
Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2011 5Προορισμός

Μαρτυγάκης, μέλος του Αναπτυξιακού Συλ-
λόγου Αμμουλιανής, ενώ στην κουβέντα μας 
συμμετέχουν και ο πρόεδρος του Συλλόγου 
Κώστας Τσακνής, καθώς και ο γενικός γραμ-
ματέας του Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης προ του Αθω, Γιώργος Ροδοκαλάκης. 
«Εχουμε οχτώ επαγγελματικά σκάφη, το καθέ-
να από τα οποία διαθέτει πλήρωμα 15 περίπου 
άτομα», συμπληρώνει ο κ. Μαρτυγάκης, ενώ 
την τελευταία πενταετία, με την αύξηση του 
τουρισμού, οι κάτοικοι δίνουν προτεραιότητα 
στον τουρισμό και μετά στην αλιεία.

Το χτες και το σήμερα
Το νησί έως το 1925 ήταν μετόχι της Μονής 
Βατοπεδίου του Αγίου Ορους, όπου και έμε-
ναν 2-3 καλόγεροι που διαχειρίζονταν την 
κτηματική περιουσία και είχαν ως βοηθούς 
περίπου 20 εργάτες από τη γύρω περιοχή. Αυτοί 
ασχολούνταν με την καλλιέργεια χωραφιών, τη 
βοσκή ζώων και το μάζεμα των ελιών. Στις αρχές 

του 1925 το νησί παραχωρήθηκε σε πρόσφυ-
γες από τη Μικρά Ασία και συγκεκριμένα από 
νησιά της Προποντίδας (Γαλλιμή - Πασαλιμάνι 

- Σκουπιά). Οι πρόσφυγες, προερχόμενοι από 
περιοχές που γειτόνευαν με την Κωνσταντι-
νούπολη, έφεραν μαζί τους τον πολιτισμό, τα 

ήθη και τα έθιμά τους. Εχοντας τη γνώση της 
θάλασσας, ασχολήθηκαν κυρίως με την αλιεία 
και κατάφεραν σε λίγα χρόνια να ξεχωρίσουν 
σ’ αυτόν τον τομέα.
Σήμερα, οι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί είναι γύρω 
στους εξακόσιους. Υπάρχει νηπιαγωγείο και 
δημοτικό σχολείο, ενώ τα παιδιά του γυμνασίου 
και του λυκείου μετακινούνται καθημερινά στην 
Ιερισσό.
Στο λιμανάκι της Αμμουλιανής λειτουργούν 
καφέ-μπαρ, ζαχαροπλαστεία, πιτσαρίες και 
ταβερνάκια, καταστήματα λαϊκής τέχνης, ενώ 
υπάρχουν και ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα 
δωμάτια για ευχάριστη και άνετη διαμονή. Λίγο 
πιο πάνω, στην πλατεία, είναι η εκκλησία του Αγ. 
Νικολάου (1860) στην οποία λειτουργεί ο πατήρ 
Αντώνιος. Απέναντι είναι το παλιό δημοτικό σχο-
λείο, κτίσμα του 1907, όπου στο ισόγειο ήταν 

τα μαγειρεία και η τραπεζαρία για το συσσίτιο 
και στον επάνω όροφο οι αίθουσες διδασκαλί-
ας. Σήμερα στο πετρόχτιστο κτίσμα λειτουργεί 
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