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Αξιότιµε κύριε Πρωθυπουργέ,
Με αφορµή τα τελευταία περιστατικά ρατσιστικών επιθέσεων, αποφασίσαµε να
συντάξουµε την συγκεκριµένη επιστολή προκειµένου να σας ενηµερώσουµε σχετικά
µε τις καθηµερινές επιθέσεις σε βάρος προσφύγων και µεταναστών από ακραία
στοιχεία.
Ειδικότερα, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήµονα και στην Πλατεία Αττικής, όπου
διαµένουν αρκετοί αιτούντες άσυλο Αφγανικής καταγωγής και όχι µόνο,
σηµειώνονται καθηµερινά βιαιοπραγίες µε στόχο τους αλλοδαπούς κατοίκους. Στις
περισσότερες περιπτώσεις τα θύµατα χρειάστηκε να διακοµιστούν στο νοσοκοµείο
για να τους περιθάλψουν. Οι ενέργειες αυτές γνωρίζουµε ότι δεν αντιπροσωπεύουν
την ελληνική κοινωνία στο σύνολο της, αλλά αντίθετα, αµαυρώνουν και
προσβάλλουν την δηµοκρατική συνείδηση του φιλόξενου ελληνικού λαού και
γι’αυτό θεωρούµε ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν άµεσα προτού πάρουν
ανυπέρβλητες διαστάσεις.
Πιο συγκεκριµένα, από τις αρχές Αυγούστου έως και σήµερα έχει καταγραφεί
πλήθος περιστατικών. Ενδεικτικά αναφέρουµε µερικά τα οποία σκιαγραφούν την
κρισιµότητα της κατάστασης. Στις 16/8 στην περιοχή του Σταθµού Λαρίσης και επί
της οδού Κωνσταντινουπόλεως και ώρα 21:30 ο Αφγανός αιτών άσυλο Αµπντούλ
Ραχίµ δέχτηκε ρατσιστική επίθεση εκ µέρους ακροδεξιάς οργάνωσης. Στις 10/9 ο
Μορταζά Χοσαινί, 15 ετών, δέχτηκε άγρια επίθεση στον Αγ.Παντελεήµονα και
µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο αιµόφυρτος. Στις 8/9 ο Σαϊντ Γολάµ Χοσαίν, 17 ετών,
ξυλοκοπήθηκε ενώ περίµενε στο φανάρι απέναντι από την εκκλησία του Αγ.
Παντελεήµονα. Στις 10/9 µια οµάδα ατόµων επιβιβάστηκε στο λεωφορείο στη στάση
του Αγ. Παντελεήµονα και ξυλοκόπησαν όσους αλλοδαπούς βρέθηκαν στον δρόµο
τους. Ο Μοχτάρ Αλιζαντά, 27 ετών, ήταν ανάµεσα τους και καταγγέλλει το γεγονός.
Όλα τα παραπάνω περιστατικά έχουν καταγγελθεί στην Αστυνοµία. Ωστόσο, καµία
ενέργεια εκ µέρους της Αστυνοµίας δε µας έχει γνωστοποιηθεί µέχρι σήµερα. Οι
επιθέσεις των συγκεκριµένων ακραίων οµάδων γίνονται καθηµερινά ολοένα και πιο
συχνές και άγριες.
Στις 16/9, την ώρα που ο Υπουργός Μετανάστευσης του Αφγανιστάν συναντούσε
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παπουτσή, τρείς Αφγανοί αιτούντες
άσυλο δέχτηκαν άγρια επίθεση µε δολοφονικές προθέσεις µπροστά στην οικία τους
στον Αγ. Παντελεήµονα, οδός Περγάµου 31, µε αποτέλεσµα ένας εξ αυτών, ο Ραχιµί
Αλί , 24 ετών, να διακοµιστεί εσπευσµένα στο Λαϊκο Νοσοκοµείο φέροντας βαριά
τραύµατα από µαχαιριές στο θώρακα. Ακόµη νοσηλεύεται διασωληνωµένος, έχοντας
ευτυχώς διαφύγει τον κίνδυνο. Την ίδια στιγµή µε διαφορά λεπτών ο Γολαµ Ρεζά 17
ετών δέχτηκε άγρια επίθεση και µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο ΚΑΤ µε βαριά
τραύµατα στο κεφάλι. Αφού ο Αφγανός Υπουργός µετανάστευσης και ο
Αντιπρόεδρος της Αφγανικής Κοινότητας στην Ελλάδα µετέφεραν το πρόβληµα την
ίδια µέρα στον Έλληνα Υπουργό, τονίζοντας τον κίνδυνο που φαίνεται να διατρέχουν
ιδιαίτερα οι Αφγανοί στην Ελλάδα, η Αστυνοµία για πρώτη φορά συνέλαβε τρεις
από τους δράστες της επίθεσης.

Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι συµβαίνουν καθηµερινά πλήθος παρόµοιων επιθέσεων
εις βάρος αλλοδαπών παρ’ όλα αυτά, τα θύµατα δεν τις καταγγέλλουν.
Το λυπηρό φαινόµενο των επιθέσεων σε συµπολίτες µας διχάζει το κοινωνικό
σύνολο σε µια δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, που απαιτεί την ενότητα και την
αλληλεγγύη. Στην εποχή της οικονοµικής κρίσης, οι µετανάστες µπορούν να
συµβάλλουν θετικά στο µέτρο που τους αναλογεί, προβάλλοντας την εικόνα της
χώρας στο εξωτερικό, αλλά και συµµετέχοντας στην οικονοµική ζωή της. Τέτοιου
είδους ρατσιστικές επιθέσεις αποτελούν σοβαρή απειλή για την αρµονική συνύπαρξη
και την κοινωνική πρόοδο. Δεδοµένης της κρισιµότητας της κατάστασης και προτού
το πρόβληµα διογκωθεί, ζητάµε την άµεση παρέµβαση των αρµόδιων αρχών για την
αποκατάσταση της ευνοµίας, µέσω της άµεσης καταστολής τέτοιων περιστατικών και
της απονοµής δικαιοσύνης.
Κλείνοντας, σας ευχαριστούµε προκαταβολικά για το έργο που επιτελείτε στην
υπεράσπιση του κράτους δικαίου και της κοινωνικής συνοχής και ως ενεργοί πολίτες
αυτής της χώρας βρισκόµαστε στη διάθεση σας για να συνδράµουµε στο έργο σας µε
όποιον τρόπο κρίνετε δυνατό.
Με εκτίµηση,
Ο Πρόεδρος της Αφγανικής Κοινότητας στην Ελλάδα
Γ. Μοχαµµαντί
Την επιστολή συνυπογράφουν:
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Μ.Κ.Ο Asante
Αφρικανική Ένωση
Κενυάτικη Κοινότητα

