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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

  Περιδιαβαίνοντας και φέτος τα μονοπάτια του Πολιτισμού και της Τοπικής Ιστο-
ρίας με τους μαθητές της Ε2 τάξης του Σχολείου μας, αποφασίσαμε να βγούμε για 
λίγο έξω από το νησί μας και να επισκεφθούμε τις Στροφάδες. Δυο νησάκια με τε-
ράστια  ιστορική, θρησκευτική και πολιτισμική σημασία. Δυο περιβαλλοντικούς 
παράδεισους με πάνω από 250 είδη φυτών και λουλουδιών στους οποίους φιλοξε-
νούνται κατά καιρούς  εκατοντάδες είδη μεταναστευτικών πουλιών. Τα Στροφά-
δια για μας τους Ζακυνθινούς αποτελούν έναν τόπο ονειρικό, αγαπημένο, έναν 
τόπο μυστηρίου, συνδεδεμένο με τη ζωή του Πολιούχου μας Αγίου Διονυσίου.  
  Εύχομαι, τα παιδιά μέσα  από την ενασχόλησή τους αυτή, να κατάλαβαν πόσο 
μεγάλη σημασία  έχει για το περιβάλλον η προστασία των νησιών αυτών, αλλά 
και πόσο σημαντική είναι η διαφύλαξη και η ανάδειξη των ιστορικών και θρησκε-
υτικών θησαυρών που έχουν. 

 
Ο Δάσκαλος της Ε2 τάξης 

                                                                                                      
                                                                                               Σπύρος Ι. Θεοδόσης 

   

Ευχαριστούμε τον υπεύθυνο Πολιτιστικών Προγραμμάτων  
Α/Θμιας Εκπαίδευσης κ. Δ. Φλεμοτόμο  

και τον Διευθυντή του Σχολείου μας κ. Π. Αβούρη  
για τη συμβολή τους στην προσπάθεια μας αυτή. 
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  Όταν η νέα γενιά γνωρίζει την ιστορία της,  ο τόπος της αναμφίβολα α-

ποκτά συνέχεια. Η πολύτιμη αυτή εργασία, που πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια των πολιτιστικών προγραμμάτων της σχολικής χρονιάς 2010 - 

2011, είναι μια ακόμα επιβεβαίωση για την παραπάνω ελπιδοφόρα 

άποψη. 

  Φέτος οι μαθητές μας γνώρισαν ένα κομμάτι της ιδιαίτερης πατρίδας 

μας, το οποίο έχει συνδεθεί με την κορυφαία μορφή του νησιού μας, τον 

προστάτη και πολιούχο μας, τον ιεράρχη Διονύσιο, αυτόν που απλά και 

περιεκτικά τον αποκαλούμε «Άγιό μας». 

  Αυτό το γεγονός είναι αιτία που τα νησιά των Στροφάδων ονομάστηκαν 

χαρακτηριστικά «το Σινά της Ζακύνθου». Δεν είναι όμως το μόνο για το 

οποίο αξίζει να τα γνωρίσουμε. Το αναπόσπαστο αυτό κομμάτι του φη-

μισμένου «Φιόρου του Λεβάντε» από παλιά είχε γίνει γνωστό, λόγω της 

θέσης και της ιστορίας του. Το αναφέρουν όλοι σχεδόν οι ξένοι περιηγη-

τές και κανένας ιστορικός μας δεν το ξεχνά, μια και ήταν, είναι και θα εί-

ναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του πολιτισμού και της ταυτότητάς μας. 

  Τα παιδιά μας το γνώρισαν με δική τους έρευνα και αγάπη, με τη βοήθε-

ια του δασκάλου τους Σπύρου Θεοδόση, εφαρμόζοντας έναν άλλο τρόπο, 

πιο αποδοτικής σίγουρα διδασκαλίας.  

  Είναι πιστεύω, κάτι που θα τους μείνει και θα τα συνοδεύει σ’ όλη τους 

τη ζωή, σαν γνώση και τρόπος ζωής, επειδή προήλθε από βίωμα.  

  Ευχή μου είναι να βρίσκουν πάντα «Στροφάδια» και ως εκ τούτου την 

αναγκαία ισορροπία και την ποικιλόμορφη ελευθερία τους. 

  Το λιθαράκι που έβαλαν στην μόρφωση και την παιδεία τους δεν είναι 

μόνο στήριγμα του προσωπικού τους οικοδομήματος, αλλά ακρογωνιαίο 

υλικό στο μέλλον τους, που τώρα θεμελιώνουν.  

  Απέκτησαν σωστές βάσεις, σαν αρχή και «η αρχή είναι το ήμισυ του 

παντός».  

  Καλή συνέχεια. 

                                                              Διονύσης Φλεμοτόμος 

                                                Υπεύθυνος Πολιτιστικών Προγραμμάτων 

                                                        Α/θμιας εκπαίδευσης Ζακύνθου. 
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   Σε μια εποχή γύρω στα εκατό χρόνια πριν, τα Στροφάδια σήμαιναν για το λα-

ό της Ζακύνθου -απολύτως σχεδόν - τόπο λατρείας και τόπο …κυνηγιού. 

  Ο πιστός λαός προσέβλεπε τότε με ευλάβεια στη σημασιολογία  των νησιών 

αυτών των τόσο στενά συνυφασμένων με τον κατά γην και πέραν αυτής βίο  

του Πολιούχου του νησιού μας Αγίου Διονυσίου. 

  Αυτό σε μια εποχή κατά την οποία ακόμα και αν το κυνήγι δεν επιτρεπόταν 

σε αυτά, η εικόνα με τα παστά τρυγόνια να περιφέρονται πάνω σε «καρέτες» 

στις ρούγες της πόλης της Ζακύνθου ήταν μια χαρακτηριστική πινελιά με 

έντονο ηθογραφικό ενδιαφέρον. 

  Τα πάντα βέβαια αλλάζουν… 

  Όσο διαφορετικό είναι σήμερα το συλλογικό βίωμα των Ζακυνθινών απέναν-

τι στο θρησκευτικό και πολιτισμικό σημαινόμενο των νησιών αυτών , άλλο τό-

σο αβέβαιο είναι και το καθεστώς των διαθέσεων των σημερινών κατοίκων 

της Ζακύνθου απέναντι στον μικρό αυτό φυσικό παράδεισο με την τεράστια 

οικολογική σημασία. 

  Η θεσμοποίηση της προστασίας των νησιών από την την άκριτη απληστία 

πολλών  σύγχρονων συνανθρώπων μας , δεν γνωρίζουμε εάν τελικά αποδειχ-

θεί ικανή για τη διάσωση του οικοσυστήματος των νησιών. 

  Παρ’ όλα αυτά  η βιωματική γνώση από τα νέα παιδιά  του τόπου μας και ο 

σεβασμός τους προς ό,τι ιστορικά και φυσικά τα νησιά αυτά σημαίνουν είναι 

αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση της ελπίδας. 

  Με την παρούσα ευκαιρία επιθυμώ να ευχαριστήσω τους εμπνευστές και εμ-

ψυχωτές σε αυτή την προσπάθεια ,δηλαδή τον δάσκαλό τους κ. Σπύρο Θεοδό-

ση και τον Υπεύθυνο Πολιτιστικών Προγραμμάτων της οικείας Δ/νσης Π.Ε κ. 

Διονύση Φλεμοτόμο τους οποίους δεν μπόρεσα ατυχώς για μένα να ακολουθώ 

κατά τις εκπαιδευτικές τους εξορμήσεις λόγω των συνήθων ευτελών υποχρεώ-

σεων… 

  Και τέλος μια παρατήρηση που αφορά ίσως τη γνώση και την επίγνωση.  

Απελπιστικά μόνοι - σαν τον καλόγερο φύλακα των Στροφάδων -  λίγοι γνωρί-

ζουν σήμερα στην Ελλάδα την Άρπυια, καθώς  και την ιστορία για τις Άρπυιες 

αντλημένη από την ελληνική(!) μυθολογία.  

  Λίγοι ακόμη (στη μοναξιά τους …)  γνωρίζουν ότι μια εταιρεία οπλικών συσ-

τημάτων στο Ισραήλ έχει κατασκευάσει ένα ιδιόμορφο αερόχημα –ένα είδος  

πυραύλου -που επιτίθεται και καταστρέφει αυτόνομα τις πηγές ακτινοβολίας 

όπως τα ραντάρ, ακόμα και αν αυτά προλάβουν  να «σιγήσουν» ενώ αυτό 

ίπταται. Οι κατασκευαστές του του έδωσαν το όνομα «HARPY» δηλαδή 

«Άρπυια». Ακόμα πιο λίγοι γνωρίζουν (ακόμα πιο δυστυχώς…) ότι  το οπλικό 

σύστημα αυτό  βρίσκεται  στο οπλοστάσιο του πλέον άμεσου και προφανούς 

εχθρού της χώρας. 

                                                                                    Ιούνιος 2011 

                                                                            Ο Δ/ντής του Σχολείου 

                                                                       Παναγιώτης  Αβούρης  
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ΣΤΡΟΦΑΔΙΑ  
ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ  ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗΣ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Οι Στροφάδες είναι δυο νησάκια στο Ιόνιο πέλαγος 27 ναυτικά μίλια νό-

τια της Ζακύνθου. Την ίδια περίπου απόσταση έχουν και από τις ακτές 

της Πελοποννήσου.. Έχουν συνολική έκταση περίπου 2,6 τ. χμ. Το μεγα-

λύτερο και νοτιότερο από τα δύο νησιά ονομάζεται Σταμφάνη, νησίδα 

βραχώδης μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου και το μικρότερο Άρπυια. Οι 

Στροφάδες έγιναν γνωστές για την ομορφιά τους, την πλούσια βλάστηση 

αλλά και γιατί είναι πέρασμα για πάνω από χίλια είδη αποδημητικών που-

λιών.  Είναι η πρώτη στεριά που συναντούν την εποχή της μετανάστευσή 

τους ανατολικά της Πελοποννήσου από την κεντρική και βόρεια Αφρική. 

Τα πουλιά όταν φτάνουν στις Στροφάδες είναι εξαντλημένα και 

πεινασμένα. Πολλά δεν αντέχουν το μεγάλο αυτό ταξίδι και πεθαίνουν 

από εξάντληση.Για αυτό το λόγο οι Στροφάδες είναι μέρος του Θαλάσσι-

ου πάρκου Ζακύνθου. Στο παρελθόν αυτά τα νησιά τα θεωρούσαν ως τα 

πιο εύφορα στην Ελλάδα, υπάρχουν ακόμα κήποι με φρούτα και λαχανι-

κά. Το χώμα είναι σκούρο, σχεδόν μαύρο και πλούσιο.  Η δεύτερη και 

μικρότερη νησίδα Άρπυια βρίσκεται βορειότερα και χωρίζεται από τη 

Σταμφάνη με επικίνδυνα αβαθή που περιλαμβάνουν σκόπελους και υφά-

λους. 

 Οι ακτές των Στροφάδων αν και θεωρούνται βραχώδεις με μεγάλα βάθη 

έχουν χαρακτηριστεί ως τόπος προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέ-

τα-καρέτα. Οι δύο Νησίδες είναι τόσο χαμηλά (10 μέτρα μέγιστο υψομετ-

ρικό), που κάποιος προσεγγίζοντάς τις, βλέπει μόνο τον επιβλητικό Πύρ-

γο της μονής  να ξεπροβάλει από την επιφάνεια της θάλασσας. Σύμφωνα 

με έρευνες που έγιναν στα νησιά αυτά είναι ωκεανικά και ποτέ δεν υπήρ-

ξαν ενωμένα με άλλα νησιά ή με την ηπειρωτική Ελλάδα. Ο γεωγράφος 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B7_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CF%80%CF%85%CE%B9%CE%B1_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF_%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%82
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Στράβωνας τις αποκάλεσε Πλωτές επειδή ήταν τόσο επίπεδες που από 

μακριά έμοιαζαν σαν να επιπλέουν. Γράφει γι’ αυτά τα νησιά: «Κατά δε 

την παραλίαν ταύτην τω Κυπαρισσιαίων πελάγιοι πρόκεινται δυο νήσοι 

προσαγορευόμενοι Στροφάδες τετρακοσίους απέχουσαι μάλιστα πως της 

ηπείρου σταδίους εν τω Λυβικώ και μεσημβρινώ πελάγει». Ο Πλίνιος τις 

αναφέρει ως Dante Strofadi.  

 

 

 

 

 

O Βιργίλιος στην Αινειάδα επεξηγεί την προέλευση του ονόματός τους. 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία οι φτερωτοί γιοί του Βορέως, Ζή-

της και Κάλαης έδιωξαν από τη Θράκη τις Άρπυιες, ανθρωπόμορφα πο-

υλιά που παρενοχλούσαν τον τυφλό βασιλιά και μάντη Φινέα. Τα δυο 

αδέλφια κυνηγώντας τις Άρπυιες έφτασαν πάνω στις πλωτές νήσους. 

Εκεί με εντολή του Δία εγκατέλειψαν το κυνήγι και έκαναν στροφή για 

να βρουν τους υπόλοιπους Αργοναύτες. Έτσι τα νησιά ονομάστηκαν  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΣΤΡΟΦΑΔΙΑ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ  

ΕΡΓΟ ΤΟΥ PΑOLO VENEZIANO  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
http://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Veneziano
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Στροφάδες.  Ο Σίμων Σίγκολις αναφέρει στην περιήγηση του που έγινε 

το 1384 ότι έφτασαν κοντά σε νήσο στην ανοιχτή θάλασσα χωρισμένη 

στη μέση (εννοεί τα Στροφάδια).  Λέγεται ότι όταν οι Βενετοί μετέφε-

ραν το λείψανο του Αγίου Μάρκου στη Βενετία, το οποίο είχαν λάβει 

από την Αλεξάνδρεια το 828, φτάνοντας κοντά στη νήσο αυτή, η νήσος 

χωρίσθει για να περάσει το πολύτιμο Σκήνωμα και να οδηγηθεί στη Βε-

νετία.Ο Βερνάρδος Ιουστινιάνης αφηγείται την παράδοση ως εξής: 

«Κατά τρικυμιώδη νύχτα το πλοίο που μετέφερε το άγιο σώμα πλησία-

ζε τα Στροφάδια. Ο Άγιος Μάρκος φανερώθηκε εις τον μοναχό Δομ. 

Κομακλέζε και είπε σε αυτόν να συμβουλεύσει τον πλοίαρχο για να κα-

τεβάσει τα πανιά διότι είναι πλησίον ξηράς και θα προσκρούσει σε σκό-

πελο….».  

  Τα νησιά ήταν παλιότερα πνιγμένα στη βλάστηση. Οι μοναχοί όμως για 

να μπορέσουν να επιζήσουν εκχέρσωσαν περίπου τα 2/3 της έκτασης στο 

μεγάλο νησί για να το καλλιεργήσουν. Εδώ καλλιεργούσαν σιτάρι, κριθά-

ρι, βρώμη ενώ σε μια μεγάλη έκταση καλλιεργούσαν κηπευτικά και οπω-

ροφόρα δέντρα. Ακόμη βοσκούσε εδώ μεγάλος αριθμός προβάτων και 

κατσικιών ικανά για να καλύψουν τις ανάγκες των δεκάδων μοναχών που 

ζούσαν εδώ σε περιόδους ακμής. Στο μεγάλο Στροφάδι υπάρχουν 18 πη-

γάδια και παλαιότερα υπήρχε εδώ ένα από τα καλύτερα περιβόλια της 

Μεσογείου με πορτοκαλιές λεμονιές συκιές και άλλα οπωροφόρα δέντρα. 

Δεν είναι τυχαίο που πολλοί τα έχουν χαρακτηρίσει σαν τα 

«Γκαλαπάγκος της Ελλάδας» 
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Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ   
 

   

 

 

 

 

Στη Σταμφάνη βρίσκεται το Καστρομονάστηρο με τείχος ύψους 25 μ. α-

φιερωμένο στη Παναγία της "των πάντων χαράς" και στον Άγιο Διονύσιο. 

Μνημείο με σπάνια αρχιτεκτονική. Σύμφωνα με την παράδοση, το μο-

ναστήρι χτίστηκε το 1241 από τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεόδωρο Α΄ 

Λάσκαρη και την κόρη του Ειρήνη. Τότε κινδύνεψε να βουλιάξει ένα αυ-

τοκρατορικό καράβι από τη μεγάλη τρικυμία και τους δυνατούς ανέμους 

που επικρατούσαν στην περιοχή. Αφού σώθηκαν η Ειρήνη, θυγατέρα του 

αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεοδώρου Λασκάρεως έχτισε εκεί τη Μονή 

της Θεοτόκου της Παντοχαράς. Η θεμελίωση του μοναστηριού εξυπηρε-

τούσε αρχικά στρατηγικούς σκοπούς και ακολούθως θρησκευτικούς. Σύμ-

φωνα με τον Ζακυνθινό ιστορικό Λεωνίδα Ζώη το 1440 ο Ιωάννης Η΄ 

Παλαιολόγος ανακαίνισε εκ βάθρων το μοναστήρι ενισχύοντας περαιτέ-

ρω την οχύρωσή του. Η Μονή είναι επιβλητική, πραγματικό στολίδι, 

φρούριο με πολεμίστρες για την άμυνα από τους πειρατές. Ο δικέφαλος 

αετός του Βυζαντίου, έμβλημα αυτοκρατορικής ισχύος των τελευταίων 

βυζαντινών αυτοκρατόρων, ειδικά των Παλαιολόγων κοσμεί τον πρόναο. 

Παλιές βυζαντινές εικόνες, μανουάλια, χρυσοΰφαντα κεντήματα μαρτυ-

ρούν την παλιά αίγλη της Αυτοκρατορικής Μονής των Στροφάδων.  Η ο-

μαλή λειτουργία της μονής μετά την πτώση του Βυζαντίου αντιμετώπισε 

αντιξοότητες, εξαιτίας των συχνών πειρατικών επιδρομών. Τρεις ήταν οι 

πιο καταστροφικές, του 1500, του 1537 και του 1571. Ο μαρτυρικός θά-

νατος των μοναχών ήταν συχνό φαινόμενο στα Στροφάδια γι αυτό ο λόγι-

ος μοναχός Παχώμιος Ρουσάνος συνέταξε ασματική λειτουργία προς τιμή 

των θυμάτων. Η μνήμη τους εορτάζεται από την τοπική εκκλησία της Ζα-

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%8D%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%96%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1241
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κύνθου στις 29 Σεπτεμβρίου. Στα Στροφάδια έζησαν σπουδαίοι εκκλησι-

αστικοί άνδρες όπως οι πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως Μεθόδιος Μο-

ρώνης και ο Εθνομάρτυρας Γρηγόριος ο Ε΄ ο οποίος έλαβε εδώ το μονα-

χικό σχήμα. Ωστόσο η πιο σημαντική μορφή που πέρασε από τη μονή 

ήταν ο Άγιος Διονύσιος. Συμβολαιογραφικές πράξεις τον μνημονεύουν ως 

καθηγούμενο Στροφάδων από το 1570. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την κοίμηση του το σκήνωμα του αρχιερέα μεταφέρθηκε εδώ, 

ύστερα από επιθυμία του, το 1622 και ετάφη στο παρεκκλήσι του Αγίου 

Γεωργίου και παρέμεινε σε αυτό για μια δεκαετία τουλάχιστον. 

 Κατά την εκταφή του σκηνώματος το λείψανο βρέθηκε ακέραιο και 

άθικτο από το χρόνο. Το 1703 το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με 

Συνοδική και Πατριαρχική Πράξη διακήρυξε την αγιότητα του Αρχιεπισ-

κόπου Αιγίνης Διονυσίου. Η ανακομιδή του λειψάνου του συνοδεύτηκε 

από σημεία θαυμαστά που ώθησαν τους πατέρες να το τοποθετήσουν στο  
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καθολικό της μονής στο οποίο παρέμεινε μέχρι την επιδρομή του 1717.  

Γράφει στα φιλολογικά ανάλεκτα ο Νικόλαος Κατραμής «1717, Αυγούσ-

του 19 ημέρα Δευτέρα ηχμαλώτισαν το μοναστήρι μας τα Στροφάδια ο 

θεοκατάρατος Μουστής με δέκα γαλιώταις και πήραν όλα τα ιερά σκεύη, 

το αρμαμέντο, (οπλισμό) και την Παναγία και όλα μας τα μπαστιμέντα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(καράβια) και έκοψαν τα χέρια του Αγίου  και τα πήραν και το υπόλοιπο  

άγιο λείψανο  το έβαλαν επάνου ενός βαρελιού μπαρούτη κι έκαμε θαύμα 

ο άγιος και δεν έπιασε φωτιά και εφυλάκτη και το έχομεν τη σήμερον εις 

την Ζάκυνθον. Επήραν και σκλάβους πατέρας είκοσι με τέσσερους ιερο-

μονάχους. Ήτανε ηγούμενος ετότες Γεράσιμος Κάπαρης»  

Το Καστρομονάστηρο των Στροφάδων είναι το μοναδικό ορθόδοξο μο-

ναστήρι που το καθολικό του βρίσκεται μέσα στον αμυντικό πύργο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΑ ΣΤΡΟΦΑΔΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ  11 

 Αφιερωμένο στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος καταλαμβάνει ολόκληρο  

το δεύτερο όροφο. Στα υπόλοιπα κτίρια βρίσκονται αποθηκευτικοί χώροι, 

κελιά και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, όπου έγινε η ταφή του αρ-

χιεπισκόπου Διονυσίου Σιγούρου. Στο μεγάλο νησί υπάρχουν τα παρεκ-

κλήσια του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και του Αγίου Νικολάου. Στο 

μικρότερο νησί σώζεται ο ναός των Οσίων Πέτρου του Αθωνίτου και Ο-

νουφρίου. Το Καστρομονάστηρο υπέστη πολλές μεταβολές στο πέρασμα 

των χρόνων καθώς δεχόταν ανελέητες επιδρομές πειρατών. Αυτό δεν το 

εμπόδισε να φτάσει σε μεγάλη αίγλη. Ως πατριαρχικό σταυροπηγιακό 

προικίστηκε με πολλά προνόμια και απέκτησε μεγάλης αξίας κειμήλια α-

πό αφιερώσεις πατριαρχών αυτοκρατόρων και άλλων αξιωματούχων. 

Πάνω στις καμπάνες του μοναστηριού είναι ανάγλυφη η Παναγία και 

σκηνές από την μοναστική ζωή. Στους χώρους του λειτουργούσε μια από 

τις μεγαλύτερες και πιο ονομαστές βιβλιοθήκες στη νοτιοδυτική Ελλάδα 

η οποία προσέλκυε πλήθος λογιών καλλιγράφων και αντιγράφων. Σήμερα 

σώζονται λίγα μόνο δείγματα του φιλολογικού της της πλούτου στο μου-

σείο της Νέας μονής Στροφάδων και στη Μαρκιανή βιβλιοθήκη της Βε-

νετίας. Στις 18 Νοεμβρίου 1997 βρέθηκε στο επίκεντρο του σεισμού των 

6,6 Ρίχτερ και υπέστη ανεπανόρθωτες καταστροφές. Από τότε η Μητρό-

πολη Ζακύνθου καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αποκα-

τάσταση των ζημιών. Σήμερα μοναδικός κάτοικος των νησιών έχει απο-

μείνει ο ιερομόναχος Γρηγόριος Κλάδης ο οποίος  εδώ και 30 χρόνια, εί-

ναι πιστός φρουρός της Μονής. 

     Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
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ΣΤΡΟΦΑΔΙΑ ΕΝΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Το οικοσύστημα των Στροφάδων κρύβει πολλές φυσικές ομορφιές. Ανά-

μεσά τους έναν υγροβιότοπο και ένα σπάνιο δάσος κέδρων. Αποτελούν 

μέρος του Εθνικού θαλάσσιου πάρκου Ζακύνθου και ο χερσαίος καθώς 

και ο θαλάσσιος χώρος τους βρίσκεται στη διαχειριστική εποπτεία του 

φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Παράλ-

ληλα αποτελούν Καταφύγιο άγριας ζωής και έχουν ενταχθεί στον αρχικό 

κατάλογο τόπων κοινοτικής σημασίας του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 για τη 

μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ. 

  Τα Στροφάδια αποτελούν ένα ενδιάμεσο σταθμό ξεκούρασης και τροφο-

ληψίας για δεκάδες είδη πουλιών ερχόμενα από την υποσαχάρια Αφρική. 

Ο απομονωμένος χαρακτήρας τους, τα δεκάδες πηγάδια με νερό, η 

ύπαρξη καλλιεργειών με σιτηρά, το μοναδικό αιωνόβιο πυκνό κεδροδά-

σος, οι θαμνώδεις εκτάσεις με Σχίνους, Πουρνάρια, Δάφνες και Μυρτιές 

κάνουν τα Στροφάδια έναν σημαντικότατο μεταναστευτικό σταθμό. Από 

τα πιο πολυπληθή μεταναστευτικά είδη που παρατηρούνται στην περιοχή 

κυρίως τους ανοιξιάτικους μήνες, ερχόμενα από την Αφρική είναι τα Τρυ-

γόνια. Αυτά επιστρέφουν στη χώρα μας τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο ερ-

χόμενα από τις Βόρειες Χώρες όπου είχαν πάει για να αναπαραχθούν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλλα σημαντικά μεταναστευτικά είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος σύμ-

φωνα με την τελευταία αναθεώρηση του σχετικού καταλόγου από το Bird 
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Life International, είναι ο Στικταετός το Κιρκινέζι και η Βαλτόπαπια. Πο-

λυάριθμα είναι και τα γνωστά μας χελιδόνια που κατακλύζουν και τα δυο 

νησιά. Σημαντικά είδη που παρατηρούνται στην περιοχή και για τα οποία 

η Ορνιθολογική εταιρεία έχει υλοποιήσει προγράμματα προστασίας είναι 

ο Μαυροπετρίτης και ο Αιγαιογλάρος. Άλλα είδη που συναντάμε είναι ο 

Τσαλαπετεινός, ο Ασημόγλαρος, το βραχοκιρκίνεζο, η Μικρογαλιάντρα, 

ο Αετομάχος, ο Καστανολαίμης. Πρωταγωνιστικό ρόλο θα μπορούσε κα-

νείς να αναγνωρίσει στον Αρτέμη. Το μεταναστευτικό αυτό θαλασσοπού-

λι που καταφθάνει στη Μεσόγειο το Μάρτη και φεύγει πάλι τον Οκτώβρι-

ο για το Νότιο Ατλαντικό ωκεανό. Οι Αρτίνες όπως τις λένε οι ντόπιοι 

φτιάχνουν τις φωλιές τους σε βαθιές σχισμές βράχων ή κάτω από πυκνή 

θαμνώδη βλάστηση κοντά στις ακτές. Κατά τα καλοκαιρινά βράδια πραγ-

ματοποιούνται «συναυλίες» από τους Αρτέμηδες που καταφθάνουν. Αυτά 

τα καλέσματα των πουλιών έδωσαν τροφή και στη φαντασία των αρχαίων 

Ελλήνων αποδίδοντας τα σε απόκοσμα και λυσσασμένα ουρλιαχτά φτε-

ρωτών γυναικείων μορφών που υπηρετούσαν τον Άδη, ονομάζοντας τες 

Άρπυες και που σκόρπιζαν τον πανικό στους θαλασσοπόρους με τα φρε-

νιασμένα χτυπήματα των φτερούγων τους. Σε πολλά σημεία του νησιού 

ευδοκιμεί πλούσια βλάστηση με καρποφόρα δέντρα αλλά και σπάνια φυ-

τά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΡΥΓΟΝΙΑ 
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  Κυρίαρχο είδος βλάστησης είναι τα αιωνόβια πανύψηλα κέδρα. Το δά-

σος είναι πυκνό σε πολλά σημεία και ο ήλιος ούτε καν το διαπερνάει. 

Χοντροί κορμοί πεσμένοι κάτω από τη δύναμη των κεραυνών και του αέ-

ρα κάνουν το μέρος μοναδικό με μια αίσθηση μυστηρίου να διαπερνά τον 

επισκέπτη. Μέσα σ’ αυτό το πυκνό δάσος, σύμφωνα με την παράδοση, 

περνούσε πολλές ώρες ο Άγιος Διονύσιος προσευχόμενος στην σπηλιά το-

υ, πάνω στην οποία βρίσκεται σταυρός στολισμένος με κοχύλια για να δε-

ίχνει στους περαστικούς το σημείο σκέψης και περισυλλογής του Αγίου. 

Οι νότιοι άνεμοι που προέρχονται από την Αφρική μαστίζουν τα νησιά.   

Στα μέρη που είναι εκτεθειμένα στους ανέμους φυτρώνουν δάφνες, μυρ-

τιές και πρίνοι. Το νερό των πηγαδιών είναι ευχάριστο στη γεύση. Σ’ αυτό 

βρίσκονται συχνά φύλλα πλατάνου γεγονός που δείχνει ότι τα νερά 

έρχονται μέσω υποθαλάσσιας επικοινωνίας από τη γειτονική Πελοπόννη-

σο. Το άλλοτε άφθονο πηγαίο νερό μειώθηκε σημαντικά στους σεισμούς 

του 1886.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1886
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Ο ΦΑΡΟΣ 
 

  Ο Φάρος που βρίσκεται πάνω στο νησί χτίστηκε το 1829. Ο πύργος του 

έχει ύψος 11 μέτρα και εστιακό ύψος 39 μέτρα. Κατασκευάστηκε από  

τους Άγγλους το 1829 και εντάχτηκε στο ελληνικό φαρικό δίκτυο το 1864 

με την προσάρτηση των Επτανήσων στη μητέρα Πατρίδα. Παλιότερα ο 

φάρος είχε πέντε φαροφύλακες που έμεναν στο μικρό σπιτάκι δίπλα. Σή-

μερα βλέπει κανείς έντονα τα σημάδια του χρόνου πάνω στο κτίριο που 

φιλοξενούσε κάποτε τους φαροφύλακες που ζούσαν εκεί. Οι άνθρωποι α-

υτοί ζούσαν απομονωμένοι για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς τηλέφω-

νο χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μακριά από τις οικογένειες τους με κύριο μέ-

λημά τους το άναμμα και την επιτήρηση του φάρου κάθε βράδυ, ώστε να 

τον βλέπουν τα καράβια και να μην πέφτουν στα βράχια. Η προσφορά το-

υς ήταν πολύτιμη, ιδιαίτερα όταν τα πλοία δεν είχαν όλα εκείνα τα τεχνο-

λογικά μέσα που διαθέτουν σήμερα. Τώρα πια δεν υπάρχουν εκεί φαρο-

φύλακες, επειδή ο φάρος είναι αυτόματος και λειτουργεί με ηλιακή ενέρ-

γεια. 

  Μοναχοί και φαροφύλακες ήταν οι μόνιμοι κάτοικοι των Στροφάδων.        

Ο ΦΑΡΟΣ ΣΤΑ ΣΤΡΟΦΑΔΙΑ 
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ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΤΡΟΦΑΔΙΑ 

 ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ‘60 

Δεν έλειπαν βέβαια και οι επισκέπτες, ψαράδες, κυνηγοί αλλά και επώνυ-

μοι όπως ο Ωνάσης η Μαρία Κάλας και τόσοι άλλοι που επισκέπτονταν 

τα νησιά για λίγες μέρες  ξεκούρασης και ηρεμίας.  

 Καθένας που έχει επισκεφτεί ή έχει ζήσει στα Στροφάδια, έχει να διηγη-

θεί και μια ιστορία. Μια ιστορία με πρωταγωνιστή τη φύση που τόσο απ-

λόχερα χάρισε τα δώρα της στο μέρος αυτό. 

 Αυτά τα δυο μικρά νησάκια είναι αναπόσπαστο μέρος της φυσικής και 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι υποχρέωση όλων μας να τα προστα-

τέψουμε και να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές ως πολύτιμη παρα-

καταθήκη. 
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Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΦΛΕΜΟΤΟΜΟ 



 

ΤΑ ΣΤΡΟΦΑΔΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ  18 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
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 FAX:          26950 45193 

 ΤΗΛ.         26950 29786  &   26950 29787 
 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ : 

 

Σπύρος Ι. Θεοδόσης 



ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΕΚΔΟΣΗΣ : 
 

Σπύρος Ι. Θεοδόσης 


