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 Έρχεται ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ

Το Σάββατο για λίγες ώρες, στο… «Δέντρο της αλληλεγγύης»

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 14|06|2016 14:23

Τη Λέσβο και την Αθήνα θα επισκεφθεί το Σάββατο 18 Ιουνίου, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι
Μουν. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες του «Ε», ο Γ.Γ. του ΟΗΕ πρόκειται να εγκαινιάσει το «Δέντρο της
Αλληλεγγύης», μια πράξη - έκπληξη, στο Κάστρο της Μυτιλήνης. Θα εξαρτηθεί, όμως από το χρόνο που θα έχει στη
διάθεσή του.

Τη Λέσβο και την Αθήνα θα επισκεφθεί το Σάββατο 18 Ιουνίου, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι
Μουν. Σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες του «Ε», ο Γ.Γ. του ΟΗΕ πρόκειται να εγκαινιάσει το «Δέντρο της
Αλληλεγγύης», μια πράξη - έκπληξη, στο Κάστρο της Μυτιλήνης. Θα εξαρτηθεί, όμως από το χρόνο που θα έχει στη
διάθεσή του.

«Θα επισκεφθώ τη Λέσβο για να εκτιμήσω την κατάσταση και να εκδηλώσω την αλληλεγγύη μου», είπε στους
δημοσιογράφους ο Μπαν Κι Μουν, μιλώντας από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, συμπληρώνοντας ότι «εκατοντάδες
Σύροι και άλλοι πρόσφυγες και μετανάστες εξακολουθούν να πεθαίνουν στη Μεσόγειο προσπαθώντας να γλιτώσουν από

τον πόλεμο και τις διώξεις».
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τον πόλεμο και τις διώξεις».

Τα Ηνωμένα Έθνη σχεδιάζουν να οργανώσουν μια σύνοδο για τη μεταναστευτική κρίση στις 19 Σεπτεμβρίου στη Νέα
Υόρκη, με την ευκαιρία της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Όπως έγινε γνωστό, η επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ
στη Λέσβο, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του, που ξεκίνησε χτες από τις Βρυξέλλες, και επρόκειτο να
συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, και με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Στις 16 Ιουνίου θα βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας για να συμμετάσχει στο
διεθνές Οικονομικό Φόρουμ και θα συναντηθεί με το Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατόπιν, ο Μπαν Κι Μουν θα αναχωρήσει για την Αθήνα, όπου στις 17 Ιουνίου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα πριν έρθει στη Λέσβο, την επόμενη ημέρα.
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