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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 Τη Μεγάλη Δευτέρα η βασίλισσα Ράνια στη Λέσβο!

Ποια είναι η πανέμορφη βασίλισσα της Ιορδανίας, η ακτιβίστρια και η δυναμική προσωπικότητα, που
τάσσεται στο πλευρό των Σύρων προσφύγων
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Σε πλήρη επιβεβαίωση τού αποκλειστικού ρεπορτάζ του «Ε» από το φύλλο του περασμένου Σαββάτου, που έκανε το γύρο
της Ελλάδας παράλληλα με την ιστορική επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, η βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια αναμένεται
στη Μυτιλήνη τη Μ. Δευτέρα το μεσημέρι.

Σε πλήρη επιβεβαίωση τού αποκλειστικού ρεπορτάζ του «Ε» από το φύλλο του προηγούμενου Σαββάτου, που έκανε το
γύρο της Ελλάδας παράλληλα με την ιστορική επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου, η βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια
αναμένεται στη Μυτιλήνη τη Μ. Δευτέρα το μεσημέρι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της
βασιλικής Αυλής .

Η πανέμορφη σύζυγος του βασιλιά Αμπντάλα Β΄, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη μεγάλη διεθνή ανθρωπιστική
οργάνωση «IRC», που δραστηριοποιείται δυναμικά και στην Ιορδανία (χώρα η οποία φιλοξενεί περί τις 600.000 Σύρους
πρόσφυγες), εξέφρασε την επιθυμία να βρεθεί και στη Λέσβο, το πιο γνωστό πέρασμα από την Τουρκία προς την Ευρώπη,
για να δει από κοντά τις εγκαταστάσεις στον Καρά Τεπέ, που λειτουργεί πρότυπα, φιλοξενώντας εκατοντάδες πρόσφυγες
σαν ένας μικρός συνοικισμός και σε εντελώς δηλαδή διαφορετική φιλοσοφία απ’ αυτήν που λειτουργεί το τελευταίο
διάστημα το κέντρο κράτησης στη Μόρια.

Το «Ε» από το φύλλο του Σαββάτου μετέδωσε για άλλη μια φορά πρώτο μία ακόμη «λαμπερή» άφιξη, μετά από αυτές των
Σούζαν Σάραντον και Αντζελίνα Τζολί. Το «Ε» πήρε την πρώτη πληροφορία από την ανταλλαγή της πρώτης αλληλογραφίας
με τους τοπικούς φορείς για την οργάνωση της ενδεχόμενης άφιξης της βασίλισσας της Ιορδανίας και η «IRC» σήμερα,
μέσω του διευθυντή του γραφείου της στην Ελλάδα Πάνου Ναβροζίδη, επιβεβαιώνει μέχρι κεραίας το σχετικό μας
ρεπορτάζ.  

Η πρόσκληση της «IRC» και ο Καρά Τεπές 
Η βασίλισσα Ράνια έρχεται στη Λέσβο έχοντας αποδεχθεί σχετική πρόσκληση της μεγάλης διεθνούς ανθρωπιστικής
οργάνωσης, με την οποία -όπως σημειώνει το «Ε» ο κ. Ναβροζίδης- η «IRC» έχει στενή συνεργασία στη διαχείριση της
ανθρωπιστικής κρίσης στην Ιορδανία.

«Η “IRC” δραστηριοποιείται δυναμικά και στην Ιορδανία, όπου φιλοξενούνται σήμερα περίπου 600.000 πρόσφυγες και η
βασίλισσα Ράνια, εκτός από το μεγάλο της ενδιαφέρον για το προσφυγικό, παρακολουθεί στενά τα προγράμματα που
“τρέχει” η οργάνωσή μας στη χώρα της. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, αναμένεται να έρθει και στη Λέσβο, για να δει από κοντά
τη λειτουργία του κέντρου φιλοξενίας στον Καρά Τεπέ, σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία του “προσφυγικού”.

Είναι λοιπόν μεγάλη μας χαρά να της δείξουμε την ιδιαίτερη φιλοσοφία του κέντρου φιλοξενίας του Καρά Τεπέ στο
μεγαλύτερο πέρασμα προς την Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ναβροζίδης. Εξάλλου ακόμα και ο Πάπας που
επισκέφτηκε το Κέντρο της Μόριας ουσιαστικά συνάντησε πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενούνται στο δημοτικό
καταυλισμό του Καρά Τεπέ και μετέχουν σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα φιλοξενίας απ’ αυτό που εγκαθιδρύθηκε το
τελευταίο διάστημα.
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Μεγάλη Δευτέρα η άφιξή της 
Η βασίλισσα Ράνια αναμένεται στο αεροδρόμιο «Οδυσσέας Ελύτης» τη Μ. Δευτέρα στις 2.15 το μεσημέρι με ιδιωτικό
αεροσκάφος, που θα ταξιδέψει απευθείας από την Ιορδανία, σύμφωνα με το προσχέδιο πτήσης της. Η άφιξή της θα
σημάνει για μία ακόμη φορά συναγερμό για τη λήψη μέτρων ασφαλείας και για την υποδοχή της, καθώς είναι αρχηγός
κράτους και θα λάβει τις σχετικές τιμές από την κυβέρνηση και από τις τοπικές αρχές.

Ωστόσο, το τελικό πρόγραμμα της επίσκεψής της και το ακριβές περιεχόμενό της θα διαμορφωθεί μέχρι και την προσεχή
Παρασκευή, καθώς ακόμα υπάρχουν συνεννοήσεις προκειμένου η βασίλισσα να έχει επαφές με τους τοπικούς φορείς αλλά
και να απευθύνει ενδεχομένως ένα δικό της μήνυμα για το μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα της εποχής μας.
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Ποια είναι η βασίλισσα της Ιορδανίας 
Η πανέμορφη βασίλισσα γεννήθηκε ως Ράνια Αλ Γιασίν και είναι η σύζυγος του βασιλιά Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας.
Θεωρείται ότι είναι μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου, με πρωτοβουλίες για τα δικαιώματα των γυναικών,
ενώ σε τακτικές εμφανίσεις της στην τηλεόραση μιλάει για τις λανθασμένες αντιλήψεις που έχει ο κόσμος για το Ισλάμ.  
Η Ράνια Αλ Γιασίν γεννήθηκε στις 31 Αυγούστου 1970 στο Κουβέιτ από Παλαιστίνιους γονείς.

Όταν ξεσπά ο πόλεμος του Κόλπου, είναι φοιτήτρια του Αμερικανικού Πανεπιστημίου του Καΐρου. Οι γονείς της
εκδιώχθηκαν από το Κουβέιτ μαζί με άλλους 300.000 Παλαιστίνιους που διέμεναν εκεί, με την κατηγορία της
συνεργασίας με τον κατακτητή της χώρας.  
Το 2004 η βασίλισσα Ράνια κατέκτησε τη δέκατη τρίτη θέση ως μία από τις εκατό πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου,
σύμφωνα με το περιοδικό «Forbes».

Μετά τα γεγονότα της «Αραβικής Άνοιξης» του 2011 και τις κριτικές που δέχτηκε σε σχέση με της ομιλίες της σε χώρες
του εξωτερικού, η βασίλισσα Ράνια εξαναγκάστηκε να μειώσει τα ταξίδια της στο εξωτερικό, ενώ πολλαπλασίασε τις
επισκέψεις της σε διάφορα μέρη της χώρας της.

Ωστόσο, αυτό δεν την εμποδίζει να έρθει τη Μ. Δευτέρα στη Λέσβο, αφού τον τελευταίο χρόνο έχει ασχοληθεί δυναμικά
με το μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα, έχοντας πραγματοποιήσει κορυφαίες συναντήσεις για το όλο θέμα στην Ευρώπη, με
πιο χαρακτηριστική την επίσκεψή της στη Γερμανία πριν από επτά περίπου μήνες. Η βοήθεια της Ευρώπης προς στους
Σύρους πρόσφυγες ήταν το κεντρικό θέμα τής τότε ομιλίας της, με αφορμή τη βράβευσή της από το γερμανικό
κοινοβούλιο στο Βερολίνο.

Η βασίλισσα, η οποία είναι γνωστή και για τα ανθρωπιστικά και ακτιβιστικά αισθήματά της, μίλησε στο Υπουργείο
Εξωτερικών της Γερμανίας μπροστά σε 400 πολιτικούς ανάμεσά τους και στη Άνγκελα Μέρκελ, προσπαθώντας έτσι να
πείσει τους ηγέτες της Ευρώπης να αυξήσουν τον αριθμό προσφύγων που δέχονται στις χώρες τους.
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