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Ο Guardian αναφέρει πως η Λέσβος ελπίζει ότι η επίσκεψη του Πάπα θα ρίξει φως στο ρόλο του νησιού στην μεγάλη προσφυγική κρίση και ξεκινά το
άρθρο του υπενθυμίζοντας πως όταν στο νησί είχε βρεθεί για λίγο η σούπερσταρ Αντζελίνα Τζολί, δεν είδε την εικόνα όπως ήταν, καθώς πολλά
πράγματα είχαν τεχνηέντως απομακρυνθεί και αλλάξει.

'Θα είναι διαφορετικά, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος επισκεφτεί το νησί το Σάββατο. Ο σκοπός της
επίσκεψης του ποντίφικα στο Αιγαίο είναι να δει την έκτακτη ανάγκη της κρίσης από κοντά, και οι
αρχές δεν είναι διατεθειμένες να χρησιμοποιήσουν παρωπίδες. Αυτή τη φορά, το νησί που βρίσκεται
στην πρώτη γραμμή της μεγαλύτερης μετακίνησης ανθρώπων στη σύγχρονη εποχή σκοπεύει να
δείξει την κατάσταση όπως είναι" σημειώνει η ανταποκρίτρια του Guardian.

"Δεν θα αλλάξουμε τίποτα" λέει ο δήμαρχος Σπύρος Γαληνός όταν ρωτήθηκε αν δημοτικοί
υπάλληλοι θα προχωρήσουν έστω σε καθαρισμό των γκράφιτι στους τοίχους των κέντρων που
κρατούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. "Η επίσκεψή του έχει τεράστιο συμβολισμό. Είναι
αυτό που θέλαμε, αυτό που ονειρευόμασταν εδώ και χρόνια".

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η επίσκεψη του θα έχει διάρκεια περίπου 4 ώρες και θα ξεκινήσει από
τη Μοριά. Το Hot Spot είναι τελείως αποκλεισμένο από τον έξω κόσμο και φρουρείται όλο το
εικοσιτετράωρο - λειτούργησε ως κέντρο εγγραφής, αλλά μετά την συμφωνία με την Τουρκία, είναι
πλέον μια κλειστή εγκατάσταση που περισσότερο μοιάζει με φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Η Διεθνής Αμνηστία είχε πρόσβαση στο κέντρο τη Τρίτη (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diethnis-amnistia-kakes-oi-synthikes-kratisis-se-

lesvo-kai-hio) και η έκθεση της έκανε λόγο για άθλιες συνθήκες ενώ και άλλοι εκπρόσωποι φορέων που μίλησαν στον Guardian έκαναν λόγο για την ίδια
ακριβώς κατάσταση.

Ο δήμαρχος Λέσβου ελπίζει πως ο Πάπας θα βοηθήσει στο μήνυμα της ειρήνης και της αλληλεγγύης που το νησί θέλει να μοιραστεί. «Είμαστε ένας
κόκκος στο χάρτη, αλλά μέσα από αυτή την κρίση, βλέπουμε τους εαυτούς μας ως φάρος των ανθρώπινων αξιών», λέει.

"Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία. Είτε θα αντιμετωπίσει αυτούς τους ανθρώπους με ανθρωπιά και θα ακολουθήσει μια
πορεία αλληλεγγύης και συνεργασίας ή θα πάρει μια σκοτεινή, φασιστική στροφή." σημειώνει και λέει πως είναι ο πρώτος που θέλει να δει το
Hot Spot της Μόριας να κλείνει.

"Μας είναι πολύ δύσκολο να βλέπουμε να αντιμετωπίζονται έτσι οι άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν και κινδύνεψαν για να φτάσουν εδώ. Δεν είναι
επικίνδυνοι. Δεν είναι εγκληματίες." σημειώνει.

Όμως δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι ο Πάπας μπορεί τελικά να κάνει πολλά για να αλλάξει τη μοίρα εκείνων που τώρα ετοιμάζονται δια της βίας να
επιστρέψουν στην Τουρκία. Μια από αυτούς είναι και η εθελόντρια Alison Terry-Evans μέλος μιας οργάνωσης στη Λέσβο που διανέμει ρούχα και
κουβέρτες τους πρόσφυγες. "Δεν θα αλλάξει τίποτα, ούτε για έναν από αυτούς τους ανθρώπους που είναι στη χώρα." λέει και αναφέρει πως είναι
υποκριτικό ο ηγέτης μιας εταιρείας δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως το Βατικανό, να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια οικονομικής ενίσχυσης.
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Πάντως όπως μαρτυρεί και το φωτορεπορτάζ του Γ. Παπαδόπουλου έχουν ξεκινήσει από σήμερα εργασίες ευπρεπισμού στους χώρους που θα
επισκεφθεί ο Πάπας (δεν αναφερόμαστε στη Μόρια) . Επίσης είχαμε και σύσκεψη για το θέμα της επίσκεψης του Πάπα στο Δήμο Λέσβου με
συμμετοχή φορέων και οργανώσεων. Ασφαλώς και δεν είναι αρνητικό ο ευπρεπισμός των χώρων της πόλης. 

Η ουσία είναι να δουν οι υψηλοί επισκέπτες την αλήθεια για τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων - μεταναστών στη Μόρια. Αυτές ακριβώς οι
συνθήκες δεν χρειάζονται ωραιοποίηση και ως εκ τούτου είναι σημαντική η δήλωση του Δήμαρχου. 

Έντονος πόνος στα γόνατα;
Για να απαλλαγείτε από τον
πόνο στα γόνατα, να θυμάστε
αυτή τη συμβουλή
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(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...

(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-

lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

14/07/17 - 12:25
Εύσημα στο Δήμαρχο Λέσβου από τον Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
(/articles/news-categories/politiki/eysima-sto-dimarho-lesvoy-apo-ton-presvi-ton-inomenon-politeion)

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, συναντήθηκε σήμερα το πρωί στο γραφείο του με τον Πρέσβη
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, κ. Goeffrey Pyatt.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τον κ. Pyatt στο νησί μας του εξέθεσε τα ζητήματα που αφορούν τη
Λέσβο, ανέλυσε όλο το φάσμα των...

(/articles/news-categories/politiki/vradines-ptiseis-exi-

toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

13/07/17 - 15:08
Βραδινές πτήσεις έξι τουρκικών μαχητικών πάνω από Λέσβο (/articles/news-categories/politiki/vradines-

ptiseis-exi-toyrkikon-mahitikon-pano-apo-lesvo)

Έξι τουρκικά μαχητικά εμφανίστηκαν χθες το βράδυ στην περιοχή πάνω από την Λέσβο και την Λήμνο.

 
Σύμφωνα με το Militaire.gr, οι Τούρκοι εντοπίστηκαν άμεσα από τα ελληνικά ραντάρ.
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