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Περίληψη 
Στην εργασία αυτή υλοποιείται µια προσέγγιση στα ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα που 
έδρασαν καταλυτικά στην σηµερινή φυσική και κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα του 
Αγίου Ευστρατίου, σε µια προσπάθεια αντίληψης και κατανόησης των πολυδιάστατων 
σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων, µεταβολών της πραγµατικότητας και του τοπίου του νησιού, 
οµαλά ή «βεβιασµένα», στο διάβα του χρόνου. Μια ουσιαστική διεργασία για την αποτύπωση 
και αποτίµηση των ολοκληρωµένων αποδόσεων των φυσικών και ανθρωπίνων διαθεσίµων 
του γεωγραφικά αποµονωµένου αυτού νησιού, έως το σήµερα. Σκιαγραφώντας την 
κατάσταση της παρούσας ρεαλιστικής πραγµατικότητας αλλά και τις γενεσιουργούς αιτίες, 
τις ανάγκες και επιθυµίες της «µέσης» συνείδησης των νησιωτών, όπως αυτές διαπιστώθηκαν 
από επιτόπια εµπειρική έρευνα και επικοινωνία µε κατοίκους και εκπροσώπους του ∆ήµου, 
στα πλαίσια εργασίας του ∆ΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» (Λιόλιος και 
Τάτσης, 2016), αναζητούνται οι προοπτικές του τόπου για την χάραξη ενός απαραίτητου 
σχεδίου και την ανάληψη δράσεων προς την «εν δυνάµει» ολοκληρωµένη ανάπτυξη, µε βάση 
την ολιστική διεπιστηµονική µεθοδολογία των επτά σταδίων ολοκληρωµένης ανάπτυξης 
(Ρόκος 1998, 2004, 2007). 

Τα ιστορικά γεγονότα του περασµένου αιώνα που άφησαν ανεξίτηλο «αποτύπωµα» 
στον Άγιο Ευστράτιο είναι, αφενός, το γεγονός ότι αποτέλεσε τόπο εκτόπισης πολιτικών 
κρατουµένων µε την πιο µακρά ιστορία στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, αποκτώντας την 
«διάκριση» να παραπέµπει σε «νησί  τιµωρηµένων», και αφετέρου, ο τροµερός σεισµός του 
1968 και η µετέπειτα ανθρωπογενής παρέµβαση ισοπέδωσης, µετατόπισης και ανέγερσης 
νέου πρόχειρου οικισµού σε ακατάλληλη θέση από τα συνεργεία του ∆ικτατορικού 
Καθεστώτος, µε σοβαρές επιπτώσεις σε κάθε διάσταση της ζωής των κατοίκων, επιπτώσεις 
που εξακολουθούν να δηµιουργούν σηµαντικούς περιορισµούς στην αναπτυξιακή προοπτική 
του νησιού, µεταξύ των οποίων η συνεχιζόµενη πληθυσµιακή συρρίκνωση [Αη Στράτης – 
Φωτογραφικά Ίχνη (1940-1970), σελ.194, 213]. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Πολιτεία, σε µια προσπάθεια ανάσχεσης της απειλής 
ερήµωσης του τόπου, κατάρτισε πρόσφατα το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του 
∆ήµου µε όραµα «την προσέλκυση των νέων να ζήσουν και να δηµιουργήσουν σε ένα 
καινοτοµικά αναπτυσσόµενο νησί, µε στόχο την ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο πλαίσιο εφαρµογής του 
Προγράµµατος «Πράσινο Νησί – Άι-Στράτης, να αποτελέσει το νησί τόπο επιστροφής για τους 
απόδηµους Αγιοστρατίτες και τόπος απόδρασης για επισκέπτες που αναζητούν τη γαλήνη στη 
φύση και στη θάλασσα του Αιγαίου» (Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγίου 
Ευστρατίου 2015-2019, Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός, 2015).  

Κατά πόσον, όµως, αξιοποιούνται στον εν λόγω επιχειρησιακό σχεδιασµό οι 
πραγµατικές προοπτικές και δυνατότητες του Αγίου Ευστρατίου, λαµβάνοντας υπόψη τα 
διδάγµατα της νεότερης ιστορίας του νησιού;  

Στο σηµείο αυτό, θα αποτυπωθεί η άποψη του εισηγητή και θα αναφερθούν δράσεις και 
προτάσεις – µέτρα, σε µια προσπάθεια αποκατάστασης της ιστορικής µνήµης των κατοίκων, 
αξιοποίησης της νεότερης ιστορίας του νησιού ως προοπτική ανάπτυξης, ανάδειξης των 
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ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, την χρήση παραδοσιακών πρακτικών, τεχνογνωσίας και 
αυτόχθονης γνώσης, µε στόχο την ανάκτηση της «χαµένης» πολιτιστικής ταυτότητας του 
τόπου, την «εξιλέωση» των Ενόπλων ∆υνάµεων στα µάτια των κατοίκων, την ανάδειξη των 
δυνατοτήτων και προοπτικών του Αγίου Ευστρατίου, µε σεβασµό στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον του, φυσικό και πολιτισµικό, κατά την προσέγγιση της µεθοδολογίας της 
Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, όπως αυτή διδάσκεται στο ∆ΠΜΣ του ΕΜΠ 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη».  
 
1.Εισαγωγή 
Πεδίο έρευνας της εργασίας αποτελεί η νήσος του Αγίου Ευστρατίου (Αη Στράτης), νησί του 
Βορειοανατολικού Αιγαίου, που αποτελεί το πιο αποµονωµένο του Αρχιπελάγους, απέχοντας 
18 ναυτικά µίλια από τη Λήµνο, 38 ναυτικά µίλια από τη Σκύρο, 42 ναυτικά µίλια από τη 
Λέσβο και 48 περίπου ναυτικά µίλια από τη Χαλκιδική (Γιάννος, 1983, σελ.13).  

Ο νησιωτικός ∆ήµος του Αγίου Ευστρατίου υπάγεται στην Περιφερειακή ενότητα 
Λήµνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αποτελεί νησί µικρής γεωγραφικής έκτασης, 
περίπου 49,6km2, µε έναν και µοναδικό οικισµό, που χαρακτηρίζεται από σοβαρά 
προβλήµατα ανάπτυξης, όπως συρρίκνωση πληθυσµού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές και 
έναν ελάχιστο βαθµό αξιοποίησης των πόρων του (ποσοτικά και ποιοτικά). Ο πληθυσµός του 
ανέρχεται στους 270 κατοίκους, κατά την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ 
διακρίνεται από τους µεγαλύτερους δείκτες γήρανσης (2,81), υπερβαίνοντας κατά πολύ το 
µέσο όρο της Περιφέρειας (1,86) και της Χώρας (1,52) (Στρατηγικό και Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα ∆ήµου Αγίου Ευστρατίου 2015 - 2019, Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός, 
2015).  
 
Εικόνα 1. Γεωγραφική Θέση και ∆ορυφορική Εικόνα Αγίου Ευστρατίου 
Foto 1. Geographical position and Satellite photo of Agios Efstratios Island 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Πηγή: GoogleMaps, World Cruising Wiki 
(http://www.cruiserswiki.org/wiki/Ayios_Efstratios) 

 
2. Μεταβολή του Τοπίου του Αγίου Ευστρατίου από τις αρχές του 20ου αιώνα. Τα 
σηµαντικά ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Σηµερινή Πραγµατικότητα.    
Η µελέτη του τοπίου του Αγίου Ευστρατίου και των µεταβολών του αποτελεί, αναµφίβολα, 
µια πολυδιάστατη έννοια, η κατανόηση της οποίας αποτελεί µια ουσιαστική πρόκληση. 
Σύµφωνα µε το Μανωλίδη (2003) (όπως αναφέρεται στη Μάλαµη, 2014) «Το τοπίο δε 
βρίσκεται σε µια αχρονική κατάσταση ισορροπίας, ανέγγιχτο από τα ρεύµατα των γεγονότων. Η 
προσέγγισή του είναι ένα εγχείρηµα επινόησης της εσωτερικής ταυτότητας ενός τόπου, 
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φορτισµένο πολλαπλά τόσο µε τις ψυχικές συντεταγµένες του υποκειµένου όσο και µε τα 
συµφραζόµενα της ιστορίας. Συµφραζόµενα που δεν περιορίζονται στην επικαιρότητα αλλά 
εκτείνονται σε όλο το µήκος του χρόνου».  

Αναµφίβολα, το τοπίο είναι το αποτέλεσµα των σχέσεων µεταξύ οικονοµικών, 
κοινωνικών και πολιτισµικών δραστηριοτήτων, αποτελώντας τη βάση του πολιτισµού 
(Μπαλή Μ. & Μπαλή Χρ., 2012). Στον Άγιο Ευστράτιο του 20ου αιώνα, οι σχέσεις αυτές 
µεταβλήθηκαν άρδην δύο φορές, επιφέροντας ραγδαίες και «βεβιασµένες» µεταβολές στο 
τοπίο και την «ολική» πραγµατικότητα του νησιού. Η πρώτη ουσιαστική µεταβολή επήλθε 
από την εκτόπιση σηµαντικού αριθµού πολιτικών εξόριστων, οι οποίοι αποτέλεσαν, ειδικά 
την πρώτη µεταπολεµική δεκαετία του 1950, τη «βαριά βιοµηχανία» του νησιού. Το πλήθος 
των εξόριστων διαµόρφωνε µια οικονοµία που στήριζε την τοπική βιοτεχνία, τη γεωργική και 
κτηνοτροφική παραγωγή, όπως επίσης και ένα ανθρώπινο δυναµικό που απασχολούνταν στις 
υπηρεσίες (εργάτες, υπάλληλοι κ.ά.) [Αη Στράτης – Φωτογραφικά Ίχνη (1940-1970), 
σελ.194]. Η δεύτερη καθοριστική µεταβολή σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων επήλθε 
από τις σοβαρές επιπτώσεις που προκάλεσε ο ισχυρός σεισµός του 1968 αλλά, κυρίως, από 
τις ανθρωπογενείς παρεµβάσεις ισοπέδωσης των εναποµεινάντων, πλην ελαχίστων, 
κτισµάτων και υποχρεωτικής µετατόπισης του οικισµού, στην πλέον ακατάλληλη περιοχή 
που επέβαλε το δικτατορικό καθεστώς, στα περιβόλια των κατοίκων, απαλλοτριώνοντας την 
περιοχή του παλαιού οικισµού. Ανθρωπογενείς παρεµβάσεις που επέτειναν την 
µετανάστευση και κατάφεραν να διώξουν όλους εκείνους τους νέους και τις νέες που θα 
µπορούσαν να το αναζωογονήσουν [Αη Στράτης – Φωτογραφικά Ίχνη (1940-1970), 
σελ.213]. Μεταβολές που, όπως θα διαπιστωθεί και θα αναπτυχθεί, έχουν ηχηρό αντίκτυπο 
στο σήµερα, επιφέροντας, η µεν χωρική µεταβολή του οικισµού, σηµαντικούς περιορισµούς 
που πρέπει να αντιµετωπιστούν ουσιαστικά, η δε παρουσία των πολιτικών εξόριστων, µια 
αξιόλογη πολιτιστική παρακαταθήκη που πρέπει να αναδειχτεί και να αξιοποιηθεί µέσω του 
αναπτυξιακού - στρατηγικού σχεδιασµού της Νήσου.  
 
2.1. Οι εξόριστοι 
«Ο Άγιος Ευστράτιος ανάµεσα στους διάφορους τόπους εξορίας κατέχει µια ξεχωριστή θέση. 
Αποτέλεσε το µακροβιότερο τόπο εξορίας και έγινε σύµβολο του αγώνα του λαού για µια 
κοινωνία και καιρούς ευτυχισµένους…» (Βάρναλης, 2014, σελ. 19). Το αποµονωµένο αυτό 
γεωγραφικά νησί αποτέλεσε χώρο εξορίας αλλά και δράσης πλήθους πολιτικών 
κρατουµένων. Από το “ιδιώνυµο” του Ελ. Βενιζέλου το 1928, τις “∆ηλώσεις Μετάνοιας” του 
καθεστώτος Μεταξά το 1936, τα ∆εκεµβριανά του 1944, τον εµφύλιο Πόλεµο του 1947-1949 
έως και το 1963, οπότε και αποχώρησαν οι τελευταίοι κρατούµενοι, χιλιάδες ανθρώπων 
εκτοπίστηκαν εκεί κατατρεγµένοι και κυνηγηµένοι για τα πολιτικά τους ιδεώδη [Αη Στράτης 
– Φωτογραφικά Ίχνη (1940-1970), σελ.194]. 

Ανάµεσα στους εκτοπισµένους, εξέχουσες προσωπικότητες των γραµµάτων, των 
τεχνών και της διανόησης, όπως οι ποιητές Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λειβαδίτης, Τίτος 
Πατρίκιος και Κώστας Βάρναλης, οι λογοτέχνες Μενέλαος Λουντέµης, ∆ηµήτρης Φωτιάδης 
και Θέµος Κορνάρος, ο ηθοποιός Μάνος Κατράκης, ο δάσκαλος ∆ηµήτρης Γληνός, 
αριστεροί πολιτικοί όπως ο Ηλίας Ηλίου, ο Κώστας Γαβριηλίδης, ο Στέφανος Σαράφης και 
πολλοί άλλοι (Μουσείο ∆ηµοκρατίας Αγίου Ευστρατίου, 2016). Πολλοί από τους 
δηµιουργούς αυτούς εµπνεύστηκαν από το νησί κατά την εξορία τους και δηµιούργησαν έργα 
τέχνης (ποιήµατα, ζωγραφιές, σχέδια) που αποτελούν σήµερα στοιχεία της πολιτιστικής ζωής 
της χώρας («Γειτονιές του κόσµου» και «Ο άνθρωπος µε το γαρύφαλλο» του Γ. Ρίτσου κ.α.) 
(Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγίου Ευστρατίου 2015-2019, Α’ Φάση: 
Στρατηγικός Σχεδιασµός, 2015). 

Η συµµετοχή των εξόριστων σε κοινωνική εργασία και η µετάδοση των γνώσεων τους 
σε όλο το φάσµα των καθηµερινών εργασιών, από την σπορά και συγκοµιδή, τα τεχνικά 
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έργα, την κατασκευή δικτύου ύδρευσης, τις µεταποιητικές δραστηριότητες, έδρασαν 
καταλυτικά στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του νησιού και συνέδραµαν 
ουσιαστικά στην πρόοδο της τοπικής κοινωνίας, ενώ η διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
σηµαντικών θεατρικών παραστάσεων και µουσικοχορευτικών δραστηριοτήτων, συνέβαλε 
καθοριστικά στην τόνωση του ηθικού και στην πνευµατική ανέλιξη των εκτοπισµένων αλλά 
και των κατοίκων του νησιού (Μουσείο ∆ηµοκρατίας Αγίου Ευστρατίου, 2016).   

Ένας ιστορικός πολιτιστικός πλούτος, ανεκµετάλλευτος και αναξιοποίητος, όπως 
προαναφέρθηκε, που κάλλιστα, θα µπορούσε να µετατρέψει την σηµερινή παραποµπή του 
Αγίου Ευστρατίου από «νησί της εξορίας» σε νησί έµπνευσης ανθρώπων του αγώνα για 
κοινωνική δικαιοσύνη και την εδραίωσή του στον πολιτιστικό χάρτη της χώρας και όχι µόνο.   
 
2.2. Ο σεισµός του 1968, η ανθρωπογενής παρέµβαση και οι επιπτώσεις της χωρικής 
µεταβολής του µοναδικού οικισµού του νησιού.  
Ο προσεισµικός οικισµός του νησιού ήταν κτισµένος στην πλαγιά του λόφου του Αη Γιάννη 
η λόφο του Μπούµπουνα ή «του Τρότσκι», όπως τον έλεγαν οι εξόριστοι (Επτακοίλη, 2015). 
Η τοποθέτηση του οικισµού στη δυτική αυτή γωνία του νησιού, η οποία ανάγεται στο 1540, 
οπότε και επανακατοικήθηκε το νησί µετά την τελευταία ερήµωσή του (Γιάννος, 1983, σελ. 
91), δεν ήταν καθόλου τυχαία. Σύµφωνα µε τον Γερµανό αρχαιολόγο Carl Fredrich (1871-
1930) που επισκέφτηκε τον Άγιο Ευστράτιο το 1904, όπως καταγράφεται στο Γιάννο (1983, 
σελ. 104), «Η εύφορη γη και ο µεγάλος κόλπος που είναι και ο µοναδικός ο οποίος 
προστατεύεται από τους Βοριάδες και τους Ανατολικούς ανέµους, πρέπει να έδινε σ’ όλες τις 
εποχές το χαρακτηριστικό σηµείο για την πρωτεύουσα του νησιού…».  

Ο οικισµός ήταν παραδοσιακός, πεντακοσίων περίπου σπιτιών µε νότιο 
προσανατολισµό, Αιγαιοπελαγίτικης αρχιτεκτονικής, µοναδικής ίσως στο Βόρειο Αιγαίο. Τα 
σπίτια ήταν πετρόχτιστα, διώροφα ή τριώροφα οικήµατα, κεραµοσκεπή, µε ξύλινα µπαλκόνια 
και χαγιάτια που στηρίζονταν σε ξύλινα υποστυλώµατα για την αντιµετώπιση έλλειψης 
χώρου (Γιάννος, 1983, σελ. 118 -119). 
 
Εικόνα 2. Ο προσεισµικός οικισµός του Αη Στράτη 
Foto 2. The pre-earthquake settlement of Agios Efstratios 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή: Μουσείο Πολιτικών Εξόριστων Αη Στράτη (http://www.exile-museum.gr/) 

Φωτογραφικό Αρχείο Βασίλη Μανικάκη 
 
Το γεγονός που σηµάδεψε, από κάθε άποψη, την εξέλιξη του νησιού στα νεότερα χρόνια, 
είναι ο καταστροφικός σεισµός, µεγέθους 7,1R µε 22 θύµατα, τη νύχτα της 20ης 
Φεβρουαρίου του 1968 και οι δραµατικές αλλαγές που τον διαδέχτηκαν. 
Το πλήγµα που δέχτηκε το νησί ήταν υπερβολικά µεγάλο και µάλιστα συνέβη σε µια περίοδο 
που τα κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα άλλαζαν ραγδαία. Ο πόλεµος, η αποµόνωση, η 
εξορία, η ανέχεια, όλα όσα οι άνθρωποι του ανεµοδαρµένου και άγονου αυτού τόπου είχαν 
περάσει τα προηγούµενα χρόνια, έµοιαζαν ανώδυνα, µπροστά στο τροµερό συµβάν του 
σεισµού και της καταστροφής που ακολούθησε. Οι κάτοικοι του Αγίου Ευστρατίου 
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υπέστησαν τη µοίρα των εκτοπισµένων και έγιναν µε την σειρά τους σκηνιτές καταυλισµού 
σεισµοπλήκτων, στα ίδια µέρη, που µερικά χρόνια πριν, ήταν το πρόχειρο στρατόπεδο των 
πολιτικών εξόριστων. (Αη Στράτης – Φωτογραφικά ίχνη (1940-1970), 1999, σελ. 213). 
 
Εικόνα 3. Ο οικισµός µετά τον σεισµό και ο καταυλισµός των κατοίκων 
Foto 3. The settlement after the earthquake and the resident camp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Βασίλη Μανικάκη  
(http://gym-ag-efstr.les.sch.gr/AiStratisMiasAllisEpoxis.htm ) 

 
Για την επίλυση του ζητήµατος στέγασης επιλέχθηκε από το καθεστώς της ∆ικτατορίας, η 
πλέον ακατάλληλη θέση, η παρακείµενη κοιλάδα του χωριού, που ήταν επίπεδη και ως εκ 
τούτου εύκολα οικοδοµήσιµη. Ο νέος οικισµός περιλάµβανε 185 συνολικά σπίτια και 
κατέλαβε το µεγαλύτερο µέρος της. Αχρηστεύτηκε έτσι ένα µεγάλο κατάφυτο µέρος της 
εύφορης κοιλάδας, πηγή ζωής των κατοίκων και κατασκευάστηκε οικισµός εκτεθειµένος στις 
πληµµύρες του κεντρικού χειµάρρου, που συγκέντρωνε τα νερά µιας µεγάλης περιοχής του 
νησιού. Η σύγχρονη τεχνική αγνόησε τη σοφία των παλαιότερων και το νέο χωριό δοκίµασε 
γρήγορα την εµπειρία της πρώτης πληµµύρας, ιδίως τα παρόχθια και τα 54 σπίτια της νότιας 
πτέρυγας του οικισµού (Γιάννος, 1983, σελ. 121).  
 
Εικόνα 4. Ο νέος οικισµός µετά τον σεισµό 
Foto 4. The new settlement after the earthquake 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: Αη Στράτης – Φωτογραφικά ίχνη (1940-1970) 
(Φωτογραφικό Αρχείο Βασίλη Μανικάκη) 

 
Παράλληλα, τo καθεστώς προέβη σε άµεση απαλλοτρίωση του παλαιού οικισµού και 

σε δέσµευση µεγάλου µέρους της έκτασης που καταλάµβανε στην πλαγιά του λόφου, 
απαγορεύοντας εκ νέου την οικοδόµηση οικιών στην συγκεκριµένη περιοχή, την οποία 
µετέτρεψαν σε σωρούς ερειπίων τα χωµατουργικά µηχανήµατα και τα διατεταγµένα 
συνεργεία κατεδάφισης (Αη Στράτης-Φωτογραφικά ίχνη (1940-1970), σελ. 213).  
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Ελάχιστα είναι τα κτίσµατα που γλίτωσαν από το φονικό λεπίδι της µπουλντόζας και 
συγκεκριµένα µόλις 36 κτίρια: 31 κατοικίες , 2 διδακτήρια, 2 ναοί και το παλιό αρτοποιείο 
(Γιάννος, 1983, σελ. 123). 

Οξύµωρο είναι το γεγονός ότι, σύµφωνα µε την επιτόπια εµπειρική έρευνα και τις 
µαρτυρίες των κατοίκων, πολλά κτίρια του παλαιού οικισµού κατεδαφίστηκαν αναίτια, χωρίς 
να έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές, ενώ αλλά οικήµατα δεν κατεδαφίστηκαν, καθώς οι 
ιδιοκτήτες είχαν κατάλληλες γνωριµίες στα κυβερνητικά κλιµάκια! Χαρακτηριστικά 
αναφέρονται οι περιπτώσεις τόσο της Μητρόπολης του Αη Στράτη, ενός σηµαντικού 
µνηµείου που ανοικοδοµήθηκε µε ευεργεσίες µεταναστών της διασποράς, στην οποία 
χρησιµοποιήθηκε δυναµίτιδα για την κατεδάφιση όσο και της «Χώρας το πηγάδι», του 17ου ή 
18ου αιώνα, µε 7 πέτρινες κολώνες που στήριζαν στέγη και εξυπηρετούσε τις ανάγκες των 
κατοίκων σε νερό µέχρι το 1958 οπότε και έγινε το δίκτυο ύδρευσης από εξόριστους 
(Γιάννος, 1983, σελ. 93).    

Το κατεπείγον στέγασης του πληθυσµού οδήγησε στη δηµιουργία ενός αρχιτεκτονικά 
αδιάφορου οικισµού. Μικρά και ισόγεια κτίσµατα, µε τοιχοποιία τσιµεντόλιθων και 
τσιµεντένια πλάκα, µη ικανά να παραλάβουν το βάρος άλλου ορόφου. Ο βαθµός 
λειτουργικότητας των κατοικιών ήταν σηµαντικά χαµηλός, ενώ λόγω της θέσης τους, 
προσβάλλονταν από την υγρασία. Βρίσκονταν σε µικρά οικόπεδα µε περιορισµένης έκτασης 
αύλειο χώρο εµπρός και πίσω, σε κανονικοποιηµένη διάταξη (Γιάννος, 1983, σελ. 121). 
Κατασκευασµένα µε φτηνά και πρόχειρα υλικά, χωρίς µονώσεις και άλλες ενισχύσεις, ήταν 
υπερβολικά ζεστά το καλοκαίρι και ιδιαίτερα κρύα το χειµώνα, ενώ για πολλά χρόνια 
απαγορευόταν οποιαδήποτε προσθήκη ή επέκταση (Αη Στράτης – Φωτογραφικά ίχνη (1940-
1970), 1999, σελ. 213). 

Οι σταδιακές επιπτώσεις στον κοινωνικό ιστό του νησιού ήταν, αναµφισβήτητα, 
καταλυτικές σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής (Επτακοίλη, 2015). Η ανθρώπινη παρέµβαση 
όξυνε τις δυσµενείς επιπτώσεις του σεισµού και µετέβαλε το τοπίο, αλλοιώνοντας άρδην την 
«ταυτότητα» του νησιού και των κατοίκων. ∆εδοµένων «των αντιλήψεων» που επικρατούσαν 
κατά την περίοδο της δικτατορίας, χωρίς σεβασµό στον τοπικό πολιτισµό, στην ιδιαιτερότητα 
της αρχιτεκτονικής του νησιού, αποφασίστηκε η βίαιη ισοπέδωση του παλαιού χωριού, χωρίς 
τη συναίνεση των ιδιοκτητών. Μέτρα όπως η απώλεια  του δικαιώµατος να λάβουν σπίτι όσοι 
απουσίαζαν από το νησί την ηµέρα του σεισµού, ξεριζώνοντας πλήθος κατοίκων από την 
ιδιαίτερη πατρίδα, η χορήγηση σε κάθε ιδιοκτήτη ενός σπιτιού ανεξαρτήτως των ιδιοκτησιών 
που µπορεί να είχε στο παλιό χωριό καθώς και η τυχαιότητα της κλήρωσης για την επιλογή 
ενός σπιτιού στο νέο οικισµό, αποδιοργάνωσε την έννοια της γειτονιάς ή της οικογενειακής 
και συγγενικής οµάδας που κατοικούσε στον ίδιο χώρο (Αη Στράτης – Φωτογραφικά ίχνη 
(1940-1970), 1999, σελ. 213). 

Η ταχύτητα των ενεργειών που στόχευαν στην αποκατάσταση των κατοίκων και η 
αυθαίρετη και αυστηρή υπαγωγή σε συγκεκριµένα µέτρα «πρόνοιας», τους αφαίρεσε τη 
δυνατότητα της αυτενέργειας. Ατοµικές και συλλογικές πρωτοβουλίες, αν είχαν αφεθεί να 
υπάρξουν, θα µπορούσαν να κινητοποιήσουν διαφορετικά την κοινότητα και τα µέλη της, 
αποδίδοντας διαφορετικά αποτελέσµατα (Αη Στράτης – Φωτογραφικά ίχνη (1940-1970), 
1999, σελ. 213).  Επιπρόσθετα, η στέγαση επιβάρυνε οικονοµικά τους κατοίκους, παρά τις 
διαφορετικές υποσχέσεις του δικτατορικού καθεστώτος και την συνεισφορά απόδηµων 
Ελλήνων, ενώ η επιτόπια έρευνα δεν αφήνει κανένα περιθώριο αµφισβήτησης των 
σηµαντικών µεταβολών που επήλθαν σε κάθε διάσταση της καθηµερινότητας. Οι κάτοικοι, 
πέραν από την φυσική απώλεια συγγενικών και φιλικών προσώπων, είδαν τα ήθη - έθιµα και 
τις πολιτιστικές δραστηριότητες του τόπου τους να ατονούν δραµατικά, την ψυχολογία τους 
να µεταβάλλεται, έγιναν εσωστρεφείς και αφιλόξενοι, απώλεσαν την «ταυτότητα» τους, ενώ 
η αντιµετώπιση της ∆ικτατορίας όξυνε παρά έλυσε προβλήµατα, εντείνοντας το κύµα φυγής 
και µετανάστευσης.  
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2.3. Πληθυσµιακές Μεταβολές από τις αρχές του 20ου αιώνα. Σηµερινή 
Πραγµατικότητα. 
Η εξέλιξη του πληθυσµού του Αγίου Ευστρατίου, από το 1889 έως και σήµερα,  
παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα:  
 
Πίνακας 1. Πληθυσµιακή Μεταβολή Αγίου Ευστρατίου  
Table 1. Population Change of Agios Efstratios Island 

ΕΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 

1889 1.000 

1913 1.570 

1920 894 

1928 786 

1940 1.131 (μαζί με τους εξόριστους) 

1951 3.849 (μαζί με τους εξόριστους) 

(1.170 μόνιμοι κάτοικοι) 

1961 1.061 (μαζί με τους εξόριστους) 

(952 μόνιμοι κάτοικοι) 

1971 422 

1981 296 

1991 286 

2001 307 

2011 270 

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (απογραφές 1951 –2011) 
Ευσταθίου Εµµ. Η νήσος Άγιος Ευστράτιος. Αγ. Ευστράτιος Λήµνου 1971, σελ. 47 

Χουλιαράκης Μιχ. Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσµιακή εξέλιξις Ελλάδος, Αθήνα, 1973 
 
Είναι γεγονός ότι, τα δύο σηµαντικά γεγονότα του 20ου αιώνα, καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό 
την πληθυσµιακή µεταβολή στον Αη Στράτη. Η ύπαρξη πολιτικών εξόριστων στο νησί 
συγκράτησε µερικώς το µεταπολεµικό µεταναστευτικό κύµα, διατηρώντας τον µόνιµο 
πληθυσµό σε σταθερό σχετικά επίπεδο µε µικρή πτωτική τάση, ενώ ο σεισµός του 1968, 
ενέτεινε την φυγή, µε τον πληθυσµό να εµφανίζει µια ραγδαία πτώση, να υποδιπλασιάζεται 
σε σχέση το 1961, ακολουθώντας έκτοτε µια βαθµιαία πτωτική συνολικά πορεία. Γεγονός 
που προβληµατίζει και καθιστά αναγκαία τη λήψη µέτρων για την ανάσχεση της 
συρρίκνωσης. 
Η σηµερινή κατανοµή του µόνιµου πληθυσµού, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά 
φύλο και οµάδα ηλικίας, αναλύεται ως εξής:   
 
Πίνακας 2. Μόνιµος Πληθυσµός κατά Φύλο και Οµάδες Ηλικίας  
Table 2. Permanent Population by Sex and Age Groups 

Οµάδες Ηλικιών Άρρενες Θήλεις Σύνολο 

0-9 9 12 21 

10-19 14 9 23 

20-29 13 14 27 

30-39 13 14 27 

40-49 18 19 37 

50-59 23 18 41 
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60-69 18 17 35 

70-79 12 15 27 

80+ 10 22 32 

Σύνολο 130 140 270 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011 
 

Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρείται µεγαλύτερη συγκέντρωση στα 
χαµηλότερα εκπαιδευτικά επίπεδα. Ειδικότερα η πλειονότητα των κατοίκων είναι απόφοιτοι 
πρωτοβάθµιας (45,93%) και µεταδευτεροβάθµιας (22,22%) εκπαίδευσης, ενώ σηµαντικό 
είναι το ποσοστό ατόµων που έχουν εγκαταλείψει το δηµοτικό και είναι αναλφάβητοι 
(23,33%). Οι απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης αποτελούν το 8,52% του πληθυσµού, οι 
οποίοι υπολείπονται σηµαντικά του µέσου όρου της Περιφέρειας (13,07%) (Στρατηγικό και 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγίου Ευστρατίου 2015-2019, Α’ Φάση: Στρατηγικός 
Σχεδιασµός, 2015). 

Σε ό,τι αφορά στις ευπαθείς και ειδικές οµάδες του πληθυσµού, οι αιτήσεις που 
κατατέθηκαν στον ∆ήµο Αγίου Ευστρατίου το 2013 για υπαγωγή στο Πρόγραµµα ∆ωρεάν 
∆ιανοµής Τροφίµων αφορούσαν συνολικά 56 άτοµα, εκ των οποίων οι τελικοί ωφελούµενοι 
ήταν 36. Ως εκ τούτου, ποσοστό 20,74% του πληθυσµού αποτελείται από άτοµα µε έλλειψη 
εισοδήµατος διαβίωσης (Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγίου 
Ευστρατίου 2015-2019, Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός, 2015). 
 
2.4. Μεταβολές Οικονοµικών ∆ραστηριοτήτων από τις αρχές του 20ου αιώνα έως 
σήµερα.  
2.4.1. Γεωργία – Αµπελοκαλλιέργεια - Βελανιδιές 
Η οικονοµία του νησιού έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970,  θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως γεωργοκτηνοτροφική Τα κυριότερα προϊόντα τα οποία παράγονταν ήταν 
σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι) και άλλα για ζωοτροφές δηµητριακά, διάφορες κατηγορίες οσπρίων 
(κυρίως κουκιά και φάβα), σταφύλια και διάφορα είδη κηπευτικών. Μάλιστα τα κουκιά 
θεωρούνταν εξαιρετικά και περιζήτητα στο Βόρειο Αιγαίο [Αη Στράτης - Φωτογραφικά Ίχνη 
(1940-1970), σελ.189]. Η προπολεµική ετήσια γεωργική παραγωγή του νησιού, ως προς τα 
κύρια προϊόντα, εµφανίζεται σηµαντική: σιτάρι 40-50.000 οκάδες (51-64 τόνους), κριθάρι 
150-180.000 οκάδες (192-230 τόνους), κουκιά 100-120.000 οκάδες (128-154 τόνους), 
σταφύλια 75-100.000 οκάδες (96-128 τόνους), πεπονοειδή 50-70.000 οκάδες (64-90 τόνους) 
(Ευσταθίου, 1971, σελ. 18).  

Ειδικότερα, τα αµπέλια, κατείχαν ιδιαίτερη θέση στην αγροτική οικονοµία και 
αποτελούσαν αντικείµενο ιδιαίτερης φροντίδας. Παράγονταν δύο είδη, κρασοστάφυλα και 
επιτραπέζια. Η ετήσια παραγωγή, µέχρι και τις αρχές του 1960, ανερχόταν σε 75-100.000 
οκάδες (96-128 τόνοι) επιτραπέζια σταφύλια, 25-30.000 οκάδες κρασί (32-38,5 τόνοι) και 12 
- 14.000 οκάδες (15-19 τόνοι) αποσταγµένο ούζο [Αη Στράτης-Φωτογραφικά Ίχνη (1940-
1970), σελ.190].   

Ξεχωριστή θέση, επιπρόσθετα, στην οικονοµία του Αη Στράτη κατείχαν ανέκαθεν και 
οι βελανιδιές. Τα βελανιδόδεντρα κάλυπταν δασικές εκτάσεις στο Βόρειο τµήµα του νησιού 
και είχαν γίνει από νωρίς αντικείµενο συστηµατικής καλλιέργειας. Τα βελανίδια 
αποτελούσαν εµπορικό προϊόν, καθώς αποτελούσαν βασική πρώτη ύλη για την επεξεργασία 
του δέρµατος στη βυρσοδεψική βιοτεχνία και βιοµηχανία. [Αη Στράτης – Φωτογραφικά Ίχνη 
(1940-1970), σελ.189]. Στον Ευσταθίου (1971, σελ. 20) γίνεται αναφορά για συγκέντρωση 
από τον συνεταιρισµό, το 1943, βελανιδιών ποσότητας 205.000 οκάδων (262 τόνους 
περίπου). Ωστόσο, µεταπολεµικά, η βυρσοδεψία έπαψε να χρησιµοποιεί βελανίδια ως πρώτη 



9 
 

ύλη για την επεξεργασία δερµάτων, µε αποτέλεσµα την παρακµή και εγκατάλειψη της 
καλλιέργειας.   

Αποτελεί γεγονός πως, µεταπολεµικά, η γεωργική καλλιέργεια, ευρύτερα, µειώνεται 
σταδιακά και πολλά ορεινά και αποµακρυσµένα από τον οικισµό εδάφη εγκαταλείπονται 
εξαιτίας των χαµηλών αποδόσεων, της µεγάλης επένδυσης σε ανθρώπινη εργασία και της 
µετανάστευσης µέρους νέου ενεργού πληθυσµού. Ωστόσο, η αµπελοκαλλιέργεια, όπως και 
άλλες καλλιέργειες, άρχισε να εγκαταλείπεται µετά τον καταστρεπτικό σεισµό του 1968. 
Έτσι, από τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1970 ολόκληρη η γη του νησιού εγκαταλείπεται 
οριστικά, µε ελάχιστες εξαιρέσεις καλλιέργειας κτηµάτων, κυρίως στις περιοχές που 
βρίσκονται κοντά στον οικισµό, στο εναποµείναν τµήµα της κοιλάδας που δεν καλύφθηκε µε 
κτίσµατα. Στην απογραφή του 1991, το νησί διέθετε µόνο 100 στρέµµατα καλλιεργούµενη 
γη, 4.600 στρέµµατα δασική έκταση, 7.600 βραχώδεις και δύσβατες εκτάσεις και 31.000 
στρέµµατα βοσκότοπους (Αη Στράτης – Φωτογραφικά ίχνη (1940-1970), 1999, σελ. 189). 

Η σηµερινή πραγµατικότητα, όπως καταγράφεται στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα του ∆ήµου (2015), αποτυπώνει κάλυψη του µεγαλύτερου µέρους του νησιού από 
θαµνώδεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Μόλις 7,5 στρέµµατα κατατάσσονται ως αµιγώς 
γεωργικές για καλλιέργειες, γύρω και νότια του οικισµού, µε τις υπόλοιπες εκτάσεις 
(20.629,5στρ.) να κατατάσσονται ως κτηνοτροφικές ή  γεωργοκτηνοτροφικές. 
 
2.4.2. Κτηνοτροφία 
Στις αρχές του περασµένου αιώνα, καταγράφονται 15.000 αιγοπρόβατα και περίπου 90-100 
ποιµνιοστάσια, που αποτέλεσε και τη µέγιστη κτηνοτροφική εκµετάλλευση του χώρου µε 
βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Τη δεκαετία του 1960 καταγράφηκαν 6.000 αιγοπρόβατα, ενώ 
υπήρχαν 30 ποιµνιοστάσια. [Αη Στράτης – Φωτογραφικά Ίχνη (1940-1970), 1999, σελ.190]. 
Η κτηνοτροφία εµφάνισε, µετασεισµικά, µείωση µε τα αιγοπρόβατα να ανέρχονται σε 4.000 
περίπου τη δεκαετία του 1990, παρά το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα διαθέσιµα για την 
κτηνοτροφία εδάφη. Ωστόσο, είναι η µόνη εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα του νησιού 
που διατηρήθηκε µετασεισµικά, καταλαµβάνοντας το µεγαλύτερο µέρος των γεωργικών 
εκτάσεων του νησιού. Η εγκατάλειψη των γεωργικών καλλιεργειών, διέκοψε τον 
εµπλουτισµό και την ανατροφοδότηση των εδαφών, µε αποτέλεσµα τη σταδιακή υποβάθµιση 
τους σε βοσκότοπους (Αη Στράτης – Φωτογραφικά ίχνη (1940-1970), 1999, σελ. 190). 
 
2.4.3. Αλιεία 
Η αλιεία, κατά το παρελθόν, αποτελούσε µια δευτερεύουσα δραστηριότητα των κατοίκων και 
κάλυπτε µόνο ανάγκες αυτοκατανάλωσης. Απασχολούσε στις αρχές του 1960 σαράντα έως 
πενήντα οικογένειες, χωρίς αποκλειστικότητα. Σε αντίθεση µε άλλες δραστηριότητες της 
πρωτογενούς παραγωγής, οι οποίες συρρικνώθηκαν ή έπαψαν να υφίστανται, η αλιεία 
σταδιακά, µετά το σεισµό, άρχισε να αποτελεί µια σχετικά προσοδοφόρα ενασχόληση. Τα 
αλιεύµατα, βαθµιαία, δεν προορίζονταν µόνο για εγχώρια κατανάλωση αλλά αποστέλλονταν 
και στη Λήµνο, Καβάλα, Χαλκίδα, Αθήνα και Κόρινθο και η αλιεία µετατράπηκε, τη 
δεκαετία του 1990, σε αποκλειστική ενασχόληση είκοσι οκτώ οικογενειών του νησιού µε 
είκοσι παράκτια αλιευτικά σκάφη. Στο γεγονός αυτό, συνέβαλε καθοριστικά η σταδιακή 
αύξηση της αξίας του αστακού, µετατρέποντας την αλίευσή του σε εξαιρετικά προσοδοφόρα. 
Ωστόσο, η έλλειψη κατάλληλου, µέχρι πρότινος, λιµανιού, οι δυσχέρειες έγκαιρης και 
ταχείας µεταφοράς των αλιευµάτων, αποτελούσαν παράγοντες που δεν ευνοούν την 
περαιτέρω ανάπτυξη της αλιείας (Αη Στράτης – Φωτογραφικά ίχνη (1940-1970), 1999, σελ. 
190). 
 
2.4.4. Σηµερινή Κατάσταση Οικονοµικής Πραγµατικότητας 
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Όπως αποτυπώνεται στην τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 σχετικά µε την 
κατάσταση ασχολίας του πληθυσµού του ∆ήµου Αγίου Ευστρατίου, το 29,75% ανήκει στους 
απασχολούµενους, το 3,26% στους αναζητούντες εργασία και το υπόλοιπο 67,04% σε 
οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό (Μαθητές / Σπουδαστές, Συνταξιούχοι, Οικιακά, Λοιπά). 
(Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αγίου Ευστρατίου, Α’ Φάση: 
Στρατηγικός Σχεδιασµός, 2015). Ειδικότερα, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που 
εκπίπτουν εµπιστευτικότητας, από τον απασχολούµενο πληθυσµό του νησιού, ποσοστό 33% 
περίπου σχετίζεται µε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, ποσοστό 18% περίπου µε τον 
δευτερογενή τοµέα, ενώ µε τον τριτογενή τοµέα ποσοστό 24%. Το υπόλοιπο 25% του 
απασχολούµενου πληθυσµού εργάζεται στο δηµόσιο τοµέα.  
 
2.5. Οικιστικό Περιβάλλον – Αρχιτεκτονική – Φυσιογνωµία. Σηµερινή 
Πραγµατικότητα. 
Καθοριστικό παράγοντα για την σηµερινή διαµόρφωση του δοµηµένου περιβάλλοντος του 
Αγίου Ευστρατίου διαδραµάτισε η µεταγενέστερη της ∆ικτατορίας δικαστική διεκδίκηση 
κατοίκων και φορέων του νησιού µε την οποία επιτεύχθηκε αφενός άρση των απαγορεύσεων 
προσθήκης και επέκτασης των αρχικών κατασκευών και αφετέρου άρση απαλλοτρίωσης 
τµήµατος των εκτάσεων του οικισµού. Στα χρόνια που ακολούθησαν, έλαβε χώρα επέκταση 
του οικισµού σε τµήµα της υπολειπόµενης, µοναδικής στο νησί, εύφορης κοιλάδας, γεγονός 
που αποδεικνύει και την περαιτέρω µείωση αµιγούς καλλιεργήσιµης γης. 
 
Εικόνα 5. Η κοιλάδα και ο οικισµός του Αγίου Ευστρατίου. Έτη 1945, 2007. 
Foto 5. The valley and the village of Agios Efstratios. Years 1945, 2007. 
 
 
 
 
 
.     
 

 
 
 

 
 
 
Πηγή: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (1945)           Πηγή: Κτηµατολόγιο Α.Ε. (2007) 
 
Το σηµερινό οικιστικό περιβάλλον του Αγίου Ευστρατίου είναι πολυσύνθετο και διακρίνεται 
από τέσσερις τύπους κτισµάτων που δοµούν την φυσιογνωµία του. ∆ιακρίνονται οικήµατα 
που παρέµειναν στην αρχική τους µορφή, όπως αυτά ανεγέρθηκαν αµέσως µετά το σεισµό, 
οικήµατα που τροποποιήθηκαν, ώστε να καταστούν λειτουργικά και σύµφωνα µε τις 
σύγχρονες ανάγκες, τα αναστηλωµένα αρχιτεκτονικά στολίδια του παλαιού οικισµού που 
διατηρήθηκαν και αναδεικνύουν στον επισκέπτη την παραδοσιακή Αιγαιοπελαγίτικη 
οικιστική φυσιογνωµία µε τις επιβλητικές αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες, όπως η προεξοχή ή 
«σαχνισίνι» (Σιγάλας, 2011), καθώς και τα χαλάσµατα ή παλαιά διατηρητέα κτίσµατα του 
παλαιού οικισµού που περιµένουν, υποµονετικά, την δική τους αναστήλωση. Μια 
αναστήλωση που δύναται να επανακαθορίσει την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού, να 
προσδώσει αναπτυξιακή προοπτική, να ενώσει το παρελθόν µε το παρόν και το µέλλον και, 
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πιθανόν, να επουλώσει τα τραύµατα των κατοίκων που δηµιούργησε το δυναµικό φαινόµενο 
και η µετέπειτα ανθρώπινη παρέµβαση.  
 
Εικόνα 6. Τέσσερις διαφορετικοί τύποι οικιστικού «αποτυπώµατος» Αγίου Ευστρατίου 
Foto 6. Four different residential types of Agios Efstratios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος 1. Μετασεισµικά κτίσµατα                              Τύπος 2. Νεοαναγειρόµενα κτίσµατα      
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τύπος 3. Αναστηλωµένα Παραδοσιακά Κτίρια          Τύπος 4. Ερείπια του παλαιού οικισµού 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Τύπος 4. Πορφύρειος – Μαράσλειος Σχολή1                Τύπος 4. Κτίριο στον Παλαιό Οικισµό 

 Πηγή: Προσωπικό Αρχείο Τάτση Αθανάσιου  

                                                 
1 Το εγκαταλελειµµένο Κτίριο της Μαρασλείου Σχολής, το οποίο λειτούργησε ως σχολείο από το 1912 έως τον 
σεισµό του 1968. Έχει χαρακτηριστεί ως νεότερο µνηµείο και ιστορικό διατηρητέο κτίριο µε την ΥΑ ΥΠΠΟ/ 
∆ΙΛΑΠ/ Γ /3450/ 57134/ 23-10-1995, ΦΕΚ 1001/Β/5-12-1995.  
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3. Αναπτυξιακός και Στρατηγικός Σχεδιασµός Νήσου Αγίου Ευστρατίου  
Η τοπική κοινωνία και η πολιτεία, σε µια προσπάθεια βελτίωσης της ελκυστικότητας του 
Αγίου Ευστράτιου ως τόπου διαµονής και επίσκεψης, αποσκοπεί στην απόκτηση κρίσιµου 
και αναγκαίου µεγέθους για την ανάσχεση της πληθυσµιακής συρρίκνωσης µεθοδεύοντας 
ενέργειες προσέλκυσης πληθυσµού, αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος

2 και 
αποκατάστασης - ανάδειξης της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Αγίου 
Ευστράτιου, ως δείγµα της πολιτιστικής κληρονοµιάς του Αιγαίου. Έτσι, το 2002, ο Αη 
Στράτης χαρακτηρίστηκε περιοχή ιδιαίτερης προστασίας (ΦΕΚ 402/ 17-5-2002 ∆’) ενώ, το 
2005, ο κατεστραµµένος παλαιός οικισµός χαρακτηρίστηκε παραδοσιακός, θεσπίζοντας ζώνη 
προστασίας, ειδικούς όρους και περιορισµούς δόµησης (ΦΕΚ 171/16-2-2005 ∆’).  
Όραµα του νέου Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου για την περίοδο 
2015-2019 είναι «η προσέλκυση των νέων να ζήσουν και να δηµιουργήσουν σε ένα 
καινοτοµικά αναπτυσσόµενο νησί, µε στόχο την ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποιώντας τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο πλαίσιο εφαρµογής του 
Προγράµµατος «Πράσινο Νησί – Άι-Στράτης, να αποτελέσει το νησί τόπο επιστροφής για τους 
απόδηµους Αγιοστρατίτες και τόπος απόδρασης για επισκέπτες που αναζητούν τη γαλήνη στη 
φύση και στη θάλασσα του Αιγαίου». Στην προσπάθεια αυτή, επιδιώκεται η αξιοποίηση 
Ευρωπαϊκών κονδυλίων ή άλλων πόρων, µε στόχο την υλοποίηση µεγαλόπνοων έργων. 
Πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου λιµανιού (Limnos Report.gr, 2016), 
κόστους 19εκ. ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια υλοποίησης του προγράµµατος 
«Αη Στράτης - Πράσινο νησί», προϋπολογισµού 9εκ. ευρώ (Σπυριδάκη, 2014), καθώς και 
αποκατάστασης των κοινοχρήστων χώρων του ιστορικού οικισµού και ανάπλασης της 
παραλίας, προϋπολογισµού 3 εκ. ευρώ (Σπυριδάκη, 2014), µε σηµαντικές προοπτικές για την 
τοπική κοινωνία, την οικονοµία και προσδοκία να µετατραπεί το νησί σε υπόδειγµα 
ενεργειακών, συγκοινωνιακών και οικιστικών υποδοµών στον Ελλαδικό χώρο. 
 
Εικόνα 7. Περιοχή αναστήλωσης παλαιού οικισµού. Έργα ΑΠΕ «Αη Στράτης-Πράσινο νησί» 
Foto 7. Area of old settlement restoration.                R.E.S projects "Ai Stratis -Green Island" 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Πηγή: Τεχν. Γραφείο ∆αµιανίδη και Συνεργάτες     Πηγή: Γεωπληροφοριακός Χάρτης ΡΑΕ  
                                                                                             (http://www.rae.gr/geo/) 
 

                                                 
2 Το νησί του Αγίου Ευστρατίου, οι παρακείµενες βραχονησίδες και η θαλάσσια ζώνη αποτελούν περιοχή 
Natura 2000 (ΤΚΣ) µε κωδικό και ονοµασία : GR4110002: ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ 
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4. Στο δρόµο προς την «εν δυνάµει» Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη 
Αποτελεί αναµφισβήτητο γεγονός ότι, οι προσπάθειες των εκπροσώπων της τοπικής 
κοινωνίας, όπως διαπιστώθηκε από την επιτόπια έρευνα, τις συζητήσεις µε τη νυν ∆ήµαρχο 
Κα Κακαλή, τη νεότερη της χώρας (Επτακοίλη, 2015), καθώς και τον επί σειρά ετών πρώην 
∆ήµαρχο Κο Μακρή, αποσκοπούν στην αναπτυξιακή προοπτική του αποµονωµένου αυτού 
νησιού, επιδιώκοντας την «αφύπνιση» και παρακίνηση της Πολιτείας, ώστε να προβεί σε 
ανάληψη δράσεων για την αντιµετώπιση ουσιαστικών ζητηµάτων που ταλανίζουν τον Αη 
Στράτη αλλά και ευρύτερα τους αποµονωµένους νησιωτικούς και ορεινούς προορισµούς της 
χώρας. Ζητήµατα ουσιαστικά, όπως η επαπειλούµενη ερήµωση, που η Πολιτεία, στην εποχή 
της κρίσης και της οικονοµικής δυσπραγίας, είτε αδυνατεί είτε ολιγωρεί να αντιµετωπίσει. 

Αποτελεί όµως, η µεθόδευση υλοποίησης των ανωτέρω αναφερόµενων µεγαλόπνοων 
έργων και ο στρατηγικός σχεδιασµός του Αγίου Ευστρατίου την λύση για την 
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κρίσιµων ζητηµάτων του τόπου; Ενός τόπου που 
µαστίζεται από την διπλή νησιωτικότητα, τις σοβαρές ελλείψεις σε βασικές υποδοµές, την 
υποστελέχωση, την έλλειψη θέσεων εργασίας και τη δυσκολία να κρατήσει τους ανθρώπους 
του; Μήπως ακόµα και τα µεγαλύτερα έργα εµφανίζουν τριγµούς που δεν µπορούν να 
δώσουν ουσιαστική λύση αλλά απαιτείται µια εναλλακτική προσέγγιση, διαφορετική από την 
πεπατηµένη οδό των κυκλώπειων έργων και του καθιερωµένου αναπτυξιακού µοντέλου, 
ώστε να µην θίγονται αλλά να αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσµατα 
του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς; Το παράδειγµα του λιµανιού του Αγίου 
Ευστρατίου, το κόστος του οποίου ανήλθε σε 19 εκ. ευρώ, καθώς και οι πρώτοι κλυδωνισµοί 
περί αδυναµίας ουσιαστικής επίλυσης του µείζονος προβλήµατος προσέγγισης των πλοίων µε 
δύσκολες καιρικές συνθήκες, εντείνουν τον εν λόγω προβληµατισµό (Limnos Report.gr, 
2016).         

Η απάντηση στα δύσκολα αυτά ερωτήµατα σε έναν κόσµο που κυριαρχείται από τον 
homo economicus, τη χρησιµότητα του άχρηστου αλλά και τη µη χρησιµότητα του χρήσιµου 
(Ordine, 2013, σελ.19) και µια εποχή που όλα αποτιµώνται σε επενδυτικό όφελος, φαντάζει 
ιδιαίτερα δύσκολη. Μήπως όµως, τελικά, οι απαντήσεις βρίσκονται κρυµµένες στα διδάγµατα 
της ιστορίας που δεν αντιλαµβανόµαστε, στα µικρά και απλά, στην αυτόχθονη σοφία των 
ανθρώπων του µόχθου και αναφερόµενοι ειδικά στο νησί του Αγίου Ευστρατίου, στην 
οργάνωση της ζωής, όπως έπραξαν οι αγωνιστές του περασµένου αιώνα, µόνιµοι και 
προσωρινοί, αλλά και στα αναξιοποίητα πλούσια φυσικά διαθέσιµα του νησιού, στην 
πολιτιστική του κληρονοµιά, στην πλούσια ιστορία του;  

Ποτέ εδώ, τα πράγµατα δεν ήταν εύκολα και δεδοµένα. Οι ντόπιοι και οι εκτοπισµένοι 
αγωνίζονταν σε σκληρές συνθήκες, επί καθηµερινής βάσεως, στηριζόµενοι στις δικές τους 
δυνάµεις και στην οµαδική, συλλογική εργασία για την επιβίωσή τους σε αυτόν τον 
αποµονωµένο γεωγραφικά προορισµό. Σε έναν τόπο ξεχασµένο από τους κυβερνώντες, όπου 
το 1935, δύο διανοούµενοι εκτοπισµένοι, ο Γληνός και Βάρναλης,  «είδαν το νησί, τη 
θάλασσα, τα βουνά, τις πέτρες, τα σπίτια και τους ανθρώπους – και την ιστορία τους και τη 
ψυχή τους. Το δίκιο τους. Τα είδανε όλα αυτά µε µάτια γυρισµένα προς τα έξω και όχι προς τα 
µέσα

. και οπλισµένα όχι µε το µονύελο του ιδεαλισµού, µα µε τα διπλά γυαλιά του διαλεχτικού 
υλισµού. ∆ε χωρίζανε και τούτοι τη θεωρία από τη πράξη, µα δε χωρίζανε και την αντικειµενική 
πραγµατικότητα από τη συνείδησή τους. Είδανε κι αυτοί την πείνα και την κακοµοιριά του 
λαού, την αµορφωσιά του, την ακινησία του, τη σιωπή του, το φόβο του και τη µοιρολατρεία 
του. Είδανε πως η εθνική λευτεριά δεν έδωσε τίποτα καλύτερο στους σκλάβους απ’ όσα κακά 
είχανε επί Τουρκίας. Οι φόροι γενήκανε βαρύτατοι. Τους είδανε ν’ αφήνουν το «λεύτερο» τόπο 
τους και να τρέχουνε στην άκρη της γης να φάνε µια µπουκιά ψωµί, στο Σουδάν, στο Κονγκό, 
στο Τράνσβαλ, στην Αµέρικα. Και τα σπίτια τους να ρέβουνε πένθιµα σαν τάφοι λησµονηµένοι! 
Το ελληνικό κράτος αφού τους πιει το αίµα µε τις φορολογίες του και µε τους «πατριωτικούς» 
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πολέµους του, ύστερα τους παρατάει στα χάλια τους. Χωρίς δρόµους, χωρίς φωτισµό, χωρίς 
εκπαίδευση «λαϊκή», χωρίς καµία κοινωνική πρόνοια…Και είδαν ακόµη παραπέρα: πως το 
παράµερο αυτό νησάκι, το ξεχασµένο στη µέση της Ασπροθάλασσας, ήτανε όλη η Ελλάδα. Η 
µικρογραφία της «λυτρωµένης» κεφαλαιοκρατικής Ελλάδας…» (Βάρναλης, 2014, σελ.140). 

Σε µια προσπάθεια συνειδητοποίησης αλλά και αφύπνισης από τα διδάγµατα της 
ιστορίας, µιας ιστορίας που επαναλαµβάνεται, αλλά και µε γνώµονα το γεγονός ότι η χαρά 
της ζωής και η ηθικοποίηση µιας κοινωνίας είναι ζήτηµα οργάνωσης της ζωής και 
κατάργησης της εκµετάλλευσης του ανθρώπου από άνθρωπο (Βάρναλης, 2014, σελ. 96), 
κρίνεται ότι για την ευηµερία των ανθρώπων του νησιού και την ουσιαστική αντιµετώπιση 
των κρίσιµων ζητηµάτων που ταλανίζουν τον τόπο, απαιτείται  «η θεµελίωση µια πραγµατικά 
ολοκληρωµένης ανάπτυξης, δηλαδή της ταυτόχρονα οικονοµικής, πολιτικής, κοινωνικής, 
πολιτισµικής και κατάλληλα τεχνικής/τεχνολογικής, και γι’ αυτό Αξιοβίωτης, γιατί θα τελείται 
σε διαλεκτική αρµονία και µε σεβασµό στον άνθρωπο, όπως αυτός εντάσσεται ειρηνικά και 
δηµιουργικά στο Φυσικό και Πολιτισµικό Περιβάλλον του, ως οργανικό και αναπόσπαστο 
µέρος του και όχι σαν κυρίαρχος, ιδιοκτήτης, επενδυτής ή εκµεταλλευτής του» (Ρόκος, 1998, 
2004, 2007). Και αυτό διότι, θεµέλια της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης αποτελούν 
οι απλές ουσιώδεις αξίες της ανθρωπότητας, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η κοινωνική 
αλληλεγγύη, ενώ µεθοδολογικά εργαλεία αποτελούν η διεπιστηµονικότητα, η ολιστική 
διερεύνηση και η αντίληψη των προβληµάτων του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης µε 
ταυτόχρονη αναγνώριση και σεβασµό στην αυτόχθονη γνώση των ανθρώπων του µόχθου και 
του αγώνα (Ρόκος, 1998, 2004, 2007). 

Για την χάραξή της εν λόγω στρατηγικής και την επιλογή του βέλτιστου αναπτυξιακού 
σεναρίου για τον Άγιο Ευστράτιο απαιτείται η διενέργεια ολιστικής διεπιστηµονικής 
µεθοδολογίας των επτά (7) σταδίων ολοκληρωµένης ανάπτυξης, ένα εκ των οποίων αποτελεί 
η µελέτη ολοκληρωµένων αποδόσεων των φυσικών και ανθρωπίνων διαθεσίµων, αλλά και 
των πολυδιάστατων σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων τους και των τάσεων 
µεταβολών τους δια µέσου του χρόνου (Ρόκος, 1998, 2004, 2007). Ωστόσο, θα υλοποιηθεί 
από τον εισηγητή, µια προσπάθεια παράθεσης στοιχείων που διαθέτει ο Αη Στράτης, 
στοιχείων που αντλήθηκαν και αποτελούν µέρος της προσωπικής επιτόπιας έρευνας, καθώς 
και καταγραφή συγκεκριµένων δράσεων, που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν σε αυτήν την 
κατεύθυνση. Στόχος των εν λόγω προτάσεων, η αξιοποίηση του «ολικού πραγµατικού 
δυναµικού» της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας του νησιού, η 
επαναφορά της απωλεσθείσας πολιτιστικής «ταυτότητας» του Αγίου Ευστρατίου, η 
αξιοποίηση του ιστορικού παρελθόντος, η αποφυγή σφαλµάτων, κατά την κρίση του 
εισηγητή, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου, στον ανηφορικό 
δρόµο προς την «εν δυνάµει» ολοκληρωµένη ανάπτυξη του Αγίου Ευστρατίου.  
 
5. Όραµα και Σηµαντικές δράσεις για την «εν δυνάµει» ολοκληρωµένη Ανάπτυξη 
Το όραµα που κρίνεται από τον εισηγητή ως ενδεδειγµένο για την αναπτυξιακή προοπτική 
του Αγίου Ευστρατίου δεν είναι άλλο από το να αποτελέσει το νησί έναν αυτάρκη τόπο, άξιο 
να ζει κανείς. Για την επίτευξη του εν λόγω οράµατος, επιδιώκεται τόσο η ενεργειακή όσο 
και η διατροφική αυτάρκεια, η οργάνωση της αυτοδιαχείρισης, η ανάδειξη του πολιτισµικού 
πλούτου και η αξιοποίηση των φυσικών και ανθρώπινων διαθεσίµων για τον 
επαναπροσδιορισµό της ταυτότητας του νησιού. Το αναπτυξιακό µοντέλο αυτό, κρίνεται ότι, 
µπορεί να ανταποκριθεί µε τον καλύτερο και πιο ολοκληρωµένο τρόπο στην επίλυση των 
πραγµατικών προβληµάτων του νησιού, αξιοποιώντας τα ειδοποιά του χαρακτηριστικά, 
αξιολογώντας και ικανοποιώντας, τις πραγµατικές ανάγκες και τις εύλογες επιθυµίες των 
ίδιων των κατοίκων, όπως διαπιστώθηκε από επιτόπια εµπειρική έρευνα. Σηµαντικές δράσεις 
προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς να αποτελούν τις µοναδικές, ελλείψει διεπιστηµονικής 
ολιστικής προσέγγισης, αναλύονται κατωτέρω. 
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5.1. Επίτευξη διατροφικής αυτάρκειας 
Για την επίτευξη της διατροφικής αυτάρκειας κρίνεται αναγκαία όχι µόνο η απαγόρευση 
οικιστικής επέκτασης στην εύφορη γειτνιάζουσα κοιλάδα του οικισµού για την διατήρηση 
των περιβολιών των κατοίκων αλλά και η αναβίωση των παραδοσιακών αγροτικών 
καλλιεργειών και ειδικότερα της αµπελοκαλλιέργειας στην περιοχή Αλωνίτσι, στα 
Βορειοανατολικά του νησιού, σε µια προσπάθεια αναγέννησης του σηµαντικού τοµέα του 
νησιού που µαράζωσε µετασεισµικά. Το παράδειγµα αξιοποίησης της αµπελουργίας και 
απήχησης της οινοποιίας της γειτονικής Τένεδου (Κερκινέογλου Α., 2014) αλλά και η 
σηµασία διαφύλαξης και αναβίωσης των παραδοσιακών επαγγελµάτων για τη διαβίωση, 
πολιτιστική αξία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (Yurtseven, 2010) θα µπορούσε 
να αποτελέσει οδηγό για την ζωτική, κατά το παρελθόν, δραστηριότητα. Σε αυτήν την 
κατεύθυνση, προτείνεται επανακαθορισµός του πολεοδοµικού σχεδιασµού για απαγόρευση 
επέκτασης, εφεξής, του δοµηµένου χώρου του οικισµού, πλην της περιοχής του παλαιού 
παραδοσιακού οικισµού, µε τον τρόπο που ορίζει αποκλειστικά το ΦΕΚ 171/16-2-2005 ∆’. 
Επιπρόσθετα, στην κατεύθυνση αυτή απαραίτητη είναι η ουσιαστική καταπολέµηση της 
ακρίδας, ο καθορισµός βοσκότοπων, η εφαρµογή απαγόρευσης αλίευσης στα 3 ναυτικά µίλια 
από τις ακτές, η δηµιουργία σφαγείου και τυροκοµείου καθώς και η προσπάθεια 
Πιστοποίησης Ονοµασίας Προέλευσης των κρεάτων αλλά και των τυριών κ.α. 
 
5.2. Επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας 
Η ενδεχόµενη προώθηση του προγράµµατος «Αη Στράτης – Πράσινο νησί», αναµφίβολα, θα 
προσδώσει ενεργειακή αυτάρκεια στο νησί. Κρίνεται όµως, απαραίτητο να υλοποιηθεί µε 
σεβασµό στις ανάγκες ήπιας ανάπτυξης του νησιού, για την αποφυγή κυκλώπειων έργων που 
αντίκεινται στην φυσιογνωµία του. Ως εκ τούτου, προτείνεται µείωση µεγέθους του υπό 
αξιολόγηση εγκατάστασης αιολικού πάρκου. Παράλληλα, θα πρέπει να υλοποιηθούν δράσεις 
προς την αξιοποίηση προγραµµάτων ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων, δηµοσίων και µη. 
 
5.3. Αξιοποίηση Φυσικών ∆ιαθεσίµων 
Η αξιοποίηση του ανεκµετάλλευτου εκτεταµένου δάσους βελανιδιάς (Quercus tihaburensis 
spp macrolepis) στην περιοχή Αυλάκια, ενός από τα λίγα εναποµείναντα στην περιοχή του 
Αιγαίου, θα µπορούσε να προσδώσει προοπτική στον τόπο. Νέες τεχνικές και µέθοδοι χρήσης 
βελανιδόκαρπου και κελύφους αναδεικνύονται, µε τη δηµιουργία παράγωγων προϊόντων, 
κατά τα πρότυπα της προσπάθειας που πραγµατοποιείται στην νήσο Κέα (Τζια), µιας 
προσπάθειας µε σηµαντική εθελοντική απήχηση (http://www.iloveacorns.com/, 2016). 
Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση του δάσους για πεζοπορία µε χάραξη µονοπατιών 
(http://agiosefstratios.blogspot.gr, 2011) και Ευρωπαϊκή πιστοποίηση στα χνάρια της Άνδρου 
(Leading Quality Trails – Best of Europe) αλλά και η δηµιουργία υποδοµών κατασκηνωτικού 
τουρισµού και τουρισµού παρατήρησης της πλούσιας ορνιθοπανίδας του νησιού, θα 
προσέδιδε πολλαπλασιαστικά οφέλη στον τόπο.  

Σηµαντικές προοπτικές δύναται να προκύψουν από την ανάδειξη του θαλάσσιου 
πλούτου του νησιού, καθώς διακρίνεται από ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, µοναδικής οµορφιάς 
και επιστηµονικού ενδιαφέροντος (Ακριτοπούλου κ.συν., 2008). Η δηµιουργία καταδυτικού 
πάρκου και η ανάπτυξη ήπιων µορφών εναλλακτικού τουρισµού στην κατεύθυνση αυτή, θα 
ενίσχυε την προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου.  
 
5.4. Αξιοποίηση Πολιτιστικής Παρακαταθήκης και Ανάδειξη Ιστορικών µνηµείων 
Η αναστήλωση του παλαιού οικισµού αποτελεί έργο ζωτικής σηµασίας για την ανάδειξη της 
αρχιτεκτονικής ταυτότητας του τόπου και αποκατάστασης της ιστορικής µνήµης. Πέραν 
όµως από την διάνοιξη των κοινοχρήστων χώρων και την υποδοµή των δικτύων, απαιτούνται 
δράσεις παροχής κινήτρων σε ιδιοκτήτες και διευθέτησης του περιπεπλεγµένου 
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ιδιοκτησιακού καθεστώτος των οικοπέδων, µετά τις απαλλοτριώσεις του ∆ικτατορικού 
καθεστώτος, που «δυναµιτίζουν» την ουσιαστική επιτυχία την αναστήλωσης. Το έργο 
διάνοιξης των κοινοχρήστων χώρων και κατασκευής των δικτύων, αν και ενταγµένο, δεν 
υλοποιήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και διενεργούνται διαδικασίες ένταξης στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020. Για την αποφυγή περαιτέρω καθυστερήσεων, προτείνεται η συµβολή των 
Ενόπλων ∆υνάµεων στην υλοποίηση του έργου, µέσω των κατασκευαστικών οµάδων 
(ΜΟΜΑ) και την τεχνογνωσία που διαθέτουν ενώ, µέσω των Ευρωπαϊκών κονδυλιών, θα 
µπορούσε να προωθηθεί η αναστήλωση του ιστορικού διατηρητέου κτιρίου της Μαρασλείου 
Σχολής, µε στόχο να αξιοποιηθεί ως πολιτιστικό κέντρο και όχι ως ερευνητικό ενεργειακό 
κέντρο για το έργο «Αη Στράτης – Πράσινο νησί», που προβλέπει το στρατηγικό του ∆ήµου.  
Η ύπαρξη στο νησί σηµαντικών διάσπαρτων αρχαίων ευρηµάτων [στη θέση Άγιος Αλέξιος 
στο Αλωνίτσι βρίσκονται λείψανα προϊστορικού οικισµού της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού 
(3η χιλιετία π.Χ.), στο λόφο του Αγίου Μηνά βρίσκονται ερείπια της αρχαίας πόλης, στην 
περιοχή Εβραϊκή υπάρχουν κατάλοιπα αρχαίας νεκρόπολης] (Στρατηγικό και Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα ∆ήµου Αγίου Ευστρατίου 2015-2019, Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός, 2015) 
καθιστούν αναγκαία την ανάδειξη και διαφύλαξή τους. Επιπρόσθετα, προτείνεται η 
κατασκευή αρχαιολογικού και λαογραφικού µουσείου στον παλαιό οικισµό, ενώ στους 
στόχους της τοπικής κοινωνίας θα πρέπει να βρίσκεται η αναστήλωση των εκκλησιαστικών 
µνηµείων του παλαιού οικισµού και του κτιρίου όπου έχασε τη ζωή του ο εκτοπισµένος 
πολιτικός ηγέτης της αγροτιάς Κώστας Γαβριηλίδης (Μαχητής.gr, 2014).     

Η δραστηριοποίηση των συλλογικοτήτων και η συµβολή καλλιτεχνών στην καθιέρωση 
θεατρικών και µουσικοχορευτικών εκδηλώσεων αναβίωσης των πολιτιστικών δρώµενων των 
εκτοπισµένων στο νησί, υπό την µορφή φεστιβάλ, θα παρείχε, αναµφισβήτητα, 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για τον τόπο.    
 
5.5. Κοινωνική Αλληλεγγύη και Πρόνοια  
Η αντιµετώπιση σηµαντικών κοινωνικών ζητηµάτων του Αγίου Ευστρατίου επιβάλλει την 
υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και πρόνοιας, µεταξύ των οποίων η αξιοποίηση 
συστηµάτων τηλεϊατρικής για έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, η δηµιουργία κοινωνικού 
φαρµακείου, Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, χώρου δηµιουργικής 
απασχόλησης παιδιών, παιδικού σταθµού και παροχή βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες.  
 
5.6. Κατασκευή Υποδοµών 
Η έλλειψη σηµαντικών υποδοµών στο νησί, µεταξύ των οποίων φούρνος, µηχάνηµα 
αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων, νηπιαγωγείο (στεγάζεται στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
σχολείου), αθλητικές υποδοµές για την ενασχόληση των νέων, γυµναστήριο, βιβλιοθήκη, 
αποτελούν εµπόδια στον δρόµο προς την «εν δυνάµει» ολοκληρωµένη ανάπτυξη του νησιού.  
Στις υποδοµές κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης και κατασκευής 
υδατοδροµίου στο λιµάνι µε στόχο να συνδεθεί µελλοντικά µε τη Λήµνο, τη Μυτιλήνη, τη 
Θεσσαλονίκη, τα νησιά των Βόρειων Σποράδων αλλά και την Τουρκία.   
 
6. Γιατί ο Αη Στράτης – Αντί Επιλόγου 
Το άγνωστο για πολλούς νησί του Αγίου Ευστρατίου, διαδραµατίζει, αναµφισβήτητα, 
σηµαντικό ρόλο για τη χώρα µας, λόγω της θέσης του, της ιστορικής και πολιτικής του 
σηµασίας καθώς και της πολιτιστικής του κληρονοµιάς. Ωστόσο, υπάρχει ένας 
σηµαντικότερος, κατά την κρίση του εισηγητή, λόγος που η Πολιτεία θα πρέπει να στρέψει το 
βλέµµα της και να προβεί σε ουσιαστικές δράσεις για το νησί, όπως αποδεικνύει το 
παράδειγµα αναστήλωσης και δηµιουργίας του εξαίρετου µουσείου ∆ηµοκρατίας όταν 
υπάρχει θέληση από το Κράτος.  
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Γιατί, ειδικά, ο Αη Στράτης; ∆ιότι οφείλει η Πολιτεία να επανορθώσει για τα δεινά που 
προκάλεσε η ανθρώπινη µετασεισµική παρέµβαση. Οφείλει, έστω εκ των υστέρων, να 
επιστρέψει στους κατοίκους του νησιού την χαµένη πολιτιστική τους ταυτότητα. Και αυτό 
µπορεί να επιτευχθεί, µόνο, µέσω της οδού της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης. Το 
κυρίαρχο, σήµερα, νεοφιλελεύθερο οικονοµικό µοντέλο δεν έχει ανασχέσει την πληθυσµιακή 
συρρίκνωση του νησιού, ακόµα και σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.  

Οι άνθρωποι του Αη Στράτη δεν ζητούν κάτι ουτοπικό ή δεν οραµατίζονται τον τόπο 
τους ως κοσµοπολίτικο προορισµό του Αιγαίου. Οραµατίζονται έναν τόπο που θα µπορεί να 
κρατήσει τους ανθρώπους του, που δεν θα αναγκαστούν να τον εγκαταλείψουν, όπως έχει 
συµβεί κατά το παρελθόν.  Έναν τόπο που θα έχουν ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες, έναν 
τόπο κοινωνικής πρόνοιας και επαγγελµατικής διεξόδου, ένα ανθρώπινο οικιστικό 
περιβάλλον, την πολιτιστική τους ταυτότητα.     

Καθήκον όλων των εµπλεκοµένων µερών είναι να συµβάλλουν σε αυτό το σκοπό. 
Αυτές είναι οι πραγµατικές προϋποθέσεις της ουσιαστικής ανάπτυξης, η οποία θα µπορέσει 
να σχεδιαστεί πάνω σε νέα θεµέλια, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στους 
κατοίκους του Αγίου Ευστρατίου να αξιοποιήσουν το νησί τους. Το χθες, το ιστορικό µας 
παρελθόν, είναι ότι πολυτιµότερο έχουµε. Και στην περίπτωση του Αη Στράτη, το ιστορικό 
παρελθόν έχει πληγεί και µια ασυνέχεια βασανίζει τις µνήµες. Ας γεφυρώσουµε το χθες µε το 
σήµερα, για να περάσουµε στο αύριο… 
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Abstract 
In this paper, an approach is implemented to historical events of the 20th century that 
catalytically influenced today's natural and socio-economic reality of Agios Efstratios Island 
in an effort of understanding the multidimensional relationships, interdependencies, changes 
of the island landscape, smoothly or "violently", in the course of time. A necessary process to 
determine and evaluate the evolution of present natural and human resources in this 
geographically isolated island. By determining not only the pragmatic reality but also the 
underlying reasons for this reality, the needs and desires of the 'average' islander 
consciousness, as established by field empirical research and communication with residents, 
the islands’ prospects are sought for designing a required plan and actions taken for the 
"potential" integrated development, according to holistic interdisciplinary methodology of 
seven integrated development stages (Rokos 1998, 2004, 2007). 

The last century historical events that indelibly affected the island are, firstly, the fact 
that it was a place of political prisoners displacement with the longest history in Greece, 
gaining the "discrimination" to refer to the "island of punished human beings" and, secondly, 
the terrible earthquake of 1968 and the subsequent anthropogenic interference of dictatorship 
causing the destruction of the remaining buildings, the displace and the erection of the new 
settlement in improper position, affecting dramatically every aspect of people's lives. Actions 
that caused significant constraints on development prospect of the island, including the 
continuing depopulation [Ai Stratis - Photographic Traces (1940-1970), sel.194, 213]. 

In an effort to halt the desertification threat, local authorities and the government, 
recently, established the strategic and operational plan of the municipality with a vision “to 
attract young people to live and create in an innovative developing island, aiming the 
promotion, use and protection of natural environment, taking advantage of business 
opportunities within the scope of the program “Green island - Agios Efstratios”, to become 
the returning birth place for the expatriates Agiostratitis and place of escape for guests 
seeking tranquility in nature and the waters of Aegean sea” (Strategic and Operational Plan 
of Agios Efstratios Municipality, First Phase: Strategic Planning, 2015) 

However, are the real prospects and capabilities of Agios Efstratios Island and its 
inhabitants taking into consideration in this operational planning, according to the lessons of 
the recent history of the island?  

At this point, the writer's view will be reflected reporting actions, proposals and 
measures in an effort to restore the historical memory of the people, exploiting the modern 
history of the island as a development perspective, highlighting its specific characteristics, the 
use of traditional practices, expertise and indigenous knowledge, in order to recover the "lost" 
cultural identity of the island and its inhabitants, the "atonement" of the Armed Forces in 
people’s eyes, highlighting the possibilities and prospects of Agios Efstratios Island, with 
respect to people and the environment, natural and cultural, according to the approach and the 
methodology of worth - living Integrated Development, as taught in the NTUA Graduate 
Program "Environment and Development". 


