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Τετάρτη, 13/04/2016 | Κοινωνία

Οριστικοποιείται το πρόγραμμα της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και του Πάπα της Ρώμης κ. Φραγκίσκου στη Μυτιλήνη
το ερχόμενο Σαββάτο 16 Απριλίου.

Οι δυο θρησκευτικοί Ηγέτες μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο θα βρεθούν στο νησί σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της
παγκόσμιας κοινής γνώμης για το προσφυγικό επέλεξαν δε τη Λέσβο ως το παγκόσμιο πλέον σήμα κατατεθέν της προσφυγικής κρίσης αλλά και της
αλληλεγγύης.
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από την Παρασκευή 15 Απριλίου με την άφιξη το πρωί του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου. Το απόγευμα της ίδιας
μέρας και μετά από συναντήσεις του Αρχιεπισκόπου με τους επιχώριους Μητροπολίτες του νησιού, τον Μυτιλήνης κ. Ιάκωβο και τον Μηθύμνης κ.
Χρυσόστομο, ο Αθηνών θα κινηθεί προς την Καλλονή. Εκεί θα τελέσει τρισάγιο στον τάφο του π. Στρατή Δήμου, γνωστού ως «παπα Στρατής» ο
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οποίος πέθανε πρόσφατα και ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στην περίθαλψη προσφύγων αλλά
και ντόπιων που το είχαν ανάγκη. Θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια του κοινωνικού παντοπωλείου
«Αποστολή του παπα Στρατή» στην Καλλονή της Λέσβου. Από την Καλλονή ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών θα κινηθεί στην Αγιάσο όπου στο ναό της Παναγίας θα χοροστατήσει στην Ακολουθία του
Ακαθίστου Ύμνου.
Εν τω μεταξύ στις 8 περίπου το βράδυ προερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη θα φθάσει στη
Μυτιλήνη ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Στο αεροδρόμιο εκ μέρους της ιεραρχίας
της Εκκλησίας της Ελλάδας τον Πατριάρχη θα υποδεχθεί ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης κ. Ιάκωβος.
Αργά το βράδυ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη στο ξενοδοχείο του
δεύτερου. 
Περίπου στις 10.15 το πρωί στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης θα υποδεχθούν τον Πάπα και τη
συνοδεία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών αλλά και ο Πρωθυπουργός
κ. Αλέξης Τσίπρας που εν τω μεταξύ θα έχει φτάσει στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης.
Όλοι μαζί και μάλιστα με αυτοκίνητο στο οποίο θα συνεπιβαίνουν θα κινηθούν στο χοτ σποτ της
Μόριας. Εκεί θα συναντηθούν, θα συζητήσουν και θα συνφάνε με πρόσφυγες και μετανάστες. Μέσα

από το χοτ σποτ θα συνυπογράφψουν μια διακήρυξη προς την παγκόσμια κοινότητα για την προσφυγική κρίση. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης
στο χοτ σποτ θα μετακινηθούν προς το λιμάνι της Μυτιλήνης. Στον «περίκλειστο» λεγόμενο χώρο του επιβατηγού λιμανιού, εκεί όπου τον τελευταίο
χρόνο αποβιβάσθηκαν αλλά και πέρασαν τις πρώτες μέρες τους στην Ευρώπη εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες οι Ιεράρχες θα
πετάξουν στη θάλασσα, στεφάνια στη μνήμη όσων χιλιάδων ανθρώπων μεγάλων και μικρών, χάθηκαν στην προσπάθεια ενώ θα πραγματοποιήσουν
και χωριστές ο καθένας προσευχές στη μνήμη τους.
Στον ίδιο χώρο και σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Καθολικής Επισκοπής Χίου (Λέσβου - Σάμου) ο Πάπας θα συναντηθεί με την Κοινότητα
των Καθολικών της Λέσβου αλλά και με άλλους καθολικούς που βρίσκονται στο νησί.
Θα ακολουθήσει η αναχώρηση όλων για το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης όπου ο Πάπας θα πραγματοποιήσει 10λεπτες συναντήσεις με τους
Ορθοδόξους Ιεράρχες και τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και περίπου στις 3 το μεσημέρι αναμένεται όλοι να αναχωρήσουν από τη Λέσβο.
 
Ιστορική αναδρομή
 
Όπως το Αθηναϊκό και μακεδονικό πρακτορείο Ειδήσεων έγραψε η επίσκεψη των θρησκευτικών ηγετών συμπίπτει με την επέτειο της επίσκεψης του
Αποστόλου Παύλου στη Μυτιλήνη στις 16 και 17 Απριλίου του 58 μ.Χ. Ο Απόστολος Παύλος αποβιβάσθηκε συνοδευόμενος από τον Ευαγγελιστή
Λουκά, τους Μακεδόνες Σώπατρο γιό του Πύρρου από τη Βέροια, Αρίσταρχο και Σεκούνδο από τη Θεσσαλονίκη και τους Μικρασιάτες Γάϊο από τη
Γαλατική Δέρβη, Τιμόθεο από τα Λύστρα της Λυκαονίας και Τρόφιμο και Τυχικό από την Έφεσο. Στο σημείο όπου θεωρείται το σημείο αποβίβασης του
Αποστόλου Παύλου και όπου πριν χρόνια ανασκάφηκε το ακρομώλιο του αρχαίου Ευρίπου που ένωνε το βόρειο αρχαίο λιμάνι της πόλης με το νότιο
«τριηρικό λιμένα» σήμερα υπάρχει ένα μικρό πάρκο με το ναϊδριο σε ανάμνηση της επίσκεψης του Αποστόλου στη Μυτιλήνη. Δίπλα το μνημείο των
Φωκαέων προσφύγων των διωγμών του 1914 και 1922. Στην απέναντι δε ακριβώς πλευρά του δρόμου βρίσκεται το άγαλμα της Μικρασιάτισας Μάνας
σήμα κατατεθέν των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής, της άφιξης τους στη Μυτιλήνη και του ριζώματος στους στην πόλη και στις γύρω
γειτονιές που κατοικήθηκαν αποκλειστικά και μόνο από Μικρασιάτες πρόσφυγες.  
Σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων ο Απόστολος Παύλος γιόρτασε το Πάσχα του 58 μ. Χ στους Φιλίππους, έφυγε για τη Νεάπολη και από εκεί
πήγε στην Τρωάδα. Η πορεία αυτή κράτησε πέντε μέρες. Μετά από επταήμερη παραμονή στην Τρωάδα κατευθύνθηκε στην Άσσο απέναντι από τη
Λέσβο, εκεί απ’ όπου χιλιάδες πρόσφυγες πέρασαν το περασμένο χρόνο στο νησί μεταξύ Μήθυμνας και Σκάλας Συκαμνιάς. 
Από την Άσσο ο Απόστολος Παύλος πλέοντας κατά μήκος των ανατολικών ακτών της Λέσβου έφθασε στη Μυτιλήνη όπου παρέμεινε μια βραδιά πριν
αναχωρήσει για τα δυτικά παράλια της χερσονήσου της Ερυθραίας απέναντι από τη Χίο. 
Ο J. Holzner στο έργο του «Παύλος» στηριζόμενος στους υπολογισμούς του Γερμανού αστρονόμου Ε.Κ Gengel τοποθετεί το τμήμα αυτό της τρίτης
Αποστολικής πορείας στο 58 μ.Χ. το δε Πάσχα στις 28 Μαρτίου. Έτσι προκύπτει η αναχώρηση του από τους Φιλίππους στις 4 Απριλίου, η άφιξη του
στην Τρωάδα στις 9 Απριλίου, η αναχώρηση του δε για την Άσσο και το πέρασμα του στη Μυτιλήνη όπου και διέμεινε ένα βράδυ στις 16 - 17
Απριλίου.    
Ο Απόστολος Παύλος δεν δίδαξε στη Μυτιλήνη. «Φαίνεται ότι δεν εθεώρησε το Λεσβιακόν έδαφος κατάλληλον και ώριμον προς κήρυξιν και διάδοσιν
των αρχών του Χριστιανισμού διότι εώρακε την πόλιν κατείδωλον και φιλόσοφον και ίσως συνεστάλη ίνα μη κινήση τα μειδιάματα, ως πότε εν Αρείω
Πάγω των ακροατών μυτιληναίων, οίτινες ως παράδοξα και παράχορδα θα εθεώρουν τα ρήματα και ιδία τα περί θεού Εσταυρωμένου» αναφέρει ο
Ευστράτιος Δράκος στο από 1928 βιβλίο του «Μελέτη επί της ιστορίας της Εκκλησίας της Λέσβου».
 
 Στρατής Μπαλάσκας, ΑΠΕ-ΜΠΕ
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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.

...

(/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

 
...

(/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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Το Θαύμα του 2017

Δες Εδώ

Όχι πια λίπος. Αυτή είναι η καλύτερη λύση
στο αδυνάτισμα που δεν ήξερες μέχρι τώρα!

Slim Shop

Δικαίωση Συνταξιούχων
- για τις Μνημονιακές
Περικοπές
Τι Αποφασίζουν τα Δικαστήρια;
Όλες οι Απαντήσεις στο Δωρεάν e-
Book της BCLA

bcla.gr

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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