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ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Γ-Θ ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗ 
 
Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Σε έξι μέρες δηλαδή στις 25-2-2019 συμπληρώνεται ένας χρόνος από την προηγούμενη Γενική 
Συνέλευση της Ένωσής μας από την οποία εκλέχτηκε το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο. 
Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει σήμερα και θέτει στην κρίση σας τα παρακάτω 
πεπραγμένα, του πρώτου χρόνου της θητείας του. 
Το νεοεκλεγέν τότε Διοικητικό Συμβούλιο, στις 3 Μαρτίου 2018 συγκροτήθηκε σε σώμα με την 
γνωστή σε όλους μας σύνθεση και ανέλαβε την ανανέωση ενός πολύχρονου συμβολαίου αορίστου 
χρόνου για την συνέχιση του αγώνα της ενημέρωσης, της κριτικής, της αλήθειας, του ήθους,  
της ηθικής, της αξιοπρέπειας, της ανάδειξης και επίλυσης των προβλημάτων των νησιών μας,  
της σφυρηλάτησης των αξιών και της υπεράσπισης των δημοκρατικών θεσμών. 
Την ημέρα εκείνη με δημοκρατικές και καταστατικές διαδικασίες έγινε στην Ένωσή μας μια αλλαγή 
φρουράς. Μια αλλαγή η οποία δεν μετέβαλε ούτε το είναι μας, ούτε και τον σκοπό ύπαρξής μας. 
Μια αλλαγή η οποία προσπαθεί να ανανεώσει το περιβάλλον εφαρμογής, να συνεχίσει την 
αξιοπρεπή και αποτελεσματική παρουσία και δράση των προηγούμενων Συμβουλίων  
και κυρίως να εμπνέει. 
Μπορεί να άλλαξαν πρόσωπα σε διάφορες θέσεις. Όμως ο καθένας ξεχωριστά σαν άτομα και όλοι 
μαζί σαν Συμβούλιο, κληθήκαμε και προσπαθούμε να προσφέρουμε σύμφωνα με τις δυνάμεις και τις 
δυνατότητές μας και να εκπροσωπούμε επάξια και επαρκώς αυτούς οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν. 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
 
Επαναλαμβάνοντας αυτά τα οποία είπαμε την πρώτη ημέρα αναλήψεως των καθηκόντων μας 
τονίζουμε :  
Η Ε.ΚΥ.Τ. αποτελεί μια μάχιμη μονάδα. 
Η μονάδα αυτή οφείλει να είναι αποτελεσματική και έτσι θα συνεχίσει να είναι.  
Η προσπάθειά μας παραμένει ένας αγώνας διαρκής, μια μάχη με πολλά μέτωπα.  
Δεν νοείται να βασιζόμαστε στην τύχη για να καλύψουμε τις όποιες αδυναμίες μας και τα πιθανά 
ατοπήματά μας. 
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Η γνώση, η αποφασιστικότητα και κυρίως το ήθος πρέπει να παραμείνουν τα όπλα μας στην μάχη 
εναντίον κάθε παράγοντα αποπροσανατολισμού.  
Η προσπάθεια της σωστής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης και ο αγώνας για την αποκάλυψη  
της αλήθειας ήταν και οφείλει να παραμείνει ως χρέος κάθε δημοσιογράφου. 
Κατά την διάρκεια του κρινόμενου χρονικού διαστήματος το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε εν 
πλήρει απαρτία 9 φορές, 3/3, 21/4, 22/5, 26/6, 26/9, 5/11, 21/12, 13/1 και 13/2.  
Ενεγράφησαν 5 νέα μέλη και έτσι σήμερα η δύναμη των μελών μας ανέρχεται στα 68 και 
εκπροσωπούν τις εφημερίδες, τα sites και τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς του Νομού Κυκλάδων. 
 
Τακτοποιήσαμε το γραφείο μας ταξινομώντας όλα τα υπάρχοντα έντυπα δίδοντας τα διπλά στην 
Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει δικό της αρχείο. 
 
Ταξινομήσαμε τα υπάρχοντα βιβλία και σιγά – σιγά πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθεί μια μικρή αλλά 
ενδιαφέρουσα βιβλιοθήκη κυρίως με Κυκλαδίτικα βιβλία.  
Όσοι έχετε περισσά βιβλία που αφορούν τα νησιά μας να τα αποστείλετε. 
 
Το σταθερό τηλέφωνο στο γραφείο σήμερα, με τα κινητά, το Facebook και τα ηλεκτρονικά 
ταχυδρομεία, δεν είναι απαραίτητο. Όμως την υπάρχουσα στον ΟΤΕ παλαιά οφειλή ύψους 153,54 
ευρώ την εξοφλήσαμε αποφεύγονυας τυχόν απαιτήσεις και μπλεξίματα.  
 
Χάρις στην ευγενική και αφιλοκερδή εργασία του φοροτέχνη Αντιπροέδρου μας Δημητρίου Γκιολέ 
είμαστε εν τάξει έναντι όλων των φορολογικών μας υποχρεώσεων. 
 
Με την βοήθεια της δ. Αικατερίνης Δ. Γκιολέ και την συνεχή καθοδήγηση και βοήθεια του Αντώνη 
Παπακωνσταντή, επικαιροποιήσαμε την κατάσταση με τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των μελών μας 
ως φυσικά πρόσωπα, των εφημερίδων, των περιοδικών, των Sites, των Ομοσπονδιών – των 
Σωματείων – Eταιρειών, των Βουλευτών, των Ιερών Μητροπόλεων και της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου και η οποία κατάσταση είναι στην διάθεση οποιουδήποτε την χρειάζεται. 
 
Την Τετάρτη 9 Μαίου 2018 συμμετείχαμε στην συνάντηση η οποία έγινε στα γραφεία της 
Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης και στη συνέχεια αποστείλαμε υπόμνημα με τις θέσεις μας  
τις σχετικές με το συνέδριο που έγινε στην Σύρο με θέμα “ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ”.  
Το υπόμνημα αυτό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας. 
 
Στις 24-10-18 ημέρα Τετάρτη ανταποκρινόμενοι σε αίτημα του Συλλόγου ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΩΝ Νάξου, 
μέλη του Διοικητικό Συμβουλίου μας συμμετείχαν στην από κοινού με τους Απολλωνιάτες, την 
Ο.ΝΑ.Σ. και την Ε.Κ.Μ. επίσκεψη – συζήτηση με τους κυβερνητικούς βουλευτές Κυκλάδων στην 
Βουλή, όπου συζητήθηκε η δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου σύμφωνα βέβαια με την απόφαση 
του Σ.τ.Ε. 
 
Στο συνέδριο που έγινε στην Σέριφο 5 Μαίου 2018 από τον Σύλλογο Γυναικών Κυκλάδων με θέμα «Η 
ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» εκπροσωπήθηκε η Ένωση μας από τον Β’ Αντιπρόεδρο μας και Πρόεδρο 
του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου κ. Δ. Γκιολέ ο οποίος και χαιρέτησε το Συνέδριο αυτό. 
 



Το Διοικητικό Συμβούλιο διερμηνεύοντας τα αισθήματα όλων των Μελών μας και πολλών 
Κυκλαδίτων, απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τον νέον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών τον 
Φιλωτίτη ομότιμο καθηγητή Λαογραφίας του Παν/μιου Αθηνών κ. Στέφανο Ήμελλο. 
 
Με το Δελτίο τύπου της 15 Νοεμβρίου 2018 γνωστοποιήσαμε στα μέλη μας την ομόφωνη απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2018 να προχωρήσουμε στην συλλογή στοιχείων 
ώστε το 2021, με την συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της επανάστασης του 1821, να 
δημιουργηθεί και εκδοθεί λεύκωμα στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι Κυκλαδικές εκδόσεις 
εφημερίδες και περιοδικά. 
Για το θέμα αυτό θα σας ενημερώσει στην συνέχεια ο καταθέσας την πρόταση και υπεύθυνος της 
προσπάθειας αυτής κ. Γ. Δημητροκάλλης. 
 
Παρεβρεθήκαμε σε εκδηλώσεις κοπής Αγιοβασιλόπιτας πολλών Σωματείων τα οποία μας 
προσκάλεσαν, εκπροσωπώντας βέβαια την Ένωσή μας. 
 
Εντός των ημερών θα στείλουμε στην Δ/νση των συνεργαζομένων ναυτιλιακών εταιρειών BLUE STAR 
και HSW την επικαιροποιημένη κατάσταση των μελών μας για την παροχή έκπτωσης στα εισιτήριά 
μας. Ανάλογη έκπτωση θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε και σε άλλες ναυτιλιακές εταιρείες. 
 
Για τον φόβο «Τα φρυγανώδη είδη να θεωρηθούν ως δασικά και οι εκτάσεις αυτές στα νησιά μας να 
καταχωρηθούν ως δασικές» θα έχετε δει το από 4-12-2018 δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου. Για το θέμα αυτό θα μας ενημερώσει στην συνέχεια αναλυτικά η κ. Κ Γελασάκη και ο 
Αντ/δρος μας και Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σερίφου κ. Δ. Γκολές.  
Και η Συνέλευση θα κρίνει σε ποιές ενέργειες πρέπει να προβούμε. 
 
Όπως γνωρίζουμε το τριήμερο 15-16-17 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήσαμε με επιτυχία το 23ο 
Συνέδριο στην Άνδρο. Συμμετείχαν 60 και πλέον μέλη μας.  
Παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Σε συνέχεια του Συνεδρίου αυτού εκδώσαμε και 
αποστείλαμε 2 ψηφίσματα στο Υπουργείο Πολιτισμού, σχετικά με τις αρχαιότητες στην Παλαιόπολη 
Άνδρου και τον Πύργο του Αγίου Πέτρου Άνδρου. 
Περισσότερα για το Συνέδριο αυτό στον ήδη κυκλοφορούντα τόμο, ο οποίος εκδόθηκε δαπάναις της 
κ. Σοφίας Μαγκανιώτη, Εκδότριας της Εφημερίδας ΚΙΜΩΛΙΑΚΑ ΝΕΑ, σε μνήμη του Ανδριώτη πατέρα 
της Ιακώβου Α. Χαλά. 
 
Στην συνεδρίαση του Συμβουλίου μας στις 26/6 κατά την συζήτηση και απολογισμό του Συνεδρίου 
στην Άνδρο ο Γεν. Γραμματέας κ. Αντώνιος Τζιώτης υπέβαλε πρόταση να συνεχιστεί μια συζήτηση για 
το νησί που επισκεφτήκαμε να οργανωθεί σχετική συνάντηση στην Αθήνα ώστε να μην μένουμε στις 
συζητήσεις των Συνεδρίων.  
Έχουμε έλθει σε συνεννόηση με τον ομότιμο καθηγητή Διαχείρισης Υδατικών Πόρων κ. Ευάγγελο 
Πισσία ο οποίος με χαρά αποδέχθηκε την πρότασή μας και τον επόμενο μήνα Μάρτιο θα μας 
παρουσιάσει την επιστημονική του άποψη για το πρόβλημα του νερού στην Άνδρο και στις 
Κυκλάδες.  
Από την θέση αυτή υποβάλουμε παράκληση στον Πρόεδρο και το Δ.Σ. Αδελφότητας Τηνίων αν 
μπορούν να μας διαθέσουν ξανά την φιλόξενη τούτη αίθουσά τους την Τρίτη 19/3. 



Και ακόμη παρακαλούμε τον κ. Εμμανουήλ Σκαρή να δεχθεί ο ίδιος και να μεταφέρει σε όλα τα Μέλη 
του Δ. Συμβουλίου της ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝΙΩΝ τις θερμές ευχαριστίες μας για την ευγενική 
παραχώρηση της αίθουσας αυτής. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει συζητήσει και έχει προγραμματίσει το Συνέδριο του τρέχοντος  έτους να 
πραγματοποιηθεί στο προτελευταίο στην σειρά νησί την Τήνο και απομένει το Κουφονήσι. 
Έχουμε έλθει σε συνενόηση με τον Αντιδήμαρχο Τήνου κ. Εμμανουήλ Σώχο και τον Έπαρχο Τήνου κ. 
Ιωάννη Γιαγιά και επιστημονικούς παράγοντες του νησιού με πιθανότερη ημερομηνία το τριήμερο 
21-22-23 Ιουνίου.  
Αν δεν υπάρξει διαφορετική εισήγηση – πρόταση από το Σώμα παρακαλούμε για την εξουσιοδότηση 
να προχωρήσουμε στην οριστικοποίηση για πραγμάτωση του 24ου Συνεδρίου μας. 

 
Σας ευχαριστώ 


