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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Στη Λέσβο οι τρεις… Ιεράρχες!

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, συνοδεία του Πάπα Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου, καταφθάνουν 14 Απριλίου, στέλνοντας μήνυμα ευαισθητοποίησης για το προσφυγικό
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Οι τρεις… κορυφαίοι «Ιεράρχες» της Ορθοδόξου, της Καθολικής και της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Ιερώνυμος, ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, έρχονται στη Λέσβο στις 14 Απριλίου, σε
μια κοινή συμβολική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν για το προσφυγικό πρόβλημα άνθρωποι με υψηλές
αρμοδιότητες και κοινωνική επιρροή.

Οι τρεις… κορυφαίοι «Ιεράρχες» της Ορθοδόξου, της Καθολικής και της Ελλαδικής Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Ιερώνυμος, ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, έρχονται στη Λέσβο στις 14 Απριλίου, σε
μια κοινή συμβολική προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν για το προσφυγικό πρόβλημα άνθρωποι με υψηλές
αρμοδιότητες και κοινωνική επιρροή.

Την πρόσκληση να επισκεφτεί τη Λέσβο απηύθυνε στον Πάπα Φραγκίσκο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης
Παυλόπουλος, ενώ η άφιξη των δυο θρησκευτικών ηγετών γνωστοποιήθηκε κατά τη χτεσινή συνεδρίαση της Ιεράς
Συνόδου από τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο. Εξάλλου ο Αρχιεπίσκοπος αναμενόταν στη Λέσβο ούτως ή άλλως για τα
εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου στην Καλλονή, με τη συμβολή του φιλανθρωπικού οργανισμού της
Αρχιεπισκοπής στη μνήμη του παπα-Στρατή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Πάπας Φραγκίσκος καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα εκδώσουν
κοινό ανακοινωθέν, στέλνοντας ένα μήνυμα παγκόσμιας συναδέλφωσης και αλληλεγγύης εξ αφορμής της τραγικής
προσφυγικής κρίσης αλλά όχι μόνο γι’ αυτήν.

Στον Μακαριότατο μεταφέρθηκε η επιθυμία του επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας Πάπα Φραγκίσκου να
επισκεφθεί την πατρίδα μας.

Σκοπός της επίσκεψής του, όπως υπογραμμίστηκε, είναι η συμβολή του στην ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας
κοινότητας για την άμεση παύση των πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μ.
Ανατολής, που πλήττουν σφόδρα τις χριστιανικές κοινότητες, αλλά και στην ανάδειξη του μείζονος ανθρωπιστικού
προβλήματος που έχει προκληθεί από τους απεγνωσμένους πρόσφυγες, οι οποίοι αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στην
ευρωπαϊκή ήπειρο. 

Η Ιερά Σύνοδος 
H Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε την πρόταση να επισκεφθεί ο Πάπας Φραγκίσκος ένα νησί του
Αιγαίου, εφόσον πρόκειται για μία ολιγόωρη, εκτός πρωτοκόλλου και καθαρά ανθρωπιστικού και συμβολικού χαρακτήρα
επίσκεψη. Για την επίσκεψή αυτή η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να προτείνει ως προορισμό το νησί της Λέσβου.

Παράλληλα, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που δίδεται η εικόνα ότι η ενότητα των
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Παράλληλα, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε, ιδιαίτερα σε μία περίοδο που δίδεται η εικόνα ότι η ενότητα των
Ορθοδόξων Εκκλησιών δοκιμάζεται, να απευθύνει πρόσκληση στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ώστε και
αυτός να βρίσκεται στο νησί της Λέσβου την ημέρα επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου.

Η προσωπικότητα και το κύρος του Οικουμενικού Πατριάρχη, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα της παρουσίας του Πάπα
Φραγκίσκου, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αφύπνισης της παγκόσμιας κοινότητας προς την κατεύθυνση της ανακούφισης
των προβλημάτων των προσφύγων και, ταυτόχρονα, της ανάληψης πρωτοβουλιών για την προστασία των χριστιανών
που πλήττονται στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής. 

Ο Πάπας 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, λόγω και της ιδιαίτερης παράδοσης των Καθολικών θρησκευτικών
ηγετών σε ανάλογες χειρονομίες υψηλού συμβολισμού, θα εισέλθει στη θάλασσα με την παπική του αμφίεση. Το
πιθανότερο -αν και όχι εντελώς επιβεβαιωμένο μέχρι στιγμής- είναι ότι ο Πάπας θα μπει στη θάλασσα πεζή, βαδίζοντας
μέσα στο νερό από την ακτή.

Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τη συγκεκριμένη ημέρα για πρακτικούς λόγους, ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
θα κάνει μια περιήγηση με σκάφος, αναπέμποντας την προσευχή του υπέρ αναπαύσεως της ψυχής όλων όσοι χάθηκαν
προσπαθώντας να φτάσουν στα ελληνικά παράλια. Όλες οι λεπτομέρειες θα καθορισθούν τις επόμενες ημέρες.

 

Στη μνήμη του παπα-Στρατή

 

Χτες επιβεβαίωσε η Αρχιεπισκοπή στον αντιδήμαρχο Καλλονής Ταξιάρχη Βέρρο ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα έρθει στη Λέσβο
στις 14 Απριλίου μεταξύ άλλων και για τα εγκαίνια του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που θα δημιουργηθεί στην Καλλονή
στη μνήμη του παπα-Στρατή Δήμου.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον 150 οικογένειες θα επωφεληθούν από τη δημιουργία Κοινωνικού
Παντοπωλείου στην Καλλονή που χρηματοδοτεί η «Αποστολή». Εξάλλου, η «Αποστολή» έχει τιμήσει το έργο του παπα-
Στρατή. Το όνομα του παπα-Στρατή Δήμου φέρουν όλα τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας που υλοποιεί για τους
πρόσφυγες ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ενώ σε συνάντηση που είχε ο γενικός
διευθυντής του Οργανισμού Κωνσταντίνος Δήμτσας με τη σύζυγο του εκλιπόντος Ευστρατία Δήμου και τα παιδιά του
ανακοίνωσε την αφιέρωση των προγραμμάτων ανθρωπιστικών βοηθειών για τους πρόσφυγες στον παπα-Στρατή με τον
τίτλο «Η Αποστολή του Παπα-Στρατή».
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Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

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 …

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.

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)

(/politismos/me-to-polion)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fklimatizomenes-aithouses-sti-lesvo%3AlkPrnbSG1uuTGO2dCEaNj99iPUA&imp=71q91433vlc7d&prev_imp=71q9va2ilgg0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968213792&thread=5945622662&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5945622662
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fklimatizomenes-aithouses-sti-lesvo%3AlkPrnbSG1uuTGO2dCEaNj99iPUA&imp=71q91433vlc7d&prev_imp=71q9va2ilgg0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968213792&thread=5945622662&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5945622662
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=71q91433vlc7d&prev_imp=71q9va2ilgg0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968213792&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fkoinonia%2Fgiati-to-klimakio-eftase-katopin-seismoy%3AaOQkwdl_-dlYTx8t-upi-HlAb9E&imp=71q91433vlc7d&prev_imp=71q9va2ilgg0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968213792&thread=5948455000&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5948455000
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=71q91433vlc7d&prev_imp=71q9va2ilgg0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968213792&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fi-klimatiki-allagi-plittei-tin-elaiokalliergeia-sti-lesvo%3A7SioW9nGtmvvAyIz198iX9iAa1w&imp=71q91433vlc7d&prev_imp=71q9va2ilgg0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968213792&thread=5955990091&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5955990091
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=71q91433vlc7d&prev_imp=71q9va2ilgg0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968213792&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=71q91433vlc7d&prev_imp=71q9va2ilgg0&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5968213792&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas


17/7/2017 Στη Λέσβο οι τρεις… Ιεράρχες! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/82557-sti-lesvo-oi-treis-ierarhes 4/4

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

16|07|2017 16:41
Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

ΥΓΕΙΑ (/YGEIA)
16|07|2017 15:19

Απλήρωτοι και σε αναμονή επί μήνες! (/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΠΑΙΔΕΙΑ (/PAIDEIA)
16|07|2017 13:12

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

(/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1391
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

