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Oλα κι όλα: μπορεί να γεννιέσαι σε τρώγλη, 
να μεγαλώνεις σε σκουπιδότοπο, οι γονείς 
σου να πρέπει να τη κουτσοβγάζουν μέρα 
με τη μέρα και κανείς, το κράτος, η πρόνοια, 

η υπόλοιπη κοινωνία, να μη δίνει δεκάρα για σένα, αλλά 
αν τυχόν πουληθείς για υιοθεσία, τότε...χαμός! Ξάφνου 
οι ενδιαφερόμενοι ξεπηδάνε από παντού! Με πρώτους-
πρώτους τους ένστολους λειτουργούς της δημόσιας τά-
ξης -έτοιμους να σε περιποιηθούν καταλλήλως και να σε 
κλείσουν στο Ίδρυμα. 

Κάπως έτσι στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη φτι-
άχτηκε ένας ωραιότατος ρατσιστικός αχταρμάς ενάντια 
στους Ρομά έτοιμος προς κατανάλωση από κάθε μικρο-
αστό ρατσιστή νοικοκυραίο· με ισχυρές μάλιστα δόσεις 
του παμπάλαιου μύθου «οι γύφτοι κλέβουνε παιδιά», κά-
μποση «επιστημονικών προδιαγραφών» καχυποψία για 
το τι γυρεύει ένας «ξανθός άγγελος στα τσιγγάνικα γκέ-
το» και για γαρνιτούρα τη «συγκίνηση» της διεθνούς κοι-
νότητας! Κι όλα αυτά, αμέσως μετά τις αντιφασιστικές 
επιδόσεις του υγιέστατου κράτους μας στο ζήτημα «οι 
χρυσαυγίτες στη φυλακή». Μα, δεν είναι συναρπαστικοί 
οι καιροί μας; 

Απ΄την άλλη, και γι’ ακόμη μια φορά, η μιντιακή επι-
καιρότητα έπεσε σαν βαρύ πέπλο πάνω στα πραγματι-
κά ενδιαφέροντα της δημόσιας τάξης στην όλη υπόθε-
ση. Ενδιάμεσα βέβαια έκανε τη ζημιά της. Ο ρατσισμός, 
η συκοφάντηση και η ποινικοποίηση των «πληβείων» ξε-
διπλώθηκαν με σχετική άνεση ανανεώνοντας τα στερε-
ότυπα για τους Ρομά. Οι μανάδες λοιδωρήθηκαν ως κα-
κόμοιρες και συνάμα άσπλαχνες πωλήτριες των τέκνων 
τους, οι σύζυγοί τους μετατράπηκαν σε συνεργούς, εν-
διάμεσα πολλοί Ρομά κατηγορήθηκαν πως ροκανίζουν 
τα επιδόματα πολυτέκνων. Πάνω-κάτω το μπαράζ επιθέ-
σεων στους Ρομά πάσκιζε να πείσει πως πίσω απ’ τις πα-
ράγκες ελενίτ υπάρχουν εκατομμύρια. Ευτυχώς που δεν 
κατηγορήθηκαν για την κατάρρευση των νοσοκομείων 
και το δημόσιο χρέος, δεν ήθελε και πολύ! 

Δεν μπορούμε με τίποτα να χωνέψουμε, δεν θέλουμε 
με την καμία να συνηθίσουμε την ξεφτίλα και την κατρα-
κύλα όπου θέλει να μας βυθίσει ο φασισμός χωρίς σβά-
στικα. Και μπορεί να μην είμαστε σε θέση να νιώσουμε 
ακριβώς τι σημαίνει να γεννιέσαι Ρομά σε τούτη τη σκα-
τοχώρα και αλλού, μπορούμε όμως να μοιραστούμε την 
οργή και το μίσος για τους διώκτες τους και τους πάσης 
φύσεως φασίστες υποστηρικτές τους.

Γι΄αυτούς τους λόγους νοιαστήκαμε για την υπόθεση, 
ψάξαμε παραπάνω και ανακαλύψαμε ακόμη πιο εξοργι-
στικά πράγματα. Το πρώτο είναι πως «η υπόθεση της μι-
κρής Μαρίας» είχε ένα δεκάμηνο αστυνομικό πογκρόμ 
από πίσω. Μια τεράστια αστυνομική επιχείρηση κα-
ταγραφής και ποινικοποίησης των Ρομά που περνού-
σε στα βουβά μέχρις ότου αποφασίσουν τα αστυνομι-
κά επιτελεία να παίξουν το έργο «οι τσιγγάνοι επιδίδο-
νται σε εμπόριο βρεφών».Το δεύτερο είναι ότι με αφορ-
μή την υπόθεση αυτή ήρθαν στην επιφάνεια ξανά η πο-
λιτική του ελληνικού κράτους πάνω στη διαχείριση της 
μετανάστευσης (μια πολιτική ούτως ή άλλως φασιστική, 

μια πολιτική συστηματικής εξόντωσης) και οι ανταγωνι-
σμοί του με άλλα γειτονικά κράτη και πιο συγκεκριμένα 
τη Βουλγαρία όπου υπάρχουν πολλοί καταυλισμοί Ρομά. 
Το τρίτο είναι τα συμφέροντα που διατάσσονται γύρω 
από τις παράνομες υιοθεσίες. Με άλλα λόγια, οι διώξεις 
των Ρομά έφεραν στον αφρό όλους εκείνους που βγά-
ζουν παράδες απ΄ την εκμετάλλευσή τους. Τις φάτσες 
τους βέβαια δεν πρόκειται να τις δούμε στο φωτογραφι-
κό άλμπουμ της ΓΑΔΑ. Αυτό προορίζεται μόνο για τους 
απόκληρους.

Πογκρόμ στους γονείς που γίνανε «γονείς»
Είπαμε πως στα βουβά γίνονταν απ’ τις αρχές του χρό-
νου οι συστηματικές αστυνομικές επιχειρήσεις ενάντια 
στους Ρομά. Αν τα βάλουμε κάτω, το έργο ήταν τεραστί-
ων διαστάσεων για να περάσει απαρατήρητο απ΄τους 
εγχώριους προπαγανδιστές. Δεν ήταν μία, δεν ήταν δύο 
αυτές οι επιχειρήσεις, ήταν συνολικά «χίλιες εκατόν τριά-
ντα μία»1! Στο Χαλάνδρι, στον Ασπρόπυργο, στην Καλα-
μάτα, στην Κέρκυρα, στα Γρεβενά, στην Πάτρα, στα Φάρ-
σαλα, οι μπάτσοι επέδραμαν απανωτές φορές στους κα-
ταυλισμούς. Δεν ήταν δέκα, δεν ήταν είκοσι οι προσαγω-
γές που έγιναν, ήταν «δεκαεννέα χιλιάδες εξήντα τρεις»! 
Δεν ήταν εκατό, δεν ήταν διακόσιες οι συλλήψεις, ήτανε 
«χίλιες τριακόσιες τριάντα πέντε»2! Με ιδιαίτερη έμφαση 
οι μπάτσοι δημοσίευσαν τους «ακριβείς» αριθμούς των 
προσαγωγών, των συλλήψεων, των παραβάσεων, όπως 
ακριβώς κάνουν άλλωστε και στις επιχειρήσεις σκούπα 
εναντίον των μεταναστών ή στις ημερήσιες εφορμήσεις 
για ελέγχους στις πόλεις. Τούτη η παράθεση αριθμών με 
ακρίβεια μονάδας που μας πετάνε στα μούτρα κάθε λίγο 
και λιγάκι τα αστυνομικά επιτελεία (και που λίγη σημα-
σία έχει για το πόσο αληθείς είναι αυτές οι καταγραφές) 
δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι μία ακόμα προπαγανδι-
στική μέθοδος για την προβολή της ισχύος τους, της δύ-
ναμής τους, ότι τίποτα δεν τους ξεφεύγει, ότι ούτε η τε-
λευταία μονάδα Ρομά (όπως και άστεγου, μετανάστη δί-
χως χαρτιά, τοξικοεξαρτημένης ή οροθετικής εκδιδόμε-
νης) δεν μπορεί να ξεφύγει από τους μηχανισμούς του 
κράτους. 

Στο μεταξύ, το δεκάμηνο αστυνομικό πογκρόμ όπως 
καταλαβαίνει κανείς δεν ήταν του στυλ «παρακαλώ τα 
χαρτιά σας, άδεια, δίπλωμα, ταυτότητα». Αντιθέτως είχε 
εισβολές με όπλα, τρομοκρατία, απειλές κι όσο για τις 
συλλήψεις και τις «παραβάσεις», ας σημειωθεί ότι οι πε-
ρισσότερες αφορούσαν το βαρύτατο έγκλημα της... ρευ-
ματοκλοπής! Ιδού τι λένε π.χ. οι μαρτυρίες για το αστυ-
νομικό  ντου στην Κέρκυρα:

Οι άντρες της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής 
Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) εισέβαλαν, σύμφωνα με μαρτυρί-
ες, με «64 περιπολικά, 12 μηχανές, 260 αστυνομικούς. 
Όλη αυτή η επιχείρηση για να δουν ότι παίρνουμε ρεύ-
μα στα κλεφτά! (...) Έρχονται πριν να φέξει, κατεβά-
ζουν τις πόρτες, μπαίνουν με τα όπλα, μας τα βάζουν 
στο πρόσωπο. Τα παιδιά κλαίνε, φοβούνται. Κι εκείνοι 
κάνουν λίμπα την παράγκα. Ψάχνουν για ναρκωτικά 

Φύλο, φυλή και φασισμός:
οι διώξεις των Ρομά, τα σύνορα, η Βουλγαρία και η Σένγκεν

και όπλα και κλωτσάνε τα μπεϊμπιλίνα των παιδιών, να 
δουν αν τα ΄χουμε μέσα στις κούτες κρυμμένα».
(Κάποτε πούλαγε η Ερατώ, τώρα η Μαρία, Κυριακάτικη Ελευ-
θεροτυπία 27/10/2013)

Φυσικά όλα τα παραπάνω τα μάθαμε κατόπιν εορτής... 
Επί δέκα ολόκληρους μήνες, κανένας σάλος, κανένα ζή-
τημα, και ξάφνου ένα ξανθό κοριτσάκι Ρομά που εντο-
πίστηκε σε έναν καταυλισμό στα Φάρσαλα έγινε ζήτημα 
διεθνών διαστάσεων! Σελίδες επί σελίδων για την υπό-
θεση, ρεπορτάζ και φωτογραφίες με το τσουβάλι, τα πε-
ρισσότερα τα ξέρετε, αλλά τι διάολο; Γιατί τέτοιος σάλος; 
Γιατί τέτοια εμμονή με τους Ρομά, γιατί οι ευρωπαϊκές 
εφημερίδες έδειξαν εγρήγορση για το θέμα, γιατί ξανα-
θυμήθηκαν υποθέσεις εξαφανίσεων παιδιών ανά την Ευ-
ρώπη –αποδίδοντάς τις στους Ρομά; 

Ας πούμε δύο πράγματα επιπλέον προτού περάσουμε 
στις δύσκολες απαντήσεις. Το σενάριο αρχικά των «σκαν-
διναβικών γενετικών προδιαγραφών» του ανήλικου κο-
ριτσιού που βρέθηκε σε τσιγγάνικο καταυλισμό κράτη-
σε ελάχιστες μέρες μέχρις ότου εξακριβωθεί το «τσιγγά-
νικο αίμα του». Αλλά μέχρι να συμβεί αυτό, η γελοιότη-
τα και η υποκρισία έδωσαν τα ρέστα τους: «η τετράχρονη 
μικρή είναι ανοιχτόχρωμη στο δέρμα και έχει πράσινα μά-
τια. Τα μαλλιά της είναι ξανθά. Οι ελληνικές αρχές ανακοί-
νωσαν ότι την εντόπισαν σε καταυλισμό Ρομά στην πόλη 
Φάρσαλα στο κεντρικό τμήμα της χώρας». «Το κορίτσι βρί-
σκεται στο επίκεντρο ενός μυστηρίου»�. Οι φωτογραφίες 
της μικρής και οι φωτογραφίες των γονιών της (που το 
τεστ dna τους φόρεσε «εισαγωγικά»), βρήκαν κι αυτές τη 
θέση τους στο φωτογραφικό άλμπουμ που καταστρώνει 
με σύστημα το τελευταίο χρόνο η ΓΑΔΑ. Οι γονείς («γο-
νείς») πήραν το δρόμο της προφυλάκισης με την κατη-
γορία της αρπαγής και η μικρή το δρόμο για το Χαμό-
γελο. Λαμπρά!

 Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Η μικρή απεδείχθη τελικά 
«γενετικώς» Ρομά και η μητέρα της εντοπίστηκε σε κα-
ταυλισμό στη Βουλγαρία με τη συνδρομή της βουλγα-
ρικής αστυνομίας. Το σενάριο της αρπαγής αποσύρθη-
κε άρον-άρον, για να επανέλθουν οι αρχικές εκδοχές 
της αστυνομίας, οι εξής δύο: ότι πρόκειται για απόπειρα 
αγοραπωλησίας η οποία πιθανόν ναυάγησε και το παι-
δί το κράτησαν οι Ρομά για να λαμβάνουν το επίδομα. 
Ή, σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, εδώ υπάρχει διεθνές 
κύκλωμα απαγωγής και εμπορίας παιδιών που διακινεί 
και γυναίκες. 

Η εκδοχή της αγοραπωλησίας που ναυάγησε έχει το 
ενδιαφέρον της, μιας και εμμέσως αλλά όχι σαφώς φέρ-
νει στο προσκήνιο τους ακαταδίωκτους όπως πάντα πε-
λάτες. Ας παραδεχτούμε για λίγο πως ισχύει αυτή η εκ-
δοχή. Είναι γνωστό ότι σε πολλές περιπτώσεις υιοθεσιών 
οι πελάτες δεν νιώθουν ικανοποιημένοι από το εμπόρευ-
μα που τους πούλησαν και το επιστρέφουν πίσω. Τούτοι 
οι γονείς - πελάτες που ποτέ κανείς δεν θα τους βάλει «ει-
σαγωγικά» ούτε και θα τους στείλει πίσω απ΄τα κάγκελα 
της φυλακής, κρύβονται μια χαρά πίσω από διατυπώσεις 
του είδους «αγοραπωλησία που ναυάγησε». Δικαιούνται 
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να κάνουν ό,τι γουστάρουν με το «εμπόρευμα», δικαι-
ούνται να το παρατήσουν αν δεν αποδειχτεί της «αρε-
σκείας» τους. Αντιθέτως, το ζεύγος Ρομά που κράτησε 
το κοριτσάκι ακόμη κι όταν η αγοραπωλησία «ναυάγη-
σε», που το φρόντισε και το μεγάλωσε, μας λένε ότι το 
έκανε για να εισπράττει το επίδομα πολυτέκνων! Δεν εί-
ναι εξοργιστική και ελεεινή η όλη αντιστροφή;

Η Βιέννη, τα Φάρσαλα και η Σόφια (κι ενδιάμεσα η 
συνθήκη Σένγκεν)
 Η δεύτερη εκδοχή περί διεθνούς κυκλώματος δουλεύ-
τηκε πιο συστηματικά. Κι εδώ η ξεφτίλα δεν είχε όριο: 
«οι Ρομά επιδίδονται σε εμπόριο των βρεφών τους! Το 
εμπόριο αυτό ανθεί στη Βουλγαρία»! Μια ιδιαίτερη εμ-
μονή με τη Βουλγαρία έδειξαν οι σχολιαστές τις επόμε-
νες μέρες, όχι τυχαία. Το θέμα έχει την προϊστορία του 
και η Βουλγαρία εισήλθε στο δημοσιογραφικό λόγο για 
εντελώς διαφορετικές σκοπιμότητες όπως θα δούμε πα-
ρακάτω. Και για να πάρουμε μια γεύση για τα αίτια της 
εμμονής με τη Βουλγαρία αλλά και για τα κίνητρα πίσω 
από τον σάλο με την ανήλικη Ρομά, θα ανατρέξουμε στο 
γνωστό έντυπο του φασιστικού βαθέος κράτους μας 
που πριν από επτά ολόκληρα χρόνια έγραφε τα εξής (η 
υπογράμμιση δική μας): 

«το εμπόριο βρεφών στην Ευρώπη ανθεί. Κάθε χρό-
νο, εκατοντάδες γυναίκες οδηγούνται από τη Βουλγα-
ρία στο απελπισμένο ταξίδι, κατ’αρχήν προς την Ελλά-
δα και τη Γαλλία ή –δευτερευόντως- την Ιταλία και την 
Πορτογαλία. Σύμφωνα με στοιχεία της Europol, η «βι-
ομηχανία» πώλησης βρεφών αποφέρει ένα δις ευρώ 
ετησίως. (...) Το πρόβλημα του οργανωμένου εγκλή-
ματος είναι από τα σοβαρότερα στη Βουλγαρία.  Στην 
έκθεση αξιολόγησης των Βρυξελλών της 16ης  Μαΐ-
ου αναφέρεται ότι η ένταξη της χώρας στην ε.ε. εν-
δέχεται να καθυστερήσει, εάν δεν καταπολεμηθεί 
επαρκώς το οργανωμένο έγκλημα και η κρατική δι-
αφθορά. Γι’ αυτό και από τον Οκτώβριο του 2005 έγι-
ναν αυστηρότεροι οι συνοριακοί έλεγχοι... Κύριο 
θύμα της «βιομηχανίας» είναι οι γυναίκες Ρομ που 
κατοικούν στα τσιγγάνικα γκέτο. Τους πρώτους μήνες 
της εγκυμοσύνης οι γυναίκες ταξιδεύουν στην Ελλά-
δα, όπου τις «παραλαμβάνουν» οι Έλληνες και οι Βούλ-
γαροι συνεργοί της μαφίας του Μπουργκάς. Μένουν 
κλεισμένες και επιτηρούμενες σε διαμερίσματα μέχρι 
να γεννήσουν. Οι έμποροι τις μεταφέρουν συστημα-

Ο σύγχρονος φασισμός στο μεγαλείο του: διώξεις στους αλλόφυλους, 
πογκρόμ με «ακρίβεια μονάδας» και φυσικά η απαραίτητη εικόνα 
του «σύγχρονου εγκληματία» που ελλοχεύει εκεί στα κατάβαθα της 
κοινωνικής πυραμίδας. «Σκουρόχρωμο, φτωχό αντρόγυνο λιγουρεύεται 
ξανθά παιδάκια». Υποθέτουμε πως τούτη η σελίδα της Καθημερινής θα 
καταχωρηθεί σε περίοπτη θέση στα αρχεία των ιστορικών του μέλλοντος. 

Ήταν αδιανόητα η γελοιότητα και ο ρατσισμός που συνόδευσαν την υπόθεση. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως 
δημοσιογράφος της Ελευθεροτυπίας επεσήμανε πως «το κοριτσάκι εμφάνιζε εξάρτηση από τη «μάνα» της κι ενώ 
φιλοξενούνταν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες με την Εισαγγελία 
και να παραδοθεί στο «Χαμόγελο του Παιδιού» (Ελευθεροτυπία 21/10/2013). Ναι, ως γνωστόν, οι «μανάδες» (με 
εισαγωγικά) δίνουν ναρκωτικά στα παιδάκια για να τα κάνουν να εξαρτώνται από αυτές. Οπότε καλύτερα, λένε, να 
εξαρτάσαι από το Χαμόγελο του Παιδιού. Στη φωτό επάνω ένα παράδειγμα «εγκληματιών» μανάδων. 

τικά στους γυναικολόγους-συνεργούς τους, για εξετά-
σεις και ιατρικές συμβουλές ώστε το κύημα να γεννη-
θεί υγιές. Αλλά οι γενικότερες συνθήκες ζωής τους εί-
ναι κακές. Ζουν υπό καθεστώς συνεχούς εκφοβισμού 
και σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται σωματική κακο-
κεταχείριση ή και βιάζονται.
Μόλις γεννηθεί το παιδί στην Ελλάδα, γίνονται άμεσα 
οι απαραίτητες συμβολαιογραφικές πράξεις, το παι-
δί παραδίδεται στους θετούς γονείς και η μητέρα επι-
στρέφει στη Βουλγαρία με ένα μέρος της «πληρωμής». 
(...) Μέλη του κυκλώματος είναι γυναικολόγοι, μαιευτή-
ρες και ιδιωτικές κλινικές, συμβολαιογράφοι και δικη-
γόροι που επί της ουσίας δεν τιμωρούνται.
(Μαρία Δεληθανάση, Εμπόριο βρεφών υπό τον μαν-
δύα της νομιμότητας, Καθημερινή 30/07/2006)
 
Ναι λοιπόν το θέμα δεν είναι πρωτόγνωρο στους επαγ-
γελματίες σχολιαστές της επικαιρότητας. Πριν από επτά 
χρόνια η έγκριτη εφημερίδα του βαθέος φασιστικού 
μας κράτους διατύπωνε τις «ανησυχίες» της για το εμπό-
ριο βρεφών, τις ελληνοβουλγαρικές μαφίες, τις γυναίκες 
Ρομ που είναι θύματα των κυκλωμάτων (βλέπετε είναι 
εποχές που τα προσχήματα ακόμη κρατιούνταν), αλλά 
προσέχτε, πίσω από αυτές τις ευαισθησίες κινδυνεύει να 
περάσει απαρατήρητη η επισήμανση ότι «η ένταξη της 
χώρας στην εε ενδέχεται να καθυστερήσει». Με άλλα λό-
για, τον Ιούλιο του 2006, παραμονές της προσχώρησης 
του βουλγαρικού κράτους στην εε, η εφημερίδα προει-
δοποιεί ότι η Βουλγαρία είναι κράτος-μαφία, ότι η Ελλά-
δα ως χώρα μέλος της εε ήδη υποφέρει από τις μαφί-
ες της (εντάξει τις ελληνικές θα τις....πατάξει) και ότι οι 
έλεγχοι στα σύνορα πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι 
αυστηροί. Αυτό που απασχολεί βασικά τους Έλληνες δεν 
είναι τόσο η προοπτική ένταξης της Βουλγαρίας στην εε 
(που σαν ενδεχόμενο άλλωστε είναι τόσο κοντινό... όσο 
και η ένταξη της Τουρκίας). Αυτό που καίει τους Έλληνες 
είναι να κρατηθούν με κάθε τρόπο στο ρόλο του φύλα-
κα των συνόρων της Ευρώπης απέναντι στα «κύματα με-
ταναστών», ρόλος που είναι πλέον γνωστό ότι συνοδεύ-
εται από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ. 
Με κάθε τρόπο λοιπόν οι Έλληνες επιδιώκουν, όπως θα 
δούμε και παρακάτω, να είναι ο κύριος αποδέκτης αυ-
τών των επιδοτήσεων και φροντίζουν με κάθε μέσο να 
μην αφήσουν κανένα ενδεχόμενο στους υποψήφιους 
για ένταξη στην εε Βούλγαρους να διεκδικήσουν αντί-
στοιχο ρόλο. Οι Ρομά της Βουλγαρίας και «η εγκλημα-

τικότητά τους» είναι το κύριο εργαλείο που επιστρατεύ-
ει το ελληνικό κράτος κάθε φορά που οι Ευρωπαίοι είναι 
να ασχοληθούν με την πρόοδο της Βουλγαρίας στο θέμα 
της ευρωπαϊκής της πορείας ή καθε φορά που είναι να 
συνταχθεί μια σχετική έκθεση. 

Η Βουλγαρία τελικά προσχώρησε στην ευρωπαϊκή 
ένωση τον Ιανουάριο του 2007, φυσικά όχι με όλα τα συ-
μπαρομαρτούντα: ούτε στη ζώνη του ευρώ μπήκε, ούτε 
στη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης πολιτών μπήκε, ούτε 
στη συνθήκη Σένγκεν που καταργεί τους συνοριακούς 
ελέγχους στα κράτη της ζώνης της (όπως άλλωστε έχει 
συμβεί και με τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη που νταρα-
βερίζονται με την εε). 

Δείτε τώρα ένα πρόσφατο δημοσίευμα της ίδιας εφη-
μερίδας, με αφορμή την υπόθεση της «μικρής Μαρίας 
στον καταυλισμό των Φαρσάλων» (η υπογράμμιση και 
πάλι δική μας):

Για τις χώρες της Ε.Ε., όπως η Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, 
Σουηδία, κ.ά. όπου καταφεύγουν οι πιο πολλοί, η μαζι-
κή εισροή και εγκατάσταση {εννοεί των Ρομά} αποτελεί 
δυνάμει «ταξική βόμβα» που τροφοδοτεί φαινόμενα ξε-
νοφοβίας και ρατσισμού. Οι Ρομά από Βουλγαρία, Ρου-
μανία, Σερβία, Κόσοβο, Αλβανία, FYROM, μεταναστεύ-
ουν με την προσδοκία μιας παράνομης εποχικής δου-
λειάς και μόνιμης εγκατάστασής τους εφόσον αποκτή-
σουν, με τη βοήθεια επιτήδειων που υπάρχουν παντού, 
τα απαραίτητα έγγραφα. (...) Το φαινόμενο έχει προσλά-
βει μαζικές διαστάσεις και ένας από τους λόγους για 
τους οποίους χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμα-
νία παραμένουν εκτός Σένγκεν, είναι και η μετακί-
νηση Ρομά, ενώ το θέμα τίθεται από τους Ευρωπαίους 
και στις διαπραγματεύσεις με τις υποψήφιες προς έντα-
ξη χώρες, όπως Σερβία, ΠΓΔΜ, Αλβανία, κλπ. Η πόλη της 
Βιέννης π.χ. μια περίοδο είχε κατακλυστεί από τσιγγάνες 
Βούλγαρες ανήλικες πορτοφολούδες, μητέρες που ζητι-
άνευαν με μωρά στην αγκαλιά και χρειάστηκε η συνερ-
γασία των δύο κυβερνήσεων για να συλληφθούν και να 
επαναπροωθηθούν. (...) Η υπόθεση της μικρής Μαρί-
ας στον καταυλισμό των Φαρσάλων άνοιξε ένα ακό-
μη «παράθυρο» για τις διωκτικές αρχές, στο σκοτει-
νό κόσμο των εγκληματικών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται στα Βαλκάνια με εμπορία και εκμε-
τάλλευση ανθρώπων και στις οποίες φαίνεται ότι 
πρωτοστατούν αθίγγανοι. Οι έρευνες απλώνονται 
μέσω της Ιντερπόλ σε πολλές χώρες. Η Ελλάδα αποτελεί 
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δημοφιλή και εύκολο προορισμό, όχι μόνο για εργασία 
αλλά και για παράνομες δραστηριότητες. Η Θεσσαλονί-
κη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας κατακλύζονται 
από Ρομά επαίτες, κυρίως από τη Βουλγαρία.
(Σταύρος Τζίμας, Στον καιρό των Βαλκάνιων τσιγγάνων..., Κα-
θημερινή 26-27/10/2013)

Ξανά λοιπόν οι Ρομά της Βουλγαρίας στο προσκήνιο, δί-
χως όμως τα προσχήματα αυτή τη φορά. Κάθε Ρομά που 
μετακινείται στην Ευρώπη κάνει έναν Ευρωπαίο ρατσι-
στή, κάθε Ρομά που δουλεύει σε εποχική δουλειά δια-
πράττει παρανομία, κάθε Ρομά και ένας επαίτης μπρο-
στά στα τουριστικά μας μνημεία. Έναν ξεδιάντροπο ρα-
τσιστικό οχετό ξερνάει στα μούτρα μας ο Τζίμας (ξέρε-
τε εκείνος ο δημοσιογράφος που ανέλαβε να ξεμπροστι-
άσει πριν από πολλά χρόνια το ελληνικό φασιστικό πα-
ρακράτος που πήγαινε να μπλέξει την Ελλάδα σε πόλε-
μο με την Αλβανία. Κατά πώς φαίνεται, αλλάζουν οι και-
ροί, αλλάζουν τα ήθη, αλλάζουν και τα «δημοσιογραφι-
κά» καθήκοντα).

Ξανά όμως και το ζήτημα της εε και τώρα πλέον «της 
ένταξης της Βουλγαρίας στη συνθήκη Σένγκεν» για το 
οποίο ζήτημα η σχετική απόφαση είναι να ληφθεί στις 
αρχές του Γενάρη 2014. Σκληρή λοιπόν η γραμμή της 
ελληνικής πολιτικής και ο Σταύρος Τζίμας ως συνεπέ-
στατος εκφραστής της μας την περιγράφει ως εξής: οι 
τσιγγάνες, από θύματα κυκλωμάτων, όπως χαρακτηρί-
ζονταν πριν από επτά χρόνια στην ίδια εφημερίδα, με-
τατρέπονται πλέον σε εγκληματίες, πορτοφολούδες και 
πρωτοστατούσες στο εμπόριο βρεφών. Ετοιμάζονται να 
κατακλύσουν τις ευρωπαϊκές πόλεις, να αμαυρώσουν 
με την επαιτεία τους τα παλάτια των Αψβούργων, οπό-
τε... αγαπητοί μας Ευρωπαίοι, ποια Σένγκεν και ποια εε, 
η Βουλγαρία πρέπει να παραμείνει στον πάγο, γιατί από 
τη Βιέννη μέχρι τα Φάρσαλα κινδυνεύουμε να πήξουμε 
στους Τσιγγάνους που συν τοις άλλοις πρωτοστατούν 
στην εμπορία ανθρώπων! 

Στο ίδιο τέμπο και το περιβόητο ίδρυμα «το Χαμόγε-
λο του Παιδιού» που ολοένα και συχνότερα το τελευταίο 
διάστημα εμφανίζεται σε ρόλο δεκανίκι των αστυνομι-
κών διώξεων. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κ. Γιαννόπου-
λος δεν παρέλειψε και αυτός να δηλώσει πως «το δίκτυο 
εμπορίας παιδιών μεταξύ Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Αλβα-
νίας και Ελλάδας, όπου οι Ρομά διακινούσαν παιδιά αρ-
κετά χρόνια αποτελούσε κοινό μυστικό», ότι το Ίδρυμα 
κατέγραψε τη «διεθνή συγκίνηση» μιας και σε μία μόνο 
ημέρα «το Χαμόγελο πήρε 8.000 κλήσεις από όλο τον 
κόσμο», τονίζοντας στη συνέχεια ότι «είναι εύκολη η με-
τακίνηση παιδιών μεταξύ των συνόρων»4.

Το τρίπτυχο «Βουλγαρία–Ρομά-σύνορα» έκανε δυνα-
μικά την εμφάνισή του. Τις μέρες που ξεκίνησε να παί-
ζεται το σίριαλ «Ρομά άρπαγες παιδιών», είχε κανονιστεί 
συνάντηση μεταξύ του Βούλγαρου υπουργού δημόσιας 
τάξης και του αντιφασίστα ομολόγου του, ονόματι Δέν-

διας. Η συνάντηση έγινε στην Αθήνα στις 2� Οκτωβρίου 
(τέσσερις περίπου μέρες μετά το «σκάνδαλο της μικρής 
Μαρίας») και θέματα είχε α) την εντατικοποίηση της συ-
νεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας στο θέμα της αντιμετώ-
πισης του εμπορίου βρεφών και β) την παράνομη μετα-
νάστευση και το συντονισμό των χωρών του Ευρωπα-
ϊκού Νότου «δεδομένης και της ρευστής κατάστασης 
στην ευρύτερη περιοχή της να Μεσογείου»5. Είναι γνω-
στό πως σε τέτοιες συναντήσεις, οι εκβιασμοί πανε κι 
έρχονται και μιας και όπου βρωμάει ελληνική αστυνο-
μία συμπτώσεις δεν υπάρχουν, το εμπόριο βρεφών που 
μας προέκυψε ξαφνικά μόνο άσχετο δεν θα μπορού-
σε να θεωρηθεί με το «στρώσιμο του χαλιού» της συνά-
ντησης. Αφότου λοιπόν οι Έλληνες έκαναν τους Βούλγα-
ρους διεθνώς βούκινο για το εμπόριο βρεφών «που επι-
δίδονται οι Ρομά τους», αφότου ο Ν. Δένδιας είχε ράμ-
ματα για τη γούνα του Βούλγαρου ομολόγου του, κατά 
την έξοδό του «επιβεβαίωσε τη σταθερή θέση της Ελλά-
δας υπέρ της προσχώρησης της Βουλγαρίας στο χώρo 
του Schengen»6 (ξέρετε, τα ίδια έλεγαν οι Έλληνες και 
για την είσοδο της Τουρκίας στην εε).

Τελικά για το περιεχόμενο της συνάντησης και τα κί-
νητρα της ελληνικής πολιτικής απέναντι στη Βουλγαρία 
μας διαφωτίζει ο αστυνομικός συντάκτης της Ελευθε-
ροτυπίας στις 27/10/201�, Γιώργος Μαρνέλλος (η υπο-
γράμμιση δική μας):

Μπορεί η Βουλγαρία να πάρει σταδιακά τη θέση της 
Ελλάδας ως χώρας τράνζιτ για τους μετανάστες που 
θέλουν να κινηθούν δυτικότερα; Οχι εύκολα, αλλά αν η 
γειτονική χώρα μπει στον ενιαίο χώρο Σένγκεν σίγουρα 
θα προσελκύσει κόσμο από την πλευρά της Τουρκίας.
Αυτό δεν το θέλει η Αθήνα και γι’ αυτό στη συνάντηση 
του υπουργού Δημόσιας Τάξης Ν. Δένδια με τον Βούλ-
γαρο ομόλογό του μπήκε επιτακτικά το θέμα της εγρή-
γορσης από την πλευρά της Σόφιας στο θέμα της λα-
θρομετανάστευσης. Η κυβέρνηση θέλει να πάει στην 
προεδρία με σημαία την αναθεώρηση της Συνθήκης 
του Δουβλίνου και το ζήτημα των ρητρών επανακα-
τανομής των μεταναστών μέσα στην Ε.Ε., όπου και η 
Βουλγαρία ίσως κληθεί να σηκώσει βάρη και να οργα-
νώσει υπηρεσίες ασύλου. Με την ευκαιρία, οι υπουργοί 
συντονίστηκαν στο θέμα της αγοραπωλησίας βρεφών, 
που φαίνεται ότι βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση με σημα-
ντική πηγή τη Βουλγαρία.
(Γ.Ι.Μ. Συντονίστηκαν, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 
27/10/2013)

Είναι ήδη φανερό, έτσι δεν είναι; Η Αθήνα δεν θέλει η 
Βουλγαρία να γίνει χώρα τράνζιτ για τους μετανάστες. 
Η Αθήνα θέλει να πάει στην εε και να διεκδικήσει ακό-
μη περισσότερες επιδοτήσεις ως «χώρα –σύνορο» της 
να Μεσογείου, πόσω μάλλον τώρα που η κατάσταση εί-
ναι ρευστή στην περιοχή. Σε τούτες τις διεκδικήσεις δεν 

θέλει «συνοδοιπόρους», όπως π.χ. τη Βουλγαρία, εξ ου 
και «η μικρή Μαρία, το εμπόριο βρεφών που ανθεί στη 
γείτονα, οι βούλγαροι Ρομά εγκληματίες που θα κατα-
κλύσουν την Ευρώπη». Tο ελληνικό κράτος συμπεριφέ-
ρεται ως ο ισχυρότερος νταβατζής των Βαλκανίων. Πιέ-
ζει τη Βουλγαρία «να οργανώσει πρώτα υπηρεσίες ασύ-
λου» (λες και στην Ελλάδα οι ρημάδες δουλεύουν), δια-
πραγματεύεται από θέση ισχύος, υπόσχεται (ποιος ξέρει 
με τι αντάλλαγματα) διευκολύνσεις στις συνομιλίες των 
Βούλγαρων με τους Ευρωπαίους εταίρους και φυσικά 
απαιτεί να έχει τον πρώτο λόγο για το ποιος πρέπει και 
ποιος δεν πρέπει να εισέλθει στη συνθήκη Σένγκεν. Σε 
αυτή τη δίνη των εξελίξεων βρέθηκε ένα ζευγάρι Ρομά 
να πληρώσει τη νύφη και παρέα όλοι οι ομόφυλοί του. 
Σκατοκατάσταση!

Το ξέρουμε πως δύσκολα θα φανταζόταν κανείς πως 
η όλη υπόθεση θα είχε και μια τέτοια σοβαρή διάσταση. 
Έτσι είναι όμως οι καιροί του φασισμού χωρίς σβάστι-
κα: πρέπει να ξύσεις πολύ με το νύχι σου την επιφάνεια 
των γεγονότων και πρέπει οι αισθητήρες να μένουν πά-
ντα σε εγρήγορση κάθε φορά που αστυνομικές εκστρα-
τείες εναντίον του πάτου της κοινωνικής πυραμίδας δι-
εξάγονται παρέα με τις κάμερες και τα μικρόφωνα των 
δημοσιογράφων. Πράγμα που μας φέρνει στο τρίτο μέ-
ρος της υπόθεσης...

Μαφίες με λευκές φόρμες
Οι λεγόμενες παράνομες υιοθεσίες που ανθίζουν στη 
χώρα ήρθαν κι αυτές στο προσκήνιο. Ας δούμε πώς σκι-
αγραφείται το ζήτημα στα παρακάτω:

Σε κλινικές και νοσοκομεία ανά τη χώρα, γυναίκες 
από Βουλγαρία, Αλβανία, αλλά και αλλού, Ρομά και όχι 
μόνο, γεννούν παιδιά που δίνονται για υιοθεσία έναντι 
αμοιβής. Στο κύκλωμα βρίσκονται γυναικολόγοι και δι-
κηγόροι, που έχουν αναπτύξει συνεργασία με μεσάζο-
ντες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν ακολουθείται 
καν η διαδικασία της ιδιωτικής υιοθεσίας, την οποία 
επιτρέπει ο νόμος, (το οικονομικό αντάλλαγμα απαγο-
ρεύεται σε κάθε περίπτωση), δηλαδή η σύνταξη των 
εγγράφων και η καταχώρισή τους στα ληξιαρχεία. Χα-
ρακτηριστική η ιστορία ζευγαριού από τη Βόρεια Ελ-
λάδα, που αφού είχαν αποτύχει να αποκτήσουν παιδί 
με εξωσωματικές, «έμαθαν» από γιατρό ιδιωτικού μαι-
ευτηρίου για τις άλλες «επιλογές». Πριν από ένα χρόνο, 
ο γιατρός τους ειδοποίησε. «Ελάτε, τώρα». Το ζευγάρι 
βρέθηκε σε δωμάτιο κλινικής της Θεσσαλονίκης, όπου 
μια Βουλγάρα Ρομά είχε μόλις γεννήσει ένα υγιέστατο 
αγοράκι. Μιλημένοι και οι άνθρωποι της κλινικής, ενέ-
γραψαν το παιδί στο όνομα της Ελληνίδας: στα χαρτιά 
φαινόταν ότι το είχε γεννήσει εκείνη.
Οι περισσότεροι υποψήφιοι γονείς παίρνουν την παρά-
νομη οδό αποθαρρυμένοι από τον υπερβολικό χρόνο 
αναμονής για υιοθεσία μέσω ιδρυμάτων (φτάνει τα πέ-

Χαμόγελα και εναγκαλισμοί δημοσίως. Υπογείως, κόντρες, 
ανταγωνισμοί και εκβιασμοί. Ο Βούλγαρος υπουργός Δημόσιας Τάξης 
σε συνάντηση με το γνωστό φασιστοκάθαρμα, λίγες μέρες μετά το 
«σκάνδαλο με τη μικρή Μαρία». «Πατάξτε το εμπόριο βρεφών, αν 
θέλετε να πούμε μια καλή κουβέντα στην εε», φαίνεται να είπε ο 
Έλλην δεξιά, ύφος «καλά, με δουλεύεις;» ο Βούλγαρος αριστερά.

Καταυλισμός Ρομά, Δροσερό Ξάνθης. Άλλη μια «εστία ανομίας»... Οι περισσότερες «παραβάσεις» 
που διαπιστώθηκαν από τους κυνηγούς της ανομίας ήταν η κλοπή ρεύματος...
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Αστυνομικό πογκρόμ ενάντια στους Ρομά συνέβη το ίδιο 
διάστημα και στη Γαλλία.  Με το πρόσχημα ότι ελάχιστοι Ρομά 
έχουν κατορθώσει να ενσωματωθούν στη γαλλική κοινωνία και 
η «πλειονότητα πρέπει να σταλεί πίσω στα σύνορα» η Γαλλία το 
τελευταίο εξάμηνο εκδίωξε  περισσότερους από 10.000 Ρομά 
από τους προσωρινούς τους καταυλισμούς. Οι 20.000 Ρομά που 
βρίσκονται στη Γαλλία, προέρχονται κυρίως από τη Ρουμανία,  
τη Βουλγαρία και την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Αριστερά από το αστυνομικό 
πογκρόμ στο Ζεφύρι και 
δεξιά, στην Κόρινθο. Οι 
φωτογραφίες είναι προτού 
οι μπάτσοι αρχίσουν να τα 
κάνουν λίμπα.

Αφίσα που κολλήθηκε από την ομάδα μας στην Αθήνα 
στα τέλη του Οκτώβρη.

ντε χρόνια με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να μην ξεπερ-
νά τα 2,5). Mέσω του Ιδρύματος Βρεφών «Μητέρα» δί-
νονται ετησίως περί τα 35 παιδιά για υιοθεσία, με τις αι-
τήσεις να φτάνουν τις 200 (κατά τους ανθρώπους του 
«Μητέρα» η μεγάλη λίστα αναμονής δεν οφείλεται στη 
γραφειοκρατία, αλλά στην έλλειψη παιδιών προς υιο-
θεσία). Ετσι, σήμερα στην Ελλάδα η συντριπτική πλει-
ονότητα των υιοθεσιών διεκπεραιώνεται ιδιωτικά. Από 
τα περίπου 500 παιδιά που υιοθετούνται κάθε χρόνο 
(αυτά τουλάχιστον που «φαίνονται»), μόνο το 1/5 αφο-
ρά όσα προστατεύονται σε ιδρύματα.
(Λίνα Γιάνναρου, Η γραφειοκρατία για τις υιοθεσίες ευνοεί το 
εμπόριο, Καθημερινή 22/10/2013)

Ο τζίρος που αποφέρει το εμπόριο βρεφών στην Ελλάδα 
είναι τεράστιος. Είναι περιττό να πούμε πως οι γυναίκες 
Ρομά που κάνουν όλη τη δουλειά, περνούν από εννιάμη-
νη εγκυμοσύνη και γεννάνε παιδιά που δίνονται για υιο-
θεσία παίρνουν σε αντάλλαγμα από ψίχουλα έως τίποτα. 
Απομένουν συνεπώς οι υπόλοιποι «μεσάζοντες» να ερί-
ζουν για τη μοιρασιά των τεράστιων κερδών. Ήδη μια 
δέσμη συμφερόντων που καρπώνονται τα κέρδη είναι 
ορατή: αφεντικά ιδιωτικών μαιευτηρίων, γυναικολόγοι, 
δικηγόροι και «μεσάζοντες». Αυτοί είναι πιθανότατα και 
οι ισχυρότερες μαφίες στην υπόθεση. Η δουλειά γίνεται 
εντός των νοσοκομείων, τα πιστοποιητικά που αποδί-
δουν τις γεννήσεις απευθείας στους πελάτες εκδίδονται 
ταχύτατα εντός των νοσοκομείων κι από κει και πέρα τα 
πράγματα είναι απλά.  

Απ΄την άλλη, υπάρχουν και άλλες, όπως αποδείχτη-
κε, μαφίες στην υπόθεση, πιθανότατα ανταγωνιστικές 
στις πρώτες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι ξηλώθηκαν 
η διευθύντρια και η αρμόδια προϊσταμένη των υπηρεσι-
ών του Ληξιαρχείου του Δήμου Αθηναίων και κάμποσοι 
«επίορκοι υπάλληλοι», το γεγονός ότι διατάχθηκε έρευ-
να από το 2008 για τις μεταχρονολογημένες ληξιαρχι-
κές πράξεις γεννήσεων, δείχνουν ότι εκεί λειτουργού-
σε προφανώς ένα άλλο κύκλωμα εκμετάλλευσης πάνω 
στις υιοθεσίες.

Πόσο διάτρητο είναι το σύστημα του Ληξιαρχείου του 
Δήμου Αθηναίων φαίνεται και από το γεγονός ότι μεγά-
λος αριθμός Ρομά προερχόμενος από Φάρσαλα, Λάρισα 
και Τρίκαλα εκδίδει ληξιαρχικές πράξεις γέννησης στην 
πρωτεύουσα!
Πρακτική που γεννά ερωτήματα για την ελεγκτική επάρκεια 
των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και για την ύπαρξη επί-
ορκων υπαλλήλων που ενδεχομένως συμμετέχουν σε κύ-
κλωμα εμπορίας παιδιών, όπως συνομολογούν οι δήμαρ-
χοι Λάρισας και Φαρσάλων με αφορμή την υπόθεση του μι-
κρού κοριτσιού που εντοπίστηκε σε καταυλισμό Ρομά.
«Εμείς δεν εγγράφουμε παιδί αν δεν έχουμε στα χέρια 
μας πιστοποιητικό μαιευτηρίου ή δικαστική απόφαση. 
Ειδικά για τις περιπτώσεις Ρομά που γεννούν στο σπί-
τι ή στον καταυλισμό, πώς πείθεται με τόση ευκολία ο 

υπάλληλος να δώσει ληξιαρχική πράξη γέννησης για 
ένα παιδί που φαίνεται να γεννήθηκε 4-5 χρόνια πριν, 
όπως έγινε στην περίπτωση της μικρής Μαρίας;» ανα-
ρωτιέται ο Κώστας Τζανακούλης, δήμαρχος Λάρισας.
(Απαρχαιωμένος ο νόμος για τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, 
Ελευθεροτυπία 21/10/2013)

Προσέξτε τις καταγγελίες του Δημάρχου Λάρισας όχι 
μόνο ενάντια στο Ληξιαρχείο του Δήμου Αθηναίων αλλά 
και στο γεγονός ότι δίχως «πιστοποιητικό μαιευτηρίου» 
είσαι γενικά ύποπτος άμα δηλώνεις παιδί στο ληξιαρ-
χείο. Ναι, αλλά από την άλλη ούτε τα πιστοποιητικά που 
βγάζουν τα ίδια τα μαιευτήρια στην περίπτωση των υι-
οθεσιών είναι γνήσια, οπότε what’s the point; Γιατί δεν 
στοχοποιούνται και δαύτα; Γιατί δεν γίνονται εισαγγελι-
κές έρευνες για τους μεγαλογιατρούς και τους κλινικάρ-
χες; Τέλος πάντων νομίζουμε ότι είναι σαφές αυτό που 
θέλουμε να πούμε: δεδομένου ότι με αφορμή την υπό-
θεση σκέφτονται να εισαγάγουν τεστ dna (για την ταυ-
τοποίησης της μητέρας και του πατέρα) για όσες γεννή-
σεις γίνονται εκτός νοσοκομείων, φαίνεται ότι στις μαφί-
ες που διατάσσονται γύρω από τις υιοθεσίες πριμοδο-
τούνται με κρατική βούλα οι μαφίες των μαιευτηρίων 
και των γυναικολόγων. Οι μαφίες με τις λευκές φόρμες. 

Εμάς φυσικά η έγνοια μας δεν είναι για το ποιος χάνει 
και ποιος κερδίζει από όλα αυτά τα καθάρματα. Η έγνοια 
μας είναι να ξέρουμε πόσα και ποια είναι αυτά τα καθάρ-
ματα που έχουν πέσει σαν γύπες πάνω στους Ρομά, πό-
σοι και ποιοι είναι αυτοί που βγάζουν υπεραξία από την 
εγκυμοσύνη των γυναικών, πόσοι και ποιοι καθόλα «νό-
μιμοι» πολίτες τη βγάζουν καθαρή στην όλη υπόθεση. 
Γιατί αυτοί είναι που μιλούν, αυτοί είναι που πράττουν 
πίσω απ’ το μιντιακό θόρυβο, ενόσω εμείς καθόμαστε να 
χάφτουμε το θέαμα. Για όλους λοιπόν αυτούς που έκα-
ναν τις γυναίκες που δεν έχουν να ζήσουν εγκληματίες 
(χθες ήταν οι οροθετικές, τοξικοεξαρτημένες και εκδιδό-
μενες, σήμερα οι γυναίκες Ρομά, αύριο ποιος ξέρει; όσες 
γεννάμε εκτός μαιευτηρίων γιατί δεν θα χουμε να πλη-
ρώσουμε φράγκο;) αξίζει μόνο μίσος και οργή. 

1  Δες Προσαγωγές και συλλήψεις σε καταυλισμούς, 
Καθημερινή 22/10/201�.
2 Στο ίδιο.
� Αυτά γράφονταν στο bbc και την ισπανική Εl Mundo. 
Δες Εν μέσω διεθνούς συγκίνησης σήμερα δημοσιεύεται η 
φωτογραφία της Μαρίας με τον «πατέρα» και τη «μητέρα» της, 
Ελευθεροτυπία 21/10/201�.
4 Γεωργία Δάμα, Κλήσεις από όλο τον κόσμο από γονείς που 
ελπίζουν, Ελευθεροτυπία 21/10/201�.
5 Ελλάδα και Βουλγαρία εντείνουν τη συνεργασία του κατά 
του εμπορίου βρεφών, Πρώτο Θέμα 24/10/201�.
6  Συνάντηση Δένδια – Tsvetlin Yovchef, Real.gr 24/10/201�
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