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Τετάρτη, 08/03/2017 | Ελλάδα

Μια σειρά αναρτήσεων με συμβολική αναφορά σε πρόσωπα γυναικών που αγωνίζονται, έκανε ο πρωθυπουργός για την Ημέρα της Γυναίκας στον
λογαριασμό του στο Twitter

Με μια σειρά αναρτήσεων στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έστειλε το μήνυμά του για την Ημέρα της
Γυναίκας. 

Από το 1857 έως σήμερα ο αγώνας των γυναικών «για ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια συνεχίζεται». Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός παραθέτει
συμβολικά ορισμένες σύγχρονες γυναίκες ηρωίδες που παλεύουν η κάθε μία στη ζωή της. Αναφέρει την πρέσβειρα σήμερα των Ηνωμένων Εθνών
Νάντια Μουράντ, θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τους τζιχαντιστές, την Κωνσταντίνα Κούνεβα, την Μάγδα Φύσσα, τις οροθετικές πόρνες «που
διαπομπεύθηκαν χυδαία πριν κάποια χρόνια από αυθαιρετούντες κυβερνόντες» (sic) και τις γιαγιάδες της Λέσβου. 
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Ο Τσίπρας εύχεται στην Κούνεβα, την Μάγδα Φύσσα, τις οροθετικές, τις γιαγιάδες της Λέσβου...
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Ο αγώνας συνεχίζεται, καταλήγει ο πρωθυπουργός, με «το πρόσωπο των γυναικών όλου του
κόσμου που αγωνίζονται με πείσμα». 

Ολόκληρο το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα:
«8 Μάρτη 1857. Η μεγάλη απεργία των εργατριών κλωστοϋφαντουργίας με αιτήματα για ισότητα και
εργασιακή προστασία πνίγεται στο αίμα. 
8 Μάρτη 2017. Ο αγώνας για ισότητα, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια συνεχίζεται. Με το πρόσωπο των
γυναικών του κόσμου που δεν σκύβουν το κεφάλι. 
Το πρόσωπο της @NadiaMuradBasee, θύμα ακραίας σεξουαλικής κακοποίησης από τον ISIS,
πρέσβειρα σήμερα των Ηνωμένων Εθνών. 
Το πρόσωπο της Κωνσταντίνας Κούνεβα @kkuneva, εργάτρια, συνδικαλίστρια, μετανάστρια,
μητέρα, Ευρωβουλευτής. 
Το πρόσωπο της Μάγδας Φύσσα, της μητέρας που αγωνίζεται για δικαιοσύνη. 

Το πρόσωπο των 11 οροθετικών γυναικών που διαπομπεύθηκαν χυδαία πριν κάποια χρόνια από αυθαιρετούντες κυβερνόντες. 
Το πρόσωπο των γιαγιάδων της Λέσβου που με την απλόχερη αγκαλιά τους στους πρόσφυγες ανέδειξαν στον κόσμο το μεγαλείο της ανθρωπιάς. 
Το πρόσωπο των γυναικών όλου του κόσμου που αγωνίζονται με πείσμα. 
Χρόνια πολλά σε όλες! Καλή δύναμη, καλούς αγώνες! 
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29/06/17 - 07:07
«3 ΛΑΛΟΥΝ ΚΑΙ 2 ΧΟΡΕΥΟΥΝ» - Αναλυτικά το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα (/articles/news-

categories/ellada/3-laloyn-kai-2-horeyoyn-analytika-programma-se-oli-tin-ellada)

Για τους φίλους της ιστοσελίδας που ίσως βρεθούν σε κάποιους από τους σταθμούς της περιοδείας της
θεατρικής παράστασης. Δυστυχώς δεν θα την απολαύσουμε στη Μυτιλήνη.
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Εγκρίθηκε δόση 8,5 δισ. ευρώ και μία «δεύτερη καλύτερη λύση» για το χρέος (/articles/news-

categories/ellada/egkrithike-dosi-85-dis-eyro-kai-mia-deyteri-kalyteri-lysi-gia-hreos)

Σε συμφωνία για την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, που ανοίγει το δρόμο για
εκταμίευση δόσης ύψους 8,5 δισ. ευρώ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.
Για το χρέος, βάση παραμένει η συμφωνία του Μαΐου 2016, ενώ υιοθετήθηκε και ρήτρα ανάπτυξης.

Η...
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12/06/17 - 08:20
Λίστα με τζιχαντιστές έδωσε η Αμερική στις ελληνικές αρχές (/articles/news-categories/ellada/lista-me-

tzihantistes-edose-i-ameriki-stis-ellinikes-arhes)

Σημαντική βάση δεδομένων με υπόπτους για τζιχαντ παρέδωσε η Αμερική στις ελληνικές Αρχές, με σκοπό
η χώρα μας να ενισχύσει το επίπεδο των ελέγχων στα σύνορα για τον εντοπισμό εξτρεμιστών. 
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από αρμόδιους Αμερικανούς...
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