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Τετάρτη, 04/11/2015 | Κοινωνία

Τους βρήκες στο αναψυκτήριο της μεγάλης εκκλησιάς της Λέσβου να πίνουν καφέ και να σχεδιάζουν. Ο χειμώνας ήρθε, ετούτοι οι άνθρωποι έχουν
ανάγκες, κι ο Ταξιάρχης είναι ολονών. Ντόπιων και ξένων, χριστιανών κι όχι μόνο.

 
Μεσημέρι χτες, με τον αγέρα να φυσά, παγωνιά να κατεβαίνει από τον ορεινό όγκο του Λεπέτυμνου
και στο Μοναστήρι του Ταξιάρχη στο Μανταμάδο, ο προϊστάμενος του ναού παπα-Στρατής Δήσσος
με τους Επιτρόπους του, τον Παναγιώτη Στρογγυλό και το Μηνά Βαξεβάνη, κανόνιζαν τις
παρεμβάσεις του Ταξιάρχη στο προσφυγικό. Με φροντίδα λοιπόν του Μοναστηριού θα στηθούν
σκηνές θερμαινόμενες και σύγχρονες, με υποδομές υγιεινής, στο παλιό γήπεδο του μπάσκετ
στο Μανταμάδο. Κι ένα ξενοδοχείο στο Μόλυβο θα νοικιαστεί για μωρομάνες και παιδιά,
αλλά κι οικογένειες που δοκιμάστηκαν στο πέρασμα αλλά και στα χέρια των δουλεμπόρων.
Να ξαποστάσουν μια δυο μέρες, να ανασάνουν, να φάνε ένα πιάτο φαγητό, να σταθούν στα
ποδάρια τους και να ξαναξεκινήσουν.
 
«Αλλά και το μοναστήρι στη διάθεση τους. Τα κελιά του μοναστηριού, οι χώροι του, άμα υπάρχει
ανάγκη, και σε αυτά να 'ρθουν οι άνθρωποι ετούτοι που δοκιμάζονται να ξαποστάσουν. Οι φτερούγες
του Ταξιάρχη μας είναι μεγάλες και χωράν κάτω από αυτές όλοι», λέει ο παπα-Στρατής.
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Βγαίνοντας έξω στον αέρα της γειτονιάς, περνώντας τα χοντρά ντουβάρια του Μοναστηριού και τη μεγάλη εικόνα του Αρχαγγέλου ένιωσες πως είχαν
πια νόημα τα Ευαγγελικά λόγια του Βασιλιά: «Πείνασα, και μου δώσατε να φάω, δίψασα, και μου δώσατε να πιω, ξένος ήμουν, και με φιλοξενήσατε,
γυμνός ήμουν, και με ντύσατε, ασθένησα, και με επισκεφθήκατε, σε φυλακή ήμουν, και ήρθατε σε μένα». Κι η απόκριση του στην απορία των κοινών
θνητών για το πότε έγιναν όλα αυτά. «Καθόσον το κάνατε σε έναν από τούτους τούς ελάχιστους αδελφούς μου, το κάνατε σε μένα».
 
Σα να ζέστανε ο καιρός στο δρόμο προς τη Σκάλα της Συκαμνιάς....
 
Στρατής Μπαλάσκας/ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

1175

 

7

 

18

googleplus

0

 

1220

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra


18/7/2017 «Οι φτερούγες του Ταξιάρχη μας είναι μεγάλες και χωράν όλοι» | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/oi-fteroyges-toy-taxiarhi-mas-einai-megales-kai-horan-oloi 3/3

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)
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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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