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ΓΥΡΟΛΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Κατά την περίοδο μεταξύ του 1878, όταν 
οι Άγγλοι κατέλαβαν την Κύπρο, και του 

δευτέρου παγκοσμίου πολέμου του 1939-
1944, ο ταξιδιώτης στην ύπαιθρο στην 

Κύπρο συναντούσε κάπου κάπου κατασκη

νώσεις γυρολόγων κυρίως νομάδων, που 
διακρίνονταν σε τρεις κατηγορίες: 

(α) ΑΘΙΓΓΑΝΟΙ. Οι Αθίγγανοι, οι οποίοι 

ουδεμίαν σχέσιν έχουν με τους τσιγγά

νους, ιστορικά ανήκουν σε χριστιανικήν 

αίρεσιν, η οποία ανεπτύχθη κατά τους 

Βυζαντινούς χρόνους και ιδίως τον 7ον και 

8ον αιώνα στις Βαλκανικές χώρες, όπου 

ζούσαν σαν νομάδες. 

Πολύ λίγοι Αθίγγανοι έφθασαν στην 

Κύπρο προπαντός στα πρώτα μεταπολε

μικά χρόνια του πρώτου παγκοσμίου πολέ

μου. Η προέλευση τους ήταν οι Βαλκανικές 

χώρες κυρίως η Βουλγαρία και Σερβία, γt' 

αυτό και οι γυναίκες τους λέγουνταν 

«Βουλγαρού(δ)ες•• και «Σερβού(δ)ες». 

Αυτοί έφθασαν περιοδικά οικογενειακώς 

και ζούσαν μετακινούμενοι από μέρος σε 

μέρος όπου κατασκήνωναν. Αναλάμβαναν 

επισκευές διάφορων χαλκωματικών και 

μικρών μύλων αλέσματος καφέ και έδιδαν 

παραστάσεις με χορούς και τραγούδια σε 

μεγάλα χωριά και πανηγύρια. Με τον καιρό 

aφομοιώθηκαν, καθώς Χριστιανοί, με το 

Ελληνικό στοιχείο και αν και υπάρχουν 

ακόμη γνωστά απομεινάρια μέσα στην κοι

νωνία μας εδώ και εκεί, σήμερον ξεχάστη

καν ολότελα. Δεν υπάρχουν οιαδήποτε 

στατιστικά ή άλλα στοιχεία για την πληθυ

σμιακή οντότητα των Αθίγγανων, αλλά 

γενικώς είναι γνωστό ότι οι οικογένειες 

που έφθασαν στην Κύπρο δεν ήσαν πάρα 

πολλές και ο ολικός αριθμός των δεν πρέ

πει να υπερβαίνει τους (200). 

Τα στοιχεία, που δίδονται σ' αυτή την 

μελέτη, εκτός όσον αναφέρονται εις 

βιβλιογραφίες δια τους Αθίγγανους, είναι 

προσωπική εμπειρία του γράφοντος, ο 

οποίος υπηρέτησεν εις τας τάξεις της 

αστυνομίας (1933-1948) και την επαρχιακή 
διοίκηση (1948-1960). 

(β) ΜΑΝΤΗΔΕΣ. Οι Μάντηδες είναι καθα

pώc Ελληνικής Χριστιανικής Ορθόδοξης 

καταγωγής, που είχαν και έχουν μόνιμες 

ιδιόκτητες κατοικίες στην μεγίστη πλειο

νότητα τους στην ενορία •<Αγιος Γιάννης» 

στη. Λάρνακα. Οι Μάντη δες γινόντουσαν 
γυρολόγοι οικογενειακώς ολόκληρον το 

χρόνο, μετακινούμενοι από περιοχή σέ 

περιοχή στην ύπαιθρο με τις ••μούλες» των. 

Κατασκήνωναν στην ύπαιθρο, ή σε μισοχα
λασμένα ή μισοτελειωμένα σπίτια ότα 
χωριά. Οι άνδρες έμεναν και εργάζονταν 

πάντα στην κατασκήνωση και οι γυναίκες 

των επεσκέφτουνταν τα σπίτια στα χωριά 

και μάζευαν για «γάνωμα» σκεύη μαγειρι

κής από χαλκό, τα οποία, αφού «γάνωναν» 

οι άνδρες στην κατασκήνωση, τα επέστρε

φαν στους ιδιοκτήτες των. Επιπροσθέτως 

πωλούσαν δικής των κατασκευής «τα

τσιές» για το «σείσμα» αλεύρου και «κόσκι

να» για χρήση στο «τά'ίσμα» των ζώων και 

το ανέμισμα και «αρβάλισμα» στον αλωνι

σμό των σιτηρών. 

Οι Μάντηδες πάντα στρεφόντουσαν στα 

σπίτια τους στη Λάρνακα την περίοδο των 

γιορών της Λαμπρός. 

Με την πρόοδο και την εγκατάλειψη των 

χάλκινων και την αντικατάσταση τους με 

εισαγόμενα σκεύη από αλουμίνιο στην 

αρχή, και αργότερα και άλλων ποικιλιών, 

προπαντός μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, η απασχόληση των Μάντηδων 

στην πατρογονική τους δουλειά λιγόστευε 

σε βαQμό, που η μεταπολεμική γενιά να 

εγκαταλέιψει το γυρολόϊ και να επιδοθεί 

σε επαγγέλματα που τους κράτησαν ορι

στικά στα σπίτια τους στη Λάρνακα. Τα παι

διά των Μάντηδων άρχισαν να φοιτούν στα 

σχολεία και να μαθητεύουν σε διάφορα 

επαγγέλματα και οι ίδιοι επεδόθησαν στο 

εμπόριο χονδρικής και λιανικής πώλησης 

φθαρτών, μεταχειριζόμενοι για το σκοπό 

ιδιόκτητα αυτοκίνητα. Σήμερον ουδεμία 

οικογένεια από μάντηδες εξακολουθεί το 

γυρολόϊ. 

Δεν είναι εξακριβωμένο πότε οι μάντη

δες άρχισαν το γυρολό'ί, αλλά από αφηγή

σεις παλαιοτέρων, το βάθος του ξεκινήμα

τος των συμπίπτει με την κατάληψη της 

Κύπρου από τους Άγγλους το 1878. Η πλη
θυσμιακή οντότης αυτής της κατηγορίας 

δεν υπερβαίνει της 30-40 οικογένειες. 



(γ)ΑτΣΙrrΑΝ'df Σύμφωνα με τη Μεγόληj 
Ελληνική εγκυκλοπαίδεια· (Δρανδάκη,. 

, Τόμος Β, σελίδα 301 και τόμος ΣΤ, σελίδα 
139) οι Ατσίγγανοι έχουν Ινδική καταγωγή 
από τις βόρειες επαρχίες των Ινδιών. Τού

τοι ακολούθησαν τον Ταμερλάνον, όταν 

κατέκτησε τις Ινδίες και το 1397 μ.χ. 

εστράφη εναντίον του Βαγιαζήτ εις την 

Μικρόν Ασία. Απομεινάρια της φυλής 

αυτής διεσκορπ[σθησαv από τη Μικρά · 
Ασία σε πολλές παραδου'/.4§~ς χώρες της 
Ευρώπης, στην !σπανία καιΟuγγαρία, όπου : 
ανεπτύχθησαν και είχαν δικότοuς Βασιλέα 
μtψιι και της εποχής του Δευτέρου Παγκο: 

σμιόu Πολέμου. 
\,..;w.'., 

εκδοχές φέρουν -rouς Α.τσιγγα

νοuς με την ίδιαν καταγωγή πολύ παλαιό

τερα διασκορπισθέντας, αφού αναφέροv· 

ται από τον Ηρόδοτο (5, 9) και την Παλαιόν 
Δ•.αθήκη (Ιεζεκιήλ Κ' Λ'). Σύj:ιφωνα πάντοτε: 
με την Μεγόλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 

ο πληθυσμός των Ατσίγγανων στην 

ΕuριίJπη εις τις αρχές του 20ou αιώνα 
το μισό εκατομμύριο, διασκορπισμέ

νοι εις πολλές Ευρωπαϊκές χώρες .. 

Οι Ατσίγγανοι είναι γνωστοί εν γένει ως 

σιδηρουργοί, όπλων, μου

σικοί, ακροβάτες και δαμαστές aρκούδων, 

πεταλωτές και θεραπευτές 

Είναι οκνηροί και έχουν 

ότοvο το θρησκευτικό αίσθημα. 

Δεν είναι γνωστό από ποδ προέρχετι.1ι 
ονομασία Ατσίγγαvοι. Στην Κύπρο 

γνωστοί εκτός από Α-rσ!γγανοι με το όνομα 

«Κκιλίντζιροι» ή «Τζενκιανέδες» και «Γύ

φτοι». Οι «Κκιλίντζφοι» και 

Τζενκιανέδες» έχουν ρίζαν Τούρκικη, η 

πρώτη από την λέξη «Κκιλ!νζ» (ξίφος) ως 

κατασκεuασταί σrtαθιών και η δεύτερη 

είναι η καθαυτό. Τ οίιpκικη λέξη για τους 

γυρολόγους. 

Οιαδήποτε και να είναι η προέλευση 

τουc;, δεν είναι ακριβώς γνωστό πότε, 

έφθασαν στnν Κύπρο. Παλαιότεροι από 
' ; 

αυτούς, όταν ρωτο(;νταν από που ήλθαν, 

έδιδαν aπάντησιν, «από την Τρίπολη του 

Λιβάνου». Η πρώτη μαρτυρία της παροu

φίας των εδώ είναι η αναφορά γι' αυτούς 

qτην απογραφή που κάμαν οι Άγ

vλοι, όταν κατέλαβαν την Κύπρο ΤΟ 1878. 
Αυτό είναι ότι τουλάχιστο Ι<ατό 
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τα τελευταία. χρόνια της Τούρκικης κατο

χής του νησιού οι Ατσίγγανοι κατοικούσαν 

εδώ. 

Οι Ατσίγγανοι φαίνεται ότι εν μέρει αφο

μοιώθησαν με το Τούρκικο στοιχε!ο. ΑΠό 
αυτό μπορε! εύκολα να βγεΙ το συμπέρασμα 

ότι σι Αtd!γγανοι ή ήταν στην Kύripo όταν 
κατελήφθη η νήσος από τους Τούρκους το 

1570, ή έφθασαν εδώ μετά την κατάληψη 
τη<;. Κάτι άλλο που υποβοηθά το πιο πάνω 

συμπέρασμα είναι το ότι οι Ατσίγγανοι σε 

άλλα του κόσμου έχουν ονόματα Ινδι

κής προέλευσης, ενώ στην Κύπρο τα ονό~ 

ματα τους είναι όλα σήμερον Τούρκικα. 

Είναι φανερό πως ο 

πληθυσμός των Ατσίγγανων 

που δεν τους επέτρεψε να 

ως στην Κύπρο και να εξελιχθούν 

αναμεταξύ τους οι nou 
φuλοι των σε όλλeς χώρες κατόρθωσαν να 

επιτύχουν. Η δε αφομοίωση τους, έστω και 

εν μέρει, με το Τούρκικο στοιχείο, το οποιο 

κυβερνούσε τον τόπο είναι φυσιολογική 

και δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί σε μικρό 

σχετικά διάστημα. 

n,..,,;,η,,., δεκαετίες της κατοχής της 

από τους Άγγλους, που παλαιότε· 

ροι κάτοικοι της και πσu 

επιβf;βαιούται και από τους. ίδιους, οι 

Ατσίγγανοι ήσαν μοιρασμένοι σε δύο σχε

τικά μεγάλες ομάδες με αρχηγό η κάθε μια, 

του οποίου η αρχηγία και 

ήταν σε.6αστή από όλα τα . της ομό~ 
δας. Η κάθε ομάδα αποτελείτο από 5-10 
οικογένειες και η κάθε μια από τις ομάδες 
εμετακινείτο οι πιο πολλοί πεζοί, 

πpοηαντός οι και οι 

κα6άλλα σε ιδιόκτητα γαϊδούρια. Η μια 

ομόδa συνήθως ε~~!α~εiτο τας επαρ-
. χ!ας Λευκωσίας, Λάρνακας, και Αμμοχώ
ο:rοu και η άλλη εις τος επαρχίας Λεμεσdίι 
και Πάφου. Δεν αποκλείεται να ακολου

θούσαν την ίδια ν τακτική και· σ~ ηι.;ιλαιό
τερα χρόνια κα'rάτην περίοδο της 'fοuρκο
ιφατίας. Προτού 'iαναπτι;χθει η περιοχή 

κοντά και γύρω στήν «Πύλη Αμμοχώστοu» 
στη Λευκωσία, οι κατασκηνώσεις, των · 
Ατσίγγαvωv όταν ερχόντουσαν αrιο την 
ύπαιθρο στην πόλη ήσαν μόνιμες σ' αυτήν; . 
την περιοχή. Η καθαυτό «Πύλη Αμμοχώ- / 
στου» ως σκεπαστή εχρησιμοποιείτο από 

αuτο(ις δια προφύλαξη από τις βροχές. Η. 
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γύρω περιοχή τότε ήταν παλαιό και εγκατα

λελειμμένα Τούρκικα νεκροταφεlα. Σε 

κάθε πόλη ή χωριό που κατασκήνωναν 
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! εύρισκαν πάντοτε i κατόλληλους χώρο~ς \ 
για τον σκοπό και συνήθως χρησιμοποιου- \ 
σαν τον (διο τόπο για κατασκήνωση και σε 

επόμενες επισκέψεις. '\_ 1 

Η ενασχόληση των Ατσίγγανων γενικό 

στην Κύπρο ήταν για τους άνδρες, μεσι

τείες και αγοραπωλησ(ες ζώων στα πανη

γύρια και για της γυναικες η κατασκευή και 

πώληση «σουγλιών» δια ψητό κρέας στα 

· κάρβουνα, επισκευή Ι μικρών χαλκωματικών, 
αλλά προπαντός .ήσαν χείρόμόντέις έπl 
πληρωμή. Αν εις την χειρομαντεlα ο πελά

της δεν ήταν ικανοποιημένος, σε περιm:ώ
σει~ που έπειθαν, ανaλόμβα'!~Qν να.κόμουν 
«Κάλεσμα» (πνευμό~~ν) στην κατασκήνωση j 
-iην νύκτα και την επομένη να παρουσιά
σουν τα αποτελέσματα αφού προπληρω

θούν τq συμφωνηθέν τίμημα. Πολλές εlναι 

οι περιπτώσεις που καταγγέλθησαν στην 

αστυνομία κατά τις οποιες!·οι Τσιγγάνες, 1 

που συνήθως επεσκέπτονταν σπlτια ανά ' 
δύο, η μια από αυτές απεμόνωνε την νοικο

κυ·ρό, που ήταν μόνη στο σπίτι, με κου

βέντα σε ένα δωμάτιο, οπότε η άλλη έκλε
πτε ό,τι μπορούσε, ρουχικό, σεντόνια ή και 

χpήμaτα ακόμη, αν κατόρθωναν με τον: 
τρόπο τους να εξακριβώσουν το μέρος που· 

ήταν κρυμμένα. : 
Οι γυναίκες επιπροσθέτως ζητιάνευαν'\ 

και έπαιρναν από τα σπ!τια απομεινάρια 

φαγητών από οικογένειες, προπαντός ότ?ν 
ήταν «σήκωσες», οπότε ένεκα της πιστης 1 

προσήλωσης εις τις νηστε(ες παλαιότερα, 

ό,τι απέμεvε από τα πλούσια παρασκευά
σματα εδ(δετο εις τους Αταiγγανους. 
Οι Ατσιγγανοι ζούσαν πάντοτε ανεξάρτη

τοι στην Κύπρο, ουδεμ[αν ακίνητον περιου

σιαν αποκτούσαν, ουδένα φόρον κατέβα- / 
λαν και ουδέποτε ελάμβαναν μέρος σε 

οποιεσδήποτε εκδηλώσεις, πολιτικές, 

πολιτιστικές ή θρησκευτικές. Ένεκεν της 

συνεχούς μετακlνησης τους τα παιδιά των 

ουδέποτε φοιτούσαν σε σχολεlα και ήσαν 

και είναι όλοι των αγράμματοι. Ουδέποτε · 
έκαμναν μπάνιο εκτός σπανιότατα στην 

θάλασσα και αυτό μόνον οι άνδρες. Εις την 

άτονη θρησκευτικότητα τους έμειναν 

πιστοί εις τάς παραδόσεις_ της ΦL:J~DS τ<ι!ν.: 
·και-δεν ακολούθησαν τή "ΜωaJ.lεθανικήν 
· παράδοση της πολυγαμίας. Παντρευόν
τουσαν μέσα εις την ομάδα των με την 

έγκριση του αρχηγού των, χωρlςοιανδή

ποτε θρησκευτικήν τελετή. 

Το ντύσιμ~ τους εlχε την παλαιό μορφή 
της «βράκας» και εις τα πολύ νεότερο XPQ:: 

ι νια οι νεότεροι άπό τους όνδι:ιες φορούσαν 
και τα nαν:rελόνια. Οι γεροντότεροι 
φορούσαν πάντοτε βράκα με ποδίvες 

1 «σκαρπαρlσιιiες" και πουκάμισα, ένα · 
πουκάμισο δια το καλοκαlρι και 2-3 το ένα 
πόνω στο όλλο για το· χειμώνα. Στην 

κεφαλή φορούσαν φέσι κόκκινο, πόνω στο 

οποlο τύλιγαν γύρω, μανδήλια κόκκινα και 

όλλα παρδαλό χρώματα. Οι γυναίκες ντύ

νονταν με ένα ή δύο, το ένα πόνω στο όλλο, 

φουστάνια, μακρόσυρτα, οπότε όταν ήθε

λαν να μεταφέρουν μικρό παιδl τους στο 

γυρολόϊ, γύριζαν την άκρη του ενός φου

στανιού μέχρι τον ώμο τους, για να σχημq-

/ τιστε:Ι ειδική ~tση για να καθήση το παιδt 
στην ρόχη τους. Ουδέποτε οι Τσιγγάνες 

φορούσαν .. φερετζιέ», το σκέπασμα του 
προσώπου, που οι Τούρκισσες ως μωαμε

θανίδες φορούσαν για θρησκευτικούς 
λόγους. 

Στην τεκνοποίηση τους οι Τσιγγάνες 

ουδέποτε ζητούσαν ιατpική ή άλλη βοή
θεια για τις γέννες τους. Οι παλαιότερες 

απ' αυτές χρησιμοποιούσαν την πείρα των 

και βοηθούσαν τις νεότερες και δεν ήταν 

ασύνηθες η Λεχώνα ν' ακολουθήση την 

ομόδα στην μετακlνηση της, την επομένην 

της γέννας της. Ως γεγονός οι Ατσlγγανοι 

οuδtποτε στις αρώστειες τούς πήγαιναν σε 
1 γιατρούς: Στους θανότους των έσκαβαν 

λόκκον'κοντό στην κατασκήvωση και έθα
βαν τον νεκρό τους. Οι Ατσιγγανοι μιλούν 

. ιδικήν των πιθανώς Ινδικής προελεύσεως 
διόλεκτον δια σuννενόησιν αναμεταξύ 

των, και όλοι γνωρlζοuν και μιλούν και 

ελληνικά και τούρκικα. 
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ΣΤΑ1ΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙ 

ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οι Άγγλοι κατά την περlοδο της διακυ

βέρνησης των από το 1878 μεχρι το 1960 
διενήργησαν απογραφάς του πληθυσμού 

το 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, και 
1946. Η τελευταία απογραφή έγινε από την 
κυβέρνηση της Δημοκρατ[ας το 1960 αμέ
σως μετά την απελευθέρ<;ι>ση. 

Τα στοιχεία που περιέχονται εις τας 

εκθέσεις των απογραφών σχετικά με τους 

Ατσίγγανους δίδονται στη συνέχεια σε 
1ετόφραση από τα Αγγλίκci. ~ 

{1) Απογραφή του ·1881. Ημερομηνία 
απογραφής 3.4.1881. Ολικός πληθυσμός 

186,173υποδιαιρεμένος εις 137,631 Έλλη
νες, 45,438 Τ ούρκοuς και 3,084 διάφορους. 

τr\, σελίδα 12 της εκθέσεως της απο
γραφής κα~ ειδικά του πίνακα Vlll, θρη
σκε!αι του πληθυσμού, δίδονται τα εξής 

στοιχεία: 

85ή 0.05% ήσαν ΕΒραίοι (68) καιΑτσίγγa
νοι. (17). 

ο Φίλιος Ζανέττος εις την τρίτο

μο ν Ιστορία του της Κύπρου, τόμος Β σελίς 

Πολις 

315, δίδει τον αριθμό των Ατσίγγανων 

κατοίκων της Κύπρου κατά την ίδια 

περίοδο ως 20 και με διαμονή στην επαρχία 
Πάφου. 

(2) Απογραφή του 1891. Ημερομηνία 
απογραφής 6.4.1891. Ολικός πληθυσμός 
209,286 υποδιαφεμένος εις 160,541 Έλλη
νες, 46,449 Τούρκους και 2,296 διάφορους. 

Ουδέν στοιχείον δίδεται δια τους Ατσίγ

γανοuς στην απογραφή. 

(3) Απογραφή του 1901. Ημερομηνία 
απογραφής 31.3.1901. Ολικός πληθυσμός 
237,022 uποδιαφεμένος εις 51,309 μωαμε
θανούς και εις 185,713 μη μωαμεθανούς. 

I Εις τη σελίδα 10 Πίνακας Vl θρησκείαι, 
ι δίδεται ο αριθμός 9 άτομα ως Ατσίγγανοι. 

(4)Απογραφή του 1911. Ημερομηνία 
απογραφής 2.4.191 i. Ολικός πληθυσμός 
274,108 uποδιαιρεμένος εις 56,428 μωαμε
θανούς και 217,680 μη μωαμεθανοι:ις. 

Εις την σελίδα 60 πίνακας Vll ""''vv'~" 
ματα δίδονται' τα ακόλουθα στοιχεία: 

\ 1. Εκμετάλι.:uσις της επιφaνειας της γης. 

Άρρενες Θήλεις 

Λευκωσία 8 3 
Λάρνακα 16 15 
Λεμεσός 9 1 
Αμμόχωστος 45 33 
Πάφος 9 3 
Κερύνεια 9 1 

Ολικά: Άρρεν 96, Θήλεις 56. 

Σημείωσις Τα άνω στοιχεία και η κατά

ταξη των Ατσίγγανων μεταξύ εκείνων rτου 

εκμεταλεύονταν την γην είναι ασφαλώς 

λανθασμένα. Πρέπει να υποτεθε! ότι η ταξι

νόμηση των αφορά πρόσωπα, τα οποία 

ζούσαν στην ύπαιθρο. 

(5} Απογραφη του 1921. Ημερομηνία 
απογραφής 24.4.1921, Ολικός πληθυσμός 
310,715 uποδιαφεμένος εις 61,339 μωαμε
θανούς και 249, 376 μη μωαμεθανούς. 
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Εις τή σελίδα 54 πίνακα~ Vll επαγγέ~ατi 
δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

Πόλίς Άρρενες . Θήλεις 
Ατσlγγανοι Λευκωσία 

Λάρνακα 

Λεμεσός 
Αμμόχωστος 

Πάφος 

Κερύνεια 

62 
5 
1 

50 
3 

-·~ 
oti'it&: 68 'Αρρέ:νες, 53 Θήλεις.j 

' f6).Απ~γραφή του 1931. Ημερομηνία 
. αtlrογραφής 27.4.1931. Ολικός πληθυσμός 

. 1347,959 υποδιαφεμένός εις 283,721 ΧΡΙ
στιανούς (μη · μωαμεθανοιJ.ς) και 64.236 
μωqμεθανούς. 

Τίnοτε δεν αναφέρεται εις τα στοιχε!α 
της απογραφής ονομαστικώς ~ια τους 

Ατσίγγανους .. Εις τη σεΛίδα 12 της εκθέ
σεως, παράγραφος 42, εις την οποίαν 

δίδονται στατιστικά στοιχεία δια τες διάφο

ρες θρησκείες, εις το τέλος προστίθεται. 

Όλλλοι. Άρρενες 67, θήλεις 17. Ολικό 84: 
Από την όλην μελέτην·της εκθέσεως και 

την σύγκρισιν της μεθόδου της απογρα

φής, που χρησιμοποιήθηκε στις προηγού

μενες απογραφές, οι πιο πάνω αριθμοί 

είναι φανερό ότι αντιπροσωπεύουν τους 

Ατσίγγαyουζ'\ . 
(7) Αrl~γραφή του 1946. Ημερομηνίά 

απογραφής ψ-11.1946. Ολικός πληθυσμός 

450,n 14 υποδιαφεμένος εις 361,199 Έλλη
νες Ι 80,548 Μωαμεθανούς και 8,367 διάφο
ροuς . 

' 
Εις τη σελίδα 47 υπάρχει το εξής ~όλιο 

!OU συvτάκτ9υ της εκθέσεως: 

«Ατσlγγανοι: Υπάρχει στην Κύπρο μια 

μικρή αλλά από παλαιά εγκαταστημένη 

ομάδα νομάδων, γνωστών με το όνομα 
Ατσίγγανοι (τζιεζκιανέ), των οποίων οι 

αριθμοί, η καταγωγή και αι παρούσαι συνή
θειαι είναι πολύ λiγο γνωστά. Ένεκα του 
ότι είναι όλοι Μωαμεθανοί, ομιλούντες την 
Τούρκικη και γεννημένοι στην Κύπρο, δεν · 
έγινε οιαδήποτε διαφοροποίηση εις την 

ανόλυση της απογραφής από τον κοινό 
Τquρκομωαμεθανικό πληθυσμό. Από μιά 
προφορική .εξέταση, που έγινε στην επαρ

χlα1 Αμμοχώστου; όπου οι πιο πολλοί από 
τους Ατσίγγανους βρίσκονται, έδωσε τα 
ακόλουθα κατά προσέγγιση αποτελέσματα 
τοu πληθυσμού των Ατσίγγανων στη νήσο. 

' 

Οικογενειάρχες: Ολικά 

Οικογενειάρχες (ενήλικες άρρενες) 
Οικογενειάρχες (χήρες) 

70 
61 
9 

33 
18 

Ελεύθεροι νέοι άρρενες 

Ηλικιωμένοι άρρενες μη οικογενειάρχες 

Από τα άνω στοιχεία οδηγούμεθα στους 

ακόλουθους κατά προσέγγισιν υπολογι
σμούς: 

85 υπολογισμός κατά προσέγγιση'· πλη
θυσμού των Ατσlγγανων. 

Υποδιαίρεση κατά ηλικία. Αμφότερα τα φύλα • Αρρενες Θήλεις 

Ο λα ι α ι ηλικία ι 340 170 170 

Ηλικiαι από Ο- 4 40 22 18 
Ηλικία ι από 5 -14 70 36 34 
Ηλικία ι από 15-64 190 94 96 
Ηλικία ι από 65 και άνω 40 18 22 
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τους Ατσίγγανοuς ευρίσκεται εις την στή-
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λην των απασχολήσεων των απογραφώ' 

του 1911 και 1921 αι οποίαι μας δίδουν: 

1911 
1921 

Αμφότερα τα φύλα 

152 
'Αρσενικός Θήλεις 

. 96 56 
121 

Οι πάνω αριθμοί είναι καθαρά αvεπαρ~ 
ι.:είς δια τους θήλεις και δεν υπάρχει εξήγη

σις δια να δείξει ποιές υποδιαιρέσεις 

κιώv υποτίθεται 
Υπάρχουν 

να 

με την εκτtμηση 

πίνακα 85 ανωτέρω, και υποβάλλω 6n ο 
ΓΙληθuσμός των Ατσίγγανωv έχει G'"'"Ψι..ιw<c.: 

(το οποίον πιθανώς να είναι 

εκηληκτικό σε μια κλειστή 

αποτελοίινται από 3 

Επαρχία Λεμεσού 
Επαρχία Πάφου 
Βρεττaνικές Βάσεις 

Τα που δίδονται εις τες απο-

γραφές του 1946 και 1960, είναι παραστα
τικά του πληθυσμού των Αrσίγγαvων για 

την περίοδο που οι απογραφές. 

κρισις των των δύο τοuτων 

τελευταίων με τες προηγούμενες απογρα

φές μας οδηγεί εις το σαφές 

ότι εις τας παλαιάς απογραφάς δεν εδόθη η 

πρέπουσα προσοχή εις την καταγραφήν 

:·ων Ατσίγγανων. Πιθανώς τότε η 

68 53 

Κινούνται γύρω στη νήσο, γενικώς ακο

λοuθοιjvτες τα κuριώτερα πανηγύρια και 

αλλάσσοyτεc κατασκηνώσεις πιθανώς 

δέκα φορές το χρόνο. Οι κuριώτερες απα

σχολήσεις των ειναι αγοραπωλησίάι ζώων 

μαωι. 

8 εις τον π!νακα iV δίδονται 
διό τους Λτσίγγα· 

νους: 

Ολικά 

502 
100 

138 
36 

201 

27 

270 2:32 
48 5~! 

69 69 
20 16 

109 92 

24 3 

των δεν ήταν Με τη 
συνεχή μετακίνηση των απο τόπο σε τόπο 
και το μικρό τοv πληθυσμού των διαιρε~ 
μέvο εις ομι]δες δεν ήταν πιθανώς. δuvατο 
να ,<.ότοtκοt μκι.'~ 

περιοχής και ίσως μερικοί λειτουργοί της 
απογραφής τους αγνόησαν. 

Από τα στοιχεία των απογραφών του 
1946 Ι<aι '1960 και με σύγκριση την ηροο

αuξηση του όλοu ηληθuσμού της 


