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Μέλη του κλήρου, οι δύο Μητροπολίτες, Μηθύμνης και Μυτιλήνης, εκπρόσωποι του Στρατού, και ο Στρατηγός της 98 ΑΔΤΕ
ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, κ. Αγοραστός, ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός και μέλη της
αυτοδιοίκησης, ο Περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης, Αριστείδης Καλάργαλης, ο Σύλλογος Καλλονιατών Αθήνας, ο
Σύλλογος Μικρασιατών Καλλονής, ο ΕΘΟΚ και μαθητές και εκπαιδευτικοί από όλα τα σχολεία της Καλλονής και πλήθος
πολιτών από όλη τη Λέσβο βρέθηκαν χτες το απόγευμα στην Καλλονή και υποδέχτηκαν με θέρμη τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδας, Ιερώνυμο που εγκαινίασε το Κοινωνικό παντοπωλείο Καλλονής. Το Παντοπωλείο με τίτλο
«Αποστολή του παπά- Στρατή» θα λειτουργεί από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και την οργάνωσή της, «Αποστολή» σε
συνεργασία με τον Δήμο Λέσβου.

 

«Σήμερα βάζουμε ένα ακόμα λιθαράκι στον αγώνα κατά της φτώχειας που τιμά τον παπα- Στρατή, τον σύγχρονο καλό
Σαμαρείτη, τον ιερωμένο που τίμησε με τις πράξεις του το ράσο του» τόνισε αρχικά ο αντιδήμαρχος Καλλονής, Ταξιάρχης
Βέρρος που επιμελήθηκε την εκδήλωση και τόνισε ότι ο κ. Γαληνός ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών για την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Καλλονή. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος τόνισε
ότι «η αγκαλιά του παπά- Στρατή έγινε αγκαλιά όλης της Λέσβου για να βοηθηθούν οι κατατρεγμένοι και να βρουν μια
θέση κάτω από τον ευρωπαϊκό ήλιο.»

 

Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ, Κώστας Αγοραστός επεσήμανε: «Ας ψάξουμε βαθιά μεσα στην ελληνική μας την ψυχή, κι ας βρούμε
τα εργαλεία τα κατάλληλα που είναι η θρησκεία, η πίστη η αγάπη για να βγούμε από αυτή τη σκληρή πραγματικότητα. Δεν
παραδιδόμαστε. Πρέπει όλοι οι Δήμοι στην Ελλάδα να συμπράξουν με την εκκλησία γιατί είναι η μόνη που δίνει
προστιθέμενη αξία σε κάθετι που προσφέρει γιατί το κάνει διαχρονικά και όχι περιστασιακά.»

 

Η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου είπε: «Αυτή η εκδήλωση είναι εκδήλωση αγάπης. Όσο καμία
άλλη περιοχή της Ευρώπης, τα νησιά της περιφέρειάς μας αντιμετωπίζουν το πρωτόγνωρο ζήτημα του προσφυγικού και
μεταναστευτικού. Με οδηγό την αγάπη για το θεό και τον συνάνθρωπο πορεύονται οι νησιώτες και οι νησιώτισσες.»

Αναλυτικό ρεπορτάζ στο αυριανο μας φύλλο!

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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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. …
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1 comment • ένας μήνας πριν•

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