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Η ιστορική επίσκεψη λεπτό προς λεπτό από το "Εμπρός". Η δημοσιογράφος Ανθή Παζιάνου μεταδίδει και οι
δημοσιογράφοι Νίκος Μανάβης και Μαρίνος Ορφανός καταγράφουν τα πάντα που αφορούν στην κοινή παρουσία των
τριών Ιεραρχών στη Λέσβο

Η ιστορική επίσκεψη λεπτό προς λεπτό από το "Εμπρός". Η δημοσιογράφος Ανθή Παζιάνου μεταδίδει και οι
δημοσιογράφοι Νίκος Μανάβης και Μαρίνος Ορφανός καταγράφουν τα πάντα που αφορούν στην κοινή παρουσία των
τριών Ιεραρχών στη Λέσβο

 

Ώρα 15.27 Το αεροσκάφος του Πάπα τροχοδρομεί στο αεροδρόμιο "Οδυσσέας Ελύτης". Η ιστορική επίσκεψη μόλις
ολοκληρώθηκε. Το "Ε" με μία τετράωρη συνεχή ενημέρωση κατέγραψε λεπτό προς λεπτό με έγκυρο και έγκαιρο ρεπορτάζ
την επίσκεψη των τριών Ιεραρχών. Το γενικό μήνυμα της επίσκεψης του Πάπα, του Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου
απευθύνεται σε όλη την Ευρώπη και έχει κεντρικό πρόσωπο-παράδειγμα τον Ιησού. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα
αλληλεγγύης και αγάπης. Το παράδειγμα του Χριστού λοιπόν είναι εκείνο που πρέπει να θυμηθεί όλη η Ευρώπη που
υψώνει φράκτες και φυλακίζει σήμερα τους πρόσφυγες και χιλιάδες αθώα μάτια παιδιών που συγκίνησαν τους
θρησκευτικούς ηγέτες. "Ή είμαστε Χριστιανοί ή δεν είμαστε" είναι το γενικό συμπέρασμα των όσων κατέθεσαν οι οι τρεις
Ιεράρχες. Ή είμαστε η Ευρώπη των ανθρώπινων δικαιωμάτωνκαι των πανανθρώπινων αξιών, ή δεν είμαστε". Τόσο απλά...

 

Ώρα 14.24 Οι τρεις θρησκευτικοί ηγέτες πετούν τρία δάφνινα στεφάνια στα νερά του Αιγαίου. Σε αυτόν τον συμβολισμό,
τα στεφάνια τα παρέδωσαν στους Ιεράρχες τρία μικρά παιδιά.

 

Ώρα 14.22 Ενός λεπτού σιγή στο λιμάνι της Μυτιλήνης για τα θύματα της σημερινής αθρωπιστικής κρίσης
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Ώρα 14.20 Κι ενώ είναι σε εξέλιξη οι προσευχές των τριών Ιεραρχών για την ανάπαυση των ψυχών των αδικοχαμένων
προσφύγων, η Αστυνομία συνέλαβε μία αλληλέγγυα πολίτη στο χώρο του λιμένα που επιχειρησε να υψώσει ένα πανό

Ώρα 13.50 Με καθυστέρηση οι τρεις Ιεράρχες στο λιμάνι της Μυτιλήνης. Εκατοντάδες κόσμου υποδέχτηκαν τους Ιεράρχες,
με την καθολική κοινότητα να φωνάζει "Ζήτω ο Πάπας"!

Ο Πάπας Φραγκίσκος απευθύνει αυτή τη στιγμή μήνυμα προς

τους κατοικους της Λέσβου:

"Η Λέσβος έγινε πέρασμα και λιμάνι για χιλιάδες πρόσφυγες. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε αυτή τη δυνατότητα και
ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο για την πρόσκληση. Η Ευρώπη είναι η
πατρίδα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εσείς οι κάτοικοι της Λέσβου αποδεικνύετε πως χτυπά ακόμα η καρδιά μιας
ανθρωπότητας που αναγνωρίζει τον αδελφό και την αδελφή και χτίζετε γέφυρες ανθρωπιάς για όλους. Είστε το
παράδειγμα για όλους»
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"Οι πρόσφυγες είναι βλέμματα, ονόματα, ιστορίες και πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης μεταχείρισης», πρόσθεσε ο
ποντίφικας. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στα πρώτα σχόλιά τους, αναφέρουν ότι ο πάπας Φραγκίσκος μετέβη σήμερα
στην Λέσβο η οποία είναι και «το σύμβολο της δοκιμασίας των προσφύγων», ενώ υπογραμμίζουν με έμφαση την δήλωση
του πάπα ότι «θέλει να κρατήσει πάνω στο γραφείο του τις ζωγραφιές με τις οποίες τον υποδέχθηκαν τα μικρά
προσφυγόπουλα». Η εφημερίδα Λα Ρεπούμπλικα, παράλληλα, στην ηλεκτρονική της έκδοση, προβάλλει τον απλό όσο και
περιεκτικό τρόπο με τον οποίο ο ποντίφικας θέλησε να ευχαριστήσει την χώρα μας για την αλληλεγγύη και την βοήθεια
που επέδειξε: η ιταλική εφημερίδα αποδίδει το σχετικό απόσπασμα της ομιλίας του Αργεντινού ποντίφικα, με δυο μόνον
λέξεις «grazie Grecia», ευχαριστώ Ελλάδα.

 

Ώρα 13.00 Εν αναμονή των τριών Ιεραρχών στο λιμάνι της Μυτιλήνης πλέον... Το γεύμα πάντως ολοκληρώθηκε στη Μόρια
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Ώρα 12.45 Ο Πάπας Φραγκίσκος στο μήνυμά του από τη Λέσβο, μεταξύ άλλων τόνισε:

«Θα θέλαμε να ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές και να μιλήσουμε στο όνομά σας ελπίζοντας ο κόσμος να προσέξει σε
αυτές τις καταστάσεις και να ανταποκριθεί με αξιοπρέπεια. Μη χάνετε την ελπίδα. Το πιο μεγάλο δώρο που μπορούμε να
προσφέρουμε είναι η αγάπη. Η διάθεση να ακούσουμε ο ένας τον άλλον, μία προσευχή. Εμείς οι Χριστιανοί αναφερόμαστε
συχνά στον καλό Σαμαρείτη. Για μας είναι μία παραβολή που αναφέρεται στον Θεό και απευθύνεται σε όλους. Όπως
εκείνος σε πνεύμα αλληλεγγύης. Σας αγκαλιάζω όλους με στοργή. Θα ήθελα να κάνω επίκληση στα θεία δώρα της δύναμης
και της ειρήνης». Δεν είστε μόνοι σας», ήταν το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου προς τους πρόσφυγες. Εξήρε τον ρόλο της
χώρας στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, τονίζοντας ότι «ο ελληνικός λαός με μεγάλη γενναιοδωρία
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες παρά το γεγονός ότι διανύει μια δύσκολη περίοδο». «Ήρθα εδώ με τους αδελφούς μου τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο απλά και μόνο για να σταθώ δίπλα σας, να ακούσω
τις ιστορίες σας, ήρθαμε για να επιστήσουμε και πάλι την προσοχή του κόσμου στη σοβαρή αυτή ανθρωπιστική κρίση, για
να κάνουμε μια έκκληση ώστε να βρεθεί μια λύση». «Θα θέλαμε να ενώσουμε τις φωνές μας με τις δικές σας και να
μιλήσουμε στο όνομα σας ως άνθρωποι της πίστης».

Ας σημειωθεί ότι ο Πάπας ανακοίνωσε ότι θα πάρει μαζί του στο Βατικανό για μετεγκατάσταση 10 πρόσφυγες, οκτώ
Σύρους και δύο Αφγανούς.

 

Ώρα 12.39 "Όσοι σας φοβούνται δεν σας βλέπουν στα μάτια. Ξεχνάνε ότι η αξιοπρέπεια και η ελευθερία ξεπερνάει τον
φόβο". Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τη Μόρια, είπε πολλά, αλλά τα είπε όλα, με μόνο αυτη του την φράση.
Υπογράμμισε δε ότι η Μεσόγειος δεν θα πρέπει να γίνει ένας τάφος, αλλά μιας θάλασσα ειρήνης.

 

 Ώρα 12.27 Συγκινημένος ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στις δηλώσεις του από τη Μόρια, μίλησε για την ουσία του
προβλήματος χωρίς ωραιοποιηση των καταστάσεων:

«Μαζί στέλνουμε μήνυμα από τη Λέσβο ενώπιον όλου του Χριστιανισμού για να σταματήσει αυτή η τραγωδία. Μαζί
στηλιτεύουμε κάθε μορφή απαξίωσης του ανθρώπου και του ξεριζωμού του. Ενώνουμε τις φωνές μας για ένα παγκόσμιο
μήνυμα ευαισθητοποίησης ώστε να επιστρέψει η ειρήνη και η ασφάλεια σε κάθε σπίτι σε κάθε οικογένεια. Μόνο όσοι δουν
τα μάτια των παιδιών που είδαμε εμείς σήμερα, θα καταλάβουν την χρεοκοπία της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης της
Ευρώπης. Καμαρώνω για τους Έλληνες που βοηθούν για να γίνει ο Γολογοθάς τους ελαφρύτερος. Η Εκκλησία κι εγώ
θρηνούμε για τις ψυχές που χάθηκαν. Έχουμε βοηθήσει αρκετά και θα κάνουμε κι άλλα. Να αναλάβει ο ΟΗΕ να πράξει τα
δέοντα για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που ζούμε. Εύχομαι να μην ξαναδούμε παιδάκια να ξεβράζονται στις παραλίες,
αλλά να παίζουν αμέριμνα όπως τους πρέπει»

Ώρα 12.00 Οι εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλον τον κόσμο που αναμεταδίδουν το σπουδαίο γεγονός που φιλοξενεί
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Ώρα 12.00 Οι εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλον τον κόσμο που αναμεταδίδουν το σπουδαίο γεγονός που φιλοξενεί
σήμερα η Λέσβος επί το έργον. Δύο κέντρα Τύπου έχουν στηθεί στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και στο Επιμελητήριο
Λέσβου και υπολογίζονται περί τους 400 ανταποκριτές που καταγράφουν λεπτό προς λεπτό όλα όσα διαδραματίζονται
στο νησί.

Ώρα 11.15 Οι τρεις Ιεράρχες κατέφθασαν στο κέντρο της Μόριας, όπου συναντήθηκαν με 150 περίπου ανήλικους
πρόσφυγες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Πάπας, ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος θα επισκεφτούν το σημείο όπου
γίνεται η καταγραφή και θα συναντηθούν με 250 αιτούντες άσυλο. Η πρόσβαση στους δημοσιογράφους δεν επιτρέπεται
στο διάστημα της παραμονής των Ιεραρχών στη Μόρια,παρά μόνο σε συγκεκριμένα δίκτυακαι την ΕΡΤ που θα έχουν
εικόνα από όλα θα διαδραματιστούν εκεί, πριν οι τρεις θρησκευτικοί ηγέτες, υπογράψουν την κοινή τους διακήρυξη για
την ειρήνη. Υπενθυμίζεται ότι προβλέπεται περί τις 12.45 να γευματίσουν μαζί με δεκάδες άλλους πρόσφυγες, πριν
κατευθυνθούν προς το λιμάνι για το τελευταίο σκέλος της επίσκεψής τους στο νησί.

 

Ώρα 10.43 Η πομπή ξεκίνησε για την Μόρια με επιβαίνοντες σε βαν τους τρεις Ιεράρχες. Οι Μυτιληνιοί έχουν βγει στα
μπαλκόνια άλλοι για να χαιρετίσουν τους θρησκευτικούς ηγέτες και άλλοι απλά για να δουν το πρωτοφανές ετούτο
γεγονός που βιώνει ο τόπος. Η κατεύθυνση είναι η Μόρια.

Ώρα 10.15 Το αεροσκάφος που μεταφέρει τον

Ποντίφικα προσγειώθηκε στο "Οδυσσέας Ελύτης". Με τιμές αρχηγού κράτους έγινε δεκτός ο Πάπας με την μπάντα να
παιανίζει. Ο Πάπας Φραγκίσκος έγινε δεκτός από τον Αλέξη Τσίπρα που τον καλωσόρισε θερμά και δεν χάλασε το χατίρι
των ανταποκριτών του Τύπου, βγαίνοντας μία φωτογραφία μαζι του. Με τον Πάπα συνομίλησε και ο δήμαρχος Λέσβου
Σπύρος Γαληνός, ο οποίος του είπε χαρακτηριστικά: "Καλως ήρθατε στο νησί της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της
προσφοράς στον συνάνθρωπο..."
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Ώρα 9.20 Μόλις αφίχθη στο "Οδυσσέας Ελύτης" ο πρωθυπουργός της Ελλάδος Αλέξης Τσίπρας. Τον πρωθυπουργό που
κατέφθασε με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, υποδέχτηκαν ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάλλης και ο
δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός καθώς και ιερείς από την Μητρόπολη Μυτιλήνης

Κάτι περισσότεροι από 300 είναι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το σπουδαίο γεγονός από τη Μυτιλήνη και οι οποίοι
έχουν μεταφερθεί από τα κέντρα Τύπου που έχουν στηθεί στην Γενική Γραμματεία Αιγαίου και στο Επιμελητήριο με
πούλμαν. Στο αεροδρόμιο τους έγινε εξονυχιστικός έλεγχος όπως ήταν φυσικό, ενώ γενικά η πόλη της Μυτιλήνης θυμίζει
ολίγον τι από... φάντασμα, καθώς βασικές αρτηρίες που θα ακολουθήσει η "ιερή" πομπή, είναι αποκλεισμένες.
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=720uc7skisk5&prev_imp=720ue1jkq0oa&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5844556539&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=720uc7skisk5&prev_imp=720ue1jkq0oa&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5844556539&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=720uc7skisk5&prev_imp=720ue1jkq0oa&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5844556539&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=720uc7skisk5&prev_imp=720ue1jkq0oa&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5844556539&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fo-theos-na-valei-to-xeri-tou%3AuNJjQmyzLtoDZ9w5YyJNLVBHblw&imp=720uc7skisk5&prev_imp=720ue1jkq0oa&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5844556539&thread=5865874728&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5865874728
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fo-theos-na-valei-to-xeri-tou%3AuNJjQmyzLtoDZ9w5YyJNLVBHblw&imp=720uc7skisk5&prev_imp=720ue1jkq0oa&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5844556539&thread=5865874728&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5865874728
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=720uc7skisk5&prev_imp=720ue1jkq0oa&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5844556539&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fanavoli-mexri-neoteras%3Al3JZ3ykVoaFsXL6V0ySLYij_6yg&imp=720uc7skisk5&prev_imp=720ue1jkq0oa&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5844556539&thread=5910195798&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5910195798
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas


17/7/2017 O Πάπας Φραγκίσκος στη Λέσβο - συνεχής ενημέρωση - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/83002-o-papas-fragkiskos-sti-lesvo-synehis-enimerosi 9/9

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1311)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

16|07|2017 16:41
Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1311
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

