
17/7/2017 «Η Ευρώπη δεν έχει βοηθήσει…» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/81301-i-eyropi-den-ehei-voithisei 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 12:30

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 «Η Ευρώπη δεν έχει βοηθήσει…»

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Φίλιππο Γκράντι

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 23|02|2016 22:24

Έντονη κριτική για την στάση των ευρωπαϊκών χωρών που κλείνουν τα σύνορά τους αλλά και για την κωλυσιεργία τους
στην 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 την 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».

Έντονη κριτική για την στάση των ευρωπαϊκών χωρών που κλείνουν τα σύνορά τους αλλά και για την κωλυσιεργία τους
στην 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 την 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 τον 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
αυτών. 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. 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 στήριξή μου και συμπαράστασή μου για 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



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/politiki
http://www.emprosnet.gr/article/author/16101-marinos
http://www.emprosnet.gr/article/author/16101-marinos


17/7/2017 «Η Ευρώπη δεν έχει βοηθήσει…» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politiki/81301-i-eyropi-den-ehei-voithisei 2/3

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …

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.

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

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 …

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

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 στην Γενική
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.  
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