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Τετάρτη, 13/04/2016 | Κοινωνία

Δρακόντεια μέτρα ασφάλειας παίρνονται στη Λέσβο για την ιστορική επίσκεψη του πάπα Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίου, το Σάββατο. Το προσφυγικό ζήτημα ενώνει την ορθόδοξη και τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία το πρωί του Σαββάτου, ενώ το «σφιχτό»
πρόγραμμα του ποντίφικα ματαιώνει οποιαδήποτε άλλη συνάντησή του.

Στην Μυτιλήνη έφτασαν χθες δύο επικεφαλής της ασφάλειας του πάπα και διεμήνυσαν προς κάθε κατεύθυνση ότι το πρόγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά
και δεν χωράει καμία παρέκκλιση. Ο πάπας Φραγκίσκος θα φτάσει με ειδική πτήση της Alitalia στις 10.30 το πρωί του Σαββάτου και στο αεροδρόμιο
θα έχει 15λεπτη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα τον υποδεχτεί και επίσης 15λεπτη συνάντηση με τον κ. Βαρθολομαίο. Ο
τελευταίος θα φτάσει στη Λέσβο την Παρασκευή, συνοδευόμενος από τον μητροπολίτη Γαλλίας, κ. Εμμανουήλ, αλλά δεν θα ακολουθήσει χωριστό
πρόγραμμα.
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Οι επικεφαλής των δύο εκκλησιών θα επισκεφτούν το Hot Spot της Μόριας, όπου θα δουν και θα
χαιρετήσουν περίπου 300 άτομα, ενώ στη συνέχεια θα καθίσουν σε γεύμα με 15 άτομα, οικογένειες
προσφύγων από τη Συρία. Θα προηγηθεί επίσκεψη στο αρχαίο λιμάνι της Μυτιλήνης, την Επάνω
Σκάλα, όπου βρίσκεται και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Παύλου -εκεί αποβιβάστηκε ο
Απόστολος των Εθνών το 58μ.Χ., μαζί με τον ευαγγελιστή Λουκά- και θα κάνουν κοινή προσευχή,
ενώ θα ρίξουν από ένα στεφάνι στη θάλασσα, στη μνήμη των αδικοχαμένων προσφύγων και
μεταναστών που χάθηκαν στα νερά του Αιγαίου.

Φορείς του νησιού ετοίμαζαν υποδοχή και επιδίωκαν συνάντηση με τον πάπα Φραγκίσκο,
αλλά τους έγινε γνωστό πως η επίσκεψή του θα είναι ολιγόωρη και στις 3 το μεσημέρι θα
αναχωρήσει για τη Ρώμη.

«Είναι όλα οργανωμένα στην εντέλεια και δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις. Πιστεύω να καταφέρουν οι
δύο ιεράρχες να βρουν μερικά λεπτά, χρόνο, για να φυτέψουν μια ελιά στο δημαρχείο, αλλά ακόμη
και αυτό το βλέπω λίγο δύσκολο», δήλωσε στο *Έθνος*, ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός.

Οι επικεφαλής της ασφάλειας του ποντίφικα και υψηλόβαθμα στελέχη της Alitalia που ήρθαν χθες από την Ρώμη, επιθεώρησαν τους χώρους του
αεροδρομίου, όπου θα γίνουν οι συναντήσεις, ενώ έκαναν βόλτα ακόμη και στην πίστα, κρατώντας σημειώσεις.

Κλιμάκιο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης βρίσκεται επίσης στο νησί και στελέχη του διαβεβαίωσαν τους αξιωματούχους του Βατικανού, ότι έχουν
ληφθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας για τους δύο θρησκευτικούς ηγέτες. «Δεν θα αναστατωθεί η ζωή των κατοίκων του νησιού, τα μέτρα όμως που θα
ληφθούν θα είναι τέτοια που να διασφαλίζουν ότι τίποτα δεν θα διαταράξει την επίσκεψη του ποντίφικα και των άλλων ιεραρχών στη Λέσβο», δήλωσε
από τη Μυτιλήνη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Δημήτρης Αναγνωστάκης.

Σε ειδική αίθουσα που έχει παραχωρηθεί στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης, γίνονται συνεχώς συσκέψεις για τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, για τις
κινήσεις του πάπα και του πατριάρχη, αλλά και για το πρόγραμμα, για το οποίο διευκρινίζεται από το Βατικανό ότι «δεν είναι ευέλικτο και θα τηρηθεί
κατά γράμμα».

Από την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Λέσβο και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος Β΄. Το απόγευμα της Παρασκευής θα
εγκαινιάσει το κοινωνικό παντοπωλείο «Αποστολή του παπα-Στρατή», στην Καλλονή Λέσβου, το οποίο φέρει το όνομα του αλησμόνητου παπά-
Στρατή, που πρόσφερε τόσα πολλά στους δοκιμαζόμενους πρόσφυγες.
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

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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(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

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
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(/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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