
Ο τρόπος ζωής μιας ειδικής πληθυσμιακής ομάδας 

 

 Οι Τσιγγάνοι ή Ρομά ή Γύφτοι μέλη της πολυπληθέστερης και της πιο 

αδικημένης μειονότητας στην Ευρώπη, είναι πληθυσμοί παραδοσιακά νομαδικοί που 

βρίσκονται πια κατά ένα μεγάλο ποσοστό στα όρια της ένταξης στις κοινωνίες που 

ζουν. Είναι επίσης τα παραδοσιακά θύματα ακραίων ρατσιστικών προκαταλήψεων 

σχετικά με τη φιλοσοφία, τον τρόπο ζωής και τις επιλογές των κοινοτήτων τους. Τα 

θεμελιώδη δικαιώματά τους παραβιάζονταν και εξακολουθούν να παραβιάζονται 

συστατικά σε όλα τα κράτη. Οι Ρομά υπήρξαν, εν κατακλείδι, διαχρονικά τα πλέον 

ευάλωτα και σιωπηλά θύματα, από την εποχή του ολοκαυτώματος μέχρι και την 

τελευταία κρίση στο Κόσοβο. Στις επόμενες παραγράφους θα εξετάσουμε την ζωή 

και τις συνήθειες αυτής της ειδικής πληθυσμιακής ομάδας. 

Η ιστορία των Τσιγγάνων κι ο ερχομός τους στην Ελλάδα 

 

 Πιθανότατα η πρώτη ιστορική αναφορά για τους Ρομ (Τσιγγάνους) γίνεται από τον 

Ηρόδοτο που αναφέρει τον λαό τον “Σιγύνων”. Πριν ακόμη από την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, πυκνές ομάδες της νομαδικής αυτής φυλής είχαν αρχίσει να 

περιτρέχουν την Θράκη, την Μακεδονία και στην συνέχεια τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. 

Οι πρώτες ειδήσεις που αναφέρονται στην διασπορά τους στις ευρωπαϊκές χώρες 

χρονολογούνται από το 1417 μ.Χ. όταν πολυάριθμες ομάδες των Ρομ εμφανίστηκαν στην 

Γερμανία. Οι τότε χρονογράφοι τους περιγράφουν με το όνομα “Τσιάνοι”. Ζούσαν σε σκηνές 

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

θρησκεία, αλλά βεβαίωναν ότι ήταν χριστιανοί. 

Μερικά χρόνια μετά το 1500 μ.Χ. Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης ακολουθεί γενικός διωγμός 

των Τσιγγάνικων φύλων. Πολλοί σκοτώνονταν αμείλικτα με τη δικαιολογία ότι ανήκουν σε 

καταραμένη φυλή. Οι κυριότερες δικαιολογίες για τους διωγμούς αυτούς ήταν: ιεροσυλία, 

αρπαγή νηπίων, ανθρωποθυσίες, ανθρωποφαγία. Οι διωγμοί κράτησαν περίπου διακόσια 

χρόνια. Στην Τουρκία και γενικότερα στις χώρες της τότε Τουρκικής Αυτοκρατορίας (όπως 

στην Ελλάδα) πιστεύεται ότι οι Ρομ καλλιέργησαν την τέχνη του Κραγκιόζη. Λέγεται ότι ο 

χαρακτήρας του Καραγκιόζη απεικονίζει έναν τυπικό Ρομ. Η βασιλική δυναστεία των 

Καραγεώργηδων της Σερβίας θεωρείται ότι είχε καταγωγή Ρομ. Ο Ελληνικός λαός είχε 

συνηθίσει την παρουσία των Ρομ από τα παλιά χρόνια.  

 

Ρομά 

 Οι Ρομά είναι εθνολογικές ομάδες ινδικής καταγωγής. Λόγω πολιτικών 

συγκυριών οδηγήθηκαν στην μετανάστευση. Περιπλανήθηκαν σε πολλά μέρη του 

κόσμου για αιώνες και έφτασαν στην Ελλάδα. Είναι στις περισσότερες χώρες γνωστοί 

με λέξεις συγγενικές με την λέξη “γύφτοι”. Η λέξη “Ρομ” που χρησιμοποιείται σε 



πολλές περιοχές από τους ίδιους, σημαίνει στη γλώσσα τους “άντρες” ή “σύζυγος”. 

Μεταξύ τους χρησιμοποιούν περισσότερο τα “Μελελέ”, “Μανούς” και “Σίντε”.  

Πολιτισμός 

 Στην Ελλάδα ο διαχωρισμός των Ρομά σε τσιγγάνους και γύφτους γίνεται με 

βάση τον τόπο προέλευσής τους και με βάση το επάγγελμά τους και τον τρόπο ζωής 

τους. Στην Ελλάδα διακρίνουμε δύο ομάδες Ρομά: τους μετακινούμενους και τους 

εγκατεστημένους. Οι πρώτοι συνεχίζουν τη νομαδική ζωή και είναι συνήθως 

πλανόδιοι έμποροι φρούτων, λαχανικών, μικροεπίπλων και άλλων ειδών οικιακής 

χρήσης, όπως επίσης και παλαιοπώλες και ρακοσυλλέκτες. Οι δεύτεροι κατοικούν 

στις παρυφές των μεγάλων αστικών κέντρων, σε συνοικίες υποβαθμισμένες. Τα 

επαγγέλματα που εξασκούν έχουν σχέση συνήθως με το εμπόριο και πολύ πιο σπάνια 

με εξαρτημένη μισθωτή εργασία. Στα σχετικά με την μουσική επαγγέλματα όπως 

μουσικοί, οργανοπαίκτες, τραγουδιστές κ.λ.π. έχουν ισχυρή παράδοση και πολιτισμό. 

Ήθη και έθιμα 

 Τσιγγάνικος γάμος: Είναι το χαρακτηριστικό έθιμο. Οι Ρομά γλεντούν για 

μέρες τον γάμο. 

 Τα «κεράσματα» είναι ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των 

οικογενειών που είναι καλεσμένες αλλά και 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. 

Χαρακτηριστικά των τσιγγάνων 

 α. Οι τσιγγάνοι είναι μια φυλή πολύ ζωντανή, τρομερά ανθεκτική, δεμένοι με 

τη φύση. Θεωρείται σαν φυλή χωρίς παρακμή. 

 β. Η ατολμία και ο φόβος τους έχουν κάνει φιλήσυχους, υποτακτικούς με 

αποτέλεσμα να βρίσκονται συνεχώς στο περιθώριο. 

 γ. Οι τσιγγάνοι είναι χαλκόχρωμοι. Οι γύφτοι είναι μαυριδεροί. 

 δ. Έχουν κλίση στο τραγούδι και τα μουσικά όργανα. Στο ντύσιμό τους 

παρατηρείται μια ιδιομορφία. Τους αρέσουν τα φανταχτερά ρούχα. Οι γυναίκες είναι 

φιλάρεσκες και κατά κανόνα φέρουν σκουλαρίκια έστω και κατ' απομίμηση (μαϊμού). 

Εκπαίδευση 

 Οι τσιγγάνοι μαθητές έρχονται στο σχολείο μεταφέροντας τις πολιτισμικές 

τους ιδιαιτερότητες. Η εικόνα του σχολείου η οποία λειτουργεί ως αφορμή για έντονη 

πολιτισμική σύγκρουση είναι ο εξωτερικός χώρος του σχολείου και κυρίως η 

περίφραξη του προαύλιου χώρου. Ο εξωτερικός χώρος του σχολείου και η περίφραξή 



του δηλαδή δεν αποτελούν εικόνες συμβατές με αυτές που τα παιδιά της 

συγκεκριμένης ομάδας είναι εξοικειωμένα. Στην τάξη αντίθετα, όταν είχαν την 

ευκαιρία να συνεργαστούν και να επιλέξουν τις δικές τους στρατηγικές για την 

επίλυση των προβλημάτων ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί καθώς ένα τέτοιο πλαίσιο 

ήταν πιο κοντά σε αυτό με το οποίο ήταν εξοικειωμένα. Όταν, όμως, ο καθηγητής 

απαιτούσε  από τους μαθητές να εργαστούν ομαδικά και να εφαρμόσουν τυπικές 

διαδικασίες, συχνά αυτοί βίωναν πολιτισμική σύγκρουση καθώς δεν ήταν 

εξοικειωμένα. 

Παρανομίες 

 Εμπόριο Ναρκωτικών: Η ανασφάλεια των κατοίκων της Νέας Κίου έχει 

περάσει το κόκκινο εδώ και πάρα πολύ καιρό, περισσότερο από ότι των υπολοίπων 

γιατί είναι έντονο το πρόβλημα με τους τσιγγάνους. Το εμπόριο ναρκωτικών 

διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια όλων χωρίς κανείς να μπορεί να αντιδράσει, 

μόλις έχει έρθει καινούριο εμπόρευμα βγαίνουν τα φτιαγμένα αγροτικά με την 

μουσική στη διαπασών διαφημίζοντας την πραμάτεια τους λες και πουλάνε είδη 

προικός. Όσο γι' αυτούς που είχαν την ατυχία να έχουν κτήμα στις περιοχές που 

έχουν στρατοπεδεύσει δεν το συζητάμε καθόλου σίγουρα θα τους έχουν κλέψει την 

περίφραξη δύο με τρεις φορές, αν είχαν φυτεμένα πράγματα όταν ήρθε η ώρα της 

συγκομιδής δεν τα μάζεψαν ποτέ γιατί ως δια μαγείας τη νύχτα κάποια άλλα χέρια 

προλάβαιναν και μάζευαν τον καρπό τους. Βέβαια δεν σταματάει εδώ όλο αυτό μιας 

και πουλάνε και προστασία σε ανθρώπους που ζουν από την γη, τους ζητάνε αντίτιμο 

προκειμένου να μαζέψουν τη σοδειά τους και να μην πάνε κάποιο πρωί και την έχουν 

μαζέψει άλλοι. 

 Οπλοκατοχή: «Πνίγηκαν» στα κλοπιμαία οι αστυνομικοί όταν ολοκλήρωσαν 

την επιχείρηση στον οικισμό τσιγγάνων στον Τύρναβο, όπου συνέβαλαν οχτώ άντρες 

για διάφορα αδικήματα! Πλήθος κλεμμένων αντικειμένων για να το αναγνωρίσουν 

στο αστυνομικό τμήμα. Δεκάδες αστυνομικοί απέκλεισαν τον οικισμό και έκαναν 

έρευνες σε έντεκα κατοικίες και δύο αποθήκες εμπορίας σκραπ, ενώ υπέβαλαν σε 

έλεγχο διακοσίων δεκαεννέα ατόμων. Κατά την διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν δύο 

χρυσοί σταυροί με αλυσίδα, δύο χρυσά δαχτυλίδια, μία χρυσή βέρα, και ένα ανδρικό 

ρολόι, δύο κινητά τηλέφωνα, μία κάμερα, δύο laptop και δύο θερμοκολλητικά. Εκτός 

από αυτά κατασχέθηκαν είκοσι κιλά καλωδίων χαλκού που ερευνάται από που έχουν 

κλαπεί και ογδόντα πέντε λαθραία πακέτα τσιγάρων. Για την κατοχή τους και για τα 

κλοπιμαία κατηγορούνται πέντε από τους συλληφθέντες, ενώ άλλοι τρεις 

κατηγορούνται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στα σπίτια τους βρέθηκαν ένα 

πιστόλι με γεμιστήρα, εξήντα τρία φυσίγγια, δύο κυνηγετικές καραμπίνες, ένα 

περίστροφο και ένα πιστόλι replica. 

Πληθυσμός 

 Υπάρχουν εκτιμήσει σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν δώδεκα εκατομμύρια 

Ρομά παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, ο πληθυσμός τους υπολογίζεται περίπου στα οκτώ 



με δέκα εκατομμύρια άτομα, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται ο τρίτος σε αριθμό 

πληθυσμός Τσιγγάνων στην Δυτική Ευρώπη. Οι περισσότεροι ζουν στην Ευρώπη, σε 

χώρες όπως: 

 Αλβανία -μεταξύ 100 και 150 χιλιάδων 

 Ρουμανία -μεταξύ 535.250 και 1,2 και 1,5 εκατομμυρίων 

 Ουγγαρία -μεταξύ 600 και 800 χιλιάδων 

 Βουλγαρία -περίπου 750 χιλιάδες 

 Σερβία -περίπου 800 χιλιάδες 

 Ισπανία -μεταξύ 600 και 800 χιλιάδων 

 Σλοβακία -μεταξύ 350 και 520 χιλιάδων 

 ΠΓΔΜ -260 χιλιάδες 

 Τσεχία -μεταξύ 150 και 300 χιλιάδων 

 Γαλλία -2 έως 5 εκατομμύρια 

Ελλάδα -η Πολιτεία τους υπολογίζει σε 120-150 χιλιάδες άτομα 

 

Διάσημοι Ρομά 

 

 Κάποιοι διάσημοι Τσιγγάνοι ή τσιγγάνικης καταγωγής είναι οι παρακάτω: 

 Τσάρλι Τσάπλιν -Ηθοποιός 

 Γιούλ Μπρίνερ -Ηθοποιός 

 Μπομπ Χόσκινσ -Ηθοποιός 

 Τζάνγκο Ράινχαρντ -Μουσικός, κιθαρίστας 

 Κώστας Χατζής -Μουσικός, τραγουδιστής 

 Αλέξανδρος Χατζής -Μουσικός, τραγουσιστής 

 Βασίλης Παϊτέρης -Μουσικός, τραγουδιστής 

 Μάκης Χριστοδουλόπουλος -Τραγουδιστής 

 Ελένη Βιτάλη -Τραγουδίστρια 



 Μανώλης Αγγελόπουλος -Τραγουδιστής 

 Στάθης Αγγελόπουλος -Τραγουδιστής 

 Χρήστος Πατσατζόγλου -Ποδοσφαιριστής 

 Ειρήνη Μερκούρη -Τραγουδίστρια 

 Μπανέλ Νικολίτα -Διεθνής Ρουμάνος ποδοσφαιριστής 

 Αντρέ-Πιέρ Ζινιάκ -Διεθνής Γάλλος ποδοσφαιριστής 

 

Επίλογος 

 Άνθρωποι σαν κι αυτούς, μιας ιδιαίτερης πληθυσμιακής ομάδας, άνθρωποι οι 

οποίοι έχουν καταπονηθεί πολύ στη ζωή τους, δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται 

ρατσιστικά από εμάς. Άλλωστε ως άνθρωποι έχουν κι αυτοί ίσα δικαιώματα με 

τους υπόλοιπους. Ο ρατσισμός, οι διακρίσεις και η μισαλλοδοξία είναι πολλά από 

τα προβλήματα που τους στερούν αυτά τα δικαιώματα. Το ότι αυτοί οι άνθρωποι 

αυτοί έχουν διαφορετικό χρώμα ή διαφορετική καταγωγή δεν θα έπρεπε να είναι 

αντικείμενο ρατσισμού. Τέλος, όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι με τα ίδια 

δικαιώματα, και αυτό σημαίνει ότι όλοι μεταξύ μας διαφορετικοί ή όχι θα πρέπει 

μα φερόμαστε αδελφικά και με σεβασμό. 

Συμμετέχοντες μαθητές στην Ερευνητική Εργασία: Project 5 

 Γκουγιάννου Βενετία (Β'1) 

 Δημητράκη Ιφιγένεια (Β'1) 

 Δημητρακοπούλου Νίκη (Β'2) 

 Καλτάς Νίκος (Β'2) 

 Καραολής Σπύρος (Β'2) 

 Καρκάβελλος Βασίλης (Β'2) 

 Κατακουζηνός Θάνος (Β'2) 

 Κοτενίδης Κωνσταντίνος (Β'2) 

 Κουτσιούμπα Μαρία (Β'2) 

 Κρίου Ειρήνη (Β'2) 

 Λοΐζου Μαριάννα (Β'2) 



 Μπούρη Μαρία (Β'3) 

 Νικολοπούλου Φωτεινή (Β'3) 

 Ντόμα Κελίνα (Β'3) 

 Ροδοπούλου Ιωάννα (Β'4) 

 Σιδέρης Άρης (Β'4) 

 Σταματίου Αθανασία (Β'4) 

 Στουρνάρας Στέφανος (Β'4) 

 Τανταρούδας Θωμάς (Β'4) 

 Χοτζόλι Όλτι (Β'4) 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μπουγιοπούλου Σύλβια  

 

 

 


