
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

νήσου, είναι δυνατόν να στηριχθούν σιιμ

περάσματα ως προς τοv κατά προσέγγιση 

ηληθιισμό τωv Ατσίγγανωv δια την τηφίοδο 

της της Κύπρου υπό των 

γλων το 1878 εις τον συνολικόν αριθμό των 
150 περίπου. 

Οι rφοοδεuτικές κοινωνικές αλλαγές της 

μεταπολεμικής περιόδου του δευτέρου 

παγκόσμιου πολέμου, επηρέασαν και την 

ζωή των Ατσiγγανων. Η αστυνομία οργανω-

όπως έγινεv κατά την περίοδο από το 

1930 και εφεξής και ένεκεν μικρών και 

σοβαρών κλοπών, που καταγγέλλονταν με 

υποψίες εναντίον των Ατσίγγaνων, εδη-

μιούργησε συνθήκες, σύμφωνα με τες 

οποίες κάθε ομάδα Ατσίγγαvων, όταν εμε· 

τακινείτο αΠό μίαν περιοχι'J σε άλλη, ο 
αρχηγός της, ο οηοίος εφοδιάζετο από την 

αστυνομία με βιβλιάριο, έπρεηε να παρου

σιασθεί στον πλησιέστερον aστυνομικό 

σταθμόν, όπου ο υπεύθυνος αστυνομικός 

εις τον σταθμόν έκαμνε οημείωσιν στο 

βιβλιάριο, ότι ο αρχηγός παροuσιάσθη εις 

τον σταθμόν με την ημερομηνία, τον αριθ

μόν των μελών της·ομάδας και την πιθόνή 

περίοδο της παραμονής της ομάδας στην 

Με τον θάνατον των παλαιών αρχηγών, 

εδημιοuργήθησαν αvτιζηλίαι μεταξύ των 

Ατσίγγανωv και οι μίκραναv και 

ενεφανίσθησαν πολλοί αρχηγοί με μικρό

τερες c:ιμάδες. Επειδή δε κατά την ίδιαν 

αυτήν περίοδο υπήρχε μια σχεδόν συνεχής 

της επαιτείας από την αστυνο-
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μία, ο4 αναγκάσθησαν να 

~ou'!l να εργάζονται εις ΊΟ 

λιμelifια της Αμμοχώστου, Λάρνακας και 
Λεμεσού, όπου η εξεύρεση δεν 

ήταν προβληματική, για να 

ίδιοι και οι οικογένειες Tu}V να 

ται Στην [διαν αυτήν ένεκεν της 

προθυμίας των, τουλάχιστον των νεωτέ--

ρων για εργασίαν, υπάρχουν πολύ περιορι

σμένες περιπτώσεις γάμων, με 

Τούρκισσες του τοrηκ:ού 

ο Ατσίγγανος δημιούργησε 

νειαν του, το σπίτι του και 

γυρολόϊ. Μια όλλη 

.·περιορισμένη σε πολ\:J 

αριθμό ήταν η εγκατάσταιτη 

γανωνσε 

Με τη δημιοuργiαv 
χής το 1963 και τον 

αναταρα

των Τούρ-

κων εις τους θί1λακες n;JV, οι "~""'"'Mr'""' 
παρέμειναν και οι ίδιοι εγκλωβισμένοι εις 

της Τούρκικες και αραιζηατα 

Τσιγγάνες με τασουβ]W.ά των για πώληση, 1 

έκαμναν την εμφάνιση~οuς εις τες Έλλη
νικές Από το 1974 με την Τούρ
κικη εισβολή οι Α τσίγγα:νοι ουδέποτε έκα-

μαν την τους εις τες 

ηεριοχές. Φαιvεται πως και αυτοί γεύονται 

μαζί με τον τοπικόν 

την 

επιχείρηση» της 

βόρεια 

ΚΩ:ΣτΑΣ r. ΧΩΠΛΑΡΟΙ 

ΩΠαναyιά μου Δέσποινα I 

Ω Παναγιά μου Δέσποινα, ω Παναγιά Του Κύκκοu, 

προστάηδα των Χριστιανών, προστάτιδα της Κύπρου, 

ρίξε' ναν βλέμμα σriλαχνικό, μεγάλη Σου η χάρη, 

ρίξε' ναν βλέμμα σuμπονιάς στης Κύπρου τον κοσμάκη. 

Βάλε υπό την σκέπη Σου και σώσε αυτόν τον τόπο 

απ' το κακά, τα βάσανα, την λύπη καί τον πόνο 

και δώσε νόρτη ομόνοια, αγάπη, λευτεριά 

και σαν και πριν η Κύπρος μας, όλα της τα παιδίό 
να βάλη στην αγκάλη της, όλα σε μια ποδιά. 

Ανδρέα Αν Παναyί~η 


