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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / P O L I T I K I )  
 «Η Λέσβος είναι ανθρώπινος τουριστικός προορισμός»

Συνάντηση Πάλλη και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με μέλη της πρωτοβουλίας «Greece Solidarity Campaign»:
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Συνάντηση μεταξύ του βουλευτή Γιώργου Πάλλη, άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροσωπείας Άγγλων βουλευτών
(D. Lammy - Εργατικό Κόμμα) και συνδικαλιστών, αλληλέγγυων και μελών της πρωτοβουλίας «Greece Solidarity
Campaign», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης της βρετανικής συλλογικότητας στη χώρα μας (6-8
Μαρτίου), με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων δράσεων στήριξης, υπό το πρίσμα της
οικονομικής, ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης.

Συνάντηση μεταξύ του βουλευτή Γιώργου Πάλλη, άλλων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπροσωπείας Άγγλων βουλευτών
(D. Lammy - Εργατικό Κόμμα) και συνδικαλιστών, αλληλέγγυων και μελών της πρωτοβουλίας «Greece Solidarity
Campaign», πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της επίσκεψης της βρετανικής συλλογικότητας στη χώρα μας (6-8
Μαρτίου), με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων δράσεων στήριξης, υπό το πρίσμα της
οικονομικής, ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από τη μεριά τους, ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία για τις πρόσφατες δράσεις και το νομοθετικό
έργο της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του Νόμου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και του
«Παράλληλου Προγράμματος» που υπερψηφίστηκε πρόσφατα, ενώ εκτενής αναφορά έγινε για την κατάσταση των
προσφύγων και των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα μας.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας έθεσαν ζητήματα σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, το «κλείσιμο» της
αξιολόγησης και τη διευθέτηση του χρέους, ενώ τόνισαν πως πρέπει να υπάρξει καλύτερη επικοινωνία και συντονισμός,
ώστε να ενισχυθούν και να οργανωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι δράσεις αλληλεγγύης, που τόσο έχει ανάγκη η
πατρίδα μας.

Ο Γ. Πάλλης παρουσίασε στα μέλη της αντιπροσωπείας, το πώς είναι σήμερα η κατάσταση με τη διαχείριση των
προσφυγικών ροών στη Λέσβο και τους κάλεσε να μεταφέρουν στους συμπατριώτες τους το μήνυμα ότι «η Λέσβος είναι
και τώρα, όπως και πάντα, ένας φιλικός και ανθρώπινος τουριστικός προορισμός, απευθύνοντας τους ταυτόχρονα την
πρόσκληση να επισκεφτούν το νησί μας». Τα μέλη της αντιπροσωπείας με χαρά δέχτηκαν αυτή την πρόσκληση και
δήλωσαν ότι στο άμεσο μέλλον θα έλθουν και στο νησί μας.
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«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Τα Δηκτικά - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Mr charri nobert — Γεια σας, εταιρεία Charri Loan Company. Η εταιρεία μας
παρέχει δάνεια με χαμηλό συντελεστή 2%. Χρειάζεστε …

Ρεσιτάλ για δύο βιολιά στη Δημοτική Πινακοθήκη! - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — It was a wonderful music event. Thank
you for your support.

«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 …
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