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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Το Βατικανό έρχεται στη Λέσβο!

Εκπρόσωπος του Βατικανού και απεσταλμένος του ΥΠΕΞ, οργανώνουν την επίσκεψη Πάπα

#Πάπας (/article/tag/Πάπας),

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 12|04|2016 14:19

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την έλευση του Πάπα Φραγκίσκου το ερχόμενο Σάββατο στη Μυτιλήνη, από όπου
θα στείλει ανθρωπιστικό μήνυμα ειρήνης, ενάντια στον πόλεμο και θα έρθει σε επαφή με πρόσφυγες. Χτες το απόγευμα,
αναμενόταν η άφιξη εκπροσώπου του Βατικανού, αλλά και απεσταλμένου του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να
διερευνήσουν σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, αφενός τους χώρους που θα επισκεφτεί ο Πάπας, και αφετέρου το
σχέδιο προστασίας του Ποντίφικα.

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για την έλευση του Πάπα Φραγκίσκου το ερχόμενο Σάββατο στη Μυτιλήνη, από όπου
θα στείλει ανθρωπιστικό μήνυμα ειρήνης, ενάντια στον πόλεμο και θα έρθει σε επαφή με πρόσφυγες. Χτες το απόγευμα,
αναμενόταν η άφιξη εκπροσώπου του Βατικανού, αλλά και απεσταλμένου του Υπουργείου Εξωτερικών, ώστε να
διερευνήσουν σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, αφενός τους χώρους που θα επισκεφτεί ο Πάπας, και αφετέρου το
σχέδιο προστασίας του Ποντίφικα.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε», το Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάσει να δημιουργήσει Κέντρο Τύπου στη Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς δεκάδες ειδησεογραφικά δίκτυα από όλο τον κόσμο, θα βρίσκονται
στο νησί προκειμένου να καλύψουν την επίσκεψη, αλλά και τη συνάντηση… κορυφής μεταξύ των ηγετών της Ορθόδοξης,
της Καθολικής και της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Στο μεταξύ και ο Δήμος Λέσβου, με προεξάρχοντα τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, Πάνο Πίτσιο,
βρίσκεται σε αλλεπάλληλες συσκέψεις από την περασμένη Παρασκευή με εκπροσώπους τοπικών φορέων και εθελοντών,
προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες οργάνωσης μιας υποδοχής, που να ταιριάζει στη «μεγαλοσύνη της ιεράς αυτής
συνάντησης και που αναμφίβολα θα αναδείξει τον τόπο μας παγκοσμίως», όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πίτσιος.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Πίτσιος πρότεινε ακόμα και την κήρυξη αργίας, την ημέρα της επίσκεψης, καθώς και τη διοργάνωση
διαφόρων άλλων εκδηλώσεων (που να είναι άμεσα πραγματοποιήσιμες και να μην απαιτούν χρονοβόρα προεργασία), οι
οποίες θα προηγηθούν της επίσκεψης και θα τύχουν της παγκόσμιας προβολής. Χτες το απόγευμα, στο Παλαιό Δημαρχείο,
αναμενόταν νέα συνάντηση με τους φορείς.
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