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Από το πόσο αυστηρά «εμπιστευτικά» ήταν όλα όσα ειπώθηκαν προχθές στη σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε
στο αεροδρόμιο μεταξύ των εκπροσώπων του Βατικανού, των αστυνομικών αρχών, της κυβέρνησης, της ελληνικής
ορθόδοξης και καθολικής Εκκλησίας και του Δήμου Λέσβου διαπιστώνει κανείς ότι και τα μέτρα προστασίας για τον
Ποντίφικα θα είναι δρακόντεια.

Από το πόσο αυστηρά «εμπιστευτικά» ήταν όλα όσα ειπώθηκαν προχθές στη σύσκεψη ασφαλείας που πραγματοποιήθηκε
στο αεροδρόμιο μεταξύ των εκπροσώπων του Βατικανού, των αστυνομικών αρχών, της κυβέρνησης, της ελληνικής
ορθόδοξης και καθολικής Εκκλησίας και του Δήμου Λέσβου διαπιστώνει κανείς ότι και τα μέτρα προστασίας για τον
Ποντίφικα θα είναι δρακόντεια.

Η σύσκεψη ήταν αυστηρά κλειστή για μόνον όσους θα είχαν άμεση σχέση με την παρουσία του Πάπα Φραγκίσκου και είναι
χαρακτηριστικό ότι δεν διέρρευσε προς τα έξω τίποτε που να δίνει κάποια νέα πληροφορία αναφορικά με το πρόγραμμα
της παρουσίας του θρησκευτικού ηγέτη στη Λέσβο.

Το Βατικανό έδειξε πως το πρωτόκολλο είναι ιδιαίτερα αυστηρό για την επίσκεψη του Πάπα, αφού και για την παραμικρή
του κίνηση απαιτείται προηγουμένως εξονυχιστικός έλεγχος των χώρων σε βαθμό… παράνοιας, που μάλλον θα περιορίσει
την παρουσία του στο νησί μεταξύ του κέντρου καταγραφής της Μόριας και του… αεροδρομίου. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα
ελπίδες η παρουσία των τριών... Ιεραρχών στο νησί να έχει μεγαλύτερο περιεχόμενο.

Ήδη από τη Δευτέρα, όπου βρέθηκε κλιμάκιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με επικεφαλής το γενικό γραμματέα
Δημήτρη Αναγνωστάκη και τον αντιστράτηγο υπαρχηγό της ΕΛΑΣ Γιάννη Διαμαντόπουλο και επισκέφθηκαν το λιμάνι της
Μυτιλήνης, την Επάνω Σκάλα και φυσικά το hot spot της Μόριας, είχε διαφανεί πως τα μέτρα που θα ληφθούν για την
ασφάλεια των τριών Ιεραρχών δεν θα έχουν προηγούμενο για αντίστοιχες σημαντικές επισκέψεις. Την Τρίτη
πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης και η σύσκεψη γι’ αυτά καθ’ αυτά τα μέτρα ασφαλείας, παρουσία και
του ιδίου του υπευθύνου ασφαλείας του Πάπα.  

Μόρια και λιμάνι 
Το ακριβές περιεχόμενο των όσων συζητήθηκαν δεν διέρρευσε και οι τελευταίες πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η
παρουσία του Πάπα θα περιοριστεί στην επίσκεψή του στη Μόρια και στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με τον ηγέτη της
Καθολικής Εκκλησίας να αναμένεται στο «Οδυσσέας Ελύτης» στις 10.30 το πρωί, όπου θα τον υποδεχτεί ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.

Στη συνέχεια, ο Πάπας, μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο θα γευματίσουν μαζί με 300
πρόσφυγες στο κέντρο της Μόριας και εν συνεχεία θα βρεθούν στο λιμάνι για να αποτίσουν φόρο τιμής στις ψυχές των
προσφύγων που δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν, πετώντας συμβολικά ένα δάφνινο στεφάνι στη θάλασσα.

Ως εκ τούτου, αυτά τα δύο σημεία, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολα στην περιφρούρησή τους, αποτελούν και τα κυρίαρχα
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Ως εκ τούτου, αυτά τα δύο σημεία, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολα στην περιφρούρησή τους, αποτελούν και τα κυρίαρχα
για τον προγραμματισμό των μέτρων ασφαλείας που θα τερματιστούν μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν και ο Πάπας θα
αναχωρήσει για τη Ρώμη. Να σημειώσουμε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, όπως όλα δείχνουν, δεν θα κινηθεί στη Λέσβο με το
γνωστό παπικό όχημα, αλλά βαδίζοντας δίπλα στους Ιεράρχες της Ορθοδοξίας.  

Πάνε πίσω οι συμβολισμοί; 
Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως το Βατικανό απέρριψε και τις προτάσεις που «έπεσαν» στο τραπέζι τις τελευταίες
ημέρες για μία ενδεχόμενη παρουσία του Πάπα, του Πατριάρχη και του Αρχιεπισκόπου στην Επάνω Σκάλα για μία δέηση
μπροστά από το Άγαλμα της Μικρασιάτισσας Μάνας ή ακόμα και για έναν αντίστοιχο συμβολισμό της επίσκεψής του με
αυτόν που έκανε στη Λαμπεντούζα, περπατώντας με τα άμφιά του μέσα στη θάλασσα.

Παράλληλα, απομακρύνονται και οι πιθανότητες ο Ποντίφικας να αφήσει το αποτύπωμα της χειρός του σε υγρό πηλό στο
εκκλησάκι του Απόστολου Παύλου ή ακόμα και το συμβολικό φύτεμα μιας ελιάς που επιθυμούσε ο Δήμος Λέσβου και
πρότεινε εμμέσως στο Βατικανό. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα αρκετοί που πιστεύουν πως ο Πάπας Φραγκίσκος, που έχει
δείξει ως σήμερα πως αρέσκεται να παραβιάζει το «πρωτόκολλο» και να λειτουργεί αυθόρμητα, δεν θα περιοριστεί στο να
επισκεφτεί τη Μόρια και το λιμάνι μόνο, όπως προκύπτει από τα όσα έχουν συζητηθεί στις συσκέψεις ασφαλείας.

Όπως εκτιμάται, σκοπίμως δεν θα ανακοινωθούν όλες οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητές του για ευνόητους λόγους.

Αντίθετα με τον Πάπα, μία ημέρα πριν, την Παρασκευή, αναμένονται στο νησί τόσο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος όσο και ο
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και τα εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου στη μνήμη του
«παπα-Στρατή» στην Καλλονή. Και μαζί τους μία ημέρα πριν αναμένεται και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας για να τους
υποδεχτεί, πριν όλοι μαζί πια υποδεχτούν το Σάββατο τον Ποντίφικα στο αεροδρόμιο.  

Σήμερα τα σπουδαία 
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι γνωστό είναι πως ο Πάπας θα συνοδεύεται στη Μυτιλήνη από 25 αξιωματούχους και
57 «εκλεκτούς» δημοσιογράφους του διεθνούς Τύπου, ειδικούς σε θέματα της Αγίας Έδρας, οι οποίοι θα έρθουν με
αεροσκάφος της «Alitalia», ενώ το ακριβές πρόγραμμα της παρουσίας του, που θα διαλύσει και το θολό τοπίο που
επικρατεί ακόμα, αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης κι αφού προηγουμένως οι
δύο Εκκλησίες καταλήξουν οριστικά στο περιεχόμενό της.
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