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Το Βραβείο
Δημάρχου 

Paweł Adamowicz 
για το θάρρος και την αριστεία στην προώθηση

της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ισότητας

παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών σε
συνεργασία με το Διεθνές Δίκτυο Πόλεων Προσφύγων και το Δήμο Γκντανσκ

Ο Δήμαρχος Paweł Adamowicz έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών το 2011, και 
η δραστηριότητά του ήταν επικεντρωμένη στην ενίσχυση της αλληλεγγύης, την ένταξη των μεταναστών 
και των μειονοτήτων, τον διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και την προώθηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων επιτόπου. Εξελέγη για πρώτη φορά Δήμαρχος Γκντανσκ το 1998 και υπηρέτησε την πόλη του 
από αυτή τη θέση μέχρι τη δολοφονία του στις 13 Ιανουαρίου 2019.

Ήταν πραγματικός Ευρωπαίος, δήμαρχος, και υποδειγματικός πολίτης. 

Προωθώντας και εκπροσωπώντας τη δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο, συνομιλούσε με εκείνους που 
υπερβολικά συχνά δεν ακούγεται η φωνή τους, προσέφερε αλληλεγγύη σε όσους τη χρειάζονταν και 
υπερασπιζόταν την πολυμορφία που καθιστά πιο ανοιχτές και πιο πλούσιες τις κοινωνίες μας. Ενέταξε το 
Δήμο Γκντανσκ στο Διεθνές Δίκτυο Πόλεων Προσφύγων (ICORN) το 2017. 

Η καθιέρωση αυτού του Βραβείου αποτελεί φόρο τιμής και αναγνώριση για όσους εργάζονται με 
θάρρος και ακεραιότητα κατά της μισαλλοδοξίας, της ριζοσπαστικοποίησης, της ρητορικής μίσους, της 
καταπίεσης και της ξενοφοβίας. Όσους προωθούν τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη και τα θεμελιώ-
δη δικαιώματα. Όσους αντλούν έμπνευση και συνεχίζουν την κληρονομιά του Paweł Adamowicz. 

Το Βραβείο αποτελεί ισχυρό μήνυμα ελπίδας για όλους τους εκλεγμένους εκπροσώπους, τους αξιωμα-
τούχους και τους απλούς πολίτες που, παρά τους κινδύνους, έχουν σκοπό της ζωής τους μια λειτουργική 
δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο, μέσω της υποστήριξης καλύτερων και πιο ανοιχτών κοινοτήτων.  

Θα τιμά όσους χτίζουν γέφυρες και γκρεμίζουν τείχη, με σαφές αίσθημα ευθύνης απέναντι στις μελλο-
ντικές γενιές, όσους ανοίγουν το δρόμο για κοινωνιακές αλλαγές προς όφελος των πιο αδύνατων, όσους 
δεν δειλιάζουν μπροστά σε οποιαδήποτε επείγουσα μάχη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές 
ελευθερίες, σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

Το Βραβείο θα παρουσιάσει την παρακαταθήκη του Δημάρχου Paweł 
Adamowicz σε ευρύτερο κοινό, με στόχο να εμπνεύσει τοπικούς και 
περιφερειακούς πολιτικούς ανά την Ευρώπη και πέραν αυτής να συνεχί-
σουν το έργο του. 

#AdamowiczAward


