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2-32 AΦIEPΩMA
� Oι Eλληνες P�μ-Tσιγ-
γάν�ι. H δια�ρ�νική π�-
ρεία των Tσιγγάνων ανά
τ�ν κ�σμ� και η �ωή
τ�υς στην Eλλάδα.
� H ρ�μανί γλώσσα.
Πλ�ύσια και ευέλικτη,
απ�τελεί κριτήρι� εθνι-
κής συγγένειας και ταυ-
τ�τητας των Tσιγγάνων.
� H κ�ινωνική �ργάνω-
ση. Δια��ρ�π�ιήσεις,
�άρες, �ικ�γένεια και
γάμ�ς στην τσιγγάνικη
κ�ινωνία.
� K’ ήρθαν κ’ �ι γύ�τ�ι
�ι λαλητάδες... Iκαν�τα-
τ�ι λαϊκ�ί �ργαν�παί-
�τες, στάθηκαν �ι κυρι�-
τερ�ι ��ρείς της δημ�τι-
κής μας μ�υσικής.
� O ρ�λ�ς της Tσιγγά-
νας. Mητέρα, σύ�υγ�ς
και εργα��μενη, διατη-
ρεί και μεταδίδει την
κ�υλτ�ύρα τ�υ λα�ύ
της.
� Θρησκευτικ�τητα και
λατρεία. Tα πρ�σκυνή-
ματα, �ι άγι�ι και η ιδιαί-
τερη πίστη των Tσιγγά-
νων στ� πρ�σωπ� της
Παναγίας.
� Στ� περιθώρι� της κ�ι-
νωνίας. Διακρίσεις και
διωγμ�ί ωθ�ύν τ�υς
Tσιγγάν�υς στην απ�μ�-
νωση και την γκετ�π�ίη-
ση.
� Oι Tσιγγάν�ι και τα
γράμματα. Φτώ�εια,
τρ�π�ς �ωής και κ�ινω-
νικ�ς απ�κλεισμ�ς τ�υς
καταδικά��υν σε αναλ-
�α%ητισμ�.
� Πρ�καταλήψεις και
στερε�τυπα. Aνα�ρ�νι-
στικές αντιλήψεις και α-
π�υσία κ�ινωνικής π�λι-
τικής, �δηγ�ύν τ�υς
Tσιγγάν�υς σε απ�μ�-
νωση.
� Eλληνες και ��ι μει�-
ν�τητα. Tσιγγάνικη και
ελληνική συνείδηση συ-
νυπάρ��υν στην ψυ�ή
τ�υ Eλληνα Tσιγγάν�υ.

Φωτ�γρα	ία ε�ω	ύλλ�υ: Σκηνί-

τες Tσιγγάν�ι στην �υνιάδα Φθιώ-

τιδας, 1991. (Φωτ. K. Kαλ�ύδη).

Yπεύθυν�ς «Eπτά Hμερών»:

BHΣ. ΣTAYPAKAΣ
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Oι Eλληνες
P�μ - Tσιγγάν�ι

H δια�ρ�νική π�ρεία των Tσιγγάνων ανά τ�ν κ�σμ� και η �ωή τ�υς στην Eλλάδα

Tσιγγάν�ι σε π�ρεία. Xαρακτικ� τ�υ Zακ Kαγι�, 1622. Στ���ς διακρίσεων και διώ�εων, �ι Tσιγγάν�ι, ν�μάδες απ� τη 	ύση
τ�υς, �ρίσκ�νται σε αέναη περιπλάνηση.

Tης Mιράντας Tερ"�π�ύλ�υ

Λα�γρά��υ - Eθν�λγ�υ, Eρευνήτριας Kέντρ�υ
Eρευνας Eλληνικής Λα�γρα�ίας Aκαδημίας
Aθηνών.

EINAI ψυ�αναλυτικά π�λύ ενδια�έ-
ρ�ν πως η παραν�ϊκή έμμ�νη ιδέα
τ�υ Xίτλερ περί καθαρ�τητας της
�υλής εί�ε κυρίως ως θύματα της
γεν�κτ�νικής της στρατηγικής ακρι-
�ώς τ�υς δύ� εκείν�υς ακρι�ώς λα-
�ύς, π�υ πι� καλά εί�αν διατηρήσει
αυτ� π�υ � να!ισμ�ς διακήρυσσε ως
π�θ�ύμεν�: την «καθαρ�τητα» στ�
αίμα τ�υς και την ιδιαιτερ�τητα στ�ν
π�λιτισμ� τ�υς. T�υς E�ραί�υς και
τ�υς Tσιγγάν�υς.

T� Oλ�καύτωμα, ωστ�σ�, δεν ήταν
παρά τ� απ�κ�ρύ�ωμα της μισαλλ�-
δ�"ίας και των διωγμών π�υ επί αιώ-
νες �ι δύ� αυτ�ί λα�ί υπέστησαν μέ-
σα  στις δυτικές κ�ινωνίες. Kαι είναι
απ�καλυπτικ� τ� πώς η �ριστιανική
λαϊκή παράδ�ση ήρθε να απ�εν���-
π�ιήσει τη συλλ�γική συνείδηση
πρ�σ�έρ�ντας τ� απαραίτητ� άλλ�-
θι: και των δύ� λαών η διασπ�ρά και
�ι εναντί�ν τ�υς διακρίσεις απ�δ�-
θηκαν στη συμμετ��ή τ�υς στ� απ�-
τρ�παι� έργ� της σταύρωσης τ�υ
Xριστ�ύ.

Aν �μως �ι E�ραί�ι ενσωματώθη-
καν στις κ�ινωνίες των �ωρών υπ�-
δ��ής, κυριαρ�ώντς μάλιστα στη
διεθνή �ικ�ν�μική και πνευματική ε-
λίτ, �ι Tσιγγάν�ι, αρν�ύμεν�ι απ�λυ-
τα την ε"ωγαμική επιμι"ία και την έ-
ντα"η, παρέμειναν μια διακριτή ε-
θν�τική �μάδα με κύρι� �αρακτηρι-
στικ� της τ�ν αντικ�μ��ρμισμ� και

μια έντ�νη δια��ρετικ�τητα στη
σκέψη και τη δράση. Iδιαιτερ�τητες
π�υ τ�υς ε"ασ�άλισαν μεν μια !η-
λευτή θέση στ� συλλ�γικ� �αντα-
σιακ�, αλλά και τ�υς καθήλωσαν στ�
κ�ινωνικ� καθεστώς τ�υ παρία.

Mύθ�ι
και πραγματικ�τητα
T� �άσμα π�υ δημι�υργήθηκε απ�

νωρίς ανάμεσα στ�υς Tσιγγάν�υς
και τ�υς μη Tσιγγάν�υς κρατήθηκε
αγε�ύρωτ�· ακ�μη �μως μεγαλύτε-
ρ� υπήρ"ε τ� �άσμα ανάμεσα στην
αλήθεια για τ�υς Tσιγγάν�υς και την
αντίληψη π�υ �ι μη Tσιγγάν�ι εί�αν

γι’ αυτ�ύς, εδραιωμέν� στην πρ�κα-
τάληψη και την ηθελημένη άγν�ια.

H επίσημη ιστ�ρία επί αιώνες τ�υς
αγν�ησε. Διαδ�σεις και θρύλ�ι, π�υ
συ�νά άπτ�νται της δαιμ�ν�λ�γίας,
τ�υς ακ�λ�υθ�ύν στην π�ρεία της α-
πίστευτης σε έκταση διασπ�ράς
τ�υς, η �π�ία τ�υς ε"ασ�αλί!ει σή-
μερα τ�ν τίτλ�, αν ��ι εν�ς παγκ�-
σμι�υ, σίγ�υρα �μως εν�ς πανευρω-
παϊκ�ύ λα�ύ.

Tην πρώτη εμ�άνισή τ�υς στην
Kεντρική Eυρώπη τ�ν 15� αιώνα τη
συν�δεύ�υν �ι μύθ�ι για την κατα-
γωγή τ�υς, τ� σκ�π� των περιπλανή-
σεων ή την ταυτ�τητά τ�υς (ευλα�ι-
κ�ί πρ�σκυνητές υπ� την πρ�στασία
τ�υ Πάπα, μεταν�ημέν�ι ειδωλ�λά-
τρες πρ�ερ��μεν�ι απ� την Aίγυπτ�
σε π�ρεία ε"ιλέωσης, κ.ά). Mύθ�ι
τ�υς �π�ί�υς και �ι ίδι�ι ίσως σκ�πι-
μα καλλιεργ�ύσαν στην πρ�σπάθεια
ν’ απ��ύγ�υν τη �υσική τ�υς ε"�-
ντωση μπαίν�ντας στ�ν ιερ� �ώρ�
τ�υ ταμπ�ύ. H πεπ�ίθηση πως �ι
Tσιγγάν�ι είναι ένας μυστηριώδης
λα�ς για τ�ν �π�ί� κανείς δεν γνωρί-
!ει τίπ�τε, παρέμεινε επί αιώνες τ�
�ασικ� στερε�τυπ� π�υ κατά επ��ές
διανθί!εται, κυρίως μέσω της τέ-

Eπιμέλεια  α�ιερώματ�ς:

EΛEYΘEPIA TPAΪOY

Συνέ�εια στην 4η σελίδα
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Oι Γκαντ�υλίγια Λ��άρ, πλαν�δια 	υλή της σημερινής Iνδίας, είναι ενδε��μένως μακριν�ί συγγενείς των Tσιγγάνων, π�υ ε�αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψ�υν την αρ-
�ική τ�υς κ�ιτίδα, πριν απ� δέκα αιώνες (πάνω). Tσιγγάνα σε σκηνή, στ� Nε��ωράκι της Θή�ας, 1985 (κάτω).



�νης, με διά��ρες ε"ωτικές ή ρ�μα-
ντικές εικ�νες, πάντα �ασισμένες
στη –θετική ή αρνητική– πρ�κατάλη-
ψη· π�τέ στη γνώση. Aκ�μη και σή-
μερα π�υ η επιστήμη έ�ει λύσει τ�
αίνιγμα της καταγωγής και �ωτίσει
την ιστ�ρική τ�υς διαδρ�μή, �,τι
γρά�εται, λέγεται ή γίνεται για τ�υς
Tσιγγάν�υς διαπνέεται απ� τ� ίδι�
πνεύμα της άγν�ιας και της αγν�η-
σης της πραγματικ�τητας.

Oπως γρά�ει � Ian Hancock, Tσιγ-
γάν�ς μελετητής των Tσιγγάνων, «η
ίδια η ιδέα της έλλειψης πληρ���ρη-
σης σ�ετικά με τ�υς Tσιγγάν�υς έ�ει
γίνει ένα μέρ�ς τ�υ μύθ�υ τ�υς».
Kαι είναι γνωστ� πως η «άγν�ια» υ-
πήρ"ε πάντα τ� πρώτ� άλλ�θι για
την αδικία.

P�μανί

Λα�ς της πρ���ρικής παράδ�σης,
�ωρίς γραπτή γλώσσα –αναλ�ά�ητ�ι
δηλαδή κατά την τρέ��υσα �ρ�λ�-
γία– �ι Tσιγγάν�ι δεν ά�ησαν γραπτά
μνημεία π�υ θα έδιναν τη δική τ�υς
άπ�ψη για την ιστ�ρία, τ�ν π�λιτισμ�
και την ταυτ�τητά τ�υς. Mέ�ρι εντε-
λώς πρ�σ�ατα �π�ια γραπτή πληρ�-
��ρία τ�υς α��ρ�ύσε πρ�ερ��ταν
πάντα απ’ τ�υς «απ’ έ"ω».

Mέσα στ� γενικ� κλίμα εικ�τ�λ�-
γίας πρώτ�ι �ι γλωσσ�λ�γ�ι, στα τέ-
λη τ�υ 18�υ αιώνα, έδωσαν τ�ν σω-
στ� πρ�σανατ�λισμ� στην έρευνα ε-
"ι�νιά!�ντας την ινδική πρ�έλευση
των τσιγγάνικων διαλέκτων. Aπέδει-
"αν πως η P�μανί, η γλώσσα των
P�μ, ανήκει στην ινδ�ευρωπαϊκή �ι-
κ�γένεια και συγγενεύει με τη σαν-
σκριτική και με σύγ�ρ�να ινδικά ι-

διώματα. Tα επείσακτα στ�ι�εία απ�
άλλες γλώσσες και η π�σ�στιαία α-
ναλ�γία τ�υς απ�καλύπτ�υν τις �ώ-
ρες στις �π�ίες έ!ησαν μετά την έ-
"�δ� τ�υς απ’ τις Iνδίες καθώς και τ�
�ρ�ν� παραμ�νής τ�υς στην καθε-

μιά. Mπ�ρ�ύμε δηλαδή να π�ύμε
πως μελετώντας την ε"έλι"η της P�-
μανί είναι δυνατ�ν να παρακ�λ�υθή-
σ�υμε με π�λλά κενά και την π�ρεία
των πληθυσμών π�υ την μιλ�ύσαν. H
ίδια η λέ"η P�μ, � πι� διαδεδ�μέν�ς

�ρ�ς π�υ �ι διά��ρες �μάδες Tσιγ-
γάνων �ρησιμ�π�ι�ύν για να πρ�σ-
δι�ρίσ�υν τη �υλή τ�υς, ��ηθάει
στην ανί�νευση της πρ�ϊστ�ρίας
τ�υς. T�σ� στα σανσκριτικά �σ� και
σε νε�ϊνδικές διαλέκτ�υς η λέ"η

4 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 8 IANOYAPIOY 1995

Συνέ�εια απ� την 2η σελίδα

H Mεθώνη στ� M�ριά. Σ�έδι� τ�υ Eμπερ�αρντ P�ι�ι�, 1486. Oι Tσιγγάν�ι κατά τις 	ιλ�λ�γικές
μαρτυρίες ήταν εγκατεστημέν�ι έ�ω απ� τη Mεθώνη, σε περι��ή π�υ �ν�μα"�ταν Gypre ή Mι-
κρή Aίγυπτ�ς. Aυτήν επικαλ�ύνται αργ�τερα ως τ�π� πρ�έλευσής τ�υς �ι περιπλανώμεν�ι
«πρ�σκυνητές» στην Eυρώπη.

Oι αριθμ�ί π�υ αναγρά	�νται ανά �ώρα είναι σ�ετικ�ί. (Πηγή:
«ATΛAΣ DES DIASPORAS», των G. Glialiand και J.P. Rageau, εκδ.
Odile Jacob, 1989).

H έλευση των Tσιγγάνων στην Eυρώπη. Σε κάθε περι��ή σημειώνεται η ημερ�μηνία της πρώτης γραπτής μαρτυρίας περί πα-
ρ�υσίας Tσιγγάνων. (Πηγή: «ATΛAΣ DES DIASPORAS», των G. Glialiand και J.P. Rageau, εκδ. Odile Jacob, 1989).
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πρ�σδι�ρί!ει συν�πτικά μια κάστα
μελαμψών πλαν�διων μ�υσικών.

Eίναι πιθαν�ν � ίδι�ς λα�ς π�υ γύ-
ρω στ� 900 μ.X., περιθωρι�π�ιημέ-
ν�ς ίσως απ� τ�υς ανταγωνισμ�ύς
της αυστηρά διαστρωματωμένης σε
κάστες κ�ινωνίας της μεσαιωνικής
Iνδίας, εγκατέλειψε την αρ�ική κ�ιτί-
δα τ�υ και άρ�ισε μιαν αναγκαστική
περιπλάνηση στις �ώρες της Eγγύς
Aνατ�λής.

Φιλ�λ�γικές μαρτυρίες και γλωσ-
σ�λ�γικά τεκμήρια μας ��ηθ�ύν να
�αρά"�υμε ένα �άρτη διαδρ�μων
παρακ�λ�υθώντας κάπ�ιες �υλές
π�υ, αν και με δια��ρετικές �ν�μα-
σίες (T!�τ, Λ�ύρι ή Λ�ύλι, Λ�ρς κ.ά.),
έ��υν ωστ�σ� τέτ�ια �υσικά �αρα-
κτηριστικά, επαγγέλματα και συμπε-
ρι��ρές π�υ κάν�υν τις υπ�θέσεις
�άσιμες: Περσία, M. Aνατ�λή, Aρμε-
νία, Bυ!άντι�.

Δεν γνωρί!�υμε π�λλά για την κ�ι-
νωνική �ργάνωση και τ�ν π�λιτισμ�
των πρώιμων  αυτών τσιγγάνικων �-
μάδων. Yπ�θέτ�υμε πως θα μετέ�ε-
ραν τ� ινδικ� μ�ντέλ� �ργάνωσης
π�υ �ασί!εται στη διαίρεση σε κάπ�ι-
ας μ�ρ�ής κάστες με �άση την ε"ει-
δίκευση της εργασίας. O μ�ν�επαγ-
γελματικ�ς �αρακτήρας των �μάδων
�δηγεί σε ετερ�ε"άρτηση, άρα και
σε συνε�ή μετακίνηση, ώστε να ε"α-
σ�αλισθεί η απαραίτητη πελατεία
για τις επαγγελματικές ειδικ�τητες.

Στ� Bυ�άντι�

Στ� Bυ!άντι� �αίνεται πως περ-
ν�ύν υπ� την πίεση των Σελτ!�ύκων,
στις αρ�ές τ�υ 11�υ αιώνα. Aντιλαμ-
�άν�νται την αμάθεια και δεισιδαι-
μ�νία π�υ επικρατ�ύν και τις εκμε-
ταλλεύ�νται στ� έπακρ�, επιδιδ�με-
ν�ι με άπειρ�υς τρ�π�υς στη μαγεία
και τη μαντική, καθώς και στις ε"ίσ�υ
μαγευτικές τέ�νες της μ�υσικής και
τ�υ τσίρκ�υ.

Oντας άλλωστε απ� πάντα σιδε-
ράρδες και �αλκ�υργ�ί, ήσαν �ύτως
ή άλλως ταυτισμέν�ι με τις υπερ�υ-
σικές δυνάμεις, α��ύ �ι τε�νικές της
�ωτιάς συνδέ�νται ανέκαθεν στη
λαϊκή �αντασία με τη μαγεία και
τ�υς δαίμ�νες. Eνα αγι�λ�γικ� κεί-
μεν� τ�υ 1068 είναι η πρώτη ιστ�ρι-
κή πηγή π�υ κατ�ν�μά!ει τ�υς
«Aτσιγγάν�υς», δια��ητ�υς κακ�-
π�ι�ύς και μάγ�υς.

Hταν �υσικ� �ι Bυ!αντιν�ί να τ�υς
ταυτίσ�υν με τ�υς αιρετικ�ύς Aθίγ-
γαν�υς, π�υ ήσαν επίσης γνωστ�ί
για την ενασ��λησή τ�υς με τη μα-
γεία. Eδώ πρέπει να έγινε επίσης η
πρώτη ταύτισή τ�υς με τις απ�κρυ-
�ιστικές και μαγικές αιγυπτιακές δι-
δασκαλίες, π�υ ίσως υπήρ"ε τ� έ-
ναυσμα για τη δημι�υργία τ�υ μύθ�υ
της αιγυπτιακής καταγωγής τ�υς.
Oπ�ι� κι αν είναι, �μως, τ� �ν�μα με
τ� �π�ί� ανα�έρ�νται –Aτσίγγαν�ι,
Aθίγγαν�ι ή Aιγύπτι�ι– αυτ� έ�ει ήδη
περι�ληθεί με υπ�τιμητική και υ�ρι-
στική �ρ�ιά.

Ωστ�σ� � στιγματισμ�ς πρ�έρ�ε-
ται μ�ν� απ� την Eκκλησία και τ� !ή-
λ� της να ε"α�ανίσει απ’ τ� λα� την
παγανιστική σκέψη και �ι κυρώσεις
α��ρ�ύν, ��ι τ�υς ίδι�υς τ�υς Tσιγ-
γάν�υς αλλά �σ�υς πρ�σ�εύγ�υν
στις μαγικές πρακτικές τ�υς. Mέσα
στ� π�λυ�υλετικ� - αιρετικ� Bυ!ά-
ντι�, �ι Tσιγγάν�ι δεν �αίνεται να έ-
γιναν ιδιαίτερ�ς στ���ς διακρίσεων

και διώ"εων, α��ύ � ν�μαδισμ�ς
τ�υς δεν ήταν κάτι "έν�, αλλά και τα
έθιμά �πως και η κ�ινωνική τ�υς �ρ-
γάνωση ήσαν ενταγμένα στ�ν ευρύ-
τερ� και �ικεί� �ώρ� της Eγγύς Aνα-
τ�λής. Tην ίδια αν��ή, απ’ �σ� "έ-
ρ�υμε, συνέ�ισαν να �ρίσκ�υν �σ�ι
απ� αυτ�ύς παρέμειναν στα εδά�η
της �θωμανικής αυτ�κρατ�ρίας, με-
τά την κατάλυση τ�υ �υ!αντιν�ύ
κράτ�υς.

Στην Eλλάδα

Στην Eλλάδα �ι Tσιγγάν�ι πρέπει
να έ�τασαν στις αρ�ές τ�υ 14�υ αι-
ώνα και σύντ�μα τ�υς συναντάμε ε-
γκαταστημέν�υς στις �ενετ�κρα-
τ�ύμενες κυρίως περι��ές, �π�υ υ-
πήρ�ε σ�ετική σταθερ�τητα. O με-
γάλ�ς αριθμ�ς ελληνικών λέ"εων
στ� λε"ιλ�γι� �λων των τσιγγάνικων
�μάδων της διασπ�ράς μαρτυρά για
τη μακραίωνη και στενή συμ�ίωση με
ελλην��ων�υς πληθυσμ�ύς, τ�σ�
κατά την τ�υρκ�κρατία �σ� και στ�
πλαίσι� τ�υ ανε"άρτητ�υ ελληνικ�ύ
κράτ�υς.

Oι Tσιγγάν�ι ίσως να �ρήκαν στην
Eλλάδα έναν ιδανικ� τ�π� δια�ίω-
σης. O «πλ�υραλισμ�ς» της παραδ�-
σιακής κ�ινωνίας και κ�υλτ�ύρας, �-
π�υ π�ικίλες εθν�τητες και �μάδες
μέσα σε κ�ινές σκληρές συνθήκες
!ωής γνώρι!αν να συμ�ιών�υν, δίδα-
σκε την αμ�ι�αία αν��ή στη δια��-
ρετικ�τητα.

H συγγένεια των π�λιτισμών τ�σ�
σε επίπεδ� κ�ινωνικής �ργάνωσης
�σ� και στα έθιμα (ευρεία πατριαρ-
�ική �ικ�γένεια και ανδρ�τ�πικ�ς
γάμ�ς, έλεγ��ς αγν�τητας και ε"α-
γ�ρά της νύ�ης, έντ�νη λατρεία της
Παναγίας, παγανιστικές αντιλήψεις
και πρακτικές, κ.ά.), καθώς και η ε-
"�ικείωση με τ� ν�μαδισμ� μέσω
των μετακιν�ύμενων κτην�τρ��ι-
κών πληθυσμών, δεν ά�ηνε συνή-
θως να υψωθ�ύν απαγ�ρευτικ�ί
�ραγμ�ί ανάμεσα στις τσιγγάνικες
αλλά και τις άλλες �μάδες, αλλά α-
ντίθετα ευν�ησε την �σμωση και
την αλληλεπίδραση.

O αγρ�τικ�ς �αρακτήρας της �ικ�-
ν�μίας έδινε α"ία στις τέ�νες και τις
υπηρεσίες π�υ κατά τ� επ��ικ� πέ-
ρασμά τ�υς πρ�σ�εραν στα απ�μ�-
νωμένα �ωριά ως μεταλλ�υργ�ί - κα-
τασκευαστές και επισκευαστές ερ-
γαλείων και σκευών, πραματευτά-
δες, !ωέμπ�ρ�ι ή εργάτες γης. O τε-
λετ�υργικ�ς τ�υς ρ�λ�ς ως μ�υσι-
κών στα πανηγύρια και τις �ικ�γενει-
ακές γι�ρτές, καθώς και η επικ�ινω-
νία τ�υς με τις μετα�υσικές ανα!η-
τήσεις των απλών ανθρώπων μέσω
της μαγικής τέ�νης, τ�υς έκαναν με-
τ���υς της !ωής των κλειστών κ�ι-
ν�τήτων και δημι�υργήθηκαν δεσμ�ί

π�υ �ασί!�νταν στη «γνώση» και τ�ν
αλληλ�σε�ασμ� - σ�έσεις π�υ, και
ώς τα σήμερα, συ�νά επικυρών�νται
με την κ�υμπαριά.

Xωρίς �έ�αια αυτ� να σημαίνει
πως η απ�δ��ή υπήρ"ε π�τέ τέτ�ια
π�υ να επιτρέψει την άρση των δια-
�ωριστικών γραμμών και την ενσω-
μάτωση. Oι έντ�νες δια��ρές σε ε-
πίπεδ� α"ιών, �πως π.�. η αντίληψη
των Tσιγγάνων για τ� �ώρ�, τ� �ρ�-
ν�, τ� �ρήμα ή την εργασία, ή �ι ε"ω-
παραγωγικές τ�υς δραστηρι�τητες
στις �π�ίες, εκτ�ς απ’ την ανέ�εια

Eπιγρα	ή σε παμπ τ�υ Kεντ. H επιγρα	ή λέει «απαγ�ρεύεται η είσ�δ�ς στ�υς
Tσιγγάν�υς» 12/12/66.

Συνέ�εια στην 6η σελίδα

Eκτέλεση Tσιγγάνων στ� Γκίσεν της Eσσης, τ� 1726. Aναρίθμητα ήταν τα δεινά και �ι διωγμ�ί των Tσιγγάνων στη Δ. Eυρώ-
πη με απ�κ�ρύ	ωμα, στ�ν αιώνα μας, τη γεν�κτ�νία τ�υς απ� τ�υς να"ί.
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Συνέ�εια απ� την 5η σελίδα

O γερ�-Tσιγγάν�ς ανε�ασμέν�ς στη «σ�ύστα», θυμί"ει άλλες επ��ές τ�τε π�υ �ι μετακινήσεις γίν�νταν με κάρα και τ� ε-
μπ�ρι� των αλ�γων ήταν απ� τα �ασικά επαγγέλματα των Tσιγγάνων. Σήμερα, π�λλ�ί ηλικιωμέν�ι P�μ είναι ακ�μη τ"αμπά-
σηδες (έμπ�ρ�ι αλ�γων). (Φωτ. K. Kαλ�ύδη).

H �ι�μη�αν�π�ίηση ε�άλειψε τα παραδ�σιακά επαγγέλματα των Tσιγγάνων, π�υ σήμερα εργά"�νται κυρίως ως επ��ικ�ί εργάτες γης ή πλαν�δι�ι έμπ�ρ�ι. (Φωτ. K.
Kαλ�ύδη).

και �ι δια��ρετικ�ί ηθικ�ί κώδικες
τ�υς �δηγ�ύσαν (επαιτεία, μικρ�-
κλ�πές, απάτες), συντήρησαν την ε-
πι�υλακτικ�τητα των άλλων �μάδων
π�υ τ�υς κράτησαν πάντα στ� �ώρ�
τ�υ περιθωρί�υ.

Παγιδευμέν�ι
Aν η πρ�αναπτυ"ιακή κ�ινωνία α-

ντιστάθμι!ε αυτές τις αντιθέσεις, η
νε�ελληνική πραγματικ�τητα τις α-
νέδει"ε και τις �"υνε. Στ� πλαίσι� ε-
ν�ς αναπτυσσ�μεν�υ �ι�μη�ανικ�ύ
κράτ�υς και μιας �μ�γεν�π�ι�ύμε-
νης με �άση τα δυτικά πρ�τυπα κ�ι-
νωνίας, μια κ�υλτ�ύρα τ�σ� αλλιώτι-
κη και π�λίτες τ�σ� απρ�σδι�ριστ�ι
είναι εκ πρ��ιμί�υ απαγ�ρευμέν�ι.
Oι π�λιτισμικές δια��ρές μεταλλάσ-
σ�νται σε κ�ινωνικές αντιθέσεις και
�δηγ�ύν στην απ�ρριψη και τη σύ-
γκρ�υση. Oι P�μ - Tσιγγάν�ι αναγνω-
ρισμέν�ι μεν και εκπρ�σωπ�ύμεν�ι
πια στις διεθνείς �ργανώσεις κινδυ-
νεύ�υν ίσως σήμερα περισσ�τερ� α-
π� π�τέ. Παγιδευμέν�ι μέσα στ�ν α-
σ�υκτικ� ιστ� των ν�μων και καν�-
νων εν�ς �ργανωμέν�υ κράτ�υς και
μάλιστα μέσα στις συνθήκες μιας αυ-
"αν�μενης ανεργίας και �τώ�ειας
π�υ �δηγ�ύν στην εμ�άνιση της �ίας
και τ�υ ρατσισμ�ύ, �αίνεται να μην
έ��υν άλλη επιλ�γή παρά την εγκα-
τάλειψη ή την απ�κρυψη τ�υ ιδιαίτε-
ρ�υ τρ�π�υ σκέψης και !ωής και την
α��μ�ίωση με τ� κυρίαρ�� π�λιτισμι-
κ� μ�ντέλ� και τ�υς ��ρείς τ�υ.
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H ρ�μανί γλώσσα
Πλ�ύσια και ευέλικτη απ�τελεί κριτήρι� εθνικής συγγένειας και ταυτ�τητας των Tσιγγάνων

T�υ Γιάννη Γεωργί�υ

K�ινωνι�λ�γ�υ

«Πες μ�υ άνθρωπε, π�ύ είναι η γη μας
τα ��υνά, τα π�τάμια, �ι κ�ιλάδες
και τα δάση μας;
Π�ύ είναι η �ώρα μας; Π�ύ είναι
�ι τά��ι μας; Eίναι στις λέ�εις
μας, στις λέ�εις της γλώσσας μας».

Tσιγγάνικ� τραγ�ύδι

«H ΓΛ·ΣΣA μας περιπλανήθηκε �πως και εμείς �ι ί-
δι�ι, σε διά��ρα μέρη, σε π�λλές κατευθύνσεις»,
ανα�έρει ένα παλι� τσιγγάνικ� τραγ�ύδι. Πράγμα-
τι, �ταν �ι P�μ (Tσιγγάν�ι) αναγκάστηκαν πριν απ�
1.000 �ρ�νια να εγκαταλείψ�υν την Iνδία, ως ε��-
δια εί�αν μ�ν� τη γλώσσα τ�υς, τη ρ�μανί, τη μ�υ-
σική και την τέ�νη τ�υς.

H ρ�μανί, μια νε�-ινδική γλώσσα, πρ�έρ�εται α-
π� τα σανσκριτικά και έ�ει π�λλά κ�ινά στ�ι�εία
με τα �ιντί, μπενγκαλίς και μπαντ#αμπί π�υ μιλι�ύ-
νται στη B�ρεια Iνδία.

Στη διάρκεια των περιπλανήσεών τ�υς �ι Tσιγ-
γάν�ι γνώρισαν λα�ύς με δια��ρετικές γλώσσες
και έθιμα, με τ�υς �π�ί�υς αντάλλα$αν π�λιτιστι-
κά και γλωσσικά στ�ι�εία. Aυτές �ι αλληλεπιδρά-
σεις στ� λε$ιλ�γι� και την γραμματική �ανερώ-
ν�υν τ�υς δρ�μ�υς π�υ ακ�λ�ύθησαν �ι P�μ στη
διαδρ�μή της ιστ�ρίας τ�υς και τις σύντ�μες ή με-
γάλες παραμ�νές τ�υς σε μια περι��ή.

Στ� πέρασμά τ�υς απ� την Aσία πρ�σέλα%αν
περσικές, κ�υρδικές και αρμένικες λέ$εις. Oμως,
η είσ�δ�ς τ�υς στην Eυρώπη επηρέασε απ��ασι-
στικά τη γλώσσα τ�υς. Στην Eλλάδα, ιδιαίτερα, α-
��μ�ίωσαν π�λλές λέ$εις τις �π�ίες θα %ρ�ύμε
στις ευρωπαϊκές διαλέκτ�υς της ρ�μανί. Mάλιστα,
η λέ$η π�υ έ�ει πρωταρ�ική σημασία στη #ωή των
Tσιγγάνων πρ�έρ�εται απ� τ� ελληνικ� λε$ιλ�γι�.
Για να δηλώσ�υν την π�ρεία λένε DROM, π�υ ση-
μαίνει δρ�μ�ς.

O καθηγητής G. Messing στην έρευνά τ�υ (1973)
«H επίδραση της ελληνικής πάνω στην �μιλία της
τσιγγάνικης κ�ιν�τητας της Aγ. Bαρ%άρας» σημει-
ώνει �τι υπάρ�ει επιρρ�ή στ� �ων�λ�γικ� και
μ�ρ��λ�γικ� επίπεδ�, καθώς και στ� λε$ιλ�γι� και
τις ιδιωματικές εκ�ράσεις. Eνδεικτικά ανα�έρ�υ-
με: «ν�ικιασαρντέμ ιέκ κερ» (ν�ίκιασα ένα σπίτι),
«σ� κερές;» (τι κάνεις), «τι ώρα σι» (τι ώρα είναι).

Eυέλικτη

H πλ�ύσια και ευέλικτη γλώσσα των Tσιγγάνων
διακρίνεται σε επί μέρ�υς γλώσσες:

1) H καθαυτ� ρ�μανί π�υ μιλιέται απ� την πλει�-
ν�τητα των P�μ σε μία απ� τις 3 κύριες διαλέ-
κτ�υς: α) Bαλκαν�-Kαρπαθ�-Bαλτική, %) K�υρ-
μπέτ - Tσεργκάρ (Bαλκάνια), γ) Kαλντάρ - Λ�%αρί,
η πι� διαδεδ�μένη γεωγρα�ικά.

2) H Σιντι-Mαν�ύς π�υ έ�ει λε$ιλ�γι� γερμανι-
κής πρ�έλευσης.

3) H I%ηρική Oμάδα (εκπρ�σωπείται απ� την Kα-
λ�, την ισπαν�τσιγγάνικη διάλεκτ�).

Oσ�ν α��ρά την Eλλάδα, � γλωσσ�λ�γ�ς B.
Mαρσέλ�ς υπ�στηρί#ει �τι δύ� είναι �ι %ασικές
κατηγ�ρίες διαλέκτων της ρ�μανί:

α) Διάλεκτ�ι VLACH (Tσιγγάν�ι P�υμελήδες, Φι-
λιππιτ#ήδες, Kαλπα#άν�ι, Xαντ�ύρηδες).

%) Διάλεκτ�ι NON-VLACH (Tσιγγάν�ι, Φιτσήρη-
δες).

Παρά την π�λυδιάσπαση και π�λυμ�ρ�ία, η ρ�-
μανί τσιπ (γλώσσα) δεν εκ�υλίστηκε, αλλά συνε-
�ώς ε$ελίσσεται �πως �ι άλλες γλώσσες. Aπ�τελεί
κριτήρι� εθνικής συγγένειας και ταυτ�τητας και
είναι η μ�νη άμυνα π�υ έ��υν �ι Tσιγγάν�ι απένα-

ντι στ�υς Gadje (μη - Tσιγγάν�υς), γιατί τ�υς δίνει
τη δυνατ�τητα να $ε�ωρί#�υν απ� τ� ε�θρικ� πε-
ρι%άλλ�ν τ�υς και να μη γίν�νται καταν�ητ�ί.

Tα τελευταία �ρ�νια συ#ητιέται εκτεταμένα τ�
πρ�%λημα της εν�π�ίησης της τσιγγάνικης γλώσ-
σας, γεγ�ν�ς π�υ θα συμ%άλει στη διεθν�π�ίησή
της και τη %ελτίωση της θέσης των Tσιγγάνων.
Π�λλ�ί πιστεύ�υν �τι η επίτευ$η της γλωσσικής έ-
νωσης είναι τ� πρώτ� %ήμα για την ένωση τ�υ ίδι-
�υ τ�υ λα�ύ. Tα Tσιγγαν�π�υλα θα μαθαίν�υν τη
ρ�μανί στα σ��λεία και έτσι δεν θα υπάρ�ει διά-
σταση ανάμεσα στη μητρική και την κυρίαρ�η
γλώσσα.

Eρωτήματα

Aναμ�ισ%ήτητα, τα ��έλη θα είναι σημαντικά,
πρ�κύπτ�υν �μως κάπ�ια %ασικά ερωτήματα π�υ

#ητ�ύν απάντηση: Π�ια διάλεκτ�ς θα επιλεγεί και
με π�ια κριτήρια για να αναδει�θεί σε διεθνή
γλώσσα; Θα μπ�ρέσ�υν �λα τα P�μά να μάθ�υν
αυτή τη διάλεκτ�; Oσ�ι τ� κατα�έρ�υν, και αυτ�ί
είναι �ι πι� μ�ρ�ωμέν�ι, θα απ�τελ�ύν μια «γλωσ-
σική» ελίτ σε σ�έση με τ�υς υπ�λ�ιπ�υς (αναλ�ά-
%ητ�υς - ν�μάδες). Tι είναι πρ�τιμ�τερ�; H δημι-
�υργία μιας τε�νητής πανευρωπαϊκής ρ�μανί
γλώσσας ή η επιλ�γή και ανάπτυ$η μιας ήδη υπάρ-
��υσας διαλέκτ�υ για ευρύτερη �ρήση;

Oι Eλληνες Tσιγγάν�ι στ� Πανευρωπαϊκ� Συνέ-
δρι� των P�μ στη Σε%ίλλη (Mάι�ς 1994) πρ�τειναν
να υπάρ�ει �σ� τ� δυνατ�ν μεγαλύτερη σ�έση με-
τα$ύ των διαλέκτων και της επίσημης γλώσσας και
ν’ αντικατασταθεί τ� λατινικ� απ� τ� ελλην�κυ-
ριλλικ� αλ�ά%ητ�. Tέλ�ς, πιστεύ�υμε �τι ήρθε �
καιρ�ς η ρ�μανί γλώσσα να πάρει τη θέση π�υ τις
α$ί#ει ανάμεσα στις άλλες γλώσσες τ�υ κ�σμ�υ.

Mικρή Tσιγγάνα π�υλάει σε λαϊκή αγ�ρά κ�σκινα, π�υ κατασκευά��υν �ι γ�νείς της. O τρ�π�ς �ωής των Tσιγ-
γάνων (συ�νές μετακινήσεις, κ.ά.) και κυρίως ένα πλέγμα μη�ανισμών π�υ αδυνατεί να αντιμετωπίσει η Π�λι-
τεία, κρατ�ύν τα Tσιγγαν�π�υλα μακριά απ� τ� σ��λεί�. Tα παιδιά αυτά παρακ�λ�υθ�ύν σπάνια ελληνικ� σ��-
λεί�, και, έως σήμερα, δεν διδάσκ�νται τη ρ�μανί, τη δική τ�υς γλώσσα.



Kάτω A�αγιά, 1983. Στ
λισμα νύ�ης με τα «τέλια» (�ρυσ�κλωστές), πριν απ
 τ� σκέπασμα με τ� πέπλ�. O τσιγγάνικ�ς γάμ�ς διατηρεί έντ�να τ�ν παραδ�σιακ
 �α-
ρακτήρα. Περιέ�ει π�λλά στ�ι�εία απ
 τα γαμήλια τελετ�υργικά των δια�
ρων �μάδων με τις �π�ίες η κάθε τσιγγάνικη �μάδα ήρθε κάπ�τε σε επα�ή. (Φωτ. M. Tερ-
��π�ύλ�υ).

AΛΛAΓH ΛEZANTAΣ     ΣEΛ 9     Φ2
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T� τα!ίδι, αναπ
σπαστ� στ�ι�εί� τ�υ τσιγγάνικ�υ τρ
π�υ �ωής, σ�ετί�εται άμεσα με τις επαγγελματικές τ�υς επιλ�γές. Mικρ�πωλητές, επ��ικ�ί εργάτες γης ή πρ�-
σκυνητές, έ��υν μια έντ�νη γεωγρα�ική κινητικ
τητα καθ’ 
λη τη διάρκεια τ�υ �ρ
ν�υ (�ωτ. K. Kαλ�ύδη).

H κ�ινωνική �ργάνωση
Δια��ρ�π�ιήσεις, �άρες, �ικ�γένεια και γάμ�ς στην τσιγγάνικη κ�ινωνία

Tης Aδαμαντίας M�υ�ελή

K�ινωνικής ανθρωπ�λ�γ�υ

H IΔIAITEPH �υσι	γνωμία των P	μ,
�πως διαμ	ρ�ώθηκε μέσα απ� τη
μακραίωνη παρ	υσία τ	υς στ	ν ελ-
λαδικ� �ώρ	, είναι απ	τέλεσμα π	ι-
κίλων επιδράσεων απ� τις τ	πικές
κ	ινωνίες στις 	π	ίες κατά καιρ	ύς
εγκαταστάθηκαν, αλλά και πρ	ϊ�ν ε-
πιλ	γών π	υ σ�ετί�	νται με την ανά-
γκη διατήρησης μιας ιδιαίτερης ταυ-
τ�τητας. 

H μεγάλη συ�ν�τητα μετακινήσε-
ων της 	μάδας και η ανάγκη επι!ίω-
σης, π	υ επι!άλλει τη διαρκή επικ	ι-
νωνία με τα μέλη της ελληνικής κ	ι-
νωνίας, πρ	ϋπ	θέτει ευελι#ία και
πρ	σαρμ	στικ�τητα και ταυτ��ρ	να
μια σα�ή γνώση τ	υ τρ�π	υ με τ	ν

	π	ί	 λειτ	υργεί η περι!άλλ	υσα
κ	ινωνία.

Oι Tσιγγάν	ι απ	τελ	ύν μια δια-
κριτή κ	υλτ	ύρα μέσα στα πλαίσια
της ελληνικής κ	ινωνίας, έ�	ντας
υι	θετήσει π	λλά στ	ι�εία απ� αυ-
τήν. H δια�	ρετικ�τητα έγκειται
στην ιδιαίτερη δυνατ�τητα π	υ έ-
�	υν να συνθέτ	υν, να ερμηνεύ	υν
και να δια�ειρί�	νται δια�	ρετικά
στ	ι�εία πρ	σαρμ��	ντάς τα στα 	ι-
κεία τ	υς π	λιτισμικά και κ	ινωνικά
δεδ	μένα και πρ	διαθέσεις.

Aνάμεσα στ	υς Tσιγγάν	υς και
τ	υς μη Tσιγγάν	υς, υπάρ�ει μια α-
ντίθεση π	υ εκ�ρά�εται με π	ικί-
λ	υς τρ�π	υς εκατέρωθεν. Για
τ	υς Tσιγγάν	υς, 	 μη Tσιγγάν	ς 	-
ν	μά�εται γκατ�� (αλλ��υλ	ς), ή
μπαλαμ� (Eλληνας έμπ	ρ	ς), θεω-

ρείται σημεί	 ανα�	ράς για τ	υς
P	μ, για την αντίληψη της δικής
τ	υς ετερ�τητας. Aυτή η αντίθεση
εκ�ρά�εται μέσα απ� τη ρητ	ρική
τ	υς, τις αντιλήψεις τ	υς και τις συ-
μπερι�	ρές τ	υς.

Mέσα στα πλαίσια της τσιγγανικής
κ	ινωνίας υ�ίστανται μια σειρά δια-
�	ρ	π	ιήσεις ανάμεσα στις 	μάδες,
π	υ μπ	ρ	ύν να ε#ηγηθ	ύν απ� τ	
ν	μαδικ� �αρακτήρα των P	μ, και τη
μεγάλη κινητικ�τητά τ	υς στ	 �ώρ	
και στ	 �ρ�ν	. Oι δια�	ρ	π	ιήσεις
αυτές α�	ρ	ύν τη θρησκεία (�ρι-
στιαν	ί P	μ και μ	υσ	υλμάν	ι ή X	-
ρα�ανέ, �πως αυτ	απ	καλ	ύνται),
τ	 !αθμ� εγκατάστασης (εγκατεστη-
μέν	ι μ�νιμα ή σε ν	μαδική κατά-
σταση, αντίστ	ι�α Eρλία ή Φιτσίρια),
τ	 !αθμ� α�	μ	ίωσης στην ελληνι-

κή κ	ινωνία (Mπαλαμανέ P	μά), �-
πως επίσης την πρ	έλευση, τις �ώ-
ρες δηλαδή απ� τις 	π	ίες κατέ�θα-
σαν στ	ν ελλαδικ� �ώρ	 (Tσιντ�άρε=
P	υμάν	ι, Aρνα	ύτηδες= Aλ!αν	ί
κλπ.). Aλλες δια�	ρ	π	ιήσεις ανα-
�έρ	νται στη γλώσσα (γλώσσες με
στ	ι�εία !λά�ικα ή ��ι).

K�ινωνική συγκρ�τηση

H τσιγγάνικη κ	ινωνία 	ργανώνε-
ται στη !άση τ	υ συγγενειακ	ύ συ-
στήματ	ς �πως αυτ� πρ	σδι	ρί�εται
απ� τις �άρες (γένη). Oι �άρες είναι
πατρ	γραμμικές 	μάδες καταγωγής,
π	υ περιλαμ!άν	υν τρεις με τέσσε-
ρις γενιές. Oι P	μ σε κάπ	ιες περι-
πτώσεις �ρησιμ	π	ι	ύν εναλλακτικά

Συνέ�εια στην 10η σελίδα
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Oλ� τ� σ
ι καθισμέν� στ� τραπέ�ι. Oι Rom γλεντ�ύν για τη �αρά της �ωής και απ�λαμ"άν�υν τη συνεύρεση της �μάδας (�ωτ. A. M�υ�ελή).

Kάτω A�αγιά, 1983. Στ
λισμα νύ�ης με τα «τέλια» (�ρυσ�κλωστές), πριν απ
 τ� σκέπασμα με τ� πέπλ�. O τσιγγάνικ�ς γάμ�ς διατηρεί έντ�να τ�ν παραδ�σιακ
 �α-
ρακτήρα. Περιέ�ει π�λλά στ�ι�εία απ
 τα γαμήλια τελετ�υργικά των δια�
ρων �μάδων με τις �π�ίες η κάθε τσιγγάνικη �μάδα ήρθε κάπ�τε σε επα�ή. (Φωτ. M. Tερ-
��π�ύλ�υ).



την έντα#ή τ	υς στη �άρα της μητέ-
ρας, κυρίως �ταν αυτ� πρ�κειται να
τ	υς ε#ασ�αλίσει κάπ	ια 	�έλη. Oι
επαγγελματικές συνεργασίες, 	ι γα-
μήλιες επιλ	γές, η 	ργάνωση δια��-
ρων τελετ	υργικών, 	ι συμμα�ίες
και η εγκατάσταση –�πως ανάγλυ�α
απ	τυπώνεται στ	υς τσιγγάνικ	υς
	ικισμ	ύς– στηρί�	νται στην 	ργά-
νωση της κ	ινωνίας με !άση τη συγ-
γένεια. Aνάμεσα στις διά�	ρες �ά-
ρες υπάρ�ει μια ιεραρ�ία π	υ 	ρί�ε-
ται με κριτήρια �πως η �ήμη, η 	ικ	-
ν	μική κατάσταση, τ	 επάγγελμα, η
καταγωγή, 	 αριθμ�ς των μελών της
και διά�	ρ	υς άλλ	υς παράγ	ντες
π	υ λειτ	υργ	ύν κατά περίσταση, εί-
τε αυτ�ν	μα είτε σε συνδυασμ� με-
τα#ύ τ	υς.

H κ	ινωνία των P	μ είναι μια κατα-
τεμα�ισμένη (Segmentary) κ	ινωνία.
Tα διά�	ρα κ	μμάτια της, π	υ είναι
	ι �άρες, λειτ	υργ	ύν αυτ�ν	μα, σε
κάπ	ιες περιπτώσεις ανταγωνιστικά
και συγκρ	υσιακά, �μως υπ� 	ρισμέ-
νες συνθήκες 	ι δια�	ρ	π	ιήσεις
και 	ι συγκρ	ύσεις μπ	ρ	ύν να αρ-
θ	ύν και να υπάρ#ει μια αίσθηση κ	ι-
ν�τητας. Δεν υπάρ�	υν !ασιλιάδες
ή αρ�ηγ	ί ανάμεσα στ	υς Tσιγγά-
ν	υς, αλλά μάλλ	ν κάπ	ια ισ�υρά
πρ�σωπα, συ�νά πρ	ερ��μενα απ� ι-
σ�υρές �άρες, π	υ έ�	υν σημαντι-
κές επιρρ	ές και πρ	σ!άσεις.

H 	ικ	γένεια, πυρηνική ή εκτετα-
μένη σε κάπ	ιες �άσεις τ	υ αναπτυ-
#ιακ	ύ κύκλ	υ της, απ	τελεί θεμε-
λιακ� στ	ι�εί	 συγκρ�τησης της
τσιγγάνικης κ	ινωνίας. Eίναι 	 πρω-
ταρ�ικ�ς �ώρ	ς απ�κτησης ταυτ�-
τητας και κ	ινωνικ	π	ίησης των νε-
αρών ατ�μων. Tα μέλη της 	ικ	γέ-
νειας έ�	υν μετα#ύ τ	υς στενή συ-
νεργασία στ	ν επαγγελματικ� τ	μέα
κυρίως, αλλά και στη λήψη δια��ρων
απ	�άσεων. Σημαντική είναι η επαγ-
γελματική συνεργασία ανάμεσα στα
άρρενα αδέλ�ια, αλλά και μετα#ύ
των γυναικών της ίδιας συγγενεια-
κής 	μάδας, τ�σ	 της 	ικ	γένειας �-
σ	 και της �άρας.

H α#ία της διατήρησης τ	υ συγγε-
νειακ	ύ δικτύ	υ είναι π	ύ σπ	υδαία
για την ύπαρ#η αλληλεγγύης, αλλη-
λ	!	ήθειας και για την αίσθηση κ	ι-
ν�τητας ανάμεσα στα μέλη τ	υ. O
ρ�λ	ς των γυναικών είναι σημαντι-
κ�ς στην υπ	στήρι#η τ	υ δικτύ	υ
σ�έσεων των συγγενών, ώστε να υ-
πάρ�ει �ωντανή η επα�ή ανάμεσα
στα μέλη τ	υ.

Γαμήλιες επιλ�γές

Oι γαμήλιες επιλ	γές στηρί�	νται
και πρ	σδι	ρί�	νται σε μεγάλ	 !αθ-
μ� απ� τη σ�έση ανάμεσα στις �ά-
ρες. O γάμ	ς, αναπ�σπαστ	 στ	ι�εί	
και πρ	ϋπ�θεση της τελικής έντα#ης
τ	υ ατ�μ	υ στην 	μάδα, γίνεται σε
νεαρή ηλικία (γύρω στα 14-17) και
κατ�πιν συνενν�ησης των γ	νιών.
Aκ	λ	υθεί, συνήθως, μια περί	δ	
αρρα!ώνα, �π	υ δ	κιμά�εται η α#ι	-
σύνη της νύ�ης (bori), με τη σπ	ρα-
δική πρ	σ�	ρά 	ικιακής εργασίας
στα πεθερικά της και γενικ�τερα
στην 	ικ	γένεια τ	υ γαμπρ	ύ.

T	 άτ	μ	 με τ	ν γάμ	 απ	κτά πλή-
ρες status ενήλικ	υ και θεμελιώνει
την ταυτ�τητά τ	υ μέσα στην 	μάδα.
T	 αγ�ρι απ� chavo γίνεται Rom (ά-
ντρας), ενώ τ	 κ	ρίτσι απ� chai γίνε-

ται Romni (γυναίκα). H παρθενιά θε-
ωρείται !ασική πρ	ϋπ�θεση για την
τέλεση τ	υ γάμ	υ και θεωρείται τίτ-
λ	ς τιμής για την κ	πέλα και την 	ι-
κ	γένειά της. Oι νεαρ	ί P	μ ακ	λ	υ-
θ	ύν τις επιλ	γές των γ	νιών τ	υς,
�μως υπάρ�	υν αρκετές περιπτώ-
σεις απαγωγής �ταν 	ι γ	νείς δεν
συναιν	ύν για κάπ	ια γαμήλια ένω-
ση. O γάμ	ς είναι ένα σημαντικ� γε-
γ	ν�ς π	υ ε#ασ�αλί�ει την αναπα-
ραγωγή της 	μάδας, γι’ αυτ� και
γι	ρτά�εται με #ε�ωριστή λαμπρ�τη-
τα. Για τις περισσ�τερες 	μάδες, ε-
πικυρώνεται μέσα απ� μια ιδιαίτερη
τελετ	υργία.

T	 γαμήλι	 τελετ	υργικ� (biav),
συνήθως τριήμερ	, θυμί�ει σε π	λλά
σημεία τα ελληνικά παραδ	σιακά γα-
μήλια τελετ	υργικά, διατηρώντας
ταυτ��ρ	να και κάπ	ιες άλλες π	λι-
τιστικές επιρρ	ές ως πρ	ς την τέλε-
σή τ	υ (π.�. τ	 !άψιμ	 των μαλλιών
με �ένα). H συγκέντρωση, κατά τη
διάρκεια τ	υ γαμήλι	υ τελετ	υργι-
κ	ύ, μεγάλ	υ αριθμ	ύ P	μ δημι	υρ-
γεί σε μεγάλ	 !αθμ� τις πρ	ϋπ	θέ-
σεις για την ευ�δωση και νέων γαμή-
λιων ενώσεων και �πως λένε �αρα-
κτηριστικά 	ι ίδι	ι «	 γάμ	ς είναι αυ-
τ�ς π	υ �έρνει γάμ	».

Παράλληλα, η γαμήλια τελετή απ	-
τελεί μια ευκαιρία �π	υ μέσα απ�
μεγάλη συγκέντρωση ατ�μων εκ-
�ρά�	νται τα κυρίαρ�α σύμ!	λα της
τσιγγάνικης κ	υλτ	ύρας.

O �	ρ�ς, κυρίως των ε�ή!ων ανύ-
παντρων κ	ριτσιών στη μεγάλη πί-
στα, π	υ στήνεται για τις ανάγκες
τ	υ γαμήλι	υ γλεντι	ύ και τα �ρήμα-
τα π	υ πρ	σ�έρ	νται απ� τ	υς γ	-
νείς και τ	υς συγγενείς για τ	 �	ρ�,
απ	τελ	ύν μια δια�ήμιση των �αρι-

σμάτων της κ	πέλας π	υ μπ	ρεί να
θεωρηθεί ως διαθέσιμη για γάμ	, έ-
τ	ιμη να δε�τεί μέσω των γ	νιών της
γαμήλιες πρ	τάσεις.

Δεν υπάρ�ει κάπ	ι	ς σα�ής καν�-
νας γάμ	υ. Iσ�ύει σε μεγάλ	 !αθμ� η
«εθνική ενδ	γαμία», δηλαδή γάμ	ς
μ�ν	ν ανάμεσα σε Tσιγγάν	υς. Oι �-
π	ιες ε#αιρέσεις επι!ε!αιών	υν
μάλλ	ν τ	ν καν�να. Yπάρ�ει απαγ�-
ρευση των γάμων ανάμεσα στα πρώ-
τα #αδέλ�ια, �μως πρ	κειμέν	υ η
κάθε �άρα να στεριώσει τ	 status
της και να θεμελιώσει τη δύναμή της
–ιδιαίτερα σε νέες συνθήκες εγκατά-
στασης �π	υ υπάρ�ει ένας τεμα�ι-
σμ�ς των μεγάλων �αρών– 	δηγεί-
ται στην επιλ	γή ενδ	γαμικών πρα-
κτικών, γεγ	ν�ς π	υ σημαίνει �τι γί-
ν	νται γάμ	ι ανάμεσα στα πρωτ	#ά-
δελ�α. Γάμ	ι ανάμεσα στα δεύτερα
#αδέλ�ια πρ	τιμώνται.

Baba Hakki

T	 έθιμ	 της ε#αγ	ράς της νύ�ης
(Baba Hakki) ισ�ύει για π	λλές απ�
τις τσιγγάνικες �άρες (για τ	υς X	-
ρα�ανέ P	μά της Θράκης, τις �άρες
π	υ έ�	υν έλθει απ� την T	υρκία,
κυρίως αυτές π	υ διαμέν	υν στην
Aγία Bαρ!άρα και στην κάτω A�αγιά,
αλλά και κάπ	ιες �άρες P	υμαν	-
τσιγγάνων). H ε#αγ	ρά 	ρί�εται είτε
με την ένν	ια της πρ	σ�	ράς �ρη-
μάτων απ� τ	ν πατέρα τ	υ γαμπρ	ύ
στ	ν πατέρα της νύ�ης είτε σε συμ-
!	λική μ	ρ�ή με την παρ	�ή κάπ	ι-
ων δώρων ή υπηρεσιών. Για κάπ	ιες
άλλες �άρες δίνεται στ	 �ευγάρι α-
π� τ	υς γ	νείς μια 	ικ	ν	μική ενί-
σ�υση με τη μ	ρ�ή πρ	ικιών και
�ρημάτων για τη νύ�η ή με τη μ	ρ�ή

επαγγελματικ	ύ αυτ	κινήτ	υ και
�ρημάτων για τ	 γαμπρ�, ή ακ�μη με
την παρ	�ή κάπ	ι	υ σπιτι	ύ για τ	υς
εγκατεστημέν	υς πληθυσμ	ύς.

H αντίληψη και η διαμ�ρ�ωση της
ταυτ�τητας για τ	ν P	μ ή τη P	μνί
είναι απ	τέλεσμα των π	λλαπλών ε-
ντά#εων τ	υ ατ�μ	υ, στα διά�	ρα ε-
πίπεδα της κ	ινωνικής 	ργάνωσης
της 	μάδας (τσιγγάνικη �υλή, �άρα,
	ικ	γένεια) και σε δια�	ρετικ	ύς
κ	ινωνικ	ύς ρ�λ	υς, �π	υ κ	ινωνι-
κ	π	ιείται και ενσωματώνει ν�ρμες,
αντιλήψεις, α#ίες και καν	νιστικές
συμπερι�	ρές της 	μάδας τ	υ. Aνε-
#άρτητα απ� τις εσωτερικές δια�	-
ρ	π	ιήσεις π	υ πρ	ανα�έραμε, υ-
πάρ�	υν κάπ	ια κ	ινά στ	ι�εία 	ρ-
γάνωσης για τ	υς P	μ αλλά και κά-
π	ι	ι κ	ιν	ί π	λιτισμικ	ί κώδικες, �-
πως επίσης κ	ιν�ς τρ�π	ς σκέψης
και �ωής, π	υ θα μπ	ρ	ύσαμε να ι-
σ�υριστ	ύμε �τι ισ�ύ	υν για τ	 σύ-
ν	λ	 τ	υ τσιγγάνικ	υ πληθυσμ	ύ.

Eπιπλέ	ν, δεν θα πρέπει να παρα-
γνωρί�εται η σημασία της περι!άλ-
λ	υσας κ	ινωνίας για τις επιλ	γές
των P	μ. Oι Eλληνες Tσιγγάν	ι έ-
�	υν π	λλά κ	ινά στ	ι�εία με την ελ-
ληνική κ	ινωνία γενικ�τερα και έ-
�	υν απαντήσει με συγκεκριμέν	
τρ�π	 στα ερεθίσματα π	υ έ�	υν
δε�τεί απ� αυτή. 

Ωστ�σ	, είναι δυνατ�ν να υπ	στη-
ρί#	υμε �τι 	ι τύπ	ι της κ	ινωνικής
	ργάνωσης των P	μ υπ	δηλών	υν
την ανάγκη να διατηρήσ	υν μια εσω-
τερική κ	ινωνική συν	�ή, πέρα απ�
τις �π	ιες συγκρ	ύσεις, η 	π	ία α-
παντώντας ευέλικτα κάθε �	ρά στις
εκάστ	τε συνθήκες, επιδιώκει τη
διατήρηση της ιδιαίτερης �υσι	γνω-
μίας της 	μάδας.
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Συνέ�εια απ
 την 8η σελίδα

O ��ρ
ς των ψωμιών. Λίγ� πριν κ
ψ�υν τα ψωμιά για τ� γαμήλι� τραπέ�ι. Σύμ"�λ� πλ�ύτ�υ και γ�νιμ
τητας (Φωτ. K.
Kαλ�ύδη).
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Tις ώρες της !εκ�ύρασης, 
ταν 
λη η �ικ�γένεια είναι μα�εμένη, η μ�υσική και � ��ρ
ς είναι κ�μμάτια τ�υ τρ
π�υ έκ�ρασης και επικ�ινωνίας των Rom (�ωτ. K.
Kαλ�ύδη).
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K’ ήρθαν
κ’ �ι γύ�τ�ι

�ι λαλητάδες...
Iκαν�τατ�ι λαϊκ�ί �ργαν�παί�τες, απ�τέλεσαν τ�υς

κυρι�τερ�υς ��ρείς της δημ�τικής μας μ�υσικής

T�υ Λάμπρ�υ Λιά	α

Eθν�μ�υσικ�λ
γ�υ, Eπ. Kαθηγητή Πανεπιστημί-
�υ Aθηνών

«K’ ήρθαν κ’ �ι γύ�τ�ι �ι λαλητάδες...
... πλάσμα εσύ απ
 ή��,
πλάσμα ρυθμ�ύ και πλάσμα �νείρ�υ,
εσύ ’σαι η γλώσσα τ�υς η μία
κι η ασάλευτη κι η μυστική!
K’ ήρθαν κ’ �ι γύ�τ�ι �ι μ�υσικ�ί»

K. ΠAΛAMAΣ

Aπ� τ�ν «Δωδεκάλ�γ� τ�υ Γύ�τ�υ»

ΣIΔEPAΔEΣ και μ�υσικ�ί �ι παραδ�-
σιακές ασ��λίες τ�υς (συνδυά��-
ντας κάπ�ιες ��ρές και τις δύ� τέ-
�νες), κατέλη�αν κάπ�ια στιγμή τ’ �-
ν�μά τ�υς να είναι συνώνυμ� τ�υ
�ργαν�παί�τη. «Hρθαν �ι γύ�τ�ι»
σημαίνει ήρθαν τα �ργανα!.. Oπως
σημειώνει η Δέσπ�ινα Mα�αράκη στ�
$ι$λί� της «T� λαϊκ� κλαρίν� στην
Eλλάδα»: «Σε περι��ές �λ
κληρες η
�ργανική μ�υσική τ�υ τ
π�υ �ρισκ
ταν
ανέκαθεν στα �έρια των γύ�των. Oι
ντ
πι�ι δεν καταδέ��νταν τ� επάγγελ-
μα τ�υ �ργαν�παί�τη. Σ’ �λ
κληρη την
Hπειρ�, στ� Δ�μ�κ
, στα Tρίκαλα, στη
Λάρισα, στην Kαρδίτσα, στην περι��ή
τ�υ Aσπρ�π�τάμ�υ, της Λει�αδιάς και
αλλ�ύ η λέ$η “γύ�τ�ς” σημαίνει �ργα-
ν�παί�της...».

O Aναστάσι�ς Tσιάρας διηγείται
για τ�υς μ�υσικ�ύς τ�υ �ωρι�ύ τ�υ,
στα Γραμμεν��ώρια της Hπείρ�υ:
«T� επάγγελμα τ�υ λαϊκ�ύ �ργαν�παί-
�τη τ� ε$ασκ�ύσαν μ�νά�α �ι ακτήμ�-
νες �ωριαν�ί μας, �ι λεγ
μεν�ι “γύ-
�τ�ι”, π�υ η �ικ�ν�μική τ�υς κατάστα-
ση �ρισκ
ταν σε π�λύ �αμηλ
 επίπεδ�
και �ι συνθήκες δια�ίωσής τ�υς ήταν
πανάθλιες. Γι’ αυτ
 και τ� επάγγελμα
τ�υ �ργαν�παί�τη δεν ήταν τ
τε κ�ινω-
νικά απ�δε�τ
 και εθεωρείτ�, �ωρίς υ-
περ��λή, ανα$ι
πρεπ� και κατα�ρ�νε-
μέν�».

Iκαν�τατ�ι
��υρνατ�ήδες

Oι γύ�τ�ι στάθηκαν, λ�ιπ�ν, �ι κυ-
ρι�τερ�ι ��ρείς της ελληνικής δη-
μ�τικής μ�υσικής –ιδίως της �ργανι-
κής– στη στεριανή Eλλάδα (στα νη-
σιά και στην Kρήτη δεν επεκτείνεται
η δραστηρι�τητά τ�υς). Παραμέν�υν
ικαν�τατ�ι ��υρνατ�ήδες, με τις πί-
πι�ες και τα ντα�ύλια, στη Mακεδ�-
νία αλλά και στη δυτική P�ύμελη (με
επίκεντρ� τ� πανηγύρι τ�υ Aη Συμι-

�ύ στ� Mεσσ�λ�γγι) και στη δυτική
Πελ�π�ννησ� (στην περι��ή της
Aμαλιάδας και της Γαστ�ύνης). O
��υρνάς ανήκει στην ίδια �ικ�γένεια
με τ�ν αρ�αί� ελληνικ� αυλ� (�ργα-
ν� με διπλ� γλωσσίδι), ενώ τη «�υ-
γιά» ��υρνάς - ντα�ύλι τη συναντάμε
σ’ �λη τη διαδρ�μή π�υ ακ�λ�ύθη-
σαν �ι Tσιγγάν�ι, με ανάλ�γες μάλι-
στα �ν�μασίες (zurna στ� Iράκ,
Surnai στ� Oυ�μπεκιστάν και την K.
Aσία, sahnai στην Iνδία) και την κα-
ταπληκτική τε�νική της «κυκλικής α-
ναπν�ής» (συνε��ύς �υσήματ�ς
π�υ ε�αρμ���υν και �ι Eλληνες μ�υ-
σικ�ί).

Aληπασαλίτικα

Yπάρ��υν αρκετές ανα��ρές για
την παρ�υσία γύ�των �ργαν�παι-
�τών με ��υρνά και ντα�ύλι στα α-
σκέρια των αγωνιστών της Eλληνι-
κής Eπανάστασης π�υ μα�ί με τ�υς
«ψυ��γι�ύς» ήταν στην υπηρεσία
των καπεταναίων. Aνάλ�γ� ρ�λ�
«αυλικ�ύ μ�υσικ�ύ» έπαι�αν �ι γύ-
�τ�ι και στην αυλή τ�υ Aλή Πασά,
ε�υπνώντας τη δ��α τ�υ, διεκτρα-
γωδώντας ιστ�ρικά περιστατικά (�-
πως τ�ν πνιγμ� της κυρα-Φρ�σύ-
νης) και θρηνώντας για τ� θάνατ�
τ�υ μέσα απ� μιαν ειδική κατηγ�ρία
τραγ�υδιών, τα αληπασαλίτικα, π�υ
συνδυά��υν τ� πνεύμα τ�υ κλέ�τι-
κ�υ τραγ�υδι�ύ με τη δ�μή των α-
στικών τραγ�υδιών της Kωνσταντι-
ν�ύπ�λης.

O Γερμαν�ς περιηγητής J.L.S.
Bartholdy ανα�έρει, τ� 1804, ένα
γλέντι στ� παλάτι τ�υ M�υ�τάρ, γι�υ
τ�υ Aλή Πασά, �π�υ παρευρίσκ�-
νταν «� μητρ�π�λίτης Aρτης, ένας
Φράγκ�ς γιατρ�ς, ένας E�ραί�ς τρα-
πε�ίτης κι ένας νεαρ�ς Eλληνας π�υ
τ�ν εί�ε μπιστικ� και σύντρ��� στα
γλέντια τ�υ». Σ’ αυτά τα γλέντια έ-
παι�αν συνήθως γύ�τ�ι μπιστικ�ί α-
π� τ� γυ�τ�μα�αλά π�υ δεν $ρισκ�-
ταν μακριά απ� τα παλάτια τ�υ Πασά
και των παιδιών τ�υ.

«Σε π�λεις �πως τ� Kαρπενήσι, η
Kατερίνη (π�υ λεγ�ταν και «Γυ�τ�-
κατερίνη»), τα Γιάννινα, η Xαλκίδα, η
K�νιτσα, η Nαύπακτ�ς υπήρ�ε �λ�-
κληρ�ς μα�αλάς απ� γύ�τ�υς μ�υ�ι-
κάντηδες», γρά�ει � T. Γιαννακ�-
π�υλ�ς. «Oι γύ�τ�ι εκείν�ι γίν�νταν
παρέες, �ν�μα��μενες “�υγιές”, και

Συνέ�εια στην 14η σελίδα

Γύ�τ�ι �ργαν�παί�τες με ��υρνάδες στη Mακεδ�νία τ�υ 1960. Oι γύ�τ�ι στάθηκαν �ι κυρι�τερ�ι ��ρείς της δημ�τικής μ�υσικής στη στεριανή Eλλά-
δα και τ� �ν�μά τ�υς κατέλη!ε να είναι παλαι�τερα συνώνυμ� τ�υ �ργαν�παί�τη. (Φωτ. Kωνσταντίν�ς Mάν�ς)

Tσιγγάνικη κ�μπανία συν�δεύει τα στέ�ανα στ� σπίτι τ�υ γαμπρ�ύ. (Φωτ. K. Kαλ�ύδη)
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Tσιγγάν�ς παί�ει κλαρίν� στη σκηνή τ�υ. Σε γύ�τ�υς �ργαν�παί�τες τ�υ τ�υρκικ�ύ στρατ�ύ απ�δίδεται η είσ�δ�ς και η διά-
δ�ση αυτ�ύ τ�υ �ργάν�υ στην Eλλάδα, στα μέσα τ�υ πρ�ηγ�ύμεν�υ αιώνα. Σε σύντ�μ� �ρ�νικ� διάστημα ε!ελί�θηκε σε �ρ-
γαν�-σύμ	�λ� της δημ�τικής μ�υσικής. (Φωτ. K. Kαλ�ύδη)



γύρισαν στ�υς γάμ�υς είτε απ� πα-
νηγύρι σε πανηγύρι. Tα ελληνικά πα-
νηγύρια άρ�ι�αν τ�υ Aη Θανασι�ύ (2
Mαΐ�υ) και τέλειωναν τ�υ Aη Δημη-
τρι�ύ (26 Oκτω�ρί�υ). Oργωναν λ�ι-
π�ν κυρι�λεκτικά την Eλλάδα, απ�
τη μια ίσαμε την άλλη της άκρη...».

Eίναι �αρακτηριστικ� �τι �ι γύ�τ�ι
�ργαν�παίκτες δεν έπαι�αν τα ντ�-
πια μ�υσικά �ργανα (γκάιντες, λύ-
ρες, ταμπ�υράδες κ.λπ.), αλλά ��υρ-
νά και ντα�ύλι. (Aυτ� συνέ$αινε και
στην Oυγγαρία, �π�υ –�πως σημειώ-
νει � Kα$ά�ης– �ι Tσιγγάν�ι δεν
�ρησιμ�π�ι�ύσαν τα �ργανα π�υ έ-
�τια�ναν κι έπαι�αν �ι ντ�πι�ι).

Kλαρίν�

Στ�υς γύ�τ�υς �ργαν�παί�τες
τ�υ τ�υρκικ�ύ στρατ�ύ, π�υ μετέ-
�εραν τ� κλαρίν� στην Hπειρ� και
στη Mακεδ�νία, απ�δίδεται η είσ�-

δ�ς αυτ�ύ τ�υ �ργάν�υ στην Eλλά-
δα. H ιστ�ρία τ�υ λαϊκ�ύ κλαρίν�υ α-
π�τελεί ένα απ� τα πι� ενδια�έρ�-
ντα κε�άλαια της ελληνικής μ�υσι-
κής, μια συναρπαστική περιπέτεια
π�υ συνδέεται με την είσ�δ� και τη
διάδ�σή τ�υ στη �ώρα και την ανά-
δει�ή τ�υ, μέσα σε σ�ετικά σύντ�μ�
�ρ�νικ� διάστημα, σε �ργαν�-σύμ-
$�λ� της δημ�τικής παράδ�σης. Eνα
�ργαν� «δυτικ�», π�υ ήρθε �μως
στην Eλλάδα μέσω T�υρκίας, μ�λις
στα μέσα τ�υ περασμέν�υ αιώνα και
κυρι�λεκτικά μεταμ�ρ�ώθηκε στα
�έρια των πρακτικών λαϊκών �ργα-
ν�παικτών, επι$ε$αιών�ντας άλλη
μία ��ρά τη δύναμη της ελληνικής
παράδ�σης ν’ α��μ�ιώνει και να με-
ταπλάθει τις �ένες επιδράσεις. Στ�
καιν�ύργι� �ργαν� μετα�υτεύτηκαν
τα «πιασίματα» (η τε�νική παι�ίμα-
τ�ς) τ�υ ��υρνά και της �λ�γέρας,
με την ανάπτυ�η μιας εντυπωσιακής
τε�νικής τ�σ� στη δακτυλ�θεσία �-

σ� και στ�ν τρ�π� �υσήματ�ς και
στη �ρήση της γλώσσας. Aυτ� ��εί-
λεται, πάνω απ’ �λα, στ�υς γύ�τ�υς
μ�υσικ�ύς στ�υς �π�ί�υς εί�ε α�ε-
θεί –�πως είδαμε– τ� «περιθωριακ�»
επάγγελμα τ�υ �ργαν�παί�τη. H
«κ�μπανία» (κλαρίν�, $ι�λί, λαγ�ύτ�
και ντέ�ι) αντικατέστησε τη �υγιά
και καθιερώθηκε ως τ� τυπικ� συ-
γκρ�τημα της ηπειρωτικής Eλλάδας.
Mέσα απ� τις κ�μπανίες �επήδησαν
σπ�υδαί�ι δε�ι�τέ�νες τ�υ λαϊκ�ύ
κλαρίν�υ και τ�υ $ι�λι�ύ, π�υ ά�η-
σαν επ��ή και έδωσαν ε�αιρετικά
δείγματα επε�εργασίας τ�υ δημ�τι-
κ�ύ μέλ�υς).

O «��ρ�ς»

Γιατί –�πως παρατηρεί � Φ�ί$�ς
Aνωγειανάκης– «
,τι κυρίως �αρακτη-
ρί'ει τ� δημ�τικ
 τραγ�ύδι στα τελευ-
ταία εκατ
ν πενήντα �ρ
νια, δεν είναι η
δημι�υργία νέων μελωδιών, αλλά η επε-

$εργασία των παλαιών». Kαι στ�ν τ�-
μέα αυτ�ν � ρ�λ�ς τ�υ λαϊκ�ύ κλαρί-
ν�υ και των γύ�των �ργαν�παι�τών
στάθηκε απ��ασιστικ�ς: Mια α�ά-
νταστη π�ικιλία σε μελωδικά και
ρυθμικά στ�λίδια, με μιαν εντυπω-
σιακή δα�τυλική δε�ι�τε�νία, π�υ,
αν και «κάνει τ� κλαρίν� να στά�ει
μέλι» και καθιερώνει τ�ν μ�υσικ� ως
«$ιρτ�υ���» επαγγελματία, κρύ$ει
κατά $άθ�ς ένα μεγάλ� κίνδυν�. 

Tη μεταμ�ρ�ωση - αλλ�ίωση τ�υ
παραδ�σιακ�ύ δημ�τικ�ύ ύ��υς, μέ-
σα απ� τ� «��ρτωμα» της μελωδίας
με �λ� και περισσ�τερα «�ένα» πρ�ς
τη δ�μή της στ�λίσματα (�π�υ κυ-
ριαρ�εί τ� κατ’ ε���ήν «γύ�τικ�»
μ�υσικ� διάστημα της δευτέρας αυ-
�ημένης). Aυτ�ς είναι –αν θέλετε– �
«��ρ�ς» π�υ πλήρωσε η ελληνική
μ�υσική στ�υς γύ�τ�υς �ργαν�παί-
�τες, σε αντάλλαγμα για �,τι διέσω-
σαν απ� την παράδ�σή της μέσα στ�
�ρ�ν�!..
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Συνέ�εια απ� την 12η σελίδα

O ρ�λ�ς των Γύ�των στ� πανηγύρι τ�υ Aη Συμι�ύ στ� Mεσ�λ�γγι, καθώς και στα άλλα πανηγύρια «αρματωμένων» της περι��ής είναι, τελετ�υργικά αλλά και κ�ινω-
νικά, σημαντικ�ς και �υσιώδης. (Φωτ. Σ. Kαπελ�ύ��ς)
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O ρ�λ�ς της Tσιγγάνας
Mητέρα, σύ	υγ�ς και εργα	�μενη διατηρεί και μεταδίδει την κ�υλτ�ύρα τ�υ λα�ύ της

Tης Pίτας Σπαν	ύλη 

Eθν�λ�γ�υ–κ�ινωνι�λ�γ�υ

H TΣIΓΓANA  διατηρεί και μεταδίδει
τις παραδ�σεις της κ�υλτ�ύρας τ�υ
λα�ύ της. Σ’ αυτ� ακρι�ώς τ� συ-
μπέρασμα καταλήγ�υμε αν �εκινή-
σ�υμε απ� την ε�ωτερική της εμ�ά-
νιση, δ�ύμε τ�ν τρ�π� �ωής της μέ-
σα κι έ�ω απ� την κ�ιν�τητά της,
τ�ν ρ�λ� π�υ παί�ει στην κ�ινωνία
της και καταλή��υμε στη «μαγεία»
π�υ ασκεί στ�υς μη Tσιγγάν�υς και
τη μαγική τέ!νη π�υ γνωρί�ει και ε-
�αρμ��ει.

Aιώνες και αιώνες τ� ντύσιμ� της
Tσιγγάνας παραμένει τ� ίδι� με μι-

κρές αλλαγές: μπ�λκα, στεν�ς
μπ�ύστ�ς ώς τη μέση, ��ύστα �αρ-
διά, με τ� π�υγκί γεμάτ� !ρήματα
και π�λύτιμα �ικ�γενειακά αντικεί-
μενα δεμέν� απ� μέσα, και τ� σ�υ-
στέν, σαλ�άρι μέσα απ� τη ��ύστα
π�υ αντικαθιστά τ� εσώρ�υ!�. 

T� ντύσιμ�, της επιτρέπει να κι-
νείται, να !�ρεύει, να �ει την καθη-
μεριν�τητα με μεγαλύτερη ευκ�λία,
να κάθεται κάτω και να �ει την
πραγματικ�τητά της. Kαι �έ�αια της
τ�νί�ει τη θηλυκ�τητα και !αρακτη-
ρί�ει την πρ�σωπικ�τητά της μέσα
στην κ�ινωνία.

O τρ�π�ς �ωής της παραμένει α-
ναλλ�ίωτ�ς με μικρές αλλαγές π�υ

σ!ετί��νται με τη δυναμική τ�υ λα-
�ύ της. 

Παιδί, μέ!ρι τα δεκατρία της !ρ�-
νια, συμμετέ!ει στη �ωή της �ικ�γέ-
νειας και της κ�ιν�τητας. B�ηθάει
στ� μεγάλωμα των αδελ�ών της,
στ� ν�ικ�κυρι�, στην εργασία.

Aπ� τα δεκατρία, με τ� πέρασμα
στην ενηλικίωση, καθώς είναι ανύ-
παρκτη η ε�η�ική �ωή, αρ!ί�ει να α-
ναλαμ�άνει τις υπ�!ρεώσεις και τα
καθήκ�ντα της δικής της �ικ�γένει-
ας. Mητέρα, σύ�υγ�ς, εργα��μενη...

N�μαδισμ�ς
Φ�ρτωμα και �ε��ρτωμα στ� με-

τα��ρικ� τ�υς μέσ� και περιπλάνη-

ση με την �ικ�γένειά της σ’ �λη την
Eλλάδα. Oπ�υ τ�π�ς και εργασία
και �ωή και πρ�σαρμ�γή και επέν-
δυση... Xαρακτηριστικ� τ�υ ν�μαδι-
σμ�ύ της είναι τ� παρ�ν. H κάθε
στιγμή πρέπει να είναι δημι�υργική.

T� παρελθ�ν της μας δίνει να κα-
ταλά��υμε π�λύ καλά τ� παρ�ν
της. N�μαδισμ�ς... T� μέλλ�ν !τί�ε-
ται πάνω στ� ν�μαδισμ�, στην ε-
πένδυση και τη δημι�υργία τ�υ πα-
ρ�ντ�ς. Π�ση �μ�ρ�ιά μπ�ρεί να υ-
πάρ!ει στη γραμμή παρελθ�ν-πα-
ρ�ν-μέλλ�ν!

H εγκυμ�σύνη είναι σε�αστή απ�
την ίδια και τα μέλη της κ�ιν�τητας.

Συνέ�εια στην 18η σελίδα

Aριστερά: Nε	�ωράκι Θή�ας, 1985. Tσιγγάνα ασκεί μαγική θεραπευτική πρακτική. H επα�ή με τη �ύση, 	ι μύθ	ι, και 	 ν	μαδικ�ς τρ�π	ς �ωής �	ηθάνε στην άσκηση
των μαγικών θεραπευτικών πρακτικών και την πίστη των Tσιγγάνων για την απ	τελεσματικ�τητά τ	υς. (Φωτ. K. Kαλ	ύδη). Δε$ιά: Nέα Σμύρνη Λάρισας, 1991. Tην ε$	ι-
κείωση, τη γνώση και την αγάπη για τ	 ίδι	 τ	υς τ	 σώμα εκ�ρά�	υν 	ι Tσιγγάν	ι μέσα απ� τ	ν τσιγγάνικ	 �	ρ�, �πως 	ν	μά�	υν τ	 τσι�τετέλι. (Φωτ. K. Kαλ	ύδη).
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Zωντάνια και �αρά για τη �ωή εκ�ρά�	υν 	ι Tσιγγάν	ι μέσα απ� τα πλ	υμιστά �	ρέματα και τα έντ	να �ρώματα π	υ �αρα-
κτηρί�	υν τ	 ντύσιμ� τ	υς (αριστερά). P	διά Λαρίσης, 1991. H ν	μάδα κυρά Πηνειώ με δύ	 απ� τα δεκαεπτά παιδιά της (πά-
νω). (Φωτ. K. Kαλ	ύδη).
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Συνέ�εια απ� την 15η σελίδα

Tύρνα�	ς, 1991. H κυρα-Mαρία δια�ά�ει τη «μ	ίρα» στ	 �λυτ�άνι τ	υ κα�έ.

Aυτ� ��ηθάει στην καλή ε�έλι�η
τ�υ τ�κετ�ύ και της λ�!είας. O θη-
λασμ�ς μπ�ρεί να κρατήσει και τρία
!ρ�νια. Eίναι !αρακτηριστικ� α�’ ε-
ν�ς τ�υ αιώνι�υ δεσμ�ύ μετα�ύ παι-
δι�ύ-μητέρας και α�’ ετέρ�υ της �ι-
κ�γενειακής δ�μής π�υ θεωρείται �
πυρήνας της τσιγγάνικης κ�ινω-
νίας.

Mητέρα π�λλών παιδιών, η Tσιγ-
γάνα περι�έρεται πάντα μα�ί με την
�ικ�γένειά της. Ως εργα��μενη τ� ί-
δι�. Πωλήσεις αγαθών, αγρ�τική ερ-
γασία, καλαθ�πλεκτική, άσκηση μα-
γικών θεραπευτικών πρακτικών.

«Mάγια»

Oι Tσιγγάν�ι πιστεύ�υν πως �ι μα-
γικές θεραπείες είναι απαραίτητες.
Πως μια αρρώστια ή και κάπ�ια κακή
συγκυρία ��είλεται σε «κακ� μάτι»
ή σε κάπ�ι�ν π�υ τ�υς έκανε «μά-
για». Για τη θεραπεία !ρειά��νται
την παρέμ�αση της σ��ής θερα-
πεύτριας μάγισσας της �άρας τ�υς
π�υ θα «λύσει τα μάγια».

«Σε μάγια απ�δίδ�υν την αιτία τ�υ
κακ�ύ και με μάγια επιδιώκ�υν να
πετύ!�υν τ� καλ�. Oι ένν�ιες τ�υ
καλ�ύ και τ�υ κακ�ύ συνυπάρ!�υν
στα μάγια. T� κακ� π�υ επιδιώκει
για τ�ν άλλ� εκείν�ς π�υ κάνει μά-
για, είναι ταυτ�!ρ�να καλ� για τ�ν
ίδι�. Aντίθετα, τ� καλ� π�υ γίνεται
�ταν σε κάπ�ι�ν “!αλάνε τα μάγια”
είναι ταυτ�!ρ�να κακ� γι’ αυτ�ν
π�υ τα έκανε» (�ι�λί� «TΣIΓΓANEΣ»
των Mαρία-Παυλή-K�ρρέ, Pίτα Σπα-
ν�ύλη και Kατερίνα Kαλ�ύδη, εκδ.
«OΛKOΣ», Aθήνα 1991).

H επα�ή με τη �ύση, � συμ��λι-
σμ�ς των πραγμάτων, �ι μύθ�ι τ�υς,
� ν�μαδικ�ς τρ�π�ς �ωής ��ηθάνε
στην άσκηση των μαγικών θεραπευ-
τικών πρακτικών και στην πίστη σ’
αυτήν.

H τέ!νη της μαγείας, της θερα-
πείας και της μαντείας τ�υ πεπρω-
μέν�υ είναι πρ�ν�μι� των Tσιγγά-
νων γυναικών. Oι «κερά� λατσιπέι»,
�ι σ��ές θεραπεύτριες μάγισσες εί-
ναι �ι γυναίκες π�υ κάν�υν καλ� και
έ!�υν τις ειδικές γνώσεις για να θε-
ραπεύ�υν αρρώστιες και να διώ-
!ν�υν τα κακά πνεύματα απ� τ�υς
ανθρώπ�υς τ�υ λα�ύ τ�υς.

Eνεργ� μέλ�ς της τσιγγάνικης κ�ι-
νωνίας, η γυναίκα Tσιγγάνα γνωρί�ει
π�λύ καλά τ� ρ�λ� της και τα ήθη και
έθιμα της κ�υλτ�ύρας τ�υ λα�ύ της.
Eτσι, για κάθε σημαντική στιγμή της
τσιγγάνικης �ωής (γέννηση παιδι�ύ,
�ά�τιση, αρρα�ώνας, γάμ�ς, θάνα-
τ�ς), �πως και για την υγεία των συ-
νανθρώπων της γνωρί�ει και �ρ�ντί-
�ει τι ακρι�ώς πρέπει να γίνει.

Παρ’ �λ� π�υ η τσιγγάνικη κ�ινω-
νία έ!ει πατριαρ!ικ� !αρακτήρα, η
γυναίκα παί�ει τ� σημαντικ�τερ�
ρ�λ� για τη διατήρηση και τη μετά-
δ�ση των παραδ�σεων της κ�υλ-
τ�ύρας τ�υς.

Eμείς �ι μη Tσιγγάν�ι �λέπ�υμε
και πρ�σπαθ�ύμε να γνωρίσ�υμε �-
σ� τ� δυνατ�ν καλύτερα τ�ν τσιγ-
γάνικ� π�λιτισμ� για να τ�υ δεί��υ-
με τ� μεγάλ� μας σε�ασμ� π�υ κα-
τα�έρνει να διατηρείται παρά τις
τ�σες αντι���τητες και παρά τ�υς
τ�σ�υς διωγμ�ύς, με �λες τις ιδιαι-
τερ�τητες και τις δια��ρετικ�τητές
τ�υ στ�υς αιώνες...
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Συνέ�εια στην 21η σελίδα

Θρησκευτικ�τητα και λατρεία
Tα πρ�σκυνήματα, 

�ι άγι�ι και η ιδιαίτερη

πίστη των Tσιγγάνων

στην Παναγία

Tης Aδαμαντίας M�υ�ελή

K�ινωνικής Aνθρωπ�λγ�υ

«H Παναγιά είναι πι� μ�ρ�η
απ τ� κρίν� μέσα στα �ωρά�ια
απ τ� τριαντά�υλλ� μες τις τρια-

ντα�υλλιές
απ τ� �ινι μέσα στη �αράδρα»

(Aπ�σπασμα απ� �λαμέγκ�)

AΠO THN πάνδημη συμμετ��ή των
P�μ στ� ετήσι� πρ�σκύνημα στην
Παναγιά της Tήν�υ, μέ�ρι τ� καντήλι
π�υ σιγ�καίει στ� εικ�ν�στάσι σ�ε-
δ�ν σε κάθε τσιγγάνικ� �ριστιανικ�
σπίτι ή τσαντήρι, � ασπασμ�ς της �ρ-
θ�δ��ης �ριστιανικής πίστης απ�τε-
λεί ένα συστατικ� στ�ι�εί� της �υ-
σι�γνωμίας των Eλλήνων Tσιγγάνων.

Στην Eλλάδα η μεγάλη πλει�ν�τη-
τα των P�μ έ��υν ασπαστεί τ� �ρι-
στιανισμ�. Kάπ�ι� κ�μμάτι τ�υ τσιγ-
γάνικ�υ πληθυσμ�ύ, π�υ κατ�ικεί
κυρίως στις περι��ές της Θράκης,
είναι μ�υσ�υλμάν�ι (X�ρα�ανέ P�-
μά). Aυτ�ί απ�τελ�ύν περίπ�υ τ�
21% της μ�υσ�υλμανικής μει�ν�τη-
τας της Δυτικής Θράκης, σύμ�ωνα
με πρ�σ�ατα στ�ι�εία. Xωρί"�νται
δε σε δύ� θρησκευτικ�ύς κλάδ�υς:
τ�υς Σ�υνίτες, και αυτ�ύς π�υ μ�ι-
ρά"�νται παρ�μ�ια δ�γματα και δ�-
�ασίες με τις μυστικιστικές διδασκα-
λίες των Mπε�τασήδων και Kι"ιλμπά-
σηδων της Θράκης.

Oι θρησκευτικές αντιλήψεις και �ι
εκ�ράσεις της πίστης των P�μ �ιλ-
τράρ�νται μέσα απ�  τ�υς δικ�ύς
τ�υς π�λιτισμικ�ύς κώδικες, έ��-
ντας �λα τα �αρακτηριστικά μιας
λαϊκής λατρείας, π�υ �έρει αρ�αϊκά
και μαγικ�θρησκευτικά στ�ι�εία. H
�ριστιανική τ�υς ευσέ'εια δεν �αρα-
κτηρί"εται απ� την παρακ�λ�ύθηση
των �ριστιανικών τελετ�υργιών, �ύ-
τε απ� τη 'αθιά γνώση των δ�γμά-
των τ�υ �ριστιανισμ�ύ, ή των πρ�-
σταγμάτων των πατέρων της �ρι-
στιανικής εκκλησίας. Oι P�μ πιστεύ-
�υν σε μια ανώτερη δύναμη π�υ �-
ν�μά"�υν Θε� (Devel).

H Παναγιά
T� πρ�σωπ� της Παναγιάς είναι

λατρεμέν� και αυτ� �αίνεται απ� τα
�ν�ματα π�υ 'α�τί"�υν τα παιδιά
τ�υς (Mαρία, Bαγγέλης), τις διαρκείς
τ�υς επικλήσεις στ� πρ�σωπ� Tης,
την εικ�να Tης, π�υ δεν λείπει απ�
κανένα σ�εδ�ν τσιγγάνικ� σπίτι και
κυρίως απ� τη μα"ική συμμετ��ή
τ�υς απ� �λα τα μέρη της Eλλάδας
στ� πρ�σκύνημα στην Παναγιά της
Tήν�υ.

Kάθε Δεκαπενταύγ�υστ� τ� πρ�-
αύλι� και �ι γύρω �ώρ�ι της εκκλη- Bα�τίσια  στ�ν Aη Συμι�, στ� Mεσ�λ�γγι. Aπ�τελεί σημαντικ� τ�π� πρ�σκυνήματ�ς για τ�υς Tσιγγάν�υς και �ώρ� μα�ικών

�απτίσεων για τα μικρά Tσιγγαν�π�υλα, κυρίως απ� μη-Tσιγγάν�υς ν�ν�ύς. (Φωτ. Σ. Kαπελ�ύ��ς).



20 H KAΘHMEPINH - KYPIAKH 8 IANOYAPIOY 1995

Tάμα στ� λατρεμέν� απ� τ�υς Tσιγγάν�υς πρ�σωπ� της Παναγιάς. Aπ� τ� λιμάνι της Tήν�υ έως τ�ν ιερ� να�, με τα γ�νατα, έκ�ραση πίστης και τιμής στην αγαπημέ-
νη μητέρα. (Φωτ. A. M�υ�ελή).

Mα�ική είναι η συμμετ��ή των Tσιγγάνων στ� ετήσι� πρ�σκύνημα στην Παναγία της Tήν�υ. Tα"ιδεύ�υν απ’ �λη την Eλλάδα, κ�υ�αλώντας τα αναγκαία για την �λι-
γ�ήμερη διαμ�νή στην αυλή και τ�υς γύρω �ώρ�υς  της εκκλησίας.
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Συνέ�εια απ� την 19η σελίδα

σίας μεταμ�ρ�ών�νται σε ένα π�λύ-
�ρωμ� και π�λύ'�υ� �ώρ� σύντα�ης
των Tσιγγάνων, �π�υ δεί�ν�υν τη
λατρεία τ�υς στ� πρ�σωπ� της Πα-
ναγιάς, με την πρ�σ��ρά π�ικίλων
ταμάτων και τη 'αθιά τ�υς πίστη �τι
θα τ�υς '�ηθήσει να �επεράσ�υν τη
δύσκ�λη στιγμή, θα τ�υς �αρίσει υ-
γεία, �αρά και γ�νιμ�τητα. 

Mητέρα αγαπημένη η Παναγιά, �ι-
κεία μ�ρ�ή για την τσιγγάνικη κ�ι-
νωνία π�υ τιμά και η ίδια τη μητρ�τη-
τα, θεωρώντας την ύψιστ� πρ��ρι-
σμ� και �λ�κλήρωση για κάθε γυναί-
κα, π�υ ως μητέρα τής ��είλεται σε-
'ασμ�ς και τιμή. Kάπ�ι�ι θρησκει�-
λ�γ�ι, πρ�σπαθώντας να ε�ηγήσ�υν
την ιδιαίτερη πίστη των P�μ στ�
πρ�σωπ� της Παναγιάς, π�υ έτσι κι
αλλιώς είναι σημαντική στ� �ώρ� της
Mεσ�γεί�υ και των Bαλκανίων, δια-
κινδύνευσαν την ερμηνεία τ�υς ως
ανάμνηση των τελετ�υργιών π�υ α-
πέδιδαν �ι μακριν�ί τ�υς πρ�γ�ν�ι
στην ινδική θεά Kάλι.

Aλλα πρ�σκυνήματα
Eκτ�ς απ� την Παναγία στην Tήν�

και � Aγι�ς Συμεών στ� Mεσ�λ�γγι
απ�τελεί έναν σημαντικ� ιερ� �ώρ�
πρ�σκυνήματ�ς, π�υ έ�ει περισσ�-
τερ� τ�πικ� �αρακτήρα, α��ύ κυ-
ρίως συμμετέ��υν �ι τσιγγάνικες
�άρες της ευρύτερης περι��ής της
Aιτωλ�ακαρνανίας. T� ίδι� ισ�ύει και
για τ� πρ�σκύνημα στην εκκλησία
τ�υ Aη Γιάννη τ�υ Pώσ�υ στην Eύ-
'�ια. Aυτ�ί �ι τ�π�ι πρ�σκυνήματ�ς,
π�υ πρ�ανα�έραμε, απ�τελ�ύν πα-
ράλληλα και �ώρ�υς μα"ικών 'απτί-
σεων για τα μικρά Tσιγγαν�π�υλα
κυρίως απ� μη Tσιγγάν�υς ν�ν�ύς.

Tα πρ�σκυνήματα π�υ συνδέ�νται
με τ� τα�ίδι, συστατικ� στ�ι�εί� τ�υ
τσιγγάνικ�υ τρ�π�υ "ωής, απ�τε-
λ�ύν ταυτ��ρ�να α��ρμή για την
κ�ινή συνεύρεση των διά��ρων
τσιγγάνικων �μάδων, αλλά και μια
ευκαιρία να γίν�υν απ�δεκτ�ί απ�
τ�υς μη Tσιγγάν�υς και να συνά-
ψ�υν μα"ί τ�υς σ�έσεις κ�υμπαριάς.

Aν και τ� πρ�σκύνημα μπ�ρεί να
θεωρηθεί ως � �ώρ�ς π�υ επιτυγ�ά-
νεται η μέθε�η ανάμεσα στ�υς �ρι-
στιαν�ύς π�υ μ�ιρά"�νται την ίδια
πίστη, σε π�λλές περιπτώσεις τ�
πρ�αύλι� της εκκλησίας ή τ�υ μ�να-
στηρι�ύ �π�υ έ��υν συγκεντρωθεί
�ι P�μ είναι ένας �ώρ�ς �π�υ απ�τυ-
πών�νται ανάγλυ�α �ι δια��ρές, ε-
νώ �ι ιεραρ�ίες ανάμεσά τ�υς γίν�-
νται �ρατές μέσα απ� τ�ν τρ�π� π�υ
η κάθε �μάδα δια�ειρί"εται τ� �ώρ�
της και τις σ�έσεις της με τις άλλες
�μάδες.

Aη Γιώργης
Aνάμεσα στ�υς αγαπημέν�υς Aγί-

�υς των P�μ, � Aη Γιώργης κατέ�ει
δεσπ�"�υσα θέση. H γι�ρτή τ�υ τε-
λείται με λαμπρ�τητα και έ�ει τ�ν
�αρακτήρα γλεντι�ύ με σ�ά�ιμ� αρ-
νιών, πλ�ύσι� �αγ�π�τι, ��ρ� και
τραγ�ύδι. Φαίνεται να σηματ�δ�τεί
τ�ν ερ��μ� της άν�ι�ης, π�υ σ�ετί-
"εται με τη �αρά της "ωής, αλλά και
την αύ�ηση των ευκαιριών των P�μ
για επαγγελματική δράση. H λατρεία
τ�υ Πρ��ήτη Hλία είναι αρκετά δια-
δεδ�μένη και στ�υς μ�υσ�υλμάν�υς
P�μ, αλλά τ� ίδι� ισ�ύει και για άλ-
λ�υς �ριστιανικ�ύς αγί�υς, π�υ λα-

τρεύ�νται και απ� τ�υς μ�υσ�υλμά-
ν�υς Tσιγγάν�υς.

Σε κάπ�ιες περι��ές της Eλλάδας,
�ι P�μ απ�δίδ�υν λατρεία σε διά��-
ρ�υς αγί�υς (π.� Aγία Mαρίνα, Aγι�
Aθανάσι�, Aγία Παρασκευή κ.ά.) και
α�ί"ει να σημειώσ�υμε �τι η απ�δ�-
ση τιμής σε π�λλ�ύς απ� τ�υς αγα-
πημέν�υς αγί�υς τ�υς σ�ετί"εται με
ένα τα�ίδι στ� �ώρ� �π�υ 'ρίσκεται
η εκκλησία τ�υ Aγί�υ.

O τρ�π�ς π�υ εκ�ρά"�υν την πί-

στη τ�υς, αλλά και �ι θρησκευτικές
αντιλήψεις των P�μ, δεν ταυτί"�νται
απ�λυτα με τ� �ρθ�δ��� δ�γμα, και
δεν ακ�λ�υθ�ύν κατά γράμμα τ� τυ-
πικ� της εκκλησίας, αλλά α��μ�ιώ-
ν�υν και ακ�λ�υθ�ύν τα στ�ι�εία ε-
κείνα π�υ μπ�ρ�ύν να συμ'ι'ά"�-
νται με τ�ν τρ�π� σκέψης και "ωής
τ�υς, τις αντιλήψεις και τις δ��α-
σίες, τις π�λιτισμικές πρ�διαθέσεις
π�υ έ��υν διαμ�ρ�ώσει μέσα στ�υς
αιώνες. Eίναι �αρακτηριστικ� �τι �ι

μ�υσ�υλμάν�ι P�μ έ��υν κάπ�ια
στ�ι�εία �ριστιανικά στη λατρεία
τ�υς, ώστε να επισκέπτ�νται συ�νά
τις εκκλησιές της Παναγίας, αλλά και
άλλων αγίων, ενώ για κάπ�ι�υς απ�
τ�υς �ριστιαν�ύς P�μ μπ�ρ�ύμε να
π�ύμε �τι διατηρ�ύν λατρευτικά
στ�ι�εία π�υ μας παραπέμπ�υν σε
αρ�αι�τερες μ�ρ�ές λατρείας ή α-
π�τελ�ύν λατρευτικά δάνεια απ� τη
μακρ��ρ�νη διαμ�νή τ�υς σε μη �ρι-
στιανικές �ώρες.

Oι γυναίκες απ�τελ�ύν την πλει�ν�τητα των Tσιγγάνων πρ�σκυνητών τ�ν Δεκαπενταύγ�υστ� στην Tήν�. (Φωτ. A. M�υ�ελή).
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Στ� περιθώρι� της κ�ινωνίας
Διακρίσεις και διωγμ�ί ωθ�ύν τ�υς Tσιγγάν�υς στην απ�μ�νωση και την γκετ�π�ίηση

Tσιγγάνα στ	ν Nτενεκέ μααλά της K	μ	τηνής. T�σ	 στ	 παρελθ�ν �σ	 και σήμερα, 	ι Tσιγγάν	ι �	υν σε υπ	�αθμισμένες περι	ές, στ	 περιθώρι	 των π�λεων. (Φωτ.
Γ. Kανελλ�π	υλ	υ).

Tης E�ης Kαραθανάση

Aρ�ιτέκτ�ν�ς - Π�λε�δ�μ�υ, υπ. Δρ T�μέα Π�λε-
�δ�μίας Xωρ�τα�ίας EMΠ

EΛKYΣTIKH �αίνεται η ιστ�ρία των
Tσιγγάνων, καθώς μέσα απ� ένα αέ-
να� τα�ίδι στ� �ώρ� και τ� �ρ�ν� ε-
πι�ίωσαν, γρά��ντας μια �ε�ωριστή
ιστ�ρία παράλληλης δια�ίωσης με
την περιρρέ�υσα, την κυρίαρ�η κ�ι-
νωνία, �ωρίς να �αθ�ύν στη ��άνη
τ�υ εκάστ�τε π�λιτισμ�ύ, να α��-
μ�ιωθ�ύν απ� τα διά��ρα επικρα-
τ�ύντα κ�ινωνικ��ικ�ν�μικά συστή-
ματα.

Aπ� τα ιστ�ρικά στ�ι�εία, π�υ ανά-
γ�νται σε μια �ιλιετία, απ� σύγ�ρ�-
νες μελέτες, �αίνεται να διαδραμά-
τισε καθ�ριστικ� ρ�λ� η ελά�ιστη ε-
πα�ή των δύ� κ�ινωνιών στ� �ώρ�.
Aνα�έρεται �τι "�ύσαν πάντα στ�
περιθώρι� των π�λεων και των �ικι-
σμών, έ�ω απ� τα κάστρα, στα σταυ-
ρ�δρ�μια των επαρ�ιακών και αστι-
κών δρ�μων, μακριά απ� τ�ν �ικιστι-
κ� ιστ�. Mέ�ρι σήμερα "�υν στις πι�
υπ��αθμισμένες περιαστικές περι�-
�ές, συ�νά δίπλα στις πι� ασύμ�ατες

πρ�ς την κατ�ικία �ρήσεις γης -νε-
κρ�τα�εία, σκ�υπιδ�τ�π�ι, �ι�μη�α-
νικές περι��ές, εκ�ρά"�ντας εκεί,
στ� περιθώρι� των π�λεων, τα έντ�-
να π�λιτισμικά �αρακτηριστικά της
κ�ινωνίας τ�υς.

Περιθωρι�π�ίηση

H ιστ�ρία είναι πλ�ύσια απ� διωγ-
μ�ύς, απαγ�ρεύσεις και διακρίσεις
στ� �ώρ�, πρ�σπάθειες επι��λής
τ�υ κώδικα της �ωρικής συμπερι��-
ράς της περιρρέ�υσας κ�ινωνίας,
πρ�σπάθειες «εγκατάστασης», σε
συγκεκριμένες περι��ές με �ρ�υς
και συνθήκες �ένες πρ�ς την κ�ινω-
νία των Tσιγγάνων.

H π�λιτική π�υ υι�θετείται μέ�ρι
σήμερα είναι πάγια. A��μ�ίωση μέ-
σα απ� μια διττή τακτική επεμ�άσε-
ων, π�λιτική εγκατάστασης ή και
διωγμών, η �π�ία καθώς δεν στέ�ε-
ται με επιτυ�ία �δηγεί στην περιθω-
ρι�π�ίηση στ� �ώρ�, μακριά κι έ�ω
απ� τ�ν κ�ινωνικ�, αλλά και �ικιστι-
κ� ιστ�.

Στ�ν τ�π� π�υ "�υν, σε σπίτια,

σκηνές, ή παράγκες –στη Δυτ. Eυρώ-
πη σε τρ���σπιτα– εκ�ρά"�υν τ�
δια��ρετικ� π�λιτισμ� τ�υς. Aνε-
�άρτητα απ� τ� �π�ι� κέλυ��ς, �ρ-
γανών�υν στ� τ�π� διαμ�νής τ�υς
σύμ�ωνα με τις δικές τ�υς αντιλή-
ψεις. Aκ�μα και η ιδι�κτησία –�ικ�-
πεδα, σπίτια– είναι ένα μέσ� στη
στρατηγική της επι�ίωσης της κ�ι-
νωνίας τ�υς. H ιστ�ρία, αλλά και �ι
πρ�σ�ατες μελέτες έ��υν να ανα-
δεί��υν περιπτώσεις �μάδων π�υ, ύ-
στερα απ� μακρ��ρ�νια διαμ�νή σε
έναν τ�π� και σε ιδι�κτητα σπίτια,
πήραν πάλι τ� δρ�μ� της μετακίνη-
σης. Συ�νά απ� τ� καθεστώς της με-
τακίνησης περν�ύν στην εδραι�π�ί-
ηση και αντίστρ��α. Γι’ αυτ� ε�άλ-
λ�υ �ρησιμ�π�ιείται και � �ρ�ς ε-
δραι�π�ίηση και ��ι «εγκατάσταση».

Aπ�ρριψη

H εδραι�π�ίησή τ�υς, η συγκέ-
ντρωσή τ�υς στις π�λεις ή τ�υς �ικι-
σμ�ύς ε�αρτάται κυρίως απ� την ερ-
γασία �ασικά σε επ��ικ�ύ �αρακτή-
ρα απασ��λήσεις (πλαν�δι�ι έμπ�-

ρ�ι, εργάτες γης - καρπ�συλλέκτες
κ.λπ.), απ� τη "ήτηση της αγ�ράς,
αλλά και απ� τη διερεύνηση των δυ-
νατ�τήτων απ�ρρ��ησής τ�υς απ�
την αγ�ρά εργασίας. Kαι �ταν η �ικ�-
ν�μική "ωή μιας π�λης, εν�ς �ικι-
σμ�ύ, έ�ει τις περισσ�τερες ��ρές
απ�λυτη ανάγκη της παρ�υσίας
τ�υς, η κ�ινωνική της δ�μή εκ�ρά"ει
τ� ρατσισμ�, τις διακρίσεις π�υ �δη-
γ�ύν στην περιθωρι�π�ίηση, την α-
π�μ�νωση, τη γκετ�π�ίηση στις πε-
ριαστικές περι��ές, στην άκρη της
π�λης. H κατάσταση αυτή μ�ιά"ει να
είναι ανεκτή και απ� τις δύ� πλευ-
ρές. Γιατί και �ι Tσιγγάν�ι μ�ν�ν εκεί
�ρίσκ�υν τις ελά�ιστες και παρ�δι-
κές ελευθερίες έκ�ρασης, μέ�ρι να
δε�θ�ύν τ�υς νέ�υς διωγμ�ύς.

H αντί�αση ανάμεσα στην ανάγκη
συμμετ��ής τ�υς στην �ικ�ν�μική
"ωή και στην απ�ρριψή τ�υς απ�
την κ�ινωνική "ωή τ�υς π�λης, π�υ
�δηγεί  στη �ωρική περιθωρι�π�ίη-
ση, συγκρ�τεί έναν κύκλ� αμ�ίδρ�-
μων και αλληλε�αρτημένων συμπε-
ρι��ρών, στηριγμένων στ�υς δια-
��ρετικ�ύς κώδικες �ωρίς δυνατ�-
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τητα επικ�ινωνίας και ερμηνείας.
Eκεί στην άκρη της π�λης, ιδιαίτε-

ρα �ι μετακιν�ύμεν�ι "�υν συ�νά υ-
π� άθλιες συνθήκες �ωρίς νερ�, η-
λεκτρικ�, �ωρίς τις στ�ι�ειώδεις υγι-
εινές συνθήκες δια�ίωσης, σε σκη-
νές δίπλα ή και μέσα στα μικρά ��ρ-
τηγά τ�υς. Oι εδραι�π�ιημέν�ι "�υν
σε παράγκες τ� �ειμώνα και σε σκη-
νές τ� καλ�καίρι ή και σε σπίτια, συ-
νήθως  αυθαίρετα, στις πι� υπ��αθ-
μισμένες περι��ές, σε περι��ές π�λ-
λές ��ρές ακατάλληλες για δ�μηση,
κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα,
στην Aθήνα και Θεσσαλ�νίκη.

Oι μετακιν�ύμεν�ι
H �ργάνωση τ�υ τ�π�υ διαμ�νής

των μετακιν�ύμενων σε «�ένες» ι-
δι�κτησίες απ�τελεί τ�ν κυρι�τερ�
παράγ�ντα των διώ�εων, των μετα-
κινήσεων. Mετα�έρ�νται απ� ιδι�-
κτησία σε ιδι�κτησία πρ�σπαθώντας
να παραμέν�υν στην ίδια περι��ή,
στην ίδια π�λη, συ�νά σε σημεία και
με συνθήκες �π�υ διατρέ��υν άμε-
σ�υς κινδύν�υς για τη "ωή τ�υς.

Eνας τσιγγάνικ�ς καταυλισμ�ς εί-
�ε λαμπαδιάσει στα Kι�ύρκα, καθώς
εί�ε �ργανωθεί πάνω σε ένα �ωρά�ι
με καλαμιές. Πέντε τσιγγαν�π�υλα
εί�αν σκ�τωθεί απ� έκρη�η �λήμα-
τ�ς, καθώς � καταυλισμ�ς τ�υς ήταν
δίπλα στ� πεδί� ��λής τ�υ Στρατ�-
πέδ�υ της Θή�ας.

Στις �ώρες της Δυτ. Eυρώπης �ι
μετακιν�ύμεν�ι Tσιγγάν�ι μέν�υν σε
ειδικά διαμ�ρ�ωμέν�υς �ώρ�υς π�υ
παρα�ωρ�ύνται απ�κλειστικά για τη
«�ρήση» αυτή και �ρίσκ�νται πάντα
έ�ω απ� τις π�λεις, στις περιαστικές
της "ώνες. Oι διεθνείς και εθνικ�ί
��ρείς - σύλλ�γ�ι των Tσιγγάνων, έ-
��ντας απ�δε�θεί την π�λιτική αυτή
διεκδικ�ύν περισσ�τερ�υς τέτ�ι�υς
�ώρ�υς, �π�υ ε�ασ�αλί"εται η δια-
μ�νή τ�υς �ωρίς διωγμ�ύς και η δια-
�ίωση με υγιεινές συνθήκες. Tαυτ�-
�ρ�να, �έ�αια, �ι �ώρ�ι αυτ�ί έ��υν
�αρακτηρισθεί ως «γκέτ�» καθώς,
�ωρίς καμία ειδική μελέτη για τη δυ-
νατ�τητα π�λιτισμικής έκ�ρασης
των Tσιγγάνων στ�ν τ�π� αυτ�, �ω-
ρ�θετ�ύνται στις πι� απ�μακρες πε-
ρι��ές μακριά απ� τις "ώνες κατ�ι-
κίας και κατ’ επέκταση, απ� τ�ν κ�ι-
νωνικ� ε��πλισμ� της π�λης (ν�σ�-
κ�μεία, σ��λεία, κ�ινω�ελείς και
κ�ιν��ρηστ�υς �ώρ�υς).

Στην Eλλάδα
Στην Eλλάδα, κατ’ εικ�να και �μ�ί-

ωση των διατά�εων αυτών θεσμ�θε-
τήθηκε η Yγ. Διάτα�η A5/696/83 απ�
τ� 1983 (ΦEK 243/B/11.5.83), η �π�ία
δεν ε�αρμ�σθηκε. Mία μ�ν� πρ�-
σπάθεια καταγρά�ηκε στα Aνω Λι�-
σια, �ιλι�μετρα μακριά απ� τ�ν �ικι-
στικ� ιστ�, στην πι� υπ��αθμισμένη
περι��ή, ανάμεσα σε λατ�μεία, μ�-
νάδες ετ�ίμ�υ σκυρ�δέματ�ς, τ�ν
OΔΔY, εκτεταμένες περι��ές με α-
π�ρρίψεις μπά"ων. Mία πρ�σπάθεια
π�υ σ�ραγίσθηκε απ� �ιλιάδες πα-
λινδρ�μήσεις ανάμεσα στη ��ύληση
της π�λιτείας και τις τ�πικές αντι-
δράσεις. Tελικά � �ώρ�ς π�τέ δεν
διαμ�ρ�ώθηκε. Aπλώς παρα�ωρή-
θηκε ως �ρήση. Eτσι απ��εύ�θηκαν
μ�ν�ν �ι συνε�είς διωγμ�ί. Kαι σήμε-
ρα, πλέ�ν, απ�δίδεται στα έργα τ�υ
OΣE π�υ γίν�νται στην περι��ή.

Mε πρωτ���υλία τ�υ δημάρ��υ

και στ� �ν�μα της ανα�άθμισης τ�υ
δήμ�υ έγιναν ενέργειες για τη μετε-
γκατάσταση των Tσιγγάνων τ�υ έτσι
�ν�μα"�μεν�υ camping A. Λι�σίων
στην περι��ή «Σέμελη» τ�υ Δι�νύ-
σ�υ σε περι��ή π�υ αγ�ράσθηκε απ�
την KEΔ. Στ���ς των ενεργειών αυ-
τών, �πως διακηρύ�θηκε, είναι να
γνωρίσ�υν και �ι ανα�αθμισμένες
περι��ές της Aθήνας «τι εστί»
camping Tσιγγάνων και τι εστί «Tσιγ-
γάν�ι», π�υ συνήθως η π�λιτεία
τ�υς «�ε��ρτώνεται» στ�υς δήμ�υς
με έντ�να �αρακτηριστικά υπ��άθ-
μισης. Eτσι στ� μέλλ�ν, είναι πιθαν�

να δημι�υργηθεί εκεί ένα νέ�
«camping» για τ� �π�ί� έ�ει ήδη εκ-
δ�θεί η άδεια «περιτ�ί�ισης» απ�
την Π�λε�δ�μία Kαπανδριτί�υ.

Oι εδραι�π�ιημέν�ι

H διαδικασία εδραι�π�ίησης είναι
ε�ίσ�υ επώδυνη και δύσκ�λη. Oι
Tσιγγάν�ι αγ�ρά"�υν �ικ�πεδα μη
�ικ�δ�μήσιμα εκτ�ς σ�εδί�υ ή υπ�
έντα�η. Kι αυτά με μεγάλη δυσκ�-
λία, α��ύ �ι περί�ικ�ι συ�νά ανα-
γκά"�υν τ�υς πωλητές να ακυρώ-
σ�υν τη συμ��λαι�γρα�ική πρά�η,

ώστε να μην τ�υς έ��υν γείτ�νες.
Για να αντιμετωπίσ�υν αυτή την κα-
τάσταση �ι Tσιγγάν�ι συ�νά κατα-
λήγ�υν να δίν�υν τ� διπλάσι� και
τριπλάσι� τίμημα. Eπιδιώκ�υν, δε,
να μέν�υν μα"ί σε ένα δρ�μ�, σε έ-
να �ικ�δ�μικ� τετράγων�, διατη-
ρώντας τις ίδιες κ�ινωνικές δ�μές
στ� �ώρ�, τη συλλ�γικ�τητα, �πως
�ταν μέν�υν σε σκηνές. Kτί"�υν
παράγκες και σπίτια αργ�τερα, π�υ
συ�νά δεν �ε�εύγ�υν απ� τα συ-
νεργεία κατεδά�ισης. Kαι �ταν τα
�ικ�πεδα εντα�θ�ύν στ� σ�έδι�, ε-

I	ύνι	ς 1992. Oικ	γένειες Tσιγγάνων, έπειτα απ� την κατεδά�ιση τ	υ καταυλισμ	ύ τ	υς, δίπλα στ	 Kέντρ	 Yγείας Σπάτων.
Στ	ν τσιγγάνικ	 καταυλισμ� �	ύσαν, επί 17 ρ�νια, 10 	ικ	γένειες, εγκατεστημένες σε πρ�ειρα παραπήγματα.

Σκηνές Tσιγγάνων στη Θή�α. Oι μετακιν	ύμεν	ι Tσιγγάν	ι �	υν συνά υπ� άθλιες συνθήκες, ωρίς νερ�, ηλεκτρικ�, ωρίς
τις στ	ιειώδεις συνθήκες υγιεινής δια�ίωσης, σε σκηνές δίπλα ή και μέσα στα μικρά �	ρτηγά τ	υς. (Φωτ. E. Kαραθανάση)

Συνέεια στην 24η σελίδα
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Σκηνές, παράγκες και σπίτια –συνήθως αυθαίρετα– είναι 	ι τρεις τύπ	ι κατ	ικίας των Tσιγγάνων, π	υ �	υν στ	 περιθώρι	
της περιρρέ	υσας κ	ινωνίας, θύματα πάντ	τε διακρίσεων και διωγμών. Στ	ν τ�π	 �π	υ �	υν συγκρ	τ	ύν τη διαμ	νή τ	υς
σύμ�ωνα με τις δικές τ	υς αντιλήψεις, εκ�ρά�	ντας τ	ν δια�	ρετικ� π	λιτισμ� τ	υς. (Φωτ. K. Kαλ	ύδη)

πι�άλλ�νται ανυπέρ�λητα εμπ�δια
στην έκδ�ση αδειών �ικ�δ�μής, με
παρεμ�άσεις των δήμων, ιδιαίτερα
με πρ�τάσεις �αρακτηρισμ�ύ των ι-
δι�κτησιών ως κ�ιν��ρήστων ή κ�ι-
νω�ελών �ώρων και π�σ� μάλλ�ν,
�ταν �ι ίδι�ι �ι δήμ�ι διαθέτ�υν Π�-
λε�δ�μικά Γρα�εία. 

Aλλ�τε, αγ�ρά"�υν �ικ�πεδα σε
ακατάλληλες πρ�ς δ�μηση περι�-
�ές, �πως για παράδειγμα στη Λί-

μνη Aνω Λι�σίων, �π�υ με τις πρ�-
σ�ατες πλημμύρες έγιναν ���ερές
καταστρ��ές και �άθηκαν ανθρώ-
πινες "ωές, ή πάνω σε ρέματα, και
έτσι π�τέ δεν δύνανται να δ�μη-
θ�ύν ν�μιμα.

Kαι �ταν δεν έ��υν τη δυνατ�τη-
τα να αγ�ράσ�υν �ικ�πεδα, εδραι�-
π�ι�ύνται "ώντας συνήθως σε πα-
ράγκες τ� �ειμώνα και σε σκηνές τ�
καλ�καίρι, δε��μεν�ι τις ίδιες δια-
κρίσεις και διωγμ�ύς π�υ υ�ίστα-

νται �ι μετακιν�ύμεν�ι. H απ�ρριψη
των Tσιγγάνων απ� την κ�ινωνική
δ�μή της π�λης εκ�ρά"εται με την
απ�μάκρυνσή τ�υς απ� τ�ν αστικ�
�ώρ�. H τ�π�θέτησή τ�υς στ� περι-
θώρι� της κ�ινωνικής δ�μής εκ-
�ρά"εται με την εδραι�π�ίησή τ�υς
στ� περιθώρι� τ�υ �ικιστικ�ύ ι-
στ�ύ, στ� περιθώρι� της π�λης, δ�-
μώντας έτσι μια αλληλε�αρτημένη
σ�έση κ�ινωνικής και �ωρικής περι-
θωρι�π�ίησης.

Συνέεια απ� την 22η σελίδα
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Tσιγγαν�π	υλα σε σ	λεί	 της Δυτικής Θεσσαλ	νίκης. O τρ�π	ς �ωής π	λλών Tσιγγάνων δεν είναι συμ�ατ�ς με τη μ	ρ�ή 	ργάνωσης και τ	 περιε�μεν	 τ	υ εκπαι-
δευτικ	ύ συστήματ	ς. E�ικτή, �μως, είναι η πρ	σαρμ	γή τ	υ εκπαιδευτικ	ύ συστήματ	ς στ	ν τρ�π	 �ωής των Tσιγγάνων. (Φωτ. B. Σαρί	γλ	υ)

Oι Tσιγγάν�ι και τα γράμματα
Φτώ�εια, τρ
π�ς �ωής και κ�ινωνικ
ς απ�κλεισμ
ς τ�ύς καταδικά��υν σε αναλ�α�ητισμ


T�υ Γιώργ	υ Tσιάκαλ	υ

Kαθηγητή Aριστ�τελεί�υ Πανεπιστημί�υ  Θεσσα-
λ�νίκης

ΠΩΣ XAΘHKAN τα τσιγγάνικα γράμ-
ματα; Πριν απ� π�λλά �ρ�νια ��ύσε
ένας σ���ς Tσιγγάν�ς �ασιλιάς
π�υ εί�ε στην κατ��ή τ�υ π�λλά
τσιγγάνικα �ι�λία και ήθελε �λ�υς
τ�υς υπηκ��υς τ�υ να είναι μ�ρ-
�ωμέν�ι. Eί�ε και ένα γάιδαρ� π�υ
τ�ν κρατ�ύσε δεμέν� κ�ντά στα �ι-
�λία για να τ�ν μ�ρ�ώσει κι αυτ�ν.
Oμως μια μέρα, στην πι� μεγάλη
πλημμύρα π�υ είδε π�τέ � κ�σμ�ς,
πνίγηκαν � �ασιλιάς και η �ασίλισσά
τ�υ. Δεμέν�ς μέσα στ� σπίτι �ωρίς
τρ��ή � γάιδαρ�ς άρ�ισε να τρώει
μέρα με τη μέρα τ� ένα �ι�λί� μετά
τ� άλλ�. Oταν τέλειωσαν �λα τα �ι-
�λία, πέθανε και � γάιδαρ�ς απ�
την πείνα. Eτσι, �άθηκε � σ���ς
�ασιλιάς και τα γράμματα των P�μ.
«Γι’ αυτ� εμείς �ι P�μ», καταλήγει �
τσιγγάνικ�ς μύθ�ς, «δεν έ��υμε
πια κανένα απ� τα �ι�λία μας, απ�
τα �π�ία θα μπ�ρ�ύσαμε να μάθ�υ-
με τη γλώσσα και τις επιστήμες
μας».

O μύθ�ς δύσκ�λα κρύ�ει τ� ν�η-
μά τ�υ: είναι �ι κακ�υ�ίες και η πεί-
να π�υ ε&�ντών�υν τη μ�ρ�ωση.

Kακ�υ�ίες και πείνα, �τώ�εια και

κ�ινωνικ�ς απ�κλεισμ�ς �αρακτη-
ρί��υν τη �ωή των Tσιγγάνων σε �-
λη την Eυρώπη. Γι’ αυτ� δεν είναι
παρά&εν� π�υ στην Eυρωπαϊκή
Eνωση, την περι��ή τ�υ κ�σμ�υ με
τις υψηλ�τερες δαπάνες για την
εκπαίδευση κα τ� υψηλ�τερ� π�σ�-
στ� μ�ρ�ωμένων ανθρώπων, 80%
των ενηλίκων Tσιγγάνων είναι α-
ναλ�ά�ητ�ι και πάνω απ� 50% των
παιδιών τ�υς δεν περν�ύν �ύτε μία
��ρά στη �ωή τ�υς τ� κατώ�λι ε-
ν�ς σ��λεί�υ. Aπ� τα Tσιγγαν�π�υ-
λα, πάλι, π�υ ��ιτ�ύν, μ�ν� ένα μι-
κρ� π�σ�στ� γεύεται κάπ�ια επιτυ-
�ία. Eίναι �αρακτηριστικ� �τι στη
Γερμανία 40% των Tσιγγάνων μα-
θητών ��ιτ�ύν σε σ��λεία Eιδικής
Aγωγής, συνήθως σε σ��λεία για
παιδιά με μαθησιακές δυσκ�λίες.

H Eλλάδα είναι Eυρώπη, σε �,τι α-
��ρά τ�ν αναλ�α�ητισμ� και τη
σ��λική απ�τυ�ία των Tσιγγάνων.
Oλες �ι τ�πικές έρευνες δεί�ν�υν
π�σ�στά συμμετ��ής στην πρωτ�-
�άθμια εκπαίδευση π�υ δεν υπερ-
�αίν�υν τ� 40%, και αναλ�α�ητι-
σμ�ύ μετα&ύ των ενηλίκων περίπ�υ
80%. Δευτερ��άθμια και τριτ��άθ-
μια εκπαίδευση �υσιαστικά δεν παί-
��υν κανένα ρ�λ� στις τσιγγάνικες
κ�ιν�τητες.

«Δεν είναι έτσι πι� ευτυ�ισμέν�ι
�ι Tσιγγάν�ι;» λένε μερικ�ί και �λέ-

π�υν στην ελλιπή σ��λική ��ίτηση
και στη σ��λική απ�τυ�ία μια πρά&η
αντίστασης των Tσιγγάνων στ�ν
κίνδυν� π�λιτισμικής α��μ�ίωσης
π�υ εκπ�ρεύεται απ� τ� εκπαιδευ-
τικ� σύστημα. «Kυρίες και κύρι�ι»,
είπε � Oύγγρ�ς - Tσιγγάν�ς συγ-
γρα�έας Mένι�ερτ Λάκατ�ς μιλώ-
ντας ως εκπρ�σωπ�ς των P�μ στα
Hνωμένα Eθνη, «ίσως πιστεύετε �τι
�ι P�μ είναι ευτυ�ισμέν�ι �σ� δεν
ταλανί��νται απ� τις μάστιγες τ�υ
π�λιτισμ�ύ. Oμως κάνετε λάθ�ς.

Στ�ν ε&αθλιωμέν� κ�σμ� της
τρώγλης, �π�υ εγκληματικ�τητα,
�τώ�εια, αρρώστεια και θνησιμ�τη-
τα παιδιών και ενηλίκων &επερν�ύν
κατά π�λύ τ� μέσ� �ρ� της υπ�λ�ι-
πης π�λιτισμένης ανθρωπ�τητας,
και �π�υ 92% των δέκα εκατ�μμυ-
ρίων ανθρώπων μας είναι αναλ�ά-
�ητ�ι, σε αυτ�ν τ�ν κ�σμ� �ι μάστι-
γες τ�υ π�λιτισμ�ύ �άν�υν τη �ρί-
κη τ�υς».

T� ε�θρικ
 σ��λεί�

Oι Tσιγγάν�ι δεν είναι ε�θρικ�ί
πρ�ς τ� σ��λεί�. Aλλά τ� σ��λεί�,
έτσι �πως είναι �ργανωμέν�, είναι
ε�θρικ� πρ�ς τ�υς Tσιγγάν�υς. Oι
μη�ανισμ�ί π�υ κρατ�ύν Tσιγγα-
ν�π�υλα μακριά απ� τ� σ��λεί� εί-
ναι τις περισσ�τερες ��ρές π�λύ

απλ�ί, �πως π.�. � εμ��λιασμ�ς: τα
περισσ�τερα παιδιά των Tσιγγά-
νων π�υ ��υν σε παράγκες απ�
πλαστικ�, στις παρυ�ές των π�λε-
ων, δεν είναι εμ��λιασμένα. Oταν
πάνε να εγγρα��ύν στ� σ��λεί� α-
π�πέμπ�νται απ� κάπ�ι�υς διευ-
θυντές σ��λείων «μέ�ρι να κάν�υν
εμ��λι�». Eπειδή αυτ� δεν είναι
καθ�λ�υ απλή υπ�θεση για ένα
σκηνίτη - Tσιγγάν� τα παιδιά μέ-
ν�υν εκτ�ς σ��λεί�υ. Eτσι, ένα μέ-
τρ� π�υ εί�ε σκ�π� την πρ�στασία
των παιδιών μετατρέπεται σε �πλ�
εναντί�ν τ�υς.

Eίναι ανθεκτικ�ί τέτ�ι�ι μη�ανι-
σμ�ί επειδή απ�τελ�ύν μέρ�ς εν�ς
πλέγματ�ς μη�ανισμών απ�κλει-
σμ�ύ - �π�υ η ε&�υδετέρωση τ�υ ε-
ν�ς απλώς �έρνει στ� πρ�σκήνι�
τ�υς άλλ�υς. Γι αυτ� �ι περισσ�τε-
ρες πρ�σπάθειες απ�τυ�αίν�υν,
και κάθε νέα απ�τυ�ημένη πρ�σπά-
θεια τρέ�ει την αίσθηση της μαται-
�τητας.

Eπιπλέ�ν είναι ανθεκτικ�ί �ι μη-
�ανισμ�ί απ�κλεισμ�ύ δι�τι δεν υ-
πάρ�ει ��ύληση για την αντιμετώ-
πισή τ�υς εκ μέρ�υς της κ�ινωνίας
και της π�λιτείας. Aς δ�ύμε μερι-
κ�ύς απ� αυτ�ύς π�υ απαιτ�ύν α-
ντιμετώπιση:

Tα Tσιγγαν�π�υλα έρ��νται στ�
Συνέεια στην 29η σελίδα
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Tσιγγαν�π	υλα στ	 Δημ	τικ� Σ	λεί	 Δενδρ	π	τάμ	υ. Συμμετείαν με μεγάλη επιτυία σε ειδικά τμήματα τ	υ Πρ	γράμματ	ς ΦTΩXEIA-3, π	υ έλη&ε τη σ	λική ρ	-
νιά 1993-1994. T	 υπ	υργεί	 Παιδείας δεν συνέισε την πρ	σπάθεια, αυτή τη ρ	νιά. (Φωτ. B. Σαρί	γλ	υ)

Tα παιδιά των Tσιγγάνων π	υ �	υν σε παράγκες απ� πλαστικ�, στις παρυ�ές των π�λεων, δεν είναι εμ�	λιασμένα. Για τ	ν λ�γ	 αυτ�, 	ρισμέν	ι διευθυντές σ	λείων
τα διών	υν �ταν πηγαίν	υν να εγγρα�	ύν, με απ	τέλεσμα ένα μέτρ	 π	υ έει ως σκ	π� την πρ	στασία των παιδιών να μετατρέπεται σε �πλ	 εναντί	ν τ	υς. (Φωτ.
K. Kαλ	ύδη)
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Eκθεση Tσιγγάνας π	υ παρακ	λ	ύθησε πρ�γραμμα αλ�α�ητισμ	ύ στη Δυτική Θεσσαλ	νίκη (αριστερά). Tσιγγάν	ι �ητ	ύν τη μέριμνα της
π	λιτείας για τη μ�ρ�ωση των παιδιών τ	υς (δε&ιά).

Mικρές Tσιγγάνες σε πρ�γραμμα αλ�α�ητισμ	ύ, στ	ν Δενδρ	π�ταμ	 Θεσσαλ	νίκης (1990). H πρ	σπάθεια έγινε στ	 πλαίσι	 τ	υ Πρ	-
γράμματ	ς ΦTΩXEIA-3, για τ	 	π	ί	 συνεργάστηκαν η Eυρωπαϊκή Eνωση και εθνικ	ί �	ρείς κ	ινωνικής π	λιτικής, με σκ	π� την 	ικ	ν	μι-
κή και κ	ινωνική έντα&η των λιγ�τερ	 ευν	ημένων 	μάδων. (Φωτ. B. Σαρί	γλ	υ)

Kακ	υίες, πείνα, �τώεια και κ	ινωνικ�ς απ	κλεισμ�ς αρακτηρί�	υν τη �ωή των Tσιγγάνων, π	υ αναπ��ευκτα παραμέν	υν στην
πλει	ν�τητά τ	υς αναλ�ά�ητ	ι. Aκ�μη και στην Eυρωπαϊκή Eνωση, την περι	ή τ	υ κ�σμ	υ με τις υψηλ�τερες δαπάνες για την Eκπαί-
δευση, πάνω απ� τ	 50% των Tσιγγαν�π	υλων δεν περνά 	ύτε μία �	ρά τ	 κατώ�λι τ	υ σ	λεί	υ, ενώ ελάιστα, απ� εκείνα π	υ �	ι-
τ	ύν, γεύ	νται κάπ	ια επιτυία. (Φωτ. B. Σαρί	γλ	υ)



σ��λεί� με μια άλλη μητρική γλώσ-
σα και γνωρί��υν ελλιπώς ή δεν
γνωρί��υν καθ�λ�υ τα Eλληνικά.
Π�ι�ς τ� παίρνει υπ�ψη τ�υ;

Tα Tσιγγαν�π�υλα έρ��νται απ�
ένα κ�σμ� �τώ�ειας και αναλ�α�η-
τισμ�ύ, �π�υ τα �ι�λία δεν υπάρ-
��υν �ύτε ως ένν�ια. Π�ι�ς τ�
παίρνει υπ�ψη τ�υ;

Tα Tσιγγαν�π�υλα με την είσ�δ�
τ�υς στ� σ��λεί� μπαίν�υν σε ένα
κ�σμ� γεμάτ� πρ�καταλήψεις απέ-
ναντί τ�υς και, ��ι σπάνια, γεμάτ�
ρατσισμ�. Π�ι�ς τ� παίρνει υπ�ψη
τ�υ;

Tα Tσιγγαν�π�υλα μετακιν�ύνται
με �λη την �ικ�γένεια –π�υ για την
επι�ίωσή της είναι υπ��ρεωμένη να
μετακινείται– σε �ρ�ν�υς π�υ δεν
ταυτί��νται με τ�υς �ρ�ν�υς διακ�-
πών τ�υ σ��λεί�υ. Π�ι�ς τ� παίρνει
υπ�ψη τ�υ;

Tι είναι ε�ικτ
;

Mε δυ� λ�για: O τρ�π�ς �ωής των
Tσιγγάνων δεν είναι συμ�ατ�ς με
τη μ�ρ�ή �ργάνωσης και λειτ�υρ-
γίας και με τ� περιε��μεν� τ�υ εκ-
παιδευτικ�ύ συστήματ�ς. Π�λιτι-
κ�ί, εκπαιδευτικ�ί και κ�ινή γνώμη
θεωρ�ύν �τι η άρση της ασυμ�ατ�-
τητας μπ�ρεί να πρ�κύψει μ�ν� με
ρι�ικές αλλαγές στις αντιλήψεις και
στ�ν τρ�π� �ωής των Tσιγγάνων.
Aυτ� �μως δεν είναι �ρα�υπρ�θε-
σμα ε�ικτ� και εν μέρει –σε �,τι α-
��ρά π�λιτισμικές ιδιαιτερ�τητες–
δεν μπ�ρεί να είναι επιθυμητ�.

E�ικτή, �μως, είναι η πρ�σαρμ�-
γή τ�υ εκπαιδευτικ�ύ συστήματ�ς
στ�ν τρ�π� �ωής των Tσιγγάνων.
Mε την πραγματ�π�ίηση τ�υ στ�-
��υ αυτ�ύ ασ��λείται στ� πλαίσι�
Eυρωπαϊκών Πρ�γραμμάτων, �πως
«Φτώ�εια 3», «Horizon», «Ecos/o-
uverture», μια �μάδα επιστημ�νων
στ� Παιδαγωγικ� Tμήμα τ�υ Aρι-
στ�τελεί�υ Πανεπιστημί�υ Θεσσα-
λ�νίκης.

Eλπίδα και Zωή

H Eλπίδα και η Zωή είναι δύ� νε-
αρές Tσιγγάνες π�υ συμ��λί��υν
στις πρ�σπάθειές μας, η μία την πι-
κρή απ�τυ�ία και η άλλη τη γλύκα
της επιτυ�ίας. H Eλπίδα συμμετεί-
�ε σε ένα πρ�γραμα αλ�α�ητισμ�ύ
κατά την έναρ&η τ�υ πρ�γράμμα-
τ�ς «Φτώ�εια 3» στη Δυτική Θεσ-
σαλ�νίκη. Eί�ε εγκαταλείψει νωρίς
τ� σ��λεί� –�πως, άλλωστε �λα τα
παιδιά των Φιτσιριών (�μάδας Tσιγ-
γάνων απ� τις πι� απ�κλεισμένες
στην Eλλάδα) –γιατί δεν άντε�ε τη
συμπερι��ρά π�υ συναντ�ύσε ε-
κεί. Hθελε �μως με �λη την ψυ�ή
της να μάθει γράμματα για να μπ�-
ρέσει να καταγράψει τ�υς μύθ�υς
των Φιτσιριών και να γράψει δικά
της παραμύθια για τα τσιγγαν�π�υ-
λα. Kαι ήθελε να διδά&ει αργ�τερα
η ίδια σε �σα παιδιά απ�κλεί�νται
απ� τ� σ��λεί�. Oμως, η περίπτω-
σή της απλώς μεγάλωσε τ�ν κατά-
λ�γ� των απ�τυ�ημένων πρ�σπα-
θειών. Δι�τι, υπ��ωρώντας εμείς
σε διά��ρες πιέσεις, ακ�λ�υθήσα-
με τη λ�γική τ�υ υπαρκτ�ύ σ��λεί-
�υ και απλώς τη μπ�λιάσαμε με πι�
π�λλή αγάπη και περισσ�τερη δι-
δακτική ικαν�τητα. Aυτά, έτσι απ�-

δεί�θηκε, δεν αρκ�ύν. Xρειά�εται
ανατρ�πή της λ�γικής τ�υ καν�νι-
κ�ύ σ��λεί�υ: απ� την �ργάνωση
των μαθημάτων έως τη μ�ρ�ή και
τ� περιε��μεν� τ�υ διδακτικ�ύ υ-
λικ�ύ. T� συμπέρασμα αυτ� �δήγη-
σε στην ανάπτυ&η τ�υ ειδικ�ύ δι-
δακτικ�ύ υλικ�ύ «Γένεσις», π�υ
&εκίνησε ως δραστηρι�τητα τ�υ
πρ�γράμματ�ς «Φτώ�εια 3» και συ-
νε�ί�εται ως αυτ�ν�μ� �λ�κληρω-
μέν� πρ�γραμμα μετά τη λή&η τ�υ
τελευταί�υ.

H Zωή είναι Tσιγγάνα απ� έναν
�τω�ικ� καταυλισμ� στις παρυ�ές
μιας μικρής θεσσαλικής π�λης.
Συμμετεί�ε με άλλες δεκαεπτά νε-
αρές γυναίκες σε πρ�γραμμα αλ-
�α�ητισμ�ύ, π�υ στηρί�θηκε στ�
υλικ� «ΓENEΣIΣ». T�ν I�ύνι� η Zωή
με άλλες τρεις απ� τις νεαρές γυ-
ναίκες πέρασαν με επιτυ�ία τις ει-
δικές ε&ετάσεις για την απ�κτηση
απ�λυτηρί�υ δημ�τικ�ύ σ��λεί�υ.
Mετά την επιτυ�ία αυτή π�λλές γυ-
ναίκες και άνδρες τ�υ καταυλι-
σμ�ύ ετ�ιμά��νται να κάν�υν  ίδι�. 

Σωκράτης και
Tσιγγάν�ι

H εκπαίδευση των Tσιγγάνων
στην Eυρώπη απ�τελεί αναμ�ι-
σ�ήτητα π�λιτικ� και κ�ινωνικ�
σκάνδαλ�, τ� �π�ί� �μως, αντίθε-
τα απ� τα άλλα σκάνδαλα, δεν κλ�-
νί�ει καμία κυ�έρνηση, επειδή δεν
συγκλ�νί�ει �ύτε καν συγκινεί,
τ�υς Eυρωπαί�υς π�λίτες.

H Eλλάδα μπ�ρεί να είναι Eυρώ-
πη σε �τι α��ρά τη σ��λική απ�τυ-
�ία και τ�ν αναλ�α�ητισμ� των
Tσιγγάνων, έ�ει �μως να επιδεί&ει
σε αυτή την περι��ή και πλήθ�ς
θετικών παραδειγμάτων. Aν η
«ΓENEΣIΣ» τρα�άει την πρ�σ��ή
ε&αιτίας εν�ς ιδιαίτερ�υ τρ�π�υ
πρ�σέγγισης και επίλυσης των
πρ��λημάτων, αυτ� δεν σημαίνει
�τι είναι η μ�ναδική ή η πρώτη
πρ�σπάθεια. Aντιθέτως, υπάρ��υν
αρκετές θετικές πρ�σπάθειες σε
αυτή τη �ώρα: απ� τις δραστηρι�-
τητες της Γενικής Γραμματείας
Λαϊκής Eπιμ�ρ�ωσης μέ�ρι την ε-
θελ�ντική πρ�σ��ρά δεκάδων εκ-
παιδευτικών και �ίλων των Tσιγγά-
νων. Iσως γι’ αυτ� να μην είναι τυ-
�αί� �τι ήταν η ελληνική πρ�εδρία
π�υ �δήγησε σε πέρας τις δια��υ-
λεύσεις για τ� νέ� εκπαιδευτικ�
πρ�γραμμα της Eυρωπαϊκής Eνω-
σης π�υ �έρει τ� �ν�μα «Σωκρά-
της». Στ� πρ�γραμμα αυτ� δίνεται
ιδιαίτερη έμ�αση στις πρ�σπάθει-
ες για τη σ��λική επιτυ�ία των
Tσιγγάνων.

Hταν δύ� Eλληνες ηγεμ�νες της
M�λδ��λα�ίας π�υ απελευθέρω-
σαν απ� τα δεσμά της δ�υλίας
τ�υς Tσιγγάν�υς της P�υμανίας: �
Aλέ&ανδρ�ς Γκίκας τ� 1837 απε-
λευθέρωσε τις πρώτες  τέσσερις
�ιλιάδες �ικ�γένειες και � Γρηγ�-
ρι�ς Γκίκας τ� 1855 &εκίνησε και ε-
πέ�αλε τη διαδικασία της πλήρ�υς
απελευθέρωσης �λων των Tσιγγά-
νων. Γιατί να μην είναι ένας «Σω-
κράτης» αυτ�ς π�υ θα επι�άλει μια
δια��ρετική πρ�σέγγιση και θα
συμ�άλει στην απελευθέρωση των
Tσιγγάνων της Eυρώπης απ� τα
δεσμά τ�υ αναλ�α�ητισμ�ύ;
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Συνέεια απ� την 26η σελίδα
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Aπ�γνωση δηλώνει τ� πρ�σωπ� της Tσιγγάνας π�υ �ρέθηκε για δεύτερη ��ρά στ� δρ�μ�, α��ύ την πρώτη κατεδά�ιση τ�υ τσιγγάνικ�υ καταυλισμ�ύ, στη θέση τ�υ
�π�ί�υ κτίστηκε τ� Kέντρ� Yγείας Σπάτων, διαδέ�θηκε εκείνη τ�υ 1992 για �ικ�δ�μηση σ��λεί�υ.

Πρ�καταλήψεις και στερε�τυπα
Aνα�ρ�νιστικές αντιλήψεις και απ�υσία κ�ινωνικής π�λιτικής �δηγ�ύν τ�υς Tσιγγάν�υς σε απ�μ�νωση

Tης Mαρίας Bασιλειάδ�υ

K�ινωνικής Λειτ�υργ�ύ - Eκπαιδευτικ�ύ, Yπεύ-
θυνης των πρ�γραμμάτων για τ�υς Tσιγγάν�υς
στην Γενική Γραμματεία Λαϊκής Eπιμ�ρ�ωσης

«Eίμαι δέσμι�ς των πρ�καταλήψεων
κατασκευασμένων απ� αρέσκειες και

δυσαρέσκειες
απ� συμπάθειες, απάθειες και αντι-

πάθειες».
G.W. ALLPORT 

«The nature of prejudice», 1982

«O ΓYΦTOΣ είναι μια άπλαστη μ�ρ�ή
π�υ �ει σε πρωτ�γ�νη κατάσταση.
Δεν έ�ει ιστ�ρία, δεν έ�ει θρησκεία,
δεν έ�ει γλώσσα ("έρει μ�ν� λίγες
λέ"εις μείγμα δια��ρων γλωσσών
για τις καθημερινές τ�υ ανάγκες),
δεν έ�ει έθν�ς, δεν έ�ει πατρίδα,
δεν έ�ει αν θέλετε τ� ιδανικ� τ�υ
ανθρώπ�υ π�υ συνθέτει την ένν�ια
τ�υ έθν�υς, της πατρίδας, της θρη-
σκείας. E�ει, �μως, κάτι π�υ θα ’πρε-
πε να μας πρ�#ληματί�ει �λ�υς μας.

E�ει την ανθρώπινη μ�ρ�ή και α-
��ύ την έ�ει πιστεύ�υμε �τι μπ�ρεί
ν’ απ�κτήσει �λα τα παραπάνω. Kαι
μπ�ρεί να τα απ�κτήσει με τη μ�ρ-
�ωση, τ�υλά�ιστ�ν την εννιά�ρ�νη
υπ��ρεωτική».

T� απ�σπασμα είναι γράμμα-κα-
ταγγελία πρ�ς τη Γενική Γραμματεία
Λαϊκής Eπιμ�ρ�ωσης, απ� ε"ωραϊ-
στικ� Σύλλ�γ� εν�ς δήμ�υ της Δυτ.
Aττικής, τ�ν �π�ί� κατ�ικ�ύν 3.000
Tσιγγάν�ι μ�νιμα εδώ και πενήντα
�ρ�νια. Στ� ίδι� γράμμα, λίγ� πι� κά-
τω, ανα�έρεται: «Kαι για να μη �αρα-
κτηριστ�ύμε, πρ�ς Θε�ύ, ως ρατσι-
στές ενν��ύμε �τι...». E"ηγ�ύν τι εν-
ν��ύν και πρ�#αίν�υν σε σειρά πρ�-
τάσεων «ε"ανθρωπισμ�ύ».

Διακριτική
μετα�είριση

Eίναι πράγματι �ι Eλληνες ρατσι-
στές; Eίναι δύσκ�λ� να απαντηθεί
αυτ� τ� ερώτημα, γιατί στην Eλλάδα
δεν έ��υν παρατηρηθεί #ίαια �αιν�-
μενα εναντί�ν των Tσιγγάνων απ�
�ργανωμένα κινήματα ή �μάδες τ�υ
κ�ινωνικ�ύ συν�λ�υ. Aκ�μη, η ν�μ�-
θεσία και τ� υπάρ��ν θεσμικ� πλαί-
σι� τ�υς αντιμετωπί�ει, τυπικά τ�υ-
λά�ιστ�ν, ως ισ�τιμ�υς Eλληνες π�-
λίτες. Ωστ�σ�, στην καθημερινή
πρακτική �ι ROMA (πληθυντικ�ς τ�υ
Rom �πως �ν�μά��νται �ι Tσιγγάν�ι
σε παγκ�σμι� επίπεδ�) #ιών�υν τ�
στιγματισμ�, την διακριτική μετα�εί-

ριση και την πρ�κατειλημμένη συ-
μπερι��ρά της Π�λιτείας και των
GAJE (�ρ�ς παγκ�σμια απ�δεκτ�ς α-
π� τ�υς Tσιγγάν�υς για τ� �αρακτη-
ρισμ� των μη Tσιγγάνων).

O Tύπ�ς και γενικά τα MME συ�νά
ανα�έρ�υν γεγ�ν�τα διακριτικής
μετα�είρισης ή πρ�σπαθ�ύν να επι-
σημάν�υν τις ελλείψεις της κ�ινωνι-
κής π�λιτικής απέναντι στ�υς Tσιγ-
γάν�υς, αλλά σ�εδ�ν πάντ�τε έπειτα
απ� κάπ�ι� τραγικ� γεγ�ν�ς, �πως
τ� πρ�σ�ατ� περιστατικ� στ� Zε�ύ-
ρι (Tσιγγαν�παιδα �αγωμένα απ�
π�ντίκια). Συνήθως δε, είτε πρ�κει-
ται για είδηση και ρεπ�ρτά� είτε επι-
�ειρείται μία ανάλυση και ενδ�σκ�-
πηση στ�ν τρ�π� �ωής των Tσιγγά-
νων, η παρ�υσίαση �αρακτηρί�εται
απ� υπερπρ�στασία στ�ν «αδύναμ�
Tσιγγάν�» ή απ� ��λκλ�ρική διάθε-
ση, στ�ι�εία π�υ �ανερών�υν τις
πρ�καταλήψεις και τα στερε�τυπα
των εκπρ�σώπων των MME.

Oλ�ι μας –είτε τ� παραδε��μαστε
είτε ��ι– είμαστε δέσμι�ι αντιλήψε-
ων, ιδεών και εικ�νων π�υ εμπ�ρεύ-
�νται απ� μία αγωγή και μία παιδία
π�υ δεν #�ήθησε στη συνειδητ�π�ί-
ηση τ�υ π�λιτιστικ�ύ μας υπ�#ά-
θρ�υ –απαραίτητη πρ�ϋπ�θεση– για

την αναγνώριση και την απ�δ��ή άλ-
λων δια��ρετικών π�λιτισμών. Oλ�ι
μας είμαστε δέσμι�ι αντιλήψεων, ι-
δεών και εικ�νων π�υ καθ�ρί��νται
απ� ένα σύστημα α"ιών και καν�νων
της κυρίαρ�ης κ�λτ�ύρας π�υ λει-
τ�υργεί ως πρ�τυπ� για την εκτίμη-
ση της ετερ�τητας. Aυτές �ι αντιλή-
ψεις, ιδέες και εικ�νες δεν δημι�υρ-
γ�ύν τις πρ�καταλήψεις και τα στε-
ρε�τυπα π�υ λειτ�υργ�ύν ως πρ�σ-
δι�ριστικ�ί παράγ�ντες στην ατ�μι-
κή και κ�ινωνική συμπερι��ρά απέ-
ναντι στ� άτ�μ� ή στην �μάδα π�υ
δια�έρει απ� τ� κ�ινώς απ�δεκτ�.
Eνας αρ�έγ�ν�ς ��#�ς π�υ εμπνέει
αισθήματα δέ�υς και ε�θρ�τητας ε-
πι�εί μέ�ρι σήμερα και ωθεί στ� περι-
θώρι� τ�ν «δια��ρετικ�».

Aμυντικ�ί μη�ανισμ�ί

Oι Tσιγγάν�ι στ�υς δέκα περίπ�υ
αιώνες π�υ ��υν στην Eλλάδα ανέ-
πτυ"αν –�πως �λ�ι �ι Tσιγγάν�ι στ�ν
κ�σμ�– έναν αμυντικ� μη�ανισμ� και
δικλίδες ασ�αλείας απέναντι στην
πλει�ν�τητα για να διασώσ�υν την
π�λιτισμική τ�υς ταυτ�τητα, τη
γλώσσα, την παράδ�ση και τα ιδιαί-
τερα �αρακτηριστικά γνωρίσματα
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Δεκέμ�ρι�ς 1992. Tσιγγάν�ι διαμαρτύρ�νται έ�ω απ� τ� E�ετεί� Aθηνών μετά την καταδίκη �μ��ύλων τ�υς σε �υλάκιση 20 ημερών για κλ�πές ραδι�κασετ��ώνων
αυτ�κινήτων. Tα �αθύτερα αίτια είναι άλλα, δήλωσαν, σ��λιά"�ντας την απ��αση τ�υ E�ετεί�υ.

π�υ τ�υς δια��ρ�π�ι�ύν απ� τ�υς
άλλ�υς. T� τίμημα π�υ πλήρωσαν και
πληρών�υν είναι η απ�μ�νωση και �
συνειδητ�ς ή ασυνείδητ�ς απ�κλει-
σμ�ς απ� τ� κ�ινωνικ� γίγνεσθαι. T�
πι� συνταρακτικ�, �μως, γεγ�ν�ς
π�υ πρ�κύπτει απ� την �πτική τ�υ
παρελθ�ντ�ς είναι �τι π�λλ�ί παρά-
γ�ντες απέτρεψαν έντ�νες συ-
γκρ�ύσεις - κρίσεις ανάμεσα στ�υς
Tσιγγάν�υς και τ�υς μη Tσιγγάν�υς.
Eτσι, �ι Tσιγγάν�ι στην Eλλάδα δεν
�δηγήθηκαν στ�ν α�ανισμ� ή στην
�λ�κληρωτική α��μ�ίωση, αλλά δεν
διεκδίκησαν δυναμικά και �ργανω-
μένα τα δικαιώματά τ�υς για μία ισ�-
τιμη συνύπαρ"η.

Aπ�τέλεσμα αυτής της «συγκυ-
ρίας» είναι η υπ�#αθμισμένη π�ι�τη-
τα �ωής, η απ�μ�νωση, η διαρκής ε-
"άρτηση απ� την επιδ�ματική π�λιτι-
κή και η ανακάλυψη και ανάπτυ"η
τρ�πων επι#ίωσης π�υ συντελ�ύν
στη διατήρηση και στην αύ"ηση των
στερε�τύπων και των πρ�καταλήψε-
ων απέναντί τ�υς. Oι Tσιγγάν�ι –�-
πως κάθε μει�ν�τητα απέναντι στην
πλει�ν�τητα– διαμ�ρ�ωσαν τα δικά
τ�υς στερε�τυπα και πρ�καταλήψεις
π�υ �δηγ�ύν σε μία π�ικιλία ενερ-

γειών και αντιδράσεων, �πως η άμυ-
να, η πρ�κληση και κάπ�ιες ��ρές η
επίθεση στ�υς μη Tσιγγάν�υς. T�
πρ�#λημα συντηρείται, αναπαράγε-
ται και ανακυκλώνεται.

Σε μια πρ�σ�ατη έρευνα (1993,
M.I.T. Eκπαιδευτική - Aναπτυ"ιακή
A.E. και N�μαρ�ία Δυτ. Aττικής) ανί-
�νευσης αναγκών και πρ�#λημάτων
σε 6 δήμ�υς της Δ. Aττικής �π�υ κα-
τ�ικ�ύν Tσιγγάν�ι, πρ�κύπτει �τι,
μετα"ύ των πρ�#λημάτων: στέγαση,
επάγγελμα, εκπαίδευση παιδιών, έλ-
λειψη απ�δ��ής απ� τ�υς μη Tσιγγά-
ν�υς, ιεραρ�είται σαν κύρι� πρ�#λη-
μα η «έλλειψη απ�δ��ής» απ� τ�υς
μη Tσιγγάν�υς. 

Στην ίδια έρευνα, σε ερωτήσεις
π�υ σ�ετί��νται με τρ�π�υς αντιμε-
τώπισης των πρ�#λημάτων της κα-
θημερινής �ωής, �ι απαντήσεις π�υ
υπερτερ�ύν είναι: «Δεν κάν�υμε τί-
π�τα, γιατί δεν περιμέν�υμε να #�η-
θηθ�ύμε» και «τα #γά��υμε πέρα
μ�ν�ι μας». Aυτές �ι απαντήσεις ί-
σως δεί�ν�υν α�’ εν�ς την πίκρα και
την απ�γ�ήτευσή τ�υς απ� τ�ν τρ�-
π� με τ�ν �π�ί� αντιμετωπί��νται α-
π� τ�υς ��ρείς εν�ς μη�ανισμ�ύ
π�υ στελε�ώνεται μ�ν� απ� μη Tσιγ-

γάν�υς και διαπνέεται απ� την κυ-
ρίαρ�η αντίληψη της κ�ινωνίας στ�
περιθώρι� της �π�ίας ��υν και α�’ ε-
τέρ�υ την τάση να αντλ�ύν ασ�ά-
λεια απ� την ενδ��ικ�γενειακή και
ενδ�κ�ινωνική τ�υς συν��ή, �αρα-
κτηριστικ� έντ�ν� της κ�ινωνικής
δ�μής μιας παραδ�σιακής κ�ινωνίας
π�υ �ει περιθωρι�π�ιημένη.

Eναλλακτική πρ�ταση
Π�ι� θα είναι, �μως, τ� αύρι� στις

σ�έσεις μας μα�ί τ�υς; Θα συνε�ί-
σ�υμε με τις εικ�νες της Tσιγγάνας
π�υ λέει τη μ�ίρα, τ�υ Tσιγγάν�υ
π�υ μας ε"απατά στις εμπ�ρικές συ-
ναλλαγές, τ�υ Tσιγγαν�παιδ�υ π�υ
γυρνά "υπ�λυτ� στ�υς δρ�μ�υς,
των GAJE π�υ τ�υς εκμεταλλεύ�-
νται, της Π�λιτείας π�υ τ�υς κυνηγά
για παρα#ιάσεις και τ�υ εκπαιδευτι-
κ�ύ συστήματ�ς π�υ αδυνατεί να
τ�υς πρ�σεγγίσει;

Ως εναλλακτική πρ�ταση υπάρ�ει
η ιδε�λ�γία π�υ #ασί�εται: Στην απ�-
κτηση γνώσεων για την ετερ�τητα
και για τα �αρακτηριστικά γνωρίσμα-
τα π�υ συνθέτ�υν τ�ν άλλ�ν π�λιτι-
σμ�. Στ�ν εντ�πισμ� �μ�ι�τήτων
π�υ υπάρ��υν ανάμεσα στα άτ�μα –

π�λίτες της ευρύτερης κ�ινωνίας.
Στην καταν�ηση και στ� σε#ασμ�
των δια��ρών. Στην αναγνώριση
των πρ�καταλήψεών μας και στην α-
πεν���π�ίηση για την ύπαρ"ή τ�υς,
ώστε να επιτευ�θεί � έλεγ��ς και η
σταδιακή μείωση στερε�τύπων και
πρ�καταλήψεων.

Yπ��ρέωση μιας δημ�κρατικής
κ�ινωνίας είναι να δώσει ευκαιρίες
–μέσα απ� �λ�κληρωμένα πρ�γράμ-
ματα κ�ινωνικής π�λιτικής– για την
κ�ινωνική έντα"η των Tσιγγάνων.
K�ινωνική έντα"η π�υ να πρ�ϋπ�θέ-
τει και να ε"ασ�αλί�ει: T� σε#ασμ�
στην αυτ�διάθεση των Tσιγγάνων.
T� σε#ασμ� στ�ν τρ�π� �ωής τ�υς
και στη διατήρηση της π�λιτισμικής
τ�υς ταυτ�τητας. Tην ενεργ� συμ-
μετ��ή τ�υς σε �,τι τ�υς α��ρά.

Eίναι γεγ�ν�ς �τι μπ�ρ�ύν πα-
ράλληλα και ισ�τιμα να συνυπάρ-
��υν δύ� ή περισσ�τερ�ι π�λιτι-
σμ�ί, �ωρίς � ένας να είναι καλύτε-
ρ�ς απ� τ�ν άλλ�. Eίναι γεγ�ν�ς �τι
πλησιά��υμε σύντ�μα σε μια κρίσι-
μη καμπή της π�λιτισμικής μας ε"έ-
λι"ης, �π�υ ή συνε�ί��υμε πρ�ς ένα
συντρ��ικ� μέλλ�ν ή δεν έ��υμε
καθ�λ�υ μέλλ�ν.
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Eλληνες και 
�ι μει�ν
τητα
Tσιγγάνικη και ελληνική συνείδηση συνυπάρ��υν στην ψυ�ή τ�υ Eλληνα Tσιγγάν�υ

O Σύλλ�γ�ς Tσιγγάνων Aγίας Bαρ�άρας Aττικής συμμετέ�ει στην παρέλαση τ�υ Δήμ�υ, για τ�ν ε�ρτασμ� της εθνικής επετεί�υ της 25ης Mαρτί�υ.

T�υ Γιάννη Γεωργί�υ

K�ινωνι�λ�γ�υ

OI TΣIΓΓANOI παρά τα κ�ινά �αρα-
κτηριστικά της �υλής τ�υς, �πως
είναι η κ�ινή �ώρα καταγωγής
(Iνδία), η γλώσσα (ρ�μανί), και �
τρ�π�ς �ωής τ�υς, εν τ�ύτ�ις �ε-
�ωρί��υν για την π�ικιλ�μ�ρ�ία και
π�λυμ�ρ�ία τ�υς. Π�λλ�ί τσιγγα-
ν�λ�γ�ι (Liegois, Acton, κ.ά.) μι-
λ�ύν για ένα μωσαϊκ� απ� δια��-
ρετικές �μάδες, τ� �π�ί� συνε�ώς
μετα#άλλεται και κάθε στ�ι�εί�
τ�υ διατηρεί τα ιδιαίτερα γνωρί-
σματά τ�υ. 

Mέσα σ’ αυτ� τ� μωσαϊκ� ανή-
κ�υν και �ι Tσιγγάν�ι της Eλλάδας,
�ι περισσ�τερ�ι απ� τ�υς �π�ί�υς,
ενώ έ��υν συνείδηση της π�λιτι-
στικής τ�υς ιδιαιτερ�τητας, ταυτ�-
�ρ�να θεωρ�ύν πως είναι Eλληνες
και �τι δεν απ�τελ�ύν �ε�ωριστκή
μει�ν�τητα. H τσιγγανική και η ελ-
ληνική συνείδηση συνυπάρ��υν

μέσα στην ψυ�ή τ�υ σημεριν�ύ
Eλληνα Tσιγγάν�υ.

Aν ανατρέ�ει κανείς στην ιστ�ρία
των Tσιγγάνων στην Eλλάδα, διαπι-
στώνει �τι η �ώρα μας ήταν #ασικ�ς
σταθμ�ς για τ� λα� αυτ� ώστε να
�ε�υθεί σ’ �λη την Eυρώπη. Σ’ αυτ�
συνέ#αλε και τ� γεγ�ν�ς �τι απ’ �-
λες τις #αλκανικές �ώρες της Mε-
σευρώπης την πι� καλή μετα�είριση
εί�αν �ι Tσιγγάν�ι στην Eλλάδα. Tα
παλιά μάλιστα �ρ�νια, �πως ανα�έ-
ρει � T. Γιαννακ�π�υλ�ς στ� #ι#λί�
τ�υ «Oι γύ�τ�ι και τ� δημ�τικ� τρα-
γ�ύδι», (εκδ. 1979), τ� σπίτι τ�υ γύ-
�τ�υ, τ� λεγ�μεν� γύ�τικ�, τ� έ�ι�ε
�λ� τ� �ωρι�. Kαι �σα �ωριά συνέ-
#αινε να μην έ��υν δικ� τ�υς γύ-
�τ�, θεωρ�ύνται απ� τα τριγύρω
�ωριά άσημα, �ωρίς πρ�κ�πή και
κ�ρωνιά. Aπ� αυτή την αντίληψη
#γήκε και η γνωστή παρ�ιμία �τι �ω-
ριά με α�ία και μέλλ�ν ήταν �σα «εί-
�αν δικ� τ�υς παπά και γύ�τ�» δη-
λαδή σιδερ�υργ�, �αλκιά.

H π�ρεία τ�υ τσιγγάνικ�υ και τ�υ
ελληνικ�ύ λα�ύ ήταν κ�ινή. Kατά
την T�υρκ�κρατία, σημαντικ� μέ-
ρ�ς απ’ αυτ�ύς ε�ισλαμίστηκαν #ί-
αια. Π�λλ�ί �μως, έμειναν �ρθ�δ�-
��ι και απέκτησαν ελληνική συνεί-
δηση. Aυτ� ��είλεται και στ� γεγ�-
ν�ς �τι στην Eλλάδα �ι Tσιγγάν�ι
δεν υπέστησαν διωγμ�ύς και θανα-
τώσεις, �ύτε π�τέ απαγ�ρεύτηκε η
�ρήση της γλώσσας και της κ�υλ-
τ�ύρας τ�υς. Aντίθετα, στην Eυρώ-
πη γνώρισαν μα�ικές καταδιώ�εις,
ε��ντώσεις, �υλακίσεις, θανατώ-
σεις με απ�κ�ρύ�ωμα τη γεν�κτ�-
νία απ� τ�υς να�ί. Για τ�υς λ�γ�υς
αυτ�ύς �ι Tσιγγάν�ι της Eυρώπης
�ήτησαν απ� π�λύ νωρίς να ανα-
γνωρισθ�ύν ως εθνική μει�ν�τητα,
σε αντίθεση με τ�υς Tσιγγάν�υς
της Eλλάδας π�υ δηλών�υν P�μ
αλλά και Pωμι�ί.

Xαρακτηριστικές είναι �ι εκ�ρά-
σεις π�υ �ρησιμ�π�ι�ύν: «είμαστε
Eλληνες, δεν είμαστε μει�ν�τητα»,

«και εμείς υπηρετ�ύμε στ� στρατ�
και εψείς ψη�ί��υμε». Δυστυ�ώς
�μως η εκάστ�τε ελληνική π�λι-
τεία λίγες ��ρές καταν�ησε την
π�λιτιστική και ευρύτερη σημασία
της κ�υλτ�ύρας των Tσιγγάνων και
ακ�μη λιγ�τερ� #�ήθησε στην α-
ντιμετώπιση των πρ�#λημάτων
τ�υς. H αδια��ρία της απέναντι
στ� τσιγγάνικ� �ήτημα, μ�ν� ως ε-
γκληματική μπ�ρεί να �αρακτηρι-
σθεί και η έλλειψη μέτρων για την
αντιμετώπιση τ�υ αναλ�α#ητι-
σμ�ύ, την πρ�στασία της υγείας
των Tσιγγάνων και την παρ��ή στέ-
γης σε σκηνίτες Tσιγγάν�υς, είναι
πασι�ανής.

H στάση και η ν��τρ�πία αυτή, η
�π�ία ευτυ�ώς δεν ��είλεται στην
αδυναμία συνύπαρ�ης των δύ� λα-
ών, �πως συμ#αίνει λ.�. στην Eυ-
ρώπη, μπ�ρεί να μετα#ληθεί και σ’
αυτ� �ρειά�εται η πρ�σπάθεια �-
λων, ιδιαίτερα μάλιστα των ίδιων
των Tσιγγάνων.
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