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Κυριακή, 31/05/2015 | Άρθρα - Γνώμες

Γράφει ο Προκόπης Σινάνης
 
Κυριακή πρωί και όπως συνηθίζω πήρα τη μηχανή ν' ανάψω ένα κεράκι στον Ταξιάρχη στο Μανταμάδο. Επέλεξα αρχικά τη διαδρομή μέσα απ' το
δάσος (Ε.Ο Μυτιλήνης - Καλλονής), έφθασα σχετικά γρήγορα, προσκύνησα τον Αρχάγγελο και κάθισα μετά να πιω ένα καφεδάκι έξω απ' την
εκκλησία.
Βεβαίως δεν παρέλειψα να πάρω ένα κουτί απ' τους πασίγνωστους λουκουμάδες του Μανταμαδου, προς τερψιν συγγενικού μου προσώπου.
Επιστρέφοντας επέλεξα την παραθαλάσσια διαδρομή, όπου αντίκρυσα εκατοντάδες μετανάστες, να χουν πάρει το δρόμο προς την Μυτιλήνη.Μια
διαδρομή που, κατά την αντίθετη της φορά, επιλέγει χιλιάδες κόσμος για να κάνει το τάμα του στον Αρχάγγελο.
Σάστισα όταν διαπίστωσα πως αρκετοί οδοιπόροι προσκυνητές, διασταύρωναν τα βλέμματα τους με τους αντίθετα κατευθυνόμενους
μετανάστες. Προβληματίστηκα αρκετά και κατέληξα στο συμπέρασμα πως παρότι κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση, τους ενώνει κατι πολύ
δυνατό που το αποκαλούμε ελπίδα...
Ελπίδα για κάτι καλύτερο απ' αυτά που η μοίρα πρόσταξε.. Ελπίδα που άλλοι εναποθέτουν στον Ταξιάρχη και άλλοι στο κέντρο όπου θα λάβουν την
πολυπόθητη ταυτοποίηση. Πριν καν ολοκληρώσω τη σκέψη αυτή, βρέθηκα μπροστά από μια οικογένεια (Σύρων νομίζω) με δυο μικρά παιδιά που
έφθανε κοντά στο τέλος του οδοιπορικού της.
Κοντοστάθηκα και τους πρόσφερα χωρίς δεύτερη σκέψη το κουτί με τους λουκουμάδες και ένα μπουκάλι νερό που συνηθίζω να έχω μαζί στις μεγάλες
διαδρομές. Δεν έκανα ασφαλώς τιποτα σπουδαίο, αλλα ένιωσα ενδόμυχα πως το χαμόγελο των παιδιών αυτών, ισοδυναμούσε με χιλιάδες κεριά στον
Αρχάγγελο.
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Kim Maree Stamatellis · Mulwaree High School
I am also very moved by the arrival of many people seeking a safe passage to a better life. I too have given what little I have had to offer
on any given day to some of these people. If I have been able to I have also just talked with them. They have incredible stories and are
extremely brave.
Like · Reply · Jun 1, 2015 12:02pm

Roula Siroyianni · Works at Δημόσιο Σχολείο
Μια στιγμή ουσιαστικής επκοινωνίας ... Μακάρι να μπορούσαμε με παρόμοιο τρόπο να σταματήσουμε τον πόνο ...

Like · Reply · 1 · Jun 1, 2015 11:16am

Betsos Chris
ΕΠΡΕΠΕ ΜΕΓΑΛΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ 100 ΚΟΥΤΙΑ ....ΘΑ ΖΗΛΕΥΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
ΤΩΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΜΕΝΩΝ . Η ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑ ΚΑΛΟ Η ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΘΟΛΟΥ !!!!
Like · Reply · Jun 1, 2015 9:17am
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Να μιλάς

Τζώρτζια Ρασβίτσου *

 

Το ν’αναζητάς το δίκιο στη Δίκη και τη δικαιοσύνη στα δικαστήρια,...
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Η σεισμόπληκτη Βρίσα της Βρισηίδος του Ομήρου (/articles/news-categories/arthra-gnomes/i-seismoplikti-vrisa-tis-

vrisiidos-toy-omiroy)

 

Συντάκτης: 
Αριστείδης Κυριαζής *

Η όμορφη και γραφική Βρίσα της Λέσβου, που χτυπήθηκε πρόσφατα από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, στις
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Μαγεία σε λευκό πανί (/articles/news-categories/arthra-gnomes/mageia-se-leyko-pani)

Γράφει η Τζώρτζια Ρασβίτσου *

Θα συναντηθούμε πάλι εκεί. Στις σκοτεινές αυλές. Κι είναι τώρα στην εποχή τους τούτες οι αυλές. Όσες
έχουν...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/athlitika/6os-kolymvitikos-diaploys-kolpoy-geras-kyriaki-23-ioylioy)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika/6os-kolymvitikos-diaploys-kolpoy-geras-kyriaki-23-ioylioy

