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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

 
Κατά τη φετινή Σχολική χρονιά 2012-2013, στα πλαίσια περιβαλλοντικού-

εκπαιδευτικού προγράμματος, αναλήφθηκε από τους μαθητές του Λυκείου και 

του Γυμνασίου Αγίου Ευστρατίου η πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση 

ιστορικών στοιχείων σχετικά με τον Άγιο Ευστράτιο και τις Εκκλησίες του, σε 

μια κατά το δυνατόν διεξοδική μελέτη και με τίτλο “Περιβαλλοντικές διαδρομές. 

Φωτογραφικό και ιστορικό υλικό για τον Άγιο Ευστράτιο και τις Εκκλησίες του”. 

Στην εργασία αυτή που εκπονήθηκε υπό την εποπτεία των διδασκόντων 

Γεωργίου Χαριζάνη (ΠΕ02) και Άννας Παπανικολάου (ΠΕ01) έλαβαν μέρος οι 

ακόλουθοι μαθητές: Κομνηνός Γκέκας, Δημήτριος Κουτρούλης και Μαγδαληνή 

Πετεινάρια της Β΄ Τάξης Λυκείου, Μαρία Γιάννου, Εμμανουήλ Κατής, 

Βασίλειος Κουτρούλης και Αναστασία Πετεινάρια της Β΄ Τάξης Γυμνασίου και 

Ζωή Τσομπανέλλη της Α΄ Τάξης Γυμνασίου. 

Θα θέλαμε και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσουμε ολόψυχα τον κ. 

Βύρωνα Μανικάκη για το πολύτιμο υλικό που έθεσε υπόψη μας και για την 

όλη βοήθεια που μας προσέφερε. 

Θερμές ευχαριστίες επίσης στο δήμαρχο κ. Χαράλαμπο Μακρή, τον 

εφημέριο π. Ιωάννη Γκέκα, καθώς και σε όλους εκείνους, που, με τον έναν ή 

άλλον τρόπο, συνεισέφεραν στην ευόδωση της εν λόγω εργασίας. 

 

Άγιος Ευστράτιος, Απρίλιος 2013. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

Ο Άγιος Ευστράτιος είναι νησί του βορείου Αιγαίου πελάγους. Βρίσκεται 

νότια της Λήμνου. Διοικητικά ανήκει στο νομό Λέσβου, ενώ εκκλησιαστικά στη 

μητρόπολη Λήμνου. Από τη Λέσβο απέχει περίπου σαράντα δύο (42) ναυτικά 

μίλια, από τη Λήμνο δεκαοκτώ (18), από τον Ακράθωνα σαράντα οκτώ (48), 

ενώ από τις βόρειες Σποράδες τριάντα δύο (32). 

Το νησί έχει σχήμα άνισου τριγώνου. Το εμβαδόν του είναι περίπου 

πενήντα (50) τ. χλμ. Το μήκος του είναι περί τα ένδεκα (11) χλμ., ενώ το 

πλάτος του γύρω στα εξήμισυ (6,5). Το βόρειο ακρωτήριο ονομάζεται Καλάμι, 

το νότιο Τρυπητή, το ανατολικό Δασκαλιό και το δυτικό Πούντα. Η γεωλογική 

σύσταση του νησιού είναι ηφαιστειογενής. Το έδαφος είναι λοφώδες. 

Ψηλότερες κορυφές είναι το Σημάδι (298 μ.), ο Άγιος Αλέξης και ο Προφήτης 

Ηλίας. Ανάμεσα στους λόφους σχηματίζονται μικρές κοιλάδες, που 

καταλήγουν, κυρίως στη δυτική πλευρά, σε γραφικές αμμουδερές ακρογιαλιές. 

Ο μοναδικός οικισμός του νησιού, που έχει την ομώνυμη ονομασία (Άγιος 

Ευστράτιος), βρίσκεται στη δυτική πλευρά, όπου υπάρχει και το λιμάνι. Η 

υδροδότηση του οικισμού γίνεται από πηγή που αναβλύζει στην τοποθεσία 

Μεγάλη Παναγιά. 

Η χλωρίδα αποτελείται από αυτοφυές χόρτο (τριφύλλι), φρύγανα 

(αστοιβιές), λυγαριές και δένδρα βελανιδιάς, στις πλαγιές των λόφων και στις 

κοιλάδες. Όσον αφορά την πανίδα, συναντώνται αγριοκούνελα, πέρδικες, 

διάφορα είδη πτηνών και ερπετών, καθώς και φώκιες στα σπήλαια των 

ακτών. 

Σημαντική συμβολή στην οικονομία του νησιού αποτελεί η ενασχόληση 

με την αλιεία, την κτηνοτροφία και τον τουρισμό. 
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Άγιος Ευστράτιος. Οικισμός 
 

  
Άγιος Ευστράτιος. Άποψη από το λόφο του Αγίου Μηνά  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

Ι. ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

 

 

 

Μελετητές και λόγιοι αποδίδουν στο νησί του Αγίου Ευστρατίου τις 

ονομασίες “Χρύση” και “Αλόννησος”, που είχε – κατά τη γνώμη τους – στην 

αρχαιότητα. Δεν είναι όμως βέβαιο ότι οι ονομασίες αυτές ταυτίζονται με το 

νησί. 

Ειδικότερα, φιλολογικές κα γεωγραφικές πηγές, αναφέρουν ότι υπήρχε 

στους αρχαίους χρόνους κοντά στη Λήμνο νησί με το όνομα “Χρύση”. Το νησί 

αυτό συνδέθηκε ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. από τον τραγικό ποιητή Σοφοκλή με 

το μύθο του Φιλοκτήτη. Σύμφωνα με το μύθο, κατά τη διάρκεια της Τρωικής 

εκστρατείας, ο βασιλιάς Φιλοκτήτης, όταν έφθασε στη Χρύση, δαγκώθηκε από 

φίδι κι έτσι οι Έλληνες τον εγκατέλειψαν για να συνεχίσουν την εκστρατεία 

τους προς την Τροία. 

Το νησί αυτό (η Χρύση), όπως σημειώνει ο περιηγητής και γεωγράφος 

Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) καταποντίσθηκε στο βυθό της θάλασσας ήδη από το 

197 π.Χ. Αργότερα, στη νεότερη εποχή και συγκεκριμένα στα τέλη του 18ου αι. 

(1787) διατυπώθηκε η γνώμη από τον Γάλλο λόγιο και διπλωμάτη Choiseul – 

Gouffier, την οποία ακολούθησαν και άλλοι μελετητές (όπως ο Α. Μοσχίδης) 

ότι στους υφάλους που ονομάζονται “Μύθονες”, 20 χλμ. ανατολικά της 

Λήμνου πρέπει να αναζητηθεί το καταποντισμένο σήμερα νησί της Χρύσης. 

Επομένως δεν μπορεί να ταυτισθεί με βεβαιότητα ο Άγιος Ευστράτιος με το 

νησί της Χρύσης της αρχαίας εποχής. 

Την ταύτιση του Αγίου Ευστρατίου με την αρχαία Αλόννησο έκαναν 

κυρίως Γερμανοί γεωγράφοι στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αι., όπως 

ο Ερρίκος Kiepert, ο Alfred Fhilippson και κυρίως ο Carl Fredrich. 
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Η αρχαία Αλόννησος ήταν Αθηναϊκή κτήση και υπήρξε αντικείμενο 

μακροχρόνιας διαμάχης τον 4ο αι. π.Χ. ανάμεσα στους Αθηναίους και τον 

Φίλιππο Β΄ της Μακεδονίας, ο οποίος τελικά την κατέλαβε.  

Στην ταύτιση της αρχαίας Αλοννήσου με τον Άγιο Ευστράτιο, οι Γερμανοί 

μελετητές βασίστηκαν ως επί το πλείστον στο τοπωνύμιο “Αλονίτσι”, που 

διατηρείται ακόμη και σήμερα και αναφέρεται σε τοποθεσία στο 

βορειοανατολικό τμήμα του νησιού. Η ονομασία αυτή δεν είναι υποκοριστικός 

τύπος του αλωνιού (“Αλωνίτσι”) με ωμέγα (ω), δηλαδή μικρό αλώνι, αλλά 

μάλλον σημαίνει τον τόπο που κατακλύζεται από τα κύματα της τρικυμισμένης 

θάλασσας, εξαιτίας του πεδινού και χαμηλού εδάφους (“Αλονίτσι”) με όμικρον 

(ο). 

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν Έλληνες ερευνητές, όπως ο Ιωάννης 

Σκαβέντζος (1854/1870) και ο Ιωάννης Σαρρής (1925), που διετύπωσαν την 

άποψη ότι η αρχαία Αλόννησος πρέπει να τοποθετηθεί στο νησί Ψαθούρα 

των βόρειων Σποράδων, καθώς αυτό λόγω του χαμηλού πεδινού εδάφους 

του (υψόμετρο 10 μ.) και της μικρής έκτασής του (2 τ. χλμ.) κατακλύζεται – σε 

καιρό τρικυμίας – κατά ένα μεγάλο μέρος του από τα κύματα της θάλασσας. 

Στο βυθό κοντά στο νησί σώζονται τα ερείπια αρχαίας πόλεως. 

Πάντως με Βασιλικό Διάταγμα του 1836 Αλόννησος ονομάστηκε η 

αρχαία Ικός, αλλιώς Λιαδρόμια, δηλαδή το σημερινό νησί της Αλοννήσου, που 

βρίσκεται στα ανατολικά της Σκοπέλου. 

Η ονομασία “Νέα” και “Νέαι” αποδίδεται επίσης στο νησί του Αγίου 

Ευστρατίου. Αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Αντίγονος ο Καρύστιος (3ος αι. 

π.Χ.), ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (1ος αι. μ.Χ.) και ο Πλούταρχος (1ος-2ος αι. 

μ.Χ.) αναφέρονται με αυτό το όνομα (Νέα/Νέαι) σε νησιά, τα οποία βρίσκονταν 

κοντά στη Λήμνο. Την ονομασία νήσος των Νέων την είχε ο Άγιος Ευστράτιος 

κατά τη Βυζαντινή εποχή. Συγκεκριμένα, ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β΄ 

Βουλγαροκτόνος (976-1025) δώρισε το νησί των Νέων (Άγιος Ευστράτιος) 

στον Ιωάννη τον Ίβηρα, ευγενή από την Ιβηρία (Γεωργία), που είχε έλθει για 

να μονάσει στον Άθω το 965. Ο Ιωάννης, εξαιτίας των φιλικών σχέσεων που 

είχε με τον όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, ηγούμενο της μονής Μεγίστης 

Λαύρας, δώρισε το χρυσόβουλλο για τη νήσο των Νέων (Άγιο Ευστράτιο) που 

είχε λάβει από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄, στη Λαύρα του Αγίου Όρους και 

έτσι το νησί έγινε μετόχι (κτήμα) της το 976-980. Αποτέλεσε έκτοτε τόπο 
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άσκησης μοναχών. Μέχρι και σήμερα η μονή Μεγίστης Λαύρας διαθέτει 

κτήματα στο νησί. 

Με το σημερινό του όνομα “Άγιος Ευστράτιος” το νησί αναφέρεται από τις 

αρχές του 15ου αι. και έπειτα. Ειδικότερα, το 1415, σε έγγραφο της 

αρχιεπισκοπής Λήμνου προς τη μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους 

ονομάζεται το νησί “Άγιος Ευστράτιος”, όπως επίσης και το 1420 καλείται 

Sanstrati (Άγιος Ευστράτιος) από το Φλωρεντινό περιηγητή Χριστόφορο 

Μπουοντελμόντι (Chr. Buondelmondi). 

Υπάρχουν δύο εκδοχές για αυτήν την ονομασία. Ότι δηλαδή προήλθε:  

α) Από τον Άγιο Ευστράτιο τον Μάρτυρα ή “Νέο”, όπως τον ονομάζουν οι 

κάτοικοι. Ο Άγιος Ευστράτιος μαρτύρησε το 296 επί αυτοκράτορα 

Διοκλητιανού (284-305) και είναι ένας από τους Πέντε Μάρτυρες (οι άλλοι 

είναι ο Αυξέντιος, ο Ευγένιος, ο Μαρδάριος και ο Ορέστης). Η μνήμη τους 

τιμάται στις 13 Δεκεμβρίου. 

β) Από τον Όσιο Ευστράτιο τον Θαυματουργό, που έζησε στα χρόνια της 

β΄ φάσης της Εικονομαχίας (813-843) και ειδικότερα στο χρονικό διάστημα 

780 έως 880. Οι κάτοικοι του νησιού τον ονομάζουν “Γέρο”. Η μνήμη του 

τιμάται στις 9 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την παράδοση, ο όσιος Ευστράτιος, 

προκειμένου να γλιτώσει από τις διώξεις των Εικονομάχων, έφθασε στο νησί 

από το μοναστικό κέντρο του Ολύμπου της Βιθυνίας Μ. Ασίας και μόνασε σε 

βραχώδες σπήλαιο στην ανατολική ακτή, όπου σώζεται μέχρι και σήμερα το 

ασκητήριό του. 

Πάντως είτε πρόκειται για τον άγιο Ευστράτιο είτε για τον όσιο Ευστράτιο, 

το νησί συνδέθηκε με αυτό το όνομα και οι κάτοικοί του τιμούν εξίσου και τους 

δύο. Ο Ευστράτιος (άγιος ή όσιος) είναι ο προστάτης του νησιού. 

Η κάρα του Αγίου μάρτυρος Ευστρατίου δωρήθηκε τον Ιούλιο του 978 

από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ Βουλγαροκτόνο (976-1025) στη μονή της 

Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους και φυλάσσεται μέχρι και σήμερα εκεί. 

Επιπλέον, ο παλαιότερος ναός του νησιού – ο οποίος βρίσκεται σήμερα 

σε ερείπια, εξαιτίας του σεισμού του 1968 – είχε ανακαινισθεί το 1633 και ήταν 

αφιερωμένος στη μνήμη του Αγίου Ευστρατίου και των Πέντε Μαρτύρων. 

Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι ονόμαζαν το νησί “Boz 

Papas” ή “Boz Baba”. Στα τουρκικά “boz” σημαίνει εγκαταλελειμμένος, επειδή 

το νησί είχε εγκαταλειφθεί από κατοίκους κατά το β΄ μισό του 15ου και στις 
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πρώτες δεκαετίες του 16ου αι. Η λέξη “papas” ή “baba” (δηλαδή παπάς) 

αναφερόταν προφανώς στον άγιο Ευστράτιο. 

 

 

 

 

 

 

 

Παραλία Αλονίτσι. Στο βάθος το νησί Βέλια  
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ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

Α. ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ 

 

 

 

Από αρχαιολογικά κατάλοιπα που έχουν βρεθεί στην τοποθεσία 

“Αλονίτσι” και στην κορυφή “Άγιος Αλέξιος”, στη βορειοανατολική πλευρά του 

νησιού του Αγίου Ευστρατίου, πιθανολογείται ότι αυτό κατοικούνταν κατά την 

εποχή του Χαλκού (3000-1100 π.Χ.) και ειδικότερα στην περίοδο της Πρώιμης 

Χαλκοκρατίας (2800-1900 π.Χ.). Συγκεκριμένα, στην παραλιακή τοποθεσία 

“Αλονίτσι” έχουν εντοπισθεί υπερμεγέθη πιθάρια, καθώς και αρχαίοι τάφοι, 

ενώ στην κορυφή “Άγιος Αλέξιος” διακρίνονται υπολείμματα μεγαλιθικών 

τειχών. Ίσως εδώ να βρισκόταν η ακρόπολη του οικισμού της Πρώιμης 

Χαλκοκρατίας. 

Κατά τη Μυκηναϊκή Εποχή (1400-1200 π.Χ.) και τους Ιστορικούς 

χρόνους φαίνεται – κατά πάσα πιθανότητα – πως ο οικισμός μεταφέρθηκε στη 

δυτική πλευρά του νησιού και συγκεκριμένα στο λόφο του “Αγίου Μηνά”. Ο 

λόφος αυτός ύψους 70 μ., μεταξύ των χειμάρρων Παραδείση και Τενεδιώτη, 

βρίσκεται σε εξαιρετική, περίοπτη θέση και παρέχει φυσική οχύρωση. Ήταν 

επόμενο λοιπόν να επιλεγεί από τους κατοίκους εκείνης της εποχής για 

εγκατάσταση. Πέραν τούτου, η μορφολογία του εδάφους ίσως τότε να ήταν 

διαφορετική: δηλαδή η θάλασσα να προχωρούσε και να έφθανε μέχρι τους 

πρόποδες του λόφου του Αγίου Μηνά και αργότερα σταδιακά να 

δημιουργήθηκε η σημερινή κοιλάδα από προσχώσεις. Πάντως στην περιοχή 

του λόφου έχουν βρεθεί κεραμικά θραύσματα, θραύσματα αγγείων, καθώς και 

νομίσματα της αρχαίας, ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής. 

Υπολείμματα τειχών δεν έχουν σωθεί, διότι το οικοδομικό υλικό τους πιθανόν 

να χρησιμοποιήθηκε για την ανέγερση του οικισμού των νεότερων χρόνων. Ας 

σημειωθεί ότι το νησί αποτελούσε γέφυρα ανάμεσα στον Ελλαδικό χώρο και 
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τις ακτές της Μ. Ασίας και προσφερόταν για ελλιμενισμό, προστασία και 

ύδρευση των ναυτιλλομένων. Στους κλασσικούς χρόνους περιήλθε στην 

κυριαρχία των Αθηναίων και συνέδεσε τις τύχες του με αυτές της Λήμνου. 

Την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας, μέσα στο γενικότερο κλίμα παρακμής 

του Ελληνισμού, φαίνεται πως το νησί παρέμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα 

(κατά τους Μιθριδατικούς πολέμους, 88-63 π.Χ. ή και αργότερα) έρημο και 

εγκαταλελειμμένο. Οι κάτοικοι ενδεχομένως να επανήλθαν στην πρώιμη 

Βυζαντινή περίοδο (3ος – 6ος αι. μ.Χ.). Οι επιδρομές όμως των Αράβων και 

των Σαρακηνών πειρατών από τον 7ο αι. μ.Χ. και εξής θα οδηγήσουν πολλά 

νησιά του Αιγαίου πελάγους στην ερήμωση, μεταξύ των οποίων και τον Άγιο 

Ευστράτιο. Έκτοτε το νησί θα παραμείνει ακατοίκητο και έρημο από 

ανθρώπους. 

Το 976-980 ο Άγιος Ευστράτιος περιήλθε ως μετόχι στην κατοχή της 

μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους. Συγκεκριμένα, ο ευγενής από την 

Ιβηρία (σημ. Γεωργία) Ιωάννης Ίβηρας ήλθε για να μονάσει στον Άθω το 965 

και λόγω των φιλικών σχέσεων που είχε με τον όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, 

ηγούμενο της μονής Μεγίστης Λαύρας, δώρισε το χρυσόβουλλο που είχε 

λάβει για τον Άγιο Ευστράτιο (νήσος Νέων) από τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄ 

Βουλγαροκτόνο στη Λαύρα κι έτσι το νησί πέρασε στην κατοχή της. Ο Άγιος 

Ευστράτιος αποτέλεσε “φροντιστήριον ἀγενείων μοναχῶν”, δηλαδή τόπο 

ασκήσεως νέων δοκίμων μοναζόντων. Εκτός από τους μοναχούς, ήταν 

εγκατεστημένοι στο νησί και αρκετοί πάροικοι και δουλοπάροικοι, που 

φρόντιζαν και καλλιεργούσαν τα κτήματα της μονής. Τότε ίσως άρχισε να 

οικοδομείται ο νεότερος – ερειπωμένος πλέον σήμερα – προσεισμικός 

οικισμός. Μέχρι και τις μέρες μας η μονή Μεγίστης Λαύρας διατηρεί στο νησί 

ιδιόκτητο μετόχι 2.200 στρεμμάτων, ενώ οι μονές Διονυσίου και Καρακάλλου 

Αγίου Όρους έχουν επίσης μετόχια 1.600 και 1.800 στρεμμάτων αντίστοιχα, 

τα οποία εκμισθώνονται σε ντόπιους γεωργοκτηνοτρόφους. 

Η περίοδος που ακολούθησε την άλωση της Κωνσταντινούπολης από 

τους Φράγκους το 1204, ήταν περίοδος πειρατείας και επιδρομών στο Αιγαίο. 

Οι κάτοικοι των νησιών ήταν αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε κρύπτες και σε 

σπήλαια για να γλιτώσουν τον εξανδραποδισμό και το θάνατο. Μέχρι και 

σήμερα στη βραχώδη άκρη των υψωμάτων πάνω από την τοποθεσία Άγιος 

Κωνσταντίνος, στο Αλονίτσι, σώζεται σπήλαιο – κρύπτη που ονομάζεται 
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“Καταφύγι”. Δεν είναι βέβαιο αν το νησί κατά την εν λόγω περίοδο περιήλθε 

στην κυριαρχία των Βενετών ή των Γενοβέζων και συγκεκριμένα στην 

οικογένεια των Γατελούζων. 

Το σίγουρο είναι ότι το νησί ερημώθηκε από τους Τούρκους το 1415. Σε 

έγγραφο της αρχιεπισκοπής Λήμνου και Ίμβρου του ιδίου έτους δινόταν η 

δυνατότητα στους μοναχούς που ήταν εγκατεστημένοι στον Άγιο Ευστράτιο, 

εξαιτίας της εφόδου “τῶν ἀθέων ἐθνῶν”, δηλαδή των Τούρκων, να 

εγκαταλείψουν το νησί και να εγκατασταθούν στη Λήμνο, στο μονύδριο της 

Θεοτόκου Κακαβιώτισσας. Στα κατοπινά χρόνια ο Άγιος Ευστράτιος 

περιγράφεται ως έρημος και ακατοίκητος από ανθρώπους. 

 

 

 

 

 

Λήμνος. Μονύδριο Θεοτόκου Κακαβιώτισσας 
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Β. ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ 

 

 

 

Μετά την ερήμωση του Αγίου Ευστρατίου από τους Τούρκους το 1415, 

επανεγκατάσταση κατοίκων στο νησί έγινε το έτος 1540 επί σουλτάνου 

Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή (1520-1566). Η προέλευση των νέων κατοίκων 

είναι άγνωστη. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1576, ο Θεοδόσιος Ζυγομαλάς 

πρωτονοτάριος του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης αναφέρει ότι στο 

νησί υπήρχαν πέντε ιερείς και μερικά σπίτια. Σύμφωνα με μαρμάρινη 

επιγραφή, το 1633 οικοδομήθηκε για δεύτερη φορά ο ναός του Αγίου 

Μεγαλομάρτυρος Ευστρατίου με συνδρομή των ιερέων Τζάνου και Γεωργίου. 

Δίπλα στον ναό αυτόν ήταν κτισμένος και ο ναός της Γεννήσεως της 

Θεοτόκου (Παναγία η Καστρινή). 

Ο οικισμός περικλειόταν από τείχη. Βόρεια προστατευόταν από γκρεμό, 

ενώ νότια υπήρχε σειρά οικιών. Υπολείμματα των τειχών υπάρχουν ακόμη και 

σήμερα. Στο νησί δεν κατοίκησαν Τούρκοι. Η διοίκηση μόνο ήταν τουρκική. Το 

νησί ανήκε στον πασά της Λήμνου και στο βιλαέτι του Αρχιπελάγους με έδρα 

τη Ρόδο. Εκτός από τις Τουρκικές διοικητικές αρχές, λειτούργησε και ο θεσμός 

των Δημογερόντων. Οι Έλληνες κάτοικοι στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας 

ασχολούνταν με τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη συλλογή 

βελανιδόκαρπου. Το 1727 οικοδομήθηκε ο ναός του Αγίου Βασιλείου, 

βυζαντινού ρυθμού με τρούλλο. Είχε στέγη καλυμμένη με λίθινες πλάκες από 

σχιστόλιθο. 

Ο περιηγητής Dr. Hunt αναφέρει το 1801 για τον Άγιο Ευστράτιο ότι 

κατοικούνταν από πενήντα (50) οικογένειες, όλο Έλληνες, ενώ το 1806 ο Ληκ 

σημειώνει ότι ο Άγιος Ευστράτιος είχε περίπου τριάντα (30) σπίτια και ότι οι 

κάτοικοί του ήταν κυρίως γεωργοί, ενώ υπήρχαν και μερικοί ναυτικοί. Από τις 

αναφορές αυτών των περιηγητών συμπεραίνουμε ότι ο πληθυσμός του 
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νησιού έφθανε τότε γύρω στους διακόσιους (200) με διακόσιους πενήντα 

(250) κατοίκους. 

Στη διάρκεια του 19ου αιώνα αυξήθηκε ο πληθυσμός του νησιού, ιδιαίτερα 

μετά την Επανάσταση του 1821. Έτσι στις αρχές του 20ου αιώνα και 

συγκεκριμένα το 1904 ο πληθυσμός έφθασε στους 1303 κατοίκους. Το 1861, 

σύμφωνα με επιγραφή, οικοδομήθηκε ο μητροπολιτικός ναός της Γεννήσεως 

του Χριστού σε ρυθμό βασιλικής. Το κωδωνοστάσιο χτίστηκε αργότερα, το 

1930, με χρηματική δωρεά του Νικολάου Μακρή, αποδήμου Αγιοστρατίτη στο 

Βελγικό Κονγκό. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας πολλοί από τους κατοίκους 

μετέβαιναν για προσωρινή ή μόνιμη εργασία σε πόλεις της Μικράς Ασίας 

(Αϊβαλί, Σμύρνη, Πέργαμος), στη Ρουμανία, καθώς και στην Αίγυπτο. 

Χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή του νησιού στα τέλη του 19ου αιώνα 

και στις αρχές του 20ου, μας παρέχουν οι δύο τόμοι του Κώδικα της 

Εκκλησίας. Ο Α΄ τόμος περιέχει νομικές πράξεις των ετών 1881 με 1910, ενώ 

ο Β΄ τόμος περιλαμβάνει νομικές πράξεις των ετών 1906 έως 1922. 

Στα τέλη του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1873, οι 

Αγιοστρατίτες της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου σύστησαν σύλλογο με την 

επωνυμία “Αδελφότης Άγιος Ευστράτιος εν Αιγύπτω”. Σκοπός της 

αδελφότητας ήταν η συντήρηση Δημοτικού Σχολείου στο νησί, η 

χρηματοδότηση γιατρού και φαρμακείου, καθώς και η παροχή βοήθειας σε 

απόρους κατοίκους. Ισόβιος πρόεδρος του Συλλόγου ανακηρύχθηκε ο 

Αρχιεπίσκοπος Σιναίου (Σινά) Πορφύριος Β΄ Λογοθέτης. Η δράση του 

Συλλόγου ατόνησε μετά την απελευθέρωση του νησιού από τους Τούρκους 

(18 Οκτωβρίου 1912). 

Δύο δεκαετίες αργότερα, τον Απρίλιο του 1892, με πρωτοβουλία του 

μητροπολίτη Λήμνου Αθανασίου ιδρύθηκε στον Άγιο Ευστράτιο γεωργική 

αδελφότητα με την επωνυμία “Άγιος Μόδεστος”. Αρχικά περιελάμβανε 16 

μέλη και έφθασε να έχει έως και 76. Η γεωργική αυτή αδελφότητα λειτούργησε 

μέχρι τον Ιανουάριο του 1921, οπότε παρέδωσε το ταμείο της στον 

γεωργοποιμενικό πιστωτικό συνεταιρισμό του Αγίου Ευστρατίου. 

Κατά τις αρχές του 20ου αιώνα (1904) επισκέφθηκε το νησί του Αγίου 

Ευστρατίου ο γερμανός φιλόλογος και αρχαιολόγος C. Fredrich (1871-1930). 

Υποστήριζε ότι ο Άγιος Ευστράτιος είναι η αρχαία Αλόννησος. Αποτέλεσμα 
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της επίσκεψής του ήταν η έκδοση εικοσασέλιδης μονογραφίας για το νησί με 

τον τίτλο “Halonnesos, Pozen 1905”.  

Ο C. Fredrich μας δίνει μια ενδιαφέρουσα περιγραφή του νησιού. 

Αναφέρει ότι ο πληθυσμός έφθανε τότε τους 1303 κατοίκους, από τους 

οποίους οι 1299 ήταν Έλληνες. Οι λιγοστοί Τούρκοι αποτελούσαν τις 

διοικητικές αρχές (κοινοτάρχης, γραμματέας, τελώνης και αστυνόμος με τρεις 

Έλληνες ζαπτιέδες – χωροφύλακες). Οι κάτοικοι ασχολούνταν με τη γεωργία, 

τα οπωροκηπευτικά και την κτηνοτροφία (προβάτων και κατσικιών). 

Εξάγονταν ξυλοκάρβουνα και βελανίδια βαφής. Το νησί διέθετε δύο – τρία 

μεγάλα καΐκια και πολλές ψαρόβαρκες για αλίευση ιχθύων. Δεν υπήρχε 

κανένας γιατρός και κανένα φαρμακείο, ενώ συχνά το νησί, ιδιαίτερα το 

χειμώνα, έμενε για ολόκληρες εβδομάδες χωρίς επικοινωνία με τον έξω 

κόσμο. Υπήρχε όμως τετρατάξιο Δημοτικό Σχολείο. Ο C. Fredrich περιγράφει 

το κάστρο του παλαιού οικισμού. Σημειώνει ότι στην κορυφογραμμή βόρεια 

του κάστρου υπήρχαν συνολικά, ο ένας δίπλα στον άλλο, 14 ανεμόμυλοι. 

Αναφέρει το ναό του Αγίου Ευστρατίου, τη μεγάλη μητρόπολη της Γεννήσεως 

του Χριστού, το ναό του Αγίου Βασιλείου (1727), άλλους ναούς και 

εξωκκλήσια και τονίζει ότι συνολικά στο νησί υπήρχαν 45 ναοί και ναΐδρια. 

Επίσης κάνει λόγο για τα τρία μετόχια (κτήματα) που διέθεταν στο νησί οι 

Αθωνικές μονές της Μεγίστης Λαύρας, του Καρακάλλου και Διονυσίου. 
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Ι. Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ 

 

 

 

Μεταξύ των ετών 1875-1890, με χρηματική συνδρομή των Αγιοστρατιτών 

της Αιγύπτου και με προσωπική εργασία των κατοίκων οικοδομήθηκε το 

πρώτο διδακτήριο στο νησί. Είναι το κτήριο του σημερινού “Μουσείου της 

Δημοκρατίας”. Λειτούργησε ως σχολείο από το 1892 έως το 1912. Στη 

συνέχεια, το εν λόγω κτήριο, μεταπολεμικά, από το 1948 μέχρι το 1963 

διαμορφώθηκε σε νοσοκομείο και αναρρωτήριο των πολιτικών εξορίστων. 

Κατόπιν έως το 1968 χρησιμοποιήθηκε ως αγροτικό ιατρείο. 

Για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του σχολείου, παράλληλα με 

την οικονομική ενίσχυση που παρείχε η αδελφότητα Αγιοστρατιτών της 

Αιγύπτου, αποφασίστηκε το 1895 από τη συνέλευση των Δημογερόντων η 

επιβολή τέλους πάνω στα εξαγόμενα από το νησί προϊόντα. Επιπλέον, το 

1902, ορίστηκαν τέλη φοιτήσεως σε βάρος των μαθητών. Το 1897-98 

φοιτούσαν στο σχολείο 129 μαθητές και μαθήτριες σε τέσσερις τάξεις. 

Διευθυντής αναγράφεται ο Νικόλαος Μαλαγάρης από την Κωνσταντινούπολη 

με βοηθό τον γιο του Χριστόδουλο. Το 1901 η συνέλευση των Δημογερόντων 

ενέκρινε και προσέλαβε ως διδάσκαλο τον Ιωάννη Βασιλειάδη. 

Μία νέα περίοδος για την εκπαίδευση στο νησί άρχισε όταν ο 

καταγόμενος από τον Άγιο Ευστράτιο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου (Σινά) 

Πορφύριος Β΄ Λογοθέτης συμφώνησε με τον εθνικό ευεργέτη Γρηγόριο 

Μαρασλή τη χρηματοδότηση και ανέγερση διδακτηρίου στον Άγιο Ευστράτιο. 

Το 1903 εκδόθηκε το σουλτανικό φιρμάνι οικοδόμησης του διδακτηρίου. Το 

σχέδιο εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα στο Παρίσι Δ. Μεγαρέα. Η 

αποπεράτωση του διδακτηρίου έγινε το 1909. Ο Γρηγόριος Μαρασλής είχε 

χορηγήσει πεντακόσια (500) χρυσά ναπολεόνια, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος 

Σιναίου Πορφύριος Β΄ Λογοθέτης έδωσε τα υπόλοιπα χίλια πεντακόσια 

(1500). Μαρμάρινη επιγραφή πάνω από την κύρια είσοδο αναγράφει: 
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“Εκπαιδευτήρια Αγίου Ευστρατίου. Ανεγέρθησαν γενναία χορηγία 

Αρχιεπισκόπου Σιναίου Πορφυρίου και Γρηγορίου Μαρασλή 1909”. Τα νέα 

διδακτήρια με την επωνυμία “Μαράσλειος και Λογοθέτειος Σχολή” 

λειτούργησαν ως σχολείο μέχρι το σεισμό του 1968.  

Μετά τον σεισμό, ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, το 1969, 

χρηματοδότησε την ανέγερση νέου διδακτηρίου για το Δημοτικό Σχολείο. Είναι 

το παρόν κτήριο που στεγάζει το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Ευστρατίου. 

Ο αριθμός των μαθητών είχε διακυμάνσεις. Έφθασε μέχρι τους εκατόν 

εβδομήντα πέντε (175) προπολεμικά και γύρω στους εκατόν είκοσι (120) 

μεταπολεμικά. Ύστερα από το σεισμό του 1968, ο αριθμός των μαθητών 

μειώθηκε προοδευτικά σε σαράντα (40). Στη δεκαετία του 1980 φοιτούσαν 

περίπου εικοσιπέντε (25) μαθητές. 

 

 

Μουσείο της Δημοκρατίας 
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Μαράσλειος και Λογοθέτειος Σχολή. Νότια άποψη 

 

Μαράσλειος και Λογοθέτειος Σχολή. Δυτική άποψη 
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ΙΙ. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 20ος ΑΙΩΝΑΣ 

 

 

 

Η απελευθέρωση του Αγίου Ευστρατίου από τον Τουρκικό ζυγό έγινε 

στις 18 Οκτωβρίου 1912. Το πλοίο εφοδιασμού “Κανάρης” κατέπλευσε στο 

νησί και άγημα πεζοναυτών αποβιβάστηκε στην παραλία του. 

Κατά την περίοδο εκείνη, οι κάτοικοι ήταν περίπου χίλιοι (1000). Στην 

απογραφή του 1928 ο πληθυσμός έφθανε τα οκτακόσια πενήντα (850) άτομα. 

Το 1945 οι κάτοικοι ήταν εννιακόσιοι εβδομήντα (970). Το 1961 έφθαναν τους 

εννιακόσιους πενήντα δύο (952), το 1968 ήταν τετρακόσιοι ογδόντα έξι (486), 

ενώ στην απογραφή του 1971 ο πληθυσμός μειώθηκε στους τετρακόσιους 

είκοσι δύο (422) κατοίκους. 

Κύριες ασχολίες των Αγιοστρατιτών ήταν και είναι μέχρι και σήμερα η 

αλιεία, καθώς επίσης και η κτηνοτροφία προβάτων και κατσικιών. Οι 

αμπελώνες που υπήρχαν στην τοποθεσία Αλονίτσι εγκαταλείφθηκαν, ενώ η 

εκμετάλλευση των βελανιδόδεντρων έχει εκλείψει πλέον. 

Πολλοί Αγιοστρατίτες μετανάστευσαν στην Αίγυπτο, ήδη από τα τέλη του 

19ου αιώνα, ενώ άλλοι κατευθύνθηκαν προς το Βελγικό Κονγκό (σημερινό 

Ζαΐρ). Άλλοι μετανάστευσαν στην Αυστραλία και πολλοί λιγότεροι στην 

Αμερική και τη Νότια Αφρική. Επιπλέον, στη δεκαετία του ’60, αρκετοί 

μετακινήθηκαν, λόγω της αστυφιλίας, προς τα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, 

Πειραιά, Καβάλα κ.α.). 

Το νησί χρησιμοποιήθηκε ως τόπος εξορίας πολιτικών κρατουμένων από 

το 1928. Το 1935 εκτοπίστηκε εδώ ο Δ. Γληνός. Η δεύτερη περίοδος των 

πολιτικών εκτοπίσεων άρχισε το 1936 και έληξε το 1943. Ο χειμώνας του 

1941-42 ήταν ιδιαίτερα δύσκολος, λόγω της Γερμανικής κατοχής της Ελλάδας, 

για όλους τους Έλληνες και ειδικότερα για τους πολιτικούς κρατούμενους. 

Τότε έχασαν τη ζωή τους συνολικά τριαντατρείς (33) εξόριστοι, οι οποίοι 

τάφηκαν στην κορυφή του λόφου του Αγίου Μηνά, όπου βρίσκεται σήμερα το 
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ομώνυμο εξωκκλήσι, καθώς και μικρό οστεοφυλάκιο. Η τρίτη περίοδος των 

πολιτικών εκτοπίσεων άρχισε το 1948 και τελείωσε το 1963. Οι πολιτικοί 

κρατούμενοι, που ο αριθμός τους έφθασε μέχρι και τους τρεις χιλιάδες (3000) 

διέμεναν σε σκηνές αριστερά κα δεξιά του λόφου του Αγίου Μηνά, στις 

κοιλάδες των χειμάρρων Παραδείση και Τενεδιώτη. Την περίοδο εκείνη, 

εξορίστηκαν στον Άγιο Ευστράτιο οι: Κ. Βάρναλης, Γ. Ρίτσος, Μ. Κατράκης 

κ.ά. Ως αρτοποιείο των εκτοπισμένων χρησιμοποιήθηκε η σημερινή κατοικία 

του Β. Μανικάκη. 

Ο μεγάλος σεισμός που έπληξε τον Άγιο Ευστράτιο στις 20 Φεβρουαρίου 

του 1968 αποτέλεσε ένα καταστροφικό χτύπημα για το νησί. Συνολικά είκοσι 

(20) άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πολλοί τραυματίστηκαν, ενώ τα σπίτια 

του παλαιού οικισμού, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, ερειπώθηκαν. Οι 

εκκλησίες υπέστησαν σοβαρές βλάβες. Έξι από αυτές κατεδαφίστηκαν: Άγιος 

Ευστράτιος, Γέννηση της Θεοτόκου (Παναγία η Καστρινή), Υπαπαντή, 

Εισόδια της Θεοτόκου, Άγιοι Ανάργυροι και Ταξιάρχης. Ο παραδοσιακός 

αιγαιοπελαγίτικος οικισμός, πεντακοσίων (500) περίπου χρόνων ζωής, 

χάθηκε μέσα σε μία νύχτα. 

Ο νέος οικισμός μεταφέρθηκε στην εύφορη κοιλάδα, εκεί όπου οι κάτοικοι 

είχαν παλαιότερα τα περιβόλια τους. Περιελάμβανε εκατόν ογδόντα πέντε 

(185) συνολικά σπίτια. Σταδιακά η ζωή πάνω στο νησί άρχισε να επανέρχεται 

στους γνώριμους ρυθμούς. Το 1977 ιδρύθηκε ο “Σύλλογος των Απανταχού 

Αγιοευστρατιτών ο Άγιος Ευστράτιος” (με έδρα τη Νέα Σμύρνη) και σκοπό την 

εκτέλεση κοινωφελών έργων στο νησί και την ανύψωση του βιοτικού 

επιπέδου των κατοίκων. Άλλοι σύλλογοι και σωματεία που 

δραστηριοποιούνται στις μέρες μας στο νησί είναι ο γεωργοποιμενικός 

πιστωτικός συνεταιρισμός Αγίου Ευστρατίου και ο πολιτιστικός σύλλογος 

νέων “Το καταφύγι”. 

Σήμερα, το νησί του Αγίου Ευστρατίου, βασιζόμενο στις κύριες ασχολίες 

των κατοίκων, που είναι η αλιεία, η κτηνοτροφία και ο τουρισμός και με έργα 

πνοής που πρόκειται να γίνουν στο νησί (ανεμογεννήτριες, ασφαλτόστρωση 

οδικού δικτύου, κατασκευή νέας προβλήτας λιμανιού) μπορεί να ατενίζει με 

αισιοδοξία το μέλλον. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄  

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

(κατ’ αλφαβητική σειρά) 

 

 

1. Αγίου Βασιλείου 

 

 

 

 

 

Στο ανατολικό τμήμα του παλαιού οικισμού, λίγα μέτρα πιο πάνω από το 

σημερινό αγροτικό ιατρείο βρίσκεται ο εν λόγω ναός. Σύμφωνα με μαρμάρινη 

επιγραφή που είναι εντοιχισμένη στο υπέρθυρο της εισόδου, ανεγέρθηκε εκ 
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βάθρων το ΑΨΚΖ΄ έτος (1727, 27 Μαΐου) με δαπάνη του ιερέα Ποθητού και 

της πρεσβυτέρας Ειρήνης.  

Πρόκειται για ορθογώνιο μονόχωρο ναό με τρούλλο και ξύλινη στέγη, 

που καλύπτεται από σχιστόπλακες. Αναπαλαιώθηκε από την οικογένεια 

Θεοδώρου και Νικολάου Τρατάρου και το Σύλλογο Αγιοστρατιτών Αμερικής. 

Στη νοτιοδυτική πλευρά της αυλής υπάρχει κυκλικό πετρόκτιστο 

κωδωνοστάσιο.  

 

 

2. Αγίου Γεωργίου 

 

 

 

 

Βρίσκεται στην ανατολική άκρη του νέου οικισμού του Αγίου Ευστρατίου. 

Πρόκειται για μονόχωρο ναό (διαστάσεις: μήκος 8μ. X πλάτος 4,70μ.), που 

στεγάζεται με κεραμοσκεπή. Η κόγχη του ιερού καταλήγει σε ημικύκλιο. 
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3. Αγίου Ευστρατίου – Πέντε Μαρτύρων 

 

 

Στη δυτική άκρη του κάστρου του παλαιού οικισμού, κοντά σε απότομο 

γκρεμό βρίσκονται τα ερείπια του εν λόγω ναού. Είναι ο παλαιότερος του 

νησιού. Πιθανότατα ανεγέρθηκε κατά τη Βυζαντινή εποχή. Μετά την ερήμωση 

της νήσου του Αγίου Ευστρατίου από τους Τούρκους το 1415 και την 

επανεγκατάσταση κατοίκων το 1540, ο ναός ανοικοδομήθηκε για δεύτερη 

φορά το έτος 1633. Η ανοικοδόμηση έγινε – όπως μαρτυρεί μαρμάρινη 

επιγραφή – με τη συνδρομή των ευλαβεστάτων ιερέων Τζάνου και Γεωργίου.  

Πρόκειται για μονόχωρο ναό (διαστάσεις: μήκος11μ. X πλάτος 8μ.). Η 

τοιχοποιία διατηρείται σε ύψος 1,50 έως 2,10μ. Η κόγχη του ιερού καταλήγει 

ανατολικά σε ημικύκλιο. Στο εσωτερικό, από τα ίχνη των βάσεων των 

τεσσάρων κιόνων, ανά δύο σε κάθε πλευρά που σώζονται, φαίνεται πως ο 

ναός χωριζόταν σε τρία κλίτη. Το δάπεδο είναι μαρμάρινο (πλάκες 

διαστάσεων περίπου 50εκ. X 50εκ.). Στο κέντρο του ναού υπάρχει 

επιδαπέδιο κόσμημα (αστέρι με επτά ακτίνες). Η μαρμάρινη αγία Τράπεζα 

στηρίζεται σε κοινόκρανο, πιθανώς κορινθιακού ρυθμού. Ίχνη τοιχογραφιών 

διακρίνονται χαμηλά στον εσωτερικό νότιο τοίχο του ναού, όπως επίσης και 

στον εξωτερικό δυτικό, κοντά στην είσοδο. Μέλη μαρμάρινων κιόνων και άλλο 

οικοδομικό υλικό υπάρχει ακόμη στις μέρες μας, στο χώρο του ναού. 
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4. Αγίου Ιωάννη Κοιμητηρίων 

 

 

 

 

 

Βρίσκεται στην κορυφή του δεσπόζοντος λόφου, στο βόρειο τμήμα του 

παλαιού και νέου οικισμού, εντός του χώρου των κοιμητηρίων. Από τη θέση 

αυτή βλέπει κανείς να απλώνεται το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου Πελάγους. 

Όταν υπάρχει ορατότητα φαίνεται από εδώ η Λήμνος, ο Άθως, τα νησιά των 

βορείων Σποράδων και η Σκύρος.  

Πρόκειται για μονόχωρο ναό με ξύλινη στέγη και κεραμοσκεπή 

(διαστάσεις: μήκος 5,50μ. X πλάτος 4,30μ.). Η κόγχη του ιερού καταλήγει σε 

ημικύκλιο.  

 

  



 26 

 

5. Αγίου Μηνά 

 

 

 

 

 

Στα ανατολικά του νέου οικισμού, στην κορυφή του ομώνυμου λόφου του 

Αγίου Μηνά, ύψους 70 μέτρων, που δεσπόζει στην περιοχή πάνω από τις 

κοιλάδες των χειμάρρων Παραδείση και Τενεδιώτη, βρίσκεται ο εν λόγω ναός. 

Πρόκειται για μονόχωρο πετρόκτιστο κτίσμα ορθογωνίου σχήματος 

(διαστάσεις: μήκος 7μ. X πλάτος 4,5μ.), το οποίο στεγάζεται με 

κεραμοσκεπή. Στον αύλειο χώρο υπάρχει οστεοφυλάκιο – μνημείο των 

πολιτικών εξορίστων που έχασαν τη ζωή τους κατά τις περιόδους 1936 – 

1943 και 1947 - 1962. 
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6. Αγίου Νικολάου – Αγίου Ευστρατίου 

 

 

 

 

 

Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του παλαιού οικισμού. Πρόκειται για 

μονόχωρο ναό με ξύλινη στέγη και κεραμοσκεπή (διαστάσεις: μήκος 15,70μ. 

X πλάτος 7,20μ.). Ανοικοδομήθηκε στη θέση προϋπάρχοντος παλαιότερου 

ναού. Σύμφωνα με μαρμάρινη επιγραφή, που είναι εντοιχισμένη στο 

υπέρθυρο της εισόδου, η ανοικοδόμηση έγινε το 1969 με δαπάνη του 

Χαράλαμπου Παραθυρά.  

Εντός του ναού υπάρχουν παλαιές μεταβυζαντινές εικόνες, ξυλόγλυπτο 

τέμπλο και ένας εξαιρετικός χρυσοκέντητος Επιτάφιος με κυριλλικά γράμματα, 

που προέρχεται πιθανόν από τις Παραδουνάβιες ηγεμονίες ή τη Ρωσία. Το 

δάπεδο είναι στρωμένο με μαρμάρινες πλάκες. 
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7. Αγίων Αναργύρων 

 

 

 

 

 

Μέσα στο νέο οικισμό του Αγίου Ευστρατίου, κάτω από τη Μαράσλειο και 

Λογοθέτειο Σχολή βρίσκεται το εν λόγω μικρό εκκλησάκι. Καταστράφηκε μετά 

το μεγάλο σεισμό του 1968 και ανοικοδομήθηκε στη σύγχρονη εποχή. 
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8. Γενεσίου της Θεοτόκου (Παναγία η Καστρινή) 

 

 

 

 

 

Εντός του κάστρου του παλαιού οικισμού, πίσω από την κόγχη του ιερού 

του ναού του Αγίου Ευστρατίου – Πέντε Μαρτύρων βρισκόταν η Παναγία η 

Καστρινή.  

Ήταν μονόχωρος ναός (διαστάσεις: μήκος 8,50μ X πλάτος 5 μ.). Σήμερα 

σώζονται μόνο τα θεμέλια της τοιχοποιίας (πάχους 70 εκ. περίπου), το λίθινο 

δάπεδο που ήταν στρωμένο με ακανόνιστες σχιστόπλακες, καθώς και η βάση 

της αγίας Τράπεζας. Η αψίδα του ιερού ήταν ημικυκλική. 
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9. Γεννήσεως του Χριστού 

 

 

 

 

Βρίσκεται στο νότιο τμήμα του παλαιού οικισμού, κοντά στο λιμάνι, στη 

σημερινή κεντρική πλατεία του νέου οικισμού. Είναι ο κεντρικός 

μητροπολιτικός ναός του νησιού. Ανεγέρθηκε το 1861. Το αρχικό 

κωδωνοστάσιο είχε κτισθεί το 1930, στη βορειοδυτική γωνία του ναού. Μετά 

τις καταστροφές από το σεισμό του 1968, ο ναός ανοικοδομήθηκε εκ νέου – 

σύμφωνα με μαρμάρινη επιγραφή –  το 1969 με δαπάνες των ανδρών της 

Ελληνικής χωροφυλακής.  

Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική, που καλύπτεται με κεραμοσκεπή και 

φέρει στοά στη νότια και δυτική πλευρά. Το νέο κωδωνοστάσιο βρίσκεται στη 

νοτιοδυτική γωνία του ναού. Στο εσωτερικό υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο με τις 

εικόνες (δεξιά της ωραίας πύλης) του Χριστού, του αγίου Ιωάννου Προδρόμου 

και του αγίου Σπυρίδωνα και (αριστερά της ωραίας πύλης) της Θεοτόκου 

(βρεφοκρατούσας), της Γεννήσεως του Χριστού και των Τριών Ιεραρχών. Ο 

ναός δεν έχει τοιχογραφίες, παρά μόνο τη Θεοτόκο Πλατυτέρα στην κόγχη του 

ιερού. Στο βόρειο και νότιο τοίχο είναι αναρτημένες περίπου εξήντα (60) και 

πλέον μικρές και μεγάλες μεταβυζαντινές εικόνες του Χριστού, της Παναγίας 

(βρεφοκρατούσας) και άλλων αγίων. Στη δυτική πλευρά υπάρχει υπερώο 

(γυναικωνίτης). 
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10. Δώδεκα Αποστόλων 

 

 

 

Δίπλα και νότια από το κτήριο του Μουσείου της Δημοκρατίας βρίσκονται 

οι Δώδεκα Απόστολοι. Πρόκειται για μονόχωρο πετρόχτιστο ναό, που 

καλύπτεται με κεραμοσκεπή (διαστάσεις: μήκος 8,20μ. X πλάτος 4,40μ.). Η 

κόγχη του ιερού είναι καμπυλωτή. Το υπέρθυρο της εισόδου κοσμείται με 

λιθανάγλυφο Σταυρό. 

 

11. Εισοδίων της Θεοτόκου 

Βρισκόταν μέσα στον παλαιό οικισμό. Κατεδαφίστηκε μετά το σεισμό του 

1968. 

12. Ταξιαρχών 

Ήταν εντός του παλαιού οικισμού. Μετά το σεισμό του 1968 

κατεδαφίστηκε. 

13. Υπαπαντή του Χριστού 

Βρισκόταν στον παλαιό οικισμό. Κατεδαφίστηκε μετά τον καταστροφικό 

σεισμό του 1968.  
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IΙ. ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ 

ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

(κατ’ αλφαβητική σειρά) 

 

 

1. Αγίας Παρασκευής (σπηλαίου) 

 

 

 

Βρίσκεται στα ανατολικά του νέου οικισμού του Αγίου Ευστρατίου, στην 

αριστερή πλαγιά της κοιλάδας του χειμάρρου Τενεδιώτη. Το μικρό αυτό 

εκκλησάκι και η κόγχη του ιερού του είναι διαμορφωμένα μέσα στην κοιλότητα 

ενός βράχου. Στο εσωτερικό, σώζεται εντοιχισμένη στην πέτρα του βράχου 

παλαιά εικόνα της αγίας Παρασκευής. 
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2. Αγίας Τριάδος 

 

 

 

 

Στο εσωτερικό, κεντρικό περίπου τμήμα του νησιού, στην κορυφή ενός 

λόφου σώζονται τα ερείπια του εν λόγω ναού. Τμήματα της τοιχοποιίας, του 

δαπέδου και της αγίας Τράπεζας διατηρούνται ως τις μέρες μας. 

 

3. Αγίου Αθανασίου  

(Μετόχι μονής Διονυσίου Αγίου Όρους) 

 

Είναι σε ερειπιώδη κατάσταση. Βρίσκεται στην πλαγιά της κοιλάδας του 

χειμάρρου Τενεδιώτη. Η περιοχή ολόγυρα αποτελεί μετόχι (κτήμα) της 

Αθωνικής μονής Διονυσίου. 

 

  



 34 

4. Αγίου Αλεξίου 

 

 

 

 

Στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, πάνω στον ομώνυμο λόφο, 

σώζονται μόνο κάποια υπολείμματα του εν λόγω ναού. Η περιοχή αποτελεί 

μετόχι (κτήμα) της μονής Διονυσίου Αγίου Όρους. 
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5. Αγίου Αντωνίου 

 

 

 

 

 

Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, νότια του οικισμού του Αγίου 

Ευστρατίου, στην κορυφή λόφου. Από εδώ ατενίζει κανείς το Αιγαίο Πέλαγος. 

Πρόκειται για μονόχωρο πετρόκτιστο ναό ορθογωνίου σχήματος (διαστάσεις: 

μήκος 4μ. X πλάτος 3,30μ.), που στεγάζεται με ενισχυμένο σκυρόδεμα. Η 

κόγχη του ιερού είναι ημικυκλική. 
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6. Αγίου Γεωργίου Μεσιανού 

 

 

 

 

 

Στο εσωτερικό και νότιο τμήμα του νησιού, κοντά στην τοποθεσία 

“Λεμονή ράχη” βρίσκεται ο εν λόγω ναός. Είναι πετρόκτιστος και έχει 

ορθογώνιο σχήμα. Καλύπτεται με επίπεδη στέγη. 
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7. Αγίου Γεωργίου Μουρουλίων 

 

 

 

 

 

Στην άκρη της κοιλάδας των Μεγάλων Μουρουλίων, πάνω σε ομαλό 

ύψωμα, δεσπόζει το ταπεινό εκκλησάκι του αγίου Γεωργίου. Είναι μονόχωρος 

πετρόκτιστος ναός ορθογωνίου σχήματος (διαστάσεις: μήκος 7,80μ. X 

πλάτος 5μ.), που στεγάζεται με κεραμοσκεπή. Η ξύλινη στέγη είναι φτιαγμένη 

από πελεκημένη ντόπια ξυλεία. Το δάπεδο είναι στρωμένο με πέτρες 

ακανόνιστου σχήματος, οι οποίες έχουν ασβεστωθεί. Το τέμπλο φέρει εικόνες 

του Χριστού, του Ιωάννη Προδρόμου, της Θεοτόκου και του Αγίου Γεωργίου. 
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8. Αγίου Δημητρίου 

 

 

 

 

Στη δυτική πλευρά του νησιού βρίσκεται ο εν λόγω ναός. Σύμφωνα με 

επιγραφή στο υπέρθυρο της εισόδου, οικοδομήθηκε στις 26 Αυγούστου του 

έτους 1881. Είναι μονόχωρος, ορθογωνίου σχήματος και καλύπτεται με 

κεραμοσκεπή. Το τέμπλο κοσμείται με εικόνες διαφόρων αγίων. 
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9. Αγίου Δημητρίου Κερατιώτη 

 

 

 

 

 

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού. Είναι πετρόκτιστος ναός. 

Έχει σχήμα ορθογώνιο και στεγάζεται με κεραμοσκεπή. Το τέμπλο κοσμείται 

με τις εικόνες του Χριστού, της Παναγίας και του αγίου Δημητρίου. 
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10. Αγίου Ευστρατίου 

 

 

 
 

Τοποθεσία Αλονίτσι. Ο ναός και το σπήλαιο του Αγίου Ευστρατίου 

 

 

Στην ανατολική πλευρά του νησιού, στην παραλία Αλονίτσι, στην κορυφή 

λόφου που δεσπόζει στη γύρω περιοχή βρίσκεται ο εν λόγω ναός. Πρόκειται 

για μονόχωρο πετρόκτιστο κτίσμα ορθογωνίου σχήματος (διαστάσεις: μήκος 

5,20 X πλάτος 4μ.), που στεγάζεται με κεραμοσκεπή. Οικοδομήθηκε στη 

σύγχρονη εποχή. 

Κοντά του, στην κορυφή βραχώδους απόκρημνου υψώματος, μέσα σε 

κοίλωμα βράχου, βρίσκεται το σπήλαιο, όπου - κατά την παράδοση - 

ασκήτεψε ο όσιος Ευστράτιος. Οι πιέσεις και οι διωγμοί της περιόδου της 

Εικονομαχίας (726 - 787, 813 - 843) τον ανάγκασαν να αναχωρήσει από την 

απέναντι Μικρασιατική ακτή και να αναζητήσει καταφύγιο σε αυτό το σπήλαιο, 

όπου εγκατέστησε το ασκητήριό του. 
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Τοποθεσία Αλονίτσι. Ναός του Αγίου Ευστρατίου 

 

 

 

 
Τοποθεσία Αλονίτσι. Το σπήλαιο του Αγίου Ευστρατίου 
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11. Αγίου Κωνσταντίνου 

 

 

 

 

 

 

Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού, στο δρόμο προς την 

τοποθεσία – παραλία Αλονίτσι. Από το ναό σώζονται στις μέρες μας μόνο 

ερείπια (λίθοι, κεραμίδια, τμήματα κιόνων). 
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12. Αγίου Μιχαήλ Συνάδων (Μιχαλεσνά) 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν μόνο τα ερείπιά του, στην ανατολική πλευρά του νησιού, στο 

δρόμο προς την τοποθεσία – παραλία Αλονίτσι. 
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13. Αγίου Νικολάου 

 

 

 

 

 

Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νησιού, στην κορυφή λόφου. Είναι 

πετρόκτιστος ναός, ορθογωνίου σχήματος. Καλύπτεται με κεραμοσκεπή και η 

κόγχη του ιερού του είναι ημικυκλική. 
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14. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης 

 

 

 

 

 

Στην ανατολική ακτή του νησιού, απέναντι από την παραλία Αλονίτσι και 

πάνω στη βραχονησίδα Βέλια, έχει οικοδομηθεί ένα μικρό εκκλησάκι 

αφιερωμένο στους εν λόγω αγίους. 
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15. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Παναγίας) 

 

 

 

 

 

Ο ναός αυτός είναι κτισμένος στη βορειοδυτική ακτή του νησιού, στην 

κορυφή ενός απόκρημνου λόφου. Έχει ορθογώνιο σχήμα και είναι της 

σύγχρονης εποχής. Δυτικά του και προς τη θάλασσα ανοίγεται απότομος 

γκρεμός. 
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16. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά) 

[Μετόχι μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους] 

 

 

 

 

 

Μερικά χιλιόμετρα έξω από το νέο οικισμό του Αγίου Ευστρατίου, στην 

κοιλάδα του χειμάρρου Παραδείση, βρίσκεται ο εν λόγω ναός. Στο χώρο γύρω 

από αυτόν, απλώνεται το μετόχι της Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους, το 

οποίο εκμισθώνεται σε ντόπιο γεωργοκτηνοτρόφο. 

Ο ναός είναι μονόχωρος, ορθογωνίου σχήματος (διαστάσεις: μήκος 7μ. X 

4,5μ.) και στεγάζεται με κεραμοσκεπή. Η τοιχοποιία έχει πάχος 60 εκ. Το 

τέμπλο κοσμείται με τις εικόνες του Χριστού (αϡп΄/1980), της Παναγίας 

Ελεούσης και της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αγιορείτικης - πιθανότατα - 

προελεύσεως.  
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17. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Μικρή Παναγιά) 

 

 

 

 

 

Ανατολικά του οικισμού του Αγίου Ευστρατίου, στη δεξιά πλαγιά του 

χειμάρρου Παραδείση βρίσκεται το εν λόγω εκκλησάκι της Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου. Πρόκειται για μονόχωρο πετρόκτιστο ναό, που στεγάζεται με 

κεραμοσκεπή. Το υπέρθυρο της εισόδου κοσμείται με εικόνα της Θεοτόκου. 
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18. Μεταμορφώσεως Σωτήρος Χριστού 

(Μετόχι μονής Καρακάλλου Αγίου Όρους) 

 

 

 

 

 

Βρίσκεται στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νησιού, στην κορυφή λόφου. 

Ο εν λόγω ναός έχει σχήμα ορθογώνιο. Καλύπτεται με κεραμοσκεπή και η 

κόγχη του ιερού είναι ημικυκλική. 

Στην περιοχή ολόγυρα απλώνεται το μετόχι (κτήμα) της μονής 

Καρακάλλου Αγίου Όρους, το οποίο εκμισθώνεται σε ντόπιο 

γεωργοκτηνοτρόφο. 
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19. Προφήτη Ηλία 

 

Στην κορυφή του ομώνυμου λόφου, στο κέντρο περίπου του νησιού, 

σώζονται τα ερείπια του κατεστραμμένου - από το σεισμό του 1968 - ναού. 

Σήμερα υπάρχει στη θέση του μόνο ένα μικρό εικονοστάσι. Ολόγυρα ο χώρος 

περικλείεται από ξερολιθιές, οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι στην 

αρχαιότητα και τη βυζαντινή εποχή υπήρχε εδώ, πιθανότατα, κάστρο – 

παρατηρητήριο.  

 

Λόφος Προφήτη Ηλία. Υπολείμματα τείχους 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

 

Εκτός των ορίων του παλαιού και νέου οικισμού του Αγίου Ευστρατίου, ο 

επισκέπτης θα συναντήσει και άλλες εκκλησίες και εξωκκλήσια. Δε στάθηκε 

δυνατό να τα επισκεφθούμε όλα, λόγω και των δεδομένων σχολικών 

υποχρεώσεων των μαθητών, αλλά και της απόμακρης και δύσβατης 

τοποθεσίας, στην οποία ορισμένα από αυτά βρίσκονται. 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε για μία ακόμη φορά, να ευχαριστήσουμε όλους 

όσους συνετέλεσαν στην περάτωση αυτής της εργασίας. 

 

 

 

 

Οι διδάσκοντες      Οι μαθητές 

  

Γεώργιος Χαριζάνης (ΠΕ02)  Κομνηνός Γκέκας (Β΄ Λυκείου) 

      Δημήτριος Κουτρούλης (Β΄ Λυκείου) 

Άννα Παπανικολάου (ΠΕ01)  Μαγδαληνή Πετεινάρια (Β΄ Λυκείου) 

      Μαρία Γιάννου (Β΄ Γυμνασίου) 

Εμμανουήλ Κατής (Β΄ Γυμνασίου) 

Βασίλειος Κουτρούλης (Β΄ Γυμνασίου) 

Αναστασία Πετεινάρια (Β΄ Γυμνασίου) 

Ζωή Τσομπανέλλη (Α΄Γυμνασίου) 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 Ι.Α. Γιάννος, Ιστορία της νήσου Αγίου Ευστρατίου (Άη Στράτη). Από τα 

αρχαιότατα χρόνια μέχρι σήμερα. Χρύση, Αλόννησος, Νέαι, Ιερά, Αθήνα 

1983. 
 

 Μουσείο Δημοκρατίας. Άγιος Ευστράτιος, έκδ. Υπουργείο Πολιτισμού. 

Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Διεύθυνση 

Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, χ.τ., χ.χ. 
 

 Επιτόπια μελέτη των Εκκλησιών του Αγίου Ευστρατίου. 


