
 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ  
 
 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,  
Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,  
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους γι’ αυτό το θερμό καλωσόρισμα και την 

φιλοξενία σε μια από τις ωραιότερες πόλεις της Ευρώπης. Έρχομαι κοντά σας από 
το Ελληνικό νησί του Αιγαίου, τη Λέσβο. Το νησί που φτάνοντας ο ταξιδιώτης 
εγκαταλείπει ολόκληρο τον γνωστό κόσμο και μπαίνει σε ανεξερεύνητες θάλασσες, 
όπως έγραψε ο Οδυσσέας Ελύτης, που το 1979 τιμήθηκε σ’ αυτή την πόλη με το 
Νόμπελ Λογοτεχνίας, γεμίζοντας περηφάνια εμάς τους συμπατριώτες του αλλά και 
όλους τους Έλληνες.  

Το όνομα της Λέσβου βρίσκεται σήμερα στα χείλη όλων των ανθρώπων, οι 
οποίοι βλέπουν σ’ αυτή την μικρή γωνιά του Αιγαίου πηγαίο ανθρωπισμό και 
αλληλεγγύη. Βλέπουν την κοινωνία που οραματίστηκε ο Ούλωφ Πάλμε, με αμοιβαίο 
σεβασμό και ευθύνη να προσπαθεί να διαμορφώσει μια ζωή με ίσες ευκαιρίες και 
ίσες αξίες για όλους. Μια κοινωνία που όπως έλεγε ο ίδιος “οι άνθρωποι βρίσκουν 
μια θέση ισορροπίας όταν κάνουν καλές πράξεις όχι απλά επειδή το λέει ο Θεός, 
αλλά επειδή νιώθουν καλά οι ίδιοι.¨ 

Ενστικτωδώς ανταποκρινόμενοι οι συμπολίτες μου σ’ αυτό που προστάζει η 
συνείδησή τους και το ανθρωπιστικό τους καθήκον, διαχειρίστηκαν υποδειγματικά 
μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση με έναν τρόπο που συντάραξε τη διεθνή κοινότητα 
και έδειξε σε όλο τον κόσμο την πραγματική εικόνα του Έλληνα. Του Έλληνα που την 
κρίσιμη στιγμή απαντά στο κάλεσμα της ιστορίας και στέκεται στο ύψος των 



 

 

περιστάσεων ακόμα και μόνος. Διότι δεν σας κρύβω ότι εκείνους τους πρώτους μήνες 
της κρίσης παλέψαμε με τις δικές μας δυνάμεις να σώσουμε ζωές, να ζεστάνουμε 
μικρά παιδιά και μάνες, που φτάνοντας φιλούσαν τα χώματα της Λέσβου, τη δική 
τους γη της επαγγελίας. Ήταν αυτή η στάση της τοπικής κοινωνίας που κινητοποίησε 
διεθνείς οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλλά και ανεξάρτητους 
εθελοντές, κάνοντάς τους να έρθουν στη Λέσβο και να μας βοηθήσουν να 
ανταποκριθούμε με ανθρωπιά στην προσφυγική κρίση. Ανάμεσά τους και απλοί 
Σουηδοί πολίτες που βρέθηκαν στις ακτές της Λέσβου, στο Κέντρο Φιλοξενίας του 
Καρά Τεπέ και στο Κέντρο του ΠΙΚΠΑ. Θέλω με την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω 
και αυτούς θερμά διότι είναι σίγουρο πως χωρίς τη βοήθειά τους θα ήταν πολύ 
δύσκολο να ανταποκριθούμε. Η προσφορά τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και όχι 
δεδομένη καθώς υπήρξαν οργανώσεις αλλά και εθελοντές που ήρθαν με άλλη 
ατζέντα και διαφορετικά κίνητρα, προκαλώντας πολλές φορές προβλήματα στην 
διαχείριση της κρίσης.  

Η Λέσβος όμως δεν περιορίστηκε απλά στην τοπική διαχείριση της κρίσης. 
Καταθέσαμε προτάσεις για μια καλύτερη, αποτελεσματικότερη αλλά και πιο 
ανθρώπινη διαχείριση με βάση την εμπειρία μας. Όπως η πρόταση για καταγραφή 
αιτούντων άσυλο στην Τουρκία και η συγκρότηση ενός δικτύου πόλεων που θα 
αναλάβει την δημιουργία δομών για τη φιλοξενία τους. Προτάσεις οι οποίες έτυχαν 
θετικής ανταπόκρισης από ευρωπαίους και Έλληνες αξιωματούχους, αποτέλεσαν τη 
βάση για ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, όμως δεν εφαρμόστηκαν ποτέ συνολικά 
με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχει ακόμα συγκροτημένη, ενιαία  Ευρωπαϊκή 
Πολιτική για την προσφυγική κρίση.  



 

 

Η Λέσβος είναι το νησί της ειρήνης, της αλληλεγγύης και των Ευρωπαϊκών 
αξιών. Είναι ένας φάρος που δείχνει το δρόμο σε όλο τον κόσμο τη στιγμή που 
φασιστικά, ξενοφοβικά και ακροδεξιά αφηγήματα τείνουν να καταλάβουν μια μια τις 
Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Έχουμε χρέος όλες οι δυνάμεις που υπερασπιζόμαστε το 
φως της ειρήνης, το φως του ανθρωπισμού, το φως της Λέσβου, να το διατηρήσουμε 
και να το δυναμώσουμε. Διότι είναι ο μόνος τρόπος να παλέψουμε το σκοτάδι του 
φασισμού και της ξενοφοβίας που μας απειλεί. Ένα φως που δυναμώνει από τους 
απλούς πολίτες της Λέσβου, από τους διεθνείς εθελοντές, από οργανισμούς και 
ιδρύματα όπως το ίδρυμα Ούλωφ Πάλμε, από άλλους δημάρχους νησιών της 
Ελλάδας και της Ιταλίας όπως η αξιότιμη δήμαρχος της Λαμπεντούσα, από την 
εκκλησία με την στήριξη του Οικουμενικού Πατριάρχη, του Αρχιεπισκόπου και του 
Πάπα καθώς και από πολιτικές δυνάμεις που αναγνωρίζουν το κίνδυνο για την 
Ευρώπη.  Όνειρό μου είναι αυτό το μικρό φως που ξεκίνησε από τη Λέσβο να 
δυναμώσει και να αφυπνίσει όλη την Ευρώπη, διότι οι μεγάλες ιδέες επιβιώνουν σε 
οποιαδήποτε κρίση και αντέχουν ενάντια σε σφαίρες, όπως αυτή που άδικα σκότωσε 
τον αείμνηστο Ούλωφ Πάλμε. Για αυτές τις ιδέες και τα ιδανικά θα παλέψουμε όλοι 
μέχρι τέλους ή όπως λέτε και στη Σουηδία  

(άντα ίν ηκάκλετ)  
Είμαι πολύ υπερήφανος που βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας τους συμπολίτες 

μου, τους οποίους τιμάτε με αυτό το βραβείο. Σήμερα η Λέσβος, αγωνίζεται να σταθεί 
ξανά στα πόδια της και σ’ αυτό τον αγώνα χρειαζόμαστε συμμάχους. Το νησί μου 
είναι ένας πανέμορφος και πάνω από όλα ασφαλής τουριστικός προορισμός. Μια 
πατρίδα μοναδική με φιλόξενους και υπέροχους ανθρώπους. Θέλω λοιπόν με την 
ευκαιρία να σας προσκαλέσω όλους στη Λέσβο να ζήσετε τη παγκόσμια γνωστή 



 

 

Λεσβιακή φιλοξενία και είμαι σίγουρος ότι η ομορφιά του θα σας “φυλακίσει” 
προκαλώντας σας αμέσως το σύνδρομο της Στοκχόλμης.  

Θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την τιμή αυτή και να σας 
διαβεβαιώσω πως θα συνεχίσουμε να κάνουμε ότι προστάζει το ηθικό μας καθήκον 
και να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Ο φάρος της Λέσβου ήταν, είναι και  
θα παραμείνει φωτεινός.  

Σας ευχαριστώ πολύ  


