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Στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας βρέθηκε σήμερα Σάββατο από το πρωί η Λέσβος εξαιτίας
της ιστορικής επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου, η οποία είχε ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα και
εξέπεμψε μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

 
Τον Πάπα Φραγκίσκο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, με τους
οποίους νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε μία σύντομη συνάντηση.

 

 
 
Στη συνέχεια ο Πάπας Φραγκίσκος συναντήθηκε κατ' ιδίαν με τον κ. Τσίπρα, με τον πρωθυπουργό
να υπογραμμίζει στο Ποντίφικα πως «η επίσκεψη σας εδώ είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία να
αναδείξουμε την ανάγκη να σταματήσει ο πόλεμος, η εκμετάλλευση ανθρώπων και να δοθεί η

δυνατότητα μιας νόμιμης οδού γι' αυτούς τους ανθρώπους που φεύγουν από τις εστίες τους και ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο μέλλον στην
Ευρώπη», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.
 
Από την πλευρά του ο Πάπας Φραγκίσκος εξήρε τον ρόλο της χώρας μας στην αντιμετώπιση του ζητήματος και σημείωσε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί
να δίνει το παράδειγμα της ανθρωπιάς.
 
Στη συνέχεια ο Ποντίφικας συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο και στη συνέχεια και οι τρεις προκαθήμενοι αναχώρησαν
για το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια.
 
 
Στη Μόρια έγιναν δεκτοί πρώτα από τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες που με ζωγραφιές και ταμπλό τους καλωσόριζαν αλλά και ζητούσαν
να τους επιτραπεί να μετακινηθούν προς συγγενείς τους σε χώρες της βόρειας Ευρώπης. Ανάλογα αιτήματα και από άλλες οικογένειες
προσφύγων αλλά και μετανάστες που με δικά τους ταμπλό διεκδικούσαν «freedom» - «ελευθερία».
 
Με στοργικά λόγια, έδωσαν κουράγιο στους ανθρώπους αυτούς που έχουν μπει στη μεγάλη τους πλειονότητα στην Ελλάδα μετά τις 20 Μαρτίου και σε
εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας ζουν υπό περιορισμό.
Από τις κορυφαίες στιγμές της μέχρι τώρα πορείας των τριών Ιεραρχών, ήταν όταν νεαρός πρόσφυγας κλαίγοντας γοερά φιλούσε τα χέρια του Πάπα
και του Πατριάρχη ζητώντας τους να κάνουν κάτι για να συνεχίσουν να ελπίζουν. Πολλές γυναίκες μουσουλμάνες με μαντήλια δίνουν το χέρι τους
προς τους Χριστιανούς ηγέτες και πολλές από αυτές τους φιλάνε το χέρι.
 
 
Αμέσως μετά οι τρεις προκαθήμενοι μίλησαν προς τους συγκεντρωμένους στη σκηνή πρόσφυγες και υπέγραψαν την κοινή τους έκκληση προς τη
διεθνή κοινότητα να ανταποκριθεί με θάρρος στη αντιμετώπιση της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης, «της τραγωδίας της αναγκαστικής
μετανάστευσης και της μετατόπισης αλλά και των βαθυτέρων αιτίων της κατάστασης αυτής», μέσω διπλωματικών, πολιτικών και φιλανθρωπικών
πρωτοβουλιών, και μέσα από συλλογικές προσπάθειες, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη.
 
 
Έξω από τη σκηνή εκατοντάδες μετανάστες φωνάζουν ρυθμικά το σύνθημα «Freedom – freedom» - «Ελευθερία – Ελευθερία».
 
Στη συνέχεια γευμάτισαν με τρεις οικογένειες προσφύγων. Το κοινό γεύμα περιελάμβανε το προγραμματισμένο για στον καταυλισμό σημερινό φαγητό,
ρύζι με λαχανικά, ελιές, ψωμί και χαλβά.
 
Αμέσως μετά οι τρεις ιεράρχες μετέβησαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης όπου ήταν συγκεντρωμένο πλήθος ανθρώπων. Εκεί εψάλη κοινή δέηση για τους
πρόσφυγες και μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους, ενώ κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη των θυμάτων. Επίσης κατευθύνθηκαν στην
ειδική εξέδρα που είχε στηθεί και έριξαν λίγα λουλούδια στη θάλασσα στη μνήμη των θυμάτων.
 
 
Λίγο μετά ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με τον με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο αναχώρησαν για το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, όπου
είχαν την τελευταία τους ιδιωτική συνάντηση προτού αναχωρήσουν, ενώ ακολούθησε και νέα κατ' ιδίαν συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού και του
Ποντίφικα. Στη συνέχεια ο Πάπας Φραγκίσκος αναχώρησε μαζί με 10 οικογένειες προσφύγων. Μετά την αναχώρηση του Πάπα αναχώρησαν ο
Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.
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Ideal Soleil Αντηλιακά
Πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία
και περιποίηση της επιδερμίδας με
τις πιο ευχάριστες υφές
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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

 
...

(/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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Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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