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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΤΣΑ

Το περιστατικό με την επίθεση σε ανήλικα προσφυγόπουλα που διαβιούν στην ακριτική
πόλη της Κόνιτσας, έχει λάβει πανελλαδικές διαστάσεις το τελευταίο 24ωρο, φέροντας
στο επίκεντρο της αρνητικής δημοσιότητας για δεύτερη φορά, μέσα σε μικρό διάστημα την
πόλη που στο παρελθόν, άνοιξε απλόχερα τις αγκάλες της, σε χιλιάδες ταλαιπωρημένους
ανθρώπους, με το άνοιγμα των συνόρων της πρώην κομμουνιστικής Αλβανίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για την
ταυτοποίηση και τον εντοπισμό αγνώστων ατόμων που ενέχονται σε περιστατικό επίθεσης
σε βάρος εννέα ανήλικων προσφύγων, υπηκόων Αφγανιστάν, στην Κόνιτσα.

Ο Γ. Στέφος

Μαζική ήταν η καταδίκη της επίθεσης από φορείς. «Δυστυχώς, όμως, ο ρατσισμός και η
απανθρωπιά έκαναν την εμφάνισή τους το βράδυ της Κυριακής 17 Μαρτίου και στο νομό
μας. Το περιστατικό της Κόνιτσας είναι μια άθλια ενέργεια άνανδρων ανθρώπων, οι οποίοι
επέλεξαν να χτυπήσουν με ρόπαλα ανήλικα παιδιά τα οποία έπαιζαν. Αυτή την ώρα
στέκομαι μαζί με όλους τους δημοκρατικούς πολίτες του νομού και της Κόνιτσας, οι οποίοι
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τοποθετούνται απέναντι σε τέτοια φαινόμενα βίας. Εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για το
περιστατικό και καλώ όλα τα αρμόδια όργανα να πράξουν τα δέοντα, ώστε να διαλευκανθεί
πλήρως η υπόθεση και οι ένοχοι να τύχουν παραδειγματικής τιμωρίας», αναφέρει ο
βουλευτής Ιωαννίνων, Γιάννης Στέφος.

Το ΚΙΝΑΛ Ιωαννίνων

Στη δική του ανακοίνωση το ΚΙΝΑΛ Ιωαννίνων σημειώνει:

Η καταδίκη ρατσιστικών επιθέσεων σε ανθρώπους που άφησαν την πατρίδα τους για να
βρουν ένα καλύτερο τρόπο ζωής,για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, είναι αυτονόητη
για κάθε Δημοκράτη πολίτη αυτής της χώρας. Δεν αρκεί, όμως, αυτό ως αντίδραση στην
προχθεσινή επίθεση σε δομή φιλοξενίας προσφύγων στην Κόνιτσα, καθώς η επίθεση,σε
ανήλικα παιδιά, ανεξαρτήτως θρησκείας ή καταγωγής, προκαλεί αγωνία και αποτροπιασμό.
Η χρήση δε της κουκούλας παραπέμπει σε άλλες εποχές. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει κάτι
τέτοιο. Καλύτερη απάντηση από την ως τώρα υποδοχή και αποδοχή των προσφύγων, από
την τοπική κοινωνία, δεν μπορεί να δοθεί. Η περαιτέρω υποστήριξή τους είναι μονόδρομος.
Ο καθένας από εμάς οφείλει να σταθεί εμπράκτως απέναντι στη βία και να υπερασπιστεί
τη νομιμότητα και την ασφάλεια όλων ανεξαιρέτως.

Η Ν.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Από τη μεριά του ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων τονίζει:

Το νέο περιστατικό ωμής ρατσιστικής βίας εναντίον προσφυγόπουλων στην Κόνιτσα, μας
γεμίζει θλίψη και αποτροπιασμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων καταδικάζει με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες, οι οποίες αποτελούν στίγμα για
την κοινωνία μας και τον πολιτισμό μας.

Καλούμε τις τοπικές κοινωνίες να σταθούν αποφασιστικά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα
μισαλλοδοξίας και ρατσισμού, και να δείξουμε το αίσθημα ευθύνης που απαιτείται.
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Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε ως ΣΥΡΙΖΑ, όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες ώστε να
δημιουργηθεί στην περιοχή και ευρύτερα, ένα πλατύ δημοκρατικό αντιφασιστικό μέτωπο
κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Ένα μέτωπο ενάντια σε όλες τις δυνάμεις που με
την ακροδεξιά ρητορική και τη πρακτική του μίσους απέναντι στον άλλον, τον διαφορετικό,
επιδιώκουν να μας γυρίσουν στις πιο σκοτεινές εποχές. Δεν θα τους το επιτρέψουμε.

Ο Δήμος Ιωαννιτών

Ο Δήμος Ιωαννιτών καταδικάζει απερίφραστα την ρατσιστική επίθεση που σημειώθηκε σε
φιλοξενούμενα προσφυγόπουλα στην Κόνιτσα.

«Η αναίτια αυτή επίθεση πρέπει να μας θέσει όλους σε εγρήγορση. Τόσο την κοινωνία όσο
και τους φορείς της οργανωμένης Πολιτείας.

Είναι στο χέρι όλων μας να αντισταθούμε σε τέτοια γεγονότα, ενώνοντας τις δυνάμεις μας
και διασφαλίζοντας τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για ανθρώπους που αναγκάστηκαν
να φύγουν από την πατρίδα τους, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο.

Λέμε ένα ξεκάθαρο «όχι» στον ρατσισμό και τα φαινόμενα ξενοφοβίας κι ένα ακόμα πιο
ηχηρό «ναι» στις κοινωνίες της αλληλεγγύης», σημειώνεται σε ανακοίνωση.

Η Λαϊκή Συσπείρωση

«Την απαράδεκτη, την άνανδρη επίθεση φασιστών σε ανήλικους πρόσφυγες στην Κόνιτσα»,
καταγγέλλουν όλοι οι υποψήφιοι Δήμαρχοι και Περιφερειάρχης Ηπείρου της Λαϊκής
Συσπείρωσης.

Οι υποψήφιοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στους δήμους και την περιφέρεια Ηπείρου σε
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κοινή δήλωση σημειώνουν:

«Τέτοιου είδους περιστατικά αποτελούν έκφραση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του
μίσους που καλλιεργείται από διάφορες φασιστικές ομάδες και την εγκληματική οργάνωση
της Χρυσής Αυγής. "Αέρα στα πανιά τους" δίνει η ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης που
συγκυβερνούσε με τους ΑΝΕΛ, φωτογραφιζόταν πλάι - πλάι με χρυσαυγίτες βουλευτές, που
με τις τελευταίες αποφάσεις τούς "ρίχνει στα μαλακά" παρότι υπόδικοι. Καλούμε τους
εργαζόμενους να καταδικάσουν και να απομονώσουν τη δράση των εγκληματικών
φασιστικών ομάδων και των άλλων δυνάμεων που καλλιεργούν το ρατσισμό και το μίσος
ανάμεσα στους λαούς.

Να βάλουν στο στόχο την πραγματική αιτία για τα κοινά μας βάσανα, το εκμεταλλευτικό
σύστημα που γεννά τη φτώχεια, τον πόλεμο και την προσφυγιά».

H ΑΡΠΗ κατηγορεί εκκλησία

H «Αριστερή Παρέμβαση Ηπείρου» στη δική της ανακοίνωση για το θέμα επισημαίνει: «Το
θερινό σχολείο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο καθηγητής Βασίλης Νιτσιάκος, αλλά και
φοιτητές-τριες έγιναν στόχος το περασμένο καλοκαίρι. Γνωστοί ακροδεξιοί, υποκινούμενοι
και «οπλισμένοι» από το κήρυγμα μίσους της τοπικής εκκλησίας, αυτή τη φορά επιτέθηκαν
δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες σε παιδιά. Σε παιδιά που έφυγαν από τον τόπο τους για να
γλιτώσουν από το θάνατο, για να έρθουν εδώ και να τους απειλήσουν τη ζωή οι
νεοφασίστες, το δεξί χέρι του συστήματος, αυτοί που τόσο μελετημένα και με
νομιμοφροσύνη τους όπλισαν τα μεγάλα ΜΜΕ, οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, ΛΑΟΣ,
πιο πρόσφατα του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ αλλά και όλοι αυτοί που τους μαζεύουν στις
δημοτικές εκλογές στα ψηφοδέλτιά τους στο όνομα της «ανεξαρτησίας» των κινήσεών
τους».

Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων

Η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων καθώς και όλος ο Εκπαιδευτικός κόσμος, με τη σειρά τους καταδικάζουν
τέτοιες ρατσιστικές ενέργειες απέναντι στους πρόσφυγες, που καταφεύγουν στη χώρα
μας και μάλιστα τους πλέον ευάλωτους και αδύναμους όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.
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«Καλούμε την τοπική κοινωνία να απομονώσει τέτοιου είδους συμπεριφορές και να
συνεχίσει να στέκεται αρωγός στις δράσεις για τη φροντίδα και προστασία των
ασυνόδευτων προσφύγων», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ο εργατικός Αγώνας

Τέλος και ο Εργατικός Αγώνας «εκφράζει τον αποτροπιασμό της για τις συνεχόμενες
φασιστικές επιθέσεις εναντίον ανήλικων προσφυγόπουλων που σημειώνονται τις
τελευταίες μέρες στην Κόνιτσα».
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