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Αθήνα 8/2/2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Το  Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023,η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου πραγματοποίησε 
την ετήσια Γενική της Συνέλευση και την κοπή της Βασιλόπιτας, σε αίθουσα του 
ξενοδοχείου ΑΜΑΛΙΑ στην Αθήνα. 

 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο Πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ κ.  Θεόδωρος –
Γεράσιμος Μαγκανιώτης καλωσόρισε τα Μέλη της Ένωσης και αναφέρθηκε στην απουσία, 
λόγω θανάτου τεσσάρων μελών της Ε.ΚΥ.Τ (Αντωνίου Γαλανού, Μανώλη Μανωλά, 
Γεωργίου Πούλιου και Χρήστου Ευαγγέλου)  στη μνήμη των οποίων τηρήθηκε ενός λεπτού 
σιγή. 

 Πρόεδρος προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξελέγη ο κ. Απόστολος 
Ψαρράς και Γραμματέας η κ. Παρασκευή Θεοφίλου. 

Ο κ. Θ.-Γ. Μαγκανιώτης ανέγνωσε τα πεπραγμένα του 2022 τα οποία και εγκρίθηκαν 
ομόφωνα από την Γεν. Συνέλευση. Ομοίως, ομόφωνα εγκρίθηκε και ο οικονομικός 
απολογισμός τον οποίο ανέγνωσε προς τα Μέλη η Ταμίας κ. Ευαγγελία Κοντού. Στη 
συνέχεια ο κ. Μανώλης ΚαλαΪτζής διάβασε την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, κατά την 
οποίαν η οικονομική λειτουργία υπήρξε σύννομη. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ε.ΚΥ.Τ. αναφέρθηκε  δι ολίγων στο έθιμο της 
βασιλόπιτας και κάλεσε τον εκπρόσωπο του Μητροπολίτη Σύρου  π. Ιωάννη Αγγελιδάκη να 
ευλογήσει την πίτα. 

 Ο π. Ιωάννης  μετά την ευλογία της πίτας ανέγνωσε το μήνυμα του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Σύρου κ. Δωροθέου Β΄. 

 Μετά, τον λόγο έλαβαν οι βουλευτές,  κ. Ιωάννης Βρούτσης ο οποίος αναφέρθηκε 
στο  επί  θύραις σχέδιο της Πολεοδομικής ανάπτυξης  των νησιών με βάση την φέρουσα 
ικανότητα ανάπτυξης των και  ο κ. Νίκος Συρμαλένιος  που ομίλησε στο ίδιο πνεύμα. 

 Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον ιατρό και πολιτευτή Κυκλάδων κ. Ιωάννη 
Βλασερό, τον Πρόεδρο της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών κ. Δημήτριο Κορρέ , τον 
Πρόεδρο της Ο.ΝΑ.Σ κ. Μανώλη ΚαλαΙτζή, την Πρόεδρο του Συλλόγου Φιλωτιτών Νάξου κ. 
Χάιδω Μουστάκη , τον κ. Παναγιώτη Καμηλάκη, Ερευνητή του Κέντρου Λαογραφίας της 



Ακαδημίας Αθηνών, τον κ. Δημήτρη Βεντούρη ο οποίος πρότεινε να πραγματοποιηθεί 
συνέδριο από την Ε.ΚΥ.Τ. με επίκεντρο τον σατιρικό λόγο στις Κυκλάδες και την κ. Ελένη 
Τρούλλου η οποία διάβασε το ποίημα «Οι Τρεις Ιεράρχες» του αλησμόνητου συζύγου της 
Αντωνίου Τρούλλου . 

 Η εκδήλωση της  κοπής της βασιλόπιτας πρόσφερε την ευκαιρία στα Μέλη μας να 
συζητήσουν επί μακρόν μέσα σε όμορφη εορταστική ατμόσφαιρα. Τα «φλουριά» έπεσαν, 
στην κ  Μαρίνα Προμπονά  (στην οποία προσφέρθηκαν βιβλία από τις εκδόσεις του 
Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών) και στον κ. Λάζαρο Θεόφιλο (στον οποίο 
προσφέρθηκαν βιβλία από τον κ. Παναγιώτη Καμηλάκη). 
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