Εορταστική εκδήλωση του Συνδέσμου Σικινητών
Σπουδαία θρησκευτική και πολιτιστική εκδήλωση Κυκλαδιτών και
συγκεκριμένα του Συνδέσμου Σικινητών, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (της
Ορθοδοξίας) 9 Μαρτίου 2014 στον Ι. Ναό Αγίου Παντελεήμονος οδού Καλλιρρόης,
στην Αθήνα, καθώς και στην παρακείμενη αίθουσα εκδηλώσεων του ίδιου Ναού. Η
εκδήλωση έγινε με την ευκαιρία της παράδοσης της ιερής Εικόνας της Παναγίας της
Παντάνασσας από τον κ. Ιωάννη Π. Μάναλη στον κ. Νικόλαο Β. Αρσενικό, Εικόνα η
οποία δίνεται για ένα έτος διαδοχικά από έναν κάθε φορά Σικινιώτη σε άλλο
συμπατριώτη του μεταξύ εκείνων που διαμένουν στην Αθήνα, ένα σπουδαίο
θρησκευτικό έθιμο που τηρείται με ευλάβεια μεταξύ των προερχομένων από το νησί
αυτό, γεγονός που φανερώνει την πίστη και την ευσέβειά τους, αλλά και τη θαυμαστή
συνεργασία τους, ενός εθίμου που έχει ιδιαίτερη σημασία για τους Σικινιώτες και
τους εξυψώνει θρησκευτικά και πνευματικά.
Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας της Κυριακής της Ορθοδοξίας στον
προαναφερθέντα Ι. Ναό (κατά την οποία, ευλογήθηκε και η αρτοκλασία την οποία
προσέφερε ο Σύλλογος Σικινητών) η Εικόνα της Παναγίας μεταφέρθηκε στην
ευρύχωρη αίθουσα εκδηλώσεων πλησίον του Ναού όπου συγκεντρώθηκε σημαντικό
πλήθος Σικινιωτών κυρίως αλλά και άλλων Κυκλαδιτών και φίλων του Συλλόγου.
Εκεί ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σικινητών κ. Πασχάλης Συρίγος απευθυνόμενους
στους παρευρισκόμενους εξέθεσε μεταξύ άλλων και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει το νησί της Σικίνου και ιδίως το συγκοινωνιακό πρόβλημα που μάλλον
χειροτερεύει και αναφέρθηκε στη συντονισμένη δράση που πρέπει να αναπτύξουν τα
νησιά για αντιμετώπιση των μεγάλων θεμάτων τους.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδη κ.
Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης,, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφερείας
Νοτίου Αιγαίου κ. Λάζαρος Θεόφιλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ναξιακών
Συλλόγων κ. Νίκος Βερνίκος, ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παριανών
Συλλόγων κ. Γιώργος Πούλιος, ο Καθηγητής Πανεπιστημίου (με καταγωγή από τη
Μήλο) κ. Χάρης Μπαμπούνης, ο Αρχιπλοίαρχος και Διευθυντής Ναυτικού Ομίλου
Ελλάδος κ. Αναστάσιος Καβάλη (Πάρος). Επίσης παρευρέθησαν ο Αντιναύαρχος κ.
Ανδρέας Συρίγος επίτιμος Αρχηγός Λιμενικού Σώματος Ελλάδος (από Σαντορίνη), ο
γιατρός κ. Νίκος Πούλιος (Πάρος), ο φιλόλογος και εκδότης κ. Νίκος Αλιπράντης
(Πάρος), ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αμοργίνων θεολόγος Γυμνασιάρχης κ. Νίκος
Πράσινος, άλλοι εκπρόσωποι Κυκλαδικών Συλλόγων, ο φιλόλογος και
δημοσιογράφος κ. Γιάννης Λογαράς (Νάξος) κ.ά.
* Σημειώνουμε ότι η Εικόνα στην οποία αποδόθηκε τιμή κατά την εκδήλωση
αυτή στην Αθήνα, είναι πιστό αντίγραφο της Εικόνας της Παναγίας της
Παντάνασσας, η οποία υπάρχει στη Σίκινο ενθρονισμένη στον Ι. Ναό Τιμίου Σταυρού
και την οποία κατά την παράδοση έφεραν τα κύματα, ίσως από την Κρήτη, στο νησί
αυτό των Κυκλάδων. Στην ίδια τη Σίκινο, η Σύναξη της ιερής Εικόνας της
(προστάτιδας του νησιού) Παναγίας της Παντάνασσας τελείται με ιδιαίτερο τυπικό
την ημέρα της ευρέσεώς της, την Α´ Κυριακή των Νηστειών, της Ορθοδοξίας. Την
ίδια ημέρα γίνεται και στην Αθήνα η αντίστοιχη εκδήλωση (και επίσημη γιορτή) του
Συνδέσμου Σικινητών (Σικινιωτών). Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και δείχνει την
ευσέβεια των Σικινιωτών το γεγονός ότι έχει καθοριστεί η σειρά με την οποία θα
γίνεται η ετήσια εναλλαγή της φύλαξης της Εικόνας της Παντάνασσας μεταξύ των
Σικινιωτών της Αθήνας μέχρι την περίοδο 2019-2020.
* Εντύπωση επίσης μας κάνει (με όσα ακούσαμε από τον ίδιο στις ομιλίες του
αλλά κατ’ ιδίαν και από άλλους) η δραστηριότητα του Προέδρου κ. Πασχάλη
Συρίγου, αλλά και η συσπείρωση που επικρατεί μεταξύ των Σικινιωτών όπως
απέδειξε η μαζική συμμετοχή τους στην προαναφερθείσα εκδήλωση για την οποία
πρέπει να συγχαρούμε το Δ.Σ. του Συλλόγου και τους ίδιους τους Σικινιώτες. Η
παρουσία τους δείχνει πόση δυναμικότητα και δημιουργικότητα κρύβει αυτό το μικρό
σε έκταση και πληθυσμό νησί των Κυκλάδων και οι απανταχού Σικινιώτες και είναι
ένα πολύ καλό δείγμα της εν γένει δυναμικότητας, πνευματικότητας
και
δημιουργικότητας του κυκλαδικού στοιχείου.
Κυκλαδικά θέματα. Ο δραστήριος Πρόεδρος του Συνδέσμου Σικινητών ο
οποίος είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μικρών Κυκλαδονήσων κ.
Πασχάλης Συρίγος έχει τη διάθεση να εργαστεί για να αντιμετωπιστούν και ζητήματα
και της Σικίνου αλλά και κοινά ζητήματα των νησιών, ώστε να συγκρατηθεί εκεί ο
πληθυσμός τους ή και σταδιακά η αύξησή του. Εμπνεόμενος και από ανάλογα
παραδείγματα άλλων (μικρών) περιοχών της Ελλάδας, όπως το παράδειγμα των
μικρών νησιών Λειψών, Τήλου αλλά και το παράδειγμα σημαντικής ανάπτυξης
μικρής περιοχής στη στεριανή Ελλάδα, της Ανάβρας Μαγνησίας, ενδιαφέρεται να
συμβάλει στην οικονομική (αειφόρο) ανάπτυξη κυρίως αγροτικής μορφής της
Σικίνου (ίσως και άλλων νησιών). Προς τον σκοπό αυτό συνεργάζεται και με το
Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο φροντίζει για την εκπόνηση σχετικής μελέτης.
Ο Πρόεδρος της ΟΝΑΣ κ. Βερνίκος στο χαιρετισμό του ζήτησε να
δημιουργηθεί Ομοσπονδία Κυκλαδικών Συλλόγων, ένα αίτημα που ακούγεται συχνά
τον τελευταίο καιρό και οπωσδήποτε είναι σχετικά ικανοποιητικά καλλιεργημένη
αυτή η ιδέα και διευκολύνεται η πραγματοποίησή της σε σημαντικό βαθμό και από
την ύπαρξη της Ομοσπονδίας Μικρών Κυκλαδονήσων στην οποία καθοριστικός
παράγοντας είναι και ο Πρόεδρός της κ. Συρίγος και η οποία Ομοσπονδία αυτή

αναπτύσσεται διευρυνόμενη και συμπεριλαμβάνοντας στους κόλπους της και άλλα
μεγαλύτερα νησιά των Κυκλάδων και είναι πια σχετικά εύκολο να επιχειρηθεί και η
δημιουργία της Κυκλαδικής Ομοσπονδίας ή άλλου ανάλογου οργάνου συσπείρωσής
των νησιωτών των Κυκλάδων. Προς τον σκοπό αυτό βοηθάει και το γεγονός της
αγαστής συνεργασίας των Κυκλαδιτών και στους άλλους σπουδαίους κυκλαδικούς
φορείς, την Εταιρεία Κυκλαδικών Μελετών και την Ένωση Κυκλαδικού Τύπου και
έτσι δημιουργούνται προϋποθέσεις για μια αξιόλογη και ελπιδοφόρα προσπάθεια για
ένα καλύτερο μέλλον των νησιών των Κυκλάδων.
Γιάννης Λογαράς

