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QΣελίδες άπ' τήν ιστορία του χωριού μας 
"Οπως είπαμε καί σέ προηγούμενα 

τεύχη τοϋ περιοδικού μας, ή ιστορία τοϋ 
χωριοϋ μας είναι στενά δεμένη με τήν 
ιστορική παρουσία τοϋ μοναστηριού τοϋ 
Ταξιάρχη. Αυτό βέβαια τό σχήμα είναι 
πολλές φορές καί ιδιαίτερα στην περίπτω
ση μας αναγκαστικό καί μας εξυπηρετεί 
επειδή οι πληροφορίες γιά τή δράση καί τήν 
καθημερινή παρουσία τών κατοίκων τοΰ 
χωριοϋ μας τήν εποχή αυτή, δηλ. γύρω στά 
1650, λείπουν εντελώς. Έτσι αναγκαζό
μαστε νά καταφύγουμε σέ μαρτυρίες 
παραπληρωματικές δηλ. νά αντλήσουμε 
στοιχεία από συγγενικές προς τό χωριό 
μας πηγές καί υποχρεωτικά καταφεύγουμε 
στό μοναστήρι τοϋ Ταξιάρχη. 

Έχουμε λοιπόν πάλι τήν ευκαιρία νά 
τονίσουμε γιά μιά ακόμα φορά τή σημασία 
πού έχουν γιά τήν ιστορία μας οι μοναστη
ριακές μονάδες καί γενικότερα ή εκκλησι
αστική πραγματικότητα, καθώς έπί αιώνες 
ή εκκλησιαστική εξουσία, ήταν ή μόνη 
εξουσία της όποιας ή δράση ήταν σχεδόν 
ελεύθερη καί παράλληλη μέ τή σουλτανική 
εξουσία γιά πολλούς λόγους πού δέν 
έχουν θέση μέσα στά όρια τοΰ αντικειμέ
νου μας. · 

Βέβαια καί γιά τόν Ταξιάρχη αυτά πού 
ξέρουμε γιά τους χρόνους αυτούς εϊναι 
πολύ λίγα- πάντως έχουμε κάποια στοιχεία 
γιά νά στηρίξουμε κάποιες προσπάθειες 
προσέγγισης πέρα από τίς παραδόσεις καί 
τους θρύλους. 

Ύστερα λοιπόν άπό ένα αρκετά μεγάλο 
κενό, πού μεσολαβεί μετά τήν αφήγηση 
τοϋ μητροπολίτη Μηθύμνης Γαβριήλ, γιά 
τήν όποια μιλήσαμε στά προηγούμενα 
τεύχη μας, φθάνουμε στην ημερομηνία 15 
' Ιουνίου 1661. Στην παραπάνω ημερομηνία 
αντιστοιχεί ένα έγγραφο πού δημοσιεύτη
κε γιά πρώτη φορά στό «Δελτίο της ' Ιεράς 
Μητροπόλεως Μηθύμνης», τόμ. Γ (1938) 
σελ. 67-68 καί αναδημοσιεύτηκε άπό τόν 
Σ.Γ. Παρασκευαίδη στό περιοδικό «Λεσβια
κά» τόμ. Ε' (1966) σελ. 184-185 καί 
φωτογραφία του στον πίνακα IV. Όπως 
μάλιστα γράφει ό Παρασκευαί'δης τή φωτο
γραφία τοΰ έγγραφου τήν παραχώρησε ό Ι. 
Μουτζούρης, ένώ κανονικά θά έπρεπε νά 
υπάρχει αντίγραφο τοϋ έγγραφου καί στό 
αρχείο τοϋ Ταξιάρχη... 

Τό παραπάνω έγγραφο δανειζόμαστε 
άπό τή μελέτη τοϋ Παρακευα'ΐδη γιά νά τό 
δημοσιεύσουμε καί στό περιοδικό μας: 

-4-διά της παρούσης μας ομολογίας καί 
άπωδίξεως δυλωπιοϋμεν ημείς οι αδελφοί, 
άπο μολήβου καί κάστρω, έυρησκομένοιέν 
τη κωνσταντινούπολλην / μικρή τε καί 
μεγάλλοι, όπως έκαναμεν τόν κυρ διάκον 

Από τόν Παναγιώτη Δ. Μιχαηλάρη 
βενηαμήν έπήτροπον, / ώς και τώ πρότε-
ρον κατά τω πρόην έπητροπηκών, όπου τώ 
έγχήρησαν όι αδελφή / άπο την πατρίδαν 
μας, ώς άυτο καί ήμήςτώ βαιβαιώνομεν, με 
τώ παρόν / καί να είνε / καί ό γεωργακις του 
παπά καί ο δουκακις του γεώργιου όμου 
έπήτροποι εις τών μέγαν / ταξηάρχι 
μανταμάδων, δια να σηνάζον τά όισωδίματα 
της εκκλησίας, κήνιτα / καί άκήνιτα κατά 
τήν προέρρεσην τών χρηστιανων, οπού 
φέρουν είς τήν έκλησίαν καί να έχη 
έξουσίαν ό κυρ βενηαμήν, νά τα βάστα τά 
πάντα με καθαρών κατάστιχον, / να οίνε 
έγχηρησμένον είς τους άνωθεν έπητρό-
πους μαι τώ οίδιόγραφων του κύρ / 
βενηαμήν καί κατέτος ναρχόντε είς τόν 
μόληβων να δίνον λογαρηασμόν είς τους / 
έυρησκομένους αδελφούς ώς καί τώ πρό-
(τερον) καί ώ αρχηερέας μας νά μήν 
άνακατώ/νετε είς τόν λογαρηασμόν της 
έκλησίας οϋτε είς τα έρρμονα της έκλησί-
ας, νά μήν λαβάνοι / τήποτε ειμή τω 
έμπατίκιν του καί τής δίο εορτές νά πέρνη 
κατά τώ γράμμα όπου / ένεχήρησεν είς τον 
κϋρ βενηαμήν, διά τώ άσκανδαληστων, καί 
δια τω βέβεον καί άμετά / τρεπτων, έδώθη 
τώ παρόν όμολογον μας είς τας χήρρας 
τοΰ κϋρ βενηαμήν: 1661, / έν μηνί Ιουνίου -
1 5 - Ινδ. ιδ': 

Γιά νά διευκολύνουμε τόν αναγνώστη 
δίνουμε μιά περίληψη τοϋ έγγραφου στά 
άπλα ελληνικά: 

«Μέ τήν ομολογία μας αύτη φανε
ρώνουμε έμεΐς οι αδελφοί άπό τό 
Κάστρο καί τό Μόλυβο, πού βρισκό
μαστε στην Πόλη, ότι κάναμε τόν 
διάκο κύρ Βενιαμίν επίτροπο οπως 
καί πρώτα. ' Επίσης νά είναι ό Γεωρ-
γάκης τοϋ Παπά καί ό Δουκάκης τοϋ 
Γεωργίου επίτροποι στό Μέγα Ταξι
άρχη τοϋ Μανταμάδου νά συνάζουν 
τά εισοδήματα τής εκκλησίας κινητά 
καί ακίνητα καί ο,τι δίνουν οι χριστια
νοί- καί ό κύρ Βενιαμίν νά τά κρατά καί 
νά τά γράφει σέ καθαρό κατάστιχο 
καί κάθε χρόνο νά έρχονται οι παρα
πάνω επίτροποι στό Μόλυβο καί νά 
δίνουν λογαριασμό στους αδελφούς. 
Καί ό μητροπολίτης νά μήν ανακατώ
νεται παρά μόνο νά παίρνει τό 
μερίδιο του καί τίς δύο γιορτές (τά 
χρήματα γιά τίς δύο γιορτές)!! 

' Ακολουθούν πάνω άπό 30 μάρτυρες γιά 
τήν ομολογία αυτή, τών οποίων τά ονόματα 
κρίνω σκόπιμο νά μήν τά δημοσιεύσω έδώ. 

Αλλά τά προβλήματα πού θέτει τό 
έγγραφο αυτό καί τόν σχολιασμό του θά 
τόν κάνουμε στό προσεχές τεύχος τοϋ 
περιοδικού μας. 

(συνεχίζεται) 
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