζοντας την μακραίωνη ιστορία του 

νησιού με τις σύγχρονες πολιτιστικές πορείες . 
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      Τις εισηγήσεις διαδέχθηκαν πολλές ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις συνέδρων, που 

εμπλούτισαν τις ιδέες και τον προβληματισμό για τα θέματα του συνεδρίου, αλλά και 

τα προβλήματα του νησιού. Μίλησαν ο Γ. Γραμματέας της Ε.ΚΥ.Τ, κ. Αντώνης 

Παπακωνσταντής και οι συνάδελφοι Λάζαρος Θεόφιλος,  Δημήτρης Γκιολές, Κώστας 

Βερνίκος, Χρήστος Ευαγγέλου, Στέλιος Στρούβαλης, Θεόδωρος-Γεράσιμος  

Μαγκανιώτης, ο γιατρός που μας συνόδευε κ. Γιάννης Βλασερός,  ο πρώην Δήμαρχος 

Σικίνου κ. Συρίγος και η Δημοτική Σύμβουλος Σικίνου κ. Λουκία Μπεζέ. Η κα Ελένη 

Τρούλλου διάβασε ένα ωραίο ποίημα του συζύγου της αειμνήστου Αντώνη 

Τρούλλου. 

   Στο τέλος της εκδήλωσης ο Δήμαρχος πρόσφερε στον πρόεδρο της Ε.ΚΥ.Τ. το 

βιβλίο του Πέτρου Φρονίστα « ΣΙΚΙΝΟΣ μια ιστορία » και ο πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ. 

στο Δήμο Σικίνου έναν ωραίο  πίνακα ζωγραφικής  της Επισκοπής, που αποκτήθηκε 

με τη φροντίδα του συναδέλφου κ. Κώστα Παγώνη. 

Το δείπνο που ακολούθησε στο κέντρο ΚΑΠΑΡΗ ήταν προσφορά της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου. 

Στο συνέδριο συμμετείχαν μέλη της Ε.ΚΥ.Τ. από τα νησιά Νάξο, Πάρο, Αμοργό, 

Κέα, Σέριφο, Κίμωλο, Σίφνο και Μύκονο. 

   Με Τιμή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

       Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γενικός Γραμματέας  

Στέφανος Λέπουρας                                                                   Αντώνης Παπακωσταντής  

      Ο Αντιπρόεδρος                                 Ο Ταμίας                               Η Έφορος  

Αντώνης Χωριανόπουλος       Γιάννης Στεφανόπουλος           Ευαγγελία Κοντού 

Τα μέλη του Δ.Σ. 

Αντώνης Τζιώτης και Τατιάνα Αναγνωστοπούλου 
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