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                               Του πρώην Βουλευτή Έβρου Χρήστου Κηπουρού 

 
 
ΜΕΡΟΣ Α. Ιστορικά  
 
 
Οι Ρωμά ή Ρρωμά και Roms ή Rroms, {με δύο -ρ- ή -r- λέγεται ότι 
εκφράζεται  καλύτερα το όνομά τους}, είναι ένας λαός πένητας και 
πλάνης, όσο όμως μουσικός που προέρχεται από τα Βορειοδυτικά 
της Ινδίας, κοντά στο Ιρανικό οροπέδιο. Οι περισσότεροι μιλούν μια 
διάλεκτο που οι γλωσσολόγοι την ονομάζουν Rromani, ενώ βρήκαν 
πολλά κοινά στοιχεία με τις λεγόμενες Ινδοευρωπαϊκές γλώσσες και 
ειδικότερα με τις Ινδοευρωπαϊκές διαλέκτους του Πακιστάν και του 
οροπεδίου του Ιράν.  

 
 
Οι Rroms είχαν το καλό ότι εγκλιματίζονταν στις μεταναστεύσεις 
εύκολα και ενσωμάτωναν στη γλώσσα τους, τους ιδιωματισμούς της 
κάθε περιοχής που πήγαιναν. Π.χ. οι σημερινοί Rroms στο Kosovo, 
μιλούν τέσσερεις γλώσσες. Rromani, Αλβανικά, Τουρκικά, Σερβικά. 
Επίσης στο Πακιστάν μιλούν τόσο το Punjabi όσο και τη Rromani. 
Οι Άγγλοι τους λένε Gypsies από το Egypsies, Αιγύπτιοι. Το ίδιο, οι 
Ισπανοί, που τους λένε Gitanos που προέρχεται από το Egitanos και 
το Egi-p-tanos. Στα Γαλλικά λέγονται Gitanes, Tziganes, Tsiganes 
{όπου αλλάζει το -z- και γίνεται φωνητικά -s-}. Στα δε Γερμανικά 
το -s- που προφέρεται σαν -z- γέννησε τη λέξη Zigeuner.  
 
 
Η λέξη Τσιγγάνος είναι καθαρά Ελληνική. Προέρχεται από τη λέξη 
Ατσίγγανος, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται ετυμολογικά, με τη 
λέξη Αθίγγανος, αν δεν είναι ίδιες, που ήταν αίρεση, συγκεκριμένα 
η μανιχαϊστική, και που τα μέλη της μετοίκισαν από τη Φρυγία προς 
το Βυζάντιο τους πρώτους Χριστιανικούς αιώνες. Η λέξη Αθίγγανος 
προέρχεται από το στερητικό -α- και το ρήμα «θιγγάνω», που 
σημαίνει θίγω. Αυτοί που δεν είναι κανείς να τους θίγει, που βέβαια 
υπέστησαν πολλές διώξεις επί Βυζαντινών και που ο Ιουστινιανός 
επέβαλε την ποινή του θανάτου σε όσους δεν την εγκατέλειπαν.  
 
 
Αυτή είναι λοιπόν, πέραν από την ετυμολογία, η σχέση της λέξης 
Ατσίγγανος με τη λέξη Αθίγγανος, και οφείλεται σε θρησκευτικούς 
λόγους. Αν όχι κυρίως σε αυτούς  Το λέω διότι η μια συνιστώσα του 
θρησκευτικού κράματος που πίστευαν οι οπαδοί του μανιχαϊσμού,  
στο Ζωροαστρισμό, το Βουδισμό, και το Χριστιανισμό- όπως ήταν 
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εν αρχή οι Αθίγγανοι, ήταν και η θρησκεία των εν λόγω μεταναστών 
Ινδών και που για αυτό ίσως οι Βυζαντινοί ονόμασαν Ατσίγγανους.  
 
 
Στην Ινδία λέγονται «Lampari», οι Εβραίοι τους λένε «Nawar», στο 
Ιράν «Kowli», στην Αρμενία «Gnchou». Αντίθετα, στις Ευρωπαϊκές 
γλώσσες η ονομασία τους προέρχεται από την Ελληνική λέξη 
«Τσιγγάνοι». Ακόμη και στην Τουρκική, υπάρχει η λέξη «Cingene» 
και στην Ιταλική, η «Zingari». Παρόλα αυτά δεν παύει να αποτελεί 
για το συγκεκριμένο λαό, ένα ξένο όνομα. Ένα βαφτιστικό. Ένα 
παρατσούκλι. Για αυτό αναζήτησε και προώθησε μια δική του 
ονομασία. Έτσι προέκυψε η λέξη Rom που στη μητρική τους 
γλώσσα σημαίνει άνδρας, σύζυγος. Σαφώς και δεν υπάρχει σχέση με 
τη λέξη Ρώμη ή τη Ρουμανία ή τη Ρωμανία κλπ. Εκτός και αν η 
Ελληνική λέξη ρώμη, από την οποία προέρχεται η Ρώμη κλπ., που 
σημαίνει δύναμη, ισχύ και κατά επέκταση ανδρεία, παραπέμπει 
στον άνδρα που σημαίνει η λέξη Rom, αλλά και στο μύθο τότε του 
αυγού με την κότα.   
 
 
Οι Rroms προικισμένοι όντας από τη φύση με την ικανότητα να 
εγκλιματίζονται εύκολα πολιτιστικά και γλωσσολογικά στα μέρη 
όπου βρίσκονται ως λαός μεταναστών, επόμενο ήταν να αναπτύξουν 
ιδιωματισμούς και γλώσσες σαν την κρεολική, που είναι ως γνωστό 
μισά Γαλλικά και μισά, Αφρικάνικα. Έτσι λοιπόν προέκυψε η Ibero-
Rromani γλώσσα στην Ισπανία. Η Iomavren που είναι Αρμενικά 
Rroms,  Επίσης και η Rromani στην Ελληνική, που είναι τα γνωστά 
γύφτικα, η Rromanoσερβική κλπ.  
 
 

Μερικοί φαντάζονται τους Rroms σαν τους απόγονους του Κάιν. Ο 
ποιητής Firdousi του ενδέκατου αιώνα, αναφέρεται σε ένα χρονικό 
του δέκατου. Στο Περσικό διήγημα Hamza d’ Ispahan λέει ότι περί 
το 900 μ.Χ. πολλές χιλιάδες Zott ή Rom ή Dom, που σημαίνει 
άνδρες, έφυγαν από το Sind που είναι ο ποταμός Sidhu με διαταγή 
του βασιλιά, προκειμένου να πάνε στο βασιλιά των Περσών γιατί 
αυτός είχε ανάγκη από διασκέδαση και οι Rroms από τότε ακόμη 
ήταν καλοί μουσικοί και γνώριζαν την τέχνη της, όπως και το χορό. 
Από εκεί άρχισαν να πηγαίνουν πότε δεξιά και πότε αριστερά αλλά 
δεν ήθελαν να γίνονται αγρότες ή βοσκοί. Επειδή όμως είχαν μέσα 
τους το τραγούδι και το χορό άρχισαν να οδεύουν προς το γνωστό 
τότε κόσμο. Άλλοι πήγαν προς τη Μικρασιατική χώρα και εκείθεν 
στην Ευρώπη και άλλοι προς την Αίγυπτο και εκείθεν επίσης προς 
την Γηραιά Ήπειρο.  
    
 
Λέγεται ότι οι Hindus τους είχαν μισθοφόρους. Λέγεται επίσης ότι 
κάποιος Mahmud de Ghazni συνέλαβε πολλές χιλιάδες Rroms κατά 
τη διάρκεια της εφόδου στο Sindhi και στο Punjab, οπότε και τους 
έκανε στρατιώτες. Έτσι κατά τον δέκατο τέταρτο αιώνα άρχισαν να 
έρχονται μαζικά. Κάτι βέβαια που δεν σημαίνει ότι δεν είχαν έρθει 
και σε προηγούμενες περιόδους. Επί Βυζαντινών ή και πιο πριν, 
κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Όμως το πλέον σημαντικό κύμα 
εξάπλωσης των Rroms στην Ευρώπη είναι συνδεδεμένο με την 
Τουρκική κατακτητική δράση. Στη σημερινή Γηραιά Ήπειρο 
υπάρχουν Rroms Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπως π.χ. στην Ελλάδα, 
Προτεστάντες, Καθολικοί, και επίσης Μουσουλμάνοι, όπως π.χ. στα 
Βαλκάνια αλλά και εδώ, στην περιοχή της Θράκης.    
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ΜΕΡΟΣ Β. Ρωμά, Τσιγγάνοι, Γύφτοι, Κατσίβελοι 

 
H Θράκη και το Διδυμότειχο 

 
 
 
 
 
Οι Ρωμά, Τσιγγάνοι, Γύφτοι, Κατσίβελοι, της περιοχής είναι η πιο 
ολιγάριθμη από τις τρεις μουσουλμανικές μειονότητες της Θράκης 
που συμπεριλαμβάνονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Οι κυριότεροι 
οικισμοί όπου ζουν, είναι η Ορεστιάδα, το Διδυμότειχο, η Αγριάνη, 
η Αλεξανδρούπολη, οι Σάπες, ο Άρατος, η Κομοτηνή, η Ξάνθη, το 
Εύλαλο, κλπ. {βλ. χάρτη} Ο πληθυσμός τους ανέρχεται στις είκοσι 
περίπου χιλιάδες ενώ άλλες πέντε χιλιάδες μένουν στην υπόλοιπη 
Ελλάδα -Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Εύβοια, Αττική- καθώς επίσης και 
στην Ευρώπη {Γερμανία κλπ.}.    
 
 

 
Η πόλη του Διδυμοτείχου εκτός από πόλη των πολιτισμών, από 
πολλών επίσης αιώνων, υπήρξε πόλη πολυπολιτισμική, ανεξάρτητα 
αν μερικοί ανακάλυψαν το συγκεκριμένο όρο στην παρελθούσα 
δεκαετία. Μεταξύ των κοινωνικών ομάδων της συμπεριλαμβάνονται 
οι Κατσίβελοι. Έτσι τους λέγαμε και τους λέμε. Έτσι τους αποκαλεί 
και ο Γεώργιος Βιζυηνός που όπως γράφει στους «καλόγερους», 
είναι τα τρία τέσσερα μέλη του θιάσου που τους υποδύονται. «Οι 
μόνοι μουτζουρωμένοι εξ όλου του θιάσου». Προφανώς λόγω του 
μελιτζανί τους χρώματος. 
 
 
Μπορεί λοιπόν κανείς να πει ότι αν οι Ινδοευρωπαίοι συνιστούν  
κατασκευή, οι Ρωμά, Τσιγγάνοι, Γύφτοι, Κατσίβελοι, είναι όνομα 
και πράγμα Ινδοευρωπαίοι. Οι μόνοι. Ινδοί που μετανάστευαν από 
τα αρχαία ακόμη χρόνια, τόσο στην Περσία και τη Μικρασιατική 
χώρα και εκείθεν στην Ευρώπη ή στην Αίγυπτο πριν μετακινηθούν, 
αν δεν μεταφέρθηκαν προς τη Γηραιά Ήπειρο. Στην παραμονή στην 
Αίγυπτο οφείλεται το προσωνύμιο «Γύφτοι», που αποτελεί άλλωστε 
παραφθορά της λέξης, Αιγύπτιοι. Όπως στην Αγγλική, την Ισπανική 
γλώσσα κλπ., στις οποίες έχω ήδη αναφερθεί.  
 
 
Τα λέω αυτά γιατί πρόσφατα πάλι, Τσιγγάνοι διεκτραγωδώντας τον 
πένητα και πλάνητα βίο του λαού τους, τόνιζαν, μεταξύ των άλλων, 
την περίπτωση που ο Ιούλιος Καίσαρας «θήρευσε» στην Αίγυπτο 
και «μετέφερε» σε Ρωμαϊκές κτήσεις στην Ευρώπη, αναφέροντας, 
μεταξύ άλλων,  την Πελοπόννησο. Είτε ως αιχμαλώτους πολέμου 
είτε ως βοηθητικό προσωπικό για εκτέλεση δημόσιων έργων, κλπ. 
Κάτι το οποίο, πέραν της αποστολής και του νομαδικού βίου, δεν 
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τους εμπόδισε στους αιώνες που ακολούθησαν, να συνεχίσουν να 
αναπτύσσουν το υψηλό πολιτισμικό μουσικό τους Κοινό. Το Κοινό 
των Τσιγγάνων. Όπως λέγεται για τον Καιρό των Τσιγγάνων. Από 
τα βιολιά ως τους χορούς και μέχρι τα κλαρίνα και τα άσματα αλλά 
και άλλες λαϊκές τέχνες, όπως η καλαθοπλεκτική.      
 
 
Δεν ξέρω σε ποιο μεταναστευτικό κύμα ανήκουν οι Κατσίβελοι της 
Θράκης. Εκείνο που ξέρω είναι ότι δεν είναι Τούρκοι ή κάποιο έστω 
τουρκογενές φύλο. Κάτι άλλωστε που δεν διατείνεται ούτε καν η 
Τουρκία. Δική της επιπλέον φράση αποτελεί το «τσεγγενέ μαλεσί», 
τουτέστιν, ο τσιγγάνικος μαχαλάς. Και αυτό παρόλο που η τωρινή 
γλώσσα τους είναι η Τουρκική. Το οποίο σημαίνει ότι εκτός του 
περιθωριακού κοινωνικού ρόλου στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας 
αλλά και στη συνέχεια, και πέραν του εξισλαμισμού, υπέστησαν 
πολιτισμική γενοκτονία της οποίας η γλωσσική εκδοχή σε αρκετές   
-όχι σε όλες- Θρακικές πόλεις, όπως είναι το Διδυμότειχο, υπήρξε 
καθολική. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να γίνει με τη Ρρωμανί αλλού, 
όμως αυτό που έμεινε εδώ, από αυτήν, είναι μόνο το «τσεγγενέ». 
Ναι μεν μια λέξη, που όμως από κοινού με το μελιτζανί χρώμα που 
έλεγα, αποτελούν τα αψευδή αποδεικτικά για το ότι δεν είναι 
Τούρκοι. Ως γνήσιοι δε απόγονοι των Rroms, που απέφευγαν όπως 
ήδη ανέφερα, να ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, 
έγιναν χαμάληδες. Έγιναν αστική μειονότητα Το ότι διαβιούν 
κυρίως στις Θρακικές πόλεις, αποτελεί δείγμα της εν λόγω γραφής, 
που βέβαια δεν ακυρώνει τις γνωστές άλλες αιτίες περί του 
εργασιακού προβλήματος κλπ.  
 
 

Όμως και αυτό ακόμη το «Cingene» επιχειρούν κουτοπόνηρα να το 
χειριστούν Τούρκοι επιστήμονες. Συγκεκριμένα να το εκτουρκίσουν 
γλωσσικά, μέσα από σπαραξικάρδιες, είναι η αλήθεια, ετυμολογικές 
κατασκευές. Η παράγραφος που ακολουθεί και που αφορά εργασία 
κάποιας Faika Helik είναι χαρακτηριστική: «Εντούτοις, σύμφωνα με 
ένα πρόσφατο βιβλίο του Rafet Ozkan, η λέξη προέρχεται από έναν 
συνδυασμό δύο λέξεων: Cengi-gan ή Cengi-gane. Το Cengi έχει δύο 
έννοιες: Η μία είναι το κορίτσι που χορεύει, και η άλλη ένας φορέας 
αρπών {ceek}. Στα περσικά gan είναι ένα επίθετο που υποδεικνύει 
τον πληθυντικό των λογικών όντων. Κατά συνέπεια, cengi-gan θα 
αναφερόταν ή στα χορεύοντα κορίτσια είτε τους φορείς. Δεδομένου 
ότι αυτά τα επαγγέλματα ήταν συνήθως των Τσιγγάνων, σύμφωνα 
με τον Ozkan, αυτή είναι η πιθανή προέλευση του όρου Cingene». 
Και όπως λέγεται στα μαθηματικά, όπερ έδει δείξαι. Ίσως λοιπόν 
αργότερα προχωρήσουν στους Γύφτους ή στους Κατσίβελους.  
 
    
Ειδικά για τους τελευταίους ήθελα να προσθέσω κάτι. Γιατί, ναι μεν   
μπορεί η λέξη «Κατσίβελοι» να είναι σύνθετη, προερχόμενη από το 
«captivus-a-um» που σημαίνει αλισκόμενος -εξ ου και άλωση- 
δηλαδή αιχμάλωτος, και το «bellum-i» που σημαίνει τον πόλεμο ή 
μπορεί να σχετίζεται με τα Λατινικά ρήματα «capto», «captito», 
«+captivo», που όπως το Θρακικό «καπτάω», σημαίνουν αρπάζω, 
θηρεύω, αιχμαλωτίζω, των οποίων υποκοριστικό είναι η παλιά 
ιταλική λέξη «cattivello» {βλ. «captivus»} που σημαίνει το σκλάβο, 
το δυστυχή, όμως η επέκτασή της, να σημαίνει το ζητιάνο ή την 
ελεημοσύνη, καθιστά τη λέξη συνώνυμη με ύβρη. Έστω και αν είναι 
γνωστό ότι κατά τους Βυζαντινούς χρόνους υπήρχαν επαίτες που 
μάλιστα ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες. Όπως επίσης ίσως να μην 
είναι τυχαίο ότι υπήρχε και προστάτης τους. Ο Ιωάννης Βατάτζης, ο 
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οποίος αγιοποιηθείς, επονομάστηκε στη συνέχεια Άγιος Ιωάννης, ο 
ελεήμων.  Ο οποίος γεννήθηκε όπως είναι γνωστό στην ίδια πόλη.  
 
 
Δεν γνωρίζω γιατί μέχρι και πριν λίγα χρόνια, όχι λίγοι Κατσίβελοι  
προσέρχονταν με τις λαμπάδες στο χέρι στην πλατεία της πόλης, 
κατά την περιφορά των επιταφίων και στην αναστάσιμη ακολουθία, 
που τότε γινόταν εκεί. Είναι κάτι που εμβάλλει σε πολλές σκέψεις, 
μέχρι και το ότι προτού εξισλαμιστούν, ήταν χριστιανοί και επόμενα 
προγενέστεροι των Οθωμανών Τούρκων που εμφανίσθηκαν στην 
περιοχή περί τα μέσα του δέκατου τέταρτου αιώνα. Συνηγορεί σε  
αυτά η ύπαρξη και των ορθόδοξων χριστιανών Ρωμιοκατσίβελων. 
Στις ορχήστρες άλλωστε των τελευταίων με βιολί, κλαρίνο, λαγούτο 
και νταϊρέ, αναφέρονται λαογραφικά μελετήματα για την πόλη των 
Σαράντα Εκκλησιών της Ανατολικής Θράκης. Ιστορικές περίοδοι 
και γεγονότα που χρήζουν όμως πληρέστερου φωτισμού από το 
φανάρι της ιστορικής έρευνας και κυρίως της αλήθειας.  
 
 
Μίλησα για φανάρια και σκέφτηκα ότι μπορεί μεν το Διδυμότειχο 
να έχει δυο τρία τέτοια στους δρόμους του, όμως και τα παιδιά των 
φαναριών, όπως τα λένε, δεν συχνάζουν εκεί. Είναι η εξαίρεση στον 
κανόνα. Τα συναντά κανείς σε πολλές άλλες γειτονιές της πόλης. 
Είναι τα κατσιβελάκια, οι απόγονοι των επαιτών, των οποίων ο 
προστάτης σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο είναι ένας Άγιος 
συμπολίτης, από ξένο σήμερα βέβαια για τους ίδιους, θρησκευτικό 
δόγμα. Παρόλα αυτά θα μπορούσε, πέραν από την ιστορία του, ως ο 
πιο σημαίνων ίσως της χιλιόχρονης Ρωμανίας, να γίνει και ένας 
Άγιος των Ρωμά και των Κατσίβελων  Έστω και αν Ρωμά και 

Ρωμανία δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση μεταξύ τους. Υπάρχουν 
άλλωστε και άλλοι κοινοί Άγιοι.   
 
 
Δεν χρειάζεται να επεκταθώ στο τι μπορούσε να κάνει η Εκκλησία 
της Θράκης για τα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους. Δεν μιλώ 
μόνο για την επιδότηση του τρίτου παιδιού και την επέκτασή του σε 
όλες τις μειονότητες. Μιλώ επίσης, αν και δεν με πέφτει ο λόγος, 
για την τιμή προς έναν Άγιο που επί τρία τέταρτα της χιλιετίας, 
παραμένει βήτα κατηγορίας. Εκείνο όμως για το οποίο οφείλω να 
μιλήσω, αφορά την Πολιτεία. Το να εγκύψει, και όχι να ενσκήψει, 
όπως το συγχέουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, είναι αποκλειστική 
ευθύνη της. Ας μην ψάχνει άλλοθι στα λούμπεν χαρακτηριστικά της 
κοινωνικής αυτής κατηγορίας. Όχι ότι δεν υπάρχουν. Και πολλά 
μάλιστα στον τρόπο της ζωής τους που έχει δικούς της νόμους και 
κανόνες. Από την οικογενειακή τους ηθική, όπου άλλωστε το 
διαζύγιο συνιστά σοβαρή πρόσοδο για το Μουφτή που το εκδίδει, 
μέχρι και το ότι είναι οι πρώτοι που θα αγοράσουν πρώιμα, και για 
αυτό πανάκριβα φρούτα, όπως τα καρπούζια ή λαχανικά μόλις 
πρωτοβγούν με ιδιαίτερη προτίμηση στις καυτερές πιπεριές. Τα 
γνωρίζω από το μανάβικο του πατέρα μου. Όμως άλλο αυτό και 
άλλο το τι συμβαίνει στο κοινωνικό τους εσωτερικό. Για το οποίο το 
γιατρικό που κρατάει στα χέρια της η Πολιτεία είναι μόνο η 
Δημοκρατία. Η Δημοκρατία και επόμενα και η ισοτιμία για όλους, 
περιλαμβανόμενων των Ρωμά, Τσιγγάνων, Γύφτων, Κατσίβελων. 
Αυτό ακριβώς. Επίσης των άλλων μειονοτήτων.   
 
 
Μπορεί πολλές Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές πόλεις να κοιμίζουν 
στα εσώτερά τους, ως και στους υπονόμους τους, τους άστεγους. 
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Ίσως και για να μην είναι ορατοί στην επιφάνεια ή ίσως και κάποιοι 
εξ αυτών να το κάνουν -όπως οι κλοσάρ- λόγω ιδεών. Όμως δεν 
είναι καλύτερα τα εσώτερα των νήπιων των κατσίβελων με τα 
μαυρισμένα παιδικά τους πνευμόνια από το κάπνισμα που στις 
περισσότερες φορές, αν όχι όλες, τα αυτοσχέδια στριφτά τους 
τσιγάρα δεν περιέχουν καπνό αλλά χαρτί και πετρέλαιο. Με άλλα 
λόγια, υπάρχουν και τσιγάρα μπόμπες. 
 
 
Όπως υπάρχει επί του προκειμένου ένα τουλάχιστο κοινό γνώρισμα 
των ναρκωτικών με το ρατσισμό. Όσο περισσότερες συζητήσεις 
πραγματοποιούνται από άσχετους, όπως κατά τεκμήριο είναι οι 
προσκεκλημένοι-τρόφιμοι όσο και οι οικοδεσπότες, στην Ελληνική 
τηλεόραση, τόσο περισσότερο αυξάνονται αμφότερα. Λες και το 
κάνουν επίτηδες. Γιατί ναι μεν καμώνονται ότι είναι εναντίον αλλά 
εξ αντικειμένου θα τα αναπαραγάγουν, πριν οι ενασχολούμενοι με 
τις κοινωνικές βυθομετρήσεις, τηλεοπτικοί φιλόσοφοι, εξαπολύσουν 
μύδρους κατά του «διάχυτου» ρατσισμού της Ελληνικής κοινωνίας. 
Την ίδια στιγμή οι εκ των κομμάτων μηρυκάζουν τις εισαγόμενες 
θεωρίες της «φοβικότητας», αντί να μιλήσουν για τη Δημοκρατία 
που έλεγα. Και η οποία για τη χώρα μας δεν είναι άλλη από την 
Τέταρτη {1}.  
 
 
Το πέρασμα σε αυτήν θα μπορούσε να αρχίσει με μια μεγάλη 
εκδήλωση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την νομιμοποίηση 
όλων των ξένων, ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας ή φυλής. Να 
γίνει μάλιστα υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, με τη 
συμμετοχή της Κυβέρνησης αλλά και της Ελληνικής Βουλής. Να 
επιβεβαιωθεί όχι μόνο η ονομασία του Σταδίου αλλά και η ιστορία 

της χώρας του ξένιου Δία, που τόσο δεινοπάθησε. Αν μη τι άλλο ο 
μεγάλος κερδισμένος από αυτό θα είναι η ίδια η εθνική οικονομία 
αφού τα κέρδη από τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία που θα 
σταματήσουν πλέον τότε να υπάρχουν, δεν είναι ευκαταφρόνητα. 
Νομιμοποιήσεις σκέφτονται να κάνουν και στην Ιταλία. Τα ίδια στη 
Γαλλία αλλά και αλλού στην Ευρώπη. Έτσι μόνο μπορεί κανείς να 
αναμένει τον εμπλουτισμό των Ευρωπαϊκών αρχών και αξιών. Από 
μια Γηραιά Ήπειρο που θα βρει τα υλικά -δηλαδή τις αρχές- όσο 
επίσης τα εργαλεία   -δηλαδή την πολιτική- ώστε να κτίσει το νέο 
ομώνυμο Σύνταγμα ενσωματώνοντας σε αυτό τις εκπεφρασμένες 
Δημοκρατικές ευαισθησίες των λαών της στα περυσινά απορριπτικά 
Δημοψηφίσματα.  
 
 
Όσο για την Ελλάδα, δεν σκέφτηκε φαίνεται κανείς ότι η κάθοδος 
π.χ. των Αλβανών και η ενσωμάτωσή τους στην Ελληνική κοινωνία 
ούτε η πρώτη είναι ιστορικά ούτε θα είναι και η τελευταία. Όπως, 
μεταξύ άλλων, ούτε η επί αιώνες συμβίωση με τους Κατσίβελους 
έχει να επιδείξει αξεπέραστα προβλήματα. Αντίθετα μάλιστα, εάν 
υπάρχει κάτι το κοινό στη μνήμη της πόλης, για την οποία μίλησα, 
πέραν της εικόνας των ανθρώπινων υποζυγίων, των χαμάληδων, και 
πέραν των τρωγλών όπου διέμεναν και συνεχίζουν να διαμένουν, 
παρόλα αυτά, δεν είναι αμελητέα η αναπόληση των μασκότ της, που 
σήμερα βέβαια δεν ζουν αφού έχουν πεθάνει ήδη από ετών. Κάτι 
που μέχρι σε ένα βαθμό δικαιολογημένα, περνάει πλέον στη σφαίρα 
της γλυκιάς ανάμνησης.  
 
 
Είναι ο Αρίφ με την προσωνυμία «κούκος» και το άσπαστο ρεκόρ 
που άφησε με τα χιλιάδες πενηνταράκια ούζου που ήπιε κατά τη 
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διάρκεια της ζωής του, και παρά τις, περί του αντιθέτου, ισάριθμες 
διατάξεις του Ισλάμ. Ακολουθεί ο Πατσάς που η εν μέθη επίσης 
πτώση του στον Ερυθροπόταμο από το ύψος της γέφυρας, δεν είχε 
επίπτωση, πλην ελαφρών μωλώπων. Και είναι και ο Ιντρίς, ο 
ονομαζόμενος, λόγω σαρκωδών χειλιών, κιοφτένταντογλου -εκ του 
κεφτέ- που κατάπινε δια μιας τις ντομάτες, ανεξαρτήτως μεγέθους. 
Ας μην επεκταθώ στη Γκιουλιού Φατμέ και στα πλείστα όσα παιδιά 
της ούτε στον Ακίφ με τα Ροναλντίνια τακουνάκια ή ακόμη στον εξ 
Αλεξανδρουπόλεως Φαρίς, τον παρομοίως μπαρτζαχίλα, που η 
καρδιά του αναγάλιαζε στην πόλη ειδικά του Διδυμοτείχου, καθώς 
συναντούσε τη γενιά του, όπως λέει η γνωστή λαϊκή ρήση.  
 
 
Μέχρις εδώ καλά. Υπάρχει όμως και κάποιο αλλά. Όταν οι κριτές 
των Αθηνών -αυτοί που μπερδεύουν και σήμερα τη Δημοκρατία με 
τον κεμαλισμό, αν δεν φέρονται σαν ωδικά του πτηνά- καταλόγιζαν 
εθνικισμό και σωβινισμό για τον τρόπο που ως βουλευτής μιλούσα  
-και συνεχίζω να μιλώ- για τον τουρκικό ρατσιστικό φασισμό, εγώ 
αντί να θυμώσω, λυπόμουν. Γιατί δεν είναι μόνο οι σχέσεις που είχα 
και έχω με άλλα κινήματα. Είτε εκτός της χώρας, όπως το Κουρδικό 
ή εντός της, όπως είναι η άνοιξη των Πομάκων στη Θράκη, που 
παρά τις διαρκείς τουρκικές ενσκήψεις, θα συνεχιστεί, σε πείσμα 
του πολύμορφου κεμαλισμού, μετά των όποιων Ελλαδικών του 
εκδοχών. Είναι επίσης οι βιωματικές, όσο οι φιλικές μου σχέσεις με  
Κατσίβελους. Στα τωρινά χρόνια της μοναξιάς, αυτοί με χτύπησαν 
κυρίως την πόρτα. Το έκαναν από λόγους φιλίας. Και εγώ απάντησα 
με την αυτοκριτική μου. Μακάρι να μπορούσα να πω τη φράση, οι 
φίλοι μου οι πολιτικοί, όπως μπορώ δηλαδή να λέω οι φίλοι μου: 
Ρωμά, Τσιγγάνοι, Γύφτοι, Κατσίβελοι.  
 

_____________ 
 
 
Εκφράζονται οι ευχαριστίες του συγγραφέα στον συμπολίτη Γιάννη 
Κουκάκη που ζει στη Γαλλία, για τη συμβολή του στην απόκτηση 
και κυρίως στην επεξεργασία των ιστορικών πληροφοριών και των 
στοιχείων για τους Rroms από επιστήμονες φίλους, που διαμένουν 
στην ίδια με αυτόν χώρα. Στοιχεία, όπως αυτά που εκτίθενται στο 
πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά 
αδημοσίευτα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
        Σημειώσεις 
 
 
   
{1} Χρήστος Κηπουρός, Τέταρτη Δημοκρατία, βλέπε ιστοσελίδα του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης,  http://alex.eled.duth.gr/kipouros/
  
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
                                                         Θράκη 20 Ιουνίου 2006,  
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