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www.tsantiri.gr

Μπορεί ο Κάρολος Παπούλιας να μην πήγε στην παρέλαση για την απελευθέρωση των
Ιωαννίνων για να αποφθεχθούν οι εντάσεις αλλά τελικά οι μαθητές είχαν άλλα πλάνα…

Περνώντας μπροστά από την εξέδρα των επισήμων ομάδα μαθητών από το σχολείο της
πόλης γύρισε και μούτζωσε τους επισήμους.

Πριν από αυτό ο σημαιοφόρος της παρέλασης φώναξε δυνατά «Είστε μ@λ@κες »
εξοργίζοντας τον δήμαρχο της πόλης. Ο Φίλιππας Φίλιος, δήμαρχος Ιωαννίνων δεν
αποχώρησε μόνο από την εξέδρα των επισήμων, αλλά και από το χώρο που γινόταν η
παρέλαση. Δείτε τις φωτογραφίες που βρήκαμε στο karfitsa.gr.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΔΩ

Το βίντεο είναι από το τοπικό site ΠΑΛΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ :

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Στροφή της κεφαλής σε αντίθετη κατεύθυνση και χειρονομία υβριστική προς την εξέδρα
των επισήμων έκαναν μαθητές γυμνασίων και λυκείων των Ιωαννίνων κατά τη χθεσινή
παρέλαση για τον εορτασμό της 99ης Επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης από τους
Τούρκους. Στον φετινό εορτασμό δεν παρευρέθη, όπως συνηθίζεται, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παράγγελμα περί στροφής της κεφαλής «επ’ αριστερά» αντί
«επί δεξιά» -αλλά όχι της χειρονομίας και του υβριστικού λεκτικού χαρακτηρισμού στα
οποία προέβησαν ορισμένοι μαθητές- έδωσαν εκπαιδευτικοί των σχολείων. Μετά το
συμβάν, ο δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Φίλιππος Φίλιος αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας,
δηλώνοντας: «Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες που διέρχεται η πατρίδα μας.
Θεωρούμε, όμως, ότι οι ύβρεις στη διάρκεια της παρέλασης προσβάλλουν πρώτα την
Ιστορία και στη συνέχεια τη νέα γενιά, η οποία έχει ύψιστο καθήκον να συνεχίσει να
αγωνίζεται για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Λίγο πριν από την έναρξη της παρέλασης δημιουργήθηκε ένταση, όταν κτηνοτρόφοι της
περιοχής, που διαμαρτύρονται για την πώληση της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη» και τα
μειούμενα έσοδά τους, επιχείρησαν να μοιράσουν δωρεάν γάλα σε πολίτες και μαθητές.
Τους κτηνοτρόφους απομάκρυναν άνδρες των δέκα διμοιριών των ΜΑΤ που
περιφρουρούσαν την εκδήλωση. Εγιναν πέντε προσαγωγές κτηνοτρόφων, που αργότερα
αφέθηκαν ελεύθεροι. Μετά την παρέλαση ακολούθησε πορεία των συγκεντρωμένων
κτηνοτρόφων έως το αστυνομικό μέγαρο της πόλης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας
Διαμαντοπούλου, σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τα επεισόδια κατά τη
μαθητική παρέλαση στα Ιωάννινα, στη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου για την Έρευνα
και Τεχνολογία

Το χθεσινό φαινόμενο είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι λύπησε βαθιά όλους τους Έλληνες
και τις Ελληνίδες. Προσέβαλε μια εθνική ημέρα, το συμβολισμό μιας πόλης και προσέβαλε
περισσότερο αυτούς που το έκαναν και όχι αυτούς στους οποίους απευθυνόταν.

Ας αφήσουμε μακριά τα νέα παιδιά από όλες τις πολώσεις και τις συγκρούσεις
που έχουν πολλών ειδών χαρακτηριστικά. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που
πραγματικά οργίζονται και θυμώνουν περισσότερο από την κατάσταση που επικρατεί στη
χώρα.
Οι νέοι άνθρωποι, όμως, είναι
αυτοί που εκφράζουν και το ήθος της Ελλάδας.

Όσον αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, έχει δοθεί εντολή στους Διευθυντές και έχει ήδη
ξεκινήσει έρευνα, για το πώς έγιναν αυτά τα επεισόδια ώστε να καταλογιστούν ευθύνες
όπου υπάρχουν, σε όλα τα επίπεδα.
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