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Τρί, 18/07/2017 - 10:27 Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο Εγκατάσταση υψηλών ταχυτήτων INTERNET στους Τουριστικούς Προορισμούς στη Λέσβο Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου
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Δευτέρα, 23/03/2015 | Πολιτική

Η  προγραμματισμένη ημερίδα της ΟΝΝΕΔ  Λέσβου με θέμα «Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα . Το παράδειγμα της Λέσβου . Προτάσεις –
Κατευθύνσεις-Πολιτικές»  σήμερα  στο ξενοδοχείο «Λέσβιον»  ακυρώθηκε
 
Αιτία το δυναμικό «παρών» που έδωσαν δεκάδες άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και την εξωκοινοβουλευτική αριστερά.  Οι διαδηλωτές
προχώρησαν σε αποκλεισμό της εισόδου του ξενοδοχείου καταγγέλλοντας την πολιτική των Κυβερνήσεων στο θέμα των μεταναστών.  Χαρακτήρισαν
έτσι, με τη στάση τους και την κινητοποίησή τους, υποκριτική την όλη διοργάνωση της ημερίδας από την ΟΝΝΕΔ Λέσβου.
 
 
 
 
up date ανακοίνωση από την ΟΝΝΕΔ Λέσβου
 
Σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου συγκεντρώθηκε έξω απο το ξενοδοχείο Λέσβιον, όπου επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ με θέμα " Τη μεταναστευτική πολιτική στη Ελλάδα", με σκοπό να παρεμποδίσει την είσοδο των
προσκεκλημένων ομιλητών και του κοινού. Παρά τις "φιλότιμες" προσπάθειες της συγκεκριμένης ομάδας να προκαλέσει ένταση, μέσω   προκλητικών
φραστικών επιθέσεων, η ΟΝΝΕΔ Λέσβου θέλοντας να επικρατησει σύνεση και ηρεμία, αποφάσισε ως οργανωτική αρχή τη ματαίωση της εκδηλώσης. 
   Εν έτει 2015, το θεμελιώδες συνταγματικό δικαιώμα της ελευθερίας του λόγου ειναι δυνατόν όπως αποστερηθεί από μία πολύ μικρή ομάδα ατόμων.
Αυτοί που επικαλούνται τη δημοκρατία και τις αρχές της, εκείνοι ήταν που τις καταπάτησαν πρώτοι με τον πλέον προφανή τρόπο. 
Η ΟΝΝΕΔ Λέσβου δεν πρόκειται μα δειλιάσει απέναντι σε τέτοιου είδους καταδικαστέες και αντιδημοκρατικές κινήσεις, οι οποίες μόνο ως υποκριτικές
μπορούν να εκληφθούν, λαμβάνοντας υπόψη ότι τους ζητήθηκε να συμμετάσχουν ώστε να εκφράσουν τις θέσεις τους σχετικά με τη θεματική της
ημερίδας, το οποίο και αρνήθηκαν. 
   Η ΟΝΝΕΔ Λέσβου θα συνεχίσει τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της, στη βάση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και της ελευθερίας του λόγου. 
  Κλείνοντας διερωτάται κανείς, ποιος διαφυλάσσει τα δημοκρατικά μας δικαιώματα; Μπορεί κάποιος; Τα συμπεράσματα δικά σας...
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up date 2 Ανακοίνωση ΝΟΔΕ Λέσβου
Η Ν.Ο.Δ.Ε. Λέσβου καταδικάζει απερίφραστα την αναγκαστική αναβολή της ημερίδας “ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ, προτάσεις – κατευθύνσεις - πολιτικές”,  η οποία διοργανώθηκε από την ΟΝΝΕΔ Νήσου Λέσβου και θα λάμβανε χώρα
χθες το απόγευμα στις 18:00 μ.μ. σε γνωστό Ξενοδοχείο της Μυτιλήνης, μετά από τη φασίζουσα και τραμπουκική παρέμβαση ατόμων του
αντιεξουσιαστικού χώρου καθώς και κουκουλοφόρων. 
    Τα άτομα αυτά, μαζεύτηκαν από νωρίς έξω από το ξενοδοχείο όπου θα γινόταν η συγκεκριμένη ημερίδα και παρεμπόδισαν ετσιθελικά τη διενέργεια
της ημερίδας, με φασιστικό και αντιδημοκρατικό τρόπο, με κίνδυνο μάλιστα δημιουργίας και επεισοδίων. 
    Και ενώ κάποια site γνωστά για τις κατευθύνσεις τους το παρουσιάζουν ως “δυναμικό παρόν” των αντιεξουσιαστών και κουκουλοφόρων, ευτυχώς οι
υγιείς δυνάμεις του τόπου το αποδίδουν σωστά ως αντιδημοκρατική και φασίζουσα ενέργεια να μην επιτρέψουν σε πολίτες της Λέσβου να
παρακολουθήσουν μια ημερίδα για ένα σοβαρό ζήτημα που απασχολεί όλο το νησί. 
    Έχοντας νωπές τις μνήμες των καταλήψεων στη Νομική Σχολή των Αθηνών, και τις καταστροφές που υπέστη, αντιλαμβανόμαστε τη νέα νοοτροπία
και τα νέα ήθη “o tempora o mores”, που έφερε μαζί της η νέα κυβέρνηση καλύπτοντας κάτω από την πολιτική της ομπρέλα όλα αυτά τα περιστατικά
που αμαυρώνουν τη Δημοκρατία μας. 
    Και βέβαια πιθανόν να έπαιξε ένα ρόλο και το θέμα της ημερίδας, αφού η πολιτική της παρούσας κυβέρνησης στο μεταναστευτικό είναι το κλείσιμο
των κέντρων κράτησης, και η νομιμοποίηση όλων των παράνομων μεταναστών. Ένα ζήτημα που σύντομα θα το βρούμε ακόμη μεγαλύτερο μπροστά
μας, αφού το νησί μας έχει την πρωτιά στο Αιγαίο ως προορισμός για τους παράνομους μετανάστες από τα απέναντι παράλια. Και η κατρακύλα
συνεχίζεται...   

Από το γραφείο Τύπου της Ν.Ο.Δ.Ε. Λέσβου 
 
 
 
 
φωτογραφία  Γιώργος Παπαδόπουλος 
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Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-
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Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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