Αναφορικά με την επίθεση που δεχτήκαμε στον καταυλισμό των Ρομά στο Πύρι Θήβας
Διαβάζοντας δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο και σε ηλεκτρονικά μέσα, σχετικά με το συμβάν που είχα την ατυχία
να ζήσω μαζί με συνάδελφο μετά την επιθεώρηση που πραγματοποιήσαμε την 1η Ιουλίου 2021 σε λατομείο στη
Θήβα, οφείλω στον εαυτό μου να σχολιάσω δημόσια τα εξής:
Τίτλοι όπως του Πρώτου Θέματος: «Ρομά στη Θήβα ξυλοκόπησαν και λήστεψαν υπαλλήλους του υπουργείου
Περιβάλλοντος - Οι δύο υπάλληλοι ξυλοκοπήθηκαν μέρα μεσημέρι από την ομάδα των 15 Ρομά (ανάμεσα τους
υπήρχαν και ανήλικοι), οι οποίοι τους λήστεψαν και στη συνέχεια έκαναν γυαλιά - καρφιά το υπηρεσιακό όχημα»
[https://www.protothema.gr/greece/article/1139232/roma-xulokopisan-kai-listepsan-upallilous-sto-upourgeioperivallodos/], αποτελούν παραπληροφόρηση, αποκρύπτουν τις αιτίες του προβλήματος, ξεπλένουν τις πολιτικές
ευθύνες και ρίχνουν νερό στο μύλο του ρατσισμού.
Την ημέρα εκείνη, μετά από ένα τετραήμερο εργασίας και επιθεωρήσεων στη Φωκίδα και στη Βοιωτία, επιστρέφαμε
στην Αθήνα. Μη γνωρίζοντας την περιοχή της Θήβας, χρησιμοποιήσαμε app για να μας κατευθύνει από το λατομείο
προς την Εθνική Οδό, ακολουθώντας, όπως διαπιστώσαμε εκ των υστέρων, διαδρομή διαμέσου του καταυλισμού
των Ρομά στο Πύρι. Με την είσοδό μας στον καταυλισμό, ένας από τους κατοίκους του μας είπε προειδοποιητικά να
γυρίσουμε πίσω από το δρόμο που ήρθαμε γιατί κινδυνεύαμε να μας επιτεθεί συμμορία. Μερικά δευτερόλεπτα
μετά, κατά τη διάρκεια του ελιγμού για να γυρίσουμε πίσω, περικύκλωσαν το υπηρεσιακό αυτοκίνητο περίπου 15
παιδιά και έφηβοι, άνοιξαν τις πόρτες και άρχισαν να αφαιρούν τα πράγματά μας. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης,
μία κάτοικος του καταυλισμού μας προέτρεψε να καλέσουμε την αστυνομία, κάτι που κάναμε άμεσα. Στην απόπειρά
μας να απομακρυνθούμε με το αυτοκίνητο από την περιοχή, χωρίς να ξυλοκοπηθούμε όπως ψευδώς αναφέρουν
ορισμένα δημοσιεύματα, ένας από τους ανήλικους έσπασε το παρμπρίζ του αυτοκινήτου. Περίπου 5-10 λεπτά μετά
την έναρξη του συμβάντος, σαστισμένοι και φοβισμένοι, φύγαμε και συναντήσαμε περιπολικό της Αστυνομίας που
μας περίμενε σε απόσταση περίπου 2,5 χιλιομέτρων από τον καταυλισμό, το οποίο μας συνόδευσε μέχρι το Τμήμα
Ασφαλείας Θήβας για τις καταθέσεις και τα διαδικαστικά.
Κατά την άποψή μου, δημοσιεύματα σαν αυτό του Πρώτου Θέματος έχουν ως στόχο να ταΐσουν τα αισθήματα
φόβου και τυφλού θυμού και να ενεργοποιήσουν τα πιο ποταπά αντανακλαστικά τμημάτων του πληθυσμού,
αντιστρέφοντας την κοινωνική πραγματικότητα, βαφτίζοντας τα θύματά της ως θύτες. Εμφανίζουν το κοινωνικό
πρόβλημα της παραβατικότητας και εγκληματικότητας, γέννημα-θρέμμα της ανέχειας, της ανισότητας και της
περιθωριοποίησης, ως πρόβλημα που πηγάζει από το χρώμα του δέρματος, το βάρος, το ύψος, το σχήμα της μύτης.
Ως παθών, νιώθω στο πετσί μου τις συνέπειες της βίας που η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα εμπεριέχουν,
έστω και ως σχετικά ασφαλής, πλέον, παρατηρητής. Αρνούμαι, εντούτοις, να χρησιμοποιείται το τραυματικό αυτό
βίωμά μου ως μία ακόμα σταγόνα στον οχετό του ρατσισμού, του εθνικισμού, του φασισμού, του παλιού ή νέου
χρυσαυγιτισμού. Αρνούμαι να χρησιμοποιούμαι για να δικαιολογείται και να διαιωνίζεται η πολιτική που παράγει
κοινωνική ανισότητα και απόβλητους-εξιλαστήρια θύματα (Πόντιους, Πομάκους, Αλβανούς, Ρομά, Πακιστανούς και
κάθε άλλη εθνοτική ομάδα γηγενών, μεταναστών ή προσφύγων), στους οποίους θα καταλογιστεί η ανεργία, η
φτώχεια και η υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολλών, γεγονότα που η ίδια πολιτική γεννάει και επιβάλλει.
Όπως γεννάει και επιβάλλει τον ανορθολογισμό και τη θρησκοληψία, την περιστολή των δικαιωμάτων, την
καταστολή, την κατεδάφιση του Κράτους Πρόνοιας, τις συνθήκες εργασίας κολίγου, την καταστροφή του
περιβάλλοντος, την ιδιωτικοποίηση μέχρι «και της μάνας που σας γέννησε». Παρεμπιπτόντως, είναι ακριβώς η ίδια
πολιτική, που εδώ και 2 χρόνια θεωρεί ότι 2 Επιθεωρητές Μεταλλείων, εμείς οι 2 παθόντες, καθώς και 4 διοικητικοί
υπάλληλοι, με υποτυπώδη εξοπλισμό, υποδομή και θεσμική θωράκιση, είμαστε αρκετοί για να ελέγξουμε και να
επιβάλλουμε επαρκείς συνθήκες ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους στα περίπου 1200 λατομεία και
μεταλλεία, στα γεωθερμικά πεδία και στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους έρευνας υδρογονανθράκων
ολόκληρης της Νότιας Ελλάδας, να προστατέψουμε το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον σε αυτά και γύρω
από αυτά, να διαφυλάξουμε το δημόσιο ορυκτό πλούτο από την παράνομη εκμετάλλευση και την καταλήστευση.
Όποιος έχει αμφιβολία για τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής δεν χρειάζεται να πάει στις υποβαθμισμένες
γειτονιές της Νέας Υόρκης. Ας κάνει μια βόλτα στο Πύρι. Στον καταυλισμό των Ρομά ή δίπλα, στα 200 μέτρα, στον
οικισμό των υπόλοιπων.
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