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Αντιπροσωπεία μελών και φίλων της «Συνύπαρξης» με επικεφαλής τον πρόεδρό της  Στρατή Πόθα μετέβη στην Αθήνα (Παρασκευή 16.9.16), στην 
τελετή,  που διοργανώθηκε στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρέλαβαν το ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 2016, που τους
απονεμήθηκε.

Το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη θεσπίστηκε το 2008 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμός που
προάγει την κατανόηση και ενσωμάτωση των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη
διευκόλυνση της διασυνοριακής και διεθνούς συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φέτος, ανάμεσα στους  50 νικητές του Βραβείου στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε. αξιολογήθηκαν και
κρίθηκαν τρείς ελληνικές υποψηφιότητες. Πρόκειται για: 

·    την «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο" που δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση της
προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, προσφέροντας συμβουλευτική βοήθεια και προάγοντας
την κατανόηση των προβλημάτων των μεταναστών, αντιμετωπίζοντας έτσι ρατσιστικές και
ξενοφοβικές τάσεις, 
·    την οργάνωση "Θετική Φωνή" που δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης διάδοσης του
ιού HIV και αντιμετώπισης των προβλημάτων που βιώνουν οι οροθετικοί, και 
·    τον Διονύσιο Αρβανιτάκη, κάτοικο Κω, ο οποίος έγινε πανευρωπαϊκό σύμβολο αλληλεγγύης και
βοήθειας προς τους πρόσφυγες με την προσφορά μεγάλων ποσοτήτων δωρεάν ψωμιού από την

οικογενειακή του επιχείρηση προς τους πρόσφυγες. 
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Τα βραβεία απένειμαν στους φετινούς νικητές ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης και οι ευρωβουλευτές Μαρία
Σπυράκη και Μίλτος Κύρκος, παρουσία και άλλων ελλήνων ευρωβουλευτών και εκπροσώπων Αρχών και Οργανώσεων.

Κατά την τελετή βράβευσης οι ευρωβουλευτές κατέθεσαν την ομόφωνη γνώμη τους για τις επιλογές των βραβευθέντων, ενώ για την «Συνύπαρξη»
αναγνώρισαν την εδώ και πολλά χρόνια συνεισφορά των μελών της τόσο στην προαγωγή της ειρήνης και φιλίας μεταξύ των λαών στο Αιγαίο, αλλά και
στις δράσεις και πρωτοβουλίες της για υλική και ηθική υποστήριξη σε  πρόσφυγες και μετανάστες.  Ο πρόεδρος της «Συνύπαρξης» στην σύντομη
παρέμβασή του ευχαρίστησε για την διάκριση και την αναγνώριση και αναφέρθηκε στην αδιάλειπτη δράση της κατά τα  18 χρόνια της λειτουργίας της, 
διευκρίνισε ότι όλα τα μέλη είναι αποκλειστικά εθελοντές και  έδωσε  την εικόνα της σημερινής κατάστασης στην Λέσβο, που επιβάλλει την άμεση
αποσυμφόρηση και όχι την δημιουργία δευτέρου Hot- Spot,  τονίζοντας ιδιαίτερα ότι πρέπει να υπάρξει  άμεσο και έμπρακτο  το ενδιαφέρον της Ε.Ε.
για τα ασυνόδευτα  ανήλικα παιδιά προσφύγων και μεταναστών, που βρίσκονται στο νησί.
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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.
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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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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
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