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Συγκέντρωση και πορεία από την Παναγιούδα έως το Κέντρο Κράτησης της Μόριας

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 15|04|2016 14:43

Πολλές συμμετοχές σωματείων απαριθμεί το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου για συγκέντρωση και πορεία σήμερα στις 5
το απόγευμα από το πάρκινγκ της Παναγιούδας έως το κέντρο Κράτησης της Μόριας. Θα γίνει προσυγκέντρωση στις 4.15
το απόγευμα στην πλατεία Σαπφούς και αναχώρηση με λεωφορείο της γραμμής.

Πολλές συμμετοχές σωματείων απαριθμεί το κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου για συγκέντρωση και πορεία σήμερα στις 5
το απόγευμα από το πάρκινγκ της Παναγιούδας έως το κέντρο Κράτησης της Μόριας. Θα γίνει προσυγκέντρωση στις 4.15
το απόγευμα στην πλατεία Σαπφούς και αναχώρηση με λεωφορείο της γραμμής.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Λέσβου, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του ΠΕΚ και του Νομαρχιακού Τμήματος Λέσβου της
ΑΔΕΔΥ, καλεί και εκείνη στη συγκέντρωση, στην οποία καλεί και η παράταξη εκπαιδευτικών ΕΣΑΚ- ΔΕΕ, το Σωματείο
Εργαζομένων ΜΜΕ Λέσβου, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου με το ψήφισμα του 9ου Συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ, με το οποίο
εκφράζεται η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Καλεί, επίσης, και η Γραμματεία Λέσβου της επιτροπής ειρήνης. 
«Καταδικάζουμε απερίφραστα τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που δημιουργούν τις προσφυγικές και μεταναστευτικές
ροές και καλούμε το λεσβιακό λαό να γυρίσει την πλάτη στις ελάχιστες ξενοφοβικές και ρατσιστικές φωνές και να
απομονώσει αποφασιστικά το φασιστικό-ναζιστικό έκτρωμα της Χ.Α., που σπέρνει το μίσος, την ξενοφοβία και ωθεί σε
εγκληματικές πράξεις εναντίον των ξεριζωμένων μεταναστών και προσφύγων», αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.
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Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.
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