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Εκδρομή στον Άγιο Γιώργη το Συκούση  

(Τετάρτη, 7 Δεκέμβρη 2022)  

Το χωριό 

.. ξαφνικά στρέφομε το 

Τσουμπάρι και προβάλλει 

μπροστά μας το χωριό που σου 

δίνει την εντύπωση μιας 

συνεχόμενης ξερολιθιάς από 

ένα σωρό σπίτια, το ένα 

στοιβαγμένο πάνω στ’ άλλο, με 

ανοιχτά πορτοπαράθυρα που 

σε εντυπωσιάζουν γιατί, 

φαντάζεσαι πως μόνο φτερωτοί 

άνθρωποι μπορεί να κατοικούν 

εκεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε λίγα λεπτά βρισκόμαστε σταματημένοι στην μικρή πλατεία του Αγίου 

Παντελεήμονα με τα καφενεία και τους καλόκαρδους κατοίκους, οι οποίοι με 

κάποια περιέργεια κοιτάζουν να μάθουν «ποιος ήρτεν αφ’ τη Χώρα». Το χωριό 

βρίσκεται σε υψόμετρο 400 περίπου μέτρων και απλώνεται στα διάσελλα που 

σχηματίζουν τα βουνά «Πέτσοδος» και «Ίσια».  

Το χωριό πήρε το όνομα του από το παλιό μοναστήρι που λειτουργούσε προς 

τιμήν του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου..Το όνομα Συκούσης δεικνύει ότι 

ίσως υπήρξε εκεί παλαιός συνοικισμός με το όνομα Συκαί.. (απόσπασμα από 

το βιβλίο «Το Χωριό Άγιος Γεώργιος Συκούσης» του Παντελή Α. 

Μαυρογιώργη, 1990) 
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Ο Βυζαντινός ναός του Αγίου Γεωργίου 

 

 

 

Ο Άγιος Γιώργης ως μοναστήρι ήταν μετόχι της Αγίας Μονής.. Ο ναός του 

Αγίου Γεωργίου σύμφωνα με τον αρχαιολόγο Γεώργιο Σωτηρίου ήταν 

αντίγραφο του καθολικού της Νέας Μονής όπως και οι ναοί της Παναγίας της 

Αγιογαλούσαινας, της Κρήνας, της Σικελιάς και των Αγίων Αποστόλων στο 

Πυργί. Ο ρυθμός του είναι οκταγωνικός με τρούλλο. Στον οκταγωνικό ρυθμό, 

όπου δεν υπάρχουν κίονες να στηρίζουν τον τρούλλο, όλος ο χώρος του ναού 

ελευθερώνεται και το βλέμμα συλλαμβάνει συνολικά την αρχιτεκτονική 

σύνθεση του ναού.. (απόσπασμα από το βιβλίο «Το Χωριό Άγιος Γεώργιος 

Συκούσης» του Παντελή Α. Μαυρογιώργη, 1990) 
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Ιδρυτής του χωριού υπήρξε ο ηγούμενός της μονής, ιερομόναχος Σωφρόνιος 

Σέψης, ο οποίος στη διαθήκη του καλεί οικογένειες από Πιτυός, Λιθί, Πυργί, 

Αυγώνυμα και Βερβεράτο να μετοικήσουν στο χωριό αφήνοντάς τους προς 

εκμετάλλευση τα αγροτεμάχια της Μονής. Από το παλιό μοναστήρι σήμερα 

σώζονται ο ναός του Αγίου Γεωργίου, ο Σταυρός και ο Πύργος. Ελπίζουμε τα 

έργα συντήρησης και αποκατάστασης του ναού να ολοκληρωθούν σύντομα 

και ο ναός να ξαναπάρει την αρχική μορφή του! 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπέροχη Βυζαντινή 

εκκλησία μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Εφορίας Αρχαιοτήτων 

Χίου στον σύνδεσμο που ακολουθεί: Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Συκούση 

στη Χίο. Πρόκειται για μία ταινία εικονικής πραγματικότητας, με την οποία το 

κοινό μπορεί να προσεγγίσει με έναν καινοτόμο και πρωτοποριακό τρόπο το 

σημαντικό ναό του Αγίου Γεωργίου Συκούση. 

https://efachi.gr/agios-georgios-sykoysis/
https://efachi.gr/agios-georgios-sykoysis/
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Τοπόσημο του χωριού αποτελεί και ο Σταυρός, όπως αποκαλούν οι 

Αγιωργούσοι τον Πυλώνα του παλαιού μοναστηριού. Πρόκειται στην 

πραγματικότητα για αυτοτελές πέτρινο κτίσμα σε σχήμα αψίδας, με διαστάσεις 

5,30 μ. μήκος και 10,50 μ. ύψος, κάτω από την οποία σχηματιζόταν η είσοδος 

της Μονής. 

..στον εσωτερικό χώρο είναι τοποθετημένη μεγάλη φορητή εικόνα του 

Εσταυρωμένου. Ίσως από αυτόν τον λόγο και ο Πυλώνας ονομάστηκε 

Σταυρός.. μπροστά στο εικόνισμα καίει ακοίμητη καντήλα που ανεβοκατεβαίνει 

από το εσωτερικό του πυργίσκου με σύστημα τροχαλίας. Για τους 

Αγιωργούσους «ο Σταυρός» είναι τόπος ιερός.. (απόσπασμα από το βιβλίο 

«Το Χωριό Άγιος Γεώργιος Συκούσης» του Παντελή Α. Μαυρογιώργη, 1990) 
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Στα αξιοθέατα του χωριού συγκαταλέγεται η 

Πέτρα του Αγίου Γεωργίου επί της οποίας 

διακρίνονται οι πατημασιές του αλόγου του Αγίου, 

ο οποίος, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, 

ζούσε στο χωριό και μάλιστα κατά τη διάρκεια της 

νύχτας οι Αγιωργούσοι άκουγαν τα ποδοβολητά 

του αλόγου του. Ο Άγιος για να καβαλήσει το 

άλογο του πατούσε πάνω σε ένα βράχο. Ο 

βράχος αυτός ονομάστηκε Πατημασιά. Γύρω του 

έγινε εικονοστάσι και παρέμεινε ο βράχος στην 

πλατεία του Μπου για να θυμίζει ότι ο τόπος είναι 

ιερός. 

 

 

 

 

Η Λιμνοδεξαμενή 

Η λιμνοδεξαμενή του Άγιου Γιώργη βρίσκεται 1,8 

χλμ. ΒΔ του οικισμού στην περιοχή Πονιό και 

αποτελεί το βασικό υδρευτικό ταμιευτήρα του 

χωριού αλλά και των κοντινών περιοχών (Βέσσα, 

Ελάτα και Λιθί). 
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Το αποστακτήριο σούμας  

Η σούμα είναι η χιώτικη εκδοχή του τσίπουρου. Με 

πρώτη βάση τα σύκα, η σούμα καζανίζεται σε ειδικά 

μπακιρένια αποστακτήρια. Εκεί μάθαμε για τον 

τρόπο παρασκευής της με τη ζύμωση καταρχήν 

των σύκων και την προσθήκη στη συνέχεια και 

άλλων φρούτων, γλυκάνισου για όποιον επιθυμεί ή 

λίγη μαστίχα για ξεχωριστό άρωμα. Κάθε χρόνο 

ερασιτέχνες παραγωγοί σύκων συρρέουν στους 

έμπειρους καζανιάτορες όπου αφήνουν τα σύκα 

τους μέσα σε βαρέλια για να γίνει η απόσταξη. Με 

προσθήκη μικρής ποσότητας γλυκάνισου στην 

απόσταξη παράγεται το διπλόβγαλμα, δηλαδή 

σούμα που αποστάχθηκε δύο φορές και είναι πιο 

δυνατή και καθαρή. Η γιορτή σούμας γίνεται κάθε 

χρόνο, με μουσικοχορευτικό πανηγύρι που 

διοργανώνεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερα του 

Αυγούστου. 
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Το Ελαιοτριβείο 

Στο ελαιοτριβείο του χωριού ο κ. Κοίλης μας εξήγησε όλα τα στάδια 

επεξεργασίας του καρπού της ελιάς μέχρι να πάρουμε ελαιόλαδο.  

 Παραλαβή του καρπού και ζύγισμα 
 Τροφοδοσία και αποφύλλωση. Το ξεκαθάρισμα των φύλλων είναι 

απαραίτητο γιατί η σύνθλιψη του ελαιοκάρπου με μεγάλης ποσότητας 
φύλλα προσδίδει πικρή γεύση στο ελαιόλαδο και το εμπλουτίζει σε 
χλωροφύλλη η οποία δρα αρνητικά στην ποιότητά του 

 Πλύσιμο 
 Σπάσιμο και άλεση, όπου συνθλίβεται ο καρπός με την χρήση μηχανικών 

σφυριών (παλιότερα μυλόπετρες) 
 Μάλαξη, όπου μαλάσσεται η «ελαιοζύμη» 
 Φυγοκεντριστήρας, όπου διαχωρίζεται ο πυρήνας (κουκούτσι) 
 Παραλαβή του ελαιόλαδου από την ελαιοζύμη 
 Τελικός διαχωρισμός όπου διαχωρίζεται το λάδι από το νερό και 

καθαρισμός του ελαιόλαδου 
Τυποποίηση 
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Επίσης μας εξήγησε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα κοινό και σε ένα βιολογικό 

ελαιοτριβείο. Στο βιολογικό ελαιοτριβείο το ελαιόλαδο παράγεται στο λιοτρίβι 

και όχι στο χημικό εργαστήριο και σε όλα τα στάδια, από την πολτοποίηση της 

ελιάς, μέχρι το τελικό προϊόν, η επεξεργασία του δεν υπερβαίνει τους 28 

βαθμούς Κελσίου.  

Έτσι, δεν χάνονται τα θρεπτικά συστατικά του ελαιολάδου, ενώ οι 

θερμοκρασίες που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα κοινά λιοτρίβια 

ξεπερνούν τους 45 βαθμούς, σκοτώνοντας όλα τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει γιατί παραδοσιακά επικρατεί η άποψη ότι έτσι 

βγάζεις μεγαλύτερη παραγωγή και όντως κερδίζεις ένα 2% σε ποσότητα αλλά 

χάνεις την ποιότητα του εξαιρετικού ελαιόλαδου. 
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Θερμές ευχαριστίες στον κύριο Νίκο Κύλη και την οικογένεια του για την 

ξενάγηση στο χωριό και τη θερμή φιλοξενία τους.  

Ήταν μια αξέχαστη εκδρομή!!  

Εις το επανιδείν!! 
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