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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου 
(ΕΚΥΤ) την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Αδελφότητας των εν Αθήναις Τηνίων (στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και Ασημάκη Φωτήλα). 
Στην αρχή ανέπτυξε τα αξιόλογα πεπραγμένα του 2018 της ΕΚΥΤ ο πρόεδρος κ. 
Θεόδωρος-Γεράσιμος Μαγκανιώτης, ο οποίος εξέθεσε και το πρόγραμμα δράσης για το 
2019. Τον οικονομικό απολογισμό έκανε ο ταμίας κ. Γιώργος Δημητροκάλλης, ενώ την 
έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής η κ. Κυριακή Γελασάκη. Η Γ.Σ. ενέκρινε την 
οικονομική διαχείριση και τα πεπραγμένα του 2018 και τον προγραμματισμό του Δ. Σ. για 
το 2019.  

Ακολούθως έγιναν ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Προτάσεις έκαναν οι: Κώστας 
Βερνίκος, Αντώνης Χωριανόπουλος, Γιάννης Λογαράς, Κυριακή Γελασάκη, Βασίλης 
Φραγκουλόπουλος, Γιάννης Βλασερός, Δημήτρης Γκιολές, Γιώργος Δημητροκάλλης, 
Μανώλης Αναστασιάδης (ο οποίος ήταν και προήδρευσε στη γενική συνέλευση). 
Ακούστηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις: Να δημιουργηθεί ξεχωριστή Περιφέρεια 
Κυκλάδων (Χωριανόπουλος), να ψηφιοποιηθούν οι κυκλαδικές εφημερίδες, να 
δημιουργηθεί λεύκωμα Κυκλαδικού Τύπου (έντυπο), να δοθεί έμφαση στο εναλλακτικό 
τουρισμό, να γίνονται συχνότερες συναντήσεις για εξέταση τοπικών θεμάτων κ.ά. 
Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η τοποθέτηση της κ. Γελασάκη που έθεσε με έμφαση το θέμα 
των δασικών χαρτών που έχει αναστατώσει την κοινωνία των νησιών, πολίτες και 
αυτοδιοίκηση, γιατί έχουν κηρυχθεί δασικές περιοχές μεγάλα τμήματα των νησιών και 
κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιοκτησία τους πολλοί κάτοικοι ή πρέπει να καταφεύγουν σε 
δικαστικούς αγώνες για να διασφαλίσουν την ιδιοκτησία τους. Η κ. Γελασάκη κάλεσε τους 
Κυκλαδίτες δημοσιογράφους να προβάλουν έντονα και αυτοί το θέμα στον τοπικό 
κυκλαδικό τύπο.  

Στη Γ.Σ. έγινε εμφανής η αντίστροφη πορεία της κυκλοφορίας των έντυπων 
(χαρτώων) εφημερίδων των Κυκλάδων που αντιμετωπίζουν οι εναπομείνασες να 
διακόψουν την έκδοσή τους και αυτές όχι μόνο εξ αιτίας του ανταγωνισμού των 
ηλεκτρονικών συναδέλφων τους, αλλά και άλλων προβλημάτων, όπως τα ταχυδρομικά 
τέλη κ.ά. Θα γίνουν οι απαραίτητες από το Δ. Σ. προσπάθειες για την ενίσχυση (από το 
κράτος) των τοπικών εντύπων των Κυκλάδων, που ουσιαστικά εκδίδονται με την 



αυτοθυσία των εθελοντών-ερασιτεχνών (μη επαγγελματιών) Κυκλαδιτών δημοσιογράφων 
πολλές φορές με μεγάλη οικονομική θυσία τους.  

Επίσης η ΕΚΥΤ προγραμματίζει να πραγματοποιήσει το 24ο ετήσιο συνέδριό της 
στην Τήνο, συνέδριο που διεξάγει σταθερά κάθε χρόνο σε διαφορετικό εναλλάξ νησί των 
Κυκλάδων (και σχεδόν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο αυτόν). Επίσης η ΕΚΥΤ 
προγραμματίζει προσεχώς μια διάλεξη για το νερό των νησιών και μια εκδήλωση 
κυκλαδικής γαστρονομίας.  

Η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου είναι ένας αξιόλογος κυκλαδικός θεσμός που 
προβάλλει τα θέματα των νησιών και μπορεί ακόμη περισσότερο στο προσεχές μέλλον 
να συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο και ανάπτυξη των νησιών των Κυκλάδων.  

 
Γιάννης Λογαράς, φιλόλογος. 

 


