
Κάτω τα ξερά σας από τους Ρομά και 

τις κοινότητες τους στην Λακωνία! 
 

 

Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούμε μια 

καλά ενορχηστρωμένη επιχείρηση ενάντια 

στις κοινότητες των Ρομά στην Τραπεζοντή 

και την Φάριδα. Μπάτσοι, ντόπιοι 

αγανακτισμένοι φασίστες κάτοικοι και 

δημοτικές αρχές συνεχίζουν το έργο τους με 

αμείωτη ένταση. Με αφορμή προσωπικές 

διαφορές που έφερε σε συμπλοκή δύο Ρομά 

με κάτοικους την Τρίτη 18 Μάρτη ξεκίνησε 

ένα όργιο παραπληροφόρησης από τα ντόπια 

φασιστικά τοπικά ΜΜΕ και διάχυσης του 

ελληνικού ρατσιστικού μίσους. Οι γνωστοί 

αγανακτισμένοι ρατσιστές αμέσως μετά το 

περιστατικό έκλεισαν τους δρόμους 

φτιάχνοντας οδοφράγματα με κάδους και 

επιδόθηκαν σε κυνηγητό στους γύρω 

μπαξέδες ψάχνοντας όποιον/α ήταν 

σκουρόχρωμος. Εκείνη τη στιγμή σύμφωνα 

με πληροφορίες βρέθηκε στο χωριό Αμύκλες 

και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Λ. Γρηγοράκος, 

που όπως είναι φυσικό τάχτηκε υπέρ της 

«επίλυσης του προβλήματος» και των 

κατοίκων . Λίγες μέρες αργότερα έξω από το 

δικαστικό μέγαρο Σπάρτης κατά την διάρκεια 

δίκης/καταδίκης νεαρού Ρομά, τα ΜΑΤ 

χτύπησαν απροκάλυπτα συγκεντρωμένους 

τσιγγάνους και τσιγγάνες που έκαναν 

παράσταση διαμαρτυρίας. 

 

Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Λακωνία οι 

Ρομά βρίσκονται στο στόχαστρο των ντόπιων. 

Ακριβώς ένα χρόνο πριν στην ίδια περιοχή, 

κάτοικοι, τοπικές αρχές, μπάτσοι και χρυσή 

αυγή σε συνεργασία, επιχείρησαν να 

οργανώσουν πογκρόμ ενάντια στους Ρομά. Η 

απόπειρα να παρουσιάσουν οι ντόπιοι 

ρατσιστές «αγανακτισμένοι κάτοικοι» τους 

Ρομά ως εγκληματίες χρησιμοποιώντας την 

γνωστή συνταγή περί συλλογικής ευθύνης 

είναι μια πάγια τακτική του ελληνικού 

φασισμού. Οι Ρομά παρουσιάζονται ως από 

την φύση τους παραβατικές ομάδες, ως οι 

μοχθηροί εχθροί του έθνους, ως η αντι-φυλή 

που πρέπει να εξοντωθεί για να επανέλθει η 

τάξη και η νομιμότητα στα χωριά του 

λακωνικού βούρκου. 

 

 
 

Βέβαια οι ρατσιστικές επιτροπές κατοίκων 

δεν έμειναν μόνο στα λόγια. Εδώ και μέρες 

συνεχίζεται το πογκρόμ ενάντια στις 

κοινότητες των Ρομά με όλα τα μέσα. Η 

αστυνομία κάνει καθημερινά εφόδους στους 

καταυλισμούς, όπως και οι «κάτοικοι» με 

καραμπίνες. Σύμφωνα με μαρτυρία ατόμου 

που δουλεύει στο νοσοκομείο Σπάρτης, 

αρκετοί Ρομά έχουν νοσηλευτεί για τραύματα 

από σκάγια τις τελευταίες εβδομάδες (άρα και 

πριν το περιστατικό). Είναι επίσης σημαντικό 

να αναφερθεί ότι το κράτος των ελ-λήνων και 

η αστυνομία του, όλους τους προηγούμενους 

μήνες δεν σταμάτησε ούτε στιγμή τις 

συλλήψεις ενάντια στους Ρομά στην περιοχή. 

Πολύ αμφιβάλλουμε αν αυτές οι συλλήψεις 



ευσταθούσαν νομικά ακόμα και με την 

υπάρχουσα νομοθεσία του ελληνικού 

βούρκου. Αλλά ακόμα και αυτές που 

«ευσταθούσαν» στην πλειοψηφία τους 

αφορούσαν κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και 

παραβάσεις του υγειονομικού κανονισμού. 

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι εκτός από την 

εγκληματική φύση τα τοπικά ΜΜΕ και το 

ελληνικό κράτος προβάλει και την ναζιστική 

θεωρία του «υγιεινισμού» . Αποκαλεί τους 

Ρομά «β-Ρομά» χρησιμοποιώντας το 

επιχείρημα ότι οι κοινότητες τους είναι 

υγειονομική βόμβα, αποκρύπτοντας ότι το 

ίδιο το κράτος έχει καταδικάσει αυτές τις 

κοινότητες στην εξαθλίωση. 

 

Αλλά και το άλλο γνωστό παραμύθι της 

κοινωνικής ένταξης των Ρομά. Αποσιωπούν 

ότι η κοινωνία τους έχει γυρισμένη την πλάτη 

ή τους προορίζει για τις χειρότερες δουλειές, 

ακριβώς όπως προορίζει και τους μετανάστες. 

Αυτή η ένταξη σημαίνει απορρόφηση ή 

καλύτερα να πούμε εξαφάνιση του Ρομά 

στοιχείου. Ακόμα και στα σχολεία του 

ελληνικού βούρκου, τα παιδιά των Ρομά 

αντιμετωπίζονται με ανάλογη «ευαισθησία» 

από τους καθηγητές τους, ή τους γονείς των 

ελληνόπουλων. 

 

Τελειώνοντας πρέπει να αναφερθούμε και 

στις διάφορες αριστερές ομάδες της περιοχής. 

Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι 

γραμμές κανείς τους δεν έχει αναφερθεί στο 

γεγονός άσχετα με το αν έχει πάρει μεγάλες 

διαστάσεις αυτές τις μέρες. Η σιωπή τους 

φυσικά για ακόμα μια φορά αποδεικνύει τις 

απόψεις τους και διαθέσεις τους. Δεν έκαναν 

βέβαια το ίδιο και με τις αγροτικές 

κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών των 

σκλαβοχώραφων στην Λακωνία που πολλοί 

από αυτούς στήριξαν έμπρακτα τις 

ανεξάρτητες επιτροπές αγώνα, το αρμονικά 

σχεδιασμένο εθνικό μέτωπο-τσίρκο που 

βρέθηκαν μαζί από φασίστες της ΧΑ, μέχρι 

και αυτοαποκαλούμενοι ακροαριστεροί κάτω 

από την θέα της ελληνικής σημαίας. Πολύ 

περισσότερο στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, 

έχουμε και το βήμα παραπάνω. Τον 

περασμένο Σεπτέμβρη ο ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας 

οργάνωσε και εκδηλώσεις με θέμα την 

«παραβατικότητα και τις τοπικές κοινωνίες» 

στην Σκάλα Λακωνίας και το Ξηροκάμπι, με 

προσκαλεσμένο τον συντονιστή ενστόλων 

του κόμματος . Πολύ θα θέλαμε να ξέραμε τι 

ακριβώς ειπώθηκε εκεί, αν και ο τίτλος της 

εκδήλωσης δεν αφήνει πολλά περιθώρια για 

παρερμηνείες. 

 

Καλούμε όσες και όσους 

συντρόφους/συντρόφισσες και άτομα που 

συμμερίζονται τις παραπάνω απόψεις να μην 

μείνουν με σταυρωμένα χέρια απέναντι στην 

συντονισμένη επίθεση του ελληνικού όχλου. 

 

Κάτω τα ξερά σας από του Ρομά και τις κοινότητες τους στην Τραπεζοντή, τα γύρω 

σκατοχωριά και παντού! 
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