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∆Ε ΛΤΙΟ  Τ ΥΠΟΥ
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Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ

Για το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο

Η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου πραγµατοποίησε την κοπή της Αγιοβασιλειοπιτάς της, στην Ιερά Μονή 
Αγίας Παρασκευής Βοιωτίας, το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020. Παρέστη ο Σεβασµιώτατος Μητροπο-
λίτης Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεώργιος, ο οποίος και ετέλεσε παράκληση στον οµώνυµο Ιερό Ναό της 
Ιεράς Μονής υπέρ υγείας των Μελών της Ε.ΚΥ.Τ., ατοµικώς και οικογενειακώς,

Ο Σεβασµιώτατος, κατά την από του Ι. Βήµατος οµιλία του, ετόνισε την σηµασία της δηµοσιογραφικής 
αποστολής, εξέφρασε την συγκίνησή του για την παρουσία των συµπατριωτών του Κυκλαδιτών στην Επι-
σκοπική του Περιφέρεια και για το νέο έτος ευχήθηκε σε όλους υγεία και θεία ευλογία στο έργο τους.

Οµοίως θερµά ωµίλησε και ο Πρόεδρος της  Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου κ. Θεόδωρος-Γεράσιµος 
Μαγκανιώτης, ο οποίος έλαβε ευθύς µετά τον λόγο, και αφού ετόνισε ότι για πρώτη φορά η Ένωσή µας 
επέλεξε να κόψει την Αγιοβασιλειόπιτα εκτός Αθηνών, εξέφρασε στον Σεβασµιώτατο την αγάπη και 
την βαθειά εκτίµηση όλων των Μελών της Ε.ΚΥ.Τ. προς το πρόσωπό του.

Ακολούθως προσεφέρθη από τις Μοναχές καφές µετά γλυκισµάτων στο Αρχονταρίκι της Μονής, όπου 
και ευλογηθείσα, εκόπη η Αγιοβασι-
λειόπιτα  από τον Σεβασµιώτατο. 

Τυχερός, για δεύτερη φορά, ήταν ο 
µαθητής Ιγνάτιος Κληρονόµος (εγ-
γονός του Προέδρου µας κ. Μαγκα-
νιώτη) ο οποίος πέτυχε το νόµισµα 
και κέρδισε το τρίτοµο έργο του Κέ-
ντρου Λαογραφίας  της Ακαδηµίας 
Αθηνών  “ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΛΟΓΟΣ.  Έκδοση 
2013”, ευγενή προσφορά του κ. Ευ-
άγγελου Καραµανέ, ∆ιευθυντή του 
παραπάνω Κέντρου.

Στη συνέχεια τα Μέλη της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου, ξεναγούµενα από τον Σεβασµιώτατο, επεσκέ-
φθησαν  το Θεραπευτήριον Χρονίων Παθήσεων ο  “ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ”  εκ των πλέον πανέµορφων και 
προσεγµένων ευαγών ιδρυµάτων της χώρας µας, όπου τους προσεφέρθη καφές και αναψυκτικά. 

Ακολούθησε το µεσηµεριανό γεύµα σε γραφική ταβέρνα των περιχώρων της Λιβαδειάς και, προ της 
αναχωρήσεως για την Αθήνα, η επίσκεψη στις περίφηµες και εντυπωσιακές πηγές της πόλης, στην πε-
ριοχή της Κρύας. 

Στα Μέλη της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου διενεµήθησαν τα πρακτικά του 24ου Συνεδρίου - Συνάντη-
σης της Ε.ΚΥ.Τ. στην Τήνο µε θέµα: «Τήνος: Το νησί της Ελπίδος, της Τέχνης και του Πολιτισµού».


