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Σε θέατρο τραγωδιών, όπως αυτή που συνέβη στη Μόρια, και εντάσεων, με το κλίμα στη Χίο το τελευταίο διάστημα, να
οξύνεται και να δίνει τον τόνο, «μετατρέπουν οι πολιτικές της κυβέρνησης, ως απόρροια της απόλυτης υποταγής της στη
συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, προδιαγράφοντας έναν ακόμα πιο δύσκολο και -δυστυχώς-
απόλυτα προβλέψιμο χειμώνα», επισημαίνει η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Βόρειο Αιγαίο - Γόνιμη Γραμμή,
Αγλαΐα Κυρίτση.

 
Σε θέατρο τραγωδιών, όπως αυτή που συνέβη στη Μόρια, και εντάσεων, με το κλίμα στη Χίο το τελευταίο διάστημα, να
οξύνεται και να δίνει τον τόνο, «μετατρέπουν οι πολιτικές της κυβέρνησης, ως απόρροια της απόλυτης υποταγής της στη
συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, προδιαγράφοντας έναν ακόμα πιο δύσκολο και -δυστυχώς-
απόλυτα προβλέψιμο χειμώνα», επισημαίνει η επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Βόρειο Αιγαίο - Γόνιμη Γραμμή,
Αγλαΐα Κυρίτση.

Για τα περιστατικά σημειώνει ότι είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκία, «την οποία πειθήνια υπηρετεί η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Πολιτική, η οποία έχει μετατρέψει τα νησιά μας σε μια τεράστια αποθήκη πάνω από 16.000
εγκλωβισμένων και απελπισμένων ανθρώπων, οι οποίοι βρίσκονται κυριολεκτικά παγιδευμένοι και, μάλιστα, καλούνται να
ζήσουν σε άθλιες συνθήκες».

Για την περιφερειακή παράταξη «Βόρειο Αιγαίο - Γόνιμη Γραμμή», η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες «είναι αναπόσπαστο
μέρος του συνολικού πολιτικού αγώνα ενάντια στα μνημόνια και την υποτέλεια». 
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Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.
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