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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Πορεία Ειρήνης για τους πρόσφυγες!

Από το Κέντρο της Μόριας στην πλατεία Σαπφούς την Κυριακή

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 20|05|2016 14:17

Η Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου καλεί και φέτος όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τη νεολαία, τους συνταξιούχους να
δώσουν μαζικό και μαχητικό «παρών» στην Πορεία Ειρήνης, που διοργανώνεται την Κυριακή 22 Μαΐου στις 6.30 το
απόγευμα από το Κέντρο Κράτησης της Μόριας προς την Πλατεία Σαπφούς.

Η Επιτροπή Ειρήνης Λέσβου καλεί και φέτος όλους τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τη νεολαία, τους συνταξιούχους να
δώσουν μαζικό και μαχητικό «παρών» στην Πορεία Ειρήνης, που διοργανώνεται την Κυριακή 22 Μαΐου στις 6.30 το
απόγευμα από το Κέντρο Κράτησης της Μόριας προς την Πλατεία Σαπφούς.

Πιάνοντας το νήμα από την 36η Μαραθώνια Πορεία, που διοργάνωσε η ΕΕΔΥΕ και τις Πορείες Ειρήνης που
πραγματοποιούνται το διάστημα αυτό σε όλη τη χώρα, στα βήματα του Γρηγόρη Λαμπράκη, «υψώνουμε το ανάστημά μας
στο σύστημα αυτό που γεννά κρίσεις, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά.

Με τη μαζική μας συμμετοχή να καταδικάσουμε την αντιλαϊκή πο λι τι κή της κυ βέρ νη σης και τη βαθιά εμπλοκή της χώρας
μας στους ιμπε ρια λι στι κούς σχεδιασμούς και τους πολέμους», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Σε άλλο σημείο επισημαίνεται: «Να δια τρα νώ σου με την απαίτηση για άμεση απο μά κρυν ση του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, που
χρησιμοποιείται στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία στην περιοχή και βάζει σε πε ρι πέ τειες το λαό, αποθρασύνοντας την
επιθετικότητα του τουρκικού κράτους. Να καταδικάσουμε την επικίνδυνη συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας και το συνολικό
οπλοστάσιο καταστολής που χρησιμοποιεί η Ε.Ε. και η κυβέρνηση, εγκλωβίζοντας σε άθλιες συνθήκες στη χώρα μας
χιλιάδες ξεριζωμένους προσφυγές - μετανάστες».

Η Επιτροπή Ειρήνης διεκδικεί άμεσα μέτρα ανακούφισης των προσφύγων, ανθρώπινα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας,
ασφαλή μετακίνηση στις χώρες προορισμού τους, ακύρωση της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας, κατάργηση της Συνθήκης του
Δουβλίνου και όλων των κατασταλτικών μηχανισμών της Ε.Ε.
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Στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Λέσβου, τους αγροτικούς συλλόγους, τα σωματεία των
αυτοαπασχολουμένων, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γυναικών και όλους τους άλλους μαζικούς φορείς,
όλο το λεσβιακό λαό να κάνουν δική τους υπόθεση αυτήν τη φιλειρηνική δραστηριότητα, «ώστε να φτάσει δυνατή η φωνή
μας παντού».

Η μεταφορά στη Μόρια θα γίνει με λεωφορείο του ΚΤΕΛ, που θα ξεκινήσει από την Πλατεία Σαπφούς στις 6 το απόγευμα.

 

ΟΗΕ για τη συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. - Τουρκίας: 
«Πολιτική διακήρυξη, όχι δεσμευτικό κείμενο» 

Καμία νομική αξία δεν έχει η αμφισβητούμενη «συμφωνία» μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας στο προσφυγικό, που φαίνεται ότι
«αποτελεί απλώς μία πολιτική διακήρυξη και όχι ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο», όπως επεσήμανε σε συνέντευξη
Τύπου, με την οποία ολοκλήρωσε την εξαήμερη επίσκεψή του στην Ελλάδα, ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για τα
ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών Φρανσουά Κρεπό.

«Έχουν βέβαια οι πολιτικοί το δικαίωμα να πουν τη γνώμη τους, αλλά δεν αποφασίζουν αυτοί για τις παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη νομική εγκυρότητα των αποφάσεών τους», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι η συμφωνία δεν ακολουθείται από μηχανισμό ελέγχου ούτε μπορεί να προσβληθεί στα διεθνή
δικαστήρια: «Υπόλογα στα εθνικά και διεθνή δικαστήρια θα είναι τα κράτη που θα την εφαρμόσουν, εν προκειμένω η
Ελλάδα, που θα κριθεί στα ελληνικά δικαστήρια και ενδεχομένως στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ε.Ε. και το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τα οποία θα αποφασίσουν αν παραβιάζονται τα δικαιώματα
των προσφύγων και μεταναστών με την εφαρμογή της συμφωνίας». 

Μηδενικές οι ροές 
Στο μεταξύ, έχουν μηδενιστεί οι προσφυγικές ροές από τα απέναντι τουρκικά παράλια τις τελευταίες τέσσερις μέρες και
δύο μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. - Τουρκίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, από την 1η Μαΐου έχουν
φτάσει στη Λέσβο 293 πρόσφυγες και μετανάστες σε σύνολο 90.231 από τις αρχές του 2016.
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