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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Για πάρα πολλά χρόνια οι ρομά της Ελλάδος, αλλά και της σύγχρονης Ευρώπης, ζουν 

στο περιθώριο. Βιώνουν έντονα την κοινωνική διάκριση ως μια ξεχωριστή κοινωνική ομάδα. 

Είναι άνθρωποι με τις δικές τους κοινωνίες και πολιτισμικές καταβολές. Διαθέτουν 

διαφορετική νοοτροπία. Τους αρέσει η φύση, η ελευθερία. Έχουν τις δικές τους συνήθειες και 

έθιμα που τους οδηγούν στην απομόνωση. Ποτέ δεν εντάχθηκαν. Αποτελούν την πλέον 

διακρατική μειονότητα στην Ευρώπη. Αυτό και μόνο είναι η απόδειξη ότι πρόκειται για ένα 

διαφορετικό πολιτισμό, που συνυπάρχει στα πλαίσια της κοινωνίας. 

Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι άνθρωποι; Από πού προέρχονται; Ποια ιστορία κρύβουν 

στο ταξίδι τους μέσα στους αιώνες, σε όλες σχεδόν τις ηπείρους; 

Η διεθνής ονομασία που τους επιδόθηκε το 1979 στον ΟΗΕ είναι ως «Διεθνή Ένωση 

Ρομάνι
1
». Πέρα από αυτή την ονομασία, οι διάφοροι λαοί χρησιμοποιούν και άλλα ονόματα 

που αναλύονται στην εργασία. Η γλώσσα όλων των τσιγγάνων της γης είναι η Romany Cib. 

Αν και υπάρχουν σοβαρές διαφορές τσιγγάνων και γύφτων, κανείς δεν μπορεί να 

αποδείξει ότι είναι διαφορετικές φυλετικές ομάδες
2
. 

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί ο συνοικισμός «Παπακαυκά» της 

Αμαλιάδος. Μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες διαμόρφωσης του, επιχειρούμε μια 

κοινωνιολογική προσέγγιση, εντοπίζουμε στοιχεία συγκρότησης και αναδεικνύουμε 

εκδηλώσεις εξέλιξης και προοπτικής. 

Για να πετύχουμε τον σκοπό μας, έπρεπε να πραγματοποιήσουμε επιτόπια έρευνα, 

προκειμένου να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ο συνδυασμός της κοινωνιολογικής – 

πολιτιστικής προσέγγισης και των ερευνητικών εργαλείων, μας ώθησε να αναδείξουμε, όσο 

το δυνατόν σαφέστατα από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, την απάντηση του 

διερευνητικού ερωτήματος. 

Αισθανθήκαμε την ανάγκη να προσδιορίσουμε την ιστορική καταγωγή, τα ήθη, τα 

έθιμα και την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων. Εργάζονται, βρίσκονται διαρκώς σε στάδιο 

ένταξης με την κοινωνία της πόλης, δίχως να αποτελούν μειονότητα ή κάποιου είδος 

ρατσιστικού μοντέλου. Καταγράφονται ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι. 

Μειονέκτημα αποτελούν οι πηγές. Δεν εντοπίστηκε υπαρκτό βιβλιογραφικό υπόβαθρο 

και έπρεπε να διασταυρωθούν, προκειμένου να αποφευχθεί ο υποκειμενισμός και το 

συναίσθημα. Ωστόσο, παρουσιάζει ενδιαφέρων διότι και σύμφωνα με την εγχώρια και διεθνή 

                                                           
1
 Δημήτρης Ντούσας «Rom και Φυλετικές Διακρίσεις», GUTENBERG Αθήνα 1997, σ.19. 

2
 Μπιρης Κώστας «Ρομ και γυφτοι – Εθνογραφία και ιστορία των Τσιγγάνων», σ. 39, Αθήνα 1954. 
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βιβλιογραφία, αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί σε οικισμούς ρομά, μα ποτέ στον 

«Παπακαυκά»! 

Υπό αυτό το πρίσμα, πρόθεση της παρούσας μελέτης είναι η συμπλήρωση του 

ερευνητικού κενού. Επιπλέον, η παρούσα μελέτη δεν σκοπεύει να αποτελέσει μία απόπειρα 

απλής καταγραφής της πολιτικής απέναντι στους ρομά. Προτίθεται να μελετήσει τον 

πολιτισμό και τα χαρακτηριστικά τους. Να καταγράψει, να διατηρήσει μνήμες, αλλά 

πρωτίστως να αναδείξει την ζωή και την δράση αυτού του οικισμού από την εγκατάσταση 

του στις αρχές του 1960, έως σήμερα. 

Η όλη εργασία είναι μια σύνθεση πληροφοριών, όπου σπουδαίο ρόλο παίζουν η 

αμεροληψία, η ακρίβεια των γεγονότων και οι εκδοχές των πληροφορητών. Υπήρχε μια 

δυσκολία στην συλλογή πληροφοριών, αλλά η σύνθεση τους ήταν ακόμα δυσκολότερη.  

Η εργασία είναι δομημένη σε 5 κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα: 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο αναπτύσσονται ιστορικά, κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία των 

ρομά, από διεθνής βιβλιογραφίες και έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί. Επιχειρείται μια 

σύνδεση με το παρελθόν και την πολιτισμική ιδιαιτερότητα των ρομά. 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο αναλύουμε τη μεθοδολογία της έρευνας, τον σκοπό και τους 

ερευνητικούς της στόχους. Αναπτύσσονται οι μέθοδοι συλλογής πληροφοριών, όπως και τα 

πρόσωπα που επιλέχτηκαν ως πληροφορητές. Το δείγμα των συνεντευκτών είναι 

αντιπροσωπευτικό. Κάθε πληροφορία επιβεβαιώνεται και από άλλους, προκειμένου να 

αποφύγουμε λάθη ή αμφισβητήσεις. Είχαμε πάντα στον νου μας ότι μελετάμε έναν άγραφο, 

αόρατο και άυλο πολιτισμό. 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο επιχειρείται η παρουσίαση των στοιχείων που προσφέρουν οι 

υπάρχουσες ερευνητικές πηγές με στόχο την παροχή μιας πρώτης εικόνας του συνοικισμού. 

Στην συνέχεια περιγράφονται όψεις της ανθρωπογεωγραφίας του συνοικισμού και της 

επαγγελματικής τους καθημερινότητας. Μας βοήθησαν οι γνωριμίες που είχαμε στον 

συνοικισμό. Οι βοηθοί συνεντευκτών (Ιορδάνης, Νίκος ), αποδείχτηκαν χρήσιμα ερευνητικά 

εργαλεία για την προσέγγιση των πληροφορητών (συνήθως είναι δύσπιστοι). Έτσι μπορέσαμε 

να επισκεφτούμε τις λαϊκές αγορές, τα γραφεία του συλλόγου, αλλά και τις οικίες των. 

Είδαμε τον εσωτερικό διάκοσμο, γευματίσαμε μαζί τους, παραβρεθήκαμε σε αρραβώνες και 

γάμους. 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο παρατίθενται συνεντεύξεις πληροφορητών. Επιλέχτηκαν 2 

διαφορετικές ομάδες πληροφορητών. Οι Ρομά του συνοικισμού και εκπρόσωποι της 

κοινωνίας που έχουν κάποια επαφή με την συνοικία. Οι απαντήσεις τους είναι 

καταχωρημένες θεματικά, κάτω από τις επικεφαλίδες των ενοτήτων του ερωτηματολογίου. 
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Στο 5
ο
 κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα ερευνητικά αποτελέσματα, όπως αυτά 

προκύπτουν από την αυτοεκτίμηση των ρομά για την συνοικία τους, από την εικόνα που έχει 

η τοπική κοινωνία γι’ αυτούς, αλλά και την συνολική προσέγγιση του ερευνητή με βάση τις 

απαντήσεις του ερωτηματολογίου, από την επιτόπια έρευνα. Προσπαθούμε να φωτίσουμε 

ανιστόρητες και αθέατες παραμέτρους, που σχετίζονται με το υπό μελέτη πόνημα. 

Με το 6
ο
 κεφάλαιο ολοκληρώνεται η παρούσα μελέτη. Αναλύουμε δέσμη μέτρων που 

κρίνονται απαραίτητα για μια συγκροτημένη πολιτική, για την εκπλήρωση του 

αντικειμενικού σκοπού του θέματος. 

Η εργασία πλαισιώνεται από φωτογραφικό υλικό, προσωπικά αρχεία και σχόλια 

τοπικών εφημερίδων. 

Ότι έχει γραφτεί είναι πραγματικό και όχι παραποιημένο ή παρμένο από άλλα βιβλία. 

Η παρουσία μας εκεί, μας όπλισε με αγάπη, αλλά και ανθρωπιά για τους ρομά. Έως τώρα 

τους αντιμετωπίζαμε με απάθεια, άλλοτε με αντιπάθεια, αλλά ποτέ με συμπάθεια. Η 

εξιστόρηση των γεγονότων, αλλά και τα συμπεράσματα από τους συνεντευκτές, ελπίζω να 

αποδεδειχθούν χρήσιμα και εποικοδομητικά. 

Είμαστε Έλληνες και το αίσθημα της κατανόησης για την προσφυγιά το εχουμε μέσα 

μας. Δεν αποτελεί μόνο χρέος μας απέναντι στον συνάνθρωπο, αλλά και ένα κάλεσμα για μια 

ειρηνική, πολυπολιτισμική κοινότητα για ένα καλύτερο μέλλον, όπως αρμόζει σε όλους τους 

ανθρώπους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Η ΡΟΜΆ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 

 

1.1   Ιστορική Προσέγγιση των Ρομά 

 

1.1.1 Η μεταναστευτική πορεία 

 

Η καταγραφή της ιστορίας των ρομά, αποτελεί για τους ιστοριογράφους και τους 

ασχολούμενους με το θέμα ακόμη και σήμερα ένα ζητούμενο και ο λόγος είναι απλούστατος. 

Οι ρομά αποτελούν ένα σύνολο πληθυσμών, που ζούσε και ζει, σε κατάσταση πλήρους 

προφορικής παράδοσης. Ότι γνωρίζουμε για το παρελθόν των ρομά, προέρχεται από κάποια 

γραπτά που αναφέρονται έμμεσα σ’ αυτούς, αλλά και από τις έρευνες που έχουν γίνει πάνω 

στη γλώσσα τους. Η μέχρι στιγμής γλωσσολογική και ιστορική έρευνα έχει φτάσει να 

ξεκαθαρίσει κάποιους μύθους και κάποιες ιστορικές παραδόσεις, που αναφέρονται στους 

τόπους καταγωγής τους και στην πορεία που ακολούθησαν μέσα στο χρόνο. 

Μια ικανοποιητική απάντηση μας έχει δώσει η γλωσσολογία, διαπιστώνοντας τη 

στενή σχέση ανάμεσα στις τσιγγάνικες διαλέκτους (γλώσσα romani) και αυτές που 

ομιλούνται στην βορειοδυτική Ινδία
3
. Τα γενετικά δεδομένα υποστηρίζουν σθεναρά τη 

γλωσσική απόδειξη ότι οι ρομά προέρχονται στην ινδική ήπειρο. Το δεδομένο αυτό ακυρώνει 

την αιγυπτιακή καταγωγή
4
. 

Η πρώτη ιστορική αναφορά για τους ρομά, γίνεται από τον Ηρόδοτο, που αναφέρει 

τον λαό των «Σιγύνων
5
». 

Σύμφωνα με τις απόψεις ορισμένων ιστορικών
6
 μεταξύ 3ου και 10ου μ.Χ. ορισμένοι 

πληθυσμοί από τα βόρεια της Ινδίας μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν, αρχικά για 

οικονομικούς αλλά αργότερα και για πολιτικούς λόγους, στην Περσία και έζησαν εκεί υπό 

περσική και αργότερα υπό αραβική εξουσία. Με την πάροδο του χρόνου διαμόρφωσαν μια 

πληθυσμιακή ομάδα με διαφορετικά από τον υπόλοιπο πληθυσμό πολιτιστικά και κοινωνικά 

                                                           
3
 Η γλωσσολογία αφού εξέτασε το λεξιλόγιο, της γραμματικές δομές των ρομά και τις διαλέκτους διαφόρων 

περιοχών, σχημάτισε μια γενική ιδέα για τις διαδρομές που ακλούθησαν επιβεβαιώνοντας και συμπληρώνοντας 

τα δεδομένα των αρχείων. Ζαν Πιερ Λιεζουα σ.24. 
4
 Κώστας Κόμης «Τσιγγάνοι: Ιστορία, Δημογραφία, Πολιτισμός », σ.29. 

5
 Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι οι Σιγύνες ζούσαν πέρα από τον Ίστρο (αρχαία ονομασία του ποταμού Δούναβη) και 

ντύνονταν όπως οι Μήδοι, ενώ επίσης αναφέρει ότι οι Σίγυνες θεωρούν τους εαυτούς τους απόγονους των 

Μήδων. 
6
 http://www.mlahanas.de/Greece/History/RomaPeople.html. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%B4%CE%BF%CE%B9
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χαρακτηριστικά. Γύρω στο 1000 μ.Χ., πολλά μέλη αυτής της πληθυσμιακής ομάδας, καθώς 

και άτομα από τη βόρεια Ινδία, άρχισαν να μεταναστεύουν προς τα βορειοδυτικά. Υπάρχουν 

και απόψεις που υποστηρίζουν πως κάποια ομάδα κινήθηκε προς τα νοτιοανατολικά. Ως 

πρώτος σταθμός της μετανάστευσης των ρομά αναφέρεται η Αρμενία, όπου φαίνεται ότι η 

διαμονή τους υπήρξε μακρόχρονη
7
. 

Γύρω στα μέσα του 11ου αι. μ.Χ. ρομά εμφανίζονται στην Κωνσταντινούπολη. Τους 

αποδίδεται η ονομασία «αθίγγανοι», γιατί ταυτίστηκαν από τη χριστιανική εκκλησία με μια 

γνωστή στο βυζάντιο αίρεση, τους αθίγγανους. 

Το Βυζάντιο γίνεται ο χώρος, όπου μεταναστεύουν μετακινούμενοι μεγάλοι 

πληθυσμοί ρομά. Εγκαθίστανται επίσης για μεγάλα ή και μικρά διαστήματα σε πολλές 

περιοχές της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Αφού έμειναν αρκετά χρόνια στα βαλκάνια, κάποιες 

ομάδες άρχισαν να μετακινούνται προς τη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη. 

Στις Ευρωπαϊκές χώρες
8
 οι πρώτες ειδήσεις που αναφέρονται στη διασπορά τους 

χρονολογούνται από το 1417 μ.Χ. όταν πολυάριθμες ομάδες των ρομά εμφανίσθηκαν στη 

Γερμανία. Οι τότε χρονογράφοι τους περιγράφουν με το όνομα «τσιγγάνους». Ζούσαν σε 

σκηνές και περνούσαν μια πολύ σκληρή ζωή. Δεν είχαν κατά τους χρονογράφους πατρίδα 

ούτε θρησκεία, αλλά βεβαίωναν ότι ήταν χριστιανοί. Είχαν αρχηγούς που ήταν έφιπποι και 

καλοντυμένοι, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους , που στην πλειοψηφία τους βάδιζαν σαν 

μπουλούκι και κυρίως ξυπόλυτοι. 

Κατά τη διάρκεια του 15ου αι. μ.Χ. μερικοί ρομά μετανάστευσαν από την Περσία 

μέσω της βόρειας Αφρικής, φθάνοντας Ευρώπη μέσω της Ισπανίας. Και τα δύο ρεύματα 

συναντήθηκαν στη Γαλλία κατόπιν εμφανίζονται στη Γερμανία και την Ουγγαρία (εικ.1). 

Εκεί ο αυτοκράτορας Σιγισμούνδος, τους έδωσε επιστολές προστασίας, για να μπορούν να 

μετακινούνται ελεύθερα σε διάφορες περιοχές της αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, χωρίς 

προβλήματα από τους μηχανισμούς ασφαλείας των χωρών που επισκέπτονταν. 

Χρησιμοποιώντας αυτές τις επιστολές ,είτε άλλες που κατάφεραν να αποκομίσουν από 

άλλους βασιλιάδες (και από τον ίδιο τον πάπα). Προφασιζόμενοι πολλές φορές τους 

προσκυνητές, κατάφεραν να περάσουν σε περιοχές της σημερινής Γαλλίας (1419), Ολλανδία 

(1420), Βρυξέλλες (1420)και στο Παρίσι (1427). Διασχίζοντας από βορρά προς νότο τις 

γαλλικές περιοχές έφτασαν σε περιοχές της Ισπανίας γύρω στα μέσα του 15ου αι. Με την 

κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1453,από τους Οθωμανούς Τούρκους οι 

                                                           
7
Angus Fraser « Οι Τσιγγάνοι» σ.33 

8
 Ζαν Πιερ Λιεζουα «Ρομά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές» σ.23, 25 
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τσιγγάνοι της βαλκανικής χερσονήσου συνεχίζουν να έχουν την πορεία τους μέσα σε αυτή 

την εκτενή περιοχή. 

Κατά τη διάρκεια του 16ου αι., αφού όλα τα κράτη της νότιας και κεντρικής Ευρώπης 

είχαν δεχτεί πληθυσμούς των ρομά, οι μετακινήσεις τους άρχισαν να κατευθύνονται προς τη 

βόρεια Ευρώπη. Εμφανίστηκαν στη Σκωτία (1505), Αγγλία (1514) και Ουαλία (1579). Τον 

ίδιο αιώνα εμφανίστηκαν και σε άλλες χώρες της βόρειας Ευρώπης, όπως: Ρωσία και Δανία 

(1505), Σουηδία (1512), Νορβηγία (1544), Φιλανδία (1584), Εσθονία και την Πολωνία 

(εικ.2). Τον ίδιο αιώνα όλο και πιο σκληροί νόµοι οδηγούσαν στην απέλαση και την εκδίωξη 

των ροµά, ακόµα και στην οργανωμένη θανάτωση τους. 

Το 17ο αι. ομάδες ρομά της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Γαλλίας καταφεύγουν 

στη βόρεια Αμερική, στην Αγκόλα, στο Πράσινο Ακρωτήριο και στη Βραζιλία. Την ίδια 

εποχή ορισμένες ομάδες ρομά από τη Σκωτία αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην Τζαμάικα 

για να εργαστούν στις φυτείες. Στο τέλος του 17 αι. οι ροµά αντιμετωπίστηκαν µε δυο 

διαφορετικούς τρόπους. Από την µια µεριά, η δεξιοτεχνία που διέθεταν και η ιδιαίτερη 

ικανότητα τους στη µμουσική, έχαιρε µεγάλης εκτίµησης, αλλά από την άλλη µεριά υπήρχαν 

περιοχές, όπου δεν ήταν αποδεκτοί. Σε μερικές περιοχές μάλιστα τους αντιμετώπιζαν και µε 

τους δυο τρόπους ταυτόχρονα. Έτσι, μοιραίο ήταν ν’ αναγκαζόντε να ζουν σε συνθήκες 

συνεχών εναλλαγών. 

Στις αρχές του 18ου αι. Ρομά εμφανίστηκαν και στις ασιατικές περιοχές της Ρωσίας 

επιχειρώντας μάλιστα να περάσουν και στην Κίνα. Στην περιοχή της κεντρικής Ευρώπης, από 

την άφιξη τους µέχρι και τα µέσα του αιώνα, η µοίρα των ροµά καθορίστηκε σηµαντικά, από 

τους αµέτρητους πολέµους καθώς και τις πολιτικές αλλαγές που επηρέασαν αυτήν την 

περιοχή. 

Την περίοδο της Αυστρο-ουγγρικής αυτοκρατορίας (1867-1918), είχαν γίνει προσπάθειες για 

να σταµατήσουν οι ροµά να ζουν µε τον δικό τους τρόπο και ακολουθώντας την δική τους 

παράδοση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, δόθηκαν στους ροµά συγκεκριμένα κοµµάτια 

γης να ζούνε. Εκεί έγινε η καταγραφή τους, ενώ παράλληλα τους απαγορεύθηκε να µιλούν 

την γλώσσα, να παντρεύονται µεταξύ τους και τέλος τους πήραν τα παιδιά. Τα µέτρα αυτά 

είχαν µικρή επιτυχία και µόνο σε συγκεκριµένες περιοχές. Οι προσπάθειες των χωρών να 

αφομοιώσουν τους ροµά απέτυχαν. 

Τον 19ου αι., όταν η σκλαβιά καταργήθηκε επισήµως, ένας µεγάλος αριθµός ροµά 

εγκατέλειψε την χώρα και µετανάστευσε στην κεντρική και ∆υτική Ευρώπη, αλλά και στην 

Αµερική. Στα µισά του 19ου αι. , υπήρξε ένα δεύτερο μεταναστευτικό κύµα, που άλλαξε τον 

πληθυσμό των ροµά παγκοσμίως. ∆ιάφορες οµάδες ροµά από την κεντρική και νοτιο-
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ανατολική Ευρώπη, μετακινήθηκαν προς την Ανατολή και προς την ∆ύση, και σε µερικές 

περιπτώσεις έφτασαν µέχρι την Αµερική και την Αυστραλία. Αυτό το δεύτερο 

µεταναστευτικό κύµα, ήταν αποτέλεσµα των µεγάλων κοινωνικών αλλαγών της εποχής, και 

ιδιαίτερα της κατάργησης της δουλείας στη Βλαχία και Μολδαβία, αλλά και της αναδυόμενης 

βιομηχανικής εποχής. 

Την περίοδο 1850-1938 στην Αυστρία και την Ουγγαρία, οι ρυθµίσεις που επέβαλε η 

µοναρχία περιόριζαν τις ευκαιρίες των ροµά να βρουν δουλειά, αφού µεταξύ άλλων τους 

απαγορευόταν να ασκήσουν συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Απαγορεύσεις υπήρχαν και στις 

µετακινήσεις τους (τους ανάγκαζαν να παραµείνουν σε συγκεκριµένες περιοχές). Η 

κατάσταση τους έγινε ακόµα πιο δύσκολη όταν πια τους επιβλήθηκαν µέτρα 

καταναγκαστικής εργασίας, απέλασης και στείρωσης των ροµά γυναικών. 

Η πολιτική που ακολουθήθηκε απέναντι στους ροµά η Σοβιετική Ένωση, έχει να 

κάνει με την αντιμετώπιση τους ως ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της. Σοβιετικής κοινωνίας. 

Στη ναζιστική Γερμανία
9
 μεταξύ 1937 και 1941, μεγάλος αριθμός ρομά θανατώθηκε 

στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας (Άουσβιτς-Μπιρκενάου, Μαουτχάουζεν, 

Γκούζεν κ.ά.), της Πολωνίας και της Σοβιετικής Ένωσης με το αιτιολογικό ότι «θέτουν σε 

κίνδυνο την καθαρότητα του αίματος του γερμανικού έθνους». Αποκαλούμενοι «πρόβληµα», 

«ακοινώνητοι» και «κοινωνικά υποδεέστεροι» συνελήφθησαν και δολοφονήθηκαν στο 

Γερµανικό Ράιχ και στις περιοχές που τελούσαν υπό γερµανική κατοχή. Στα στρατόπεδα 

αυτά, είχαν σταλεί προηγουμένως ρομά από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη 

Γαλλία και την Ολλανδία. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των δολοφονηθέντων με οποιοδήποτε 

τρόπο ή εξαφανισθέντων ρομά κατά τη διάρκεια του β΄ παγκόσμιου πολέμου, ανήλθε στον 

αριθμό των 400 με 500 χιλιάδων ατόμων. Μέχρι το 1945 σχεδόν ένας στους τέσσερις ροµά, 

που ζούσε στην προπολεμική Ευρώπη, έπεσε θύµα της ναζιστικής δίωξης. Παρόμοιοι διωγμοί 

γίνονται σε βάρος τους στην φασιστική Ισπανία του Φράνκο. Αλλά και στην Ιταλία, στα 

θύµατα της φασιστικής δικτατορίας περιλαμβάνονταν και οι ροµά. 

Στην Γαλλία, την περίοδο 1940-1946, οι ροµά υπέστησαν επίσης διώξεις. Ολόκληρες 

οικογένειες εγκλείστηκαν σε ειδικά στρατόπεδα σε ολόκληρη την χώρα, τόσο πριν όσο και 

µετά την γερµανική κατοχή. Στην Αγγλία και στη Ρωσία απαγορεύονται οι μετακινήσεις 

τους. 

Στην Ουγγαρία μέχρι το 1950 περίπου απαγορεύονται επίσης οι μετακινήσεις τους και 

οι ρομά εθιμοτυπικά και μόνο μία φορά το χρόνο, περιφέρουν τις οικοσκευές τους στην αυλή 

του σπιτιού τους. 

                                                           
9
 http://6dim-diapelefth.thess.sch.gr Greek/Ekpaidefsi_Tsigganopaidon/RromSthnIstoriaAnthrwpothtas.htm 

http://6dim-diapelefth.thess.sch.gr/
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Το 1970 άρχισε να υπάρχει µια αποτελεσματική κινητοποίηση σχετικά µε την 

χειραφέτηση των ροµά. Την δεκαετία αυτή, συστάθηκαν πολλές οργανώσεις ροµά σε τοπικό 

και σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα έγιναν αξιοσημείωτες προσπάθειες ως προς την 

πολιτική εκπροσώπηση των ροµά διεθνώς. 

Τον 20
ο
 αι. πολλές οικογένειες ρομά της Ευρώπης μετανάστευσαν με τη θέλησή τους 

στις Η.Π.Α, στον Καναδά, στην Αργεντινή και τη Χιλή, όπου ζουν με παρόμοιο τρόπο που 

ζουν και οι ρομά της Ευρώπης. Εξασκούν περίπου τα ίδια επαγγέλματα και παρουσιάζουν 

παρόμοιες κοινωνικές συμπεριφορές. 

Στο εσωτερικό της Ευρώπης παρουσιάστηκαν οι πιο πολλές μεταναστεύσεις τον 20ο 

αι. (και κυρίως πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους δύο παγκόσμιους πολέμους), αλλά και 

μετά την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Στα Βαλκάνια, οι ροµά δεν έζησαν αποκομμένοι από τον πολιτιστικό και ιστορικό 

περίγυρο. Αντιθέτως, υπήρξαν αναπόσπαστο κοµµάτι του και επηρεάστηκαν σηµαντικά από 

τους λαούς στην περιοχή. Ο πόλεµος, οι πολιτικές αλλαγές και η οικονοµική κρίση, 

ανάγκασε πολλούς ρομά των Βαλκανίων να εγκαταλείψουν την χώρα τους παίρνοντας µαζί 

τους τα πολιτιστικά στοιχεία και τις παραδόσεις των βαλκανικών χωρών. 

Οι μεγαλύτερες μεταναστεύσεις την εποχή αυτή παρουσιάστηκαν από την πρώην 

Γιουγκοσλαβία προς περιοχές της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Αυστρίας, 

ενώ μικρότερες μεταναστεύσεις είχαμε από την Ουγγαρία και τη Ρουμανία προς τη Γαλλία 

και από την Πορτογαλία στην Ισπανία. 

Όλες αυτές οι μεταναστεύσεις και οι μετακινήσεις στις οποίες αναφερθήκαν μικρές ή 

μεγάλες, ακούσιες ή εκούσιες δημιούργησαν στους ρομά και ένα στοιχείο που αποτελεί 

δομικό χαρακτηριστικό της ταυτότητάς τους: το ταξίδι. Είναι το σημαντικό στοιχείο γύρω 

από το οποίο οργανώνεται η κοινωνική και οικονομική ζωή τους. 

Γενικά όπου οι ρομά σταμάτησαν τη νομαδική ζωή, χρησιμοποιούνται σαν εργάτες 

στις διάφορες βιομηχανίες. Παρά την πολιτισμική τους πολυμορφία, έχουν κοινές αξίες, όπως 

πίστη στην οικογένεια, στην ύπαρξη θεού, ιδιαίτερο σεβασμό απέναντι στους ηλικιωμένους 

και αφοσίωση σε πρότυπα και κανόνες. Ο αριθμός των ρομά που ζει σε κάθε χώρα, είναι 

διαφορετικός και οι αποκλίσεις πολλή μεγάλες ( πίνακα 1). Οι μεγαλύτεροι ρομά πληθυσμοί 

όπως ζούνε στην Ρουμανία (κοντά δύο εκατομμύρια), στην Ουγγαρία (περισσότεροι από ένα 

εκατομμύριο), στην Ιβηρική (περίπου ένα εκατομμύριο), στην Τουρκία και εν γένει στα 

βαλκάνια, στην Τσεχία, στη Σλοβακία, στις δημοκρατίες του Καυκάσου. 
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Τον 19
ο
 αι. οι ρομά στην Ευρώπη υπολογίζονται σε 780.000 άτομα. Κατά μία 

εκτίμηση του Διεθνούς Κογκρέσου των Τσιγγάνων είναι 7-8.000.000 εκατομμύρια άτομα  

στην Ευρώπη συνολικά και μέχρι δεκατέσσερα εκατομμύρια
10

, σε όλο τον κόσμο. Ακριβή 

στοιχεία δεν παρέχει καμία πηγή
11

. Μόνο πρόσφατα αναγνωρίστηκαν οι απώλειες που 

υπέστησαν τότε ως θύματα ρατσιστικών διακρίσεων 

Πίνακας 1 

Πληθυσμοί Ρομά σε κυριότερες χώρες της Ευρώπης
12

 

 

Χώρα Πληθυσμός 

 από έως 

Αλβανία 90.000 100.000 

Αυστρία 20. 000 25. 000 

Βέλγιο 10. 000 15. 000 

Βοσνία/Ερζεγοβίνη 40. 000 50. 000 

Βουλγαρία 700. 000 800. 000 

Γερμανία 110. 000 130. 000 

Γαλλία 280. 000 340. 000 

Ιταλία 90. 000 110. 000 

Ισπανία 650. 000 800. 000 

Κύπρος 5. 000 1. 000 

Κροατία 30. 000 40. 000 

Ολλανδία 35. 000 40. 000 

Ουγγαρία 550. 000 600. 000 

Ουκρανία 50. 000 60. 000 

Πορτογαλία 40. 000 50. 000 

Ρουμανία 1.800. 000 2.500. 000 

Ρωσία 220. 000 400. 000 

πΓΔΜ 220. 000 260. 000 

Τουρκία 300. 000 500. 000 

 

                                                           
10

 Έκθεση που δημοσιεύτηκε στο World Directory of Minirities από την Minority Rights Group 
11

 Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Άνθρωποι «H κατάσταση των Τσιγγάνων στην Ελλάδα» σ. 8 
12

 Ζαν Πιερ Λιεζουα «Ρομά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές», σ.40 
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Από αυτά τα 2 εκατομμύρια περίπου κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό 

συνέβαλε η υψηλή γεννητικότητα που οφείλεται στους πρώιμους γάμους και τους μεγάλους 

αριθμούς γεννήσεων που χαρακτηρίζει τους ρομά αν και παρατηρείται παράλληλα σχετικά 

χαμηλός δείκτης ζωής και ανάλογης θνησιμότητας. 

Σήμερα, εγκαταστημένοι ή μετακινούμενοι, είναι διασκορπισμένοι συνήθως σε 

συμπαγείς ομάδες σε όλον τον κόσμο. Παρά τις κάποιες επιδράσεις που δέχτηκαν από τους 

διάφορους λαούς που ήρθαν ή και έρχονται σε επαφή, κρατούν πολλά από τα ιδιαίτερα 

πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά. Αποτελούν μια ομάδα αναφοράς για τους μη ρομά και 

αντιμετωπίζονται με διάφορους τρόπους, τόσο από τους απλούς πολίτες όσο και από τους 

επίσημους τοπικούς ή κρατικούς φορείς της χώρας που ζουν. Οι αντιμετωπίσεις από την 

πλευρά των κρατών κα των κυβερνήσεων όντως είναι διαφορετικές. 

Η 8ης Απριλίου, είναι η Παγκόσμια Ηµέρα
13

 αφιερωμένη στους ανά τον κόσµο Ροµά. 

 

1.1.2   Τα αίτια της διασποράς και των διώξεων 

 

Γενικώς είναι άγνωστα. Η ιστορία των ρομά θα μπορούσε να είναι η ιστορία των 

διωγμών τους, που περιλαμβάνει παπικά διατάγματα, βασιλικές αποφάσεις, διοικητικά 

διατάγματα, διωγμούς και ολοκαυτώματα, προσπάθειες αφομοίωσης, απαγορεύσεις 

διέλευσης, κυνηγητό της Ιερής Εξέτασης. Ωστόσο, ας αναφέρουμε επιγραμματικά μερικές 

αιτίες: 

- Ορισμένοι από τους μύθους και τις παραδόσεις τους θεωρούσαν απόγονους του Κάιν. 

καταγράφονται ως αιτιολογία δε, για να καούν άνθρωποι, να σκλαβωθούν παιδιά, να 

ξεριζωθούν πληθυσμοί ή να οδηγηθούν στους θαλάμους αερίων. 

- Μια άλλη θεωρία προτείνει ότι, οι ρομά ήταν αρχικά ινδουιστές. Είχαν προσληφθεί σε 

ένα στρατό μισθοφόρων, που τους έστειλαν προς τα δυτικά για να αντισταθεί στην ισλαμική 

στρατιωτική επέκταση. Ίσως οι μουσουλμάνοι κατακτητές της βόρειας Ινδίας, πήραν τους 

ρομά ως σκλάβους. Κατόπιν γίνονται στόχος κάθε λογής διώξεων που εμφορούνται από κάθε 

είδους κίνητρο: θρησκευτικό, φυλετικό, γλωσσικό, κοινωνικό, ξενοφοβικό. 

- Το 1500 μ.Χ., σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ακολουθεί γενικός διωγμός των φυλών 

ρομά. Πολλοί σκοτώνονται αμείλικτα με τη δικαιολογία ότι ανήκουν σε καταραμένη φυλή. 

Οι κυριότερες δικαιολογίες για τους διωγμούς αυτούς ήταν: ιεροσυλία , αρπαγή νηπίων, 

                                                           
13

http://6dimdiapelefth.thess.sch.gr/Greek/EkpaidefsiTsigganopaidon/PagkosmiaHmeraRoma/Basika 
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ανθρωποθυσίες, ανθρωποφαγία. Οι διωγμοί κράτησαν 200 περίπου χρόνια. Πολλές φυλές 

εξοντώθηκαν. Αρκετοί αναγκάστηκαν να γίνουν δουλοπάροικοι ή συγχωνεύθηκαν με τους 

πληθυσμούς των διαφόρων χωρών. Παρά τους διωγμούς, αρκετές φυλές κατάφεραν να 

διασωθούν, να επιβιώσουν και συνέχισαν τις περιπλανήσεις τους στα διάφορα κράτη της 

Ευρώπης. 

- Τον 17
ο
 αι. στις βόρειες από τον Δούναβη περιοχές της Μολδοβλαχίας, επικράτησαν 

οι εξής απόψεις: ήταν απόγονοι των Αιγυπτίων, εκείνων που έσφαξαν τα νήπια στη Βηθλεέμ, 

που έδιωξαν τον Ιωσήφ και την Παναγία από την Αίγυπτο και τέλος αυτοί που έφτιαξαν τα 

καρφιά της Σταύρωσης του Χρηστού. 

Μετά το 1800 η θέση των ρομά αρχίζει να βελτιώνεται. Οι χώρες που τους 

μεταχειρίστηκαν με περισσότερο καλή διάθεση ήταν η Αγγλία, η Ουγγαρία, η Σερβία και η 

Ρουμανία. Οι περιπλανήσεις τους τότε περιορίζονται. 

Από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η θέση των ρομά και πάλι αρχίζει να γίνεται όλο και 

δυσκολότερη. Οι περισσότερες χώρες τους θεωρούν ανεπιθύμητους, τους θέτουν σοβαρά 

εμπόδια και περιορισμούς. Τα νεότερα κυρίως μέλη της φυλής, προσπαθώντας να 

προσαρμοσθούν και να επιβιώσουν αφομοιώνονται και επιζητούν μόνιμη στέγη. Κατά τα 

χρόνια του μεσοπολέμου οι διωγμοί συνεχίζονται. 

Ωστόσο δεν επιθυμούμε να μετέχουμε στον ρατσισμό των στερεοτύπων ότι: οι ρομά 

είναι κλέφτες και να μην αποκαλούμε «γυφτιά» ότι μας φαίνεται για αναξιοπρέπεια. 

Αντίστοιχες παροιμίες του τύπου: «οι τσιγγάνες της Σιέρα Μορένα, πίνουν τις νύχτες 

ανθρώπινο αίμα», «την μέρα οι δαίμονες γίνονται τσιγγάνοι» η το γνωστότερο «οι γύφτοι 

φτιάξαν τα καρφιά που σταυρώθηκε ο Χριστός» αποτελούν μυθεύματα ανά τους αιώνες. 

 

1.1.3   Ανάμεσα στους άλλους λαούς 

 

Αρχικά, δημιουργήθηκε ένα κλίμα αρνητικό εναντίον τους από τις τοπικές κοινωνίες, 

από τις επαγγελματικές συντεχνίες και την εκκλησία ως εξής:  

α. Οι τοπικές κοινωνίες μη μπορώντας να κατανοήσουν αυτήν τη 

διαφορετικότητα στη γλώσσα, στην ενδυμασία και στον τρόπο ζωής, δημιούργησαν την 

εικόνα του άγριου νομάδα που έχει μαγικές ικανότητες και είναι πηγή ασθενειών. Στη 

δημιουργία αυτής της εικόνας συνετέλεσαν και οι χρονικογράφοι της εποχής, οι οποίοι τους 

παρουσίαζαν σαν εξωτικά όντα με μαγικές ικανότητες, μαλλιαρούς και αγριάνθρωπους. 
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β. Οι επαγγελματικές συντεχνίες αρνούνταν να τους δεχτούν στις οργανώσεις 

τους με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να ασκούν παράνομα το επάγγελμά τους. 

γ. Η καθολική και η προτεσταντική εκκλησία τους χαρακτήριζαν ειδωλολάτρες 

και τους καταδίωκαν με διάφορους τρόπους (αφορισμούς, εκδιώξεις κ.ά.). 

Μέσα σε αυτό το αρνητικό κλίμα για τους ρομά αναγκάστηκαν και οι φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και οι κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα απόρριψής - εκδίωξής τους από τους 

χώρους της δικαιοδοσίας τους. 

Κατά τη βυζαντινή περίοδο, από τις λίγες πληροφορίες που έχουμε των αγιολογικών 

κείμενων, δε φαίνεται να υπήρξε ιδιαίτερα κακή αντιμετώπιση ούτε από το λαό, ούτε από 

τους κρατικούς φορείς. Αν και στιγματίστηκαν από την εκκλησία, λόγω των μαγικών 

ικανοτήτων που διατείνονταν πως έχουν, αλλά και λόγω της ένταξής τους στην αίρεση των 

αθιγγάνων. Σε μια επιστολή του ο Πατριάρχης Κων/λεως Αθανάσιος Α΄ (1289-93, 1303-9) 

συνιστά στους χριστιανούς του ποιμνίου του να αποφεύγουν τους τους αθίγγανους διότι με 

τις δραστηριότητες που ασκούν (μαγεία, θαυματοποιοί) τους έλκουν προς την αμαρτία. Σε 

μεταγενέστερα βυζαντινά κείμενα τα Νομοκάνονα (15
ος

 αι.), χριστιανοί που θα δέχονταν 

σπίτι τους αθίγγανους με ξόρκια και μαγικά θα τιμωρούνταν με επιτίμια
14

. 

Ο νομαδικός τρόπος ζωής τους και οι πολιτισμικές τους διαφορές από την υπόλοιπη 

βυζαντινή κοινωνία, δεν αποτέλεσαν ικανά στοιχεία για να τους διακρίνουν. Προφανώς, λόγω 

του χαρακτήρα της κοινωνίας της εποχής και λόγω της δομής του βυζαντινού κράτους. 

Στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη η εμφάνιση των ρομά, δημιούργησε μια 

έκπληξη στους πολίτες, λόγω κυρίως του μελαμψού χρώματος και της νομαδικής τους ζωής. 

Η έκπληξη αυτή μετατράπηκε αργότερα σε μια επιφυλακτική αντιμετώπιση, η οποία 

ποικίλλει, ανάλογα με το βαθμό ενόχλησης που προκαλούν στους λαούς, ανάλογα με τον 

αριθμό των ατόμων που προτίθενται να εγκατασταθούν σε μια περιοχή και ανάλογα ακόμη με 

τις ανάγκες για κάποιες εργασίες, που μόνο οι ρομά μπορούσαν να εκτελέσουν (σιδηρουργοί, 

μουσικοί, στρατιωτικοί κ.ά.). 

Από τα μέσα του 15ου έως και το 19ο αι., οι ρομά, γνώριζαν συνεχώς την απόρριψη 

σχεδόν από όλα τα κράτη της δυτικής Ευρώπης (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, 

Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία). Εκδιώκονταν με διάφορες κατηγορίες από τις 

χώρες αυτές με ποινή το θάνατο ή την κάθειρξη ή σε καταναγκαστικά έργα. Στο ίδιο μήκος 

                                                           
14

 Ευστρατίου Χ. Ζεγκίνη «Οι Μουσουλμάνοι αθίγγανοι της Θράκης» σ.24 
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κύματος κινήθηκε όλο αυτό το διάστημα και η καθολική εκκλησία, η οποία κατά καιρούς 

εξέδιδε γι’ αυτούς καταδικαστικές αποφάσεις. Το περιεχόμενο των αποφάσεων και η όλη 

αντιμετώπιση δείχνουν πως μοναδικός σκοπός των κυβερνήσεων και της εκκλησίας ήταν η 

πλήρης εξαφάνιση των ρομά. 

Οι κυβερνήσεις των κρατών της Ευρώπης, της Αμερικής και οι χώρες του υπαρκτού 

σοσιαλισμού (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σοβιετική Ένωση, Τσεχοσλοβακία 

κ.ά.), μεταστρέφουν την πολιτική τους προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των ρομά στις 

ντόπιες κοινωνίες. Μια πολιτική που βρίσκει την πραγμάτωσή της αμέσως μετά τον πόλεμο. 

Τα τελευταία χρόνια άρχισε να αναπτύσσεται μια ανθρωπιστική και φιλάνθρωπη 

ιδεολογία. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν και γίνονται διάφορες ενέργειες και αναλαμβάνονται 

δράσεις από κυβερνητικούς φορείς, οι οποίες αποσκοπούν στην αναγνώριση της 

ιδιαιτερότητας του πολιτισμού των ρομά, (στην πολιτική τους χειραφέτηση, στη μόνιμη 

εγκατάστασή τους, στη στέγαση, στην εξασφάλιση πολιτικών δικαιωμάτων και στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους). 

 

1.1.4   Η γλώσσα «ρομανί» 

 

Οι ρομά, προικισμένοι από τη φύση με την ικανότητα να εγκλιματίζονται εύκολα στα 

μέρη όπου βρίσκονται, και αφού έρχονται σε επαφή με ομιλητές άλλων γλωσσών, επόμενο 

ήταν να αναπτύξουν ιδιωματισμούς στην γλώσσα τους. 

O γλωσσολόγος μελετητής Ευάγγελος Μαρσέλος
15

 αναφέρει ότι: « η romani είναι 

αποτέλεσμα μιας άνευ προηγουμένου διασποράς, διασπασμένη σε πάρα πολλές διαλέκτους και 

ιδιώματα, έχει ενσωματώσει πλήθος δανείων από τις γλώσσες των χωρών εκείνων μέσα από τις 

οποίες διήλθαν οι μεταναστεύσεις των τσιγγάνων. Το ρομανό (ρόμικο, ρομά) γλωσσικό 

σύστημα, παρόλο το μωσαϊκό διαλέκτων και ιδιωμάτων υπό το οποίο εμφανίζεται έχει ενιαία 

βάση και μιλιέται τόσο από εκείνους που στα ελληνικά αποκαλούνται ρομά, όσο κι απ' εκείνους 

που αποκαλούνται γύφτοι ή κατσίβελοι. Εξαιρούνται τα γένη ή οι φυλές που έχουν πια 

εγκαταλείψει το παραδοσιακό τους ιδίωμα και χαρακτηρίζονται από τους ρομά ερλήδες (erlία, 

jerlίa, arlίa ), δηλαδή γλωσσικά (τουλάχιστον) ενσωματωμένοι σε άλλη γλωσσική παράδοση ». 

                                                           
15

 Ευάγγελος Μαρσέλος « Εκπαιδευτικό γλωσσάρι Ελληνο-Ρομανί», σ.59 
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Όπως έδειξαν οι γλωσσολογικές έρευνες
16

 περίπου τον 10 αι., προήλθε η γλώσσα 

ρομανί, από λαϊκά ιδιώματα τα οποία είχαν μεγάλη σχέση με γλωσσικές μορφές, που 

χρησιμοποιούνταν σε περιοχές της βόρειας Ινδίας (Σανσκριτικά, Χιντί, Νεπάλι, Παντζάμπι 

κ.ά.). Μέχρι το 15ο αι, δανείστηκε πολλά στοιχεία από άλλες γλώσσες (Περσική, Τουρκική, 

Αρμενική, Βουλγαρική Ρομανική και φυσικά την Ελληνική
17

). Στην συνέχεια επηρεάζεται 

επιπλέον από την Γαλλική, τη Γερμανική, την Αγγλική, την Ισπανική και τη Ρωσική γλώσσα. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο του έντονου δανεισμού της γλώσσας και της συχνής μετακίνησης 

των ομιλητών δεν είναι δυνατό να γίνει μια ασφαλής διάκριση των διαλέκτων της ρομανί. 

Δεν είναι δυνατό να δοθεί μια γεωγραφική κατανομή διαλέκτων της ρομανί, γιατί μπορεί 

στην ίδια περιοχή να ζουν άτομα προερχόμενα από τη Ρουμανία με άτομα προερχόμενα από 

Τουρκία κτλ. Μερικές από τις γλωσσικές μορφές είναι παρακάτω
18

: 

α. η διάλεκτος «Βλαχ» (διάλεκτος του Δούναβη), η οποία χρησιμοποιείται από ρομά που 

ζουν στα βαλκάνια, στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη. 

β. η διάλεκτος των Μανούς της Γαλλίας. 

γ. η διάλεκτος των Καλό της Ισπανίας. 

δ. η Αγγλορομανί, η οποία χρησιμοποιείται από ομάδες ρομά που ζουν στη Μ. Βρετανία. 

ε. η διάλεκτος των Σίντο, η οποία χρησιμοποιείται από ρομά που ζουν στη Γερμανία και 

Ιταλία. 

στ. η διάλεκτος Μποσά, η οποία χρησιμοποιείται από ρομά που ζουν στην Αρμενία. 

ζ) η διάλεκτος των Καλντεράς, η οποία χρησιμοποιείται από ρομά που ζουν σε περιοχές της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας και σε περιοχές της δυτικής Ευρώπης. 

η) η διάλεκτος Σουομορομανί, η οποία χρησιμοποιείται από ρομά που ζουν στη Φιλανδία. 

Ένας μεγάλος αριθμός ρομά, που ξεπερνά το 50% του συνόλου, δε χρησιμοποιεί 

πλέον τη ρομανί αλλά μόνο τη γλώσσα της χώρας ή της περιοχής στην οποία ζει και 

δραστηριοποιείται
19

. Οι υπόλοιποι που χρησιμοποιούν τη ρομανί σε μεγάλο ή μικρό βαθμό, 

είναι δίγλωσσοι ή και τρίγλωσσοι. 

                                                           
16

 Η γλωσσολογία ανακαλύπτει τον 18
ο
 αι. ότι είναι ινδικής καταγωγής, Β.Δ περιοχής, από λαϊκές διαλέκτους 

συγγενείς με τα σανσκριτικά. Ζαν Πιερ Λιεζουα σ.24. 
17

 Ζαν Πιερ Λιεζουά «Ρομά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές», σ.51 

18 http://6dim-diapelefth.thess.sch.gr /Greek/Ekpaidefsi_ Tsigganopaidon/RromSthnIstoria Anthrwpoth  

19 Οι αθίγγανοι όταν αναφέρονται σε αλλοφύλους γενικά τους αποκαλούν gadjo. Στην Ελλάδα balamo 

(πανούργος), στην Τουρκία khorakhai ή khorai, στην Βουλγαρία das, οι Αλβανοί Tchibano, οι Βλάχοι lahos και 

οι Εβραίοι jutno. Ευστρατίου Χ. Ζεγκίνη «Οι Μουσουλμάνοι αθίγγανοι της Θράκης» σ. 14  

http://6dim-diapelefth.thess.sch.gr/
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Οι ρομά δεν έχουν γραπτή γλώσσα και υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην καταγραφή 

διατήρηση και μελέτη του γλωσσικού τους ιδιώματος
20

. Οι διάφορες ομάδες μιλούν ιδιώματα 

που έχουν αρκετά μεγάλη σχέση μεταξύ τους και συναπαρτίζουν αυτό που αποκαλείται 

«τσιγγάνικη διάλεκτος
21

» 

Από αυτήν την τεράστια ποικιλία των γλωσσικών, επιχειρείται τα τελευταία χρόνια να 

προκύψει μια κοινή γραπτή ρομανί, η οποία θα σέβεται τις υπαρκτές γλωσσικές μορφές. Οι 

προσπάθειες αυτές ευοδώθηκαν καταρχήν το 1990, στη σύσκεψη του Jadwish της 

Βαρσοβίας, όπου υιοθετήθηκε ένα αλφάβητο για τη γραπτή μορφή της ρομανί. 

Οι Έλληνες ρομά στο πανευρωπαϊκό συνέδριο των ρομά στη Σεβίλλη το 1994, 

πρότειναν στους ρομά των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, να αντικατασταθεί το λατινικό 

αλφάβητο που χρησιμοποιούν στην γλώσσα τους με το ελληνικό. 

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες που παρουσιάζει η κωδικοποίηση μιας κοινής ρομανί, 

οι αρμόδιοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένοι επιστήμονες, που κινούνται προς την 

κατεύθυνση της κωδικοποίησης, είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σήμερα 

στην Ευρώπη ένα ποσοστό 35% μιλούν ρομανί
22

. 

 

1.1.5   Πολιτισμική ταυτότητα 

 

Η παραδοσιακή ρομά δίνουν μεγάλη αξία στον θεσμό της οικογένειας. Τόσο οι 

άνδρες όσο και οι γυναίκες παντρεύονται νέοι. Η παρθενία είναι προσόν και κρίνεται η 

αποδοχή του γάμου. Ένα άλλο φαινόμενο αποτελεί και η προίκα της νύφης. Ωστόσο αρκετές 

χώρες έχουν απαγορεύσει τον πρόωρο γάμο, πράξη που έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τις 

παραδόσεις τους. 

Οι ροµά δεν έχουν κάποια δική τους χαρακτηριστική θρησκεία. Χαρακτηρίζονται από 

μεγάλη προσαρμοστικότητα στο θέµα της θρησκείας και αρκετοί µελετητές, εικάζουν πως 

παλιότερα η θρησκεία τους ήταν η «ηλιολατρεία». Μερικοί ρομαντικοί αποδίδουν την 

εφεύρεση των καρτών ταρώ στους ρομά και ότι έχουν ψυχικές δυνάμεις (π.χ. Μάντισσα). 

                                                           
20 Άλλα ονόματα για τους Ρομά: Rom, Roma, Τσιγγάνοι, Αθίγγανοι, Σίντηδες (Ελλαδα), Ρομάνγιάν - Ρομάγγάν 

(Τουρκία, Βουλγαρία, Σερβία, Ţigan -Ρουμανία, Cigány- Ουγγαρία), (Zingaro- Ιταλία), Ρομαγγόϊνερ (Zigeuner) 

Γερμανία, Γκιτάνος (Cingaro) Ισπανία, Cigano- Πορτογαλία), Αιγκυπτενάρεν (Ολλανδια) Τζίπσι (Αγγλία, 

Αμερική) Αυγίτ (Αλβανία), Tsigane -Γαλλία) σουηδικά- Zigenare, ρωσικά: Цыган (Zygan), βουλγάρικα: 

Циганин (Ziganin), τσέχικα: Cikáni, πολωνικά: Cygan, κροάτικα: Cigani και τούρκικα: Çingene 

21 Πρέπει να αναφερθεί ότι οι τσιγγάνοι, ως λαός με μητρική γλώσσα τη ρομανί (προφορική γλώσσα), η οποία 

ακόμα στην Ελλάδα δεν έχει σύστημα γραφής- δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αναλφάβητοι στη μητρική τους 

γλώσσα. 
22
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Πάντοτε υιοθετούν την επικρατούσα θρησκεία της περιοχής που κατοικούν και είναι πιστές 

στο θρήσκευµα αυτό. 

Την πρώτη καταγραφή για ρομά την έχουµε στην Κρήτη (1832), όπου αναφέρονται 

ως χριστιανοί ορθόδοξοι. 

Στη δυτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ως επί το πλείστον καθολική ή 

προτεστάντες. 

Οι περισσότεροι στη λατινική Αμερική διατηρούν την ευρωπαϊκή θρησκεία τους. Η 

καθολική εκκλησία αναφέρει ονόµατα ιερέων, μοναχών και κάποιου καρδιναλίου, µε ρομά 

καταγωγή. 

Στη Γαλλία τιμούν την Αγία Σάρρα. Τη θεωρούν ρομά και προστάτρια της φυλής 

τους. Στην Πολωνία τιμούν ιδιαίτερα την εικόνα της Παναγίας της Τσεστοχόβας, που το 

πρόσωπό της είναι μελαψό. Στη Ρουµανία υπάρχουν ορθόδοξοι ιερείς ρομά. Οι περισσότεροι 

ρομά της ανατολικής Ευρώπης είναι καθολικοί, ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι. Στην Τουρκία, 

την Αίγυπτο, και τα νότια βαλκάνια, είναι συντριπτικά μουσουλμανικά. 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας αυξανόμενος αριθμός ρομά έχει αγκαλιάσει τις 

ευαγγελικές εκκλησίες. Οι ρομά δημιούργησαν αυτόνομες εκκλησίες και ιεραποστολικές 

οργανώσεις ιδιαίτερα στη Γαλλία και την Ισπανία. Αυτή η ενέργεια έχει συμβάλει σημαντικά 

στη βελτίωση της εικόνας των ρομά στην κοινωνία. 

Λατρεύουν τον Άη Γιώργη, σε μια παγανιστική μυσταγωγία της άνοιξης, που κλείνει 

τον κύκλο του χρόνου και ακυρώνει τον φόβο του θανάτου γνωστό σε όλους ως «Εντερλέζι». 

Οι ρομά δεν ήσαν μονάχα μουσικοί, ήσαν και τεχνίτες, σιδεράδες, γανωτήδες, 

ξυλουργοί, καλαθοπλέχτες, έφτιαχναν κεντήματα γεμάτα με τους ουρανούς, τους ήλιους και 

τα αστέρια. Ήσαν πανηγυρτζήδες, ταχυδακτυλουργοί, ζογκλέρ ακροβάτες, χορευτές, 

τραγουδιστές και ηθοποιοί ενός θεάτρου του δρόμου. Ακόμη ήσαν φημισμένοι καβαλάρηδες. 

Λένε, πως αυτοί δίδαξαν στους Μαγυάρους την ιππασία. Ήσαν έμποροι. Στα κάρα τους 

μπορούσες να βρεις ότι θέλεις από φυλαχτά, μέχρι μαγικά βοτάνια που γυρίζουν πίσω τον 

αγαπημένο.  

Η εποχή αλλάζει. Σήμερα τους συναντάμε ποδοσφαιριστές αλλά και πρωταγωνιστές 

στον κινηματογραφικό χώρο 

Στις χώρες της τότε Οθωμανικής αυτοκρατορίας, πιστεύεται ότι οι ρομά 

καλλιέργησαν την τέχνη του καραγκιόζη. Λέγεται ότι ο χαρακτήρας του καραγκιόζη 

απεικονίζει έναν τυπικό ρομά. 

Οι ρομά ήταν που μας δώρισαν τους χιλιάδες ανεξίτηλους μύθους του τσιγγάνικου 

πάθους, της τσιγγάνικης τιμής και της γενναιότητας, της μαγείας, της μελαγχολίας και του 
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παραπόνου. Μας έδωσαν την ομορφιά που δίνεται με τίμημα τον θάνατο. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ρομαντικά σχήματα που ενέπνευσαν αναρίθμητους συγγραφείς και 

καλλιτέχνες
23

: την καταιγίδα του Τζορτζόνε, την Κάρμεν του Μεριμέ, την όπερα του Μπιζέ, 

τον ιππότη και τον θάνατο του Γκαίτε, την Παναγία των Παρισίων του Ουγκό (τσιγγάνα είναι 

και η Εσμεράλδα, τσιγγάνος και ο Κουασιμόδος), τον Τροβατόρε του Βέρντι, τα ποιήματα 

του Λόρκα (έμαθε κιθάρα από τους τσιγγάνους της Ανδαλουσίας), τις ταινίες του 

Κουστορίτσα (ο καιρός των τσιγγάνων ) με μουσική του Μπρέκοβιτς, τις ταινίες του Τόνι 

Γκάτλιφ η τσιγγανοπούλα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες ο Ζαν Ρισπεν τη Μιαρκα, ο Πούσκιν 

τους τσιγγάνους και τόσες άλλες. 

Αναμφίβολα υπήρξαν οι σημαντικότεροι μουσικοί της Ευρώπης. Αυτοί ήταν που 

μορφοποίησαν και διέσωσαν τις παραδοσιακές μουσικές όπου κι αν πήγαν. Η ρομά μουσική 

είναι πολύ σημαντική σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Ο ρυθμός τους έχει επηρεάσει 

ευρωπαίους συνθέτες όπως τον List, Drorak, Falla, Granados και τον Johannes Brahms
24

. 

Στην Ουγγαρία πολλοί συγχωνεύθηκαν με τους ντόπιους. Όσοι διατήρησαν τα 

νομαδικά έθιμά τους επιδόθηκαν στην αξιοποίηση των έμφυτων ταλέντων της φυλής που 

είναι η μουσική και ο χορός. Αναδείχθηκαν πάμπολλοι σπουδαίοι μουσικοί με αγαπημένο 

τους όργανο το βιολί. Τα ουγγαρέζικα βιολιά συνοδεύουν το χορό του πανέμορφου 

τσιγγάνικου ζευγαριού κάτω από τα άστρα και δίπλα στη ρόδα του κάρου. Θυμηθείτε τα 

τσιγγάνικα βιολιά της Βουδαπέστης. Η ουγγαρέζικη και η ρουμάνικη λαϊκή μουσική τους 

οφείλει πολλά. 

Η lăutari στην Ρουμανία (μέλη ενός επαγγελματικού συλλόγου μουσικών Ρομά), 

εκτελούν παραδοσιακούς γάμους. Αν και η μουσική τους αντλείται από μια τεράστια ποικιλία 

των εθνικών παραδόσεων. 

Τα βαλκανικά κρουστά με τις τρομπέτες που τόσο μας γοητεύουν δικά τους είναι. 
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 Γνωστά ονόµατα ρομάγγάνικης καταγωγής: Charlie Chaplin, (1889 – 1977), διάσηµος ηθοποιός του 

κινηµατογράφου (γεννιέται σε µια φτωχογειτονιά του Λονδίνου, πατέρας γαλλοϊρλανδικής καταγωγής & 

µητέρα µε ρομά αίµα). Yul Brunner, (1920-1985), διάσηµος ρωσο-ελβετο-αµερικανός ηθοποιός, το πραγµατικό 

του όνοµα ήταν: Juli Borissowitsch Brinner. Michael Caine (1933), διάσηµος Άγγλος ηθοποιός, ο πατέρας του 

είχε ρομάγγάνικη καταγωγή. Bob Hoskins, (1942), διάσηµος Άγγλος ηθοποιός, η µια του γιαγιά ήταν 

ρομάγγάνα. 

Ian Hancock, διάσηµος Άγγλος γλωσσολόγος και δικηγόρος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, γεννήθηκε στην 

Αγγλία από µητέρα Ρομάγγάνα. Zlatan Ibrahimović, ποδοσφαιριστής της Ίντερ, γεννήθηκε στη Σουηδία, ο 

Βόσνιος πατέρας του είναι ρομά καταγωγής, η µητέρα του είναι Κροάτισσα. Ricardo Quaresma, Πορτογάλος 

ποδοσφαιριστής της Ίντερ. José Antonio Reyes, Ισπανός ποδοσφαιριστής της Μπενφίκα. Jesús Navas, Ισπανός 

ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης. 
24

 Ζαν Πιερ Λιεζουά «Ρομά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές» σ.111 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_music
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Το ισπανικό φλαμέγκο, με τα πανέμορφα ισπανικά τραγούδια να υμνούν την τσιγγάνα Μαρία 

και οι μελωδίες της Ιβηρικής, με την σχεδόν αποκλειστική χρήση της κιθάρας αναδεικνύουν 

σπουδαίους τσιγγάνους Ισπανούς καλλιτέχνες
25

. 

Μα και οι ιρλανδικές ή οι σαξονικές μπαλάντες μέσα από τους τσιγγάνους πέρασαν 

και βέβαια οι παραδουνάβιες μελωδίες δεν θα υπήρχαν δίχως αυτούς. Για αιώνες ήσαν οι 

κορυφαίοι βιολιστές στον κόσμο. Τσιγγάνικη καταγωγή λένε πως είχε ο Παγκανίνι, τσιγγάνος 

ήτανε ο Σαραζάτ. 

Σήμερα είναι κοινή παραδοχή ότι, οι ρομά ήταν που όργωσαν το χωράφι για να 

γεννηθεί η κλασσική μουσική. Αυτό που ακούμε ως μουσική σήμερα υπάρχει στο 

μεγαλύτερο μέρος του χάρη στους τσιγγάνους. Το χαρακτηριστικό ήχο της μουσικής των 

ρομά έχει επηρεάσει έντονα μπολερό, τζαζ, φλαμένκο και cante jondo στην Ευρώπη. 

 Οι ρομά που ήρθαν στην Αμερική συνέβαλαν σχεδόν σε κάθε μουσικό ύφος. Salsa, 

rumba, mambo και guajira στην Κούβα, tondero, zamacueca και marinera στο Περού, 

mariachi στο Μεξικό, llanero στα σύνορα της Βενεζουέλας και της Κολομβίας. Ακόμη και η 

αμερικανική μουσική έχει επηρεαστεί από τα πένθιμα βιολιά και την καλόψυχη κιθάρα τους. 

Έχετε προσέξει τα τσιγγάνικα τραγούδια; έχουν τον ρυθµό που κλαίει ένα παιδί. Ίσως 

γιατί οι ρομά ξεκινάνε όλα τα τραγούδια από ένα κλάµα και ίσως γιατί το κλάµα του 

τσιγγάνου δεν µπορεί να εξελιχθεί σε τίποτα άλλο παρά σε τραγούδι. Ο τσιγγάνος που 

τραγουδάει είναι ένα παιδί που κλαίει για ώρα. Παιδί ακόµα αποκτά παιδιά και γίνεται 

αδερφός ή αδερφή τους και ποτέ γονιός, και μεγαλώνουν μαζί και κάνουν παιδιά που 

µεγαλώνουν σαν αδέρφια. Και όλοι µαζί φτιάχνουν οικογένειες παιδιών, που αλωνίζουν 

στους δρόµους κλαίγοντας και τραγουδώντας, µέχρι που ξεχνούν να κλαίνε και συνεχίζουν 

να τραγουδούν, για να ξεσπάσουν στο τέλος σε μελωδικά κλάµατα. Ένας τσιγγάνος δεν 

μεγαλώνει ποτέ! 

Οι εποχές αλλάζουν. Σήμερα τους συναντάμε στα γήπεδα ποδοσφαίρου, αλλά και ως 

πρωταγωνιστές στον κινηματογραφικό χώρο (εικ. 4). 

 

1.1.6   Διεθνείς Οργανισμοί 

 

Ο πρώτος διεθνής οργανισμός, που ασχολήθηκε με το ζήτημα των ρομά ήταν το 1969 

το συμβούλιο της Ευρώπης (σύσταση 563). Ο Οργανισμός αυτός, έδωσε έμφαση στην 

καταγραφή της κατάστασης των ρομά, όσον αφορά τη στέγασή, την εκπαίδευσή, τα 

προβλήματα διάκρισης που αντιμετωπίζουν κτλ. 
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 Joaquín Cortés ( Ισπανός χορευτής Φλαμέγκο), Paco de Lucía, (Ισπανός κιθαρίστας Φλαμέγκο) 
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Οι διεθνείς οργανισμοί από τη δεκαετία του 1970 και μετά, ανέπτυξαν μια θετική 

κίνηση δίνοντας αποκλειστικά προτεραιότητα σε θέματα σχολικής εκπαίδευσης
26

. Συνέβαλαν 

για την πραγμάτωση και το συντονισμό των ενεργειών και των δράσεων, που 

αναλαμβάνονται από τις κυβερνήσεις διάφορων χώρων. 

Ακολούθησαν το 1977 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το 1984 η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το 1991 η συνδιάσκεψη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη. 

Ψηφίστηκαν κείμενα και υιοθέτησαν πολιτικές υποστήριξης των ρομά. Τα κείμενα αυτά και 

οι πολιτικές πολλαπλασιάστηκαν τα επόμενα χρόνια και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 

1990, ελήφθησαν αποφάσεις για συγκεκριμένες δράσεις υποστήριξης των ρομά (μέτρα για το 

σεβασμό των δικαιωμάτων τους, επεξεργασία προγραμμάτων για τη βελτίωση της ζωής τους, 

δημιουργία δικτύου μεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, στους οποίους είναι 

εγκαταστημένοι ρομά, προσκλήσεις για συμμετοχή εκπροσώπων των οργανωμένων ρομά 

στις διάφορες διασκέψεις, παροχή οικονομικής βοήθειας, έγκριση μεγάλων χρηματικών 

ποσών για υλοποίηση δράσεων σχετικών με τη σχολική εκπαίδευση των παιδιών των ρομά, 

παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, πληροφόρηση και κατάρτιση). 

Σήμερα, μετά από δέκα αιώνες αρνητικής αντιμετώπισης των ρομά από τους μη ρομά, 

αλλά και τους κρατικούς φορείς, η κατάσταση έχει αλλάξει αρκετά (τουλάχιστον στον τρόπο 

με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν τα επίσημα κρατικά όργανα). Στο επίπεδο όμως του απλού 

μη ρομά πολίτη η επιφυλακτική αντιμετώπιση παραμένει, χωρίς όμως να έχει τα βίαια 

χαρακτηριστικά του παρελθόντος. 

 

 

1.2 Η διείσδυση των ρομά στην Ελλάδα 

 

1.2.1   Η κατάσταση στην Ελλάδα 

 

Από τον 11
ο
 αι. η βυζαντινή αυτοκρατορία έχει αρχίσει να ψυχορραγεί. Ξένοι λαοί 

κυρίως Σλάβοι, Αρβανίτες, Τούρκοι, έρχονται κι εγκαθίσταται στη χώρα, αλλά σε 

ξεχωριστούς συνοικισμούς και χωριά. Αυτοί την εποχή εισχωρούν στο Βυζάντιο από 2 

κατευθύνσεις: από την Αρμενία και από την Μέση Ανατολή. 
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Οι πρώτες αναφορές για την παρουσία τσιγγάνων στην Κωνσταντινούπολη 

βρίσκονται σ΄ ένα γεωργιανό αγιογραφικό κείμενο
27

, που γράφτηκε γύρω στα 1068 μ.Χ. Στο 

σημερινό ελληνικό χώρο εμφανίστηκαν γύρω στο 14
ο
 µε 15

ο
 αι. µ.Χ. 

Δυο φραγκισκανοί μοναχοί, ο Σίμων και ο Ουγκώ ο πεφωτισμένος, παρατηρούν
28

 το 

1322 να έρχονται καράβια Σαρακηνών από την Μέση Ανατολή στην Κρήτη (Χάνδακα 

Ηρακλείου), μεταφέροντας ανθρώπους ρακένδυτους, οστεώδες και… ασυνήθιστους. 

Κατασκήνωσαν σε σπηλιές ή σκηνές μακρόστενες αραβικού τύπου, που δεν διέμεναν στο 

ίδιο μέρος πάνω από ένα μήνα. 

Κατά τον κ. Μπιρη: « αυτοί που κατοικούν στα παράκτια της Ελλάδος έχουν έρθει από 

την Αίγυπτο και γίνονται γνωστοί με το όνομα αιγύπτιοι-γύφτοι». 

Οι ρομά εισέβαλλαν στην Πελοπόννησο αρχικά ως νομάδες έως τις αρχές του 15
ου

 αι., 

ειδικά στις περιοχές που κατείχε η Βενετία. Οι λόγοι εγκαταστάσεις σε βενετικά εδάφη, ήταν 

η σχετική ασφάλεια που είχαν οι βενετικές αποικίες. Την περίοδο που υπέφερε από τουρκικές 

επιδρομές και τέλος η άρνηση των Παλαιολόγων να επιτρέπουν την είσοδο και την 

εγκατάσταση τους σε βυζαντινά μέρη. 

Από τις βενετικές αποικίες στην Πελοπόννησο πέρασαν στα Ιόνια νησιά, που ήταν 

τότε υπό βενετική κατοχή. Αναγκάζονται να γίνουν δουλοπάροικοι και ονομάζονται σέμπροι. 

Από βυζαντινά κείμενα μαθαίνουμε ότι οι Έλληνες ήταν εξοικειωμένοι με τους 

τσιγγάνους και τους απασχολήσεις τους. Το επάγγελμα της σιδηρουργίας ήταν μεγάλης 

σημασίας για την ελληνική γεωργία, διότι είχε απόλυτη ανάγκη την χρήση των γεωργικών 

εργαλείων. 

Σε όλο αυτό το διάστημα, όπου επιχειρούν να εγκατασταθούν μόνιμα αντιμετωπίζουν 

την δουλεία. Οι τσιφλικάδες των βαλκάνιων και τα μοναστήρια, κατορθώνουν ένα σημαντικό 

τμήμα του πληθυσμού τους να το σκλαβώσουν και να το υποχρεώσουν να εργάζεται στα 

απέραντα κτήμα τα τους. Αυτοί ονομάζονταν αγιόδουλοι. Τέτοια αναγκαστική εργασία 

σημειώθηκε κυρίως στα Ιόνια νησιά στις πεδιάδες της Θεσσαλίας της Ναυπλίας, της 

Θράκης
29

 και της Μεσσηνίας. 

«Στα 1800 στη Λάρισα ζούσε μεγάλος αριθμός τσιγγάνων που οι Τούρκοι τους 

αποκαλούσαν γύφτους. Ήταν εγκατεστημένοι σε ένα πανάθλιο συνοικισμό. Οι κύριες 
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 Δημήτρης Ντούσας «Rom και Φυλετικές Διακρίσεις» σ. 92 
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 Οι Έλληνες της Θράκης έδωσαν το όνομα «Κατσίβελος» καθώς το πήραν από την ιταλική γλώσσα (Cattivello, 

υποκοριστικό του Cattivo = φαύλος, άθλιος, κακός ). 
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απασχολήσεις τους ήταν η σιδηρουργία. Αγόρια και κορίτσια, αρκετά μεγάλα έτρεχαν κατά πίσω 

του ζητώντας ελεημοσύνη» σημειώνει ο περιηγητής
30

. 

Στα 1580 οι ρομά κάτοικοι της Κύπρου που ήταν απόγονοι των Κιλιτζήρων 

διακρίνονται για την χειρομαντεία και τη νεκρομαντεία. Η εκκλησία πήρε σκληρά μέτρα να 

περιορίσει την επιρροή των τσιγγάνων στους πιστούς της (εκθέτοντας ζώα για διασκέδαση, 

λέγοντας την τύχη, ή παρέχοντας μάγια). Στην σκλαβιά τους η μοναδική παρηγοριά ήταν η 

μουσική. 

Την ίδια περίοδο ο βοεβόδας της Αθήνας είχε συγκροτήσει ολόκληρη ορχήστρα με 

τσιγγάνους μουσικούς, που έπαιζε στην Ακρόπολη την ώρα της βραδινής προσευχής. 

Στα Ιωάννινα, οι τσιγγάνοι οργανοπαίκτες και χορεύτριες ήταν προσφιλής 

διασκέδαση του Αλή πασά. 

Στη Ρούμελη, όπως γράφει ο σφραγιδοφύλακας του Αλή Αθανάσιος Λιδωρίκης οι 

ληστές στα λημέρια τους είχαν τουρκογύφτισσες, οι οποίες χόρευαν και τραγουδούσαν για να 

τους διασκεδάζουν. 

Κατά την επανάσταση του 1821, πολλοί καπετάνιοι είχαν τσιγγάνους ως πολεμιστές 

και ως οργανοπαίκτες για να ψυχαγωγούν τα παλικάρια, πριν και μετά την μάχη. 

Η λαϊκή μας παράδοση θέλει γύφτους τους βασανιστές του Κατσαντώνη και 

Αθανασίου Διάκου. 

Δημογραφικές εξελίξεις του τσιγγάνικου πληθυσμού την περίοδο που εξετάζουμε, 

παρουσιάζει ανυπέρβλητα εμπόδια σε σχέση με άλλες εθνότητες. Κάθε κοινότητα, είχε 

εύλογο συμφέρον να παρουσιάζει μειωμένο αριθμό μελών, λόγο της στρατολογίας, αλλά και 

της φορολογίας. 

Το 1831 πραγματοποιήθηκε η πρώτη γενική απογραφή της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας,
31

 η οποία κάλυπτε μόνο τον ανδρικό πληθυσμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

απογραφής αυτής: 

- στο βιλαέτι της Θεσσαλονίκης σε 240.411 άρρενες οι 7.047 ήταν ρομά. (2,93%). 

- στο βιλαέτι Μοναστηρίου ζούσαν 208.229 άρρενες εκ των οποίων 4.682 ήταν ρομά 

(2,25%). 

- στο σαντζάκι των Σερρών, το 1883 μια βρετανική απογραφή υπολογίζει τον συνολικό 

αριθμό του πληθυσμού (άνδρες γυναίκες κάθε ηλικίας) σε 300.000 άτομα. Οι ρομά 

ανέρχονται σε 2.000 άτομα (0,66%). 

                                                           
30

 Αλίκη Βαξεβάνου «Έλληνες Τσιγγάνοι, Περιθωριακοί και Οικογενειάρχες» σ.29 
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- στο βιλαέτι Θεσσαλονίκης, το 1890 μια άλλη απογραφή τουρκικής προέλευσης, σε 

σύνολο 1.038.953 ατόμων, στα 245.902 άτομα που υπολογίζονται οι Βούλγαροι 

συμπεριλαμβάνονται οι Λατίνοι, οι Μαρωνίτες, οι χριστιανοί ρομά κ.α. 

Σύμφωνα με τις στατιστικές πληροφορίες (1900), του Βούλγαρου Κάντσοφ
32

 στην 

περιοχή της δυτικής Μακεδονίας που αποτελείται από της επαρχίες της Φλώρινας, της 

Καστοριάς, των Βοδενών (Έδεσσας), και Γενιτζών ( Γιαννιτσών ), επί συνολικού πληθυσμού 

218.000, το ποσοστό των ρομά ήταν 3,2%. 

Από τους πίνακες της απογραφής του Χιλμή πασά (1904) απουσιάζουν οι γύφτοι, 

διότι χαρακτηρίζονται ως συνεχώς μετακινούμενοι. 

Οι στατιστικές απογραφές του 1913, 1928 και 1951 δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές 

(περιέχουν ερωτήματα περί θρησκείας και γλώσσας). Στον ελληνικό χώρο εγκαταστάθηκαν 

κυρίως στις αγροτικές περιοχές της Πελοποννήσου, της Κέρκυρας, της Ηπείρου, της 

Μακεδονίας και της Θράκης. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεµο και ιδίως µετά τη 

μικρασιατική καταστροφή εμφανίζεται ένα δεύτερο μεγάλο μεταναστευτικό ρεύµα ροµά 

στην Ελλάδα που προέρχεται από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης και της Σµύρνης. 

Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922, ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη 

διάφορες φυλετικές ομάδες ρομά που εγκαταστάθηκαν στα περίχωρα των πόλεων τους 

τσαντιρομαχαλάδες. Μοναδική τους περιούσια δυο-τρία στρωσίδια, πέντε τεντζερέδες και 

πολλά παιδιά (εικ. 5). Κάποια πλοία τους άφησαν μαζί με χιλιάδες Έλληνες στη βόρεια 

Ελλάδα και στα νησιά. Πολλοί ανήμποροι να ζήσουν σε αυτά τα μέρη αποφάσισαν να 

δοκιμάσουν την τύχη τους πιο χαμηλά. Κατέβηκαν στην Αθήνα, Πειραιά, Πετράλωνα και 

στην Αγία Βαρβάρα (πρόποδες όρου Αιγαλαίου). 

Στις 16 Οκτ 39 στήνεται ο πανελλήνιος μορφωτικός σύλλογος ελλήνων αθίγγανων με 

έδρα την Αγία Βαρβάρα. 

Στο Διδυμότειχο του ΄50, ζουν γύρω στα 1.200 άτομα τουρκοκατσίβελοι και 

ρωμηοκατσίβελοι. 

Στη Φλώρινα μερικές οικογένειες ρομά ήρθαν από την Αλβανία το 1940. Να 

σημειώσουμε ότι, την περίοδο αυτή κατασκηνώσεις ρομά υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους 

νομούς της Ελλάδος καθώς γυρίζουν από χωριό σε χωριό και από πόλη σε πόλη. Ο λόγος 

είναι γνωστός: εξαιτίας της εχθρότητας και των διώξεων από τον ντόπιο πληθυσμό, μια που 

είναι μειονότητα η λιγότερο ενσωματωμένη στην ελληνική κοινωνία. 

Φυσικά στην πλειοψηφία τους είναι εκτός σχολείου, αρκετοί και εκτός παραγωγικής 

διαδικασίας, διότι βρίσκονται εντός του ακήρυχτου πολέμου της περιθωριοποίησης. 
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Οι ρομά στην Ελλάδα βρήκαν έναν ιδανικό τόπο διαβίωσης. Τα κοινά χαρακτηριστικά 

των 2 λαών τόσο σε επίπεδο κοινωνικής οργάνωσης, όσο και στα έθιμα (πατριαρχική 

οικογένεια, έλεγχος αγνότητας, εξοικείωση με τον νομαδισμό μέσω των μετακινούμενων 

κτηνοτροφικών πληθυσμών) δημιουργούσε μια σύσφιξη σχέσεων με ανάλογες 

αλληλεπιδράσεις. Ο αγροτικός χαρακτήρας της οικονομίας, έδινε δουλειά και τροφή στα 

χέρια των ρομά και συνάμα οι τέχνες που ήξεραν να δουλέψουν ήταν αυτό που έλειπε από 

την περιοχή. Επιστέγασμα όλων αυτών των δεσμών έκλεινε με κουμπαριά.  

Μέχρι το 1955 οι ρομά της χώρας μας, εκτός από τους μουσουλμάνους της Θράκης, 

θεωρούνταν ανιθαγενείς και γι’ αυτό το λόγο δεν υπηρετούσαν στο στράτευμα. Τηρούσαν 

ειδικό δελτίο ταυτότητας (Eικ. 6), του τμήματος αλλοδαπών, που το ανανέωναν κάθε 2 

χρόνια (Ν.Δ. 3370/20-9-55). 

Άρθρα του διατάγματος (14-20 Α.Ν.ΤΣΑ) αντικαταστάθηκαν το 1956 και μερικώς, 

τουλάχιστον κάποιοι, απέκτησαν ελληνική ιθαγένεια.  

Το έτος 1968 (Α. Ν. 481), δόθηκε αναδρομική ισχύ, προκειμένου να αποκτήσουν 

ιθαγένεια από γεννήσεως τους. Επειδή όμως το φαινόμενο αυτό της ανιθαγενείας 

εξακολουθούσε να υφίσταται, η ελληνική πολιτεία (με την υπ’ αριθμ. 69468/212/20-10-1978 

Γ.Δ, με θέμα τακτοποίηση από απόψεως ιθαγένειας των διαβιούντων στην χώρα μας 

Αθιγγάνων), εξασφάλισε την απόλυτη δυνατότητα στους αθίγγανους να αποκτήσουν την 

ελληνική ιθαγένεια
33

. 

Επομένως, όλα τα δικαιώματα των ελλήνων πολιτών που απορρέουν από αυτήν, 

καθώς και η πρόσβαση των τσιγγάνων στη δηµόσια διοίκηση, είναι σχεδόν ανύπαρκτη, λόγω 

της κοινωνικής τους περιθωριοποίησης µέχρι το 1979 (εικ. 6). 

Σε ότι αφορά την θρησκεία τους, σε ποσοστό 85% περίπου δηλώνουν χριστιανοί 

ορθόδοξοι, ενώ το υπόλοιπο 15% μουσουλμάνοι γνωστοί ως τουρκόγυφτοι.  Και οι δυο είναι 

διασκορπισμένοι σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Σήμερα τους νεκρούς τους θάβουν εκεί 

που είναι γραμμένοι. Παλιότερα και επειδή η εκκλησία και η τοπική αυτοδιοίκηση τους 

απαγόρευε, τον θάβαμε στο δάσος, στο δρόμο ή έξω από κάποιο νεκροταφείο. Το πρόσωπο 

της Παναγίας είναι λατρεμένο από όλους. Η εικόνα της δεν λείπει από κανένα σπίτι. 

Ορκίζονται μόνο όταν υπάρχει ζήτημα ζωής και θανάτου. 
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1.2.2   Φυλές ρομά 

 

Το σύνολο των ροµά της Ελλάδας δεν αποτελεί µια ενιαία εθνικοπολιτιστική και 

γλωσσική οντότητα. Οι µεταξύ τους διαφοροποιήσεις είναι πολλές και αφορούν: τις χώρες 

προέλευσης (Ρουµανία, Αλβανία, Τουρκία κ.ά.), το βαθµό αφοµοίωσής τους από την 

ελληνική κοινωνία, τη θρησκεία (χριστιανοί, μουσουλμάνοι), τη µορφή της γλώσσας που 

µιλούν, το βαθµό εγκατάστασης (εγκαταστημένοι ή μετακινούμενοι) κ.ά. Τα τελευταία 

χρόνια γίνεται μια διάκριση από τους μελετητές στις τσιγγάνικες φυλές με βάση την 

εγκατάσταση ή τις μεταναστεύσεις και μετακινήσεις τους. Από αυτήν την έννοια υπάρχουν: 

- Οι πρώτοι είναι ακόμη νομάδες, συνήθως πλανόδιοι έμποροι φρούτων, λαχανικών, 

ειδών ρουχισμού, μικροεμπόρων και άλλων ειδών οικιακής χρήσης, παλαιοπώλες και 

ρακοσυλλέκτες. 

- Οι δεύτεροι διαβιούν συνήθως σε υποβαθμισμένες περιοχές, ισορροπούν στις παρυφές 

των μεγάλων αστικών κέντρων, σε αστικά και αγροτικά επαγγέλματα(μουσικοί, πλανόδιοι, 

επαίτες, συλλέκτες απορριμμάτων κλπ.). 

Ενδιαφέρων παρουσιάζει η αντοχή στο χρόνο η πολιτισμική τους φυσιογνωμία (γλώσσα 

ενδυμασία, επαγγέλματα, τρόπος ζωής ). Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση εδραίωσης των 

ρομά σε ένα τόπο. 

Στην Ελλάδα σήμερα ζουν περί τα 150.000 άτομα τσιγγάνικης καταγωγής
34

. Οι μισοί 

από αυτούς είναι εγκατεστημένοι και σχετικά ενταγμένοι στον κοινωνικό ιστό. Έχουν 

δουλειά και συμμετοχή τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι περιοχές στις οποίες 

είναι µόνιµα εγκατεστημένοι ή εγκαθίστανται περιοδικά είναι πολλές
35

. Απομένει λοιπόν να 

δούμε, αν η ελληνική κοινωνία προχωρήσει πράγματι στην αποδοχή και την ένταξη των 

πληθυσμών αυτών. 
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1.2.3   Η γλώσσα τους 

 

Οι ρομά, μόλις πάτησαν το πόδι τους στην Ευρώπη, συνάντησαν την ελληνική 

γλώσσα που κυριαρχούσε τότε. Άμεση συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι, πολλά 

στοιχεία της ελληνικής ενσωματώθηκαν στις διαλέκτους των ρομά. 

Η γλώσσα των ροµά της Ελλάδας (ροµανές ή ροµανί), παρουσιάζει µια τεράστια 

ποικιλία. Εντοπίζεται κυρίως στο λεξιλόγιο και δευτερευόντως στη φωνητική, τη µορφολογία 

και τη σύνταξη. Είναι µια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα και παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε 

τις άλλες ινδοευρωπαϊκές γλώσσες όπως έχουμε αναφέρει. 

Οι γλωσσολόγοι δέχονται ότι οι τσιγγάνοι μιλούν διαλέκτους της ινδογενούς γλώσσας 

ρομάνι, τις οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες
36

: 

- Γύφτικες (Ήπειρο, Μακεδονία, Σοφάδες, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Πύργου, Άνω 

Λιόσια, Χαλκίδα Θήβα). 

- τσιγγάνικες (πρόσφυγες χριστιανοί τσιγγάνοι μικρασιάτες και θράκες). 

- Ελληνοτσιγγανικές – κρεολικές (Ήπειρο τα ρομάκα, στην Αιτωλ/ακαρνια και 

Ευρυτανία τα ντόρτικα). 

- Ρουμανικές (Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Μενίδι Αττικής, Ζαφείρι Αττικής, Λαμία, 

Λάρισα). 

- Μη τσιγγάνικες (οι τουρκόγυφτοι και γενικώς οι άθεοι – άθρησκοι τσιγγάνοι). 

Σαφώς και δεν μπορούμε να μιλάμε για τσιγγάνικη γλώσσα. Μπορούμε να μιλάμε για 

διάλεκτο ινδικής καταγωγής (έως 40% περίπου), η οποία περιέχει και λέξεις σλαβικής, 

λατινικής, ιρανικής, ρουμανικής, γερμανικής, γαλλικής, τουρκικής και άλλων καταγωγής 

καθώς επίσης και ένα μεγάλο ποσοστό λέξεων να προέρχεται από την ελληνική γλώσσα. 

Σύμφωνα με ην έρευνα
37

 που έχει διεξάγει στην Ελλάδα οι ρομά είναι οργανωμένοι σε εννέα 

κοινωνικές φυλές: 1. Μπατσόρια 2. Μπαλαμανέ – Roma 3. Roma 4. Σουβαλιώτες 5. 

Τσιγγάνοι 6. Χωραχαγιά 7. Μεσκαρήδες (Αρκουδιάρηδες ) 8. Δερμετζήδες 9. Χαντουρια. Η 

κάθε ελληνική φυλή, όπως και κάθε φάρα, είναι διασκορπισμένη σε όλη την Ελλάδα. Μιλάνε 

την τσιγγάνικη διάλεκτο αλλά και την ελληνική. Οι ρομά της Θράκης μιλούν και την 

τουρκική. Έτσι σήμερα μιλούν 5-6 γλωσσικές τσιγγάνικες διαλέκτους. 
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1.2.4 Σχολική εκπαίδευση 

 

Από την σύσταση του νέου Ελληνικού κράτους (1828), οι ρομά στερούνταν την 

ελληνική υπηκοότητα. Δεν ήταν πουθενά πολιτογραφημένοι σε κανένα δήμο ή κοινότητα και 

σαφώς δεν είχαν ατομικά, πολιτικά και οικονομικά δικαιώματα (δεν μπορούσαν να ψηφίσουν 

ή να εργαστούν ως δημόσιοι υπάλληλοι) μιας και δεν είχαν την ιδιότητα του έλληνα πολίτη. 

Επομένως, δεν είχαν δικαίωμα και στην εκπαίδευση. Να γραφτείς στο σχολείο 

απαιτούσε πιστοποιητικά από την κοινότητα ή από το δήμο και τέτοια έγγραφα δεν είχαν. Με 

αυτό τον τρόπο καταδικάζονταν στην αμορφωσιά. Για τους ρομά ήταν αρκετά δύσκολο να 

ξεφύγουν από τις παραδοσιακές  κοινωνικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις. 

Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, λιγότερο επώδυνος για την ένταξη των ρομά 

στην υπόλοιπη κοινωνία, πέραν από της παιδείας. Ο υψηλός αναλφαβητισμός οφείλεται κατά 

κύριο λόγο: 

α.  Στην ενδογαμία και τον πρώιμο γάμο, που αποτελούν εθιμικό κανόνα, με 

παράδοση πολλών αιώνων αν όχι χιλιετίας. Και σχολείο να πηγαίνουν αν φτάσουν σε ηλικία 

13-17 χρόνων, θα πρέπει να παντρευτούν. Αν δεν παντρευτούν, το στίγμα βαραίνει τελικώς 

την οικογένεια. 

β.  Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για μελέτη, όταν μένουν σε άθλια παραπήγματα, 

παράγκες και τσαντίρια. Περιοχές τραγικά υποβαθμισμένες με άθλιες συνθήκες ζωής, καθώς 

απουσιάζουν δρόμοι, φωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση, παιδιά να κυκλοφορούν ημίγυμνα, 

ξυπόλυτα, μισοπεινασμένα, μισοαρρωστημένα. Και δεν φτάνουν όλα αυτά το σχολείο να 

απέχει και κάποια χιλιόμετρα. Η σημερινή κατάσταση των ρομά στον σχολικό τομέα είναι 

ανησυχητική. 

γ.  Η άποψη που επικρατεί μέσα στον κύκλο τους ότι η σχολική μόρφωση και οι 

σπουδές δεν αποτελούν στοιχείο απαραίτητο για τη ζωή και την κοινωνία τους. Αν λάβουμε 

υπόψη ότι για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, χρειάζονται μόνο μερικές γραμματικές 

γνώσεις. Για τους τσιγγάνους, ο σχολικός χρόνος εκτός από αδιάφορος είναι και χαμένος 

χρόνος, εφόσον οι δεξιότητες που καλούνται να αποκτήσουν τους είναι άχρηστες για την 

κοινότητα τους. 

Παρόλα αυτά, εκτιμούν πολλοί τους δικούς τους που γνωρίζουν να διαβάζουν και να 

γράφουν. Οι ροµά θέλουν την εκπαίδευση, αλλά µία εκπαίδευση που να σέβεται τις ανάγκες 

και τις αξίες τους. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα όµως δοµείται, κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε συχνά να παραγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών του. Εξυπηρετεί τις 
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ανάγκες και τις αξίες της ελληνικής µη τσιγγάνικης κοινωνίας, ώστε ένα μεγάλο ποσοστό 

ροµά, που φτάνει σε μερικές περιπτώσεις και το 81,8%, να παραµένουν αναλφάβητοι
38

.  

 

1.2.5   Γνωριμία μέσα από την κουλτούρα τους 

 

Οι ρομά διακρίνονται εύκολα από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είναι μια άποψη που 

αφορά τον ανέμελο χαρακτήρα των ρομά, την αγάπη τους για το ταξίδι, την μουσική και το 

χορό, την άρνηση του δεσίματος με τη γη και γενικότερα την ιδιοκτησία. 

Έχουν το δικό τους σύστημα διακυβέρνησης. Κάθε κοινότητα έχει τον δικό της 

αντιπρόσωπο. Δεν έχει καμιά νομική ισχύ, ωστόσο τους αντιπροσωπεύει προς τα έξω 

(κρατικές ή δημοτικές αρχές). Η έννοια του αρχηγού – αντιπροσώπου, σηματοδοτεί τον 

υπεύθυνο άντρα. Πρέπει να είναι κάποιας ηλικίας, σεβαστός, να έχει μεγάλη οικογένεια, 

πλούτο, αλλά και πονηριά στις δουλειές. Να είναι εκφραστικός, έξυπνος να ξεχωρίζει στις 

συγκεντρώσεις. Όλα αυτά μαζί αποτελούν βασικές αξίες κοινής αποδοχής
39

. 

Στον τομέα της οικογένειας έχουν διαφορετικό σύστημα αξιών και κανόνων. Είναι το 

αποτέλεσμα της ανάγκης από μια κοινωνία που τους διώχνει ή τους απορρίπτει. Η οικογένεια 

είναι αυστηρά πατριαρχική και εµµένει σε αξίες, όπως η οικογενειακή συνοχή, η πολυτεκνία 

και ο γάµος σε µικρή ηλικία. 

Κατά το παρελθόν η κοινωνική διάρθρωση της ομάδας είχε μητριαρχικό χαρακτήρα. 

Μερικοί συγγραφείς ισχυρίζονται ότι αυτό το στοιχείο αποτελεί σοβαρή ένδειξη για την 

ινδική καταγωγή της φυλής. Σήμερα η μητριαρχία τείνει να εκλείψει. 

Τα «κεράσματα» αφορούν το 3ημερο γλέντι του γάμου. Είναι βέβαια ανάλογα με την 

οικονομική κατάσταση των οικογενειών του γαμπρού και της νύφης. Αποκορύφωμα του 

γλεντιού είναι η πανηγυρική επίδειξη στους καλεσμένους, του «σεντονιού», που είναι η 

απόδειξη της εντιμότητας της νύφης. Όσους ανθρώπους εκτιμούν και σέβονται τους κάνουν 

κουμπάρους. 

Στον τομέα της τεχνολογίας και των επιστημών, οι τσιγγάνικες μικροκοινωνίες ζουν 

κυριολεκτικά σε συνθήκες τεχνολογικού και επιστημονικού αποκλεισμού. 

Ανάμεσα στα πραγματικά ελαττώματα μερικών τσιγγάνων είναι η ενασχόληση 

πολλών γυναικών με τη χαρτομαντεία. 

                                                           
38

 Δημήτρης Ντούσας «Rom και Φυλετικές Διακρίσεις», σ.33 
39

 Ζαν Πιερ Λιεζουά «Ρομά, Τσιγγάνοι, Ταξιδευτές» σ. 83 

http://lyk-varth.ilei.sch.gr/rom/gamos2.html
http://lyk-varth.ilei.sch.gr/rom/gamos3.html
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Ωστόσο δυο χαρακτηριστικά γνωρίσματα διακρίνουμε στους ρομά: την μουσική και 

την απόρριψη. Οι Έλληνες συνθέτες και στιχουργοί
40

, έχουν χρησιμοποιήσει τους όρους 

τσιγγάνος, γυφτοπούλα, γυφτάκι, τσιγγάνα-τουρκογύφτισσα. Από τα χαρακτηριστικά τους 

πήραν τα τσιγγάνικα μάτια, το αράπικο κορμί, την ομορφιά του ερώτα, αποδίδοντας υπέροχα 

λαϊκά τραγούδια με μεγάλη ευαισθησία. Σήμερα αλλά και στο παρελθόν έχουν αναδειχθεί και 

έχουν γίνει διάσημοι στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού κυρίως πολλοί έλληνες ρομά
41

.  

Από τα επαγγέλματα έχουν υμνήσει: τη μάγισσα, τη χαρτοπαίκτρα κ.α. 

Οι τσιγγάνοι χρησιμοποιήθηκαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις σαν ιδανικοί εκτελεστές 

δημοτικών τραγουδιών με την σχεδόν αποκλειστικά δική τους χρήση του κλαρίνου. Τα 

όργανα που αγαπούν είναι κυρίως το κλαρίνο και τα κρουστά. Ως οργανοπαίκτες και 

τραγουδιστές, έχουν από αιώνες τώρα μια διαχρονική παρουσία. Δεν διατήρησαν μόνο την 

ελληνική δημοτική μουσική, αλλά έδωσαν τον δικό τους τόνο και χρώμα στη μουσική και τα 

τραγούδια τους. 

Τα δημοτικά μας τραγούδια, όπως είναι γνωστό είναι τραγούδια της υπαίθρου, των 

αγροτικών πληθυσμών, των ανθρώπων του μόχθου. Η διάσωση και η διάδοση τους, καθώς 

και η δημιουργία τους σε αυτό τεράστια συμβολή είναι των τσιγγάνων της χώρας μας. Σε όλα 

τα χωριά και τα κεφαλοχώρια της Ελλάδος στα γλέντια και τους γάμους στα πανηγύρια 

συμμετείχαν πρώτοι από όλους οι γύφτοι και τσιγγάνοι ως μουσικοί της κομπανίας, 

βιολιτζήδες, οργανοπαίκτες, μουσικάντηδες. Αυτοί έπαιζαν τα όργανα για να τραγουδήσει 

και να χορέψει ο κόσμος (εικ. 7). 

Η Δέσποινα Μαζαράκη αναζητώντας την προέλευση του κλαρίνου στην Ελλάδα, μετά 

από έρευνα αποφαίνεται ότι : το έφεραν οι τουρκόγυφτοι από την Τουρκία. Η ίδια 

συμπληρώνει: τα παλιά τα χρόνια στους γάμους και στα γλέντια όταν λέγαμε ήρθαν τα όργανα 

σημαίνει ότι ήρθαν οι γύφτοι…. 

Όμως το θέμα των σχέσεων γύφτων- τσιγγάνων με το ελληνικό τραγούδι, δεν έχει ερευνηθεί 

διεξοδικά μέχρι τώρα. 

Δεν θα μπορούσαν να λείψουν από ταινίες και ντοκιμαντέρ. Αγαπήθηκαν από το 

ελληνικό κοινό και έγιναν αρεστοί: «rom του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, οι τσιγγάνοι του 

Δημήτρη Ντούσα. Ταινίες λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο, λατέρνα φτώχεια και γαρίφαλο, 

έκαναν πολύ αγαπητούς του ρομά στις λαϊκές γειτονιές. 

                                                           
40

 Β. Τσιτσάνης, Γ. Παπαϊωάννου, ο Κώστας Βίρβος, Μανώλης Χιώτης, Μπάτης, Μανώλης Αγγελόπουλος, 

Αλεξίου, Νότης Σφακιανάκης κ.α. 
41

 Μανώλης Αγγελόπουλος, Κώστας Χατζής, Αλέξανδρος Χατζής, Βασίλης Παϊτέρης, Ελένη Βιτάλη, Μάκης 

Χριστοδουλόπουλος, Ζαφείρης Μελάς, Στάθης Αγγελόπουλος, Ειρήνη Μερκούρη 
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Μεγάλοι συγγραφείς εμπνεύστηκαν από την ζωή τους και έγραψαν πεζά και ποιητικά αλλά 

και παραμύθια. Ο Παπαδιαμάντης έγραψε την γυφτοπούλα, ο Γρυπάρης τη Ζουχραέ, ο 

Δροσίνης το βοτάνι της αγάπης, ο Σκίπης τους τσιγγανόθεους. 

Λογοτεχνικά έργα επηρεασμένα από τη γύφτικη και τσιγγάνικη ζωή τους έγραψαν ο 

Βιζυηνός, ο Καρκαβίτσας, ο Παλαμάς, ο Βάρναλης, ο Λουντέμης, ο Χακκας και επί πλέον: 

- Ο κήπος με τα αγάλματα, της Ελένης Σαραντίτη. Δίνει με περισσό ενδιαφέρων τις 

σχέσεις μιας παρέας παιδιών με τσιγγανόπουλα. Διαβάζεται από παιδιά 8 ετών και άνω. 

- Τα τσιγγάνικα παραμύθια, του Τάκη Γιαννακόπουλου. Πρόκειται για μια συλλογή 

τσιγγάνικων παραμυθιών από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Είναι ωραία παραμύθια και 

σίγουρα τα παιδιά θα εντυπωσιαστούν. 

- Αυτή που φέρανε την καταχνιά. Του Μενέλαου Λουντέμη. Πρόκειται για μια συλλογή 

διηγημάτων, που το πρώτο αφιερώνεται στην μνήμη των πέντε γύφτων που έπεσαν από βόλια 

ναζί το 1944 στα Πετράλωνα. Μπορεί να διαβαστεί από παιδιά 12 χρονών και άνω. 

- Ο κόσμος βαριέται να διαβάζει θλιβερές ιστορίες της Μαρούλας Κλιάφας. 

- Ο δεκάλογος του γύφτου του Κωστή Παλαμά. 

- σε σχέση με ήθη-έθιμα-καταγωγή των ρομά Πασπάτης (μελέτη περί των τσιγγάνων 

και της γλώσσης αυτών -εκδ. Πανδώρα 1857). 

Οι Έλληνες σε ορισμένα μέρη και όχι πάντα, έδειξαν αντιπάθεια κατά το παρελθόν σε 

όλους τους τσιγγάνικους και γύφτικους πληθυσμούς της χώρας. Αυτή η αντιπάθεια μπορεί να 

επιβεβαιωθεί και από σχετικές παροιμιώδες εκφράσεις όπως: « αν έκαναν όλες οι μελλισες 

μέλι θα τρώγων και οι γύφτοι με τα κουτάλια, γύφτικο φαί, είδε ο γύφτος την γενιά του και 

αναγάλλιασε η καρδιά του, έμπα στα γυφτόπουλα και διάλεξε το ασπρότερο, θέλησε ο γύφτος να 

χορέψει και έσπασε το νταούλι, ο γύφτος το δικό του κόσκινο παινεύει, καμαρώνει σα γύφτικο 

σκεπάρνι, ποιος είδε γύφτο γαλανό και γάτα μαυρομάτα, φέρεται σα γύφτος, τρώγονται σα τους 

γυφτους κ.α.». 

 

1.2.6   Διαφορά ρομά – γύφτων 

 

Ο Κώστας Μπίρης είναι ο πρώτος Έλληνας μελετητής που προσπάθησε να 

διερευνήσει το θέμα με επιστημονικό τρόπο. Υποστήριξε σθεναρά ότι οι γύφτοι είναι κάτι 

διαφορετικό από τους τσιγγάνους. Δεν υπάρχει ζήτημα γι αυτούς στην Ελλάδα πριν από 200 

χρόνια. Μάλιστα στην Ελλάδα τότε, η λέξη γύφτος σήμαινε γενικώς Αιγύπτιος, γεγονός που 

διαπιστώνεται από επίσημα έγγραφα σύμφωνα με τα οποία οι τακτικοί στρατιώτες του 

Ιμπραήμ είναι «οι αγενέστεροι κάτοικοι του κόσμου και….. είναι ντροπή οι Έλληνες να 
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νικώνται από τους γύφτους
42

». Είναι ξεκάθαρο ότι οι γύφτοι είναι αιγυπτιακής καταγωγής και 

οι ρομά ή τσιγγάνοι είναι ινδικής καταγωγής. 

Πρέπει να τονίσουμε ωστόσο ότι οι τσιγγάνοι είναι μια ειδική πληθυσμιακή ομάδα. 

Υπάρχει πρόβλημα ορισμού της έννοιας αφού υπάρχουν και άλλες γνωστές παρεμφερείς 

έννοιες όπως: τσιγγάνοι, ατσίγγανοι, αθίγγανοι. Ο διαχωρισμός στους παραπάνω ορισμούς 

έχει γίνει από τους 'Έλληνες και γίνεται με βάση τον τόπο προέλευσής τους, αλλά και με 

βάση το επάγγελμά και τον τρόπο ζωής τους. Πάντως για τους Έλληνες η διαφορά είναι: 

- Γύφτοι εννοώντας όλους εκείνους που ζούσαν ή ζουν στις παρυφές και τα όρια 

οικισμών και πόλεων και που ασχολούνται με μικροεπαγγέλματα. 

- Τσιγγάνοι εννοώντας όλους εκείνους που συνεχώς μετακινούνται ασχολούμενοι με 

την καλαθοπλεκτική τότε και το εμπόριο σήμερα και άλλα επαγγέλματα σχετιζόμενα με τον 

νομαδισμό και την συνεχή μετακίνηση τους. 

Ανώτεροι θεωρούνται οι τσιγγάνοι. Επειδή όμως ο διαχωρισμός και η οριοθέτηση των 

εννοιών είναι δύσκολη, καλύτερα είναι να τους αποκαλούμε γενικά ρομά. Το βασικό 

χαρακτηριστικό των ρομά τότε ήταν η συνεχής μετακίνησή τους. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν 

έναν δικό τους ρυθμό και τρόπο ζωής. Έχουν μια δική τους φυλή την οποία δεν δέχονται να 

την απαρνηθούν. Οι ρομά είναι πράγματι αξιοθαύμαστοι αφού έχουν καταφέρει μέχρι τώρα 

να διατηρήσουν τις ιδιαιτερότητες της φυλής τους. Είναι χωρισμένοι σε φάρες
43

 με βάση έναν 

κοινό πρόγονο. Οι κοινωνίες τους είναι πατριαρχικές, συντηρητικές και ενδογαμικές. Λόγω 

της νομαδικής τους ζωής, χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα. Είναι έξυπνοι και δυνατοί και 

θα μπορούσαν εύκολα να αποτελέσουν μεγάλο μέρος του παραγωγικού δυναμικού της 

χώρας. 

Οι γύφτοι ζουν στα μεγαλύτερα χωριά της Ελλάδος και σε πόλεις. Είναι στοιβαγμένοι σε 

δική τους συνοικία λεγόμενη κατά κανόνα «γυφτορούγα» ή «γυφτομαχαλάς», ενώ όσα χωριά 

δεν είχαν δικό τους γύφτο θεωρούνταν άσημα, δίχως προκοπή και πλούτο. 

Μη έχοντας δικά τους κτήματα, αμπέλια, περιβόλια, κοπάδια περίμεναν να συντηρηθούν και 

να ζήσουν από το χωριό. Ήταν οι μοναδικοί ακτήμονες. Ασχολούνται με την μεταλλουργία 

και την καλαθοπλεκτική. Πολλοί γύφτοι αφομοιώθηκαν ολότελα από τους χωρικούς και 

ακλούθησαν την μοίρα της υπόλοιπης κοινωνίας. Άλλοι έφτιαξαν δικά τους χωριά
44

. Έχουν 

                                                           
42

 Γιώργος Έξαρχος «Αυτοί είναι οι Τσιγγάνοι» σ.14  
43

 Σύµφωνα µε έρευνες, στην Ελλάδα οι Ρομάγγάνοι είναι οργανωµένοι σε εννέα φυλές: 1. Μπατσόρια, 

2.Μαπαµανέ-Ροµά, 3.Ροµά, 4. Σουβαλιώτες, 5. Ρομάγγάνοι, 6. Χωραχάγια (οι περισσότεροι µουσουλµάνοι), 7. 

Μεσκάρηδες(Αρκουδιάρηδες), 8. ∆ερµετζήδες και 9. Χαντούρια. Η κάθε φυλη όπως και κάθε φαρα είναι 

διασκορπισμένη σε ολη την Ελλάδα. Κυριότερα οικογενειακά επώνυμα είναι: Σάτρας Ρομάλιγγιρής Νταλίπης 

Καραχάλιος Μαλαντρίνος Νάτσος Σαρπουνιάς. 

44 το χωριό Καλλιθέα Σπερχειάδας του Ν. Φθιώτιδος το οποίο πριν το 1915 ονομαζόταν γυφτοχώρι  
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χαμηλό μέσο όρο ζωής που οφείλεται στην άγνοια και στην αδιαφορία για την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
45

. 

Οι γύφτοι δεν έχουν δική τους γλώσσα, θρησκεία ή παράδοση. Ασχολούνται μόνο με 

τις οικογένειές τους και ζουν μόνιμα σ' ένα τόπο. Οι τσιγγάνοι αντίθετα, που είναι 

τραγουδιστές και χορευτές είναι φιλάρεσκοι, πιο ανοιχτοί προς τον υπόλοιπο κόσμο και 

μετακινούνται. 

Οι τσιγγάνοι έχουν κλίσει στο τραγούδι χορεύουν και παίζουν μουσικά όργανα. Οι 

γύφτοι είναι εντελώς άμουσοι. Ο τσιγγάνες έχουν φιλαρέσκεια στο ιδιότυπο ντύσιμο που το 

κρατούν από παράδοση. Οι γύφτισσες ντύνονται με ότι βρουν. Οι τσιγγάνοι είναι κυρίως 

έμποροι. Οι γύφτοι σιδεράδες και σχετικά παράγωγα  επαγγέλματα με αυτό. Οι τσιγγάνοι 

έχουν ως στοιχείο της ζωής τους την ύπαιθρο. Μόνο για βιοπορισμό πλησιάζουν την πόλη. Οι 

γύφτοι είναι αμετακίνητοι . Οι ρομά αντιδρούν αν μπει άλλος ανάμεσα τους διατηρούν την 

γλώσσα και τις παραδόσεις τους. Οι ρομά είναι ξένοι στον τόπο και έχουν ένα δυναμισμό και 

θάρρος στη ζωή τους. Οι γύφτοι ζουν με φόβο και ταπείνωση. Ως προς τα χαρακτηριστικά 

τους οι ρομά είναι χαλκόχρωμοι με πρόσωπα αυγοστρόγγυλα, με μάτια αμυγδαλωτά, που 

γεμίζουν ως έξω τις κόγχες. Οι γύφτοι είναι μαυριδεροί, έχουν λιπόσαρκες μορφές μάτια 

σχιστά σε μεγάλο μήκος. 

Οι λαϊκές ονομασίες για τους ανθρώπους που αδιακρίτως σήμερα χαρακτηρίζονται 

γύφτοι ή τσιγγάνοι είναι: κατσίβελοι, γιαούζοι, χαντούρια, φουτσήρια, γκαβιέροι, νταϊο, 

καραγιάννηδες, χαλκιάδες, ρομάηδες, μπράγοι, λαουτάροι, ζαπάροι, καλπαζάνοι, μπαγκάρια, 

τουρκόγυφτοι, ρουμανόγυφτοι, σλαβόγυφτοι βλαχόγυφτοι αρβανιτόγυφτοι ρομάγυφτοι 

γιούφτοι γκιούφτοι, γυφτόβλαχοι, καλαθόγυφτοι, τσιαμπάσηδες, τσαντηράδες. Οι ίδιες αυτές 

φυλές χαρακτηρίζονται με τις ονομασίες: ντερμεντζήδες (=μυλωνάδες), αμέτηδες, αριφαίοι, 

μετσκάρηδες (=αρκουδιάρηδες), ερλήδες (=ενταγμένοι μονίμως σε αγροτικές περιοχές), 

καρεκλόγυφτοι κ.α. 

Οι Έλληνες λόγιοι ονόμασαν όλους τους ανθρώπους αυτών των φυλών τσιγγάνους ή 

αθίγγανους, που έχει σχέση με αιρετικούς χριστιανούς των βυζαντινών χρόνων. 

 

 

 

 

                                                           
45 η παιδική θνησιμότητα φτάνει το 60% σύμφωνα με μέτρηση του Υπουργείου Υγείας του 1996. Οι άνθρωποι 

που ζουν και πεθαίνουν στους μαχαλάδες κάμουν την ανάγκη τους στην ύπαιθρο, και δεν έχουν τουαλέτα, 

μπάνιο και βρύση με τρεχούμενο νερό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1    Σκοπός της έρευνας 

 

Η συγκεκριμένη έρευνα ασχολείται µε τους ρομά της Αμαλιάδος. Προσπαθούμε να 

αναζητήσουμε στοιχεία που συνθέτουν την υπάρχουσα κοινωνική κατάσταση της 

τσιγγάνικης αυτής κοινότητας. Σκοπό έχουμε να τα χρησιμοποιήσουμε, ως απάντηση στο 

ερευνητικό ερώτημα της εξέλιξης και προοπτικής. Ειδικότερα, η µελέτη και καταγραφή 

στοιχείων θα αποτελέσει τη βάση για: 

 Την καταγραφή των κοινωνικών σχέσεων με τους ομοφύλους τους, τους λαϊκούς, και 

τους γύφτους. 

 Την καταγραφή της οικογενειακής δοµής των τσιγγάνων και της τήρησης των εθίμων. 

 Την διερεύνηση των στοιχείων που σκιαγραφούν την οικονομική κατάσταση. 

 Το επίπεδο εκπαίδευσης και τα εκπαιδευτικά προγράµµατα προσαρμοσμένα στα 

δεδομένα του τρόπου ζωής τους. 

 Τη διερεύνηση των βασικών προβλημάτων και τον τρόπο αντιμετωπίσεως αυτών. 

 

 

2.2   Το πεδίο έρευνας 

 

Η εργασία που παρουσιάζεται, προέρχεται από μια επιτόπια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στην Αμαλιάδα, σε συνοικισμό ρομά του δήμου ΄Ηλιδος. Η Αμαλιάδα 

αποτελεί σημαντική πόλη της Δυτικής Ελλάδος. Περιλαμβάνει συνοικίες μη ρομά (λαϊκών), 

γύφτων και μια συνοικία με ρομά πληθυσμό, εγκατεστημένο σε συγκεκριμένο σημείο της 

πόλης με την ονομασία «Παπακαυκά». 

Από την εγκατάστασής τους στην περιοχή στις αρχές του 1960, διαπιστώνεται μια λάμπρη 

πορεία αλλά και μια συνεχιζόμενη εξέλιξη για το μέλλον του συνοικισμού που πρόκειται να 

μας απασχολήσει στην έρευνα μας. Τα κριτήρια επιλογής της συνοικίας αυτής συνοψίζονται 

στα εξής: 

 Είναι μια περιοχή που δεν έχει γίνει καμία ανθρωπολογική έρευνα µέχρι σήµερα. 

 Παρουσιάζουν μια ποικιλία κοινωνικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών. 
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 Αν και ζουν σε δική τους συνοικία απομονωμένη, οι σχέσεις τους µε το κοινωνικό 

σύνολο, δεν διέπονται από ρατσισμό. 

 Η συνοικία τους, παρουσιάζει μια διαφορετικότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους 

ρομά και γυφτους, όπως τους έχουμε γνωρίσει μέσα από τις προσωπικές μας εμπειρίες και τα 

ΜΜΕ. 

 Τα υπαρξιακά προβλήµατα της συνοικίας τ’ αντιµετωπίζουν μόνη τους. 

 Αναπτύσσουν σημαντική εμπορική δραστηριότητα. 

Με βάση τα παραπάνω, μας γεννηθήκαν προβληματισμοί και περιέργεια, αλλά και ένα 

ενδιαφέρων για ανθρωπολογική έρευνα σε μια περιοχή, στην οποία ζουν για αρκετά χρόνια 

ρομά. Διαβιώνουν αποκομμένη από την υπόλοιπη κοινωνία και δραστηριοποιούνται κυρίως 

στον εμπορικό τομέα. Μέσα από την υπομονή, το ήθος και την τίμια εργασία τους, μπόρεσαν 

να αναδειχτούν σε σημαντικό παράγοντα της περιοχής, συνδράμοντας ενεργά στο ΑΕΠ της 

πόλεως και μάλιστα με ελάχιστη συμπαράσταση της πολιτείας. 

 

 

2.3   Τεχνικές συλλογής των στοιχείων – δεδομένων
46

 

 

Προκειμένου να έχουμε μια ολόπλευρη εικόνα, για την όσο το δυνατόν πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος, κρίθηκε επιβεβλημένη η επίσκεψη στον συνοικισμό 

και σε χώρους που εδράζουν την επιχειρηματική τους κυρίως δραστηριότητα. Επισκεφτήκαμε 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, καθώς και πληροφορητές, που έχουν ασχοληθεί ειδικά με τον 

συνοικισμό. Όλοι τους ήταν πρόθυμοι και κατατοπιστικότατοι. Χρησιμοποιήσαμε 2 βασικές 

μεθόδους προσέγγισης και έρευνας της κοινωνικής πραγματικότητας την βιογραφική
47

 και 

την εμπειρικοστατική
48

 μέθοδο. 

 Με την βιογραφική μέθοδος επιδιώκεται προσέγγιση και έρευνα της κοινωνικής 

πραγματικότητας, μέσω των αφηγήσεων ζωής, των ιστοριών ζωής και των ιστοριών 

οικογενείας. Η αφήγηση ζωής αποτελεί προσωπική μαρτυρία του ατόμου για την ζωή του, 

ενώ η ιστορία ζωής ή οικογενείας, περιλαμβάνει και άλλες μαρτυρίες, προφορικές ή γραπτές. 

Ο ερευνητής θέτει το θεματικό πλαίσιο στην αρχή της συνάντησης και εφεξης μεταβάλλεται 

σε προσεκτικό ακροατή. Συμμετέχει και επεμβαίνει με προσωπικές του εκμυστηρεύσεις όπου 

                                                           
46

 Βασίλης Γκουτζαμάνης «Νεοφώτιστοι Φλώρινας» σ. 32 
47

 Ναυρίδης Κλήμης Χρηστακης Νικόλαος «Ταυτότητες–Ψυχοκοινωνική συγκρότηση», Αθήνα 1997 σ.183-184. 
48

 Χρηστάκη Νικόλαο «Μουσικές Ταυτότητες», Δελφίνι, Θες/νικη 1994, σ.85 
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είναι ανάγκη
49

. Έξαλλου διακρίνεται για την ελαστικότητα της. Με την μέθοδο αυτή 

επιχειρείται να αναδεχθεί, να ληφθεί υπόψη και να αναλυθεί η σημασία του υποκειμενικού 

παράγοντα αντί να συγκαλύπτεται, σαν να μην υπάρχει. Η βιογραφική μέθοδος υπηρετεί και 

τις προσωπομετρικές ερμηνευτικές προσπάθειες. 

Η εμπειρικοστατική μέθοδος υλοποιείται με την μορφή ερωτηματολογίων. 

Επιδιώκεται συλλογή δεδομένων από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πληθυσμού, ακολουθεί 

επεξεργασία των δεδομένων ώστε να εξαχθούν τα ερευνητικά πορίσματα, τα οποία 

αναγορεύονται σε πραγματικότητα ή σε αντιπροσωπευτικά της πραγματικότητας. Απαιτείται 

ουδετερότητα και αποστασιοποίηση του ερευνητή από αυτήν, ώστε να εξαχθούν 

αντικειμενικά πορίσματα χωρίς υποκειμενικές προσεγγίσεις. 

Το βασικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη επίσημων στοιχείων αφού δεν υπήρχαν 

βιβλιογραφικές αναφορές για τη ομάδα αυτή. Το γεγονός αυτό ενισχύει την μοναδικότητα 

του παρόντος συγγράμματος. Έτσι, κάθε αφήγηση ζωής ήταν μια πρόσκληση και ταυτόχρονα 

μια πρόκληση. 

Στην προσπάθεια να παραθέσουμε στοιχεία πολιτιστικά, που αφορούν στην 

καθημερινότητα των ρομά, γίνεται μια εκτενείς αναφορά με την βιογραφική μέθοδο στα 

επαγγέλματα, στις κυριότερες δράσεις και ασχολίες θεωρώντας την απασχόληση 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 

συγκεκριμένους χώρους, που επιλέχτηκαν από τους πληροφορητές (σπίτια, καφετέρια, 

γραφεία συλλόγου, λαϊκές αγορές). Απαραίτητα στοιχεία που συλλέχτηκαν στην παρούσα 

εργασία είναι: 

 Ιστορικά στοιχεία της περιοχής μελέτης. 

 Χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά του συνοικισμού 

 Δημογραφική κατάσταση του πληθυσμού 

 Απεικόνιση των μεγεθών απασχόλησης 

 Το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων 

 στοιχεία από την λαογραφία 

 Όψεις της καθημερινότητας και του πολιτισμού. 

Κατόπιν προχωρήσαμε στο στάδιο της διεκπεραίωσης με την τεχνική της εμπειρικοστατικής 

συνεντεύξεις. Καταρτίσαμε ερωτηματολόγια, με σχετικές ερωτήσεις, χωρίς όμως να 

δεσμεύσουμε την εξέλιξη και το περιεχόμενο των συζητήσεων. 

                                                           
49

 Rogers C. R., The non directive method as a technique for social research, American Journal of Sociology, 50-

4, 1945. 
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Κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή συνεντευκτών (Γ. Πιλαφτσής, Ι. Κολτσίδας, Ν. 

Μπαρτζαλή). Μερίμνησαν οι ίδιοι για τις επαφές με τους ρομά, οι οποίοι βοήθησαν 

σηµαντικά στη σωστή προσέγγιση του πληθυσμού και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, 

όπως τη βιώνουν οι ίδιοι οι τσιγγάνοι, καθώς και στις διαθέσεις και στάσεις των τσιγγάνων. Η 

βοήθεια ήταν απαραίτητη, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο τσιγγάνικος 

πληθυσμός (αναλφαβητισμός, δυσπιστία σε συνεντεύξεις κ.α.). 

Επισκέφτηκα την συνοικία τους αρκετές φορές και παρέμεινα στο χώρο αρκετή ώρα. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε χαλαρή ατμόσφαιρα και εξελίχθησαν σε ελεύθερη 

συζήτηση. Στα σπίτια των ρομά όσα επισκέφτηκα, «θαμπώθηκα» από την καθαριότητα, 

πολυτέλεια, αλλά και την απλότητα και ευγένεια αυτών των ανθρώπων. Οι ρομά κατάφεραν 

να αποτελούν μια ευαίσθητη κοινωνία για την περιοχή, αλλά και οι πληροφορητές διέκρινα 

ότι με χαρά και άνεση απαντούσαν, εκφράζοντας ελεύθερα την άποψη τους. 

Κατέγραψα, µέσα από τις προσωπικές τους παρατηρήσεις, αλλά και από συζητήσεις 

τόσο µε τους ίδιους τους ρομά, όσο και µε τους τοπικούς φορείς που συνδέονται µαζί τους, 

αρκετά στοιχεία. Έτσι, προέκυψαν σηµαντικές πληροφορίες για τις ιδιαιτερότητες και για τον 

τρόπο ζωής των τσιγγάνων. 

Βασικοί θεοτικοί του άξονες είναι οι κοινωνικές σχέσεις, η οικογενειακή δομή, η 

απασχόληση, η εκπαίδευση και η κρατική παρέμβαση. Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε περιέχει 30 ερωτήσεις. 

Τελικά συµπληρώθηκαν 50 ερωτηµατολόγια και τερμάτισε η έρευνα όταν επήλθε 

πληροφοριακός κορεσμός. 

 

 

2.4   Οι Πληροφορητές 

 

Οι πληροφορητές είναι κάτοικοι συνοικισμού και της πόλης, ανεξαρτήτου φύλλου 

ηλικίας και γραμματικών γνώσεων. Δεν τους απασχολεί η αποκάλυψη των ονομάτων τους 

(ορισμένων). Δεν τους επηρεάζει η δημοσιότητα. Δραστηριοποιούνται και διαμένουν πολλά 

χρόνια στην περιοχή και στον συνοικισμό. Ορισμένες μόνο φορές για επαγγελματικούς 

κυρίως λόγους μετακινούνται σε άλλες πόλεις ( Καλαμάτα, Βόλο, Αργος). 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας επιλέχτηκαν 2 διαφορετικές ομάδες 

πληροφορητών που είναι ταξινομημένοι κατά την προσωπική μου άποψη που σχημάτισα από 

τις συνεντεύξεις, τα συναισθήματα που περικλείουν, καθώς και τις ιδέες που έχουν ως εξής: 

α. Ρομά του συνοικισμού 
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β. Εκπρόσωποι της κοινωνίας που έχουν επαφή με την συνοικία για διάφορους 

λόγους. 

Στην πρώτη ομάδα πληροφορητών ανήκουν μέλη που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 

- Ήταν από τους πρώτους ρομά που εγκαταστάθηκαν στην πόλη. 

- Έζησαν την εξέλιξη του συνοικισμού από την αρχική εγκατάσταση τους. 

- Έχουν αναπτύξει δραστηριότητες στην συνοικία ( πρόεδρος του συλλόγου, 

γραμματέας, αθλητικογράφος εφημερίδος ‘’ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ’’, ιερέας ρομά). 

- Παρακολουθούν την σχολική δραστηριότατα 

- Είναι οικογενειάρχες 

Στην δεύτερη ομάδα ανήκουν πληροφορητές που έχουν έμμεση σχέση με τον 

συνοικισμό. Έχουν άποψη, διότι συχνά έρχονται σε επαφή μαζί τους (δημόσιοι υπάλληλοι, 

εκπαιδευτικοί, κ.α). 

Έτσι, συνελέγησαν μαρτυρίες τόσο από γηραιότερους ρομά που είχαν πολλά να 

διηγηθούν για τις καταστάσεις που βίωναν όλα αυτά τα χρόνια, όσο και από νεότερους ρομά, 

που αποφάσισαν να ασχοληθούν με διαφορετικά από τα παραδοσιακά επαγγέλματα που 

ασκούν. Οι υπόλοιποι απλά προσθέτουν τις εντυπώσεις τους όλα αυτά τα χρόνια. 

Η πορεία της έρευνας πολλές φορές μας παρέπεμπε σε κάτι νέο ή σε κάποιο πρόσωπο 

με μια νέα δική του προσωπική μαρτυρία, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρων (γανωματής, 

ιερέας). 

Τέλος υπήρχαν και πληροφορητές που η δομή και το ύφος της συνέντευξης τους ήταν 

τέτοια που απλά μας έδιναν μια θετική μαρτυρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΟΙ ΡΟΜΆ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 

 

3.1 Περιγραφή της Αμαλιάδος 

 

Στην βυζαντινή περίοδο, δημιουργείται ο οικισμός του Καλίτσα και επί τουρκοκρατίας 

το Δερβή-Τσελεπή, έδρα τούρκου διοικητή. Με την απελευθέρωση από τους Τούρκους 

δημιουργείται ο δήμος Ελίσσης με έδρα το Δερβή - Τελεπή και τους γύρω οικισμούς. Ο νέος 

δήμος, δανείζεται το όνομα από την μυθική Ελισσα (κέντρο επεξεργασίας πορφύρας των 

φοινίκων), που βρισκόταν στις εκβολές του Ελισσαίου (Κουρλέσα) ποταμού. Την εποχή αυτή 

γίνεται η περιοχή πόλος έλξης εγκατάστασης πληθυσμών, από ορεινές περιοχές των 

Καλαβρύτων, της Γορτυνίας (Μαγούλιανα, Βυτίνα), Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, χάρη στον 

εύφορο κάμπο που την περιστοιχίζει. Αυτοί, ως άλλοι Αινείες, φέρνουν τον Αγιό τους μαζί, 

για να του κτίσουν εκκλησία. Έτσι στην πόλη της Αμαλιάδας συναντάμε τις εκκλησίες όλων 

αυτών των «προσφύγων». 

Οι δυο οικισμοί Καλίτσα και Δερβή Τσελεπή, ενώνονται με το εποικισμό των παραπάνω. 

Η πόλη με ενιαίο πρόσωπο πλέον, ονομάζεται Αμαλιάδα, ξεκινώντας τον δρόμο της 

ανάπτυξής (1885). Σ΄ αυτό δίνει την ώθησή του και ο σιδηρόδρομος Πύργου - Πατρών, που 

άρχισε να λειτουργεί το 1885. Εδώ θα καταφτάσουν και πολλοί των προσφύγων της 

μικρασιατικής καταστροφής του 1922. Ο αριθμός τους γίνεται αιτία να αναβαθμισθεί η 

κοινότητα Αμαλιάδας σε δήμο Αμαλιάδας το 1924. 

Το τέλος του 19ου αιώνα σφραγίζεται και με την εξωτερική μετανάστευση (κυρίως στις 

Η.Π.Α). Με την επιστροφή τους, αλλά και πριν με τα εμβάσματά τους, οι μετανάστες 

συντελούν στην ανάπτυξη του νεοϊδρυθέντος δήμου. Αυτό το «σύρε κι έλα» των ανθρώπων, 

δημιούργησε μια κινητικότητα και μια ανέλπιστη πρόοδο, ενώ μπροστά της απλώνεται ο 

πλουσιότατος σε βλάστηση κάμπος της «κοίλης (εύφορης) ΄Ηλιδας», όπως ο Όμηρος την 

ονομάζει. 

Παλαιότερα με τη σταφίδα ως πηγή πλούτου και τώρα εξ αιτίας του μεγάλου αρδευτικού 

έργου του Πηνειού, με τις δυναμικές καλλιέργειες (γνωστά τα καρπούζια και οι πατάτες 

Αμαλιάδας, στην Ελλάδα και τον κόσμο, τις ελιές, τα εσπεριδοειδή, τα κηπευτικά κ.τ.λ.). 

Αυτά προσδιορίζουν και την μορφή ενασχόλησης των κατοίκων της. Παράλληλα με την 

γεωργική ανάπτυξη, υπάρχουν και μονάδες επεξεργασίας προϊόντων και ανάπτυξη αστικών 

επαγγελμάτων. 
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Όμορφη πολιτεία δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι, αλλά έχει τον αέρα του πολιτισμού. 

Είναι άνετη, με ευμάρεια, ρυθμό ζωής και δείχνει καλλιέργεια και προκοπή. Ο τόπος ζει 

περισσότερο από το εμπόριο και την αγροτική παραγωγή. 

Σήμερα η Αμαλιάδα είναι δήμος του νομού Ηλείας και σύμφωνα με την απογραφή του 

2001εχει πληθυσμό 32.090 κατοίκους. 

Στην ευρύτερη περιοχή της Αμαλιάδας υπήρξε σημαντική ανοικοδόμηση την τελευταία 

δεκαετία λόγο των σεισμών (Βαρθολομιού το1988 και Πύργου το1993). Στο δυτικό τμήμα 

της πόλης έχουν αναπτυχθεί παραθαλάσσιοι οικισμοί πλήρως οργανωμένοι και με αυξημένες 

δυνατότητες τουριστικής υποδομής. Κατά την χρονική διάρκεια ολόκληρου του έτους 

λειτουργούν (στην πόλη αλλά και τον ευρύτερο δήμο), για την εξυπηρέτηση της τουριστικής 

περιόδου, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις ενοικίασης δωματίων, καθώς και επιχειρήσεις εστίασης 

και διασκέδασης. 

Από πλευράς διοικητικών υπηρεσιών, διαθέτει γραφεία των περισσότερων υπηρεσιών 

της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, καθώς και πρωτοδικείο ειρηνοδικείο και εισαγγελία. 

Μια σειρά αναπλάσεων τα τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει εντυπωσιακά το ιστορικό και 

εμπορικό κέντρο της πόλης. Έχουν κατασκευασθεί και παραδοθεί ποδηλατοδρόμοι ιδιαίτερης 

αισθητικής. Η σύνδεσή τους από την παραλία επεκτείνεται έως την πόλη. Γεωλογικά η 

Αμαλιάδα με την επιπεδότητά της και το καλό ρυμοτομικό σχέδιο, επιτρέπει την μετακίνηση 

τόσο με τα πόδια, όσο και με δίκυκλα ή αυτοκίνητο, χωρίς ιδιαίτερα κυκλοφοριακά 

προβλήματα. 

Όπως αποκαλείται από τον τύπο του νομού η Αμαλιάδα αποτελεί την πολιτιστική 

πρωτεύουσα του νομού Ηλείας. Περιλαμβάνει σημαντικότατες τοποθεσίες και μνημεία 

αρχαίων ή και νεώτερων χρόνων, ενώ ταυτόχρονα διοργανώνονται σημαντικότατες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Αναλυτικότερα: 

 Η αρχαία Ήλιδα, είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαία κέντρα της Πελοποννήσου. 

Εδω συνέρεε το πλήθος των αθλητών για προπόνηση, ένα μήνα πριν από τους ολυμπιακούς 

αγώνες. Ήταν η διοργανώτρια πόλη των ολυμπιακών αγώνων και πρωτεύουσα των Ηλείων. 

 Η Μονή Φραγκαβίλλας, αποτελεί κτίσμα μεταβυζαντινής περιόδου, και ένας από τους 

σημαντικότερους ναούς της Ηλείας.  

 Το λαογραφικό μουσείο Αμαλιάδας στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 1932. 

Φιλοσοφία και στόχος του μουσείου είναι η προβολή και διαφύλαξη της μνήμης, των 

παραδόσεων και της πολιτιστικής κληρονομιά τους τόπου μας. 

Σημαντική είναι και η πολιτιστική δραστηριότητα που απευθύνεται στο κοινό της 

Αμαλιάδας και στους μαθητές. Πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως: 
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 Το φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας, που περιλαμβάνει παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο, 

μουσικές εκδηλώσεις στο κάστρο Χλεμούτσι και στο στάδιο της πόλης. 

 Μουσικές εκδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Διοργανώνονται συναυλίες 

από τους σπουδαστές του ωδείου της πόλης, από τη χορωδία και από τους πολιτιστικούς 

συλλόγους, οι οποίοι αναπτύσσουν έντονη πολιτιστική δραστηριότητα. 

 Κινηματογραφικό φεστιβάλ για νέους, διοργανώνεται κάθε χρόνο με έδρα την αρχαία 

Ολυμπία. Προβολές γίνονται στην Ολυμπία, στον Πύργο και στην Αμαλιάδα. 

 Επιστημονικά συνέδρια διοργανώνεται ανά διετία με θέμα: φιλοσοφία - ιστορία – 

περιβάλλον. Συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίων από όλη την χώρα. 

 Έκθεση βιβλίου διοργανώνεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του εμπορικού συλλόγου 

και του δήμου Αμαλιάδας. 

 Πολιτιστικές εκδηλώσεις διοργανώνονται από τοπικούς φορείς, σε θέματα που 

αφορούν την ιστορία, την λογοτεχνία, τον πολιτισμό, την οικονομία, την παιδεία, την υγεία, 

αλλά και θέματα προβληματισμού, σχετικά με την καθημερινότητα. 

Η Αμαλιάδα, έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας επαρχιακής πόλης, που καταβάλλει 

φιλότιμες προσπάθειες για το ανέβασμα του επιπέδου ζωής, σ’ όλους τους τομείς και αυτό το 

έχει καταφέρει αρκετά τα τελευταία χρόνια. 

 

 

3.2   Κοινωνιολογική προσέγγιση του οικισμού «Παπακαυκά» 

 

3.2.1   Ιστορικές και Κοινωνικό – Πολιτισμικές Δομές  

 

Το πέρασμα των ρομά στην Ελλάδα πιθανολογείται ότι έγινε κατά τον 14
ο
 αιώνα 

(Αυδίκος, Ευάγγελος Γ Η Θράκη και οι άλλοι 2002). Από διάφορες πηγές συναντούμε άτομα 

στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης συμπεριλαμβανομένου και της Θράκης που 

αποτέλεσε την βασική εγκατάσταση των ρομά στην βυζαντινή αυτοκρατορία. (Πασπάτης 

1995: 38-39). 

Στις αρχές του 20αι. Βρίσκονται στην Σιλυβρία της ανατολικής Θράκης (Εικ. 8). Εκεί 

αρκετοί ασπάστηκαν το Χριστιανισμό. Ζουν μαζί με μουσουλμάνους δίχως προβλήματα. Μη 

μπορώντας ν αντέξουν τις κακουχίες και τις βαριές φορολογίες του οθωμανικού κράτους 

δράττουν την ευκαιρία και με την ανταλλαγή των πληθυσμών του ΄22, περνούν στην Ελλάδα. 

Ως πρόσφυγε πέρασαν από τις Σέρρες, Δράμα, Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, Θεσσαλονίκη και 



44 
 

Κατερίνη Πιερίας και αποτελούν τα πρώτα μέρη μόνιμης κατοικίας τους. Επιβιώνουν, με 

τεράστιες απώλειες, στον πόλεμο του '40
50

. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ΄50 ένα κομμάτι κατεβαίνει στην νότια Ελλάδα με 

τροχήλατα κάρα εποχής. Κάθε κάρο μπορούσε να μεταφέρει έως 8 άτομα. Στάθμευαν κοντά 

σε ποτάμια για διευκόλυνση της οικογενείας τους. Έστηναν σκηνές να προφυλαχτούν από τις 

καιρικές συνθήκες που ονομάζονταν τσαντίρια. Στην Αμαλιάδα φτάνουν στις αρχές του 1960. 

Πριν εξελιχτεί σε ολόκληρη συνοικία αρχικά κατοικήθηκε από τους: Αλέκο 

Φραγκούλη, Κωνσταντίνο Κολτσίδα, Γιώργο Καραγκιόζη και Λεωνίδα Κολτσίδα. 

Αγοράζουν γη από τον Ξυδιά και τον παπά-Καυκά, κι έτσι γεννιέται η συνοικία 

«Παπακαυκά». Κατόπιν ακλούθησαν ο Γιώργος Γκαϊτατζής, ο Γιώργος Μυλωνάς ο Βασίλης 

Καραγκιόζης. Η συνοικία μέχρι το 1960 αριθμούσε περίπου 600 άτομα. 

Τα φθηνά οικόπεδα στην αρχή, η ευκολία ευρέσεως εργασίας (ως εργάτες γης και όχι 

αγρότες), η αγάπη του ντόπιου πληθυσμού, η ευφορία της γης και η ευκολία μετακινήσεως σε 

αλλά συγγενή μέρη (Καλαμάτα - Πάτρα) ήταν οι κύριοι λόγοι που τους ώθησαν να 

εγκατασταθούν στην περιοχή της Αμαλιάδος. Τα σπίτια πρόχειρα και φτωχικά. Παραπήγματα 

στην αρχή που τα υλικά τους ήταν από νάιλον, δοκάρια και τσίγγους. Όλα τα σπίτια είναι 

συγκεντρωμένα παραπλεύρως του δρόμου. Υπάρχουν και ορισμένα μέσα σε ελιές. Όλα με τις 

αυλίτσες τους. Κατόπιν εξελίχτηκαν σε πλινθόκτιστα. Ένας οικισμός που θυμίζει προσφυγιά. 

Χωρίς νερό, ηλεκτρισμό, σχολείο. Αργότερα και ανάλογα την οικονομική κατάσταση του 

καθ ενός δημιούργησαν Κανά 2 υπνοδωμάτια ακόμα. Θυμούνται οι παλιότεροι ότι οι 

συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν ότι καλύτερο. Αναμνήσεις από την τοπική κοινωνία πολλές. 

Φτώχια εξαθλίωση, απουσία του κράτους μια ζωή απάνθρωπη και ανυπόφορη.  

Η συνοικία είχε έναν αντιπρόσωπο της τον Αλέξανδρο Φραγκούλη, δήθεν πρόεδρο 

που ήταν αποδεκτός από όλους και τον άκουγαν. Η κοινωνία τους μικρή. Ο κόσμος της 

γειτονιάς ήταν απλός. Ήταν φιλήσυχοι άνθρωποι και ζούσαν κάτω από το πνεύμα της 

αγάπης, της Φιλαδέλφειας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Συχνά πυκνά ζητούσαν ισχυρούς 

προστάτες και τους έδεναν με την κουμπαριά. Πίστευαν ότι σε μια δύσκολη στιγμή θα τους 

βοηθούσαν. 

Προσπαθούσαν με το διάβα τον χρόνων να διατηρήσουν ήθη και εθιμα που είχαν 

σχέση με την τιμή και την αξιοπρέπεια τόσο της οικογένειας όσο και με την υπόλοιπη 

κοινωνία της πόλης. 

                                                           
50

 Ο γέρο Γκαταιτζης Γιώργος δυστυχώς νοσηλεύεται σε άσχημη κατάσταση στο ΓΝ Πύργου. θα μπορούσε να 

μας έλεγε πολλά για τον πόλεμο του 1940 που έλαβε μέρος. 
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Από τα μέσα του 1960 και έως τις αρχές 1970 οι ρομά αναγκάζονται να πληρώνουν 

την αξία του οικοπέδου διπλάσια και τριπλάσια από την πραγματική αξία. Συχνά οι περίοικοι, 

ανάγκαζαν τους πωλητές να ακυρώνουν την συμβολαιογραφική πράξη, ώστε να μην τους 

έχουν γείτονες. Επεδίωκαν από μόνη τους να μένουν μαζί στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο, 

διατηρώντας τις δομές, το δέσιμο, και την κουλτούρα που τους χαρακτηρίζουν ως φυλή. 

Πρέπει να επισημάνουμε (ιδιαίτερα τα παλιά τα χρόνια) ότι η Ρομά κοινωνία 

οργανωνόταν στην βάση του συγγενικού συστήματος. Υπήρχε μια αλληλοβοήθεια, και έδινε 

την αίσθηση της κοινότητας ανάμεσα στα μέλη του. Ο ρόλος των γυναικών είναι εξίσου 

σημαντικός αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα μέλη του. 

Η οργιώδης εποχή της δεκαετίας 1970, που γκρεμίζονταν τα παλιά σπίτια για να 

γίνουν τα σημερινά απρόσωπα τσιμεντένια κλουβιά, κάτω από αντίξοες συνθήκες, και από 

προσωπική πληρωμή του καθενός (από κολώνα σε κολώνα), ηλεκτροδοτείται ο συνοικισμός. 

Το νερό που μεταφερόταν από το πηγάδι έγινε και αυτό με τον ίδιο τρόπο επί δημαρχίας 

Μπερατη. 

Το 1986 επί δημαρχίας Πανόπουλου, ο Θανάσης Γκόγκας, ο Διονύσιος Φραγκούλης ο 

Νίκος Φωκάς και ο Χρήστος Πιλαφτσής επάνω στις μπουλντόζες ανοίγουν δρόμους και τους 

τσιμεντάρουν
51

. 

Επί δημαρχίας Ράλλη και εν συνεχεία Κράλλη και με αντιπρόσωπο του συνοικισμού 

τον Θανάση Γκόγκα, έγινε το πρώτο και μοναδικό ολοκληρωμένο έργο ση συνοικία: η οδός 

Σοφίας Βέμπο με ύδρευση, αποχέτευση και δημοτικό φωτισμό! 

Παραμονές των εκλογών του 2002 επικαλυφτήκαν κάποια μέρη με άσφαλτο. 

Δυστυχώς σήμερα οι επί μέρους οδοί : Άγγελου Σικελιανού, Νικηφόρου Μανδηλαρά, 

Κατίνας Παξινού παραμένουν απλά μέσα στο σκοτάδι και στην ανοχή των κατοίκων της. 

Ερχόμενοι από την ανατολική Θράκη το 1960 ως χριστιανοί, έφεραν ήθη και έθιμα 

μουσουλμανικού χαρακτήρα, τα οποία δεν τα δέχεται η ορθόδοξος θρησκεία. Η βασκανία, τα 

ξόρκια, τα κόκκινα μαντήλια, τα σκόρδα οι κατάρες είναι τα κυριότερα στοιχεία που ευτυχώς 

στις μέρες εκλύουν και οδηγούνται στην ολοκληρωτική εξαφάνιση τους. Η πίστη τους ήταν 

βαθιά ριζωμένη στον χριστιανισμό και παρά την φτώχεια τους τίποτα δεν ήταν ικανό να την 

αλλάξει. Συχνά πυκνά εκκλησιάζονταν στην Αγία Άννα. Εκεί έβρισκαν κουράγιο και δύναμη. 

Η γλώσσα τους ήταν καθαρά ελληνική αλλά οπωσδήποτε είχαν και ανατολίτικες αν 

όχι τούρκικες λέξεις. 

Η εκπαίδευση τους περιορισμένη. Στην καλύτερη περίπτωση τις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού. Οι γονείς δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. Είναι αγράμματοι ή 
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 Συν. Προεδρου Γ. Πιλαφτση 
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ημιμαθείς, η πλειονότητα δε, φτωχοί και δεν μπορούν να στείλουν σε κάποιο φροντιστήριο 

ώστε να βοηθηθούν παραπάνω. Μόνο το 1985 αρχίζουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο 

σχολειο. Η ανάγκη της επιβίωσης σε μια σύγχρονη κοινωνία καταναλωτισμού ώθησε τους 

γονείς στην σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Τα πρώτα επαγγέλματα που ασπαστήκαν ήταν αυτά που έλειπαν από την περιοχή. Οι 

ρομά με τον ιδρώτα της δουλειάς τους και την υπομονή παράλληλα, τους έμαθε ο κόσμος ως 

άριστους γανωματήδες. Τους καλούσαν να γυαλίσουν χαλκώματα, να κολλήσουν καζάνια, να 

επισκευάσουν βαρέλια. Η γη δεν τους άρεσε. Λίγοι ήταν εργάτες γης μα ποτέ δεν έγιναν 

αγρότες. Οι γυναίκες βοηθούσαν τους άνδρες στην δουλειά αλλά αν τα χρήματα ήταν 

περιορισμένα τότε δεν δίσταζαν με ένα μωρό στην αγκαλιά να βγουν και να απλώσουν το 

χέρι για… ζητιανιά. Οι γεροντότεροι παρέμεναν στο σπίτι και φρόντιζαν τα παιδιά. Η 

ταυτότητα δε, ήταν ακόμα ακαθορίστου υπηκοότητας. 

Εξελίχτηκαν όμως σε άριστους επιχειρηματίες. Δεν έκαψαν να ταξιδεύουν. Στα μέσα 

του 1970 αγοράζουν τα πρώτα αυτοκίνητα ως ένα προσόν της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας. Στην αρχή πλανόδιοι έμποροι με κουβέρτες κεντήματα, χαλιά έβαζαν το 

εμπόρευμα στην καρότσα του αυτοκινήτου και γυρνούσαν σε χωριά και γειτονιές 

φωνάζοντας με το μικρόφωνο. 

Στις αρχές του ΄80 καταλήγουν στις λαϊκές αγορές του νομού, με έτοιμα ενδύματα και 

υποδήματα πουλώντας βιομηχανικά προϊόντα. Ο κορεσμός των εμπόρων και το ανήσυχο 

επιχειρηματικό δαιμόνιο τους αναγκάζει σε αναζήτηση νέων αγορών διαθέσεως των 

εμπορευμάτων τους. Οικογένειες ολόκληρες διασκορπίζονται σε Βόλο, Αργος, Ηράκλειο 

Κρήτης και αλλού. Όσον αφορά το εμπόρευμα και αυτό επεκτάθηκε με εισαγωγές πλέον 

εμπορευμάτων από Ιταλία, Βουλγαρία, Τουρκία, Κίνα και αφορά καρέκλες τραπέζια, 

υποδήματα, μοκέτες, έτοιμα ενδύματα κ.α. 

Κατάφεραν με τον ιδρώτα και την τίμια δουλειά τους, να κερδίσουν το σεβασμό των 

πολιτών, αλλάζοντας ταυτόχρονα το βιοτικό τους επίπεδο.  

Όλα αυτά τα χρόνια οι επεμβάσεις της πολιτείας και του κράτους γενικότερα έχουν ως εξής: 

- Το 1979, δίνει πρώτη φορά , ο Κ. Καραμανλής ελληνικές ταυτότητες, ενώ με νόμο ο 

Ο.Η.Ε. υποχρέωνε από το 1946 τις χώρες υποδοχής να γράφουν ως πολίτες τους Ρομά! 

Στην δεκαετία του 80, οι υποψήφιοι πολιτικοί των κομμάτων αρχίζουν να τους 

προσεγγίζουν. Με τα πλάνα και μεγάλα από έργα λόγια, για τον οικισμό τους, απορροφούν 

ψήφους (ο οικισμός σήμερα αριθμεί 750 ψηφοφόρους) αφήνοντας ημιτελή έργα μετά τις 

εκλογές. 
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Το 1984 με νόμο του τότε Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Κου 

Τριτση νομιμοποιούνται τα σπίτια τους. Παράλληλα χορηγούνται άδειες λαϊκών αγορών και 

παύουν πλέον να είναι πλανόδιοι μικροπωλητές και γυρολόγοι. Είναι σταθμός στην ζωή των 

Ρομά της Αμαλιάδος διότι η μόνιμη εγκατάσταση τους οδηγεί εκ το ασφαλούς πλέον τα 

παιδιά τους να γράφονται σε σχολείο! 

Το 1995-96 ο συνοικισμός ηλεκτροδοτείται επί της μοναδικής κυρίας οδού που φέρει το 

όνομα της αείμνηστης Σοφίας Βέμπο. Ταυτόχρονα υλοποιείται και το αποχετευτικό δίκτυο 

που αποτελούσε καημό για τους περισσότερους διαμένοντες στην συνοικία.  

Το 1997 – 98 η τότε κυβέρνηση Σημίτη χορήγει τα πρώτα στεγαστικά δάνεια. Ενώ το 

2000 τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούνται αφορούν μόνο τους Ρομά. 

Συμβολική πράξη είναι και η ίδρυση γραφείου από τον πατέρα Αναστάσιο Κολοβό εφημέριο 

του Ι. Ν. Αγίας Άννας και αφορά εράνους για τις άπορες οικογένειες του συνοικισμού. 

Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια και πρέπει να αναφερθεί η αλήθεια η επέμβαση του 

κράτους, της εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών κοινωφελών παραγόντων 

και φορέων, είναι ελλείπεις, έως ανύπαρκτοι! Είχαν ταυτότητα αλλοδαπού και εθνικότητα 

ακαθόριστη. Αποτέλεσμα άμεσο αυτού είναι να αποτελούν για αρκετές δεκαετίες ένα είδος 

«ρατσιστικού μοντέλου» ή απλά την μειονότητα της πόλης. Κρούσματα μεμονωμένα και 

ακραία καμιά φορά που τα παιδιά τους έπεφταν θύματα διακρίσεων, αποκλείονταν από τον 

κοινωνικό ιστό της πόλης και απλά τους άφηναν απ’ έξω. 

Ο εργατικός ο ολιγαρκής και πάντα εφευρετικός ρομά του Παπακαυκά, καταφέρνει 

πότε εύκολα πότε δύσκολα να επιβιώνει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις 

καθημερινότητας και στις υποχρεώσεις που δημιουργεί η σύγχρονη οικονομική 

πραγματικότητα. Κατάφεραν να επιβιώσουν να προσαρμοστούν έως ένα σημείο και να 

ενταχτούν έστω και με τα προβλήματα τους ως μέρος της τοπικής κοινωνίας διατηρώντας 

στοιχεία που τους κάνει διαφορετικούς και ταυτόχρονα ίσιους με όλους τους άλλους. 

Όπως ομολογούν οι ίδιοι, μέσα από την πολύχρονη διαδρομή τους στην ιστορία της 

περιοχής έως τώρα, ότι γεννηθήκαν Έλληνες, βαφτίζονται χριστιανοί, παντρεύονται στις ίδιες 

εκκλησίες, υπηρετούν την πατρίδα, είναι εθελοντές αιμοδότες, τα παιδιά τους φοιτούν και 

αριστεύουν στα ίδια σχολεία με τα υπόλοιπα παιδιά, πληρώνουν φόρους και ότι άλλο τους 

αναλογεί ως Έλληνες. Μεγαλώσανε με ψυχή και συνείδηση ελληνική! 

Διακρίνουμε ότι είναι από τις ελάχιστες γειτονιές Ρομά στην Ελλάδα που κάνουνε 

σοβαρότατη προσπάθεια να ενταχθούνε πλήρως στον κοινωνικό ιστό της πόλης. 
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3.2.2   Η σημερινή εικόνα του συνοικισμού Παπακαυκά 

 

Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία των ρομά, όπως διαμορφώθηκε μέσα από την πολύχρονη 

παρουσία τους στην Αμαλιάδα, είναι αποτέλεσμα διαφόρων επιδράσεων από την κοινωνία 

της πόλης αλλά και από την συχνότητα μετακινήσεως. Αυτή η συχνότητα μετακινήσεων, 

επιβάλλει μια ευελιξία και μια ανάλογη προσαρμοστικότητα στον τρόπο λειτουργίας της 

περιβάλλουσας κοινωνίας. 

Ο συνοικισμός σήμερα του Παπακαυκά εξελίσσεται (εικ. 9). Υπάρχει μια 

πληθυσμιακή αύξηση εξ΄ αιτίας των πρόωρων γάμων με αποτέλεσμα να αριθμεί περίπου 

1.150 κατοίκους εδραιωμένους (345 άντρες, 342 γυναίκες και 456 περίπου παιδιά, ηλικίας 

έως 18 ετών). Χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι, όμως, σε σχέση με το παρελθόν ο αριθμός των 

μελών της οικογένειας έχει μειωθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι ερωτώμενοι ανέφεραν ότι: 

«στις πατρικές τους οικογένειες υπήρχαν από 4 μέχρι 7 αδέλφια, ενώ στις δικές τους 

οικογένειες ο αριθμός των παιδιών σπάνια ξεπερνά τα τέσσερα». 

Ο οικισμός πλέον απαριθμεί
52

 περίπου 157 σπίτια, 2 έως 5 δωματίων. Μικρός αριθμός 

οικογενειών έχει μισθώσει οικείες, εντός της πόλεως. Το 50% από αυτά είναι με πλήρη 

ηλεκτρικό εξοπλισμό, που εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες. Ένα 40% είναι απλά σπίτια και 

το 10% χαρακτηρίζονται ως παραπήγματα. Με τα δάνεια του 2003 – 2008, δόθηκε η 

δυνατότητα σε ορισμένους να αγοράσουν σπίτια εκτός οικισμού. Ας αφήσουμε τους μικρούς 

μαθητές Μπατζαλή Γεώργιο, Μπατζαλή Διονυσία, Ιωαννίδη Κατερίνα να μας περιγράψουν 

την συνοικία τους: «τα σπίτια είναι πολύ κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο. Μερικοί έχουν 

φτιάξει και βίλλες. Στο καφενείο που έχουμε πηγαίνουν μόνο οι άντρες. Οι γυναίκες κάνουν 

δουλειές στο σπίτι. Είμαστε καλόψυχοι άνθρωποι και μας αρέσει να γλεντάμε στις γιορτές και 

στους γάμους. Στενοχωριόμαστε όμως και θυμώνουμε εύκολα. Είμαστε δεμένοι στις οικογένειες 

μας. Αν πάθει κάποιος κάτι π.χ. πάει νοσοκομείο δεν τον αφήνουμε μόνο. Έχουμε και την δική 

μας γλώσσα που δεν γράφεται την ρομάνι. Αυτή μιλάμε στα σπίτια μας …..και όλα σιγά σιγά 

γίνονται καλύτερα
53

…….» 

Τα σπίτια τους γενικώς χαρακτηρίζονται από μια λαμπρή καθαριότητα, τάξη και 

συμμετρία. Αρέσκονται σε επίδειξη του νεοπλουτισμού τους και αυτό φαίνεται από τα 

πολυσχιδή σαλόνια, έπιπλα, χαλιά και ηλεκτρικά είδη (εικ. 10). 
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 Συν. Προέδρου Γ. Πιλαφτσης  
53

 Απόσπασμα από το βιβλίο «Ο καιρός των τσιγγάνων» σ.11 
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Στον συνοικισμό διέρχεται μια κύρια οδική αρτηρία (Σοφία Βέμπο 800μ.). Άλλες οδοί 

στην συνοικία είναι: Άγγελου Σικελιανού, Νικηφόρου Μανδηλαρά, Κατίνας Παξινού. 

Καθημερινά, τις ευχάριστες μέρες οι νέοι (ηλικίας έως 18 ετών) αρέσκονται να περπατούν επί 

της κυρίας οδού. Σε αυτή την βόλτα κρύβεται η πονηρή ματιά, το «ψάξιμο», του μελλοντικού 

γαμβρού ή της νύφης. Είναι μια απλή διασκέδαση, ένα απλό φλερτ, που καταλήγει στην 

συνέχεια σε ένα ραντεβού σε διάφορα μέρη της πόλης. 

Βεβαίως κινούνται και διασκεδάζουν εντός της πόλης ανεξαρτήτου ηλικίας. Έλα όμως 

που το αίσθημα της ηθικής είναι υψηλότατο και δεν επιτρέπει άκαιρους «έρωτες» ή τέλος 

πάντων πράξεις πέραν της ηθικής; Τα κακά νέα μαθαίνονται γρήγορα στον συνοικισμό και οι 

κακές γλώσσες οδηγούν τον ή την στην απομόνωση και την οικογένεια στην κακή φήμη. 

Στον συνοικισμό δεν υπάρχει συνειδητή υποστήριξη για κάθε πράξη που ανάγεται σε 

εξέλιξη. Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, επιτρέπει σε πράξεις φθόνου και κακίας να μην 

υποστηρίζονται επιχειρήσεις που προέρχονται από τους ρομά. Δυστυχώς εντός του 

συνοικισμού μόνο τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αναπτυχτεί από τους κατοίκους (1) 

περίπτερο, 1 καφενείο, 1 ψησταριά και ένα σουπερ μάρκετ από μη ρομά. Επομένως όλες οι 

υπόλοιπες παροχές (είδη διατροφής, υποστήριξη τεχνολογίας κ.α) προέρχονται από τις 

επιχειρήσεις την πόλης. 

Πλέον τα προβλήματα τους εκφράζονται δια μέσου του συλλόγου τους και του 

αρθρογράφου στην τοπική εφημερίδα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» Ν. Μπατζαλή. Η εκπροσώπηση τους 

στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι θέμα σχετικής ομοφωνίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 

ανάλογοι ψήφοι που δυστυχώς δεν υπάρχει. 

Είναι βαθιά θρησκευόμενη και αυτό φαίνεται ότι σε όλες τις οικογένειες υπάρχει το 

αίσθημα της τιμής της οικογενείας, της αποφυγής από κάθε τι παράνομο και καταχρηστικό. 

Δεσπόζουν θρησκευτικά σύμβολα στα σπίτια και συμμετέχουν σε θρησκευτικές λατρείες. 

Ενορία του συνοικισμού είναι ο Ιερός Ναός της Αγίας Άννας. 

Η γλώσσα τους πλέον έχει σταθεροποιηθεί σε ελληνικότατες λέξεις, απαλείφοντας 

κάθε τι ανατολίτικης προελεύσεως. 

Η παιδεία είναι χαμηλή. Οι αντιλήψεις των παλαιοτέρων συγκρατούν τα παιδιά μέσα 

στην απόλυτη ηθική της κοινότητας, που χαρακτηρίζει την κουλτούρα τους. Οι νέοι δεν 

βγαίνουν προς τα έξω να συναντήσουν αλλά παιδιά της πόλης, να ανταλλάξουν ιδέες, 

απόψεις, να ενημερωθούν και κυρίως να ερωτευτούν! 
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Οι ρομά δεν είναι εχθρικοί προς το σχολείο. Το σχολείο είναι εχθρικό προς τους ρομά. 

Να γιατί: Τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο με μια άλλη μητρική γλώσσα. Γνωρίζουν 

ελλιπώς τα ελληνικά και αυτό δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. Προέρχονται από να κόσμο φτώχειας 

και αναλφαβητισμού. Βιβλία δεν υπάρχουν ούτε ως έννοια. Με την είσοδο τους στο σχολείο 

αυτομάτως μπαίνουν σε ένα κόσμο προκαταλήψεως και κρυφορατσισμού). Το 1980 τα παιδιά 

που φοιτούσαν στο 4
ο
 δημοτικό σχολείο, ήταν το 10% των παιδιών που φοιτούσαν εκεί. 

Σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο είναι σε ποσοστό 90%. Μερικά πηγαίνουν σε 

φροντιστήρια της πόλης για να μάθουν ξένη γλώσσα, ορισμένα και γυμναστήριο. Το 1999 

στο 2
ο
 δημοτικό σχολείο φοιτούσαν 70 «λαϊκά » παιδιά και 30 ρομά. Σήμερα η κατάσταση 

έχει ξεφύγει: 70 παιδιά ρομά από Παπακαυκά και 30 λαϊκά (εικ. 3). 

Το 2004 γονείς θεώρησαν υποτιμητικό να φοιτούν τα παιδιά τους με «γυφτόπουλα» 

(φράση που ανήκει σε μητέρα απευθυνόμενη στην πρόεδρο του συλλόγου γονέων και 

κηδεμόνων). Πραγματοποιήθηκαν παράνομες μεταγραφές στο 2
ο
 δημοτικό σχολείο 

Αμαλιάδος μεταφέροντας τα παιδιά τους σε «καθαρά» σχολειά
54

 προσκομίζοντας «ψεύτικα 

δικαιολογητικά»! 

Επίσης νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται  στα γραφεία των 

προϊσταμένων και ζητούν να αποσπαστούν σε σχολεία που δεν φοιτούν τσιγγανάκια. Την 

καταδικάζουμε ως πράξη ρατσισμού και παράβασης κάθε νόμου και όρκου, που έδωσαν για 

το ύψιστο λειτούργημα του λειτουργού. Το φαινόμενο αυτό χρόνο με το χρόνο εκλύει και 

είναι πλέον ορατή η συνύπαρξη. Σε λίγα χρόνια δεν θα ντρέπεται κανείς και για κανένα. Η 

εκπαιδευτική τους δραστηριότητα και συμμετοχή έχει προχωρήσει αρκετά. 

Η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου είναι ορατή. Δεν υπάρχει σχολείο ειδικά για 

ρομά. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμμετέχουν κατά 99%, στην δευτεροβάθμια 12 

μαθητές και στην τριτοβάθμια 3 [(1 σπουδάζει σε ΑΕΙ
55

(Πάτρα) και 2 σε ΤΕΙ (Καλαμάτα, 

Αμαλιάδα)]. Αν και το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό, η ρομά της Αμαλιάδος αγάπησαν 

πολλή το εμπόριο. Δύσκολα θέλουν να ξεφύγουν από το κατεστημένο τους. Τα τελευταία 

χρόνια η παράδοση θέλει σιγά να παραδίδει και σε άλλες μορφές βιοποριστικών 

επαγγελμάτων. Καταλήγουμε σήμερα να έχει 5 γανωματήδες, 40 εργάτες γης κατά εποχή, 1 

κομμωτή , 1 ιερέα, 1 ιδιωτικό υπάλληλο σε επιχείρηση ασφαλείας (security) 1 περίπτερο, 

1μικρο καφέ, 1 ψητοπωλείο, και οι υπόλοιποι έμποροι λαϊκής αγοράς. Στα επίσημα αρχεία 
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 Βλ. στο Παράρτημα οι Ρομά μέσα από τον τύπο. 
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 Ο Νίκος Αναστασίου είναι επιτυχών ως πολιτικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο Πατρών το 2013. 
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του συλλόγου ανάγονται σε 300 κάρτες ανεργίας άεργοι αλλά είναι μόνο 20 -30 άτομα με 

δική τους απαξίωση για εργασία. 

Συνήθως αγοράζουν έναν συγκεκριμένο είδος αυτοκινήτου (τύπου Van), απαραίτητο 

ως επιχειρηματικό εργαλείο. Σε αυτό μεταφέρουν το εμπόρευμα τους από λαϊκή σε λαϊκή και 

από πόλη σε πόλη. Επίσης και ως προέκταση της κατοικίας τους. Εκεί μπορούν να 

ξεκουραστούν, αλλά και να διαφυλάξουν το εμπόρευμα τους. 

Την περίοδο 1990 έως 2000 είχε άνθηση το εμπόριο της λαϊκής και τότε αγοράστηκαν 

ιδιωτικής χρήσεως πολυτελή αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Να τονιστεί δε ότι στην 

κοινότητα δεν είχε ποτέ αγοραστεί αυτοκίνητο που κυκλοφορούσαν γύφτο (Datsun). Τα 

αγόραζαν οι γύφτοι και γι αυτό το λόγο δεν τα πήραμε εμείς απαντούν
56

. 

Σήμερα ο κάθε ρομά της συνοικίας γνωρίζει καλά τα δικαιώματα του αλλά και τις 

υποχρεώσεις του έναντι της πολιτείας. Νιώθει υποχρεωμένος να στέλνει τα παιδιά του στο 

σχολείο, να τηρεί τους νόμους του κράτους (Εικ. 11). Είναι κοντά στον Έλληνα πολίτη στον 

«λαϊκό» άνθρωπο. Στις μέρες μας πιθανόν να δεις ρομά και να μην τον ξεχωρίσεις! 

 

 

3.3   Όψεις της ανθρωπογεωγραφίας του συνοικισμού 

 

3.3.1   Ένας επαναστάτης της συνοικίας (Νίκος Γ. Μπατζαλής) 

 

Η ζωή του θα μπορούσε να είχε γραφτεί σαν μυθιστόρημα. Είναι 44 χρονών 

παντρεμένος με 4 παιδιά. Από τα 2 μεγάλα έχει γίνει κιόλας παππούς. Λόγο της 

ιδιαιτερότητας της εργασίας του πατέρα του (πλανόδιος έμπορος) φοίτησε στις 6 τάξεις του 

δημοτικού σε 8 διαφορετικά σχολειά (4
ο
 Δημοτικό της Αμαλιάδος, Λαμία, Ηράκλειο Κρήτης, 

Αγρίνιο, Ανατολή Ιωαννίνων, Καριώτισσα Γιαννιτσών, Κρεμαστή Ρόδου, και Θήβα)! 

Με το χαρακτήρα του και τις μαθητικές του επιδόσεις, ο Νίκος ξεχώρισε. Έκανε 

συμμαθητές και δασκάλους να τον αγαπήσουν.  

Στο γυμνάσιο τα πράγματα ήταν καλύτερα. Ξεκινά την πρώτη γυμνασίου στη Νέα 

Ιωνία Βόλου και την ολοκληρώνει στο 3
ο
 γυμνάσιο Αμαλιάδος. καθηγητές του ο κος 

Μανώλης Αγιομυργιαννάκης και η κ
α
 Γιώτα Κότσιρα. 
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Το 1984 είναι σταθμός στην ζωή του, διότι ο πατέρας του, βγάζει άδεια λαϊκής αγοράς 

στο Αργος και η οικογένεια του μεταφέρεται εκεί. Είναι πλέον εφικτό το όνειρο του να 

παρακολουθήσει ένα μόνιμο σχολείο. 

Με γονείς αγράμματους και δίχως φροντιστηριακή υποστήριξη, οι επιδόσεις του είναι 

καταπληκτικές. Συγκέντρωσε 3 αριστεία, και 3 βραβεία μεταξύ των συμμαθητών του στις 3 

τάξεις του γυμνάσιου. 

Δυστυχώς η βιοπάλη του πρόωρου έγγαμου βίου, λόγο παραδόσεως της φυλής του, 

τον αποτρέπει να συνεχίσει στο λύκειο φθάνοντας μέχρι την Α΄ Λυκείου στο Άργος. Η 

θέληση και η επιμονή του τον οδηγούν το 1993 – 96 να τελειώσει το εσπερινό λύκειο 

Αμαλιάδος, με άριστα. 

Από το 1990 είναι έμπορος λαϊκών αγορών. Μελετά την ελληνική ιστορία με 

ιδιαίτερη προτίμηση τους κλασσικούς χρόνους, που την θεωρεί πηγή των λαών όλης της γης. 

Έπαιξε ποδόσφαιρο σε αρκετές ομάδες όπως στον Διομήδη Άργους 85- 86, παναργειακό 

87 – 89 με συμμετοχές σε Β΄΄, Γ΄΄ και Δ΄΄ εθνική. Έχει διατελέσει γραμματέας: 

 Του συλλόγου πωλητών αγορών ν. Ηλείας, 1996 – 2001.  

 Της ερανικής επιτροπής της Αγίας Άννας 1998 – 2001. 

 Του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 2
ου

 δημοτικού σχολείου Αμαλιάδος 2000 – 

2004 

 Της ποδοσφαιρικής ομάδος «πάνθηρες Αμαλιάδος», 2001 – 2004. 

 Του συλλόγου Ρομά Δήμου ΄Ηλιδος «Ο Άγιος Γεώργιος». 

Αρθρογραφεί συστηματικά στον τοπικό τύπο για θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, αλλά 

και για την κουλτούρα τον Ρομά. 

Οι απόψεις του για τους Ρομά είναι ότι, πρέπει να θέλουν και οι ίδιοι να ενταθούν 

στην κοινωνία και θα το επιτύχουν μόνον εάν το μορφωτικό τους επίπεδο βελτιωθεί. 

 

3.3.2   Η τέχνη δεν έχει όρια ( Δημήτρης Κολτσίδας) 

 

Ο Δημήτρης Κολτσίδας, είναι φοιτητής κομμωτικής τέχνης (άγαμος ετών 25 ). 

Γεννήθηκε στην Πάτρα και διαμένει Αμαλιάδα. Ο πατέρας του ασκεί το επάγγελμα του 

γανωματή και η μητέρα προσφάτως απεβίωσε. Μένει μαζί με τα άλλα 2 αδέλφια του. Θα 

ήθελε να μένει κάπου κεντρικά στην πόλη και όχι στην συνοικία. Έτσι θα του διευκόλυνε την 

ζωή του. Ξεκίνησε την Α΄ Δημοτικού στον Σώστη (5 χμ από την Αμαλιάδα) και ολοκλήρωσε 
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τις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού στο 2
ο
 δημοτικό σχολειο (εκεί ανήκει η συνοικία 

Παπακαυκά). 

Χωρίς φροντιστηριακή υποστήριξη και σε ένα σπίτι που δεν υπήρχε κανένα κίνητρο ή 

βοήθεια από τους οικείους του, καταφέρνει να τελειώσει το γυμνάσιο. Βέβαια όπως μας 

ομολογεί ότι οι καθηγητές τον βοηθούσαν διότι, έβλεπαν στο πρόσωπο του ένα ενδιαφέρων, 

μια επιμέλεια και ένα πείσμα για συνέχεια. Η υπομονή του και η δίψα τον οδήγησαν να 

σκεφτεί την λύση του νυχτερινού σχολείου. Εκεί συνέχισε και ολοκλήρωσε τις Α΄ και Β΄ 

τάξεις του λυκείου. 

Η πραγματική του αγάπη όμως δεν ήταν τα γράμματα και οι σπουδές. Αφού κατάφερε 

να απεμπλακεί από το άγραφο νόμο της συνοικίας το εμπόριο της λαϊκής, που δεν τον 

εκφράζει και σαφώς τον πρόωρο γάμο, ακολούθησε αυτό που θα μπορούσε να διακριθεί και 

ν΄ αλλάξει επίπεδο. Ρομά και αυτός έχει την καλλιτεχνική ευαισθησία. Γράφεται στο Ε.Π.Α.Σ 

κομμωτικής τέχνης στην Αμαλιάδα. Μια σχολή του δημοσίου με δωρεάν φοίτηση και 

διάρκεια 2 ετών. Λόγο των δεξιοτήτων του, επιλέγεται με άλλα παιδιά και μεταβαίνουν στην 

Ιταλία. Εκεί προγραμματίζεται εκπαίδευση που συνδιοργανώνουν η σχολή του, το ίδρυμα 

Ι.Κ.Υ και η ιταλική σχολή Leonardo Da Vinci. Σκοπός είναι η αποκτήσει, επαγγελματικής 

εμπειρίας γνώσεις και δεξιότητες, ενημέρωση νέων προϊόντων κομμωτηρίου και ότι άλλο έχει 

σχέση με την διεύρυνση των γνώσεων του. 

Στην Ιταλία διακρίνεται για τις επιδεξιότητες του και στην Ελλάδα βραβεύεται για το 

κοντό γυναικείο κούρεμα με χρώμα (εικ. 12). 

Το 2013 συμμετέχει για πρώτη φορά στην επίδειξη κομμωτικής τέχνης που 

οργανώθηκε από την σχολή στο Amalias Hotel. 

Φίλοι και γνωστοί, εντός και εκτός συνοικιας τον προτιμούν και έτσι εξασφαλίζει ένα 

τίμιο μεροκάματο. Ο πατέρας του βλέποντας την προοπτική που ανοίγεται μπροστά του είπε: 

«συνεχα και κάνε το χόμπι σου επάγγελμα για να ζήσεις»! 

Πιστεύει το μέλλον ανήκει στα νέα παιδιά, προκειμένου να φέρουν την προοπτική της 

πλήρους εντάξεως της συνοικιας και ελπίζει στην βελτίωση της συνοικιας. Για να το 

επιτύχουν αυτό πρέπει καποια εθιμα να σταματήσουν. Δεν του αρέσει ο προωρος γαμος και η 

εξαγορά της νύφης. Επιθυμεί να συνεχιστεί το έθιμο του χριστιανικού γάμου και το 

Εντερλεζι. 
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Ο ίδιος δεν νιώθει ντροπή που είναι ρομά. Εξάλλου δεν το επέλεξε αυτός και το 

αποδέχεται με χαρά. Μας λέει χαρακτηριστικά : «Δεν ξεχωρίζουμε από τους άλλους 

ανθρώπους». Με έχουν πει γύφτο, άλλα δεν είμαι, διότι με αυτούς μας χωρίζουν πολλά. Θέλει 

η συνοικία του να δίνει το καλύτερο παράδειγμα τιμιότητας, να βγάζει καλούς ανθρώπους, να 

έχει καλή φήμη και έτσι θα αποκτήσει προοπτική για το μέλλον. 

 

3.3.3   Πνευματική ιδιαιτερότητα ( Πατήρ Κων/νος Γ. Κολτσίδας) 

 

Ο πατέρας Κώστας Κολτσίδας ασκεί το λειτούργημα του ιερωμένου. Ανήκει στην 

Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και τώρα διακονεί σε 2 χωριά της επαρχίας Μεσσηνίας. Είναι 

έγγαμος και πατέρας 4 τέκνων. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας βρεθήκαμε στο πατρικό 

του σπίτι στην συνοικία. Με δέχτηκε με ευχαρίστηση. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Με 

τρομερό χιούμορ, απλότητα και ειλικρίνεια. 

Γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1980 και έζησε εκεί έως το 1990. Η εργασία του πατέρα 

του (έμπορος λαϊκής αγοράς) τον αναγκάζει να μετακομίσουν στον Βόλο έως το 2000. Εκεί 

καταφέρνει και τελειώνει το Νυχτερινό Γυμνάσιο της πόλης παρά της αντιρρήσεις του 

πατέρα του. Οι γονείς του είχαν αδυναμία (επειδή ήταν το μικρότερο από τα 4 αδέλφια ) και 

δεν ήθελαν μήπως και μπλέξει στην νυχτερινή ζωή της πόλης. Από μικρός έδειχνε ζήλο στα 

γράμματα αλλά με γονείς αγράμματους και δίχως φροντιστηριακή υποστήριξη δεν συνεχίζει 

στο Λύκειο. Οι ανάγκες της οικογενείας και οι πατροπαράδοτες αρχές, τον ώθησαν να 

ασχοληθεί και αυτός με τον πατέρα του στο εμπόριο. Μας είπε χαρακτηριστικά: « πως να 

μάθω γράμματα όλη μέρα στον πάγκο της λαϊκής! Βλέπεις τι αξίζουν τα γράμματα; να θέλω 

τώρα να συνεχίσω στην Ριζαριο Εκκλησιαστική Σχολή των Αθηνών αλλά οι ανάγκες της 

οικογενείας είναι τέτοιες που δεν μου το επιτρέπουν. Ήταν πολλή λυπημένος γι αυτό! 

Αρνείται το κατεστημένο της συνοικίας. Δεν υποτάσσεται. Θέλει να γκρεμίσει τα όρια 

και ότι εμποδίζει την συνοικία να βγει προς τα έξω. Αντιτίθεται, κατηγορείται, αλλά επιμένει. 

Η ζωή του χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα και αγώνες: 

- Οργάνωσε και συμμετείχε στο ετήσιο καρναβάλι του Δήμου με ομάδα 

καρναβαλιστών δείχνοντας έτσι ότι, η συνοικία συμμετέχει στα κοινά και δεν έχει φραγμούς. 

- Καθιέρωσε και οργάνωσε το 2004 (επί 4 συνεχόμενα χρόνια) να εορτάζεται 

πανηγυρικά ώστε να αποτελεί θεσμό πλέον κάθε χρόνο, η εορτή του Αι – Γιώργη το 

«Εντερλέζι». Στην εκδήλωση συμμετέχουν πλήθος κόσμου και φορείς του τόπου. 
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- Το 2005 συμπεριλαμβάνετε στον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Παράταξη » του Γιώργου 

Μανωλοπούλου και δεν εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος (απέσπασε 216 ψήφους), αριθμός 

ρεκόρ για τα δρώμενα της συνοικίας δεδομένου ότι υπήρχε κομματικός διαχωρισμός τότε. 

- Διατέλεσε από το 2005 έως το 2008 μέλος του συλλόγου «Ανθρώπινης Αλληλεγγύης 

Αμαλιάδος» και υπεύθυνος του τομέα των νέων ρομά. Κατά την διάρκεια της θητείας του 

πρωτοστάτησε και καθιέρωσε την εθελοντική αιμοδοσία για πρώτη φορά στην συνοικία 

συγκεντρώνοντας 30 φιάλες αίματος (μην ξεχνάμε και τις καθημερινές υποχρεώσεις των 

περισσότερων στις λαϊκές ). 

- Πραγματοποιεί συμβάσεις με ιδιωτικά ΚΕΚ σε προγράμματα που αφορούν την 

κατάρτιση των τσιγγάνων στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 2 έτη (2007 - 

2009) και το παρακολούθησαν περίπου 100 άτομα. 

- Διοργάνωσε το 2007 διαγωνισμό τσιγγάνικης ομορφιάς με την συμμετοχή 16 

ωραιότατων δεσποινίδων. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η συγκέντρωση χρηματικού ποσού 

προκειμένου να διατεθεί στον σύλλογο «το χαμόγελο του παιδιού». 

- Τέλος συνέγραψε έργο το 2008 από συλλογή πληροφοριών που συγκέντρωσε και 

αφορούσε την ιστορία τα ήθη και τα έθιμα των ρομά της συνοικίας του. Το έργο αποδόθηκε 

στο πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Για αρκετό χρονικό διάστημα μονοπωλούσε την δημοτικότητα και την αγάπη των 

κατοίκων της περιοχής ρομά και λαϊκών. Σίγουρα ξεπέρασε το φράγμα των ρομά και έκανε 

με διαφορά την αλλαγή στην ζωή του. Το 2008 γράφεται στην εκκλησιαστική σχολή 

Καλαμάτας. 

Μας περιγραφή με απλότητα: «ένα ωραίο πρωινό που επέστρεφα στην Καλαμάτα με το 

τρένο που μόλις είχε τελειώσει η βράδια Εντερλέζι. αποφάσισα ότι έπρεπε να εγκαταλείψω 

τα εγκόσμια». 

Οι χαρές είναι προσωρινές. Η αγάπη για τον συνάνθρωπο, που τόσο λαχταρούσε να 

βοηθά σε κάθε στιγμή, ήθελε να το κάνει έμπρακτη πράξη. Ήταν 28 ετών όταν αποφάσισε να 

γίνει ιερωμένος (εικ. 13). Τελειώνει την σχολή και καταφεύγει στην Ιερά Μονή Βουλκάνο 

Καλαμάτας ως δόκιμος για ένα μήνα. Εκεί έχοντας τον ηγούμενο της Μονής π. Προκόπιο ως 

συμπαραστάτη και εξομολογητή συναντά τον Σεβασμιότατο Καλαμάτας κ.κ. Χρυσόστομο 

και καταλήγουν στην Κουρά του τον Σεπτέμβριο του 2009. Κάνει την πρακτική του για 3 

μήνες στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου και κατόπιν τοποθετείται στα χωριά Ρυζόμυλος και 

Καρποφόρα Μεσσηνίας. 
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Ήταν όλα ένα θαύμα ομολογεί. Επέτρεψε ο Θεός να γίνει και έγινε. Δεν ήμουν άξιος αλλά με 

την βοήθεια του λαού και του κλήρου ο Θεός θα βοηθήσει να περατώσω το έργο της αγάπης 

που τόσο πολλή επιθυμώ! 

Μου αναφέρει με παράπονο ότι καμιά φορά ακούει από τους λαϊκούς να λένε: είναι 

τσιγγάνος ή είναι γύφτος. Και μου απάντα : Δεν με πειράζει που με λένε έτσι. Ίσως αν δεν 

ήμουν τσιγγάνος να μην είχα γίνει αυτό που είμαι. 

Δεν παραλείπω να μην αναφέρουμε και την συμπαράσταση της συζύγου του σε κάθε 

στιγμή όλα αυτά τα χρόνια. 

Οι απόψεις του για το χώρο που ζει είναι ότι τώρα η αγάπη στην ενορία του είναι 

επιφανειακή. Δεν έχουν το δέσιμο που έχει η φυλή του που επιδεικνύεται σε κάθε δύσκολη 

στιγμή. Είναι μια πτυχή της εξέλιξης της κοινωνίας που ζούμε. 

Είναι περήφανος που είναι ρομά διότι η φυλή του έχει περάσει πολλά. Κουβαλά μια 

ιστορία διωγμών, στερήσεων, κακουχιών, ρατσισμού και απομονώσεως. Σήμερα χαίρεται που 

βλέπει ότι έστω και μικρά έχουν γίνει βήματα προόδου. Εκείνο που πρέπει να σταματήσει 

είναι ο πρόωρος γάμος και οπωσδήποτε τα παιδιά δεν πρέπει να σταματήσουν να 

μορφώνονται. 

Για τους ρομά πιστεύει ότι, το κράτος πρέπει να επέμβει πιο δυναμικά. Να επιβάλλει 

με νόμο την υποχρεωτική εκπαίδευση, θέτοντας ως όρο την μη καταβολή επιδομάτων και ότι 

άλλο έχει σχέση με αμοιβές, ώστε να τους ωθήσει στην έμπρακτη εκπαιδευτική 

παρακολούθηση. 

 

3.3.4   Ο φοιτητής (Παντελής Τσούλης) 

 

Γεννήθηκε στο Άργος και μεγάλωσε στην Αμαλιάδα. Είναι 23 ετών. Με περίμενε έξω 

από το σπίτι του. Καθώς τον πλησίαζα τον ρώτησα με θαυμασμό: 

- καλά πως γίνεται να φύγεις από το ριζικό της συνοικίας; 

- εντάξει! μου απάντησε πρόθυμα. Ελάτε να πάμε σπίτι μου τώρα και εκεί θα έχουμε ώρα να 

τα πούμε. 

Με δέχτηκε με χαρά. Ήθελε κάπου να τα πει. Διστακτικός ντροπαλός λιγομίλητος. 

Δικαιολογείται λόγο ηλικίας. Δεν ανοίγει εύκολα την καρδιά του. Έπρεπε να αφιερώσουμε 

χρόνο να του εξηγήσουμε το αντικείμενο της μελέτης που πραγματοποιούμε. Με ένα του 
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βλήμα κατάλαβα ότι με είχε πιστέψει. Αφού καθίσαμε σε μια γωνία στο ομολογουμένως 

φτωχικό σπίτι μου είπε: «από μικρός στην ηλικία πάντα μέσα μου είχα την επιθυμία να μάθω 

γράμματα για να ξεφύγω από την μιζέρια αλλά και για να γίνω χρήσιμος στην φυλή μου». Οι 

γονείς του τώρα βρίσκονται σε διάσταση για λόγους που δεν θέλει να μου αναφέρει. 

Η μητέρα του μια ανήσυχη γυναίκα γνωστή στην γειτονιά για την εξυπνάδα, τη 

ζωηράδα και τα …κουτσομπολιά της. Άξια γυναίκα με προοδευτικές απόψεις για την εποχή 

της. Το σπίτι τους φτωχικό. Ένα χαμόσπιτο 50 τετραγωνικών που διέμενε όλοι η οικογένεια 

και τα 2 αδέλφια του. Εκεί κοιμόντουσαν μαγειρεύανε, διαβάζανε. Και όταν λέμε μαγειρική, 

τίποτα δεν πάει χαμένο. Μένει και καταναλώνεται την επόμενη ημέρα. Μας είπε 

χαρακτηριστικά ότι αυτό το λέει η μητέρα του «τσιγγανομαγειρική»! 

Οι γονείς του ασχολούνται με το εμπόριο της λαϊκής. Δεν πήγαν ποτέ σχολείο. Από 

μικρός είχε δείξει ένα αμέριστο ενδιαφέρων για τα γράμματα. Του άρεσαν. Δεν κρύβει να 

ομολογήσει ότι οι δάσκαλοι τον βοηθούσαν διότι, στηρίζονταν στην επιμέλεια που έδειχνε. 

Μάλιστα με πριμοδοτούσαν με καλούς βαθμούς. Τα συμπάθησε από την πρώτη στιγμή αλλά 

…ήταν ρομά. Ο πατέρας του τον ήθελε κοντά στην δουλειά. Η επιμονή της μητέρας του ήταν 

αυτή που τον ώθησαν και τα κατάφερε να ολοκληρώσει το γυμνάσιο. Δεν είχε υποστήριξη 

από τους γονείς του δεδομένου ότι, ήταν αγράμματοι. Ενίσχυση οικονομική, προκειμένου να 

συνεχίσει δεν τολμούσε να αναφέρει διότι, ήξερε την κατάληξη. Ευθύς την επόμενη με τον 

πατέρα του για ξεπούλημα! 

Εργαζόταν στην λαϊκή αλλά έως κάποιες ώρες και όταν μπορούσε για να εξασφαλίσει 

το χαρτζιλίκι του. Η μεγάλη του αγάπη ήταν τα γράμματα. Διηγείται με ειλικρίνεια: «στο 

γυμνάσιο αλλά και στο λύκειο αργότερα καθόμουν στα μπροστινά θρανία. Ήθελα να 

παρακολουθώ και να σημειώνω. Βλέπεται λεφτά για φροντιστήρια και ιδιαίτερα δεν υπήρχαν». 

Η ιδέα τα μάνας μου ήταν να συνεχίσει στο σχολείο. Τον πίεζε συνεχώς. Στην 

συνοικία συνήθως δεν περνάνε στο γυμνάσιο. «Βλέπεται έχουμε κάποια έθιμα που τα 

τηρούμε. Ο πρόωρος γάμος, το μπλέξιμο με την λαϊκή και γενικά το εμπόριο, η κουλτούρα 

της συνοικίας, που δεν βοηθά την περάτωση των γνώσεων και την πανεπιστημιακή μόρφωση. 

Την μόρφωση το σχολείο το θεωρούμε χάσιμο χρόνου. Αρκεί τα λίγα γράμματα για 

ανάγνωση και αριθμητική, μόνο τα απαραίτητα. Τα υπόλοιπα όπου δυσκολευόμαστε τα 

αφήνουμε γι αυτούς που ξέρουν. Απλά βοηθιόμαστε μεταξύ μας. Αυτός βέβαια που ξέρει ή 

κάνει ότι ξέρει κατέχει διαφορετική θέση στην εκτίμηση μας». 
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Με την υπομονή και το κουράγιο που έχουν η ρομά αλλά και την βοήθεια των 

καθηγητών του κατάφερε να τελειώσει το 2
ο
 ΕΠΑΛ. Με το θεσμό των πανελληνίων 

εξετάσεων το 2010, εισήχθη στο ΤΕΙ Καλαμάτας ( Τμήμα Διοίκησης - Οικονομίας της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Συνεχίζει τις σπουδές χωρίς καμία υλική ενίσχυση από τους γονείς 

του. χρήματα εξοικονομεί από μεροκάματα της λαϊκής και καταφέρνει να ανταπεξέλθετε στα 

πανεπιστημιακά του μαθήματα. Αξιολογεί τον εαυτό του λέγοντας ότι είναι ευτυχισμένος που 

κατάφερε να φτάσει ως εδώ. «Ξέρω για μας θεωρείται κατόρθωμα να σπουδάζει ένα παιδί 

ρομά έστω και σε ΤΕΙ». Τώρα διαμένει Καλαμάτα, συγκατοικεί με άλλον συμφοιτητή του 

αλλά δεν του έχει γνωστοποιήσει την καταγωγή του, φοβούμενος μην εκδηλωθεί κάποιο 

είδους ρατσισμού του και τον απογοητεύσει πλήρως! 

Αυτός είναι ο Παντελής που ανέβασε ένα επίπεδο την συνοικία. Ένας μικρός που 

μεγάλωσε τον πνευματικό ορίζοντα της φυλής. Γνωστός και αγαπητός στην συνοικία όλοι 

τον προβάλλουν με θαυμασμό. Με την επιτυχία του αυτή λάμπρυνε ότι θολό υπήρχε για την 

συνοικία. Ομολογουμένως είναι πρωτοπόρος και θα ευχηθούμε μιας που άνοιξε τον δρόμο να 

τον συνεχίσει και όπου βγει. 

 

3.3.5   Η Κατερίνα και το τελευταίο ηλιοβασίλεμα 

 

Ενδιαφέρων παρουσιάζει η αφήγηση μιας γραφικής, γλυκυτάτης κυρίας του 

συνοικισμού. Η κ
α
 Κατερίνα Τραπουζάκη (ετών 60) σύζυγος, μητέρα 5 παιδιών, γιαγιά, 

εργαζόμενη στην λαϊκή μαζί με τον άντρα της γεννημένη στο Βόλο. Θεωρείται μια άριστη 

μαγείρισσα (όπως λέει η γειτονιά) αλλά και επιτυχημένη έμπορος (σε αυτήν στηρίζεται ο 

άνδρας της). Την ακούει (δεν μπορεί να κάμει και αλλιώς) διότι η γνώμη της είναι πάντοτε 

μια επιτυχημένη επιχειρηματική ενέργεια. Ο σύζυγος της όπως μας λέει: «απλά φορτώνει, 

ξεφορτώνει τους πάγκους και τα σίδερα. Γι΄ αυτά είναι καλός». 

Η συνέντευξη της είναι μια ομολογία. Από τα πολλά που μου είπε μέσα από την 

πολυετή πείρα της ( την πίεσα και τελικά επέτυχα) να θυμηθεί μια ιστορία του συνοικισμού. 

Το ήθελε και η ίδια διότι, μέσα από την ζωή της θυμάται μόνο αυτό και δεν θέλει να 

λησμονηθεί. Η ίδια υπήρξε μάρτυρας και περισσότερο μιλά η καρδιά της τσιγγάνας παρά τα 

χείλη της. Η ιστορία εκφράζει πολλαπλά αισθήματα λύπης και στενοχώριας, διότι απλά είναι 

πραγματική. Γράψτο όπως σου το λέω: «Για αρκετούς μήνες η συνοικία ήταν ανάστατη τότε 
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(1969). Θλιβερό γεγονός! Νέα παιδιά και όταν τα δένει η αγάπη δεν ξέρει κανείς μέχρι που 

μπορεί να φτάσει ο ανθρώπινος νους. Για μια στιγμή θολώνεις και μετά … ένα τέλος!  

Όταν ο ήλιος βασίλεψε ο συνοικισμός γέμισε κόσμο. Οι καλεσμένοι ήδη είχαν έρθει. Η 

ορχήστρα έκανε πρόβες και αυτή γύριζε από το κομμωτήριο. Εγώ έλιωνα σαν το κερί. Ήρθαν 

στο νου μου όλες οι στιγμές που είχα ζήσει με την Μαρία. Και εκεί που έβγαινε σαν χιονισμένο 

αστέρι από το σπίτι της την περίμεναν φίλοι γνωστή και συγγενείς. Εγώ έλειπα βέβαια. Θα με 

είχε στο νου της ότι στην εκκλησία θα την περίμενα εγώ και όχι ο Θανάσης. Έξω από το σπίτι 

της άρχισε να χορεύει. Στέκω σε μια γωνία και κλαίω. Κλαίω που την καμαρώνω νύφη, κλαίω 

που φεύγει από μένα, κλαίω γιατί πλέον θα ανήκει σε άλλον, κλαίω γιατί τόσα σχέδια τόσα 

όνειρα που κάναμε μαζί, τελειώνουν όλα σε λίγα λεπτά. Κλαίω γιατί με ψάχνει με τα μάτια της 

τα γαλανά τα δακρυσμένα. Ο χορός τελείωσε και ετοιμάζεται να φύγει. Τρέχω στον πολύ τον 

κόσμο να της ευχηθώ: να ζήσετε! Έχω κουράγιο; Δεν ξέρω. 

- Νίκο αν αγαπάς περίμενε δεν θα αργήσω. 

- Μαρία, Μαρία μου τα μάτια σου είναι σαν θάλασσα. Δεν θα σε ξαναδώ πια! Πόσο θα 

ήθελα να κολυμπήσω μέσα σε αυτή τη θάλασσα μαζί σου και ας πνιγούμε. 

- Φύγε Νίκο και περίμενε δεν θα αργήσω. 

Η Μαρία μπήκε στο αυτοκίνητο και αυτό όλο και απομακρυνόταν ενώ αυτός έκλαιγε, έκλαιγε. 

Πήγαινε σε έναν άντρα που δεν τον αγαπούσε παρά μόνο οι γονείς της. Έφτασε στην εκκλησία. 

Κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πλησίασε την Ελένη (φίλη της). 

- Ελένη αν με αγαπάς πραγματικά βοήθησε με! 

- Μαρία τι λες; Πήγαινε στον συνοικισμό. Ψάξε να βρεις τον Νίκο.  

- Μαρία ο Νίκος υποφέρει πολλή. Το ξέρεις. 

- Πήγαινε και πες του να έρθει να με κλέψει. Το γρηγορότερο. 

Έτσι και έγινε. Τρέχει στο σπίτι του Νίκου. 

- Νίκο, Νίκο! Αν αγαπάς πράγματι τη Μαρία τρέχα να την κλέψεις σε περιμένει. 

- Εγώ; μα μπορώ; Μπορώ!  

Η Μαρία περιμένει από στιγμή σε στιγμή τον Νίκο. Τον έψαχνε με τα μάτια της. Μέσα στον 

κόσμο στην εκκλησία. Καίει το κανδήλι καίει και η καρδιά της. Εκεί έριξε ένα δάκρυ βλέποντας 

την Παναγία. Εκεί της βγήκε και η προσευχή. Αχ! Γλυκιά μου Παναγιά φέρε τον αγαπημένο 

μου. Όταν η τελετή τελείωσε τελείωσαν και οι ελπίδες της. Βγήκε από την εκκλησία και ξαφνικά 
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βλέπει ένα αυτοκίνητο να αναβοσβήνει τα φώτα. Την πλησιάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Ένα 

απότομο φρενάρισμα και να βλέπει τον Νίκο.  

Τρέχει γρήγορα στο αυτοκίνητο. Ο Θανάσης τραβά το πιστόλι
57

 από την ζώνη του και δίχως να 

διστάσει … τρεις φορές. Δεν λάθεψε η σφαίρα. Κάποια είχε το όνομα της και κάποια άλλη το 

όνομα του. Έπεσε πάνω του. Όλα κόκκινα. Αντί για χαρά γίναμε μάρτυρες μιας λύπης. Τότε 

συλλάβισε αργά: Αγάπη μου δεν άργησες, ήρθες. Το είχε η μοίρα μας να μην είμαστε μαζί στη 

ζωή, αλλά στο θάνατο. Νίκο, σε ευχαριστώ που ήρθες και με πήρες. Σ΄ αγαπώ!» 

Το γεγονός αυτό δεν είναι από τα συνηθισμένα και γι αυτό έχει χαρακτή βαθιά στην 

μνήμη της και εύκολα δεν λησμονιέται. Τώρα, κάθε φορά που οι μεγαλύτερες σε ηλικία 

γυναίκες του συνοικισμού, θυμούνται την δραματική αυτή ιστορία, τη διηγούνται στα νεαρά 

ζευγάρια, φτιάχνοντας την μαντήλα τους, βαριαναστενάζουν, και δείχνουν που αναπαύεται το 

ζευγάρι. Είναι σαν να ανάβουν κερί στη μνήμη τους. 

 

 

3.4    Όψεις της επαγγελματικής καθημερινότητας 

 

   3.4.1   Η ζωή ενός «εμποράκου» 

 

  Στην αυγή του 21ου αιώνα, ο άνθρωπος έχει παρασυρθεί από το πνεύμα της 

παγκοσμιοποίησης και της εμπορευματοποίησης. Σε μια εποχή που οι μεγάλες αλυσίδες super 

market και τα πολυκαταστήματα κυριαρχούν στην αγορά, η λαϊκή αγορά μας θυμίζει την 

λαϊκή καταγωγή μας. Ο Ελ. Βενιζέλος ήταν που το 1928 εγκαινίασε την πρώτη λαϊκή αγορά 

στην Αθήνα. 

Η λαϊκή αγορά έχει ανατολίτικη προέλευση. Οι αλαλάζοντες έμποροι προσπαθούν να 

πείσουν και να τραβήξουν την προσοχή των πελατών. Σκοπός τους είναι η πώληση αγαθών 

στα λαϊκά στρώματα σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες τιμές. Οι επιδράσεις στην τοπική 

κοινωνία είναι θετικές. 

Η όλη διαδικασία ευνοεί τον έμπορο αλλά και τον λαϊκό άνθρωπο. Ο έμπορος δεν 

χάνει έσοδα ξοδεύοντας σε ενοίκια χώρων
58

, ενώ παράλληλα του παρέχεται η ευκινησία να 
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 Όπως μας είπε το είχαν τότε ως έθιμο να πυροβολούν στον αέρα από χαρά. Τώρα έχει εκλείψει. 
58

 Η λαικη σήμερα κοστίζει: ΤΕΒΕ: 5400, ΟΓΑ: 600€, άδεια λαϊκής : 3.500€, καύσιμα: 4.000€, ΦΠΑ: 5.00Ο€, 

λοιπά έξοδα (πανηγύρια, μεταβάσεις για παραλαβή εμπορεύματος κ.α ): 3.000€. Σύνολο περίπου 20.000€! 
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πηγαίνει σε διαφορετική λαϊκή κάθε μέρα εφόσον αυτή πραγματοποιείται μια φορά την 

εβδομάδα ανά περιοχή. Από την άλλη ο αγοραστής, θέλει να αγοράζει το καλύτερο δυνατόν 

προϊόν στη καλύτερη δυνατή τιμή. 

Επιπρόσθετα, η κοσμοσυρροή από γειτονικά χωριά ή συνοικίες στην περιοχή που 

πραγματοποιείται η λαϊκή αγορά επιδρά οικονομικά στην τοπική κοινωνία (καφετέριες, 

καφενεία, καντίνες κ.α). Εμφανής είναι και οι κοινωνικές επιδράσεις. Αρκεί να λάβει κανείς 

υπόψη του ότι άνθρωποι γνωρίζονται, επικοινωνούνε, μιλάνε, συναντιούνται, μαλώνουνε 

γελάνε. 

 Όμως υπάρχουν και κάποιες αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν αντιδράσεις. Αυτές 

σχετίζονται με τα σκουπίδια που δημιουργούνται και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

Διαπιστώνετε η λαϊκή αγορά έχει αποκτήσει την δική της θέση στην λαϊκή συνείδηση 

και παράδοση και θα συνεχίσει να τη διατηρεί, όσο υπάρχουν λαϊκά στρώματα. 

Ας περιγράψουμε όπως εγώ είδα από κοντά την ζωή ενός απλού, εμπόρου λαϊκής 

αγοράς. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από εμάς ως μια απλή ρουτίνα, αλλά γι΄ αυτόν 

αποτελεί μάχη για την επιβίωση μέσα το κοινωνικό γίγνεσθαι!  

« Ξημερώματα Κυριακής 24 06:00 Μαρτίου 2013. 

Σήμερα το πρόγραμμα είχε Νέα Μανωλάδα. Το δρομολόγιο γνωστό. Απόσταση 40 

χιλιόμετρα. 

 Ο καιρός άστατος. Ο καθημερινός εφιάλτης όσων εργάζονται στην λαϊκή είναι οι καιρικές 

συνθήκες και κυρίως οι χειμώνες. Ξυπνάς το πρωί και δεν γνωρίζεις αν θα ανοίξεις. 

Αφού παρκάρει στην ίδια θέση, αρχίζει η καθημερινή εργασία. Ξεφόρτωμα, πάγκοι, 

σιδεριές, τέντες, ένα ένα σίδερο στην κατάλληλη θέση. Κατόπιν τα εμπορεύματα διευθετούνται 

όμορφα διπλωμένα, ώστε να τραβούν τον πελάτη. 

Έχει ξημερώσει και είδη έχουν αρχίσει να έρχονται και άλλοι συνάδελφοι. Η λαικη αγορά 

απλώνεται και ομορφαίνει! Άνθρωποι του μεροκάματου κάθε ηλικίας. Πρόσωπα γνωστά και 

άγνωστα από το πρωινό ξύπνημα. Η λαχτάρα του κέρδους ή η επιβαλλόμενη κρίση, είναι που 

γεννά την απορία το τι θα βγάλουμε σήμερα; 

-Καλημέρα Ηλία! 

-Καλημέρα και σε σένα! 

- Πως πάει; Θα κάνουμε τίποτα σήμερα; 
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 Θα δούμε! Ο Θεός είναι Μεγάλος. Πάντα Μας Βοηθά». 

Τι λαϊκή και αυτή την Κυριακή! Οι καμπάνες ηχούν, άλλοι εκκλησιάζονται και εμείς … εδώ! 

-Που πάτε εσείς, ρωτά ένα ζευγάρι δίπλα του.  

-Πάμε να βάλουμε ένα κερί να μας φυλάει ο Θεός τέτοια μέρα σήμερα. 

Ας δώσω και εγώ να μου βάλουν ένα κερί. Κάθε μέρα στο δρόμο είμαστε. Κοντεύει 10.00πμ και 

η κίνηση δεν έχει αρχίσει. Να και ο Βασίλης ο καντινιέρης. 

-Πιασε 2 καφέδες. 

 Τώρα αρχίζουν να παρκάρουν κάποια αυτοκίνητα. Έρχεται και το τρένο. Τι χαρά! 

Η λαϊκή βγαίνει από τον λήθαργο. Αρχίζει να ζωντανεύει. Της δίνει ζωή ο κόσμος της. 

Οι έμποροι άντρες, γυναίκες ακόμα και παιδιά, αρχίζουν να διαλαλούν και να προβάλλουν την 

πραμάτεια τους. Εκφράσεις που αρχίζουν να διαδέχονται η μια την άλλη δίνουν μια αστεία 

ευχάριστη νότα μέσα στην ησυχία. 

-Διαλέχτε, πάρε κόσμε, μεγάλες ευκαιρίες κυρίες μου, επώνυμα ρούχα και ποιότητα για σας, 

περάστε καλές μου κυρίες, ελάτε να διαλέξετε μόνη σας, μην σπρώχνεται όλοι θα πάρετε, 

τελευταία κομμάτια στην πόλη σας, όποιος προλάβει θα πάρει, τα καλά τα φρέσκα, όλη η 

ευρωπαϊκή αγορά στα πόδια σας, προλάβεταιιι …». 

Ο κόσμος κινείται στέκεται κοιτάζει, προχωρεί, διαλέγει, τόσα επίθετα αλλά και τόσα 

που δεν μπορούν να δώσουν την πραγματική εικόνα. Διακρίνω μια ευχαρίστηση τους αρέσει το 

παζάρεμα. Είναι βλέπεται ευκαιρία να επενδύσουν στην κατανάλωση. Ευχαριστιούνται όταν 

είναι ευκαιρία και το … παίρνουν. Ο κόσμος ψωνίζει σιγά σιγά. Η κίνηση δεν είναι η 

αναμενόμενη. Οι πωλητές γνωρίζουν ότι ο κόσμος δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Ρωτάει ένας 

σύζυγος: 

-Πως πάει η κρίση;  

-Άστα να πάνε. Φτώχιες, δεν ψωνίζει ο κόσμος όπως πρώτα. Δουλειές δεν υπάρχουν θερίζει η 

ανεργία. 

Να και η κυρά Κούλα. 

-Αν δεν μου κάνει μπορώ να το αλλάξω;  
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-Και βέβαια κυρία μου. Κάθε Κυριακή είμαστε εδώ. Στην ίδια θέση ο καθένας». 

-Τραχανά παίρνεται; έχω και αυγά ημέρας; Ν’ αλλάξουμε είδος με είδος; 

-Αχ! καλή μου γιαγιούλα! 

Η ροη της λαϊκής συνεχίζεται. Παραγγέλλουν κανένα καφέ, σάντουιτς έτσι να περάσει η ώρα. 

Κάποιοι γνωρίζουν την αιτία που βρίσκομαι εκεί. Το παράπονο στα χείλη τους γλιστρά… 

-Ας είχα κάποιον εδώ να του δείξω πως βγαίνει το μεροκάματο και πως τα κονομάμε. Νομίζουν 

ότι όσοι έρχονται εδώ αγοράζουν κιόλας; Πόσα ρούχα κλέβουν, άλλα δεν πουλιούνται, άλλα 

επιστρέφονται ελαφρώς φορεμένα και μετά; Μετά πλήρωσε καύσιμα, Τ.Ε.Β.Ε, άδεια ασκήσεως 

επαγγέλματος και τόσα άλλα. 

Τώρα η λαικη είναι κολέγιο. Παλιά μας έλεγαν γυφτοπάζαρο. Ντρεπόσουν να πεις ότι εργάζεσαι 

σε λαϊκή. Τσακωνόμασταν για μια θέση στην λαϊκή και όχι στον ήλιο. Ευτυχώς τα τελευταία 

χρόνια έχουμε τους δικούς μας άγραφους νομούς που τους ασπαζόμαστε και τους τηρούμε 

επακριβώς. Τότε υπήρχε η ντροπή μην σε δουν. Τώρα γεμίζει από όλες τις ηλικίες. Υπάρχει 

πληθώρα αγαθών και σαφώς και ποιότητας. Έχει γίνει σημείο αναφοράς. Έχει αποκτήσει 

οπαδούς. 

- Η ζωή είναι ένας τροχός. Κύκλους κάνει. Εμείς ας λέμε βαθειά μέσα μας ότι βγήκε ο άρτος ο 

επιούσιος και σήμερα. Δόξα Σοι ο Θεός» ! 

Σε λίγο η κίνηση σπάει. Ο κόσμος αρχίζει να αραιώνει. Αρχίζει σιγά σιγά ο Γολγοθάς . 

Ένας αναπόφευκτος εφιάλτης. Δίπλωμα ρούχων, φόρτωμα. Πρέπει να μπουν καθώς πρέπει 

διότι υπάρχει ο φόβος να μην χωρέσουν. 

Έκλεισε άλλη μια εβδομάδα. Παντού ίδια ρουτίνα. Αλλάζει το τοπίο μόνο. Δευτέρα 

Βαρθολομιό, Τρίτη Ζαχάρω, Τετάρτη Πύργο, Πέμπτη Κρέστενα, Παρασκευή Ανδραβίδα, 

Σάββατο Αμαλιάδα, και Κυριακή Νέα Μανωλάδα. Κούραση στα πόδια, με τόση ώρα 

ορθοστασία. 

Η λαϊκή είναι ένα κομμάτι της καθημερινής τους ζωής. Από τους γυρολόγους των 

γειτονιών που ήσαν οι πατεράδες τους εξελίχτηκαν σε εμπόρους λαϊκών αγορών. 

Οι πρόεδροι του συλλόγου, άλλος περισσότερο άλλος λιγότερο, έχουν συνεισφέρει 

πολλά. Ο καθένας σε διαφορετική εποχή αλλά κάτω από μια ιδέα. Μια ιδέα που σιγά και αργά 

γίνεται πράξη. Είναι η μόνιμη θέση στην λαϊκή. Οι στεγασμένες λαϊκές. Οι τουρίστες που 
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έρχονται κάθε χρόνο αλλά και οι απλοί άνθρωποι του μόχθου ποθούν να έχουμε ένα επίπεδο 

ένα πολιτισμό στην λαϊκή. Πολιτισμένοι λαϊκή άρα και πολιτισμένη πόλη. 

 

3.4.2   Ο Χρήστος ο γανωματής
59

 

 

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, υπάρχουν 5 άτομα στην συνοικία που 

ασχολούνται με το επάγγελμα του γανωματή. 

Ο Χρήστος είναι έγγαμος (ετών 52), με 3τεκνα. Άνθρωπος μιας άλλης εποχής, ήρεμος, απλός, 

γεμάτος καλοσύνη και είναι πρόθυμος να μας πει για το επάγγελμα του. 

Ξεκίνησε έντεκα χρονών. Αρχικά ως βοηθός του πατέρα του. Συνεχίζει βάζοντας την 

δύναμη της ψυχής του για την ομορφάδα και την τελειότητα των αντικειμένων. Αγράμματος, 

αλλά γεμάτος όρεξη για δημιουργία. Έχει μεγάλο μεράκι για τη δουλειά του και σαφώς έχει 

κάποιο κέρδος, ικανό να ζήσει την οικογένεια του. Στην αφήγηση του είναι περιγραφικός: « 

από το βράδυ ετοίμαζα την κασέλα μου. Βάζω μέσα τα σύνεργα απαραίτητα της δουλειάς: το 

βαμβάκι, καλάι (κασσίτερος), τα κολλητήρια, τις μασιές, το τσαντίρι (χλωριούχο αμμώνιο), 

κουρασάνι = τριμμένο κεραμίδι, και το κεζάπι. Πριν βγει ο ήλιος περιοδεύω τις γειτονιές έτσι 

ώστε να μην με πιάσει η ζέστη. Δύσκολη υπόθεση ο καιρός. Αυτή η δουλειά θέλει μεράκι, θέλει 

καημό και πάνω από όλα ηρεμία». 

Δύσκολη και επικίνδυνη τέχνη, γιατί οι αναθυμιάσεις από το διαλυτικό (σπίρτο) είναι 

πολύ επικίνδυνες για τον οργανισμό. Γνωρίζει καλά την τέχνη του γανωτή διότι όπως 

δηλώνει: « αν δεν γίνει σωστά το γάνωμα υπάρχει κίνδυνος δηλητηριάσεως». Τα χέρια του 

είναι σκληρά, παιδεμένα, ροζιασμένα από τη δουλειά και μου λέει με σιγουριά «αυτά θα 

φύγουν μαζί με μένα». 

Φτιάχνει κάθε είδους χάλκινα σκεύη, καζάνια, τάσια, τηγάνια, μπρίκια, λύχνους και ότι βάζει 

ο νους τ’ ανθρώπου. 

Γυρίζει στους δρόμους και στις γειτονιές (με τα πόδια παλιότερα, με αυτοκίνητο 

τώρα). Άλλοτε πάλι τον καλούν δια μέσου τηλεφώνου. Πολλές κυρίες τον ήξεραν από άλλες 

φορές και του έδιναν αμέσως δουλειά. Φωνάζει και καλεί τις νοικοκυρές να του φέρουν τα 

χάλκινα σκεύη: «ο γανωματήηηης, όλα τα γανώνωωω, χαλκώματα γανώνω, γανώνω και 

μπαλώνω, όλα τα διορθώνω...». 
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 Γανωματής ή γανωτής ή γανωτζής αυτός που γανώνει τα χάλκινα σκεύη. Η λέξη γανωτής προέρχεται από 

το ρήμα γανώνω και μάλιστα από το αρχαίο ρήμα γανόω – ώ (= γυαλίζω, στιλπνώνω, επικασσιτερώνω, δίνω 

λάμψη). Γάνα = η σκουριά που επικαλύπτει τα σκεύη. 
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Άλλοτε πάλι στήνεται σε μια γωνιά και περιμένει να τον δουν και να του φέρουν τα 

σκεύη που χρειάζονταν γάνωμα. Η αμοιβή του πάνω κάτω 20-40€ το τεμάχιο. Έχει να κάνει 

και με το σκόντο. Ποτέ δεν πλήρωναν όσα τους έλεγε. Μέσα στην αμοιβή ήταν κάνα πιάτο 

φαί, ψωμί, ελιές, τυρί και …..και οπωσδήποτε κάτι για τον δρόμο, που κατέληγε στην 

οικογένεια. Εργάζεται σκληρά φιλοτεχνώντας και δίνοντας αξία κάνοντας τα δε, 

αξιοθαύμαστα έργα. Έχει και αυτή η δουλειά τις δικες της παραξενιές:  

- όλο το χειμώνα, δεν είχα δουλειά καθόμουνα. Τώρα με παίρνουν τηλέφωνο και με ζητανε. Και 

απαιτούν να τελειώνω και γρήγορα. Τ’ αφήνουν για την τελευταία στιγμή. 

- Χρήστο σε μια βδομάδα θα τυροκομήσω, κανόνισε να το φτιάξεις; το σταύρωμα τους όλοι 

βιάζονται. 

- κάποιος μου παρήγγειλε ότι θα γίνουν δυο γάμοι. Οι νοικοκυραίοι ρωτήσανε για κανέναν 

γανωματή, θέλουν να γανώσουν τα λεβέτια τους. Έχω ιστορία κουμπάρε! Με περιμένουν πώς 

και πώς να πάω. Ο ένας με συστήνει στον άλλο. Όρεξη να ‘χεις για δουλειά 

- καλημέρα κυρία μου. Γανωματής είμαι. Έχεις κανένα κουτάλι, πιρούνι, κανένα χάλκωμα για 

γάνωμα; εκείνη ανταπέδωσε τον χαιρετισμό και τον ρώτησε: γανώνεις κι άλλα πράγματα; όλα 

τα χαλκώματα γανώνω. Της απάντησε. 

- καμιά φορά μου φέρνουν καζάνια που είναι αγάνωτα χρόνια. Δεν φοβούνται μην  πάθουν 

καμιά δηλητηρίαση;  δεν καθαρίζουν με τίποτα. 

- ότι δεν μπορούν να φτιάξουν οι άλλοι γανωματήδες, το φέρνουν σε μένα. Έχει όνομα η 

δουλειά μου. Το «κέρατο τους» δεν καθαρίζουν και μου τρώει όλο το καλάϊ .και τα λεφτά που 

ζητώ είναι λίγα. Συνήθως θέλουν και τρίτο χέρι για να στρώσει! 

Τα τελευταία χρόνια η δουλειά άρχισε να φθίνει. Ελάχιστοι άνθρωποι διατηρούν 

ακόμη χάλκινα σκεύη. Τη θέση τους πήραν τα ανοξείδωτα, τα πλαστικά, τα εμαγιέ. Οι 

νοικοκυρές τα κρεμούν για ομορφιά στους τοίχους των σπιτιών. 

όπως λέει: «με την κρίση ρίξαμε τις τιμές τα δε υλικά για το γάνωμα ακριβαίνουν διαρκώς». 

Όταν τον ρώτησα από που ήρθε σήμερα και πόσο καιρό κάθεται σε ένα τόπο, μου απάντησε: 

«λίγο καιρό μένω εδώ, λίγο καιρό μένω εκεί, αύριο ποιος ξέρει που θα με καλέσουν. Το δικό 

μου μεροκάματο, είναι … παντού! 

Κλείνοντας τον κύκλο των ερωτήσεων ήθελα να μου κάνει μια αυτοαξιολόγηση, το 

πώς αισθάνεται και αν είναι ικανοποιημένος από το επάγγελμα που ασκεί. Η απάντηση όπως 

θα δείτε είναι μέσα από την καρδιά του: «είμαι ευχαριστημένος γιατί κλεψιές και ατιμίες δεν 

έκαμα στη ζωή μου. Δουλεύω και βγάζω τίμια το μεροκάματο μου. Δεν χρειάζεται και πολλά 
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πράγματα η ευτυχία … φτιάχνεται και με λίγα»! Εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι, η φτώχια 

πολλές φορές σε κάνει φιλόσοφο. 

Αυτοί οι άνθρωποι τα δουλεύουν με πάθος. Πιστεύουν, ότι συνεχίζουν μια παράδοση 

πάππου προς πάππου και πως είναι οι καλύτεροι εκπρόσωποι της. 

Στην συνοικία το παραδοσιακό επάγγελμα του γανωματή, περνά μια κρίση. Τα νέα 

παιδιά δεν επιθυμούν να συνεχίσουν.  

Αποτελεί σίγουρα ένα κομμάτι της ιστορίας του συνοικισμού, που όμως δεν θα 

ξεχαστεί ποτέ, όσο υπάρχει αγάπη για μαστορέματα με το χέρι και όσο υπάρχουν τα 

αντικείμενα της τέχνης τους σε κάποιο ράφι, που κοσμούν και θυμίζουν το πέρασμα τους από 

την ζωή! 

 

 

3.5 Πολιτισμική Ταυτότητα 

 

3.5.1   Ήθη και Έθιμα 

 

Οι ρομά έχουν τα δικά τους ξεχωριστά έθιμα πέρα από τα καθιερωμένα. Είναι 

πολυποίκιλα και εντυπωσιακά για όσους τα ζουν πρώτη φορά. Υπάρχουν και ορισμένα που 

έχουν αρχίσει να φθείρονται με το πέρασμα των χρόνων. Ας δούμε μερικά από αυτά: 

 

α. Προίκα (μπαμπάακου) 

Δεκαετίες τώρα κάθε οικογένεια τηρεί το έθιμο της παρθενιάς. Ο υποψήφιος γαμπρός 

παλιότερα έδινε λίρες τώρα ευρώ. «Αγοράζουν την νύφη» με τιμή που κυμαίνεται από 1.500 

έως 28.000 ευρώ! 

Πιο συγκεκριμένα η ικανοποίηση της πληρωμής οφείλεται: στην ομορφιά, την 

νοικοκυροσύνη την ηθική τάξη της κοπέλας, στην φήμη του οικογενειακού της 

περιβάλλοντος, το επίπεδο της μέσα στην κοινότητα (να είναι εύχαρη, νοικοκυρά, γενικώς 

μια συμπάθεια από την γνώμη των συγγενών και της γειτονιάς), καλόκαρδη, να έχει τάση στο 

χορό και οπωσδήποτε αν έχει διαφυλαχτεί η τιμή και η αξιοπρέπεια της. 

Τα χρήματα τα παίρνει ο πατέρας της νύφης και αγοράζει δώρα για τους 

μελλόνυμφους  (χρυσαφικά, καινούργια ρούχα, κάνει τραπέζι στους συγγενείς, αγοράζει 

έπιπλα). 
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Σε περίπτωση που τύχη το αντίθετο από τα δρώμενα, η νύφη και το ποσό των 

χρημάτων που δόθηκε επιστρέφεται. Τότε η επίπτωση στην ηθική και την αξιοπρέπεια της 

οικογενείας είναι μεγάλη και θα τους χαρακτηρίζει για πολλά χρόνια.  

Βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις που εξ ανάγκης καλύπτεται με πλάγια μέσα 

(μπογιά, αίμα κόκορα κ.α). 

 

β. Αρραβώνας 

Ο αρραβώνας γίνεται σε μικρή ηλικία, προκειμένου να μην παρασυρθούν και 

ξεφύγουν από το έθιμο, διότι έχει άμεση επίπτωση στην ηθική τάξη της οικογενείας, όπως 

προαναφέρθηκε. 

Προσφέρονται λουλούδια στους καλεσμένους (κόκκινα τριαντάφυλλα), που 

συμβολίζει την τιμιότητα της παρθενίας της νύφης. Ακλουθούν πυροβολισμοί στον αέρα, 

χορός και τραγούδι έως το πρωί. 

 Ακούγονται λαϊκά τραγούδια και τσιφτετέλια (Μπέκος, Β. Σαλέας ). Συνηθισμένα 

όργανα είναι το κλαρίνο το τουμπερλέκι,το ντέφι και το ακορντεόν. Τώρα ακούγεται και το 

ηλεκτρικό πιάνο. Σφάζεται αρνί που μαγειρεύεται με ρύζι (γαμοπίλαφο) και πατάτες 

κοκκινιστές με κρέας. Προσφέρεται ούζο, κουφέτα, κόκκινη καραμέλα (συμβολίζει την 

αγνότητα της νύφης). 

Ο αρραβώνας είναι συνήθως ανοιχτός. Καλεσμένοι είναι όλοι η κοινότητα. Όσοι 

έχουν αντιπάθειες δεν κάθονται στα τραπέζια, αλλά παρατηρούν από μακριά. Πριν τον 

αρραβώνα (2-5 ημέρες), ο πεθερός αγοράζει στον γαμπρό ρούχα χρυσαφικά καλλυντικά. Το 

ίδιο συμβαίνει και για την νύφη. Οι συνηθισμένες ευχές που ανταλλάσουν είναι: «καλούς και 

πολλούς απόγονους, να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά, καλή πορεία ». 

Αξίζει να αναφερθεί ότι έχουν βαθύ το αίσθημα της υποχρέωσης έναντι του 

κουμπάρου. 

 

γ. Γάμος 

Γιορτάζουν με όλες τις δέουσες τιμές. Διαρκεί 3 ημέρες. Η χιλιοτραγουδισμένη 

τσιγγάνικη αγάπη στην αποκορύφωση της.  

Την 1
η
 ημέρα γλεντάει όλη η γειτονιά με φαγητά μαγειρεμένα από τις γυναίκες τις 

γειτονιάς. 

Την 2
η
 ημέρα τα στέφανα: μετά το βάψιμο των μαλλιών της νύφης, από μια ουσία που 

λέγεται «κουναία», ακολουθεί ο στολισμός της. Στην συνέχεια χορεύει για τελευταία φορά ως 

κοπέλα στο πατρικό της σπίτι, για να ξεκινήσει για το μυστήριο του γάμου στην εκκλησία. 
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Στο σπίτι του γαμπρού χορεύουν με το λάβαρο στολισμένο με λουλούδια (είναι η ελληνική 

σημαία). Μετά τα στέφανα το γλέντι συνεχίζεται στο σπίτι του γαμπρού. Οι καλεσμένοι 

τιμούν την οικογένεια που χορεύει πετώντας δολάρια στην ορχήστρα. 

Την 3
η
 ημέρα ο γάμος τελειώνει με «δώρα». Γονείς, συγγενείς φίλοι και συμπολίτες 

προσφέρουν στο νιόπαντρο ζευγάρι διαφόρων λογιών δώρα (οικοσκευές, χρηματικά ποσά κ.α 

), ανάλογα με το βαθμό συγγενείας ή σχέση που έχουν. (εικ. 13). 

 

δ. Σεντόνι νύφης 

Σήμερα ευτυχώς ή δυστυχώς, υπάρχει ακόμα αυτό το έθιμο σε μικρότερη ένταση. Το 

απόγευμα συνήθως τελείται το μυστήριο του αρραβώνα. Μαζεύονται στο σπίτι της νύφης 

όπου προσφέρεται το εθιμοτυπικό φαγητό της προβατίνας με ρύζι και πατάτες βραστές. Σιγά 

σιγά επέρχεται το τραγούδι και ο χορός μέχρι πρωίας. 

Κατόπιν αποσύρεται το ζευγάρι σε ξενοδοχείο της περιοχής. Την άλλη μέρα το πρωί ο 

γαμπρός ενημερώνει τον πατέρα σχετικά με την «τιμή» της νύφης. Τότε το γεγονός, που 

αποτελεί χαρμοσύνη είδηση, ο μεν πατέρας του γαμπρού βάλλει στον αέρα με κυνηγητικό 

όπλο, η δε μητέρα σπάζει πιάτα στην γειτονιά. 

Τελειώνει με μια επίδειξη του « σεντονιού» της μητέρας του γαμπρού στις γυναίκες 

της γειτονιάς, που αποτελεί τελικός η απόλυτη πιστοποίηση της αγνότητας της νύφης.  

 

ε. Γέννηση μωρού 

Η λεχώνα και το παιδί δεν πρέπει να βγουν έξω από το σπίτι για να μην τους δει ο 

ηλιος. 

Τα ρούχα του μωρού δεν τα απλώνουν έξω για να μην τα πάρουν οι νεράιδες. 

Αν έρθει επισκέπτης στο σπίτι αφήνει ένα νήμα για να θυμιατίσουν το μωρό. 

Αν βγουν έξω από το σπίτι να σκεπάσουν το κεφάλι να μην το δουν τα άστρα. 

Θυμιατίζεται κάθε μέρα το σπίτι όταν δύει ο ήλιος. 

Την 3
η
 ημέρα κάνουμε μπάνιο, το βρέφος με αλατόνερο. Είναι ευχή και προτέρημα 

των ρομά να έχουν πολλά παιδιά 

 

στ. Έθιμα ανατολίτικα 

Στην είσοδο του σπιτιού διακρίνονται αριθμός υποδημάτων. Είναι ανατολίτικο έθιμο 

και θέλουν να σέβονται με αυτόν τον τρόπο, το χώρο που ζουν. Το είχαν οι παππούδες τους 

και το συνεχίζουν και αυτοί. 
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Συνήθως οι ενήλικοι κάθονται στο πάτωμα (με μαξιλάρια) σταυροπόδι, τρώνε, πίνουν 

καφέ, κουβεντιάζουν. Η φτώχεια και οι συχνές μετακινήσεις τους, ανάγκαζαν να μεταφέρουν 

τα απαραίτητα. Δεν είχαν χώρο στα κάρα τους και αργότερα στα αυτοκίνητα μετέφεραν μόνο 

τα απαραίτητα προς το ζην. Έτσι υιοθετήθηκε από γενιά σε γενιά. 

Οι νέοι σήμερα το απορρίπτουν σιγά σιγά και απολαμβάνουν το φαγητό τους σε 

πλούσιες τραπεζαρίες, παρακολουθούν τηλεόραση σε άνετους καναπέδες, δείγμα τις εξέλιξης 

και του νεοπλουτισμού τους. 

 

ζ. Μαγεία - γούρια 

Για τον ρομά υπάρχει το καλό και το κακό. Οι παλιές γυναίκες έφτιαχναν μάγια 

(κομπόδεμα, με ένα μικρό σακουλάκι αγνώστου περιεχομένου) για να προλάβουν το «κακό» 

ή να πετύχουν το «καλό». 

Αν ήθελε κάποιος να παντρευτεί μια όμορφη, που δεν τον ήθελε, για να επιτύχει τον 

σκοπό του κατέφευγε σε μάγια.  

Άλλοτε πάλι για να προλάβει μια καταδικαστική απόφαση της δικαιοσύνης 

προκειμένου να επηρεάσει την γνώμη του δικαστηρίου.  

Όταν δεν πιάνει παιδί παίρνει κάτω από το φουστάνι χήρας γυναίκας. 

Του πεθαμένου τα προσωπικά αντικείμενα θεωρούνται φυλακτά και αντικείμενα προς 

χρήση μαγείας. 

Χρησιμοποιούν αλάτι μέσα στο νερό, μετά σταυρώνουν το θύμα, πίνουν 3 φορές, 

βρέχουν το κούτελο του και κατόπιν το ρίχνουν στο δρόμο. 

 

η. Βασκανία 

Είναι ένα φαινόμενο που το εξετάζουν οι ρομά. Αντιμετωπίζεται με πολλούς τρόπους: 

Σε πολλά σπίτια, υπάρχουν κόκκινα πανιά και κόκκινες κορδέλες, συνήθως στην 

πόρτα του σπιτιού και στα μπαλκόνια. 

Τα σκόρδα συνοδεύονται με κόκκινες κορδέλες. Τα τυλίγουν και τα κρεμάνε έξω από 

το σπίτι. 

Κρεμνάνε δίχτυ συνήθως στο μπαλκόνι του σπιτιού. 

χρησιμοποιούν χάντρα οι άνθρωποι αφού την περάσουν μέσα σε κορδόνι η σε αλυσίδα. Είναι 

ο πιο συχνός τρόπος. 

Το νύχι της αρκούδας το κρεμνάνε στα παιδιά. Θεωρείται ότι αποκτά την δύναμη της 

αρκούδας και παράλληλα δεν το πιάνει γλωσσοφαγιά και το μάτι. 
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θ. Ρούχα - φούστες 

Θα θυμόμαστε από τις ελληνικές ταινίες, αλλά και από τις προσωπικές μας εμπειρίες 

τσιγγάνες όμορφες με πλουμιστά ρούχα, λίρες κρεμασμένες στο στήθος, να σεργιάνιζαν τους 

δρόμους των φτωχικών προαστίων, λέγοντας την μοίρα και ρίχνοντας τα χαρτιά. 

Στην σύγχρονη κοινωνία των ρομά της Αμαλιάδος, διακρίνεται η ανομοιομορφία στο 

ντύσιμο. Η μόδα και γενικά ο μοντερνισμός έχει εισχωρήσει δειλά δειλά στον συνοικισμό 

(εικ. 14). Η εξέλιξη, περιόρισε κάτι που είχε σχέση με την δόξα των ρομά, την απλότητα της 

εμφανίσεως τους. Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε τα έξης: 

- Κυρίες ηλικιωμένες άνω των 50 ετών με την παραδοσιακή φορεσιά των ρομά την 

χιλιοτραγουδισμένη «φούστα κλαρωτή» . Φορούν την μανδύλα στο κεφάλι που δείχνει την 

άκρα ηθική και αξιοπρέπεια της κοπέλας, έναντι του πεθερού, ο οποίος δεν έπρεπε να δει τα 

μαλλιά της νύφης.  

- Οι κοπέλες έως 40 ετών, έχουν φύγει από την παράδοση, φορούν μακριές φούστες και 

πιάνουν τα μαλλιά τους  

- Όλες οι υπόλοιπες κοπέλες είναι οπαδοί του εκμοντερνισμού. Έχουν ξεφύγει από το 

κατεστημένο της γειτονιάς βάφονται, φορούν μοντέρνα τζιν, σκουλαρίκια στην μύτη και κάθε 

τι που μπορούμε να το συναντήσουμε σε μια συνοικία κάποιας πόλης (εικ. 15). 

 

ι. Κηδεία 

Ο νεκρός από αυτή την ζωή δεν φεύγει απλά. Τον φορτώνουν με τσιγάρα, αναπτήρες, 

κολόνιες, καθρέφτη, χτένα, πολύτιμα ρούχα. Οι λοιποί που παρευρίσκονται γύρω από τον 

νεκρό βάζουν και αυτοί πολύτιμα αντικείμενα προκειμένου να τα δώσει  ο νεκρός στους 

δικούς τους. Μαζί με τα αντικείμενα των συνοδεύουν και προσωπικές ευχές. Διατηρούν 

απόλυτα το 40ημερο με τους εξής περιορισμούς: 

- Απαγορεύεται η τηλεόραση 

- Δεν επιτρέπεται η κρεατοφαγία – οινοποσία και γενικώς το άναμμα της φωτιάς με 

ψήσιμο κρέατος. 

- Επί 9ημερο δεν γίνεται λήψη λουτρού 

- Αφήνονται γένια και ανάλογα την ηλικία του νεκρού μπορεί και 40 ημέρες. 

- Με την δύση του ηλίου και για 1 ώρα περίπου απαγορεύεται να διαπράττουμε 

προσωπική εργασία, να ανοίγουμε την βρύση του νερού, να τρώμε και όλα αυτά 

αφιερώνονται στην μνήμη του νεκρού. 
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κ. Μνημόσυνα 

Τα μνημόσυνα τελούνται στο σπίτι. Οι γυναίκες βάζουν σε ένα πιάτο σιτάρι και το 

πηγαίνουν στην εκκλησία για να διαβαστεί. Από αυτό το ανακατεύουν με το υπόλοιπο δίσκο, 

ενώ ένα μέρος φυλάσσεται στο εικόνισμα. 

Στο τραπέζι προσφέρεται ρύζι φασόλια και φρούτα εποχής. Δεν επιτρέπεται κρέας και 

ψάρια. Μόνο στο χρόνο σφάζεται προβατίνα. 

Τραπέζια για την μνήμη του πραγματοποιούνται : 3ημερα, 9ημερα, 40ημερα, 3μηνο, 

6μηνο, 9μηνο, 12μηνο. 

 

λ. Χορός 

Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Συνοδεύουν τις χαρές, τις λύπες, τις 

μοναξιές και τα παραπόνα τους. Αποτελεί κομμάτι του πολιτισμού των ρομά. Θεωρείται 

έμφυτο. Ξεκινά από πολλή νωρίς (4-5 ετών) για προσωπική ευχαρίστηση αλλά και για την 

αξιοπρέπεια της οικογενείας. 

Οι νεαρές τσιγγάνες, αποδεικνύουν ότι ο χορός κυλά στο αίμα τους. Αρέσκονται να 

λικνίζονται στο συγκεκριμένο παραδοσιακό χορό το τσιφτετέλι που καταπλήσσουν τους 

πάντες. 

Στην ηλικία των 14 - 17 ετών προβάλλουν τις επιδεξιότητες τους ως πλεονέκτημα της 

κοπέλας προκειμένου να αρέσκεται ή να εκμαίευση  τον μέλλοντα σύζυγο της. Αποτελεί ίσως 

το μοναδικό σημείο που επιδεικνύει εκτός την ωραιότατη παρουσία της και την χάρη του 

χορού που έχει 

Η τσιγγάνικη φλέβα έχει το χορό στο αίμα της … τραγουδούν όπως αναπνέουν! 

Την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα φτιάχνουν κεντημένο ψωμί. Ο πατέρας και η μητέρα θα 

σπάσουν το ψωμί, πριν το βάλλουν στο τραπέζι και όποιος από τους δυο πάρει το μεγαλύτερο 

κομμάτι σημαίνει ότι, δούλεψε περισσότερο εκείνον το χρόνο. (εικ.13). 

 

3.5.2   Θρησκευτικότητα και λατρεία 

 

α. Χριστούγεννα 

Την ημέρα αυτή η νοικοκυρά του σπιτιού θα ζυμώσει το Χριστόψωμο με ιδιαίτερη 

ευλάβεια. Επάνω στο ψωμί θα δημιουργήσει με ζυμάρι διάφορες χριστιανικές παραστάσεις. 

Ο άνδρας του σπιτιού κόβει ένα κλαδί από καρποφόρο δένδρο (συνήθως πορτοκαλιά, 

λεμονιά ή και ελιά). Το κλαδί αυτό το στολίζουν με χαρτονομίσματα (παλιότερα με λίρες). Η 
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ονομασία του κλαδιού είναι «σούρβα». Με αυτό χαιρετιούνται την πρωτοχρονιά λέγοντας 

«σούβρα γκοντίνα
60

». 

 

β. Πρωτοχρονιά 

Φτιάχνουν βασιλόπιτα. Τα υλικά της πίτας είναι ρύζι βρασμένο, τυρί τριμμένο σε 

λάδι, 10 – 15 φύλλα. Μέσα στην πίτα βάζουν λίρα και φύλλο πορτοκαλιού. 

Αυτός που θα τύχει την λίρα, παίρνει το σπίτι και σε αυτόν που θα τύχει το φύλλο, 

παίρνει το αυτοκίνητο.  

 

γ. Η γιορτή της Παναγίας 15 Αυγούστου (Μπογκορόντιτσα)  

 

Σφάζουν προβατίνες. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούν πως κάνουν θυσία στην Παναγία.  

 

δ. Πατραγκί (το Πάσχα) 

Όλοι οι χριστιανοί ρομά του κόσμου γιορτάζουν όπως και οι λοιποί χριστιανοί. Από 

το αρνί που σφάζουν σημαδεύουν με αίμα το σχήμα του σταυρού στο μέτωπο των μελών της 

οικογενείας τους. Θέλουν να δείξουν με αυτό τον τρόπο ότι, δέχονται τη σταυρική θυσία για 

την σωτηρία του κόσμου και τάσσονται υπέρ αυτού. Γιορτάζουν με μεγάλη ευλάβεια και 

ζητούν από την Παναγία την βοήθεια της στην επίλυση των προβλημάτων τους. 

Εκείνη την ημέρα σφάζουν προβατίνες. Επίσης το συνδυάζουν με προσκυνηματική 

επίσκεψη στη Μεγαλόχαρη της Τήνου (εικ.16). 

 

ε. Χαραγγελοντείν Μιχαήλ και Γαβριήλ 

Την ημέρα αυτή την γιορτάζουν επίσης με ευλάβεια και  γλέντια. Όσοι έχουν τάμα 

σφάζουν προβατίνα. 

 

στ. Τανασόντεν 

Στις 17 Ιανουαρίου ημέρα εορτής του Αγίου Αθανασίου σφάζεται προβατίνα. 

 

ζ. Εντερλέζι ο Αι – Γιώργης 

Οι Έλληνες ρομά τον έχουν προστάτη τους. Μια παράδοση αναφέρει: «τα πολύ παλιά 

χρόνια, όταν ο καταραμένος όφις μπήκες στις σκηνές και ήταν έτοιμος να κατασπαράξει τους 
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 σούβρα γκοντίνα= καλή χρονιά - υγεία 
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τσιγγάνους, ο Αϊ Γιώργης καβάλα στ' άλογό του πρόφτασε και τον σκότωσε». Από τότε έως και 

σήμερα, θεωρείται ο προστάτης των απανταχού ρομά, όλου του κόσμου. 

Ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, οι ρομά σουβλίζουν τα αρνιά τους, όπως προστάζει το 

έθιμο, τα οποία έχουν προηγουμένως στολίσει με λουλούδια και κορδέλες. Στην γιορτή 

συμμετείχε ολόκληρη η συνοικία. Επίσης τηρείτε το έθιμο του «ζυμωτού ψωμιού», που 

συμβολίζει την εργασία του ανδρόγυνου. 

Μια ποιητική εικόνα του Ederles μάς δίνει ο Emir Kusturica στην ταινία του « ο 

καιρός των τσιγγάνων». (εικ.17). 

 

 

3.6   Πολιτιστικές και πολιτικοκοινωνικές δραστηριότητες 

 

  3.6.1   Η έφοδος των «νονών» 

Δυστυχώς ή ευτυχώς την περίοδο των εκλογών, εθνεγέρτες και εθνοσωτήρες, 

καλοντυμένοι, εμφανίσιμοι, γλυκύτατοι, με το ανάλογο επικοινωνιακό στυλ, πουλάνε 

λαϊκισμό και φυσικά «το παιδί του λαού», να πλησιάζει την συνοικία για τι άλλο; να σώσει! 

Να σώσει τους ρομά από την κρίση, από την φτώχεια, από την μιζέρια, από την κακομοιριά, 

να δώσει, να τάξει, να διευκολύνει, να προσφέρει να συμπονέσει να, … να και αλλά πολλά. Η 

σκηνή είναι πάντα η ίδια: «γεια σας τι κάνετε; είμαι ο τάδε υποψήφιος της τάδε παράταξης. 

Αποφάσισα να σηκώσω το βάρος των ευθυνών σας στην πλάτη. Πιστεύω ότι μπορώ να 

προσφέρω στον τόπο σας. Για ένα καλύτερο αύριο». 

Η αλήθεια είναι αυτή: «έφερες βόλτα αγαπητέ μου κύριε/α τις γειτονιές; έκατσες στον 

πάγκο ντάλα ο ήλιος από πάνω σου ή μες στην βροχή και τον βοριά; μύρισες τον ιδρώτα του 

άλλου όταν διαλέγει; μπορείς να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις: σήμερα δεν πάω! Όχι, δεν 

μπορείς! Αυτή είναι η μοίρα σου, αυτή είναι και η αλήθεια της ζωής σου. Το απλό και 

ευλογημένο μεροκάματο, που μπορείς να ζήσεις άξια την οικογένεια σου, ώστε κανένας να 

μην σε πει γύφτο
61

». 

Το σχόλιο γίνεται για τις πολιτικές κουμπαριές
62

. Τα παιδιά στον Παπακαυκά έχουν 

τον δικό τους νονό, που είναι το συμφέρων του νονού! Το «δέσιμο που γίνεται με το βρέφος» 

δεν αρμόζει στο πνεύμα της πνευματικότητας της χριστιανοσύνης. Για την αρπάγη 10 έως 30 
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 Γύφτος = με την έννοια του κακοπληρωτή  
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 Αποτελεί μαρτυρία ανώνυμων ρομά που ζητήθηκε να αναφερθεί 
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ψήφων αγοράζουν μια βάφτιση και στο τέλος ένα τίποτα. Που σε ξέρω που σε είδα. Χάνεται 

η κουμπαριά, όπως χάνεται και ο πολιτικός, όταν εγκαταλείψει τον πολιτικό βίο. 

Μα είναι δυνατόν; χάθηκε αυτό που λέγεται ανθρωπινή αξιοπρέπεια; τιμή υπάρχει; 

υπόληψη; πολιτική στην πολιτική και ψέμα στο ψέμα. 

Από την άλλη πλευρά δεν φταίνε μόνο αυτοί. Μερίδα ευθύνης έχουν και οι ρομά. 

Κοιτάνε να πιαστούν σε ηχηρά ονόματα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον καλώς 

ή κακώς. Ίσως πονηροί, λίγο ατομιστές και αρκετά συμφεροντολόγοι. Δεν είναι αυτός τρόπος 

για να ξεφύγουν από την κατάντια, ούτε καν δείγμα πολιτισμού. Να αλλαχτεί άμεσα η 

νοοτροπία πρώτα από τους ρομά. Μόνο έτσι θα κάνουν καλό στις οικογένειες τους, αλλά και 

στον τόπο τους περισσότερο. 

Οι ρομά καθημερινά κάνουν βήματα προόδου. Πιστεύουνε ότι πρέπει ν' αλλάξετε και 

εσείς οι πολιτικοί απέναντί τους. Ήρθε η ώρα τους λάβετε σοβαρά υποψιών! 

 

3.6.2   Σύλλογος ρομά  (roma.amaliadas.agiosgeorgios@gmail.com) 

 

Μέσα από τις ανάγκες των κατοίκων για ένα καλύτερο αύριο, γεννήθηκε ο σύλλογος 

ρομά Άγιος Γεώργιος ). Ένας σύλλογος με τεράστια προσφορά αλλά και με τις όποιες 

αδυναμίες του (εικ. 18). Αξίζει να αναφέρουμε την κοινωνική δράση του συλλόγου: 

- Δημιουργία τράπεζας αίματος για όλους τους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. 

- Ιδρύουν και συντηρούν την ποδοσφαιρική τους ομάδα «πάνθηρες». 

- Υποβολή στην γραμματεία κοινωνικών πόρων του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης, εισηγητική πρόταση, για ολοκληρωμένη παρέμβαση που 

περιλαμβάνει : συμβουλευτική, κατάρτιση, και απασχόληση. 

Προβάλλονται προς πάσα κατεύθυνση τα εναγώνια προβλήματα του συνοικισμού που 

εξακολουθούν να υπάρχουν και να μεγαλώνουν (στεγαστικό, απασχόληση, υγεία, παιδεία). 

Οι θεματικοί αυτοί άξονες αποτελούν σημείο τομείς για την περαιτέρω πορεία βελτίωσης και 

προοπτικής της συνοικίας. 

Με την επίσκεψη μας στις Βρυξέλες το 2010, διαπιστώθηκε από κοντά η μεγάλη 

ευαισθησία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τους ρομά. Δυστυχώς πολλά κοινοτικά κονδύλια 

χάνονται λόγο αδυναμίας απορροφήσεως του κρατικού μηχανισμού. 

mailto:roma.amaliadas.agiosgeorgios@gmail.com
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3.6.3   Πάνθηρες (www.panthires2001.blogspot.com)  

 

Είναι ρομά και η μεγάλη τους αγάπη είναι το ποδόσφαιρο. Κατοικούνε στη συνοικία 

Παπακαυκά, και δηλώνουνε ότι η ομάδα τους είναι όαση στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουνε καθημερινά. Με αρχή το «ευ αγωνίζεσθε» μέσα και έξω από τον αγωνιστικό 

χώρο, δώσανε στην κοινωνία ένα άλλο μοντέλο τσιγγάνου! Η ομάδα επιτελεί κοινωνικό έργο. 

Προβάλλει μια γειτονιά ρομά, σπάζοντας τις «αλυσίδες» του κατεστημένου και τα 

στερεότυπα μιας ολόκληρης κοινωνίας που τους έχει στη συνείδησή της ως περιθωριακούς 

και εκτός κοινωνικού ιστού. 

Το 2001, οι: Γιώργος Πιλαφτσής, Μάριος Δημητρίου, Ντίνος Κολτσίδας, Δημήτρης 

Καραγκιόζης, Νίκος Φωκάς και Δημήτρης Μπαχαρίδης ιδρύουν τους «πάνθηρες 

Αμαλιάδας
63

». η παρέα φίλων αντί να παίζουνε διάφορα τυχερά παιχνίδια στα καφενεία, αντί 

να «σκοτώνουνε» την ώρα τους με ... κακές ενασχολήσεις, φορέσανε τα ποδοσφαιρικά 

παπούτσια, την ποδοσφαιρική εμφάνιση, και φτιάξανε τη δική τους ομάδα, την οποία και 

δηλώσανε στην Ε.Π.Σ Ηλείας το 2001. Ήταν μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα - ρομά τότε, 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση! 

Η ομάδα αυτή είναι ο πρεσβευτής και το καμάρι των ρομά του δήμου Ηλιδας. 

Ξεκινήσανε ν' αγωνίζονται με μεγάλη επιτυχία στα τοπικά πρωταθλήματα. Μικρά λιθαράκια 

στη πορεία αυτή έχουν βάλει όλοι οι ρομά και για το λόγο αυτό δεν θα αναφερθούμε σε 

κανένα ξεχωριστά. Η τιμή ανήκει σε όλους. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, διότι δεν 

οχυρώθηκαν στη συνοικία τους αφήνοντας το κοινωνικό τους πρόσωπο σε μία γωνία, αλλά 

έδειξαν ότι τα κόμπλεξ δεν τα έχουν αυτοί αλλά κάποιοι άλλοι που δηλώνουν μορφωμένοι με 

επίπεδο. 

Πολλοί τότε δεν είδαν αυτή την κίνηση με καλό μάτι και πάντα τους αντιμετώπιζαν 

στο γήπεδο λιγάκι έως πολύ υποτιμητικά. Όμως η ποδοσφαιρική, αλλά και η κοινωνική τους 

παρουσία στα γήπεδα, τους διέψευσε όλους αυτούς. 

Την πρώτη τους χρονιά στην γ΄ κατηγορία η ομάδα μετρά: 14 νίκες, 5 ισοπαλίες και 1 

ήττα! Αποτέλεσμα να ανέβει στην κατηγορία. Εκεί δεν σταμάτησε να αλωνίζει και μετρά: 20 

νίκες, και 2 ισοπαλίες και εννοείται αήττητη! Θεωρείται ρεκόρ στην Ηλεία και δύσκολα θα 

καταρριφτεί. 
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 Πρόεδρος σήμερα είναι ο λάμπρος Σταμούλης 

http://www.panthires2001.blogspot.com/


76 
 

Στην α΄ κατηγορία απογοήτευσαν τους πάντες. Κανείς δεν περίμενε την εδραίωση 

τους στην 6αδα φθάνοντας μάλιστα στα ημιτελικά του κυπέλου που δυστυχώς έχασαν. 

Η ποδοσφαιρική οικογένεια των πανθήρων σήμερα ευελπιστεί σε περισσότερες νίκες 

και δάφνες. Ίσως να είναι η μοναδική ρομά συνοικία, που έστω και με αυτό τον τρόπο 

αισθάνονται περήφανοι που έβαλαν το λιθαράκι προκειμένου να κτιστεί μια ομάδα που 

μπορεί να στερείται αγαθών από τις άλλες γειτονιές αλλά δεν σταματά να ελπίζει και να 

προάγει τη νότα της αισιοδοξίας και της ελπίδας. 

Δίκαια την χαρακτηρίζουν τον καθρέπτη μιας γειτονιάς που προσπαθεί να βρει τα 

βήματα της και την αξία που της αναλογεί μέσα στην πόλη που ατενίζει το μέλλον με 

αισιοδοξία (Εικ.19). 

 

3.6.4   Λοιπές Δραστηριότητες 

 

Η δράση των ρομά της συνοικίας Παπακαυκά τα τελευταία 50 χρόνια είναι κοινωνικά 

αποδεκτή και παραδεκτή (εικ. 20). Οπωσδήποτε αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης των 

δυνατοτήτων αυτών των ανθρώπων και να γιατί: 

 

α. Ημερίδα Ρομά με θέμα την τσιγγάνικη τέχνη 

Τον Φεβ. Του 2000 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανάθεσε 

στο Ολυμπιακό Κ.Ε.Κ της Αμαλιάδος, 2ημερη οργάνωση έκθεσης – ημερίδας και 

ευαισθητοποίησης για την επαγγελματική δραστηριότητα την αποτελεσματική 

κοινωνικοοικονομική ένταξη των Ρομά και την προβολή της τσιγγάνικης τέχνης. 

Η ημερίδα εντάθηκε σε Ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 

ο αντιδήμαρχος της Βενετίας κ
ος

 Τεπένο (καταγωγής ρομά), όλοι σχεδόν οι φορείς του τόπου. 

Οι δήμαρχοι Αμαλιάδος, Πύργου και περίχωρων, οι βουλευτές του νομού ο υφυπουργός 

πολιτισμού κος Ζαφειρόπουλος και πολλοί άλλοι. 

Η προσπάθεια αυτή χαρακτηρίστηκε σπουδαία διότι, μπόρεσε να γεφυρώσει το χάσμα 

μεταξύ ρομά και κοινωνίας. Τα ήθη και έθιμα των Ρομά αξίζουν να γίνουν γνωστά. 
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Μετά το πέρας της εκδήλωσης γυναίκες ρομά της συνοικίας πρόσφεραν παραδοσιακά 

φαγητά τσιγγάνικης τέχνης με μεράκι μαγειρεμένα όπως αρμόζει στην περίσταση. (Φωτ. 16 ) 

- β. Δημιουργία τράπεζας αίματος 

Στην προσφορά και τον ανθρωπισμό δε χωρούν διακρίσεις. Τον Νοέμβριο 

πραγματοποιήθηκε στο γενικό νοσοκομείο της Αμαλιάδας σε μία από κοινού ανθρωπιστική 

κίνηση ανιδιοτελούς προσφοράς στο συνάνθρωπο. Ο σύλλογος ρομά των του δήμου ΄Ηλιδος 

σώμα εθελοντών Σαμαρειτών διασωστών και ναυαγοσωστών του ελληνικού ερυθρού 

σταυρού Ηλείας και η ποδοσφαιρική ομάδα  «πάνθηρες» των ρομά. Η συμμετοχή ήταν 

συγκινητική καθώς προσήλθαν περίπου πενήντα εθελοντές. 

Οι μονάδες που συγκεντρώθηκαν θα προσφερθούν στην τράπεζα αίματος του 

νοσοκομείου Αμαλιάδας για την κάλυψη των αναγκών, ενισχύοντας έτσι τις ελλείψεις για 

αίμα στην τοπική κοινωνία . 

«Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Φωνάζουμε παρόν με μια καθ’ όλα ανθρώπινη 

κίνηση , προσφέροντας αίμα για όποιο συνάνθρωπό μας το έχει ανάγκη. Θέλουμε ως σύλλογος 

ρομά του δήμου ΄Ηλιδας να σπάσουμε τις τελευταίες αλυσίδες  ρατσισμού που υπάρχουν ακόμα 

στη συνείδηση κάποιων συνανθρώπων μας, υπενθυμίζοντας ότι οι καρδιές των ανθρώπων 

χτυπάνε το ίδιο είτε είναι μαύρες, λευκές ή κίτρινες. 

 Απευθυνθήκαμε στον ερυθρό σταυρό και ζητήσαμε τη συνεργασία για την αιμοδοσία και τη 

διάθεση του αίματος , γιατί αυτοί οι εθελοντές εργάζονται για το κοινό καλό δίχως φανφάρες 

και διακρίσεις και πραγματικά μας αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή. Τους οφείλουμε ένα 

μεγάλο ευχαριστώ» δήλωσε ο κύριος Μπατζαλής Νίκος, γραμματέας του συλλόγου ρομά του 

δήμου ΄Ηλιδας. 

«Οι θεμελιώδεις αρχές του ερυθρού σταυρού με τις οποίες και δουλεύουμε αδιάκοπα 24 ώρες 

το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο, δε θα μπορούσαν και δεν επιτρέπεται να σταθούν εμπόδιο στην 

θέληση για προσφορά στον συνάνθρωπο, κάτι που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. στην ανιδιοτελή 

προσφορά και τον ανθρωπισμό δε χωράνε διακρίσεις και δε θα  μπορούσαμε να πούμε ποτέ όχι 

σε μία τέτοια προσφορά όπως αυτή των ρομά του δήμου ΄Ηλιδας. Ελπίζουμε τέτοιου είδους 

πρωτοβουλίες να ακολουθήσουν και άλλες κοινωνικές ομάδες» δήλωσε ο υπεύθυνος του 

Ερυθρού Σταυρού Γ. Ματσούκας. 

http://amaliadanews.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf-%ce%b4%ce%b5-%cf%87%cf%89/
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- γ. Λαμπαδηδρομία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

Ο ποδοσφαιριστής των πανθήρων και 1ος σκόρερ της γ' κατηγορίας, Λάκης 

Κολτσίδας είναι ο πρώτος Έλληνας ρομά στην ιστορία του θεσμού, που συμμετείχε στη 

λαμπαδηδρομία για τους ολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου. «γκρέμισαν τα τείχη» της 

συνοικίας, για να τον υποδεχτούν. Η διαδρομή συμβολική: Ανεμόμυλος - Αγία Άννα. 

Οι στιγμές μοναδικές και γεμάτες περηφάνια! Ανεπανάληπτη τιμή για το γνήσιο τέκνο 

της γενέτειρας γης των ολυμπιακών αγώνων, της αρχαίας Ήλιδας. 

Τεράστια αναγνώριση από το δήμο Ήλιδας (και ιδιαίτερα τον δήμαρχο Γιάννη Λυμπέρη) για 

τον αγώνα μιας ολόκληρης γειτονιάς να δημιουργήσει ένα διαφορετικό μοντέλο Ρομά, 

παράδειγμα προς μίμηση. 

 

- δ. Στις Βρυξέλλες για λύσεις! 

Το Μάρτιο του 2012, με την τεράστια συμβολή της κ. Αυγερινοπούλου, και την 

πρόσκληση της αντιπροέδρου του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου κ. Ρόδη Κράτσα, το προεδρείο 

του συλλόγου αποτελούμενο από τον πρόεδρο κ. Γ. Πιλαφτσή, τον αντιπρόεδρο κ. Π. 

Γκαιτατζή τον ταμία κ. Τσουτσουλίδη Τάσο και τον γενικό γραμματέα κ. Ν. Μπατζαλή, 

μετέβηκε στις Βρυξέλλες προκειμένου να συναντήσουν υψηλόβαθμα στελέχη και πολιτικούς 

παράγοντες της Ε.Ε. 

Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε τις προτάσεις της οι οποίες, έτυχαν 

θετικότατης ανταπόκρισης από τους κοινοτικούς συνομιλητές. Οι συναντήσεις 

πραγματοποιήθηκαν σε θερμό κλίμα και τα αποτελέσματα και οι εμπειρίες μόνο θετικές 

μπορούν να χαρακτηριστούν. 

Το βασικό συμπέρασμα από τις συνομιλίες ήταν το σοβαρό πολιτικό και οικονομικό 

ενδιαφέρων της Ε.Ε στην προώθηση λύσεων των βασικών προβλημάτων των ρομά (στέγαση, 

απασχόληση, παιδεία, υγεία). Η προσπάθεια θα συνεχιστεί τόσο εντός όσο και εκτός 

Ελλάδος. 

- ε. Σχολές γονέων για τους ρομά του Παπακαυκά (Μάιος 2013) 

Η γενική γραμματεία του ιδρύματος νεολαίας και η διά βίου μάθησης του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε λειτουργία σε όλους τους 

νομούς της χώρας σχολές γονέων. 

http://amaliadanews.gr/%ce%b1%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%cf%83-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%cf%84/
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Σκοπός του έργου των σχολών γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν 

να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός 

διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους 

γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για 

προβληματισμό. 

Η σχολή γονέων Ηλείας σε συνεργασία με τον σύλλογο ρομά της συνοικίας 

Παπακαυκά , θα υλοποιήσει κατά το προσεχές διάστημα στα γραφεία του συλλόγου ρομά δύο 

προγράμματα με θέμα «ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων» διάρκειας 25 ωρών. 

 

- στ. Διαγωνισμός τσιγγάνικης ομορφιάς (Ιούλιος 2002) 

Με προσωπική πρωτοβουλία του κ. Κ. Κολτσίδα και φυσικά την βοήθεια των ρομά 

της συνοικίας διοργανώθηκε διαγωνισμός τσιγγάνικης ομορφιάς! Με την ευγενική χορηγία 

του δήμου Αμαλιάδος και με πλήθος κόσμου της τοπικής κοινωνίας, στήριξαν με την 

παρουσία τους την εκδήλωση που θεωρείται επιτυχημένη. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η συγκέντρωση χρηματικού ποσού προκειμένου να 

αποδοθεί στο «χαμόγελο του παιδιού». 

 

- ζ. Πρόγραμμα ανακύκλωσης (Ιούλιος 2013) 

Στο ξενοδοχείο « Αμαλίας » στην Κουρούτα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα 

ανακύκλωσης απορριμμάτων, από τον σύλλογο ρομά 

Η δράση αυτή χρηματοδοτείται  από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ευρωπαϊκό 

κοινωνικό ταμείο, καθώς έχει στόχο την πληροφόρηση με πολιτικές και τη νομοθεσία 

σχετικά με την ανακύκλωση. 

Ο τελικός σκοπός είναι η συμβουλευτική υποστήριξη 100 ανέργων, που ανήκουν στην 

κοινωνική ομάδα των ρομά, σε θέματα απασχόλησης με ταυτόχρονη εφαρμογή τεχνικών 

ένταξης και αναβάθμισης των προσώπων τους (εικ.16). 

 

 

http://amaliadanews.gr/%ce%b1%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b1-o%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd/
http://amaliadanews.gr/%ce%b1%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b1-o%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%ce%bd/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΩΝ 

 

4.1  Ρομά (κάτοικοι του συνοικισμού) 

4.1.1   Ο Δημήτρης και η Δήμητρα  

Τηρούν με την σειρά τους το έθιμο. Πρόσφατα αρραβωνιάστηκαν (πριν μια 

εβδομάδα). Είναι άεργοι (ετών 17 και 15 αντίστοιχα), λιγομίλητοι και διστακτικοί. Το αγόρι 

κοκκινίζει όταν του μιλώ, ενώ η κοπέλα, όμορφη γλυκιά, σωστή νεραΐδα με τα γαλανά της 

μάτια στέκεται δίπλα του. Δεν έχουν φύγει καθόλου από την συνοικία. Εκεί μεγάλωσαν και 

εκεί απόκτησαν την κουλτούρα των ρομά. Διακρίνω όντως ότι είναι ανώριμοι να σηκώσουν 

το βάρος των υποχρεώσεων μιας οικογενείας. Η συνέντευξη ολιγόλεπτη και επιγραμματική: 

« Δηλώνουν ευθαρσώς ότι τους αρέσει η γειτονιά και η νοοτροπία της. Δεν τους αρέσει 

που δεν επιτρέπεται να κάνουν σχέσεις. Παντρεύτηκαν νωρίς για να μην τους κακολογήσει η 

γειτονιά. Αν περάσει τα 18 η κοπέλα θεωρείται παράξενη και περασμένης ηλικίας. Δεν τους 

αρέσει το έθιμο να πληρώνουν την νύφη. Μάλιστα σε άλλες κοινότητες ρομά αυτό το έθιμο το 

έχουν σταματήσει. Τους αρέσει το Εντερλέζι. Συμφωνούν να συνεχιστεί το έθιμο με το σεντόνι, 

διότι εδώ φαίνεται η αξία της νύφης και η τιμή της οικογενείας της. 

Η Δήμητρα διαφωνεί. Ήθελε να ήταν λαϊκή. Δεν θέλει τον πρόωρο γάμο. Ο δικός τους 

τρόπος ζωής δεν της αρέσει. Θέλει και αυτή να ζήσει όπως ο συνομήλικες της. Να κάνει φίλες, 

να χαρεί την ζωή. Να φύγει κάπου που θα μπορέσει να σπουδάσει. Να πάει σε άλλη πόλη. Να 

την περιμένουν οι γονείς της όταν θα ερχόταν στην Αμαλιάδα και να μαντευτή στα 30 της. Όσον 

αφορά την μόρφωση τους πήραν και αυτή το δρόμο των εθίμων. Επειδή ήταν ο μεγαλύτερος 

γιος έπρεπε να βοηθά τον πατέρα του στην λαϊκή και γι αυτό δεν προχώρησε στα γράμματα. 

Ενώ η Δήμητρα, αν και της άρεσε το σχολείο η μητέρα της την άφηνε στο σπίτι. Δεν 

ενδιαφέρθηκε να την στείλει σχολείο. Δεν ήξερε να την διαβάσει. 

Σημαντική είναι και η επισήμανση της αυτοκριτικής τους. Ο Δημήτρης νιώθει 

περήφανος που είναι ρομά. Έχουμε τον δικό μας τρόπο ζωής, την δική μας κουλτούρα, 

παντρευόμαστε νωρίς και ξεμπερδεύουμε. Δεν διαφέρουμε από τους λαϊκούς. Ο Δημήτρης θα 

κατοικεί και θα χρηματοδοτείται τα επόμενα χρόνια έως τα 21 περίπου από τον πατέρα του. 

Αργότερα θα αναλάβει αυτός να τον συντηρεί». 
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4.1.2   Κολτσίδας Ιορδάνης  

Τετάρτη βράδυ, βρεθήκαμε στο σπίτι του Ιορδάνη. Με υποδέχτηκε μαζί με την 

σύζυγο του και  πληροφορητές διαφόρων ηλικιών και φύλλων. Η έρευνα έγινε κατόπιν 

προγραμματισμένης συνάντησης. Αμέσως μας δημιουργήθηκε μια συμπάθεια και μια 

οικειότητα. Με δέχτηκαν με ανοιχτή καρδιά και φυσικά με την ωραία φιλοξενία των ρομά. 

Από την αρχή με έκαναν να νιώσω οικεία. Θα πρέπει να επισημάνω ότι είχαμε μία χαλαρή 

συζήτηση με τους πληροφορητές. Αφού μου ανέλυσαν τα προβλήματα της καθημερινότητας 

τους, προχώρησα στην ανάλυση της επιστήμης της κοινωνικής ανθρωπολογίας, 

καταφέρνοντας έτσι να κερδίσω και την εμπιστοσύνη τους. Κατόπιν έθεσα το θέμα προς 

διερεύνηση και επικεντρωθήκαμε στην απάντηση των ερωτήσεων. Σύμφωνα με τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων δηλώνουν: 

«δεν αντιμετωπίζουμε προβλήµατα, στις σχέσεις μας με τους υπόλοιπους λαϊκούς της πόλης. 

Μάλιστα τα τελευταία χρόνια μισθώνουμε και σπίτια εκτός συνοικισμού χωρίς να υπάρχει 

προκατάληψη απέναντί μας. Πολλές φορές, παρ’ όλο που γινόμαστε ενοχλητικοί με τα γλέντια 

μας, λόγο των εθίμων, δεν διαμαρτύρονται. Δεν δυσανασχετούν ακόμη και όταν κάνουν παρέα 

τα παιδιά τους με τα δικά μας». 

Ο Λεωνίδας παραδέχεται ότι: «η αγραμματοσύνη τους ήταν σοβαρό εμπόδιο τα 

προηγούμενα χρόνια στην ανάπτυξη των σχέσεων». 

Ο Παναγιώτης συμπληρώνει: «πολλές φορές μας πλησιάζουν και από συμφέρων όταν 

είναι να μας πουλήσουν ή για να αγοράσουν αγαθά». 

Η δημιουργία μιας δικής τους απόμερης συνοικίας κάνει τις γνώμες των 

παρευρισκομένων να διίστανται: «αρκετοί, δηλώνουν ότι ήταν λάθος της γενιάς αυτής και των 

υπολοίπων να δημιουργήσουν συνοικία Ρομά, διότι τα παιδιά τους εντάσσονται στο πνεύμα της 

συνοικίας (του «γκέτο» χαρακτηριστικά όπως είπε) και δεν συναναστρέφονται με αλλά παιδιά 

της πόλης ώστε ν΄ αλλάξουν απόψεις να δημιουργήσουν παρέες να ερωτευτούν. Δυσκολεύει και 

τους μεγαλύτερους στο να ανοιχτούν περισσότερο στην πόλη. Έχει γίνει αυτό αλλά εξ αιτίας της 

συνοικίας άργησε χαρακτηριστικά». 

Μένος του κόσμου υπήρχε κάποτε έναντι των ρομά αλλά ο Παναγιώτης, επιμένει: 

«ότι η μόρφωση στο σχολείο θα αντιστρέψει το όποιο αρνητικό κλίμα». 

Όλοι τους απαντούν με αρνητικά λόγια για την σχέση τους με τους γύφτους, δίχως να 

εκδηλώνουν στοιχεία ρατσισμού. Οι ρομά της συνοικίας είναι ενταγμένοι στην κοινωνία 

πολλά χρόνια. Αποκαλύπτουν ότι διαφέρουν στην γλώσσα, στην καταγωγή, στα ήθη και 

έθιμα, τα επαγγέλματα, στην κατοικία και στην κουλτούρα γενικότερα. Σπανίως συνάπτουμε 

σχέσης παρά μόνο μέσω κουμπαριάς. Ποτέ όμως γάμους. Είναι αποδεκτό από όλους ότι μόνο 
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εάν αποφασίσουν αυτοί θα μπορέσουν να αλλάξουν και να ενταθούν στην κοινωνία και 

λιγότερο μέσω παρέμβασης του κράτους. 

Η δομή της οικογένειας είναι πατριαρχική. Έχουν τον έλεγχο οι άνδρες αλλά 

συνδράμουν ενεργά και οι γυναίκες. Η εκλογή της συζύγου είναι ένα θέμα που απασχολεί 

κυρίως τα παιδιά. Συνήθως τα «βρίσκουν» γίνεται συζήτηση και ολοκληρώνεται η σχέση. Ο 

γαμος με μη ρομά τώρα επιτρέπεται. Διαπιστώνεται από τους πληροφορητές ότι υπάρχουν 5 

γάμοι και μάλιστα πτυχωμένοι. Δεν υπάρχει έως τώρα διαζύγιο. 

Τα ήθη και τα έθιμα τηρούνται. Όμως είναι όλοι αντίθετοι στην ιδέα του πρόωρου 

γάμου. Ένα κορίτσι (14 ετών περίπου) είναι βιολογικά ανώριμο. Συμφωνούν ότι δεν είναι σε 

θέση ν΄ αναθρέψει ένα μωρό. Δεν έχει παραστάσεις και εμπειρία από την ζωή. Έχει χάσει τα 

εφηβικά χρόνια. Επίσης δεν αποδέχονται τα ξόρκια με σκόρδα και κόκκινα πανιά που 

χρησιμοποιούν στις εορτές διότι, δεν τα δέχεται η θρησκεία. Οπωσδήποτε πρέπει να παύσουν 

να πληρώνουν τις νύφες, όπως έχει σταματήσει σε άλλες περιοχές αυτό το έθιμο. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της έρευνας ήταν η διερεύνηση των παραµέτρων 

που καθορίζουν τη στάση των τσιγγάνων απέναντι στην επαγγελµατική απασχόληση. Όπως 

φαίνεται από όλες σχεδόν τις απαντήσεις και γενικά την ανάλυση των δεδοµένων, το 

ενδιαφέρον των τσιγγάνων επικεντρώνεται στην εξασφάλιση της επαγγελµατικής τους 

απασχόλησης, η οποία θα τους οδηγούσε σε ένα καλύτερο επίπεδο ζωής. Μεγάλο µέρος των 

εργαζοµένων ασχολείται άµεσα ή έµµεσα µε το εµπόριο. Συμμετέχουν πολλές φορές και οι 

γυναίκες τους ή τα παιδιά τους, για καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Σύμφωνα με τις 

ομολογίες των παρευρισκομένων το επίπεδο των γνώσεων τους είναι τέτοιο που δεν τους 

επιτρέπει να έχουν ευχέρεια επιλογής επαγγέλματος. Βεβαιώνουν ότι προτιμούν το µόνιµο 

εµπόριο, το οποίο είναι σαφώς ανώτερο από αυτό των µετακινούµενων σε συγκεκριμένες 

λαϊκές του νομού. Θεωρούν ότι η εµπορική τους δραστηριότητα οφείλεται στις «καλές 

δηµόσιες σχέσεις» που αναπτύσσουν και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την εξασφάλιση 

σταθερής πελατείας. 

Είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ και στον ΟΓΑ. Σημαντικό ποσοστό λειτουργεί 

παράνοµα, αφού δεν διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 

Η σχέση με τους υπόλοιπους εμπόρους της πόλης σε γενικές γραμμές είναι άριστες. Η 

κρίση τους οδήγησε σε ανταγωνισμούς. Ευτυχώς έως τώρα είναι μόνο υγιής. Είναι 

καταναλωτές της πόλης συμμετέχουν στο ΑΕΠ, συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής 

κοινωνίας. 
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Με τους λαϊκούς δεν έχουν προστριβές δεν υπάρχουν περιπτώσεις επεμβάσεις της 

ΕΛΛΑΣ ή της δικαιοσύνης γενικότερα. Μέσα στην συνοικία συμπληρώνει ο Λεωνίδας 

«λύνονται με τους δικούς τους νομούς». 

Το μορφωτικό επίπεδο είναι όντως χαμηλό, συμπεράνει η Δήμητρα με την σειρά της. 

Επειδή ήταν η μεγαλύτερη έπρεπε να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, να φροντίσει τα αλλά 

μέλη της οικογένειας (παππούδες, αδέλφια). Αλλά υπήρχε και η αδιαφορία από τους γονείς 

της επειδή δεν την ξυπνούσαν να πάει σχολείο. 

Ο Αναστάσης επισκέπτεται τους καθηγητές προκειμένου να ενημερώνεται για την 

πρόοδο του παιδιού του. Επίσης στέλνει το παιδί του στην εκμάθηση ξένης γλώσσας.  

Παλιότερα υπήρχε ρατσισμός ένταξη στο σχολικό περιβάλλον ήταν ορατή. «Φύγε γύφτο» 

φώναζαν τα αλλά παιδιά τα δικά μας και οι δάσκαλοι επενέβαιναν επικουρικά. Τώρα οι 

καθηγητές αγκαλιάζουν τα παιδιά μας και συνδράμουν στην μόρφωση τους. 

Ο Λεωνίδας μας ομολογεί ότι παλιότερα τα προβλήματα τους αναδεικνύονται με 

φωνές και απειλές (τσαμπουκά).  

Αφού τους έδωσα να καταλάβουν τι εννοώ πως θα περιέγραφες των εαυτό σου με 

χιούμορ μου απαντούν: 

«Ο Λεωνίδας που είναι απλός λέει ότι για τσιγγάνος είμαι πολλή καλός. Η Δήμητρα έχει 

διαφορετική άποψη θα ήθελα να ήμουν λαϊκή. Δεν μου αρέσει που διέκοψα το σχολείο. Ήθελα 

και εγώ να φοιτούσα. Ο πρόωρος γάμος μου στερεί τις χαρές της ζωής». Οι υπόλοιποι τους 

αρέσει όπως είναι και γενικώς βρίσκονται σε μια φάση συνεχούς εξελίξεως. 

Η γενιά τους έχει διορθώσει και έχει ανεβάσει το βιοτικό επίπεδο αρκετά. Ενώ 

γίνονται βήματα εμπρός, το πνεύμα των προηγούμενων γενεών τους κρατά πίσω. Για άλλους 

μπορεί να είναι ευχή και για άλλους απλά μια καθυστέρηση στην διαφαινόμενη εξέλιξη. 

 

 

4.1.3   Κολτσίδας Λεωνίδας 

Ο μπάρμπα Λεωνίδας ετών 78 κατοικεί στην συνοικία από το 1952! Είναι έγγαμος με 

6 παιδιά, αναλφάβητος και γανωματής στο επάγγελμα. Ο μεγαλύτερος στην ηλικία, 

καλοστεκούμενος γελαστός, καλοσυνάτος. Μας παραχώρησε συνέντευξη έξω από τα γραφεία 

του συλλόγου. Το ύφος της συνέντευξης ήταν διαφορετικό από των υπολοίπων. Τον αφήσαμε 

να μας διηγηθεί ελεύθερα ότι αισθάνεται και ότι του έρχεται στην σκέψη του: 

« Εμένα που με βλέπεις έχω δουλέψει πολλή στην ζωή μου. Περάσαμε δύσκολα χρόνια 

τότε. Κάναμε αγαπημένη ζωή, δύσκολα χρόνια, αλλά ήμασταν αγαπημένοι. Τώρα τα παιδιά μας, 
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τα εγγόνια μας ζουν καλυτέρα πιο εύκολα. Τότε (1952) νοικιάσαμε φορτηγά 5-6 οικογένειες 

(20-30 άτομα) και μας πήγαν αρχικώς Πρέβεζα, Φιλιπιάδα, Ηγουμενίτσα, Μεσολόγγι, Ιτέα, 

πάτρα Καλαμάτα, Μελιγαλά και καταλήξαμε Αμαλιάδα. Πράγματα δεν είχαμε. Τίποτα δεν 

είχαμε. Ήταν δύσκολα. Μέναμε σε τσαντίρια. Σπίτι φτιάξαμε το 1967. Μου άρεσε το σπίτι. Σαν 

το σπίτι μου πιο ωραία δεν έχει πουθενά αλλού. 

Δεν μας εμπιστευόντουσαν εύκολα. Μας έλεγαν κλέφτες, πονηρούς τέτοια. Δουλεύαμε 

σκληρά. Τα χωριά μας είχαν ανάγκη. Δουλεύαμε ως γανωματήδες, σιδεράδες. Φτιάχναμε 

ταψιά, κολάγαμε μπρίκια, ισιώναμε λαμαρίνες. Άλλος κόσμος τότε. Τα χωριά είχαν κόσμο. 

Δουλεύαμε και βγάναμε τίμια το ψωμί μας. 

Αργότερα το 1970 γυρνούσαμε στις γειτονιές και πουλάγαμε χαλιά, κιλίμια, σεντόνια. 

Όλοι αγόραζαν για να κάμουν τις προίκες στα κορίτσα τους. Καμιά φορά πηγαίναμε και στα 

χωράφια να βγάλουμε πατάτες ή ντομάτες. Δουλεύαμε τότε δεν καθόμασταν. 

Αν δεν έχεις κάνει φτωχός δεν ξέρεις πως είναι. Παλεύεις παλεύεις και λευτά δεν έχεις. 

Μόνο τεμπέλης να μην είσαι και όλα τα άλλα είναι εύκολα. Κοίτα εμείς είμαστε μαθημένοι με τα 

λίγα. 

Μεταξύ μας υποστηριζόμαστε. Σπάνια θα μισάει ο ένας τον άλλο. Τώρα γεράσαμε και 

δεν θέλουμε πολλά. Κάποιοι μας αγάπαγαν και κάποιοι μας ζήλευαν. Παντού έχει καλούς και 

κακούς. Όταν είχε εκλογές κάναμε και κάνα έργο εδώ. Ευτυχώς! 

Τώρα δεν είναι όπως παλιά. Έχουμε αλλάξει και έχουμε γίνει σαν εσάς. Με ξέρουν όλοι 

και αν τους ρωτήσεις για μένα μόνο καλά λόγια θα σου πουν. Είμαι περήφανος που είμαι ρομά 

και δεν θέλω να το κρύψω». 

 

4.1.4   Μπατζαλής Νίκος 

Ο Νίκος είναι έμπορος λαϊκών αγορών (ετών 44). Τον συνάντησα στο σπίτι του. Ήταν 

κουρασμένος διότι είχε επιστρέψει από την Αθήνα, προκειμένου να φέρει νέο εμπόρευμα για 

τον πάγκο του. Κατάφερα να του αποσπάσω σημαντικά στοιχεία γιατί εκτός από 

αρθρογράφος στην τοπική εφημερίδα «Ενημέρωση» είναι και ο γραμματέας του συλλόγου. 

Έχει πολύχρονη πείρα σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τους Ρομά της συνοικίας του. Είναι 

ένας αγωνιστής και γι’ αυτό το λόγο, κάνω ειδική αναφορά για τα πεπραγμένα του βίου του. 

Οι απόψεις του είναι ιδιαίτερες: 
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«Πιστεύω ότι, γίνεται μεγάλη διαφήμιση από τα ΜΜΕ σε προβατικές ενέργειες από 

γύφτους ή από ρομά άλλων κακόφημων περιοχών της Ελλάδος. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι 

ο κόσμος να έχει μια προκατάληψη για τους ρομά και επομένως και για τον συνοικισμό μας. 

Όσοι όμως μας ξέρουν στην πόλη είτε οι απλοί πολίτες είτε οι κρατικοί λειτουργοί, μας 

αναγνωρίζουν ως έντιμους και ισάξιους πολίτες με του υπόλοιπους. 

Είναι μέσα στο DNA μας το εμπόριο. Σαν φυλή δεν είχαμε ποτέ αφεντικά. Θέλαμε να 

δουλεύουμε ανεξάρτητα και μόνοι μας. Η φτώχεια, η μετανάστευση και η αγραμματοσύνη των 

γονιών μου, μου στέρησαν αυτό που τόσο είχα αγαπήσει, το σχολείο!  

Στηρίζω την μόρφωση του παιδιού μου. Ότι έχασα όλα αυτά τα χρόνια δεν θέλω να τα 

μεταφέρω και στα παιδιά μου. Είμαι εκλεγμένο μέλος στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και 

συμμετέχω στα κοινά που αφορούν εκπαίδευση. Επισκέπτομαι συχνά τους καθηγητές και 

δασκάλους, ενημερώνομαι για την πρόοδο τους. Μάλιστα η κόρη μου αρίστευσε και το σχολειο 

την τοποθέτησε στην σημαία κατά την παρέλαση. Η πολιτεία δεν έχει προβλέψει έμπειρο 

διδακτικό προσωπικό προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της διγλωσσίας και τις 

συχνές εναλλαγές των μαθητών. 

Συμμετέχω σε εκδρομές και προγράμματα επιμόρφωσης γονέων. Σήμερα τα προβλήματα μας 

αναδεικνύονται δια μέσου της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου μας και κάποιοι τοπικοί 

παράγοντες που συντελούν στην αναβάθμιση μας όπως: 

 Ο πρόεδρος της Ανάπτυξης Εταιρείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος κος Πλατανιάς (σε 

θέματα που αφορούν έκδοση βιβλιαρίου υγείας, άδειες λαϊκής αγοράς, επιδόματα πολυτέκνων 

και όλα σε σύντομο χρονικό διάστημα). 

 Σημαντική είναι και η 20 έτη συμβολή των ιερατικών λειτουργών π. Αναστάσιος και π. 

Βασίλειος εφημέριοι της Αγίας Άννας για το ποιμαντικό και θεάρεστο έργο της ενίσχυσης των 

απόρων. 

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου θα έρθει δια μέσου της παιδείας. Για να το πετύχουμε αυτό θα 

πρέπει τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε μόνιμο σχολείο, να πολιτογραφούμαστε στους δημοτικούς 

καταλόγους, να πάψουν οι συχνές μεταναστεύσεις και οι πρόωροι γάμοι. Τα παιδιά μας πρέπει 

να βγουν και έξω από την γειτονιά, προκειμένου να μάθουν τα δρώμενα της ηλικίας τους. 

Προσπαθώ πάνω από 20 χρόνια να δείξω στην κοινωνία ότι δεν διαφέρουμε από 

αυτούς. Δοξάζω το Θεό που οι περισσότεροι στην Ηλεία το έχουν αποδεχτεί. Στενοχωριέμαι 

ιδιαίτερα όταν, κάθε προσπάθεια μου περνά από κακοπροαίρετη κρίση των συμπολιτών μου». 

Ο Νίκος προσδιορίζεται ως επαναστάτης! Βρίσκεται σε μια παράδοση που θέλει να 

την αλλάξει. 
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4.1.5   Μυτακίδης Νίκος  

Είναι έμπορος λαϊκής αγοράς (ετών 45), έγγαμος και πατέρας 4 τέκνων. 

Είναι άνετος απέναντι μου και χαμογελαστός. Τον συνάντησα στο σπίτι του π. Κώστα 

Κολτσίδα. Ήθελα την άποψη του, γιατί ανήκει στην ομάδα που αναγκάζεται να 

πηγαινοέρχεται σε άλλη πόλη (Καλαμάτα), προκειμένου να εμπορεύεται την πραμάτεια του.  

«Το κάνω αυτό γιατί η λαϊκή έχει καλό εμπορικό όνομα και προφανώς αγοραστική 

δύναμη. Όπως και στην Αμαλιάδα έτσι και εδώ δεν βλέπω κάποιο ρατσισμό.  

Δεν έχω σχέση με τους γύφτους και τους θεωρώ ανέντακτους με δική τους πρωτοβουλία. 

Ο γάμος σε μας είναι παράδοση. Η σύναψη σχέσης γίνεται, αφού τα έχουν βρει τα παιδιά. 

Κατόπιν οι γονείς το δέχονται και δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Ενώ είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι τηρούμε και συνεχίζουμε μουσουλμανικές παραδόσεις.  

Σαν φυλή δεν είχαμε ποτέ αφέντες. Δουλεύαμε ανεξάρτητα και μόνοι μας. Είμαι 

ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ και το μόνο που έχω μάθει τόσα χρόνια και ανταποκρίνεται στα 

προσόντα μου είναι να είμαι έμπορος. 

Για επαγγελματικούς λόγους (μετακινούμασταν συχνά τότε) τα παιδιά μας δεν 

μπορούσαν να παρακολουθήσουν το σχολικό πρόγραμμα. Τώρα υπάρχει ενδιαφέρων από τους 

δασκάλους και εγώ προσωπικά συμμετέχω και βοηθώ τα παιδιά μου. 

Κακώς που μέχρι τώρα δεν έχουμε συμφωνήσει για ανάδειξη εκπροσώπου στον δήμο. 

Φταίει που είμαστε διχασμένοι. 

Αυτοπροσδιορίζομαι ως ρομά περήφανος και δεν τηρώ αποστάσεις από τους 

υπόλοιπους ανθρώπους». 

 

4.1.6   Τσουτσουλίδης Αναστάσιος  

Είναι έμπορος λαϊκής αγοράς (ετών 41), έγγαμος και πατέρα 4 τέκνων. Βρεθήκαμε 

στα γραφεία του συλλόγου. Ήταν απλός και πρόθυμος. Έχει μελετήσει την ιστορία των ρομά 

και γνωρίζει για την καταγωγή των γονιών του. 

Ο χρόνος του μπορεί να ήταν περιορισμένος ήθελε όμως να πει την άποψη του: 

«Το ότι ζούμε σε δική μας συνοικία δεν με εμποδίζει προσωπικά να έχω επαφές με 

λαϊκούς. 

Υπήρχε μια καχυποψία παλιά από τους υπόλοιπους λαϊκούς διότι εμείς δεν τους έχουμε 

εξηγήσει την ιστορία μας. Και μάλιστα διαφέρουμε κατά πολλή από άλλους ρομά και από 

γύφτους ακόμα περισσότερο. Τα Μ.Μ..Ε για να πουλήσουν πολλές φορές δείχνουν ειδήσεις από 
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τα πάσης φύσεως προβατικές ενέργειες των υπόλοιπων ρομά. Η καχυποψία έχει άμεση 

συνέπεια και σε μας. 

Εμείς όμως είμαστε τελείως διαφορετικοί από τους γύφτους και δυστυχώς η κοινωνία 

δεν το γνωρίζει. 

Η νεολαία σήμερα τα βρίσκει μεταξύ τους πριν φτάσουν σε γάμο. Είμαι θετικός που 

έχουμε μεικτούς γάμους και μάλιστα πετυχημένους. 

Μου αρέσει και θέλω να το μεταφέρω στα παιδιά μου το έθιμο της τιμής της κοπέλας. Το 

στηρίζω αυτό το έθιμο διότι, έχει να κάνει με την αξιοπρέπεια της οικογένειας που για μας 

αποτελεί παράδοση. Είναι καλό να μείνουν να διατηρήσουμε τις ορχήστρες στους γάμους και το 

Εντερλέζι, αλλά να πάψει ο πατέρα να πληρώνει την νύφη. 

Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και ασχολούμαι με το εμπόριο. δεν έχω με τι άλλο να 

ασχοληθώ. Αυτό έμαθα, αυτό ξέρω, αυτό εξασκώ ως επάγγελμα. 

Η μοναδική φωνή που έχουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα μας είναι δια μέσου του 

συλλόγου. 

Τα παιδιά μου θέλω να μορφωθούν, αλλά τους παρέχω μόνο φροντιστηριακή 

υποστήριξη στην ξένη γλώσσα. Συμμετέχω στις σχολικές δραστηριότητες όποτε μπορώ. 

Δυστυχώς δεν υπήρχε συμφωνία προκειμένου να συνταυτιστούμε στην ανάδειξη 

δημοτικού εκπροσώπου.  

Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο δεν μας επέτρεψε να ενταχτούμε γρήγορα στην κοινωνία. 

Σαν φυλή δεσμευόμαστε με το παρελθόν, που έχει σχέση με την κουλτούρα μας. Όμως οι νέοι 

σήμερα διακρίνω, ότι ξεφεύγουν πιο γρήγορα από αυτούς και χαίρεται γι αυτό». 

Αυτοχαρακτηρίζεται ως ένας βιοπαλαιστής των λαϊκών αγορών. Είναι περήφανος για 

την καταγωγή του. Κουβαλά μια ιστορία γεμάτη διωγμούς, μιζέρια και φτώχια. 

 

4.1.7   Φωκάς Δημήτρης 

Ασκεί το επάγγελμα του γανωτή (ετών 48). Είναι έγγαμος και η σύζυγος του 

κατάγεται από την Αλβανία (δεν ανήκει στην φυλή). Συναντηθήκαμε στην αυλή του σπιτιού 

του Ιορδάνη τυχαία. Είναι ένας απλός και ήσυχος μεροκαματιάρης. Προσπαθεί και αγωνιά 

κάθε μέρα για να βγάλει ένα μεροκάματο. Αφού του εξήγησα τους σκοπούς της 

συνεντεύξεως μου ανοίχτηκε και ήταν πιο πρόθυμος από πριν: 

«Η σχέση μου με τους λαϊκούς είναι άριστες. Με γνωρίζουν χρόνια για την δουλειά που 

κάνω μιας και την κληρονόμησα από τον πατέρα μου. Δεν έχω άλλο είδος εργασίας να διαλέξω. 

Αντιτίθεμαι στους γύφτους και τους θεωρώ μέρα με τη νύχτα. Εμείς σαν ρομά, είμαστε 

ενταγμένοι, αυτοί δεν είναι και δεν θέλουν. 
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Στην φυλή μας δεν ισχύει η ισότητα. Οι δικές μας οι γυναίκες σέβονται τους άντρες και έχουν 

περισσότερη μπέσα. Πρέπει να διαλέγουμε εμείς τι άντρα θα δώσουμε στο κορίτσι και μετά δεν 

υπάρχει περίπτωση θα τα βρουν και αυτοί. 

Δεν είμαι αδιάφορος στην μόρφωση του παιδιού μου. Είμαι αγράμματος. Παλιά στο 

σχολείο αποκαλούσαν τα παιδιά μας «γύφτο». Τώρα οι δάσκαλοι συμμετέχουν και κρατούν 

αποστάσεις. Γενικά δεν έχω παράπονο από τους δασκάλους. 

 Δυστυχώς δεν έχω ασφάλεια. Το επάγγελμα μου δεν είναι αναγνωρισμένο. 

Είναι κακό που δεν υπάρχει στο δήμο εκπρόσωπος. Η οικονομική κρίση με έχει 

επηρεάσει. Παράλληλα δεν έχω δουλειά. Τα παιδιά μου αισθάνονται μειονεκτικά που δεν έχουν 

τα απαραίτητα όπως τα άλλα παιδιά και εγώ νιώθω στενοχωρημένος γι αυτό». 

Είμαι τσιγγάνος τίμιος και εργατικός. Δεν έχω πειράξει κανέναν γι αυτό τουλάχιστον 

είμαι περήφανος. 

 

 

4.2 Μη ρομά (που έχουν σχέση με ρομά) 

 

4.2.1   Αυγερινοπούλου Διονυσία – Θεοδώρα (Bουλευτής) 

Η κυρία Αυγερινοπούλου είναι βουλευτής Ηλείας Ν.Δ. και Πρόεδρος της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων. Η συνέντευξη 

παραχωρήθηκε στο πολιτικό της γραφείο στον Πύργο κατόπιν προγραμματισμένης 

συναντήσεως, λόγο των πολλαπλών υποχρεώσεων της. Το ύφος της συνέντευξης ήταν 

γλαφυρό, ζωηρό. Κατάρτισα ένα ερωτηματολόγιο σε βασικούς τομείς των προβλημάτων των 

Ρομά. Όμως η συζήτηση εξελίχτηκε μόνη της. Η κ
α
 Αυγερινοπούλου μου περιέγραψε την 

εμπειρία που έχει αποκτήσει με τους Ρομά μέσα από την επικοινωνία που έχει αναπτύξει ως 

Βουλευτής του Νομού Ηλείας. Υπήρχε μια ευχάριστη διάθεση στήριξης της συνοικίας, αλλά 

και μια υπόσχεση για το μέλλον μέσα από δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητάς, της 

εκπαίδευσης και της κοινωνικής θέσης τους. 

« Ήρθα για πρώτη φορά σε επικοινωνία με τους Ρομά, όταν πληροφορήθηκα από τα 

Μ.Μ.Ε ότι αρκετά σπίτια στη συνοικία Παπακαυκά είχαν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις 

πλημμύρες του χειμώνα του 2011. Ζήτησα να τους επισκεφθώ και έσπευσα στην συνοικία τους 
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για ουσιαστικότερη πληροφόρηση. Διαπίστωσα ότι όντως, υπήρχε πρόβλημα στο αποχετευτικό 

δίκτυο της περιοχής. 

Η επαφή μαζί τους είναι πολύ ορθά δομημένη και δημιουργική. Έρχονται πάντα με 

θετικές προτάσεις, προκειμένου να λύσουν θέματα της συνοικίας τους. Ζητούν βοήθεια για 

συλλογικά τους αιτήματα, για την εκπαίδευση των νεαρών ατόμων, αλλά και των ενηλίκων, για 

τη βελτίωση της ζωής όλης της συνοικίας. Αποτελούν μέρος της πολυπολιτισμικότητας της 

περιοχής μας. Από τις επαφές μαζί τους έχω διαπιστώσει ότι έχουν τον δικό τους τρόπο ζωής, 

όμορφα έθιμα και σπουδαία ταλέντα. Έχουν επίσης, τις ίδιες αγωνίες με όλους τους υπόλοιπους 

Έλληνες. Θα πρέπει λοιπόν, να βοηθηθούν από το κράτος για να βελτιώσουν τη ζωή τους. 

Όμως, θα πρέπει οι ίδιοι να αποτελέσουν μέρος της λύσης, να συμβάλουν ενεργά στις λύσεις 

αυτές, να πουν τις εμπειρίες τους, να συνδιαλέγουν με φορείς και να μεταφέρουν πλήρως τα 

προβλήματα τους στις κρατικές υπηρεσίες. 

Τα προγράμματα της πολιτείας θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες 

των Ρομά. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένας ειλικρινής διάλογος. Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι η 

Βουλή των Ελλήνων θα πρέπει να συστήσει μια μόνιμη διακομματική επιτροπή, που να 

ασχολείται αποκλειστικά με θέματα Ρομά. 

Πιστεύω επίσης, ότι το ελληνικό κράτος θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο 

ρόλο των γυναικών Ρομά. Πιστεύω, ότι οι γυναίκες Ρομά, αν βοηθηθούν, θα αποτελέσουν 

σοβαρό παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής ανόδου της κοινότητας. Το ελληνικό κράτος θα 

πρέπει να δώσει έμφαση σε προγράμματα αλφαβητισμού των ενηλίκων, καθώς και στη 

μόρφωση των γυναικών Ρομά, προκειμένου να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους και στην 

καθημερινότητά τους, αλλά και στο σχολείο. Τέτοιου τύπου προγράμματα πρέπει να στηριχτούν 

από την πολιτεία. Οι νεότερες γενιές θέλουν και πρέπει να μορφωθούν. 

Πρέπει να δώσουμε όλοι τη δική μας μάχη από το δικό του χώρο ο καθένας (Σύλλογος 

Ρομά, Βουλευτές, εκπαιδευτικοί, μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης), προκειμένου να 

βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι πραγματικά αξίζουν μια καλύτερη ζωή και μια 

καλύτερη θέση στην κοινωνία». 

4.2.2   Δελλής Αθανάσιος (Δημοτικός Υπάλληλος) 

Ο Αθανάσιος Δελλής, εργάζεται στο γραφείο προγραμματισμού του δήμου 

Αμαλιάδος. Δέχτηκε να μου δώσει πληροφορίες σχετικά με τον συνοικισμό Παπακαυκά. 

Βρεθήκαμε στο γραφείο του στο δήμο. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε σε ένα ευχάριστο 

περιβάλλον. Μας είπε: 
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«Λόγο των καθηκόντων μου στο δήμο, έχω καθημερινή επαφή με τους ρομά, για θέματα 

που αφορούν προγράμματα Ε.Σ.Π.Α, Ο.Γ.Α κ.α. Όπως και όλοι οι λοιποί δημότες, δεν 

αντιμετωπίζω πρόβλημα στην ανάπτυξη σχέσεων μαζί τους. Γενικώς τους αντιμετωπίζει 

ισότιμα. 

Είναι βέβαια θέμα, το ότι ζουν σε δικό τους χώρο απομονωμένη. Ήταν τότε, αλλά και 

τώρα, θέμα επιλογής τους. Όμως, από μόνη τους τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει αργά και 

σταθερά μια κατά κάποιο τρόπο ένταξης στην υπόλοιπη κοινωνία. 

Κρύβουν ένα αίσθημα καχυποψίας, ότι τους αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Διακρίνω 

διαφορές με τους γύφτους. Έχουν καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Η περιοχή σαφώς και θα ήταν 

καλύτερη, αν είχαν αναπτύξει καλύτερο βιοτικό επίπεδο. 

Υπάρχουν προγράμματα προκειμένου να επισπεύσουν την ένταξης τους στην κοινωνία 

όπως, επιδότηση στέγασης το 2003- 2008 ειδικά για ρομά και αγορά πρώτης κατοικίας το 2007 

με αμέριστο ενδιαφέρων από αυτούς. Όσον αφόρα την επάνδρωση του δήμου από ρομά, δεν 

τους ξεχωρίζει το νομικό πλαίσιο, αρκεί να έχουν τα τυπικά προσόντα και μέσω διαγωνισμού 

ΑΣΕΠ τους δεχόμαστε. 

Κλείνοντας θέλω να προσθέσω ότι η συνοικία αυτή της πόλης, αποτελεί για μας ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι της. Δεν τους ξεχωρίζουμε. Ζουν απλά, έχουν την δική τους κουλτούρα. 

Δεν έχουν σχέση με άλλους ρομά ή γύφτους, που ακούμε στην τηλεόραση με οξυμένη την 

παραβατικότητα. Τώρα, το ότι προσπαθούν να ενταχτούν στην κοινωνία για μας αποτελεί χαρά. 

Σίγουρα η απουσία τους θα ήταν ένα μεγάλο κενό στην πόλη. Θα μας λείψουν»! 

 

4.2.3   Ευδοξία Πάλλα – Χρονοπούλου (εκπαιδευτικός)  

Η κυρία Ευδοξία είναι πρόεδρος του σωματείου «Παπαχριστοπούλειος Βιβλιοθήκη». 

Υπήρξε δασκάλα και διευθύντρια του 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου που φιλοξένησε τους ρομά 

συνειδητά το 1987. Διατέλεσε προϊσταμένη στην Α΄ βαθμια εκπαίδευση και αγωνίστηκε για 

την ισοτιμία των παιδιών ρομά. Η συνέντευξη πάρθηκε στο χώρο της βιβλιοθήκης. Από την 

πρώτη στιγμή έδειξε σημάδια χαράς και ικανοποίησης για ένα τόσο σοβαρό θέμα, που έχει 

παραγκωνιστεί από την πολιτεία. Υπήρξε εν γένει κατατοπιστικότατη σε θέματα παιδείας. 

Αφήσαμε να οδηγήσει αυτή την συνέντευξη εκδηλώνοντας έτσι τα ευγενή συναισθήματα που 

την διαπνέουν. 

« Βασικό θέμα της εποχής εκείνης (1987), ήταν που θα εκπαιδευτούν τα παιδιά ρομά. Αρχικά 

επιλέγηκε το 4
ο
 δημοτικό, που ήταν και το πιο κοντινό και δεν τους δέχτηκαν. Κατόπιν τους 

πήραμε όλους στο 2
ο
 δημοτικό μαζί με λαϊκούς. Προσπάθησα ως προϊσταμένη να μοιραστούν 
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σε 2 σχολεία προκειμένου να επισπεύσω την ενσωμάτωση τους στην πολιτεία. Σαφώς και είχα 

αντιδράσεις από μερίδα γονέων (έπαιρναν τα παιδιά τους και τα έγραφαν σε άλλα σχολεία). 

Άνθρωποι με κύρος και επιφάνεια στην πόλη που κατ’ εμέ, έπρεπε να δώσουν αυτοί πρώτοι το 

παράδειγμα, αντέδρασαν επικριτικά γι΄ αυτούς. 

Όμως τα ήθη και τα έθιμα τους, η μακρόχρονη και πολυετή ιστορία τους, μέσα από 

διώξεις και κακουχίες και το «δέσιμο» που έχουν σαν φυλή γενικότερα, ήταν πολλή δύσκολο να 

επηρεάσει και να καταρρίψει τότε την βαθιά ριζωμένη κουλτούρα τους. 

Θέλω να πιστεύω, ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, καταφέραμε εγώ και οι συνεργάτες 

μου να φέρουμε ριζικές αλλαγές, τόσο στους ρομά, όσο και στου πολίτες αυτής της πόλης. Είναι 

άξιο λόγου και πρέπει να αναφερθεί ότι, μέσα από τις δραστηριότητες (εμπόριο), την συμμετοχή 

τους στα δρώμενα του σχολείου και το δικό τους πάθος για ένταξη, κατάφεραν να ξεχωρίσουν 

από τις άλλες ομάδες ρομά και γύφτους της περιοχής μας. Εύχομαι αυτό να συνεχιστεί για το 

καλό των παιδιών τους, αλλά και αυτού του τόπου που τόσο αγαπάμε». 

 

4.2.4   Θωμάς Δ. 

Ο κύριος. Θωμάς είναι επί 12 χρόνια διευθυντής 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου, που 

φοιτούν παιδιά ρομά. Η συνέντευξη δόθηκε στο γραφείο του, κατόπιν προγραμματισμένης 

επίσκεψης. Ο χρόνος του λιγοστός, αλλά μας έδωσε μια καλή εικόνα. Μας είπε: 

«Στο σχολείο φοιτούν περίπου 60 παιδιά ρομά της συνοικίας Παπακαυκά. Η πολυετή 

επαφή μαζί τους, μου έδωσε να καταλάβω ότι, έχουν την δική τους κουλτούρα που δύσκολα 

μπορούν να την αλλάξουν παρά μόνο με δυναμική παρέμβαση της πολιτείας αλλά και των 

ιδίων. 

Η αντιμετώπιση από όλους τους δασκάλους και από εμένα είναι ισότιμη δεν τα ξεχωρίζουμε. Η 

συμμετοχή των γονιών τους, μας βοηθά πάρα πολλή στην εκπλήρωση του έργου μας. Οι 

μαθητές μας δέχονται και συμμετέχουν αν και οι απουσίες τους δεν είναι και λίγες. 

Προγράμματα που αφορούν την ένταξη των τσιγγάνων υπάρχουν από τα πανεπιστήμια 

Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Αθηνών (Καποδιστριακό). 

Σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι ότι έρχονται από έναν κόσμο 

που μιλούν άλλη γλώσσα, χωρίς να μπορούν να την γράψουν. Το φαινόμενο της διγλωσσίας 
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είναι πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Όπως επίσης δεν έχουν πάει ποτέ σε προνήπιο ή 

νηπιαγωγείο. 

Τέλος θέλω να προσθέσω ότι, πρέπει να εμπλακούν και άλλοι φορείς  (Περιφέρεια, 

Δήμος, Πανεπιστήμια) με στόχο την ταχεία και ομαλή ένταξη τους στον κοινωνικό ιστό της 

πόλης». 

4.2.5   Κανελλακοπούλου Βασιλική (πτυχιούχος) 

Η Βασιλική Κανελλακοπούλου είναι τελειόφοιτος δευτεροβάθμιας εκ/σης και 

ασχολείται με παραϊατρικά επαγγέλματα (ετών 33). Είναι γεννημένη και διαμένει στην 

Αμαλιάδα. Είναι χρόνια φίλη με τον π. Κωνσταντίνο. Συχνά έρχεται στην συνοικία και τον 

επισκέπτεται στο σπίτι του. Ήταν πρόθυμη να μου δώσει συνέντευξη όπως και έγινε: 

«Η σχέση μου με τους ρομά είναι ικανοποιητική. Θα έλεγα χαρακτηριστικά αμφίδρομη 

και στα όρια του σεβασμού και της ευπρέπειας. Τους αντιμετωπίζω ισότιμα απ’ τη στιγμή που 

κρίνονται πολίτες! Ζουν σε δικό τους χώρο και όπως όλες οι οργανωμένες κοινωνίες έχουν τα 

δικά τους χαρακτηριστικά! Την στιγμή που μπορούν να είναι παραγωγικοί είναι αταλάντευτα 

και αρμονικοί.  

Για το μένος του κόσμου έναντι των ρομά, είναι άκρων φυσιολογικό, ως αντίδραση. 

Όλοι αναζητούμε την σύγκριση - αλλά με κάποιους θεωρητικά υποδεέστερους. Η διαφορά 

τσιγγάνου – γύφτου, δεν μας ταιριάζει, ας μην ασχολούμαστε και φυσικά να μην το επιλέγουμε. 

Το μορφωτικό τους επίπεδο νομίζω δεν είναι χαμηλό αλλά περιορισμένο εκπαιδευτικό. 

Έχω υποβάλλει είδη προτάσεις στον υπεύθυνο υπουργό και συζητούνται. Θεωρώ ότι απ’ τη 

στιγμή που είναι πολίτες έχουν κάθε αιρετό δικαίωμα για την εκπροσώπηση στην τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

Τέλος, υπάρχει η απροσπέλαστη διάκριση για την ευφυΐα τους στο εμπόριο! Η επαφή με 

αυτούς, είναι θέμα επιλογών με κάθε άνθρωπο, αλλά και τι επιτρέπει κάθε παράγοντας». 

4.2.6   Κραλλης Δημήτριος (πρώην Δήμαρχος) 

Ο κύριος Κράλλης Δημήτριος διατέλεσε δήμαρχος στην Αμαλιάδα την περίοδο 1990. Η 

συνέντευξη δόθηκε στον χώρο της εργασίας του. Ήταν σύντομος και κατατοπιστικός: 
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«Κατά την διάρκεια της θητείας μου στον δήμο οι ρομά Παπακαυκά  δεν δημιούργησαν 

προβλήματα. Τους θεωρώ μια συμπαθέστατη κοινωνική ομάδα, πιο εξελιγμένοι από τους 

άλλους ρομά και περισσότερο συνεργάσιμους. Είναι νοικοκυραίοι! Δουλεύουν στις λαϊκές 

αγορές ως έμποροι. Το έχουν μέσα τους. Δεν τους αρέσει το δημοσιοϋπαλληλική. 

Μειονέκτημα για αυτούς είναι ότι παντρεύονται νωρίς. Κατόπιν, οδηγούν τα παιδιά τους 

στην δουλειά, δεν πάνε σχολείο και λόγο των πολλαπλών υποχρεώσεων το μορφωτικό τους 

επίπεδο να παραμένει χαμηλό. 

Η μη συμμετοχή τους στο δήμο οφείλεται στην δική τους ιδιοσυγκρασία. Στα ψηφοδέλτια 

συμπεριλαμβάνονται, αλλά πάντα διασπώνται πριν τις εκλογές. Το αποτέλεσμα είναι να μην 

μπορούν να εκλέξουν αντιπρόσωπο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κατά την διάρκεια της θητείας 

μου δεν τους ξεχώρισα από τον υπόλοιπο δήμο. Έπρεπε να γίνουν έργα βελτιώσεως της 

συνοικίας τους. Έργα απαραίτητα για μια πολιτισμένη κοινωνία. Εκεί στράφηκαν όλες οι 

προσπάθειες μου και πέτυχα την αποκατάσταση του αποχετευτικού δικτύου, έργα οδοποιίας και 

ηλεκτροφωτισμός που ήταν απαραίτητος. 

Κατά την προσωπική μου άποψη πρέπει όλοι να στραφούν στην μόρφωση. Αυτή θα τους 

δείξει την προοπτική της προόδου και της εξέλιξης». 

 

4.2.7   Παναγιώταρου Δήμητρα (Κοινωνιολόγος) 

Η κυρία Παναγιώταρου είναι κοινωνιολόγος, με ειδίκευση ως σύμβουλος 

απασχόλησης και σταδιοδρομίας. Το γραφείο της βρίσκεται στην Αμαλιάδα και καθημερινά 

έρχεται σε επαφή με Ρομά, λόγο των πολυποίκιλων προγραμμάτων που διαχειρίζεται. 

Δέχτηκε να συζητήσουμε θέματα ρομά και από νωρίς διέκρινα ότι, διαθέτει όχι μόνο 

γνώσεις επί του θέματος αλλά και μια ειδίκευση αφού συνεργάζεται μαζί τους για μακρύ 

χρονικό διάστημα. Όπως θα δείτε μου ανάλυσε θέματα και αντιλήψεις των ρομά που ίσως για 

ορισμένους να είναι απλά, μια ωμη αλήθεια αλλά, για άλλους η πραγματικότητα. Η αλήθεια 

δεν έχει χρώμα, καταγωγή, αλλά μόνο ήθος. Δεν μπορεί να κρυφτεί. Προτιμότερο να 

αποκαλύπτεται ώστε έτσι μόνο θα βρεθεί η λύση. Για λόγους προσωπικούς η συνέντευξη 

δόθηκε δια μέσου τηλεφώνου και αφορά:  

«Η σχέση που αναπτύσσω μαζί τους είναι ικανοποιητική. Συχνά επισκέπτομαι την 

συνοικία τους. Από την μέχρι τώρα επαφή μαζί τους διακρίνω έναν κατά κάποιο τρόπο 

ρατσισμό. Αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν επιτρέπουν γάμους με άτομα εκτός φυλής. Δεν 
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έχουν σχέση με τους γύφτους. Με αυτούς διαφέρουν σε πολλά θέματα. Επιγραμματικά αναφέρω 

ότι οι γύφτοι είναι βρώμικοι, μένουν σε παραπήγματα, ασχολούνται κυρίως με σίδερα και είναι 

με την δική τους θέληση ανέντακτοι. 

Άσχετα με αυτά που ακούμε στα ΜΜΕ, η Ρομά της Αμαλιάδος αποτελούν κατά κάποιο 

τρόπο πρότυπο διαγωγής. Σε γενικές γραμμές αποτελούνται από ήσυχα άτομα χωρίς να 

προκαλούν την δικαιοσύνη. Η απουσία τους από την πόλη δεν θα ήταν αισθητή. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της φυλής τους είναι οι πρόωροι γάμοι. Αυτό έχει ένα 

αρνητικό αποτέλεσμα, που το θεωρώ προσωπικά, κύρια αιτία του χαμηλού πνευματικού τους 

επιπέδου. Παιδιά θα μπορούσαμε να τα πούμε ηλικίας 14 – 17 ετών, παντρεύονται. Αν και 

πολλή συμφωνούν, ότι δεν είναι σωστό παιδί να μεγαλώνει παιδί και όμως, η φυλή το θέτει το 

προάγει και το απαιτεί. Όμως λέγω της επαγγελματικής ιδιότητας μου τους δέχομαι απόλυτα και 

τους κατανοώ.  

Από τις επισκέψεις μου στην συνοικία αλλά όπως θα διακρίνατε και εσείς, τα σπίτια 

τους είναι πάντα ανοιχτα και χωρίς φραχτες. Ζουν σε μια απόλυτη ελευθερία δεν θέλουν 

φραγμούς και δεν θέλουν όρια. Η δομή της οικογένειας είναι πατριαρχική. Τα παιδιά ζουν και 

δουλεύουν με τον πατέρα. Από αυτόν περιμένουν να τους φτιάξει το σπίτι που θα στεγάσουν την 

οικογένεια τους. Με την σειρά τους είναι αυτοί που θα υποθάλψουν τους γονείς τους στα 

γεράματα. 

Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη μου διακρίσεις ή ρατσιστικές ενέργειες από τους 

λαϊκούς, στην καθημερινές τους ασχολίες μέσα στην πόλη. 

Γενικά υπάρχουν πολλά προγράμματα από την πολιτεία, τα οποία τις περισσότερες φορές τα 

απορρίπτουν. Προγράμματα που αφορούν και τους ρομά είναι:  

- Από το Υπουργείο Εργασίας μέσω των Κ.Ε.Κ σε θέματα που αφορούν ανακύκλωση και 

λιανικού εμπορίου. Όμως οι συχνές εναλλαγές των κυβερνήσεων είχε σαν αποτέλεσμα και τις 

εναλλαγές των στελεχών και των γραμματέων των προγραμμάτων θέτοντας το πρόγραμμα σε 

κομματικά κριτήρια και σαφώς οδηγείται σε βέβαιη αποτυχία. 

- Από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω του Παιδαγωγικού 

Πανεπιστημίου Πατρών για πρόγραμμα που αφορά την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά. 

(πρόγραμμα ΕΚΠΑ).  
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- Από το Υπουργείο Παιδείας μέσω του ΙΔΕΚΕ ( Ινστιτούτο, Διαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων ) Σχολές Γονέων και αφορά αγωγή υγείας, εμβόλια, στήριξη γονέων για την 

εκπαίδευση των παιδιών τους με την συμμετοχή περίπου 32 ατόμων. 

Πρέπει να τονίσω δε, ότι στην αρχή ξεκινούν ενθουσιωδώς και συμμετέχουν αρκετά (20 - 

50) άτομα, μέχρι να καταλήξουν στην αδιαφορία και στην απαξίωση των προγραμμάτων. 

Διαπιστώνω δε με λύπη ότι, φανερώνουν ενδιαφέρων μόνο όταν συντρέχουν οικονομική λόγοι, 

όπως παράδειγμα στα Κ.Ε.Κ που η συμμετοχή είναι καθολικοί. Υπάρχει από μέρους τους μια 

καχυποψία στο πώς να κερδίσουν χρήματα. Θεωρούν προσβλητικό να είναι υπάλληλος σε 

άλλους. Θέλουν μαγαζιά, αλλά με υπαλλήλους μέσα. Αρέσκονται στην συγκέντρωση χρυσού. Το 

θεωρούν υπέρ τους όπως, όχι πόσα λεφτά έχεις, αλλά πόσα ξοδεύεις. 

Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, πρέπει και οφείλουν να 

επαναπροσδιορίσουν την πολιτική τους και να προβούν σε ενέργειες απάλειψης των 

κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό προϋποθέτει άμεσα, μια σταθερή και συνετή πολιτική, που θα 

εξασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την προσωπική ευηµερία του κάθε ατόµου και της 

κάθε κοινωνικής οµάδας. 

 

4.2.8   Παπανδρεόπουλος Ανδρέας (Τραπεζικός Υπάλληλος) 

Ο Ανδρέας είναι τραπεζικός υπάλληλος (ετών 45). Κάτοικος Αμαλιάδος και λόγο 

επαγγέλματος, έρχεται συχνά σε επαφή με τους ρομά. Με δέχτηκε στο γραφείο του όμως ο 

χώρος και ο χρόνος της συνέντευξης δεν ήταν στα καθιερωμένα πρότυπα. Είναι περιληπτικώς 

και σίγουρα αποκαλυπτικός: 

«η σχέση του με τους ρομά είναι ικανοποιητική εφόσον συνεργάζονται. Τους αντιμετωπίζουμε 

ισότιμα ως τράπεζα, όπως και όλους τους πολίτες. Για τις δοσοληψίες αξιολογούνται σε όλα τα 

επίπεδα. 

Ζουν σε δική τους συνοικία αλλά, δεν βλέπω διαφορά στην επαφή μαζί τους. Έχω πολλούς 

γνωστούς και φίλους στην συνοικία τους. Υπάρχουν βέβαια αγκάθια όπως είναι λογικό. Κατά 

περιόδους οι τράπεζες εκδίδουν ειδικά προϊόντα γι αυτούς. Δεν θα είχα πρόβλημα να εργαστούν 

στην τράπεζα αρκεί να πληρούν τις απαιτήσεις που αρμόζουν.  

Τέλος εύχεται το καλύτερο γι αυτούς προς όφελος όλων μας». 
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4.2.9   Πέτρος Δ 

Ο κύριος Πέτρος Δ. είναι επί 3 χρόνια διευθυντής 4
ου

 Δημοτικού Σχολείου με παιδιά 

ρομά. Κατάγεται από την Αμαλιάδα και γνωρίζει εκ βαθέων την νοοτροπία της συνοικίας 

Παπακαυκά, όσον αφορά την μόρφωση τους. Η συνέντευξη δόθηκε στο γραφείο του: 

«Στο σχολείο φοιτούν 90 παιδιά ρομά (α΄ 22, β΄ 14, γ΄ 20, δ΄ 11, ε΄ 13, στ΄ 10). Η 

αντιμετώπιση τους είναι ισότιμη όπως και στα υπόλοιπα παιδιά. Να τονίσω ότι υπάρχουν 

νεοδιόριστοι δάσκαλοι, που συμπληρώνουν τις ώρες τους, παρέχοντας αφιλοκερδή διδασκαλία, 

μιας που γνωρίζουν από τι κοινωνία προέρχονται. Υπάρχουν χρηματικά προγράμματα ΕΣΠΑ 

που αφορούν ενισχυτική διδασκαλία σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και όντως 

συμμετέχουν με 2 τμήματα. 

Αναγνωρίζω ότι, δεν έχουν προπαιδευτεί σε κανένα νηπιαγωγείο. Προέρχονται από 

οικογένειες με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και με επαγγελματικές υποχρεώσεις τέτοιες, που τους 

αναγκάζουν να εργάζονται και αυτά μαζί τους. Το περιβάλλον είναι τέτοιο που η σχολικές 

υποχρεώσεις είναι το τελευταίο μέλημα τους. Τα παιδιά αν και είναι δίγλωσσα προσπαθούν να 

ανταποκριθούν. Μας δέχονται και συνεργάζονται. Γενικώς έχουν καλή ψυχολογία. Είναι 

φιλήσυχα και σεβάσμια. Γνωρίζουμε ότι ζουν αλλιώς, είναι αλλιώς, αλλά δεν παύουν να είναι 

άνθρωποι όπως εμείς. Δεν υπάρχουν ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά που έχουν 

ανάγκη για κάλυψη σε γλώσσα και μαθηματικά. Έχουν όμως μια ιδιαίτερη ροπή προς τα 

καλλιτεχνικά, μουσική και χορό. Ύστερα από όλα αυτά είναι κατανοητό οι γονείς να μην 

συμμετέχουν ενεργά. 

Προτείνω τα κάτωθι:  

- την υποχρεωτική φοίτηση μέσω παρακολούθησης στο νηπιαγωγείο. 

- να δοθεί επίδομα για την αγορά διδακτικού υλικού. 

- Επιμόρφωση των γονιών με χρηματικό έπαθλο. 

- Στα διδακτικά εγχειρίδια να γραφεί η ιστορία τους. 

- Η στελέχωση εκπαιδευτικών, που έχουν εκπαιδευτεί σε δίγλωσσους μαθητές (τύπου 

ρομά) είναι αναγκαία. 

Αποφασιστική είναι η συνδρομή του συλλόγου που έχει δώσει λύσεις σε πολλά θέματα. Το 

κυριότερο επίτευγμα του συλλόγου θα είναι, αν καταφέρει να φέρει σε πέρας, την παροχή 

σίτισης για όλα τα παιδιά του σχολείου, μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος στήριξης. Αξίζει να 

ειπωθεί ότι είναι ο μοναδικός πανελλήνιος σύλλογος που κινεί το θέμα. 
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4.2.10   Πλατανιάς Παναγιώτης (γεωπόνος) 

Ο κύριος Πλατανιάς είναι βοηθός περιφερειάρχη Ηλείας. Λόγο πολλαπλών υποχρεώσεων 

και συνεχών αναβολών, η συνέντευξη δόθηκε μέσω τηλεφώνου. Από την αρχή ήταν 

πρόθυμος να συνεργαστεί και να ομολογήσει την συμπάθεια που θρεφει γι’ αυτήν την ομάδα. 

Όπως μας είπε: 

«Από την παιδική μου ηλικία (1950) συναναστρέφομαι με ρομά. Ο πατέρας μου επειδή 

ήταν πολιτικός κρατούμενος (ενταγμένος στο Κ.Κ.Ε) διέμενα σε συνοικία, που κοντά υπήρχαν 

παράγκες από ρομά. Μεγάλωσα με αυτούς. 

Για τους συγκεκριμένους ρομά του Παπακαυκά από μόνοι τους ξεχωρίζουν. Έχουν δική 

τους προσωπικότητα, είναι φιλικοί και κατά κάποιον τρόπο, ενδιαφέρων άτομα. Σαφώς και 

διαφέρουν από αυτούς της Αγίας Βαρβάρας και άλλων ελληνικών πόλεων. Αν ορισμένοι 

δημιουργούν προβλήματα, αυτό γίνεται σε κάθε πόλη και σε κάθε συνοικία, όπως και με τους 

μπαλαμους. Έχουν έναν δικό τους οικισμό επισκέψιμο, που αποτελεί μέρος του πολιτισμού της 

Ελλάδος. Το εμποριο φαίνεται τους εμπνέει και τους έλκει. 

Υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά με λίγα χρήματα. Η κοινωνία πρέπει να 

στραφεί, να πατάξει άλλες κοινωνικές ομάδες που καλύπτονται καλυτέρα. 

Και οι ρομά είναι ρατσιστές, με άλλον τρόπο και σκέψη. Πιστεύω ότι θα βελτιωθούν οι 

συνθήκες τους και θα εξελιχτούν ταχύτερα, αν ρίξουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα παιδείας 

και εκπαίδευσης γενικότερα». 

 

4.2.11   Φώτης  

Ο Φώτης είναι ιδιωτικός υπάλληλος (ετών 27). Τον συνάντησα τυχαία στο σπίτι του 

Ιορδάνη. Δέχτηκε με ευχαρίστηση να συζητήσουμε πάνω στην σχέση που έχει αναπτύξει 

στην συνοικία, με τους ρομά. Ήταν συγκρατημένος, ολιγόλογος, αλλά πρόθυμος να 

συνεργαστεί: 

«Έρχομαι πολλές φορές στον συνοικισμό διότι, τα τελευταία χρόνια έχω πολλούς φίλους μου 

εκεί. Μου αρέσει ο τρόπος ζωής τους και γενικά η κουλτούρα τους. Η σχέση μου είναι 

ικανοποιητική. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι, που να αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη σχέσεων ή 

φιλίας. Δεν διαφέρουν από τους υπόλοιπους πολίτες. Μάλιστα σε πολλά θέματα είναι πολύ 

συνεργάσιμοι. 
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Ζουν σε δικό τους χώρο και ίσως είναι ένα σοβαρό θέμα που τους κάνει να 

απομονώνονται. Σίγουρα δυσχεραίνει τις επαφές με τους υπόλοιπους πολίτες της πόλης. Αλλά 

εμείς και εγώ προσωπικά, τους δέχομαι. 

Η εντιμότητα τους με έχει κάνει να τους διαχωρίσω από τους γύφτους της περιοχής μας, οι 

οποίοι ζουν και λειτουργούν με παράνομο τρόπο. Πιστεύω πως δύσκολα κάποιος γύφτος μπορεί 

να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. 

Σοβαρό εμπόδιο στην βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου αποτελεί το έθιμο που 

έχουν να παντρεύονται νωρίς. Το αποτέλεσμα είναι ορατό. Τεκνοποιούν, αναλαμβάνουν νωρίς 

υποχρεώσεις και αναγκαστικά ακολουθεί η εγκατάλειψη του σχολείου. Τους δέχομαι και με 

αυτό το ελάττωμα. Όσον αφορά την εκπροσώπηση στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα είναι 

πρόβλημα να υπάρχουν. 

Τελειώνοντας διακρίσεις υπάρχουν παντού, όταν δεν εκπληρώνουν κάποια ζητήματα 

τάξης και ηθικής». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

5.1   Η αυτοεκτίμηση των ρομά για την κοινότητα και τον συνοικισμό 

τους 

 

Το ερωτηματολόγιο αφορά τους πληροφορητές της ομάδας, που είναι οι κάτοικοι του 

συνοικισμού. Απαντούν σε βασικά πεδία της καθημερινότητας τους (κοινωνικές σχέσεις, 

δομές της οικογένειας, απασχόληση, εκπαίδευση, σχέσεις με κρατικούς φορείς). Σε σύνολο 

35 ερωτήσεων, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το ερευνητικό μας ζήτημα. Tα 

συμπεράσματα που προέκυψαν στην συνοικία από την επιτόπια έρευνα και από τους 

πληροφορητές, σκέψεις και απόψεις τους διατείνονται ως ακολούθως: 

Η κοινωνία της Αμαλιάδος στο σύνολό της, στάθηκε θετικά στην κοινωνική αποδοχή 

και ένταξη των τσιγγάνων, ώστε να διατηρούν και διαπροσωπικές επαφές με αυτούς. Η θέση 

της τσιγγάνικης κοινότητας στην κοινωνική δομή της πόλης, τίθεται σταδιακά σε πλήρη 

ένταξη. Διαπιστώνεται μια αργή, αλλά σταθερή εισροή στην τοπική οικονομία. Στην 

πλειοψηφία τους δηλώνουν σχέσεις ικανοποιητικές µε τους µη τσιγγάνους. Η τοπική 

κοινωνία παρουσιάζει μια προθυμία και μια αποδοχή να εντάξει στους κόλπους της 

τσιγγάνους πολίτες. Δεν θεωρεί επιβάρυνση τους ρομά, που ζουν στα δικά τους οικιστικά 

όρια. Δεν θεωρούν την παρουσία των τσιγγάνων ντροπή και υποβάθμιση για την περιοχή 

τους. Ωστόσο στην καθημερινή ζωή (κυρίως εκτός πόλης) βιώνουν, τη διακριτική 

μεταχείριση και την προκατειλημμένη συμπεριφορά της πολιτείας και των μη τσιγγάνων. 

Τα ζητήματα στέγασης, προβλήθηκαν από πολλούς ομιλητές ως βασικό διακύβευμα 

και ίσως το πιο κομβικό. Οι περισσότεροι ρομά επιθυμούν μια κανονική ιδιόκτητη κατοικία, 

όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Ήδη οι περισσότεροι ζουν στο ίδιο μέρος και οι μετακινήσεις 

τους είναι σήμερα αραιότερες. Η διαβίωσή σε δική τους συνοικία, λειτουργεί ως τροχοπέδη 

για την κοινωνική τους ένταξή. Συμφωνούν όλοι ότι, από πολλή παλιά μας είχαν ξεχωρίσει 

στην κοινωνία, για διάφορες αιτίες όπως: το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, της ιδιαιτερότητες 

της κουλτούρας μας, οι ανάρμοστες συμπεριφορές μας (κλεψιά, εμφάνιση, ντύσιμο) που 

πάντα τροφοδοτούσαν μια προκατάληψη. 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται και στην συνήθη τακτική των Μ.Μ.Ε, που 

προκειμένου να «πουλήσουν» κατηγορείται το σύνολο των ρομά, για παραβατικές πράξεις 
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που έχουν διαπράξει κάποιοι (ρομά - γύφτοι) σε μια άλλη περιοχή. Μια δυσφήμηση που ο 

λόγος τους αποδίδει ιδιότητες περιθωριακές – παραβατικές. Αναμφισβήτητα αποτελεί την 

κύρια αιτία του μένους των πολιτών. 

Οι πληροφορητές απέδωσαν χαρακτηρισμούς στο τι σημαίνει «γύφτος», συνθέτοντας 

μια αρνητική εικόνα. Πιο συγκεκριμένα ανέφεραν ότι είναι βρώμικοι τεμπέληδες, ανέντακτοι. 

Σημαντικά στοιχεία τις διαφοράς τους με τους γύφτους είναι ότι έχουν διαφορετική γλώσσα, 

διαφορετικές αντιλήψεις και κουλτούρα. Δεν συνάπτουν γάμους μαζί τους, παρά μόνο κάποια 

κουμπαριά. Τονίζουν ότι «απλά δεν ταιριάζουμε, αυτοί δεν θέλουν να ενταθούν, δεν τους 

νοιάζει
64

». Νιώθουν περήφανοι που είναι ρομά και όχι γύφτοι (να μην ληφθεί ως ρατσισμός). 

Διαπιστώνεται ότι είναι υποχρεωμένοι να μάχονται διαρκώς σε δύο μέτωπα: αυτό της 

διατήρησης της πολιτισμικής τους ταυτότητας και αυτό της εξάλειψης της ταυτότητας που 

τους έχει ακούσια αποδοθεί από τον κόσμο των μη-τσιγγάνων. 

Οι πληροφορητές απαντούν σχεδόν ομόφωνα σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν τη 

δομή της οικογένειας,. Η κοινωνία τους είναι πατριαρχική, συντηρητική με ενδογαμικές 

τάσεις. Στην οικογένεια δεν συναντάμε ανισότητες. Ο άντρας μπορεί να παντρευτεί μια 

μπαλαμή. Δεν συμβαίνει το ίδιο με την κοπέλα. Αυτή πρέπει να παντρευτεί σε ηλικία, που 

συμπίπτει με την έναρξη της εφηβείας (15 – 18 ετών). Οι νέοι συνήθως τα βρίσκουν μεταξύ 

τους και κατόπιν εγκρίσεως των γονέων καταλήγουν σε γάμο.  

Ωστόσο, θα επιθυμούσαν να παντρευτούν σε ηλικία 20 μέχρι 25 ετών. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από όλους τους ενήλικες πληροφορητές ενώ, μικρό ποσοστό δείχνει να μην 

έχει πρόβλημα. Προκειμένου να διατηρήσουν την φυλή τους προτιμούν τσιγγάνους για 

συντρόφους της ζωής τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ο γάμος στην τσιγγάνικη κοινωνία, 

τελείται με όλα τα ήθη και έθιμα της παράδοσης τους. 

Κάποιοι γεροντότεροι, επιθυμούν την συνέχιση των εθίμων, αλλά οι νεότεροι 

απορρίπτουν καθετί που εμπεριέχει αλλόθρησκα θρησκευτικά γνωρίσματα μουσουλμανικής 

προελεύσεως (σκόρδα, κόκκινες κορδέλες κ.α ). Όλοι τους δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι. 

Συνομιλούν με τους μη τσιγγάνους στην ελληνική, ενώ μεταξύ τους μιλούν τη «ρομάνι» και 

δηλώνουν όλοι ότι είναι έλληνες! 

Αναφορικά µε τους λόγους προτίμησης κυρίως του εµπορίου λαϊκών αγορών και τους 

λόγους της επιτυχίας, παρατηρούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 

επικαλείται ότι «το έχουν μέσα τους, δηλαδή στο D.N.A μας». Εξάλλου, όπως διαπιστώνουν 

                                                           
64

 Συνεντευξη Μυτακιδη Νικολάου 
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και αυτοί, το επίπεδο των γνώσεων τους δεν τους επιτρέπει να ασχοληθούν με άλλα 

επαγγέλματα. 

Το εµπόριο αποτελεί τη βασική οικονοµική δραστηριότητα. Η γνώση του επαγγέλματος 

αποκτάται μέσα από την οικογένεια και μάλιστα από την παιδική ηλικία. Ο τρόπος 

μετάδοσης της ειδίκευσης αποτελεί σημαντικό θέμα βλέποντας τον πατέρα, την μητέρα, και 

τ’ αδέλφια να δουλεύουν. Ο τσιγγάνος ερχόμενος να δουλέψει πρέπει να προσαρμοστεί σε 

μια ποικιλία συνθηκών, χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από ικανότητες – επιδεξιότητες. Από 

την επιτόπια έρευνα στην λαϊκή αγορά της Νέας Μανολάδος αφού παρατηρήσαμε, 

διαπιστώσαμε τα εξής: 

-γνώση της τοπικής οικονομίας και των δυνατοτήτων ( ζήτηση – προσφορά) 

-γνώση αναγκών των πελατών τους. 

-επιλογή επαγγελμάτων και προϊόντων. 

- υπομονή και αντοχή, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 

-επαφή με τον πελάτη (πρόσωπο με πρόσωπο). Απαιτείται ικανότητα να πείθεις και θάρρος 

στο να αντιμετωπίζεις την απόρριψη. Η προσέγγιση του πελάτη, η άµεση επικοινωνία, η 

χαµηλή τιµή προϊόντων, αποτελούν τα πλεονεκτήµατα των τσιγγάνων εµπόρων. 

Ένα µέρος της εµπορικής δραστηριότητας ασκείται παράνοµα, αφού η απόκτηση άδειας 

θέλει προϋποθέσεις, τις οποίες οι τσιγγάνοι είναι δύσκολο να εκπληρώσουν. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος δεν είναι διατεθειµένοι να τους αντιµετωπίσουν 

ως ειδική κατηγορία. 

Όσοι απ’ αυτούς απασχολούνται στον αγροτικό τομέα ή στην οικοδομή, είναι σε 

δυσμενή κατάσταση, επειδή οι οικονομικοί μετανάστες, αναγκάζονται να δουλέψουν με 

ακόμα μικρότερες αμοιβές και τους «παίρνουν τις δουλειές». Βασική επιδίωξη είναι η 

απόκτηση χρηµάτων για την αγορά σπιτιού και την εγκατάσταση σε έναν τόπο, όπου θα τους 

επιτρέπεται η άσκηση της εµπορικής τους δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με τους πληροφορητές, κινούνται ανάμεσα στα όρια της φτώχιας και μιας 

μέσης αστικής οικογενείας. Τους έχει επηρεάσει η κρίση, αλλά πάντα βρίσκουν δρόμους 

διαφυγής. 
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Οι σχέσεις μεταξύ των τσιγγάνων χαρακτηρίζονται από συνεργασία και αμοιβαία 

βοήθεια. Κρίνεται «ανήθικο» για τους τσιγγάνους, να «κερδίζουν» χρήματα από άλλους 

τσιγγάνους. 

Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να αφορούν προστριβές με άλλους εμπόρους της πόλης, 

εξάλλου και οι ίδιοι συμβάλλουν στην οικονομία αυτής. 

Το μορφωτικό επίπεδο των ρομά είναι χαμηλό. Μέχρι τώρα αξιοποιούσαν τα μέλη της 

οικογένειας ή της κοινότητας, που μπορούσαν στοιχειωδώς να γράψουν και να διαβάσουν. 

Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν έχουν παρακολουθήσει τη σχολική εκπαίδευση, αφού όπως 

απάντησαν οι περισσότεροι «εκείνα τα χρόνια οι τσιγγάνοι γύρναγαν από εδώ και από εκεί και 

δεν πήγαιναν σχολείο», με αποτέλεσμα το 80% περίπου του συνόλου να είναι εντελώς 

αναλφάβητο. 

Από τις σχετικές απαντήσεις του ερωτηματολογίου καταγράφεται ότι, οι γονείς αναγνωρίζουν 

τη χρησιμότητα του σχολείου (γνώση γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής). Γνωρίζουν ότι η 

εκπαίδευση δημιουργεί προϋποθέσεις, τόσο στην οικονομική τους δραστηριότητα, όσο και 

στην κοινωνική τους καταξίωση. Μάλιστα, θα επιτάχυνε την ένταξη τους στον κοινωνικό 

ιστό της πόλης και θα δημιουργούσε προοπτικές για το μέλλον. Προσανατολίζονται και 

θέλουν τα παιδιά τους να μορφωθούν αλλά έρχονται σε αντίθεση με το κατεστημένο της 

συνοικίας. 

Στην πρώτη τους επαφή με το σχολείο, τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα νέο κόσμο, 

εντελώς διαφορετικό από αυτόν που ζουν. 

Η σχολική φοίτηση των τσιγγάνων είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε πολλούς παράγοντες 

και ιδιορρυθμίες όπως: τις μετακίνησης, τα οικονομικά προβλήματα που οδηγούν στην 

παιδική εργασία, οι πρόωροι γάμοι, ο αναλφαβητισμός της οικογένειας, οι δίγλωσσοι 

μαθητές, η έλλειψη προσχολικής αγωγής, δυσκολία παρακολούθησης του σχολικού 

προγράμματος, συχνές διαρροές, μικρό ποσοστό στην δευτεροβάθμια – τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, άγνοια του διδακτικού προσωπικού, σε ότι αφορά την φύση των προβλημάτων 

τους, έλλειψη κατάλληλης και μόνιμης στέγης. Τα παιδιά ρομά είναι φυσικό να 

απογοητεύονται και να εγκαταλείπουν το σχολείο. 

Οι τσιγγάνοι στην ουσία συγκρούονται και µε το δικό τους κοινωνικό περιβάλλον. Ο κόσμος 

του σχολείου και ο κόσμος του σπιτιού είναι τόσο ασυμβίβαστοι! 

Η ελλιπής παρακολούθηση µαθηµάτων αναγκάζουν πολλά παιδιά να διακόπτουν. Οι μαθητές 

βρίσκονται σε δυσμενέστατη θέση δεδομένου ότι, οι οικογένειές τους δεν μπορούν να 

παρακολουθήσουν και να ενισχύσουν την εκπαίδευσή τους στο σπίτι. 
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Έτσι, υπάρχει περίπτωση παιδιού του οποίου, ενώ είχε πολύ καλές σχολικές επιδόσεις, 

διέκοψε την εκπαίδευσή του κάτω από την οικογενειακή ή και την κοινωνική πίεση του 

πρόωρου γάμου. Τσιγγάνοι που έχουν φοιτήσει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναγκάζονται 

να στραφούν προς το παραδοσιακό εμπόριο της λαϊκής αγοράς. Δεν έχουν βλέψεις ποτέ για 

τις ανώτερες βαθμίδες. 

Ορισμένοι γονείς, που έχουν μια οικονομική άνεση, δείχνουν την επιθυμία να μάθουν 

τα παιδιά τους ξένες γλώσσες κυρίως για επαγγελματική χρήση. Η γλώσσα που προτιμούν να 

μάθουν είναι η αγγλική, η οποία θα ωφελήσει στις εμπορικές συναλλαγές με τουρίστες. Οι 

περισσότεροι συμμετέχουν στον σύλλογο γονέων. 

Δεν αναφέρθηκε περίπτωση εκπαιδευτικού προσωπικού που παρουσίασε αδιαφορία ή 

ρατσιστικές τάσεις.  

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας κατ’ εξοχήν λαϊκός θεσμός και ίσως ο πιο κοντινός 

θεσμός στον Έλληνα πολίτη. Από τη φύση του είναι ταγμένος να υπηρετεί αποκλειστικά τα 

συμφέροντα των δημοτών.  

Οι τσιγγάνοι είναι μια ευπαθή ομάδα πολιτών που χρειάζεται ιδιαίτερης φροντίδας. Δεν είναι 

όμως δεδομένο ότι την έχει. Για χρόνια πολλά οι Έλληνες τσιγγάνοι αντιμετωπίζονται από 

την ελληνική πολιτεία με απαξίωση.  

Είναι αλήθεια όμως ότι τα τελευταία χρόνια, ο σύλλογος, έπαιξε σημαντικό ρόλο, 

προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την καλύτερη διαβίωση των ρομά.  

Οι απαντήσεις στην ερώτηση «πού πηγαίνετε για να λύσετε τα προβλήµατά σας;» 

δηλώνουν  ότι παλιότερα « τα βγάζαμε πέρα µόνη μας ή με τον τσαμπουκά μας » ενώ σήμερα, 

δια μέσω του συλλόγου. 

Δεν υπάρχει κοινός νους ή ταύτιση απόψεων προκειμένου να αποκτήσουν εκλεγμένο 

αντιπρόσωπο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό οφείλεται, αφ ενός μεν στο χαµηλό επίπεδο 

μόρφωσης αφετέρου δε, στην δυσπιστία προς τους υποψηφίους. Όμως πιστεύουν μελλοντικά 

σε μια από κοινού προσπάθεια όλων των ψηφοφόρων (ανεξαρτήτου κόμματος ή ιδεολογίας) 

προκειμένου να έχουν εκλεγμένο αντιπρόσωπο. Έχουν κατανοήσει τα τελευταία χρόνια την 

εκμετάλλευση που τους γίνεται από τους υποψηφίους πολιτικούς. 

Και ενώ οι αρχές τους ξεχνούν συστηματικά, ιερείς (εφημέριοι της συνοικίας), 

δείχνουν ένα θεάρεστο έργο, βοηθώντας άπορες οικογένειες και ανήμπορους προς εργασία 

ανθρώπους. 
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Εκκλησιάζονται τακτικά. Η σχέση τους με την εκκλησία είναι πολλή καλή αν 

εξαιρέσουμε ορισμένα παγανιστικά έθιμα, που στο σύνολο τους δεν επιθυμούν την συνέχιση 

τους (κόκκινες κορδέλες, σκόρδα, κ.α). 

Διακρίσεις σε δημόσιες υπηρεσίες δεν αντιμετωπίζουν. Ενημερώνονται δια μέσου του 

συλλόγου για θέματα εμβολιασμού, ασθενειών και πάσης φύσεως αποφυγής ή πρόληψης 

νοσημάτων. Είναι προσωπική υπόθεση και οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση της 

ατομικής υγιεινή τους. 

Ο αυτοπροσδιορισμός τους, είναι σταθερά προσανατολισμένος στην τάση να κρίνουν 

τον εαυτό τους θετικά, παρά αρνητικά. Τα άτομα που είναι πιο ενταγμένοι, προσπαθούν να 

διαφοροποιηθούν από εκείνες τις ομάδες (γύφτοι, άλλους ρομά, αλλοδαπούς κ.α. ), που η 

συνάφεια μαζί τους μπορεί να αποδειχτεί ζημιογόνα. Εκδηλώνουν αισθήματα τιμής, 

αξιοπρέπειας, αλλά και υπηρηφάνειας, διότι προέρχονται από ένα λαό πολυβασανισμένο και 

πολυκατατρεγμένο, επί αιώνες. Πάνω σε αυτό σχολιάζουν
65

: «εμείς διαφορετικοί; όπως οι 

άλλοι είναι πόντιοι εμείς είμαστε ρομά. Απλά είμαστε λιγότεροι και φαινόμαστε διαφορετικοί. 

Δεν έχει σημασία που είμαι ρομά. Έλληνες είμαστε αλλά ρομά». 

Έχουν περάσει πολλά (ρατσισμό, διώξεις, βάσανα και κακουχίες. Πάντα έβρισκαν τον 

τρόπο και αντιμετώπιζαν τις δυσοίωνες καταστάσεις. Χαίρονται τώρα που βλέπουν την 

συνοικία τους να είναι ενταγμένη στους ρυθμούς της πόλης και τους κάνει να ξεχωρίζουν από 

τους υπόλοιπους ρομά της Ελλάδος. Βγάλαμε ένα καλό όνομα στην πόλη (δίχως 

παραβατικότητας) και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είναι αποδεχτεί από τους πολίτες. «μας 

αγαπάει τα2/3 του κόσμου. Το 1/3 μας ζηλεύει». 

Παράλληλα συμπάσχουν με την κρίση της Ελλάδος και είναι αισιόδοξοι ότι, η 

ελληνική σημαία μας, θα κυματίζει και πάλι έξω από τα μπαλκόνια τους με κάποια αθλητική 

κατάκτηση ή καλλιτεχνικές ανάδειξης. 
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 Συνεντευξη Λεωνίδα Κολτσιδα 
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5.2 Η εικόνα των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας για τους 

ρομά και το συνοικισμό τους 

 

Από την διερεύνηση με τη συγκεκριμένη ομάδα προκύπτει ότι, οι συμμετέχοντες 

διαθέτουν ένα κοινό σύνολο από απόψεις, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, στάσεις απέναντι στην 

εξέλιξη και προοπτική. 

Ο «κοινός νους» των πολιτών για τους ρομά, εκφράζεται με θετικά σχόλια. 

Διατύπωσαν ευθέως ότι μπορεί να είναι διαφορετικοί, από τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού 

συνόλου, αφού έχουν τα δικά τους ήθη και έθιμα, το δικό τους σύστημα αρχών και αξιών, το 

δικό τους πολιτισμό, την δική τους γλώσσα, τον δικό τους τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν 

τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους άλλους, αλλά έχουν τα ίδια δικαιώματα στη στέγαση, τη 

μόρφωση, την υγεία. 

Ανήκουν στην δική τους κοινωνική τάξη, δεν έχουν δυνατότητες κοινωνικής ανέλιξης 

και η συναναστροφή μαζί τους, μπορεί να αποτελέσει αρνητική επιρροή ή αιτία κοινωνικού 

στιγματισμού. 

Οι πολίτες της Αμαλιάδος είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στη νοοτροπία, τη 

συµπεριφορά και των τρόπο ζωής των ρομά. Οι γείτονες ενοχλούνται από τις δυνατές 

μουσικές, αλλά ποτέ δεν φθάνουν στην χρησιμοποίηση ένδικων μέσων. 

Το γεγονός ότι ζουν σε δική τους συνοικία πολλά χρόνια τώρα, επιβραδύνει κάθε 

προοπτική κοινωνικής ενσωμάτωσης. Σε αυτό συνεπικουρούν και οι πρώιμοι γάμοι μεταξύ 

τους. 

Η περιοχή δεν θα είχε διαφορετικότητα δίχως αυτούς, αφού συμβάλλουν στην 

πολυπολιτισμηκότητα της πόλης, αλλά κυρίως και στην ενίσχυση του Α.Ε.Π.. 

Προξενεί έκπληξη η ευκολία με την οποία εκφράζουν τα συναισθήματα τους. Δεν 

διστάζουν να προάγουν την υπόσταση των ρομά, σαν μια ομάδα του ιδίου κοινωνικού 

συνόλου. Είπαν: «ζουν αλλιώς είναι αλλιώς αλλά είναι άνθρωποι όπως εμείς». 

Όλοι ο πληροφορητές εκφράζουν το ανθρώπινο πρόσωπο των ρομά, την ομορφιά και 

τις ιδιαιτερότητες του πολιτισμού τους, αλλά και της προσπάθειες που κάνουν οι ίδιοι για την 

ανάδειξη των προσπαθειών τους. Προσπαθούν να μετριάσουν το μένος του κόσμου, την 

προκατάληψη και να καταρρίψουν κάθε αρνητικό στερεότυπο για την συγκεκριμένη 

συνοικία. 

Γνωρίζουν πολλοί καλά την σχέση ρομά - γύφτου. Οι τσιγγάνοι αγαπούν τη δουλειά, 

δεν είναι τεμπέληδες, είναι εργατικοί, και υπεύθυνοι. Οι γύφτοι θεωρούνται αφερέγγυοι, 

διαφορετικοί. Σε πολλά σημεία υστερούν σε σχέση με τους ρομά. Η ενσωμάτωσή τους στο 
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κοινωνικό ιστό για την απολαβή των ίδιων προνομίων με τους υπόλοιπους είναι πολύ 

δύσκολή υπόθεση ή σχεδόν αδύνατη. Μόνο αν το επιθυμούν διακαώς ίδιοι. Προκαλεί 

εντύπωση ο οξύτατος τρόπος έκφρασης του αρνητικού στερεοτύπου. 

Οι λόγοι που το μορφωτικό τους επίπεδο είναι χαμηλό, απαντούν οι εκπαιδευτικοί: 

«το ισχύον σχολικό σύστημα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν είναι ελκυστικά και 

προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των τσιγγάνων μαθητών». Η εκπαιδευτική προσέγγιση των 

τσιγγάνων οφείλει να λάβει υπόψη όλους τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, που την 

επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα. Οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών για τακτική 

παρακολούθηση πολλές φορές αποβαίνουν άκαρπες, γιατί οι τσιγγάνοι γονείς παντρεύουν τα 

παιδιά τους σε μικρές ηλικίες ή τα ωθούν στην εργασία. Αναγκάζονται να εργάζονται από 

πολλή νωρίς. Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο δεν ενισχύει τα παιδιά µε ερεθίσµατα, ώστε να 

διαπαιδαγωγηθούν και να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον. Η συνοικία δεν προάγει 

το πνεύμα της μορφώσεως. 

Το γεγονός ότι οι τσιγγάνοι, βελτιώνουν τις συνθήκες στις οποίες ζουν, γίνονται 

προσπάθειες από την πολιτεία για την οικιστική και επαγγελματική τους αποκατάσταση, την 

εκπαίδευση των τσιγγανοπαίδων, την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύστημα, 

προσλαμβάνεται ως ένα σύνολο δράσεων, που είναι ικανές να προωθήσουν και να επιφέρουν, 

την κοινωνική τους εξίσωση. 

Πιστεύουν ότι για την κοινωνική τους ενσωμάτωση, ναι μεν είναι υπόθεση της 

κοινωνίας, αλλά αρκεί να το θέλουν και οι ίδιοι. 

Με άλλα λόγια η προώθηση των ρομά στην εκπαίδευση την απασχόληση και την 

επαγγελματική κατάρτιση είναι αναγκαία προϋπόθεση για την εξέλιξη και την κοινωνική 

ανάπτυξη. 

Φροντίζουν για την προσωπική τους υγιεινή και δεν διαφέρουν με τους λαϊκούς. 

Η πολιτεία δεν φαίνεται να παρεμβαίνει αποτελεσματικά για την επίλυση του 

προβλήματος της απασχόλησης. Κατά περιόδους υπάρχουν κάποια προγράμματα 

εκπαίδευσης. Το πρόβλημα είναι ότι αφορούν ελάχιστους, αλλά πάντα εξετάζεται από 

αυτούς, αν υπάρχει ανάλογη χρηματική αποζημίωση
66

. 

Οι εντυπώσεις των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών απέναντι στους ρομά, έχει 

αποτελέσει κατ’ επανάληψη, αντικείμενο ευμενών σχολίων. 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν εξαλειφτεί παντελώς φαινόμενα ρατσισμού. Η νομοθεσία 

και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο τους αντιμετωπίζει ως ισότιμους Έλληνες πολίτες. 
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 Συνέντευξη Δήμητρας Παναγιώτουρου  
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5.3 Διαπιστώσεις – Συμπεράσματα μιας συνολικής συνθετικής 

προσέγγισης 

 

Πριν από 92 χρόνια, οι ρομά της Αμαλιάδος, αναγκάστηκαν να συμμετάσχουν και 

αυτοί την τραγωδία του μικρασιατικού ελληνισμού
67

 που εφάρμοσαν οι τότε πολιτικές αρχές 

Ελλάδος και Τουρκίας. 

Αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες στην Σιλυβρια της 

Ανατολικής Θράκης. Διώκονται βίαια. Η παραμονή τους συνιστά απειλή, διότι συνδέονται 

επιπλέον με θρησκευτικά, ιδεολογικά, πολιτικά, και πολιτισμικά αίτια. Πολλή μακριά από 

την χώρα καταγωγής
68

, πρόσφυγες για μια ακόμα φορά στην ιστορία τους, εγκαταλείπουν την 

γη τους και αναζητούν νέα χώρα διαμονής. 

Οικογένειες ανθρώπων απαξιωμένων εθνικά, κοινωνικά, μορφωτικά και οικονομικά 

κατατρεγμένοι, εισέρχονται στο ελληνικό χώρο. Συγκροτούν μια κατηγορία ανθρώπων με 

αντιθέσεις στα ήθη και έθιμα, με ασυνήθιστες ενδυματολογικές επιλογές, ως προς τους 

γηγενείς και τους λοιπούς πρόσφυγες και αναπτύσσουν ένα λεκτικό ιδίωμα που γίνεται 

στόχος σχολίων των αστών της εποχής. Αποτελούν μια ξεχωριστή κοινωνική κατηγορία, 

στερούνται δε εθνικής ταυτότητος και πολιτικών δικαιωμάτων. 

Μετά τον Β΄Π.Π, η ανάγκη επιβίωσης (η εξεύρεση δηλαδή τροφής και στέγης), 

αποτελεί βασική προτεραιότητα. Το λιτό της τροφής, δεν αποτέλεσε εξαίρεση, αλλά κανόνα. 

Τους υποχρέωνε να μετακινούνται διαρκώς στην προσπάθεια τους να κάνουν μια δουλειά, 

έστω «του ποδαριού».  

Η εγκατάσταση τους στην Αμαλιάδα, το πλήθος των ιδιαιτεροτήτων που περιείχε η 

κουλτούρα τους (γλώσσα, ήθη, έθιμα) και η δημιουργία συνοικισμού έδινε την αίσθηση της 

διαφορετικότητας που επέτεινε η συνεχιζόμενη απομόνωση. Καλλιέργησαν τη δική τους 

ξεχωριστή αίσθηση ταυτότητας και ιστορικής μνήμης. Όλα αυτά, ώθησαν αρχικώς τους 

ντόπιους, να τους αμφισβητήσουν. Όμως τόνωσε την περιοχή αυτή με νέο εργατικό 

δυναμικό. Συνέβαλε στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας και εν τέλει, η κοινωνία 

απλά τους… δέχτηκε. Οι αθώες αυτές ψυχές, δίχως περιουσιακά στοιχεία, δίχως στόχους και 
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προοπτική, έφεραν μαζί τους μνήμες, παραδόσεις, δεξιότητες στη μεταλλουργία, τη μουσική, 

τον χορό αλλά και την μεγάλη τους τάση για το εμποριο. 

Το πρόβλημα της στέγασης ταλάνιζε επί δεκαετίες τους ρομά. Καμιά ιδιαίτερη 

μεταχείριση σε σχέση με του «ντόπιους» άστεγους, πρόσφυγες και απόρους.  «Βολεύτηκαν» 

προσωρινά σε παραπήγματα (παράγκες) και σε σημεία που υπήρχε διαθέσιμος χώρος. Οι 

συνθήκες διαβιώσεις άθλιες. Τα παιδιά τους μεγαλώνουν αποκλεισμένα, χωρίς νερό, δίχως 

υγειονομική φροντίδα και κοινωνική πρόνοια, δίχως ελπίδα. Το αποχετευτικό σύστημα 

αυτοσχέδιο και δίπλα στις κατοικίες των. 

Σήμερα, βρισκόμαστε σε ένα χρονικό σημείο, που παρατηρούμε ότι οι 

παρακαταθήκες μνήμης των ανθρώπων που τους έφεραν στην Αμαλιάδα αδυνατίζουν, η 

γνώση χάνεται και αυτοί, μάρτυρες εκείνης της εποχής, σιγά σιγά φεύγουν. Έπρεπε να 

περισώσουμε κάθε πληροφορία που μπορούσε να φωτίσει την ζωή των ρομά, όσο υπήρχε στη 

ζωή η γενιά αυτή. 

Στην Αμαλιάδα σήμερα διαβιούν περίπου, 1.200 άτομα. Έχουν υιοθετήσει τρόπους 

ζωής και παραδόσεις, που θεωρούνται από τους ίδιους, θεμελιώδη στοιχεία της συλλογικής 

τους ταυτότητας και πηγή υπερηφάνειας του λαού τους. Η δημιουργία δικής τους συνοικίας 

(Παπακαυκά), τους ώθησε να αποτελούν σήμερα μια ομάδα με υψηλό βαθμό συνοχής, 

συσπείρωσης, και εσωτερικής αλληλεγγύης. Όλα αυτά μαζί συνέβαλαν στην διατήρηση της 

πολιτισμικής τους ταυτότητας μιας και αποτελούν έναν ιστορικό πληθυσμό. Υποχρεώνονται 

δε να μάχονται σε δύο μέτωπα: αυτό της διατήρησης της πολιτισμικής τους ταυτότητας και 

της ταυτότητας που τους έχει αποδοθεί από τον κόσμο των μη τσιγγάνων. 

Είναι πράγματι αξιοθαύμαστοι, αφού έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να διατηρήσουν τις 

ιδιαιτερότητες της φυλής τους. Μιλούν κοινή γλώσσα, έχουν κοινά ήθη και έθιμα και ένα 

κοινό σύστημα αρχών και αξιών. Δεν δέχονται να απαρνηθούν την φυλή τους. Στο πέρασμα 

των ετών ανέπτυξαν και διατήρησαν ένα νόμιμο και σεβαστό τρόπο ζωής. 

 

Κοινή διαπίστωση των πληροφορητών
69

 είναι ότι: «ήταν λάθος της γενιάς του ΄70 

που έκτισαν σπίτια όλοι μαζί και δημιούργησαν οικισμό ώστε τα παιδιά να μεγαλώνουν 

σήμερα και να εντάσσονται στο πνεύμα του «γκέτο». 

Όσον αφόρα την προσαρμοστικότητα τους και την αγάπη τους για τον πολιτισμό και 

την πρόοδο διακρίναμε ότι η συνοικία πολλά χρόνια πριν έχει περάσει από τα παραπήγματα 
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σε καλαίσθητα σπίτια με ικανοποιητικούς κανόνες υγιεινής. Ορισμένοι που είχαν μια 

οικονομική επιφάνεια ξεχώρισαν και για την χλιδή. 

Εύκολα ο επισκέπτης διακρίνει σύγχρονα µεγάλα σπίτια (µε έναν ή δύο ορόφους) 

και σπιτάκια µικρά µε σκεπές. Τα σπίτια τους είναι πάντα ανοιχτά και οι αυλές τους θα 

λέγαμε …δεν έχουν όρια! Οι συνθήκες διαµονής είναι άµεσα συναρτημένες µε το είδος 

εγκατάστασης (μόνιμοι - ημιμόνιμοι). 

Οι µόνιµα εγκατεστημένοι σε σπίτια ρομά, βρίσκονται σε καλύτερη θέση από τους 

υπόλοιπους. Τα σπίτια τους διαθέτουν τις στοιχειώδεις ανέσεις. Ήδη το 80% αυτών ζουν για 

πάνω από 20 χρόνια στο ίδιο μέρος. 

Οι ημιμόνιμοι επιθυμούν μια ιδιόκτητη κατοικία, όπως όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Οι 

μετακινήσεις τους είναι σήμερα αραιότερες και έχουν αιτία την ανεύρεση εργασίας. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων, κατοικούν σε μια συνοικία που οι κάτοικοι της 

Αμαλιάδος τους έχουν αγκαλιάσει. Από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας τους στην περιοχή, 

ελάχιστοι εκδήλωσαν δείγματα ρατσισμού ή αποστασιοποίησης. Ποτέ δεν στάθηκαν εμπόδιο 

στην ενσωμάτωση τους στην υπόλοιπη κοινωνία. 

Τα τελευταία χρόνια η ένταξη τους στο κοινωνικό ιστό της πόλης είναι ορατή μιας και 

δεν διαφέρουν από τους υπόλοιπους λαϊκούς της πόλης. Μεγάλη προσπάθεια συντελείται από 

τον σύλλογο. Ενέργειες κοινωφελούς χαρακτήρα (αιμοδοσία, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, 

αθλητικές δραστηριότητες) δημιουργούν, εκτός από σύσφιξη σχέσεων και ένα όραμα για τα 

παιδιά στο μέλλον, ώστε να εξαλειφτεί κάθε διαχωρισμός ρομά από έναν λαϊκό. 

Βίαια φαινόμενα, από οργανωμένα κινήματα και ομάδες του κοινωνικού συνόλου, 

εναντίον των τσιγγάνων, δεν έχουν παρατηρηθεί. Όμως, ο ελλιπής σχεδιασμός του κράτους 

και ο κακός συντονισμός των φορέων, για την υλοποίησή προγραμμάτων στέγασης και 

οικονομικής συνδρομής, σε οικονομικά ασθενείς ομάδες είναι φανερή. 

Αστικοδημοτικά προβλήματα
70

 δεν υπάρχουν και όλοι πλέον εγγράφονται στα 

δημοτολόγια και στα μητρώα αρρένων. Στο συνοικισμό οι ασφαλισμένοι έχουν ως εξής: 

ασφαλισμένοι στο Τ.Ε.Β.Ε 80 %, στο Ο.Γ.Α 10 % , Ι.Κ.Α 5.% και εντελώς 

ανασφάλιστοι το 5 %. 

Η πατριαρχική δομή της οικογένειας είναι η αιτία αλληλοϋποστήριξης και αποφυγής 

των συνεπειών της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. Η ενδογαμία αποτελεί έναν άγραφο 

κανόνα. Η ύπαρξη του συντελεί στην διατήρηση των πολιτισµικών τους στοιχείων, ενώ 
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 Αδυναμία χορήγησης πιστοποιητικών γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης, έκδοση δελτίου αστυνομικής 

ταυτότητας κλπ. 
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ταυτόχρονα συμβάλλει στην γκετοποίησή τους. Σε σχέση με το παρελθόν, παρατηρείται 

µειωµένος αριθµός µελών της οικογένειας και αύξηση μεικτών γάμων
71

. Έχει 

διαφοροποιηθεί σηµαντικά και η συνήθεια της συμβίωσης-συγκατοίκησης µε τα µέλη της 

πατρικής οικογένειας. Οι οικογένειες σε σχέση µε το παρελθόν, εναρμονίζεται µε το μοντέλο 

της οικογένειας της τοπικής κοινωνίας. 

Αρκετοί ρομά μας έθεσαν ως το σημαντικότερο πρόβλημα την μόρφωση των παιδιών 

τους. Αναγνωρίζουν ότι κάποτε ήταν η μετακίνηση για αναζήτηση εργασίας. Αλλά και 

σήμερα το έθιμο τους να παντρεύονται κυριολεκτικά σε παιδική ηλικία είναι σοβαρό θέμα 

προς επίλυση. 

Το υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, δε λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές ιδιαιτερότητες των 

μαθητών ρομά. Υψηλά ποσοστά παιδιών δεν φοιτούν ή φοιτούν κατά διαστήματα στο 

σχολείο. Διακόπτουν πρώιμα τη σχολική φοίτηση, δεν ολοκληρώνουν τη στοιχειώδη 

εκπαίδευση και δεν συνεχίζουν στις υπόλοιπες βαθµίδες. Αποτέλεσμα, να διαιωνίζεται όλα 

αυτά τα χρόνια το χαμηλό μορφωτικό τους επίπεδο. Σήμερα στην Αμαλιάδα, το ποσοστό των 

αναλφάβητων ενηλίκων τσιγγάνων ανέρχεται στο 80% (ηλικίες από 18 έως 47 ετών).Το 

ποσοστό του αναλφαβητισμού είναι ακόμη υψηλότερο στις μεγαλύτερες ηλικίες. 

Η συμμετοχή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπερβαίνει το 70%. Στη δευτεροβάθμια (19 

μαθητές) και τριτοβάθμια εκπαίδευση (3 μαθητές), το ποσοστό συμμετοχής είναι 

ελαχιστότατο, χωρίς να λείπουν οι αδικαιολόγητες απουσίες! 

Η ένταξη των τσιγγάνων στην νόμιμη εργασία έχει την ιστορία της. Παραδοσιακά 

ήταν γυρολόγοι, εργάτες γης, γανωματήδες, έμποροι και τεχνίτες. Προσέγγιζαν τα χωριά που 

τους είχαν ανάγκη για αναζήτηση δουλειάς και κατόπιν εγκαθίστανται στα όρια της πόλης. 

Απασχολούνται ελάχιστοι στον αγροτικό τομέα, επειδή οι οικονομικοί μετανάστες 

αναγκάζονται να δουλέψουν με μικρότερες αμοιβές. Η κρίση επηρέασε την οικοδομή και η 

μεγάλη διάδοση των βιομηχανοποιημένων προϊόντων τους αχρήστευσε ως τεχνίτες. Η 

εµπορική δραστηριότητα, αποτελεί συνέχιση της δραστηριότητας που ασκούσε ο πατέρας. 

Όσοι ασχολούνται με το υπαίθριο εμπόριο (λαϊκές), γνωρίζουν τις διαδικασίες απόκτησης 

άδειας και έχουν οικονομική ευχέρεια. Το πλανόδιο εμπόριο αποδεικνύεται πιο απόμακρο. 

Δεν υπάρχουν ρομά σε επαγγέλματα επιστημονικά, διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών ή υψηλής 

εξειδίκευσης. 

Η αυτοαπασχόληση είναι αναπόσπαστο μέρος της τσιγγάνικης ταυτότητας. Τους 

προσφέρει μια ευελιξία για κάθε χρονική περίοδο. Δεν αντέχουν τη μονοτονία και τη μόνιμη 
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μισθωτή εργασία (εργοστάσιο, αφεντικό, χωράφι, ωράριο ). Είναι ελεύθεροι, ανεξάρτητοι, 

ολιγαρκείς, δραστήριοι, με ισχυρή προσωπικότητα. Ζουν με ελάχιστα χρήματα, και 

εξελίσσονται σε άριστους επιχειρηματίες. Αποφεύγουν να εντάχθουν στην παραγωγική 

διαδικασία (εργάτες ή υπάλληλοι). Θέλουν να είναι αφεντικά και να έχουν τον έλεγχο του 

εμπορικού ισοζυγίου. Όλα αυτά τα χρόνια οι ρομά, έδειξαν ότι προσαρμόζονται στο εκάστοτε 

οικονομικό σύστηµα. Από ότι φαίνεται σήμερα, εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά επαγγέλματα 

και αναζητούν νέα, περισσότερο ενταγμένα στον τρόπο καταναλωτικής συμπεριφοράς και 

διαβίωσης του κοινωνικού συνόλου (κομμωτής, περιπτεράς, καφενείο - ψησταριά). 

Οι γυναίκες ρομά, βρίσκονται στην ίδια μοίρα με τον σύζυγο τους, αφού συμμετέχουν 

στην εργασία. Πλέον δεν υφίστανται διακρίσεις εντός και εκτός της κοινότητάς τους. 

Το οικογενειακό εισόδημα, αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί λόγω του είδους 

της απασχόλησής τους, είναι εξαιρετικά χαµηλό, αλλά µπορεί να διαβιώσει στοιχειωδώς µια 

οικογένεια. Ομολογούν χαριτολογώντας: «Η δικιά μας ράτσα δεν πεινά καμιά φορά. 

Περιπατάνε, ότι βρίσκουν το μαζεύουν και το πουλάνε. Πουλάνε και τρώνε. Εμείς είμαστε 

χαρούμενοι άνθρωποι. Και με τα λίγα, είμαστε ευχαριστημένοι
72

». Με τα δεδομένα αυτά το 

80% των τσιγγάνων έχουν βιοποριστική εργασία. Το υπόλοιπο 20% των ρομά είναι άνεργοι, 

συνταξιούχοι, ασχολούμενοι με τα οικιακά κλπ. 

Κάποιες ενέργειες από την πολιτεία έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια με μια διαφορά 

όμως. Αυτοί που ανέλαβαν τις προσπάθειες δεν ήσαν ειδικά καταρτισμένοι και δεν ήξεραν να 

τους πλησιάσουν. 

Αξίζει να ειπωθεί, ότι όλα αυτά τα χρόνια, οι άνθρωποι αυτοί, δεν υπήρξαν απειλή και 

δεν γέμισαν ενοχές τον υπόλοιπο κόσμο, άσχετα αν υπόκεινται σε ρατσιστικά μαρτύρια επί 

χρόνια. Η τελική μας εκτίμηση είναι ότι ίσως να επιβεβαιώνουν τον κανόνα ή απλά 

αποδεικνύουν πως μέσα από κατάλληλες συνθήκες μπορούν να προσαρμοστούν και να 

διαπρέψουν. 

Ο καθηγητής Σαράντης Καργάκος
73

 μας δηλώνει απλά και κατανοητά, για το πνεύμα 

και την ιδιοσυγκρασία των ρομά: «Χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση οι Αθίγγανοι. 

Θέλουν αγάπη, βαθειά γνώση της κουλτούρας και της νοοτροπίας των, … είναι καχύποπτοι 

και έχουν ένα πνεύμα ανεξαρτησίας, που δεν θέλουν να υπαχθούν σε κανένα σύστημα. Από τη 
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 Συνέντευξη Λεωνίδα Κολτσίδα. 
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 Ομιλία του καθηγητή, συγγραφέα και μελετητή κ. Σαράντου Καργάκου, στου Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και 

Παράδοσης, Ξάνθη 22/2/2010 (http://www.sarantoskargakos.gr/). 
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στιγμή που μορφώνεσαι και ενσωματώνεσαι, δεσμεύεσαι με υποχρεώσεις … αν σε νιώσουν ότι 

όντως τους αγαπάς, τότε θυσιάζονται, … ». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΡΟΜΆ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

6.1 Η πρόκληση μιας συγκροτημένης πολιτικής για την 

αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 

 

Αφού παρουσιάσαμε στην έρευνα μας την ιστορική και κοινωνιολογική εξέλιξη των 

ρομά της Αμαλιάδος και έχοντας αποκτήσει μια εμπεριστατωμένη εικόνα του βίου τους, μέσα 

από τις μαρτυρίες των πληροφορητών, είναι λάθος να τους κατηγορούμε ότι δεν 

προσαρμόζονται. Μπορεί να είναι διαφορετικοί ως λαός, αλλά δεν είναι κατώτερος. 

Η κυρίαρχη συλλογική αντίληψη, για πολλές δεκαετίες, τους θέλει να επιλέγουν 

συνειδητά, ως τρόπο ζωής του αποκομμένου από τις κοινωνικές δομές, ο οποίος ζει στο 

περιθώριο από επιλογή. Η αντίληψη αυτή, δημιούργησε το άλλοθι της πολιτείας για την 

αδιάφορη στάση απέναντι στην κοινότητα των ρομά. 

Η πολιτεία δεν στάθηκε ικανοποιητικά στην προσπάθεια ένταξης των τσιγγάνων και 

δεν δημιούργησε με έναν οργανωμένο τρόπο προσβάσεις στα δικαιώματα του πολίτη 

(κατοικία, παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, απασχόληση), όπως ορίζονται σε 

μια σύγχρονη και δημοκρατική πολιτεία. 

Όμως ας ξεκινήσουμε με κάποιες παραδοχές χρήσιμες για την διαμόρφωση δέσμης 

προτάσεων.  

Το Σύνταγμα της Ελλάδος αποτελεί τον υπέρτατο θεσμό του ελληνικής κοινωνίας που 

με αγώνες και θυσίες του ελληνικού λαού, δημιουργήθηκε να υπηρετεί την κοινωνία στην 

ολότητα της. Οφείλουμε να εναρμονιζόμαστε με αυτές και να μην τις παραβαίνουμε. Μέσα 

από τα άρθρα του συντάγματος η ανθρώπινη ζωή, η αξιοπρέπεια, η εκπαίδευση, το δικαίωμα 

στην υγεία ορίζονται ως ιερές αξίες και προστατεύονται από το κράτος και την κοινωνία. Η 

συνύπαρξη αποτελεί το μέγιστο επιδιωκόμενο του συντάγματος. Όσο για την στέγαση 

αποτελεί αντικείμενο φροντίδας του κράτους. 

Οι ρομά δεν αποτελούν ειδική κατηγορία ελλήνων πολιτών. Αν όμως σύμφωνα με το 

Σύνταγμα όλοι οι πολίτες είναι ίσιοι απέναντι στο νόμο, η κοινωνική πραγματικότητα των 

ρομά αφήνει να διαφανούν τα ελλείμματα της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας ενώ 

παράλληλα θέτει σοβαρούς προβληματισμούς μέσω του κοινωνικού αποκλεισμού που 

υφίσταται. 
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Επανέρχονται στην επικαιρότητα με τα σήριαλ των Μ.Μ.Ε και τα πρωτοσέλιδα των 

εφημερίδων για θέματα τύπου «μικρής Μαρίας» για να μας θυμίσει τι άλλο την πολιτισμική 

τους ιδιαιτερότητα. Οι προκαταλήψεις ετών δίνει μερικές φορές αφορμή για μια εχθρική 

συμπεριφορά. 

Σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία η συνοικία τους προβάλλει ένα «ευπρεπές 

πρόσωπο» προκειμένου να παρουσιάσει την πολιτιστική του ταυτότητα  ως μια κυρίαρχη 

πολιτιστική ομάδα στην ευρύτερη περιοχή. Μέσα από την ζωντανή ιστορία τους έχουν 

αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που υπάρχει για τους ρομά. Είναι οικογενειάρχες, είναι 

συνεχιστές παραδόσεων και εθίμων, ορισμένοι αρχοντικοί πότε θύματα και πότε θύτες. 

Άλλοτε χαρούμενοι γλεντζέδες και άλλοτε κοινωνικά αδικημένοι. Γραφικές φιγούρες αλλά 

όχι τραγικές. Είναι εργατικοί ολιγαρκής μα και εφευρετικοί. Επιβιώνουν στις ανάγκες της 

καθημερινότητας και στις υποχρεώσεις που δημιουργεί για όλους μας η σύγχρονη οικονομική 

πραγματικότητα. προσαρμόστηκαν και ως ένα σημείο εντάχτηκαν στην καθημερινή 

πραγματικότητα διατηρώντας στοιχεία που τους κάνει διαφορετικούς και ταυτόχρονα ίσιους 

με όλους τους άλλους. 

Ποικίλα τα προγράμματα για την στέγαση και την εκπαίδευση. Αρκετές προτάσεις για 

ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας όπως την ονόμασαν με απλόχερες κοινοτικές 

χρηματοδοτήσεις. Πληθώρα οι έρευνες για την ενσωμάτωση και την ένταξη τους στην 

σύγχρονη κοινωνία αλλά μέχρι εκεί! 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πολιτεία επιτέλους πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες 

της όχι ως καλή προαίρεση αλλά ως ηθική υποχρέωση! 

Έτσι, μέσα από αυτήν την έρευνα μας δόθηκε η δυνατότητα να αναδείξουμε από μια 

διαφορετική οπτική γωνία, τον συνοικισμό, που  ποτέ όλα αυτά τα χρόνια, το σύνολο του 

πληθυσμού δεν τους αντιμετώπισε σαν ίσιους ή το λιγότερο, σαν διαφορετικούς. 

Η βασική φιλοσοφία των προτάσεων είναι να προστατεύει τα κατοχυρωμένα 

συνταγματικά δικαιώματα των 1.200 περίπου ρομά του Παπακαυκά. Οι προτάσεις που θα 

υποβάλλουμε δίνουν λύσεις στο σύνολο των προβλημάτων τους. 

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα λεχθέντα, εμμένουμε στην άποψη ότι πρέπει να 

επιδιώξουμε την πλήρη συστράτευση ρομά και των τοπικών - περιφερειακών αρχών στις 

στρατηγικές ένταξης τους. Χρειάζονται αμοιβαίες υποχωρήσεις προκειμένου να γεφυρωθεί 

το χάσμα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε: 
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α.   Να διαμορφώσουν συνείδηση τέτοια, που να το θέλουν πρώτα οι ίδιοι. Θα το 

ατυχούν, αν αξιοποιήσουν στοιχεία και προγράμματα που θα βελτιώσουν την εικόνα τους. 

β.   Οι σχέσεις τους με τους κατοίκους πρέπει να είναι εφάμιλλη και ισοδύναμη. Οι 

τσιγγάνοι δικαιούνται ισονομίας και πρέπει να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα
74

. 

Σε μια εξελισσόμενη και διαπολιτισμική κοινωνία, πρέπει να αναπτυχθούν πολιτιστικά και 

παιδαγωγικά προγράμματα αλληλογνωριμίας και αλληλοαποδοχής, προγράμματα που έχει 

ανάγκη κάθε κοινωνία. 

γ.   Να εξασφαλιστεί έλεγχος των ΜΜΕ, ώστε να παψουν οριστικά να διαιωνίζουν 

τον κοινωνικό ρατσισμό κατά των ρομά και την περιθωριοποίηση τους. 

δ.   Η στέγαση αποτελεί ένα από τα σημεία που πρέπει να στραφούν όλες οι 

προσπάθειες. Από την βελτίωση των συνθηκών στέγασης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η 

βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, σχολικής φοίτησης και οικονομικής ανάπτυξης. Για το 

λόγο αυτό πρέπει: 

- Ενεργός συμμετοχή των ρομά, μέσω συμβουλίου διαχείρισης και εσωτερικών 

κανονισμών λειτουργίας της συνοικιας. 

- Να γίνουν πολεοδομικές βελτιώσεις, στις τσιγγάνικες γειτονιές. 

- Να δοθούν δάνεια με απλουστευμένες διαδικασίες, στους οικοπεδούχους 

τσιγγάνους, που δεν είναι εξοικειωμένοι στην τραπεζική γραφειοκρατία. 

 

ε.   Η οικογένεια να απαγορεύσει τον πρόωρο γάμο κάτω από 18 ετών. Κρίνεται 

αναγκαία η συμμετοχή των γυναικών, σε θέματα οικογένειας (υγεία, εκπαίδευση κ.α.). 

στ.  Στον τομέα της απασχόλησης, οφείλουν τα προγράμματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού να είναι ρεαλιστικά, να στηρίζονται σε μελέτες που αφορούν ρομά και 

πρέπει να εκπαιδευτούν στελέχη που να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες των τσιγγάνων ώστε να 

τους βοηθήσουν. 

- η.   Είναι φανερό η ανάγκη της εκπαίδευσης, διότι συνδέεται με την κοινωνική τους 

ένταξη. Πρέπει να αναζητηθούν αποτελεσματικά μέτρα ώστε να ανατραπούν οι δυσμενείς 

συσχετισμοί που κρατούν τους τσιγγάνους εκτός σχολείων. Για το λόγο αυτό η εκπαιδευτική 

πολιτική, οφείλει να επικεντρωθεί στους ακόλουθους τομείς: 

- Να τερματιστεί η παιδική εργασία. Υποχρεωτική η πρωτοβάθμια, 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κίνητρα για την τριτοβάθμια. Αυτό να θεσμοθετηθεί με 
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 Η διακήρυξη του Ο.Η.Ε για τα δικαιώματα των μειονοτήτων αναφέρει με σαφήνεια ότι τα κράτη έχουν 

καθήκον να προστατεύουν τόσο την ύπαρξη όσο και την εθνική ή εθνοτική, πολιτιστική, θρησκευτική και 

γλωσσική ταυτότητα των μειονοτήτων εντός των ορίων τους και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συνθηκών που 

προωθούν την ταυτότητα αυτή. 
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έλεγχο φοίτησης των παιδιών. Απαραίτητη η παρακολούθηση στους παιδικούς σταθμούς, 

ώστε να προλειάνουν το έδαφος για την ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα
75

. 

- Να ενδυναμωθούν τα είδη υπάρχοντα τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και 

όχι ειδικές τάξεις για ρομά, που θα εντείνουν την περιθωριοποίηση. 

- Να λειτουργήσουν με κίνητρα, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για ενήλικες και 

γονείς. 

- Να εκπαιδευτούν ρομά δάσκαλοι και κοινωνικοί λειτουργοί ώστε να 

λειτουργήσουν μεσολαβητικά και διευκολυντικά. 

- Να εμπλακεί άμεσα η μητέρα ρομά στην σχολική παρακολούθηση. 

Η προώθηση των τσιγγάνων στην εκπαίδευση είναι µια πράξη ανθρωπιστική. Είναι πολύ 

σημαντικό το παιδί να βλέπει τον εαυτό του να προοδεύει και να νοιώθει ασφάλεια για το 

μέλλον. 

θ.   Η τοπική αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να σεβαστεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Πολιτικές συστάσεις τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, θα μπορούσαν να προταθούν ως 

εξής: 

-  Να σχεδιάσουν και να εποπτεύσουν μέτρα ένταξης, σε στενή συνεργασία με 

την κοινωνία των πολιτών ρομά. 

-  Να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ ρομά και διοίκησης, 

χρησιμοποιώντας αντιπροσώπους. 

-  Να δημιουργηθούν ή να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα κέντρα πληροφόρησης 

των ρομά που λειτουργούν σε κάθε δήμο, για να ενισχυθεί ποικιλοτρόπως η 

επιχειρηματικότητα των τσιγγάνων. 

-  Να υιοθετηθούν για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, μέτρα στις προσλήψεις 

ρομά στον δημόσιο τομέα. 

 

ι.   Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει σε διακρατικές συνεργασίες για τη βελτίωση της 

θέσης των ρομά ως εξής: 

- Να συσταθεί μόνιμο FORUM στον ΟΗΕ με στόχο την παρακολούθηση του 

προβλήματος. 

- Να εξασφαλιστούν κοινοτικοί πόροι που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις 

πολιτικές ένταξης. 
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 Ως Έλλην πολίτης υπόκεινται στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα που θεωρεί υποχρεωτική την πρωτο – δευτερο 

βαθμια εκπαίδευση. 
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- Να παροτρύνουν τους διεθνείς οργανισμούς ώστε να υιοθετήσουν μέτρα και 

διατάξεις. 

Έχει την δύναμη την πείρα και την ευθύνη της προώθησης νεωτεριστικών πολιτικών
76

. 
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 η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων και της ανισότητας είναι ρητή δέσμευση της 

ευρωπαϊκής ένωσης, όπως ορίζεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 3 της συνθήκης για την ευρωπαϊκή ένωση καθώς 

και τα άρθρα 9 και 10 της συνθήκης για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής ένωσης. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Στο διάβα της ιστορίας, οι ρομά έχουν να επιδείξουν διωγμούς, διώξεις και συνεχής 

μετακινήσεις. Έχουν απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Θα λέγαμε σαν παγκόσμια αυτοκρατορία. 

Δεν ζήτησαν ποτέ αυτονομία ή προνόμια. Ποτέ δεν επαναστάτησαν. Ποτέ δεν έπιασαν όπλο. 

Πουθενά δεν τους έγραψε η ιστορία! Επέμειναν και επέζησαν. Διακρίνονται για έναν 

νομαδικό τρόπο ζωής απομονωμένοι σε μια συνοικία ή περιοχή, δεμένη κάτω από έναν κοινό 

εχθρό που ήταν η κοινή γνώμη. Ζουν δίπλα μας μα ποτέ ανάμεσα μας. Αντιπαλεύονται, 

μάχονται, αλλά μένουν πιστοί στα δεδομένα της φυλής.  

 

Η μικρή κοινωνία της Ηλείας επιφορτισμένη με τα καθημερινά προβλήματα που 

προέκυψαν από την οικονομική κρίση προκαταβάλλεται και επηρεάζεται από τα ΜΜΕ. Η 

διάσταση που δίνουν σε πάσης φύσεως παρεμβατικότητες, εντείνουν την απαξίωση, ίσως την 

περιφρόνηση μα οπωσδήποτε τον ρατσισμό. Ο συνδυασμός της άγνοιας των πολιτών και των 

αρνητικών στερεότυπων που εκπορεύονται από τα ΜΜΕ, έχει ως αποτέλεσμα οι ρομά του 

Παπακαυκά να είναι θύματα των αρνητικών αντιλήψεων.  

 

Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που ζει δίπλα μας, τόσα χρόνια, 

αποκομμένο και προφανώς απομονωμένο. Όμως, δεν έχουν ανάγκη από ευσπλαχνία. Κανείς 

δεν τους έδωσε. Είχαν όπλο τους το δέσιμο της φυλής τους. Μαζί στα εύκολα και όλοι μαζί 

στα δύσκολα. Έτσι επιβίωσαν όταν άλλοι μετανάστες (πόντιοι, μικρασιάτες, πολιτικοί 

πρόσφυγες, αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες) δέχονταν χορηγήσεις και επιχορηγήσεις και 

επιπλέον προγράμματα και ίδρυση υπουργείων
77

 προκειμένου να επισπεύσουν την ένταξη 

τους. Το τίμημα που πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια είναι η απομόνωση και ο συνειδητός ή 

ασυνείδητος αποκλεισμός. 

 

Σίγουρα αποτελούν τα σιωπηλά θύματα, τα πιο ευάλωτα και ίσως η πιο αδικημένη 

κοινωνική ομάδα. Ο λόγος είναι απλός. Δεν έχουν φωνή, ειρμό, σκέψη, συνοχή. Κανείς από 

αυτούς δεν είναι μορφωμένος! Πως λοιπόν να έχουν μια ελάχιστη πρόσβαση στο σύστημα; 

Πως τα λόγια τους να ακουστούν όχι ως κραυγή διαμαρτυρίας, αλλά ως μια πράξη 
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 ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ «Πέρα από την καταστροφή» υπό την αιγίδα της Βουλής των 

Ελλήνων, Αθήνα 2003. 
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κοινωνικής αλληλεγγύης για τον άνθρωπο. Είναι οι τελευταίοι που υποστηρίζονται και οι 

πρώτοι που εγκαταλείπονται. 

Το παράδοξο είναι ότι ενώ για άλλες συνοικίες- οικισμούς ρομά έχουν γραφτεί 

εργασίες με πληθώρα θεμάτων σε αυτή την συνοικία δεν ασχολήθηκε κανείς. Μπορεί να είναι 

μια κλειστή κοινότητα αλλά δεν παύει να είναι αξίας μελέτης. Εδώ είναι και το ζητούμενο 

αυτής της μελέτης. Η εργασία είχε σκοπό να αναδείξει την συνοικία ρομά. Εκτός δηλαδή από 

την ιστορική καταγωγή τους και την μεταλαμπάδευση από πόλη σε πόλη εντος της ελληνικής 

επικράτειας ήταν επιτακτική η ανάγκη καταγραφείς θεμάτων της καθημερινότητα τους. 

Παραθέσαμε στοιχεία από την προσφορά τους στην τέχνη. Για τους συγκεκριμένους 

αναδείξαμε εκτός από την κουλτούρα τους και τον αγώνα που κάνουν καθημερινός μέσα από 

την εργασία τους για επιβίωση. Μπορέσαμε να εξάγουμε συμπεράσματα από την εξελικτική 

τους πορεία και την προοπτική που διαφαίνεται για το μέλλον. πιστεύουμε θρασύτητα η γενιά 

τους είναι καλή και οι απόγονοι που έρχονται ακόμη καλύτερη. Όλα αυτά είναι χρήσιμα και 

ικανά για να μας πείσουν ότι οι ίδιοι οι ρομά, όταν το θέλουν και το πιστεύουν μπορούν να 

διαμορφώσουν μια αταλάντευτη θετική κοινή γνώμη. Το διαπιστώνουμε εξάλλου διότι όλα 

αυτά τα χρόνια η κοινωνία της Αμαλιάδος τους έχει δεχτεί και τους έχει αγαπήσει. 

 

Η όλη εργασία είναι μια σύνθεση πληροφοριών όπου σπουδαίο ρόλο παίζουν η 

αμεροληψία, η ακρίβεια και η εκδοχή. Η θεματική περιοχή που διερευνήθηκε, οι κατηγορίες 

των πληροφορητών και η ποικιλία των δεδομένων που προέκυψαν, αποτελούν μια έκφραση 

ικανοποίησης των βασικών ερευνητικών στόχων αυτής της μελέτης. 

Αλλά ακόμα και σήμερα οι πρωταρχικές και θεμελιώδεις ανάγκες τους δεν 

καλύπτονται. παραμένουν επισήμως στο περιθώριο των πιο στοιχειωδών κανόνων, παρά τις 

υποδείξεις των διεθνών οργάνων –όπως η διακήρυξη που υιοθέτησε το συμβούλιο υπουργών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Οκτώβριο 2000, περί της αναγκαιότητας ανάπτυξης πολιτικών 

που θα επιτρέψουν στους τσιγγάνους να ζήσουν σε συνθήκες ισότητας δικαιωμάτων και 

ευκαιριών και να μπουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων
78

. Προϋποθέτει συνεχή δουλειά από 

όλους μας. 
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 Η πολιτική διακήρυξη των Κρατών-Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης στη αντιρατσιστική διάσκεψη που 

έγινε στο Στρασβούργο τον Οκτώβριο του 2000 κατέληξε ότι: Α)πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη 

μεταχείριση των ατόμων που υφίστανται διακρίσεις σε πολλά επίπεδα, όπως οι Τσιγγάνοι, θέτοντας φραγμό στη 

διαδικασία περιθωριοποίησής τους, παρέχοντάς τους ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την κατοικία και την 

απασχόληση, Β) πρέπει να εξασφαλιστεί συμμετοχή τους στην κοινωνία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων –

κυρίως τα τοπικά. 
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Οι ίδιοι πρέπει να ενεργοποιηθούν. Να επιταχύνουν τον δικό τους αγώνα μέσα από 

μια συλλογική προσπάθεια, προκειμένου να απολαύουν τα δικαιώματα που σήμερα 

στερούνται. Το μέλλον τους θα είναι το καλύτερο αύριο γι΄ αυτούς.  

 

Επίσης κρίνεται απαραίτητος ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων 

(εκκλησία, δήμος, σύλλογος, περιφέρεια, Α΄- Β΄- Γ΄βαθμια εκπαίδευση ) προκειμένου να 

εχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μια πολυπολιτισμική κοινωνία απαιτείται η ύπαρξη 

κοινωνικής συνοχής προκειμένου οι πολίτες της να ζήσουν αρμονικά με ισα δικαιώματα. 

 

Η τσιγγάνικη και η ελληνική συνείδηση συνυπάρχουν χρόνια τώρα στην ψυχή κάθε 

Έλληνα. Μας ενώνει η προσφυγιά. Μας ενώνει η Ελλάδα. Την πονούν, την αγαπούν και αν 

χρειαστεί θα την υπερασπιστούν. 

 

Δεν παραλείπουμε να εκφράσουμε ένα θερμό «ευχαριστώ», σε όλους αυτούς που 

ενοχλήσαμε κατ’ επανάληψη και μας ανεχτήκανε. Όλους όσους συνέβαλλαν στην συλλογή 

αυτού του υλικού και στον εμπλουτισμό του με τις ανάλογες φωτογραφίες. 

 

Τελειώνοντας εύχομαι να συνεχιστεί η προσπάθεια έρευνας και άλλων πολιτισμικών 

στοιχείων της συνοικίας. Τυχόν κενά που δημιουργήθηκαν από την έρευνα θα αποτελέσει μια 

γόνιμη αφετηρία για μελλοντική έρευνα και περεταίρω συνεισφορά σε έργο άλλων 

μελετητών.  

Πρέπει να αναδείξουμε τις αρετές αυτού του λαού και να αφήσουμε επιτέλους κατά μέρος τα 

μειονεκτήματα τους προσπαθώντας για το κοινό καλό που όλοι επιζητούμε. Η συνύπαρξη 

των ανθρώπων πρέπει να αποτελεί το μέγιστο επιδιωκόμενο. 

 

Δικαίωμα στην ζωή δεν έχουν μόνο μερικοί αλλά όλοι οι άνθρωποι. Και εμείς από το 

δικό μας μετερίζι είμαστε υποχρεωμένοι να επιθυμούμε έναν κόσμο ειρηνικό και δίκαιο. Οι 

ρομά του Παπακαυκά δεν έχουν δικαιωθεί! 
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Ερωτηματολόγιο μη Ρομά 

 

Όνομα.............................επώνυμο.................................................ον.πατρος.......................... 

Τόπος γεννήσεως......................................................διαμονής................................................ 

Γραμματικές γνώσεις............................................καθήκοντα................................................. 

 

1. Ποια η σχέση του δήμου με τους ρομά. Συνδράμει στην ανάπτυξη τους και πως 

2. Υπάρχουν εμπόδια στην ανάπτυξη των σχέσεων και ποια 

3. Τους αντιμετωπίζεται ισότιμα σε σχέση με τους άλλους; 

4. Ζουν σε δικό τους χώρο. Διευκολύνει ή δυσχεραίνει τις επαφές μαζί τους 

5. Ποια νομίζετε ότι είναι τα αίτια του μένους του κόσμου απέναντι στους ρομά 

6. Υπάρχει διαφορά τσιγγάνου – γύφτου. Μπορούν ν’ αλλάξουν; Με ποιο τρόπο; 

7. Η περιοχή θα ήταν καλύτερη χωρίς αυτούς 

8. Για ποιο λόγο το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό 

9. Υπάρχει αδιαφορία και απροθυμία από αυτούς γενικά και γιατί 

10. Υπάρχουν προγράμματα που ενισχύουν την ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο 

11. Ποια η γνώμη σας για την επάνδρωση του δήμου από ρομά. 

12. Έχετε να προσθέσετε τίποτε άλλο; 
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Ερωτήσεις πληροφορητών Ρομά 

Όνομα....................επώνυμο.............................................ετών...............ον. πατρός........................... 

Τόπο γεννήσεως.................................καταγωγής .............................διαμονής................................... 

Γραμματικές γνώσεις...........................................επαγγελματικές γνώσεις.......................................... 

....γαμος                   τέκνα....................θρήσκευμα................................... 

Κατάσταση υγείας.............................................οικονομική κατάσταση.............................................. 

Ιδιαίτερες ασχολίες...................................................ποινικό μητρώο.................................................. 

Α.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  

13. Ποια η σχέση σας με τους λαϊκούς. Είναι ικανοποιητική;  

14. Υπάρχει κάποιο/α εμπόδιο/α στην ανάπτυξη των σχέσεων 

15. Τους αντιμετωπίζεται ισότιμα; 

16. Ζείτε σε δικό σας χώρο. Διευκολύνει ή δυσχεραίνει τις κοινωνικές επαφές μαζί τους  

17. Ποια νομίζετε ότι είναι τα αίτια του μένους του κόσμου απέναντι στους ρομά 

18. Ποια η διαφορά τσιγγάνου – γύφτου. Μπορούν αλλάξουν προς το καλύτερο; Με ποιο τρόπο; 

19. Ποια η σχέση σας με τους γύφτους. Η περιοχή θα ήταν καλύτερη χωρίς αυτούς 

Β.   ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

1. Ποιες οι δομές οργάνωσης της οικογένειας 

2. Υπάρχουν ανισότητες στην οικογένεια 

3. Υπάρχει δικαίωμα στην εκλογή του συζύγου 

4. Θα παντρευόσασταν λαϊκό. τι επιπτώσεις θα είχατε  

5. Οι γεροντότεροι σας ζητούν να τηρείται τα έθιμα; Τι σας συμβουλεύουν; 

6. Από τα έθιμα σας ποιο θα ήθελες να αλλάξεις, ποιο να συνεχίσεις και γιατί; 

7. Σήμερα οι νέοι τηρούν τα ήθη και τα έθιμα; 

Γ.   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1. Έχετε θέσεις εργασίας ανάλογα με τα προσόντα σας 

2. Με τι ασχολούνται οι άντρες με τι οι γυναίκες 

3. Ποιοι οι λόγοι που ασχολείστε κυρίως με το λιανικό εμπόριο. Είστε ασφαλισμένοι; 

4. Υπάρχουν προστριβές πάνω στην δουλειάς σας. Καταφεύγετε στην δικαιοσύνη 

5. Σας επηρέασε η κρίση; Πως την αντιμετωπίζεται; 

6. Πως συμβιώνεται με τους υπόλοιπους εμπόρους της πόλης 

7. Συμμετέχετε στην κρατική και δημόσια ζωή της χώρας (δημ. υπαλ., δημοτικ συμβουλ κ.α….) 

Δ.   ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1. Σας αρέσουν τα γράμματα. Αναγκάζεστε να πηγαίνετε σχολείο 
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2. Ποιοι οι λόγοι που διακόπτεται το σχολείο; 

3. Για ποιο λόγο το μορφωτικό επίπεδο είναι χαμηλό 

4. Ποια τα προβλήματα σας στην ένταξη με το σχετικό περιβάλλον 

5. Η οικογένεια συνδράμει στην εκπαιδευτική διαδικασία (επαφή με καθηγητές, φροντιστήρια 

οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων κ.α)  

6. Ποια τα συναισθήματα σας έναντι των καθηγητών. Υπάρχει αδιαφορία και ανυπακοή στις 

εντολές του εκπαιδευτικού αν ναι γιατί 

7. Οι δάσκαλοι σας δέχονται ή σας απορρίπτουν 

8. Υπάρχει έλλειψη προγραμμάτων, ενισχυτικής διδασκαλίας και διδακτικών εγχειριδίων 

Ε.   ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

1. Με ποιο τρόπο αναδεικνύονται τα προβλήματα σας 

2. Ποια η γνώμη σας για την εκπροσώπηση στην τοπική αυτοδιοίκηση  

3. Υπάρχουν διακρίσεις στους κρατικούς φορείς (Δήμο, ΕΛΑΣ, Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Υγεία ) 

4. Υπάρχει προληπτική ιατρική (εμβόλια …κ.α.) 

5. Τι είδους ασφάλιση υπάρχει (ΙΚΑ – ΟΓΑ - ΤΙΠΟΤΑ) 

6. Ποια η σχέση με την εκκλησία 

7. Πως θα περιέγραφες των εαυτών σου (αυτοεκτίμηση) 

8. Έχετε να προσθέσετε τίποτε άλλο; 
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Οι Ρομά μέσα από τον τύπο 
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