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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 «Έρχομαι να εκφράσω αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και

στους Λέσβιους»
Μήνυμα του Ποντίφικα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, για την επίσκεψή του στο νησί
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Ο Πάπας Φραγκίσκος προανήγγειλε για μία ακόμη φορά, την επίσκεψή του στη Λέσβο από το Βατικανό και έστειλε τα
πρώτα μηνύματά του για τον συμβολισμό της παρουσίας του στο νησί της αλληλεγγύης, εξαίροντας μάλιστα την στάση
των κατοίκων του αλλά και όλης της χώρας.

Ο Πάπας Φραγκίσκος προανήγγειλε για μία ακόμη φορά, την επίσκεψή του στη Λέσβο από το Βατικανό και έστειλε τα
πρώτα μηνύματά του για τον συμβολισμό της παρουσίας του στο νησί της αλληλεγγύης, εξαίροντας μάλιστα την στάση
των κατοίκων του αλλά και όλης της χώρας.

Μιλώντας χθες στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Ποντίφικας είπε χαρακτηριστικά
ότι έρχεται στη Λέσβο για να εκφράσει αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, αλλά και στους κατοίκους του νησιού και σε όλον
τον ελληνικό λαό. 

«Με τους αδελφούς μου…» 
Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, αναφέρθηκε επίσης, στη γενναιοδωρία του ελληνικού λαού και ζήτησε
από τους πιστούς με την προσευχή τους, «να τον συνοδεύσουν» στο ταξίδι του, προσθέτοντας: «Το Σάββατο θα μεταβώ
στο νησί της Λέσβου, από το οποίο, τους περασμένους μήνες, πέρασε πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων.

Θα μεταβώ εκεί με τους αδελφούς μου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο, για να εκφράσω αλληλεγγύη τόσο στους πρόσφυγες, όσο και στους πολίτες της Λέσβου και σε
όλον τον ελληνικό λαό, που ήταν τόσο γενναιόδωρος με την υποδοχή που επιφύλαξε.

Ζητώ να με συνοδεύσετε με την προσευχή, επικαλούμενοι τη δύναμη και το φως του Αγίου Πνεύματος και τη μητρική
διαμεσολάβηση της Παρθένου Μαρίας».
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Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

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

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fmoria%2Fhot-spot-morias-pics-vid%3AOIRJkpL399rGyW5FMhHDcgfRfxA&imp=71qfme2tkgkjf&prev_imp=71qeg619v9goe&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968232999&thread=5977981561&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5977981561
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fmoria%2Fhot-spot-morias-pics-vid%3AOIRJkpL399rGyW5FMhHDcgfRfxA&imp=71qfme2tkgkjf&prev_imp=71qeg619v9goe&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968232999&thread=5977981561&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5977981561
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fapokatastasi-zimion-sto-dimotiko-sxoleio-polixnitou%3AVTakGHXK3_0WQHbeTNwQd4WAogw&imp=71qfme2tkgkjf&prev_imp=71qeg619v9goe&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968232999&thread=5953827330&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953827330
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpaideia%2Fapokatastasi-zimion-sto-dimotiko-sxoleio-polixnitou%3AVTakGHXK3_0WQHbeTNwQd4WAogw&imp=71qfme2tkgkjf&prev_imp=71qeg619v9goe&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968232999&thread=5953827330&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5953827330
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=71qfme2tkgkjf&prev_imp=71qeg619v9goe&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968232999&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fstiles%2Fb3ad03cb-afd9-450c-b972-52e8cdd6c1f9%3AWrVKhpNqBICbwX-32exM1J6AuG4&imp=71qfme2tkgkjf&prev_imp=71qeg619v9goe&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968232999&thread=5959808130&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5959808130
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fammos-apo-mesa-pros-ta-ekso-gia-tin-paralia-tis-eresoy%3AqwenWeQeyh-eRkWm6CET4lpmq9U&imp=71qfme2tkgkjf&prev_imp=71qeg619v9goe&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968232999&thread=5988295319&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988295319
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fammos-apo-mesa-pros-ta-ekso-gia-tin-paralia-tis-eresoy%3AqwenWeQeyh-eRkWm6CET4lpmq9U&imp=71qfme2tkgkjf&prev_imp=71qeg619v9goe&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968232999&thread=5988295319&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988295319
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas


17/7/2017 «Έρχομαι να εκφράσω αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και στους Λέσβιους» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/82897-erhomai-na-ekfraso-allileggyi-stoys-prosfyges-kai-stoys-lesvioys 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

