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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Το προσφυγικό είναι θέμα όλης της ανθρωπότητας»

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από χθες το πρωί στη Μυτιλήνη

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 16|04|2016 01:09

Η άφιξη του πρώτου εκ των τριών Ιεραρχών, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, χθες στις 9 το πρωί στο αεροδρόμιο της
Μυτιλήνης, σήμανε και την τελική αντίστροφη μέτρηση για τη σημερινή μεγάλη στιγμή της Λέσβου, με την οποία θα
μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο το σπουδαίο κοινό μήνυμα των δύο Εκκλησιών και η προσευχή τους για τη μεγαλύτερη
ανθρωπιστική κρίση της σύγχρονης ιστορίας.

Η άφιξη του πρώτου εκ των τριών Ιεραρχών, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, χθες στις 9 το πρωί στο αεροδρόμιο της
Μυτιλήνης, σήμανε και την τελική αντίστροφη μέτρηση για τη σημερινή μεγάλη στιγμή της Λέσβου, με την οποία θα
μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο το σπουδαίο κοινό μήνυμα των δύο Εκκλησιών και η προσευχή τους για τη μεγαλύτερη
ανθρωπιστική κρίση της σύγχρονης ιστορίας.

Ο Αρχιεπίσκοπος και η συνοδεία του έγιναν δεκτοί στο αεροδρόμιο από το Μητροπολίτη Μυτιλήνης Ιάκωβο και την
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου, με τον ίδιο να τονίζει στη σύντομη πρώτη δήλωσή του ότι «το
προσφυγικό δεν είναι μόνο πρόβλημα των Ελλήνων, αλλά όλης της ανθρωπότητας».

Ο Αρχιεπίσκοπος, λίγο πριν μεταβεί στην Καλλονή, συναντήθηκε με την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα
Καλογήρου, η οποία του δώρισε δύο αντίγραφα πήλινων λυχνιών φωτισμού του 5ου-6ου αιώνα μ.Χ. με διακόσμηση του
συμβόλου του σταυρού.  

Το δώρο της Χριστιάνας Καλογήρου 
Το ίδιο δώρο η Περιφερειάρχης θα δώσει σήμερα και στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο αλλά και στον Πάπα
Φραγκίσκο. Τα εν λόγω λυχνάρια είναι πιστά αντίγραφα δύο πήλινων λυχνιών φωτισμού κατασκευασμένα με μήτρα.
Βρέθηκαν στη Λέσβο και χρονολογούνται από τον 5ο-6ο αι. μ.Χ.

Εργαστήριο κατασκευής τους είναι τοπικό εργαστήριο της Λέσβου με επιδράσεις πιθανώς από το ακμάζον κατά την εποχή
αυτή μικρασιατικό εργαστήριο της Εφέσου, όπως εξηγεί ο προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου Παύλος
Τριανταφυλλίδης, και αποτελούν σκεύη των πρώτων χριστιανών που τους ένωνε η κοινή πίστη στο Θεάνθρωπο, όπως
αυτή αποκρυσταλλώθηκε στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες που επιβίωσαν μετά τους διωγμούς των ιερών μαρτύρων
και πιστών στην Ανατολική και Δυτική ελέω Θεού Ρωμαϊκή αυτοκρατορία.

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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