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Σύμφωνα με την Σόφη Ν.-Παπαγεωργίου: «Εκεί βρίσκεται (περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από το 

Κάστρο σχεδόν στη μέση του δρόμου μεταξύ του χωριού και του Αγίου Θεοδώρου) το μεγαλύτερο 

μοναστήρι του νησιού, ο Άγιος Κωνσταντίνος, κι αυτό ιδιοκτησία της Λαύρας. Ένας καλόγερος, που 

αλλάζει από καιρού εις καιρόν, μεριμνάει για τη διαχείρισή του και κάνει και τη θεία λειτουργία. Ένας 

νεώτερος αδελφός τον βοηθάει. Το μοναστήρι απλώνεται πάνω σ' ένα χαμηλό λόφο πάνω από την 

πεδιάδα του Μεγάλου Ποταμού, της οποίας τα καλύτερα κομμάτια ανήκαν σ' αυτό (στο μοναστήρι)». 

Εδώ λέει ακόμα ότι είδε το μοναδικό τετράτροχο αμάξι για τη μεταφορά της σοδειάς και εννοεί 

προφανώς την βοδάμαξα.1 

 

Πρόκειται για το Μετόχι της Αγίας Λαύρας, τον Άγιο Κωνσταντίνο στον Κάμπο. Από τα μετόχια και 

μονύδρια της Ίμβρου, αυτό ήταν το μεγαλύτερο, το πλουσιότερο και το πιο ξακουστό, γιατί πολλοί 

φτωχοί έβρισκαν εδώ δουλειά και καταφύγιο. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχουν ούτε τα ίχνη του, 

επειδή απαλλοτριώθηκε και μοιράστηκαν τα κτήματά του σε εποίκους. Η τοποθεσία του ήταν κοντά 

στο Φράγμα του Ροξάδου και μεταξύ των κοινοτικών συνόρων Αγίων Θεοδώρων και Κάστρου. Ο 

Παναγιώτης Καλαϊτζής αναφέρει ότι ήταν κτισμένο στην περιοχή όπου κατά την αρχαιότητα λατρεύ-

ονταν ο Διόνυσος.2 Σύμφωνα και με τον Νίκο Νταλντά: "Από την κοιλάδα αυτή (του Ροξάδου) είχε 

μεταφερθεί στο Μετόχι του Αγίου Κωνσταντίνου ο μαρμάρινος Θρόνος του Διόνυσου και 

φυλάσσονταν σαν αρχαιολογικό κειμήλιο μέσα στην Εκκλησιά του. Το Μετόχι αυτό, καύχημα και 

προσκύνημα της Ίμβρου, κατεδαφίστηκε περίπου το 1954, ενώ παράλληλα το μοναδικό του άλσος 

με τα πανύψηλα φυλλοβόλα δένδρα (όπως μας τα λένε οι παλιότεροι) λατομήθηκε και μοιράστηκε 

σαν περιουσία σε Τούρκους αποίκους από τα ενδότερα της Μ. Ασίας. (…).3  

Η προφορική παράδοση των γεροντότερων μας λέει ότι το μετόχι είχε το μισό τον κάμπο σε κτήματα, 

τη μέρα δε του Αγίου Κωνσταντίνου μαζευόταν όλο το νησί στο μετόχι, ήταν δε τάξιμο όλοι οι 

ζευγολάτες του νησιού να πάνε μια μέρα και να "ζέψουν" τα χωράφια του για τη χάρη του. Το 

σπουδαιότερο όμως με τον Άγιο Κωνσταντίνο στον Κάμπο ήταν η προσφορά του μετοχίου στα 

γράμματα. Στην εποχή Νεόφυτου του Α' του Τενεδιού, δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα, ο οποίος ήταν 
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πολύ άξιος και "γραμματισμένος Δεσπότης" και ποίμανε την Ίμβρο επί 23 χρόνια, η Ίμβρος γνώρισε 

μεγάλη πνευματική άνθηση. Έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες να έρθουν στο νησί 

γραμματισμένοι αγιορείτες καλόγεροι, οπότε υπήρξε μια μεγάλη πνευματική κίνηση στα μετόχια της 

Λαύρας Άγιο Κωνσταντίνο και Άγιο Γεώργιο. Εκείνη την εποχή ήρθε στο νησί κάποιος Ιερομόναχος 

Δανιήλ, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Βιζύης, που είχε σπουδάσει στην Πόλη στην Πατριαρχική 

Μεγάλη του Γένους Σχολή και δίδασκε ανώτερα μαθήματα στη Μητρόπολη της Ίμβρου στο Κάστρο. 

Οι μαθητές του Δανιήλ, που ήξεραν να γράφουν και να διαβάζουν τα εκκλησιαστικά βιβλία, γινόταν 

δάσκαλοι και ψάλτες στα χωριά του νησιού. Αυτοί, χωρίς τότε ακόμα να υπάρχουν σχολεία, 

δίδασκαν τα γράμματα, πότε στους νάρθηκες των Εκκλησιών, πότε στα κατώγια των σπιτιών, καθώς 

και στην ύπαιθρο. Η αμοιβή τους ήταν είδη διατροφής, ή δασκαλόπιττα, λίγο κηρομέλι, λίγα αυγά....4 

Επίσης πληροφορούμαστε από τον Αλέξανδρο Ζαφειριάδη, ότι τα χρόνια εκείνα πολύ λίγοι ήξεραν 

κάτι κολλυβογράμματα, πού τα μάθαιναν από τους καλόγερους των μετοχιών. Εκείνα τα χρόνια οι 

καλόγεροι δίδασκαν ανάγνωση του ψαλτηρίου και εκκλησιαστικά τροπάρια στα παιδιά, που τους 

βοηθούσαν στις γεωργικές δουλειές στα μετόχια.5 

Τέλος, ο Μητροπολίτης Ίμβρου Νικηφόρος Γλυκάς, αναφέρεται σε μία επιγραφή που βρισκόταν 

μέσα στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου: 

 

«ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΚΒ'. 

……………………………………… 

...ΟΙΤΥΛΟΥ.ΘΡΑΣΙΠΠΟΣ 
……………….ΣΤΡΑΤΟΚΛΕΟΥΣ 

………………………………………. 

ΧΑΙΡΕΣΤΡΑΤΟΣΧΑΙΡΕΣΤΡΑΤΟΥ  

ΔΕΙΡΑΔΙΩΤΗΣ 

……………………………………….. 

ήτοι 

Οιτύλου. Θράσιππος 
…………………………Στρατοκλέους 

Χαιρέστρατος Χαιρεστράτου 
Δειραδιώτης…………………….. 

 

Η προκειμένη επιγραφή κεχάρακται επί κίονος εκ προδώρους λίθου κεκονιασμένου, ισταμένου νυν 

εν τω μέσω του ναού της Μονής του Αγίου Κωνσταντίνου».6 
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