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Αγαπητοί αναγνώστες,

Με αφορμή μια σειρά από έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ για την 

Πάρο, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 10 εκ. ευρώ, στο καινούριο μας 

τεύχος κάνουμε μια περιήγηση στο νησί με τις αμέτρητες ομορφιές, τη μεγάλη 

τουριστική ανάπτυξη, αλλά και τη μακρά ιστορία. Μέσα από την περιήγησή μας 

θα γνωρίσετε τα έργα που εκτελούνται στο νησί, θα διαβάσετε για το φημισμένο 

Παριανό μάρμαρο και τον ναό της Εκατονταπυλιανής, που μαζί με την Παναγία 

της Τήνου αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα χριστιανικά προσκυνήματα της χώρας 

μας.

Ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χριστιανοσύνης είναι και το σπήλαιο 

της Αποκάλυψης στην Πάτμο, με το συγκρότημα των ναών που το περιβάλλουν. 

Στις σελίδες της ΕΠιΚοιΝωνίΑς παρουσιάζουμε το έργο της συντήρησης και 

αποκατάστασης του μοναστηριακού συγκροτήματος, που εκτελείται μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου. 

Στο οπισθόφυλλό μας μπορείτε ακόμη να ενημερωθείτε για την εξέλιξη 

του Προγράμματος το τελευταίο τρίμηνο και την πορεία κατάρτισης του 

Προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου, 2014-2020.

διεύθυνση: Σάκη Καράγιωργα 22 - 84100 Σύρος
τηλ.: 22813 60800 
φαξ: 22813 60860

ιστοσελίδα: www.eda.notioaigaio.gr 
e-mail: notioaigaio@mou.gr

επίβλεψη έκδοσης: Βαγγέλης Αραγιάννης, Νίκος Αλμπανόπουλος
εκτύπωση: ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΕ

Εκδίδεται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Το εξώφυλλο μας:
Η παραλία της Παροικιάς στην Πάρο

σε αυτό το τεύχος

Ευχαριστούμε τις κυρίες Ντίνα Κεφαλά και Βαλεντίνη Χάσκου από την 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων  
και τον κ. Λουκά Σκιαδά από τον Δήμο Πάρου για τη συνδρομή τους.
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Πάρος,
ταξίδι στην ιστορία

Η Πάρος έχει έκταση 196 τ.χλμ. και 
πληθυσμό 13.715 κατοίκους. Πρωτεύουσα 

του νησιού είναι η Παροικιά. 

Η Πάρος, με επιφάνεια 196 τ. χλμ. είναι το 3ο μεγα-
λύτερο νησί των Κυκλάδων -πίσω από τη Νάξο και την 
Άνδρο- και το 6ο μεγαλύτερο της Περιφέρειας Νότιου 
Αιγαίου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 έχει 
μόνιμο πληθυσμό 13,715 κατοίκους, όπως όμως όλοι 
γνωρίζουν, το καλοκαίρι φιλοξενεί δεκάδες χιλιάδες 
επισκέπτες: Από τα πιο τουριστικά νησιά του Αιγαίου, 
αποτελεί προσφιλή προορισμό ξένων και Ελλήνων, 
χάρη στις φυσικές της ομορφιές, τους παραδοσιακούς 
οικισμούς της (Παροικιά, Νάουσα και πολλοί άλλοι) 
αλλά και την Παναγία Εκατονταπυλιανή (σελ. 4-5), που 
προσελκύει προσκυνητές από όλο τον κόσμο. 

Όπως και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, έτσι και στην 
Πάρο έχουν βρεθεί ίχνη που αποδεικνύουν ότι κατοικούταν 
τουλάχιστον 6,000 χρόνια πριν, δηλαδή προς το τέλος της 
νεολιθικής εποχής. Το πιθανότερο ωστόσο είναι το νησί να 
φιλοξενούσε ανθρώπινες κοινότητες νωρίτερα. Τη μινωική 
και τη μυκηναϊκή εποχή γνώρισε πληθυσμιακή άνθιση χάρη 
στην άφιξη εποίκων ενώ λίγο αργότερα κατέφθασαν έποικοι 
και από την Αρκαδία με επικεφαλής τον Πάρο, από όπου το 
νησί πήρε το σύγχρονο όνομά του.  

Την περίοδο των πολέμων με τους Πέρσες, φαίνεται ότι οι 
Πάριοι αν και σύμμαχοι τυπικά των Περσών, έμειναν ουσιαστι-
κά αμέτοχοι στις πολεμικές συγκρούσεις. Με την αποχώρηση 

Οι φωτογραφίες  του νησιού προέρχονται από το αρχείο του  Δήμου Πάρου
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των Περσών από την Ελλάδα εντάχθηκαν στην Αθη-
ναϊκή Συμμαχία. Όλη αυτή την περίοδο η εξόρυξη και 
πώληση μαρμάρου αποτέλεσε πηγή πλούτου. Μάλιστα, 
σώζονται ακόμα σήμερα οι εγκαταστάσεις φόρτωσης 
των πλοίων. Από μάρμαρο της Πάρου είναι κατασκευα-
σμένα μερικά από τα πιο σπουδαία αγάλματα που έχουν 
σωθεί από την αρχαιότητα  (βλ. άρθρο). 

Η πορεία της Πάρου τη βυζαντινή εποχή δεν διέ-
φερε από των υπόλοιπων κυκλαδονήσων: Τους πρώ-
τους αιώνες παρατηρείται σχετική ευμάρεια και αύξη-
ση του πληθυσμού, στην οποία συνέβαλε και η υποδοχή 
προσφύγων από το βορρά, διωγμένων από βαρβαρικά 
φύλα. Εκείνη την περίοδο χτίζεται και η Εκατονταπυ-
λιανή. Μετά τον 7ο αιώνα, οι συχνές πειρατικές επιδρο-
μές σπέρνουν το φόβο σε όλο το Αιγαίο και προκαλούν 
ραγδαία πληθυσμιακή μείωση στα περισσότερα νησιά, 

χωρίς να γλιτώσει η Πάρος. Αργότερα, την περίοδο της 
τουρκοκρατίας, ο πληθυσμός του νησιού άλλοτε φθίνει 
και άλλοτε ανακάμπτει, ενώ υπάρχει αναφορά ακόμα 
και σε 6,000 αιχμαλώτους που παίρνει από την Πάρο ο 
Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα για να τους χρησιμοποιήσει ως 
κωπηλάτες στα πλοία του (1537). Αν ο αριθμός ευσταθεί, 
οι συνέπειες στην κοινωνική και οικονομική οργάνωση 
του νησιού δεν μπορεί παρά να ήταν δυσβάσταχτες...  

Εκατονταπυλιανή
Ο μεγαλύτερος παλαιοχριστιανικός  
ναός στην Ελλάδα
Η παράδοση θέλει την Εκατονταπυλιανή να έχει χτιστεί 
χάρη σε μια θαλασσοταραχή, από τις συχνές στο Αιγαίο 
και ιδιαίτερα τις Κυκλάδες: Το πλοίο που μετέφερε 
την μητέρα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ελένη 

στους Άγιους Τόπους βρήκε καταφύγιο στην Πάρο και 
εκείνη έταξε να χτίσει μια εκκλησία αφιερωμένη στην 
Παναγία. Το τάμα υλοποίησε ο Αυτοκράτορας χορηγώ-
ντας τα χρήματα για την ανέγερση τρίκλιτης βασιλικής 
πάνω σε υπάρχον κτίριο, μάλλον γυμνάσιο (γυμναστή-
ριο), του οποίου το θαυμάσιο ψηφιδωτό δάπεδο με 
τους άθλους του Ηρακλή έχει διασωθεί (Αρχαιολογικό 
Μουσείο Πάρου). Με τη σειρά της, πάνω στην τρίκλιτη  
βασιλική θεμελιώθηκε τον 6ο αιώνα (την εποχή του 
Ιουστινιανού) μια σταυρική βασιλική, που αποτελεί το 
σημερινό κυρίως ναό. Κατά καιρούς στο κτιριακό σύ-
μπλεγμα προσθέτονταν περισσότερα στοιχεία -ως και 
τη μεταβυζαντινή εποχή ακόμα- δίνοντας στο ναό την 
τωρινή του, μεικτή εικόνα. 

Για το όνομα της εκκλησίας υπάρχουν δύο εκδοχές. 
Ίσως να προέρχεται από το «εκατό πύλες» χωρίς βέβαια 
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ο ναός να έχει τόσες -μάλλον ο αριθμός αποδίδει το μέ-
γεθος του ναού και τη μεγαλοπρέπεια που προσδίδουν 
οι αψίδες στην πρόσοψή του. Η άλλη εκδοχή θέλει το 
ανεπίσημο όνομα του ναού («Καταπολιανή») να δει-
κνύει τη θέση του («κατά την πόλη»), καθώς προς το 
σημείο εκείνο βρισκόταν η αρχαία πόλη της Πάρου. 

Ο ναός στην πραγματικότητα δεν είναι ένας, αλλά 
ολόκληρο συγκρότημα: Εκτός από τον κεντρικό, κύριο 
ναό της Παναγίας, υπάρχει το εξίσου παλαιό παρεκκλή-
σι του Αγίου Νικολάου και τα μεταγενέστερα των Αγίων 
Αναργύρων, του Αγίου Φιλίππου, της Οσίας Θεοκτίστης, 
της Αγίας Θεοδοσίας και του Αγίου Δημητρίου. Διακρι-
τό είναι και το -επίσης παλαιοχριστιανικό- βαπτιστήριο 
ενηλίκων σε σχήμα σταυρού, ενώ το 17ο και το 18 
αιώνα περιμετρικά χτίστηκαν κελιά. Σε αυτά φιλοξε-
νήθηκαν το 1922 και μετά γυναίκες που είχαν χάσει το 
σύζυγό τους στα γεγονότα της καταστροφής. 

Την περίοδο 1959-1964 ο αρχαιολόγος Αναστά-
σιος Ορλάνδος (1887-1979) ήταν επικεφαλής ομάδας 
που πραγματοποίησε αναστηλωτικές και ανασκαφικές 
εργασίες, αποκαθιστώντας την αρχική μορφή του συ-

γκροτήματος και αποκαλύπτοντας το δυτικό αίθριο. Ο 
Ορλάνδος ήταν καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχοντας νωρίτερα απο-
φοιτήσει και από τα δύο ιδρύματα: Πτυχιούχος αρχι-
τεκτονικής από το πρώτο, φιλολογίας από το δεύτερο, 
ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών 
(1950), είχε αφήσει το ίχνος του σε πολλές αναστηλώ-
σεις μνημείων στον ελληνικό χώρο, ανάμεσά τους στην 
Ακρόπολη (1910-1917 υπό τον Ν. Μπαλάνο). Υπήρξε 
διευθυντής αναστηλώσεων των αρχαίων μνημείων της 
Ελλάδας για τέσσερις δεκαετίες (1920-1958). 

Στις μέρες μας η Εκατονταπυλιανή, μαζί με την 
Παναγία της Τήνου, αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα 
χριστιανικά προσκυνήματα στην Ελλάδα. Η περίτεχνη 
εικόνα της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, μαζί με τις 
εικόνες του Παντοκράτορα και της Κοίμησης της Θεο-
τόκου, έργα και οι τρεις του 17ου αιώνα, κοσμούν το 
εικονοστάσιο του ναού. Οι εικόνες αποτέλεσαν δωρεά 
του Παριανού ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Νικολάου 
Μαυρογένη, που στήριξε την επισκευή του ναού μετά 
τους ισχυρούς σεισμούς του 1733.

Η Εκατονταπυλιανή 

μαζί με την 

Παναγία της Τήνου, 

αποτελούν τα 

δύο μεγαλύτερα 

χριστιανικά 

προσκυνήματα στην 

Ελλάδα. 

Η Εκατονταπυλιανή
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Το παριανό μάρμαρο
Η λατόμηση και η εμπορία μαρμάρου αποτέλεσε από την αρχαιότητα μια από τις κύριες οικονομικές 

δραστηριότητες στο νησί. Εύλογα, αν σκεφτεί κανείς τα μοναδικά χαρακτηριστικά του παριανού μαρ-

μάρου: λευκότητα και εκπληκτική διαφάνεια που φτάνει σε βάθος, συνήθως, 5-6 εκατοστών, μερικές 

φορές ακόμα μεγαλύτερο. Για αυτό προτιμούταν κατά κύριο λόγο για την σμίλευση αγαλμάτων. 

Μερικά από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της αρχαιοελληνικής γλυπτικής είναι κατασκευα-

σμένα από παριανό μάρμαρο. Τα πλέον πρώιμα είναι δύο «μικροκαμωμένοι» μουσικοί: ο «Αρπιστής» 

και ο «Αυλητής» της Κέρου (2800 – 2300 π.Χ.). Βρέθηκαν σε τάφο του νησιού το 1875 και εκτίθενται 

αμφότερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Τα πιο γνωστά βέβαια είναι τρία αγάλματα που κάθε χρόνο θαυμάζουν από κοντά εκατομμύρια 

επισκέπτες των μουσείων όπου βρίσκονται: Ο Ερμής του Πραξιτέλη (343 π.Χ.) είναι το μόνο έργο 

του σπουδαίου αθηναίου γλύπτη που γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι είναι αυθεντικό (έχουν διασωθεί 

πολλά αντίγραφα έργων του ή πρωτότυπα έργα που αποδίδονται σε αυτόν με αμφιβολίες). Έχει ύψος 

2.10 μ., βρέθηκε στην Ολυμπία και εκτίθεται στο αρχαιολογικό της μουσείο. 

Τα πρώτα τμήματα της Φτερωτής Νίκης της Σαμοθράκης βρέθηκαν στο νησί το 1863. Ο Κάρολος 

Σαμπουαζό, αρχαιολόγος και γάλλος πρόξενος τότε στην Αδριανούπολη, φρόντισε να μεταφερθούν 

αμέσως στη Γαλλία, όπου το 1866 εκτέθηκαν πρώτη φορά στο Λούβρο. Σταδιακά βρέθηκαν τα υπό-

λοιπα μέρη του αγάλματος -ο κορμός, τα φτερά και τελευταία η επίσης μαρμάρινη πλώρη του πλοί-

ου πάνω στην οποία στεκόταν. Το άγαλμα (χωρίς την πλώρη) έχει ύψος 3.28 μ. και είναι άγνωστου 

καλλιτέχνη. 

Τέλος, η εξαίσια Αφροδίτη της Μήλου βρέθηκε στο νησί το 1820. Όπως και η Νίκη, χρονολογεί-

ται στα ελληνιστικά χρόνια, γύρω στο 100 π.Χ. και είναι άγνωστου καλλιτέχνη. Έχει ύψος 2.02 μ. και 

εκτίθεται επίσης στο Λούβρο, όπου μεταφέρθηκε από Γάλλους που κατόρθωσαν να το αγοράσουν 

πρώτοι, ανάμεσα σε άλλους ενδιαφερόμενους που είχαν τρέξει για το σκοπό αυτό στο νησί... 

Η Αφροδίτη της Μήλου και η Φτερωτή Νίκη της Σαμοθράκης 
βρίσκονται στο Μουσείο του Λούβρου

Ο Ερμής του Πραξιτέλη βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας
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Πόρους του ΕΣΠΑ που φτάνουν τα 10 εκ. ευρώ αξιοποιεί την τρέ-
χουσα περίοδο ο Δήμος Πάρου, υλοποιώντας μια σειρά από έργα 
εκπαίδευσης, περιβάλλοντος και υγείας. Ας ρίξουμε μια ματιά στα 
σημαντικότερα από αυτά.

Ανεμόμυλοι Αγίας Άννας και Δημαρχείου (367 χιλ. €): 
Οι δύο παραδοσιακοί ανεμόμυλοι που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο αποκα-
ταστάθηκαν κτιριακά και μηχανολογικά -αποκτώντας ακόμα και νέο αλεστικό 
μηχανισμό- ώστε να γίνουν επισκέψιμοι, προβάλλοντας τη σύγχρονη ιστορία 
του νησιού. 

Νηπιαγωγείο Μάρπησσας (435 χιλ. €):  
Το πρώην κοινοτικό κατάστημα Μάρπησσας επεκτάθηκε και διαμορφώθηκε σε 
νηπιαγωγείο, που εξυπηρετεί 22 νήπια. 

Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς (922 χιλ. €):  
Ολοκληρώνεται η κατασκευή νέου νηπιαγωγείου στο χωριό με τρεις αίθουσες διδασκαλίας. 
Θα εξυπηρετήσει 28 νήπια την ευρύτερη περιοχή.  

Νηπιαγωγείο Νάουσας  (500 χιλ. €):   
Τρία από τα τέσσερα κτίρια του πρώην Δημοτικού Σχολείου Νάουσας διαμορφώνονται 
για να στεγάσουν το νηπιαγωγείο της περιοχής, δυναμικότητας 70 μαθητών. Το έργο 
ολοκληρώνεται.

Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου (2 εκ. €):   
Προβλέπεται η κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για τη φιλοξενία των αθλητικών 
και άλλων ομαδικών εκδηλώσεων του σχολείου. Το έργο βρίσκεται σε φάση υπογραφής 
σύμβασης.  

Ανεμόμυλος Αγίας Άννας Ιατρείο Μάρπησσας

Νηπιαγωγείο Νάουσας

Έργα στην Πάρο 
μέσω του ΕΣΠΑ
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Περιφερειακά Ιατρεία Μάρπησσας και Νάουσας  (287 χιλ. €):  
Με τη βελτίωση των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα δύο 
περιφερειακά ιατρεία και την προμήθεια ιατρικού, τεχνολογικού και ξενοδοχειακού 
εξοπλισμού, αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες υγείας στο νησί. 

Εξοπλισμός ΧΥΤΑ   (912 χιλ. €):  
Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Πάρου & Αντιπάρου αναβαθμίζεται με 
εξοπλισμό για την επεξεργασία αδρανών υλικών, ερπυστριοφόρου εκσκαφέα και 
δύο τεμαχιστών ογκωδών αντικειμένων. Η σχετική σύμβαση αναμένεται να υπογρα-
φεί σύντομα.

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ   (1,5 εκ. €):  
Αποκαθίστανται περιβαλλοντικά οι ανενεργοί χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορ-
ριμμάτων στην περιοχή Καντηνελιές - Σαρακήνικο της Νάουσας και Χωριουδάκι – 
Λάκκοι, έξω από την Παροικιά. 

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός δικτύου ύδρευσης   (2,5 εκ.€):  
Με την προμήθεια συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού αναβαθμίζεται η λει-
τουργία του δικτύου ύδρευσης του νησιού και εξοικονομούνται φυσικοί πόροι. 

Όλα τα έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη. Όπως είναι αναμενόμενο, έργα στο νησί προγραμματίζεται να 
υλοποιηθούν και στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου, 2014-2020. 
Ανάμεσά τους, η λειτουργική ολοκλήρωση του νέου αεροδρομίου, η κατασκευή 
νέων και η επέκταση των υπαρχόντων σχολικών μονάδων στην Παροικιά και η ανα-
βάθμιση του ΧΥΤΑ. 

Νηπιαγωγείο Μάρπησσας

ΧΑΔΑ στο Χωριουδάκι - Λάκκοι
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Η Μονή της Αποκάλυψης 
αναδεικνύεται 

Η Πάτμος είναι δεμένη με την ιστορία του 
Χριστιανισμού: Εδώ, στο «Σπήλαιο της Απο-
κάλυψης» φέρεται να έγραψε ο Ιωάννης 
την Αποκάλυψη, το τελευταίο από τα 27 βι-
βλία της Καινής Διαθήκης. Ουσιαστικά, το 
σπήλαιο είναι μια κοιλότητα μέσα σε βράχο, 
όπου ο Ιωάννης εξόριστος βρήκε καταφύ-
γιο και έχοντας -σύμφωνα με τη χριστιανι-
κή παράδοση- θεϊκό όραμα υπαγόρευσε το 
ιερό κείμενο στο μαθητή και σύντροφό του 
στην εξορία, Πρόχωρο. 

Φωτογραφίες: Βαλεντίνη Χάσκου
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Γύρω από το σπήλαιο δημιουργήθηκε σταδιακά στο πέ-

ρασμα των αιώνων ένα μνημειακό συγκρότημα που αποτε-

λείται από τον κεντρικό λατρευτικό πυρήνα του Σπηλαίου με 

την εκκλησία της Αγίας Άννας, τους ναούς του Αγίου Νικολάου 

και του Αγίου Αρτεμίου και ένα λαβυρινθώδες σύνολο κτισμά-

των, σύμφωνα με τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα του 

νησιού. Η συντήρηση και ανάδειξη του συγκροτήματος χρη-

ματοδοτείται από το ΕΣΠΑ (και συγκεκριμένα από το Επιχει-

ρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου) με συνολικό 

προϋπολογισμό 800,000 €. Το έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα 

στα τέλη του 2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 

2015. Ωρίμασε και υλοποιείται από την 4η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων, που με έδρα στη Ρόδο και έχει αρμοδιότητα σε 

όλη τη Δωδεκάνησο. 

Οι εργασίες 
Οι εργασίες αφορούν τη συντήρηση και αποκατάσταση τμημά-

των των μοναστηριακών κτιρίων. Ενδεικτικά, περιλαμβάνουν 

ανακατασκευή και μόνωση των δωμάτων με ταυτόχρονη συ-

ντήρηση και διατήρηση των παλαιών ξύλινων οροφών, τοπική 

επισκευή των εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων και 

του ασβεστώματος, συντήρηση θυρών, κουφωμάτων, ξύλινων 

δαπέδων και μεσοπατωμάτων με προσθήκη ηχομονωτικών 

στοιχείων, πλακόστρωση των ισόγειων δαπέδων με χειροποίη-Η Τράπεζα του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου μετά τις εργασίες συντήρησης

Αποκατάσταση επιχρισμάτων
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τα πατηνιώτικα κεραμικά πλακάκια ή φυσική πέτρα, κατασκευή 

νέων υαλοστασίων, συντήρηση και επανατοποθέτηση των 

«σκούρων», βελτίωση του υδραυλικού & και αποχετευτικού δι-

κτύου καθώς και κατασκευή και εξοπλισμό νέων χώρων υγιει-

νής και εστίασης. Επιπλέον συντηρήθηκαν και αποκαταστάθη-

καν οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου, με 

παράλληλη εξασφάλιση της στεγανότητας του κελύφους του. 

Πρόκειται για ιδιαίτερης ομορφιάς τοιχογραφίες, που παρου-

σιάζουν εικόνες από το βίο και τα θαύματα του Άγιου Νικόλαου, 

προστάτη των θαλασσινών (ας θυμηθούμε ότι η Πάτμος ήταν 

παραδοσιακά νησί ναυτικών και καπεταναίων). 

Εργασίες εξωραϊσμού όμως γίνονται και στον περιβάλλο-

ντα χώρο, με πλακόστρωση του δίσταθμου μονοπατιού και του 

υπαίθριου καθιστικού χώρου και εξασφάλιση πρόσβασης στα 

άτομα με αναπηρία, δημιουργία αλτανών, φύτευση και άλλα. 

Παγκόσμια Κληρονομιά
Το 1999, το Σπήλαιο της Αποκάλυψης μαζί με το Μοναστήρι 

του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στη Χώρα (μεταγενέστερο του 

πρώτου, ιδρύθηκε από τον Όσιο Χριστόδουλο τον 11ο αιώνα) 

και τον οικισμό της Χώρας ανακηρύχθηκαν από την UNESCO 

Μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Σύμφωνα με την αιτι-

ολόγηση όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα του παγκόσμιου 

πολιτιστικού οργανισμού, οι δύο μονές «(…) μαζί με το μεσαι-

ωνικό οικισμό της Χώρας συνιστούν ένα εξαίρετο παράδειγμα 

ορθόδοξου προσκυνήματος, με μοναδικό αρχιτεκτονικό ενδι-

αφέρον». 

Είσοδος μοναστηριακού συγκροτήματος

Ι.Ν. Αγίου Νικολάου



Πορεία ανά Άξονα Προτεραιότητας
Άξονας Προτεραιότητας  Δεσμεύσεις Εντάξεις Συμβάσεις Πληρωμές

Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 40,0 63,5 56,1 37,2
Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 107,0 404,9 388,8 212,3

Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 76,2 113,4 82,1 58,7
Χωρική συνοχή και συνεργασία 50,6 71,5 54,8 31,4

Τεχνική υποστήριξη 6,0 12,8 11,9 3,9
Σύνολο 279,8 666,0 593,7 343,5
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12/στα βήματα του ΕΣΠΑ
Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε μια περίοδο στην οποία θα συγκλίνουν οι προσπάθειες για την επι-

τάχυνση και ολοκλήρωση του τρέχοντος Προγράμματος με εκείνες για την έγκαιρη έναρξη 

του νέου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 παρουσιάζει ήδη υψηλές 

επιδόσεις. Στις 30/9/2014 οι πέντε από τους δεκατρείς Άξονες του Προγράμματος που αφο-

ρούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχουν φτάσει σε συμβάσεις συνολικού ύψους 593,7 εκ. 

ευρώ και οι πληρωμές τα 343,4 εκ. ευρώ (ποσοστό απορρόφησης 122,7%). 

Το ιστόγραμμα αυτής της σελίδας απεικονίζει την ετήσια εξέλιξη του Προγράμματος ως προς 

το μέρος του που αναλογεί στην Περιφέρειά μας, από το 2009 (έτος έναρξης της υλοποίησής 

του) μέχρι σήμερα, ενώ ο πίνακας εμφανίζει την πορεία ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Όσο για τις δράσεις που διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, στο 

τρίτο τρίμηνο του 2014 συνολικά είχαν ενταχθεί

• Στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου: 157 πράξεις προϋπολογισμού 233,6 εκ. €, για τα οποία έχουν 

πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 125,5 εκ. €.

• Στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού: 4 πράξεις προϋπολογισμού 1,4 εκ. €, για τις οποίες 

έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες 424 χιλ. € και 

• Στο Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη: 74 πράξεις προϋπολογισμού 108,6 εκ. € για τα οποία 

έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες ύψους 30,3 εκ. €.

Το ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 
2014-2020, συνολικής δημόσιας δαπάνης 26 
δις ευρώ, ήταν το τρίτο μεταξύ των 28 κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθη-
κε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον Ιούλιο 
υποβλήθηκε και το Περιφερειακό Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου (σημειωτέον 
ότι η υποβολή έγινε για πρώτη φορά με ηλε-
κτρονικό τρόπο, μέσω της νέας πλατφόρμας 
SFC) και εκτιμάται θα εγκριθεί στις αρχές του 
2015, ώστε να αρχίσει το συντομότερο δυνα-
τόν να υλοποιείται. Όπως είχαμε γράψει και 
στο προηγούμενο τεύχος μας, οι πόροι του 
Προγράμματος φτάνουν τα 168,2 εκ. ευρώ, 
ενώ εκτιμάται ότι για την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου θα αντληθούν επιπλέον πόροι σημα-
ντικού ύψους και από τα Τομεακά Επιχειρησι-
ακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Διαχρονική Εξέλιξη του Προγράμματος


