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Τρίτη, 10/01/2017 | Κοινωνία

Το ετήσιο γνωστό και σημαντικό βραβείο του ιδρύματος «Ούλαφ Πάλμε» αποφάσισε να απονείμει το συμβούλιο της οργάνωσης στο Δήμαρχο Λέσβου,
Σπύρο Γαληνό και στην Δήμαρχο Λαμπεντούσα, Τζιούσι Νικολίνι «για την παραδειγματική ηγεσία τους σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της
σύγχρονης ιστορίας, σώζοντας χιλιάδες ζωές και δίνοντάς σε όλους ελπίδα και πίστη για το μέλλον».

Μαζί με τους συμπολίτες τους, ο κ. Γαληνός και η κ. Νικολίνι, αναφέρεται στην ανακοίνωση, άνοιξαν τις κοινωνίες τους σε συνανθρώπους που
προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο από τον πόλεμο και τον τρόμο. Σε έναν όλο και πιο επικίνδυνο και βάναυσο κόσμο, έδειξαν ότι είναι
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Σε Λέσβο και Λαμπεντούζα το φετινό βραβείο «Ούλοφ Πάλμε»
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σημαντικότερο να προστατεύουμε ανθρώπους παρά σύνορα, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην
ανακοίνωσή του το ίδρυμα Ούλαφ Πάλμε.

Το ίδρυμα Ούλαφ Πάλμε είναι ένα διεθνές κέντρο και εργάζεται υπέρ των αρχών της δημοκρατίας, 
της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρχές τις οποίες στήριξε με πάθος σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του ο Ούλαφ Πάλμε. Ιδρύθηκε το 1992 από το Σουηδικό Σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα, την Σουηδική Συνομοσπονδία Εμπορίου και την Σουηδική Ένωση Συνεργασίας και τα μέλη
του συμβουλίου αποτελούνται από εκπροσώπους των τριών ιδρυμάτων. 
«Το βραβείο ανήκει στους χιλιάδες πολίτες της Λέσβου που δε δύσκολες ώρες υπήρξαν
πραγματικοί αλληλέγγυοι σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων από τη Μέση
Ανατολή. Πολίτες στους οποίους δεν αξίζει ούτε η εγκατάλειψη αλλά ούτε και η μετατροπή
τους σε ένα ιδιότυπο Ellis island» είπε ο κ. Γαληνός στο ΑΜΠΕ μιλώντας για το βραβείο. 
Η απονομή του βραβείο θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου στη Στοκχόλμη επέτειο των γενεθλίων του
Σουηδού πρωθυπουργού που δολοφονήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1986. Αν ο Πάλμε ζούσε
σήμερα θα ήταν 90 ετών. 

 Η αυταπάρνηση και η ευαισθησία που έδειξε στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης το σύνολο της Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού τιμάται στο
πρόσωπο του δημάρχου Λέσβου, Σπύρου Γαληνού, στον οποίο απονέμεται φέτος το βραβείο Ούλωφ Πάλμε. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ.
Πατούλης, ο οποίος εξέφρασε στον κ. Γαληνό τα θερμά του συγχαρητήρια «για τη σημαντική αυτή διάκριση που έφερε στη χώρα μας». 

Ο δήμαρχος Λέσβου, πρόσθεσε, «μας έκανε υπερήφανους. Απέδειξε έμπρακτα πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αν και σήκωσε δυσανάλογο βάρος,
πέρασε τις εξετάσεις με επιτυχία και κατάφερε να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο της κοινωνίας μας, επιδεικνύοντας πλεόνασμα αλληλεγγύης». 
  
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε επίσης, ότι για την Αυτοδιοίκηση «παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η διασφάλιση συνθηκών ειρήνης, ισότητας
και ισονομίας για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από την καταγωγή τους».
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/koinonia/episkeyes-kai-syntiriseis-ktirion-dimotikon-paidikon-stathmon-toy)(/articles/news-categories/politismos/vatraheli-kai-klarineto-sto-vivliopoleio-book-and-art)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Czy7DctZtWcHlJsaU3gPS8b3IDtjlnbVK2v6ch8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAvZDl2iLVbM-qAMByAPJBKoE6AFP0LmOc6yQvyouihJQ9S2gcpK1ybPtZ2nn9hjP4KKrZZUUwcWt-LnbP3OV6hiykc6ET7m4sqA04TDtUw_Ylg15Hr5iBPD3JVSiSFNuljbSsG9Wy0zsJJvtmlNd2YdoAExGQ3FCcPJyihIwCNjNMDJd3UGBXbAv2r1TA5oC0culc_C2Z_0mQJJF1zazViGAhHt_6U_46zxLeNix36lIfU-ebejG9jfWNcM4ZHGqLhZM5bMrLTps2ms8_iEdcQ6WSBnAa6GE0YLXoBggN9FN0exBP-K_2K_EG33RpENBTzqEbFHyV0a8ddCGkAYBoAYCgAfErq42iAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQm9L8FyMZYkYtgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3s-MefLts7sp9N8fWdln5A7sSnOiooSYuFHh4UN39SQr1ZOLXdGOBxV_r2UqyhnLK-cKrHoL4Ax5PVIi1xmUPCu39ZbW1ODLtZF-aU3XVZAvvw4khKnb9fKlO3PYGjZi35A2e0wNM3vaSDlD2RzB19MbiqfU&sig=AOD64_0Szob9L9KndbNu38RpNjJV473RYQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMbyictZtWfmbKoSv3gOOoI-ABdjlnbVK2v6ch8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAvZDl2iLVbM-qAMByAPJBKoE6AFP0AdovF_3lNNxa6BgQjtHpofqCWOjdYV8rMlHm5Lk6HUHGnn4Jm59BiV6jU6CxodFtiKmcxc6ioURQHmC7WGHVu1v-83CH-KlBcEOte_Af3XMdxb0ZIYKetCSgcqRWZH7JgyabEBWKQDRxrKx0e0SePtOOwKeoPGePriYJEBvTEFl-mQcbNrn-wIOGmsT_Fhzz34lDpAaoVd_EWdVLkCG5d7_xHPlsklLAvyhzshVSfH43QB0e6SZNBf3zOAOR_o9jQ3uVXLWpR8Qon8GQ-HlbgswHRho7XRavjiLIGlpSi5jpdB7pHJJkAYBoAYCgAfErq42iAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQm9L8FyMZYkYtgTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Sqi0tq9D2rD3OCI4NMzwWGrALNS97yztgbx7dSU49ZR6WfSq6bH0rLQxQ5GF19-hXQinI15tVn03evEX8COoq_qNJwDrtMWKQE0h4ntHsoWI0-oiYMmHH5oOsQxnjGiH-uVCIhJPc2E0M5808ikX1EkGeow&sig=AOD64_2bdi0vVwLU3hgF0-SgKWJcz9KFkA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/episkeyes-kai-syntiriseis-ktirion-dimotikon-paidikon-stathmon-toy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/vatraheli-kai-klarineto-sto-vivliopoleio-book-and-art

