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Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18:00-20:00, η ΄Ενωση Κυκλαδικού Τύπου (Ε.ΚΥ.Τ), πραγµατο-
ποίησε την ετήσια εκδήλωση κοπής Αγιοβασιλειόπιτας στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ»  στην Αθήνα.

Καλωσόρισµα και ευχές για το Νέο έτος απηύθυνε η Έφορος της Ενώσεως κ. Ευαγγελία Κοντού η οποία 
και ενηµέρωσε τους παριστάµενους επί των ακολούθων:

Α.  Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, και ώρα 
18:00  στην ευγενώς παραχωρηθείσα αίθουσα της Αδελφότητας Τηνίων επί της οδού Ασηµ. Φωτήλα 40  και 
Λεωφ. Αλεξάνδρας, Αθήνα τηλ.: 210 82 17 361

Β. Ο τόµος µε τα πρακτικά του Συνεδρίου στην Άνδρο θα διανεµηθεί στη Γενική Συνέλευση (19/2/19). 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, στην τελευταία συνεδρίασή του, την 21 Ιανουαρίου, αποδέχθηκε την πρόταση 

της εκδότριας της εφηµερίδας ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ κ. Σοφίας Μαγκανιώτη ν΄αναλάβει την δαπάνη της έκδο-
σης του τόµου των πρακτικών σε µνήµη του πατέρα της Ιακώβου Χαλά.

Ακολούθησαν χαιρετισµοί και ευχές από τους παρευρισκοµένους
Χαιρετισµό απηύθυνε προς τους προσκεκληµένους και τα Μέλη της Ενώσεως, ο Πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ. 

κ. Γεράσιµος –Θεόδωρος Μαγκανιώτης.
Μετά την ευλογία της Αγιοβασιλειόπιτας από τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Σύρου π. Ιωάννη Αγγελι-

δάκη, τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Παροναξίας π. Νεκτάριο Αλεξόπουλο και τον π. Γεώργιο Καλαµάρη 
και την ανάγνωση των µηνυµάτων των Μητροπολιτών µας, ακολούθησε το µοίρασµα της πίτας προς τους 
παρευρισκοµένους.

Για τους τυχερούς της βραδιάς διετέθησαν τρία (3) φλουριά.
Ι) Το πρώτο φλουρί έτυχε στο κοµµάτι του Προέδρου της Αδελφότητας Τηνίων κ. Εµµανουήλ Σκαρή στον 

οποίο δόθηκε δίτοµο της Ακαδηµίας Αθηνών σχετικό µε τον ιδρυτή και πατέρα της Ελληνικής Λαογραφίας 
αείµνηστο καθηγητή ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΟΛΙΤΗ, προσφορά του ∆ιευθυντή του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδη-
µίας Αθηνών κ. Ευαγγέλου Καραµανέ, τον οποίο θερµά ευχαριστούµε. 

ΙΙ) Το δεύτερο φλουρί έτυχε στον µαθητή Ιγνάτιο Κληρονόµο (εγγονό του Προέδρου µας) στον οποίο 
δόθηκε σειρά βιβλίων σε µνήµη ΣΤΡΑΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ, προσφορά των παιδιών του, τα οποία θερµά ευχα-
ριστούµε. 

ΙΙΙ) Το τρίτο φλουρί έτυχε στον κ. Θέµη ∆αλέζιο στον οποίο δόθηκε το βιβλίο Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΑΡΙΑ (1874-2016), προσφορά του κ. Χρήστου Ευαγγέλου, τον οποίο θερµά ευχαριστούµε.

Προσφέρθηκε καφές, αναψυκτικά και γλυκίσµατα.
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