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 Την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης

Με τη Λέσβο στο επίκεντρο των υποψηφιοτήτων

#Νόμπελ Ειρήνης (/article/tag/Νόμπελ%20Ειρήνης),

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 05|10|2016 14:20

Ανακοινώνεται την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης του 2016 με τη Λέσβο να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Ανάμεσα στους υποψηφίους είναι ο 40χρονος ψαράς Στρατής Βαλαμιός, η 85χρονη Αιμιλία Καμβύση από τη Σκάλα
Συκαμιάς και η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον.

Ανακοινώνεται την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης του 2016 με τη Λέσβο να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Ανάμεσα στους υποψηφίους είναι ο 40χρονος ψαράς Στρατής Βαλαμιός, η 85χρονη Αιμιλία Καμβύση από τη Σκάλα
Συκαμιάς και η διάσημη ηθοποιός Σούζαν Σάραντον.

Φέτος υπάρχει ρεκόρ υποψηφιοτήτων, 376 υποψήφιοι, 228 άτομα και 148 οργανισμοί. Η πενταμελής επιτροπή συνήθως
δέχεται παραπάνω από 200 υποψηφιότητες, τις οποίες καταθέτουν κυβερνήσεις, νομοθέτες, καθηγητές πανεπιστημίων
καθώς και κάτοχοι του βραβείου. Το προηγούμενο ρεκόρ με 278 υποψηφιότητες χρονολογείται από το 2014.

Η επιτροπή κρατά μυστικά τα ονόματα των υποψηφίων για 50 χρόνια, όμως είναι σύνηθες αυτοί που κάνουν τις
προτάσεις να τις ανακοινώνουν δημόσια. Φέτος ανάμεσα στους υποψήφιους, εκτός από τους κατοίκους της Λέσβου και τη
Σούζαν Σαράντον για τη στάση τους στο προσφυγικό, περιλαμβάνονται ο Πάπας Φραγκίσκος, ένα θύμα βιασμού του
Ισλαμικού Κράτους αλλά και η γυναικεία ομάδα ποδηλασίας του Αφγανιστάν.

 

Από τον «Guardian»

Οι δημοσιογράφοι του «Guardian» επέλεξαν υποψήφιους. Ανάμεσά τους είναι η οργάνωση εθελοντών «White Helmets»
στη Συρία, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ο Πάπας Φραγκίσκος και οι Έλληνες νησιώτες. Ο «Guardian» κάνει
ειδική αναφορά στις γιαγιάδες από τη Σκάλα Συκαμιάς, στην 85χρονη Αιμιλία Καμβύση και στις δύο φίλες της, και στον
40χρονο ψαρά Στρατή Βαλαμιό.

Ο τελευταίος χρόνια τώρα με τη βάρκα του σώζει κόσμο που κινδυνεύει. Όχι μόνο όταν τυχαία τούς βρίσκει στο δρόμο
του, αλλά πολλές φορές επιχειρώντας ο ίδιος με τη μικρή ξύλινη βάρκα του ως διασώστης. Στο χωριό λένε πως ο Στρατής
Βαλαμιός μαζί με όλους τους άλλους ψαράδες της Σκάλας Συκαμνιάς έχουν σώσει πολλές χιλιάδες ανθρώπους «έτσι, γιατί
έπρεπε».

Η Αιμιλία Καμβύση, παιδί Μικρασιατών προσφύγων από το Μοσχονήσι, έζησε όλη της τη ζωή στη Σκάλα Συκαμιάς. Μαζί
με άλλες δύο φίλες της, την 89χρονη Ευστρατία Μαυραπίδου και την 85χρονη Μαρίτσα Μαυραπίδου, έγιναν σύμβολα των
εθελοντών κατοίκων του νησιού μας όταν ο φωτογραφικός φακός του Λευτέρη Παρτσάλη «τις συνέλαβε» να
περιποιούνται ένα βρέφος, παιδί μιας γυναίκας πρόσφυγα από τη Συρία που μόλις είχε αποβιβασθεί στην ακτή. Η εικόνα,
ως γνωστόν, έχει κάνει το γύρο του κόσμου!
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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