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 «Αγκαλιά», «Χωριό του Όλοι μαζί» και «Πλάτανος»

Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί προτείνουν κι άλλες υποψηφιότητες για το Νόμπελ Ειρήνης από τη Λέσβο
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 - 09|02|2016 14:45

Συνολικά 230 ακαδημαϊκοί από 111 πανεπιστήμια κατέθεσαν επίσημη υποψηφιότητα στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ
Ειρήνης, προτείνοντας το «Κίνημα Αλληλεγγύης Αιγαίου», μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται κι άλλες συλλογικότητες από
τη Λέσβο, όπως η «Αγκαλιά», το «Χωριό του Όλοι μαζί» και ο «Πλάτανος». Εκτός από την Αιμιλία Καμβύση από τη Συκαμιά,
προτείνεται ο ψαράς Θανάσης Μαρμαρινός.

Συνολικά 230 ακαδημαϊκοί από 111 πανεπιστήμια κατέθεσαν επίσημη υποψηφιότητα στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ
Ειρήνης, προτείνοντας το «Κίνημα Αλληλεγγύης Αιγαίου», μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται κι άλλες συλλογικότητες από
τη Λέσβο, όπως η «Αγκαλιά», το «Χωριό του Όλοι μαζί» και ο «Πλάτανος». Εκτός από την Αιμιλία Καμβύση από τη Συκαμιά,
προτείνεται ο ψαράς Θανάσης Μαρμαρινός.

Μεταξύ αυτών, την υποψηφιότητα στηρίζουν οι νομπελίστες Χριστόφορος Πισσαρίδης και Desmond Tutu, οι ακαδημαϊκοί
Anthony Giddens από το London School of Economics και Margaret MacMillan από την Οξφόρδη, αλλά και 620.000 πολίτες
των οποίων οι υπογραφές κατατέθηκαν μαζί με την υποψηφιότητα. 

Η επιτροπή Νόμπελ Ειρήνης συνεδριάζει στο τέλος του μήνα και τότε θα παρθεί η απόφαση για το ποιες υποψηφιότητες
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Η επιτροπή Νόμπελ Ειρήνης συνεδριάζει στο τέλος του μήνα και τότε θα παρθεί η απόφαση για το ποιες υποψηφιότητες
γίνονται δεκτές.

Αυτό ισχύει για όλες τις υποψηφιότητες. Το «Κίνημα Αλληλεγγύης Αιγαίου» συμπεριλαμβάνει 16 ομάδες αλληλεγγύης,
αλλά και πρόσωπα από εννιά νησιά και στο γράμμα της υποψηφιότητας υπογραμμίζεται ότι «η χειρότερη ανθρωπιστική
κρίση από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αντιμετωπίζεται από την πρωτοφανή και αυθόρμητη κινητοποίηση απλών, ανώνυμων
πολιτών».

Αυτή η εκστρατεία ξεκίνησε ως διαδικτυακό ψήφισμα που δημοσίευσε τον περασμένο Νοέμβριο η Αλκμήνη Μηναδάκη,
αρχιτέκτονας και μέλος του κινήματος «Avaaz» από την Κρήτη, η οποία δήλωσε: «Στα νησιά μας, ψαράδες, νοικοκυρές,
συνταξιούχοι, δάσκαλοι, άνοιξαν την αγκαλιά τους και τα σπίτια τους σε πρόσφυγες. Οι πράξεις τους έπνιξαν το φόβο και
το ρατσισμό, και μας υπενθύμισαν ότι είμαστε μία ενωμένη ανθρωπότητα».

 

Ο Θανάσης Μαρμαρινός (φωτό Α. Κατσής)

Η ελληνική κυβέρνηση επίσης ανταποκρίθηκε στην εκστρατεία, ανακοινώνοντας ότι κατατέθηκε και μια άλλη
υποψηφιότητα που προτείνει τρία ονόματα, ένα εκ των οποίων η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον. 

Οι νομπελίστες 
Σχετικά με το «Κίνημα Αλληλεγγύης Αιγαίου», ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, Νοτιοαφρικανός αιδεσιμότατος
Desmond Tutu δήλωσε: «Ο τρόπος με τον οποίο κινητοποιήθηκαν απλοί κάτοικοι των ελληνικών νησιών για να
βοηθήσουν τους περίπου 900.000 πρόσφυγες τον τελευταίο χρόνο, είναι αξιοθαύμαστος. Απλά φαντάσου 900.000
ανθρώπους σε απελπιστική ανάγκη να φτάνουν στο κατώφλι του ταπεινού σπιτιού σου. Πεινασμένοι, εξουθενωμένοι και
σοκαρισμένοι…

Δεν μιλούν τη γλώσσα σου και έχουν άλλο πολιτισμό και θρησκεία. Τι κάνεις; Ανοίγεις την πόρτα σου. Εκπληκτικό!» 
Ο νομπελίστας Χριστόφορος Πισσαρίδης δήλωσε: «Αθώοι άνθρωποι ψάχνουν απεγνωσμένα να γλιτώσουν από την κόλαση
της Συρίας και να ξαναρχίσουν τις ζωές τους, παιδιά πνίγονται στις θάλασσές μας και οι πολιτικοί ηγέτες παρακολουθούν
και συνεχίζουν να διαπληκτίζονται για αριθμούς, φράχτες, έγγραφα, διαβατήρια, το Δουβλίνο και τη Σένγκεν».
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