
Μερικά πολύ γνωστά ονόµατα τσιγγάνικης καταγωγής 
 

Ξένοι:  
 

 

Charlie Chaplin, (1889 – 1977), το πλήρες όνοµα του ήταν 
Τσάρλς Σπένσερ Τσάπλιν ο νεότερος (Charles Spencer Chaplin 
Jr), διάσηµος άγγλος ηθοποιός και σκηνοθέτης του 
κινηµατογράφου (γεννιέται σε µια φτωχογειτονιά του Λονδίνου, 
πατέρας γαλλοϊρλανδικής καταγωγής & µητέρα µε τσιγγάνικο 
αίµα). Οι γονείς του ήταν περιπλανώµενοι ηθοποιοί και ο µικρός 
Τσάρλι πρωτοεµφανίστηκε µαζί τους στη σκηνή σε ηλικία 10 
ετών.  

  

 

 
 
Yul Brunner, (1920-1985), διάσηµος ρωσο-ελβετο-αµερικανός 
ηθοποιός, κιθαρίστας και τραγουδιστής. Το πραγµατικό του 
όνοµα ήταν: Juli Borissowitsch Brinner. Γεννήθηκε στο 
Βλαδιβοστόκ της Ρωσίας.  
 

  

 

 
 
Michael Caine, (1933), διάσηµος Άγγλος ηθοποιός, ο πατέρας 
του είχε τσιγγάνικη καταγωγή. Γεννήθηκε στο Λονδίνο. Το 
πραγµατικό του όνοµα είναι: Maurice Joseph Micklewhite, Jr. 
Έχει τον τίτλο του Sir.  

  

 

 
 
Bob Hoskins, (1942), διάσηµος Άγγλος ηθοποιός, η µια του 
γιαγιά ήταν τσιγγάνα. Το κανονικό του όνοµα είναι: Robert 
William „Bob“ Hoskins. Γεννήθηκε στο Bury St Edmunds, 
Suffolk, της Αγγλίας.  
 

  

 

 
Ian Hancock , διάσηµος Άγγλος γλωσσολόγος και δικηγόρος των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, γεννήθηκε στην Αγγλία από µητέρα 
Τσιγγάνα. ∆ιευθύνει Πρόγραµµα Σπουδών σχετικά µε τους Ροµά 
στο Πανεπιστήµιο του Τέξας στο Όστιν των ΗΠΑ, όπου από το 
1972 διδάσκει ως καθηγητής γλωσσολογίας και θεµάτων που 
έχουν σχέση µε την Ασία. 
 

  



 

Paco de Lucía, Ισπανός κιθαρίστας του Φλαµέγκο. Το κανονικό 
του όνοµα είναι Francisco Sánchez Gómez και γεννήθηκε το 
1947 στην πόλη Αλγεθίρας της επαρχίας Κάντιζ στην 
Ανδαλουσία. Σε ηλικία 11 ετών κάνει την πρώτη του επίσηµη 
εµφάνιση. 

 

 

 
Joaquín Cortés, Ισπανός χορευτής του Φλαµέγκο, γεννήθηκε 
στην Κόρδοβα το 1969. Ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 12 
ετών, όταν µετακόµισε η οικογένεια του στη Μαδρίτη. Το 1992, 
ίδρυσε τη δική του οµάδα µπαλέτου, µε την επωνυµία Joaquín 
Cortés Flamenco Ballet. Από τότε γνωρίζει µεγάλη επιτυχία σε 
ολόκληρο τον κόσµο, όπου κι αν εµφανίζεται.  

  

 

 

Zlatan Ibrahimović, Σουηδός διεθνής ποδοσφαιριστής της 
Ίντερ, γεννήθηκε στο Μάλµοε της Σουηδίας το 1981, ο Βόσνιος 
πατέρας του είναι τσιγγάνικης καταγωγής, η µητέρα του είναι 
Κροάτισσα. Πριν από την Ίντερ έπαιζε στη Γιουβέντους.  
Καλύτερος Σουηδός ποδοσφαιριστής τα έτη 2005,2007,2008. 
Καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής στην Ιταλία το 2005.  
Καλύτερος Σουηδός αθλητής το 2007.  
 

  

 

 
 
 
Ricardo Quaresma, Πορτογάλος διεθνής ποδοσφαιριστής της 
Ίντερ, γεννήθηκε στη Λισαβόνα το 1983. Προηγούµενη οµάδα 
του η Σπόρτιγκ Λισαβόνας.  
 

  

 

 
 
José Antonio Reyes, Ισπανός διεθνής ποδοσφαιριστής της 
Μπενφίκα, γεννήθηκε το 1983 στην πόλη Ουτρέρα της επαρχίας 
Σεβίλλης. Οι προηγούµενες οµάδες του ήταν: η Σεβίλλη, η Ρεάλ 
Μαδρίτης, η Ατλέτικο Μαδρίτης.   
 

  

 

 
 
Jesús Navas, Ισπανός ποδοσφαιριστής της Σεβίλλης. 
γεννήθηκε το 1985 στην πόλη Λος Παλάσιος της επαρχίας 
Σεβίλλης. Προέρχεται από τα παιδικά τµήµατα της οµάδας.  
 

 
 
 
 

 

  



 

 
 

Quique Flores, (Enrique Sánchez Flores) Ισπανός προπονητής 
της Μπενφίκα, ανιψιός της µεγάλης Ισπανίδας χορεύτριας και 
ηθοποιού Λόλα  Φλόρες.  Γεννήθηκε στη Μαδρίτη το 1965.  
Η καριέρα του ως προπονητή: 2003-2005 στη Χετάφε 
(Ισπανίας), 2005-2007 στη Βαλένθια (Ισπανίας), 2007-2008 
στην Μπενφίκα (Πορτογαλίας) 

 

Έλληνες:  
 

 
 
 
 

 

Μανώλης Αγγελόπουλος – (1939-1989) Λαϊκός τραγουδιστής, 
γεννήθηκε στην Καβάλα το 1939 από τσιγγάνους γονείς. Ο 
πατέρας του, που ήταν πολύ καλός µουσικός, έπαιζε µπουζούκι 
και κιθάρα, λεγόταν Ηλιακός Αγγελόπουλος, η µητέρα του 
Ερασµία, κι ο µικρότερος αδερφός του Λεύτερης. Από την 
Καβάλα, πηγαίνει µε την οικογένεια του στον Αγ. Αθανάσιο 
∆ράµας και το 1947 βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα 
τσαντίρια! Στα 13 του χρόνια ο Μανώλης µένει ορφανός από τον 
πατέρα του, και µε τη µανά και τον αδερφό του έφτασε στην 
Αθήνα και εγκαταστάθηκε στα κάτω Πετράλωνα. Έτσι 
αναγκάστηκε να βγει στη βιοπάλη κι έκανε διάφορες δουλειές. 
Ήταν περήφανος για την τσιγγάνικη καταγωγή του. Όλοι οι 
συνάδελφοι του έλεγαν τα καλύτερα γι' αυτόν, για τον ευαίσθητο 
τραγουδιστή µε την χρυσή καρδιά……!! 
Περισσότερες πληροφορίες στη δ/νση:  
http://clubs.pathfinder.gr/Laikorempetika_/762518 

  

 
 
 
 

 

Κώστας Χατζής - Μουσικός, τραγουδιστής. θεωρείται απ τους 
κορυφαίους και συνάµα πρωτοπόρους δηµιουργούς στο κοινωνικό 
τραγούδι. Είναι αυτός που ουσιαστικά επέβαλε το στυλ «φωνή 
κιθάρα» και για πρώτη φορά ακούσθηκαν µπαλάντες µε 
κοινωνικά µηνύµατα. ∆ιαµόρφωσε µε την διαχρονική παρουσία 
του εδώ και 50 χρόνια σχολή, και γενιές τραγουδοποιών 
ακολούθησαν τα χνάρια του και µεγαλούργησαν στο µετέπειτα 
έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Ο Κώστας Χατζής γεννήθηκε στη 
Λιβαδειά. Ο παππούς του υπήρξε µεγάλος λαϊκός κλαρινετίστας 
αλλά και ο πατέρας του έπαιζε πολύ καλό σαντούρι γι αυτό και ο 
Κώστας δεν άργησε ν’ ακολουθήσει τα βήµατα της οικογένειας 
του. Στα δεκαέξι του κιόλας χρόνια τον έπαιρνε ο πατέρας του 
και τραγουδούσε σε γάµους και βαφτίσια και σε κάθε εκδήλωση 
που ήταν απαραίτητα η δηµοτική κυρίως µουσική και µετά από 
πενταετή περιπλάνηση στην επαρχία έρχεται στην Αθήνα 
άγνωστος µεταξύ αγνώστων. Τότε αρχίζει µια από τις πιο 
δύσκολες και σκληρές περιόδους της ζωής του. 
Περισσότερες πληροφορίες στη δ/νση: 
http://www.alexandroshatzis.com/biography_kh.html 

  



 

Αλέξανδρος Χατζής - Μουσικός, τραγουδιστής, γεννήθηκε από 
γερµανίδα µητέρα την Ούρσουλα von Jordis στο Bad Nauheim 
της Γερµανίας. Αν και πιστεύει πως ο καλλιτέχνης κατ’ αρχήν 
γεννιέται και δεν φτιάχνετε, είναι της άποψης ότι πρέπει να 
βελτιώνει και να εξελίσσει τις δυνατότητες του χωρίς όµως να 
παρεµβαίνει στο DNA του ταλέντου του. Αυτή την βοήθεια 
εξέλιξης την είχε ήδη απ τον πατέρα του, Κώστα Χατζή. 
http://www.alexandroshatzis.com/biography_.html 

  

 

 
Βασίλης Παϊτέρης - Μουσικός, τραγουδιστής. 
Γεννήθηκε το 1950 στη ∆ραπετσώνα, άρχισε να τραγουδά 
επαγγελµατικά σε ηλικία 13 ετών.  
 

  

 
 

 

Μάκης Χριστοδουλόπουλος – Τραγουδιστής. Γεννήθηκε το 1948 
στον Άγιο Σώστη Αµαλιάδας, από φτωχή τσιγγάνικη οικογένεια. 
Ζει στην Αθήνα από το 1965. Το πρώτο επάγγελµα που έκανε σε 
ηλικία 8 χρόνων, ήταν να πλέκει καλάθια, τα οποία πουλούσε στα 
διάφορα «εµποροζωοπανηγύρια». Από µικρός είχε κλίση στα 
µουσικά όργανα. Παίζει όλα τα όργανα, αλλά το βασικό του είναι 
το κλαρίνο, το οποίο ξεκίνησε σε ηλικία 13 ετών, και το 
εγκατέλειψε στα τριάντα του, που καθιερώθηκε σαν 
τραγουδιστής. Ο άνθρωπος που τον έπεισε να γίνει τραγουδιστής 
ήταν ο Βασίλης Σαλέας. Περισσότερες πληροφορίες στη δ/νση: 
http://petridisradio.blogspot.com/2007/10/blog-post_8803.html 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ελένη (Λαβίδα) Βιτάλη - Θεωρείται από τις σηµαντικότερες 
τραγουδίστριες της τελευταίας 20ετίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα 
µέσα σε µουσική οικογένεια και µεγάλωσε ταξιδεύοντας από παιδί 
σε όλη την επικράτεια. Ο πατέρας της Γ. Λαβίδας έπαιζε 
σαντούρι και η µητέρα της Λ. Καραγεωργίου ήταν τραγουδίστρια 
σε πανηγύρια. Έτσι, από µικρή µπαίνει και η ίδια στο χώρο των 
πανηγυριών, παρέα µε τσιγγάνους µουσικούς και δηµοτικούς 
οργανοπαίκτες. Συνέπεια αυτών είναι η πολυσχιδής µουσική 
προσωπικότητα που είχε όταν αποφάσισε να λάβει µέρος στο 
φεστιβάλ τραγουδιού Θεσ/νίκης (µε το τραγούδι Χωρίς δεκάρα) 
και να µπει στο χώρο της δισκογραφίας. Κάνει την πρώτη 
δισκογραφική της εµφάνιση το 1973, στο πλευρό της Σωτηρίας 
Μπέλλου. Περισσότερες πληροφορίες στη δ/νση: 
http://petridisradio.blogspot.com/2007/10/blog-post_2415.html 

  

 
 

 

Ζαφείρης Μελάς – Τραγουδιστής. Γεννήθηκε στην Ξάνθη και 
µεγάλωσε σε µία γειτονιά ανάµεσα σε φτωχούς ανθρώπους αλλά 
µε πλούσια αισθήµατα. Σταθµός στη ζωή του ο χαµός των 
γονέων του, κάτι το οποίο τον ανάγκασε να µείνει µόνος του 
ανάµεσα σε τρεις αδερφές. Συγκυρίες οι οποίες τον ανάγκασαν 
να αγωνίζεται στη ζωή του από µικρός. Σε µικρή ηλικία ξεχώρισε 
η τάση του για τη µουσική και το τραγούδι. Έτσι βρέθηκε να 
τραγουδά σε συγκροτήµατα δηµοτικού τραγουδιού. Περισσότερες 
πληροφορίες στη δ/νση: http://www.zafeirismelas.gr 

  



 

Στάθης Αγγελόπουλος - Τραγουδιστής  
Γιος του  µεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Μανώλη Αγγελόπουλου.  
Γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αθήνα. Πρωτοεµφανίστηκε στο 
τραγούδι το 1983. Κυκλοφόρησε το πρώτο του δίσκο το 1989. 

  

 

 
Ειρήνη Μερκούρη – Τραγουδίστρια της ποπ (η µητέρα της είναι 
Τσιγγάνα). Γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 26 Μαΐου 1981. 
Κατάγεται από µουσική οικογένεια και από µικρή ασχολήθηκε µε 
το τραγούδι. Έπειτα από επιτυχή συµµετοχή της σε διαγωνισµό 
ταλέντων, υπέγραψε συµβόλαιο µε δισκογραφική εταιρεία. 
Κυκλοφόρησε το πρώτο της δίσκο το 2002.  

  

 

 
Άγγελος Βιλανάκης – Ποδοσφαιριστής (35 ετών, γεννήθηκε 
5/3/1973) που µεγάλωσε στην περιοχή µας και ξεκίνησε από 
τον Οδυσσέα Κορδελιού κι έπειτα στον Εορδαϊκό, Skoda Ξάνθη, 
Προοδευτική, Ιωνικό, Παναχαϊκή, ΠΑΣ Γιάννενα, Τρίκαλα, 
Βύζαντα Μεγάρων και Ατρόµητο Λάππας) 

  

 
 

 

Χρήστος Πατσατζόγλου – ∆ιεθνής Ποδοσφαιριστής. Γεννήθηκε 
στην Αθήνα στις 19/3/1979.  Ξεκίνησε από τις ακαδηµίες της 
Ξάνθης και αγωνίστηκε στην πρώτη οµάδα για 4 χρόνια, από τη 
σεζόν 1996-1997 µέχρι τη σεζόν 1999-2000. Την αγωνιστική 
περίοδο 2000-2001 υπέγραψε συµβόλαιο στον Ολυµπιακό. 
Τραυµατίστηκε σοβαρά στον αχίλλειο τένοντα σε ένα ντέρµπι το 
2003. Του πήρε περισσότερο από 3 χρόνια να επιστρέψει στους 
αγωνιστικούς χώρους. Παρ' όλα αυτά, χάρη στη σιδερένια 
θέλησή του κατάφερε να επιστρέψει προς το τέλος της σεζόν 
2004-2005.  

 
 
 


