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Κυριακή, 17/04/2016 | Κοινωνία

Ήρθαν είδαν και απήλθαν οι τρεις Προκαθήμενοι των Εκκλησιών ενώ ένα τσούρμο παρατρεχάμενοι θέλησαν να κλέψουν λίγο από την
αίγλη της επίσκεψης Πάπα στη Μυτιλήνη αφού οι αποστολές όλων ήταν φορτωμένες όχι μόνο με τους απαραίτητους

 
 
 
Η επίσκεψη Πάπα θα παραμείνει μια συμβολική κίνηση χωρίς όμως αποτέλεσμα αν δεν δοθεί λύση ουσιαστική στο προσφυγικό και το μόνο κέρδος θα
είναι ότι γράφτηκε άλλη μια σελίδα για την ιστορία.
Το παρασκήνιο της επίσκεψης των τεσσάρων ωρών ήταν πραγματικά πλούσιο όχι μόνο όσον αφορά την επίσκεψη αλλά και στην ματαιοδοξία πολλών
να νιώσουν σημαντικοί δίπλα στον Πάπα.
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Επίσκεψη Πάπα στη Μυτιλήνη: Όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες,όλο το παρασκήνιο
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Το κέρδος αυτής της επίσκεψης είναι σίγουρα ότι για λίγες ώρες που κράτησε αυτή αλλά κυρίως για
την επόμενη μέρα, τα βλέμματα του κόσμου στράφηκαν στην Μυτιλήνη και στους πρόσφυγες που
ζουν είτε σε ανοιχτούς καταυλισμούς ή περιορισμένοισε κέντρο κράτησης.
 
Σίγουρα οι σκηνές που διαδραματίστηκαν με τους μετανάστες να πέφτουν στα πόδια κυρίως του
Ποντίφικα και να τον παρακαλούν να τους βοηθήσει ήταν συγκλονιστικές. Όμως η στεναχώρια και η
συγκίνηση δεν είναι αρκετά για να λυθεί το προσφυγικό πρόβλημα.
 
Αυτή η επίσκεψη γι αυτούς που κανονίζουν τις τύχες των λαών θα πεταχτεί σαν «την τρίχα από το
ζυμάρι» από την καθημερινότητά τους και θα συνεχίσουν ακάθεκτοι τα πολιτικά τους παιχνίδια
οδηγώντας καθημερινά την ανθρωπότητα σε ακόμη μεγαλύτερη κρίση, καθώς δεν αποφασίζουν να
βάλουν ένα τέλος στον πόλεμο.
 
Ο Πάπας έφτασε στην Μυτιλήνη ως ένα πρόσωπο αγάπης και αγιότητας . Τα έγραφα του
υπουργείου εξωτερικών που δόθηκαν στους δημοσιογράφους με το πρόγραμμα τον αποκαλούσαν

Άγιο Πατέρα και ως τέτοιον τον αντιμετώπισαν στην Μυτιλήνη.
 
Το νησί λοιπόν κατακλείστηκε από ιταλικές και αμερικανικές δυνάμεις οι οποίοι έκαναν κουμάντο στο νησί σε ότι αφορά τα μέτρα ασφαλείας και
βρίσκονταν διαρκώς σε απόσταση αναπνοής από τον Ποντίφικα .
Ούτε εδώ κάνει κουμάντο η Ελλάδα. Μας φυλούν οι ξένοι σε κάθε γεγονός κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί και λογικό αφού θεωρούν τις δυνάμεις
της χώρας μας υποδεέστερες και το Βατικανό δεν θα άφηνε τον Πάπα απροστάτευτο . Περίπου πενήντα άνδρες ασφαλείας βρισκόταν γύρω από τον
Πάπα Φραγκίσκο και τους άλλους δυο Προκαθήμενους της Εκκλησίας. Με ειδικό ρόλο για την προστασία του Πάπα άλλοι 20 μυστικοί αστυνομικοί δεν
άφηναν το Πάπα από τα μάτια τους.
Ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ως φιλοξενούμενος και ως λαμπρός ηγέτης όπως έχει περάσει στην συνείδηση όλων, είχε κερδίσει
όλα τα φώτα της δημοσιότητας ενώ σε δεύτερο πλάνο βρίσκονταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κκ Βαρθολομαίος.
Λόγω της αίγλης του ,και του οικουμενικού του χαρακτήρα, κέρδισε τις εντυπώσεις , ειδικά όταν πήρε στην αγκαλιά του το πρώτο βρέφος στον
καταυλισμό, προτρέποντας στην συνέχεια τον Πάπα να κάνει και εκείνος το ίδιο δίνοντας έτσι μοναδικά κάρε στους φωτογράφους .
Στο κέντρο κράτησης στη Μόρια οι μετανάστες που μένουν εκεί είχαν περιοριστεί στους χώρους που ζουν με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς από
αυτούς να πλησιάσει τους Προκαθήμενους. Για αναδειχθεί το πιο ευαίσθητο πρόσωπο των προσφύγων οι συνεργάτες του Πάπα είχαν έρθει σε
συνεννόηση τις προηγούμενες μέρες με τους αρμόδιους και έτσι μετακινήθηκαν από τον ανοικτό καταυλισμό μάνες παιδιά μωρά και ευάλωτες ομάδες.
 
Όμως αν σκεφτεί κανείς ότι στο νησί ζουν 5.000 περίπου πρόσφυγες και μετανάστες τα 100 με 200 άτομα που εμφάνισαν στην επίσκεψη για να
υποδεχθούν τον Πάπα ήταν ένα μικρό ποσοστό που δεν έδειχνε την πραγματική εικόνα.
 
Ο χαμογελαστός Πάπας , ο ικανοποιημένος Οικουμενικός και ο κουρασμένος Αρχιεπίσκοπος θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ενός ξεχωριστού άρθρου
που θα ανέλυε την διάθεση των προκαθήμενων σε αυτήν την επίσκεψη στη Μόρια.
 
Ο Πάπας Φραγκίσκος καθ όλη την διάρκεια της επίσκεψης ήταν όντως χαμογελαστός αφού για την ιστορία του Βατικανού αυτή η επίσκεψη θα έδινε
πόντους παραπάνω στους Ρωμαιοκαθολικούς. Θα επιβεβαίωνε γι άλλη μια φορά ότι η εμφάνισή του σε τέτοια διεθνή γεγονότα τα κάνει ακόμη πιο
μεγάλα .
 
Ο Βαρθολομαίος ήταν ικανοποιημένος διότι αυτή η συνάντηση του πρόσθεσε στην οικουμενικότητα που πρεσβεύει, θέλοντας έτσι να τον θυμάται η
ιστορία ως τον θρησκευτικό ηγέτη, που έσπαζε τα αποστήματα και άπλωνε το χέρι για συνεργασία. Ακόμα και σε αυτούς που βρίσκονται στην
απέναντι όχθη των ιδεών των πιστεύω και των διεκδικήσεων . Ειδικά σε μια εποχή που ζούμε την μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση η πρωτοβουλία του
γι αυτήν την συνάντηση ξεπερνά κάθε πολιτική κίνηση που θα έπρεπε να είχε γίνει.
 
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο οποίος όπως φάνηκε πιέστηκε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα πολύ φορτωμένο στην Μυτιλήνη με εγκαινιασμούς
φωτογραφήσεις κορδέλες κλπ . Εμφανίστηκε κατάκοπος στην ιστορική συνάντηση με αποτέλεσμα οι κάμερες και οι φωτογράφοι να τον απαθανατίζουν
εξαντλημένο.
 
Ένα μικρό μάλιστα επεισόδιο διπλωματικής φύσεως δημιουργήθηκε όταν άφησε να εννοηθεί δημοσίως ότι ήταν δική του ιδέα το γεγονός αυτό.
 
Όλοι ξέρουμε ότι ο Πάπας έχει άριστες σχέσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και δεν θα άκουγε κανέναν και καμία πρόσκληση αν δεν προερχόταν
από τον ίδιο. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μάλιστα σχολιάστηκε αρνητικά αφού μετά την ιστορική συνάντηση μετέβηκε με στρατιωτικό αεροπλάνο από
την Μυτιλήνη στην Κομοτηνή για να ανακηρυχτεί σε επίτιμο διδάκτορα. «Τι δουλειά έχει να πετάει με στρατιωτικά αεροπλάνα για προσωπικές δουλειές
ο Αρχιεπίσκοπος» αναρωτήθηκαν απλοί πολίτες ,άλλα ακόμη και πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονταν στην Μυτιλήνη.
 
Στο μίνι λεωφορείο με το οποίο μεταφέρονταν οι Προκαθήμενοι υπήρχε αρκετή ώρα για κουβέντα κυρίως ανάμεσα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και
τον Πάπα Φραγκίσκο. Ειδικά μετά το τέλος του προγράμματος όταν πια μπήκαν στο όχημα για να αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο ο Πάπας
Φραγκίσκος είπε ξεσπώντας σε γέλια: «καλά θα ήταν να μην είχε τόση ζέστη» ενώ λίγο πριν ξεκινήσουν για το το αεροδρόμιο, αποκάλυψε στον
Οικουμενικό Πατριάρχη ότι συγκινήθηκε όταν η νεαρή Χριστιανή έσπασε τον αστυνομικό κλοιό και έπεσε στα πόδια του στον καταυλισμό της Μόριας
βροντοφωνάζοντας ότι είναι χριστιανή.
 
Μάλιστα ο Πάπας σχολίασε ακόμη και το όραμα που είδε μια από τις γυναίκες, η Νουρ, που τελικά πήρε μαζί του στο αεροπλάνο για την Ρώμη. Η
Νουρ που σημαίνει Άγιο Φως είδε την προηγούμενη νύχτα ένα φως να την αγκαλιάζει και αυτήν και την οικογένειά της και τελικά το μεσημέρι της
επόμενης μέρας έμαθε ότι θα είναι και αυτή ανάμεσα στην ομάδα που θα πάρει ο Πάπας στην Ρώμη.
 
Οι μουσουλμάνοι μετανάστες που δεν επιλέχθηκαν ούτε καν να πλησιάσουν την περιοχή που ήταν ο Πάπας στην Μόρια βρισκόταν στην άλλη άκρη
του καταυλισμού μέσα στον οποίο εκατοντάδες αστυνομικοί και στρατός βρισκόταν ανάμεσά τους για τυχόν επεισόδια.
 
Πολλοί από αυτούς κυρίως Σουνίτες δεν είδαν με καλό μάτι την επίσκεψη των Χριστιανών ηγετών στον καταυλισμό έχοντας μάλιστα μέσα τους και το
ερωτηματικό για τους δικούς τους ηγέτες που τους άφησαν στο έλεος των κλειστών συνόρων και του αναμφίβολου μέλλοντός τους, όταν οι Χριστιανοί
ηγέτες είναι εκεί και τους ευλογούν δίνοντάς τους κουράγιο , τροφή και προσευχόμενοι γι αυτούς.
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
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.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

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

 
...

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

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

16/07/17 - 21:31
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: 
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Fashion Outlet Stock

Fashion Outlet Stock
Ρούχα από Επώνυμες Μάρκες με εκπτώσεις
έως 80% - Αγοράστε Online!
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