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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 «Να προτάξουμε τον ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη μας…»

Η λαμπερή Βασίλισσα της Ιορδανίας Ράνια κέρδισε με την απλότητά της τους πάντες στη σύντομη
επίσκεψή της στη Λέσβο
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Μπορεί η επίσκεψη της Βασίλισσας της Ιορδανίας Ράνιας στη Λέσβο να συνέπεσε με την απεργία των δημοσιογράφων την
περασμένη Δευτέρα, ωστόσο το μήνυμα που εξέπεμψε η «πρώτη Κυρία της Μέσης Ανατολής» από το κέντρο φιλοξενίας
του Καρά Τεπέ με αποδέκτη τη διεθνή κοινότητα ήταν ισχυρό και συνοψίζεται στην αναγκαιότητα να «φέρουμε τον
ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη πάλι στην κεντρική μας αφήγηση».

Μπορεί η επίσκεψη της Βασίλισσας της Ιορδανίας Ράνιας στη Λέσβο να συνέπεσε με την απεργία των δημοσιογράφων την
περασμένη Δευτέρα, ωστόσο το μήνυμα που εξέπεμψε η «πρώτη Κυρία της Μέσης Ανατολής» από το κέντρο φιλοξενίας
του Καρά Τεπέ με αποδέκτη τη διεθνή κοινότητα ήταν ισχυρό και συνοψίζεται στην αναγκαιότητα να «φέρουμε τον
ανθρωπισμό και την αλληλεγγύη πάλι στην κεντρική μας αφήγηση».

Η Βασίλισσα Ράνια στο μικρό διάστημα της παραμονής της στη Λέσβο κέρδισε με την απλότητά της όλους εκείνους με
τους οποίους συναντήθηκε και δεν δίστασε, παρά τα ισχυρά μέτρα ασφαλείας, να μπει ανάμεσα στους πρόσφυγες, να
αγκαλιάσει μικρά παιδιά στο κέντρο φιλοξενίας και να συζητήσει με γυναίκες που έφτασαν στη Λέσβο από τη Συρία,
περνώντας τόσες και τόσες δυσκολίες.

Η Βασίλισσα Ράνια, που επισκέφτηκε τη Λέσβο στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τη διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση
«IRC», έδειξε με κάθε τρόπο πως η επίσκεψή της δεν ήταν απλά συμβολική, αλλά είχε σκοπό και την κατ’ ιδίαν εμψύχωση
των προσφύγων.

Εξάλλου η ίδια παρέκαμψε το πρωτόκολλο, ανακατεύτηκε με τους πρόσφυγες του κέντρου φιλοξενίας του Καρά Τεπέ και
είχε και συνομιλία με αρκετές γυναίκες που της διηγήθηκαν την ιστορία του ξενιτεμού τους. Στις δηλώσεις της δε η
πανέμορφη Ράνια επιβεβαίωσε το δυναμικό της χαρακτήρα και χωρίς περιστροφές ζήτησε τόσο από την Ευρώπη όσο και
από τη Μέση Ανατολή να προτάξουν τον ανθρωπισμό τους και την αλληλεγγύη τους για να ανακουφίσουν τη σημερινή
κρίση.  

«Η ευθύνη για την κρίση δεν ορίζεται από τη γεωγραφία…» 
«Ακόμη και αν υπάρχουν οι καλύτερες προθέσεις, κανένα κράτος δεν μπορεί να επωμιστεί μόνο του την ευθύνη, ούτε η
Μέση Ανατολή μόνη της, ούτε η Ευρώπη και κυρίως ούτε η Ελλάδα δεν μπορεί μόνη της να ανταποκριθεί στη μεγάλη αυτή
κρίση. Ούτε βέβαια και να είναι η τελευταία στάση γι’ αυτούς τους ανθρώπους.

Η ευθύνη γι’ αυτήν την κρίση δεν μπορεί να οριστεί από τη γεωγραφία. Πιστεύω ότι πρέπει να φέρουμε τον ανθρωπισμό
και την αλληλεγγύη πάλι στην κεντρική μας αφήγηση. Στο τέλος της μέρας, αυτή είναι μια κρίση που αφορά το ανθρώπινο
είδος, μια κρίση που αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όχι μια κρίση που αφορά σύνορα και συμφωνίες», δήλωσε
χαρακτηριστικά. Ενώ έχει σημασία και διατύπωσή της πως οι πρόσφυγες, ειδικά της Συρίας, «αν είχαν τη δυνατότητα να
γυρίσουν σπίτια τους, θα το έκαναν άμεσα».  
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Η συνάντηση με το δήμαρχο Λέσβου  
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στη Λέσβο, η Βασίλισσα της Ιορδανίας είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση και με το δήμαρχο
Λέσβου Σπύρο Γαληνό σε ειδική αίθουσα του αεροδρομίου, με το δήμαρχο να της δίνει ως αναμνηστικό δώρο μία
μεταποιημένη τσάντα: «Σήμερα διαπιστώσατε από κοντά τις προσπάθειές μας για να προσφέρουμε φιλοξενία στους
πρόσφυγες που φτάνουν στο νησί μας, επισκεπτόμενη το δημοτικό κέντρο φιλοξενίας του Καρά Τεπέ.

 

Ο δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός με την «πρώτη Κυρία της Μέσης Ανατολής»

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που επισκέπτεστε το νησί της ειρήνης και της αλληλεγγύης, που είναι και παραμένει ένα ασφαλές
και πανέμορφο νησί. Τα όσα είδατε σήμερα είναι το αποτέλεσμα των εντατικών μας προσπαθειών και της φιλοξενίας
των πολιτών της Λέσβου», είπε ο δήμαρχος στη Βασίλισσα Ράνια, με την ίδια να αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της
Λέσβου στη διαχείριση της σημερινής κρίσης και να υπογράφει το βιβλίο των επισκεπτών του Δήμου Λέσβου με τη
φράση: «Με μεγάλη εκτίμηση για τη γενναιόδωρη φιλοξενία σας και τις ανθρωπιστικές σας προσπάθειες, Ράνια».
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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;

«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 …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …
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