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Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεϋχος 

Στή σειρά των άρθρων αυτής της στήλης του περιοδικού μας εξαντλήσαμε ως τώρα τίς 
πληροφορίες πού μας δίνει τό κείμενο τοϋ μητροπολίτη Μηθύμνης Γαβριήλ καί τό όποιο 
άπ' δ,τι ξέρω αποτελεί τήν πρώτη γραπτή μαρτυρία γιά τό χωριό μας. Βέβαια τίποτα δέν 
αποκλείει νά έλθει στό φως καί κάποια άλλη πηγή πού νά μας δίνει πληροφορίες ανάλογες 
ή καί περισσότερο αναλυτικές- άλλα ως τότε καί άφοϋ υπηρετούμε τήν ιστορική επιστήμη 
πρέπει νά περιοριστούμε σέ ο,τι διαθέτουμε καί πάνω σ' αυτό νά στηρίξουμε τά 
συμπεράσματα μας. 

Συνεχίζοντας τήν περιδιάβαση μας ατούς περασμένους αιώνες καί ιδίως στους 
παλαιότερους, πολλές φορές, καί γιά διάφορα θέματα δέν έχουμε στά χέρια μας υλικό 
πού νά συνδέει τά προηγούμενα μέ τά επόμενα άμεσα, ή έχουμε τέτοιο υλικό πού όμως 
θεωρείται ανιστόρητο αφού στηρίζεται σέ θρύλλους καί παραδόσεις καί άρα δέν έχει 
καμμιά ιστορική προοπτική· αντίθετα μάλιστα είναι γέννημα άλλων καταστάσεων καί 
άλλους σκοπούς εξυπηρετεί. 

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τήν ιστορία του χωριού μας, άν τελικά μπορούμε νά μιλούμε γιά 
τήν ιστορία ενός χωριού, χωρίς νά έχουμε υπόψη μας τό γενικότερο ιστορικό χώρο, πού 
στην περίπτωση μας εϊναι τό Α. Αιγαίο καί τό νησί μας ειδικότερα, άλλα καί ολόκληρη ή 
' Οθωμανική Αυτοκρατορία, άν λάβουμε υπόψη μας ότι ώς τό 1912 όλος αυτός ό χώρος 
βρισκόταν ύπό τήν ενιαία Σουλτανική διοίκηση. 

Πάντως άπό όλα τά στοιχεία πού έχουμε, φαίνεται οτι ή δραστηριότητα τών κατοίκων 
τού χωριού μας έχει στενή σχέση καί συνδέεται άμεσα μέ τήν ύπαρξη τού Ταξιάρχη. Αυτό 
εϊναι δεκτό έκ τών πραγμάτων γιατί οι πηγές πού διαθέτουμε είναι πάντα μονόπλευρες: 
δηλαδή γιά ένα μοναστήρι, τό όποιο στους χρόνους της Τουρκοκρατίας είναι μιά πρότυπη 
κοινότητα άριστα συγκροτημένη άπό άποψη οικονομική καί οργανωτική, είναι φυσικό νά 
έχουμε πληροφορίες άπό έγγραφα, επιγραφές, βιβλία κλπ. ' Ενώ ό λαϊκός άνθρωπος 
παραμένει κατά κανόνα βουβός μπροστά στά γεγονότα καί μόνο σέ σπάνιες περιπτώσεις 
έχουμε καί τή δική του μαρτυρία, πού πάντα σχεδόν εϊναι μαρτυρία όχι άμεση άλλα μέσω 
κάποιου άλλου, κάποιου γραμματισμένου. 

" Ετσι ή ερευνά μας στή συνέχεια πρέπει νά περιοριστεί στίς αναφορές πού γίνονται γιά 
τό μοναστήρι τού Ταξιάρχη καί άπό έκεϊ ρωτώντας τά έγγραφα γιά πράγματα πού ό 
συντάκτης τους δέν είχε κάν τό μυαλό του οταντά έγραφε, νά αντλήσουμε πληροφορίες 
καί γιά τή ζωή τών ανθρώπων τού χωριού μας καί τίς καθημερινές τους ασχολίες σ' όλα τά 
επίπεδα, οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά. 
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Πρέπει λοιπόν να ερευνήσουμε στο αρχείο της μονής των Ταξιαρχών, όπως π.χ. 
μπορούμε νά κάνουμε γιά τό αρχείο τής μονής τοϋ Λειμώνος καί τή βιβλιοθήκη τής ίδιας 
μονής, τά όποια είναι ανοιχτά σέ κάθε επιστημονική ζήτηση καί είναι ένας άπό τους 
λόγους πού τό μοναστήρι αυτό απέκτησε πανελλήνια φήμη καί ξεπέρασε τό τοπικιστικό 
πλαίσιο. 

Βέβαιο είναι, ότι ό Ταξιάρχης έπρεπε νά διαθέτει πλούσιο καί καλά οργανωμένο αρχείο, 
άφοϋ καί παλιό μοναστήρι είναι, καί λατρευτικό κέντρο υπήρξε, καί τό σπουδαιότερο δέ 
γνώρισε μεγάλες καταστροφές, οπως πολλά άλλα μοναστήρια τοϋ ελληνικού χώρου. 
' Επιπλέον άπό παλαιότερα βιβλία έχουμε άμεσες αναφορές ότι στον Ταξιάρχη υπήρχαν 
κώδικες καί έγγραφα σπουδαία, πού τά είδαν παλαιότεροι ερευνητές. 

' Ο Γ.Σ. Παρασκευα'ϊδης με μελέτη του γιά τόν Ταξιάρχη πού δημοσίευσε στό περιοδικό 
«Λεσβιακά» τό 1966 αναφέρει χαρακτηριστικά τά παρακάτω: «... στό συνοδικό τής 
εκκλησίας μαζί μέ άλλα επίσης έγγραφα καί χειρόγραφα εκκλησιαστικά βιβλία, καθώς καί 
ένα αρχαίο χειρόγραφο ευαγγέλιο σέ μεμβράνη, λίγο λειψό στην αρχή, πού σήμερα δέ 
σώζεται.. ' Εκτός αν έχουν μεταφερθεί στην Καλλονή. Τά θυμούμαι άπό παιδί, μαθητής 
τοΰ Γυμνασίου, πού μοϋ ταδειχνε ò πατέρας μου, χρόνια επίτροπος τού ναού...». 

"Αλλη μαρτυρία: τό 1938 στό περιοδικό «Δελτίον τής Ιεράς Μητροπόλεως 
Μηθύμνης» δημοσιεύθηκε ένα σπουδαίο έγγραφο τοΰ 1661, μέ τό όποιο θά 
ασχοληθούμε στό επόμενο τεύχος του περιοδικού μας. Τότε, προλογίζοντας τήν έκδοση 
αυτή, ό τότε μητροπολίτης Διονύσιος έγραφε, όπως μας αναφέρει στό'ίδιο άρθρο του ό 
Γ.Σ. Παρασκευάϊδης: «Τό έγγραφον τούτο, εύρεθέν εσχάτως, μας απεστάλη... αποτελεί 
τήν μοναδικήν μέχρι σήμερον πηγήν τής ιστορίας τοΰ προσκυνήματος τών Ταξιαρχών. 
' Εξ αυτού, ώς καί έξ ενός άλλου εγγράφου, τό όποιον είδομεν καί άνεγνώσαμεν πρό 
ετών εντός τοΰ ίεροΰ της εκκλησίας καί τό όποιον δέν άνευρέθη δυστυχώς...». 

" Ωστε καταλήγουμε στό συμπέρασμα άπό αυτές τίς μαρτυρίες άλλα καί άπό άλλες, πού 
δέν κρίνω σκόπιμο νά τίς αναφέρω όλες, ότι υπήρχαν πολλά καί σπουδαία έγγραφα στό 
προσκύνημα τού χωριού μας. Πού βρίσκονται τώρα αυτά; χάθηκαν; υπάρχουν; 
μεταφέρθηκαν άλλου; Μόνο άν μπορέσουμε νά καταγράψουμε τί υπάρχει σήμερα στό 
μοναστήρι θά είμαστε σέ θέση νά ξέρουμε τί χάθηκε ώστε νά τό ζητήσουμε άλλου ή νά τό 
θεωρήσουμε ώς οριστική απώλεια. Γ Γ αυτό επιβάλλεται νά γίνει μιά προσεχτική 
καταγραφή τών ντοκουμέντων πού ενδεχομένως σώζονται στό μοναστήρι, καί άν 
χρειαστεί νά γίνει καί φωτογράφηση τους, όπως κάνουμε γιά τίς άλλες συλλογές ώστε νά 
διαφυλαχθούν καί νά σωθούν άπό τή φθορά τοΰ χρόνου καί τίς άλλες απειλές. 

Βέβαια στό σημερινό μας άρθρο δέν συνεχίσαμε κατά τόν Ίδιο τρόπο τήν εξέταση τών 
ιστορικών στοιχείων τού χωριού μας άλλα νομίζω ότι επιβάλλεται νά αρχίσουμε νά ζητάμε 
πληροφορίες άπό πρώτο χέρι" καί ώς τέτοια πηγή, καθώς είπαμε καί παραπάνω, θεωρούμε 
τό μοναστήρι τοΰ Ταξιάρχη καί άπ' αυτό πρέπει νά ξεκινήσουμε..Προς αυτή τήν 
κατεύθυνση υπήρξε γόνιμη ή τελευταία επίσκεψη μου στό χωριό τόν ' Οκτώβριο, γιατί 
είχα τήν ευκαιρία, σέ συνεργασία μέ τους αρμόδιους στά εκκλησιαστικά πράγματα, νά 
διαπιστώσω μιά βιβλιοθήκη μέ πολύτιμα βιβλία πού φυλάσσεται στον Ταξιάρχη. Θεωρώ ότι 
είναι πολύ νωρίς γιά νά γράψω λεπτομέρειες γιατί θά απαιτηθεί περαιτέρω έρευνα, ώστε 
νά έχουμε πλήρη εικόνα τοΰ δλου θέματος. Πάντως εκείνο πού πρέπει νά τονισθεί γιά μιά 
ακόμη φορά είναι οτι ολοι, καθένας μέ τόν τρόπο του, πρέπει νά συνεισφέρουμε ώστε νά 
διαφυλαχθεί ή ιστορική μνήμη ώς αποτέλεσμα τής διάσωσης τών ντοκουμέντων πού τήν 
εξασφαλίζουν καί τήν συντηρούν καί τά όποια έχουν γνωρίσει καί γνωρίζουν ακόμα στις 
μέρες μας πολλές περιπέτειες άπό τήν άγνοια καί καχυποψία. 

(συνεχίζεται) 
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