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Στην οικογένειά µου, 
στην Καθηγήτριά µου Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα 

και στην πολυαγαπηµένη µου φίλη Ελένη Βιρτσιώνη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
''Saadna und ich verabscheuten uns offen. Er war der Urtyp des Zigeuners. Die 

Gadze,wie er die Nichtzigeuner nannte, waren alle dumme Säcke. Immer, wen ein junger 

Zigeuner einer Dummheit beging, war natürlich der Gadzi shuld. Wir hatten sie seit 

Ewigkeiten im Visier. Wir existieren nur zu ihrem Unglück. Eine Erfindung des Teufels. 

Um den lieben Gott zu ärgern, der in seiner unendlichen Güte den Zigeuner nach seinem 

Ebenbild geshaffen hatte. Den Roma. Den Menschen. Seitdem hatte der Teufel gewütet. 

Er hatte Millionen von Arabern in Frankreich angesiedelt, nur um die Zigeuner noch 

mehr zu ärgern... "              (pp 68) 

 

 

{Jean-Claude Izzo (2000): ''Chourmo'', Zürich: Unionsverlag} 

 

 

 

 

''Ο Saadna και εγώ νιώθαµε συχνά απέχθεια ο ένας για τον άλλον. Αυτός ήταν το 

πρότυπο του Τσιγγάνου. Οι Gadze, όπως ονόµαζε του µη Τσιγγάνους, ήταν όλοι ανόητοι. 

Πάντα, όταν ένας νεαρός Τσιγγάνος έκανε µια ανοησία, ήταν φυσικά λάθος των Gadzi. 

Εµείς τους είχαµε πάντα στο στόχαστρο. Εµείς υπάρχουµε µόνο για κακή τους τύχη. Μια 

ανακάλυψη του διαβόλου. Για να θυµώσει τον αγαπητό Θεό, ο οποίος µέσα στην 

ανεξάντλητη καλοσύνη του, είχε δηµιουργήσει τον Τσιγγάνο κατ� εικόνα του. Τον Ρόµα. 

Τον Άνθρωπο. Από τότε είχε εξαγριωθεί ο διάβολος...''    (σελ. 68) 

 

 

{ελεύθερη µετάφραση από το βιβλίο του Jean-Claude Izzo (2000): ''Chourmo'', εκδ. 

Unionsverlag: Ζυρίχη} 

 

 



 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

 

Η εθνότητα των Τσιγγάνων ως υπάρχων και λειτουργικός µικρόκοσµος 

µέσα στα πλαίσια της ελληνικής πραγµατικότητας, αποτελεί ένα µωσαϊκό 

από φυλές και γλωσσικές διαλέκτους, ελάχιστα εξερευνηµένο στον 

ελλαδικό χώρο από κοινωνιο-ψυχολογικής άποψης. 

 

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να προσεγγίσει αυτήν την άγνωστη 

πληθυσµιακή οµάδα, την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής της µέσα από τη 

δική της οπτική γωνία, εµβαθύνοντας στον υποκειµενικό κόσµο των ιδεών, 

των εµπειριών και των αντιδράσεων των µελών της ατοµικά και συλλογικά. 

Για το σκοπό αυτό η µελέτη εστιάστηκε σε δύο πόλους:  

� α) τη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των Ελλήνων για τους 

Τσιγγάνους και  

� β) την ψυχοκοινωνική ταυτότητα των οικογενειών των Τσιγγάνων όπως 

αυτή αποκαλύπτεται µέσα από την παρουσίαση βιωµατικών εµπειριών των 

µελών τους.  

 

Το Ζεφύρι και η Αγία Βαρβάρα επιλέχθηκαν ως χώροι µελέτης της 

τσιγγάνικης οµάδας και στόχοι της έρευνας ήταν: 

� α) η αποκάλυψη της αναπαριστούσας εικόνας των Ελλήνων για τον 

"Άλλον", τον Τσιγγάνο και  



�β) η ψυχοκοινωνική ταυτότητα του τσιγγάνικου πληθυσµού σε συνάρτηση 

µε τις άλλες φυλές Τσιγγάνων και τον αυτόχθονο ελληνικό πληθυσµό. 

 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι Έλληνες διατηρούν µια 

αποστασιοποιηµένη έως ουδέτερη στάση απέναντι στην τσιγγάνικη 

κοινωνία� που δεν µαρτυρεί τον αποκλεισµό της από τους κόλπους της 

ελληνικής- η οποία δικαιολογείται από την κοινωνική αναπαράσταση που 

έχουν δηµιουργήσει σε συλλογικό επίπεδο για αυτούς. Αντίθετα, οι 

Τσιγγάνοι εµφανίζουν µια πιο θετική στάση απέναντι στους Έλληνες αλλά 

αρνούνται τις σχέσεις µε άλλες φυλές της τσιγγάνικης εθνότητας.  

   Η ψυχοκοινωνική ταυτότητα των Τσιγγάνων παρουσιάζει στοιχεία 

ενότητας και παράδοσης διατηρηµένα µέσα στο πέρασµα του χρόνου µε 

έντονο τον χαρακτήρα της περηφάνειας για τη φυλή, ενώ ταυτόχρονα 

λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας απέναντι στον κόσµο των µη-Τσιγγάνων.     

   Τέλος, δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία δηλωτικά της περιθωριοποίησής τους 

αλλά µια τάση ενσωµάτωσης στον ελληνικό ρυθµό και τρόπο ζωής που έχει 

τη βάση της στη µακρόχρονη διαµονή τους στην Ελλάδα και στην άσκηση 

πρακτικών στην καθηµερινότητα, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τους 

αυτόχθονους Έλληνες. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ � ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

       Η ύπαρξη της εθνότητας των Τσιγγάνων στον ελλαδικό χώρο χρονολογείται ήδη από 

τον 14ο αιώνα και µέχρι σήµερα συνεχίζει να δίνει απτά σηµάδια της αντίστασής της 

κατά της αλλοτροίωσης και αφοµοίωσης σε µια κοινωνία που θεωρεί καθετί ξένο, ως 

διαφορετικό, ως άλλο. 

     Οι Τσιγγάνοι ως κοινωνιο-ψυχολογικό φαινόµενο αποτελούν γόνιµο ερευνητικό 

έδαφος, καθώς παραµένουν µια ανεξερεύνητη, άγνωστη πληθυσµιακή οµάδα, αφηµένη 

στην καλύτερη περίπτωση στη γοητεία και τον εξωτισµό που υπαινίσσεται η λέξη 

"Τσιγγάνος", ενώ στη χειρότερη περίπτωση στην κοινωνική προκατάληψη και αντίδραση 

που ξεσηκώνει το στερεότυπο του απατεωνίσκου-εµπόρου ή του περιθωριακού-επαίτη 

(Ρήγα, Α.Μ. & Χατζάρα, Μ., 1994). 

     Η ιδέα της µελέτης των οικογενειών των Τσιγγάνων µέσω της βιογραφικής 

προσέγγισης, δηλαδή του λόγου του Άλλου - όπου τα ίδια τα άτοµα µέσω των απόψεων, 

των σκέψεων, των κρίσεων, των αναπαραστάσεων, συνθέτουν εικόνες για την κοινωνία 

στην οποία ζουν - εδραιώνεται στην υπόθεση ότι η εθνότητα των Τσιγγάνων έχει µια 

διαφορετική ατοµική και κοινωνική ιστορία, που αντλείται διαµέσου των πολιτισµικών 

πληροφοριών του ερευνητή, καθώς δεν δύναται ένας λαός να προσεγγιστεί µόνο µέσω 

ερωτηµατολογίου αλλά και συνέντευξης, για να αποκαλυφθεί η βάση της βιοθεωρίας 

του. 

   Η υλοποίηση ενός ερευνητικού προγράµµατος που βασίζεται στο λόγο του Άλλου είναι 

συγχρόνως επίπονη και χρονοβόρα εργασία, η οποία είναι αδύνατο να πραγµατοποιηθεί 



χωρίς τη συνεισφορά πολλών και διαφορετικών προσώπων. Η παρούσα διδακτορική 

διατριβή εκπονήθηκε στο Εγαστήριο Κλινικής και Κοινωνικής Ψυχολογίας , λειτουργική 

υποοµάδα Εργαστήριο Κοινωνικής Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης, που µε φιλοξένησε από την αρχή των σπουδών µου το 1989 

µέχρι σήµερα.  

    Ευχαριστίες αρχικά αποδίδονται στα µέλη της τριµελούς Επιτροπής της παρούσας 

διατριβής : στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας κυρία 

Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα που υπήρξε η Επιβλέπουσα της εργασίας, τον Καθηγητή 

Κλινικής Ψυχολογίας κύριο Ιωάννη Νέστορος και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γενικής 

Ψυχολογίας κύριο Νίκο Παπαδόπουλο, οι οποίοι µε στήριξαν και µε βοήθησαν µε τις 

γνώσεις και την επιστηµονική τους κυριότητα σε περιόδους που χρειάστηκα τη 

συµβουλή τους. Ας µου επιτραπεί όµως να σταθώ περισσότερο στη βοήθεια και στην 

εργασία της Καθηγήτριάς µου κυρίας Αναστασίας-Βαλεντίνης Ρήγα, η οποία -σήµερα 

µπορώ να πω µε σιγουριά - ότι στάθηκε πραγµατικό σχολείο για µένα, τόσο σε 

επιστηµονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Η ζεστασιά µε την οποία µε περιέβαλλε 

από την αρχή των σπουδών µου στο Τµήµα Ψυχολογίας, η πίστη της στις ικανότητές 

µου, η καθοδήγησή της κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της διατριβής, η βοήθεια, 

η ηθική και συναισθηµατική στήριξη που µου πρόσφερε όποτε την είχα ανάγκη και η 

στενή συνεργασία µαζί της µου έδωσαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσω αυτό το έργο και 

ταυτόχρονα µου άνοιξαν το δρόµο για νέους επιστηµονικούς ορίζοντες.  Την ευχαριστώ 

θερµά από καρδιάς διότι διδάχτηκα τον τρόπο να σκέφτοµαι και να δρω επιστηµονικά 

και το χρωστώ σε εκείνη.  



Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται προς τα υπόλοιπα µέλη της Πενταµελούς Επιτροπής 

που δέχτηκαν την πρόσκληση να παρευρεθούν και να διαφωτίσουν µε την επιστηµονική 

τους κρίση την υποστήριξη αυτής της διατριβής.   

     Βέβαια, θα αποτελούσε παράλειψη από µέρους µου να µην αναφερθώ και στους 

υπόλοιπους διδάσκοντες του Τµήµατος Ψυχολογίας που µου πρόσφεραν, ο καθένας µε 

τον τρόπο του, τη δική του οπτική για αυτόν τον τεράστιο χώρο της επιστήµης της 

Ψυχολογίας. 

    ∆εν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στην αµέριστη βοήθεια που δέχτηκα από τον 

Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριο ∆ηµήτριο Γεώργα, ο οποίος ως ειδικός σε 

θέµατα οικογένειας µου έδειξε τον σωστό τρόπο προσέγγισης του θέµατος. Στον 

Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου κύριο Αθανάσιο Λίποβατς, που η ενασχόλησή 

του µε την ψυχαναλυτική προσέγγιση των διοµαδικών σχέσεων µου φώτισε την πορεία 

προς την εµβάθυνσή τους. Επίσης ευχαριστώ την Πρύτανη του Λαϊκού Πανεπιστηµίου 

κυρία Κλειώ Πρεσβέλου διότι οι συζητήσεις µαζί της µε βοήθησαν να επεξεργαστώ το 

θέµα της διατριβής µου καλύτερα όσον αφορά τη χρονική διαδροµή της οικογένειας ως 

πυρήνα κοινωνικής ζωής, καθώς και τον Οµότιµο Καθηγητή Παιδαγωγικής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών κύριο Ιωάννη Μαρκαντώνη, που υπήρξε δάσκαλος ηθικής, 

υποµονής και επιµονής στο στόχο µου και τον Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Johannes 

Kepler του Linz της Αυστρίας κύριο Wolfgang Wagner για τις συµβουλές του σε 

ζητήµατα δοµής της σκέψης και στατιστικής επεξεργασίας. Θα ήταν παράλειψη από 

µέρους µου να µην απευθύνω ευχαριστίες και στον Οµότιµο Καθηγητή του Παντείου 

Πανεπιστηµίου κύριο Βασίλη Φίλια, ο οποίος µε βοήθησε µέσα από τα βιβλία του αλλά 

και µιλώντας µου για την Επιστήµη και τον άνθρωπο. 



    Θα ήθελα να σταθώ ουσιαστικά και όχι τυπικά στην ψυχολογική και ηθική 

υποστήριξη των γονιών µου, Βασιλείου και Χρυσούλας ∆αιµονάκου, καθώς επίσης και 

της αδελφής µου Ναυσικάς, που πέρα από το γεγονός ότι είναι δικοί µου άνθρωποι, µου 

συµπαραστάθηκαν και µε "σήκωσαν" σε περιόδους που είχα κουραστεί και 

απογοητευθεί. Από αυτές τις σελίδες δεν γίνεται να λείπουν και οι στενοί µου φίλοι, τους 

οποίους η φιλία και η εµπιστοσύνη µου έδωσαν κουράγιο να συνεχίσω την προσπάθεια. 

Γι'αυτό θα ήθελα να τους πω : Ελένη, Παύλο, Μάρκο, Λία, Γιάννη, Μιχάλη, ∆έσποινα, 

Judith, Dieter, Nicole, Lucie σας ευχαριστώ για ό,τι κάνατε για µένα. Η βοήθεια και η 

αγάπη σας µε έφεραν ως εδώ και µε έκαναν καλύτερο άνθρωπο. 

     Ευχαριστώ επίσης όλους εκείνους που µε βοήθησαν στη συλλογή των ερευνητικών 

δεδοµένων και ιδιαίτερα τη Μαρία Φραντζελοπούλου για την προθυµία και το πνεύµα 

συνεργατικότητάς της. Η συµµετοχή τους υπήρξε πολύτιµη και ουσιαστική. 

     Τελειώνοντας, απευθύνω ιδιαίτερες ευχαριστίες και την ευγνωµοσύνη µου στις 

οικογένειες των Τσιγγάνων που χωρίς εκείνους η πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας 

θα ήταν ανέφικτη. Με περιέβαλλαν µε αγάπη και µε εµπιστοσύνη και µου αποκάλυψαν 

την ιστορία τους και γεγονότα από τη ζωή τους µε προθυµία, παρέχοντάς µου ανεκτίµητο 

ερευνητικό υλικό. Τους ευχαριστώ θερµά όλους. 

 

 

 

Μάρτιος  2002 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

∆οµή, λειτουργικότητα και ρόλοι της ελληνικής και 

τσιγγάνικης οικογένειας από το τέλος του ∆ευτέρου 

Παγκοσµίου Πολέµου έως σήµερα. Συγκριτική µελέτη. 

 

∆οµικό εργαλείο της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτέλεσε η µελέτη του 

οικογενειακού σχήµατος της τσιγγάνικης εθνότητας, σε µια προσπάθεια διερεύνησης της 

µορφής και λειτουργικότητάς του µέσα στον πραγµατικό χώρο και χρόνο της συνύπαρξης µε  

το αντίστοιχο οικογενειακό σχήµα της ελληνικής κοινωνίας. Μια αναφορά στη διαδροµή και 

εξελικτική πορεία των δύο αυτών προτύπων οικογενειακής ζωής κρίνεται απαραίτητη, 

προκειµένου για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου της τσιγγάνικης οικογένειας ως µέσου 

διατήρησης της τσιγγάνικης βιοθεωρίας και συνεπακόλουθα, της τσιγγάνικης ταυτότητας.  

1.1 Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ελληνική οικογένεια 

Η οικογένεια ως θεσµός και µορφή κοινωνική ζωής καθίσταται αντικείµενο µελέτης και 

έρευνας, ήδη από τον 19ο αιώνα- µε κορύφωση τον 20ο-, της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, 

της Κοινωνιολογίας, της Λαογραφίας και τα τελευταία χρόνια της Κοινωνικής Ψυχολογίας 

και της Ιστορίας.  

Αποτελεί µία από τις πρωταρχικές, αρχέγονες µορφές συλλογικής πραγµάτωσης του 

ανθρώπου. Συνιστά ιδιότυπο οµαδικό µόρφωµα, του οποίου η δοµή, η λειτουργία και η 
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δυναµική επιτρέπουν να διαφοροποιείται ριζικά από άλλες βασικές κατηγοριοποιήσεις της 

συλλογικής ζωής του ανθρώπου. Η ιδιοτυπία αυτή της οικογένειας έναντι άλλων συλλογικών 

µορφωµάτων έγκειται σε µια σειρά µοναδικών/αποκλειστικών στοιχείων της ταυτότητάς της 

που σχετίζονται άµεσα µε την τύχη του ανθρώπου στην πορεία της ζωής του και σφραγίζουν 

ανεξίτηλα την προσωπικότητά του ως συλλογικού / <<πολιτικού>> όντος. Στα στοιχεία αυτά 

περιλαµβάνονται : α) γενετικά πρωτογενή στοιχεία, δηλαδή το γεγονός ότι η οικογένεια 

αναγνωρίζεται ως η σηµαντικότερη µορφή οµαδικότητας του ανθρώπου, η γέννεση της 

οποίας είναι παλιότερη από κάθε άλλη µορφή ανθρώπινης οµαδικότητας, β) οικογενειακή 

µετέλιξη : µε την πάροδο του χρόνου η αιµοµειξία περιοριζόταν συνεχώς µε αποτέλεσµα να 

πάρει τον ιδιότυπο χαρακτήρα της εξ αίµατος συγγένειας µε γνωστή, στην αρχή, τη µητέρα΄ η 

ταύτιση του άνδρα και του πατέρα ήρθε αργότερα και εποµένως η καταγωγή του τέκνου 

(αρχικά µητρική) συνέβαλλε στον οµαδικό (αρχικά µητριαρχικό) χαρακτήρα στο πλαίσιο της 

συγκατοίκησης των ετερόφυλων εταίρων και εκγόνων, γ) θέση και ρόλοι των µελών .Την 

ιδιοτυπία της οικογένειας καθορίζουν οι ρόλοι των µελών της. Είναι το µόνο συλλογικό 

µόρφωµα που λειτουργεί ως σύστηµα, µε δοµή, ιδιαίτερους ρόλους ενώ οι αποκλειστικά 

οικογενειακού τύπου σχέσεις (συζυγικές, γονεϊκές, πατρικές, µητρικές, αδελφικές,κ.λ.π.) την 

ξεχωρίζουν από κάθε άλλου τύπου οµάδες. Ιδιάζουσες λειτουργίες, όπως η τεκνοποιία, η 

συζυγική σχέση, η δέσµευση για την ανατροφή των παιδιών, η αδελφική αγάπη, ο σεβασµός 

µεταξύ των µελών κ.λ.π. ενισχύουν την ιδιαιτερότητα αυτή και δ) οικογενειακοί αρχέτυποι1, 

                                                           
1 Οι οικογενειακοί αρχέτυποι έχουν τις ρίζες τους στο συλλογικό ασυνείδητο και έχουν εγγραφεί σε αυτό 
ύστερα από συγκλονιστικά γεγονότα σεισµών, πυρκαγιών, λοιµών, πολέµων, φυσικών φαινοµένων και 
κοινωνικών µεταβολών θρησκευτικού,πολιτικού, εθιµοτυπικού, εργασιακού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα. 
Αναφορικά µε τους οικογενεικαού αρχέτυπους που αγγίζουν τη σφαίρα της ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης 
του ατόµου καταγράφονται τέσσερις (4) τύποι : α) ο αρχέτυπος της οικογενειακότητας που σχετίζεται µε τους 
δεσµούς αίµατος, την έντονη συγκινησιακή συνεκτικότητα και τη µοναδική οικειότητα των µελών της 
οικογένειας, β) οι γονεϊκοί αρχέτυποι όπου εγγράφονται τα πρόσωπα µε προδιαγεγραµµένη θέση και 
αρµοδιότητα {οι γεννήτορες µε διπλό ρόλο : σύζυγοι και γονείς}, γ) το στερητικό φαινόµενοόπου η 
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δηλαδή οι αρχέγονες παραστάσεις και τα βιώµατα που συνδέονται µε την οικογενειακή ζωή 

του ατόµου, µέσα στα οποία έχει αποτυπωθεί η µακρόχρονη εµπειρία του ανθρώπου 

(Μαρκαντώνης, 1991). 

Η άλλη πλευρά της οικογένειας εκτός από πρωταρχική µορφή συλλογικής ζωής του 

ατόµου σχετίζεται µε την κοινωνική της διάσταση όσον αφορά την εξασφάλιση της συνέχειας 

της κοινωνίας µέσω αυτής. Το οικογενειακό σχήµα σε αυτήν την περίπτωση �λειτουργεί ως 

<<µεσίτης>> µεταξύ του ατόµου και του πολιτισµού σε ό,τι αφορά την κοινωνική µάθηση� 

(Παπαδόπουλος & Ζάχος, 1985, Παπαδόπουλος, 2000). Η συνειδητοποίηση της σηµασίας 

της συνέχισης της κοινωνίας αντανακλά αφ�ενός τη συνοχή σε κοινωνικό επίπεδο και 

αφ�ετέρου την κοινωνική ταυτότητα σε ατοµικό επίπεδο. Η οικογένεια συµβάλλει στην 

εξασφάλιση και διατήρηση της συνέχισης αυτής µέσω του ελέγχου του τρόπου ζωής 

(µεταβίβαση αξιών), των πραγµάτων (σύστηµα κληρονοµιάς) και των κοινωνικών θέσεων 

(σύστηµα διαδοχής). Οι µορφές πραγµάτωσης αυτού του ελέγχου συνιστούν την 

οικογενειακή στρατηγική (Μουσούρου, 1989). Συνεπώς η οικογένεια, ως ο πρώτος και 

σηµαντικότερος πυρήνας κοινωνικής ζωής, είναι αδύνατο να υφίσταται έξω από το εκάστοτε 

κοινωνικό, πολιτισµικό και οικονοµικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει, διαβιεί και αλληλεπιδρά. 

Αναπόφευκτα εµπλεκόµενη στις κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις και αλλαγές, η οικογένεια 

αποτελεί µέρος της ιστορίας και εποµένως ιστορικό φαινόµενο. Ως αποτέλεσµα αυτού, η 

µελέτη της οικογένειας ως θεσµός, θεµελιώδης λίθος για την ανάπτυξη της ατοµικής και 

κοινωνικής ταυτότητας, φορέας αξιών, τροφοδότης και δείκτης στάσεων, αντιστάσεων, ηθών, 

κανόνων και πορείας του ανθρώπου µέσα στο χώρο και το χρόνο, απαιτεί από τον ερευνητή 

                                                                                                                                                                                     
συµπεριφορά του πατέρα ή της µητέρας βρίσκεται σε ασυµφωνία µε το αντίστοιχο αρχέτυπό της µε δυσάρεστες 
επιπτώσεις στα παιδιά και δ) η ενεργοποίηση του αρσενικού/θηλυκού αρχέτυπου στην περίοδο της εφηβικής 
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την αναγωγή σε ιστορικο-πολιτιστικές και κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες οι οποίες 

επηρεάζουν αναµφισβήτητα την ύπαρξη και συνέχισή της. Η στενή σχέση οικογένειας και 

ιστορίας αποτελεί την αιτία της άνθησης των µελετών στον τοµέα αυτό από κοινωνιολογικής 

κυρίως άποψης, µετά το τέλος του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου, εξαιτίας των γρήγορων 

κοινωνικών αλλαγών και της συνεπακόλουθης αµφισβήτησης του µέχρι τότε µοντέλου 

οικογένειας ως προς τις αξίες και τη λειτουργικότητά του.  

∆εν είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οι βιολογικοί παράγοντες ελάχιστα 

εµπλέκονται στη διαµόρφωση της δοµής και του µεγέθους της. Στα πλαίσια αυτής της 

οµάδας, κάθε µέλος κατέχει µια θέση ενώ η σχέση µεταξύ τους είναι σχέση αλληλεξάρτησης 

και ιεραρχίας, µε αποτέλεσµα να καθίσταται σχεδόν αδύνατο ένα µέλος της να 

αντικαθίσταται από ένα άλλο (Kula, 1996: 143)2. 

Αντίθετα, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί �ότι οι όροι <<οικογένεια>> και 

<<οικογενειακή ζωή>> καλύπτουν πολλά σχήµατα, που το καθένα τους εξαρτάται όχι µόνο 

από τις αντιλήψεις και τις αξίες που επικρατούν, αλλά και από τις ανάγκες σε κάθε δεδοµένη 

χρονική στιγµή, και οπωσδήποτε προσδιορίζουν τους γυναικείους και ανδρικούς ρόλους. Ο 

<<ρόλος>> αποτελεί, θεωρητικά, �ένα πλέγµα δικαιωµάτων και καθηκόντων που διέπεται από 

τα κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε ατόµου (ηλικία, φύλο, κοινωνική τάξη κ.λ.π.), σε µια 

δεδοµένη κοινωνία� (Μαράτου-Αλιπράντη, 1995), ενώ στην πράξη πραγµατώνεται µέσω 

αυτών των χαρακτηριστικών που το ζευγάρι φέρει µέσα σε µια σχέση η οποία αναπτύσσεται 

ως αποτέλεσµα της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης (Peplau, 1983: 236).  

 

                                                                                                                                                                                     
ηλικίας που συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο που ο καθένας ενσαρκώνει τον αντίστοιχο πατρικό/µητρικό 
αρχέτυπο (Μαρκαντώνης, 1991) 
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Οι ρόλοι ιδωµένοι µέσα από το ψυχαναλυτικό πρίσµα, καταγράφονται από τον 

Λίποβατς (1988: 57) ως µια �ύστερη, δευτερογενή κανονικοποίηση της συµπεριφοράς µέσω 

της αναπόφευκτης <<ενδυµασίας>> του Πραγµατικού�. Η σχέση τους στο επίπεδο του 

φαντασιακού εκφράζεται µέσα από τις αξιολογήσεις, που εδώ υιοθετούν τον χαρακτήρα της 

πόλωσης, της εχθρότητας, της χάραξης συνόρων και της ιεράρχησης και όχι µέσα από τη 

διαφορά άνδρα-γυναίκας που ανάγεται στο επίπεδο του πραγµατικού ως διαφορά σύµπαντος 

� µη όλου3.  

Από την ενασχόληση των επιστηµόνων σχετικά µε την κατανοµή των ρόλων µέσα στην 

οικογένεια έχουν αναπτυχθεί τέσσερις κυρίως θεωρίες, επιχειρώντας να καλύψουν τη 

διάσταση αυτή από διαφορετικές οπτικές γωνίες : η πρώτη είναι η κοινωνιολογική θεωρία του 

Parsons σύµφωνα µε τον οποίο οι ρόλοι είναι σαφώς καθορισµένοι και αυστηρώς 

διαχωρισµένοι, µε τον πατέρα να έχει το ρόλο του �οργάνου�, του µέσου (instrumental role). 

Αυτός αποτελεί τον κρίκο ανάµεσα στην οικογένεια και τον έξω κόσµο ενώ ταυτόχρονα την 

στηρίζει οικονοµικά. Η µητέρα κατέχει �εκφραστικό� ρόλο (expressive role), που σηµαίνει 

ότι είναι υπεύθυνη για την ανατροφή, την ψυχο-αισθηµατική στήριξη και την 

κοινωνικοποίηση των παιδιών, καθώς επίσης και για τη διατήρηση της συνοχής της 

οικογενειακής οµάδας (Πρεσβέλου, 2001: 130). Η δεύτερη θεωρία είναι η θεωρία του δικτύου 

της Elizabeth Bott, η οποία συνδέει το βαθµό στον οποίο οι ρόλοι είναι διαχωρισµένοι µε την 

                                                                                                                                                                                     
2 Η µελέτη της δοµής του οικογενειακού σχήµατος ως οµάδας ατόµων πρέπει να εξετάζεται πάντα σε σχέση µε 
τον αριθµό των µελών της, τη θέση κάθε µέλους στην οµάδα και τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και ιεραρχία 
µεταξύ τους. 
3 Ο άνδρας κατέχει το καθολικό χαρακτηριστικό του σύµπαντος: Universalium ενώ η γυναίκα κατέχει τη µεριά 
του µη-όλου. Η εγγραφή λαµβάνει χώρα µέσω της ονοµασίας του υποκειµένου σαν <<άνδρα>> ή σαν 
<<γυναίκα>> και σηµαίνει τη µερική σύλ-ληψη του Πραγµατικού. Η ονοµασία αυτή συνοδεύεται πάντα από µια 
φαντασιακή ταυτότητα η οποία συνιστά την πραµατοποίηση της ονοµασίας (Λίποβατς, 1988). 
 Βλ. επίσης σχετικά µε το Πργµατικό και το Φαντασιακό το άρθρο του Λίποβατς, Θ. (1991).  
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πυκνότητα των δικτύων που το ζευγάρι διατηρεί εκτός σπιτιού. Σύµφωνα µε τη λογική αυτής 

της θεωρητικής προσέγγισης, όσο πιο στενές είναι οι σχέσεις της οικογένειας µε τον κύκλο 

των συγγενών, γειτόνων και φίλων, τόσο πιο διαχωρισµένη και ιεραρχική γίνεται η σχέση του 

ζευγαριού. Όσο πιο χαλαρές είναι οι σχέσεις µε τα δίκτυα, τόσο λιγότερο διαχωρισµένοι  

προβλέπεται ότι θα είναι οι ανδρικοί και γυναικείοι ρόλοι (Segalen, 1986: 223-224). Η τρίτη 

θεωρία αφορά τη λεγόµενη οικογένεια <<διπλής σταδιοδροµίας>> (Dual-Carrer Family ή 

Dual-Work Family) όπου τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα διατηρούν επαγγελµατική 

απασχόληση εκτός σπιτιού. Αυτό συνεπάγεται αύξηση ευθύνης απέναντι στην εργασία µε 

αποτέλεσµα την ανάγκη ανακατανοµής των ρόλων µέσα στο σπίτι. H θεωρία αυτή επιχειρεί 

να εξετάσει τους ρόλους των δύο φύλων στην οικογενειακή ζωή ιδωµένους µέσα από τη 

διπολικότητά τους, µε άλλα λόγια τόσο την οικιακή όσο και την επαγγελµατική διάσταση που 

εµπεριέχονται σε αυτούς (Μαράτου-Αλιµπράντη, 1995: 15, 25). 

Η οικονοµική πλευρά του ρόλου αποτελεί τον πυρήνα προσέγγισης της τελευταίας 

θεωρίας των ρόλων. Κατά πόσο δηλαδή κάθε µέλος της οικογενειακής οµάδας 

συνεισφέροντας στο εισόδηµά της, επιλέγει ποιά αγαθά µπορεί να στερηθεί µε σκοπό να 

προσφέρει στο σπίτι περισσότερα αγαθά µη υλικής αξίας. Εδώ ο διαχωρισµός των ρόλων 

γίνεται αντιληπτός από τη διαφορά ανάµεσα στην κύρια επένδυση και των δύο συζύγων όταν 

όλα τα άλλα χαρακτηριστικά είναι τα ίδια (π.χ. εκπαιδευτικό επίπεδο, κοινωνική θέση, κ.λ.π.) 

{Segalen, 1986}. Επειδή όµως οι κοινωνικοοικονοµικές και εργασιακές συνθήκες αλλάζουν, 

είναι φυσικό επακόλουθο να επέλθουν αλλαγές και στους ρόλους. Καταρχήν η βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου επιτρέπει στο ζευγάρι να προσφέρει µια καλύτερη ποιότητα ζωής στην 

οικογένεια, µε µεγαλύτερες ευκολίες στην εκτέλεση των οικιακών εργασιών. Από την άλλη 

πλευρά, το αυξηµένο ποσοστό των εργαζόµενων γυναικών σήµερα σε σχέση µε προηγούµενα 

χρόνια, έχει ως αποτέλεσµα να κατανέµονται πιο ισότιµα οι ρόλοι µέσα στο σπίτι µια και η 
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γυναίκα λόγω εργασίας λείπει αναγκαστικά πολλές ώρες εκτός οικογενειακής εστίας. Η 

συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας υπήρξε χαµηλή µέχρι το 1960. Τότε οι 

γυναίκες έτειναν να µένουν στο σπίτι φροντίζοντας το νοικοκυριό και τα παιδιά. Η 

κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει δυναµικά από το 1968 όπου το ποσοστό των 

εργαζόµενων γυναικών αυξήθηκε σηµαντικά κατά 16-17%, συµπεριλαµβανοµένων των 

γυναικών ηλικίας από 25-40 ετών, µε ένα ή δύο ανήλικα παιδιά (Segalen, 1986). Η ραγδαία 

αυτή αύξηση της γυναικείας παρουσίας στο χώρο εργασίας, επέβαλλε την ανάγκη για 

αναθεώρηση των ρόλων και ανακατανοµή των οικιακών εργασιών.  

Από την ερευνητική προσπάθεια ανάλυσης των ρόλων αναδύονται τρεις τυπολογίες, 

τρία πρότυπα ρόλων µέσα στα πλαίσια του γάµου. Ο <<παραδοσιακός>> γάµος όπου 

κυρίαρχος είναι ο άνδρας και οι ρόλοι είναι αυστηρά καθορισµένοι. Σε αυτόν το γάµο, το 

ζευγάρι θεωρεί ότι έχει τον δικό του ειδικό ρόλο, πεποίθηση που στηρίζεται σε θρησκευτικά 

πιστεύω ή σε βιολογικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων. Ο άνδρας ελέγχει τα χρήµατα της 

οικογένειας, ενώ δεν υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και συντροφικότητα. Αυτή η τυπολογία 

γάµου χαρακτηρίζεται επίσης από την έλλειψη εξωτερίκευσης των συναισθηµάτων των 

µελών της. 

Στο <<µοντέρνο>> γάµο της δυτικής κοινωνίας, η κυριαρχία του άνδρα είναι λιγότερο 

ορατή και οι ρόλοι όχι τόσο αυστηρά καθορισµένοι. Οι αποφάσεις λαµβάνονται από κοινού, 

η γυναίκα συνεχίζει µεν να είναι υπεύθυνη για το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών, αλλά 

ο άνδρας συµµετέχει ενεργά στις εργασίες του νοικοκυριού. Η επαγγελµατική απασχόληση 

της γυναίκας εκτός σπιτιού ενισχύεται, χωρίς όµως αυτή η απασχόληση να εµπλέκεται στις 

υπευθυνότητες που φέρει αυτή µέσα στο σπίτι. Οι οικογενειακές σχέσεις είναι πιο στενές ενώ 

ενθαρρύνεται η συναισθηµατική υποστήριξη µεταξύ των µελών της. 



 8

Ο <<ισότιµος>> γάµος απορρίπτει τα παραδοσιακά πρότυπα. Το ζευγάρι είναι ισότιµο 

όσον αφορά στη δύναµη και δεν υπάρχει διαχωρισµός στους ρόλους λόγω φύλου. Σ� αυτό το 

µοντέλο γάµου υπάρχουν ποικίλλες εναλλακτικές σχετικά µε τον τρόπο ζωής. Είτε 

µοιράζονται τις οικιακές εργασίες, είτε τις κάνουν εναλλακτικά (πότε ο ένας και πότε ο 

άλλος), είτε πάλι τις χωρίζουν µε βάση τί ευχαριστεί τον καθένα να κάνει. Συνοπτικά, στον 

παραδοσιακό γάµο ο άνδρας είναι ο κυρίαρχος µε αυστηρό διαχωρισµό των ρόλων, ο 

ισότιµος γάµος µε την πρακτική του απορρίπτει τα παραδοσιακά πρότυπα ενώ ο µοντέρνος 

γάµος αντιπροσωπεύει µια ενδιάµεση θέση (Peplau, 1983).  

Όµως επειδή, ούτε η οικογένεια, ούτε η κοινωνία αποτελούν σταθερές και αναλλοίωτες 

δοµές, η κατανόηση της αµφίδροµης σχέσης ανάµεσα σ� αυτά τα δύο επίπεδα προϋποθέτει 

γνώση των εξελίξεων (Κατάκη, 1984/1998). Εξαιτίας των κοινωνικών αλλαγών και του νέου 

θεσµικού κατεστηµένου της οικογένειας παρατηρούνται σηµαντικές αλλαγές µετά το 1975. 

Ενώ πριν από τη δεκαετία του �70 ο οικογενειακός κύκλος παρουσίαζε λειτουργίες και 

ρόλους οι οποίοι ήταν κοινωνικά επιβεβληµένοι, από το 1975 και µετά όλες οι χώρες της 

∆υτικής Ευρώπης µεταλλάσσονται ως προς τα εξής :   

- αύξηση της προγαµιαίας συγκατοίκησης, που παίρνει διαστάσεις γενικού χαρακτήρα 

- διαδοχική αλλαγή προ του γάµου συντρόφων 

- αύξηση των µονογονεϊκών οικογενειών 

- αύξηση της µητρότητας σε ανήλικες µητέρες 

- αύξηση των διαζυγίων 

- αύξηση των οικογενειών µε παιδιά που συγκροτούνται έπειτα από προηγούµενες γονικές 

ενώσεις 

- γάµος σε µεγαλύτερη από την µέχρι τότε ηλικία 
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- συνεχής πτώση της γονιµότητας και αύξηση της διακοπής των κυήσεων (Πρεσβέλου, 2001: 

136-137).  

Η χρονική αναδροµή στην πορεία της ελληνικής οικογένειας δείχνει ότι και αυτή δεν 

έµεινε ανέπαφη από τις όποιες ιστορικο-πολιτικο-κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές 

συντελέστηκαν στη χώρα σε αυτά τα 50-52 χρόνια. Σταδιακά, µε την πάροδο των ετών και σε 

ταυτόχρονη σχέση µε τα γεγονότα, η µορφή, η δοµή και η λειτουργικότητα της οικογένειας 

υιοθέτησε διάφορα πρόσωπα και στρατηγικές στην προσπάθειά της να συγχρονιστεί µε τις 

εξελίξεις. Εντούτοις, οι µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί αναφορικά µε την ιστορία της 

οικογένειας στην Ελλάδα παρέχουν µόνο ελλιπή στοιχεία σχετικά µε αυτήν. Σύµφωνα µε την 

Καυταντζόγλου (1988), εκτός του προβλήµατος της περιορισµένης βιβλιογραφίας, οι µέχρι 

τώρα έρευνες πάσχουν από µεθοδολογικές αδυναµίες που έχουν να κάνουν κυρίως µε την 

ταξινόµηση των µορφολογικών τύπων της οικιακής οµάδας στον ελληνικό χώρο 

(�διευρυµένη αγροτική οικογένεια�, �πυρηνική οικογένεια�) και µε τη χρήση των όρων που 

περιγράφουν τους µορφολογικούς αυτούς τύπους (π.χ. �οικιακή οµάδα�, �νοικοκυριό�, 

�οικογένεια�). Αναφορικά µε το πρώτο µεθοδολογικό πρόβληµα, παρατηρείται µια σύγχυση 

των όρων �πυρηνική� και �διευρυµένη� οικογένεια, µε αποτέλεσµα την περιγραφή ως 

πυρηνικών, οικιακών σχηµάτων τα οποία αποτελούν ξεκάθαρα διευρυµένα σχήµατα. Η 

ταξινόµηση αυτή, η οποία προτάθηκε από τον Laslett (1972) και αργότερα χρησιµοποιήθηκε 

και από Έλληνες ερευνητές, διευκόλυνε τη µελέτη των οικιακών σχηµάτων, αλλά απέτυχε να 

καλύψει άλλες κατηγορίες οικιακών οµάδων που δεν κατέγραψαν ή δεν προέβλεψαν οι 

ερευνητές που ασχολήθηκαν µε το θέµα. Η σύγχυση επίσης των όρων �οικογένεια�, 

�νοικοκυριό� κ.α., για παράδειγµα στη µελέτη της Κουρούκλη (1984) ή του 

Παναγιωτόπουλου (1983), είναι δείγµατα λανθασµένου χειρισµού των όρων αυτών και 

παράλειψη µελέτης του κύκλου ζωής της οικογένειας, ενώ ταυτόχρονα η συγκεκριµένη 
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χρονική περίοδος διεξαγωγής της έρευνας αδυνατεί να σκιαγραφήσει τη µορφολογία της 

οικογένειας σε διαφορετικές περιοχές και διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Οι ερευνητικές προσπάθειες των Mendras, 1961, Sanders,1962, Αλεξάκης, 1980, 

Κατάκη, 1984, Κουρούκλη, 1984, Μηλίγκου-Μαρκαντώνη, 1991, Μαράτου-Αλιµπράντη, 

1987, κ.α. που έχουν καταγραφεί ως τώρα, φανερώνουν ότι καθ� όλη τη διάρκεια του 19ου 

και ένα µέρος του 20ου αιώνα, περίπου µέχρι το 1940, ο χαρακτήρας της ελληνικής 

οικογένειας είναι πατριαρχικός αγροτο- ποιµενικός. Αυτή την περίοδο συνήθως ο χώρος 

εργασίας και κατοικίας ήταν ο ίδιος και οι γυναικείοι και ανδρικοί ρόλοι, παρόλο που 

διέφεραν, ήταν ισότιµοι. Το οικογενειακό αυτό σχήµα έχει περιγραφεί ως �διευρυµένο� ή 

�εκτεταµένο�, καθ�οσον η οικογένεια περιβάλλεται από τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τα 

παντρεµένα παιδιά, τα εγγόνια και τους στενούς συγγενείς. 

 



 11

 

 

Σχήµα 1. 

Σχηµατοποιηµένη εικόνα της ελληνικής αγροτικής οικογένειας  

 

Οι γυναίκες, είχαν σαν κύρια απασχόλησή τους την ανατροφή των παιδιών και τη 

συντήρηση του νοικοκυριού, ενώ παράλληλα έραβαν, ύφαιναν, επιδιόρθωναν ρούχα ή ακόµα 

δούλευαν στα χωράφια µαζί µε τους συζύγους τους. Η προσφορά τους στην οικονοµία του 

σπιτιού ήταν σηµαντική για τη βιωσιµότητα της οικογένειας, παρόλο που οι ρόλοι µεταξύ 

ανδρών και γυναικών ήταν αυστηρά προκαθορισµένοι και διαχωρισµένοι. Από τη στιγµή της 

γέννησής τους λοιπόν, που µέχρι το 1964 περίπου λάβαινε χώρα στο σπίτι µε τη βοήθεια της 

µαµής και άλλων γυναικών - χωρίς την επέµβαση κανενός άντρα - οδεύουν προς την ενήλικη 
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ζωή µέσω της προετοιµασίας για τον µετέπειτα δικό τους γάµο. Από την άλλη πλευρά ο 

άντρας προετοιµάζεται για την ενήλικη ζωή, θεωρώντας το γάµο σε συνδυασµό µε την έννοια 

ικανότητας να στηρίξει και να συντηρήσει ένα σπιτικό, ως µεταβατικό στάδιο προς την 

κατάκτηση της ευηµερίας. Αυτοί οι προκαθορισµένοι ρόλοι που είναι φυλετικά 

προσδιορισµένοι, αντανακλούν τη φιλοσοφία της ζωής εκείνη την εποχή θέτοντας τον άντρα 

και τη γυναίκα σε δύο θέσεις ξέχωρες µεταξύ τους.  

Εκτός της περίπτωσης της γέννας, αποκλειστική έγνοια των γυναικών αποτελούσε και η 

περίπτωση του θανάτου. Όταν συνέβαινε ένα τέτοιο γεγονός, οι γυναίκες είχαν την 

υποχρέωση να προετοιµάσουν το φαγητό για την ηµέρα της ταφής, να µοιρολογήσουν τον 

νεκρό, ενώ παράλληλα αναλάµβαναν την ευθύνη για τις διαδικασίες ταφής και του 

µοιράσµατος του µαύρου καφέ που αποτελεί χαρακτηριστικό προς συµπαράσταση στο 

πένθος. Ο συµβολισµός του πένθους στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τα µαύρα ρούχα, 

ενδυµασία που θεωρείται απαραίτητη µέχρι ως ένδειξη πένθους και σεβασµού προς τον 

νεκρό (du Boulay, 1991).  

Στην παραδοσιακή αυτή µορφή οικογένειας που κυριάρχησε στον ελληνικό χώρο µέχρι 

πολύ αργότερα από το τέλος του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου αναλογικά µε άλλες µορφές 

οικιακών σχηµάτων, οι θέσεις και ρόλοι µέσα σε αυτή εξαρτώνται από το φύλο και την 

ηλικία των µελών της, δηλαδή από ένα σταθερό και από ένα µεταβαλλόµενο χαρακτηριστικό. 

Οι σχέσεις στην παραδοσιακή πατριαρχική ελληνική οικογένεια είναι σχέσεις εξουσίας του 

άντρα πάνω στη γυναίκα και σχέσεις εξάρτησης του παιδιού από τον ενήλικα, ενώ κύριος 

στόχος της είναι η ικανοποίηση των αναγκών της οικογένειας, καθιστώντας την µια πλήρη 

οικονοµική µονάδα παραγωγής και κατανάλωσης και η εξασφάλιση ασφάλειας και στοργής 

για τα µέλη µέσα στα πλαίσιά της (Μουσούρου, 1989). 
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Η κοινωνική οργάνωσή της παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία που σχετίζονται µε το 

σύστηµα των σχέσεων συγγένειας, το βαπτιστικό όνοµα των παιδιών και τη µεταβίβαση της 

ιδιοκτησίας-περιουσίας των γονέων στους απογόνους τους σε συνάρτηση µε το φαινόµενο 

της προίκας. 

Οι σχέσεις συγγένειας παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πορεία ζωής της οικογένειας καθ� 

όσον αποτελούν σταθερό σηµείο αναφοράς για τα άτοµα. Ο όρος �σόι� αναφέρεται συχνά, 

για το περιεχόµενου του οποίο έχουν δοθεί διάφορες ερµηνείες. Για τον Campbell (1963, 

1964) ο οποίος πραγµατοποίησε την έρευνά του στους Σαρακατσάνους κα της du Boulay 

(1974 :145) στο Αµπέλι Βοιωτίας, ο όρος αυτός εµπεριέχει την έννοια της αµφίπλευρης 

συγγένειας (bilateral kindred), όπως επίσης στα Ανώγεια της Κρήτης, στη Μάνη, στο 

Μαυρίκιο Αχαίας και στα Καρποφόρα Μεσσηνίας. Ο Herzfeld (1985α : 52) επίσης, 

µελετώντας τις συγγενικές σχέσεις στο χωριό Γλέντι της Κρήτης καταγράφει τον όρο ως 

ένδειξη µιας στενής οµάδας που υπό ιδιαίτερες συνθήκες µπορεί να αναφέρεται στην 

αµφίπλευρη συγγένεια. Ο Just (1991) µελέτησε το Σπαρτοχώρι Λευκάδας και υποστηρίζει ότι 

σύµφωνα µε τους κατοίκους, ο όρος �σόι� περιλαµβάνει τα άτοµα που µοιράζονται το ίδιο 

επώνυµο ή που δανείστηκαν το ίδιο υποκοριστικό ή παρατσούκλι. Οποιοδήποτε όµως 

περιεχόµενο κι αν δοθεί σε αυτόν τον όρο, οι σχέσεις συγγένειας δεν παύουν να "κουβαλούν" 

ένα σύστηµα αξιών κάτω από το πρίσµα των οποίων οι άνθρωποι µπορούν να κριθούν για τις 

πράξεις τους, χωρίς παρ�όλα αυτά να καθορίζουν την ποιότητα των σχέσεων αυτών. Οι αξίες 

αυτές αφορούν την αφοσίωση, τη συνεργασία, την εµπιστοσύνη και τη φιλία µεταξύ των 

µελών του ίδιου σογιού, αξίες που αντανακλώνται τόσο στην οικογενειακή όσο και στην 

κοινωνική ζωή των ατόµων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της επιρροής των συγγενικών σχέσεων στην οικογενειακή 

ζωή αποτελούν τα πορίσµατα της µελέτης του Vernier (1984,1991) στην περιοχή της 
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Καρπάθου, τα οποία αποκαλύπτουν ένα πλέγµα συγγενικών σχέσεων που αντιστέκεται στην 

πορεία του χρόνου, διαδραµατίζει καθοριστικό ψυχολογικό και κοινωνικό ρόλο και 

στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε µια λαϊκή θεωρία που υφίσταται µόνο στη συγκεκριµένη 

περιοχή. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, οι συγγενικές σχέσεις δοµούνται πάνω σε ξεκάθαρα 

διαχωρισµένες γενεαλογικές γραµµές µεταξύ αντρών και γυναικών. Έτσι όταν ένα ζευγάρι 

παντρεύεται και αποκτά παιδιά, η περιουσία του πατέρα µεταβιβάζεται εν καιρώ στον 

πρωτότοκο γιο και η περιουσία της µητέρας στην πρωτότοκη κόρη, σε συνδυασµό µε το 

γεγονός ότι ο γιος παίρνει το όνοµα του παππού από την πατρική πλευρά και η κόρη 

αντίστοιχα το όνοµα της γιαγιάς από τη µητρική πλευρά, ο δευτερότοκος γιος το όνοµα του 

παππού από τη µητρική πλευρά και η δευτερότοκη κόρη το όνοµα της γιαγιάς από την 

πατρική πλευρά. Ο τρίτος γιος ένα όνοµα από την πλευρά του πατέρα, ο τέταρτος ένα όνοµα 

από την πλευρά της µητέρας κ.ο.κ. Τα πρωτότοκα παιδιά κάθε φύλου ονοµάζονται επίσης 

κανακάρηδες. Με βάση τους παραπάνω κανόνες, τα παιδιά µοιράζονται στις δύο 

γενεαλογικές γραµµές και ανάλογα µε τη σειρά γέννησής τους καρπούνται τα πλεονεκτήµατα 

της θέσης αυτής. ∆εν συµβαίνει το ίδιο µε τα υστερότοκα παιδιά, τα οποία όσο περισσότερα 

και µεγαλύτερα αδέλφια έχουν, τόσο πιο υποτιµηµένα θεωρούνται. 

Ένας άλλος κανόνας της λαϊκής αυτής θεωρίας αφορά τη φυσική οµοιότητα των 

παιδιών στους γονείς τους, γι�αυτό και ονοµάζεται λαϊκή θεωρία των οικογενειακών 

οµοιοτήτων. Υποστηρίζει λοιπόν ότι ο πρωτότοκος γιος παρουσιάζει φυσική οµοιότητα µε τη 

µητέρα του ενώ η πρωτότοκη κόρη µε τον πατέρα της. Αντίθετα, ο δευτερότοκος γιος µοιάζει 

του πατέρα του και η δευτερότοκη κόρη στη µητέρα της. Στην περίπτωση που ο πατέρας 

έδειχνε µεγαλύτερη αδυναµία στη δευτερότοκη κόρη του σε σχέση µε την τρίτη παρ�όλο που 

αυτή δεν ανήκει στην ίδια γενεαλογική γραµµή, αυτό συνέβαινε γιατί σύµφωνα µε τα 

λεγόµενα των Καρπαθιωτών, ο πατέρας βλέπει στο πρόσωπο της δευτερότοκης κόρης του, τη 
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δική του µητέρα (ιδεολογία της ανάστασης). Αυτή η πρακτική ταύτισης µε κάποιο άλλο 

συγγενικό πρόσωπο εµφανίζεται και σε άλλες ελληνικές περιοχές. 

Οι υστερότοκοι µοιάζουν λίγο και στους δύο γονείς, ενώ σε γενικές γραµµές οι κόρες 

µοιάζουν περισσότερο στον πατέρα τους και τα αγόρια στη µητέρα τους. Η αντίληψη ότι τα 

υστερότοκα παιδιά παρουσιάζουν µικρή φυσική οµοιότητα µε τους γονείς τους βασίζεται 

στην ιδέα ότι η δύναµη απόδοσης των φυσικών χαρακτηριστικών των γονέων στα παιδιά 

εξασθενεί όσο περισσότερα παιδιά αυτοί αποκτούν, γι�αυτό και τα υστερότοκα µοιάζουν λίγο 

πολύ σε όλο τον κόσµο. Η θεωρία έχει βιολογική βάση που χρησιµεύει για να στηρίξει την 

αντίληψη των υστερότοκων παιδιών ως µπασταρδεµένων (Vernier,1991).  

Η ταξινόµηση των παιδιών µε βάση το φύλο, τη σειρά γέννησής, και τη φυσική 

οµοιότητα µε τους γονείς καθιστά τα πρωτότοκα παιδιά κάθε φύλου αντιπροσώπους των 

γενεαλογικών γραµµών, κατόχους της πατρικής και µητρικής της περιουσίας και µαζί µε τα 

δευτερότοκα υπεύθυνα για την εξασφάλιση της αναπαραγωγής, εποµένως της συνέχισης της 

οικογένειας. Τα υστερότοκα παιδιά υστερούν σε σχέση µε τα πρωτότοκα διότι εξαιτίας της 

σειράς γέννησής τους δεν δικαιούνται µερίδιο της γονικής περιουσίας και δεν απολαµβάνουν 

τα πλεονεκτήµατα σε περίπτωση φυσικής οµοιότητας µε τους γονείς τους.  

Η βιωσιµότητα και διάρκεια αυτής της θεωρίας στην περιοχή της Καρπάθου εξυπηρετεί 

τη σκοπιµότητα εξασφάλισης και κατοχύρωσης της διαιώνισης των γενεαλογικών γραµµών 

και της αναπαραγωγής της κοινωνικής δοµής της περιοχής, διατηρώντας την πρακτική 

ανισότητας µεταξύ των παιδιών αναφορικά µε τη θέση τους µέσα στην οικογένεια και το 

δικαίωµα στη γονική περιουσία. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασµό µε το βαπτιστικό όνοµα από 

την πλευρά της γενεαλογικής γραµµής του κάθε γονέα προς το παιδί του ίδιου φύλου καθώς 

επίσης η βιολογική θεωρία και η ιδεολογία της ανάστασης νοµιµοποιούν τις συγγενικές 

σχέσεις και στην Κάρπαθο προσδίδοντας δύναµη στα πρωτότοκα παιδιά εξασφαλίζοντας τη 
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συνέχιση της κυριαρχίας τους έναντι των υστερότοκων (Vernier, 1984, 1991: 62, 2001). Το 

σχήµα που ακολουθεί αποτελεί παράδειγµα γραφικής παράστασης µιας αφ�ενός µη 

ολοκληρωµένης γενεαλογίας, αφ�ετέρου όµως παρουσιάζει τη µεταβίβαση της γονικής 

περιουσίας στους πρωτότοκους γιους και κόρες (Vernier, 1984: 42) 

 

 

Σχήµα 2.  Γραφική παράσταση µιας ολοκληρωµένης γενεαλογίας (Vernier, 1984: 42) 

 

Η απόδοση όµως του βαπτιστικού ονόµατος στα παιδιά ανάλογα µε τη σειρά γέννησής 

και το φύλο τους δεν αποτελεί αποκλειστική πρακτική της περιοχής της Καρπάθου, αλλά 
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συχνό φαινόµενο στα πλαίσια της ελληνικής αγροτικής οικογένειας (Μάνη, Νίσυρο, 

Θήρα,κ.α.). Η ανασκόπηση επιτόπιων ερευνών σχετικά µε το θέµα αυτό της Μαράτου-

Αλιµπράντη (1987) και η επισταµένη µελέτη του Herzfeld (1982) στην περιοχή Πεύκο της 

Ρόδου και Γλέντι της Κρήτης, φανερώνουν την παραπάνω τακτική ως µέσο διατήρησης των 

δεσµών µε παλαιότερες γενιές, ως ένδειξη κοινωνικής αλληλεπίδρασης και µεταβίβασης της 

γονεϊκής περιουσίας. Κατά πλειοψηφία, τα αγόρια στην οικογένεια παίρνουν τα ονόµατα των 

παππούδων και συγγενών (π.χ. θείου, θείας, ξαδέλφου των γονέων κ,λ.π. στην περίπτωση που 

οι τελευταίοι είναι άτεκνοι ή έχουν πεθάνει νωρίς) από την πλευρά του πατέρα ενώ το 

αντίστοιχο συµβαίνει µε τα κορίτσια. Το βαπτιστικό όνοµα καθορίζεται από τις αυστηρά 

διαχωρισµένες γενεαλογικές γραµµές και η απόδοση του δηλώνει αφ�ενός σε ποιά από αυτές 

�ανήκει� το παιδί και αφ�ετέρου δηλώνοντας την κοινωνική κατηγορία στην οποία υπάγεται. 

Στην πραγµατικότητα τα βαπτιστικά ονόµατα σχηµατίζουν ένα σύµπλεγµα που περιλαµβάνει 

επώνυµα, υποκοριστικά, πατρώνυµα και παρατσούκλια. (Herzfeld,1982) Επίσης σχετίζονται 

στενά µε τη θρησκεία µε την έννοια ότι στην πλειοψηφία τους είναι ονόµατα αγίων ή το παιδί 

βαπτίζεται παίρνοντας υποχρεωτικά το όνοµα κάποιου αγίου επειδή οι γονείς το είχαν 

ταµένο. Στην περίπτωση απόδοσης ονόµατος σε ανάµνηση ενός προσώπου του ίδιου µε το 

παιδί φύλου (παππούς, γιαγιά, θείος, θεία, κ.λ.π) που έχει πεθάνει, λειτουργεί και εδώ η 

ιδεολογία της ανάστασης ως επιβεβαίωση του αµοιβαίου δεσµού µεταξύ τους.  

Το όνοµα λοιπόν λειτουργεί σε καθηµερινή βάση ως µέσο αναπαραγωγής της 

ιδεολογίας του ατόµου ως κοινωνικού όντος, ως φορέας των κληρονοµούµενων 

χαρακτηριστικών της οικογενειακής του ιστορίας, ως σύνδεσµος µε τις παλαιότερες γενιές 

υποδηλώνοντας ταυτόχρονα την ξεχωριστή προσωπικότητα του ατόµου που το φέρει. Κλείνει 

µέσα του την ατοµική ταυτότητα του ατόµου και καθορίζει τις σχέσεις του µε την υπόλοιπη 

οικογένεια και κοινωνία. 
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Το ζήτηµα της µεταβίβασης της περιουσίας των γονέων υπακούει στην επαγωγική 

σχέση : σειρά γέννησης του παιδιού στην οικογένεια - βαπτιστικό όνοµα σύµφωνα µε τη 

γενεαλογική γραµµή - µεταβίβαση της περιουσίας ως απόρροια των δύο προηγουµένων 

δεδοµένων. Η µεταβίβαση της γονικής περιουσίας στα αγόρια γίνεται µε τη µορφή 

συµφωνητικού ενώ στα κορίτσια µε τη µορφή προίκας, Μερικά χαρακτηριστικά 

παραδείγµατα φωτίζουν τη διαδικασία αυτή, που καθορίζει τη θέση των παιδιών τόσο µέσα 

στο οικογενειακό όσο και το κοινωνικό περιβάλλον. Στη Θεσσαλία (Τρικέρι, Πουρί) οι γονείς 

όφειλαν να εξασφαλίσουν προίκα στις κόρες τους µε τη µορφή χρηµάτων, ρουχισµού, 

κτηµάτων και παραδοσιακών ενδυµασιών. Οι γιοι µοιράζονταν την υπόλοιπη γη, ενώ ο 

τρόπος εγκατάστασης του νέου ζευγαριού είναι γυναικοτοπικός (uxorilocal), δηλαδή το σπίτι 

που εγκαθίσταται το ζευγάρι συνήθως ήταν αυτό των γονέων της νύφης. Στη Μακεδονία η 

εγκατάσταση µετά το γάµο είναι πατροτοπική (patrilocal), ο θεσµός της προίκας ίσχυε µε τη 

µορφή σπιτιού και κτηµάτων για καλλιέργεια., αλλά η περιουσία των γονέων µοιραζόταν 

εξίσου σε όλα τα παιδιά. Στη Θράκη κυριαρχούσε η µεγάλη σύνθετη οικογένεια, ενώ 

επικρατούσε το φαινόµενο �εξαγοράς της νύφης�, όπου οι γονείς του γαµπρού έπρεπε να 

προσφέρουν ένα χρηµατικό ποσό στον πατέρα της νύφης διότι µετά το γάµο, αυτός έχανε τη 

βοήθεια που η κόρη πρόσφερε µέχρι τότε στην οικογένειά της. Η προίκα περιλάµβανε µόνο 

τον ρουχισµό της νύφης Εδώ η γονική περιουσία µοιραζόταν µε τη µορφή του λαχνού, 

συνήθως µετά το θάνατο πατέρα ώστε να µην υπάρχουν διαφωνίες µεταξύ των παιδιών. 

Στη Μάνη το σύστηµα κοινωνικής οργάνωσης είναι παραδοσιακό και σε µερικές 

περιοχές παραµένει το ίδιο µέχρι σήµερα, µε κυρίαρχο στοιχείο το διευρυµένο οικογενειακό 

µοντέλο και το ισχυρό συγγενικό σύστηµα. Η εγκατάσταση µετά το γάµο είναι γυναικοτοπική 

ενώ η περιουσία των γονέων µοιράζεται µε κλήρο στα αγόρια, συνήθως µετά το θάνατο του 

πατέρα. Τα αδέλφια συγκατοικούν αλλά χωρίζουν πριν ή µετά το θάνατο του πατέρα τους αν 
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το πατρικό σπίτι δεν επαρκεί για να τους στεγάσει όλους Και στη Μάνη ισχύει το φαινόµενο 

�εξαγοράς της νύφης� αλλά µε την έννοια της συµµετοχής του γαµπρού στα έξοδα του 

γάµου, ο οποίος κανονίζεται από τους γονείς τους και όχι σε µορφή χρηµατικού ποσού προς 

τον πατέρα της.  

Επιτόπια έρευνα στο Μαυρίκιο Αχαίας δείχνει ότι κυριαρχεί το αµφίπλευρο συγγενικό 

σύστηµα, η εγκατάσταση είναι ανδροτοπική ενώ οι κάτοικοί του χωρίζονται σε τρεις 

κοινωνικές κατηγορίες ανάλογα µε το εισόδηµά, το επίπεδο εκπαίδευσης και ηθικής 

υπόστασής τους.  

Στα Καρποφόρα Μεσσηνίας, το σύστηµα συγγένειας είναι και εδώ αµφίπλευρο, η µετά 

γάµου εγκατάσταση είναι ανδροτοπική ενώ µόνο ο γιος κληρονοµεί το πατρικό σπίτι, εκτός 

από την περίπτωση που υπήρχαν περισσότεροι από ένας γιοι, οπότε κατασκευάζονταν νέες 

κατοικίες κοντά στην πατρική. 

Στην Επίσκεψη Κέρκυρας το χωριό είναι µοιρασµένο σε τέσσερις συνοικίες µε 

διαφορετικές ονοµασίες που αντιστοιχούν σε τέσσερις ράτσες που αυτές µε τη σειρά τους 

αποτελούνται από οµάδες συγγενικών οικογενειών µε κοινό πρόγονο. Ο χαρακτήρας της µετά 

γάµου εγκατάστασης είναι ανδοτοπικός και οι κόρες παίρνουν ως προίκα µόνο ρουχισµό και 

µικρό µέρος κτηµατικής περιουσίας που στην πλειοψηφία προέρχεται από την πλευρά της 

µητέρας. Η περιουσία µοιράζεται στους γιους, ενώ όταν δεν υπάρχει γιος στην οικογένεια, 

αυτή µεταβιβάζεται στην κόρη µετά το γάµο της. 

Η αντίστοιχη πρακτική στις Κυκλάδες όπου η µορφή της οικογένειας είναι πυρηνική, 

παρουσιάζει οµοιότητες µε την περιοχή της Καρπάθου όπου το όνοµα των παιδιών σχετίζεται 

άµεσα µε τη σειρά γέννησης και το φύλο, εποµένως µε την αντίστοιχη γενεαλογική γραµµή. 

Στις Κυκλάδες όµως όλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην περιουσία των γονέων που στην 

περίπτωση των κοριτσιών έχει τη µορφή της προίκας. Αυτή περιλαµβάνει συνήθως ρουχισµό, 
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ζώα, κτήµατα και ένα σπίτι. Η εγκατάσταση του ζευγαριού µετά το γάµο είναι γυναικοτοπική 

κατά το µεγαλύτερο ποσοστό. Στο Γλέντι Κρήτης είναι ανδροτοπική καθόσον η εγκατάσταση 

του γαµπρού στο σπίτι της νύφης θεωρείται προσβολή. Οι κόρες µοιράζονται την µητρική 

περιουσία µετά το γάµο τους και οι γιοι την πατρική, συνήθως µετά τον θάνατο του πατέρα. 

Τέλος στο Πεύκο της Ρόδου το νιόπαντρο ζευγάρι µετακοµίζει στο σπίτι της νύφης που 

ο πατέρας της είναι υποχρεωµένος να της παρέχει, ενώ ο γαµπρός συνεισφέρει µε τη µορφή 

κτηµάτων. Η περιουσία διανέµεται µε κλήρο στην περίπτωση των γιων ενώ οι κόρες 

παίρνουν ό,τι τους αντιστοιχεί σε γη όταν παντρεύονται (Μαράτου-Αλιµπράντη, 1987).  

Οι παραπάνω πρακτικές γάµου και διακανονισµού της γονικής περιουσίας υπέστησαν 

σαφείς τροποποιήσεις εξαιτίας της αδύναµης ελληνικής οικονοµίας, η οποία σε συνδυασµό 

µε την συνεπακόλουθη εγκατάλειψη του αγροτικού χώρου είχαν σαν αποτέλεσµα τη 

µετακίνηση και εγκατάσταση στις µεγαλουπόλεις ή την φυγή στη λύση της εξωτερικής 

µετανάστευσης που παρουσιάζει µεγάλη αύξηση, ιδίως µετά το τέλος του ∆ευτέρου 

Παγκοσµίου Πολέµου. Η οικογένεια καλείται να αναλάβει το ρόλο του δράστη, σχεδιάζοντας 

την κατάλληλη για την αντιµετώπιση της κατάστασης στρατηγική, να πάρει πρωτοβουλίες ή 

να επιλέξει να αντισταθεί στην ιστορική και κοινωνική αλλαγή. Τόσο στην περίπτωση της 

εσωτερικής όσο και στην περίπτωση της εξωτερικής µετανάστευσης, συνεχίζει να παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της συνοχής και των δεσµών των µελών της.  

Η µετανάστευση4 είναι κατά κανόνα η απόφαση που παίρνει η οικογένεια προκειµένου 

να λύσει το οικονοµικό της πρόβληµα. Αυτό συνίσταται συνήθως στη συνειδητοποίηση ότι οι 

υλικές δυνατότητες της οικογένειας δεν εξασφαλίζουν τη διατήρηση, τη βελτίωση ή τη 

                                                           
4 Σύµφωνα µε την Araujo (1997), <<η µετανάστευση είναι η αποµάκρυνση από τις ρίζες: η απώλεια του 
πρωταρχικού ανθρώπινου πυρήνα, η απώλεια αναφοράς σε ένα θεµελιώδες σύστηµα αξιών, η απώλεια του 
τοπίου της παιδικής µας ηλικίας......Σε κάθε διεργασία µετανάστευσης υπάρχει µια ανισορροπία και µια 
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µεταβίβαση της κοινωνικο-οικονοµικής της θέσης (Μουσούρου, 1990). Οι περισσότεροι 

µεταπολεµικοί µετανάστες προέρχονταν από παραδοσιακές, αγροτικές οικογένειες και το 

σκεπτικό τους ήταν να αντικαταστήσουν το γεωργικό εισόδηµα µε ένα µη γεωργικό 

(Tchaynov, 1990). Έτσι η µετανάστευση αποτελεί τη λύση στο οικονοµικό οικογενειακό 

πρόβληµα και συνδέεται άµεσα µε την επόµενη γενιά, αφού στόχος της είναι η µελλοντική 

βελτίωση της οικονοµικής και κοινωνικής θέσης της οικογένειας. Είναι µια συλλογική 

απόφαση που αναπόφευκτα επηρεάζει ολόκληρη την οικογένεια και αποβλέπει στη 

δηµιουργία ευκαιριών για <<µια καλύτερη ζωή>>, δηλαδή την απόκτηση υλικών αγαθών και 

δυνατοτήτων για καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών (Μουσούρου, 1990). 

Λειτουργεί ως ένας από τους τρόπους επίτευξη των σκοπών της οικογένειας, που δεν 

είναι άλλος από τη βιολογική και κοινωνική συνέχειά της και τη βελτίωση της θέσης της. Τα 

µέσα που η κοινωνία επιτρέπει (ή και επιβάλλει) για την πραγµατοποίηση των σκοπών της 

οικογένειας συνιστούν την ύπαρξη µιας οικογενειακής στρατηγικής που υιοθετείται από την 

οικογένεια (Μουσούρου, 1993). Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής εννοείται η διατήρηση 

των οικογενειακών δεσµών και της πολιτισµικής ταυτότητας των µεταναστών, των Ελλήνων 

σε αυτή την περίπτωση. Οι στενές ανθρώπινες σχέσεις µέσα στην οικογένεια και την 

ευρύτερη κοινωνία, τα πρόσωπα και οι αξίες, αλλά και το φυσικό περιβάλλον, αποτέλεσαν 

τους ισχυρούς δεσµούς που κράτησαν τους Έλληνες δεµένους µε την πατρίδα τους. Όπου κι 

αν µετανάστευσαν οι Έλληνες, διατηρούν πάντα δεσµούς µε τους ανθρώπους που µένουν 

πίσω. (Κατάκη, 1984/1998). Όπως αναφέρει ο Τσουκαλάς (1977), η οικογένεια υπήρξε 

πάντοτε ο πιο σταθερός φορέας των παραδοσιακών και απαραβίαστων αξιών, το ισχυρότερο 

και αµετάλλακτο στοιχείο κοινωνικής συνοχής. 

                                                                                                                                                                                     
συµβολική βία που βιώνεται µέσα από τον πόνο που προκαλεί ο αποχωρισµός από κάποιο αντικείµενο, όταν δεν 
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Η µετανάστευση του ενός συζύγου (συνήθως του άνδρα), ενώ ο άλλος και τα παιδιά 

έµεναν στη χώρα καταγωγής, αύξησε σηµαντικά τον αριθµό των �χωλών� οικογενειών� : το 

1972, στη Γερµανία, ένας στους πέντε έγγαµους Έλληνες ζούσε εκεί χωρίς την οικογένειά 

του (Μουσούρου, 1990α). Αυτό υπήρξε το µοντέλο της µεταπολεµικής οικογενειακής 

µετανάστευσης στην Ευρώπη και αποτελεί απεικόνιση της οικογενειακής στρατηγικής. Κατά 

τις δεκαετίες 1960 και 1970, λόγω της ανάγκης του ζευγαριού για εργασία, η ύπαρξη ενός 

παιδιού δυσκόλευε τα πράγµατα και συνήθως η µητέρα επέστρεφε στη χώρα καταγωγής για 

να αφήσει το παιδί στη µητέρα της και να ξαναγυρίσει πίσω στη χώρα υποδοχής να εργαστεί. 

Έτσι το παιδί µεγαλώνει στο περιβάλλον των παππούδων και γιαγιάδων ή κοντά σε άλλους 

στενούς συγγενείς (Μουσούρου, 1993). Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στο σχήµα αυτό 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικά µε κύριο τη διαταραχή στις διαπροσωπικές σχέσεις του ζευγαριού, 

στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος λείπει για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα και την 

κοινωνικοποίηση των παιδιών που µένουν και µεγαλώνουν στη χώρα καταγωγής (Αµηρά & 

Μαράτου-Αλιµπράντη, 1988). Η εσωτερική µετανάστευση οδηγεί σε διάλυση της ενότητας 

της οικογένειας και προσαρµογή σε νέο τρόπο ζωής, ο οποίος αποµακρύνει τα άτοµα από την 

παραδοσιακή τους κουλτούρα. Η κατάσταση αυτή είναι οδυνηρή για όλα τα µέλη της 

οικογένειας και γίνεται ανεκτή διότι προσλαµβάνεται ως πρόσκαιρη λύση µολονότι οι 

µετανάστες στην Ευρώπη εµφανίζουν την τάση να εγκατασταθούν στις χώρες υποδοχής.  

Η αρνητική πλευρά της µεταναστευτικής κίνησης ως προτεινόµενης λύσης για την 

αποφόρτιση της οικονοµικής δυσχέρειας της οικογένειας, είναι ο κλονισµός της 

σταθερότητάς της λόγω έλλειψης ενός συστήµατος σηµείων αναφοράς των κοινωνιών που να 

επιτρέπει στα άτοµα να κατανοήσουν τον τρόπο ύπαρξής τους (Bihr, 1992). Ο κατεξοχήν 

                                                                                                                                                                                     
διαφαίνεται ακόµα η δυναότητα αντικατάστασής του µε κάτι άλλο>> 
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τρόπος έκφρασης της σταθερότητας είναι η ταυτότητα, µε άλλα λόγια η συνείδηση ενός λαού 

ως µέλη ενός συνόλου ιδιαιτερότητας, που διαφέρει από τα άλλα. Η ταυτότητα αυτή 

διακυβεύεται εξαιτίας της µεταναστευτικής πρακτικής καθόσον έρχεται αναγκαστικά 

αντιµέτωπη αφ�ενός µε µια διαφορετική ταυτότητα, των κατοίκων των χωρών υποδοχής 

(τους <<άλλους>>) και αφ�ετέρου µε έναν νέο γεωγραφικό χώρο και έναν νέο πολιτισµικό 

κόσµο. Στο µέτρο όµως που η µετανάστευση είναι υπόθεση ολόκληρης της οικογένειας, 

αποτελεί µέρος της οικογενειακής στρατηγικής και πέρα από το οικονοµικό ζήτηµα, 

εξυπηρετεί και κοινωνικο-πολιτισµιικούς στόχους αφού ενισχύεται το γόητρο της οικογένειας 

µε την οικονοµική επιτυχία του µετανάστη. Από την πλευρά αυτή, η µετανάστευση καθιστά 

άκαµπτη την πολιτισµική ταυτότητα, µε άµεσο κίνδυνο να συγκρουστεί µε τις συνθήκες και 

την ιδεολογία ζωής στον νέο τόπο. Η θετική πλευρά αυτής της διαδικασίας, είναι η επαφή µε 

τον <<άλλον>>, τον διαφορετικό η οποία επηρεάζει τις στάσεις και τις συµπεριφορές των 

<<δικών>>, εµπλουτίζοντας έτσι την πολιτισµική ταυτότητα, καθιστώντας την πιο ευέλικτη 

και εύκαµπτη (Μουσούρου, 1993). 

Εκτός όµως της εξωτερικής µετανάστευσης, σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της 

δοµής και λειτουργικότητας της ελληνικής οικογένειας έπαιξε και η εσωτερική 

µετανάστευση, από τις αγροτικές περιοχές στις µεγαλουπόλεις. Και σε αυτή την περίπτωση ο 

σκοπός της µεταναστευτικής κίνησης δεν είναι άλλος από την βελτίωση της οικονοµικής 

θέσης της οικογένειας και την προώθηση των συµφερόντων της. Η διαφορά έγκειται στο 

γεγονός ότι στην εσωτερική µετανάστευση, τα µέλη της οικογένειας εγκαταλείπουν µεν το 

χωριό τους, αλλά δεν χωρίζονται, όπως συµβαίνει στην εξωτερική µετανάστευση. Η 

εσωτερική µετανάστευση οδηγεί σε διάλυση της ενότητας της οικογένειας και την 

αναγκαστική προσαρµογή σε καινούργιο τρόπο ζωής, ο οποίος αποµακρύνει τα άτοµα από 

την παραδοσιακή τους κουλτούρα. Αντίβαρο όµως αποτέλεσαν οι διατηρηθείσες συγγενικές 
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σχέσεις µε άτοµα τα οποία είχαν ήδη µετακινηθεί στις µεγαλουπόλεις, διευκολύνοντας έτσι 

τους νεοφερµένους στη διαδικασία προσαρµογής τους στο διαφορετικό κλίµα ζωής των 

πόλεων (Hareven, 1991).  

Η αγροτική οικογένεια λοιπόν αλλάζει σχήµα χωρίς ταυτόχρονα να χάσει την 

παραδοσιακή µορφή της, απλώς τη θέση των παλαιότερων πρακτικών παίρνουν καινούριες 

σε µια προσπάθεια προσαρµογής στα νέα δεδοµένα. Με την εγκατάσταση όµως µεγάλου 

αριθµού του αγροτικού πληθυσµού στα αστικά κέντρα, αφ�ενός συρρικνώθηκε σηµαντικά ο 

αγροτικός πληθυσµός, αφ�ετέρου, στα αστικά κέντρα ο πληθυσµός των κατοίκων αυξήθηκε 

σε βαθµό που οι υπάρχουσες κρατικές δοµές δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν. 

Ανεξάρτητα από τα θέµατα πρακτικής φύσεως όπως η εγκατάσταση σε νέα κατοικία και η 

αναζήτηση εργασίας, ο θεσµός της οικογένειας συντέλεσε θετικά στις διαδικασίες της 

εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης χωρίς οι εξελίξεις να επηρεάσουν τους 

οικογενειακούς δεσµούς (Μουσούρου, 1993).  

Κάτω από αυτές τις µεταπολεµικές συνθήκες και εξελίξεις διαµορφώθηκε το µοντέλο 

της ελληνικής οικογένειας, παράλληλα µε τη διαµόρφωση του δυτικοευρωπαϊκού µοντέλου, 

το οποίο και αυτό δέχτηκε άµεσες επιδράσεις από τη συνεχή και γρήγορη εκβιοµηχάνιση 

αλλά δεν γίνεται να τεθεί ζήτηµα οµοιοτήτων µεταξύ των δύο, λόγω της ιδιοµορφίας των 

ιστορικο-κοινωνικών συνθηκών στον ελλαδικό χώρο. 

Η σηµερινή µορφή της ελληνικής οικογένειας που στην πλειοψηφία της είναι αστική, 

από τη µια εµφανίζει στοιχεία ιδιαιτερότητας σε σχέση µε το δυτικοευρωπαϊκό µοντέλο, αλλά 

από την άλλη πλευρά, διάφοροι παράγοντες συντέλεσαν στο να διατηρήσει µέχρι σήµερα 

κάποια στοιχεία συντηρητικού χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα σχήµα που φυσιογνωµία του 

παραπέµπει σε αυτό της διευρυµένης αγροτικής οικογένειας αλλά σε ένα έντονα αστικό 
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περιβάλλον, καθόσον η µείωση της γεωργικής απασχόλησης επιφέρει τη σταδιακή έκλειψη 

του (Γεώργας, 1999). 

Οι ήδη υπάρχουσες έρευνες βοηθούν στη διάκριση ορισµένων χαρακτηριστικών, 

ξεκινώντας από το γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια είναι στο µεγαλύτερο µέρος της, 

<<συζυγική>>, δηλαδή αποτελείται από τους δύο συζύγους και τα παιδιά που µένουν µαζί 

τους, εφόσον είναι ανύπαντρα. Πρόκειται για το λεγόµενο <<πυρηνικό>> µοντέλο οικογένειας, 

το οποίο µετατρέπεται σε <<διευρυµένο>> µε την προσθήκη συγγενών ή µε το γάµο των 

παιδιών του ζευγαριού (Berkner, 1996: 71). Τα δύο παραπάνω µοντέλα δεν αποτελούν 

αντίθετους τύπους οικογενειακής οργάνωσης, αλλά αποκρυσταλλώσεις διαφορετικών 

ρυθµών στον κύκλο ανάπτυξης του ίδιου θεσµού. Το διευρυµένο µοντέλο οικογένειας είναι 

επέκταση της πυρηνικής µέσω αναπαραγωγής, ενώ η πυρηνική προκύπτει από τη διάσπαση 

της διευρυµένης (Νιτσιάκος, 1993). 

Από δειγµατοληπτικές έρευνες που έγιναν στην περιοχή της πρωτεύουσας παίρνουµε τα 

στοιχεία ότι το 85 % των οικογενειών είναι <<συζυγικές>> , ενώ είναι δύσκολο να µελετηθούν 

οι στάσεις των δύο φύλων απέναντι στους ρόλους τους µέσα στην οικογένεια. Πιο πρόσφατες 

έρευνες δείχνουν ότι τα άτοµα δέχονται και εφαρµόζουν στην πράξη προοδευτικά µοντέλα 

οικογένειας. Έτσι, το 90% των ερωτώµενων αποδέχεται την απασχόληση των γυναικών 

χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ το 60% υποστηρίζει την εξω-οικιακή εργασία των 

παντρεµένων αλλά χωρίς παιδιά γυναικών. Παρόλα αυτά, µόνο το 7% εξέφρασε θετική 

γνώµη σχετικά µε την επαγγελµατική εργασία παντρεµένων γυναικών µε οικογενειακές 

υποχρεώσεις (Μαράτου-Αλιπράντη, 1995).  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό αφορά τα ποσοστά γάµου, διαζυγίων και συµβιώσεων χωρίς 

γάµο. Όπως έδειξαν σχετικές µελέτες, κατά τα τέλη της δεκαετίας του �60 υπήρξε µείωση του 

ποσοστού των γάµων και αύξηση του ποσοστού των διαζυγίων στις χώρες της Ευρώπης 
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(Roussel, 1989). Αυτό όµως δεν επηρέασε την ελληνική πραγµατικότητα, όπου το ποσοστό 

των γάµων δεν παρουσιάζει πτώση, ο αριθµός των διαζυγίων κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα 

σε σχέση µε τον αντίστοιχο αριθµό στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι περιπτώσεις των 

συµβιώσεων χωρίς γάµο και οι εκτός γάµου γεννήσεις δεν αντιµετωπίζονται θετικά. 

(Κοτζαµάνης, 1986, Έµκε-Πουλοπούλου, 1988).  

Το ποσοστό των διαζυγίων στην Ελλάδα αυξήθηκε σηµαντικά αργότερα, µεταξύ των 

ετών 1963 και 1979 (52%). Ταυτόχρονα, την περίοδο αυτή, τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. 

δείχνουν ότι 2 στους 3 άνδρες και 1 στις 2 γυναίκες που χωρίζουν, προχωρούν σε δεύτερο 

γάµο. Η διάλυση ενός γάµου µε το διαζύγιο, αποτελεί ένδειξη της ασυµφωνίας µεταξύ των 

συζύγων και ρήξης των σχέσεών τους. Όµως η στάση απέναντι στο διαζύγιο ως µορφή λύσης 

ενός γάµου έχει αλλάξει. Τώρα πια δεν αντιµετωπίζεται ως ένδειξη ανισορροπίας µέσα στην 

οικογένεια, ατοµικής και κοινωνικής κρίσης, αλλά ως φαινόµενο που οι πιθανότητες να 

πραγµατοποιηθεί είναι αυξηµένες. Επίσης, το διαζύγιο έχει αλλάξει χρονολογικά. 

Παλαιότερα, αποτελούσε την έσχατη λύση για την αποδυνάµωση των συγκρούσεων µέσα 

στην οικογένεια. Σήµερα, οι απογοητεύσεις που µπορεί να προκληθούν από τις ανεκπλήρωτες 

προσδοκίες των συζύγων µέσω του γάµου οδηγούν συχνότερα και ευκολότερα στο διαζύγιο, 

ειδικότερα στις περιπτώσεις που η γυναίκα είναι ανεξάρτητη κυρίως οικονοµικά και µπορεί 

να ζήσει χωρίς την υποστήριξη του συζύγου της. Το υψηλό ποσοστό όµως των νέων γάµων 

δηλώνει ότι η πίστη στο θεσµό της οικογένειας παραµένει ισχυρή και η δηµιουργία 

οικογένειας µέσω γάµου η επικρατέστερη µορφή συντροφικότητας (Τσαούσης, 1995), 

αποτελώντας την ίδια στιγµή έναν δείκτη εξισορρόπησης ανάµεσα στο ποσοστό αυτών και 

στο ποσοστό των διαζυγίων.  

Όσον αφορά στην κατανοµή των οικιακών εργασιών µέσα στο σπίτι, από τις διεθνείς 

µελέτες που έχουν διεξαχθεί πάνω σε αυτό το θέµα, µε σηµαντικότερες αυτές της Μεγάλης 
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Βρετανίας και των Ηνωµένων Πολιτειών, διαφαίνεται ότι ο άνδρας συνεχίζει να διατηρεί τον 

παραδοσιακό του ρόλο, δηλαδή του συζύγου που παρέχει τα υλικά αγαθά στην οικογένεια, 

βοηθώντας ελάχιστα στις δουλειές του σπιτιού. Σύµφωνα µε τις µελέτες αυτές, η γυναίκα 

υιοθετεί τον διπλό ρόλο της εργαζόµενης µητέρας µε τις συγκρουόµενες υποχρεώσεις που 

συνεπάγεται αυτός. Κύριο χαρακτηριστικό του η συνεχής πίεση που δέχεται η γυναίκα 

προκειµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, καταναλώνοντας άφθονο χρόνο και 

ενέργεια. Η κατάσταση αυτή αποτελεί πηγή άγχους, που µπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη ή 

σε προβλήµατα στο χώρο εργασίας της. Επιπρόσθετα, η κατανοµή των οικιακών εργασιών 

σχετίζεται µε τις κοινωνικές αντιλήψεις αναφορικά µε το ρόλο των συζύγων, αυξάνοντας την 

πιθανότητα να δυσκολέψουν την προσαρµογή της γυναίκας στον ρόλο της ως εργαζόµενης 

µητέρας, ιδιαίτερα αν αυτές υποστηρίζουν ότι αυτός είναι στην ουσία του οικιακός. Η δοµή 

της κοινωνίας αµβλύνουν σε µεγάλο βαθµό τη δυσκολία στην επιλογή της γυναίκας σχετικά 

µε ποιό ρόλο θα συµβιβαστεί : να συνεχίσει να εργάζεται ή να παραµείνει στο σπίτι. Η 

αναβολή σηµαντικών στόχων (επαγγελµατικών, οικονοµικών) και η θυσία προσωπικών 

αναγκών ψυχολογικής φύσης αποτελούν εύφορο έδαφος για τη δηµιουργία έντονων 

συγκρούσεων, εντάσεων και πιέσεων που πολλές φορές έχουν σαν στόχο τους το παιδί, το 

οποίο δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνο για την προσωπική της αποτυχία (Ρήγα, 1991β). 

Για κάποιες γυναίκες η ευθύνη της µητρότητας, των εργασιών του σπιτιού και η 

διατήρηση της συναισθηµατικής ισορροπίας µέσα στην οικογένεια προσλαµβάνεται ως µέσο 

ενίσχυσης της γυναικείας τους ταυτότητας. Επιφέροντας αλλαγή στην κατανοµή των 

οικιακών εργασιών, αποσταθεροποιείται η βάση της ταυτότητας του φύλου τους, γι' αυτό 

προτιµούν να φέρουν το βάρος των κύριων εργασιών µέσα στο σπίτι χωρίς την απαίτηση της 

ίσης κατανοµής τους (Rosenbluth et al., 1998). 



 28

Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος του άνδρα συνεχίζει να είναι κατά κανόνα αυτός του 

εργαζόµενου, που στηρίζει οικονοµικά την οικογένεια και συνεισφέρει λίγο στις οικιακές 

εργασίες, καθόσον µεγαλώνει σε µια κοινωνία που δεν του παρέχει σύστηµα πληροφοριών 

για να ανταποκριθεί αργότερα στις απαιτήσεις του ρόλου του αναφορικά µε τις οικιακές 

ασχολίες. Οι έρευνες έδειξαν ότι ο χρόνος που εργάζεται ο άνδρας δεν παίζει σηµαντικό  

ρόλο στο πόσα προσφέρει µέσα στο σπίτι, αλλά µε το εισόδηµά του και το επίπεδο 

εκπαίδευσής του. Όταν αυξάνεται το εισόδηµα, ελαττώνεται ο χρόνος που καταναλώνει για 

να ασχοληθεί µε τις οικιακές εργασίες, ενώ οι άνδρες µε εκπαίδευση ανωτέρου επιπέδου 

βοηθούν περισσότερο και ενστερνίζονται πιο ισότιµη κατανοµή των οικιακών εργασιών5 

(Morris, 1993). Στην περίπτωση όµως που η γυναίκα απολαµβάνει αισθήµατα εκτίµησης από 

τον σύζυγό της αναφορικά µε την προσφορά της στις εργασίες του σπιτιού, η άνιση κατανοµή 

των οικιακών εργασιών µεταξύ τους δεν αποτελεί αρνητικό παράγοντα στη λειτουργικότητα 

της οικογένειας (Hawkins κ.ά, 1995). 

Συµπερασµατικά, µπορεί να ειπωθεί ότι ούτε η παραδοσιακή εικόνα της γυναίκας που 

ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά µε τις οικιακές ασχολίες εµφανίζει αξιοσηµείωτη αλλαγή, 

ούτε η πιο ενεργή συµµετοχή και βοήθεια µέσα στο σπίτι από τη µεριά του συζύγου 

παρουσιάζει σηµαντική αύξηση. Αναλογικά λοιπόν οι σύγχρονοι γάµοι συνεχίζουν να 

παραµένουν άνισοι.  

Πιο αναλυτικά, µια έρευνα στην περιοχή της Αθήνας έδειξε ότι το 55% των γυναικών 

είχαν το συνολικό βάρος των οικιακών εργασιών και µόνο το 15% είχε κάποια βοήθεια από 

τον σύζυγο. Έτσι, η γυναίκα-σύζυγος παραµένει η βασική υπεύθυνη για τις δουλειές του 

                                                           
5 Η συγκεκριµένη έρευνα τονίζει την προσοχή που πρέπει να δοθεί στη µελέτη της σχέσης µεταξύ εξουσίας, 
οικιακών ρόλων, προσωπικής ιδεολογίας και πολιτισµικών προτύπων, η οποία δεν έχει ερευνηθεί εκτενώς και 
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σπιτιού, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι πατέρες τα τελευταία χρόνια 

ασχολούνται περισσότερο µε τη φροντίδα και ανατροφή των παιδιών (Μουσούρου, 1984).  

Οι ενδο-οικογενειακές σχέσεις παρουσιάζουν την εξής µορφή : η θέση του άνδρα ως 

αρχηγού της οικογένειας �παρακµάζει�, γονείς και παιδιά συζητούν περισσότερο µεταξύ τους 

και αποφασίζουν από κοινού για ορισµένα θέµατα, αν και στην πλειοψηφία τους, οι γονείς 

έχουν τον τελευταίο λόγο σε ό,τι αφορά τις σηµαντικές αποφάσεις στην οικογένεια. 

(Τσουγιόπουλος, 1981, Γκιζέλης, 1984). 

Τέλος, η σχέση της οικογένειας µε το συγγενικό της περιβάλλον συνεχίζει να είναι 

στενή, παρόλο που οι εξελίξεις σε επίπεδο κοινωνικών συνθηκών και αποµάκρυνσης κάποιων 

συγγενών για διάφορους λόγους, προκαλούν αλλαγές στις στάσεις των νέων σχετικά µε τις 

συγγενικές σχέσεις. Οι τελευταίες όµως δεν περιορίζονται µόνο στις κοινωνικές επαφές. Ο 

ρόλος τους είναι βαθύτερος και σηµαντικότερος : αυτός της συµπαράστασης και 

αλληλοβοήθειας, όπου και όποτε χρειάζεται.(Μαράτου-Αλιπράντη, 1995). Με άλλα λόγια, ο 

εύκαµπτος χαρακτήρας των συγγενικών σχέσεων, η πολυµορφία της συµπαράστασης που 

προσφέρουν, η αµεσότητα και η προσαρµοστικότητα που επιδεικνύουν σε στιγµές κρίσεις, 

διαπλάθουν αντιλήψεις σύµφωνα µε τις οποίες τα άτοµα νιώθουν ότι πλαισιώνονται από το 

ενδιαφέρον των συγγενών και καταφεύγουν σε αυτούς όταν το απαιτεί η ανάγκη. Η ψυχική 

και οικονοµική συνεισφορά των συγγενών αναζητείται επιτακτικά όταν υπάρχει η πεποίθηση 

ότι θα ακολουθήσει ανταπόκριση από πλευράς τους σε ορισµένα αιτήµατα (Πετρονώτη, 

1995, Γεώργας, 1999).  

Εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά που φέρει η µορφή της σύγχρονης αστικής 

οικογένειας, εξίσου σηµαντική είναι και η µελέτη της διαδροµής της γυναίκας από την 

                                                                                                                                                                                     
την οποία προτείνει ως τον πιθανό δρόµο για την ερµηνεία της άνισης κατανοµής της οικιακής εργασίας από 
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παραδοσιακή οικογένεια και τον περιορισµό της στις οικιακές εργασίες µόνο, στο στίβο της 

επαγγελµατικής απασχόλησης. Είδαµε παραπάνω ότι ο ρόλος της γυναίκας την προπολεµική 

περίοδο περιοριζόταν µόνο εντός σπιτιού, όπου µέληµά της ήταν η συντήρηση του 

νοικοκυριού και η ανατροφή των παιδιών. Οι µεταπολεµικές εξελίξεις όµως κατέστησαν την 

ανάγκη αναζήτησης εργασίας εκτός σπιτιού, προκειµένου να καλυφθούν οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις και να επιτευχθεί η καλύτερη ποιότητα ζωής που έγινε τώρα σκοπός και στόχος 

της οικογένειας. Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας αλλαγής της πρωτύτερης κατάστασης 

ήταν � και όχι µόνο στην Ελλάδα � η ευκολότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Η αύξηση του 

ποσοστού των γυναικών στο χώρο της εκπαίδευσης τους έδωσε τη δυνατότητα να 

καταλάβουν εργασιακές θέσεις που παλαιότερα ήταν αδύνατο να κατέχουν εξαιτίας της 

έλλειψης της κατάλληλης θεωρητικής και κυρίως πρακτικής-τεχνικής εκπαίδευσης (Hicks 

κ.ά., 1985). 

Ο ρόλος της γυναίκας τώρα αποκτά διπλή σηµαντικότητα : σύζυγος και µητέρα από τη 

µια πλευρά, υπεύθυνη για τις οικιακές εργασίες και το µεγάλωµα των παιδιών και από την 

άλλη πλευρά, εργαζόµενη γυναίκα µε τις ίδιες υποχρεώσεις στον εργασιακό χώρο όπως και ο 

άνδρας. Η αλλαγή αυτή είχε σαν αποτέλεσµα τον εκσυγχρονισµό των αντιλήψεων σχετικά µε 

τους ρόλους των συζύγων. Επειδή όµως η γυναικεία εργασία σχετίζεται άµεσα µε τις 

οικονοµικές συνθήκες της χώρας και µε τις κρατούσες αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας 

στην αγορά εργασίας, µεταξύ των δεκαετιών 1961 και 1981 παρατηρήθηκε µείωση του 

συντελεστή επαγγελµατικής απασχόλησης των γυναικών. Από 33,5% το 1961 έγινε 24,1% το 

1971 και τελικά έπεσε στο 22,8% το 1981. (Πετρινιώτη-Κώνστα, 1989) Από έρευνα της 

Κασιµάτη (1982) σχετικά µε τη γυναικεία απασχόληση, πληροφορούµαστε ότι στις αγροτικές 

                                                                                                                                                                                     
τους δύο συζύγους. 
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περιοχές υπήρξε µείωση των εργαζόµενων γυναικών (-33%), χωρίς αντίστοιχη αύξηση του 

ίδιου αριθµού στα αστικά κέντρα και την Πρωτεύουσα (µόλις 10% στην Αθήνα). Αυτό το 

φαινόµενο µπορεί να εξηγηθεί λόγω της δυσκολίας των γυναικών να βρουν εργασία όταν 

έρχονται από τις αγροτικές περιοχές να εγκατασταθούν στα αστικά κέντρα. Άλλοι 

παράγοντες που ευνόησαν τη µείωση του ποσοστού εργασίας των γυναικών είναι το 

πρόβληµα της δηµογραφικής γήρανσης του ελληνικού πληθυσµού και η καθυστέρηση της 

εισόδου των γυναικών στην αγορά εργασίας, λόγω των πολύχρονων σπουδών (Έµκε-

Πουλοπούλου, 1985, Τσουκαλάς, 1986). 

Σύµφωνα όµως µε στοιχεία του Καραντινού (1988), κατά την πρόσφατη περίοδο 

παρατηρείται αύξηση του ποσοστού εργασίας των γυναικών στα αστικά κέντρα, λόγω των 

δυνατοτήτων που ανοίχθηκαν και τη µεγαλύτερη πλέον συµµετοχή τους στον επαγγελµατικό 

χώρο. Η γυναίκα λοιπόν παύει να είναι εκείνη που φέρνει στο σπίτι το �έξτρα� εισόδηµα 

αλλά συµβάλει ουσιαστικά στην οικονοµική κατάσταση της οικογένειας.  

Εντούτοις, η εργασία της γυναίκας εκτός σπιτιού αποτελεί πηγή σύγκρουσης καθώς 

αυτή πρέπει να µοιράσει τη ζωής της µεταξύ δύο ρόλων, ως επαγγελµατία και ως σύζυγος-

µητέρα. Αναγνωρίζει από τη µια τις θετικές πλευρές της εργασίας, όπως οικονοµικά ωφέλη, 

προσωπική ανεξαρτησία, ισοτιµία µε τον άντρα, αλλά ο κόπος που καταβάλλει και το ηθικό 

δίληµµα ότι δεν είναι σωστή µητέρα, αφού δεν της αποµένουν αρκετές ώρες για τα παιδιά 

της, την τοποθετούν ξανά σε µειονεκτική θέση. 

Στη δεκαετία του ΄80, η µορφή της ελληνικής οικογένειας µετασχηµατίζεται ξανά στην 

προσπάθεια να προσαρµοστεί στις συνεχείς κοινωνικές οικονοµικο- εξελίξεις, αποκτώντας 

ένα σχήµα που το διατηρεί µέχρι σήµερα. Η έρευνα της Μαράτου-Αλιπράντη (1995) στην 

περιοχή της πρωτεύουσας καλύπτει όλα τα παραπάνω πεδία, δίνοντας σαφείς πληροφορίες 

αφενός µεν για τους συζυγικούς ρόλους, την κατανοµή των οικιακών εργασιών, τα 
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συντηρητικά και προοδευτικά πρότυπα οικογένειας και αφ�ετέρου για τους πολιτιστικο-

οικονοµικο-κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συµπεριφορές των Αθηναίων 

συζύγων στην επιλογή µοντέλου οικογένειας. 

Η έρευνα αυτή του ΕΚΚΕ διεξήχθη σε δείγµα 1924 παντρεµένων γυναικών, ηλικίας 15-

45 ετών και τα δεδοµένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν µε τη µέθοδο του κατευθυνόµενου 

ηµερολογίου και των προσωπικών συνεντεύξεων (Μαράτου-Αλιπράντη, 1993).  

Αναφορικά µε την επιλογή συντηρητικού ή προοδευτικού µοντέλου οικογένειας, τα 

δεδοµένα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους µισούς Αθηναίους συζύγους 

ακολουθούν τις συντηρητικές πρακτικές του παραδοσιακού γάµου, ενώ οι υπόλοιποι µισοί τις 

αµφισβητούν και τάσσονται υπέρ της επαγγελµατικής απασχόλησης των γυναικών. Το 64% 

περίπου καλύπτεται από τα οµοιογενή συντηρητικά ή προοδευτικά ζευγάρια (δηλαδή και οι 

δύο σύζυγοι είναι συντηρητικοί ή προοδευτικοί) ενώ µόλις το 36% καλύπτεται από ετερογενή 

ζευγάρια (ένας από τους δύο συζύγους είναι συντηρητικός και ο άλλος προοδευτικός). Από 

αυτό το 36%, κυριαρχεί η συντηρητική πρακτική από την πλευρά του συζύγου, ενώ οι 

γυναίκες εµφανίζονται πιο προοδευτικές.  

Όπως διαφαίνεται από τα πορίσµατα της συγκεκριµένης έρευνας, η υιοθέτηση ενός 

συντηρητικού ή προοδευτικού µοντέλου οικογένειας βρίσκεται σε άµεση συνάρτηση µε την 

ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο των ζευγαριών. Αναλογικά, τα οµοιογενή προοδευτικά 

ζευγάρια (όπου και οι δύο σύζυγοι είναι προοδευτικοί) διακρίνονται µεταξύ των νέων και 

µορφωµένων ζευγαριών, ενώ τα αντίστοιχα συντηρητικά διακρίνονται µεταξύ ζευγαριών 

µεγαλύτερης ηλικίας και λιγότερης µόρφωσης. Η ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο του 

ζευγαριού αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες στη διαµόρφωση των αντιλήψεων σχετικά µε 

το οικογενειακό µοντέλο ζωής, µε τα νεότερα ζευγάρια να ασπάζονται προοδευτικότερα 

µοντέλα οικογένειας σε σχέση µε τα ηλικιακά µεγαλύτερα.  
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Η επιλογή όµως ενός συντηρητικού ή προοδευτικού οικογενειακού µοντέλου δεν 

βασίζεται µόνο στην ηλικία και τη µόρφωση του άνδρα ή της γυναίκας, αλλά και στην 

εργασιακή απασχόληση των γυναικών. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις που δόθηκαν, εξάγεται το 

συµπέρασµα ότι γυναίκες που εργάζονται ως ανώτερα στελέχη σε επιχειρήσεις ή ως 

υπάλληλοι, αντιµετωπίζουν θετικότερα τη µορφή οικογένειας όπου και οι δύο σύζυγοι 

εργάζονται, καθόσον αισθάνονται ότι συµµετέχουν ενεργά στον επαγγελµατικό χώρο 

αντλώντας ταυτόχρονα ικανοποίηση από την εργασίας τους, σε αντίθεση µε τις γυναίκες 

εκείνες που εργάζονται ως πωλήτριες ή εργάτριες και θεωρούν ότι ο ρόλος τους στο χώρο 

εργασίας είναι αδύναµος και όχι καθοριστικός. 

Η ύπαρξη παιδιών στην οικογένεια, ο αριθµός και η ηλικία τους επηρεάζει σηµαντικά 

την οικογενειακή πρακτική που ακολουθούν οι δύο σύζυγοι. Η έρευνα έδειξε ότι στις 

περιπτώσεις που η γυναίκα εργάζεται και υπάρχει ένα µόνο παιδί στην οικογένεια, το ζευγάρι 

εµφανίζεται πιο προοδευτικό, ενώ στις οικογένειες χωρίς παιδιά ή µε 2 ή περισσότερα, το 

συζυγικό οικογενειακό πρότυπο εµφανίζεται πιο συντηρητικό. Χαµηλότερο ποσοστό 

συντηρητικών συζύγων συναντάται στις περιπτώσεις που το ζευγάρι δεν έχει παιδιά και η 

γυναίκα δεν εργάζεται . Τα ποσοστά αυτά συνδέονται επίσης µε την ηλικία των γονέων. Έτσι, 

οι πιο νέοι και µορφωµένοι γονείς, καθώς και εκείνοι που ανήκουν σε µεσαία ή ανώτερα 

κοινωνικά στρώµατα, ανήκουν στο <<οµοιογενές προοδευτικό>> συζυγικό πρότυπο, δηλαδή 

υιοθετούν προοδευτικές ιδέες σχετικά µε το οικογενειακό πρότυπο ζωής. 

Με την αλλαγή στη δοµή και λειτουργικότητα της οικογένειας επήλθαν αλλαγές και 

στην αντίληψη για την κατανοµή των οικιακών εργασιών. Ο άνδρας αρχίζει να συµµετέχει 

ενεργά, να βοηθά τη γυναίκα τόσο στις δουλειές του σπιτιού όσο και στην ανατροφή των 

παιδιών. Τα στοιχεία της ίδιας έρευνας (Μαράτου-Αλιπράντη 1993, 1995) που ασχολήθηκε 

και µε αυτή τη διάσταση όσον αφορά στη µορφή της σύγχρονης ελληνικής αστικής 
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οικογένειας, έδειξαν ότι υπάρχουν δύο είδη ζευγαριών. Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει τα 

ζευγάρια όπου ο σύζυγος συµµετέχει στις οικιακές εργασίες και την ανατροφή των παιδιών 

σε καθηµερινή βάση, ενώ η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει τα ζευγάρια όπου ο σύζυγος 

αφιερώνει ελάχιστο ή καθόλου χρόνο σε αυτές τις δραστηριότητες. Σε περισσότερες από τις 

µισές οικογένειες της Αθήνας (57%) συναντάται η παραδοσιακή κατανοµή των συζυγικών 

ρόλων µέσα στο σπίτι, δηλαδή η µειωµένη συµµετοχή του συζύγου στις οικιακές εργασίες, 

ενώ µόνο στο 43% παρατηρείται πιο ισότιµος διαχωρισµός των ρόλων µέσα στο σπίτι. Η 

διαπίστωση αυτή συνίσταται στο συσχετισµό της αντίληψης για τη συµµετοχή στις οικιακές 

εργασίες και την ανατροφή των παιδιών, µε το µορφωτικό επίπεδο των ζευγαριών και τον 

αριθµό των παιδιών µέσα στην οικογένεια. Με άλλα λόγια, όταν οι σύζυγοι είναι νέοι και 

µορφωµένοι, ακολουθούν πιο προοδευτικές αντιλήψεις για την οικιακή βοήθεια (ποσοστό 

περίπου 55%), ενώ επικρατεί πιο συντηρητικό τρόπος ζωής όταν οι σύζυγοι είναι λιγότερο 

µορφωµένοι και πιο µεγάλοι στην ηλικία (60%), µε αύξηση του ποσοστού αυτού όταν οι 

σύζυγοι είναι ηλικιωµένοι (68%). Επίσης, όταν δεν υπάρχουν παιδιά, ακολουθείται πιο 

προοδευτικός τύπος οικιακής βοήθειας, ενώ ο αριθµός των παιδιών δεν µεταβάλλει 

σηµαντικά την αντίληψη για την κατανοµή των οικιακών εργασιών. Παρόλο που η οικιακή 

εργασία αυξάνεται περισσότερο για τη γυναίκα µε το µεγαλύτερο αριθµό παιδιών, το γεγονός 

αυτό δεν επηρεάζει την ένταση της βοήθειας που προσφέρει ο σύζυγος µέσα στο σπίτι. 

Εξάλλου, η µορφή της οικιακής βοήθειας του συζύγου διαφοροποιείται ανάλογα µε την 

επαγγελµατική κατηγορία στην οποία ανήκει. Όπως αναµενόταν, στα ζευγάρια που ο σύζυγος 

ανήκει στις κατηγορίες <<επιστήµονες/ανώτερα στελέχη>> και <<υπάλληλοι γραφείου>>, 

συναντάται πιο συχνά ο σχετικά σύγχρονος τύπος οικιακής βοήθειας σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες οικογένειες (52% περίπου). Αντίθετα, στα ζευγάρια που ο σύζυγος ανήκει στις 
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κατηγορίες <<έµπορορς/πωλητής>> και <<εργάτης>>, ο τρόπος κατανοµής των οικιακών 

εργασιών ακολουθεί πιο παραδοσιακή µορφή (60%).  

Η ίδια πρακτική ακολουθείται και από την πλευρά των γυναικών. Αρχικά, τα παραπάνω 

ποσοστά επηρεάζονται από την εργασία ή µη της γυναίκας εκτός σπιτιού. Όταν η γυναίκα δεν 

εργάζεται, ο τρόπος κατανοµής των οικιακών εργασιών έχει πιο παραδοσιακή µορφή (65%) 

σε σχέση µε τις περιπτώσεις που η γυναίκα απασχολείται σε εργασία εκτός σπιτιού. Από τα 

στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται ότι, η αντίληψη για πιο ισότιµη κατανοµή της οικιακής 

εργασίας συναντάται όταν και οι δύο σύζυγοι εργάζονται (55%). Η αντίληψη αυτή 

επηρεάζεται σαφώς από τη θέση που κατέχει η γυναίκα στον επαγγελµατικό χώρο. Στην 

περίπτωση που εργάζεται ως ανώτερο στέλεχος σε επιχειρήσεις ή ως υπάλληλος, υιοθετεί τον 

σύγχρονο τύπο οικιακής βοήθειας , επιλογή όµως που δεν ασπάζονται στην πλειοψηφία τους 

οι γυναίκες που εργάζονται ως πωλήτριες ή εργάτριες. Στις κατηγορίες αυτές, τα µισά µόνο 

ζευγάρια ακολουθούν το σύγχρονο τύπο οικιακής βοήθειας. Σαν γενικό συµπέρασµα 

µπορούµε να πούµε ότι οι παράγοντες ηλικία, εκπαίδευση και επαγγελµατική κατηγορία των 

συζύγων διαφοροποιούν τον τρόπο ζωής των Αθηναϊκών οικογενειών. Επίσης η τάση για 

µεγαλύτερη ισοτιµία στους ρόλους των δύο συζύγων εµφανίζεται στις περιπτώσεις που οι 

γυναίκες εργάζονται αλλά σε µεσαίες και ανώτερες επαγγελµατικές κατηγορίες (Μαράτου-

Αλιπράντη 1993, 1995). 

Επόµενο βήµα της έρευνας αυτής για την εξερεύνηση του σύγχρονου µοντέλου της 

ελληνικής αστικής οικογένειας ήταν η µελέτη της ιδεολογικής ρύθµισης των τρόπων ζωής. 

Με τον όρο τρόπο ζωής οι ερευνητές αναφέρονται στις πρακτικές οικιακής βοήθειας που 

ορίζονται ως συνδυασµός ενός µοντέλου ζωής και ενός συστήµατος ενδοσυζυγικών 

ανταλλαγών. Μελέτησαν δηλαδή, κατά πόσο οι αξίες και οι αντιλήψεις για την καθηµερινή 

ζωή επηρεάζουν τις συζυγικές πρακτικές οικιακής βοήθειας. Όπως δείχνουν τα δεδοµένα, 
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όταν µόνο ο σύζυγος (48%) είναι προοδευτικός ή και οι δύο σύζυγοι είναι προοδευτικοί 

(55%), συναντάται συχνότερα η σύγχρονη µορφή οικιακής βοήθειας από πλευράς συζύγου. 

Το αντίθετο συµβαίνει στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι συντηρητικοί (69%), ή ο 

άνδρας είναι συντηρητικός και η γυναίκα προοδευτική (62%). Εδώ ακολουθείται πιο 

παραδοσιακή µορφή οικιακής βοήθειας από τον σύζυγο. Τα δύο αυτά µοντέλα που 

προκύπτουν από τα δεδοµένα της έρευνας έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για τις οικιακές 

δραστηριότητες. Το πρώτο µοντέλο που οι ερευνητές ονόµασαν <<ισότιµο>>, στην πλειοψηφία 

του αποτελείται από συζύγους οι οποίοι πιστεύουν στην επαγγελµατική απασχόληση των 

γυναικών και στην πιο ισότιµη κατανοµή των καθηµερινών οικιακών εργασιών. Το δεύτερο 

µοντέλο, το <<άνισο>>, περιλαµβάνει τους συζύγους µε την αντίληψη ότι η γυναίκα πρέπει να 

ασχολείται µόνο µε τις δουλειές του σπιτιού, ενώ η καθηµερινή πρακτική χαρακτηρίζεται από 

άνιση κατανοµή των οικιακών δραστηριοτήτων (Μαράτου-Αλιπράντη,1993). Τα 

αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας έδειξαν ότι οι οικιακές εργασίες αποτελούν 

καθηµερινό καθεστώς για τις γυναίκες, ενώ οι άνδρες σπαταλούν πολύ λίγο χρόνο γι� αυτές, 

γεγονός που καθορίζεται σαφώς τόσο από την επαγγελµατική κατηγορία των συζύγων όσο 

και από τις αντιλήψεις τους (προοδευτικές ή συντηρητικές) για το οικογενειακό πρότυπο. 

Όταν ο σύζυγος ανήκει σε µεσαία ή ανώτερη επαγγελµατική κατηγορία ξοδεύει περισσότερο 

χρόνο για τις οικιακές εργασίες (περίπου 0,70 ώρες) σε σχέση µε τους συζύγους που ανήκουν 

στις κατηγορίες <<εργάτες>> ή <<έµποροι-πωλητές>> (περίπου 0,55 ώρες). Η κατανοµή αυτή 

παρουσιάζεται και στην περίπτωση των εργαζόµενων γυναικών. Αν ανήκουν σε µεσαία ή 

ανώτερη επαγγελµατική κατηγορία επιτυγχάνουν µεγαλύτερη παρουσία από πλευράς 

συζύγου , ενώ όταν πρόκειται για εργάτριες και την κατηγορία έµποροι/πωλητές, η παρουσία 

αυτή µειώνεται.  
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Συνεπώς, ο ελεύθερος χρόνος των ζευγαριών της Αθήνας παρουσιάζει ανισότητα και 

εξαρτάται από τις εργασιακές και οικογενειακές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε σπίτι. 

Είναι γεγονός όµως ότι οι γυναίκες που εργάζονται διαθέτουν λιγότερο ελεύθερο χρόνο από 

εκείνες που δεν εργάζονται, ενώ ο ελεύθερος χρόνος έχει να κάνει µε τα προοδευτικά ή 

συντηρητικά ζευγάρια στο µέτρο που οι προοδευτικοί σύζυγοι ασχολούνται καθηµερινά µε 

τις οικιακές εργασίες και τα παιδιά, σε σχέση µε τους συντηρητικούς οι οποίοι αφήνουν αυτές 

τις ευθύνες στη γυναίκα. Στην περίπτωση αυτή, ο ελεύθερος χρόνος των ανδρών αυξάνεται, 

ενώ αντίστοιχα της γυναίκας µειώνεται αφού αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη του 

σπιτιού και των παιδιών (Μαράτου-Αλιπράντη, 1995). Όπως αναφέρει ο Dominian (1998), 

σχετική έρευνα των Blair & Lichter (1991) έδειξε ότι στις Ηνωµένες Πολιτείες οι γυναίκες 

αφιερώνουν κατά µέσο όρο 33 ώρες δουλειάς στο σπίτι τη βδοµάδα, χωρίς σε αυτές τις ώρες 

να συµπεριλαµβάνεται η φροντίδα του/των παιδιού/ών, ενώ οι άνδρες µόλις 14 ώρες. Οι 

ερευνητές Blair & Johnson (1992) µελέτησαν την κατανοµή των ωρών εργασίας στο σπίτι και 

βρήκαν ότι στο 18% των νοικοκυριών µε εργαζόµενη γυναίκα και το 16% των νοικοκυριών 

όπου η γυναίκα δεν εργάζεται, οι άνδρες προσφέρουν περισσότερες από 20 ώρες εργασίας 

στο σπίτι τη βδοµάδα. Η ποσοτική αυτή διαφοροποίηση στον χρόνο απασχόλησης µε τις 

οικιακές εργασίες εξετάστηκε και φανερώθηκε ότι σχετίζεται µε την αντίληψη των γυναικών 

για τη δίκαιη κατανοµή των εργασιών µέσα στο σπίτι και τη συνεισφορά στις λεγόµενες 

<<γυναικείες>> δουλειές. Αν θεωρούν ότι η προσφορά τους αναγνωρίζεται, τότε πιστεύουν ότι 

η κατανοµή είναι δίκαιη. Από την άλλη πλευρά οι γυναίκες θεωρούν τις δουλειές στο σπίτι 

ως εκδήλωση φροντίδας. Η υπόθεση όµως που έθεσαν οι ερευνητές ότι οι γυναίκες που 

ενστερνίζονται την ιδεολογία για την ισότητα των δύο φύλων, θεωρούν ότι η συµβολή των 

ανδρών στις οικιακές εργασίες είναι πιο σηµαντική, δεν επαληθεύτηκε. Το στοιχείο αυτό 

υποστηρίζει τη διαπίστωση ότι ακόµα και στη δεκαετία του ̉90 συνεχίζει να υφίσταται ένας 
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ισχυρός παραδοσιακός δεσµός ανάµεσα στις γυναίκες και στις δουλειές του σπιτιού παρά τη 

δίκαιη κατανοµή και πως δεν έχει επέλθει σηµαντική αλλαγή στη συµπεριφορά και στην 

ιδεολογία (Dominian,1998). Από τα παραπάνω δεδοµένα συµπεραίνεται ότι το µοντέλο 

οικογένειας µε τους <<αδιαφοροποίητους>> συζυγικούς ρόλους που έχει ευρέως επικρατήσει 

στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, δεν βρίσκει εφαρµογή στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου 

ακόµα µέχρι σήµερα οι ρόλοι των συζύγων συνεχίζουν να είναι διαφοροποιηµένοι, µε τη 

γυναίκα να επωµίζεται το µεγαλύτερο βάρος των ευθυνών της οικογένειας.  

Η λεπτοµερειακή µελέτη της επαγγελµατικής απασχόλησης των γυναικών έδωσε 

ενδιαφέροντα πορίσµατα σχετικά µε το προφίλ της εργασίας τους. Η αντίληψη που έχουν οι 

γυναίκες για τη συµµετοχή τους στον εργασιακό χώρο επηρεάζεται σηµαντικά από τη 

µόρφωση και την κοινωνική τους θέση, ενώ παράλληλα καθορίζει στάσεις και αντιλήψεις για 

τις συζυγικές και κοινωνικές πρακτικές. Έτσι, οι νεώτερες και πιο µορφωµένες γυναίκες 

έχουν ένα πιο σταθερό προφίλ εργασίας, ιδιαίτερα όταν εργάζονται σε µεσαίες ή ανώτερες 

επαγγελµατικές κατηγορίες συγκριτικά µε τις υπόλοιπες γυναίκες. Οι περισσότερες από αυτές 

απάντησαν ότι δεν επιθυµούν να σταµατήσουν να εργάζονται πριν από την ηλικία 

συνταξιοδότησης, ενώ η ύπαρξη παιδιών, άρα αυξηµένων οικογενειακών ευθυνών δεν 

επηρεάζει την αντίληψή τους αυτή. Το συνεχές αυτό προφίλ διαφοροποιείται στην περίπτωση 

των λιγότερο νέων και µορφωµένων γυναικών, όπως επίσης και σε αυτές που ανήκουν σε 

χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα. Εδώ όµως υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες που 

διαµορφώνουν τη γνώµη των γυναικών για την εργασία, για παράδειγµα η ανάγκη 

αναζητήσης εργασίας λόγω οικονοµικών δυσκολιών. Αναφορικά µε τη συσχέτιση 

επαγγελµατικής απασχόλησης των γυναικών και προσφορά βοήθειας στις οικιακές εργασίες 

από πλευράς συζύγου, στην πρώτη περίπτωση οι γυναίκες απολαµβάνουν µεγαλύτερη 
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οικιακή βοήθεια από αυτούς και πρόκειται συχνότερα για ζευγάρια που και οι δύο σύζυγοι 

είναι προοδευτικοί, σε αντίθεση µε τις γυναίκες στη δεύτερη περίπτωση.  

Το παραπάνω µοντέλο της σύγχρονης οικογένειας στην Ελλάδα όπως µορφοποιείται 

από τα αποτελέσµατα της έρευνας, περιστρέφεται γύρω από κοινωνικές νόρµες, οι οποίες 

αποτελούν σε µεγάλο βαθµό τις πηγές επιρροής για τη διαµόρφωσή του. Στη θεώρηση αυτή 

προτείνεται ως εναλλακτικό µοντέλο οικογένειας, αυτό των Γεώργα και συνεργατών (1986α, 

1988, 1993), οι οποίοι επισηµαίνουν την αλληλεπιδρασιακή σχέση κοινωνικού πλαισίου - 

φυσικού περιβάλλοντος - οικογένειας, προσθέτοντας ως σηµαίνουσα µεταβλητή το 

οικολογικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύσσεται η οικογένεια. Η θεώρηση αυτή ονοµάζεται 

οικολογικο-κοινωνικό µοντέλο και έχει τις αρχές της στην οικολογική θεωρία του Berry 

(1980), που περιλαµβάνει : 1) το οικολογικό πλαίσιο, 2) το κοινωνικο-πολιτιστικό πλαίσιο, 3) 

τους δεσµούς µε άλλα άτοµα στο επίπεδο της κοινότητας, 4) την οικογένεια και 5) τις 

ψυχολογικές διαστάσεις του ατόµου. Το σχήµα που ακολουθεί αποτελεί γραφική 

αναπαράσταση της θεώρησης του οικολογικού-κοινωνικού µοντέλου απεικονίζοντας τις 

σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ των πέντε (5) παραµέτρων του. Οι σχέσεις αυτές είναι 

αµφίδροµες και σε διαρκή αιτιότητα µεταξύ τους  (Γεώργας, 1986/2001). 
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Σχήµα  3.  Γραφική παράσταση της θεώρησης του οικολογικού-κοινωνικού  

                µοντέλου (Γεώργας, 1986) 

Σύµφωνα µε τις πέντε (5) παραµέτρους η οικολογική-κοινωνική ανάλυση της 

οικογένειας στην Ελλάδα παρουσιάζεται ως ακολούθως :  

Το οικολογικό πλαίσιο της ελληνικής οικογένειας που µέχρι τις δεκαετίες �50 και 60� 

ήταν το χωριό, οι µικρές δηλαδή κοινότητες τόσο στην ορεινή Ελλάδα όσο και στα νησιά, 

αλλάζει εξαιτίας της µεταναστευτικής κίνησης και της αστυφυλίας που ερηµώνουν την 

περιφέρεια και πληθαίνουν την κατοίκηση των µεγάλων πόλεων. 
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Τόσο η εξωτερική όσο και η εσωτερική µεταναστευτική κίνηση αλλάζουν τα δεδοµένα 

στον εργασιακό χώρο, αφού η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν ασχολείται µε τη γεωργία, την 

κτηνοτροφία και την αλιεία, αλλά απασχολείται στο εµπόριο, επιχειρήσεις, βιοµηχανίες, 

τουρισµό και γενικά σε ό,τι αφορά την παροχή υπηρεσιών. 

Η γρήγορη εκβιοµηχάνιση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο πολιτικό, κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Αρχίζει η ευρεία εξάπλωση των µαζικών µέσων επικοινωνίας, µε 

αποκορύφωµα τα τελευταία χρόνια. 

Οι δεσµοί µε τα άτοµα στα πλαίσια της κοινότητας παραµένουν σταθεροί µέσω 

τελετουργιών όπως π.χ. γάµος ή η βάπτιση, δηµιουργώντας έναν κύκλο προσώπων, τα οποία 

αλληλοβοηθούνται και αλληλοεξυπηρετούνται. Η αλλαγή που επέρχεται λόγω του νέου 

τρόπου και ρυθµού ζωής στο οικογενειακό µοντέλο, αφορά το µετασχηµατισµό της από 

εκτεταµένη σε πυρηνική, καθόσον η δοµή της διευρυµένης αγροτικής οικογένειας δεν 

δύναται να λειτουργήσει αποτελεσµατικά στα αστικά κέντρα (Γεώργας, 1999). 

Οι έρευνες των Γεώργα (1986β, 1995) και Μουσούρου (1989) έδειξαν ότι οι αξίες 

έχουν αλλάξει µε την έννοια ότι τα άτοµα και κυρίως οι νέοι δεν απορρίπτουν απόψεις όσον 

αφορά την θέση του άντρα και της γυναίκας και το ρόλο του πρώτου στην οικονοµική 

διαχείριση του νοικοκυριού αλλά απορρίπτουν την αξία που αφορά την εξουσία του άντρα 

πάνω στη γυναίκα όπως ίσχυε στο διευρυµένο αγροτικό περιβάλλον. Επίσης, παρόλο που η 

οικογένεια µετασχηµατίστηκε σε πυρηνική, τα άτοµα συνεχίζουν να διατηρούν σχέσεις µε τα 

πρόσωπα του κοντινού συγγενικού περιβάλλοντος, διατηρώντας ακόµα την έννοια της 

γειτονιάς. Η προτεινόµενη οικολογική προσέγγιση συνδυάζει το οικολογικό πλαίσιο µε τις 

κοινωνικές συνθήκες και τις ψυχολογικές διεργασίες που επιτελούνται µέσα στην οικογένεια, 

προσφέροντας µια εναλλακτική θεώρηση στη µελέτη της δοµής και λειτουργίας του 

ελληνικού µοντέλου οικογένειας.  
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Στη σηµερινή αυτή µορφή της ελληνική οικογένειας, έχουν προστεθεί νέα εναλλακτικά 

µοντέλα οικογένειας όπως οι µονογονεϊκές (συµπεριλαµβανοµένων και των ανύπαντρων 

γυναικών µε παιδιά) και τα ζευγάρια που συζούν µε ή χωρίς παιδιά. 

Το φαινόµενο της µονογονεϊκής οικογένειας, συναντάται πολύ πιο συχνά στις 

Ευρωπαϊκές χώρες σε σύγκριση µε την Ελλάδα. Ιδιαίτερα, σε κάποιες από αυτές, όπως η 

Μεγάλη Βρετανία και η ∆ανία καλύπτουν περίπου το 45-55% των γεννήσεων. Με άλλα 

λόγια, η αναλογία είναι µία προς δύο περίπου γεννήσεις. Ποιοί όµως είναι εκείνοι οι λόγοι 

που οδηγούν τη γυναίκα, συνήθως, να ακολουθήσει τη λύση της απόκτησης ενός παιδιού 

εκτός γάµου; (Ρήγα, 1997β) 

Μετά τη δεκαετία του 1960, όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, επήλθαν πολλές 

αλλαγές στη δοµή της οικογένειας, τόσο στις χώρες της δυτικής Ευρώπης, όσο και στην 

Ελλάδα, άσχετα αν το πολιτικό, ιστορικό, οικονοµικό και κοινωνικό πλαίσιο στη χώρα µας 

ήταν διαφορετικό. Οι αλλαγές αυτές αφορούσαν, από τη µια µεριά, τον πιο �ατοµικό 

χαρακτήρα� που υιοθέτησε η οικογένεια και από την άλλη πλευρά, τη συµπεριφορά των 

ατόµων όσον αφορά την απόκτηση παιδιών και εποµένως την µετατροπή των δηµογραφικών 

δεδοµένων. Ως αποτέλεσµα των αλλαγών αυτών ήταν η µείωση των γάµων, µια και ο θεσµός 

του γάµου αµφισβητείται, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η γονεϊκότητα εκτός γάµου, ως 

αποδεκτή και εφικτή σε σχέση µε παλιότερα χρόνια.  

Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η απόκτηση ενός παιδιού εκτός γάµου εκφράζει την 

επιλογή της γυναίκας κι ενώ ίσως στην πορεία κάποια από αυτές παντρευτεί ή ακολουθήσει 

το µοντέλο της συγκατοίκησης, η επιλογή αυτή αντανακλά την απόφαση της να µεγαλώσει 

ένα παιδί µόνη της χωρίς την απαραίτητη διατήρηση της σχέσης της µε τον πατέρα του 

παιδιού της (Ρήγα, 1997β, Dallos & Sapsford,1997).  
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∆ύο (2) λόγοι διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της γονεϊκότητας εκτός 

γάµου: α) η ισότιµη θέση των εκτός γάµου παιδιών σε σχέση µε τα παιδιά που γεννιούνται 

στα πλαίσια ενός γάµου και β) η µεγαλύτερη εµπλοκή του κράτους από πλευράς παροχών και 

ενίσχυσης της συµµετοχής των γονέων στην ανατροφή τους.  

Σήµερα έχει επικρατήσει ο όρος <<µονογονεϊκή οικογένεια>> για να χαρακτηρίζει τον 

τύπο οικογένειας µε ένα γονέα και αυτός ο όρος επιτρέπει να τον διαχωρίζουµε από τους 

άλλους και να λαµβάνουµε υπόψη ότι αναφέρεται σε πιθανές οικονοµικές δυσκολίες και στην 

εξολοκλήρου ευθύνη του ενός µόνο γονέα για την ανατροφή του-των παιδιού-ών του (Ρήγα, 

1991β, 1997β, Μαράτου-Αλιπράντη, 1998). 

Τα δηµογραφικά στοιχεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως καταγράφονται 

στο άρθρο της Μαράτου-Αλιπράντη (1998), δείχνουν ότι η πλειονότητα των µόνων γονέων 

είναι σε όλες τις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεµβούργο, 

Ολλανδία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο, ∆ανία) γυναίκες, ενώ 

διακρίνονται τρία βασικά µοντέλα : 1) το <<σκανδιναβικό µοντέλο>>, όπου έχουµε τα 

υψηλότερα ποσοστά µονογονεϊκών οικογενειών, περίπου ένα στα δύο νοικοκυριά (20%), 2) 

το <<µοντέλο της Κεντρικής Ευρώπης>> (Γερµανία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, 

Ολλανδία, Ηνωµένο Βασίλειο), µε ποσοστά που κυµαίνονται κάπου στο µέσο (10%-15% των 

νοικοκυριών) και 3) το <<µεσογειακό µοντέλο>> (Ιταλία, Ελλάδα και Ιρλανδία), µε αρκετά 

χαµηλότερο ποσοστό (5%-7% των νοικοκυριών). Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες ως 

αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών αποτελούν το 83,3% των περιπτώσεων, ενώ οι άνδρες 

είναι η µειονότητα. 

Με την αύξηση των διαζυγίων τα τελευταία 30 χρόνια και την έλλειψη πίστης στο 

θεσµό του γάµου, η µονογονεϊκότητα αποτέλεσε την εναλλακτική αλλά ταυτόχρονα 

αναγκαστική λύση, σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τα 
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στοιχεία που εκτέθηκαν παραπάνω, στις σκανδιναβικές χώρες το φαινόµενο αυτό έχει 

εξαπλωθεί ευρέως µε αποτέλεσµα να αποτελεί σήµερα εξίσου συνηθισµένη κατάσταση όσο 

και οι γεννήσεις εντός γάµου. Αντίστοιχα δεδοµένα δεν υπάρχουν για την Ελλάδα, αλλά από 

µια έρευνα του ΕΟΠ διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών 

αποτελούν την πλειοψηφία (97%). Από αυτές, 50% ήταν διαζευγµένες, 16% χήρες και 21% 

(δηλαδή δύο στις δέκα µητέρες) είχαν αποκτήσει τα παιδιά τους εκτός γάµου (Χατζώκου, 

1990).  

Αναλυτικότερα, όσον αφορά την αντίστοιχη κατάσταση στην Ελλάδα, από τα µέσα της 

δεκαετίας του '80 σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση τόσο του αριθµού των διαζυγίων όσο και 

της επιλογής της γέννησης παιδιών εκτός γάµου. Αιτία αυτής της αύξησης υπήρξε από τη µια 

πλευρά η εξέλιξη των ηθών και από την άλλη, η µεταβολή της οικογενειακής δοµής, καθόσον 

εξασθενεί ο κοινωνικός στιγµατισµός που αποδίδεται στα διαζευγµένα άτοµα και στους 

γονείς µε παιδιά εκτός γάµου -κυρίως µητέρες- όπως και στα ίδια τα παιδιά. Η νέα αυτή 

αντιµετώπιση αντιπροσωπεύει για τη σύγχρονη Ελληνίδα µια καινούρια νοοτροπία, που µέχρι 

τότε είχε υιοθετηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωµένες Πολιτείες (Ρήγα, 1992α, 

1994) .  

Παρά τη θετικότερη αντιµετώπιση των γυναικών που αποφασίζουν να αποκτήσουν 

παιδί εκτός γάµου, �η γέννηση ενός παιδιού εκτός γάµου θεωρείται ακόµα και σήµερα στην 

Ελλάδα δύσκολη κατάσταση για τη γυναίκα και απαιτεί ανάλωση πολλών ψυχικών και 

σωµατικών της δυνάµεων, για να µπορέσει να σταθεί στο ύψος των οικονοµικών, κοινωνικών 

και ψυχολογικών απαιτήσεων που συνεπάγεται ο νέος της ρόλος� (Ρήγα, 1991β, 1997β). Το 

ίδιο συµβαίνει και στη Γαλλία όπως αποκαλύπτει η έρευνα της Caron (1997β), όπου το 

µοντέλο της πυρηνικής οικογένειας συνεχίζει να κυριαρχεί και θεωρείται το µόνο κατάλληλο 

περιβάλλον για την ανατροφή ενός παιδιού. Επιπρόσθετα, παρ�όλο που η γαλλική κοινωνία 
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εµφανίζεται πιο ανεκτική στην περίπτωση των αµβλώσεων και της επιλεκτικής υιοθεσίας, η 

εκτός γάµου µητρότητα ως κοινωνική επιλογή, αντιµετωπίζεται αρνητικά. Η γαλλική 

πολιτική εξάλλου έχει θεσπίσει τον προσανατολισµό του εκτός γάµου παιδιού, προς την 

υιοθεσία, επαναφέροντάς το έτσι σε µια σταθερή πυρηνική οικογενειακή δοµή.  

Τα σηµαντικότερα ψυχοκοινωνικά προβλήµατα που καλείται να αντιµετωπίσει η 

ανύπαντρη µητέρα αφορούν : την οικονοµική κατάσταση, την επαγγελµατική εκπαίδευση και 

απασχόληση, την ασφαλιστική κάλυψη, την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, τη µοναξιά, την 

αναγνώριση του παιδιού από τον βιολογικό πατέρα, τις σχέσεις µε την οικογένειά της (Ρήγα, 

1997β). 

Το οικονοµικό όµως πρόβληµα συνεχίζει να παραµένει το µεγαλύτερο στην επιλογή 

ενός παιδιού εκτός γάµου και κατ� επέκταση στην υποχρέωση ανατροφής και συντήρησής 

του. Σύµφωνα µε τους Millar και Warman (1996), οι οικογενειακές υποχρεώσεις 

συνοψίζονται σε τρεις : α) την επιµέλεια , ευθύνη και φροντίδα του παιδιού µέχρι την 

ενηλικίωσή του, β) τη διατροφή, τη στέγαση και τον έλεγχο και γ) συντήρηση του παιδιού 

από οικονοµικής απόψεως. Τί γίνεται λοιπόν όταν η µητέρα επωµίζεται όλες αυτές τις 

υποχρεώσεις-ευθύνες; Ποιός πρέπει να είναι ο ρόλος του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού; 

Είναι υπόθεση που αφορά το αστικό δίκαιο και κατά πόσο το κράτος µπορεί να εξασφαλίσει 

τη συµµετοχή και του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού, ακόµα κι αν αυτός έχει κι άλλα 

παιδιά και η γυναίκα µεγαλώνει το παιδί µόνη της; 

Σύµφωνα µε τη Μαράτου-Αλιπράντη (1998), στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το 

κράτος προβλέπει κάποια γενικά σχήµατα όσον αφορά τα <<οικογενειακά επιδόµατα>> - 

ανάλογα µε το εισόδηµα του πατέρα, τον αριθµό των παιδιών, κ.λ.π. τα οποία όµως είναι 

πολύ µικρά και τις περισσότερες φορές δεν αρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες ανατροφής 

τους, ενώ µόνο σε έξι ευρωπαϊκές χώρες (Φιλανδία, Νορβηγία, ∆ανία, Ηνωµένο Βασίλειο, 
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Γαλλία, Ιρλανδία) έχουν θεσπιστεί επιδόµατα για τους µόνους γονείς. Η αντίστοιχη παρούσα 

κατάσταση στην Ελλάδα δεν προβλέπει επιδόµατα για τους γονείς που µεγαλώνουν µόνοι τα 

παιδιά τους και ειδικότερα τη γυναίκα, αλλά υπάρχει ένα επίδοµα που δίνεται στις 

περιπτώσεις συγκεκριµένων οµάδων µε αυξηµένες δαπάνες για την ανατροφή των παιδιών. 

Τα ποσά αυτά, σε καµία περίπτωση δεν είναι αρκετά ώστε να καλύψουν τις πολύπλευρες 

ανάγκες της ανατροφής ενός παιδιού. Το αποτέλεσµα είναι κάποια από τα παιδιά των 

µονογονεϊκών οικογενειών να καταλήγουν σε ιδρύµατα, συνήθως µε αρνητικές επιπτώσεις 

στην ψυχοσύνθεση τους . 

Τί µπορεί όµως να κρύβεται πίσω από την απόφαση µιας γυναίκας να φέρει στον κόσµο 

ένα παιδί εκτός γάµου, σε µια κοινωνία που αφ�ενός έχει κάνει βήµατα µπροστά όσον αφορά 

την αντιµετώπιση µιας τέτοιας κατάστασης, αλλά αφ�ετέρου ο κοινωνικός στιγµατισµός 

υφίσταται ακόµη; Αξίζει να σηµειωθεί ότι η υιοθέτηση νέων µοντέλων οικογενειακής ζωής 

που ξεφεύγουν από το παραδοσιακό υποδηλώνει µεν την ανοχή των ατόµων απέναντι σε 

προηγούµενες απαγορευµένες συµπεριφορές, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει την επιδοκιµασία 

τους. Συµπεριφορές όπως το διαζύγιο, η συµβίωση και η απόκτηση παιδιών εκτός γάµου, ή η 

προ-γάµου ενεργή σεξουαλική ζωή γίνονται αποδεκτές, αλλά δεν παραµένουν ο αρχικός και 

κύριος στόχος στην πορεία ζωής όταν τίθεται θέµα δηµιουργίας ή µη οικογένειας (Thornton, 

1996). 

Έρευνες που στηρίχθηκαν στην υπόθεση ότι η ανύπαντρη µητέρα πιθανά να προέρχεται 

από διαταραγµένο οικογενειακό περιβάλλον, δεν έδωσαν αξιόλογα αποτελέσµατα.  

Οι µελέτες των Ρήγα (1994-2000) και Caron (1997β), σκιαγραφούν την ψυχοκοινωνική 

κατάσταση των γυναικών αυτών σε συσχέτιση µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

µεγαλώνοντας ένα παιδί µόνες, δίχως βοήθεια. Εκτός του οικονοµικού προβλήµατος που 

κατέχει την πρώτη θέση στην ανάγκη επίλυσής του, η επαγγελµατική απασχόληση αποτελεί 
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βασικό πρόβληµα, καθόσον οι ανύπαντρες µητέρες στην πλειοψηφία τους δεν έχουν 

επαγγελµατική εξειδίκευση ή επαγγελµατική πείρα κι αυτό µειώνει τις πιθανότητες για 

εύρεση εργασίας µε καλές προϋποθέσεις και µη πρόσκαιρου χαρακτήρα. 

Οι γυναίκες αυτές υποφέρουν από τον κοινωνικό στιγµατισµό που τις τοποθετεί στο 

περιθώριο, µε αποτέλεσµα να διαταράσσονται οι σχέσεις τους µε το οικογενειακό 

περιβάλλον, ενώ η έλλειψη χρηµάτων και ελεύθερου χρόνου ελαττώνει τις δυνατότητες 

διατήρησης κοινωνικών σχέσεων6 (Ρήγα, 1997β).  

Τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά των παιδιών των µονογονεϊκών οικογενειών 

ερευνήθηκαν από τις Ρήγα και Γκιζιάκη (1994α), αποκαλύπτοντας ότι τα παιδιά που 

προέρχονται από οικογένειες µε έναν µόνο γονέα χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη 

αυθορµητικότητα, ζωηρότητα και ανεξαρτησία σε σύγκριση µε τα παιδιά των διγονεϊκών 

οικογενειών και τα παιδιά που µεγαλώνουν σε µονογονεϊκή οικογένεια ως απόρροια 

διαζυγίου. Επίσης, τα παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών εµφανίζονται λίγο ή καθόλου 

δειλά, λίγο ή καθόλου επιθετικά αλλά λιγότερο συνεργάσιµα σε σχέση µε τα άλλα παιδιά. Ο 

ισχυρισµός ότι τα παιδιά των µονογονεϊκών οικογενειών αποτελούν οµάδα κινδύνου όσον 

αφορά την εµφάνιση αντικοινωνικής συµπεριφοράς ή εγκληµατικότητας ακριβώς επειδή 

µεγαλώνουν σε περιβάλλον µε έναν µόνο γονέα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Το 

συµπέρασµα αυτό συµπίπτει µε τα συµπεράσµατα της Blechman (1982), η οποία έκανε µια 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά µε τα παιδιά των οικογενειών µε έναν γονέα. Η 

ερευνήτρια κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ανύπαντρες 

µητέρες έχουν να κάνουν µε την έλλειψη χρηµάτων και του χαµηλού κοινωνικού επιπέδου 

                                                           
6 Η περιθωριοποίηση και ο στιγµατισµός υφίστανται εξαιτίας της δοµής της κοινωνικής ζωής η οποία θεωρεί το 
σχήµα της µονογονεϊκής οικογένειας ως απειλή για τη µορφή της πυρηνικής οικογένειας και της ανδρικής 
εξουσίας. 
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και όχι µε το οικογενειακό περιβάλλον αυτό καθ�αυτό. Συστήνει επίσης ότι οι κοινωνικοί 

ερευνητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά το σχεδιασµό της έρευνας και της 

στατιστικής ανάλυσης των δεδοµένων, όπως επίσης και στις συγκρίσεις τους µεταξύ παιδιών 

µονογονεϊκών και διγονεϊκών οικογενειών, ώστε να αποφεύγονται πιθανές κοινωνικές 

προκαταλήψεις σχετικά µε το υπό έρευνα θέµα.  

Ο ρόλος του Κράτους στην αντιµετώπιση των δύσκολων καταστάσεων που 

αντιµετωπίζει η ανύπαντρη µητέρα, δεν βοηθούν αποτελεσµατικά. Μέχρι σήµερα, οι 

πολιτικές που έχουν ακολουθήσει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλύτερη 

αντιµετώπιση των αναγκών των µονογονεϊκών οικογενειών (που προέρχονται είτε έπειτα από 

τη διάλυση ενός γάµου ή κατ�επιλογή), δε στάθηκαν ικανές να δώσουν µια αποτελεσµατική 

και µόνιµη λύση στα προβλήµατα τους, Απαιτείται η αναζήτηση νέων λύσεων και νέων 

τρόπων κοινωνικής προστασίας προκειµένου να αντιµετωπιστούν µε επιτυχία οι καταστάσεις 

που προκύπτουν από τη δηµιουργία µιας µονογονεϊκής οικογένειας. Επίσης, θα πρέπει να 

ενισχυθεί η συµµετοχή και του πατέρα στην ανατροφή του παιδιού, ώστε η γυναίκα να µην 

επωµίζεται όλο το βάρος των ευθυνών που συνεπάγεται ο γονεϊκός ρόλος (Μαράτου-

Αλιµπράντη, 1998). Από µια άλλη προοπτική, θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην καλλιέργεια 

της αυτονοµίας της ανύπαντρης µητέρας, κυρίως επαγγελµατικά, προκειµένου να σταθεί 

ικανή όχι µόνο ως φυσική µητέρα, αλλά και ικανή να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού της. 

Τα µέτρα που χρειάζεται να παρθούν δεν θα πρέπει να αφορούν την τοποθέτηση του παιδιού 

σε Ίδρυµα, αλλά τη βοήθεια προς την ανύπαντρη µητέρα να αναλάβει τις ευθύνες µιας 

τέτοιας επιλογής, οργανώνοντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επαγγελµατική, 

οικογενειακή και κοινωνική της ζωή (Ρήγα, 1997β).  

Με αυτό το πρόσωπο εµφανίζεται η µονογονεϊκή οικογένεια στην Ελλάδα σήµερα, ενώ 

για τις περιπτώσεις των οικογενειών που προέρχονται από τη συµβίωση ενός ζευγαριού µε ή 
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χωρίς παιδιά, δεν υπάρχουν (αρκετά) στοιχεία που να δίνουν µια σαφή εικόνα για τις αιτίες 

διαµόρφωσης, σκοπιµότητας και τη λειτουργικότητα αυτού του µοντέλου οικογένειας, εκτός 

της εικασίας ότι αποτελούν πιθανά µια πρακτική λύση µεταξύ των ζευγαριών που επιθυµούν 

να ζήσουν µεν µαζί, αλλά χωρίς την εµπλοκή τους στις σχετικές νοµικές διαδικασίες. 

Συνοψίζοντας την παραπάνω θεωρητική και εµπειρική αναφορά για το µοντέλο 

οικογενειακής ζωής σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι σε 

γενικές γραµµές η ελληνική οικογένεια παρουσιάζει τις ίδιες διαφοροποιητικές τάσεις µε το 

δυτικοευρωπαϊκό µοντέλο. Η µεγάλη τους όµως διαφορά έγκειται στον αργό ρυθµό µε τον 

οποίο συντελούνται οι αλλαγές στον ελλαδικό χώρο και στην ισχυρή θέση που διατηρεί 

ακόµα η εκτεταµένη οικογένεια στη χώρα µας. Στο ερώτηµα αν αυτή η διακριτή διαφορά 

οφείλεται στην αντίσταση της ελληνικής οικογένειας ενάντια στα νέα οικογενειακά σχήµατα 

ή απλώς στον αργότερο ρυθµό υιοθέτησής τους, θα δώσει η γενική απογραφή πληθυσµού που  

πραγµατοποιήθηκε το έτος 2001. Παρόλα αυτά, µια πρώτη εξήγηση υποστηρίζει τις 

αντιστάσεις στα νέα οικογενειακά σχήµατα, οι οποίες τροφοδοτούνται από την κοινωνική 

εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει την ελληνική οικογένεια. Η εσωστρέφεια αυτή βρίσκει τη 

ρίζα της στα συνεχώς αυξανόµενα βάρη τα οποία επωµίζεται απέναντι στα µέλη της, 

λειτουργώντας έτσι ως ένας προστατευτικός κλοιός γύρω τους. Η κατάσταση αυτή σε 

συνδυασµό µε την έλλειψη κρατικής οικογενειακής πολιτικής και στήριξης, οδηγούν την 

οικογένεια σε µια συνεχή προσπάθεια να θωρακίσει τα µέλη της ενάντια σε αλλαγές και 

ριψοκίνδυνες εµπειρίες, η οποίες απειλούν την ισορροπία της (Πρεσβέλου, 2001: 145-146).  

1.2. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την τσιγγάνικη οικογένεια  

Η ιστορία της εθνότητας των Τσιγγάνων είναι λίγο πολύ γνωστή, αν και ο τόπος 

καταγωγής τους ακόµα παραµένει πηγή διαφωνίας µεταξύ των ερευνητών. Οι περισσότεροι 
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συγκλίνουν στο βορειοδυτικό τµήµα της Ινδίας ως τον τόπο καταγωγής, ενώ άλλοι 

υποστηρίζουν την περιοχή της Αιγύπτου, εξ ου και η ονοµασία που τους αποδόθηκε και 

αποτελεί σηµασιολογικό εύρηµα των µη-Τσιγγάνων προς αυτούς. Μια άλλη θεωρία 

υποστηρίζει ότι το όνοµα δόθηκε εξαιτίας της σύνδεσής τους µε την αίρεση των Αθιγγάνων 

οι οποίοι ήταν αιρετικοί του 8ου αιώνα στη Φρυγία και αποκαλέστηκαν έτσι επειδή δεν 

άγγιζαν άλλον άνθρωπο αλλόθρησκο (Fraser, 1998). Κατά τον Μπίρη (1954), υπάρχουν δύο 

λαοί, οι Ρόµα που κατάγονται από την Ινδία και  συγκαταλέγονται σε αυτούς οι περισσότεροι 

Τσιγγάνοι και οι Γύφτοι οι οποίοι είναι αυτόχθονες Αιγύπτιοι και η λέξη προέρχεται από το 

Αιγύπτιος : στην ελληνική Γύφτος ή Γύφτης. Για τον Φαρλάιτς (1935) οι Τσιγγάνοι είναι 

απόγονοι του Κάϊν και η ύπαρξή τους σχετίζεται µε τη δηµιoυργία του ελληνικού πολιτισµού. 

Οι ίδιοι αποκαλούν τους εαυτούς Rom ή Roma (Ροµ/Ρόµα) που σηµαίνει στη γλώσσα 

τους �άνθρωπος� και �σύζυγος�. Αυτή η ονοµασία επικυρώθηκε από το Πρώτο Παγκόσµιο 

Συνέδριο των Τσιγγάνων όλων των χωρών το 1971 στο Λονδίνο και επίσηµα καταγράφονται 

µε αυτήν την ονοµασία πλέον από τον ΟΗΕ (Ντούσας, 1997). 

Η πορεία τους µέσα στο χρόνο και η διατήρηση της ταυτότητάς τους ως έθνος αποτελεί 

αντικείµενο πολλών ερευνών, για τη διαφώτιση του στοιχείου/ων που τους κρατούν 

αδιάσπαστα ενωµένους και τους κάνουν να εµφανίζονται τόσο διαφορετικοί από τον 

υπόλοιπο �µοντέρνο� πολιτισµό. Παρά τις αλλεπάλληλες διώξεις από τις χώρες υποδοχής και 

τις γενοκτονίες που υπέστησαν σε καιρό πολέµων (Kenrick & Puxon 1995, Fraser, 1998) 

επιβίωσαν χάρη στον άγραφο νόµο που κρατά την τσιγγάνικη φυλή ενωµένη και 

συγκροτηµένη, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο διαµένουν µόνιµα ή περιοδικά.  

        Αποτελούν µια �εθνότητα� (αντί για µειονότητα), µία ιδιότυπη εθνική οµάδα, 

καθώς δεν διεκδικεί καν ένα γεωγραφικό χώρο ως πατρίδα, και χωρίς κατ� έκταση να έχει 

αναπτύξει ποτέ εθνικιστικές βάσεις, ή ισχυρή εθνική συνείδηση, ώστε να επιχειρήσει να 
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δηµιουργήσει µια κρατική οντότητα γύρω από την οποία να συγκεντρωθούν οι απανταχού 

Τσιγγάνοι  (∆αβανέλλος 1987, Λιθοξόος 1992, Ρήγα και Χατζάρα 1994). 

Η µετακίνηση από τόπο σε τόπο αποτέλεσε σηµαντικό µέρος της οικονοµικής και 

κοινωνικής ζωής τον δέκατο ένατο αιώνα, όχι µόνο των Τσιγγάνων αλλά και άλλων 

πλανόδιων οµάδων, προς αναζήτηση εργασίας και εξασφάλισης των πόρων ζωής, η οποία 

συνεχίζεται ως σήµερα αλλά σε τροποποιηµένη µορφή. Εντούτοις, η πρακτική της νοµαδικής 

κινητικότητας καταγράφηκε ως αποκλειστικό χαρακτηριστικό των Τσιγγάνων, αλλά παρ�όλα 

αυτά, όλοι οι νοµάδες δεν είναι Τσιγγάνοι και όλοι οι Τσιγγάνοι δεν είναι νοµάδες. Αιτία για 

την απόδοση αυτού του προτύπου ζωής ως συνωνύµου µε την τσιγγάνικη εθνότητα στάθηκε 

το γεγονός της µαζικής συρροής τους στη ∆υτική Ευρώπη και την Αµερική κυρίως κατά τα 

τέλη του 19ου αιώνα. Η µετανάστευση διαφορετικών οµάδων Τσιγγάνων σε κάθε κράτος 

κατά διαφορετικές χρονικές περιόδους, σε συνδυασµό µε τη µόνιµη ή την προσωρινή 

εγκατάσταση κάποιων από αυτούς στις χώρες υποδοχής και την αλληλεπίδραση τους µε 

αυτόχθονες νοµάδες ή οµάδες που περιστασιακά επισκέφθηκαν τη συγκεκριµένη χώρα, 

δηµιούργησε µια πλούσια διαστρωµάτωση και µια πολιτισµική και γλωσσική ποικιλία. 

(Liégeois, 1986). Στην πραγµατικότητα, οι Τσιγγάνοι συγκροτούν ένα µωσαϊκό από 

διαφορετικές εθνικές οµάδες µε διαφορετικά ονόµατα, όπως Sinti, Kalderas, Machvaia, Kalé, 

Romanichals, Lovara, κ.α. Θεωρώντας ότι η ταυτότητα δοµείται από τη µια πλευρά, πάνω 

στο υπόβαθρο της αναγνώρισης κάποιας κοινής καταγωγής ή κοινών χαρακτηριστικών µε 

άλλο πρόσωπο ή οµάδα, ή κοινού ιδανικού - µαζί µε τη φυσική εγγύτητα και αλληλεγγύη που 

εγκαθίσταται σε αυτή τη συγκρότηση- και από την άλλη πλευρά, µέσω της έννοιας της 

διαφορετικότητας, δηλαδή σε σχέση µε τον Άλλον (Hall, 1996) και της έννοιας του 

αποκλεισµού (Derrida, 1981) , η δόµηση της ταυτότητας της εθνότητας των Τσιγγάνων 

συντελείται πάνω στην ύπαρξη φυλετικής διαστρωµάτωσης, στη χρήση διαφόρων γλωσσικών 
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διαλέκτων, στις πρακτικές που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ζωή και στη βιωµένη 

µέσα στο πέρασµα του χρόνου απόρριψή τους από την κοινωνία των �µη-Τσιγγάνων�(gazé, 

gadjι ή Gorgios όπως τους ονοµάζουν).  

Το στοιχείο όµως της διαφορετικότητας που εµφανίζει η τσιγγάνικη φυλή σε σχέση µε 

άλλες οµάδες που ακολουθούν τον νοµαδικό τρόπο ζωής έγκειται στον χαρακτήρα της 

νοµαδικότητας. Οι Τσιγγάνοι µετακινούνται ως οικογενειακή οµάδα και όχι µόνοι, 

πηγαίνοντας από το ένα µέρος στο άλλο όλοι µαζί, σαν �κοινωνία πάνω σε τροχούς�. 

(Mayall,1988). Έτσι, η µόνη αλλαγή που συντελείται είναι στον τόπο διαµονής µια και ο 

χαρακτήρας της κοινωνικής οργάνωσης (τρόπος ζωής, συνήθειες, έθιµα) παραµένει ο ίδιος. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µορφή της καθολικότητας αυτής της κοινωνικής οργάνωσης στο 

σύνολο του τσιγγάνικου πληθυσµού, ανεξάρτητα από τη χώρα που ζουν. Σύµφωνα µε αυτήν, 

ο λαός των Τσιγγάνων που ονοµάζει εαυτόν Roma, ταξινοµείται αρχικά σε �φυλές�, µε πιο 

γνωστές αυτές των Lovara (στη γλώσσα τους: rasaá= φυλή) και Kalderas (γι�αυτούς: natsia = 

έθνη). Οι φυλές αυτές παρουσιάζουν διαφορές στη γλωσσική διάλεκτο, τα ήθη και την 

εξωτερική εµφάνιση αλλά τα στοιχεία αυτά δεν είναι αποτρεπτικά για τη σύναψη γάµων 

µεταξύ τους. Η κάθε φυλή διαιρείται σε �γενιές� (vitsi). Η �γενιά� (vitsa) από µόνη της 

λειτουργεί ως µονάδα ταυτότητας και έχει δικό της όνοµα που µπορεί να προέρχεται από 

κάποιον πρόγονο, ή από το όνοµα κάποιου ζώου ή χαρακτηριστικού. Το όνοµα της vitsa 

χρησιµεύει ως αναγνωριστικό στοιχείο µεταξύ των ατόµων που ανήκουν σε αυτήν όταν 

γνωρίζονται για πρώτη φοράει ενώ η συµµετοχή σε αυτήν είναι προαιρετική καθώς κάποιος/α 

µπορεί να αποφασίσει ότι επιθυµεί να ανήκει στην πατρική ή τη µητρική vitsa. Η �φαµίλια� 

αποτελεί υποδιαίρεση της �γενιάς� και υποδηλώνει τη διευρυµένη τσιγγάνικη οικογένεια 

αποτελούµενη από τους γονείς, τους παντρεµένους γιους, τις γυναίκες τους, τα παιδιά και τα 

εγγόνια. Συνήθως το πλαίσιο της �φαµίλιας� καλύπτει εκπροσώπους τριών γενεών, ενώ η 
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οργάνωση εκείνη που περιλαµβάνει όσους έχουν κοινή κατοικία ή νοικοκυριό µε τη 

�φαµίλια�, ονοµάζεται �τσέρα�. Η �κοµπανία� (kumpania) αποτελεί µια άλλη µορφή 

κοινωνικής οργάνωσης , η οποία µπορεί να περιλαµβάνει διαφορετικές φυλές, γενιές ή 

φαµίλιες και εξυπηρετεί το σκοπό της κοινής αντιµετώπισης των προβληµάτων διαβίωσης, µε 

οικονοµική εκµετάλλευση µιας συγκεκριµένης περιοχής και ισότιµη µοιρασιά των αποδοχών 

σε όλα τα µέλη της. Επιπρόσθετα, συνιστά το βασικό πολιτικό όργανο της τσιγγάνικης 

κοινωνίας, που ευθύνεται για τη λήψη αποφάσεων ηθικής, πολιτικής, κοινωνικής και 

οικονοµικής χροιάς. Στην περίπτωση ανάγκης λύσης ενός ζητήµατος, γίνεται συζήτηση 

(divano) µεταξύ των ανδρών-µελών της κοµπανίας, και συγκαλείται το δικαστήριο (kris 

romani) για να το ρυθµίσει. Οι αποφάσεις που παίρνει το δικαστήριο είναι δεσµευτικές για 

τους εµπλεκόµενους, ενώ η διαδικασία λήψης της απόφασης µπορεί να είναι µακροχρόνια και 

κουραστική (Fraser, 1998)  

Τα µέλη της ίδιας γενιάς θεωρούνται συγγενείς και είναι δεδοµένη η παροχή βοήθειας 

µεταξύ τους όταν και όποτε κριθεί απαραίτητη. Οι συγγενικοί δεσµοί κατέχουν πρωταρχική 

θέση στο δίκτυο των κοινωνικών σχέσεων των Τσιγγάνων και ενισχύονται µε την πρακτική 

των γάµων εντός των συγγενών της ίδιας �γενιάς�. Συνήθως οι γάµοι είναι κανονισµένοι από 

τους γονείς ή τους συγγενείς, µε σκοπό την κατοχύρωση της σύναψης γάµων αποκλειστικά 

µεταξύ του τσιγγάνικου πληθυσµού. Η πρακτική της ενδογαµίας χρησιµοποιείται επίσης για 

τη δηµιουργία µιας συλλογικής ταυτότητας πάνω στη βάση µιας κοινής �σχετικότητας� και 

�καθαρότητας� -µε την έννοια της αποφυγής επιµειξιών (Helleiner, 1990) και αποτελεί ένα 

παράδειγµα αντανάκλασης της ταυτότητάς τους στην καθηµερινή ζωή. Εκτός της 

απαγόρευσης για σύναψη γάµου µε άτοµο που ανήκει στην κοινωνία των µη-Τσιγγάνων, 

υφίστανται τρεις (3) ακόµη απαγορεύσεις : α) ο γάµος µεταξύ πρώτων ξαδέλφων, β) ο γάµος 

µεταξύ ζευγαριού µε µεγάλη διαφορά ηλικίας και 3) ο γάµος µεταξύ ατόµων της ίδιας 
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οικογένειας. Στην πρώτη και την τρίτη περίπτωση η αιτιολόγηση είναι ότι κυλά στις φλέβες 

τους το ίδιο αίµα ενώ στη δεύτερη περίπτωση, το θέµα της δύναµης εγείρεται, καθ�όσον για 

τους Τσιγγάνους, όσο µεγαλώνει σε ηλικία κάποιος Τσιγγάνος/α, η θέση του/της στην 

τσιγγάνικη κοινωνία αποκτά µεγαλύτερο γόητρο (Okely, 1983). 

Η διατήρηση της ταυτότητας µέσω της πρακτικής της ενδογαµίας ενισχύεται µε την 

απόδοση του τσιγγάνικου ονόµατος κατά τη γέννηση ή τη βάπτιση, παρατσουκλιού ή 

ονόµατος που υποδηλώνει τη �γενιά� καθώς και µη τσιγγάνικου ονόµατος, σε έκφραση 

αλληλεγγύης και ταυτόχρονα ατοµικότητας µεταξύ των Τσιγγάνων. Το τσιγγάνικο όνοµα που 

δίνεται µε τη γέννηση χρησιµεύει ως ένδειξη στενών σχέσεων µεταξύ των ατόµων και 

περιλαµβάνει το µικρό όνοµα και ένα πατρώνυµο ή µητρώνυµο που δηλώνει ποιανού/ης είναι 

το παιδί. Με τη βάπτιση καθιερώνονται στενές σχέσεις και υποχρεώσεις µεταξύ των παιδιών 

και των νονών τους που πρόκειται να διαρκέσουν για όλη την υπόλοιπη ζωή, γι�αυτό και η 

επιλογή του νονού/ας γίνεται πολύ προσεκτικά από τους γονείς. Η απόδοση του ονόµατος της 

�γενιάς� δηλώνει την ταυτοποίηση µε τη συγκεκριµένη �γενιά�, επειδή όµως τα µέλη της 

�γενιάς� θεωρούνται συγγενείς, είναι αυταπόδεικτες οι αµοιβαίες υποχρεώσεις που 

δηµιουργούνται µεταξύ των µελών της εξαιτίας των συγγενικών σχέσεων. Στην πλειονότητά 

τους όµως οι Τσιγγάνοι δεν έχουν το όνοµα της �γενιάς� στην οποία ανήκουν. Στην 

περίπτωση του παρατσουκλιού, αυτό δίνεται σε κάποιο παιδί από τους συγγενείς του και 

σκοπό τους είναι ο χαρακτηρισµός της προσωπικότητας αυτού/ης που το φέρει. 

Μεγαλώνοντας το παιδί έχει την ελευθερία να αλλάξει το όνοµά του καθώς µε το πέρασµα 

του χρόνου η προσωπικότητα πλάθεται, τροποποιείται και το παρατσούκλι δύναται να µην 

την χαρακτηρίζει πια. (Phillips, 1997) Τέλος, η απόδοση µη τσιγγάνικου ονόµατος συνιστά 

µια στρατηγική που χρησιµοποιούν οι Τσιγγάνοι έναντι της κοινωνίας των µη-Τσιγγάνων, ως 

κάλυψη της ταυτότητάς τους µε σκοπό την επιβίωσή τους. (Sutherland, 1994). Η χρήση του 
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µη τσιγγάνικου ονόµατος κρύβει από πίσω της την αναγκαστική φυγή των Τσιγγάνων σε 

αυτή τη λύση, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις συνεχείς πιέσεις από την µη-τσιγγάνικη 

κοινωνία.  

Ο κόσµος των Τσιγγάνων είναι κόσµος των ανδρών, εννοώντας ότι ο άντρας κατέχει 

την κυρίαρχη θέση στην οικογένεια και τη φυλή γενικότερα, ενώ η γυναίκα βρίσκεται σε 

υποδεέστερη θέση, επωµιζόµενη τις ευθύνες διαχείρισης του νοικοκυριού και τις ανατροφής 

των παιδιών. Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες παντρεύονται σε µικρή ηλικία - συνήθως 

στην εφηβική ηλικία- µε µέσο όρο τα 16-17 χρόνια για τα κορίτσια και τα 18-19 χρόνια για 

τα αγόρια και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων το κορίτσι αφήνει την οικογένειά της για 

να ζήσει µε τους γονείς του άντρα της. Ένα σηµαντικό θέµα που αφορά την Τσιγγάνα 

γυναίκα και εµπλέκεται στο ζήτηµα του γάµου είναι η λεγόµενη <<τιµή της νύφης>>, έθιµο για 

το οποίο όµως δεν υπάρχει γενικός κανόνας. Όταν έρθει η ώρα να παντρευτεί κάποιο κορίτσι, 

το αγόρι πρέπει να προσφέρει χρήµατα στον πατέρα της, όχι µε τη µορφή της εξαγοράς, αλλά 

ως αποδοχή του γεγονότος ότι µε το γάµο, οι γονείς <<χάνουν>> µια κόρη και δεν είναι 

δυνατό αυτή να αντικατασταθεί. Εντούτοις, δεν υπάρχει γενικός κανόνας γι�αυτήν την 

πρακτική. Οι συζητήσεις σχετικά µε τον επικείµενο αρραβώνα δύνανται να διαρκέσουν 

αρκετό χρονικό διάστηµα, όπως επίσης και ο ίδιος ο αρραβώνας προκειµένου οι µελλόνυµφοι 

να γνωριστούν καλύτερα µεταξύ τους (Έξαρχος, 1996, Fraser, 1998). Στην περίπτωση που οι 

γονείς δεν αποδέχονται τη σύναψη γάµου µεταξύ των παιδιών τους, οι νέοι καταφεύγουν στο 

<<κλέψιµο>>, που όµως δεν ενδείκνυται διότι σηµαίνει την αυτόµατη έξωση από την 

οικογενειακή οµάδα. Το <<κλέψιµο>> ως λύση για ερωτικούς λόγους θεωρείται σκάνδαλο 

(Έξαρχος, 1996, Fraser, 1998).  

Η παρθενιά της κοπέλας πριν το γάµο, η πίστη στον σύζυγό της και γενικότερα η ηθική 

της θεωρούνται δεδοµένα, γι�αυτό και προσέχει να µην µένει µόνη µε κάποιον άνδρα χωρίς 
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την παρουσία άλλων προσώπων ή να µην κουβεντιάζει µε κάποιον διότι υπάρχει πιθανότητα 

να τη δουν και αυτό βάζει σε κίνδυνο τη φήµη της. Η διατήρηση της άσπιλης ηθικής στην 

Τσιγγάνα γυναίκα αποτελεί µέρος της γενικής θεώρησης σχετικά µε τη θέση των δύο φύλων 

στην κοινωνία. Για τους Τσιγγάνους, οι άνθρωποι διακρίνονται σε άντρες και γυναίκες. Με 

βάση αυτό το σκεπτικό, οι διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων είναι δεδοµένες και απορρέουν 

από τη βιολογική διαφορά στα φύλα. και τη διαφορά ανάµεσα στην αντρική και γυναικεία 

προσωπικότητα. Το ζήτηµα της σεξουαλικής επιθυµίας και του ελέγχου της αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό δείγµα της διαφοροποίησης µεταξύ των δύο φύλων. Το σώµα θεωρείται 

φορέας και ταυτόχρονα δείκτης της σεξουαλικής επιθυµίας, γι� αυτό οι γυναίκες 

απαγορεύεται να φορούν παντελόνια όπως οι άντρες, και αν τα χρησιµοποιούν για 

πρακτικούς λόγους, αυτό γίνεται µόνο κάτω από φαρδιά φουστάνια ή φούστες. Επίσης πρέπει 

να προσέχουν πώς περπατούν ή κάθονται, αποφεύγοντας µέσω της πρακτικής αυτής να 

προκαλέσουν σεξουαλικά τον άντρα (Gay y Blasco, 1999). Η θεώρηση αυτή εκφράζει µια 

<<εναλλακτική>> άποψη που ενστερνίζονται οι Τσιγγάνοι σχετικά µε το σώµα. Αρχικά, 

προσλαµβάνουν τους εαυτούς τους ως �καθαρούς� ενώ αποδίδουν τον χαρακτηρισµό του 

�βρώµικου� στους µη-Τσιγγάνους. Το σώµα λειτουργώντας ως συµβολικό όριο-σύνορο 

µεταξύ αυτών και της µη-τσιγγάνικης κοινωνίας, χωρίζεται σε εξωτερικό και εσωτερικό. Το 

εξωτερικό σώµα που θεωρείται �βρώµικο�, �µολυσµένο� (marimé), χρησιµεύει ως ασπίδα του 

εσωτερικού και είναι το κοµµάτι αυτό που έρχεται σε επαφή µε τους gazé. Χαρακτηρίζεται 

από συσσωρευµένη βρωµιά και από προϊόντα τριχών και υπολειµµάτων (Okely, 1983). 

Αντίθετα, το εσωτερικό σώµα πρέπει να παραµένει �καθαρό�, �αµόλυντο� διότι αναπαριστά 

τον εθνικό εαυτό που συντηρείται εξαιτίας της αλληλεγγύης µεταξύ του τσιγγάνικου λαού. 

Αυτό το ταµπού της �µόλυνσης� παίρνει µορφή µέσω πρακτικών που εξασκούνται στην 

καθηµερινή ζωή και µέσω αποκλειστικά γυναικείων λειτουργιών, όπως η έµµηνος ρύση και η 
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γέννα. Για παράδειγµα, το πλύσιµο των ρούχων και των σκευών µαγειρέµατος και φαγητού 

πλένονται σε χωριστές λεκάνες, προς αποφυγή µόλυνσης. Οι γυναίκες πλένουν ξεχωριστά τα 

ρούχα και ό,τι χρησιµοποιούν για το φαγητό τους από τα αντίστοιχα της υπόλοιπης 

οικογένειας, διότι θεωρούνται πηγή µόλυνσης. Το παράδοξη σε αυτή την πρακτική έγκειται 

στο γεγονός ότι παρ� όλες τις διεργασίες για την αποφυγή της µόλυνσης, η τροφή που 

καταναλώνεται από τους Τσιγγάνους, προέρχεται αναγκαστικά από την µη-τσιγγάνικη 

κοινωνία, εποµένως είναι µολυσµένη. Αυτή η σχέση εξάρτησης αναφορικά µε την 

εξασφάλιση τροφής από την µη-τσιγγάνικη κοινωνία ενισχύθηκε εξαιτίας του οργασµού της 

αστικοποίησης (Okely, 1996).  

Η ίδια τακτική ακολουθείται και την περίοδο της έµµηνου ρύσης, παίρνοντας όµως 

περισσότερες προφυλάξεις, καθώς το σώµα και ιδιαίτερα το κάτω µέρος, είναι �βρώµικο�. Σε 

µερικές περιπτώσεις οι γυναίκες αποφεύγουν ακόµη και να πηγαίνουν σε δηµόσιους χώρους 

την περίοδο που αιµορραγούν. Η έµµηνος ρύση αποτελεί πηγή ντροπής για τις γυναίκες 

κυρίως νεαρής ηλικίας και προτιµούν να µην κουβεντιάζουν γι� αυτό. Στο πλαίσιο αυτό 

εισέρχεται η γενική αντίληψη ότι το ρούχο της Τσιγγάνας και συγκεκριµένα αυτό που 

ακουµπά το κάτω µέρος του σώµατός της δεν θα πρέπει να αγγίζει τον άντρα γιατί µπορεί να 

τον µιάνει. 

Επειδή όµως η έµµηνος ρύση αποτελεί τον πυρήνα της όλης διαδικασίας της 

γονιµότητας, το ταµπού της µόλυνσης φαίνεται να συνοδεύει και την τελετουργία της 

γέννησης ενός παιδιού. Έτσι, στην περίπτωση που η Τσιγγάνα γυναίκα δεν γεννήσει στο 

νοσοκοµείο, κατασκευάζεται µια ειδική σκηνή για τη γέννα, η οποία καταστρέφεται και 

πετιέται µαζί µε όλα τα όργανα που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκειά της. Είναι 

αποκλειστική ευθύνη των άλλων γυναικών να βοηθήσουν την έγκυο γυναίκα να γεννήσει, 

ενώ οι άντρες µένουν αµέτοχοι σε αυτή τη διαδικασία. Μετά τη γέννα, επειδή µητέρα και 
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παιδί θεωρούνται µολυσµένα, το µαγείρεµα για την οικογένεια της λεχώνας γίνεται από άλλες 

γυναίκες (Okely, 1996). 

Παρά την ιδέα του µολυσµένου σώµατος που χαρακτηρίζει τη γυναικεία υπόσταση, οι 

γυναίκα αποκτά δύναµη στα πλαίσια της φυλής της κατά τα χρόνια που µπορεί να αποκτά 

παιδιά, εξαιτίας της γονιµότητάς της. Με το πέρασµα των ετών η δύναµη αυτή χάνεται λόγω 

της εµµηνόπαυσης αλλά αντικαθίσταται από δύναµη και εξουσία που απορρέει από την 

ηλικία και τις εµπειρίες και αποφέρει µεγαλύτερο σεβασµό στο πρόσωπό της. Ιδιαίτερα η 

εµµηνόπαυση λειτουργεί θετικά στην περίπτωση των Τσιγγάνων γυναικών διότι σε 

συνάρτηση µε την ιδεολογία της µόλυνσης, απαλλάσσει τη γυναίκα από τη �βρωµιά�. Οι 

ηλικιωµένες γυναίκες µπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους, κάτι που δεν νοείται 

για τη νεαρή γυναίκα. Επίσης, αποδίδεται σε αυτές υπερφυσική δύναµη λόγω ηλικίας µε την 

έννοια ότι µπορούν να ερµηνεύουν τα όνειρα και να θεραπεύουν ασθένειες. Η χηρεία 

αποτελεί ακόµα µια κατάσταση που προσδίδει δύναµη στην ηλικιωµένη Τσιγγάνα καθώς την 

καθιστά αρχηγό της φαµίλιας της και υπεύθυνη για την πορεία της (Nyman, 1997).  

Η θεώρηση του µολυσµένου σώµατος φαίνεται να ακολουθεί όλο τον κύκλο ζωής του 

ατόµου, µε αποτέλεσµα να βρίσκει εφαρµογή και στην περίπτωση του θανάτου. Εδώ κρίνεται 

απαραίτητη η ταφή του νεκρού ώστε το σώµα να χωριστεί από την ψυχή που παρέµεινε 

αµόλυντη κατά τη διάρκεια της ζωής, εξαιτίας της προστασίας της από το σώµα. Με την 

ταφή κατοχυρώνεται η µη επιστροφή του νεκρού ως φαντάσµατος (mulo) [Stewart, 1997]. Η 

κηδεία αποτελεί ένα γεγονός για τη σύναξη όλων των συγγενών του νεκρού, ενώ την ευθύνη 

για την διεκπεραίωσή της έχουν οι γυναίκες. Μια µέρα πριν την κηδείa ο νεκρός τοποθετείται 

σε ανοικτό φέρετρο στο χώρο που ζούσε πριν πεθάνει. Οικογένεια και συγγενείς µαζεύονται 

για να πενθήσουν τον νεκρό, χωριστά γυναίκες και άντρες, όλοι ντυµένοι στα µαύρα . Στο 

διάστηµα αυτό συζητούν, πίνουν, µοιρολογούν και τραγουδούν. Υπάρχει περίπτωση να πουν 
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και αστεία ή ιστορίες αν ο νεκρός τα αγαπούσε. Την επόµενη µέρα όλοι πηγαίνουν για να 

δουν τον νεκρό για τελευταία φορά και µετά ακολουθεί η ταφή όπου πρωτοστατεί η 

οικογένεια του νεκρού µε τους υπόλοιπους συγγενείς να στέκουν παραπέρα . Τόσο η 

οικογένεια όσο και οι συγγενείς πρέπει να δείξουν τον πόνο τους για το χαµό του αγαπηµένου 

προσώπου κατευνάζοντας το φάντασµά του, το οποίο θεωρείται κακόβουλο και υπάρχει 

φόβος να έρθει και να προκαλέσει το θάνατό τους. Για κάποιο χρονικό διάστηµα η οικογένεια 

του νεκρού είναι υποχρεωµένη να φορά µαύρα και να επισκέπτεται τακτικά τον τάφο (Okely, 

1983).  

Το σκεπτικό της µόλυνσης που περιγράφτηκε παραπάνω στέκεται ως βασικό 

χαρακτηριστικό της πολιτισµικής ταυτότητας των Τσιγγάνων, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως 

ισχυρό στοιχείο αντιπαράθεσης µεταξύ αυτών και των µη �Τσιγγάνων. Σε αυτήν τη θεώρηση 

εµπλέκεται άµεσα και το θρησκευτικό στοιχείο το οποίο κατέχει ισχυρή θέση στις πρακτικές 

των Τσιγγάνων και απορρέει από την αλληλεπίδραση αυτών µε τους διάφορους λαούς δίπλα 

στους οποίους έζησαν. Όµως ο έλεγχος της µιαρότητας δεν φαίνεται να αποτελεί γνώρισµα 

µόνο της τσιγγάνικης εθνότητας καθώς η Πετρονώτη (1998:214-215) σε έρευνά της σχετικά 

µε τον πληθυσµό των Ερυθραίων στην Ελλάδα, παρατήρησε ότι οι Ερυθραίες <<βρίσκονται 

πολύ κοντά στη γραµµή που χωρίζει το καθαρό από το µιαρό εξαιτίας της περιθωριακότητάς 

τους ως �ξένων�, του µαύρου χρώµατος που παραπέµπει στο �κατώτερο� και της άγνωστης 

πολιτισµικής τους καταγωγής>>. Για αυτές τις γυναίκες, η µιαρότητα η οποία εκλαµβάνεται 

ως υπαρκτή συνθήκη µέσα από την εκτέλεση των οικιακών εργασιών, αποτελεί την άλλη 

πλευρά του νοµίσµατος της καθαριότητας και λειτουργεί ως παρεµβατικό µέσο στο φυσικό 

κόσµο (οπ.:217).  

Η εφαρµογή της θεωρίας των Τσιγγάνων για τη ζωή που εξαιτίας της διαφορετικότητάς 

της από αυτήν των άλλων ανθρώπων τους έχει αποδώσει στοιχεία εξωτισµού, στην πράξη 
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λαµβάνει χώρα κάτω από αντίξοες συνθήκες. Οι χώρες υποδοχής που φιλοξενούν 

Τσιγγάνους, έπειτα από νόµο, παραχωρούν σε αυτούς περιοχές που βρίσκονται µακριά από 

τον υπόλοιπο πληθυσµό, στο περιθώριο της πόλης και της χώρας γενικότερα, χωρίς την 

πρόληψη των άµεσων αναγκών. Συνήθως αυτές οι περιοχές στερούνται ηλεκτρισµού, 

πόσιµου νερού, αποχετεύσεων και παροχές βασικής υγιεινής, εγκυµονώντας επίσης κίνδυνο 

δηλητηριάσεων από τα κοντινά εργοστάσια ή ατυχηµάτων για τα παιδιά όταν παίζουν κοντά 

σε εγκαταλελειµµένα κτίρια (Durward, 1990). Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων διαµένουν 

σε σκηνές ή παράγκες, ενώ το σπίτι είναι προνόµιο των λίγων. Η έκθεση σε κάθε τύπου 

καιρικές συνθήκες και η απουσία στοιχειωδών µέσων υγιεινής αυξάνει τον κίνδυνο 

ασθενειών. Έρευνες στις Ευρωπαϊκές χώρες έδειξαν ότι ο δείκτης παιδικής θνησιµότητας 

στους Τσιγγάνους είναι τέσσερις (4) φορές πιο αυξηµένος σε σχέση µε τον υπόλοιπο 

πληθυσµό (Braham, 1993), υπάρχει µεγάλος κίνδυνος δηλητηρίασης από µόλυβδο στις 

βιοµηχανικές περιοχές (Redondo & Guisasola, 1995), αυξηµένα κρούσµατα Ηπατίτιδας Α 

(Cilla et. al, 1995) και υψηλή εµφάνιση κληρονοµούµενων γενετικών δυσπλασιών (Martinez-

Frias & Bermejo 1992). 

Η εξασφάλιση των πόρων ζωής στηρίζεται στην πρακτική του αυτόνοµου 

επαγγέλµατος, πρακτική που συνδέεται στενά µε την τσιγγάνικη ταυτότητα. Παλαιότερα, οι 

παραδοσιακές ασχολίες των Τσιγγάνων ήταν το ζωεµπόριο, η καλαθοπλεκτική, η 

ενασχόληση µε τον χαλκό και τον σίδερο, η µουσική, ο χορός, η χειροµαντεία, εξ� ου και οι 

ονοµασίες: καλαθάς, ζωέµπορος, γανωτής, χαλκιάς, σιδεράς κ.ά. Επαγγέλµατα που τα 

χαρακτήριζε η αυτονοµία και η τοποχρονική ελευθερία στην εξάσκησή τους. Όµως οι έντονες 

βιοµηχανικές αλλαγές µε τις επακόλουθες κοινωνικές µεταλλάξεις έφεραν τους Τσιγγάνους 

µπροστά στην ανάγκη φυγής σε άλλες επαγγελµατικές ασχολίες και στην αλλαγή του 
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επαγγελµατικού καθεστώτος : είναι αδύνατο όλοι να ασκούν ελεύθερα επαγγέλµατα γι�αυτό 

από αφεντικά του εαυτού τους, γίνονται εργάτες σε άλλα αφεντικά. 

Το ζήτηµα της επαγγελµατικής απασχόλησης συνδέεται άµεσα µε αυτό της 

εκπαίδευσης και κατέχει σηµαντική θέση στη γενικότερη προβληµατική της κατάστασης των 

Τσιγγάνων, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό του τσιγγάνικου λαού είναι αγράµµατοι. Η µεταξύ 

τους σύνδεση έγκειται στην ανάγκη εύρεσης εργασίας η οποία θα προσφέρει στην οικογένεια 

τα απαραίτητα για την επιβίωσή της, µε αποτέλεσµα τις συνεχείς µετακινήσεις από τόπο σε 

τόπο. Η κινητικότητα αυτή δυσχεραίνει τη συνεχή παρακολούθηση του κύκλου των 

µαθηµάτων στο σχολείο και οδηγεί αναπόφευκτα στην εγκατάλειψη του και την είσοδο των 

παιδιών από πολύ µικρή ηλικία στον εργατικό στίβο, καθιστώντας την αναπόφευκτα την 

κύρια αιτία του αυξηµένου ποσοστού του αναλφαβητισµού που παρατηρείται στον 

τσιγγάνικο πληθυσµό. 

Ο εξωτικός χαρακτήρας που έχει αποδοθεί στην τσιγγάνικη φυλή εξαιτίας της 

εξωτερικής εµφάνισης, του τρόπου ζωής και γενικότερα της διαφορετικής ''αύρας'' που 

αποπνέουν, δεν διαφαίνεται µόνο µέσα από τα παραπάνω στοιχεία αλλά και από την έκφραση 

του πολιτισµού τους µέσω της γλώσσας, της µουσικής, του τραγουδιού, του χορού.  

Η γλώσσα αποτελεί τον θεµελιώδη λίθο επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων και µέσω 

αυτής καθίσταται δυνατό να εκφραστούν ιδέες, σκέψεις και συναισθήµατα, να µεταφερθούν 

στοιχεία πολιτισµού. Όπως αναφέρει ο Chambers (1994: 22), η γλώσσα είναι µέσο 

πολιτισµικής κατασκευής του �εγώ� και του �άλλου�: δηµιουργεί το πλαίσιο στο οποίο 

εκφράζονται απόψεις, ζητούνται διευκολύνσεις και συµβουλές. Για τους Τσιγγάνους η 

γλώσσα δεν χρησιµεύει απλώς ως επικοινωνιακό µέσο αλλά ως φορέας µεταβίβασης των 

πολιτισµικών στοιχείων της φυλής διαµέσου των ετών, διασώζοντάς τα µε αυτόν τον τρόπο 

από τη λήθη ή την εξαφάνιση, καθ΄όσον αυτοί στερούνται γραπτής ιστορίας η οποία να 
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αποδεικνύει τα πεπραγµένα και ταυτόχρονα µια ασπίδα προστασίας από τον πολιτισµό της 

χώρας υποδοχής ο οποίος αν δεν τους περιθωριοποιεί, προσπαθεί να τους αφοµοιώσει χωρίς 

να λαµβάνει υπόψη την ξεχωριστή πολιτισµική τους ταυτότητα. Σύµφωνα µε τους 

γλωσσολόγους, οι ρίζες της τσιγγάνικης γλώσσας βρίσκονται στην ινδική διάλεκτο, µε 

πολλές όµως παραλλαγές και ενσωµατώσεις λέξεων από τις τοπικές γλώσσες των λαών των 

χωρών που τους φιλοξένησαν από την αρχή της εξάπλωσή τους µέχρι σήµερα. Ο Σλοβένος 

επιστήµονας Frany von Milosich κατηγοριοποίησε σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή προέλευσή 

τους δεκατρείς (13) διαλέκτους : Ελληνική, Ρουµάνικη, Ουγγρική, Τσεχο-Σλοβάκικη, 

Γερµανική, Πολωνική, Ρωσσική, Φινλανδική, Σκανδιναβική, Ιταλική, Σερβο-Κροατική, 

Ουαλλική και Ισπανική.  

Το σύστηµα των φωνηέντων και συµφώνων όλων των τσιγγάνικων διαλέκτων 

προέρχεται από τα σανσκριτικά. Κάποιες από τις αλλαγές σχετίζονται µε τις σύγχρονες 

ινδικές διαλέκτους, ενώ κάποιες άλλες διάλεκτοι διατηρούν πιο αρχαϊκά στοιχεία. Το 

γραµµατικό σύστηµα της γλώσσας των Ροµ είναι ανάλογο µε αυτό των σύγχρονων γλωσσών 

των Βόρειων Ινδιών. Στον προφορικό λόγο υπάρχουν τρία (3) πρόσωπα , δύο (2) αριθµοί, 

πέντε (5) χρόνοι και τρεις (3) εγκλίσεις. Το λεξιλόγιο αντανακλά τις περιπλανήσεις αυτών 

που το χειρίζονται, µε κύριες πηγές την ιρανική, ελληνική, αρµένικη, ρουµάνικη και σλαβική 

γλώσσα (Εγκυκλοπαίδεια Britanica, 2001). Το αποτέλεσµα είναι ένα κράµα γλωσσικών 

διαλέκτων που αναγνωρίζεται µόνο από τους ίδιους και χρησιµοποιείται για να διαχωρίσει 

εαυτούς από τον κόσµο των µη-Τσιγγάνων, - ως µυστική γλώσσα - αφού συχνά οι σχέσεις 

τους µε τον πληθυσµό των χωρών υποδοχής είναι σχέσεις συγκρουσιακές. Συνεπώς η γλώσσα 

δεν εκπληρώνει µόνο το ρόλο της ως επικοινωνιακό µέσο αλλά και ως δείκτης της απόστασης 

στην περιοχή των ανθρωπίνων σχέσεων (Παπαδόπουλος & Ζάχος, 1985, Παπαδόπουλος, 

2000). 
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Τέλος, αλλά όχι µικρότερης σηµαντικότητας κατέχει η µουσική και ο χορός στη ζωή 

των Τσιγγάνων, µέσω των οποίων βρίσκουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήµατά 

τους και να γνωστοποιήσουν την ταυτότητά τους. Σήµερα οι Τσιγγάνοι θεωρούνται ως 

υπεύθυνοι για τη διάσωση της παραδοσιακής µουσικής διαφόρων χωρών που τους 

φιλοξένησαν, εξαιτίας της χρόνιας ενασχόλησής τους µε τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε 

το χορό και τη µουσική.  

1.3. Η τσιγγάνικη οικογένεια στην Ελλάδα  

Στο ίδιο περίπου κλίµα πορεύεται και ο τσιγγάνικος πληθυσµός που ζει στον ελλαδικό 

χώρο χωρίς όµως απόλυτη ταύτιση. Υπολογίζεται ότι στην Ευρώπη διαµένουν περίπου 3, 5 

έως 6 εκατοµµύρια Τσιγγάνοι και από αυτούς 500 χιλιάδες στην Ελλάδα, σύµφωνα µε 

στοιχεία που παρουσίασε το Υπουργείο Εσωτερικών σε Συνέδριο των Ροµ στο Πάντειο 

Πανεπιστήµιο τον Μάϊο (17-19) του 2001 (Το Βήµα, 2001). Εντούτοις, εµφανίζεται 

δυσχέρεια στη συγκέντρωση ακριβών στατιστικών στοιχείων, διότι στις απογραφές του 

ελληνικού πληθυσµού καταγράφονται ως Έλληνες πολίτες, ενώ οι ίδιοι πολλές φορές 

κρύβουν την ταυτότητά τους για να αποφύγουν τη στιγµατοποίηση. 

Είναι διασκορπισµένοι σε σαράντα (40) από τους πενήντα (50) δήµους της Ελλάδας και 

διακρίνονται σε νοµάδες και ηµι-νοµάδες (που ονοµάζονται Φιτσίρια) και σε µόνιµα 

εγκαταστηµένους (που ονοµάζονται Ερλία) [Παυλή & Σιδέρη, 1990]. Πιο συγκεκριµένα, η 

διάκριση ως προς το βαθµό εγκατάστασης τους καταχωρεί : α) σε αυτούς που έχουν 

εγκατασταθεί πλήρως και ενσωµατωθεί στον ελληνικό ρυθµό και τρόπο ζωής, β) στους 

ηµιεγκατεστηµένους σε ιδιόκτητα ή νοικιασµένα σπίτια ή παραπήγµατα, όπου η µετακίνηση 

για εργασιακούς λόγους είναι συχνή και γ) στους νοµάδες ή σκηνίτες που εξαιτίας της 
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φτώχειας ή της επαγγελµατικής ανάγκης διατηρούν µη σταθερή σχέση µε την κατοικία 

(Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996). 

Εκτός αυτής της γενικής υποδιαίρεσης, υπάρχουν επιµέρους υποδιαιρέσεις, όπως 

Βλάχους, που χωρίζονται σε Ρουµελία (από την Ανατολική Θράκη), Φιλιπιτζία (από τη 

Φιλιπούπολη), Ταρακτσία (=χτενάδες στα τούρκικα), Καλπαζάνους (=παρατσούκλι που 

σηµαίνει παραχαράκτες), Τουνουζλία και Χαντούρια. Επίσης υπάρχουν οι Μετσ(ι)κάρια ή 

Αϊτζίρα (= αρκουδιάρηδες), Μπράγκοι (είναι οι Ρουµανόγυφτοι), Μπαλαµέ-Ροµά 

(χριστιανοί), οι Χοραχανέ-Ροµά (µουσουλµάνοι), κ.α. Η γλώσσα που µιλούν είναι διάλεκτος 

της ινδογενούς γλώσσας Ροµανί και µε βάση αυτήν διακρίνονται τέσσερις (4) κατηγορίες 

διαλέκτων : α) γύφτικες (τις µιλούν οι νοµάδες και ηµι-νοµάδες στην Ήπειρο, Μακεδονία, 

Βόλο, Λαµία, Άνω Λιόσια, Μέγαρα, Χαλκίδα, ∆υτική Θράκη), β) τσιγγάνικες (τις µιλούν 

χριστιανοί Τσιγγάνοι, Θράκες, Μικρασιάτες και σε άλλες χώρες της Ευρώπης), γ) ρουµάνικη 

(τη µιλούν στην Ηµαθία, Μενίδι Αττικής, Ζεφύρι, Λαµία, Λάρισα) και δ) µη τσιγγάνικες (τις 

µιλούν Τουρκόγυφτοι και γενικά µουσουλµάνοι και άθρησκοι Τσιγγάνοι) [Έξαρχος, 1996].  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι στον ελληνικό χώρο διαφοροποιούν 

εαυτούς µεταξύ τους όχι µόνο εξαιτίας των διαφορετικών φυλών στις οποίες ανήκουν, αλλά 

ορίζονται ως <<διαφορετικοί>> από τους Γύφτους, τους οποίους δεν κατατάσσουν στην 

εθνότητα των Τσιγγάνων, τους αποδίδουν ροπή προς την εγκληµατικότητα , κυρίως την 

κλεψιά και τους θεωρούν υπεύθυνους για τον τρόπο ζωής τους, ήτοι στις σκηνές, χωρίς τις 

απαραίτητες ευκολίες, µέσα στη βρωµιά και την εξαθλίωση (Ρήγα & ∆αιµονάκου, υπό 

δηµοσίευση). 

Στο πλαίσιο του Έθνους-κράτους, οι Τσιγγάνοι αναγκάζονται σε µια περιθωριακή 

ενσωµάτωση, αντικαθιστώντας σιγά-σιγά τη φυλετική τους ταυτότητα µε την νεοαποκτηµένη 

εθνική ταυτότητα της χώρας, όπου από το 1979 διαβιούν µόνιµα και έχουν αποκτήσει το 
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δικαίωµα πολιτογράφησης και την υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας. Θεωρούνται 

δηλαδή ισότιµοι πολίτες του Ελληνικού κράτους, αναγνωρίζονται από τους �ντόπιους� 

Έλληνες ως ��µειονότητες�� (εθνότητες), αφού µια χώρα χωρίς ��µειονότητες�� οποιουδήποτε 

τύπου, εκλαµβάνεται ως χώρα ιστορικά και πολιτισµικά φτωχή, καθώς η ύπαρξη µιας 

µειονότητας <<απαλλάσσει το κράτος από την κοινωνική στασιµότητα και την πλήξη της 

οµοιοµορφίας>> (Παπαστάµου, 1989, Ρήγα, 1991α/1997α, Ρήγα & ∆αιµονάκου, 1997δ). 

Αναφορικά µε το θρήσκευµα, είναι χριστιανοί ή µουσουλµάνοι (σε µικρό ποσοστό � 

περίπου 24.000). Η θρησκεία λειτουργεί ποικιλοτρόπως στον τσιγγάνικο κόσµο. Συνιστά 

στοιχείο της πολιτισµικής τους ταυτότητας ενώ ταυτόχρονα τους προστατεύει από πίεση ή 

διωγµό, ενδεχόµενα που τώρα αποφεύγονται εξαιτίας της υιοθέτησης θρησκευτικών 

πρακτικών που ακολουθούνται και από τον ελληνικό λαό, όπως για παράδειγµα, τη µαζική 

προσέλευση τους σε θρησκευτικούς χώρους µε σκοπό το προσκύνηµα, π.χ. τον 

δεκαπεναύγουστο στην Παναγία της Τήνου.  

Οι Τσιγγάνοι πιστεύουν σε µια ανώτερη δύναµη που την ονοµάζουν Devel που στη 

γλώσσα τους σηµαίνει θεός και ουρανός. Εξέχουσα θέση στη χριστιανική θρησκεία κατέχει 

γι' αυτούς το πρόσωπο της Παναγίας, την οποία ονοµάζουν "βασίλισσα των Τσιγγάνων" και 

την θεωρούν προστάτιδα της υγείας και της γονιµότητας, καθόσον ως µητέρα του Χριστού 

αντιπροσωπεύει την ύψιστη αξία της µητρότητας, αξία που την συµµερίζονται και οι ίδιοι ως 

τέτοια. Επίσης ο άγιος Γεώργιος τυγχάνει ιδιαίτερης λατρείας από τους Τσιγγάνους επειδή η 

ηµεροµηνία της συγκεκριµένης γιορτής σήµαινε την έναρξη των ανοιξιάτικων 

περιπλανήσεών τους την εποχή που ήταν σκηνίτες και έχει επικρατήσει µέχρι σήµερα 

(Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996). 

Ο τόπος κατοικίας τους αποφασίζεται µε απόφαση του Νοµάρχη ύστερα από 

γνωµοδότηση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους της 
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Υγειονοµικής Υπηρεσίας, του ΤΥ∆Κ, του Τµήµατος Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών 

Εφαρµογών, των Αστυνοµικών Αρχών, της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων, του 

Υπουργείου Γεωργίας και του ∆ήµου ή της Κοινότητας στην περιοχή των οποίων 

προβλέπεται η εγκατάσταση (<<Υγειονοµική ∆ιάταξη για την οργάνωση-εγκατάσταση 

πλανόδιων οµάδων>>, 1983). Σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή οι χώροι εγκατάστασης πρέπει να 

διαθέτουν τα απαραίτητα έργα υποδοµής για την υγιεινή διαβίωση, δηλαδή πόσιµο νερό, 

αποχωρητήρια, δοχεία συλλογής και µέσα συγκοµιδής των απορριµµάτων και δυνατότητες 

ατοµικής καθαριότητας και πλυσίµατος των ρούχων (Έξαρχος, 1996). Η πραγµατικότητα 

όµως µιλά από µόνη της και δείχνει πολύ διαφορετική από το πλάνο της Υγεινοµικής 

∆ιάταξης. Συνήθως εγκαθίστανται σε υποβαθµισµένες περιοχές, σε παράγκες ή σπίτια, ενώ οι 

νοµάδες διαµένουν κυρίως σε σκηνές. Στο Ηράκλειο Κρήτης, στα Χανιά, στον κάµπο 

Θεσσαλίας, στις Σέρρες, στην Κέρκυρα, και αλλού οι Τσιγγάνοι ζουν σε παράγκες από 

νάϋλον και χαρτόνι, χωρίς φως, νερό, αποχέτευση, σχολεία και δρόµους. Γενικά δεν υπάρχει 

υποδοµή για τους όρους βασικής υγιεινής, µε αποτέλεσµα την παρουσίαση µολύνσεων και 

ασθενειών. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στον ∆ενδροπόταµο θεσσαλονίκης όπου το 

35% των Τσιγγανοπαίδων δεν έχει κάνει ποτέ εµβόλιο, υπάρχει ποσοστό εµφάνισης βροχικού 

άσθµατος 5,33%, 3,14% καρδιοπαθειών, ενώ το 25% του πληθυσµού παρουσιάζει χρόνια 

προβλήµατα κυρίως στην βρεφική και παιδική ηλικία (Ντούσας, 1997).  

Η έρευνα των Πατιστέα και Μακροδηµήτρη (2000) προσανατολίστηκε προς τις 

υγειονοµικές συµπεριφορές (συνήθειες διατροφής, ύπνου, άσκησης και αυτο-φροντίδας, ήτοι 

αυτοεξέταση µαστού, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, προληπτικός έλεγχος υγείας) και τα 

επίπεδα αυτο-εκτίµησης και κοινωνικής υποστήριξης των Τσιγγάνων γυναικών (Ν = 179) σε 

τέσσερις (4) δήµους στην περιοχή της πρωτεύουσας (Αγία Βαρβάρα, Ζεφύρι, Μενίδι και 

Γέρακα). Τα αποτελέσµατα έφεραν στο φως κακές συνθήκες διαβίωσης, µε συνεπακόλουθο 
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την κακή διατροφή. Βρέθηκε ότι καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες κρέατος, ζάχαρης, καφέ 

και αλατιού. Εξάλλου, η παχυσαρκία θεωρείται ως ένδειξη φυσικής δύναµης και κοινωνικής 

ευηµερίας στην τσιγγάνικη κουλτούρα γι'αυτό και δεν προσέχουν τη διατροφή τους όσο θα 

έπρεπε. Η πλειοψηφία των γυναικών του δείγµατος δεν καταναλώνει αρκετό νερό, κοιµάται 

λιγότερο από οκτώ (8) ώρες, δεν µετρούν την αρτηριακή τους πίεση και δεν πηγαίνουν για 

έλεγχο µαστού. Μόνο το 7,26 % (Ν= 13) προβαίνουν σε ετήσιο προληπτικό έλεγχο υγείας. 

Παρ'όλα αυτά, δεν βρέθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των στάσεων ως προς τα θέµατα 

υγείας και τα κοινωνικο-δηµογραφικά στοιχεία ή µεταξύ των τελευταίων και της κοινωνικής 

υποστήριξης. 

Μια πιο ευρεία προσέγγιση του προβλήµατος της υγείας των Τσιγγάνων έδειξε ότι 

πάσχουν κυρίως από αναπνευστικά προβλήµατα, γαστρεντερίτιδα λόγω της κακής διατροφής 

και του ακάθαρτου νερού, ηπατίτιδα, καρδιακές και νευρικές παθήσεις, δερµατοπάθειες, 

διάφορες µολύνσεις και ψυχικές ασθένειες εξαιτίας των διώξεων και της υποχρεωτικής 

εγκατάστασης σε µέρη µη επιλεγµένα από τους ίδιους (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996).  

Σε γενικές γραµµές η ποιότητα κατοικίας και ζωής των Τσιγγάνων είναι πολύ χαµηλή. 

Η έρευνα της Κοκκινάκη (1983) στα Άνω Λιόσια, το Μενίδι και το Ζεφύρι έδειξε ότι σε 

σύνολο 1.319 ατόµων, 211 νοικοκυριών, το 72, 1% διέµενε σε σπίτια, 4,7% σε παράγκες και 

0,9 σε καρότσες παλιών λεωφορείων. Το 55% είχε παροχή ηλεκτρικού στο σπίτι το 35,1% 

παροχή νερού, 9,0% είχε ιδιαίτερο χώρο ως λουτρό µέσα στο σπίτι, ενώ W.C. 19,9% µέσα 

στο σπίτι, 24,2% στην αυλή και 45,0% στο ύπαιθρο. Ακόµη και η έρευνα στην περιοχή της 

Αγίας Βαρβάρας και Κάτω Αχαίας όπου οι Τσιγγάνοι των συγκεκριµένων περιοχών 

θεωρούνται πιο ενσωµατωµένοι στον ελληνικό τρόπο ζωής , έδειξε ότι οι συνθήκες κατοικίας 

δεν παρουσιάζουν σηµαντική διαφορά µε αυτές του υπόλοιπου τσιγγάνικου πληθυσµού 

(Παυλή & Σιδέρη, 1990). 
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Το φαινόµενο της βιοµηχανοποίησης και αστικοποίησης που κυριάρχησε στον 

ελλαδικό χώρο - ιδιαίτερα µετά το τέλος του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου - σε συνδυασµό 

µε τις οικονοµικές εξελίξεις, επέφερε αλλαγές στη οικονοµική κατάσταση της χώρας που 

ήταν αδύνατο να µην επηρεάσουν την ζωή των Τσιγγάνων. Ενώ πριν αποτελούσαν µέρος της 

αγροτικής οικονοµίας και κοινωνίας, η αναγκαστική µετακίνηση και εγκατάσταση τους στις 

πόλεις, τους υποχρέωσε να ψάξουν σε άλλες κατευθύνσεις για την εξασφάλιση των πόρων 

ζωής. Συχνά η αναζήτηση αυτή αποδεικνύεται µη παραγωγική, µε αποτέλεσµα να τους 

οδηγεί στη φτώχεια, την ζητιανιά και αναπόφευκτα ακόµα περισσότερο στο περιθώριο της 

κοινωνίας (Marantzidis, et al.,1999). Βέβαια, η επαγγελµατική απασχόληση καθορίζεται 

σηµαντικά από το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού είναι αναλφάβητοι και 

αυτό περιορίζει τις επιλογές και δυνατότητες εύρεσης επαγγελµατικής απασχόλησης.  

Παλιότερα, ανάλογα µε τις εποχές και τις συνθήκες, οι Τσιγγάνοι άσκησαν ποικίλλα 

επαγγέλµατα όπως εµπόριο αλόγων, ενασχόληση µε σίδηρο και χαλκό, καλαθοπλεκτική, 

µουσική, χειροµαντεία κ.α., επαγγέλµατα που παρείχαν αυτονοµία χώρου και χρόνου διότι η 

σχέση των Τσιγγάνων µε την εργασία δεν στηρίζεται σε συγκεκριµένα ωράρια. Προτιµούν 

την ελαστικότητα στον τόπο και τον χρόνο και η εργασία δεν αποτελεί αυτοσκοπό γι' αυτούς 

αλλά το µέσο για να παρέχουν στην οικογένειά τους τα απαραίτητα για την επιβίωσή της. Η 

άσκηση των επαγγελµάτων αυτών ευνοούσε τα ταξίδια για την εύρεση πελατείας αλλά 

εξυπηρετούσε και τη διατήρηση των συνεκτικών δεσµών µεταξύ τους, αφού γίνονταν η 

ευκαιρία να συναντηθούν και να πραγµατοποιήσουν επαγγελµατικές συµφωνίες, να πάρουν 

αποφάσεις για τη σύναψη γάµου και να αναπτύξουν κοινωνικές δραστηριότητες. Σήµερα, οι 

περισσότεροι Τσιγγάνοι που ζουν στην Ελλάδα ασκούν κυρίως το επάγγελµα του εµπόρου, 

του γυρολόγου και του εποχιακού εργάτη της γης, ως συλλέκτες µεταλλικών αντικειµένων ή 

είναι µουσικοί. Τα επαγγέλµατα αυτά έχουν περιορίσει κατά πολύ τα ταξίδια τους κι όταν 
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αυτά συµβαίνουν, δεν αποτελούν µετακίνηση από τόπο σε τόπο µε τη µορφή του 

νοµαδισµού, αλλά σε µετακίνηση γύρω από έναν σταθερό τόπο. Από τη µια πλευρά, η 

εργασία στην καλλιέργεια της γης λειτουργεί ως µέσο για τη διατήρηση της πολιτισµικής 

τους ταυτότητας αφού τους δίνεται η δυνατότητα να δουλεύουν µαζί, να µετακινούνται, κ.λ.π. 

εντούτοις, το επάγγελµα αυτό πλήττεται από την µεγάλη προσφορά εργατικών χεριών 

εξαιτίας άλλων µεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα. Από την άλλη, το εµπόριο που 

ασκούν δεν διεξάγεται χωρίς προβλήµατα αφού δύσκολα τους χορηγείται η άδεια ή 

υφίστανται σκληρό ανταγωνισµό από τα καταστήµατα (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996). 

Στην συντήρηση της οικογένειας από οικονοµικής άποψης συµµετέχει και η γυναίκα, 

υιοθετώντας εκτός από το ρόλο της συζύγου, µητέρας και µέλους µιας �φαµίλιας�, και το 

ρόλο της αυτόνοµης εργαζόµενης, στο πλευρό του άντρα της ή µοναχή της. 

Η οικογένεια αποτελεί τη βασική µονάδα κοινωνικής οργάνωσης και έχει τη µορφή της 

διευρυµένης οικογένειας. Οι γονείς κατοικούν µαζί µε τους παντρεµένους γιους, τα παιδιά 

τους και τα εγγόνια. Οι συγγενικές σχέσεις καθορίζονται από την ύπαρξη πατριαρχικών 

γενεαλογικών γραµµών, που δηµιουργούν τις λεγόµενες φάρες. Με τον τρόπο αυτό 

διαµορφώνεται µια κοινωνική ιεραρχία που χαίρει σεβασµού από τα µέλη της κάθε φάρας και 

στηρίζεται τόσο στις κοινωνικές όσο και τις οικονοµικές σχέσεις µεταξύ τους. Πρόκειται για 

σχέσεις αλληλοσυµπαράστασης και αλληλοβοήθειας σε περίπτωση ανάγκης. Με βάση το 

διαχωρισµό σε φάρες καθορίζεται και η εγκατάσταση ή η µετακίνησή τους σε κάποιο τόπο 

(Μουχελή, 1996). 

Οι ρόλοι µέσα στην οικογένεια αλλά και γενικότερα στην τσιγγάνικη κοινωνία 

θεσπίζονται µε βάση το φύλο και ακολουθούν τη γενική ιδεολογία των Τσιγγάνων για τη 

ζωή. Οι Τσιγγάνοι παντρεύονται σε µικρή ηλικία, συνήθως στην εφηβική και δηµιουργούν 

οικογένειες µε έξι (6) ή και περισσότερα παιδιά. Πιθανή εξήγηση για το νεαρό της ηλικίας 
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κατά το γάµο και την απόκτηση πολλών παιδιών είναι το χαµηλό επίπεδο ζωής και η 

αυξηµένη παιδική θνησιµότητα. Μπροστά λοιπόν στον κίνδυνο του θανάτου, ο γάµος και η 

δηµιουργία οικογένειας, νέας ζωής δηλαδή, φαίνεται να είναι η καλύτερη λύση (Έξαρχος, 

1996).  

Το κορίτσι ετοιµάζεται από πολύ µικρή ηλικία για την ηµέρα που θα παντρευτεί και η 

αγνότητά του θεωρείται δεδοµένη πριν το γάµο. Συνήθως οι γάµοι κανονίζονται από τους 

γονείς και στην περίπτωση µη συγκατάθεσής τους, ακολουθείται η λύση της �απαγωγής�. 

Ο αρραβώνας κρατά για κάποιο χρονικό διάστηµα (ένα ή δύο χρόνια), προκειµένου να 

γνωριστεί το ζευγάρι καλύτερα. Στις υποχρεώσεις του νέου είναι να δωρίσει στη µέλλουσα 

νύφη κοσµήµατα, φλουριά, ρούχα και άλλα αντικείµενα. Την παραµονή του γάµου οι 

συγγενείς µαζεύονται και γίνεται µεγάλο γλέντι, µε κρασί, φαγητό, χορό κυρίως τσιφτετέλι. 

Ως µέρα του γάµου ορίζεται η Κυριακή στην περίπτωση που θα λάβει χώρα στην εκκλησία. 

Μετά την τελετή ακολουθεί µεγάλο γλέντι και από εκείνη την ηµέρα, στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, η κοπέλα αφήνει την οικογένειά της για να ζήσει µε την οικογένεια του άντρα 

της.  

Αργότερα οι νιόπαντροι αποσύρονται για την ερωτική πράξη καθώς πρέπει να δειχθεί 

το αιµατοβαµµένο σεντόνι που αποδεικνύει την παρθενιά της κοπέλας. Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων, η κοπέλα αφήνει την οικογένειά της για να ζήσει µε την οικογένεια του άντρα 

της. Αυτήν είναι η γενική εικόνα που παρουσιάζει η κοινωνική οργάνωση των Τσιγγάνων 

που ζουν στην Ελλάδα, χωρίς να αποκλείονται οι παραλλαγές. Για παράδειγµα, στην 

Καρδίτσα ακολουθείται το παραπάνω πρότυπο µε την προσθήκη προίκας που υποχρεώνεται 

να δώσει ο πατέρας στον γαµπρό του. Αυτή µπορεί να περιλαµβάνει χρήµατα ή ένα αµάξι ή 

ακίνητο και είναι ανάλογη µε την οικονοµική κατάσταση του πατέρα. Τα κορίτσια πρέπει να 

παντρεύονται σύµφωνα µε τη σειρά γέννησής τους, ξεκινώντας από το µεγαλύτερο, καθώς 
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θεωρείται ατιµασµένο το κορίτσι που µένει σπίτι ενώ οι αδελφές της έχουν ήδη παντρευτεί. 

Μετά το 1979 οι γάµοι που γίνονται είναι χριστιανικοί, αλλά προηγείται ο εθιµικός 

τσιγγάνικος γάµος. Οι συγγενείς προσφέρουν κοσµήµατα και δώρα στους µελλόνυµφους ενώ 

ξοδεύονται πολλά χρήµατα για την ετοιµασία, τέλεση και το γλέντιο µετά το γάµο. 

Οι Τσιγγάνοι της Χίου παντρεύονται σε ηλικία περίπου δεκαπέντε (15) ετών για τα 

κορίτσια και δεκαοχτώ (18) για τα αγόρια. Τελείται µόνο εκκλησιαστικός γάµος και υπάρχει 

η αυστηρή απαγόρευση σύναψης γάµου µεταξύ πρώτων, δεύτερων και τρίτων ξαδέλφων, 

εκτός αν οι τελευταίοι δεν έχουν το ίδιο επίθετο. Είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και τηρούν τους 

εορτασµούς των Χριστουγέννων και του Πάσχα καθώς και τις ονοµαστικές γιορτές.  

Στην περίπτωση των Τσιγγάνων της Φλώρινας οι γάµοι γίνονται µε προξενιό και ο 

πατέρας υποχρεώνεται να δώσει προίκα στο γαµπρό. Αρχηγός του νοικοκυριού είναι ο 

γεροντότερος της οικογένειας, στον οποίο οι γιοι δίνουν τα εισοδήµατά τους και η γνώµη του 

οποίου είναι σεβαστή. Επίσης, τους έχουν δοθεί πολιτικά δικαιώµατα από το 1968. (Ντούσας, 

1997). 

Κοντά στα έθιµα αυτά έρχονται να προστεθούν και άλλα που υιοθέτησαν οι Τσιγγάνοι 

από τη µακροχρόνια συµβίωσή τους µε τους λαούς της Βαλκανικής Χερσονήσου. Πιστεύουν 

σε προλήψεις και δοξασίες, όπως για παράδειγµα στην περίπτωσης της εγκυµοσύνης. Την 

περίοδο αυτή η γυναίκα απαγορεύεται να µιλά για την κατάστασή της και πρέπει να συνεχίζει 

να φέρεται σαν να µην συµβαίνει τίποτα, γιατί υπάρχει περίπτωση να µατιαστεί. Την ώρα της 

γέννας, περικλείεται από άλλες γυναίκες που της συµπαραστέκονται και τη βοηθούν να 

γεννήσει, στο αφαλοδέσιµο του µωρού και τις δουλειές του νοικοκυριού. Με τη γέννηση 

δίνουν στο παιδί ένα όνοµα της φυλής τους. Αν είναι µουσουλµάνοι, του δίνουν ένα 

µωαµεθανικό όνοµα χωρίς απαραίτητα να ακολουθεί βάπτιση. Αν είναι χριστιανοί του δίνουν 

ένα χριστιανικό όνοµα αλλά η διαδικασία της βάπτισης θεωρείται περιττή. Στην αντίθετη 
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περίπτωση η βάπτιση αποτελεί ευκαιρία για σύναψη στενών σχέσεων λόγω της κουµπαριάς 

(Έξαρχος, 1996). 

Παρά τη διαπίστωση ότι ο κόσµος των Τσιγγάνων είναι διαχωρισµένος µε βάση το 

φύλο, η ηλικία δεν αποτελεί κριτήριο διαχωρισµού. Τα παιδιά µαθαίνουν από µικρή ηλικία 

τον τρόπο ζωής της φυλής τους, µεγαλώνουν χωρίς αυστηρή επιτήρηση εκτός αυτής που 

σκοπεύει στην προστασία τους και κοινωνικοποιούνται γρήγορα µέσω της συµµετοχής τους 

στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στις επαγγελµατικές δραστηριότητες και στις συνδιαλλαγές µε 

τον κόσµο των gadjι. Αυτή η τακτική διαπαιδαγώγησης φέρνει τα παιδιά από πολύ νωρίς 

αντιµέτωπα µε τον κόσµο των ενηλίκων, και των δικών και των "άλλων", δεν τα αποκλείει 

αλλά τα κάνει µέρος τους, ενώ ταυτόχρονα τα προετοιµάζει για την ανάληψη των ρόλων και 

των ευθυνών για τους/τις οποίους/ες µελλοντικά προορίζονται (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 

1996).  

Το ζήτηµα της εκπαίδευσης δεν κατέχει τη θέση που θα έπρεπε ή που οι Τσιγγάνοι 

πιθανώς να επιθυµούσαν µέσα στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της οικογένειας, 

εξαιτίας αφ'ενός των µετακινήσεών τους που δυσκολεύουν την τακτική παρακολούθηση των 

σχολικών ετών, ενώ η αναγκαστική οικονοµική συνεισφορά από την πλευρά των παιδιών στο 

οικογενειακό εισόδηµα, τα παίρνει από το σχολείο και τα τοποθετεί στο πλευρό των γονέων 

για δουλειά ή επαιτεία.  

Οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι έχουν ιδρύσει κατά τόπους συλλόγους αλλά και ένα κύριο σώµα 

εκπροσώπησής τους, το ∆ίκτυο ΡΟΜ (Πανελλαδικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο για την Υποστήριξη 

των Ελλήνων Τσιγγάνων � έτος ίδρυσής του: 1995), ώστε να διεκδικήσουν και να 

προστατέψουν τα δικαιώµατά τους ως πολίτες αυτής της χώρας. Οι δραστηριότητές του 

∆ικτύου προσανατολίζονται στους εξής τοµείς : Οικιστικός, Εκπαίδευση, Απασχόληση και 
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Αστικοδηµοτική Κατάσταση σε συνεργασία µε επιστηµονικό δυναµικό, συνεργάτες του 

∆ικτύου και στελέχη των δήµων τα οποία ανήκουν σε αυτό (∆ίκτυο ΡΟΜ, 2001: 7). 

Προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζουν και τα ερευνητικά προγράµµατα της Εύξεινης 

Πόλης, όπως ονοµάζεται το ∆ίκτυο Κέντρων Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά 

Αποκλεισµένων Οµάδων, κάτω από την οµπρέλα της οποίας βρίσκονται ήδη από το 1998 τα  

Κέντρα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Τσιγγάνων (ΚΕ.Π.Υ.Τ.). Τα πρώτα Κέντρα 

ιδρύθηκαν το 1996 στην Αγία Βαρβάρα και στο Ίλιον Αττικής, µέσα από το πρόγραµµα 

<<ACCESS TO LIFE>> της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας <<ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ>>, Άξονας 

HORIZON έπειτα από αίτηµα των ίδιων των Τσιγγάνων και στόχος τους είναι η διερεύνηση 

των αναγκών της τσιγγάνικης κοινότητας. Η στελέχωση των κέντρων αυτών έγινε από 

Τσιγγάνους και µη, οι οποίοι είχαν καταρτιστεί στο σεµινάριο Στελέχη Κέντρων 

Πληροφόρησης και Υποστήριξης Τσιγγάνων, στα πλαίσια του προαναφερόµενου 

προγράµµατος (''Εύξεινη Πόλη'', 2001).  

Σκοπός της ίδρυσής τους είναι η οµαλή, άµεση και δυναµική ένταξη των Τσιγγάνων 

στη σύγχρονη οικονοµική και κοινωνική ζωή της χώρας, µε ενεργή συµµετοχή από µέρους 

τους σε ό,τι τους αφορά. 

Οι κύριες υπηρεσίες-δραστηριότητες τους αναφέρονται σε : 

♦ ενηµέρωση-πληροφόρηση 

♦ συµβουλευτική- ψυχο-κοινωνική υποστήριξη 

♦  παρέµβαση-διαµεσολάβηση µεταξύ Τσιγγάνων και Πολιτείας σε επίπεδο Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και Περιφέρειας 

♦  παραποµπή σε αρµόδιες υπηρεσίες 

♦ ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας 

♦  συνεργασία µε τοπικούς και κρατικούς φορείς και υπηρεσίες 
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♦  δηµιουργία και ανάπτυξη βάσης δεδοµένων και πληροφοριών 

♦ σύνδεση µέσω internet µε φορείς και οργανώσεις εκτός Ελλάδας, για παράδειγµα το 

Sastipen (European Network for the Promotion of Gypsies and Travellers) για την ανταλλαγή 

πληροφοριών, κοινή δράση και συνεργασία (∆ίκτυο ΚΕ.Π.Υ.Τ, 2001) 

Παράλληλα το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Leonardo το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται το 

1997 µε τη συνεργασία των χωρών Ελλάδας, Γαλλίας, Ισπανίας και Ρουµανίας διερεύνησε 

και αποκάλυψε την κοινωνική αναπαράσταση των Τσιγγάνων των αντίστοιχων χωρών 

σχετικά µε την ταυτότητά τους και την εργασία  (Ρήγα & ∆αιµονάκου, 2001α), ενώ η έρευνα 

των Ρήγα και συνεργατών (1999)στην περιοχή της Κρήτης εξέτασε το πρόβληµα της 

ταυτότητας και της εκπαίδευσης των παιδιών  της συγκεκριµένης εθνοτικής οµάδας. 

Μελετώντας τα τοπικά δεδοµένα σχετικά µε την πολύπλευρη διάσταση της ζωής του 

τσιγγάνικου πληθυσµού, η παρούσα ερευνητική εργασία εστιάστηκε στην περιοχή της 

πρωτεύουσας επειδή ο αριθµός των Τσιγγάνων είναι αριθµητικά µεγάλος άρα σηµαντικός 

από άποψη αντιπροσωπευτικότητας στο σύνολό του, διερευνώντας κυρίως τη ζωή των 

Τσιγγάνων στους δήµους του Ζεφυρίου και της Αγίας Βαρβάρας, εξαιτίας της διαφοράς που 

παρατηρείται µεταξύ τους όσον αφορά στην ίδια την πορεία ζωής τους και στο βαθµό 

αλληλεπίδρασης και ενσωµάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία. 

 

1.4. Συγκριτική µελέτη ελληνικής και τσιγγάνικης οικογένειας στον ελλαδικό χώρο 

Η επιχείρηση σύγκρισης µεταξύ της µορφής της ελληνικής και της τσιγγάνικης 

οικογένειας έτσι όπως έχει διαµορφωθεί µε το πέρασµα του χρόνου και δεδοµένου των 

κοινωνικο-οικονοµικών συνθηκών, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι σχηµατικά, η τσιγγάνικη 

οικογένεια δύναται να παροµοιαστεί όσον αφορά στη σύνθεσή της, µε την ελληνική 
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παραδοσιακή αγροτική οικογένεια. Πρόκειται για ένα διευρυµένο σχήµα που περικλείει 

γονείς, παιδιά, εγγόνια, συνήθως δηλαδή, µέλη τριών γενεών. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, 

τόσο στην περίπτωση της ελληνικής όσο και στην περίπτωση της τσιγγάνικης οικογένειας, η 

κοινωνική οργάνωση στηρίζεται στην ύπαρξη γενεαλογικών γραµµών που καθορίζουν τις 

συγγενικές σχέσεις και προσδίδουν την ανάλογη θέση στην κοινωνία, µε πρωταρχική την 

πατριαρχική γενεαλογική γραµµή.  

Η απόδοση του ονόµατος στα άτοµα χρησιµεύει ως πρακτική αναγνώρισης της 

συγγένειας και χαρακτηρίζει το άτοµο που το φέρει. 

Σε αντιστοιχία µε την ελληνική αγροτική οικογένεια, στο πλαίσιο της οικογενειακής 

ζωής αλλά και της τσιγγάνικης κοινωνίας εν γένει, την κυρίαρχη θέση κατέχει ο άντρας, η 

δύναµη του οποίου στηρίζεται σε κοινωνικές νόρµες, ενώ αντίθετα ο ρόλος της γυναίκας 

παραµένει υποβαθµισµένος και περιορισµένος στα πλαίσια του σπιτιού, της ανατροφής των 

παιδιών και του χώρου εργασίας. Η κατανοµή των ρόλων είναι αυστηρή και άνιση. Και στα 

δύο οικογενειακά µοντέλα, η γυναίκα από µικρή ηλικία προετοιµάζεται για την ώρα του 

γάµου της, ενώ το προξενιό είναι συνήθης τρόπος σύναψης γάµου για την αποφυγή 

επιµειξιών. 

Τα στοιχεία οµοιότητας της οικογενειακής σύνθεσης και των πρακτικών που ασκούνται 

στην καθηµερινή ζωή από την τσιγγάνικη φυλή, µε ορισµένα της αντίστοιχης ελληνικής 

παραδοσιακής, απορρέουν από τον δανεισµό τους έπειτα από την µακροχρόνια συµβίωση 

των δύο πολιτισµών και τη µεταξύ τους αλληλεπιδρασιακή σχέση. Ως αποτέλεσµα αυτής της 

διαδικασίας ανταλλαγής πολιτισµικών στοιχείων, οι Τσιγγάνοι έχουν υιοθετήσει από την 

ελληνική πραγµατικότητα θρησκευτικές πρακτικές, όπως το γάµο σε εκκλησία, τη βάπτιση 

(εκτός των Τσιγγάνων µε µουσουλµανικό θρήσκευµα), τον εορτασµό των Χριστουγγένων, 
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του Πάσχα και της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, όπως επίσης έθιµα σαν την προίκα και 

δοξασίες, όπως το µάτιασµα. 

Η κύρια διαφορά µεταξύ των δύο µορφών οικογενειακής οργάνωσης έγκειται στο ότι η 

ελληνική οικογένεια δεν χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της νοµαδικότητας και της 

κινητικότητας, δεν ακολουθεί την πρακτική της ενδογαµίας και δεν ενστερνίζεται την 

ιδεολογία τους για την �µόλυνση� του σώµατος. 

Η Ελλάδα υπήρξε πάντα η πατρίδα των Ελλήνων, µε γεωγραφικά σύνορα τα οποία 

µετά από κατάσταση πολέµων και συµφωνιών άλλαξαν µεν αλλά παρέµεινε η ίδια γη που οι 

Έλληνες θεωρούν "σπίτι" τους, χωρίς την ανάγκη να βιώσουν την εµπειρία του διωγµού και 

του κατατρεγµού από τον τόπο τους. Για τους Έλληνες, η πατρίδα τους λειτούργησε και 

συνεχίζει να λειτουργεί πάντα ως σταθερά, ακόµα και για εκείνους που για οικονοµικούς 

λόγους αναγκάστηκαν, την περίοδο κυρίως της βιοµηχανικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την 

Ευρώπη, να µεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Οι Τσιγγάνοι αντίθετα, αποτελούν οµοιογενή 

πληθυσµό χωρίς δική του πατρίδα, ο οποίος έχει καταδικαστεί εδώ και αιώνες να 

µετακινείται από τόπο σε τόπο προς αναζήτηση µιας καλύτερης µοίρας, µιας καλύτερης ζωής. 

Το σχήµα της τσιγγάνικης οικογένειας όπως εµφανίζεται στον ελλαδικό χώρο δεν 

ταιριάζει διόλου µε τη σύγχρονη ελληνική οικογένεια των πόλεων, τη λεγόµενη αστική, η 

οποία περιλαµβάνει µόνο τους γονείς και τα παιδιά (πυρηνικό σχήµα) και όπου οι ρόλοι 

µεταξύ των δύο φύλων έχουν διαφοροποιηθεί σηµαντικά σε σχέση µε τα πριν την 

εκβιοµηχάνιση και το κύµα της αστυφιλίας χρόνια. Οι µελέτες έχουν παρουσιάσει τη 

σταθερότητα όσον αφορά στη θέση της γυναίκας µέσα στην οικογένεια ,ως το µέλος που 

επωµίζεται τα περισσότερα βάρη, ήτοι τις οικιακές ασχολίες, την ανατροφή των παιδιών και 

την εργασία εκτός οικίας. Παρ�όλα αυτά, έχει διεκδικήσει και κερδίσει δικαιώµατα ίσης 

µεταχείρισης και ίσων ευκαιριών µέσα στην κοινωνία. Ο ρόλος της περιλαµβάνει µεν 
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περισσότερα µέτωπα δράσης, εντός και εκτός οικογενειακής εστίας, όµως έχει προ πολλού 

πάψει να βρίσκεται στην σκιά του άνδρα και συζύγου της, περιορισµένη στα καθήκοντά της 

ως µητέρας, συζύγου και νοικοκυράς. Σε αντίθεση µε αυτήν την περιγραφή, ο ρόλος της 

Τσιγγάνας συνεχίζει να παραµένει υποδεέστερος, χωρίς αυξηµένες ελευθερίες, µόνο να 

λειτουργεί ως µητέρα και νοικοκυρά. Ακόµα και η οικονοµική συνεισφορά της στο 

οικογενειακό εισόδηµα αποτελεί λύση ανάγκης για την επιβίωση της οικογένειας και όχι 

κεκτηµένο δικαίωµα. Η Τσιγγάνα συνεχίζει να κατέχει τον ρόλο του "δεύτερου" φύλου 

εξαιτίας της διάρθρωσης της κοινωνιακής οργάνωσης της φυλής της, που παραµένει η ίδια 

ανεξάρτητα από τις εξελίξεις που συντελούνται στο γύρω περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το 

ιδεολογικό πλαίσιο ανάγεται και η υιοθέτηση της στάσης των Τσιγγάνων απέναντι στο σώµα 

και τη χρησιµότητά του. Η διάκριση µεταξύ έσω και έξω σώµατος, η ιδέα του "µολυσµένου", 

του "µιαρού" έξω σώµατος, δεν ισχύει για τον ελληνικό πληθυσµό, ο οποίος δεν θεωρεί το 

έξω σώµα ως ασπίδα προστασίας από το αγνό, αµόλυντο έσω σώµα και από τον Άλλον, τον 

µη-Τσιγγάνο όπως ο τσιγγάνικος λαός και δεν του έχει αποδώσει τη σηµασία σχετικά µε τη 

λειτουργικότητά του, την οποία οι Τσιγγάνοι ακολουθούν πιστά και διαπλάθουν τις 

καθηµερινές πρακτικές τους γύρω από αυτό.  

Μια άλλη αξιοπρόσεκτη διαφορά σχετίζεται µε την εξωτερική εµφάνιση των 

Τσιγγάνων. Η πολυχρωµία και οι ατηµέλητοι συνδυασµοί των ενδυµάτων τους µαζί µε την 

ορατή έλλειψη καθαριότητας αυτών αλλά και των σωµάτων που τα φέρουν, τους προσδίδει 

µια εικόνα τελείως έξω από αυτήν του ελληνικού πληθυσµού, τονίζοντας την ίδια στιγµή τη 

διαφορετικότητά τους. ∆εν γνωρίζουν τι εστί µόδα και γι�αυτό δεν την ακολουθούν. Αυτή η 

τακτική όµως δεν εφαρµόζεται από τους Τσιγγάνους που διαµένουν στην περιοχή της Αγίας 

Βαρβάρας σε σπίτια, δίπλα σε αυτά των µη-Τσιγγάνων και οι οποίοι δεν διαφέρουν σε τίποτα 

από τους τελευταίους, εκτός από την καταγωγή και τη διαφορετική οικογενειακή στρατηγική. 
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Η τακτική που ακολουθούν οι Τσιγγάνοι σχετικά µε την εκπαίδευση των παιδιών τους 

διαφέρει ριζικά από την αντίστοιχη των Ελλήνων. ∆εν θεωρείται επιτακτική ανάγκη το να 

γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή, καθώς µεγαλύτερη βαρύτητα δίδεται στην εξοικονόµηση 

των υλικών αγαθών για την οικογένεια, που λόγω κυρίως πολυτεκνίας και συχνών 

µετακινήσεων, αναγκάζει από πολύ νωρίς την είσοδο των παιδιών στον εργατικό στίβο. Για 

τους δεύτερους, ισχύει από το κράτος νοµοθετικό εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο καθιστά την 

εννιάχρονη σχολική παρακολούθηση απαραίτητη και υποχρεωτική, ενώ παράλληλα το 

επίπεδο εκπαίδευσης συνοδεύεται από κοινωνική δύναµη και αναγνώριση. 

Αναφορικά µε το ζήτηµα της ταυτότητας, πολλοί Τσιγγάνοι υποστηρίζουν ότι δεν 

υπάρχει διαφορά µεταξύ Έλληνα και Τσιγγάνου. Έπειτα από µακροχρόνια διαµονή στο 

ελληνικό έδαφος, έχοντας αποκτήσει την ελληνική υπηκοότητα, υπηρετώντας στο στρατό, 

ζώντας την και στην ελληνική πραγµατικότητα, θεωρούν ότι κατέχουν µια πολλαπλή 

ταυτότητα, αυτή του Έλληνα και αυτή του Τσιγγάνου, µε άλλα λόγια του Έλληνα-Τσιγγάνου, 

χωρίς διακρίσεις µεταξύ τους. 

Εξετάζοντας τα παραπάνω σχετικά µε την τσιγγάνικη οικογένεια γενικότερα και µε την 

αντίστοιχη στην Ελλάδα, επιτρέπεται η διαπίστωση ορισµένων οµοιοτήτων και διαφορών 

µεταξύ τους. Και στις δύο περιπτώσεις η ταυτότητα παραµένει η ίδια, λειτουργώντας ως 

στοιχείο διατήρησης του πολιτισµού τους και ως ασπίδα προστασίας από τον κόσµο των µη �

Τσιγγάνων. Τον ίδιο ρόλο ασκεί και η διατήρηση και χρήση της γλώσσας τους, καθόσον όλα 

τα πολιτισµικά στοιχεία περνιούνται από γενιά σε γενιά προφορικά λόγω έλλειψης γραπτής 

ιστορίας. Οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα θεωρούν επίσης σηµαντική τη διατήρηση ισχυρών 

δεσµών αφ'ενός µεταξύ των µελών της ίδιας οικογένειας, αφ'ετέρου µεταξύ των συγγενών και 

το σχήµα της παραµένει και εδώ παραδοσιακό διευρυµένο. Όσα συνεπάγονται της 

οικογενειακής ζωής, ήτοι πολυτεκνία, ανάληψη οικιακών ρόλων, γάµος σε νεαρή ηλικία, 
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παρθενιά πριν το γάµο, ισότητα των δύο φύλων, εµφανίζουν οµοιότητες µε το ευρωπαϊκό 

αλλά και εκτός Ευρώπης τσιγγάνικο πρότυπο. Ο άνδρας είναι ο αρχηγός στην οικογένεια, µε 

τη γυναίκα να αναλαµβάνει το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών µένοντας στη σκιά του 

άνδρα ως σύζυγος και µητέρα ή πηγή εισοδήµατος στην περίπτωση ανάγκης εργασίας από 

πλευράς της. Το πρόβληµα του αναλφαβητισµού ισχύει και στην Ελλάδα σε µεγάλο ποσοστό, 

η επαιτεία ως µέσο εξοικονόµησης χρηµάτων επίσης. Τέλος, ο τρόπος ενδυµασίας τους έχει 

τον ίδιο εξωτικό χαρακτήρα, την ίδια αίσθηση του ατηµέλητου και του ξέγνοιαστου. Αυτό 

βέβαια δεν ισχύει για τους τσιγγάνους της Αγίας Βαρβάρας όπου ο τρόπος ενδυµασίας τους 

δεν διαφέρει από αυτόν των Ελλήνων και η ενσωµάτωσή τους στον ελληνικό τρόπο ζωής 

αποτελεί αναµφισβήτητο γεγονός. 

Η µεγαλύτερη διαφορά µεταξύ των Τσιγγάνων στην Ελλάδα και των Τσιγγάνων σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες, π.χ. Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ρουµανία έγκειται στο βαθµό 

ενσωµάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία. Στις προαναφερθείσες χώρες οι Τσιγγάνοι ζουν 

ως επί το πλείστον σε αποµακρυσµένες από τον ντόπιο πληθυσµό περιοχές, χωρίς τις 

απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, σε µια κατάσταση γκετοποίησης (Durward, 1990, Ντούσας, 

1997, Hawes, 1997, Stewart, 1997) αντιµετωπίζοντας την απόρριψη και την προκατάληψη. 

Αυτό συµβαίνει και στην Ελλάδα αλλά σε πολύ µικρότερο βαθµό, αφού ένας µεγάλος 

αριθµός Τσιγγάνων ζει δίπλα στον ελληνικό πληθυσµό και έρχεται σε καθηµερινή τριβή και 

αλληλεπίδραση χωρίς προβλήµατα και διακρίσεις. Επίσης, ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό 

αυτών έχει την ελληνική υπηκοότητα, κατέχει ελληνική αστυνοµική ταυτότητα, µε όλα όσα 

συνεπάγεται αυτή η θεσµοθέτηση. Θεωρούνται δηλαδή Έλληνες πολίτες, υπηρετούν 

στρατιωτική θητεία και έχουν δικαίωµα ψήφου.  

Για τη συγκριτική µελέτη των δύο οµάδων, ήτοι Ελλήνων και Τσιγγάνων Ελλήνων 

αλλά και ανάµεσα σε τσιγγάνους άλλων χωρών και Τσιγγάνων Ελλήνων χρησιµοποιήθηκε το 
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µοντέλο της Ρήγα (1991α /1997α). Σύµφωνα µε αυτό, οι δύο οµάδες αναπαρίστανται ως 

ακολούθως :  

Κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα στους Έλληνες και τους Τσιγγάνους Έλληνες 

Έλληνες Τσιγγάνοι Έλληνες 

- ελληνική υπηκοότητα - ελληνική υπηκοότητα 

- ελληνική αστυνοµική ταυτότητα - ελληνική αστυνοµική ταυτότητα 

- χριστιανοί ορθόδοξοι (πλειοψηφικά) - χριστιανοί ορθόδοξοι (πλειοψηφικά) 

- τήρηση εορτών όπως Χριστούγεννα, 

Πάσχα, γιορτή Αγίου Γεωργίου 

- τήρηση εορτών όπως Χριστούγεννα, 

Πάσχα, γιορτή Αγίου Γεωργίου 

-απόδοση ονόµατος βάση γενεαλογικών -απόδοση ονόµατος βάση γενεαλογικών 

  γραµµών γραµµών 

 

∆ιαφορές ανάµεσα στους Έλληνες και τους Τσιγγάνους Έλληνες  

Έλληνες  Τσιγγάνοι Έλληνες 

- πυρηνική οικογένεια - κυρίως διευρυµένη οικογένεια 

- περιορισµένος αριθµός παιδιών - µεγάλος αριθµός παιδιών 

- ισότιµοι ρόλοι µεταξύ των δύο φύλων - άνισοι ρόλοι µεταξύ των δύο φύλων 

- ελεύθερη επιλογή ενδογαµίας ή εξωγαµίας - πρακτική της ενδογαµίας 

- ελεύθερη επιλογή συζύγου -σύζυγος καθορισµένος/η από γονείς 

- γάµος ανεξαρτήτου ηλικίας - γάµος σε νεαρή ηλικία 

- δεν τίθεται θέµα παρθενιάς πριν το γάµο - παρθενιά απαραίτητη πριν το γάµο 

- δεν τηρείται το έθιµο του �κλεψίµατος� 

της νύφης 

- έθιµο του �κλεψίµατος� της νύφης 

- εκπαίδευση: απαραίτητη και υποχρεωτική - εκπαίδευση : µη υποχρεωτική 
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συνθήκη  

- µη ύπαρξη ιδεολογίας της �µόλυνσης� - ιδεολογία  της �µόλυνσης� 

- µοντέρνος τύπος ενδυµασίας -πολύχρωµος και ατηµέλητος τύπος 

ενδυµασίας (µόνο στους υποβαθµισµένους 

Τσιγγάνους) 

 

Κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα στους Τσιγγάνους άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και 

τους Έλληνες Τσιγγάνους 

Τσιγγάνοι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών Έλληνες Τσιγγάνοι 

- ταυτότητα - ταυτότητα 

- γλώσσα - γλώσσα 

- διευρυµένο οικογενειακό σχήµα - διευρυµένο οικογενειακό σχήµα 

- πολυτεκνία - πολυτεκνία 

- ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων - ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων 

- γάµος σε νεαρή ηλικία - γάµος σε νεαρή ηλικία 

- �κλέψιµο� της νύφης - �κλέψιµο� της νύφης 

- αναλφαβητισµός - αναλφαβητισµός 

- ιδεολογία της �µόλυνσης� - ιδεολογία της �µόλυνσης� 

- επαιτεία - επαιτεία 

- µη µοντέρνος (εξωτικός) τύπος ενδυµασίας 

   

- µη µοντέρνος (εξωτικός) τύπος ενδυµασίας 

 

   ∆ιαφορές µεταξύ Τσιγγάνων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών και Ελλήνων Τσιγγάνων 

Τσιγγάνοι Ευρωπαϊκών χωρών Τσιγγάνοι Έλληνες 
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- γκετοποίηση - µη γκετοποίηση 

- άσχηµες συνθήκες ζωής - συνθήκες ζωής πιο ανθρώπινες 

- δεν έχουν την υπηκοότητα της χώρας που 

διαβιούν 

- ελληνική υπηκοότητα 

- δεν έχουν ταυτότητα ή διαβατήριο της 

χώρας που διαβιούν 

- ελληνική αστυνοµική ταυτότητα 

- δεν υπηρετούν στρατιωτική θητεία - στρατιωτική  θητεία 

- δεν έχουν δικαίωµα ψήφου - δικαίωµα ψήφου 

- µη µοντέρνος (εξωτικός) τύπος ενδυµασίας - µοντέρνος τύπος ενδυµασίας 

 

 

 

Οι οµοιότητες και οι διαφορές που καταγράφονται στους παραπάνω πίνακες µεταξύ 

των Ελλήνων Τσιγγάνων και των Τσιγγάνων στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες βασίζονται 

κυρίως στα αποτελέσµατα των ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια του 

Προγράµµατος LEONARDO στην Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα και Ρουµανία. Ο σχεδιασµός της 

έρευνας αφορούσε τη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων των ίδιων των 

Τσιγγάνων σχετικά µε την ταυτότητά τους και την εργασία. Τα αποτελέσµατα των 

ερευνητικών πρωτοκόλλων σε όλες τις χώρες που συµµετείχαν στο Πρόγραµµα απέδειξαν ότι 

η ταυτότητά τους παραµένει αδιάβλητη στο πέρασµα του χρόνου, µε την οικογένεια να 

αποτελεί τη βασική µονάδα κοινωνικής συγκρότησης για την τσιγγάνικη κοινωνία, τις παλιές 

αξίες (σεβασµός προς τους µεγαλύτερους, αλληλεγγύη, κ.ά.) να τηρούνται και να 

µεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά, πρακτικές όπως η ενδογαµία, η πολυτεκνία και η 

παρθενία να θεωρούνται χααρακτηριστικές για τη φυλή, ενώ οι κοινωνικές τους 
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αναπαραστάσεις για την εργασία εµφανίζουν τη διάθεση για αυτονοµία και ελευθερία χώρου 

και ωραρίου. Τόσο στην περίπτωση των κοινωνικών αναπαραστάσεων για την ταυτότητα όσο 

και σε εκείνες για την εργασία παρατηρήθηκε µια τάση υιοθέτησης νέων αξιών 

προερχόµενων από τις χώρες-υποδοχής η οποία όµως δεν αλλοιώνει τις ήδη υπάρχουσες οι 

οποίες βασίζονται στις παραδοσιακές αξίες που διέπουν τον τρόπο ζωής των Τσιγγάνων. Η 

αντίθεση που παρουσιάστηκε από τα αποτελέσµατα του δείγµατος στην Ελλάδα σε σχέση µε 

τα αντίστοιχα των άλλων τριών κρατών είναι ότι ένα σηµαντικό τµήµα του τσιγγάνικου 

πληθυσµού στην Ελλάδα έχει ενσωµατωθεί στην ελληνική πραγµατικότητα και δεν 

αντιµετωπίζει την περιθωριοποίηση και τη ρατσιστική συµπεριφορά. Η υπόθεση που είχε 

αρχικά διατυπωθεί ότι οι Τσιγγάνοι ζουν σε περιβάλλον γκετοποίησης και προκατάληψης 

πασχίζοντας να επιβιώσουν µόνοι τους, δεν επαληθεύθηκε για το ελληνικό δείγµα και αφορά 

κυρίως τους Τσιγγάνους της περιοχής της Αγίας Βαρβάρας, οι οποίοι εδώ και δεκαετίες 

κατοικούν σε ιδιόκτητα σπίτια, έχουν τις δικές τους εµπορικές επιχειρήσεις και το βιοτικό 

τους επίπεδο δεν διαφέρει από εκείνο των αυτόχθονων Ελλήνων (Ρήγα & ∆αιµονάκου, 

2001α). 

1.5. Ψυχοκοινωνική Ταυτότητα : η πολιτισµική της διάσταση 

Η Ελλάδα παύοντας εδώ και πολλά χρόνια να αποτελεί µια χώρα που κατοικείται 

εξολοκλήρου από τον ελληνικό πληθυσµό, έχει γίνει για πολλούς ανθρώπους, µετανάστες, 

πρόσφυγες και µη, καταφύγιο, άσυλο, τόπος προσωρινής διαβίωσης ή µόνιµη πατρίδα. Αυτή 

η επιµειξία των ατόµων από διαφορετικά κράτη, κουλτούρες, συνήθειες, ήθη και έθιµα δεν 

πορεύεται στην καθηµερινή ζωή χωρίς προβλήµατα. Η συνάντηση των διαφορετικών 

πολιτισµικών κόσµων στον ίδιο γεωγραφικό χώρο συνιστά τη συνάντηση των διαφορετικών 

πολιτισµικών τους ταυτοτήτων. 
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Πώς όµως ορίζεται αυτή η ταυτότητα η οποία υπερτονίζει τη διαφορά όταν 

συνδιαλέγεται µε κάποια άλλη ταυτότητα; Κατά το ετυµολογικό λεξικό του Μπαµπινιώτη 

(1998: 1764), ταυτότητα σηµαίνει: α) η πλήρης σύµπτωση δύο ή περισσοτέρων πλευρών, η 

µεγάλη οµοιότητα, ταύτιση ή ισότητα µεταξύ τους, β) το σύνολο των διαφοροποιητικών 

χαρακτηριστικών, των γνωρισµάτων που καθορίζουν τι είναι κάτι, ποιος είναι κάποιος, που 

επιτρέπουν την αναγνώρισή του, γ) {συνεκδ.}το επίσηµο δελτίο που εκδίδεται από αρµόδια 

αρχή (λ.χ. στην αστυνοµία) και περιλαµβάνει τις πληροφορίες µε τις οποίες πιστοποιείται ότι 

ο κάτοχός του είναι πράγµατι αυτός που περιγράφεται ή και εικονίζεται σε αυτό, δ) βραχιόλι 

ή µενταγιόν στο οποίο είναι σκαλισµένο το όνοµα του κατόχου του, ε) ΜΑΘ. ισότητα που 

είναι αληθής για οποιαδήποτε αριθµητική τιµή των µεταβλητών της � αρχή της ταυτότητας : 

θεµελιώδης αρχή της λογικής, κατά την οποία κάθε πράγµα είναι ίδιο µε τον εαυτό του. 

{ΕΤΥΜ. < αρχ. ταυτότητις.-τος < ταυ�τόν. Εξ ορισµού η λέξη  εµπεριέχει µέσα της την 

έννοια του Εαυτού, από την οποία κιόλας παράγεται. Σύµφωνα µε το Λεξικό της Ψυχολογίας 

ο όρος ταυτότητα χρησιµοποιείται κυρίως µε τρεις βασικές έννοιες: <<1. Τον πρωταρχικό 

(βασικό) και "ενιαίο" εαυτό, την εσωτερική και καθαρά υποκειµενική συναίσθηση του 

εαυτού του ατόµου. Είναι ο πυρήνας της προσωπικότητας και επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό 

από τους ρόλους που αναλαµβάνει το άτοµο από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής, όπως και 

από τον τρόπο που το περιβάλλον αντιµετωπίζει και θεωρεί το άτοµο. 2. Στη λογική, αποτελεί 

τη σχέση µεταξύ δύο στοιχείων, όταν το ένα µπορεί να αντικαταστήσει το άλλο σε ένα 

συλλογισµό, χωρίς να γίνονται τροποποιήσεις στην "ουσία" του συλλογισµού αυτού. 3. Στη 

θεωρία του Piaget, αποτελεί µια κατάσταση συναίσθησης της σχέσης µεταξύ δύο στοιχείων 

παρά τις οποιεσδήποτε εξωτερικές διαφορές τους. Κλασσικό παράδειγµα αποτελεί η 

περίπτωση όπου το παιδί γνωρίζει πια σε κάποια ηλικία, ότι το υγρό παραµένει το ίδιο, παρά 

το γεγονός ότι περιέχεται σε διαφορετικού σχήµατος δοχεία>>(Παπαδόπουλος, 1994: 565). 
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Η προβληµατική της έννοιας της ταυτότητας έχει απασχολήσει πληθώρα ερευνητών 

διαφορετικών επιστηµονικών πεδίων, σε µια προσπάθεια αφ�ενός προσδιορισµού της και 

αφ�ετέρου κατανόησης της διαδικασίας κατασκευής και λειτουργίας της σε ατοµικό και 

συλλογικό επίπεδο, ξεκινώντας ήδη από την εποχή των Προσωκρατικών φιλοσόφων. 

Στη διαδικασία διερεύνησης της µορφοποίησης της ταυτότητας ενός ατόµου, µιας 

οµάδας ή ενός ολόκληρου πληθυσµού, δεν πρέπει να παραβλέπεται η συνισταµένη αφ'ενός 

αυτής της µορφοποίησης βασισµένης πάνω σε µια κοινή βάση, ήτοι κοινή καταγωγή, κοινή 

ιστορία, κοινές µνήµες, κοινές εµπειρίες, κοινά χαρακτηριστικά µε τα άλλα πρόσωπα και 

αφ'ετέρου η συµβολή του Άλλου σε αυτή τη σχηµατοποίηση. Πρόκειται για µια διαρκή 

διαδικασία η οποία συντελείται µέσω των διαφορών που φέρνει στην επιφάνεια η σχέση µε 

τον 'Αλλον. Κάτω από αυτό το πρίσµα, η ταυτότητα µπορεί να λειτουργεί ως σηµείο 

ταυτοποίησης και προσκόλλησης εξαιτίας της ικανότητάς της να αποκλείει, να αφήνει 

''απέξω'', ή ακόµα και να απορρίπτει καθετί µη ταυτόσηµο, καθετί ξένο προς αυτήν. Είναι 

πάντα το αποτέλεσµα προσωρινών και µη σταθερών σχέσεων οι οποίες ορίζουν ταυτότητες 

µέσω επισήµανσης των διαφορών (Hall, 1991, 1996). Οι ταυτότητες δεν επαφύονται στη 

µοναδικότητα των χαρακτηριστικών τους, αλλά επιµένουν µε ξεχωριστούς τρόπους να 

επιλέγουν /ανακυκλώνουν/επαναπροσδιορίζουν το πολιτισµικό στοιχείο το οποίο είναι κοινό 

σε όλους ή τουλάχιστον διαθέσιµο σε όλους. Εγγύηση της συνέχισή τους αποτελεί η κίνηση 

και η ικανότητα για αλλαγή και όχι η ικανότητα να προσκολλούνται σε µορφές και 

περιεχόµενα που έχουν ήδη µία φορά εγκαθιδρυθεί (Bauman, 1998). Η ικανότητα αυτή για 

αλλαγή η οποία συνεχίζεται µέσα στο χρόνο, είναι αυτονόητο ότι εµπεριέχει µέσα της το 

στοιχείο της προσωρινότητας, εποµένως <<της αίσθησης ότι διαρκώς κάτι συντελείται>> 

(Barus-Michel, 1997). Επειδή δοµείται και αναδοµείται µέσα στο χώρο και το χρόνο, 

αποτελεί αναπόφευκτα ιστορική κατασκευή, η οποία στο βαθµό που το άτοµο αποτελεί τον 
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αντιπρόσωπο ενός συνόλου, µιας οµάδας, φέρει µέσα της το στοιχείο της ατοµικότητας. Η 

εµπλοκή του ατόµου ως η υλική ενσωµάτωση (το υλικό µέρος) της ταυτότητας κωδικοποιεί 

τις διαφορές και διακρίσεις σε κοινωνικό επίπεδο. Τα δύο παραπάνω στοιχεία µαζί µε αυτό 

της διαφορετικότητας όπως ήδη περιγράφτηκε, αποτελούν τα τρία (3) συστατικά της 

ταυτότητας, δίνοντας στο άτοµο τη δυνατότητα για απόκτηση εµπειρίας και γνώσης, το 

ρόλου του κοινωνικού δράστη και το καθιστούν ως διακριτικό γνώρισµα µιας κοινωνικής 

ταυτότητας (Grossberg, 1996).  

Στην περίπτωση των διαπολιτισµικών συναντήσεων, οι ταυτότητες λειτουργούν ως 

αναγνωριστικά στοιχεία του ανήκειν σε µια οµάδα, την οµάδα του Εαυτού, µέσω της επαφής 

δηµιουργούνται εκατέρωθεν θετικά και αρνητικά συναισθήµατα για την οµάδα του Άλλου τα 

οποία τις ενδυναµώνουν, ενώ ταυτόχρονα αυτές εξακολουθούν να κατασκευάζονται.  

∆εδοµένου του γεγονότος ότι ο Άλλος έρχεται ''απέξω'', δεν αποτελεί µέρος της οµάδας 

του Εαυτού, αυτό τον τοποθετεί σε µια απόσταση η οποία καθορίζει εξαρχής µια σχέση 

µεταξύ τους και επειδή η διαπολιτισµική συνάντηση αφορά τη συνάντηση των 

αναπαραστάσεων διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων, συγκεκριµένες συµπεριφορές 

θεωρούνται αυτονόητες. Αυτές αντανακλούν είτε τη θέληση για εγγύτητα µε τον Άλλον και 

εκφράζονται µε την επιθυµία για ταύτιση ή αφοµοίωσή του στην οµάδα του Εαυτού είτε την 

επιθυµία για απόσταση η οποία εκφράζεται µε τη διαφοροποίηση (Τριανταφύλλου, 2000). 

Στην περίπτωση της πολιτισµικής ταυτότητας, η αναφορά στον Εαυτό µεταφέρεται από 

το ατοµικό και ανάγεται στη σφαίρα του κοινωνικού-ψυχολογικού. Ερευνητές όπως ο Freud 

(1938), δίνουν έµφαση στη <<συνάρθρωση µεταξύ σωµατικών και ψυχικών καταστάσεων 

αναγνωρίζοντας ότι ο δυϊσµός ψυχή-σώµα είναι υπαρκτός>> (Ρήγα, 1997α: 64). Στην 

ψυχοκοινωνική του θεωρία ο Erikson χρησιµοποιεί τον όρο ταυτότητα για να περιγράψει την 

αίσθηση του ατόµου για την ίδια την ύπαρξή του. Κατά τον Erikson (1973: 229, 1990) το 
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παιδί αποκτά την ταυτότητά του καθώς µεγαλώνει, µέσω του µηχανισµού της ταύτισης. Η 

αναπτυσσόµενη ταυτότητα γεφυρώνει τα στάδια της παιδικής ηλικίας όταν το σωµατικό Εγώ 

και οι γονεϊκές εικόνες λαµβάνουν πολιτισµικά νοήµατα. Και γεφυρώνει την νεαρή 

ενηλικίωση όταν πολυάριθµοι κοινωνικοί ρόλοι γίνονται προσιτοί και πραγµατικά 

υποχρεωτικοί. 

Η θεωρία του Tajfel (1978,1981) για την ταυτότητα (social identity theory) που 

αναπτύχθηκε στα µέσα της δεκαετίας του �70, τόνισε τη σηµασία του κοινωνικού στοιχείου 

στην ανθρώπινη συµπεριφορά ερευνώντας κυρίως τον καθορισµό του εαυτού από την άποψη 

του "ανήκειν'' σε µια οµάδα7. Ως αντικείµενό της κατέστησε τη µελέτη της συµπεριφοράς της 

οµάδας, τις διοµαδικές διαδικασίες και σχέσεις, οι οποίες δεν µπορούν να ερµηνευτούν µε 

τους όρους της ατοµικής ταυτότητας. Η βασική της υπόθεση είναι ότι η κοινωνία συνίσταται 

από ιεραρχικά δοµηµένες διαφορετικές κοινωνικές οµάδες (π.χ. λευκοί-µαύροι, άνδρες-

γυναίκες, κ.α.) που συνδέονται µε σχέσεις δύναµης και εξουσίας µεταξύ τους. Αυτές οι 

κοινωνικές κατηγορίες παρέχουν στα µέλη τους µια κοινωνική ταυτότητα η οποία αποτελεί 

την ιδέα του εαυτού προερχόµενη από τη συµµετοχή σε µια οµάδα και ενεργούν λειτουργικά 

για την οργάνωση της αντίληψης των ατόµων για τον κόσµο (Hogg, 1996, Spears, 1996). Η 

συσχέτιση ανάµεσα στις κοινωνικές κατηγορίες και τη συµµετοχή σε µια οµάδα συνεπάγεται 

τη δηµιουργία των κοινωνικών ταυτίσεων µέσα σε αυτές, όπως η εθνικότητα, το φύλο, η 

φυλή, το επάγγελµα, η συµµετοχή σε αθλητικές οµάδες, κ.λ.π., παράγοντας µε αυτόν τον 

τρόπο τα κοινωνικά στερεότυπα. (Hogg & Abrams, 1996). Κατά τη διάρκεια της κοινωνικής 

κατηγοριοποίησης παράγεται τονισµός των οµοιοτήτων µεταξύ των ατόµων της ίδιας οµάδας 

                                                           
7 Μέχρι την εποχή που ο Tajfel ανέπτυξε τη θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας,  οι παραδοσιακές προσεγγίσεις 
στην κοινωνική ψυχολογία εξέταζαν το υποκείµενο µέσα στην οµάδα. Αντίθετα ο Tajfel επιχείρησε να 
ερευνήσει την έννοια της οµάδας µέσα στο υποκείµενο. 
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και αντίστοιχος τονισµός των διαφορών µεταξύ ατόµων διαφορετικών οµάδων.  Επιτελείται 

συνεπώς µια διαδικασία κοινωνικής σύγκρισης µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η δηµιουργία 

και η διατήρηση της κοινωνικής ταυτότητας των ατόµων (Tajfel, 1978, 1981). Το ζήτηµα της 

κοινωνικής κατηγοριοποίησης απασχόλησε ιδιαίτερα τον Turner (Tajfel & Turner, 1979, 

1982, Turner κ.α.,1987) εκφράζοντας τις ιδέες του µέσα από µια νέα θεωρία, αυτή της αυτο-

κατηγοριοποίησης (self-categorizaion theory), δίνοντας έµφαση στην κατανόηση του εαυτού 

ως δοµικό εργαλείο για την αντίληψη των διοµαδικών σχέσεων και του "έξω'' κόσµου. 

Ο γνωστός ανθρωπολόγος Bronislaw Malinowski παίρνει ως αφετηρία του πολιτισµού 

τη βιολογική του φύση και πάνω σε αυτήν στηρίζει τη λειτουργιστική του θεωρία. Σύµφωνα 

µε αυτήν (1958: 46, 1964: 36-37), οι άνθρωποι υπόκεινται σε ειδικές συνθήκες-φυσιολογικές 

ανάγκες (επιβίωσης, αναπαραγωγής, προστασίας, κ.α.) τις οποίες πρέπει να εκπληρώσουν 

προκειµένου για την επιβίωσή τους, τη συνέχιση της φυλής και τη διατήρηση όλων σε µια 

λειτουργική κατάσταση. Για αυτούς τους λόγους αναπτύσσουν ένα δεύτερο νέο ή τεχνητό 

περιβάλλον, που σε τελική ανάλυση δεν είναι τίποτα άλλο από το πολιτισµικό πλαίσιο, το 

οποίο είναι απαραίτητο να αναπαράγεται, να διατηρείται και να διαχειρίζεται. Η περιγραφή 

αυτής της νέας κατάστασης ζωής εξαρτάται από το πολιτισµικό επίπεδο της κοινότητας, από 

το περιβάλλον και από την ικανότητα της οµάδας. Εντούτοις, ένα πολιτισµικό επίπεδο ζωής 

σηµαίνει την εµφάνιση νέων αναγκών και νέων επιτακτικών και προσδιοριστικών 

παραγόντων που επιβάλλονται στην ανθρώπινη συµπεριφορά. Η πολιτισµική παράδοση 

πρέπει να µεταδίδεται από γενιά σε γενιά, όπως επίσης πρέπει να υφίστανται εκπαιδευτικές 

µέθοδοι και µηχανισµοί µέσα σε έναν πολιτισµό όπου η τάξη και ο νόµος πρέπει να 

διατηρούνται, εφόσον η συνεργασία είναι ουσιαστική σε κάθε πολιτισµική επίτευξη. Σε κάθε 

κοινωνία πρέπει να υπάρχουν ήθη, ηθικός κώδικας και νόµοι. Τέλος, οικονοµικοί οργανισµοί 

πρέπει να υφίστανται προκειµένου για την καλύτερη λειτουργία της κοινότητας. Παρόλο που 
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ο Malinowski θεωρείται ο πρώτος που εξέφρασε την άποψη ότι ο πολιτισµός δεν πρέπει να 

µελετάται ''εκ των έξω'' και υπογράµµισε τη σηµασία της συµµετοχικής παρατήρησης, η 

προσέγγισή του παρουσιάζει αδυναµίες διότι δεν κατάφερε να µελετήσει το θέµα του 

πολιτισµού από την οπτική των προβληµάτων που προκύπτουν µέσα σε αυτόν παρά στάθηκε 

µόνο στον εντοπισµό των συνθηκών εκείνων που προϋποθέτουν την οµαλή λειτουργία του 

(Φίλιας, 2000).  

Μετά τον Malinowski ακολούθησαν άλλες σχολές οι οποίες ασχολήθηκαν µε τον 

προσδιορισµό του πολιτισµού και της κουλτούρας, όπως αυτή της πολιτιστικής <<διάχυσης>> 

που αργότερα εδραιώθηκε ως σχολή του <<πολιτισµού και προσωπικότητας>> από τις 

Αµερικανίδες ερευνήτριες Benedict και Mead και του γαλλικού ανθρωπολογικού 

στρουκτουραλισµού. Η σχολή της πολιτιστικής <<διάχυσης>> έκανε λόγω για την ύπαρξη 

πολιτισµικών χαρακτήρων που διαχέονται ανεξάρτητα από τα άτοµα και τους βασικούς σε 

αυτά τύπους υποκειµενικής συµπεριφοράς. Η σχολή των Benedict και Mead (1934) 

προχώρησε παραπέρα υποθέτοντας ότι σε πολλαπλούς πολιτισµούς αντιστοιχούν πολλαπλοί 

τύποι προσωπικότητας εφόσον το άτοµο και ο πολιτισµός αποτελούν µεν δύο ξεχωριστές 

οντότητες αλλά ιδωµένες ως απόλυτα συνδεδεµένες µεταξύ τους, θεώρηση που τις θέτει σε 

αναφορά και ερµηνεία µόνο µέσω αυτής της σχέσης αλληλεπίδρασης. Τέλος, ο γαλλικός 

στρουκτουραλισµός άσκησε σηµαντική επιρροή στην Ευρώπη, µε πρωτεργάτη τον Parsons 

και αργότερα τον Levi-Strauss, ο οποίος εξέφρασε την προσέγγισή του για τον πολιτισµό µε 

τέσσερα σηµεία : α) οι διαφορετικοί πολιτισµοί ορίζονται µε βάση διαφορετικά πολιτισµικά 

πρότυπα (patterns), β) ο αριθµός των τύπων των πολιτισµών είναι περιορισµένος, γ) µέσω της 

µελέτης των πρωτόγονων πολιτισµών είναι δυνατό να κατανοηθούν καλύτερα οι πιθανοί 

συνδυασµοί των επιµέρους πολιτισµικών στοιχείων και δ) οι συνδυασµοί αυτοί ενεργούν µη-
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συνειδητά, εποµένως µπορούν να εξεταστούν ανεξάρτητα από τα άτοµα-µέλη µιας 

κοινωνικής οµάδας (Φίλιας, 2000).   

Για τον Geetz (1973/1993), η αντίληψη της έννοιας του πολιτισµού ξεκινά µε την 

υπόθεση ότι η ανθρώπινη νόηση είναι ταυτόχρονα κοινωνική και δηµόσια. Η σκέψη δεν 

αποτελείται από όσα συµβαίνουν µέσα στο µυαλό αλλά από σηµαντικά σύµβολα, για 

παράδειγµα λέξεις, χειρονοµίες, µουσική, µηχανικά εργαλεία και γενικά ο,τιδήποτε δίνει 

νόηµα στην εµπειρία. Σε κάθε άτοµο έχει δοθεί πληθώρα τέτοιων συµβόλων, προϋπαρχόντων 

ήδη µέσα στον κοινωνικό χώρο που γεννιέται και µεγαλώνει και τα οποία κατά την πορεία 

της ζωής του τα χρησιµοποιεί για να προσανατολιστεί. Επειδή όµως η ανθρώπινη 

συµπεριφορά µπορεί να χαρακτηριστεί από πράξεις και συναισθήµατα τα οποία δεν δύναται 

να ελεγχθούν, το πολιτισµικό στοιχείο είναι εκείνο που συγκεντρώνει την ολότητα αυτών των 

µορφών συµπεριφοράς και συνιστά την αρχική βάση της ιδιαιτερότητάς της και την ειδική 

συνθήκη της. Με άλλα λόγια, ο πολιτισµός, η ανθρώπινη νόηση και ψυχολογία δεν 

αποτελούν  αδιαχώριστα συστατικά στοιχεία του ατόµου αλλά συνδέονται άρρηκτα µεταξύ 

τους.  

Σηµαντική συµβολή στη διαλεκτική σχέση του Εαυτού µε τον Άλλον για το 

σχηµατισµό της ταυτότητας, κατέθεσε η θεωρία για την ψυχοκοινωνική ταυτότητα των 

Zavalloni & Louis-Guèrin (1984, 1996β), οι οποίες κάνουν λόγο για το τρίπτυχο Εαυτός-

Άλλος-Κοινωνία, ταυτόχρονα ως δράστες και στόχοι δράσεων, αναλύοντας "τη δοµή του 

εσωτερικού λειτουργικού περιβάλλοντος του ατόµου ως συστήµατος συνάρθρωσης του 

ατοµικού και του κοινωνικού, της προσωπικότητας και του πολιτισµού" ως την πηγή 

συγκρότησης της υποκειµενικής κοινωνικής ταυτότητας. Η αντίληψη του ατόµου για την 

περιβαλλοντική του πραγµατικότητα η οποία διαµορφώνεται µέσω της κοινωνικής του 

δράσης όντας µέλος διαφορετικών οµάδων και ενός δεδοµένου πολιτισµού και µέσω των 
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σχέσεών του µε τα άτοµα της ίδιας ή διαφορετικής οµάδας, εκφράζεται µε κοινωνικές 

αναπαραστάσεις - τα αποκαλούµενα από τις ερευνήτριες <<γνωστικά και συναισθηµατικά 

δίκτυα>>- που ενεργοποιούνται στην καθηµερινή πρακτική µε τη µορφή γνώσεων, ιδεών, 

επιθυµιών, σχεδίων κ.α. (Ρήγα, 1996β). 

     Ο σηµαντικά µεγάλος αριθµός του πληθυσµού των Τσιγγάνων στη χώρα µας, η 

καθηµερινή αλληλεπίδραση και τριβή των δύο πληθυσµών στον ίδιο περιβάλλοντα χώρο, σε 

συνάρτηση µε το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα -όπως και άλλα κράτη της 

Ευρώπης-  έχει αποκτήσει το χαρακτήρα της χώρας υποδοχής µεταναστών και προσφύγων 

από διάφορα µέρη του κόσµου, οδηγεί στη διαπίστωση ότι οι σύγχρονες κοινωνίες 

εµφανίζουν πλέον την εικόνα ενός εθνικού "παζλ" εξαιτίας της συνύπαρξης διαφορετικών 

εθνοτήτων στον ίδιο γεωγραφικό χώρο. Η δηµιουργία τέτοιας "µορφολογίας" κοινωνιών 

αποτελεί µέρος της ανθρώπινης ιστορίας, αρχικά ως απόρροια ιµπεριαλιστικών 

κατακτήσεων. Εντούτοις σήµερα, το ζήτηµα της εθνότητας µελετάται ως αποτέλεσµα της 

αυξηµένης κοινωνικής κινητικότητας (σχετιζόµενης µε την ατοµική επίτευξη) και της επίσης 

αυξηµένης γεωγραφικής κινητικότητας (σχετιζόµενης µε τις αλλαγές στην αγορά εργασίας) 

{De Vos, 1995: 16}.  

Η έννοια της εθνότητας δεν δύναται να αντιµετωπιστεί ως ένα ενιαίο φαινόµενο καθώς 

φέρει µέσα της µια ασάφεια, µια αοριστία, διότι αυτό που ορίζεται ως �εθνικά� καθορισµένη 

κοινωνική συµπεριφορά δεν υφίσταται προκαταβολικά (Weber, 1967). Η ίδια η λέξη 

προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη �εθνικός� η οποία στο τότε χωρόχρονο εξέφραζε 

τους άγριους, τους ειδωλολάτρες ή τους δηλωµένους κοινωνικά ξένους (Fitzgerald,1992). 

Στις µέρες µας η εθνότητα συνδέεται µε τη χάραξη πολιτισµικών και/ή κοινωνικών συνόρων 

ανάµεσα σε �εµάς� και τους �Άλλους�, µε την ταυτότητα, µε το αίσθηµα του �ανήκειν� κ.λ.π., 

ενώ η εστίαση σε πολιτισµικές και εθνικές διαφορές αποτελεί τη βάση δηµιουργίας των 
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εθνικά καθορισµένων οµάδων και προσδίδει τις διακριτές κοινωνικές θέσεις (Ålund,1999). 

Επαγωγικά, η ταυτότητα έχει σχεσιακό χαρακτήρα που σηµαίνει ότι εξαρτάται από 

συγκρίσεις και διακρίσεις, ήτοι σε ποιά/ες οµάδα/ες ανήκουν τα άτοµα και σε ποιά/ες όχι. Για 

τον προσδιορισµό της οµάδας που ανήκει το άτοµο, το �εµείς�, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

της αντίληψης του �όχι εµείς� (Verkuyten κ.α.., 1999). 

Η προβληµατική της συνάντησης των πολυ-πολιτισµικών ταυτοτήτων των Ελλήνων και 

των Τσιγγάνων στον ελλαδικό τόπο ιδωµένη µέσα από την οπτική της συγκρουσιακής τους 

σχέσης στην καθηµερινή πρακτική, ''επιβαρύνεται'' από την ίδια τη χροιά της 

διαφορετικότητας που φέρει η ταυτότητα των δεύτερων µέσα της. Η συνάντηση των 

αναπαραστάσεών τους έχει ως αποτέλεσµα τη στήριξη τους στην προκατάληψη. Τα στοιχεία 

πολιτισµού των Ρόµα, το διαφορετικό χρώµα του δέρµατος, ο εξωτικός χαρακτήρας που έχει 

αποδοθεί στον τρόπο ζωής τους, η νοµαδικότητα και η θεώρησή τους ως άτοµα µε χαµηλή 

ηθική αντίσταση και ροπή στην εγκληµατικότητα αποτελούν τη βάση δόµησης της 

αναπαράστασης του δυτικού κόσµου για την εθνότητα αυτή. Εντούτοις, η διάκριση έχει 

συντελεστεί κυρίως πάνω στην κοινωνική συµπεριφορά και λιγότερο πάνω στην εθνική ή 

φυλετική διαφορετικότητα. Μέχρι σήµερα παρατηρείται µια διάθεση για δόµηση µιας 

τσιγγάνικης ταυτότητας από την πλευρά των µη-Τσιγγάνων η οποία βασίζεται στην έξωθεν 

αντίληψή τους η οποία οδηγεί σε συµπεριφορά απόστασης από αυτούς. (Hancock, 2000) 

Από την άλλη µεριά, οι Τσιγγάνοι υποχρεώνονται διαρκώς να µάχονται σε δύο µέτωπα 

: αυτό της διατήρησης της πολιτισµικής τους ταυτότητας και αυτό της ''διάλυσης'', της 

εξάλειψης της ταυτότητας που τους έχει ακούσια αποδοθεί από τον κόσµο των µη-

Τσιγγάνων.  
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Η σχέση Ελλήνων και Τσιγγάνων είναι σχέση απόστασης µε ενδεχόµενη τάση 

εγγύτητας, όχι όµως επιθυµία ισότιµης αντιµετώπισης και ενσωµάτωσης και από τις δύο 

πλευρές. 

Μέσα σε αυτήν τη θεωρητική οπτική δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι η 

οικογένεια συνεχίζει να παραµένει το σηµαντικότερο ''κανάλι'' µεταβίβασης της γλώσσας, 

των ονοµάτων, της γης και του νοικοκυριού, του κοινωνικού στάτους και της θρησκείας, 

όπως επίσης κοινωνικών αξιών, βιοθεωριών, ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών µε το σπίτι, 

δεδοµένων συµπεριφορών, στάσης απέναντι στο σώµα, γονεϊκών µοντέλων και µοντέλων 

γάµου (Bertaux & Thompson, 1993). H µελέτης της ως φορέα ενός τέτοιου ρόλου οδηγεί 

στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την κατασκευή, διατήρηση και λειτουργία της 

πολιτισµικής ταυτότητας µιας οµάδας, ενός λαού, µιας µειονότητας ή µιας εθνότητας. 

1.6 Η θεωρία των Κοινωνικών Αναπαραστάσεων  

Προσεγγίζοντας ερευνητικά τη διάσταση της πολιτισµικής ταυτότητας της τσιγγάνικης 

εθνότητας σε αλληλεπίδραση µε την παρούσα και ενεργή πολιτισµική ταυτότητα του ντόπιου 

ελληνικού πληθυσµού, αναγόµαστε στο επίπεδο της σχηµατοποίησης και από τις δύο 

πλευρές, κοινωνικών αναπαραστάσεων για τον Εαυτό και τον Άλλον. Η χρησιµοποίηση 

αυτού του όρου για τον καθορισµό των εικόνων που διαµορφώνονται προς και για τον �έξω� 

κόσµο, οι οποίες διαµορφώνουν συµπεριφορές και ενεργοποιούν δράσεις, αποτελεί την 

κεντρική ιδέα της θεωρίας του γάλλου ερευνητή Serge Moscovici (1976), η οποία προτάθηκε 

ως εναλλακτική στις µέχρι τότε θεωρίες της κοινωνικής ψυχολογίας. Σύµφωνα µε τον 

Παπαστάµου (1995: 8-9) <<οι κοινωνικές αναπαραστάσεις οδήγησαν την κοινωνική 

ψυχολογία στην περιοχή του συναισθήµατος γιατί έδειξαν στην πράξη και όχι µόνο στη 

θεωρία ότι εµείς µόνοι µας φτιάχνουµε τον κόσµο µας, όπως νοµίζουµε  ότι µας βολεύει 
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�αλλοιώνοντας� την πραγµατικότητα που µας περιβάλλει αντλώντας απ� αυτήν τα στοιχεία 

εκείνα που �ταιριάζουν� καλύτερα σ� αυτά που έχουµε ήδη στη διάθεσή µας από πρωτύτερες 

�εξορµήσεις� µας στον περιβάλλοντα κόσµο>>. 

Η θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων συνιστά άλλη µία ερµηνευτική 

προσέγγιση του τρόπου δόµησης της αντίληψης και εικόνας του ατόµου για τον κοινωνικό 

του κόσµο και η  καινοτοµία της έγκειται στην προσφορά ενός µοντέλου που συνδυάζει την 

κοινωνική µε την επιστηµονική γνώση από τη µια πλευρά, την κοινωνική κατασκευή και 

µεταµόρφωση του αγνώστου, του "µη οικείου" σε γνωστό, "οικείο", από την άλλη. Πρόκειται 

για την ανάπτυξη µιας ιδέας που περιγράφει τη λειτουργία της εµπειρίας και της γνώσης στις 

κοινωνικές πρακτικές, θέτοντας τον άνθρωπο στη θέση του κοινωνικού δράστη όσον αφορά 

τη γνωστική επεξεργασία φαινοµένων ή γεγονότων που γίνονται για πρώτη φορά αντιληπτά 

και στη συνέχεια απτή πραγµατικότητα. Η διαφορετικότητα αυτής της προσέγγισης  

συνίσταται στην κυριαρχία του κοινωνικού στοιχείου που εµπλέκεται στη διαδικασία της 

νοηµατικής προσέγγισης και εννοιολογικής απόδοσης  των ενίοτε νεόφερτων φαινοµένων ή 

γεγονότων. Σε αντιδιαστολή µε τις θεωρίες της ταυτότητας όπου εξετάζεται εν ολίγοις η 

αντίληψη του ατόµου για τον Εαυτό, η συγκεκριµένη θεωρία εστιάζεται στη δόµηση της 

εικόνας του ατόµου όχι για τον Εαυτό αλλά για τον Άλλον.  

   Το ιστορικό υπόβαθρο της θεωρίας των κοινωνικών αναπαραστάσεων αποτελεί η 

ιδέα του Durkheim όσον αφορά τη διαφοροποίηση µεταξύ των ατόµων και των συλλογικών 

αναπαραστάσεων οι οποίες είναι βαθιά χαραγµένες στη γλώσσα, στις παραδόσεις και στις 

συνήθειες τους, δείχνοντας ταυτόχρονα την κοινωνική διάσταση αυτών ως συµπλήρωµα στην 

ατοµική σκέψη (Moscovici, 1984α). Ο Moscovici επίσης δανείστηκε από την αναπτυξιακή 

ψυχολογία του Piaget την ιδέα της κατασκευής του "κοινωνικού" κόσµου από τα παιδιά, 

δίνοντας µέσω διαφορετικών πηγών γνώσης νόηµα στην πραγµατικότητα  και από τον Freud 
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την έννοια της "εσωτερικοποίησης" εικόνων και συµβόλων που συµβαίνουν κατά την παιδική 

ηλικία και ακολουθούν τον άνθρωπο στην ενήλικη ζωή του. Στον πυρήνα της η θεωρία αυτή 

συνιστά το κράµα των τριών (3) παραπάνω ιδεών χαρακτηρίζοντας τις κοινωνικές 

αναπαραστάσεις ως συλλογικά (ή κοινωνικά) φαινόµενα, ως τρόπο κοινωνικής κατασκευής 

της πραγµατικότητας και του νοήµατος και ως διαδικασία εσωτερίκευσης της εξωτερικής 

πραγµατικότητας, είτε αυτή είναι ιδέα, αντικείµενο ή θεωρία στον κόσµο του ατόµου (Flick, 

1995). Ο ίδιος ο Moscovici περιγράφει τις κοινωνικές αναπαραστάσεις ως  "εσωτερικά, 

διανοητικά σχήµατα" και προκατασκευασµένες ιδέες, σκέψεις, κρίσεις, φορτισµένες µε 

συναισθήµατα, µέσω δε αυτών των "σχηµάτων του νου" οι άνθρωποι προσπαθούν να 

κατανοήσουν, ν' αντιληφθούν και ν' αξιολογήσουν συµπεριφορές, αξίες, πράξεις και 

ιδεολογίες (Ρήγα, 1991α, 1997γ).  

Ως κοινωνιογνωσική δοµή, η κοινωνική αναπαράσταση της οποίας τα συστατικά 

ορίζονται σαν ένα σύνολο προτάσεων, αντιδράσεων και εκτιµήσεων, έχει τρεις (3) 

διαστάσεις: α) την πληροφορία, που θεωρείται το ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο της γνώσης 

που ένα άτοµο ή οµάδα έχει για ένα αντικείµενο, β) τη στάση, η σχετικά σταθερή δοµή που 

εκφράζει τον γενικό θετικό ή αρνητικό προσανατολισµό ενός ατόµου ή µιας οµάδας απέναντι 

στο αντικείµενο της κοινωνικής αναπαράστασης και γ) το πεδίο αναπαράστασης,  το οποίο 

εκφράζει την οργάνωση και την ποσότητα του περιεχοµένου της κοινωνικής αναπαράστασης, 

παραπέµποντας στην ιδέα της εικόνας, του κοινωνικού µοντέλου, στο συγκεκριµένο και 

περιορισµένο περιεχόµενο του αντικειµένου της αναπαράστασης (Μαντόγλου, 1995: 25).   

Η ιδέα των συλλογικών ή κοινωνικών αναπαραστάσεων έχει θεωρηθεί ως το σηµείο 

διάκρισης µεταξύ των κοινωνικών φαινοµένων από τα λεγόµενα αντικειµενικά, βιολογικά, 

οικονοµικά φαινόµενα και εκφράζει τον αναπόφευκτο διαχωρισµό της πραγµατικής τους 

πλευράς από τη νοητική ή τη συµβολική. Στο βαθµό που η αναπαράσταση είναι κοινή και 
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αποδεκτή από τα µέλη µιας οµάδας, εκφράζει την ταυτότητα αυτής περισσότερο από ότι τα 

φυσικά µέσα και η οργάνωσή της. Συνεπώς, η αναπαράσταση αποτελεί µια έννοια που εξηγεί 

ποιό είναι το στοιχείο που συνδέει τα άτοµα και τα κάνει τα δρουν µαζί (Moscovici, 2001: 

21). Αφορά µια διαδικασία που περνά µέσα από το φιλτράρισµα της συλλογικότητας της 

οµάδας, τα µέλη της οποίας επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν µέσα στην καθηµερινή ζωή. Η 

αναπαράσταση λειτουργεί τότε ως σύστηµα ερµηνείας της πραγµατικότητας, η οποία 

καθορίζεται από τις σχέσεις των ατόµων µεταξύ τους και τη σχέση τους µε το φυσικό και 

κοινωνικό περιβάλλον. Αποτελεί έναν οδηγό δράσης, δίνοντας τον προσανατολισµό για τις 

πράξεις και τις σχέσεις (Abric & Guimelli, 1998). 

   Σε γνωστικό επίπεδο, η παραπάνω διαδικασία περνά  µέσα από δύο στάδια, που 

στοχεύουν στην κατανόηση ενός πρωτοπαρουσιαζόµενου και εποµένως αγνώστου 

φαινοµένου. Το πρώτο στάδιο ονοµάζεται anchoring και σχετίζεται µε την πρώτη προσπάθεια 

της οµάδας να αποκτήσει µια βασική ιδέα του νέου φαινοµένου και να του αποδώσει 

χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν στα µέλη της να το προσεγγίσουν, να το 

γνωστοποιήσουν και να το κάνουν αντιληπτό σε περίπτωση συζητήσεων. ∆εδοµένου του µη 

οικείου του ως τότε αγνώστου φαινοµένου, η οµάδα στερείται µιας συγκεκριµένης σχετικής 

αναπαράστασης.  

Το δεύτερο στάδιο  αφορά το σχηµατισµό της αναπαράστασης η οποία πρόκειται στο 

µέλλον να συνοδεύει το οικείο πλέον φαινόµενο objectification  (Wagner, κ.ά., 1999). Είναι 

αυτός ο µηχανισµός µέσω του οποίου η κοινωνική αναπαριστώµενη γνώση αποκτά την ειδική 

της µορφή, δηλαδή τη σχηµατοποίηση µιας εικόνας ή µιας µεταφορικής έννοιας η οποία 

αποδίδεται και στο εξής χαρακτηρίζει το νέο φαινόµενο, γεγονός ή ιδέα (Lorenzi-Cioldi, 

1997).  
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   Η όλη διαδικασία που ακολουθείται από την οµάδα στα πλαίσια της στρατηγικής της 

για την κατανόηση του αγνώστου φαινοµένου µπορεί να χαρακτηριστεί ως �symbolic coping� 

(αντιµετώπιση συµβολικού χαρακτήρα), αποδίδοντας µέσω αυτής χαρακτηριστικά που 

επιτρέπουν στο φαινόµενο να γίνει αντικείµενο συζήτησης. Πρόκειται για µια συλλογική 

δραστηριότητα που σκοπό έχει τη διατήρηση της ακεραιότητας της θεωρίας που  

ενστερνίζεται η οµάδα για τον κόσµο και είναι σηµαντική επίσης για την κοινωνική της 

ταυτότητα (Wagner & Kronberger, 2001: 148-149). 

Ο Moscovici πρότεινε ότι οι κοινωνικές αναπαραστάσεις συνδέονται µε τις κοινωνικές 

διαδικασίες στο βαθµό που αυτές αποτελούν τη µορφοποίηση της συλλογικής ιδεολογίας υπό 

συνθήκες νεωτερισµού, σχηµατοποίηση η οποία υπονοεί ότι κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες κοινωνικής ζωής, η ιδεολογία θα είναι και αυτή διαφορετική. Επειδή όµως ο 

νεωτερισµός περικλείει διαφορετικά κέντρα δύναµης, εξουσίας και νοµιµότητας, το 

φαινόµενο των κοινωνικών αναπαραστάσεων εκλαµβάνεται ως η σχηµατοποίηση στην οποία 

η συλλογική ζωή  έχει προσαρµοστεί ώστε να αποκεντρώσει συνθήκες νοµιµότητας. 

Εποµένως η νοµιµότητα πλέον δεν εξασφαλίζεται από διαφορετικού τύπου παρεµβάσεις αλλά 

γίνεται µέρος µιας περίπλοκης κοινωνικής δυναµικής, στην οποία οι αναπαραστάσεις των 

διαφορετικών οµάδων σε µια κοινωνία αναζητούν την εγκαθίδρυση µιας ηγεµονίας (Duveen, 

2000: 8-9). 

Ο γάλλος επιστήµονας και Καθηγητής του πανεπιστηµίου Aix-en-Provence Jean-

Claude Abric (1987, 1996, 1996α) υιοθέτησε τη θεωρία του Moscovici δίνοντας τη δική του 

διάσταση στις κοινωνικές αναπαραστάσεις, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν δοµές ιδιαίτερης 

µορφής που περιλαµβάνουν ένα διπλό σύστηµα: α) το κεντρικό σταθερό σύστηµα (κεντρικός 

πυρήνας) που τον ονοµάζει �noyeau central�. Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει αξίες και 

νόρµες και έχει λειτουργία διπλή φύσης: 1) γενικεύει τη σηµασία της αναπαράστασης και 2) 
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καθορίζει την εσωτερική οργάνωση, µε άλλα λόγια τη σχέση ανάµεσα στα στοιχεία της 

αναπαράστασης. β) Το περιφερειακό σύστηµα,  το οποίο είναι η ουσία της αναπαράστασης 

και το πιο προσβάσιµο κοµµάτι της. Το σύστηµα αυτό λειτουργεί τριπλά: 1) 

συγκεκριµενοποιεί το κεντρικό σύστηµα συνδέοντας τον κεντρικό πυρήνα µε την κατάσταση 

µέσα στην οποία γίνεται η επεξεργασία της αναπαράστασης, 2) επιτρέπει τη ρύθµιση και την 

προσαρµογή του κεντρικού συστήµατος στην εξέλιξη µιας συγκεκριµένης κατάστασης και 3) 

επιτρέπει την ατοµική σχηµατοποίηση µιας κοινωνικής αναπαράστασης. Τα άτοµα, όπως και 

οι κοινωνικές οµάδες, καθορίζουν όχι µόνο τα αντικειµενικά χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντός τους, αλλά επίσης και τον τρόπο κατανόησης νοηµάτων και αξιών. Οι 

κοινωνικές πρακτικές προσανατολίζονται από τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, δηλαδή οι 

κοινωνικές αναπαραστάσεις και οι κοινωνικές πρακτικές είναι στενά συνδεδεµένες: οι 

αναπαραστάσεις καθοδηγούν και καθορίζουν τις πρακτικές και οι τελευταίες δηµιουργούν ή 

µεταβάλλουν τις κοινωνικές αναπαραστάσεις. 

Με βάση αυτό το σκεπτικό, η παρούσα έρευνα επιχείρησε να µελετήσει ποιές 

κοινωνικές αναπαραστάσεις έχουν σχηµατίσει οι Έλληνες για τον Άλλον, τον Τσιγγάνο στην 

προσπάθειά τους να προσδώσουν µια εικόνα στο "ξένο", το "διαφορετικό" και πώς αυτές 

καθορίζουν µια σχέση εγγύτητας ή απόστασης µεταξύ τους.  

Η λέξη Ατσίγγανος ή Αθίγγανος θεωρείται ότι προέρχεται από µια αιρετική οµάδα της 

Ασίας γνωστή ως Athingani, της οποίας η φήµη συνδέθηκε µε την αστρολογία και τη µαγεία 

.Η συσχέτισή της µε τη φυλή των Τσιγγάνων έγκειται στο ότι τους τελευταίους ακολουθεί 

επίσης η φήµη µαγικών ικανοτήτων και προβλέψεων της µοίρας, υπόθεση που όµως χρίζει 

επαλήθευσης (Hunt,1999).Οι επιστήµονες συµφωνούν ότι η λέξη Yiftos προέρχεται από την 

ελληνική λέξη για τον Αιγύπτιο, ίσως επειδή οι Τσιγγάνοι θεωρούσαν ως πατρίδα τους την 

''Μικρή Αίγυπτο", όταν πρωτοεµφανίστηκαν στη δυτική Ευρώπη. Αυτό εξηγείται πιθανά από 
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το γεγονός ότι η ονοµασία αυτή δόθηκε εκείνη την εποχή στην περιοχή Μεθώνη της 

Πελοποννήσου ( Liegeois, 1986:29, Παρασκευάς, 1995:5). Οι λέξεις αυτές, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, αποτελούν κατασκευάσµατα των µη Τσιγγάνων για το χαρακτηρισµό της φυλής, 

καθόσον οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι χρησιµοποιούν τον όρο Rom ή Roma που σηµαίνει 

άνθρωπος/σύζυγος, προκειµένου να ταυτοποιηθούν.  

1.7  Η Βιογραφική Προσέγγιση 

Ο λόγος παίζει σηµαντικό ρόλο στη µελέτη εθνοτήτων όπως οι Τσιγγάνοι καθώς η 

έλλειψη γραπτής ιστορίας δεν βοηθά στην αποκάλυψη στοιχείων για την ιστορία, πορεία, 

ταυτότητα και βιοθεωρία τους. Το πλησίασµα τους καθίσταται όµως δυνατό µέσα από την 

βιογραφική προσέγγιση, επιστηµονική διαδικασία η οποία αποτυπώνει το λόγο των ατόµων 

όπως δόθηκε από τα ίδια και ξετυλίγει κοµµάτια της ζωής και της ιστορίας τους ιδωµένα από 

τη δικής τους οπτική γωνία, χωρίς την επέµβαση εξωτερικών παραγόντων που πιθανά να 

αλλοιώσουν το περιεχόµενο τους.  

Η βιογραφική µέθοδος και η ιστορία ζωής παρουσιάζουν τις βιωµατικές εµπειρίες ενός 

υποκειµένου ή µιας οµάδας, όπου µέσω αυτών διαµορφώνεται η ταυτότητα τους αλλά 

ταυτόχρονα καταγράφονται στοιχεία για την οικογένεια και το περιβάλλον στο οποίο ζουν. 

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε αυτή τη µέθοδο είναι η συνέντευξη, ο 

προφορικός λόγος του/των υποκειµένου/ων και τα γραπτά ντοκουµέντα, δηλαδή εφηµερίδες, 

προσωπικά ηµερολόγια, γράµµατα, δικαστικά αρχεία (Ρήγα, 1996α).  

Κεντρικό στοιχείο της µεθόδου αυτής είναι ο τρόπος ερµηνείας του νοήµατος που 

παράγεται από το διάλογο µεταξύ ερευνητή- αφηγητή, εφόσον στηρίζεται σε θεωρητικά 

πλαίσια όπως η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η ψυχο-κοινωνιολογία, η ψυχανάλυση, κ.α. 

περνώντας από τον θετικιστικό σε έναν διυποκειµενικό διάλογο (Βοσνιάδου, 1997). 
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Η βιογραφία αποτελεί µέσο µεταξύ της ατοµικής και κοινωνικής ιστορίας. Η διήγηση 

αποτελεί την έκφραση ασυνείδητων επιθυµιών και αγωνιών, της κοινωνίας που ζει ο 

αφηγητής και τη δυναµική της. Είναι επανασυντιθέµενος χρόνος από τη µνήµη η οποία 

ξεχνά, <<µεταµορφώνει, επανακατασκευάζει το παρελθόν λειτουργώντας σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του ασυνείδητου, τις πιέσεις από το περιβάλλον, τις συνθήκες παραγωγής της 

αφήγησης, τις στρατηγικές του αφηγητή και του συνεντευκτή>> (de Gaulejac, 1995: 21). Η 

ιστορία ζωής έχει 2 πλευρές : 1) αυτά που πραγµατικά συνέβησαν, τα συγκεκριµένα γεγονότα 

που επηρέασαν τη ζωή του ατόµου, της οικογένειάς του και του περιβάλλοντός του και 2) τις 

συνειδητές και ασυνείδητες κατασκευές του ατόµου. Το άτοµο είναι δράστης στα γεγονότα 

ζωής του και επεµβαίνει σε αυτά (ο.π.,1995: 22).   

Κατά τον Kohli (1983), η βιογραφική µέθοδος παρουσιάζει µια ποικίλη ιστορία, 

δίνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινωνική ζωή �από µέσα�, εξάγοντας δηλαδή τα 

νοήµατα, τις υποκειµενικές πλευρές και την ιστορική της διάσταση. Παρουσιάζοντας την 

ατοµική ζωή των υποκειµένων, η βιογραφική προσέγγιση ανοίγει δρόµο στο σύνολο της 

κοινωνικής ζωής, ήτοι καθηµερινότητα, κοινωνικές τάξεις, πολιτισµικές αναφορές, κ.λ.π. ∆εν 

είναι µόνο το µεθοδολογικό µοντέλο για την κατανόηση της ζωής των ατόµων αλλά και το 

κύριο µέσο στην ιστορική ή κοινωνική πραγµατικότητα.  Εποµένως στην ιστορία ζωής το 

Εγώ και το Εµείς, δηλαδή το προσωπικό µε το συλλογικό, ο εαυτός και η κοινωνία, 

βρίσκονται σε σχέση αλληεπηρρεασµού και αλληλεξάρτησης. Το κοινωνικό οικοδόµηµα 

αντανακλάται πάνω στον εαυτό και η πορεία ζωής του ατόµου αντανακλά γνώση για την 

κοινωνία στην οποία ζει (Rigas, 1998α: 102). 

Ο ανθρωπολόγος Oscar Lewis ασχολήθηκε µε τη µελέτη οικογενειών του Μεξικού ήδη 

από το 1943. Τα βιβλία του αφορούν αποµαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων µελών µιας ή 

περισσοτέρων οικογενειών, όπου κυριαρχεί η απλή αφήγηση, ο λόγος των υποκειµένων 
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ακριβώς όπως καταγράφτηκε στο µαγνητόφωνο, χωρίς την παρέµβαση του ερευνητή. Όπως 

αναφέρει ο ίδιος στο βιβλίο του �The Children of Sαnchez� (Τα Παιδιά του Sαnchez) {1963}, 

όπου παρατίθεται η αυτοβιογραφία της οικογένειας του πατέρα, Jesϊs Sαnchez και των 

τεσσάρων παιδιών του Manuel, Roberto, Consuelo και Marta, αυτή η προσέγγιση δίνει µια 

σφαιρική εικόνα της ζωής του κάθε ατόµου, της οικογένειας ως συνόλου και των πτυχών της 

ζωής της χαµηλής τάξης του Μεξικού. Η µέθοδος των πολλαπλών αυτοβιογραφιών περιορίζει 

τις ερευνητικές προκαταλήψεις διότι καταγράφει τον λόγο των υποκειµένων όπως 

αναφέρθηκε από τα ίδια τα υποκείµενα.  

Ο ιστορικός επιστήµονας Paul Thompson (2000) κάνει λόγο για την προφορική ιστορία 

(Oral History) ως µέσο διατήρησης ιστορικών γεγονότων και ντοκουµέντων, εξετάζοντας το 

θέµα από την πλευρά της σηµαντικότητας της συνέχισης της ιστορίας από το παρελθόν στο 

µέλλον, κυρίως στις περιπτώσεις µη-µορφωµένων κοινωνιών όπως των κατοίκων της προ-

αποικισµού Αφρικής, των Τσιγγάνων, κ.ά. Κάθε ιστορική πηγή η οποία προέρχεται από την 

ανθρώπινη αντίληψη χαρακτηρίζεται από υποκειµενικότητα, αλλά η προφορική ιστορία δίνει 

τη δυνατότητα πρόκλησης αυτής της υποκειµενικότητας, παρέχοντας το εργαλείο για την 

ανακάλυψη της κρυµµένης αλήθειας πίσω από τον λόγο των υποκειµένων (ο.π.: 173). 

Για τον ίδιο, η πρόκληση της προφορικής ιστορίας έγκειται εν µέρει στη σχέση της µε 

τον ουσιαστικό σκοπό της ιστορίας, ενώ παράλληλα θεωρεί ότι αυτή δεν αποτελεί εργαλείο 

αλλαγής, αλλά δύναται να χρησιµεύσει ως µέσο µεταµόρφωσης του περιεχοµένου και του 

σκοπού της ιστορίας. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µεταβάλλει την εστία της ίδιας 

της ιστορίας ή να ανοίξει το δρόµο σε νέα ερευνητικά πεδία (ο.π.: 3). Η ικανότητα εφαρµογής 

της σε διαφορετικές πλευρές της ιστορίας, όπως στην οικονοµική ιστορία, στην κοινωνική 

ιστορία, στην ιστορία της εργατικής τάξης, στην οικογενειακή ιστορία κ.λ.π. καθιστά δυνατή 

τη συντήρηση, διατήρηση και γνωστοποίηση ιστορικών στοιχείων από γενιά σε γενιά, µε 
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άλλα λόγια επισφαλίζει τη συνέχιση της ιστορίας διαχρονικά. Η χρησιµότητα της ιδιαίτερα 

στην περίπτωση της οικογενειακής ιστορίας, πεδίο που µελέτησε η διατριβή αυτή, ρίχνει φως 

στα οικογενειακά δρώµενα ατόµων διαφορετικών γενεών, συνθέτοντας το οικονοµικό και 

κοινωνικό κλίµα της κάθε εποχής ξεχωριστά. Η ιστορία ζωής φαίνεται να προσφέρει 

πληροφορίες των οποίων η φύση στηρίζεται στην πραγµατική κοινωνική εµπειρία. 

Εποµένως, είναι δυνατό να γενικεύει κοινωνιο-ψυχολογικές αντιλήψεις ως αντιπαραθέσεις σε 

ατοµικές απαντήσεις προκαθορισµένων ερωτήσεων (ο.π., 1983).  

Πυρήνας της είναι αφ� ενός η επικράτηση της αφηγηµατικότητας και αφ� ετέρου η 

αναζήτηση συνδετικού κρίκου ανάµεσα στη βιογραφία και την ιστορία, ανάµεσα στην 

ατοµική εµπειρία και τις κοινωνικές αλλαγές (Portelli, 1998). 

Με τον όρο όµως  ιστορία ζωής, οικογενειακή ιστορία, αναφερόµαστε σε κάτι ευρύτερο 

από µια γενεαλογία. Η οικογενειακή ιστορία δεν περιλαµβάνει απλώς <<την ιστορία 

ξεχωριστών οικογενειών αλλά την εκτενή εµπειρία των µελών της οικογένειας µέσα στο 

πέρασµα του χρόνου, που µερικές φορές περιγράφεται ως η ιστορία της οικογένειας>> (Drake 

& Finnegan, 1999: 5) 

Τη θεωρητική προσέγγιση του Thompson µε τον οποίο και αργότερα συνεργάστηκαν 

ακολούθησε και ο Daniel Bertaux (1983) στην έρευνά του για τους αρτοποιούς των 

προαστίων του Παρισιού, θέλοντας να µελετήσει τη µεταβίβαση του επαγγέλµατος 

γενεαλογικά. Χρησιµοποίησε τη µέθοδο της ιστορίας ζωής ως εργαλείο εξερεύνησης των 

κοινω-δοµικών σχέσεων και σχέσεων παραγωγής. Θεωρώντας ότι η επίτευξη ανάδειξης µιας 

ξεκάθαρης εικόνας της µορφής των κοινωνιο-δοµικών σχέσεων, δίνει ταυτόχρονα το 

ιστορικό στίγµα της εποχής. Αν αυτές οι σχέσεις υποστηρίζονται µεταξύ τους και αν οι 

σχέσεις παραγωγής στο επάγγελµα των αρτοποιών που εξέτασε είναι τόσο περιοριστικές, 

συµπεραίνει ότι οι τελευταίες δεν σχηµατοποιούν µόνο τον τοµέα της εργασιακής ζωής αλλά 
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ολόκληρο τον τρόπο ζωής. Ο ίδιος ανέπτυξε γραφικά τα δρώµενα της ιστορίας ζωής µέσα 

από τη θεωρία των κοινωνικών γενεαλογιών (1995), όπου οι ιστορίες ζωής των µελών µιας 

οικογένειας αναπαριστώνται γραφικά µέσω του γενεαλογικού δέντρου της, διαγράφοντας την 

πορεία των γενεών που διαδέχονται η µία την άλλη. Μέσω αυτού εµφανίζονται τα γεγονότα 

που σηµάδεψαν την πορεία της οικογένειας µέσα στο χρόνο, τις αλλαγές που πιθανώς 

επήλθαν και τη σχέση των γενεών µεταξύ τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Η τσιγγάνικη εθνότητα ως λαϊκός προφορικός πολιτισµός, εξαιτίας της ανυπαρξίας 

γραπτής ιστορίας και της ιδιαιτερότητας της πολιτισµικής της φυσιογνωµίας η οποία 

αντιτίθεται προς τα κοινώς αποδεκτά της σύγχρονης κοινωνίας, τίθεται ως αντικείµενο 

έρευνας σε µια προσπάθεια προσέγγισής της και καταγραφής των στοιχείων εκείνων που την 

οριοθετούν ως διαφορετική µικρο-κοινωνία µέσα στο ευρύ πλαίσιο της ντόπιας ελληνικής 

κοινωνίας. 

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας αυτής ήταν : 

α) η σκιαγράφηση της ψυχο-κοινωνικής και πολιτισµικής ταυτότητας του τσιγγάνικου 

πληθυσµού που ζει στον ελλαδικό χώρο, δοσµένη από τους ίδιους, µε σκοπό τη διαµόρφωση 

µιας ολοκληρωµένης εικόνας  της 

β) η διερεύνηση της δοµής του οικογενειακού σχήµατος των Τσιγγάνων και ο ρόλος 

του στη διατήρηση της τσιγγάνικης ταυτότητας 

γ) η αποκάλυψη των στάσεων και συναισθηµάτων του τσιγγάνικου πληθυσµού 

βασιζόµενα στην επαφή, τριβή και αλληλεπίδραση µε τον αυτόχθονο ελληνικό πληθυσµό, οι 

σχέσεις µε την έξω-οµάδα 

δ) η εξερεύνηση των σχέσεων µεταξύ των τσιγγάνων φυλών, δηλαδή οι σχέσεις της 

ενδο-οµάδας 

ε) η διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων του αυτόχθονου ελληνικού 

πληθυσµού για την τσιγγάνικη κοινότητα και  
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στ) η καταγραφή επιθυµίας ή απόρριψης ενσωµάτωσης (και όχι αφοµοίωσης) τους στη 

σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα. 

Η επισταµένη µελέτη της παλαιότερης και σύγχρονης βιβλιογραφίας που αναφέρεται 

είτε στην  πληθυσµιακή οµάδα των Τσιγγάνων είτε στο γενικότερο πλαίσιο της 

συµπεριφοράς µειονοτικών οµάδων (Παπαστάµου, 1983), στην ψυχοκοινωνική ταυτότητα 

(Ρήγα, 1996α, 1997α, 1997γ, Zavalloni & Louis-Guèrin 1984, Zavalloni.& Louis-Guèrin, 

1996β) και στη βιογραφική προσέγγιση (Ρήγα, 1996α, 1997α, Rigas, 1998α, Lewis 1963, 

Bertaux, 1983, 1995, Thompson, 2000), οδήγησε στη διατύπωση των ακόλουθων υποθέσεων 

µε σκοπό την επιβεβαίωση ή την αναµόρφωσή τους βάσει των αποτελεσµάτων της έρευνας : 

α) οι οικογένειες των Τσιγγάνων, αποτελούν τον πυρήνα διατήρησης της ταυτότητας 

και του πολιτισµού τους και ελάχιστες αλλαγές εκσυγχρονισµού έχουν επέλθει στη δοµή και 

στους ρόλους των µελών της. Η δοµή τους είναι πατριαρχική, σύµφωνα µε την οποία ο 

άνδρας (σύζυγος) έχει απόλυτη κυριαρχία πάνω στα υπόλοιπα µέλη της οικογένειάς του 

β) οι οικογένειες των Τσιγγάνων ως φορείς µιας διαφορετικής καταγωγής, κουλτούρας, 

γλώσσας και διαφορετικών εθίµων και ηθών, αποτελούν µια µειονοτική οµάδα µε ιδιαίτερα 

ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, που αµφίδροµα αντιστέκεται αλλά και αποτρέπεται από τον 

κοινωνικό περίγυρο στην προσπάθεια ενσωµάτωσής της µε αυτόν 

γ) οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των αυτόχθονων Ελλήνων για την τσιγγάνικη 

κοινωνία έχουν κυρίως αρνητικό χαρακτήρα και φανερώνουν την απόσταση από αυτήν. Η 

αντιπαλότητα αυτή έχει τη βάση της στη φυλετική προκατάληψη καθώς θεωρούνται 

''κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία'', περιθωριακοί ή αναξιόπιστα άτοµα. Αντίστροφα οι 

Τσιγγάνοι προσπαθώντας να προασπίσουν την ιδιαιτερότητά τους, αρνούνται το σύστηµα 

αξιών της έξω-οµάδας και την ενσωµάτωσής τους σε αυτήν 
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δ) µεταξύ των µελών της ίδιας τσιγγάνικης φυλής κυριαρχεί οµόνοια, συµπαράσταση, 

αποδοχή και αλληλο-υποστήριξη, ενώ το αντίθετο συµβαίνει στην περίπτωση των σχέσεων 

µεταξύ διαφορετικών τσιγγάνικων φυλών, όπου οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από 

αντιπαλότητα, αποστασιοποίηση και συγκρούσεις 

ε) ένα σηµαντικό µέρος του τσιγγάνικου πληθυσµού έχει ενσωµατωθεί στον τρόπο 

ζωής και στην κοινωνική πραγµατικότητα  των αυτόχθονων Ελλήνων, ήτοι κυρίως οι 

ευκατάστατοι Τσιγγάνοι που κατοικούν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας (Αιγάλεω), οι 

οποίοι λόγω της καλής οικονοµικής τους κατάστασης δύναται να διάγουν µια καλύτερης 

ποιότητας ζωή και εκ τούτου να ανήκουν σε µια ανώτερη κοινωνική οµάδα και 

στ) δεν προβαίνουν πλέον στο διαχωρισµό µεταξύ Τσιγγάνων και αυτόχθονων Ελλήνων 

αλλά θεωρούν τους εαυτούς τους ισότιµους Έλληνες πολίτες, Έλληνες Τσιγγάνους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

 

Η µελέτη της οικογενειακής δοµής, ιστορίας και ταυτότητας του τσιγγάνικου 

πληθυσµού αποτελεί per se ένα δύσκολο εγχείρηµα από τη µία πλευρά εξαιτίας της 

ευαισθησίας που κρύβει µέσα της και από την άλλη, της εµπλοκής του/της ερευνητή/τριας ως 

δράστη µε υπαρκτή πολιτισµική ταυτότητα η οποία τον/την θέτει σε διάθεση απόστασης ή 

εγγύτητας από τα υπό έρευνα υποκείµενα, µε δεδοµένη µια δική τους πολιτισµική ταυτότητα, 

διαφορετική από αυτήν του ερευνητή. Εξ'ορισµού αυτό σηµαίνει ότι οι οµάδες που φέρουν 

την ονοµασία <<ξένος>>, <<µετανάστης>>, <<Τσιγγάνος>>, <<αλλοδαπός>> φέρουν ταυτόχρονα 

µαζί τους την ιδέα της διαφορετικής καταγωγής, η οποία καταχωρείται ως πολιτισµική 

διαφορά και η οποία µε τη σειρά της εµπεριέχει την ιδέα της ανισότητας (Τρουµπέτα, 2000). 

Για την αποφυγή ενδεχόµενης εµπλοκής από πλευράς του / της ερευνητή / τριας η 

οποία θα βασιστεί σε ατοµικές αναπαραστάσεις για τα υποκείµενα της µελέτης και θα 

αποδώσει πιθανά χαρακτηρισµούς ή θα εξάγει συµπεράσµατα υποκειµενικής χροιάς, 

θεωρήθηκε απαραίτητη η τριγωνική προσέγγιση του θέµατος (τριγωνισµός), σε µια 

προσπάθεια να καλύψει όλες τις πλευρές του, ώστε να παρουσιαστεί µια εικόνα η οποία να 

περιλαµβάνει όλες τις διαστάσεις του.  

Το είδος µιας τέτοιας µελέτης µπορεί να χαρακτηριστεί επιστηµονικά ως κοινωνική 

έρευνα πεδίου, που σηµαίνει τη µεθοδολογική τεχνική συγκέντρωσης ερευνητικών στοιχείων 

από την ή τις οµάδες του πληθυσµού που εξετάζεται και τα οποία διερευνώνται µέσω της 
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χρήσης τριών κυρίως εργαλείων : της παρατήρησης, του ερωτηµατολογίου και της 

συνέντευξης. Σε αυτό το είδος έρευνας, δεν πραγµατοποιούνται πειράµατα ούτε εκ των 

προτέρων παρατηρήσεις. Τα υποκείµενα του δείγµατος παρατηρούνται σε κάποιο δεδοµένο 

χρονικό διάστηµα, στη διάρκεια του οποίου ρωτούνται για τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους 

ανάλογα µε τη θεµατική του ερωτηµατολογίου ή της συνέντευξης. Η επίτευξη της χρήσης 

των τριών αυτών µεθοδολογικών εργαλείων έγκειται στη σχηµατοποίηση µιας ολόπλευρης 

εικόνας του υπό µελέτη αντικειµένου, εξισορροπώντας αφ�ενός τα πιθανά µειονεκτήµατα της 

κάθε µεθόδου ξεχωριστά,  εξασφαλίζοντας αφ�ετέρου εσωτερική εγκυρότητα (Ρήγα, 2001δ: 

542, 544). 

Αρχικά η µεθοδολογική προσέγγιση βασίστηκε στον σχεδιασµό και στην εφαρµογή 

µιας έρευνας-πιλότου στις περιοχές που ζουν οι Τσιγγάνοι στο χώρο της πρωτεύουσας. Όπως 

έχει ήδη αναφερθεί στο  Κεφάλαιο 1, η επιλογή του τόπου περιορίστηκε στην Αθήνα για δύο 

λόγους : α) διότι υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση του υπό µελέτη πληθυσµού και β) δεδοµένης 

της µεγάλης έκτασής της και της διαβίωσης του µεγαλύτερου ποσοστού του ελληνικού 

πληθυσµού σε αυτήν, δυσχεραίνεται η διαδικασία ενσωµάτωσής τους, η οποία αντίθετα 

διευκολύνεται  στην επαρχία για τους ίδιους λόγους. Τελικά επιλέχθηκαν ως τόποι έρευνας το 

Ζεφύρι και η Αγία Βαρβάρα, δύο εκ διαµέτρου αντίθετες περιοχές, όχι γεωγραφικά, αλλά από 

άποψη συνθηκών ζωής των υπό έρευνα υποκειµένων.  

Ανακαλύφθηκε ότι στην περιοχή του Ζεφυρίου - µεταξύ Άνω Λιοσίων και Αγίων 

Αναργύρων-  η ποιότητα ζωής είναι πολύ χαµηλή έως τρισάθλια για όλους τους κατοίκους 

των Τσιγγάνων, που φτάνουν τον αριθµό των 300 οικογενειών περίπου.    

Αντίθετα, στην περιοχή της Αγίας  Βαρβάρας - µεταξύ Αιγάλεω και Κορυδαλλού - οι 

Τσιγγάνοι ζουν σε διαµερίσµατα, µονοκατοικίες, ιδιόκτητα σπίτια ή µε ενοίκιο. Ο πληθυσµός 

τους ανέρχεται σε 4.000 περίπου, ποσοστό που αναλογεί στο12% του συνολικού πληθυσµού 
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της περιοχής και ανήκουν στις φυλές Καλπατζαίοι, Γιαλιτζαίοι, Χαντούρια, Φιλιπίτζια και 

Ρουµέλια (Βαξεβάνογλου, 2001: 17, 40). Η επιλογή της περιοχής αυτής στηρίχθηκε στη 

συνύπαρξη καθ�όλα πολυτελών σπιτιών µε πολύ φτωχά, γεγονός που φανερώνει έντονα την 

κοινωνική διάκριση που υπάρχει και µεταξύ των Τσιγγάνων, υπογραµµίζοντας τη δυσκολία 

αντιµετώπισης τους ως µία ενοποιηµένη οµάδα, ξεχωριστή κατά τα άλλα από τον υπόλοιπο 

πληθυσµό της Ελλάδας. 

     Ακόµα και στο Ζεφύρι, όπου ουσιαστικά µοιράζονται µια κοινή αθλιότητα (σπίτια 

χωρίς αποχέτευση, όπου συγκατοικούν µε τους αρουραίους, βαλτόνερα µέσα στο 

χωµατόδροµο, συνεχείς αρρώστιες των παιδιών από τις συνθήκες αυτές, κ.ά.), υπήρξε ταξική 

διαφοροποίηση µεταξύ των φυλών µε τους Ρουµανόβλαχους να υπερτερούν ως προς την 

οικονοµική ευχέρεια, αλλά και ως προς το επίπεδο ζωής σε σχέση προς τους υπόλοιπους 

Τσιγγάνους της περιοχής τους. 

     Όλοι οι Τσιγγάνοι στο Ζεφύρι αναγνωρίζουν την πρόοδο των Τσιγγάνων της Αγίας 

Βαρβάρας. �Είναι η ∆υναστεία και είµαστε οι φτωχοί� , έτσι µας αποκαλούν οι Κύριοι και οι 

Κύριες που κατοικούν από την Ηπείρου και κάτω� (Ρήγα & Χατζάρα, 1994).  

      Η οικογένεια διατηρεί την παραδοσιακή της µορφή, αυτή της εκτεταµένης 

οικογένειας, όπου κάτω από την ίδια στέγη ζουν τουλάχιστον 3 γενιές : γονείς, παιδιά, 

παππούδες. �Κανείς στη φυλή µας δεν έχει πετάξει τους γονείς του�, �Αυτοί µας γέννησαν, 

µας µεγάλωσαν. Είναι δυνατόν να τους πετάξουµε;� Είτε συµµετέχουν ενεργά στην επιβίωση 

της οικογένειας είτε απέχουν από την εργασία, για λόγους υγείας ή ηλικίας, οι προηγούµενες 

γενιές αντιµετωπίζονται µε σεβασµό και τους δίνεται σηµαντική θέση µέσα στην κοινωνία 

τους. Σηµασία έχει για τα µέλη της οικογένειας ο κοινός σκοπός, οι συνεργατικές αντιλήψεις, 

το κοινό ταµείο εισπράξεων για την επιβίωση. 
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Για την επίτευξη του σκοπού τους προτάσσουν την οµαδική συνείδηση και ξεχνούν το 

ατοµικό συµφέρον, οι ανάγκες της οµάδας διαγράφουν την ατοµικότητα και η αυτοεκτίµηση 

λειτουργεί θετικά όταν αναγνωρίζονται για την προσφορά τους στα υπόλοιπα µέλη της 

οµάδας- οικογένειας. Παραµένουν πολύ ισχυροί οι δεσµοί µεταξύ των µελών της οικογένειας, 

όπως ισχυρά παραµένουν και ορισµένα ήθη και έθιµά τους, όπως η πρόωρη νύµφευση του 

κοριτσιού και η διαφύλαξη της παρθενίας τους µέχρι την πρώτη νύχτα του γάµου και η 

πολυτεκνία  - (τα κορίτσια παντρεύονται στα 12 - 13 χρόνια τους και τα αγόρια 15 - 16 

χρονών), αποκτούν δηλαδή 7 µε 8 παιδιά κατά µέσο όρο παρ� όλες τις οικονοµικές δυσκολίες 

που αντιµετωπίζουν για την ανατροφή τους. �Μας αρέσει να έχουµε µεγάλη οικογένεια, και 

µας µε τη σειρά µας όταν γεράσουµε θα µας κοιτάξουν τα παιδιά µας. Γι�αυτό όσα 

περισσότερα έχεις τόσο καλύτερα είναι� θα µας πει µία Τσιγγάνα από το Ζεφύρι (Ρήγα & 

∆αιµονάκου, 1997δ). 

     Στην Αγία Βαρβάρα η γνώµη των γυναικών για την τεκνοποιία διαφέρει από εκείνη 

των Τσιγγάνων του Ζεφυρίου. Σ� αυτή την περιοχή που όλα οµολογούν απροκάλυπτα την 

τάση των κατοίκων Τσιγγάνων της περιοχής για �ενσωµάτωση� µε τους Έλληνες που 

αποκαλούν �λευκούς�, χαρακτηριστικό είναι ότι παρατηρείται µείωση του αριθµού των 

παιδιών στην οικογένεια΄ πιθανά να υπάρχει καλύτερη ενηµέρωση σχετικά µε τον 

οικογενειακό προγραµµατισµό. 

Όσον αφορά στα επαγγέλµατα, <<το �ροµαντικό� στερεότυπο του Τσιγγάνου που 

�γυρίζει� χωρίς µόνιµη κατοικία, ζώντας ελεύθερα χωρίς συγκεκριµένες ώρες εργασίας, 

αποτελεί σε γενικές γραµµές µια πραγµατικότητα, η οποία όµως µπορεί να ερµηνευτεί 

ρεαλιστικά>> (Λυδάκη, 1997: 68). Η νοµαδικότητα, θεµέλιος λίθος στη διαµόρφωση της 

ψυχοκοινωνικής ταυτότητας για αιώνες εκδηλώνεται µέσα από τα επαγγέλµατα που 

εξασκούν και προσιδιάζουν σ� εκείνα που εξασκούσαν παλαιότερα. Έτσι οι Τσιγγάνοι της 
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Αγίας Βαρβάρας, είναι έµποροι κεντηµάτων, ηλεκτρικών µηχανηµάτων (ραδιόφωνα, 

κασσετόφωνα, κλπ), αλλά και ιδιοκτήτες µαγαζιών (super market, νεωτερισµοί, είδη οικιακής 

χρήσεως κ.ά.). Χαρακτηριστικό είναι ότι τα περισσότερα καταστήµατα ανήκουν στους 

Τσιγγάνους καθώς είναι και από τους πρώτους κατοίκους της περιοχής αυτής (όπως µας 

πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Τσιγγάνων της Αγίας Βαρβάρας, ήδη από το 

1939 ζουν Τσιγγάνοι στην περιοχή), µε αποτέλεσµα να αποτελεί πια η Αγία Βαρβάρα, χάρις 

στο εµπορικό δαιµόνιο των Τσιγγάνων, εµπορικό κέντρο και πόλο έλξης για τους κατοίκους 

και των γύρω περιοχών. 

Από την άλλη πλευρά, οι Τσιγγάνοι του Ζεφυρίου είναι συνήθως έµποροι ταπήτων, 

οπωροκηπευτικών προϊόντων και διαφόρων αντικειµένων οικιακής χρήσης (καρεκλών, 

τραπεζιών, κλπ). Γυρολόγοι και µεταπράτες γνωρίζουν όλη την Ελλάδα πουλώντας  παλιά, 

προµηθευόµενοι καινούρια είδη συνήθως τους καλοκαιρινούς µήνες  (τουριστική περίοδο).  

       Στο Ζεφύρι οι ρουµανόβλαχοι δουλεύουν ως σοβατζήδες και οικοδόµοι, ενώ οι γυναίκες 

ως οικιακοί βοηθοί. �Έχουµε τέχνη στα χέρια µας. Βάφουµε σπίτια σε οικοδοµές� αναφέρει 

ένας Τσιγγάνος (Ρήγα και Χατζάρα 1994 ). 

       Ένα επάγγελµα, το οποίο σε σχετική ερώτηση όλες οι φυλές των Τσιγγάνων 

αποποιήθηκαν, αλλά είναι φανερό στο κέντρο της Αθήνας, πρωϊνές και βραδυνές ώρες, είναι 

η επαιτεία µε πρωταγωνιστές άτοµα τρίτης ηλικίας, µε κάποια αναπηρία και παιδιά πολύ 

µικρής ηλικίας (τεσσάρων ή πέντε παιδιών), ρακένδυτα. Το πρωί στους δρόµους της Αθήνας 

ζητιανεύοντας και το βράδυ σε χώρους διασκεδάσεως, (όπως ταβέρνες) πουλώντας, µαζί και 

την ανεπίστρεπτη αθωότητά τους λουλούδια ή χαρτoµάντηλα. Η µια φυλή έριχνε  ευθύνες 

στην άλλη για την εκµετάλλευση των παιδιών από τόσο µικρή ηλικία, για την κατάφωρη 

κλοπή της παιδικής τους ηλικίας. Στο Ζεφύρι ένας Τσιγγάνος, που αρχικά είχε αρνηθεί το 

γεγονός, παραδέχθηκε ότι σε εποχές δύσκολες θα αναγκασθεί να επιστρατεύσει και τα παιδιά 
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του για να εξασφαλίσει το µεροκάµατο. Εποµένως, η πολυτεκνία, πέρα από πηγή χαράς, 

καταλήγει σε πηγή εσόδων για την οικογένεια καθώς όλα τα µέλη της θεωρούνται πρόσφορα 

εργατικά χέρια. (Ρήγα & ∆αιµονάκου, 1997δ). 

Το Ζεφύρι είναι µια υποβαθµισµένη περιοχή, όπου η πλειοψηφία των Τσιγγάνων µένει 

σε σκηνές ή σπίτια από ελλενίτ χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής. Η 

περιοχή της Αγίας Βαρβάρας αποτελεί τον τόπο κατοικίας των Τσιγγάνων µε υψηλή 

οικονοµική επιφάνεια στην πλειονότητά τους, οι οποίοι διαµένουν σε ιδιόκτητα ή 

ενοικιασµένα σπίτια, δίπλα στον ελληνικό πληθυσµό, περισσότερο ενσωµατωµένοι στον 

ελληνικό τρόπο και ρυθµό ζωής. 

Η έρευνα �πιλότος περιλάµβανε την εφαρµογή δύο (2) ερωτηµατολογίων κλειστών 

ερωτήσεων στον πληθυσµό-στόχο. Το ένα αφορούσε την ταυτότητα και κατασκευάστηκε 

ύστερα από συνεργασία της Γαλλίδας ερευνήτριας Anne-Marie Mamontoff  και της 

Επιβλέπουσας Καθηγήτριας αυτής της διατριβής Αναστασίας-Βαλεντίνης Ρήγα., για την 

σωστή απόδοσή του στην ελληνική γλώσσα  Η πρώτη ερευνήτρια χρησιµοποιώντας αυτό το 

ερωτηµατολόγιο, είχε διεξάγει µια παρόµοια µελέτη σε πληθυσµό 60 Τσιγγάνων γυναικών 

(30 ηµι-νοµάδων και 30 µόνιµα εγκαταστηµένων), θέλoντας να εξετάσει τη µεταβολή της 

αναπαραστατικής ταυτότητας τους στην περίπτωση ανάπτυξης καινούργιων πρακτικών σε 

µια πολύπλοκη και αντιστρέψιµη κατάσταση (περίπτωση των ηµι-νοµάδων) και σε µια 

ιδιαίτερα πολύπλοκη και µη αντιστρέψιµη κατάσταση (περίπτωση των µόνιµα 

εγκαταστηµένων Τσιγγάνων). Επίσης, µέσω της θεωρίας των κοινωνικών αναπαραστάσεων 

επεδίωξε την ανακάλυψη των προβληµάτων της κοινωνικής ένταξης, της αποδοχής και της 

κοινότητας των Τσιγγάνων  από πλευράς του µη-Τσιγγάνικου (του γαλλικού, εδώ) 

πληθυσµού (Mamontoff, 1996).  
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Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε ερωτήσεις σχετικές µε την εργασία των 

Τσιγγάνων και τις αναπαραστάσεις αυτών για την εργασία ως κοµµάτι της ταυτότητάς τους. 

Η κατασκευή του συντελέστηκε µετά από συνεργασία της Επιβλέπουσας µε την ερευνήτρια 

αυτής της διατριβής και οµάδα Γάλλων ερευνητών. 

Η εφαρµογή των συγκεκριµένων ερωτηµατολογίων έφερε στην επιφάνεια χρήσιµες 

πληροφορίες για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν, ταυτόχρονα όµως και το 

στοιχείο της ανεπάρκειας όσον αφορά στη δόµηση µιας ολοκληρωµένης εικόνας της 

ταυτότητας της τσιγγάνικης εθνότητας στον ελλαδικό χώρο. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε στη 

διαµόρφωση από την ερευνήτρια αυτού του έργου ενός εκτενέστερου ερωτηµατολογίου 

(ανοικτών και κλειστών ερωτήσεων), βασισµένου στην ήδη µελετηµένη ελληνική και ξένη 

σχετική βιβλιογραφία, επιχειρώντας την κάλυψη διαφορετικών πεδίων της κοινωνίας των 

Τσιγγάνων, ήτοι ταυτότητα, οικογενειακή οργάνωση, εκπαίδευση, υγιεινή, υγεία, έθιµα, 

συνήθειες.   

Επειδή όµως η ενασχόληση µε το ζήτηµα των Τσιγγάνων στην Ελλάδα δεν αφορά µόνο 

τα συγκεκριµένα άτοµα αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον τους, δηλαδή τη "συνάντησή" 

τους µε τους Έλληνες, µια άλλη κοινωνική οµάδα µε διαφορετική πολιτισµική ταυτότητα ( 

αξίες, έθιµα, συνήθειες, τρόπο ζωής), κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή ενός ακόµη 

ερωτηµατολογίου που στόχευε στην ανακάλυψη των κοινωνικών αναπαραστάσεων των 

Ελλήνων για τους Τσιγγάνους. Το εν λόγω ερωτηµατολόγιο διαµορφώθηκε από την 

Καθηγήτρια Αναστασία-Βαλεντίνη Ρήγα για την κάλυψη των αναγκών της έρευνας και η 

κατασκευή του στηρίχθηκε στην εννοιολογική και σηµασιολογική αναπαράσταση  της λέξης 

"Τσιγγάνος", η οποία ενυπάρχει στο γνωστικό πεδίο των Ελλήνων και χρησιµοποιείται για να 

αποδώσει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά στα συγκεκριµένα άτοµα. 
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Η µακρόχρονη διαµονή Τσιγγάνων στον ελλαδικό χώρο και η απόκτηση της ελληνικής 

υπηκοότητας από πολλούς από αυτούς, τους αναγάγει πια σε σηµαντικό µέρος του ελληνικού 

πληθυσµού και όχι ως µειονότητα., χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι στην πράξη δεν 

αντιµετωπίζονται ως τέτοια. 

Ακολουθώντας την τριγωνική προσέγγιση του υπό µελέτης αντικειµένου ως τρίτο 

µεθοδολογικό εργαλείο επιλέχθηκαν οι βιογραφικές συνεντεύξεις. Κύριος λόγος της επιλογής 

αυτής στάθηκε το γεγονός αφ�ενός της ύπαρξης πιθανοτήτων ψευδούς µαρτυρίας στη 

περίπτωση των απαντήσεων των ερωτηµατολογίων και αφ�ετέρου οι συνεντεύξεις αυτές 

αποκαλύπτουν την ιστορία ζωής των υποκειµένων, δοσµένη µέσα από τον ίδιο το λόγο τους, 

χωρίς ερευνητική παρέµβαση. Επίσης αποτελούν το ποιοτικό κοµµάτι αυτής της έρευνας και 

τη βασική µεθοδολογική της πρακτική, χωρίς την εξαίρεση της συλλογής και της ανάλυσης 

ποσοτικών δεδοµένων (Rigas, 1998β). 

Κατά το χρονικό διάστηµα συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων µέσω της 

συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων και των βιογραφικών συνεντεύξεων, 

πραγµατοποιήθηκε η παρατήρηση της υπό µελέτης οµάδας, δηλαδή η παρατήρηση του άλλου 

ή ετεροπαρατήρηση, και συγκεκριµένα η συστηµατική παρατήρηση η οποία χρησιµοποιείται 

κυρίως στην ιατρική, παιδαγωγική, κλινική ή κοινωνιοψυχολογική έρευνα. Χρησιµοποιώντας 

τη βιογραφική µέθοδο ή τη µελέτη περίπτωσης ή των συνδυασµό των δύο, µέσω του 

συνεντευξιακού υλικού επιτυγχάνονται σηµαντικά αποτελέσµατα (Ρήγα, 2001δ: 552-553). 

3.1  ∆είγµα 

∙Το ερωτηµατολόγιο µε πληθυσµό-στόχο την τσιγγάνικη εθνότητα δόθηκε σε εκατόν 

πενήντα (150) άτοµα της τσιγγάνικης εθνότητας και των δύο φύλων (83 άνδρες και 67 

γυναίκες), ηλικίας από 16 ως µεγαλύτερα των 55 ετών, η επιλογή των οποίων έγινε µε τη 
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µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας. Ο αριθµός των ερωτηµατολογίων κρίθηκε επαρκής 

καθώς η επαναληπτικότητα των απαντήσεων επέφερε κορεσµό των αποτελεσµάτων. 

∙ Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις κοινωνικές αναπαραστάσεις του 

ελληνικού πληθυσµού για τους Τσιγγάνους δόθηκε σε εκατόν πενήντα (150) Έλληνες και 

Ελληνίδες (75 άνδρες και 75 γυναίκες), ηλικίας από 19 ως µεγαλύτερα των 40 ετών, στην 

περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και του Ζεφυρίου, επιλεγµένων µε τη µέθοδο της τυχαίας 

δειγµατοληψίας. Ο αριθµός των υποκειµένων του δείγµατος είναι αυτός και όχι µεγαλύτερος 

εξαιτίας του κορεσµού των αποτελεσµάτων. Αρχικά συγκεντρώθηκαν διακόσια πενήντα 

(250) ερωτηµατολόγια, η ανάλυσή τους όµως έδειξε ότι οι απαντήσεις ήταν περίπου οι ίδιες, 

εποµένως η περαιτέρω συγκέντρωση κι µεγαλύτερου αριθµού ερωτηµατολογίων δεν αποδίδει 

παρά επανάληψη των απαντήσεων. Από τα διακόσια πενήντα αυτά ερωτηµατολόγια 

κρατήθηκαν προς ανάλυση τα εκατόν πενήντα (150), τα οποία τηρούσαν τις ερευνητικές 

συνθήκες, δηλαδή δεν υπήρχαν αναπάντητες ερωτήσεις ή απαντήσεις πέρα από τις 

ζητούµενες.  

∙Με τη µέθοδο των βιογραφικών συνεντεύξεων προσεγγίστηκαν τα θηλυκά µέλη, δύο 

οικογενειών Τσιγγάνων τα οποία καλύπτουν το χρονικό φάσµα τριών γενεών, δηλαδή 

µητέρα, κόρη και εγγονή. Οι οικογένειες επιλέχθηκαν από τις περιοχές-στόχου της έρευνας 

αυτής, ήτοι µία (1) από το Ζεφύρι και µία (1) από την Αγία Βαρβάρα. 

3.2 Υλικό  

∙ Το ερωτηµατολόγιο που στόχευε στη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων 

των Ελλήνων για τους Τσιγγάνους αποτελείται από δύο µέρη:  

α) το πρώτο µέρος καλύπτει τα κοινωνικο-δηµογραφικά στοιχεία των ερωτώµενων, 

ήτοι καταγωγή, ηλικία, τόπο διαµονής, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση των ίδιων των 
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υποκειµένων και των γονέων τους, τωρινή εργασιακή κατάσταση, οικονοµική κατάσταση και 

πηγή εισοδήµατος  

β) το δεύτερο µέρος περιλαµβάνει οκτώ (8) ερωτήσεις ζητώντας από τα υποκείµενα να 

δώσουν πέντε (5) λέξεις-χαρακτηρισµούς σε κάθε µία από αυτές. Ο σχεδιασµός των 

ερωτήσεων βασίστηκε στη µέθοδο των ελεύθερων συνειρµών που στοχεύει στην ελεύθερη 

και αβίαστη ανάκληση των σκέψεων του υποκειµένου. Πρόκειται για µια πειραµατική 

µέθοδο που χρησιµοποιείται κυρίως από τους ψυχοποιοτικούς, τους κοινωνικούς και τους 

πειραµατικούς ψυχολόγους. 

Οι οκτώ (8) αυτές ερωτήσεις έχουν ως ακολούθως : 

 α) �Τι σηµαίνει για σας Τσιγγάνος;� 

 β) �Τι σηµαίνει για σας Μειονότητα; � 

 γ) �Τι σηµαίνει για σας Εθνότητα; � 

δ) �Τι σηµαίνει για σας Γύφτος; � 

ε) �Τι σηµαίνει για σας Έλληνας; � 

στ) �Χαρακτηρίστε τη συµπεριφορά των Τσιγγάνων απέναντί σας� 

ζ) �Χαρακτηρίστε τον τρόπο ζωής των Τσιγγάνων�  

η) �Χαρακτηρίστε την εξωτερική εµφάνιση των Τσιγγάνων � 

∙Το ερωτηµατολόγιο που απευθύνθηκε στον τσιγγάνικο πληθυσµό αποτελείται από 

εκατόν έξι (106) ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις, χωρισµένες σε οκτώ (8) διαφορετικές 

ενότητες, προκειµένου για την κάλυψη όλων των πτυχών της ζωής των Τσιγγάνων. Οι 

ενότητες αυτές αφορούν:  

α) τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά (7 ερωτήσεις) και την εκπαίδευση (9 

ερωτήσεις) 
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β) την οικογένεια, που περιλαµβάνει τις εξής υποενότητες: δοµή (8 ερωτήσεις), σχέσεις 

(15 ερωτήσεις), δραστηριότητες (7 ερωτήσεις) 

γ) το νοικοκυριό (10 ερωτήσεις)  

δ) την υγιεινή (13 ερωτήσεις) 

ε) τη διατροφή (4 ερωτήσεις) 

στ) την εργασία και την οικονοµική κατάσταση της οικογένειας (9 ερωτήσεις) 

ζ) τα έθιµα που ακολουθούν (9 ερωτήσεις) και 

η) τις σκέψεις για τον Εαυτό και τον Άλλο (15 ερωτήσεις) 

∙Η δόµηση των βιογραφικών συνεντεύξεων βασίστηκε στον οδηγό συνέντευξης που 

έχει διαµορφωθεί από τις µελέτες του Thompson (2000) για την καταγραφή της προφορικής 

ιστορίας ατόµων ή οµάδων και στην ελεύθερη αφήγηση των υποκειµένων που 

χρησιµοποίησε στις µελέτες του ο Lewis (1963), ο οποίος προσαρµόστηκε στις ανάγκες την 

εν λόγω έρευνας και του υπό µελέτη πληθυσµού. Οι ερωτήσεις καλύπτουν διαφορετικά πεδία 

της οικογενειακής ζωής, µε επικέντρωση στις οικογενειακές σχέσεις, τη µεταβίβαση αξιών 

από γενιά σε γενιά, τις συνθήκες ζωής, τις σχέσεις µε τις άλλες φυλές Τσιγγάνων, τις 

συγκρούσεις και τα µελλοντικά σχέδια των υποκειµένων.  

3.3 ∆ιαδικασία  

Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων από τον τσιγγάνικο πληθυσµό δεν ήταν εύκολη 

υπόθεση. Τα υποκείµενα προσεγγίστηκαν στον χώρο κατοικίας και εργασίας τους, κυρίως 

καταστήµατα, λαϊκές αγορές, ή στο δρόµο µε το αυτοκίνητο πουλώντας την πραµάτεια τους. 

Η αντιµετώπιση που δέχτηκε η ερευνήτρια και το άτοµο που τη βοήθησε στη διαδικασία 

αυτή δεν υπήρξε πάντα θετική. Ενώ η πρώτη επαφή ήταν φιλική, κάποιες φορές όµως το 

κλίµα άλλαζε όταν εγειρόταν το θέµα της συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Μερικά από 
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τα άτοµα εξέφρασαν καχυποψία για την έρευνα και περιέργεια για τη µελλοντική χρήση των 

αποτελεσµάτων της. Έπρεπε να ακολουθήσει καθησυχασµός τους από την πλευρά των 

ερευνητών, εξηγώντας τους λόγους της έρευνας και το διαχωρισµό της από κυβερνητικά 

πλάνα ή µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Η διάρκεια συγκέντρωσης των δεδοµένων  διήρκησε ένα 

χρόνο περίπου κυρίως τους µήνες της άνοιξης, του φθινοπώρου και του χειµώνα και λιγότερο 

του καλοκαιριού, καθώς οι Τσιγγάνοι µετακινούνται για λόγους εργασίας στα νησιά και τις 

αγροτικές περιοχές της Ελλάδας.  

Κάθε φορά, η ερευνητική διαδικασία περιλάµβανε ένα ερευνητή και ένα υποκείµενο, 

συνήθως υπό την παρουσία άλλων Τσιγγάνων οι οποίοι θέλοντας να θρέψουν την περιέργειά 

τους, στέκονταν και άκουγαν. Τα ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκαν στην πλειοψηφία τους 

από τους ερευνητές, καθώς το αυξηµένο ποσοστό αναλφαβητισµού στους κόλπους της 

τσιγγάνικης φυλής καθιστά αδύνατη την ανάγνωση και γραπτή απάντηση των ερωτήσεων.  

Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις διήρκησε 

περίπου 7 µήνες και δεν υπήρξε σχεδόν κανένα πρόβληµα, εκτός της άρνησης ορισµένων 

ατόµων να συµµετέχουν στην έρευνα, γεγονός που απλώς επιµήκυνε τον ερευνητικό χρόνο. 

Και στην περίπτωση αυτών των ερωτηµατολογίων, η συµπλήρωσή τους έγινε στο χώρο 

κατοικίας ή εργασίας των ερωτώµενων, σε περιβάλλον µε σχετική ησυχία για να µπορεί το 

άτοµο να συγκεντρωθεί και να απαντήσει στις ζητούµενες ερωτήσεις. Η συνθήκη ήταν µία 

ερευνήτρια και ένα υποκείµενο τη φορά. Ορισµένοι από τους ερωτώµενους συµπλήρωσαν 

µόνοι τους το ερωτηµατολόγιο υπό την παρουσία της ερευνήτριας, για την εξασφάλιση της 

αξιοπιστίας των απαντήσεων. 

Οι συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν από τη ερευνήτρια αυτής της διατριβής στον χώρο 

κατοικίας των συνεντευξιαζοµένων. Αρχικά υπήρξε κλίµα δυσπιστίας για το σκοπό των 

συνεντεύξεων αλλά τελικά δέχτηκαν να µιλήσουν όταν πείστηκαν πως ο λόγος τους δεν θα 
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χρησιµοποιηθεί σε ακροατήριο ή στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Στην περίπτωση των τριών 

µελών της τσιγγάνικης οικογένειας που κατοικεί στο Ζεφύρι, ο χρόνος της συνέντευξης 

κάλυψε κυρίως µεσηµεριανές ώρες, έπειτα από αίτηµά τους. Υπήρξε εκ των προτέρων 

συµφωνία για τη χρήση εργαλείου εγγραφής του συνεντευξιακού υλικού. Ο λόγος των 

υποκειµένων καταγράφτηκε σε mini-disc recorder, όπου η εγγραφή γίνεται όχι σε κασέτες 

αλλά σε µικρούς δίσκους των 74 λεπτών ο καθένας. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, 

ήταν παρόντα και άλλα µέλη της οικογένειας τα οποία ήθελαν να παρακολουθήσουν τη 

διαδικασία από περιέργεια ή για να προσθέσουν τη γνώµη τους µερικές φορές. Ο λόγος όλων 

των παρόντων προσώπων καταγράφτηκε ως έχει. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τα τρία µέλη της τσιγγάνικης οικογένειας της 

περιοχής της Αγίας Βαρβάρας. Οι συνεντεύξεις έλαβαν χώρα απογευµατινές βραδινές ώρες, 

µε τη συµµετοχή µόνο συνεντεύκτριας-συνεντευξιαζόµενης, χωρίς την παρουσία ή την 

επέµβαση άλλων προσώπων εντός ή εκτός οικογένειας. Η εκ των προτέρων συνεννόηση και 

συµφωνία καταγραφής του λόγου τους σε mini-disc recorder διευκόλυνε την πορεία της 

συνέντευξης, ενώ η αντιµετώπιση της ερευνήτριας από τις τρεις γυναίκες ήταν από την αρχή 

θετική και φιλική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Το ερωτηµατολόγιο ανοιχτών-κλειστών ερωτήσεων για τις κοινωνικές  

       αναπαραστάσεις των Ελλήνων για τους Τσιγγάνους 

 

   Η επεξεργασία των εκατόν πενήντα (150) ερωτηµατολογίων έγινε µε το στατιστικό 

πακέτο S.P.S.S. (version 10.0 for Windows) το οποίο χρησιµοποιήθηκε από την ίδια την 

ερευνήτρια, αποκαλύπτοντας σηµαντικά στοιχεία για τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των 

Ελλήνων σχετικά µε την ταυτότητα της εθνότητας των Τσιγγάνων αλλά και την αντίστοιχη 

δική τους εθνική ταυτότητα.  

Το ερωτηµατολόγιο, αποτελούµενο από δύο (2) µέρη {τα κοινωνικο-δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά και τις 8 ερωτήσεις}, δέχτηκε την επεξεργασία δύο διαφορετικών 

διαδικασιών, µία για το κάθε µέρος του. 

 Αρχικά όσον αφορά στα σηµαντικότερα στοιχεία των κοινωνικοδηµογραφικών 

χαρακτηριστικών, ακολουθήθηκε η στατιστική ανάλυση των συχνοτήτων (frequencies) 

{Παρασκευόπουλος, 1990: 23-29, 2002, Γεωργούσης, 1991}, όπου µέσω αυτής 

παρουσιάζονται  τα παρακάτω αποτελέσµατα. 

  

4.1.1. Καταγραφή των κοινωνικοδηµογραφικών στοιχείων 

Στο πρώτο µέρος του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση µε το 

στατιστικό πακέτο S.P.S.S. όπου µετρήθηκαν και καταγράφτηκαν τα ποσοστά συχνότητας      

εµφάνισης των δεδοµένων για την κάθε κατηγορία στοιχείων του ερωτηµατολογίου. 
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     Το δείγµα της έρευνας περιλάµβανε 150 άτοµα και των δύο φύλων (75 άνδρες και 75 

γυναίκες), η αναζήτηση των οποίων έγινε µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας τόσο 

στην περιοχή της πρωτεύουσας όσο και σε περιοχές της επαρχιακής Ελλάδας. Όπως φαίνεται 

από τον Πίνακα 1 (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.264), συµµετείχαν 46 άνδρες και 44 γυναίκες από 

την Αθήνα, µε αντιστοιχία 29 ανδρών και 31 γυναικών από την επαρχία.  

Σύµφωνα µε το εύρος της ηλικίας των ερωτώµενων, ο µεγαλύτερος αριθµός ατόµων 

τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες ανήκουν στην ηλικία µεταξύ 35 και 40 ετών (από 

10 άτοµα και των δύο φύλων για Αθήνα και επαρχία), µε αµέσως επόµενη κατηγορία αυτήν 

των µεγαλύτερων από 40 ετών (> 40 - 10 άνδρες και 10 γυναίκες από την Αθήνα, 6 άνδρες 

και 10 γυναίκες από την επαρχία). Συµµετείχαν επίσης 7 άνδρες και 9 γυναίκες από την 

Αθήνα και 4 γυναίκες από την επαρχία µε ηλικία µεταξύ 19 και 24 ετών και τέλος12 άνδρες 

και 5 γυναίκες (Αθήνα) µε αντιστοιχία 3 και 7 (επαρχία) ηλικία 30 έως 34 ετών. 

Ο Πίνακας 2 (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.265) παρουσιάζει το µορφωτικό επίπεδο των 

ερωτώµενων όπου η συγκέντρωση του µεγαλύτερου αριθµού εµφανίζεται κυρίως σε δύο 

κατηγορίες. Αρχικά σε αυτήν της Ανώτατης Σχολής µε απολυτήριο (ποσοστό 34.0%, ήτοι 51 

άτοµα - 31 άνδρες και 20 γυναίκες) και έπειτα στην ολοκλήρωση του Λυκείου µε κατοχή 

απολυτηρίου (ποσοστό 22.0%, 33 άτοµα � 14 άνδρες και 19 γυναίκες). Ακολουθεί η 

κατηγορία της Ανώτατης Σχολής δίχως απολυτήριο (12.0%, 18 άτοµα � 8 άνδρες και 10 

γυναίκες), της Ανώτερης Σχολής µε απολυτήριο (9.3%, 14 άτοµα 6 άνδρες και 8 γυναίκες), 

της Τεχνικής Σχολής µε απολυτήριο (5.3%, 8 άτοµα � 5 άνδρες και 3 γυναίκες) και η 

κατηγορία  Άλλο, όπου δόθηκε ως απάντησης στις περιπτώσεις που το µορφωτικό επίπεδο 

των ερωτώµενων δεν ενέπιπτε σε καµιά από τις άλλες κατηγορίες (5.3%, 8 άτοµα � 3 άνδρες 

και 5 γυναίκες). 
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Όσον αφορά στο µορφωτικό επίπεδο των γονέων των ερωτώµενων διαφαίνεται από τα 

στοιχεία του Πίνακα 3 (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.266) ότι 68 άτοµα (31 άνδρες και 37 

γυναίκες) από τα 300 {ποσοστό 24.7%} των γονέων τους τελείωσαν το δηµοτικό σχολείο µε 

απολυτήριο, 58 άτοµα (21 άνδρες και 37 γυναίκες - ποσοστό 24.0%) τελείωσαν το Λύκειο µε 

απολυτήριο, 53 άτοµα (23 άνδρες και 30 γυναίκες - ποσοστό 20%) παρακολούθησαν τις 

τάξεις του δηµοτικού χωρίς όµως απολυτήριο και 48 άτοµα (31 άνδρες και 37 γυναίκες � 

ποσοστό 11.3%) πήραν απολυτήριο Ανώτατης Σχολής. Τα υπόλοιπα ποσοστά, όπως για 

παράδειγµα η κατηγορία του Γυµνασίου µε απολυτήριο (6.0% - 9 άνδρες και 9 γυναίκες) και 

του Γυµνασίου δίχως απολυτήριο (4.0% - 7 άνδρες και 6 γυναίκες) δεν θεωρούνται 

στατιστικά σηµαντικά καθώς η διαφορά της συχνότητάς τους σε σχέση µε τις 

προαναφερθείσες κατηγορίες είναι µεγάλη. 

Ο Πίνακας 4 (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.267) δείχνει τις κατηγορίες επαγγελµάτων των 

ερωτώµενων, από τις οποίες εκείνες του απλού δηµοσίου και απλού ιδιωτικού υπαλλήλου 

εµφανίζουν τη µεγαλύτερη συχνότητα. Έτσι, για την πρώτη κατηγορία το ποσοστό είναι 

22.8% που σηµαίνει ότι 34 άτοµα από τα 150 (20 άνδρες και 14 γυναίκες) εργάζονται σε µια 

τέτοια θέση. Το ίδιο ποσοστό αντιστοιχεί και για την κατηγορία του ιδιωτικού υπαλλήλου 

(22.8% -16 άνδρες και 18 γυναίκες), ενώ η κατηγορία Άλλο συγκέντρωσε ποσοστό 18.1% 

(27 άτοµα � 12 άνδρες και 15 γυναίκες). Τέλος, η κατηγορία του ελεύθερου επαγγελµατία 

εµφανίζεται µε συχνότητα 16.8%, ήτοι 25 άτοµα � 12 άνδρες και 13 γυναίκες απασχολούνται 

σε αυτόν τον τοµέα. 

Από τη στατιστική ανάλυση των συχνοτήτων σχετικά µε τον εργασιακό τοµέα των 

ερωτώµενων φαίνεται ότι τα 100 άτοµα από τα 150 του δείγµατος τα οποία  ακόµη 

βρίσκονται ενεργά στον εργασιακό στίβο, απασχολούνται σε ποσοστό 31.7% (27 άτοµα - 12 

άνδρες και 15 γυναίκες) σε κάποιο άλλο τοµέα από εκείνους που τους δόθηκαν στο 
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ερωτηµατολόγιο, µε αποτέλεσµα να τοποθετήσουν τους εαυτούς τους στην κατηγορία Άλλο. 

Ακολουθεί ο τοµέας του εµπορίου µε ποσοστό 12.7% (16 άτοµα � 7 άνδρες και 9 γυναίκες), ο 

τοµέας  των Σωµάτων Ασφαλείας µε ποσοστό 11.1% (14 άτοµα � 12 άνδρες και 2 γυναίκες) 

και ο τοµέας της Έρευνας-Εκπαίδευσης µε ποσοστό 9.5% (12 άτοµα � 4 άνδρες και 8 

γυναίκες). Οι υπόλοιποι τοµείς εµφανίζονται µε χαµηλά ποσοστά συχνότητας, όπως της 

Υγείας (7.1%, 9 άτοµα � 5 άνδρες και 4 γυναίκες), των Ασφαλειών και των Υπουργείων 

(5.6%, 7 άτοµα � 6 άνδρες και 1 γυναίκα, 5.6%, 7 άτοµα � 2 άνδρες και 5 γυναίκες 

αντίστοιχα). {βλ. Πίνακα 5, Παράρτηµα Α�, σελ.268).  

Στον αντίστοιχο Πίνακα 5α (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.269) σχετικά µε τους εργασιακούς 

τοµείς των γονέων των ερωτώµενων, εµφανίζεται ότι από τα 300 άτοµα εργάζονται µόνο τα 

100 από αυτά, ενώ ο τοµέας που έπειτα από τη στατιστική ανάλυση παρουσιάζει τη 

µεγαλύτερη συχνότητα είναι η απάντηση Άλλο, που σηµαίνει ότι στην πλειοψηφία τους 

εργάζονται σε θέσεις άλλες από τις προτεινόµενες του ερωτηµατολογίου. Ο τοµέας αυτός 

συγκέντρωσε ποσοστό 24.6% σε σύνολο 74 ατόµων, 36 ανδρών και 38 γυναικών, µε τον 

τοµέα του εµπορίου να εµφανίζει την αµέσως υψηλότερη συχνότητα µε ποσοστό 16% (48 

άτοµα � 35 άνδρες και 13 γυναίκες). Η Γεωργία ακολουθεί µε ποσοστό 12.0% σε σύνολο 36 

ατόµων (23 άνδρες και 13 γυναίκες), ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις που 

λείπουν σε ποσοστό 21.7% που αντιστοιχεί σε 65 άτοµα (7 άνδρες και 65 γυναίκες). 

Από τα 150 άτοµα του δείγµατος, το 76.4% βρισκόταν εν ενεργεία την περίοδο της 

συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων, ποσοστό που µεταφράζεται σε 113 άτοµα, εκ των 

οποίων 59 ήταν άνδρες και τα 54 γυναίκες. 23 άτοµα ήταν άνεργοι, ποσοστό 15.5% (8 άνδρες 

και 15 γυναίκες, συνταξιούχοι 7 άτοµα, σε ποσοστό 4.7% (5 άνδρες και 2 γυναίκες), ενώ την 

κατηγορία Άλλο επέλεξαν 5 άτοµα, ποσοστό 3.7% (3 άνδρες και 2 γυναίκες). Σηµειώνεται 
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ότι µόνο 2 περιπτώσεις λείπουν από το συνολικό δείγµα αυτής της ερώτησης. (βλ. Πίνακα 6, 

Παράρτηµα Α�, σελ.269). 

Ο Πίνακας 6α (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.269) καταγράφει την εργασιακή κατάσταση των 

γονέων των ερωτώµενων την περίοδο συµπλήρωσης των ερωτηµατολογίων. Όπως φαίνεται, 

87 άνδρες-πατέρες από τους 150 είναι συνταξιούχοι µε ποσοστό 58.0% αποτελώντας την 

πλειοψηφία, ενώ 31 βρίσκονται εν ενεργεία µε ποσοστό 20.7%. 29 εµπίπτουν στην κατηγορία 

Άλλο (ποσοστό 19.3%), ένας είναι άνεργος (ποσοστό 0.7%), ενώ λείπουν 2 περιπτώσεις µε 

ποσοστό 1.3%. 

Στην περίπτωση των γυναικών-µητέρων των υποκειµένων του δείγµατος, από τις 150 

είναι εν ενεργεία 42 (ποσοστό 28.0%), όπως επίσης και συνταξιούχοι (42 άτοµα-ποσοστό 

28.0%), 32 έδωσαν την απάντηση ότι ανήκουν στην κατηγορία Άλλο (21.3%), 11 είναι 

άνεργες (7.3%) και τέλος αναφέρονται 23 περιπτώσεις που λείπουν µε ποσοστό 15.3%. Στο 

σύνολό τους, την πλειοψηφία κατέχουν οι γονείς που είναι συνταξιούχοι (43.0%), 

ακολουθούν οι ενεργοί στον εργασιακό στίβο (24.4%), τα άτοµα στην κατηγορία Άλλο 

(20,3%) και οι άνεργοι µε ποσοστό 4.0%. 

Από τα υποκείµενα του δείγµατος, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες είναι στην 

πλειοψηφία τους έγγαµοι (40 άνδρες και 37 γυναίκες). 34 άνδρες και 32 γυναίκες είναι 

άγαµοι, 1 γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση χηρείας, 4 γυναίκες είναι διαζευγµένες, ενώ 1 

άνδρας και 1 γυναίκα είναι σε διάσταση (Πίνακας 7, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.270). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πίνακα 8 (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.271) η οικονοµική 

κατάσταση των υποκειµένων του δείγµατος χαρακτηρίζεται από τους άνδρες ως καλή (39 

άτοµα σε δείγµα 75 ανδρών) εµφανίζοντας την υψηλότερη συχνότητα µε ποσοστό 52.0%, µε 

τον χαρακτηρισµό µέτρια  να ακολουθεί µε ποσοστό εµφάνισης 46.7% (35 άτοµα) και κακή  

µε συχνότητα εµφάνισης 1.3% (1 άτοµο). 
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Οι γυναίκες  χαρακτηρίζουν την οικονοµική τους κατάσταση ως µέτρια µε εµφάνιση 

της υψηλότερης συχνότητας (52.0% - 39 γυναίκες από τις 75), ο χαρακτηρισµός καλή µε 

ποσοστό 44.0% (33 γυναίκες) και ως κακή  µε ποσοστό 4.0% (3 γυναίκες). 

Στην ερώτηση σχετικά µε την πηγή εισοδήµατος (Πίνακας 9, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.271) 

των υποκειµένων του δείγµατος, οι εργασιακοί πόροι καταγράφτηκαν τόσο από τους άνδρες 

(60 άτοµα) όσο και από τις γυναίκες (56 άτοµα) ως η κύρια πηγή, εµφανίζοντας την 

υψηλότερη συχνότητα µε ποσοστό 80.0% και 74.7% αντίστοιχα. Η περιουσία κατέχει το 

επόµενο ποσοστό σε συχνότητα εµφάνισης, 14.7% και για τα δύο φύλα (11 άνδρες και 11 

γυναίκες). Ακολουθεί το βοήθηµα µε ποσοστό  13.3% για τους άνδρες (10 άτοµα) και 17.3% 

για τις γυναίκες (13 άτοµα) και τέλος η σύνταξη µε το ίδιο ποσοστό για άνδρες και γυναίκες 

(6.7% - 5 άνδρες και 5 γυναίκες). 

 

4.1.2 Ανάλυση των ερωτήσεων ελεύθερου συνειρµού 

Για το δεύτερο µέρος του ερωτηµατολογίου που περιλάµβανε τις λέξεις τις οποίες 

έδωσαν τα υποκείµενα στις φράσεις ελεύθερου συνειρµού, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των 

συχνοτήτων εµφάνισής τους, καταλήγοντας σε µια λίστα λέξεων οι οποίες συνιστούν 

στατιστικά σηµαντικές από άποψη επαναληπτικότητας αναπαραστατικές ενότητες και 

φανερώνουν τη δεδοµένη κοινωνική αναπαράσταση. 

∆εδοµένου ότι τα υποκείµενα έδιναν πέντε (5) λέξεις για κάθε ερώτηση που σηµαίνει 

τη συγκέντρωση ενός µεγάλου αριθµού λέξεων, θεωρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές από 

πλευράς συχνότητας εκείνες οι λέξεις που εµφανίζονταν σε ποσοστό ≥7.5% για δύο λόγους : 

α) ο αριθµός των λέξεων του συνόλου του δείγµατος ήταν πολύ µεγάλος σε έκταση και µε 

τον  καθορισµό του ποσοστού αυτού διευκολύνθηκαν οι στατιστικές µετρήσεις και β) στις 

µετρήσεις συµπεριλήφθηκαν λέξεις µε µεν χαµηλό ποσοστό συχνότητας εµφάνισης σε σχέση 
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µε άλλες, που όµως συµβάλλουν στη σχηµατοποίηση της κοινωνικής αναπαράστασης των 

υποκειµένων, εποµένως σηµαντικές από ερευνητικής άποψης. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι 

ερωτήσεις 7 και 8 όπου το χαµηλότερο ποσοστό συχνότητας ήταν 3%, προκειµένου να 

συµπεριληφθούν λέξεις σηµαντικές για την αποκάλυψη της κοινωνικής αναπαράστασης.  

  

Ερώτηση 1 : ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ 

      Όπως διακρίνεται στον Πίνακα 10 (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.272), οι 10 λέξεις που 

συγκέντρωσαν την υψηλότερη συχνότητα στην 1η ερώτηση σχετίζονται µε την ιδέα-εικόνα 

των υποκειµένων για τον τρόπο ζωής των Τσιγγάνων, το µορφωτικό τους επίπεδο και την 

επαγγελµατική τους απασχόληση. 

         Οι λέξεις που δόθηκαν από τα υποκείµενα και των δύο φύλων υπήρξαν οι ίδιες, όµως η 

διαφορά ποσοστού συχνότητας εµφάνισης βρίσκεται σε συσχέτιση µε το φύλο τους. Η 

πλειοψηφία των ανδρών  ανέφεραν τη λέξη περιπλανώµενος µε ποσοστό 30.0%,  

εµφανίζοντας την υψηλότερη συχνότητα. Η λέξη ελεύθερος, γύφτος και βρώµικος 

ακολουθούν µε ποσοστό 18.0% για τις δύο πρώτες και 17.0% για την τρίτη, η λέξη νοµάς 

15.0% και έπειτα έρχονται οι λέξεις ζητιάνος (9.0%), έµπορος (14.0%), άστεγος (11.0%), 

σκηνίτης (8.0%), µε χαµηλά ποσοστά συχνότητας εµφάνισης σε σχέση µε τις πρώτες τρεις 

λέξεις (περιπλανώµενος, βρώµικος, ελεύθερος), που όµως θεωρούνται στατιστικά 

σηµαντικές.  

Στην περίπτωση των γυναικών οι λέξεις βρώµικος και ελεύθερος εµφανίζονται πολύ 

συχνά, µε ποσοστό 25.0% ενώ η λέξη περιπλανώµενος εµφανίζεται σε ποσοστό 17.0% σε 

σχέση µε το 30.0% όταν δόθηκε από τους άνδρες του δείγµατος. Οι λέξεις ζητιάνος και 

άστεγος δόθηκαν ως απάντηση σε ποσοστό 14.0%, οι λέξεις νοµάς, γύφτος και έµπορος µε 

13.0%, η λέξη σκηνίτης µε 12.0% και η λέξη αµόρφωτος µε 11.0%.  
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Συνολικά, η λέξη περιπλανώµενος δόθηκε ως απάντηση πιο συχνά από όλες τις 

υπόλοιπες 9 µε ποσοστό 23.5%, ενώ ακολουθούν οι λέξεις αµόρφωτος και βρώµικος µε 

ποσοστό 21.5% και 21.0% αντίστοιχα. Οι άλλες 9 λέξεις εµφανίστηκαν µε ποσοστά 

σηµαντικά χαµηλότερα σε σχέση µε τις πρώτες τρεις, εντούτοις στατιστικής σηµαντικότητας. 

Ερώτηση 2η : ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 

Οι λέξεις που δόθηκαν στη 2η ερώτηση (Πίνακας 11, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.272) και 

αφορούν τη µειονότητα ('Αλλος) τονίζουν το κοινό και τη διαφορά µε την οµάδα του Εαυτού 

που αποτελεί την πλειοψηφία.  

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψε µια λίστα 8 λέξεων οι οποίες εµφανίστηκαν 

µε υψηλή συχνότητα ανάµεσα στις απαντήσεις των ερωτώµενων. Και σε αυτήν την 

περίπτωση οι συγκεκριµένες λέξεις δόθηκαν και από τα δύο φύλα αλλά η συχνότητα 

εµφάνισής τους διαφέρει στη σειρά µε την οποία εκφράστηκαν. Η λέξη θρησκεία έχει την 

υψηλότερη συχνότητα για τους άνδρες (28.0%) και για τις γυναίκες (24.0%). Η λέξη 

διαφορετικός εµφανίζεται στους άνδρες µε ποσοστό 19.0% ενώ στις γυναίκες το ποσοστό 

αυτό ανέρχεται σε 18.0%. Η λέξη καταπίεση εµφανίστηκε µε ποσοστό 17.0% στην περίπτωση 

των ανδρών, ενώ οι γυναίκες έδωσαν αυτήν τη λέξη όχι τόσο συχνά (6.0%). Η λέξη οµάδα 

εµφανίστηκε πιο συχνά στις γυναίκες (16.0%) απ�ότι στους άνδρες (12.0%). Για τις λέξεις 

αποµονωµένος και γλώσσα τα ποσοστά και στα δύο φύλα δεν διαφέρουν σηµαντικά (άνδρες: 

10.0%, γυναίκες: 9.0% - άνδρες: 9.0%, γυναίκες: 8.0% αντίστοιχα). Η λέξη αλβανός δόθηκε 

συχνά ως απάντηση από τις γυναίκες (12.0%) όχι όµως συχνά από τους άνδρες (4.0%). 

Τέλος, η λέξη µουσουλµάνος εκφράστηκε και από τους άνδρες και από τις γυναίκες µε 

ποσοστό 7.0% και 8.0% αντίστοιχα.  

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες εξέφρασαν την ιδέα τους για το τί σηµαίνει 

µειονότητα µε τη λέξη διαφορετικός η οποία παρουσιάστηκε στις απαντήσεις µε ποσοστό 
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18.5% συγκεντρώνοντας την υψηλότερη συχνότητα. Οι λέξεις θρησκεία και οµάδα 

ακολουθούν µε ποσοστά 15.5% και 14% αντίστοιχα. Η καταπίεση µε 11.5%, η λέξη 

αλλόθρησκος µε 10.5% και οι υπόλοιπες αποµονωµένοι, γλώσσα, αλβανός και µουσουλµάνος 

µε ποσοστά 9.5%, 8.5%, 8.0% και 7.5%.  

Ερώτηση 3η : ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΕΘΝΟΤΗΤΑ 

Στην ερώτηση σχετικά µε την εθνότητα (Πίνακας 12, βλ. Παράρτηµα Α', σελ.273), τα 

υποκείµενα χρησιµοποίησαν λέξεις όπως πολιτισµός, θρησκεία, πατρίδα, γλώσσα, κράτος, 

οµοιογένεια, κοινό, ενότητα, καταγωγή. Οι 9 αυτές λέξεις δόθηκαν και από τα δύο φύλα µε τη 

λέξη θρησκεία να εµφανίζεται πιο συχνά από τις υπόλοιπες σε ποσοστό 33.0% και 

περισσότερο από τις γυναίκες του δείγµατος (άνδρες : 28.0% - γυναίκες:38.0%). Η λέξη 

πολιτισµός χρησιµοποιήθηκε επίσης από τα υποκείµενα µε υψηλή συχνότητα (29.5% : 

άνδρες: 30.0% - γυναίκες: 29.0%), ενώ οι λέξεις γλώσσα, καταγωγή, πατρίδα, ενότητα, κράτος 

και κοινό εκφράστηκαν ως απαντήσεις µε χαµηλότερα ποσοστά τα οποία έχουν ανάλογα µε 

το φύλο των ερωτώµενων ως ακολούθως: γλώσσα : 26.5% (άνδρες: 21.0% - γυναίκες: 

32.0%), καταγωγή : 16.0% (άνδρες: 14.0% - γυναίκες: 18%) πατρίδα : 15.5% (άνδρες: 16.0% 

- γυναίκες: 15%), ενότητα : 15.0% (άνδρες: 11.0% - γυναίκες: 19.0%), κράτος : 13.0% 

(άνδρες: 18.0% - γυναίκες: 8.0%) και κοινό: 4.5% (άνδρες: 4.0% -  γυναίκες: 5.0%) . Από τα 

παραπάνω ποσοστά παρατηρούµε ότι οι λέξεις θρησκεία, γλώσσα, καταγωγή, ενότητα και 

κοινό δόθηκαν περισσότερο από τις γυναίκες που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, ενώ οι 

λέξεις πολιτισµός, πατρίδα και κράτος από τους αρσενικά υποκείµενα. 

Ερώτηση 4η : ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΓΥΦΤΟΣ 

Οι 9 λέξεις που απέδωσαν χαρακτηρισµούς στο τί σηµαίνει "γύφτος" όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 13 (βλ. Παράρτηµα Α', σελ.273) προέκυψαν εξαιτίας της 

υψηλής συχνότητας εµφάνισης και από τα δύο φύλα. Η λέξη βρώµικος (43.0%) κατέχει το 
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µεγαλύτερο ποσοστό στην περίπτωση των ανδρών (36.0%), ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό 

αυτό ανέρχεται στο 50.0 %, που σηµαίνει ότι οι µισές γυναίκες οι οποίες απάντησαν στο 

ερωτηµατολόγιο έδωσαν τη λέξη αυτή. Ακολουθεί η λέξη κλέφτης (16.0%) µε αντιστοιχία 

15.0% για τους άνδρες και 17.0% για τις γυναίκες. Η λέξη ζητιάνος (14.5%) δόθηκε 

περισσότερο από τις γυναίκες (19.0%) και λιγότερο από τους άνδρες (10.0%), όπως και η 

λέξη πονηρός (14.0% - άνδρες:11.0%, γυναίκες: 17.0%). Εκφράστηκαν επίσης οι λέξεις 

µαύρος (11.0% - άνδρες:8.0%, γυναίκες:14.0%) και άστεγος (11.0% - άνδρες:9.0%, 

γυναίκες:13.0%) µε συχνότητα εµφάνισης και από τα δύο φύλα 11.0%, τσιγγάνος (10.5% - 

άνδρες:13.0%, γυναίκες: 8.0%.) και έµπορος (7.0% - άνδρες:8.0%, γυναίκες: 6.0%) µε 

χαµηλή συχνότητα σε σχέση µε τις άλλες λέξεις αυτής της ερώτησης. 

Ερώτηση 5η : ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 

Στην ερώτηση για την οµάδα του Εαυτού (Πίνακας 14, βλ. Παράρτηµα Α', σελ.274) 10 

λέξεις φάνηκαν να εµφανίζονται µε υψηλή συχνότητα, το ποσοστό των οποίων τις 

κατατάσσει σε σειρά ανάλογα µε το φύλο των υποκειµένων του δείγµατος. Για τους άνδρες η 

λέξη πατριώτης (ποσοστό και για τα δύο φύλα : 24.5%) δόθηκε τις περισσότερες φορές 

(31.0% - γυναίκες: 18.0%), ενώ για τις γυναίκες η λέξη φιλόξενος (24.0%) παρουσιάστηκε 

συχνότερα από όλες τις άλλες (άνδρες: 18.0% , γυναίκες: 30.0%). Η λέξη φιλότιµος (14.5%) 

δόθηκε συχνότερα από τις γυναίκες (18.0%) σε σχέση µε τους άνδρες (11.0%). Στην 

περίπτωση των υπόλοιπων λέξεων η διαφορά στο ποσοστό συχνότητας εµφάνισης δεν έχει 

σηµαντική διαφορά όσον αφορά στο φύλο του ατόµου που έδωσε την απάντηση {χριστιανός: 

13.5% - άνδρες:15.0%, γυναίκες: 12.0%), ιστορία (12.5% -  άνδρες: 13.0%, γυναίκες: 

12.0%)}. Εξαιρούνται οι λέξεις έξυπνος (15.0%), περήφανος (12.0%) και πονηρός (10.0%), 

όπου οι άνδρες τις εξέφρασαν σε ποσοστό 18.0%, 14.0% και 14.0%,  ενώ οι γυναίκες 12.0%, 
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10.0% και 6.0% αντίστοιχα για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη λέξη. Η λέξη πολιτισµός 

εµφανίστηκε µε το ίδιο ποσοστό και από τα δύο φύλα (15.0%). 

Ερώτηση 6η : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ  

                          ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ  

Είναι φανερό από τον Πίνακα 15 (βλ. Παράρτηµα Α', σελ.274) ότι οι 10 λέξεις που 

εµφάνισαν τις υψηλότερες συχνότητες δεν παρουσιάζουν σηµαντικά στατιστικές διαφορές 

όσον αφορά στο φύλο του υποκειµένου που τις έδωσε ως απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Η 

λέξη πονηρή (32.0%) δόθηκε τις περισσότερες φορές από τους άνδρες (άνδρες:39.0%, 

γυναίκες:25.0%), ενώ η λέξη αδιάφορη (26.0%) δόθηκε τις περισσότερες φορές από τις 

γυναίκες (άνδρες: 23.0%, γυναίκες: 29.0%). Οι λέξεις ύπουλη (14.5% - άνδρες:14.0%, 

γυναίκες:15.0%), φιλική (8.5% - άνδρες:9.0%, γυναίκες:8.0%), καχύποπτη (11.0% - 

άνδρες:12.0%, γυναίκες:10.0%) και εκµεταλλευτική (9.0%- άνδρες:10.0%, γυναίκες: 8.0%) 

εκφράστηκαν µε σηµαντική συχνότητα αλλά στους άνδρες συχνότερα απ�ότι στις γυναίκες. 

Τέλος οι λέξεις  επιφυλακτική(10.5%άνδρες:12.0%,γυναίκες:9.0%)συµφεροντολογική (5.5% - 

άνδρες:4.0%,γυναίκες:7.0%) και ενοχλητική (8.5% - άνδρες:6.0%, γυναίκες:11.0%) 

εκφράστηκαν από τα υποκείµενα και των δύο φύλων µε µεγαλύτερη συχνότητα όµως από την 

πλευρά των ανδρών. 

Ερώτηση 7η :  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 

Αναφορικά µε τον τρόπο ζωής των Τσιγγάνων, από τις 10 λέξεις που δόθηκαν στην 7η 

ερώτηση (Πίνακας 16, βλ. Παράρτηµα Α', σελ.275) και οι οποίες παρουσιάστηκαν µε υψηλή 

συχνότητα, οι πρώτες 3 (νοµαδικός, ελεύθερος, δύσκολος) δόθηκαν µε σηµαντικό ποσοστό 

εµφάνισης σε σχέση µε τις υπόλοιπες 7.   Νοµαδικός (26.5%- άνδρες :28.0%, γυναίκες: 

25.0%), ελεύθερος (24.5%- άνδρες:24.0%, γυναίκες: 25.0%), δύσκολος (23.5% - 

άνδρες:21.0%, γυναίκες: 26.0%). Οι υπόλοιπες λέξεις παραδοσιακός (13.5% - άνδρες: 15.0%, 
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γυναίκες: 12.0%), ανθυγιεινός (5.0% - το ίδιο για τους άνδρες και τις γυναίκες: 5.0%), 

οµαδικός (8/0% - το ίδιο για τους άνδρες και τις γυναίκες: 8.0%),ανέµελος (8.5% - άνδρες: 

10.0%, γυναίκες: 7.0%), περιπλανώµενος (5.5% - άνδρες:6.0%, γυναίκες: 5.0%) και 

ανεξάρτητος (5.5% - άνδρες: 7.0%, γυναίκες: 4.0%) εκφράστηκαν µε ποσοστά αρκετά 

χαµηλότερα από τις πρώτες 3. Μόνο η λέξη βρώµικος (15.0%) δόθηκε συχνότερα από τις 

γυναίκες µε ποσοστό 21.0%, ενώ από τους άνδρες σε ποσοστό µόνο 9.0%. Παρ�όλα αυτά, 

στο σύνολό της η λέξη αυτή εκφράστηκε πολύ συχνά και από τα δύο φύλα. 

Ερώτηση 8η : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

               ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ   

Από τις απαντήσεις των υποκειµένων στην 8η ερώτηση (Πίνακας 17, βλ. Παράρτηµα 

Α', σελ.275) η λέξη βρώµικη (49.0%) δόθηκε τις περισσότερες φορές και από τα δύο φύλα. 

Στην περίπτωση των γυναικών κυρίως η λέξη αυτή εµφανίστηκε σε ποσοστό 55.0%, ενώ 

στους άνδρες : 43.0%. Η επόµενη λέξη ξυπόλητοι (32.0%)όσον αφορά στη συχνότητα 

εµφάνισής της δόθηκε συχνά από τους άνδρες (29.0%)και συχνότερα από τις γυναίκες 

(35.00%). Η λέξη ατηµέλητη εκφράστηκε στο ίδιο ποσοστό και από τους άνδρες και από τις 

γυναίκες (26.0%), ενώ η λέξη πολύχρωµη (20.5%) εκφράστηκε συχνότερα από τις γυναίκες 

σε ποσοστό 23.0% (για τους άνδρες: 18.0%). Τα υποκείµενα του δείγµατος ανέφεραν επίσης 

τη λέξη µελαµψοί (12.0%) συχνότερα από τους άνδρες (19.0%) ενώ οι γυναίκες την ανέφεραν 

µόλις σε ποσοστό 5.0%. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες εξέφρασαν τη λέξη παραδοσιακή 

(8.5%) και άπλυτοι (6.5%) σε ποσοστό 10.0% και 9.0% όταν οι άνδρες τις έδωσαν ως 

απάντηση σε ποσοστό 7.0% και 4.0% αντίστοιχα.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τελευταίες δύο λέξεις χρυσαφικά, φτωχική, εµφανίζουν 

αρκετά χαµηλότερο ποσοστό συχνότητας από ότι ήταν αναµενόµενο. 
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4.1.3 Correspondence Αnalysis των ανοιχτών ερωτήσεων ελεύθερου συνειρµού 

Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε µε το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. η µέθοδος της 

correspondence analysis προκειµένου να περιγραφούν οι σχέσεις µεταξύ των κατηγορικών 

µεταβλητών σε κάθε ένα Πίνακα που αντιστοιχεί στις 8 ερωτήσεις του συγκεκριµένου 

τµήµατος του ερωτηµατολογίου. Ένας από τους στόχους της correspondent analysis είναι η 

περιγραφή των σχέσεων ανάµεσα σε δύο κατηγορικές µεταβλητές σε ένα Πίνακα, ενώ 

ταυτόχρονα αυτή περιγράφει τις σχέσεις ανάµεσα στις κατηγορίες της κάθε µεταβλητής. Για 

κάθε µεταβλητή, οι αποστάσεις ανάµεσα στα σηµεία της κατηγορίας τα οποία αντανακλούν 

τις σχέσεις ανάµεσα στις παρόµοιες κατηγορίες και τα σηµεία αυτά βρίσκονται κοντά το ένα 

στο άλλο. Παρουσιάζοντας τα σηµεία για µία µεταβλητή πάνω σε αυτά για κάθε µία από τις 

άλλες µεταβλητές, περιγράφονται οι σχέσεις µεταξύ τους (SPSS,1998: 43).  

 Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι τα κοινωνικο-δηµογραφικά χαρακτηριστικά φύλο 

και ηλικία αντανακλούνται στα σχήµατα 1-8 ως συµπληρωµατικές µεταβλητές. 

Η συγκέντρωση των λέξεων στο σχήµα 1 εκφράζει ότι τα υποκείµενα έδωσαν τις ίδιες  
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απαντήσεις στη συγκεκριµένη ερώτηση, χωρίς στατιστική σηµαντικότητα όσον αφορά στο 

φύλο. ∆ιαφορά διαφαίνεται στις ηλικιακές οµάδες, όπου οι νεότεροι και οι µεγαλύτεροι στην 

ηλικία απάντησαν περίπου µε τις ίδιες λέξεις : 'άστεγος', 'περιπλανώµενος', 'έµπορος', µε 

υψηλή εµφάνιση για τη δεύτερη οµάδα των λέξεων 'αµόρφωτος', 'ζητιάνος΄και ΄γύφτος'. Τα  

υποκείµενα µέση ηλικίας επικεντρώθηκαν κυρίως στις λέξεις : 'ελεύθερος' και 'νοµάς', ενώ η 

λέξη 'τσαντίρι' αν και στατιστικά σηµαντική από πλευράς συχνότητας εµφάνισής της, δεν 

συνδέεται άµεσα µε τις µεταβλητές του φύλου ή της ηλικίας. 

Row points for open question 1

Row Principal Normalization

socio-demographic descriptive

Explained variance .35
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ΣΧΗΜΑ 1 : 

Correspondence Analysis των λέξεων που σχετίζονται µε την 1η ερώτηση  
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Στο σχήµα 2 οι απαντήσεις δεν διαχωρίζονται σηµαντικά αναφορικά µε την ηλικιακή 

οµάδα και το φύλο των υποκειµένων. Και στη 2η ερώτηση οι απαντήσεις εµφανίζουν 

οµοιογένεια, εκτός από ορισµένες λέξεις οι οποίες καλύπτουν εννοιολογικά πεδία και 

υποδηλώνουν την αναπαράσταση των υποκειµένων για τη µειονότητα. 

Row points for open question 2

Row Principal Normalization

socio-deomographic descriptive

Explained variance .56
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ΣΧΗΜΑ 2 : 

Correspondence Analysis των λέξεων που σχετίζονται µε τη 2η ερώτηση  
 

Οι λέξεις 'αλλόθρησκος', 'µουσουλµάνος' και 'Αλβανός' εµφανίζονται µαζί και 

αποτελούν ένα σηµασιολογικό πεδίο που δηλώνει την καταγωγή. Η συγκέντρωση των λέξεων 

κοντά στον ίδιο άξονα σηµαίνει ότι το υποκείµενο που ανέφερε τη λέξη 'αλλόθρησκος', είναι 



 135

πιθανό να ανέφερε επίσης τη λέξη'µουσουλµάνος' ή 'αλβανός'. Το ίδιο συµβαίνει και για τις 

λέξεις 'θρησκεία' και 'γλώσσα'. 

Οι λέξεις 'καταπίεση' και 'αποµονωµένοι' είναι στατιστικά σηµαντικές από πλευράς 

συχνότητας αλλά δεν σχετίζονται µε τις υπόλοιπες. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν αναφερθεί όχι 

τόσο συχνά όσο οι υπόλοιπες και χωρίς εννοιολογική σύνδεση µε τις άλλες λέξεις.  

Η κατανοµή των λέξεων σε αυτό το σχήµα δείχνει ότι οι δοθείσες στην 3η ερώτηση 

λέξεις δεν διαχωρίζονται σε σχέση µε το φύλο αλλά σε σχέση µε τις ηλικιακές οµάδες. Τα  

 

Row Points for open question 3

Row Principal Normalization

socio-demograohic descriptive

Explained variance .75
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ΣΧΗΜΑ 3 : 

Correspondence Analysis των λέξεων που σχετίζονται µε την 3η ερώτηση  



 136

άτοµα µέσης ηλικίας (30-40 ετών) έδωσαν περίπου τις ίδες απαντήσεις. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι αντίστοιχες απαντήσεις των ατόµων νεαρή ηλικίας, οι οποίες καλύπτουν ένα 

εννοιολογικό πεδίο πολιτικού προσανατολισµού κυρίως, όπως : 'κράτος', 'ενότητα', 'πατρίδα', 

'οµοιογένεια'. Αντίθετα, τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας (> 40 ετών) έδωσαν λέξεις που 

δηλώνουν παραδοσιακές αξίες, όπως : 'καταγωγή', 'θρησκεία', 'πολιτισµός΄' και 'γλωσσα'. 

Στο σχήµα 4 η κατανοµή των λέξεων που δόθηκαν ως απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά µε 

το τί σηµαίνει Γύφτος δεν παρουσιάζει διαφορά όσον αφορά στο φύλο. Τόσο οι άνδρες όσο 

και οι γυναίκες ανέφεραν τις ίδιες λέξεις απαντώντας στην 4η ερώτηση. Και εδώ 

εµφανίζονται λέξεις µαζί ( 'έµπορος' και 'αµόρφωτος' - ή 'τσιγγάνος', 'πονηρός' και ζητιάνος' ) 

που συνιστούν διαφορετικά εννοιολογικά πεδία και η γειτνίασή τους σηµαίνει ότι στην 

περίπτωση που αναφέρθηκε η µία από αυτές αναφέρθηκε και η άλλη µαζί από τα υποκείµενα.  

Όσον αφορά στις ηλικιακές οµάδες, τα νεαρά και τα άτοµα ως 40 ετών έδωσαν τις ίδιες 

απαντήσεις ενώ τα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας χρησιµοποίησαν συχνότερα τις λέξεις 

'κλέφτης' και 'µαύρος'. 
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Και στην 5η ερώτηση τα υποκείµενα του δείγµατος έδωσαν τις ίδιες απαντήσεις χωρίς 

διαφορές αναφορικά µε το φύλο και τις ηλικιακές οµάδες. Οι λέξεις δηλώνουν παραδοσιακές 

κυρίως αξίες και 'ζωγραφίζουν' την αναπαράστασή για την εθνική τους ταυτότητα, την 

ταυτότητα του Εαυτού. Εµφανίζονται λέξεις µε χαµηλή συχνότητα που σηµαίνει ότι δεν 

εκφράστηκαν συχνά από τα υποκείµενα όπως 'πονηρός΄, ΄θρησκεία', 'πολιτισµός'. Υπάρχει 

και εδώ ένα πεδίο σηµασιολογικού χαρακτήρα' αποτελούµενο από τις λέξεις 'πολιτισµός' και 

'θρησκεία' δηλώνοντας ότι αυτές οι λέξεις όταν δόθηκαν, αναφέρθηκαν µαζί. 

Row Points for open question 4

Row Principal Normalization

socio-demographic descriptive

Explained variance .38
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ΣΧΗΜΑ 4 : 

Correspondence Analysis των λέξεων που σχετίζονται µε την 4η ερώτηση  
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Μικρή διαφορά υπάρχει στις απαντήσεις των υποκειµένων στην 6η ερώτηση όσον 

αφορά στο φύλο. Το κύριο σώµα των λέξεων που δόθηκαν είναι το ίδιο µε µεγαλύτερη 

συχνότητα εµφάνισης ορισµένων λέξεων από τις γυναίκες όπως  'επιφυλακτική' και 

'αδιάφορη' και από τους άνδρες όπως 'καχύποπτη'. Εµφανίζονται και σε αυτό το σχήµα 

εννοιολογικά πεδία, για παράδειγµα οι λέξεις 'συµφεροντολογική' και 'ενοχλητική' ή 'ύπουλη' 

και 'εκµεταλλευτική' που εκφράστηκαν µαζί στη συγκεκριµένη ερώτηση. 

Παρατηρείται οµοιότητα στις λέξεις που έδωσαν τα υποκείµενα νεαρής ηλικίας και 

αυτά µέχρι 40 ετών, ενώ τα άτοµα ηλικία > 40 ετών χρησιµοποίησαν περισσότερο λέξεις 

αρνητικής χροιάς όπως 'πονηρή', 'ύπουλη' και 'εκµεταλλευτική', οι οποίες αποκαλύπτουν την 

αναπαράσταση που έχουν σχηµατίσει για τη συµπεριφορά των Τσιγγάνων απέναντί τους. 
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Μόνο η λέξη 'φιλική' δεν συνοδεύεται από αρνητική χροιά αλλά η συχνότητα 

εµφάνισής της είναι πολύ χαµηλή και δεν θεωρείται στατιστικά σηµαντική, όπως διαφαίνεται 

σε αυτό το σχήµα.  

Row Points for open question 5

Row Principal Normalization

socio-demographic descriptive

Explained variance .61
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ΣΧΗΜΑ 5 : 

Correspondence Analysis των λέξεων που σχετίζονται µε την 5η ερώτηση  
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Ανεξαρτήτως φύλου τα υποκείµενα της έρευνας έδωσαν τις ίδιες λέξεις ως απαντήσεις 

στην 7η ερώτηση. ∆ιαφορά διακρίνεται στη µεταβλητή της ηλικίας όπου τα νεαρά άτοµα και 

τα άτοµα µέχρι 40 ετών έδωσαν τις ίδιες απαντήσεις ενώ τα άτοµα ηλικίας > 40 ετών 

χρησιµοποίησαν περισσότερο τις 'οµαδικό' και 'νοµαδικό'. Και σε αυτό το σχήµα 

εµφανίζονται λέξεις εκφρασµένες µαζί, δηµιουργώντας εννοιολογικά πεδία, όπως οι λέξεις 

'ανέµελο' και 'περιπλανώµενο'. 

Row points for open question 6

Row Principal Normalization

socio-demographic descriptive

Explained variance .34
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ΣΧΗΜΑ 6 : 

Correspondence Analysis των λέξεων που σχετίζονται µε την 6η ερώτηση  
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Αναφορικά µε το φύλο και την ηλικιακή οµάδα των υποκειµένων φανερώνεται από το 

σχήµα 8 ότι δεν παρουσιάζεται διαφορά στις απαντήσεις που έδωσαν στην τελευταία 

ερώτηση του ερωτηµατολογίου. Υπάρχουν όµως λέξεις όπως 'χρυσαφικά', 'φτωχική', 

'παραδοσιακή', 'µελαµψοί' και 'άπλυτοι' η θέση των οποίων δηλώνει ότι δεν εµφανίστηκαν 

πολύ συχνά και δεν συνδέονται µε τις υπόλοιπες δοθείσες λέξεις. Αυτό σηµαίνει ότι 

εκφράστηκαν ως απαντήσεις στη συγκεκριµένη ερώτηση αλλά ανεξάρτητα/άσχετα από το 

σώµα των υπολοίπων τεσσάρων (4) λέξεων. 

Row points for open question 7

Row Principal Normalization

socio-demographic descriptive

Explained variance .56
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ΣΧΗΜΑ 7 : 

Correspondence Analysis των λέξεων που σχετίζονται µε την 7η ερώτηση  
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4.2. Το ερωτηµατολόγιο ανοιχτών-κλειστών ερωτήσεων για τους Τσιγγάνους  

 

4.2.1. Καταγραφή των κοινωνικοδηµογραφικών στοιχείων 

Η ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε στην ανάλυση του ερωτηµατολογίου των 

κοινωνικών αναπαραστάσεων των Ελλήνων για τους Τσιγγάνους εφαρµόστηκε και στην 

περίπτωση του δεύτερου ερωτηµατολογίου, το οποίο απευθύνθηκε και συµπληρώθηκε από 

µέλη της τσιγγάνικης κοινωνίας. Το δείγµα αναζητήθηκε µε τη µέθοδο της τυχαίας 

δειγµατοληψίας όπου συµπληρώθηκαν 150 ερωτηµατολόγια από άτοµα και των δύο φύλων, 

Row points for open question 8

Row Principal Normalization

socio-demographic descriptive

Explained variance .27
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ΣΧΗΜΑ 8: 

Correspondence Analysis των λέξεων που σχετίζονται µε την 8η ερώτηση  
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καλύπτοντας το ηλικιακό φάσµα από 16 έως µεγαλύτερων των 55 ετών. Στο σύνολό τους 

απάντησαν 83 άνδρες και 67 γυναίκες, εκ των οποίων 108 (58 άνδρες και 50 γυναίκες) είχαν 

ηλικία µεταξύ 16 και 25 ετών, 29 (18 άνδρες και 11 γυναίκες) µεταξύ 26 και 35 ετών, 6 (5 

άνδρες και 1 γυναίκα) µεταξύ 36 και 55 ετών και 7 (2 άνδρες και 5 γυναίκες) ήταν 

µεγαλύτεροι από 55 ετών (Πίνακας 18, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ. 276). 

Η πλειοψηφία του δείγµατος (69 άτοµα : 40 άνδρες και 29 γυναίκες) έχει γεννηθεί σε 

πόλεις εκτός πρωτεύουσας, 45 άτοµα σε χωριό (26 άνδρες και 19 γυναίκες) 22 άτοµα στην 

Αθήνα (12 άνδρες και 10 γυναίκες) και14 άτοµα στο εξωτερικό (5 άνδρες και 9 γυναίκες) 

{Πίνακας 19, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.276). 

Παρά το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος των ερωτώµενων ανέφερε ότι γεννήθηκε σε 

περιοχή εκτός πρωτεύουσας, 138 από αυτούς (77 άνδρες και 61 γυναίκες) δήλωσαν ότι 

κατοικούν στην Αθήνα, 8 (4 άνδρες και 4 γυναίκες) σε πόλη εκτός Αθηνών και 4 (2 άνδρες 

και 2 γυναίκες) σε χωριό (Πίνακας 20, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.277). 

 Στην ερώτηση σχετικά µε την εθνικότητά τους η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε ότι 

είναι Τσιγγάνοι ή Τσιγγάνες (121 άτοµα: 63 άνδρες και 58 γυναίκες) και µόνο 29 άτοµα (20 

άνδρες και 9 γυναίκες) δήλωσαν ότι θεωρούν τους εαυτούς τους Έλληνες ή Ελληνίδες 

(Πίνακας 21, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.277). 

 Όσον αφορά στη θρησκεία 80 άτοµα δήλωσαν ότι είναι χριστιανοί ορθόδοξοι (37 

άνδρες και 43 γυναίκες), 62 άτοµα ότι είναι µουσουλµάνοι (42 άνδρες και 22 γυναίκες), ενώ 

6 (4 άνδρες και 2 γυναίκες) απάντησαν ότι δεν ασπάζονται καµιά από τις δύο 

προαναφερόµενες θρησκείες χωρίς όµως να αναφέρουν κάποια άλλη ή ότι θεωρούν τους 

εαυτούς τους άθεους (Πίνακας 22, β. Παράρτηµα Α�, σελ. 277). 

 Από τα 150 άτοµα που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, 113 έχουν παρακολουθήσει 

κάποιες τάξεις του σχολείου, µε τους άνδρες να υπερέχουν (71) έναντι των γυναικών (42). Τα 
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υπόλοιπα 37 (12 άνδρες και 25 γυναίκες) άτοµα δεν έχουν γραµµατικές γνώσεις καθόσον δεν 

πήγαν καθόλου στο σχολείο ή σταµάτησαν πολύ νωρίς µε αποτέλεσµα να θεωρούνται 

αναλφάβητοι /ες (Πίνακας 23, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ. 278). 

 Ο Πίνακας 24 (Παράρτηµα Α�, σελ.279) παρουσιάζει το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

υποκειµένων του δείγµατος, δείχνοντας ότι από τους 83 άνδρες, 41 πήγαν µέχρι κάποια τάξη 

του δηµοτικού, 14 το τελείωσαν παίρνοντας το απολυτήριο, 7 πήγαν και στο Γυµνάσιο, 3 

αποφοίτησαν από το Γυµνάσιο, 5 παρακολούθησαν και τις τρεις τάξεις του Λυκείου, 1 

αποφοίτησε από Τεχνική Σχολή, ενώ 12 είναι αναλφάβητοι. Σε αντιστοιχία, από τις 67 

γυναίκες οι 35 πήγαν στο δηµοτικό σχολείο, 1 το τελείωσε παίρνοντας το απολυτήριο, 4 

πήγαν και στο Γυµνάσιο, ενώ οι υπόλοιπες 27 είναι αναλφάβητες. 

 Το µορφωτικό επίπεδο των γονέων τους όπως καταγράφεται στον Πίνακα 25 (βλ. 

Παράρτηµα Α�, σελ.280) δείχνει ότι είναι αναλφάβητοι τόσο οι πατέρες τους (85 από τους 

150) όσο και οι µητέρες τους όπου το ποσοστό αναλφαβητισµού είναι µεγαλύτερο σε σχέση 

µε τους άνδρες (112 από τις 150). Από τους υπόλοιπους 64 (1 περίπτωση λείπει) πατέρες 42 

έχουν φοιτήσει στο δηµοτικό σχολείο, 13 έχουν το απολυτήριο δηµοτικού, 5 φοίτησαν στο 

Γυµνάσιο και 4 έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο.  

 20 από τις µητέρες των ερωτώµενων έχουν φοιτήσει στο δηµοτικό, 10 έχουν πάρει 

απολυτήριο δηµοτικού και 4 έχουν φοιτήσει στο Γυµνάσιο ενώ λείπουν 4 περιπτώσεις. 

 Στην ερώτηση σχετικά µε την οικογενειακή κατάσταση (Πίνακας 26, βλ. Παράρτηµα 

Α�, σελ.281) 84 υποκείµενα από τα 150 απάντησαν ότι είναι έγγαµοι/ες (46 άνδρες και 38 

γυναίκες), 34 άτοµα ότι είναι άγαµοι/ες (20 άνδρες και 14 γυναίκες), 6 διαζευγµένοι /ες (2 

άνδρες και 4 γυναίκες) και 2 άνδρες σε κατάσταση χηρείας. 

  Σχεδόν το 1/3 (54 άτοµα: 29 άνδρες και 24 γυναίκες)των Τσιγγάνων που 

συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο δεν είχαν µέχρι την περίοδο εκείνη αποκτήσει παιδιά, 33 
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άτοµα (22 άνδρες και 11 γυναίκες) είχαν ήδη 2 παιδιά, 23 άτοµα (11 άνδρες και 12 γυναίκες) 

είχαν 3 παιδιά, 16 άτοµα είχαν 1 παιδί (8 άνδρες και 8 γυναίκες), 8 άτοµα είχαν 5 παιδιά, 7 

άτοµα είχαν 4 παιδιά, 5 άτοµα είχαν 7 παιδιά, 2 άνδρες είχαν 8 παιδιά και 1 άνδρας είχε πάνω 

από 8 παιδιά (Πίνακας 27, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.281).  

  23 άτοµα σε ποσοστό 15.3% τα υποκείµενα του δείγµατος έχουν 6 αδέλφια, 22 άτοµα 

σε ποσοστό 14.7% έχουν 5 αδέλφια, 20 άτοµα έχουν πάνω από 8 αδέλφια (13.3%), 19 άτοµα 

έχουν άλλα 4 αδέλφια (12.7%), 16 άτοµα έχουν 7 (10.7%), 15 άτοµα έχουν 3  (10.0%) και 

άλλα 15 έχουν 8 (10.0%), 11 άτοµα έχουν 2 (7.3%) και µόλις 9 άτοµα έχουν µόνο 1 αδελφό ή 

αδελφή (6.0%) {Πίνακας 28, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ. 282}. 

 Σύµφωνα µε τον Πίνακα 29 (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ. 282) 70 ερωτώµενοι από τους 

150 δεν θυµούνται σε τί ηλικία ήταν ο πατέρας τους όταν γεννήθηκαν (46.75%), σε 33 άτοµα 

ο πατέρας τους είχε ηλικία µικρότερη των 30 ετών (22.0%), σε 19 άτοµα ήταν µεταξύ 20 και 

24 ετών (12.7%), σε 15 άτοµα ήταν µεταξύ 25 και 29 ετών (10.0%) και σε 13 άτοµα µεταξύ 

15 και 19 ετών (8.7%). 

 Σε αντιστοιχία, 56 άτοµα από τα 150 απάντησαν ότι δεν θυµούνται ή δεν γνωρίζουν για 

την ηλικία της µητέρας τους όταν τα έφερε στον κόσµο (37.3%). 43 άτοµα δήλωσαν ότι η 

µητέρα τους ήταν µικρότερη των 26 ετών (28.7%), 26 άτοµα ότι είχε ηλικία µεταξύ 14 και 19 

ετών (17.3%) και 25 άτοµα ότι ήταν µεταξύ 20 και 25 ετών (Πίνακας 30, βλ. Παράρτηµα Α�, 

σελ.283). 

 Ως χώρο κατοικίας τους 103 άτοµα ανέφεραν το σπίτι (68.7%), 23 άτοµα δήλωσαν ότι 

ζουν σε διαµέρισµα (15.3%), 3 άτοµα σε σκηνή (2.0%), 19 άτοµα επέλεξαν το Άλλο ως 

απάντηση (12.7%) ενώ λείπουν και 2 περιπτώσεις (1.3%){Πίνακας 31, βλ. Παράρτηµα Α�, 

σελ.283}.  
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 Στην ερώτηση κατά πόσο η οικογένειά τους µετακινήθηκε στο παρελθόν από τόπο σε 

τόπο το 50.0% απάντησε αρνητικά και το υπόλοιπο 48.7% θετικά (2 περιπτώσεις λείπουν: 

1.3%) {Πίνακας 32, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.283}.  

 Στον Πίνακα 33 (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ. 284) περιγράφονται οι απαντήσεις των 

Τσιγγάνων σχετικά µε την επαφή µε άλλους οµόφυλούς τους στην πρώτη τους γειτονιά. Σε 

ποσοστό 64.0% (96 άτοµα) απάντησαν ότι είχαν επαφή µε άλλους Τσιγγάνους ενώ το 31.3% 

(47 άτοµα) δήλωσαν ότι δεν διατηρούσαν σχέσεις (7 περιπτώσεις λείπουν : 4.7%). 

 Τα στοιχεία σχετικά µε την περίοδο παραµονής των ερωτώµενων στο σπίτι στο οποίο 

γεννήθηκαν παρουσιάζουν ποικιλοµορφία,  καθώς 14 άτοµα, σε ποσοστό 9.3%, έµειναν 5 

χρόνια στο πρώτο σπίτι, όπως επίσης 14 άτοµα έµειναν 10 χρόνια στο πρώτο σπίτι (9.3%), 10 

άτοµα (6.7%) έµειναν για 6 χρόνια, 9 άτοµα (6.0%) έµειναν µόνο µήνες στο πρώτο σπίτι, 9 

άτοµα έµειναν 2 χρόνια και 9 άτοµα έµειναν 15 χρόνια (επίσης 6.0%).Τέλος, 5 άτοµα έµειναν 

για 14 χρόνια στο σπίτι στο οποίο γεννήθηκαν (5.3%) ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά δεν 

θεωρούνται στατιστικά σηµαντικά (Πίνακας 34, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.284). 

 Στο τµήµα του ερωτηµατολογίου που αφορά τη δοµή των οικογενειακών σχέσεων 

υπάρχουν δύο ερωτήσεις σχετικά µε την αρχηγία µέσα στην οικογένεια και την ποιότητα των 

οικογενειακών σχέσεων. Στην ερώτηση σχετικά µε το ποιός κατέχει την αρχηγία µέσα στην 

οικογένεια, η αντίληψη των υποκειµένων του δείγµατος όπως διαφαίνεται από τις απαντήσει 

που δόθηκαν είναι ότι η πατρική φιγούρα υπερέχει. Η αντίληψη αυτή κατέχει την πλειοψηφία 

και για τα δύο φύλα. 129 άτοµα (74 άνδρες και 55 γυναίκες) δήλωσαν ότι ο πατέρας είναι ο 

αρχηγός µέσα στην οικογένεια, 15 µόνο άτοµα (6 άνδρες και 9 γυναίκες) θεωρούν ότι το 

ρόλο του αρχηγού έχει η µητέρα, 3 γυναίκες ανέφεραν κάποιον άλλον ως αρχηγό και µόλις 1 

άνδρας δήλωσε ότι την ηγετική θέση έχει ο παππούς (Πίνακας 35, βλ. Παράρτηµα Α�, 

σελ.285). 
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 Αναφορικά µε την ποιότητα των οικογενειακών τους σχέσεων (Πίνακας 36, βλ. 

Παράρτηµα Α�, σελ.285) η συντριπτική πλειοψηφία των 132 ατόµων (72 άνδρες και 60 

γυναίκες �88.0%) απάντησε ότι είναι καλές, 13 άτοµα (8 άνδρες και 7 γυναίκες - 8.7%) 

δήλωσαν ότι έχουν µέτριες σχέσεις, δηλαδή ούτε καλές ούτε όµως και κακές και µόνο 4 

άτοµα (2 άνδρες και 2 γυναίκες -4.0%) περιέγραψαν αυτές ως κακές, ενώ 1 άνδρας έδωσε την 

απάντηση Άλλο (0.7%). 

  Οι επόµενοι 4 Πίνακες περιγράφουν τη σχέση των γονέων των ερωτώµενων µε τον 

ελεύθερο χρόνο και τη διασκέδαση. Ο Πίνακας 37 (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ. 286) δείχνει το 

χρόνο του πατέρα εκτός σπιτιού, όπου 116 υποκείµενα (77.3%) απάντησαν ότι ο πατέρας 

τους µετά τη δουλειά δεν γυρνούσε αµέσως σπίτι αλλά περνούσε αρκετό χρόνο έξω από 

αυτό. Μόνο 23 άτοµα απάντησαν ότι ο πατέρας γυρνούσε αµέσως στο σπίτι τους µετά το 

πέρας της εργασίας του (15.3),καθώς 2 άτοµα δήλωσαν ότι δεν θυµούνται (2.0%) ενώ 

λείπουν και 8 περιπτώσεις που καλύπτουν ποσοστό 5.3%.  

  Στην ερώτηση σχετικά µε το αν η µητέρα τους είχε ενδιαφέροντα εκτός οικογενειακής 

εστίας το 53.3% απάντησε αρνητικά (80 άτοµα), το 43.3% έδωσε θετική απάντηση (65 

άτοµα) ενώ λείπουν 5 περιπτώσεις (Πίνακας 38, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ. 286).  

 Στο θέµα της διασκέδασης των γονέων τους οι Τσιγγάνοι απάντησαν θετικά σε 

ποσοστό 70.0% (105 άτοµα), αρνητικά σε ποσοστό 26.7% (40 άτοµα) και 5 άτοµα (3.3%) δεν 

έδωσαν απάντηση (Πίνακας 39, βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.286).  

 Ο Πίνακας 40 (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.287) παρουσιάζει τις απαντήσεις των 

υποκειµένων για τους χώρους διασκέδασης του πατέρας τους. 60 άτοµα (40.0%) απάντησαν 

τις ταβέρνες ως κύριο µέρος επίσκεψης, 18 άτοµα επέλεξαν τις καφετέριες (12.0%), 12 άτοµα 

ανέφεραν το µπαρ (8.0%), ενώ 14 άτοµα (9.3%) έδωσαν ως απάντηση την κατηγορία Άλλο. 

14 άτοµα (9.3%) απάντησαν αρνητικά και 32 άτοµα δεν έδωσαν καµία απάντηση(21.3%). 
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4.2.2 Ανάλυση των ανοιχτών ερωτήσεων 

Από τις 59 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου οι οποίες επιδέχονταν φραστική και όχι 

µονολεκτική (ναι/όχι) απάντηση, µετά από επεξεργασία τους στο στατιστικό πακέτο S.P.S.S. 

επιλέχθηκαν και οµαδοποιήθηκαν οι πιο σηµαντικές σχηµατίζοντας µε αυτόν τον τρόπο 

κατηγορίες απαντήσεων για κάθε ερώτηση-µεταβλητή, προκειµένου να διευκολυνθεί η 

ανάλυσή τους. Ακολουθήθηκε η µέθοδος του crosstabulation {διαδικασία η οποία κάνει 

µετρήσεις για τις σχέσεις µεταξύ δύο κατηγορικών µεταβλητών (SPSS,1999: 221)}και 

χρησιµοποιήθηκαν τα τεστ Lamda, Goodman's tau και uncertainty coefficient, µε σκοπό να 

µετρηθεί η απόκλιση από την ίση κατανοµή των ατόµων στις κατηγορίες απαντήσεων που 

έδωσαν σε κάθε µία από τις ερωτήσεις-µεταβλητές που τελικά επιλέχθηκαν. Οι µετρήσεις 

των συγκεκριµένων τεστ κυµαίνονται από το 0 έως το 1, όπου 0 σηµαίνει ότι η ανεξάρτητη 

µεταβλητή δεν βοηθά στην πρόβλεψη της εξαρτηµένης, ενώ το 1 δηλώνει ότι η γνώση της 

ανεξάρτητης µεταβλητής προσδιορίζει άριστα τις κατηγορίες της εξαρτηµένης µεταβλητής 

(SPSS,1999: 73). Ως ανεξάρτητες µεταβλητές θεωρήθηκαν το φύλο και η ηλικία. 

 

Ανάλυση crosstabulation µε ανεξάρτητη µεταβλητή : ΦΥΛΟ *1 

       Στην ερώτηση σχετικά µε τη σηµασία της εκπαίδευσης των παιδιών τους (CAT 4), το 

φύλο των υποκειµένων δεν έπαιξε  ρόλο. Τόσο οι άνδρες (51.6%) όσο και οι γυναίκες 

(60.0%) θεωρούν ότι η εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά τους να βρουν µια 

καλύτερη δουλειά στο µέλλον, απάντηση που φανερώνει την επίγνωση τους για τη 

                                                           
1 * Τα ποσοστά επί του συνόλου των απαντήσεων που αναγράφονται στην ανάλυση των Πινάκων δίνονται σε 
συνάρτηση µε την ανεξάρτητη µεταβλητή και δεν αφορύν τα ποσοστά για την κάθε µία απάντηση επί του 
συνόλου των απαντήσεν µέσα στην ίδια ερώτηση-κατηγορία 
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σπουδαιότητα της εκπαίδευσης στο ''χτίσιµο'' της ζωής του ατόµου. (βλ. Παράρτηµα Α�, 

σελ.288). 

Η µεταβλητή του φύλου δεν είναι στατιστικά σηµαντική αναφορικά µε την άποψη των 

Τσιγγάνων για τη σηµασία της οικογένειας στη ζωή του ανθρώπου (CAT 6). Οι άνδρες 

θεωρούν την οικογένεια περισσότερο ως  <<ευτυχία >> (25.9%)  και <<παιδιά>> (16.0%) , ενώ 

οι γυναίκες δίνουν ως κύρια απάντηση ότι οικογένεια σηµαίνει <<κάτι καλό>> (25.4%).(βλ. 

Παράρτηµα Α�, σελ.289) 

 Η σηµαντικότητα αυτή δεν ισχύει για την ερώτηση σχετικά µε το αν το σώµα 

θεωρείται µολυσµένο(CAT 26). Τσιγγάνοι και Τσιγγάνες απάντησαν καταφατικά σε αυτήν 

την ερώτηση δίνοντας στην πλειοψηφία τους την εξήγηση ότι το σώµα είναι 

βρώµικο/µολυσµένο επειδή <<µυρίζει>> (άνδρες:57.1%, γυναίκες:59.4%), χωρίς όµως να 

παρατηρείται διαφορά ανάλογα µε το φύλο. (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.290). Η λέξη αυτή 

φανερώνει το διαχωρισµό που κάνουν οι Τσιγγάνοι για το �εξωτερικό� και �εσωτερικό� σώµα  

ή το �άνω� και το �κάτω� σώµα, όπου το �εξωτερικό� σώµα είναι εκείνο που έρχεται σε επαφή 

µε τον κόσµο των µη-Τσιγγάνων και µολύνεται, ενώ το �εσωτερικό� σώµα πρέπει  να 

παραµένει �αµόλυντο� γιατί προσδιορίζει τον εθνικό εαυτό που ανήκει στην τσιγγάνικη 

εθνότητα (Stewart, 1997).  

 Το φύλο δεν θεωρείται σηµαντικός παράγοντας επηρεασµού για την απάντηση στην 

ερώτηση αν το σώµα του άνδρα ή της γυναίκας θεωρείται πιο βρώµικο/µολυσµένο (CAT 27). 

Το 65.1% των ανδρών και το 69.8% των γυναικών πιστεύουν ότι το σώµα της γυναίκας είναι 

πιο επιρρεπές στην ακαθαρσία εξαιτίας της έµµηνου ρύσης. Με τις απαντήσεις τους στις δύο 

αυτές ερωτήσεις, υποδηλώνεται η ιδέα του �µολυσµένου� σώµατος που ενυπάρχει στο 

ιδεολογικό υπόβαθρο της θεώρησης των Τσιγγάνων για τη ζωή, ενώ ταυτόχρονα συνιστά 

τρόπο διατήρησης της διαφορετικότητάς τους από τον κόσµο των µη-Τσιγγάνων. 
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(Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996:44). Η ιδεολογία της µόλυνσης αφορά τόσο τη διαφορά µε 

τους Άλλους, τους µη ανήκοντες στην τσιγγάνικη φυλή όσο και τη διαφορά µεταξύ των δύο 

φύλων στην τσιγγάνικη κοινωνία, καθώς το σώµα της γυναίκας θεωρείται πιο επιβαρυµένο 

από τη µόλυνση εξαιτίας των αποκλειστικά γυναικείων λειτουργιών, όπως η έµµηνος ρύση 

και η γέννα (Okely, 1996) [βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.291]. 

 Και τα δύο φύλα έδωσαν τις ίδιες απαντήσεις σχετικά µε το ποιό έθιµο θεωρούν το 

σηµαντικότερο (CAT 35). Οι Τσιγγάνοι επισηµαίνουν το γάµο ως το σπουδαιότερο έθιµο της 

φυλής τους ( 33.3%), ενώ οι Τσιγγάνες δηλώνουν κυρίως την παρθενία ως το έθιµο που 

πρωτοστατεί (28.6%), απάντηση η οποία εξηγείται πιθανά από το γεγονός ότι η διατήρησή 

της ως απόδειξη της ηθικής της κοπέλας τσιγγάνας κυριαρχεί µέχρι σήµερα ως άρρηκτος 

κανόνας στην τσιγγάνικη κοινωνία, καθώς τα κορίτσια προετοιµάζονται από µικρή ηλικία για 

το ρόλο τους ως µέλλουσες σύζυγοι και µητέρες και η αγνότητά τους πριν το γάµο θεωρείται 

δεδοµένη (Ντούσας, 1997) [βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.292]. 

 Η ερώτηση που έχει σχέση µε την αντίληψη των υποκειµένων για τον Εαυτό τους 

(CAT 41) έδειξε ότι το φύλο του ερωτώµενου παίζει ρόλο στην απάντηση που θα δώσει. Οι 

άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο να είναι καλά η οικογένειά τους (28.0%) και να έχουν 

δουλειά (23.2%), ενώ απάντησαν επίσης ότι κάνουν σκέψεις για µια καλύτερη ζωή (22.0%) 

Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες (54.7%) ενδιαφέρονται κι εκείνες περισσότερο για την 

οικογένειά τους  ενώ δεν αναφέρουν καθόλου τη διάσταση της εργασίας. και τέλος 

απάντησαν συχνά ότι δεν κάνουν σκέψεις για τον εαυτό τους (23.4%, για τους άνδρες: 9.8%) 

[βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.293].  

Οι απαντήσεις των ανδρών δηλώνουν την παραδοσιακή άποψη για τον άνδρα ως το 

στήριγµα της οικογένειας και του �κουβαλητή� των υλικών αγαθών στο σπίτι, εξ ου και η 

υψηλή συχνότητας της απάντησης σχετικά µε την εργασία, ενώ οι αντίστοιχες απαντήσεις ων 
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γυναικών αντικατοπτρίζουν το δικό τους ρόλο µέσα στην τσιγγάνικη κοινωνία ως σύζυγοι και 

µητέρες, ρόλος ο οποίος πιθανά δεν αφήνει περιθώρια για εσωτερική αναζήτηση και 

καθολική ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.  

 Όταν ρωτήθηκαν τα υποκείµενα για τι σχέσεις τους µε τις άλλες τσιγγάνικες φυλές 

(CAT 42), η ταυτότητα του φύλου δεν υπήρξε καθοριστική στις απαντήσεις που έδωσαν. Οι 

άνδρες απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ τους (32.1%), ενώ οι 

γυναίκες δήλωσαν κυρίως ότι η σχέση τους µε άλλες φυλές Τσιγγάνων είναι καλές (26.2%) 

[βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.294]. 

 Η άποψη των υποκειµένων για τη βοήθεια από άλλα πρόσωπα της φυλής τους (CAT 

43) σε περίπτωση ανάγκης δε διαφέρει όσον αφορά στο φύλο του υποκειµένου. Οι Τσιγγάνοι 

(26.9%) και οι Τσιγγάνες (33.3%) απάντησαν ότι θα δεχθούν βοήθεια από άλλους 

Τσιγγάνους, κυρίως από την οικογένεια και τους συγγενείς τους ακριβώς εξαιτίας των 

δεσµών αίµατος και της οικειότητας που υπάρχει µεταξύ τους. (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.295)  

Η απάντηση αυτή στηρίζεται στην ιδέα του θεµελιώδους παράγοντα της κοινωνικής 

οργάνωσης της τσιγγάνικης φυλής, που δεν είναι άλλος από τις συγγενικές σχέσεις οι οποίες 

καθορίζονται από την ύπαρξη των γενεαλογικών γραµµών, µε  την οικογένεια να αποτελεί τη 

βασική µονάδα κοινωνικής συγκρότησης (Μουχελή, 1996).  

 Στην ερώτηση που ζητούσε 5 λέξεις για να χαρακτηρίσουν τον/την Τσιγγάνο /α (CAT 

44) το φύλο των ερωτώµενων επηρέασε τις απαντήσεις τους. Οι άντρες έδωσαν λέξεις οι 

οποίες κυρίως  αποδίδουν αρνητικά χαρακτηριστικά (18.1%, γυναίκες: 8.1%) , ότι οι 

Τσιγγάνοι είναι �ελεύθεροι� (12.5%, γυναίκες: 4.3%) και ότι είναι�φυλή µου�(9.7%) , ενώ οι 

γυναίκες δήλωσαν ότι ο Τσιγγάνοι είναι �καλοί άνθρωποι�(11.3%, άνδρες: 11.1%), είναι η 

�φυλή µου�(9.7%) και τους απέδωσαν θετικά χαρακτηριστικά (9.7%, άνδρες: 11.1%) [βλ. 

Παράρτηµα Α�, σελ.296]. 
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 Οι απαντήσεις των υποκειµένων αποκαλύπτουν την ταύτιση µε την έσω-οµάδα, την 

οµάδα του Εαυτού, στην οποία αποδίδονται θετικά χαρακτηριστικά από τις γυναίκες και 

αρνητικά από τους άνδρες. Επίσης η άποψη που εκφράστηκε περί ελευθερίας, ενυπάρχει 

στην τσιγγάνικη εθνότητα, όπου η διαχείριση του χώρου και του χρόνου γίνεται µε 

διαφορετικό τρόπο χωρίς σταθερό και προκαθορισµένο ωράριο. Η σχέση αυτή ισχύει και στο 

θέµα της εργασίας, της οποίας ο τόπος και ο χρόνος καθορίζεται συνήθως µε βάση την 

προσαρµοστικότητά της στο δικό τους κριτήριο για το χωρόχρονο (Τερζοπούλου & 

Γεωργίου, 1996: 26). 

 Στην επόµενη ερώτηση που ζητούσε 5 λέξεις προκειµένου να  χαρακτηρίσουν τον 

Έλληνα (CAT 45), οι απαντήσεις υπήρξαν περίπου οι ίδιες χωρίς διαφορές ανάλογα µε το 

φύλο του υποκειµένου που απαντούσε. Τόσο οι άνδρες (46.1%) όσο και οι γυναίκες (34.4%) 

απάντησαν κυρίως ότι δεν ξέρουν ή  δεν βρίσκουν λέξεις για να χαρακτηρίσουν τον Έλληνα, 

ή δήλωσαν ότι ο Έλληνας είναι �καλός� (άνδρες: 22.4% - γυναίκες: 34.4%) [βλ. Παράρτηµα 

Α�, σελ.297)]. ∆εν υπήρξε διαφορά στις απαντήσεις των ερωτώµενων αναφορικά µε το πώς 

βλέπουν τον εαυτό τους σε σχέση µε τους Έλληνες (CAT 46) είτε το υποκείµενο ήταν άνδρας 

είτε ήταν γυναίκα. Και τα δύο φύλα απάντησαν σε αυτήν την ερώτηση ότι βλέπουν �καλά� 

τον εαυτό τους σε σχέση µε τους Έλληνες (άνδρες:41.6% - γυναίκες: 50.0%), µε την 

απάντηση �το ίδιο� να συγκεντρώνει το αµέσως µεγαλύτερο ποσοστό στις κατηγορίες των 

απαντήσεων (άνδρες: 32.5% - γυναίκες: 26.6%) [βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.298]. 

 Η θετική αυτή άποψη του εαυτού τους σε σχέση µε τους Έλληνες φανερώνει το 

αίσθηµα ισότητας και ταύτισης που βιώνουν σε σχέση µε τον υπόλοιπο ελληνικό πληθυσµό, 

καθώς θεωρούν τους εαυτούς τους όχι µόνο Τσιγγάνους, αλλά ως Έλληνες Τσιγγάνους, 

ισότιµους  πολίτες του Ελληνικού κράτους αφού από το 1979 κατέχουν - αν και όχι όλοι - το 
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δικαίωµα πολιτογράφησης και την υποχρέωση της στρατιωτικής θητείας (Ρήγα & 

∆αιµονάκου, 1997δ). 

Το φύλο δεν καθόρισε τις απαντήσεις των υποκειµένων στην ερώτηση για το πώς 

χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντί τους (CAT 47). 'Ανδρες (40.0%) και 

γυναίκες (50.0%) απάντησαν ότι η συµπεριφορά των Ελλήνων προς αυτούς  είναι �καλή�, ή 

έχει χαρακτήρα �διαφοροποίησης�, που σηµαίνει ότι διατηρούν σχέσεις τους µε τους άλλους 

Έλληνες και αυτές οι σχέσεις έχουν γειτνίασης ή αποστασιοποίησης χαρακτήρα και όχι 

συγκρουσιακό (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.299). 

 Στην ερώτηση σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των Ελλήνων από τους Τσιγγάνους 

(CAT 48) το φύλο δεν επηρέασε στατιστικά σηµαντικά τις απαντήσεις των υποκειµένων. 

Άνδρες (77.5%) και γυναίκες (78.1%) χαρακτηρίζουν ως �καλή� τη συµπεριφορά τους, ενώ οι 

γυναίκες ανέφερεαν σε ποσοστό 10.9% ότι η δική τους συµπεριφορά εξαρτάται από την 

αντίστοιχη συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντί τους. Το ποσοστό των ανδρών στις 

υπόλοιπες κατηγορίες απαντήσεων είναι το ίδιο (7.5%) και δεν εµφανίζει στατιστική 

σηµαντικότητα (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.300). 

 Ο µικτός γάµος µεταξύ Τσιγγάνου και Ελληνίδας ή Τσιγγάνας µε  Έλληνα (CAT 52)  

θεωρήθηκε πλειοψηφικά ως πιθανό γεγονός και από τους Τσιγγάνους (64.4%) και από τις 

Τσιγγάνες (73.4%) που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο.  Υπήρξε επίσης ένας αριθµός 

ανδρών (12.2%) που δήλωσαν αδιαφορία, ενώ κάποιες γυναίκες είπαν ότι δεν τους αρέσει η 

ιδέα  (12.5%). Το αποτέλεσµα αυτό δεν ήταν αναµενόµενο καθώς η πρακτική της ενδογαµίας 

συνιστά χαρακτηριστικό γνώρισµα της τσιγγάνικης φυλής µε στόχο την αποφυγή επιµειξιών 

και τη διατήρηση της συλλογικής τους ταυτότητας πάνω σε µια βάση κοινής �σχετικότητας� 

(Helleiner, 1990) [βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.301]. Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί ως η απόρροια 
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της µακρόχρονης διαµονής στον ελληνικό τόπο και της καθηµερινής τριβής και 

αλληλεπίδρασης µε τον αυτόχθονο ελληνικό πληθυσµό.  

 Όσον αφορά στην ερώτηση για τις προσδοκίες που έχουν οι Τσιγγάνοι στο µέλλον για 

τη ζωή τους (CAT 54) το φύλο των υποκειµένων καθόρισε τις απαντήσεις που έδωσαν. Από 

τις 7 συχνότερες απαντήσεις που δόθηκαν, 3 είναι οι πιο σηµαντικές : η εργασία, η 

εκπαίδευση και η κρατική βοήθεια. Οι γυναίκες δείχνουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για 

τη δυνατότητα εργασίας (46.9%) σε σχέση µε τους άνδρες (30.5%), ενώ η εκπαίδευση και η 

κρατική βοήθεια είναι εκείνες οι παράµετροι που απασχολούν πιο πολύ τους Τσιγγάνους 

(28.0% και 22.0% αντίστοιχα) από ότι τις Τσιγγάνες (20.3% και 7.8% αντίστοιχα) [βλ. 

Παράρτηµα Α�, σελ.302]. 

Η επίγνωση του προβλήµατος του αναλφαβητισµού το οποίο εµποδίζει την εύρεση 

εργασίας και τη βελτίωση της ζωής φανερώνεται άµεσα µέσα από την απάντηση των 

ερωτώµενων, καθώς το µεγαλύτερο ποσοστό των µελών της τσιγγάνικης εθνότητας και 

κυρίως οι γυναίκες δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, γεγονός που δυσχεραίνει τη 

µετέπειτα ζωή τους, σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Η κατάσταση αυτή δυσκολεύει 

ακόµη περισσότερο συµπεριλαµβανοµένου του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, 

που αποκλείει τους Τσιγγάνους από την αγορά εργασίας, µε όλα τα συνεπακόλουθα 

προβλήµατα που δύναται να επιφέρει αυτή. 

 

Ανάλυση crosstabulation µε ανεξάρτητη µεταβλητή : ΗΛΙΚΙΑ  

 Οι παραπάνω µεταβλητές εκτός από το φύλο εξετάστηκαν και µε την ηλικία ως 

ανεξάρτητη µεταβλητή. Όπως φαίνεται από τους Πίνακες της ανάλυσης µε τη µέθοδο του 

crosstabulation, η πλειοψηφία των υποκειµένων του δείγµατος ανήκει στις ηλικιακές 
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κατηγορίες των 16-35 και 36-55 ετών και για την αποφυγή του πλατιασµού θα εστιαστούµε 

στις κατηγορίες αυτές στην απόδοση των αποτελεσµάτων της ανάλυσης. 

  

Σύµφωνα µε την εκπαίδευση των παιδιών (CAT 4) και για τις δύο ηλικιακές κατηγορίες 

η ιδέα ότι η µόρφωση παρέχει τη δυνατότητα για καλύτερη εργασία στο µέλλον αποτελεί την 

επικρατέστερη απάντηση (1η ηλικιακή κατηγορία: 59.1% - 2η ηλικιακή κατηγορία: 41.7%), 

δηλώνοντας έτσι  γνωρίζουν τη σπουδαιότητα της µόρφωσης στη ζωή του ατόµου και γι'αυτό 

την επιθυµούν για τα παιδιά τους, αφού για τους Τσιγγάνους τα παιδιά  είναι η επένδυση για 

το δικό τους µέλλον (Βαξεβάνογλου, 2001) [βλ. Παράρτηµα Α�, σελ 303]. 

 Αναφορικά µε τη σηµασία της οικογένειας για τους Τσιγγάνους (CAT 6) η ηλικία δεν 

προσδιορίζει τις απαντήσεις των υποκειµένων. Τόσο τα άτοµα της 1ης όσο και τα άτοµα της 

2ης ηλικιακής κατηγορίας απάντησαν ότι οικογένεια σηµαίνει <<ευτυχία>> , ενώ η απάντηση. 

<<τα πάντα>> δόθηκε ως η 2η πιο συχνή απάντηση (1η ηλικιακή κατηγορία 12.3% -2η 

ηλικιακή κατηγορία: 19.0%) [βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.304]. 

 Στην ερώτηση για τους λόγους για τους οποίους το σώµα θεωρείται 

βρώµικο/µολυσµένο(CAT 26), οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν σχετίζονται µε την ηλικία 

κατηγορία των ερωτώµενων. Η εξήγηση ότι το σώµα είναι βρώµικο/µολυσµένο επειδή 

<<µυρίζει>> (1η ηλικιακή κατηγορία: 63.3% - 2η ηλικιακή κατηγορία:48.0%) δόθηκε από την 

πλειοψηφία των ατόµων και των δύο κατηγοριών ηλικίας (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.305).  

Κι εδώ εµφανίζεται η ιδεολογία της �µόλυνσης� που διακατέχει τις πρακτικές της 

καθηµερινότητας των Τσιγγάνων και λειτουργεί ως στοιχείο διατήρησης της 

διαφορετικότητάς τους (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996, Stewart, 1997)  

 Σχετικά µε την ερώτηση αν το σώµα του άνδρα ή της γυναίκας θεωρείται πιο 

βρώµικο/µολυσµένο (CAT 27), τόσο τα άτοµα που ανήκουν στην 1η (68.4%) όσο και αυτά 
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που ανήκουν στη  2η (63.0%) πιστεύουν ότι το σώµα της γυναίκας είναι πιο επιρρεπές στη 

µόλυνση εξαιτίας της έµµηνου ρύσης, του ιδρώτα και γενικότερα της µυρωδιάς. ή εξαιτίας 

των οικιακών εργασιών και των παιδιών το γυναικείο σώµα βρωµίζεται περισσότερο (1η 

ηλικιακή κατηγορία: 12.7%  -  2η ηλικιακή κατηγορία: 22.2%) [βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.306]. 

 Η ηλικία δεν προσδιορίζει τις απαντήσεις στην ερώτηση για το σηµαντικότερο έθιµό 

τους (CAT 35). Ο γάµος αναφέρεται ως το κυρίαρχο έθιµο της φυλής τους και από τις δύο 

ηλικιακές κατηγορίες (29.5% και 33.3% αντίστοιχα), ενώ η παρθενία  αποτελεί τη δεύτερη 

συχνότερη απάντηση  (1η ηλικιακή κατηγορία: 22.1% - 2η ηλικιακή κατηγορία: (27.8%) [βλ. 

Παράρτηµα Α�, σελ.307].  

 Στην ερώτηση που έχει σχέση µε τις σκέψεις των υποκειµένων για τον Εαυτό τους 

(CAT 41) αποδόθηκαν 7 κατηγορίες απαντήσεων: <<οικογένεια>>, <<εργασία>>, <<υγεία>>, 

<<τίποτα>>, <<καλύτερη ζωή>>, <<πολλά πράγµατα>>, <<καµία κρίση>>. Και οι δύο ηλικιακές 

κατηγορίες κάνουν σκέψεις σχετικά µε την οικογένειά τους (1η ηλικιακή κατηγορία: 42.3% - 

2η ηλικιακή κατηγορία: 33.3%), ενώ για την 1η ηλικιακή οµάδα η επόµενη επικρατέστερη 

απάντηση ήταν «τίποτα» (17.3%) και για τη 2η ηλικιακή κατηγορία η απάντηση  σχετικά µε 

σκέψεις που αφορούν την υγεία  (14,3%) και µια καλύτερη ζωή (14.3%) [βλ. Παράρτηµα Α�, 

σελ. 308]. 

 Όταν οι Τσιγγάνοι κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση για τις σχέσεις τους µε τις 

άλλες τσιγγάνικες φυλές (CAT 42), η ηλικία τους συνέβαλλε σηµαντικά στις απαντήσεις που 

εξέφρασαν. Για την 1η ηλικιακή κατηγορία η συχνότερη απάντηση ήταν ότι οι σχέσεις τους 

µε τις άλλες τσιγγάνικες φυλές είναι καλές (35.2%, 2η ηλικιακή οµάδα: 10.5%). ∆ήλωσαν 

επίσης ότι υπάρχουν διαφορές (23.8%, 2η ηλικιακή οµάδα: 39.5%), ή ότι δεν έχουν καµία 

σχέση µεταξύ τους (20.0%, 2η ηλικιακή οµάδα: 10.5%). Τα υποκείµενα που ανήκουν 

ηλικιακά στη 2η οµάδα απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 
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φυλών (39.5%), ότι η συµπεριφορά τους παραµένει η ίδια όπως µε τους οµοφύλους τους 

(23.7%, 1η ηλικιακή οµάδα: 13.3%),και ότι δεν έχουν καµία σχέση µε άλλες τσιγγάνικες 

φυλές (10.5%) ή ότι διατηρούν καλές σχέσεις (10.5%) [βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.309]. 

Οι απαντήσεις αυτές εκφράζουν πιθανά ότι οι νεότεροι στην ηλικία δεν έχουν γνωρίσει 

ακόµα ή σε έκταση πιθανές διαφορές ή συγκρούσεις µεταξύ των τσιγγάνικων φυλών, ενώ οι 

µεγαλύτεροι στην ηλικία λόγω χρόνων και εµπειρίας δηλώνουν ξεκάθαρα τη διαφορά µεταξύ 

τους  

 Για την CAT 43 που αφορά την άποψη των υποκειµένων για τη βοήθεια από άλλα 

πρόσωπα της φυλής τους σε περίπτωση ανάγκης, δηµιουργήθηκαν 6 κατηγορίες απαντήσεων 

οι οποίες  δεν προσδιορίστηκαν σηµαντικά από την ηλικία των υποκειµένων. Τα άτοµα και 

των δύο ηλικιακών οµάδων εξέφρασαν την άποψη ότι θα δεχθούν βοήθεια από άλλους 

Τσιγγάνους εξαιτίας της οικειότητας µεταξύ τους (1η ηλικιακή οµάδα: 29.5%- 2η ηλικιακή 

οµάδα: 30.6%), απάντηση η οποία συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό επί του συνόλου 

των απαντήσεων. Τα νεαρά άτοµα δήλωσαν επίσης ότι δεν θα υπάρξει βοήθεια αν τη 

χρειαστούν (21.6%), ή είπαν γενικά πως θα δεχθούν βοήθεια (19.3%), υποστηρίζουν την 

αγάπη ως κίνητρο για τη βοήθεια (12.5%), κάποιοι απάντησαν ότι µόνο η οικογένεια θα τους 

βοηθήσει (9.1%) ενώ 7 άτοµα απάντησαν ότι δεν ξέρουν (8.0%). �Για τους ερωτώµενους της 

2ης ηλικιακής οµάδας, η απάντηση «δεν ξέρω» συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό 

(22.2%), ακολουθεί η απάντηση που αφορά την αγάπη (19.4%),η απάντηση για την µη 

ύπαρξη βοήθειας (13.9%), η αντίστοιχη για τη βοήθεια σε γενικά πλαίσια (8.3%) και η 

απάντηση για την παροχή βοήθειας µόνο από τα µέλη της οικογένειας (5.6%) [βλ. 

Παράρτηµα Α�, σελ.310]. 

  Η ηλικία υπήρξε σηµαντικός παράγοντας για τον καθορισµό των απαντήσεων στην 

ερώτηση που ζητούσε 5 λέξεις για να χαρακτηρίσουν τον/την Τσιγγάνο /α (CAT 44). Τα 
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άτοµα της 1η ηλικιακής οµάδας απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν ή δεν σκέφτονται 

χαρακτηρισµούς για τον εαυτό τους (45.4%, 2η ηλικιακή οµάδα: 35.1%), απέδωσαν αρνητικά 

χαρακτηριστικά (15.5%, γ 2η ηλικιακή οµάδα: 8.1%), απάντησαν ότι είναι η �φυλή 

µου�(13.4%) και έδωσαν θετικούς χαρακτηρισµούς (10.3%, 2η ηλικιακή οµάδα: 10.8%). Τα 

υποκείµενα που ανήκουν στη 2η ηλικιακή οµάδα απάντησαν σε υψηλό ποσοστό ότι δεν 

γνωρίζουν ή δεν κάνουν σκέψεις για τον εαυτό τους (35.1%),ότι Τσιγγάνος σηµαίνει 

�ελεύθερος� (42.4%, 1η ηλικιακή οµάδα: 3.1%), απέδωσαν θετικά και αρνητικά 

χαρακτηριστικά σε ποσοστό (10.8% και 8.1% αντίστοιχα), ενώ δεν έδωσαν καθόλου την 

απάντηση ότι οι Τσιγγάνοι είναι η �φυλή µου. Σε αυτήν την ερώτηση οι απαντήσεις δείχνουν 

ότι τα νεαρά άτοµα βιώνουν µια πιο στενή σχέση µε την έσω-οµάδα σε σχέση µε τους  

µεγαλύτερους, οι οποίοι εξαιτίας ίσως της µακρόχρονης διαµονής και αλληλεπίδρασης µε 

τους αυτόχθονες Έλληνες, να αισθάνονται ότι ανήκουν σε µια µεγαλύτερη οµάδα που 

περιλαµβάνει Τσιγγάνους και αυτόχθονες Έλληνες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αποποιούνται 

την τσιγγάνικη ταυτότητά τους. Συνεπώς, οι απαντήσεις αυτές είναι δηλωτικές για το βαθµό 

ενσωµάτωσης των Τσιγγάνων στην ελληνική κοινότητα (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.311). 

  Στην επόµενη ερώτηση που ζητούσε 5 λέξεις προκειµένου να  χαρακτηρίσουν τον 

Έλληνα (CAT 45), οι απαντήσεις των ερωτώµενων υπήρξαν περίπου οι ίδιες ανεξάρτητα την 

ηλικιακή τους οµάδα. Από τα άτοµα που ανήκουν στη νεαρή ηλικιακή κατηγορία το 43.3% 

απάντησε �δεν ξέρω� (2η ηλικιακή οµάδα: 35.4%), το 23.7% απάντησε ότι ο Έλληνας είναι 

�καλός� (ηλικιακή οµάδα: 23.7%), το12.4% εξέφρασε την άποψη ότι και οι Τσιγγάνοι 

θεωρούνται Έλληνες (2η ηλικιακή οµάδα: 10.0%), ενώ το 7.2% έδωσε την απάντηση ότι ο 

Έλληνας είναι �διαφορετικός� (2η ηλικιακή οµάδα: 10.0%) ή του απέδωσε αρνητικά 

χαρακτηριστικά (2η ηλικιακή οµάδα: 2.5%) Για τα υποκείµενα της 2ης ηλικιακής οµάδας η 

απάντηση που συγκέντρωσε  το υψηλότερο ποσοστό επί του συνόλου των απαντήσεών τους 
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ήταν ότι ο Έλληνας είναι �καλός�(37.5%), είπαν επίσης ότι δεν γνωρίζουν (35.0%), ενώ οι 

απαντήσεις  ότι είναι και οι Τσιγγάνοι Έλληνες και ότι ο Έλληνας είναι �διαφορετικός� 

καλύπτουν ποσοστό 10.0% η κάθε µία στο σύνολο των απαντήσεων (βλ. Παράρτηµα Α�, 

σελ.312). 

 Η ηλικία καθόρισε τις απαντήσεις που έδωσαν τα υποκείµενα στην ερώτηση που 

αφορούσε την αντίληψη που έχουν οι ερωτώµενοι σε σχέση µε τους Έλληνες (CAT 46). Από 

τις 5 κατηγορίες απαντήσεων που δηµιουργήθηκαν τα υποκείµενα της 1ης ηλικιακής οµάδας 

είπαν ότι βλέπουν �καλά� τον εαυτό τους σε σχέση µε τους Έλληνες, καλύπτοντας το 56.4% 

του συνόλου των απαντήσεων (2η ηλικιακή οµάδα: 17.5%), ως δεύτερη σε συχνότητα 

απάντηση δήλωσαν ότι βλέπουν τον εαυτό  τους διαφορετικά σε σχέση µε τους Έλληνες 

(21.8%,  2η ηλικιακή οµάδα: 12.5%), ενώ ποσοστό 15.8%  απάντησαν �το ίδιο�, δηλαδή χωρίς 

διαφορά µεταξύ Τσιγγάνου και Έλληνα (15.8%, 2η ηλικιακή οµάδα: 65.0%) Αντίθετα, οι 

ερωτώµενοι που ανήκουν στη 2η ηλικιακή οµάδα απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι δεν 

βλέπουν διαφορά µεταξύ Τσιγγάνου και Έλληνα (65.0%), ή έδωσαν την απάντηση �καλά� 

(17.5%, 1η ηλικιακή οµάδα: 56.4%), ή διαφορετικά� (12.5%, 1η ηλικιακή οµάδα: 21.8%).Οι 

άλλες δύο κατηγορίες απαντήσεων (�άσχηµα� και �δεν ξέρω�) δεν θεωρούνται σηµαντικές. 

(βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.313). 

Οι απαντήσεις των ερωτώµενων επιβεβαιώνουν όπως και στην περίπτωση της CAT 44 

ότι οι Τσιγγάνοι δεν θεωρούν τους εαυτούς τους διαφορετικούς από τους αυτόχθονες 

Έλληνες, αλλά ως κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας, µε ίσα δικαιώµατα και υποχρεώσεις .Τα 

άτοµα της 2ης ηλικιακής οµάδας το δηλώνουν καθαρά µε την απάντηση ότι βλέπουν τον 

εαυτός τους �το ίδιο� µε τον Έλληνα , ενώ για τα νεαρά άτοµα η ισότητα αυτή εκφράζεται µεν 

αλλά όχι ευδιάκριτα, γιατί οι σχέσεις µε την οµάδα του Εαυτού είναι πιο στενές, ενώ ζώντας 
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για πολλά χρόνια στην Ελλάδα και ερχόµενοι σε επαφή µε τους άλλους Έλληνες, η 

διαδικασία της ενσωµάτωσης προχωρά και τα όρια της οµάδας του ''ανήκειν'' διευρύνονται.  

 Η CAT 47  αναφέρεται στη συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντι στους Τσιγγάνους 

ιδωµένη από την πλευρά των ίδιων των Τσιγγάνων. Οι απαντήσεις δεν επηρεάστηκαν από 

την ηλικία των υποκειµένων. Η 1η ηλικιακή οµάδα θεωρεί ότι οι Έλληνες τους 

συµπεριφέρονται �καλά� (47.5%, 2η ηλικιακή οµάδα: 36.6%), το 27.2% των ερωτώµενων 

απάντησε ότι η συµπεριφορά των Ελλήνων είναι διαφοροποιηµένη (2η ηλικιακή οµάδα: 

22.0%), το 13.6% είπαν ότι δεν τους φέρονται καλά (2η ηλικιακή οµάδα: 9.8%), το 9.7% 

θεωρούν ότι εκδηλώνουν �ρατσιστική� συµπεριφορά (2η ηλικιακή οµάδα: 19.5%) και το 1.2% 

είπε ότι τους αντιµετωπίζουν �διαφορετικά� (1.9%). 

 Η απάντηση ότι η συµπεριφορά των Ελλήνων απέναντί τους είναι �καλή�που δόθηκε 

από τα υποκείµενα της 2ης ηλικιακής οµάδας κατέχει το υψηλότερο ποσοστό (36.6%), 

ακολουθεί η απάντηση για τη �διαφοροποιηµένη� συµπεριφορά µε ποσοστό (22.0%, 1η 

ηλικιακή οµάδα: 27.2%), εκείνη που εκφράζει την αντίληψη ότι η συµπεριφορά των Ελλήνων 

προς αυτούς είναι �ρατσιστική� (19.5%, 1η ηλικιακή οµάδα: 9.7%), η απάντηση ότι οι 

Έλληνες τους αντιµετωπίζουν διαφορετικά από ότι τους άλλους ανθρώπους (12.2%, 1η 

ηλικιακή οµάδα: 1.2%) και τέλος η απάντηση ότι �δεν τους συµπεριφέρονται καλά� (9.8%, 1η 

ηλικιακή οµάδα: 13.6%) [βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.314]. 

 Η επόµενη ερώτηση αντιστρέφει τους όρους και σχετίζεται µε τη συµπεριφορά των 

Τσιγγάνων απέναντι στους Έλληνες (CAT 48). 

∆ηµιουργήθηκαν 4 κατηγορίες απαντήσεων και η ηλικία δεν έπαιξε σηµαντικό ρόλο σε 

αυτές. Τα άτοµα της νεαρής ηλικίας στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι συµπεριφέρονται 

�καλά� στους Έλληνες (81.6%, 2η ηλικιακή οµάδα: 68.3%), ένα ποσοστό µόλις 8.7% 

αναφέρει ότι η συµπεριφορά τους εξαρτάται από το πρόσωπο που έχουν απέναντί τους (2η 
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ηλικιακή οµάδα: 9.8%) και το 4.9% στο σύνολο των απαντήσεων είπε ότι φέρεται 

�διαφορετικά� στους Έλληνες σε σχέση µε τους Τσιγγάνους (2η ηλικιακή οµάδα: 7.3%) ή 

κρατά ουδέτερη στάση απέναντί τους (4.9%, 2η ηλικιακή οµάδα: 14.6%).Τα υποκείµενα της 

2ης ηλικιακής οµάδας είπαν ότι φέρονται καλά στους Έλληνες (68.3%), µε την απάντηση για 

ουδετερότητα στη συµπεριφορά τους να έρχεται δεύτερη σε συχνότητα (14.6%, 1η ηλικιακή 

οµάδα:4.9%), επίσης θεωρούν ότι η δική τους συµπεριφορά εξαρτάται από τη συµπεριφορά 

των Ελλήνων απέναντί τους (9.8%, 1η ηλικιακή οµάδα: 8.7%), και/ή ανέφεραν ότι η 

συµπεριφορά τους είναι διαφορετική σε σχέση µε τα άτοµα της δικής τους φυλής (7.3%,  1η 

ηλικιακή οµάδα: 4.9%) [βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.315]. 

 Ο µικτός γάµος µεταξύ Τσιγγάνου και Ελληνίδας ή Τσιγγάνας µε Έλληνα (CAT 52) 

θεωρήθηκε από την πλειοψηφία των ερωτώµενων της 1ης ηλικιακής οµάδας ως πιθανότητα 

(60.6%, 2η ηλικιακή οµάδα: 88.1%), το 15.4% των υποκειµένων εξέφρασε τη δυσαρέσκειά 

του προς ένα τέτοιο γεγονός, ή αδιαφορία ως προς το ζήτηµα (10.6%, 2η ηλικιακή οµάδα: 

2.4%), το 9.6% πιστεύει ότι θα υπάρξει πρόβληµα στο µέλλον (2η ηλικιακή οµάδα: 9.5%) και 

το 3.4% των υποκειµένων ισχυρίστηκαν ότι ένας τέτοιος γάµος είναι κάτι κακό (3.8%).Οι 

ερωτώµενοι της 2ης ηλικιακής οµάδας από άποψη υψηλού ποσοστού δήλωσαν ότι ο µικτός 

γάµος αποτελεί ενδεχόµενο (88.1%, 1η ηλικιακή οµάδα: 60.6%), το 9.5% είπαν ότι ένας 

τέτοιος γάµος θα φέρει προβλήµατα στο ζευγάρι (1η ηλικιακή οµάδα: 9.6%), το 2.4% 

ανέφεραν ότι µια τέτοια πιθανότητα τους αφήνει αδιάφορους (1η ηλικιακή οµάδα: 10.6%), 

ενώ κανένα υποκείµενο αυτής της ηλικιακής οµάδας δεν έδωσε ως απάντηση ότι ο µικτός 

γάµος δεν του αρέσει ή τον θεωρεί κάτι κακό (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.316). 

∆ιαφαίνεται ότι η ηλικία επηρέασε τις απαντήσεις των υποκειµένων σχετικά εµ τον 

πιθανό µικτό γάµο µεταξύ Τσιγγάνων και αυτόχθονων Ελλήνων. Η θετικότητα προς το 

γεγονός δεν ήταν αναµενόµενη καθώς οι Τσιγγάνοι ασκούν την πρακτική της ενδογαµίας 
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προκειµένου να διατηρήσουν την ταυτότητά τους και να εξασφαλίσουν τη συνέχεια της 

ύπαρξης της  εθνότητας στο µέλλον. Κυρίως τα άτοµα της µεγαλύτερης ηλικίας εµφανίζονται 

πιο θετικά παρόλο που το πέρασµα του χρόνου λειτουργεί αρνητικά στην αλλαγή των 

απόψεων και ιδεών, εδώ παρατηρείται το αντίθετο πιθανά εξαιτίας της µακράς διαβίωσης 

στον ελληνικό τόπο και της ενσωµάτωσης στον ελληνικό ρυθµό και τρόπο ζωής.  

 Σχετικά µε τις προσδοκίες που έχουν οι Τσιγγάνοι για τη ζωή τους στο µέλλον (CAT 

54) η ηλικία δεν αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στις απαντήσεις που έδωσαν . Τα 

ποσοστά επί του συνόλου των απαντήσεων που έδωσαν τα υποκείµενα καταγράφουν ότι και 

για τις δύο ηλικιακές οµάδες η εργασία θεωρείται το πιο σηµαντικό στοιχείο για την 

καλυτέρευση της ζωής τους (1η ηλικιακή οµάδα : 39.4%, 2η ηλικιακή οµάδα: 33.3%). Για 

την 1η ηλικιακή οµάδα, η εκπαίδευση έρχεται δεύτερη όσον αφορά στη συχνότητα µε την 

οποία δόθηκε (24.0%, για τη 2η ηλικιακή οµάδα: 26.2%), η κρατική βοήθεια εκφράστηκε σε 

ποσοστό 11.5% (για τη 2η ηλικιακή οµάδα: 26.2%), η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

συγκέντρωσε ποσοστό 10.6% (2η ηλικιακή οµάδα: 9.5%),ενώ το 4.8% είπαν ότι θέλουν 

χρήµατα ή ότι εξαρτάται από τον άνθρωπο.(2η ηλικιακή οµάδα: 4.8%). Στις αντίστοιχες 

κατηγορίες απαντήσεων στην περίπτωση της 2ης ηλικιακής οµάδας η εργασία εµφανίζει τη 

µεγαλύτερη συχνότητα (33.3%) αλλά η εκπαίδευση και η κρατική βοήθεια παρουσιάζονται 

το ίδιο σηµαντικές αφού συγκέντρωσαν το ίδιο ποσοστό (26.2%, 1η ηλικιακή οµάδα: 24.0% 

και 11.5% αντίστοιχα), η βελτίωση των συνθηκών ζωής δόθηκε από το 9.5% των 

υποκειµένων (1η ηλικιακή οµάδα: 10.6%), ενώ κανείς δεν έδωσε την απάντηση ότι επιθυµεί 

να αποκτήσει χρήµατα (βλ. Παράρτηµα Α�, σελ.317). 
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4.3 Η διερεύνηση της ψυχοκοινωνικής ταυτότητας της τσιγγάνικης οικογένειας  

      µέσω βιογραφικών  συνεντεύξεων 

  Η συνέντευξη αποτελεί πιθανά την πιο διαδεδοµένη µέθοδο εξερεύνησης του 

κοινωνικού κόσµου. Οι µορφές που µπορεί να λάβει αυτή εξαρτώνται από το υπό µελέτη 

ζήτηµα ή φαινόµενο.  

 Στην περίπτωση της µελέτης των οικογενειών των Τσιγγάνων, επιλέχθηκε η 

βιογραφική συνέντευξη µε τα θηλυκά µέλη της κάθε µία οικογένειας (µία οικογένεια που 

διαµένει στο Ζεφύρι Αττικής και µία οικογένεια που διαµένει στην Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω), 

τα οποία καλύπτουν τρεις γενιές, δηλαδή γιαγιά �µητέρα-κόρη, ακολουθώντας το µοντέλο 

ανάλυσης των Lewis (1963), Bertaux (1983), Ρήγα (1991β) και Thompson (2000). Η επιλογή 

της συγκεκριµένης µεθόδου στηρίχθηκε στη µεγάλη δυνατότητα που δίνει η βιογραφική 

συνέντευξη ως εργαλείο για τη συγκέντρωση σηµαντικών πληροφοριών από και για τα 

υποκείµενα µέσω του ίδιου τους του λόγου, καθώς η έλλειψη γραπτών ντοκουµέντων της 

τσιγγάνικης εθνότητας δεν συνηγορεί στην αποκάλυψη στοιχείων για την ιστορία, την 

ταυτότητα και την πορεία τους µέσα στον χώρο και στο χρόνο. 

Η βιογραφική συνέντευξη αποσκοπεί στην αναδίπλωση γεγονότων ζωής των 

υποκειµένων καλύπτοντας ένα ευρύ χρονικό φάσµα, ιδωµένα µέσα από το πρίσµα του 

ατόµου που αφηγείται, χωρίς την επέµβαση του ερευνητή, παρουσιάζοντας έτσι τη δική του 

άποψη για τα γεγονότα, τη δική του θεώρηση για την ατοµική και κοινωνική του ζωή. Με τη 

µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η ανακάλυψη της κοινωνικής ζωής �από µέσα� ( Kohli,1983) και 

η σύνδεση της ατοµικής µε την κοινωνική ιστορία.  

Η αφήγηση αποκαλύπτει αγωνίες επιθυµίες, ανάγκες, όνειρα, ιδέες του υποκειµένου, 

καθώς αυτό αναφέρεται σε πρόσωπα, πράγµατα και γεγονότα του περιβάλλοντός του τα 

οποία έπαιξαν και/ή παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ζωή του. Ο ερευνητής <<αποτελεί το 
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"βοηθητικό" πρόσωπο της αφήγησης, αφού ο αφηγητής δεν αποτελεί µόνο "το αντικείµενο" 

της έρευνάς του, τον πληροφοριοδότη, αλλά δηµιουργείται αλληλεπιδρασιακή σχέση µεταξύ 

τους. Μεγάλη σηµασία για τη συνέντευξη έχει ο τόπος της συνάντησης. Συνήθως η 

συνάντηση πραγµατοποιείται στον τόπο διαµονής του αφηγητή>> (Ρήγα, 1996α). 

Για τις έξι (6) συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν στο χώρο κατοικίας των 

υποκειµένων κατασκευάστηκε θεµατικός οδηγός ηµι-δοµηµένης συνέντευξης, προκειµένου 

να επισφαλιστεί η κάλυψη σηµαντικών από ερευνητικής σκοπιάς, πλευρών της ζωής των 

γυναικών.  Η δόµησή του στηρίχθηκε στη µελέτη του Thompson (2000) για την Προφορική 

Ιστορία (Oral History) µε τις κατάλληλες προσαρµογές ώστε να είναι λειτουργικός για τα 

υποκείµενα της τσιγγάνικης οµάδας, ενώ η ανάλυσή τους στηρίχθηκε στην ανάλυση 

περιεχοµένου µέσω θεµατικών ενοτήτων των Ρήγα (1991α, 1996α) και Battisti (2001). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συνεντεύξεις στο Ζεφύρι Αττικής έλαβαν χώρα µπροστά σε 

άλλα µέλη της οικογένειας, τα οποία κατά καιρούς παρέµβαιναν για να εκφράσουν τη γνώµη 

τους και δεν υπήρξε κατ�ιδίαν συνέντευξη µε τα υποκείµενα. Αντίθετα, οι συνεντεύξεις µε τις 

γυναίκες στην Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω έγιναν ατοµικά, µε την παρουσία µόνο της δυάδας 

συνεντεύκτριας-συνεντευξιαζόµενης. Μέσα στα εισαγωγικά καταγράφονται τα λόγια της 

συνεντεύκτριας και της ίδιας της συνεντευξιαζόµενης, όπως καταγράφτηκαν στο mini disc 

recorder, ενώ µέσα στις παρενθέσεις γράφονται λέξεις ή φράσεις που εννοούνται από 

προηγούµενες ερωτήσεις της συνεντρεύκτριας ή απαντήσεις της συνεντευξιαζόµενης. 

 

4.3.1 Ανάλυση της βιογραφικής συνέντευξης µε τη µητέρα (Ζεφύρι) 

Η εκπρόσωπος της πρώτης γενιάς, δηλαδή η µητέρα  της οικογένειας από το Ζεφύρι 

είναι µια γυναίκα ψηλή και γεροδεµένη, 65 ετών, η οποία πληροφορήθηκε από την κόρη της 

την επιθυµία µου να µιλήσω µαζί της. Προέρχεται όπως και ολόκληρη η οικογένειά της από 
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ένα χωριό της Βέροιας και ανήκουν στη φυλή των Ρουµανόβλαχων. Η δική της γιαγιά ήρθε 

στην Ελλάδα ως αλλοδαπή <<σαν αλλοδουπή, όπως έρχονται εδώ όλοι αυτοί οι αλλοδουποί>>. 

Η γλώσσα τους έχει ως ρίζα της τη ρουµάνικη, εµπλουτισµένη όµως µε ελληνικές λέξεις, 

απόρροια της µακρόχρονης παραµονής τους στον ελληνικό τόπο. 

Ενώ η συνεννόηση και η αποδοχή για τις συνεντεύξεις µε τις τρεις γυναίκες είχε ήδη 

πραγµατοποιηθεί, η µητέρα µπήκε στο σπίτι της εγγονής όπου έλαβαν χώρα και οι 

συνεντεύξεις µε την κόρη και την εγγονή, κρατώντας ένα κοµπολόϊ και κοιτάζοντάς µε 

ερευνητικά. Την πρώτη ώρα της επαφής της µαζί µου κράτησε αµυντική στάση απένταντί 

µου αλλά σιγά-σιγά απόκτησε περισσότερο θάρρος. Ξεκίνησε να µου µιλάει δίνοντας αρχικά 

µονολεκτικές απαντήσεις στις ερωτήσεις µου, όµως όσο περνούσε η ώρα οι απαντήσεις της 

γινόντουσαν πιο περιεκτικές και εµπεριστατωµένες.   

 

Θεµατική Ενότητα : Η παιδική ηλικία 

Η µητέρα δεν αναφέρθηκε εκτενώς στην περίοδο της παιδικής της ηλικίας. Η φτώχεια 

χαρακτηρίζει την εικόνα που έχει για τα παιδικά της χρόνια στο χωριό και η διαµονή της µαζί 

µε άλλους συγγενείς σε τσαντίρια. <<έζησα φτωχιά>> ή <<τότες είµασταν�. Στα τσαντίρια, 

σκηνές>>  

 

Θεµατική Ενότητα : Εκπαίδευση 

Η µητέρα είναι αναλφάβητη, το ίδιο και ο σύζυγός της. ∆εν γνωρίζει ούτε γραφή ούτε 

ανάγνωση διότι δεν παρακολούθησε καθόλου τις σχολικές τάξεις. Αποδίδει την έλλειψη 

µόρφωσης στις συνθήκες πολέµου που επικρατούσαν στην Ελλάδα (2ος Παγκόσµιος 

Πόλεµος) την περίοδο που θα έπρεπε να πηγαίνει στο σχολείο <<εµάς τότε µε την κατοχή δεν 

πηγαίναµε σχολείο>>. Εντούτοις θεωρεί τη µόρφωση ως απαραίτητο εφόδιο για την εύρεση 
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και παραµονή σε µια "κανονική" δουλειά όπως την ονοµάζει η ίδια <<δηλαδή πρέπει να�σαι 

γραµµατισµένος για να βγει σε µια καλή, σωστή, για να έχει κανονική δουλειά. Αλλά άµα δεν 

ξέρεις γράµµατα; ∆ε σε βολεύει κανένας>>. 

Την ίδια τακτική ακολούθησε και για τις κόρες της. ∆εν τους επέτρεψε να πάνε στο 

σχολείο παρά τις κράτησε στο σπίτι για να τη βοηθούν και για να δουλέψουν στα χωράφια. 

Οι γιοι της έφτασαν µέχρι την 5η δηµοτικού και σταµάτησαν για να δουλέψουν. 

 

Θεµατική Ενότητα : Γάµος 

Παντρεύτηκε µε προξενιό σε µικρή ηλικία και γέννησε οχτώ παιδιά (πέντε κορίτσια και 

τρία αγόρια) εκ των οποίων τα επτά βρίσκονται εν ζωή. Ο γάµος από συνοικέσιο αποτελεί 

σοβαρή υπόθεση µε συγκεκριµένους κοινωνικούς λόγους που την καθορίζουν. Σε µια 

κοινωνία όπως των Τσιγγάνων, όπου διαφυλάσσεται σταθερά και απαραίτητα η καθαρότητα 

της φυλής, χωρίς επιµειξίες, είναι φυσικό να συµβαίνουν συµµαχίες µεταξύ οικογενειών οι 

οποίες συνάπτονται µέσα από το γάµο των παιδιών τους. Οι συµµαχίες αυτές διασφαλίζουν 

το κοινωνικό επίπεδο της οικογένειας, καθώς αυτές συµµαχούν µε οικογένειες του ίδιου 

κοινωνικού και οικονοµικού επιπέδου, δηµιουργώντας έτσι σταθερούς κοινωνικούς δεσµούς 

(Τσαούσης, 1995: 157-158). 

Το φαινόµενο της πολυτεκνίας παρουσιάζει καθολικότητα σχεδόν σε ολόκληρη την 

τσιγγάνικη κοινωνία µε ελάχιστες εξαιρέσεις. Για τους Τσιγγάνους τα παιδιά αποτελούν τη 

µοναδική τους "ιδιοκτησία" και τη βασική επένδυση για το µέλλον καθώς εγγυώνται την 

επιβίωση των γονιών της ως µελλοντικά εργατικά χέρια (Βαξεβάνογλου, 2001:144-145). Την 

ιδέα αυτή εκφράζει και η µητέρα η οποία δέχεται τη µείωση του αριθµού παιδιών- εξαιτίας 

οικονοµικών προβληµάτων -σε σχέση µε τη δική της εποχή, όπου τα οι οικογένειες µε λίγα 

παιδιά γινόντουσαν αντικείµενο κοροϊδίας<<τότε στα χρόνια µας έπρεπε να κάνουµε πολλά 
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παιδιά. Γιατί άµα κάποιος δεν έτυχε να κάνει πολλά παιδιά τον κορόϊδευε ο άλλος. Είσαι 

ανίκανος, δεν µπορείς να κάνει πολλά παιδιά>> ή <<ο πεθερός µου έκανε είκοσι παιδιά� κι έχει 

τα δέκα εν τη ζωή ακόµα>>. Παρ�όλα αυτά θεωρεί ότι τα τέσσερα παιδιά αποτελούν τον κύριο 

στόχο ενός ζευγαριού Τσιγγάνων που παντρεύεται σήµερα <<�παντρεύονται µικροί και 

τ�αραδιάζουνε τακ-τακ�..και σήµερα ναι. Πάλι τα θέλουν τα τέσσερα σίγουρα>> . Ως κύρια 

µέθοδο αντισύλληψης καθορίζει τη στείρωση της γυναίκας µόνο και όχι του άντρα, <<µετά θα 

κάνει κάποια στείρωση για να µην ξανακάνει άλλα παιδιά>>, <<ε τη γυναίκα µόνο, µόνο τη 

γυναίκα. Όχι τον άντρα>> 

  Μετά το γάµο πήγε να ζήσει µαζί µε τα πεθερικά του άντρα της <<έµεινα τρία χρόνια 

µε τα πεθερικά µου, δεκαπέντε άτοµα σ�ένα σπίτι, τί σπίτι; Τότες είµασταν� στα τσαντίρια, 

σκηνές>>. Σύµφωνα µε τα τσιγγάνικα έθιµα η κοπέλα που παντρεύεται φεύγει από ο σπίτι των 

γονιών της και πηγαίνει να ζήσει µε τους γονείς του άντρα της και αντίστοιχα οι γονείς 

µένουν µε τον γιο, κυρίως τον µικρότερο (Ντούσας, 1997).  

Αργότερα πήραν οικόπεδο και κατάφεραν να χτίσουν ένα σπίτι στο χωριό. Εκεί 

γεννήθηκαν όλα της τα παιδιά µε τη βοήθεια της µαµής <<�τότες υπήρχε µαµή. Φέρναµε τη 

µαµή στο σπίτι και τα γεννάγαµε στο σπίτι>>. Γύρω στο �60 ήρθαν στην Αθήνα και από τότε 

ζουν στην περιοχή του Ζεφυρίου, στην αρχή σε σπίτι µε ενοίκιο και στη συνέχεια σε 

ιδιόκτητο << Απ�την αρχή νοικιάσαµε σπίτι�πέσαµε σε νοίκι. Μετά πήραµε τα οικόπεδα 

φτιάξαµε από�να καλυβάκι, µετά σιγά-σιγά�κάναµε ό,τι κάναµε. Τώρα δόξα το Θεό καλά 

είµαστε>>. 

  Τη σχέση µε τον άντρα της την παροµοιάζει <<όπως ο σκύλος και ο γάτος>>. Εκφράζει 

το παράπονο ότι δεν πήρε και δεν δέχτηκε αγάπη γιατί την πάντρεψαν οι γονείς της από 

µικρή και δεν είχε το χρόνο να γνωρίσει και να αγαπήσει κάποιον. 
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 <<Ποτές δεν αγάπησα εγώ. Τόσο µικρή που ήµουνα�δεν γνώρισα αγάπη. ∆εν 

αγαπήθηκα>> 

<<Μετά έπεσαν τα προξενιά, παντρεύτηκα�.>>. 

  Η είσοδος του έγγαµου βίου από µικρή ηλικία αποτελεί γνώρισµα της τσιγγάνικης 

κοινωνίας και το κορίτσι κυρίως προετοιµάζεται για τη µέρα αυτή από πολύ νωρίς (Έξαρχος, 

1996). Η µητέρα 32 ετών πάντρεψε την πρώτη της κόρη και απέκτησε το τελευταίο της παιδί 

<<στα τριάντα δύο µου έκανα το τελευταίο µου� τριάντα δυό χρονώ πάντρεψα την πρώτη µου 

κοπέλα�>> 

  Στη συνέχεια πέφτει σε αντίφαση γιατί δηλώνει ότι αργότερα αγάπησε τον άντρα της 

<<ε�απ�την αρχή λίγο δύσκολη αλλά µετά συνηθίσαµε αγαπηθήκαµε>> ή <<παντρεύτηκα�τον 

αγάπησα τον άντρα µου�έκανα τόσα παιδιά�>>. Το παράπονο που εµφανίζεται µέσα από τα 

λόγια της αναφορικά στη σχέση µε τον άντρα της έχει να κάνει µε την αδυναµία του να 

στηρίξει την ίδια και την οικογένειά τους και η έλλειψη προσοχής από µέρους του προς 

εκείνη. 

<<�ήθελα να�ναι ο άντρας µου� τόσο δυναµικός να µου παίρνει αυτά που ήθελα και 

να κάτσω στο σπίτι �αλλά χωρίς εµένα δεν τα�βγαζε πέρα>>  ή όπως είπε πιο κάτω <<εµένα, 

τό�χω παράπονο, όχι τώρα µόνο, όπου κι αν πήγαµε�. Κάπου�να πει, να σου πάρω µια 

τυρόπιτα; �να σου πάρω ένα γλυκό; ή µια λεµονάδα να σε κεράσω βρε γυναίκα>> 

Σχετικά µε τις σχέσεις των δύο φύλων η µητέρα τονίζει τη ανισότητα που υπήρχε την 

εποχή τη δική της εις βάρος της γυναίκας, δηλώνοντας ότι οι γυναίκες της γενιάς της είναι 

<<οι πιο κουρασµένες γυναίκες στον κόσµο>>. Ως αιτία ορίζονται οι αυξηµένες ευθύνες που 

προέρχονται από τη συντήρηση του νοικοκυριού, τη φροντίδα των παιδιών και την στήριξη 

του άντρα τους τηρώντας τα συζυγικά τους καθήκοντα εντός και εκτός σπιτιού <<εµείς οι 

γυναίκες δουλέψαµε πιο πολύ από τους άντρες. Οι άντρες έχουν το βέτο σκοινί, πιο ψηλά από 
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µας�όπως λένε είναι άντρας και είµαστε γυναίκα�Κι όµως�τότες δεν είχαν ισότητα� 

ήταν� µας έλεγε, πετάει το γαϊδούρι, εµείς λέγαµε ναι πετάει�κι όµως�να δουλέψεις πιο 

πολύ απ�τον άντρα και να έχεις κι ένα σωρό παιδιά, να τα παντρέψεις, να τα ταϊσεις, να τα 

πλύνεις και να τα συζυρίσεις. Και το σπίτι να το�χεις καθαρό και ο άντρας να είναι όλο έξω.. 

για τη δουλειά του, για ό,τι κάνει µαζί µου πάλι�>> Η αντίληψη ότι η γυναίκα στους 

κόλπους της τσιγγάνικης κοινωνίας έχει το ρόλο της συζύγου-µητέρας-νοικοκυράς, ενώ ο 

άντρας είναι ο κυρίαρχος και το στήριγµα του σπιτιού αποτελεί κοινός τόπος µεταξύ των 

µελών της και µε αυτήν γαλουχούνται τα παιδιά από µικρά. Ο κόσµος των Τσιγγάνων είναι 

κόσµος διαχωρισµένος µε βάση το φύλο και η ιδέα αυτή δεν τυχαίνει αµφισβήτησης όσον 

αφορά τη διάκριση των ρόλων τους (Fraser, 1998).   

 

Θεµατική Ενότητα :  Οικογενειακές  Σχέσεις 

 Αναφορά έγινε κυρίως στη σχέση µε τον άντρα της όπου µια πικρία κι ένα παράπονο 

άφησε να βγει στην επιφάνεια. Η µητέρα ζει µε έναν από τους γιους της αλλά κοντά σε όλα 

της παιδιά ώστε να βοηθά όπως και όπου µπορεί. Θεωρεί την οικογένεια το σηµαντικότερο 

πράγµα στη ζωή της 

Συνεντεύκτρια : << Θεωρείτε ότι το πιο σηµαντικό πράγµα για σας είναι η οικογένεια;>> 

Μητέρα : <<Η οικογένεια>> 

  Η οικογένεια αποτελεί για την τσιγγάνικη κοινωνία τη βασική µονάδα οργάνωσής της 

και µέσω αυτής αλληλοστηρίζονται τα µέλη της και πορεύονται στη ζωή, αφού θεωρούν ότι 

το άτοµο εκτός του οικογενειακού και συγγενικού δικτύου δεν καταφέρνει να αντιµετωπίσει 

τα οποιασδήποτε µορφής προβλήµατα (Βαξεβάνογλου, 2001: 143). 
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Θεµατική Ενότητα :  Εργασία 

Ο σύζυγός της δούλευε στα χωράφια την εποχή που ζούσαν στο χωριό. Για να 

ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της πολύτεκνης οικογένειας βοηθούσε κι εκείνη µαζί µε τα 

παιδιά.  <<�στα χωράφια ναι. Ό,τι βρίσκαµε δουλεύαµε�. Αγροτικές, αγροτικές δουλειές�µε 

τον άντρας µου και µε τα παιδιά µου�>> 

Όταν ήρθαν στην Αθήνα έγινε παλαιοπώλης και γυρνούσε τις γειτονιές µε το 

αυτοκίνητο. Πήγαινε πάντα µαζί του γιατί ο άντρας ήθελε να βρίσκονται µαζί <<Ο άντρας 

µου; Παλαιοπώλης� γυραλιός, γυραλιός ναι>> 

  

Θεµατική Ενότητα :  Ελεύθερος χρόνος � ∆ιασκέδαση 

Όσον αφορά στον ελεύθερο χρόνο και τη διασκέδαση, όπως ανέφερε σχετικά µε την 

επιβάρυνση της γυναίκας µε τις οικιακές εργασίες, τη φροντίδα των παιδιών και την εργασία 

εκτός σπιτιού, ο χρόνος της ήταν περιορισµένος. Εντούτοις, έβγαινε να διασκεδάσει αλλά 

πάντα µαζί µε τον άντρα της ο οποίος την ήθελε πάντα κοντά του. ∆εν υπήρχε πρόβληµα 

εξόδου της γυναίκας από το σπίτι αλλά πάντα µαζί µε το σύζυγό της. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις τα παιδιά τα πρόσεχε κάποια φίλη ή κουνιάδα της. 

<<Βγαίναµε� ο άντρας µου δεν πήγαινε ποτές χωρίς εµένα. Έπρεπε να µ�έχει πάντα 

κοντά του� γιατί δεν µπορούσε να τα βγάλει πέρα µόνο του� τα παιδιά µου τ�άφηνα στη 

γειτονιά στη� καµιά κουνιάδα µου σε κάποια φίλη>>  

 

Θεµατική Ενότητα :  Γειτονιά 

   Οι σχέσεις της µε τη γειτονιά χαρακτηρίζονται από την ίδια ως πολύ καλή, χωρίς 

προβλήµατα όλα τα χρόνια που συµβιώνουν µε τους κατοίκους του Ζεφυρίου 

Συνεντεύκτρια : << Και πώς ήταν η σχέση σας µε τους ανθρώπους που ζούσαν εδώ � τότε το 

�60;>> 
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 Μητέρα : <<Πολύ καλά>  

Συνεντεύκτρια : << ∆εν είχατε ποτέ προβλήµατα;>>  

Μητέρα : <<Όχι>> 

Συνεντεύκτρια : << Θέλω να πω δεν σας δέχτηκαν µε�>>  

Μητέρα : <<Όχι, όχι, πολύ καλά, πολύ καλά�..τώρα δόξα το Θεό καλά είµαστε�.µας ξέρουν 

και µας ξεχωρίζουν>>  (εννοεί στη γειτονιά) 

 

Θεµατική Ενότητα :  Θρησκεία 

 Η µητέρα δηλώνει χριστιανή ορθόδοξη διότι αντιλαµβάνεται τον εαυτό της ως 

Ελληνίδα, άρα χριστιανή <<αφού είµαστε οι ίδιοι. Στεφανωνόµαστε, βαφτιζόµαστε στην ίδια 

κολυµπήθρα� ναι. Χριστιανοί ορθόδοξοι>>. Οι Τσιγγάνοι που ζουν στην Ελλάδα είναι στην 

πλειοψηφία τους χριστιανοί ορθόδοξοι και η θρησκεία κατέχει σηµαντική θέση στις 

πρακτικές της καθηµερινής τους ζωής. Ακολουθούν τα έθιµα της ορθοδοξίας και γιορτάζουν 

µε ευλάβεια αγίους όπως η Παναγία και ο άγιος Γεώργιος (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996). 

Η γιορτή του αγίου Γεωργίου επειδή γιορτάζεται την αρχή της άνοιξης σηµατοδοτεί την 

αλλαγή του καιρού από κρύο σε ήπιο και την αναγέννηση της φύσης και είναι γνωστό ότι η 

αναγέννηση αυτή γιορταζόταν µε ιεροτελεστίες και εκδηλώσεις λατρείας (Λυδάκη, 1997). 

  

Θεµατική Ενότητα :  Σχέση µε τις άλλες φυλές Τσιγγάνων 

  Η µητέρα αναφέρει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τους γύφτους οι οποίοι 

ζουν στον καταυλισµό του Ζεφυρίου δηλώνοντας ότι δεν υφίσταται σχέση µεταξύ των δύο 

φυλών <<Όχι, µε τους γύφτους δεν έχουµε καµιά� σχέση. Καµία σχέση. Μόνο µε τη φάρα 

µας>>.  
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 Η κλεψιά, η εµπορία ναρκωτικών και η φασαρία αναφέρονται ως οι αιτίες της µη 

επαφής µε τη φυλή των γύφτων, αν και για τη γιαγιά οι ιδιότητες αυτές αποδίδονται στη 

διαφορετική αγωγή και µόρφωση που παίρνουν από τους γονείς τους. 

Συνεντεύκτρια : <<∆ηλαδή θεωρείτε ότι η κλεψιά είναι χαρακτηριστικό των γύφτων; 

Είναι τρόπος ζωής τους ας πούµε;>>  

Μητέρα : <<Τρόπος ζωής τους ναι τρόπος ζωής τους>> 

Συνεντεύκτρια : <<Και γιατί νοµίζετε ότι γίνετε αυτό; Επειδή δεν έχουν δουλειά;>> 

Μητέρα : <<Επειδή δεν έχουν δουλειά; Όχι ! Επειδή δεν έχουν καλή µόρφωση. Τους 

βλέπεις απ�τη µαύρη νύχτα είναι µες τους δρόµους, γυρίζουν τους δρόµους και ξυπόλητα και 

γυµνά και ξεβράκωτα. Τα δικά µας τα παιδιά δεν µπορούν να περπατήσουν ξυπόλητα. Έχουν 

άλλη�µορφή�κι αυτοί άλλη. Είναι αλλιώς>>. 

<<Ναι, κλέβουνε� περνάνε και µπαίνουνε µέσα και µας παίρνουνε� τηλέφωνα µας 

παίρνουνε τηλεοράσεις µας παίρνουνε πράγµατα�τη νύχτα θα µας βάλουνε φωτιά να µας 

κάψουνε� προβλήµατα. Μπλόκος από δω, περιµένουνε και� ψάχνουν να βρουν ενόχους να 

πιάσουνε (η αστυνοµία)>> 

<<�.γιατί είναι χασικλήδες, κλέβουνε κάνουνε, πουλάνε χασίσια, πουλάνε λεφτά�>> 

  Σηµαντική αναφορά µέσα από τα λόγια της µητέρας γίνεται στην ύπαρξη 

διαφορετικών τσιγγάνικων φυλών. Οι Τσιγγάνοι συγκροτούν ένα µωσαϊκό από διαφορετικές 

φυλετικές οµάδες, µε διαφορετικά ονόµατα και γλωσσικές διαλέκτους, το οποίο προήλθε ως 

αποτέλεσµα της µετακίνησης και εγκατάστασης τους σε διαφορετικές χώρες υποδοχής και 

της τριβής τους µε τον ντόπιο πληθυσµό των χωρών αυτών (Liégois,1986). 

Συνεντεύκτρια : <<Σας ενοχλεί που µερικοί σας τοποθετούν στο ίδιο επίπεδο; (µε τη 

φυλή των γύφτων)>> 

Μητέρα : <<Ε βέβαια µας ενοχλεί ! >> 
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Συνεντεύκτρια : <<Που δηλαδή λένε ότι όλοι είναι γύφτοι>> 

Μητέρα : <<Μας ενοχλεί ! >> 

Συνεντεύκτρια : <<Γιατί ο πιο πολύ κόσµος δεν ξέρει ότι υπάρχουν φυλές>> 

Μητέρα : <<Καλά εσύ λες�  >> 

Συνεντεύκτρια : <<Αλλά λέτε ότι δεν είναι το ίδιο>> 

Μητέρα : <<Όχι, είναι πολλές φυλές. Όπως είναι οι Αρµένιοι, είναι οι Τούρκοι, είναι οι 

Έλληνες��έτσι ακριβώς είµαστε και µεις. Πολλές φυλές >>. 

 

Θεµατική Ενότητα :  Γλώσσα - Ταυτότητα 

  Ως γλώσσα χρησιµοποιούν τη δική τους, δηλαδή τη ρουµάνικη µε πολλές από τις 

ελληνικές λέξεις στο λεξιλόγιό της, δηµιουργώντας έτσι ένα κράµα από τις δύο γλώσσες, σαν 

επακόλουθο της µακρόχρονης παραµονής τους στον ελληνικό χώρο. Ελληνικά µιλούν µόνο 

µε τους Έλληνες για να υπάρξει αµοιβαία συνεννόηση <<�και τώρα πάλι µιλάµε και τις δύο 

γλώσσες�.µόνο στα ελληνικά ναι, άµα θέλουµε να συνεννοηθούµε>>. Η διατήρηση και χρήση 

της δικής τους γλώσσας λειτουργεί ως προπύργιο για τη διατήρηση της πολιτισµικής τους 

ταυτότητας και ως ασπίδα απέναντι στον κόσµο των µη-Τσιγγάνων.  

  Η γλώσσα αποτελεί µέσο επικοινωνίας και µία από τις βασικές αρχές της είναι ότι ο 

κόσµος έχει συλληφθεί και οργανωθεί µέσα από αυτήν. Μέσω αυτής σκεφτόµαστε και 

αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο γύρω µας. Σκεφτόµαστε ως Έλληνες, σκεφτόµαστε ως Άγγλοι, 

ως Γάλλοι, ως Τσιγγάνοι. Εποµένως οι διαφορετικές γλώσσες υποδηλώνουν και τη 

διαφορετική θεώρηση του κόσµου από τους ανθρώπους, ενώ η δυσκολία µετάβασης από έναν 

κόσµο σε κάποιον άλλον είναι δεδοµένη (Μπαµπινιώτης, 1995: 192). 

  Η µητέρα είναι γνώστης του γεγονότος ότι δεν υπάρχει γραπτό κείµενο της γλώσσας 

τους   
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Συνεντεύκτρια : <<∆εν υπάρχει όµως�.γραπτό κείµενο της γλώσσας σας>> 

Μητέρα : <<Όχι δεν υπάρχει>> 

  Θεωρεί τον εαυτό της Ελληνίδα αφού η ίδια και η οικογένειά της γεννήθηκε και 

µεγάλωσε σε αυτόν τον τόπο και κατέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που το δηλώνουν, όπως 

την αστυνοµική ταυτότητα και τα έγγραφα της εκκλησίας 

Συνεντεύκτρια : <<Έχετε κι εσείς ελληνική ταυτότητα;>> 

Μητέρα : <<Ναι, ελληνική ναι>> 

Συνεντεύκτρια : <<Τα χαρτιά τα πάντα>> 

Μητέρα : <<Ελληνική ταυτότητα�. Αφού είµαστε οι ίδιοι. Στεφανωνόµαστε, βαφτιζόµαστε 

στην ίδια κολυµπήθρα>> 

        Η πρακτική της ενδογαµίας χαρακτηρίζει την τσιγγάνικη κοινωνία για την εξασφάλιση 

της συνέχισης της φυλής και της ταυτότητάς της ως εθνοτικής οµάδας. Σε σχετική ερώτηση 

αν θα προτιµούσε η κόρη της να παντρευτεί κάποιον από τη φυλή των γύφτων ή Έλληνα, 

απάντησε ότι δεν συµφωνεί, παρά µόνο αν τίθεται θέµα αγάπης µεταξύ τους και δεν θέλει να 

πληγωθεί το παιδί της <<δεν το θέλουµε� άµα τύχει και αγαπήσει�και µε Έλληνα  και µε 

γύφτο, άµα αγαπήσει το κορίτσι και το παιδίς�δεν το αρνιώµαι. Άµα αγαπήσει κάποιος και το 

χωρίσεις� µπορεί να πάθει καµιά ζηµιά ξέρω γω�τ�αφήνουµε και ζάει>> 

  Στην ερώτηση τί θα ήθελε να γίνει για να καλυτερεύσει η ζωή της αναφέρθηκε µόνο 

στη φυλή των γύφτων ζητώντας να φύγουν από την περιοχή <<να φύγουν αυτοί οι 

γύφτοι�από κοντά µας. Μόνο αυτό. Τίποτ�άλλο�. Να καθαρίσει αυτή η �γίδα απ�το γτυάρι 

που λέµε. Άµα φύγει αυτή  η�. Φάρα από δω κοντά µας...γιατί είναι  χασικλήδες, κλέβουνε 

κάνυνε, πουλάνε χασίσια, πουλάνε λεφτά�.>> 

   

4.3.2 Ανάλυση της βιογραφικής συνέντευξης µε την κόρη (Ζεφύρι) 
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    Η κόρη της οικογένειας δέχτηκε να µου µιλήσει αφού πρώτα την καθησύχασα ότι 

προέρχοµαι από τον πανεπιστηµιακό χώρο και όχι από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

Θεώρησε ότι η παρουσία µου εκεί θα µπορούσε πιθανά να τους βοηθήσει στα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν και τα οποία εξέθεσαν από την πρώτη κιόλας επαφή µου µαζί της και µε 

την υπόλοιπη οικογένειά της. ∆ε δίστασε να απαντήσει σε ό,τι τη ρωτούσα και η ροή του 

λόγου της διακοπτόταν µόνο από την παρεµβολή άλλων προσώπων, όταν δεν καταλάβαινε 

την ερώτησή µου ή όταν δεν είχε κάτι άλλο να προσθέσει. Της ζήτησα να µου µιλήσει για τη 

ζωή της από τότε που γεννήθηκε µέχρι το χρόνο της συνέντευξης κι έτσι ξεκίνησε την 

αφήγησή της.  

 

 Θεµατική ενότητα :  Η παιδική ηλικία  

  Μου µίλησε αρχικά για την παιδική της ηλικία στο χωριό στο οποίο γεννήθηκε και τις 

συνθήκες διαβίωσης εκεί. Φαίνεται ότι τα παιδικά της χρόνια ήταν σκληρά εξαιτίας της 

φτώχειας, η οποία ανάγκασε τους γονείς της να  δουλεύουν σε περισσότερες από µία δουλειές 

και να βάλουν την ίδια να δουλέψει στις καλλιέργειες βαµβακιού και καλαµποκιού από µικρή 

<<έπρεπε να δουλέψω� ήµουν δέκα έντεκα χρονώ και δούλευα σε χωράφια>>.  Οι γονείς της 

είχαν εφτά παιδιά και αυτό δυσκόλευε την κατάσταση. Όµως όπως η ίδια δηλώνει <<ε, υπήρχε 

λίγο φτώχεια τότες� αλλά τα κατάφερνε (ο πατέρας µου) και δεν µας έλειπε τίποτα�>>. Στο 

χωριό έµεινε µέχρι 15 χρονών. Μετά αγάπησε τον µέλλοντα σύζυγό της, κλεφτήκανε και 

ήρθαν να ζήσουν στην Αθήνα. Ο σύζυγός της ήταν κι εκείνος Τσιγγάνος, ακολουθώντας την 

πρακτική της ενδογαµίας που διασφαλίζει τη συνοχή της οµάδας. 

    Μέχρι τότε εκείνη και η οικογένειά της έµεναν σε τσαντίρι. 

  Για αυτήν την ενότητα εστίασε την αφήγησή της στις οικονοµικές δυσκολίες που 

αντιµετώπιζε η οικογένειά της και στις σχέσεις της µε τα αδέλφια και τους γονείς της. <<Πολύ 
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καλή, πάρα πολύ καλή>> χαρακτηρίζει τη σχέση µε τους γονείς της και τα αδέλφια της (3 

αγόρια και 4 κορίτσια), χαρακτηρισµός που είναι δηλωτικός για τους ισχυρούς δεσµούς που 

κρατούν την τσιγγάνικη οικογένεια ενωµένη (Μουχελή, 1996). 

 

 Θεµατική ενότητα : Εκπαίδευση 

  Η Β. είναι αναλφάβητη.  Οι γονείς της  Β. δεν την άφησαν να πάει στο σχολείο για δύο 

λόγους : επειδή χρειάστηκε να δουλέψει για να στηρίξει οικονοµικά την οικογένειά της και 

εξαιτίας ενός επεισοδίου που συνέβηκε σε µια αδελφή του πατέρα της, την οποία κάποιος 

�έκλεψε� από το σχολείο. <<Στα βαµβάκια, στα καλαµπόκια δούλευα αλλά� περισσότερο ήταν 

γιατί κλέφτηκε µια αδελφή του µπαµπά µου δεκατεσσάρω χρονώ απ�το σχολείο>>. Μέχρι 

σήµερα δεν γνωρίζει να γράφει ούτε να διαβάζει, αποτελώντας την επιβεβαίωση του κανόνα 

ότι το ζήτηµα της επαγγελµατικής απασχόλησης του τσιγγάνικου λαού συνδέεται άµεσα µε 

αυτό της εκπαίδευσης, καθώς η αναγκαιότητα µετακίνησης από τόπο σε τόπο ή η εισχώρηση 

των παιδιών από µικρή ηλικία στον εργατικό στίβο για βιοποριστικούς λόγους, δυσχεραίνει 

τη µόρφωσή τους <<τίποτα, δεν ξέρω γράµµατα καθόλου και όταν πάω κάπου, λέω διάβασέ 

µου σε παρακαλώ λίγο τί λέει σ�ένα γραφείο θέλω ένα χαρτί, κάτι να πάρω>>. 

  Αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της µόρφωσης και θεωρεί τα παιδιά πρέπει να 

πηγαίνουν σχολείο <<θέλουµε να µεγαλώσουν σωστά, ένα σχολείο, ένα δηµοτικό θα πάνε, να 

µάθουν αυτά τα γραµµατάκια�>>. 

 

Θεµατική ενότητα : Γάµος 

   Ο γάµος της πραγµατοποιήθηκε σε πολύ νεαρή ηλικία (ήταν µόλις 15 ετών) σύµφωνα 

µε τα έθιµα, µετά το �κλέψιµό� της από τον άνθρωπο που αγαπούσε. Όταν οι νέοι κλεφτούν 

και περάσουν τη νύχτα µαζί, αυτό σηµαίνει ότι είναι πια ζευγάρι και πρέπει να παντρευτούν 
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διότι η κοπέλα έχασε την �τιµή� της και θα την ξαναβρεί µόνο όταν παντρευτεί εκείνον που 

της την πήρε. Επίσης είναι κοινή διαπίστωση ότι οι Τσιγγάνοι παντρεύονται σε πολύ νεαρή 

ηλικία σε σχέση µε τον πληθυσµό της χώρας υποδοχής και πιθανή εξήγηση για το φαινόµενο 

αυτό αποτελούν η χαµηλή ποιότητα ζωής και η αυξηµένη παιδική θνησιµότητα (Έξαρχος, 

1996).  

Η Β. ήρθε µε τον άνδρα της και την υπόλοιπη οικογένειά της στην Αθήνα και έµειναν 

από την αρχή στην περιοχή του Ζεφυρίου σε ενοικιαζόµενο σπίτι, επειδή υπήρχαν εκεί ήδη 

γνωστοί τους <<τα πέντε σπίτια που λέµε, ήταν δικοί µας, χωριανοί κι έτσι ήρθαµε κοντά τους 

και βρήκαµε κι εµείς σπιτάκια και νοικιάσαµε...>>  Αρχικά έµεινε µε τα πεθερικά της ώσπου 

να µεγαλώσουν λίγο τα παιδιά της <<πέντε έξι χρόνια µέχρι να µεγαλώσουνε λίγο τα µωρά 

µένω µε την πεθερά. Μόλις µεγαλώσουν λίγο τα µωρά µένω µε τον άνδρα µου>>. Το σχήµα της 

οικογένειας δηλαδή εµφανίζεται διευρυµένο, µε τη συνύπαρξη τριών τουλάχιστον γενεών 

κάτω από την ίδια στέγη. Η κόρη όταν παντρεύεται πηγαίνει να ζήσει µε τους γονείς του 

άνδρας της ενώ η γονείς ζουν µε τους µικρότερους γιους µε σκοπό να τους παρέχουν τη 

βοήθειά τους µε το νοικοκυριό και τα παιδιά τους (Έξαρχος, 1996),  <<�κι ο γέρος άνθρωπος 

και η γριά� γυναίκα όταν είναι στο σπίτι, είναι για φάρµακο. Γιατί µπορείς ν�αφήσεις τα 

παιδιά και να πας µε τον άντρα σου και για δουλειά και να µπορείς να βγαίνεις έξω και να 

κάνεις ό,τι θέλεις µε τον άντρα σου>>. 

  Στη συνέχεια η Β. και ο σύζυγός της αγόρασαν ένα µικρό οικόπεδο και χωρίς άδεια � 

επειδή δεν µπορούσαν να τη  βγάλουν - έχτισαν δύο δωµάτια για να στεγάσουν την 

οικογένειά τους. Απόκτησε τέσσερα παιδιά, 2 κορίτσια και 2 αγόρια. Το προξενιό δεν υπήρξε 

η αιτία του γάµου της αλλά η αγάπη.  Χαρακτηρίζει τη σχέση της µε τον άνδρας της <<πολύ 

καλή>>, µέχι τη στιγµή που εκείνος παθαίνει νευρικό κλονισµό και εισάγεται σε νοσοκοµείο. 
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Ο χρόνος που χρησιµοποιεί καθώς µιλάει για εκείνον είναι κυρίως παρελθοντικός διότι ο 

συζυγός της έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 4 χρόνια.  

 Μετά τον νευρικό κλονισµό σταµάτησε να εργάζεται και τα βάρη της οικογένειας 

πέρασαν εξ�ολοκλήρου σε εκείνη <<αρρώστησε κι έτσι λίγο τα πράγµατα � άλλαξαν>>. Μιλάει 

για κείνον µε συµπόνοια αλλά χωρίς να διστάζει << είχε πάθει ανα�ανακοπή καρδιάς. Ήταν 

στο σπίτι, και � πέθανε ο καηµένος και έµεινα τώρα µε τον πιτσιρικά που έχω�.>>. Μέχρι την 

περίοδο που αρρώστησε ο σύζυγός της συζητούσαν και µοιράζοντας τα προβλήµατα της 

οικογένειάς τους. Θεωρεί όµως ότι ο αρχηγός µέσα σε αυτήν ήταν ο άνδρας της έως ότου 

έφυγε από τη ζωή. <<�αν δεν υπάρχει ο πατέρας (αρχηγός είναι) η µητέρα. Τώρα εγώ πήρα ας 

πούµε πρωτοβουλία για το γιο µου�>>. Σύµφωνα µε τον Έξαρχο (1996) και τον Fraser (1998) 

ο κόσµος των Τσιγγάνων κυριαρχείται από τους άνδρες οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις για 

την οικογένειά τους. Η γυναίκα ασχολείται µόνο µε την ανατροφή των παιδιών και τις 

οικιακές εργασίες, εκτός αν οι συνθήκες της επιβάλλουν να εργαστεί µόνη, µε το σύζυγό ή µε 

τα παιδιά της. Η γυναίκα είναι εκείνη που παίρνει τα ηνία της οικογένειας στην περίπτωση 

θανάτου ή φυγής του συζύγου της (µε άλλη γυναίκα, εγκλεισµό σε φυλακή, κ.λ.π.) και στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει εν ζωή ο πεθερός της. 

  Σηµαντικό παράγοντα στο γάµο αποτελεί η παρθενία της κοπέλας πριν την τέλεση του 

µυστηρίου στοιχεί που δεν παρέλειπε να αναφέρει η Β. Υπερασπίζεται φανερά και µε σθένος 

τη διατήρηση του εθίµου αυτού από γενιά σε γενιά, αν και για το συγκεκριµένο έθιµο δεν 

υπάρχει γενικός κανόνας (Έξαρχος, 1996). Παρ�όλα αυτά θεωρείται ντροπή η διακόρευση 

µιας κοπέλας και στη συνέχεια η µη σύναψη γάµου µεταξύ των δύο νέων <<την πήρε παρθένα, 

τελείωσε. Θα πέσουν κεφάλια άµα δεν την πάρει. ∆εν µπορεί να την πάρει ο γιος µου µετά. Θα 

την πάρει αυτός που την εκµετάλλευε, την αγάπησε. Το�χουµε µεγάλη ντροπή>>. 
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<<�γιατί ξέρω ότι η κοπέλα µου είναι τίµια. Θέλω να την πάρει (ο γαµπρός) από την αγκαλιά 

µου, να τη χτιµήσει, να τη σεβαστεί, να µην πει ότι πήγε µε τον ένα και µε τον άλλον όχι δεν 

θέλουµε τέτοια πράγµατα. Την τιµή αυτή την κρατάµε απ�τον παππού, απ� τη γιαγιά. 

Καταλάβατε;>>. 

 

Θεµατική ενότητα : Οικογενειακές Σχέσεις  

 Η Β. χαρακτηρίζει <<πολύ καλές>> τις σχέσεις µε την οικογένεια και τους συγγενείς 

της. Τους θεωρεί δικούς της ανθρώπους και εκφράζει την επιθυµία να µην τους αποχωριστεί 

(επειδή υπάρχει η πιθανότητα να χρειαστεί να µετακοµίσει εξαιτίας της κατεδάφισης του 

σπιτιού της από το σεισµό του Σεπτεµβρίου του 1999 και πρέπει να εγκαταλείψει το λυώµενο 

στο οποίο διαµένει σύµφωνα µε απόφαση του ∆ηµάρχου του Ζεφυρίου) <<∆εν µπορείς να 

φύγεις από τους ανθρώπους σου, που είσαι τόσα χρόνια  δεµένος, που έχεις µεγαλώσει µαζί. 

∆εν µπορείς να τους αποχωριστείς και να φύγεις. Να φύγω µόνη µου εγώ τώρα να πάω στην 

Πετρούπολη, Λιόσια, στο Μενίδι; ∆εν µπορώ, θα σκάσω>>. Οι συγγενικοί δεσµοί κατέχουν 

διακριτή σχέση στο δίκτυο των κοινωνικών σχέσεων των Τσιγγάνων και η προσφορά 

βοήθειας από αυτούς θεωρείται αυτονόητη όταν κριθεί απαραίτητο να παρασχεθεί 

(Okely,1983). 

Συνεντεύκτρια : <<Όταν χρειαστείτε βοήθεια τη βρίσκετε από τους συγγενείς σας;>> 

Κόρη : <<Βεβαίως, βεβαίως�.. όλα, ό,τι χρειαστεί ο καθένας, απ�την αδελφή, απ�τον πατέρα, 

απ�τον� αδελφό>>. 

 Οι συγγενικές σχέσεις διατηρούνται και ενισχύονται µέσω της συµµετοχής των µελών 

της οικογενειών σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως γάµους, βαφτίσια κ.λ.π.  

 Συνεντεύκτρια : <<Και οι συγγενείς σας; Θέλω να πω συγκεντρώνεστε συχνά, σε γάµους για 

παράδειγµα�>> 
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Κόρη : <<Ναι, ναι>>. 

 Συνεντεύκτρια : <<Μαζεύονται όλοι ή�.>> 

Κόρη : <<Τώρα από την ώρα που φύγατε είµαι στην αδελφή µου κι έχω πλύνει 100 πιάτα, 100 

ποτήρια>>. 

  Όσον αφορά στα παιδιά της αναφέρει ότι τα αγαπά και δεν τα ξεχωρίζει. Επιµένει σε 

αυτό και ο τόνος της φωνής της δηλώνει κατηγορηµατικά ότι η ανατροφή που τους έδωσε δεν 

υπήρξε διαφορετική  µεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών. Μόνο στο θέµα της παρθενίας 

υπήρξε αυστηρή και είναι το µόνο στοιχείο στο οποίο πρόσεξε περισσότερο να το µεταδώσει 

στις κόρες της. <<Όοχι! Όχι! Όλα είναι παιδιά µου και όλα τα φρόντισα και όλα τα έχω 

προσέξει. Όπως το ένα έτσι και το άλλο. Καµία διαφορά>> ή <<�.Την κοπέλα θα την 

προσέξεις ένα κοµµάτι λίγο παραπάνω όταν µεγαλώνει κι αρχίζει� θέλει να πάει µια βόλτα, 

µαµά ξέρεις η Γεωργία έχει ένα πάρτυ, ο Γιώργος έχει τη γιορτή του, θέλω να πάω, να 

πας�>>  

 Οι κόρες της είναι ήδη παντρεµένες από τα 15 �16 τους χρόνια. Ο γάµος προήλθε ως 

αποτέλεσµα �αρπαγής της νύφης�, όπως συνέβη και στην περίπτωση της µητέρας τους. 

 

Θεµατική ενότητα :  Εργασία 

  Η κόρη έχει σταµατήσει να εργάζεται τα τελευταία χρόνια. Πριν το θάνατο του 

συζύγου της εργάζονταν µαζί. Εκείνος ήταν γυρολόγος και εκείνη τον ακολουθούσε όπου 

πήγαινε να πουλήσει την πραµάτεια του. Για τη Β. η εργασία της γυναίκας είναι απαραίτητη 

για την οικονοµική στήριξη της οικογένειας εξαιτίας της πολυτεκνίας που χαρακτηρίζει την 

τσιγγάνικη φυλή και η οποία αυξάνει τις ευθύνες και τα έξοδα ενός νοικοκυριού <<� και οι 

δύο πρέπει να δουλέψουµε να µεγαλώσουµε τα παιδιά µας, γιατί ως συνήθως εµείς κάνουµε δυο 

τρία τέσσερα πέντε παιδιά�>>.  
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 Το µόνο σχόλιο της ήταν ότι οι Τσιγγάνοι δεν επιλέγουν δουλειές όπως οι υπόλοιποι 

Έλληνες αλλά φροντίζουν να εξασφαλίζουν το εισόδηµά τους µε την πρακτική του πλανόδιου 

εµπορίου <<ε, δεν πήραµε τη δουλειά τη δική σας, που εµείς κοιτάξαµε να  βγάλουµε ένα 

µεροκάµατο, να βγούµε να πουλήσουµε κάτι, για να βγάλουµε να ζήσουµε τα παιδιά µας. ∆εν 

κοιτάξαµε να πιάσουµε µια δουλειά κάπου, να δουλέψουµε, να έχουµε το Ι.Κ.Α., να έχουµε την 

ασφάλειά µας, �δεν τα κοιτάξαµε αυτά, γιατί λέγαµε ήτανε µικρό το µεροκάµατο>> 

  Το εµπόριο που ασκούν οι Τσιγγάνοι ως κύρια επαγγελµατική απασχόληση στην 

Ελλάδα, έχει το δικό του ωράριο και τους δικούς τους κανόνες καθώς δύσκολα παίρνουν 

άδεια για την εξάσκησή του και ο ανταγωνισµός µε τα καταστήµατα δυσχεραίνει ακόµα 

περισσότερο την επαγγελµατική τους σταθερότητα (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996). 

 

Θεµατική ενότητα :  Ελεύθερος χρόνος � ∆ιασκέδαση 

 Η Β. δεν αναφέρθηκε στον τρόπο διασκέδασής της ούτε την εποχή που ζούσε ο άνδρας 

της ούτε και τώρα που εκείνος δεν ζει. Μόνο οι κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως για παράδειγµα 

ο γάµος που της ανιψιάς της που ήταν προγραµµατισµένος για την επόµενη µέρα φαίνεται να 

είναι τα διαλείµµατα από την τις δουλειές του σπιτιού και τη βοήθεια που προσφέρει στα 

παντρεµένα παιδιά της. 

   

 

 

Θεµατική ενότητα :  Γειτονιά 

  Οι σχέσεις της µε τη γειτονιά στο Ζεφύρι είναι καλές. ∆εν έχει αντιµετωπίσει 

αρνητική ή µεροληπτική συµπεριφορά εξαιτίας των πολλών ετών που ζουν στην περιοχή και 

επειδή γνωρίζουν την οικογένειά της.  
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<<�. όλοι µας γνωρίζουν, µας ξέρουν το δικό µας το� περιβάλλον, τη δική µας τη σειρά>> ή 

<<εµάς, εµάς κάπου οι Ζεφυριώτες µας ξεχωρίζουν γιατί µας ξέρουν χρόνια>>. 

  Στην περίπτωση της οικογένειας της Β. δεν παρατηρείται διαφοροποιηµένη συµπεριφορά 

από τους κατοίκους του Ζεφυρίου απέναντί τους σε σχέση µε τους άλλους Έλληνες, γεγονός 

που δηλώνει το βαθµό ενσωµάτωσης του τσιγγάνικου πληθυσµού στην ελληνική 

πραγµατικότητα. Η αρµονική αυτή συνύπαρξη απορρέει από την καθηµερινή επαφή και 

αλληλεπίδραση των δύο πληθυσµιακών οµάδων, η οποία αµβλύνει το ρατσισµό και το φόβο 

απέναντι στη �διαφορετικότητα� του Άλλου (Ρήγα & ∆αιµονάκου, 2001). 

 

Θεµατική ενότητα : Θρησκεία 

  Η Β. όπως και τα άλλα µέλη της οικογένειάς της είναι χριστιανοί ορθόδοξοι και 

ακολουθούν όλα τα εθιµοτυπικά της θρησκείας αυτής. Οι γάµοι και η βάφτιση των παιδιών 

έχουν τελεστεί στην εκκλησία, ενώ στο σπίτι υπήρχαν εικόνες αγίων στους τοίχους.  

  Η σχέση των Τσιγγάνων µε τη θρησκεία είναι ισχυρή και λειτουργεί µε ποικίλους 

τρόπους. ∆ιακριτή θέση κατέχει η µορφή της Παναγίας η οποία για τους Τσιγγάνους 

θεωρείται προστάτιδα της υγείας και της γονιµότητας και την ονοµάζουν �βασίλισσά� τους, 

καθώς επίσης και ο άγιος Γεώργιος, του οποίου η ηµεροµηνία της γιορτής του σήµαινε την 

έναρξη των θερινών µετακινήσεών τους από την εποχή που ήταν σκηνίτες και ισχύει µέχρι 

σήµερα (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996).   

Συνεντεύκτρια : <<Παντρευτήκατε στην εκκλησία;>> 

Κόρη : <<Στην εκκλησία� 

Συνεντεύκτρια : <<Κανονικά>> 

Κόρη : <<Βεβαίως>> 

Συνεντεύκτρια : <<Μάλιστα>> 
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Κόρη : <<� θα στεφανωθούµε, θα βαφτίσουµε τα παιδιά µας� θα τα δηλώσουµε , κανονικά 

όλα τα πάντα, όπως κι εσείς�>>. 

 

Θεµατική ενότητα :  Σχέση µε τις άλλες φυλές Τσιγγάνων 

  Στην ερώτηση σχετικά µε τη σχέση της Β. και της οικογένειάς της µε άλλες 

τσιγγάνικες φυλές η απάντηση ήταν αρνητική.   

 Η Β. ξεχώρισε και αναφέρθηκε σε δύο τσιγγάνικες φυλές, αυτή των γύφτων και αυτή 

των Τσιγγάνων της Αγίας Βαρβάρας. Με τους γύφτους έρχονται σε συχνή επαφή καθώς 

αυτοί διαµένουν στον καταυλισµό που υπάρχει στο Ζεφύρι, αλλά όπως δήλωσε η ίδια <<δεν 

έχουµε σχέσεις δε� εµείς όταν ήρθαµε εδώ δεν υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι εδώ>>. Θεωρεί ότι 

υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταλύ των φυλών τους διότι οι γύφτοι µιλούν διαφορετικοί γλώσσα 

και δηµιουργούν προβλήµατα εξαιτίας της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, της βίαιης 

συµπεριφοράς και της διατάραξης της κοινής ησυχίας. 

<<Μεγάλη διαφορά�. Άλλη γλώσσα µιλάνε αυτοί, άλλη γλώσσα µιλάµε εµείς>>  

<<Βεβαίως έχουµε προβλήµατα γιατί αυτοί βγαίνουνε, κλέβουνε, χτυπάνε τα παιδιά µας, στο 

σχολείο τα δέρνουνε, βεβαίως έχουµε προβλήµατα και κάνουµε παράπονα πολλές φορές>>  

<<Κι έχουµε βγει και στην τηλεόραση, βεβαίως κι έχουµε κάνει και παράπονα και στην 

τηλεόραση που �είναι� µπλεγµένοι µε ναρκωτικά, διάφορα πράγµατα>> 

<<�θέλω να ξαπλώσω µισή ώρα, να ξεκουραστώ. Περνάνε µε τ�αµάξια, ανοίγουν τα ράδια 

τέρµα και δεν υπολογίζουν κανέναν�.Ε σου δίνουν στα νεύρα>> 

       Η Β. εκφράζει επίσης το αίσθηµα µειονεξίας που νιώθει εξαιτίας της εξοµοίωσής της ως 

µέλος της τσιγγάνικης εθνότητας η σύγκριση µε τη φυλή των γύφτων <<βεβαίως έχουµε 

µειωθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ έχουµε µειωθεί�..θέλω να πάρω ένα πιστοποιητικό να πάω να 
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βαφτίσω το µωρό. Και σου λέει τον τάδε τί τον έχεις το Γ. Ξέρω γω; Εγώ δεν έχω χριστιανέ 

µου καµιά σχέση µε τον άνθρωπο γιατί άλλη φυλή είναι αυτοί, άλλη φυλή είµαστε εµείς>> 

        Η ανυπαρξία σχέσεων µεταξύ της φυλής της Β. και των Τσιγγάνων που κατοικούν στην 

Αγία Βαρβάρα έγκειται όχι σε προβληµατικές συµπεριφορές αλλά στην καλύτερη ποιότητα 

ζωής των δεύτερων, η οποία αναγνωρίζεται από την ίδια <<Ε� έχουν πιο καλό περιβάλλον, 

έχουν µαγαζιά, ε, δουλεύουν πολύ διαφορετικά, πολύ καλύτερα από µας δηλαδή>> 

 

Θεµατική ενότητα :  Γλώσσα - Ταυτότητα  

 Η Β. θεωρεί τον εαυτό της και τα µέλη της οικογένειάς της Έλληνες, µε αστυνοµική 

ταυτότητα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα που δηλώνουν την ελληνική υπηκοότητα 

Συνεντεύκτρια : <<Έχετε ελληνική ταυτότητα; >> 

Κόρη : <<Βεβαίως, εµείς είµαστε Ρουµανόβλαχοι�. Έχουµε ελληνική ιθαγένεια, ε, θα 

στεφανωθούµε, θα βαφτίσουµε τα παιδιά µας>>  

 Η γλώσσα αποτελεί µέσο επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων και παράλληλα 

λειτουργεί ως ένα από τα µέσα διατήρησης της πολιτισµικής ταυτότητας µιας οµάδας, ενός 

πληθυσµού, ενός έθνους, καθώς µέσω αυτής συγκροτείται το πολιτισµικό �εγώ� του "Εαυτού" 

και το πολιτισµικό �εγώ� του "Άλλου" (Chambers,1994). Για τους Τσιγγάνους όµως η 

λειτουργία αυτή παίζει καθοριστικό ρόλο λόγω της έλλειψης γραπτής ιστορίας του 

πολιτισµού τους, διατηρώντας τον έτσι ζωντανό µέσα στο πέρασµα του χρόνου. 

 Για την Β. η γλώσσα θεωρείται κοµµάτι της φυλής τους γι�αυτό και τη χρησιµοποιούν 

µέσα στο σπίτι και στις κοινωνικές εκδηλώσεις τους εκτός σπιτιού. Η χρήση της γίνεται 

παράλληλα µε την ελληνική γλώσσα µε σκοπό την εκµάθησή της από τα παιδιά τα οοία 

πηγαίνοντας στο σχολείο θα αναγκαστούν να χειρίζονται µόνο αυτήν. 
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∆εν την απορρίπτουν από την καθηµερινή πρακτική, γεγονός που δηλώνει επιθυµία 

ενσωµάτωσης µε την ελληνική κοινωνία, κοµµάτι της οποίας αποτελούν και οι ίδιοι <<µιλάµε 

ελληνικα και µε τα παιδιά γιατί τα µαθαίνουµε , ξέρουν τα ρουµάνικα>>.   

Συνεντεύκτρια : <<Οπότε ξέρουν δυό γλώσσες δηλαδή (τα παιδιά)>> 

Κόρη : <<Και τα ρουµάνικα και τα ελληνικά>> 

Συνεντεύκτρια : <<� πριν πάνε σχολείο>> 

Κόρη : <<Κι ελληνικά βεβαίως>> 

  Η πρακτική της ενδογαµίας χρησιµοποιείται επίσης για τη διατήρηση της τσιγγάνικης 

ταυτότητας. Η Β. αναφέρει ότι δεν γίνονται επιµειξίες µε άλλες φυλές Τσιγγάνων <<όχι, όχι, 

όχι δε γίνονται αυτά τα πράγµατα>> ή << ουδέποτε (θα έδινα την κόρη µου σε γύφτο) ! Θα 

πέθαιν καλύτερα>>, εκτός αν αγαπηθεί το ζευγάρι και κλεφτεί <<άλλο άµα αγαπηθούν και 

κλεφτούν>>. ∆εν αποκλείει όµως την πιθανότητα γάµου µεταξύ της κόρης της και Έλληνα 

γιατί πιστεύει ότι ο Έλληνας έχει καλή σειρά <<Έλληνα ! ∆εν θα είχα αντίρρηση� µου 

αρέσει αυτή η σειρά , πάρα πολύ>�. Θα της έδινα την ευχή µου που λένε�>. Εντούτοις 

εκφράζει την επιφύλαξη ότι θα υπήρχε πρόβληµα εξαιτίας της φτώχειας της κόρης της << � 

αλλά για να.. τη δώσω εγώ µε το χέρι µου� δεν θα µπορούσα� γιατί δεν θα την ήθελε η 

άλλη οικογένεια. Μπορεί το παιδί να την ήθελε, δε θα θέλαν οι γονείς� θα πάρεις µια  

χωριάτισα ξέρω γω, από χωριό�. που δεν έχει οικόπεδο, δεν έχει σπίτι, δεν έχει το ένα, δεν 

έχει τ�άλλο>>. 

 Στις σκέψεις για τον Εαυτό και τη ζωή της στο µέλλον η Β. µιλάει µόνο για την 

κρατική βοήθεια και για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε τους γύφτους  <<εµείς 

θέλουµε βoήθεια από το κράτος� ειδικά και µε αυτούς τους ανθρώπους και µε τα σπίτια που 

έχουµε πρόβληµα� αλλά και µ�αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να καθαρίσει το Ζεφύρι να 

φύγουνε. Είναι πενήντα εκατό οικογένειες. Πρέπει να φύγουνε από δω. Να µας αφήσουνε στην 
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ησυχία µας, φτωχοί είµαστε αλλά θέλουµε ησυχία, πως το λένε;>>. ∆εν εξέφρασε καµιά 

προσωπική σκέψη, ούτε επιθυµία, µόνο ένα κοινό παράπονο των Τσιγγάνων για την έλλειψη 

κρατικής πρόνοιας και την ανοχή στα επανειληµµένα παράπονά τους για τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν στην περιοχή του Ζεφυρίου. 

4.3.3 Ανάλυση της βιογραφικής συνέντευξης µε την εγγονή (Ζεφύρι)    

Η εγγονή παρευρισκόταν σε όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεων µε τη γιαγιά και τη µητέρα 

της. Η Π. είναι 20 ετών, παντρεµένη µε 3 παιδιά. Έχει χαµογελαστό πρόσωπο και δείχνει 

καλοσυνάτη. Η παρουσία της στις προηγούµενες συνεντεύξεις την έκαναν να µη φοβάται να 

απαντήσει και η συµπεριφορά της απέναντί µου υπήρξε φιλική και δεκτική. Την ώρα που 

λαµβάνει χώρα η συνέντευξη εµφανίζεται ο σύζυγός της ο οποίος παραµένει στο σαλόνι µαζί 

µας και παρακολουθεί. 

 

Θεµατική Ενότητα  : Η παιδική ηλικία 

  Η  Π. Θυµάται την παιδική της ηλικία µε προβλήµατα εξαιτίας της αρρώστιας του 

πατέρας της, η οποία την ανάγκασε να µην παρακολουθήσει το σχολείο και να µείνει στο 

σπίτι για να βοηθάει τη µητέρα της <<�αλλά δεν είχαµε τις δυνατότητες, προβλήµατα� 

αρρώστησε ο πατέρας µου�κι έτσι βοηθούσα την οικογένεια>>. 

 

Θεµατική Ενότητα  : Εκπαίδευση 

   Όπως και στην περίπτωση της µητέρας της, η ίδια και οι αδελφές της δεν πήγαν στο 

σχολείο. ∆εν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση, γεγονός που τη στενοχωρεί γιατί είχε σαν όνειρο 

να γίνει κοµµώτρια όταν µεγαλώσει <<να�πάω�σχολείο�να σπουδάσω�να γίνω 

κοµµώτρια ήθελα, µου άρεσε πολύ ναι�αλλά δεν είχαµε τις δυνατότητες>>  
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  Για την Π. η εκπαίδευση θεωρείται σηµαντική για τον άνθρωπο γι�αυτό και θέλει τα 

παιδιά της να πάνε στο σχολείο.  

Συνεντεύκτρια : <<�δεν πήγες σχολείο, θέλεις όµως τα µικρά να πάνε σχολείο>> 

Εγγονή : <<Θέλω ναι, θέλω να µην είναι αγράµµατοι όπως εγώ>> 

Συνεντεύκτρια : <<�δεν πήγες σχολείο, θέλεις όµως τα µικρά να πάνε σχολείο>> 

Εγγονή : <<Θέλω ναι, θέλω να µην είναι αγράµµατοι όπως εγώ>> 

Συνεντεύκτρια : <<Θέλεις να σπουδάσουν κιόλας;>> 

Εγγονή : <<Κι αν έχουν και τις δυνατότητες και να σπουδάσουνε να µάθουν γράµµατα και 

ό,τι θελήσουνε>> 

 Η άποψη αυτή πηγάζει από τη δικής της έλλειψη µόρφωσης, την οποία συνδέει µε το 

γεγονός του γάµους της σε µικρή ηλικία.  ∆ηλώνει ότι αν δεν ήταν αγράµµατη, δεν θα είχε 

παντρευτεί από τόσο µικρή, αλλά θα προτιµούσε να σπουδάσει. 

Συνεντεύκτρια : <<Αν ήταν διαφορετικά τα πράγµατα θα παντρευόσουν αργότερα; Ή 

ήθελες να παντρευτείς µικρή;>> 

Εγγονή : <<Όχι δεν ήθελα αν ήξερα πέντε γράµµατα� ήθελα να σπουδάσω�αλλά δεν 

υπήρχε�  

 

Θεµατική Ενότητα  :  Γάµος 

  Η Π. γνωρίστηκε µε τον Κ. στην πλατεία της γειτονιάς της όπου πήγαινε µε τις φίλες 

της. Αγαπήθηκαν και παντρεύτηκαν σε πολύ νεαρή ηλικία, 16 χρονών εκείνη και εκείνος 20, 

µετά από αναγκαστική συναίνεση της µητέρας της η οποία δεν ήθελε τον µέλλοντα σύζυγό 

της και γι�αυτό το ζευγάρι εφάρµοσε το έθιµο της �απαγωγής της νύφης� (Έξαρχος, 1996). 

Για να καλυφθεί η ντροπή έπρεπε να ακολουθήσει ο γάµος τους όπως και έγινε. 

Συνεντεύκτρια : <<Παντρεύτηκες από αγάπη ή προξενιό;>>  
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Εγγονή : <<Από αγάπη>> 

Συνεντεύκτρια : <<Και κλεφτήκατε;>>  

Εγγονή : <<Ναι>> 

Συνεντεύκτρια : <<Γιατί;>>  

Εγγονή : <<Γιατί δεν ήθελε η µαµά µου το σύζυγο>> 

Συνεντεύκτρια : <<∆ηλαδή άµα κλεφτείς αυτό είναι. Έτσι γίνεται>>  

Εγγονή : <<Ναι>> 

 Έχει ήδη αποκτήσει 3 παιδιά (2 κορίτσια δυόµισυ και ενάµισυ ετών και 1 αγόρι 

σαράντα ηµερών). Το τρίτο δεν το επιθυµούσαν αλλά παρ�όλες τις προφυλάξεις έµεινε 

έγκυος και το κράτησε. Όταν µεγαλώσουν τα τρία παιδιά θεωρεί πιθανό να αποκτήσει και 

τέταρτο  

Συνεντεύκτρια : <<Και θες κι άλλα (παιδιά);>> 

Εγγονή : «Άλλο ένα �αργότερα να µεγαλώσουν αυτά, µπορεί να κάνω και τέταρτο>> 

  Μετά το γάµο της µετακόµισε στο σπίτι των πεθερικών της, όπου ζουν µέχρι τώρα συνολικά 

έντεκα άτοµα <<Έντεκα. Είναι ο κουνιάδος µου µε τη γυναίκα του µε δύο παιδιά, εγώ µε τα 

τρία παιδιά, η πεθερά µου και ο πεθερός µου>>. Η κατάσταση αυτή δεν της αρέσει και τη 

δέχεται σαν προσωρινή λύση, µέχρι τα οικονοµικά τους να επιτρέψουν τη µετακόµιση σε 

δικό τους σπίτι <<δεν µ�αρέσει�απλώς η ανάγκη. Από ανάγκη το δέχοµαι. Θα ήθελα να έχω το 

σπίτι µου, να έχω τη δική µου τη σειρά�µε τα παιδιά µου. Όχι, είναι µεγάλη οικογένεια>> 

  Στην κουβέντα της αναφέρεται στον άντρα της κυρίως µε τη λέξη �σύζυγος�. Πιστεύει στην 

ισότητα των δύο φύλων αλλά τηρεί το έθιµο της παρθενίας πριν το γάµο (Έξαρχος, 1996, 

Ντούσας, 1997, Fraser, 1998) και ισχυρίζεται ότι παρ�όλο που θα  µεγαλώσει τις κόρες της µε 

περισσότερη ελευθερία κινήσεων, θα το κρατήσει όπως της έµαθε η µητέρα της  

Εγγονή : <<Να είναι πιο ελεύθερη, να µάθει σχολείο, να ξέρει πέντε γράµµατα>> 
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Συνεντρεύκτρια : <<Θέλεις όµως να παντρευτεί παρθένα;>> 

Εγγονή : <<Ναι>> 

Συνεντρεύκτρια : <<Αυτό το κρατάς�>> 

Εγγονή : <<Αυτό ναι>> 

 

Θεµατική Ενότητα  : Οικογενειακές Σχέσεις 

        Η σχέση της µε την οικογένειά της και µε την οικογένεια του άντρα της είναι αρµονική. 

Θεωρεί ότι η συµπεριφορά και οι συµβουλές της µητέρας της την επηρέασαν στο µεγάλωµά 

της, επιηµαίνοντας και τη διαφορά της απέναντι στους αδελφούς της. Της επέτρεπαν να 

βγαίνει έξω µέχρι τις 8 το βράδυ µόνο µε τις φίλες της <<µέχρι τις 8 επέτρεπαν οι γονείς. Μετά 

στο σπίτι�τ�αγόρια µόνα τους τα κορίτσια µόνα τους>> 

Συνεντρεύκτρια : <<Ποιός νοµίζεις ότι σε επηρέασε όταν ήσουν παιδί ή ο πατέρας σου ή  η 

µητέρα σου; �η συµπεριφορά τους απέναντί σου νοµίζεις ότι ήταν διαφορετική απ�τ�αγόρια 

τ�αδέλφια σου;>> 

Εγγονή : <<Η µητέρα µου. Ναι ήταν διαφορετική>> 

       Στο σπίτι δέχεται βοήθεια από την πεθερά της και τονίζει την οικονοµική συνεισφορά 

και την υποστήριξη του πεθερού της προς όλους και κυρίως προς τον κουνιάδο της, ο οποίος 

είναι άνεργος και πρέπει να συντηρήσει οικογένεια µε δύο παιδιά. Θεωρεί αρχηγό της 

οικογένειας τον πεθερό της κυρίως και έπειτα την πεθερά της εξαιτίας της ηλικίας τους.  

Εκείνος παίρνει τις αποφάσεις και χειρίζεται τα χρήµατα της οικογένειας.  

 Συνεντρεύκτρια : <<Εδώ σ�αυτό το σπίτι ποιός είναι ο αρχηγός;>> 

Εγγονή : <<Ο πεθερός µου�και η πεθερά µου> 

Συνεντρεύκτρια : <<Επειδή είναι µεγαλύτεροι;>> 

Εγγονή : <<Ναι�αυτοί µαζεύουν τα χρήµατα�ο άντρας µου δεν έχει τη δικιά του τσέπη>>  
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      Όταν πρόκειται να πάρει µια σηµαντική απόφαση η Π. συζητά µε την οικογένειά της και 

στηρίζεται στη βοήθειά τους. Η οικογένεια ως πρωταρχική µορφή κοινωνικής οργάνωσης 

βασίζεται στις σχέσεις υποστήριξης και βοήθειας µεταξύ των µελών της (Μουχελή, 1996) 

Συνεντεύκτρια : <<Στηρίζεστε όµως στη βοήθειά τους. Θέλω να πω την υπολογίζεις>> 

Εγγονή: <<Την υπολογίζω ναι�πολύ>> 

   

Θεµατική Ενότητα  : Εργασία 

  Η Π. δεν εργάζεται αν και το επιθυµεί. Την δεσµεύει η ανατροφή των παιδιών και την 

πιθανότητα να εργαστεί στο µέλλον δεν την αποκλείει, αν υπάρχει κάποιος να φροντίζει τα 

παιδιά της. 

Συνεντρεύκτρια : <<∆ε θα�θελες αργότερα να δουλέψεις άµα µπορείς;>> 

Εγγονή : <<Ναι>> 

Συνεντρεύκτρια : <<∆ηλαδή αν υπάρχει κάποιος να καθήσει µε τα παιδιά;>> 

Εγγονή : <<Ναι θα ήθελα για να βοηθήσω την οικογένεια>> 

 Ο σύζυγός της είναι µικροπωλητής, όπως υπήρξε και ο πατέρας της. Εργάζεται µόνος 

τους και πάντα πρωϊνές ώρες, δηλαδή από το πρωϊ µέχρι τις 14.30 � 15.00 το µεσηµέρι.  Το 

εµπόριο αποτελεί τον κατ�εξοχήν τρόπο εξασφάλισης του οικογενειακού εισοδήµατος των 

Τσιγγάνων καθώς συνιστά αυτόνοµη πρακτική η οποία συνδέεται στενά µε την τσιγγάνικη 

ταυτότητα (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996), µε άλλα λόγια ελευθερία στο ωράριο και 

αφεντικά του εαυτούς τους και όχι αφεντικά σε κάποιους άλλους.  

  Η Π. πιστεύει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να εργάζονται εκτός και αν υπάρχει ανάγκη 

στην οικογένεια <<επειδή υπάρχει ανάγκη>>και δεν θέλει να στείλει τα δικά της παιδιά να 

εργαστούν  

Συνεντεύκτρια : <<Οπότε εσύ δεν θα τα στείλεις να δουλέψουνε αν και εφόσον� 
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Εγγονή : <<Όχι>> 

 

Θεµατική Ενότητα  : Ελεύθερος χρόνος � ∆ιασκέδαση 

          Η Π. βγαίνει έξω µαζί µε τον σύζυγό της και πάνε παντού <<Μπορεί να µη βγαίνουµε 

συχνά� σε κέντρο, σε κλαµπ, οπουδήποτε, σε ταβέρνα παντού>>. Όπως λέει και η ίδια όχι 

συχνά αλλά όταν βγαίνουν περιποιείται τον ευατό της και ντύνεται όπως οι Ελληνίδες <<γιατί 

µη µε βλέπεις έτσι όπως είµαι στο σπίτι, όταν βγαίνω έξω βάζω το παπούτσι µου, τη τσάντα 

µου, όπως είσαι συ� έτσι ντύνοµαι κι εγώ>> 

 

Θεµατική Ενότητα  : Γειτονιά 

Στην ερώτηση για τις σχέσεις της µε τη γειτονιά είναι πολύ καλές και δεν έχει 

δηµιουργηθεί πρόβληµα στα χρόνια που ζει σε αυτήν την περιοχή <<Όχι. Οι γείτονες από 

δω�είναι Έλληνες. Τα�χουµε πολύ καλά µαζί τους>> 

 

Θεµατική Ενότητα  :  Θρησκεία 

Όπως η γιαγιά και η µητέρα της έτσι και η Π. είναι χριστιανή ορθόδοξη, παντρεµένη 

στην εκκλησία και κάτοχος αστυνοµικής ταυτότητας   

Συνεντεύκτρια : <<Κι έχεις ταυτότητα ελληνική, ιθαγένεια κ.λ.π., παντρεµένη στην εκκλησία, 

τα παιδιά βαφτισµένα�>> 

Εγγονή : <<Όλα ελληνικά>> 

 

Θεµατική Ενότητα  : Σχέσεις µε τις άλλες φυλές Τσιγγάνων 

 ∆εν διατηρεί σχέσεις µε άλλες φυλές Τσιγγάνων και κάνει αναφορά στη φυλή των 

γύφτων οι οποίοι µένουν στην περιοχή και έρχεται σε επαφή µαζί τους καθηµερινά. Η 

αντίρρησή της πηγάζει από το γεγονός ότι εκείνοι, σύµφωνα µε τους ισχυρισµούς της 
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προκαλούν φασαρίες και πουλούν ναρκωτικά. Επιθυµεί να εγκαταλείψει την περιοχή αυτή 

όταν της δοθεί η ευκαιρία εξαιτίας του φόβου της για τα όσα γίνονται και της ενδεχόµενης 

εµπλοκής του συζύγου ή των παιδιών της µε τις ναρκωτικές ουσίες<<Και φοβάµαι� έλεγα 

αργότερα ας πούµε� αν υπάρχει κάποια οικονοµική άνεση�αν µπορέσω βέβαια, να φύγω από 

δώ�γιατί δε βλέπουµε κάποιο καλό για τα παιδιά µας, που τα µεγαλώνουµε. Αύριο µεθαύριο 

µπορεί να µπλέξει ο άντρας µου, ο γιος µου ας πούµε>>. Εντούτοις δεν θα την ενοχλούσε η 

συνύπαρξη µε τους γύφτους στην ίδια περιοχή αν έλειπαν τα προβλήµατα, άποψη που 

βρίσκει αντίθετο τον σύζυγό της ο οοίος γνέφει αρνητικά 

Συνεντεύκτρια : <<Αν δηλαδή δεν είχατε προβλήµατα δε θα σ�ενοχλούσε που µένουν 

πιο δίπλα; >>  

Εγγονή : <<Όχι δε θα µ�ενοχλούσε>> 

  ∆ηλώνει επίσης τη διαφορά που τους ξεχωρίζει και οφείλεται εκτός των άλλων και 

στη γλώσσα <<µιλάνε άλλη γλώσσα αυτοί άλλη γλώσσα εµείς>> 

 

Θεµατική Ενότητα  :  Γλώσσα - Ταυτότητα 

  Η γλώσσα που µιλούν στο σπίτι είναι η δική τους ως επί το πλείστον αν και συχνά 

µιλούν ελληνικά προκειµένου να µάθουν τα παιδιά και να είναι προετοιµασµένα όταν έρθει η 

ώρα να παρακολουθήσουν τα σχολικά µαθήµατα. Η λεκτική τους έκφραση περιέχει 

ρουµανικές αλλά και ελληνικές λέξεις τις οποίες η επί πολλά έτη τριβή και συνύπαρξη µε τον 

αυτόχθονο ελληνικό πληθυσµό επέφερε στο λεξιλόγιό τους. 

 Η Π. επιδιώκει να µιλιέται η γλώσσα της για να µην ξεχαστεί όπως υποστηρίζει.  

Συνεντεύκτρια : <<∆ηλαδή θέλεις να τη µάθουνε (τα παδιά) ας πούµε για να µην 

ξεχαστεί>>   

Εγγονή : <<Η γλώσσα; Ναι>> 
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 Η Π. γνωρίζει την ανυπαρξία εγγράφου το οποίο καταγράφει τη γλώσσα τους  

Συνεντεύκτρια : <∆εν υπάρχει πουθενά γραµµένη; >>  

Εγγονή : <<Πουθενά>> 

  Θεωρεί τον εαυτό της Τσιγγάνα αλλά τον διαχωρίζει από τους γύφτους. Την ενοχλεί η 

εξοµοίωση µαζί τους γιατί δεν αντιλαµβάνεται τον εαυτό της ως βρώµικο, ξυπόλητο και 

κακοντυµένο όπως εκείνοι <<µ�ενοχλεί πάρα πολύ και�τα�όταν µου πει ο άλλος γύφτισα κι 

εγώ θα του πω είσαι και φαίνεσαι γύφτος�..και λέω γιατί�να µε φέρνει στην ίδια µοίρα ας 

πούµε. Κατάλαβες; Να πεις ότι φοράµε τα µακριά φορέµατα που φοράνε αυτές, τα φουστάνια 

που είναι�   ξυπόλητες�όχι >>. Γίνεται αντιληπτό ότι στο µυαλό της Π. η γύφτισα έχει 

ταυτιστεί µε τη βρώµικη, ξυπόλητη και άκοµψα ντυµένη γυναίκα, η οποία δεν φέρει καµία 

σχέση µε τα άτοµα της δικής της φυλής. Την απλυσιά την ορίζει ως ειδοποιό διαφορά µεταξύ 

των δύο φυλών καθώς σε ερώτηση σχετικά µε την υγιεινή ανέφερε ότι πλένεται δύο φορες τη 

µέρα και διατηρεί το σπίτι καθαρό ενώ <<αυτοί� τους βλέπεις, περνάνε από µπορστά σου και 

βρωµάνε>> Επίσης αποδίδει τη διαφορά αυτή στον τρόπο ζωής των γύφτων <<έτσι έχουν 

µάθει, είναι ο τρόπος ζωής τους>> εννοώντας τη διαµονή τους σε τσαντίρια, την ακαθαρσία 

και το εµπόριο ναρκωτικών ως τρόπο απόκτησης χρηµάτων. 

 Ακόµη εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τις περιπτώσεις που βίωσε το ρατσισµό από 

Έλληνες, τους οποίους θεωρεί στο σύνολό τους ρατσιστές. 

Συνεντεύκτρια : <<Και ποιός στο έχει πει; >>  

Εγγονή : <<Έλληνες>> 

Συνεντεύκτρια : <<Τί σου έχει πει; >>  

Εγγονή : <<�να είµαι µε φίλες µου στο λεωφορείο�να µιλάµε να γελάµε ας πούµε�και 

να µου κάνουνε σπάσιµο� �πού βρισκόσαστε; στα σπίτια σας; Γύφτισες� το ένα τ�άλλο�>> 
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  Για την καλυτέρευση της ζωής της δεν εκφράζει κανένα προσωπικό όνειρο ή επιθυµία 

παρά ζητά µόνο να φύγουν οι γύφτοι από το Ζεφύρι, αίτηµα που εξέφρασε τόσο η γιαγιά της 

όσο και η µητέρα της.<<µια και µένω εδώ ας πούµε και πρόκειται να µείνω εδώ άλλα δέκα 

χρόνια όσο µένω εδώ>�γιατί δεν υπάρχει οικονοµική άνεση...οι Τσιγγάνοι µας ενοχλεί 

πολύ�αυτά που κάνουν δηλαδή�παιδιά βγαίνουνε στο δρόµο και πουλάνε�πιάνουνε 

παιδιά�Έλληνες που είναι τοξικοµανείς και�λένε να εδώ πουλάει ο µπαµπάς µου τράβα�και 

αν το πάρει ο δίπλα θα�σκοτωθούνε µεταξύ τους>>. Η σύγκρουση µε τη φυλή των γύφτων 

δυσχεραίνει τη ζωή της και της οικογένειάς της, τους προκαλεί φόβο η ενασχόλησή τους µε 

τα ναρκωτικά ενώ τους ενοχλεί η σύγκριση µαζί τους. 

 

4.3.4 Ανάλυση της βιογραφικής συνέντευξης µε τη µητέρα (Αγία Βαρβάρα)         

Η µητέρα της οικογένειας είναι µια καλοσυνάτη γυναίκα, λίγο ντροπαλή και απόµακρη αλλά 

δέχτηκε να µου µιλήσει, έπειτα από συνεννόηση µε τον εγγονό της ο οποίος της ζήτησε να µε 

βοηθήσει στην έρευνά µου. 

 

Θεµατική Ενότητα :  Η παιδική ηλικία 

 Η µητέρα πέρασε παιδικά χρόνια φτωχικά, ζώντας σε σκηνή µαζί µε τους γονείς, τα 

αδέλφια της, παππούδες και γιαγιάδες στην περιοχή του Αµαρουσίου. Κοντά τους έµεναν 

συγγενείς επίσης σε τσαντίρια. «�σαν παιδί µένα µε σε σκηνή στο Μαρούσι, στην αρχή. Στα 

τσαντίρια...τότε ήτανε διαφορετικά δεν υπήρχανε σπίτια τότε» 

Αργότερα µετακόµισαν στην Αγία Βαρβάρα όπου έµειναν σε σπίτι. Έχει δύο αδέλφια 

και µία αδελφή. Περιγράφει τα χρόνια της ως παιδί δύσκολα, αλλά γεµάτα από αγάπη «πώς 

να�ταν κορίτσι µου; ∆ύσκολα, πολύ δύσκολα. Τα φέρναµε βόλτα µε δυσκολία αλλά ήµασταν 
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αγαπηµένοι�µέναµε όλοι µαζί σε µια σκηνή και ο καθένας τα ίδια µε τον άλλον. Πολυτέλειες 

δεν υπήρχαν τότε» 

 

Θεµατική Ενότητα :  Εκπαίδευση 

         Είναι αγράµµατη, το ίδιο και ο σύζυγός της. ∆εν πήγε σχολείο παρά έµενε στο σπίτι 

µαζί µε την αδελφή της και βοηθούσαν τη µητέρα τους στις οικιακές εργασίες. «εγώ µε τη 

µάνα µου και την αδελφή µου µέναµε σπίτι. Νοικοκυριό» Τα αδέλφια της από νωρίς άρχισαν 

να συνοδεύουν τον πατέρα τους στη δουλειά, στο γυρολογικό εµπόριο, γεγονός που απέτρεψε 

την παρακολούθηση των σχολικών τάξεων (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996). 

«Πού σχολείο εκείνα τα χρόνια! ∆εν πήγα�κανείς δεν πήγαινε» 

  Τα παιδιά της τα παρότρυνε να πάνε σχολείο γιατί θεωρεί ότι ο άνθρωπος γίνεται 

καλύτερος µε τη µόρφωση. «Ναι γιατί εµείς δεν ξέραµε  και µπορεί κάποιος να σε γελάσει ενώ 

άµα ξέρεις γράµµατα είναι αλλιώς» Τελείωσαν το δηµοτικό αλλά δεν προχώρησαν, ο γιος της 

γιατί δεν του άρεσε το σχολείο, ενώ η κόρη της προτιµούσε το νοικοκυριό «ο Γ. µου...λίγο. 

Μέχρι το Γυµνάσιο και µετά σταµάτησε» 

 (Η κόρη της) «Πήγε στο δηµοτικό. Το τελείωσε (αλλά δεν προχώρησε)�..της άρεσαν 

πάντα οι δουλειές του σπιτιού. Να παντρευτεί ήθελε και να κάνει δικά της παιδιά » 

 

Θεµατική Ενότητα :  Γάµος 

  Συνδέθηκε µε τον µέλλοντα σύζυγό της όταν εκείνη ήταν 18 ετών κι εκείνος ένα 

χρόνο µικρότερος, 17. Έµεναν σε κοντινές περιοχές. ∆εν υπήρξε προξενιό. Αγαπήθηκαν και 

θέλησαν να παντρευτούν αλλά εξαιτίας του πένθους στην οικογένεια του άντρα της � είχε 

πεθάνει µια αδελφή του-δεν επιτρεπόταν στη διάρκεια αυτής της περιόδου να έρθει να τη 

ζητήσει από τον πατέρα της. Γι� αυτό το λόγο �κλέφτηκαν�, κάνοντας το γάµο αναγκαστικό 

λόγω της σπιλωµένης πλέον ηθικής της κοπέλας, οχυρό που πρέπει σύµφωνα µε τον 
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τσιγγάνικο κώδικα τιµής, πρέπει να κρατηθεί µέχρι την τέλεση του µυστηρίου του γάµου 

(Έξαρχος, 1996). 

 Όταν παντρεύτηκε πήγε για κάποιο διάστηµα να µείνει µε τους γονείς του συζύγου της, 

έθιµο που θεωρεί ότι ισχύει µέχρι σήµερα, εκτός αν το νιόπαντρο ζευγάρι έχει δικό του σπίτι. 

Οι λόγοι κυρίως που συµβαίνει αυτή η συγκατοίκηση έχει οικονοµικά αίτια, για να βοηθηθεί 

το ζευγάρι στο ξεκίνηµά του (Ντούσας, 1997). «Ναι έτσι ήταν τότε...και σήµερα έτσι είναι αν 

δεν έχουν δικό τους σπίτι να πάνε και να µείνουνε»  

 Την περίοδο που έµεινε µαζί τους βοηθήθηκε από την πεθερά της στις δουλειές του 

σπιτιού, όσο γινόταν γιατί εργαζόταν µαζί µε τον πεθερό της. «ναι όσο µπορούσε γιατί 

δούλευε κιόλας» 

 Μετά από χρόνια αγόρασαν ένα οικόπεδο και έχτισαν το σπίτι στο οποίο µένουν µέχρι 

σήµερα «είχαν αγοράσει το οικόπεδο�σιγά σιγά το χτίσανε και µπήκαµε µέσα το 1970 

νοµίζω» 

 Απέκτησε δυό παιδιά, ένα γιο τον Γ. στον πρώτο χρόνο του γάµου της και µια κόρη 

την Ε. στον τέταρτο. Επιθυµούσε πάρα πολύ να αποκτήσει κι άλλο παιδί, γιατί όπως δηλώνει 

οι Τσιγγάνοι θέλουν να έχουν πολλά παιδιά (Έξαρχος, 1996) «ναι θέλουν πολλά», αλλά 

εξαιτίας γυναικολογικών προβληµάτων δεν τα κατάφερε. Επισκέφτηκε γιατρό προκειµένου 

να τη βοηθήσει να αποκτήσει παιδί, αλλά ο φόβος της µπροστά σε µια ενδεχόµενη 

εγχειρητική διαδικασία την απέτρεψε.  Εντούτοις, της στοίχισε η µη απόκτηση άλλου παιδιού 

πέρα των δύο. 

«Ήθελα�αλλά δεν µπορούσα» 

«Εγώ φοβήθηκα πολύ�την εγχείριση. Κι  έφυγα. Έκλαιγα�πολύ έκλαιγα αλλά 

φοβήθηκα» 
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Παρά τη συνήθεια των Τσιγγάνων να αποκτούν πολλά παιδιά, η γιαγιά πιστεύει ότι η 

πρακτική αυτή θα πρέπει να συνδέεται µε τη δυνατότητα ανατροφής αυτών των παιδιών από 

οικονοµικής άποψης «�αλλά θα πρέπει να µπορείς να τους δώσεις και να φάνε� να µην 

πεινάνε. Άλλοι έχουν τέσσερα�πέντε κια πιο πολλά». 

  ∆εν εκφράζει παράπονο από τη σχέση της µε τον άντρα της. ∆ηλώνει ότι πέρασε καλά 

µαζί του γιατί φρόντιζε εκείνη και τα παιδιά τους και δεν την άφηνε µόνη για να γυρίζει εκτός 

σπιτιού «πολύ καλά. ∆εν παραπονιέµαι. Με φρόντιζε�αγάπαγε τα παιδιά του�δε γύρναγε 

όπως άλλοι στα καφενεία και να µε παρατάει µόνη µου�.».  

 Οι αποφάσεις λαµβανόντουσαν από κοινού µέσα στην οικογένεια. ∆εν παρουσιάζει ως 

ρόδινη τη σχέση τους αλλά στις περιπτώσεις διαφωνίας ήξερε να υποχωρεί και να συζητά εκ 

νέου µε τον άντρα της όταν ο θυµός είχε υποχωρήσει  

Συνεντεύκτρια: «Είχατε διαφωνίες;» 

Μητέρα :«Και ποιός δεν είχε;» 

Συνεντεύκτρια: «Και τί γινόταν τότε;» 

Μητέρα :«Τ�αφήναµε και πέρναγε και µετά του µιλούσα πάλι;» 

Συνεντεύκτρια: «Και βρίσκατε λύσεις;» 

Μητέρα :«Συνήθως ναι» 

 Συνεντεύκτρια: «Ποιός έπαιρνε τις αποφάσεις µέσα στο σπίτι;» 

Μητέρα :«Μαζί µαζί» 

Συνεντεύκτρια: «Πάντα;» 

Μητέρα :«Όχι πάντα�γιατί σαν άντρας πείσµωνε καµιά φορά  και δε µίλαγε�έκανε το 

δικό του;»  Η ανδροκρατούµενη κοινωνία Τσιγγάνων επιβάλλει τους ρόλους του φύλου στα 

µέλη της από την παιδική τους ηλικία. Το αγόρι και το κορίτσι γνωρίζουν τη θέση τους µέσα 

στο κοινωνικό περιβάλλον και τον αποδέχονται χωρίς κριτική διάθεση. Εποµένως είναι 
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αναµενόµενο ο άντρας να κρατά την κυρίαρχη θέση µέσα στο σπίτι του και ο ρόλος που του 

έχει εκ των προτέρων αποδοθεί να τον οδηγεί σε συµπεριφορές που να κατοχυρώνουν αυτή 

του τη δύναµη. Τα παιδιά µαθαίνουν από πολύ µικρά τον τρόπο ζωής τους, µεγαλώνουν 

χωρίς αυστηρή επιτήρηση και η διαδικασία κοινωνικοποίησής τους επιταχύνεται καθώς 

συµµετέχουν από νωρίς στις κοινωνικές εκδηλώσεις, στις επαγγελµατικές συναλλαγές και 

δραστηριότητες µε τον κόσµο των µη-Τσιγγάνων. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων 

δηµιουργούνται σχέσεις, αξίες και µνήµες µέσω των οποίων τα νεαρά άτοµα βιώνουν την 

ύπαρξή τους και κοινωνικοποιούνται. Μέσα από αυτή τη διαδικασία µαθαίνουν τον κόσµο 

των Τσιγγάνων και δοµούν την ταυτότητά τους (Λυδάκη, 1997: 78). 

 

Θεµατική Ενότητα :  Οικογενειακές Σχέσεις 

  Η µητέρα της οικογένειας αναφέρει ότι µεγάλωσε µε αγάπη και αυτό φρόντισε να 

περάσει και στα δικά της παιδιά. Παρά τις δυσκολίες των παιδικών της χρόνων, µένοντας σε 

τσαντίρι και περνώντας φτωχικά, λέει ότι τα µέλη της οικογένειάς της ήταν αγαπηµένα«Τα 

φέρναµε βόλτα µε δυσκολία αλλά ήµασταν αγαπηµένοι�.µέναµε όλοι µαζί σε µια σκηνή και ο 

καθένας τα ίδια µε τον άλλον» 

 Ως αγαπηµένη εκφράζει και τη σχέση της µε τον άντρα της και τα παιδιά της. Τα 

φρόντισε το ίδιο, προσέχοντας λίγο περισσότερο την κόρη της γιατί ως κορίτσι έπρεπε να 

διαφυλάξει την τιµή της. Το ζήτηµα της παρθενίας αντιµετωπίζεται µε εξέχουσα σοβαρότητα 

στον κόσµο των Τσιγγάνων, περνάει από γενιά σε γενιά, γι�αυτό οι γονείς κάνουν ό,τι 

µπορούν για να εξασφαλίσουν τη διατήρησή της µέχρι την ώρα του γάµου της κοπέλας 

(Έξαρχος, 1996). 

Συνεντεύκτρια : «Πείτε µου λίγο για τη σχέση σας µε τον άντρα σας» 

Μητέρα : «Ήταν καλός�µ�αγάπαγε και µένα και τα παιδιά του. Καλός ήτανε» 
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Συνεντρεύκτρια : «Η συµπεριφορά και των δυό σας ήταν διαφορετική πιστεύετε 

απέναντι στην κόρη σας και στο γιο σας;» 

Μητέρα : «Ήταν όχι όµως στην αγάπη. Τα παιδιά µου τ�αγαπάω και τα δυο το ίδιο. Αλλά 

η Ε. µου σαν κοπέλα έπρεπε να προσέχει περισσότερο» 

Συνεντρεύκτρια : «Τί να προσέχει;» 

Μητέρα : «Να µη βγαίνει και ξενυχτάει, να στέκεται µακριά από αγόρια και κακές 

παρέες» 

Συνεντεύκτρια : «Περίπου τα ίδια µε αυτά που σας είχε πει η µητέρα σας δηλαδή;» 

Μητέρα : «Ναι. Να είναι τίµια�κυρίως αυτό» 

Συνεντεύκτρια : «Γιατί τόση αυστηρότητα γύρω από αυτό το θέµα;» 

Μητέρα : «Έτσι είναι για τους Τσιγγάνους κοπέλα µου. Αυτό κρατάει από παλιά και 

πάντα έτσι θα µείνει. Η γυναίκα πρέπει να είναι παρθένα κι αν κάποιος την καταστρέψει πρέπει 

να την πάρει». 

 Η οικογένεια αποτελεί για τη µητέρα το πιο σηµαντικό πράγµα στον άνθρωπο, τον 

οποίο θεωρεί ανολοκλήρωτο αν δεν την αποκτήσει «το πιο σηµαντικό πράγµα στον άνθρωπο. 

Άνθρωπος χωρίς οικογένεια είναι άνθρωπος µισός. Εγώ έτσι νοµίζω. Τί άλλο να έχει κάποιος 

από γυναίκα και παιδιά να σου σταθούνε, να σε βοηθήσουνε, να σου δώσουνε ένα ποτήρι 

νερό, χαρές�ό,τι πιο ωράιο έχουν οι άνθρωποι στη ζωή τους». Τα παιδιά είναι επένδυνση για 

το µέλλον των γονιών τους και η βασική τους �ιδιοκτησία� (Βαξεβάνογλου, 2001) 

Οι σχέσεις της µε τους συγγενείς της είναι αρµονικές και στηρίζονται στο πνεύµα της 

αλληλο-υποστήριξης και αλληλο-βοήθειας (Μουχελή, 1996). Μένουν σε κοντινές περιοχές 

και συγκεντρώνονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γιορτές, γάµους, βαφτίσια, κλ.π.  

Συνεντεύκτρια : «Ποιά η σχέση σας µε τους συγγενείς σας; Μένουν εδώ κοντά;» 
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Μητέρα : «Είµαστε αγαπηµένοι. Μένουν κοντά µας και µαζευόµαστε σε γιορτές και 

χαρές» 

Συνεντεύκτρια : «Μπορείτε να στηριχτείτε στη βοήθειά τους αν τη χρειαστείτε;» 

Μητέρα : «Ναι βέβαια. Θα µε βοηθήσουν όσο µπορώ κι εγώ το ίδιο» 

 

Θεµατική Ενότητα :  Εργασία 

 Εκείνη δεν εργάστηκε ούτε συνοδεύοντας το σύζυγό της στη δουλειά του ούτε 

αυτόνοµα. Ο άντρας της ήτανε γυρολόγος και εργαζόταν από πολύ µικρός για να βοηθήσει 

την οικογένειά του και έπειτα για να συντηρήσει την οικογένεια που απόκτησε από το δικό 

του γάµο. Πουλούσε χαλιά, κιλίµια, ότι, έβρισκε. Αργότερα άνοιξε ένα µικρό µαγαζί στην 

περιοχή της Αγίας Βαρβάρας µε είδη νοικοκυριού και προικός.  

«Γυρολόγος ήτανε. Μικρός αυτός και τ�αδέλφια του βγαίνανε στο Μοναστηράκι και 

βάφανε παπούτσια. Έτσι φέρνανε λεφτά στο σπίτι�µετά�πουλούσε χαλιά, κιλίµια�ό,τι 

έβρισκε. Κατσαρολικά, παπούτσια, ρούχα, ότι θες. Είχε κι ένα µαγαζάκι µε είδη και πουλάει και 

τώρα ο κρατάει ο γιος µου» 

 

Θεµατική Ενότητα :   Ελεύθερος χρόνος � ∆ιασκέδαση 

  Στον ελεύθερο χρόνο τους έβγαιναν έξω µε το σύζυγό της και διασκέδαζαν. Κυρίως 

πήγαιναν σε κοινωνικές εκδηλώσεις όπως γάµους, βαφτίσια, κ.α. συγγενών και φίλων. Ο 

άντρας της δεν ήθελε η γυναίκα του να µένει κλεισµένη µέσα στο σπίτι αλλά να χαίρεται τη 

ζωή της, παρ�όλο που εκείνη προτιµούσε να κάθεται σπίτι µε τα παιδιά της και την ησυχία 

της 

Συνεντεύκτρια : «Βγαίνατε και µαζί;» 

Μητέρα : «Πως αµέ! Γάµους, γιορτές, βαφτίσια, χαρές πάντα µαζί ήµασταν» 
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Συνεντεύκτρια : «∆εν σας είχε κλεισµένη στο σπίτι δηλαδή µόνο µε τα παιδιά και το 

νοικοκυριό να ασχολείστε;» 

Μητέρα : «Όχι καλέ! Αλλά εγώ δεν έβγαινα και συνέχεια�δε µου άρεσε. Προτιµούσα το σπίτι 

µου και την ησυχία µου » 

 

Θεµατική Ενότητα :  Γειτονιά 

 ∆εν έχει προβλήµατα µε τους ανθρώπους που ζουν στο γειτονικό της περιβάλλον. Η 

µακρόχρονη γνωριµία τους εγγυάται την καλή σχέση µεταξύ τους. Παραδέχεται την αρνητική 

συµπεριφορά άλλων ανθρώπων απέναντι στους Τσιγγάνους, αλλά επισηµαίνει ότι εκείνη 

προσωπικά δεν αντιµετώπισε άσχηµη ή ρατσιστική συµπεριφορά εξαιτίας της τσιγγάνικης 

καταγωγής της. 

«Όχι. Εγώ δεν είχα τέτοια. Όχι βέβαια ότι από σας δεν υπάρχουν ανθρώποι που µας βρίζουνε, 

δε µας θέλουνε, µας νοµίζουνε γι κλέφτες� αλλά εδώ στην Αγιά Βαρβάρα δεν είχα 

προβλήµατα. Όλοι µ�αγαπούνε και µένα και την οικογένειά µου» 

 

Θεµατική Ενότητα :  Θρησκεία 

 Η σχέση της µε τη θρησκεία είναι θετική. Είναι χριστιανή ορθόδοξη, πιστεύει στη 

δύναµη και στην αγάπη του Θεού και ακολουθεί τους εορτασµούς της χριστιανοσύνης. 

Συνεντρεύκτρια : «Πιστεύετε στο Θεό;» 

Μητέρα : «Ναι πιστεύω πολύ� στη δύναµή του και την αγάπη του. Αυτός µε στηρίζει 

νοµίζω και µε φυλάει απ�το κακό και µένα και την οικογένειά µου» 

Συνεντεύκτρια : «Ακολουθείτε τα έθιµα των θρησκευτικών γιορτών;» 

Μητέρα : «Χριστούγεννα  Πάσχα λες;» 

Συνεντεύκτρια : «Ναι» 

Μητέρα : «Ναι. Ό,τι κάνει όλος ο κόσµος κάνω κι εγώ » 
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Θεµατική Ενότητα :  Σχέσεις µε άλλες φυλές Τσιγγάνων 

 Θεωρεί ότι ο τρόπος ζωής της δεν διαφέρει από τον αντίστοιχο των άλλων Ελλήνων, 

εκτός από το θέµα του γάµου σε νεαρή ηλικία και της παρθενίας «όχι αλλά µόνο σε µερικά 

όπως η παντρειά από µικρά, η παρθενιά�» 

 Επισηµαίνει όµως ότι δεν διατηρεί σχέσεις µε άλλες φυλές Τσιγγάνων, παρά µόνο µε 

τους οµόφυλούς της που κατοικούν στην Αγία Βαρβάρα.  Αυτό το γεγονός το αιτιολογεί 

πάνω στη βάση της διαφορετικότητας µεταξύ των Τσιγγάνων της Αγίας Βαρβάρας και των 

Τσιγγάνων των άλλων περιοχών «αυτοί είναι διαφορετικοί από µας». Η διαφορετικότητα 

αυτή έγκειται στη γλωσσική διάλεκτο που δεν είναι εκατέρωθεν κατανοητή και στον τρόπο 

ζωής τους. 

Συνεντεύκτρια : «Ποιά η σχέση σας µε άλλες φυλές Τσιγγάνων;» 

Μητέρα : «∆εν έχουµε καµία σχέση�αυτοί είναι διαφορετικοί από µας» 

Συνεντεύκτρια : «Σε τί είναι διαφορετικοί;» 

Μητέρα : «Σε όλα. Μιλάνε άλλη γλώσσα, όχι τη δικιά µας�δε ζουν όπως εµείς αλλά 

αλλιώτικα» 

Συνεντεύκτρια : «Γιατί νοµίζετε ότι συµβαίνει αυτό;» 

Μητέρα : «Έτσι είναι αυτοί µαθηµένοι. Και µετά λένε ότι εµείς κλέβουµε και κάνουµε κακό» 

 

Θεµατική Ενότητα :  Γλώσσα - Ταυτότητα 

Το θέµα της διατήρησης της τσιγγάνικης γλώσσας αποτελεί πρωταρχικό µέληµα των 

Τσιγγάνων προκειµένου να διαφυλαχτεί η πολιτισµική τους φυσιογνωµία (Liégeois, 1986).  

Η µητέρα ταυτίζει τη γλώσσα µε τη φυλή και επειδή γνωρίζει την έλλειψη γραπτού κειµένου 

της, θεωρεί ότι µε την προφορική διάδοσή της από γενιά σε γενιά θα διατηρηθεί και δεν θα 

χαθεί 
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Συνεντεύκτρια : «Το θεωρείτε σηµαντικό να διατηρηθεί η γλώσσα σας;» 

Μητέρα : «Βέβαια! Το συζητάς κορίτσι µου; Η γλώσσα µας είµαστε είµαστε µεις και η φυλή 

µας. Πώς; Θα την ξεχάσουµε ή θα την παρατήσουµε; » 

 Η χρήση της ελληνικής γίνεται για την επικοινωνία µε τον κόσµο των µη-Τσιγγάνων. 

Συνεντεύκτρια : «∆εν υπάρχει γραπτή όµως;» 

Μητέρα : «Όχι, όχι όπως σε σας αλλά τη µιλάµε και τη µαθαίνουν τα παιδιά και τ�αγγόνια µας» 

 ∆εν αποποιείται την τσιγγάνικη ταυτότητα αλλά αντιλαµβάνεται τον εαυτό της µε διτή 

ταυτότητα, αυτήν της Ελληνίδας Τσιγγάνας που τη δικαιολογεί η γέννηση, ο γάµος, η 

απόκτηση παιδιών, εγγονιών και  δισέγγονων στο ελληνικό έδαφος. «Τό ίδιο είναι για µένα. 

Είµαι Ελληνίδα Τσιγγάνα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ έκανα παιδιά, αγγόνια�εδώ ζω από εδώ µια 

µέρα θα φύγω�» 

 Τα όνειρά της για το µέλλον εστιάζονται στην υγεία της, στην οικογένειά της και στα 

προβλήµατα των άλλων Τσιγγάνων. Όσον αφορά στο θέµα της υγείας της τονίζει ότι λόγω 

προβληµάτων πίεση και ζαχάρου, επιθυµεί να είναι γερή για να χαίρεται τα παιδιά, τα εγγόνια 

και τα δισέγγονά της και η οικογένειά της να είναι ευτυχισµένη. 

 Για τους Τσιγγάνους της Αγίας Βαρβάρας έθεσε το ζήτηµα της στέγασης και της 

εργασίας. Θα ήθελε να βρεθούν οικόπεδα για την έγερση κατοικιών προκειµένου να 

καλυφθούν τα  προβλήµατα στέγασης και να µην υπάρχει ρατσισµός ο οποίος δεν τους 

επιτρέπει να νοικιάσουν σπίτια στην περιοχή «Εδώ είµαστε καλά. Μόνο να µας δώσουνε 

οικόπεδα να γίνουν κι άλλα σπίτια και να µας βάζουν µέσα όταν θέλουµε να νοικιάσουµε 

σπίτι.». 

 Ζητά επίσης διεύρυνση του πεδίου εργασίας των Τσιγγάνων, ώστε το εµπόριο να µην 

αποτελεί την αποκλειστικό δρόµο εξοικονόµησης  των οικονοµικών πόρων των τσιγγάνικων 

οικογενειών «�και να υπάρχουν δουλειές για µας. Όχι µόνο µε το εµπόριο δηλαδή». 
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 Για τους Τσιγγάνους των άλλων περιοχών και φυλών επιθυµεί την αποκατάστασή τους 

σε σπίτια και την εύρεση εργασίας µε αποτέλεσµα την αποφυγή της επαιτείας και της 

κλεψιάς και τη σύνδεση της φυλής της µε τη ροπή προς την εγκληµατικότητα που αποδίδουν 

στην τσιγγάνικη κοινωνία (Ρήγα, 1991α/1997α, Ρήγα & ∆αιµονάκου, 1997δ) 

 «�δε θέλω τα παιδάκια να ζητιανεύουνε κι εκείνες οι µανάδες να τα τραβάνε µέσα στο κρύο 

το χειµώνα. Και δεν πάνε σχολείο και µένουν έτσι µες στους δρόµους. Ούτε να λένε ότι οι όλοι 

Τσιγγάνοι ζητάνε λεφτά και κλέβουνε και σκοτώνουνε�εµείς είµαστε τίµιοι» 

 

 

4.3.5 Ανάλυση της βιογραφικής συνέντευξης µε την κόρη (Αγία Βαρβάρα) 

Η κόρη της οικογένειας είναι µια νέα γυναίκα 44 ετών µε ζεστή και φιλική 

συµπεριφορά. Οι συνεντεύξεις είχαν συµφωνηθεί και καθοριστεί µέσω του γιου της και µε 

περίµενε στο σπίτι της µαζί µε την µητέρα της και την κόρη της. Η ροή του λόγου της υπήρξε 

αβίαστη και δεν δίστασε να δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις µου. 

 

Θεµατική Ενότητα :  Η παιδική ηλικία  

  Η Ε. γεννήθηκε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Έχει άλλον έναν αδελφό. 

Χαρακτηρίζει τα παιδικά της χρόνια πολύ όµορφα γιατί τα πέρασε µέσα στην αγάπη και τη 

φροντίδα των γονιών της «στην Αγία Βαρβάρα γεννήθηκα�.ε, µε τους γονείς µου πέρασα πολύ 

όµορφα τα παιδικά µου χρόνια ήτανε πολύ ζεστά�». Έµεναν σε σπίτι µαζί µε τον παππού και 

τη γιαγιά της, τους γονείς του πατέρα της, καθώς στον τσιγγάνικο κόσµο συνηθίζεται η 

κοπέλα (στη συγκεκριµένη περίπτωση η µητέρα της) όταν παντρεύεται να φεύγει από το 

σπίτι της και να ζει µε τα πεθερικά της (Έξαρχος, 1996), δηλαδή έχει τη µορφή του 

διευρυµένου µοντέλου οικογένειας (Μουχελή, 1996). 
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Θεµατική Ενότητα :  Εκπαίδευση 

 Η Ε. πήγε στο σχολείο της περιοχής και έφτασε µέχρι το Γυµνάσιο. Η ίδια δηλώνει ότι 

της άρεσαν τα γράµµατα αλλά δεν προχώρησε γιατί είχε µεγαλύτερη κλίση στο νοικοκυριό 

και επιθυµούσε να ασχολείται µε τις οικιακές εργασίες «πήγα σχολείο, έβγαλα όλο το 

δηµοτικό� Γυµνάσιο δεν πήγα�έπαιρνα τα γράµµατα, αλλά πιο πολύ µεγαλύτερη κλίση είχα 

στο νοικοκυριό.   Ακόµη και σήµερα, για τους Τσιγγάνους της Αγίας Βαρβάρας διακόπτουν 

πρόωρα το σχολείο είτε για να βοηθήσουν στις δουλειές τους σπιτιού είτε για να µη βάλουν 

σε κίνδυνο τη �σπίλωση΄ του ονόµατος της οικογένειάς τους. Η διαφύλαξη της παρθενίας στα 

κορίτσια και το γυρολογικό εµπόριο στα αγόρια θεωρούνται ζητήµατα πιο σοβαρά από το 

σχολείο αν και είναι µεταξύ τους ασυµβίβαστα (Βαξεβάνογλου, 2001). 

 Η παρακολούθηση των σχολικών τάξεων έγινε µε παρότρυνση των γονιών της οι 

οποίοι πίστευαν ότι ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει γράµµατα (εκείνοι είναι αγράµµατοι). 

Επισηµαίνει τη σηµασία της κοινωνικής µόρφωσης για τον άνθρωπο την οποία θεωρεί πιο 

σηµαντική από τη µόρφωση στα στενά πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήµατος «είναι και 

ορισµένα πράγµατα µέσα στη ζωή�που σε µορφώνουνε καλύτερα από τα γράµµατα�του 

Πανεπιστηµίου�.και η κοινωνική µόρφωση παίζει πολύ µεγάλο ρόλο στον άνθρωπο�». Σε 

αντίθεση µε την Ε. ο άντρας της ήταν αγράµµατος. 

 Εκτιµώντας την αξία της µόρφωσης έστειλε και τα 3 της παιδιά στο σχολείο, όπου 

τελείωσαν το Λύκειο, ο µεγάλος της γιος παρακολούθησε κύκλο µαθηµάτων σε σχολή 

δηµοσιογραφίας, ενώ η µικρή της κόρη επιθυµεί να σπουδάσει.  

 

Θεµατική Ενότητα :  Γάµος  

  Όπως η Ε. εξιστορεί, γνώρισε τον άντρα της (και αυτός Τσιγγάνος) σε ηλικία 14 ετών, 

ενώ ο ίδιος ήταν µόλις 20. Αγαπήθηκαν και η σχέση τους διατηρήθηκε σε πλατωνικό επίπεδο 
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για ένα χρόνο, δηλαδή χωρίς σεξουαλική συνεύρεση. Μετά το πέρας του ενός χρόνου 

κλέφτηκαν διότι ήθελαν να παντρευτούν, αλλά ο πατέρας της ήταν αντίθετος λόγω του 

νεαρού της ηλικίας της «αγάπησα έναν άνθρωπο... εγώ ήµουν δεκατεσσάρω χρονώ κι αυτός 

ήταν είκοσι. Ένα χρόνο είχαµε�πλατωνική σχέση. Μετά επειδή εγώ ήµουν µικρή και ο πατέρας 

µου δεν ήθελε να µε παντρέψει τόσο µικρή, αυτός µ�έκλεψε». 

«�είναι η ...νοοτροπία των Τσιγγάνων τέτοια� να παντρευόµαστε από µικρά�»  

χαρακτηριστικό γνώρισµα της τσιγγάνικης κοινωνίας καθώς τα παιδιά αναλαµβάνουν από 

πολύ νωρίς καθήκοντα ενηλίκων, οι έφηβοι αποκτούν δικές τους οικογένειες και οι ενήλικοι 

έχουν ήδη εγγόνια πριν συµπληρώσουν τα 40 τους χρόνια (Βαξεβάνογλου, 2001). Παρ�όλα 

αυτά ο µέσος όρος ηλικίας γάµου των κοριτσιών των Τσιγγάνων της Αγίας Βαρβαρας έχει 

αυξηθεί και από τα 14-15 χρόνια, τώρα έχει γίνει γύρω στα 20-21 «δηλαδή η κοπέλα πρέπει 

να είναι τουλάχιστον είκοσι ένα χρονώ. Μεγαλύτερη, είκοσι δύο. Κι έγινε τώρα αυτό, τώρα 

τελευταία. Ενώ πριν δεκαπέντε δεκατεσσάρω χρονώ η κοπέλα θα�πρεπε να παντρευτεί. Γιατί 

µετά ήτανε γριά». 

 Το �κλέψιµο� αποτελεί πρακτική της τσιγγάνικης κοινωνίας για την απόκτηση της 

συναίνεσης των γονιών σε έναν πρωτύτερα ανεπιθύµητο γάµο (Ντούσας, 1997). Η εν λόγω 

πρακτική συνδέεται στενά µε το ζήτηµα της παρθενίας της κοπέλας η οποία θεωρείται 

δεδοµένη πριν το γάµο και µέσω της �απαγωγής� της αυτή χάνεται. Το γεγονός αυτό αποτελεί 

πληγή στην ηθική του κοριτσιού και η σύναψη γάµου είναι η µόνη λύση που µπορεί να 

καλύψει την ντροπή «(η παρθενία) µέχρι σήµερα και µέχρι να πεθάνουµε θα ισχύει. Μέχρι να 

τελειώσει η ανθρωπότητα θα ισχύει�όταν µια ελεύθερη κοπέλα παντρεύεται�πρέπει να είναι 

παρθένα. Γιατί µετά γίνεται καυγάς. Είναι κακό». 

«Ε αφού την καταστρέφει�πρέπει να την πάρει». 
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  Για ένα µήνα πριν το γάµο της έφυγε από το σπίτι των γονιών της και έµεινε µε τα 

πεθερικά της. Μετά το γάµο όµως εγκαταστάθηκε αρχικά µε τον άντρα της σε δικό τους σπίτι 

µε ενοίκιο. Αργότερα αγόρασαν οι γονείς της οικόπεδο, έχτισαν σπίτι και από το 1970 

κατοικούν στο σπίτι όπου ζουν µέχρι σήµερα και έλαβε χώρα η συνέντευξή µας «�έζησα για 

ένα διάστηµα µε την πεθερά µου� για κανά µήνα.. αλλά µετά� στεφανώθηκα�και έβγαλα 

δικό µου σπίτι» 

«Σιγά σιγά µε τα χρόνια πήρανε αυτό το οικόπεδο, χτίσανε�µετακοµίσαµε�και είµαστε εδώ 

από το 1970 » 

 Παρά την αγάπη που τους ένωσε, η Ε. περιγράφει τη σχέση µε τον άντρα της ( ο 

οποίος έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 χρόνια από καρδιακή προσβολή) ως καλή σε γενικές 

γραµµές, εκφράζει όµως παράπονα ως σύζυγος και ως γυναίκα. Σχετικά µε την πρώτη 

ιδιότητα αναφέρει ότι στο σπίτι τους τις αποφάσεις τις έπαιρνε ο σύζυγός της όµως οι 

αποφάσεις του δεν ήταν οι σωστές, σύµφωνα µε την κρίση της «τις αποφάσεις τις έπαιρνε ο 

άντρας µου�αλλά�δεν έκανε ωραίες αποφάσεις�επειδή σαν άντρας ήταν άντρας, το γόητρο 

του άντρα�κι όταν συζητάγαµε ορισµένα πράγµατα σαν αντρόγυνο και του έλεγα� αυτό το 

πράγµα που λες δεν είναι σωστό� αλλά σαν άντρας δεν ήθελε να καταλάβει τη γυναίκα�και 

�έκανε το δικό του» 

Στις σχέσεις τους ως ζευγάρι εκδηλώνει το παράπονο ότι η συµπεριφορά του ήταν 

νευρική, απότοµη και κτητική επειδή την ζήλευε και δεν ήξερε να εκφράζει την αγάπη του 

προς εκείνην «δεν ήξερε να εκφράσει την αγάπη του� και� µε ζήλευε, µου φερόταν λιγάκι 

παράξενα, απότοµα, νευρικά�» 

 Η Ε. ξεχωρίζει τις διαφορές των δύο φύλων και δικαιολογεί τη συµπεριφορά του άντρα 

της µε βάση αυτές. Στον τσιγγάνικο κόσµο την κυριαρχία κρατούν οι άντρες, το �ισχυρό� 

φύλο, µε τη γυναίκα να ακολουθεί φέροντας το ρόλο της συζύγου-µητέρας-νοικοκυράς 
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(Fraser, 1998). Εντούτοις, πιστεύει ότι η κατάσταση έχει αλλάξει, οι γυναίκες είναι πιο 

χειραφετηµένες και διεκδικούν πράγµατα για τον εαυτό τους όπως για παράδειγµα ανώτερη 

µόρφωση, τα οποία δεν ζητούσαν στη  δική της εποχή «�αλλά ένα παραπάνω γιατί οι 

γυναίκες είναι πιο χειραφετηµένες. ∆ουλεύουνε�κόβει το µυαλό τους πιο πολύ και είναι 

διαφορετικά τα πράγµατα. Και�µπορώ να σου πω ότι είναι πολλές οι γυναίκες που είναι 

αρχηγοί µέσα στο σπίτι�». Θεωρεί ότι το αντρόγυνο πρέπει να συζητά και ο ένας να ακούει 

τον άλλον ώστε να υπάρχει συνεννόηση η οποία µελλοντικά θα φέρει την πρόοδο µέσα στην 

οικογένεια «�γιατί το αντρόγυνο είναι µεγάλη δουλειά. Ο άντρας πρέπει ν�ακούει τη γυναίκα 

και η γυναίκα τον άντρα�.πρέπει να υπάρχει µέσα στο αντρόγυνο συνεννόηση. Για να 

προοδέψουνε, να προκόψουνε». Σηµαντικό στοιχείο που διαφαίνεται µέσα από το λόγο της 

είναι ότι παρά τα παράπονά της, η ζωή µαζί του και η απόκτηση 3 παιδιών, η δηµιουργία 

οικογένειας δηλαδή, δίνει βαρύτητα µεγαλύτερη από τις αρνητικές πλευρές της συµβίωσής 

τους «�αλλά εν πάσει περιπτώσει ζήσαµε µαζί, κάναµε τρία παιδιά�µεγάλωσε, µεγάλωσα�» . 

Η αναφορά στην οικογένεια δηλώνει τη σπουδαιότητα που της αποδίδει η Ε. αλλά και την 

αντίληψη των Τσιγγάνων γενικότερα ότι η οικογένεια  αποτελεί τη βασική µονάδα 

κοινωνικής οργάνωσης της τσιγγάνικης κοινωνίας και διέπεται από σχέσεις αλληλο-

υποστήριξης και αλληλο-βοήθειας (Μουχελή, 1996). 

«Οικογένεια είναι το ωραιότερο πράγµα, το ωραιότερο αγαθό στον κόσµο. Τα παιδιά 

σου, να τα ..να τους δώσεις αγάπη�η οικογένεια είναι�γερή, είναι το ωραιότερο πράγµα στον 

άνθρωπο. Άνθρωπος χωρίς οικογένεια είναι άχρηστος»  

Απέκτησε 3 παιδιά,2 αγόρια τα οποία έχουν ήδη παντρευτεί και µία κόρη άγαµη προς 

το παρόν. Επιθυµούσε να αποκτήσει παιδιά και θεωρεί την ηµέρα γέννησης του πρώτου της 

παιδιού ως την ωραιότερη µέρα της ζωής της «όταν ήµουνα δεκάξι χρονώ. 8 Αυγούστου 

γεννήθηκε ο Κ. µου ήταν η πιο σηµαντική � η πιο µεγάλη µέρα για µένα�» . Μετά τα δύο 
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αγόρια πέρασαν 10 χρόνια µέχρι να αποκτήσει το τρίτο της παιδί, την κόρη της, όπου 

επιθυµούσε πολύ να γεννηθεί κορίτσι «�.µετά από ενάµισυ χρόνο έκανα τον ∆.  µου. Και 

µετά από ένα�αρκετό� διάστηµα µετά από 10 χρόνια, έκανα την κόρη µου» 

 

Θεµατική Ενότητα :  Οικογενειακές Σχέσεις 

  Η Ε. µιλά µε θετικότητα όσον αφορά στις σχέσεις της µε τους γονείς της γιατί την 

αγαπούσαν και τους αγαπούσε πολύ. Επισηµαίνει ότι η αγάπη που της πρόσφεραν οι γονείς 

της ως παιδί αποτέλεσε σηµείο αναφοράς για τη στάση της απέναντι στα δικά της παιδιά 

«�γιατί, ό,τι ένιωσα εγώ απ�τους γονείς µου�το ίδιο ανταπέδωσα στα παιδιά µου κι ένα 

παραπάνω γιατί εκείνα τα χρόνια οι γονείς µου ήτανε πιο αγράµµατοι, ενώ εγώ πήγα και 

σχολείο� ».  

Θεωρεί πολύ καλή τη σχέση που υπάρχει µεταξύ των γονιών της ως ζευγάρι γιατί 

στηρίζεται στην αµοιβαία πίστη και συνεννόηση «εµένα οι γονείς µου είχαν τέτοια 

συνεννόηση. Ο πατέρας µου πίστευε τη µάνα µου� και η µάνα µου το πατέρα µου» Η Ε. 

αναγνωρίζει ότι η σχέση των γονιών της δεν αποτελεί τον κανόνα µεταξύ άλλων ζευγαριών 

της τσιγγάνικης κοινωνίας στα χρόνια τους «δέρνανε τις γυναίκες τους τις παρατάγανε, µµ�τις 

αφήνανε νηστικές, πηγαίνανε παίζανε χαρτιά�ου�άχρηστοι άνθρωποι εµείς τέτοιους 

ανθρώπους τους λέµε κοπέλα µου άχρηστους». 

 Για τις σχέσεις της µε τον άντρα της εκδηλώνει παράπονα τα οποία όµως 

συγκαλύπτονται από τα χρόνια που πέρασαν µαζί και από το γεγονός της δηµιουργίας 

οικογένειας µε την απόκτηση τριών παιδιών τα οποία αγαπούσε κι εκείνος πολύ «...αλλά� 

ήτανε καλός, δηλαδή αγαπούσε τα παιδιά του�τ�αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά του». 

 Μεγαλύτερη έκταση έδωσε στη σχέση της µε τα παιδιά της την οποία θεωρεί ως 

δεµένη και φιλική σχέση, όπου στο λόγο της επαναλαµβάνεται το ρήµα �αγαπώ� µε τα 



 210

παράγωγά του. Θεωρεί ότι έχει δώσει την ίδια αγάπη και στα τρία, δεν έχει κάνει 

διαχωρισµούς µε βάση το φύλο µεταξύ τους και επισηµαίνει την ανάγκη της να τα φροντίζει, 

να τα βοηθά και να βρίσκεται κοντά τους όσο περισσότερο µπορεί, παρ�όλο που οι γιοι της 

έχουν παντρευτεί και έχουν δηµιουργήσει τη δικής τους οικογένεια. 

«Εγώ µε τα παιδιά µου είµαι πολύ δεµένη, πάρα πολύ δεµένη και µε τα τρία µου παιδιά, 

τ�αγαπάω τα λατρεύω, δηλαδή τα παιδιά µου δεν τ�άφησα ούτε µια ώρα�να φύγω και να 

µην�ε.. δω  τα παιδιά µου�τ�αγαπάω πολύ». 

 

Θεµατική Ενότητα :  Εργασία 

  Μέχρι την εποχή που ζούσε ο άντρας της η Ε. δεν εργαζόταν. Έµενε στο σπίτι και 

φρόντιζε το νοικοκυριό και τα παιδιά της. Ο σύζυγός της ήταν γυρολόγος όπως και ο πατέρας 

της. Εµπορευόντουσαν κεντήµατα, σεντόνια, κιλίµια, χαλιά, είδη νοικοκυριού, ό,τι έβρισκαν. 

Η ίδια άρχισε να εργάζεται µε ελεύθερο ωράριο µετά το θάνατο του άντρα της, έχοντας 

πελάτισες τις οποίες προµηθεύει µε κεντήµατα, σεντόνια, είδη προικός γενικά.  

  Η Ε. πιστεύει ότι οι Τσιγγάνοι δεν µπαίνουν σε καλούπια, θέλουν να έχουν ελευθερία, 

να εργάζονται αλλά να µπορούν να φεύγουν ό,τι ώρα θελήσουν «εµείς σε καλούπια δε 

µπαίνουµε, όταν εννοώ σε καλούπια δηλαδή σ�εργοστάσια�είµαστε ανοιχτοί 

άνθρωποι�θέλουµε να πάµε στη δουλειά, θέλουµε να πάµε σε διάφορα�ταξίδια». Η πρακτική 

του αυτόνοµου επαγγέλµατος συνδέεται στενά µε την τσιγγάνικη ταυτότητα. Οι Τσιγγάνοι 

προτιµούν πάντα επαγγέλµατα που τα χαρακτηρίζει η ελευθερία κινήσεων και ωραρίου, 

χωρίς να είναι υπόλογοι σε κάποιο αφεντικό, θέλουν να λειτουργούν αυτόνοµα χωρίς 

περιορισµούς (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996). 
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Θεµατική Ενότητα :  Ελεύθερος χρόνος � ∆ιασκέδαση 

 Η Ε. δεν είχε τη δυνατότητα να βγει έξω µε τις φίλες της όσο καιρό ο σύζυγός της 

βρισκόταν εν ζωή γιατί δεν της το επέτρεπε. Αιτία ήταν η ζήλια του γι� αυτό και τις φορές 

που έβγαιναν να διασκεδάσουν ήταν µόνο µαζί   

Συνεντεύκτρια: Ο άντρας σας, σας άφηνε να βγαίνετε µε τις φίλες σας; 

Κόρη :«Όχι» 

 Συνεντεύκτρια: Μόνη σας 

Κόρη :«Όχι, όχι, όχι. Ζήλευε, ζήλευε�µέχρι τα�αυτά�και τα νύχια µας. Άστα !» 

 

Θεµατική Ενότητα :  Γειτονιά  

 Οι σχέσεις της Ε. µε τη γειτονιά είναι πολύ καλές. Η ίδια αναφέρει ότι οι φίλες της 

στην πλειοψηφία τους είναι Ελληνίδες και όχι γυναίκες της φυλής της.  Θεωρεί ότι η καλή 

σχέση της µε τη γειτονιά οφείλεται στην καλή συµπεριφορά από την πλευρά της απέναντί 

στους γειτόνους και η φήµη της ως καθαρής και άξιας νοικοκυράς «µπορώ να σου πω ότι έχω 

περισσότερες Ελληνίδες φιλενάδες παρά Τσιγγάνες. ∆εν είναι ότι δεν αγαπάω τη φυλή µου, 

αλλά επειδή µ�αγαπάνε, επειδή�είµαι καλός άνθρωπος, µιλάω καλά µαζί τους κι αυτοί µαζί 

µου καλά» 

«Όλος ο κόσµος το ξέρει δεν το λέω ούτε για να παινευτώ ούτε για να κάνω διαφήµιση. 

Είµαι η πρώτη νοικοκυρά. Μ�αρέσει η καθαριότητα». 

 

Θεµατική Ενότητα :  Θρησκεία 

Η Ε. δηλώνει ότι έχει στενή σχέση µε τη θρησκεία. Προσεύχεται συχνά και πριν πάρει 

µια σηµαντική απόφαση ζητά τη βοήθεια του Θεού. ∆ηλώνει ότι η προστάτιδα της περιοχής 

όπου κατοικεί, η αγία Βαρβάρα, είναι η ψυχή της «Α είµαι πολύ θρήσκα ! Πρώτ�απ�όλα η 
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θρησκεία. Ό, τι και να κάνω στη ζωή µου θα κάνω το σταυρό µου, θ�απευθυνθώ προσκυνώ τη 

χάρη του Θεού�και µετά θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω» 

«Προσκυνώ  τη χάρη τη. Η αγία Βαρβάρα είναι η ψυχή µου» 

Τα λόγια της Ε. επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση των Τσιγγάνων µε τη θρησκεία η οποία 

λειτουργεί βοηθητικά και υποστηρικτικά στις καθηµερινές πρακτικές τους (Τερζοπούλου & 

Γεωργίου, 1996). 

 

Θεµατική Ενότητα : Σχέσεις µε τις άλλες φυλές Τσιγγάνων 

  Στην ερώτηση αν διατηρεί σχέση µε Τσιγγάνους άλλων περιοχών όπως για 

παράδειγµα στο Ζεφύρι, η απάντηση της Ε. είναι κατηγορηµατικά  αρνητική. Η ανυπαρξία 

σχέσεων οφείλεται κατά τη γνώµη της στη διαφορά µεταξύ τους. Θεωρεί ότι οι Τσιγγάνοι της 

Αγίας Βαρβάρας είναι διαφορετικοί από τους άλλους Τσιγγάνους γιατί τους αρέσει η καλή 

ζωή, το ωραίο σπίτι, το ωραίο ντύσιµο και προσπαθούν να τα αποκτήσουν. Αντίθετα οι άλλοι 

Τσιγγάνοι δεν προσπαθούν να καλυτερεύσουν τη ζωή τους ενώ η έλλειψη κρατικής βοήθειας 

επιδεινώνει την ήδη άσχηµη κατάστασή τους. 

«Είµαστε λίγο πιο κοσµοπολίτες. Είµαστε πιο διαφορετικοί. Μας αρέσει το ωραίο σπίτι, 

µας αρέσει το ωραίο περιβάλλον, το ωραίο ρούχο�δηλαδή µέχρι εµείς, ειδικά που βλέπουµε 

αυτούς τους Τσιγγάνους που είναι στο Ζεφύρι που είναι στα Νέα Λιόσια�ακόµα και µεις 

λυπόµαστε�που ενώ µπορούνε�να�.γίνουνε διαφορετικοί�παραµένουνε�στο ίδιο επίπεδο» 

«Αλλά είναι και το ζήτηµα ότι�πρέπει να βοηθηθούνε από το κράτος�να µην περπατάν 

ξυπόλητα τα παιδιά, να πηγαίνουνε στο σχολείο, να µορφώνονται τα παιδιά, εγώ έτσι νοµίζω» 

 

Θεµατική Ενότητα :  Γλώσσα -  Ταυτότητα  

  Το θέµα της διατήρησης της τσιγγάνικη γλώσσας είναι σηµαντικό για την Ε. γι�αυτό 

και στο σπίτι χρησιµοποιούν επί το πλείστον τη µητρική τους γλώσσα προκειµένου να 



 213

µαθευτεί από τα νέα µέλη, να διατηρηθεί και να συνεχιστεί από γενιά σε γενιά.  Η Ε. 

εκφράζει την αντίληψη ότι αν χαθεί η γλώσσα θα χαθούν όλα, ιδέα η οποία επιβεβαιώνει τη 

λειτουργία της γλώσσας ως επικοινωνιακού µέσου (Μπαµπινιώτης, 1995) και ως φορέα 

πολιτισµικών στοιχείων και στοιχείων ταυτότητας της κάθε οµάδας που τη χρησιµοποιεί 

διαµέσου των ετών. 

  Η Ε. δεν κρύβει ότι είναι περήφανη που είναι Τσιγγάνα αλλά αντιλαµβάνεται τον 

εαυτό της ως Ελληνίδα Τσιγγάνα επειδή γεννήθηκε, µεγάλωσε, παντρεύτηκε και έκανε 

οικογένεια σε αυτόν τον τόπο, τα παιδιά της φοίτησαν στο ελληνικό σχολείο, οι γιοι της 

πήγαν φαντάροι, ασκεί το δικαίωµα ψήφου και θεωρεί την Ελλάδα πατρίδα της «βεβαίως 

είµαι Ελληνίδα Τσιγγάνα. Ψηφίζω. Πήγα σχολείο, τα παιδιά µου πήγαν φαντάροι, για όνοµα 

του Θεού, ζω µέσα στην Ελλάδα. Αύριο µεθαύριο αν χρειαστεί, θα πάω να �κάνω κάτι για την 

Ελλάδα�.Είµαι Ελληνίδα. Η� Ελλάδα είναι η πατρίδα µου. Εδώ γεννήθηκα εδώ µεγάλωσα 

και κάποια στιγµή θα πεθάνω. ∆εν είναι άλλη πατρίδα µου. ∆εν έζησα σε κάποιο άλλο µέρος ». 

Εντούτοις, παραδέχεται ότι υπάρχει ρατσισµός απέναντι στους Τσιγγάνους, όµως η ίδια δεν 

έχει βιώσει τέτοια συµπεριφορά «Ρατσισµό υπάρχει. Αλλά�εγώ προσωπικά, σαν Ε., σαν 

άνθρωπος�που µένω στην Αγία Βαρβάρα�εγώ προσωπικά ρατσισµό δεν αντιµετώπισα. 

∆ηλαδή εµένα δεν µου είπανε �άντε µωρή γύφτισα�. Όχι. Αυτό �δε το είδα. Υπάρχει ρατσισµός. 

Ότι υπάρχει υπάρχει». 

  Η τσιγγάνικη εθνότητα, προκειµένου να διατηρήσει τη συλλογική της ταυτότητα πάνω 

σε µια βάση �καθαρότητας� και κοινής �σχετικότητας�, προβαίνει στη σύναψη γάµων µόνο 

µεταξύ ατόµων της φυλής, αποφεύγοντας τις επιµειξίες (Helleiner, 1990). Η άποψη της Ε. 

σχετικά µε την πρακτική αυτή δεν είναι απόλυτη. Στην ερώτηση αν θα υπήρχε πρόβληµα 

στην περίπτωση γάµου της κόρης της µε κάποιον µη-Τσιγγάνο, απάντησε ότι ο Θεός τα 

καθορίζει αυτά και θα ακολουθήσει το θέληµά του  
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Συνεντεύκτρια : «Θα σας πείραζε η Β. να παντρευτεί κάποιον µη Τσιγγάνο;» 

Κόρη : «Ό,τι θέλει ο Θεός. Ο Θεός�όποιο είναι το τυχερό της. ∆ε ξέρω»  

  Όταν τη ρώτησα για τα όνειρά της ανέφερε ότι το µόνο όνειρό της ήταν να παντρευτεί 

και να δηµιουργήσει οικογένεια, το οποίο έγινε πραγµατικότητα «το όνειρό µου ήτανε�από 

παιδί, να παντρευτώ, να κάνω δικό µου σπίτι, να το κρατάω καθαρό, να κάνω παιδιά και να 

τα�χω καθαρά. Αυτό ήτανε το�όνειρό µου». 

 Θέλει να είναι γερή για να µπορεί να χαίρεται την οικογένειά της, να δει την κόρη της 

παντρεµένη και να ταξιδέψει στην Ιταλία γιατί της έχουν κάνει εντύπωση τα κανάλια και οι 

γόνδολες «Υγεία. Τα παιδιά µου να�ναι γερά�και δε θέλω τίποτα�το µόνο µου όνειρο που 

θέλω είναι να πάω στην Ιταλία�µαζί µε την κόρη µου να µπω µέσα στη γόνδολα». 

«Έχω τα παιδιά µου, έχω το µπαµπά µου, έχω τη µαµά µου, είµαι γεµάτη σαν άνθρωπος. Από 

κει και πέρα δεν θέλω τίποτ�άλλο. Θέλω τώρα να ζήσω, να παντρέψω την Β. µου και να 

µεγαλώνω τα εγγ�τα παιδάκια της. Αυτό θέλω. Να µε αξιώσει ο Θεός να δω αυτό το πράγµα» 

Στην ερώτηση για το τί πιστεύει ότι θα µπορούσε να γίνει για να καλυτερεύσει η ζωή 

των Τσιγγάνων, αναφέρεται σε εκείνους που δεν ζουν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και 

εκτός της αγάπης και ειρήνης που εύχεται, ζητά να µην υπάρχουν παιδιά που ζητιανεύουν 

στους δρόµους και ιδιαίτερα το χειµώνα εξαιτίας του κρύου και το κράτος να µεριµνήσει για 

κατοικίες για τους Τσιγγάνους που τώρα ζουν σε παράγκες ή σε σκηνές καθώς επίσης και για 

καθοδήγηση από κοινωνικούς λειτουργούς «θα ήθελα σε όλον τον κόσµο κατ�αρχήν να 

υπάρχει ειρήνη, αγάπη�δε θέλω να βλέπω αυτά τα παιδάκια στα φανάρια�δε θέλω να βλέπω 

αυτά τα παιδάκια που ζητιανεύουνε στους δρόµους αυτό µε κάνει και�αηδιάζοµαι µερικές 

φορές και θυµώνω και�στενοχωριέµαι πάρα πολύ� εκείνο το βρέφος στο φανάρι και να 

υπάρχει και η άλλη µε το παιδί να ζητιανεύει στους δρόµους, χειµώνας καιρός το παιδί 

ξεκάλτσωτο, το παιδί γδυτό�θα ήθελα ένα καλύτερο αύριο για όολα αυτά τα παιδάκια»  
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«Ε�και από το κράτος πρέπει να βοηθηθούνε αυτοί οι άνθρωποι, έχω την ίδέα ότι αν 

κάνανε ορισµένες πολυκατοικίες και τους βάζανε µέσα και είχανε δικά τους σπίτια�εδώ λένε� 

ο ένας τον άλλο βλέπει�και φτιάχνεται, προσπαθεί να µοιάσει ο ένας στον άλλονε, προς το 

καλύτερο�.αλλά είναι το ζήτηµα ότι�πρέπει να βοηθηθούνε από το κράτος και εγώ� θα έλεγα 

κάτι�ένας κοινωνικός λειτουργός, κάθε ένα µήνα να πήγαινε και να τους�κοίταγε, να κοίταγε 

να�να�βλεπε πως να στο πω, να τους καθοδηγούσε µε λίγα λόγια να τους καθοδηγούσε να τους 

έλεγε ότι �βρε παιδιά σπίτια δε θέλατε; Σας δώσαµε σπίτια. Να κοιτάξετε κι εσείς να είσαστε 

διαφορετικοί� ». 

 

 

4.3.6 Ανάλυση της βιογραφικής συνέντευξης µε την εγγονή  (ανύπαντρη)  

        {Αγία Βαρβάρα} 

Η Β. είναι ένα νέο κορίτσι σχεδόν 18 χρονών, µε µοντέρνο ντύσιµο και χαµογελαστό 

πρόσωπο. Υπήρξε πολύ θετική στο αίτηµά µου για συνέντευξη µαζί της και δεν απέφυγε να 

απαντήσει στις ερωτήσεις µου. 

 

 

 

Θεµατική Ενότητα : Η παιδική ηλικία 

Η παιδική της ηλικία περιγράφεται από την ίδια ως ζεστή και γεµάτη αγάπη γιατί 

µεγάλωσε σ�ένα ωραίο σπίτι γεµάτο αγάπη και φροντίδα από τους γονείς, τα αδέλφια, τον 

παππού και τη γιαγιά της οι οποίοι µένουν στον πάνω όροφο του σπιτιού. 
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«Ε�γεννήθηκα σ�ένα ζεστό περιβάλλον�µε τους γονείς µου� µε τη µαµά µου�µε τ�αδέλφια 

µου�ε γεννήθηκα σ�ένα ωραίο σπίτι�µε όλες τις φροντίδες και όλα τ�απαραίτητα για να µάθω 

κάποια βασικά στοιχεία ένα δυό πράγµατα» 

 

Θεµατική Ενότητα : Εκπαίδευση 

 Η Β. τελειώνει το Λύκειο και σκέφτεται να σπουδάσει. Στην αρχή δεν ήθελε να 

πηγαίνει αλλά ανακάλυψε στη συνέχεια ότι της άρεσε  

      Μιλά αγγλικά και γαλλικά κι έχει αποκτήσει διπλώµατα και στις δύο γλώσσες. «�από 

µικρή ηλικία πήγα σχολείο το σιχαινόµουνα�αλλά τελικά πήγα�ε.. συνέχει ανακάλυψα ότι µου 

άρεσε πάρα πολύ�ακολούθησα ήθελα αγγλικά, γαλλικά� έχω πάρει κάποια διπλώµατα�» 

      Αν µελλοντικά αποκτήσει δικά της παιδιά θα ήθελε να πάνε σχολείο και να σπουδάσουν 

γιατί θεωρεί την εκπαίδευση σηµαντικό εφόδιο για τον άνθρωπο  

Συνεντεύκτρια : «Θεωρείς ότι η εκπαίδευση παίζει σηµαντικό ρόλο;» 

Εγγονή :«Πολύ µεγάλο» 

Συνεντεύκτρια : «Και θα στείλεις και τα παιδιά σου σχολείο;» 

Εγγονή :«Βεβαίως. Και να σπουδάσουνε και ό,τι θέλουνε�εάν θέλουνε και αν τους�γιατί δε 

µπορώ να τους πιέσω. Αν θέλει κάτι ένας άνθρωπος το κάνει µ�ευχαρίστηση αν τον πιέζει 

όµως�.» 

 

Θεµατική Ενότητα :  Γάµος 

Η Β. είναι άγαµη αλλά ο γάµος αποτελεί ένα από τα µελλοντικά της σχέδια. Επιθυµεί 

να παντρευτεί από αγάπη και όχι από προξενιό, χωρίς βιασύνη. Ως προϋπόθεση τίθεται ο 

άντρας που θα γνωρίσει να πληρεί κάποια κριτήρια τα οποία θεωρεί σηµαντικά σε µια σχέση  

και πιστεύει ότι η µητέρα της θα συµφωνήσει και θα δώσει τη συγκατάθεσή της για το γάµο, 
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επειδή έχουν τις ίδιες απόψεις για τη συζυγική σχέση. Στην περίπτωση που η µητέρα της δεν 

αποδεχτεί τον µέλλοντα σύζυγό της, η Β. θα βρει τρόπο να την πείσει. 

«Ε ποιός δε θέλει να παντρευτεί από αγάπη;» 

«�για να διαλέξω κάποιον� και να τον ε� να κάνω δεσµό µαζί του�είναι κάποια κριτήρια 

που θεωρώ εγώ σωστά�τα οποία θα τα θεωρήσει και η µάνα µου σωστά δεν υπάρχει 

περίπτωση�» 

«�και να µη της αρέσει της µητέρας µου ε� αν το θέλω εγώ� θα το δεχτεί θέλει δε θέλει» 

 ∆εν πιστεύει στην ισότητα των δύο φύλων όσον αφορά επιµέρους πτυχές της 

συζυγικής σχέσης. Θέλει ο άντρας να αποτελεί το στήριγµα του σπιτιού και της ίδιας 

«δηλαδή�στο θέµα µε το σπίτι. Να είναι ο αρχηγός ο άντρας. ∆ε θέλω να είναι η 

γυναίκα�αλλά�και ο άντρας σε κάποια θέµατα να είναι� να είναι το στήριγµα».  

Εντούτοις είναι θετική απέναντι στις από κοινού αποφάσεις που θα καλείται το ζευγάρι 

να πάρει. «όχι, θα πρέπει να το συζητάνε µε τη γυναίκα, να το συζητάνε και µε� να έχουνε µια 

συνεννόηση µεταξύ τους. Όπως η δικιά µου οικογένεια» 

 Είναι φανερό ότι η Β. είναι επηρεασµένη από  τις σχέσεις των γονιών της και επιθυµεί 

να ακολουθήσει το ίδιο µοντέλο για τη δική της σχέση.  Η αντίληψη όµως ότι ο άντρας 

πρέπει να κρατά το τιµόνι της οικογένειας η οποία διακρίνεται από τα λόγια της Β. 

αντανακλά τον  βασικό διαχωρισµό του κόσµου των Τσιγγάνων µε βάση το φύλο, όπου την 

κυριαρχία κατέχει ο άντρας ενώ η γυναίκα είναι το �δεύτερο� φύλο (Έξαρχος, 1996). Η Β. 

θεωρεί ότι στη δική της γενιά δεν ισχύει ο γάµο σε πολύ µικρή ηλικία όπως συνέβαινε την 

εποχή της µητέρας της και αποδίδει τις αιτίες στην επιθυµία των κοριτσιών να σπουδάσουν 

και να εργαστούν. Αυτή η επιθυµία ως πρωταρχικός στόχος βάζει σε δεύτερη µοίρα το θέµα 

του γάµου, µε αποτέλεσµα να έχει ανέβει ο µέσος όρος ηλικίας γάµου για τις τσιγγανοπούλες 

της Αγίας Βαρβάρας. 
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Συνεντεύκτρια : «Θεωρείς ότι η γενιά η δικιά σου έχει µεγάλη διαφορά µε αυτή της µητέρας 

σου;» 

Εγγονή: «Ναι. Έχει µεγάλη διαφορά. Πολύ µεγάλη» 

Συνεντεύκτρια : «Σε τί θεωρείς; Στις σχέσεις των δύο φύλων; Στις αντιλήψεις;» 

Εγγονή : «Ε�και στις αντιλήψεις και ότι αυτοί δε µορφωνόντουσαν πολύ ότι εµείς είµαστε 

ανοιχτά µυαλά και θέλουµε να σπουδάσουµε να κάνουνε� και καριέρα και οικογένεια�και ότι 

παντρευόντουσαν πολύ µικρές ενώ τώρα� έχουµε αλλάξει τα κορίτσια κι εδώ πέρα 

παντρεύονται δεκαεννιά είκοσι χρονώ εικοδύο » 

 ∆εν παραλείπει να αναφέρει ότι έχει φίλες οι οποίες θέλουν να κατέχουν τη θέση 

ισχύος σε µια σχέση και ο άντρας να ακολουθεί τις επιθυµίες και αποφάσεις τους, άποψη την 

οποία εκείνη δε συµµερίζεται για µια δική της σχέση «ότι πρέπει να είναι αυτοί οι αρχηγοί ότι 

θέλουν να κάνουν αυτοί τους άντρες ότι διάφορα, δηλαδή είναι�εντάξει, γνώµη τους είναι�τη 

σέβοµαι εντάξει αλλά δεν�θα�λεγα ότι είναι σωστό, αυτό» 

 Στο αίτηµά µου για περιγραφή του τσιγγάνικου γάµου ανέφερε ότι η τελετή γίνεται 

στην εκκλησία σύµφωνα µε τα δεδοµένα της ορθοδοξίας, ακολουθεί γλέντι το οποίο 

πληρώνουν οι γονείς του ζευγαριού, δίνονται τα δώρα, η µορφή των οποίων µπορεί να είναι 

επίσης σε χρήµα ή χρυσό και την άλλη µέρα πρέπει να πιστοποιηθεί η παρθενία της κοπέλας, 

µε τη διαδικασία τοποθέτησης κοµµατιού από το σεντόνι το βαµµένο από το αίµα της σε ένα 

καλάθι µε λουλούδια το οποίο παρουσιάζουν στους συγγενείς «µετά την εκκλησία πάνε για 

φωτογραφίες κλασσικά, όπως πάνε όλοι οι γάµοι, µετά πηγαίνουν�ανάλογα πως το�χουν 

αποφασίσει οι γονείς των παιδιών�σ�ένα κέντρο�πολυτελέστατο�να κάνουν κάποια 

δεξίωση� αυτοί που έρχονται δίνουν ένα δώρο αν θέλουνε» 

«Την άλλη µέρα ε�.γινεται στο σπίτι της νύφης ένα κάπως σα γλέντι�της πηγαίνουνε 

κόκκινο�ούζο, κόκκινο ρακί δε ξέρω πως λέγεται αυτό� και καλά ως ένδειξη ότι είναι τίµια η 
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κοπέλα, ε�καµιά φορά οι µεγάλες γυναίκες οι παλαιές�το βλέπουν κιόλας�το σηµάδι�, το 

βάζουν σ�ένα καλάθι, το στολίζουν µε λουλούδια» 

 

Θεµατική Ενότητα : Οικογενειακές Σχέσεις 

Η Β. αναφέρει ότι οι σχέσεις της µε τους γονείς και τα αδέλφια της είναι σχέσεις 

αγάπης και αλληλο-υποστήριξης. Ο πατέρας της δεν ζει εδώ και έξι χρόνια και µπορεί κανείς  

να διακρίνει µέσα από τα λόγια της τη στενοχώρια που της προκάλεσε αυτός ο χωρισµός, 

αλλά και τον τρόπο που τον αποδέχτηκε «ε.. εντάξει είναι λίγο άσχηµη να χάνεις έναν 

άνθρωπο που τον αγαπάς�αλλά εντάξει. Στην αρχή� καταπέφτεις, έχεις κατάπτωση�σε 

πιάνει κάτι άσχηµο δε θέλεις να ζήσεις και τέτοια, αλλά µετά το παίρνεις απόφαση ότι η ζωή 

συνεχίζεται». 

«Ε�όσο να�ναι είναι αίµα σου»  

∆ηλώνει πιο δεµένη µε τη µητέρα της και αναγνωρίζει ότι της πέρασε απόψεις για τη 

γυναικεία της ταυτότητα, που αφορούν τη διατήρηση της παρθενίας πριν το γάµο 

(Βαξεβάνογλου, 2001: 147-148) και τις σχέσεις µε τους άλλους ανθρώπους «ότι πρέπει 

ν�ακολουθήσω�µου έχει πει ότι �δεν πρέπει να κάνω έρωτα�πριν παντρευτώ, πριν κάνω 

οικογένεια γιατί έτσι είναι και το έθιµο των Τσιγγάνων. Το ακολουθώ. Και πιστεύω πως 

µ�αρέσει σαν ιδέα ». Αντίληψη την οποία θα περάσει και στην κόρη της αν αποκτήσει  

Συνεντεύκτρια : «Ας πούµε το θέµα της παρθενίας θα το κρατήσεις πιστεύεις;» 

Εγγονή :«Ναι. Θα το κρατήσω» 

Η γνώση αυτή περί µη ενεργής σεξουαλικής ζωής για τα κορίτσια πριν τη σύναψη 

γάµου, δείχνει ότι το ζήτηµα συζητείται µέσα στην οικογένεια όταν τα παιδιά είναι πολύ 

µικρά. Η εµπλοκή τους από µικρή ηλικία στον κόσµο των ενηλίκων που πραγµατοποιείται µε 

την επαφή τους µε ζητήµατα φύλων, αξιών της φυλής και η συµµετοχή τους σε κοινωνικές 
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εκδηλώσεις επιταχύνει την κοινωνικοποίησή τους και την ενηλικίωσή τους (Τερζοπούλου & 

Γεωργίου, 1996). 

 Παρ�όλα αυτά, δεν επισηµαίνει διαφορά στη συµπεριφορά της µητέρας της απέναντι 

σε εκείνη που ήταν κορίτσι και τα δυο αγόρια αδέλφια της «�.ίσα ίσα που πιστεύω ότι όλοι 

είµαστε ίσοι απλά εντάξει ο Κ. είναι ο πρωτότοκος που έχει λίγο πιο πολύ αδυναµία όλους µας 

αγαπάει, ακόµα και µένα  µ�αγαπάει γιατί ήθελε πως και πως να κάνει κορίτσι. Αλλά 

�εντάξει�ας πούµε�δεν έχει κάνει διάκριση». 

 Γελώντας αναφέρει ότι τα αδέλφια της την αντιµετωπίζουν σαν τη µικρή τους αδελφή 

και ότι η σχέση αυτή ξεπερνά το δεσµό αίµατος και είναι σχέση µεταξύ φίλων «ε, εντάξει µε 

προσέχουνε ακόµα, ενδιαφέρονται πολύ για µένα, µε ρωτάνε για το σχολείο µου, γι�αυτά, 

έχουµε µια σχέση πολύ� σαν να µην είµαστε αδέλφια δηλαδή πολύ φιλική, τα λέµε µεταξύ 

µας�κάνουµε πλάκες» 

 

Θεµατική Ενότητα : Εργασία 

 Η Β. δεν εργάζεται αλλά θα το ήθελε µελλοντικά γιατί σαν κορίτσι της γενιά της ζητά 

πρώτα την επαγγελµατική αποκατάσταση και έπειτα τη δηµιουργία οικογένειας. «εµείς 

είµαστε ανοιχτά µυαλά και θέλουµε να σπουδάσουµε να κάνουνε� και καριέρα και 

οικογένεια�» 

 Ο συνδυασµός των δύο είναι ο στόχος της και δηλώνει ότι δεν θα την ενοχλούσε η 

εργασία σε µια δηµόσια υπηρεσία µε καθορισµένο ωράριο, αρκεί να µην τίθεται θέµα αδικίας 

στο χώρο εργασίας «δεν έχω κανένα πρόβληµα. Αρκεί βέβαια να µην είναι�να δουλεύω και 

να υπάρχει µια αδικία. ∆εν έχω κανένα πρόβληµα. Ίσα ίσα που θέλω. Να δουλέψω» 
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Θεµατική Ενότητα :  Ελεύθερος χρόνος - ∆ιασκέδαση 

 Τον ελεύθερο χρόνο της βγαίνει έξω µε φίλους και φίλες της ηλικίας της, µε την άδεια 

της µητέρας της, χωρίς περιορισµό, αρκεί να ακολουθεί τις συµβουλές και τις αρχές που της 

έδωσε. 

 

Θεµατική Ενότητα : Γειτονιά 

 Αναφέρθηκε µόνο στις σχέσεις µε γονείς, αδέλφια και φίλους χωρίς να µιλήσει για τη 

σχέση της µε το γειτονικό της περιβάλλον. 

 

Θεµατική Ενότητα : Θρησκεία 

  Η Β. δηλώνει χριστιανή ορθόδοξη, συµµετέχει στις γιορτές της ορθοδοξίας, ακολουθεί 

τα τυπικά της θρησκείας όπως η νηστεία και η προσευχή αλλά δεν θεωρεί τον εαυτό της 

θρησκόληπτο.  

«Πολύ καλή η σχέση µου µε τη θρησκεία�.είµαι χριστιανή ορθόδοξη, πηγαίνω στην εκκλησία, 

κάθε�Χριστούγεννα Πάσχα κάνω νηστεία, πηγαίνω συχνά στην εκκλησία, προσεύχοµαι�όσο 

πρέπει και µπορώ�αυτά. Τίποτα παραπάνω» 

 

Θεµατική Ενότητα : Σχέσεις µε τις άλλες φυλές Τσιγγάνων 

  ∆εν θεωρεί τον εαυτό της ρατσίστρια αλλά δηλώνει ότι δεν έχει σχέση µε άλλες φυλές 

Τσιγγάνων γιατί η δική της φυλή είναι άλλη από εκείνη των Τσιγγάνων του Ζεφυρίου, του 

Μενιδίου, των Άνω Λιοσίων. Η διαφορετικότητα εντοπίζεται στον προοδευτικό τρόπο 

ντυσίµατος και ζωής, της διαφορετικής γλωσσικής διαλέκτου και της µη εµπλοκής σε πράξεις 

εκτός νόµου, όπως για παράδειγµα η κλεψιά. Αναγνωρίζει την ύπαρξη ατόµων της φυλής της 

τα οποία έχουν προβλήµατα µε το νόµο αλλά υποστηρίζει ότι τα κρούσµατα είναι ελάχιστα 
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µπροστά στα αντίστιχα των Τσιγγάνων άλλων φυλών και περιοχών. Η διάκριση στην οποία 

προβαίνει µεταξύ των Τσιγγάνων της φυλής της και των �Άλλων Τσιγγάνων� είναι ξεκάθαρη. 

«(∆ιαφέρουµε) σε όλα. Στη γλώσσα�µιλάµε διαφορετική διάλεκτο δε µιλάνε τη δική µας 

διάλεκτο�αλλά υπάρχει ένα µεγάλο χάσµα ανάµεσά τους πιστεύω. Ότι είναι άλλο πράγµα και 

τα�χουν παρεξηγήσει πάρα πολλά άτοµα. Άλλο πράγµα είναι οι Τσιγγάνοι και άλλο πράγµα 

είναι αυτοί. ∆ηλαδή εµείς είµαστε� εντάξει ναι µεν είµαστε Τσιγγάνοι αλλά έχουµε µπει σ�ένα 

νοµοσχέδιο έχουµε µπει σ�ένα�ξέρουµε κάποια πράγµατα βασικά, δηλαδή ντυνόµαστε ωραία, 

έχουµε ωραία σπίτια�εντάξει αυτοί δε� δε κάνουν έτσι ας πούµε, είναι�ντύνονται 

άσχηµα�κάνουν άσχηµα πράγµατα και µεις κάνουµε καµιά φορά, υπάρχει κάποια, κάποιο 

µέρος της φυλής�κλέψιµο�αυτό εκείνο�αλλά αυτοί εντάξει, το�χουνε παρακάνει πια» 

   Εξαιτίας της ειδοποιού διαφοράς µεταξύ τους, την ενοχλεί το γεγονός εξοµοίωσής της 

µε µέλη άλλων τσιγγάνικων φυλών «κοίτα δεν είµαι, δεν κάνω διακρίσεις γιατί κι εγώ 

Τσιγγάννα είµαι δεν κάνω καµία διάκριση αλλά�όσο να�ναι�άµα έκανα παρέα µαζί τους ας 

πούµε αν µε δούνε στο δρόµο µε µια τέτοια κοπέλα ας πούµε�µία Τσιγγάνα�που µένει στο 

Μενίδι ας πούµε που είναι�έτσι ο τρόπος που είναι ντυµένη�θα χαλάσει και η δικιά µου η 

�φήµη» 

 

Θεµατική Ενότητα : Γλώσσα � Ταυτότητα 

   Η Β. θεωρεί την τσιγγάνικη ως τη µητρική της γλώσσα. Η εκµάθηση, η χρήση και η 

διάδοσή της στις επόµενες γενιές λειτουργεί ως φυσικό επόµενο, αφού όπως η ίδια την έµαθε 

από τους γονείς και το συγγενικό της περιβάλλον, το ίδιο να ισχύει και στα σπίτια των άλλων 

Τσιγγάνων.  ∆εν είναι θέµα επιλογής η εκµάθησή της αλλά συνήθειας εφόσον οι γονείς τη 

χρησιµοποιούν και την επιβάλλουν µέσα στην καθηµερινή πρακτική της οικογένειας  
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«τη γλώσσα�βέβαια θα τη κρατήσω, είναι η µητρική µου γλώσσα. Και να θέλω και να µη θέλω 

που�έτσι κι αλλιώς τις µιλάω έτσι που θα� συνηθίσει το παιδί όπως συνήθισα κι εγώ�όταν 

µιλάν οι γονείς τα µαθαίνεις κι εσύ από µικρό. ∆εν είναι ότι� επιλέγεις» 

  Η ταυτότητά της είναι διττή. Αισθάνεται Ελληνίδα Τσιγγάνα και αναφέρει ότι οι 

περισσότερες της φίλες είναι Ελληνίδες µε τις οποίες τη συνδέει στενή σχέση. 

Συνεντεύκτρια : «Οι φίλες σου είναι µόνο Τσιγγάνες;» 

Εγγονή : «Ε�οι φίλες µου�µπορώ να σου πω ότι οι περισσότερες είναι Ελληνίδες» 

Συνεντεύκτρια : «Νιώθεις ότι διαφέρεις από τις Ελληνίδες οι οποίες δεν είναι και Τσιγγάνες;» 

Εγγονή : «Όχι δε νιώθω καµιά διαφορά�ε και για τις Ελληνίδες�δε τις νιώθω� είµαστε πολύ 

δεµένες και µ�αγαπάνε και τις αγαπάω πολύ» 

  Η πρακτική της ενδογαµίας η οποία διασφαλίζει τη συνέχιση της φυλής και την 

αποφυγή των επιµειξιών (Helleiner,1990), δεν αποτελεί πάγια τακτική για την Β. ∆εν 

εξετάζει την καταγωγή του άντρα που θα γνωρίσει και θα αποφασίσει να παντρευτεί, γιατί 

θεωρεί το γάµο θέµα τύχης «δεν έχω πρόβληµα. Ό,τι θέλει ο Θεός. Αυτά είναι�τυχερά». 

  Η δηµιουργία οικογένειας είναι το όνειρό της, που το χαρακτηρίζει ως το όνειρο κάθε 

κοπέλας «όνειρο που έχω είναι να�το όνειρο της κάθε κοπέλας, να παντρευτώ� να βρω έναν 

καλό άνθρωπο να µε καταλαβαίνει, να έχουµε συνεννόηση ε�να δηµιουργήσω οικογένεια. 

Αυτό». 

 Για την καλυτέρευση της ζωής των Τσιγγάνων εκτός της περιοχής της Αγίας 

Βαρβάρας υποστηρίζει ότι η κρατική βοήθεια σε θέµατα εκπαίδευσης και στέγασης είναι το 

κύριο µέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου «είναι και το κράτος που δεν έχει βοηθήσει που 

δεν τους παρέχει εκπαίδευση�που δεν τους παρέχει�να φύγουν από κει να τους παρέχει 

κάποια οικονοµική ευχέρεια για να χτίσουν σπίτια και λοιπά». 
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4.4  Σύγκριση µεταξύ των τριών γυναικών-εκπροσώπων τριών γενεών  

       µελών της ίδιας οικογένειας (περιοχής Ζεφυρίου) 

Η εξιστόρηση των γεγονότων ζωής των τριών γυναικών της περιοχής του Ζεφυρίου 

παρουσιάζει οµοιότητες στα βασικά στοιχεία που δόθηκαν µέσω αυτής. Πρόκειται για 

γυναίκες που εκπροσωπούν µεν τρεις διαφορετικές γενιές αλλά που η πορεία ζωής τους 

ακολούθησε και συνεχίζει να ακολουθεί την ίδια γραµµή, παρά τις διαφορές στις ιστορικο-

κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που επιφέρει η πάροδος του χρόνου. 

Για τις τρεις αυτές γυναίκες η ζωή ξεκίνησε µε δυσκολία αφού τα παιδικά τους χρόνια  

''χρωµατίστηκαν'' από τη φτώχεια και τη στέρηση. Η µόρφωση αποκλείστηκε για λόγους 

ανάγκης εργασίας προκειµένου να καλυφθούν τα οικογενειακά έξοδα και εξαιτίας του φύλου 

τους, που απαιτούσε -και απαιτεί για την τσιγγάνικη κοινωνία- την τήρηση της παρθενίας 

πριν το γάµο και εποµένως τη διατήρησης της ακεραιότητας της οικογενειακής τιµής. 

Ο γάµος, ο οποίος για την κόρη και την εγγονή συντελέστηκε µετά την "απαγωγή" τους 

από τον µέλλοντα σύζυγό τους, ήρθε σε πολύ νεαρή ηλικία καθώς και η απόκτηση των 

παιδιών, µε αποτέλεσµα η ενηλικίωση των γυναικών αυτών να συµβεί ταυτόχρονα µε την 

ανάληψη των ρόλων ως συζύγου και µητέρας, φαινόµενο που χαρακτηρίζει τον κόσµο των 

Τσιγγάνων µέχρι σήµερα. 

Η σχέση µε τον σύζυγό τους πλην της µητέρας χαρακτηρίζεται ως καλή µε αναφορά 

στις διαφορές των δύο φύλων, όπου ο άνδρας κατέχει την κυρίαρχη θέση µέσα στην 

οικογένεια ενώ η γυναίκα επωµίζεται το ρόλο της νοικοκυράς και την ευθύνη της ανατροφής 

των παιδιών. Ο κόσµος των Τσιγγάνων είναι κόσµος όπου πρωτοστατούν οι άνδρες και την 

ιδέας αυτή ενστερνίζονται και οι τρεις γυναίκες της συγκεκριµένης οικογένειας. Η εγγονή 

πιστεύει στην ισότητα των δύο φύλων αλλά στην οικογένειά τους ο πεθερός της είναι εκείνος 
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που παίρνει τις αποφάσεις. Παρόλα αυτά, η οικογένεια θεωρείται και από τις τρεις γυναίκες 

ως το πιο σηµαντικό πράγµα και ως το βασικό τους στήριγµα.  

Η καθηµερινότητά τους αναλώνεται µεταξύ σπιτιού, εργασίας και εξόδων για 

διασκέδαση, όπου η αιτία είναι κυρίως οι συγγενικές συγκεντρώσεις. Από τις τρεις τους, η 

εγγονή είναι εκείνη η οποία βγαίνει περισσότερο έξω µε τον άνδρα της σε σχέση µε τη 

µητέρα και τη γιαγιά της όταν ήταν στην ίδια ηλικία. 

Όσον αφορά τις σχέσεις µε τις άλλες φυλές Τσιγγάνων συµµερίζονται την ίδια άποψη, 

θεωρώντας ότι διαφέρουν από εκείνους, δεν έχουν σχέσεις µαζί τους και επιζητούν µόνο την 

ησυχία τους και τη βοήθεια από το κράτος για µια καλύτερης ποιότητας ζωής. 

Σε γενικές γραµµές όπως οι τρεις γυναίκες αφηγήθηκαν την πορεία ζωής τους ως την 

ηµέρα της συνέντευξης, κατέγραψαν µε δικά τους λόγια η καθεµία ένα µοντέλο ζωής που 

παρά τη διαφορά των γενεών παρουσιάζει µεγάλες οµοιότητες οι οποίες αφορούν τη δοµή της 

οικογένειας και τις πρακτικές που ακολουθούν στην καθηµερινότητα και που αντανακλούν τη 

θεώρηση των Τσιγγάνων για τη ζωή και τον κόσµο. Εποµένως είναι δυνατό να 

υποστηρίξουµε ότι η πορεία ζωής τους µοιάζει σαν ένα φιλµ που απεικονίζει τη ζωή µίας και 

µόνο γυναίκας σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους : παρελθόν, παρόν και µέλλον. Οι 

τρεις αυτές γυναίκες µοιάζει να διάγουν παράλληλες ζωές σε διαφορετικό χρονικό πλαίσιο, 

που σηµαίνει ότι καθεµία κατέχει το δικό της κοµµάτι από το παρελθόν, το παρόν και το 

µέλλον αλλά σε διαφορετικές "ποσότητες" µετρηµένες σε χρόνια. 

 

4.4.1  Σύγκριση µεταξύ των τριών γυναικών-εκπροσώπων τριών γενεών  

          µελών της ίδιας οικογένειας περιοχής (Αγίας Βαρβάρας) 

Στην περίπτωση των τριών γυναικών από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας 

παρατηρείται ξεκάθαρα µέσα από την αφήγησή τους ότι οι ζωές τους εξελίχθηκαν 
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διαφορετικά. Η µητέρα είναι από τις τρεις τους εκείνη που πέρασε µόνο δύσκολα χρόνια 

λόγω έλλειψης χρηµάτων. Από τα λόγια της διαφαίνεται ότι βασανίστηκε στη ζωή της κατά 

τα παιδικά χρόνια και τα πρώτα χρόνια του έγγαµου βίου της εξαιτίας της φτώχειας που τους 

διέκρινε. Αρχικά έµενε µε τους γονείς του συζύγου της όπως προβλέπει το έθιµο των 

Τσιγγάνων, αλλά στη συνέχεια ο σύζυγός της κατάφερε να αποκτήσει δικό του κατάστηµα 

σταµατώντας το γυρολογικό εµπόριο και να αγοράσει οικόπεδο στην περιοχή χτίζοντας 

διώροφο σπίτι, στο οποίο διαµένουν µέχρι σήµερα. 

Η ζωή της κόρης της οικογένειας µπορεί να παροµοιαστεί µε εκείνη της µητέρα της 

αφού επηρρεάστηκε από τη φτώχεια  κατά τα πρώτα παιδικά της χρόνια και τα πρώτα χρόνια 

µετά το γάµο της, µέχρι ο άνδρας της να σταθεί στα πόδια του και η εργασία του, το 

γυρολογικό εµπόριο, να αποφέρει ικανοποιητικά κέρδη. Όλα της τα χρόνια διαµένει σε αυτό 

σπίτι µαζί µε τους γονείς της εκτός από την πρώτη περίοδο του γάµου της όπου έµενε µε 

ενοίκιο σε σπίτι µαζί µε τον άνδρα της χωρίς τους γονείς ή τα πεθερικά της. 

Σε αντίθεση µε τη µητέρα της που δεν µορφώθηκε, η κόρη παρακολούθησε το δηµοτικό 

όπως και ο αδελφός της, παρακινούµενοι από τους γονείς της οι οποίοι θεωρούσαν τη 

µόρφωση σηµαντικό εφόδιο για τη ζωή του ανθρώπου. 

Τόσο η µητέρα όσο και η κόρη παντρεύτηκαν από αγάπη και µετά από τη διαδικασία 

του "κλεψίµατός" τους από τον µέλλοντα σύζυγό τους, αλλά για διαφορετικούς λόγους η 

κάθε µία (η µητέρα λόγω πένθους από τη µεριά του συζύγου της και η κόρη διότι ο πατέρας 

της δεν συµφωνούσε εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας της). Το ζήτηµα της παρθενίας υπήρξε 

απαράβατος κανόνας που έπρεπε να διατηρηθεί και για τις τρεις γενιές που εκπροσωπούν οι 

συγκεκριµένες γυναίκες δεν τίθεται θέµα άρσης αυτής της πρακτικής. 

Οι συζυγικές σχέσεις υπήρξαν πολύ καλές για τη µητέρα και µόνο καλές για την κόρη η 

οποία δίνει τον χαρακτηρισµό αυτόν επειδή ο σύζυγός της τη ζήλευε και έπαιρνε αποφάσεις 
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που µελλοντικά αποδείχθηκαν λανθασµένες. Τα προβλήµατα λυνόντουσαν έπειτα από 

συζήτηση µεταξύ του ζευγαριού τόσο στην περίπτωση της µητέρας όσο και στην περίπτωση 

της κόρης αλλά τον τελικό λόγο τον είχε ο άνδρας. 

Η ζωή της κόρης της οικογένειας εξελίχθηκε και εξελίσσεται διαφορετικά από εκείνη 

της µητέρας και της γιαγιάς της. Γεννήθηκε σε περιβάλλον γεµάτο αγάπη και κύριο µέληµα 

της είναι να σπουδάσει πρώτα, να εργαστεί και µετά να δηµιουργήσει οικογένεια. Είναι ήδη 

18 χρονών και δεν συµµερίζεται την άποψη των υπόλοιπων Τσιγγάνων αναφορικά µε το γάµο 

των κοριτσιών σε πολύ µικρή ηλικία. Επιθυµεί αρχικά να "χτίσει" τη δική της ζωή 

ανεξάρτητα από κάποιον σύζυγο και αργότερα να  αναλάβει το ρόλο της συζύγου και 

µητέρας παρόλο που η απόκτηση οικογένειας αποτελεί το κύριο όνειρό της. Από τα λόγια 

των τριών γυναικών διαφαίνεται ότι η οικογένεια συνιστά το κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή του 

ανθρώπου και τον κύριο στόχο της. 

Η εγγονή έχει την ελευθερία να βγει έξω µε τις φίλες της και να γυρίσει αργά το βράδυ 

στο σπίτι, κάτι που για τη µητέρα και τη γιαγιά της απαγορευόταν, αλλά η διατήρηση της 

παρθενίας της θεωρείται αυταπόδεικτη και σκοπεύει να ακολουθήσει αυτό που της έχει πει η 

µητέρα της σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα και που η ίδια το ''πήρε'' και το κράτησε από τη 

δική της µητέρα. Οι περισσότερες φίλες της είναι Ελληνίδες και δεν πιστεύει ότι διαφέρει από 

εκείνες. Το ίδιο απάντησαν σε σχετική ερώτηση η µητέρα της και η γιαγιά της, τονίζοντας ότι 

δεν έχουν προβληµατικές σχέσεις µε τις Ελληνίδες της περιοχής, αντίθετα υπάρχει αµοιβαίος 

σεβασµός και αισθήµατα φιλίας µεταξύ τους. 

Οι σχέσεις τους µε τις άλλες φυλές Τσιγγάνων πρακτικά δεν υφίστανται αφού 

συναναστρέφονται µόνο συγγενείς και άτοµα της δικής τους φυλής, υπογραµµίζοντας τη 

διαφορά τους από τις άλλες φυλές Τσιγγάνων, η οποία αφορά κυρίως την ποιότητα ζωής. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κόρη της οικογένειας, οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας 
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θεωρούνται "κοσµοπολίτες" γιατί ζουν διαφορετικά και γνωρίζουν τί συµβαίνει στον κόσµο 

γύρω τους. Αντίθετα οι υπόλοιποι Τσιγγάνοι ζουν κάτω από άσχηµες συνθήκες για τις οποίες 

είναι οι ίδιοι υπαίτιοι και δεν κάνουν καµµία προσπάθεια να αλλάξουν τη ζωή τους προς το 

καλύτερο.  

Ο τρόπος ζωής των γυναικών αυτών � και ιδιαίτερα της εγγονής όπου συνιστά απόδειξη 

ότι η τρίτη γενιά Τσιγγάνων ενσωµατώνεται - δείχνει ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

από τον αντίστοιχο των αυτόχθονων Ελλήνων και όπως άλλωστε οι ίδιες δηλώνουν, 

αισθάνονται όχι µόνο Τσιγγάνες αλλά Ελληνίδες Τσιγγγάνες, αφού η γέννηση και η 

µακρόχρονη διαµονή τους στο ελληνικό έδαφος, η ελληνική ταυτότητα την οποία κατέχουν 

και τα δικαιώµατα του ισότιµου πολίτη τις κάνει να θεωρούν την Ελλάδα ως πατρίδα τους.  
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4.5  Σύγκριση µεταξύ των τριών γυναικών-εκπροσώπων τριών γενεών  

       της περιοχής Ζεφυρίου µε τις αντίστοιχες γυναίκες της περιοχής Αγίας  

        Βαρβάρας 

Η επιχείρηση σύγκρισης της πορείας ζωής των γυναικών �εκπροσώπων τριών γενεών- 

της περιοχής του Ζεφυρίου µε τις αντίστοιχες της Αγίας Βαρβάρας υπογραµµίζει τη βασική 

διαφορά µεταξύ τους που έγκειται αρχικά στην ποιότητα ζωής τους. Οι γυναίκες που 

κατοικούν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας διαµένουν σε ιδιόκτητο διώροφο σπίτι και 

έχουν σταθερό εισόδηµα που τους αποφέρει η ιδιωτική οικογενειακή επιχείρηση. Αντίθετα οι 

γυναίκες της περιοχής του Ζεφυρίου διαµένουν σε λυώµενο (η κόρη) και σε ενοικιαζόµενα 

σπίτια (η µητέρα και η εγγονή), πολλά άτοµα µαζί σε περιορισµένο χώρο και για να 

καλύψουν τα οικογενειακά έξοδα πρέπει οι άνδρες της οικογένειας να ασκήσουν γυρολογικό 

εµπόριο το οποίο δεν εγγυάται σταθερό εισόδηµα. 

Η εκπαίδευση δεν θεωρήθηκε σηµαντική συνισταµένη για την εξασφάλιση καλύτερης 

ζωής στο µέλλον, αφού καµιά από τις τρεις δεν παρακολούθησε τις σχολικές τάξεις ούτε του 

δηµοτικού, µε αποτέλεσµα να µην ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν, αν και όλες 

αναγνώρισαν ότι η εκπαίδευση προσφέρει τις δυνατότητες για την εύρεση καλύτερης 

εργασίας και συνθηκών ζωής. Όµως για οικονοµικούς λόγους και λόγους τιµής, δεν τους 

επιτράπηκε να πάνε σχολείο. Από τις γυναίκες της Αγίας Βαρβάρας µόνο η µητέρα είναι 

αναλφάβητη. Εντούτοις παρότρυνε τα δυο παιδιά της να µάθουν γράµµατα και η κόρη 

ακολούθησε την ίδια τακτική µε τα δικά της παιδιά. Η εγγονή επιθυµεί να σπουδάσει και 

µιλά ήδη δύο ξένες γλώσσες. Σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι θα στείλει τα παιδιά της 

σχολείο και θα τα αφήσει να επιλέξουν µόνα τους µέχρι ποιό επίπεδο εκπαίδευση θέλουν να 

παρακολουθήσουν. 
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Οι επαφές των γυναικών της περιοχής του Ζεφυρίου µε τον υπόλοιπο πληθυσµό που ζει 

στην περιοχή είναι καλές αλλά όχι κοντινές ή φιλικές, γεγονός που σηµαίνει σχέσεις 

απόστασης οι οποίες αυτοµάτως εµποδίζουν τις περιπτώσεις ενδεχόµενη ρατσιστικής 

συµπεριφοράς ή σύγκρουσης. ∆εν παρέλειψαν όµως να αναφέρουν τις περιστάσεις όπου 

βίωσαν το στιγµατισµό και την απόρριψη από τους µη-Τσιγγάνους. Για τις γυναίκες της 

Αγίας Βαρβάρας δεν τίθεται θέµα απόστασης µεταξύ Τσιγγάνων και µη-Τσιγγάνων. Ο 

κύκλος των φίλων περιλαµβάνει κυρίως αυτόχθονες Ελληνίδες, µε τις οποίες συναντιούνται 

τακτικά και συµµετέχουν ενεργά η µία στη ζωή της άλλης. Αυτό δηλώνει ότι ο τρόπος ζωής 

τους δε διαφέρει από εκείνον που διάγουν οι αυτόχθονοι Έλληνες της περιοχής και όχι µόνο, 

αποτελούν εποµένως ένα τµήµα της τσιγγάνικης κοινότητας το οποίο έχει ενσωµατωθεί και 

δεν ζει πλέον στο περιθώριο ούτε αντιµετωπίζει το στιγµατισµό και την προκατάληψη. 

Το σηµείο εκείνο που ξεχωρίζει µέσα από τις αφηγήσεις τους και αποτελεί στοιχείο 

οµοιότητας και σύνδεσης µεταξύ τους είναι η σπουδαιότητα της οικογένειας. Και για τις έξι 

γυναίκες της έρευνας η οικογένεια. συνιστά το κέντρο του κόσµου τους. Η ζωή τους 

περιστρέφεται γύρω από την οικογένεια της και κάθε απόφαση παίρνεται µε γνώµονα το 

καλό όλων των µελών της. Οι συγγενικές σχέσεις είναι σχέσεις εγγύτητας, συµπαράστασης 

και αλληλοβοήθειας και τα λόγια των συγκεκριµένων γυναικών δεν αντανακλούν τίποτε άλλο 

παρά τη βασική θεώρηση των Τσιγγάνων για τη ζωή που σχετίζεται µε τον οικογενειακό 

πυρήνα ως βασική µονάδα κοινωνικής οργάνωσης της τσιγγάνικης κοινωνίας (Μουχελή, 

1999). Στη βάση της λοιπόν η ζωή των γυναικών αυτών εξαρτάται από τα οικογενειακά 

δρώµενα, τον κώδικα τιµής των κοριτσιών και την ανισότητα µεταξύ των δύο φύλων (που για 

την τρίτη γενιά δεν ισχύει µε την παραδοσιακή έννοια του διαχωρισµού των ρόλων), αλλά η 

ποιότητας ζωής των δύο οικογενειών της µελέτης- της περιοχής του Ζεφυρίου και της 

περιοχής της Αγίας Βαρβάρας- διαφέρει ως προς τις καθηµερινές πρακτικές και κυρίως την 
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πραγµατικότητα της ενσωµάτωσης της δεύτερης στον τρόπο ζωής της κοινωνίας των 

αυτόχθονων Ελλήνων.  

Από την καταγραφή των παραπάνω δεδοµένων που απέδωσε η  τριγωνική προσέγγιση 

του θέµατος της έρευνας συµπεραίνουµε ότι η µέθοδος αυτή πέτυχε µε την εφαρµογή 

διαφορετικών µεθοδολογικών εργαλείων (ερωτηµατολόγια, συνεντεύξεις, παρατήρηση) τη 

σφαιρική κάλυψη του προς µελέτη κοινωνικού φαινοµένου, αποφεύγοντας τη µονοµέρεια και 

εξασφαλίζοντας σε µεγάλο βαθµό την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ερευνητικών 

αποτελεσµάτων (Ρήγα, 2001δ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΩΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

 

5.1 Συµπεράσµατα 

 

Για να επιτευχθεί η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της έρευνας είναι αναγκαία και 

απαραίτητη συνθήκη να έχουµε συνεχώς κατά νου ότι οι αυτόχθονοι Έλληνες ζουν µαζί µε 

τους Τσιγγάνους και οι Τσιγγάνοι ζουν µαζί µε τον αυτόχθονο ελληνικό πληθυσµό στον ίδιο 

γεωγραφικό τόπο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η συνθήκη οδηγεί στη διαπίστωση ότι 

δεν είναι δυνατόν να αποµονώσουµε τη µία οµάδα από την άλλη και να ερµηνεύσουµε τα 

αποτελέσµατα που έδωσαν τόσο τα ερωτηµατολόγια όσο και οι συνεντεύξεις. Οι δύο εθνικές 

οµάδες διαβιούν και αλληλεπιδρούν καθηµερινά, δηµιουργούν σχέσεις φιλικές, 

επαγγελµατικές ή απλής συναλλαγής, οι οποίες δεν επιτρέπουν στη µατιά του επιστήµονα να 

"κοιτάξει" τον κάθε πολιτισµό χωριστά. Τσιγγάνοι και αυτόχθονοι Έλληνες κινούνται µαζί 

στο παρόν και προχωρούν στο µέλλον, έτσι όπως συνέβαινε ήδη στο παρελθόν. Οι ζωές τους 

αναπόφευκτα συναντιούνται σε κάποιες ατοµικές ή κοινωνικές περιστάσεις και η συνάντηση 

αυτή συνιστά τον πολυ-πολιτισµικό χαρακτήρα που εµφανίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. 

Ερευνώντας πάντα µε γνώµονα την αλληλένδετη σχέση µεταξύ των δύο προς µελέτη 

πολιτισµικών οµάδων που η πολυπλοκότητα της έθεσε ως αναγκαία συνθήκη τη χρήση της 

τριγωνικής προσέγγισης (Ρήγα, 2001δ), µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οι υποθέσεις που 

τέθηκαν στο ξεκίνηµα της έρευνας αναφορικά µε τις κοινωνικές αναπαραστάσεις των 

αυτόχθονων Ελλήνων για την τσιγγάνικη εθνότητα, επαληθεύτηκαν τόσο για την περίπτωση 
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του Εαυτού όσο και για την περίπτωση του Άλλου. Τα υποκείµενα του δείγµατος απέδωσαν 

στην πλειοψηφία τους ιδιότητες θετικά αξιολογηµένες για τον Εαυτό, σχηµατίζοντας έτσι µια 

θετική αναπαράσταση για την οµάδα του "ανήκειν" και ιδιότητες αρνητικά αξιολογηµένες για 

την "έξω-οµάδα", τον Άλλον (Ρήγα & ∆αιµονάκου, υπό δηµοσίευση). 

   Σύµφωνα µε την Τρουµπέτα (2000), <<στις αµφίσηµες κατηγορίες "µετανάστης", 

"ξένος", "αλλοδαπός", "άλλος"" εγγράφεται η ιδέα της διαφορετικής ως προς αυτήν 

κυρίαρχης κοινωνικής καταγωγής η οποία κωδικοποιείται στην ιδέα της πολιτισµικής 

διαφοράς>>, που εξ ορισµού περικλείει µέσα της την ιδέα της ανισότητας. Επιπρόσθετα, µια 

πιθανή εξήγηση που θα µπορούσε να δοθεί στην απόδοση των χαρακτηριστικών για τον 

Εαυτό και τον Άλλο από τα υποκείµενα της έρευνας είναι ότι επειδή ο Άλλος έρχεται 

''απέξω'', εποµένως δεν αποτελεί µέρος της οµάδας του Εαυτού, αυτό τον τοποθετεί σε µια 

απόσταση η οποία καθορίζει εξαρχής µια σχέση µεταξύ τους και επειδή η διαπολιτισµική 

συνάντηση αφορά τη συνάντηση των αναπαραστάσεων διαφορετικών πολιτισµικών οµάδων, 

συγκεκριµένες συµπεριφορές θεωρούνται αυτονόητες. Αυτές αντανακλούν είτε τη θέληση για 

εγγύτητα µε τον Άλλον και εκφράζονται µε την επιθυµία για ταύτιση ή αφοµοίωσή του στην 

οµάδα του Εαυτού είτε την επιθυµία για απόσταση η οποία εκφράζεται µέσω της 

διαφοροποίησης (Τριανταφύλλου, 2000). 

   Το ζήτηµα της συνάντησης των πολιτισµικών ταυτοτήτων των αυτόχθονων Ελλήνων 

και των Τσιγγάνων στον ελληνικό τόπο ιδωµένο µέσα από το πρίσµα της µεταξύ τους σχέσης 

στην καθηµερινή πρακτική, ''επιβαρύνεται'' από την ίδια τη χροιά της διαφορετικότητας που 

φέρει η ταυτότητα των δεύτερων µέσα της. Η συνάντηση των αναπαραστάσεών τους έχει ως 

αποτέλεσµα τη στήριξη τους στην προκατάληψη. Τα στοιχεία πολιτισµού των Ρόµα, το 

διαφορετικό χρώµα του δέρµατος, ο εξωτικός χαρακτήρας που έχει αποδοθεί στον τρόπο 

ζωής τους, η νοµαδικότητα και η θεώρησή τους ως άτοµα µε χαµηλή ηθική αντίσταση και 
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ροπή στην εγκληµατικότητα αποτελούν τη βάση δόµησης της αναπαράστασης του δυτικού 

κόσµου για την εθνότητα αυτή. Εντούτοις, η διάκριση έχει συντελεστεί κυρίως πάνω στην 

κοινωνική συµπεριφορά και λιγότερο πάνω στην εθνική ή φυλετική διαφορετικότητα. Μέχρι 

σήµερα παρατηρείται µια διάθεση για δόµηση µιας τσιγγάνικης ταυτότητας από την πλευρά 

των µη-Τσιγγάνων η οποία βασίζεται στην έξωθεν αντίληψή τους και η οποία οδηγεί σε 

συµπεριφορά απόστασης από αυτούς. (Hancock, 2000) 

     Από την άλλη µεριά, οι Τσιγγάνοι υποχρεώνονται διαρκώς να µάχονται σε δύο 

µέτωπα : αυτό της διατήρησης της πολιτισµικής τους ταυτότητας και αυτό της ''διάλυσης'', 

της εξάλειψης της ταυτότητας που τους έχει ακούσια αποδοθεί από τον κόσµο των µη-

Τσιγγάνων. Η εικόνα αυτή ενισχύεται και από τις απαντήσεις που έδωσαν οι Τσιγγάνοι στο 

ερωτηµατολόγιο αναφορικά µε το πώς χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά τους απέναντι στους 

αυτόχθονες Έλληνες και πώς χαρακτηρίζουν τη συµπεριφορά των αυτόχθονων Ελλήνων 

απέναντί τους. Στις απαντήσεις κυριαρχεί η τάση για απόδοση "καλής" συµπεριφοράς και 

από τις δύο πλευρές, η οποία όµως διαπνέεται από τάσεις διαφοροποίησης στη µεταξύ τους 

σχέση.   

     Όπως διαφαίνεται από τα ερευνητικά δεδοµένα η σχέση αυτόχθονων Ελλήνων και 

Τσιγγάνων είναι σχέση απόστασης µε ενδεχόµενη τάση εγγύτητας, χωρίς όµως έκδηλη 

επιθυµία ισότιµης αντιµετώπισης και ενσωµάτωσης. 

   Στην προσπάθεια προάσπισης της ιδιαίτερης πολιτισµικής τους ταυτότητας οι 

Τσιγγάνοι αντιτάσσουν τη βασική µονάδα κοινωνικής τους συγκρότησης που είναι η 

οικογένεια, µέσω της οποίας µεταδίδονται οι αξίες, οι ιδέες και οι καθηµερινές πρακτικές της 

ζωής των Τσιγγάνων. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου αλλά και ο 

αφηγηµατικός λόγος των Τσιγγάνων γυναικών στο συγκεκριµένο θέµα επιβεβαιώνουν τις 

υποθέσεις της έρευνας, παρουσιάζοντας την οικογένεια ως την πηγή ασφάλειας, στήριξης και 
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συνέχισης της ύπαρξής τους ως εθνότητας. Για τους Τσιγγάνους οικογένεια σηµαίνει 

"ευτυχία", σηµαίνει "τα πάντα", σηµαίνει "το πιο ωραίο πράγµα", "το ωραιότερο αγαθό στον 

κόσµο". 

Η δοµή της είναι πατριαρχική, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που ο πατέρας δεν ζει ή έχει 

εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία. Αυτό δηλώνει ότι ο τσιγγάνικος κόσµος είναι κόσµος 

των ανδρών, όπου η γυναίκα επωµίζεται το ρόλο του "δεύτερου" φύλου και περιορίζεται στις 

ιδιότητές της ως συζύγου-µητέρας-νοικοκυράς. Αντίθετα ο άνδρας είναι εκείνος που παίρνει 

τις αποφάσεις, πολλές φορές χωρίς να ζητά τη γνώµη των υπόλοιπων µελών της οικογένειάς 

του (τα υποκείµενα απάντησαν ότι δεν συµµετείχαν στις αποφάσεις, διότι οι µεγάλοι έχουν το 

λόγο και την ευθύνη γι'αυτό), έχει µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και περισσότερα 

δικαιώµατα (Έξαρχος, 1996). Οι αξίες, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες που µεταδίδονται στο 

άτοµο από την παιδική ηλικία διαφέρουν ανάλογα µε το φύλο και καθορίζονται διαφορετικά 

ανάλογα µε το συγκεκριµένο πολιτισµικό χωρόχρονο στο οποίο µεγαλώνει. Ενώ λοιπόν η 

διαδικασία της διαµόρφωσης της ταυτότητας του ατόµου γίνεται ασυνείδητα, η ταύτιση µε το 

φύλο είναι µια συνειδητή διαδικασία αντιγραφής συµπεριφορών οι οποίες αποδίδονται σε 

κάθε ένα από τα δύο φύλα και ακολουθούνται στην µετέπειτα ενήλικη ζωή (∆ραγώνα, 1995: 

294). Με τον ίδιο τρόπο, η γυναίκα Τσιγγάνα αντιγράφει τις συµπεριφορές που άπτονται στο 

φύλο της ως γυναίκας µέσα στο κοινωνικό πλαίσιο που διαβιεί και συµπεριφέρεται αναλόγως 

γνωρίζοντας τα όρια, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που φέρει αυτό. Η διαδικασία αυτή 

συντελείται παράλληλα µε την κοινωνικοποίηση των παιδιών των Τσιγγάνων η οποία ξεκινά 

από τη µικρή τους κιόλας ηλικία, καθώς συµµετέχουν στις κοινωνικές εκδηλώσεις και τις 

επαγγελµατικές συναλλαγές, µαθαίνουν από νωρίς τους κώδικες επικοινωνίας µέσα στη δική 

τους κοινωνία αλλά και στην κοινωνία των µη-Τσιγγάνων και προετοιµάζονται για τους 

ρόλους που πρόκειται να αναλάβουν στο µέλλον (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996).  
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Επιπλέον, το σχήµα της τσιγγάνικης οικογένειας όπως εµφανίζεται- για ακόµα µια 

φορά- από τα αποτελέσµατα της έρευνας έχει διευρυµένη µορφή, µε την έννοια ότι γονείς, 

παιδιά, και εγγόνια ζουν µαζί (δηλαδή εκπρόσωποι τουλάχιστον τριών γενεών) στον ίδιο 

χώρο, εικόνα που ανάγει στην παραδοσιακή µορφή της αυτόχθονης ελληνικής οικογένειας 

µέχρι το τέλος περίπου του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η µορφή αυτή δεν έχει µεταβληθεί µε 

το πέρασµα του χρόνου αλλά διατηρεί τη φυσιογνωµία της αντιστεκόµενη στις πιθανές 

αλλαγές που δύναται να επιφέρουν οι κοινωνικο-οικονοµικές εξελίξεις στην ελληνική 

κοινωνία. Μέσα στο αµετάβλητο της δοµής και φυσιογνωµίας της τσιγγάνικης οικογένειας 

εντάσσονται και άλλα στοιχεία, που χαρακτηρίζουν την ιδιαιτερότητά της σε σχέση µε το 

οικογενειακό σχήµα των σύγχρονων αυτόχθονων Ελλήνων. Η πρακτική της ενδογαµίας, η 

σύναψη γάµου σε νεαρή ηλικία τον οποίο ακολουθεί µεγάλο εθιµοτυπικό γλέντι, ο 

διακανονισµός της τέλεσης γάµου µεταξύ δύο νεαρών µελών της τσιγγάνικης κοινότητας από 

τους γονείς τους, η διατήρηση της παρθενίας πριν το γάµο για το κορίτσι, η "απαγωγή" της 

νύφης, η απόκτηση πολλών παιδιών και η συµβίωση της νύφης για κάποιο χρονικό διάστηµα  

µε τα πεθερικά της. Τα στοιχεία αυτά εκφράστηκαν µέσα από τις απαντήσεις των 

υποκειµένων τόσο στο ερωτηµατολόγιο, όσο και µέσα από την αφήγηση των γυναικών στις 

βιογραφικές συνεντεύξεις. Ο γάµος και η παρθενία θεωρήθηκαν τα σπουδαιότερα έθιµα που 

διατηρούν οι Τσιγγάνοι, ενώ η ηλικία των ερωτώµενων και ο αριθµός των παιδιών τους και η 

συγκατοίκηση µε την οικογένεια του συζύγου αποτελούν απόδειξη της διατήρηση και 

µεταβίβασης αυτών των αρχών από γενιά σε γενιά. 

Τέλος η γλώσσα καθίσταται σηµαντικό στοιχείο πολιτισµικής κληρονοµιάς για τους 

Τσιγγάνους, αφού δεν υπάρχουν γραπτά ντοκουµέντα γύρω από αυτήν, εντούτοις η 

διατήρησή της επιτυγχάνεται µε την προφορική µετάδοση από γενιά σε γενιά και µε τη χρήση 

της σε κάθε ευκαιρία. Ταυτόχρονα λειτουργεί σαν οχυρό απέναντι στους µη-Τσιγγάνους όταν 



 237

χρησιµοποιείται µε σκοπό τον αποκλεισµό τους από την επικοινωνία µε τα µέλη της 

τσιγγάνικης κοινωνίας. 

Εποµένως η οικογένεια αποτελεί ένα σύστηµα σχέσεων και λειτουργεί ως µηχανισµός 

ένταξης του ατόµου στην κοινωνία, µεταβίβασης της γονικής περιουσίας, κοινωνικού 

στάτους και πολιτισµικών στοιχείων από τη µια γενιά στην άλλη. Με άλλα λόγια συνιστά ένα 

µηχανισµό βιολογικής και κοινωνικής αναπαραγωγής της κοινωνίας (Τσαούσης, 1995: 162). 

Αν και όλοι οι Τσιγγάνοι που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο είχαν παντρευτεί ή 

αρραβωνιαστεί µέλος της τσιγγάνικης εθνότητας και όχι αυτόχθονο Έλληνα ή Ελληνίδα, δεν 

αποκλείουν το ενδεχόµενο σύναψης µικτού γάµου. Αυτό δείχνει ότι ιδεολογικά η πρακτική 

της ενδογαµίας ως χαρακτηριστικό γνώρισµα της φυλής τείνει να δεχθεί µεταβολή, ακόµα κι 

αν οι περιπτώσεις αυτές αποτελέσουν την εξαίρεση του κανόνα.  

Αλλαγή φαίνεται να επιδέχεται και η συνήθεια του γάµου σε νεαρή ηλικία, αφού τόσο 

οι γυναίκες που µένουν στην περιοχή του Ζεφυρίου όσο και οι γυναίκες που ζουν στην Αγία 

Βαρβάρα, στη συνέντευξη που έδωσαν ανέφεραν ότι οι Τσιγγάνες σήµερα δεν παντρεύονται 

τόσο νέες γιατί προτιµούν πρώτα να µορφωθούν, να αναζητήσουν εργασία και στη συνέχεια 

να αποκτήσουν οικογένεια, αν και αναγνωρίζουν το γάµο σε νεαρή ηλικία ως χαρακτηριστικό 

στοιχείο της φυλής.  

 Σε όλες τις τσιγγάνικες οµάδες οι ισχυροί συγγενικοί δεσµοί κατέχουν πρωταρχική 

θέση στο δίκτυο των κοινωνικών τους σχέσεων λειτουργώντας όχι µόνο ως δοµή αλλά και ως 

ιδεολογία, επηρεάζοντας τις κοινωνικές και επαγγελµατικές σχέσεις, τις αποφάσεις για την 

τέλεση γάµων, τη συµµετοχή σε εθιµικές λειτουργίες κ.λ.π. Αυτή η εικόνα οµόνοιας, 

σύµπνοιας και συµπαράστασης που εκφράστηκε από τα υποκείµενα στο ερωτηµατολόγιο και 

τις συνεντεύξεις, δεν περιγράφει και τις σχέσεις ανάµεσα στις διαφορετικές τσιγγάνικες 

φυλές.     
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Σε σχετική ερώτηση, όλα τα υποκείµενα εξέφρασαν τη διαφοροποίησή τους από τις 

υπόλοιπες τσιγγάνικες φυλές λέγοντας ότι δεν υφίσταται καµία σχέση µεταξύ τους. Στις 

βιογραφικές συνεντεύξεις αυτή η ανυπαρξία επαφών µεταξύ των διαφόρων τσιγγάνικων 

φυλών που υπάρχουν στον ελληνικό γεωγραφικό χώρο παρουσιάστηκε ξεκάθαρα µε την 

αιτιολογία της διαφορετικής διαλέκτου, τρόπου ζωής και ροπής προς την εγκληµατικότητα. 

Οι γυναίκες από το Ζεφύρι ανέφεραν ότι δεν έχουν καµία σχέση µε τους Τσιγγάνους που 

ζουν στον καταυλισµό γιατί µιλούν άλλη γλώσσα, ζουν µέσα στην ακαθαρσία και τις 

άσχηµες καιρικές συνθήκες από επιλογή και όχι από ανάγκη εξαιτίας της νοοτροπίας τους και 

εµπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ασχολία που τους καθιστά επικίνδυνους και 

παράδειγµα προς αποφυγή. Καινούργια προβλήµατα που µαστίζουν τους Τσιγγάνους της 

σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας όπως η βία, η εγκληµατικότητα και η διακίνηση 

ναρκωτικών, τους αναγκάζουν σε µια <<περιθωριακή ενσωµάτωση>>. Πιθανή αιτία της 

κατάστασης αυτής είναι η συρροή µεγάλου αριθµού Τσιγγάνων στα αστικά κέντρα και η 

αδυναµία προσαρµογής στον αστικό τρόπο ζωής (Ρήγα & ∆αιµονάκου, 2001α). 

 ∆ιαχώρισαν επίσης τους εαυτούς τους από τους Τσιγγάνους της Αγίας Βαρβάρας 

επειδή οι δεύτεροι έχουν καλύτερο επίπεδο ζωής, µε δικά τους σπίτια και δικές τους δουλειές, 

γεγονός που τους τοποθετεί σε µια άλλη κατηγορία ανθρώπων.  

Οι γυναίκες της Αγίας Βαρβάρας ενστερνίζονται την άποψη για διαχωρισµό µεταξύ των 

φυλών, ο οποίος στηρίζεται στον διαφορετικό τρόπο ζωής και στην αναγνώριση της 

ενσωµάτωσή τους στην κοινωνία των αυτόχθονων Ελλήνων. Κάνουν λόγο για διαφορές µε 

τις άλλες τσιγγάνικες φυλές επειδή θεωρούν ότι οι Τσιγγάνοι στην Αγία Βαρβάρα είναι πιο 

πολιτισµένοι ("κοσµοπολίτες"), γνωρίζουν περισσότερα σχετικά µε το τί συµβαίνει γύρω τους 

και δεν τείνουν προς την εγκληµατικότητα παρά σε πολύ µικρό ποσοστό. Κάθε υποοµάδα 

Τσιγγάνων θεωρεί τα µέλη της τους πιο αυθεντικούς Τσιγγάνους µε αποτέλεσµα αυτή η 
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διάκριση να αποβαίνει συχνά αφορµή αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων µεταξύ των φυλών, 

οι οποίες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις δηµιουργούν µε τη σειρά τους παραπλανητικά 

συµπεράσµατα για την ίδια την τσιγγάνικη εθνότητα (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996: 16). 

Μέσα από τα λόγια των γυναικών διαφαίνεται καθαρά η διάκριση ανάµεσα στην έσω 

και την έξω-οµάδα. Μιλούν χρησιµοποιώντας τις λέξεις "Εµείς" και "οι Άλλοι", αποδίδοντας 

ευνοϊκά χαρακτηριστικά στην οµάδα που ανήκουν, στην οµάδα του Εαυτού, αποδίδοντας 

ταυτόχρονα αρνητικά χαρακτηριστικά στην οµάδα του Άλλου, διαπίστωση που παρατηρείται 

και όταν συζητούν για τις άλλες φυλές Τσιγγάνων αλλά και για τους αυτόχθονες Έλληνες.  

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η ιστορία ζωής όπως δίνεται µέσα απο τη βιογραφική 

προσέγγιση δεν είναι πάντα τόσο "διάφανη" όσο φαίνεται. ∆εν αποκαλύπτει την 

αντικειµενική αλήθεια αλλά την αλήθεια του συνεντευξιαζόµενου. Εντούτοις πρόκειται για 

κοινωνική δραστηριότητα σε πραγµατικό χρόνο (Kopijn, 1998). Τα µέλη των κοινωνικών 

οµάδων ή υποκουλτούρων λένε την ιστορία τους χρησιµοποιώντας λέξεις και νοήµατα τα 

οποία εκφράζουν τη συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα στην οποία ανήκουν. Το λεξιλόγιο που 

χρησιµοποιούν τα µέλη µια κοινωνικής οµάδας ή υποκουλτούρας συνιστούν την αντίληψή 

τους για τον κόσµο. Συνεπώς υποθέτουµε ότι οι αφηγήσεις διαφυλάσσουν µια ιδιαίτερη 

θεώρηση για τον περιβάλλοντα κόσµο σε µια πιο αυθεντική µορφή. Η αφήγηση µιας ιστορίας 

ζωής δεν έχει να κάνει µε το επίπεδο µόρφωσης του αφηγητή και την ικανότητά του για 

χρήση της γλώσσας (Bauer, 1996)8. Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι οι 4 από τις 6 γυναίκες που 

αφηγήθηκαν την προσωπική τους ιστορία είναι αγράµµατες, παρουσίασαν τα γεγονότα ζωής  

 

                                                           
8 Βλ. επίσης Plummer (1995)  
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τους µε το δικό τους ξεχωριστό τρόπο, δίνοντας τη θέση τους πάνω σε θέµατα 

οικογένειας, εκπαίδευσης, κοινωνικών σχέσεων και ατοµικών προσδοκιών. 

Τρία σηµαντικά ζητήµατα τέθηκαν µέσα από τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου που 

αφορούσε τους Τσιγγάνους και από τις βιογραφικές συνεντεύξεις των έξι γυναικών : αυτό της 

εκπαίδευσης, της υγείας-υγιεινής και της κρατικής βοήθειας. Το µεγαλύτερο ποσοστό των 

υποκειµένων της έρευνας δεν έχει παρακολουθήσει τις σχολικές τάξεις ούτε του δηµοτικού ή 

αν στην καλύτερη των περιπτώσεων πήγε σχολείο, σταµάτησε νωρίς ώστε σήµερα να έχει 

πρόβληµα στη γραφή και την ανάγνωση ή παντελή άγνοια. Το πρόβληµα του 

αναλφαβητισµού δεν συνιστά µια µονοδιάστατη πραγµατικότητα για τον κόσµο των 

Τσιγγάνων, αφού το πρόβληµα εύρεσης εργασίας και εξοικονόµησης των αγαθών για τη 

συντήρηση της οικογένειας, αναγκάζει τα µικρά παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο για να 

δουλέψουν µαζί µε τους γονείς, τα αδέλφια ή και άλλους συγγενείς προκειµένου να 

συνεισφέρουν οικονοµικά στα έξοδα. Η αποφυγή του σχολείου από τα τσιγγανόπουλα 

δύναται να ερµηνευτεί και ως ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των Τσιγγάνων, αφού τα παιδιά 

τους, ερχόµενα στο σχολείο κουβαλούν ήδη το στίγµα του "διαφορετικού", εκείνου που 

βρίσκεται σε µειονεκτική θέση και αυτό πιθανόν συµπίπτει µε το στερεότυπο της ευρύτερης 

κοινωνίας για τους Τσιγγάνους όσον αφορά το σχολείο. Έτσι µεγαλώνουν οι Τσιγγάνοι µε τα 

χαρακτηριστικά της δικής τους οµάδας τα οποία όµως τους έχουν αποδώσει οι "�Αλλοι" 

(Λυδάκη, 1997: 134). Παρόλα αυτά οι απαντήσεις στο ερωτηµατολόγιο και οι απόψεις των 

γυναικών στις συνεντεύξεις τονίζουν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για την καλυτέρευση 

της µελλοντικής ζωής των παιδιών τους, αφού τη θεωρούν εφόδιο και προϋπόθεση για την 

εύρεση εργασίας. 

Ενώ εκτός τριών περιπτώσεων που δεν ζουν σε σπίτι αλλά δύο (2)σε παράγκα και µία 

(1) οικογένεια που µένει σε αµάξι, τα υπόλοιπα υποκείµενα της έρευνας διαµένουν σε 
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ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο σπίτι. Το θέµα της υγείας εστιάστηκε ιδιαίτερα στους Τσιγγάνους 

που ζουν στους καταυλισµούς χωρίς τις απαραίτητες ευκολίες όπως ηλεκτρικό, τρεχούµενο 

νερό και ύπαρξη αποχέτευσης, µε τα συνεπακόλουθα  προβλήµατα υγείας που αντιµετωπίζει 

σηµαντικό ποσοστό από αυτούς (Ρήγα & ∆αιµονάκου, 2001β). Τόσο οι γυναίκες του 

Ζεφυρίου όσο και εκείνες της Αγίας Βαρβάρας θεωρούν ότι το πρόβληµα δεν αφορά µόνο 

την έλλειψη πρόνοιας από το Κράτος αλλά και τη νοοτροπία των Τσιγγάνων σε αυτές τις 

περιοχές οι οποίοι διάγουν αυτόν τον τρόπο ζωής από επιλογή και όχι αναγκαστικά. 

Επισηµαίνουν όµως την ανάγκη καλυτέρευσης των συνθηκών διαβίωσης για αυτούς τους 

ανθρώπους εκφράζοντας ανησυχία και περίσκεψη. 

Θεωρούν ότι η επίλυση των παραπάνω προβληµάτων έγκειται στην ευαισθησία του 

ελληνικού κράτους το οποίο έχει τη δύναµη να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρηµα τόσο από 

οικονοµικής όσο και από κοινωνιο-ψυχολογικής άποψης, καθώς επισηµαίνουν την πιθανή 

βοήθεια ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στη αλλαγή της νοοτροπίας των τσιγγάνων 

που θέλουν να ζουν κάτω από άσχηµες συνθήκες κατοικίας και υγιεινής. 

Η σύγκριση των αφηγήσεων των γυναικών από το Ζεφύρι και εκείνων από την Αγία 

Βαρβάρα δείχνει ότι έχουν ακολουθήσει κοινή πορεία αλλά κάτω από διαφορετικές 

προϋποθέσεις. Μόνο οι εκπρόσωποι της πρώτης γενιάς, οι γιαγιάδες µοιάζουν να έχουν 

σχεδόν την ίδια πορεία ζωής καθώς µεγάλωσαν µέσα στη φτώχεια, δεν πήγαν σχολείο, 

παντρεύτηκαν σε µικρή ηλικία και πέρασαν από πολλές δυσκολίες για να φτάσουν σήµερα να 

απολαµβάνουν µια ήρεµη ζωή.  

Οι κόρες διαφέρουν στη µόρφωση αλλά και στον τρόπο ζωής καθώς η µία (Ζεφύρι) δεν 

πήγε σχολείο γιατί έπρεπε να διαφυλαχθεί η τιµή της και να εργαστεί για να προσφέρει στην 

οικογένεια και αργότερα για να θρέψει τα δικά της παιδιά, ενώ η άλλη (Αγία Βαρβάρα) 

τελείωσε το δηµοτικό και παντρεύτηκε άνδρα ο οποίος της παρείχε µια καλή ζωή όπου δεν 



 242

χρειάστηκε να εργαστεί. Οι εγγονές ακολουθούν τελείως διαφορετικούς δρόµους αφού η 

γυναίκα-εγγονή από το Ζεφύρι είναι ήδη 20 χρονών κι έχει 3 παιδιά, είναι αναλφάβητη και 

δεν εργάζεται µέχρι να µεγαλώσουν λίγο τα παιδιά της που είναι ακόµη µικρά, ενώ η 

αντίστοιχη από την Αγία Βαρβάρα µόλις τελείωσε το Λύκειο, επιθυµεί να σπουδάσει και να 

εργαστεί και όταν πετύχει τους στόχους της να δηµιουργήσει οικογένεια, δηλώνοντας ότι δεν 

νιώθει καµιά διαφορά από τις συνοµήλικές της Ελληνίδες µε αρκετές από τις οποίες διατηρεί 

φιλική σχέση. Εντούτοις, οι αρχές που διδάχτηκαν από τους γονείς τους και η ιδεολογία την 

οποία ακολουθούν µέχρι σήµερα δεν διαφέρει ούτε ανάµεσα στις 3 γενιές, ούτε ανάµεσα στις 

γυναίκες από τις δύο προαναφερθείσες περιοχές και αντικατοπτρίζει τη γενική θεώρηση των 

Τσιγγάνων για τη ζωή και τον περιβάλλοντα κόσµο η οποία απαντάται στις τσιγγάνικες 

οµάδες σε όλες τις χώρες της υδρογείου όπου ζουν σήµερα. 

Άξιο προσοχής από τα αποτελέσµατα της έρευνας εµφανίζεται το στοιχείο που 

επικυρώνει για ακόµη µια φορά όπως και στην έρευνα των Ρήγα & ∆αιµονάκου (2001α) στα 

πλαίσια του Προγράµµατος LEONARDO, ότι οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα δεν αντιµετωπίζουν 

συλλήβδην την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισµό, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό αυτών το 

οποίο έχει ενσωµατωθεί στον αυτόχθονο ελληνικό πληθυσµό και αποτελεί ενεργό µέρος του 

ελληνικού δυναµικού. Μία απόδειξη του βαθµού ενσωµάτωσής τους είναι η αλλαγή στην 

ενδυµασία των γυναικών όπου η πολύχρωµη και εξωτική εµφάνιση έχει αντικατασταθεί από 

τον µοντέρνο τρόπο ένδυσης που ακολουθούν οι Ευρωπαίες (ιδιαίτερα οι Τσιγγάνες στην 

περιοχή της Αγίας Βαρβάρας). Η έρευνα της Βαξεβάνογλου (2001) στην περιοχή της Αγίας 

Βαρβάρας αποκάλυψε επίσης την ενσωµάτωση των Τσιγγάνων της περιοχής στα ελληνικά 

δεδοµένα, αφού έχουν πίσω τους τουλάχιστον δύο γενιές εγκατάστασης στην περιοχή αυτή 

σε κανονικά σπίτια και δεν ξεχωρίζουν σε τίποτα από τους υπόλοιπους αυτόχθονες Έλληνες. 

Ακολουθούν µεν και αναβιώνουν τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κοινωνική ζωή των 
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Τσιγγάνων όπως η ενδογαµία, η παρθενία, το "κλέψιµο" της κοπέλας, κ.α., οι νεότεροι 

Τσιγγάνοι όµως επιθυµούν τη φυγή από την πατρική εστία και τη δηµιουργία ενός δικού τους 

σπιτικού. Η στρατηγική που χρησιµοποιούν για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους 

στηρίζεται στην συναισθηµατική στήριξη από την οικογένειά τους και από οικονοµικής 

πλευράς στο γυρολογικό εµπόριο το οποίο στην πλειοψηφία τους εξασκούν. Όπως άλλωστε 

εµφανίστηκε και από την εξιστόρηση της εγγονής από την εν λόγω περιοχή, η τρίτη γενιά 

Τσιγγάνων παρουσιάζει σχεδόν ολική ενσωµάτωση στον ελληνικό τρόπο ζωής, µε εξαίρεση 

τις αρχές περί διατήρησης της παρθενίας πριν το γάµο, το ''κλέψιµο'' της νύφης και τις στενές 

σχέσεις µε το οικογενειακό και συγγενικό περιβάλλον που λειτουργούν ως στήριγµα για τη 

δηµιουργία της ατοµικής ζωής του καθενός µέλους της τσιγγάνικης κοινότητας. 

Οι Τσιγγάνοι της Αγίας Βαρβάρας εξαιτίας του καλύτερου επιπέδου ζωής και της 

οικονοµικής ευµάρειας που τους διακρίνει συγκριτικά µε τους υπόλοιπους Τσιγγάνους, 

ανήκουν πλέον σε µια ανώτερη κοινωνική οµάδα και θεωρούνται ως "οι πλούσιοι" εξ αυτών. 

Εποµένως, η περίπτωση των Τσιγγάνων της Αγίας Βαρβάρας συνιστά την απόδειξη ότι 

ένα  τµήµα του τσιγγάνικου πληθυσµού που ζει στην Ελλάδα δεν ξεχωρίζει από τους 

αυτόχθονες Έλληνες και δεν αντιµετωπίζεται ως "ξένο", ως "άλλο" σώµα. Αυτή η 

διαπίστωση έρχεται σε αντίθεση µε τα δεδοµένα των υπολοίπων τριών χωρών που 

συµµετείχαν στο Πρόγραµµα LEONARDO (Γαλλία, Ισπανία, Ρουµανία) και επιβεβαίωσαν 

την αρχική υπόθεση ότι οι Τσιγγάνοι στις εν λόγω χώρες διαβιούν σε µια κατάσταση 

αποµόνωσης, κάνοντας µόνοι τους προσπάθειες να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον που το 

διαπνέει η γκετοποίηση και η προκατάληψη εναντίον τους (Ρήγα & ∆αιµονάκου 2001α). 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι πέρα από τη συζήτηση σχετικά µε το ποιοί είναι οι Τσιγγάνοι, 

από πού κατάγονται και ποιά είναι τα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν ως εθνότητα, η 

µακρόχρονη διαµονή τους στην Ελλάδα έχει επιφέρει την υιοθέτηση από µεριάς τους πτυχών 
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του ελληνικού τρόπου ζωής, όπως ο εορτασµός θρησκευτικών γιορτών (δεκαπενταύγουστος, 

Αγίου Γεωργίου), η πίστη σε δεισιδαιµονίες κ.α., ενώ η αναγνώρισή τους από το 1979 ως 

ισότιµους πολίτες τους ελληνικού κράτους (κατοχή ελληνικής ταυτότητας, υποχρέωση 

στρατιωτικής θητείας, δικαίωµα ψήφου, κ.λ.π.), τους τοποθετεί θεωρητικά στην ίδια θέση µε 

τους αυτόχθονες Έλληνες και δυσκολεύει τη διάκριση ανάµεσα στα παλιά και νεότερα 

κοινωνικά, πολιτισµικά, και ιστορικά στοιχεία. Ποιά είναι δηλαδή εκείνα που φέρουν µαζί 

τους ως γνωρίσµατα της ταυτότητάς τους και ποιά έχουν υιοθετήσει από τη χώρα υποδοχής 

λόγω της συνύπαρξης και τριβής µε τον αυτόχθονο πληθυσµό. 

Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι η ταυτότητα των Τσιγγάνων που ζουν στην 

Ελλάδα είναι διττή και αφορά το πρόσωπο που "κουβαλά" µέσα του µια δική του ιδεολογία 

και θεώρηση για τη ζωή η οποία εφαρµόζεται µε συγκεκριµένες πρακτικές στην 

καθηµερινότητα και παράλληλα ακολουθεί το ρυθµό του ελληνικού τρόπου ζωής 

εκµεταλλευόµενο τα δικαιώµατά του ως Έλληνα πολίτη, νιώθοντας και ενεργώντας ως 

ισότιµο µέλος αυτής της χώρας. 

Στις περιπτώσεις που οι Τσιγγάνοι βιώνουν την απορριπτική συµπεριφορά, τη 

στιγµατοποίηση, το ρατσισµό και το περιθώριο καταφεύγουν στην τσιγγάνικη πλευρά της 

ταυτότητά τους η οποία αυτόµατα κυριαρχεί, µπαίνοντας στη διαδικασία ανάγκης να την 

υπερασπίσουν και να την περισώσουν από το φόβο της επικείµενης αλλοτροίωσης. Αυτός ο 

αγώνας διάσωσης της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας της τσιγγάνικης ταυτότητας είναι ένας 

αγώνας κατάρριψης της εικόνας που έχει κατασκευάσει ο κόσµος των µη-Τσιγγάνων για 

αυτούς και που όπως διαφαίνεται από την επιτυχηµένη ενσωµάτωσή τους στον ελληνικό 

τρόπο ζωής, απέχει από την αλήθεια που κρύβουν οι ίδιοι µέσα τους.  

Οι Τσιγγάνοι οι οποίοι εδώ και πολλές δεκαετίες διαµένουν στη χώρα µας θεωρούν 

τους εαυτούς τους και είναι Έλληνες Τσιγγάνοι και µόνο έτσι θα πρέπει να αντιµετωπίζονται. 
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5.2 Προτάσεις για µια Κοινωνική Πολιτική και Ψυχοκοινωνική Παρέµβαση 

Οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι προκειµένου να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους και να 

αναζητήσουν λύσεις στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, έχουν ενεργοποιηθεί ιδρύοντας 

στους δήµους στους οποίους διαµένουν σωµατεία και συλλόγους µε κυρίαρχο όργανο το 

∆ίκτυο Ροµ (Πανελλαδικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο για την Υποστήριξη των Ελλήνων 

Τσιγγάνων). Παράλληλα, µε την εξαγγελία του εθνικού πλαισίου πολιτικής υποστήριξης των 

Ελλήνων Τσιγγάνων από την κυβέρνηση του ελληνικού κράτους το 1996, έχουν γίνει 

σηµαντικά βήµατα για την αναγνώριση, διερεύνηση και επίλυση των προβληµάτων αυτών. 

Μέχρι σήµερα, ο προσανατολισµός των ενδιαφερόµενων φορέων έχει επικεντρωθεί σε τρεις 

κυρίως τοµείς: τη στέγαση, την εκπαίδευση και την εργασία. Για το σκοπό αυτό έχουν 

κατατεθεί προτάσεις για τη δηµιουργία οικισµών σε όλη τη χώρα που θα στεγάσουν τους 

Τσιγγάνους οι οποίοι ζουν τώρα σε καταυλισµούς, ενώ έχουν υλοποιηθεί Προγράµµατα µε 

επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο, όπως τα Προγράµµατα, 

<<Απασχόληση>>, <<Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας>>, 

<<ACCESS TO LIFE>>(Άξονας  HORIZON) , <<Απασχόληση>>INTEGRA στο οποίο 

εντάσσεται και το ∆ιακρατικό Πρόγραµµα PHILOS κ.α. Στόχος των Προγραµµάτων αυτών 

είναι η ανίχνευση των αναγκών της τσιγγάνικης κοινότητας, η δυνατότητα εκπαίδευσης των 

Τσιγγάνων και µείωσης του ποσοστού αναλφάβητων ατόµων µέσα στους κόλπους της 

τσιγγάνικης κοινωνίας, η κοινωνική και πολιτισµική προσαρµογή και η απόκτηση 

επαγγελµατικών ικανοτήτων που θα παρέχει ευκαιρίες για ένταξη της οµάδας στόχου στην 

αγορά εργασίας  

Βασιζόµενο στην ίδια προβληµατική ιδρύθηκε το 1996 και το Κέντρο Πληροφόρησης 

και Υποστήριξης Κοινωνικά Αποκλεισµένων Οµάδων <<Εύξεινη Πόλη>> παράρτηµα του 

οποίου αποτελεί το ΚΕ.Π.Υ.Τ. (Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Τσιγγάνων), οι 



 246

ασχολίες του οποίου επικεντρώνονται στην οµαλή, άµεση και δυναµική ένταξη των 

Τσιγγάνων στη σύγχρονη κοινωνικο-οικονοµικο-πολιτισµική ζωή της χώρας, µε την ενεργό 

συµµετοχή των ίδιων στα ζητήµατα που τους αφορούν. 

Εντούτοις, η εύρεση κατοικίας και εργασίας και η εκπαίδευση των Τσιγγάνων ώστε να 

ξεφύγουν από τον αναλφαβητισµό δεν αποτελούν µέριµνα του ψυχολόγου. Στο σηµείο εκείνο 

που τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της παρούσας έρευνας µπορούν να προσφέρουν και 

να συνεισφέρουν στις µέχρι σήµερα προσπάθειες που έχουν γίνει, είναι στην κατάρτιση 

προγραµµάτων ψυχοκοινωνικής παρέµβασης στόχος της οποίας είναι η κατανόηση των 

προβληµάτων που έχουν επισηµανθεί µέσα από την έρευνα-δράση και η συνεπακόλουθη 

διατύπωση προτάσεων µε σκοπό την επίλυσή τους. Τα ευρήµατα της εργασίας αυτής 

δύνανται να αποτελέσουν τη βάση διαµόρφωσης νέων προγραµµάτων, τα οποία θα εστιάζουν 

στην ψυχοκοινωνική ένταξη των Τσιγγάνων στο κοινωνικό τους περιβάλλον, 

αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα µε τον ανάλογο σεβασµό την ιδιόµορφη πολιτισµική τους 

ταυτότητα. Η προσπάθεια ενσωµάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία και κατάρριψης των 

προκαταλήψεων εναντίον τους και της περιθωριοποίησης -στο βαθµό που αυτή η αρνητική 

συµπεριφορά ασκείται από τον αυτόχθονο ελληνικό πληθυσµό- υποχρεούται να έχει κατά νου 

την ιδιαίτερη φυσιογνωµία των τσιγγάνικων οικογενειών και την από αιώνες διαπλασµένη 

θεώρησή τους για τη ζωή και τον περιβάλλοντα κόσµο. 

Στην περίπτωση της ψυχοκοινωνικής παρέµβασης ο ερευνητής δρα ταυτόχρονα ως 

σύµβουλος, ενώ µαζί µε τον ερευνώµενο αλληλεπιδρούν ασκώντας κοινές δραστηριότητες 

καταλήγοντας µε αυτόν τον τρόπο στην προσαρµογή σε µια νέα κατάσταση η οποία 

προκύπτει µέσα από την ερευνητική διαδικασία και την αξιολόγηση των υπαρχόντων 

προβληµατικών καταστάσεων ή συνθηκών (Ρήγα, 2001γ). 
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Τα προγράµµατα ψυχοκοινωνικής παρέµβασης θα βοηθήσουν στην αναγνώριση των 

αναγκών της τσιγγάνικης κοινότητας, στην αντιµετώπιση των συναισθηµάτων απόρριψης και 

στιγµατισµού που βιώνουν τα µέλη της από την µη-τσιγγάνικη κοινωνία (ψυχοκοινωνική 

στήριξη) και µε τη συµµετοχή των ίδιων των Τσιγγάνων, στην οµαλή ένταξή τους στη 

σύγχρονη ελληνική κοινωνία ως άτοµα των οποίων η ιδιαίτερη πολιτισµική τους ταυτότητα 

γίνεται αποδεκτή αλλά θεωρούνται και αντιµετωπίζονται ως ισότιµα µέλη αυτής της χώρας, 

µε ίσα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και ευκαιρίες στη ζωή. 

Ως απώτερος στόχος κάθε προσπάθειας θα πρέπει πάντα να τίθεται η ενσωµάτωση των 

Τσιγγάνων στη σύγχρονη πραγµατικότητα και όχι η αφοµοίωση-αλλοτροίωσή τους. 

Ενσωµάτωση η οποία δεν θα σηµαίνει αποστείρωση του ψυχοκοινωνικού εαυτού, αλλά 

ανάδειξη και ενεργοποίηση των δυνατοτήτων για προσωπική εξέλιξη και διασφάλιση της 

πολιτισµικής τους ταυτότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗ ΕΝ∆ΟΣΚΟΠΗΣΗ 

 

  Η πρώτη µου επαφή µε άτοµα της τσιγγάνικης εθνότητας, εκτός των περιπτώσεων που 

µέχρι τότε µε πλησίαζαν για λόγους επαιτείας, πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια εργασίας που 

εκπόνησα ως εκπαιδευόµενη στο Πρόγραµµα �Επιµόρφωση Επιµορφωτών στην αξιολόγηση 

ειδικών σχολικών προβληµάτων και δυσκολιών παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές 

και η επανένταξή τους στο χώρο της εκπαίδευσης�, κατά το έτος 1993-94. Το θέµα της 

εργασίας στο εν λόγω Πρόγραµµα το οποίο είχε διοργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 

Ταµείο (ΕΚΤ) σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Πειραµατικής Παιδαγωγικής του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών ήταν "τα παιδιά των δρόµων". Για την υλοποίησή της βρεθήκαµε 

στο σταθµό υπεραστικών λεωφορείων του Κηφισού, προσεγγίζοντας τσιγγανόπουλα που 

πουλούσαν χαρτοµάντηλα. Η παραπάνω έρευνα έγινε και αφορµή να ενδιαφερθώ 

περισσότερο σε βάθος για τα προβλήµατα των οικογενειών των Τσιγγάνων, ώστε να ζητήσω 

αργότερα να εκπονήσω διδακτορική διατριβή µε σχετικό θέµα.  

 Πριν ξεκινήσω την έρευνά µου στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής οι κοινωνικές 

µου αναπαραστάσεις για τον κόσµο των Τσιγγάνων  θεωρώ ότι ήταν παρόµοιες αν όχι οι ίδιες 

µε την πλειοψηφία των άλλων Ελλήνων. Τους θεωρούσα απρόσιτους, πονηρούς, 

ενοχλητικούς λόγω της εµµονής τους για χρήµατα όταν ζητιάνευαν, εξωτικούς λόγω της 

πολύχρωµης εξωτερικής τους εµφάνισης και περίεργους εξατίας του τρόπου ζωής τους, µέσα 

στα τσαντίρια, χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής και χωρίς διάθεση να ξεφύγουν από 

αυτήν την κατάσταση, ήτοι στο περιθώριο. 
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 Στα χρόνια εργασίας µου πάνω στη διδιακτορική διατριβή, αναπόφευκτα συνάντησα 

πολλούς Τσιγγάνους και Τσιγγάνες όλων των ηλικιών και η σχέση µου µαζί τους έπαψε να 

είναι επιφανειακή όπως συνέβαινε στο παρελθόν. ∆εν τους γνώρισα όλους προσωπικά, αλλά 

η συνοµιλία µαζί τους και η ανταλλαγή απόψεων για τη ζωή τους και τα προβλήµατά τους, µε 

έκανε να νιώσω µια οικειότητα σε σχέση µε αυτήν την άγνωστη ως τότε σε µένα 

πληθυσµιακή οµάδα. 

 Με την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας επιδίωξα να λειτουργώ ως ερευνήτρια µε 

όση περισσότερη αντικειµενικότητα διέθετα, προσπαθώντας να θυµάµαι πάντα την απόσταση 

που οφείλει να κρατά ο ερευνητής από το αντικείµενο της µελέτη του. Οφείλω να παραδεχτώ 

ότι αυτό δεν υπήρξε εφικτό σε όλες τις συναντήσεις µου. Η ταυτότητά µου ως Ελληνίδας, µε 

ακολουθούσε. Μπορούσα να νιώσω τη διαφορετικότητα µεταξύ εκείνων και του εαυτού µου. 

Το αίσθηµα του "Εγώ" και οι "Άλλοι" παρενέβαινε στη µεταξύ µας αλληλεπίδραση σαν 

αόρατος τοίχος που µας χώριζε. Μερικές φορές είχα την αίσθηση ότι καταλάβαιναν ότι δεν 

ήξερα ποιός ήταν ο καλύτερος τρόπος να τους πλησιάσω και αυτό επέφερε την ίδια στιγµή το 

δισταγµό ή την αντίσταση στη δηµιουργία επαφής ανάµεσά µας. Κάτι σαν αλυσιδωτή 

αντίδραση.  

Κάποιες άλλες φορές είχα την αίσθηση ότι κι εκείνοι µε "έβλεπαν" διαφορετικά µε την 

έννοια ότι µε αντιµετώπιζαν µε δυσπιστία, καχυποψία ή µε απόσταση. Αυτή η στάση µε 

έκανε να αισθάνοµαι ακόµη πιο αµήχανα, συναίσθηµα που δεν υπήρχε στις περιπτώσεις που 

η δική τους συµπεριφορά ενέπνεε φιλικότητα και εµπιστοσύνη.   

 Εντούτοις, το απόσταγµα της εµπειρίας που µου παρείχε η συνάντηση, γνωριµία και 

γειτνίαση µε τους Τσιγγάνους µπορεί να µετρηθεί µόνο ως ψυχικός πλούτος και άνοιγµα 

οριζόντων, τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας µε έφεραν πιο κοντά στην κατάκτηση επιστηµονικής γνώσης, ενώ η επαφή µου µαζί 
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τους µε ανάγκασε και ταυτόχρονα µε βοήθησε να "κοιτάξω" βαθύτερα στον εαυτό µου, να 

αναρωτηθώ για τις προηγούµενες αναπαραστάσεις που είχα για την τσιγγάνικη κοινωνία, να 

γυρέψω απαντήσεις και νέες προοπτικές, να προχωρήσω ένα βήµα µπροστά ως 

προσωπικότητα και να είµαι σήµερα σε θέση να πω ότι γνωρίσω περισσότερα για τους 

Άλλους, αλλά κυρίως γνωρίζω και κατανοώ περισσότερα για µένα την ίδια. Ένα ευχαριστώ 

δεν αρκεί για να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που 

µου άνοιξαν το σπίτι, την καρδιά και το µυαλό τους και έγιναν το µέσο για την εξερεύνηση 

της επιστηµονικής αλήθειας και η αιτία για µια βαθύτερη εσωτερική αναζήτηση του εαυτού 

µου. Παρ'όλα αυτά τους ευχαριστώ θερµά που από δω και στο εξής θα αισθάνοµαι 

επιστηµονικά και ατοµικά "πλουσιότερη". 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 
Πίνακας Ι 

 
Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά ερωτώµενων 

 
 ΠΡΩΤΕΥΣΑ ΕΠΑΡΧΙΑ  

ΗΛΙΚΙΑ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

19-24 7 9 - 4 20 

25-29 12 5 3 7 27 

30-34 7 10 10 - 27 

35-39 10 10 10 10 40 

>40 10 10 6 10 36 

ΣΥΝΟΛΟ 46 44 29 31 150 
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 Πίνακας 2 
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 
 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  - - - - 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΧΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ - - - - 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ - 3 3 2.0 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΙΧΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 1 1 2 1.3 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 4 1 5 3.3 

ΛΥΚΕΙΟ ∆ΙΧΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ - 2 2 1.3 

ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 14 19 33 22.0 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ ∆ΙΧΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 1 - 1 0.7 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 5 3 8 5.3 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΧΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 2 3 5 3.3 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 6 8 14 9.3 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΧΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 8 10 18 12.0 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 31 20 51 34.0 

'ΑΛΛΟ 3 5 8 5.3 

ΣΥΝΟΛΟ 75 75 150 100 
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Πίνακας 3 
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΟΝΕΩΝ 
ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 

 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΙΧΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 7 4.7 6 4.0 13 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 9 6.0 9 6.0 18 

ΛΥΚΕΙΟ ∆ΙΧΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ -  3 2.0 3 

ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 21 14.0 37 24.7 58 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ ∆ΙΧΩΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 1 0.7 -  1 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 9 6.0 -  9 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΧΩΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 

-  1 0.7 1 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 12 8.0 4 2.7 16 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΙΧΩΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 

1 0.7 1 0.7 2 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 31 20.7 17 11.3 48 

'ΑΛΛΟ 5 3.3 5 3.3 10 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 150 100 300 
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Πίνακας 4 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 
 

 ΑΝ∆ΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ∆ΗΜ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 6.8 3 4.0 8 5.4 

ΑΠΛΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

20 27.0 14 18.7 34 22.8 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ Ι∆. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

5 6.8 5 6.7 10 6.7 

ΑΠΛΟΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

16 21.6 18 24.0 34 22.8 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 

12 16.2 13 17.3 25 16.8 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΗΜ. ΤΟΜΕΑ 

1 1.4 - - 1 0.7 

ΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ Ι∆. ΤΟΜΕΑ 

3 4.1 - - 3 2.0 

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ ∆ΗΜ. ΤΟΜΕΑ 

- - - - - - 

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΣ 

ΕΡΓΑΤΗΣ Ι∆. ΤΟΜΕΑ 

- - - - - - 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΑΣ - - - - - - 

ΟΙΚΙΑΚΑ -  4 5.3 4 2.7 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

- - 3 4.0 3 2.0 

ΑΛΛΟ 12 16.2 15 20.0 27 18.1 

ΣΥΝΟΛΟ 74 100 75 100 149 100 
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Πίνακας 5 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ  

 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΠΟΣΟΣ ΤΟΓΥΝΑΙΚΕΣΠΟΣΟΣΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ 7 10.9 9 14.5 16 12.7 
ΓΕΩΡΓΙΑ - 2 3.2 2 2 1.6 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2 3.1 1 1.6 3 2.4 

ΕΡΕΥΝΑ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 4 6.3 8 12.9 12 9.5 

ΥΓΕΙΑ 5 7.8 4 6.5 9 7.1 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 12 8.8 2 3.2 14 11.1 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 2 3.1 7 11.3 9 7.1 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1 1.6 - - 1 0.8 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6 9.4 1 1.6 7 5.6 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 5 7.8 1 1.6 6 4.8 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 2 3.1 5 8.1 7 5.6 

ΑΛΛΟ 18 28.1 22 35.5 40 31.7 

ΣΥΝΟΛΟ 64 100 62 100 126 100 
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Πίνακας 5α 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΟΝΕΩΝ  
ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 

 
 ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΜΗΤΕΡΑΠΟΣΟΣΤΟ  ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ 35 23.3 13 8.7 48 16 
ΓΕΩΡΓΙΑ 23 15.3 13 8.7 36 12 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 5 3.3 1 0.7 6 2 

ΕΡΕΥΝΑ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 7 4.7 11 7.3 18 6.0 

ΥΓΕΙΑ 9 6.0 5 3.3 14 4.6 

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9 6.0 - - 9 6.0 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 1 0.7 1 0.7 2 0.7 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4 2.7 2 1.3 6 2 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 1 0.7 2 1.3 3 1 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 11 7.3 2 1.3 13 4.3 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 2 1.3 4 2.7 6 2 

ΑΛΛΟ 36 24.0 38 25.3 74 24.6 

ΠΕΡΙΠΤΩΣ.ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 7 4.7 58 38.7 65 21.7 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 150 100 300 100 

 

 
 

Πίνακας 6 
 

ΤΩΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 
 

 ΑΝ∆ΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 59 78.7 54 74.0 113 76.4 

ΑΝΕΡΓΟΣ 8 10.7 15 20.5 23 15.5 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 5 6.7 2 2.7 7 4.7 

ΑΛΛΟ 3 4.0 2 2.7 5 3.4 

ΣΥΝΟΛΟ 75 100 73 100 148 100 
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Πίνακας 6α 
 

ΤΩΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΩΝ  
ΤΩΝ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 

 
 ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 31 20.7 42 28.0 73 24.4 

ΑΝΕΡΓΟΣ 1 0.7 11 7.3 12 4.0 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 87 58.0 42 28.0 129 43 

ΑΛΛΟ 29 19.3 32 21.3 61 20.3 

ΛΕΙΠΟΥΝ 2 1.3 23 15.3 25 8.3 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 150 100 300 100 

 
 

Πίνακας 7 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 
 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΓΑΜΟΣ/Η 34 32 66 

ΕΓΓΑΜΟΣ 40 37 77 

ΧΗΡΟΣ/Α - 1 1 

∆ΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η - 4 4 

ΣΕ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 1 1 2 

ΣΥΝΟΛΟ 75 75 150 
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 Πίνακας 8 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 
 
 ΑΝ∆ΡΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ   ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΚΗ 1 1.3 3 4.0 4 2.7 

ΜΕΤΡΙΑ 35 46.7 39 52.0 74 49.3 

ΚΑΛΗ 39 52.0 33 44.0 72 48.0 

         ΣΥΝΟΛΟ 75 100 75 100 150 100 

 

 
 Πίνακας  9 

 
ΠΗΓΗ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ 

 
 ΑΝ∆ΡΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ 60 80.0 56 74.7 116 77.3 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 11 14.7 11 14.7 22 14.7 

ΣΥΝΤΑΞΗ 5 6.7 5 6.7 10 6.7 

ΕΠΙ∆ΟΜΑ - - 3 4.0 3 2.0 

ΒΟΗΘΗΜΑ 10 13.3 13 17.3 23 15.3 

ΑΛΛΟ 9 12.0 11 14.7 20 13.3 
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Πίνακας 10 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  1η 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ 

 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

 Α Γ ΣΥΝΟΛΟ 

Περιπλανώµενος 30.0% 17.0% 23.5% 

Βρώµικος 17.0% 25.0% 21.0% 

Ελεύθερος 18.0% 25.0% 21.5% 

Αµόρφωτος 7.0% 11.0% 9.0% 

Νοµάς 15.0% 13.0% 14.0% 

Γύφτος 18.0% 13.0% 15.5% 

Ζητιάνος 9.0% 14.0% 11.5% 

Έµπορος 14.0% 13.0% 13.5% 

Άστεγος 11.0% 14.0% 12.5% 

Σκηνίτης 8.0% 12.0% 10.0% 

Σηµείωση : Ο Πίνακας περιλαµβάνει όλες τις λέξεις µε συχνότητα  7.5%,  

   όπου Ν = 150 

 
 

Πίνακας 11 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  2η 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ 

 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤA ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

 A Γ ΣΥΝΟΛΟ 

Θηρσκεία 28.0% 24.0% 26.0% 

∆ιαφορετικός 19.0% 18.0% 18.5% 

Οµάδα 12.0% 16.0% 14.0% 

Καταπίεση 17.0% 6.0% 11.5% 

Αποµονωµένος 10.0% 9.0% 9.5% 

Γλώσσα 9.0% 8.0% 8.5% 

Αλβανός 4.0% 12.0% 8.0% 

Μουσουλµάνος 7.0% 8.0% 7.5% 
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Πίνακας 12 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  3η 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΕΘΝΟΤΗΤΑ 

 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

 Α Γ ΣΥΝΟΛΟ 

Θρησκεία 28.0% 38.0% 33.0% 

Πολιτισµός 30.0% 29.0% 29.5% 

Γλώσσα 21.0% 32.0% 26.5% 

Καταγωγή 14.0% 18.0% 16.0% 

Οµοιογένεια 13.0% 13.0% 13.0% 

Πατρίδα 16.0% 15.0% 15.5% 

Ενότητα 11.0% 19.0% 15.0% 

Κράτος 18.0% 8.0% 13.0% 

Κοινό 4.0% 5.0% 4.5% 

 
 
 

Πίνακας 13 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  4η 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΓΥΦΤΟΣ 

 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

 Α Γ ΣΥΝΟΛΟ 

Βρώµικος 36.0% 50.0% 43.0% 

Ζητιάνος 10.0% 19.0% 14.5% 

Κλέφτης 15.0% 17.0% 16.0% 

Αµόρφωτος 7.0% 12.0% 9.5% 

Πονηρός 11.0% 17.0% 14.0% 

Έµπορος 8.0% 6.0% 7.0% 

Μαύρος 8.0% 14.0% 11.0% 

Τσιγγάνος 13.0% 8.0% 10.5% 

Άστεγος 9.0% 13.0% 11.0% 
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Πίνακας 14 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  5η 
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ 

 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

 Α Γ ΣΥΝΟΛΟ 

Πατριώτης 31.0% 18.0% 24.5% 

Φιλόξενος 18.0% 30.0% 24.0% 

Περήφανος 14.0% 10.0% 12.0% 

Πολιτισµός 15.0% 15.0% 15.0% 

Έξυπνος 18.0% 12.0% 15.0% 

Φιλότιµος 11.0% 18.0% 14.5% 

Χριστιανός 15.0% 12.0% 13.5% 

Ιστορία 13.0% 12.0% 12.5% 

Θρησκεία 5.0% 5.0% 5.0% 

Πονηρός 14.0% 6.0% 10.0% 

 

 
Πίνακας 15 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ  6η 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ ΑΠΑΝΕΝΤΙ ΣΑΣ 
 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

 Α Γ ΣΥΝΟΛΟ 

Πονηρή 39.0% 25.0% 32.0% 

Αδιάφορη 23.0% 29.0% 26.0% 

'Υπουλη 14.0% 15.0% 14.5% 

Φιλική 9.0% 8.0% 8.5% 

Καχύποπτη 12.0% 10.0% 11.0% 

Εχθρική 15.0% 8.0% 11.5% 

Επιφυλακτική 12.0% 9.0% 10.5% 

Εκµεταλλευτική 10.0% 8.0% 9.0% 

Συµφεροντολογική 4.0% 7.0% 5.5% 

Ενοχλητική 6.0% 11.0% 8.5% 
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Πίνακας 16 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  7η 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 

 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

 Α Γ ΣΥΝΟΛΟ 

Νοµαδικός 28.0% 25.0% 26.5% 

Ελεύθερος 24.0% 25.0% 24.5% 

∆ύσκολος 21.0% 26.0% 23.5% 

Βρώµικος 9.0% 21.0% 15.0% 

Παραδοσιακός 15.0% 12.0% 13.5% 

Ανθυγιεινός 5.0% 5.0% 5.0% 

Οµαδικός 8.0% 8.0% 8.0% 

Ανέµελος 10.0% 7.0% 8.5% 

Περιπλανώµενος 6.0% 5.0% 5.5% 

Ανεξάρτητος 7.0% 4.0% 5.5% 

 
 
 

Πίνακας 17 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ  8η 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 

 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ 

 Α Γ ΣΥΝΟΛΟ 

Βρώµικη 43.0% 55.0% 49.0% 

Ατηµέλητη 26.0% 26.0% 26.0% 

Πολύχρωµη 18.0% 23.0% 20.5% 

Ξυπόλητοι 29.0% 35.0% 32.0% 

Μελαµψοί 19.0% 5.0% 12.0% 

Παραδοσιακή 7.0% 10.0% 8.5% 

Άπλυτοι 4.0% 9.0% 6.5% 

Χρυσαφικά 4.0% 6.0% 5.0% 

Φτωχική 3.0% 4.0% 3.5% 
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Πίνακας  18 
 

Κοινωνικοδηµογραφικά χαρακτηριστικά Τσιγγάνων 
ΗΛΙΚΙΑ 

 
 16-25 26-35 36-55 > 55 ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝ∆ΡΕΣ 58 18 5 2 83 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 50 11 1 5 67 

ΣΥΝΟΛΟ 108 29 6 7 150 

 

 
 

Πίνακας 19  
 

ΤΟΠΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
 

 Αθήνα Πόλη Επαρχία 

(χωριό) 

Εξωτερικό ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ 12 40 26 5 83 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 10 29 19 9 67 

ΣΥΝΟΛΟ 22 69 45 14 150 
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Πίνακας 20 
 

ΤΟΠΟΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
 

 Αθήνα Πόλη Επαρχία 

(χωριό) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝ∆ΡΕΣ 77 4 2 83 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 61 4 2 67 

ΣΥΝΟΛΟ 138 8 4 150 

 
 

Πίνακας 21 
 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 Έλληνας/δα Τσιγγάνος/α ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝ∆ΡΕΣ 20 63 83 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 9 58 67 

ΣΥΝΟΛΟ 29 121 150 

 
 

Πίνακας 22 
 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ 
 

 Χριστ. 

Ορθόδοξος/η 

Μουσουλµάνος/α Άθεος/η Άλλο ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ 37 42 - 4 83 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 43 22 - 2 67 

ΣΥΝΟΛΟ 80 62 - 6 150 
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Πίνακας 23 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
 

 ΣΧΟΛΕΙΟ 

 ΟΧΙ ΝΑΙ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝ∆ΡΕΣ 12 71 83 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 25 42 67 

ΣΥΝΟΛΟ 37 113 150 
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Πίνακας 24 
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ  41 35    76 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 14 1 15 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  7 4 11 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 3 - 3 

ΛΥΚΕΙΟ  - - - 

ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 5 - 5 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ  - - - 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 1 - 1 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ  - - - 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ - - - 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ  - - - 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ - - - 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ/Η  12 27 39 

ΣΥΝΟΛΟ 83 67 150 
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Πίνακας 25 
 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο  ΓΟΝΕΩΝ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
 
 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 42 20 62 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 13   10   23 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 5  4   9 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ - - - 

ΛΥΚΕΙΟ - - - 

ΛΥΚΕΙΟ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 4 - 4 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ - - - 

ΤΕΧΝ. ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ - - - 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ - - - 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ - - - 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ - - - 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ - - - 

ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΣ/Η 85 112 197 

ΠΕΡΙΠΤ. ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 1 4 5 

ΣΥΝΟΛΟ 150 150 300 
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Πίνακας 26 
 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
 
 Άγαµος/η Αρραβωνιασµένος/η Παντρεµένος/η ∆ιαζευγµένος/η Χήρος/α ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ 20 13 46 2 2 83 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14 11 38 4 - 67 

ΣΥΝΟΛΟ 34 24 84 6 2 150 

 
 

 
 

Πίνακας 27 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
 
 ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΝΕΝΑ 29 25 54 
ΕΝΑ 8 8 16 
∆ΥΟ 22 11 33 
ΤΡΙΑ 11 12 23 
ΤΕΣΣΕΡΑ 3 4 7 
ΠΕΝΤΕ 3 5 8 
ΕΠΤΑ 3 2 5 
ΟΚΤΩ 2 - 2 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΚΤΩ 1 - 1 
ΣΥΝΟΛΟ 82 67 149 
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Πίνακας 28 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΑ 9 6.0 
∆ΥΟ 11 7.3 
ΤΡΙΑ 15 10.0 
ΤΕΣΣΕΡΑ 19 12.7 
ΠΕΝΤΕ 22 14.7 
ΕΞΙ 23 15.3 
ΕΠΤΑ 16 10.7 
ΟΚΤΩ 15 10.0 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΚΤΩ 20 13.3 
ΣΥΝΟΛΟ 150 100 
 
 

Πίνακας 29 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 
 ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
δεν θυµάµαι, δεν ξέρω 70 46.7 

15-19 ετών 13 8.7 

20-24 ετών 19 12.7 

25-29 ετών 15 10.0 

> 30 ετών 33 22.0 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 
 
 



 285

Πίνακας 30 
 

ΗΛΙΚΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 

 
 ΜΗΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

δεν θυµάµαι, δεν ξέρω 56 37.3 

14-19 ετών 26 17.3 

20-25 ετών 25 16.7 

> 26 ετών 43 28.7 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 
 
 

Πίνακας 31 
 

ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ 103 68.7 

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 23 15.3 

ΣΚΗΝΗ 3 2.0 

ΑΛΛΟ 19 12.7 

ΠΕΡΙΠΤ. ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 2 1.3 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 
 
 

Πίνακας 32 
 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ 
 
 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΧΙ 75 50.0 

ΝΑΙ 73 48.7 

ΠΕΡΙΠΤ. ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 2 1.3 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 
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Πίνακας 33 
 

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΛΛΟΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΟΧΙ 47 31.3 

ΝΑΙ 96 64.0 

ΠΕΡΙΠΤ. ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 7 4.7 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 

 
 

Πίνακας 34 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΣΠΙΤΙ 1 0.7 
ΜΗΝΕΣ 9 6.0 
2 ΧΡΟΝΙΑ 9 6.0 
3 ΧΡΟΝΙΑ 1 0.7 
4 ΧΡΟΝΙΑ 3 2.0 
5 ΧΡΟΝΙΑ 14 9.3 
6 ΧΡΟΝΙΑ 10 6.7 
7 ΧΡΟΝΙΑ 6 4.0 
8 ΧΡΟΝΙΑ 4 2.7 
9 ΧΡΟΝΙΑ 3 2.0 
10 ΧΡΟΝΙΑ 14 9.3 
12 ΧΡΟΝΙΑ 5 3.3 
13 ΧΡΟΝΙΑ 8 2.7 
14 ΧΡΟΝΙΑ 5 5.3 
15 ΧΡΟΝΙΑ 9 6.0 
16 ΧΡΟΝΙΑ 2 1.3 
17 ΧΡΟΝΙΑ 2 1.3 
18 ΧΡΟΝΙΑ 1 0.7 
20 ΧΡΟΝΙΑ 7 4.7 
23 ΧΡΟΝΙΑ 1 0.7 
26 ΧΡΟΝΙΑ 1 0.7 
28 ΧΡΟΝΙΑ 6 4.0 
30 ΧΡΟΝΙΑ 2 1.3 
35 ΧΡΟΝΙΑ 3 2.0 
ΠΕΡ. ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 25 16.7 
ΣΥΝΟΛΟ 150 100 
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Πίνακας 35 
 

ΑΡΧΗΓΟΣ  ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 
 ΠΑΤΕΡΑΣ 

(σύζυγος) 

ΜΗΤΕΡΑ 

(σύζυγος) 

ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΛΛΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ∆ΡΑΣ 74 6 1 - 81 

ΓΥΝΑΙΚΑ 55 9 - 3 67 

ΠΕΡ. ΠΟΥ 

ΛΕΙΠΟΥΝ 

    2 

ΣΥΝΟΛΟ 129 15 1 3 150 
 
 

 
Πίνακας 36 

 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 
 ΑΝ∆ΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΛΕΣ 72 60 132 88.0 

ΚΑΚΕΣ 2 2 4 2.7 

ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΤΣΙ 8 5 13 8.7 

ΑΛΛΟ 1 - 1 0.7 

ΣΥΝΟΛΟ 83 67 150 100 
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Πίνακας 37 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΧΙ 23 15.3 

ΝΑΙ 116 77.3 

∆ΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ 2 2.0 

ΠΕΡΙΠΤ. ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 8 5.3 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 

 
 
 
 

Πίνακας 38 
 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΠΙΤΙΟΥ  
 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΟΧΙ 80 53.3 

ΝΑΙ 65 43.3 

ΠΕΡΙΠΤ. ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 5 3.3 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 

 

 

Πίνακας 39 
 

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ  ΓΟΝΕΩΝ 
 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΟΧΙ 40 26.7 

ΝΑΙ 105 70.0 

ΠΕΡΙΠΤ. ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 5 3.3 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 
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Πίνακας 40 
 

ΧΩΡΟΙ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑ 
 

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΧΙ 14 9.3 

ΜΠΑΡ 12 8.0 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 18 12.0 

ΤΑΒΕΡΝΕΣ 60 40.0 

ΑΛΛΟΥ 14 9.3 

ΠΕΡΙΠΤ. ΠΟΥ ΛΕΙΠΟΥΝ 32 21.3 

ΣΥΝΟΛΟ 150 100 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
        

 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 

                      Αγαπητέ φίλε, φίλη 
 
 
 
 
 

              Είµαστε µια οµάδα φοιτητριών του Τµήµατος Ψυχολογίας του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης και θέλουµε να µελετήσουµε τις Κοινωνικές 
Αναπαραστάσεις των Ελλήνων για τους Τσιγγάνους στα πλαίσια µιας Εργασίας µας. 
              Για το λόγο αυτό θα σε παρακαλούσαµε να συµπληρώσεις το 
ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί. Η συµµετοχή σου µας είναι πολύτιµη. Το 
ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο. 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Σε ευχαριστούµε θερµά για τη συνεργασία                                                    
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Κοινωνικοδηµογραφικά στοιχεία 

 
 
 
1. Φύλο                                              Άνδρας                            Γυναίκα 

 
2. Χρονολογία γέννησης ........................................................... 
 
3. Εθνικότητα Ελλληνική                    Ναι                                    Όχι  
                                                
                                              Εάν όχι, άλλο τι:................................... 

 
4. Τόπος Γέννησης :  Επαρχία (χωριό)                        
                                  
                                  Πόλη                                                 Ποιά;....... 
                                   
                                  Πρωτεούσα (Αθήνα) 
                                  
                                  Εξωτερικό                                         Πού;......... 
 
 
5. Τόπος ∆ιαµονής : Επαρχία (χωριό)                        
                                  
                                  Πόλη                                                 Ποιά;....... 
                                   
                                  Πρωτεούσα (Αθήνα) 
                                  
                                  Εξωτερικό                                         Πού;......... 
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6. Εκπαίδευση 
6α . Εκπαίδευση του / της ιδίου / ιδίας : 
 
Ειδικό σχολείο  
Φοίτηση στο ∆ηµοτικό δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση στο ∆ηµοτικό µε απολυτήριο  
Φοίτηση στο Γυµνάσιο δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση στο Γυµνάσιο µε απολυτήριο  
Φοίτηση στο Λύκειο δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση στο Λύκειο µε απολυτήριο  
Φοίτηση σε Τεχνική Σχολή δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση σε Τεχνική Σχολή µε απολυτήριο 
Προσδιορίστε ποιας.......... 

 

Φοίτηση σε Ανώτερη Σχολή δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση σε Ανώτερη Σχολή µε απολυτήριο. 
Προσδιορίστε ποιας....... 

 

Φοίτηση σε Ανώτατη Σχολή δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση σε Ανώτατη Σχολή µε απολυτήριο. 
Προσδιορίστε ποιας........... 

 

Άλλο τι ; Προσδιορίστε...........................  
 

 
 
6β . Εκπαίδευση πατέρα : 
 
Ειδικό σχολείο  
Φοίτηση στο ∆ηµοτικό δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση στο ∆ηµοτικό µε απολυτήριο  
Φοίτηση στο Γυµνάσιο δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση στο Γυµνάσιο µε απολυτήριο  
Φοίτηση στο Λύκειο δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση στο Λύκειο µε απολυτήριο  
Φοίτηση σε Τεχνική Σχολή δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση σε Τεχνική Σχολή µε απολυτήριο 
Προσδιορίστε ποιας.......... 

 

Φοίτηση σε Ανώτερη Σχολή δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση σε Ανώτερη Σχολή µε απολυτήριο. 
Προσδιορίστε ποιας....... 

 

Φοίτηση σε Ανώτατη Σχολή δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση σε Ανώτατη Σχολή µε απολυτήριο. 
Προσδιορίστε ποιας........... 

 

Άλλο τι ; Προσδιορίστε...........................  
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6γ. Εκπαίδευση µητέρας : 
 
Ειδικό σχολείο  
Φοίτηση στο ∆ηµοτικό δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση στο ∆ηµοτικό µε απολυτήριο  
Φοίτηση στο Γυµνάσιο δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση στο Γυµνάσιο µε απολυτήριο  
Φοίτηση στο Λύκειο δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση στο Λύκειο µε απολυτήριο  
Φοίτηση σε Τεχνική Σχολή δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση σε Τεχνική Σχολή µε απολυτήριο 
Προσδιορίστε ποιας.......... 

 

Φοίτηση σε Ανώτερη Σχολή δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση σε Ανώτερη Σχολή µε απολυτήριο. 
Προσδιορίστε ποιας....... 

 

Φοίτηση σε Ανώτατη Σχολή δίχως απολυτήριο  
Φοίτηση σε Ανώτατη Σχολή µε απολυτήριο. 
Προσδιορίστε ποιας........... 

 

Άλλο τι ; Προσδιορίστε...........................  
 

 
 7. Επάγγελµα 
 
7 α. Επάγγελµα του / της ιδίου / ιδίας : 

 
Εργασιακή θέση  
 
Ανώτερος δηµόσιος υπάλληλος  
Απλός δηµόσιος υπάλληλος  
Ανώτερος ιδιωτικός υπάλληλος  
Απλός ιδιωτικός υπάλληλος  
Ελεύθερος επαγγελµατίας  
Ειδικευµένος εργάτης στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα  
Ειδικευµένος εργάτης στον Ιδιωτικό 
Τοµέα  
Ανειδίκευτος εργάτης στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα 

 

Ανειδίκευτος εργάτης στον Ιδιωτικό 
Τοµέα 

 

Εισοδηµατίας  
Οικιακά  
Οικιακά µε µερική απασχόληση  
Άλλο τι ; Προσδιορίστε..................  
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Εργασιακός Τοµέας 
 
Εµπόριο  
Γεωργία  
Μεταφορές � συγκοινωνία  
Έρευνα και Εκπαίδευση  
Επαγγέλµατα Υγείας  
Σώµατα Ασφαλείας  
Καλλιτεχικά επαγγέλµατα  
Τράπεζες  
Ασφαλιστικές εταιρείες  
Βιοµηχανία  
Υπουργεία  
'Αλλο τι ; Προσδιορίστε...........................  

 
 
Τωρινή εργασιακή κατάσταση 
 
Εν ενεργεία  
Συνταξιούχος  
Άνεργος  
Άλλο τι ; Προσδιορίστε.............................  
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7 β. Επάγγελµα πατέρα : 
 
      Εργασιακή θέση  
 
Ανώτερος δηµόσιος υπάλληλος  
Απλός δηµόσιος υπάλληλος  
Ανώτερος ιδιωτικός υπάλληλος  
Απλός ιδιωτικός υπάλληλος  
Ελεύθερος επαγγελµατίας  
Ειδικευµένος εργάτης στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα  
Ειδικευµένος εργάτης στον Ιδιωτικό 
Τοµέα  
Ανειδίκευτος εργάτης στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα 

 

Ανειδίκευτος εργάτης στον Ιδιωτικό 
Τοµέα 

 

Εισοδηµατίας  
Οικιακά  
Οικιακά µε µερική απασχόληση  
Άλλο τι ; Προσδιορίστε..................  
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Εργασιακός Τοµέας 
 
Εµπόριο  
Γεωργία  
Μεταφορές � συγκοινωνία  
Έρευνα και Εκπαίδευση  
Επαγγέλµατα Υγείας  
Σώµατα Ασφαλείας  
Καλλιτεχικά επαγγέλµατα  
Τράπεζες  
Ασφαλιστικές εταιρείες  
Βιοµηχανία  
Υπουργεία  
'Αλλο τι ; Προσδιορίστε...........................  

 
 
Τωρινή εργασιακή κατάσταση 
 
Εν ενεργεία  
Συνταξιούχος  
Άνεργος  
Άλλο τι ; Προσδιορίστε.............................  
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7 γ.  Επάγγελµα µητέρας : 

 
Εργασιακή θέση  
 
Ανώτερος δηµόσιος υπάλληλος  
Απλός δηµόσιος υπάλληλος  
Ανώτερος ιδιωτικός υπάλληλος  
Απλός ιδιωτικός υπάλληλος  
Ελεύθερος επαγγελµατίας  
Ειδικευµένος εργάτης στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα  
Ειδικευµένος εργάτης στον Ιδιωτικό 
Τοµέα  
Ανειδίκευτος εργάτης στο ∆ηµόσιο 
Τοµέα 

 

Ανειδίκευτος εργάτης στον Ιδιωτικό 
Τοµέα 

 

Εισοδηµατίας  
Οικιακά  
Οικιακά µε µερική απασχόληση  
Άλλο τι ; Προσδιορίστε..................  
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Εργασιακός Τοµέας 
 
Εµπόριο  
Γεωργία  
Μεταφορές � συγκοινωνία  
Έρευνα και Εκπαίδευση  
Επαγγέλµατα Υγείας  
Σώµατα Ασφαλείας  
Καλλιτεχικά επαγγέλµατα  
Τράπεζες  
Ασφαλιστικές εταιρείες  
Βιοµηχανία  
Υπουργεία  
'Αλλο τι ; Προσδιορίστε...........................  

 
 
Τωρινή εργασιακή κατάσταση 
 
Εν ενεργεία  
Συνταξιούχος  
Άνεργος  
Άλλο τι ; Προσδιορίστε.............................  
 
8.    Οικογενειακή κατάσταση : 

 
Άγαµος / η  
Έγγαµος / η  
Χήρος / α  
∆ιαξευγµένος / η  
Σε διάσταση  
 
8 α.    'Εχετε παιδιά ;                                  Ναι                                Όχι              
 
                                                                 Αν Ναι, πόσα ;......................................... 
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8 β.    Τα παιδιά που µένουν ; 
 
Μαζί σας  
Σε άλλο σπίτι, αλλά κοντά  
Σε άλλη συνοικία ή πόλη  
Στο εξωτερικό  
    

 
8 γ.    Έχετε αδέλφια ;                                      Ναι                                Όχι              
 

 
9.    Οικονοµική κατάσταση : 

 
Κακή  
Μέτρια  
Καλή  
 
 
10.    Πηγή εισοδήµατος (µέχρι δύο απαντήσεις) 
 
Εργασία  
Περιουσία  
Σύνταξη  
Επίδοµα  
Βοήθηµα  
Άλλη πηγή. Προσδιορίστε.....................  
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11.   Ζείτε :          Μόνος / η                            Ναι                                 Όχι                     
 
 
        Αν Όχι, µε ποιους ; 
 
                    
Σύζυγο και παιδιά  
Σύζυγο  
Παιδιά  
Αδέλφια  
Γονείς  
Παππούς, γιαγιά  
Λοιπούς συγγενείς  
Σύντροφο  
Φίλους  
Συµφοιτητές  
Με άλλους. Προσδιορίστε........................  
                                     
 
 
 
12.     Είδος κατοικίας : 
 
 
   
Μονοκατοικία  
Πολυκατοικία  
 
 
 
 
12 α.    Η κατοικία που µένετε : 
 
 
Ιδιόκτητη  
Με ενοίκιο  
Με φιλική παραχώρηση  
Φιλοξενούµενος / η. Αλλιώς, πώς:.........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 301

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΩΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΥΑΛΟ ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ. 
 
 
Α.   Τί σηµαίνει για σας Τσιγγάνος ; Χαρακτηρίστε τον µε πέντε λέξεις. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
Β.   Τί σηµαίνει για σας µειονότητα * ; Χαρακτηρίστε την µε πέντε λέξεις. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
Γ.   Τί σηµαίνει για σας εθνότητα **; Χαρακτηρίστε την µε πέντε λέξεις. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
* µειονότητα = οµάδα πολιτών ενός κράτους που διαφέρει κατά την καταγωγή, τη γλώσσα ή 
τη θρησκεία από τον επικρατούντα πληθυσµό. 
** εθνότητα = σύνολο ατόµων που έχει αναπτύξει συνείδηση κοινών χαρακτηριστικών 
(γλώσσα, θρησκεία, καταγωγή, πολιτισµού κτλ) µε τα οποία η ίδια προσδιορίζει τον εαυτό 
της και αναγνωρίζεται από τους άλλους και δεν έχει αυτόνοµη πολιτική συγκρότηση {οι 
ορισµοί είναι από το ΜΕΙΖΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ, ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ-ΦΥΤΡΑΚΗΣ, 
1997}. 



 302

∆.   Τί σηµαίνει για σας Γύφτος ; Χαρακτηρίστε τον µε πέντε λέξεις. 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
Ε.   Τί σηµαίνει για σας Έλληνας ; Χαρακτηρίστε τον µε πέντε λέξεις. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
ΣΤ. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συµπεριφορά των Τσιγγάνων απέναντί σας ; 
       ∆ώστε πέντε λέξεις. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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Ζ.    Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο ζωής των Τσιγγάνων µε πέντε λέξεις ; 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
 
Η.   ∆ώστε πέντε χαρακτηρισµούς για την εξωτερική εµφάνιση των Τσιγγάνων. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
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Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Τ Σ Ι Γ Γ Α Ν Ο Υ Σ 
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Κοινωνικοδηµογραφικά Χαρακτηριστικά 
 
 
 
1.   Φύλο                    Α                                Γ    
 
 
2.  Ηλικία :   16 - 25                26 - 35                 36 - 55                   55 και άνω  
 
 
3.  Εθνικότητα  :    Έλληνας/δα                           Τσιγγάνος/α 
 
 
4. Θρήσκευµα  :    Χριστιανός/η Ορθόδοξος/η                       Μουσουλµάνος/α 
 
 
                               Άθεος/η                         Άλλο                         προσδιορίστε 
 
 
5. Τόπος γέννησης :       Επαρχία  (χωριό)                                                     
 
                                       Πόλη                                               Ποιά ;                   
                       
                                       Αθήνα 
                                            
                                       Εξωτερικό                                       Πού; 
            
 
 
6.  Τόπος ∆ιαµονής  :   Επαρχία  (χωριό)                                                     
 
                                      Πόλη                                               Ποιά ;                   
                       
                                      Αθήνα 
                                            
                                      Εξωτερικό                                       Πού;    
 
 
 
7.  Οικογενειακή κατάσταση :    Άγαµος /η           
 
                                                   Αρραβωνιασµένος / η 
 
                                                   Παντρεµένος / η 
 
                                                   ∆ιαζευγµένος / η 
 
                                                   Χήρος / α     



 306

 
 
Α.   ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 
1.  Έχετε πάει στο σχολείο ;               Ναι     
 
                                                            Όχι    
 
 
 
Μέχρι ποιά τάξη ;                ∆ηµοτικό 
 
                                             Απολυτήριο ∆ηµοτικού 
 
                                             Γυµνάσιο   
 
                                            Απολυτήριο Γυµνασίου  
 
                                            Λύκειο 
 
                                            Απολυτήριο Λυκείου  
 
                                            Τεχνική Σχολή 
 
                                            Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής 
 
                                            Ανώτερη Σχολή 
                                            
                                            Απολυτήριο Ανώτερης Σχολής 
 
                                            Ανώτατη Σχολή 
 
                                            Απολυτήριο Ανώτατης Σχολής   
                                                  
                                            Άλλο 
 
                                            Προσδιορίστε       
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6. Εκπαίδευση πατέρα :                  Φοίτηση στο ∆ηµοτικό 
 
                                                        Απολυτήριο  ∆ηµοτικού            
 
                                                        Φοίτηση στο Εξατάξιο Γυµνάσιο                     
 
                                                       Απολυτήριο Εξατάξιου Γυµνασίου    
 
                                                       Φοίτηση στο Λύκειο                          
 
                                                       Απολυτήριο Λυκείου        
    
                                                       Φοίτηση σε Τεχνική Σχολή                                 
 
                                                       Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής                    
 
                                                       Προσδιορίστε ποιας                                                
 
                                                      Φοίτηση σε Ανώτερη Σχολή                                
 
                                                       Απολυτήριο Ανώτερης Σχολής                    
 
                                                       Προσδιορίστε ποιας                                                
  
                                                       Φοίτηση σε Ανώτατη Σχολή 
 
                                                       Απολυτήριο Ανώτατης Σχολής                                                
 
                                                       Προσδιορίστε ποιας 
 
                                                       Αναλφάβητος 
              
                                                       Άλλο   
                                                      
                                                      Προσδιορίστε                                                        
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7. Εκπαίδευση µητέρας :               Φοίτηση στο ∆ηµοτικό 
 
                                                       Απολυτήριο  ∆ηµοτικού            
 
                                                       Φοίτηση στο Εξατάξιο Γυµνάσιο                     
 
                                                       Απολυτήριο Εξατάξιου Γυµνασίου    
 
                                                       Φοίτηση στο Λύκειο                          
 
                                                       Απολυτήριο Λυκείου        
    
                                                      Φοίτηση σε Τεχνική Σχολή                                 
 
                                                       Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής                    
 
                                                       Προσδιορίστε ποιας                                                
  
                                                       Φοίτηση σε Ανώτερη Σχολή                                
 
                                                       Απολυτήριο Ανώτερης Σχολής                    
 
                                                       Προσδιορίστε ποιας                                                
  
                                                       Φοίτηση σε Ανώτατη Σχολή 
 
                                                       Απολυτήριο Ανώτατης Σχολής                                                
 
                                                       Προσδιορίστε ποιας 
 
                                                       Αναλφάβητη 
              
                                                       Άλλο                                                         
 
                                                       Προσδιορίστε 
 
 
 
 
 
 
8. Σας αρέσει / άρεσε το σχολείο ;              Ναι   
 
                                                                     Όχι 
 
 
                                                        
 
9.  Αν το σταµατήσατε, ποιοί οι λόγοι ; 
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10.  Επιθυµούσατε να το συνεχίσετε ;              Ναι    
 
                                                                          Όχι      
 
Γιατί ; 
 
 
 
11. Θέλετε τα παιδιά σας να πηγαίνουν σχολείο :               Ναι        
                                                                                            
                                                                                              Όχι 
 
  
 
Γιατί ;  
 
 
                                                      
 
12. Πιστεύετε ότι η ζωή τους θα είναι καλύτερη αν µάθουν γράµµατα και γιατί; 
 
       Ναι                                         Όχι 
 
 
 
13. Αν είχατε τη δυνατότητα θα θέλατε να έχετε ανώτερη µόρφωση ; 
 
      Ναι                                 Όχι 
 
  
    Γιατί ; 
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Β. Οικογένεια (δοµή - σχέσεις - δραστηριότητες) 
 
 
-  ∆ΟΜΗ 
 
1.  Πόσα αδέλφια έχετε ;          1                    2                           3                         4       
 
                                                 5                   6                            7                         8                   
                                                   
                                                 8  και άνω                     κανένα  
 
 
 
    
2.  Ποιά η σειρά γέννησής σας µέσα στην οικογένεια ; 
 
     1ος /η                    6ος /η                      11ος /η                       15ος /η και άνω  
 
     2ος /η                   7ος /η                       12ος /η                          
     
     3ος /η                   8ος /η                       13ος /η       
 
     4ος /η                   9ος /η                       14ος /η                     
 
     5ος /η                  10ος /η                     15ος /η                    
  
 
 
3.  Πόσο χρονών ήταν ο πατέρας σας όταν γεννηθήκατε ; 
 
     15 - 19   ετών                        20 - 24  ετών       
 
     25  - 29  ετών                        30 ετών και άνω                  δεν θυµάµαι / δεν ξέρω                               
 
 
4.  Πόσο χρονών ήταν η µητέρα σας όταν γεννηθήκατε ; 
 
     14 - 19 ετών                           20 - 25  ετών                 26 ετών και άνω   
 
     δεν θυµάµαι / δεν ξέρω        
 
 
5.  Ποιός φροντίζει τα παιδιά στο σπίτι ; 
 
     Μητέρα                               Πατέρας                         Μεγαλύτερα αδέλφια 
 
 
 
    Γιαγιά                                 Παππούς                         Άλλος                Ποιός 
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6.  Με ποιούς άλλους µένετε µαζί στο σπίτι ; 
 
      Γονείς                           Αδέλφια                       Παπούδες & γιαγιάδες           
 
     άλλους συγγενείς                            Ποιούς 
  
      
    
 
 
7.  Πόσα παιδιά έχετε ; 
 
      1                      2                  3                     4                      5                      6 
 
      7                      8                  8 και άνω άνω                     κανένα                  
  
 
  
8. Οι Τσιγγάνοι παίρνουν επίδοµα από το κράτος όταν έχουν πολλά παιδιά   
   (πολύτεκνοι); 
 
 
       Ναι                                       Όχι  
 
 
 
 
 
 
-  ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 
1 . Τί σηµαίνει οικογένεια για σας ; 
 
 
 
 
 
 
2.  Ποιός είναι ο αρχηγός στην οικογένεια ; 
 
    Πατέρας                    Μητέρα 
 
    Παππούς                    Γιαγιά                     Άλλος                Ποιός 
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3.  Πώς είναι οι σχέσεις µέσα στην οικογένεια; 
    
    Καλές                            Κακές       
  
    Έτσι κι έτσι                   Άλλο                       Τί 
 
 
  
4.  Ο πατέρα σας έδειχνε / δείχνει στοργή και αγάπη σε σας ; Μπορείτε (µπορούσατε) 
να µοιράζεστε µαζί του ό,τι σας απασχολεί (απασχολούσε); 

    
     Ναι                        Όχι                         Άλλο                           (να καταγραφεί) 
 
 
 
 
5.  Η µητέρα σας  έδειχνε στοργή και αγάπη σε σας ; Μπορείτε (µπορούσατε) να 

µοιράζεστε µαζί της ό,τι σας απασχολεί (απασχολούσε) ; 
 
Ναι                         Όχι                        Άλλο                           (να καταγραφεί) 
 
 
 
 
 
6.  Πώς περίµεναν/περιµένουν οι γονείς σας να συµπεριφέρεστε απέναντί τους; 
 
 
 
7.  Όταν γίνονταν συζητήσεις µέσα στο σπίτι, σας επέτρεπαν να παίρνετε   
     µέρος; 
 
     Ναι                                 Όχι 
 
     Γιατί ; 
 
 
 
8.  Όταν πρέπει να πάρετε µια απόφαση ζητάτε τη γνώµη των άλλων  
     Tσιγγάνων ; 
 
      Ναι                                Όχι               
 
      Γιατί ; 
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9.  Σας είπαν οι γονείς σας κάποια πράγµατα που να τα θεωρείτε ιδιαίτερα  
σηµαντικά για τη δική σας ζωή ; (αρχές - συµβουλές κ.λ.π.) 
 
Ναι                                        Όχι 
 
Τι 
 
 
 
10. Τ ί είδους άνθρωπος νοµίζετε ότι ήθελαν οι γονείς σας να γίνετε όταν      
      µεγαλώσετε; 
 
 
 
 
 
11. Αν κάνατε κάτι που δεν το ήθελαν οι γονείς σας, τί συνέβαινε ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Πιστεύετε ότι οι ιδέες σας και η συµπεριφορά σας έχουν να κάνουν µε το 
      πώς σας µεγάλωσαν οι γονείς σας ; ή ο ένας από τους δυό έπαιξε  
      σηµαντικότερο ρόλο από  τον άλλον ;  
 
       Ναι                            Όχι   
 
 
13. Ένας από τους δυό έπαιξε σηµαντικότερο ρόλο από τον άλλον ή και οι δύο το   
      ίδιο;   
 
      Πατέρας                       Μητέρα                     Και οι δύο     
 
 
 
14.  Πώς είναι οι σχέσεις σας µε τα αδέλφια σας ; 
 
       Καλές                                      Κακές 
 
      ΄Ετσι κι έτσι                             Άλλο                                         (να καταγραφεί) 
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15.    Είστε δεµένος / η ιδιαίτερα µε κάποιο από αυτά ;   
         Γιατί ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
1.  Τί έκαναν / κάνουν οι γονείς σας όταν δεν εργάζονταν ; 
 
 
 
 
2.  Έχετε ραδιόφωνο ή τηλεόραση και γενικά ηλεκτρονικές συσκευές; 
 
     Και τα δύο                      Κανένα από τα δύο      
 
      Ραδιόφωνο                      Τηλεόραση               
 
      Άλλες ηλεκτρονικές συσκευές                       Τί είδους 
 
 
 
 
3.  Η µητέρα σας είχε/ έχει ενδιαφέροντα έξω από το σπίτι ; 
 
     Ναι                          Όχι 
 
 
    Αν ναι, ποιά 
 
 
   Αν όχι, γιατί 
 
 
 
 
4.  ∆ιασκεδάζουν/ διασκέδαζαν οι γονείς σας ; 
 
      Ναι                                Όχι 
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5.  Ο πατέρας σας µετά τη δουλειά γυρίζει / γύριζε αµέσως στο σπίτι ; 
 
      Ναι                               Όχι                          
 
 
      Αν όχι γιατί ;  
 
 
 
 
 
6.  Πηγαίνει / πήγαινε σε µπαρ, καφετέριες, ταβέρνες, αλλού ; 
 
     Μπαρ                 καφετέριες                   ταβέρνες 
 
 
    αλλού                 πού 
 
 
 
 
7. Πηγαίνει / πήγαινε και η µητέρα σας  µαζί ; 
 
    Ναι                          Όχι                       
 
    Γιατί ; 
 
 
 
 
 
  
Γ. Το νοικοκυριό : βασικές πληροφορίες  
 
 
1.  Πού ζείτε ; 
 
     Σπίτι                    διαµέρισµα                      σκηνή                         άλλο               πού          
 
 
 
2.  Πόσα χρόνια ζήσατε στο σπίτι / διαµέρισµα/ σκηνή/ άλλο που γεννηθήκατε ; 
 
 
 
3.  Η οικογένειά σας έκανε µετακινήσεις ; 
 
       Ναι                                   Όχι 
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4.  Που ζήσατε µετά  ;                                                                               
 
 
 
5.  Είχατε επαφή µε την πρώτη σας γειτονιά και µε άλλους Τσιγγάνους; 
 
     Ναι                                  Όχι 
  
     Γιατί ; 
  
 
6.  Πώς ήταν η ζωή σας στη γειτονιά που µεγαλώσατε ; 
 
 
 
 
 
 
6α. Πόσα δωµάτια έχει το σπίτι που ζείτε τώρα ; 
 
      ένα                         δύο                              τρία                             τρία και άνω  
 
 
 
6β. Πληρώνετε ενοίκιο ή είναι δικό σας ; 
 
     νοικιασµένο                      ιδιόκτητο 
 
 
 
6γ. Τί έπιπλα υπάρχουν ; (ονοµάστε) 
 
 
 
 
6δ. Το/α  υπνοδωµάτιο/α  είναι χωριστό/α από την κουζίνα; 
 
       Ναι                        Όχι                    
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∆.  Υγιεινή 
 
 
 
1. Υπάρχει µπάνιο στο σπίτι ; 
 
      Ναι                          Όχι                      
 
 
 
1α. Αν όχι στο σπίτι, τότε πού υπάρχει µπάνιο ; 
 
      στην αυλή                            στο ύπαιθρο                             αλλού 
 
 
 
2. Υπάρχει τουαλέτα στο σπίτι ; 
 
      Ναι                          Όχι                          
 
 
 
 
2α. Αν όχι στο σπίτι, τότε που υπάρχει ; 
 
  στην αυλή                         υπαίθρια                         αλλού                  
 
 
 
3.  Πού πλένετε τα σκεύη και ό,τι χρησιµοποιείται για το φαγητό ; 
 
      κουζίνα                               αυλή                                ύπαιθρο 
 
 
3α. Τα πλένετε όλα µαζί ή ξεχωριστά ; 
 
       µαζί                              ξεχωριστά                                   
 
 
      αν ξεχωριστά, γιατί ; 
 
 
 
 
 
4.  Πού πλένετε τα ρούχα ; 
 
    πλυντήριο                        στο χέρι                       αλλού 
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4α. Τα πλένετε όλα µαζί ή ξεχωριστά ; 
 
       µαζί                            ξεχωριστά                                   
 
 
      αν ξεχωριστά, γιατί ; 
 
 
 
 
4β.  Πού και πώς πλένετε τα εσώρουχα; 
 
       πλυντήριο                        στο χέρι                          άλλο 
 
 
 
 
5.  Πόσο συχνά πλένεστε ; 
 
   κάθε µέρα                    κάθε 2 µέρες                             2 φορές τη βδοµάδα 
 
   1 φορά τη βδοµάδα                      άλλο 
 
 
 
6.  Θεωρείτε ότι το δέρµα είναι βρώµικο/µολυσµένο; 
 
     Ναι                                  Όχι                              δεν ξέρω 
 
     Γιατί ; 
 
 
 
7.  Το σώµα του άντρα ή της γυναίκας θεωρείτε ότι είναι πιο βρώµικο/µολυσµένο ; 
 
       του άντρα                                της γυναίκας                           δεν ξέρω  
 
    εξηγείστε γιατί 
 
 
 
 
 
8.  Ακολουθείτε συγκεκριµένες πρακτικές / συνήθειες σχετικά µε την καθαριότητα   

/κατάσταση του σώµατός σας ; 
 
      Ναι                                Όχι                           
 
      αν ναι, ποιές ; 
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Ε. ∆ιατροφή 
 
 
1.  Τί είδους τροφές τρώτε ; 
 
      κρέας                       ψάρι                  λαχανικά                    πουλερικά 
 
 
2.   Από πού τα προµηθεύεστε ; 
 
 
 
 3.   Πώς τα µαγειρεύετε ;  
     
       ψητά                        τηγανητά                     βραστά                           άλλο 
    
 
 
4.  Κάνετε νηστείες ; 
 
      Ναι                       Όχι               
 
      Γιατί ; 
 
 
 
 
ΣΤ. Εργασία 
 
 
1. Πόσα από τα µέλη της οικογένειά σας εργάζονται ; 
 
   1                          2                        3                  4                    4και άνω 
 
 
 
2.  Η θέση εργασίας είναι µόνιµη ή περιστασιακή ; 
 
     µόνιµη                                        περιστασιακή                    
 
  
 
3.  ∆ουλεύετε µαζί µε κάποιο/α άλλο/α µέλος/η της οικογένειάς σας ; 
 
       Ναι                              Όχι                   
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3α. Με ποιόν/ούς ; 
 
 
 
 
 
 
4. Εργάζεστε για : 
 
                                            Ναι                Όχι          συνήθως ναι        συνήθως όχι 
 
 να ζήσετε (ανάγκη)     
 
 τον εαυτό σας   
   
 την οικογένειά σας 
 
 να είστε ελεύθεροι 
 
µόνο για τα χρήµατα 
 
 
 
5. Οικονοµική κατάσταση οικογένειας 
 
  Κακή                               Μέτρια                                Καλή 
 
 
 
6. Βασική πηγή προσωπικού εισοδήµατος 
 
    Προσωπική εργασία 
 
    Επίδοµα 
 
    Περιουσία 
 
    Οικονοµική βοήθεια από την οικογένεια 
 
    Άλλη πηγή 
 
    Προσδιορίστε                         
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7.  Πιστεύετε ότι τα µικρά παιδιά πρέπει να εργάζονται ; 
 
      Ναι                              Όχι   
 
      Γιατί 
 
 
 
 
 
 
8. Έχετε προβλήµατα στη δουλειά σας ; 
 
       Ναι                              Όχι                                    
 
     αναφέρετε 
 
 
 
 
 
 
ΣΤ. Έθιµα 
 
1.  Υπάρχουν συνήθειες / έθιµα που ακολουθείτε πάντα ; 
 
       Ναι                            Όχι                 
 
 
1α. Αν ναι, ποιές είναι αυτές ;          
        
 
 
 
 
 
2. Ποιό θεωρείται το χαρακτηριστικότερο έθιµο σας ; 
   
    Γιατί ; 
 
 
 
 
 
3. Ο Τσιγγάνος/ η Τσιγγάνα διαλέγει αυτόν που θα παντρευτεί ; 
 
      Ναι                       Όχι    
 
      Αν όχι, γιατί 
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3α. Οι Τσιγγάνοι παντρεύονται σε µικρή ηλικία ; 
 
        Ναι                     Όχι  
 
        Γιατί 
 
 
3β. Ο γάµος γίνεται σύµφωνα µε τα τσιγγάνικα έθιµα ; 
 
       Ναι                        Όχι 
 
      Αν ναι, γιατί 
 
 
 
 
     Αν όχι, γιατί 
 
 
 
3δ. Οι Τσιγγάνοι χωρίζουν σύµφωνα µε την παράδοση ; 
 
      Ναι                      Όχι  
 
 
 
 
 
4.  Περιγράψτε τί συµβαίνει στην περίπτωση του θανάτου ενός /µιας Τσιγγάνου / 
 
 
 
 
 
5. Περιγράψτε τη βάπτιση των παιδιών 
 
 
 
 
 
Ζ. Σκέψεις για τον Εαυτό και τον Άλλο 
 
1.  Τί σκέφτεστε για τον εαυτό σας ; 
 
 
 
 



 323

2.  Πώς βλέπετε τον εαυτό σας σε σχέση µε τις άλλες φυλές Τσιγγάνους ; 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Πιστεύετε ότι θα έχετε πάντα την υποστήριξη / βοήθειά τους όταν τη ζητήσετε; 
 
     Ναι                              Όχι 
 
    Γιατί 
 
 
 
 
4.  Είστε περήφανος / η που κατάγεστε από την τσιγγάνικη φυλή; 
  
      Ναι                            Όχι 
 
 
 
5. Τί σας έρχετε στο νου όταν ακούτε τη λέξη Τσιγγάνος; (αναφέρετε 5 λέξεις) 
 
 
 
 
 
6. Τί σας έρχετε στο νου όταν ακούτε τη λέξη Έλληνας; (αναφέρετε 5 λέξεις) 
 
 
 
 
7.  Πώς βλέπετε τον εαυτό σας σε σχέση µε τους Έλληνες; 
 
 
 
 
8.  Πώς σας αντιµετωπίζουν οι Έλληνες; 
 
 
 
 
9. Πώς αντιµετωπίζετε εσείς τους Έλληνες; 
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10. Πιστεύετε ότι ο άντρας Τσιγγάνος είναι ίσος µε την Τσιγγάνα γυναίκα; 
 
     Ναι                                   Όχι                    
 
     Γιατί ; 
 
  
 
 
11. Πώς πρέπει να φερόµαστε στους µεγαλύτερους ή τους ηλικιωµένους κατά τη  
      γνώµη σας ; 
 
 
 
 
 
12. Πόσο σηµαντική είναι η οικογένεια για σας ; 
 
 
 
 
 
13.Τί σκέφτεστε για το γάµο µεταξύ Τσιγγάνου και Ελληνίδας ή Τσιγγάνας µε  
     Έλληνα 
 
  
      
 
 
14. Πιστεύετε ότι ένας Τσιγγάνος είναι ικανός να κλέψει ; 
 
      Ναι                       Όχι 
 
      Αν ναι, γιατί 
  
 
 
 
 
 
15. Τί νοµίζετε ότι πρέπει να γίνει για να καλυτερεύσει η ζωή των Τσιγγάνων; 
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                  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 
- Πού και πότε γεννηθήκατε 

- Πόσα χρόνια ζήσατε στο µέρος που γεννηθήκατε 

- Πού πήγατε µετά 

- Γιατί η οικογένειά σας έκανε αυτές τις µετακινήσεις 

- Τί σκεφτόσασταν για αυτές τις µετακινήσεις 

- Αφήσατε κάποιους πίσω ; 

- Πού µείνατε;  (νερό, ηλεκτρικό, τουαλέτα ; ) 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

- Σχέσεις µε γονείς / αδέλφια / συγγενείς  (περιγραφή του χαρακτήρα 

τους) 

- Πόσο συχνά βλέπεστε ;  

- Τί σηµαίνει οικογένεια για σας ; 

- Υπάρχει αλληλοβοήθεια και υποστήριξη; 

- Επιρροή από αυτούς ; Πατέρας ή µητέρα ;  

- Γονείς ως ζευγάρι / βία στην οικογένεια 

 

 ΓΑΜΟΣ 
 
-   Γάµος από προξενιό; 

-   Έβγαιναν µαζί πριν το γάµο; 

-   Περιγραφή τελετής 

-   Πόσα παιδιά; 

-    Ποιός τους βοήθησε οικονοµικά;  

-   Σχέσεις µε σύζυγο / ποιό είναι το ισχυρό φύλο ; 
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-   Ποιός είναι ο αρχηγός στην οικογένεια 

-   Συζητάτε ; 

-   Ποιά η θέση της γυναίκας µέσα στην οικογένεια 

-   Αντιµετώπιση από σύζυγο  

-   Θέλατε τα παιδιά όταν ήρθαν; 

-   Ποιός προσέχει τα παιδιά ; 

-   Εργαζόσασταν όταν τα παιδιά ήταν µικρά;  

-   Πώς τα µεγαλώσατε;  (ΤΑΚΤΙΚΗ) 

-   Ίδια η συµπεριφορά σας απέναντι στο αγόρι και το κορίτσι;  

- Θεωρείται ότι η στάση σας απέναντι στα παιδιά σας είναι    

διαφορετική από εκείνη των γονιών σας προς εσάς;  

 

ΣΧΟΛΕΙΟ  

 

- Πήγανε (πάνε) σχολείο τα παιδιά σας; 

- Μέχρι ποιά τάξη;  

- Αν δεν πήγαν ή σταµάτησαν γιατί; 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

- Εργασία πατέρα / µητέρας 

- Έκαναν περισσότερες από µία δουλειές ;  

- ∆υσκολίες 

- Ώρες εργασίας / µε ποιούς µαζί 

 

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ / ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

 

 



 327

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

-   Ποιός φρόντιζε τα παιδιά (µαγείρεµα, πλύσιµο, καθάρισµα) 

- Πώς ήταν το σπίτι σας; 

- Ποιοί ζούσαν µέσα σε αυτό; 

- Τί έπρεπε να κάνετε ως παιδί;  

 

ΓΕΙΤΟΝΙΑ  

 

- Σχέσεις, αλληλοβοήθεια, κ.λ.π. 

 

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 

-  Επηρέασε καθόλου;  

 

 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΦΥΛΕΣ  

 

-  Ποιά η σχέση σας µε άλλες φυλές Τσιγγάνων ; 

-  Τί σκέφτεστε γι�αυτούς; 

-  Πώς θα θέλατε να είναι η σχέση σας; 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

- Τί σκέφτεστε για τον εαυτό σας; 

- Πώς θα θέλατε τη ζωή σας;  

- Τί πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να καλυτερεύσει η ζωή σας; 

- Ποιά είναι τα όνειρά σας;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crosstabs

Case Processing Summary

56 37.3% 94 62.7% 150 100.0%
148 98.7% 2 1.3% 150 100.0%

74 49.3% 76 50.7% 150 100.0%
106 70.7% 44 29.3% 150 100.0%
131 87.3% 19 12.7% 150 100.0%
146 97.3% 4 2.7% 150 100.0%
143 95.3% 7 4.7% 150 100.0%
124 82.7% 26 17.3% 150 100.0%
134 89.3% 16 10.7% 150 100.0%
137 91.3% 13 8.7% 150 100.0%
141 94.0% 9 6.0% 150 100.0%
144 96.0% 6 4.0% 150 100.0%
144 96.0% 6 4.0% 150 100.0%
146 97.3% 4 2.7% 150 100.0%
146 97.3% 4 2.7% 150 100.0%

CAT4 * SEX
CAT6 * SEX
CAT26 * SEX
CAT27 * SEX
CAT35 * SEX
CAT41 * SEX
CAT42 * SEX
CAT43 * SEX
CAT44 * SEX
CAT45 * SEX
CAT46 * SEX
CAT47 * SEX
CAT48 * SEX
CAT52 * SEX
CAT54 * SEX

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

CAT4 * SEX

Crosstab

4 6 10
12.9% 24.0% 17.9%

16 15 31
51.6% 60.0% 55.4%

7 2 9
22.6% 8.0% 16.1%

4 2 6
12.9% 8.0% 10.7%

31 25 56
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

education

work

better life

don't know

CAT4

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.040 .062 .635 .526

.000 .000 .c .c

.080 .121 .635 .526

.017 .018 .422d

.058 .058 .360d

.033 .034 .959 .332e

.026 .027 .959 .332e

.044 .046 .959 .332e

Symmetric
CAT4 Dependent
SEX Dependent
CAT4 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT4 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 
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Symmetric Measures

.242 .352

.242 .352
56

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT6 * SEX

Crosstab

21 9 30
25.9% 13.4% 20.3%

13 8 21
16.0% 11.9% 14.2%

17 8 25
21.0% 11.9% 16.9%

7 17 24
8.6% 25.4% 16.2%

7 6 13
8.6% 9.0% 8.8%

2 2 4
2.5% 3.0% 2.7%

12 15 27
14.8% 22.4% 18.2%

2 2 4
2.5% 3.0% 2.7%

81 67 148
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

happyness

everything

children

good

bad

nothing

important thing

don't know

CAT6

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.114 .054 2.021 .043

.068 .042 1.582 .114

.194 .096 1.841 .066

.017 .010 .012c

.085 .045 .085c

.033 .018 1.843 .076d

.023 .012 1.843 .076d

.063 .034 1.843 .076d

Symmetric
CAT6 Dependent
SEX Dependent
CAT6 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT6 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Based on chi-square approximationc. 
Likelihood ratio chi-square probability.d. 
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Symmetric Measures

.292 .083

.292 .083
148

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT26 * SEX

Crosstab

24 19 43
57.1% 59.4% 58.1%

8 8 16
19.0% 25.0% 21.6%

5 3 8
11.9% 9.4% 10.8%

5 2 7
11.9% 6.3% 9.5%

42 32 74
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

smell

lack of bath

clean

bacteria

CAT26

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.003 .006 .870d

.014 .026 .796d

.008 .015 .524 .787e

.006 .012 .524 .787e

.010 .020 .524 .787e

Symmetric
CAT26 Dependent
SEX Dependent
CAT26 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT26 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.118 .793

.118 .793
74

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT27 * SEX

Page 3



Crosstab

41 30 71
65.1% 69.8% 67.0%

4 4
6.3% 3.8%

9 7 16
14.3% 16.3% 15.1%

3 1 4
4.8% 2.3% 3.8%

2 1 3
3.2% 2.3% 2.8%

4 4 8
6.3% 9.3% 7.5%

63 43 106
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

smell (sweat,
menstruation)
work

housework/children

none

depends on the body

don't know

CAT27

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.004 .004 .850d

.034 .017 .607d

.027 .014 1.835 .404e

.022 .011 1.835 .404e

.036 .019 1.835 .404e

Symmetric
CAT27 Dependent
SEX Dependent
CAT27 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT27 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.185 .602

.185 .602
106

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT35 * SEX
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Crosstab

25 15 40
33.3% 26.8% 30.5%

15 16 31
20.0% 28.6% 23.7%

4 5 9
5.3% 8.9% 6.9%

12 5 17
16.0% 8.9% 13.0%

7 3 10
9.3% 5.4% 7.6%

2 2 4
2.7% 3.6% 3.1%

10 10 20
13.3% 17.9% 15.3%

75 56 131
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

marriage

virginity

bairami

ramazani

easter/s.George

orthodox

don't know

CAT35

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.020 .069 .296 .767

.011 .061 .180 .857

.036 .111 .316 .752

.007 .007 .522c

.034 .031 .619c

.014 .013 1.077 .607d

.010 .009 1.077 .607d

.025 .023 1.077 .607d

Symmetric
CAT35 Dependent
SEX Dependent
CAT35 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT35 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Based on chi-square approximationc. 
Likelihood ratio chi-square probability.d. 

Symmetric Measures

.185 .614

.185 .614
131

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT41 * SEX
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Crosstab

23 35 58
28.0% 54.7% 39.7%

19 19
23.2% 13.0%

6 9 15
7.3% 14.1% 10.3%

8 15 23
9.8% 23.4% 15.8%

18 3 21
22.0% 4.7% 14.4%

7 7
8.5% 4.8%

1 2 3
1.2% 3.1% 2.1%

82 64 146
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

family

work

healthy

nothing

better life

many things

no judgment

CAT41

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.151 .060 2.355 .019

.000 .000 .c .c

.359 .124 2.355 .019

.060 .017 .000d

.278 .052 .000d

.150 .028 5.248 .000e

.106 .020 5.248 .000e

.256 .048 5.248 .000e

Symmetric
CAT41 Dependent
SEX Dependent
CAT41 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT41 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.528 .000

.528 .000
146

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT42 * SEX
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Crosstab

9 16 25
11.5% 24.6% 17.5%

15 8 23
19.2% 12.3% 16.1%

25 15 40
32.1% 23.1% 28.0%

24 17 41
30.8% 26.2% 28.7%

1 3 4
1.3% 4.6% 2.8%

4 6 10
5.1% 9.2% 7.0%

78 65 143
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

no relationship

the same

difference

good

neutral

don't know

CAT42

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.072 .054 1.287 .198

.010 .068 .143 .886

.169 .088 1.781 .075

.011 .008 .162c

.056 .038 .155c

.025 .017 1.453 .148d

.018 .012 1.453 .148d

.041 .028 1.453 .148d

Symmetric
CAT42 Dependent
SEX Dependent
CAT42 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT42 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Based on chi-square approximationc. 
Likelihood ratio chi-square probability.d. 

Symmetric Measures

.238 .152

.238 .152
143

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT43 * SEX
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Crosstab

16 8 24
23.9% 14.0% 19.4%

18 19 37
26.9% 33.3% 29.8%

11 9 20
16.4% 15.8% 16.1%

12 6 18
17.9% 10.5% 14.5%

4 6 10
6.0% 10.5% 8.1%

6 9 15
9.0% 15.8% 12.1%

67 57 124
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

no help

closeness

help

love

family only

don't know

CAT43

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.042 .053 .764 .445

.000 .000 .c .c

.105 .131 .764 .445

.008 .007 .422d

.041 .035 .406d

.017 .015 1.155 .394e

.012 .011 1.155 .394e

.030 .026 1.155 .394e

Symmetric
CAT43 Dependent
SEX Dependent
CAT43 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT43 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.203 .401

.203 .401
124

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT44 * SEX
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Crosstab

7 6 13
9.7% 9.7% 9.7%

8 7 15
11.1% 11.3% 11.2%

9 3 12
12.5% 4.8% 9.0%

5 5
8.1% 3.7%

8 6 14
11.1% 9.7% 10.4%

13 5 18
18.1% 8.1% 13.4%

27 30 57
37.5% 48.4% 42.5%

72 62 134
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

my own race

good people

free

family

characteristics

negative characteristics

nothing/don't know

CAT44

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.058 .055 1.020 .308

.000 .000 .c .c

.129 .119 1.020 .308

.011 .009 .174d

.086 .032 .077d

.043 .018 2.375 .034e

.030 .012 2.375 .034e

.073 .031 2.375 .034e

Symmetric
CAT44 Dependent
SEX Dependent
CAT44 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT44 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.292 .075

.292 .075
134

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT45 * SEX
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Crosstab

17 21 38
22.4% 34.4% 27.7%

10 6 16
13.2% 9.8% 11.7%

7 4 11
9.2% 6.6% 8.0%

3 1 4
3.9% 1.6% 2.9%

2 6 8
2.6% 9.8% 5.8%

2 2 4
2.6% 3.3% 2.9%

35 21 56
46.1% 34.4% 40.9%

76 61 137
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

good

greek

different

depends on the person

negative (rasists,bad)

balamos

nothing/don't know

CAT45

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.056 .079 .703 .482

.000 .080 .000 1.000

.131 .104 1.186 .236

.012 .011 .132c

.052 .036 .309c

.024 .017 1.382 .295d

.017 .012 1.382 .295d

.039 .028 1.382 .295d

Symmetric
CAT45 Dependent
SEX Dependent
CAT45 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT45 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Based on chi-square approximationc. 
Likelihood ratio chi-square probability.d. 

Symmetric Measures

.229 .304

.229 .304
137

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT46 * SEX
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Crosstab

32 32 64
41.6% 50.0% 45.4%

15 12 27
19.5% 18.8% 19.1%

25 17 42
32.5% 26.6% 29.8%

4 4
5.2% 2.8%

1 3 4
1.3% 4.7% 2.8%

77 64 141
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

good

different

the same

bad

don't know

CAT46

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.014 .014 1.004 .316

.000 .000 .c .c

.031 .031 1.004 .316

.005 .008 .554d

.040 .020 .225d

.027 .014 1.886 .123e

.021 .011 1.886 .123e

.037 .020 1.886 .123e

Symmetric
CAT46 Dependent
SEX Dependent
CAT46 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT46 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.201 .222

.201 .222
141

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT47 * SEX
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Crosstab

32 32 64
40.0% 50.0% 44.4%

11 7 18
13.8% 10.9% 12.5%

14 4 18
17.5% 6.3% 12.5%

5 2 7
6.3% 3.1% 4.9%

18 19 37
22.5% 29.7% 25.7%

80 64 144
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

good

not good

rasism

differently

differentiated behavior

CAT47

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.007 .042 .164 .869

.000 .000 .c .c

.016 .094 .164 .869

.010 .008 .203d

.042 .031 .198d

.021 .016 1.310 .174e

.016 .012 1.310 .174e

.032 .025 1.310 .174e

Symmetric
CAT47 Dependent
SEX Dependent
CAT47 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT47 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.205 .195

.205 .195
144

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT48 * SEX
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Crosstab

62 50 112
77.5% 78.1% 77.8%

6 7 13
7.5% 10.9% 9.0%

6 2 8
7.5% 3.1% 5.6%

6 5 11
7.5% 7.8% 7.6%

80 64 144
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

good

depends on the behavior

differently from gypsies

neutral

CAT48

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.010 .037 .277 .781

.000 .000 .c .c

.016 .056 .277 .781

.002 .003 .830d

.012 .016 .640d

.008 .012 .685 .622e

.008 .012 .685 .622e

.009 .013 .685 .622e

Symmetric
CAT48 Dependent
SEX Dependent
CAT48 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT48 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.109 .638

.109 .638
144

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT52 * SEX
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Crosstab

53 47 100
64.6% 73.4% 68.5%

8 8 16
9.8% 12.5% 11.0%

8 6 14
9.8% 9.4% 9.6%

10 2 12
12.2% 3.1% 8.2%

3 1 4
3.7% 1.6% 2.7%

82 64 146
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

can be

don't like it

problem

imdifferent/unlikely

bad

CAT52

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.008 .008 .299d

.033 .024 .308d

.021 .017 1.233 .259e

.018 .014 1.233 .259e

.026 .021 1.233 .259e

Symmetric
CAT52 Dependent
SEX Dependent
CAT52 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT52 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.182 .305

.182 .305
146

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT54 * SEX
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Crosstab

25 30 55
30.5% 46.9% 37.7%

23 13 36
28.0% 20.3% 24.7%

18 5 23
22.0% 7.8% 15.8%

1 4 5
1.2% 6.3% 3.4%

9 6 15
11.0% 9.4% 10.3%

2 5 7
2.4% 7.8% 4.8%

4 1 5
4.9% 1.6% 3.4%

82 64 146
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX
Count
% within SEX

work

education

statehelp

money

improvement

depends on the peson

don't know

CAT54

Total

male female
SEX

Total

Directional Measures

.071 .051 1.352 .176

.000 .000 .c .c

.172 .116 1.352 .176

.019 .013 .010d

.096 .045 .030d

.044 .022 2.004 .023e

.031 .015 2.004 .023e

.073 .036 2.004 .023e

Symmetric
CAT54 Dependent
SEX Dependent
CAT54 Dependent
SEX Dependent
Symmetric
CAT54 Dependent
SEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.310 .029

.310 .029
146

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Crosstabs
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Case Processing Summary

56 37.3% 94 62.7% 150 100.0%
148 98.7% 2 1.3% 150 100.0%

74 49.3% 76 50.7% 150 100.0%

106 70.7% 44 29.3% 150 100.0%

131 87.3% 19 12.7% 150 100.0%

146 97.3% 4 2.7% 150 100.0%

143 95.3% 7 4.7% 150 100.0%

124 82.7% 26 17.3% 150 100.0%

134 89.3% 16 10.7% 150 100.0%

137 91.3% 13 8.7% 150 100.0%

141 94.0% 9 6.0% 150 100.0%

144 96.0% 6 4.0% 150 100.0%

144 96.0% 6 4.0% 150 100.0%

146 97.3% 4 2.7% 150 100.0%

146 97.3% 4 2.7% 150 100.0%

CAT4 * AGEX
CAT6 * AGEX
CAT26 *
AGEX
CAT27 *
AGEX
CAT35 *
AGEX
CAT41 *
AGEX
CAT42 *
AGEX
CAT43 *
AGEX
CAT44 *
AGEX
CAT45 *
AGEX
CAT46 *
AGEX
CAT47 *
AGEX
CAT48 *
AGEX
CAT52 *
AGEX
CAT54 *
AGEX

N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total

Cases

CAT4 * AGEX

Crosstab

6 4 10
13.6% 33.3% 17.9%

26 5 31
59.1% 41.7% 55.4%

7 2 9
15.9% 16.7% 16.1%

5 1 6
11.4% 8.3% 10.7%

44 12 56
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

education

work

better life

don't know

CAT4

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.019 .027 .373d

.047 .065 .457d

.025 .034 .749 .494e

.018 .024 .749 .494e

.041 .055 .749 .494e

Symmetric
CAT4 Dependent
AGEX Dependent
CAT4 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT4 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.218 .449

.218 .449
56

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT6 * AGEX

Crosstab

21 9 30
19.8% 21.4% 20.3%

13 8 21
12.3% 19.0% 14.2%

19 6 25
17.9% 14.3% 16.9%

19 5 24
17.9% 11.9% 16.2%

6 7 13
5.7% 16.7% 8.8%

4 4
3.8% 2.7%

21 6 27
19.8% 14.3% 18.2%

3 1 4
2.8% 2.4% 2.7%

106 42 148
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

happyness

everything

children

good

bad

nothing

important thing

don't know

CAT6

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.006 .022 .277 .781

.000 .000 .c .c

.024 .085 .277 .781

.006 .005 .475d

.055 .036 .322d

.024 .014 1.696 .265e

.016 .009 1.696 .265e

.050 .029 1.696 .265e

Symmetric
CAT6 Dependent
AGEX Dependent
CAT6 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT6 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.235 .317

.235 .317
148

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT26 * AGEX

Crosstab

31 12 43
63.3% 48.0% 58.1%

7 9 16
14.3% 36.0% 21.6%

6 2 8
12.2% 8.0% 10.8%

5 2 7
10.2% 8.0% 9.5%

49 25 74
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

smell

lack of bath

clean

bacteria

CAT26

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.036 .070 .501 .616

.000 .000 .c .c

.080 .153 .501 .616

.027 .029 .112d

.063 .059 .206d

.034 .033 1.046 .218e

.027 .026 1.046 .218e

.047 .045 1.046 .218e

Symmetric
CAT26 Dependent
AGEX Dependent
CAT26 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT26 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.250 .201

.250 .201
74

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT27 * AGEX

Crosstab

54 17 71
68.4% 63.0% 67.0%

4 4
5.1% 3.8%

10 6 16
12.7% 22.2% 15.1%

4 4
5.1% 3.8%

1 2 3
1.3% 7.4% 2.8%

6 2 8
7.6% 7.4% 7.5%

79 27 106
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

smell (sweat,
menstruation)
work

housework/children

none

depends on the body

don't know

CAT27

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.016 .028 .578 .563

.000 .000 .c .c

.037 .063 .578 .563

.008 .010 .546d

.063 .040 .247d

.046 .022 1.959 .148e

.035 .017 1.959 .148e

.068 .034 1.959 .148e

Symmetric
CAT27 Dependent
AGEX Dependent
CAT27 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT27 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.252 .242

.252 .242
106

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT35 * AGEX

Crosstab

28 12 40
29.5% 33.3% 30.5%

21 10 31
22.1% 27.8% 23.7%

7 2 9
7.4% 5.6% 6.9%

13 4 17
13.7% 11.1% 13.0%

5 5 10
5.3% 13.9% 7.6%

4 4
4.2% 3.1%

17 3 20
17.9% 8.3% 15.3%

95 36 131
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

marriage

virginity

bairami

ramazani

easter/s.George

orthodox

don't know

CAT35

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.006 .005 .586d

.049 .033 .389d

.024 .015 1.632 .290e

.016 .010 1.632 .290e

.048 .029 1.632 .290e

Symmetric
CAT35 Dependent
AGEX Dependent
CAT35 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT35 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.220 .384

.220 .384
131

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT41 * AGEX

Crosstab

44 14 58
42.3% 33.3% 39.7%

10 9 19
9.6% 21.4% 13.0%

9 6 15
8.7% 14.3% 10.3%

18 5 23
17.3% 11.9% 15.8%

15 6 21
14.4% 14.3% 14.4%

6 1 7
5.8% 2.4% 4.8%

2 1 3
1.9% 2.4% 2.1%

104 42 146
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

family

work

healthy

nothing

better life

many things

no judgment

CAT41

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.008 .008 .339d

.041 .034 .423d

.018 .015 1.206 .439e

.012 .010 1.206 .439e

.033 .028 1.206 .439e

Symmetric
CAT41 Dependent
AGEX Dependent
CAT41 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT41 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.203 .419

.203 .419
146

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT42 * AGEX

Crosstab

21 4 25
20.0% 10.5% 17.5%

14 9 23
13.3% 23.7% 16.1%

25 15 40
23.8% 39.5% 28.0%

37 4 41
35.2% 10.5% 28.7%

4 4
3.8% 2.8%

4 6 10
3.8% 15.8% 7.0%

105 38 143
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

no relationship

the same

difference

good

neutral

don't know

CAT42

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.093 .035 2.465 .014

.108 .040 2.582 .010

.053 .081 .633 .527

.030 .014 .001c

.132 .052 .002c

.065 .026 2.496 .001d

.044 .018 2.496 .001d

.122 .048 2.496 .001d

Symmetric
CAT42 Dependent
AGEX Dependent
CAT42 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT42 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Based on chi-square approximationc. 
Likelihood ratio chi-square probability.d. 

Symmetric Measures

.363 .002

.363 .002
143

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT43 * AGEX

Crosstab

19 5 24
21.6% 13.9% 19.4%

26 11 37
29.5% 30.6% 29.8%

17 3 20
19.3% 8.3% 16.1%

11 7 18
12.5% 19.4% 14.5%

8 2 10
9.1% 5.6% 8.1%

7 8 15
8.0% 22.2% 12.1%

88 36 124
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

no help

closeness

help

love

family only

don't know

CAT43

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.008 .031 .258 .796

.000 .000 .c .c

.028 .106 .258 .796

.011 .008 .220d

.067 .046 .147d

.028 .020 1.439 .150e

.019 .013 1.439 .150e

.054 .037 1.439 .150e

Symmetric
CAT43 Dependent
AGEX Dependent
CAT43 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT43 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.258 .143

.258 .143
124

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT44 * AGEX

Crosstab

13 13
13.4% 9.7%

7 8 15
7.2% 21.6% 11.2%

3 9 12
3.1% 24.3% 9.0%

5 5
5.2% 3.7%

10 4 14
10.3% 10.8% 10.4%

15 3 18
15.5% 8.1% 13.4%

44 13 57
45.4% 35.1% 42.5%

97 37 134
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

my own race

good people

free

family

characteristics

negative characteristics

nothing/don't know

CAT44

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.061 .044 1.356 .175

.000 .000 .c .c

.189 .126 1.356 .175

.027 .012 .001d

.202 .064 .000d

.097 .028 3.370 .000e

.066 .019 3.370 .000e

.187 .053 3.370 .000e

Symmetric
CAT44 Dependent
AGEX Dependent
CAT44 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT44 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.449 .000

.449 .000
134

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT45 * AGEX

Crosstab

23 15 38
23.7% 37.5% 27.7%

12 4 16
12.4% 10.0% 11.7%

7 4 11
7.2% 10.0% 8.0%

3 1 4
3.1% 2.5% 2.9%

7 1 8
7.2% 2.5% 5.8%

3 1 4
3.1% 2.5% 2.9%

42 14 56
43.3% 35.0% 40.9%

97 40 137
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

good

greek

different

depends on the person

negative (rasists,bad)

balamos

nothing/don't know

CAT45

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.008 .044 .186 .853

.012 .066 .186 .853

.000 .000 .c .c

.008 .010 .338d

.029 .028 .684d

.014 .013 1.031 .668e

.010 .009 1.031 .668e

.025 .024 1.031 .668e

Symmetric
CAT45 Dependent
AGEX Dependent
CAT45 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT45 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.170 .680

.170 .680
137

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT46 * AGEX

Crosstab

57 7 64
56.4% 17.5% 45.4%

22 5 27
21.8% 12.5% 19.1%

16 26 42
15.8% 65.0% 29.8%

2 2 4
2.0% 5.0% 2.8%

4 4
4.0% 2.8%

101 40 141
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

good

different

the same

bad

don't know

CAT46

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.248 .085 2.636 .008

.247 .065 3.444 .001

.250 .140 1.556 .120

.123 .040 .000c

.260 .077 .000c

.142 .043 3.275 .000d

.105 .032 3.275 .000d

.219 .065 3.275 .000d

Symmetric
CAT46 Dependent
AGEX Dependent
CAT46 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT46 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Based on chi-square approximationc. 
Likelihood ratio chi-square probability.d. 

Symmetric Measures

.510 .000

.510 .000
141

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT47 * AGEX

Crosstab

49 15 64
47.6% 36.6% 44.4%

14 4 18
13.6% 9.8% 12.5%

10 8 18
9.7% 19.5% 12.5%

2 5 7
1.9% 12.2% 4.9%

28 9 37
27.2% 22.0% 25.7%

103 41 144
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

good

not good

rasism

differently

differentiated behavior

CAT47

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.025 .021 1.139 .255

.000 .000 .c .c

.073 .062 1.139 .255

.011 .009 .197d

.070 .045 .041d

.032 .021 1.482 .058e

.023 .015 1.482 .058e

.053 .036 1.482 .058e

Symmetric
CAT47 Dependent
AGEX Dependent
CAT47 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT47 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.264 .040

.264 .040
144

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT48 * AGEX

Crosstab

84 28 112
81.6% 68.3% 77.8%

9 4 13
8.7% 9.8% 9.0%

5 3 8
4.9% 7.3% 5.6%

5 6 11
4.9% 14.6% 7.6%

103 41 144
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

good

depends on the behavior

differently from gypsies

neutral

CAT48

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.014 .045 .302 .763

.000 .000 .c .c

.024 .080 .302 .763

.015 .016 .092d

.033 .032 .199d

.022 .022 1.005 .232e

.019 .019 1.005 .232e

.025 .025 1.005 .232e

Symmetric
CAT48 Dependent
AGEX Dependent
CAT48 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT48 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.180 .196

.180 .196
144

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT52 * AGEX

Crosstab

63 37 100
60.6% 88.1% 68.5%

16 16
15.4% 11.0%

10 4 14
9.6% 9.5% 9.6%

11 1 12
10.6% 2.4% 8.2%

4 4
3.8% 2.7%

104 42 146
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

can be

don't like it

problem

imdifferent/unlikely

bad

CAT52

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.044 .017 .000d

.095 .025 .008d

.083 .021 3.698 .001e

.066 .017 3.698 .001e

.113 .029 3.698 .001e

Symmetric
CAT52 Dependent
AGEX Dependent
CAT52 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT52 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.308 .008

.308 .008
146

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

CAT54 * AGEX

Crosstab

41 14 55
39.4% 33.3% 37.7%

25 11 36
24.0% 26.2% 24.7%

12 11 23
11.5% 26.2% 15.8%

5 5
4.8% 3.4%

11 4 15
10.6% 9.5% 10.3%

5 2 7
4.8% 4.8% 4.8%

5 5
4.8% 3.4%

104 42 146
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX
Count
% within AGEX

work

education

statehelp

money

improvement

depends on the peson

don't know

CAT54

Total

1.00 2.00
AGEX

Total
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Directional Measures

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.000 .000 .c .c

.008 .008 .307d

.058 .030 .208d

.034 .014 2.356 .092e

.023 .010 2.356 .092e

.062 .026 2.356 .092e

Symmetric
CAT54 Dependent
AGEX Dependent
CAT54 Dependent
AGEX Dependent
Symmetric
CAT54 Dependent
AGEX Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.241 .204

.241 .204
146

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 

Crosstabs

Case Processing Summary

143 95.3% 7 4.7% 150 100.0%CAT47 * CAT48
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

CAT47 * CAT48 Crosstabulation

60 2
54.1% 15.4%

13 2
11.7% 25.0%

10 1 3
9.0% 7.7% 37.5%

5 2
4.5% 25.0%

23 10 1
20.7% 76.9% 12.5%

111 13 8
100.0% 100.0% 100.0%

Count
% within CAT48
Count
% within CAT48
Count
% within CAT48
Count
% within CAT48
Count
% within CAT48
Count
% within CAT48

good

not good

rasism

differently

differentiated behavior

CAT47

Total

good
depends on
the behavior

differently
from gypsies

CAT48
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CAT47 * CAT48 Crosstabulation

2 64
18.2% 44.8%

2 17
18.2% 11.9%

4 18
36.4% 12.6%

7
4.9%

3 37
27.3% 25.9%

11 143
100.0% 100.0%

Count
% within CAT48
Count
% within CAT48
Count
% within CAT48
Count
% within CAT48
Count
% within CAT48
Count
% within CAT48

good

not good

rasism

differently

differentiated behavior

CAT47

Total

neutral

CAT48

Total

Directional Measures

.117 .036 2.920 .003

.165 .053 2.920 .003

.000 .000 .c .c

.103 .030 .000d

.121 .039 .000d

.139 .035 3.722 .000e

.108 .029 3.722 .000e

.192 .045 3.722 .000e

Symmetric
CAT47 Dependent
CAT48 Dependent
CAT47 Dependent
CAT48 Dependent
Symmetric
CAT47 Dependent
CAT48 Dependent

Lambda

Goodman and Kruskal
tau
Uncertainty Coefficient

Nominal by
Nominal

Value
Asymp.

Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.c. 
Based on chi-square approximationd. 
Likelihood ratio chi-square probability.e. 

Symmetric Measures

.567 .000

.327 .000
143

Phi
Cramer's V

Nominal by
Nominal
N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 
Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.b. 
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