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Φόρος τιμής στην μνήμη των πνιγμένων προσφύγων στα νερά του Αιγαίου θα αποτίσουν από την προβλήτα του λιμανίου της Μυτιλήνης ο Πάπας
Φραγκίσκος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος.

 
Το πρόγραμμα το οποίο ακόμη διαμορφώνεται περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, την άφιξη του Ποντίφικα στις 10:30 το πρωί του Σαββάτου
στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, συνάντηση με τον πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα στο αεροδρόμιο, επίσκεψη στο hot spot της Μόριας όπου ο
Ποντίφικας, ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος θα χαιρετήσουν προσωπικά έναν έναν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρίσκονται εκεί
καθώς και την έκδοση κοινού ανακοινωθέντος των τριών Προκαθημένων που θα αναφέρεται στο προσφυγικό και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για
τους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής.
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Η επίσκεψη αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 3 παρά τέταρτο το μεσημέρι της ίδια ώρας και άγνωστο
παραμένει εάν θα επισκεφθεί την ολιγάριθμη κοινότητα των Ρωμαιοκαθολικών στο νησί ή εάν θα
χαιρετήσει τους πιστούς στο λιμάνι όπου αναμένεται να εκφωνήσει μικρής έκτασης ομιλία με την
οποία θα αναφέρεται στο προσφυγικό ζήτημα
 
 
Στο νησί ο «οργανωσιάρχης» των Παπικών ταξιδιών
 
Φτάνει το απόγευμα στην Μυτιλήνη ο «οργανωσιάρχης» των Παπικών ταξιδιών προκειμένου να
προετοιμάσει την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, το πρωί του Σαββάτου, στη διάρκεια της οποίας
θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη  κ.κ. Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο.
Ο Αρχιμανδρίτης Μαουρίσιο Ρουέντα  Μπελτς ανέλαβε τα καθήκοντα του την 1η Μαρτίου και
διαδέχθηκε τον Αλμπέρτο Γκασπάρι. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κολομβία ο Μαουρίτσιο
Ρουέντα αποτελεί προσωπική επιλογή του Πάπα Φραγκίσκου. Στα 46 του χρόνια ο Αρχιμανδρίτης

φοίτησε σε σχολεία και πανεπιστήμια της Μπογκοτά και πραγματοποίησε τις διδακτορικές του σπουδές στο Ποντιφικό Πανεπιστήμιο της Ρώμης με
εξειδίκευση στο εκκλησιαστικό δίκαιο. Γνώστης πέντε γλωσσών προέρχεται από το διπλωματικό σώμα της Αγίας Εδρας και έχει υπηρετήσει στις
Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιορδανία.
 
Διαδέχθηκε δύο κορυφαίους κληρικούς: Τον Αλμπέρτο Γκασπάρι που οργάνωνε όλα τα ταξίδια του Βενεδίκτου του ΙΣΤ' και οποίος ολοκλήρωσε την
καριέρα του μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο με την διοργάνωση του ταξιδιού του Πάπα Φραγκίγκου στο Μεξικό και την συνάντηση στο αεροδρόμιο
της Αβάνας μεταξύ του Ποντίφικα και του Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ. Κυρίλλου.
 
Και τον Καρδινάλιο Ρομπέρτο Τούτσι. Τον Ιησουίτη μοναχό υπεύθυνο ταξιδιών του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Β' ο οποίος είναι γνωστός στα στελέχη
της Εκκλησίας της Ελλάδος από την επίσκεψη του Κάρολου Βοιτίλα στην Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του 2000.
 
Ο Αρχιμανδρίτης Μαουρίτσιο Ρουέντα θα συμμετάσχει σ΄όλες τις συσκέψεις και θα ενημερώσει τις ελληνικές αρχές για το πρωτόκολλο της Αγίας
Εδρας και θα επιβλέψει τα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να διασφαλιστεί η επίσκεψη του Πάπα το πρωί του Σαββάτου. Μαζί του αναμένεται να
φτάσουν άλλα πέντε στελέχη του Βατικανού καθώς και η εκπρόσωπος της Alitalia με αεροπλάνο της οποίας ταξιδεύει ο εκάστοτε Ποντίφικας.
 
Με τον «οργανωσιάρχη» του Πάπα στην Μυτιλήνη θα βρεθεί και ο πρέσβης του Βατικανού στην Αθήνα Αρχιεπίσκοπος Εντουαρντ Ανταμς ενώ στο
νησί βρίσκεται ήδη ο Αρχιεπίσκοπος Τήνου, Νάξου και Αποστολικός Τοποτηρητής της Επισκοπής Χίου  της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα
κ. Νικόλαος.
 
Στην Μυτιλήνη φτάνουν ακόμη ο Γραμματέας της Επιτροπής Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος Αρχιμανδρίτης κ. Ιγνάτιος Σωτηριάδης ο οποίος θα συμμετάσχει σ΄ όλες τις συσκέψεις για την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στην νησί καθώς
και ο Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχης.
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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...
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(/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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