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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Η Ευρώπη δεν έχει δείξει την απαιτούμενη αλληλεγγύη…»

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Φίλιππο Γκράντι επισκέφθηκε τη Λέσβο και δήλωσε...

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 24|02|2016 15:07

Έντονη κριτική για τη στάση των ευρωπαϊκών χωρών που κλείνουν τα σύνορά τους αλλά και για την κωλυσιεργία τους στη
διαδικασία μετεγκατάστασης για την οποία έχουν δεσμευτεί άσκησε από τη Μυτιλήνη στο πλαίσιο της χθεσινής του
επίσκεψης ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Φίλιππο Γκράντι.

Έντονη κριτική για τη στάση των ευρωπαϊκών χωρών που κλείνουν τα σύνορά τους αλλά και για την κωλυσιεργία τους στη
διαδικασία μετεγκατάστασης για την οποία έχουν δεσμευτεί άσκησε από τη Μυτιλήνη στο πλαίσιο της χθεσινής του
επίσκεψης ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Φίλιππο Γκράντι.

Παράλληλα, εξήρε τη στάση των κατοίκων της Λέσβου και μίλησε για την πρόταση του ΟΗΕ στην επικείμενη διάσκεψη των
ηγετών όλου του κόσμου, στην οποία θα ζητά από όλες τις χώρες του κόσμου να δεχτούν πρόσφυγες από τη Συρία, καθώς
το «ζήτημα αφορά όλο τον πλανήτη».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο νησί, ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες συναντήθηκε
με την περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου αλλά και το δήμαρχο Λέσβου Σπύρο Γαληνό, ενώ την
επίσκεψή του στη Λέσβο συνόδευσε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας.  
«Σήμερα στο λιμάνι της Μυτιλήνης είδα το σκάφος του Λιμενικού να μεταφέρει δεκάδες ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και
γυναίκες οι οποίοι είχαν διασωθεί στη θάλασσα.

Είναι πολύ σημαντικό στην αρχή της θητείας μου να βρεθώ στη Λέσβο και να εκφράσω την αλληλεγγύη μου και τη στήριξή
μου στις αρχές και τους κατοίκους της Λέσβου. Είδαμε τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης
μαζί με τη διεθνή υποστήριξη για τη διάσωση αυτών των ανθρώπων. Θα ήθελα να σημειώσω πως η Ευρώπη δεν έχει δείξει
την απαιτούμενη αλληλεγγύη για το ζήτημα. Αυτό που βλέπουμε στο νησί είναι το καλό πρόσωπο της Ευρώπης.
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#Μετανάστες (/article/tag/Μετανάστες),

Η τοπική κοινότητα έχει υποστεί τεράστιες συνέπειες λόγω της οικονομικής κρίσης και παρά αυτό συνεχίζει να βοηθά
τους πρόσφυγες που καταφθάνουν. Δηλώνω ως ύπατος αρμοστής την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή μου σε αυτό
που κάνετε εδώ για τους πρόσφυγες…» δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Γκράντι από τη Μυτιλήνη.  

Για τα… κλειστά σύνορα 
Ο κ. Γκράντι εξέφρασε ωστόσο και την ανησυχία του για το ότι κάποιες χώρες όπως τα Σκόπια κλείνουν τα σύνορά τους.
«Έχουμε επανειλημμένως τονίσει στα κράτη μέλη και σε άλλα κράτη της Ευρώπης πως θα πρέπει να μετέχουν σε αυτά τα
προγράμματα μετεγκατάστασης ώστε να δέχονται με νόμιμο τρόπο πρόσφυγες και να μην τους αφήνουν στο έλεος των
διακινητών. Και μιλώ για μετεγκατάσταση και από το Λίβανο, την Τουρκία, την Ιορδανία και άλλες χώρες».

Ας σημειωθεί ότι ο ύπατος αρμοστής για τους πρόσφυγες επισκέφτηκε το Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στον Καρά Τεπέ
και το hot spot στη Μόρια, ενώ είχε και συνάντηση με εκπροσώπους ΜΚΟ και εθελοντικών ομάδων στη Γενική Γραμματεία
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
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Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

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

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …
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