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 346 δημοσιογράφοι απ’ όλο τον κόσμο!

Με δύο κέντρα Τύπου και τεράστιο εξοπλισμό η κάλυψη της άφιξης του Ποντίφικα

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 19|04|2016 14:26

346 δημοσιογράφοι απ’ όλο τον κόσμο έμειναν δύο μέρες τουλάχιστον στη Λέσβο, προκειμένου να καλύψουν με το
συνεργείο τους την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου και τη συνάντηση των τριών Ιεραρχών το Σάββατο από το
αεροδρόμιο έως το Κέντρο Κράτησης της Μόριας και το λιμάνι. Από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Η.Π.Α., τον
Καναδά, την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία, μεγάλα και διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα (CNN, Reuters, Associated
Press, Skai News, NBC, CCTv κ.ά) έλαβαν τις διαπιστεύσεις τους από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου.

346 δημοσιογράφοι απ’ όλο τον κόσμο έμειναν δύο μέρες τουλάχιστον στη Λέσβο, προκειμένου να καλύψουν με το
συνεργείο τους την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου και τη συνάντηση των τριών Ιεραρχών το Σάββατο από το
αεροδρόμιο έως το Κέντρο Κράτησης της Μόριας και το λιμάνι.

 

Ιστορικό κλικ: ο Βαρθολομαίος τακτοποιεί το ράσο του Πάπα!

Από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Ιαπωνία, μεγάλα
και διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα (CNN, Reuters, Associated Press, Skai News, NBC, CCTv κ.ά) έλαβαν τις διαπιστεύσεις
τους από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας το βράδυ της Παρασκευής και το πρωί του Σαββάτου.

Χαρακτηριστική ήταν η ουρά που είχε σχηματιστεί το απόγευμα της Παρασκευής έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής, όπου ήταν το σημείο παραλαβής των διαπιστεύσεων.  
Από μέσα, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΓΓΑ έως το Δικαστικό Μέγαρο Μυτιλήνης είχε δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά
δημοσιογράφων και ρεπόρτερ.

Για την καλή και σωστή κάλυψη αλλά και τη διευκόλυνση των δημοσιογράφων, εννιά εργαζόμενοι της Γ.Γ. Ενημέρωσης
βρίσκονταν στη Λέσβο, όπου είχαν στήσει δύο κέντρα Τύπου: το ένα στη ΓΓΑ και το άλλο στο Επιμελητήριο. Βρίσκονταν σε
κάθε σημείο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των ΜΜΕ σχετικά με το πρόγραμμα της επίσκεψης.
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Γεμάτο από ρεπόρτερ το Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο που στήθηκε για 120 θέσεις εργασίας στο Επιμελητήριο 

Τα κέντρα Τύπου 
Ειδικότερα, στο Επιμελητήριο είχε δημιουργηθεί το Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο, με 120 θέσεις εργασίας, για ρεπόρτερ και
δημοσιογράφους από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Δύο μεγάλες τηλεοράσεις μετέδιδαν την ΕΡΤ και διεθνή δίκτυα
(CNN κ.ά) προκειμένου οι δημοσιογράφοι που δεν ήταν διαπιστευμένοι για την είσοδό τους στη Μόρια, όπου μπήκε μόνο
συνεργείο της ΕΡΤ, να βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση και να μεταδίδουν λεπρό προς λεπτό τη συνάντηση ιστορικής
σημασίας.

Δίκτυα και γραμμές wi-� αλλά και ενσύρματες συνδέσεις υπήρχαν και στο Ραδιοτηλεοπτικό Κέντρο του Επιμελητηρίου
αλλά και στο Κέντρο Τύπου της ΓΓΑ, όπου είχαν δημιουργηθεί επίσης 90 θέσεις εργασίας για δημοσιογράφους και
φωτορεπόρτερ του έντυπου Τύπου, για τους οποίους επίσης είχαν τοποθετηθεί δύο μεγάλες τηλεοράσεις για την
παρακολούθηση όλων των εξελίξεων. Η ΕΡΤ ήταν η «Host Broadcaster» της επίσκεψης του Πάπα και όλων των
στιγμιότυπων και ήταν εκείνη από την οποία μεγάλα κανάλια (CNN, Βατικανό) μετέδιδαν.

 

Οι εκπρόσωποι των εκκλησιών και ο δήμαρχος και ο Γ. Πάλλης αναμένουν την άφιξη Πάπα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο Κέντρα αξιοποιήθηκαν τα μέγιστα, ενώ υπερέβησαν και τη χωρητικότητά τους, ειδικά τη
στιγμή που υπεγράφη η διακήρυξη. 

Τα πρώτα «κλικ» 
Από το πρωί του Σαββάτου, οι δημοσιογράφοι είχαν ραντεβού στα δύο Κέντρα για να επιβιβαστούν στα λεωφορεία και να
μεταβούν στο αεροδρόμιο. Μία μεγάλη εξέδρα τριών διαζωμάτων βρισκόταν σε συγκεκριμένο σημείο στον αεροδιάδρομο,
στην οποία πέρασαν μετά από σωματικό έλεγχο και τα πρώτα «κλικ» έπεσαν κατά την άφιξη του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα.

Ο τελευταίος μετέβη κατευθείαν στην αίθουσα αναμονής του αεροδρομίου και συνομίλησε με το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο
Γαληνό, το βουλευτή Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Πάλλη αλλά και το μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ιάκωβο και εκπροσώπους
του Βατικανού.

Λίγο πριν τις 10.15, προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» το αεροσκάφος που μετέφερε τον Πάπα και έμελλε στη συνέχεια να
μεταφέρει 12 πρόσφυγες από τη Λέσβο στην Ευρώπη. Ιαχές (!) των φωτορεπόρτερ προκλήθηκαν όταν ένας από τους
επισήμους μπήκε μπροστά από τον Πάπα και εμπόδιζε το πλάνο, ενώ οι δημοσιογράφοι δεν δίστασαν να φωνάξουν στον
Πάπα «Photo! Photo!», προκειμένου εκείνος να τους ακούσει και να σταθεί τελικά για λίγη ώρα δίπλα στο Βαρθολομαίο και
τον Τσίπρα για να φωτογραφηθεί.

Συγκινητική ήταν η στιγμή που ο Οικουμενικός Πατριάρχης «συγύρισε» το ράσο του Πάπα. Το «emprosnet.gr» μετέδιδε
λεπτό προς λεπτό την άφιξη και πρώτο μετέδωσε το καλωσόρισμα του κ. Γαληνού στον Πάπα Φραγκίσκο: «Καλώς ήρθατε
στη Λέσβο της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας». 

Στο λιμάνι 
Μετά την άφιξη του Πάπα, οι δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία με προορισμό το κέντρο στο Επιμελητήριο.
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#Πάπας (/article/tag/Πάπας),

Μετά την άφιξη του Πάπα, οι δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν με λεωφορεία με προορισμό το κέντρο στο Επιμελητήριο.
Μέχρι όμως το κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπου τα ΜΜΕ πήγαιναν από την προκυμαία και το βαν των τριών
Ιεραρχών ακολουθούσε την κατεύθυνση από την πλατεία αλυσίδας προς τη Μόρια, δεκάδες πολίτες στο Μακρύ Γιαλό και
πιο πριν βγήκαν στα μπαλκόνια τους, στους δρόμους και στις ταράτσες για να υποδεχτούν τους τρεις θρησκευτικούς
ηγέτες.

 

Τα συνεργεία προετοιμάζονται στο λιμάνι για τις προσευχές των Ιεραρχών

Το ίδιο συνέβη και μετά τη 1 το μεσημέρι στην προκυμαία Μυτιλήνης, λίγο πριν ξεκινήσουν οι προσευχές των τριών
προκαθημένων των Εκκλησιών. Και στο λιμάνι περίμενε τους ρεπόρτερ, που πέρασαν από έλεγχο στο τελωνείο, ειδική
εξέδρα για να βγουν τα πλάνα.

 

Ευχές και σύμβολα ανάμνησης της επίσκεψης 
Με την υπογραφή των τριών Ιεραρχών 
  
Μία νέα σελίδα στην ιστορία της Λέσβου άνοιξε το Σάββατο με την επίσκεψη των ηγετών του Χριστιανισμού Πάπα
Φραγκίσκου της Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου κι ο
Σπύρος Γαληνός φρόντισε με ένα βιβλίο να την αποτυπώσει.

Το μήνυμα του Πάπα στα ελληνικά σ’ αυτήν τη «νέα σελίδα στην ιστορία της Λέσβου» γράφει: «Συγχαίρω τους κατοίκους
του νησιού της Λέσβου για το παράδειγμα της αλληλεγγύης που έδειξαν στην αντιμετώπιση των αφίξεων των
προσφύγων στο νησί. Πολλές ευχές, ειρήνη και ο Χριστός να σας ευλογεί».

«Εις ευλογίαν και ανάμνησιν μιας ιστορικής ημέρας» γράφει ο Πατριάρχης. Και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών συμπληρώνει:
«Μια ημέρα ανάστασης. Ευχαριστίες πολλές».

Τις επόμενες μέρες στο δημοτικό κήπο, πλάι στο παραδοσιακό δημαρχείο, θα φυτευτεί μία ελιά που ευλόγησαν οι τρεις
Ιεράρχες λίγο πριν αναχωρήσουν από το νησί, ενώ μία μαρμάρινη επιγραφή στο πλάι της θα θυμίζει τη σημερινή μέρα. 

Τραγική ειρωνεία 
Αλλά και στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού, εκεί όπου σήμερα στάθηκαν ο Πάπας, ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος,
θα στηθεί το άγαλμα της αλληλεγγύης της Λέσβου. Το πρόπλασμα του αγάλματος είναι ήδη έτοιμο, δείχνει δυο χέρια
που βαστά το ένα το άλλο ενώ στη βάση του μία επιγραφή σε πολλές γλώσσες θα θυμίζει τα λόγια των χριστιανών
ηγετών προς την παγκόσμια κοινότητα.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι το σημείο που στάθηκαν οι τρεις θρησκευτικές ηγέτες ήταν αυτό απ’ όπου προ
ημερών απελάθηκαν για την Τουρκία δεκάδες πρόσφυγες και μετανάστες.
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Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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