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Η ιστορική επίσκεψη λεπτό προς λεπτό από το "Εμπρός". Η δημοσιογράφος Ανθή Παζιάνου μεταδίδει και οι
δημοσιογράφοι Νίκος Μανάβης και Μαρίνος Ορφανός καταγράφουν τα πάντα που αφορούν στην κοινή παρουσία των
τριών Ιεραρχών στη Λέσβο

Η ιστορική επίσκεψη λεπτό προς λεπτό από το "Εμπρός". Η δημοσιογράφος Ανθή Παζιάνου μεταδίδει και οι
δημοσιογράφοι Νίκος Μανάβης και Μαρίνος Ορφανός καταγράφουν τα πάντα που αφορούν στην κοινή παρουσία των
τριών Ιεραρχών στη Λέσβο

 

Ώρα 14.54 Η πομπή των Ιεραρχών έφτασε στο αεροδρόμιο. Μία είδηση που βγαίνει από τη σημερινή κορυφαία
συνάντηση, είναι ότι οι αρχηγοί της Ρωμαιοκαθολικής και Ορθοδόξου Εκκλησίας Πάπας Φραγκίσκος και Πατριάρχης
Βαρθολομαίου θα συναντηθούν εκ νέου στα τελη του Μάη στην Κωνσταντινούπολη, σε σύνοδο για τον προσφυγικό.

Ώρα 14.40 Ξεκίνησε η διαδικασία αποχώρησης των τριών Ιεραρχών από το λιμάνι της Μυτιλήνης, με προορισμό πλέον το
αεροδρόμιο εκεί όπου θα γίνουν κάποιες ακόμη ιδιωτικές συναντήσεις, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Ποντίφικα με
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο Πάπας βάδισε ανάμεσα σε πιστούς που ζήτησαν την ευλογία του και επιβιβάστηκε στο
βαν το οποίο κινείται με δυσκολία ανάμεσα στο συγκεντρωμένο πλήθος. Αποχωρούν και οι εκπρόσωποι της τοπικής μας
Εκκλησίας, οι Μητροπολίτες Μυτιλήνης Ιάκωβος και Μηθύμνης Χρυσόστομος, ενώ διακρίνεται και η περιφερειάρχης
Χριστιάνα Καλογήρου
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