
Τρί, 18/07/2017 - 13:52 "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Παρασκευή, 17/02/2017 | Πολιτική

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-
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Το Σαββατοκύριακο 18 και 19 του Φλεβάρη θα επισκεφτεί την Λέσβο κλιμάκιο της  Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Κατά την
επίσκεψη θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ το Κέντρο Κράτησης της Μόριας και περιοδείες στην αγορά της
Μυτιλήνης και στη Μόρια. Επίσης θα  πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση, όπου θα παρουσιαστεί η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, για κοινό βηματισμό
των δυνάμεων της Αριστεράς

Η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΑ απευθύνεται στις δυνάμεις και στους αγωνιστές της
αντικαπιταλιστικής, αντιιμπεριαλιστικής, αντιΕΕ αριστεράς καθώς και των πολύμορφων δυνάμεων
που κινούνται σε λογική ανατροπής. Είναι πρόταση προς τις μαχόμενες δυνάμεις της αριστεράς,
οργανωμένες δυνάμεις, αγωνιστές, διανοούμενους, τον κόσμο του κινήματος.

Η πρωτοβουλία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ήδη ξεκινήσει με διμερείς συναντήσεις με τις οργανωμένες
δυνάμεις στις οποίες απευθύνεται η πρόταση, και θα συνεχιστεί τόσο με συναντήσεις όσο και
κυρίως μέσα από ανοιχτές συγκεντρώσεις συζήτησης της πρότασης και εκδηλώσεις με τον κόσμο
της αριστεράς και του κινήματος, μέσα στο κίνημα και στις μάχες που έχουμε μπροστά μας, στα
πολιτικοσυνδικαλιστικά σχήματα στους εργατικούς και νεολαιίστικους χώρους και στις γειτονιές κ.ά.

Το πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί είναι το παρακάτω:

Το Σαββάτο:

1.      10:00-12:00 περιοδεία στην αγορά της Μυτιλήνης.

2.     12:30 επίσκεψη στον καταυλισμό  του Καρά Τεπέ.

3.     19:00 ανοιχτή εκδήλωση στο ξενοδοχείο ΛΕΣΒΙΟΝ με θέμα: «Η κρίση στην ΕΕ, το προσφυγικό και η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την αντεπίθεση
του λαϊκού κινήματος» με ομιλητές τους: Παύλο Αντωνόπουλο, Σηφακάκη Γιάννη, Φελέκη Γιάννη.

Την Κυριακή:

1. 11:00 Επίσκεψη στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας – (σύντομη συνέντευξη τύπου έξω  από το κέντρο κράτησης).

2.     12:30  Επίσκεψη στο χωριό της Μόριας.
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

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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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
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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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