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Μοναδικές στιγμές έζησε τις τελευταίες ημέρες η Λέσβος με αποκορύφωμα το Σάββατο που μας πέρασε, με τη συνάντηση
των τριών ιεραρχών και το ιστορικού συμβολισμού μήνυμα, που από κοινού έστειλαν προς όλο τον κόσμο, για την
προσφυγική κρίση και την ανάγκη αλληλεγγύης προς αυτούς τους ανθρώπους.

Μοναδικές στιγμές έζησε τις τελευταίες ημέρες η Λέσβος με αποκορύφωμα το Σάββατο που μας πέρασε, με τη συνάντηση
των τριών ιεραρχών και το ιστορικού συμβολισμού μήνυμα, που από κοινού έστειλαν προς όλο τον κόσμο, για την
προσφυγική κρίση και την ανάγκη αλληλεγγύης προς αυτούς τους ανθρώπους.

Η συνάντηση των τριών θρησκευτικών ηγετών και κυρίως η συνύπαρξη του Πάπα και του Πατριάρχη, αποτέλεσε κίνηση
τεράστιας πολιτικής σημασίας, που εκ των πραγμάτων, επιχειρεί να παρέμβει στις εξελίξεις για το προσφυγικό με τη
βαρύτητα της κοινής πρωτοβουλίας και της έκκλησης για δράση των πολιτικών ηγετών και των θεσμικών οργανισμών,
που καλούνται να διαχειριστούν την ανθρωπιστική αυτή κρίση.

Το εντυπωσιακό όμως σ’ αυτήν την ιστορία, είναι ότι το μήνυμα αυτό εκπέμφθηκε από τη Λέσβο, στην οποία τις τελευταίες
μέρες είναι στραμμένα τα φώτα της δημοσιότητας, γεγονός τεραστίων διαστάσεων, που το διαπιστώσαμε, βλέποντας την
πληθωρική παρουσία μέσων ενημέρωσης που υπήρχαν στο νησί προκειμένου να καλυφθεί αυτή η ιστορική στιγμή.

Η μοναδικότητά της επίσκεψης προκύπτει και από το γεγονός ότι εκατοντάδες δημοσιογράφοι έφθασαν στη Μυτιλήνη, οι
περισσότεροι για πρώτη φορά, γεγονός που από μόνο του, αποτελεί τεράστια προβολή του τόπου μας σ’ όλο τον κόσμο
και μάλιστα με τις ευλογίες και την ακτινοβολία θρησκευτικών ηγετών, όπως του Πάπα και του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Η Λέσβος έζησε μεγαλεία, πρωτόγνωρα στα χρονικά της, και ευχή και ελπίδα είναι τα καλά λόγια για το νησί και τους
κατοίκους του, να είναι λόγος για να στραφεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στη γωνιά αυτή, όχι μόνο ένεκα
προσφυγικού, αλλά γιατί είναι ένας προορισμός που αξίζει κανείς να τον επισκεφθεί και να γνωρίσει από κοντά τις
ομορφιές και τους ανθρώπους του. Αυτό θα αποτελούσε μια εξαιρετική εξέλιξη και μια μοναδική ευκαιρία, που δεν πρέπει
να χαθεί και η οποία είναι και στο δικό μας χέρι να αξιοποιηθεί προς όφελος της Λέσβου.

Το νησί «έπαιξε» το Σαββάτο, κυριολεκτικά παντού και το... στοίχημα είναι να «παίζει» και μετά, όταν τα φώτα της
δημοσιότητας σβήσουν!

Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τη Λέσβο, που πρέπει να κερδηθεί με καλά σχεδιασμένες κινήσεις, που δεν θα αφήσουν
τα πράγματα στην τύχη τους και στις καλές εντυπώσεις της μοναδικής αυτής επίσκεψης!

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;
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