εμεις ... και εσεις
Ἡ ὄμορφη ἀναπτυσσόμενη Τζιά
Κικὴ Παπακωνσταντίνου

Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Τ

ὴν Τζιὰ ἐπέλεξε ἡ Ἐπιτροπὴ τῶν Φίλων τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. γιὰ
τὴν καλοκαιρινή της ἐκδρομὴ στὶς 15 Ἰουνίου. Εἶναι τὸ δυτικότερο καὶ πλησιέστερο νησὶ τῶν Κυκλάδων, ποὺ ὁ πλοῦς
ἀπὸ τὸ Λαύριο διαρκεῖ 1 ὥρα καὶ 20’. Ὅπως πάντα, ὑπῆρχε
μεγάλη συμμετοχὴ μὲ παλιοὺς φίλους τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ. καὶ ἀρκετοὺς νέους, ποὺ ἐρχόντουσαν γιὰ πρώτη φορά. Ἡ ἐκλεκτή
μας φίλη, ἀρχαιολόγος, Νάγια Γάτου, στὴν διαδρομὴ μὲ τὸ
πούλμαν πρὸς τὸ Λαύριο, μᾶς μίλησε ἀρκετὰ γιὰ τὴν ἱστορία
τῆς πόλης, ἀρχαία καὶ νεώτερη, τὰ λατομεῖα της, καθὼς
καὶ γιὰ τὴν διαδρομὴ καὶ συμμετοχή της στὴν οἰκονομικὴ
ἀνάπτυξη τῆς χώρας μας. Ἡ ἐπιβίβαση στὸ πλοῖο καὶ ἡ καλὴ
διάθεση πού ἐπικρατοῦσε ἦταν ἕνα καλὸ προμήνυμα τῆς
ὡραίας ἐκδρομῆς.
Φθάνοντας στὸ λιμάνι τῆς Κορησσίας, ἐπιβιβαστήκαμε
πάλι στὸ πούλμαν μὲ κατεύθυνση τὴν Ἰουλίδα, τὴ χώρα τοῦ
νησιοῦ. Παράλληλα μὲ τὴν κυρία Γάτου, ἡ ξεναγός μας
Δῶρα, σὲ ὅλη τὴ διαδρομή, μᾶς ἔδωσε πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν Τζιά. Ἡ παλαιότερη ὀνομασία τῆς Κέας ἦταν
Ὑδροῦσα, ποὺ ὀφειλόταν στὰ πολλὰ νερά της, ἐνῶ κατὰ
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τὴν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας τὸ νησὶ λεγόταν Τζιά. Ἡ
σημερινή της ὀνομασία ὀφείλεται στὸν ἥρωα Κέω, ποὺ ἦταν
ὁ ἐπικεφαλῆς τῶν Λοκρῶν ἀπὸ τὴν Ναύπακτο, οἱ ὁποῖοι,
κατὰ τὴν ἀρχαιότητα, κατέλαβαν τὸ νησί. Ἡ ἱστορία τοῦ
νησιοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν Νεολιθικὴ περίοδο, γύρω στὸ 3300
π.Χ. Ἡ πρώτη ἐγκατάσταση στὸ χῶρο χρονολογεῖται ἀπὸ
τὸ 3000 μέχρι τὸν 15ο αἰ. π.Χ., ὁπότε καταστράφηκε ἀπὸ
ἰσχυροὺς σεισμούς, σὲ περίοδο μεγάλης ἀκμῆς. Ἐρείπια τῶν
ἀρχαίων πόλεων Ἰουλίς, Καρθαία, Ποιηέσσα καὶ Κορησσὸς
μαρτυροῦν τὴ μεγάλη ἀκμὴ τοῦ νησιοῦ κατὰ τὴν ἀρχαιότητα. Κατὰ τοὺς Βυζαντινοὺς χρόνους, τὴ Φραγκοκρατία καὶ
τὴν Τουρκοκρατία, τὸ νησὶ περιῆλθε σὲ παρακμὴ καὶ ἦταν
ὁρμητήριο πειρατῶν. Ἀπὸ τὸ 1830 ἡ Κέα, ὅπως καὶ ὅλες οἱ
Κυκλάδες, περιῆλθαν στὸ νεοσύστατο Ἑλληνικὸ κράτος.
Ἡ Κέα, μὲ πληθυσμὸ 2.455 κατοίκους, εἶναι σχετικὰ ἀραιοκατοικημένο νησί, μὲ ἐξαίρεση τὴν Κορησσία, ποὺ εἶναι τὸ
λιμάνι τοῦ νησιοῦ, καὶ τὸ Βουρκάρι. Πέτρινα σκαλοπάτια
διανύουν ὅλο τὸ νησὶ καὶ μοναδικῆς ὀμορφιᾶς εἶναι τὸ ἀνάγλυφο τοῦ ἐδάφους καὶ οἱ μικροὶ ὅρμοι. Ἐντυπωσιακὴ εἶναι
ἡ χλωρίδα τοῦ νησιοῦ, ποὺ καταγράφει 3.000 εἴδη φυτῶν
μὲ κυρίαρχη τὴ Δρῦ, ὅπου παλαιότερα τὸν καρπό της, καὶ
κυρίως τὸ κέλυφος, χρησιμοποιοῦσαν στὴν βυρσοδεψία καὶ
στὴν κατασκευὴ σμάλτου. Σήμερα ἔχει ἀναπτυχθεῖ ὁ ἀγροτουρισμός, ποὺ ἐκμεταλλεύεται τὸ ἀλεύρι ἀπὸ τὸν καρπὸ
τῆς δρυὸς γιὰ τὴν κατασκευὴ μπισκότων, ποὺ θεωροῦνται
πολὺ ὑγιεινά.
Ἐπισκεφθήκαμε τὴν ἀμφιθεατρικὰ κτισμένη Ἰουλίδα, μὲ
τοὺς λιθόστρωτους δρόμους καὶ τὶς μικρὲς πλατεῖες. Ἀνεβήκαμε μέχρι τὸν γλυπτὸ λέοντα, σῆμα κατατεθὲν τῆς πόλης.
Ἀπολαύσαμε τὴν θέα ἀπὸ ψηλὰ καὶ στὴ συνέχεια ἐπισκεφθήκαμε τὸ ἀρχαιολογικὸ μουσεῖο, μὲ εὑρήματα ἀπὸ ἀνασκαφὲς ἀπὸ τοὺς προϊστορικοὺς οἰκισμοὺς καὶ ἀρχαῖα τῶν
ἐπιφανειακῶν ἐρευνῶν, ποὺ ἔγιναν τὴν δεκαετία τοῦ 1980.

Με τὸ πούλμαν κάναμε τὸ γύρο τοῦ νησιοῦ, περνώντας ἀπὸ
τὸ χωριὸ Ποίσσες μέχρι τὸν Κούνδουρο, μὲ τὶς ὡραῖες καὶ
πεντακάθαρες παραλίες, ποὺ ἔχει μεγάλη τουριστικὴ καὶ οἰκιστικὴ ἀνάπτυξη τελευταῖα. Κάνοντας τὸν κύκλο τοῦ νησιοῦ
ἀπὸ τὴν ἐνδοχώρα, φθάσαμε στὴν Ἰουλίδα ἀπὸ τὴν πίσω
πλευρὰ καὶ κατηφορίσαμε στὸ λιμάνι τῆς Κορησσίας. Περάσαμε τὶς πιὸ γνωστὲς παραλίες, τὸ Γιαλισκάρι, τὸ Βουρκάρι,
γιὰ νὰ καταλήξουμε στὸν κάμπο τοῦ Ὀτζιά, ὅπου γευματίσαμε. Στὴ συνέχεια κατευθυνθήκαμε πρὸς τὴν Μονὴ τῆς
Παναγίας Καστριανῆς, ποὺ εἶναι ἡ προστάτιδα τῆς Κέας. Ἡ
διαδρομή, ἀνεβαίνοντας τὸν ἀπόκρημνο βράχο, σοῦ κόβει
τὴν ἀνάσα. Ἡ θέα ὅμως εἶναι φανταστική, ἀγναντεύοντας
τὸ Αἰγαῖο καὶ τὰ ἀπέναντι νησιά. Ἀνοίγοντας τὴν πόρτα τοῦ
περιβόλου τῆς Μονῆς, ὁ ἐπισκέπτης ἐκστασιάζεται ἀπὸ τὸ
ὁλοκάθαρο περιβάλλον μὲ τοὺς ἀσβεστωμένους τοίχους
μὲ τὰ λουλακὶ τελειώματα. Ἡ Μονὴ ἱδρύθηκε τὸ 1700, στὴν

τοποθεσία Καστρί, ὅπου βρέθηκε ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας καὶ
χτίστηκε ὁ πρῶτος κάτω ναός. Τὸ 1912 χτίστηκε ἡ μεγαλόπρεπη ἐπάνω ἐκκλησία. Τὸ ὅλο συγκρότημα, μὲ τὰ κελιὰ καὶ
τοὺς βοηθητικοὺς χώρους, ὁλοκληρώθηκε στὴν πορεία μὲ
τὶς δωρεὲς καὶ τὰ τάματα τῶν πιστῶν. Προσκυνήσαμε στὴν
ἐκκλησία, ἀκούσαμε τὸν ἱερέα νὰ μᾶς ἐξιστορεῖ τὸ ἱστορικὸ τῆς Μονῆς καί, ὅπως τό συνηθίζουμε, ψάλαμε τὸ Φῶς
Ἱλαρόν. Ἐντυπωσιαστήκαμε, ὅταν ἀκούσαμε, ὅτι ὅλο αὐτὸ
τὸ οἰκοδόμημα καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρο τόν συντηροῦν
δύο ἄτομα, ὁ ἱερέας μὲ τὴν παπαδιά.
Ἡ ὥρα προχωροῦσε καὶ ἐπιβαλλόταν νὰ βιαστοῦμε γιὰ
νὰ πάρουμε τὸ πλοῖο τῆς ἐπιστροφῆς στὸ Λαύριο. Ἄλλη μία
ἐπιτυχημένη, καλὰ ὀργανωμένη ἐκδρομὴ ἔφθασε στὸ τέλος
της, μὲ τοὺς φίλους τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ., παλιοὺς καὶ νέους, νὰ
δείχνουν τὸν ἐνθουσιασμό τους. 
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ


Συζύγου της Νικολάου, ἡ κυρία Ἑλένη Λεμπέση, τὸ ποσὸ τῶν 300€.



Παύλου Γιαννακόπουλου, ὁ φαρμακοποιὸς κ. Χρῆστος Ἀντωνόπουλος, τὸ ποσὸ τῶν 200€.

Ἂγγελου Τσίγκου:


Οἱ κ.κ. Κωνσταντῖνος Κολοβέντζος καὶ Καίτη Τσίγκου, τὸ ποσὸ τῶν 150€.



Οἱ κ.κ. Εὐάγγελος καὶ Ἀναστασία Τσίγκου, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Δημητρίου Ἀλούπη, ἡ κ. Ἑριέττα Κούρτη, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ἀνδρέα Ἀνδριανάκου, ὁ κ. Πάνος Σχοινοχωρίτης, τὸ ποσὸ τῶν 50€.
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Ὁ κύριος Κωνσταντῖνος Ζαφειράκης, τὸ ποσὸ τῶν 100€.



Ἡ κυρία Σταυρούλα Μάρδα, τὸ ποσὸ τῶν 100€.



Οἱ κ.κ. Δημήτριος καὶ Βίβιαν Μπιμπίρη, τὸ ποσὸ τῶν 70€.



Ἡ κυρία Κυριακὴ Βλάχου, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ὁ κύριος Ἰωάννης Κοντομῆτρος, τὸ ποσὸ τῶν 50€.



Ὁ κύριος Γεώργιος Στραβοδῆμος, τὸ ποσὸ τῶν 50€.
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