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 Έξω οι φασίστες από την Λέσβο. Ποτέ πια φασισμός

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου συμμετέχει στην κινητοποίηση ενάντια στη Χρυσή Αυγή και στην πορεία για την
43η επέτειο του Πολυτεχνείου

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 16|11|2016 03:14

Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής έρχονται στην Λέσβο την παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου, έρχονται στο νησί του
Μιχάλη Μυρογιάννη. Αυτή η κορυφαία ύβρις προς τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου δεν μπορεί και δεν
πρέπει να μείνει αναπάντητη. Ο δημοκρατικός λαός της Λέσβου και αυτή την φορά πρέπει να δώσει την δέουσα απάντηση.
Να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί «Έξω οι φασίστες από την Λέσβο».

Οι φασίστες της Χρυσής Αυγής έρχονται στην Λέσβο την παραμονή της επετείου του Πολυτεχνείου, έρχονται στο νησί του Μιχάλη Μυρογιάννη. Αυτή η κορυφαία ύβρις

προς τους νεκρούς της εξέγερσης του Πολυτεχνείου δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Ο δημοκρατικός λαός της Λέσβου και αυτή την φορά πρέπει να

δώσει την δέουσα απάντηση. Να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί «Έξω οι φασίστες από την Λέσβο».

Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό συνδέεται άμεσα με τον αγώνα για απομάκρυνση του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο, για έξοδο της
χώρας από την φυλακή του Ευρώ και της Ε.Ε., για διαγραφή του χρέους. Είναι αγώνας για να δικαιωθεί το ΟΧΙ του
Ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα του 2015, για να ηττηθεί οριστικά το μαύρο μπλοκ του «μένουμε Ευρώπη» που με την
πολιτική του ρίχνει καθημερινά νερό στο μύλο του φασισμού.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου συμμετέχει στην αντιφασιστική συγκέντρωση που διοργανώνει ο Συντονισμός Σωματείων και
Συλλογικοτήτων  την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 4.00 το απόγευμα στο Μύλο στη παραλία Θερμής. Παράλληλα η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέσβου στηρίζει όλες τις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.

Σε αυτές τις συνθήκες αποκτά ιδιαίτερα σημασία η πορεία για την 43  επέτειο για την εξέγερση του Πολυτεχνείου και
καλούμε όλο το Λεσβιακό λαό να δώσει δυναμικό παρών στην πορεία από την Πλατεία Σαπφούς προς την προτομή του
Μιχάλη Μυρογιάννη, την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα. 
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«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 …

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

«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. …

Γιατί δεν άντεξε η Βρίσα στον σεισμό; - EmprosNet.gr
1 comment • 14 μέρες πριν•

Δημήτριος Χαλαυτής — Το έδαφος στο δυτικό τμήμα του οικισμού που
καταστράφηκε είναι πιο χαμηλά από το ανατολικό και άρα με …
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