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Βουλγαρία 
 
TF 220  Παίρνοντας το νόµο στα χέρια τους σε ένα γκέτο των Roma 
 
Το ακόλουθο άρθρο δηµοσιεύθηκε στη βουλγαρική καθηµερινή εφηµερίδα Trud στις 04.06.2005 κάτω από 
τον τίτλο «Συλλήψεις µετά από άγριο ξυλοδαρµό σε γκέτο»: (Συντάκτες: ανταποκριτές στην εφηµερίδα)  
 
«∆ώδεκα κατεστραµµένες ξύλινες κατοικίες,σπασµένα έπιπλα, ένα κατεστραµµένο αυτοκίνητο, καµένα άχυρα, 
ένα άτοµο στο νοσοκοµείο και 12 που τραυµατίστηκαν ελαφρώς. Σε αυτό κατέληξε άγριος ξυλοδαρµός στην 
περιοχή των Roma στη Vraza χτες τη νύχτα. 32 άτοµα ανακρίθηκαν στο αστυνοµικό τµήµα και 15 από αυτούς 
τέθηκαν υπό κράτηση για 24 ώρες.  
 
Τα δραµατικά γεγονότα συνέβησαν αµέσως πριν από τις 8.00 το βράδυ στην οδό Dospat, στα περίχωρα της 
Vraza. Η επέµβαση της αστυνοµίας απέτρεψε περαιτέρω τραυµατισµούς.  
 
«Είµαι εργάτης στις οικοδοµές και ήµουν στο δρόµο για το επιστρέφοντας από τη δουλειά. Υπήρχαν πολλά τζιπ 
στο δρόµο. Μερικοί νεαροί άνδρες, µε ρόπαλα στα χέρια, πήδησαν από τα αυτοκίνητα και άρχισαν να κτυπούν 
τους ανθρώπους που έτυχε να βρίσκονται εκεί. Το σπίτι και το αυτοκίνητό µου είναι σχεδόν 
κατεστραµµένα»,αναφέρει ο 43χρονος  Iliya Dankov µε δάκρυα στα µάτια. Ο συγκεκριµένος Roma χτυπήθηκε 
στο κεφάλι µε µια σιδερένια βέργα και µαχαιρώθηκε στα πλευρά. Τη µητέρα του Veneta (63) επίσης την 
έσπρωξαν, την έριξαν κάτω και την κλότσησαν. «Κατόρθωσα να τρέξω µακριά, αλλά µια πέτρα µε χτύπησε στο 
πόδι», λέει κλαίγοντας ο 13χρονος  Tichomir.  
 
 «Ήταν σαν άγρια ζώα. Έβριζαν και φώναζαν: «Θα σας κάνουµε σαπούνι!». Τροµοκρατηθήκαµε και τρέξαµε 
στο δάσος, αλλά µας πρόφθασαν», αναφέρει η Emilia Kovatcheva. Η Marieta Todorova (21), που περιµένει το 
πρώτο της µωρό, επίσης κτυπήθηκε. Η έγκυος 7 µηνών Jordanka Stefanova επίσης δεν την γλίτωσε. Τη µικρή 
Marieta (9 µηνών) την είχαν ήδη βάλει στο κρεβάτι όταν ήρθε µια πέτρα να συντρίψει το τζάµι, στέλνοντας 
κοµµάτια γυαλιού επάνω στο κρεβάτι της.  
 
Η αιτία του ξυλοδαρµού µεταξύ Βουλγάρων und Roma ήταν µια δίκη. Μερικές ηµέρες νωρίτερα οι Roma 
Vesselin Kovatchev και Angel Mitov καταδικάστηκαν σε 4 και 8 µήνες φυλάκισης.  
 
Στις 28 Μαΐου οι δύο τους,, έχοντας πιει πολύ και µεθύσει, κάθονταν στο µπαρ ιδιοκτησίας του Emil Georgiev 
από τη Vraza. Όταν ο καταστηµατάρχης αρνήθηκε να σερβίρει στους δύο περισσότερα οινοπνευµατώδη ποτά, 
ο Vesselin και ο Angel έσπασαν 3 µεγάλες τζαµαρίες. Η ποινή για µια τέτοια πράξη µπορεί να είναι µέχρι και 5 
χρόνια φυλακή. Εντούτοις, δεδοµένου ότι η ζηµιά δεν ήταν πολύ µεγάλη, οι δύο την «γλίτωσαν» µε µια σχετικά 
ήπια ποινή. Ο ιδιοκτήτης του µπαρ, Emil Georgiev, ήταν δυσαρεστηµένος από την τιµωρία που τους 
επιβλήθηκε, και γι’ αυτό οργάνωσε τον ξυλοδαρµό στην περιοχή της πόλης όπου ζουν οι Roma. Συγκέντρωσε 
µια οµάδα φίλων, και όταν σκοτείνιασε, επιτέθηκαν στους Roma. Κατά τη διάρκεια της µάχης ένας από τους 
Βουλγάρους τραυµατίστηκε επίσης στο κεφάλι. Προς το παρόν είναι ακόµα στο νοσοκοµείο.  
 
Η ιστορία πριν από αυτό: Στις 27 Μαΐου κλάπηκαν 2 κινητά τηλέφωνα από το αυτοκίνητο του Emil Georgiev. 
Την επόµενη ηµέρα έγινε καβγάς στο µπαρ του. «Υποθέτουµε ότι ο Emil ρώτησε τους δύο Roma για τα κινητά 
τηλέφωνα. Είναι επίσης πιθανό να µην πλήρωσαν το λογαριασµό τους. ∆εν ξέρω»,, λέω η µητέρα του 
µαγαζάτορα. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ο Emil Georgiev απειλήθηκε επίσης ότι το µαγαζί του θα 
καιγόταν ολοσχερώς. Οι Roma σκόπευαν να κάψουν το µπαρ εάν οι µάρτυρες του Emil έλεγαν στο δικαστήριο 
ποιος είχε σπάσει τα µεγάλα παράθυρα στο µπαρ.  
 
Οι Roma δεν µπορούν να πάρουν αρκετό οινόπνευµα και στο τέλος δεν πληρώνουν. Πηγαίνουν για ψώνια και 
υπόσχονται να πληρώσουν αργότερα. Και εάν οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων ζητήσουν να δουν τα χρήµατά 
τους, οι Roma αρχίζουν να καταστρέφουν τα καταστήµατα. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις στα 
καταστήµατα σε αυτήν την γειτονιά. «Έχουµε αγανακτήσει µε αυτούς»,είναι το σχόλιο των κατοίκων της 
περιοχής.   
 
Τα γεγονότα σε αυτήν την περίπτωση µας τα έδωσε η αστυνοµία, και η ποινή αναµένεται σε 10 ηµέρες».  
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