
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο  

της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου (Ε.ΚΥ.Τ) 
 

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου 

(ΕΚΥΤ), όπως συγκροτήθηκε σε σώμα στις 28 Φεβρουαρίου 2014 σε συνεδρίασή του 

στα γραφεία της ΕΚΥΤ (Μάρνη 33) (και το οποίο Δ.Σ. πρόεκυψε από τις αρχαιρεσίες 

στις 22 Φεβρουαρίου 2014) είναι η εξής (σε παρένθεση αναγράφεται ο τόπος 

καταγωγής των μελών του Δ.Σ.): 

 

Πρόεδρος: Στέφανος Λέπουρας (Κέα). 

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Χωριανόπουλος (Νάξος). 

Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Παπακωνσταντής (Νάξος). 

Ταμίας: Γιάννης Στεφανόπουλος (Αμοργός). 

Έφορος: Ευαγγελία Κοντού (Μύκονος). 

Μέλος: Αντώνης Τζιώτης (Νάξος). 

Μέλος: Τατιάνα Αναγνωστοπούλου (Σέριφος). 

 

Για την Ελεγκτική Επιτροπή  έχουν εκλεγεί οι: 

Κυριακή Γελασάκη (Σέριφος). 

Μανώλης Καλαϊτζής (Νάξος). 

Μανώλης Ναυπλιώτης. (Νάξος). 

 

 

Γενική Συνέλευση και κοπή πίτας της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση, οι αρχαιρεσίες και η κοπή 

της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου (ΕΚΥΤ) το Σάββατο 22 

Φεβρουαρίου 2014 το βράδυ σε αίθουσα του ξενοδοχείου «Τιτάνια», στο κέντρο της 

Αθήνας.  

Στην αρχή ορίστηκε προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης που αποτελείτο από 

τους: κ. Λάζαρο Θεόφιλο, ως πρόεδρο (Νάξος), κ. Δημήτρη Γκιολέ (Σέριφος) και κ. 

Ευαγγελία Καραντηνού (Ίος) ως γραμματείς.  

Αμέσως μετά (με πρόταση του κ. Θεόφιλου) τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη 

μνήμη των μελών της ΕΚΥΤ που έφυγαν από τη ζωή κατά το χρόνο της θητείας του 

απερχομένου Δ.Σ. και είναι οι εξής: Αντώνης Τρούλλος (Σίφνος), Δημήτρης Χάλαρης 

(Σύρος), Μιχάλης Κατσάνης (Νάξος) και Αντώνης Βλαβιανός (Αμοργός). 

Κατόπιν εξελέγη η νέα Επιτροπή Δεοντολογίας την οποία (μετά από πρόταση 

του Δ.Σ.) απαρτίζουν οι εξής: Χαρίκλεια Ζαμάνου (Ίος), Γεράσιμος-Θεόδωρος 

Μαγκανιώτης (Κίμωλος) Βασίλης Φραγκουλόπουλος (Νάξος), Μανώλης 

Αναστασιάδης (Σίφνος), Λάζαρος Θεόφιλος (Νάξος). 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του απερχομένου Διοικητικού Συμβουλίου κ. 

Χαρίκλεια Ζαμάνου ανέγνωσε τα πεπραγμένα του Δ.Σ.. τα οποία ενέκρινε η Γ.Σ. 

Ομοίως ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό αλλά και τον νέο προϋπολογισμό, τα 

στοιχεία των οποίων παρουσίασε ο Ταμίας κ. Γιάννης Στεφανόπουλος (Αμοργός) και 

κατόπιν η Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής κ. Κυριακή Γελεσάκη (Σέριφος) 

ανέγνωσε την απόφαση της Επιτροπής για έγκριση του οικονομικού απολογισμού και 

απαλλαγή του Ταμία και όλου του Δ.Σ. από κάθε οικονομική ευθύνη, η οποία 

(έκθεση) εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση.. 

Ενδιαφέρουσες προτάσεις έκαναν τα μέλη της ΕΚΥΤ που έκαναν τοποθετήσεις 

και προτάσεις. 



Μίλησαν οι κ.κ. Στέφανος Λέπουρας, Αντώνης Χωριανόπουλος, Κώστας 

Βερνίκος (Νάξος,), Κυριακή Γελασάκη, Γιώργος Πούλιος (Πάρος). 

Με πρόταση του κ. Αντώνη Χωριανόπουλου, η απερχομένη Πρόεδρος κ. 

Χαρίκλεια Ζαμάνου ανακηρύχτηκε Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΚΥΤ. 

Επίσης αποφασίστηκε να γίνει μέσα στο 2014 καταστατική Γενική Συνέλευση 

της ΕΚΥΤ η οποία θα αντιμετωπίσει διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και η 

πιθανή εγγραφή και των κυκλαδικών ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης ως μελών της 

ΕΚΥΤ.  

Ο κ. Αντώνης Χωριανόπουλος πρότεινε νέα διοικητική διαίρεση του (Νοτίου) 

Αιγαίου τέτοια, ώστε οι Κυκλάδες απομακρυνόμενες από τα Δωδεκάνησα να 

αποτελέσουν ξεχωριστή διοικητική περιοχή (Κεντρικού Αιγαίου) μαζί με τη Σάμο, 

Ικαρία, Φούρνους. Ως προς την πρόταση αυτή, λόγω της σοβαρότητας και ιδιαίτερης 

σημασίας της και σε συνδυασμό με την πρόταση για «Αμφικτιονία» και συσπείρωση 

των κυκλαδικών συλλόγων που έκαναν άλλοι ομιλητές, αποφασίστηκε (με ευθύνη 

του Δ.Σ.) να διοργανώσει η ΕΚΥΤ μέσα στο 2014 μια ημερίδα, όπου θα συζητηθούν 

αναλυτικά τα θέματα αυτά. 

Επίσης θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το 2015 να εορταστεί η επέτειος των 

30 χρόνων λειτουργίας της ΕΚΥΤ (η οποία ιδρύθηκε το 1985). 

Ένα ενδιαφέρον θέμα, το οποίο ετέθη, είναι η πρόταση για ψηφιοποίηση 

(ηλεκτρονική μεταγραφή) των παλαιών φύλων των κυκλαδικών εντύπων, κάτι το 

οποίο είναι πολύ δύσκολο, αλλά θα αναληφθεί προσπάθεια για διερεύνηση του 

θέματος σε συνεργασία και με ελληνικές βιβλιοθήκες (π.χ. Βουλής, Μπενάκειο). 

Η επόμενη επίσκεψη της ΕΚΥΤ αποφασίστηκε να γίνει στη Δονούσα τον 

προσεχή Ιούνιο. 

Ακολούθησε η ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής 

Επιτροπής. (Την Εφορευτική Επιτροπή αποτέλεσαν τα προαναφερθέντα μέλη του 

Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης: Θεόφιλος, Γκιολές, Καραντηνού). 

Κατόπιν άρχισε το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, η κοπή της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο Πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χρήστος Λογαράς (Νάξιος 

στην καταγωγή) με σύντομη θρησκευτική ακολουθία ευλόγησε την πίτα της ΕΚΥΤ 

την οποία έκοψε η Πρόεδρος κ. Ζαμάνου. Προσφέρθηκε βασιλόπιτα και άλλο 

κέρασμα στους παρευρισκομένους, προφορά του κ. Αντώνη Χωριανόπουλου εις 

μνήμη της συζύγου του. 

Στη Γενική Συνέλευση-εκδήλωση της ΕΚΥΤ παρέστησαν (μεταξύ άλλων): ο 

Δήμαρχος Κιμώλου κ.  Γεράσιμος - Θεόδωρος Μαγκανιώτης, ο Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας Μικρών Κυκλαδονήσων κ.  Πασχάλης Συρίγος (με καταγωγή από τη 

Σίκινο), ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ναξιακών Συλλόγων (ΟΝΑΣ) κ. Νίκος 

Βερνίκος, ενώ μήνυμα απέστειλε ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, το 

οποίο αναγνώστηκε στη  Γενική Συνέλευση. 

 



 
Σημειώνουμε ότι το απερχόμενο Δ.Σ. αποτελούσαν οι εξής:  

Πρόεδρος: Χαρίκλεια Ζαμάνου – Χρόνη (Ίος) 

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Χωριανόπουλος (Νάξος) 

Γενικός Γραμματέας: Στέφανος Λέπουρας (Κέα) 

Ταμίας: Γιάννης Στεφανόπουλος (Αμοργός) 

Έφορος: Ευαγγελία Κοντού (Μύκονος) 

Μέλη: Αντώνης Τζιώτης (Νάξος) και  

Τατιάνα Αναγνωστοπούλου (Σέριφος). 

 

Στην απερχόμενη Ελεγκτική Επιτροπή μέλη ήταν οι: Κυριακή Γελασάκη, 

Μανώλης Καλαϊτζής, Μανώλης Ναυπλιώτης. 

 

Την Επιτροπή Δεντολογίας αποτελούσαν οι: Μανώλης Λιγνός, Γεράσιμος-

Θεόδωρος Μαγκανιώτης Βασίλης Φραγκουλόπουλος, Μανώλης Αναστασιάδης, 

Λάζαρος Θεόφιλος,.  
 

* 

ΣΧΟΛΙΟ. Όπως συμβαίνει μετά από κάθε αρχαιρεσίες, το κάθε νέο Δ.Σ. έχει 

μια ισχυρή δυναμική και πολύ ενθουσιασμό, ακόμη κι αν αποτελείται λίγο ως πολύ 

και από ίδια πρόσωπα. Αυτό τον ενθουσιασμό πρέπει να τον εκμεταλλευτεί το νέο 

Δ.Σ. για να κάνει την ΕΚΥΤ πιο ισχυρό όργανο, ένα ισχυρό μέσο παρέμβασης για 

επίλυση των γενικότερων νησιωτικών ή κυκλαδικών προβλημάτων ή των 

προβλημάτων επιμέρους νησιών. Να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα για τις 

Κυκλάδες τώρα που η νησιωτικότητα έχει πλέον αρχίζει σιγά-σιγά να γίνεται 

συνείδηση και να αναγνωρίζεται ή να είναι μέσον άσκησης πίεσης προς την κεντρική 

εξουσία. Κοινή επιδίωξη εκπροσώπων κυκλαδικών σωματείων και εντύπων είναι η 



δημιουργία μιας παγκυκλαδικής συσπείρωσης («Αμφικτιονίας», όπως λέγεται επίσης) 

και πληθαίνουν οι φωνές γι' αυτό, παρόλο που πρέπει να μελετηθεί και να 

εξειδικευτεί η μορφή της συσπείρωσης αυτής (γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει 

ξεκάθαρη άποψη ή ομοφωνία ως προς αυτό το θέμα). Τίθεται συνήθως ως γενικόλογη 

πρόταση μέχρι τώρα η ανάγκη αυτής της συσπείρωσης. Μέχρι τότε (αλλά και μετά) ο 

ρόλος της ΕΚΥΤ πρέπει να είναι ισχυρός. Πρέπει να ενισχυθεί και να μεριμνήσει το 

νέο Δ.Σ. για τη μαζικοποίησή της ΕΚΥΤ. Στην προαναφερόμενη Γ.Σ. ψήφισαν 45 

άτομα, από τα οποία μερικά εξ αποστάσεως με αποστολή εξουσιοδότησης. Είναι 

σχετικά μικρός ο αριθμός των προσελθόντων στη Γ.Σ. Το νέο Δ.Σ. ας εξετάσει τα 

αίτια της μάλλον μικρής συμμετοχής και ας προσπαθήσει για τη διεύρυνση της 

ΕΚΥΤ. 

Πρέπει η ΕΚΥΤ να γίνει μια πανίσχυρη δύναμη και για υπεράσπιση των 

κυκλαδικών θεμάτων της αλλά κυρίως για την ανάπτυξη των νησιών. 

Πρέπει να διοργανώνει ημερίδες και συνέδρια πολύ συχνά για τη μελέτη των 

τοπικών ζητημάτων, τουλάχιστον μέχρι τη δημιουργία (ή και παράλληλα με τη 

λειτουργία έχει εφόσον και όποτε δημιουργηθεί) της παγκυκλαδικής συσπείρωσης ή 

“Αμφικτιονίας” ή Κυκλαδικής Ομοσπονδίας ή όποια μορφή θα έχει. 

Την κοινή κυκλαδική ιδέα την ενισχύουν οι υπάρχοντες γενικότεροι κυκλαδικοί 

θεσμοί ή σωματεία, όπως η Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών, η Ομοσπονδία Μικρών 

Κυκλαδονήσων (η οποία συνεχώς διευρύνεται και τείνει να περιλάβει στους κόλπους 

της και μεγαλύτερα νησιά), αλλά μπορεί να ενισχυθεί και από τις Ομοσπονδίες 

Ναξιακών Συλλόγων και την Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων. 

Βεβαίως δεν πρέπει να αγνοηθεί και η ηλεκτρονική δημοσιογραφία, ώστε με 

την ένταξη και αυτών στη δύναμή της, να αυξηθεί ο αριθμός των μελών της ΕΚΥΤ 

και να ισχυροποιηθεί ο ρόλος της.  

* Στο σημείο αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σπουδαία συμβολή των 

κυκλαδικών εντύπων: των εκδοτών τους, κυρίως, αλλά και των συνεργατών τους,  

που με μεγάλες  δυσκολίες επιτελούν ένα τεράστιο έργο μέσα σε αντίξοες συνθήκες. 

Είναι μια θυσία, μια αυταπάρνηση για προβολή των αιτημάτων του τόπου του ο 

καθένας, για την παρουσίαση των ειδήσεων της αυτοδιοίκησης, της δράσης των 

τοπικών συλλόγων και της παρουσίασης των πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και 

κοινωνικών και άλλων θεμάτων. Όπως ειπώθηκε και στη Γ.Σ., τα έντυπα είναι μια 

μορφή ιστορίας του κάθε τόπου και ο μελλοντικός ιστορικός θα αντλήσει πληθώρα 

πληροφοριών από τον τοπικό τύπο, που αποτελεί μια πολύ βασική πηγή 

πληροφόρησης.  

Πρέπει να συγχαίρουμε και να θαυμάζουμε αυτούς τους ανθρώπους για το έργο 

που έχουν επιτελέσει και επιτελούν.  Πολύ περισσότερο γιατί μιλάμε βέβαια για 

εθελοντές και όχι αμειβόμενους δημοσιογράφους για αυτούς που είναι μέλη της 

ΕΚΥΤ και έχουν επιτελέσει και επιτελούν ένα θαύμα και μέσα σε πολύ δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες.  Άνθρωποι αφοσιωμένοι στα ζητήματα του τόπου τους, 

κάνουν προσωπική θυσία για να τα αναδείξουν.  

H EKYT είναι μια σπουδαία δύναμη για την πρόοδο των Κυκλάδων. 

 

Γιάννης Λογαράς 
 


