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 «Πρόσκληση προς τη διεθνή κοινότητα να πράξει τα δέοντα»

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πριν έρθει στη Λέσβο

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 15|04|2016 23:53

Συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου δημοσίευσε η ιταλική εφημερίδα «Ιλ Μεσατζέρο», με ιδιαίτερη
αναφορά στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουν αύριο στη Λέσβο ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Πάπας
Φραγκίσκος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Συνέντευξη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου δημοσίευσε η ιταλική εφημερίδα «Ιλ Μεσατζέρο», με ιδιαίτερη
αναφορά στην επίσκεψη που θα πραγματοποιήσουν αύριο στη Λέσβο ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Πάπας
Φραγκίσκος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.

Σε σχέση με το στόχο της επίσκεψης αυτής, η οποία δείχνει την έντονη ευαισθησία και το ουσιαστικό ενδιαφέρον των
τριών θρησκευτικών ταγών για το προσφυγικό ζήτημα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τονίζει: «Η συνάντησή μας στη
Μυτιλήνη με τον Πάπα Φραγκίσκο και με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο θα αποτελέσει ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε
κατεύθυνση. Στην παρούσα χρονική στιγμή και με τον τρόπο που εξελίσσεται το προσφυγικό δράμα, είναι απαραίτητο
άνθρωποι με επιρροή να εργάζονται με αυτό το πνεύμα.

Ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός Πάπας Φραγκίσκος είναι ένας χαρισματικός πνευματικός ηγέτης, με παγκόσμια
αναγνώριση και η επίσκεψή του στο νησί της Λέσβου θα προβληματίσει εκατομμύρια ανθρώπων. Σίγουρα, αυτή η
συνάντηση θα αποτελέσει μία ξεκάθαρη πρόσκληση προς τη διεθνή κοινότητα να πράξει τα δέοντα μπροστά σε ένα τόσο
θλιβερό φαινόμενο, που προσβάλλει την ανθρώπινη συνείδηση και τον πολιτισμό μας». 

Η συνοδεία του Πατριάρχη 
Υπενθυμίζεται ότι ο Πατριάρχης αναμενόταν χθες στις 8 το απόγευμα στη Μυτιλήνη και θα συνοδευόταν από τους
Μητροπολίτες Περγάμου κ. Ιωάννης, Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας κ. Παΐσιο, Κω και Νισύρου
κ. Ναθαναήλ και Προύσας κ. Ελπιδοφόρο.
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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 …
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1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …
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