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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Ηχηρό αντιφασιστικό μήνυμα από την Μυτιλήνη

(φωτορεπορτάζ)
Περίπου 1.000 διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα σωματείων και συλλογικοτήτων

 (/article/author/553-nman) nman (/article/author/553-nman)  - 19|10|2016 17:18

Ένα μεγάλο και πολύχρωμο αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στην Μυτιλήνη, την Τρίτη
το βράδυ. Περίπου 1.000 διαδηλωτές από συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Σαπφούς της πόλης για να διατρανώσουν την
αντίθεση τους στην φασιστική απειλή, να καταγγείλουν τις ρατσιστικές επιθέσεις και τις ακροδεξιές προβοκάτσιες που
καταγράφηκαν στο νησί το προηγούμενο διάστημα. Κατά την άποψη των διοργανωτών ήταν μια ηχηρή απάντηση στους
κάθε λογής ακροδεξιούς κύκλους που πιστεύουν ότι στο νησί μπορεί να εδραιωθεί κλίμα ξενοφοβίας, ρατσισμού και
μισαλλοδοξίας.
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Εξαιρετικά συγκινητικές ήταν οι στιγμές που πρόσφυγες, από το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και το Μπαγκλαντές μίλησαν για
τις συνθήκες που επικρατούν στις πατρίδες τους και τους λόγους για τους οποίους αναγκάστηκαν να φύγουν από αυτές.

Αναλυτικό ρεπορτάζ στο αυριανό φύλλο του «Ε». 
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