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ΗΠΑ: «Δρόμοι της οργής» στο Μάντισον  
ενάντια στον ρατσισμό και την αστυνομική βία

Bρέφος βρέθηκε 
ζωντανό 12 ώρες 
μετά από τροχαίο!

Ό
πως μετέδωσαν τοπικά μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, δεκάδες 
ακτιβιστές έκαναν πορεία στους 
δρόμους του Μάντισον προς 

το διαμέρισμα όπου δολοφονήθηκε ο 
19χρονος Τόνι Ρόμπινσον Τζούνιορ. 
Επίσης έχει προγραμματιστεί για αργότε-
ρα αγρυπνία υπό το φως των κεριών στη 
μνήμη του νεαρού Αφροαμερικανού.
Σε ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα της 
πόλης του Μάντισον ο δήμαρχος Πολ 
Σόγκλιν, χαρακτήρισε τη δολοφονία ως 
«απερίγραπτη τραγωδία» και υποσχέθη-
κε πλήρη διαφάνεια στις έρευνες για τις 
συνθήκες θανάτου του 19χρονου Αφροα-
μερικανού. Η δολοφονία στο Ουισκόνσιν 
έγινε το ίδιο Σαββατοκύριακο με την 50ή 
επέτειο της «Ματωμένης Κυριακής» που 
σημάδεψε την πορεία του κινήματος για 
τα πολιτικά δικαιώματα στην πόλη Σέλμα 
της Αλαμπάμα, το προπύργιο του αγώνα 

υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων.
Η δολοφονία του 19χρονου Τόνι Ρό-
μπινσον Τζούνιορ είναι το τρίτο σχεδόν 
παρόμοιο περιστατικό μετά τους θανά-
τους δυο άλλων άοπλων Αφροαμερικα-

νών στο Φέργκιουσον του Μισσούρι και 
τη Νέα Υόρκη, που πυροδότησαν ένα 
κύμα διαδηλώσεων κατά των φυλετικών 
διακρίσεων και της χρήσης υπέρμετρης 
βίας από τις αστυνομικές αρχές.

Από θαύμα σώθηκε 
ένα βρέφος, 18 μόλις 
μηνών, το οποίο εντο-
πίστηκε σε ένα αμάξι 
δίπλα στη νεκρή μητέ-
ρα του. Το περιστατικό 
σημειώθηκε το Σάβ-
βατο, 12 ώρες πριν 
από την εύρεση του 
μωρού και έπειτα από 
τροχαίο δυστύχημα με 
θύμα την 25χρονη μη-
τέρα του, Lynn Jennifer 
Groesbeck.
Το όχημα που οδηγού-
σε η νεαρή κάτω από 
αδιευκρίνιστες συνθή-
κες εξετράπη της πο-
ρείας του και έπεσε από 
γέφυρα σε ένα ποτάμι 
στη Γιούτα των ΗΠΑ. 
Το κοριτσάκι παρέμεινε 
στο αυτοκίνητο 12 ολό-
κληρες ώρες. Τελικά 
ανασύρθηκε ζωντανό 
από τα συντρίμμια, και 
άμεσα μεταφέρθηκε σε 
νοσοκομείο όπου νοση-
λεύεται.
Η κατάστασή της κρίνε-
ται σταθερή αλλά κρί-
σιμη.

Στους δρόμους του Μάντισον, στο Ουισκόνσιν των Ηνωμένων 
Πολιτειών κατέβηκαν για τρίτη ημέρα ακτιβιστές και απλοί πο-
λίτες, διαδηλώνοντας κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής 
βίας με αφορμή τη δολοφονία ενός άοπλου έφηβου Αφροαμε-
ρικανού από λευκό αστυνομικό.


