
17/7/2017 Μικρό περιεχόμενο, σπουδαίο κοινό μήνυμα! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/82896-mikro-periehomeno-spoydaio-koino-minyma 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 13:20

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Μικρό περιεχόμενο, σπουδαίο κοινό μήνυμα!

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πάπα και των ιεραρχών της Ορθοδοξίας
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Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ανακοίνωσε και επίσημα χθες το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στη
Λέσβο, η άφιξη του οποίου οριστικοποιήθηκε για τις 10.15 το πρωί του Σαββάτου.

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ανακοίνωσε και επίσημα χθες το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου στη
Λέσβο, η άφιξη του οποίου οριστικοποιήθηκε για τις 10.15 το πρωί του Σαββάτου.

Η κοινή προσπάθεια ευαισθητοποίησης των ιεραρχών της Ορθόδοξης και Καθολικής Εκκλησίας γύρω από το προσφυγικό,
στο πιο χαρακτηριστικό σημείο αλληλεγγύης, όπως είναι αυτό της Λέσβου, θα ξεκινήσει ωστόσο μία ημέρα πριν, την
Παρασκευή το πρωί με την άφιξη στη Μυτιλήνη, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο να φτάνει την ίδια ημέρα στο νησί, στις 8 το απόγευμα.

Τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι «δρακόντεια», όπως είχε διαφανεί εξαρχής, εξέλιξη που, όπως σημειώναμε και
χθες, περιορίζει τις προθέσεις των τριών ιεραρχών να δώσουν μεγαλύτερο περιεχόμενο στην επίσκεψή τους, αλλά ακόμα
κι αν η επίσκεψη θα περιλαμβάνει τελικώς μόνο τη Μόρια και το λιμάνι της Μυτιλήνης, αναμένεται να αποτελέσει το
πρώτο θέμα σε όλα τα δίκτυα ενημέρωσης του πλανήτη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Ιερώνυμος, όπως είναι γνωστό εδώ και ημέρες, αναμένεται να είναι εκείνος που θα σημάνει την
έναρξη του διημέρου ευαισθητοποίησης που ανέλαβε να στείλει με τον πλέον ηχηρό τρόπο, από τη Λέσβο.  

Πρώτος ο Ιερώνυμος για τον παπά-Στρατή 
Θα φτάσει πρώτος από τους τρεις ιεράρχες στο νησί, το πρωί της Παρασκευής και ακολούθως, αναμένεται να έχει
συναντήσεις με τους επιχώριους Μητροπολίτες του νησιού, τον Μυτιλήνης, Ιάκωβο, και τον Μηθύμνης, Χρυσόστομο.

Εν συνεχεία, ως γνωστό, ο Αρχιεπίσκοπος θα κινηθεί προς την Καλλονή, για τα εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του «παπά-Στρατή», που είναι προγραμματισμένα για τις 5 το απόγευμα, ενώ προηγουμένως θα τελέσει τρισάγιο στον
τάφο του σπουδαίου ιερέα με το μοναδικό κοινωνικό έργο. Στη συνέχεια της ίδιας ημέρας, ο Αρχιεπίσκοπος θα βρεθεί και
στην Αγιάσο και στο ναό της Παναγίας, όπου θα χοροστατήσει μάλιστα στην Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου.

Στις 8 τώρα το απόγευμα, θα φτάσει στο «Οδυσσέας Ελύτης» ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθείας από την
Κωνσταντινούπολη και εκεί θα τον υποδεχτεί ο Μητροπολίτης Μυτιλήνης, Ιάκωβος, και οι πληροφορίες αναφέρουν πως
στη συνέχεια θα συναντηθεί στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών.    

Υποδοχή και Πάπα και πομπή προς τη Μόρια 

Στις 10.15 πια του πρωινού του Σαββάτου, οι δύο ορθόδοξοι θρησκευτικοί ηγέτες θα υποδεχτούν τον Πάπα Φραγκίσκο
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#Πάπας (/article/tag/Πάπας),

Στις 10.15 πια του πρωινού του Σαββάτου, οι δύο ορθόδοξοι θρησκευτικοί ηγέτες θα υποδεχτούν τον Πάπα Φραγκίσκο
στο αεροδρόμιο «Οδυσσέας Ελύτης», ενώ στο μεσοδιάστημα αναμένεται και η άφιξη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για
την υποδοχή.

Σε ό,τι αφορά όμως τον τρόπο που θα κινηθούν προς τη Μόρια οι ιεράρχες και ο πρωθυπουργός, οι πληροφορίες είναι
συγκεχυμένες. Καθώς για λόγους ίσως και ασφαλείας, αλλά και συμβολισμού, προτιμάται η κοινή «πομπή» μέσω και του
ιδίου οχήματος των ιεραρχών, αλλά ελέω… πρωτοκόλλου Βατικανού, δεν αποκλείεται να κινηθούν σε διαφορετικά
οχήματα. Με επικρατέστερο πάντως σενάριο να συνεπιβαίνουν σίγουρα ο Πατριάρχης με τον Πάπα και στο εσωτερικό του
οχήματος που θα τους μεταφέρει, να υπάρχει κάμερα με ζωντανή μετάδοση για τα δίκτυα.  

Κοινή διακήρυξη 
Σε κάθε περίπτωση όμως, οι τρεις ιεράρχες θα γευματίσουν συμβολικά μαζί με πρόσφυγες και μετανάστες στο Hot spot
της Μόριας και το κοινό τους μήνυμα θα συνυπογραφεί με μία διακήρυξή τους προς την παγκόσμια κοινότητα για την
προσφυγική κρίση.

Ωστόσο όπως είναι γνωστό από τη Δευτέρα, ο Πάπας θα βρεθεί και στο λιμάνι της Μυτιλήνης μαζί με ορθοδόξους
θρησκευτικούς ηγέτες, για να προσευχηθούν στη μνήμη των αδικοχαμένων στη θάλασσα, πετώντας συμβολικά και
στεφάνια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ και την ανακοίνωση της Καθολικής Επισκοπής Χίου, στον περίκλειστο χώρο του λιμένα, ο
Πάπας θα συναντηθεί για λίγο και με την κοινότητα των Καθολικών της Λέσβου.  

Η σημαντική συμβολική επίσκεψη του Πάπα θα ολοκληρωθεί πίσω στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης, εκεί όπου ο Πάπας θα
έχει συναντήσεις και με τους ιεράρχες της Ορθοδοξίας καθώς και με τον πρωθυπουργό, λίγο πριν την αναχώρηση όλων
στις 3 το μεσημέρι. Εκεί δεν αποκλείεται να δοθεί και συνέντευξη Τύπου των τριών ιεραρχών και του πρωθυπουργού, με
μηνύματα για το προσφυγικό και τον συμβολισμό της κοινής τους επίσκεψης στο νησί της «αλληλεγγύης».
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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.

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.
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