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Διήμερη εκδήλωση για το Γεωπάρκο της Λέσβου 
διοργανώνουν την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 
17 Μαρτίου, στο Λόφο «Ξενία», το ΚΠΕ 
Ευεργέτουλα και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου. 

Έκδοση Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου Λέσβου 

Π ριν από λίγες μέρες έφθασε στα χέρια μου μια 
έκδοση απλή, δηλαδή που πολύ συνηθίζεται 

στις μέρες μας, ένα Ημερολόγιο, το οποίο όμως, 
όπως εκτιμώ, αποδεσμεύει πολύ σημαντικά στοι
χεία, τα οποία έκρινα ότι έπρεπε και δημόσια να 
κοινοποιήσω, και βέβαια πάντα από τις στήλες 
του «Εμπρός» που φιλοξενεί με ανοιχτή καρδιά 
πολλές από τις ευαισθησίες μας. Πρόκειται για το 

Ημερολόγιο για το έτος 2012 που τύπωσε και κυκλοφορεί η Μητρόπο
λη Μηθύμνης, δηλαδή το Προσκύνημα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών 
Μανταμάδου. 

Η έκδοση αυτή, για κάποιους λόγους που θα αναφέρω παρακάτω, προ
σλαμβάνει για μένα ιδιαίτερη σημασία. Εξηγούμε, αρχίζοντας από τα 
τυπικά, θα λέγαμε. Είναι ένα καλαίσθητο ημερολόγιο, προσεγμένο τυ
πογραφικά, τυπωμένο σε καλό χαρτί, με χρήσιμα ημερολογιακά στοι
χεία που βοηθούν τον καθένα στην καθημερινότητα του (γιορτές, νη
στείες κ.τ.λ.), αλλά και πέρα από αυτήν, με ωραίες φωτογραφίες, κατα
τοπιστικές λεζάντες, με ελάχιστα τυπογραφικά λάθη (τα οποία καλό εί
ναι να εντοπιστούν και να απαλειφθούν σε μελλοντικές εκδόσεις) και 
γενικά αποτελεί ένα χρήσιμο καθημερινό εργαλείο, αλλά και ένα αισθη
τικό αποτέλεσμα υψηλό. 

Φυσικά, ο φορέας που το εκδίδει έχει άμεση σχέση με το Προσκύνημα, 
με τον Ταξιάρχη, θα έλεγα, και είναι εύλογο ότι γύρω από αυτόν στρέφε
ται και κινείται και το περιεχόμενο του Ημερολογίου, ως θα όφειλε. Για 
όλα αυτά αξίζουν συγχαρητήρια στους εμπνευστές της έκδοσης: σκέ
πτομαι αμέσως τον αρχιερατικό επίτροπο αιδεσιμότατο π. Στρατή Δήσσο 
και τους επιτρόπους του Ταξιάρχη, αλλά και όποιον άλλο συνέβαλε στην 
έκδοση αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω. 

Ωστόσο, όπως έλεγα και στην αρχή, με αφορμή την έκδοση αυτή, κάποι
ες άλλες σκέψεις μου~δΓτμΤχ3ΰργήϋήκαν, κάποιες ιΟεες μόΤΤηλθαν στο 
μυαλό και θέλω ανοιχτά να τις εκφράσω, ελπίζοντας ότι κάποιες από αυ
τές, παρά τις δυσκολίες των καιρών, μπορεί να πραγματοποιηθούν. 
Όπως είναι γνωστό, αυτό που διακρίνει τα Ημερολόγια από τότε που 
άρχισαν να κυκλοφορούν, είναι η περιοδικότητα, δηλαδή η συνέχεια 
στο χρόνο: κάθε χρόνος και το Ημερολόγιο του. Κατά τούτο, θέλω να 
προτείνω στους εμπνευστές της έκδοσης, να συνεχίσουν την προσπά
θεια τους και για του χρόνου και του παραχρόνου κ.τ.λ., την οποία μπο
ρεί να εμπλουτίσουν συστηματικά. Δηλαδή, είδα με χαρά ότι εκτός από 
το βασικό θέμα που βέβαια είναι και πρέπει να είναι ο Ταξιάρχης και το 
Προσκύνημα του Ταξιάρχη, τα θέματα του Ημερολογίου αγκαλιάζουν 
την ευρύτερη περιοχή του Μανταμάδου. Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, 
πολύ σημαντικό, επειδή Ταξιάρχης και Μανταμάδος είναι πλέον σχε
δόν έννοιες και οντότητες ταυτόσημες. Κατόπιν τούτου, τα επόμενα 
χρόνια μπορεί το Ημερολόγιο, αφού αναφερθεί στον Ταξιάρχη, να επι
κεντρωθεί σε ένα θέμα της ευρύτερης περιοχής, π.χ. την κεραμική, την 
κτηνοτροφία, ή τον Άγιο Στέφανο, τον Άγιο Γιάννη στα Πλατάνια, τις 
παλιές βρύσες, τα εξωκκλήσια, τις σύγχρονες ασχολίες των κατοίκων 
κ.τ.λ., και πάνω σε αυτό να πλέκει ένα ιστορικό και φωτογραφικό οδοι
πορικό. 
Το σημαντικότερο, όμως. Έχω τη γνώμη ότι το Προσκύνημα και οι άν
θρωποι που το πλαισιώνουν, πέρα από το ευρύτερο φιλανθρωπικό έργο 
που απλόχερα προσφέρουν, έφθασε η ώρα να διαθέσουν και ένα μικρό 
σχετικά ποσό για ένα εκδοτικό πρόγραμμα. Αυτό που προσπάθησα, 
προσπαθήσαμε να εγκαινιάσουμε με την έκδοση του βιβλίου του Από
στολου Ν. Καραντκόλα μέσω του Δήμου, έφθασε η ώρα, τώρα πια που 
δεν έχουμε δήμο, να το αναλάβει το Προσκύνημα μας. Με άλλα λόγια, 
όπως η ηγουμένη Ευγενία Κλειδαρά και ο Άγιος Ραφαήλ χρηματοδο
τούν απλόχερα εκδόσεις, έτσι και το Προσκύνημα του Ταξιάρχη μπορεί 
κάθε χρόνο, ανάλογα με τις δυνατότητες και την προσφορά, να επιδοτεί 
την έκδοση ενός βιβλίου γύρω από την ιστορία, τη λαογραφία, την πα
ράδοση του Μανταμάδου, και πιστέψτε με είναι πολλά τέτοια κείμενα 
που αναμένουν τη χρηματοδότηση για να έλθουν στο φως και να στολί
σουν τα σπίτια και τις καρδιές των Μανταμαδιωτών. Και για να γίνει αυ
τό, είμαστε πολλοί που μπορούμε αφιλοκερδώς να ενισχύσουμε κάθε 
προσπάθεια, με τις όποιες γνώσεις μας, ενώ είμαι βέβαιος ότι και τα έ
σοδα από τις πωλήσεις θα υπερκαλύπτουν τα έξοδα της έκδοσης, ή το 
άνοιγμα δε θα είναι μεγάλο, και πάντα προσφορά υπέρ του Ταξιάρχη.Έ-
τσι λοιπόν το Ημερολόγιο του Ταξιάρχη, πέρα από την ευχαρίστηση 
που μας προσφέρει τώρα που το κρατούμε στα χέρια μας και επικοινω
νούμε με το νησί και το χωριό μας, μπορεί να γίνει η αιτία και η αφορ
μή για πολλά σημαντικά πράγματα, για τα οποία δεν απαιτούνται πολλά: 
λίγα χρήματα, αλλά κυρίως καλή διάθεση, προγραμματισμός και η πε
ποίθηση ότι το όνειρο, κάποιες στιγμές, πολύ εύκολα μπορεί να γίνει 
πραγματικότητα. 
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